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مشاريع معهد األمير 
سلطان ألبحاث البيئة 

 والمياه والصحراء 
في حصد وخزن مياه 

 األمطار والسيول 
 
 



 المحتوى

 مقدمه•

 أهداف المشروع•

 مراحل التنفيذ•

 التصاميم والمواصفات•

 مدلوالت علمية•

 إدراكات المستفيدين•

 

 



 مقدمة

اتبعت أساليب حصد وخزن مياه األمطار والسيول منذ 
زمن بعيد وثبت نجاحها في كثير من الدول ذات البيئة 

كما تم استخدامها من قبل بعض . الجافة أو المطيرة
المنظمات الدولية وبصورة خاصة منظمة األغذية والزراعة 

توصي باستخدام هذه األساليب التي   FAOالدولية 
باعتبارها األكثر أهمية للزراعة المروية في المناطق 

 .  الجافة وشبه الجافة



 

عامة بصفة الجزيرة العربية تتصف  -
.جافةبظروف مناخية وبيئية   

بعض الفترات القصيرة من تتخللها  -
المطري الغزير، والذي يتحول الهطول 

.الى جريان سطحي  
الحد من مخاطر هذه السيول ضرورة  -

وتقليل فقدها من مياهيها واالستفادة 
.بالتبخر  



معدل درجات الحرارة العظمى والصغرى 
 لمنطقة الرياض



 

                                          



 معدل التبخر اليومي ألشهر السنة في الرياض



من هذا المنطلق وجب البحث عن استراتيجيات 
عملية لالستفادة من مياه األمطار والسيول التي 

تهطل على المملكة العربية السعودية وخاصة 
في ظل الزيادة المتوقعة بإذن هللا، ومن أهم هذه 

االستراتيجيات أساليب حصد وخزن مياه األمطار 
 .والسيول



 والمياه البيئة ألبحاث سلطان األمير معهد قام
 بالرياض سعود الملك جامعة في والصحراء

 وخزن لحصد فهد الملك مشروع وتنفيذ بتصميم
 (م2004) هـ1425 عام منذ والسيول األمطار مياه



 :الهدف من المشروع

 .زيادة المصادر المائية في المملكة  -1

االستفادة من مياه األمطار والسيول بخزنها في الطبقات   -2
 (Atmospheric Aquifers)السطحية المتأثرة بالضغط الجوي 

للمحافظة عليها من التبخر أو بتحويلها إلى غدران اصطناعية      
الستخدامها مباشرة ولفترات أطول وذلك لتأمين المياه لسكان 

 .القرى والهجر والبادية وسقيا الماشية والمزروعات

الحد من مخاطر السيول التي تحدث نتيجة لألمطار التي   -3
 . تسقط على المملكة بغزارة خالل فترات زمنية قصيرة



إعادة تأهيل القرى والهجر إجتماعياً وإقتصادياً للحد من الهجرة  -4
 .  منها إلى المدن المزدحمة بسبب نقص المياه

تحقيق الزراعة المستدامة في المناطق الزراعية التقليدية  -5
الواقعة على ضفاف األودية التي تتمتع بتربة رسوبية خصبة والتي 
أصبحت تعاني من نقص الماء بسبب ضعف المخزون المائي لعدم 

 . استفادتها من مياه السيول

تأمين مخزون استراتيجي من المياه حول المدن والقرى  -6
 . لالستفادة منه وقت الحاجة

تخفيف الضغط على المياه الجوفية العميقة األزلية، مما . 7
 .يساهم في ترشيد استعمال المياه

 



 :مراحل تنفيذ المشروع
 

خطة العمل في مشروع الملك فهد لحصد وخزن مياه إعتمدت 
 :األمطار والسيول على أن يتم وفق ثالث مراحل رئيسة

 

 .المرحلة التجريبية1.

 . األداءمرحلة التقويم وتطوير 2.

 .مرحلة تعميم تنفيذ األساليب المطورة على مستوى المملكة3.
 



 الغدران االصطناعية: أوالً 





 آبار تغذية الطبقات السطحية : ثانياً 

سد 18تم تنفيذ آبار تغذية الطبقات السطحية في أحواض   



:مراحل تنفيذ التغذية السطحية   
  

دراسة مجاري األودية التي تصب في السد من خالل صور    -1     

.األقمار الصناعية         

.إعداد نماذج اإلرتفاعات الرقمية لمجاري األودية -2     

إجراء الدراسات لحوض السد لتحديد حجم   -3     

التصريف المائي المتوقع وبالتالي تحديد عدد آبار التغذية التي            

.سيتم إنشاؤها في حوض السد         

  

 





  

الرفع المساحي لتعيين مناسيب سطح األرض بالنسبة   -4     

لمفيض السد وذلك بهدف تحديد المواقع المناسبة لحفر          

آبار التغذية وتركيب األنابيب عليها وتحديد ارتفاعات          

.المحابس المثبتة على كل منها         
 



 



.إجراء الدراسات الجيوفيزيائية لمعرفة نوعية طبقات أحواض الخزن وسمكها -5  

 

السد لنتائج الدراسة الجيوفيزيائية للطبقات الرسوبية في حوض نموذج   



. الرسوبيةالطبقات حفر آبار التغذية بأعماق متفاوتة في حوض السد حسب طبيعة   -6  
 



 التغذية االصطناعيةتصميم بئر  -7



 



 







 
للسد قبل هطول األمطار المجاورة مراقبة مستوى الماء األرضي في آبار المزارع   -8

التي تلي هطول األمطارالتغذيةاالصطناعية وبعد إجراء عمليات   

 





أنابيب التغذية الجوفية مغمورة بمياه بحيرة 
 السد بعد هطول األمطار 

اسابيع من بدء عملية الخزن  3بعد 
 الجوفي

 حصد المياه



 مطيرةفترة خالل مقارنة إرتفاع منسوب الماء داخل اآلبار 



























QUESTIONS TIME? 

E-mail: aalataway@ksu.edu.sa 
 


