
دورية علمية حمكمة ت�صدر عن اجلمعية امل�صرية للتغريات البيئية 

إصدار خاص                                                                                                   سبتمبر ٢٠١٧ 

رقم الرتقيم الدوىل للدوريات

ISSN  2090-228x



اإ�سدار خا�ص �سبتمرب 2017  23

قـواعــد الـنشــــر
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فرتات الإ�ســــــدار:

باللغـات  واأكتوبر  مار�س  �صهرى  فى  �صنويا  ن�صف  ت�صدر 

العربيـة والإجنليزية و الفرن�صية

اأهــــــــــداف املجلة :

فى  الأ�صيلة  العلمية  والدرا�صات  البحوث  بن�صر  تهتم 

كوكب  اأغلفة  فى  البيئية  بالتغريات  ال�صلة  ذات  املو�صوعات 

الأر�س باللغات العربية والإجنليزية والفرن�صية .

�سـيا�ســـــة الن�ســــر:

1- لهيئة التحرير حق البت فى �صالحية البحث للتحكيم.

2- تخ�صع جميع البحوث التى يتم تقدميها للتحكيم من قبل 

متخ�ص�صني من ذوى اخلربة واملكانة العلمية املتميزة.

3- ل تلتزم املجلة برد اأ�صول البحوث املقدمة اإليها فى حالة 

قبولها للن�صر وفى حالة عدم قبولها للن�صر. من حق الباحث 

ا�صرتداد بحثه.

4- يخطر رئي�س التحرير موؤلف البحث ب�صالحية البحث اأو 

عدم �صالحيته للن�صر باأ�صرع وقت ممكن.

5- ل يجوز لأ�صحاب البحوث التى تن�صر فى املجلة اأن يعيدوا 

ن�صرها اأو جزء منها فى موؤلف اأو جملة اأخرى اإل بعد موافقة 

خطية من رئي�س التحرير.

ر�ســــــوم الن�ســــر:

300 جنيها م�صريا لترد  يقابل  البحث ما  1. ر�صم حتكيم 

فى حالة عدم قبول البحث.

2. يتكفل الباحث مب�صروفات طباعة ون�صر بحثه )حم�صوبة 

 A4 Normal Margins ال�صفحة  مقا�س  اأ�صا�س  على 

 Simplified Arabic خط   ،  1.5 ال�صطور=  بني  مب�صافة 

اأعلى  من  �صم  و2،54  جانب  كل  من  �صم   3،18 بهام�س 

ال�صفحة واأ�صفلها(. 

3. ت�صاف تكاليف طباعة ال�صفحات امللونة  واأغلفة الأعداد 

اخلا�صة عند طلبها .

قــواعـــــد الن�ســــر:

تقبل البحوث املقدمة للن�صر فى املجلة وفقاً لل�صوابط التالية:

موافقة  على  ح�صل  اأو  ن�صره،  �صبق  قد  البحث  يكون  األ   -1

بالن�صر فى  جملة اأخرى اأو نال به جائزة لدى اأية جهة.

�صاملة  �صفحة   50 عن  البحث  �صفحات  عدد  يزيد  األ   -2

اجلداول والأ�صكال واملراجع باللغة العربية، 25 �صفحة باللغة 

الإجنليزية ، وميكن اإ�صدار عدد خا�س للبحث الذى تتجاوز 

�صفحاته العدد املحدد.

3- ل يجوز �صحب البحث بعد اإقرار ن�صره فى املجلة.

4- تقبل البحوث باللغة العربية اأو الإجنليزية اأو الفرن�صية.

5- يرفق كل باحث نبذة خمت�صرة عن �صريته الذاتية مربزًا 

اأهم موؤلفاته مبا ل يتجاوز )50( كلمة.

6- يح�صل الباحث على 10 م�صتالت من بحثه اإ�صافة لن�صخة 

واحدة من املجلة.

قواعـد كتابـة األوراق العلمـيــة

اأ-  تعليمات عامة:

على   الكتابة  وتكون  ون�صختني  اأ�صل  من  البحث  يقدم   -1

من  واحد  وجه  على   )A4( مقا�س  ورق  وعلى   1٫5 م�صافة 

ترقيمًا  والأ�صكال  واجلداول  ال�صفحات  وترقم  ال�صفحة، 

مت�صل�صاًل. وتقدم اجلداول وال�صور واللوحات على �صفحات 

م�صتقلة مع حتديد اأماكن ظهورها فى املنت.

2- يت�صمن البحث ملخ�س فى حدود 200 كلمة تو�صح هدف 

البحث وطريقته واأهم النتائج.

3- تن�صق الكتابة حتت عناوين رئي�صة هى املقدمة، واأهداف 

ال�صابقة،  الدرا�صات  ومناهجه،  البحث  وطرائق  الدرا�صة، 

والنتائج واملناق�صة واخلامتة والتو�صيات واملراجع.

ب-  كتابــــة املراجـــع:

ي�صار اإىل املراجع فى املنت با�صم املوؤلف و�صنة الن�صر )داخل 

ل�صم  طبقًا  اأبجديًا  ترتيبًا  املراجع  قائمة  وترتب  قو�صني( 

املوؤلف و�صنويًا طبقًا للموؤلف الواحد، وبحيث ي�صمل كل مرجع 
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ثم  البحث  وعنوان  الن�صر  و�صنة  املوؤلفني(  )اأو  املوؤلف  ا�صم 

ا�صم وعاء الن�صر )الدورية( ورقم املجلد واأرقام ال�صفحات 

املن�صور فيها البحث.

ج- الخت�سارات والوحدات:

تخت�صـر عناوين املجـالت والدوريـات طبقًا للقائمـة العاملية 

 The World List of Scientific العلمية  للدوريات 

بدًل  دوليًا  املحددة  الخت�صارات  وت�صتخدم   Periodicals
من كتابة الكلمات كاملة مثل: �صم، مم، م. كم، �صم2، مل، 

ملجم، كجم، % … الخ.

د- اجلداول والأ�سكال وال�سور:

يجب اأن تكون اجلداول والر�صومات واللوحات منا�صبة مل�صاحة 

والأ�صكال  ال�صور  تكون  اأن  على  املجلة  �صفحة  فى  ال�صف 

بالقلم  �صورة  اأو  �صكل  كل  خلف  ويكتب  التفا�صيل  وا�صحة 

الر�صا�س عنوان خمت�صر للبحث ورقم ال�صكل امل�صل�صل.

هـ- تعليــمات الطباعــة:

 IBM-MS World Latest للربنامج  طبقًا  الطباعة  تتم 

اخلط  وحجم   Simplified Arabic اخلط  نوع   Version
ال�صفحة  منت�صف  فى   Bold اأ�صود   16 الرئي�صى  للعنوان 

البحث  كان  اإذا  وذلك  واحلوا�صى،  للن�س  عادي   14 وحجم 

اإذا كان البحث   Times New Roman اأو  العربية.  باللغة 

باللغة الإجنليزية على اأن يكون حجم خط العنوان الرئي�صى 

للن�س  اخلط  وحجم  ال�صفحة  منت�صف  فى  اأ�صود   14

واحلوا�صى 12 عادى.

و- الـمرا�ســـــــــــــالت:

للتغريات  امل�صرية  اجلمعية  ورئي�س  املجلة  حترير  رئي�س 

البيئية :

اأ.د. حممد جمدى تراب

هاتف:  201002603250 +

ق�صم اجلغرافيا - كلية الآداب - جامعة دمنهور - م�صر

Website: www.ejecsite.wordpress.com
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المجلة المصرية للتغير البيئي
رئيــــ�س التحريــــر

اأ.د. حممــــد جمــدى تـراب

هيــــئة التحريــــر

اأ.د/ اأحمد ال�سريعى )جامعة اأم القرى ، اململكة العربية ال�صعودية(

اأ.د/ عبدالعظيم اأحمد عبد العظيم )جامعة دمنهور، م�صر(

د/ حممد علوات )املدر�صة العليا لالأ�صاتذة – بوزريعة اجلزائر(

اأ/ اإينا�س اأحمد فرغلى )جامعة عني �صم�س ، م�صر (

الهيــــــئة ال�ست�ســـــارية )مرتبة هجائياً(

اأ.د/ اإبراهيم حممد على بدوى )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة دمياط، م�صر(

اأ.د/ اأحمد عبدال�سالم ح�سنني )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة املنوفية ، م�صر(

اأ.د/ جهاد حممد قربة )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة اأم القرى ، اململكة العربية ال�صعودية(.

اأ.د/ جودة فتحى الرتكمانى )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة القاهرة م�صر(

اأ.د/ �سابر اأمني د�سوقى )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة بنها ، م�صر(

اأ. د/ عامر الو�سالتي )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة تون�س ، تون�س(.

اأ.د/ عبداهلل عبده عالم )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة كفرال�صيخ، م�صر(

اأ.د/ عبد رب النبى حممد عبد الهادى )اأ�صتاذ بق�صم الأرا�صى بجامعة دمنهور، م�صر(.

اأ.د/ عزت قادو�س )اأ�صتاذ بق�صم الآثار - جامعة الإ�صكندرية ، م�صر(.

اأ.د/ فالح على ) اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا -جامعة �صيدي حممد بن عبد اهلل -فا�س ، اململكة املغربية(.

اأ.د/ حممد اخلزامى عزيز )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة الفيوم، م�صر(

اأ.د/ م�سطفى فودة ) م�صت�صار وزارة البيئة ل�صئون املحميات الطبيعية، م�صر(.

اأ.د/ نا�سر ال�سالح )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة اأم القرى ، اململكة العربية ال�صعودية(.

اأ.د/ نوارى �سويهر)اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا -جامعة هوارى بومدين ، اجلمهورية اجلزائرية(.
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دراسة المياه الجوفية المستقبلية في ضوء رؤية المملكة 
العربية السعودية ٢٠3٠ م - ١45٢ هـ

أنموذج تطبيقي لمدينة الرياض

ّــل د . هيا بنت حممد العقيــ

اأ�ستاذ اجليومورفولوجيا امل�ساعد

كلية الآداب / ق�سم اجلغرافيا

جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن

اململكة العربية ال�سعودية  - الريا�س
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1 طبقًا لهذا التق�صيم فاإن الدول ح�صب اأو�صاعها املائية تنق�صم اإىل :
   دول تعاين من ندرة مائية : اأقل من 1000م3/فرد/�صنة.

   دول معر�صة للفقر املائي ترتاوح ما بني 1000-2000م3/فرد/�صنة.

   دول تتمتع بوفرة مائية يزيد املوؤ�صر عن 2000م3/فرد/�صنة .

دراسة المياه الجوفية المستقبلية في 
ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 

٢٠3٠ م - ١45٢ هـ
أنموذج تطبيقي لمدينة الرياض

د . هيا بنت حممد العقيــّــل

اأ�صتاذ اجليومورفولوجيا امل�صاعد

كلية الآداب / ق�صم اجلغرافيا

جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن

اململكة العربية ال�صعودية  - الريا�س

الملخص :
خالل  التحديات  من  العديد  باململكة  املياه  قطاع  واجه 

اجلوفية  املياه  على  الطلب  لزيادة  نتيجة   ؛  التنمية  م�صرية 

املوافق  )1437هـ  احلايل  ال�صحب  يقدر  حيث  كبري   ب�صكل 

بليون   )13.8( حدود  يف  اجلوفية  املياه  خلزانات  2016م( 

وقد   ، املختلفة  اململكة  مناطق  توزيعها على  يتم  مرت مكعب، 

من  اجلوفية  للمياه  امل�صتقبلية  ال�صورة  البحث  هذا  تناول 

خالل درا�صته مل�صادر املياه املتجددة وطرق املحافظة عليها 

غري  اجلوفية  للمياه  لدرا�صته  بالإ�صافة   ، تنميتها  وو�صائل 

لكافة  الطلب  لتلبية  الرئي�س  امل�صدر  تعد  والتي  املتجددة 

الأغرا�س )الزراعية والبلدية وال�صناعية ( يف اململكة كافة 

 )3419( حدود  يف  قدر  حيث  ؛  خا�صة  الريا�س  ومنطقة 

مليون م3  اأي ما ي�صكل 76% من اإجمايل املياه امل�صتهلكة من 

اأن  م�صتقباًل   ويتوقع   ، 2014م  القيا�س  لعام  امل�صادر  كافة 

ينخف�س الحتياج اإىل حدود ) 2405 ( مليون م3 وذلك عام 

اإيجابية  اأكرث  2030م   لعام  التوقعات  �صتكون  بينما  2020م، 

لتلبية الطلب لالأغرا�س البلدية وال�صناعية يف حدود )428( 

تقدر  فيما  ؛   التوايل  على  م3  مليون   )381( و  م3  مليون 

اإىل )2016( مليون م3  الزراعية  الأغرا�س  لتلبية  التوقعات 

وعليه �صيزداد التخفي�س لي�صل اإىل نحو40% عما كان عليه 

2014م ، وا�صتعر�س البحث التحديات التي  يف عام القيا�س 

تواجه هذا القطاع  وتقديرات حجم ا�صتخراجه  ، كما تناول 

منطقة  يف  اجلوفية  املياه  ل�صتهالك  امل�صتقبلية  التوقعات 

بعد  عن  ال�صت�صعار  تقنيات  ا�صتخدام   خالل  من  الريا�س 

الت�صريف  اأحوا�س  اأهم  لتغطية  اجلغرافية  املعلومات  ونظم 

بها  كاأمنوذج ملنطقة من مناطق اململكة الهامة. واأ�صار اأي�صًا 

اإىل بع�س البدائل للحفاظ على ما هو  متاح  كا�صتخدام املياه 

ت�صجيع  اإىل  بالإ�صافة  للزراعة  امل�صتهلك  وتخفي�س  املعاجلة 

القطاع اخلا�س يف تبنى �صراكات ا�صرتاتيجية لتنفيذ م�صاريع 

زراعية خارج  اململكة ) املياه الفرتا�صية (



اإ�سدار خا�ص �سبتمرب 2017  67

 Study of future Groundwater
In vIew of SaudI arabIa’S 
2030 ad - 1452 aH vISIon
a model of rIyadH cIty

Abstract:
In the Kingdom of Saudi Arabia, the water 

sector had faced many challenges through-
out the development process, as a result of 
the great increase in demand for ground-
water. The current withdrawal (1437 AH 
- 2016 AD) of groundwater aquifers is esti-
mated at about (13.8) billion cubic meters, 
which are distributed among different re-
gions of the Kingdom. The research tack-
les the future of groundwater by studying 
the sources of renewable water, and how 
to maintain and develop it. In addition, it 
also studies the non-renewable groundwa-
ter that is the main source for meeting the 
demands of (agricultural, municipal and 
industrial purposes) in the Kingdom as a 
whole and Riyadh region in specific, which 
was estimated at about (3419) million m³, 
that is 76% of the total water consumption 
from all sources of the measurement year 
2014. The need is expected to decrease in 
the future to about (2405) million m³ in 
2020, while expectations for 2030 are more 
positive to meet the demands of municipal 
and industrial purposes at about (428) mil-
lion m³ and (381) million m³ respectively. 
Expectations to meet agricultural needs are 
about (2016) million m³, which shows that 
the decrease will drop to about 40% com-
paring to the measurement year 2014. The 
research has also reviewed the challenges 
facing this sector and the expectations for 
volume of extraction and future prospects of the 
consumption of groundwater in the Riyadh region 
through the use of remote sensing techniques 

د . هيا بنت حممد العقيــّــل دراسة المياه الجوفية المستقبلية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠3٠ م - ١45٢ هـ
أنموذج تطبيقي لمدينة الرياض

and geographical information systems to cover 
the most important drainage basins as a model 
for an important region of the Kingdom. Some 
alternatives were indicated to maintain what is 
available, such as using treated water, reducing 
the amount used for agriculture and encouraging 
the private sector to adopt strategic partnerships 
to implement agricultural projects outside the 
kingdom (virtual water).

مقــــدمة:
الدولة  توليها  التي  املهمة  الق�صايا  من  املياه  اأزمة  تعد 

اهتمامًا كبريًا للحد من ا�صتنزاف املياه والبحث عن م�صادر 

جديدة  حيث اأن اأمن املياه من الأمن الع�صكري ) عبدالقادر 

رزيق املخادمي، 1999، �س.186( . لذا مت الهتمام مب�صادر 

املياه وطرق تنميتها منذ بداية تاأ�صي�س اململكة .

واملياه  الزراعة  منظمة  بني  م�صرتكة  درا�صة  على  وبناًء 

العاملية )WHO( مت و�صع حد  )FAO( ومنظمة ال�صحة 

حدود  يف  ليكون   Water Poverty Limit املائي  للفقر 

)1000( م3/فرد/�صنة.1

طبقًا  ال�صعودية  العربية  اململكة  �صكان  عدد  خالل  ومن 

ملوؤ�صرات   2012  م  والبالغ  26،6 مليون  ن�صمة ؛  واأجمايل 

ا�صتهالك املياه الوا�صل اإىل نحو 21،2  مليار م 3   فاإن ن�صيب 

الفرد يبلغ من املياه 797  م3/�صنة  ، وعليه ووفقًا ملوؤ�صرات 

املياه  ندرة  من  تعاين  التي  الدول  �صمن  اململكة  تقع  الفاو 

)الفقرية مائيًا ( .

منذ  كبريًا  اهتمامًا  ال�صعودية  العربية  اململكة  اأولت  وقد 

ودعم  لل�صكان  املختلفة  م�صادرها  من  املياه  بتوفري  ن�صاأتها 

ذلك �صدور قرار جمل�س الوزراء املوقر رقم )308( بتاريخ 18 

رجب 1437هـ  املوافق 2016/4/25م، بتويل جمل�س ال�صوؤون 

الالزمة  والرتتيبات  الآليات  بو�صع  والتنمية  القت�صادية 

و�صعت  حيث   .2030 ال�صعودية  العربية  اململكة  روؤية  لتنفيذ 

اململكة ثالث حماور ل�صمان تنفيذ الروؤية تاأخذ يف احل�صبان 

اقت�صاد  وبناء  الإ�صالمية  املبادئ  وفق  حيوي  جمتمع  اإقامة 

مزدهر يف ظل وطن طموح ذو حوكمة فاعلة. ومن اأجل حتقيق 

املوارد  على  املحافظة  �صرورة  على  الروؤية  اأكدت  فقد  ذلك 

احليوية وبناء خمزونات ا�صرتاتيجية مب�صتويات اآمنة وكافية 

ا�صتخدامها  وتر�صيد  املائية  املوارد  حلماية  �صراكات  تتبنى 
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خا�صة يف املجال الزراعي مع اإعطاء اأولوية للمناطق الزراعية 

التي متتلك م�صادر مياه طبيعية ومتجددة.

الطبيعية  اجلوفية  املياه  م�صتقبل  الدرا�صة  هذه  وتعر�س 

خالل  من  م   2030 ال�صعودية  العربية  اململكة  روؤية  �صوء  يف 

مف�صل  و�صرح  للمملكة،  الرئي�صة  للمالمح  �صريع  عر�س 

اجلوفية،  للمياه  احلاملة  للخزانات  الهيدرولوجية  لالأو�صاع 

وكذلك حتديد معدلت ال�صتهالك للخزانات اجلوفية لتلبية 

الأغرا�س املختلفة مع اأخذ الأثر الناجت من ذلك على الو�صع 

عام  بحلول  املورد  لهذا  امل�صتقبلي  لال�صتهالك  املتوقع  املائي 

منطقة  اأحوا�س  بع�س  لدرا�صة  اأي�صًا  تتعر�س  كما   .2030

بعد  عن  ال�صت�صعار  تقنيات  ا�صتخدام   خالل  من  الريا�س 

ونظم املعلومات اجلغرافية  للتعرف على التوقعات امل�صتقبلية 

ل�صتهالك املياه اجلوفية.

أهمية الدراسة:
يد  على  تاأ�صي�صها  منذ  ال�صعودية  العربية  اململكة  حر�صت 

طيب  �صعود  اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  امللك  املوؤ�ص�س 

اهلل ثراه على و�صع برنامج عمل اجتماعي واقت�صادي يهدف 

جمتمعات  اإىل  وحتويلها  احل�صرية  املناطق  م�صتوى  رفع  اإىل 

املتاحة  املائية  المكانات  درا�صة  خالل  من  منتجة  م�صتقرة 

فيها . و لكون املياه اجلوفية هي الركيزة الأ�صا�صية التي تقوم 

واحلر�س  عليها  املحافظة  فاإن  لذا  ال�صاملة  التنمية  عليها 

احلكومة  اأهداف  من  ال�صحيح  الوجه  على  ا�صتغاللها  على 

الر�صيدة ل�صمان  منوها وا�صتمرارها ، وقد ت�صمنت   الروؤية 

اإىل  ال�صارة  " من خالل   للم�صتقبل  "روؤية احلا�صر  عبارة  

عرب  املائية  لرثواتنا  الأمثل  ال�صتثمار  على  العمل  �صرورة  

 ،2030 )روؤية  واملتجددة  املعاجلة  املياه  وا�صتخدام  الرت�صيد 

�س 23( وذلك بالتوجه نحو بناء �صراكات زراعية ا�صرتاتيجية 

خ�صبة  تربة  من  طبيعية  مبوارد  اهلل  حباها  التي  الدول  مع 

ا�صتخدام  وتر�صيد   ، املائية  املوارد  يحمي  مبا  وفرية  ومياه 

املياه يف املجال الزراعي باإعطاء الأولوية  للمناطق الزراعية 

التي متتلك م�صادر مياه طبيعية و متجددة . ) روؤية 2030 ، 

�س60( 

أهداف الدراسة  : 
- التطرق اإىل املالمح اجليولوجية  والهيدرولوجية  العامة 

للملكة العربية ال�صعودية  .

�صواء  باململكة  اجلوفية  للمياه  المداد  عنا�صر  حتديد   -

كانت مياه �صطحية  وغري �صطحية  والتي  متثل مياه جوفية 

متجددة  اأو مياه جوفية غري متجددة

كافة  املنت�صرة يف  اجلوفية  املياه  على خزانات  التعرف   -  

مع  ليثو�صرتاجترايف  اأ�صا�س  على  وت�صنيفها  اململكة  اأنحاء 

وحتديد  اجلغرايف  وتوزيعها  اجليولوجي  بعمرها  الهتمام 

نوعية حمتواها املائي. 

- التعرف على معدلت ال�صتهالك خلزانات املياه اجلوفية 

القابلة  التقديرات  حجم  ابراز  مع  تواجهه  التي  والتحديات 

خالل  الالزمة  الحتياجات  لتلبي  وت�صنيفها  لال�صتخراج 

م�صرية التنمية اخلم�صية يف اململكة.

املياه  ل�صتهالك  امل�صتقبلة  التوقعات  على  ال�صوء  القاء   -

اجلوفية وفق روؤية اململكة العربية ال�صعودية 2030 م .

- ال�صتفادة من التقنيات احلديثة للتعرف على اخل�صائ�س 

يف   واأثرها  الريا�س  ملنطقة  واجليومورفولوجية   اجليولوجية 

املياه اجلوفية ومن ثم التعر�س اإىل التوقعات امل�صتقبلية لها . 

ت�صجيع  يف  اململكة  ودور  الفرتا�صية  للمياه  ال�صارة   -

القطاعات املختلفة  لال�صتثمار بها .

مشكلة الدراسة : 
من  تعاين  ال�صعودية  العربية  باململكة  املائية  الرثوة 

ال�صتنزاف اجلائر، والهدر الغري امل�صوؤول والتلوث، بالإ�صافة 

اإىل جتاهل تنميتها وحمايتها مما قد يوؤدي اإىل وجود كارثة 

بيئية، خا�صة ونحن نعي�س يف بيئة �صحراوية ح�صا�صة وه�صة، 

الطلب  و  جدًا،  ومكلفة  حمدودة  اململكة  يف  املياه  فم�صادر 

عليها  يزداد ب�صكل كبري نتيجة لزيادة  عدد ال�صكان والزيادة 

و    . الإدارة   �صعف  و  الأ�صعار  انخفا�س  ب�صبب  ؛  الهدر  يف 

ب�صكل عام متثل املياه م�صكلة كربى للحياة والتنمية  يف اململكة 

العربية ال�صعودية وبالرغم من اأهمية مو�صوع املياه ال�صديدة 

2030  مل تت�صمن  اأن  روؤية  التنمية ال  واأثرها على م�صتقبل 

اهتماما كبريًا بهذا اجلانب يتالءم مع اأهميته الكبرية وامللحة 

املياه  اأهمية  لإبراز  البحث  هذا  اإىل  احلاجة  نبعت  هنا  ومن 

ت�صر  مل  والتي  ؛  م   2030 امل�صتقبلية  الروؤية  ظل  يف  اجلوفية 

اإىل دورها يف املحافظة على املخزون اجلويف للمياه واعتباره 

املياه  قطاع  يواجه  الذي  الوقت  يف  ؛  للن�صوب  معر�صة  ثروة 

وخا�صة اجلوفية من حتديات كبرية تتمثل يف النمو ال�صكاين 

ندرة  ظل  يف  املختلفة  التنموية  لالأن�صطة  املا�صة  واملتطلبات 

املياه والتغري املناخي وال�صتخدام غري املر�صد يف الأغرا�س 

املختلفة .  
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منهج الدراسة  وأساليبها:
اتبعت الباحثة املنهج القليمي من خالل  ا�صتعرا�س اإمكانيات 

املنطقة  الطبيعية من املياه اجلوفية وت�صنيف الطبقات احلاملة 

اأعمارها   وحتديد  واملكاين  اجلغرايف  توزيعها  على  التعرف   و  له 

والتحديات  ا�صتهالكها  ملعدلت  التعر�س  ثم  ومن  ؛  وخ�صائ�صها 

امل�صتقبلية  اململكة  روؤية  ظل  يف  ال�صتهالك  هذا  تواجه  قد  التي 

2030 م مع تقدير هذا ال�صتهالك على مدينة الريا�س كاأمنوذج ، 

كما مت ا�صتخدام الأ�صاليب: الكمي والتحليلي والكارتوجرايف لر�صم 

خطط  يف  الواردة  الح�صاءات  وملعاجلة  التف�صيلية  اخلرائط 

ال�صطحية  اجلوفية  املياه  كميات  عن  املتنوعة  والتقارير  التنمية 

بنظم  الدرا�صة  ا�صتعانت  وقد   . املختلفة  وا�صتخداماتها  والعميقة 

املعلومات اجلغرافية وال�صت�صعارعن بعد من خالل حتليل املرئيات 

الف�صائية من اأهمها  Aster  و Landsat 7+ETM والتي متت 

معاجلتهما با�صتخدام برناجمي

(Arc GIS V10.5 ) ، ( ErdasImagine v14 )
وهي برامج ذات قدرة عالية على حتليل املعلومات الأر�صية 

اإذ متت عملية ر�صم الأودية والأحوا�س املائية من خالل منوذج 

الرتفاع الرقمي DEM  ل�صتخال�س القيا�صات املورفومرتية 

ولبراز معامل  ؛  الريا�س  الت�صريف مبنطقة  اأحوا�س  لبع�س 

�صطح الأر�س ب�صكل وا�صح وفّعال مبا فيها املدفون منها حتت 

الكثبان الرملية . 

الدراسات السابقة : 
كثرية  باململكة  اجلوفية  املياه  تناولت  التي  الدرا�صات 

الزراعة  وزارة  بها  قامت  تقارير  �صكل  يف  بع�صها  ومتنوعه 

،  وجزء منها  ميثل  واملياه �صابقًا ووزارة التخطيط وغريها 

درا�صات حملية ملناطق الأودية قد تتعر�س بطريق غري مبا�صر 

للمخزون اجلويف للمياه يف مناطقها ؛ بينما اجلز الآخر ميثل 

بع�صًا  و�صنعر�س  اململكة  يف  اجلويف  املخزون  تتناول  اأبحاث 

منها يتمثل يف : 

  - الدرا�صة املقدمة من قبل حممد خليفة وزين رزق بعنوان  

.  ) 1994 م( والذي ميثل بحث مقدم يف موؤمتر الدرا�صات 

ال�صحراوية يف اململكة العربية ال�صعودية  املجلد الثالث ، حيث 

واخلزانات  الق�صيم  ملنطقة  ال�صطحية  اجليولوجية  تناول 

الرئي�صية لها والتي تتمثل يف خزان  تبوك وال�صاق واجللة.

- قدم  البنك الدويل تقريرًا بعنوان "تقرير  البنك الدويل 

عن تقييم قطاع املياه يف بلدان جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية : التحديات التي تواجه اإمدادات املياه واإدارة املوارد 

املائية، والطريق للُم�صي ُقدمًا "  يف عام )2005م ( ، وتناول 

غري  ال�صتخدام  حيث   من  ال�صعودية  العربية  اململكة  فيه 

على  الطلب  اإدارة  وانعدام  اجلوفية  املائية  للموارد  امل�صتدام 

املياه يف مناطق القيود املوؤ�ص�صية والقانونية احل�صرية واعتماد 

اخلزانات  تناول  كما  املائية  للموارد  املتكاملة  الإدارة  نهج 

اجلوفية غري املتجددة واخلزانات اجلوفية املتجددة.

املقدمة يف  الن�صوان  - درا�صة عبدالرحمن بن عبدالعزيز 

2006م  والبيئة اجلافة  املائية  للموارد  الثاين  الدويل  املوؤمتر 

اململكة  يف  اجلوفية  املياه  موارد  يف  التنمية  اأثر   " بعنوان 

العربية ال�صعودية " تناول فيها م�صادر املياه اجلوفية خالل 

املياه  تكوينات  النهاية  يف  �صكلت  والتي  املطرية،  الع�صور 

اململكة  اهتمام  اإىل  اأ�صار  وقد  والثانوية.  الرئي�صة  اجلوفية 

الزراعيـة  املنتجات  من  الذاتي  بالكتفاء  ال�صعودية  العربية 

خا�صة حما�صيل احلبوب والأعالف، وزيادة الطلب على املياه 

واملنتجات الزراعية من املدن الكربى.

- بحث حممد ال�صويان بعنوان 

)2006م(  واملقدم يف املوؤمتر الدويل الثاين للموارد املائية 

وبيئات املناطق اجلافة  ، حيث اأ�صار اإىل تعر�س املياه اجلوفية 

من  الوقود  ت�صربات  منـها  كـثرية  لأ�صباب  التلوث  خطر  اإىل 

اخلزانات املدفونة، والتي قد ت�صتمر فرتة طويلة قبل اكت�صاف 

اأي تدهور يف نوعية املياه اجلوفية ب�صبب طبيعة البيئة التحت 

�صطحية املخفية اإ�صافة اإىل البطء الن�صبي يف عمليات انتقال 

امللوثات. 

يف  الري   F.A.O الفاو  “منظمة   34 رقم  تقرير   -

العاملي  النظام  ا�صتق�صاء  بالأرقام  الأو�صط  ال�صرق  اإقليم 

للمعلومات" 2008( م ) تناول �صمن  طياته اململكة العربية 

ال�صعودية من اجلوانب القت�صادية والزراعية والأمن الغذائي 

واإدارة  وال�صرف  الري  وتنمية  وا�صتخداماتها  املياه  وموارد 

املياه  با�صتخدام  ال�صلة  ذات  والت�صريعات  وال�صيا�صات  املياه 

يف الزراعة واأخريا اآفاق اإدارة املياه لأغرا�س الزراعة.

- قامت الوكالة الأملانية للتعاون التقني GTZ بعمل درا�صة 

لتقييم اخلطة  ال�صرتاتيجية لقطاع املياه يف فرباير 2010م

د . هيا بنت حممد العقيــّــل دراسة المياه الجوفية المستقبلية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠3٠ م - ١45٢ هـ
أنموذج تطبيقي لمدينة الرياض

"Subsurface Geology and Hydrology of Al-  
Mustawi Area, Al Qasim province, Saudi Arabia",

“Groundwater Contamination from leak-
ing USTs:   Prevention versus Restoration”



اإ�سدار خا�ص �سبتمرب 2017  1011

لأجمايل  الكمية  واملعايري  املائية،  امل�صادر  اإدارة   تناولت 

ال�صتهالك  �صواء  وال�صتهالك  املياه  واإمدادات  املياه  موارد 

الطارئة  احلالت  يف  املياه  وامدادات  وال�صناعي،  البلدي 

واخلطة ال�صرتاتيجية  وطرق تنميتها.

-   الدرا�صة التي قام بها ابراهيم ال�صلمان واآخرون بعنوان 

) 2010 م ( حول منذجة املياه اجلوفية التي حتتويها طبقة 

ال�صتخدام  تاأثري  تقدير  خالل  من  بريدة  مدينة  يف  ال�صاق 

املفرط للمياه التي تت�صمنها الطبقة وقد ا�صتخدمت الدرا�صة 

منوذج MODFLOW  للفرتة من 1999- 2008 م واأجرت 

 -2008 من  ميتد  طويل  مل�صتقبل  حماكاة  منوذج  الدرا�صة 

2035م .

- الدرا�صة املقدمة من اأنوار علي واآخرون بعنوان   

  ) 2013 م ( والتي تناولت اجلودة الكيميائية ملوارد املياه 

اجلوفية يف اململكة العربية ال�صعودية وذلك من خالل اجراء 

مقارنة بني مدينة الريا�س والأح�صاء.

القت�صادية  املتحدة  الأمم  جلان  من  املقدم  -البحث 

يهتم  والذي  وال�صكوا   BGR اأ�صيا  لغرب  والجتماعية 

طبقة  نظام  حول  اأ�صيا  غرب  يف  امل�صرتكة  املائية  باملوارد 

بعنوان   ال�صعودية  العربية  اململكة  غرب  الرمة   – ال�صاق 

اإىل امتداد الطبقة من  اأ�صارت الدرا�صة  )2013 م( حيث 

خ�صائ�صها   اإىل  واأ�صارت  جنوبًا  تبوك  حتى  �صماًل  الأردن 

القطاع  والذي معظمه يف  الكبري  وا�صتغاللها  الهيدرولوجية  

الزراعي يف الوقت الذي ل تتجاوز تغذيته عن 3 -10 مليون 

مرت مكعب / ال�صنة . 

- الدرا�صة املقدمة من دينيكول واآخرون    

اأ�صار البحث اإىل اأنه يتوقع من اأن اململكة العربية ال�صعودية 

تغريات  حدوث  من  �صتعاين  التي  اجلافة  الدول  اأهم  من 

الأمطار  لندرة  وذلك   2100 عام  بحلول  العاملي   املناخ  يف 

اتباع  من  لبد  ذلك  من  وللحد  اجلوفية  املياه  وا�صتهالك 

ال�صحي  ال�صرف  ومعاجلة  املياه  كتحلية  ا�صرتاتيجيات 

بالإ�صافة اإىل اتباع جتارة املياه الفرتا�صية. 

- درا�صة اأحمد املحمدي وعادل احل�صني  

املياه  ال�صابع مل�صادر  الدويل  املوؤمتر  واملقدم يف   ) )2016م 

واحة  تناول   حيث   ،  )ICWRAE 7( اجلافة  والبيئة  الري 

اململكة  يف  الهامة  الزراعية  املناطق  من  تعترب  التي  الأح�صاء 

هيدروكيميائية  درا�صة  البحث  هدف  وكان  ال�صعودية  العربية 

املياه اجلوفية يف واحة الأح�صاء ، لتقييمها لأغرا�س الري .

أوال : المالمح العامة للمملكة العربية السعودية
1/1 املالمح اجليولوجية 

تغطي م�صاحة اململكة العربية ال�صعودية ما يزيد عن )2( 

مليون كم2 من �صبه اجلزيرة العربية ، حيث تقع بني دائرتي 

عر�س  46 ' ' 22 '  16˚  و  14 ' 32˚ �صمال دائرة ال�صتواء ، على 

 '   29 ' ' امتداد اأكرث من 15 درجة عر�صية ، وخطي طول 30  

34˚  و40'  55˚  بنحو 21 خط طول �صرق خط جرينت�س .  

قبل  ما  ع�صر  منذ  للمملكة  اجليولوجي  التاريخ  وميتد 

احلديث  الع�صر  حتى   )Pre-Cambrian( الكمربي 

ال�صعودية  العربية  اململكة  تق�صيم  وميكن   )Recent(
جيولوجيًا  �صكل ) 1 ( اإىل قطاعني تركيبني هما  :

.Arabian Shield اأ- الدرع العربي

يحتل الدرع العربي ه�صبة جند الو�صطى ومنطقة احلجاز 

وع�صري وميتد جنوبًا حتى ه�صبة اليمن وعدن والدرع العربي 

اجلنوبي ؛ ويغطي بوجه عام اجلزء الغربي من اململكة العربية 

قبل  ما  �صخور  وتظهر   .)Burdon, 1973, p.7  ( ال�صعودية 

يف  ت�صكل  كما  العربي،  الدرع  منطقة  يف  ال�صطح  على  الكمربي 

 )Basement Complex) الوقت نف�صه القاع الأ�صا�صي املركب

للتكوينات الر�صوبية للر�صيف العربي فهو الأ�صا�س الذي بنيت 

عامة  ب�صفة  ال�صخور  هذه  وعمر   . الر�صوبية  الطبقات  عليه 

يزيد عن 600 مليون �صنة وقد يتجاوز 200 مليون �صنة. وتتكون 

النارية  ال�صخور  من  جمموعات  من  العربي  الدرع  �صخور 

وال�صخور   )... املونازيت   - اجلرانودياريت   - )اجلرانيت 

ه�صاب  بع�س  جانب  اإىل   )... الني�س   - )ال�ص�صت  املتحولة 

البازلت من الزمن الثالث،  بالإ�صافة اإىل وجود اأحزمة كبرية 

“Hydrochemical Studies of Groundwater at Al 
Hassa Oasis, Eastern Region, Saudi Arabia”  

“Groundwater modeling of Saq Aquifer Buraydah 
Al Qassim for better water management strategies”

“Hydrochemical and quality of water resources 
in  Saudi Arabia groundwater: A comparative 
study of Riyadh and Al-Ahsa regions“

( DeNicola, E. and et al ., 2015). “Climate Change 
and Water Scarcity: The Case of Saudi Arabia ” 

“Saq-Ram Aquifer System (West)”

“ Assessment and strategic plan of the water sector“
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اأو  ملتوية  �صخورًا  اإما  متثل  والتي  الر�صوبية  ال�صخور  من 

متداخلة اأو متحولة  )Brown, et al , 1989, p.D101(؛ 

الذي  الرملي  احلجر  من  يتكون  الر�صوبية  ال�صخور  ومعظم 

والأوردوفي�صي  الكمربي   ( الأول  الزمن  بداية  اإىل  يعود 

القاعدة  �صخور  كل  مل  اإن  معظم  غطت  والتي   ) وال�صيلوري 

الأركية املنك�صفة )Brown,1970,p.75( وقد ا�صتقر هذا 

  )Burdon ,1973, p.7( الكمربي  الع�صر  منذ  الدرع 

ال�صخور  باعتبارها  اجليولوجية  الوحدة  هذه  اأهمية  وتظهر 

احلاملة لغالبية املواد التعدينية الأ�صا�صية واملعادن الإ�صعاعية 

والكيماوية املعروفة باململكة.  

وتعترب �صخور الدرع العربي يف معظم الأحوال �صخورًا غري 

منفذه للمياه ، لذا فاإن �صخوره لي�صت م�صدرًا رئي�صًا للمياه 

اجلوفية حيث اأنها غري قادرة على تخزين كميات كبرية من 

ترتكز  التي  الأودية  روا�صب  مناطق  با�صتثناء  الأمطار  مياه 

على �صخور نارية تت�صمن �صقوق وفوا�صل ت�صمح بت�صرب املياه 

وحفظها ) وزارة املياه والكهرباء ، 2012م ، �س  27 (.

Arabian Shelf ب- الر�سيف )الرف( العربي 

يقع اإىل ال�صرق من الدرع العربي �صكل ) 1 ( ، حيث ي�صكل 

تكوين  وميثل  التقريب  وجه  على  العربية  اجلزيرة  �صبه  ثلتي 

نحو  خفيفًا  انحدارًا  ال�صرق  ناحية  ينحدر  عظيم  ر�صوبي 

من  ويتكون   ،)Chapman,1978a,p.9(املجاورة الأحوا�س 

 )Sedimentary Basins( جمموعات من الأحوا�س الر�صوبية

مع  اخلايل  الربع  وحو�س  ال�صرحان،  وادي  حو�س  مثل: 

يطلق  والتي   Monoclines املتماثلة  الطيات  من  جمموعة 

و�صط  جند  منطقة  يف  كما   Cuestas الكوي�صتات  عليها 

النحدار  قليلة  املت�صقة  الأودية  بع�س  معها  ويتداخل  اململكة 

..) Powers ,et al.,1966,p.D2(

القاعدة  �صخور  على  الر�صوبية  الرف  �صخور  وترتكز 

الروا�صب  من  كثيف  تتابع  عن  عبارة  وهي  القدمية  املتبلورة 

يرتاوح  والتي  القارية  والروا�صب  وال�صحلة  العميقة  البحرية 

�صنة  مليون   570 حوايل   ( القدمية  احلياة  دهر  بني  عمرها 

م�صت ( وع�صر البليو�صني ) حوايل 1.5مليون �صنة م�صت( 

روا�صب  من  رقيق  غطاء  الغالب  يف  ال�صخور  هذه  ويغطي 

الرباعي غري املتما�صكة مثل احل�صى والرمل والغرين والطني 

) عبدالعزيز الب�صام ، 2001م،�س 547(. 

الفينوروزيكية  الر�صوبية  ال�صخور  العربي  الرف  وميثل 

تر�صبت  التي   )Phanerozoic Sedimentary Rocks(

واحلديثة  واملتو�صطة  القدمية  اجليولوجية  الأحقاب  خالل 

(Paleozoic, Mesozoic & Cenozoic Eras)، وحتتوي 
 )Layers & Member( طبقة وع�صو )اأكرث من )33 على 

تعترب  منها  ت�صعة   ، للمياه  حاملة  طبقة  ع�صرين  على  ت�صمل 

وتغطي  وا�صع  بكميات كبرية وعلى نطاق  رئي�صة وتختزن مياهًا 

�صكل )1( جيولوجية اململكة العربية ال�صعودية

امل�صدر: هيئة امل�صاحة اجليولوجية للمملكة العربية ال�صعودية

د . هيا بنت حممد العقيــّــل دراسة المياه الجوفية المستقبلية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠3٠ م - ١45٢ هـ
أنموذج تطبيقي لمدينة الرياض
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�صكل )2( الأحوا�س الرئي�صية يف اململكة العربية ال�صعودية،

)GTZ, 2010, p.7(  امل�صدر: بت�صرف من الباحثة

م�صاحات �صا�صعة من اململكة بينما توجد طبقات ثانوية اأخرى 

قد تكون حملية اأو امتدادها وحفظها غري كبري؛ و تتاألف من 

)اجلريية(  والكل�صية  والطينية  الرملية  الر�صوبية  ال�صخور 

والتي ت�صكل يف جمملها الطبقات احلاملة للمياه، وكذلك املواد 

 ، )GTZ, 2010, p.21( الهيدروكربونية املعروفة باململكة

وقد زاد من كفاءة تخزين املياه اجلوفية على اختالف م�صتوياتها يف 

الرف العربي احلركـات التي تعر�صت لها اململكة العربية ال�صعودية 

  Miocene امليو�صـني  خـالل  الثالـث  اجليولوجي  الزمن  اأواخر  يف 

الطبقات  بع�س  التواء  عنها  نتج  والتي   Pliocene الباليو�صني  و 

الر�صوبية، وت�صكل بـ�صبب هذا اللتواء عدد من الطيات اإما بتقعرها 

اأو حتدبها، واأدى كذلك اإىل انفـالق بعـ�س الـ�صدوع والأخاديد على 

اإىل  املياه  العربي مما �صهل و�صول  للرف  الر�صوبية  طول الطبقات 

الطبقـات اجلوفيـة )عبدالرحمن الن�صوان ، 2006، �س 4(. 

2/1 الهيدرولوجيا:

 – تقع اململكة العربية ال�صعودية - كما هو معلوم جغرافيًا 

وا�صح  بتفاوت  مناخها  يت�صم  التي  احلارة  املناطق  نطاق  يف 

والتي  الأمطار  وبقلة  الن�صبية  والرطوبة  احلرارة  درجات  يف 

اختالفها اختالفًا كبريًا بح�صب املكان والزمان ؛ فهي عمومًا 

يف  احلال  هو  كما  ومتقطعة  اململكة  مناطق  معظم  يف  قليلة 

ميكن  الإقليمي  النطاق  على  اأنه  اإل   . ال�صحراوية  املناطق 

تق�صيم اململكة من الناحية الهيدرولوجية اإىل خم�س وحدات/ 

  .)GTZ, 2010 ,p.7( ) 2 ( مناطق مميزة �صكل

وت�صم  الأحمر:  البحر  �ساحل  على  املمتدة  املنطقة  اأ- 

�صهول تهامة )احلجاز وع�صري( ومتثل �صهل �صيق حماذ للبحر 

الأحمر ل يزيد اأق�صى عر�س له عن 40 كم  وذلك عند مدينة 

جيزان جنوب غرب اململكة ،  وتتميز املنطقة بقلة الأمطار ؛ 

حيث تغذيها بع�س الأودية املنحدرة من اقليمي الدرع العربي 

اأودية  مثل:  العام  اأ�صهر  غالبية  باملياه  واجلنوبي  ال�صمايل 

جيزان – حلى – يبه ، والتي متثل يف  الغالب اأودية موؤقتة.

ب- منطقة الدرع العربي اجلنوبي : وت�صم جنوب غرب 

جهات  اأكرث  تعترب  حيث  ع�صري  مرتفعات  متثلها  والتي  امللكة 

اململكة اأمطارًا ؛ لتاأثرها بالأمطار املو�صمية املوزعة على اأ�صهر 

العام والتي قد تزيد معدلتها ال�صنوية عن )500( ملم/�صنة 

وتنحدر اأوديتها نحو البحر الأحمر .

غرب  �صمال  وت�صم  ال�سمايل:  العربي  الدرع  منطقة  ج- 

املنطقة  وتتلقى   ، احلجاز  مرتفعات  متثلها  والتي  ؛   اململكة 

نحو  اأوديته  وتنحدر  اجلنوبي  الدرع  جنوب  من  اأقل  اأمطارًا 

�صاحل تهامة لت�صب بالبحر الأحمر.  

 : الداخلية  الأحوا�س  وت�سمل  العربي  الرف  منطقة  د- 

عن  ال�صنوي  الأمطار  ملعدل  العام  املتو�صط  يتجاوز  ل  وحيث 

متامًا  تنعدم  وقد  جند  منطقة  يف  كما   ، ملم/�صنة   )100(

كما يف الربع اخلايل، وغالبية وديان هذه املنطقة حتمل املياه 

قد  اأو   )... تربه   - الدوا�صر - حنيفة  )اأودية  موؤقتة  ب�صورة 

تكون جافة )حبونه - جنران ...( 

هـ- منطقة �ساحل اخلليج العربي: ومتثل منطقة متو�صطة 

تتجاوز )60( ملم/�صنة غالبتها وديان  الأمطار يف حدود ل 

ال�صبخات  اأو  اخلليج  يف  وت�صب  موؤقتة  ب�صورة  املياه  حتمل 

القريبة من ال�صاحل )النعريية - ال�صرار - حر�س ...( .
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3/1 دورة املياه يف اململكة:

 )Isohyetal Map( طبقًا خلريطة توزيع الأمطار املت�صاوية

بنحو )160(  اململكة مبفردها  الهاطلة على  املياه  اإجمايل  فاإن 

بليون مرت مكعب �صنويًا جدول ) 1 (؛ لذا ت�صنف �صمن الدول 

.)GTZ, 2010, p.14)  اجلافة اإىل �صبه جافة

( GTZ, 2010, p.14 ( امل�صدر : مت العتماد على حتليالت

ومتثل عملية اجلريان الناجتة من �صقوط الأمطار احل�صيلة 

 %1.5 تتجاوز  باململكة حيث ل  املياه  لو�صع  الأ�صا�صية  املائية 

خاللها  من  ميكن  والتي   ، ال�صاقطة  الأمطار  اجمايل  من 

حتديد عنا�صر الإمداد �صواء على هيئة اأودية دائمة اأو موؤقتة 

اأعماق  يف  تتوغل  اأو   )Surface Runoff( �صطحية  كمياه 

متجددة  جوفية  كمياه  �صطحية  التحت  الر�صوبية  الطبقات 

)Re - Newable Ground Water(  بحيث تقدر بنحو 

2.4 بليون م3/ �صنة اأو مياه جوفية غري متجددة 

(Non-Re-Newable Ground Water) 
(GTZ, 2010, p.14) .

1/3/1املياه ال�سطحية:

ال�صطحي  ال�صريان  من  تنتج  التي  املتجددة  املياه  من  ُتعد 

عتمد 
ُ
ملياه الأمطار ومتثل اأحد امل�صادر املائية الرئي�صة التي اأ

عليها منذ اآلف ال�صنني يف تاأمني املتطلبات الأ�صا�صية لل�صكان 

املا�صية  و�صقيا  الزراعية  لالأغرا�س  وكذلك  ال�صرب،  لغر�س 

وغريها.

ومن املنا�صب الإ�صارة اإىل اأن اململكة تقع حتت تاأثري اإقليمني 

مناخيني مطريني هما: اإقليم البحر الأبي�س املتو�صط �صماًل 

واإقليم منخف�س ال�صودان غربًا، ومن ثم فاإن غالبية الأمطار 

الهاطلة على �صمال وو�صط اململكة تتم يف ف�صل ال�صتاء، فيما 

ف�صل  يف  وجنوبها  اململكة  غرب  على  الأمطار  هطول  يتم 

ال�صيف.

لتوقع  موثوقة  قاعدة  ايجاد  ميكن  ل  فاإنه  عامة،  وب�صورة 

اأو  ال�صاقطة  املبا�صرة من  ال�صتفادة  الأمطار وتنظيم  هطول 

اجلارية منها يف اململكة ؛ حيث قد تكون الأمطار �صحيحة للغاية 

جدول )1( متو�صط اإجمايل الأمطار على اململكة العربية 

ال�صعودية واملياه املتجددة طبقًا ملعدل اجلريان

اإجمايل الأمطار

بليون م3/�صنة

معدل اجلريان

%

املياه املتجددة

بليون م3/�صنة

1601.52.4

الزراعية؛  الأرا�صي  لري  كم�صدر  عليها  العتماد  ميكن  ل 

للغاية ولكنها ل تكاد تبداأ بالهطول حتى  اأو قد تكون غزيرة 

الأحيان  بع�س  يف  ذلك  عن  وينتج  ق�صري  زمن  بعد  تتوقف 

�صيول عارمة وفي�صانات مدمرة .  ومع ذلك فاإنه ميكن و�صع 

الأمطار معتمد  نتيجة  ال�صطحية  املياه  عدة  تقديرات لكمية 

:  ) GTZ, 2010, p.29(على عدة حمددات من اأبرزها

 اأن تكون معدلت الأمطار املقدرة خالل الفرتات املطرية 

اأكرب من معدلت الفقد الناجتة من البخر والنتح والت�صرب 

... وغريها.

 األ يتجاوز الإ�صعاع ال�صم�صي 580 مم/كالوري �صم2/يوم.

 اأن تتجاوز كمية الأمطار القدرة المت�صا�صية للرتبة التي 

تهطل عليها) لطفي املوؤمني،1997،�س 191.(

م�صادر  ح�صب  ال�صنوي  ال�صطحية  املياه  اإجمايل  ويقدر 

خمتلفة يف حدود من )2.1( مليار م3 اإىل )2.4( مليار م3. 

(GTZ من اإجمايل الأمطار الهاطلة �صنويا )%اأي اأقل من )1

. FINAL REPORT, 2010, p.29 )
من  النوعية  تلك  من  ال�صتفادة  على  اململكة  عملت  ولقد 

خلف  الواقعة  للمناطق  املياه  وتوفري  فيها  والتحكم  املياه 

ال�صدود)علي الطخي�س ،2000م (، وكذلك احلد من ت�صرب 

ال�صدود  باإقامة  البحر  يف  �صياعها  اأو  الرتبة  داخل  املياه 

)Dams(، ويقدر اإجمايل ال�صدود التي مت اإن�صائها حتى عام 

1436هـ )2015م( بـ)460( �صدًا تبلغ �صعتها التخزينية نحو 

)2.1( بليون م3)GTZ, 2010 ,  p.30( ؛ موزعة على 

خمتلف مناطق اململكة.

 ويف هذا ال�سياق ميكن اإبراز املالحظات التالية:

مناطق ع�صري  ت�صم  التي  الغربية  املنطقة اجلنوبية  اإن  اأ- 

والباحة وجنران وجازان ي�صتاأثر مبفردها مبا يزيد عن ن�صف 

 )%47( عن  تزيد  تخزينية  وبطاقة  املقامة  ال�صدود  اإجمايل 

من اإجمايل ال�صعة التخزينية بكافة ال�صدود. وتاأتي يف املرتبة 

الثانية منطقتي مكة املكرمة واملدينة املنورة التي تبلغ الطاقة 

التخزينية لل�صدود بها نحو )45%(، بينما تتوزع باقي ال�صدود 

على باقي مناطق اململكة لتغطي نحو )8%( فقط من اإجمايل 

اأو  متو�صطة  غالبيتها  �صدود  اإجمايل  من  التخزينية  ال�صعة 

�صغرية احلجم. علمًا باأنه ل توجد �صدود مقامة يف املنطقة 

ال�صرقية من اململكة.

ب- يتم اإن�صاء ال�صدود لتغطية اأربعة اأغرا�س حمددة �صكل 

) 3 ( ) وزارة املياه والكهرباء ، 2012م ، �س 39 (:

د . هيا بنت حممد العقيــّــل دراسة المياه الجوفية المستقبلية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠3٠ م - ١45٢ هـ
أنموذج تطبيقي لمدينة الرياض
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�صكل ) 3 ( الغر�س من اإن�صاء ال�صدود

) GTZ, 2010, p.31( :امل�صدر

ال�صتعا�صة Recharge )التغذية( : وذلك بتغذية خمزون 

املناطق  يف  الآبار  وتغذية  ال�صد  منطقة  يف  اجلوفية  املياه 

الزراعية خلفه.

بهدف  وذلك   :)Flood Control( لل�صيول  التحكم 

حماية املدن من اأخطار ال�صيول والفي�صانات واحلفاظ على 

اأرواح وممتلكات املواطنني.

ال�صرب )Drinking( : من خالل تاأمينها يف بع�س املناطق 

وذلك باإقامة حمطات للتنقية و�صخ املياه املحجوزة خلفه.

منظمة  ري  �صبكة  باإقامة  ويتم   :)Irrigation( الري 

ل�صقاية الأر�س الزراعية من املياه املحجوزة خلف ال�صد.

ج- من بع�س اأبرز ال�سدود واأهمها باململكة:  ) وزارة املياه 

والكهرباء ، 2012م ، �س �س 53-42 (.

وب�صعة تخزينية )325(  بي�صة )ع�صري(  امللك فهد يف  �صد 

على  للمحافظة  املياه  كميات  من  لال�صتفادة  م3  مليون 

اإن�صاء  خالل  من  حديثة  بطرق  وتنميتها  القائمة  املزارع 

اأنابيب وقنوات ري، ومد مدينة بي�صة باملياه ال�صاحلة.

 �صد حلي القنفذة ) مكة املكرمة( وب�صعة تخزينية ) 250 ( 

مليون م 3 تقريبَا بغر�س التحكم وال�صرب.

 �صد رابغ )مكة املكرمة( وب�صعة تخزينية )220( مليون م3 

بغر�س التحكم وال�صرب.

 �صد بي�س ) جيزان ( وب�صعة تخزينية ) 194 ( مليون م 3 

تقريبَا بغر�س ال�صرب.

تخزينية  وب�صعة  املكرمة(  مكة   ( الكامل  املرواين  �صد   

)184( مليون م 3 تقريبَا بغر�س ال�صرب.

م3  مليون   )86( تخزينية  وب�صعة  )جنران(  جنران  �صد   

بغر�س التحكم.

 �صد اأبو عري�س )جازان( وب�صعة تخزينية )51( مليون م3 

بغر�س الري.

 �صد قاع حظوظا )املدينة املنورة( وب�صعة تخزينية )40( 

مليون م3 بغر�س ال�صتعا�صة.

م3  مليون   )22( تخزينية  وب�صعة  )الباحة(  العقيق  �صد   

بغر�س ال�صرب.

 )4.6( تخزينية  وب�صعة  ال�صمالية(  )احلدود  بدنه  �صد   

مليون م3 بغر�س ال�صتعا�صة.

 �صد ح�صيدي ال�صرقية )اجلوف( وب�صعة تخزينية )2.6( 

مليون م3 بغر�س التحكم.

2/3/1 املياه اجلوفية القابلة للتجديد:

الرتبة  �صطح  يتخلل  الذي  الأمطار  مياه  من  اجلزء  ميثل 

الأر�صي.  املياه  من�صوب  اإىل  وي�صل  متامًا  تت�صبع  اأن  بعد 

وتتميز تلك املياه بعدم التغري ال�صريع اأو املفاجئ يف املن�صوب، 

تتبع  ل  وهي  منتظمة  تكون  تكاد  ب�صورة  التغذية  تتم  حيث 

بال�صرورة م�صارات الأودية للمياه ال�صطحية. اإمنا هي طبقات 

اإما  كيلومرتات،  عدة  اإىل  ي�صل  قد  وا�صع  اأفقي  امتداد  ذات 

اأمتار  ب�صع  يتجاوز  ل  متامًا  حمدود  فهو  الراأ�صي  امتدادها 
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وتوجد يف م�صتجمعات غري مت�صلة يطلق عليها يف بع�س الأحيان 

اأحوا�س الت�صريف 

مناطق  اأربع  يف  للتجديد  القابلة  اجلوفية  املياه  وتتواجد 

(GTZ, 2010, p.30) معروفة يف اململكة

ومكة  جازان  منطقة  اأودية  منها  الأحمر:  البحر  �صاحل 

املكرمة واملدينة املنورة )وادي خلي�س(.

 مرتفعات ع�صري:  كاأودية بي�صة - الدوا�صر - جنران.

 الوديان الداخلية يف و�صط اململكة: وتتمثل باأودية طويق - 

برك - ن�صاح.

 �صمال اململكة: كاأودية ال�صرحان - الباطن - الرمة.

الأودية قد  املياه املخزنة يف تلك  اأن  الإ�صارة  الأهمية  ومن 

ال�صنني، وهي متثل الفرق الناجت من  جتمعت خالل ع�صرات 

التي  الدرا�صات  اأحدث  وت�صري  ال�صنوية.  والتغذية  ال�صحب 

قامت بها) JICA, 2009 ( و (GTZ, 2010 ( اأن اإجمايل 

كميات املياه املخزنة يف هذه النوعية من اخلزانات اجلوفية 

قد ت�صل اإىل )2.1( مليار مرت مكعب �صنويًا. 

3/3/1املياه اجلوفية غري القابلة للتجديد:

تعرف بتلك املياه التي متالأ الفراغات البينية وال�صقوق يف 

التكوينات اجليولوجية املختلفة التي جتمعت يف باطن الأر�س 

منذ اآلف ال�صنني ، وتتاأثر نوعية املياه اجلوفية وكمياتها على 

عدة عوامل : تتمثل يف امتداد وجتان�س الطبقات واخلوا�س 

امل�صاحبة  اجليولوجية  الرتكيبات  ونوع  الهيدروليكية 

الفاو  منظمة  خرباء  وي�صري   ، تكوينها  بعد  ما  اأو  لتكوينها 

اإىل اأهمية التغذية املائية القدمية حيث ولدت �صغطًا مائيًا 

املناطق بع�س  يف  وينابيع  �صبخات  �صورة  يف  خرجت  كبريًا 

.  )United Nations,2012,p.49(

القابلة  غري  اجلوفية  املياه  خزانات  اإىل  الو�صول  ويتم 

منذ  باململكة  عرفت  ولقد  الآبار  حفر  خالل  من  للتجديد 

لتغطية  للمياه  كم�صدر  ا�صتخدامها  اأن  اإل  ال�صنني،  مئات 

ال�صناعية(   - الزراعية   - )البلدية  املختلفة  ال�صتعمالت 

ازداد بطريقة مطردة خالل العقود اخلم�س املا�صية وحفرت 

مئات الآبار اإىل باطن الأر�س با�صتخدام طرق تقنية حديثة، 

مما اأمكن الو�صول اإىل خزانات مياه جوفية مل تكن معروفة 

من قبل وحماولة ت�صنيفها اإىل طبقات رئي�صة واأخرى طبقات 

ثانوية حاملة للمياه.

ثانيا: خزانات المياه الجوفية  
اجليولوجي  والمتداد  والعمر  اجلغرايف  التوزيع   1/2

للخزانات اجلوفية 

يتم ت�صنيف خزانات املياه اجلوفية )aquifers( على اأ�صا�س 

 )Lithostratigraphic Classification( ليثو�صرتاجترايف

معًا،  اجليولوجي  وعمرها  الطبقة  نوعية  العتبار  يف  ياأخذ 

اإ�صافة اإىل اأماكن تواجدها، ولقد اأو�صحت الدرا�صات ال�صابقة 

لثيو�صرتاجترايف  م�صمى   )33( من  اأكرث  تواجد  اإمكانية 

اململكة  اأنحاء  كافة  يف  املنت�صرة  اجلوفية  املياه  خلزانات 

ولكل منها امتداد اأفقي حمدد وامتداد راأ�صي يحكمه الو�صع 

اجليولوجي للطبقة                                    ويرتاوح 

عمرها اجليولوجي من الع�صر الكمربي اإىل الع�صر الثالثي، 

 ، ال�صنني  مباليني  تقدر  متفاوتة  اأزمنة  خالل  تر�صبت  وقد 

اإىل الغرب  ومعظم التكوينات اجليولوجية تظهر منك�صفاتها 

منها  و�صت  ؛  البع�س  بع�صها  مع  متوافقة  تكون  ل  وقد  منها 

 ، والكهرباء  املياه  وزارة   ( الرملية  الأحجار  من  حمتوياتها 

2012م ، �س 28(، لذا تهيمن ال�صخور الرملية يف الأجزاء 

ال�صفلى الو�صطى من �صل�صلة اخلزانات املتعاقبة بينما تهيمن 

ال�صخور اجلريية يف اخلزانات الأعلى اأو الأ�صغر عمرا. وكل 

احلدود  من  منها  عدد  وميتد  امل�صاحة.  �صا�صع  منها  خزان 

ال�صمالية باجتاه اجلنوب اإىل منطقة الربع اخلايل، وباجتاه 

ال�صرق من املنطقة الو�صطى حتى اخلليج. ويف معظم مناطق 

البالد توجد عدة خزانات مرتاكبة فوق بع�صها البع�س)البنك 

الدويل، 2003 ، �س 43( .

2/2 واخل�سائ�س الهيدرولوجية خلزانات املياه اجلوفية:

يستعرض هذا الجزء باختصار تقييم الخواص الهيدرولوجية 
المؤكد أو المحتمل لكل طبقة من خالل  المتعلقة بالمخزون 
 ،(Storage Coefficient)(S) معرفة معامل التخزين
 (Transmissivity Coefficient) (T) النفاذية  ومعامل 
وتصرفها النوعي (K) (Hydraulic Discharge)، كما 
يوضح ما يتعلق بنوعية المياه المستخرجة من تلك الطبقات 

.(Water Atlas, 1984,p.20)
1/2/2 طبقة ال�ساق:

متتد طبقة ال�صاق مل�صافة ت�صل اإىل 1200 كم حتى احلدود 

الأردنية  ؛ حيث تنك�صف يف �صمال و�صمال �صرق و�صمال غرب 

منطقة  من  ال�صرقي  اجلزء  مياهها  من  وي�صتفيد  اململكة 

د . هيا بنت حممد العقيــّــل دراسة المياه الجوفية المستقبلية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠3٠ م - ١45٢ هـ
أنموذج تطبيقي لمدينة الرياض

(JICA, 2009,p.49) Basins Drainage

(GTZ, 2010 ,p.12)
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�صكل ) 4 ( بع�س الطبقات احلاملة للمياه اجلوفية

 ).GTZ, 2010( امل�صدر : بت�صرف من الباحثة  بالرجوع اإىل

حائل  �صرق  و�صمال  و�صرق  وتبوك  وتيماء  والعال  الق�صيم 

 ، والكهرباء  املياه  وزارة   (  )4 )�صكل  ال�صر  اإىل  بالإ�صافة 

2000 مرت  29(. وقد ي�صل عمق الطبقة حتى  2012م ، �س 

من ال�صطح ب�صمك يبلغ 3000مرت 

ولقد اأو�صحت القيا�صات التي متت على الآبار التي حفرت 

يف هذه الطبقة اأن خوا�صها الهيدروليكية ممتازة وتتواجد يف 

ظروف ارتوازية مقيدة )Confined( وذات اإنتاجية ترتاوح 

 )S( ما بني 10-100 لرت/ثانية، وقدرت معامالت التخزين

يف حدود 1.3×10-3، ومبا يالءم اأحوال الت�صرب الرتوازي 

كما اأن معامالت التخزين )T( ترتاوح ما بني 9-4×2-10، 

ونقل  امت�صا�س  ميكنها  متجان�صة  مائية  طبقة  ظروف  وهي 

اإىل  جيدة خا�صة يف  املياه  من عذبة  نوعية  اأن  كما   ، املياه 

تبوك والق�صيم(op cit. p.235) ويرتاوح اإجمايل الأمالح 

املذابة (TDS) (Total Dissolved Solid) يف حدود ل 

. (GTZ,2010,p.10)    يتجاوز 800 ملليجرام/لرت

وتتعر�س طبقة ال�صاق مل�صاكل التلوث الناجت  عن ا�صتخدام 

م�صكلة  وكذلك  الكيميائية  والأ�صمدة  الزراعية  املبيدات 

التخل�س من النفايات الع�صوائي ودفنها يف الأر�س مما يوؤدي 

موارد  اإدارة  خالل  من  ميكن  لذا  اجلويف   اخلزان  لتلويث 

املياه يجب اأن يتم ا�صتخدام الأ�صمدة بطريقة تقلل من فر�س 

تعر�س املياه اجلوفية للتلوث .

( Ahmed, et al,2015,p .1315 -1316).
2/2/2 طبقة الوجيد:

متتد طيقة الوجيد مل�صافة 300كم  من جنوب وادي الدوا�صر 

900 مرت و�صمك  4 ( بعمق ي�صل حتى  حتى جنران �صكل ) 

قدر يف اجلزء الغربي من وادي الدوا�صر باأقل من 200م بينما 

و�صل اأق�صاه يف الربع اخلايل اإىل 2000م 

.(GTZ, 2010,p12)
ومتثل طبقة حاملة للمياه يف ظروف ارتوازية وذات اإنتاجية 

حمدودية  من  الرغم  وعلى  لرت/ثانية.   200-40 حدود  يف 

املعلومات الهيدرولوجية املتوفرة اإل اأنه ميكن القول اأن معامل 

الناقلية )T( يف  4×10-2 ومعامل  التخزين )S( يف حدود 

املنطقة،  من  املح�صور  اجلزء  يف  م2/ث   2  60×1.5 حدود 

ترتاوح   )TDS( املذابة  الأمالح  وكمية  املياه  نوعية  اأن  كما 

مبتو�صط  ملليجرام/لرت   3200 اإىل  ملليجرام/لرت   260 من 

.  (GTZ,2019 , p.13)810 ملليجرام/لرت

3/2/2  طبقة تبوك:

وما حولها ومتتد  تبوك  الطبقة يف مدينة  منك�صف  يظهر   

(BRGM- Bureau De Recherches 
Geologiques et Minieres,  2008 , p .234)
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حتى احلدود الأردنية مبا يف ذلك حو�س النفوذ حتى الق�صيم 

�صكل ) 4 ( ؛ مب�صاحة تقدر بنحو 400 األف كم2 وبعمق ي�صل 

اإىل 1200 مرت و�صمك يزيد عن 200 مرت   

.(Water Atlas,1984,p.51)
اإىل   4-10×2.5 بني  ما   )S( التخزين  معامل  ويقدر 

ما  ترتاوح  فهي   )T( الناقلية  معامل  اأما   ،2-10×  6.7

ظروف  يعني  مما  م2/ث.   4-10/7 اإىل   3-10×1.7 بني 

يف  جيدة  فهي  املياه  نوعية  عن  اأما  متو�صطة.  هيدرولوجية 

منطقة تبوك حيث يعترب اجلزء العلوي من تكوين تبوك والذي 

يعرف بع�صو الطويل اأحد امل�صادر املائية الرئي�صة التي تقوم 

�صرق  جنوب  الواقعة  الب�صيطاء  يف  الزراعية  امل�صاريع  عليها 

حو�س وادي ال�صرحان ) وزارة املياه والكهرباء ، 2012م ، �س 

29 (، اإذ قدرت )TDS( بنحو 600 ملليجرام/لرت، وتزداد 

الق�صيم مبا  الآبار يف  ت�صل  وقد  �صرقًا  اجتهنا  كلما  امللوحة 

' .) GTZ, 2010 ,p.12(يزيد عن 3000 ملليجرام/لرت

4/2/2 طبقة املنجور/ �سرما:

متتد طبقة املنجور/ �صرما من جبال طويق ؛ حيث يظهر 

و�صرما  الريا�س  غرب  املنجور  خ�صم  منطقة  يف  املنك�صف 

طريق احلجاز على هيئة حزام �صيق عر�صه )10-33( كم 

ال�صمال  حتى  جنوبًا  الهدار  من  كم   )  820( مل�صافة  وميتد 

اإىل  ال�صخرية  طبقاته  وت�صتمر  الق�صيم  ملنطقة  ال�صرقي 

اجلنوب حتى الربع اخلايل واإىل ال�صرق حتى اخلليج العربي 

�صكل ) 5 ( ) وزارة املياه والكهرباء ، 2012م ، �س 29 (. 

وقد ي�صل عمق الطبقة  اإىل 3000 مرت ب�صمك يقدر بنحو400 

مرت؛ ويرتاوح من�صوب املياه لهذه الطبقة من 200-300 مرت 

 3-10×4 حتت �صطح الأر�س وقدر معامل الناقلية يف حدود 

م2/ث. اأما بالن�صبة مللوحة املياه فهي اإجمايل الأمالح املذابة 

)TDS( ترتاوح ما بني 660-7900 ملليجرام/لرت وهي تعد 

رديئة اإىل حد ما، وتقدر املياه اجلوفية يف هذا اخلزان نحو 

. (  GTZ, 2010 ,p14 ( 60 بليون مرت مكعب

5/2/2طبقة الو�سيع/ البيا�س:

الريا�س  �صرق  من  مقو�س  �صريط  �صكل  على  الطبقة  متتد 

املنك�صف  ويظهر  جنوبًا  اخلايل  والربع  الدوا�صر  وادي  حتى 

حتى  وي�صتمر  الريا�س  حول  و�صيع  وعني  البيا�س  جبل  يف 

احلد الغربي للنفوذ الكبري �صماًل �صكل ) 4 ( ) وزارة املياه 

والكهرباء ، 2012م ، �س 30 ( . مب�صاحة تزيد عن 800 األف 

كم2 حول جبال طويق وب�صمك يرتاوح ما بني 200-400 مرت 

  )Water Atlas ,1984,p.53 (

واحدًا  تكوينًا  والبيا�س هيدرولوجيا  الو�صيع  وميثل طبقتي 

يف معظم مناطق اململكة ويجري ال�صحب للمياه منهما ب�صورة 

عامة يف منطقة الريا�س وما حولها ول تتوفر معلومات كافية 

عن معاملي التخزين والناقلية. ونوعية املياه جيدة يف الأجزاء 

 1000 حدود  ويف  الريا�س  و�صط  يف  املنك�صف  من  القريبة 

 )TDS( الذائبة  الأمالح  اإجمايل  اأن  اإل  لرت،  ملليجرام/ 

�صكل ) 5 ( طبقة املنجور/ �صرما 

امل�صدر: (Water Atlas ,1984,p.51)  ؛ مع ر�صم تخطيطي  يو�صح حالة حد الطبقة احلاملة للمياه اجلوفية ) من اعداد الباحثة (.

د . هيا بنت حممد العقيــّــل دراسة المياه الجوفية المستقبلية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠3٠ م - ١45٢ هـ
أنموذج تطبيقي لمدينة الرياض
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�صكل ) 6 (  طبقة اجلوف  

امل�صدر:  )Water Atlas ,1984,p.54(؛ مع ر�صم تخطيطي يو�صح حالة حد الطبقة احلاملة للمياه اجلوفية ) من اعداد الباحثة (.

تزداد ب�صورة كبرية يف �صرق اململكة وي�صتخدم من حقن اآبار 

. ) GTZ, 2010, p.15( النفط

6/2/2 اأم الر�سمة وما فوقها:

اأم الر�صمة وما فوقها �صمال اململكة  يوجد منك�صف طبقة 

عري�س  نطاق  يف  الأردنية   - العراقية  احلدود  حتى  وميتد 

اجلنوب  اإىل  يظهر  حيث  كم   )  100-50  ( بني  ما  يرتاوح 

م�صافة 1200 كم  وي�صم طبقات الدمام والنيوجني، وي�صتمر 

حتى وراء وادي الدوا�صر والربع اخلايل �صكل ) 4 ( ) وزارة 

اأق�صى عمق له  30 (. ويبلغ  2012م ، �س   ، املياه والكهرباء 

ومن  لل�صمال  اجلنوب  من  الطبقة  �صمك  ويزداد  مرت،   500

الغرب لل�صرق فتبلغ 240م يف منطقة حفر الباطن وتتناق�س 

500 م اإىل  يف وادي ال�صهباء وتزداد يف منطقة الهفوف من 

لتكوين  جيولوجية  خرائط  وحتديث  اإعداد  )م�صروع  700م 

الدمام،1986، �س 15(.

اإىل  ممتازة  من  الهيدرولوجية  الطبقة  خوا�س  وترتاوح 

طبقات  ويعلوها  جدًا  حمدودة  تغذية  ذات  وهي  متو�صطة، 

 ،)Pliocene & Quaternary(والرباعي الباليو�صني 

 )Limestone & Dolomite( دولوماتية  اأو  جريية  ال�صخور  ونوعية 

مع بع�س التداخالت من املارل )Marl( والطفل، مما ميكن 

مع  جزئيًا  حاملة  اإىل  للمياه  حاملة  من  الطبقة  هذه  تقييم 

متدفقة  الآبار  وغالبية  لرت/ثانية،   32-4 حدود  يف  اإنتاجية 

ذاتيا(GTZ, 2010, p.16 ). وب�صورة عامة فاإن اإجمايل 

1000 جزء من  اأم الر�صمة تقل عن  الأمالح املذابة يف مياه 

املليون قرب املنك�صف ويف املناطق ال�صمالية من اململكة ، بينما 

يزداد تركيزها يف اجتاه ال�صرق واجلنوب ال�صرقي حتى ت�صل 

اإىل 4800 جزء من املليون يف الربع اخلايل ؛ وقد ي�صل هذا 

الرتكيز اإىل اأكرث من 90 جزء من الألف اإىل ال�صمال ال�صرقي 

من الربع اخلايل على �صاطئ اخلليج العربي حيث ت�صبح املياه 

الطالق   على  لال�صتعمال  ت�صلح  ول  البحار  من  ملوحة  اأكرث 

)عبدالعزيز الب�صام ، 2001م، �س �س. 592-590(.

7/2/2 اجلوف والطبقات الثانوية فوقها:

)اخلف  فوقها  الثانوية  والطبقات  اجلوف  طبقات  تظهر 

الريا�س،  منطقة  يف  (كمنك�صف  ..وغريها  والعرمة  واجللة 

الأردنية  واحلدود  اجلوف  و�صكاكا/  الق�صيم  حتى  ومتتد 

�صماًل �صكل ) 6 ( ، ويبلغ اأق�صى �صمك لها 700 مرت، ويرتاوح 

العمق ما بني 300-1300 مرت ح�صب موقعها 

 .)Water Atlas ,1984,p.59(

وهي ذات خوا�س هيدرولوكية متو�صطة واإنتاجية منخف�صة 

ل تتجاوز 24 لرت/ثانية مع معامل ناقلية يرتاوح ما بني 10 -3 

عامة  ب�صورة  فهي  املياه  نوعية  اأما  3×10-3 م2/ثانية.  اإىل 

جيدة مع اإجمايل اأمالح يف حدود 1000 ملليجرام/ لرت، وقد 

ت�صل اإىل 5000 ملليجرام/لرت. 
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8/2/2 ال�سخور البازلتية:

مناطق  يف  تظهر  للمياه:  احلاملة  البازلتية  ال�صخور 

الرف  يف  منك�صف  اأي  لها  ولي�س  العربي  بالدرع  احلرات 

مرت   70 عن  �صمكها  يزيد  ول  ؛    )  7  ( �صكل  العربي 

)Water Atlas ,1984,p63(.، و �صخورها بازلتية غري 

حتتها  املياه  تتواجد  حيث   )Basaltic Rocks( منفذة 

لت�صربها عن طريق ال�صقوق اأو الفجوات ، ومن اأ�صهر احلرات 

املعروفة منذ القدم حرات منطقة املدينة املنورة  ولقد مت حفر 

اأنه  اإل  العديد من الآبار لال�صتفادة من املياه اجلوفية بها ؛ 

يعترب انتاج الآبار يف هذه ال�صخور حمدودًا ل�صعف النفاذية 

وعدم قدرتها على التخزين وقلة الأمطار حيث ت�صل اإنتاجية 

بع�س الآبار ال�صطحية )70( مرت اإىل ما يقارب 30 األف م3/ 

يوميا. )وزارة املياه والكهرباء ، 2012م ، �س 32 (. وبعبارة 

عامة فاإن املعلومات عن باقي احلرات خارج منطقة املدينة 

املنورة حمدودة وا�صتخداماتها يتم على نطاق حملي، وب�صكل 

عام فاإن تركيز الأمالح يف مياه ال�صخور البازلتية منخف�صًا 

 )TDS( اإىل حد كبري وقد ترتاوح اإجمايل الأمالح املذابة

ما بني 500-1200 ملليجرام/لرت 

.  )Water Atlas ,1984,p.64(

 9/2/2 الأودية املك�سوفة واملدفونة :

تظهر ر�صوبيات الأودية احلاملة للمياه يف اأحوا�س الأودية 

للبحر  الغربي  وال�صاحل  الو�صط  باململكة خا�صة يف  املنت�صرة 

الأحمر �صكل ) 8 ( ، و تنتمي اإىل الع�صر اجليولوجي الثالثي/ 

الرباعي من حقب احلياة احلديثة ؛ وت�صكل ر�صوبيات الأودية 

يف منطقة �صاحل البحر الأحمر مراوح �صخمة تلتحم مبجاري 

هي  املجاري  تلك  قيعان  وُيعد  الأر�س  تنب�صط  حيث  الأودية، 

اإليها  وينظر  املياه  لتخزين  قدرتها  زيادة  ناحية  الأف�صل من 

ال�صمك  ذات  املتجددة  ال�صطحية  للمياه  م�صدر  بكونها 

والغرين  ال�صل�صال  من  ترتاوح  مواد  من  لتكونها  املحدود 

جمرى  بطن  اإىل  وتنجرف  واجللمود  احل�صا  اإىل  والرمل 

الوادي اأو على �صكل ر�صوبيات ناعمة اإىل خ�صنة ) وزارة املياه 

32 ( . ويرتاوح معامل الناقلية ما  2012م ، �س  والكهرباء، 

القريبة من  الر�صوبيات  10 -1م2/ثانية يف  اإىل   3- 10 بني 

و�صط الأودية، كما اأن اأق�صى �صمك لهذه الر�صوبيات يرتاوح 

الأودية خا�صة  تلك  فاإن  30-60 مرت، وب�صورة عامة  ما بني 

تخزين  ناحية  من  الأف�صل  اخل�صنة  باملواد  اململوءة  قيعانها 

املياه وذلك لكونها عالية النفاذية وُتعد طبقات مائية جيدة 

من الناحية الهيدرولوجية، ونوعية املياه بها متفاوتة بدرجة 

باإجمايل  عالية  ملوحة  درجة  ذات  رديئة  تكون  فقد  ؛  كبرية 

اأمالح تزيد عن 32 األف ملليجرام/لرت، اأو جيدة اإىل حد كبري 

يف بع�س الأودية على �صاحل البحر الأحمر ويف حدود اإجمايل 

اأمالح )TDS( ل يتجاوز 2000 ملليجرام/لرت  

(Water Atlas ,1984,p.63)

�صكل )7( ال�صخور البازلتية احلاملة للمياه . 

( Water Atlas ,1984,p.63)  :امل�صدر
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�صكل ) 8 ( بع�س الأودية املنت�صرة باململكة العربية ال�صعودية 

. (GTZ, 2010, p.18)  امل�صدر : بت�صرف من الباحثة

�صكل )9( دور ال�صت�صعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية يف البحث عن املياه

ال�صت�صعار عن بعد و تقنياتة

م�صادر املياه اجلوفية

اخلزانات اجلوفية تتبع 

امل�صارات اجلريان والتخزين

نظم املعلومات

م�صادر املياه ال�صطحية

الأودية املو�صمية

10/2/2 ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف البحث عن املياه 

يف الأودية القدمية املدفونة :

نظرا لتمتع اململكة العربية ال�صعودية ب�صبكة من الأودية التي 

تنت�صر يف اجلزء الأكرب من م�صاحتها ، مت ا�صتخدام املعلومات 

الرادارية يف تتبع بع�س الأودية القدمية والتي قطعتها الكثبان 

الرملية وال�صكل ) 9 ( يلخ�س دور ال�صت�صعار عن بعد ونظم 

املعلومات اجلغرافية يف البحث عن املياه.

حيث مت ا�صتخدام بيانات القمر ال�صناعي SRTM الذي 

الأر�س   �صطح  اإىل  م�صتمرة  ب�صفة   - الرادار  اأ�صعة  ير�صل 

                                                     و                                       

ثم ترتد اإليه مرة اأخرى لي�صجل ويح�صب قيم الرتفاع لكل 

نقطة. لذا يعد الت�صوير الرادارى من اأحدث طرق الت�صوير 

ا�صتخدام  خالل  من  املعلومات   ا�صتخال�س  يف  الف�صائي  

موجات ذات ترددات موجية طويلة ؛ مما يجعل �صطح الأر�س 

من  اأمكن  وقد   ، الراداري  للت�صوير  بالن�صبة  �صفاف  �صبه 

؛   الأر�س  �صطح  باطن  اإىل  النفاذ  اخلا�صية  هذه  ا�صتخدام 

وتزيد امل�صافة التي يتم اخرتاقها با�صتخدام موجات ترددية 

ذات اأطوال اأكرب مما يتيح النفاذ لعمق عدة اأمتار ) ها�صم 

الف�صاء  مكوك   اأظهر  وقد    .  )  48 ، �س   1988  ، �صالمية  

العربية  اململكة  يف  ال�صحراء  على  مروره  عند  الأمريكي  http://edc.usgs.gov/srtm/http://srtm.usgs.gov/



اإ�سدار خا�ص �سبتمرب 2017  2021

الأر�س مل  اأودية �صرف قدمية حتت �صطح  ال�صعودية  وجود 

 ، الباز  فاروق   ( روؤيتها  من  الأطياف  املتعدد  املا�صح  يتمكن 

1996 ، �س  22( .

من  اجلوفية  املائية  امل�صادر  عن  الك�صف  طرق  وتختلف 

النتائج  تكون  وعليه  ؛  واملتوفرة  امل�صتخدمة  الأ�صاليب  حيث 

اأي�صًا متباينة ما بني هذه الطرق. وكما هو معلوم فاإن جناح 

جدًا  قليل  املرئية(  )غري  اجلوفية  املائية  املكامن  حتديد 

ومع   . خاطئة  جغرافية  مواقع  يف  الآبار  حفر  يتم  ما  وغالبًا 

دخول التقنيات احلديثة التي اأن اأثبتت جدواها يف العديد من 

الف�صائة  املرئيات  من  جمموعة  ا�صتخدمت  حيث   ، املناطق 

-كان اأهمها  Aster و +Land sad 7 ETM  والتي متت 

معاجلتهما با�صتخدام برناجمي 

(Arc GIS V10.5 ) ، ( ErdasImagine v14 )
وهي برامج ذات قدرة عالية على حتليل املعلومات الأر�صية 

اإذ متت عملية ر�صم الأودية والأحوا�س املائية  من خالل منوذج 

ب�صكل  الأر�س  واإبراز معامل �صطح    DEM الرقمي  الرتفاع 

؛  الرملية  الكثبان  املدفون منها حتت  فيها  وفّعال مبا  وا�صح 

وذلك من خالل تتبع نظم ال�صرف كما حدث يف حو�س وادي 

الرمة �صكل )10( حيث اختفى بالجتاه نحو ال�صمال ال�صرقي 

تتبع  واأمكن  الرملية  الكثبان  بفعل  مدفون  وادي  اإىل  وحتوله 

من  والذي   DEM با�صتخدام  املدفون  جزئه  �صامال  م�صاره 

منطقة  اإىل  و�صل  اأن  اإىل  ت�صريفه  �صبكة  اكمال  مت  خالله 

 ، العربي  اخلليج  يف  لي�صب  الباطن  حفر  اجتاه  يف  م�صبه 

وبنف�س الطريقة اأي�صا اأمكن تتبع وادي ال�صهباء باإجتاه ال�صرق 

لي�صب يف اخلليج العربي �صكل )11(، ويهدف هذا الأ�صلوب 

بكر  مناطق  متثل  قد  والتي  املدفونة  الأودية  عن  البحث  اإىل 

ملياه جوفية �صطحية بعيدة عن التبخر مل ت�صتغل ؛ خا�صة واأن 

وجريية  رملية  اأحجار  من  املتكون  الر�صوبيى  تكوينها  طبيعة 

ودولومايتية حمتوية على م�صامية ثانوية و عالية �صاهمت يف 

اجلوفية  املياه  لتغذي  الأمطار  مياه  من  كبرية  كميات  حفظ 

والتي تعترب مناطق ت�صبع للطبقات اجلوفية ال�صطحية القابلة 

للتجدد املمتدة امتدادًا اأفقيًا وا�صعًا يف كثري من مناطق وقيعان 

وغريها،  ال�صهباء  ووادي  الرمة  وادي  منها  والتي  الأودية 

وي�صري ما�صبق على اأن هناك مناطق وا�صعة من اململكة ميكن 

اأن متثل مناطق حتمل اإمكانيات مائية م�صتقبلية . 

ثالثًا : معدالت االستهالك لخزانات المياه الجوفية 
ورؤية المملكة ٢٠3٠م

1/3 معدلت ال�ستهالك خلزانات املياه اجلوفية:

1/1/3 الأغرا�س املختلفة ل�ستهالك املياه:

 ينح�صر ا�صتهالك املياه يف اململكة يف ثالثة اأغرا�س اأ�صا�صية:

)اأ( الأغرا�س البلدية )لل�صرب وباقي الأغرا�س املنزلية(.

�صكل ) 10(  مرئية ف�صائية لمتداد حو�س الرمة اأ�صفل الكثبات الرملية

Arc GIS امل�صدر : من اعداد الباحثة با�صتخدام

د . هيا بنت حممد العقيــّــل دراسة المياه الجوفية المستقبلية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠3٠ م - ١45٢ هـ
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�صكل )11( مرئية ف�صائية لمتدادحو�س وادي ال�صهباء واجتاهه نحو املنطقةال�صرقية لي�صب يف اخلليج العربي.

Arc GIS امل�صدر : من اعداد الباحثة با�صتخدام

يف  ي�صتخدم  ما  ذلك  يف  مبا  ال�صناعية  الأغرا�س  )ب( 

قطاعي التعدين والنفط.

احليازات  احتياجات  لتلبية  الزراعية  الأغرا�س  )ج( 

الزراعية لالأرا�صي املروية بكافة اأحجامها.

خالل  من  الأغرا�س  لتلك  املياه  على  الطلب  تلبية  ويتم 

) GTZ, 2010, p.63( جمموعتني من املياه

باطن  من  امل�صتخرجة  اجلوفية  املياه  الأوىل:  املجموعة 

الأر�س بجميع �صورها من الطبقات احلاملة للمياه املتجددة 

وغري املتجددة.

من  مبا�صرة  الناجتة  ال�صطحية  املياه  الثانية:  املجموعة 

ت�صم  والتي  )ال�صناعية(  التقليدية  غري  واملياه  الأمطار، 

املعاد  املعاجلة  ال�صحي  ال�صرف  ومياه  املحالة  البحر  مياه 

ا�صتخدامها.

الإدارة  حتقيق  على  ال�صعودية  العربية  اململكة  وتعمل 

يحقق  ومبا  لأداتها  الأ�صا�س  وتقدمي  املياه  ملوارد  املتكاملة 

املحافظة عليها وا�صتدامتها ورفع كفاءة ا�صتخدامها.

2/1/3 التحديات التي تواجه قطاع املياه:

اأهم  اأحد  ال�صعودية  العربية  املياه اجلوفية يف اململكة  ُتعد   

حياة  لتوفري  عليها  املحافظة  يجب  التي  الوطنية  الرثوات 

كرمية للمواطن وحتقيق التنمية امل�صتدامة للوطن ، فهي متثل 

العمود الفقري جلميع الأن�صطة ال�صكانية ؛ نظرًا ملناخ اململكة 

ال�صحراوي اجلاف وعدم وجود اأنهار جارية ميكن ا�صتغاللها 

املياه  قطاع  واجه   ، ال�صكاين  النمو  و  ال�صناعة  و  للزراعة 

ميكن  التنمية  م�صرية  خالل  التحديات  من  العديد  باململكة 

ح�صرها يف التايل:

)اأ( خالل العقدين املا�صيني مت ا�صتنزاف ن�صبة كبرية من 

التكوينات  املخزونة يف  املتجددة  املائية اجلوفية غري  املوارد 

يف  الكبري  وللتو�صع  املكثف  ال�صتغالل  نتيجة  العميقة  املائية 

من  العديد  يف  املياه  م�صتويات  فانخف�صت  الزراعي  القطاع 

املناطق لزيادة الطلب على هذا املورد مما اأ�صطر املزارعني 

من�صوب  ملالحقة  دورية  ب�صورة  اجلوفية  اأبارهم  تعميق  اإىل 

اللتزام  عدم  ظل  يف  والري  الزراعة  احتياجات  لتلبية  املاء 

خا�صة  للزراعة  امل�صتخدمة  الآبار  على  عدادات  برتكيب 

عدم  ،مع  الزراعية  وال�صركات  لالأفراد  الكبرية  احليازات 

على  احلفاظ  باأهمية  والتوعية  املياه  تر�صيد  برامج  تفعيل 

مما  املختلفة.  الإعالم  و�صائل  يف  املتجددة  غري  املياه  موارد 

اأدى ذلك يف بع�س املناطق اإىل جفاف بع�س الآبار ال�صطحية 

بالحتياجات  يفي  ل  الذي  احلد  اإىل  اإنتاجها  انخفا�س  اأو 

املائية الالزمة لإنتاج حم�صول اقت�صادي مما حدا بالعديد 

من املزارعني اإىل التوقف عن الإنتاج وهجر مزارعهم .

لعام   )335( رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  ل�صدور  كان  ولقد 

1428هـ، ب�صاأن قواعد اإجراءات تر�صيد املياه دورًا يف تنظيم 
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الزراعية  لالأغرا�س  املتجددة  غري  اجلوفية  املياه  ا�صتخدام 

توزيع  اإيقاف  اإىل  اإ�صافة  الآبار،  من  املزيد  حفر  واإيقاف 

اإىل  الوقت احلا�صر  املياه يف  وزارة  وت�صعى  البور.   الأرا�صي 

و�صع خطة وطنية �صاملة للمياه حتدد الأولويات وال�صتخدام 

املتاحة يف كل منطقة من مناطق  املوارد  اأ�صا�س  الأمثل على 

اململكة وذلك باإجراء  واإعداد الدرا�صات والتنظيمات اخلا�صة 

بتنمية وا�صتغالل موارد املياه ، كما كانت ملبادرة امللك عبداهلل 

- رحمه اهلل - دورًا اإيجابيًا اأي�صًا للحد من ا�صتنزاف موارد 

تنفيذ  القطاع اخلا�س على  ت�صجيع  املياه اجلوفية من خالل 

(GTZ, 2010, p.76( م�صاريع زراعية خارج اململكة

حتقيق التوازن بني مقت�صيات الكفاءة القت�صادية  )ب( 

و�صمان   - اجلوفية  املياه  خا�صة   - املياه  ل�صتخدامات 

القطاع  ا�صتمرار  مع  خا�صة  للمواطن،  الجتماعية  الرفاهية 

املورد بحكم طبيعة  لهذا  امل�صتهلكني  اأكرب  باعتباره  الزراعي 

حيث  املتجددة،   غري  اجلوفية  املياه  على  واعتماده  ن�صاطه 

كانت ال�صيا�صات الزراعية ت�صجع على التو�صع يف اإنتاج القمح 

اأنه   اإل  والدواجن،  الألبان  واإنتاج  املا�صية  وتربية  والأعالف 

من خالل  تقارير منظمة الزراعة والأغذية التي اأ�صارت اإىل 

خطورة التو�صع الكبري يف الزراعة على خمزون املياه اجلوفية 

غري املتجددة.

من  العديد  باإ�صدار  جانبها  من  اململكة  قامت  فعليه 

املحا�صيل  لبع�س  الإنتاج  لتخفي�س  امللزمة  الت�صريعات 

ا�صتخدام  و�صجعت  والأعالف،  القمح  مثل:  للمياه  امل�صتهلكة 

اجلوفية  املياه  ا�صتهالك  من  للحد  احلديثة  الري  و�صائل 

واإجهاد الرتبة الزراعية وتدهور نوعيتها، واأقرت تطبيق مبداأ 

احلكومية  الإعانات  من  احلد  مع  للمياه  القت�صادية  القيمة 

املوجه للمحا�صيل ذات القيمة القت�صادية املتدنية وامل�صتهلكة 

) 64-GTZ, 2010, p.63( بدرجة كبرية للمياه

متكاملة  اإدارة  ظل  يف  املائي  الأمن  حتقيق  �صمان   )ج( 

للموارد املائية - خا�صة املياه غري املتجددة - والتاأكيد على 

واعتماد  املياه  قطاع  حوكمة  لتفعيل  الر�صيدة  الإدارة  تطبيق 

الدولية  التجارب  ال�صتفادة من  و  للمياه  وطنية  ا�صرتاتيجية 

يف جمال التطوير املوؤ�ص�صي والتنظيمي لقطاع املياه. 

3/1/3  تقديرات حجم املياه اجلوفية:

وزارة  مبعرفة  اأجريت  التي  ال�صابقة  الدرا�صات  اأو�صحت 

الزراعة واملياه )�صابقًا( عام 1405هـ، اأن الحتياطي املوؤكد 

ملخزون املياه غري القابل للتجديد يف الطبقات الرئي�صة ولعمق 

ي�صل اإىل )300( مرت يف حدود )337.5( بليون م3 ، واأنه 

اإجمايل  فاإن  الأخرى  الثانوية  الطبقات  اإ�صافة  مت  ما  اإذا 

الحتياطي املوؤكد للمياه اجلوفية غري القابلة للتجديد ي�صل 

) World Bank,2016,p.66 (  .3بليون م )اإىل )500

على  تف�صيلية  درا�صات  بعمل  الدويل  البنك  قام  وحديثًا 

تقريرين  واأ�صدرت  للمياه  احلاملة  اجلوفية  املياه  طبقات 

اأم  وطبقة  اململكة  وو�صط  �صمال  فوقها  وما  ال�صاق  عن طبقة 

الر�صمه وما فوقها يف �صرق اململكة. وتقرير اأي�صًا �صامل عن 

الحتياطات  اأن  اإىل  واأ�صارت  باململكة،  املائية  املوارد  تقييم 

م3جدول  )2260بليون  اإىل  ت�صل  اجلوفية  املياه  من  املقدرة 

 .)world BANK, 2016, p.65(  ) 12 ( صكل� ) 2 (

اأن هذا الرقم يعترب احتياطيًا  اأنه على الرغم من  واأو�صحت 

ال�صحب  مبعدلت  املخزون  كامل  �صخ  مت  ما  اإذا  فاإنه  كبريًا 

�صوف  املياه  م�صادر  من  الحتياطيات  معظم  فاإن  احلالية 

يف  الأخذ  مت  ما  اإذا  فقط،  �صنة   )100( يف  برمته  ي�صتنزف 

احل�صبان اأن "الحتياطي القابل لال�صتغالل" هو نظريًا ن�صف 

هذا احلجم. واأكدت الدرا�صة اإىل اأن من الأهمية تنظيم عملية 

ال�صحب ومراقبة انخفا�س من�صوب املياه لتلك الطبقات وو�صع 

وحتديد  منطقة  كل  مع  تتنا�صب  املياه  لإدارة  حمكمة  �صيا�صة 

التعامل مع الطبقات احلاملة للمياه خا�صة يف مناطق ال�صحب 

)World BANK, 2016, p.60(امل�صتمر

الأغرا�س  لتلبية  امل�ستخدمة  اجلوفية  املياه   4/1/3

املختلفة خالل خطط التنمية:

 �صهدت اململكة العربية ال�صعودية منذ بداية خطة التنمية 

اخلم�صية ثالث مراحل مميزة كما يف جدول ) 3 ( وال�صكل 

: )13 (

والتي بداأت عام 1390هـ مع بداية خطط  املرحلة الأوىل: 

1400هـ،  الثانية  التنمية  خطة  نهاية  حتى  وامتدت  التنمية 

يرتاوح  امل�صتخدمة  للمياه  ال�صنوي  العام  املتو�صط  كان  حيث 

اجلوفية  املياه  وقدرت  مكعب  مرت  بليون   2.6-1.5 بني  ما 

امل�صتخدمة لتلبية الأغرا�س املختلفة ما بني 1.3-2.0 بليون 

مرت مكعب. اأما اجلزء الباقي فكان يتوافر من املياه ال�صطحية 

واملياه ال�صناعية غري التقليدية خا�صة مع بداية ع�صر حتلية 

املياه املاحلة وت�صغيل حمطات التحلية املتو�صطة احلجم على 

�صاحلي البحر الأحمر واخلليج العربي )حمطات حتلية جدة 

- �صبا - اخلرب( )خطة التنمية الثانية،1400، �س 160(. 

د . هيا بنت حممد العقيــّــل دراسة المياه الجوفية المستقبلية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠3٠ م - ١45٢ هـ
أنموذج تطبيقي لمدينة الرياض
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جدول ) 2 ( تقديرات حجم املياه اجلوفية القابلة لال�صتخراج

مالحظاتحجم املخزون )بليون م3(ا�سم الطبقة احلاملة للمياهم

800ال�صاق1

236الوجيد2

امل�صمى اجلديد للطبقة الطويل/�صرورا300تبوك3

60املنجور/ �صرما4

تقديرات دولية390الو�صيع/ البيا�س5

ت�صم اأي�صًا الدمام والنيوجني324اأم الر�صمة وما فوقها6

العرمة واخلف واجلوف وغريها150الطبقات الثانوية وما فوقها7

2260الإجمايل

.) World Bank,2016,p.66 (   :امل�صدر

�صكل )12( تقديرات حجم املياه اجلوفية القابلة لال�صتخراج

.(World Bank, 2016, p.66)  امل�صدر : من اعداد الباحثة بناء على بيانات

النفتاح  مرحلة  مع  بداأت  والتي  املرحلة الثانية: 

القت�صادي للمملكة وبداأت مع خطة التنمية الثالثة )1400-

-1415( ال�صاد�صة  التنمية  خطة  حتى  وامتدت  1405هـ( 

1420هـ(، حيث قدر املتو�صط العام ال�صنوي للمياه امل�صتخدمة 

مرت  بليون  بـ)9.6(  الثالثة  التنمية  خطة  يف  �صورها  بجميع 

 )  201  -  200 ،1405، �س �س  الثالثة  التنمية  مكعب)خطة 

خطة  يف  بليون   )21.4( اإىل  لي�صل  مطردة  ب�صورة  وازداد 

التنمية ال�صاد�صة) خطة التنمية ال�صاد�صة ، 1420 ، �س �س 

200-201 ( . ومت خالل هذه الفرتة املمتدة لفرتة )20( عامًا 

املتجددة  وغري  املتجددة  اجلوفية  املائية  للموارد  ا�صتنزاف 

كم�صدر رئي�س تقليدي لتلبية كافة الحتياجات لتبلغ مع نهاية 

مت  كما  مكعب،  مرت  بليون   )19.7( ال�صاد�صة  التنمية  خطة 

غري  املوارد  جمال  يف  وا�صع  نطاق  على  الإنتاج  تطوير  اأي�صًا 

 )1.7( اإىل  لي�صل  اإ�صايف  كم�صدر  )ال�صناعية(  التقليدية 

بليون مرت مكعب خا�صة بعد ت�صغيل حمطة حتلية اجلبيل/2 

لأكرب حمطة حتلية - مزدوجة الغر�س للمياه والكهرباء - على 

امل�صتوى العاملي تنتج مبفردها نحو )0.3( بليون مرت مكعب، 

ال�صرف  مياه  معاجلة  حمطات  من  العديد  تنفيذ  وكذلك 

الحتياجات  اإجمايل  من   %0.08 نحو  توفر  التي  ال�صحي 

املائية ) خطة التنمية ال�صاد�صة،1420، �س 201(.

ال�صابعة  التنمية  خطة  مع  بداأت  والتي  املرحلة الثالثة: 

والذي  الراهن  الو�صع  وحتى  بعدها  وما  )1420-1425هـ( 

من  للحد  وزارية  وقرارات  تنفيذية  اإجراءات  اتخاذ  فيها  مت 

- خا�صة املياه اجلوفية غري القابلة للتجديد  ا�صتنزاف املياه 

- وكان من نتيجة ذلك حدوث انخفا�س تدريجي يف املعدل 

مرت  بليون   )21.1( اإىل  لت�صل  امل�صتخدمة  للمياه  ال�صنوي 

مكعب، )18.5( بليون مرت مكعب، )17.9( بليون مرت مكعب 

�س215(   ، )1420-1425هـ  ال�صابعة  التنمية  خطة  لفرتات 

�س528-527(،  )1425-1430هـ    الثامنة  التنمية  وخطة 

 )480-464 �س  )1430-1435هـ    التا�صعة  التنمية  وخطة 

على الرتتيب.

ومن املالحظ خالل هذه املرحلة انخفا�س وا�صح يف حجم 
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املياه اجلوفية امل�صتخدمة من )19.2( بليون مرت مكعب اإىل 

)15.7( بليون مرت مكعب ثم اإىل )14.8( بليون مرت مكعب 

خالل فرتات اخلطط ال�صابعة والثامنة والتا�صعة على التوايل. 

يف املقابل زيادة وا�صحة يف ا�صتخدام املياه ال�صطحية واإن�صاء 

ال�صدود، وكذلك تنفيذ العديد من حمطات التحلية وحمطات 

على  الطلب  تلبية  يف  للم�صاهمة  ال�صحي  ال�صرف  معاجلة 

3 ( �صكل   ( وال�صناعية جدول  والبلدية  الزراعية  الأغرا�س 

.) 13 (

ح�صب  امل�صتخدمة  اجلوفية  املياه  بتوزيع  يتعلق  وفيما 

اخلم�صية  التنمية  خطط  �صنوات  خالل  املختلفة  الأغرا�س 

جدول ) 4 ( �صكل ) 14(  فاإنه ميكن تو�صيح التايل:

)اأ( خالل خطتي التنمية الأوىل والثانية كان للمياه اجلوفية 

ترتاوح  الزراعية  لالأغرا�س  الطلب  لتلبية  اأ�صا�صيًا  دورًا 

املزارع  �صنويًا يف  بليون مرت مكعب  اإىل )1.8(  من )1.2( 

التقليدية والتي غالبيتها مزارع ذات حيازات زراعية �صغرية 

اإىل  ت�صل  حمدودة  ن�صبة  هناك  وكان   . احلجم  متو�صطة  اأو 

)10%( من املياه اجلوفية ي�صتخدم لتلبية الطلب لالأغرا�س 

للمدن  خا�صة  ال�صناعية،  لالأغرا�س  ما  حد  واإىل   - البلدية 

جدول ) 3 ( املتو�صط العام للمياه امل�صتخدمة ح�صب نوعيتها خالل �صنوات خطط التنمية اخلم�صية

املرحلة

خطة 

التنمية 

اخلم�سية

�سنوات اخلطة

املتو�سط العام للمياه 

امل�ستخدمة �سنوياً خالل 

اخلطة )بليون م3(

نوعية املياه امل�ستخدمة )بليون م3(

مياه جوفية
مياه �سطحية 

و�سناعية

الأوىل

13901.51.30.2-1495هـالأوىل

13952.62.00.6-1400هـالثانية

الثانية

14009.68.70.9-1405هـالثالثة

140512.511.31.2-1410هـالرابعة

141020.218.81.4-1415هـاخلام�صة

141521.419.71.7-1420هـال�صاد�صة

الثالثة

142021.119.21.9-1425هـال�صابعة

142518.515.72.8-1430هـالثامنة

143017.914.83.1-1435هـالتا�صعة

امل�صدر: خطط وزارة القت�صاد والتخطيط من 1400-1435هـ.

�صكل )13( املتو�صط العام للمياه امل�صتخدمة خالل �صنوات خطط التنمية اخلم�صية

امل�صدر : من اعداد الباحثة بناء على بيانات خطط وزارة القت�صاد والتخطيط من 1400-1435هـ.

د . هيا بنت حممد العقيــّــل دراسة المياه الجوفية المستقبلية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠3٠ م - ١45٢ هـ
أنموذج تطبيقي لمدينة الرياض
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�صناعية  اأخرى  مياه  من  بها  يتوفر  ما  اإىل  اإ�صافة  الكربى. 

)مياه التحلية( ) خطة التنمية الثانية ،1400، �س 169(. 

الثالثة  التنمية  املمتدة من خطة  النفتاح  )ب( يف مرحلة 

حتى ال�صاد�صة والتي متثل فرتة توزيع الأرا�صي البور لإقامة 

م�صاريع زراعية كربى ذات حيازات متو�صطة وكبرية لالأفراد 

ب�صورة  اجلوفية  املياه  على  الطلب  زاد  مما  وال�صركات 

لالأغرا�س  امل�صتخدمة  املياه  حجم  متو�صط  لي�صل  مطردة، 

الزراعية �صنويًا يف حدود )8.3( بليون مرت مكعب يف خطة 

التنمية الثالثة ، وازداد تدريجيًا لت�صل اأق�صاها يف فرتة خطة 

التنمية ال�صاد�صة اإىل )18.6( بليون مرت مكعب ، ويف املقابل 

اأي�صًا ازداد الطلب على املياه اجلوفية لتلبية الأغرا�س البلدية 

والأغرا�س ال�صناعية ؛ حيث قدر حجم امل�صتخدم لتلبية تلك 

مرت  بليون   )0.3( بنحو  الثالثة  التنمية  خطة  يف  الأغرا�س 

مكعب/�صنة لالأغرا�س البلدية  و )0.1( بليون مرت مكعب/

�صنة يف املتو�صط لالأغرا�س ال�صناعية ، ولي�صل اإىل )0.7( 

مكعب/�صنة  مرت  بليون   )0.4( مكعب/�صنة،  مرت  بليون 

للغر�صني ال�صابقني على التوايل يف اخلطة ال�صاد�صة ، وذلك 

كموارد اإ�صافية للموارد املائية غري التقليدية الأخرى) خطة 

التنمية الثالثة،1405، �س112 -115(.

ال�صابعة  التنمية  )ج( يف الفرتة الأخرية املمتدة من خطة 

يف  ملحوظ  انخفا�س  حدث  التا�صعة  التنمية  خطة  وحتى 

 - لتلبية الأغرا�س الزراعية  حجم املياه اجلوفية امل�صتخدمة 

مع  ولي�صل   - الت�صحيحية  والقرارات  الإجراءات  جراء  من 

املياه اجلوفية امل�صتخدمة  التا�صعة حجم  التنمية  نهاية خطة 

مرت  بليون   )13.1( نحو  اإىل  الزراعية  الأغرا�س  لتلبية 

مكعب. اآخذين يف احل�صبان حتديد حجم احليازات املزروعة 

حديثة  اأمناط  وتعميم  فقط،  هكتار  األف   )800( حدود  يف 

يف  املحوري  الري  اأ�صاليب  خا�صة  الزراعة  يف  املياه  لإدارة 

والري  الأعالف(   - )القمح  التقليدية  املحا�صيل  مزارع 

بالتنقيط يف مزارع )اخل�صروات والفواكه( ) خطة التنمية 

التا�صعة،1430-1435، �س  468 - 473 (.

وا�صتمرت املياه اجلوفية خالل الفرتة يف امل�صاهمة مع موارد 

املياه غري التقليدية الأخرى يف تلبية الطلب لالأغرا�س البلدية 

وال�صناعية والتي �صهدت زيادة يف الطلب ملواجهة الزيادة يف 

ال�صكان )الأغرا�س البلدية( والنه�صة ال�صناعية يف املناطق 

 )  4 جدول)  ال�صناعية(  )الأغرا�س  اجلديدة  ال�صناعية 

�صكل ) 15 (.     

جدول )4( توزيع املياه اجلوفية امل�صتخدمة الأغرا�س املختلفة خالل

�صنوات خطط التنمية اخلم�صية

خطة التنمية 

اخلم�سية
�سنوات اخلطة

املتو�سط العام للمياه 

اجلوفية امل�ستخدمة �سنوياً 

)بليون م3(

الأغرا�س املختلفة لال�ستخدام

ال�سناعيةالبلديةالزراعة

-13901.31.20.1-1495هـالأوىل

-13952.01.80.2-1400هـالثانية

14008.78.30.30.1-1405هـالثالثة

140511.310.60.50.2-1410هـالرابعة

141018.817.90.60.3-1415هـاخلام�صة

141519.718.60.70.4-1420هـال�صاد�صة

142019.217.90.70.6-1425هـال�صابعة

142515.714.20.70.8-1430هـالثامنة

143014.813.10.80.9-1435هـالتا�صعة

امل�صدر: وزارة القت�صاد والتخطيط ، اخلطط اخلم�صية من 1400-1435هـ
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�صكل ) 15( توزيع املياه اجلوفية امل�صتخدمة ح�صب الأغرا�س خالل �صنوات 

خطط التنمية اخلم�صية

امل�صدر : من اعداد الباحثة ا�صتنادًا على بيانات وزارة القت�صاد والتخطيط من 1400- 1435هـ

5/1/3 ال�سحب احلايل خلزانات املياه اجلوفية:

ح�صب  اجلوفية  املياه  خلزانات  احلايل  ال�صحب  يقدر 

بليون  1437هـ )2016م( يف حدود )13.8(  تقديرات عام 

مرت مكعب) تقرير غري من�صور لتقديرات ال�صحب من املياه- 

وزارة التخطيط ، 2016، �س 12 ( موزعة على مناطق اململكة 

اآخذين يف احل�صبان:

املياه  وزارة  بيانات  على  بناء  الدويل  البنك  تقديرات   

والكهرباء لعام 2010م.

انخفا�س معدلت ال�صتهالك ال�صنوية يف حدود %1.

 تطبيق القرارات والإجراءات املنظمة لقطاع الزراعة.

 ت�صجيع الزراعة خارج اململكة من قبل القطاع اخلا�س.

16 ( درجة ال�صتهالك  5 ( وال�صكل )  ويو�صح اجلدول ) 

خلزانات املياه اجلوفية يف عام القيا�س ) 1437 هـ - 2016م( 

ح�صب املناطق الإدارية باململكة.

جدول ) 5 ( معدل ال�صحب احلايل خلزانات املياه اجلوفية يف مناطق اململكة 

لعام 1437هـ )2016م(

خزانات املياه اجلوفيةمقدار ال�سحب )بليون م3(املنطقة الإدارية

اجلوف وما فوقها / الطبقات الثانوية وما فوقها4.0اجلوف

الو�صيع / البيا�س - املنجور/ �صرما2.8الريا�س

ال�صاق - املنجور/ �صرما2.3الق�صيم

اجلوف وما فوقها/ الطبقات الثانوية وما فوقها2.0حائل

تبوك1.4تبوك

اأم الر�صمة وما فوقها0.6ال�صرقية

الوجيد - الو�صيع/ البيا�س0.7مناطق اأخرى

13.8الإجمايل

امل�صدر : )تقديرات ال�صحب من املياه اجلوفية يف مناطق اململكة  بوزارة التخطيط ، 2016، �س 12 (  ) تقرير غري من�صور(

�صكل )16( معدل ال�صحب احلايل خلزانات املياه اجلوفية 

يف مناطق اململكة  لعام 1437هـ

امل�صدر : من اعداد الباحثة) ا�صتنادًا على بيانات تقديرات ال�صحب من املياه 

اجلوفية يف مناطق اململكة بوزارة التخطيط ، 2016، �س 12 ( 

) تقرير غري من�صور(

د . هيا بنت حممد العقيــّــل دراسة المياه الجوفية المستقبلية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠3٠ م - ١45٢ هـ
أنموذج تطبيقي لمدينة الرياض
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ال�صتهالك  تقدير  اأ�صا�صها  على  يتم  التي  املحددات   2/3

امل�صتقبلي:

)اأ( ال�ستهالك لالأغرا�س الزراعية :

خالل  تغيري  دون  الزراعية  احليازات  م�صاحات  ثبات   -

الفرتة من �صنة الأ�صا�س )2016م( حتى )2030م( واملقدرة 

حاليًا بـ)800( األف هكتار

)GTZ FINAL REPORT, 2016, pp.48 - 51).
احليازات  يف  امل�صتخدمة  الري  اأ�صاليب  تطوير   -

 )%35( نحو  معًا  ت�صكل  والتي  وال�صغرية،  املتو�صطة 

اململكة  م�صتوى  على  الزراعية  احليازات  اإجمايل  من 

ا�صتخدام  خالل  من   .)GTZ, 2016, pp.48 - 51(

الري   - املحدود  املحوري  )الري  العاملية  املمار�صات  اأف�صل 

بالتنقيط - الري بالر�س( من اأجل احلد من ا�صتنزاف املوارد 

املائية اجلوفية.

املخلوطة  التحلية  مياه  اأو  التحلية  مياه  ا�صتخدام  حظر   -

باملياه اجلوفية يف �صبكات املياه البلدية نهائيًا لري احلدائق 

 ، الدويل  البنك  تقرير  املدن)  داخل  الرتفيهية  املناطق  اأو 

2005م، �س22  ( .

املعاجلة  ال�صحي  ال�صرف  مياه  ا�صتخدام  على  التاأكيد   -

املدن  داخل  الرتفيهية  املناطق  ري  يف  للم�صاهمة  )ثالثيًا( 

باملياه  بعد خلطها  املدن  القريبة من  الريفية  املناطق  واأي�صًا 

.) GTZ, 2010, p.92(   اجلويف

مناطق  يف  املتجددة  اجلوفية  املياه  ا�صتخدام  تكثيف   -

مكا�صف الطبقات الر�صوبية يف الر�صيف العربي �صمال وو�صط 

و�صرق اململكة، ويف مناطق روا�صب الأودية املعروفة يف الر�صيف 

املياه  ا�صتخراج  ت�صجيع  وكذلك  العربي،  الدرع  اأو  العربي 

اجلوفية من خالل حفر الآبار ال�صطحية يف الطبقات البازلتية 

)احلرات( يف منطقة الدرع العربي كم�صدر مياه جويف اإ�صايف 

.)Water Atlas, 1984, p.45(  ميكن ا�صتغالله

املحتجزة  ال�صطحية  املياه  ا�صتغالل  ت�صجيع  على  العمل   -

خلف ال�صدود املقامة لأغرا�س الري والتي مت اأو يتم حفرها يف 

وديان املناطق الغربية والو�صطى للمملكة والتي تتوقع زيادة يف 

اأعدادها وم�صاعفة ل�صعتها التخزينية خالل الفرتة القادمة 

لتتجاوز )4( بليون مرت مكعب )علي الطخي�س ، جملة البيئة 

والتنمية العدد199-198 ، 2014  (.

)ب( ال�ستهالك لالأغرا�س البلدية :

النمو  معدل  مع  تتنا�صب  املياه  ا�صتهالك  معدل  يف  زيادة   -

.(GTZ, 2016, p.53 ( صنويًا� )%ال�صكاين واملقدرة بنحو )3

- تكثيف ا�صتخدام املياه املحالة يف املدن ال�صاحلية واملدن 

الداخلية الكربى من خالل اإن�صاء املزيد من حمطات التحلية 

على  والعمل  اخلا�س،  القطاع  اأو  العامة  املوؤ�ص�صة  مبعرفة 

البلدية  املياه  اإجمايل  من  م�صاهمتها  ن�صبة  ورفع  �صيانتها 

امل�صتخدمة من 60% حاليًا اإىل 80% م�صتقباًل وبالتايل احلد 

.  )GTZ, 2016, p.102( من ا�صتنزاف املياه اجلوفية

املناطق  يف  خا�صة  ال�صرب  بغر�س  �صدود  اإقامة  ت�صجيع   -

اجلنوبية الغربية من اململكة - للم�صاهمة يف حجم ال�صتهالك 

املطلوب لالأغرا�س البلدية.

- زيادة حمطات املعاجلة ملياه ال�صرف ال�صحي يف املدن 

ال�صتخدام  قبل  )ثالثيًا(  معاجلتها  على  والعمل  الكربى 

لباقي الأغرا�س ال�صناعية والزراعية  

.(Balghunaim, , 2000 , .p.12(

)ج( ال�ستهالك لالأغرا�س ال�سناعية : 

يف  التو�صعة  لتتواكب   %4 حدود  يف  �صنوي  مبعدل  زيادة   -

.(GTZ, 2016, p.54 (الأن�صطة ال�صناعية

- حظر ا�صتخدام املياه ال�صطحية واملياه املحالة لالأغرا�س 

ال�صناعية، اإل يف اأ�صيق احلدود وداخل املدن.

- تعميم ا�صتخدام مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة لأغرا�س 

التربيد للم�صانع.

- اأن يكون ا�صتخدام املياه اجلوفية �صواء املتجددة اأو غري 

وذات  ذلك  اأمكن  ما  املتدنية  النوعية  ذات  للمياه  املتجددة 

.) GTZ, 2016, p.54 ( امللوحة العالية

3/3 التوقعات امل�ستقبلية ل�ستهالك املياه لعام 2030م:

املياه  موارد  توزيع   )  17  ( وال�صكل   )  6 اجلدول)  يو�صح 

العربية  اململكة  روؤية  �صوء  يف  املختلفة  الأغرا�س  ح�صب 

ال�صعودية 2030م، اآخذين يف احل�صبان املحددات التي و�صعت 

لكل نوعية من ال�صتهالك للحد من ا�صتنزاف املياه اجلوفية 

اأبرز املالحظات اجلديرة  ، ومن  واإطالة عمرها الفرتا�صي 

بالت�صجيل :

- اإن اإجمايل املياه اجلوفية غري املتجددة املتوقع �صحبها يف 

عام 2030م يف حدود )11.9( بليون مرت مكعب لتلبية الطلب 

لكافة الأغرا�س الثالث ) الزراعية وال�صناعية والبلدية (.

�صحبها عام  املتوقع  املتجددة  املياه اجلوفية  اإجمايل  اأن   -

2030م يف حدود )4.3( بليون مرت مكعب.
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املتجددة(  وغري  )املتجددة  اجلوفية  املياه  اإجمايل  اأن   -

التي يتوقع �صحبها يف حدود )16.2( بليون مرت مكعب عام 

2030م.

ال�صطحية  املياه  من  �صحبها  املتوقع  املياه  اإجمايل  اأن   -

واملياه غري التقليدية )ال�صناعية( �صواء من مياه التحلية اأو 

بليون  اإىل )5.8(  مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة قد ت�صل 

املوارد  لتلك  الإجمايل  �صعف  يعادل  رقم  وهو  مكعب،  مرت 

امل�صتخدمة يف �صنة القيا�س 2016م.

- يالحظ زيادة ا�صتهالك املياه اجلوفية لالأغرا�س البلدية 

 %  16.4 و   %   19.1 اإىل نحو  م   2030 وال�صناعية يف عام 

على التوايل من اجمايل ا�صتهالك املياه لهذا العام  ، يف حني 

 %15.4 نحو   اإىل  ال�صابقة  لالأغرا�س  املياه  ا�صتهالك  قدر 

ال�صتهالك  يقل  بينما   ، م   2016 الأ�صا�س  ل�صنة   % و6.6 

جدول ) 6 ( توزيع موارد املياه  ح�صب الأغرا�س املختلفة يف اململكة العربية ال�صعودية حتى  2030 م

جدول ) 6 ( توزيع موارد املياه  ح�صب الأغرا�س املختلفة يف اململكة العربية ال�صعودية حتى  2030 م

من عمل الباحثة طبقا للمحددات ال�صابق ذكرها 1

من  م   2030 عام  يف   %64.5 نحو  اإىل  الزراعية  لالأغرا�س 

�صنة  يف  احلال  عليه  هو  عما  ؛  الجمايل  ال�صتهالك  جملة 

 . الجمايل  ال�صتهالك  جملة  من   %78 بلغ  والذى  الأ�صا�س  

مما ي�صري ذلك اإىل عزم اململكة ممثلة بوزارة املياه اإىل اتباع 

الزراعي  القطاع  يف  للمياه  ا�صتهالك  تر�صيد  ا�صرتاتيجيات 

اإعادة  خالل  من  وال�صناعي  البلدي  القطاعني  يف  والتو�صع 

املتاحة  املائية  املوارد  مع  يتوافق  الزراعي مبا  القطاع  هيكلة 

والأولويات يف حتقيق الأمن الغذائي.

يعني  حتقيقها  على  والعمل  التوقعات  تلك  اإىل  وللو�صول 

املياه اجلوفية كمورد حيوي  املحافظة على موارد  بال�صرورة 

الزدهار  من  مزيدًا  اإىل  ي�صعى  طموح  وطن  يف  يتحقق 

الروؤية  يتحقق  ومبا  حيوي  جمتمع  واإقامة  القت�صادي 

امل�صتقبلية املن�صودة للمملكة بحلول عام 2030م.

الأغرا�س املختلفة 

ل�صتخدام املياه

�صنة الأ�صا�س 

2016م

روؤية اململكة 

2030م

توزيع موارد املياه لعام 2030م )بليون م3(

مياه جوفية 

غري متجددة

مياه جوفية 

متجددة
مياه حمالةمياه �صطحية

مياه ال�صرف 

املعاد 

ا�صتخدامها

0.4-14.214.210.02.01.8الزراعية

-2.2-2.84.20.91.1البلدية

1.4--1.23.61.01.2ال�صناعية

18.222.011.94.31.82.21.8الإجمايل

مع الأخذ يف العتبار ثبات امل�صاحة املزروعة ، مقابل زيادة معدل ا�صتهالك مياه البلدية ملواجه النمو ال�صكاين والذي يقدر بنحو 3 % �صنويًا ، بالإ�صافة اإىل 
 1

زيادة ا�صتهالك املياه ال�صناعية بن�صبة 4% �صنويًا ، وبالتايل مت ح�صاب الزيادة يف عدد لل�صنوات حتى عام 2030م .

امل�صدر : من عمل الباحثة  اعتمادا على اجلدول ال�صابق رقم ) 6(

د . هيا بنت حممد العقيــّــل دراسة المياه الجوفية المستقبلية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠3٠ م - ١45٢ هـ
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�صكل ) 18( مرئية ف�صائية ملنطقة الريا�س ولأنظمة الت�صريف املحيطة بها 

ArcGIS  بدقة 30م با�صتخدام DEM اعتمادًا على منوذج الرتفاع الرقمي

الجوفية  للمياه  المستقبلية  التوقعات   : رابعًا 
لمنطقة الرياض عام ٢٠3٠م. 

العربية  اململكة  اأكرب منطقة يف  ثاين  الريا�س  تعد منطقة 

ال�صعودية)بعد املنطقة ال�صرقية( ؛ حيث تبلغ م�صاحتها نحو 

اإىل  و�صل  اذ  �صكانها   عدد  يف  والثانية   2 كم   380.497.8

6.777.146 )2010م( )بعد منطقة مكة املكرمة( ،  و يقدر 

عدد �صكان مدينة الريا�س فقط عام 2010م  نحو 5.7 مليون 

نحو  اإىل  و�صي�صل   ، املنطقة  اإجمايل  من   %84 بن�صبة  ن�صمة 

8.2 مليون ن�صمة يف 2030م )الهيئة العامة لالإح�صاء جدول 

رقم 1 للعام  2010 م( . و تقع منطقة الريا�س يف و�صط �صبه 

اجلزيرة العربية على ه�صبة كبرية يرتاوح ارتفاعها بني 373 

وت�صكل  البحر  �صطح  م�صتوى  فوق  1000مرت  من  اأكرث  اإىل  م 

جزءًا من ه�صبة جند.

وت�صتمل جيومورفولوجية منطقة الريا�س عدد من حافات 

الكوي�صتا اجلبلية ، التى تت�صمن �صبكات من جمارى الأودية 

تقريبًا،  3604.4 كم  نحو   اإىل  اأطوالها  يبلغ  والتى  املتقطعة 

املياه  على  ال�صتحواذ  طريق  عن  ببقاءها  حتتفظ  والتى 

�صكل)18(.

4 ومنوذج الرتفاع الرقمي  ومن خالل حتليل �صور �صبوت 

وا�صحة  اأنظمة  ثالثة  وجود  يظهر    )  18  ( �صكل   DEM
ال�صلي  اأحوا�س  متثل  الريا�س  منطقة  يف  النهري  للت�صريف 

مع  لتندمج  ال�صرقي  اجلنوب  نحو  املتجهة  وال�صهباء  وحنيفة 

وادي حنيفة  والتي تقع بني دائرتي عر�س 6 " 13 '   24 ° و 5 

"  14 '  25 ° �صماًل  وخطي طول 36"  58'   44°  و 0.93 " 15 
'  47 ° �صرقًا ومثل تلك ال�صبكة ال�صخمة من الأودية املفرت�صة 

�صاهمت   وجيومورفولوجية  جيولوجية  مبميزات  تتميز 

خ�صائ�صها  الطبيعية يف تغذية خمزون املاء اجلويف.

لأحوا�س  واملورفومرتية  الطبيعية  اخل�سائ�س   :1/4

الت�سريف مبنطقة الريا�س واأثرها على املياه اجلوفية :

من  بها  يرتبط  وما  بعد  عن  ال�صت�صعار  بيانات  توفر  اأتاح 

�صبوت  ال�صطناعي  القمر  من  م�صتخرجة  ف�صائية   مرئيات 

و منوذج الرتفاع الرقمي DEM بدقة 30 مرت التعرف على 

العوامل التي قد توؤثر على تخزين املياه اجلوفية  والتي �صملت 

والرتبة  والنك�صارات  وال�صخرية  اجليولوجية  اخل�صائ�س 

حيث  والرتفاعات  والنحدارات  املائية  واملجاري  والت�صاقط 

املناطق املحتملة  العوامل لنتاج خريطة تو�صح  تلك  مت دمج 

لتخزين املياه اجلوفية  ومت ا�صتنتاج ما يلي  :

اأ - التكوين اجليولوجي :

 من حتليل ال�صكل ) 19( وجدول ) 7 ( تبني :

النطاق،تعود  وا�صعة  جيولوجية  ببنية  املنطقة  تتميز   -

لع�صور خمتلفة ترتاوح ما بني الع�صرين اجلورا�صي الأ�صفل 

  (Alazba, et al , 2016 ,p.25-26)
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اأنواعها  اأكرث  اجلورا�صية  ال�صخور  متثل  حيث  ؛  والهولو�صني 

انت�صارا اذ تغطي م�صاحتها ما يقارب ن�صف م�صاحة املنطقة 

وادي  م�صاحة حو�س  % من   85 مثلت  فقد  ؛   بلغت  %48  اذ 

حنيفة وما يقارب  56 % من حو�س وادي ال�صهباء ول تزيد عن 

11.5 يف حو�س وادي ال�صلي .  تليها ال�صخورالرباعية  بن�صبة  

16 %  حيث توزعت يف قيعان وجماري الأودية يف الأحوا�س 

ن�صبة  اجمالية  %  من   13 بن�صبة   الطبا�صريية   ثم   ، الثالثة 

يف  وا�صح  ب�صكل  برزت  وقد  باملنطقة  اجليولوجية  التكوينات 

تكوينات  جملة  من   %48 عن  ن�صبتها  تزيد  اذ  ال�صلي  حو�س 

احلو�س . 

- متيزت �صخور املنطقة ب�صخور ر�صوبية تتكون من احلجر 

بالرمل  املتعاقبة  الطبا�صريي  اجلريي  واحلجر  اجلريي 

بالكوجنلومريات   املختلطة  والغرين  والدولومايت  والطفل 

والتي تتداخل يف بع�س اأجزائها طبقات رقيقة من الكربونات 

مع  النهدريت  ، كما حتتوي على احافري ورخويات واأ�صداف 

ُبحريية . وقد �صاهمت معظم تلك ال�صخور يف اأتاحة الفر�صة 

لتغذية اخلزانات املائية اجلوفية وال�صطحية 

 .)Powers ,et al.,1966,pp.32-66 (
ذات  طبقات  على  الريا�س  منطقة   معظم   ترتكز   -

خوا�س هيدروليكية  ترتاوح ما بني اجليدة اإىل املمتازة التي 

ت�صاعد على حمل وتو�صيل املاء ) امل�صامية اجليدة والنفاذية 

اأهمها  من  ؛    (Water Atlas ,1984,p.50( املرتفعة( 

تكوين املنجور / �صرما  وتكوين الو�صيع / البيا�س  والطبقات 

الثانوية لتكوين اجلوف  ويظهر تكوين اأم الر�صمة يف جنوب 

املنطقة .ال�صكل ال�صابق رقم )  4 ( . 

نتيجة  حدثت  انهيارية  فجوات  بوجود  املنطقة  تتميز   -

الناجتة من وجود عد�صات  الهيت   لنحالل تكوين العرب - 

احلجر  ب�صخور  املتداخل  الدولوميت  وعقد  النهدريت  

اجلريي واحلجر اجلريي الطبا�صريي ويظهر ذلك بو�صوح يف 

حو�س وادي ال�صلي - والذي �صكلت 50% من ن�صبة �صخوره  - 

خا�صة يف املنطقة الواقعة اإىل اجلنوب من مدينة الريا�س،اذ 

ظهور  عنها  ونتج  الكل�صية  ال�صخور  من  يعلوها  ما  انخف�س 

عيون مثل عني هيت يف وادي ال�صلي 

 .(Powers ,et al.,1966,pp.32-66 )

ب- النك�سارات وال�سدوع :

الدرا�صة  ال�صمات اخلطية لالنك�صارات يف هذه  مت حتديد 

بشكل رئيسي من مرئيات Landsat 7 ETM  ومرئيات 
 ،ERDAS IMAGINE برنامج  با�صتخدام   ASTER
بعد تطبيق الت�صحيحات اجلوية والراديومرتية، والتي غالبا 

ما ت�صبب الت�صويه وال�صو�صاء يف املرئيات ، حيث ان الربنامج 

 edge detection الحافات  "رصد  ميزة  لديه  المستخدم 
" )على �صبيل املثال، حماذاة احلدود وال�صدوع(. مما مكن 
ذلك من حتديد جميع اخل�صائ�س اخلطية غري اجليولوجية 

لل�صمات  انتاج خريطة  Arc GIS مت  برنامج  وبا�صتخدام  ؛ 

اخلطية ت�صري اإىل النك�صارات وال�صدوع  فقط ال�صكلني ) 20 

�صكل ) 19 ( اخلريطة اجليولوجية لأحوا�س منطقة الريا�س 

امل�صدر : اخلرائط اجليولوجية ملربع طويق ال�صمايل واجلنوبي مقيا�س 500000 و 250000  
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جدول ) 7 ( الوحدات ال�صخرية لأحوا�س منطقة الريا�س

التكوين/ احلو�س
امل�صاحة 

الكلية)كم2(
الن�صبة )%(

امل�صاحة يف 

ال�صلي

امل�صاحة يف 

ال�صهباء

امل�صاحة يف

حنيفة

1234.20.4-1234.610.8ال�صخور الر�صوبية للجورا�صي الأو�صط

-105.8-105.80.92ال�صخور الر�صوبية للرتيا�صي

-386.7-386.73.4ال�صخور الر�صوبية للجورا�صي الأ�صفل

3845.4033.5279566.33000ال�صخور الر�صوبية للجورا�صي الأعلى

274.4-1411.9212.31137.5ال�صخور الر�صوبية للطبا�صريي الأ�صفل

ال�صخور الر�صوبية للطبا�صريي 

ال�صينوماين-التوروين
55.320.4855.3--

--32.520.2832.5ال�صخور الر�صوبية للطبا�صريي ال�صينوين

-932.9-932.908.13ال�صخور الر�صوبية للرتيا�صي - اجلورا�صي

1788.6315.6519.71003.2265.7ال�صخور الر�صوبية للع�صر الرباعي القاري

--345.793.01345.8ال�صخور الر�صوبية للنيوجيني

ال�صخور الر�صوبية للهيلو�صني البحريي 

وال�صبخات
77.120.67-77.1-

-1264.9211.052.91212ال�صخور الر�صوبية للهيلو�صني الريحية

1002422.85518.13540.5%11481.4املجموع

 ArcGIS امل�صدر :اعتمادا على اخلرائط اجليولوجية مقيا�س 500000 و 250000 و با�صتخدام

و 21 (  ومن درا�صتها و اجلدول ) 8 ( تبني :  

- �صاهمت بنية املنطقة مبا حتتويه من انك�صارات و�صدوع 

-15 بني  ما  اإىل  امتداداتها  ترتاوح  قد  ومتوا�صلة  متوازية 

اإىل زيادة  60كم                                          

على  �صاعدت  وبالتايل  لل�صخر،  الثانوية  وامل�صامية  النفاذية 

ولهذا  اجلوفية.  املياه  تغذية  لإعادة  للمياه  الراأ�صي  التدفق 

ومت  رئي�صيا  عامال  ال�صخور  يف  النك�صار  اعتربت  ال�صبب 

اجلوفية.  املياه  لتخزين  املحتملة  املناطق  حتديد  يف  ادرجها 

 (OLeary et al. 1976)
- الجتاه الوا�صح على اأغلب النك�صارات هو الجتاه الغربي 

 2053.7 نحو  باأطوال قدرت   ، الغربي  ال�صمال  و  ال�صرقي   –
كم تقريبًا ؛ حيث ت�صدر حو�س ال�صهباء بن�صبة اأطوال و�صلت 

15% من  بن�صبة  ثم حنيفة   %32 بن�صبة  ال�صلي  يليه   %53 اإىل 

جمموع اأطوال النك�صارات يف املنطقة ، ومّثل ال�صهباء وحنيفة 

والأجزاء الدنيا وال�صرقية من ال�صلي  الكثافات املرتفعة والتي 

تزيد عن 0.31 كم / كم2.

من  حو�س  كل  يف  النك�صارات  اأطوال  جمموع  بق�صمة   -

الأحوا�س املدرو�صة بالن�صبة مل�صاحته احلو�صية ميكن التعرف 

على ما يعرف بالكثافة الرتكيبية لالنك�صارات وقد برزت تلك 

الكثافة ب�صكل وا�صح يف حو�س ال�صهباء يليه حنيفة حيث بلغت  

0.19 و 0.18 انك�صار / كم2 على الرتتيب ، ويرجع ذلك لكرب 

م�صاحة تلك احلو�صني من ناحية ولطبيعة التكوين ال�صخري 

ولوجود حافات الكوي�صتات التي تعر�صت حلركات رفع بنيوية 

من  ال�صابقة  اجليولوجية  الع�صور  يف  املنطقة  ت�صكل  اأثناء 

ناحية اأخرى. 

ج- الرتبة :

 ومن خالل اجلدول ) 9 و 10( وال�صكل ) 22 و23 ( يت�صح 

ما يلي :   

 - برزت الرتب الطميية احل�صوية املنتمية اإىل نوع التوري 

حيث  وال�صلي  حنيفة  حو�صي  يف  اأورثيدز  وكال�صي  اأورثنت�س 

مثلت ن�صبها 45.4 % و 43% على التوايل ، بينما �صكلت ن�صبتها 

20.3% يف حو�س وادي حنيفة ؛ وهي متثل تربة م�صتوية اإىل 

خفيفة النحدار تخرتق بع�س جماري الأودية وتتميز مبلوحة 

خفيفة جدًا اإىل �صديدة امللوحة  ذات نفاذية متو�صطة وقدرة 

)اخلريطة  المطار  مياه  حفظ  يف  متو�صطة  اإىل  منخف�صة 

العامة للرتبة ، 1986م ، �س 19 (.

النحدار  احلادة  واجلروف  ال�صخرية  الربوزات  -تغطي 

اأغلبها  و�صبه العمودية املتعددة امل�صتويات والتي قد تكون يف 

حنيفة  وادي  حو�س  يف   %46 عن  يزيد  ما  عارية  �صطوح 

يف  ت�صكل  والتي  ال�صلي  يف  و%29  ال�صهباء  يف   %30 وحوايل 

(Powers ,et  al.,1966,pp.100-111 ) 
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�صكل ) 20 (فئات كثافة النك�صارات  ) كم / كم2 ( يف اأحوا�س منطقة الريا�س.

ArcGIS با�صتخدام DEM امل�صدر : حتليل منوذج الرتفاع الرقمي

�صكل ) 21 ( امتداد النك�صارات  ووردة اجتاهاتها يف اأحوا�س منطقة الريا�س.                                           

 ArcGIS با�صتخدام DEM امل�صدر : حتليل منوذج الرتفاع الرقمي

جدول ) 8 ( اأطوال ومتو�صط كثافة واجتاه النك�صارات يف اأحوا�س منطقة الريا�س 

ArcGIS امل�صدر : من اعداد الباحثة با�صتخدام

احلو�س
امل�ساحة 

)كم2(

طول النك�سارات 

)كم(

متو�سط كثافة 

النك�سارات 

)انك�سار/كم2(

متو�سط الجتاه 

بالدرجات
الجتاه

3593.04654.060.1886.73حنيفة

�صمال �صرق- جنوب غرب

5598.251089.320.1984.35ال�صهباء

2457.11310.290.1388.09ال�صلي
�صمال �صمال �صرق -جنوب 

جنوب غرب
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كوي�صتات  حافات  على  بالنك�صارات  املتاأثرة  املناطق  اأغلبها 

22و23و  و   20 وتالل منطقة الدرا�صة. واظهرت اخلرائط ) 

ال�صكل 29 الذي �صريد ذكره لحقًا( اأن احتمالية تخزين املياه 

اجلوفية يتوافق مع مناطق كثافة النك�صارات و ال�صدوع. 

من  وا�صعة  م�صاحات  الرملية  والرتبة  الكثبان  ت�صغل  ل   -  

املنطقة اإذا ما ا�صتثني حو�س وادي ال�صهباء حيث متثل %21 

من م�صاحته احلو�صية  ، بينما ل تزيد عن 7% يف احلو�صني 

الآخرين . والتي توجد ب�صكل متفرق وغري منظم حول جماري 

بع�س الأودية  ؛ واأحيانا اأخرى  ت�صغل مقعرات ذات انحدارات 

منخف�صة ل تزيد عن 2 درجة  ،  وهي ت�صكل ترب عميقة رملية 

غري ملحية اإىل خفيفة امللوحة نفاذيتها للمياه �صريعة وقدرتها 

على حفظ مياه الأمطار منخف�صة ن�صبيًا ) اخلريطة العامة 

للرتبة ، 1986م ، �س 19 (.

- نظرا لوقوع املنطقة �صمن العرو�س احلارة اجلافة فاإن 

الرتبة اجلافة تعترب اأكرث مالءمة لت�صهيل تر�صيح مياه الأمطار 

وخا�صة يف فى الرتبة العميقة، حيث تت�صرب الرتبة الرطوبة 

�صريعا ويظهر ذلك يف الرتبة الطميية العميقة التي متثل %44 

و42% من م�صاحة حو�صي ال�صهباء وال�صلي على التوايل بينما 

ل تزيد عن 5% من م�صاحة حو�س وادي حنيفة.  

�صكل ) 22 ( امناط الرتبة يف اأحوا�س منطقة الريا�س

ArcGIS با�صتخدام DEM امل�صدر : حتليل منوذج الرتفاع الرقمي

�صكل ) 23 ( اخل�صائ�س الليثولوجية للرتبة يف اأحوا�س منطقة الريا�س 

 ArcGIS با�صتخدام DEM امل�صدر : حتليل منوذج الرتفاع الرقمي
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جدول ) 9 ( انواع الرتبة وم�صاحاتها داخل اأحوا�س منطقة الدرا�صة

جمموع امل�ساحات )كم2(حنيفةال�سهباءال�سليالرتبة

699.31664.81661.64025.6بروزات �صخرية وجروف

71.3112.4249.6433.3تربة رملية

578.81587.640.22206.7تربة طميية

1052.51137.91629.53819.8تربة طميية ح�صوية

55.21095.712.21163.1كثبان رملية

2457.15598.3359311648.4جمموع امل�صاحات )كم2(

ArcGIS امل�صدر : من اعداد الباحثة با�صتخدام

ArcGIS امل�صدر : من اعداد الباحثة با�صتخدام

جدول ) 10 ( امناط الرتبة واأنواعها داخل اأحوا�س منطقة الدرا�صة

جمموع امل�ساحات )كم2(حنيفةال�سهباءال�سلياأمناط الرتبة

كال�صي اأورثيد�س و توري اأورثنت�س - بروزات �صخرية : تربة 

طميية وطميية ح�صوية ، �صحلة ، �صبه م�صتوية وخفيفة النحدار
294.4118.1-412.5

11.3-11.3-بروزات �صخرية - توري اأورثنت�س : جبال

بروزات �صخرية - توري اأورثنت�س وكال�صي اأورثيد�س: �صخور، 

وتربة طميية ح�صوية ، �صحلة ، انحدارها من �صفر اإىل 15 درجة
997.1626.61495.13118.8

بروزات �صخرية - توري �صامنت�س : تالل �صخرية ، وتربة رملية 

، �صحلة ، ومتو�صطة العمق
71.3-249.6320.9

توري اأورثنت�س و كال�صي اأورثيد�س - بروزات �صخرية : تربة 

طميية وطميية ح�صوية ، �صحلة ومتو�صطة العمق و�صخور
9.663-72.5

1.21211.51654.22866.8توري اأورثنت�س و كال�صي اأورثيد�س - بروزات �صخرية : جروف

توري �صامنت�س - بروزات �صخرية : �صهول تربتها رملية عميقة 

وتالل �صخرية
-111-111

توري �صامنت�س : �صهول تربتها رملية ،عميقة ، وكثبان رملية 

ارتفاعها اأقل من 2 مرت
-112.4-112.4

932.9-29.6903.3توري �صامنت�س : كثبان رملية ارتفاعها اأكرث من 10 مرت

25.6192.412.2230.2توري �صامنت�س : كثبان رملية يرتاوح ارتفاعها من 2 اإىل 10 مرت

جب�صي اأورثيد�س - كال�صي اأورثيد�س: �صهول تربتها طميية بها 

طبقة جب�صية �صماء ، وتربة طميية عميقة
7859.4-137.4

كال�صي اأورثيد�س - بروزات �صخرية : تربة طميية عميقة �صبه 

م�صتوية خفيفة النحدار وتالل �صخرية
-122.3-122.3

كال�صي اأورثيد�س - بروزات �صخرية : �صهول ذات تربة طميية 

عميقة وتالل �صغرية وتالل �صخرية
403.790.67.4501.7

كال�صي اأورثيد�س : تربة طميية ح�صوية عميقة ، انحدارها من 

�صفر اإىل 5 درجات
40.7448.368.9557.8

كال�صي اأورثيد�س : تربة طميية ح�صوية،عميقة ، ملحية ، 

انحدارها من �صفر اإىل5 درجات
5.2-65.570.7

كال�صي اأورثيد�س : تربة طميية عميقة ملحية، انحدارها من 

�صفر اإىل 3 درجات
-3.3-3.3

كال�صي اأورثيد�س : تربة طميية عميقة، انحدارها من �صفر اإىل 

3 درجات
500.8152540.22066

2457.15598.3359311648.4جمموع امل�صاحات )كم2(

د . هيا بنت حممد العقيــّــل دراسة المياه الجوفية المستقبلية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠3٠ م - ١45٢ هـ
أنموذج تطبيقي لمدينة الرياض
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ج- الت�ساقط1 واملجاري املائية :

من خالل اجلدول ) 11( والأ�صكال )24 و 25 ( جند :

الدرا�صة  منطقة  يف  وتوزيعها  الت�صاقط  كميات  تختلف   -

الأطراف  يف  تظهر  اذ  ال�صقوط  يف  التدرج  يالحظ  حيث 

 140 عن  تزيد  �صنوي  �صقوط  مبعدلت  املنطقة  من  الغربية 

ملم بينما تقل بالجتاه نحو ال�صرق واجلنوب ال�صرقي حيث ل 

تتجاوز 100 ملم ، ويعود ذلك لتاأثر اأطرافها الغربية بالرياح 

اجلنوبية الغربية املو�صمية والرياح ال�صمالية الغربية القادمة 

من البحر املتو�صط.

- بالرغم من قلة الأمطار مبنطقة الدرا�صة اإل اأنها تت�صف 

يوم  يف  ال�صاقطة  املياه  كميات  تفوق  قد  بحيث  ؛  بالفجائية 

واحد اأ�صعاف الكمية ال�صاقطة ال�صنوية ب�صبب غزارتها مما 

التي  املناطق  من  للكثري  مدمرة  جارفة  �صيول  اإىل  يوؤدي  قد 

جتتاحها كما حدث خالل اأعوام ) 2016  و 2017 م( وغريها،  

روافد  وبع�س  ال�صهباء  وادي  حو�س  ال�صيول  اجتاحت  حيث 

مدينة  غرب  وجنوب  جنوب  الواقعة  خا�صة  وال�صلي  حنيفة 

الريا�س خملفة جمموعة من الربك واملنخف�صات املو�صمية . 

يظهر  التي  الأودية  اأكرث  من  ال�صهباء  وادي  حو�س  يعد   -

عايل  اإىل  عايل  ب�صكل  اجلوفية  املياه  على  احتوائه  امكانية 

جدًا ويرجع ذلك ارتفاع كمية الت�صاقط  ال�صنوي بحيث ت�صل 

م�صاحته  كرب  اإىل  بالإ�صافة    )  12  ( جدول  ملم   129 اإىل 

وارتفاع  املنطقة  م�صاحة  ( من   %48 ( احلو�صية حيث متثل 

�صبكة ت�صريفه وكثافة واأطوال انك�صاراته اجلداول )8  و11( 

والأ�صكال ) 20   و 24 و 29 الذي �صريد ذكره لحقًا  ( . 

جماريها  اأعداد  يف  الدرا�صة  منطقة  اأحوا�س  تتباين   -

ومتو�صط كثافتها ؛ فعلى الرغم من اأن حو�س وادي ال�صهباء 

اأن متو�صط  اإل  372 جمرى  اإىل  باأعداد جماري ت�صل  يتميز 

اأعداد  فيه  تقل  الذي  الوقت  يف    0.27 عن  يزيد  ل  كثافتها 

املجاري يف حو�صي حنيفة وال�صلي اإل اأن كثافتها اأعلى جدول 

24( . وقد يرجع ذلك لكون املجاري  يف  11 ( وال�صكل )   (

)النك�صارات(  البنائي  العامل  بها  يتحكم  ال�صهباء   حو�س 

من  الناجتة  والطبوغرافية  ال�صخرية  الختالفات  ولطبيعة 

كرب م�صاحته احلو�صية.

- حر�صت الدولة خالل العقديني املا�صيني على ال�صتفادة 

الق�صوى من املياه اجلارية يف تلك الأودية فو�صعت م�صاريع 

وذلك  املناطق  تلك  يف  الثمينة  املائية  املوارد  لتنمية  �صخمة 

بان�صاء ال�صدود والبحريات ال�صطناعية على روافدها الهامة 

وادي حنيفة  روافد  لنب  ووادي  وادي منار  ب�صد  كماهواحلال 

وغريها ،بهدف احتجاز مياه الأمطار املحلية وملنع الفي�صانات 

والقرى  املدن  وتهديد  املزارع  اتالف  من  الفجائية  ال�صديدة 

تلك  من  الق�صوى  وال�صتفادة  وممتلكاته  الن�صان  وحياة 

القريبة  الزراعية  و  ال�صكنية  املناطق  ري  يف  املحتجزة  املياه 

منها ؛ بالإ�صافة اإىل اتاحة الفر�صة لتلك املياه للت�صرب اإىل 

التغذية الطبيعية  داخل الطبقات ال�صخرية لتزيد من كمية 

للخزانات اجلوفية احلاملة للمياه.

جدول ) 11 ( متو�صط الت�صاقط ال�صنوي واأعدد واأطوال ومتو�صط كثافة املجاري املائية لأحوا�س منطقة الريا�س

احلو�س
امل�ساحة 

)كم2(

متو�سط كمية 

الهطول ال�سنوي 

)ملم(

عدد املجاري 

املائية

جمموع اأطوال 

املجاري املائية

متو�سط كثافة 

املجاري

)جمرى/كم2(

4593.04105.392451106.970.29حنيفة

5598.25129.173721716.440.27ال�صهباء

2457.11100.78181780.960.28ال�صلي

 بناء على بيانات املحطات املناخية ملدينة الريا�س واملتمثلة مبحطة مطار امللك خالد  واملطار القدمي ) القاعدة اجلوية ( وحمطة ديرات الواقعة على ارتفاع 
1

600م وخط طول43'  46˚ ودائرة عر�س 25 ' 24 ˚  واملناطق ال�صناعية الواقعة على ارتفاع 564 م وخط الطول: 43'  46˚ خط العر�س:  34 ' 24˚ ،  

وزارة الدفاع وحماية البيئة . ووزارة الكهرباء واملياه / ادارة تنمية املياه / ق�صم الهيدرولوجيا.

ArcGIS امل�صدر : من اعداد الباحثة  با�صتخدام
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 �صكل ) 24( معدل الت�صاقط  ال�صنوي ) ملم ( باأحوا�س منطقة الدرا�صة

ArcGIS امل�صدر :  بيانات مناخية مت حتليلها بوا�صطة

�صكل ) 25  ( كثافة الت�صريف )كم/كم2( يف اأحوا�س منطقة الريا�س

 ArcGIS با�صتخدام DEM امل�صدر : حتليل منوذج الرتفاع الرقمي

د- اخل�سائ�س الت�ساري�سية: 

من خالل اجلداول ) 13 و 14 ( والأ�صكال ) 26 و27 ( تبني اأن :

-  تغلب على منطقة الدرا�صة النحدارات املنخف�صة ال�صبه 

م�صتوية ؛ اإذ ت�صكل النحدارت التي تقل عن 5 درجات ما ميثل 

88% من م�صاحة املنطقة الجمالية وهي ت�صغل قيعان جماري 

جبل  كوي�صتا  حافات  اأقدام  حتت  تقع  التى  واملناطق  الأودية 

طويق وهيت بالإ�صافة اإىل اأ�صطح الكوي�صتا وبع�س التالل .اأما 

املناطق القليلة النحدار التي تراوحت ما بني 6-15 درجة ل 

تزيد م�صاحتها عن 10% من م�صاحة املنطقة ، يف حني ل تزيد 

م�صاحة النحدارات املرتفعة والتي تراوحت درجاتها ما بني 

16-52 درجة عن 1.7% من اجمايل م�صاحة املنطقة .  

-يزداد انحدار �صطح منطقة الدرا�صة ب�صكل عام يف اجتاه 

ال�صرق واجلنوب ال�صرقي حيث ل تزيد معدلت انحداره عن 

3 درجات وميثل حو�س وادي ال�صلي  والأجزاء اجلنوبية من 

حنيفة و ال�صهباء اأكرث املناطق انخفا�صا اإذ ل تزيد ارتفاعاته 

600م ويرجع ذلك لعظم الت�صريف املائي حيث عملت  عن  

كوي�صتا  حافة  من  املنحدرة  الروافد  حتملها  التي  الروا�صب 

اإىل  بال�صافة  وت�صويته  ال�صطح  تخفي�س  على  هيت  و  طويق 

اتفاق توزيعها مع نطاق الروا�صب الغريانية الفي�صية وروا�صب 

الع�صر الرباعي ال�صكل ال�صابق رقم ) 19 (.

د . هيا بنت حممد العقيــّــل دراسة المياه الجوفية المستقبلية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠3٠ م - ١45٢ هـ
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- متثل الأجزاء ال�صمالية والغربية من حو�س وادي حنيفة 

اأكرث املناطق ارتفاعا وت�صر�صا يف منطقة الدرا�صة  وال�صهباء 

حيث تراوحت ارتفاعاتها مابني 750 - 1033 م وت�صكل %25.4 

طويق  جبل  كوي�صتا  حلافة  امتداد  وهي  املنطقة  م�صاحة  من 

التي ت�صكل واجهتها الغربية ) واجهة الكوي�صتا (  اأ�صد املناطق 

انحدارًا يف املنطقة حيث تزيد درجاتها عن 15 درجة ، بينما 

متثل الرتفاعات املتو�صطة والتي ترتاوح مابني 650-750م ما 

يقدر بنحو 42.24 %  ، وت�صكل الرتفاعات التي تقل عن 650 

م 32.4% من م�صاحة املنطقة . ويرجع ذلك اإىل تقطع املنطقة 

ب�صبكة الت�صريف املائي ولتنوع التكوين ال�صخري .

جدول ) 13( درجات النحدار وم�صاحاتها باأحو�س 

منطقة الريا�س

ArcGIS امل�صدر : من اعداد الباحثة با�صتخدام  

امل�ساحة )كم2(درجات النحدار
الن�سبة املئوية 

)%(

473.5940.6�صفر -  1

3 -  2457.6839.3

5 -  497.128.4

15 - 6116.7410.0

52 - 1619.171.7

100%1164.84املجموع

�صكل ) 26 ( فئات النحدار بالدرجة باأحوا�س منطقة الريا�س

ArcGIS امل�صدر : بتحليل منوذج الرتفاع الرقمي با�صتخدام

جدول ) 14( درجات الرتفاع وم�صاحاتها باأحوا�س منطقة الريا�س

الن�سبة )%(امل�ساحة )كم2(فئات الرتفاع 

550 - 37389.417.68

600- 55198.028.41

650- 601189.9616.31

700 - 651255.4321.93

750- 701236.6020.31

 850- 751220.0418.89

1033 - 85175.386.47

100%1164.48املجموع 

ArcGIS امل�صدر : من اعداد الباحثة با�صتخدام
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�صكل ) 27 ( فئات الرتفاع باملرت باأحوا�س منطقة الريا�س

 ArcGIS با�صتخدام DEM امل�صدر : حتليل منوذج الرتفاع الرقمي

 التحليل والنتائج : 
من خالل معاجلة البيانات التي ا�صتنتجت حول اخل�صائ�س 

الطبيعية للمنطقة من تكوينات �صخرية و ليثولوجية وت�صاقط 

نظام  يف  كطبقات  ودجمها  وت�صاري�س  جماري   و�صبكة 

رقمي  �صكل  اإىل  الكرتونيًا  بعد حتويلها  املعلومات اجلغرافية 

وجد اأن لكل عامل من العوامل الطبيعية ال�صابقة تاأثري يختلف 

املوؤثرة  للعوامل  الأوزان  ح�صاب  وقدمت  ؛  الآخر  العامل  عن 

مدى  على  للتعرف  ق�صمت  حيث   100 جمموعها  بلغ  والتي 

تاأثري كل عامل من خالل اإعطاء العامل ذو التاأثري الأكرب على 

التخزين اأعلى درجة والعامل ذو التاأثري الطفيف اأدنى درجة 

واجلدول )15( ي�صرياإىل ذلك ، حيث ات�صح اأن لعامل اأ�صكال 

�صطح الأر�س )اجليومورفولوجي( تاأثري اأكرث من اأي عامل اإذ 

بلغ املرتبة الأوىل يف التاأثري بن�صبة 20%واأتى يف املرتبة الثانية 

بينما  ؛   %18 بن�صبة  ال�صخرية  للتكوينات  اجليولوجي  العمر 

احتمالية  على  التاأثريية  ن�صبتها  يف  الأخرى  العوامل  تتقارب 

تخزين املياه اجلوفية والتي تفاوتت ما بني 9% و 12% ، كما مت 

عن طريق برنامج  ARC GIS عمل معادلة  �صكل ) 28 ( 

للح�صول على خريطة احتمالت تخزين املياه اجلوفية �صكل 

املحدود  التفاوت  هذا  يرجع  ورمبا  )16(؛   واجلدول   )29(

يف  ال�صخرية  التكوينات  جتان�س  اإىل  العوامل  تلك  تاأثري  يف 

منطقة الدرا�صة اإذ جميعها ذات اأ�صل ر�صوبي ُبحريي واأي�صًا 

لتقارب ظروفها البنيوية واملطرية والت�صاري�صية اإىل حد ما .  

جدول ) 15 ( ت�صنيف العوامل املوؤثرة على اإمكانية تخزين 

املياه اجلوفية

الوزناملعيار

9كثافة النك�صارات

11النحدارات

8كثافة الت�صريف

12الت�صاقط ال�صنوي

18الأعمار اجليولوجية

12الليثولوجي

20اجليومورفولوجي

10اأمناط الرتبة

100املجموع

 DEM امل�صدر : من اعداد الباحثة بتحليل منوذج الرتفاع الرقمي             

ArcGIS با�صتخدام
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واأت�صح من درا�صة  ال�صكل ) 29 ( واجلدول )16( ما يلي : 

اجلوفية  املياه  توفر  لحتمالت  املتوقعة  املناطق  اأن   -  

 %14.37 155.69كم2 بن�صبة  املرتفعة تغطي ما يقرب من  

وادي  حو�س  ي�صغلها  والتي  الدرا�صة.  منطقة  م�صاحة  من 

لقيعان  ا�صافة  منه  ال�صرقي  ال�صمايل  الق�صم  يف  ال�صهباء 

ما  فت�صغل  املتو�صطة   الحتمالت   بينما  الأخرى،   الوديان 

اإجمايل م�صاحة  45.51% من  بن�صبة  530.14 كم2  يقارب  

واأحوا�صها   الوديان  جماري  ارتباط   ذلك  ويوؤكد   . املنطقة  

باملياه اجلوفية  فتزيد الحتمالت كلما زادت كثافة الأودية.

وت�صر�صها  وتربتها  �صخورها  وتنوع  املنطقة  بنية  -لطبيعة 

التي  املناطق  وجداأن  اجلوفيةحيث  املياه  تغذية  يف  هام  دور 

ترتبط  جدا  عالية  اإىل  عالية  جوفية  مياه  باحتمالية  تتميز 

 / انك�صاراتها عن 0،31 كم  كثافة  تزيد  التي  باملناطق  عادة 

كم2 والتي متثل مناطق م�صتوية و�صبه امل�صتوية حيث ل تزيد 

معدلت انحدارها عن3 ˚ وذات ارتفاعاتها منخف�صة ترتاوح 

جماري  قيعان  اأغلبها  يف  ت�صغل  والتي  م   700-  373 بني  ما 

الأودية يف الأحوا�س املدرو�صة و تعود اأغلب �صخورها لع�صر 

ترتبط  بينما   .)  19  ( �صكل  الرباعي   الع�صر  و  الهليو�صني 

الحتمالية املتو�صطة لوجود املياه اجلوفية باملناطق املتو�صطة 

النحدار حيث ترتاوح ما بني 4-5˚ وتتميز بارتفاعات ترتاوح 

للع�صر  �صخورها  معظم  تعود  والتي  م    650-600 بني  ما 

اجلورا�صي والطبا�صريي والرتيا�صي والنيوجني  كما هو احلال 

يف الأجزاء الو�صطى من الأحوا�س املدرو�صة.  

- ت�صكل املناطق املرتفعة والتي يزيد ارتفاعها عن 700 م 

اإىل �صعيفة  فوق �صطح البحر مناطق ذات احتمالية �صعيفة 

تكوينات  وجود  اإىل  ذلك  ويعود  اجلوفية  املياه  لوجود  جدا 

جريية وطبا�صريية �صلبة بال�صافة اإىل اأن الروا�صب الغريانية 

حيث  النحدار  �صدة  اإىل  ذلك   ويعود  نادرة  تكون  والطميية 

لت�صرب  فر�صة  برتك  ي�صمح  ل  وبالتايل  ˚؛   16 عن  تزيد  

قد  التي  وال�صقوق  والفوا�صل  ال�صدوع  خالل  الأمطار  مياه 

تعرت�س جماري بع�س الأودية املنحدرة من �صفوحها ومن ثم 

يقلل ذلك من معدل التغذية للمياه اجلوفية ؛ ويربز ذلك يف 

جهة  من  وال�صهباء  حنيفة  حو�صي  بني  املياه  تق�صيم  مناطق 

الغرب وبني حو�صي حنيفة وال�صلي من جهة ال�صرق بالإ�صافة 

اإىل الأجزاء ال�صرقية وال�صمالية من حو�س حنيفة حيث متتد 

حافة كوي�صتا جبل طويق املرتفعة والتي قد يزيد ارتفاعها عن 

و   ، البارزة على احلافة  1000 م خا�صة يف مناطق اخل�صوم 

وادي  الغربية حلو�س  واجلنوبية  الغربية  ال�صمالية  الأطراف 

ال�صهباء .

�صكل )28(املعادلة امل�صتخدمة لإحتمالية املياه اجلوفية

�صكل ) 29 ( فئات احتمالية وجود املياه اجلوفية يف اأحوا�س منطقة الريا�س

ArcGIS با�صتخدام DEM امل�صدر : حتليل منوذج الرتفاع الرقمي 
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جدول ) 16 ( نطاقات احتمال توفر املياه اجلوفية 

يف منطقة الريا�س

الن�سبة )%(امل�ساحة )كم2(النطاق

7.340.63احتمالية �صعيفة جدًا

468.8440.25احتمالية �صعيفة

530.1445.51احتمالية متو�صط

155.6914.37احتمالية عالية 

2.830.24احتمالية عالية جدًا

100%1164.84 املجموع

ArcGIS امل�صدر : من اعداد الباحثة با�صتخدام

4 / 2 : ا�ستهالك املياه اجلوفيـــة مبنطقة الريا�س 

الطلب  لتلبية  م�صادرها  بجميع  املياه  ا�صتهالك  يتم 

لالأغرا�س التالية :

اأ - البلدية . 

ب - ال�صناعية .

      ج - الزراعية . 

كما يف اجلدول ) 17 ( وال�صكلني ) 30 و 31(  :

جدول)17( ا�صتهالك املياه يف الريا�س لعامي 2009،2014م

املنطقة 

الإدارية

1435هـ )2014(1430هـ )2009(
معدل النمو ال�سنوي املتو�سط 

للخطة )%(

الأغرا�س

الزراعية

مليون م3

الأغرا�س

البلدية

مليون م3

الأغرا�س

ال�صناعية 

مليون م3

الإجمايل 

مليون م3

الأغرا�س

الزراعية

مليون م3

الأغرا�س

البلدية

مليون م3

الأغرا�س

ال�صناعية 

مليون م3

الإجمايل 

مليون م3

الأغرا�س

الزراعية

مليون م3

الأغرا�س

البلدية

مليون م3

الأغرا�س

ال�صناعية 

مليون م3

الإجمايل 

مليون م3

-2.23.52.1-40896732364998346775228044993.2الريا�س

امل�صدر: خطة التنمية التا�صعة �س.473.  

  �صكل )30 ( ا�صتهالك املياه يف الريا�س لعام 1430هـ )2009(

امل�صدر : من اعداد الباحثة بناء على بيانات خطة التنمية التا�صعة �س.473

�صكل ) 31 ( ا�صتهالك املياه يف الريا�س لعام 1435هـ )2014(

امل�صدر : من اعداد الباحثة بناء على بيانات خطة التنمية التا�صعة �س. 473

د . هيا بنت حممد العقيــّــل دراسة المياه الجوفية المستقبلية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠3٠ م - ١45٢ هـ
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من خالل اجلدول ال�سابق  وال�سكلني  ) 30 ، 31 ( يالحظ  ما يلي :

اأ- ا�ستهالك املياه لالأغرا�س البلدية : 

مبنطقة  املياه  من  الجمايل  ال�صتهالك   حجم  يقدر   -

التنمية  خطة  وثيقة  يف  ورد  ما  ح�صب  2014م  عام  الريا�س 

التا�صعة بـ ) 4499 ( مليون م3.

-  يت�صح  اأي�صًا زيادة الطلب على املياه يف الأغرا�س البلدية 

عامي  بني  الزراعية   الأغرا�س  تتناق�س  بينما  وال�صناعية  

اإلغاء زراعة القمح ومنع ال�صركات  2014م ب�صبب   2009م ، 

الكربى الزراعية من زراعة العلفيات ل�صتهالكها الكبري من 

املياه فتناق�صت من 4089مليون م3 يف 2009م  اإىل 3467م3  

بن�صبة 15.1 من �صنة 2009م . .

ويتم توفري املياه للريا�س  من م�سدرين :

1-  املياه املحالة من خطوط الإمداد من حمطات اجلبيل 

وما   ) العك�صي  التنا�صح  اجلبيل   -2 اجلبيل   - اجلبيل/1   (

يتم �صراءه من حمطات القطاع اخلا�س، وتقدر املياه املحالة 

اأن هذه الكمية يتم  الواردة بـ)450( مليون م3 مع مالحظة 

خلطها يف بلدة الو�صيع قبل �صخها اإىل مدينة الريا�س باملياه 

(.Thames Water , 2002 , p.141(اجلوفية من طبقة الو�صيع

2- املياه اجلوفية وت�صمل مياه طبقة الو�صيع احلاملة للمياه 

الطبقات  مياه  اإىل  اإ�صافة  التحلية  مبياه  خلطها  يتم  التي 

اجلوفية غري املتجددة )املنجور / �صرما - البيا�س/الو�صيع(

مدينة  خارج  للمدن  الطلب   لتلبية  ا�صتخدامها  يتم  والتي 

الريا�س )اخلرج- الدرعية - الدوادمي وغريها ( وللمراكز 

الريفية الأخرى، وتقدر اإجمايل املياه اجلوفية غري املتجددة 

امل�صتهلكة يف حدود )302( مليون م3 

  )World Bank,2009, p.122(

ب : ا�ستهالك املياه لالأغرا�س ال�سناعية : 

الطلب  لتلبية  امل�صتخدمة  للمياه  ال�صتهالك  حجم  يقدر 

لالأغرا�س ال�صناعية عام )2014م( - ) وثيقة خطة التنمية 

على  موزعة  م3  مليون   )280  ( بـ   )  473 �س    ، التا�صعة 

الأن�صطة التالية : 

- الأن�صطة ال�صناعية املرتبطة بقطاع النفط.

- الأن�صطة ال�صناعية املرتبطة بقطاع التعدين.

- الأن�صطة الكيميائية. 

- الأن�صطة الغذائية . 

- الأن�صطة ال�صناعية الأخرى.

وتتفاوت كميات املياه امل�صتخدمة ح�صب نوع الن�صاط وحجمه 

ويتم تدبري املياه لتلبية الأغرا�س ال�صناعية من م�صدرين :

1- املياه املحالة من خطوط الإمداد من حمطات التحلية 

احلاملة  اجلوفية  الو�صيع  طبقة  مبياه  خلطها  بعد  باجلبيل 

للمياه . وذلك لتلبية الطلب لالأن�صطة ال�صناعية داخل مدينة 

الريا�س وتقدر    بـ )60( مليون م3 .

 2- املياه اجلوفية من الطبقات احلاملة للمياه / الو�صيع / 

لالأن�صطة  الطلب  لتلبية  املنجور / �صرما وغريها  البيا�س - 

ال�صناعية خارج مدينة الريا�س وتقدر بـ )220(مليون م3.

ج : ا�ستهالك املياه لالأغرا�س الزراعية : 

لالأغرا�س  الطلب  لتلبية  امل�صتخدمة  املياه  حجم  يقدر 

الزراعية يف منطقة الريا�س عام 2014م  - ح�صب ما ورد يف 

وثيقة خطة التنمية التا�صعة ، �س 473 -  بـ ) 3467 ( مليون 

املياه  توزيع  ويتم   ، اجلوفية  للمياه  الأكرب  امل�صتهلك  م3وهي 

لتلبية الطلب للمحا�صيل الزراعية التالية : 

- احلبوب ) خا�صة القمح (. 

- الأعالف

- التمور 

- الفاكهة 

- اخل�صروات

ويتم تقدير الطلب من ح�صر امل�صاحة املح�صولية بالهكتار 

وحتديد اأ�صلوب الري وقيا�س املقنن املائي لكل حم�صول )م3/

�صنة/هكتار( .. وهي ما يرتاوح ما بني )7( اآلف م3/�صنة/ 

هكتار للحبوب اإىل )23( األف م3/ �صنة / هكتار لالأعالف 

كحد اأق�صى.

)2014م(  عام  يف  حاليًا  املح�صولية  امل�صاحة  وتقدر 

لوزارة  الزراعي  الإح�صاء  ح�صب  هكتار  األف  نحو)210( 

الزراعة .. اآخذين يف احل�صاب النق�س يف امل�صاحة املح�صولية 

للحبوب والأعالف بعد �صدور القرارات املنظمة لذلك . 

ويتم تدبري املياه لتلبية الأغرا�س الزراعية من م�سدرين :

/ الو�صيع  طبقات  من  املتجددة  غري  اجلوفية  املياه   -1  

الأخرى  الثانوية  والطبقات  �صرما    / املنجور   / البيا�س 

)اخلرج وغريها ( يف حدود ) 3392( مليون م3 . 

2-مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة ثالثيًا ويعاد ا�صتخدامها 

القريبة  املزارع  وبع�س  الريا�س  داخل  مدينة  لري احلدائق 

املياه من هذا  وتقدر كمية   ) الدرعية كمثال   ( الريا�س  من 

  )  18  ( رقم  التايل  اجلدول   . م3  مليون   )75( بـ  امل�صدر  

وال�صكل ) 32 (.
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جدول )  18  ( ا�صتهالك املياه من كافة امل�صادر مبنطقة 

الريا�س عام 2014م ) مليون م3 (

التوزيع 

ح�سب 

الأغرا�س

الإجمايل

املياه امل�ستخدمة

مياه 

جوفية

مياه 

حمالة

مياه 

�سرف 

�سحي 

معاجلة

-752302450البلدية

-28022060ال�صناعية

75-34673392الزراعية

4499391451075الإجمايل

امل�صدر :) وثيقة خطة التنمية التا�صعة ، �س 473 (

ال�صكل )32 ( ا�صتهالك املياه من كافة امل�صادر مبنطقة 

الريا�س عام 2014م ) مليون م3 (

امل�صدر : من اعداد الباحثة بناء على وثيقة خطة التنمية التا�صعة ، �س 473 .

4/ 3 : ا�ستهالك املياه اجلوفية مبنطقة الريا�س قيا�ساً 

باململكة: 

لكافة  الطلب  لتلبية  امل�صتخدمة  اجلوفية  املياه  ترتكز 

الأغرا�س يف منطقة الريا�س يف املياه اجلوفية غري املتجددة 

 / واملنجور  البيا�س   / الو�صيع  للمياه  احلاملة  الطبقات  من 

�صرما . مع العلم اأنه ل يوجد مياه جوفية متجددة ذات قيمة 

م�صتخدمة اإىل اأي نطاق باملنطقة نظرًا لقلة الأمطار وندرتها 

اجلوفية  املياه  ا�صتهالك  مالمح  اأبرز  ومن   ، العام  طوال 

باملنطقة :

2014م يف  لعام  امل�صتخدمة  املياه اجلوفية  اإجمايل  بلغ  اأ- 

حدود )3419 ( مليون م3 اأي76% من اإجمايل املياه امل�صتهلكة 

-472 �س  �س  التا�صعة  التنمية  خطة   ( امل�صادر  كافة  من 

.)474

امل�صتخدمة  املتجددة-  غري   - اجلوفية  املياه  ن�صبة  ب- 

ن�صبتها يف  اإجمايل  اإىل  2014م  عام  الريا�س      منطقة  يف 

11551 ( مليون م3  بـ )  اململكة- غري املتجددة  - واملقدرة 

كما وردت يف وثيقة خطة التنمية التا�صعة �س 473 ت�صل اإىل 

نحو%30.

ج- ن�صبة املياه اجلوفية - غري املتجددة امل�صتخدمة يف منطقة 

وغري  املتجددة  للمياه  الإجمايل  اإىل  2014م  عام  الريا�س 

املتجددة للمملكة واملقدرة بـ ) 16307 ( مليون م3 -كما وردت 

يف وثيقة خطة التنمية   التا�صعة �س 472 - ت�صل اإىل %24 ، 

4/ 4 : التوقعات امل�ستقبلية ل�ستهالك املياه اجلوفية يف 

منطقة الريا�س :

التوقعات   )33( وال�صكل   )19( رقم  اجلدول  يو�صح 

امل�صتقبلية لعامي 2020م ، 2030م من تقديرات �صنة الأ�صا�س 

2014م مع الأخذ يف احل�صبان املحددات التالية:

* معدلت النمو ال�صنوية للمياه لالأغرا�س املختلفة ملنطقة 
الريا�س - ح�صب ما وردت يف وثيقة خطة التنمية التا�صعة �س 

473- واملقدرة بـ 2.2% لالأغرا�س البلدية ، 3.5% لالأغرا�س 

ال�صناعية ، -3.2% لالأغرا�س الزراعية . 

اإجمايل  من  اجلوفية  املياه  ل�صتخدام  املقررة  احل�صة   *
امل�صادر املائية لكل غر�س واملقدرة بـ 40% لالأغرا�س البلدية، 

78% لالأغرا�س ال�صناعية ، 98% لالأغرا�س الزراعية.

- التقديرات املتوقعة : 

ومن حتليل البيانات ميكن ا�صتخال�س النتائج التالية : 

 2020 عام  بحلول  املتوقعة  اجلوفية  املياه  اإجمايل  بلغ  اأ- 

 )2405  ( اإىل  الأغرا�س ت�صل  لتلبية جميع  الريا�س  ملنطقة 

مليون م3 قيا�صًا بـ) 3914 مليون م3 ( يف عام القيا�س 2014م 

مما يعني تخفي�س يف حدود %13 . 

الطلب  لتلبية  اإيجابية  لعام2020م  التوقعات  اإن  ب- 

مليون م3،  وال�صناعية يف حدود )244(  البلدية  لالأغرا�س 

لتلبية  التوقعات  تقدر  فيما  التوايل  على  م3  مليون   )270(

الأغرا�س الزراعية اإىل ) 3791( مليون م3 وبتخفي�س ي�صل 

اإىل 18%عما كان عليه يف عام القيا�س . 

ج-  يقدر اإجمايل الطلب للمياه اجلوفية املتوقع بحلول عام 

قيا�صًا  مليون م3  اإىل )2825(  ي�صل  الريا�س  ملنطقة   2020

بـ ) 3914( مليون م3 يف عام القيا�س مما يعني تخفي�س يف 

حدود %28 .

الطلب  لتلبية  اإيجابية  2030م  لعام  التوقعات  اإن  د- 

مليون م3،  وال�صناعية يف حدود )428(  البلدية  لالأغرا�س 

د . هيا بنت حممد العقيــّــل دراسة المياه الجوفية المستقبلية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠3٠ م - ١45٢ هـ
أنموذج تطبيقي لمدينة الرياض



اإ�سدار خا�ص �سبتمرب 2017  4445

لتلبية  التوقعات  تقدر  فيما  التوايل  على  م3  مليون   )381(

الأغرا�س الزراعية اإىل )2016( مليون م3 وبتخفي�س ي�صل 

اإىل نحو40% مما كان عليه يف عام القيا�س . 

اجلوفية  للمياه  امل�صتقبلية  التوقعات  اإجمايل  ي�صل  هـ- 

اخلطاأ  مبداأ  اأخذ  مت  ما  اإذا   - الأغرا�س  لكافة  امل�صتخدمة 

اإىل  اإىل ما بني )3235( مليون م3   - العتبار  وال�صواب يف 

)3575( مليون م3 يف عام 2020

2966( مليون  ..وترتاوح ما بني ) 2684( مليون م3اإىل) 

م3 يف عام 2030. 

جدول )19( التوقعات امل�صتقبلية )مليون م3 (

)GTZ, 2016, p23( :امل�صدر

   ال�صكل )33( التوقعات امل�صتقبلية )مليون م3 (

)GTZ, 2016, p23( امل�صدر : من اعداد الباحثة بناء على بيانات     

خام�سا : املياه الفرتا�سية للحفاظ على املياه اجلوفية 

املاء الفرتا�صي هو م�صطلح ي�صتخدم لالإ�صارة اإىل النتقال 

ال�صتهالكية  الب�صائع  �صمن  للماء  الفرتا�صي  اجلرياين 

وميكن  اآخر.  اإىل  مكان  من  بها  املتاجرة  عند  تنتقل  والتي 

العذب  املاء  كمية )حجم(  اأنه  على  الفرتا�صي  املاء  تعريف 

امل�صتخدم لإنتاج منتج ما على العموم، مقا�صًا يف املكان الذي 

اأنتج فيه املنتج بالفعل. وهو م�صطلح ي�صري اإىل الكمية الكلية 

يف اخلطوات املتعددة لالإنتاج. على �صبيل املثال، يلزم حوايل 

16000 مرت مكعب من املاء  و�صطيًا لإنتاج طن مرتي واحد 

التوزيع 

ح�سب 

لأغرا�س

عام 

القيا�س

2014

التوقعات امل�ستقبلية

2030م2020

302344428البلدية

220270391ال�صناعية

339227912016الزراعية

391434052825الإجمايل

من القمح )ولء حممد،2009، �س 87(.

 John Anthony اآلن  اأنتوين  جون  الربوفي�صور  ويعترب 

الفرتا�صي،  املاء  مفهوم  م�صطلح  طرح  من  اأول    Allan
وذلك لدعم حجته القائمة على اأن البلدان يف ال�صرق الأو�صط 

العذبة  املياه  من  ال�صحيحة  مواردها  من  توفر  اأن  ميكنها 

بالعتماد ب�صكل اأكرب على ا�صترياد الغذاء 

)Jonathan Chenoweth, 2008, pp. 28 -32) 

فاإن  الدويل   للبنك  التابع  للمياه،  العاملي  للمجل�س  وطبقا 

املنتجات  يف  املتاأ�صلة  املياه  كمية  هي   " الفرتا�صية  "املياه 
والتجارة يف  لإنتاجها.  والالزمة  الأخرى  واملنتجات  الغذائية 

املوارد  �صح  من  تعاين  التي  للبلدان  تتيح  الفرتا�صية  املياه 

وت�صدير  للمياه  ال�صتهالك  عالية  املنتجات  ا�صترياد  املائية 

املنتجات املنخف�صة ال�صتهالك ؛ وبهذه الطريقة فاإن البلدان 

للمياه تزيد بطريقة  التي ت�صدر املنتجات عالية ال�صتهالك 

غري مبا�صرة املوارد املائية لدى البلدان امل�صتوردة لها. ويجب 

كو�صيلة  التنمية  خطط  يف  الفرتا�صية"  "املياه  حتليل  اإدراج 

لتخفيف ال�صغط على املوارد املائية ال�صحيحة يف دول جمل�س 

التعاون اخلليجي ) البنك الدويل،2005، �س 54(

واتخذت بع�س الدول التي تفتقر اإىل املياه م�صاحات �صا�صعة 

يف   " الفرتا�صية  "املياه  ل�صترياد  اخلارج  يف  الأرا�صي  من 

�صكل مواد غذائية، وذلك للوقاية من تزايد املخاطر املتعلقة 

بنق�س الغذاء واملياه والطاقة. ومتثل احلبوب امل�صتوردة جزءًا 

الأو�صط  ال�صرق  يف  امل�صتهلكة  الفرتا�صية  املياه  من  هامًا 

50 مليون  اأفريقيا، وهما منطقتان ت�صتوردان بالفعل  و�صمال 

ويف   ،2000 عام  من  ابتداًء  وذلك  �صنويًا،  احلبوب  من  طن 

اجلوفية  املياه  ا�صتخراج  عمليات  تزايد  اأدى  العربي  العامل 

اخلزانات  يف  املياه  كميات  انخفا�س  اإىل  الري  لأغرا�س 

اجلوفية اآخذة يف ال�صتنفاد اإ�صافة  ل�صوء نوعية املياه.

ُتَعد  التي  ال�صعودية  العربية  اململكة  اأعلنت   2007 عام  ويف 

للحبوب،  املنتجة  الأو�صط  ال�صرق  يف  الرئي�صية  البلدان  اأحد 

اأنها خف�صت الكميات التي تنتجها بن�صبة 12% �صنويًا، وذلك 

املياه  طبقات  من  املياه  ا�صتخراج  عمليات  تقليل  اأجل  من 

اجلوفية املعر�صة لال�صتنفاد. ويف عام 2011 �صدرت مبادرة 

اأ�صهمت  والتي  الزراعي يف اخلارج  امللك عبداهلل لال�صتثمار 

تكاملية  �صراكات  وبناء  الوطني  الغذائي  الأمن  حتقيق  يف 

الزراعية  والإمكانات  املقومات  ذوات  الدول  من  عدد  مع 

العالية يف خمتلف اأنحاء العامل لتنمية ال�صتثمارات الزراعية 
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ال�صرتاتيجية  الزراعية  املحا�صيل  من  عدد  يف  واإدارتها 

التوجيهات  �صدرت  ،وقد  م�صتقرة  واأ�صعار  وافية  بكميات 

للم�صـتثمرين  والئتمانية  املالية  الت�صهيالت  بتقدمي  ال�صامية 

ت�صكيل  كما مت   . الزراعي يف اخلارج  املجال  فـي  ال�صـعوديني 

فريق وزاري برئا�صة وزير التجارة وال�صـناعة وع�صـوية وزيـر 

والزراعة،  واملالية،  اخلارجية،  وزارات:  ووكالء  الزراعة 

والتجارة وال�صناعة )اخلطة التا�صعة �س427 (، لتنفيذ تلك 

التوجيهات وكان من نتائجه  التوجه لال�صتثمار يف عدة مناطق 

البالد؛  يف  العاملة  ال�صركات  ال�صعودية  احلكومة  حثت  حيث 

من خالل تدابري خا�صة على ا�صتئجار م�صاحات �صا�صعة من 

الأرا�صي يف اأفريقيا وغريها ل�صتغاللها يف الإنتاج الزراعي، 

وقد   ، والغذاء  املياه  جمال  يف  الأمن  �صمان  اأجل  من  وذلك 

ا�صتاأجر بالفعل م�صتثمرون �صعوديون اأرا�س يف م�صر واإثيوبيا 

على  منها   . وموزنبيق  وال�صنغال  والهند  وال�صودان  وكينيا 

�صبيل املثال ل احل�صر زراعة الذرة والأرز يف الهند وق�صب 

ال�صكر والعد�س والأرز يف اإثيوبيا وكينيا ومدغ�صقر وال�صنغال 

الذي  الوقت  الداخلية -يف  اأ�صواقها  لتزويد  وموزمبيق وذلك 

3.9 مليون هكتار  اأوروبية للح�صول على  ت�صعى فيه �صركات 

من الأرا�صي يف اأفريقيا - حتى تبلغ الهدف الذي حددته وهو 

10% من الوقود البيولوجي بحلول عام 2015

( The United Nations world water 
development, 2012,  pp. 45 - 46) .

ومن ال�صركات اخلا�صة التي �صاهمت يف هذا املجال ال�صركة 

بتخ�صي�س  قامت  )نادك(  حيث  الزراعية  للتنمية  الوطنية 

جمهورية  يف  فدان  األف   60 مب�صاحة  زراعية  اأر�س  وا�صتالم 

ال�صودان بولية �صمال كردفان. وقد جتاوز حجم ال�صتثمارات 

ال�صعودية ب�صكل عام يف ال�صودان حوايل )10( مليارات دولر.

ب�صاأن  تاريخيا  قرارا  اأي�صًا  »املراعي«  �صركة  اتخذت  وقد 

اإيقاف زراعة الأعالف يف ال�صعودية حيث قام جمل�س الدارة 

بال�صركة  بتكليف الإدارة التنفيذية  لو�صع وتطوير خطة عمل 

من  احتياجاتها  كافة  ل�صترياد  2019م    -  2011 من  متتد 

الأعالف من خارج اململكة بن�صبة 100% وت�صمل هذه الأعالف 

عليها  باحل�صول  وذلك   ، الأعالف اخل�صراء  اأ�صا�صي  ب�صكل 

املتحدة  الوليات  من  كل  يف  لها  التابعة  �صركاتها  خالل  من 

الأمريكية والأرجنتني واأروبا والتي من اأهمها ال�صركة التابعة 

واململوكة لها بالكامل  )فوندومونتي(، حيث مت زيادة الأرا�صي 

12.300 هكتار مملوكة  ال�صركة من ما يقارب  التي تديرها 

من  اأكرث  اإىل  2011م،  عام  بنهاية  عليها  ال�صتحواذ  عند 

2016م  ال�صركة يف عام  وقد متكنت  32.000 هكتار حاليًا، 

وتعد هذه  ؛  الرب�صيم  احتياجاتها من  52% من  ا�صترياد  من 

اخلطوة مبثابة تاأكيد على التزام ال�صركة بتطوير منوذج عمل 

100% من احتياجات  ا�صترياد  اإىل  للو�صول  م�صتدام يهدف  

املوارد  حماية  يف  للم�صاركة   ، م    2019 عام   يف  الرب�صيم 

الطبيعية والتي من اأهمها املوارد املائية اجلوفية  يف اململكة 

العربية ال�صعودية ) موقع ال�صوق املالية ال�صعودية ) تداول ( 

بتاريخ 10 يناير 2017م (

  http://archive.aawsat.com/details.asp?
section=6&article=767921&issueno=12917

 http://www.argaam.com/ar/article/
articledetail/id/.

واللحوم  الزراعية  املحا�صيل  با�صترياد  اململكة  وتقوم 

والأجبان اإىل جانب ت�صديرها للمنتجات الزراعية والألبان يف 

اأ�صواق اخلليج ، وي�صري اجلدول رقم )20( وال�صكل )34( اإىل 

اأن حجم املياه امل�صتوردة  للعام 2011 م و�صل اإىل نحو 16 بليون 

/ مرت 3 ب�صايف مياه افرتا�صية ي�صل اإىل 14.7 بليون/ مرت 3.

جدول )20( �صايف املياه الفرتا�صية للمملكة العربية 

ال�صعودية للعام 2011م )بليون م3 (

امل�صدر تقرير البنك الدويل 2012م �س.167.

�صكل)34 ( �صايف املياه الفرتا�صية للمملكة العربية 

ال�صعودية للعام 2011م )بليون م3( 1

 امل�صدر : من اعداد الباحثة بناء على بيانات تقرير 

البنك الدويل 2012م �س167.

�سايف املياه الفرتا�سيةمياه م�سدرةمياه م�ستوردة

16.21.514.7

 املياه امل�صتوردة  وامل�صدرة هي عبارة عن املحا�صيل الزراعية والعلف واللحوم 
1

د . هيا بنت حممد العقيــّــل دراسة المياه الجوفية المستقبلية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠3٠ م - ١45٢ هـ
أنموذج تطبيقي لمدينة الرياض
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اأهتمت  اململكة بعملية معاجلة مياه ال�صرف ففي يوليو  كما 

يغطي خ�صخ�صة  برنامج  على  احلكومة  وافقت   2008م، 

�صيانة عقود  خالل  من  ال�صحي  ال�صرف  مياه   معاجلة 

الت�صغيل حمطات  ب�صيانة  وتهتم  عاما   25 ملدة   منف�صلة 

2015م عام  يف  ت�صغيلها  توقف  حتى  منفوحة  يف   احلالية 
(SAUDI ARABIA WATER REPORT Q4 2011,p. 20)  

)اجلوفية  املائية  امل�صادر  حماية  هو  منها  والهدف 

وال�صطحية( ومنع ت�صربها �صمن امل�صطحات املائية وحلماية 

الرثوة النباتية واحليوانية مبنع الأمرا�س الناجتة عنها ، من 

بال�صحة  ت�صر  التي  العوامل  والق�صاء على  خالل معاجلتها 

واملناظر  واملالعب  احلدائق  ري  يف  وا�صتخدامها  العامة 

كعمليات  ال�صناعة  ا�صتخدامها يف   اإىل  بالإ�صافة  الطبيعية 

التربيد والبناء ونحوه .  

الخالصة:
يف ظل �صح املياه وندرتها على اململكة العربية ال�صعودية  �صيتم 

والتنمية  القت�صاد  على  املوؤثرة  املائية  اأبرزالق�صايا  عر�س 

     )SWOT  1( ق�صية  كل  لتحليل  حديث  ا�صلوب  با�صتخدام 

حيث  ياأخذ يف احل�صبان :

 )S( عنا�صر القوة املوؤثرة على الق�صية ويرمز لها 

)W(  عنا�صر ال�صعف املوؤثرة على الق�صية ويرمز لها

)O(  الفر�س املتاحة حلل الق�صية ويرمز لها

. )T(  التحديات التي تواجه الق�صية ويرمز لها 

املائي  الو�صع  على  تاأثري  لها  ق�صايا   )3( اختيار  مت  وقد   

حاليًا وم�صتقباًل تتمثل يف  :

ق�صية الختالل يف ميزان املياه .

تدين موؤ�صر الفقر املائي .

عدم تطبيق مبداأ القيمة القت�صادية للمياه .

)SWOT ( حتليل ق�صية الختالل يف ميزان املياه باأ�صلوب

(SWOT(حتليل ق�صية تدين موؤ�صر الفقر املائي باأ�صلوب

عنا�سر ال�سعفعنا�سر القوة

تغطية الطلب من ا�صترياد 

املياه الفرتا�صية .

زيادة ا�صتخدام موارد مائية 

غري تقليدية - خا�صة مياه 

التحلية .

ا�صتغالل مياه ال�صرف 

ال�صحي املعالج لالأغرا�س 

ال�صناعية والت�صجري 

واحلدائق اجلمالية داخل 

املدن )ال�صتخدام الغري 

اآدمي (

الطلب املتزايد على املياه.

حمدودية املوارد املائية 

املتجددة.

توقع ن�صوب املوارد املائية 

غري املتجددة .

ارتفاع التكلفة  الالزمة 

لإعادة تكرير املياه 

) املعالج (

الفر�س املتاحةالتحديات

احلفاظ على الأمن املائي .

التاأكيد على التوازن بني 

العر�س والطلب .

رفع الوعي نحو تر�صيد 

ال�صتخدام للمياه ب�صتى 

اأنواعه

التحول التدريجي يف و�صائل 

الزراعة احلديثة.

احلد من ن�صبة الت�صرب يف 

�صبكات املياه البلدية .

ال�صتمرار يف ا�صترياد املياه 

الفرتا�صية .

تر�صيد ا�صتهالك املياه .

عنا�سر ال�سعفعنا�سر القوة

الزيادة امللحوظة يف الدخل 

القومي للمملكة العربية 

ال�صعودية .

دخول املياه الفرتا�صية 

امل�صتوردة يف املعادلة 

كعن�صر مياه اإ�صايف.

ال�صتعانة مبياه ال�صرف 

ال�صحي املعالج لغري 

ال�صتخدام الآدمي

تكثيف ا�صتخدام املوارد 

املائية غري املتجددة .

�صعف املراقبة على موارد 

املياه .

عدم وجود موؤ�ص�صات 

تنظيمية حاكمة

التعر�س للتلوث البيئي .

الفر�س املتاحةالتحديات

�صمان ا�صتدامة كافة املوارد 

املائية.

التاأكيد على الأمن املائي .

و�صع خطط تنموية واعدة .

تنظيم ا�صتخدام املياه .

اإدخال القطاع اخلا�س 

ك�صريك يف تنمية املياه 

واإدارتها .

 عمل التحليل الرباعي SWOT   من قبل معهد �صتانفورد عام 1960 م للتحليل والتخطيط ال�صرتاتيجي 
1

 )  عبدالرحيم حممد ، 2012 ، �س 62 ( .
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حتليل ق�صية تطبيق مبداأ القيمة القت�صادية للمياه 

)SWOT( باأ�صلوب

عنا�سر ال�سعفعنا�سر القوة

جناح عمليات اخل�صخ�صة.

توافر املوارد املالية للمملكة.

زيادة فاعلية التن�صيق 

والتعاون بني اأجهزة الدولة.

اإنتاج حما�صيل زراعية ذات 

قيمة اقت�صادية متدنية .

التعامل مع املياه ك�صلعة 

جمانية .

زيادة معدلت النمو 

ال�صكاين .

غياب الوعي عن الأهمية 

القت�صادية للمياه

الفر�س املتاحةالتحديات

املوازنة بني املنافع 

القت�صادية والرفاهية 

الجتماعية .

�صمان حوكمة املياه باأ�صلوب 

ر�صيد .

اإعطاء دور اأكرب للقطاع 

اخلا�س .

و�صع تعرفه ملزمة للمياه 

ح�صب الأغرا�س .

اإ�صدار ت�صريعات منظمة 

حلوكمة املياه .

دعم الأبحاث لتقليل 

التكلفة.

التوعية باأهمية تر�صيد 

املياه.

النتائج : 
1- �صهدت اململكة منذ بداية خطط التنمية ثالث مراحل 

لالأغرا�س  الطلب  لتلبية  امل�صتخدمة  اجلوفية  للمياه  مميزة 

املختلفة:

والثانية  الأوىل  التنمية  خطة  لفرتتي  الأوىل:  املرحلة 

للمياه  العام  ال�صنوي  املتو�صط  كان  )1390-1400هـ(، حيث 

امل�صتخدمة برتاوح ما بني 1.5-2.6 بليون مرت مكعب، فيما 

كان ا�صتخدام املياه اجلوفية امل�صتخدمة يرتاوح ما بني 1.3-

2.0 بليون مرت مكعب.

الثالثة  التنمية  خطة  من  املمتدة  للفرتة  الثانية:  املرحلة 

حتى ال�صاد�صة )1400-1420هـ( والتي ارتفع فيها ا�صتهالك 

بليون مرت  اإىل )21.4(  بليون مرت مكعب  املياه من )9.6( 

مكعب، ثم خاللها ا�صتنزاف وا�صح للمياه اجلوفية لي�صل اإىل 

)19.7( بليون مرت مكعب.

املرحلة الثالثة: والتي بداأت مع خطة التنمية ال�صابعة وما 

اإجراءات وقرارات  اتخاذ  بعدها )1420-تاريخه( ومت فيها 

وحدث   - اجلوفية  املياه  خا�صة   - املياه  ا�صتنزاف  من  للحد 

فيها انخفا�س وا�صح يف حجم املياه اجلوفية امل�صتخدمة من 

مكعب.  مرت  بليون   )14.8( اإىل  مكعب  مرت  بليون   )19.2(

واإن�صاء  ال�صطحية  املياه  ا�صتخدام  يف  الوا�صحة  الزيادة  مع 

ال�صدود وتنفيذ العديد من حمطات التحلية وم�صاريع حمطات 

الري ال�صرف ال�صحي.

2016م(  املوافق  )1437هـ  احلايل  ال�صحب  يقدر   -2

خلزانات املياه اجلوفية يف حدود )13.8( بليون مرت مكعب، 

للمياه  امل�صتهلكة  باململكة  الإدارية  املناطق  على  توزيعها  يتم 

)مناطق  الرتتيب:  على  وهي  الزراعية،  لالأغرا�س  اجلوفية 

ال�صرقية   - تبوك   - حائل   - الق�صيم   - الريا�س   - اجلوف 

مبفردها  اجلوف  منطقة  وت�صتاأثر  الأخرى(،  املناطق  وباقي 

باحل�صة الأكرب بـ)4( بليون مرت مكعب من املياه اجلوفية من 

طبقة اجلوف احلاملة للمياه، فيما ت�صتاأثر املنطقة ال�صرقية 

بـ)0.6( بليون مرت مكعب من املياه اجلوفية من طبقات اأم 

الر�صمة احلاملة للمياه وما فوقها.

3- نظرًا لطبيعة القطاع الزراعي وترابط مكوناته من جهة 

ذلك  زاد  اأخرى  جهة  من  املتاحة  املائية  املوارد  وحمدودية 

املحافظة  ت�صمن  زراعية  �صيا�صات  اإىل  الو�صول  �صعوبة  من 

على توفري الأمن الغذائي لتحقيق الكتفاء الذاتي واملحافظة 

كانت  ولذلك  الوقت.  نف�س  يف  املحدودة  املائية  املوارد  على 

القمح  اإنتاج  يف  التو�صع  على  ت�صجع  الزراعية  ال�صيا�صات 

على  والدواجن،  الألبان  واإنتاج  املا�صية  وتربية  والأعالف 

ح�صاب خمزون املياه اجلوفية الغري املتجددة . والذي اأدركت 

اآثاره موؤخرًا وزارة الزراعة واملياه ) �صابقا ( مع ظهور بع�س 

امل�صاكل مثل زيادة تركيز الأمالح ونق�س اإنتاجية الآبار، مما 

اأدى اإىل �صعيها لتنظيم عمليات حفر الآبار وحتديد اأعماقها 

يف  �صديد  نق�س  من  تعاين  التي  املناطق  يف  احلفر  ومنع 

وال�صعري  بالقمح  املزروعة  امل�صاحات  املياه اجلوفية،وتقلي�س 

املح�صول  احتياجات  مع  تواوؤم  لكي  الري  مياه  وجدولة 

الفعلية؛ ووقف منح الأرا�صي الزراعية يف املناطق التي تعاين 

ال�صغط  تقليل  املياه اجلوفية بهدف  تناق�س يف خمزون  من 

على املوارد املائية اجلوفية . 

من  وامل�صتخرجة  املتجددة   غري  اجلوفية  املياه  متثل   -4

طبقات الو�صيع / البيا�س واملنجور / �صرما امل�صدر الرئي�س 

لتلبية الطلب لكافة الأغرا�س يف منطقة الريا�س ،  حيث بلغ 

القيا�س  لعام  امل�صتخدمة  اجلوفية  للمياه  الإجمايل  التقدير 

2014م يف حدود )3419 ( مليون م3  اأي ما ي�صكل 76% من 

اإجمايل املياه امل�صتهلكة من كافة امل�صادر ، ويتوقع م�صتقباًل  

2405 ( مليون م3 وذلك  اأن ينخف�س الحتياج اإىل حدود ) 

د . هيا بنت حممد العقيــّــل دراسة المياه الجوفية المستقبلية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠3٠ م - ١45٢ هـ
أنموذج تطبيقي لمدينة الرياض
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عام 2020م وهو ما ي�صري اإىل تقلي�صه يف حدود 13% مقارنة 

2030م   لعام  التوقعات  �صتكون  بينما   ، 2014م  القيا�س  بعام 

اأكرث اإيجابية لتلبية الطلب لالأغرا�س البلدية وال�صناعية يف 

حدود )428( مليون م3 و ) 381( مليون م3 على التوايل ؛  

فيما تقدر التوقعات لتلبية الأغرا�س الزراعية اإىل )2016( 

مليون م3 وعليه �صيزداد التخفي�س لي�صل اإىل نحو40% مما 

كان عليه يف عام القيا�س 2014م .

من  الريا�س  ملنطقة  الطبيعية  اخل�صائ�س  �صاهمت   -5

تكوينات �صخرية و ليثولوجية وتربة وت�صاقط و�صبكة جماري 

وت�صاري�س مت دجمها كطبقات يف نظام املعلومات اجلغرافية 

والتي  اجلوفية  املياه  تواجد  احتمالية  لأماكن  خريطة  لنتاج 

املياه  لتواجد  احتمالية  فئات  خم�س  وجود  اإىل  اأ�صارت 

اجلوفية؛ وقد اأعطى وزن ن�صبي معني لكل عامل للتعرف على 

من  عامل  لكل  اأن  ووجد  اجلوفية  املياه  تخزين  على  ه  تاأثري 

الآخر  العامل  عن  يختلف  تاأثري  ال�صابقة   الطبيعية  العوامل 

لل�صخر  اجليولوجي  والعمر  اجليومورفولوجي  للعامل  وكان 

الأثر الأكرب لها.                 

2030 يف �صياق  اأ�صارت روؤية اململكة العربية ال�صعودية   -6

املوارد  على  املحافظة   " �صرورة  اإىل  الروؤية  ملحاور  عر�صها 

احليوية"، وذلك من خالل ال�صتفادة من اأف�صل املمار�صات 

املائية  املوارد  حلماية  ا�صرتاتيجية  �صراكات  تبنى  العاملية، 

الزراعية  لالأغرا�س  امل�صتخدمة  املياه  تر�صيد  على  والتاأكيد 

مياه  م�صادر  متتلك  التي  الزراعية  للمناطق  اأولوية  واإعطاء 

طبيعية ومتجددة.

التوصيات : 
و�صعت الدرا�صة احلالية جمموعة من املحددات التي يتم 

على اأ�صا�صها تقدير ال�صتهالك امل�صتقبلي لالأغرا�س الثالثة: 

تو�صيات  اعترباها  ال�صناعية، وميكن   - البلدية   - الزراعية 

والتي  عليها  املتح�صل  البيانات  حتليل  من  م�صتخل�صة  عامة 

)فرتة  2030م  وحتى  2016م  من  للفرتة  بها  الأخذ  ميكن 

الروؤية( وتتلخ�س يف التايل:

التو�صية  الزراعية:  لالأغرا�س  لال�صتهالك  بالن�صبة  )اأ( 

بـ)800(  واملقدرة  الزراعية  احليازات  م�صاحات  بثبات 

احليازات  امل�صتخدمة يف  الري  اأ�صاليب  تطوير   - هكتار  األف 

ال�صغرية واملتو�صطة - خطر ا�صتخدام مياه التحلية - التاأكيد 

املعاجلة )ثالثيًا( مع  ال�صحي  ال�صرف  ا�صتخدام مياه  على 

ال�صطحية  واملياه  املتجددة  اجلوفية  املياه  ا�صتخدام  تكثيف 

خلف ال�صدود.

التو�صية  البلدية:  لالأغرا�س  لال�صتهالك  )ب(بالن�صبة 

ال�صكانية  النمو  معدل  مع  لتنا�صب  ال�صتهالك  معدل  بزيادة 

3% - تكثيف ا�صتخدام مياه التحلية اإىل 80% - ت�صجيع اإقامة 

- وزيادة حمطات املعاجلة  ال�صدود املقامة لأغرا�س ال�صرب 

)ثالثيًا(.

التو�صية  ال�صناعية:  لالأغرا�س  لال�صتهالك  )ج(بالن�صبة 

الأن�صطة  يف  التو�صعة  ليواكب   %4 ال�صتهالك  معدل  بزيادة 

ال�صناعية مع حظر ا�صتخدام املياه ال�صطحية اأو املياه املحالة 

ال�صرف  مياه  ا�صتخدام  وتعميم   - احلدود  اأ�صيق  يف  اإل 

ال�صحي املعاجلة لأغرا�س التربيد واأن يكون ا�صتخدام املياه 

اجلوفية ملزمًا للمياه ذات النوعية املتدنية وامللوحة العالية.

روؤية  �صوء  يف  املياه  ا�صتهالك  بتوقعات  يتعلق  فيما  )د( 

اململكة العربية  ال�صعودية 2030، فقد ت�صل اإىل )22( بليون 

مرت مكعب ميكن توزيعها يف التايل:

يف  2030م  لعام  �صحبها  املتوقع  اجلوفية  املياه  اإجمايل   -

مرت  بليون   )1.9( منها  مكعب  مرت  بليون   )16.2( حدود 

مكعب من املياه اجلوفية غري املتجددة، و)4.3( بليون مرت 

مكعب من املياه اجلوفية املتجددة.

املياه  من  2030م  لعام  �صحبها  املتوقع  املياه  اإجمايل   -

ال�صرف  ومياه   - )التحلية  التقليدية  غري  واملياه  ال�صطحية 

ال�صحي( يف حدود )5.8( بليون مرت مكعب.

ظروفها  يف  املتباينة  م�صاحتها  بكرب  اململكة  تتميز  )هـ( 

ولتحقيق   ، الزراعية  وم�صاحاتها  املائية  ومواردها  البيئية 

منطقة  كل  اإمكانيات  درا�صة  يجب  منطقة  لكل  اخل�صو�صية 

التي  الزراعية  والن�صاطات  امل�صاحات  وحتديد  حدة  على 

اأو  النباتي  القطاعني  يف  �صواء  بها  ى  وُيو�صَ ا�صتغاللها  ميكن 

الإ�صرار  دون  اقت�صادي  عائد  حتقق  قد  والتي  احليواين 

باملخزون املائي يف التكوينات العميقة غري املتجددة ومن ثم 

يتم حتديد الرتكيبة املح�صولية املالئمة للمنطقة من خالل 

توجيه امل�صاريع الزراعية واملزارعني فيها ؛ فعلى �صبيل املثال 

متتاز املناطق ال�صمالية بتوافر خمزون جيد من املياه اجلوفية 

لإنتاج  مالءمة  اأكرث  يجعلها  مما  �صتاء  للربودة  مييل  ومناخ 

القمح وال�صعري والفواكه مثل اخلوخ والتفاح والعنب والزيتون 

بينما متتاز منطقة جيزان مبناخ �صبه ا�صتوائي يالئم الذرة 

منطقة  متتاز  حني  يف  ال�صتوائية  والفواكه  والدخن  الرفيعة 
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الق�صيم مبالئمتها لأ�صجار النخيل وانتاج التمور وهكذا .

) و ( يف�صل م�صاركة قطاعات الدولة ذات العالقة اخلا�صة 

والتي تتمثل يف وزارة املالية والقت�صاد الوطني ووزارة العمل 

اإعادة  يتم  بحيث  الزراعي  والبنك  الجتماعية  وال�صوؤون 

املتاحة  املائية  املوارد  مع  يتوافق  الزراعي مبا  القطاع  هيكلة 

والأولويات يف حتقيق الأمن الغذائي وذلك بتحديد املحا�صيل 

بال�صترياد  ب�صهولة  لها  بدائل  توفري  ميكن  ل  التي  الزراعية 

وما يرتبط بها من حتديد امل�صاحات الزراعية ح�صب املوارد 

املائية املتاحة يف كل منطقة .

اجلهات  �صيطرة  حتت  الآبار  حفر  يكون  اأن  ينبغي   ) ز   (

الر�صمية التابعة للدولة ولي�س لالأفراد وال�صركات واملوؤ�ص�صات، 

دون  �صحيحة  بطريقة  الآبار  حفر  تنظيم  على  ي�صاهم  مما 

املياه  ن�صوب  ت�صاهم يف  التي قد  ال�صلبية  للتاأثريات  التعر�س 

وانخفا�س منا�صيبها �صنة بعد اأخرى.

املزارع  اأرا�صي  ل�صتزراع  برنامج  و�صع  اإىل  احلاجه  )ح( 

تدهورها؛  من  للحد  اجلويف  املاء  خمزون  لنق�س  املهجورة 

النباتي  الغطاء  ليعود  املراعي  نباتات  بذور  بن�صر  وذلك 

اإىل    بالإ�صافة  الرتبة  تثبيت  على  يعمل  مما  بها  الطبيعي 

م�صاهمته يف توفري الغذاء للحيوانات الرعوية والربية

)ط( العمل على ايجاد توازن مقبول بني موارد املياه املتاحة 

والطلب عليها  .ويتم ذلك من خالل اإتباع ال�صيا�صات التالية :

*احلد من ا�صتنزاف موارد املياه الغري املتجددة باعتبار املياه 
�صلعة ا�صرتاتيجية وعن�صرًا حمددًا للتنمية.

ماأمونة  تكون  املنطقة  خارج  من  مائية  موارد  عن  *البحث 
�صيا�صيًا وجمدية اقت�صاديًا.

ا�صتخدامات  يف  املدرو�س  غري  الع�صوائي  التو�صع  من  *احلد 
املياه  وجود  احتمالية  تظهر  التي  املناطق  يف  خا�صة  املياه 

اجلوفية فيها عالية جدا اإىل عالية. 

تطوير  الري احلديثة من خالل  لأنظمة  التدريجي  *التحول 
التقنيات امل�صتخدمة فيه.

*ا�صتخدام الأ�صاليب املر�صدة يف �صبكات مياه البلدية .
خا�صة  احلالية  املياه  مل�صاريع  القت�صادية  الكفاءة  *رفع 

م�صاريع التحلية .

*اإعادة النظر يف تعرفه املياه لتغطية كافة ال�صتخدامات .
مرافق  وإدارة  تشغيل  في  الخاص  للقطاع  المجال  *فتح 

وخدمات املياه .

المراجع العربية:
- اآل ال�صيخ ، نورة بنت عبدالعزيز: ) 1425هـ ، 2004م (، 

" نوعية املياه اجلوفية يف وادي حنيفة وفروعه ودرجة تاأثرها 
لأق�صام اجلغرافيا  الثامنة  الندوة   " ال�صحي  ال�صرف  مبياه 

بجامعات اململكة العربية ال�صعودية ، جامعة اأم القرى ، ق�صم 

اجلغرافيا .

- الباز ، فاروق : ) 1996 م (  " ا�صتخدام معلومات مكوك 

معهد  "ندوة  القدمية  الأودية  ر�صد  يف  الأمريكي  الف�صاء 

ال�صحراء  ، مركز درا�صات ال�صحراء ، جامعة امللك �صعود، 

الريا�س .
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