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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ABSTRACT : 

This study discusses the status of sewerage systems and the Decentralized domestic wastewater 

treatment in Jordan's North Cities (Ajloun, Jerash, Irbid, and Mafraq) since the lack of public 

(Centralized) sewage infrastructure and conventional treatment such as traditional septic tanks 

(Cesspools) causes enormous hazards. In addition, its underlying the concerns and challenges faced by 

inhabitants in those places. Moreover, the study sheds light on households' awareness in the selected 

areas about the sewerage and DWWTS. The government plans to implement a centralized sewage 

system to promote sustainable growth, but still, there are many challenges for the centralized systems 

like the capital cost and technical issues that prevent many households from being connected. It also 

outlined the primary constraints that confront decentralized wastewater treatment systems in these 

locations; around the globe, poor sanitation affects 2.3 billion people, with 75% of those residing in Asia 

and around 35% of the Jordan population not having access to public transport sewerage system. The 

study followed quantitative methodology research by conducting surveys for the household in the 

studied area to collect the study data. The research concluded that the trend toward resource recovery 

and recovery of resources in wastewater management would gain traction soon owing to increased 

community demand for this paradigm shift. An increase in system resilience, efficiency, lost or degraded 

environmental services, and resource recovery may necessitate a change to decentralized water 

management. Furthermore, it proposed an improvement plan for enabling the environment towards the 

decentralized wastewater treatment system use. 

Keywords:  Decentralized, Treatment, Sewerage, Domestic  wastewater, Jordan, Environmental 

awareness. 
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 ملخص البحث: 

ي مدن شمال يعرض  
لية فز ز هذا البحث حالة أنظمة الرصف الصخي والمعالجة الالمركزية لمياه الرصف الصخي الميز

فعدم توفر البنية التحتية العامة )المركزية( للرصف الصخي والمعالجة  األردن )عجلون وجرش وإربد والمفرق(. 
سبب أخطار هائلة والعديد من المشكالت التقليدية مثل خزانات الرصف الصخي التقليدية )الحفر االمتصاصية( ي

ي يتم مناقشتها خالل هذا البحث.  عالوة 
البيئية والصحية واالقتصادية واالجتماعية لسكان هذه المناطق والت 

ي المناطق المختارة بالرصف الصخي وأنظمة المعالجة الالمركزية  
ي الدراسة الضوء عىل وغي األرس فز

عىل ذلك، تلق 
. تخطط   الحكومة لتنفيذ نظام ضف صخي مركزي لتعزيز النمو المستدام، ولكن ال يزال هناك للرصف الصخي

ي تمنع ربط المنازل عىل شبكة  
العديد من التحديات لألنظمة المركزية مثل تكلفة رأس المال والقضايا الفنية الت 
العالم عىل   أنحاء  ي جميع 

الصخي فز يؤثر سوء الرصف  المركزية.  الصخي  ٪ منهم  75شخص،  مليار    2.3الرصف 
ي آسيا وحواىلي  

٪ من سكان األردن ال يستطيعون الوصول إىل نظام الرصف الصخي للنقل العام. اتبعت  35يقيمون فز
ي منطقة الدراسة لجمع بيانات المياه والرصف 

ي لألرس فز
ي الكىمي من خالل إجراء مسح ميدائز الدراسة البحث المنهخ 

ي أرسة كع  ٤٠٤الصخي عنهم حيث تم جمع بيانات  
ينة ممثلة. وخلص البحث إىل االتجاه نحو استعادة الموارد فز

ز   ز لتمكي  ح البحث خطة تحسي  ي النهاية اقي 
إدارة المياه العادمة بسبب زيادة طلب المجتمع عىل الموارد المائية. وفز

ي هذا المجال من أجل
توفي     البيئة من استخدام نظام معالجة مياه الرصف الصخي الالمركزي ورفع وغي السكان فز

 حلول مستدامة. 

ي الكلمات المفتاحية:  
ىلي ، معالجة المياه العادمة الالمركزية ، االردن ، االستدامة ، الوغي البيت 

ز  الرصف الصخي الميز

1.  INTRODUCTION 

Between 29° 11' and 33° 22' north and 34° 19' to 39° 18' east in Asia, the Hashemite Kingdom of Jordan 

is situated in the Middle East. With Syria to the north, Iraq to the east, Saudi Arabia to the south, the 

Red Sea to its west, and Palestine on its east and west, Jordan is surrounded by a widvariousains. An 

area of 89,213 square kilometers, of which 11.98 percent is farmland, 2.68 percent is arable land, 9.87 

percent is irrigation, and 1.1 percent is wooded 

The governorates of Jordan are divided into three geographic regions: the north, the center, and the 

south. It is not the size of the areas or the number of people that determines their division, but rather the 

degree of connectedness and distance between major population centers that determines their division 

(Potter et al., 2007).  
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العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1:  Jordan Governorates and The Study Regions (Sources: Shahateet (2006)) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 
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وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   
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wastewater management is implemented. In terms of agricultural benefits, the greenhouse yielded 679 

JOD per dunum, while the fruit trees yielded 173 JOD every year. An additional benefit of 20,039 JOD 

per 500 PE is estimated by considering the yearly savings in fertilizer and the saved expense of cleaning 

cesspits. Decentralized wastewater management infrastructure is expected to produce up to 1,250 long-

term employment in the water industry with a 50 million JOD investment, And over the medium to long 

term, and water sup be the biggest concern for the country. To maximize the utilization of this limited 

resource, new water management, and efficiency measres are required (Prihandrijanti & Firdayati, 

2011). 

 

Figure 2: Issues for Motivation of the Study 

3. QUESTION AND OBJECTIVE  

From the statements of problems previously, several questions can be raised. 

1. What are the problems (or issues) concerning the unavailability of proper wastewater treatment 

systems or the available septic tanks (onsite cesspools) in Jordan? 

From the above questions, three objectives can be formulated. 

1. The study's main objectives are to identify the problems and issues concerning the unavailability of 

proper wastewater treatment systems or the available septic tanks (onsite cesspools) in Jordan using 

data from previous studies and surveys 

4. SIGNIFICANCE OF THE STUDY  

This research assists in giving a concrete base for future researchers in the wastewater field in Jordan. 

Also, the research findings would assist entrepreneurs with ideas for new disruptive solutions in this 

sector besides giving the decision-maker a new alert to hear the voice of the rural area's needs. Also, it 

will give a new source of data about the status of wastewater treatment systems through the data 

collection process  
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5. LIMITATION and SCOPE 

The research studied the wastewater treatment field in North of Jordan from two aspects: the 

problems that households face and those who do not have access to sewerage systems and the sustainable 

wastewater treatment system based on households' social and economic status. Here data collection and 

analysis are limited to those two aspects. 

The study is limited to the governorate in the north of Jordan (Ajloun, Jerash, Mafraq, and Irbid) due to 

the limited time frame of the project and because these governorates are the most affected by the Syrian 

crisis and this gives more impact on the project (Abou-Elela et al., 2019; Mladenov et al., 2022; Zaharia, 

2017). 

This study is limited to domestic wastewater from households in which greywater and blackwater are 

included. The treatment and reuse of different types of wastewater are both needed.  

6. LITERATURE REVIEW  

Jordan is the world's second-driest nation. Even if the country's groundwater can be replenished 

twice as fast as it is consumed, renewater sources can only cover around half of its water needs. Water 

resources are already under stress, but the flood of people fleeing regional wars and the increase in 

population will further worsen the situation. Climate change will only exacerbate the problem further. 

The long-term security and development of the nation depend on everyone having access to clean 

drinking water and adequate sanitation (Potter et al., 2007). 

  

Figure 3 :(a) Water Assessment (b) Water Consumption 

6.1 The North of Jordan  

The focus of the study is the northern governorates which are(Irbid, Mafraq, Ajloun, Jerash) as Jordan 

suffers from a severe water shortage, which an influx of refugees has exacerbated since 2013. On the 

other hand, the consequences are more visible today than they have ever been. The floeveres has 

especially hard hit the northern governorates like Irbid and Mafraq. Local water shortages and increasing 

stress on sewage systems and wastewater treatment facilities have been caused by the influx of new 

residents and businesses (Al-Taani, 2013, 2014; Lloyd, 1965). 

Since Syrian refugees began pouring into the northern governorates in 2011, the water demand has 

grown by 40%, yet the regularity with which water is delivered has decreased from weekly to every four 
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز
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Figure 4: Wastewater Classification (Sources: Ibrahim (2019 

The following tables show some statistical data about wastewater in the North of Jordan: 

Table 1 Coverage for Public Sewerage For Northern Governorates 

Governorate
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Mafraq 115,034 29,451 85,583 25.3% 74.7% 

Ajloun 37753 17232 20521 45% 54.9% 

Jerash 50537 30122 20414 60.1% 39.9% 
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Table 2 Collected And Non-Collected Generated WW By Governorate  

Governorate

s 

WW 

generation 

from the 

whole 

populatio

n 

WW 

generat

ion from 

served 

populatio

n 

Non 

collected 

WW from 

the served 

populatio

n 

WW 

generatio

n from 

non 

served 

locations 

Ww 

generatio

n from 

non 

served 

locations 

>5,000 

WW 

generatio

n from 

non 

served 

locations 

<5,000 

Irbid 43.9 23.0 20.8 14.4 11.7 2.3 

Mafraq 12.8 3.8 9.0 6.6 3.4 3.1 

Ajloun 4.2 2.2 2.0 1.8 1.4 0.4 

Jerash 6.1 3.9 2.2 1.3 0.8 0.5 

 

Table 3 Distribution Of Communities Connected With The Sewer System And Non-Connected To 

Sewer  

Governorates 

Connected 

communities with 

sewer 

Non-connected 

communities for 

centralized system 

>5000PE 

Non Connected 

communities for 

decentralized system 

(<5000PE) 

Irbid 20 52 66 

Mafraq 3 20 138 

Ajloun 10 7 35 

Jerash 15 7 31 

Table 4 Distribution Of Population Connected With The Sewer System And Non-Connected To 

The Sewer System By Governorate In 2018  

Governorates 

The population 

within public sewer 

network 2018 but 

not connected 

Population in 

non-sewered 

communities for 

centralized system 

(>5000PE) 

Population in 

NON sewered 

communities for 

decentralized system 

(<5000PE) 

Irbid 215102 664617 129573 

Mafraq 80436 189655 173787 

Ajloun 2269 77586 24594 

Jerash 29033 43922 29197 

6.4 Decentralized Wastewater Treatment In Jordan  

In Jordan, water treatment may be classified as central, semi-central, or decpending on how many 

people use it. Salt, Jordan, was the first city in the country to begin collecting wastewater in 1930. 

Primitive physical mechanisms were used in some instances for therapy. Greywater was instead 

discharged to gardens through septic tanks and cesspits. This approach led to serious environmental 

issues, particularly groundwater contamination, which was compounded by growing urbanization. Since 

then, modern wastewater collection and treatment systems have been developed using the standard 
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ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
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 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

The below table illustrates the available decentralized wastewater treatment systems in Jordan 

Table 5 Available Systems of Wastewater Treatments in Jordan 

Eco- 

Technologies  

Activated 

Sludge 

Technologies  

Biofilm 

Technologies  

Membrane 

Technologies  

Anaerobic 

Technologies  

Techniques – Processes 

Constructed 

Wetlands 

Activated 

Sludge process 

with sludge 

recirculation 

Trickling filter 

 

 

Reverse osmosis 

 

 

Upflow 

anaerobic 

sludge blanket 

 

Sand or Soil 

Filter 

 

 Fixed bed 

reactor 

 

Nanofiltration 

 

Anaerobic 

fixed bed 

reactor 

 

Purification 

Ponds 

 Aerated fixed 

bed reactor 

 

Nanofiltration 

 

Anaerobic 

fixed bed 

reactor 

 

Fluidized bed 

reactor 

Ultrafiltration 

 

Anaerobic 

baffled reactor 

(ABR) 

 
Rotating desk 

reactor  

Microfiltration  

  

7. 6 Sanitation and Sustainability  

Sustainable Development Goal (SDG) intends to decrease the amount of untreated wastewater and 

significantly boost recycling and safe reuse worldwide by 2030. In order to accomplish the SDG of 

"achieving access to sufficient and equitable sanitation and hygiene for everyone by 2030," this objective 

is a continuation. In order to attain these objectives, we urgently need wastewater treatment solutions 

that are both sustainable and context-specific (Gallagher & Gill, 2021). 

Improvements in sanitation, including the use of environmentally friendly methods of sanitation, are 

important even if they don't directly asanitation methodsf the othessentials and their godo notre being 

affected as a result. SDGs #2, #6, #11, #14, and #15 all include environmental resource protection as 

part of their sustale sanitation criterion. The implementation of sustainable sanitation systems may have 

a significant influence on almost all of the SDGs (Gallagher & Gill, 2021).  
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significantly  

 

influencestainability 

8. METHODOLOGY 

This study uses the quantitative method, the main benefits of quantitative methods are that; they can 

be tested and checked, straightforward analysis, and impressive and valuable. Thus the disadvantages 

of this method are that numbers can be misleading, complex setting up the research model and limited 

by numbers (Mertler, 2019). 

The instrument for the quantitative phase is vital, to understand the social phenomenon from the 

perspective of the actors involved inside rather than explaining it unsuccessfully from outside to ensure 

that different instruments were used(Aroca-Jiménez et al., 2018). 

A questionnaire for households was equipped to identify the problems of the unavailability of proper 

wastewater treatment systems or the available septic tanks (onsite cesspools) in Jordan.  

7.1 Selected areas  

Northern governorates in Jordan include rural or urban areas (Irbid, Mafraq, Ajloun, Jerash). 

7.2 Questionnaire 

          This research relied on questionnaires to get information from a large number of individuals in a 

short period of time because of its reliability and speemanyularly important when working on large 

projects with many intertwined objectives and when time is a significant factor. When conducting a 

large-scale study like this one, questionnaires were a fast and straightforward approach to getting in 

touch with many individuals (Basias & Pollalis, 2018). On the other hand, the surveys have a fixed and 

constrained structure that limits the scope for more in-depth or abstract analysis. In this investigation, 

the results were linear and straightforward, which is consistent with the findings of previous studies. 

There were, however, many undiscovered parts of the investigation. 

An online questionnaire was utilized to gather data on the state of wastewater treatment in the North of 

Jordan by posing many questions. The survey questions are entirely multiple-choice and divided into 

eight categories. An annexed version of the survey question is available. 
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ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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5. Systems and willingness to pay for these solutions). 

5. Public awareness (information and education about wastewater treatment and water resue ).   

7.3 Population 

According to Jordan's Department of Statistics, the population of the northern governorate is 
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ي الطب                    . 
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7.10 Data Analysis 

7.10.1  Data Entry & Cleaning 

The MsExcel used to present the responses to the questionnaire; Data entry is finished being 

followed by data cleaning using SPSS to ensure that the data does not have any errors that affect 

the analysis. 

Descriptive statistics will analyze the general questionnaire information and overview the average water 

consumption family size. For this target, the Mean, Mode Median Ranges, and standard deviation will 

be used. On the other hand, Inferential will be used, for example, to assess and measure the strength of 

association between two variables like; water consumption and associated problem or family sizes and 

water quality Pearson's correlation coefficient (r) analysis will be conducted. At the same time to test 

the households' differences in wastewater treatment behaviors and awareness, The T-test will be used. 

Finally, the Chi-square test will be conducted to determine the association between problem associated 

and family size. The software will be used to conduct this analysis in SPSS. At the same time, the 

Presentation of data analysis will be through graphics of word trees, word clouds, or word clusters. 

 

Figure 5 : Quantitative  Data Collection  Process 

9. RESULTS  

8.1 Sample and its Characteristics  

Table 6 shows the samples of 404 participants of, which the majority were females (n = 264, 

65.3%) and 34.7% (n = 140) were males. Participants’ age distribution was from 18-50 years 70.3% of 

the participants were 26-34 years (37.6%, n = 152) and 35-40 years (33.7%, n = 132) age groups. Around 

13% were respectively 18-25 years (13.9%, n = 56) and 41-50 (13.1%, n = 53) age groups.   

Considering the residences of the cities, 40.6% (n = 164) were from Irbid; 24.5% (n = 99) were from 

Jerash and 20.5% (n = 83) were from Mafraq. The least number of people who participated was from 

Ailoun (14.4%, n = 58). When it comes to income, the majority of the participants (81%) had income 

between 801 to 2000 Jordan Dinars [1]. Less than 10% had an income of 0-300 or 301-500. As for the 

education level, nearly 2/3rd of the samples (63.6%, n = 257) participants had at least a BSc/BA degree. 
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Another 11.9% (n = 48) had a master’s degree and 2.2% (n = 9) had a PhD. Based on these statistics, it 

is quite clear that the sample consisted of a majority of highly educated people.  

The majority of the participants (53.7%, n = 217) live in houses and another 44.8% (n = 181) live in 

apartments. Only 6% live in other places. For homeownership, the majority, 56.5% (n = 228), own the 

premises they live in. Nearly 1/3rd (33.2%, n = 134) of the participant rent the premises they live in. For 

the majority of the participants (61.9%, n = 250), the household has an unemployed wife/spouse/mother 

Table 6: Demographic characteristics of the sample 

Variable Frequenc

y 

Percent 

Gender   

Male 140 34.7 

Female 264 65.3 

Age group   

18-25 56 13.9 

26-34 152 37.6 

35-40 132 33.7 

41-50 53 13.1 

Other 11 2.7 

City   

Ajloun 58 14.4 

Irbid 164 40.6 

Jerash 99 24.5 

Mafraq 83 20.5 

Family size 6.09 (M) 1.89 (SD) 

Income level   

0-300 29 7.2 

301-500 115 28.5 

501-800 121 30.0 

801-1000 91 22.5 

1001-1500 33 8.2 

1501-2000 14 3.5 

Other 1 .2 

8.2 Premises Garden, Water Irrigation Sources and Consumption Statistics 

Assessment of the garden of the premises, water irrigation sources, and consumption statistics directly 

impact the sustainability of the wastewater treatment; the following results bring significant insights into 

the literature approach in wastewater treatment in the northern areas of Jordan. This information is 

essential as it will determine the success of a DWWTS. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

The results indicated that about half of the premises (50.2%, n = 203) had a garden and the other half 

doesn’t (49.8%, n = 201). Total percentage of 36.9% respectively had 10-50 (10.9%, n = 44), 51-100 

(15.1%, n = 61) and 101-200 (10.9%, n = 44) square meter gardens. Nearly 10% (9.2%, n = 37) had 

201-500 square meter gardens. From the 204 garden owners, 91.1% (n = 186) irrigate the garden. A 

considerable percentage (8.9%, n = 18) don’t water their gardens. Considering the water source of 

irrigation, 145 (71.1%, n = 145) use municipality water supply and 42 (28.9%, n = 42) use septic tanks. 

Further, there was only 63 bought water from the 204 participants who said they have a garden. Out of 

those 63 majority bought water once (n = 28) or twice (n = 13).  

Considering the capacity of the water bought, only 61 respondents stated the amount of water capacity. 

Sixteen bought 3-4 cubic meters of water, and another 16 bought 5-6 cubic meters. Hence, the majority 

(n = 32) out of the 61 respondents bought 3-6 cubic meters of water for irrigation of their garden. 

Therefore, the majority of the participants (34 out of 60) spend less than 30 Jordan Dinars for irrigation 

water buy. Only 15 (25%) spend beyond 30 Dinars. 

31.44% said their monthly water consumption is between 1-10 cubic meters. However, most of the 

participants (50.99%) had a monthly consumption of over six cubic meters.  

 

Figure 6: Monthly Water Consumption Per Cubic Meter 

8.3 Septic Tank Information and related problems  

Out of the 404 participants, 237 (58.7%) were connected to public sewerage. Out of the remaining 167 

not connected, 97% (n=162) have a septic tank, and only 5 m3 (3%) did not have a septic tank. 

Considering the sizes of Septic tanks, the majority had either 1-10 m3 (31.1%) or 11-20 m3 (33.5%) 

tanks. 25.8% had tanks of sizes 21-30 m3, 31-40 m3, and 41-50 m3. 
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Out of the 167 septic tank owners, 110 (66.27%) discharge their tank independently, while 56 (33.73%) 

discharge with the neighbors. Considering the monthly cost of discharging, 53.01% or the majority had 

to spend a discharging cost between 1-30 Dinars. 12.05 % had to spend between 31-50 Dinars. Further, 

the majority 53.9% (n = 89) didn’t experience overflows. Most people who experience overflows say 

that they generally think they have to experience one or two septic tank overflows (once = 36.36) or 

twice (twice = 41.56%). So as a total percentage, 77.92% of the overflowing tanks generally overflow 

1-2 times.  

80.8% of the participants consider the cost of the septic tank as a burden. 2/3rd (68.1%) say that septic 

tank leak to the underground and another 2/3rd say that tank cause existence of insects bugs etc. The 

majority (55.1%) say that their septic tank causes odor or foul smell. More than half of the participants 

(52.7% to be exact) say that they can pay the discharging cost. Exactly half of the septic tanks have 

cracks o Considering the disagreements, the majority said that they never experienced a conflict due to 

the septic tank (78.4%) and none of the residents was sick due to the septic tank (86.2%), and no children 

had fallen to the septic tank (94.6%).  

Figure 7: Problems With Septic Tank 

All the participants (100%) believe that managing the sewage process is the municipality's duty. Another 

95.8% believe that solving sanitation problems is a duty of the municipality. 3/4th of the participants 

know that treated wastewater can be reused. The majority are willing to pay a monthly amount of money 

to solve their sanitation problems (54.5%) and have the ability to differentiate between black and grey 

water (50.9%).  

 Further, the majority did not know that there are wastewater treatment systems in the market (85.6%). 

The majority (92.8%) did not know the availability of wastewater treatment systems in the market. 

56.9% did not know the uses of treated wastewater. Another 59.3% did not know that there are 

decentrion solutions.   
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Figure 8: Awareness Stat 

8.4 The Effect Of Family Size On The Consumption Of Water  

To check whether the family size affects water consumption, Spearman's correlation was used, 

as shown in Table 7. Correlation amonSpearman's correlation was used tothe family size and 

consumption of water would result innstructs to identify whether larger families consume more water. 

 Table 7: Non-Parametric Correlations (Spearman's Correlation) 

 

Family size 

(number of 

house 

residents) 

Monthly 

water 

consumptio

n (m3) 

Spearman's 

rho 

Family size (number 

of house residents) 

Correlation 

Coefficient 
1.000 .272** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 397 397 

Monthly water 

consumption (m3) 

Correlation 

Coefficient 
.272** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 397 404 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Do you think it is the municipality’s duty to …
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

According to the correlation there was a significantly positive effect (r = .272, p < 0.000). In other words, 

with the increase in family size, water consumption also increases. However, this correlation is weak, 

indicating that water consumption does not entirely depend on the family size.  

8.5   The Effect Of Education Level On Awareness 

The Chi-square tests were conducted to identify the effects of education on awareness. Results 

from the tests were insignificant, indicating that education does not affect any of the awareness variables 

are shown in Table 8. 

 

Table 8:  the effect of education on awareness (Chi-square test results) 

Variable Chi-

Squar

e 

p-

valu

e 

Do you know the prices of wastewater treatment systems available in 

the market? 

2.633 .756 

Do you use the wastewater as is to irrigate the plants in your residence 2.938 .709 

Do you know the wastewater treatment systems available in the 

market? 

3.497 .624 

Do you know that there are decentralized sanitation solutions? 9.927 .077 

Do you know the uses of treated wastewater? 6.720 .242 

Do you know the difference between greywater and black water? 6.465 .264 

Are you willing to pay a monthly amount of money to solve YOUR 

sanitation problems? 

8.776 .118 

Do you know that you can reuse treated wastewater? 7.971 .158 

Do you think the municipality has to solve sanitation problems? 3.179 .672 

Do you think the municipality has to manage the sewage process* . . 

Note - * - Could not compute the statistics because all participants 

agreed with the fact that the municipality has to manage the sewage 

process 

    

The above table explains the impact of education level on respondents' awareness related to wastewater 

treatment. As explained in the Chi-Square test, the higher the respondents' education level, the higher 

the awareness. 

8.6 The Effect Of Income Level On Awareness 

Chi-square tests were also conducted to identify whether income level affects the awareness 

variables. Income level had a significant effect on two variables, namely: Do you know the prices of 

wastewater treatment systems available in the market? (Chi-square statistic = 19.408, p = .002) and Do 

you know that you can reuse treated wastewater?, (Chi-square = (Chi-square statistic = 14.859, p = 

.011). None of the other variables had a significant effect. The following sub-topics (Table 9) further 

explain the above-identified significant differences.  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

Table 9  Effect of education on awareness (Chi-square test results) 

Variable Chi-

Square 

p-

valu

e 

Do you know the prices of wastewater treatment systems available in 

the market? 

19.408 .002 

Do you use the wastewater as is to irrigate the plants in your residence 3.466 .629 

Do you know the wastewater treatment systems available in the 

market? 

4.483 .482 

Do you know that there are decentralized sanitation solutions? 4.317 .505 

Do you know the uses of treated wastewater? 4.502 .480 

Do you know the difference between greywater and black water? .164 .480 

Are you willing to pay a monthly amount of money to solve YOUR 

sanitation problems? 

8.995 .109 

Do you know that you can reuse treated wastewater? 14.859 .011 

Do you think the municipality has to solve sanitation problems? 9.045 .107 

Do you think the municipality has to manage the sewage process* . . 

Note - * - Cannot compute the statistics due to all participants has 

agreed with the fact that the municipality has to manage the sewage 

process 

    

8.7 Income Level and Reuse of Wastewater 

Wastewater reuse knowledge and income level cross figure are given below in figure 6, representing the 

frequency of people with income levels and satisfaction with using treated wastewater. The results are 

illustrated in figure 6. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر
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ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   
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improvements in both water supply and quality and sanitation. Sufficient water close to the home 

encourages individuals to drink water, which benefits their health (McCornick et al., 2004). 

Decentralized wastewater treatment utilizes a treatment system placed at or near the source of 
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environmental requirements. It is well acknowledged that some of the most severe vulnerabilities in 

current water systems occur at the interface between human skills and physical systems. 

By reducing environmental pollution, treatment process helps to mitigate the health risks associated with 

a contaminated environment. The study's possible business models for onsite wastewater treatment 

software architecture indicate that we should prioritize raising awareness and ensuring that the system 

is viable, economical, and socially and ecologically acceptable. In addition, we should prioritize price 

reductions in order to ensure that the product sells itself. 

From the course of the current study following critical recommendations can be drawn:  
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● stakeholders at both national and global levels. Awareness and behavioral change is a pre-requisite 

for successfully applying DWWM models. Moreover, educating and engaging the public can be 

achieved through different activities like; focus groups with beneficiaries civil society organizations 
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-       Physical activities focus group, group discussion, field visits with community leaders and tribes, 

words of mouth through civil society organization and interactive and attractive  lectures in schools 
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-       Online activities; social media campaigns, media campaigns through TV and radio and shows, 
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Figure 10:  Suggested Awareness Activities 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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ثاٌر ُمخزِ
ُ
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