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ملخص البحث
حياة  فال  احلياة،  اأ�صباب  من   جوهر  املاء  يعترب 

بدون ماء، ولأنه يوؤثر على الأنواع املختلفة لالأن�صطة الب�صرية 

املائية  الحتياجات  وهذه  التنموية،  املجالت  يف  املرتبطة 

لال�صتعمال تعود اإىل زيادة عدد ال�صكان العاملي الذي �صاهم 

وتدل  الأر�صية،  الكرة  اأجزاء  من  كثري  يف  املياه  ندرة  يف 

الإح�صاءات اأن عدد ال�صكان العاملي كان حوايل 2.5 بليون 

ن�صمة بلغ حوايل 7 بليون ن�صمة ما بني عامي 1950م و 2000م 

بليون   8.5 حوايل  اإىل  2025م  عام  يبلغ  اأن  املتوقع  ومن   ،

ن�صمة. 

ما  للفرد  العاملي  للمياه  ال�صتهالك  معدل  يرتاوح 

2006م  اأنه يف عام  اليوم ويف حني  500 لرت/  اإىل   200 بني 

اإىل  املياه  من  الدويل  البنك  تقدير  ح�صب  الحتياج  �صيكون 

النحو التايل:

1- الحتياج الزراعي اأكرث من 9 ماليني م3.  

2 - الحتياج الب�صري حوايل 900 مليون م3. 

3 - الحتياج ال�صناعي حوايل 4 ماليني م3.

يرتاوح معدل ال�صتهالك

هناك  اأن  القادمني  العقدين  خالل  املتوقع  ومن 

م�صكلة حتدث لالإمداد املائي مع نق�ض يف كمية املياه واأي�صًا 

من حيث التوعية لها، وهذا يدل على تزايد الطلب على املياه 

ت�صاعد  اأخرى  م�صادر  عن  البحث  اإىل  توؤدي  مما  العذبة، 

على �صد العجز املائي من املياه العذبة، وقد قامت درا�صات 

وكانت  الأمر،  لهذا  وداعية  جديدة  م�صادر  عن  البحث  يف 

من  منتقاة  مياه  با�صتخدام  العجز  هذا  لتفادي  التو�صية 

ال�صرف ال�صحي، واأي�صًا حتلية مياه البحر.  

تعترب اململكة اإحدى الدول التي اهتمت بالبحث عن 

اأو  قليلة  حارة  مدارية  منطقة  يف  تقع  وهي  خا�صة،  م�صادر 

لهذا  دائمة،  اأو بحريات  اأنهار  بها  توجد  الأمطار، ول  نادرة 

اهتمت اململكة بالبحث والتق�صي عن بدائل ل�صد العجز املائي 

بها، واأي�صًا حث ال�صكان على الهتمام والت�صدد على الرت�صيد 

املائي لأنه يعترب يف هذه احلالة غايل الطلب والتكلفة. 

بداية توحيدها  ال�صعودية يف  العربية  اململكة  كانت 

مكتفية باملياه لي�ض لتزايد الت�صاقط اأو لوجود اأنهار اأو بحريات 

ولكن لقلة ال�صكان، الذي كان عددهم حوايل ل يزيدون عن 

– �ض64(  )م�صخ�ض  1932م  عام  يف  ن�صمة  مليون   3 اأو   2

ن�صمة،  ماليني   7 حوايل  اإىل  1974م  عام  يف  العدد  زاد  ثم 

وهو الإح�صاء الأول )نها ال�صريف – �ض107( ثم و�صل اإىل 

حوايل 16.948.388 مليون ن�صمة يف عام 1413هـ )الباحث، 

وزارة التخطيط(، ولهذا التزيد امل�صطرد لعدد ال�صكان زاد 

الطلب على املياه لتلبية احتياجات ال�صكان. وكما هو معروف 

الطلبات  تغطي جميع  اأن  ت�صتطيع  ل  الطبيعية  امل�صادر  فاإن 

الحتياجية للمياه، فقامت وزارة الزراعة واملياه بالبحث عن 

م�صادر مياه جديدة لتفي بالإمدادات املائية، فاهتمت بتحلية 

مياه البحر الذي كان بدايته يف عهد املغفور له )اإن �صاء اهلل( 

امللك عبدالعزيز الذي اأمر باإن�صاء جهاز تكثيف لتقطري مياه 

التي  املحالة  باملياه  جدة  مدينة  لإمداد  )كندا�صة(  البحر 

اإمداد املدن ال�صاحلية باملياه والتي  تعترب اخلطوة الأوىل يف 

اتبعتها امتدادات للمدن الداخلية فيما بعد. 

واأي�صًا  املياه  من  امل�صدر  هذا  ا�صتخدام  يعني  ول 

بع�ض  ووجود  وا�صتخدامه  ال�صحي  ال�صرف  مياه  تنقية 

بق�صميها  اأو اجلوفية  ال�صطحية  املياه  الطبيعية من  امل�صادر 

اأو  املنزيل  لال�صتخدام  ال�صاحلة  باملياه  وفرة  )الباحث(، 

الزراعي اأو ال�صناعي، بل هذا يركز على اأن تفكر الدولة يف 

اتباع �صيا�صة تر�صيدية يف ا�صتهالك املياه واتباع طرق حديثة 

مياه  كميات  ت�صتهلك  ل  حما�صيل  زراعة  اأو  الري  عملية  يف 

كثرية. 

التي  التو�صيات  من  عدد  اإىل  الباحث  تو�صل  فقد 

ال�صيا�صة  املياه من خالل نطاق  ت�صاهم يف تر�صيد  اأن  ميكن 

املائية املتبعة يف اململكة العربية ال�صعودية ومن اأهمها: 

الأودية  اأهمية  ح�صب  ال�صدود  باإن�صاء  الهتمام 

والحتياج لها. 

ال�صحي  ال�صرف  مياه  ا�صتخدام  يف  الهتمام 

غري  يف  واملنزيل  وال�صناعي،  الزراعي،  الن�صاط  يف  املعالج 

الطبخ وال�صرب. 

عند  املنازل  يف  مائية  عدادات  و�صع  على  الت�صدد 

تو�صيل املياه اإليها وكذلك يف امل�صانع. 

ال�صخ  املحطات  من  املياه  تو�صيل  �صبكات  حتديث 

لتحلية مياه البحر اإىل املنازل يف املدن والقرى و�صيانتها. 

واهلل من وراء الق�صد … ،،،

الباحث 
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Abstract
Water is important for mankind, animals, plants, 
industry and all areas of development, though man 
has been reckless about the use at natural water by 
all means. That was because of the small number 
of in habits and the permittivity of knowledge and 
science. 
World population rate is increasing which means 
that thereque bigger and demed for water as well. 
Saudi Arabia suffers from water problems at the 
present time; the shortage of water resources, the 
increasing population, and the rapid industrial 
progress in the kingdom. This situation has 
resulted in a big demand for water. Hence an idea 
was initiated for finding new sources of water to 
support the natural water resources. Making use 
of modern technology, the government thought of 
desalination. 
The first steps in establishing a water industry and 
sed water desalination projects were made through 
building two water desalination plants in 1969, 
in the cities of Wajh and Doba, which lie on the 
western coast of the kingdom. Other desalination 
plants were established one after another, so that 
there are now 27 water desalination projects which 
produce more than 750 million gallons at potable 
water daily. 

Some of these projects are of dual purpose; for 
besides producing drinking water, they produce 
electricity, 4000 MW of electric power has been 

produced from water desalination plants. 
The researcher has come up with same 
recommendations. These recommendations can 
contribute in consuming water in the kingdom of 
Saudi Arabia. They are as follows: 
Constructing dams on big valleys. 
Using the treated swage water in agriculture, 
industry and for washing in homes. 
Up dating and maintaining water pipe line of the 
cities.
 In stalling water meter in houses, and factories.
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مـقـدمـــة:
�َصْيٍء  ُكلَّ  امَلاِء  ِمَن  )َوَجَعْلَنا  وتعاىل:  �صبحانه  يقول 

يجب  الآية20}.   – الأنبياء  {�صورة   .) ُيوؤِْمُنوَن  َفاَل 
َ
اأ َحٍيّ 

التمعن والتوقف عند هذه الآية لنعلم اأن املاء مادة عجية لها 

لالإن�صان  كذلك  ومهم  حي  كائن  كل  حياة  هام جدًا يف  دور 

من  �صر  فاملاء  لذا  و�صرابه،  غذائه  يف  حياته  قوام  ويعترب 

اإل  قدرها  يعرف  ول  احلية  الكائنات  جلميع  احلياة  اأ�صرار 

عند فقدها، وبدون املاء ل تكون هناك حياة على الأر�ض. 

الع�صور  منذ  بداأ  البحر  مياه  بتحلية  والهتمام 

الوقت  اإىل  وا�صتمرت  والرومان  الإغريق  عند  القدمية 

احلا�صر مع تطور التقنية يف كل مرحلة من مراحل ا�صتخدام 

مياه البحر لل�صرب، وما زالت الأبحاث تقدم تطورًا للتقنيات 

املن�صاآت  باإقامة  التكلفة  قلة  على  ي�صاعد  ما  اإيجاد  حماولة 

مراحل  ت�صببه  الذي  التلوث  قلة  مع  البحر  مياه  لتحلية 

التحلية.  

وحتاول اململكة �صد نق�ض مواردها املائية بالعتماد 

على املياه اجلوفية وحتلية مياه البحر. ونظرًا، لت�صاع م�صاحة 

اململكة وموقعها املداري جعلها من اأكرث البلدان حاجة للمياه، 

فاأرا�صيها جتمع بني ق�صوة الطبيعة واملناخ )�صكل: 1(، مما 

بعني  واأخذه  بالأمر  الهتمام  القدم  منذ  بامل�صئولني  حدى 

العتبار مما �صاهم يف بذل اجلهود لإيجاد تكنولوجيا وتقنيات 

جديدة لتحلية مياه البحار، ويف اأقل من ثالث عقود اأ�صبحت 

من �صمن الدول التي ا�صتخدمت تكنولوجيا حتلية مياه البحر 

من حيث نوعية خدماتها العامة يف �صبيل تاأمني مياه ال�صرب 

للمواطن، وقد اأدركت اململكة اأن احتياجاتها من املياه العذبة 

�صتكون كبرية م�صتقباًل، اأن�صاأت وزارة الزراعة واملياه، يف عام 

1385هـ/1965م مكتبًا لدرا�صة اجلدوى القت�صادية لإن�صاء 

حمطات لتحلية مياه البحر وتوليد الطاقة الكهربائية، ومن 

ذلك الوقت بداأ العمل يف جمال حتلية مياه البحر وال�صتفادة 

عام  ويف  ال�صتخدامات،  جلميع  اأو  فقط  �صرب  كمياه  منها 

وكالة  اإىل  ت�صميته  وتغريت  املكتب  تطور  1394هـ/1975م 

ل�صئون حتلية مياه البحر املاحلة، ف�صدر مر�صوم ملكي عام 

1394هـ باإن�صاء املوؤ�ص�صة العامة لتحلية املياه، حيث انبثق عن 

هذه املوؤ�ص�صة م�صاريع حتلية عمالقة على �صواحل اململكة. 

مياه  لتحلية  املحطات  من  العديد  اأن�صاأت  فقد 

والغربي  العربي  ال�صرقي على اخلليج  ال�صاحلني  البحر على 

على البحر الأحمر لإمداد املياه للمدن ال�صاحلية والداخلية، 

ال�صحي  ال�صرف  مياه  تنقية  حمطات  اإقامة  اإىل  بالإ�صافة 

لال�صتخدام الزراعي وال�صناعي، اإن�صاء ال�صدود على الأودية 

املائي  العجز  �صد  منها  الهدف  وا�صتخدامها،  املياه  حلفظ 

املياه  على  املتزايد  والطلب  ال�صكان  عدد  لزيادة  امل�صاحب 

العربية  اململكة  فاإن  معروف  هو  وكما  املجالت،  جميع  يف 

ال�صعودية لي�صت دولة وافرة املياه اأو ذات اأمطار منتظمة يف 

املياه،  قلة  م�صكلة  بروز  على  �صاعد  مما  وكمياتها  ت�صاقطها 

جديدة  م�صادر  عن  بالبحث  احلكومة  اهتمت  ولتفاديها 

تدر�ض من  التي مل  املناطق  بالدرا�صة يف  الهتمام  اأو  للمياه 

واملوؤ�ص�صة  ال�صابق  واملياه يف  الزراعة  وزارة  قامت  فقد  قبل، 

كيفية  يف  اجلاد  بالبحث  حاليًا  البحر  مياه  لتحلية  العامة 

باملياه  املدن  لإمداد  مائي  كم�صدر  البحر  من  ال�صتفادة 

العذبة حتى و�صلت املحطات املقامة على �صواحلها اإىل اأكرث 

 3( يوميًا  جالون  مليون   790 من  اأكرث  تنتج  حمطة   30 من 

مليون م3 يوميًا( بالإ�صافة اإىل اإنتاج الكهرباء ل�صتخدامها 

ميجاوات.   400 من  اأكرث  بحوايل  قدرت  وامل�صانع  املدن  يف 

)تقرير من املوؤ�ص�صة العامة لتحلية مياه البحر – الريا�ض يف 

عام 1416هـ/1996م(. 
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�صكل رقم )1( موقع اململكة العربية ال�صعودية

هدف الدراسة: 
كان الهدف من ا�صتخدام تقنية حتلية مياه البحر 

هذه  اأهمية  واإبراز  املائية  امل�صكلة  ا�صتفحال  من  للتخفيف 

التقنية كم�صدر جديدًا للمياه كالآتي: 

اجلوفية  املياه  ا�صتهالك  على  ال�صغط  تقليل  اأ-   

وق�صرها على الأن�صطة الزراعية.

املياه  على  الطلب  تزايد  على  ال�صوء  اإلقاء  ب- 

والحتياجات امل�صتقبلية. 

املنازل  يف  التحلية  مياه  ا�صتخدام  يف  الت�صدد  ج- 

عليها  واملحافظة  الرت�صيد  اأ�صاليب  واإتباع  مع  غريها  دون 

وبناء خزانات �صفلية وعلوية باملنازل حلفظها من ال�صياع مع 

الهتمام ب�صيانتها ونظافتها من قبل الأهايل.

د - اإبراز اأهمية ميـــاه حتليـــة البحــــر ل�صــــد العجز 

اأو  املتجددة  اجلوفية  املياه  حمدودية  اأو  لقلة  وذلك  املائي 

وتنمية  بالرت�صيد  املائية  للميزانية  الأهمية  اإبراز  مع  غريها 

املوارد املائية الأخرى. 

   أهمية استخدام تقنية تحلية مياه البحر في المملكة العربية السعودية من وجهة جغرافية المياه     د. �صعيد بن �صويلم الرتكي

4041



العـدد الثانى        2010

مشكلة الدراسة:
ترتكز هذه امل�صكلة بوجه عام يف نق�ض اإمداد املياه ب�صكل 

كبري وذلك ملحدودية املياه اجلوفية والإ�صراف يف ا�صتخدامها 

التنمية  اأوجه  واأثر ذلك على  دون الهتمام بالرت�صيد املائي 

وغريها(،  ال�صناعية  اأو  الزراعية  و)الأن�صطة  القت�صادية 

مما له اأثر �صلبي على الأمن املائي يف اململكة.

جديدة  تقنيات  عن  البحث  ظاهرة  على  ال�صوء  اإلقاء  مع 

التلوث  وازدياد  املياه  قلة  م�صكلة  لتفادي  البحر  مياه  لتحلية 

البحري.

تساؤالت الدراسة: 
تندرج اأهم الت�صاوؤلت الدرا�صة احلالية والتي حتتوي على 

اإجاباتها امليدنية على فر�صيات يتم اختيارها يف منت البحث 

يف التايل: 

- هل جنحت حتلية مياه البحر يف تقليل العجز املائي يف 

املدن؟

اأ�صهام حمطات حتلية مياه البحر يف التعوي�ض  - ما مدى 

عن اإ�صتخدام املياه اجلوفية؟

اإىل  الدرا�صة  اأ�صارت  التي  املن�صاأة  املحطات  ن�صبة  ما   -

اإن�صائها؟

- ما هي الآثار ال�صلبية املتوقعة لإن�صاء املحطات على املدى 

البعيد؟ 

أهمية الدراسة: 
املياه  اإظهــــار م�صكلة  الدرا�صـــة يف  اأهميــــة هذه  وترتكز 

البدائل  لإيجاد  الهتمام  مع  امل�صكلة  ملعاجلة  وتفاقهما 

املمكنة ل�صد العجز املائي والتعرف على طرق املحافظة على 

لتحقيق  عليها  واملحافظة  وتنميتها  املياه  موارد  ا�صتمرارية 

اأمنها املائي ب�صكل جاد والذي يعترب مطلبًا وطنيًا هامًا.

منهج وأسلوب الدراسة: 
على  اأغلبـــه  ويف  الو�صفـي  املنهــــج  الباحــــث  اتبع   

�صح  ب�صبب  والتحليل  البحث  كتابة  يف  الكيفي  الأ�صلوب 

البيانات الإح�صائية التف�صيلية الدقيقة ومن هذه الأ�صاليب 

التي اتبعها يف جمع البيانات:

العمل امليداين: وذلك بزيارة العديد من حمطات التحلية 

للوقوف على الظاهرة على الطبيعة وجمع البيانات عنها ومن 

اأ�صهر املحطات حمطة ال�صعيبة يف الليث على البحر الأحمر، 

وحمطة العزيزية باخلرب على اخلليج العربي. ملعرفة التقنية 

احلديثة امل�صتخدمة يف حتلية مياه البحر. 

املياه  وزارة  تقارير  من  عليها  حت�صل  التي  البيانات 

اململكة  يف  البحر  مياه  لتحلية  العامة  واملوؤ�ص�صة  والكهرباء 

العربية ال�صعودية.

البيانات التي ح�صل عليها من ا�صدارات كتاب "الإح�صاء 

العام،  الإح�صاء  اإدارة  ال�صعودية"  العربية  للمملكة  العام 

وزارة املالية والقت�صاد الوطني. 

املوؤ�ص�صة  وتقارير  البيانات  تفريغ  ي�سمل:  املكتبي  العمل 

ال�صخ�صية  املقابالت  ومن حتليل  البحر  مياه  لتحلية  العامة 

مع امل�صئولني املتخ�ص�صني باملوؤ�ص�صة العامة. 

التطور التاريخي لتقنية تحلية مياه البحر
اأ- تعريف حتلية مياه البحر: 

تعترب عملية التحلية، اأنها الطريقة التي ميكن بوا�صطتها 

الطعم.  عذبة  الأمالح  من  نقية  مياه  اإىل  املالح  املاء  حتويل 

وللتحلية اأ�صماء عدة منها: الإعذاب اأو اإزالة امللوحة. وللتحلية 

عدة طرق ولكن لنتيجها واحدة وهي اإعذاب املياه لال�صتخدام 

الب�صري. 

التاريخ  التطور  نتتبع  من  هنا  ال�صوء  نلقي  �صوف  ولهذا 

اإىل  القدم  البحر منذ  ا�صتخدام حتلية مياه  ملعرفة كيف مت 

يف  الإن�صان  ورغبة  احتياج  اإىل  يعود  وهذا  احلا�صر،  الوقت 

ففي  الزمان،  قدمي  من  عذبة  مياه  اإىل  البحار  مياه  حتويل 

القرن الرابع قبل امليالد، و�صف اأر�صطو طريقة لتبخري املياه 

عذبة  مياه  على  احل�صول  اأجل  من  البحر(  )مياه  املاحلة 

اليونانيون  البحارة  كان  الآونة  تلك  ويف  لل�صرب،  �صاحلة 

فعل  كما  ال�صفن  ظهر  على  ملوحته  اإزالة  بعد  املاء  ي�صربون 

الغري يف ذلك الزمان، ومل تكن احلاجة يف ذلك الوقت ما�صة 

لإجراء حماولت للح�صول على كميات كبرية من املياه العذبة 

يف  التاآكل  حودث  لتفادي  البخارية  املراكب  اخرتاع  بعد  اإل 

املراجل، اأما اليوم فاإن ال�صفن حتمل اأجهزة تبخري توفر لها 

العامة  )املوؤ�ص�صة  العذب.  املاء  من  جالون  األف   450 حوايل 

لتحلية مياه البحر – الريا�ض 1416هـ/1996م(. 

وبدائية  قدمية  عدة  طرق  املا�صي  يف  ا�صتخدمت  وقد 

للتعرف على الو�صائل التي بها متت اإزالة ملوحة مياه البحر 

مثل: 

الفثيل مير خاللها املاء املالح  اإ�صتخدام م�صا�صات من 

فتمت�ض خيوطها ال�صوفية امللح املذاب باملياه.

اإ�صتخدام عملية الرت�صيح بوا�صطة الرتاب الفخاري. 

اإ�صتخدام عملية التقطري باحلراري لإعذاب مياه البحر. 

وجميع املياه املكثفة على اأ�صطح باردة. 

اإىل  تعود  ال�صم�صية  باحلرارة  العاملة  املقطرات  ومناذج 
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القرن املا�صي. 

اأن  على  تدل  ذكرها  ال�صابقة  الأمور  هذه  ومن   

الإن�صان عرف حتيلة مياه البحر منذ القدم، مع ظهور اأدلة 

ال�صرب  ماء  على  للح�صول  التبخري  الطريقة  ا�صتعمال  تغري 

علي  بن  املوفق  من�صور  اأبا  امل�صلم  العامل  ذكره  ما  منها 

الو�صيلة  هو  التبخري  اإن  الوقت  ذلك  يف  قال  حيث  احلروي 

واإن العامل امل�صلم جابر بن حيان  للح�صول على ماء عذب. 

القرن  اأواخر  يف  ذلك  كان  و�صنفها  التقطري  قواعد  حدد 

ال�صابع امليالدي. 

1650م  عام  تون�ض  يف  اأقيمت  التي  املحطة  وتعترب   

اأول حمطة بداية لتحلية مياه البحر. واأخذت هذه التطورات 

ل�صتخدام التقنية لتحلية مياه تزاد مع بداية ع�صر ال�صناعة 

من  العذبة  للمياه  الحتياج  وكان  بعدها  وما  1800م  عام 

مياه البحر ملواجهة الطلب ال�صكاين له وعجز م�صادر املياه 

العلماء  قام  املائي،  الحتياج  اكتفاء  يف  للوفاء  الطبيعية 

مياه  لتحلية  وعديدة  حديثة  تقنيات  اكت�صاف  يف  والباحثني 

املاء  اإمكانية احل�صول على  اكت�صاف  تتمثل يف  كانت  البحر 

العذب بوا�صطة التربيد وكان ذلك يف عام 1936م، كما اكت�صف 

عام 1950م طريقة التبخر الوم�صي متعدد املراحل، واأي�صًا 

)املوؤ�ص�صة  العك�صي  التنا�صح  طريقة  اكت�صفوا  العام  نف�ض  يف 

العامة لتحلية مياه البحر، الريا�ض: 1416هـ-1996م(. 

القرن  من  ال�صتينات  يف  اإن�صاء،  يالحظ  �صبق  ومما 

ملرافق  حتلية  وحدات  العامل  من  عديدة  اأماكن  يف  املا�صي، 

املياه بحوايل ت�صل اإىل �صعة 8000م3 يوميًا من املياه املحالة 

)2 مليون م3/ اآيل( وكان معظم هذه الوحدات حتل بالطاقة 

الفرز  طريقة  دخلت  وقد  البحر،  مياه  لتحلية  احلرارية 

الغ�صائي الكهربائي لتحلية مياه الآبار املاحلة فوجد اأنها اأكرث 

اقت�صادية ووجدت لها عدة تطبيقات.

ب - الطرق املنا�سبة لعملية حتلية مياه البحر: 

من العر�ض ال�صابق يعطي دللة اأن عملية التحلية معروفة 

منذ القدم وكانت الإ�صكال ترتكز يف اأن العملية مكلفة وغري 

احلرارة  من  املياه  تقطري  تقنية  ا�صتخدمت  ولقد  مربحة. 

ب�صبب  ب�صيط  اأ�صابت جناح  وقد  ع�صر  التا�صع  القرن  خالل 

التكلفة املرتتبة على اإنتاج املياه العذبة )درا�صة تاريخية عن 

– 1996م(  البحر  مياه  لتحلية  العامة  – املوؤ�ص�صة  التحلية 

هناك عوامل لختبار طريقة منا�صبة للتحلية ترتكز على : 

نوعية مياه البحر )تركيز الأمالح الذائبة الكلية(، ت�صل 

كمية الأمالح الكلية املذابة يف مياه اخلليج العربي اإىل حوايل 

56000 جزء من املليون، كما اأنها ترتاوح ما بني 38000 – 

43000 جزء من املليون يف مياه البحر الأحمر. 

درجة احلرارة ملياه البحر والعوامل الطبيعية املوؤثرة فيه 

التي تركز على مراعاة ذلك عند ت�صميم املحطات حيث اأن 

املحطة تعطي املطلوب عند درجة احلرارة املختارة لت�صميم 

اأو انخف�صت درجة احلرارة عن هذا املعدل  بحيث لو زادت 

اأما  النق�صان،  اأو  بالزيادة  املنتج  كمية  على  يوؤثر  ذلك  فاإن 

البحث  وعمق  واجلزر  املد  فت�صمل  املوؤثرة  الطبيعية  العوامل 

عند ماأخذ املياه وتلوث البيئة. 

تكلفة وحدة املنتج من مياه وكهرباء، وذلك مبتابعة اأحدث 

التطورات العاملية يف جمال التحلية وتوليد الطاقة وللو�صول 

اإىل اأف�صل الطرق من الناحية القت�صادية من حيث التكلفة 

الراأ�صمالية وتكاليف الت�صغيل ول�صيانة. )الباحث(. 

وهناك اأ�صاليب علمية حديثة لعمليات حتلية املياه تتمثل يف:

-التحلية بالتقطري الوم�صي متعدد املراحل.

-التحلية بالتنا�صح العك�صي )ا�صتخدام طرق الأغ�صية(.

-التحلية بالطاقة ال�صم�صية.

-التحلية بالتحليل الكهربائي.

-التحلية بالتجميد.

-التحلية بالتاأثري املتعدد املراحل.

-التحلية بالبخار امل�صغوط.

وكما اأن معاجلة املياه متر مبراحل خم�ض هي:

التهوية والتربيد بوا�صطة اأبراج التربيد.

معاجلة الع�صر باإ�صافة اجلري وال�صودا يف اأحوا�ض الرت�صيب.

الرت�صيح بوا�صطة املر�صحات الرملية.

التعقيم بوا�صطة اإ�صافة الكلور.

من هذا العر�ض لبد من معرفة اأبرز طرق التحلية املتبعة يف 

اإنتاج املياه العذبة من البحر التي متثلت يف الآتي: 

1- حتلية املياه بطرق التقطري الوم�سي متعد املراحل: 

مع  طرديًا  تتنا�صب  ال�صوائل  غليان  درجة  تعترب 

ال�صائل  الواقع على  ال�صغط  قل  فكلما  عليها  الواقع  ال�صغط 

البحر  مياه  الطريقة متر  غليانه، ويف هذه  انخف�صت درجة 

بعد ت�صخينها اإىل غرف متتالية ذات �صغط منخف�ض فتتحول 

ويجمع  باردة  اأ�صطح  على  تكثيفه  يتم  ماء،  بخار  اإىل  املياه 

بكميات ذات الطاقة الإنتاجية الكبرية. 

وتعتمد  ال�صم�صية،  الطاقة  با�صتخدام  التقطري  طريقة 

ثم  التبخر  البحر حتى درجة  مياه  ت�صخني  عليها لال�صتفادة من 

يتم تكثيفها على اأ�صطح باردة وجتمع يف موا�صري على العموم فاإن 

لتخفي�ض  الدرا�صة  طور  يف  زالت  ما  الطاقة  هذه  من  ال�صتفادة 

با�صتخدام  التقطري  مثل  للتحلية  طرق  هناك  واأي�صًا  تكاليفها، 

املبخرات ذات الأنابيب الراأ�صية، واأي�صًا التقطري مبتعدد املراحل 

)متعدد التاأثري(، والتقطري بطريقة البخار امل�صغوط. )�صكل 2(.
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�صكل رقم)2( ر�صم بيانى ملحطة تبخري ومي�صى متعدد املراحل

امل�صدر: موؤ�ص�صة حتلية مياه البحر. 
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2- التحلية با�ستخدام طرق الأغ�سية: 

اأغ�صية  بها  ي�صتخدم  التي  العك�صي  التنا�صح  يف  املتمثل 

�صبه منفذة على �صطح غ�صاء رقيق اأو األياف دقيقة مفرغة ثم يتم 

�صغط حملول ملحي فيحدث انعكا�ض لل�صغط الأ�صموزي يزيد من 

تركيز املحلول امللحي ويتم تنقية مياه البحر من الأمالح املذابة 

فيها. 

تتكون  التي  الكهربائي،  الغ�صائي  الفرز  بطريقة  واأي�صًا 

نوعني خمتلفني  الكهربائي من خلية ذات  الغ�صائي  الفرز  وحدة 

من الأغ�صية تعرف باأغ�صية الختبار الأيوين اأمر هام ي�صمح مبرور 

الأيونات  بنفاذ  ي�صمح  والآخر  )الكاتيونات(  املوجبة  الأيونات 

الأيونات  ب�صحب  الكهربائي  التيار  ويقوم  )الأنيونات(  ال�صالبة 

املختلفة خالل الأغ�صية يف اجتاه كل من قطبي التيار الكهربائي 

)الكاتور – الأنور( بالإ�صافة اإىل حتلية املياه بطريقة البلورة اأو 

)املوؤ�ص�صة  )بورو�صي(  الكيميائية  بالطرق  املياه  وحتلية  التجمد 

العامة لتحلية مياه البحر – 1996م(. )�صكل3(.

�صكل )3( املكونات الأ�صا�صية ملحطة تناطح عك�صى

امل�صدر: موؤ�ص�صة حتلية مياه البحر. 

3- التهجني بني طرق التحلية:

احلالت  من  كثري  يف  اقت�صادية  فائدة  ذات  التغذية  تعترب 

فهي و�صيلة للجمع بني ميزات من طرق التحلية وقد يوؤدي اإىل 

اأخرى  الطرق عند دجمها مع طرق  بع�ض  اأداء  رفع م�صتوى 

اأنه يجنب تكرار املعدات  باأدائها منفردة اإىل جانب  مقارنة 

واملن�صاآت مما يقلل من التكلفة الراأ�صمالية والت�صغيلية، ومن 

اأمثلة هذه الطريقة هي تلك التي يتم اجلمع فيها بني طريقتي 

التقطري الومي�صي متعدد املراحل وطريقة التنا�صح العك�صي، 

وذلك بال�صماح بتغذية حمطة التنا�صح العك�صي مبياه التربيد 

الومي�صي  التقطري  مبحطة  ت�صخينها  �صبق  التي  املرجعة 

متعدد املراحل فريتفع اإنتاج حمطة التنا�صح العك�صي بن�صبة 

ماأخذ  من�صاآت  عن  ال�صتغناء  ميكن  حني  يف  تقريبًا   %30

قناة  حجم  وخف�ض  العك�صي  بالتنا�صح  اخلا�صة  البحر  مياه 

ومعدات �صرف مياه الرجيع من املحطتني معًا، كما اأن خلط 

املاء املنتج من التقطري وهو ماء مقطر ل يزيد تركيز الأمالح 

ينتج عنه ماء عذب ذا  30 ميلليغرام/ لرت  فيه عن  الذائبة 

حمتوى مالئم لل�صرب وال�صتخدام اليومي دون احلاجة اإىل 

جمها مع مياه اآبار ملعاجلتها من املقطرات. )�صكل 4، 5(.
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�صكل رقم )4( نظام حتلية ثالثى

امل�صدر: موؤ�ص�صة حتلية مياه البحر.  

�صكل رقم )5( مقارنة اأداء اأغ�صية التناطح فى النظام مع اأداء اأغ�صية التناطح 

امل�صدر: موؤ�ص�صة حتلية مياه البحر. 
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تطور مراحل تحلية مياه البحر: 
من  ومتعددة  كثرية  اأماكن  يف  التحلية  اأهمية   تتزايد 

جلمعية  ع�صر  الرابع  بالتقرير  ورد  ما  ذلك  ويوؤكد  العامل، 

التحلية العاملية يف يونيو 1996م وقبل اأن نو�صح موجز لهذا 

التقرير لبد من التطرق اإىل هذا التطور يف جمال التحلية 

العامل  اأنحاء  يف  تنت�صر  التحلية  حمطات  اأن  يبني  الذي 

بالآلف حيث بلغ عددها عام 1989م نحو 7536 حمطة تنتج 

نحو 13 بليون م3/ اليوم، ومتثل هذه زيادة قدرها 40% من 

ال�صرق  اأن دول  يت�صح  وكما  1986م،  لعام  الإنتاجية  الطاقة 

الإجمالية يف  التحلية  60% من طاقة  ت�صتحوذ على  الأو�صط 

العامل )تقرير لل�صركة ال�صت�صارية الأملانية، 1989م(، تتبعها 

واأفريقيا   %10 بنحو  واأوروبا   %13 بن�صبة  ال�صمالية  اأمريكا 

حوايل 7% وترتكز جميع حمطات التحلية العمالقة يف منطقة 

اخلليج العربي. 

يالحظ من هذا التقرير ال�صابق حدد اأنه حتى عام 1995م 

مت اإن�صاء اأو التعاقد على اأكرث من 11000 وحدة حتلية �صعة 

كل وحدة ترتاوح بني 100م3/ اليوم و 60000م3/ اليوم )اأي 

36420 جالونًا اأمريكيًا يوميًا – 15853000 جالون اأمريكي 

املنزلية  ال�صتخدامات  تغذي  العامل  م�صتوى  على  يوميًا( 

وال�صناعية. )جدول 1و �صكل 6(.

وت�صتخدم تنقية التحلية يف اأقطار كثرية يف املرتبة الأوىل 

الأمريكية،  املتحدة  الوليات  تليها  ال�صعودية  العربية  اململكة 

حيث بلغت �صعة حمطات اململكة حوايل 792 مليون جالون/ 

27% من  اأكرث من  يعادل  اأي ما  يوميًا(  اليوم )3 مليون م3 

�صعة اإجمايل املحطات يف العامل، كما بلغت �صعة املحطات يف 

 %15.2 بن�صبة حوايل  اليوم  3092533 م3/  اأمريكا حوايل 

جميع  العامل،  يف  التحلية  ملحطات  الإجمالية  ال�صعة  من 

البحر  مياه  حتلية  على  تعتمد  اململكة  يف  التحلية  حمطات 

اأمريكا  املقامة يف  املحطات  اأن  التقطري يف حني  با�صتخدام 

التنا�صح  با�صتخدام  امللحية  اجلوفية  املياه  لتحلية  م�صممة 

العك�صي. )�صكل 7(.  

ويذكر تقرير ملنطقة اخلليج ل�صت�صارات ال�صناعية عام 

1990م اأن عدد الوحدات للتحلية املقامة يف املنطقة و�صلت 

اإىل حوايل 1652 وحدة بطاقة اإجمالية بلغت 6.640.000 

م�صتهلك  اأكرب  من  يعد  ال�صناعي  القطاع  واأن  اليوم  م3/ 

املياه املحالة مقارنة بال�صتخدامات الأخرى حيث ت�صتخدم 

التحويلية  العمليات  من  العديد  يف  واأي�صًا  للتربيد،  املياه 

بداأت  التحلية  بتقنية  الهتمام  اأن  لوحظ  وال�صرتاتيجية، 

احتاجت  عندما  الثانية  العاملية  احلرب  خالل  1940م  عام 

جمموعات ع�صكرية كميات مائية كثرية لال�صتخدام، من هنا 

ظهرت كوامن ال�صتفادة من التحلية بو�صوح وا�صتمر العمل 

يف هذا املجال يف اأقطار �صتى. 

ال�سعة باملليون 

جالون/اليوم

ال�سعة باملليون 

م3/اليوم

ال�سعة العاملية

%  
التقنية امل�ستعملة

1950 7.4 56 التقطري الوم�صي متعدد املراحل

1080 4.1 31 نا�صح عك�صي

0.180 0.7 0.5 تاأثري متعدد

0.160 0.6 0.5 حتليل كهربائي

0.110 0.4 0.3 �صغط بخـار

3.480 13.2 %100 املجموع

جدول رقم )1( يبني اإجمايل ال�صعة ملحطات التحلية يف العامل

- بيان منظمة التحلية العاملية، 1999م.
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�صكل رقم )6( ن�صبة الإ�صتخال�ض للمياه املحالة من مياه البحر

امل�صدر: موؤ�ص�صة حتلية مياه البحر. 
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�صكل ) 7( بيان اإجمايل ال�صعة جلميع حمطات التحلية الثابتة يف العامل التي تنتج 0 مرت مكعب/ يوم/ 

للوحدة اأو اأكرث)ح�صب الدولة (
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يالحظ اأنه من بداية الحتياج للتحلية عام 1940م اإىل 

والأبحاث  والتعديل  التطوير  مبراحل  مرت  احلايل  الوقت 

والأفكار  الدرا�صات  اإجراء  على  �صاعدت  التي  الأموال  ودفع 

امل�صتخدمة يف  بالتقنيات املختلفة  التحلية  لعملية  التطويرية 

اأنفقت  30 عام  واإىل مدة  1950م  التحلية، ومن عام  عملية 

يف  دولر  مليون   300 نحو  خاللها  املتحدة  الوليات  حكومة 

العملية، وقد �صاعدت هذه املبالغ يف اإيجاد كثري من الأبحاث 

مياه  حتلية  جمال  يف  التقنيات  ملختلف  والتطوير  الأ�صا�صية 

تركيب  بداأ   1960 اأواخر  يف  املاحلة،  الآبار  ومياه  البحر 

جالون  مليون   2( اليوم  م3/   8000 ب�صعة  حتلية  وحدات 

تدار  معظمها  اأو  الوحدات  هذه  وكانت  يوميًا(،  اأمريكي 

عمليات  ا�صتخدام  اإىل  تغريت  اأنه  ولكن  احلرارية،  بالطاقة 

لوحدات حتلية عن طريق ا�صتخدام الأغ�صية، وقد ا�صتفادت 

التقنية من اخلربة العملية التي توفرت من ت�صغيل الوحدات 

التي اأن�صئت يف العقود املا�صية. 

اإزدياد االحتياج امل�سطرد للطلب على املياه: 

بع�ض  توؤكدها  عاملية  م�صكلة  هي  املياه  م�صكلة  تعترب 

الدرا�صات للبنك الدويل ومنظمة الفاو، 1998م، التي اأجريت 

يف اأن منطقة ال�صرق الأو�صط هي الأفقر مائيًا على م�صتوى 

العامل ككل )لأن اأغلب م�صاحته اأر�ض قاحلة �صحراوية واأي�صًا 

معظمه  لوقوع  متذبذبة  تعترب  عليه  ال�صاقطة  الأمطار  كمية 

يف النطاق املداري احلار واجلاف(، ولذلك تتعر�ض مياهه 

اجلوفية اإىل عمليات ا�صتخدام جائر وع�صوائي ل�صد الفجوة 

الوطن  يف  املتنامي  ال�صكاين  النمو  احتياج  لتلبية  املتنامية 

�صيبلغ  2030م  عام  يف  اأنه  املالحظ  من  كما  ككل،  العربي 

عدد ال�صكان يف املنطقة اإىل حوايل 700 مليون ن�صمة و�صتبلغ 

الفجوة نحو الحتياج املائي اإىل حوايل 282 مليار م3 �صنويًا، 

مما يرتتب عليه يتقل�ض احتياج الفرد يف الوطن العربي اإىل 

ما دون خط الفقر املائي وهو 1000 م3 �صنويًا، كما اأنه خالل 

ن�صبة  ت�صل  �صوف  الثانية  الألفية  من  الأوىل  �صنوات  الع�صر 

العجز يف الحتياج اإىل حوايل 30% مليار �صنويًا، هذه بع�ض 

املوؤ�صرات التي تدل على حجم امل�صكلة عامليًا. 

والرتكيز  العمراين  والنمو  ال�صكانية  الزيادة  تعمل 

احل�صري وا�صت�صراء ال�صتهالك يف دول املنطقة على زيادة 

املاء  من  الفرد  ا�صتهالك  معدل  ارتفع  فقد  املاء،  ا�صتهالك 

من 165 لرت يوميًا عام 1965م اإىل 300 لرت يوميًا يف اأوائل 

املدن  بع�ض  لرت يف   400 اإىل  الرقم  ويقفز هذا  الثمانينات، 

بلجيكا  املياه يف دولة مثل  ا�صتهالك  اأن معدل  الكبرية علمًا 

ل يتجاوز 186 لرت للفرد الواحد، وي�صكل تزايد عدد ال�صكان 

حتى  العامل،  بلدان  من  بلد  اأي  يف  املائية  املوارد  على  عبئًا 

فقرية  تعترب  بلدان  يف  فكيف  باملياه،  وفرة  ذات  كانت  واإن 

باملوارد املائية اأو ذات حمدودية بهذه املوارد كاململكة العربية 

ال�صعودية مثاًل. )الأمن املائي يف اململكة، الرتكي(.  

مليون   13 حوايل  1985م  عام  اململكة  �صكان  عدد  بلغ 

ن�صمة،  مليون   18 حوايل  اإىل  1993م  عام  يف  لريتفع  ن�صمة 

والفرق بني الرقمني ي�صري اإىل اأن عدد �صكان اململكة قد زاد 

ن�صبة  اأن  اأي  ن�صمة  ماليني   4 من  اأكرث  حوايل  �صنوات   8 يف 

ا�صتهالك  اأن  املعروف  ومن   ،%75 اإىل  و�صل  ال�صكاين  النمو 

املياه يزداد كلما زاد عدد ال�صكان، اأي اأن العالقة طردية بني 

ا�صتهالك املياه وازدياد عدد ال�صكان وتعتمد معظم املدن يف 

واجلوفية   ال�صطحية  املوارد  على  املائية  مواردها  يف  اململكة 

وقد  البحر،  مياه  حتلية  وحمطات  املتجددة  وغري  املتجددة 

والعوامل  املعي�صة  م�صتوى  وارتفاع  ال�صكان  منو  تزايد  اأدى 

الأخرى اإىل ظهور النمط ال�صتهالكي الآتي: 

زيادة معدلت ا�صتهالك الفرد للمياه. 

زيادة ال�صغط على موارد املياه املحدودة. 

لبد هنا اأن نذكر اأن معدلت ا�صتهالك الفرد يف اململكة 

من املياه يقدر بحوايل 245 لرت يوميًا ويزداد هذا املعدل يف 

 412 حوايل  اإىل  ومكة  وجدة  كالريا�ض  الكربى  املدن  بع�ض 

التوايل، )اإدارة وتنمية املوارد  345 لرت يوميًا على  و   390 و 

املائية، 1997م(، ويعود هذا اإىل الزيادة يف امل�صاحة العمرانية 

وما يرافقها من زيادة �صكانية كبرية اإىل نحو خم�ض اأ�صعاف 

ال�صكان، مما اأدى اإىل زيادة كمية املياه املتاحة بنحو %144 

وبالتايل زيادة ال�صتهالك بن�صبة 110% ومتثل ال�صتخدامات 

املنزلية ن�صبة 40% من كمية املياه امل�صتهلكة يف املدن )الأمن 

املائي يف اململكة، الرتكي(.  

ولكن  منخف�صة  قيمة  ذات  �صلعة  عام  ب�صكل  املياه  تعترب 

احلاجة لها تكون بكميات كبرية جدًا، ولكن الدول الواقعة يف 

الأقاليم اجلافة و�صبه اجلافة تقل بها املياه مع تزايد مراحل 

النمو والتطور احل�صاري الذي تزداد معها احلاجة اإىل موارد 

املياه  مع  التعامل  الدول  هذه  من  ينبغي  لذا  اإ�صافية،  مياه 

التخطيط  يف  مهمة  ا�صرتاتيجية  قيمة  ذي  اأ�صا�صي  كعامل 

مهمة  للمياه  جديدة  م�صادر  اإىل  وللو�صول  للبالد،  التنموي 

لبد هنا من املحافظة على امل�صادر الطبيعية للمياه كتكوين 

خمزون يكفي احلاجة اإىل حني الو�صول اإىل امل�صادر اجلديدة 

والبتكار  والتطوير  البحث  اأعمال  يف  ال�صتمرار  و�صرورة 

يف  ال�صتمرار  فعاًل،  املتواجدة  املياه  على  املحافظة  لو�صائل 

البحث والدرا�صة لإيجاد امل�صادر اجلديدة للمياه. 

بداية  منذ  ال�صعودية  العربية  اململكة  جهود  تو�صح  وقد 

البحث عن امل�صادر املائية واملحافظة عليها يف تاأمني توفري 
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هامة  اإجنازات  حتقيق  يف  جنحت  وقد  املياه  من  حاجتها 

وذلك  املياه  من  ال�صكان  احتياجات  لتلبية  املياه  قطاع  يف 

طريقة  با�صتخدام  البحر  مياه  لتحلية  حمطات  باإن�صاء 

وتعترب جتربة   ،)SFM( املراحل متعدد  الومي�صي  التبخري 

اململكة رائدة يف هذا املجال ل�صد النق�ض من م�صادر املياه 

الطبيعية.

البحر  مياه  لتحلية  حمطات  اإقامة  على  كله  هذا  اعتمد 

اإي�صالها اإىل املدن والقرى للتخفيف من ال�صغط على املياه 

املناطق  بع�ض  يف  من�صوبها  انخف�ض  حيث  املتاحة،  اجلوفية 

واإن�صائها  البحر  مياه  لتحلية  املحطات  اإقامة  اإىل  فاجته 

يف  املاحلة  املياه  حتلية  فكرة  واأن  املنا�صب،  البديل  لتوفري 

خا�صة  ال�صاحلية،  املدن  بع�ض  واجهت  عندما  نبعت  اململكة 

على �صاحل البحر الأحمر اإىل ن�صوب املياه اجلوفية املحدودة 

الأثر  لها  التي  الأمطار  قلة  اإىل  وبالإ�صافة  الآبار  بع�ض  يف 

كمية  مع  عك�صيًا  تتنا�صب  كانت  التي  اجلوفية  املياه  �صح  يف 

م�صتوى  وارتفاع  املياه  على  الطلب  لتزايد  نظرًا  ال�صتهالك 

املعي�صة، اأو لأن املياه اجلوفية حتتوي على ن�صبة اأمالح عالية 

كما هو احلال يف املدن الواقعة يف ال�صرق على �صاحل اخلليج 

مورد  اإيجاد  اإىل  ما�صة  احلاجة  اأ�صبحت  هنا  ومن  العربي، 

اآخر للمياه فربزت فكرة تكنولوجية التحلية، وكان الإيعاز باأن 

تو�صع الأوليات اخلا�صة حلل م�صكلة مياه ال�صرب وباأي ثمن 

لينعم املواطنني بها، ومن هنا كان الجتاه اإىل ا�صتخدام هذه 

التكنولوجيا اأمرًا لبد منه وبدياًل منا�صبًا. 

ونتيجة لالأبحاث والتجارب التي اأجريت على عدة عمليات 

البحر،  مياه  لتحلية  العامة  )املوؤ�ص�صة  املاحلة  املياه  لتحلية 

لال�صتخدام  الوم�صي  التقطري  طريقة  اختريت  1997م(، 

املقطر  املاء  لإنتاج  الغر�ض  الأحادية  ال�صغرى  املحطات  يف 

فقط، لذا فقد جلاأت الدولة اإىل اإقامة حمطات التحلية ملياه 

وال�صرقي  الأحمر(  )البحر  الغربي  ال�صاحلني  على  البحر 

)اخلليج العربي(، ففي مدينة جدة مثاًل، والتي كانت تعاين 

هذا  عولج  وحيث  املائية،  مواردها  قلة  من  طويلة  ولفرتات 

النق�ض ب�صحب املياه اإليها من بع�ض الأودية ملواجهة الزدياد 

العمراين وتو�صعه الذي مل تفلح معه هذه  والتقدم  ال�صكاين 

اإقامة  اإىل  دعا  مما  امل�صكلة،  فزادت  املياه  من  الإمدادات 

)املنطقة  ال�صرق  جلهة  نظرنا  واإذا  فيها،  حتلية  حمطات 

ال�صرقية للمملكة( فكانت هناك م�صكلة مياه لي�صت يف نق�ض 

الإمدادات ولكن يف �صوء نوعيتها اإذ اأن مياهها ماحلة اأعلى 

حتلية  حمطات  اإقامة  اإىل  حدا  العاملية،مما  التقديرات  من 

ملعاجلة هذه امل�صكلة بها. 

انت�صار  يالحظ  �صنة   40 من  اأكرث  حوايل  م�صي  وبعد 

للمملكة  ال�صاحلني  طول  على  البحر  مياه  حتلية  حمطات 

لتاأمني مياه ال�صرب ب�صكل وافر للمدن والقرى والهجر التي 

حتتاج املياه بل امتدت اإىل مدن داخل اململكة ا�صتفادت من 

املياه فيها، وملواكبة  اأو مللوحة  لقلة امل�صادر  اأما   ، املياه  هذه 

التطور العمراين وال�صكاين وال�صناعي بها، ومتثل هذه املدن 

الداخلية مراكز مهمة لزدياد ال�صكان اأو التطورات التنموية 

املدينة  ال�صعيبة(  )حمطة  املكرمة  مكة  مدن  يف  وتتمثل  بها 

املنورة )حمطة يف مدينة ينبع( الطائف )حمطة ال�صعيبة( 

اأبها وخمي�ض م�صيط )حمطة ال�صقيق( جميع هذه املحطات 

الريا�ض  مدينة  واأي�صًا  الأحمر  البحر  �صاحل  على  تقع 

يف  حتلية  حمطة  اأكرب  تعترب  التي  اخلرب  )حمطة  العا�صمة 

العامل( )املوؤ�ص�صة العامة لتحلية مياه البحر، 1997م( على 

�صاحل اخلليج العربي، بالإ�صافة اإىل مد خطوط لتغطية بقية 

البحر.  من  املحالة  املياه  بهذه  وامتدادها  اململكة  مناطق 

)جدول 2، و�صكل 8(.  

جدول رقم )2( يبني تزايد الإنتاج من حمطات 

التحلية يف اململكة

من 1393 – 1419هـ )1973-1999م(

امل�صدر: املوؤ�ص�صة العامة لتحلية املياه املاحلة، التقرير ال�صنوي، 

1420هـ، الريا�ض. 

الإنتاج م3/ اليوم الفتـــرة

21.000 1393هـ

105.251 1394-1398هـ

1.822.803 1399-1403هـ

2.023.930 1404-1408هـ

3.225.720 1409-1413هـ

5.000،000 1415-1419هـ
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�صكل ) 8( �صعة جميع حمطات التحلية الثابتة يف العامل التي تنتج ) 100 مرت مكعب/ يوم/ للوحدة اأواأكرث( 

ح�صب عملية التحلية امل�صتخدمة
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تجربة المملكة في االعتماد على تحلية مياه البحر: 
تتمثل هذه التجربة يف: 

جتربتها  جناح  اأبرز  البحر  مياه  لتحلية  اململكة  اإهتمام 

ب�صكل وا�صح. 

اإقامة م�صاريع )املحطات( لتحلية مياه البحر. 

تعترب حتلية مياه البحر حل مهم لدول لديها م�صاكل مائية 

يف م�صادرها اأو بالتاأثري املناخي )لقلة �صقوط الأمطار، عدم 

ب�صبب  اأو  املياه  جريان  لق�صر  ال�صيول  مياه  من  ال�صتفادة 

الفي�صانات يف مو�صم الأمطار، قلة املكت�صب للمياه اجلوفية 

املائي  )الأمن  اجلائر(،  ال�صحب  ب�صبب  الفاقد  وازدياد 

للمملكة العربية ال�صعودية، الرتكي( وظهرت هذه الأهمية يف 

الذين عانوا  الكويت  �صكان  1991م على  اأزمة اخلليج  نهاية 

من توقف حمطات التحلية عن العمل ب�صبب التعطيل، واأي�صًا 

عند توقف امتداد املياه املحالة ملدينة الريا�ض 2001م وذلك 

اأنابيب تزويد املدينة باملياه من حمطة  اأنبوبني من  لإ�صالح 

اخلرب لتحلية مياه البحر، تاركة ال�صكان بدون م�صادر مائية 

اجلالبة  ال�صركات  اأ�صحاب  ا�صتغالل  حتت  واأي�صًا  كافية 

للمياه بارتفاع قيمتها بالن�صبة لل�صكان، وهذا يعطي دللة على 

التي  والدول  اخلليج  ودول  ال�صعودية  العربية  اململكة  اعتماد 

التكوينية واملناخية على البحر كم�صدر  متاثلها يف الطبيعة 

مائي بعد التحلية الذي يعترب كنهر جاري اأو بحرية عذبة يف 

بلدان اأخرى. 

اإقليمية لي�صت وقفًا على  اأو  تعترب م�صكلة �صح املياه عامة 

دول اخلليج العربي الذين يحاولون اإيجاد حل لها مع مالحظة 

اأنها فر�صت نف�صها على جداول الأعمال يف جميع املوؤمترات 

كانت  اإن  �صواء  موؤمترات  قيام  مع  عليها  واملحافظة  للبيئة 

املياه  قلة  البحث عن حل م�صكلة  اإىل  اأو عاملية تدعو  اإقليمية 

واملحافظة عليها والبحث عن م�صادر ثابتة وم�صتمرة للمياه، 

كتحلية مياه البحر اأو اإعادة ا�صتخدام مياه ال�صرف ال�صحي 

بعد تنقيتها )ال�صتفادة من مياه ال�صرف ال�صحي يف الزراعة 

وغريها، الرتكي(. يف املجالت التي اأن�صاأت من اأجلها. 

الكائنات  جلميع  احلياة  ل�صتمرار  �صروري  املاء  ويعترب 

)الأمن املائي للمملكة، الرتكي( واأي�صًا عن�صر مهم لالأمور 

امل�صادر  عن  البحث  يف  اململكة  اهتمت  فقد  لهذا  التنموية 

امل�صتمرة للمياه واملحافظة على امل�صادر الطبيعية املتجددة 

وغري املتجددة من املياه وتنميتها. 

اأ- اهتمام اململكة بتحلية مياه البحر اأبرز جناح جتربتها ب�صكل وا�صح: 

التي  الأوىل  الدول  من  ال�صعودية  العربية  اململكة  تعترب 

البحر  مياه  اإنتاج  ودرا�صة عامليتني يف جمال  اكت�صبت خربة 

املحالة واإدارة حمطات التحلية وتعد اأكرب دول العامل

الطاقة  حجم  بلغ  اإذ  املحالة،  املياه  كميات  اإنتاج  يف 

الإنتاجية ملحطات التحلية التي ت�صرف عليه املوؤ�ص�صة العامة 

احتياجات  من   %70 حوايل  تغطي  مبا  البحر  مياه  لتحلية 

اململكة من املياه، تقوم باإنتاجها حوايل 30 حمطة قائمة على 

ال�صاحلني الغربي وال�صرقي لها، ونتيجة للمكانة التي و�صلت 

العامل  من   %30 حوايل  ن�صبة  حتتل  )بحيث  اململكة  اإليها 

بالن�صبة لإنتاج التحلية( يف جمال حتلية املياه، فقد اأ�صبحت 

احلديثة،  ال�صناعية  التقنية  هذه  اإدارة  يف  مهمًا  مرجعًا 

من  املحالة  املياه  من  اململكة  اإنتاج  ارتفاع  هذا  من  يالحظ 

 – 1973م  7.6 مليون جالون يوميًا )1.8 مليون م3( عام 

مليون   3( جالون  مليون   790 من  اأكرث  اإىل  لت�صل  1393هـ 

لتحلية  العامة  )املوؤ�ص�صة  1420هـ   – 1999م  يوميًا،  م3( 

مياه البحر، 1420هـ( اأي بزيادة ت�صل لأكرث من 100 �صعف 

مليون   1150 اإىل  الإنتاج  بلغ  حيث  قرن،  ربع  تقريبًا  خالل 

جالون يوميًا خالل عام 2003م- 1424هـ )اأكرث من 5 مليون 

م3 يوميًا( ح�صب اخلطة امل�صتهدفة للمملكة )�صكل 9(.

�صكل رقم )9( حمطة حتلية مياه بالقرب من مدينة اخلرب

امل�صدر: موؤ�ص�صة حتلية مياه البحر. 
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ومن املحطات العامة يف اململكة التي اأقيمت لهذا الغر�ض 

املياه  لإمداد  ال�صعوبة  على  التغلب  مت  وقد  �صواحلها،  على 

الطبيعية  املعوقات  على  الداخل  مدن  اإىل  وو�صلها  املحالة 

التي واجهت نقل املياه من املحطات لتحلية مياه البحر اإىل 

املناطق الداخلية ذات الت�صاري�ض ال�صعبة، فعلى �صبيل املثال 

اإىل  العربي  املياه من اجلبيل على اخلليج  تنقل  ل احل�صر، 

حمطة  من  املياه  تنقل  كما  500كم،  حوايل  مل�صافة  الريا�ض 

ال�صعيبة على �صاحل البحر الأحمر اإىل كل من مكة املكرمة، 

والطائف عرب �صل�صلة جبال ال�صروات، حيث مير خط اأنابيب 

املياه عرب نفق طوله 13 كم وارتفاعه 505م وم�صاحة مقطعه 

33م2، كما اأي�صًا تنقل املياه من حمطة ال�صقيق على �صاحل 

ال�صروات  جبال  �صل�صلة  عرب  ع�صري  مدن  اإىل  الأحمر  البحر 

3300م  حوايل  بارتفاع  الوعرة  ال�صديدة  الرتفاع  ال�صاهقة 

بها  متر  اأنفاق   9 حوايل  عرب  215كم  طولها  اأنابيب  عرب 

املناطق اجلبلية )تقرير  اأعايل  اإىل من  املياه  لنقل  الأنابيب 

ملوؤ�ص�صة حتلية مياه البحر، 1421هـ(. 

ت�صاهم مياه البحر املحالت يف اإمداد اأكرث من 40 مدينة 

وقرية مع املياه اجلوفية حيث ت�صاهم مياه التحلية فيها بعد 

وتزيد  ال�صرب،  مياه  من   %80 اإىل  ت�صل  قد  بن�صبة  خلطها 

اأطوال اأنابيب نقل املياه عن 3000كم ومع زيادة يف امل�صاريع 

 )3 وجدول   ،11-10 )�صكل  5000كم.  �صتتجاوز  امل�صتقبلية 

منوذج من اإقامة م�صروع حتلية مياه البحر املاحلة – م�صروع 

ال�صقيق على �صاحل البحر الأحمر. 

التي  املياه  م�صادر  ال�صطحي(  )اجلريان  ال�صيول  تعترب 

يكفي  ل  امل�صدر  هذا  ولأن  ع�صري،  منطقة  عليها  اعتمدت 

العمرانية  والتنمية  ال�صكان  عدد  يف  التزايد  مع  للمنطقة 

وال�صناعية والزراعية، وب�صبب ذلك اجته الفكر اإىل البحث 

اأن مد  املائية، فظهر  وتلبي الحتياجات  اأخرى  عن م�صادر 

بتحلية مياه البحر التي تعترب التقنية احلديثة هي الأمثل يف 

و�صع احللول املنا�صبة يف الوقت احلا�صر للمنطقة. 

التي  الدول  ال�صعودية من  العربية  اململكة  ولهذا اعتربت 

اهتمت باإقامة امل�صاريع ال�صخمة لتاأمني و�صول مياه ال�صرب 

اإىل اأجزائها.

�صكل رقم ) 10 ( التطور احلا�صل فى اأطوال الأنابيب و�صعة اخلزاناتامل�صدر: موؤ�ص�صة حتلية مياه البحر.
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�صكل )11( �صبكة الأنابيب احلاملة للمياه من حمطات التحلية 

امل�صدر: موؤ�ص�صة حتلية مياه البحر. 

جدول رقم )3(  م�صاريع خطوط الأنابيب املنفذة �صمن خطط التنمية 

امل�صدر: موؤ�ص�صة حتلية مياه البحر. 
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اإ�سم الـم�سروعمخطة التنمية

طول خط الأنابيب

اخلطوط عدد   x
)كيلو مرت(

قطر الأنبوب

)ملم(

عدد حمطات

ال�سخ واخللط

عدد اخلزانات 

و�سعتها باملرت 

املكعب

مالحظات

1الأوىل
نظام نقل مياه مدن الـمنطقة 

ال�سرقية الـمرحلة الأوىل
1 حمطة خلط500 - 32600 كلم

4 خزانات 

ب�سعة 10.250

1الثانية
نظام نقل مياه ينبع املدينة 

املنورة  الـمرحلة الأوىل
2 حمطة �سخ600 - 326800 كلم

2 خزان ب�سعة 

40.000

لتغذية مدينتى

املدينة املنورة وينبع

الثالثة

1
نظام نقل مياه البيئة امللكية 

والقاعدة  البحرية ومدينة اجلبيل
10524 - 810845702 كلم

1حمطة �سخ

+2حمطة خلط

8 خزانات ب�سعة 

358.950

لتغذية القطاعني ال�سناعى 

وال�سكنى فى مدينة اجلبيل 

ال�سناعية التابعة للبيئة 

للجبيل امللكية وينبع بالإ�سافة 

اإىل تغذية القاعدة البحرية 

باجلبيل ومدينة اجلبيل

2
نظام نقل مياه مدن املنطقة 

ال�سرقية  الـمرحلة الثانية
1100 - 358500 كلم

1حمطة �سخ

+8حمطات خلط

64 خزان  ب�سعة 

594.000

لتغذية اخلرب - الدمام - 

الظهران - �سبهات - القطيف 

- راأ�ش تنورة - �سفوى

3
نظام نقل مياه الريا�ش 

)اخلطان اأ , ب (
6حمطة �سخ9331524 كلم

13 خزان  ب�سعة 

3.982.500
لتغذية مدينة الريا�ش

1600 - 132.52000 كلمخطوط تغذية مدينة الريا�ش4
3 خزانات  ب�سعة 

357.500
لتغذية مدينة الريا�ش

الرابعة

1حمطة �سخ10600 كلمنظام نقل مياه مدينة اخلفجى1
3 خزان  ب�سعة 

113.650
لتغذية مدينة اخلفجى

2

نظام نقل مياه مدينة مكة 

املكرمة - الطائف 

 الـمرحلة الأوىل

227.3 كلم
مكة 1400 

الطائف 1050
4حمطة �سخ

2 خزان  ب�سعة 

720.000

لتغذية مدينتى

مكة املكرمة - الطائف

4حمطة �سخ500 - 216.51200 كلمنظام نقل مياه عرب3
8 خزان  ب�سعة 

256.000

لتغذية اأبها وخمي�ش م�سيط 

واأحد رفيدة واملدينة الع�سكرية

ال�صابعة

1
نظام نقل مياه من اجلبيل اإىل 

الريا�ش ) اخلط الثالث(
4حمطة �سخ3751524 كلم

8 خزان  ب�سعة 

400.000

2
نظام نقل مياه من الريا�ش 

اإىل �سدير والو�سم والق�سيم
2حمطة �سخ400 - 884.83000 كلم

17 خزان  ب�سعة 

520.000

لتغذية �سدير والو�سم 

والق�سيم

3
نظام نقل مياه  ينبع/املدينة 

املنورة املرحلة الثانية
2حمطة �سخ3048 - 371.61524 كلم

22 خزان  ب�سعة 

1.255.000

لتغذية املدينة املنورة وينبع 

اإ�سافة اإىل القرى الواقعة على 

م�سار اخلط
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وخزانات واأنفاق وج�صور وجممع �صكني وذلك على النحو 

التايل: 

من  املياه  لنقل  بو�صة   42 بقطر  حديدي  اأنابيب  خط 

ال�صقيق على �صاحل البحر الأحمر اإىل مدينة اأبها بطول 102 

كم تقريبًا. 

املياه  لنقل  بو�صة   36 بقطر  اآخر  حديدي  اأنابيب  خط 

تقريبًا  كم   35.5 بطول  عقاد  خزانات  اإىل  ال�صقيق  من 

والذي �صيغذي جيزان م�صتقباًل، اإقامة ثالث خطوط اأنابيب 

بو�صة   32 بقطر  البنعان  اإىل  اأبها  خزانات  من  خر�صانية 

خمي�ض  مدينة  اإىل  البنعان  خزان  من  تقريبًا  كم   10 وطول 

م�صيط بقطر 42 بو�صة وطول 20كم ثم يتحول قطره اإىل 24 

بو�صة ويتجه اإىل اأحد رفيده بطول 19 كم من خزان البنعان 

اإىل املدينة الع�صكرية بخمي�ض م�صيط، بقطر 20 بو�صة وطول 

الأنابيب  خط  طول  على  �صخ  حمطات  اأربع  وتوجد  كم،   29

اأبها وتتكون حمطات ال�صخ الثانية والثالثة  من ال�صقيق اإىل 

م�صخات  ثالث  على  ويحتوي  امل�صخات  مبنى  من  والرابعة 

رئي�صية وم�صخة احتياطية وتدار مبحركات كهربائية تغذي 

من �صركة الكهرباء، بالإ�صافة اإىل مبنى الكهرباء والتحكم 

ومبنى  الأنابيب  ومنظف  التوازن  وخزان  الور�صة  ومبنى 

احلرا�صة، اأما حمطة ال�صخ الأوىل فتتكون من اأربع م�صخات 

الرئي�صي  التحكم  ومركز  تعزيز  م�صخات  اأربع  مع  رئي�صية 

بالإ�صافة اإىل املباين الأخرى.

امل�صلحة  اخلر�صانة  من  خزانات  خم�صة  بامل�صروع  يوجد 

وهي على النحو التايل: 

اإقامة خزانني يف اأبها �صعة كل منهما 50000م3 ويقعان 

خوبر  جبل  على  اأبها  اإىل  ال�صقيق  اأنابيب  خط  نهاية  عند 

اأبها  منطقة  وتغذي  البحر  م�صتوى  فوق  2297م  مبن�صوب 

ويقع  م3،  األف   500 و�صعته  البنعان  خزان  كذلك  وال�صودة 

على من�صوب 2265م فوق م�صتوى �صطح البحر ويغذي مدينة 

واملدينة  رفيدة  اأحد  خزان  اإىل  بالإ�صافة  م�صيط،  خمي�ض 

على  ويقع  م3،  األف   800 رفيدة  اأحد  خزان  �صعة  الع�صكرية 

واملدينة  م�صيط  خمي�ض  مدينة  ويغذي  3113م  من�صوب 

الع�صكرية فيها.

يتكون امل�صروع من خطوط واأنابيب وحمطات ال�صخ 

قمة  على  ويقع  م3  األف   200 �صعته  عقاد  خزان  اإقامة 

القادم  الأنابيب  نهاية خط  عند  170م  عقاد مبن�صوب  جبل 

جيزان  قرى  من  جاورها  وما  الدرب  ويغذي  ال�صقيق  من 

م�صتبقاًل. 

ال�صقيق  اأنابيب  خط  م�صار  على  وج�صور  اأنفاق  توجد 

جبال ال�صروات بطول  تخرتق  اأنفاق   8 من  وتتكون  – اأبها، 

النفق  مقطع  م�صاحة  ترتاوح  تقريبًا  10كم  قدره  اإجمايل 

الواحد من 8م اإىل 10م، كما ي�صمل امل�صروع على ثالث ج�صور 

ال�صغرية  الوديان  تقاطعات  عند  الأنابيب  حلمل  خر�صانية 

اأي�صًا  وتوجد  تقريبًا،  187م  الإجمايل  وطولها  والعميقة 

القيمة  بلغت  وللحرا�صة،  للعاملني  �صكنية  وحدات  بامل�صروع 

الإجمالية للم�صروع حوايل 160.326.250.0 ريال �صعودي 

)424.950.000 دولر اأمريكي(. 

اأ�صبح  حيث  1419هـ  عام  امل�صروع  من  النتهاء  مت  قد 

ميد املواطن مبياه ال�صرب م�صاهمًا يف حل م�صكلة ندرة املياه 

اجلوفية يف املنطقة وحتويل مياه الآبار يف املنطقة لالأغرا�ض 

الزراعية مما �صاعد على تطوير اخلوا�ض الزراعية بتو�صيع 

رقتها الأفقية. )�صكل 12(. 
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�صكل )12( حمطات ال�صخ
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ب - اإقامة م�ساريع )حمطات( لتحلية مياه البحر: 

التنمية  ركائز  اإحدى  البحر  مياه  حتلية  م�صروعات  تعد 

على  بحر�صها  ال�صعودية،  العربية  اململكة  بها  اهتمت  التي 

اأنحاء  جميع  يف  للمواطن  وتوفرها  ال�صرب  مياه  اإي�صال 

يف  البحر  مياه  لتحلية  حمطات  باإن�صاء  قامت  فقد  اململكة، 

�صكل )13( مواقع حمطات حتلية املياه لعام 1425 هـ

خريطة التوزيع اجلغرايف ملحطات حتلية املياه يف اململكة العربية ال�صعودية

امل�صدر: اأطل�ض خرائط اململكة العربية ال�صعودية بت�صرف من الباحث.

مرحلة التاأ�صي�ض للدولة باإن�صاء اأول جهاز تكثيف لتقطري مياه 

البحر يف جدة عرف فيما بعد با�صم )الكندا�صة(، وكان ذلك 

يف عام 1348هـ حوايل 1926م ثم توالت الإن�صاءات ملحطات 

التحلية يف اململكة: )�صكل 13(. 
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تعترب هذه املحطات التي اأقيمت لي�ض لتحلية املياه فقط، 

واإمنا لها دور اآخر هو توليد الكهرباء لي�صتفيد منها املواطن 

اإي�صالها لكل منزل يف كل منطقة من مناطق  وت�صاعد على 

23 حمطة  الكهرباء من  بلغت املحطات لإنتاج  اململكة، فقد 

)تعرف باملحطات ذات الإنتاج املزدوج اأي اإنتاج مياه حمالة 

الطاقة  من  ميجاوات)1(   3600 بنحو  كهرباء(  واإنتاج 

�صكل رقم )14( التطور احلا�صل يف اإنتاج املحطات من املياه املحالة والطاقة 

الكهربائية خالل خطط التنمية

التي  التوليد  �صركات  م�صروعات  اإىل  ت�صاف  الكهربائية، 

و�صلت اإىل اأكرث من 18.300 ميجاوات عام 1416هـ، وو�صل 

اإجمايل اأطوال خطوط نقل الكهرباء بني مناطق اململكة اإىل 

يف  امل�صرتكني  من  الكثري  خلدمة  كم  األف   16 عن  يزيد  ما 

اأنحاء اململكة )�صكل 14(. 
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الخــاتمة: 
متقن  ب�صكل  البحر  مياه  حتلية  تقنية  تطوير  مت  لقد 

على  يعتمد  اأنه  لتو�صح  املا�صية  �صنة  الأربعني  ومركز خالل 

م�صادر  من  املحالة  املياه  لإنتاج  وا�صتخدامها  التقنية  هذه 

التقنية  ا�صتخدام هذه  اإىل جعل  اأدى هذا  مياة ماحلة، وقد 

م�صدرًا من م�صادر املياه. 

ت�صتخدم املياه املحالة م�صدرًا رئي�صيًا لإمتدادات البلدية 

يف كثري من مناطق العام. 

ل يوجد ما يعتقد باأف�صل طريقة للتحلية فهي تعتمد على 

تلعب  ورمبا  الأمثل  والتطبيق  املوقع  لظروف  �صاملة  درا�صة 

الظروف البيئية املحلية دورًا بارزًا يف حتديد اأف�صل  طريقة 

لختيار العملية. ويجب اأن يكون اأف�صل نظام حتلية هو الأكرث 

بعد  النظام  يعمل  اأن  ويلزم  الدرا�صة،  مرحلة  اقت�صادية يف 

من  منا�صبة  كميات  لتوفري  العمل  يف  ا�صتمرار  مع  اإن�صائه 

عمر  طيلة  املتوقعة  والتكلفة  والكمية  بالنوعية  العذبة  املياه 

امل�صروع.  

ومما ي�صاعف من �صعوبة املوقف زيادة الطلب على املياه 

ب�صكل ملفت للنظر من قبل امل�صتهلكني لها، ومن اأجل مواكبة 

تعي�صه  الذي  ال�صريع  للتطور  واملقيمني  واملواطنني  الدولة 

اململكة يف �صتى امليادين الجتماعية والقت�صادية واملعي�صية، 

وعلى كل حال فاإن الباحث، عرب بحثه هذا، قد اأدىل يف هذا 

املجال احليوي بدلوه وتو�صل اإىل عدد من النتائج والتو�صيات 

على اأمل اإلقاء ال�صوء على ما ميكن اأن يحقق �صيا�صة تر�صيدية 

من  يتجزاأ  ل  جزء  هو  والذي  املياه  عجز  من  واحلد  للمياه 

املطلب القومي العام. 

املدارية  املناطق  �صمن  ال�صعودية  العربية  اململكة  وملوقع 

احتياج  تلبي  ول  تكفي  ل  التي  املياه  وندرة  واجلافة،  احلارة 

ال�صرب  للمياه  واحتياجهم  عددهم  يف  لالزدياد  ال�صكان 

وال�صناعة والزراعة، فهذه حتديات واجهتها اململكة من اأهما 

وت�صريعات  تنظيمات  لل�صكان، ف�صدرت  الكافية  املياه  توفري 

ثابتة  م�صادر  عن  البحث  اأهمها  مائية  �صيا�صات  واإعداد 

وم�صتمرة مع اإعداد خطط وطنية للمياه تهدف اإىل ال�صتمرار 

مما حدى اإىل الجتاه اإىل البحر لكونه م�صدرًا دائمًا متدفق 

ل ين�صب ليكون م�صدرًا للمياه يف اململكة فاأقيمت املحطات 

للمناطق  واإمدادها  البحر  مياه  حتلية  تقنية  وا�صتخدام 

الداخلية وهذه الأمور بداأت منذ البدء يف اخلطة اخلم�صية 

الأوىل للدولة وما زالت اإىل وقتنا احلا�صر، فاأن�صات حوايل 

املدن  للمملكة ملد  والغرب  ال�صرق  ال�صاحلني  30 حمطة على 

فقد  لذلك   )15 �صكل   ( املحالة  باملياه  والداخلية  ال�صاحلية 

كانت ال�صتعانة بتحلية مياه البحر نابعة من اأ�صا�صني هما.         

يف  وال�صناعة  املدن  ل�صتخدام  املحالة  املياه  توفري 

التخطيط  بالقرب منه مع  اأو  ال�صاحل  الواقعة على  الأماكن 

لإي�صال املياه اإىل املناطق الداخلية.

يف  اأ�صا�صي  ملورد  املحالة  املياه  ا�صتخدام  على  العتماد 

تنمية م�صادر املياه وعالقتها بالقطاعات الأخرى يف ال�صناعة 

مثاًل وال�صتفادة من توليد الطاقة الكهربائية، وذلك للمدى 

الطويل ومن هذه الأمور اإبراز اأهمية ميزان وطني للمياه يف 

اململكة حيث تقدر حجم كميات املياه املتوفرة وحجم الإنتاج 

املطلوب م�صتقباًل بني عدة مدة وقطاعات رئي�صية يف اململكة 

اإذا فامليزان الوطني للمياه ما هو اإل عبارة عن:

التغيري يف حجم املخزون الأعلى من املياه = حجم الناجت 

ال�صنوي من املياه- حجم الطلب ال�صنوي على املياه.

و�صيلة  البحر  مياه  حتلية  ا�صرتاتيجية  جاءت  لذلك 

م�صاعدة لرت�صيخ امليزان الوطني للمياه وحماية م�صادر املياه 

القت�صادية  التنمية  عملية  عن  ناجتة  �صلبية  نتائج  اأي  من 

بالإ�صافة اإىل الهتمام بالرت�صيد امليائي. 

وهناك اأمور ظهرت من الدرا�صة وهي متعلقة بامل�صتهلك 

املنزل  يف  املياه  ا�صتخدام  بعملية  الرت�صيد  منه  يتطلب  التي 

واملكتب واملزرعة، وذلك بتفعيل احلمالت الرت�صيدية للمياه 

بن�صر وتكثيف التوعية با�صتخدام املياه بالإ�صافة اإىل تو�صيح 

للجميع اأن املاء ل ميكن تعوي�صه لأنه يكلف الكثري من اجلهد 

واملال فالبد من املحافظة عليه. بالإ�صافة اإىل فر�ض غرامة 

الهام.  املورد  بهذا  امل�صتهرتين  املياه عن  اإمداد  وقطع  مالية 

املنازل  داخل  املياه  �صبكة  على  با�صتمرار  الك�صف  تفعيل  مع 

و�صيانتها ب�صكل دوري.  
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�صكل رقم )15( عدد حمطات التحلية العاملة والتي حتت 

التنفيذ لعام 1425هـ

�صكل رقم )16( اإنتاج اليومي للمياه من حمطات التحلية لعام 1425هـ

التوصيـات: 
الباحث  اأن  والطالع  والبحث  الدرا�صة  من  ظهرت   -

وخا�صة وهو م�صرف على خامتة الدرا�صة طرح والرتكيز على 

عدد من التو�صيات على النحو التايل: 

مياه  لتحلية  حمطات  باإقامة  ال�صناعي  القطاع  قيام   -

البحر تغطي احتياجاتهم من املياه. 

من  وخارجها  املدن  داخل  املياه  تو�صيل  �صبكة  �صيانة   -

دوري  ب�صكل  املياه  من  الفاقد  من  والإقالل  �صيانتها  اأجل 

واأي�صًا ال�صبكات داخل املنازل. 

- �صرورة اإقامة خزانات علوية خارج املدن فوق اجلبال اأو 

املناطق املرتفعة وا�صتخدامها عند احلاجة اإليها يف وقت تتوقف 

املحطة من اأجل �صيانتها اأو ب�صبب الأعطال. )�صكل 16(.

قيمة  وفر�ض  املنازل  يف  عدادات  عمل  على  الت�صدد   -

اإي�صال املاء اإليهم. 

عدم  لأن  املائي،  الرت�صيد  على  وبحزم  بقوة  الت�صدد   -

الدولة  فيه، وحتمل  والهدر  املائي  الإ�صراف  ي�صبب  الرت�صيد 

العبء الأكرب يف التكلفة املائية لذلك. 

الأودية  على  خا�صة  بانواعها  ال�صدود  باإقامة  التو�صع   -

الكربى مع اإجراء درا�صات فنية يف  عملية كيفية ال�صتفادة 

من هذه ال�صدود بطرق اأف�صل. 

- الهتمام والت�صجيع بالأبحاث العلمية ودعمها ون�صرها 

حتى تخرج بنتائج مفيدة للجميع. 

- عدم منع الإح�صاءات واملعلومات من قبل اإدارات املياه 

واأق�صامها عن الباحثني لو�صع احللول املنا�صبة يف ذلك. 

- الهتمام بالتو�صيات العلمية وحماولة تطبيقها للو�صول 

اإىل الفائدة املرجوة منها. 
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�صكل )17( منظر خلزانات فوق املرتفعات لال�صتفادة منها كتوزيع مياه )�صبا – مكة املكرمة(.
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