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جامعة �مللك خالد - كلية �لآد�ب- ق�شم �جلغر�فيا

الملخص:
�لعامل  وتعد  قيمة،  و�أكرثها  �ملو�رد  �أثمن  �إحدى  �ملياه  تعد 

�لعربية  �ململكة  فى  �لتنموية  خطط  فى  �ملوؤثر  �لأ�شا�شى 

�لتحدي  هي  �لعذبة  �ملياه  مو�رد  ندرة  تعد  �إذ  �ل�شعودية 

و�لغر�ض  �ل�شعودية.  �لعربية  �ململكة  يو�جه  �لذي  �لرئي�شي 

وجود  على  �حلفاظ  هو  �لبالد  فى  �ملياه  �إد�رة  من  �لرئي�شي 

كثافة  من  و�لتحقق   ، �لتدهور  من  حمايتها  و  وجودتها  �ملياه 

ر�أ�ض �ملال يف تطوير �لبنية �لتحتية ، و حقيق �أق�شى قدر من 

�لأمر �لذى يتطلب  �ملياه.  �لفو�ئد من ��شتخد�م وحدة تدفق 

تقييم �لطلب على �ملياه ، و�لتقليل من �لفاقد ، وتعظيم دور 

�ملياه و�لعمل على ��شتخد�م �ملياه بكفاءة عالية، و�شبط هدر 

�ملياه  على  �لطلب  �أن  �إىل  �لدر��شة  تو�شلت  وفقد�نها.  �ملياه 

�لعذبة �آخذ يف �لرتفاع ،حيث مل يعد هناك ما يكفي من �ملياه 

�ملائية  �ملو�رد  �إىل حجم  بالن�شبة  �ليومية  �لحتياجات  لتلبية 

�ملتاحة وجد �أن 95 ٪ من �ملياه تاأتي من �ملياه �جلوفية ، و ٪4 

�ل�شرف  مياه  ��شت�شالح  من   ٪1 و   ، �لبحر  مياه  حتلية  من 

�ل�شحي . وتاأتي 30٪ من �ملياه �ملنزلية من حتلية وم�شتخدمي 

�ملياه �ملحالة يف �لعامل ميثل حو�يل 26 ٪ من �لإجمايل �لعاملي 

ويف �لوقت �حلا�شر ويف �مل�شتقبل علينا �أن �لتحول من جانب 

ما  وهو   ، �جلانب  على  و�ملحافظة  �لطلب  �إد�رة  �إىل  �لعر�ض 

بعني  �لأخذ  مع  �ملائية  مو�ردنا  ن�شتخدم  �أن  يجب  �أننا  يعني 

�لعتبار �لكفاءة يف �ل�شتخد�م وو�شع �لظروف �لقت�شادية 

و �لجتماعية و�لظروف �لبيئية فى �حل�شبان.

كلمات �لبحث: �ملياه ،�ملياه �جلوفية، �إد�رة �ملو�رد �ملائية.

1/المقدمة:
�لقت�شادية  �لتنمية  فى  �أ�شا�شيا  دور�  �ملياه  تلعب 

و�لجتماعية، لذلك فاإن للقر�ر�ت �لتي يتخذها �شانعو �لقر�ر 

يف قطاع �ملياه ، تاأثري�ت ل تقت�شر على �لأبعاد �لقت�شادية 

فح�شب بل ت�شمل �أي�شًا -وبنف�ض �لدرجة من �لأهمية- �شروط 

�شالمة �لإن�شان و�شحته وبقاءه وما يرتبط بهذه �ل�شروط من 

على  �لإن�شان  طلب  كان  ولقد  و�إجتماعية.  �إقت�شادية  �أبعاد 

وحني  �ملتو�فرة  مل�شادرها  بالن�شبة  قلياًل  �ملا�شي  يف  �ملياه 

ومل  �لبيئة،  على  �لتاأثري  �شعيفة  �لتكنولوجية  قدر�ته  كانت 

ملختلف  �ملائية  �لحتياجات  تلبية  يف  م�شكلة  ثمة  هناك  تكن 

�ل�شتعمالت .

�أما �ليوم فاإن تز�يد �ل�شكان وزيادة ��شتهالك �ملياه وتنامي 

قد  �لبيئة  �شلبي على  نحو  �ملوؤثرة على  �لتكنولوجية  �لقدر�ت 

�أدت جميعها �إىل ظهور �لتناف�ض على ��شتعمالت �ملياه وتلوث 

�لبيئة. ومن هنا تت�شح �أهمية �ملياه بالن�شبة لالإن�شان وخا�شة 

�لدور �لرئي�ض �لذي يلعبه يف حماية �لبيئة.

2/موقع المملكة العربية السعودية
تقع �ململكة �لعربية �ل�شعودية يف �جلزء �جلنوبي �لغربي من 

32 -16 2ْ  �شمال وخطي طول  �آ�شيا بني خطـي عـر�ض  قارة 

 ٠٠٠،٢٥٠،٢ تبلـغ  م�شاحة  �ململكة  وتغطي  �شرقا،    ْ35   ْ،  55

كـم وتقريبا متثل حو�يل ١.٣٧ ٪ من م�شاحة �لعامل. يحدها 

�لعربي ودول  �ل�شـرق �خللـيج  �لبحر �لأحمر ومن  �لغرب  من 

�جلنوب  ومن  وعمان،  �لعربية  و�لإمار�ت  وقطر  �لكويت 

)خريطة  و�لأردن  �لعر�ق  �ل�شـمال  ومـن  �ليمن  جمهورية 

رقم1(.

3/مناخ المملكة العربية السعودية
�لعو�مل �ملوؤثرة يف مناخ �ململكة

وهو  º16�شمال   ،  º32 عر�ض  خطي  بني  �لفلكي  �ملوقع   -1

�مل�شوؤول �لأول عن و�شـعها �شـمن �ملناطق �ل�شحر�وية �جلافة 

و�لأقاليم �شبة �ملد�رية �لتي تتميز بدفئها يف �ل�شتاء وحر�رتها 

�ل�شديدة فـي �ل�شيف.

2- �ملوقع �جلغر�يف : يق�شد به موقع �ململكة بالن�شبة للياب�ض 

�لياب�ض  من  �شا�شعة  منطقة  قلب  يف  �ململكة  تقع  حيث  و�ملاء 

وهي منطقة �لنطاق �ل�شحر�وي �جلاف �لذي �أك�شبها �ملناخ 

�حلر�رة  درجات  يف  �لفروق  �رتفـاع  �أي   ( �ملتطرف  �لقاري 
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د/ �آمنة حممد ب�شري مريود   

د/ منا حممد ع�شام �لع�شال
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خريطة رقم)1( موقع �ململكة �لعربية �ل�شعودية.

�مل�شدر:- �أطل�ض �ململكة �لعربية �ل�شعودية

�ملناطق  يف  وخا�شة   ) كبرية  بدرجة  و�ليومية  و�ل�شنوية 

�لعربي  و�خلليج  �لأحمر  �لبحر  على  �ململكة  تطل  �لد�خلية. 

وهما من �لناحية �ملناخية لها تاأثري حمـدود على مناخ �ململكة 

ويقت�شر  بها  �ملحيطة  �ملوؤثر�ت  وقلة  �شيقهما  ب�شبب  وذلك 

تاأثريهما علـى �ل�شـهول �ل�شاحلية �ملجاورة لها.

�ململكة  مناخ  تنوع  على  كبري  تاأثري  لها   : �لت�شاري�ض   -3

نظر� لتنوع وتباين �لت�شاري�ض فـي منـاطق �ململكة فاملرتفعات 

�لباردة  �لرياح  من  �لغربية  �ملنطقة  مدن  حتمي  �لغربية 

�لتباين  من  جليا  هذ�  ويت�شح   ، �آ�شـيا  �أو��شـط  مـن  �لقادمة 

رغم  جدة  عك�ض  على  �لدمام  يف  �حلر�رة  لدرجات  �ل�شديد 

كونها مـدينتني �شاحليتني كما �أن لهذه �ملرتفعات �أثر هام يف 

�نخفا�ض درجات �حلـر�رة �شـيفا وهطـول �لأمطـار �ل�شيفية 

يف �لأجز�ء �جلنوبية �لغربية )�شقا 2004(.

4/الموارد المائية الجوفية فى المملكة العربية السعودية
ت�شري تقدير�ت منظمة �لأغذية و�لزر�عة )2009 ( �أن حجم 

�لأحفورية  �جلوفية  �ملياه  ذلك  يف  مبا  �لكلية  �جلوفية  �ملياه 

يبلغ حو�ىل km3 500 .و حو�يل km3 340 من هذة �لكمية 

يحتاج لتكلفة عالية للغاية لإ�شتخر�جه من قبل �ململكة �لعربية 

�ل�شعودية. ويبدو �أن �ملياه �جلوفية �ملتاحة م�شجعة جد�لتلبية 

�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  فى  لل�شكان  �ملتز�يدة  �لحتياجات 

. ) FAO، 2009(

الجوفية  للمياه  الحاملة  والثانوية  الرئيسية  4-1/الطبقات 
فى المملكة العربية السعودية

�ملياه �جلوفية هي �مل�شدر �لرئي�شي للمياه يف �ململكة �لعربية 

م�شدر   . �ملياه  من  �شخمة  جوفية  خز�نات  هم  �ل�شعودية. 

رئي�شي �آخر للمياه هو حتلية مياه �لبحر . �شركة لتحلية �ملياه 

تنتج  �لتي  �ملياه  لتحلية  36 حمطة  تعمل   ) �ملاحلة   ( �ملاحلة 

�ل�شاحلة  �ملياه  من  يوميا  مكعب  مليون مرت   1000 من  �أكرث 

لل�شرب ) 8 ( . ت�شتخدم �ل�شدود للتقاط مياه �لأمطار، و�أكرث 

مكعب  قدم  مليار   16 بنحو  يقدر  ما  �ل�شدود جتمع   260 من 

من �ملياه .

مت �لعثور على �ملياه �جلوفية يف منطقة �شخور و�شمك هذه 

�ل�شخور ميكن �أن يكون حو�يل 500 مرت . يقام �ملياه �جلوفية 

يف طبقات �ملياه �جلوفية ، وبع�شها تتجدد طبيعيا ، و�لبع�ض 

توفري  و�لأر�ض   ،  1985 عام  يف   . للتجديد  قابلة  غري  �لآخر 
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بالذكر  �جلدير  من  ولكن  �ململكة  �إمد�د�ت  من   ٪  84 �ملياه 

�أن معظم هذه �ملياه ��شرتعي من طبقات �ملياه �جلوفية غري 

�ملتجددة.

�جلوفية  �ملياه  مو�رد  �أن   )  2009( �لرحمن  عبد  �أو�شح 

�جلوفية  �ملياه  طبقات  يف  رئي�شي  ب�شكل  تتو�جد  �ملتجددة 

�لبازلت  �شخور  طبقات  يف  تتو�جد  كما  �ل�شحلة  �لغرينية 

ب�شورة متفاوتة من حيث �ل�شماكة و�لعر�ض، وهذه �خلز�نات 

ي�شود معظمها يف �جلنوب �لغربي من �ململكة. وهي يف و�شع 

ميكنها من تخزين نحو 84 مليار مرت مكعب مبتو�شط تغذية 

�شنوية تبلغ حو�ىل 1196 مليون مرت مكعب . 

للمياه  ثانوية  و  رئي�شية  طبقة  ع�شرون  من  �أكرث  وهنالك 

�جليولوجية  �لأعمار  خمتلف  من  �ململكة  فى  �جلوفية 

هذه  فى  �جلوفية  �ملياه  نوعية  وتختلف   ،)MAW 1984(

�لطبقات �جلوفية باختالف �ملوقع.

وبينت �لدر��شات �لهيدرولوجية �أن �ملياه �جلوفية �لأحفورية 

يف هذه �خلز�نات يرت�وح عمرها �جليولوجى ما بني  ع�شرة 

حتت  مرت  ثالثمائة  عمق  على  �شنة  �ألف  وثالثني  �ثنني  �ىل 

�شطح �لأر�ض ويبلغ حجمها حو�ىل2185 مليار مرت مكعبو بلغ 

�إجمايل �لتغذية �ل�شنوية للمياه �جلوفية �ملتاحة ٢٧6٢ مليون 

وعبد  �لدباغ  1994؛   ، �لرز�ق  عبد  و  �آلعالوي   ( مكعب  مرت 

�لرحمن ، ١99٧ ( .

5/الموارد المائية المتاحة فى المملكة العربية السعودية:
�ملو�رد �ملائية يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية ميكن ت�شنيفها 

و�ملياه  �جلوفية  و�ملياه  �ل�شطحية  �ملياه  �أنو�ع:  �أربعة  �إىل 

ندرة  ملوؤ�شر  وفقا  �ملعاجلة  �ل�شحي  �ل�شرف  ومياه  �ملحالة 

�ملياه �لعاملى تقع �لبالد حتت خط نق�ض �ملياه �ل�شديدة. ولكن 

�ملياه  �إىل  �ملتجددة  �جلوفية غري  �ملياه  مو�رد  ن�شيف  عندما 

�ملتاحة يختلف �لو�شع �ملائى للبالد.

باإ�شتثناء �ملنطقة �جلبلية ، يف �جلزء �جلنوبي �لغربي من 

معدل  باإنخفا�ض  �ململكة  تتميز   ، �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة 

بالتذبذب  �لأمطار  معدلت  تتميز  وكما  �لأمطار  هطول 

هطول  ومتو�شط  �أخرى  �إىل  �شنة  من  �ل�شديد  و�لختالف 

�ل�شطحي  بالن�شبة للجريان   . 90 ملم �شنويا  �لأمطار حو�يل 

هناك  تكون  عندما  �لأمطار  مو��شم  �أثناء  �أحيانا  يحدث 

عو��شف �ملطر بلغت تقدير�ت كمية مياه �جلريان �ل�شطحي 

خريطة رقم)2( �أحو��ض �ملياه �جلوفية  فى �ململكة �لعربية �ل�شعودية

�مل�شدر: وز�رة �لزر�عة و�ملياه، 1984.
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 ، �لتخطيط  )وز�رة  مكعب  مرت  مليون   2004 و   2000 بني 

1985( . ويحدث �جلريان �ل�شطحي ب�شورة �أكرب يف �ملناطق 

�لغربي،  �جلنوبى  �جلزء  فى  خا�شة  و�ملرتفعات  �ل�شاحلية 

وز�رة  �شيدت  وقد  ومنتظمة.  ن�شبيا  وفرية  �لأمطار  حيث 

�لبالد  �أنحاء  جميع  يف  �شد�   230 حو�يل  و�لكهرباء  �ملياه 

�ل�شدود  �ل�شطحي. وتعمل هذه  لال�شتفادة من مياه �جلريان 

على تخزين مياه �جلريان �ل�شطحي �إ�شافة �إىل زيادة تغذية 

�أن  �ملتوقع  �لفي�شانات. ومن  �أنها متنع  و كما  �ملياه �جلوفية، 

�ل�شتخد�م �لفعال لل�شدود يف توفري �إمد�د�ت �ملياه �ل�شطحية 

قد ي�شل �إىل 900 مليون مرت مكعب / �شنة يف �ململكة )وز�رة 

كميات  ��شتخد�م  مت   ،  1985 عام  يف   .  )1985  ، �لتخطيط 

�أكرب من �ملياه �ل�شطحية وخا�شة بعد �لنتهاء �شد �مللك فهد 

يف بي�شة )�شعة 325 مليون مرت مكعب (.

�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �ل�شطحية  �ملياه  مو�رد  ولكن 

�لبالد  من  �جلنوبية  �ملنطقة  على  تقت�شر  و  جد�  حمدودة 

ملو�رد  �إيجاز�  �أكرث  ملخ�ض   )  1990( �إبر�هيم  �آل  ).عر�ض 

�ملياه �جلوفية . و�أ�شار �إىل �أن �ملياه �جلوفية هي �أهم م�شدر 

للمياه يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية. و�أنها تاأتي من نوعني من 

�ملياه  �لأول  �لنوع   . �ملتجددة  �ملتجددة وغري   : �ملياه �جلوفية 

�ملتجددة، تتو�جد يف طبقات �ملياه �جلوفية �ل�شحلة ، وحتتوي 

على �إمد�د�ت �ملياه �ملتجددة �لتي تت�شرب من �لأمطار و�ملياه 

�ملياه �جلوفية  �أن  �إىل  �لتقدير�ت  . ت�شري  �ل�شطحية و�ل�شيول 

�ملتجددة تبلغ حو�ىل 950 مليون مرت مكعب / �شنة. �أما �لنوع 

طبقات  فى  تتو�جد  �ملتجددة  غري  �جلوفية"  "�ملياه  �لثانى 

�ملياه �جلوفية �لعميقة ، و�لتى حتتوي على خز�نات من �ملياه 

ت�شكلت منذ �آلف �ل�شنني يف طبقات �ل�شخور �لر�شوبية مثل 

�حلجر �جلريي و�حلجر �لرملي. و تتلقى هذه �ملياه �جلوفية 

�ملياه  تخزين  وبالتايل   ، معدومة  �أو  �شئيلة  تغذية  �لعميقة 

هذه  وعمق   . للن�شوب  قابلة  ومو�رد  متجددة  غري  �جلوفية 

�ملياه �جلوفية يرت�وح بني 100 و 500 مرت وقد تتجاوز 1000 

مرت يف بع�ض �ملناطق . وقدرت �حتياطيات �ملياه �جلوفية غري 

�ملتجددة يف 1985 م بحو�ىل٥٠٠،٠٠٠ مليون مرت مكعب منها 

6٧ ٪  يتم تخزينه يف �شبع طبقات رئي�شية ويخزن �لباقى يف 

 .)1985  ، �لتخطيط  )وز�رة  �لثانوية  �جلوفية  �ملياه  طبقات 

رئي�شي  ب�شكل  �ملتجددة  �جلوفية  �ملياه  مو�رد  وت�شتخدم 

من  بالقرب  ويقع  �ل�شغرية  �ملز�رع  يف  �لزر�عية  لالأغر��ض 

�لأودية )دور�ت �ملياه �جلافة ( يف �لعديد من مناطق �لبالد، 

وقد ��شتخدمت �ملياه �جلوفية غري �ملتجددة على نطاق و��شع 

1980 مبعدلت تنذر باخلطر لتوفري �ملياه  وخا�شة منذ عام 

�لو�حات  خارج  زر�عة  حتت  و�شعت  و��شعة  مناطق  يف  للري 

 ٪ 30 �أن حو�يل  �إىل  �لتقدير�ت  . وت�شري  �لتقليدية  �لزر�عية 

من مو�رد �ملياه �جلوفية غري �ملتجددة )٥٠٠،٠٠٠ مليون مرت 

مكعب ( وقد ��شتخدم بحلول عام 1995. 

5-1/مصادر إمدادات المياه في المملكة العربية السعودية
جدول رقم ) 1 ( �إمد�د�ت �ملياه يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية 

)MCM (

م�شدر 

�ملياه
 1980 1990 1992 2000 2003

مياه 

�لنفايات 

�ملعاجلة 

 110110110 240 240

مياه 

�لبحر 

�ملحالة 

 200 540 540 1050 1050

�ملياه 

�جلوفية 

�ملتجددة 

 60006000600060006000

�ملياه 

�جلوفية 

�لعميقة 

غري 

�ملتجددة 

 3662 13824 ١٧6٢8 14061 15543

22833 21361 ١٣٢٧8 ٢٠4٧4 99٧٢ �لإجماىل

�مل�شدر:-وز�رة �لتخطيط ، 1985.

6/الطلب على المياه
من  �شو�ء  �ملختلفة  �لقطاعات  يف  �ملياه  على  �لطلب  تلبية 

غري  هم  من  �أو  و�جلوفية(  �ل�شطحية   ( �لتقليدية  �مل�شادر 

�ملعاجلة(  �ل�شحي  �ل�شرف  مياه  و  �ملياه  حتلية   ( �لتقليدية 

للمياه  �لزر�عي  �لقطاع  ي�شتخدم  �ل�شتخد�م.  لنوع  تبعا 

مطالبها  بع�ض  مع  للتجديد  قابلة  غري  �لغالب  يف  �جلوفية 

�لوفاء بها، عن طريق �ملياه �ل�شطحية و�ملياه �جلوفية �ملتجددة 

و مياه �ل�شرف �ل�شحي �ملعاجلة . �ملياه لال�شتخد�م �ملنزيل 

وياأتي   . �ملياه �جلوفية  �أو  �لبحر  �أ�شا�شا من حتلية مياه  تاأتي 

�لطلب يف �لقطاع �ل�شناعي ب�شكل رئي�شي من �ملياه �جلوفية 

غري �ملتجددة �لعميقة . ويبني �جلدول )2 ( �لطلب على �ملياه 

د/ �آمنة حممد ب�شري مريود   

د/ منا حممد ع�شام �لع�شال

إدارة موارد المياه الجوفية في المملكة العربية السعودية
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يف �لقطاعات �ملختلفة يف �لفرتة من 1985 �إىل 2005. �لطلب 

على �ملياه يف �لقطاع �لزر�عي منت مبعدل ينذر باخلطر جد� 

1985 ، و�شلت �إىل م�شتوى ٧4٣٠  1985. ويف عام  منذ عام 

�لطلب  هذ�  و�شل   1990 عام  وبحلول   . مكعب  مرت  مليون 

يقدر  كان   1995 عام  ويف  �شنة   / مكعب  مرت  مليون   14580

ذلك بنحو 16400 مليون مرت مكعب . ومنذ ذلك �حلني ، ومع 

ذلك ، كانت �لزيادة مبعدلت �أقل.

جدول رقم ) 2 ( : �لطلب على �ملياه يف �لقطاعات �ملختلفة 

 )MCM (

�ل�شنة

1985199019952002005

�لقطاع

90013001400١٧٥٠2100�ملدن

300350400450640�ل�شناعة

٧4٣٠145801640018540١٧٥٣٠�لزر�عة

86001623018200٢٠٧4٠٢٠٢٧٠�لإجماىل

�مل�شدر:-وز�رة �لتخطيط ، 1985.

�شكل رقم )1(�لتنمية �لوطنية و��شتخد�مات �ملياه

�مل�شدر:-وز�رة �لتخطيط 1985.
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د/ �آمنة حممد ب�شري مريود   

د/ منا حممد ع�شام �لع�شال

إدارة موارد المياه الجوفية في المملكة العربية السعودية

�شكل رقم )2(�لزيادة على طلب �ملياه فى �ململكة �لعربية �ل�شعودية يف �لأغر��ض �ل�شناعية و�ملنزلية ، و�لزر�عة

�مل�شدر: وز�رة �لتخطيط  1985.

نف�ض  خالل  �أي�شا  �لبلدية  �ملياه  على  �لطلب  �زد�د  وقد 

�لفرتة نتيجة لزيادة يف عدد �ل�شكان. �رتفاع م�شتوى �ملعي�شة 

1995، بلغت  و�لنمو �لهائل من �ملر�كز �حل�شرية. ففي عام 

�شكل  مكعب  مرت  مليون   1400 �لبلدية  �ملائية  �لحتياجات 

 1995 لعام  وغريها  �ل�شناعية  �ملطالب  وقدرت   .)1( رقم 

400 مليون مرت مكعب ويبني �شكل رقم )2( مطالب  حو�ىل 

�لقطاعات �ملختلفة للفرتة ما بني 2000 و 2005 م .

6-1/إمدادات المياه في المستقبل والطلب
�لتنبوؤ �ملو�رد �ملائية �مل�شتقبل

�ل�شطحية �مل�شتخدمة �شرتتفع  �ملياه  �أن مو�رد  �ملتوقع  ومن 

ومرد   .2025 عام  من  مكعب  مرت  مليون   2000 حو�يل  �إىل 

هذ� �إىل بناء �ملزيد من �ل�شدود يف جميع �أنحاء �لبالد. ومن 

�ملتوقع �أي�شا �أن مو�رد �ملياه �جلوفية �ملتجددة �لتي ت�شتخدم 

كانت  �لتي  �ملناطق  يف  �حلا�شلة  للتطور�ت  نتيجة  لزيادة 

متوفرة. ومن �ملتوقع �أنه بحلول نهاية فرتة �لدر��شة ، حو�يل 

�شوف  �ملتجددة  �جلوفية  �ملياه  من  مكعب  مرت  مليون   1500

تكون متاحة. و�شوف ت�شتمر �ملتاحة مو�رد �ملياه �جلوفية غري 

من  �ملياه  من  �ملزيد  �شخ  يتم  كما  �لنخفا�ض  يف  �ملتجددة 

طبقات �ملياه �جلوفية �لرئي�شية . فاإن �ملبالغ �مل�شحوبة ت�شل 

خمتلفة  �شيناريوهات  على  كبري  حد  �إىل  تعتمد   2025 عام 

�لتنمية �مل�شتقبلية وخا�شة يف �لقطاع �لزر�عي.

7/إدارة الطلب على المياه 
 Water demand management )wdm) as a

strategy to improve the situation
من  �ملتاح  لزيادة  فعالة  ��شرت�تيجية  هى   )WDM(

�إمد�د�ت �ملياه و�لتي تنطوي على �ملحافظة على �ملياه و زيادة 

 . )AML ، 2010( كفاءة ��شتخد�م �ملياه

ل�شمان  هو  �ملياه  على  �لطلب  �إد�رة  �لرئي�شي من  و�لهدف 
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توفري م�شادر �ملياه و �ل�شرف �ل�شحي و جعلها �أكرث كفاءة. 

لإد�رة  كا�شرت�تيجية  وتقدميه  مقرتح  و�شع  على  تعتمد  كما 

توؤكد  وفعالية،  كفاءة  �أكرث  تكون  �أن  �أجل  من  �ملنزلية  �ملياه 

 ، للم�شتهلكني  �ملياه  �ملحلية تقدم خدمة  �أن   IRC )2010(

تق�شيمها  ميكن  �ملياه  على  �لطلب  �إد�رة  على  تد�بري  و�شعت 

�إىل ما يلي :

1- تد�بري �ملحافظة على �ملياه : وت�شمل �لك�شف �ملبكر على 

ت�شرب �ملياه؛ و�حلد من ��شتخد�م �لو�شالت غري �لقانونية . 

يف �ملنزل )�لتعديل �لتحديثي( و خارج �ملنزل لتوفري �ملياه.

2- تد�بري ت�شعري �ملياه : وي�شمل .هيكل �لتعريفة �جلمركية 

�لتوعية  على  وت�شتمل  �لتد�بري:  �لتعليمية  و  �ملعلومات   -3

و�إ�شر�ك �جلمهور، يف تنفيذ �ل�شرت�تيجية.

4- �لتد�بري �لقانونية: و�شع �لقو�عد و �للو�ئح �لتي ت�شكيل 

�أ�شا�ض ل�شيا�شة �إد�رة �لطلب على �ملياه

: )IWRM (7-1 /اإلدارة المتكاملة للموارد المائية
The concepts of the integrated water 

resources management )IWRM)
�إد�رة �لطلب على �ملياه هي مفهوم متكامل لعدد من �لقطاعات 

�لأبعاد �لجتماعية  توؤخذ  �أن  و�لذي ي�شمن   ، للمياه  �لفرعية 

و�لقت�شادية و�لبيئية و �لتقنية يف �لعتبار. و تهدف �لإد�رة 

�ملتكاملة للمو�رد �ملائية لتخطيط وتطوير و توزيع �ملو�رد �ملائية 

و�ل�شتخد�م �لأمثل لتلك �ملو�رد يف ظل �ل�شيا�شات و�لأنظمة 

�لتى تتحكم فى �ملو�رد �ملائية يف هذ� �ل�شدد مت �لتفاق على 

ما هو مو�شوع  يف "مبادئ دبلن " و�لتى ت�شمل �لأتى:-

1. �ملياه �لعذبة كمورد حمدود وه�ض ، من �ل�شروري ل�شتمر�ر 

�حلياة و�لتنمية و �لبيئة .

نهج  على  و�إد�رتها  �ملائية  �ملو�رد  تنمية  ت�شتند  �أن  ينبغي   .2

ت�شاركي ي�شمل �مل�شتخدمني و �ملخططني و �شانعي �ل�شيا�شات 

على جميع �مل�شتويات.

3. تلعب �ملر�أة جزء� �أ�شا�شيا يف �لأحكام ، و�إد�رة و �حلفاظ 

على �ملياه .

4. �ملياه لها قيمة �قت�شادية يف جميع ��شتخد�ماتها و ينبغي 

�لعرت�ف بها ك�شلعة �قت�شادية ، مع مر�عاة معايري �لقدرة 

على حتمل �لتكاليف و�لإن�شاف .

المملكة  في  الجوفية  المياه  موارد  إدارة   /2-1-7
العربية السعودية

�أليات تطوير �إد�رة  �ملياه

• �ل�شتفادة من �ملياه �جلوفية غري �ملتجددة ميكن �أن حتدث 
يف نهجني 1/ نهج يعتمد على �إ�شتغالل �ملياه �جلوفية وي�شتند 

�لفو�ئد  مع  �جلوفية  �ملياه  من  طبقة  كل  �حتياطيات  على 

�ملتوقعة و �لتاأثري�ت �ملتوقعة على مدى زمني حمدد .

• 2/ نهج يعتمد على ن�شوب �أحتياطات طبقة �ملياه �جلوفية، 
�لتغذية  حتت  �جلوفية  �ملياه  ��شتخر�ج  كثافة  �إىل  نتيجة 

حمدودة �شروط . 

• قبل عام 2001، �عتمدت �حلكومة ممثله فى وز�رة �لزر�عة 
�جلوفية  �ملياه  ملو�رد  �ل�شليم  لال�شتخد�م  لو�ئح  عدة  و�ملاء 

وت�شتمل هذة �للو�ئح على �لآتى : 

تت�شمن  �لآبار  حلفر  وز�رة  من  خا�شة  ت�شاريح  �عتماد   •
�لإنتاج  �لطبقة، حجم  وعمق   ، �جلوفية  �ملياه  وحجم  �ملوقع، 

و�لت�شاميم. 

• �لإ�شر�ف على حفر �لآبار و�لتنمية من قبل �لوز�رة. 
• �ل�شيطرة على �لغر�ض من ��شتخد�م �ملياه من قبل �لوز�رة. 
• �حلد من حفر �لآبار يف  �ملناطق �لتي يتم �شخ �ملياه فيها 
من  تعاين  �لتي  �جلوفية  �ملياه  طبقات  يف  �أو  كبرية  ب�شورة 

�نخفا�ض م�شتوى �ملياه وتغري �جلودة. 

•�حلق يف و�شع بع�ض مناطق �ملياه �جلوفية كمنطقة حممية. 
• يف يوليو 2001 ، �أعلنت وز�رة  �ملياه على �إنها �جلهة �مل�شئولة 

عن جميع �مل�شائل �ملتعلقة باملياه يف �ململكة .

• ومت تعيني وزير لوز�رة �ملياه يف �شبتمرب 2002 . 
• وكان هذ� د�عم لفعلية دور �لوز�رة فى �لإد�رة و�لتخطيط 
�لتنمية  ��شتمر�رية  و  �ملياه  ��شتد�مة مو�رد  �لوطني، وحتقيق 

و�لتقدم للبلد. 

�لوز�رة كما جاء يف مر�شوم �شلطاين  �لأهد�ف �ملحددة من 

رقم 125 يف 1422/4/25 )16 يوليوز 2001( هي:

ومر�قبة  �إد�رة  و  مر�فقها،  و  �ملياه  قطاع  على  لإ�شر�ف   •
وتنظيم هذ� �لقطاع. 

• �إجر�ء جميع �لدر��شات �ملتعلقة باملياه من �أجل تقييم ذلك 
�ملو�رد و�لتخزين و حجم �ملتاحة. 

• �إعد�د خطة �شاملة للمياه و حتديد �ل�شيا�شات �ملتعلقة باملياه 
، وتطوير مو�ردها، و حماية �ملو�رد و�ملحافظة عليها ملختلف 

�لأغر��ض. 
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د/ �آمنة حممد ب�شري مريود   

د/ منا حممد ع�شام �لع�شال

إدارة موارد المياه الجوفية في المملكة العربية السعودية

�ملائية   �ملو�رد  �إد�رة  �ملتكاملة  �ملياه  وز�رة  تبنت  قد   •
يف  و�لتنمية  �ملائية  �ملو�رد  ��شتد�مة  لتحقيق   )IWRM(

�ململكة. و�إد�رة مو�رد �ملياه و�لأر��شي من �أجل حتقيق تنمية 

على  �مل�شاومة  دون  من�شفة  بطريقة  و�جتماعية  �قت�شادية 

��شتد�مة حيوية �لنظم �لإيكولوجية. 

�ململكة  يف  �جلوفية  �ملياه  �ملو�رد  لإد�رة  �ملنطقي  �لأ�شا�ض 

�لعربية �ل�شعودية و�لعمل على وقف �ل�شتغالل �ملفرط

�ملائية  للمو�رد  �لزر�عى  �لقطاع  �إ�شتهالك  لإد�رة  تد�بري   •
�جلوفية مثل : • تخفي�ض ٧٥ ٪ من مناطق زر�عة �لقمح )منذ 

.)١9٧٥

• • تخفي�ض حو�يل 40 ٪ من م�شاحة زر�عة حما�شيل �لعلف 
)خا�شة بعد عام 2001 ( . 

• • تد�بري �أخرى للحد من �لطلب على �ملياه �لزر�عية ومن 
�ملتوقع قريبا. تخفي�ض 30 ٪ على �لأقل من ��شتخد�م �ملياه يف 

�لزر�عة مهم حلماية ��شتد�مة �ملياه �جلوفية. 

• �إد�رة �لطلب  لالأغر��ض �ملنزلية وكانت �لأغر��ض يف �ملناطق 
�حل�شرية و�لريفية تنفذ. �ملدخر�ت �ليومية من حو�يل ٪30 

م�شاويا   (  M3 �أو حو�يل ٠٠٠،٥٢4  �ملنزيل  �ل�شتخد�م  من 

لإنتاج 4 وقد حتققت حمطات حتلية �ملياه ( .

�أدخلت ز�رة �ملياه و�لكهرباء ��شرت�تيجية جديدة يف �إد�رة   •
�ململكة  يف  بلد�ت  و  �ملدن  كربى  يف  �ل�شحي  و�ل�شرف  �ملياه 

�لعربية �ل�شعودية 

8/النتائج
�ملياه  مو�رد  على  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �عتمدت  وقد 

و�لزر�عية  �لقت�شادية  �لجتماعية  �لتنمية  فى  �جلوفية 

�لثالثة �لأخرية عقود.  و�لتطور�ت �ل�شناعية وخا�شة خالل 

وكان ذلك خ�شم على حجم �ملياه �جلوفية ، ومن ثم �عتمدت 

�حلكومة نهج تر�شيد ل�شتخد�م مو�رد �ملياه �جلوفية وخا�شة 

بعد عام 1993 ، من خالل �ل�شيطرة على تنمية �ملياه �جلوفية، 

 ، �لزر�عية  �ل�شيا�شة  تعديل  �حلفر،  و  ترخي�ض  �إىل  �إ�شافة 

و�إنتاج غري �ملو�رد �ملائية �لتقليدية.

�ملياه  وز�رة  �إن�شاء  بعد  خطورة  �أكرث  تد�بري  �تخذت 

و�لكهرباء يف عام 2001 من خالل �عتماد �لأدو�ت �ملتكاملة 

�لوطنية  �ملائية  �ل�شيا�شة  �أهد�ف  لتحقيق  �ملائية  للمو�رد 

و�إجناز ��شتد�مة مو�رد �ملياه �جلوفية.
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