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مناخ المملكة وتحديات الطلب على المياه  



في العالمالمعدالت السنوية للهاطل المطري 

بيننويالسالمطريللهاطلالسنويةالمعدالتفيكبيرتفاوت•

(ملم3000-100)بينالمعدالتهذهوتتراوحالعالممناطق

طولالهمعدالتوتتراوحاألوسطالشرقمنطقةالجفافيسود•

(ملم200-100)فيهاالسنوي

السنويالمطريالهاطلمعدالتفيالدولأقلضمنالمملكة•

(ملم100)



المعدالت السنوية للهاطل المطري في المملكة

المملكةفيالعامالسنويالمطريالهاطلمتوسطمعدل•

.ملم100يقارب

الىمنطقةمنتختلفالسنويالمطريالهاطلمعدالت•

-25)مناالمطارمعدالتتتراوححيثمنطقة

.تقريبا  (ملم200

المرتفعاتعلىلألمطارسنويهطولمعدلاعلى•

.(ملم200)يتجاوزوالغربيةالجنوبية

غربشمالفيالسنويالمطريالهاطلمعدلخفضين•

.(ملم25)يقاربماالىاإلنخفاضهذاويصلالمملكة

حراويصبـمناخجفاف االعالمدولأكثراحدالمملكةتعتبر•

االمطارمعدلفيشديدوانخفاضجافالىجافشبه

.السنوي

ط متوسط   جميع االنحرافات عن المتوس

للفترة ( محطة26)السنوي لألمطار 

  1985-2019

المتوسطات السنوية لألمطار للفترة

(1985-2020. )



-1985)، األمطار للفترة ( القصوى)المتوسطات السنوية لدرجات الحرارة 

2020.)
دا  كميات البخر في  المملكة عالية ج

(واألمطارالحرارةدجات)المملكةمناخعنمختصرةنبذة



مم 100معدل هطول مطري أقل من * 

سنوي ا 

مناخ صحراوي شبه جاف الى جاف* 

ا المملكة احد أكثر بلدان العالم جفاف  * 

آثار الطبيعة وتحديات الطلب على المياه



البحر مياهمن يتم تحلية مليارات  األمتار المكعبة

.يوميا  ة الطاقوتحتاج إلى كميات كبيرة من . سنوي ا

.  مياهكما تتم معالجة ماليين األمتار المكعبة من ال

، ومن الطلب الحالي على المياه في المملكة مرتفع

.  د القادمالمتوقع أن يستمر في اإلرتفاع  خالل العق

ياه يتم تغطية الحاجة الى المياة بالسحب من الم

.  ضهالجوفية بمعدل أكبر بكثير مما يمكن تعوي

فإن األمر يتطلب االستعداد لمواجهة مثل هذه الضغوطات

االستمطار الصناعي

لى األمن المملكة واالستجابة لمجابهة ندرة المياه العذبة والمساهمة في المحافظة عأسلوب واعد لزيادة كميات الهاطل المطري في 

المائي والغذائي في المملكة، حيث تعتبر هذه السحب مصدرا مائيا مهما إذا ما سقطت منه األمطار

تحديات الطلب على المياه في المملكة

انخفاض في مستوى المياه المتجددة

تزايدت الضغوط على المصادر المائية في المملكة خالل العقود الماضية 

نتيجة التزايد المضطرد في عدد السكان في المملكة 



الصناعياإلستمطار



ل بذر معالجة مستهدفة ألنواع معينة من السحب واستغالل خصائصها الفيزيائية من خال

محتواها مواد صديقة للبيئة في أماكن محددة داخل السحب المستهدفة لتفريغ اكبر قدر من

.المائي

تعريف االستمطار الصناعي



ألية تكون السحب

العوامل الالزمة لتكون السحب

طاقة عالية 
مصدرها 
الشمس 

للتبخير و )
( الرفع

هطول 
األمطار

وجود نويات 
يتكثف عليها 
بخار الماء

كميات بخار 
ماء كبيرة من 
مصادر 
متنوعة 

تيارات رفع 
لتكثيف 
وتحريك 
السحب

من علما  بأن عمليات االستمطار ال تعمل على تكوين السحب من البداية ولكن تعمل على زيادة الهطوالت المطرية

السحب القابلة لالستمطار عن طريق توفير نويات تكثف 

دورة تكون السحب

هطول

تكثف

تبخر



السحب القابلة لإلستمطارمعظم أنواع السحب غير مناسبة  لالستمطار

كم فوق سطح 12سحب ركامية رعدية تصل ارتفاعاتها الى 

.األرض

كم فوق سطح 2سحب ركامية منخفضة يصل ارتفاعها الى 

.األرض

حدوث تيارات 
صاعدة وتشكل 

للسحب

مرحلة التكون 

هطول أمطار 

متوسطة

مرحلة التطور

هطول أمطار 

غزيرة مع البرق

مرحلة النضج

حدوث تيارات 

هابطة و تشتت للسحب

مرحلة التشتت

دورة حياة السحب الركامية الممطرة

أنواع السحب

دقيقة30الفترة الزمنية المتاحة للتدخل في زيادة الهاطل المطري 



آلية االستمطار الصناعي

(درجة10إلى 0)سحب دافئة 

ها سحب فوق مشبعة ببخار الماء وبذر

زيادة يتتسبب في زيادة التكاثف وكذلك

أحجام قطرات الماء بسبب التصادم 

(درجة5-إلى 15-)سحب باردة

سحب يكون محتواها المائي فوق

.مبرد وبذرها يتسبب في تجمده

مستهدفة يقصد به نثر مادة صلبة في السحب التعريف بذر السحب 

ات بخار تسمى نويات التكثف أو نويات التجمد تقوم باستقطاب جزيئ

الماء أو قطرات الماء الباردة جدا  لتتجمع وتتراكم عليها جزيئات

.البخار لتشكل قطرات المطر



العوامل المساهمة في نجاح عمليات االستمطار الصناعي

استخدام المواد المناسبة

لتحفيز التكثف داخل 

.السحب المستهدفة

طبيعة المنطقة 

ذ الطوبوغرافية التي ينف

-جبال ) فيها االستمطار 

(هضاب -سهول 

توفر  أنواع  السحب 

المستهدفة الممكن 

استمطارها  مع كمية 

.محتوى مائي مناسب

ية استغالل الفرصة الزمن

المتاحة (  دقيقة30)

للتدخل بعملية البذر 

.بالسحب الركامية  



اآلثار البيئية لالستمطار الصناعي



هل يؤثر البذر السحابي على البيئة والصحة؟ 

حددة للسـحب البــاردة،  ، كما يستــخدم ايــوديد الفـضة بنســب قليلة جدا  في حــاالت خاصـة و م( كلوريد الصوديوم وكلوريد البوتاسيوم)يستخدم في عمليات البذر مواد صديقة للبيئة كملح الطعام 

:والــذي لم يثـبـت تــــــأثيره على البيئة بحسب العديد من االفادات الدولية 

ذرأيوديد الفضة المستخدمة في بز إن تركي

قل السحب الباردة في مياه األمطار تصل إلى أ

ميكروجرام لكل لتر، علما  بأن 0.1من 

ميكروجرام لكل 50النسبة المسموح بها هي 

لتر

إن كمية األمالح المستخدمة في بذر السحب 

بة األمالح الدافئة تعتبر ضئيلة وال تؤثر في نس

.  المتواجدة في الغالف الجوي

ر لمواد المستخدمة في عمليات االستمطار ال تؤثا

على البيئة 

المنظمة العالمية لألرصاد 

WMOالجوية

جمعية تحسين الطقس

WMA
المركز األمريكي للخدمات الصحية

ASCE

ة شركة بارسونز للعلوم الهندسي

Accumulations in the soil, 

vegetation, and surface runoff 

have not been large enough to 

measure above natural 

background



نشأة االستمطار الصناعي والتجارب 

الدولية والمحلية



نشأة فكرة االستمطار الصناعي

1891

بدأت أول محاوالت االستمطار 

م على يد 1891الصناعي علم 

Louis Gathmannالعالم 

 Alfredثم وضع العالم 

Wegener أساس نظرية تكون

. كرستال الثلج

 Torو طورت على يد العالم 

Bergeron 1922في عام

1938

أكمل العالم  1938في عام 

Walter Findeisen جوانب

من النظريات السابقة وطبقها 

المختبر عن طريقفي عملي ا ، 

إضافة الجليد الذي حول قطرات 

.  الماء إلى جليد

1946

، أجرى العالم 1946في عام 

أول Scheeferاألمريكي

تجربة للمطر الميداني عن طريق

رش كمية من الثلج المسحوق 

. داخل السحب

1946

 Bernardقام العالم  

Fegunet 1946في عام

باستخدام مادة أيوديد الفضة 

كأنوية الجتذاب قطرات الماء 

البارد وتحويلها إلى جزيئات 

. ثلجية



التجارب العالمية لالستمطار الصناعي

دول نفذت االستمطار الصناعي

منها الواليات المتحدة وكندا وبعض دول أمريكا الجنوبية . شركة خاصة لتعديل الطقس34دولة أو أكثر لديها برامج االستمطار الصناعي ، و التي تنفذها 52وفق ا للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ، فإن 

.  والشرق األوسط والصين وإندونيسيا وروسيا وبعض دول االتحاد األوروبي



التجارب العالمية لالستمطار الصناعي

.في فصل الخريف% 30حقق البذر فوق مناطق مستهدفة  زيادة في هطول األمطار تصل إلى •
استراليا

الصين
تحسين تطوير ولاتدوالرلمليارات النها استثمرت مبالغ ضخمة تصل أصين عدة مشاريع خاصة باالستمطار كما الأنجزت •

تقنيات االستمطار

االمارات
يالبحثالمساروركز على لالرصادتحت مظلة عدة جهات ثم انتقل الى المركز الوطني مبكرا  أ برنامج االستمطاربد•

االردن
بسبب اختالف الطقسواعدةوكانت النتائج غير )يوم25(تم استخدام تقنية االستمطار التايلندية لفترة قصيرة •



المملكة العربية السعودية-تجارب االستمطار  

في ستكمال التجربة لمدة عاما

،الشمال الغربي، الجنوبىالوسط

(الغربي

2007/2008

تجارب منطقة عسير

2004

نشأة الفكرة 

1976

ستكمال التجربة لمدةا

ثالثة أعوام

2009/2008

تجارب المنطقة الوسطى

2006/2007

ول تجربة استمطارأ

1986

بالتعاون مع مراكز وشركات رائدة في 

:  مجال االستمطار الصناعي



. م2004تجربة منطقة عسير صيف 

ساعة الطيران لمدة 55اشتملت التجربة  على اجراء  •

يوم35

سحابة قابلة لالستمطار200تم استهداف • نطاق التجربة

دراسة الخصائص الفيزيائية والديناميكية للسحب•

دراسة جدوى التجربة في زيادة كمية الهاطل المطري•

قياس العوالق ، دراسة خصائص السحب ، بذر بعض •

السحب
مستهدفات التجربة

قد أظهرت النتائج بأن سحب المنطقة الجنوبية الغربية•

تكون واعدة في برنامج االستمطار
نتائج التجربة

أهم التحديات التي واجهت تجارب 

االستمطار والتوصيات

.فترة التجربة قصيرة جدا  •

.خطورة الطيران ليال  •

.تحتاج مزيد من الدراسات•

فياإلستمطاربحث فرص تطوير تقنيات •

.المنطقة



م2006-2007تجربة  منطقة الرياض ، حائل ، القصيم عام 

أجريت الدراسات األرصادية والمناخية على المناطق •

المستهدفة
المرحلة األولى

ي أجريت تجارب عشوائية لالستمطار لمعرفة الزيادة ف•

كمية الهاطل المطري، وتأثير ذلك على مصادر المياه في

.تلك المناطق

المرحلة الثانية

إجراء عمليات استمطار السحب تستمر هذه العمليات •

حسب االحتياج معتمدة على نتائج المرحلتين األولى

.والثانية

المرحلة الثالثة

أهم التحديات التي واجهت تجارب االستمطار 

والتوصيات

عدم استكمال المرحلتين الثانية والثالثة من•

.البرنامج

.ضعف عمليات الحوكمة في البرنامج•

سبة عدم اكتمال البنية التحتية الالزمة لتقدير ن•

زيادة الهاطل المطري في المناطق التي تم 

.استهدافها

.فقطاقتصرت على الطائراتاإلستمطارتقنيات •



البرنامج الوطني لالستمطار الصناعي



البرنامج الوطني لالستمطار الصناعي

5مدة المرحلة األولى 

سنوات

بداية البرنامج

2022

احد مبادرات السعودية 

الخضراء

نطاق البرنامج 

الوطني

هو  برنامج وطني  يهدف الى زيادة الهاطل المطري من السحب المناسبة  باستخدام احدث التقنيات في عمليات االستمطار الصناعي 



٢٠٢١جميع حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني لألرصاد ©

تصميم برنامج االستمطار

:  برنامج االستمطار الصناعي من الضروري أن يصمم على األسس التالية

سابقالالبرنامجتصميمتموانسبقالتيوالثالثةالثانيةالمرحلةاستكمال

.متطورةإحصائيةطرقإتباعذلكويشملتكتمل،ولمعليها

السحبوتالشيوتطورنشوءلتمثيلللسحبالعدديةالنماذجإستخدام

(Window)الممطرةللسحباالفتراضيالعمرمناألفضلالفترةواستخالص

.لهانتائجأفضلعلىوالحصولاالستمطارعمليةإلجراء

اداألرصومنهاالمعرفةعلوممنمتكاملةمنظومةعبرالعلميةبالدراساتالقيام

نسبيلبشكتساهمعديدةوتقنيةبشريةعواملوهناكوغيرها،والمياهوالبيئة

لهاظرالنالتجربةهذهتقييمعندفينبغيالتجارب،هذهمثلفشلأونجاحفي

.عليهاشاملحكمإصدارقبلالجوانبهذهجميعمن

مراجعةةةةة نتةةةةائج جميةةةةع تجةةةةارب 

االسةةةتمطار السةةةابقة واسةةةتخالص

ائيةةةةة العوامةةةةل الفيزيائيةةةةة والكيمي

.لسحب المملكة وطرق تكونها

إنشةةةةاو نمةةةةوذج تصةةةةوري  ليةةةةات 

.الهطول الرئيسية في المملكة

اراالستمطتقنياتتحديد

.المناسبة

ن تقيةةةةيم الفائةةةةدة المتوقعةةةةة مةةةة

.عمليات االستمطار

مكونات تصميم برنامج االستمطار الصناعي

ل تقييم االحتمالية في زيادة الهاط

المطري من عمليات االستمطار 

.في المملكة

.بةتحديد مواد االستمطار المناس

تصةةةةةةةةةةةميم برنةةةةةةةةةةةامج بحثةةةةةةةةةةةي 

.لالستمطار

ول وضع أسئلة بحثيةة واضةحة حة

ل الكميات المحتملةة لزيةادة الهطةو

.من عمليات البذر



المسارات الرئيسية للبرنامج الوطني لالستمطار الصناعي

مسارات البرنامج

المسار البحثي

(التشغيلي)المسار التنفيذي 

تمر بالدراسات و األبحاث بهدف التقييم المستعلق ي

لفعالية عمليات االستمطار ووضع معايير علمية

للبرنامج 

تنفيذ يختص بالجانب الفني والتشغيلي للبرنامج من

أثر تجارب االستمطار بالتقنيات المستهدفة، وقياس

التجارب ونقل المعرفة، وتأهيل كوادر



طائرات االستمطار واألجهزة البحثية الملحقة بها



مستهدفات البرنامج الوطني لالستمطار الصناعي

زيادة معدل الهاطل  المطري السنوي 

%20الى % 10من  

اخيالمساهمة في تعزيز التكيف مع التغير المن

المساهمة في الحد من التصحر

دعم ابحاث فيزياء السحب و رصد العناصر 

الجوية في طبقات الجو العليا ودعم اعمال  

المركز اإلقليمي لإلنذار المبكر من العواصف 

الغبارية

نقل المعرفة والتقنيات وتأهيل الكوادر 

الوطنية 

المساهمة في تحقيق مستهدفات السعودية 

الخضراء من خالل زيادة الغطاء النباتي

:يهدف البرنامج الى تحقيق المستهدفات التالية



نبذه عن تجهيز ات عمليات االستمطار للمنطقة الوسطى و الجنوبية

القصيم

الرياض

حائل

الطائف

أبها

بيشة
الباحة

:المناطق تحديد 

التوقعات المناخية السنوية•

التوقعات المناخية الفصلية•

التوقعات المناخية الشهرية•

تحديد المدن والمحافظات

التوقعات األسبوعية•

التوقعات اليومية•

التوقعات الساعية و اآلنية•

تحديد أجهزة الرصد وتغطيتها

أقمار صناعية•

رادارات الطقس•

أجهزة قياس المطر•

أجهزة قياس طبقات الجو العليا•

تحديد المطارات

مطارات الرياض، مطارات القصيم ،مطارات •

حائل

مطارات مكة المكرمة،مطارات الباحة،مطارات •

عسير



.العالميينالعلماءوبعضالسعودييناالخصائيينمشاركةمععالميةبحثيةوجهاتدوليينخبراءبواسطةخاللهمنأجريتالتيالبحثيةوالتجاربالسابقاالستمطاربرنامجمراجعةعلىبناء

.السابقةالدروسمنواالستفادةالنجاحفرصمنيعظمبشكلالجديدالبرنامجتنفيذعنداالعتباربعينأخذهايجبأساسيةمتطلباتهناكفإن

منلعديدااكتسابأهمهامنالمكاسبمنالعديديحققالذياألمرالعالميينوالخبراوالسعودييناالخصائيينبينماالتعاونلمبدأالبرنامجتضمينضرورة

.(WMO)لألرصادالعالميةللمنظمةالعاملإلشرافالبرنامجيخضعوأنالمجالهذافيقيمةلخبراتالسعودييناالخصائيين
التعاون الدولي

مشغلوشريكتمطاراالسفيمتخصصعالميبحثيشريكهناكيكونوأنفيهللعملالسعوديةالخبراتاستقطابعلىالتركيزيتمأنيجبالبرنامجاستدامةلضمان

بهذهالمتعلقةلعلميةاالتخصصاتكافةفيالسعوديةبالجامعاتالتدريسهيئةأعضاومننخبةمنمكونةوطنيةعلميةلجنةتشكيليتموأناالستمطارلعملياتعالمي

.الجويالغالففيحركتهاومحاكاةالسحبوديناميكيةللطقسالعدديةالتنبؤاتمجالفيوأكاديميينخبراوالعلميالفريقيضمحيثالتقنية

ةالخبرات البشري

Hierarchicalمتطورةإحصائيةطرقإتباعيقترح Bayesian models))ميمتصفيأفضلقدراتتمنحناأنيمكنوالتيالعشوائي،البذرمبدأإلىباإلضافة

حسبتمثيلهاحيثمنوذلكالمطري،الهاطلقياسشبكةوخاصةالمختلفة،بأنواعهاالمملكةفيالحاليةالجويالرصدشبكاتوتقييماالستمطارتجاربوتقييموتحليل

.المعلوماتوجودةوالعدديالجغرافيالتوزيع

تطبيق تقنيات

متطورة

الموائمة مع 

االستراتيجيات

القطاعية

مصادرإدارةمخططمعوالتكامل٢٠٣٠للمياهالوطنيةواالستراتيجيةللبيئةالوطنيةاالستراتيجيةالعالقةذاتالقطاعيةاالستراتيجياتباالعتباراألخذيتمأنضرورة

.المياهلمصادرالشاملةواإلدارةالمطريالهاطلزيادةمشاريعبينماالرابطبحثيتمبحيثالمياه

متطلبات ضرورية لنجاح برنامج االستمطار الصناعي



. مناخ جاف•

.معدل هاطل مطري سنوي ضئيل•

.قلة مصادر المياه العذبة•

.زيادة الطلب على المياه في ظل التزايد السكاني والتطور الذي تشهده المملكة•

.الصناعي أحد الحلول لتعزيز مصادر المياهاإلستمطار•

.المملكة لديها خبرات تراكمية في تنفيذ برامج استمطار صناعي•

.السحب بمسارات بحثية وتشغيليةإلستمطارتصميم برنامج وطني •

.الصناعيلإلستمطارمتطلبات رئيسية لتعظيم الفائدة من البرنامج الوطني •

الملخص والخاتـمة




