
دور معهد األمير سلطان ألبحاث البيئة والمياه والصحراء

في إستدامة المياه في المملكة العربية السعودية

عبد الملك بن عبد الرحمن آل الشيخ. د

المشرف على معهد األمير سلطان ألبحاث البيئة والمياه والصحراء

الرياض-جامعة الملك سعود



ود     عبنندالعزيز آل سننعأعلننن صنناحس السننمو المليننس األميننر سننلطان بننن •

الموافنننن           هنننن  1423الخننننامر عشننننر مننننن شننننعبان  فننننس -رحمنننن    -

لطان جائزة األمير س "م عن بدء الدعوة للترشيح لنيل 2002أيتوبر 21

."بن عبدالعزيز العالمية للمياه

ة حننول تهنندف الجننائزة تلننى تتنندير وتشننجيو العلمنناء والم سسننا  العلمينن•

س تيجناد العالم وحثهم على اإلبداع فس مجاال  المياه المختلفنة بمنا يسنهم فن

التتليننل مننن الحلننول العلميننة اليفيلننة بننوصن   للوصننول تلننى تننوفير المينناه و

ندرتها  والمحافظة على استدامتها وخاصة فس المناط  الجافة 

جائزة األمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه



ألولى الجائزة تتديرية عالمية تمنح يل عامين، وتشمل خمسة جوائز ا•

(  المياهتغطس يافة التخصصا  المتعلتة ب)منها تضم جائزة اإلبداع 

(  دوالر أمرييس266,000)لاير سعودي 1,000,000وقيمتها 

ة والجوائز التخصصية األربعة  هس جائزة المياه السطحية وجائز

ارد المياه الجوفية وجائزة الموارد المائية البديلة وجائزة تدارة المو

لاير 500,000وتبلغ قيمة الجائزة ليل منها ( المائية وحمايتها

(.  دوالر أمرييس133,000)سعودي 

متميزة من تتويم األعمال المتتدمة للترشيح للجائزة من قبل نخبةيتم •

ص العلماء حول العالم ضمن عدة لجان متخصصة تبدأ بلجان الفح

..االختياراألولس ثم لجان المحيمين ثم لجان 

من المعلوما ، يمين زيارة موقو الجائزة فس شبية االنترن  ولمزيد •

www.psipw.org

http://www.psipw.org/


أهم مالمح نجاح الجائزة

.زةفوز النخبة من العلماء المتميزين حول العالم بالجائ-1

ن التوصل تلى حلول تبداعية لمشايل المياه حول العالم م-2

.خالل الفائزين بالجائزة

ارتباط الجائزة الوثي  باألمم المتحدة تص تحمل صفة -3

س فواالجتماعس االقتصادي خاص فس المجلر تستشاري 

ارجس لجنة استخدام الفضاء الخفس نيويورك وعضو مراقس 

.النمسابفيينا المتحدة فس السلمية التابو لألمم لألغراض 



دعوة للترشيح للدورة التاسعة للجائزة



راءمشاريع معهد األمير سلطان ألبحاث البيئة والمياه والصح

في مجال حصد وخزن مياه األمطار والسيول 

في المملكة العربية السعودية



أهمية حصد وخزن مياه األمطار للمملكة



ة فس معظنم تتسم المملية العربية السعودية بظروف مناخية وبيئية جاف

.زيرتتخللها بعض الفترا  التصيرة من الهطول المطري الغاألوقا  

 ليننن دي هنننصا لحننندوث سننننويا  3ملينننارم150قننند تصنننل يمياتهنننا تلنننى

.عاسوالششبية يثيفة من األودية الفيضانا  والسيول و صلك لوجود 

 اه واالسنتفادة منن المينالحد من مخاطر هصه السنيول مما يحتم ضرورة

. ةوتتليل فتدها بالتبخر نتيجة لتعرضها لدرجا  حرارة مرتفع

  وخنزن ميناه يحصدو يمين صلك باستخدام أساليس غير ميلفة اقتصاديا

. األمطار والسيول



ي كوس يلة فع ال ة للت لمل  تبرز أهمية تنفيذ ه ذه األس اليف ف ي المملك ة أيك ا

:مع التغيرات المناخية المتومعة

فادة يمينن االسنتفس المناط  المتوقنو زينادة معندل سنتوط األمطنار فيهنا

الغننندران االصنننطناعية وخنننزن الميننناه فنننس الطبتنننا  منهنننا عنننن طريننن  

.الجوفية السطحية

 زيننادة المخننزونفننس المننناط  التننس سننتعانس مننن نتننص األمطننار يميننن

.ظاهرة التصحروالحد من توسو المائس



والسيولاألمطارمياهوخزنلحصدفهدالملكمشروع

والهجرالقرىتأهيلإلعادةسلطاناألميرومشروع

مشاريع معهد األمير سلطان ألبحاث البيئة والمياه 

والصحراء في جامعة الملك سعود

والسيولفي مجال حصد وخزن مياه األمطار 



هوالمياالبيئةألبحاثسلطاناألميرمعهدمبادرةإلىباإلضافة

زةجائإنشاءباقتراحبالرياضسعودالملكجامعةفيوالصحراء

منبينأسلوالمعهدطور.للمياهالعالميةعبدالعزيزبنسلطاناألمير

:والسيولاألمطارمياهوخزنحصدأساليب

طولم325إلىتصلبأبعادإصطناعيةغدرانفيالمياهحصد1.

منكلفيالغدرانونفذتم8منأكثربعمقوعرضم125و

.سديروعشيرةضرما

22فيذونفالسدودأحواضفيالمتجمعةللمياهاالصطناعيةالتغذية2.

اللخمنالمنورةوالمدينةوحائلوالقصيمالرياضمنطقةفيموقع

ومشروع،والسيولاألمطارمياهوخزنلحصدفهدالملكمشروع

.والهجرالقرىتأهيلإلعادةسلطاناألمير



األمطارمياهوخزنلحصدفهدالملكمشروعتنفيذالمعهدباشر

السموصاحبمنماليبدعم(م2004)هـ1425عاممنذوالسيول

.هللايرحمهعبدالعزيزبنسلطاناألميرالملكي

طاراألممياهوخزنحصدأساليبتنفيذالمعهدتابعهـ1431عاموفي

روالهجالقرىتأهيلإلعادةسلطاناألميرمشروعخاللمنوالسيول

بنسلطاناألميرالملكيالسموصاحبمنأيضا ًماليبدعم

.ثراههللاطيبعبدالعزيز

الملكالشريفينالحرمينخادمورعايةبدعمالمشروعانوحظي

دوحدخاصةعنايةأوالهماحيثهللايحفظهعبدالعزيزبنسلمان

طقةلمنأميرا ًكانعندمافيهالتنفيذهماالمواقعمنعددا ًبنفسه

المعهدووجهالمعهد،معبالتعاونالمختصةالجهاتووجهالرياض،

.المشاريعهذهفيالعملسيرعلىدائمبشكليطلعهبأن







:لوالسيواألمطارمياهوخزنحصدأساليفلتطبيقالمباشرةاألهداف

األمطارمياهبخزنالممليةفسالمتجددةالمائيةالمصادرزيادة-1

.التبخرمنعليهاللمحافظةالسطحيةالطبتا فسوالسيول

ألمطارامياهبتحويلوذلكوالباديةوالهجرالقرىلسكانالمياهتأمين-2

يةالماشلستيامباشرةالستخدامهااصطناعيةغدرانتلىوالسيول

.المزروعا وري

الطبتا فسبخزنهاوصلكوالسيولاألمطارمياهفتدمنالحد-3

Atmospheric)الجويبالضغطالمتأثرةالسطحية Aquifers)

التبخرمنعليهاللمحافظة

لخالبغزارةتستطالتسلألمطارنتيجةالسيولمخاطرمنالحد-4

.قصيرةزمنيةفترا 



:مراحل تنفيذ المشروع

رًإعتمدتًخطةًالعملًفيًمشروعًالملكًفهدًلحصدًوخزنًمياهًاألمطا

:والسيولًعلىًأنًيتمًوفقًثالثًمراحلًرئيسة

المرحلةًالتجريبية1.

هاًمنًخاللًاألبحاثًالتيًيجريمرحلةًالتقويمًوتطويرًاألداء2ً.

اهكرسيًجائزةًاألميرًسلطانًبنًعبدالعزيزًالعالميةًللمي

.لكةالمطورةًعلىًمستوىًالمماألساليبمرحلةًتعميمًوتنفيذ3.



:إستراتيجات تنفيذ المشروع

هاًمياهًكبيرةًتحولًإلي( حفائرًتخزينية)إنشاءًغدرانًاصطناعية1ً.
.رالسيولًلالستفادةًمنهاًبدلًمنًضياعهاًباالنتشارًأوًالتبخ

طبقاتًفيًأحواضًالسدودًلتغذيةًالحفرًآبارًالتغذيةًاالصطناعية2ً.
.الجوفيةًبمياهًاألمطارًوالسيول

ديةًوًفيًاألوإنشاءًسدودًخرسانيةًصغيرةًالحجمًقليلةًالتكلفة3ً.
الشعابًبالقربًمنًالقرىًوالهجرًلحصدًوخزنًأكبرًكميةًمن

.  المياهًلتحقيقًتنميةًزراعيةًمستدامةًفيها



الغدران الصطناعية: أولي 

كرما

عشيرة سدير



:الغديرموقعإختيار

ولوجيوالهيدروجيالطبوغرافيوالوضعالمناخيةالظروفدراسةبعديتم

.السكانوحاجةللمنطقةوالبيئي

:يليمااالعتباربعيناألخذمع

.ةالماشيومربيالباديةوسكانوالهجرالقرىتواجدأماكنمنالقرب-1

.يركبتصريفبحوضمرتبطعميقغيرشعيبأوواديمنالقرب-2

.التبخرلتقليلالرياحمعمتعامديكونبحيثالغديرإنشاء-3

.لفةالتكوتقليلالحفرصعوبةلتفاديصخريةغيراألرضكون-4

.المياهتسربلمنعرمليةغيرالتربةتكونأنيجب-5



:المواصفات العامة للغدير 

متر325طولًالغديرً-1

متر125عرضًالغديرً-2

أمتار9ًعمقًالغديرًحواليً-3

.نحوًاألسفل5: 1يتناقصًالميلًالجانبيًلحفرةًالغديرًبنسبةً-4

هًبعرضًيستفادًمنًاألتربةًالمزاحةًمنًالغديرًفيًتنفيذًعقومًحول-5

مترًلتخفيفًأثرًالرياح2,5ًمترًوارتفاعًالًيقلًعن20ًالًيقلًعنً

.والحدًمنًالتبخر

.بيتًالتربةرصًأرضيةًالغديرًوالميولًالجانبيةًلتقليلًالنفاذيةًوتث-6









ياه سد خرساني غير مكلف لحجز مياه المجرى المائي بارتفاع يعلو مدخل المإنشاء -7

ا س  لكي يساعد  في تجميع المياه بمنطقة الرتخاء مبل دخوله70إلى الغدير بحوالي 

.للغدير





متر وأن يت  رصفه باإلسمنت 20أن ليقل عرض مدخل الماء إلى الغدير عن يجف -8

.حتى ماع الغدير لمنع اإلنجراف





بوصة يعلو أرض 18تثبيت أنبوف بقطر -9

ي 20ماعدة الغدير بحوالي  س  يمتد أفقيا

متر، 25نحو خارج الغدير لمسافة  

بت حيث يتعامد معه أنبوف أفقي آخر يث

بوصة 5عليه ثالثة أنابيف رأسية بقطر 

.لتشكل مآخذ لسحف المياه من الغدير





فس مياه  تقامة سياج يحيط بالغدير لمنو الوصول تلي  وللحماية من الستوط-10

خر وتقامة شريط نباتس خارج السياج للحد من التبوالمحافظة عليها من التلوث،

.وتحسين بيئة المنطتة



الغدير الصطناعي في كرمـا

 ه1427بعد سقوط األمطار في ذي القعدة 









المالمح العامة لنجاح عمليات حصد مياه األمطار بالغدران الصطناعية

 لماشية تأمين المياه لسيان الترى والهجر والبادية لري المزروعا  وستيا اتم

.أشهر بعد موسم األمطار6-4وأغراض أخرى لمدة تتراوح بين 

 التخفيف من مخاطر الفيضانا تم  .



ي  ثانيا

آبار التغذية الصطناعية

ية لمياه أحواض السدود إلى طبقات المياه الجوف

السطحية



ضرما والمزيرعة وحريمالء والمطيرفة والغاط  لحريقًوسدود العلس وا

والغيل باألفالج وثادق وحوطة بنس تميم وحوطة سدير وروضة سدير

.والتويعية وتمير( سدان)والمعشبة 

:منسدود كل أحواض التغذية االصطناعية في تم تنفيذ آبار 

منطقة حائل-ب

سدود  الوسمس والرميض ونتبين

منطقة القصيم-ج

قطنسدً

منطقة المدينة المنورة-د

سد الفرعة فس ينبو النخل

سد22المجموع 

:منطقة الرياض-أ



نماذج من أساليب الخزن االصطناعي 

المنفذة في المشروع



لف أنابيف التغذية في بحيرة سد الع
بالدرعية







الحريقأنابيف التغذية في بحيرة سد 











ـــاكرمــأنابيف التغذية في بحيرة سد 









إلىللمياهاالصطناعيةالتغذيةعملياتلنجاحالعامةالمالمح

:السطحيةالجوفيةالطبقات

نوتخزي،وجيزةفترةخاللالسدودبحيراتفيالماءمستوىانخفاض1.

مليون7حواليإلىوصلتالسطحيةالطبقاتفيالمياهمنكبيرةكميات

.الحريقسدحوضفيمكعبمتر

وحتىالسدودمنالقريبةالمزارعآبارفيالجوفيةالمياهمناسيبارتفاع2.

.منهاالضخمعدلوزيادةكم40إلىتصلمسافات

رعالمزاآبارفيملوحتهنسبةوانخفاضالجوفيةالمياهنوعيةتحسن3.

.المجاورة



تنرا  فس معظم آبنار المنزارع التريبنة منن السند لفاستمرارية ضخ المياه -4

طننول أطننول فننس الدرعيننة والعماريننة بعنند تنفيننص التجربننة و بعنند توقننف ه

. األمطار بعشرة أشهر

أو يميائينة الملوثنا  اليمنن الجوفينةخلنو الميناه أثبت  التحالينل المخبرينة -5

.البيتيرية فس آبار المراقبة

فيةًفيًساعدًاستخدامًأساليبًالتغذيةًاالصطناعيةًلطبقاتًالمياهًالجو-6

تبخرًالحدًمنًاآلثارًالسلبيةًللسدودًالمتمثلةًفيأحواضًًالسدودًًفيً

.بحيراتًالسدودمعظمًمياهً

تمًالحصولًمقارنةًبالفائدةًالكبرىًالتيًيتكلفةًهذهًاألساليبًمنخفضةً-7

.عليها



اه العالقة بين ارتفاع مناسيس المياه فس بحيرة سد العلس ومستوى المي

الجوفية فس آبار المراقبة التريبة من سد العلس



اعية للمياه للمياه فس آبار المراقبة قبل وبعد عملية التغصية االصطنالعم 

الجوفية فس سد العلس

 

Fig. 11 Depth to water table of the observation wells (before 10/02/2010, after 9/05/2010). 
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ن قراءا  ارتفاع مستويا  المياه الجوفية فس أحد آبار المراقبة التريبة م

10/11/2013تلى 17/9/2013سد العلس من 
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جزء بالمليون فس 1536جزء بالمليون تلى 2816انخفاض نسبة الملوحة من 

يم من حوض سد الغاط 23مزرعة الديتور زياد بن عبدالرحمن السديري على بعد 

بعد  تنفيص عملية التغصية االصطناعية لمياه بحيرة السد



:للمشروعالمحليالتأييد

رعايةوتأييدعلىوالصحراءوالمياهالبيئةألبحاثسلطاناألميرمعهدحصل

التياليبلألسهللايحفظهعبدالعزيزبنسلمانالملكالشريفينالحرمينخادم

وزارةهللايحفظهوجهإذوالسيول،األمطارمياهوخزنحصدمجالفيطورها

المعهدنفذهاالتيلألساليبشاملتقييمبإجراءم2011عاموالكهرباءالمياه

لوزارةاكلفتوقد.نجاحهامنالتأكدبعدالمملكةأنحاءجميعفيتعميمهابهدف

لمبدأاحيثمنمؤيدةأوليةبنتائجخرجتالتيالدراسةإلجراءالشركاتإحدى

االصطناعيةالتغذيةآلباردوريةصيانةإجراءضرورةإلىأشارتأنهاإال

لقيامامنالمعهديتمكنلمماوهذاانسدادهاظاهرةمنللحدالجوفيةالمياهلطبقات

.لهالكافيةالماليةالمخصصاتتوفرلعدمدوريةبصورةبه

عزيزعبدالبنسلطانالملكيالسموصاحبوتمويلدعمعلىالمعهدحصلكما

رومديالوزراءالمعاليوأصحاباألمراءالسموأصحابتأييدوعلىهللارحمه

.الرسميةوالشخصياتوالباحثينالعلماءمنوالعديدسعودالملكجامعة

















:مناطقهمفيالمعهدمشاريعلتنفيذالمواطنينطلبات

لتنفيذكةالمملمنمختلفةمناطقفياألهاليطلباتمنالعديدالمعهدتلقى

نملإلستفادةمناطقهمفيوالسيولاألمطارمياهوخزنحصدأساليب

.المشروع











:للمشروعالدوليوالدع التلييد

بالرباطاجتماع فسم2011عامفسللمياهالعربسالمجلرأوصى1.

لحصدفهدالملكمشروعفسالمتبعةاألساليسبتطبي المغربيةبالمملية

وجميفسالسعوديةالعربيةالممليةفسوالسيولاألمطارمياهوخزن

.العربسالوطنفسوخاصةالجافةالمناط 

الصيوالراباجتماعهافسللمياهالعربسللمجلرالعموميةالجمعيةأوص 2.

عهدلمالرائدةالتجارسمنالفائدةتعظيمبضرورةم2016التاهرةفسعتد

اراألمطمياهوخزنحصدمجالفسوالمياهالبيئةألبحاثسلطاناألمير

ولالدجامعةتلىالمجلررفع الصيالتتريرضمنفسوصلكوالسيول

.العربيةالدولفسالمياهوزراءمجلرقبلمنإلقرارهالعربية

منأعضاءمثلالمتخصصةالجها منالعديدالمشروعبنتائجأشاد3.

منظما ومنأريزوناجامعةمندوليونوخبراءاإلسترالسالبرلمان

ومنةاألوروبيالفضاءوويالةاألرجنتينيةالفضاءوويالةالمتحدةاألمم

.هالميافسالمتخصصةالدوليةالم تمرا منيثيرفسالمشاريين







ذهاًمنًجميعًهذهًالمعطياتًالتيًتبرزًنجاحًاألساليبًالتيًطورهاًونف

نًالمملكةًوالتيًيمكالمعهدًفيًحصدًوخزنًمياهًاألمطارًوالسيولًفيً

:إيجازهاًفيماًيلي

.توفر المياه فس الطبتا  السطحية بشيل ملمور–1

.انخفاض الملوحة–2

.قلة التيلفة –3

عدم وجود اآلثار السلبية –4

ترشيد استخدام المياه من خالل تخفيف الضغط على المخازن–5

.الجوفية العميتة التس عان  وتعانس من االستنزاف

الخالصة



ئةًاألميرًسلطانًألبحاثًالبيمنًهذاًالمنطلقًيوجهًمعهدً

ًوالمياهًوالصحراءًبجامعةًالملكًسعودً يًإلىًمعالنداء 

ميعًأنحاءًجفيًوزيرًالبيئةًوالمياهًوالزراعةًلتبنيًتعميمً

. المملكةًمنًخاللًالوزارة

مًعلىًأتمًاالستعدادًللتعاونًمعًأيًخيارًيتوالمعهدً

.الهامالتوصلًاليهًفيًسبيلًتحقيقًهذاًالهدفًالوطني

نداء إلى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة


