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دور سد وادي أمطي في تعزیز الموارد المائیة 
–والحد من مخاطر السیول بوالیة إزكي 

نسلطنة ُعما



o٢كم ٣٠٩.٨٣٢ : السلطنة مساحة  
oنسمة ملیون ٤.٥٧٢.٩٤٩ : السكان عدد , 

٢كم/فرد ١٣.٤ السكانیة الكثافة
oواألجزاء %٨٠ تمثل الصحراویة األجزاء 

.%٥ الساحلیة واألجزاء %١٥ الجبلیة
oمعتدل وشتاء جاف و حار مناخ ذات السلطنة  
oقالمناط حزام ضمن نطاق في السلطنة وتقع 

 عدلم بأقل یتمیز بمناخ الجافة وشبة الجافة
  العالم في للتبخر معدل وأعلى لألمطار

oبین ما یتراوح : الحرارة درجات متوسط  
.مئویة درجة ٣٧-٢٧

o أقل ( ملم في العام  ٨٥متوسط معدالت سقوط األمطار على السلطنة حوالي
) .  ملم باألجزاء الجبلیة  ٣٥٠ملم باألجزاء الصحراویة ویصل إلى  ٥٠من 

o من معدالت األمطار% ٨٠حوالي : متوسط معدل البخر.



Water balance diagram

Rainfall 15,841 Mm3

Evaporation 12,552 Mm3

Capillary Flux
1414 Mm3

Surface Runoff = 330Mm3  

Sea Water Intrusion
59 Mm3

Net Recharge = 1318 Mm3

991 rain recharge
240 wadi recharge
77 urban recharge
10 dam recharge

Total Abstraction
1872 Mm3

WATER SITUATION 
IN OMAN

الموارد المائیة محدودیة 
والمتجددةالمتاحة 



وإعادة التوازن سد العجز المائيوجود عجز مائي كبیر یتطلب 

.

Deficit = 316 Mm3

Total Water Available
1556 Mm3

Conventional and 
non - Conventional water

Total Abstraction
1872 Mm3



ياستمرار ھدر المیاه الجوفیة في القطاع الزراع  
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ة أن العائد الزراعي من المیاه المستخدمة في الزراعة منخفض للغای
من إجمالي % ٣ومساھمتھ في االقتصاد الوطني قلیلة حیث ال تزید عن 

.  الناتج القومي 



ي توفیر االحتیاجات المائیة المتزایدة والمتوقعة ف
  مع وجود تنمیة في جمیع المجاالت المستقبل



ظاھرة الملوحة وتدھور نوعیة المیاه الجوفیة

النوعیة ذات المیاه تتواجد 
 وجنوب بشمال الجیدة

السلطنة
الساحلیة األجزاء تأثرت 

 فیةالجو المیاه ملوحة بارتفاع
 البحر میاه تداخل بسبب

 جةنتی العذبة بالمیاه المالحة
 المیاه ضخ في اإلفراط
 وقتف بمعدالت اآلبار بواسطة
 تلقاھات التي الطبیعیة التغذیة

  الجوفیة الخزانات ھذه
ابعط یغلب السلطنة وسط في 

  للملوحة الضاربة المیاه



سنوات  ١٠إلى  ٧السلطنة للعدید من فترات الجفاف التي قد تصل من  تعرض
.  سنوات متتالیة  ٥إلى  ٣من ً كما تتعرض كذلك لفترات مطیرة تصل . متتالیة 



ة المستمر الفیضانات
والمتكررة بمواقع 

د ق مختلفة بالسلطنة
یة یسبب أضرار بالبن

التحتیة



حالة مداریة تعرضت لھا  ١٣تم حصر  ٢٠٠٢إلى  ١٨٩٠منذ عام 
.أجواء السلطنة ما بین أعاصیر شدیدة القوة إلى عواصف مداریة 

أعصار جونو  ٢٠٠٧في عام  -
أعصار فیت  ٢٠١٠في  -
العاصفة المداریة نیلوفار  ٢٠١٤في عام  -
ھر فقد تأثرت أجواء السلطنة ألعصارین أشوبا في ش ٢٠١٥في عام  -

یونیو وشاباال في شھر نوفمبر



جھود السلطنة في قطاع موارد المیاه
طاع المیاه إصدار المراسیم السلطانیة بإنشاء الوزارات والھیئات التي تعنى بق -
ثروة إصدار التشریعات واللوائح التي وضعتھا الحكومة في الحفاظ على ال -

المائیة وحمایة المصادر المائیة من التلوث 
وحمایتھاتحسین وتطویر أنظمة األفالج تعزیز األفالج بآبار مساعدة  -
دراسات استكشافیة مائیة متعددة  -
إعداد الدراسات الھیدرولوجیة للتعرف على نمط الھطول المطري ومعدالت -

تدفقات األودیة ، إضافة إلى حساب النمط التكراري لألمطار 
إعداد الدراسات المتعلقة بأخطار الفیضانات -
.  العالمیة  القیام بالبحوث والدراسات المائیة ومتابعة ما یستجد منھا على الساحة -
لصرف تجمیع میاه الصرف ومعالجتھا بإنشاء محطات معالجة میاه ا التوسع في -

الصحي 
م بأھمیة المیاه تفعیل دور التوعیة واإلعالم بتعظیم دور مستخدمي المیاه بتعریفھ -

كثروة وطنیة 
ومن أھم الجھود المبذولة من حكومة سلطنة ُعمان في قطاع الموارد المائیة ما 

ل



  
حوالي نم للوزارة التابعة الھیدرومتریة الرصد مراقبة شبكة تتكون  

ملوحة ،آبار عیون ، أفالج ، أودیة ، أمطار( مراقبة نقطة ٤٦٤٠
السلطنة محافظات مختلف على موزعة ) وخیران سدود ، المیاه

شبكة مراقبة الموارد المائیة



  ھي محاور عدة على المائیة الموارد مراقبة إستراتیجیة ترتكز
بمناطق ةالمائی األحواض لكافة الھیدرولوجیة المائیة البیانات توفیر-

في ثھاتحدی على والعمل الدوریة مراقبتھا خالل من المختلفة السلطنة
  متكاملة بیانات قاعدة

مائیةال مواردھا في لنقص تتعرض التي المناطق تحدید على القدرة-
المشاكل ھذه مثل لمواجھة السریعة الحلول وإیجاد



 إلى مؤخراً  الحكومة سعت
 شبكة وتوسیع تحدیث
 المائیة الموارد مراقبة
 تقنیة بإستخدام وذلك

 وذلك بعد عن المراقبة
 نع األتصال بنظام بربطھا
 بھدفGPRS تقنیة طریق

 نم البیانات على الحصول
 یقلل مما آنیھ المحطات

 ھاویصاحب ، والوقت الجھد
 ریاضیة نماذج إستخدام
یةاألود أنظمة لمحاكاة



 أو بحرال في ھدراً  تضیع التي المفقودة المیاه من تقلیلال
 حقول أو تخزین سدود أو احتجاز سدود بإقامة الصحراء

ضیاعھا قبل المیاه من لالستفادة آبار



 بارلآل المیاه مستویات رفع في أمطي وادي سد دور : دراسیة حالة
یةالداخل بمحافظة إزكي بوالیة السیول مخاطر من والحد واألفالج

 الجفاف فترات من عصیبة فترة إلى ُعمان سلطنة بوسط إزكي والیة تعرضت
 دنىأ إلى منسوبھ أنخفض قد الملكي وفلج اآلبار وجفت المزارع ماتت فقد

 مرات عدة األودیة جریان من الرغم فعلى قلیلة لمزارع إال یكفي ال مستویاتھ
 تمر نھاإ أآل الحجر جبال وسط اإلستراتیجي الوالیة موقع بحكم السنة مدار على
متكررة بصورة جفاف ازمة حدثت وفد المخزون على تأثیر بال



Dam 
Coordinates Capacity Length

East North Million/m3 m

Imti 578672 2544359 0.63 145

Length of 
spillway  m

Max 
Height  m No# Outlet Spillway type Year 

implementation

100 17.5 1 Concrete 
Weir 2014

إنشاء سد على مجرى وادي إمطي أحد روافد  ٢٠١٤في عام 
مستجمع وادي حلفین المائي 





 سد منطقة في المراقبة نقاط
 ) آبار ٧ ( عن عبارة أمطي
 ( و المیاه مستویات لقیاس

 جریان لقیاس ) أفالج ٧
 ) محطات ٦ ( و األفالج
 ھطول كمیات لقیاس

 واحدة ومحطة األمطار
 األودیة تدفق لقیاس
 البیانات مقارنة عند.....

 قبل ةالمراقب لنقاط التاریخیة
 خالل من السد إنشاء وبعد

 ام نالحظ البیانیة رسومات
: یلي





  
وب صورة تبین أرتفاع منس
سد  المیاه بقریة أمطي أسفل

وادي أمطي بوالیة إزكي



التـوصـــیات
االھتمام یجعل العذبة المیاه توافر وندرة الجاف السلطنة مناخ إن

ً  أمراً  الجوفیة أو السطحیة سواء المائیة بالموارد ال ألمرا وھذا . أساسیا
ھذه عن لةطوی زمنیة ولفترات دقیقة بیانات توفر بدون تحقیقھ یمكن

بمحافظات المنتشرة الھیدرومتریة محطات شبكة خالل من الموارد
. السلطنة
لعبت يوالت السلطنة في الحیویة المائیة المنشآت من السدود وتعتبر

ً  دوراً  على جدواھا تأثبت وبالتالي بالسلطنة المائیة الموارد تنمیة في ھاما
كمي تحسن إلى المؤشرات أظھرت حیث . زیادتھا ویجب األیام مر

اتالسنو خالل المناطق بعض في المائیة الموارد في واضح ونوعي
  الماضیة

المیاه وفیرت إلى النائیة الجبلیة المناطق في السطحي التخزین سدود أدت
ةوتنمی أماكنھم في استقرارھم وبالتالي المناطق تلك قاطني إلى

.المجتمعاتلتلكوالحیوانیةالزراعیةالقطاعات



ً  قطعت السلطنة أن  إلیجاد ةالمائی الموارد إدارة مجال في كبیراً  شوطا
 لمائیةا الموارد إدارة ویتطلب المیاه من والطلب العرض بین التوازن

 يف التوسع عدم سیاسات تطبیق في االستمرار الضروري ومن
 من تعاني التي المناطق في خاصة جدیدة زراعیة أراضي استحداث

 في للمیاه المتكاملة اإلدارة سیاسات وتطبیق ، مائي عجز
 یادةز في التوسع إلى باإلضافة المختلفة المائیة المستجمعات
 لتحلیةا محطات( تقلیدیة غیر میاه توفیر مجاالت في االستثمارات

. السدود وإنشاء )الصحي الصرف میاه معالجة ومحطات




