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 تمهيد

من الموارد غير المياه ، سيث يحتوي على إسصاءات 3103إلمار ة أبوظبي لعام  المياهيعرض هذا التةرير إسصاءات 

 أيضا   نكما يتضمّ ، الباسلي  المياها جود ة المياه في الشبك  العام تشمل التي  المحل ةالتةليدي  للا كالمياه 

اشرك  أبوظبي  هيئ  البيئ  أبوظبي اتعّد المصادر التالي  المزاّد الرئيس للذه البيانات: مياه الصرف الصحي.إسصاءات 

اشرك  أبوظبي لخدمات  هيئ  مياه اكلرباء أبوظبيا اشرك  العين للتوزيع للماء االكلرباء اشرك  أبوظبي للتوزيع

 م.شرك  أبوظبي للطةل االتحكّ باإلضاف  إلى  ،الصرف الصحي

 " في نلاي  هذا التةرير شرسا  للمصقلحات األتاتي  االمفاهيم الفطي  ايةّدم قبم "الملسظات التوضيحيّ 

انحّث الّباد ة الةرّاء على الرجو  إلى هذا الةبم بالتزامن  .التةرير ابلذالمتعلّة  اإلسصاءات المبتخدم  في تجميع 

 اإلسصاءات االمعلومات الوارد ة في التةرير. مع قراء ة
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 النقاط األساسية

 إحصاءات المياه 

تعّد إسصاءات المياه أسد أهم فرا  اإلسصاء البيئي، سيث تشمل إسصاءات موارد المياه اأنواعلا االمبتللك مطلا 

األمثل لمصادر المياه االحفاظ على مواردها  اإسصاءات الصرف الصحي. اتبعى سكوم  إمار ة أبوظبي إلى االتتغلل

ل الموارد غير التةليدي  أسد أهم موارد المياه االعمل على تلبي  االستياج المتطامي للمياه في شتّى المجاالت. اتمثّ 

 عاد ة اتتخداملا.إفي إمار ة أبوظبي التي تتمثل في موردها من تحلي  مياه البحر امن معالج  مياه الصرف الصحي ا

 ةالمحلّ  حصاءات المياهإ .1

، سيث تةام الخقط هاتدّ توفير االستياج من المياه لى إ، ازدياد االستياج دي االطمو البشري دائما  ايصاس  التقور االقتص

صطاع  تحلي  المياه في إمار ة  ع سجم االستياج من موارد المياه مةابل توقع القل  عليلا، اتعدّ موي  على توقّ طالت

  ةالمحلّ  المياه كميّ  إجمالي بلغ 3103افي عام أهم الصطاعات اللزم  لتلبي  االستياجات المتطامي ،  إسدىأبوظبي 

 .مليون متر مكع  0,159.3 مطلا المبتللك كميّ  تبلغ ،مليون متر مكع  1,084.7أبوظبي مار ة إلالمتاس  

 واستهلكها  ةالمحلّ  إنتاج المياه

% 8.6بطبب  مةدارها  2012  ة في عامارتفا  إنتاج إمار ة أبوظبي من المياه المحلّ ( إلى 1.1يشير الجدال رقم )

اذلك تماشيا   ،3100 لىع% 10.2 ة بطبب  االتتللك البطوي من المياه المحلّ  ، افي المةابل زاد2011مةارن  بعام 

جمالي إ% من 97.6  ة نحوللمياه المحلّ ل االتتللك العام ايمثّ  مع الطمو البكاني االتقور االقتصادي في اإلمار ة،

 0.3. ايوضّح الجدال ثبات سصّ  الفرد من االتتللك اليومي الذي يبلغ 3103 ة لعام ات المتاس  من المياه المحلّ الكميّ 

 متر مكع  يوميا .

  ةإلنتاج واالستهلك من المياه المحلّ ا :(11.)الجدول رقم 
 متر مكع ( )مليون

 2012 2011 2010 2002 2002 البيان

 1048.1 999.2 962.8 961.3 742.1 ةات المتاحة من المياه المحلّ إجمالي الكميّ 

 882.4 854.6 834.5 845.4 636.9 اإلنتاج

 310.2 144.6 128.3 115.9 105.2 اإلمداد من محق  الفجير ة

 

 0159.3 961.5 873.0 790.0 667.0 االستهلك

 3.9 2.6 2.4 2.2 1.8 االتتللك اليومي

 0.3 1.2 1.2 1.2 1.3   الفرد من االتتللك اليومي )متر مكع (متوتط سصّ 

 .أبوظبي –شرك  أبوظبي للماء االكلرباء، مركز اإلسصاء  المصدر:
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 ة ات المتاحة من المياه المحلّ : إجمالي الكميّ (1رقم ) الشكل

 

  .االكلرباءللماء شرك  أبوظبي  المصدر:

 

 ة حب  المنققةالمياه المحلّ استهلك 

% 10.2نحو  2012سيث ارتفع االتتللك في عام  ، ة سب  المطقة ( اتتللك المياه المحلّ 1.2ح الجدال رقم )يوضّ 

تلتلا مطقة  العين بطبب  ، من إجمالي اتتللك إمار ة أبوظبي %60.7لت مطقة  أبوظبي نبب  ، اشكّ 2011عن عام 

 .%00.2% االغربي  بطبب  37

 
 ة حب  المنققةاستهلك المياه المحلّ  (:1.2) الجدول رقم

 ( متر مكع  مليون)

      

  

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المنققة

 1059.2 961.5 873.0 790.0 773.8 756.7 722.1 667.0 ياالستهلك الكلّ 

 653.1 592.6 529.0 490.2 480.1 469.5 481.1 413.9 أبوظبي

 286.4 259.1 232.2 190.9 186.9 182.8 153.5 161.2 العين

 119.8 109.9 111.7 108.9 106.7 104.3 87.6 92.0 الغربي 

      .شرك  أبوظبي للماء االكلرباء المصدر:
    

  

 

 ة حب  الققا استهلك المياه المحلّ 

في مةّدم  الةقاعات األكثر الةقا  المطزلي  يأتي( االتتللك الةقاعي في اإلمار ة، سيث 0.2كما يوضّح الجدال رقم )

، متبوعا  2012لعام  لاجميعمن إجمالي كميّ  المياه المبتللك  في الةقاعات % 51.8بطحو   ةلمياه المحلّ ا  لاتتللك

امن ثم الةقا  الزراعي بطبب   % 13.7االةقا  التجاري بطبب  %26.5بالةقا  الحكومي بطبب  اتتللك بلغت 

من إجمالي  % 1.7 ة ابلغتل أقل نبب  في كميّ  اتتللك المياه المحلّ أما الةقا  الصطاعي فةد تجّ  .5.4%

 االتتللك.
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ة حب  الققا  استهلك المياه المحلّ (: 1.3) الجدول رقم  

  (متر مكع مليون)

  
 

   

  

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 الققا 

 1,059.2 961.5 873.0 790.0 773.8 756.7 722.1 667.0 المجمو 

 548.6 522.2 596.2 540.1 528.9 517.2 493.7 456.0 الةقا  المطزلي

 144.6 150.5 82.3 75.5 73.9 72.3 69.0 63.7 الةقا  التجاري

 280.5 213.8 146.3 133.0 130.3 127.4 121.6 112.3 الةقا  الحكومي

 56.9 30.7 32.4 27.0 26.5 25.9 24.7 22.8 الزراع ققا  

 18.3 17.9 5.7 5.3 5.2 5.1 4.9 4.5 الصطاع ققا  

 10.3 26.4 10.1 9.1 9.0 8.8 8.4 7.7 الةقاعات األخرى

 .شرك  العين للتوزيعاشرك  أبوظبي للتوزيع  المصدر:
 

 نظام شبكة نقل المياه 

مطقة  لت . سيث تجّ 3103في عام  ا  مشترك 318,768بلغ عدد المشتركين في شبك  المياه في إمار ة أبوظبي 

ح في الجدال رقم % من إجمالي المشتركين كما هو موضّ 73.0أبوظبي أعلى نبب  من المشتركين التي بلغت 

ح الشكل كما يوضّ  ،ع  سب  المطقة كيلومتر موزّ  3736.3أطوال شبك  نةل المياه في إمار ة أبوظبي  ت، ابلغ(0.4)

(3.) 
 

 هالمياعدد المشتركين في شبكة (: 1.8الجدول رقم )

 2012 المنققة

 229,934 أبوظبي

 75,621 العين

 13,213 الغربي 

 318,768 المجمو 

  .هيئ  مياه اكلرباء أبوظبي المصدر :

 

 2012 - المنققة حب  المياه نقل شبكة أطوال(: 2رقم ) الشكل
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 شبكة نقل المياه توافر 

خرلل البرطوي فري إمرار ة أبروظبي التروافر ا في فترر ة الصري توافر نظام شبك  نةل المياه  (0.5رقم )ن الجدال ايتضمّ 

% اازداد التروافر البرطوي بطحرو 1.4، سيث انخفض التوافر الصيفي بطبب  مةدارها 2012إلى عام  3115الفتر ة من عام 

توافر نظام شبك  نةل المياه بأنر  مجمرو  تروافر اترائل نةرل الميراه اأتراليبلا يعرّف مؤشر ا. 3100عام  لىع% 0.02

 (.0.6ن في الجدال رقم )كما هو مبيّ  ،ر عطلا بطبب  مئوي التي يعبّ 

 
 

 التوافر البنوي والصيفي لنظام شبكة نقل المياه (: .21) الجدول رقم

(%) 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البيان

 97.97 98.37 99.02 96.74 93.78 96.90 95.60 95.57 التوافر الصيفي 

 97.87 97.85 98.64 96.02 94.55 96.29 95.68 95.72 التوافر البطوي

 أبوظبي.هيئ  مياه اكلرباء  المصدر :

 
 
 

 رة أبوظبيماإ -توافر نظام شبكة نقل المياه حب  الشهر (: 1.6) الجدول رقم

(%) 
  

 2012 2011 2010 2002 2004 2001 2006 2002 الشهر

 97.70 97.21 97.38 94.88 95.84 95.75 95.81 95.81 يطاير

 97.95 97.17 97.42 94.51 95.86 95.54 95.73 94.69 فبراير

 98.17 97.37 96.98 94.53 95.20 95.55 95.63 95.90 مارس

 97.83 97.08 99.34 95.05 94.69 95.57 95.81 95.50 إبريل

 97.88 98.18 99.58 96.34 94.61 95.69 95.97 95.82 يوام

 98.35 98.40 99.24 96.07 94.99 96.97 95.61 96.38 يونيو

 98.14 98.45 97.74 96.50 92.23 96.88 95.74 96.13 يوليو

 97.81 98.46 97.22 96.74 92.78 96.91 95.61 95.57 أغبقس

 97.88 98.36 97.55 97.10 92.83 96.59 95.69 95.83 تبتمبر

 97.89 98.32 96.71 96.87 92.76 96.89 95.46 95.76 أكتوبر

 97.83 97.69 96.86 96.88 94.01 96.49 95.47 95.61 نوفمبر

 97.39 97.49 96.56 96.75 94.52 96.68 95.73 95.81 ديبمبر

  .هيئ  مياه اكلرباء أبوظبي المصدر :
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 جودة المياه

 المياه العامةشبكة  جودة

د من أن مواصفاتلا مقابة  طات للتأكّ تحليل لعيّ جراء إتحرص إمار ة أبوظبي على التأكد من جود ة المياه اذلك من خلل 

أن متوتط الةيم االتراكيز المةات  هي ضمن الحداد  (0.7الجدال رقم ) حيوضّ كما  ،للمعايير الوططي  االدالي 

  .طات التي طابةت مواصفات الةياسطات المةات  اعدد العيّ ح عدد العيّ الدالي ، كما يوضّ ير يللمعا امقابة المبموح بلا 

 2012 –جودة المياه حب  نو  القياس  (:1.1الجدول رقم )

)األقصى، ما  القيمة أو التركيز وحدة القياس القياس 
 لم يذكر عكس ذلك(

متوسط 
 ناتالعيّ 

عدد 
 نات العيّ 

نات عدد العيّ 
 المعايير ضمن

 المقبولة

 mg/l pt/CO scale 15 1.463 10634 10572 اللون

 NTU 4 0.538 10633 10566 الطةاء

 Dilution Number * 0 10633 10633 الرائح 
 Dilution Number * 0 10615 10615 القعم

 )األدنى( mg/l 100 المواد الصلب  الذائب 
 7672 10634 105.702 )األقصى( 1000

 10634 10634 44.507 س⁰35عطد درج  سرار ة  mg/l as CaCO3 311 عبر الكالبيوم

 ّ  10634 10634 49.994 س⁰35عطد درج  سرار ة  mg/l as CaCO3 211 يالعبر الكل

 )الحد األدنى( mg/ l Cl2 1.31 الكلور المتبةي
 8850 10633 0.367 )الحد األقصى( 1.51

 )الحد األدنى( μmhos/cm 061 التوصيل
 9918 10632 179.405 األقصى()الحد  0611

 ) الحد األدنى( pH Value 7.1 أيون الليدراجين
 10614 10627 8.169 )الحد األقصى( 9.3

  .هيئ  مياه اكلرباء أبوظبي :المصدر 
 .* ال يطقبق

 المياه الباحلية  جودة

على قراءات سول نوعي  المياه الباسلي  في مديط  أبوظبي من سيث درج  الحرار ة،  (0.8رقم ) الجدال ييحتو

إضاف  إلى المغّذيات من فوتفات انترات اغيرها. اقد أخذت هذه الةراءات  ،االحموض ، االملوس ، ااألكبجين الذائ 

 .مطاطق لعشرن في محقات رصد اعلى عمق معيّ 

 مياه البحر عن طريق العواص  الرملي  علىأبوظبي غطي  نببيا  بالمغّذيات التي تدخل  في إمار ة المياه الباسلي  دّ اتع

في المطاطق الةريب  من الشاطئ. امن أهم هذه المغّذيات اللزم   مياه األمقار االصرف الصحي خاص  الغبار اصرفا

ترتفع نبب   يكات. اعلى اج  العموم،لحيا ة الطباتات االعوالق الطباتي  انموها الطتريت االطترات االفوتفات االبيل

 المغّذيات في المطاطق المغلة ، التي ال تبمح بتجّدد المياه، االمطاطق الصطاعي  التي تكثر فيلا األنشق  البشري . 

إن الملوس  في مياه الخليج العربي عالي  نببيا  إلى سّد كبير ايعود البب  في ذلك إلى التأثير المشترك لكل من 

التبادل المحداد لمياه الخليج مع مياه المحيط المفتوس  اارتفا  نبب  التبخر الطاجم  عن درجات الحرار ة العالي ، 

البحر، فةد ترااست معّدالت الملوس  في المياه الباسلي  لمديط   باإلضاف  إلى الصطاعات الةائم  على تحلي  مياه

 اسد ة ملوس  عملي .  46.55ا 25.15ما بين  3103أبوظبي عام 

مليجرام/لتر اهي مبتويات  6.10ا 4.58 ألكبجين المذاب فإن معظم الةراءات المأخوذ ة تترااح بينإلى اأما بالطبب   

 مثلى لدعم سيا ة الكائطات البحري . دّ تع

( على الةياتات الفيزيائي  االكيميائي  اتراكيز المغّذيات القبيعي  للمياه الباسلي  لمديط  0.9ايحتوي الجدال رقم )

 .أبوظبي



9 إحصاءات المياه 2012

9 
 

 2012 - نوعية المياه الباحلية (:1.4)الجدول رقم 
 

 اسم المحقة

 الملوحة الحموضة دنى عمقأ اقصى عمق
درجة 
 الحرارة

األكبجين 
 الذائ 

االحتياج 
البيولوجي 
 الموقع لألكبجين

Max .Depth Secchi 
Depth (pH) S T DO BOD 

Al Salamiyah 
Channel 01.11 0.36 8.36 46.55 37.51 6.10 4.75 N24⁰15’39.2" 

E054⁰23’25.3" 

Mussafah South 
Channel 6.11 1.76 8.04 25.15 38.50 4.66 5.58 N24⁰18’54.4" 

E054⁰30’32.5" 

Mussafah 
Industrial Area 9.11 0.51 8.08 46.19 37.60 5.11 5.22 

N24⁰22’15.2" 
E054⁰27’47.1" 

Mangrove Area - 
Eastern corniche 4.51 0.27 7.91 45.02 38.16 4.58 4.51 N24⁰26’53.7" 

E054⁰26’44.6" 

Bateen Beach 2.51 0.55 8.13 44.38 37.77 4.74 4.54 N24⁰25’42.6" 
E054⁰22’30.2" 

Emirates Palace 
Public Beach 8.11 3.93 7.99 42.14 37.79 5.17 4.32 

N24⁰27’56.0" 
E054⁰18’15.9" 

Corniche Beach 4.51 3.16 8.11 43.66 38.11 4.97 4.78 N24⁰28’38.4" 
E054⁰20’35.7" 

Intercontinental 
Jetty 5.11 3.40 7.94 43.44 37.63 4.92 5.34 N24⁰27’18.3" 

E054⁰19’42.4" 

Port Mina Zyed 4.51 0.88 7.96 43.55 38.04 4.70 2.86 
N24⁰30’34.9" 
E054⁰22’23.0" 

Um Al Nar 01.11 3.96 8.15 45.98 39.05 5.12 5.07 N24⁰28’15.16" 
E054⁰29’25.1" 

 .أبوظبي –هيئ  البيئ   المصدر:
 

2012 - الباحليةالقبيعية في المياه  مغّذياتتركيز ال(: 1.2)الجدول رقم   

 اسم المحقة

 كلوروفيل أمونيوم نتريت نترات سليكات فوسفات

 الموقع
Phosphate Silicate Nitrate Nitrite Ammonium 

Chlorophyll 
PO4 SiO3 NO3 NO2 NH8 

(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) 

Al Salamiyah 
Channel 261.11 0034.07 828.22 29.07 065.82 6.84 N24⁰15’39.2" 

E054⁰23’25.3" 

Mussafah South 
Channel 2441.82 5535.82 07129.07 458.22 250.67 04.67 N24⁰18’54.4" 

E054⁰30’32.5" 

Mussafah Industrial 
Area 579.07 824.07 393.51 37.51 086.67 5.66 N24⁰22’15.2" 

E054⁰27’47.1" 

Mangrove Area - 
Eastern corniche 244.07 0403.51 728.22 30.67 72.22 3.02 

N24⁰26’53.7" 
E054⁰26’44.6" 

Bateen Beach 041.82 705.11 340.67 01.82 055.82 3.51 N24⁰25’42.6" 
E054⁰22’30.2" 

Emirates Palace 
Public Beach 408.22 771.82 031.11 09.07 011.11 0.12 

N24⁰27’56.0" 
E054⁰18’15.9" 

Corniche Beach 333.51 751.82 036.67 01.82 012.22 0.19 N24⁰28’38.4" 
E054⁰20’35.7" 

Intercontinental 
Jetty 073.51 3355.11 398.22 37.51 046.67 0.50 N24⁰27’18.3" 

E054⁰19’42.4" 

Port Mina Zyed 204.07 0405.82 028.22 05.82 034.07 0.97 
N24⁰30’34.9" 
E054⁰22’23.0" 

Um Al Nar 334.07 718.22 301.11 02.22 61.82 0.11 
N24⁰28’15.16" 
E054⁰29’25.1" 

.أبوظبي -هيئ  البيئ   المصدر:  
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 مياه الصرف الصحيحصاءات إ .2

نشق  ااألتةليل تلوث المياه الصادر ة من المصادر المختلف  كالصطاع  طرق  إسدىهي الصرف الصحي  إن معالج  مياه

في  إذا كان هطاك شحّ  خاص  ،اتطويع مصادرهاموارد المياه غير التةليدي   اتتغللطرق  إسدى يهالخدمي  االمطزلي  ا

( التبلبل 2الشكل رقم )ح ايوضّ  اتتللك المياه من المصادر األخرى.ترشيد إلى المطتج  أا تعيا  المياه مصادر 

، سيث 2012ستى عام  3115عام  الداخل  االمعالج  االمعاد اتتخداملا مطذ كميّ  مياه الصرف الصحيالزمطي ل

مليون متر مكع   275.5 2012في عام    المياه الداخل  للمعالج  ستى بلغتنببي  ملحوظ  في كميّ شلدت زياد ة 

( 3.3)رقمي ح كل من الجدالين ، كما يوضّ (3.0ن من الجدال رقم )هو مبيّ  كما 3100عام  لىع%  6.1بزياد ة مةدارها 

 %53اأعيد اتتخدام  امعالجتلاإنتاجلا    مياه الصرف الصحي الداخل  تمّ كميّ إجمالي من  %96.3نحو أن ( 3.2ا )

 .(4ح الشكل رقم )كما يوضّ  ،المبقحات الخضراء مطلا في ريّ 

 الصرف الصحي الداخلة للمعالجة حب  المنققةة مياه كميّ (: 2.1الجدول رقم )

 (متر مكع  مليون)

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المنققة

 212.2 259.6 255.5 233.8 218.5 192.0 173.7 153.1 المجمو 

 312.7 185.9 188.8 173.1 160.4 142.8 131.4 119.4 أبوظبي

 58.4 62.8 57.3 52.1 50.5 42.1 37.4 33.7 العين

 02.4 10.9 9.4 8.7 7.6 7.1 4.9 -  الغربي 

.شرك  أبوظبي لخدمات الصرف الصحيالمصدر:   

 ة مياه الصرف الصحي المعالجة حب  المنققةكميّ  (:2.2الجدول رقم )
           (مليون متر مكع )

 2012 2011 2010 2002 2004 2001 2006 2005 المنققة

 265.4 243.1 246.6 220.9 213.8 184.3 161.2 148.3 المجمو 

 196.4 181.0 183.0 165.2 156.3 136.5 123.0 113.9 أبوظبي

 55.9 52.3 54.8 48.1 50.0 41.4 36.7 33.0 العين

 13.1 9.8 8.8 7.6 7.5 6.4 1.5 1.4 الغربي 

شرك  أبوظبي لخدمات الصرف الصحي. المصدر:  
 

 حب  المنققة الصرف الصحي المعالجة المعاد استخدامهاة مياه كميّ  (:2.3الجدول رقم )

 (مليون متر مكع )

 2012 2011 2010 2002 2004 2001 2006 2005 المنققة

 138.8 133.5 126.3 119.6 124.1 117.3 106.5 103.0 المجمو 

 75.4 73.0 65.5 71.7 73.3 74.2 70.1 69.7 أبوظبي

 54.8 51.5 52.0 40.6 45.3 37.8 34.8 31.9 العين

 8.6 9.0 8.8 7.3 5.5 5.3 1.6 1.4 الغربي 

شرك  أبوظبي لخدمات الصرف الصحي. المصدر:  
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 كميّة مياه الصرف الصحي :(3رقم ) شكل

 
 .شرك  أبوظبي لخدمات الصرف الصحيالمصدر: 

 
 
 

 المعاد استخدامها و غير المبتخدمة المعالجة التوزيع النببي للمياه :(8رقم ) شكل
 

 
 أبوظبي. - سصاءاإلمركز : المصدر

 

 طاقة محقات معالجة مياه الصرف الصحي

سيث بلغ  ،3100% عن 7.2بطبب  مةدارها  2012انخفض إجمالي طاق  محقات المعالج  لمياه الصرف الصحي لعام 

إجمالي طاقات من الكبرى ل إجمالي طاق  محقات المعالج  التةليدي  الطبب  مليون متر مكع . يمثّ  415.3نحو 

التةليدي  للصرف  غير طاق  محقات المعالج في سين لم تتجااز  (،%99.85)ر بر محقات معالج  المياه التي تةدّ 

 (.3.6-3.4) أرقامح في الجداال % كما هو موضّ 1.05نبب   الصحي

  

0

50

100

150

200

250

300

20052006200720082009201020112012

 المياه المعالج  المعاد اتتخداملا المياه المعالج  المياه الداخل  للمعالج 

48% 

52% 

 المياه المعاد اتتخداملا المياه غير المبتخدم 



12 إحصاءات المياه 2012

12 
 

إجمالي طاقة محقات معالجة مياه الصرف الصحي حب  المنققة (:2.8الجدول رقم )  
( متر مكع مليون  ) 

 2012 2011 2010 2005 المنققة

 405.2 436.9 437.0 135.8  المجمو 
 328.6 360.3 360.3 95.9  أبوظبي
 65.3 65.3 65.4 29.4  العين
 11.3 11.3 11.3 10.5  الغربي 
 شرك  أبوظبي لخدمات الصرف الصحي. المصدر:

 

التقليدية للصرف الصحي حب  المنققةإجمالي طاقة محقات المعالجة (: 2.2الجدول رقم )  
 (مليون متر مكع )

 2012 2011 2010 2005 المنققة

 404.6 419.9 419.9 134.4 المجمو 
 328.6 343.8 343.8 95.9 أبوظبي
 65.0 65.0 59.5 29.2 العين
 11.1 11.1 11.1 9.3 الغربي 
 شرك  أبوظبي لخدمات الصرف الصحي. المصدر:

 

 منققةلتقليدية للصرف الصحي حب  الا غير إجمالي طاقة محقات المعالجة (:2.6)الجدول رقم 
 (مليون متر مكع )

 2012 2011 2010 2005 المنققة

 0.6 17.0 22.6 1.4 المجمو 

 0.0 16.4 16.4 - أبوظبي

 0.3 0.3 5.9 0.2  العين

 0.3 0.3 0.3 1.2  الغربي 
 الصحي.شرك  أبوظبي لخدمات الصرف  المصدر:

 
 

سيث بلغت البع   ،%24لي  على البع  التصميمي  نحو يبلغت نبب  البع  المائي  التشغ 3103افي عام 

ع  التصميمي  للحمل العضوي نحو بمتر مكع ، ابلغت نبب  البع  التشغيلي  للأل   274التشغيلي  للحمل المائي 

 ح في الجدال رقمكما هو موضّ  في اليوماألكبجين كيلوجرام من االستياج البيوكيميائي من أل   058.9بمةدار %، 40

(3.7). 

 لمحقات معالجة الصرف المائية والعضويةحمال لألالقدرة التصميمية والتشغيلية  (:2.1) رقم الجدول
 2012 -حب  المنققة 

 المنققة

 حالة المحقات البعة التشغيلية البعة التصميمية

  الحمل المائي
 (مكع  متر)

  الحمل العضوي
كيلوجرام من )

االحتياج 
ميائي يالبيوك
من 
 /يوم(كبجيناأل

  الحمل المائي
 ( مترمكع )

  الحمل العضوي
كيلوجرام من )

االحتياج 
ميائي يالبيوك
من 
 /يوم(كبجيناأل

نببة 
البعة 
المائية 

التشغيلية 
البعة لى إ

 التصميمية
(%) 

نببة البعة 
العضوية 

التشغيلية 
البعة لى إ

 التصميمية
(%) 

 %41 %34 158,875.02 374,309.66 383,893.09 1,110,191.67 المجمو 

 %48 %19 116,285.06 174,944.65 241,761.84 900,219.17 أبوظبي 

 %24 %91 31,699.00 162,691.00 131,418.25 178,904.00 العين 
 %102 %118 10,890.95 36,674.01 10,713.00 31,068.50 الغربي 

 شرك  أبوظبي لخدمات الصرف الصحي. المصدر:
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 جودة مياه الصرف الصحي

مياه الصرف الصحي في إمار ة أبوظبي اإعاد ة اتتخداملا، ارتفع مبتوى المراقب  امع ازدياد القل  على معالج  

ّ  البيئي  في عمليات التطةي  امراعا ة المعايير ص مطلا في البيئ . امن الصحي  في سال إعاد ة اتتخدام المياه أا التخل

االقل   و  المواد الذائب مامجلمراقب  جود ة عملي  التطةي  قياس المحتوى من المواد الصلب   تُدرسالمعايير التي 

معالجتلا ليتم تم ت( أن مياه الصرف الصحي 3.8) ، ايلسظ من الجدال رقمالبيوكيميائي على األكبجين في المياه

  .في البحرها ؤلةاإا أالمبقحات الخضراء  ااتتخداملا في ريّ  وح بلام  المبميضمن المواصفات العال إنتاج مياه

 رقم الجدال في حموضّ  هو كما 3100 عام عن% 01 بمةدار 3103 عام في للحمأ ة اليومي اإلنتاج معّدل ارتفع اقد

بطب  مةدارها تركيز الجبيمات الصلب  العالة  ااألكبجين . كما ارتفع كل من تركيز القل  البيوكيميائي على (2.9)

 (.3.00-2.10م )ارقأح في الجداال كما هو موضّ على التوالي  %42.9% ا58.0

 .2012 -ها وبعد المعالجة قبل العادمة المياه في الرئيبة الملوثات لتركيز البنوي لالمعدّ : (2.4الجدول رقم )

 )مليجرام/لتر(

 نو  الملوثات 
د المبموح الح

للتخلص النهائي 
 العادمةللمياه 

 بعد المعالجة قبل المعالجة 

 51 230.2 5.15 (5BOD) القل  البيولوجي الكيميائي على األكبجين

 011 474.06 25.16 (COD)القل  الكيميائي على األكبجين 

 0511 779.17 738.24 (TDS)ائب  ذالمجمو  الماد ة الصلب  

 3 8.08 6.01 (P)مجمو  الفبفور 

 51 215.77 7.52 (TSS)مجمو  المواد العالة  

 3 29.59 4.56 (NH3)مونيا األ

 أبوظبي. - سصاءاإلمركز : المصدر
 

 
 

 ة الحمأة الصلبة المنتجة حب  المنققةالمتوسط اليومي لكميّ (: 2.2الجدول رقم )

 (يوم /طن)

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 المنققة

 168.61 149.63 135.63 164.83 128.66 112.24 97.73 المجمو 

 005.57 110.05 100.49 122.09 95.88 82.22 73.23 أبوظبي

 43 33.56 29.95 40.67 28.02 28.96 24.20 العين

 7.0 6.02 5.18 2.08 4.75 1.05 0.30 الغربي 

 .أبوظبي لخدمات الصرف الصحي شرك  المصدر:
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 المتوسط اليومي لتركيز القل  البيوكيميائي على األكبجين حب  المنققة(: 2.10الجدول رقم )
 (يوم جرام/ كيلو)

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 المنققة

 170,231  107,694  119,011.71  115,726.45  104,495.08  88,757.22   82,071.12 المجمو 

 125,640  79,673   87,930.76   75,900.60   73,790.92   59,758.01   54,944.22  أبوظبي

 33,700  23,885   26,683.20   33,104.24   25,597.46   24,193.40   23,957.90  العين

 10,891  4,136  4,397.75  6,721.62  5,106.70  4,805.81   3,169.00  الغربي 
.شرك  أبوظبي لخدمات الصرف الصحي المصدر:  

 

 
 

 المتوسط اليومي لتركيز الجبيمات الصلبة العالقة حب  المنققة(: 2.11الجدول رقم )
 (يوم /طن)

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 المنققة

 148.40  103.11  97.38  89.94  91.32  81.28  69.47 المجمو 

 100.65 71.828  73.06  70.04  69.73  54.08  47.08 أبوظبي

 38.30 28.274  20.74   19.90  18.14  26.16  22.09 العين

 9.45 3.012  3.59  -   3.45  1.04  0.29 الغربي 

 .شرك  أبوظبي لخدمات الصرف الصحي المصدر:
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 الملحظات التوضيحيّة

 المصقلحات 

اتلع  هذه المصقلحات دارا  ملما  عطد تحليل إسصاءات البيئ  إلمار ة البيئ  ط  تخّص يحتوي التةرير على مصقلحات معيّ 

 ن التةرير المصقلحات التالي :أبوظبي. ايتضمّ 

 

 (:BODالقل  البيوكيميائي على األكبجين )

ب  الكائطات الحيّ  للتحليل اللوائي للمواد العضوي  الموجود ة في المياه، ايةاس األكبجين الذائ  الذي تتقلّ 

درج  مئوي  لمد ة خمب  أيام. هذا المةياس يعقي معلومات عن درج  تلوّث المياه بالماد ة  31على درج  سرار ة 

 .(0)العضوي  

 معالجة بيولوجية:

لفصل المواد البائل  عن الحمأ ة التي تحتوي ملوثات هي عملي  تبتخدم البكتيريا اللوائي  أا غير اللوائي  

 .(0)ميكرابي  املوثات، اتبتخدم المعالج  البيولوجي  بالترافق مع المعالج  الميكانيكي  أا بالتزامن معلا

 ة:المياه المحلّ 

/المياه شب  المبوسإجمالي سجم المياه التي ُيحصل عليلا من عمليات تحلي  المياه )مياه البحر، مياه 

 .(0)المالح  ... إلخ( 

 المعالجة الميكانيكية:

هي عملي  معالج  ذات طبيع  فيزيائي  اميكانيكي ، التي يطتج مطلا تحويل المياه العادم  إلى تدفةات تائل  

أا  اسمأ ة مفصول  عطلا. اتبتخدم هذه العملي  بالترافق مع المعالج  البيولوجي  ااسد ة المعالج  المتةّدم 

 .(0)التزامن معلا. اتشمل عمليات مثل الترتي  االتعويم ب

 مياه البحر:

هي المياه المأخوذ ة من البحر أا المحيط. افي المتوتط، تكون مياه البحر في محيقات العالم بطبب  

غراما  من األملح  25مليلتر( من ماء البحر يحتوي على  0111%. اهذا يعطي أن كل لتر )2.5ملوس  

 .(2))معظملا اإن لم يكن كللا كلوريد صوديوم( مذاب  فيلا 

 )المواد الجافة(:إنتاج الحمأة الصلبة 

المواد الصلب  المبتةر ة المتراكم ، رطب  أا مختلق ، مع مكون تائل نتيج  عمليات طبيعي  أا اصقطاعي ، اتكون 

 .(2)قد فصلت عن شتى أنوا  المياه العادم  في أثطاء المعالج  

 مجمو  التزويد بالمياه من قبل الققا  العام:

سدات االقتصادي  المرتبق  بتجميع المياه اتطةيتلا اتوزيعلا اهي مرتبق  بر د ة بوتاط  الوهو مجمو  المياه المزاّ 

(ISIC 41 اتشمل تحلي  مياه البحر إلنتاج المياه كمطتج رئيس للتتثمار ايبتثطى نظام االتتخدام ألغراض )

 .(0)الزراع  امعالج  المياه العادم  للوقاي  من التلوّث 

 استخدامها:مجمو  المياه العذبة المعاد 

إلى مبتخدمي المياه  هي المياه العذب  الخارج  من محقات تطةي  المياه العادم  بعد معالجتلا، اتُوصل

العادم ، اهذا يعطي التزايد المباشر بالمياه المعالج  للمبتخدم ايبتثطى من ذلك المياه العادم  المبتخدم  

 .(0)ى تدايرها لتغذي  المبارات المائي  االوديان االمياه التي يجر
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 دة:مجمو  المياه العادمة المتولّ 

هو كميّ  المياه بالمتر المكع  التي تطتج من عدم اجود غرض التتخداملا أا ببب  اجودها بطوعي  أا كميّ  أا 

 .(0)في الوقت الذي ُاجدت في  

 مجمو  المياه العادمة المعالجة:

العمليات المبتخدم  إلنتاج مياه عادم  التي تلبّي المعايير البيئي  أا نوعيات أخرى تةابل معيار التداير أا إعاد ة 

 .(0)االتتخدام 

 المعالجة في محقات معالجة أخرى:

معالج  المياه العادم  في أي محق  معالج  غير الةقا  العام مثل معالج  المياه العادم  الصطاعي ، يبتثطى 

 .(0)ن )المعالج  األخرى للمياه العادم ( المعالج  التي تغقى بخدمات معالج  مبتةل  مثل الحفر االمتصاصي  م

 المعالجة في خدمات معالجة مبتقلة:

المعالج  المبتةل  لمعالج  المياه العادم  المطزلي  االمياه العادم  األخرى في ساالت عدم توافر شبك  المياه 

قا  العام أا ألنلا تطتج مطتجات غير نافع  للبيئ ، مثال على ذلك المعالج  في صلاريج المياه العادم  من قبل الة

 .(0)العادم  

 مجمو  المياه العادمة المعالجة في محقات الققا  العام:

المعالج  في محقات المعالج  التابع  للبلديات كبلقات رتمي  أا الشركات الخاص   المياه العادم  جميعلا

 .(0)العامل  لمصلح  البلقات المحلي  التي هدفلا الرئيس معالج  المياه العادم  

 توافر نظام شبكة نقل المياه:

التي يعبّر عطلا  بلايحب  مؤشر توافر نظام شبك  نةل المياه بأن  مجمو  توافر اتائل نةل المياه اأتالي

 بطبب  مئوي ، امن اتائل نةل المياه األنابي  االصلاريج االمضخات.
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 مصدر البيانات

اشرك  أبوظبي للماء االكلرباء اشرك   هيئ  البيئ  أبوظبي :على البيانات المبتخدم  في هذ اإلصدار من ُسصل

باإلضاف   ،اشرك  أبوظبي لخدمات الصرف الصحي أبوظبيهيئ  مياه اكلرباء ا اشرك  العين للتوزيع أبوظبي للتوزيع

 م.إلى شرك  أبوظبي للطةل ا التحكّ 

ّ  -الةد ُافّرت البيانات لمركز اإلسصاء   ى معالجتلا اتدقيةلا ااتتخدملا إلنتاج اإلسصاءات االمؤشرات.أبوظبي الذي تول

 الملحظات المتعلّقة بالجداول

هذه الطشر ة بإمار ة أبوظبي، فيما عدا الحاالت التي يشار فيلا إلى خلف ذلك. اما تتعلّق األرقام جميعلا الوارد ة في 

لم تتم اإلشار ة إلى تفاصيل سب  المطاطق داخل الجدال، فإن األرقام تعكس إجمالي اإلمار ة اأيطما اردت كلم  

 د ة في هذه الطشر ة فلي تشير إلى مطقة  أبوظبي فةط اليس كل اإلمار ة."أبوظبي" مجرّ 

ا  إلى التةري ، قد ال يتقابق المجمو  المذكور مع ساصل الجمع الفعلي لألعداد التي تتأل  مطلا في بعض نظر

 الجداال.

 الرموز المبتخدمة
 البيانات غير متوافر ة. -

 معلومات إضافية واإلصدار التالي
اإلسصاء  ااإلسصاءات الرتمي  األخرى الرجاء زيار ة الموقع اإللكتراني لمركز المياهللمزيد من اإلسصاءات التفصيلي  سول 

 http://www.scad.aeأبوظبي:  -

 .3102لبيانات عام  3104 عامتيتم نشر اإلصدار المةبل في أكتوبر 

 المراجع
 

آتيا، مجموع  اإلسصاءات البيئي  في مطقة  اللجط  االقتصادي   اللجط  االقتصادي  ااالجتماعي  لغرب -األمم المتحد ة  .0

 .3117آتيا، نيويورك  لغرب ااالجتماعي 

 .0997األمم المتحد ة، شعب  اإلسصاء، معجم المصقلحات البيئي ، نيويورك  .3

ر  المياه، قائم  ، ف3101األمم المتحد ة، شعب  اإلسصاء ابرنامج األمم المتحد ة للبيئ ، اتتمار ة اإلسصاءات البيئي  لعام  .2

 التعاري 

 

http://unstats.un.org/unsd/ENVIRONMENT/questionnaire2010.htm 

 




