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  ةالمياه الرئيسي ةخطعن  لمحة –لفصل السادس ا

   ةالمياه الرئيسي ةخط إطار عمل 1.6

   ةطللخ ةهدفمست والمنطقة الةهدفمستالسنة ال) 1(

ة هي ثالث خط للةهدفمستوالمناطق ال.  سنة من اآلن25 أي بعد ،)2035( هي سنة ةالمياه الرئيسي ةخطل ةهدفمستإن السنة ال
  . ازان الباحة وعسير وج:مناطق

  

  : آاآلتيةالمياه الرئيسي ةخطمحتوى ) 2(

  المياهمصادرخطة تطوير  

o األحفورية والمياه الجوفية الضحلةالمياه السطحية، والمياه الجوفية ( المياه التقليدية صادرم .( 

o المعالجةالصحي مياه البحر المحالة ومياه الصرف ( المياه الغير تقليدية مصادر .( 

  الصناعيةلألغراض  والمياهبلدية اللألغراض ن أجل المياه المياه مإمدادخطة .  

 من المياه الزراعيالصناعي و عينلقطاالبلديات وا إدارة متطلبات . 

 دارةإلا والصيانة وللتشغيخطة ا. 

o المياه الكليةصادرخطة إدارة م . 

o خطة المراقبة. 

o  المياهمصادرخطة صيانة . 

o قدرة خطة البناء. 

o نظام اإلدارة والتنظيم. 

 التصميم الرئيسي وتقدير الكلفة. 

 جدول التنفيذ. 

 للمياهة المقترحةالرئيسيةتقييم الخط  . 

 

  ة المياه الرئيسية خطتصميم  مناهج2.6

 المياه في المنطقة الجنوبية أستخدام و إدارة مصادر على خطة عمل إستراتيجية وسياسة المياه لتطوير دعتمت ةالمياه الرئيسي ةخط إن
  .لفصل الخامسمن ا) ب(جزء الآانت مقررة في الغربية آما 

  

   المستهدفة المياه صادرتطوير م) 1(

ليس هنالك وجود للمياه الجوفية وحيث أنه .  االستخدامات وأساليب التنمية وةهدفمستالموارد المياه  يظهر )1-6(الجدول رقم 
  .المتاحة متجددةالمياه ال صادري جميعها مإن موارد المياه التقليدية هآذلك ف وةهدفمستال في المنطقة أحفوريةال

  

  أساليب التطوير واالستخدامات والمستهدفة  المياهمصادر  )1-6(الجدول رقم 

  االستخدامات  المناهج المتطورة  موارد المياه
  المياه السطحية      

   المياه السطحية  
 ات الجوفيةالخزانالسدود وعن طريق  التخزين 
 الخزان الجوفي المباشر من السحب  
  شحن الخزان بالمياهإعادة   

   المياه التقليدية مصادر

  الضحلةالمياه الجوفية    التدفق من اآلبار السطحية  
   أحفوريةالمياه الجوفية ال     التدفق من اآلبار العميقة  

 بلديةالمياه ال  
  المياه الصناعية 
  المياه التقليدية  

 لمحالة مياه البحر ا  
  التحلية محطاتاإلنتاج بواسطة  

  
 بلديةالمياه ال  
  المياه الصناعية  

  المياه الغير تقليدية مصادر
   الصحي مياه الصرف 

   عالجةالم
 معالجة مياه الصرف اإلنتاج بواسطة خط  

  )من الدرجة  الثالثة(الصحي 

 بلديةجزء من المياه ال  
  جزء من المياه الصناعية 
  المياه الزراعية  
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   المياهإمدادخطة ) 2(

د         ) ب ( في الفقرة  الذي تم ذآره  ) 1(لخيار رقم   في ا  همياللج  تياحاإلتمادًا على تنبؤات    اع ذ فحص       في الفصل الثالث فق م تنفي م  ت صيانة  ث
داد لمحطات  اه اتإم نإن .  المي ات االحتياجات م ما توقع ار رق ي الخي اه ف ة ) 1(لمي دًا للقيم ة ج شودةقريب ل  المن ة من قب ة المملك حكوم

سعودي ة ال رة العربي ي تعب ن  وه ة الع ستالقيم دفم ة  (ةه درة اإلنتاجي ضمن تالق سبة  20%ت اءن سرب الم ة ) ت إن آمي ك ف ع ذل  وم
ات ة االحتياج ار المطلوب ي االعتب ضع ف تخدام ت ن 5%( اس ة  م اه آمي ةالمي اه30%، للمدين ة المي ن آمي صناعيةلألغراض  م اه )  ال مي

ام  100 %ستزداد إلى المياه في المدن الكبيرة    ات خدم يرتوف معدل، وعالوة على ذلك فإن      صحي المعالجة الالصرف    )2020( بحلول ع
ام   في 100% و  })2010(عام في من النسبة %  50  {)2035(بحلول عام    الحضريةفي المناطق    100%و   في )2035( بحلول ع

  . })2010(  فيمن النسبة  40%{ الضواحي 

سد      صادر م تعد ل ال اه  ود المياه التقليدية مث ة     والمي ضحلة  الجوفي اه    ال ة    والمي ة األحفوري د    (الجوفي وارد  )خزان الوجي يس  ًام ل    رئ ة  ل اه ي  مي
  .أيضًا المحالة لمياهل باإلضافة

   .ةمياه التقليدي الصادر مبتطويرتختص  المياه وزارة المياه و الكهرباء لتطويرإمداداتخطة أن بعلمًا 

  

  لمياها الطلب علىإدارة ) 3(

 ريةلمياه في المناطق الحضا

علي  لتقليل الطلب علي المياه ات إجراءدراسة، فقد تم االحتياجات اعتمادًا على من أجل خفض استهالك استخدام المياه في المدن 
 باستعمال نتيجة التحليل االحتياجات تذبذبوعالوة على ذلك تم اختبار التأثير االقتصادي المنتج بسبب . خصائص المتطلباتحسب 

 من وحدة التوريد% 10تخفيض ) 1:  التقييم آاآلتيإنجازوتم .  من المياهاحتياجات المناطق الحضرية عتبارواضعا في االالحسي 
 االحتياجات فإنوعلى أية حال . تحسن في نسبة تسرب المياه 5%) 3   الطلب من وحدة االمداد بالمياه القائمة حاليا) 2 الرئيسية    

إدارة ب المتعلقة ات االقتراحبنيت فقد  وعالوة على ذلكقد وضعت في االعتبار )2035( لها المخططة ةهدفمستفي السنة الللمياه 
  . الدراسةفي المستقبل على نتائج هذهللمياه الحاجة 

  

  مياه االستخدام الزراعي

. لحالية غير آافية المياه اصادروذلك ألن م.  ضروري جدًاأمر هو مياه الري لاتإحتياجالآمية مياه الري، فإن إدارة كمية ل بالنسبة
الحبوب، (الزراعية المحاصيل بعض تحويل  بأهمية يوصيالذي  ،لوزارة الزراعة 335 وحسب خطة القرار رقمهذه ومن وجهة النظر
 (خضراواتالوفواآه ال أشجار أقل مثلمياه آميات ستهلك ت  إلى محاصيلوالتي تستهلك آمية آبيرة من المياه )محاصيل العلف

 يتم تشجيع استخدام آما ينبغي أن .)لألراضي الزراعية المجاورة المجتمعاتفي  لها إحتياجفي الملحوظة ع زيادة توقمالمن التي و
آل لزراعة  تقدم اقتراحات متعلقة بالوفس الحالية  الدراسةعلى هذه أضف إنه إعتمادًا . الصحي المعالجة مياه الصرف بالري 

  .هعلى حدمنطقة 
  

  إدارة مراقبة الصيانة

  . التالية حول إدارة مراقبة الصيانة الستغالل موارد المياهالبنود اختبار تم

  ةنفذم الالجهات و- خط مياه البحر األحمر–السدود (نظام إدارة المياه الشامل .( 

 االستفادة من تواجد السد في تغذية الخزان الجوفي أسفل الوادي( المياه الجوفية باستعمال السدود غذيةإعادة ت.( 

 المياه الجوفيةسطح  ومستوىأودية الالسحب منالمياه،  هطول األمطار، مستوى(بة مراق .( 

 المياه السطحية والمياه الجوفية( المياه صادرالحفاظ على م.( 

 تأسيس نظام التنظيم والتشغيل والصيانة. 

  األداء  وتطوير العاملينتدريب. 

 التثقيفية الستخدام المياهالتالحم  . 
 

  المياه تنمية موارد 3.6

  تنمية موارد المياه المتجددة طرق 1.3.6

طق ا في المنمالئمةهي األآثر ) ضحلةالمياه السطحية والمياه الجوفية ال( المياه المتجددة صادر التطوير التالية لمطرق إن 
  ). منطقة عسير ومنطقة جازان–منطقة الباحة  (ةهدفمستال



 دراسة الخطة الرئيسية لتنمية الموارد المائية المتجددة في
ةملكة العربية السعوديالمنطقة الجنوبية الغربية من الم  

 

)ملخص التقرير(مسودة التقرير النهائي                                                                                                    ة ودشرآة ياتشييو الهندسية المحد  
 شرآة سانيو لالستشارات

S-6-3 

  رةآبيالسدود استخدام ال المياه السطحية بتنمية

 آميات سحببحيث بمكن  ةذات مقاييس آبيرللمياه  وخزاناتسدود  بإنشاء المياه السطحية تنميةمن أجل هدف استخدام المياه فقد تم 
نقلها إلى يمكن و وتخزن مياه الخزانات باستمرار ويتم السحب منها طول العام، ًا حسب الطلب خالل قناتين أو ثالثةسنويمياه منها

   .أماآن االستخدام

 

Pipeline 

Urban Use Area

Urban Use Area
Urban Use Area 

Reservoir Dam

 
  سدود آبيرةاستخدام ال المياه السطحية بتنمية )1-6 (الشكل

  
    المياه الجوفيةلتغذية خزانات السدود الكبيرة باالستفادة من المياه السطحية والجوفية تنمية

 ةعاد عنها يمكن االناتجةالمياه السطحية فان . في حالة السدود الصغيرة الحجم أو التي تتمتع بنظام تدفق سنوي غير جيد بموقع السد
 اآلبار  لذلكتستخدم تغذيةإعادة الل المياه لزيادة حجم وتنميتهاآمية المياه الممكن زيادة حجم من أجل  خزان الماء الجوفيتخزينها في 
  .والخنادق

  

Discharge 

from DamGroundwater 

Extraction Area

Pipeline 

Urban Use Area

Urban Use Area
Urban Use Area 

Reservoir Dam

Discharge 
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Groundwater 
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  .فيإلعادة تغذية الخزان الجو السدود الكبيرة مع باالستفادة من المياه السطحية والجوفية تنمية )2-6(الشكل 

  

  إعادة التغذية سدودب المياه الجوفية نميةت

 بتغيير نمط تدفق   وذلك لزيادة حجم المياه المعاد تغذيتها في مجرى الواديتفريغها طبيعيالقد تم انشاء سدود إعادة التغذية بحيث يسهل 
  .المياه
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Discharged Water from Dam
 

  .سدود إعادة التغذيةعن طريق  المياه الجوفية تنمية )3-6(الشكل 
  
   الريطخط و المياه المستقبلية ط إمداداتخطل سدود إعادة التغذية السحب المستهدف من تنمية) 1(

  ) 2-6 ( في الجدول رقممبينة المياه لمنطقة المشروع وخطة الري إمداداتخطة في  ةهدفمست الودإن السد

  

  اطق الثالثة بالمنة المتعلقية و الري المستقبل المياهإمدادخطة في  ةهدفمست الودالسد )2-6(جدول ال

اسم   الوضع   المنطقة 
  السد 

منطقة حوض   موقع النهر 
  األمطار

حجم المخزون  التدفق المحدد  حجم المخزون  التدفق السنوي 
  المحدد

   4,5  0,050  68,0   15,2   304  الصحراء الشرقية   عربة U/C  الباحة

الملك  .Exi  عسير 
  4,7  0,009  325,0  69,1  7,600  الصحراء الشرقية   فهد

   5,6  0,014  68,4   12,3  863  الصحراء الشرقية   هبالت U/C  عسير
  2,2  0,023  219,8  99,6  4,375  الصحراء الشرقية   رنيا U/C  عسير
   0,3  0,021  4,6  16,8  788  الصحراء الشرقية  رجابح U/C  عسير
   0,6  0,060  51,0  78,9  1,317  غرب البحر األحمر  جازان .Exi  جازان
  1,9   0,023  193,6  104,6  4,600   البحر األحمرغرب  بيش  U/C  جازان
   0,9  0,068  55,5  61,5  907  غرب البحر األحمر  ضمد  U/C  جازان
  2,0  0,025  249,9  122,3  4,843  غرب البحر األحمر  ليح  U/C   المكرمة مكة

  3,7  0,011  79,2  21,3  2,000  غرب البحر األحمر  ةقنون  U/C  المكرمةمكة 
  1,0  0,036  80,9  81,3  2,242  رب البحر األحمرغ  يبا  U/C   المكرمةمكة 
        29,839  682,9  1,395,9  0,023  2,0  
   3,2  0,015  685,8  213,0  13,930  الصحراء الشرقية المجموع    
   1,5  0,030  710,1  469,9  15,909  غرب البحر األحمر المجموع     

  .التدفق العادي السنوي/ حجم المخزون= حجم المخزون المحدد )  2 مطارمنطقة حوض األ/ التدفق العادي السنوي= التدفق المحدد ) 1: مالحظة

  

    التطويرومب حجا حسطريقة) 2(

تدفق الحجم  معدل أضعاف وبما أن حجم مخزون المياه لبعض السدود والذي يمكن أن يكون )1-2.س(رقم  آما هو مبين في الجدول
  .يفوق السنة مخزونها مدة السدود التي الحجم على نمية  لتيةحسابالعمليات النفذ ت. السنوي

 لهذه السدود في )أخرى الاتالري واالستخدامومياه ات الإمدادلغرض  تي يتم تنميتهاآمية المياه الوهو (تدفق  النميةتيحسب 
الى يرجى الرجوع للتفصيل . يةالحسابجراء العمليات اإلحالة كي حلش وسد يسد ب وآمثال على ذلك أختير . التاليةةالخطو

  ).2-8.سالشكل ( إلى )2-4.سالشكل (األشكال من 

  

  

  خزان للهيدرولوجية الالمعادلة

  . مبينة بالمنهج التاليالهيدرولوجية للخزانإن المعادلة 
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 ΔV(i) ＝ V(i) － V(i-1) 
  ＝ Qin(i) – Qsp(i) – E(i) – Qdv(i) 

 Here, 

ΔV(i) = The volume of change of the reservoir of Δt hours from time (i) to time 
(i-1) 

  V(i) = Reservoir volume of time (i) 
  V(i-1) = Reservoir volume of time (i-1) 

Qin(i) = The volume of inflow of the reservoir of Δt hours from time (i) to time 
(i-1)  

Qsp(i) = The volume of discharge of the spillway of Δt hours from time (i) to 
time (i-1)  

E(i) = The volume of evaporation of the reservoir of Δt hours from time (i) to 
time (i-1)  

  Qdv(i) = he volume of development of Δt hours from time (i) to time (i-1)  
  Δt = Calculation (unit of account: January)  

  
 نخزاحجم ال

  .  الكليخزان من حجم ال80%نسبة ك معروف فإنه يفترض الفّعال لكل سد غير خزانبما أن حجم ال

  خزانحجم التدفق لل

  ).2004-1975 ( سنة 30 فترةل األمطار اليومية بيانات بالمحكاة مع الشهرية سحباستخدمت حسابات ال

   التصريفواتالتدفق من قن

 ولذلك فإتعرض السد لالنهيار  يؤدي الىاية للسد قد تتعطل ممقناة التصريف السفلفعال للسد فإن عندما يندلع التدفق أآثر من الحجم ال
   .هذه ينبغي أن تستثنى من أهداف التنمية السدودتفريغ عمليات ن 

  خزانآمية التبخير من ال

  )يًا يوم/ ملمتر5( التبخير اليومي معدل بناًء على المياه  خزانالبخر من حجم تم الحصول على 

   التدفقنميةمخطط ت

غير  آخر وحجمالقابلة لالستخدام لمياه محدد لحجم اعتمدًا على حساب  جدول والذي بين  جايكا التدفق من قبل فريق تمت دراسة تنمية
 جديدة تاميكبها دإمدا الممكن الريمياه هو نفسه حجم القابلة لالستخدام و المحدد  إن حجم المياه.القابلة لالستخداملمياه ل محدد

في  الموجودة القابلة لالستخدامهو آمية المياه الجوفية القابلة لالستخدام و ة الغير محددحجم المياهلك فإن ذوآ حديثةأساليب ري بو
عندما تزداد آمية الطلب على مياه الري أو عند حاالت  ُاصفرغدو  يالقابلة لالستخداموالغير محدد  إن حجم المياه. ود السداتمصب

 . السداصالح

  التصريف نميةسالمة ت

 30 وهي المقترحةفترة ال منسنوات لثالث الموافق لو نمية المقترح من حجم الت70%الحالة هذه  في نمية حجم الت أن ويفترض
 نفس بو, )المتوقعالكلي  نمية من حجم الت97(%* " 97= %سنة 30 / )  سنة27 % + 70×  سنوات3 (: "أي        . سنة

  . " 97= %سنة 30)  /  سنة27 % + 70×  سنوات3("  : حالة الثانيةالختبار  تم اةالطريق

وعلى الرغم من أن نقص تدفق المياه بفعل السد الجوفي أسفل الوادي وإعادة ومن المفترض حدوث نقص في المياه لمدة ثالت سنوات 
  . التفصيليةلبياناتالتحقق من صحة تحليل هذه ا تغذية المياه الجوفية يمكن تأمينها، فانه يتوجب

  

 نميةالنتائج المحسوبة لحجوم الت) 3(

ما الذي يوضح  )2-2.س ( المياه في الجدول رقمإمدادات للها  المحسوبة للسدود الرئيسية والسدود المخططنميةأوجزت حجوم الت
  :يلي

  تتميز بحجوم تنمية آبيرة ونسب تنمية عاليةالملك فهدو بيش  ويحل ودسدأن . 

 تظهر حجوم تنمية قليلة ونسب تنمية منخفضة رجابه و بالهت ي سدفإن العكس وعلى.   

  عالي  نمية تمعدلبالمقارنة بحجوم التدفق السنوي والتي تظهر نسبة تنمية عالية  ةآبيرن يخزت وم حجذاتالسدود تبدو
 ).حجم التدفق السنوي/ نميةحجم الت(مع حجم التدفق السنوي بالمقارنة 
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 حجم تنمية عالي تظهر) جانب البحر األحمر( الجانب الغربي أحواض سدودالتدفق السنوي فإن نسب نظام بسبب جودة و 
   .عن سدود أحواض الجانب الشرقي

 

  لسدود الرئيسية للمناطق الثالثةمن ا لسحب انمية ت)3-6(جدول ال

التدفق   موقع النهر  اسم السد  2 *95 %أمن التنمية   1 *97 %نمية التأمن 
  السنوي

حجم 
 نميةنسبة الت  نميةحجم الت  تنمية السحب  نميةنسبة الت  نميةحجم الت تنمية السحب  المخزون

   49%  21  75   44%  18  6,7  68,0  15,2 الصحراء الشرقية  
   83%  157  573   80%  152  55,3  325,0  69,1 الصحراء الشرقية  
   31%  11  38   29%  10   3,6   68,4  12,3 الصحراء الشرقية  
   38%  104  73,9   33%  90   32,9   219,8   99,6 رقيةالصحراء الش  
   26%  12   4,4   20%  9   3,4   4,6  16,8 الصحراء الشرقية  
   32%  69   25,2   30%  65  23,7  51,0  78,9 غرب البحر األحمر  
   86%  247  90,0   70%   201   73,2   193,6  104,6  غرب البحر األحمر  
   42%   71  25,8   39%  66   24,0   55,5   61,5  غرب البحر األحمر  
   85%  285  104,0   80%  268  97,8  249,9  122,3  غرب البحر األحمر  
   35%  20   7,4   30%  18   6,4  79,2  21,3  غرب البحر األحمر  
   32%  71  26,0   30%  67  24,4  80,9  81,3  غرب البحر األحمر  

   57%  1,068  389,3   51%  964  351,4  1,395,9  682,9    إجمالي 
   52%  305  110,9   48%  279  101,9  685,8  213,0  لصحراء الشرقية ا  إجمالي 
   59%  763   278,4   53%  685  249,5  710,1  469,9  غرب البحر األحمر   إجمالي 

  .سنوات 10 في واحدة مرة آاف يعتبر لتنميةا حجم من% 30 = 97 %التنمية أمن)  مالحظة(
  .سنوات 10 في واحدة مرة آاف يعتبر التنمية حجم من% 50 = 95 %التنمية أمن
   التنمية نسبة(a) . السنوي التدفق حجم / التنمية حجم= 

  

  تقليدية الغير المياه صادرم تنمية خطة 2.3.6

ستخدم ألهداف متنوعة               عالجةالمالصحي  تصنف مياه البحر المحالة ومياه الصرف        ة وت ر تقليدي اه      . ضمن موارد المياه الغي ستخدم مي  ت
م الصحي   الصناعية وتستخدم مياه الصرف األغراض و بلدية ال األغراضفي  البحر المحالة    ة  الاألغراض في   عالجة ال  ألغراض  بلدي

قايةا ل س دودة مث دائق مح يلح صناعية ا األغراض و ف د ل ات التبري تخداملعملي ر أن  إس ا غي ايزال او غيره لتها م ي قلي راضًا ف  األغ
  . ةيالزراع

وا       إن مياه البحر المحالة      ورد من م ات             هي م ل أوق ة مث ستخدم في أي ظروف طارئ اه وت اطق الحضرية بالمي د المن ي تم اه والت رد المي
  .بهدف أن تكون مورد مياه ثابتالجفاف 

اه                  سية بالمي ستهدفة في الخطة الرئي ثالث الم اطق ال اه           .ومياه البحر المحالة تمد المن ذه المحطات بواسطة وزارة المي تم التوسع في ه وي
   . والكهرباء

ة     من   فقط في منطقة عسير   المعالجةالصحي  قت الراهن يتم االنتفاع من مياه الصرف ا       في الو  اطق الثالث ين المن تم  حيث   ب داد ي اه  إم    مي
صحي المعالجة  رةصهاريج بواسطةالصرف ال دائق آبي سقاية الح ه .  ل م أن ع العل صحي م اه الصرف ال تخدام مي شر اس اك خطة لن         هن

  .المعالجة مستقبًال

 مياه البحر المحالة ) 1(

  مستهدفةمياه البحر المحالة في السنة الل الحالي الوضع

جزيرة فرسان في منطقة ( وفرسان ) جازانمنطقة في ( والشقيق ) المكرمةفي منطقة مكة( بةعي محطات تحلية الشثالثتوجد 
خطوط توسيع القدرة اإلنتاجية وحاليًا  ال ويتم . مناطق)3( ضمن محافظات )9(قيد التشغيل ويوردون مياه البحر المحالة إلى ) جازان

  .األنابيب لكل محطة

  :طة هي آاآلتيمحالوضع الراهن والخطة المستقبلية لكل 

  فيبلديات ) 4( إلى بةعيبالشمن محطة )  يوميًا3م10,000(درها قبكمية في منطقة الباحة، تنقل مياه البحر المحالة 
قل مياه البحر ن بتوسيع أنابيب مؤسسةالعامة لتحلية المياه المالحةال منطقة الباحة لباطت و.المكرمة الطائف في منطقة مكة

 .حتى اآلن القرار يبت في هذا ولكن لم)  يوميًا3م70,000(الى المحالة 

  

  ب درال إلى ثالثة بلديات من  من محطة الشقيق)  يوميًا3 م83,900( درهاقبكمية في منطقة عسير، تنقل مياه البحر المحالة
 عند )  يوميًا3م 196000(االنتاجية  ها لتصل قدرتها ، سيتم توسيع2010في عام  و في وقت الحق. في منطقة جازان

 .االنتهاء

 وأيضًا , جازان  منطقة في الدرب إلى الشقيق محطة من )  يوميًا3م 3000(مياه البحر المحالة تنقل في منطقة جازان ، و
) يوميًا 3م 9,000 (إلى  قدرتها زدادت حاليًا وسوف)  يوميًا3 م1,000(بقدرة م تشغيل المحطة ت. في جزيرة فرسان

 .البلديات في منطقة جازانآل إلى توزع )  يوميًا3 م72,000(الى  االنتاجية  ستصل قدرتها،)2015(وبحلول عام 



 دراسة الخطة الرئيسية لتنمية الموارد المائية المتجددة في
ةملكة العربية السعوديالمنطقة الجنوبية الغربية من الم  

 

)ملخص التقرير(مسودة التقرير النهائي                                                                                                    ة ودشرآة ياتشييو الهندسية المحد  
 شرآة سانيو لالستشارات

S-6-7 

 

   والمياه الصناعيةبلديةمياه الللمياه البحر المحالة آمورد 

ل  اإلحتياجاتب تفي بحيث   مستقبًالتوسع  تومسيرتها  تابع  ت سوفمياه البحر    تحليةع  يرا مش أن من المؤآد  ة و    ل اه المحلي ة   مي الزراعي
  . في هذه الدراسةالتي طبقت  المتاحةموارد المياه ب الخاصة اتتحليلالومستقبًال  لمياهل التنبؤ باإلحتياجاتنتائج عمليات  بناًء على 

  :وزارة المياه و الكهرباءإشراف ها تحت مشاريع تنفيذ عند راعي األمور التاليةأن ت  المالحة على المؤسسة العامة لتحلية المياهيجب 

  

 عليهاد اعتمممكن اإلال ثابتةال المياه صادرم

  على المتوقعةآميات الطلبلتأمين الوثوق بها  ويمكن اإلعتمادمياه صادر متشكل هي فمياه البحر المحالة إنتاج بسبب إستقرار 
لمناطق الشبه المؤثرات الطبيعية لوبخصائص الحادة السنوية  تقلباتال بضة للتأثررالمعارنة مع موارد المياه المتجددة المياه مق
 . قاحلة

  تكلفة اإلنتاج العالية

ير التقر( مرات 4 أو 3أآبربحوالي   ما تزالبسبب  هاإنتاج ةن تكلففاإنتاج مياه البحر المحالة في التطور التقني على الرغم من 
و اعتمادًا على ذلك .  المياه المتجددة من السدودمن مصادر نتاجاإلمقارنة مع تكلفة ) 3م/ ريال سعودي2,40 : 2008السنوي 

وي من رأس سن عائدآ 8%نسبة  من خالله توفير يمكنأفضل ألنه أقل آلفة وبناء السدود في استثمار  اله يمكن القول أنفان
 .المال المدفوع

 ل المياه إلى الحد األدنىنقعمليات ليل تق

د بعآلفتها اإلجمالية بتزداد  بهذاو  إلى تكلفة إنتاجها تكلفة نقلهاضافةإه يجب بما أن مياه البحر المحالة تنتج بجانب البحر فإن
 محطةمن وحدها وعلى سبيل المثال وفقًا لذلك التقرير المذآور في األعلى فإن آلفة النقل .  االستهالك عن أماآن االنتاجمناطق

 التحلية ات بناء محطبعين اإلعتبار ضرورة خذ ؤيأن  البديهي لذلك فانه من و.3م/ ريال سعودي5,18الشقيق إلى أبها هي 
  .قليل تكلفة النقلها من أجل تستهالكإ من مناطق ةبيقرفي مناطق  مستقبال 

 

 عالجةالمالصحي مياه الصرف ) 2(

المرئيات  " والذي ُأعد من قبل دراسة ةهدفمستصرف المعالجة في المنطقة ال حجم إنتاج مياه ال)3- 6( الجدول رقم يوضح
).      2009 ( في عام في المملكة العربية السعوديةنفذت  والتي"المعالجة الصحي التصميم الهندسي حول إعادة استخدام مياه الصرف و

  .:آما يلي في األسفل الصحي موضحةلمعالجة مياه الصرف  المستقبلية الحالية وخطط الآًال من 

  

 مدن رئيسية 6محطات للمعالجة في تنفيذ تم تخطيط ي حاليًا ولكن  ال توجد خطة لمعالجة مياه الصرف:في منطقة الباحة 
االنتاجية المطلوبة لتوزيع المياه  ةرلقدلمستوى ا قابلة للتحسين )2020( في عام تها االنتاجيةوستكون قدر. 2020عام حتى 

 . )2035(في عام  يب المستقبليةفي شبكة األناب

 تعالج مياه الصرف ) ه وبيشط خميس مشي–أبها (توجد ثالثة محطات للمعالجة في المدن الرئيسية : في منطقة عسير
آمية مياه الصرف هي تمامًا و).  يوميًا3م35,000(في أبها هي االنتاجية  إن مقدرة المحطة .الحدائق سقي من أجل الصحي 
 40 (%فقط)  يوميًا3 م14,500 (معالجةو يتم )  يوميًا3 م35,900( هي طشيمأما مقدرة محطة خميس . يوميًاالمعالجة 
وذلك بسبب )  يوميًا3م1,000 (تعالجيوميًا وفقط ) 3م10,000( هي  االنتاجيةهأما قدرة محطة بيش) االنتاجية من القدرة

 . ياه الصرف المعالجةملاستخدام وجود لعدم أنابيب المياه الغير جيد و مستوى شبكة 

 آمية مياه الصرف حاليًا يوميًا ولكن 3م20,000( انتاجيةتوجد محطة معالجة واحدة في جازان بمقدرة . في منطقة جازان
 .استعمال على اإلطالقأي فرغ في البحر األحمر بدون ت)  يوميًا3 م10,000 (هي يوميًاالمعالجة 

 التعامل معها  هاعلى مستخدميباإلخذ بعين اإلعتبار  ة و الصناعيبلدية الاتستخداملالالمعالجة الصحي  مياه الصرف إمدادمكن ي
   .البيئيةو  الصحة أجل المحافظة على منبشكل مالئم 

  

ا أش  ى   يوآم إن  ر في األعل ستخطط  الف ذ  قبالم اه الصرف     لية لتنفي ام     الصحي محطات معالجة مي ى ع سية حت دن الرئي          2020في الم
  . )4-6(دول رقم  الجموضحة في
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  )2020( بعام عالجةالمالصحي  استخدام مياه الصرف )4-6 ( الجدول رقم

  جازان   عسير   الباحة   الموضوعــــات 
  107  211  35  )  يوميًا3م1000( الصحيحجم مياه الصرف ) 1(
  132  232  41  )  يوميًا3م1000(قدرة المعالجة ) 2(
  325  436  80  )  يوميًا3م1000 (بلديةحاجة المياه ال) 3(
  3  13  1  )  يوميًا3 م1000(حاجة المياه الصناعية ) 4(
  7  26  4  ) يوميًا3م1000% (30واالستخدام الصناعي %) 5(لالستخدام المحلي ) 5(
  100  185  31  5-1) يوميًا/ 3م1000(لالستخدام الزراعي ) 6(
   36,5  67,5   11,3  بالسنة  / ليون مترمكعبلالستخدام الزراعي م) 7(
   1,501,9  268,4  53,9  سنة  /ليون مترمكعبالحاجة الزراعية م) 8(
   2%   25%   21%  ) 8)/ (7(نسبة االستخدام الزراعي ) 9(

  

 محدود  يعتبر المياه المحلية و الصناعيةفي عالجةالمالصحي ستخدام مياه الصرف فإن إوآما هو مبين في الجدول المذآور في األعلى 
  .ة المياه الزراعيلعكس منه في على او صغير نسبيًا 

 لوفرةالمو  عالجةالمالصحي مياه الصرف  (ةالزراعفي  عالجةالمالصحي مياه الصرف ستخدام إفي منطقة الباحة ومنطقة عسير نسب 
مما     .يرس في منطقة ع25% في الباحة و21 %على الترتيب هي)  الزراعية الكلية في المنطقة  للمياهإحتياجال/ الستخدام الزراعي

  . في منطقتي الباحة وعسيرةمياه الزراعيللآمورد يشير إلى إحتمالية اإلعتماد عليها  

  

   >بلدين االستخدام الصناعي والاالنتفاع مميزات  ← عالجةالمالصحي  لمياه الصرف إعادة االستخدام<

 وفقًا. 5 % نسبةبتقل لمياه المحلية لة حاجال فان المعالجةالصحي  بمياه الصرف بلديةمن المياه ال 5%  حوالي اذا استعيض

ا     لمياه البحر  ةاإلجماليالوحدة المائية المعدل الوسطي لتكلفة فإن  للمؤسسة العامة لتحليل المياه المالحة) 2008(للتقريرالسنوي لعام 
  .متغير بتغير آلفة النقلال "تكلفة النقل ) +  مكعبترم/  ريال سعودي3.5(تكلفة اإلنتاج "   ريال سعودي 8.0  هولمحالة

  

  >ة الزراعياتمعالجة من أجل االستخداملالصحي امياه الصرف ل  إعادة االستخدام← مقترح<

) 20%أآثر من ( لالستخدام الزراعي صحي المعالجة مياه الصرف الإعادة استخدام إن نسبة )5-6( رقم وآما هو مبين في الجدول
ين نظامتطبيق ال قترح ي والزراعةفي  عالجةالمالصحي زيز استخدام مياه الصرف تعيمكن .  الباحة وعسيرتيعالية في منطق

 الباحة تيفي منطق عالجةمياه المال  وزيعلت نظام) 2  ,عالجةالمالصحي استخدام مياه الصرف نظام مكثف يضمن تكرار ) 1 :التاليين
  )4-6(انظر الشكل . تطبيق النظام األول بأفضليةوينصح , وعسير
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 )النظام المكثف(  االستخدام المتكررالصحي و مياه الصرف ة لجمعا

 

 
 )توزيعنظام ال(  االستخدام المتكررالصحي و مياه الصرف ة معالج

 
  ة ومياه الصرف لمعالجإعادة االستخدام نظام )4-6(  رقمالشكل

 االصطناعية غذيةح تنفيذ إعادة الت اقترا← مياه البحر تدخل إجراءات ضد ←المعالجة الصحي إعادة استخدام مياه الصرف <
  > بمياه الصرف المعالج

  .العصر الرباعيسهول  فيجيدة على امتداد البحر األحمر والتي تتألف من رمال وحصى الالجوفية  المياهخزانات الكثير من  توجد

إن مستوى المياه الجوفية فجة لذلك لالستخدام الزراعي أو المنزلي وآنتيجوفية ال المياه آبيرة من ات آميسحبومن جهة أخرى يتم 
  .الساحليةالجوفية  الخزانات بالتسرب الىبدأت مياه البحر بحيث أن أصبحت منخفض 
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ينصح باستخدام مياه وهنا , ًا اصطناعيغذيتهاإعادة تعن طريق رفع مستوى المياه الجوفية ب ذلكلتجنب إجراءات يمكن اتخاذ و
  .لهذا الغرض المعالجةالصحي الصرف 

  بار الجوفيةاآلالى داخل مياه البحر لوقف اقتحام زان يالقسم الجنوبي لمدينة جفي و تحديدًا جازان منطقة قترح تطبيق هذا المنهج قي ي 

  .المهددة بالشح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

(a) ةصطناعياإلغذية تقبل ال                  (b) ةصطناعيإلاغذية ت البعد 
 

   مياه البحرتسرب لوقفالمعالجة الصحي ه الصرف ميااستخدام  إجراءات )5-6(الشكل 
  

  ,)البرك والخنادق( االصطناعية بواسطة المياه السطحية غذيةإعادة الت) 1 : االصطناعيةغذية إلعادة التتوجد طريقتان

  .  االصطناعية عن طريق اآلبارغذيةإعادة الت) 2

   المياه إمداد  خطة 4 .6

  هالمياادت خطة إمد لاالعتبارات االساسية 1.4.6

  للخطة ة األساسياالعتبارات) 1 (

  : هي آاآلتية الرئيسية المياه في الخطإمداد األساسية لتشكيل خطة االعتبارات

   المياهصادرأنواع م

  .الصناعية والتجاريةو بلديةاللمياه ا المياه للمناطق الثالثة الباحة وعسير وجازان إمداداتتدرس خطة 

  : هيأنواعه في أربعة د المياصادرف ميتصنو يمكن 

) الغير متجددة  جوفية األحفوريةال المياه مصادر( المياه الجوفية  ،)المياه المتجددة( المياه الجوفية ،)المياه المتجددة(المياه السطحية 
  .والمياه المحالة

  المتكاملة المياه إمداداتخطة 

و الكهرباء  وزارة المياه األولى هي : جهتين ط فقتتمثل السعودية ة المملكة العربيفي  المياه صادرمسؤولة عن تطوير مال الجهات ان
 والثانية هي ,ر اآلباعن طريقة السدود والمياه الجوفي عن طريقالمسؤولة عن تطوير موارد المياه الطبيعية مثل المياه السطحية 

  .فقط المياه المحالة ةنميتتحلية مياه البحر و المسؤولة عن العامة لتحويل المياه المالحة و المؤسسة 

ما  ا مالمياه بينهتبادل المعلومات المتعلقة ببيانات ن و لذلك فإ  بشكل منفصلعملالمياه إلى البشؤون  ة المتعلقجهاتلاومع ذلك تميل 
  . المياهإمداداتدقيقًا لدرجة التأثير على فعالية مشاريع  غيرزال 

  االحتياجات المائية

  وتوفير خدمات المياه طبقا لمعايير وزارة المياه والكهرباءلمستقبلية تعتمد على معدل االستهالك من المياه حيث أن االحتياجات المائية ا

  متجددة الطبيعية  المياه الصادر  مواالستفادة القصوى من استخدام ةأولوي

 ةالرئيسي ةالخطلذلك فان و ةحالمال مياهلا نميةت تكاليف من رخصأ الطبيعية المياه نميةت تكاليف ضح نتائج دراسة الخطة الرئيسية أنتو
  .الطبيعية المياه موارد ترآز أوًال على إستخدام

  

   مائيةأحواض أو مياه،لمصادر المرافق  فيها جداتتو التي المناطق في الطبيعية المائية استخدام الموارد أولويات تحديد
  . هامرافق أو هاأحواض تعيين يتم حيثالواقعة فيها  طقالمنا في منها لالنتفاع األولويات الطبيعية المياه موارد تملك

 ذلك ومع ختلفةم مناطق في السدود مرافق عند والموجود رئيسيةال انالودي ضاحو أ من المتجددة المياهامدادات  نيميمكن تأ ماعشكل ب
 منطقة ما ذات موارد مياه ن المقيمين فيالمواطنين السعودييأن  حيثتواجدها  منطقة فيأولي  بشكل توزع أن يجب المتجددة المياه فإن

海 水

Impermeable layer 

淡 水 /
Red sea 

Sea water intrusion 

淡

Impermeable layer 

Existing wells 
Existing wells 

Pumping 
sea water 

Artificial recharge form under ground pipe 

Sea water intrusion

淡水Fresh water 
Red sea Fresh water 

Pumping no 
sea water  



 دراسة الخطة الرئيسية لتنمية الموارد المائية المتجددة في
ةملكة العربية السعوديالمنطقة الجنوبية الغربية من الم  

 

)ملخص التقرير(مسودة التقرير النهائي                                                                                                    ة ودشرآة ياتشييو الهندسية المحد  
 شرآة سانيو لالستشارات

S-6-11 

 في المياه صادرم تطوير أولوية كون تأن يجب ولذلك. استخدام مصادرهم المائية لكونهم السكان المحليين في المنطقةحق في لهم األولوية طبيعية 
   . فيها المتواجدة واألحواض المناطق

  منطقةآل  مستقل للمياهلنظام إدارة إمدادات بناء 

  .بالماء لتزويدها المناطق تنتجها المؤسسة العامة لتحويل المياه المالحة لجميع التي المحالة المياه قلوتنت
 المائية بشكل فعال، الموارد لتنمية للمياه و إمداداتها اإلحتياج ادارة  بضرورةالوعي تحسين ينبغي بالمياه المرتبطة النزاعات من أجل تفادي 

 السكان وتوعية المياه على الطلب ابدارة منطقة آل تقوم أن يقترح ، الحكومة لها تروج التي الالمرآزية اسةسي مع تمشيا ذلك على عالوة
  .المياه على محافظ مجتمع لخلق المائية الموارد أهمية على المحليين

  
  

  منطقة آل في المياه المستقلة إلمدادات نظمال بين مكثفة للمياه إمدادات شبكة بناء
 أو النزالء في تلك المناطق لذلك يجب النظر لهذه المشكلة بشكل المحليين السكان عدد تزايد مع  آبيرة بنسبة يزداد المياه ىعل الطلب ان

  . اقليمي
 لتكون هحد على منطقة آل في مستقل بسكل المائية لإلمدادات مكثفة شبكة تبنى أن يقترحوهنالك آليه لمعالجة هذا الوضع والحاالت الطارئة ف

  .الطوارئ حاالت  في حتى المياه لتوريد االستعداد أهبة على
  

  عليها الطلب منطقة من موقع أقرب في المائية المرافقالتوصية بتنمية 
 من يهاعل الطلب اطقمن من موقع أقرب في المائية المرافق نميةبت  يوصى  لذلك, الناقلة األنابيب وطخط طول بازدياد  تزداد المياه نقل تكلفة
 ..ممكن حد أقصى ىإل نقلها آلفة فيضتخ أجل

 

   المياه بين القطاعاتصادروزيع مت

  .في الخطة الرئيسية  آميات إنتاج المياه لكل سد قيد التخطيط واإلنشاءحديدسوف يتم ت
  

  المياهة إمدادي المياه الحالية وآمصادرم) 2(

   ).5-6( في الجدول رقم ةهدفستم المياه في المناطق الإمداديتم تلخيص موارد المياه الحالية وآمية 
  

    آميات إنتاج المياه في المرافق الموجودة)5-6(جدول رقم ال

 مالحظات
  الحجم

)m3/d ( 
 المنطقة المصدر المنشأة

 الباحة متجددة مياه. 1  19,000 
   <سدود> 14,000 
   عردة (5,000) 
   العقيق (4,000) 
   ثراد (5,000) 
   <اآلبار> 5,000 
 (2,000)    
   مخلوى (1,000) 
    العقيق (1,000) 

   أخرى (1,000) مصدرين
  تحلية محطة. 2  10,000 
   شعيبة 10,000 
  الكلي المجموع. 3  29,000 
 عسير متجددة مياه. 1  40,000 
   <اآلبار> 40,000 

   بيشه (15,000) مصدرين
   بلقرن (1,000) 
   المجاردة (4,000) 
   صاالنم (2,000) 
   تثليث (3,000) 

   رفيدة أحد (2,000) مصدرين
   عبيدة سرات (2,000) 
   الجنوب ظهران (1,000) 
   مشيط خميس (1,000) 

   أبها (2,000) مصدرين
   محايل (6,000) مصدرين

   ألمع رجال (1,000) 
   البرك (1,000) 
  تحلية محطة. 2  82,000 
   شقيق (82,000) 
  الكلي المجموع. 3  122,000 
 جازان متجددة مياه. 1  136,000 
   <اآلبار> 136,000 
   الدرب (2,000) 
   الريث (2,000) 
   بيش (16,000) مصادر 4
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 مالحظات
  الحجم

)m3/d ( 
 المنطقة المصدر المنشأة

   العدبي (3,000) 
   الدير (3,000) 
   صبيا (22,000) مصادر 4

   ضمد (4,000) مصدرين
   العريضة (2,000) 
   جازان (22,000) مصادر 3
   عريش أبو (17,000) مصادر 3

   الحرث (7,000) 
   المسارحة أحد (21,000) 

   الجرايدة (11,000) مصدرين
    الطوال (4,000) 
  تحلية محطة. 2  4,000 
   شقيق (3,000) 
   فرسان (1,000) 
  الكلي المجموع. 3  140,000 

  
 :  المياهإمداد ةه المطلوبة لخطمرافق إنتاج الميا) 3(

    للسدود قيد التخطيط واإلنشاء لها  المخططاإلمداداتقدرة إنتاج المياه وآميات )1

  الجزء) 2( السدود التي تم اختبارها في إنتاج المياه المخططة في الفصل إمدادتظهر الكميات المخططة لC)6-6(في الجدول 

 أعلى مهوننبالة وقت يسدمن  المياه إمدادات للها آميات المخططال وتعتبر ه و الكهرباءوزارة المياخططت آميات لتوريد من قبل 
  .لذلك يمكن االعتماد على قدرتها االنتاجية الفعلية ولها ن قدرة اإلنتاج المخطط

  

  السدود قيد التخطيط واإلنشاءمن  لإلمداد لها  قدرة إنتاج المياه والكميات المخطط)6-6(جدول رقم ال

  السد

المتوسد 
 السنوي

MCM/y  

القدرة 
 التخزينية

MCM/y  

 اإلنتاج قدرة
  )1(ةالمخطط
1000 m3/d 

ة قدرة اإلنتاج المخطط
)2(  

MCM/y 

 نسبة التطوير
)2(  

آمية التوريد المخططة 
)3(  

 المالحظات

   10   16   29%  10   3,6   68,4   12,3  بالة ت
     68   33%   90   32,9  219,8   99,6  رنيا 

    9   20%  9   3,4   4,6   16,8  رجاب ه
    58   70%  %201   73,2   193,6   104,6  بيش 
    36   39%  66  24,0  55,5  61,5  د مض
     70   80%  268  97,8  249,9  122,3  لي ح

   18  30   30%  18   6,4  97,2  21,3   هقنون
  تدفق المعدل السنوي / قدرة المياه المخططة= نسبة التطوير ) 2 السنة في من نقص إنتاج المياه المخططة مرة واحدة 30 = %97% التطوير ننسبة أما) 1: مالحظة

     )وزارة المياه و الكهرباء خطة(تدفق المياه من السد المنتفع من أجل التوريد = آميات التوريد السنوية )  3            

  

   مرافق وقدرة إنتاج المياه) 4 (

   في الجدوليةإنتاجال تها محطات التحلية وقدر وخزان الوجيدفي  وفية األحفوريةالمياه الجمياه مثل السدود ولل ةنتجالممرافق التظهر 

   ).7-6 (اآلتي 

   مرافق إنتاج المياه وقدرة اإلنتاج) 7-6(جدول رقم ال

  حجم التطوير   الحكومة/ السد  موارد التطوير   ةهدفمستالسنة ال  اسم المنطقة 
(m3/d) 

  المالحظات 

  المكرمةمنطقة مكة   35,000  سد حلي  السطحية المياه    2010-2015  الباحة 
    6,000  سد نبا       
    5.000  سد قلوة      
    5.000  سدالجنبين      
    51.000  المجموع      
  المحطة الجديدة   75.000  الدوقه  محطات التحلية   2015 – 2020  
  ال تطوير         2025-2020  

  التوسع   25.000  الدوقه    2025-2030  عسير 
    25.000  سد بيش  المياه السطحية    2015-2010  
  المكرمةمنطقة مكة   35.000 سد حلي      
    10.000 سد تبالة      
    70.000 المجموع      
  التوسع   156.000 شقيقال  محطات التحلية     
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  حجم التطوير   الحكومة/ السد  موارد التطوير   ةهدفمستالسنة ال  اسم المنطقة 
(m3/d) 

  المالحظات 

    29.000  األودية جوفية األحفوريةالمياه ال    
    9.000 رجابهسد   المياه السطحية     
    68.000 سد رنيه      
    18.000 قنونهسد       
    95.000  المجموع      
  التوسع   75.000 شقيقال  محطات التحلية     
   2التوسع  32.000  األودية  المياه السطحية     

    33,000    المياه السطحية    2010-2015  جازان 
        36,000    
        69.000    
  التوسع   72.000        
    8.000    محطات التحلية    
        80.000    
    9.000    المياه السطحية  2020-2015  
  المحطة الجديدة  35.000    محطات التحلية    
  2التوسع  160.000    محطات التحلية  2030-2020  
   2التوسع  55.000    محطات التحلية  2035-2030  

  
   المياه المقترحةإمداد خطة 2.4.6

  منطفة الباحة) 1(

  هاامدادو  للمياهاتحتياجاإلخطة 

  .اآلتيين )6-6( والشكل )8-6( م لمنطقة الباحة في الجدول رقمدادآميات اإلمياه ولل اتحتياجآميات اإلتظهر 

  

   خطة إنتاج المياه في منطقة الباحة)8-6(جدول ال

  2030-2035  2025-2030  2020-2025  2010-2015  2010-2015  0000-2010  موارد المياه

  19.000  19.000  19.000  19.000  59.000  29.000  )يوم/3م(الموجودة.1
  19.000  19.000  19.000  19.000  19.000  19.000  المياه المتجددة1.1
  5.000    باعردهسد 

  4.000  ب  سد عقيق
  5.000  ب  سد وادي ثراد

14.000  14.000  14.000  14.000  14.000  

  2.000  ه  ببئر قلو
  1.000  ب  بئر مكوه
  1.000  ب  بئر عقيق
  1.000  ب  آبار أخرى

  1.000  التحلية2,1

5.000  5.000  5.000  5.000  5.000  

  0  0  0  40.000  40.000  10.000  شعيبة التحلية  حطةم
  0  0  0  40.000  40.000  -  الجديدة.2

  116.000  116.000  91.000  51.000  51.000  -   المياه المتجددة1.2
  16.000  16.000  16.000  51.000  51.000    ب  سد دياال
  -    بهسد قلو

  -  ب  سد الجنابين
11.000  11.000  11.000  11.000  11.000  

  5.000  5.000  5.000  5.000  5.000  -  م  ليسد ح
  -  35.000  35.000  0  0  0  
  100.000  100.000  75.000  0  0    التحلية2,2
  100.000  100.000  75.000  -  -  -  هقودال تحلية حطةم

  135.000  135.000  110.000  110.000  110.000  29.000  يوم/3المجموع م
  135.000  135.000  97.000  83.000  68.000  51.000  يوم/3حاجة المياه م

  المكرمةالمنطقة ب منطقة الباحة ، المنطقة م منطقة مكة : مالحظة 
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Water Demand & Supply Plan (Al Baha Region)
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  )2010 – 2035(لألعوام ما بين لمياه وإنتاج المياه في الباحة  لاتتياجحاإل توقعات )6-6(الشكل 

  

  سنوات خمسفي محطات إنتاج ال

  

   > 2015 –2010ما بين  األعوام عنة  الخط<

 هقنون وسد ليح سد اجديتو. الحاضر الوقتفي ) يوم/ 3م 68,000 (هي الباحة منطقة في 2015 لعام المياه االحتياجات من آميات إن
 عام بحلول إنشاؤهما من االنتهاء يتم سوفو واإلنشاء التخطيط دقي ن سدا وهما المكرمة مكة منطقة في سيرعل القريبة المناطق في

2011.  
 من المنتجة المياه من االستفادة اقتراح يتم ذلك ومع. وعسير مكة مناطق  إمدادأجل من السدود هذه في المياه إنتاج من االنتفاع يتم

 بسبب .ومكة عسير تيمنطق في خاصة نقل مرافق تتوفر مالم ممكن غير وذلك 2020 عام بحلول مؤقت بسكل الباحة لمنطقة السدود
 األنابيب طريق من ربقبال موقعها أن غير ,مستقبًال جدية مشكلة تواجه قد و المياه في نقص من تعاني الباحة منطقة حاليًا نإف ذلك

  .مستقبًال عمليًا حًال يؤمن أن ممكن المقترح
   همن سد قنون) ومي/3م30,000(ي و حلمن سد ) يوم/ 3م35,000(إن آمية إنتاج المياه تقدر بـ 

  قلوةو) يوم/3م11,000(ا النيلة لمنطقة الباحة باإلضافة إلى ذلك سيتم إنهاء بناء السدود تضخ ليحمن سد ) يوم/3 م35,000(
  ) يوم/3م70,000( إلنتاج المياه حوالي الكليةتقدر القدرة ) يوم/3م5,000(

 عيبةشالمحطة تحلية إنتاج من ) يوم/3م40,000( والتي تتضمن )يوم/3 م110,000 (مياهالآبيرة من  ةإن آميفوعالوة على ذلك 
  .)2015( من حاجة المياه في ات مر1,7وبالتالي سوف يرتفع إنتاج المياه الكلي إلى . في مكة يمكن أن تزود منطقة الباحة

  

   >2020 - 2015 مابين  اموعاأل أجل من ةالخط<
  

 آمية تؤخذ يمكن فإن دوقةال محطة إنهاء وبعد.الباحة منطقة أجل من حصري شكلب )محطة دوقة (التحلية محطة من االنتفاع يقترح
 طريق عن عسير منطقة إلى نقلتسوف  باإلضافة إلى فإن مياه سد قنونة )يوم/3م65,000(  من اجماليحلي سد من )يوم/3م35,000(

  . ئهإنشا يتوجب) يرسع منطقة (لعالياوا الباحة بين نقل أنابيب خط
  مقدارها انتاجية قدرة على المحطة فظاتح أن له المخطط من نهفإ لذلكو لمياهل حاجةال آميات )2015(عام  بحلول المياه تاجإن تجاوزسي



 دراسة الخطة الرئيسية لتنمية الموارد المائية المتجددة في
ةملكة العربية السعوديالمنطقة الجنوبية الغربية من الم  

 

)ملخص التقرير(مسودة التقرير النهائي                                                                                                    ة ودشرآة ياتشييو الهندسية المحد  
 شرآة سانيو لالستشارات

S-6-15 

 آميات مع ليتكافئ )يوم/3م35,000 (ليصبح المتجددة المياه إنتاج يتناقص وبينما. ائيالم التوارن على ظالحفل) يوم/3م 75,000 (
  .)يوم/3م 75,000( 68% مقابل )يوم/3م 35,000( 32 % ب تقدر بنسبالمحالة المياه

  
   > 2025 -2020  مابيناألعوام عن ةالخط<

  
يوم وبالتالي لن تكون هناك ضرورة لزيادة اإلنتاج المائي في العام /3 م97,000 الطلب عليه بـ )2020(سيتخطى إنتاج المياه في عام 

2025.  
  
  >2025 – 2035 مابين األعوام عن ةالخط<
   

 الموارد المائية وتوسيع مصانع نميةيوميًا وذلك بعد زيادة ت / 3 م115,000: 2030سيبلغ الطلب على المياه في منطقة الباحة عام 
تم ييوم وس/ 3 م25,000، اإلنتاج اإلضافي للماء سيبلغ 2030التحلية، التي ستعتبر ضرورة أساسية لتلبية الحاجة المائية في عام

يوميًا آكل، بالتالي ستفوق االستطاعة الكلية لإلنتاج المائي مقدار الطلب عليه / 3 م100,000 ا الى  إنتاجهيصلل ةقودال محطة توسيع
  .)2035(يوم وذلك في العام /3م135,000بشكل ملحوظ يصل إلى 

  
  منطقة عسير) 2(

  امدادهاولمياه من  اتاإلحتياجخطة 

  .اآلتيين )7-6( والشكل )9-6(ير مبين في الجدول خطط الطلب على المياه واإلمداد المائي في منطقة عس
  

  عسير خطة إنتاج المياه في منطقة )6-9(جدول ال

  2030-2035  2025-2030  2020-2025  2010-2015  2010-2015  0000-2010   موارد المياه

  122,000  122,000  122,000  122,000  122,000  122,000  ) موجود متر مكعب يوميًا
  40,000  40,000  40,000  40,000  40,000  40,000  مياه متجددة 1-1

  40,000  40,000  40,000  40,000  40,000  40,000  سد الملك فهد 
  82,000  82,000  82,000  82,000  82,000  82,000  اآلبار الموجودة 

  82,000  82,000  82,000  82,000  82,000  82,000  التحلية-1-2
  577,000  557,000  482,000  375,000  245,000    جشقيق   ال تحلية حطةم
  200,000  200,000  200,000  200,000  70,000  -  )يوميًا/متر مكعب(جديد -2
  25,000  25,000  25,000  25,000  25,000  -  مياه متجددة-2-1

  70,000  70,000  70,000  70,000  35,000  -  سد بيش جازان 
  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  -   م  ليسد ح

  9,000  9,000  9,000  9,000    -  لة ابتسد 
  68,000  68,000  68,000  68,000    -  رجاب ه

  18,000  18,000  18,000  18,000    -   هسد رني
  296,000  296,000  221,000  146,000  146,000    م  نة وسد قن

  296,000  296,000  221,000  146,000  146,000  -  التحلية -2-2
  61,000  61,000  61,000  29,000  29,000    جشقيق   ال تحلية حطةم
  61,000  61,000  61,000  29,000  29,000     التحلية -2-3

  679,000  679,000  604,000  497,000  367,000  122,000  مياه وجد الجوفية 
  648,000  571,000  459,000  432,000  361,000  295,000  المجموع-3
  122,000  122,000  122,000  122,000  122,000  122,000  يوم/3الطلب على المياه م-4

  المكرمة ، المنطقة م منطقة مكة جازان منطقة الجالمنطقة : مالحظة 
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  )2035 –2010 (عسيرمياه وإنتاج المياه في لل اتاإلحتياج توقعات )7-6(الشكل 

  

  : في خمس سنواتحطاتإنتاج الم

   > 2015 – 2010  مابيناألعوام عن ةالخط<

يوميًا / 3 م25,000يوميًا وستبلغ آمية المياه المتجددة /3م361,000 : 2015ير في العام سيبلغ الطلب على المياه في منطقة عس
وهو  ( تبالة سد منيوميًا / 3 م10,000يوميًا من سد حلي في منطقة مكة، و / 3م35,000 من سد بيش في منطقة جازان، و القادمةو

  .يوميًا/ 3م70,000: رهآل هذه مجتمعة تشكل إنتاج آلي قد) قيد اإلنشاء في منطقة عسير

  يوميًا / 3م40,000 يوميًا، بينما يبلغ اإلنتاج الحالي 3م110,000المتجددة المياه وهكذا سيبلغ مجموع إنتاج 

 في العام الغ إنتاجهيب، في حين س2015يوميًا بحلول عام/ 3م228,000شقيق التحلية حطة  مطاقةوفيما يتعلق بالمياه المحالة، ستبلغ 
/ 3م29,000 حوالي بانتاج قدره في منطقة نجران  ومحطة مياه الوجيد األحفورية والجاري انشاؤها حاليا.يوميًا/ 3م82,000: 2010
  .منطقة عسير مناطق في نطاق إلى اهنقل سوف يتميوميًا، 

  

  > 2020 – 2015  مابيناألعوام عن ةالخط<

رجاب ح بناء سدي  ومن المتوقع انتهاء بناءيوميًا / 3م432,000 إلى 2015يبلغ الطلب على المياه في منطقة عسير في العام وف س
يوميًا ليبلغ / 3 م68,000 هيوميًا في حين سيكون إنتاج سد رني/ 3 م9,000رجاب ح سيبلغ إنتاج مياه سد .2020 في عام هورني

  .يوميًا/ 3 م77,000 الكلي اإلنتاج 

ستقبال يمكن أن تحول  منطقة الباحة   ل تضخ هنوسدي حلي و قن     من  يوميًا/ 3 م 53,000ًوسوف تنتج آمية من المياه تبلغ        ة    م ى منطق  إل
   .عسير

والتي سوف يتم زيادتها خالل هذه الفترة وتشمل زيادة مقدارها  يوم، / 3 م240,000وهكذا سيصل إجمالي إنتاج المياه المتجددة إلى 
البالغ  حده عن في المستقبل المياه المحالةو اآلحفورية لجوفيةالمياه ازيادة إنتاج  لن يتم و.يوم من المياه المتجددة/3 م130,000
 الذي تم التوصل ي اإلنتاجهما على معدلانحيث سيحافظ) محالة(يوميًا / 3 م228,000و ) أحفورية مياه جوفية(يوميًا / 3 م29,000

  .يوميًا/ 3 م497,000الكلي   وسيبلغ اإلنتاج.2015إليه في العام 

   > 2025 –2020 ابين األعوام معن ةالخط<
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 الطلب احتياجات تلبية المتجددة في معظم المنطقة المدروسة، سيتم الطبيعية ، وبما أنه ال يمكن التنبؤ بكمية المياه)2025(بعد عام 
  . المائي المتزايد عن طريق المياه الجوفية وتحلية مياه البحر

وتضخ إلى  يوميًا / 3 م75,000  التحليةحطاتيًا وسيبلغ إنتاج ميوم/ 3 م32,000 المياه الجوفية بشكل ثانوي لتبلغ نمىتوف س
  . 2025عامفي منطقة عسير آلها  هاسيتم تحويلإلى منطقة جازان 

  .شقيقال حطةى لموقصااالنتاجية الالطاقة ي تعادل يوميًا وه/ 3 م303,000ير سمنطقة عل المغذية مياه المحالةطاقة انتاج السيبلغ 

  .يوميًا/ 3 م604,000: آليال  المائيسيبلغ اإلنتاجبذلك و

  

   >2035 – 2025األعوام مابين  عن ةالخط<

/ 3 م133,000صل إلى ت ل2035في العام  في منطقة عسير هنورجاب وقنح ه وسد رنيمن المنتجة المتجددة ستنخفض آمية المياه 
  .يوميًا / 3 م133,000  وهًيموجودة سابقاللكمية ا من سد حلي في مكة المكرمة باالضافة الى ا يوميًام/ 3 م75,000 الىيوميًا و

  .يوميًا/ 3 م240,000سيبلغ إجمالي المياه المتجددة 

 المياه الجوفية و آمية أخرى منشقيق ال حطةؤمنها متس يوميًا/ 3 م378,000 قدرهاالمياه المحالة ذلك فان آمية من إضافة إلى 
   .الجوفيخزان الوجيد  يوميًا من/ 3 م 61,000األحفورية 

 م648,000 الطلب المائي البالغ موضحًا أن قدرة االنتاج المائية سوف تفوقيوميًا، / 3 م679,000 الكلي سيبلغ اإلنتاج المائيو بذلك 
  .2035يوميًا للعام / 3

  

  زانمنطقة جا) 3(

  امدادهاو للمياه اتاإلحتياجخطة 

  .يلي آما لمنطقة الباحة دةورالكميات الملمياه وا ىالطلب علآميات  يوضحان) 8 -6(والشكل ) 10 - 6 (مالجدول رق

  

  جازان خطة إنتاج المياه في منطقة :)9-6(جدول ال

  2035-2030  2030 - 2025       2025  -2020  2020 - 2015    2015 - 2010    2010 - 0000    موارد المياه

  137,000  137,000  137,000  140,000  140,000  140,000  )  متر مكعب يوميًا (موجود
  136,000  136,000  136,000  136,000  136,000  136,000  مياه متجددة-1-1

 1,000 1,000 1,000 40,000 40,000 40,000  اآلبار الموجودة 
  82,000  82,000  82,000  82,000  82,000  82,000  التحلية-1-2
  0  0  0  30,000  30,000  30,000  جشقيق   ال تحلية حطةم
  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  ج   فرسان تحلية حطةم
  301,000  246,000  246,000  193,000  149,000  -  ) يوميًا/متر مكعب(جديد-2
  78,000  78,000  78,000  78,000  96,000  -  مياه متجددة-2-1

  33,000  33,000  33,000  33,000  33,000  -  ج  سد بيش 
  36,000  36,000  36,000  36,000  36,000  -  سد ضمد 
  9,000  9,000  9,000  9,000  -  -  سد قسي 

  223,000  168,000  168,000  115,000  80,000  -  التحلية -2-2
  0  0  0  72,000  72,000  -  جشقيق   ال تحلية حطةم
  8,000  8,000  8,000  8,000  8,000  -  ج   فرسان تحلية حطةم
  215,000  160,000  160,000  35,000  -  -     صبيا تحلية حطةم
  438,000  383,000  383,000  333,000  289,000  140,000  المجموع-3
   346,000  329,000  329,000  286,00  238,000  203,000  يوم/3الطلب على المياه م-4

  نجران منطقة ن ، المنطقة المكرمة ، المنطقة م منطقة مكة جازان منطقة جالمنطقة : مالحظة 
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  )2035 – 2010 (جازاناج المياه في لمياه وإنتل اتاإلحتياج توقعات )7-6(الشكل 

  : في خمس سنواتحطاتإنتاج الم

   >2015 – 2010مابين  األعوام عن ةالخط<

 المياه المتجددة، مصادر نميةيوميًا أما بالنسبة لت/3 م238,000 إلى 2015 الطلب على المياه في منطقة جازان في العام زدادسي
 33,000يتوقع أن يصل إنتاج المياه إلى و، )2011(عام  وسيتم االنتهاء من بناءهما في 2010 ضمد قيد اإلنشاء منذ عام وفسدي بيش 

بينما ستستخدم مياه .  المياهلتوزيعوسيوصل إنتاج سد بيش مع نظام شبكات . يوميًا من سد ضمد/3 م36,000يوميًا من سد بيش، و /3م
  .سد ضمد في األغراض المحلية

  ).الموجود حاليًا( اإلنتاج الحالي للمياه متضمنة) يوميًا/3 م205,000( ستزود منطقة جازان المياه المتجددة التيآمية  ستبلغ

من هذه % 71، المياه المتجددة تشكل 2015يوميًا في العام /3 م289,000سيبلغ ) مياه متجددة ومحالة (الكلي  اإلنتاج المائيفإنوهكذا 
  . 29%الكمية، في حين تبلغ نسبة المياه المحالة منها 

  

   >2020 – 2115  األعوام مابينعن ةالخط<

 90,000 طاقته االنتاجية سد قسي الذي ستبلغ يوميًا/3م 286,000 حوالي 2020سيبلغ الطلب على المياه في منطقة جازان في العام 
 إمكانيات قلةسدود أخرى، مع وبانتهاء البناء فيه، لن يكون هناك مخططات لبناء ) ويكون قد تم إآمال بناؤه في ذلك الوقت (يوميًا/3م
  . الموارد المائيةنميةت

 الممكن تغطية الطلب على المياه من فمن غير الممكن االنتهاء من بناء سد قسي بعد، حتى يوميًا/3م 214,000ستبلغ المياه المتجددة 
  .2020 عام المياه المنتجة 

  تحليةحطة ممن ضخهاالمياه سيتم إحتياجات ما تبقى من و، شقيقال حطة ممن من المياه المحالة 3 م75,000 لذلك سوف يتم ضخو
الكلي من   اإلنتاج المائي.يوميًا/3م 35,000 اي سيبلغ إنتاجهتالو ) ابي صحطة مبدئيًا باسم متوقد سمي (ا سيتم بناؤهمستقبلية

  . فرسانمحطة  من يوميًا/3م 9,000 بما فيها يوميًا/3م 119,000 سيبلغ محطات التحلية 
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  . مياه محالة36% متجددة، 64 % يوميًا/3م 333,000 سيبلغ 2020في عام ) متجددة ومحالة(تاج الكلي من المياه اإلن

  

 >2025 – 2020  األعوام مابينعن ةالخط<

ن وطاقة انتاج المياه المتجددة ال تكفي المتطلبات م يوميًا/3م 329,000 في منطقة جازان 2025الطلب على المياه في العام سيبلغ 
 383,000 الكلي سيبلغ اإلنتاج المائي.  لتغطية هذا النقصحتميةآون تيوميًا س/3 م160,000 قدرة تحلية بحطة بالتالي فإن مالمياه

  .)2015بحلول (يوميًا /3 م214,000يوميًا بما فيها المياه المتجددة التي ستبلغ /3م

  .شقيقال محطةيخطط لوقف إمداد منطقة جازان بالمياه المحالة من سوف  و

شقيق ال محطةل تكون بديالليوميًا /3 م160,000 الـ  سيصل الى عاتبعد التوسيوميًا، و/3 م125,000 سيبلغ اصبي محطة طاقة انتاج
 379,000 والذي سيبلغ 2030يمكن تلبية الطلب على المياه في العام بذلك و. بعد وقف تغذيتها لمنطفة جازانيوميًا /3 م75,000البالغ 

  .يوميًا/3 م383,000 آلية تبلغ قدرة بيوميًا/3م

  

  > 2035 – 2030  األعوام مابينعن الخطط<

 حطةوسيتم تلبية هذا الطلب بزيادة اإلنتاج المائي في م. يوميًا/3 م436,000 في منطقة جازان 2035 الطلب على المياه في عام سيبلغ
يوميًا وهو عبارة عن مياه محالة تبلغ /3 م438,000 المائي يوميًا، وبالتالي سيبلغ آلي  اإلنتاج/3 م55,000 ليصل إلى ياصب

  %).49(يوميًا /3 م214,000ومياه متجددة %) 51(يوميًا /3 م224,000

يوميًا ، و /3 م78,000 إنتاج سدود بيش وقسي وضمد البالغ وتشمليوميًا، /3 م214,000 ستبلغ 2035آمية المياه المتجددة في العام 
  .  اآلباريوميًا من/3 م136,000

 438,000 إلى الكلي  اإلنتاج المائيوبذلك سيصل ) وفرسانابيص (حطتييوميًا من م/3 م224,000ة بينما سيبلغ إنتاج المياه المحال
  .2035يوميًا في العام /3 م436,000يوميًا وهو يلبي الطلب المائي البالغ /3م

  

  :إدارة الطلب على المياه 5.6

    المياه البلدية 1.5.6

  معايير إدارة الطلب) 1(

 نوصيمن الضروري العمل على وضع معايير تتوافق مع الخصائص التي ذآرت أعاله، ووبهدف إنقاص استهالك المياه، 
  : المقترحات التاليةب

   )لمياهل R3  حرآة(إجراء قياس 

بحرص ومن المياه تستخدم ويجب أن ليلة،  المياه قليلة، تكون حصة استهالك الفرد عادة قتلبية إحتياجاتفي المناطق التي تكون نسبة 
  .في هذه المناطق دون هدر

بشكل أوسع بين )  ثمينةثروة الموارد المائية( أن يتم نشر مفهوم جب في ظل مثل هذه الظروف، فيبدأ ينتشروبما أن هذا المفهوم قد 
  ):  3Rقياس  (أمبدب ح بتطبيق ما يسمىه ينص ولهذا فإنإهدار يتم التعامل معها بإهمال ووفرةالناس، عند توافر المياه ب

 يمكن مبادئ الهتطبيق مثل هذوب . المواد المستخدمة تدويرإعادة ) 3 , االستخداموإعادة ) 2 , ةاد المستخدمرالتقليل من آمية المو) 1 
  .مالحظة تأثيرها على استهالك الناس الفعلي للمياه

على رفع الوعي أيضًاساعد ت مبادئالعلمًا أن هذه ا الموارد المائية نادرة وثمينة ،  في األماآن التي تكون فيهمبادئ الهيمكن إتباع هذ
) 2  ,هالتقليل من استهالك الميا) 1: بالنسبة للموارد المائية فان هذه المبادئ تعني. ثمينةلكونها موارد المياه على تجاه مسألة الحفاظ 

  .ه المستخدمة بشكل مناسب ليعاد استخدامها المياتكرير)  3 , ةإعادة استخدام المياه المستخدم

) إعادة استخدام المياه المستخدمة لمرة واحدة ( )إعادة استخدام(هي وثاني رآيزة ) التقليل من الكمية المستهلكة) (التقليل(أول رآيزة 
ستهلك فيها يالتي و الوضوء نةسالسعودية قبل الصلوات الخمس وبهدف تطهير الجسد، هناك المملكة العربية في ,  مثالالفعلى سبيل 
الخ، ..سقاية األشجار المحيطة بالمدينة و تستخدم مباشرة في تجمع يمكن أن هذه المياه ان بقايا ،  همداجسأتطهير ل المياهالمصلون 

 آمياه املفي أماآن مثل المع  ليعاد استخدامهاعن طريق معالجتها في محطات المعالجة المياه المستخدمة تكرير(ثالث رآيزة هي 
  .نع أو غير ذلكاالمصأرض لشطف 
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  نشاطات للحفاظ على المياه في الحياة المدرسية

لوحظ أنه إذا تم تدريس مثل هذه األنشطة ضمن الحياة المدرسية، فإن تأثيرها يكون آبيرًا فالطفل ينقل ما تعلمه لوالديه، وآذلك عندما 
، فإن هذه العادة ترافقه، عندما يكبر، وبما أن التعبد في المساجد هو من العادات وهو صغير) آالحفاظ على المياه(يتعود عادة جيدة 

  .المنتشرة في السعودية، فيمكن لحملة تثقيفية فيها أن تكون ذا أثر جيد

  

   الموفرة للمياهاألجهزةالتشجيع على استخدام 

ترافق هذا التوفير اآللي مع توفير للمستخدم وإدراآه ألهمية المياه، تتميز هذه األدوات أو األجهزة أنها تقوم آليًا بتوفير المياه، وإذا ما 
  .فسيكون األثر آبيرًا

، يمكن استخدام المياه الناتجة عن المكيفات الهوائية آذلك من الممكن استخدام نوع المراحيض )المحلية(فمثًال على صعيد المياه البلدية 
  .الموفرة للمياه

، فإن استهالك األدوات الكهربائية لهذه المياه آبير جدًا ولهذا السبب فإن إدخال تحسينات على هذه األدوات أما بالنسبة للمياه المنزلية
  .آالمرحاض الدافق للمياه ، غساالت الثياب، رشاشات الحمام الخ، يمكن أن يقلل من آمية المياه المستهلكة في المنازل(

ية السعودية، آذلك آمية األدوات المستهلكة للمياه في المنازل، لهذا من الضروري  الحياة في المملكة العربمستوىرتفع يويتوقع أن 
  . إدخال مثل هذه األدوات الموفرة للمياه

بالنسبة لقطاع المياه الصناعية، فهو قطاع يسهل فيه التعامل مع فكرة تقليل استهالك المياه، حيث تسهل إعادة تدوير المياه، وإعادة 
  الخ ..أو للتحكم بدرجة الحرارة استخدامها للتبريد 

  . المناسبة الموفرة للمياه باألجهزةفي المعامل، ال بد من تزويدهااستخدام المياه ولزيادة معدل إعادة 

  

   رسوم اإلمدادات المائيةفرض إدارة الطلب على المياه عن طريق

ستهلكة بلدية التشكل آمية المياه المستهلكة في األغراض المنزلية الجزء األآبر من المياه       ة االستهالك       .  الم ؤثر في آمي ي ت العوامل الت
ي  لالالمنزل صحون       يداخ ساالت ال راحيض، غ ساالت، الم زل، الغ ي المن ة ف ات الموزع دد الحمام رة، ع راد األس دد أف ـ ع ق ب  تتعل

  الخ...الكهربائية، مساحة المنزل، والدخل المنزلي 

ة، عدد              نزلي خارج المنزل  أما العوامل التي تؤثر في آمية االستهالك الم        قاية الحديق فهي مساحة الباحة المحيطة بالمنزل، عدد مرات س
  .  ولذلك فإن فرض رسوم على استهالك المياه  هو عامل مهم.السيارات التي تملكها العائلة وعدد المرات التي تغسل فيها هذه السيارات

  )وآالة األرض الوطنية(بحث أجري في اليابان من قبل  خالل ومن قد تم التوصلNLA أن مستهلكي المياه تختلف نسبة

واع   مثل الموفرة للمياه األجهزة بسبب استخدامهم 47% بسبب سعر المياه و 24 %بعضهم من المياه انخفض بنسبة   استهالكوجد أن    أن
ان عن ال      طمثل المراحيض المتدفقة، معينة من األجهزة المنزلية   اة في الياب ة الحي يس بالضرورة أن تكون    بعًا تختلف طبيع سعودية، ول
  .النتيجة نفسها في البلدين

  . ولكن يعتقد أن رفع سعر المياه، واستخدام األدوات المنزلية الموفرة للمياه، من أهم العوامل المؤثرة بخفض نسبة االستهالك

 على المياه، فإن نسبة االستهالك  المفروضةةفت التعرفعاألمريكية، وجد أنه إذا ضو) جون هوبكنز(وفي دراسة أجريت في جامعة 
  .20%المنزلية للمياه تقل بحوالي 

يساعد في التقليل من االستهالك المائي إلى قد ً ما  سهًال، إال أن رفع سعر المياه نوعا أمروعلى الرغم من أن مضاعفة سعر المياه ليس
  .حد ما

  المياهجمع رسوم طريقة  وياهسعر الم

الرياض وآما نة مدي في المطبق لالتوصل إلى السعر عن طريق استخدام نظام التسعير التراآمي مثملية عتم تبالنسبة لسعر المياه، 
 غير مرآبة في أن عدادات المياهمع العلم  .)أقل سعر للمياه(هو مبين في الشكل التالي، يصنف تقريبًا جميع المستهلكين ضمن خانة 

  .جميع مناطق االستخدام

  .  عدادات المياه على المستهلكين نتيجة قراءة مفروضةالياه  تجمع رسوم المجهةتعلقة بعدم وجود وهناك أيضًا القضية الم

 الدقيقة لالستهالك، ليتم بالتالي فرض قراءات والتي تصل إليها شبكات خطوط األنابيب ال توجد عدادات تأخذ المعنيةوفي المنطقة ال
  .التسعيرة المناسبة بناًء على آمية االستهالك

  . تغطي على األقل سعر التكلفة من الضروري أن يتم ترآيب العدادات في المنطقة المدروسةءمالل  مناسبةن أجل وضع تسعيرةم
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   الطلب علي المياه من الناحية االقتصادية تخفيض تأثير) 2( 

لحساسية للطلب على المياه البلدية يتم فحص األثر االقتصادي الناتج عن التغييرات في الطلب على المياه، باستخدام نتيجة تحليل ا
  ).الفصل الثالث) (7.1.3(المذآورة في الفقرة 

(LCDمعدل إستهالك الفرد يوميا  من 10%ستنادًا إلى نتيجة تحليل الحساسية، فإن األثر االقتصادي الناتج يعادل إ)  

إلمدادات   القدرة التي يمكن أن توفرها المياه بااالستمرار في الطلب على افي  في نسبة التسرب،وآذلك 5%تحسنًا بنسبةلوحظ وآذلك 
  . في آل الحاالت) 2035( العام المستهدف عندوقد تم افتراض آمية الطلب على المياه . لمائية الحالية في المستقبل

  

  10%بنسبة )  LCD  (معدل األثر المادي الناتج عن خفض 

اه وا          شاور مع وزارة المي ان  في مخطط اإلمداد المائي وبالت اء آ ة      لكهرب وارد المائي ة في الم ية الطبيعي دة القياس دل في     ت الوح ر مع  أآب
سبة                  المنطقة بالمقارنة بدول الجوار والتي لها نفس ظروفها المناخية         صادي بالن أثير االقت د وجد أن الت صادي وق أثير االقت ويظهر هنا الت

  . %10بنسبة    (LCD)  ختزالافر الشرط الحالي عند  اتوبلكمية االحتياجات تنخفض 

  

  10%بنسبة )  LCD  (معدل  األثر المادي الناتج عن خفض )11-6(جدول 

  منطقة مكة  
  نجران  جازان  منطقة عسير  منطقة الباحة  المكرمة

  ةالطلب على المياه المحال
  178  436  648  135  2,278  يوميًا /3م100 

LCD الطلب على المياه بعد خفض الـ  
   160   389   585  118   2065  % 10بنسبة 

  الطلب) التقليل من(معدل خفض 
  18  47  63  17  213  يوميًا /3م1000 

مليون ) 1(*المعونة الحكومية للتقليل من المياه 
  ) 2 (*23,7  61,8   165,6  44,7  279,9  سنة / ريال سعودي

  آمية المياه المطورة حديثًا عن طريق 
   المطورة حديثًاالسدود

  اسم السد 
  تطوير السدود  

  : مية المياه المطورةآ
  يوميًا/3م1000

  )44(ربيغ 
  )36(مرواني 

  )16(الليث 
  )38(يبا 

  144المجموع 

  )11(لة اين
  )5(الجبين 

المجموع الكلي 
)16(  

) 88 (نيهر
  )70(حلي
  )9(رجاب ه

  )16 (تباله
  )25 (يشب

  30 (هقنون
  218المجموع 

  

   )33(بيش 
  )9(سي ق

  )36(مد ض
  )78(المجموع 

  

  

  ).المستصلحةالصحي إعادة استخدام مياه الصرف  3.2( في التقرير  عمال االستميزةحساب معدل المعونة الحكومية للتقليل من آمية المياه إلى طريقة فحص يرجع في *) 1
مياه ( 3م/  ريال سعودي 3,6ب اه في مكة، جازان ونجران ويقدر سعر وحدة المي) 3م/ ريال7,2% = 90 × 3م/  ريال 8,0 (3م/  ريال سعودي7,2  بيقدر سعر وحدة المياهلباحة وعسيرلبالنسبة 

  ).3م/  ريال سعودي 6,3% = 90 × 3م/  ريال 4,5= 3م/  ريال سعودي 4,0البحر المحالة بـ 
  .المحالة سعر وحدة المياه مساويًا لمياه محالة يفترض سعر وحدة بوالية نجران امداد على الرغم من عدم *) 2

  
ي االإن  سبة الخفض ف د خفض ن ات عن سبة )    (LCDحتياج دول %  10بن ي ج ر ف ا )  11 -6( تظه درة ب ي مق ة، وف لنواحي المالي

  .  ريال سعودي575,700,000المناطق الخمسة فقد وجد أن مايمكن توفيره في السنة الواحدة يصل إلى ماقيمته 
 آمية من الحد السدود، ونمية، بالتالي فإن إعطاء األولوية  المياه عن طريق السدود، أقل تكلفة من المياه المحالةتنمية بما أن تكلفةو

  .، سيكون بمثابة التخلص من عبء مالي آبيرالمياه المحالة انتاج 
  

  الحالي )  LCD(   في حالة استمرار معدل ي لاألثر الما
   .االستهالك مقبوًالترتفع مع تغيرات نمط المعيشة، أو التحسن االقتصادي، فيمكن إبقاء يمكن أن    LCD  ان نسبة

  ) 3R (بوجود خطة ثابتة للمحافظة على المياه باستخدام طرق متنوعة منها طريقةوسوف يظهر أثر الحفاظ علي المياه 
  .مع وجود جهود للمواطنين للمحافظة على المياه. هوقد تم تقييم الوضع االقتصادي على فرض إبقاء اإلمداد الحالي على ما هو علي

  
  الحالي)  LCD(األثر المادي الحاصل في حالة استمرار معدل )12- 6(الجدول 

  منطقة مكة  
  نجران  جازان  منطقة عسير  منطقة الباحة  المكرمة

  ةالطلب على المياه المحال
  178  436  648  135   2,278  يوميًا /3م100 

  الطلب 
   160  392  583  122   2,066  في الوقت الحاضر 

  معدل خفض
  الطلب) التقليل من (
  يوميًا /3م1000 

  

212   13  65  44  18  
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  منطقة مكة  
  نجران  جازان  منطقة عسير  منطقة الباحة  المكرمة

   الحكومي للتقليل دعمال
  من المياه 

  سنة / مليون ريال سعودي) 2(*
  

278,6  34,2  170,8  57,8  23,8*) 3 (  

  آمية المياه المطورة حديثًا عن طريق السدود
  اسم السد 

  : آمية المياه المطورة
  اليوم / 3م1000  

  )44(ربيغ 
  )36(مرواني 

  )16(الليث 
  )38(ا يب

  144المجموع 

  )11(لة اين
  )5(الجبين 

المجموع الكلي 
)16(  

) 88 (هرني
  )70(حلي
  )9(رجاب ه

  )16 (تباله
  )25 (بيش
  30 (هنونق

  218المجموع 
  
  

   )33(بيش 
  )9(سي ق

  )36(مد ض
  )78(المجموع 

  

  

  . الحساسية اختبار من) 5 (والخيار) 4 (الخيار في الطلب من يستنتج) 1*
  ).المستصلحة الصحي الصرف مياه استخدام إعادة 3.2 (التقرير في االستعمال ميزة فحص طريقة إلى المياه آمية من للتقليل الحكومية المعونة معدل ابحس في يرجع )2*

 مياه (3م / سعودي ريال 3,6 ب ونجران جازان مكة، في المياه وحدة سعر ويقدر) 3م/ريال 7,2% = 90 × 3م / ريال 8,0 (3م/ سعودي ريال 7,2 ب المياه وحدة سعر وعسيريقدر للباحة بالنسبة
  ).3م / سعودي ريال 6,3% = 90 × 3م / ريال 4,5= 3م / سعودي ريال 4,0 بـ المحالة البحر

   .المحالة المياه وحدة لسعر مساويًا وحدة سعر يفترض محالة بمياه نجران والية امداد عدم من الرغم على) 3*
  

القيم  )12-6( نقللها من االحتياجات إذا استمر  معدل اإلمداد في المستقبل آما هو حاليا موضح في الجدول    إن الكميات التي يمكن أن     ب
   .)  ريال سعودي565,100,000 في سنة واحدةفي المناطق الخمس يبلغ مجموع ما يمكن توفيره و . المالية

  

 آمية من الحده المحالة، بالتالي فإن إعطاء األولوية لتطوير السدود، والمياه عن طريق السدود، أقل تكلفة من المياتنمية بما أن تكلفة 
  .المياه المحالة ، سيكون بمثابة التخلص من عبء مالي آبيرانتاج 

  

  :5 %بنسبة التسرب بتقليل الحاصل يلالما األثر
 للمياه الحساب عملية  فإن.طويرالت خطة يف الحاصلة التسرب ولنسبة الفعلية المياه أنابيب خطوط لحالة بيانات هناك يكن لم أنه بما

 هذه لجعل يهدف وطنيًا مخططا فإن  بالتالي.20% تسرب بنسبة الزراعة وزارة في تتم آانت المياه على  بالطلب والتنبؤ المستهلكة
  . آبير اقتصادي أثر له سيكون% 15 إلى لتصل تقل النسبة

  

  5%بنسبة األثر المادي الحاصل بتقليل التسرب ) 13-6(جدول 

  منطقة مكة  
  نجران  جازان  منطقة عسير  منطقة الباحة  المكرمة

  الطلب على المياه المحلية
  178  634  648  135   2,278  يوميًا /3م100 

/ 3م1000% 5الطلب على إنقاص نسبة التسرب 
  169  411  616  124  2,171  يوم 

  آمية خفض الطلب
  9  52  32  11  107  يوم / 3م1000 

  لتقليل  الحكومي لدعمال
  من المياه 

  سنة / مليون ريال سعودي) 2(*
140,6  28,9  84,1  39,9  11,8*)2 (  

 حديثًا عن طريق تي تم تنميتهاآمية المياه ال
  السدود

  اسم السد 
  : آمية المياه المطورة

   اليوم/ 3م1000  

  )44 (عربي
  )36(مرواني 

  )16(الليث 
  )38(يبا 

  144المجموع 

  )11 (نيالة
  )5(الجبين 

مجموع الكلي ال
)16(  

) 68 (هنير
  )70(حلي
  )9(رجاب ه

  )16 (تباله
  )25 (بيش
  30 (هقنون

  218المجموع 
  

   )33(بيش 
  )9(قسي 
  )36 (ضمد

  )78(المجموع 
  

  

  ).المستصلحةالصحي ه الصرف  إعادة استخدام ميا3.2( في التقرير  عمال االستميزةحساب معدل المعونة الحكومية للتقليل من آمية المياه إلى طريقة فحص يرجع في *) 1
مياه  (3م/  ريال سعودي 3,6ب ويقدر سعر وحدة المياه في مكة، جازان ونجران ) 3م/ ريال7,2% = 90 × 3م/  ريال 8,0 (3م/  ريال سعودي7,2  بلباحة وعسيريقدر سعر وحدة المياهلبالنسبة 

  ).3م/  ريال سعودي 6,3% = 90 × 3م/  ريال 4,5 =3م/  ريال سعودي 4,0البحر المحالة بـ 
  .المحالة سعر وحدة المياه مساويًا لمياه محالة يفترض سعر وحدة بوالية نجران امداد على الرغم من عدم *) 2
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القيم  )13-6( موضح في الجدول ،إن الكميات التي يمكن أن نقللها من االحتياجات إذا استمر  معدل اإلمداد في المستقبل آما هو حاليا                ب
  ).  ريال سعودي 286,500,000 في سنة واحدةفي المناطق الخمس يبلغ مجموع ما يمكن توفيره و  .المالية

  
 آمية من الحدتكلفة المياه المحالة، بالتالي فإن إعطاء األولوية لتطوير السدود، ومن  المياه عن طريق السدود، أقل تنمية بما أن تكلفة

  . من عبء مالي آبيرالمياه المحالة ، سيكون بمثابة التخلصانتاج 

  

  الطلب إلدارة مقترح) 3(
  
هذا  تعويض الضروري من لذلك فانه.  فقطالمتجددة المياه صادرم من بةوالمطل البلدية توفير  آميات مياه يمكن ال ، الدراسة منطقة في

عالية  البحر مياه من المحالة المياه ةوحد إنتاج تكلفة بما أن . ه الجوفية األحفوريةاالميمن  أو المحالة البحر مياه عن طريقالعجز 
  واقتصادية المياه إمدادات صبحبذلك تو ، المتجددة المائية صادرالم الستخدام األولوية عطيت ، المتجددة المياه مصادر مع تكلفة مقارنة
  .محدودة  المحالة مياهال اإلنتاج آمية

  
 آمية تقليص يمكن ، البلدية المياه من آجزء المعالجة الصحي الصرف مياهام استخدو االقتصاد في استهالك المياه تم إذا ، السبب لهذا

 . المحالة المياه وتوريد إنتاج لنفقاتالسعودية  الحكومة  منالدعم المالي تخفيض بالتالي يمكنو ، المحالة البحر مياه من اإلنتاج
  
  
      LCD معدلالمتعلق بالحد من المقترح   1) (

 
  ) ، الخةدافقالض يحامرالصحون ، ال ت ، غساالتغسااللا(لمياه ة لوفرزة الماألجهتشجيع إدخال 

 
 المرافق يةبنأ في للمياه الموفرة األجهزة من المختلفة نوعاأل إدخال تشجيع ان  ، المياه لتوفيرة األجهزة هذه مميزات  استخدام يمكن
 .تخدامهاسال أسس وضع ينبغي لكن و المياه توفير نظام ميدع سوف بالتأآيد ةالتجاري أيضاًت و السكنية ينامبالو ، العامة

 .مستقبًال البلدية مياه هالكستا من الحد يتحقق سوف األجهزة من النوع هذا لترويج مستمرة يةئدعا خطة وضع طريق عنو
  

   المياه في المصانعاستعمالن معدل إعادة ي تحسالمؤسسات الجديدة التي تعمل على تشجيع
 
 عسير و ، المكرمة مكة منطقتي غير مناطق في نادرا يحدث الصناعية المياه على الطلب  ,نالراه الوقت في

 أنه يقترح .لهما الصناعية المياه لتأمين الالزمة التدبير اتخاذ ينبغي لذلك ،آلتاهما في الصناعي التوسع المتوقع من حيث
 أو عملها شروط من شرطآ  المصانع الي المياه توفير نظم إدخال طريق عن المياه توفير مبادئ تطبق أن يجب المصانع عمل بداية في
 استعمال إعادة طريق عنو ، للمياه الموفرة األجهزة استخدام طريق عن المياه توفير فكرة تعزيز و ، ضوالقر على حصولها أجل من

  .القديمة نعاصالم ادارة تجديدو ذلك إلى وما المياه
 يساعد أن شأنه من المعامل في للمياه الصحي الصرف تنظيم بدعم المرتبطة القانونية التعديالت بعض اجراء فان ، ذلك على وعالوة

  . فيها المستخدمة المياه آمية تخفيض في

  

  المياه توفير افزووح المياه أسعار
  

 عليها، والحفاظ المياه وفيرتبذلك  نشجع للمياه مناسبة أسعار بوضعو العالمي، بالمعدل مقارنة للغاية، رخيصة الحالية المياه أسعار
  .البلدية المياه استخدام من يقلل وبالتاليالصحي  الصرف مياه آمية تقليل إلى يقود أن هذا سوف إلى باإلضافة

 يصبح حتى االستهالك عدادات ترآيب مخطط تنفيذ الضروري ومن ،أيضًا الصرف أنظمة على المستحقة الرسوم عديلت يجب
  . المستهلكة للكميات الدقيقة األرقام تسجيل باإلمكان

  

  والتوعية التعليم طريق عن المياه على لمحافظةل الوعي نشر ضرورة
  

  على ذلك فانه من المستحسن. المياه استهالك آمية من التقليل إلى يؤدي أنيمكن  المياه على الحفاظ ألهمية الوعي تحسين ان

    )  R 3(معيار والكهرباء بنشر المياه وزارة تقوم  تقدمه الحكومة  وأنالذي المالي دعمبال االعالم طريق عن العام تعزيزالوعي

   .العامة واألماآن المدارس في
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  المائي التسرب معدل من بالتقليل المتعلق المقترح) 2(

  القديمة األنابيب خطوط تجديد مخطط

  .االستخدام الطويلنتيجة  األنابيب خطوط حالة تدهور هو للتسرب المسببة العوامل من عامل أآبران 

 مائي تسرب لحوادث تتعرض قد جديدة بأنابيب األنابيب هذه توصيل طريق عن األنابيب بخطوط التوسع عمليات ذلك، إلى باإلضافة
  تصل آونها فيها الحاصل التسرب مراقبة الصعب من وسيكون توصيلها مناطق في خاصة و طولها بسبب مختلفة أماآن في

   األنابيب لشبكة دوريةال صيانةلا عمليات اجراء يجب لكلذ.  المنازلإلى جميع

  .الصيانة عمليات يغطي تمويل على الحصول أجل من المياه لتكلفة مناسبة تعرفة تحديد  المهم فمن  ذلكأجل ومن
  

  المستهلكين إلى تصل التي الفعلية المياه وآمية  ،دفقالت عدادات بواسطة  المائي اإلمداد آمية من التحقق

 الفعلية والكمية التدفق فحص أداة بواسطة المائية اإلمدادات آمية مراقبة طريق عن التسرب منها يحصل التي المنطقة معرفة نيمك
 تقليصها من بد وال آبيرة فيها التسرب نسبة تكون حيث محددة مناطق على الترآيز الممكن من يصبح وبالتالي للمستهلكين، تصل التي
  .منها والحد

  

  المائي التسرب اآتشاف في المتبعة التقنية حول مقدمة

  .المائي التسرب عن المبكر لكشفبا تكوين هيئة مختصة وآذلك وتشخيصه المائي التسرب اآتشاف اتوتقني أدواتينبغي إدخال 

 المائي التسرب اآتشاف يةتقن أن حيث تقريبًا، 3 %وهو ملالعا في المائي للتسرب معدل أدنى إلى اليابان في المائية األعمال مكتب توصللقد 
  . الممارسة طريق عن إتقانه يمكن التقنيات من النوع وهذا ممتازة، يتبعها التي

 ياهم تدفق نميةت أن بدرجة آبير أثرها أن إال سابقًا حظلو آما التكلفة عالية المياه على الطلب إدارة تحسين عملية أن من الرغم وعلى
  .فقط 10%بنسبة) LCD(معدل  تخفيضاألثر ذلك لتحقيق يكفي بل أبدًا ضروريًا يعود لن سدود عدة باستخدام ما نهر
  

 الزراعية المياه على الطلب إدارة) 4(

   المياه على الطلب ضبط أجل من المستقبلية الزراعة خطة)1

 إنجازان، منطقة في شاءاإلن قيد وهما ضمد و بيش سدي باستثناء الزراعة بهدف السطحية ياهالم مصادر تنمية مقبولال غير لمن إنه
 طريق عن الجوفية المياه وتنمية  المعالجة الصحي الصرف مياه خداماست إعادة عن عبارة سيكون المستقبل في المائية الموارد تنمية

  .الجوفية السدود على الترآيز مع آبار مجموعة

 في ولكن) 2 (%وهي قليلة ستكون )2020( عام جازان منطقة في الزراعة في المعالجة المياه استخدام إعادة نسبة أن من الرغم على
 جهة ومن. واعدًا مائيًا مصدرًا يعتبر المعالجة المياه استخدام فإن وبالتالي أآثر أو) 20 (%إلى النسبة ستصل) الباحة عسير، (منطقتي
 مائية مصادر تعتبر ال وهي) وفيةجال (يةاألرض تحت سدودال باستخدام انازج منطقة في الجوفية المياه لتطوير مخطط فهناك أخرى
 عبارة ستكون مستقبًال الزراعية األغراض في المائية الموارد نميةت معايير فإن وبالتالي الجوفية، المياه مستوى انخفاض بسبب واعدة
  .المعالجةالصحي  الصرف مياه استخدام إعادة عن

  . المستقبل في هامًا  دورًاستلعب المياه على الطلب وإدارة حكمالت عملية فإن ،ياهالم تنمية بعملية التنبؤ يمكن ال أنه وبما

  :التالي الشكل على المياه بإدارة المتعلقة األمور تلخيص يمكن

  

 الحديثة الري أنظمة يممتع عملية تأخر 

 استخدامها في هدر عمليات تحدث الري، لمياه  الستهالكالدقيق القياس عدم بسبب.   

 للمزارعين المياه إدارة في التقنية المساعدة توفير في القصور 

 المياه على المحافظة ضرورةب المزارعين لدى الوعي في الشديد االنخفاض 

 الوعي ونشر للمياه، الموفرة الري طرق تعميم وآذلك للمزارعين المياه بإدارة  المتعلقةالتقنية والمساعدة الدعم تقديميجب  وخصوصًا
  .المياه على لمحافظةل بينهم
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 خضراوات محاصيل إلى الزراعية المحاصيل  تغييرنمط فإن المياه، على الطلب وترشيد إدارة االعتبار بعين آخذين ذلك على وةوعال 
 آبيرة  آميات تتطلب ألنها وغيرها آاألعالف أخرى محاصيل على الطلب من أآبر عليها الطلب يصبح أن يتوقع التي مثمرة، وأشجار

  .زراعةال وزارة عن الصادر 335 اررللق وفقًا وذلك المياه، من

 طريق عن الجوفية المياه نميةوت ،عالجةالمالصحي  الصرف مياه استخدام إعادة فسيتم للزراعة، المخصصة المائية للموارد بالنسبة أما
 الحبوب نم بدًال مثمرة وأشجار خضراوات محاصيل معظمها في لتصبح المحاصيل، تحويل يتم أن اقترح وقد اآلبار، من مجموعة

  .المياه على الطلب خفض إلى سيؤدي ذلك ألن واألعالف،

 مياه استخدام وإعادة للمياه، الموفرة الري وسائل  استخدام ضرورةيوضح   2035 العام عن) المحاآي المائي التوازن  (برنامج   
 وتقييم الزراعية، المحاصيل بتغيير متعلقةال المائية السياسة تطبيق وآذلك الري في جديدة مائية آموارد ،عالجةالم الصحي الصرف
  ..المنطقة بحسب للزراعة القابلة األراضي

  
  
  المسبقة الشروط تقييم) 2
 اإلمدادات وخطط البيانات فإن ، البعيد المدى على عليها الطلب بمقدار والتنبؤ الزراعية المياه تقييم  عنوافية معلومات وجودعدم  مع

 هذه في افتراضية ظروف تعتمد على منهما، لكل التابعة اإلقليمية والمكاتب والكهرباء والمياه الزراعة، تيوزار قبل من المعدة المائية
  .الدراسات

  :فتراضيةاال ظروفال أهممن 
   

   المياه المستخدمة في الزراعة حاليا آمية
 األخذ مع المطلوبة، المياه آمية واجمالي صافي بحسا تم الخ،..معامل المحصولو المزروعة، طقنابالم المتعلقة البيانات إلى استنادًا .

  .الري عمليات وعن المزارع، إلى مصادرها من المياه نقل عن الناتجة المالية الخسارة االعتبار بعين
  

  المستقبلية للزراعة المياهاحتياجات  بظروف التنبؤ
 .2035 وحتى 2007عن األعوام من  ثابتة ستكون المزروعة المساحة .
 . ثابتة ستكون أعاله المذآورة المدة خالل للمناطق الزراعية المساحة فإن ثابتة، الزراعية المساحة أن وبما .
  .ثابتة ستبقى المزروعة المساحة فإن حددت، قد ستكون محصول لكل الري فعالية أن من الرغم على .
  

  الحساسية تحليل في  المحاآي المائي طلبوال العرض بين التوازن في الزراعية المياه استهالك لتقدير الظروف تهيئة
  

وارد  . ة الم ستهدفة المائي وارد هي الم اه م ددة،  المي وارد مخزون حساب ائجنتو المتج ة  الم ى  المائي ادًا عل ة أجريت اعتم اتالكامن  بيان
  .SWAT)( مأخوذة من نموذج صمم بواسطة برنامج  رئيسية

  
) المحاآي المائي التوازن (  المحسوبة اعتمادًا على برنامجالمياهآمية  على والطلب لعرضا معادلة في السطحية بالمياه اإلمداد أولوية .

أماآن أسفل في   تستخدمالمياه هذه من المتبقية70 % الـ ونسبة السطحية، المياه إجمالي من ،30% نسبة للمدن األولوية تعطي يجب أن
  .الزراعية لألغراض والوادي

 
ام  في  ريال  آفاءة ترتفع أن يفترض . ى   خطة بال المستهدف  الع دالً  ، 85 % إل ا  من  ب ك  الحاضر،  الوقت  في  70 %آونه استخدام  ب وذل

  .المثمرة واألشجار الخضراوات محاصيل انتشار وآذلك الخ، ..المستقبل في التنقيط وشبكات الرشاشات وسائل الري الحديثة مثل
  

  ).(ITAL المعدة من قبل الشرآة االستشارية  البياناتبناء على ها ب المعالجة الصرف مياه تحديد المناطق المتوجب استخدام .
  

 الزراعية األراضي في زراعتها وستتم المستقبل، في والخضراوات الفواآه على الطلب سيرتفع المحاصيل، زراعة يخص فيما .
 بالمياه بالري المحاصيل لهذه األولوية وستكون المثمرة، واألشجار للمياه األقل الحاجة ذات الخضراوات على بالترآيز المدن، خارج

  . المتجددة
 

 للمياه  الحادان النقصف ، بشكل مطلق في حساباتهآافية غير المائية الموارديفترض أن ) المحاآي المائي التوازن ( برنامج أن بما .
  . ياهالم استخدام تكرار افتراضيعزى الى المفترض 

 
 من العديدما تزال هناك  أعاله، المذآورة الفرضيات من العديد على اعتمادًا حسابه تم قد ية،الزراع المياه على الطلب أن من بالرغم

  .للزراعة المخصصة اآلبار وجفاف المياه، مستوى آانخفاض منطقة آل في المشكالت
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 الصالحة المائية واردالم نومخز فان  جازان، لمنطقة الساحلي الخط طول على اآلبار في انتشرت التي المياه تملح ظاهرة وبسبب
  . جدًامحدودًاأصبح  للزراعة

  
  باتالحسا تقييم) 3

  .يلي آماالثالثة  مناطقال في حسابال تقييم
   

  >الباحة منطقة<
 ي القرىمحافظت في سيحدث مائيًا عجزًا هناك بأن نستنتج ،)2007 (لعام المائية والموارد الزراعية المياه على الطلب بين بالمقارنة
  . الباحةفي منطقة  والمندق
 استخدام إعادة طريق عن ،ة الرئيسيةبالخط المستهدف )2035( عامحتى  )2007( العام من المزروعة المساحة على المحافظة يمكن
  . للمياه الموفرةالحديثة  الري وسائلعلى استخدام  اواعتماد المعالجة،الصحي  الصرف مياه
من الممكن أنه سوف  ()2035( العامحلول  في هكتار 250 حواليب منها المزروعة ةالمساح إنقاص يجب المندق، محافظة يخص فيما
  . هكتار 250 بمقدار واألعالف بالحبوب المزروعة) 2007(لعام  المساحات إلنقاص مخطط تنفيذ يبدأ
  
  >عسير منطقة<

 مشيط، خميس محافظات في مائيًا عجزًا ناكه بأن نستنتج ،)2007( في المائية والموارد الزراعية المياه على الطلب بين بالمقارنة
  . وبلقرن الجنوب زهران رفيدة، أحد ،صالنما بيش،

 من المزروعة المساحة على المحافظة يمكن للمياه الموفرةالحديثة  الري ووسائل المعالجةالصحي  الصرف مياه استخدام وبإعادة
 هافي المزروعة المساحة إنقاص يجب صالنما محافظة يخص فيما. بالخطة الرئيسية المستهدف )2035(عام حتى )2007(العام

  .ًاهكتار 40 من ثم الى حوالي و ،هكتار 255  لى حواليإتدريجيًا 
  
  >جازان منطقة<

 متر مليون 1200 بحواليآمية النقص  )المحاآي المائي التوازن ( يوضح برنامج تقريبًا، المحافظات آل في مائي نقص سيحدث
  .األقل على مكعب
 الري وسائلاستخدام والصحي المعالجة  الصرف مياه استخدام إعادة طريق عن مائية موارد تأمين حديثًا تم قد أنه من الرغم لىوع

هكتار  6,200 لزراعة ي آمية آافية وهذ مكعب متر مليون 44 بحدودآمة مياه  وفرتسي )2035( العام بحلول للمياه الموفرةالحديثة 
  .الخضراوات من فقط

   
 على المحافظة يمكن وعسير، الباحة تيمنطق فيفانه ,  أعاله المذآورة الثالثة المناطق في المفترض المائي التوازن نتائج إلى تنادًاواس

 أمر المائي العجز وحدوث آبير الزراعية المياه على الطلب سيكون جازان منطقة في ولكن المحاصيل،  تغيير نوعطريق عن الزراعة
  . المتجددة المائية الموارد مخزون مع لتتناسب المزروعة المساحة من التقليل طريق عن إال العجز هذا واجهةم يمكن وال محتوم،
  :المزروعة المساحة من للتقليل مناسبة ستكون التالية الزراعية التدابير فإن لذلك ووفقًا

   
 في للخضراوات المنطقة في الزراعية المناطق صتخصي المحبذ من الطازجة، الخضراوات من الذاتي االآتفاء إلى الوصول بهدف .

 2007العام فيالمزروعة  الخضراوات مساحة ضعفو التي تشكل  هكتار7,146 لتبلغ ،)2035 ( بالخطة الرئيسية المستهدف العام
  .)هكتار 3,582  (البالغة

 
  لألبحاث جازان مرآز مانجو و لذلك  يوجدفان جازان تعد من المناطق الزراعية الهامة ألشجار ال المثمرة، لألشجار بالنسبة .

 في المثمرة األشجار بين تحديدًا من زراعة المانجو على إقباًال هناك  أنالزراعة لوزارة تابع وهو, االستوائية الفواآه لدراسة  الزراعية
 .لرئيسيةفي الخطة ا) هكتار 5,525(عليه  هي عما) 2007(لعام المزروعة المساحة خفض يتم لن سوف المنطقة،

 
  . للمياه الكبير االستهالك ذات األعالف محاصيل زراعة تتم لن 335 رقم وزارة الزراعة بقرار عمًال .

 
 والفواآه الخضراوات لسقاية تخصص أن المفضل من واألعالف بالحبوب المزروعة المساحة تقليل عن الناتجة المائية الموارد  آمية .

  . في منطقة الجازانتقليديال) مالسرغو (نباتلدعم  زراعة  والباقي
  
  مستقبًال الزراعة لتطوير مقترح) 5(
 إنقاص مخطط وآذلك أعاله، المذآورة المحاصيل تغيير خطة إلى استنادًا آالتالي، منطقة آل في الزراعة تطوير مقترحات تلخيص تم

  .المزروعة المساحات
  
  >الباحة منطقة<

 من األول النصف حتى والبدائية،  التقليدية الزراعية الوسائل على تعتمد مازالت الباحة منطقة في القمح زراعة آون من الرغم على
 ميوالقص الرياض تيمنطق من جوفية األحفورية الطبقات ال مياه ماستخدبدء باالو  الضخمة الزراعية اآلليات تطوير تم عندما الثمانينات،

 الوصول هدفو ذلك ب اآلبار لحفر الحكومي دعمال سياسة وتطبيق المستوية عيةالزرا لألراضي المجاني التوزيع و أيضًا بدء)بريدة(
 تهاتكلفاب ووالهض الجبلية المناطق في الحبوب زراعةغير أنه بسبب صعوبة   الحبوب، بزراعة الذاتي االآتفاء من 100 %لنسبة
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 لزراعيةا المساحات من70% تحولت فقد لذلك يجةونت المحاصيل تلك زراعة مساحة إنقاص ىعل المزارعون جبرُأ عالية،ال الزراعية
  . المثمرة شجارلأل زراعة إلى

 مؤمنة، فيمكن أن يتم )2007(لسقاية الزراعية الموجودة في العام لبالنسبة لمنطقة الباحة، وبما أن الموارد المائية المتجددة التي تكفي 
  .  العاليةها من مرتفعاتادةستفبا الفواآه أشجارالوطازجة الخضراوات مثل زراعة ال  الزراعة في هذه المنطقةنميةت

  

  >منطقة عسير<

والمساحات الزراعية المستوية المترآزة في . تقسم منطقة عسير إلى األراضي الجبلية والهضبية الزراعية المتمرآزة في محافظة أبها
  . هبيشمحافظة 

 تزرع واسعةل و الموجودة في حقرواتألشجار المثمرة، والخضوبما أن ريف محافظة أبها، غني بالموارد المائية، فهناك تزرع ا
  . الطماطم وأشجار العنب بشكل مزدهرافيه

  .وآذلك فإن استهالك الخضار والفواآه يزداد بازدياد عدد السكان، ويمكن لزراعة الخضراوات وأشجار الفواآه أن تستمر في المستقبل

ه     ربالظهوة  الزراعة ا لعضوي  فقد بدأت   أما في محافظة أبها،      اك    حيث أن ستخدمون الزراعة ا           بعض   هن ذين ي دون ال المزارعون المجته
  .تلقى رواجًا في السعودية، لكونها توفر غذاًء صحيًاونها لمو يعملعضوية 

مقارنة مع الزراعة العضوية، بوساطة هؤالء المزارعين يمكن لنا أن نلحظ جودة الزراعة في منطقة عسيرشجيعوهكذا وعن طريق ت
  .اقي المحافظات ب

  

  >منطقة جازان<

، فإن هذه المساحات تقتصر على )2035( حتى العام )2007( العام منعلى الرغم من إمكانية المحافظة على المساحات المزروعة 
  .93%الخضراوات واألشجار المثمرة، ويجب إيقاف زراعة األعالف، واإلنقاص من زراعة الحبوب بنسبة 

  )FAO  (ة الغذاء والزراعةظممنوتنسيق بين مرآز أبحاث جازان الزراعي لاباعة لزرادارة  لوسيكون هناك 

  .في المنطقةللزراعة  تقنية اتمعونطريق تقديم 

  ، وتم الترويج لزراعة الخضراواتلها مالئملمناخ ي المناطق العالية حيث أن افاألشجار المثمرة تمت زراعة وإذا 

زراعة آذلك المحافظة على لمحافظة على المساحات المزروعة ول احتياطي للمخزون المائي، ر توفيفانه يمكن  في األماآن الريفية، 
  الخ ..السمسم و، والذرة البيضاء، سمراءبعض المحاصيل مثل الذرة ال

عودية    تم الزراعة في الس فهناك قضية توريث األراضي في المنطقة وآذلك مشكلة آونووفقًا للمكتب اإلقليمي التابع لوزارة الزراعة
وزارة الزراعة   لالنصح و المعونات المقدمة من قبل  واألجانب آمزارعين بالتالي فإن شرفينالسعوديين آمالمواطنين ارس من قبل 

  .ألجانبن تكون فعالة آما يجب بسبب عامل اختالف اللغة و آذلك درجة فهم العمال ا

  

 من هارد المائية غير الكافية بعين االعتبار، فيمكن الوصول إلى نتيجة أنإذا أخذت الظروف الحالية المذآورة أعاله، وآذلك المو
 في ذلك الوقت يتوجب توفيرنسبة بطالةو من أجل حل مشكلة ال، مستقبًال الضروري إنقاص المناطق المزروعة في منطقة جازان

ة و صناعالإدخال مال  بشكل آبير عن طريق و يمكن توفيرتلك األع,  لترك أمزارعهم أعمال آافية للمزارعين عند حالة اضطرارهم
  .دعمها في منطقة جازان

  

بشكل آم إلى الشمال الغربي من مدينة جازان يتطور 60  الواقعة مسافةاولحسن الحظ فإن مشروع المدينة االقتصادية بالقرب من صبي
ية فإن تعداد القوى العاملة الزراعية في  شخص، ومن جهة ثان300,000، وستكون هناك حاجة لقوى عاملة يبلغ عددها فعال حاليًا

  . يحل مشكلة بطالة المزارعين بكل سهولةأن  مكني هذا المشروع مما يوضح أن 30,000منطقة جازان حوالي 

من اآلن   ينبغي البدء لفالحين البسطاء الذين تعودوا الحصول على رزقهم بالزراعة التقليديةهؤالء ال من أجل تأمين مستقبل آريم و
  . في مدينة جازان االقتصاديةمستقبًاللمزارعين التي يمكن أن تقدم فرص عمل لتشكيل البنية التحتية الصناعية ب
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   خطط التشغيل والصيانة واإلدارة6.6

   تكامل نظام إدارة المياه الم6.6.1

 نطاق وأهداف المرافق في اإلدارة ) 1(

  : المياه ستكون آالتاليالمرافق التي تهدف إلى التحكم بنظام إدارة

  في منطقة الباحة، عسير، وجازانة الرئيسيخطةالمياه المتجددة عن طريق المرافق خطط تطوير . 

 مرافق خطوط األنابيب التي تصل المرافق األساسية ومحطات ضخ المياه . 

 

 المنظمات المتعلقة باإلدارة ) 2(

والتي تم إدارتها سابقًا بشكل فعال، منذ ) سطحية، وجوفية (المتجددة وارد المائية، تم اقتراح النظام الذي يدير المة الرئيسيةفي الخط
 المكاتب بمعرفة التي تدارفيما عدا السدود واآلبار ) بصورة شخصية( المائية تدار تقريبًا صادروقت طويل منذ أن بدأت إدارة الم

  اإلقليمية 

 وإيصال المياه  تهاوبالتالي فإن البنية الهيكلية الحالية والتي تقوم بإدار المنزلية بغرض االستخداماتو الكهرباء التابعة لوزارة المياه 
 .شرف على اآلبار ذات االستهالك المنزلي تي توال و الكهرباءالمياه  التابع لوزارةةتب اإلقليمياهو فقط المك

  )NNWRC (  المتجددة بفعاليةالمائيةارة الموارد تأخذ على عاتقها إد  جديدةانشاء هيئة اقتراح ة الرئيسيةالخطمن نتائج دراسة 

  . و الكهرباء  وزارتي الزراعة والمياهتقوم بالتنسيق بينلجنة ب ممثلة هايمالدارة ال هيئة وإنشاء

  

 أسس إدارة الموارد المائية ) 3(

  . على النحو التالي أسس إدارة الموارد المائيةتنفذ

 المائية المختلفة، آالموارد المائية المتجددة ومياه البحر المحالة، مياه مصادرالدارة بفعالية اقتصادية، ودمج اتطبيق ال 
 .األحفورية مياه الجوفيةال وعالجةالمالصحي الصرف 

 آل منطقة تدير الموارد المائية الرئيسية الموجودة ضمن أراضيها بشكل مستقل. 

 التقلب السنوي أو األمطار في بعض المناطق  في مياهشحفي ظروف طق ا المنبين آللتوزيع المائي اذ عملية إعادة يتنف
  .والتغيرات الفصلية

 
   لمكتب إدارة الخدمات المائية وضع خطط ) 4(

 
 و آذلك تأسيس مكتهي في آل منطقة اقليمية على حدمكتب إدارماسة لتأسيس حاجة توجد بهدف ممارسة اإلدارة المائية بشكل فعال، 

   يةمكتب االدارية الصفاتيمكن تلخيص الوتحقيق ادارة جيدة و فعالة ل ق مع تلك المكاتب االقليميةب رئيسي لالدارة يقوم بالتنسي
  :بالنقاط التالية

  
  فيما يخص المنشآت الضرورية الستهالك المياه 

 
جود الضروري وولذلك فمن  ، الضروريةمن المنشآت  المياه، نميةالتي يتم عن طريقها زيادة وتوتعتبر السدود واآلبار 

جنبًا إلى جنب يكون قوى بشرية تدير مثل هذه المنشآت ويجب تنفيذ اإلدارة بفعالية وذلك عن طريق إنشاء مكتب للمراقبة 
  .أة منشآلمع 
  

  الموقع الذي يمكن من خالله ممارسة إدارة المياه بفعالية وصيانة المنشآت 
 

بحيث  ة استراتيجيبأماآن هتبامكقع ا موختاريجب أن ينه ، فإات فسيحة يغطي مساحللبلدياتبما أن نظام اإلمداد المائي 
 توفر ضروريات ف على صيانة المنشآت، مع األخذ بعين االعتباراشراال اإلدارة المائية بفعالية وةمارسمن خاللها ميمكن 

  . من وسائل المواصالتالقرب مثل،الحياة اليومية 
   

  الطبيعة االقتصادية واالجتماعية 
 

من أجل ينالمستهلكبشكل دوري مع الجتماعات واللقاءات جتماعات ستكون متوفرة في آل مكتب فان عقد اإلبما أن قاعة ل
  .على ادارة توزيع المياه فعالة إدخال تعديالتل رائهم و التعرف على مشاآلهم و من ثم اتخاذ االجراءات المناسبةآ مناقشة 
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  األمان والفعالية االقتصادية
  

الطبيعية فان عمليات رث واالكوقلة وجود ، ، التي يتم االشراف عليهافي األماآن لوجية والجغرافية الظروف الجيوودة جل 
   .)9-6 (كلش مبين في الادارة و مراقبة حرآة المياه في السدود يمكن انجازها بشكل سهل نوعيًا آما هو

  إلدارة المياهمكتب الرئيسي تأسيس ال الباحة،وعسير و تيفي منطق إلدارة المياهيقترح انشاء مكتب فرعي 
   .االدارة بشكل شاملفي   منهحيث سيتم التحكمفي منطقة جازان 
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  ية إدارة الموارد المائمخطط )9-6(الشكل رقم 
  
   إعادة المياه الجوفية إلى مصادرها عن طريق السدود2.6.6

  المياه الجوفيةخزاناتلسدود ول باإلضافة  المياه السطحية نميةت) 1(

 التي تهطلاألمطار آمية على  اعتمادًاآل سد عند  نميتهاالكلية التي يمكن ت آمية المياه فإن ،)2-5 .س( يظهر في الجدولآما
قدرة انتاج  مع آافئ المياه السطحية بشكل متنمية، وبالتالي فإن تالجوفية داخل خزانات المياهالممكن تخزينها ، وحجم المياه ًاسنوي

  .، يتم تقييمه آالتالي جوفيةال مصادرمياهو السدود 
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  الخزان الجوفي إلى ود السد من المياه إعادة تغذية )6-10( الشكل

  
  
 التنمية  حجمتقييم ) 2(

 الممكن الكمية ابحس طريقة من التحقق تم قد أنه من الرغم على آذلك .لقد وجد أن الخزان الجوفي الواعد يكون اسفل الوادي  من السد
 في معروفة الغير والجيولوجية المائية الظروف صالحية من للتأآد مسح إجراء يتم أن يجب أعاله المذآور لسدا نموذج  مننميتها ت

  .التحليلية العملية هذه
  .ةاليالت الشروط على اعتمادًا. التنمية ومعدل وحجم ،) للسد ةالفعال التخزين اتوحد (السد خزانات حجم حساب تم
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  المياه الجوفية وحجم مخزون الكلية  د، يتم حسابها بالمعدل الوسطي لسعة الس)خزانات المياه عند السدود(حجم الخزانات
 ).الجوفية مياهال اتخزان(

  نميةالتستثنى من عملية  يه، فإنالحجم الفعال للسدزائدًا عن  تدفق المياهعندما يكون.  

 ملم 5  بحواليقدريالمائية السدود خزانات المياه السطحية لتبخر الهدر الناتج عن   مثلالضخ عمليات   الناتج عنهدرال
 . يوميًا

 النقص في مخزون  أنفرضية  مع األخذ بعين االعتبار عند اجراء الحسابات 97% بـ نميتهاتقدر نسبة التدفق التي يمكن ت
 . في هذه الخطة الدراسيةعامًا 30 لمدة السد معدوم

 

   الحجم المائييةنمنتيجة ت) 3(

ن أ نستنتجو) الخزان الجوفيحجم + عند السدحجم الخزان ( والكمية الكلية نميتهاالممكن ت يظهر العالقة بين الكمية )14-6(جدول 
) 1 : تم اعتمادًا  على التاليالحساب التمهيدي  . ةالتبوعرده ي دأآبر، باستثناء سفيها  نميةتالأآبر نسبة الحجم آميات المياه ذات ال

مساوية  النقص الناتج من تسرب المياه من الخزان الجوفي) 2, يصفر آشرط أول الخزان الجوفيلمياه في امخزون  حجم اعتبار
 بهدف النفاذ عن طريق قنوات أو آبارمعدل  يؤخذ بالحسبان مل) 3 ,خزانات مياه السدودللخسارة الناتجة عن تبخر المياه عن سطح 

 الموارد المائية في الوادي باستخدام السدود نميةأن تنتيجة ، وبما أنه قد تم التوصل إلى اصطناعيل تسهيل إعادة التعبئة  بشك
التنمية  يوضح عملية )14-6(الجدول . بأن تؤخذ بعين االعتبارنصح ي ه، فإنجدًا فعالةعملية عند المصب المياه الجوفية ومصادر 
  .آمايلي

 

  الخزان الجوفي و السدود طريق عنميتها التي تم تن المياه حجم )6 -14( جدولال
V1  V2  V3 = V2  V3=2xV2  V3=3xV2  V3=5xV2  

الكمية الموجودة في   السد
  الخزانات 

  مليون متر مكعب

معدل 
  التدفق 

مليون متر 
  مكعب

آمية الـ 
deve  

مليون متر 
 مكعب

نسبة الـ 
dave 

آمية الـ 
deve  

مليون متر 
 مكعب

معدل الـ 
dave  

آمية الـ 
deve  

ليون متر م
 مكعب

معدل الـ 
dave  

آمية الـ 
deve  

مليون متر 
 مكعب

معدل الـ 
dave  

   44%   6,7   44%   6,7   44%   6,7   35%   5,3   15,2   68,0  عرده
   83%  57,3   74%   51,1   65%   44,9   50%   34,5   69,1   325,0  الملك فهد

   30%   3,7   25%   3,1   20%   2,5   15%   1,8   12,3   68,4  تبالة
   33%   32,9   33%   32,9   33%   32,9   27%   26,9   99,6   219,8  رنيه
   82%  13,8  73%   12,2   65%   10,9   50%   8,4   16,8   4,6  رجابه

   38%   30,0   35%   27,6   33%   26,0   31%   24,1   78,9   51,0  جازان
   91%   95,2   89%   93,1   80%   83,7   68%   71,2   104,6   193,6  بيش
   46%  28,3   43%   26,5   41%  25,2   40%   24,6   61,5   55,5  ضمد
   87%   106,4   86%   105,2   82%   100,3   65%   79,5   122,3  249,9  حلي
   47%  10,0   30%   6,4   23%   4,9   14%  3,0   21,3   79,2  قنونة
   37%   30,1   34%   27,6   32%  26,0   31%  24,8   81,3   80,9  يبا
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 والخزان الجوفي السدود بين الجمع طريق عن التي تم تنميتها المياه حجم في التغيرات )11-6( الشكل

  
   المرافقعن طريقزيادة تغذية المياه الجوفية ) 4(

  
 فإن الطريقة، بهذه المياه آمية ولزيادة ،منطقة الدراسة فيمن مجرى الوادي  السطحية المياهب تغذية الخزانات الجوفية تتم عام بشكل
  . فعاًال سيكون الوادي،مجرى  طول على تغذية هذه المياه إلى الخزان الجوفي بهدف سد بناء
 يجب  وفيلتغذية الخزان الج  سدلبناء التخطيط وعند ، السد من الخارجة المياه بكمية بالتحكم الجوفية المياه تغذية زيادة الممكن ومن

  :يلي آما الوادي طول على التي تم تغذيتها للخزان الجوفي الجوفية المياه ظروف دراسة
  

 إعادة التغذية  ودسد فبصرت آمية
 المياه من آبيرة آميات .)4-5 . سالشكل انظر (وديةاأل من تصريف المياه مقياس على تعتمد إعادتها يمكن التي الجوفية المياه آمية

 من الغربي الجزء في األحمر البحر في تصب وبالنهاية الستهالك،قابلة ل بمياه إلمدادها المستهدفة المنطقة عبر ستندفق المصرفة
  .الجوفية المياه لعدم امكانية استغالله  لزيادة مخزون  الفعال غير بالصرف يسمى فيصرتال هذا مثل ،ع العربيالدر منطقة

   
  فيصرتلل الزمني فاصلال

 بكميات تعتمد تغذي الخزان الجوفييمكن أن هذه المياه ن إرطبة ف الجوفية المياه خزان وموقع الوادي مجرى بين التربة إذا آانتعمليًا 
 التسربيتمكن من  لن الوادي عبر المنقولة المياه من جزًءغير أن , المياه الى التربة تصريف عملية تستغرقها التي الزمنية على المدة

 مجرى  بينالتربة قبل من امتصاصه سيتم الوادي رشح فإنو في هذه الحالة  جافة، الجوفية التربة آانت إذا ،الخزان الجوفي إلى
  .  الجوفيموقع الخزان  أن يصل إلىقبل الوادي

  . في التربةالمياه صرف عملية تستغرقها التي الزمنية المدةالفاصل الزمني بين الفترات  على عتمدت التربة رطوبة  أوجفافصفة  إن
   .غذية للخزان الجوفيالم المياه آميةمن  ستزيد وبالتالي أآثر رطوبة التربة ستجعل فيصرتال عمليات بين الزمنية المدة نقصان إنف

 الفعال، غير الصرف عمليات تمنع أن يجب الجوفي، المغذية للخزان المياه آمية زيادةمن أجل و األعلى، في ذآر فاعتمادًا على ما 
  .القصير للتصريف الزمني ذات الفاصلو فعالةال مالئمةال صرفال عمليات تدعمو
   
   الفعال المالئم فيصرتال

 يصل الذي (الفعال غير الصرف لمنع وذلك مغذيةال ودسدال من الصرف عمليةفي  التحكم يجبالعربي  الشرقية من الدرع في المنطقة
 ومن )15-6( الشكل في موضحةال األحمر، البحر طول على الطينية السهول االعتبار بعين األخذ مع) األحمر البحر إلى النهاية في
 تحدد أن يجب المغذية السدود من التصريف آمية العربي يجب األخذ بعين االعتيار أن من الدرع الغربية المنطقة في, أخرى جهة

 .المائي باالستهالك المستهدفة والمنطقة السد بين المسافة اعتمادًا على 
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   السهل الطيني على امتداد البحر األحمرأبعاد )15-6(جدول 

المسافة من الجبل (عرض السهل الطيني   المنطقة 
  ) إلى البحر

معدل انحدار مجرى الوادي على طول 
  السهل الطيني 

 منطقتي عسير ومكة(شمالي إلى متوسط 
  ) المكرمة

   0,003 – 0,005  آم 40-30

   0,001 – 0,0045  آم 10-50   )منطقة جازان(جنوبي 

  
 افترضت فقد ،ا الغرضولهذ التدفق ومسافة الصرف بين العالقة حساب يجب السد، من صرفه ليتم المالئمآمية المياه  معدل لتحديد
  : المدروسة للمنطقة التالية المعادلة

 
Vx=Vo×(1-a)x           (Wheater, 1993) 

a=118.8×(Vo)-0.71   

Vo  : Discharge from recharge dam (m3/day) 

Vx  : flow rate at X (km) downstream from recharge dam (m3/day) 

  .)12-6( الناتج عن نقل المياه مبينة في الشكل نقصالعالقة بين مسافة التدفق وال

 

  
  )Wheater( يتيرو معادلة عتمادًا على إتدفق ال و مسافةنقل المثال على خسائر  )12-6(الشكل 

  
 مرور عن ناتجة خسارة  يواجهأن يمكن المغذي السد من يوميًا/ 3م 500,000 البالغ التدفق معدلفإن  ،12-6 الشكل في المثال بحسب
 المقرر المعامل على هذا التدفق معدل يعتمد األحوال وبكل األحمر البحر إلىعند نقلها  الطييني السهل عبرالمياه المتدفقة الكلية  آمية
  .  في معادلة ويتيرلحسابفي ا
  

  للتصريف الزمني الفاصل
 بين العالقة ،لعملية التصريف  الزمني بالفاصل بالتحكم وذلك غذيةم جوفية مياه إلى وبفعالية تحويلها يمكن النقل عن الناتجة الخسارة 

  . راسةدال منطقة في الخزان الجوفي إلى تصريفهاآمية المياه الممكن و النقل عن الناتجة الخسارة
Groundwater Recharge(m)=0.0567+0.556×TL-0.099×ANTEC (A.U.Sorman and M.J.Abdulrazzak, 1993) 

TL : Transmission loss (×106m3/day) 

ANTEC : Parameter relating discharge interval (day). ANTEC=1-0.9T 

T : Interval after the previous discharge (day) 

 للدراسة ووفقًا الجوفية، المياه من أآبر آمية غذيةت إعادة يتم أن يمكن ،تفريغال مرات عدد ازداد مالآ )13-6(الشكل في بينم هو آما
 نسبة الطبيعية، الظروف في الخزان الجوفي إلى إعادتها ستتم النقل عن الناتجة الخسارة من 75 %تباله فان نسبة وادي في الموجودة

  .ًادائمًا تدفقالتي تضمن  ظروفالتوافر  عند تغذي الخزان الجوفيوف س المتبقية 25 %ال
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  الجوفية المياهتغذية و للتصريف الزمني الفاصل بين العالقة )13-6( لشكلا

  
  المياه الجوفيةتغذية إعادة) 5(

بدون (جة عن النقل، والصرف غير الفعال في الظروف الطبيعية الخسارة الناتفان ، في هذه الدراسةبناًء على تحليل التوازن المائي 
  في الظروف الطبيعية، نسبة 67%الخسارة الناتجة عن النقل في المنطقة المدروسة تبلغ و). 16-6( في الجدول موضحة) سدود

  . المغذية عن طريق السدود نميتها تيمكن المتبقية من الصرف غير الفعال 33%الـ 

خسارة النقل في منطقة بينما   )%22 -% 4( تتراوح بين  في منطقتي عسيرو مكة المكرمة  جازان فإن خسارة النقلباستثناء منطقة
 عن طريق نميتها تيمكنإلى البحر األحمر المتدفقة المتبقية من الصرف غير الفعال 15% نسبة الو  85 %وحدها تصل الىجازان 
  . المغذيةالسدود 

  الظروف الطبيعيةتوافراألودية عند تجة عن النقل والصرف غير الفعال في  الخسارة النا)16-6(جدول 

  الصرف غير الفعال 

  الحوض

تدفق الوادي من الجبل إلى 
  السهل

الصرف إلى أراضي ضمن   الصرف إلى البحر 
  الحوض 

  الهدف غير الفعال   خسارة النقل 

  الجزء الغربي من الدرع   78%   22%  -  480  613  عسير–المكرمةمكة 

   15%   85%  -  44  299  جازان 

   عسير – المكرمةمكة  الجزء الشرقي من الدرع 

   نجران –جازان 

281   -  271  %4   %96   

   32%   68%   795   1,193  المجموع 

  

 غذية إعادة التود سدتأثيرب النقل الفقد في المياه أثناءزيادة ) 6(

ختيار العديد من السدود الموجودة في منطقة إ، وقد تم لمغذيسد اال عن طريق عتمد زيادة خسارة النقل على تحسين نظام التدفقت
  .زيادة خسارة النقل عن طريق هذه السدودنسبة الدراسة، وتم حساب 

  >طريقة الحساب<

آما %  40 -17  تحسين طريقة التدفق فتبين بأن خسارة النقل تزداد بما يتراوح منلىعاعتمادًا النقل وذلك أثناء زيادة خسارةتم حساب 
  :آما يليطريقة الحساب  تتموقد  .)17-6( في الجدول مبينهو 

 برنامج بعلى نموذجًا  للدراسة صمم السحب اليومي من موقع آل سد تم حسابه) SWAT  (وتم تعريف هذه النتيجة  
عام  منتم اعتمادها   عامًا 46ة تهامدعلى فترة زمنية  الحساب تمت عمليات و. يوم/3 من موقع آل سد ميالسحب اليومب
 .)2006الى  عام  1960(

  غرب الدرعالواقعة بينهما  يةنهرال واضاألحإلى المياه المتدفقة من  آميات نفاذيتم  والبحر األحمر السدودبين في المنطقة 
العربي يتم  الدرع قشرالواقعة  يةداخلالمنخفضة الأراضي و ال السدودبين في المنطقة الواقعة ، أخرى ومن جهة .العربي
خسارة نسب   اعتمادًا على حساب هذه النتائجحديدتم تقد و. ية الواقعة بينهمانهرال األحواضإلى المياه المتدفقة  آميات نفاذ

 ).7-2 .س الجدولانظر (يوم/3النقل القصوى م
 

  غرب الواقعة  يةنهرال ضاألحواإلى  الى نفاذهاالممكن المياه تم حساب آميات أعاله، المذآورة وفيما يتعلق بالحسابات
المياه تحسب آميات  درع العربيفي غرب الو . إلى البحر األحمرتي تصرف الماء الاعتمادًا على آمية  العربيالدرع 
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 دراسة الخطة الرئيسية لتنمية الموارد المائية المتجددة في
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تصل  ستضاريسال في ستوىأخفض  م إلى ة المسحوبياهالماعتمادًا على آمية  يةنهرال األحواضإلى  الى نفاذهاالممكن 
) يوم/3م(لحساب آميات المياه المفرغة الموضحة في القسم السابق  معادلة يتيرل هذا التفريغ باستخدام تحليتمقد  و.إليه المياه

 ).7-2 .س(آما هو واضح في الجدول رقم

  

 غ في أخفض يفرآمية الت – السد منغ يفرآمية الت) يوم/3م(خسارة النقل :  النقل آاآلتيأثناء خسارةال يمكن حساب
  . اعتبرت مساوية لقيمة خسارة النقل العظمى النقلأثناء خسارةالقيمة  مع العلم أن.نقطة يستعمل فيها الماء

 

 46الحالة بدون وجود السدوذلك لمدة ) 2 ,دع وجود السالحالة م ) 1 :استنتجت الحسابات المذآورة في األعلى للحالتين  
 سنة للحالتين المذآورتين 46ة النقل لمدة  حسبت الكمية الكلية لخسارومن ثم. ةيوميبمعدالت ) 2006 إلى 1960 ( منةسن

  .في األعلى

 

 4% ، 3% ، 2% ، 1%   :التاليةإلفراغ من السد اسب بن سنة 46 النقل لمدة أثناء الكلية خسارةحسبت نسبة ال 
 النقل ات خسارمن ثم حسبت نسب و%90 ، %80 ، %70 ، %60 ، 50 %،%40 ، %30، %20 ، %10، %5، 

 " ) 3م(خسارة النقل "اإلفراغ ةمن العظمى لحاالت مختلف

  األسفلآما هو موضح فيازدياد في خسارة النقل بتحسين نظام التدفق الب احستمت عملية بشكل نهائي : 

  =(%)النقل زيادة في خسارة ال 

ية خسارة آم÷ وجود السد عدم  في حالة 46 آمية خسارة النقل لمدة – سنة في حالة وجود السد 46آمية خسارة النقل لمدة (
 .  ) سنة بدون وجود سد46النقل لمدة 

 

  سدآل عند خسارة النقل ل علىحد األالتقدير )17-6(جدول رقم 
  ) 5انظر الشكل(خسارة النقل آحد أدنى 

عرض   السد
  الوادي

 الرشح منقدرة 
 المسافة إلى الدرعغرب   الوادي

  البحر 
 المسافة إلى الدرعشرق 

  طقة استخدام المياه من
الحد األدنى للخسارة 

  ) يوم/3م1,000(النقل 

الزيادة في خسارة 
  %النقل 

  100  -  30  3.600  %32   
  100  59  -  7,080   %38   
  50  -  17  1,020   %25   
  50  -  7  420  %34   
  50  -  20  1,200   %20   
  150  -  42  7,560    %27  
  100  -  66  7,920   17 %  
  100  45  -  5,400   %23   
  150  73  -  13,140   16 %  
  50  

50  

-  66  3,960   %40   
  

  خطة المراقبة  3 .6.6 

 مراقبة هطول األمطار ) 1(

 .(MOWE: 105, P.M.E:10)    في منطقة الدراسة لرصد هطول األمطارة محط115هناك  

   .محطات رصد األمطارل حول الوضع الراهنتعليقات  فيما يلي موجزو  

 شبكة المراقبة  

 من على الرغم إنه 2مك 4,000 إلى 2 آم3,000آثافة المراقبة في إحدى محطات هطول األمطار من تتراوح ببساطة 
 على األغلب في موزعةالموجودة  فالمحطاتهطول األمطار مراقبة محطات لالصعب أن نقول بأن ذلك آاٍف آعدد 

  . مالئمة في مناطق هضبة حجازعسيرمواضع

في الجانب الشرقي  واجدتت الصحراء مع العلم أنف ي المناطق الشديدة الجفات قليل فومن جهة أخرى يكون عدد المحطا
  .لمنطقة الدراسة

  المحطات في المراقبة عمليات استطالع يمكنها عسير حجاز هضبة منطقة في المراقبة محطة أن وبما األسباب ولهذه
 المراقبة عمليات أن حيث الصحراوية المنطقة اتمحط في العكس وعلى. يوميًا المحطات هذه إدارة يتم أن السهل من فإنه األخرى
 مراقبة وتعتبر. الدراسة منطقة من الغربية بالمنطقة مقارنة اليها الوصول وصعوبة عددها آثافة بسبب وذلك صعبة الصيانة و اليومية
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  .ًاينسب دقيقة غير الشرقية المنطقة في األمطار هطول
.  

 جمع بيانات المراقبة 

 عمليات القياس النقل والقياس عن بعد بشكل جزئي في المملكة العربية السعودية، إال أنأجهزة يذ المراقبة باستخدام على الرغم من تنف
 عن لوزارة المياه و الزراعة الرئيسي بنىإلى المالبيانات تنقل من ثم مقياس المطر الشائع وجهازاستخدام  تنفذ بالوضع الراهن في 

حوادث غير محمودة يمكن  بشكل دوري فان انه في بعض المحطات وبسبب عدم  تواجد الموظفين  ومن جهة أخرى ف.طريق الفاآس
  .سرقة والكسرأن تقع مثل ال

 ائيةموارد الم السطحي و الريانالج نمية ت فيطبيقهاتحليل البيانات وت 

شاطات ال          أنمن  على الرغم    ة  تجميع بيانات مياه األمطار هو الهدف الرئيسي للن ة في      ا هيدرولوجي اء     ليومي اه و الكهرب فهي   وزارة المي
  .موارد المياهل نمية خطة تمن أجل وضع  للتحليل أوًاستخدم عملينادرًا مات

  :فيها مايليخطة المراقبة لمراقبة وال محطاتلخطة صيانة يقترح  األعلى فإن اليها فير اشاعتمادًا على المالحظات الم

 جمع بيانات المراقبة 

على عكس  .وافرطر بم ميزتيجزء المرآزي من الطائف إلى حدود اليمن في منطقة هضبة حجاز عسير  العلىاألمطار هطول 
  .ةقليلحيث أن أمطارها المنطقة الصحراوية في الجزء الشرقي لمنطقة الدراسة 

روري أن تضاف يعتقد أنه من الضفانه حجاز عسير ة منطقفي هطول األمطار ب المتعلقةخصائص الكمية الخذ بعين االعتبار ألآب
  . ًمستقبًال ما حولها إلى هضبة حجاز عسير ومراقبة اضافيةمحطات 

.  في منطقة نجران وفي مراآز الجزء الغربي للمنطقةاجدةوعالوة على ذلك بما أنه توجد فقط ثالثة محطات لهطول األمطار متو
  .قي للمنطقة بشكل إضافي في الجزء المرآزي والجزء الشراجديحتاج إلى محطات إضافية تتو

  ومرافق توريد المياه ةتب اإلقليميادارة في المكاالتطوير أجل نظام القياس عن بعد من فكرة يقترح فريق الدراسة تقديم 
 .ًا السدود واآلبار مستقبلعند

  ه عن المياتوريد هطول األمطار من أجل تطوير موارد مراقبة االنتفاع اإليجابي من بيانات أيضًا ويقترح فريق الدراسة
 -تغير الكمي السنوي لهطول األمطار ال-التوزيع الجغرافي(خصائص هطول األمطار و من ثم تحليل طريق ترتيب 

 ). واالختالفات الكمية الجوية

    في الواديتفريغمستوى المياه والمراقبة ) 2(

 الذي ها الدراسيفريقبواسطة ة  محطات مراقبجايكا ثالثةتدفقها أنشأت ال مراقبة مستوى المياه في الوادي سرعة من أجل

  وزارة المياه و الكهرباء  تحويل اإلدارة إلىالعام الذي تم فيه  )2009( مايو  إلى)2008 ,مايو(منقام بادارة هذه المحطات 

   )19-6( والجدول )18-6( المراقبة في الجدول رقم طرقتظهر مواصفات و

  ةديأو المراقبة في الاتمواصفات محط) 18-6(جدول 

  وادي حبونه  تبالهوادي   رجابهوادي   لمواضيعا
 E 02 50 42  الموقع 

19 19 59 N  
42 13 47.7E 
20 00 24.3N  

43 53 45.76E 
17 46 09.59N  

  نجران   عسير   عسير   المنطقة 
  م على الجسر 84  ) على الجسر(م 290  ) موقع المراقبة(م 80  عرض الوادي
 مياه جمعاتمنطقة مست

KM2 األمطار 
   4,930   1,900  ) وقع السدم (778

   حبونه   هبيش   هسمخ  المدينة / القرية
  -   تبالةسد   رجابه موقع سد ندع  المالحظات 

  

  ةديأوفي ال التفريغ مراقبة )19-6(  رقمجدول

  المالحظات  األدوات  المنهج  المراقبة
أداة تسجيل مستوى المياه   تسجيل  مستوى المياه   مستوى المياه 

  األوتوماتيكية 
   

قراءة مستوى المياه ومراقبة   سرعة التدفق  
  سرعة التدفق 

المتر  (ية العددسطرةمقياس الم
بطريقة ) (على الجسر) (الحالي
  ) السلك

يجب أن تتم المراقبة على الجسر 
 المراقبة .ونها حب وتبالهفي وادي 
رجاب يجب أن تتم هفي وادي 

  . يةطريقة السلكالمنهج ب

جهاز يدوي  عن طريق استخداملمراقبة اإلفراغ ، فإن مراقبة سرعة التدفق     رجاب  هعند موقع السد في وادي      جسر  أي  وبما أنه ال يوجد     
م    حيث للعداد الحالي آابلاللذلك استخدمت طريقة . ةغير ممكنآانت  يتدلى من فوق الجسر   وادي ث م   ربط السلك بين طرفي ضفة وال ت

  ) .14-6(  الشكل ، سرعة التدفققياسعملية  و بذلك تمت يهحالي علالمتر مقياس التعليق 
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  )في الجانب األيمن(من نوع المتر الحالي –و السلك ) القسم األيسر(القيال المتري الحالي عند الجسر ) 14-6(الشكل رقم 
  
 

 
 فيصرت رصد مستوى المياه والاتقع محطا مو)15-6(الشكل 
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  : خطة مراقبة مستوى المياه وسرعة التدفق آاآلتيمقترح ذآر في األعلى يصبح ااعتمادًا على مو

  مؤشر مستوى المياه لتشغيل الصيانة وعمليات الزانجفانه ينبغي ابما أنه من الضروري تسجيل مستوى المياه
 . األوتوماتيكي بشكل دوري

  ونجرانه بيشتيمنطقفي ياه مال يمكتبمن في حوادث الفيضانات يجب أن تراقب سرعة التدفق في آل . 

  أيضًا ستعمل ي في الوادي ينبغي أن تصريفمعرفة العالقة بين هطول األمطار والالمتعلقة بالبيانات وتحليل تجميع ان 
 .  بشكل إيجابيائيةالمصادرالم نمية المياه و تإمداداتعمليات تخطيط وتصميم من أجل 

 

 مستوى المياه الجوفية ) 3(

  .ويعتبر أآثر وضوحًا وخطورة في الجزء الجنوبي لمنطقة جازان. وى المياه الجوفية في منطقة الدراسة انخفاض مستاتضح

 فان  وعالوة على ذلكانتاجها من المياه من جفاف اآلبار وانخفاض ًا آل سوف يسببانخفاض مستوى المياه الجوفيةو لذلك فان 
سوف  و من ثم الخزانات الجوفية الى داخل سربهاتالى الداخل و لبحر مياه ااقتحام  يسبب انخفاض مستوى المياه الجوفية سوف

   . الجوفية في مياه اآلبارحةوالمل في رفع نسبة سببتي

ومن جدًا  خطير بشكل على استخدام المياه الجوفية رثؤتداخل مياه البحر سوف ياستمرار عملية إن فبشكل خاص في منطقة جازان 
  . الحاليالجوفية على وضعه  المياه نزافالبحر أآثر إذا استمر استالمتوقع أن يواصل تداخل مياه 

منع يمكن  فقد  ذلكو ب.الجوفيةمن اآلبار  ةستخرجلماآميات المياه  من أجل تفادي هذه المشكلة بشكل فعال فانه يتوجب تخفيضو
  . ه الجوفية في منطقة جازانلميالم ائداستخدام  تأمين  أيضًايمكنعالوة على ذلك و  الى الداخلمياه البحر اقتحام

  . متين في إدارة المياه الجوفيةاهالنقطتين هاتين ال قيق ذلك ينبغي الترآيز علىحو من أجل ت

  البحرمياه  مستوى أعلى منينبغي أن يبقى مستوى المياه الجوفية 
  

و . مقياس آبيرالى الداخل باه البحر مييسهل ذلك عملية اقتحام فسوف . البحرمياه مستوى عن إذا انخفض مستوى المياه الجوفية 
من لمنع هذه الكارثة . لمعالجتهيحتاج إلى وقت طويل بتلوث ملحي  خزان الماء الجوفي إلى تداخلال الملح في منطقة تاثيرسوف يظهر 

   .قطعًا البحرمياه  أعلى من مستوى مستوىب  المياه الجوفيةالمحافظة علىيجب الحدوث 

  لمياه الجوفية في الجزء الجنوبي لجازاناستخراج ا عمليات قليلت
  

 ، سارحه، أحد المهمتاص الجزء الجنوبي لجازان في أربعة محافظات من الزائد للمياه الجوفية في الجزء المرآزي نزافيحدث االست
 ولي لمنطقة جازانمن االستخراج الك) 70(% نسبة استخراج المياه الجوفية لهذه المحافظات األربعة هي على األغلب .بيا وجازانص

  . تخفيضهايجب  هي نسبة عالية جدًا 

  

   المحافظة على موارد المياه4. 6.6

 المياه السطحية) 1(

  .أوديةنفايات في الالوفاانه من الواضح وجود آميات من القمامة اإلحصائيات غير واضح ب األرقام المتعلقة على الرغم من أن 

  . المياه الجوفيةببعض مواصفات  تتمتع   بكونهاو. رامطأ تساقط ال وقت ألنهارا اضأحوآ بدوجدًا بكونها ت ان األودية هامة

وث و يحول مس              أوديةنفايات في ال  غير أن وجود آميات من القمامة و ال        ا  للتل ار الموجودة فيه اه األنه سمًا من مي سم   ر ايعرض ق الق
  عندما فوعالوة على ذلك  .ستجمعة وأذى لمصادر المياه الجوفيةمم يؤدي الى هدرفي المياه المخارج مجرى النهر الى تدفق اآلخرلي

انخفاض في حجم لاان . .هامخزونا و تقل آمية نخفض نوعية مياه سوف تنفاياتالوالقمامة  المياه الجوفية لرواسب تعرضت
فإنه من الصعب جدًا ذلك سوف يؤثر على آميات المياه الممكن توريدها وآوالمنطقة العليا للمخزون محيط الخزان المخزون من 
  .هالوثية المياه بعد تاستعادة نوع

  .مياه السطحيةللمحافظة على الويفترض أن تكون اإلجراءات التالية فعالة 

  

  جمع القمامة المنزليةرفع معدل  من أجل تحسين سياسة  عند المخالفةفرض غرامات  والعشوائي رمي النفاياتإيقاف. 

 الصرف الصحي مرافق وتوسيعصيانة عن طريق زل منلكل  جمع القمامةمعدل  فعر . 

 بشكل مناسبالصحي  ومعالجة مياه الصرف لجة الصرف الصحيامع مرافق  قدرة صيانةتحسين. 
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 استعمالها لالستخداماتحظر  مائي يستخدم ضمن ظروف خاصة لذلك ينبغي آاحتياطي  ةخصصان خزانات المياه م  
 .  المواشيسقاية وألزراعة ل و ملالمعل ويةالمنزل

 النفايات الغير قانونيتستهدف رفع الوعي الشعبي لمنع  رمي تعليمية اتتطبيق حمل  . 

 ةودياألالطبيعية في حياة األنهارو ال ية في راجالنوعية المياه حسين  ت فانه من  أجل مياه الصرف الصحي ، منلتخلصبالنسبة لمسألة ا
  .التلوثلمنع  المعالجة قبل تفريغها في مجرى النهرمياه الصرف الصحي وعية ات الالزمة للتحقق من ن اتخاذ االجراء ينبغي،

  

  الجوفية المياه) 2(

  .الطبيعية تهابيئ على لنحافظ  منهاستخرجةمالالمياه  تمياآ بتوازن االحتفاظ يتم أن يجب الجوفية المياه صادرم ولصيانة

 إلى تؤدي سوف والتي الجوفية المياه بيئة ويفسد المياه من توازن قللي سوف الجوفية للمياه الزائد االستخراج إن أخرى جهة ومن
  .الجوفية المياه سريع لموارد نزافاست

  :اآلتية عواملينتج بال سوف الجوفية للمياه الزائد االستخراج

 الجوفية المياه مستوى انخفاض. 

 الجوفية المياه مستوى انخفاض ببسب وذلك القريبة من الساحل خزانات المياه الجوفية في البحر مياه تداخل. 

 الجوفية فيها المياه مستوى انخفاض بسبب وذلك الخزان الجوفي عن المالحة الجوفية مستوى المياه ارتفاع. 

  

  ةاإلدار ونظام التنظيمية البنية  5. 6.6

  الحالي التنظيم مشاآل) 1(

ال يمكن تحديدها في النقاط و )16-6( الشكل في المتجددة والمياه. محالةال المياه واستخدام مداداإل و للمياه اإلداري التنظيم تظهرعالقة
  :تالية

 وزارة الزراعة و الشرب ومياه للمنازل المياه وتمد تدير  التي وزارة المياه و الكهرباءبين  والضبط التعاون مهام تعتبر 
 أو قيود أية فبدون .المياه نقص متبادل بشكل نتدرآا الوزارتين آلتا أن من الرغم على. قليلة الزراعية المياه تدير التي

 . وزارة آل في بشكل مستقل للمياه والسحب عمليات اإلدخال روابط  تتم

 

 وزارة المياه و قبل من الشرب ومياه بلديةال المياه مدادإل المتجددة المياه استخدام وضع ضبط يمكن أنه من الرغم على 
ت اعلمًا أن عملي للري المتجددة المياه استخدام وضع إدارة يتم لم ،المياه ونوعية آمية دقيقة وعالية لمراقبة الكهرباء بدرجة

 .مرفق وآل منطقة آل في فردي بشكل تطبيقها يتم الزراعية للمياه والسحب اإلدخال

   

  . بعد اتنفيذه يتم لمعمليًا  االصطناعية المياه إدارة أن القول ينبغي. الحاالت هذه ولمثل

 محافظة آل بين هاتوزيعو من ثم   إمدادها  للمياه وحاجةال إدارة وتنفيذ االصطناعية المياه إلدارة المؤسسات عمل إطار إن 
  . جدًا صعب يعتبر الجوفية والمياه السطحية للمياه الفعال واالستخدام متكاملةال اإلدارة فإن ولذلك. بعد يوضح لم



 دراسة الخطة الرئيسية لتنمية الموارد المائية المتجددة في
ةملكة العربية السعوديالمنطقة الجنوبية الغربية من الم  

 

)ملخص التقرير(مسودة التقرير النهائي                                                                                                    ة ودشرآة ياتشييو الهندسية المحد  
 شرآة سانيو لالستشارات

S-6-40 

 

General Directorate of
Water in Region

SWCC
（Saline Water Conversion
Corporation）

Water User

MOWE
(Ministry of Water & Energy)

Other Regional AreaLarge City

Water governance, Planning, Project Execution,
Management of region Sale of Desalination

Water

Large city water supply & sewage
enterprise, Water resources
development

NWC
（National Water
Company）

Desalination, Main pipeline
conveyance & Power
generation enterprise

Sale of Desalination
Water

Water Supply, Sewage, Water resources
management in the region

 
  )الحالية(إدارة المياه    منظمات)16-6(شكل ال

  المؤسسات طويرت اقتراح) 2(

 الحالي التنظيم في آاف غير المتجددة لمياهلأآثر باستعمال الزراعية للمياه الضروري باالستخدام المتعلقة األنظمة وضبط مهام أن بما
. بعد تطبق لم لزراعيةا المياه أجل من الحالي بالوقت المستخدمة المياه موارد إدارة فإن المتجددة المياه استخدام نظر وجهة من وذلك

 رغي هابين أو أحواض تصريف مياه األمطار فيالمتجددة  الفعال للمياه االستخدام أنظمة مهاممايزال يعتقد أن  هإنف ذلك على وعالوة
  .عند األخذ بعين االعتبار التغيرات الهيدرولوجية للمياه القطاعات بين المائي الطلب  لتحقيقآاف

عليها  أن تمارس مسؤولياًت   يترتب.المتجددة المياه لموارد تكاملةم إدارة تطبيقمائية الحالية لتتمكن من ال المؤسسات دعم أجل من 
  : التالية لالتجاهات وفقًا المنظمات  المقترح تأسيسها جديدة و أن تتعاون مع

  

  ت او المسؤولي األدوار تقسيم اراالعتب بعين يأخذ أن يجب جديدةال مؤسساتال حالية بالتعاون معال المؤسسات طويرتمن أجل
 .علمشاريااألشراف على تنفيذ  و األنظمة عمليات تطبيقو السياسة اتقرارال مثل

 

 لعب هذا الدو الرئيسي في مجاالت تشكيلوزارة المياه و الكهرباء  فانه يتوجب على ةيالسياس اتقراراتخاذ ال مستوى على 
 المياه  بينها و بين الوزارات تطوير جديدة إلدارة  وضع خطط مع,ارتهاوإد المياه صادرم لتطوير الهادفة االتفاقيات
 .والوآاالت األخرى

 

 الحكومة سياسة على بناًء عليها الموافقة تم التيوإدارتها  المياهصادرم نميةت إدارة لخطة وفقًا عيراالمش ذيتنف مستوى وعلى 
 .حكومية تكون على تواصل مستمر معها لجنة تحت اشراف الرئيسية و تنفيذ المشاريع تقوم المؤسسات المعنية بتعهد

 

 األخذ بعين لمهممن ا هفإن المشروع، هاءتإن بعد والصيانة التشغيلعمليات  من ثم تنفيذو عيراالمش تنفيذ مراقبة مستوى على 
اإلدارة  تتقيد لك يجب أن لذ.المشروع الى مرحلة انتهائه  تنفيذ من بداية البيئة المتعلقة بحفظ واألنظمة السياسة االعتبار
 من إجل تقليل أي أثرضار على   من قبل السلطة الرئسيةةالممنوح تنفيذها ألي مشروع بالسياسة أثناء للمشاريع التنفيذية

 .المائية صادرالم  و صيانةنميةالبيئة قد يظهر بسبب تنفيذ مشروع ما من مشاريع ت
  

  لدور و المشرفين لواجبات و المشاريع تنفيذ مؤسسة ألعمال و ياسةالس مجلس لمسؤوليات الوظائف تقسيمات توضيحيجب
 . المسؤولةالمعنية  المؤسسات آذلك الى آلو  ةالمنظم الوآالة

  

  .األعلى في المذآورة األهداف إنجاز أجلمن  التاليةالجديدة  المؤسسات تأسيس أيضًا يقترحاعتمادًا على النقاط السابقة فانه و
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  المياه هيئةو المياه مجلس

  .السياسة اتقرارال مستوى تعزيز أجل من المؤسسة هذه تأسيس تم

أوت ة لفت اه هيئ ن المي ر م كرتير وزي ل وس ة وزارة لك ين ووآال اه متعلق دير. بالمي ام وم ق ع د لتطبي ة تحدي اه سياس ة المي  اإلقليمي
   .الصلة ذات والوآاالت الوزارات بين تسوية وإجراء للمياه األساسية واإلستراتيجية

ة    لساللمج اإلدارة خطة وعلى المياه موارد نميةت على الموافقة تمت ذلك على وعالوة اءً المحلي ى  بن ة ظروف آل      عل ثالً  منطق  فم
  و بحيث أن يكون ,  و هكذا اعتمادًا على ذو العالقة المعنينونالمدن أو اتمحافظالعن  يمكن أن يكون المجلس مؤالفًا من ممثلين

  . لمياهالرئيسية ل هيئةالمياه الرئيسي وبال بمجلس على صلةالمحلي المجلس 

التي و  المعنية والوآاالت للوزارات األآاديمي والخبير الرسمي، الرئيس نائب الوزير، نائب منالرئيسي  المياه مجلس ويتألف
  .المياهب ئة المختصةهيللًئ أولية دامب قترحوت تقدم النصح لحل مشكالت المياه استشارية ذات سياسة  لهيئةتقوم بالعمل آ

)WRCNN(  وطنيةال الطبيعية المياه صادرمشرآة   

ا ال  ق جايك رح فري ائم بالدراسة يقت ذه  يسأمس تق ذ المؤسسة ه ق  المشروع لتنفي اه بتطوير المتعل ا المتجددة  المي اًء وإدارته ى بن  عل
ة  السياسة قبل من عليها االتفاق تم التي الهامة المياه نميةت إدارة خطة وعلى المعتمد المجلس ة و اإلقليمي اه  هيئ اه  ومجلس  المي . المي
  .المشروع على  لتشرف والوآاالت الوزارات من لجنة قبل من المطلوبة المشاريع تعهد ويتم

د  األخرى المعنية و   السلطات بين   نسقتأن   العامة الشرآة هذه  مهام نم  ذ بت  تتعه شاريع  نفي وم  اشراف  تحت   الم إدارة   وتق شغيل  ب  ت
س وصيانة ن دودال تحكم أجل م ج ال شغيل دم سدود ت سية  ال درات ذات الرئي إدارة وصيانة الق ضًا  ب رة و أي اه أحواض الكبي  المي
  .متصلة تشغيالت تنفذ التي الرئيسية الجوفية

   

  .المياه توريد شبكاتتنظيم و الطبيعية المياه لموارد والسحب اإلدخالعمليات  ضبطو عالوة على ذلك تقع عليها مسؤولية 

  :التالية والمهام الوظائف المؤسسة هذهجزتن 

 .المياه خدمات مشاريع إلى المنتجة المياه وتوريد المتجددة المياه إنتاج )1

 ومرافق اإلدخالعمليات  ومراقبة الفيضانات مراقبة من أجل المتوسطة و الكبيرة المقاييس ذات السدود وصيانة ضبط )2
 ). والمراقبة الصيانة

 ومراقبة المياه نوعية مراقبة ، السحبعمليات  وإدارةالمياه الجوفية  إدارة (الرئيسية الجوفية اهالمي أحواض وصيانة ضبط )3
 ).الصيانة مرافق

 . المنتجة المياه بيعادارة و) المرافق وصيانة مراقبة النقل، وسائل مراقبة( وصيانتها الرئيسية نقلمراقبة أنابيب ال )4

 المياه سحب مرافقببناء و المتوسطة و الكبيرة المقاييس ذات لسدودا بناءتعلقة بالم دارةاإلو التصميمو و البحث  التخطيط )5
 . وزارة المياه و الكهرباء من لجنة تحت اشراف الجوفية

 .األمطار مياه حصاد مرافق نشر تعزيز )6

  الموجودة لمؤسساتا نظام تحسين قترحم) 3(

  .األسفل في مبينة هي آما الموجودة مؤسساتال ووظائف مهام إدراك بعد  جديدة مؤسسات تأسيس اقتراح تم

   >لوزارة المياه و الكهرباء الرئيسي المكتب<

اه   على بناًءو لوزارة المياه و الكهرباء    الرئيسي المكتب يقوم ل  من  سياسة المي اه  مجلس  قب ة و المي ه        هيئ ة ب اه المتعلق  خطط بوضع  المي
اه دارةإل ة المؤسسات وإدارة المي اتتعالصدار و الثانوي ضبط   ليم بكاتل اه  ش ب المي ذلوأنابي شاريع تنفي صحي م صرف ال ة ال  ،معالج
اء دارةإلو ق بن اييس ذات المراف رة، المق الوة الكبي ى وع ك عل ي ذل وازن  ينبغ ى الت ة عل ين المحافظ سات ب ة  المؤس ةالالمحلي ي  معني ف

  .  المهمةالمياه صادرم استغالل ومشاريعالمحافظات 

  : التالية األدوار ذيتنفالعتبارلذلك ينصح األ خذ بعين او
  

 . الثانوية المؤسسات هدف وفعالية واإلستراتيجية المياه سياسة على بناًء المياه إدارة لمؤسسات الكلية الخطةتخطيط و ادارة  )1

 . آبيرة مقاييس ذات مرافق بناءالمتعلقة بمشاريع  واإلدارة والتصميم و البحث  التخطيط )2

 تصريف ، األمطار هطول مثل المرآزية البيانات قاعدة وإدارة األساسية البيانات جمع جلأ من ياهالم شبكات  مراقبة )3

 مستوى  وآذلكالسطحية، المياه صادرم مياه ونوعية اإلدخال وحجم المخزون والحجم السدود لمخزون المياه ومستوى رانهاأل 
 المياه نوعيةو  السحب، حجم الجوفية، لمياها مخزون حجم -للخزان الجوفي الرئيسى وأحواض التخزين الجوفية المياه

 . الخ...الجوفية
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 .وإدارتها األمطارمياه  تجمعات على محافظةلل توجيهاتاصدار  )4

 فيبه  المتنبأالمياه  ووضع المياه مداداتإل حاليةال المياه إدارة وخطة المياه سياسةالتعريف ب أجل من لعامةل اصدار توجيهات )5
 .دارةاإل آيفية تعزيزو المستقبل

 . المعنية و التعريف بها المؤسساتالعمل في  أجل من اتهمقدرتحسين و الموظفين تدريب إدارة )6

 . التقنية والمعرفة البحث إدارة )7

  >طقاالمن في للمياه العامة اتالمديري<

 المنطقة نطاق في المياه إمدادات وشبكات المياه ونقل اإلدخال لمرافق والصيانة التشغيل المنطقة في للمياه عامة مديرية آل تنفذ
 مراقبتها يتم التي المرافق المقترح إنشائها وأما إدارتها من قبل الشرآة الوطنية لمصادر المياه الطبيعية يتم التي الكبيرة  المدنباستثناء

 المدن باستثناء الصحي الصرف مياه  معالجةمشاريعتنقيذ ومياه العامة لل اتمديريال إمداد المياه إلىب تقومف شرآة المياه الوطنية قبل من
   .المقاييس الصغيرة ذات للمرافق البناء وإدارة التصميم التحقيق و و التخطيط أيضًا آذلك و الكبيرة
.  المياه موارد استغالل ومشاريع المحافظات في المعنية المحلية المؤسسات بين التوازن على عليها المحافظة ينبغي ذلك على وعالوة
   :التالية باألدوار العامة المديرية وظائف وتتلخص

  
 .إشراف وزارة المياه و الكهرباء تحت اتالمشروع تنفيذ طخط اتقرار )1

 المعنية المنطقة نطاق في المرافق صيانة ضبط )2

 . صغيرة مقاييس ذات مرافق بناءالمتعلفة ب واإلدارة والتصميم و البحث  التخطيط )3

 . الشبكة إلى المدخلة المعلومات ياناتوب المنطقة، نطاق في األساسية البيانات جمع )4

 . المنطقة نطاق في فعلية صارمة إجراءات واتخاذ المياه سحب ضوابط تنفيذ )5

 ). التعليم نشر العامة، العالقات (المياه مدادإل تعليمية حملة تنفيذ )6

<(SWCC)>المالحة المياه لمعالجةالعامة  ؤسسة الم   

     و آذلك إدارة ,ناجح بشكل لمشاريع اتطويرهذه  و  و تقوم بالعمل على تنفيذالمحالة المياه إنتاجو توريد بمشاريع تتعهد التي المؤسسة هي
 .الكهرباء و المياه وزارة إشراف تحت الطاقة توليد عيرامش
  

  :آاآلتي للمؤسسة الرئيسية األدوارتتلخص 

 التحلية عيرامش تنفيذ. 

 قائمةال السدود مجموعة من المياه إدخال المتضمنة تحليةال لمياه الرئيسيةالنقل  األنابيب مشاريع تنفيذ. 

 جديدة مرافق المتعلفة ببناء واإلدارة والتصميم و البحث  التخطيطو المرافق، وصيانة مراقبة تنفيذ . 

   <(NWC)  وطنيةال المياه شرآة>

   منذ عامالكبير المدن لشبكات الصحي الصرف مياه الجةمع لمشاريع و المياه إمدادت لمشاريع التنفيذية  المؤسسةالوطنية المياه شرآة تعتبر
 المكتب إمدادت المياه يقوم بها عيرامش إدارة أن من الرغم  وعلى.وجدة  المكرمةمكة مدينتيفي المختلفة  عيرامشال بادارة حاليًاوتقوم  ،2008
صغيرة              الوطنية المياه شرآةالكهرباء فإن معظمها قد نقل إلى        و المياه لوزارة المحلي دن ال ليقع على عاتقها مسؤلية تنفيذها ليس فقطًا في الم

  .مستقبلية في الوقت الراهن أي خطة لم تصدر وبهذا الشان, الحقًاالكبيرة المدن و لكن  في 
   من جزء قلبن وصىي فقد الجوفية المياه رئيسي وبشكل المياه موارد تطوير مشاريع تتضمن أعمالها أن من الرغم علىإضافة إلى ذلك فإنه 

 ومشاريع المياه إمدادات  مشاريعالوطنية المياه شرآةمن هذه المسؤليات إلى الشرآة الوطنية لمصادر المياه الطبيعية المقترحة و أن تتولى 
   .خاصة الكبيرة فقط آشرآة المدن في الصحي الصرف معالجة مياه

  
  : آاآلتي للمؤسسة الرئيسية يمكن تلخيص األدوار

 المؤسسة العامة  من محالهال مياهال بشراء وذلك االستخدامات المنزلية ومياه الشرب مياه وبيع المياه توريد مشاريع تنفيذ
 .الشرآة الوطنية لمصادر المياه الطبيعية من طبيعيةال مياهوال  المياهمعالجةل

 جديدة مرافق بناء ةإدار وتصميم المياه توريد وشبكات المياه توريد مرافق المياه، نقيةت مرافق وصيانة ضبط. 

  جديدة مرافق بناء إدارة  وتصميمو حطاتهام وصيانة وضبطمعالجة مياه الصرف الصحي  مشاريع تنفيذ . 

 مياه الصرف الصحي المعالجة المياه وبيع إمداد. 

 استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة على إعادة استخدام المياه المستعملة و على التشجيع . 
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  الزراعي التعاون ومنظمة الزراعية المياه إدارة عقطا مؤسسة) 4(

 و آذلك   الزراعية لألغراض المياه من  اإلستنزاف الزائد   المعلومات عن  فإن ةالمقترح ةالرئيسي ةخطفي ال  ةهدفمستال الثالثة المناطق في
ة  محاذيرال و للقيود فعالاال التنفيذ عدم بسبب وذلك. غير واضحة  االستهالك المنزلي  ومياه الشرب لمياه السحب لزائد  ا  المتعلق  تحت   به

ي  الحصول  فقط ليس  الصعب من  أصبح فانه للمياه الزائد السحب تأثير اه  عل شرب  مي اه  ال ي    ومي ل  االستهالك المنزل  صعباً  وأصبح  ب
 و البلدية و الشرب مياه تإمدادا على فقد ال تؤثر  للمياه الزائد السحب مشكلة. مياه االحتياجات الزراعية   على الحصول ينالمزارع على

  .الزراعيًة  المناطق  في بالمشاريع آبيرا ضرراثتحدانما يمكن 

  . يوم بعد يومًا سوءًا يزداد و جدًا سيئًا أصبح المياه نقص حاالت من النوع هذا أن حيث جازان منطقة في الحال هو هذا و
   335 رقموزارة الزراعة  قرار بتنفيذ يتم أن يجب الزراعي لالستخدام المياه حاجة ضبط أن المفروض من
ه  مفر ال و جدًا آبيرًا المتجددة لمياها من الزراعي االستهالك كوني أن المحتمل من أنه اال ذا . من سبب  له ال  االستغالل  أجل  من  ، ال  الفع

  .أيضا الزراعية المياه ادارة  المائية الموارد إدارة تتضمن أن من  بد ال ،جازان منطقة في المائية للموارد والعادل
ى  جيد و فردي بشكل اآلبار تستخدم الخاصة  المزارع أن من الرغم ًوعلى ان  ، اآلن حت سألة  ف اوض ا م سوية  لتف ة  والت دادات ب المتعلق  ام
اج  ضخماً  المتدهورأصبح  المياه توريد لوضع والتسوية للمناقشة والعمل فالوقت, فردي بشكل  تحل من رأآب قضيةأصبحت    المياه  يحت

  .واحد هيكل في المزارعين تمثل الزراعي للقطاعتعاون  منظمة تأسيس اقترح  ولذلك.مسؤولياته تتحمل  منظمة ىال
   

   >)طقاالمن في للزراعة العامة اتالمديري في الداخلية المؤسسة(الزراعية  المياه إدارة قطاع  مؤسسة<

 نمستخدميالو المزارعين بين الزراعية المياه استخدام وإدارة ةتسوي لتنفيذ مؤسسة و عبارة عن ه الزراعية المياه إدارة قسم إن
  :التالية المهام ولديها.  للمياهاآلخرين

  

 والتوجيهات الزراعية المياه إدارة. 

 والسحب اإلدخال مرافق وصيانة لتشغيل الزراعية المياه واستخدام إدارة مكان في البيئة على الحفاظ. 

 ت المتعلقةوالمشكال الفعلي عيةالزرا المياه استخدام وضع إدراك . 

  المكررة المياه استخدام توجيهاتونشر  الري مياه إعادة استخدام تكنولوجيا و المياه حفظ اتكنولوجيتطبيق . 
 

  >الزراعي التعاون منظمة<

  . الزراعي القطاع عيرامش تنفيذل مؤسسة هي الزراعي التعاون منظمة إن

)اإلقليمية والمكاتب الرئيسي المكتب( وزارة الزراعة إشراف تحت الزراعي االستخدام أجل من ريدهاوتو المياه إنتاج اريعمش تنفيذ يتم
  .معًا واإلنتاج الزراعية التكنولوجيا وتطوير , و التداول و البيع،, الخاصة المزارع  دعم منتجات بهدف المؤسسة هذه تأسيس وتم 

  .ما يليالزراعي موضحة آ التعاون لمنظمة الرئيسية المهام
  

 التوزيع ، البيع الزراعية، المنتجات إلنتاج المشترآة اإلدارة تنفيذ. 

 المياه الستخدام الحرة واإلدارةالصحي  الصرف مياه مرافق صيانةو  لمياها إمدادتو لسحب المشترآة المراقبة تنفيذ 
 .الزراعية

  بها المتعلقة لمعرفةو تكنولوجيا ا الزراعية لتكنولوجيااتطورالتواصل مع. 

  بشكل  الزراعية لنشاطاتا أداء لتحسين التعليمية النشاطاتاالرشادات و  نشرو ، العملية اتالدراس أداءالتواصل في
 . مستمر

 

  >الحكومة دعم نظام<

المراد  المشاريع على تفضيلي بشكل من خالله أولوية الحكومة تمنح حكومي بحيث دعم نظام وضع يقترح ، الحكومي في موضوع الدعم
  .بينهم المشترآة نفيذها من قبل المزارعين و اعتمادًا على النشاطاتت

   :لى إ الحكومي الدعمو يقترح أن يقدم 

 الزراعي التعاون منظمة تأسيس يتضمن (الزراعية النشاطات تعزيز أجل من ةالمشترآ عيراالمش.( 

 المياه مرافق بناء مشروع ، أقلنمط المحاصيل إلى محاصيل تحتاج مياه غييرت (المياه استخدام ليلقت مشاريع.( 

 مترابطة اتالى ادار الزراعية المياه اتإدار تحويل مشاريع . 
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    الجفافمواجهة مشكالت) 5(

 ةهدفمستن والمياه الجوفية في المناطق الابناًء على وضع الخزبشبكة انابيب توزيع المياه وفي أوقات الجفاف ينبغي أن ينتفع 
  .  األمطار والمحافظاتأماآن تجمعادة توزيع المياه المتجددة عبر بأآملها ويجب أن يطبق إع

على المكتب الرئيسي ينبغي فإنه  نتشر بين المحافظاتي لكاالمشمعظم هذه بما أن . وقوعه نكامأالجفاف في  آلامش مواجهةتقرر 
  .ال فعبشكلالجفاف وقوع  في أماآن اإلجراءات المضادة يتخذأن وزارة المياه و الكهرباء ل

أن يقوم آًال منهم  بعد بأآملها مواجهة تلك المشكلة اجتماعات في مسبقًا اقتراحهم تم الذين راعيزال القطاع ممثلي يشارك أن ينبغي 
  .التي يمثلها الزراعية المؤسسة انهاء االجتماعات الداخلية ضمنب

للتغلب على  القانونية القوة تمارس ثم من و ممثلينال عضاءاأل على المسؤوليات تحميل و بالمشكلة المتعلقة الهامة المسائل تحديد يتم
 بتنفيذ يلزم نظام بادخال ينصح لها،انصياع بعض المستهلكين  عدمفي حالة  و.الزراعة وزارة قبل من تسوية نتيجة   الجفاف مشكلة

  .المخالفات عند العقوبات
ة  للمناطق المياه إمدادات مرحلة أثناء أن تق       الجاف ه يوصى ب ة  الخدمات  قطاعات  وم فان ذ  المائي دادات  بتنف اه  إم إشرف وزارة       تحت  المي

ة ل         وضع حلول    لخطة المياه و الكهرباء ووفقا    ين المؤسسة العام شترآة ب اه المالحة و     معالجة م اه    شرآة     المي اه     المي ة لمصادر المي الوطني
   .الطبيعية المقترحة

  

  الجوفية المياه إدارة) 6( 
ا   تنفيذ الصعب منالتي  طقاالمن في الخزان الجوفي في االعتبار   مع وضع  الجوفية المياه إدارة أن بما ل  من إدارته ة   قب  ،المكاتب المحلي
   .الغرض ذلك لتحقيق المطلوبة األنظمة يمارس وأن بادرتها يقوم الرئيسي لوزارة المياه و الكهرباء أن المكتب على يتوجب هفإن

اء  المحلية   يوصى بأن تعطى المكاتب   آما   از لوزارة المياه و الكهرب ع ال إمتي ة   تمت ضائية  بالوالي ستخدم  رخص  صدار من أجل إ   الق  يلم
ديم      من أجل رصد   لمياها بة للمكتب      ها و من ثم تق ات المناس اء         التقاريروالبيان اه و الكهرب وزارة المي سي ل ضًا بإدخال        ,الرئي   و يوصى أي

ة    ولتحقق من نتيجة المراقبة الفعلية       ا يتموالتي من خاللها    لمحاآاة  ا خطط  الستعمال أنظمة    ع   لفحص األنظمة المطلوب ادة توزي اه     اإع لمي
  .المتجددة

  

  ات تدريب الموظفين وتطوير القدر6.6.6

طق ضرورية لتوضيح المبادرة لإلدارة والمؤسسات االمديريات العامة للمياه في المنولوزارة المياه و الكهرباء يعتبر المكتب الرئيسي 
 المهندسين واإلداريين الذين    يو الموظفين للمؤسسات الخارجية الرئيسية مثل المستشارين والمتعهدين لتحسين نظرة للمياه وةالمنظم 

  .فرعيةمكن أن يشرفوا ويوجهوا المؤسسات ال

ع ن إ درات رف شرية ق وارد الب ه الم ار ألهميت ين االعتب ذ بع ر يجب أن يأخ ن أجل ف,  أم رةتحسين م تقنخب ن ومي ال اراي ال ت اه لعم
ى            مرافق  عدة    املة ل ش مراقبة   من أجل تجقيق  اإلداريين     مستوىو ى مناصب أعل ة    معًا و من الترقي ال ة و اداري ذ    ولتقني تمكن من تنفي ل

  :  التاليةتقترح التحسينات.  للمؤسساتملةاالدارة الشا

  

 ق يطب عن  طريق تلقدرة ذوي اينفموظلل فني رفع المستوى التقني والو ذلك من أجل : تدريبالآز اتأسيس مر
 .متدرب فريق تدريبية مختلفة بحسب اهتمام آل ات تقنية ويتعليم وذات  مناهج ة األمد طويل ةجماعي ةيبيتدردورات  

 

 بواسطة  تنفيذ  ، مستقبًال العمل يستفاد منها في مواقع نتائج مجدية الحصول على  أجل من وذلك على العمل التدريب تعزيز
 يقوم  و الذيالمتدرب فريقفي ال رتبة علىاأل عضو ذوالتحت قيادة و ) المهني التدريب على(العمل في موقع يمتكرارالتعل

 . األخرىالفرق و تمثيله أمام فريقهبادارة 

 

 والمؤسسات للجامعات  وفقًا المتوسط والمهندسين المستوى يذو اإلداريين تدريب: والجامعة األبحاث معاهد تدريب  

دريب  برنامج تصميم يتم ،التقنية قدراتهم اإلدارية وتحسين  طويرقدراتهملت البحثية اهج  الت واد  ومن دريس  م ة  الت ه  التابع  عن  ل
  .البحوث ومعاهد الجامعات  مساعدة طريق

 

 رب األجنبية ايستفاد منها من التج الخارج في تدريبية العمل على وضع برامج  لتنفيذ دورات:  اضافية تدريبيات خارجية
 الستشاري مؤقت نقل ، المثال سبيل على( خارجية للعمل آضيوف في مؤسسات ج لتأمين زيارات تبادل خبرةمؤقتةوبرام
 خبرة المدراء المرآزيين توسيع أجل وذلك من .)الخ ية،بللعمل آضيف في شرآة أجن عال مستوى على قدرات ذو

 . في عملهم الحقًالتطبيقهاالرئيسيين  ينوالمهندس
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 هم  أجل تشجيعاء العاملين و ذلك منعضاألل آل يلتأهه لادخوانظام ال ينبغي تعريف هذا: تأهيل والترخيص إدخال نظام ال
 اآتساب  بتنفيذ برامج اضافية تدعم ةتالنظام تعزيز مكانهذا عفوي، وعالوة على ذلك يتعين على ابشكل  همعلى بناء قدرات
 . التأهيل والترخيص ةنظمت الصلة بأ في المجاالت ذاخارجيةال اتسلطالمن الخبرة األجنية 

  

  المياه الستخدام التثقيفية تالحمال على التشجيع  6.6.7

 لوزارة المياه و   الرئيسي المكتب عن المسؤول القسمي فمكاتب لها  بتأسيس المياه اتالستخدام التعليمية تالحمالبرامج  لادخيتحتم ا
  أسبوع وتنظيم المياه على ظاحفالحمالت  أنشطة  يقع على عاتقها  تطويرو. آافة ناطقالم في للمياه عامة مديرية وفي آل    الكهرباء

عن طريق المياه  على للحفاظ الدعائية التشجيع برامج ونشر) واحد أسبوع سنة ومدتها حوالي آل مرة واحدة  (على المياه الحفاظ حملة
 .و المجالت الجرائد فيإعالناتها  وطباعة تلفزيونبًا  بثها

   

 المياه الحفاظ علىتوعية حمالت لتخطيط و تنفيذ  خاص   قسم تجهيز تم ،أبها في للمياه العامة المديرية مكتب فيف ذلك على وعالوة 
 حملة  أسبوع(اطات التوعية المختلفة ماعدا نشاط شيقوم هذا القسم بن. لنساءاالتنفيذية من  واالدارية  أن آادر القائمين بأعمالهبعلمًا 
االعالنات الالصقة  المياه عن طريق  نشر أجهزة حفظ استخدام على تشجيع آان من بعض أعماله تنظيم حملة, )على المياه ظالحفا

  ).الورقية

 :التالية األنشطة يقترح تطبيق العام رفع الوعي لتحسين و تثقيفية ال تحمالالمن أجل توسيع وتعزيز 

  تثقيفية المدادات المياهال تلحمالا مخطط 

 المياه حفظ لضرورة القوي واإلدراك المستقبل في الوضع و المياه لنقص الراهن لوضعبا العامة العالقاتتوعية  اتطنشا. 

 3" مبادئ تطبيق مشجعة لال اتالنشاطR " )المياه تستعماالا في ) نقيةتال و استخدام إعادة ،التقليل. 

 عامةاألماآن ال و زلامنال في هادامواستخ) حصاد المياه (رامطاأل مياه لتخزين المشجعة اتالنشاط. 

 ترسيخها أجل من التعليم المياه في مناهج الحفاظ علىثقافات  تنفيذ . 

 المساجدالتواصل في و اإلعالم وسائل خالل من العامة العالقات تطوير. 

 

  التنفيذ وخطة كلفةتال تقدير  7.6

 المياه توريد مرافق أبعاد 1.7.6

  .بلديةال المياه إمدادات لنظام المرافق خطة استنتاج تم الثالث الفصل في المبينة اهالميب االمداد خطة على بناًء

  .اآلتي )20-6( الجدول في مبنية المياه مرافق أبعاد

  المياه إمدادات مرافق أبعاد )20 -6( الجدول

  )الكمية (األبعاد  الكمية/ المرافق  المرافق  المنطقة
  

Aالتحلية قسم 
  ) الباحة من دوقة (

   النقل أنابيب  يوم/3م 70,000 إمدادات

Bالمتجددة قسم  
   دوقه~ يحلمن  

   يوم/ 3م 70,000

  ) 1(واط آيلو 2,7 القدرة   وحدات 4   الضخم التدفق
  ) 1 (واط آيلو 6,9
  ) 2 (واط آيلو 6,0

  ) 1 (3م 400,000 حجم   خزانات 5   المخزون
  ) 4(3م 100,000 حجم

  يوم/3م 40,000 إنتاج  ) موجودة (ةعيبش   التحلية محطات

   الباحة

   ) 1مرحلة(دوقة  محطة  
   )2 مرحلة(

75,000   
25,000   

Dيوم/3م146,000 إمداد  ) أبها - شقيق (قسم  
E10,000  ) ركب - شقيق ( قسم  
H19,000   ) الجنوب – أبها ( قسم  
G40,000   ) علياال – ابها (قسم   
C65,000  ) العليا – الباحة (قسم  

  النقل أنابيب

I65,000  ) بيشا –  العليا (قسم   
  يوم/3م238,000 إنتاج  )2المرحلة( الشقيق توسع   التحلية محطة

   عسير

ة   اه الجوفي المب
ة  من االحفوري

Jقسم 
   األنبوب) 1 (مرحلة

   29,000 إمداد
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  )الكمية (األبعاد  الكمية/ المرافق  المرافق  المنطقة
  

  يوم/3م29,000 إنتاج   اآلبار
    ) 2 (مرحلة

   نجران   الوجيد،  

   32,000 إنتاج   اآلبار
  قسمF   النقل أنابيب

  الشقيقUKAD)جيزان(صمتا~)
  يوم/3م 160,000 إنتاج

   35,000   جديد) 1 (مرحلةصبيا 
   160,000   )2 (مرحلة

   جازان

 التحلية محطات
  )الجديدة(

   55,000  ) 3 (مرحلة
(I~Aمالحظة) :قسم  

  قسم( توضحI-Aس7 - 1 الشكل في) 
 

  

  .التالي )21-6( الجدول في مبينة اإلنشاء قيد السدود أبعاد
  

  اإلنشاء قيد السدود أبعاد )21-6(الجدول

تجمعات األمطار سمنقطة م  اسم السد المنطقة
  )2آم(

  الطول 
  )م(

  االرتفاع 
  )م(

القدرة 
  )3م1000(

المياه المطورة 
  )يوم/3م(

   35,000   249,6   95  384   4,843  حلي
   30,000   79,2   50   385   2,310  قنونه

مكة 
  المكرمة

   38,000  80,9  64   284   2,242  يبا
   5,000   55,5  55  592  -  الجنبين
   11,000  -  -  -  -   قلوة-نياال

  الباحة 

   16,000  68,410,0  40   396   863  تباله
  عسير    9,000  -  -  -  600  رجابه

   68,000  -  -  -  4,375  رنيه
  58,000  193,6   106  340   7,600  بيش
  36,000  55,5  28  154  1,000  ضمد

 جازان 

   9,000  151,0  25   1044  272  قسي
  

  .ومواقعها المقترحة المياهإمدادت  مرافق خطة )17-6( الشكل ويبين
  
  



ة الموارد المائية المتجددة فيدراسة الخطة الرئيسية لتنمي  
ةالمنطقة الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودي  
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Length 

Region Item Name of facility 

(km) 

1.Tranmission pipeline     

Section A Dowqah ～Al Baha(Φ1500mm) 115 

Section B Hali ～Dowqah(Φ1500mm) 108 

2.Pumping station 21.6 KW  

3.Reservoir 400,000  

Dowqah(Stage 1) 75,000  

(1) AL Baha 

4.Desalination Plant 

Dowqah (Stage 2) 21,000  

1.Transmission pipeline    

Section D Shuqaiq～Abha(Φ1500mm) 124 

Section E Shuqaiq～AL Birk (Φ600mm) 96 

Section H Abha ～AL Janoub (Φ800mm) 148 

Section G Abha ～ AL Alayah (Φ1100mm) 216 

Section C AL Baha - AL Alayah (Φ800mm) 105 

Section I AL Alayah - Bisha (Φ800mm) 96 

2.Desalination Plant Shoqaiq Increase 230,000  

Stage 1 Well (Φ1100mm) 150 

(2) Asir 

3. Fossil Water from Wajid Aqufer 

Stage 2 Well  

1.Transmission pipe line    
Section F Shoqaiq ～  Samta 

(Φ1500mm) 
151 

Sabya (Stage 1) 35,000  
Sabya (Stage 2) 125,000  

(3) Jazan  
2.Desalination Plant 

Sabya (Stage 3) 81,000  

 

المقترحة في الباحة و عسيرو جازان توريد المياه مرافق ة خط)6-17(الشكل   
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   تكاليف البناء والتشغيل والصيانة2.7.6

. رجابه و ه رنيي باستثناء سداء وسعر الوحدة البنحجمحسبت بناًء على في الخطة الرئيسية المقترحة لمرافق لكل اإن تكاليف البناء 
  .الجدول التالي يوضح آًال من التكلفة و الفترات الزمنية المتعلقة بالبناء. تهما تقدير تكلفتد استبعحيث 

  

  )مليون ريال سعودي( تكلفة البناء لكل فترة تنفيذ  )22-6(جدول ال

  المجموع    2030-235  2025-2030  2020-2025  2015-2020  2010-2015  
  1,381  0  29  0   105   1,247  الباحة 
   3,199  0  0   387   1,284  1,528  عسير 
  1,048  0  113   175  49  710  جازان 

   5,628  0  143  562  1,438   3,485  المجموع 
  2035 عام  إلى 2010  عامتكلفة التشغيل والصيانة من: مالخظة

  )سنة/ل سعوديمليون ريا( تكلفة التشغيل والصيانة )23-6(جدول ال

  المجموع    2035-2030  2030-2025  2025-2020  2020-2015  2015-2010  
  43  0  0  0  26  17  الباحة 
  148  0  7  11  39  81  عسير 
  187  0  29  44  12   102  جازان 

   298  0  36  55  77  130  المجموع 
  2035 عام  إلى 2010  عامتكلفة التشغيل والصيانة من: مالخظة

  

  ج الخطة الرئيسية تنفيذ برنام3.7.6

  .اآلتي 24-6في الجدول قم موضح آل خمس سنوات في الخطة الرئيسية للمياه للمرافق الرئيسية المشاريع خطة تنفيذ محتوى 

   للمياهة الرئيسيةخط التنفيذ للمرافق الرئيسية في ال خطة)24-6(جدول ال

اسم   المرفــق  المنطقة 
 الموقع  

  مالحظات   35-2031  30-2026  25-2021  20-2016  15-2010  2010  فترة البناء

  2015-2030)135(    70  135  135  135      
  أنبوب النقل            75    )75(2010-2015  
  2015-2020)65(      65          

يرجع إلى           0  40 )40(2005-2010-2015  
  التحلية   مكة

  2020-2030)96(      75  75  100      

عودة إلى           19    )19 (2010-2015  
  مكة 

عودة إلى         0  35    )35 (2010-2015  
  مكة 

عودة إلى         0  30    ) 30 (2010-2015  
  مكة 

  2010-2015-2020 
)38-0(    38  0          

  2010-2015) 5(    5            

  الباحة

 المياه المتجددة 

  2010-2015) 11(    11            
  2010 – 2025) 313(  82  238  238  313        
  2015 – 2020) 10(      10          
  2015 – 2020) 40(      40          
  2020-2025) 19(        19        
  2020-2025) 65(      65          

  أنبوب النقل 

  2020-2025) 65(      65           
        313  238  238  82  )313 (2025-2010    التحلية 
        61  29  29    ) 32 (2010-2005   االحفوريةالمياه 

  2010-2015) 57 (  57              
  2010-2015) 25(    25             
  2010-2015) 35 (    35            
  2010-2015) 16(    16            
  2015-2020) 9 (      9           

  عسير 

  السدود

  2015-2020) 68(      68          
             75    ) 75 (2015-2010    أنبوب النقل 

  2010-2015) 33 (    33            
  السد             36    ) 36 (2010-2015  
  2010-2015) 9 (      9           

لالستخدام       0  75  75  3  ) 75 (2010-2025  
   2025في 

  جازان 

  التحلية 
  2015-2039) 206 (    35   160  215         
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  : للمياهة الرئيسية تقييم الخط8.6
  

   التقييم التقني1.8.6

حة من قبل فريق الدراسة صممت وفقًا للبيانات التقنية والمعايير و إجراءات التسوية بما ان الخطة الرئيسية للمياه للمناطق الثالثة المقتر
  .  هو موضح في األسفلآما يمكن تطبيقها على أرض الواقع قبولةو اتخاد القرارات المناسبة فيمكن أن تقيمها آخطة م

  ص فريق الدراسة المعلومات المتعلقة  من المناطق والحكومة فقد فحالتي تم تجميعهاعلى أساس المعلومات والبيانات
بالموضوع آاألوضاع االجتماعية واالقتصادية واألوضاع الطبيعية واألوضاع البيئية وأوضاع توريدات المياه من أجل 

في المناطق المستهدفة للدراسة عقد فريق الدراسة عدة اجتماعات فاستخدامها في الخطة الرئيسية وعالوة على ذلك 
وقد تم جمع األفكار واآلراء .  المشترآة المعنيين باألمر وذلك من أجل إدراك قضايا المياه بشكل شاملةلحألصحاب المص

و أيضًا تمت االستفادة  . التي طرحت في تلك االجتماعات و دراستها بعناية و من ثم استخدامها في تشكيل الخطة الرئيسية
 .من أجل تصميم و تقدير تكلفة الخطة الرئيسية  مياه و الكهرباءمن المعايير و المبادئ الحكومة المعتمدة في وزارة ال

  ةالثالثمناطق التم تقدير توقعات التعداد السكاني للعام المستهدف في الخطة الرئيسية من أجل تحديد الحاجة للمياه في  
في المملكة ) 2.6(%كاني آل منطقة إلى المتوسط السنوي لمعدل نمو التعداد السفي ازدياد الاعتمادًا على نسبة معدل 

 . العربية السعودية

 الجزء في الثالث الفصل في مبين هو آما لمياهل حتياجاإل لتقدير األساسي السيناريو)B( ، التخطيط المقرر في  قيمة هو
 مات توريدخد نسبة أن  وبما.وزارة المياه و الكهرباء  اشراف تحت المنفذة المشاريع في  المطبقوزارة اإلقتصاد و التخطيط و

اعتمدت المدن والقرى فقد االستهالك بين مقاييس اختالف  مرتفعة ونسب منخفضة وذلك بناًء على نسب بين تختلف المياه
حيث  ،نسمة 85,000 تعداد سكاني أآثر من التي أشارت الى ) مدنال(آبير المقياس ال ذات ت الحساب على النسباعملي

 يكون ة الريفياتطق المجتمعا مننسمة و في 85,000 إلى 5,000اد السكاني فيها من  المناطق المدنية يتراوح التعدأنه في
 . نسمة5,000أقل من 

 مياه الصرفلالمياه المتجددة غير آافية فقد اقترح فريق الدراسة استخدام فعال  اتآمي بما أن , يفي القطاع الزراع 
لمياه بتطبيق أنظمة لحاجة  الضبطجديدة ل إدارة تباع وإ)غير تقليديةالمياه ال في مجموعة ةصنفالم( عالجة المالصحي

 )2007( الزراعة في عام  يمكن أن تحافظ عسير والباحةتيفي منطقهذه اإلجراءات نفيذ حديثة لحفظ المياه وبتالري ال
 .الخطة الرئيسية في )2035(في العام المستهدف على مستوى انتاجها مستقبًال 

  مساحة خفض ينصح بتلمياه المتجددة وبالتالي متزايد  من اقص نمن  تعاني ةينطقة الزراعلمفان افي منطقة جازان حاليًا
يمكن توفير آميات من آما . موارد المياه المتجددةالمياه الممكن استخدامها من  مع آمياتلتوازن با المناطق المزروعة

آذلك  و )الذرةيشبه نبات (بات السورجم  تحديد زراعة نوالحبوب محاصيل زراعة تخفيض المياه المتجددة عن طريق 
سوف تحافظ فوآنتيجة لذلك . خضراوات وفواآهالعمل على تحويل زراعة المحاصيل الحالية الى زراعة محاصيل 

 و أما محاصيل )2035(في العام المستهدف على مستوى انتاجها مستقبًال  )2007( في عامأشجار الفواآه زراعة 
 .يضًاأ في ذلك العام إلى الضعفصيلها محاتزداد فسوف الخضراوات 

 ق توريد اتقلبات منطمن المواسم الفصلية وتغيرات  الناتج من اختالل التوازن الكمي للمياه المتجددة التغلب علىومن أجل ا
  للمياه يجمع بينتوريد آافية للحاجة و يمكن أن يتم ذلك عن طريق وضع نظام ينبغي ضمان موارد مائيةالمياه المحلية 

 الى مناطقأنابيب شبكة نظام   بواسطة إمدادهاومن ثم  محطات التحلية و تطوير المياه المتجددة من السدود واآلبار تنمية
 .حاجة المياه الرئيسية

  المياه المحلية  الداخلة في آمية توريدالمياه المحالة آمية وتصل نسبة . المياه المحالة في جميع المناطقتوريد يخطط توسعة
في منطقة عسير ومنطقة ) 50(% منطقة الباحة و في) 70(%إلى ) 2035 (الخطة الرئيسية من عام المستهدفل ايف

ال زما ت أنه ورغم المقترحة، لتحليةا لمحطات بالنسبة  أما.وتطلب االختبارات المفصلة من أجل محطات التحلية. جازان
على المياه  مواقعها بشكل قريب من مناطق الطلب يدالمستحسن تحد فمن ، مفصلة حولها دراسة ماسة إلى حاجة هناك

  .قتصاديةاالنظرال وذلك من جهة األحمر للبحر بمحاذاة الخط الساحلي

  فانه يمكن  الصناعية والمياه بلديةال مياه على فقط صر مقتعالجةالمالصحي على الرغم من أن استخدام مياه الصرف
و عليه فانه يقترح أخذ تطبيق هذه الفكرة بعين  80%تصل الى حوالي استخدامها أيضًا في الري بشكل فعال و بنسبة 

  .االعتبار

 وإدخال اعادة استخدام المياه فيها آفاءة رفع يجب ، هضبات منطقة الواقعتين في  وأبها الباحة فيف ، الخصوص وجه وعلى 
اعادة  آفاءة حيث ، جازان نطقةم في. بفعالية المعالجة الستخدامها الصحي مياه الصرف جديد لتوزيع من نوع نظام

 في المعالجة الصحي لذلك يقترح تصميم خطة لرفع فعالية استخدام مياه الصرف ، ما تزال منخفضة الحالية استخدام المياه
 .الحضرية المناطق

 وطنية موارد المياه الطبيعية الشرآةتم اقتراح تأسيس لمياه لإلدارة الشاملة لمرآز آ )NNWRC( تقوميةتنفيذ آمنظمة  
 موارد المياه المتجددة ومياه البحر   مختلف موارد المياه مثليشملبشكل اقتصادي فعال و لمياه لق إدارة شاملة يتطبب
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 من أجل تحقيق التوازن بين الحاجة و الطلب على  األحفوريةمياه الجوفيةال ومعالجةالالصحي المحالة ومياه الصرف 
  ..المياه

 

 3(ينصح بتطبيق معيار  المياه استهالك د مناحوال الفرد نصيب لتخفبضR( التقليل من آمية ) 1 : مبادئ على الذي يقوم
 ، مناسبة للمياه تعرفة إدخالومن ثم . المواد المستخدمةتصنيع إعادة ) 3 , ةوإعادة المواد المستخدم) 2 , ةالمواد المستخدم
 واإلصالح محافظة على المياه ال  نشاطاتلى تنفيذ ع ضع خطط للتدريبوو للمياه الموفرة األجهزة وتشجيع استعمال

 .عالةفذلك من النشاطات ال إلى العام وما الوعي تحسينل تثقيفيةال  القيام بالحمالتو  التنظيمي

 أساس على )2035( لسنة أعاله المذآورة التقنية القواعد أساس على مناطق لثالث المقترحة الرئيسية الخطة وضع وسيتم
لتغيرات  و تعديلها وفقًا للمياه الرئيسية الخطة صياغة إعادة ينبغيو, األمر  لزم إذا. االقتصادي مستقبًال والنمو نالسكا توقعات
  . الهيدرولوجية الجديدة المعلومات اعتمادًا لتراآم أو والوضع االقتصادي، المجتمع الفعلية حالة

  

  االقتصاديو الحالي التقييم 2.8.6
 من تنتفع التي للمياه الرئيسية المتعلقة بالخطة والمصانع المساآن في الكلية المياه توريد لخطة والمالي صادياالقت التحليل تنفيذ تم

  . المستهدفة المياه آمية على  للحصول ضرورية تعتبر إنشاء مرافق جديدة التحليالت هذه تتضمن وقد والسدود واآلبار التحلية محطات
  .والتكلفة الفوائد مقارنة خالل من تمت قد المياه توريد لخطة قتصاديةواال المالية العملية الدراسة إن
  
  للتحليالت األساسية الشروط) 1(

  : التالي الجدول في واالقتصادية المالية للتحليالت األساسية الشروط تظهر
  

  واالقتصادي المالي للتحليل األساسية الشروط )25- 6 (الجدول
  المواضيــع

  
  الشروط

   2010 لعام شهر يناير عارأس   األسعار
  SAR 1 = USD 0.2673   التغيير نسبة
 120%   المعايير تحويل عامل
   6,5%   للعاصمة المناسبة الكلفة
    سنة 30   التقييم فترة
     المتانة فترة

   سنة 25   التحلية محطة
   سنة 25   المياه نقل مرفق
   سنة 25   العميق البئر
   سنة 80   السد
  

  الحالي تضخمال تسوية
 في عاودت ثم 2001 عامفي  انخفضتالمعيشة   أن تكاليفغير) 21 (%حوالي تبلغ األخير العقد في الحالي التضخم نسبة ازدياد إن

 آانت الماضي في التحلية تكاليف إنو) صفر = المشروع سنة" 2009(" اعتبرت سنة والمالي االقتصادي لتحليلالمعيارل إن .االرتفاع
  .ويةسنال التحويل ملوابع وذلك )2009( في الحالية سعاراأل إلى تحول

  
  القياسي التحويل عامل
 المالية اإلعانات من الكثير ألن وذلك االقتصادية التكلفة إلى للمشروع المالية الكلفة من التحويل في للنفط العالي السعر دراسة تمت
 اإلعانة قبل من العالمي السعر من 1/3 إلى النفط آلفة تقييد تقدير تم قدو السعودية العربية المملكة في النفط سعر لتقييد تقدم آانت
 من التحويل عامل فإن المشروع آلفة من 10 %تحتل النفط آلفة أن بافتراض. آمؤشر التجزئة سعر االعتبار بعين أخذنا إذا المالية
  ) 3 × 10%+ 90% (مرات ثالث عفتتضا النفط آلفة من 10 %أن وبما 120 %صبحي االقتصادي السعر إلى السوق سعر

  
 يقتطع لتر / دوالر 00,37 بـ العالمي السعر وقدر السوق سعر ضعف أنها على قدرت فقد ازولينجلل المالية اإلعانة إلى وإشارة
 منها انتفع والتي. األمريكية المتحدة الواليات في 2009 لعام الثاني الربع في للسعر) مربع لتر / دوالر 1,52 (من ضريبة 29 %منها

  .ازولينجال لسعر عالمي آمؤشر
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  .السعودية العربية المملكة في السوق أسعار في طبق وقد) لتر دوالر 0,12 (الرياض في الحالي الوقت في التجزئة سعر إن
  .العالمي السعر من 2/3 إلى المالية اإلعانة من 1/3 بـ السعودية في النفط آلفة تقدير تم ولذلك

  
  للعاصمة ةالمناسب الكلفة

  
 للمؤسسة العامة لتحويل القياسي المرجع ألن 8 %و 5 %بين متوسطة آقيمة تعتبر والتي 6.5  %للعاصمة المناسبة التكلفة أعدت

 للبنك الفوائد نسبة متوسط  ألنالمناسب  هو7و% 6 بين الوضع أن  ويعتقد6-8%و الشرآة الوطنية للمياه هو 5-7%المياه المالحة هو
  .عليا  آقيمة)2006 (في عام  5.3 %و آقيمة دنيا 4.0 % هو)2004 - 2008 (ألعوام في ا المرآزي

   
  

  المخططة للمرافق المقارنة فترات
 لمياهل العميقة اآلبار ,مياهال نقل مرافق   ,التحلية محطات: أنواع أربعة في ةهدفمستال الثالثة المناطق في لها المخطط المرافق صنفت

 الجدول في  آما هو مبينًالمستقبًاللكل منها يحافظ على قيمته  حتى نهاية خدمتها  المياه حجم أن فترضا. لسدوداو, األحفوريةالجوفية 
  .األعلى

 المياه ليةلمؤسسة العامة لتحا الصادر عن والصيانة للتشغيل السنوي  التقريرفي مبينة وهي سنة 25 التحلية محطات في الخدمة مدة إن
   ).2008( المالحة في عام

 المقررة القياسية المثالية الفترة فإن السدود في الخدمة بفترة يتعلق فيما أما. العميقة واآلبار المياه نقل مرافق لخدمات الفترة نفس وهي 
 السدود أغلب أن بما المقترحة السدود لجميع سنة 80 مدة مدتواعت اإلسمنتي للسد سنة 80 و  المعباءللسد سنة 50 هياليابان  في

  .االسمنت من مشيدة ودة في المملكة العربية السعودية يعتقد أنهاالموج
  
  المياه توريد خطةفي  المياه قيم) 2(

  
  للمياه المالية القيمة

قبل          من تأآيدها وتم اإلقليمية المياه إستراتيجية في قررت والتي المياه تعرفة هي والمصانع المساآن في للمياه المالية القيمة إن
  . 3م /سعودي ريال) 0.10 – 0.15 (حوالي هي الحقيقية أو الفعلية التعرفة أن ويعتقد). 2010 (لعام مايو  الوطنية للمياه فيالشرآة
 الوزن طريقة طبقت ففي هذه الدراسة قد ذلك ومع بالشهر / 3م100 من أقل هو المياه مستخدمي أآثر استهالك حجم أن بما وذلك
   .المياه تعرفة بيانل مجموعة آل في المياه استهالك نسب اتآمي إدراك يمكننا بحيث المالي التحليل في المياهWB  لتعرفة

  .مجموعة تعرفة آل نسب باستخدام ) 3م /سعودي ريال 0.40 (المياه لتعرفة الوزن طريقة يظهر التالي الجدول إن
  .المياهإمدادات  خطة فيذتن خالل من عليها الحصول يمكن التي المياه  الماليةلقيمةل المياه سعر يطبق

   
  المياه لتعرفة الوزن طريقة تقدير )26- 6( جدولال

  ريال السعر  النسب  ريال  السعر  المجموعة  3م/ هرش
50 <  A  0.10   60  0.06   
50-100  B  0.15   25  0.04  

100-200  C  2.00  15  0.30   
200-300  D  4.00  -  -  
300>  E  6.00  -  -  
   0.40  ) للمياه الحالي لسعرا (المياه لتعرفة الوزن طريقة

  
  للمياه االقتصادية القيمة
اه  نميةت خطة تطبيق يتم لم إذا أخرى جهة من إن  المي ر  ف ة  الطرق  أآث ة  البديل صادية  والواقعي ة لت واالقت اه  نمي   محطات  استعمال  هي  المي

ة  تقدير ثم التحلية، اه  تكلف ات  باستعمال  المحالة  المي صادرة عن الم       البيان ة ال ة لتح    العملي ة ؤسسة العام اه المالحة وعوامل      لي ل   المي  تحوي
  .المالي للتضخم

ع  متوسط هي التالي الجدول في المياه إنتاج تكاليف إن نة  آل  في  محطات ال جمي ر  وفي  س سنوي  التقري ة      ال ة  لمؤسسة العام اه   لتحلي  المي
ى           المياه نقل تكاليف المالحة فإن  ل عل اليف النق ساحل  تتألف من تك شرقي و   ال ي ال ال ة في         غرب ل الكلي اليف النق د حساب تك ه إعتم و علي

  .دراسة الخطة الرئيسية
  
 المياه نميةلت االقتصادية الطرق أآثر هي التحلية ألن وذلك للمياه االجتماعية التكلفة االعتبار بعين تأخذ المحالة للمياه الكلية التكلفة إن
أن يكون محدوداًَ عاى الرغم من رخص تكلفتها مقارنة مع تكلفة المياه  بغيينالجوفية  المياه أن استعمال حيث ةهدفمستال المناطق في

  .المحالة العالية
  
  في هذه الدراسةو االقتصادي للسعر التحويل عاملبسبب  120 %ب ضاعفهو سعر م) 3م/ سعودي ريال 4.16 (المياه سعر إن



 دراسة الخطة الرئيسية لتنمية الموارد المائية المتجددة في
ة السعوديالمنطقة الجنوبية الغربية من المملكة العربية  

 

)ملخص التقرير(مسودة التقرير النهائي                                                                                                                ة ودشرآة ياتشييو الهندسية المحد  
 شرآة سانيو لالستشارات

S-6-52 

  .للمياه االقتصادي التحليل عمليات في االقتصادية قيمةال السعر هذا اعتمد
  

  المحالة للمياه التقديرية التكلفة )27-6 (جدول

  التحويل عوامل
 مصانع إنتاج تكلفة
  التحلية

/ سعودي ريال (المياه
  )3م

 3م/ريال المجموع  )3م/ريال (الغربي الساحل – المياه نقل تكلفة
  العام

a  b  C=a*b  D  e=a*d  f=c+e  
2004 1,220  2,25  2,75  1,20  1,46  4,21  
2005 1,212  2,35  2,85  1,19  1,44  4,29  
2006 1,186  2,23  2,46  1,18  1,40  4,04  
2007 1,139  2,27  2,58  1,33  1,51  4,10  
2008 1,036  2,38  2,47  1,61  1,67  4,13  
  م 4,16  1,50  1,30  2,66  2,30   المعدل

(SWCC للتشغيل والصيانة2008التقرير السنوي لعام : المصدر )   
 

  .التالي الجدول في ملخصة لمشروعا فائدة حسابقواعد ان 
  

  المشروع فائدة حساب أساسيات )28-6 ( جدول
  المصدر  مالحظات  االستهالك فائدة  المشروع فائدة
  المياه ةفتعر  للمياه المالية القيمة  3م / ريال 0.40  )محلية (بلدية مياه
 SWCC والصيانة التشغيل تقرير  التحلية كلفةتب مقدرة للمياه االقتصادية القيمة  م 3م / ريال 4.99  محلية (بلدية مياه

  
  بالمياه التزود مخطط تكلفة) 3(

 تكلفة اقتراحها تم الصرف خطط متضمنة المشروع وتكلفة ،30-6 و29-6 الجدول في ومبين صياغته تمت المائية المنشآت مخطط
 طريق عن تأمينها يتم البناء تكلفة من 60% من آثرأ التالي الجدول في ملخصة منشأ لكل السنوية والتشغيل الصيانة وتكاليف البناء
 والصيانة، التشغيل لكلفة بالنسبة أما 75% الحصة تزداد النقل، منشآت تكلفة إلى الحلية مصانع بناء آلفة وبإضافة المياه نقل منشأة
 اجمالي من% 92 تزداد التحلية نعمص تكلفة إلى النقل منشأة تكلفة وبإضافة الكلية التكلفة من 60% من أآثر التحلية مصنع يشغل
  .السنوية التكلفة

  
 المشروع لتكلفة موجز
 في بما المشروع وتم اقترح تكلفة ، 30-6 و 29-6 الجدول في المبين النحو على المياه، إمدادات لمرافق الالزمة الخطة وضعت وقد
 من 60٪  من أآثر. التالي الجدول في مرفق لكل نويةالس الصيانة وتكاليف والتشغيل البناء تكاليف صيختلويمكن . الصرف خطة ذلك
 تكلفة نسبة فإن ، مرافق نقل المياه تكلفة مع لتحليةا اتمحط بناء تكلفة وبجمع. تصرف على بناء مرافق نقل المياهاالجمالية  البناء تكلفة

 التكلفة من 60 ٪  تتجاوز التحلية ففي محطات ، ةوالصيان التشغيل كلفةلنسبة ت بالنسبة أما. اإلجمالية التكلفة  من75٪ تتجاوزالبناء 
 السنوية التكلفة من 92٪ تصل الى التكلفة نسبة فإن ،والصيانة  تكلفة التشغيل مع التحلية محطات بناء تكلفة وبجمع. اإلجمالية
  .اإلجمالية

  

   ملخص لتكلفة المشروع)29 - 6(جدول ال
  المقترحة المنشآت  الحصة  ثالثال المناطق  جازان  عسير  الباحة
  %  سعودي ريال مليون  ريال مليون  ريال مليون  ريال مليون

  اإلنشاء آلفة
  12,0  793,8  337,4  322,0  134,4  التحلية مصنع
  63,2  4,158,6  209,7  2,228,6  1,247,3  النقل منشأة
  9,8  647,9  -  648  -  العميق البئر
  15,0  989,9  381,9  151,9  456  السد

  100,0  6,617,1  1,429,0  3,350,4  1,837,8  المجموع
(O&M للتشعيل و الصيانة السنوية تكلفة )   

  66,4  198,5  84,4  80,5  33,6  التحلية مصنع
  25,8  77,2  10,6  49,5  17,0  النقل منشأة
  25,8  18,5  -  18,5  -  العميق البئر
  1,6  4,9  1,9  0,8  2,3  السد

  100,0  299,0  96,9  149,2  52,9  المجموع
  

  .التالي الجدول في ملخصة والمالية قتصاديةاال ان التكلفة
  

  )مليون ريال سعودي( تكلفة المشروع المالية واالقتصادية )30- 6(جدول ال
 تكلفة   (السنوية للتشعيل و الصيانة تكلفة O& M)  البناء تكلفة

  المجموع  جازان  عسير  الباحة  المجموع  جازان  عسير  الباحة  المشروع
  299,0  96,9  149,2  52,9  6,617  1,429  3,350  1,838 المالية  التكلفة
 التكلفة

  االقتصادية
2,205  4,020  1,715  7,941  63,5  179,0  116,3  358,8  
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  المشروع آلفة تقسيم مخطط
 مدة استغرقت حاليًا الموجودة المائية المرافق معظم باستخدامها،ء  البد قبل سنوات 5 بـ آكل تقديرها تم المقترحة المرافق بناء مدة

 للتشغيل السنوية التكلفة ، التشييد فترة من سنة لكل المساواة قدم على البناء تكلفة من) خمس( 1 / 5 تخصيص تم ثم. سنوات 5 بناءها
   استمرارفترة من سنة لكل المساواة قدم  علىو اإلنشاء لتكلفة التجريبي المعدل وباستخدام  المنشأةنوع حسب تقديرها تم والصيانة
  .خدمتها

  
   و االقتصاديالمالي التحليل جائنت) 4(

  
  المالي التحليل نتيجة

  B/C 6.5% نسبة إنقاص وتم لمياه،ا يدتور ةخط لفائدة على للمياه المالية القيمة بتطبيق وذلك المالي، التحليل تنفيذ تم 
  . نخفضةالمالماء   تعرفة هو النتيجة هذهفي  سببالو. 0.10ليصل الى 

 .التكلفة آامل تغطيل الحاضر الوقت في عليه هي عما أضعاف عشرة بحوالي المائية التعرفة رفع يتم أن يجب
  

  االقتصادي التحليل نتيجة
   نتيجة التحليل االقتصادي)31- 6(جدول ال

  القيم  الدالئل أو المؤشرات
EIRR %6,8   

BIC 1,02   
   سعودي ريال مليون 158  الحالية القيمة صافي

  
   . 6.8 % عند قيمة (IRR) للعودة الداخلي المعدل حساب تم
  .تقريبي بشكل 7 %إلى 6 بين ما المياه قطاع تطوير في الخصم معدلمعيار  ويقدر 

 ةالمقترح المياه توريد خطة بأن تعني النتيجة فان هذه  االقتصادية الناحية من بسهولة اتقييمه يمكن ةالمقترح هايالم يدتور ةخط أن وبما
 نسبة تطبيق تم لو حتى ومالئمة عملية تكون أن يمكن والتي والجوفية والسطحية المحالة المياه دمج عن الناتجة النماذج إحدى يه

 .عليها الخصممعدل 
  

  االقتصادية – االجتماعية الناحية من التقييم 3.8.6
  

  االقتصادي – االجتماعي النشاط في المساهمة
 المنطقة في مستقبًال المياه على المتزايد الطلب مع يتوافق بما المائية اداتاإلمد من آافية آميات تأمين هوان هدف الخطة الرئيسية 

 المائية مواردلل امةستدلموا ةالمتكامل نميةتالب تعنى التي النشاطات الخطة الرئيسية تتضمن الغاية ولهذه المملكة، من الغربية الجنوبية
 الشرب لمياه آاف إمداد في المساهمة إلى مباشر وبشكل الرئيسية الخطة تنفيذ سيقود. ت الصيانةامن ثم تطبيق عمليو المتجددة
 النظافة شروط  يؤدي الى نتائج إيجابية تعززامالئمة الستخدام الماء مم حقوق وضع وآذلك األخرى للمياه األنواع و والصناعة
   .االقتصادي النمو تحسن وآذلك المنطقة في والصحة

  
  حميةمال مناطقال
 محمية هي  اعتمادًا على الجداول الناتجة الرئيسية الخطة ضمن بناؤها المخطط والمنشآت والمرافق طبيعية المحميةال المناطق مواقع 
. على الترتيب عسير منطقة من واألخرى الباحة منطقة من بالقرب األولى دراسةال منطقة في الواقعتان رياضال ومحمية ، شدا لجب

 المناطق هذه مثل في للتواجد مصممة ليست التحليةحطات وم األنابيب خطوط ، آالسدودللمياه  ساسيةاأل لمنشآتعالوة على ذلك فان ا
  .الطبيعية المحميات على آبيرة آثارأية ب التنبؤ يتم لم لذلك. أساسًاالمحمية

  
  التخفيف وبرنامج الطبيعية البيئة على التأثير
 خطوط ، السدود(المائية المتعلقة بها  المنشآت استخدام على يعتمد ةالرئيسي ةالخط في تجددةالم المائية لمواردل ةالمتكامل نميةتان ال

  قترحي غير أنه اعتمادًا على نتائج الدراسة  .والكهرباء المياه وزارة قبل من البناء أو تخطيطال قيد أو ، سابقًامبينةال) الخ ..األنابيب
  و عالوة على ذلك فقد أجرى الفريق الدراسي . تحلية محطاتو أنابيب خطوط سدودًا، تتضمن إضافية منشآت إنشاءالدراسي  الفريق
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  .الداخلية  البيئية الظروف على حجم ًااجتماعي – ًابيئي ًااستطالع الرئيسية الخطة ضمن
   

ياء  من العديد هناك آانت قدل ر  األش دة  غي ي  المسح  خالل  المؤآ صادي  -البيئ د            االقت تمكن من تحدي سبب عدم ال ع الب صاميم لاو   مواق و  ت
  .بدقةالمدروسة قدرة لا

ا  بما حديثًا المقترحة المنشآت أن المتوقع من إنهغير سدود،  فيه ة  محطات و األنابيب  خطوط  ال سبب  أن التحلي أثيرات  بعض  ت ضارة  الت  ال
   الخ..تاوالنبات اتالحيوان على حدث ضررًاتقد  ،و آذلك واالهتزازت تحدث الضوضاءو  مؤقتًا تلوثًا قد تلوث المياهالتي 

  .هاحدوث المحتمل السلبية آلثارا تلك من التخفيف إجراءات تطبيق الرئيسية ةالدراس خطة االعتبارفي بعين أخذ فقد بالتالي،
  

  اتباعها الممكن البديلة السيناريوهات
  ):SEA (البيئي التقييم إستراتيجية على بناًء التالية الثالث السيناريوهات اختبار تم
    

  )الرئيسية  الخطةتنفيذ بدون (صفر الخيار سيناريو: ) 1( الحالة
  )الرئيسية  الخطةتنفيذ مع (الرئيسي المخطط سيناريو: ) 2( الحالة
  ).فقط التحلية مصانع طريق عن المائي اإلمداد زيادة (البديل السيناريو : ) 3( الحالة

  
 اإلمداد في النقص بسبب االجتماعية البيئات بعض إتالف مكنالم ومن الحالية، الطبيعية البيئة على المحافظة سيتم )1( الحالة ضمن
 اآلثار بسبب الحراري االحتباس على سينعكس وهذا الهواء آتلوث محلي بتلوث يتسبب أن فيمكن )3( الحالة  أما بالنسبة لتنفيذ.المائي
  .التحلية لمنشآت والمعقدة العديدة

  
   توصيات
سي ةالخط مراحل ضمن م ةالرئي تم ل د ي ع تحدي اء مواصفات  أو مواق شآتا بن قلمن انية أو المراف ة  الخرس ةالمقترح ي الدراس ة  ف  ،بدق

رح  الدراسي  جايكا  فريق  فان   وعليه .IEE، فإن الدراسة تمت على مستوى        المعلومات المتوفرة  محدودية وبسبب ذلك إلى باإلضافة يقت
سعودية  العربية على المملكة  ار     أن   ال ين االعتب ذ    تأخذ بع اعي  يمتقي تنفي ي  اقتصادي  – اجتم ر  وبيئ ى  يًالتفص  أآث ة  عل  المدروسة  المنطق

  . الدراسة هذه من االنتهاء بعد المقترحة المنشآتبناء ب هاتأثرالمتوقع 
 من فانه) 2 الملحق-2001عام  (العامة البيئية والقوانين القواعدفيذ القانون الدولي لتن من) 5 (المادة وعالوة على ذلك فانه اعتمادًا على 

) ومحطات التحلية األنابيب خطوط آالسدود،( الحديثة المقترح بنائها  على المنشآت  البيئية معاييربال المتعلقة تشريعاتال المتوجب تطبيق 
 – ًابيئي  استطالعًا السعودية العربية المملكة تنفذ فريق جايكا الدراسي أن من أجل ذلك يوصي  .عنها الناتجة ةالبيئي رااألثتقدير  من ثم   و ،

ار    المناطقالبيئية الداخلية في     الظروف على حجم اجتماعيا   ال الدراك اآلث ستقبالً     الرئيسية بشكل شامل و فع ضارة الممكن حدوثها م  ال
  .بسبب قيام هذه المنشآت
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  الفصل السابع 
توصياتال  
 

  للدراسةتنفيذ المشاريع المقترحة في الخطة الرئيسية) 1 (
. الخ... و إستراتيجية المياه الوطنيةةسي أولية آخطة التطوير الوطني الخمتم إعداد الخطة الرئيسية للمياه استنادًا إلى خطط وبرامج  
 الباحة ة و الزراعية الى المناطق الثالثليدية بشكل مالئم إلمداد المياه البلديوذلك بهدف تطوير الموارد المائية التقليدية وغير التق

. لرخاء االجتماعي االقتصادي وتأمين حياة آريمة  للمواطنين في المناطق الثالث اعسير وجازان من أجل تحقيق  
آهدف زمني ) 2035( مستهدفة عام الثق الثتقترح الخطة الرئيسية خطة منطقية تعالج مسألة الطلب على المياه وإمدادها في المناط

في أثناء مرحلة التحضير للخطة الرئيسية أخذ بعين االعتبار اآلراء . هاعتمادًا على اإلطار اإلجتماعي اإلقتصادي في آل قطاع على حد
.و النصائح المختلفة التي طرحت في اجتماعات أصحاب المصلحة المعنيين  

 
عدة ضمن هذه العملية تعتبر مفيدة وهامة للمواطنين في المناطق المدروسة ألنها تقترح حلوالًً أو حدود اً إن الخطة الرئيسية للمياه والُم

.م مع الجدول الزمني التنفيذيءللقضايا المائية في الوقت الحالي وفي المستقبل أيضًا، لهذا يوصى بتنفيذ المشاريع المقترحة بما يتال  
 

ميم حجم إمدادت المياه من السدودإعادة التأآيد على ضرورة تص) 2(  
بناًء على دراسة التوازن المائي ) غوران، نعمان، هبغا، يبا وخولب(قام فريق الدراسة بفحص مشاريع السدود الجديدة في خمسة أودية   

المشاريع غير مالئمةالتي نفذت ضمن هذه الدراسة بيد أن آًال من فريق الدراسة ووزارة المياه والكهرباء توصلوا إلى نتيجة أن هذه   
 التي أخذت بعين جيولوجية والطبوغرافية بالتالي فإن جميع السدود- آمشاريع الجديدة وذلك بحسب الظروف الهيدرولوجية، الهيدرو

ة المياه سة الخطة الرئيسية هي السدود الموجودة حاليًا والتي قيد البناء و أيضًا المخطط إلنشائها مستقبًال من قبل وزاراالعتبار في درا
.والكهرباء  

 
لذلك فانه ينبغي قبل . استخدمت الخطة الرئيسية تصاميم آميات إمدادات المياه عند آل سد والمدروسة من قبل وزارة المياه والكهرباء

ينها آافيةبتأم تشغيل أي سد على وزارة المياه والكهرباء أن تتأآد فيما إذا آانت آمية المياه المصممة و المفترض أن يقوم هذا السد  
 لتغطية االحتياجات المائية المحلية والزراعية و آافية أيضًا لتعويض مستخدمي المياه الحاليين، وآذلك يتوجب على وزارة المياه 

.قواعد تشغيل السدود الموجودة ودليًال للسدود الجديدة تشرح فيها والكهرباء أن تعد آتيبات  
آورة أعاله والمنشودة من وزارة المياه و الكهرباء ينصح الفريق الدراسي لجايكا بالنقطتين ومن أجل التأآيد على عمليات التحضير المذ

:التاليتين  
ادراك فعالية عمليات مزج ) 2تطبيق أنظمة المحاآاة الكومبيوتر ية الثالثية األبعاد لتقيم آميات المياه المستديمة الممكن تطويريها ) 1 

).اه الطبقات الجوفيةخزانات السدود وخزانات مي(المياه   
 

الترويج إلعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة) 3(  
 في المدن الرئيسية للمناطق المستهدفة بالخطة الرئيسية، يتم تنفيذ مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي من قبل وزارة المياه

3R مياه الصرف الصحي المعالجةإلعادة استخدام  لخطة الرئيسية تطبيق المبدأ الثاني من مبادئ ال والكهرباء، و هنا تقترح ا  
علمًا أن مياه الري قد تتشكل المستخدم األآبر لمياه .  لتحل محل المياه المحلية ومياه الحدائق وآذلك مياه التبريد الصناعية ومياه الري

 الصحي المعالجة المستخدمة فيهما الصرف الصحي المعالجة حيث أنه في آل من منطقتي عسير والباحة، تقدر آميات مياه الصرف
. من آميات مياه الري المستهلكة على الترتيب25% و 20%بحوالي   

 
و يقتح الفريق الدراسي أيضًا تعزيز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في المناطق المرتفعة والجبلية بحيث يتم توزيع المياه فيها 

. بشكل يتالءم مع طبوغرافية تللك المناطق  
 

 اآلبار بمياه تغذيةو في منطقة جازان فانه ينصح بتطبيق مشروع منع تسرب مياه البحر الى الداخل بواسطة استخدام فكرة إعادة 
و لكن قبل البدء في هذا المشروع يوصى بإجراء دراسة جدوى على مياه , الصرف الصحي المعالجة المشروحة سابقًا بالتفصيل  

.المنطقةالصرف الصحي المعالجة في تلك   
  
دراسة مستقبلية لمحطتي تحلية إضافيين ضمن خطة اإلمداد المائي ) 4(  

ا إن مخطط اإلمداد المائي المقترح ضمن الخطة الرئيسية يستهدف المياه المحلية واالقتصادية حيث أن المصادر المائية المعتمدة لهذ
 .ية ومياه البحر المحالةالغرض هي المياه السطحية و الجوفية المتجددة و الجوفية األحفور

        وفي الوقت الحاضر تقوم المؤسسة الوطنية لتحليةجدوىفي أوقات الجفاف الشديدة تصبح تحلية مياه البحر أآثر المصادر المائية 
  .تطويراستطاعتها االنتاجية و توسيع شبكة توزيعهابالعمل على  ون المياه المحالة للمناطق الثالثالمياه المالحة بتأمي

 
طة الرئيسية مخزون المصادر المائية المتجددة وحددت آميات المياه المطلوبة مستقبًال وخلصت إلى نتيجة أن تناولت دراسة الخ

  .مخزون المصادر المائية المتجددة غير آاف لتغطية آل آميات المياه المطلوبة
 

ر في التوسع بإنتاجها وذلك من أجل تلبية آميات المياه المحلية وبشكل مؤآد ستقوم المؤسسة الوطنية لتحلية المياه المالحة باالستمرا 
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 مرات من عمليات الحصول المياه المتجددة و 4 أو 3ً بما أن تكلفة عمليات تحلية المياه ال تزال أعلى بـ .والصناعية المطلوبة مستقبال
 محطات التحلية الجديدة بالقرب من مناطق استهالك المياه فإنه من المستحسن بناء, مع مالحظة أن تكلفة إيصالها للمستهلكين عالية جدًا

.لتقليل مسافة وتكلفة نقل المياه  
و بناء عليه فان الخطة الرئيسية تقترح تشييد محطتي تحلية جديدتين األولى عند الدوقة في منطقة مكة والثانية عند صبيا في منطقة 

.على آل منهما باجراء دراسة جدوى  يوصىتنفيذ هذين المشروعين لكن قبل البدء في .جازان  
 

إدارة اإلحتياجات لمياه البلدية) 5(  
(LCD ( فيما يخص إدارة الطلب على إمدادات المياه البلدية تقترح الخطة الرئيسية بعض اإلجراءات التشجيعية لتخفيض   

) 2 ةالتعريف بأدوات التوفير المائية الحديث) 1النقاط اآلتية و الممكن تلخيصها في "  آمية المياه المستهلكة يوميًا للفرد الواحد  "   
تحسين الوعي العام ) 4معدل إعادة تكرير المياه في المصانع مراجعة التشريعات الخاصة ب) 3مراجعة تسعيرة المياه ونظام جمعها 

. إلدراك أهمية المحافظة على المياه وذلك عن طريق التثقف و التعليم  
 

التخطيط لتجديد ) 1لخطة الرئيسية تشجيع إتخاذ إجراءات أخرى إلنقاص نسب التسرب في خطوط شبكة األنابيب منها وآذلك تقترح ا
.التعريف بتقنيات تشخيص التسرب المائي) 3تحسين قياسات التدفق ) 2خطوط األنابيب التالفة   

 
هائية تبين بوضوح أن تكلفة منع المياه من نأن النتائج الوعلى الرغم إن اإلجراءات التي ذآرت أعاله تحتاج إلى استثمار مادي، اال 

وعليه فان فريق جايكا , الهدر ما تزال اقتصادية جدًا اذا ما قورنت بتكلفة بناء السدود المطلوبة للحصول على نفس الكمية من المياه
ياه بتنفذ إجراءات التحكم المائية الدراسي ينصح آل المنظمات المعنية بشؤون المياه بأن تطبق نظام إدارة الطلب على الم

. LCD    آمية المياه المستهلكة للفرد في اليومللتقليل من نسبة
 

إدارة اإلحتياج لمياه الري) 6(  
والدراسة المتضمنة في الخطة الرئيسية . الموارد المائية المخصصة للري هي موارد المياه المتجددة ومياه الصرف الصحي المعالجة

 وذلك باستخدام المياه 2035 في منطقتي الباحة وعسير يمكن المحافظة عليه حتى عام 2007 الزراعة في عام أظهرت بأن مستوى
المنطقة األولى زراعيًا ضمن المناطق (وأن الزراعة في منطقة جازان , المتجددة ومياه الصرف الصحي المعالجة في آلتا المنطقتين

حتى و لو استخدامت فيها الموارد المائية المتجددة والمياه )  2035( واها في ذلك العام اليمكن الحفاظ على مست) الثالثة في المملكة
.المعالجة معًا  

 
تحويل نوعية الزراعة إلى ) 2الترويج لوسائل الري الحديثة ) 1بالنسبة لمنطقة جازان بالتحديد ينصح بإدارة اإلحتياج للمياه آما يلي 

. تشجيع استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ) 3"  335" اًء على قرار وزارة الزراعة رقممحاصيل ذات متطلبات مائية قليلة بن
بالتالي إن لم يتم التوصل الى حلول للمشاآل الزراعية في منطقة جازان فانه ينصح باستبدالها ببنى صناعية من شأنها أن تؤمن فرص 

فمثًال في المستقبل يمكن استخدام مشروع , المياه أو غيرها من األسبابعمل جديدة للمزارعين في حال توقفهم عن الزراعة بسبب شح 
باإلضافة إلى ذلك، عند تنفيذ التحويل من الهيكل الزراعي . مدينة جازان االقتصادية بعد انتهائه لتقديم فرص عمل للمزارعين مستقبًال

 لتأمين حياة آريمة لهم تتماشى مع ةالصغيرالقطاعات  رعيروري اتخاذ االعتبارات السياسية لمزاالى الهيكل الصناعي، فانه من الض
. حياتهم التقليدية السابقة  

 
 NNWRC نشاء الـمؤسسة الوطنية لمصادر المياه الطبيعية إلدراسة جدوى ) 7(  

إدارة فعالة اقتصادية تطبيق ) 1تقترح نتائج الدراسة في الخطة الرئيسية العديد من التوصيات منها , بالنظر لمبادئ إدارة المياه الكلية
تجمع مصادر المختلفة آلها من المياه متجددة و مياه البحر المحالة و مياه الصرف الصحي المعالجة وأخيرًا المياه الجوفية األحفورية 

نطقة عند توفير التسهيالت الالزمة لإلمدادت المائية ضمن آل م)  3إدارة الموارد المائية الموجودة ضمن آل منطقة بشكل مستقل ) 2
حصول نقص مائي غير اعتيادي أو حالة وقوع خلل في التوازن المائي بين اإلحتياج للمياه و إمداداتها المتوفرة  آما هو الحال في 

المناطق الجافة ذات التوزيع الغير المتساوي للمياه فيها أو ذات التغير السنوي الحاد بكميات أمطارها الهاطلة أو ذات الفصول السنوية 
. متنوعةال  
 

منظمة الجديدة آشرآة وطنية لصادر المياه الطبيعية تلعب دورًا جوهريُا في  إنشاء هذه التقترح الخطة الرئيسية   
 إدارة المصادر المائية و تهدف الى تنفيذ مشاريع تطوير مصادر المياه المتجددة والقيام بأعمال التشغيل والصيانة لمرافقها  و آذلك 

. ألمرباسسات المياه المعنية التنسيق بين آل مؤ  
 

وآذلك توضح الخطة الرئيسية بشكل تفصيلي أمور التفويض واألنشطة المتعلقة بإدارة المصادر المائية للشرآة المقترحة بين 
   .ت الصلةوالكهرباء ومكاتبها اإلقليمية في مناطق المملكة و الوزارات األخرى ذا المؤسسات المعنية بالشؤون المائية آوزارة المياه 

تحقيق  إدارة متكاملةباجراء دراسة جدوى على الشرآة المقترحة مؤآدًا أهميتها في  لجايكا يوصى الفريق الدراسيومن أجل ذلك     
. للمياه في منطقة الدراسة  

  
RWLP ) خط حياة مياه البحر األحمر(تنفيذ مشروع لدراسة جدوى ) 8(  

الجانب االقتصادي) 1: جانبين مهمينوذلك بناًء على البحر األحمر خط حياة مياه يقترح فريق الدراسة مشروع   
لجانب الفني لتأمين آميات المياه الضرورية في المناطق المستهلكة بشكل آافي وعلى نطاق واسع من مصادرا) 2 ذات آلفة أقل لتأمين مياه 



  دراسة الخطة الرئيسية لتنمية الموارد المائية المتجددة في
ةالمنطقة الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودي  

)ملخص التقرير(مسودة التقرير النهائي                                                                                                                ة ودشرآة ياتشييو الهندسية المحد  
  شرآة سانيو لالستشارات

S-7-3 

بوبي شبكى مكثف لنقل المياه بشكل فعال في جميع أنحاء  للمياه مختلفة والتي من المخطط لها ان تكون متصلة مع بعضها ضمن نظام أن  
.المملكة  

 
   نوعه في المملكة العربية السعودية من ناحية حجمه ووظيفته الهامة في جمع و إستخدامألنه يعد األول من إن هذا المشروع هام جدًا 

    لذلك ينصح فريق الدراسة .   يربط بين أربعة مناطق رئيسيةمياه البحر المحالة والمياه المتجددة معًا ضمن نظام توزيعي متكاملمن آًال 
.العمل على إجراء دراسة جدوى عليه بأسرع وقت ممكن  
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