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MIRRA’s Successful Work Extends
MIT Partnership, Taking Irrigation
Efficiency Projects to the Next Level
 النننا نا شنالةنراعنج من نامن نجMIRRA يتمدد عمل
 شتطوير مةاري عفاءة الري إلى مستوى أعلى،MIT
MIRRA Held Its First Two Field Days
for the Azraq Farmers with the Project, “Realizing Sustainable Agriculture in Azraq"
 أول يومين حقليين لها للمزارعين فيMIRRA عقدت
منننننطننقننج ا زرر عننمننن مةننروع "تننحننقنني ن الننزراعننج
"المستدامج في ا زرر
For The First Time in Jordan, MIRRA
Successfully Piloted an Innovative
and Locally Developed Greywater
Treatment System for Re-Use in Toilets
منن تنطنوينرMIRRA  ن حت،للمرة االولى في ا ردن
نظام مشتعر محنلنينا م لنمن نالن نج النمنيناو النرمنادينج وإعنادة
استخدامها في دورات المياو
MIRRA-UNICEF Partnership Launches Its 2020/2021 Program “Water,
Sanitation and Hygiene (WASH) in
Schools - Implementing Greywater
Treatment and Reuse and Improving
WASH Services in Schools” in Jordan
 شالةراعج م يونيسف شرنام هناMIRRA تطل م يج
 "النمنيناو والصنرف الصنحني والنننظنافنج0202/0202
 تنفيذ م ال ج المياو الرمادينج- (في المدارسWASH)
وإعادة استخدامها وتحنسنينن خندمنات النمنيناو والصنرف
الصحي والنظافج في المدارس" في ا ردن

Who are we?
MIRRA is a Jordanian non-governmental organization established in 2007. We aim to
support research & development in Jordan’s
agricultural and water sectors through cooperation with farmers, private sector entities,
governmental sector and international research institutions. MIRRA operates developmental projects, building capacities & consultative missions in agriculture, irrigation, water,
sanitation and hydro-modelling.
من نحن؟
7002  هي منظمة أردنية غير حكوكيمكيكة أنفك ك كيMIRRA
يتهدف إلى دعم البحث يالتطيير ي قطاعي الزراعة يالمياه كي
األردن من خالل التعاين مك الكمكزارعكيكن يمكالكلكا الك كطكا
الخاص يال طا الحويمي يماللكا الكبكحكيث الكديلكيكة يتكديكر
 مفاري تنميية يبرامج بناء قدرا يمهام التكفكاريكةMIRRA
.ي الزراعة يالري يالمياه يالصرف الصحي يالنمذجة الما ية
COVID-19 RESPONSE
MIRRA have adjusted its field and office work plans to
accommodate the new restrictions put in place to deal with
the coronavirus pandemic.
MIRRA have prioritized writing, analysis and publishing
work that can be done remotely, and we are conducting preliminary research informed by literature reviews.
MIRRA is also utilizing this difficult time to prepare future
research proposals. We have adjusted well to the restrictions,
and continue to be highly productive and well-connected
through virtual interviews with our partners.
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MIRRA’s Successful Work Extends MIT
Partnership, Taking Irrigation Efficiency
Projects to the Next Level

،MIT ت اتتب ت ت
تبلعتاعت
 التجتتباتتر كت تMIRRA تعت
يتدتعت
بدطوير شبري ت ت كفبءة الري إىل سدوى أ ىل
ب لم مرام زيد

By Maram Zaid
Amman, Jordan, 1 Jan 2020: MIRRA signed a partnership
agreement with the Massachusetts Institute of Technology
(MIT) to implement a 39-month project (2019-2022) entitled,
“Tuning water delivery to evapotranspiration using ultra-low
energy drip irrigation and commercializing it in the MENA
region.” This builds on the success of our previous design,
field work, and implementation of the project, “Ultra-Low
Energy Drip Irrigation for MENA Countries,” (2016-2019).
Its’ success proved to be a platform for further partnerships
with MIT and the continuous improvement of efficient irrigation design in Jordan and the MENA region.
MIRRA was able to design and operate drip irrigation systems according to international standards, while at the
same time saving significant amounts of energy due to the
utilization of the innovative MIT designed ultra-low pressure
compensating online drip irrigation emitters.
The objective of the new project is to design and field-test
pump controllers that include a synergistic water delivery
system, which tunes the time of watering to the daily evapotranspiration (ET) cycles of crops, allowing for significant
additional water, energy, and cost savings. Moreover, the
project aims to launch the commercialization of our drip
emitter technology at a large-scale in the Middle East and
North Africa (MENA) region. Both projects are funded by
USAID.
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تتضةنمنظي متوم سم يلمتايع ي لم ح ثميتةسمع مض صموقجمالر م ماحت يعيلم
(لموتعحع ع عقمET)مالنم تامق يسهيم نميعل م عتعد مالعتع ع عرمومالعنعتع م
الةح و مالةيئ
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National Agriculture Research Center (NARC) and
Farmers
/المرعز الوطني للشحوث الزراعيج
المزارعين

Irrigation Systems Suppliers
مزودي أنظمج الري

United States Agency for
International Development
الوعالج ا مريعيج لإلنماء الدولي
The Donor/ال هج المانحج

Methods for Irrigation and
Agriculture (MIRRA)
The implementing partner in
Jordan
 لتطوير أساليب الريMIRRA م يج
والزراعج
الةريك المنفذ في ا ردن

Massachusetts Institute of
Technology (MIT)- GEAR Lab
The Lead Organization
Designer of the Ultra-lowpressure drip-emitters
م هد ماساتةوستس للتعنولو يا
المنفذ الرئيسي
مصمم المنقطات ذات العغط المنخفض
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MIRRA Held Its First Two Field Days for
the Azraq Farmers with the Project,
“Realizing Sustainable Agriculture in Azraq"

 أول يومين حقنلنينينن لنهنا لنلنمنزارعنينن فنيMIRRA عقدت
منطقج ا زرر عمن مةروع "تحقي الزراعج المسنتندامنج فني
"ا زرر

By So'ad Alzghoul
MIRRA Azraq, Jordan, 29 Jan and 26 Feb 2020: Funded
by the High Atlas Foundation (HAF) and implemented in
Jordan by MIRRA, in partnership with the Rural Family Society (RFS) in Azraq, the project’s first two field days
brought together a total of 45 farmers (forage farmers at
field day 1 and tree farmers at field day 2), local stakeholders, and NGOs, all of whom witnessed the success of MIRRA’s applied sustainable integrated packaged solution, as
shown in the diagram below. This solution is implemented
as a climate change adaptation measure in dry lands.
The use of drip
irrigation systems instead of
surface irrigation

Introducing new
crop

التخدام أنظمة الري
بالتن يط بدالً من الري
اللطحي

Magnetic water
treatment to
handle salinity

ب لم لعاد الزغيل
 بتمييل من مكالكلكة األطكلك:0202  ةشاط02 عانون الثاني و02، ا ردن،ا زرر
بالفراوة م جمعية األلرة الريفيةMIRRA ( يبتنفيذ من قبل جمعيةHAF) الوبير
 تم ع د أيل ييمين ح ليين من المفري بمفاروة أوثكر, األردن,( ي األزرقRFS)
 مزارعًا )مزارعي األعالف ي ييم الح ل األيل يمزارعي األفجكار كي يكيم54 من
 يجميعهكم,  يالمنظما غير الحويمية,  يأصحاب المصلحة المحليين, (الح ل الثاني
 وكمكا هكي مكي ك,MIRRA فهديا نجاح الحل المتوامل يالملتدام المطير من قبل
 ييتم تنفيذ هذا الحل وكتكدبكيكر لكلكتكوكيكف مك تكفكيكر الكمكنكا كي.ي الرلم البياني أدناه
.األرا ي الجا ة
 عكري كا ً مكيجكزة,MIRRA قدم المهندلين إلهام الفر ا يمكرام زيكد مكن كريك
. فرحيا يه أهدا ه يأنفطته المنفذة يخطكطكه الكمك كبكلكة, للمفري ي ول ييم ميداني
 نجاحه ي تطبكيك,  صاحب مزرعة,  ناقش مفعل فيفان, يبعد العريض الت ديمية
 مكهكنكد الكري كي,  ثكم فكرح خكلكيكل بكنكي مصكطكفكى.الحل الملتدام ي مكزرعكتكه
 االنلكداد يتكمكاثكل-  مافرا األداء الر يلية ألنكظكمكة الكري بكالكتكنك كيكط,MIRRA
 يأد. ياختتم أيام الح ل بمناقفة مفتيحة م المزارعين لتبكادل خكبكراتكهكم. التيزي
.نجاح ول ييم إلى حرص المزارعين على تطبي الحل الملتدام ي مزارعهم
 يالكهكدف مكن ذلك هكي.7070 يتم التخطيط لييمين ح ليين إ ا يين ي اذار ينيلان
تعزيز قدرا المزارعين ليصبحيا صنا قرار أ ل ي نظمهم الزراعية ياوكتكلكاب
.المعر ة الالزمة للحل الملتدام الم ترح

المعالجة المفناطيلية
للمياه للتعامل م
المليحة

تجربة محصيل جديد

Integrated
Packaged Solution
الحل الملتدام
المتوامل

First Field Day Open Discussion among Farmers
Engineers Alham Al-Shurafat and Maram Zaid, MIRRA’s
Team, gave brief presentations of the project on each field
day, in which they explained its objectives, activities implemented, and upcoming plans. Following the presentations,
Mashaal Shoshan, owner of the farm, discussed his success in applying the sustainable packaged solution on his
farm. Khalil Bani Mustafa, MIRRA’s Irrigation Engineer,
then explained the main performance indicators of drip irrigation systems — clogging and uniformity. The field days
concluded with an open discussion among farmers to share
their experiences. Each day’s success resulted in farmers
being eager to apply the integrated packaged solution on
their farms.

 مناقفة مفتيحة م المزارعين,الييم الميداني األيل
29/1/2020

Two more field days are planned in March and April 2020.
The objective is to enhance farmers' capacities to become
better decision-makers in their own farming systems and to
acquire the knowledge necessary for the proposed sustainable packaged solution.
For more information about the project, click on
 أ فط على, لمعليما أوثر عن المفري
www.mirra-jo.org/Contents/Atlas-MIRRA-RFS-Azraq.aspx.

Second Field Day Open Discussion among Farmers
 مناقفة مفتيحة م المزارعين, الييم الميداني الثاني
26/2/2020
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For The First Time in Jordan, MIRRA Successfully Piloted an Innovative and Locally Developed Greywater Treatment System for Re-Use in Toilets
By Tasnim Harahsheh
Mafraq, Jordan, 1 Mar 2020: MIRRA, with funding from
UNICEF, installed and successfully operated a newly innovative, locally developed greywater treatment system at
three public schools. MIRRA has been the first ever in Jordan to implement a system that treats and reuses
wastewater for two separate purposes — toilet flushing in
the first cycle and irrigation in the following cycle. The system treats the greywater from outdoor washing/drinking
faucets according to the Jordanian standard to be reused
for toilet flushing. The black water from the toilets is then retreated and reused for irrigation of the schools’ gardens and
trees. The system conserves more than 500 liters of fresh
water per day. Rihab, Mafraq, is an area characterized by
scarce and depleting water resources and an accelerated
population growth during the past 5 years due to the Syrian
crisis.
Jordan is among one of the most water-scarce countries in
the world. Therefore, reusing alternative water resources,
such as greywater and black water, is crucial for lowering
demands on limited freshwater resources. There are a variety of diverse technologies for greywater treatment. However, major shortcomings have been identified for each treatment technique, such as clogging, emission of bad odors,
and the need for a large land area to store the filter. MIRRA’s new and innovative system highlights the importance
of discovering new treatment methods, as it overcomes the
obstacles commonly found in other greywater treatment
systems.
The newly innovative greywater treatment is based on the
Trickling Filter Technology using Plastic Media. The treated
water is filtered and disinfected (using Chlorination). Once
treated, the greywater is pumped and collected inside a
storage tank that is connected to the Toilet Flushing units.
MIRRA also implemented a back-up water system, in case
treated greywater is not enough. MIRRA installed and
locked a control panel inside the toilet building to automatically operate, control and monitor all the electromechanical
equipment and instruments.
As part of a 12-month long monitoring plan for the greywater treatment system, MIRRA monitors the water quality,
which considers more than 13 chemical and biological parameters. All the test results thus far meet the Jordanian
standard (JS 893/2006) for the treated wastewater reuse.

The Innovative Greywater Treatment Plant on The Roof,
Greywater Collecting Tank Underground and The Plant
Control Panel
 يخزان تجمي المياه, محطة معالجة المياه الرمادية المبتورة على اللط
الرمادية تح األرض يليحة التحوم بالمحطة
20/9/2019

 منن تنننفنينذ ننظنامMIRRA  ن نحنت،للمرة االولى في ا ردن
مشتعر محليا م لم ال ج المياو الرمنادينج وإعنادة اسنتنخندامنهنا فني
دورات المياو
ب لم تلنيم حراحفة
 يبتمييكل مكن الكيكينكيكلكفMIRRA  نجح جمعية:0202 أذار2 ، ا ردن،المفرر
من ترويب يتففيل نظام مبتور محليا ً لمكعكالكجكة الكمكيكاه الكرمكاديكة كي ثكالث مكدار
 أيل ماللة ي األردن ت يم بكتكطكبكيك نكظكام يكعكالكجMIRRA  يبذل توين.حويمية
. لديرا الكمكيكاه يالكري:ييعيد التخدام مياه الصرف الصحي لفر ين منفصلين هما
 الفكرب كي الكمكدرلكة/يعالج نظام المياه الرمادية المياه ال ادمة من صنابير االغتلال
 ثكم يكعكاد.ي ًا للميصفا األردنية إلعادة التخدام المياه المعالجة كي ديرا الكمكيكاه
معالجة المياه الليداء من المراحيض ييتم إعادة التكخكدامكهكا لكري حكدا ك الكمكدار
 لتر من المياه الكعكذبكة يكيمكيًكا كي400  يي ر نظام المياه الرمادية أوثر من.يأفجارها
 المنط ة التي تتميز بندرة الميارد الما ية يالتنزا ها يالكنكمكي, المفرق,مدار رحاب
.اللواني المتلار خالل اللنيا الخم الما ية بلبب األزمة الليرية
 إن إعادة التكخكدام,  يلذل.األردن هي ياحد من أوثر البلدان ندرة ي المياه ي العالم
 أمر بكالكا األهكمكيكة لكخكفكض, مثل المياه الرمادية يالمياه الليداء,ميارد المياه البديلة
 هكنكا مكجكمكيعكة مكتكنكيعكة مكن الكتك كنكيكا.الطلب على ميارد المياه العذبة المحديدة
 تم تحديد أيجه ال صير الكر كيكلكيكة لكوكل,  يم ذل.المتنيعة لمعالجة المياه الرمادية
 يالحاجة إلى ملاحة وكبكيكرة,  يانبعاث الريا الوريهة,  مثل االنلداد, ت نية معالجة
 ييللط نظام ميرا الجديد يالكمكبكتكوكر ال كيء عكلكى أهكمكيكة.من األرض لتخزين الفلتر
 حيث أنه يتفلب على الكعك كبكا الكتكي تكيجكد عكادة كي,اوتفاف طرق جديدة للمعالجة
. أنظمة معالجة المياه الرمادية األخر
.يعتمد نظام المياه الرمادية على ت نية المرف بالتن يط بالتخدام اليلا ط الباللكتكيكوكيكة
, ما ان يتم معالجة المياه.(حيث يتم تصفية المياه المعالجة يتطهيرها )بالتخدام الولير
يتم خ المياه الرمادية المعالجة يجمعها داخل خزان الذي تم تكيصكيكلكه إلكى يحكدا
 كي حكالكة عكدم, وما قام ميرا بتنفيذ نظام ميكاه احكتكيكاطكي.صرف المرحاض/غلل
 يقام ميرا بترويب ليحة تحوم لمراقبة نظام مكعكالكجكة.وفاية المياه الرمادية المعالجة
.المياه الرمادية لتففيل جمي المعدا ياألديا الوهريميوانيوية يالتحوم يها

For more information about the project, click on
 أ فط على, لمعليما أوثر عن المفري
http://mirra-jo.org/Contents/Decentralized-wastewatertreatment-and-reuse.aspx

 تكراقكب,  فكهكر27 يوجزء من خطة مراقبة لنظام معالجة الكمكيكاه الكرمكاديكة مكدتكهكا
 عكامكل21  حيث يتم حص أوثر مكن,نيعية المياه بفول ملتمرMIRRA يتفحص
 يوان جمي نكتكا كج االخكتكبكارا حكتكى اًن ي ك كا ً لكلكمكياصكفكا.ويميا ي يبييليجي
.(إلعادة التخدام المياه الرمادية المعالجةJS 893/2006) األردنية
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MIRRA-UNICEF Partnership Launches Its
2020/2021 Program “Water, Sanitation
and Hygiene (WASH) in Schools - Implementing Greywater Treatment and Reuse
and Improving WASH Services in
Schools” in Jordan

 شالةراعج من ينوننينسنف شنرننامن نهناMIRRA أطلقت م يج
(WASH)  "المياو والصرف الصحي والنظافج0202/0202
 تنفيذ م ال ج المياو الرماديج وإعادة استخندامنهنا- في المدارس
وتنحننسنيننن خندمننات النمننينناو والصننرف الصنحنني والننننظننافنج فنني
المدارس" في ا ردن
لامالهام الفر ا

By Alham Al-Shurafat
Amman, Jordan, 17 Feb 2020: Funded by the United Nations Children's Fund (UNICEF), the program targets 25
public schools in 8 Governorates (Amman, Irbid, Zarqa,
Balqa’a, Madaba, Ajloun, Mafraq, North Badia). The estimated number of student beneficiaries is 9,200 (3,700 Boys
and 5,700 Girls).
The program aims to improve the WASH services through
rehabilitation and expansion of WASH infrastructure to
meet the schools’ needs as per the national standards,
providing school children with access to adequate, functional, and usable WASH facilities in the context of a healthy
school environment. Additionally, this program aims to build
schools' and the surrounding communities’ capacities to
adapt to water scarcity issues facing Jordan and potential
climate change impacts through implementation of innovative and sustainable greywater treatment and reuse technologies.

 بكتكمكييكل مكن مكنكظكمكة األمكم الكمكتكحكدة لكلكطكفكيلكة:0202  ةشناط21 ، ا ردن،عمان
,  اربد,  محا ظا )عمان8  مدرلة حويمية ي74  يلتهدف البرنامج, ()اليينيليف
 الكبكاديكة الفكمكالكيكة يعكدد الكطكالب,  الكمكفكرق,  عكجكلكين,  مكادبكا,  البل اء, الزرقاء
.( تاة4200 بنين ي1200) 0700 الملتفيدين يبلا
يهدف البرنامج إلى تحلين خدما المياه يالصرف الصحي يالنظا ة من خكالل إعكادة
تأهيل يتيلي البنية التحتية لمياه الفرب يالصرف الصحي يالنظا ة لتلبية احتكيكاجكا
 مما يي ر ألطكفكال الكمكدار إمكوكانكيكة الكيصكيل إلكى,المدار ي ًا للمعايير اليطنية
مرا المياه يالصرف الصحي يالنظا ة المنالبة يال ابلة لاللتكخكدام كي لكيكاق بكيك كة
 يهدف هذا البرنامكج إلكى بكنكاء قكدرا الكمكدار,  باإل ا ة إلى ذل.مدرلية صحية
يالمجتمعا المحيطة للتويف مك مفكاوكل نكدرة الكمكيكاه الكتكي تكياجكه األردن ياًثكار
 من خالل تطبي ت نيا مبتكوكرة يملكتكدامكة لكمكعكالكجكة الكمكيكاه, المحتملة لتفير المنا
.الرمادية يإعادة التخدامها
يعتمد البرنامج على مبادئ االبتوار يااللتدامة البي ية يالمتانة يالجيدة العالية لكلكتكنكفكيكذ
يتدابير اللالمة يالملاياة بين الجنلين يالملاءلة يالمفاروة الفاملة يالتعاين الفكعكال
.بين أصحاب المصلحة
. يلاهم البرنامج ي تح ي ح ول طفل ي بي ة تعليمية آمنة يصحية, بفول عام

The program is based
on the principals of
innovation,
environmental sustainability,
durability, high quality
of
implementation,
safety measures, gender equality, accountability, inclusive participation and extended
cooperation between
stakeholders.
Overall, the program
contributes to fulfilling
every child’s right to a
safe and healthy learning environment.

MIRRA Welcomes Publishing and Media Officer
from SOAS, University of London
Amman, 4 Mar 2019: Eliza Paterson has joined the MIRRA team this
year to contribute to publishing, research, and project report efforts
throughout Jordan. Eliza is receiving her MSc. in Environment, Politics,
and Development from SOAS, University of London and has an extensive
background in Environmental Sciences, sustainable development, and
agricultural production. She will be putting her skills to use at MIRRA by
working with on-going projects through site visits, assisting with project
reports and research, as well as editing and writing assistance with Monitoring and Evaluation reports. MIRRA looks forward to working with and
sharing skills with Eliza regarding the extensive agricultural and water
resource development projects we have implemented in Jordan.

Eliza Paterson , MIRRA’s Publishing and Media Officer from SOAS, University of London

Contact Info: 7 Abdelaziz Al-Tha’alibi Str., Shmeisani, P.O. Box 941454 Amman 11194 Jordan, T/F 00962(0)6 568 79 73,
+962-799372915, +962-799372916 , info@mirra-jo.org, www.mirra-jo.org

