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 :مقدمة

شهدت المملكة العربيةة السةعودية خةالل العقةود األربعةة الماضةية نمةوا وا دهةارا     

 االقتصةاديةاتنمويةة الزراعيةةا العمرانيةةا الصةناعيةا ميع المجةاالت الوتطورا في ج

والنقةل والمواصةالتا وريرهةا  الترفيهيةاالسياحيةا  الصحيةاالتعليميةا ا االجتماعية

نسةمة  177ا339ا6 مةن سكان المملكةة  ادو. والخدمات العامة البشرية األنشطةمن 

لةديموجرافي حسب نتائج البحث ا نسمة 20993901إلى  (1961)هـ 1091في عام 

م 2336/ هةةـ1129الةةذي قامةة  بةةة مصةةلحة اإلحصةةاءات العامةةة بالمملكةةة فةةي عةةام 

 . ( 1103 امصلحة اإلحصاءات العامةا و ارة االقتصاد والتخطيط)

شةكل و الميةاه الطلةب علةى  يةادةسةكانها  ونمةو العةام المملكة تطورحب وقد ص       

ض اانخفةنةتج عةن ذلة  و .ديةجدة التا وهي مةوارد محةدودعلى الموارد المائية اضغط

  جفةا وبعة  المنةا ا الزراعيةة مةن المملكةةمنسوب المياه السطحية والجوفية فةي 

ك ويختلف اسةتهال. المنتشرة في المملكة الدائمة والموسمية الينابيع السطحيةالعيون و

 .ومن منطقة ألخرى من منا ا المملكة ألخرمن قطاع القطاعات التنموية للمياه 

أثةر التنميةة الشةاملة التةي حصةل  فةي المملكةة خةالل معرفةة  إلةى دف البحةثيه       

اتخاذهةا للمحافظةة التي يمكن  والسبل واإلجراءات .المياه في الماضية العقود األربعة

ث ولتحقيةةةا ذلةةة  يسةةةتعرض البحةةة .فةةةي المملكةةةة هالحةةةد مةةةن اسةةةتهالكوا علةةةي الميةةةاه

بعةة  القطاعةةات وا رولوجيةةةالخصةةائص الطبيعيةةة الجيولوجيةةة والجغرافيةةة والهيد

الموا نةةة المائيةةة  اكمةةا ينةةاق علةةى مصةةادر المياه ومةةدى أثرهةةا التنمويةةة فةةي المملكةةة

 وإمكانيةة التوفيةا بينهمةاا والخةروت بنتةائج وتوصةياتفي المملكة والموا نة الغذائية 

 .المحافظة على المياه وتنمية مصادرها تساهم في

ة علميةة فةي مجالةة وان يسةاهم فةي معالجةة ويأمل الباحث أن يكون في البحةث إضةاف 

 . مشكلة المياه في المملكة

 وهللا الموفا والمعين             
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 :العربية السعودية للمملكةالخصائص الجيولوجية والجغرافية : أوال

 : والمساحة الموقع 

وتشةغل  عامليون كيلومتر مرب2وتبلغ مساحتها نحو  تقع المملكة في جنوب ررب قارة أسياا     

 (.2هـا ص1119و ارة الزراعة والمياها) من شبة الجزيرة العربية% 93نحو 

 : السكان

 هـ1126عام التعداد العام للسكان في حسب  نسمة 22760609نحو  عدد سكان المملكةيبلغ     

 .(هـ1126و ارة االقتصاد والتخطيطاتعداد  مصلحة اإلحصاءات العامةا) 

 : أهمية المملكة

دول فةي الشةمال و وربةالكة أهمية جغرافية لموقعهةا المتميةز بةين دول البحةر المتوسةط وأمللم    

 دينيةاوأهمية . في الغرب وإفريقياا وبين أسيا في الشرق في الجنوب جنوب وجنوب شرق أسيا

المشةاعر و األمةاكنوبهةا  .ومنهةا شةع اإلسةالم علةى العةالم بةالقرانعلةى أرضةها الةوحي  نزلفقد 

وأهميةةة  .اآلثةةار التاريخيةة اإلسةةالمية وللفتةرات السةةابقة لهةامكةة والمدينةةة المنةورة ومقدسةة فةةي ال

حيث تمتل   االغا بيعية كالبترول ورض المملكة من ثروات  أبا ن  اقتصادية لما يحتوي علية

الثةروات الطبيعيةة األرضةية هذا إلةى جانةب المةوارد و .العالم ل فيللبترو احتيا يكبر أالمملكة 

 .األخرى

 :جيولوجية المملكة

 :هماو امختلفين في خصائصهما الطبيعية تتكون المملكة جيولوجيا من قسمين         

  :( العربي الدرع) إقليم الكتلة الصلبة القديمة  -1

% 26أي نحو  2كم  713333قدر مساحتة بنحو ت  وا المملكة يشغل الجزء الغربي من        

صةخور مةن  ةوتتةألف أرضة. (03اص1119الميةاها و ارة الزراعةة و) المملكةة مةن مسةاحة

بركانيةة مةن العصةرين الثالةث ت مسةكوبا طي مساحات واسعة منةتغومتحولةا صلبة نارية و

الهضاب ا والعربي منطقة المرتفعات الغربية ويشمل إقليم الدرع. بالحراتتعرف وا والرابع

 . الغربية والقسم الغربي من هضبة نجد بما فيها من مرتفعات
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  :(الرف العربي )  الصخور الرسوبيةإقليم  -2

ويشةغل  ايمتد حتى الخليج العربةي فةي الشةرقو اى الشرق من إقليم الدرع العربييقع إل      

فيةةا  ترسةب وقةد  .القةديم جزءا مةن قةاع بحةر تيةث وقد كان . من مساحة المملكة% 60نحو 

تتكون مةن   بقات رسوبية اتابعةالعصور الجيولوجية المتخالل  القاعدة األركية القديمة فوق

 لالرتفةةاع الطبقةةات الرسةةوبية تعرضةة قةةد و. ينيةةةوالطفليةةة والطوالجيريةةة  الصةةخور الرمليةةة

من الغرب  تدريجيا ويزداد سم  هذه الطبقات. كون  أرضا يابسةو فظهرت فوق سطح الماء

بةالقرب مةن  م 6633من  أكثرهضبة نجدا وإلى فيبلغ عدة مئات من األمتار في ررب . إلى الشرق

بنيتها خصائصها و باختالفتتميز الصخور الرسوبية و .(هةـ 1136و ارة الزراعة والمياه ا )  الخليج

 وفةي .الحفةر البا نيةةو األرضةيةالشةقوق ثر بالمنا ا الرسةوبية التصةدعات وتكو .وصالبتها

طحية مائيةةة با نيةةة سةةاه الجوفيةةة علةةى هيئةةة أحةةواض يةةمإقلةةيم الصةةخور الرسةةوبية تسةةتقر ال

  (. 1شكل ) وجوفية عميقة 

 

                                                                     

 

  . 6هـاأ ل  المياه ا ص 1136راعة والمياهاو ارة الز: المصدر           

 .من البحر األحمر في الغرب إلى الخليج العربي في الغرب قطاع جيولوجي( 1)شكل       
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 :تضاري  المملكة

ا ويةةزاد االرتفةةاع عاليةةةمتوسةةطة ويتشةةكل سةةطح المملكةةة مةةن سةةهول وهضةةاب ومرتفعةةات      

إلةى   م سةطح المملكةةقسةنوي(. 2شةكل ) ارتفاعة باالتجاه رربا نحو المرتفعات الغربية والعكة  

 :األقسام التالية

 :البحرية السواحل -1

كم  26ا  بين يتراوح عرضة مكما و 1933 لةيتجاو   وو. ساحل البحر األحمر في الغرب -أ

 . الجنوب أقصىفي كم  16في الشمال و 

 .كم 73كما وعرضة  633ساحل الخليج العربي في الشرقا ويبلغ  ولة نحو  -ب       

 : الهضاب –2

. رالبيةة أراضةي المملكةة الواقعةة بةين السةاحل الشةرقي والمرتفعةات الغربيةةالهضاب تشغل      

الشةةمال الشةةرقي والجنةةوب ا التةةدريجي مةةن الغةةرب نحةةو الشةةرق وسةةا ها وانحةةدارهوتتميةةز بانب

يةةزداد باالتجةةاه رربةةاا ويقةةل ما و 933عهةةا فةةي وسةةط المملكةةة نحةةو ويبلةةغ معةةدل ارتفا. الشةةرقي

 .باالتجاه شرقا

 -كةةوادي الرمةةة القصةةيرةمةةن األوديةةة الطويلةةة والمتوسةةطة وقطةةع الهضةةبة شةةبكة ضةةخمة وت        

وتنتشةر  .الدواسةر فةي الجنةوب ووادي السهباء  في الوسط ا –فة لشمالا ووادي حنيالبا ن في ا

 أي نحةو 2كم 663.333تقدر مساحتها بأكثر من   والرملية التي طاءات الصخريةاالغ بالهضاب

 :ومن الغطاءات الرملية. من مساحة المملكة% 06ا 6

 .2كم 333ا67و يبلغ مساحتها نحا وتقع في شمال المملكة: مال النفودر -ا 

صل بين على هيئة قوس من الشمال نحو الجنوبا ت المملكةتمتد  في وسط : رمال الدهناء –ب 

كةما و  1233رمال الربع الخةالي فةي الجنةوبا بطةول يقةارب مةن صحراء النفود في الشمال و

 . كم 93و  03بعرض يتراوح بين 

 أل ةراف الجنوبيةة مةن المملكةةا فةييمتد على هيئة حوض واسع مةنخف  : الربع الخالي -جـ  

ا أي 2كةم 333ا71تبلةغ مسةاحتة نحةو تى الحدود السعودية اليمنيةا والع مانيةا واإلماراتيةةا وح

 .من مساحة المملكة% 02نحو 
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لشمال تسود المرتفعات والتالل الجبلية ررب المملكة من ا: المرتفعات والتالل الجبلية -0

السعودية اليمنية في الجنوب الغربي الحدود حتى  األحمر الغربي محاذية لساحل البحر

وتتميز المرتفعات الغربية بانحدارها . كم 1933من المملكةا وتمتد بطول يتجاو  

نحو الغربا ويزداد ارتفاعها في األجزاء الجنوبية منها  الشديدالشرق والتدريجي نحو 

يزداد عرضها و. م 0317منطقة السودة  بالقرب من أبها نحو حيث يبلغ ارتفاعها في 

وتتقطع المرتفعات الغربية بالعديد . كم 233 – 123باالتجاه جنوباا ويبلغ معدل عرضها 

وبشكل عام تتميز األودية المنحدرة من . من األودية التي تنحدر في جميع االتجاهات

أما األودية . المرتفعات الغربية نحو الساحل والبحر األحمر بقصرها وشدة انحدارها

نحو الشمال الشرقي والشرق والجنوب الشرقي من المملكة فتتميز بطولها المنحدرة 

 .(0شكل ) وانحدارها التدريجي

 
 .7و ارة الزراعة و المياهاأ ل  المياها ص: المصدر                    

 تضاري  شبة الجزيرة العربية ويالحظ االنحدار التدريجي من الغرب نحو الشرق(  2) شكل       
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 .06ا ص هـا أ ل  المياه1136و ارة الزراعة والمياها: المصدر                                  

 بع  األودية التي تجري في المملكة العربية السعودية(  0) شكل             

 

 :مناخ المملكة

 ويتفاوت ذل  من منطقة ألخرى. الجفافالحرارة وارتفاع كل عام بيتصف مناخ المملكة بش    

جة الحرارة اليومية درل المعدل العامويبلغ . نتيجة اختالف الخصائص الجغرافية لمنا ا المملكة

تقل وتزيد هذه المعدالت في الصيف و. مْ 7ا16والصغرى   مْ 2ا03 ْم والعظمى6ا21في المملكة 

ال كما هو الح كما ترتفع المعدالت الحرارية في الداخل وتقل في المنا ا المرتفعة. في الشتاء

 .(1شكل) ا وفي المنا ا الساحلية منهافي المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة

في النطاق الجغرافي نظرا لموقعها  األمطارتسقط على المملكة كميات قليلة من و    

ولذا فان  .عام ألخروتذبذبها من  أمطارهالصحراوي وشبة الصحراوي الذي يتصف بقلة 

مملكة بصفة عامة قليلة ومتذبذبةا فقد تسقط بغزارة في عام وتختفي تسقط على الالتي  األمطار

ملم باستثناء  163إلى  63وتتراوح األمطار السنوية التي تسقط على المملكة ما بين . أعوامعدة 

شكل )  ملم263 في بع  المواقع ةالسنوي أمطارها تتجاو المرتفعات الجنوبية الغربية التي 

الخصائص  اختالف إلىالسنوية التي تسقط على المملكة  مطاراألويرجع تفاوت كمية . (6

ونظرا الرتفاع درجة الحرارة في المملكة فان نسبة عالية من  .لمنا قها والمناخية  الجغرافية
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 سطح ستقرارها علىبعد اكذل  و الألرضوهي في  ريقها  في الغالف الجوي تتبخر األمطار

 ملما ويزداد0769 في المملكة غ معدل التبخر السنويويبل .األرض وفي الطبقة السطحية منها

ملم بسبب ارتفاع حرارة الجو وجفافةا وينخف  في  6697في المنا ا الداخلية ليصل إلى 

اعتدال الجو الناتج عن ارتفاع المنطقةا  ملم بسبب 1933المرتفعات الجنوبية الغربية إلى 

 .(616-190هـ ا1119ااالحيدب) عليها وارتفاع كمية األمطار الساقطة

 

 هـ1119اإبراهيمااالحيدب :المصدر                            

 ي المملكةمعدل درجة الحرارة السنوي ف(  1 )شكل                   
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 .هـ1119االحيدبا إبراهيما: المصدر                   

 

 (ملم)لكة المم معدل األمطار السنوي في(  6 )كل ش                    
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 :العربية السعودية مصادر المياه في المملكة: ثانيا

نهةار جاريةة وال بحيةرات أال يوجةد بهةا  إذالمملكةة مةن الةدول محةدودة المةوارد المائيةة  تعتبر    

 :ومصادر المملكة المائية هي .دائمة مائية

 األمطار -1

 المياه الجوفية -2

 مياه البحر المحالة -0

 .حي المعالجةمياه الصرف الص -1

 :األمطار -1

كمية وكثافة في  بخصائص المناخ الصحراوي الحار الجافا مع تذبذبالمملكة تتميز       

وتنبع  بالمياهفقد تغزر في عام وتمتلئ األودية . وألزمانيواختالف تو يعها الجغرافي  األمطارا

الينابيع فتجف العيون و عدة سنواتلوقد تختفي األمطار  .ويرتفع منسوب مياهها العيون المؤقتة

خالل  عليها وبسبب ارتفاع الحرارة في المملكة تتبخر معظم األمطار الساقطة. اآلباروتغور 

مختلفة في خصائصها  ا وهي أوديةوتكثر بالمملكة األودية .فترة  منية قصيرة

 .الجيومورفولوجية

مليون  1,0أكثر من حوض مائي لتجميع مياه األمطار تغطي  11ويوجد بالمملكة حوالي      

منها في المنطقة الجنوبية % 73السنةا يقع /0م 2316مياه السيول الجارية بحوالي  قدروت.  2كم

هـ 1119ا الطخي )  في منطقة جبال  ويا بالمنطقة الوسطى% 13الغربيةا وحوالي 

 . ( 102اص

ما حولها وحيث وتتجمع مياه األمطار على هيئة خزانات مائية سطحية في مجاري األودية و   

وتتأثر كمياتها بغزارة األمطار الساقطة عليهاا والخصائص الجيومورفولوجية . (7شكل)  تنتهي

وتختلف األحواض المائية في سماكة رواسبها فهي تتراوح بين أقل . ألحواض األودية ومجاريها

لمياه التي تغذي وتقدر كمية ا .متر لكنها محدودة االمتداد األفقي133أمتار إلى أكثر من  13من 

 .( 101ا مرجع سابااصالطخي ) مليون متر مكعب سنويا  906الطبقات الوديانية بنحو 
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 .70ا صهـا أ ل  المياه1136و ارة الزراعة والمياها: المصدر                                            

 ية الرواسب الوديان تكوينات(  7) كل ش                            

 

 : الجوفية المياه -2

 اميةاه جوفيةة عميقةة -مياه جوفية سةطحيةا ب -؛ أإلى نوعين في المملكة تقسم المياه الجوفية     

  .ولكل منها خصائصها المائية

مباشةةرة بخصةةائص  وتتةةأثرهةي الميةةاه المخزنةةة قريبةةا مةةن سةةطح األرضا  :السةةطحيةالميةةاه  -أ

 :األمطار الساقطة عليهاا ومنها

 ولهااموسم هط -

 رزارتهاا -

 تكرارهاا -

 تو يعها الجغرافيا -

 الساقطة عليهاا الخصائص الطبيعية لألرض -

 .كمية األمطار التي تسقط سنوياعلى  السطحية في المملكةعتمد توافر ورزارة المياه يو  
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 : المياه الجوفية العميقة  -ب 

يعةةود وجودهةةا إلةةى األمطةةار و. مخزنةةة فةةي بةةا ن األرض بعيةةدا عةةن سةةطحهاالميةةاه الهةةي و     

 وتأثرهةا باألمطةار الحاليةة محةدود. الغزيرة التي سقط  في الماضي على شبة الجزيةرة العربيةة

  .ا وارتفاع حرارة الجواألمطار الساقطة وقلة البعدها عن سطح األرض جدا

نحو ب حتهاقدر مساي المنطقة الرسوبية من المملكة التي يتتواجد المياه الجوفية العميقة فو     

حاملةة للميةاه  تكوينةاتوي بةين  ياتهةا وتحة. متةر 6633ويصل سةمكها إلةى ا 2مليون كم6ا1

تختلةف مةن مكةان  هةامياهوكميتهةا وجةوده ونوعيةة  عمقهةا أن إالبكميات كبيةرة فةي بعضةهاا 

 633333وفي بداية التنمية  قدرت  كمية المياه الجوفية بأكثر مةن  .خرىألا ومن  بقة ألخر

 التكوينةاتعمر مياه بع   رقديو(. التخطيط ا خطة التنمية الثالثةو ارة ) ر مكعبون متملي

المتكةون عبةارة عةن و .متكونةا 29ي الصخور الرسوبية علةى تحتوو. سنة ألف 03بأكثر من

ة معينةا تختص بنوع من الصخور مثل الحجةر ي بقة من الصخور تكون  تح  ظروف بيئ

بصةفات خاصةة  تحتهةا عةن الطبقةة التةي تعلوهةا أوطبقةة ويمكةن تمييةز ال. الجيري أوالرملي 

والحديث منهةا عشةرين  .الرباعي إلىنات من العصر الكمبري لمتكوويتراوح عمر ا. تميزها

تها مةن متكةون  كميتها ونوعيو عمقها وسمكها  اتة مياه جوفية تختلف فيمتكونا يحمل بين  ي

ربنا من منكشف الطبقةة الحاملةة للميةاها وتتحسن نوعية المياه كلما ق .ألخرومن موقع  اخرأل

ا الةدري عثمةانا و)  كلمةا بعةدنا عةن المنكشةف األرضسةطح  إلةىوتقترب مستويات الميةاه 

  .( 21-20ا ص هـ 1131

ا رئيسةةةمائيةةة  لميةةاه فةةي المملكةةة إلةةى نةةوعين متكونةةاتة للةةمالجوفيةةة الحا التكوينةةاتوتقسةةم      

)  ة الحاملةة للميةاه فةي المملكةةالمتكونةات الرئيسة بعة  خصةائص فيمةا يلةيثانويةا و ومتكونات

 :(وجدول    6 شكل 

 :الساق متكون  -1

شةماال  27ْْ   171عنةد دائةرة عةرض  تقريبةا الواقةع اسةاق بالقصةيمجبل لنسبة س مي بالساق      

ويتةألف . كةم263 كةم وعرضةة1633نحةو  يبلةغ  ةول المتكةونو. شرقا 10ْْ    191وخط  ول 

. متةر 933 -133بةين مةا  ويتةراوح سةمكة. لحبيبةاتل النقيةة متوسةط االمتكون من أحجةار الرمة

 3337ا3 -32ا3مةا بةين يتراوح التوصةيل المةائي  إذ االمتكون الهيدرولويكية ممتا ةوخواص 
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مةدن وقةرى  المتكون ويستفيد من مياه. (هـ1120و1136المياها و ارة الزراعة و)  دقيقة/ متر

 .من حائلا ومنطقة تبوك وتيماء أجزاءالسرا وبع   قرىا وةا عنيزبريدهالقصيم مثل شرق 

 

 :الوجيدمتكون  -2

 وخط  ول شماال 19ْ  7عرض 1 عند دائرة تقريبا الواقع جبل الوجيد إلىنسبة س مي بالوجيد     

 963 إلىويصل سمكة  أحجار الرمل متوسطة الخشونةامن  تكونمال يتألفو. شرقا 11ْْ   261

 .كةم 263وعرضة  كم 033ررب المملكةا ويمتد ظاهره لمسافة ويظهر المتكون جنوب . مترا

 – 331ا3بةةةين مةةةا تتةةةراوح النفاذيةةةة الهيدروليكيةةةة متوسةةةطةا و وخصةةةائص متكةةةون الوجيةةةد

جزء فةي  933 -133 بينما وتتراوح  اجيدة المائية ياه المتكونونوعية م دقيقةا/ متر3330ا3

 ء الجنوبي الغربي من الربع الخاليوالجزمنطقة وادي الدواسر  ويغذي المتكون. المليون

 .(هـ1120و1136و ارة الزراعة و المياها ) 

 :تبوك متكون -0

شةماال وخةط  29ْْ    211 عنةد دائةرة عةرض تقريبةا الواقعةة نسبة إلى مدينة تبوكتبوك ب س مي    

ويظهةر المتكةون فةي . من الحجر الرملي ومةن الطفةل المتكون تألفيو. شرقا   07ْ     012  ول

 32ا3وخواص المتكون الهيدروليكية ممتا ةا ويصل التوصيل المائي إلى . ررب المملكة شمال

صةالحة للزراعةة والشةرب أحيانةاا وميةاه متكةون تبةوك جيةدة . ء متغيردقيقةا ومستوى الما/ متر

ويسةتفيد . (هةـ1120و1136و ارة الزراعة و المياها ) جزء من المليون  933 كل عامشب تبلغو

 وبعة  مةدن القصةيم مثةل بريةدةا عنيةزةا األسةياحا منطقةة ون الجزء الشرقي مةنمن مياه المتك

  .تبوكا وريرها من المنا ا القريبة منها

 

 :المنجور متكون -1

شةماال  20ْْ   011عنةد دائةرة العةرض  تقريبةا الواقةع نسةبة إلةى جبةل المنجةوربالمنجور  س مي    

مترا وهو من  033رمل والطفال بسم  التكون من أحجار مال تألفوي. شرقا 17ْ   61وخط  ول 

 – 13ويتةراوح عرضةة مةابين  كيلةومتر  933ويمتةد ظةاهر المتكةون لمسةافة . العصر الترياسي

المائيةةة متوسةةطةا وكةةذل  خصائصةةها  المتكةةونو اقةةة إنتةةات . متةةر  133  -033 ةعمقةةو اكةةم00



16 

 

ونوعيةة الميةاه فةي . مكعةبمليةون متةر  63وتقدر التغذية المائية السنوية لها بنحةو  .الهيدروليكية

ويسةتفيد مةن ميةاه المنجةور . جزء فةي المليةون 1233متوسطةا حيث تصل إلى  متكون المنجور

و ارة الزراعةةةةة و الميةةةةاها )  كثيةةةةر مةةةةن مةةةةدن المنطقةةةةة الوسةةةةطى كمدينةةةةة الريةةةةاض والخةةةةرت

 (.هـ1120و1136

 

 

 
 .ا أ ل  المياه1136و ارة الزراعة والمياها                  

 المائية الرئيسة الحاملة للمياه في المملكة المتكونات(  6 )شكل                        
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 الرئيسة الحاملة للمياه في المملكة التكوينات( 1) جدول 

 عما المتكون  منا ا االستفادة من المتكون المتكون

 (متر )    

 متوسط عمره

 (مليون سنة)

 29,333 933-133 شمال تبوك –حائل –القصيم  الساق

 03,333 933 -133 الربع الخالي -نجران –وادي الدواسر  الوجيد

 16,333 1363-093 القريات -القصيم -الجوف -تبوك تبوك

 26,333 133 -033 الرياض المنجور

 17,333 1333 -933 وادي العت  شماال و البحرين شرقا إلىواسر جنوبا دمن وادي ال الوسيع

ام 

 الرضمة

وادي الدواسةةر جنوبةةا  إلةةىشةةماال  واألردندود المملكةةة مةةع العةةراق مةةن حةة

 .المنطقتين الشرقية والشمالية الشرقية أجزاءويشمل بع  

213- 633 22,333 

مةن  أجةزاءويمتد على معظم الشمال الشرقي والربع الخالي وتشمل بع   الدمام

 المنطقتين الشمالية و الشمالية الشرقية والربع الخالي

93- 123  

 

 النيوجين

الخلةيج العربةي  إلةىوشرقا  األردنحدود  إلىيمتد من وادي الفيران شماال 

 من المنطقتين الشرقية والشمالية الشرقية والربع الخالي أجزاءوتشمل 

133-193  

 .20.هـا ص1120و ارة الزراعةا : المصدر

 

 : البياض متكون -6

شةماال وخةط    22ْ  331عنةد دائةرة عةرض  س مي بالبياض نسبة لسهل البيةاض الواقةع تقريبةا    

ضةةيا علةةى هيئةةة شةةريط  متةةدوي الرمةةلا أحجةةارمةةن  متكةةونال تةةألفيو. شةةرقا 16ْْ    331 ةةول 

وادي العت   إلىمن وادي الدواسر جنوبا كم 733لمسافة تتجاو   يمتدكم و 63يتراوح عرضة 

العصةةةر  وهةةةو مةةةن. متةةةر 733 إلةةةىويصةةةل سةةةمكة ا (شةةةماال 26ْ   031دائةةةرة عةةةرض ) شةةةماال

و ارة ) متوسةطة ونوعيةة مياهةة اإلنتاجيةو اقتة  الهيدروليكيةوخصائصة . األسفل الكريتاسي

 .وتستفيد من مياهة مدينة الرياض  وأجزاء من الخرت .(هـ1120و1136الزراعة و المياها 

 :الوسيع متكون -7

سمي   الواقع شةمال وادي السةهباء بةالخرت تقريبةا خشم الوسيع إلىنسبة بالوسيع  ْ 

 633الرمل وبع  الطفل بسم   أحجارمن  المتكون تألفيو. شماال 21ْْ    201عند دائر 

 1163لمسةافة  المتكةونيمتةد ظةاهر و . األوسةطسةي العصةر الكريتاإلةى وتعود مكوناتة . متر

 اإلنتاجيةةةالطاقةةة وا النفةةود الكبيةةر فةةي الشةةمال إلةةىشةةمال وادي الدواسةةر جنوبةةا  كيلةةومتر مةةن
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ونوعيةةةة الميةةةاه صةةةالحة  .جيةةةدة الهيدروليكيةةةةعاليةةةةا وخصائصةةةها  ئيةةةةمتكةةةون الوسةةةيع المال

    وتسةتفيد مةن مياهةة منطقةة خةريص ومدينةة الريةاض. الزراعية في بع  المواقع لألرراض

  (.هـ1120و1136و ارة الزراعة و المياها ) 

 

 :رضمة أم متكون -6

شةماال     03ْْ   261 نةد دائةرة عةرض ع تقريبةا مة الواقعةةرضة أم أبار بلةدة إلىنسبة رضمة  بأم س مي     

 الةدلومايتي بسةم  وأحجةارالجيةر  أحجةارمةن  المتكةون تةألفوي. شرقا   16ْْ    061 وخط الطول

 1333يمتةد ظةاهر المتكةون لمسةافة و. عود إلى عصري الباليوسين والمايوسينمترا وت 213

واسةر جنوبةاا ويتةراوح من الحةدود السةعودية العراقيةة األردنيةة شةماال إلةى وادي الد متركيلو

 .ويةزداد باالتجةاه جنوبةا امتةرا263 إلةى يصةل سةم  المتكةونكماو263 – 63عرضة مةابين 

 إلةةى وتصةةل نوعيةةة مياهةةة .الهيدروليكيةةةممتةةا ةا وكةةذل  خصائصةةها  المتكةةوننوعيةةة ميةةاه و

أم رضةةمة مةدن وقةةرى ومةزارع المنطقةةة  متكةون مةةن ميةاهسةتفيد وي .جةزء فةي المليةةون1933

و ارة ) وحةةرض والهفةةوف ومةةا حولهةةا الةةدماما الخبةةرا الظهةةرانا شةةدقماة دينةةالشةةرقية كم

 .( هـ1120و1136الزراعة و المياها 

 :الدمام متكون -9

علةى سةطح األرض  اتةنكشف مكونوت بالمنطقة الشرقيةاقبة الدمام  إلىنسبة بالدمام  س مي    

عةةود إلةةى وت الطفةةلاووالةةدولوماي   مةةن حجةةر الجيةةر تةةألفوت .بشةةكل متتةةابع حةةول قبةةة الةةدمام

 متةرا 06 كةم وبسةم  193علةى شةكل شةريط ضةيا لمسةافة  ويمتد المتكون .عصر األيوسين

المائيةةةة متوسةةةطةا وكةةةذل   المتكةةةون اقةةةة و .2ألةةةف كةةةم 23بنحةةةو  المتكةةةونوتقةةةدر مسةةةاحة 

 من ميةاه ويستفيدجزء في المليونا  1033نوعية المياه ال تتجاو  و. الهيدروليكيةخصائصها 

 الخبرالقطيف والدمام وو األحساء المنطقة الشرقية ومنهاوقرى ومزارع مدن  مامالد متكون

 .(هـ1120و1136و ارة الزراعة و المياها ) 

 :النيوجين متكون -9

عصةري المايوسةين  إلةىيطلا اسةم النيةوجين علةى سلسةلة مةن الطبقةات المختلفةة التةي تعةود      

متةد المنطقةة الشةرقيةا وي فةي يوجةد المتكةونا ووالباليوسينا ويغطيها رسوبيات العصر الربةاعي
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متد تحدت رمةال الربةع الخةاليا أنة يمن وادي الدواسر جنوبا حتى الحدود الشمالية للمملكةا كما 

 . في وادي السرحان بالشمال الغربي من المملكةو هضبة الصمانا وجد فيوي

 فةةي شةةمال وشةةرق والخةةرت الهيةةدروك واللةةدام والهفةةوف تكوينةةات النيةةوجين متكةةون شةةملوي     

متر مةن عصةر الميوسةين 299المارل والجير بسم  أحجار الرمل ومن  تألفوي. المملكة ووسط

نوعيةةة الميةةاه وا الهيدروليكيةةةخصائصةةها  المائيةةة متوسةةطةا و المتكةةونخصةةائص و .والبليوسةةين

 متكةةون ويسةةتفيد مةةن ميةةاه .(هةةـ1120و1136و ارة الزراعةةة و الميةةاها )  زراعةةة والشةةربللصةةالحة 

 .الخرتو وما حولهاوحفر البا ن  الهفوفوالخبر والدمام و األحساء النيوجين

 :الثانوية الحاملة للمياه التكوينان -ب 

 .الثانوية الحاملة للمياه في المملكة مصةادر هامةة للميةاه علةى النطةاق المحلةي التكويناتتعتبر     

 التكوينةاتا وهي كممتا ة إلىرديئة النوعية و اإلنتاتمن ضئيلة  وإنتاجهاوتتفاوت نوعية مياهها 

وخصائصةها  الجغرافةي مةن ناحيةة امتةدادها خرأل متكونالجوفية الرئيسة في المملكة تختلف من 

الخةف والجةوف والجلةة إلةى  كمتكةون التكوينةاتبع  وتعود  .الهيدروليكيةوسماتها  الجيولوجية

مةن ضةئيلة إلةى متوسةطةا ونوعياتهةا مةن  ةالمائية حقب الحياة األولى منهةاا وتتفةاوت فةي كمياتهةا

وفيمةا يلةي . المملكةةمختلفةة مةن  مواقةع رديئة إلى صالحة للشربا وذل  في اآلبار المحفورة فةي

 (: 9شكل )  لخا نة للمياه في المملكةالثانوية ا التكويناتنبذة مختصرة عن بع  

 :الجوف متكون -1

شةماال   29ْ    631  تقريبةا عنةد دائةرة عةرضجوف الواقعةة بالجوف نسبة إلى مدينة ال س مي      

بصةورة  وتتكةون صةخوره. لةى العصةر الةديفونيإ يعةود المتكةونو  اشةرقا  13ْ  361 وخط  ةول

في الجةوف ويمتةد  كشف المتكونوين. رئيسية من حجر رملي كوارتزي ناعما ومتوسط الحبيبات

إلةى منطقةة القصةيما والةى  كما وجنوبةا 133شرقا حتى النفود على هيئة شريط ضيا يبلغ  ولة 

وربمةا يمتةد . 2كةم133333وتبلغ مساحة  الصخور المكشوفة حةوالي . الشمال الغربي من النفود

كةم رةرب الجةوفا وحتةى المنكشةف شةمال 63باتجاه الجنوب تحة  النفةود  للمتكون الحد الغربي

الذائبةة إلةى مواد الصةلبة ويصل تركيز ال. مترا 101ويبلغ سم  الصخور . رربي منطقة القصيم

 .(هـ1120و1136المياها و ارة الزراعة و) لتر/ لغمم6333وتصل في بع  المواقع . لتر/ ملغم633
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 .اأ ل  المياه1136و ارة الزراعة و المياها: المصدر                       

 كةالثانوية الحاملة للمياه في الممل للتكويناتالتو يع الجغرافي (  9 )شكل                

 

 

 :الخف متكون -2

 –بلةةدة خةةف الواقعةةة فةةي منطقةةة الريةةاض بةةالقرب مةةن  ريةةا الريةةاض  إلةةىالتكةةوين  ينسةةب     

ونسبة األمالح في . كم26نحو  ةكم ا ويبلغ عرض1233حوالي  متكونالويمتد منكشف . الطائف

فةي  لتةر/ ملغم 1333 – 0333ة مابين ائبويبلغ تركيز المواد الصلبة الذ. يةعال معظم مياه الطبقة

 1933و 916فةي المنطقةة الوسةطىا وبةين  لتةر/ ملغةم7333 – 2333الشةمالية ا وبةين المنطقةة 

 .(هـ1120و1136و ارة الزراعة و المياها )  في المنطقة الجنوبية لتر/ ملغم

 :الجلة متكون -0

   21ْ 091هو سهل واقع تقريبا عند دائرة عرض  و اإلى جلة العشاربالجلة نسبة  سميْ      

لى هيئة شريط عكم 663حوالي  ويمتد منكشف المتكون. شرقا  16ْ   021  ول ال وخطشما

  . (هـ1120و1136و ارة الزراعة و المياها )  كم23يتراوح عرضة ضيا 



23 

 

 :ضرما متكون -1

 21ْ   071ا وتقع تقريبا عند دائرة عرض منطقة الرياضضرما ببلدة  إلى يعود تسميتة نسبة     

 ويمتد المتكون. األوسط الجو راسيالعصر  إلى ويعود. شرقا  17ْْ      91 شماال وخط  ول

و ارة الزراعة و المياها )  كم 26الى 23عرضة يتراوح ما بين كم و 933لمسافة تزيد عن 

 .(هـ1120و1136

 (:الوسيع ) سكاكا  متكون -6

 29     1ْ69   الواقعة تقريبا عند دائرة عةرض مدينة سكاكا في الجوف إلى نسبة تعود التسمية   

 ْْ 

فةةوق منطقةةة تبلةةغ مسةةاحتها حةةوالي   ويمتةةد المتكةةون. شةةرقا 13ْ    101   شةةماال وخةةط  ةةول    

و ارة الزراعة و ) لتر/ ملغم  733 إلى 133الصلبة الذائبة من  األجساموتتراوح . 2كم 20333

 . (هـ1120و1136المياها 

 

 :العرمة متكون -7

ةة    العصةةر إلةةى  مكوناتةةة عةةودا وتبهضةةبة نجةةد عرمةةةحافةةة ال إلةةىنسةةبة  المتكةةون بالعرمةةة ميس 

الحدود  إلى جنوبا كم من وادي الدواسر1733لمسافة  المتكون منكشفويمتد . الكريتاسي العلوي

ويتةراوح تركيةز . كةم  233 إلةى 23ويتراوح عرض المنكشف ما بين . شماال السعودية العراقية

  .(هـ1120و1136 ارة الزراعة و المياها و) لتر/ ملغم1933من  1333من المواد الصلبة المذابة 
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 :العيون -0

ا (9كل ش) لقد كان  العيون والينابيع المائية ظاهرة  بيعية تنتشر في مختلف منا ا المملكة    

ميةةاه العيةةون  يرتفةةع منسةةوبو .وتختلةةف فةةي  مسةةاحتها وعمقهةةا وخصائصةةها المائيةةة والكيميائيةةة

 األمطةار تنعةدمعنةدما  أحيانةاتجةف و تقل عندما ينخف  منسوبهاو ابعد سقو  األمطاروالينابيع 

شةرب ألرةراض الالينةابيع يةون والعميةاه   واألريةافالقرى  سكان قديما وقد استغل. لعدة سنوات

قد شقوا القنوات والمجاري المائية التي عبرها تجري المياه و. وري المزارع والحقول الزراعية

المنتشةةرة فةةي  عيةةونالومةةن . ى والمةةزارع والحقةةول القريبةةة منهةةامةةن العيةةون والينةةابيع إلةةى القةةر

 كة عين  بيدةا عيون وادي فا مةا عيون الطائفا عيون ينبع النخةلا عيةون خيبةرا عيةونالممل

الينةابيع طقة الشةرقيةا وريرهةا مةن العيةون وا وعيون المنواألفالتجا انا عيون هي  والخرت 

التي كان  رزيةرة الميةاه  الينابيععن بع  العيون و ختصرةم وفيما يلي نبذة .الموسميةو الدائمة

 .(م1966) هـ 1096قبل عام 

 :عين  بيدة

كم مةن مكةةا وتنبةع مةن جبةال الثقبةة فةي أعةالي  13تقع بالقرب من  ريا الطائف على بعد      

وتسير في قناة مدت من منبعها حتى مشعر عرفةا فالمزدلفة فمنى فمكةا وتعرف . وادي النعمان

 لمكةة فة هةارون الرشةيد التةي قامة  بجلةب مياههةاالعين بعين  بيدةا نسبة إلى  بيدة  وجة الخلي

 (. هـ1120و1136و ارة الزراعة و المياها )  المكرمة

 : عيون وادي فا مة

ن مجموعة من العيةون تبةدأ مةن أعةالي وادي فا مةةا ومنهةا عيةون الجمةوما الريةانا عبارة ع   

ةا الزيمةةةا أبةةو شةةعيبا حنيةةةا الحسةةينيةا ابةةوعروتا اليرقةةةا وعةةين القشاشةةيةا المضةةياا سةةول

 01جزء بالمليونا ودرجة الحرارة ما بين 766إلى  133وتتراوح األمالح فيها ما بين . الحنيف

الميةةةاها و ارة الزراعةةة و)  يةةوم/ 0متةةر 9163إلةةى  1633ْما وكميةةة اإلنتةةات مةةا بةةين 01إلةةى 

  (.هـ1120و1136
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 : عيون الطائف

  .عين المشاةا وعين شبراوعين الوهيطا وتقع في وادي وت وهي عين الوهطا      

 : عيون ينبع النخل

تمتةةد مسةةافات  ويلةةة فةةي قنةةوات تحةة  سةةطح األرض تسةةمى محليةةا بةةالخيوف ومنهةةا عةةين       

 .الجابرية والشهثاء وخيف حسينا والحربية

 :العيون الحارة في الليث

كةما ومنهةةا عينةةان 203الواقعةةة جنةوبي جةةدة وتبعةد عنهةةا  اة الليةثتتواجةد العيةةون فةي منطقةة      

رئيسيتان باإلضافة لعيون صغيرة وأ لا عليها العيةون الحةارة الن درجةة حةرارة مياههةا أعلةى 

وعلةى بعةد . كم شمال شةرق الليةث 93وتقع هذه العيون في الصفرا على بعد حوالي . من المعتاد

وتنسةاب ميةاه هةذه العيةون . الحافة الجنوبية لةوادي الليةث مترا من03كم شمال بلدة رميقة و  26

علةةى سةةطح األرض وعلةةى  ةةول وادي الليةةث مةةن الشةةمال إلةةى الجنةةوب حيةةث تخةةتلط بالميةةاه 

  (.هـ1120و1136المياها و ارة الزراعة و)  السطحية الجارية في الوادي

 :عيون خيبر

بوكا وبهةا عيةون كثيةرة تنسةاب مياههةا تقع خيبر شمال المدينة المنورة على الطريا إلى ت       

و ارة ) عينةةاا أمةةا بقيةةة العيةةون فهةةي صةةغيرة 03علةةى سةةطح األرضا وتبلةةغ العيةةون الرئيسةةية 

 (.هـ1120و1136الزراعة والمياها 

 : عيون المدينة

يوجةةد فةةي المدينةةة المنةةورة عةةدد مةةن العيةةون منهةةا عةةين الزبيةةر بةةن العةةوام وخيةةف السةةالمة      

احد وخيف البركة شرق جبل سلعا وهةي مةن فةائ  العةين الزرقةاءا  جبل قوكالهما شمال شر

 .(هـ1120و1136و ارة الزراعة و المياها ) وخيف الريان من وادي العقيا وريرها من العيون
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 التو يع الجغرافي للعيون والينابيع المائية في المملكة(  9) شكل           

 

  :عيون جا ان

وتختلةةف فةةي خصائصةةها . ةشةةماليالجنوبيةةة والمنطقتةةين التقةةع العيةةون الحةةارة بجةةا ان فةةي     

ْما 69وهي عين خلب قوا  اوتصل حرارة  المياه السطحية للعيون الشمالية. الكيميائيةالحرارية و

 – 17 مةا بةينفتتةراوح درجة حرارة الميةاه السةطحية للعيةون الجنوبيةة  أما. مْ 66وعين الوررة  

. مْ 163 إلةى 133مةن  األرضتتراوح درجة حرارة المياه الحةارة تحة  سةطح  أنويتوقع . مْ 19

تركيز مع نسبة خفيفة من الكل  وا يد الصوديومرلية كلومن الناحبة الكيميائية فالماء يغلب ع أما

ا الميةةةاهو ارة الزراعةةةة و) مةةةنخف  جةةةدا مةةةن المغنيسةةةيوم ا وتركيةةةز عةةةال مةةةن البيكربونةةةات

  .(هـ1120و1136
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  :هي والخرت و األفالت عيون

الطبقات  أجزاءحالل بع  نا إلى أدتنتيجة عوامل تحلل هيدروكيميائية  تكون  هذه العيون     

 وانهيةاراتتجةاويف  نةتج عنهةا بمنطقةة الريةاض والخةرت وهية  األفالتالسطحية في الرسوبية 

ا وتتسةةع الفتحةةات لحاملةةة للميةةاها يةاألساسةةالطبقةةة  إلةةىشةةكل  فتحةةات سةةطحية وصةةل   أرضةةية

الطبقةات  إلةىصةعود الميةاه  تأثيرخالل فترة  ويلة من الزمن نتيجة  الشقوق السطحية تدريجياو

 .الكهوف تدريجيا ثم الحفر المكشوفة على أثرها تكون  من سطح األرض العليا

بصةةورة  تةةألفتينةةات السةةليا واليمامةةةا والبويةةب وتكو العيةةون منطقةةةوتمتةةد تحةة  سةةطح       

وتح  هذه . من حجر رملي و فل يتألفرئيسية من حجر جيريا وحجر البياض الرملي الذي 

تفاعةل الميةاه الجوفيةة  أدىوقةد . وجةب  ن الهي  الذي يتكون من انهيةدراي التكوينات يمتد تكوي

  ونتيجةة لةذل. األرضحدوث فتحات تحة   إلىدراي  القابلة للتحلل في تكوين الهي  مع االنهدي

 ذلة  أدىيةدعمها فة أسةاسبقي  تكوينات السليا واليمامةا والبويب التي تعلو تكوين الهية  دون 

 عيونوتشكل المنا ا المنهارة من هذه التكوينات قيعان . منها األسفلالطبقات  نحوانهيارها  إلى

المنطقةةة  أن إلةةى األفةةالت عيةةون ويشةةير الطفةةل الجبسةةي المنتشةةر حةةول .والخةةرت وهيةة  فةةالتاأل

بكاملهةا كانةة  ذات يةةوم تغطيهةةا بحيةرة واحةةدة كبيةةرة تمتةةد مةةن البديعةة باتجةةاه السةةيح فةةي الشةةمال 

وقةةد تناقصةة  .  2كةةم166كةةم بمسةةاحة  6كةةم وعرضةةها  06 ةةول البحيةةرة يبلةةغ  وكةةان. الشةةرقي

العصةر الربةةاعي  أثنةةاء يةةجزيةرة العربالشةةبة مسةاحة هةذه البحيةةرة بفعةل التغيةرات المناخيةةة فةي 

ا وعصر الهلوسين المتأخر التي كان  سائدة في عصر البليستوسينقل  األمطار  االمتأخر عندم

ليحةل ( مضة سةنة  7333 إلةى 9333ا وحةوالي سنة 16333 إلى 06333قبل حوالي )  األول

وقةد . تسةاعد علةى بقةاء البحيةرات مليئةة بالمةاء األمطةاروقةد كانة  تلة  . محلها الجفاف المتزايةد

 16يرات الصغيرة بلةغ عةددها مجموعة من البح إلى يرة عبر الزمن  مساحة البحيرة الكبصتقل

علةى كةم جنوبةا مةن مدينةة الريةاض 013نحةو بعةد  تا األفةالتتقع بالقرب مةن مدينةة ليلةى بحيرة 

عةةين  األفةةالتعيةةون  أهةةمومةةن . (هةةـ1136و ارة الزراعةةة و الميةةاها)  ريةةا الريةةاض الجنةةوب

وعين أم هيةب  برت أم يب وعين الفضول وعينأم درت وعين الشق عينو الرأسعين و الروي 

لخةرت والى الجنوب من مدينة ليلى يوجد عدد من العيون في واحةة ا .وعين البا ن وعين مليحة

الضةلع عين و عيون فر ان كم جنوباا ومن عيون الخرت 96  نحوالتي تبعد عن مدينة الرياض 
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دحةل ) الخرت تقع عين هية   الجنوب من فيو. دررة وعين الغنامية عين خف وعين سمحةا و

الخرت بجوار مركز التفتي   –بداية  ريا الرياض جنوب مدينة الرياض  افي بلدة هي ( هي 

 .األمني

المنةا ا السةاقطة عليهةا وعلةى  األمطةارا مةن هةالخرت وهية  مياهو األفالتوتستمد عيون       

 .المحيطة بها

 

                 

                 
 .ا باستثناء الصورة العليا من اليمينهـ اأ ل  المياه1136و ارة الزراعة والمياها: المصدر                                    

  هـ1133عام  قبل األفالتعيون صور ل                     

 

 :عيون المنطقة الشرقية

 كانة  وهةي عيةون االقطيةفو حساءألباكل من الهفوف  تكثر العيون في المنطقة الشرقية في    

 (. 2 )جةدول  وعةين الجوهريةةا ااألخةدودعين نجةما وعةين  حساءألاومن عيون . رزيرة المياه

تكثر العيون بالقطيف كعين داروشا وعين الطيبة في العواميةا وعين اللبانية في قرية القةديحا و

عمةار  أموبيا وعةين الجنوبيةة بصةفوىا وعةين وعين تاروت في تاروتا وعةين السةليمانية بةالت

 .الساه  أما وعين خضرة في بالجارودية
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ومنها عين الخالي وعين مزاحما وعين رمسة . وينابيع في مياه الخليج العربي كما توجد عيون

وصيادو اللؤلؤ كما وكان البحارة  7كم شمال الجبيل وتبعد عن اليابسة نحو13وتقع على بعد 

 .(76-77.ا1119 والمياها ارة الزراعة و)ماضي يشربون منها واألسماك في ال

 

 حينما  م1993هـ 1133قبل عام  بع  عيون المنطقة الشرقيةخصائص (  2 )جدول

 نحو السطح تتدفا مياههاكان        

 نوعية المياه الموقع اسم العين

 المليون/جزء

درجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الحرارة

 التصـرف

 الثانية/لتر

 التصرف

 يوم/0م

 29260 026 27 1733 الهفوف ةالبحيري

 111290 1299 06 1033 المطيرفي الشعبة

 111221 1022 06 1663 شمال المبر  الحارة

 130793 1233 00 1033 الهفوف الخدود

 130793 1233 00 1263 الهفوف الحقل

 69662 793 00 1063 البطالية الجوهرية

 19219 663 00 1013 الهفوف برابر

 269 0 12 1293  ررب المبر نجم

 .77ا صهـ اتحد وانجا  عبر مائة عام في المملكة العربي السعودية1119و ارة الزراعة و المياها: المصدر

  

        
    .77ا صهـ 1119و ارة الزراعة و المياها: المصدر             

 حساءألامجرى مائي لري المزارع في عين الجوهرية ولقديمة ل صور     
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 :لية مياه البحرتح -1

 :تطور التحلية في المملكة

بةةا وتةزاد شةح شةديد فةي الميةاه العذمن  قديما تعاني المنا ا المجاورة لهاكان  مدينة جدة و     

. يفد إلى جدة مئات اآلالف من الحجةات والمعتمةرينحيث  ةاالعمرمواسم الحج وخالل المعانات 

هةةةـ 2/12/1011بتشةةةغيل جهةةةا  تكثيةةةف فةةةي  بةةةدأت تحليةةةة الميةةةاه المالحةةةة فةةةي مدينةةةة جةةةدة وقةةةد

كمةةا تةةم تشةةغيل جهةةا  تقطيةةر فةةي مدينةةة ينبةةع فةةي عةةام . والمعةةروف لةةدى سةةكان جةةدة بالكنداسةةة

ونظرا لحاجة بقية مدن المملكة للمياه  .(2339االمالحة  المؤسسة العامة لتحلية المياه) .هـ1019

هةـ باتخةاذ 1/6/1096وتةاري   073 بموجب مرسوم سامي رقةمـ  المياهو ارة الزراعة  و لف ك  

ية ومحطةة فةي مدينةة جةدة تحليةة لميةاه البحةر بالمنطقةة الشةرق محطةات إقامةلدراسة  اإلجراءات

هـ بالموافقةة علةى اتفاقيةة 1/6/1096في  213السامي رقم  األمر كما صدر .األحمر البحرعلى 

 أول إنشةاء تةم هةـ1097ام وفةي عة ااألمريكيةةتحلية مياه البحةر بةين المملكةة والواليةات المتحةدة 

ون مديرية عامةة لشةئ إلىحول و. ة الزراعة يعرف بمكتب التحليةجها  لشئون التحلية في و ار

وفةةةي . هةةةـ1090فةةةي عةةةام  وكالةةةة لشةةةئون تحليةةةة الميةةةاه المالحةةةة إلةةةىتحليةةةة الميةةةاه المالحةةةةا ثةةةم 

. الميةاه المالحةةسة العامة لتحليةة المؤس بإنشاء 19/هـ صدر المرسوم الملكي رقم م23/9/1091

ة علةى سةاحلي  ونظرا لحاجة مدن المملكة من المياه العذبةة تةوالى إنشةاء وافتتةاح محطةات التحلية

وبلةةةغ عةةةدد  .(119-116هةةةـاص 1119و ارة الزراعةةةة و الميةةةاها) الغربةةةيلمملكةةةة الشةةةرقي وا

ن إنتاجهةا مةا ومقةدار (0جةدول )  محطةة 03 هةـ1126 في المملكة عام المنتجة محطات التحلية

المحطةات مةن الميةاه فةي عةام  إنتةاتوبلةغ مجمةوع . يوميةا مليةون متةر مكعةب 9ا2المياه المحالة 

وفي نهاية خطة التنميةة السةابعة سةاهم  محطةات  (.13شكل )  0م966ا926ا377ا1هـ 1126

  في المملكة والمنزلية من إجمالي الطلب على المياه لألرراض البلدية%( 61)التحلية بنسبة 

 13 الميةاه المحةالة  يوتغةذ (.قتصاد والتخطيطا خطة التنمية الثامنةا الفصةل الرابةعو ارة اال) 

المملكة  إنتاتويمثل  .(11و10ا12ا11 األشكال)  من مدن المملكة مدينة وقرية ساحلية وداخلية

وتعتبر المملكة اكبر منةتج للميةاه المحةالة  العالميا اإلنتاتمن % 16.1من المياه المحالة حوالي 

  (.12هـ مجلة التحليةا العدد 1126المالحةا  المؤسسة العامة لتحلية المياه  ) العالم في
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 نماذت لمحطات التحلية في المملكة                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدن المستفيدة (هـ ) بدء اإلنتات  المحطة المشروع
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 مواقع محطات التحلية وبدء إنتاجها و المنا ا المستفيدة منها(  0)جدول      

 

 

 جدة 1099 جدة 1

 ةمكة المكرمةا الطائفاجد 1139 الشعيبة 2

 .المدينة المنورةا ينبع و القرى المجاورة لها 1131 ينبع 0

 .أبهااخمي  مشيطااحد رفيدةاالمدينة العسكرية والمدن و القرى المجاورة لها 1139 الشقيا 1

 .حقل والقرى المجاورة لها 1113 حقل 6

 .ضبا و القرى المجاورة لها 1139 ضبا 7

 .لها الوجة و القرى المجاورة 1099 الوجة 6

 املج 1137 املج 9

 .رابغ والقرى المجاورة لها 1132 رابغ 9

 جزيرة العزيزية 1136 العزيزية 13

 البرك والقرى المجاورة لها 1130 البرك 11

 جزبرة فرسان 1099 فرسان 12

الخبرا الدمامامطار الظهراناالقطيفاسيهاتاصفوىارأس تنورةا  1130 الخبر 10

 .الهفوف وبقيا

 .الرياضا الجبيلاالقاعدة البحرية بالجبيلاوالهيئة الملكية بالجبيل 1132 بيلالج 11

 الخفجي 1136 الخفجي 16
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االنتاج السنوي لمحطات التحلية خالل الفترة  1980-2007 )مليون متر مكعب(
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 .هـ1103المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ا: مصدر البيانات               

 0مليون م 2336 -1993اإلنتات السنوي لمحطات التحلية من المياه المحالة خالل الفترة ( 13)شكل         

 

 

نسبة تصدير المياه المحالة لكل ساحل لعام 27 14هـ

الشرقي

534,400,481 

51% 

الغربي

522,425,496 

49% 

 
 .هـ1103المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ا: مصدر البيانات               

 هـ1129نسبة مساهمة سواحل المملكة في توفير المياه المحالة في عام (  11) شكل           
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 تطور تصدير المياه المحالة من محطات المؤسسة العامة للتحلية 2003-

2007م االجمالي و للساحلين الغربي و الشرقي) مليون متر مكعب(
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 .هـ1103المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ا: مصدر البيانات                          

 تطور تصدير المياه المحالة اإلجمالية ومساهمة كل ساحل(  12) شكل           

 

 

المياه المصدرة من المياه المحالة للجهات المستفيدة من محطات التحلية بالساحل الغربي لعام 26/ 1427هـ )مليون م3(

0.60.80.90.91.11.31.61.71.81.81.83.35.4
1111.3

15

39.4

92.694

225.8

0

50

100

150

200

250

احدعكاظضباحقلبدراملجبن نعمانالوجهالشقيقالعزيزيةرابغفرسان

رفيدة

م الملك

فيصل

خميسابها

مشيط

جدةالمدينةمكةالطائفينبع

 
    هـ1103المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ا: مصدر البيانات         

 (0مليون م)وكمية المياه التي تصل إليها سنويا  من محطات الساحل الغربي دن والقرى المستفيدةالم( 10)شكل      
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المياه المصدرة من المياه المحالة للجهات المستفيدة من محطات التحلية بالساحل الشرقي لعام 26/ 1427هـ ) مليون م3(
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  هـ1103المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ا: مصدر البيانات 

  ( 0مليون م)المدن والقرى المستفيدة من محطات الساحل الشرقي وكمية المياه التي تصل إليها سنويا  (11)شكل
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 :المعالجة الصحي مياه الصرف -6

 الشةبكاتمةن الميةاه البلديةة التةي تضة  فةي %  66 – 63 أن إلةىتشير الدراسةات المائيةة         

ن مةا يقةرب مةن ثلثةي الميةاه أو .على هيئة مياه صةرف صةحي أخرىالعامة في المدن تعود مرة 

متسببةـة فةةي ارتفةاع منسةوب الميةةاه  البلديةة تقريبةاال ال يةةتم معالجتهةاا وتتسةرب إلةةى بةا ن األرض

عةةالوة علةةى عةةدم . السةةطحية فةةي بعةة  المنةةا ا وتفضةةي إلةةى ضةةغو  بيئيةةة وأضةةرار صةةحية

و ارة االقتصةاد والتخطةيطا  )االستفادة مةن اإلمكانةات الكبيةرة المتمثلةة فةي ميةاه الصةرف الصةحي 

 (.  20خطة التنمية الثامنةا الفصل 

ل المتقدمةة الةدوفةي   المسةتخدمة الجةة أحةد مصةادر الميةاهوتعتبر مياه الصةرف الصةحي المع    

ولالستفادة من مياه الصةرف . ير حول المدنالتشجوالترفيهية ة ويوالصناع راض الزراعيةلألر

 كةل مةن لمدن السةعودية الرئيسةة فةيلألرراض المختلفة تم إنشاء العديد من محطات التنقية في ا

تسةتهل  علةى سةبيل المثةالا و. ومةدن المنطقةة الشةرقية اجدةالمدينة المنورةا  القصيماا الرياض

مةةةن  أكثةةةراليةةةوم يعةةةود منهةةةا / 0م333ا033ا1مةةةن  أكثةةةرمدينةةةة الريةةةاض مةةةن الميةةةاه البلديةةةة 

اليوم عبر شبكات الصرف نحو محطة الرياض لمعالجة ميةاه الصةرف الصةحي / 0م333ا633

رجةةةة مةةةن مدينةةةة الخا ميةةةاه الصةةةرفولالسةةةتفادة مةةةن (. 03ص  باا1116 اا علةةةىالطخةةةي )

من محطةة مدينةة الريةاض إلةى المنةا ا مياه المعالجة التم تنفيذ عدد من المشاريع لنقل  الرياض

ا والمنطقةة الواقعةة العمارية والحةائرالدرعيةا عرقةا :ورة لمدينة الرياض ومنهاالزراعية المجا

تتةأثر بالميةاه  تةي اللةري األشةجار ال في جنوب مدينة الرياض بةين محطةة المعالجةة والمزاحميةة

كما يتم اسةتغالل جةزء  مشاريع التشجير في مدينة الرياض وما حولهااالمعالجةا باإلضافة لري 

نةةوب مدينةةة مصةةفاة بتةةرومين فةةي ج لألرةةراض الصةةناعية حيةةث يةةتم تزويةةد مةةن ميةةاه الصةةرف

أن تحقةةا االسةةتغالل الكامةةل لمحطةةات  باإلحسةةاءكمةةا يتوقةةع لهيئةةة الةةري والصةةرف  .الريةةاض

مليةةون متةر مكعةةب سةنوياال مةةن الميةةاه ( 90)جةة فةةي الهفةوف والمبةةر  والثقبةة بإضةةافة نحةو المعال

و ارة )اإلحسةاء إلى مةوارد الةري فةي مشةروع ( 2339)هـ 1129/1103المعالجة بحلول عام 

  (.  20االقتصاد والتخطيطا خطة التنمية الثامنةا الفصل 
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من المدن والقرى السعودية فان ما  وعلى الررم من تزايد المياه المستخدمة التي تخرت  

ير من المزارعين تخوف الكث ذل  إلىويرجع  اجداتفاد منة بعد المعالجة محدود يس

 .ملوثة مضرة باإلنسان والمحاصيل الزراعية والموا نين بأن مياه الصرف المعالجة

 

               

 

  حيطة الصرف الصمن مح حيث تجري المياه الخارجة حنيفة مجرى واديصور ل     

 .الزراعية واحة الخرتالرياض مشكلة نهر يجري من جنوب مدينة الرياض نحو ينة بمد   
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 السكان والتنمية والمياه  في المملكة: ثالثا

في جميةع المجةاالت التنمويةة الزراعيةة  تقدماشهدت المملكة خالل العقود األربعة الماضية       

والسةياحية والترفيهيةةا  ة واالقتصةادية واالجتماعيةة والتعليميةة والصةحيةاوالعمرانية والصةناعي

وقةةد صةةاحب التطةةور . والنقةةل والمواصةةالتا وريرهةةا مةةن األنشةةطة البشةةرية والخةةدمات العامةةة

 فيالقطاعات التنموية  وتختلف حاجة.  يادة الطلب على المياه سكانها لمملكة ونمو عددالشامل ل

 .طاع ألخر على النحو التاليمن ق في المملكة المياه

 :المملكة سكاننمو  -1

نسمة في عام  177ا339ا6من  الماضية األربعةالعقود المملكة خالل لقد ارتفع عدد سكان     

في  سمةن 272ا769ا22 او(م1992 ) هـ1110في عام  099ا919ا17إلى  (1961)هـ 1091

 مصلحةوجرافي الذي قام  بة لبحث الديموبلغ عددهم حسب نتائج ا. ( م2331 ) هـ1126عام 

بزيادة عن  انسمة 20993901م نحو 2336/ هـ1129في عام  اإلحصاءات العامة بالمملكة

ومتوسط نمو سنوي قدره  ا % 61ا6ونسبتها  انسمة 662ا032ا1هـ قدرها 1126تعداد 

هذه وترجع  (.1103)   مصلحة اإلحصاءات العامةا و ارة االقتصاد والتخطيط% )0ا2

لتنمية تطلب  او. الذي تنعم بة المملكة وتحسن المستوى االقتصادي لالستقرار واألمن الزيادة

أدى ذل  إلى و هاقدوم عدد كبير من الوافدين للعمل في االمملكة منا اعم  جميع  التي الشاملة

لألرراض  المياه تنامي الطلب على يادة السكان  ويصاحب. ها وقراهاارتفاع عدد سكان مدن

  .والغذائيةالمنزلية البلدية و

من لمملكة ل االستهالك السنويجملة  من% 9المنزلية نحو و البلدية القطاعات وتستهل       

 سنويا/ مكعب متر مليون11251 بنحو م1228/  هـ2419 عام في تقدر والتي المياه

 .(هـ1103المياه والكهرباءاو ارة )  (21و 25 شكل)
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الزراعية

88%

البلدية والمنزلية

9%

الصناعية

3%

 
 .ابيانات رير منشورة1103 و ارة المياه والكهرباء:لبياناتمصدر ا                      

 م2339في عام  نسب استهالك المياه في المملكة حسب القطاع(  16) شكل                       

 

 

االستهالك المائي االجمالي والقطاعات لعام 1429هـ مليون متر مكعب
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 (مليون متر مكعب)  استهالك المياه في المملكة حسب القطاع(  17) شكل               
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وهو معدل مرتفع  لتراا 297يوميا حوالي  لسعودي من المياهستهالك الفرد اويبلغ معدل ا 

ويتفاوت هذا المعدل من مدينة  .(16 شكل) على مستوى العالم  من المياه مقارنة باستهالك الفرد

 .(19و 19شكل  ) ألخرىومن سنة  ألخرى

فقد بلغ  اللمياه نتيجة ارتفاع عدد سكانه االمدن السعودية استهالك أكثروتعتبر مدينة الرياض  

 الهيئة) هـ 1129مليون في عام 6 ونحونسمةا  293ا106ا1هـ 1126عدد سكانها في عام 

 . (4هـاص2415الرياضا مدينة لتطوير العليا

عام  متر مكعب في  اليوم خالل 63333 من من المياه اليومي استهالك مدينة الرياضوتطور 

 1103الرياضا إمارة)  نسمة 133333تغطي حاجة السكان البالغ عددهم نحو حيث هـ 1099

) هـ 1121عام  في اليوم خالل متر مكعب  931ا110ا1  نحو إلى ا وارتفع االستهالك(هـ

متر مكعب في اليوم خالل  1733333 بلغو (.هـ1103مة للمياه بمنطقة الرياضاالمديرية العا

 .هـ1103صيف هـ

)  هـ1133في عام  متر 912ا219  نحو االستهالك السنوي لمدينة الرياض من المياه بلغو

متر  ألف 1063333 و اهـ1123في عام  متر مكعبألف  110929إلى وارتفع  (م1993

. (م 2336) هـ 1126ألف متر مكعب في عام  1603333ا و (م2331)  1121عام في  مكعب

 .9ـ  9ا جدول 20االكتاب اإلحصائي السنويا( هـ 1129) مصلحة اإلحصاءات العامة )
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 .(م2331/هـ1126)و ارة المياه و الكهرباءانشرات حملة التوعية والترشيد الو نية:مصدر البيانات                        

 .(اليوم/ لتر) معدل استهالك الفرد في بع  دول العالم (  16)شكل                

 

 

 

 

 

 

  معدل االستهالك السنوي من المياه لبعض المدن السعودية خالل الفترة 1418-1427هـ 

) 1000م3 (

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

الخبرالدمامالطائفمكة المكرمةينبعالمدينةجدةالرياض

متر مكعب

 
 . 9 -9جدول  (20)لكتاب اإلحصائي السنوياا( هـ 1129) مصلحة اإلحصاءات العامة : : مصدر البيانات        

 

 هـ 1119/1126من المياه في بع  المدن السعودية لعامي السنوي  االستهالك معدل (   19) شكل     
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تطور استهالك بعض المدن السعودية من المياه خالل الفترة 1418-1427هـ ) 1000م3(
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 (20) ا الكتاب اإلحصائي 1129مصلحة اإلحصاءات العامة: مصدر البيانات     
 

 هـ1126 -1119دية خالل الفترة لبع  المدن السعو السنوي االستهالك المائي(  19)شكل    

 

ويتم توفير المياه في المملكة لألرراض المنزلية من مصدرين رئيسين همةا الميةاه الجوفيةة        

بئر حكةومي علةى  بقةات عةدة لهةذا الغةرض  6333ا فقد تم حفر أكثر من ( السطحية والعميقة)

 األحمةر بحةواليعربةي والبحةر محطةات التحليةة علةى الخلةيج ال تسةاهمو .في كافة أنحةاء المملكةة

وتةزود  .والبةاقي مةن الميةاه السةطحية والجوفيةة احتيات مدن وقرى المملكةة مةن الميةاهمن % 61

 تةأتي مةن % 13و احتياجاتها المائية من%  73بنحو  محطات تحلية  مياه الخليج مدينة الرياض

  ( هـ1103المديرية العامة للمياه بمنطقة الرياضا) العميقة اآلبار السطحية و

 

 

 :التنمية العمرانية -2

كان النطاق العمراني (  م1966ـ  1963) هـ 1096 -1093:ولىفي بداية الخطة الخمسية اال     

تجاو  وي. 2كم2أو  2كم1نية في المملكة السك المنا اجدا حيث ال تتجاو  مساحة رالبية محدود 

وخالل الفترة الممتدة من بداية . دمامذل  قليال مساحة المدن الرئيسة كالرياض وجدة ومكة وال
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في جميع  النطاق العمراني بدرجات متفاوتة ولى إلى خطة التنمية الثامنة اتسعالخطة الخمسية اال

ذات  ابع اقتصادي وصناعي وعسكري  جديدة وهجرقرى ونشأت مدن المملكةا ومنا ا 

رت الدولة البنية األساسية ولدعم القطاع العمراني وتشجيع االستثمار العقاري وف. واجتماعي

من خالل القروض التي يقدمها صندوق  والتسهيالت التي تشجع على نمو وا دهار العمران

.  مدينة وقرية وهجرة في مختلف منا ا المملكة( 6793)شمل  خدماتةد وق .التنمية العقاري

) في عام  العقاري عدد الوحدات السكنية التي تم تموينها من قبل صندوق التنميةوبلغ 

 العقارية المشاريع من العديد إلى باإلضافة. سكنية وحدة ألف 125أكثر من ( م 2336 -هـ 26/1127

 (.12 اإلصدار وأرقاما حقائا التنمية خطط منجزات هـا2418 والتخطيطا االقتصاد و ارة) االستثمارية

 عمرانها وتطور حتهامسا نم  التي السعودية نيةالسك للمدن نموذجا الرياض مدينة وتعتبر    

 32( 2933)  هـ2239 عام في مساحتها بلغ  فقد. قصيرة  منية فترة خالل مبانيها تنوع و

 المساحة تجاو ت( 1222)  هـ2412 عام وفي ا(222ص هـ2421دارستانيا) 1كم

 مدينة لتطوير العليا الهيئة)  نسمة مليون 5 حوالي سكانها عدد وبلغ ا1كم2222 المطورة

 على ثرأ المملكة منا ا مختلف في ا دهرت التي ةالعمراني وللتنمية(. 4هـاص2415الرياضا

 :أهمها ومن المياها

ع مراحةل البنةاء مةن إعةداد جميةللألرراض البنائية واإلنشةائية واستهالك كميات كبيرة من المياه  -

لمستهلكة ياه اا ولكن ال يوجد رقم لكمية المالبل  والخرسانة والخلطات والرش والتنظيفالطوب و

ويتوقةع أن  ويختلف تأثير العمران على المياه في المملكة من منطقة ألخةرى. لألرراض العمرانية

نتيجة للتوسع العمراني الكبير الذي حدث خةالل العقةود األربعةة  كمية المياه المستهلكة عالية تكون

 .الماضية

سةةائل التبريةةد و الك والحةةدائا ورسةةل المنةةا ل واسةةته ريلةة مةةن الميةةاه كميةةات كثيةةرةاسةةتهالك  -

 .الترفية كالمسابح ونحوها

 

  :الصناعةالتنمية  -0

فقد يةاالسنوات الماض وتطورا خالل الكة نموفي المم البترولية وريرها صناعةشهد قطاع ال     

ا (هةـ1103و ارة البترول و الثروة المعدنيةة ا) حقال للبترول  113 هـ1129حتى عام  اكتشف
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وشةيد . يةةمصةافي البترولالالعديد مةن  في المملكة يرة من البترولا وأقيمكب استخرات كمياتوتم 

معدنيةةة والبالسةةتيكية واإلسةةمنتية وال والبتروكيميائيةةة العديةةد مةةن المصةةانع كالصةةناعات البتروليةةة

(   0916 )هةةـ 1129بلةغ عةدد المصةانع المنتجةة حتةى عةام و .ريرهةا مةن الصةناعاتوالغذائيةة و

وتتطلةةب عمليةةة اسةةتخرات (. هةةـ1129تاو ارة التجةةارة والصةةناعةامركةةز المعلومةةا)  مصةةنعا

العمليةةات ت وتحتةةا ا(هةةـ1019و ارة الزراعةةة والميةةاها )ه فةةي أبةةار البتةةرولالبتةةرول ضةة  ميةةا

وتةةؤثر . والتنظيةةف والتبريةةد اإلنتةةاتو نشةةاء والتصةةنيعاإل ةلميةةاه فةةي مرحلةةل المختلفةةة الصةةناعة

ويعتمةةد ذلةة  علةةى موقعهةةا الجغرافةةي  ا علةةى الميةةاهااألنشةةطة الصةةناعية المرتبطةةة بهةةالصةةناعة و

    :يلي ومن أثار الصناعة على المياه ما .ونوع الصناعة والمنتج

 :المياه ستهالكا - أ

اإلنتةةةات التصةةةنيع والتشةةةييد و للميةةةاه فةةي مراحةةةل المختلفةةةة اعيةتحتةةات العمليةةةات الصةةةن   

مليون متر مكعب  607و ويقدر ما يستهل  من المياه لألرراض الصناعية بنح. والتنظيف

اوهذا ال سةنويامن جملة المياه المستهلكة في المملكةة % 0ا0من المياه في السنةا ما يمثل 

و ارة االقتصةةةةاد ) يشةةةةمل الميةةةةاه المسةةةةتعملة فةةةةي قطةةةةاع الةةةةنفط لغةةةةرض حقةةةةن اآلبةةةةار

ويسةةتفيد القطةةاع الصةةناعي فةةي بعةة  المنةةا ا  ا(20والتخطيطاالخطةةة الثامنةاالفصةةل 

)   مياه الصرف الصحي المعالجة ومن المياه الجوفية التي ال تصلح للشربالصناعية من 

 .(16شكل 

 

 :تلوث المياه - ب

فةةي تلةةوث الميةةاه السةةطحية والجوفيةةةا  ة وريةةر مباشةةرةمباشةةر الصةةناعات بعةة  تتسةةبب 

 :نتيجة

ض وثم نحو الميةاه تدفا المياه الصناعية الحارة والملوثة بالمخلفات الصناعية نحو األر -

 . فيةالجو

مةةن المصةةانع نحةةو األرض ثةةم نحةةو الميةةاه  المتسةةربة المختلفةةة تسةةرب المةةواد الكيميائيةةة -

 .الجوفية فتلوثها

 تشكل المياه التي تخرت من بع  المصانع التي حول المدن مستنقعات مائية ملوثة  -         
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 .المياه الجوفيةللبيئة وتشكل خطرا على            

 

 :الزراعية التنمية -4

 على الطلب  يادة عام بشكل االقتصادي المستوى وتحسن المملكة سكان عدد ارتفاع عن نتج    

 لسكان الغذاء لتامين الزراعية المحاصيل إنتات  يادة ذل  وتطلب اأنواعها بجميع الغذائية المواد

للقطاع وقد قدم  الدولة الدعم والتشجيع  .االقتصادية المجتمع شرائحل مناسبة بأسعار المملكة

 رقم الملكي المرسوم بموجب ي العربي السعودي الذي تأس الزراعي من خالل البن  الزراع

 مختلف تمويل في متخصصة حكومية ائتمانية مؤسسة ليكون هـ0/12/1092 وتاري  (69)

 ورفع الزراعي القطاع تنمية في للمساعدةو المملكةا منا ا جميع في الزراعي النشا  مجاالت

 تقديم  ريا عن وذل  الحديثةا والتقنية العلمية األساليب أفضل باستخدام تاجيةاإلن كفاءتة

 والمضخات المكائن مثل النشا  هذا يلزم ما لتأمين للمزارعين فوائد بدون ميسرة قروض

 واألسماك النحل بيةتر ومعدات واألرنام والدواجن األبقار تربية ومعدات الزراعية واآلالت

 مليون وثالثون وثمانية وثمانمائة بليون عشرة تأسيسة عند البن  لما رأس وبلغ .وريرها

وبلغ  (.1103الموقع وزارة المالية  ) لاير ألف  (13909721 ) ألف وعشرين وواحد وستمائة

بقيمة قرضا  427350هـ 1126عدد القروض الزراعية التي قدمها منذ تأسيسة حتى نهاية عام 

بنصيب  التنمية بداية من األولينوقد حظي العقدين  .لايرألف  40018403إجمالية قدرها بلغ 

هـ  1116 – 1091 خالل الفترةالتي قدم   وافر من القروض الزراعية حيث بلغ عدد القروض

 وشكل  1جدول )  من جملة القروض المقدمة% 97قرضا أي ما يشكل نحو  366270نحو 

23 .) 
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 دمها البن  الزراعي السعودية القروض الزراعية التي ق(  1) جدول      

  2336 – 1971/ هـ 1129 -1091خالل الفترة                       

 القروض
 جملة القروض قروض متوسطة األجل األجلوض قصيرة قر

      

 السنوات
 العدد القيمة العدد القيمة العدد القيمة

   لاير ألف   لاير ألف  لاير ألف

 366270 28144699 309183 27859418 57087 285281 هـ4141 - 4831

 2642 412588 2571 412013 71 575 هـ 4141/41

 3065 431708 2671 413643 394 18065 هـ 4141/41

 2942 626956 2268 585699 674 41257 هـ 4143/41

 5607 897310 3072 604520 2535 292790 هـ 4141/43

 6628 903010 3831 667313 2797 235697 هـ 4141/41

 6147 1112221 4233 922778 1914 189443 هـ 4144/41

 8037 1444925 5660 1233335 2377 211590 هـ4144/44

 7017 1480426 6035 1404286 982 76140 هـ4148/44

 2259 612180 2027 595230 232 16950 هـ4141/48

 5136 1043899 4963 1036041 173 7858 هـ4141/41

 3527 896005 3213 863167 314 32838 هـ4141/41

 4303 968184 3179 791646 1124 176538 هـ4141/41

 3770 1044292 3159 974798 611 69494 هـ4143/41

 427350 40018403 356065 38363887 71285 1654516 المجموع

 الموقع/  (1129) إدارة الدراسات و التخطيط و اإلحصاءاو ارة الزراعة:مصدر البيانات
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 (1129) اإلحصاءاو ارة الزراعةالدراسات و التخطيط و  إدارة:مصدر البيانات

 

 عدد المشاريع الزراعية الممولة من البن   الزراعي العربي السعودية (   23)  شكل 

 هـ1126 -1099خالل الفترة               

 

 مساحة اتساع ذل  وشمل االمملكة في دهروا  تطور الزراعة لقطاع السخي الدولة دعم ونتيجة      

 للمحاصيل اإلجمالية المساحة بلف  فقد .ةأنواع وتعدد االزراعي اإلنتات  يادةو الزراعية المحاصيل

 عام في هكتار2591424 إلى وارتفع  هكتار  151212 نحو 2931 عام في الزراعية

 المساحة وبلغ  االمملكة في يالزراع اإلنتات خف  سياسة وفا تدريجيا تنخف  بدأت ثما 2992

 احتل  وقد(.  4 جدول) هكتار  971608 نحو 1228 عام في الزراعية للمحاصيل اإلجمالية

 عام في كتاره  255532 من ارتفع  فقد الزراعية المحاصيل مساحة رالبية الحبوب مساحة

 إلى لتنخف  التراجع في المساحة أخذت ثم 2992 في هكتار  2221121 إلى 2931

 .  1228 عام في هكتار  419114
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 (2008 -2931)  للفترة بالمملكة الرئيسة الزراعية للمحاصيل واإلنتات المساحة(  4)  جدول

إجمالي  
 المساحة

 األعالف مجموعـــة الفاكهة مجموعــــة الخضار مجموعـــة الحبوب مجموعــــــة

 اإلنتاج المساحة اإلنتاج حةالمسا اإلنتاج المساحة اإلنتاج المساحة المحصولية 

 (ألف طن) (هكتار) (ألف طن) (هكتار) (ألف طن) (هكتار) (ألف طن) (هكتار) (هكتار) السنة

1972 256121 155573 110 29419 653 36423 240 32300 355 

1973 286272 201190 113 18478 399 37879 355 28700 344 

1974 600859 414144 300 55002 674 68442 434 63300 456 

1975 512907 346703 289 55802 884 64149 458 44700 322 

1976 585862 431653 283 48254 597 81782 360 34354 541 

1977 556608 394310 295 52821 744 63883 389 46405 474 

1978 560986 405940 302 44403 546 69225 529 41360 600 

1979 578165 434481 341 52162 705 71472 525 42408 611 

1980 608653 454716 267 52954 756 71976 470 29007 388 

1981 434841 276120 295 45156 718 72729 497 40821 542 

1982 574315 264045 489 100323 1292 77534 509 155032 2358 

1983 731265 320015 876 68581 1089 69822 577 172846 2398 

1984 782695 450306 1447 89234 1313 72611 658 170543 2518 

1985 946359 633634 2191 92510 1443 75127 686 145086 2134 

1986 947383 643467 2463 86625 1281 78237 714 139050 2036 

1987 1061777 717649 2934 99096 1911 81706 781 163322 2405 

1988 1245063 897902 3695 97663 1953 81628 817 167869 2395 

1989 1326256 967661 3950 104568 1894 87522 848 166404 2294 

1990 1379185 978336 4138 108914 1900 90943 804 200993 2106 

1991 1519756 1090333 4575 105906 1904 96192 834 227325 2514 

1992 1570816 1124597 4704 124222 2073 102574 951 219423 2425 

1993 1596404 1132616 5044 124711 2181 112744 899 226332 2435 

1994 1595547 1071163 4861 133684 2289 117742 951 272959 2784 

1995 1302361 707832 2671 159064 2692 130211 988 305255 3069 

1996 1173311 565858 1934 155966 2630 138656 1052 312831 3157 

1997 1263218 658729 2340 161565 2599 146165 1090 296759 2929 

1998 1129716 624125 2204 119704 2166 147292 1150 238595 3200 

1999 1202815 688108 2455 89245 1830 191233 1149 234229 3606 

2000 1119949 655894 2300 92043 1904 19335 1153 216665 3262 

2001 1211579 618900 2172 94043 1927 - - 244934 3090 
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2002 1224502 706768 2856 113083 2137 193348 1241 211303 2707 

2003 1216038 699222 2952 114447 2215 197613 1331 204757 2652 

2004 1172742 685350 3195 110618 2479 208588 1454 168198 2633 

2005 1106728 631652 3005 114905 2571 217451 1555 142719 2324 

2006 
 

4111411 114118 3042 441111 2597 229423 1582 151301 2688 

4111 4111113 
 

582071 2967 444418 2597 229423 1582 151301 2688 

4113   

 

 114113 

 

111411   4183 411148   4111 4841  4141  411313  4134  

 .الزراعة و ارة إصدارات من مجموعة :البيانات مصدر

 

 

تطور مساحة المحاصيل الزراعية في المملكة خالل الفترة 1972 - 2008 
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 (1129) إدارة الدراسات و التخطيط و اإلحصاءاو ارة الزراعة:مصدر البيانات              

 

  1228 -2931 الفترة خالل المملكة في الزراعية المحاصيل مساحة تطور(    12)  شكل               

 

 المساحة من عالية نسبة تحتل الحبوب مساحة أن الزراعية إلحصاءاتا تحليل من ويالحظ         

 عام في% 32 إلى 2931 عام في% 12 من نسبتها ارتفع  فقد الزراعية للمحاصيل اإلجمالية

 انخفاض ويرجع .1228 عام في% 48 إلى ثم 1223 عام في% 55 إلى وانخفض  2992

 اإلنتات لخف  الدولة اتخذتها التي الزراعية اسةالسي إلى األخيرة السنوات في الحبوب مساحة نسبة

 (.11 شكل) المياه استهالك خف  بهدف واألعالف الحبوب خاصة الزراعي
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 (1129) إدارة التخطيط و اإلحصاءاو ارة الزراعة:مصدر البيانات                            

 مختلفة لسنوات ةالزراعي المحاصيل مساحة نسب(   11)    شكل               

 

 مستوردة دولة من المملكة تحول  االولى التنمية خطة بداية من عقدين خالل  العموما وعلى       

 بل منتجة دولة إلى مختلفة حيوانية ومنتجات عالفوأ وفواكة وخضار حبوب من الزراعية للمحاصيل

 والبي  األلبانو كالدجات ةالحيواني والمنتجات والبطي  والتمور كالقمح لمحاصيلا لبع  ومصدرة

 126من ارتفع إنتات القمح  وعلى سبيل المثالا .(22شكل )  الذاتي االكتفاء نسبة إنتاجها تجاو  التي

المملكة كميات منة إلى  توصدر ام1992في عام   ن  773ا120ا1 إلى 1971في عام  ألف  ن

ريجي في إنتات الحبوب ومنها بدأ انخفاض تد الماضي القرنوفي منتصف التسعينات من . الخارت

سياسة خف  اإلنتات الزراعي التي ل اوذل  وفقا 2339في عام  1996667إلى  فقد انخف  القمح

   .( 27ا26ا21ا 20 لاشكاأل) في المملكة تهدف إلى ترشيد استهالك المياه
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تطور اجمالي مساحة وانتاج الحبوب للفترة 2008-1972
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 (   1)   الجدول :  مصدر البيانات        

 2339 -1962ة وإنتات الحبوب للفترة تطور إجمالي مساح(   20 )شكل       

انتاج المملكة العربية السعودية من القمح خالل الفترة 1961 - 2008 ) بماليين االطنان(
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 (  4)    الجدول: البيانات مصدر            

 ( ن مليون)  1228 – 2912 الفترة خالل القمح من المملكة إنتات تطور(  14)   شكل            
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  (  4)   الجدول: البيانات مصدر        

 2339 - 1962الفترة تطور مساحة  وإنتات األعالف خالل ( 26) شكل       

       

نسبة االكتفاء الذاتي من المنتجات النباتية و الحيوانية في المملكة
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 (1129) إدارة التخطيط و اإلحصاءاو ارة الزراعة:مصدر البيانات                 

  الغذائية المنتجات من الذاتي االكتفاء نسبة(  11)  شكل                
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 :المياه على الزراعة اثر

. وتلوثهةا هااسةتنزاف مملكةة فتةؤدي إلةىعلى الميةاه فةي التؤثر الزراعة واألنشطة المرتبطة بها    

في المملكة من منطقة آلخري بسبب اخةتالف  والتلوث الزراعي للمياهاالستنزاف وتختلف نسبة 

الةري  ا ودرجة وعي المزارعين بعمليةاتالمساحات المزروعة ونوعية وكمية المياه المستخدمة

 . استخدام المخصبات الزراعية والمبيدات الحشريةو

 :الجوفية لمياهتلوث ا: أ

الكيميائي  للتلوث في المملكة وما حولها منا ا الزراعيةال في تتعرض المياه الجوفية       

مياه المجاري لري والمبيدات الزراعيةا واألسمدة و صباتالمخ نتيجة استخدام والبيولوجي

امات التربة ومن خالل مس. وسوء عملية سقاية وري المزروعات المحاصيل الزراعيةا

من بقايا مبيدات حشرية  تسرب المواد الكيميائيةت الشقوق السطحية في المنا ا الزراعيةو

وأحيانا إلى  املوثة نحو األسفل حيث تخزن المياه الجوفية السطحيةمياه و ومخصبات  راعية

لمخصبات المزارعين رير المرشد لأدى استخدام  ؛المثال سبيلفعلى  .المياه الجوفية العميقة

اء على و يادة اإلنتات الزراعيا والمبيدات الحشرية السامة للقض ينلتحس -الزراعية ةواألسمد

إلى تلوث المياه الجوفية  محاصيل الزراعية المختلفةال اآلفات والحشرات التي تتعرض لها

 والمعالجة المعالجة رير الصحي الصرف ياهم استخدام يؤديو .وارتفاع مستوى النترات

 كالبكتريا الجرثومية الميكروبات وكثرة البيولوجي التلوث إلى باتاتالن ري في ةمحدودال

 والنباتات المياه مستخدمي مرض في تتسبب التي والميكروبات الجراثيم من وريرها القولونية

 ارتفاع (الغمر) للري والمتزايد المكثف االستخدام عن وينشا اعليها تتغذى التي الحيواناتو

 .المملكة منا ا بع  في فيةالجو المياه ملوحة ىمستو

 :المياه استهالك -ب

 الحرارة شدة من قاسية صحراوية ظروف تح  المملكة في الزراعة قطاع طورويت ينمو      

 أعلى من الزراعي النشا  ويعتبر .والبحيرات األنهار وانعدام الجوا وجفاف األمطار وقلة

 المياه جملة من %88 بلغ  إذ لكةاالمم في للمياه استهالكا السكانيةو البشرية األنشطة

/  مكعب متر مليون 29522 حوبن تقدر التيو ما1228/  هـ2418 عام في المستهلكة

(  607% ) 0مليون متر مكعبا و( 1923) لالستهالك المنزلي %  9مقابل حوالي  سنويا
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لة من ويبلغ إجمالي المياه المسته. (29و26 األشكال) الصناعي مليون متر مكعب لالستهالك

  16055.34مليون متر مكعبا ومعدل سنوي قدره  465605نحو  2339إلى  1993عام 

 .( 1 )جدول امتر مكعبمليون 
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 هـ1129 خالل عام كمية المياه المستهلكة لألرراض المختلفة(    26)  شكل 

نسبة استهالك القطاعات من المياه في عام 2008م

الزراعية,

 19500 

الف طن

88% 

الصناعية

736 

الف طن

3% 

البلدية والمنزلية, 

1920

الف طن

9% 

 

 هـ1129 عام خالل المياه المستهلكة لألرراض المختلفة كمية ونسبة(    29)  شكل                
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  (ألف متر مكعب)  كمية المياه المستهلكة سنويا لإلرراض الزراعية(  7 )جدول                             

 االستهالك السنة

1980 7472 

1981 9050 

1982 9354 

1983 10288 

1984 10433 

1985 11607 

1986 11710 

1987 13053 

1988 14814 

1989 15682 

1990 16513 

1991 18384 

1992 18649 

1993 19642 

1994 20165 

1995 19088 

1996 18718 

1997 18663 

1998 18054 

1999 18303 

2000 18540 

2001 19000 

2002 19000 

2003 18000 

2004 17530 

2005 17000 

2006 16474 

7009 20919 

7002 19500 

 465605 االجمالي

 20919 االعلى

 7472 قلاال

 16055.34 المتوسط
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متر مكعب

استهالك قطاع الزراعة من المياه للفترة 2980 - 2008 ) مليون متر مكعب (

 

 (6)الجدول : مصدر البيانات                    

 المياه كمية المياه المستهلكة سنويا لألرراض الزراعية(  29) شكل 

 (مليون متر مكعب) م2339-1993خالل الفترة من عام 

 

 

 

 :المواصالتو النقل -5

 وتطور نجاح ةعلي يعتمد حيث التنموية القطاعات أهم من والمواصالت النقل قطاع يعتبر     

 لصحيةوا األمنيةو والعمرانية والصناعية الزراعية الدولة في األنشطة وجميع العامة الخدمات

 الخمسية الخطط وخالل. الترفيهيةو والسياحية والثقافية التعليميةو واالجتماعية واالقتصادية

 وقرى ومدن منا ا جميع في السياراتو كباتالمر وعدد الطرق وأ وال عدد ا داد الثمان

 حون هـ2411 عام نهاية حتى المملكة في لطرقا أ وال مجموع بلغ وقد. المملكة

 والممرات واألنفاق والكباري الجسور وعمل الطرق وتعبيد إنشاء ويؤثر .كم 125ا231

 النقل قطاع اثأر منو المملكةا في المياه على المختلفة النقل وسائط وحركة والعباراتا السفلية

 :المياه على والمواصالت

 .من المياه رزيرةرصف وتعبيد الطرق كميات يتطلب إنشاء و -

 (.األودية )  مجاري السيول تؤثر الطرق البرية على مسارات -
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تعمل وسائط النقل المختلفة علةى تلةوث الهةواء والتربةة والميةاه الجوفيةة بسةبب مةا تبثةة مةن  -

ا وتسةرب لسةيارات والشةاحنات الثقيلةةلوقةود ا الحتراق الةداخليعوادم ومواد سامة نتيجة ا

ومنها نحو الميةاه الجوفيةة خاصةة بعةد  لتربة فتلوثهاامن خالل مسامات ا زيوت ومخلفاتهاال

 .األمطارسقو  

تعمل وسائل النقل والترفية البحري علةى تلةوث ميةاه  البحةر األحمةر والخلةيج العربةي نتيجةة   -

قوارب التجارية والخاصةةا ومةا يرميةة عمةال وركةاب السةفن ن والتسرب الزيوت من السف

وينةتج عةن تلةوث الميةاه البحريةة السةاحلية . متنوعةةمةن مخلفةات  مياه البحةار والقوارب في

  .للمملكة ارتفاع تكلفة تحلية مياه البحر

 : ةة والترفيالسياح -7

 در دخل لخزينة كثير من دولتعتبر السياحة من القطاعات االقتصادية الهامةا وتشكل مص     

واقتصةةادية تميةةز المملكةةة بخصةةائص ومقومةةات سةةياحية  بيعيةةة ودينيةةة وتاريخيةةة تو. العةةالم

اهتم  المملكةة بقطةاع  وقد. ة للسياح من مختلف دول العالموحضارية تجعلها من البالد الجاذب

هةـ بهةدف 1121 ة في عةامأنشأت الدولة الهيئة العليا للسياحو. المختلفة فر مقوماتهاالسياحة لتو

وتسةتقبل المملكةة . (اآلثةارو للسةياحة العليةا تعةرف اآلن بالهيئةة)  التخطيط للسياحة فةي المملكةة

ن يفيدون ألرراض سةياحية نويا الذيسالسياح مئات اآلالف من و المعتمرينالماليين من الحجات و

لمملكةة إال أن لهةا اثةأر سةلبية الترفيةة فةي اللسةياحة و من المردود االقتصادي وعلى الررم. مختلفة

 :            على المياه في المملكةاومنها

 ومرافقها السياحية استنزاف المياه لبناء وتخضير وتجميل وتنظيف المنتجعات. 

 الزوار الذين و استنزاف المياه التي تزود بها المنتجعات والفنادق ومرافقها من قبل السياح

 . حالة المياه في البلد الذي يفدون إليةيعنيهم  ه ألنة الالميافي استخدام  رالبا يبالغون
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 :خطط التنميةضوء المياه في : رابعا

 بهدف التعرف في ضوء خطط التنمية في المملكةالمياه  الدراسةهذا الجزء من يستعرض  

تو يعهةا   الثمان المياه في المملكة وما يتعلا بهةا كتقةدير كمياتهةاالتنمية خطط كيف تناول   على

ا والتشريعات واآلليات والسةبل واإلجةراءات التةي اتخةذت وضعها الحالي والمستقبل الجغرافيا

 . أو يمكن اتخاذها للمحافظة على مصادر المياه المختلفة

للميةاه المخزنةة فةي أرض األوليةة التقةديرات  حسةب كةان يعتقةد ا األولةى خالل خطة التنميةةو   

ولكةن . فةي الميةاهمسةتقبلية مشةكلة ا مع عةدم توقةع عام 133من  ألكثر سوف تستمر أنهاالمملكة 

المملكة نتيجة  مواقع معينة من في بدأت تبر  مشكلة انخفاض المياه مع نهاية خطة التنمية الثانية

مدينةةة الريةةاض وفةةي عةةدد سةةكان بعةة  المةةدن و يةةادة الرقعةةة الزراعيةةة كمةةا حصةةل فةةي  يةةادة 

   .(117ص التخطيطا خطة التنمية الثالثةا  ارةو) ةالقطيف من المنطقة الشرقياإلحساء و

سةتوى الميةاه فةي بعة  انخفةاض م نتيجةةبدأ القلا يساور المخططين للتنمية في المملكة قد و    

وقد وضع  خطة التنمية الثالثة مجموعة من األهداف كجزء مةن خطةة و نيةة  ويلةة . المنا ا

 :ومنها افي المملكة األجل لتنمية المياه

ايي  الصةحة العامةة ر المياه بكميات كافية وبنوعية جيدة تتطابا مةع مواصةفات ومقةتوفي -1

 .القرى والهجرلسكان المدن و

 .التوسع الزراعي في المملكةلمياه لتواكب التنمية الصناعية وتامين كميات كافية من ا -2

 الحفاظ على مصادر المياه المعروفة حالياا وتنميتها بكفاءة -0

                . (17-11التخطيطا خطة التنمية الثالثة و ارة )  صادر جديدة للمياهالبحث عن م -1

المحافظة على الميةاه فةان األولويةات فةي قطةاع  إلىخطة التنمية الثالثة دع   أنوبالررم من     

. ا نحةةو المحافظةةة علةةى الميةةاه ميةةة المةةوارد بدرجةةة اكبةةر مةةن توجيهةةالميةةاه كانةة  موجهةةة نحةةو تن

التغلب على النقص الحرت في الميةاه فةي بعة  المنةا اا وعةالوة  إلىذل  الحاجة  إلىا ويدفعه

على ذل  جرى تحديد قطاع الزراعة باعتباره احد القطاعات ذات األولوية في مجةال االسةتثمار 

 وقد فاق  هذه الزيادة كل التوقعات. حيث كان من المتوقع  يادة الطلب على المياه ألرراض الري

 (.171ص التخطيط اخطة التنمية الثالثةا و ارة )
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علةى شةكل أحةواض  األرضأن االحتيا ي المخزون في با ن  إلىخطة التنمية الثالثة  وأشارت

 63) تغطةي أكثةر مةن و(.  6جةدول ) ريةر قابلةة للتجديةد 0مليةون م 333ا633مائية يقدر بنحةو 

 :وتشمل الطبقات التالية امن احتياجات المملكة للمياه%( 

 

 من المياه الرئيسيةاحتيا ي الطبقات المائية (  6) ول جد

 (مليون متر مكعب ) االحتيا ي المؤكد  الطبقات الرئيسية الحاملة للمياه             

 الوسيع

                                              الوجيد

                                            333ا99

  333ا79

 ضمة   ام ر

                                       ضرما                               / المنجور 

 733ا76

  133ا60

 الساق

                                               تبوك

                                               933ا19

  733ا6

 النيوجين/ الدمام

 ضافة للطبقات األخر  اإلجمالي باإل 

 333ا6

 (خمسمائة ألف مليون)  0مليون م 333ا633

 . 117صالتخطيط ا خطة التنمية الثالثا  و ارة :المصدر

 

ا 0مليون م 9903هـ نحو 1136وبلغ في عام  اوخالل خطة التنمية الثالثة ارتفع استهالك المياه 

مسةاهمة ميةاه البحةر المحةالة وميةاه  مةعا المتجةددةعتمد بشكل رئيسي على المياه الجوفية رير وي

نحو  تجددةالمياه رير المهـا بلغ  مساهمة 1136وفي عام . بنسب ضئيلة جدا صرف الصحيال

% 1من محطات التحلية و % 6السطحية القابلة للتجددا ومن المياه % 11من المياه المستهلكة و% 60

ة فةي عةام من جملةة الميةاه المسةتهلك% 91وتستهل  الزراعة  (.9 جدول) من مياه الصرف المعالجة 

 (.  9جدول % )  17السكانية األرراض األخرى الصناعية وهـ و1116

 

 

 



66 

 

 (اليوم/  2مليون متر)  هـ1136 -1133مساهمة مصادر المياه في المملكة في عامي (  9) جدول 

 هـ5041من الموارد عام %  ـه1136 هـ       1133 الموارد

 13 933 196        المياه السطحية      

    :المياه الجوفية

 11 963 773 مياه قابلة للتجديد          

 60 7193 1161 مياه رير قابلة للتجديد    

 6 133 70 مياه البحر المحالة          

 1 133 - مباه المجاري المعالجة     

 133 9903 2072 اإلجمالي

 .يطا خطة التنمية الرابعةو ارة االقتصاد و التخط: مصدر الجدول

 

 هـ1136 -1133استهالك القطاعات المختلفة من المياه في عامي (  9) جدول 

 (اليوم/ 0مليون متر) 

 هـ1136من حجم الطلب %  هـ1136 هـ1133 نوعية االستهالك

  راعي

 منزلي وصناعي           

1973 

632 

6103 

1133 

91 

17 

 133 9903   2072 اإلجمالي

 .و ارة التخطيطا خطة التنمية الرابعة: لجدولمصدر ا

 

 

ز علةةى إسةتراتيجية تركةخطةة التنميةةة الرابعةة  وضةع   الميةاه فةةي المملكةةا ولمواجهةة مشةكلة   

 خطةة التنميةة الرابعةة علةى أكةدتريةر القابلةة للتجديةدا و الجوفيةةاالستخدام السليم لموارد المياه 

 اإلقليميةةةالحا مةةة لمةةوارد الميةةاه  اإلدارةوتةةوفير للمحافظةةة علةةى الميةةاه  إجةةراءات وضةةعأهميةةة 

تنسيا وثيا بين  وإقامةالتعرفة  أنظمةتطبيا  إلى باإلضافةفي استعمال المياه  األولوياتووضع 

جل المحافظة علةى الميةاه فةي المملكةة ومواجةة أومن . مية الزراعية وخطط تنمية المياهخطة التن

 والسياسةات المائيةة األهةداف عةددا مةن لتنميةة الرابعةةوضةع  خطةة ا في المسةتقبل مشكلة المياه

 : منها
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 .المستقبلية للمياهلبية احتياجات المجتمع الحالية وت -

المحافظةةة عليهةةا  بقةةا لالحتياجةةات إلةةى مسةةتويات معقولةةة وتحديةةد تنميةةة كافةةة مةةوارد الميةةاه  -

 .البعيدة لمدن المملكة

تغذيةة الطبقةات الحاملةة  إلعةادةالسةدود  اءإنشةتعزيز استقالل موارد المياه المتاحة من خالل  -

 .للمياها وتحسين وسائل تجميع ومعالجة واستغالل مياه المجاري

 :السياسات التالية اتخذت خطة التنمية الرابعةالمذكورة  األهدافلتحقيا و

 .للمياهقا للخطو  العريضة للخطة الو نية تنسيا وتنمية استغالل موارد المياه وف -1

يةاه ة من البيانات الدقيقة عن خصائص الطبقات الحاملة للمياها ومخةزون الماالحتفاظ بقاعد -2

وتسةرب الميةاه فةي  .األمطةار التغير في مناسيبهاا ومعدل هطةولالجوفيةا ونوعية المياها و

 .الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية إلىالتبخر استنادا ا واألرض

 وإعةةدادمسةةتهلكين وذلة  بتركيةةب عةدادات لميةةاه مراقبةة اسةةتهالك الميةاه ونوعيتهةةا لجميةع ال -0

 .للمياه تصاعدية لكافة القطاعات المستهلكة لتعرفةانظام 

من تغيير  أوتحديد معدالت الض  في المنا ا التي تعاني مصادر المياه فيها من نقص حاد  -1

 .في نوعية المياه

اه وذلة  بالتعةاون مةع الفنية التي تساعد علةى االقتصةاد فةي اسةتعمال المية األساليباستخدام  -6

  و ارة التخطيطاخطةةةةة التنميةةةةة الرابعةةةةةا)  الجهةةةةات المختصةةةةة مثةةةةل هيئةةةةة المواصةةةةفات

 (.161ص

 وضةع  خطةة التنميةة الرابعةةوإلدارة قطاع المياه بما يتناسب مع وضع المملكة المةائيا          

ثةل العناصةر تمتو. المحافظةة عليهةاترشةيد اسةتهالك الميةاه و إلى برنامجا يهدف بشكل رئي 

 :الرئيسية للبرنامج فيما يلي

 .(واللوائح األنظمة) ني للمياه تنفيذ الخطة الو نية للمياه بما فيها النظام الو -

 .الخطط اإلقليمية الرئيسية لقطاع المياه إعداد -

 .الزراعةالتقويم الدوري لسياسات المياه و -

 .مراقبة االستهالك في جميع القطاعات المستخدمة للمياه -

 .وأجزائهايد المعدالت القصوى للض  من الطبقات الحاملة للمياه تحد -
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 .المستهلكينالمياه لجميع فئات  تعرفةوضع وتنفيذ نظام  -

و ارة التخطيطا خطة التنميةة )  المياه المختلفة عمالأتحديد وتطبيا المواصفات الفنية على  -

 (.  102-101الرابعةا ص

 األهداف أهم  معدالت استهالك المياه بالمملكة من فخأن خطة التنمية الخامسة  اعتبرتو     

يمكن تحقيةا هةذا الهةدف عةن  ريةا نة أوأشارت إلى  .لقطاع المياه خالل فترة الخطة األساسية

 اإلنتةةاتكفةاءة فةي اسةةتخدام الميةاه وتحويةل  أكثةةر أسةاليبالمحافظةة علةى الميةةاه وتبنةي  إجةراءات

سةيما فةي المنةا ا التةي ستهالك عالية للميةاها والعدالت االزراعي عن المحاصيل التي تتطلب م

تةةرى الخطةةة أن وضةةع و بصةةورة كاملةةة تقريبةةا علةةى المةةوارد المائيةةة ريةةر قابلةةة للتجديةةدا تعتمةةد

لميةةاه يحقةةا ررضةا مزدوجةةا هةةو التشةجيع علةةى ترشةةيد اسةتهالك الميةةاه ضةةمن مختلةةف تسةعيرة ل

واعتبرت الخطة خف  استهالك الميةاه  .الدولة  يادة إيرادات إلى باإلضافةقطاعات االستهالك 

 :بإتباع الخطة التالية هدف رئيسي يتم تحقيقة

سةنويا  متةر مكعةببليةون ( 2ا17) استهالك المياه في المملكة من  إجماليسوف يتم تخفي      

    هةـا بنسةبة انخفةاض قةدره 1116بليةون متةر مكعةب فةي السةنة عةام ( 9ا11)  إلىهـ  1113عام 

وسيكون . خالل فترة الخطة الرابعة  رأتالتي %( 99) الزيادة الكلية البالغة مقارنة ب ا%(9) 

بليةون ( 7ا11) ك الزراعةة مةن الميةاها مةن المياه نتيجة انخفاض استهالاالنخفاض في استهالك 

فةةي نهايةةة الخطةةةا  سةةنوبأمكعةةب  متةةربليةةون ( 6ا12)  إلةةىمتةةر مكعةةب سةةنويا فةةي بدايةةة الخطةةة 

المحاصةيل الزراعيةة  نوعيةاتات فةي معةدالت االسةتهالك نتيجةة لتغييةر تكون التغيةر أنويتوقع 

 إجةةراءاتاتخةةاذ  إلةةى باإلضةةافةولتكثيةف اسةةتخدام التقنيةةة ذات العالقةةة بتخفةةي  اسةةتهالك الميةةاه 

القيمةة المضةافة  أوالزراعةي  لإلنتةاتمعةدالت النمةو المسةتهدفة  مناسةبة بمةا ال يةؤثر علةى أخرى

 .(222- 216 خطيطاخطة التنمية الخامسةاصو ارة الت) لزراعة لقطاع ا

 إجةةراءاتنتيجةةة  حةةدوث انخفةةاض فةةي اسةةتهالك الميةةاه وقةةد توقعةة  خطةةة التنميةةة الخامسةةة     

المحافظة على المياه المتمثل في تركيز تخفي  استهالك المياه على الموارد المائية ريةر القابلةة 

 (.13دول ج)  األخرىكافة موارد المياه  إسهامللتجديد و يادة 

و أشارت خطة التنمية الخامسة إلى انةة مةن الممكةن تحقيةا االنخفةاض المسةتهدف فةي اسةتهالك 

 :المياها بررم الزيادة المتوقعة في اإلنتات الزراعيا من خالل اإلجراءات اآلتية
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 .ترشيد استهالك المياه  -

 .بالبيوت المحمية تطبيا أساليب لالقتصاد في استهالك المياها مثل الري بالتنقيط والزراعة -

  .  التحول إلى محاصيل اقل استهالكا للمياه -

 الميزان الو ني للمياه خالل خطة التنمية( 13) جدول                             

 (السنة/  0مليون م) الخامسة                             

 هـ 1116 هـ                          1113 الطلب على المياه

رةةةةةةةةراض البلديةةةةةةةةة و األ

 الصناعية 

                                     األرراض الزراعية

 

  763ا1

    693ا11 

 

 233ا2

 766ا12

 966ا11                      203ا17 اإلجمالي   

   

 هـ1113 موارد المياه المستغلة

 

 هـ1116

 133ا2 المياه السطحية والجوفية                   

   

 233ا2

 913   613 مياه البحر المحالة                           

ميةةةاه الصةةةرف الصةةةحي 

 المعالجة           

113   293 

ريةةةر ) الميةةاه الجوفيةةة 

 (       قابلة للتجديد

 616ا11 193ا10

 966ا11 203ا17 اإلجمالي

 .يطا خطة التنمية الخامسةا الفصل التاسع و ارة التخط: المصدر                                             

 

ا (هـ 1123 -1116) وناقش  خطة التنمية السادسة وضع المياه في المملكة خالل الخطة    

الميةةاه فةةي المملكةةة بحكةةم ظروفهةةا المناخيةةة والبيئيةةة أكثةةر المةةوارد أهميةةة بةةين :وذكةةرت أن 

كةة مةن بةين أهةم المعوقةات التةي تواجةة الموارد الطبيعية كافةا وتعد ندرة الميةاه العذبةة بالممل

وفي كل الظروف تتحدد تنمية موارد الميةاه مةن خةالل نمةط . التنمية االقتصادية واالجتماعية

وتوافر المياه ونوعيتها وتكلفتها تةؤثر فةي أمةاكن حةدوث . معقد من عالقات العرض والطلب

لذل  فان التخطيط . عيدة المدىهذا النمو وفي  بيعة نطاق التنمية االقتصادية واالجتماعية الب
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و ارة االقتصةاد والتخطةةيطا خطةةة التنميةةة ) للميةاه يعتبةةر جةةزءا مةن عمليةةة التخطةةيط الشةةامل

 .( 231السادسةاص

 إسةتراتيجيةووضةع  خطةة و اهتمة  خطةة التنميةة السادسةة بمشةكلة الميةاه فةي المملكةة قدو     

 :البرامج التاليةوالسياسات و األهداف ذتحقيا وتنفي من خالل والمحافظة عليها وذل  تنميتهال

والقطاعةةات اجةةات السةةكان تةةوفير كميةةات كافيةةة مةةن الميةةاه ذات النوعيةةة الجيةةدة لتلبيةةة احتي -

 .األخرى

العمةل و (العميقةة) المحافظة علةى مةوارد الميةاه بخاصةة الميةاه الجوفيةة ريةر القابلةة للتجديةد  -

 .اليعلى تنميتها بمستويات معقولة لمواجهة الطلب الح

والتشغيل والصيانة لمرافةا الميةاه العاملةة بمحطةات  اإلدارةفي  األداءاالستمرار في تحسين  -

 .التحلية والعمل على تخفي  تكلفتها

 يةةادة فاعليةةة واسةةتغالل مصةةادر الميةةاه ريةةر التقليديةةة كميةةاه البحةةر وميةةاه الصةةرف الصةةحي  -

 .والزراعي المعاد

 :منها للمحافظة على المياه األهدافوالسياسات  ا منعدد اتخذت خطة التنمية السادسة قدو    

ة االقتصةادية فةي مشةاريع الدولةة ومقياسةا هامةا فةي تقةدير الكفةاء أساسياجعل المياه  عنصرا  -

 .القطاع الخاصو

االسةةتمرار فةةي برنةةامج الدراسةةات المائيةةة بغةةرض تحةةديث المعلومةةات الهيدرولوجيةةة عةةن  -

 .اإلمكاناتسات الطبقات الجوفية الحاملة للمياه ودرا

المحافظةةةة علةةى كفاءتهةةةا مرافةةا الميةةةاه القائمةةة ويانة صةةةولتشةةغيل  األسةةةاليبوضةةع قواعةةد  -

 .اإلنتاجية

وترشةيد الميةاه االستمرار في إصدار ومراجعةة الةنظم واللةوائح التنظيميةة التةي تةنظم اسةتهالك  -

 .تعرفة استهالك المياهكالمحافظة على المياه  إلىلجميع األرراض وتؤدي 

 استهالك المياه من  إجماليهو خف   المائية ومن أهم أهداف خطة التنمية السادسة    

متر مكعب في عام بليون ( 6ا16)  إلىهـ 1111/1116بليون م  مكعب في عام ( 2ا19) 

)  ومةن نحة( العميقة) خف  استخدامات المياه الجوفية رير القابلة للتجديد و. هـ1119/1123
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وتةري الخطةة انةة يمكةن . فترة نفسهاخالل ال 0بليون م( 3ا10)  لىإبليون متر مكعب ( 9ا11

 دل سنوي يبلغ من خالل تخفي  استهالك الزراعة من المياه بمع الهدفتحقيا هذا 

 األخرى  لألرراضمتوا ية الستهالك المياه مع تحقيا معدالت نمو في المتوسط %( 2ا2) 

  .(11جدول ) 

يةةاه خةةالل خطةة التنميةةة السادسةةة إجةةراءات للمحافظةةة علةةى وقةد اتخةةذت و ارة الزراعةةة والم    

المياه الجوفية رير المتجددةا وإيجاد تةوا ن بةين األمةن المةائي والغةذائيا مةن أبر هةا التخفةي  

التةةدريجي إلنتةةات الحبةةوبا وإيقةةاف إصةةدار تصةةاريح جديةةدة لمشةةروعات  راعةةة األعةةالفا 

نتات وفقا للمزايا النسبية للمنا ا واالحتياجةات وتكثيف برنامج ترشيد استخدام المياها وتنويع اإل

المائية للمحاصيلا وإلزام الشركات الزراعية وأصةحاب المشةروعات الكبيةرة بتركيةب عةدادات 

وفي إ ار تل  التوجهاتا حقا قطاع الزراعة معدل نمةو سةنوي متوسةط . على اآلبار الزراعية

 . باألسعار الثابتة%( 2ا2) بلغ 

 

  السادسةنمية المستهدف خالل فترة خطة الت يزان الو ني للمياهالم(  11) ل جدو

    (مليون متر مكعب)       

 %معدل النمو السنوي  هـ1119/1123 هـ1111/1116 

    طلب على المياهال

 2ا9 2933 1933 البلدية والصناعية األرراض

 2ا2 11633 17133 الزراعية األرراض

 9ا3 16633 19233                                    اإلجمالي

    

    الموارد المائية المتاحة

الميةاه السةةطحية الجوفيةة القابلةةة 

 للتجديد        

 6ا0 033 2633

الميةةةةاه الجوفيةةةةة ريةةةةر القابلةةةةةة 

 للتجديد العميقة  

 نمو سالبمعدل  7ا2 10313 11927

 3ا13 1163 611 مياه البحر المحالة                              

 7ا16 013 163 مياه الصرف الصحي المعالجة              

 3,9 16633 19233 إجمالي  الموارد                               

 .239ا ص و ارة االقتصاد والتخطيطا خطة التنمية السادسة:المصدر
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تهةا مةن خةالل مجموعةة مةن على  يادة فاعلية إدارة الميةاه وتنمي خطة التنمية السابعة وتؤكد     

الوسةةائل فعاليةةة  أكثةةر ان االحتياجةةات المسةةتقبليةا وتركةةز علةةىالسياسةةات التةةي تأخةةذ فةةي الحسةةب

االجتماعيةةة والبيئيةةة المتعلقةةة بالميةةاه فةةي ب االقتصةةادية ونةةاأهميةةة اخةةذ الجو إرفةةالدون وكفةةاءة 

 :ومن ابر  تل  السياسات. الحسبان

التقنية المتطورة الستخدامات  باألساليب األخذبالمملكةا و موارد المياه العذبةالمحافظة على  -

 .الطاقة المستخدمةب على المياه وجل تقليص الطلأالمياها من 

الحفةةاظ علةةى و الزراعيةةة لإلرةةراضالحةةد مةةن التوسةةع ريةةر المقةةنن فةةي اسةةتخدامات الميةةاه  -

 .المتجددةاحتيا ي مخزون المياه رير 

الجوفيةةة المتجةةددةا وضةةمان حسةةن اسةةتغاللها سةةطحية ومج تنميةةة مةةوارد الميةةاه التكثيةةف بةةرا -

 .للمياه بالمملكة األوللكونها المورد االقتصادي 

المحافظةة علةةى  إجةةراءاتالمنظمةةة لتنفيةذ  واآلليةاتتبنةي سياسةة صةةارمة فةي تطبيةةا اللةوائح  -

 .المياه وترشيد استخدامها

 .خاص بهابن  معلومات  وإنشاءالمعلومات المائيةا إرساء قاعدة البيانات و -

 .خطة و نية حديثة للمياه إعدادالستفادة منها في ل العمل على تحليل البيانات المائية ونشرها -

هـ 1123/ 1/ 13وتاري  ( 9) االلتزام الكامل بمتابعة تنفيذ قرار مجل  الو راء الموقر رقم  -

لترشةةيد  العةةام اإل ةةارللميةةاه فيمةةا يتعلةةا باعتمةةاد  القاضةةي بالموافقةةة علةةى توصةةيات الةةو ارة

 ه وتحةةديث الخطةةة الو نيةةة للميةةاه والمراجعةةة الشةةاملة للقةةرارات واإلجةةراءاتاسةةتخدام الميةةا

 .المنظمة لذل 

 .كفاءة ممكنة أعلىالمياه ومرافقها بما يحقا  ألعمالالصيانة والتشغيل  أساليبن يتحس -

بتعةةاث البةرامج التةةدريب وا تعزيةةزرفةع كفةةاءة القةدرات الو نيةةة فةةي مجةال الميةةاه مةن خةةالل  -

 .وإدارتها اقات فنية وقيادية في علوم المياه وتخطيطها واستخدامها  إعدادليتسنى 

مرافةا الميةاه وتشةغيلها وتجنةب الوسةائل التةةي  إنشةةاءلبيئيةة فةي الحسةبان عنةد ا اخةذ الجوانةب -

 .تلوث مواردها إلىتؤدي 
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دعم البحةث لة اإلنتاجيةة للقطةاعتعزيز مشةاركة القطةاع الخةاص وتفعيةل مهمتةة لرفةع الكفةاءة  -

و ارة االقتصةاد والتخطةيطا )  التطوير التقني فةي مجةاالت تحليةة الميةاه ومعالجتهةاالعلمي و

 .(قضايا المياه/ 1/1/1خطة التنمية السابعةاالفصل الرابعا

إلى مجموعة من القضايا األساسية التي ينبغي التصدي لهةا  وأشارت خطة التنمية السابعة   

الحاجةةة ماسةةة لزيةةادة فاعليةةة انةةة ما الةة   أكةةدت علةةىو الميةةاها علةةى خةةالل الخطةةة للمحافظةةة

 :ذل  يتطلبو اتاالمحافظة على موارد المياه وترشيد استهالكها في جميع القطاع إجراءات

 .المائي من الهدراالستهالك للحد  قبةاتعزيز إجراءات مر  -

 اترشيد استخدام المياه  -

 ى المياه وااللتزام بتطبيقهاامراجعة اللوائح التنظيمية لنظام المحافظة عل -

في حسبانها التوسةع فةي  تأخذالزراعية  لألرراضملزمة لتخفيف استهالك المياه  أليةوضع   -

 استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة لالقتصاد في استهالك المياها 

 المقايي  الو نية لجميع مرافا المياهاوضع المواصفات و -

مختلةةف المصةةادر عةةن  ريةا القيةةاس الفعةةال لعةةدادات  االسةةتخرات مةنمراقبةة االسةةتهالك و  -

 المياها 

 المنزليةا  ألرراضلشبكات المياه ونقلها وتو يعها  أنظمةتطوير  -

 التحصيلا  آليةفعالة لتحسين  إجراءاتاتخاذ  -

وسةةائل لةةدي المةةوا نين والمقيمةةين بأهميةةة ترشةةيد اسةةتهالك الميةةاه عةةن  ريةةا  يةةادة الةةوعي  -

 .(9/1/2رة االقتصاد والتخطيطا خطة التنمية السابعةا الفصل الثامناو ا)  األعالم المختلفة

 وأشةارتا وإقرارهةاالخطة الو نية للمياه  إصدارضرورة  إلىخطة التنمية السابعة  وأكدت     

 -1993) هةةـ 1132 -هةةـ 1133لهةةا خةةالل الفتةةرة  أوليةةةمسةةودة  إعةةدادانةةة قةةد سةةبا  إلةةى الخطةةة

خطةةط التنميةةة  وأكةةدت .م كفايةةة المعلومةةات المتةةوفرةا فةةي ظةةل ظةةروف تميةةزت بعةةد(م1992

خيةةارات لسياسةةة الميةةاه والزراعةةة تتماشةةى مةةع الوضةةع الحةةرت  إعةةدادلةةى ضةةرورة المتعاقبةةة ع

ب بالضةةرورة اسةةتكمال الدراسةةات الال مةةة إلعةةداد الخطةةة يتطلةة األمةةر وأصةةبح. لمةةوارد الميةةاه

و ارة االقتصةةاد و ) ت البحثيةةة الجهةةا الو نيةةة وإصةةدارهاا وان يةةتم ذلةة  بالتنسةةيا مةةع جميةةع

 (. القضايا األساسية/ 9/1/2التخطيطا خطة التنمية السابعةا الفصل الثامنا 
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للتخفيةف مةن الضةغط علةى مةوارد  تحليةة ميةاه البحةر أهمية على السابعة التنمية وركزت خطة  

 ووفةرت ختلفةةمةن الميةاه لألرةراض الممواجهة االحتياجات المتزايدة المياه السطحية والجوفية ل

دعةم ومسةاندة األبحةاث المرتبطةة لتحليةة ميةاه البحةرا ولها االستثمارات الال مة إلقامة محطةات 

بتطةوير أسةةاليب تحليةةة الميةةاه ووسةائلها وتطبيةةا تقنيةةة حديثةةة ترفةع كفةةاءة تحليةةة الميةةاه وتخفةة  

 . لجميع األرراضالتكلفة االستثمارية والتشغيلية لمواجهة التزايد الدائم من احتياجات المياه 

 بإتبةاعالرئيسة لقطاع المياه خالل خطة التنميةة السةابعة  األهدافتحقيا  يمكن بأنةوبين  الخطة 

 :السياسات التالية

 .استخدامات المياه أولوياتمراجعة السياسات الحالية لقطاعي الزراعة والمياه وتنظيم  -

هذا  إدارةعن  المسئولةميع الجهات لقطاع المياها وتوحيد ج اإلداريالنظر في التنظيم  إعادة -

 .القطاع في جهة واحدة مستقلة

بشان المياه لتغطي جميع جوانةب شةؤون  اآلليتعزيز قاعدة البيانات المركزية على الحاسب  -

 .المياه

 .وتحسينها راقبة الهيدرولوجيةتوسعة شبكة الم -

وتحسةةين كفةةاءة  والتقنيةةات المتطةةورة للمحافظةةة علةةى الميةةاه األسةةاليبالتوسةةع فةةي تطبيةةا  -

 .استخدامهاا بالتعاون مع الجهات البحثية في المملكة

تطةةوير مةةوارد الميةةاه الجوفيةةة والسةةطحية المتجةةددة وتعزيزهةةا مةةن خةةالل االسةةتفادة مةةن ميةةاه  -

 .والسيول ودعم برنامج السدود األمطار

التعةاون الخطة الو نية للمياه بالتنسةيا و وإصدارتحديث الدراسات الهيدرولوجية التفصيلية  -

ذات  األخةةرىمةةع الجامعةةات ومدينةةة الملةة  عبةةدالعزيز للعلةةوم والتقنيةةة والجهةةات الحكوميةةة 

 .العالقة

 .المياه إيراداتتحصيل  آليةتحسين  -

 .القطاع الخاص في مجال خدمات المياه إسهام يادة  -

ا محطات لتحلية المياه المالحة والمراف إنشاءويشمل ذل   التقليديةتنمية موارد المياه  -

استخدام مياه الصرف  إعادةمشاريع  وإنشاءا األخرىالمرتبطة بها لتعضيد الموارد المائية 

 .الصحي والزراعي المعالجة
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ر المتجددة ريالمتجددة و هئي في المملكة مصادرالوضع الما خطة التنمية الثامنةوناقش          

ياه لألرراض البلدية لى المالطلب عوحلية ومياه الصرف الصحيا التمياه المصادر األخرى كو

الزراعيةا والسبل واإلجراءات التي اتخذت للمحافظة على المياه والحد من والصناعية و

على المياه  أن يرتفع الطلب الخطة  قعوتو .استنزافهاا ووضع تصور للمياه في المستقيل

ذل  من  يتحقا ن أنكويم .ينخف  تدريجيا لألرراض الزراعيةتياجات السكانية والصناعيةا وأن لالح

 :اإلجراءات التاليةخالل 

ويتوقع أن يتم ذل  من خالل التنمية المتزامنةة : التقليديةمتجددة ورير تنمية مصادر المياه ال -1

كمةةا (. الميةاه المحةالة والميةاه المعةاد اسةتخدامها) التقليديةة وريةرللمصةادر الطبيعيةـة المتجةددةا 

الجديةةةدة متاحةةةة للطلةةةب المتزايةةةد للسةةةكان وللصةةةناعة  يتوقةةةع أن تكةةةون تلةةة  المصةةةادر المائيةةةة

 .والزراعةا وعلى أن يواكب ذل  حماية مصادر المياه رير المتجددة والمحافظة عليها

ويتطلب ذل  تطبيا مجموعة من : تعزيز المحافظة على المياه وحماية المصادر المائية -2

ةا وأن يتم حماية مصادر المياه من اإلجراءات للمحافظة على المياها واستخدامها بطريقة رشيد

 .التلوث واالستنزافا وتقليل فاقد المياها وتكثيف عمليات المراقبة

تطلب ذل  إعادة النظر في اإلعانات الحكومية الموجهة وي: تطبيا القيمة االقتصادية للمياه -0

للمياه  للقطاع الزراعي خاصة من ناحية تأثيرها على استهالك المياها ودراسة وضع تعرفة

ية المستخدمة في الزراعةا وأن يركز على إنتات محاصيل ذات قيمة مضافة عالية في بيئة دول

كذل  يجب الحد . والتوسع في استعمال المياه المعالجةحديثة ال منافسةا واستخدام تقنيات الري

 من الهدر في استخدام مياه الشرب بوضع تسعيرة مناسبة تغطي التكلفة مع مراعاة أوضاع

أما تسعيرة . ذوي الدخل المنخف ا وتقديم حوافز فيما يتعلا باالقتصاد في استخدام المياه

 .المياه لألرراض الصناعيةا فيفترض أن تغطي التكلفة بالكامل حسب نوعية إمدادات المياه

يتوقع أن يشهد القطاع تطورات إدارية إيجابية من خالل مجموعة من : اإلداري التطوير -1

تشمل إعادة تنظيم قطاع المياه كجزء من عملية إعادة تنظيم القطاع الحكوميا  اإلجراءات

وتحديث التشريعات المائيةا و يادة مشاركة القطاع الخاصا ورفع قدرات العاملين في 

و ارة االقتصاد والتخطيطا  ) و يادة معدالت توفير خدمات المياه والصرف الصحيالقطاعا 

 .(20/7 الفصل خطة التنمية الثامنةا
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على إتباع منهج اإلدارة  تعتمد تنمية قطاع المياهل إستراتيجية التنمية الثامنة ووضع  خطة         

 وأشارت .المتكاملة للموارد المائيةا و يادة فاعلية أساليب الترشيد وتعظيم االستفادة منها

 :مجموعة من األهداف العامةا ومنها إلى الخطة

 .ياه وتنميتها وترشيد استخدامهاالمحافظة على موارد الم - 

الجودة  توفير خدمات المياه والصرف الصحي لجميع سكان المملكة بمستوى عال من - 

 .لذوي الدخل المنخف  واالعتمادية وبأقل تكلفة ممكنة مع األخذ في الحسبان القدرة الشرائية

المياه  تدامة مواردتوفير المياه لألرراض الصناعية والزراعية في حدود ما تقتضية اس-   

 .والفاعلية االقتصادية واالجتماعية

 التنمية الثامنةا و ارة االقتصاد والتخطيطا خطة)  دارة المتكاملة للموارد المائيةتحقيا اإل-   

 (.20/6الفصل     

  :المياه ومنها خف  استهالك تستهدفالتي  اإلجراءاتت الخطة الثامنة إلى مجموعة من وأشار

 يب ترشيد المياه والمحافظة عليهاتكثيف أسال. 

     رير تقليدية تنمية مياه التحلية ومياه الصرف الصحي المعالجة كموارد مياه إضافية. 

  أسعار المياه اعتماد القيمة االقتصادية للمياه في جميع االستخداماتا وتحقيا التوا ن بين 

 .وتكلفة توفيرها 

  استهالك المياه  ة والعمل على تنميتهاا والحد من يادة فاعلية استخدامات المياه المتجدد

 .رير المتجددة الجوفية

 بأهميتها والحفاظ  حماية الموارد المائية الطبيعية من التلوثا و يادة الوعي لدى الموا ن

 .عليها

 عطاء األولوية لتلبية الطلب على المياه لألرراض البلدية وأرراض الشرباوتشجيع إ

حي والزراعي المعالجة لألرراض الزراعية والصناعية ستخدام مياه الصرف الصا

 .وريرها

اسةتخدام  تحسين مسةتوى إدارة القطةاعا و يةادة فاعليةة إدارة الطلةبا لضةمان تحسةين كفةاءة

 .المياه

 تشجيـع القطـاع الخاص لالستثمار فـي مرافا تجميع مياه الصرف الصحي ومعالجتها. 
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   ت استخدامات المياهتعزيز البحث والتطوير العلمي في تقنيا. 

   في قطاع   يادة الطاقة الفعلية في مجال تحلية المياه المالحةا وتشجيع االستثمارات الخاصة

 .التحلية

    تعزيز إسهامات العمالة الو نية في قطاع المياها ووضع البرامج التدريبية المناسبة لتنميتها

 .تطويرهاو

  خطة الو نية للمياه بالتنسيا والتعاون مع جميع إكمال الدراسات واألبحاث الخاصة بإعداد ال

 .الجهات المعنية واإلسراع بإصدارها

  مراجعة التشريعات المنظمة الستخدامات المياه والعمل على تطويرها. 

  (.20/6/2و ارة االقتصاد والتخطيطا الخطة الثامنةا)  تأسي  قواعد بيانات شاملة لقطاع المياه 

   للسدود  يادة الطاقة التخزينية. 

   (.23)خف  نسبة الفاقد من شبكات المياه إلى نحو% 

   و يادة معدالت إعادة %( 13)رفع نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة إلى 

 %(.13)االستخدام إلى     

    (.1) يادة مخصصات البحث والتطوير في تقنيات تحلية المياه إلى% 

    واحتيا ياتها خاصة المياه الجوفية ريرتحديث الدراسات الخاصة بتحديد موارد المياه 

 .المتجددة

   مراجعة تعرفة المياه لألرراض البلدية والصناعية والزراعية. 

   إكمال األ ر التنظيمية الخاصة باستخدامات المياه. 

   و ارة االقتصاد والتخطيطا خطة)  إكمال قواعد البيانات الشاملة لقطاع المياه 

 .(20/6/0ل التنمية الثامنةا الفص    

 

 

 

 

 :استنتاجات عامة حول التنمية والمياه في المملكة 
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  :عدة أمور منهاخطط التنمية في المملكة يمكن استنتات  المياه في من خالل استعراض      

 .عدم وجود تقديرات دقيقة الحتيا ي المملكة من المياه الجوفية -

رات األوليةة للميةاه المخزنةة فةي أرض في بداية خطة التنمية األولىا  كان يعتقد حسب التقدي -

 . عاما مع عدم توقع مشكلة مستقبلية في المياه 133المملكة أنها سوف تستمر ألكثر من 

مع نهاية خطة التنمية الثانية بدأت تبر  مشكلة انخفاض المياه فةي مواقةع معينةة مةن المملكةة  -

 .نتيجة  يادة عدد سكان بع  المدن و يادة الرقعة الزراعية

 .إدراك المخططين للتنمية باالنخفاض الشديد للمياه - 

 .قلا المخططين على مستقبل المياه في المملكة  -

 محاولة الخطط التنموية التوفيا بين التنمية الشاملة وخاصة التنمية الزراعية ومصادر المياه  -

 .المحدودة في المملكة   

  ياه المالحة واستخدام مياه الصرفدعم وتشجيع البحث عن مصادر مائية أخرى كتحلية الم -

 .الصحي المعالجة في الزراعة والصناعة واألنشطة األخرى التي تناسبها     
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 :الوضع الراهن للمياه في المملكة: خامسا

 :يلي مايستنتج مملكة وخطط التنمية الثمان في المصادر المياه ل السابا ستعراضاال من خالل   

 :اهمصادر المي: أ 

ملةم  163إلةى  63وتتةراوح مةا بةين  اها الشةديدالساقطة على المملكة مةع تذبةذب قلة األمطار  -1

 فةةي بعةة  منا قهةةا تتجةةاو  أمطارهةةا السةةنويةباسةةتثناء المرتفعةةات الجنوبيةةة الغربيةةة التةةي 

 منطقةةمنهةا فةي % 73قةع السةنةا ي/0م 2316مياه السيول الجاريةة بحةوالي  وتقدر. ملم263

  .في منطقة جبال  ويا بالمنطقة الوسطى% 13الجنوبية الغربيةا وحوالي  المرتفعات

 .الجارية في المملكة كالبحيرات واألنهار دائمة سطحيةمائية عدم وجود مصادر  -2

. فةي المنطقةة الرسةوبية تتواجةدو افةي المملكةة الةرئي  للميةاهمصةدر التعتبةر الميةاه الجوفيةة   -0

  .ن ألخرومن مكا من  بقة ألخرى ئصها المائيةوخصا وكميتهاها عمق وتختلف في

معدل تقديرات  عدم وجود تقديرات حديثة ومؤكدة لمخزون المياه الجوفية في المملكةا ويبلغ -1

  وهةةي تقةةديرات .مليةةون متةةر مكعةةب 333ا633الجوفيةةة بنحةةو   مخةةزون المملكةةة مةةن الميةةاه

) وتشةير خطةة التنميةة الثامنةة  سةنةا 23جدا تعود إلى مسةح تةم إجةراقه قبةل أكثةر مةن يمة دق

إلى انة سوف يتم إجراء مسح جديد شامل للموارد المائيةة (  20/1الفصل الثالث والعشرون 

مقابلة المسةئولين فيهةا انةة بالفعةل بةدأ من وتفيد نشرات و ارة المياه والكهرباء و. في المملكة

  .ت الكلية عند استكمالهاتقديراالمسح المائي في مختلف منا ا المملكة وانة سوف تعلن ال

الشةرب واألرةراض المنزليةة ) عتبر تحلية مياه البحر مصدرا مهما من مصادر مياه البلديةة ت -1

وبلةغ مجمةوع . مليون متر مكعب يوميةا9ا2مقدار إنتاجها من المياه المحالة وبلغ (. ألخرى ا

سةةةاهم وت. 0متةةةر139ا993ا379ا1نحةةةو  هةةةـ1127إنتةةةات المحطةةةات مةةةن الميةةةاه فةةةي عةةةام 

. مةةن احتيةةات سةةكان المملكةةة مةةن الميةةاه المسةةتهلكة لألرةةراض المنزليةةة المختلفةةة% 61بنحةةو

 .مدينة وقرية ساحلية وداخلية في المملكة 13وتغذي 

وتشير الدراسات المائية أن رالبية المياه التي . عدم االستفادة كثيرا من مياه الصرف الصحي -6

المياه التةي تخةرت مةن مةدن وقةرى  وبلغ . صرف رت منها على هيئة مياهتدخل المنا ل تخ

وال ال االسةتفادة منهةا  فةي . مليون متر مكعةب( 1923)  أكثر منهـ 1129م المملكة في عا

مليةةون متةةر مكعةةب قةةي عةةام 026وبلغةة   اعةةة والصةةناعة والترفيةةة محةةدود جةةداامجةةال الزر
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 .( 2339هـ 1103و ارة المياه و الكهرباءا ) هـ1129

 

 :المائي االستهالك: ب

م 2339 -1993اإلحصاءات المائية للمياه المستهلكة سنويا في المملكةة خةالل الفتةرة تشير       

م إلةةى 1993مليةةون متةةر مكعةةب فةةي سةةنة  7472ارتفةةاع كميةةة الميةةاه المسةةتهلكة سةةنويا مةةن  إلةةى

أي ما  م2336مليون متر مكعب في عام  20919و ما1991مليون متر مكعب في عام  23176

ا ومتوسةةةط اسةةةتهالك سةةةنوي مقةةةداره أضةةةعاف اسةةةتهالك المملكةةةة فةةةي بدايةةةة التنميةةةة 0يقةةةارب 

جةدا فةي منطقةة جافةة  ر استهالك المملكة من المياه مرتفةعويعتب .مكعب مليون متر 16055.34

 :ويرجع ارتفاع استهالك المملكة من المياه إلى عدد من األسباب منها. محدودة الموارد المائية

قد ارتفع عدد سكان المملكة خالل العقود األربعة الماضية من ف لسكان المملكة النمو المرتفع -1

وبلغ عددهم حسب نتائج البحث (. 1961)هـ 1091نسمة في عام  177ا339ا6

م 2336/ هـ1129الديموجرافي الذي قام  بة مصلحة اإلحصاءات العامة بالمملكة في عام 

 (.1103) و ارة االقتصاد والتخطيط   مصلحة اإلحصاءات العامةا)نسمة  20993901نحو 

يقدر معدل استهالك الفرد من المياه في المملكة و .من المياه الموا ن ارتفاع معدل استهالك -2

لتر في بع  مدن المملكة ( 033)يرتفع إلى ما يزيد عن لتر يومياالا و( 203)بنحو 

في المملكة مرتفعاال الفرد وي عد معدل استهالك . قة الشرقيةومدن المنطوجدة ومكة كالرياض 

 . لتر للفرد يومياال ( 233)و( 163)قياساال بالمعدالت العالمية والتي تتراوح ما بين 

بسبب قدم بعضها وعمليات الحفر التي  المياه من الشبكة العامة للمياهكميات كثيرة من تسرب  -0

اه بمراكز   الميقوي الناتج عن دفاعات ضدفع المياه ال ضغطا وتتم في الشوارع والطرقات

نسبة المياه رير  متوسط ويقدر. األحياء السكنيةفي بع  المدن وتو يع المياه الرئيسة 

المحسوبةا أي تل  التي تفقد في الشبكة وعند المصدر قبل وصولها إلى المستهل  حالياال بنحو 

ي الت( م 2339/ هـ 1126) ا كما تشير نشرات حملة التوعية والترشيد الو نية%(29.6)

 %.13و عتها و ارة المياه والكهرباء أن التسربات المنزلية تصل إلى 

 :الزراعي التوسع -1 

وبلةغ  ااستهالكا للمياه في المملكةة القطاعات واألنشطة السكانية أكثر راعييعتبر النشا  الز    
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 176736نحةةو   2339 – 1993الزراعيةةة خةةالل الفتةةرة  لألرةةراضة كالميةةاه المسةةتهل إجمةةالي

مليون متر مكعبا وتسةتهل   17366.01ون متر مكعب من المياها وبمعدل سنوي بلغ نحو ملي

هـ 1129/1129ة سنويا والتي بلغ  في عام كمن جملة المياه المستهل%  96الزراعة أكثر من 

              :ويالحظ على االستهالك الزراعي من المياه ما يلي .مليون متر مكعب 22167م نحو 2399/ 

السياسةات التةي اعتمةدتها المملكةة الهادفةة  مةن في السنوات األخيرة علةى الةررم ةم انخفاضعد -

ومنةةع قمةةح والشةةعيرا إلةةى ترشةةيد  راعةةة المحاصةةيل عاليةةة االسةةتهالك وخفةة  دعةةم  راعةةة ال

فةةي خطةةة  قةةد كةةان المسةةتهدفعلةةى سةةبيل المثةةالا لو .وتجميةةد مةةنح األراضةةيتصةةدير األعةةالف 

م  2339/ هةـ 1129/1129فةي عةام    مةن الميةاه ك النشةا  الزراعةيأن يةنخف  اسةتهال التنميةة

)  مليةون متةر مكعةب 19633 إلةى العةامفةي نفة   ولكنةة ارتفةع متر مكعةبمليون   16619إلى 

ويرجةةع ذلةة  إلةةى  يةةادة الطلةةب علةةى . (هةةـ تقريةةر ريةةر منشةةور1103و ارة الميةةاه والكهربةةاءا

 .المحاصيل الزراعية على اختالف أنواعها

    نظام  ويالحظ أن. مرتفع جداوهو معدل %( 03)الزراعية بحدود  رتفاع الفاقد من المياها -  

ال  ترخيص لحفر اآلبار وعمليات الحفرالمحافظة على المياه الحالي والذي ينظم عملية ال

يتضمن عمليات تنظيم سحب المياه وبالتالي ال يحمي  بقات المياه الجوفية واآلبار المجاورة 

و ارة االقتصاد والتخطيطا خطة  التنمية ) المضرة بها اتئة من أنما  االستخدامأو البي

 (.20/6/0الثامنةا الفصل 

استمرار توفيرها بسبب كفاءة سياسات ترشيد استهالك المياه في القطاع الزراعيا  عدم -

و ارة )  ا بغ  النظر عن معدالت االستهالك وكفاءتةردون قيود تذك ألرراض الزراعة

 .(20/6/0تصاد والتخطيطا خطة  التنمية الثامنةا الفصل االق

 

 :اثر استهالك المياه على المخزون المائي: جـ 

/ هـ 1093من بداية خطة التنمية االولي  من تحليل بيانات المياه المستهلكة في المملكة      

 :الثامنة يالحظ ما يلي التنمية  م إلى نهاية خطة1963

وانخفةةاض . بعةة  المواقةةعوجفافهةةا تمامةةا فةةي  السةةطحية الجوفيةةةانخفةةاض منسةةوب الميةةاه   -1

 .منسوب المياه الجوفية العميقة في مختلف منا ا المملكة
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ومةن العيةون المهمةة التةي جفة  . منةا ا المملكةةمختلةف  في  المائية الينابيععيون وال جفاف -2

نةابيع التةي الياإلحسةاءا وريرهةا مةن العيةون وعيةون وفالتا عيون الخةرت وهية ا ألعيون ا

 فةي ري المةزارع التةي يستفاد من مياههةااألرض وسطح على في الماضي كان  مياهها تجري 

  .حولها

 

 اإلحساءعيون                                                      األفالتعيون    

 

 
                                                                         

 ون األفالت بعد جفافها وتحولها عي                                    

 
 

 : نتيجة في بع  منا ا المملكة السطحية والعميقةالجوفية المياه  تلوث  -0

   األرضفي با ن  المخصبات الزراعيةالملوثات الزراعية كالمبيدات وتسرب. 

  والقرى على جة من المدنالصرف الصحي المعالجة ورير المعالجة الخار ياهمجريان 

     .سطح األرض وتسربها نحو با نها   

  الصحي أو  لمياه الصرف راتاكبياستخدام بع  الموا نين اآلبار القديمة السطحية
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 . فيها مباشرة الصناعيةرمي المخلفات الزراعية و

 ملكة نتيجة سحب مياهها بشكل مستمرارتفاع نسبة ملوحة مياه بع  اآلبار في الم. 

 

  :المملكة الميزان المائي في: دسااس

 -1963/  هةةـ1091-1093)  بدايةةة التنميةةةفةةي  المملكةةة مةةن الميةةاه الجوفيةةةمخةةزون قةةدر لقةةد     

  بنحةةو ا فقةةد قةةدر المخةةزون المةةائيوتعتبةةر هةةذه التقةةديرات قديمةةة جةةدا .بعةةدة تقةةديرات (م1961

 اليةون متةر مكعةبم 766333مليةون متةر مكعةب و  676333مليون متر مكعبا و  006633

  .مليون متر مكعب 626900  هابلغ معدلو

مةةن سةةنة  وتتصةةف أمطةةار المملكةةة بالقلةةة والتذبةةذب واخةةتالف التو يةةع الجغرافةةي والزمةةاني     

فةي كميةة  ينالشةديدالتبةاين و وهةذا التذبةذب. تغزر في عام وتشح في أعةوام  أخةرىقد ف األخرى

ؤدي إلةى  تبخةر ميةاه األمطةار التةي تةا جةوالارة ارتفةاع حةرو سةقو ها األمطار وأماكن وأوقةات

علةى الميةاه  تةأثير األمطةار يقلةل مةنوا وبعةد وصةولها لسةطح األرض  ريقها لألرض وهي في

 .من سنة ومن منطقة ألخرى ذل  ويختلف االجوفية

 -1993للميةةاه المسةةتهلكة سةةنويا فةةي المملكةةة خةةالل الفتةةرة  المنشةةورة المائيةةة البيانةةاتتشةةير و    

م 1993مليون متةر مكعةب فةي سةنة  7472م إلى ارتفاع كمية المياه المستهلكة سنويا من 2339

 ما2336مليون متةر مكعةب فةي عةام  20919و ا1991مليون متر مكعب في عام  23176إلى 

مةن الميةاه  سةنويال المملكةة ستهالكامتوسط بلغ و .م2339عام في مليون متر مكعب  22167و

وتعتبر كميات المياه المستهلكة المنشورة . مليون متر مكعب 16055.34خالل الفترة المذكورة 

تقديرات رير مباشةرة تعتمةد علةى   بأنهاخطة التنمية الثامنة  ذكرتأرقام تقديرية رير دقيقة وقد 

تقدير المساحات المزروعة ونوع المحاصيل بدال من القياس المباشر بواسةطة العةدادات التةي ال 

وبالتالي فان الوضع الفعلي للميةاه الجوفيةة ريةر المتجةددة فةي . ر من اآلبارتتوفر حاليا على الكثي

و ارة االقتصاد والتخطيطا خطة  التنمية الثامنةا الفصةل ) المملكة يفتقر إلى الوضوح و اليقين 

20/6/0) 

 تشيرو .في منطقة جافة محدودة الموارد المائيةجدا  ويعتبر استهالك المملكة من المياه مرتفع   

وجةود فةرق كبيةر جةدا بةين كميةة  إلةى ما2339 -1993للفتةرة  المملكةنتائج الميزان المائي في ا
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فةي جميةع السةنوات  (الجوفيةة) المتجةددة وريةر المتجةددة  المياه المسةحوبة مةن المصةادر المائيةة

ي فة المةائي ويتجةاو  العجةز .(ى نهايةة الخطةة الثامنةةمنذ بداية خطة التنميةة األولةى إلة)الماضية 

بلغ العجز  وعلى سبيل المثالا .ا وهو عجز ضخم جدامليون متر مكعب13333 رالب السنوات

 إلةةى ا وارتفةةعوذلةة  فةةي بدايةةة التنميةةة مليةةون متةةر مكعةةب 0199م نحةةو 1993المةةائي فةةي عةةام 

م 1990فةي عةام  حيةث بلةغاع واسةتمر فةي االرتفة ام1999مليون متر مكعةب فةي عةام  13106

مليةةون متةةر  16790م نحةةو 2339عةةام  فةةي انخفةة  قلةةيال وبلةةغ متةةر مكعةةب ثةةم مليةةون17003

مليةةون متةةر  232ا039نحةةو الماضةةية سةةنة 29 ألةةـ وبلةةغ مجمةةوع العجةةز المةةائي خةةالل .مكعةةب

من معةدل % 69ويشكل هذا نحو  .ا ويتم تغطيتة من مخزون المياه الجوفية رير المتجددةمكعب

مةن المخةزون المةائي  سةتنزفا  ي أنةة قةدهةذا يعنة اتقديرات مخزون المملكةة مةن الميةاه الجوفيةة

 .عاما 03خالل فترة قصيرة ال تتجاو   % 73لكة رير المؤكد  نحو مللم

وكميات المياه رير المؤكد  المياه المملكة من وعلى ضوء التقديرات األولية لمخزون   

عاما  63 قول أن عمر المخزون المائي نحويمكن ال من المخزون المائي رير المؤكدة سحوبةمال

 . عاما 03مضى منها نحو 
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 :محافظة على المياه في المملكة وفاعليتهالإجراءات وسبل ا :سابعا

الماضةية حققة   اعامة 03مما سبا أن التنمية الشةاملة التةي مةرت بهةا المملكةة خةالل  يتضح    

فر الغذاء وررد العةي  وعلى سبيل المثالا نتج عن التنمية الزراعية تو. نسبة عالية من أهدافها

قطةةاع ولكةةن يالحةةظ أن التطةةور والنمةةو فةةي . للمةةوا نينا وهةةو انجةةا  عظةةيم لدولةةة صةةحراوية

من المياه أدت إلى خف  منسوب المياه الجوفيةة السةطحية  الزراعة صحبة سحب كميات هائلة

والعميقةةة فةةي بعةة  منةةا ا المملكةةةا وجفافهةةا فةةي منةةا ا أخةةرىا كمةةا تغيةةرت الخصةةائص 

تصةف فةي بلةد يوالتنميةة وهذا يهةدد مسةتقبل الميةاه . ولوجية والكيميائية لمياه بع  اآلبارالهيدر

بالجفاف وندرة األمطار وتذبذبها وارتفاع الحرارة مةع عةدم وجةود مصةدر مةائي دائةم كاألنهةار 

وفيةةا بةةين اسةةتخدام الميةةاه ولحمايةةة مصةةادر الميةةاه مةةن االسةةتنزاف والتلةةوثا والت. والبحيةةرات

تقليةل اللخفة  اسةتهالك الميةاها و السةبلاإلجراءات وفي المملكة يمكن اتخاذ عددا من التنمية و

 .االعتماد على المياه الجوفيةمن 

 

 :استهالك المياهوسبل خف   إجراءات:أوال 

 :الترشيد العام – ا

ا اإلجراءات والوسائل المناسبة عددا من اتخاذلخف  استهالك المياه  ترشيد العامال يتطلب    

 :منهاو

 األولةىحل االمر من في جميع مراحل التعليم بدءا ررس المعرفة المائية لدى  الب المدارس 

ويةةتم ذلةة  بتضةةمين موضةةوعات متعلقةةة بالميةةاه فةةي المنةةاهج . حتةةى المراحةةل العليةةا مةةن التعلةةيم

 وتشمل .البيئةختصين في مجال التربية والمياه ووتوضع من قبل م. الدراسية حسب مستوياتها

عليهةا و  المحافظةةالحية المختلفة وكيفية  للكائنات ضوعات المائية؛ مصادر المياه أهميتهاالمو

السةلبية التةي تنةتج عةن هةدرها وعةدم المحافظةة اآلثار االيجابيةة للمحافظةة عليهةا واآلثةار بيان 

 .عليها

 وضع خطط توعية مناسبة للطالب والطالبات في جميع مراحةل التعلةيم تبةين أهميةة المحافظةة 

 .على المياه

   مدروسةةة جيةةدا مةةن مختصةةين فةةي مجةةاالت مختلفةةة لعامةةة المةةوا نينا وضةةع خطةةة و نيةةة
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مةن التخصصةات التةي يمكةن  ا وريرهةاقتصاديةا إعالميةا نفسيةا تربويةةدينيةارذائيةامائية ا

توعيةةة المةةوا نين بمصةةادر الميةةاه فةةي المملكةةة وأهميةةة المحافظةةة تسةةاهم فةةي نجةةاح بةةرامج  أن

ويتم . قادمة في المستقبلاألجيال الفي المملكة على  السلبي الستنزاف المياه ان األثروبي يهااعل

مختصةين لةديهم الموهبةة والقةدرة ( ذكور وإناث ) من قبل موا نين  التوعية العامة خطةتنفيذ 

والخبةةرة علةةى توصةةيل أهةةداف الخطةةة إلةةى المةةوا نين علةةى اخةةتالف شةةرائحهم االجتماعيةةة 

فيةةة واالقتصةةاديةا والعمريةةة مسةةتخدمين الوسةةيلة المناسةةبة لكةةل فئةةة مةةن فئةةات والتعليميةةة والثقا

 .المجتمع

  اسةةتخدام وسةةائل اإلعةةالم المختلفةةة والتقنيةةة الحديثةةة المسةةموعة والمقةةروءة والمشةةاهدة لتوعيةةة

 .الموا نين بأهمية المياه والمحافظة عليها من اجل األجيال القادمة

 علةى الميةاه ة لتوعيةة المصةلينا وبيةان أهميةة المحافظةة استخدام المساجد وخطب صالة الجمع

 .من الناحية الدينيةا وبيان موقف اإلسالم من اإلسراف في استهالك المياه

 يقةوم بهةا مختصةات لبيةان أهميةة المحافظةة  فيهةا توعية لربات المنا ل والعامالتبرامج  عمل

ويمكةن . هالك المةاء فةي المنةا لعلى الميةاها وتعةريفهم بةالطرق السةليمة المناسةبة لترشةيد اسةت

إقامةةة المحاضةةرات المناسةةبة فةةي مراكةةز  ريةةا مقابلةةة األسةةر فةةي منا لهةةاا و تنفيةةذ ذلةة  عةةن

 .ةاألحياء االجتماعيةا أو الجمع بينهما حسب الظروف واإلمكانات المتاح

  ال علةى مستقب االيجابية التي تعود اآلثار ا وبيانالمياه ة علىالمحافظ أهميةبتوعية المزارعين

 .التنمية الزراعيةا واآلثار السلبية التي تنتج عن استنزافها

 

 :على استهالك المياه بالمملكة مدى فاعلية حمالت الترشيد والتوعية

يةل مةن اسةتهالكها فةي إن حمالت الترشيد والتوعية التةي تهةدف الحفةاظ علةى الميةاه والتقل    

يةةة المةةوا نين بأهميةةة الميةةاه فةةي الوقةة  مةةن األسةةاليب المسةةتخدمة دوليةةا لتوعالمملكةةةا هةةي 

وفي المملكة العربيةة السةعودية يبةدو أن . نتائج  يبة تؤدي في الغالب الحاضر والمستقبلا و

محةدود  فةي الوقة  الحاضةر والمحافظةة عليهةا لميةاهتأثير حمالت الترشيد والتوعية بأهميةة ا

 :منها األسبابويرجع ذل  إلى عدد من . جدا

وريرهةا مةن المنا ل والمةزارع  المملكة سواء في مون فعال باستهالك المياه فيإن الذين يتحك -
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 والعةةامالت المنزليةةة كالعمالةةة العمالةةة الوافةةدة؛ هةةماألمةةاكن التةةي تسةةتخدم الميةةاه فيهةةا بكثةةرة 

وعمةةال محةةالت رسةةيل السةةيارات وعامةةة العمةةال الةةذين يسةةتخدمون  والمةةزارعين والسةةائقين

ا إلى جانب أمر الترشيد المائي في المملكة أصال الفئات ال يعنيها وهذه .دورات مياه المساجد

قات حيث لم تضع منشورات وملص  في الحسبان ولم تخا بهم لم تأخذهم حمالت الترشيد أن

 .هم بلغات مختلفةترشيد موجهة ل

% 73رالبية مستهلكي المياه المنزلية من السعوديين هةم مةن فئةة الشةباب الةذين يشةكلون نحةو  -

وهذه الفئة تميل إلى اإلسراف وال تفكر بالترشيد المائي لتةوفر الميةاه لهةاا . ن سكان المملكةم

ولم تمر يوما بمشكلة مائيةا ورالبية هذه الفئة ال تسدد فاتورة الماءا وربما لم تسمع عنها من 

 .قبل

 تناسب مةعت فذة بأساليب وتقنياتوالمن ن حمالت التوعية المدروسة جيداافا وعلى العموما   

اثر أفضل على خف   في المستقبل سوف يكون لها المستهدفة جميع الفئات السكانية مستوى

حمةالت التقيةيم  وعلى المسةئولين عةن حمةالت التوعيةة والترشةيد .استهالك المياه في المملكة

بعد تنفيذها تقيما علميا يهدف إلى معرفةة نجاحهةا وعدمةة والعوائةا والصةعاب التةي واجهة  

بنجةةاح الحمةةالت  اإلشةةادةواالبتعةةاد عةةن  ات لتالفيهةةا فةةي حمةةالت الترشةةيد المسةةتقبليةالحمةةال

 إلةىتقييم علمي مةدروس يهةدف  ال تعتمد على نتائجلنجاحها ونسب  أرقام وإعطاءالترشيدية 

وتةزداد مشةكلة الميةاه  سوف يؤثر على استهالك المياه في المسةتقبل ألن ذل  الحقيقةامعرفة 

 .سوءا

 :المياه بالنسبة للمستهل  يرهتسعرفع  -ب 

ة جةدا منخفض  يرى البع  من المهتمين بالمحافظة على المياه في المملكة أن تسعيرة المياه     

للمتةر المكعةب شةهريا  في المملكةة وتبدأ تسعيرة المياه .عدم الترشيدتشجع على استهالك المياه و

ريةةاالت  7اقةةلا وترتفةةع إلةةى متةةر مكعةةب ف 63 هلةةالت للشةةريحة األولةةى لالسةةتهالك 13ا3ب 

أقةل وتعتبةر الجهةات الرسةمية أن هةذه التسةعيرة  .متةر مكعةب شةهريا 033لالستهالك ألكثر مةن 

 . ( 12جدول ) ر من تكلفتها الفعلية على الدولة بكثي
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 شرائح استهالك المياه الشهرية بالمملكة وتكلفتها(  12)  جدول                 

 التعرفة للمتر 
 (لاير )  المكعب

 حجم الشريحة   

 (شهريا  / بالمتر المكعب )

 الشريحة

 الشريحة األولى 63 - 3 3.13

 الشريحة الثانية 133 - 61 3.16

 الشريحة الثالثة 233 – 131 2.3 

 الشريحة الرابعة 033 – 231 1.3

 الشريحة الخامسة فأكثر 031 7.3

 .خطيطا خطة التنمية الثامنةو ارة االقتصاد والت: المصدر                  

 

 :مدى فاعلية رفع تعرفة المياه للمستهل 

مةدى تةأثير رفةع تسةعيرة الميةاه في منا ا مختلفة مةن العةالم لمعرفةة  مل دراسات وبحوثع      

ت بعضةةةها بةةالقول أن تأثيرهةةةا محةةةدود جةةةدا علةةةى خفةةة  وخةةةر. علةةى خفةةة  اسةةةتهالك الميةةةاه

سةلبية علةى بعة  فئةات المجتمةع خاصةة  رأثةا يكون لهةاانة قد  إلى وأشارت .االستهالك المائي

إال  من استهالكها المياه لن يخف  تعرفةرفع أن و  الفقيرة محدودة الدخلاو المتوسطة الطبقات

قل بكثيةر مةن الكميةة وأ محدودةمن المياه فئة هذه ال التي تستهلكها الكميةالن  ابنسبة بسيطة جدا

قصةةور كبيةةرة المسةةاحةا وبهةةا حةةدائا ن منةةا ل وويملكةة نيةةاءفاألر .التةةي تسةةتهلكها فئةةة األرنيةةاء

وهةذه الخصةائص ال تتةوفر فةي . رزيةرة مةن الميةاه كميةات تةوفير يوميةا تطلةبت واسعة ومسةابح

سةةوف يةةؤثر علةةى الطبقةةة فةةع تعرفةةة الميةةاه ور .الفقيةةرة مةةن السةةكانومنةةا ل الطبقةةة المتوسةةطة 

وصةل   وإذا محةدودة مةن الشةهرا أيامةا إال اال تصل الميةاه لمنا لهة أحياناالتي محدودة الدخل و

المياه لمنا لهم  بشرائها من السوق  حاجتهم من همويؤمن بعض. ربما ال تكفي لعدة ساعات إليهم

وشةراء  .ةوفي بع  األحيان قد تكون ميةاه ريةر نظيفة ريحة الخامسةابأسعار تتجاو  تكلفة الش

رتفةع إلةى تو اتصةل إلةيهم يوميةا ه الشةبكة العامةةاء الن ميةاال يلجةا إليهةا األرنية في الغالب المياه

ا هذا إلى جانب أن األرنياء لديهم القدرة المادية الطبقات العليا من مساكنهم بدون مضخات رفع

 .على سداد فواتير المياه مهما كان 

ذكر سابقا ال يمنع من النظةر فةي تسةعيرة الميةاه الحاليةةا ووضةع تعرفةة ا معلى العموما و     
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تأخذ في االعتبار الحالة المادية لذوي الدخل المحدود من الموا نين مع ضمان وصول  جديدة

كان البد من رفع تسعيرة الماء للمستهلكين فترفع من الشريحة الثالثة فمةا  وإذا. المياه لمنا لهم

 .فوق

 :تإلى الخار ومشتقاتها أللبانالحد من تصدير ا -جـ 

للخةارت  هاريتصةدو اكثيرة من الميةاه العذبةة كميات ومشتقاتها صناعة األلبان تستهل              

ينةتج عنةة  أو الحةد منهةا ومشةتقاتها هاوعدم تصةدير .للمياه تح  مسمى ألبان وحليبر يتصد

األعالف التي ينتج عنهةا خفة  خف  الطلب على األبقار و عدد التقليل منو إنتاجهاخف  

 ير للمياه والمملكة أحةوتتصدأللبان ومشتقاتها ار يتصد وفي الواقع إن. المياه الجوفية سحب

 .أخرا من أي بلد إليه

مةةن األشةةكال ألن المةةوارد المائيةةة للمملكةةة  منةةع تصةةدير الميةةاه المعبةةأة للخةةارت فةةي أي شةةكل -د 

 .ال تكفي متطلباتها شحيحة جد

المةواد  منع تصدير العصيرات والمشروبات الغا ية بجميع أنواعها الن المملكة لةي  لةديها -هـ 

 .وتضيف إلية الماء ثم تصدره( البودر ) األولية لتصنيعهاا فهي تستورد المواد الخام 

إلةةزام أصةةحاب القصةةور واالسةةتراحات ومحطةةات رسةةيل السةةيارات بحفةةر أبةةار خاصةةة فةةي  -و 

الموقةةعا واسةةتخدام الميةةاه السةةطحية مباشةةرة أو بعةةد المعالجةةة بالوسةةيلة المناسةةبة لصةةاحب 

 . المشروع

 .لرقابة الصارمة على حفر اآلبار السطحية والعميقة في المنا ا الزراعية والصناعيةا -  

 تناسةةب مةةع بمةةا ي (السةةيفونات ) فةةي الحمامةةات  ات الطةةردخزانةةوضةةع مواصةةفات خاصةةة ل - ك

 .اإلمكانات المائية في المملكة

كةد مةن عةدم وجةود اختبار دوري للشبكة العامة للمياها وشةبكة وخزانةات المنةا ل للتأالقيام ب -ل 

 .تسربات مائية

علةى تكثيةف بخةار المةاء  (المكيفةات)تعمةل أجهةزة التبريةد : من مياه مكيفات التبريد ستفادةاال -م 

يمكن االستفادة منهةا فةي وهي مياه نقية . ساقط على هيئة قطرات مائية سائلةالمالم  لها وتت
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رب بعةد عمليةة تنقيةة بسةيطة ا وللشوالمجمعات السكنية ساحات المنا ل ري الحدائا ورسل

فةي  يفات وتنتهيجمع المياه من المكة لويمكن تنفيذ ذل  بعمل شبكة من األنابيب الصغير. لها

 لميةاه خاصةة فةي المجمعةات السةكنيةا لمهمة اوتشكل مياه المكيفةات مصةدر. خزان خاص بها

 المةةمشةةوهة و اهةةدرتةةذهب مياههةةا والتةةي رة التةةي يوجةةد بهةةا مئةةات المكيفةةات والعمةةائر الكبيةة

 .نقعات أرضية تؤذي مستخدمي الشوارع والطرقاتتجمعها على هيئة مستنتيجة  حاولها

لهةا تزويةد المسةاكن بميةاه الرئيسة في المدن يتم من خال عمل شبكة مائية موا ية لشبكة المياه -ن

المنزليةةةة ومةةةراحي   السةةةتخدامها فةةةي خزانةةةات الطةةةرد بالحمامةةةات ريةةةر صةةةالحة للشةةةرب

ا ومقةدماتها والشةوارع ل سةاحات المنةا لالحةدائا المنزليةة ورسةري و اجداحمامات المسةو

 .تتطلب مياه نقية وعذبةوالحدائا العامة وريرها من االستخدامات التي ال 

 

 :لتقليل من االعتماد على المياه الجوفيةوسبل ا إجراءات: ثانيا

 :إجراءات وحلول محلية: أ

 :  بعمل عدد من األمور منهاويتم ذل ادة من مياه األمطارااالستف -1

ووضةع  ادراسة أحواض األودية والمجةاري المائيةة دراسةة جيومورفولوجيةة وهيدرولوجيةة -

 كثيةرة أمطار سدود مختلفة السعة والتخزين على المجاري المائية التي تسقط على أحواضها

 اهتتسةرب الميةدود باسةتمرار حتةى ويجةب تنظيةف أرضةية خزانةات السة .وتجري فيها الميةاه

تجمع و ااألرض مساماتيؤدي لغلا  أحواضهاعدم تنظيف ألن  انحو با ن األرض بسرعة

وتصةةبح  اة بهةةاوتشةةكل خطةةرا علةةى البيئةةة المحيطةة بخةةر معظمهةةااتوي .الميةةاه خلةةف السةةدود

 .البعوض ونحوه مصدرا لتكاثر

لتحةد مةن سةرعة  (األوديةة ) الميةاه  مجةاريرض تةعمدرجات وحواجز قليلة االرتفاع ت عمل -

السةيول وتعطيهةا فرصةة تتسةرب نحةو بةا ن األرض عبةر المسةامات والشةقوق  ميةاه جريان

 .األرضية

المنةةا ا السةةكنية وحركةةة السةعة فةةي مجةةاري األوديةةة بعيةدا عةةن عمةل حفةةر مختلفةةة العمةةا و -

وتعمل هذه الحفر على تجميع الميةاه وتهدئةة  .حتى ال تشكل خطرا على السكان والبيئةالناس 

 .للتسرب نحو با ن األرضأ ول عطائها فرصة سرعة جريانها إل
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عمةةل أبةةار عاديةةة أو ارتوا يةةة قليلةةة العمةةا فةةي بحيةةرات السةةدود لتتسةةرب مةةن خاللهةةا ميةةاه  -

مةن  يةتم وضةعها مواصةفات معينةةل االسيول المحتجزة نحو با ن األرضا ويةتم تنفيةذها  بقة

 . نوهيدرولوجي مختصين جيولوجيين قبل 

 :ه المالحةالتوسع في تحلية الميا -2

وتعتبةر المملكةة . مةن مصةادر الميةاه فةي العةالم امهم اتعتبر عملية تحلية مياه البحار مصدر       

مةةن ميةةاه البلديةةة  هةةامةةن احتياج% 61اكبةةر دولةةة فةةي العةةالم إلنتةةات الميةةاه المحةةالةا وتغطةةي نحةةو 

توسةع فةي إنشةةاء ويةةرى بعة  المهتمةين بالميةاه فةةي المملكةة أن ال. ألرةراض المنزليةة المختلفةةوا

والواقع إن تحلية . حطات التحلية و يادة إنتاجها سوف يساهم في حل مشكلة المياه في المستقبلم

الميةةاه المالحةةة ال تحةةل المشةةكلة ولكةةن يلجةةا إليهةةا فةةي حةةاالت الضةةرورة  لتخفيةةف األ مةةة المائيةةة 

 :الحالية لعدة أسباب منها

 .التكلفة العالية إلنشاء محطات التحلية -

 .عمر افتراضي تصبح بعده رير منتجة من وجهة اقتصاديةت التحلية لمحطا -

 .تتطلب محطات التحلية صيانة وتحديث باستمرار وهذا مكلف ماديا -

يتطلب تشغيل محطات التحلية كميات ضخمة من الوقود وهو مكلف ماديا وان كان  المملكة  -

 .ال تشتري البترول بل تنتجة

كثيفة السةكان كمةا هةو الحةال فةي  يدة عن المنا ا السكنيةحار بعتقع محطات التحلية على الب -

وهذه . ويتطلب توصيل المياه إليها مد أنابيب لمئات الكيلو مترات. المدن الداخلية من المملكة

عوامةل  بيعيةة وبشةرية وتصةنيعية أو انتهةاء  بسةبباألنابيب تكون عرضة للتلةف والخةراب 

 .عمرها االفتراضي

المتةر المكعةب مةن الميةاه المحةالة أعلةى  إنتةات المائية إلى أن تكلفةتشير الدراسات والبحوث  -

 . تكلفة من المصادر األخرى

ومما سبا يمكةن القةول أن تحليةة ميةاه البحةار فةي المملكةة تسةاهم حاليةا فةي تةوفير الميةاه      

ويتوقةةف . ولكةةن ال يمكةةن االعتمةةاد عليهةةا لحةةل المشةةكلة المائيةةة فةةي المسةةتقبل. لمةةدن المملكةةة

ا المحيطةة نموها واستمرارها على الوضع االقتصادي للمملكةةا والحالةة البيئيةة لميةاه البحةار

 . واألمن واالستقرار في المنطقة المحيطة بالمملكة
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 : الصحي االستفادة من مياه الصرف -0

وبلةةغ معةةدل  . الصةةحي مملكةةة كميةةات هائلةةة مةةن ميةةاه الصةةرفوقةةرى ال نتخةةرت مةةن مةةد      

م 2339 -2333/هـ1129-1123الفترة  اللالبلدي والمنزلي في المملكة خ ويالسن االستهالك

منهةةا إلةةى مجةةاري الصةةرف % 73مليةةون متةةر مكعةةب سةةنويا يةةذهب أكثةةر مةةن  2323نحةةو 

الحةةال فةةي مجةةرى وادي حنيفةةة بمدينةةة  هةةو وتشةةكل انهةةار جاريةةة حةةول المةةدن كمةةا .الصةةحي

 األراضةي الزراعيةةعلةى  خطةرا تشةكلو. ىحةول المةدن والقةر الرياض أو مستنقعات واسعة

السطحية والجوفية العميقة خاصة في المنا ا التي يوجد بها صةدوع وشةقوق  والمياه الجوفية

كميةة تةزاد  و. ومصةدرا  لألوبئةة واألمةراض اروائح كريهة مؤذيةة للسةكان وتصدر.  أرضية

تعتبةر و. البشةريها وتنةوع النشةا  سةكانالقةرى يوميةا نتيجةة  يةادة المياه الخارجة من المدن و

منهةا  ةاومعدل االستفادة السنويامائية هائلة تذهب هدر ثروة الصحي في المملكة مياه الصرف

 أنا كمةا ةكمةن الكميةة المسةتهل %23م اقةل مةن 2339-2333/ هـ1129-1123خالل الفترة 

كمدينةةة  معالجةةة ميةةاه الصةةرف الصةةحياالسةةتفادة منهةةا محةةدود علةةى المةةدن التةةي بهةةا محطةةات 

 .ضالريا

القيةةام يجةةب  لتةةي تخةةرت مةةن مةةدن وقةةرى المملكةةةالالسةةتفادة مةةن ميةةاه الصةةرف الصةةحي و      

 : لألهداف التاليةاألبحاث العلمية بالدراسات و

 وخصائصها الكيميائية والبيولوجيةا ا مكونات المياهمعرفة  -

 اوريرها من االستخدامات المائية صالحيتها لري المحاصيل الزراعية مدىمعرفة  -

حيةث أن كثيةرا مةن دول العةالم تسةتفيد مةن  لموضوعااالستفادة من التجارب العالمية في هذا ا -

والتشةةجير وري  العمرانيةةةو ت الزراعيةةةا والصةةناعيةاميةةاه الصةةرف المعالجةةة فةةي المجةةاال

 . الحدائا والمتنزهات العامة

راعةة األعةالف فةي   المملكةة قةرىمةدن وم مياه الصرف الصحي الخارجةة مةن استخدا إن     

الزراعيةة التي يتبين من الدراسات التطبيقيةة والتجةارب العلميةة  اوبع  المحاصيل الزراعية

وعدم وجود آثار سلبية على المستهلكين للمحاصيل مناسبة مياه الصرف لها العالمية والمحلية 

 .ا سوف يساهم كثيرا في خف  استهالك المياه الجوفيةالزراعية

نظيةف الشةوارع المختلفةة وت األنشطة الصناعية والعمرانيةةمياه الصرف في استخدام  كما أن   



91 

 

النشا ات البشرية التي لي  لها عالقة األعمال والساحات العامة وأفنية المنا ل وريرها من و

يرا في خف  استهالك المياه والحد سوف يساهم كث بالمحاصيل الغذائية ومياه الشرب مباشرة

 .ث الهواء والتربة والمياه الجوفيةمن أثارها البيئية كتلو

 

 :إجراءات وحلول خارجية  -ب   

وأصةةبح  مشةةكلة الميةةاه فةةي المملكةةة  .المملكةةة بالمةةال علةةى هللا سةةبحانة وتعةةالى انعةةم      

 .الشركات والمؤسسات واألفراد في كثير مةن دول العةالمالهيئات و موضوع اهتمام كثير من

وهةي أراء بعضةها منطقةي . ي المملكةار لحل أ مة المياه فرح كثيرا من اآلراء واألفك   قد و

وعلةى العمةوم فةان رالبيةة مةا . ن تنفيةذهاال يمكةالنتائجا والبع  منها ريةر منطقةي أو محدود

مدى  بغ  النظر عن  رح من أراء وأفكار لحل مشكلة المياه في المملكة هو لغرض مادي

اآلراء التةةي يمةةا يلةةي بعةة  المقترحةةات ووف. لمملكةةةا لبيئةةة اومناسةةبته هاواسةةتمرارانجاحها

    . رح  لحل أ مة المياه في المملكة

 :من المنا ا التاليةللمملكة مد أنابيب مياه  -1

 لةةيجتصةةب ميةةاه نهةةري دجلةةة والفةةرات بةةالعراق فةةي ميةةاه الخ(:العةةراق )  مةةن شةةط العةةرب  -

 بهةا بواسةطة أنابيةب بالميةاه العذبةة لحةل أ مةة الميةاه ويقترح الةبع  تزويةد المملكةة. العربي

  .المملكة مدنومن ثم إلى بقية  إلى المنطقة الشرقية تمتد من شط العرب

 من المملكةةالساحل الغربي  بالسودان إلى تهدف الفكرة إلى جلب المياه من النيل :من السودان -

  .بواسطة أنابيب تعبر قاع البحر األحمر من الساحل السوداني إلى ساحل المملكة

بمةد أنابيةب للميةاه مةن  تتلخص الفكرةوا 1997فكرة المشروع تقريبا في عام بدأت  :ركيامن ت -

علية  وأ لا .األردن ودول شبة الجزيرة العربية المحتاجة للمياه ومنها السعوديةتركيا لسوريا و

تةوفير الميةاه الصةالحة للشةرب مةن  إلةىويهدف المشةروع . مشروع او ال أو خط أنابيب السالم

تركيا بمشروعها  وتأمل. في البحر المتوسطالمتدفقة من األنهار التركية التي تصب  اهفائ  المي

 إالوررةم ارتفةاع تكلفةة المشةروع . االستفادة من كمية المياه المهدرة لصالح المنطقة العربيةهذا 

المتةر المكعةب مةن الميةاه سةتكون فةي نهايةة الخةط  أنتةاتتكلفةة  أن المصادر التركية تشير إلى أن

بينما تبلغ تكلفةة المتةر المكعةب مةن الميةاه المحةالة مةن البحةر  أمريكيدوالر  6ا1السعودية   عند
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  (.11-10ا رساناص  دمشقية)  أمريكيةدوالرات  6نحو 

إن فكةرة تزويةد المملكةةة بالميةاه العذبةةة مةن العةراق أو السةةودان أو تركيةا هةةي فكةرة منطقيةةة      

 :التالية بلألسباانة يصعب تنفيذها  إالومقبولة 

 كما هو الحال في المشروع التركي ارتفاع تكلفة تنفيذها. 

  أخةرىالماء أمر مهم وحيوي جدا للدولةة ولموا نيهةا ال يمكةن أن يكةون تحة  سةيطرة دولةة 

ولذا يجب أن تكون مصادر المياه تح  . يمكن أن توقف المدد متى شأت بسبب أو دون سبب

أنابيةب للميةاه مةن مصةادر خارجيةة  ان فكرة مةدو. ائيذا ما يوجبة األمن الموه اسيطرة البلد

 . مهما كان  المبررات والحاجة للمياه استراتيجيا أمر رير مقبول

 :من القارة القطبية الجنوبية نحو المملكة جليديجلب جبل  -2

مةةن  هائلةةة كميةةات فيهةةا كماتتةةر اه العذبةةة مةةن المنةةا ا القطبيةةة التةةيفكةةرة جلةةب الميةة بةةدأت        

ثةم . بيةرو إلةىمةن تشةيلي  تم سحب جبل جليد صغير وقد االقرن الثامن عشر أواخرفي  ايدالجل

 فةةي الخمسةةينات مةةن القةةرن الماضةةي ( John Isaacs ( جةةون ايةةزك األمريكةةياقتةةرح البحةةار 

وفةي السةبعينات مةن القةرن . بالواليةات المتحةدة االمريكيةة كاليفورنيةا إلةىلسةكا أمن  سحب جليد

بالمملكةة  جةدة ةمدينة إلةىسحب جبةل جليةدي مةن القةارة القطبيةة الجنوبيةة الماضي بر ت فكرة 

جامعةة فةي  أولهةا وكةان اقد العديد من المؤتمرات لمناقشة فكرة المشروعوع  . العربية السعودية

وخلصةةة  نتةةةائج . ا وتةةةاله عةةةدة مةةةؤتمرات1966األمريكيةةةة فةةةي أكتةةةوبر مةةةن عةةةام واليةةةة ايةةةوا 

سةحب جبةةل جليةدي للمملكةة وان تكلفةةة المتةر المكعةب مةةن  الدراسةات إلةةى إمكانيةةو المةؤتمرات

المياه التي سوف يتم الحصول عليها بعد ذوبةان الجليةد اقةل مةن تكلفةة المتةر المكعةب مةن الميةاه 

 .المحالة في المملكة

 نظريةا إليهةا أشةارتإمكانيةة نجاحهةا كمةا  بةدوجليةدي للمملكةة فكةرة قةد تإن سحب جبةل            

وعلى الةررم  .لهاالندوات التي ع قدت من اجالدراسات التي ق دم  للمؤتمرات وئج األبحاث ونتا

من القةارة القطبيةة الجنوبيةة إلةى  جبل جليدي المتفائلة بنجاح سحبالنظرية من نتائج الدراسات 

 :منهاا األسبابلعدد من  يبدو عدم نجاحها مدينة جدة  إال انة

 .كم12333جنوبية حيث تتجاو  المسافة ال القارة القطبيةالمملكة و عد المسافة بينب   -

 وهةذا يعنةي وقوع المنطقة االستوائية والمدارية الحارة بين القارة القطبيةة الجنوبيةة والمملكةة -
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 .الجبل الجليدي سوف يفقد نسبة كبيرة من حجمة بسبب ذوبانة أن

 .ضيا باب المندب وضحالتة يعيا حركة الجبل -

 .ل الجليد من مصدره إلى جدةارتفاع التكلفة اإلجمالية لسحب جب -

على افتراض وصول الجبل إلى جدة فانة يحتات لخزانات ضخمة مكلفةا وتحتات مياه الجليد  -

 .قبل استخدامها الذائبة إلى المعالجة

لةم تحةاول ملكةة مغةامرة الم إلةىيعتبر سحب جبل جليدي ضةخم مةن القةارة القطبيةة الجنوبيةة  -

حصةل بعةة  المحةةاوالت بجلةةب كتةةل  إنمةةا وليةةةا و مسةةافاتدولةة فةةي العةةالم سةةحب جبةةل ضةةخم ل

 .صغيرة الحجم من الجليد ولمسافات قصيرة

 :كثيف بخار الموجود في الجوت -0

تحةدث حقةال كهربائيةا فةي  آلةةوهي عملية تعتمد على تكثيف بخار الماء في الجو بواسةطة    

العةالم  إلةىعمليةة وتنسةب هةذه ال. وتسقط األمطار فتتكون السحب التكاثفالجو يسرع بعملية 

ب لفكرتةة وأعطة  روذكر ليف انة تةم عمةل عةدة تجةا .لسكندروف بوخاملني الروسي ليف ا

 المكسةةةةةةةي تةةةةةةائج  يبةةةةةةةة حيةةةةةةةث سةةةةةةقط  األمطةةةةةةةار ومةةةةةةةن هةةةةةةذه التجةةةةةةةارب تجربةةةةةةةة ن

Pokhmelnykh,l.a,1989,) ) وفةي الواقةع ال لة  فكةةرة ليةف لإلمطةار محةدودة جةةدا ا

 .عائة ذل ولم يثب  بعد نجاحها على الررم من اد

 : بواسطة ناقالت النفط للمملكة ه من الخارتجلب ميا -1

 إلةى في المملكة ةناقالت النفط العمالقة تنقل البترول من منا ا إنتاج بأنتتلخص الفكرة     

ا وعنةدما تعةود تعمةل موانئ استهالكة في مختلف العالم ومنها المنا ا الر بة الغنيةة بالميةاه

 ا وتفرغ حمولتها من المياه فةي ميةاه الخلةيجاه البحر من اجل التوا نناتها بميعلى تعبئة خزا

ويقترح أن تقوم ناقالت النفط في رحلة عودتها للساحل الشرقي للمملكة بجلةب ميةاه  .العربي

عذبة من المنا ا التي تتوفر بها مياه رزيرةا ويتم تفريغها في خزانات خاصة على الساحل 

 خزانةات النةاقالت حتةى بهةا مةن لجتها من اثةأر البتةرول العةالا ويتم معا .الشرقي من المملكة

هةذه الفكةرة . ضة  لمةدن السةاحل الشةرقي مةن المملكةةا وتلالستخدام البشةري ةصالحتصبح 

يةد مةن الدراسةة والتقيةيم البيئةي تحتةات إلةى المزو بعةد مقبولة ويمكن تطبيقها ولكنها لةم تطبةا

 .االقتصاديو
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 :اآلبارعن  ريا  األرض حقن مياه محالة في با ن -6

المملكةةة لةةديها فةةي الوقةة  الحاضةةر  أن المهتمةةين بمشةةكلة الميةةاه فةةي المملكةةة بعةة يةةرى      

مةن  كميةات رزيةرةإنتةات  ةوانةة يمكةن للمملكة اعلى الساحلين تحليةإمكانات مادية ومحطات 

ه التةي يةتم تشكل المياو. لهذا الغرض تحفرالمياه المحالة وحقنها في با ن األرض عبر أبار 

هةذه الفكةرة بسةيطة . فةي المسةتقبل ةتخزينها في با ن األرض مخزون استراتيجي يستفاد من

 .المتر المكعب من المياه المحالة إنتات وسهلة التنفيذ إال أنها رير عملية بسبب ارتفاع تكلفة

 (:تلقيح السحب) استحالب السحب  -7

يطلةا عليهةا اسةتحالب السةحبا تلقةيح )  بدأت فكرة االسةتمطار فةي بدايةة القةرن الماضةي   

االسةتمطار بةرش السةحب المهيةأة تقريبةا لإلمطةار  وتةتلخص عمليةة. (السحبا  رع السحب

جةدا المشةابهة لةة بواسةطة  الدقيقةةولكن ينقصةها نويةات التكةاثف بإضةافة ملةح اليةود والمةواد 

وتسةقط األمطةار بةإذن الطائرة أو قذفها بواسطة مدفع إذا كان  السحابة منخفضة االرتفةاع ا 

وقد جرب  عملية االستمطار في كثير من دول العةالم فةي (. هـ1121األحيدبا إبراهيما) هللا

وقةد اجةري العديةد مةن عمليةات االسةتمطار . ا روسةياا وريرهةا مةن دول العةالمأمريكةااأوربا

المةائي  التجةارب تحة  التقيةيمهةـا وال  الة  29/1129بشكل مكثف فةي المملكةة فةي عةامي 

 .االقتصاديو البيئيو

أثبت  نتائج التجارب التي أجري  في دول مختلفة من العالم أن عملية قد على العموم لو      

وهةي  ا%16-13االستمطار محدودة الفائدةا ونسبة الزيةادة التةي تنةتج عنهةا تتةراوح  مةابين 

وقةد  .ضةانات مةدمرةنسبة قليلة ال تساوي تكلفتها الماديةا هذا إلى جانب أنها قد تةؤدي إلةى في

 .والمياه السطحية والتربة تكون أحيانا سببا في تلوث األمطار الساقطة
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 :الغذائي  في المملكةائي واألمن الم: ثامنا

نبيل  وهو هدف. تهدف التنمية الزراعية في المملكة إلى تامين الغذاء وررد العي  للموا نين    

وجيزة من الزمن  وتحول  المملكة خالل فترة . لثمانمن خالل خطط التنمية أسع  إلية المملكة 

 وبلغة . ومصةدرة لهةاإلى دولةة منتجةة  والغذائية من دولة مستوردة لغالبية المحاصيل الزراعية

واألعةةالف والةةدواجن فةةي بعةة  المحاصةةيل الزراعيةةة  %133أكثةةر مةةن  االكتفةةاء الةةذاتي نسةةبة

 . ى الخارتإل صدرت بعضهاوالمنتجات الحيوانية واأللبانا بل 

ح هذه ا وتراومياه المستهلكة سنويا في المملكةالوتستهل  التنمية الزراعية نسبة عالية من      

المياه جملة من % 93 – 69ما بين ( م 2339-1963/ هـ 1129 -1093) خالل الفترة  النسبة

      .من المياه لمملكةالك استهمن جملة ا %97 نحو سنوي بلغ معدلالمستهلكةا وب

سةةنة  29وبلغةة  كميةةة الميةةاه المسةةتهلكة فةةي مجةةال الزراعةةة خةةالل الفتةةرة المشةةار إليهةةاا ولمةةدة 

االستهالك السنوي للقطاع الزراعي للفتةرة نفسةها  معدل وبلغ. مليون متر مكعب 465605نحو

ريةر  من المخزون المائي الجوفي منها%  93نحو  ا يتم سحبمليون متر مكعب  16669 نحو

 29وتعةادل كميةة الميةاه المسةتهلكة فةي قطةاع الزراعةة فةي المملكةة خةالل  .(03شكل ) المتجدد 

 والفةةرات سةةنةا ونصةةيب العةةراق مةةن نهةةري دجلةةة 6ا9مةةن ميةةاه النيةةل لمةةدة  مصةةر عامةةا حصةةة

تتناسةةب مةةع  وتعتبةةر كميةةة الميةةاه المسةةتهلكة سةةنويا فةةي المملكةةة عاليةةة جةةدا ال .سةةنة 6ا7لمةةدة

تتصةف بقلةة األمطةار وشةدة الحةرارة وانعةدام مصةادر الميةاه  التةي المناخيةة والمائيةة هاخصائص

 .الدائمة كاألنهار الجارية والبحيرات المائية
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جملة استهالك الزراعة من المياه سنويا ومصادرها المتجددة وغير المتجددة خالل

 الفترة 1990-2008م ) مليون متر مكعب(
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السنوات

متر مكعب

جملة االستهالك مصادر غير متجددة مصادر متجددة

 
 ونشرات وتقارير و ارة المياه و الكهرباء(  خطط التنمية) مصدر بيانات الشكل و ارة االقتصاد و التخطيط          

 

 (مليون متر مكعب)  م2337 -1993مياه خالل الفترة كمية استهالك الزراعة السنوي من ال(  03) شكل    

 

 

هةـ أثةار مائيةة 1103هةـ حتةى عةام 1093ونتج عن التنمية الزراعية في المملكة من بداية التنمية 

 :سلبية تتمثل في ما يلي

 وقد كةان . جفاف المياه الجوفية السطحية في بع  منا ا المملكة وانخفاضها في منا ا أخري

 سةطحمن قريبا (  1993 / هـ 1093)ا ا المملكة  في بداية التنمية رالب منمستوى المياه في 

ة رفةةع الميةةاه مةةن بةةا ن المحةةدود اإلمكانةةات الماديةةة ا وكةةان بإمكةةان المةةزارع صةةاحباألرض

أمةا اآلن فقةد جةف كثيةر . الرخيصةةالعاديةة بواسطة الحيوانات أو مضخات رفع الميةاه  األرض

بحيةث مياههةا منسةوب  ف أو يةنخقريبةا  تجةف بعةد سةوف تجةفآلبار الزراعيةا والتي لةم من ا

 .إلى السطح مكلف جدا يفوق الطاقة المالية للمزارع متوسط الدخل والمنخف  صبح رفعهاي

    يتطلةب مةنهم إنةزال و. المياه الجوفيةة العميقةة بشةكل مقلةا للمةزارعينانخفاض سريع لمنسوب

ع مةن تكلفةة لفة ماديا بالنسبة للمزارعينا وترفةأنابيب إضافية كل سنتين أو ثالثا وهي عملية مك

 . مما يزيد من التكلفة الشرائية للمستهل  األسواقارتفاع أسعارها في اإلنتات الزراعي ثم 

  ارتفاع نسبة ملوحة الميةاه العميقةة  فةي بعة  المنةا ا الزراعيةة نتيجةة السةحب المسةتمر للميةاه

 .وانخفاض منسوبها
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 امهم امائي امنا ا المملكةا والتي كان  في الماضي مصدر طحية فيبيع السجفاف العيون والينا 

 ا وريرهةا مةن عيةونواالحسةاء والخةرتفةالت ألجدا للمزارع التي حولهاا كمةا هةو الحةال فةي عيةون ا

 .المملكة التي جف 

  لوث المياه الجوفية السطحية والعميقة في بع  المنا ا الزراعية بسبب االستخدام السيئ من ت

مزارعين لألسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية بهدف  يادة اإلنتات الزراعي وحمايتة قبل ال

 . من اآلفات والحشرات التي تصيب المحاصيل الزراعية

المياه  انخفاض في المملكة نتج عنها   حصلي ومما سبا يمكن القول إن التنمية الزراعية الت    

ميةة الميةاه المسةحوبة مةن مخةزون الميةاه الجوفيةة في معظم منا ا المملكةا ويرجةع ذلة  الن ك

سةةنويا لألرةةراض الزراعيةةة تفةةوق كثيةةرا عمليةةة التغذيةةة المائيةةة لمصةةادر الميةةاه  الناتجةةة عةةن 

بسةبب قلةةة األمطةةار السةةاقطة علةةى  لجوفيةةة العميقةةةللميةةاه ا بالنسةبةتنعةةدم   تكةةاد األمطةارا والتةةي

تةةي تتسةةبب فةةي تبخةةر نسةةبة عاليةةة مةةن ميةةاه المملكةةة  فةةي الوقةة  الحاضةةر وشةةدة حةةرارة الجةةو ال

األمطار التي تجري على سطح األرض خالل موسم األمطار أو البا نية السطحية القريبة جةدا 

إذا استمرت المملكة و .من سطح األرض التي تتأثر بحرارة الشم  الحارة خالل فصل الصيف

علةى مصةادر الميةاه فانةة في دعم وتشجيع الزراعة بدون ضوابط تأخةذ فةي الحسةبان المحافظةة 

 :سوف ينتج عنها العديد من المشكالتا ومنها

 جفاف المياه السطحية التي لم تجف بعد. 

  يادة انخفاض منسوب المياه الجوفية العميقة بحيث تكون عملية إخرات المياه مكلفة جدا 

 اقبلتتجاو  إمكانات المزارعين من الطبقة المتوسطة والفقيرةا وربما للدولةة فةي المسةت

 .صراعات في المنطقة أو لجفاف أبار البترول ينما تنخف  أسعار البترول أو يحدثح

  المصةنعةارتفاع أسعار المحاصيل واألعالف الزراعية والمنتجات الزراعيةة والحيوانيةة .

 .متوسط ومحدود الدخل وتصبح أسعارها فوق  اقة المستهل 

 ار دعةةةم الدولةةةة للمةةةزارعين اسةةةتمرار النمةةةو الزراعةةةي فةةةي المملكةةةة مرهةةةون باسةةةتمر

علةى مقةدار العائةد المةادي  الذي يعتمد استمرارها بشةكل رئةي  واالستثمارات الزراعية

وفي حالة انخفاض إنتات أو أسعار البترول فةان دعةم الدولةة للزراعةة . لمبيعات البترول

ثةم يتراجةةع اإلنتةات الزراعةةي فةةي سةوف يةةنخف  انخفاضةا شةةديدا أو يتوقةف كليةةاا ومةةن 
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وعلى سبيل المثالا في السنوات األخيرة تةرك كثيةر مةن المةزارعين مةزارعهم . لكةالمم

الدولةة الةدعم   بمعداتها عندما ارتفةع سةعر وقةود المعةدات  واآلالت الزراعيةةا وخفضة

 .المادي للمنتجات الزراعية

  هبةةو  وتصةةدع سةةطح  فةةي المملكةةة لجوفيةةة وانخفاضةةها الشةةديدنضةةوب الميةةاه ايتسةةبب

في أمريكا والمكسي  وريرها من البلدان التي انخف  فيهةا منسةوب  األرض كما حصل

 .المياه الجوفية نتيجة استنزافها

وقد اختلف  وجهة نظر المختصين والخبراء المهتمين بشئون األمةن الغةذائي واألمةن المةائي     

  ويطالب بع. في المملكة حول التنمية الزراعية التي حصل  في المملكة بين مؤيد ومعارض

دعم اإلنتةات الزراعةي ألن االسةتمرار فةي دعةم  بالحد منالقلقين على مستقبل المياه قي المملكة 

الزراعة سوف يؤدي حتما إلى استنزاف ونضوب الميةاه الجوفيةة وربمةا إلةى جفافهةاا مسةتدلين 

على ذل  بما حصل في الوق  الحاضر من شواهد ميدانية من جفاف الينابيع وانخفاض منسوب 

وهذه الدعوة لها كثير من المؤيدين . الجوفية السطحية والعميقة في مختلف منا ا المملكة المياه

والمناصرين الذين يؤمنون بان بلدا كالمملكةة ال يمكةن أن تكةون بلةدا  راعيةا أو تسةعى لالكتفةاء 

أمةا . عةام بالجفةاف وشةدة الحةرارةصائصها المناخية التةي تتصةف بشةكل الذاتي رذائيا بسبب خ

و الفريا األخر الذين يرون بان تأمين الغذاء للموا نين أمةر مهةم جةد فهةم يؤيةدون دعةم مناصر

إسةةتراتيجية أهميةةة األمةةن الغةةذائيا وهةةو تةةامين الغةةذاء وتشةةجيع اإلنتةةات الزراعةةي مةةن منطلةةا 

 . وفي الحقيقة كل من الفريقين يسعى لمصلحة البلد وموا نية. للموا نين

ألمن الغذائي واألمن المائي للمملكة وسكانها يمكةن القةول أن كةال ولعمل مقارنة بين أهمية ا     

 األمةةن الغةةذائي أم األمةةن ولكةةن أيهمةةا أهةةم مةةن األخةةر مسةةتقبال. األمةةرين مهةةم وضةةروري جةةدا

اإلجابة البديهية والصحيحة التي يعلمها المةوا ن والمةزارع البسةيط بةان األمةن المةائي . ؟المائي

.  يمكن قيام  راعة في دولة أو منطقة من العالم إذا لم يتوفر الماءأهم من األمن الغذائيا ألنة ال

وإذا انخف  منسوب المياه أو جف  مصادره أو تغيرت خصائصة الهيدرولوجية والكيميائية أو 

 .تلوث  فان أول ما يتأثر بذل  هو القطاع الزراعي

لميةاه فةي المملكةة يمكةن اتخةاذ وللتوفيا بين االستمرار في التنمية الزراعية والمحافظة علةى ا    

العديةةد مةةن التشةةريعات واإلجةةراءات والسةةبل التةةي تحةةافظ وتقلةةل مةةن اسةةتنزاف وهةةدر الميةةاه فةةي 
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 :المملكةا ومنها

 :إجراءات خاصة بالمحاصيل واإلنتات الزراعي: أوال

القيةةةام بدراسةةةات تخصصةةةية متعمقةةةة لمعرفةةةة مقةةةدار حاجةةةة المملكةةةة السةةةنوية مةةةن الحبةةةوب  -1

 .األعالفوالخضروات و

مةةن % 63وضةةع سةةقف أعلةةى إلنتةةات المحاصةةيل الزراعيةةة حسةةب الحاجةةة بحيةةث ال يتجةةاو   -7

 .احتيات المملكةا ويتم تامين بقية االحتيات من المحاصيل عن  ريا االستيراد من الخارت

تحديد المحاصيل الزراعية المناسبة ألجواء المملكة وتشجيع  راعتها وعدم دعم المحاصةيل  -6

 .ب مع أجواء المملكةالتي ال تتناس

تحديد المحاصيل الزراعة الضرورية للموا نين ودعمهاا وعدم تشجيع ودعم المحاصيل رير  -4

الضرورية من الخضروات والفواكة واألشجار والورود ونحوها والتةي يمكةن اسةتيرادها مةن 

 .الخارت

مةةةع  تحديةةةد المحاصةةةيل الزراعيةةةة المناسةةةبة لكةةةل منطقةةةة مةةةن منةةةا ا المملكةةةة بمةةةا يتناسةةةب  -5

 .خصائصها الجغرافية والمناخية 

وتسةتفيد مةن  .طلب قليال من الماء العتدال الجةواالهتمام بالمحاصيل الشتوية والربيعية التي تت -3

 .األمطار التي تسقط خالل هذين الفصلين

عمل دراسات حقلية لمعرفة احتياجات المحاصيل الزراعية المختلفة المائيةة تحة  الظةروف  -9

مملكةةا وتشةجيع ودعةم المحاصةيل الزراعيةة مةن الحبةوب واألعةالف التةي المناخية لمنا ا ال

 . والحد من  راعة المحاصيل التي تستهل  كثيرا من المياه. تتطلب قليال من الماء

 .عدم تشجيع ودعم المحاصيل الزراعية التي تعتمد على الري بالغمر -2

م في منا ا عربية وريرها تشجيع ودعم االستثمارات الزراعية السعودية الخارجية التي تقا -7

تتوفر فيها المياه والتربة الخصبة واليةد العاملةةا وتسةهيل إجةراءات دخةول منتجةاتهم  للمملكةة 

 .وإعطائها األولوية على المحاصيل الزراعية المستوردة

تنفيذ القرارات العلياا وتطبيا الخطط  الموضوعة من الجهات المعنية باإلنتات الزراعي في  -00

 .خاصة بخف  اإلنتات الزراعي الحالي من الحبوب واألعالفالمملكة وال
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 :ترشيد استهالك المياه الزراعية: ثانيا

 :المحافظة على المياه الزراعية - أ

للحفاظ علةى الميةاه الزراعيةة يمكةن اتخةاذ عةددا مةن اإلجةراءات للحةد مةن اسةتنزافها وتلوثهةاا 

 :ومنها

  العميقةالمياه الجوفية السطحية وادة من وضع تشريعات وضوابط تحدد وتقنن االستف. 

 اآلثار السلبية  وضع خطة توعية للمزارعين توضح لهم أهمية المحافظة على المياها وإيضاح

في  والمحاصيل الزراعية والتربة يةالتي تنتج عن اإلسراف في استخدام المياه على المياه الجوف

  .المستقبل

  حديثة التي تحافظ على الماء كالتنقيطتشجيع المزارعين على استخدام وسائل الري ال. 

 ترشةيد  القيام بزيارات ميدانية مفاجئة للمزارع للتأكد مةن اسةتخدام وإتبةاع المةزارعين لوسةائل

 .وعدم مخالفتهم لتعليمات استخدام المياه الزراعية استهالك المياه

 شةبكة  ار أوراعيةة نتيجةة سةوء تنفيةذ اآلبةوضع ضوابط صارمة للحةد مةن الفاقةد مةن الميةاه الز

 .الري في المزارع

  والمبيدات  والمحسنات الزراعية دير المخصباتومقاتوعية وإرشاد المزارعين باستخدام

من ثم إلى المياه للتربة و راعية حتى ال يصل أثرهاالحشرية التي ترش بها المحاصيل الز

 .الجوفية فتتسبب في تلوثها

   

 :مائيتشكيل هيئة عليا لألمن الغذائي وال: ثالثا

يتطلةةب التوفيةةا بةةين رربةةة تحقيةةا األمةةن الغةةذائي واألمةةن المةةائي فةةي المملكةةة تشةةكيل هيئةةة    

تهدف إلى تقيةيم اإلنتةات الزراعةي واالسةتهالك المةائي فةي المملكةةا ووضةع  دائمة و نية عليا

وهي هيئة مستقلة عةن و ارة الزراعةة . السياسات العامة لإلنتات الزراعي واالستهالك المائي

وتتةةألف الهيئةةة مةةن منةةدوبين مةةن و ارة الزراعةةة وو ارة الميةةاه . و ارة الميةةاه والكهربةةاء و

والكهربةةةاءا ومختصةةةين وخبةةةراء فةةةي شةةةئون الزراعةةةة والميةةةاه واالقتصةةةاد والبيئةةةة والتنميةةةة 

والجيولوجيةةا والجغرافيةةا والمنةةاخا وريرهةةا مةةن التخصصةةات العلميةةة التةةي تعةةين الهيئةةة علةةى 

ومةن مهةام . فع الهيئة نتائج دراساتها ومرئياتها الدورية إلةى المقةام السةاميوتر. تحقيا أهدافها
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 :وأعمال واختصاصات الهيئة ما يلي

وتو يعهةةا ويشةمل معرفةة كمياتهةا  .تقيةيم مصةادر الميةاه فةي المملكةة المتجةددة وريةر المتجةددة - أ

 .الكيميائيةلوجية ووخصائصها الهيدروالجغرافي 

الزراعةي نتةات مةن األمةور ذات العالقةة باإلإلى معرفةة عةددا دف يه القيام بتقييم دوري سنوي - ب

 :واالستهالك المائي في المملكةا ومنها

ومقارنةة ذلة  بالخطةة المرسةومة نسب اإلنتات الزراعي التةي تحققة  لكةل محصةولا  ةمعرف  -

 . لها

ذا تبين أن وإ. عمل تقييم لتكلفة إنتات المحاصيل الزراعية المحلية بتكلفة استيرادها من الخارت -

تكلفة استيراد المحاصيل أو بعضها اقل من إنتاجهةا محليةا يخفة  اإلنتةات المحلةي ويسةتورد 

 .االحتيات من الخارت

الميةةاه فةةي اآلبةةار  وإذا تبةةين أن منسةةوب. تقيةةيم كميةةات الميةةاه المسةةتهلكة فةةي مجةةال الزراعةةة -  

أمةةا إذا . ياسةةة الزراعيةةالزراعيةة وأبةار القيةةاس واالختبةار لةةم يةنخف  فيسةتمر فةةي نفة  الس

اتضح من اآلبار الزراعية وأبار القياس واالختبةار أن منسةوب الميةاه يسةتمر فةي االنخفةاض 

المحاصةيل التةي تسةتهل  قةاف إنتةات بعة  افيجب وضع سياسة لخفة  اإلنتةات الزراعةي أو 

 .كثيرا من الماء مؤقتا أو لفترة  ويلةا واللجوء لالستيراد من الخارت

التةي تخةرت مةن مةدن وقةةرى المملكةة مةن حيةث مكوناتهةةاا  الصةةحي ميةاه الصةرفدراسةة  -جةـ 

ومعرفة مدى صالحيتها لري المحاصيل الزراعيةا واالستفادة من التجارب العالمية في هذا 

حيث أن كثيرا مةن دول العةالم تسةتفيد مةن ميةاه الصةرف المعالجةة فةي المجةاالت . الموضوع

 .الزراعية المختلفة

بةةين التنميةةة ا والتوفيةةا لةةى التجةةارب العالميةةة المتخةةذة لخفةة  اسةةتهالك الميةةاهد ـ التعةةرف ع  

 .ا وخاصة الدول التي لديها شح في المياهوالمحافظة عليها

 التي التوصياتو االقتراحاتنتائج التقييم الدوري متبوعة ب من الهيئة تتوصل إليةما  رفع -و

السامي  ن المائي في المملكة إلى المقامن األمن الغذائي واألمتحقيا التوا ن بيإلى تهدف 

 . واتخاذ ما يراه مناسبا لصالح البلدعليها لال الع 
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 :نتائج البحث والتوصيات :تاسعا

 :يستنتج من استعراض البحث عدة أمور أهمها

 .عدم وجود مصادر مائية دائمة في المملكة -

 .وفيةعدم وجود تقديرات دقيقة وحديثة لمخزون المملكة من المياه الج -

 .في المملكةالمتوفرة عدم توافا التنميةا خاصة التنمية الزراعية مع اإلمكانات المائية  -

 .االنخفاض المستمر لمنسوب المياه الجوفية في جميع منا ا المملكة -

 .وجود مشكلة مائية حالية في المملكة وتزاد سوءا مع مرور الوق  -

 لمتعلقة بالمشكلةاالقتراحات او إلجراءاتا وا مة المياه في المملكةأل مناسبعدم وجود حل  -

 .ولكن ال تحلها خفف منهات

الةذي و  االقتصةادي هاوضةعمرتبطةة ب يةاه فةي المملكةةالم أ مةةالحلول المقترحة لحل وتخفيةف  -

 .يعتمد بشكل رئي  على إنتات وأسعار البترول واالستقرار في المنطقة

 :التوصيات

للتقليل من استهالك المياه وتخفيف الضةغط علةى الميةاه  ق دم العديد من الحلول واالقتراحات    

في المملكةا بع  هةذه االقتراحةات منطقةي و يسةاهم مؤقتةا فةي حةل المشةكلة والةبع   الجوفية

وفيمةا يلةي بعة  االقتراحةات العامةة الممكةن . اآلخر ريةر منطقةيا ويصةعب أو يسةتحيل تنفيةذه

 :في المملكةا ومنهاتنفيذهاا وتساهم بإذن هللا في حل مشكلة المياه 

التضرع إلى هللا سبحانة وتعالى بالصالة والدعاء بان يرحم عبادها ويغيث البالد باألمطار وان  -

ويمكن تنفيذ ذل  بتذكير الموا نين  .با ن األرض نة فيه المخزيبارك فيها وفي الميا

 اوهذا أهم الحلول .بالوسائل المناسبة باإلكثار من الدعاء واالستغفار وبذل األعمال الصالحة

كم رب  وا 1ر  تغف  ف قل   اس1 : 1تعالىقال . في المملكة مشكلة المياهوهو كفيل بإذن هللا في حل 

َماَء َعلَْيُكْم ِمْدَراًرا  (11)انة كان رفارا  َوُيْمِدْدُكْم ِبأَْمَواٍل  (11)ُيْرِسِل السَّ
: وقال سبحانه .سورة نوح (11)ْنَهاًرا َوَبِنيَن َوَيْجَعْل لَُكْم َجنَّاٍت َوَيْجَعْل لَُكْم أَ 

َماَء َعلَْيُكْم ِمْدَراًرا َوَيِزْدُكْم  ُكْم ُثمَّ ُتوُبوا إَِلْيِه ُيْرِسِل السَّ َوَيا َقْوِم اْسَتْغِفُروا َربَّ
ِتُكْم َوال َتَتَولَّْوا ُمْجِرِميَن  ًة إِلَى قُوَّ  .سورة هود ( 21 )قُوَّ

 
وذلةة  بالحةةد مةةن  .اإلمكانةةات المائيةةة المتةةوفرة فةةي المملكةةةالتوفيةةا بةةين التنميةةة الشةةاملة و  -

 .المياه عند التأسي  أو االستمرارالقطاعات التنموية التي تستهل  كثيرا من 
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التوعية المبكرة والمستمرة للشباب وعامةة المةوا نين مةن الجنسةين بالوضةع المةائي للمملكةة  -

 .جيال القادمةاألحافظة على المياه للجيل الحاضر ووإيضاح أهمية الم

الميةاه ت والجةزاءات المتعلقةة بالزراعةة والصرامة في تنفيةذ اللةوائح واإلجةراءات و القةرارا -

التي تهدف الحد من استهالك واستنزاف الميةاه فةي المملكةةا وتطبيقهةا علةى كافةة المةوا نين 

 . دون استثناء

ملكةةة فةةي التةةي تخةةرت مةةن مةةدن وقةةرى الم الصةةحي االسةةتفادة القصةةوى مةةن ميةةاه الصةةرف -

االستفادة من مياه الصةرف ف. والترفية والتشجير والصناعية المجاالت الزراعية والعمرانيةا

 .واألرضيةوتلوث البيئة الجوية  يخفف من الضغط على المياه الجوفية ويحد من تلوثها

 .في مجال المحافظة على المياه االستفادة من التجارب العالمية -

يةذ الحلةول المقترحةة لحةل أ مةة الميةاه فةي المملكةة أن تكةون يجب أن يراعى في اختيار وتنف -

ريةةر مكلفةةة جةةداا مةةع إمكانيةةة اسةةةتمرارها فةةي حالةةة انخفةةاض أسةةعار البتةةرول أو حةةةدوث 

  . صراعات في المنطقة
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 :األجنبيةالمراجع العربية و 

ا تدهور النظم البيئية را المياه في مواجهة الخطر ومستقبل يسوده الفق1999أبراموفيزا جاني  نا 

 .شويكار  كياالدار الدولية للنشر والتو يعا القاهرة( ترجمة) للمياه العذبةا

ا بحوث ندوة المياه في الو ن العربيا 1996ا(تحرير) أبو العز امحمد صفي الدينا وآخرون

ا الجمعية الجغرافية (1991نوفمبر  29-27)الجمعية الجغرافية المصريةا القاهرة 

 .تيةا القاهرةالكوي

هـ ا مناخ المملكة العربية السعوديةا الموسوعة الجغرافية للعالم 1119األحيدبا إبراهيم ا

اإلسالميا المجلد الثالثا القسم األولا عمادة البحث العلميا جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 .616-190اإلسالميةاالرياضاص

 .ةا الرياضهـ ا المناخ والحيا1121األحيدبا إبراهيم سليمانا 

 .هـ ا اثر النشا  البشري على سطح األرضاالرياض1119األحيدباإبراهيم ا 

 .هـا تو يع األمطار في جنوب ررب المملكة العربية السعوديةاالرياض1121اإبراهيمااألحيدب

هـ ا الموارد الطبيعيةا و ارة 1116إدارة استثمار األراضي ا و ارة الزراعة والمياها

 .الزراعةا الرياض

 .هـ ا بيانات رير منشورة1129إدارة األبحاثا و ارة المياه و الكهرباءا 

هـا 1122الزراعةا الزراعياو ارة  واإلعالموالخدمات الزراعيةا شعبة التوعية  اإلرشاد إدارة

 .التنمية الزراعية في عهد خادم الحرميناو ارة الزراعةا الرياض

هـ ا االحتياجات المائية للمحاصيل 1139لمياه ا إدارة التنمية الزراعية ا و ارة الزراعة وا

 .الرئيسة في المملكة العربية السعوديةا الرياض

هـ ا السدود في المملكة العربية 1126إدارة تنفيذ المشروعات او ارة المياه والكهرباءا 

 .السعوديةاالرياض

ا المياه والكهرباء و ارة المياه و او ارة لشئون المياهـ إدارة تنفيذ المشروعاتا وكالة ال

 .هـا المشاريع المائية في المملكة العربية السعوديةا الرياض1126

هـ ا األهداف العامة واألس  اإلستراتيجية لخطة التنمية 1123األمانة العامة لمجل  الو راء ا 

 .هـ1121/1126 -هـ1123/1121السابعة 
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ظام المحافظة على المياه رقم األمانة العامة لمجل  الو راءا المرسوم الملكي الخاص بن

 .هـ21/9/1133وتاري  01/م

هـ ا العجز المائي في دولة البحرين ما 1123األنصاريا محمد صالحا ومبارك امان النعيمي ا

ما المؤتمرا مركز األمير سلطان ألبحاث البيئة والمياه والصحراءا 2333بعد عام 

هـا 1123شعبان  27-22م ا 2333المؤتمر الثالث لدراسات التصحر والبيئة ما بعد 

 .  10-1ص

الحوض : هـ ا االستغالل األمثل للموارد المائية في المنا ا الجافة مثال1123األيوبيا فضل ا 

دراسة ميدانية إقليميةا المؤتمرا مركز األمير سلطان ألبحاث البيئة : األدنى لوادي بيشة

 27-22م ا 2333بيئة ما بعد والمياه والصحراءا المؤتمر الثالث لدراسات التصحر وال

 .09-16هـا ص 1123شعبان 

العالما ليستر آر براون  أوضاعا مواجهة احتمال ندرة الغذاءا ا  في ا 1996براونا ليسترا

للنشر والتو يعا  األهليةعلي حسين حجات و فؤاد سروجيا عمانا الدار ( ترجمة) ا وآخرون

 .96 – 66ص ص 

الندوة العربية الثانية  إلىورقة مقدمة ي المملكة العربية السعوديةا ا المياه ف1996البريثنا محمد ا 

 .م1996مارس 9لمصادر المياه واستخداماتها في الو ن العربيا الكوي  

هـ ا مشكلة المياه وأثرها على األمن القومي العربي ا أكاديمية نايف 1119البشرى ا السيدا 

 .العربية للعلوم األمنيةا الرياض

علي حجات وموفا ( ترجمة)  -مواجهة ندرة المياه -هـا الواحة األخيرة1116ندراا بوستلا سا

 .الصقارادار البشير للنشر والتو يعاعمانا األردن

ا قضايا المياها اللقاء 2336دول الخليج العربيةا ية الجغرافية بدول مجل  التعاون لالجمع

-9خالل الفترة من دول الخليج العربية العلمي الثاني للجمعية الجغرافية بدول مجل  التعاون ل

 .ا الكوي 2336مارس  29-26الموافا  -هـ1129ربيع األول  9

لكة العربية السعودية والمنا ا مهـ الخريطة الحركية للم1119جونسونا بيترا

 .و ارة البترول والثروة المعدنيةاوكالة الو ارة للثروة المعدنيةا الرياضالمجاورةا
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هـ ا مصادر المياه في المملكة العربية السعوديةا الموسوعة 1119الحواسا عساف ا 

الجغرافية للعالم اإلسالميا المجلد الثالثا القسم األولا عمادة البحث العلميا جامعة اإلمام 

 .913-902محمد بن سعود اإلسالميةاالرياضاص 

 .ضا سبع سنابل خضراو ارة الزراعة و المياها الريا1993الخطيبا عبدالباسط ا 

هـ ا الرياض التطور الحضري والتخطيط ا و ارة اإلعالما 1137دارستانيا عبدالمجيدا

 .الرياض

ا أ مة المياه والصراع في المنطقة العربيةااألهالي للطباعة والنشر 1991دمشقيةا رسانا

 .والتو يع

الو ن ا األمن المائي والتجربة السعوديةا بحوث ندوة المياه في 1996الرويثيا محمد احمدا 

ا المجلد الثانيا 1991نوفمبر  29 -27العربيا الجمعية الجغرافية المصريةا القاهرة 

 .191 -161ص

 .ا إستراتيجية األمن المائي العربيااألوائلادمشا2332سعيدا إبراهيم ا

ا المياه واستعماالتها في المملكة العربية السعوديةا ورقة مقدمة للندوة 1116ا ( أ)الطخي ا علي

/ هـ 1116/  19 -17جامعة المل  سعود  -كلية الزراعة -دية االولى للعلوم الزراعيةالسعو

 (.ورقة رير منشورة) ا الرياض1996/ 26 -26

ا جهود و ارة الزراعة والمياه في مجال ترشيد (1996) هـ 1116ا ( ب)الطخي ا علي

العالمي للمياه استخدام المياه ا ورقة مقدمة للندوة الو نية المقامة بمناسبة اليوم 

 .ا ورقة رير منشورة(م22/0/1996) هـ 10/11/1116

هـ ا مسودة نظام مياه الصرف الصحي المن قاة وإعادة استخدامهاا ندوة 1116الطخي ا عليا 

محاضرة رير .) هـ1116رجب  9 -6تقنيات معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها 

 (.منشورة

ئية المتجددة في المملكة العربية السعودية ووسائل هـ ا الموارد الما1119الطخي ا عليا 

المحافظة عليها المحافظة عليها وتنميتهاا ندوة الموارد الطبيعية المتجددة بالمملكة وأهمية 

 .106-101هـا ص 1119اوتنميتهاا و ارة الزراعة و المياها الرياض 
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في المملكة اه ا مصادر ومشروعات المي1991هـ1131عثمانا مصطفىا وسعد بن دري  ا 

 .العربية السعوديةا إدارة تنمية موارد المياها و ارة الزراعة و المياها الرياض

ا المياه العربية بين خطر العجز ومخا ر التبعيةا مركز 1996العقاليا عباهلل مرسيا

 .الحضارة العربيةاالجيزة

 .الرياض اادار العلوماألمن المائي العربي مطلب اقتصادي أم سياسيا  هـ1116العليانا أمل ا 

االمحافظة على أراضي المحاصيل في العالما  في ا أوضاع العالما 1996راردنراراريا

علي حسين حجات و فؤاد سروجيا عمانا الدار األهلية ( ترجمة) ليستر آر براون واخرونا 

 .123 -99للنشر والتو يعا ص ص 

 ي  ودول الخليج العربية ا األمن المائي العربي في الكو2336رنيميا  ين الدينا

 .ا مركز البحوث والدراسات الكويتيةا الكوي (رقية استشرافية)  

هـ ا ترشيد استخدام المياه المنزليةا و ارة الزراعة والمياها الندوة 1121الفقيا إبراهيم ا 

 .م2333ابريل19-11/ هـ1121محرم 10-9األولى لترشيد استخدام المياه وتنمية مصادرها 

 ) هـ ا الموقع 1113ة العامة للمياه بمنطقة الرياضا المديري

 .هـ1126ذو الحجة  –شوال  -12المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةامجلة التحليةاالعدد 

 .هـ1129 –رجب  -16المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةامجلة التحليةاالعدد 

 .هـ ا الرياض1119وي ا التقرير السن1119/1999المؤسسة العامة للتحلية ا 

دراسة في :  هـ ا المياه ومتطلبات األمن المستقبلي في الدول العربية1123المجذوبا  ارق ا

دبلوماسية المياها مركز الدراسات والبحوثا أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنيةا 

 ..الرياض

ر الكندي للنشر   و ما األمن المائي العربيا دا1999محمدا صباح محمدا و وليد أبو سليما 

 . التو يعا اربدا األردن

هـا المصانع المنتجة حتى نهاية الربع األول 1129مركز المعلوماتا و ارة التجارة والصناعةا

  .هـ مصنفة حسب النشا  الصناعي ونوع االستثمار1129من عام 
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المياه من  وإدارةالممارسات لمنع الجفاف وتخفيف آثاره  أفضلا 2331مستشارا احمد صدياا 

 األمم المتحدة اللجنة االقتصادية ألفريقياااأفريقيااجل تعزيز األمن الغذائي في شمال 

 . اإلنمائي دون التقليمي لشمال أفريقياالمركز 

 -مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلوماتا و ارة االقتصاد والتخطيط ا أ ل  السكان والمساكن

 .ا الرياضهـ 1126النتائج األولية للتعداد لعام 

مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلوماتا و ارة االقتصاد والتخطيط االخصائص السكانية 

ما 2336/هـ1129والسكنية في المملكة العربية السعودية من واقع البحث الديموجرافي 

 .الرياض

ليوم ا كلمة و ير الزراعة والمياه في الندوة الو نية للمياه بمناسبة ا1116المعمرا عبدهللا ا 

بالتنسيا مع الغرفة التجارية ما تنظيم و ارة الزراعة والمياه 1996 -هـ1116العالمي للمياه لعام 

 .1996-0-22/هـ1116-11-10الصناعية بالرياضا 

 .( ( FAOSTATاالزراعيةاإلحصائيات ا 2336ا (الفاو)المتحدةمنظمة األرذية والزراعة لألمم 

 هـا المراكز الحضرية في مدينة الرياضا 1126ا الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض 

 .7إصدارات نشرة تطوير 

ا دراسة تحسين أساليب حماية وصيانة الموارد المائية 1999المنظمة العربية للتنمية الزراعيةا 

 .ا جامعة الدول العربيةا الخر ومالسطحية والجوفية في الدول العربية

ئي العربي المتضمنات االقتصادية والتغيرات ا األمن الغذا1999النجفيا سالم توفياا 

ا مركز اإلمارات للدراسات   والبحوث االسترايجيةا (التركيز على الحبوب ) المحتملة 

 . ا أبو ظبي1 

دراسة عن استهالك الماء وفرص العمل التطوعي : هـا اإلدارة البيئية 1123نصيرا عبدهللاا 

 .103-96ا ص 63ا عدد األوللة التعاونا جمادى في إدارة المصادر المائية بمدينة جدةا مج

التي تصدرها الهيئة حتى العدد نشرة اتطويرا الهيئة العليا لتطوير الرياضا مجموعة أعداد

1129. 

 -1116الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياضا المخطط االستراتيجي الشامل لمدينة الرياض 

 .1هـ ا إصدارات نشرة تطوير1112
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 ا12 اإلصدار وأرقاما حقائا التنمية خطط منجزات هـا2418 ا التخطيط و داالقتصا و ارة

 .م1221 -2932 هـا2292-2413

 ا20و ارة االقتصاد والتخطيط ا منجزات خطط التنمية حقائا وأرقام ا اإلصدار 

 (.م2331/هـ1126) ا الرياض (م 2337 –م 1963/ هـ1126 -1093)    

 .ما الرياض2337/هـ1126ف التنموية لأللفية و ارة االقتصاد والتخطيط ااألهدا

) هـ ا األهداف العامة واألس  اإلستراتيجية لخطة التنمية الخامسة 1139و ارة التخطيط ا 

 .و ارة التخطيط ا الرياض(. م1996ـ 1993/ هـ 1116هـ 1113

 :    و ارة التخطيطاخطط التنمية

 ( 1966ـ  1969) هـ 1096 -1093:االولى      

 (1993ـ 1966) هـ 1133ـ 1096: الثانية      

 (1996ـ  1993) هـ 1136ـ 1133: الثالثة      

 (1996ـ 1993) هـ 1116ـ 1113: الخامسة      

 (1993ـ 1996) هـ 1113ـ  1136: الرابعة       

 (1996ـ 1993) هـ 1116ـ 1113: الخامسة      

 (2333ـ 1996) هـ 1123ـ 111116: السادسة      

 ( 2336ـ 2333) هـ 1126ـ 1123: السابعة       

 (2333ـ 1996) هـ 1123ـ 111116: السادسة       

 (   2313ـ  2336) هـ 1103ـ  1126: الثامنة       

 .ا الرياض1هـ ا أ ل  المملكة العربية السعوديةا  1119و ارة التعليم العاليا 

 .ضهـاالريا1136و ارة الزراعة و المياها أ ل  المياه ا

هـ ا تحد وانجا  عبر مائة عام في المملكة العربية  السعوديةا 1119و ارة الزراعة والمياها 

 . هـ1119الرياض 

هـا االسترتيجية وبرامج العمل الو نية لمكافحة التصحر والتخفيف من 1120و ارة الزراعةا 

 .الجفاف في المملكة العربية السعودية آثار

 .ة حول ترشيد استهالك المياها رير مطبوعة و ارة الزراعة والمياها مذكر
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 .هـ ا منشورات حملة التوعية والترشيد الو نية1126و ارة المياه والكهرباءا

 االدليل اإلرشادي لترشيد المياه والكهرباء في المساكن و 1129و ارة المياه والكهرباءا

  .المشروعات اإلسكانية والتجارية   

 ولوجية وجيومورفولوجية المملكة العربية السعودية هـ اجي1117الوليعيا عبدهللاا

 .1ا (إشكال سطح األرض)      
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