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أواًل : المقدمة
اجلزيرة  �سبه  على  توالت  التي  املطرية  الفرتات  خالل 

اأكرث  الأمطار  البلي�ستو�سني،كانت  ع�سر  يف  خا�سة  العربية 

كثافة وبالتايل كان للتعرية النهرية اأثر بالغ يف نحت جماري 

مائية يف ال�سخور اللينة وال�سخور النارية ، ومع مرور الزمن 

تكون نظام ت�سريف مائي �سبكي  ، ومع توايل عمليات النحت 

والتعرية التي مار�ستها املجاري املائية بداأت ت�سق طريقها يف 

اجتاه ميل الطبقات والنحدار العام لل�سطح وهبطت مندفعة 

من املرتفعات مكونة الأودية الرئي�سية .

وا�ستمرت عملية النحت الدائبة لهذه الأودية فرتات طويلة، 

ثم ا�ستمرت عمليات الإر�ساب النهرية لفرتات طويلة اإىل اإن 

بداأ اجلفاف يحل تدريجيًا على �سبه اجلزيرة العربية )�سقا،، 

1419هـ، �ص52(.

املائية يف  املجاري  نحت  بالغ يف  اأثر  النهرية  للتعرية  وكان 

قلب  يف  املدينة  فوقعت   ، النارية  وال�سخور  اللينة   ال�سخور 

لوادي  والتعرية  املائي  الت�سريف  عن  نتجت  حو�سية  منطقة 

العقيق ووادي احلم�ص وقناة  وكذلك العاقول ، بالرغم من انه 

يبعد عن مركز املدينة املنورة 14 كيلو مرتا ، فلم يحظ الوادي 

العو�سي  درا�سة  �سوى  جيومورفولوجية   جغرافية  بدرا�سة 

)2002م( لأحوا�ص الت�سريف بحو�ص  املدينة املنورة ومنها 

اأمانة  قبل  من  عام  ب�سكل  ودرا�سات  العاقول،   وادي  حو�ص 

وادي  حو�ص  ويعترب  للمياه  العامة  واملديرية  املنورة  املدينة 

العاقول منطقة مالئمة للبحث اجليومورفولوجي التي ت�ساعد 

على اأجناز البحث  من موقع وم�ساحه وظاهرات جغرافية.

ثانيًا: مشكلة البحث
الأ�سئلة  عن  الإجابة  اإىل  التو�سل  البحث  هذه  يحاول 

التالية:

- ماهو و�سع الوادي واهم املن�ساآت املقامة فيه ؟ 

- ما الهدف من اأقامه �سد وادي العاقول؟ 

- كيف ميكن زيادة الطاقة ال�ستيعابية لل�سد؟ 

وادي  مفي�ص  عن  الناجتة  ال�سيول  اإخطار  در  ميكن  هل   -

العاقول؟ 

- كيف يوؤثر الوادي على الن�ساط الب�سري والعمران ؟ 

- هل من املمكن ال�ستفادة من بحرية العاقول ؟     

ثالثًا: أهداف البحث
يهدف البحث اإىل معرفه ما يلي: 

وادي  حلو�ص  اجليولوجية  اخل�سائ�ص  على  التعرف   -

اجليولوجية  والرتاكيب  ال�سخور  نوع  حيث  من  العاقول 

للحو�ص.

- اأثر عنا�سر املناخ على حو�ص  وادي العاقول.

- التعرف على ال�سمات الت�ساري�سية واملورفومرتية حلو�ص 

وادي العاقول.

يف  املتمثلة  الب�سرية  الن�سطه  على  العاقول  وادي  اثر   -

)الزراعة- ال�سناعة (.

- التعرف على كيفية ال�ستفادة من املياه ال�سطحية واأماكن 

املياه اجلوفية.

رابعًا: أهمية  موضوع البحث
العاقول   وادي  حو�ص  درا�سة  يف  البحث  اأهمية  تكمن 

على  املناخ  عنا�سر  اثر  معرفه  وبالتايل  جيومورفولوجيا 

يف  املورفومرتية  التحليالت  من  وال�ستفادة   ، احلو�ص 

واأمكانيه   ، فيه  التي حتدث  والتغريات  الوادي  معرفة طبيعة 

ما  وهي   ، القت�سادية  الناحية  من  الوادي  من  ال�ستفادة 

يطلق عليها )اجليومورفولوجيا التطبيقية( ، وذلك من خالل 

ال�ستفادة من مياه الأمطار واملتمثلة يف املياه اجلوفية ، وهل 

ميكن ال�ستفادة من حجز املياه يف بحرية العاقول، كذلك يف 

الن�ساط الزراعي.

خامسًا: مصادر البحث
مت العتماد يف هذا البحث على عدة و�سائل تتمثل يف :

الت�سريف-  �سبكة  خريطة   - اجليولوجية   ( 1-اخلرائط 

خريطة ا�ستخدامات الأر�ص يف احلو�ص (.

الرياح،(  احلرارة،  )املطر،  وخا�سة  املناخية  البيانات   -2

املركز  البيئة  وحماية  لالأر�ساد  العامة  الرئا�سة  من 

ال�سنوي  الإح�سائي  والكتاب   ، والبيئة  لالأر�ساد  الوطني 

)1985م-2008م(. 

3- املراجع والكتب والدوريات.
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4- الدرا�سة امليدانية: اعتمد البحث على الدرا�سة امليدانية 

التي  الظاهرات  بع�ص  الوادي ومالحظة  زيارة  املتمثلة يف  

الب�سري  الن�ساط  على   التعرف  ،كذلك   فيها  املناخ  اأثر 

العمران.ملعرفة مدى  بالقرب من احلو�ص،ومراكز  املرتكز 

تاأثريها وتاأثرها باحلو�ص.

سادسًا: منهج البحث وإجراءاته 
حو�ص  تناول  حيث  املو�سوعي  املنهج  احلايل  البحث  اتبع 

اخل�سائ�ص  مثل   ، احلو�ص  بخ�سائ�ص  يتعلق  وما  العاقول 

الدرا�سة  املورفولوجية والت�ساري�سية واملناخية ،كما اعتمدت 

اإقليمًا  الت�سريف  حو�ص  باعتبار  الإقليمي  املنهج  على 

جيومورفولوجيا حمددًا بخط تق�سيم املياه ،ويت�سم بخ�سائ�ص 

مورفومرتية وهيدرولوجية.

اأن هناك  باعتبار  التحليلي  املنهج  البحث على  اعتمد  كما 

وحتليل  فهم  من  ولبد   ، احلو�ص  على  توؤثر  كثرية  عوامل 

ن�ساأة  اإ�سهام كل عامل منها يف  ، ومعرفة مدى  العوامل  هذه 

احلو�ص.

واعتمدت الطالبة على الأ�سلوب الكمي املعتمد على الأ�ساليب 

الإح�سائية للبيانات وحتليلها ، ملا لالأ�سلوب الكمي من نتائج 

اجلغرافية  الظاهرات  على  التاأثري  معرفة  يف  دقيقة  رقمية 

مبوقع الدرا�سة من خالل برنامج احلزم الإح�سائية اخلا�ص 

بع�ص  ، وذلك ل�ستخراج   )SPSS( بالدرا�سات الجتماعية

الربامج  هذه  خالل  من  ميكن  حيث  الإح�سائية  الأ�ساليب 

احل�سول على التحليالت الإح�سائية الب�سيطة واملعقدة التي 

ا�ستخدام  اإىل  بالإ�سافة   ، النتائج  ا�ستخال�ص  يف  ت�ستخدم 

والأ�سكال  الر�سوم  لإعداد   )  Microsoft Excel( برنامج

البيانية لعنا�سر املناخ .

سابعًا: الدراسات السابقة
يت�سح من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة  بان الوادي 

جغرافية  درا�سة  خالل  من  عام  ب�سكل  لدرا�سات   تعر�ض 

املدينة املنورة وهي:

1. درا�سة اخلطيب )1426 هـ( " الجتاه العام لتوزع امللوحة 

الهدف  وكان   " املنورة  باملدينة  ال�سطحية  اجلوفية  املياه  يف 

من هذه الدرا�سة اإىل حتديد النمط العام لتوزع ملوحة املياه 

التي  املناطق  وحتديد  املنورة،  املدينة  يف  ال�سطحية  اجلوفية 

حتتاج اإىل �سبط ومراقبة �سارمة ل�ستخدام املياه اجلوفية، 

وحتديد مناطق اأخرى مينع فيها ا�ستخدام هذه املياه وتوجيه 

اجلهات املعنية يف املدينة اإىل املناطق التي ميكن اأن ت�ستخدم 

، ومن  برنامج �سارم  املياه بطريقة معقولة �سمن  فيها هذه 

من  يعترب  والذي  العاقول  وادي  حو�ص  املناطق  تلك  �سمن 

�سمن املناطق الأكرث تركز لالأمالح.

الت�سريف  "اأحوا�ص  هـ(   1423 العو�سي)  درا�سة   .2

ال�سعودية)درا�سة  العربية  باململكة  املنورة  املدينة  بحو�ص 

درا�سة  الدرا�سة  هذه  من  الهدف  وكان  جيومورفولوجية(" 

للوديان  واجليومورفولوجيا  املورفومرتية  اخل�سائ�ص 

الرئي�سية بحو�ص املدينة ، بغية اإلقاء ال�سوء على اإمكاناتها، 

وقد هدفت الدرا�سة  لو�سع خطة من اأجل الرتقاء مب�ستوى 

التنمية يف هذا الإقليم.

املنورة"  املدينة  " ت�ساري�ص  ال�سريف  )1419(  3. درا�سة 

يف  عام  ب�سكل  الأودية  تناول  والإن�سان(   البيئة  كتاب  )يف 

املدينة املنورة،  وهو تناول الودية التي ت�سب يف حو�ص وادي 

العاقول ومنها اإىل وادي قنا .

راسة: ثامنا : منطقة الدِّ
 00،˚4039 طولَ  ي  خطَّ بني  العاقول  وادي  حو�ص  يقع 

15 24 ˚َ،00 25ْ  �سماًل، ويقع  40�سرًقا، وبني دائرتي عر�صَ 

رة )اجلانب  حو�ص وادي العاقول يف �سمال �سرقي املدينة املُنوَّ

وادي  حو�ص  ال�سمال  من  ه  َوَيُحدُّ املدينة،  حلو�ص  رقي  ال�سَّ

ة هرمة1 )كرماء(، واملدينة  قناة، ومن ال�سرق واجلنوب ًحرَّ

التَّ�سريف  اأحوا�ص  اأ�سغَر  احلو�ص  هذا  وُيَعدُّ  التَّوايل،  على 

رة، حيث تبلغ م�ساحة احلو�ص 554.38كلم²،  يف املدينة املُنوَّ

ويبُعد حو�ص وادي العاقول عن مركز املدينة 14كلم2 تقريًبا 

)العو�سي،2002م،�ص27(.

اإىل  ال�سرق  من  ا  عامًّ اًها  اجتِّ ئي�سي  الرَّ الوادي  وياأخذ 

جبل  من  وال�سمالية  رقية  ال�سَّ روافده  اإليه  وتنحدر  الغرب، 

الأو�سط  القطاع  ويجري  دايا،  الرَّ حمراء  وجبل  زريبة،  اأبو 

الفرائد  وجبل  تيم،  جبل  �سقِّ  فالق  على  الوادي  جمرى  من 

خدودي 
ُ
املُ�ستعر�سة على املجرى؛لذا فالوادي يف هذا القطاع اأ

ا  حو�سً يدخل  حتى  الغرب  ناحية  �سرَيُه  ُيوا�سل  ثم  املظهر، 

ب  ُمتَّ�سًعا )حو�ص الفرية(، ُيطلق عليه مفي�ص العاقول؛ فيت�سعَّ

يف  تتَّ�سع  ُبحريًة  لًة  ُم�َسكِّ دِّ  ال�سَّ اأمام  املياه  وتفي�ص  املجرى، 

خلف  ثانيًة  ي�سيق  املجرى  اأنَّ  غري  الأمطار،  �سقوط  موا�سم 

حتى  رة  املُنوَّ املدينة  ة  حَلرَّ ال�سمايل  اجلانب  ويلزم  دِّ  ال�سَّ
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نقطة التقاء جمرى وادي قناة جنوب غربي املطار)العو�سي، 

2002م، �ص9-8(.

رة  املُنوَّ املدينة  اأهل  عند  العاقول  وادي  حو�ص  وُيعرف 

كاإقليم  اأو  كمنطقٍة  ولكن  للحو�ص،  القدمي  دِّ  ال�سَّ بانتهاء 

املياه،وله  تق�سيم  بخطِّ  ٌد  حُمدَّ فهو  جيومورفولوجيا 

واملورفومرتية،  الهيدرولوجية  خ�سائ�سه  وله   ، بُّ منبٌع،وَم�سَ

ا من ال�سرق اإىل الغرب حتى جنوب  اًها عامًّ فياأخذ الوادي اجتِّ

غربي املطار عند التقاء جمرى وادي قناة، �سكل )1(.

ي  ُتغطِّ اللون،  ُبركانية ذات طبيعة وعرة، �سوداء  نات  ُمكوِّ ُيعرف بالالبات، هي عبارة عن  اأو ما  ات  1 ( احلرَّ

�سماًل   28-  )20-30( عر�ص  دائرتي  بني  احلجاز  �سل�سلة  يف  تام  بو�سوح  تظهر  الأر�ص  من  وا�سعة  م�ساحات 

)ال�سيد رجب،1979،�ص58(.

رة. �سكل رقم)1(: موقع حو�ص وادي العاقول بالن�سبة لالأحوا�ص يف املدينة املُنوَّ

رة- اإدارة الأودية وال�سيول. امل�سدر: اأمانة املدينة املُنوَّ

موارد المياه بالحوض
طحية اأ( املياه ال�سَّ

طحية باأنَّها املياه التي جتري يف �سكل اأنهار  تعرف املياه ال�سَّ

الوديان  يف  جتري  التي  املائية  املجاري  اأو  اجلريان،  دائمة 

ع لبع�ص الوقت يف  عاب عقب �سقوط الأمطار،والتي تتجمَّ وال�سِّ

دود،وُتعترب الأمطار امل�سدر الرئي�سي  املُنخف�سات واأمام ال�سُّ

رة باأمطارها القليلة والُفجائية  لهذه املياه، وتتميَّز املدينة املُنوَّ

ول  اجلريان  دائمة  اأنهار  بها  ُتوجد  ل  اإذ  املُنتظمة،  غري 

ا على �سكل  طحية فيها اإمَّ الُبحريات املائية العذبة، واملياه ال�سَّ

طح بعد  ك املياه الفائ�سة على ال�سَّ ان�سياب �سطحي، وهو حترُّ

على  وذلك  طحي،  ال�سَّ والتخزين  ر  والتَّبخُّ ب  بالتَّ�سرُّ الفاقد 

ا يف �سورة لت�سل اإىل امل�سيالت الدقيقة،  هيئة ُغ�ساٍء رقيٍق جدًّ

جتري  التي  املطرية  العوا�سف  عن  الناجتة  يول  ال�سُّ مياه  اأو 

ة  ملُدَّ ت يجري  املُوؤقَّ نوع من اجلريان  ة، وهو  الأودية اجلافَّ يف 

وتكرار حدوثها،وهذه  الأمطار  لكثافة  تبًعا  اأو طويلة  ق�سرية 
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يول غري ُمنتظمة، كما اأنها قليلة ن�سبيًّا؛ لقلَّة الأمطار. ال�سُّ

يول بالعوا�سف املطرية التي حتدث يف ف�سلي   وترتبط ال�سُّ

ال�ستاء والربيع وبع�ص اأ�سهر ال�سيف،اإلاأن اأمطار العوا�سف 

اأمطار  اأعظم من  ياتها  واأعنف، وكمِّ اأقوى  والربيعية  ال�ستوية 

يول التي جتري يف  ب ال�سُّ العوا�سف ال�سيفية، وهي التي ُت�سبِّ

ات  تة، فقد ت�سقط الأمطار على �سكل زخَّ الأودية ب�سورة ُموؤقَّ

ز املطر، وطول فرتة  ة دقائق؛ لذا ُيعترب تركُّ �سديدة، وتدوم لِعدَّ

طحي  ال�سَّ اجلريان  عملية  على  رة  املُوؤثِّ العوامل  اأهمَّ  �سقوطه 

التي  املن�ساآت  اأهمِّ  من  ولعلَّ  املطر،  ية  كمِّ اإجمايل  من  اأكرث 

اأقيمت على الوادي �َسدَّ العاقول)طلبة، 2002م، �ص 176(.

يف  ُت�سبُّ  التي  املياه  �ص41(اأن  1998م،  )ال�سريف،  ذكر 

دة، وهي: وادي العاقول، �سكل رقم )2(، تاأتي من اأودية ُمتعدِّ

اأبو   " وحلية  املل�ساء  القادم من جبل  لواء  وادي  1. حو�ص 

ة رهط، ثم يتَّجه نحو ال�سمال  غوي�سة " يف �سمال �سرقي َحرَّ

قاع  �سمال  يف  يفي�ص  حتى  الغرب،  ثم  الغربي،  وال�سمال 

العاقول، ثم اإىل قناة.

ثم  قاع ح�سو�ساء،  �سمال غربي  يبداأ من  وادي اخلنق   .2

يتَّجه نحو ال�سمال الغربي اإىل اإن يفي�ص يف قاع العاقول ُقرب 

مفي�ص وادي لواء.

ة  3. وادي البطان الذي ي�سرف من ال�سفوح ال�سمالية حَلرَّ

على  الواقعة  زريبة(  )اأبو  جلبال  اجلنوبية  فوح  وال�سُّ كرماء 

نحو  يتَّجه  ثم  املدينة-احلناكية،  اجلنوبية من طريق  اجلهة 

اإىل  َثمَّ  العاقول، ومن  اأن يفي�ص يف قاع  اإىل  اجلنوب الغربي 

قناة. 

وعند النظر اإىل وادي العاقول ُنالحظ اأن مياه الأمطار ل 

ياتها احلالية على حفر اأوديتها، واإمنا ترجع لفرتات  تقوى بكمِّ

احلقيقة  د  ُيوؤكِّ الذي  الأمر  الآن،  عليه  هي  ا  ممَّ رطوبة  اأكرث 

نت خالل فرتات مطرية يف اأواخر  العلمية التي تقول اإنها تكوَّ

ة ت�سيل يف بع�ص  ا يف الوقت احلايل فهي جافَّ البلي�ستو�سني،اأمَّ

اأجزائها املياه عقب �سقوط الأمطار.

4. وادي اأملحنني، ويرتفع من�سوب املياه يف الأودية ال�سابقة، 

العاقول  وادي  حو�ص  يف  املياه  من�سوب  حجم  على  ر  ُيوؤثِّ ا  ممَّ

اأثناء �سقوط الأمطار.

 �سكل رقم )2(: الأودية التي ت�سبُّ يف قاع وادي العاقول. 

يول. رة- اإدارة الأودية وال�سُّ امل�سدر: اأمانة املدينة املُنوَّ
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ولال�ستفادة من مياه الوادي ُعمل �َسدُّ العاقول الذي يخ�سع 

ية املُتخ�س�سة التي تتمُّ من خالل  را�سات الفنِّ لعديد من الدِّ

را�سات ما  ،ولعلَّ من اأهمِّ تلك الدِّ دِّ حتديد مواقع ونوعية ال�سَّ

يلي:

را�سات اجليولوجية لتحديد اأن�سب املواقع والتكوينات  1. الدِّ

لأ�سا�سيات  له  ة حتمُّ وقوَّ ثباته  د من  اأكُّ والتَّ فيه  اجليولوجية 

دِّ  دِّ يف كل الظروف، �سواء يف حالة امتالء ال�سَّ وج�سم ال�سَّ

للتخزين  احلو�ص  منطقة  ُمنا�سبة  من  د  اأكُّ والتَّ جفافه  اأو 

. دِّ وُمنا�سبتها للهدف من ال�سَّ

عة،  يول املُتوقَّ يات ال�سُّ را�سات الهيدرولوجية ملعرفة كمِّ 2. الدِّ

دِّ وحجم خمارجه تبًعا  د الطاقة التخزينية لل�سَّ ومن ثم حُتدَّ

يول فيه والغر�ص املُقام من اأجله  يات ال�سُّ حلجم الوادي وكمِّ

. دُّ ال�سَّ

وُبحريته  دِّ  ال�سَّ موقع  لتحديد  الطبوغرافية  را�سات  الدِّ  .3

وحدود حو�ص التخزين وما قد يوجد من عوائق اأو مناطق 

منخف�سة، ونحوها، والحتياطات الالزمة لتالفيها.

املنا�سب  املوقع  لتحديد  القت�سادية  اجلدوى  درا�سات   .4

املطلوبة،  التخزينية  للطاقة  تبًعا  دِّ  ال�سَّ وارتفاع  دِّ  ال�سَّ ونوع 

اأجله  من  �سُيقام  الذي  الغر�ص  حتقيق  ي�سمن  مبا  وذلك 

دُّ تبًعا حلجم الوادي، وموقعه، وطبيعة تكوينه. ال�سَّ

تنفيذ  على  يرتتَّب  قد  ما  ملعرفة  البيئية  الآثار  درا�سة   .5

النباتية  واحلياة  الوادي  لطبيعة  تغريُّ  اأو  اآثار  من  دِّ  ال�سَّ

واحليوانية فيه، وو�سع احللول املنا�سبة ملُعاجلة ما قد يوجد 

من اآثار)وزارة املياه والكهرباء(.

ق يتاألَّف قاعه من �سخور  6. اأن يكون للمنطقة خمرج �سيِّ

فوقها  ان  اخلزَّ اإقامة  هل  ال�سَّ من  ي�سبح  بحيث  �سلبة، 

بتكاليف اقت�سادية.

جانبية  خمارج  اأو  مفاي�ص  اإن�ساء  الإمكان  يف  يكون  اأن   .7

املياه  ارتفع من�سوب  اإذا  الزائدة  املياه  تعمل على ت�سريف 

املخزونة عن اأق�سى حدٍّ لها.

د من الطول الزمني لُعمر اخلزان؛ وذلك لتحديد  8. التاأكُّ

ر  ان وُتوؤثِّ ع �سنويًّا فوق قاع اخلزَّ وا�سب التي تتجمَّ يات الرَّ كمِّ

ان. بدورها يف �سعة اخلزَّ

انات يلزم درا�سة جميع ما ُذكر  دود واخلزَّ فعند اإن�ساء ال�سُّ

للمجاري  املائي  النظام  تف�سيليًة،ومعرفة  جيولوجيًة  درا�سًة 

ان  اخلزَّ حلماية  الالزمة  الوقاية  اتِّخاذ  ميكن  حتى  نف�سها 

�ص لالنهيار وجتنُّب امل�سكالت التكنولوجية الأخرى  من التَّعرُّ

ان)اأبو العينني، 1976م، �ص722(. املُرتبطة باإن�ساء اخلزَّ

رة،وهو  دود يف املدينة املُنوَّ ة ال�سُّ يختلف �َسدُّ العاقول عن بقيَّ

ة  احَلرَّ بركان  ثوران  نتيجة  ن  تكوَّ طبيعيٌّ  �َسدٌّ  الأ�سل  يف 

وادي  و�سط  الربكانية  التكوينات  654هـ،و�سد  عام  رقية  ال�سَّ

الوادي ب�سببها، وانحب�ست  قناة عند بدايته، وانقطع جريان 

دِّ  ال�سَّ يف  ذلك  بعد  اأحدثت  قد  يول  ال�سُّ ولكنَّ  خلفه،  املياه 

ن لها جمرى جديد يف اجلزء  �سقوًقا، ونتيجة لرتاكم املياه تكوَّ

اجلنوبي)رجب، 1997م، �ص72(.

رة ،  ل ال�سدود التي �سيدت يف املدينة املُنوَّ يعد �َسدُّ العاقول اأوَّ

ن�سئ عام 1370هـ، فُحجزت مياه الوادي لتغذية الآبار 
ُ
حيث اأ

الزراعية يف املنطقة، ثم اإن�ساء �َسدٍّ اآخر تبلغ �سعته مليون مرت 

مكعب.

ل  الأوَّ ليبقى  �سخٍم،  جديٍد  ب�سدٍّ  القدمي  دُّ  ال�سَّ ز  ُعزِّ ثم 

من  كبرية  ُبحرية  نت  تكوَّ املياه  لكرثة  حاله،ونظًرا  على 

مي)البليه�سي، 1402هـ،�ص227(، �سورة)1( و)2(. الطَّ

دِّ الطبيعي،  قوق يف ال�سَّ دُّ الآن على اأ�سا�ص مالأ ال�سُّ  ويقوم ال�سَّ

نت خلفه ُبحرية اإبعاد حو�سها 5×1 كلم، مبتو�سط ُعمق  فتكوَّ

م³،حالة  ماليني   10 نحو  املاء  من  يحجز  فهو  وبذلك  3م، 

امتالئه.

ية املياه اجلارية بلغ 3.25 مليون مرت   املتو�سط ال�سنوي لكمِّ

يول كانت يف عام 1984م،  ية ال�سُّ مكعب، واأكرث ال�سنوات يف كمِّ

طحي 14.4 مليون مرت مكعب،  حيث بلغ مقدار اجلريان ال�سَّ

ولال�ستفادة من موارد املياه يف الوادي اأن�سئ )�سد العاقول( 

 450 د  من نوع خر�ساين من اأجل التغذية، وقد بلغ طول ال�سَّ

1399هـ)طلبة،2002م،  عام  يف  مرًتا  بلغ11  بارتفاع  مرًتا 

�ص170( ، جدول )1(.
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نوع ال�سدا�سم ال�سد

الغر�ص 

من ال�سد

الرتفاع باملرتالطول باملرت

�سعة 

التخزين)م(³

تاريخ التنفيذ

التكلفة 

باملليون ريال

العاقول 

القدمي

حجري

حماية/

ا�ستعا�سة

غري معلوم2004،517،0000001370

العاقول 

اجلديد

خر�ساين

حماية/

ا�ستعا�سة

4501117،000000139417

جدول رقم )1( خ�سائ�ص �سد العاقول القدمي واحلديث

رة، د القدمي حلو�ص وادي العاقول الواقع �سمال �سرقي املدينةاملُنوَّ �سورة)1(:ال�سَّ

من ت�سوير الباحثة 1431/3/6هـ.

   امل�سدر: وزارة املياه والكهرباء- وكالة الوزارة ل�سئون املياه - اإدارة تنفيذ امل�سروعات

رت الطاقة التخزينية بـ)7( ماليني مرت مكعب، وكان  وُقدِّ

باملنطقة  اجلوفية  الآبار  تغذية  د  ال�سَّ هذا  اإقامة  من  الهدف 

يول، وقد اقرتحت اأمانة  دون الأخذ يف العتبار در اأخطار ال�سُّ

مُيكن  حتى  د  ال�سَّ هذا  على  تعديالت  اإدخال  رة  املُنوَّ املدينة 

ال�ستفادة منه يف احلماية من اأخطار ال�سيول، وتتمثَّل فيما 

يلي:

م  حتكُّ ابات  بوَّ وو�سع  د،  لل�سَّ اإ�سايف  مفي�ص  توفري   .1

لت�سريف املياه تكون يف نف�ص من�سوب قاع الوادي.

. ادِّ 2. زياد الطاقة ال�ستيعابية بزيادة ارتفاع احلائط ال�سَّ

العاقول  �سد  الوادي حتى  لهذا  التجميعية  امل�ساحة  ر  وُتقدَّ  

ة تدفُّق )1.700(م³/ث  بـ)13.000( كيلومرت مربع، وبقوَّ

ة تدفُّق )2.24( م³/ ث لدورة  يول كل)25( عاًما،وقوَّ لل�سُّ

رة- اإدارة الأودية  يول كل)50( عاًما)اأمانة املدينة املُنوَّ ال�سُّ

يول(. وال�سُّ

دِّ ما يلي: وكان الغر�ض من اإن�ساء ال�سَّ

د وتوفري املياه  1. ال�ستعا�سة للمياه اجلوفية يف منطقة ال�سَّ

د. لالآبار يف املناطق خلف ال�سَّ

ات  حمطَّ خالل  من  املناطق  لبع�ص  رب  ال�سُّ مياه  تاأمني   .2

دود. التنقية املُقامة على ال�سُّ

املُبا�سر  ي  بالرَّ الزراعية  لالأغرا�ص  ي  الرَّ مياه  تاأمني   .3

ي. دود عن طريق م�ساريع الرَّ للمناطق الزراعية خلف ال�سُّ

والفي�سانات،  يول  ال�سُّ اأخطار  من  والُقرى  املُدن  حماية 

واحلفاظ على اأرواح املواطنني ومُمتلكاتهم.
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د القدمي، رة على مقربة من ال�سَّ د اجلديد حلو�ص وادي العاقول الواقع �سمال املدينة املُنوَّ �سورة)2(:ال�سَّ

من ت�سوير الباحثة 1431/3/6هـ.

�سورة)3(:�سورة جوية ملوقع �سد العاقول )اجلديد/القدمي(

ب(املياه اجلوفية:

ال�سحاري؛  مناطق  يف  احلياة  ع�سَب  اجلوفية  املياه  ُتَعدُّ 

ل�ستزراع  الالزم  للماء  الوحيد  امل�سدر  هي  اجلوفية  فاملياه 

دائمة احلركة  ة،واملياه اجلوفية  ال�سحراوية اجلافَّ الأرا�سي 

وكذلك  حركتها،  اه  اجتِّ د  ويتحدَّ لها،  احلاوية  ال�سخور  يف 

�سرعتها، بالرتاكيب اجليولوجية التي مترُّ بها،وميكن التَّعرُّف 

على نوعني من املياه اجلوفية،الأول هو املياه املوجودة بالُقرب 

ال�سخور  يف  وا�سب  الرَّ يف  ُتختزن  التي  الأر�ص،  �سطح  من 

�سوبي  اأو يف الغطاء الرُّ �سوبية الفي�سية يف بطون الأودية،  الرُّ

املُفتَّت الناجت عن التجويف.

ُعمق  على  ُتختزن  التي  اجلوفية  املياه  هو  الثاين  والنوع 

كبري، وترجع اأنواعها اإىل امل�سادر الآتية:

ب مياه الأمطار، �سواء يف احلا�سر اأو يف املا�سي. 1. ت�سرُّ

انات ارتوازية اأو �سبه  2. ت�ساعد مياه حتت �سغط من خزَّ

قوق. ارتوازية خالل الفوالق وال�سُّ

ُمتاخمة  جوفية  انات  خزَّ من  جانبيًّا  املياه  ب  ت�سرُّ  .3

)عالم،1992،�ص246(.

اجليولوجي  بالرتكيب  يتها  وكمِّ اجلوفية  املياه  وجود  يرتبط 
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الأحوا�ص  من  العاقول  وادي  حو�ص  للمنطقة،وُيعترب  العام 

الوادي  يف  بات  الرت�سُّ �ُسمك  قلَّة  من  الرغم  �سوبية،وعلى  الرُّ

رقم)3(،  اجلوفية،�سكل  للمياه  مهمة  انات  خزَّ ل  ُت�سكِّ فاإنها 

يول  ال�سُّ وتكرار  الأمطار،  زيادة  مع  املياه  هذه  ية  كمِّ وتزداد 

الغربية  اجلهة  من  بالوادي  يحيط  الأودية،وكذلك  هذه  يف 

645هـ،وكذلك  بركان  ثوران  عن  الناجتة  البازلتية  ال�سخور 

الأجزاء اجلنوبية من خالل اخلريطة الطبوغرافية للمنطقة 

يتَّ�سح اأن عدد الآبار بلغ 27.

دة من الناحية   وُتعترب ال�سخور البازلتية من ال�سخور اجليِّ

ب فيها  قوق التي تت�سرَّ املائية، حيث تتميَّز بوجود امل�سام وال�سُّ

انات مائية مهمة. ل خزَّ املياه، ولهذا فهي ُت�سكِّ

ات من ال�سخور البازلتية فقط، بل من  ول تتاألَّف هذه احَلرَّ

مال،  والرِّ فلة،  والطَّ البازلتية،  ال�سخور  من  ُمتعاقبة  طبقات 

واحل�سبا.

العاقول دوًرا مهًما يف جتميع املياه  لذلك فقد لعب حو�ص 

اإىل  بالتايل  ى  اأدَّ والذي  املختلفة،  امل�سادر  من  اإليه  الواردة 

ة،  ن يف الطبقات اجلوفية للَحرَّ وجود خمزون مائي كبري تكوَّ

مياه  فازدادت  اجلوفية،  املياه  من�سوب  ارتفاع  اإىل  ى  اأدَّ ا  ممَّ

الآبار)كعكي، 1419هـ، �ص653(.

عادًة ما تكون املياه عذبة عند اأعايل الأودية، اإل اأن ُملوحتها 

ي قاع الوادي �سخور  ، ويف بع�ص الأحيان ُتغطِّ تزداد عند امل�سبِّ

نارية وطبقة غري �سميكة من احل�سى والرمال اخل�سنة التي 

للوادي،فتظهر  العام  النحدار  مع  بُي�سر  املياه  فيها  تن�ساب 

�ُسمك  يت�ساءل  وعندما  �سطحية،  مياه  �سكل  على  املياه 

ل املياه اإىل دون  طبقة احل�سى والرمال يف قاع الوادي تتحوَّ

ت�سل  الأر�سية حتى  الطبقات  �سريًعا يف  ب  وتت�سرَّ طحية  ال�سَّ

تظهر  فوقها،ثم  املياه  ع  تتجمَّ م�سامية  غري  اء  �سمَّ طبقة  اإىل 

بعد ذلك يف قاع الوادي عند قطاع اآخر اأقل بكثري من �ُسرعة 

وا�سب  الرَّ حركة  من  كثرًيا  طحية،واأ�سرع  ال�سَّ يول  ال�سُّ حركة 

�ص لتداخل  العذبة قد تتعرَّ املياه  الفي�سية الأكرث نعومًة،هذه 

قوق اأو طبقات الرمال،  مياه ماحلة قدمية عرب الفوالق وال�سُّ

ي اإىل ارتفاع ن�سبة ُملوحتها)عالم، 1992،�ص246(. ا ُيوؤدِّ ممَّ

اأن املياه اجلوفية يف حو�ص وادي العاقول من املياه  يتَّ�سح 

ملليغرام/  5000 من  اأكرث  فيها  امللوحة  ن�سبة  بلغت  املاحلة 

ًزا يف مياه اإحدى الآبار يف منطقة العاقول  لرت،واأن اأكرثها تركُّ

10090ملليغرام/لرت.

اجلوفية  املياه  �َسْحب  ازدياد  اإن  القول  البديهي  من  ولكن 

ُملوحة،  الأكرث  املائية  الطبقات  اإىل  الو�سول  اإىل  ى  اأدَّ قد 

ز  تركُّ اإىل  ي  ُيوؤدِّ ي،  الرَّ عمليات  يف  املياه  هذه  ا�ستخدام  واأن 

والتي  الزراعية،  بة  الرتُّ يف  طحية  ال�سَّ الطبقة  يف  الأمالح 

الأمطار  �سقوط  بعد  اجلويف  ان  اخلزَّ اإىل  اأخرى  ًة  مرَّ تعود 

)اخلطيب،2005،�ص100 و101(.

اأ�سلية  اأخرى  اأو بعبارة  اأن املُلوحة موروثة،  يتَّ�سح  من هنا 

زادت با�ست�سراء �سحب تلك املياه لأغرا�ص زراعية اأو �سناعية 

ان اجلويف يف املدينة اإىل  اأو ترفيهية، وقد يعود متلُّح مياه اخلزَّ

ة اأ�سباب؛ منها: عدَّ

بها  رملية ع�سفت  ُحبيبات  اأحياًنا  الأمطار حتمل  مياه  اإن 

تكون  ما  وغالًبا  املدينة،  اأدمي  اأخرى على  ًة  مرَّ لتُحطَّ  الرياح 

هذه احُلبيبات ماحلًة، فتزيد من ملوحة املياه اجلوفية بعد اأن 

ُتذيب قطرة املطر ملوحة هذه احُلبيبة لت�ستقر املياه املاحلة 

ان، وهذا ما يحدث يف معظم مناطق  فيما بعد يف هذا اخلزَّ

املدينة  حو�ص  منت�سف  اأن  اإىل  بالإ�سافة  ة،  اجلافَّ الأرا�سي 

يفر�ص  طحي  ال�سَّ اجلريان  نظام  واأن  نف�سها،  املدينة  ت�سغله 

�سحراوية،  قيعان  عرب  مُترَّ  اأن  املائي  التَّ�سريف  �سبكة  على 

بارتفاع  تتميَّز  القيعان  اأن  املعروف  ومن  العاقول،  قاع  مثل 

طحية، فتحمل مياه ال�سيول تلك الأمالح  ناتها ال�سَّ ُملوحة ُمكوِّ

داخل  ب  تت�سرَّ واإما  املدينة،  حو�ص  �سطح  على  لرت�سبها،اإما 

كما  الأعماق،  اإىل  طحية  ال�سَّ املياه  لتغلغل  ُم�ساحبة  الأر�ص 

باملدينة  التي حتفُّ  الربكانية  والتالل  البازلتية،  ات  احَلرَّ اأن 

بات ملحية،  ا حتتوي على ُمركَّ رة، والتالل اجلرانيتية اأي�سً املُنوَّ

ثمَّ  ومن  الأمالح،  تلك  اإذابة  على  الأمطار  مياه  تعمل  حيث 

�سوبي. نقلها اإىل احلو�ص الرُّ

جزًءا  رة  املُنوَّ للمدينة  �سوبي  الرُّ احلو�ص  يكون  اأن  وميكن 

اإبان  نت  تكوَّ بت�سريف خارجي،  تتمتَّع  ل  داخلية،  ُبحرية  من 

ع�سور مطرية، كما هو احلال يف ع�سر البالي�ستو�سني، وعادًة 

ل البحريات املُغلقة، مثل  ما يرتبط متلُّح املياه املحتجزة بت�سكُّ

البازلتية. ات  واحلرَّ الأودية  وجماري  اجلرانيتية،  التالل 

رة  املُنوَّ باملدينة  اجلوفية  املياه  يف  امللوحة  درجة  وتتزايد 

ل 133.3ملليغرام/كم)اخلطيب،2005،  اه �سرًقا مُبعدَّ بالجتِّ

�ص101 و102(.
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ثانًيا: العمران البشري
الب�سري يف  ال�ستقرار  لقيام  املوا�سع  اأف�سل  الأودية  ُتعترب 

طميية  تكوينات  من  حتتويه  ملا  ة  اجلافَّ ال�سحراوية  املناطق 

تتميَّز بوفرة املياه يف قيعانها و�سالحية ُتربتها للزراعة التي 

اأجله  من  قامت  الذي  ئي�سي  الرَّ القت�سادي  الن�ساط  ُتَعدُّ 

ر املياه يف الأودية،فاإن  املراكز العمرانية،وعلى الرغم من توفُّ

ياتها تختلف يف اأجزاء الوادي، فالأغلب توفُّرها يف و�سط  كمِّ

اأ�سفل  املياه،اأما  بقلَّة  الوديان  اأعايل  تتميَّز  الوادي،بينما 

رديئة  نوعيتها  اأن  اإل  كبرية،  بها  املياه  يات  كمِّ فاإن  الوديان 

تتميَّز بارتفاع ُملوحتها؛ لذا فاإن اجتذاب تلك الأودية للمراكز 

تها،ومن ثم  ية املياه املتوفرة ونوعيِّ العمرانية كان ُمرتبًطا بكمِّ

ع املراكز العمرانية يف اأوا�سط الوديان وتبعرثها  ُنالحظ جتمُّ

يف اأعاليها، اأما اأ�سفل الوادي فيندر وجود مراكز عمرانية.

معظم املركز العمرانية التي تقع على الأودية وروافدها قد 

املنطقة،فحي  يف  وروافده  الوادي  ا�سم  من  ا�سمها  اكت�سبت 

رة قد اكت�سب ا�سمه من خالل وقوعه  العاقول يف املدينة املُنوَّ

من  مقربة  على  احلي  هذا  ورافده،فيقع  الوادي  حو�ص  عند 

ئي�سي للحو�ص، وكذلك حي الدويخلة، جدول )2( املجرى الرَّ

بكرثة  العاقول  وادي  حو�ص  من  بالُقرب  الأرا�سي  وتتميَّز 

الأرا�سي  ال�ستواء،وت�سوية  �سبه  كة،وكذلك  املُفكَّ وا�سب  الرَّ

يف بع�ص املوا�سع التي ي�سهل احلفر، ودق اأ�سا�سيات املباين، 

ى اإىل بناء امل�ساكن بالقرب من الوادي، ونتيجة للقرب  ا اأدَّ ممَّ

�ص لل�سيول التي قد ت�سيب احلي ب�سكل  من الوادي فقد تتعرَّ

ُفجائي، ومن ثم ت�سيب العمران الواقع فوقها بالأ�سرار، فقد 

د  مت عمل خمارج لل�سيول يف حالة ارتفاع كمية املياه خلف ال�سَّ

لها لت�سريف تلك املياه. د على حتمُّ عن ُقدرة ال�سَّ

 وعند النمو العمراين بالقرب من الوادي روعي يف اختيار 

يول،  ال�سُّ خمارج  عن  الُبعد  ال�سكان  على  الأرا�سي  توزيع 

ر  ز ال�سكان بالقرب من الوادي كان من اأجل املياه وتوفُّ وتركُّ

ز م�ساكن بالقرب من جمرى  اخلدمات يف تلك املنطقة،وترتكَّ

امل�ساحة غري املبنيةاملناطق املُخططةامل�ساحة باملرت ²عدد ال�سكانا�سم احلي

10،000176939005501158،572779العاقول

782962905001916266،212401الدويخلة

جدول)2(: الأحياء الواقعة على جمرى حو�ص وادي العاقول.

رة- اإدارة التنمية الإقليمية. امل�سدر:اأمانة منطقة املدينة املُنوَّ

�سقوط  وعند  الو�سط،  الأجزاء  يف  ز  ترتكَّ الأعلى،ثم  الوادي 

ي  ا ُيوؤدِّ ي اإىل ارتفاع من�سوب املياه يف الوادي، ممَّ الأمطار ُيوؤدِّ

اإىل جتنب ال�سكن يف بطون الأودية، وعلى حواف الوادي، رغم 

يول  ال�سُّ ب�سب  وذلك  اجلوفية،  املياه  ر  وتوفُّ الرتبة،  خ�سوبة 

اإىل  الفجائية،بالإ�سافة  الأمطار  ت�ساحب  قد  التي  رة  املُدمِّ

للوادي  فاإن  الأودية،كذلك  من  العديد  فيه  ت�سبُّ  الوادي  اأن 

مراكز  فابتعدت  املياه  تغمرها  اأخرى  ت�سريف  اأحوا�ص 

العمران عن بطون الأودية وعلى الأطراف القريبة من الوادي 

ع على  بات تتجمَّ ملا يحمله الوادي عند �سقوط الأمطار من تر�سُّ

جوانب الوادي، �سكل رقم)3(.

جتعل  الوادي  جوانب  اأحد  على  بات  الرت�سُّ ع  تتجمَّ عندما 

ا، وذلك بفعل  ل اإىل اجلانب الأكرث انخفا�سً مياه الوادي تتحوَّ

ا اإىل مناطق حديدية، تارًكا  اجلاذبية، فيتحوَّل جمراه تدريجيًّ

وا�سب املختلفة حتجز املياه عن املجرى القدمي، وبالتايل  الرَّ

ر على املراكز العمرانية القائمة على �سفاف هذه الأودية،  ُتوؤثِّ

ما  ذلك،اأو  من  اأبعد  مناطق  يف  ال�سكن  اإىل  ي�سطرها  ا  ممَّ

ى الهجرة. ُي�سمَّ

املدينة  لها  �ست  تعرَّ التي  املُمطرة  العوا�سف  اأ�سدِّ  من 

من  الفرتة  خالل  الأخرية  الثالثني  ال�سنوات  خالل  رة  املُنوَّ

غزيرة  ُفجائية  اأمطار  �سقطت  حيث  يناير2005م،   24-22

تها يوم  ت ملدة ت�سل اإىل 48 �ساعة مت�سلة، وبلغت �سدَّ ا�ستمرَّ

38.4ملليمرتمن  �سقط  اليوم  ذلك  2005م،ففي  يناير   23

املطر يف ع�سرين دقيقة،اأي مبعدل 1.6ملليمرت يف الدقيقة، 

واحدة،وقد  �ساعة  يف  ملليمرًتا   52 الأول  اليوم  يف  و�سقط 

ملليمرًتا/  13 �سرعتها  بلغت  قوية  �سيول  ذلك  عن  نتج 

ومنها  باملياه،  الأودية  ثانية)طلبة،2005،�ص106(،وامتالأت 

مرًتا،  و15  اأمتار   10 بني  من�سوبها  وتراوح  العاقول،  وادي 

وفا�ست املياه عند �سدِّ العاقول واأغرقت املنازل الواقعة على 

واملوا�سي  والنخيل  املزارع  يول  ال�سُّ مياه  وجرفت  تيها،  حافَّ

وال�سيارات.
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�سباح �سلطان الفريدي  الجيومورفولوجيا التطبيقية لحوض وادى العاقول فى المدينة المنورة

ية  يول يف مناطق النحناءات، فتزيد كمِّ وتكمن خطورة ال�سُّ

�سخرية  ُمفتِّتات  من  ال�سيل  يحمله  ما  اإىل  بالإ�سافة  املياه 

قرب  املناطق،وكذلك  تلك  عند  الوادي  فيفي�ص  وروا�سب، 

الوادي من جبل تيم الواقع �سرق الوادي،وقد يحدث �سقوط 

وا�سب  الرَّ ية  كمِّ لل�سخور،وكذلك  وانزلقات  �سخرية  كتل 

يول، فعند  كة،فت�سقط يف الوادي وتنجرف مع ال�سُّ واملواد املُفكَّ

الوادي  جانب  على  املياه  تفي�ص  للوادي  النحناءات  مناطق 

بًة يف ذلك خطًرا لل�سكان واملزارع والطرق. ُم�سبِّ

خاطئة  فات  بت�سرُّ الأحيان  بع�ص  يف  ال�سكان  وُي�ساهم 

الأمطار  عن  الناجتة  والب�سرية  املادية  اخل�سائر  زيادة  يف 

من  وا�سعة  م�ساحات  وتغطية  املباين،  كثافة  وال�سيول،منها 

الأرا�سي، وخا�سة يف املدن، بالإ�سفلت، مما يزيد من احتمال 

حدوث في�سانات وجريان الأمطار على هيئة �سيول يف �سوارع 

احلي.

وكان للنمو العمراين بالقرب من حو�ص وادي العاقول كثري 

من ال�سلبيات التي اأثَّرت على نظافة البيئة يف احلو�ص، حيث 

تكرث املُخلَّفات من قبل ال�سكان، خا�سة اأنه اأقيمت بالقرب من 

�سقوط  اأثناء  ارها  زوَّ يكرث  عامة  حديقة  اجلديد  د  ال�سَّ موقع 

ى اإىل كرثة املُخلَّفات،بالإ�سافة  الأمطار واعتدال اجلو، مما اأدَّ

من  رقي  ال�سَّ اجلزء  يف  الأغنام  ُرعاة  ع  جتمُّ اأماكن  اإىل 

عاة حتى  الرُّ على  الأمانة  قبل  من  رقابة  لتوجد  احلو�ص،اإذ 

ل خطًرا  ُتزال اأماكنهم،اإذ تعرت�ص جمرى ال�سيل، وهذا ُي�سكِّ

الأمطار،  �سقوط  اأثناء  الأغنام  وُرعاة  احليوانات  على  كبرًيا 

ويوؤدي اإىل زيادة يف اخل�سائر الب�سرية واملادية.

رقي، عات ُرعاة الأغنام التي توجد بكرثة يف جمرى الوادي يف اجلزء ال�سَّ �سورة)3(: اأماكن جتمُّ

من ت�سوير الباحثة 1431/3/6هـ.
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د القدمي، من ت�سوير الباحثة 1431/3/6هـ. �سورة)4(: بع�ص الأحجار واملُخلَّفات من قبل ال�سكان خلف ال�سَّ

ثالًثا/ النشاط االقتصادي:
1( ال�صناعة:

لت خلفه ُبحرية لُتبقي املاء   عندما اأن�سئ �سدُّ العاقول ت�سكَّ

ه القدمي ب�سدٍّ  ز �سدُّ لفرتة طويلة، ولأهمية هذا الوادي فقد ُعزِّ

ل على حاله، ونظًرا لكرثة املياه التي  جديٍد �سخٍم، وبقي الأوَّ

مي تزيد م�ساحتها  نت ُبحرية عظيمة من الطَّ تاأتي للحو�ص تكوَّ

على ع�سرة كيلومرتات)كعكي،1419هـ،�ص654(.

يول  مي والطني الذي حتمله ال�سُّ متيَّزت الُبحرية بجودة الطَّ

بات  الرت�سُّ تلك  ا�ستخدمت  ثم  ومن  الأمطار،  نزول  اأثناء 

املنطقة،فن�ساأ  به  ت�ستهر  الذي  الفخار  �سناعة  يف  الطينية 

عام  منذ  رة  املُنوَّ املدينة  يف  الأحمر  للطوب  امليمنى  م�سنع 

1400هـ، وم�سنع ال�سراط بالقرب من حو�ص وادي العاقول، 

د،  ال�سَّ خلف  املوجود  الطيني  القاع  ا�ستغالل  اإىل  ى  اأدَّ ا  ممَّ

ت اإىل التَّغريُّ  يات كبرية بغر�ص ال�سناعة اأدَّ فعملية جرف كمِّ

يف ال�سكل اجليمورفولوجي للحو�ص.

ويتم ا�ستخراج الطني املُ�ستخدم يف �سناعة الطوب الأحمر 

رة بجوار امل�سنع،  املُنوَّ باملدينة  العاقول  والقرميد1  من وادي 

حيث يتم جتميعه ب�ساحات كبرية، وُي�ساف اإليه ن�سبة من الرمل 

ًدا حتى ُي�سبح ُمتجان�ًسا. الناعم، ثم ُيخلط املزيج خلًطا جيِّ

ينتج الطوب الأحمر والقرميد من مادة الطني، وقد عرفه الإن�سان 

منذ القدم، حيث مت ا�ستخدامه يف بناء م�سكنه، ويف �سناعة الآنية، 

ولقد ك�سفت احلفريات الأثرية عن وجود اآنية فخارية تعود اإىل اآلف 

ر  توؤثِّ ومل  �سليمة،  بخ�سائ�سها  حمتفظة  ظلت  ذلك  ومع  ال�سنني، 

فيها عوامل الطبيعة، كما اأن مادة الفخار ُتقاوم الأمالح املوجودة 

والقرميد  الأحمر  الطوب  مزايا  من  املاحلة،واإن  واملياه  الرتبة  يف 

ب الرطوبة، وعزله للحرارة  ة وزنه، وُمقاومته لت�سرُّ له، وخفَّ قوة حتمُّ

ال�سنني،  اآلف  بخ�سائ�سه  واحتفاظه  بنائه،  و�سهولة  وال�سوت، 

لتطوير  القدم،و�سعى  منذ  بنائه  يف  ي�ستخدمه  الإن�سان  جعل  ما 

http ://www.siratco.املوجودة التقنيات  باأحدث  �سناعته 

com/manu_ar.htm )�سركة ال�سراط ال�سعودية(.
ويوجد عديد من امل�سانع بالقرب من حو�ص وادي العاقول، 

امليمني  الأحمر،وم�سنع  للطوب  ال�سراط  )م�سنع  وهي 

اأكرث هذه امل�سانع  للطوب الأحمر، وم�سنع بن لدن(، ولعل 

اأثًرا على الوادي م�سنع امليمني للطوب الأحمر.وتزداد كمية 

اجم  ية اإنتاج امل�سنع، بل اإن التَّلوُّث النَّ املُخلَّفات كلما زادت كمِّ

عن خُملَّفات م�سنع امليمني للطوب الأحمر، �سورة)5(،وميتد 

حتى املجاري الفرعية للحو�ص الذي يعرت�ص طريق ال�سيول، 

ي اإىل تلوُّث مياه الأمطار، وخا�سًة اجلوفية.  ومن ثم ُيوؤدِّ

)1(   ي�سنع القرميد من مادة الطني حتتوي على جمموعه �سليكات ورمل ومادة �سمغية ودرجة حرارة عالية ومادة عازلة للحرارة والرطوبة بعك�ص 

الطوب الأحمر غري مقاوم للربودة ويحتفظ بدرجات حرارة عالية
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�سورة )5(:م�سنع ال�سراط لإنتاج الطوب الأحمر بالقرب من حو�ص العاقول،

من ت�سوير الباحثة 1431/3/6هـ.

�سورة)6(: خُملَّفات م�سنع امليمني داخل جمرى حو�ص وادي العاقول،

من ت�سوير الباحثة 1431/3/6هـ.

2(الزراعـــة:

م�سادر  من  اجلوفية  واملياه  يول  وال�سُّ الأمطار  مياه  ُتعترب 

املياه لالزمة لقيام عملية الزراعة، لذلك كان الرتكيز الأكرب 

للقيام الزراعة ُقرب الأودية،وعلى �سفافها، واأقيم على وادي 

دِّ درء اأخطار  العاقول �سدُّ العاقول، فكان الهدف من هذا ال�سَّ

وتغذية  الزراعة  يف  املياه  هذه  ا�ستغالل  وتنظيم  الفي�سان 

انات اجلوفية. اخلزَّ

واملناطق   ،
ٍ
عام ب�سكٍل  رة  املُنوَّ املدينة  يف  الزراعة  وتعتمد 

الزراعية القريبة من الأودية ب�سكٍل خا�ٍص على مياه الأمطار 

ا كم�سدر اإ�سايف ي�ستغله  ا جدًّ يول، فُتعترب م�سدًرا مهمًّ وال�سُّ

املزارعون لريِّ مزروعاتهم عندما تهطل الأمطار؛ فقد حر�ص 

وب�ساتينهم،  مزارعهم  ال�سيول  مياه  تغمر  اأن  على  املزارعون 

خ�سوبته  جتديد  يف  مي  الطَّ من  ال�سيول  حتمله  ملا  وذلك 

ب�ساتينهم واأرا�سيهم، �سورة)7(، و�سورة)8(.
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املياه  م�سادر  تغذية  على  يول  وال�سُّ الأمطار  مياه  تعمل   

موا�سم  يف  كبريًة  زيادًة  الآبار  مياه  تزيد  ولذلك  اجلوفية، 

يول، وتقل ب�سكل كبري لدرجة جفاف بع�سها متاًما  املطر وال�سُّ

يف موا�سم اجلفاف.

فاإن  يول،  ال�سُّ ملياه  املزارعون  ُيوليها  التي  لالأهمية  ونظًرا 

لديهم اأنظمة واأعراًفا توارثوها عرب مئات ال�سنني حتكم توزيع 

ات  يول داخل املزارع،فعندما تهطل الأمطار على احلرَّ مياه ال�سُّ

ى  ع من الوادي عرب جماٍر اأ�سغر ُت�سمَّ ع يف الأودية وتتوزَّ تتجمَّ

ال�سرائع، وكل �سريعة ي�سرتك بها عدد من املزارعني،وعندما 

�سغرية  بوابة  عرب  املياه  تدخل  مزرعة  كل  ال�سريعة  حُتاذي 

مبنية من الأحجار)الفوزان، 1418هـ، �ص304(.

را�سة امليدانية جند اأن املزارع ُوجدت وبكرثة  ومن خالل الدِّ

يف القطاع الأو�سط للحو�ص خلف القاع الطيني يف اجلزاأين 

الوادي،�سكل  من م�سبِّ  للحو�ص،وبالقرب  رقي  وال�سَّ الغربي 

عن  الوادي،وذلك  مياه  على  الزراعة  )3(،واعتمدت  رقم 

ز  وتركَّ الوادي،  يف  الزراعة  الآبار،وتنوَّعت  مياه  �سخِّ  طريق 

البع�ص على زراعة اخل�سراوات.

د خ�سوبتها مع كل ف�سل مُمطر، وهي  ُتربة الوادي ُتربة جُتدِّ

دًة بالجنراف نتيجة  ُتربة غرينية،ولكنها غالًبا ما تكون ُمهدَّ

قطاعاتها  يجعل  مما  الأمطار،  غزيرة  الف�سول  يف  يول  ال�سُّ

عن  البعيدة  املزارع  اإىل  تنقل  ما  وغالًبا  �سغرية،  اأ�سية  الرَّ

الأودية.

رقية من احلو�ص،  �سورة )7(: مزارع اأقيمت بالُقرب من احلو�ص يف اجلهات ال�سَّ

من ت�سوير الباحثة 1431/3/6هـ.

ات لريِّ الأرا�سي الزراعية الواقعة يف اجلهة الغربية للحو�ص، �سورة)8(: ا�ستخدام م�سخَّ

من ت�سوير الباحثة 1431/3/6هـ.
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را�سة. �سكل رقم )3(: مواقع املناطق ال�سكنية واملناطق الزراعية والآبار مبنطقة الدِّ

.)NG37-15( رة رقم امل�سدر:هيئة امل�ساحة اجليولوجية ال�سعودية - لوحة املدينة املُنوَّ

الواقع يف �سمال  اأن حو�ص وادي العاقول  ا �سبق  يتَّ�سح ممَّ

املدينة(،  حلو�ص  رقي  ال�سَّ )اجلانب  رة  املُنوَّ املدينة  �سرقي 

ه من ال�سمال حو�ص وادي قناة، ومن ال�سرق واجلنوب  ويُحدُّ

املدينة  اأحوا�ص  �سمن  يقع  رة،  املُنوَّ واملدينة  هرمة  تا  حرَّ

رع العربية، لذا ارتبط بناوؤه بالأحداث  رة التي ت�سغل الدِّ املُنوَّ

باملدينة  العاقول  وادي  حو�ص  ن�ساأة  اجليولوجية،وارتبطت 

ت  �سقَّ التي  رة  املُتحجِّ ة  الربكانيَّ احلمـم  من  ب�سـدٍّ  رة  املُنوَّ

طريقها نحو ال�سمال الغربي.

من  ال�ستفادة  منها  ميكن  التي  ال�ستخدامات  دت  وتعدَّ

املياه،  م�سادر  من  ال�ستفادة  وهي  العاقول،  وادي  حو�ص 

منمياه  ال�ستفادة  ولعلَّ  وال�سناعة،  وال�سياحة،  والزراعة، 

ر تلك ال�ستخدامات.  حو�ص وادي العاقول تت�سدَّ

طريق  عن  دود  لل�سُّ ال�سيانة  عملية  تتم  اإن  يجب  لذلك 

دود وت�سغيلها، والتي  �سركات متخ�س�سة يف اأعمال �سيانة ال�سُّ

ومرافقها  دود  لل�سُّ ة  املُ�ستمرَّ الدورية  ال�سيانة  باأعمال  تقوم 

الإنارة؛ لتكون جاهزًة ب�سفة  واأعمال  ابات، واملحاب�ص،  كالبوَّ

دود  بال�سُّ املياه  منا�سيب  ملُتابعة  لني  ُم�سغِّ تعيني  مع  ة  ُم�ستمرَّ

ب�سفة يومية، وفتح خمارجها طبًقا لربامج الت�سغيل املقررة 

واإزالة  التخزين  اأحوا�ص  تنظيف  على  العمل  وكذلك  لها، 

ال�سيانة  اأعمال  واإجراء  يول  ال�سُّ وخُملَّفات  �سوبيات،  الرُّ

مُبتابعة  وذلك  ُمالحظات،  من  ُيوجد  ما  لإ�سالح  الطارئة؛ 

واملديريات  والكهرباء،  املياه  وزارة  يف  املُخت�سني  واإ�سراف 

هيدرولوجية  دار�سات  اإعداد  وكذلك  لها،  التابعة  والفروع 

ة، ودرا�سة خرائط الطق�ص واملناخ اأثناء  للوادي ب�سفة ُم�ستمرَّ

خا�سًة  كبري،  ب�سكل  املياه  ا�ستنزاف  وعدم  الأمطار،  �سقوط 

زيادة  يف  الأمالح  ز  تركُّ ي  ُيوؤدِّ ل  املُزارعني،حتى  ِقَبل  من 

على  ة  ُم�ستمرَّ رقابة  و�سع  يجب  املنطقة،كما  يف  بخات  ال�سَّ

الوادي،وت�سافر جهود الأمانة ووزارة الزراعة واملياه، والدفاع 

اإزالة  اإىل  بالإ�سافة  فيها،  عبث  اأو  اعتداء  اأي  ملنع  املدين، 

جميع العقبات التي تعرت�ص م�سار الوادي من �سخور كبرية، 
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ي اإىل تكوين حاجز يف جمرى  وروا�سب اأحجامها كبرية قد ُتوؤدِّ

يات والأحداث عليه. احلو�ص، وُمراقبته الوادي من التَّعدِّ

كذلك ل ُبدَّ من الهتمام بنظافة جمرى الوادي، وعدم رمي 

ي اإىل تلوُّث املياه داخل  املُخلَّفات مبجاري الأودية التي قد ُتوؤدِّ

احلو�ص مع اإبراز لوحات توعوية اإر�سادية متنع رمي املُخلَّفات 

يف بطون الأودية، وتغرمي امل�سانع التي تقوم برمي خُملَّفاتها 

داخل احلو�ص.

حتى  الوادي  من  القريبة  طات  للُمخطَّ درا�سة  ر  توفُّ يجب 

احلو�ص،  من  القريبة  وخا�سة  ال�سكنية،  الأحياء  �ص  تتعرَّ ل 

ية. لفي�سانات كبرية واأ�سرار ب�سرية ومادِّ

الخاتمة )النتائج والتوصيات(:
اخلروج  ميكن  العاقول  وادي  حو�ض  درا�سة  خالل  من 

بالنتائج التالية:

1. يقع حو�ص العاقول �سمن اأحوا�ص املدينة املنورة والتي 

اجليولوجية  بالإحداث  بناوؤه  ارتبط  لذا  العربي  الدرع  ت�سغل 

التي تعر�ست لها املنطقة.

املدينة  �سرق  �سمال  يف   العاقول  وادي  حو�ص  يقع  كما   .2

املنورة )اجلانب ال�سرقي حلو�ص املدينة ،و يحده من ال�سمال 

واملدينة  واجلنوب حرتا هرمه  ال�سرق  ومن  قنا  وادي  حو�ص 

املنورة.

من  ب�سـّد  املنورة  باملدينة  العاقول  وادي   حو�ص  ن�ساأة   .3

احلـمم الربكانّية املُتحّجرة والتي �سقت طريقها نحو ال�سمال 

الغربي.

اإىل  ال�سرق  من  عاما  اجتاها  الرئي�سي   الوادي  ياأخذ   .4

جبل  من  وال�سمالية  ال�سرقية  روافده  اإلية  وتنحدر  الغرب 

الأو�سط  القطاع  الردايا،ويجري  حمراء  وجبل  زريبة  اأبو 

الفرائد  وجبل  تيم  جبل  �سق  فالق  على  الوادي  جمرى  من 

امل�ستعر�سة.

5. يتمثل ابرز اللتواءت املقعرة يف حو�ص املدينة  يف التواء 

القطاع  كيلو يف   10 م�سافة حوايل  الذي ميتد  الفرية  حو�ص 

الأدنى من حو�ص وادي العاقول.

العاقول من جمموعه من ال�سخور  6. يتكون حو�ص وادي 

حلبان   تكوين  يف  متمثلة  الكامربي  ماقبل  :�سخور  وهي 

وجرانيت وجرانوديورايت  ،تكوينات الزمن الثالثي والرباعي 

ورمال   وخباري  �سباخ  الرباعي  وتكوين  واأند�سايت   بازلت 

كرماء  حلرة  التابعه  البازلتية  التكوينات  ولعل  وطني  وطمي 

هي الأكرث يف احلو�ص حيث بلغت ن�سبتها %52.

7. ي�سرى حو�ص وادي العاقول  ب�سكل متوازي مع م�ساحه 

احلو�ص  من حيث الطول والعر�ص.

وادي  حلو�ص  ال�سكل  خ�سائ�ص  درا�سة  خالل  من   .8

وال�ستطالة  لال�ستدارة  اقل  قيمًا  �سجل  انه  يالحظ  العاقول 

مرحلة  يف  لزال  احلو�ص  هذا  اإن  يعنى  مما  ال�سكل  وعامل 

متاأخرة من دورة التعرية وبقيت انحدارات ال�سطح واأرا�سي 

ما بني الوادي حادة، وكم املادة ال�سخرية الذي ينتظر دوره 

للحو�ص  الوعورة  درجة  فان  كذلك  كبري،  والنقل  النحت  يف 

اإىل  ذلك  يرجع  مرتفعه  الت�سريف  كثافة  وتعترب  منخف�سة 

�سغر م�ساحه احلو�ص و من املعروف اأن قيمة الوعورة ترتفع 

عند زيادة ت�سر�ص احلو�ص اإىل جانب زيادة اأطوال املجاري . 

كذلك قلة انحداره لن املرياث البنيوي الذي ت�سكل يف املا�سي 

كان �سببًا حقيقًا يف ا�ستقامة جمراه الأو�سط ، وا�ستواء جمراه 

الأدنى فعك�ص ذلك على انتظام قطاعه الطويل. 

عن  عبارة  العاقول  �سد  خلف  ت�سكلت  التي  بحرية  اأن   .9

التكوينات الربكانية فكان غري  اأ�سا�سًا من خالل  نتج  حو�ص 

منتظم الإبعاد.

ال�ستفادة  منها  ميكن  التي  ال�ستخدامات  تعددت   .10

املياه  م�سادر  من  ال�ستفادة  وهي  العاقول  وادي  حو�ص  من 

مياه  من   ال�ستفادة  ولعل  وال�سناعة  وال�سياحة  والزراعة 

حو�ص وادي العاقول تت�سدر تلك ال�ستخدامات. 

)الأودية  العاقول  وادي  حو�ص  ون�ساأة  تكوين  يرجع   .11

اجلافة( اإىل اأواخر الزمن الثالث )ع�سر الباليو�سني( حيث 

الفرتات  خالل  خا�سة  ن�سطة  املائية  التعرية  عمليات  كانت 

املطرية التي جاء ت يف ع�سر الباليو�سني وبع�سها يف اأواخر 

ع�سر البالي�ستو�سني.

التوصيات:
1. يجب اإن تتم عملية ال�سيانة لل�سدود عن طريق �سركات 

تقوم  والتي  وت�سغيلها  ال�سدود  �سيانة  اإعمال   متخ�س�سة يف 

باأعمال ال�سيانة الدورية امل�ستمرة لل�سدود مرافقها كالبوابات 

الإنارة لتكون جاهزة ب�سفه م�ستمرة  مع  واإعمال  واملحاب�ص 

يومية  ب�سفة  بال�سدود  املياه  منا�سيب  ملتابعه  م�سغلني  تعيني 

وكذلك  لها  املقررة  الت�سغيل  لربامج  طبقا  خمارجها  وفتح 

الر�سوبيات  واأزاله  التخزين  اأحوا�ص  تنظيف  على  العمل 

لإ�سالح  الطارئة  ال�سيانة  اإعمال  واإجراء  ال�سيول  وخملفات 
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ما يوجد من مالحظات وذلك مبتابعه واإ�سراف املخت�سني يف 

وزارة املياه والكهرباء واملديريات والفروع التابعة لها.

م�ستمرة،  ب�سفه  للوادي  هيدرولوجية  دار�سات  اأعداد   .2

ودرا�سة خرائط الطق�ص واملناخ اأثناء �سقوط الأمطار.

قبل  من  خا�سة  كبري  ب�سكل  املياه  ا�ستنزاف  عدم   .3

املزارعني  حتى ل يوؤدي تركز الأمالح يف زيادة ال�سبخات يف 

املنطقة . 

معلم  وجعلها  للحو�ص  املجاورة  باملنطقة  الهتمام   .4

�سياحي خا�سة وجودها قرب احلرات التي يعود اإن�ساءها اإىل 

عام 654هـ.

5. و�سع رقابة م�ستمرة على الوادي  وت�سافر جهود الأمانة 

و وزاره الزراعة واملياه والدفاع املدين ملنع اأي اعتداء اأو عبث 

م�سار  تعرت�ص  التي  العقبات  جميع  اأزلة  اإىل  بالإ�سافة  فيها 

اإحجامها كبرية قد توؤدي  الوادي من �سخور كبرية وروا�سب 

من  الوادي  ومراقبته  احلو�ص  جمرى  يف  حاجز  تكوين  اأي 

التعديات و الإحداث علية  .

املخلفات  رمي  وعدم  الوادي  جمرى  بنظافة  الهتمام   .6

مبجاري الأودية التي قد توؤدي اإىل تلوث املياه داخل احلو�ص 

يف  املخلفات  اإلقاء  متنع  اإر�سادية  توعويه  لوحات  اإبراز  مع 

بطون الأودية، وتغرمي امل�سانع التي تقوم بذلك.

7. اإن تكون هناك درا�سة للمخططات القريبة من الوادي 

حتى ل تتعر�ص الإحياء ال�سكنية وخا�سة القريبة من احلو�ص 

لفي�سانات كبرية واإ�سرار ب�سرية ومادية.

8. تثبيت حدود الوادي مبنا�سيب لتكون معروفة و وا�سحة 

املناطق  تكرث  حيث  الأو�سط  القطاع  يف  وخا�سة  للجميع 

الزراعية.

9. اإبالغ اجلهات املعنية باإ�سدار �سكوك التمليك اأو رخ�ص 

وعدم  الدقة  لتوخي  ال�سكنية  املخططات  ت�سديق  اأو  الإن�ساء 

تقدمي م�ساعدات اأو خدمات اأو قرو�ص للمزارع التي تن�سا على 

جماري احلو�ص.

10. منع اعتماد اأي خمطط األ بعد التاأكد من عدم وجود 

خطر عليه من ال�سيول، واإعطاء اأولوية خا�سة ملن�ساآت ت�سريف 

املخططات  اعتماد  عند  والعبارات  كالقنوات  ال�سيول  مياه 

اجلديدة

اجلهة  يف  املوجودة  والإبل  الأغنام  رعاة  اأماكن  اأزاله   .11

ال�سرقية داخل احلو�ص حفاظًا عليها.

12. اإغالق الطرق اإيل متر داخل احلو�ص ومنع املرور بها 

اإثناء مو�سم �سقوط الأمطار وخا�سة الطرق الغري معبدة .

يف  جتاري  اأو  �سكني  خمطط  اأي  اإن�ساء  عدم   .13

جماري الأودية وممرات ال�سيول والأخذ بالعتبار تاأثري تلك 

تكرار  ملنع  وذلك  م�ستقبال  ال�سيول  جماري  على  امل�سروعات 

خماطر ال�سيول اجلارفة كما حدث يف عام 2005م. 
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