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  صامللخ

  
كبري استقبلت اململكة العربية السعودية كمية كبرية من مياه األمطار خالل العصور املطرية، ومت ختزين جزء              

شكلت يف النهاية تكوينات املياه اجلوفية الرئيسة والثانوية         ، يف الرف العريب    احلاملة للمياه  منها يف التكوينات الرسوبية   
 اليت انتشرت يف وسط وشـرق  عيونالينابيع والبحريات ووناً عدداً من الاليت كان بعضها يسيح على وجه األرض مك   

  .اململكة العربية السعودية، وأصبحت مورد املياه الرئيس حلرفة الزراعة والرعي وحاجات السكان
ومع تغري الظروف املناخية وزياد حدة اجلفاف بتتابع مواسم اجلفاف وامتدادها لفتـرات طويلـة خـالل             

ة اليت مرت باململكة العربية السعودية، بدأ مستوى املاء ينخفض تدرجيياً، إالّ أَنه استمر مورداً رئيـساً                 العصور الدافئ 
للمياه وقامت عليه كثري من احلضارات ومواطن االستيطان البشري اليت أنشأت عدداً من املستوطنات الزراعيـة يف                 

  .وسط وشرق اململكة العربية السعودية
مية اخلمسية واهتمام اململكة العربية السعودية باالكتفاء الذايت من املنتجات الزراعيـة            ومع بداية خطط التن   

خاصة حماصيل احلبوب واألعالف، وزيادة الطلب على املياه واملنتجات الزراعية من املدن الكربى، وظهور دراسات               
بدأ الطلـب   . عام 500يلة قد تصل إىل     تؤكد أن خمزون املياه اجلوفية يف اململكة العربية السعودية سيكفي لفترة طو           

على املياه يزداد بشكل كبري وعجزت مياه اآلبار التقليدية عن تغطية هذا الطلب وأصبح التركيز يزداد على اآلبـار                   
األنبوبية اليت حيفر غالبها يف الطبقات غري املتجددة على نطاق واسع يف معظم مناطق اململكة، مما ساعد على سـهولة   

 املياه اجلوفية غري املتجددة وأصبح االستهالك منها يفوق االستهالك من املياه اجلوفية املتجددة، فظهرت               الوصول إىل 
آثار ذلك واضحة باالخنفاض السريع يف مستويات املياه اجلوفية، واختفت معظم مظاهر املياه القريبة مـن الـسطح                  

  . املياه اجلوفية غري املتجددة ونضوب بعض تكوينااكالبحريات والعيون والينابيع تالها اخنفاض ملحوظ يف مناسيب
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تبع ذلك ارتفاع يف نسبة امللوحة واخنفاض يف جودا نتيجة قلة املياه يف الطبقات احلاملة للمياه وتركز نسب عاليـة                

عية من املياه يقل، إال إذا متت معاجلته أو إضافته        من األمالح يف الكميات املتبقية منها، مما جعل الطلب على هذه النو           
  . إىل املياه احملالة

ومما زاد هذه املشكلة أيضاً اكتشاف وصول ملوثات خمتلفة ومتنوعة إىل بعض الطبقات احلاملـة للميـاه                 
ل مدينـة   خاصة املتجددة منها والقريبة من السطح، خاصة الطبقات اليت تقع مكاشفها بالقرب من املدن الرئيسة مث               

  .الرياض عاصمة اململكة العربية السعودية وجدة والدمام
ستحاول هذه الدراسة عرض أهم اآلثار اليت طالت موارد املياه اجلوفية يف اململكة العربية الـسعودية      : ختاماً

ك دور هذه   بسبب تنفيذ خطط التنمية اخلمسية خاصة ما يتعلق منها بالتنمية الزراعية واحلضرية، وهذا ال ينفي بالش               
اخلطط يف تنمية موارد املياه وتطويرها ورفع نسبة التغذية لطبقاا ذات املوارد املتجددة وحماولة ترشيد اسـتهالكها                 

  .برفع نسبة الوعي لدى املزارعني والرعاة وسكان املدن والقرى
  

  املقدمة
  

عامة مهمة من دعـائم     املياه اجلوفية من أهم املوارد الطبيعية يف اململكة العربية السعودية ود          
التنمية الزراعية والعمرانية والصناعية، وكانت ومازالت املصدر الرئيس إلمداد حرفة الزراعة والرعي           
حباجتها من املياه، إضافة إىل تغطيتها حلاجة السكان اليومية ألغراض االستخدام املرتيل مع أا غالباً               

وتصنف موارد املياه اجلوفيـة يف اململكـة   . ليج العريبما تخلط مبياه التحلية من البحر األمحر أو اخل    
يتركـز معظمهـا يف     ) 2(، ومياه جوفية غري متجـددة     )1(العربية السعودية إىل مياه جوفية متجددة     

  .طبقات الرف العريب احلاملة للمياه
وترجح معظم الدراسات اليت حتدثت عن البحريات والعيون والينابيع اليت كانت تنتـشر يف             

ق شبه اجلزيرة العربية إىل أن مصدر تغذيتها يعود إىل بعض طبقات املياه اجلوفية القريبـة    وسط وشر 
من سطح األرض والغنية باملياه يف تلك الفترة، وكانت معظم اآلبار التقليدية يف اململكـة العربيـة                 

فر  أمتار، وكان معظمها حي    3السعودية إىل عهد قريب ال يتجاوز عمقها عن سطح األرض أكثر من             
يدوياً خاصة يف بطون األودية والسهول الفيضية، وكانت الوسائل البدائية يف رفع املياه مـن هـذه         

 كفيلة بإيصال املياه إىل احليازات الزراعية واحليوانات - باستخدام احليوانات  -اآلبار يف تلك الفترة     
   .يف املراعي القريبة
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إال أن هذا التدفق الغزير مل يدم طويالً وبدأ يتناقص شيئاً فشيئاً نظراً المتداد فترات اجلفاف بسبب                 
ندرة األمطار وزيادة عدد السكان يف اململكة العربية السعودية، مما أجرب املزارعني والرعـاة علـى                

أكثر حداثة باسـتخدام آالت رفـع امليـاه    التحول من وسائل استخراج املياه التقليدية إىل وسائل     
احلديثة وذلك باستخدام مضخات رفع املياه اآللية، مما أدى إىل اخنفاض ملحوظ وسريع يف مستوى               
املياه يف اآلبار التقليدية ونضوب بعضها وزيادة عدد املهجور منها نتيجة عدم قـدرت الطبقـات                

  . احلاملة للمياه على تعويض ما يتم استرتافه
 وهو العام الذي بدأت فيه اململكة العربية السعودية بتنفيذ        م1980 -هــ   1400 بداية عام ومع  

خطة التنمية اخلمسية الثالثة شهدت اململكة العربية السعودية بداية ضة زراعية واسـعة ركـزت               
بشكل خاص على بعض احملاصيل الزراعية مثل احلبوب واألعالف مـستخدمة أفـضل الوسـائل               

ستخراج املياه والري بطريقة الرش احملوري مستهدفة منح اململكة اكتفـاء ذاتيـاً يف              وأسرعها يف ا  
  .حماصيل احلبوب خاصة القمح وحماصيل األعالف

ومعتمدة أيضاً على بعض الدراسات اليت أشارة إىل أن اململكة العربية السعودية متلك خمزوناً              
 عاماً بدأت   20 إىل   10، وبعد فترة تراوحت مابني       سنة القادمة  ةهائالً من املياه اجلوفية يكفيها للمائ     

مظاهر املياه اجلوفية من عيون وينابيع وآبار تقليدية ختتفي وبشكل سـريع يف األحـساء واخلـرج              
واألفالج والقصيم والسر واملدينة النبوية ويف معظم مناطق الرف العريب وانتشرت اآلبار األنبوبيـة              

بئر تـسترتف  100.490من  أكثر م1999هـ 1420غ عددها عام  عوضاً عنها على نطاق واسع حيث بل      
  . من ميزان املياه الوطين للمملكة العربية السعودية%88 ما مقداره

كما أدى االسترتاف من طبقات اجلوفية إىل اخنفاض نوعية املياه وارتفاع نـسبة األمـالح               
ة احلاملة للميـاه مـن      يضاف إىل ذلك اكتشاف وصول ملوثات إىل بعض التكوينات اجلوفي         . فيها

  .خالل مصادر متعددة
وقد أدركت اململكة العربية السعودية ممثلة يف وزارة الزراعة مدى خطورة استرتاف مـوارد        
املياه اجلوفية خاصة املوارد غري املتجددة وتلوثها، وسعت إىل سن النظم والقوانني اليت حتد من هـذا        

  .االسترتاف وهذا التلوث
   يف اململكة ة عرض أهم املراحل اليت مرت ا موارد املياه اجلوفيةوستحاول هذه الدراس
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م 1970 -هــ   1390العربية السعودية واآلثار اليت حلقت ا بعد تنفيذ خطط التنمية اخلمسية من عام              

  .م2005هـ 1425إىل 
  

  وديةأصل نشأة املياه اجلوفية يف اململكة العربية السع
  

عند تتبع مصادر تكون املياه اجلوفية يف اململكة العربية السعودية جند أن الـسبب الـرئيس                
لنشوء التكوينات الرئيسة والثانوية احلاملة للمياه ليس األمطار اليت نشهدها اليوم مبعدالا املتدنيـة              

ـ 1419 األحيدب، (ملم150واليت يبلغ متوسطها السنوي      ترات مطـرية ذات  ، وإمنا هناك ف  )518،  هـ
ـ         قدرت أمطارها خبمسة   ) العصور املطرية (أمطار غزيرة مرت على اململكة العربية السعودية عرفت ب

، أدت إىل ختزين كميات ضخمة من       )210 هـ1418عبده وجاداهللا،   (أضعاف ما عليه األمطار اليوم      
 كيلومتر  1.600.000 يغطي   املياه اجلوفية يف طبقات الصخور الرسوبية املتمثلة يف الرف العريب الذي          

  . من مساحة اململكة العربية  السعودية%70مربع، أي ما يعادل 
وقد زاد من كفاءة ختزين املياه اجلوفية على اختالف مستوياا يف الرف العريب احلركـات               
اليت تعرضت هلا اململكة العربية السعودية يف أواخر الزمن اجليولوجي الثالـث خـالل امليوسـني                

Miocene    و الباليوسني Pliocene           واليت نتج عنها التواء بعض الطبقات الرسوبية، وتشكل بـسبب 
هذا االلتواء عدد من الطيات إما بتقعرها أو حتدا، وأدى كذلك إىل انفـالق بعـض الـصدوع                  
واألخاديد على طول الطبقات الرسوبية للرف العريب مما سهل وصول املياه إىل الطبقـات اجلوفيـة         

  .(Hotzl, 1984, pp. 247-262)ار فيها واالستقر
وميكن االستدالل على مرور اململكة ذه الفترات املطرية اليت كانت بدايتـها يف امليوسـني    

Miocene      اية الباليوسني وكذلك يف ،Pliocene      و بداية الباليـستوسني Pleistocene    و أواخـر 
يف مناطق خمتلفة من اململكة أثبتت سـيادة         من خالل اآلثار اليت مت اكتشافها        Holoceneاهلولوسني  

   :ظروف مناخية رطبة غزيرة األمطار أمهها ما يأيت
   ترجع بعض الدراسات اليت درست التغريات املناخية املطرية وأدلت وجودها يف شبه -

________________________________________________  
  .ول على تغذيتها من مياه األمطارهي املياه اليت تستطيع احلص: املياه املتجددة -1
   .هي املياه األحفورية اليت ال تستطيع التغذية من مياه األمطار احلالية إال بقدر ضئيل لبعدها: املياه غري املتجددة -2
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 بوجه خاص خالل فترا األوىل يف أواخر الزمن         اجلزيرة العربية بوجه عام واململكة العربية السعودية      

 ، واليت متيزت بغزارة األمطار وظهور بيئة غنية باحليوانـات           Mioceneالثالث خالل عصر امليوسني     
والنبات الطبيعي، واستدلوا على ذلك بوجود بقايا هياكل عظمية حليوانات عاشت خـالل عـصر    

 (Thomas, et al., 1981, p. 114) %41 ت منها تصل إىل صنفاً نسبة الثدييا66امليوسني بلغ جمموعها 
الزراف ووحيد القـرن والـسالحف والبقـر والوحـشي،     : ؛ منها أنواع آكالت لألعشاب مثل   

 .Hamilton, et al., 1987, p)مثل التماسيح، إضافة إىل بعض األمساك والقوارض : وآكالت للحوم

يوانات تزامن مع وجود حياة نباتية قـادرة         ومعظم هذه الدراسات أكدت أن وجود هذه احل        (248
 .على إعاشة هذه األعداد الضخمة من هذه احليوانات تشابه بيئة حشائش السافانا

بقايا النباتات يف طبقات الصخور الرسوبية اليت أكدت انتشار بيئة مدارية تـشبه بيئـة                -
 ).82ـ، ه1412 والطون،(السافانا مشلت معظم أحناء اململكة العربية السعودية 

وادي : األودية الضخمة ذات ااري الواسعة املوجودة يف اململكة العربية السعودية مثل             -
الدواسر ووادي الرمة ووادي السهباء وما يتبعها من روافد كثرية ومتعـددة املراتـب تنبـع مـن               

مطـار  مرتفعات غرب اململكة لتشكل يف النهاية شبكة كبرية من األودية اجلافة، حيث تبني أن األ              
احلالية مل يكن مبقدورها حفر هذه ااري الواسعة وإمنا تكونت نتيجة األمطار الغزيـرة يف الفتـرة             

 ,Pleistocene  .(Zarins   وبداية الباليستوسني Plioceneاملطرية اليت حدثت يف أواخر الباليوسني 
et al., 1979, pp. 9-40) 

د من هذه البحريات يف اململكة العربية       حبريات الفترات املطرية، حيث مت الكشف عن عد        -
  يف جنـوب  Holocene و أواخـر اهلولوسـني   Pleistoceneالسعودية خالل أواخر الباليستوسني     

 (McClure, 1978, p. 755).سـنة  17000سـنة و 36000اململكة يف الربع اخلايل خالل الفترة قبل 
عثور على آثار لبحريات تعود إىل مـا        وكذلك يف مشال اململكة يف صحراء النفود الكبري حيث مت ال          

 (Whitney, et al., 1983, p. 21). سنة 24000 -38000 قبل
الترب القدمية املنتشرة يف جوانب األودية القدمية على شكل مصطبات حتت رمال الدهناء              -

 .Anton, 1984, p).سنتيمتر أو يف املراوح الفيضية اليت غطى معظمها التكوينات الرملية 30بسمك 
285) 
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  التكوينات احلاملة للمياه

  
 على تنميـة مـوارد   م1932 - هـ1351حرصت اململكة العربية السعودية منذ تأسيسها عام        

املياه لديها من خالل دعوة عدد من اخلرباء والبعثات املتخصصة يف املياه لتقدمي تقارير وافيـة عـن           
لبيانات اهليدرولوجية املهمة عنها، ونتج عن ذلك حفر أول بئر عميـق عـام              طبيعة مصادر املياه وا   

 واجناز عدد من الدراسات الفنية املتعلقة مبوارد املياه، كما مت إنشاء وزارة الزراعة              م1936 -هـ  1355
 وأوكل إليها مهمة تطوير وتنمية مصادر امليـاه يف اململكـة العربيـة              م1954 -هـ  1373 واملياه عام 

ودية حيث جنحت يف حفر عدد من اآلبار العميقة لتأمني مياه الشرب للمراكز العمرانية مـن                 السع
  ).، سهـ1405 وزارة الزراعة واملياه،(مدن وقرى وهجر 

كما كلفت وزارة الزراعة واملياه عدداً من الـشركات احملليـة والدوليـة املتخصـصة يف                
 دراسة متكاملة عن مجيع مـصادر امليـاه يف           لتقدمي م1983 -هـ  1403 الدراسات اهليدرولوجية عام  

 االنتهاء من دراسـة     م1985 -هـ  1405 اململكة وتوفري كافة البيانات اهليدرولوجية عنها، ومت يف عام        
هيدرولوجية متكاملة ملصادر املياه أنتجت يف النهاية أطلس عرف بأطلس املياه، وخلصت الدراسـة       

  :ملكة العربية السعودية تنقسم إىل قسمني رئيسني مهاإىل أن التكوينات احلاملة للمياه يف امل
  

  التكوينات الرئيسة احلاملة للمياه: أوالً
تشكل التكوينات الرئيسة احلاملة للمياه يف اململكة العربية السعودية تسع تكوينـات هـي              

، البياض وأم رضمة والدمام والنيـوجني     / ضرما والوسيع /الساق وتبوك والوجيد واملنجور واملنجور    
ضـرما والوسـيع    /هي الساق وتبوك والوجيد واملنجور واملنجور     : والتكوينات الست األوىل منها   

وهـي  ) Mesozoicامليزوزك  (واملتوسطة  ) Paleozoicالباليوزي  (البياض تعود حلقبيت احلياة القدمية      /
ميات كـبرية   من احلجر الرملي ومتتاز باالمتداد الواسع ملنكشفاا وعظم مساكتها واحتوائها على ك           

من املياه، ومياهها بشكل عام مياه جيدة النوعية وغالبها حمصور داخل الطبقات الرسوبية مما يعـين                
أم : أما التكوينات الثالث األخرى وهـي      .اندفاع املياه للسطح عند حفر اآلبار يف هذه التكوينات        

احليـاة احلديثـة    رضمة والدمام والنيوجني فهي تكوينات ذات صخور كربونية تعود إىل حقـب             
   ).48هـ، 1405 وزارة الزراعة،) (Cenozoicالسينوزوي (
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وختتلف مساحة كل تكوين وخصائصه اجليولوجية واهليدرولوجية ونوعية مياهه وكمية إنتاجه عـن     

بليون متر مكعب، وبعض هـذه     2000اً يقدر بنحو  التكوينات األخرى، وتوفر هذه التكوينات خمزون     
وزارة (التكوينات يتغذى سنوياً على مياه األمطار من خالل مكاشفها اليت تظهر على سطح األرض        

  ).215هـ، 1420 التخطيط،
  

  التكوينات الثانوية احلاملة للمياه: ثانياً
عودية مصدراً هاماً للمياه علـى  تعترب التكوينات الثانوية احلاملة للمياه يف اململكة العربية الس       

  . النطاق احمللي على الرغم من مياهها الرديئة وإنتاجيتها الضئيلة وضعف إمكانيات تطويرها وتنميتها
اجلوف وأبورواث واخلف واجللـه وضـرما واجلوراسـي األعلـى           : وهي تسعة تكوينات  

  ).58هـ، 1405وزارة الزراعة، (واجلوراسي األسفل وسكاكا والعرمة 
ساحة كل تكوين وخصائصه اجليولوجية واهليدرولوجية ونوعية مياهه وكميـة إنتاجـه            وم

ختتلف عن التكوينات الثانوية األخرى، وتؤثر طبيعة التـضاريس ومورفولوجيـة األرض يف هـذه           
  .التكوينات تأثرياً واضحاً حيث تظهر مكاشف نسبة منها يف بطون األودية ويف مراوحها الفيضية
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   .70 -49 ، أطلس املياه،هـ1405،  واملياهوزارة الزراعة: املصدر       مكاشف التكوينات الرئيسة احلاملة للمياه يف اململكة العربية السعودية 
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  اه اجلوفيةتطور خمزون املي
  

ظلت مظاهر املياه املنتشرة على سطح األرض يف اململكة العربية السعودية ممثلـة بـالعيون               
والبحريات والينابيع دليالً واضحاً على غزارة املياه املختزنة يف التكوينات احلاملة للمياه، إضـافة إىل      

 طويلة من الزمن املصدر الـرئيس  املياه احملصورة داخل التكوينات اجلوفية، وقد ظلت هذه املياه فترة 
حلاجة السكان وأنشطتهم املختلفة خاصة الزراعة والرعي، وأبعد الفترات الزمنيـة الـيت رصـدا           
املصادر التارخيية واجلغرافية لتدفق مياه العيون يف اململكة العربية السعودية تؤكد أن العصر احلجري              

وجود حبـريات كـبرية   ) زارينس(ئية؛ حيث أكد احلديث شهد نشاطاً واسعاً حول هذه العيون املا       
  ).29هـ، 1402زارينس، و آخرون، (خالل العصر احلجري احلديث تغذيها مياه العيون 

عند زيارته ملنطقة اليمامة، أن اليمامة ـا عيـون        ) القرن الثالث اهلجري  (وذكر ابن الفقيه    
  ).22هـ، 1386 اجلاسر،(وأار تنحدر من اجلبال اليت حتيط ا 

) طويـق (وأشار اهلمداين خالل القرن الرابع اهلجري، أن األودية اليت تنحدر من العـارض         
وسط شبه اجلزيرة العربية تشكل أاراً تندفع يف املنطقة السهلية حىت تقطع هضبة العرمة مث تقطـع                 

  ).310هـ، 344تاهلمداين،  (-اخلليج العريب–الدهناء حىت تصب يف البحر 
 وكانت األحـساء    ،)67هـ،  1425 النشوان،( عيناً   370شمل ما يقرب من     وكانت اليمامة ت  

هـ، 1422اجلرب،  ( متر مكعب يف الثانية      1401عيناً إمجايل تدفقها يقدر بنحو       162تشمل ما يربو من     

 عـني  100 عني، واملدينة وخيرب تـشمل أكثـر مـن    100 وتشمل واحة القطيف على  ،)104 -26
 وما زالت بقايا املزارع حول هذه العيون وآثار قنوات الـري            ،)228هـ،  1420 الفوزان، وآخرون، (

عيون األحساء خاصة عني نجـم      ) سواقي(شاهدة على غزارة تدفق مياه هذه العيون كما يف ثُبور           
وعني اخلُدود وعني اللُوِيِمي وعني اجلَوهرية وعني أم سبعة، وخرز عيون اَألفْالَج خاصة القادمة من               

متر مربع إضافة إىل عني أُم ِهيب وعـني  280.000مـساحة  لرأَس اليت كانت أكرب عيون اَألفْالَج    عني ا 
، وأفالج فَرزان الـيت  )102هـ، 1410 النشوان،(الرويس وعني الباِطن وعني أُم ِبرج وعني الشقَيبات    

ني الِضلِْع وعني سمحةَ الـيت تغـذي    ينبوعاً يف فَرزان يف حمافظة اخلَرج، وخرز ع      60جتلب املاء من    
  ، وعني الصوينع اليت )102هـ، 1425النشوان، (املزارع القريبة منها يف منطقة السيح مبحافظة اخلَرج 
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هــ،  1420الفوزان،  (كانت تسيح على سطح األرض وعني ابن قنور وعني الطرفية يف منطقة السر              

عيون وادي الرمة وعني ابن ميح والعبـسية        :  وتنتشر يف منطقة القصيم عدد من العيون أمهها        ،)232
عيون خيرب اليت   : وعني ابن فهيد وعني املزرعة، أما يف الدرع العريب فتظهر جمموعة من العيون أمهها             

 أيـضاً، كمـا    عينا50ً عيناً، ويف املدينة النبوية وينبع يوجد عدد من العيون تزيد عن      50تتألف من   
  .توجد جمموعة من العيون يف وادي فاطمة

 معروفة يف تلك الفترة، وكان أول بئر أنبويب حفـر يف امليـاه    العميقةومل تكن املياه اجلوفية   
 من قبل شركات التنقيب عـن الـنفط   م1936 -هــ  1355 اجلوفية يف اململكة العربية السعودية عام     

 تلى ذلك اكتشافات متتالية لكميات كبرية من      ،)145هــ،   1408 عبده،(بالقرب من مدينة الظهران     
املياه اجلوفية من قبل شركات النفط اليت منحت امتياز التنقيـب يف اململكـة، وكانـت معظـم                  

بعد ذلك أولت اململكـة     . التكوينات اليت يتم احلفر فيها ذات مياه حمصورة يندفع املاء منها مباشرة           
اجلوفية حبفر عدد من اآلبار األنبوبية ألغراض الشرب يف املدن الرئيسة،      العربية السعودية أمهية للمياه     

 وأوكلت إليها مهمة تطوير وتنمية مصادر املياه        م1954 -هـ  1373 وأُنِشأت وزارة الزراعة واملياه عام    
يف اململكة العربية السعودية حيث جنحت الوزارة يف حفر عدد من اآلبار العميقة لتأمني مياه الشرب               

وزارة الزراعـة وامليـاه،     (مراكز العمرانية من مدن وقرى وهجر على نطاق واسع يف اململكـة             لل
  ).، سهـ1405

 من قبـل القطـاعني   م1985 -هـ 1405 واستمر تطوير اآلبار األنبوبية بشكل سريع بعد عام  
هــ  1420 احلكومي ممثالً بوزارة الزراعة واملياه إضافة إىل القطاع اخلاص حيث بلغ عدد اآلبار عام             

 من ميزان املياه الـوطين للمملكـة العربيـة          %88  تسترتف ما مقداره   بئر100.490  أكثر من  م1999
  ).215هـ، 1420 وزارة التخطيط،(السعودية 

  
  الوضع الراهن ملوارد املياه اجلوفية وأثر التنمية فيها

  
اه اجلوفية يف  وتأكيد بعض الدراسات على أن خمزون امليهـ1390مع بداية خطط التنمية عام      
  يف والدعوة إىل التوسع ،)115هـ، 1400 وزارة التخطيط،(اململكة يكفي ألكثر من مائة عام 
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واالكتفاء الذايت من زراعة احلبوب واألعالف من خالل حماور متعددة متثلت           التنمية الزراعية   
ألراضي الزراعية، ودعم اآلالت الزراعية، ودعم فسائل النخيل، وشراء حمصول القمح من            منح ا : يف

 وزارة التخطـيط،  (%50 املزارعني، ودعم األمسدة والبذور واملبيدات بنسب تصل إىل أكثـر مـن           

 نتج عن ذلك إقبال كبري من السكان على النشاط الزراعي و ظهرت طفرة يف التنمية      ،)52هـ،  1405
هكتـار  1.224.502 إىل   هـ1392هكتار عام   256.121ة أدت إىل زيادة املساحة الزراعية من          الزراعي

، وزيادة الطلب على املياه يف قطاع الزراعة بشكل سـريع لتـصل       )536هـ،  1419وزارة الزراعة،   (
 وزيادة عدد اآلبار مـن      ،)226هـ، ص 1422 وزارة التخطيط،  (%88نسبته من ميزان املياه الوطين إىل       

  ).215هـ، 1420وزارة التخطيط،  (م2000 -هـ 1420  عامبئر100.490 إىل هـ1390 بئراً عام 9692

 وإن كان هو املستهلك الـرئيس       -و مل يكن الطلب على املياه مقتصراً على قطاع الزراعة           
  بل إن هناك قطاعات أخرى استهلكت نصيباً من املياه يف اململكة العربية السعودية             -للمياه اجلوفية   

قطاع الصناعة وقطاع البلديات؛ املتمثل يف احتياجات املدن والقرى واهلجر من املياه حيـث              : مثل
كان هلما أيضاً دورمها يف زياد الطلب على املياه خاصة العاصمة واملدن الكربى األخرى مثل جـدة    

اعني، حيـث   والدمام، وإن كانت املياه احملالة خففت من الضغط على املياه اجلوفية يف هذين القط             
 علـى التـوايل     %9و  % 3ة  بلغت نسبة طلبهما من امليزان الوطين للمياه لألغراض الصناعية والبلدي         

  ).226هـ، ص1422وزارة التخطيط، (
ومع هذه الزيادة السريعة يف الطلب على املياه بدأ يلحظ اخنفاض يف مستوى املياه القريبة من                

ة بشكل عام، وترتب على ذلك اختفاء معظم مظاهر         السطح مثل العيون بشكل خاص واملياه اجلوفي      
واخنفض ) القلبان(املياه القريبة من السطح خاصة العيون املائية والينابيع وجفت معظم اآلبار اليدوية             

  .مستوى املاء يف اآلبار األنبوبية 
ـ 1390وميكن رصد معامل استرتاف موارد املياه يف اململكة منذ بداية خطط التنمية عام                - هـ

 واليت شهدت جفاف عيون خيرب وبعض عيون املدينة النبوية وعيون حائل، ومع بداية خطة                م1970
 تشري أكثر الدراسات أا البداية األكثر وضوحاً الخنفـاض          اليت) هـ1405 -هـ  1400(التنمية الثالثة     

   )234-232 هـ،1420 الفوزان،(مستوى مياه العيون يف األحساء واخلرج واألفالج والقصيم والسر  
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 متراً، زاد بعد ذلك االخنفاض لتجف معظم هـذه العيـون            50 إىل   20تراوح هذا االخنفاض مابني     
وكان أخرها جفافاً عني الضلع اليت جفت بعد أن اخنفض مستوى املاء فيها إىل أكثـر مـن           املائية،  

  .م2002 -هـ 1422  يف اية اخلطة السابعة عاممتر100

) 1(يضاف إىل ما سبق أن طبقات املياه اجلوفية فقـدت خاصـية ضـغطها البيزومتـري               
)Piezometric) (1 (      للمياه احملصورة بني الطبقات الرسوبية يف الرف العريب، واليت كانت سابقاً أحد

ميكن إرجاع ذلك   األسباب الرئيسة لرفع مستوى املياه إىل فوهات العيون املائية واآلبار األنبوبية، و           
  :لألسباب التالية

حفر اآلبار العميقة اليت اخترقت طبقات املياه اجلوفية دون أخذ االعتبـار حلمايـة و               : أوالً
فصل هذه الطبقات بعوازل إمسنتية أو فوالذية، واقتصرت احلمايـة علـى األجـزاء العليـا مـن                 

  ).Sogreah, 1969, p.23(البئر
البيزومتري واإلنتاجية يف تكوينات املياه اجلوفية اليت سـيتم  عدم دراسة مقدار الضغط     : ثانياً

  .اختراقها
عدم طمر اآلبار األنبوبية غري املنتجة بصورة علمية وصحيحة مما جيعلها منفذاً لـضياع    : ثالثاً

  .خاصية الضغط البيزومتري بني الطبقات
ا جيعلها تتآكل مع مرور     إمهال صيانة عوازل احلجب واحلماية اإلمسنتية والفوالذية، مم       : رابعاً

  ).38هـ، 1402احلسني، (الزمن وتصبح منفذاً لفقدان الضغط داخل الطبقة 
  

حفر أعداد كبرية من اآلبار األنبوبية يف طبقة املياه اجلوفية الواحدة مما يؤثر على ضـغطها                : خامساً
بـصورة علميـة    البيزومتري بسبب االسترتاف الكبري، وعدم مراعاة توزيع اآلبار على الطبقـات            

  . مدروسة
ونتيجة لزيادة استهالك املياه من التكوينات احلاملة هلا بدأ يلحظ اخنفاض يف جودة امليـاه بـسبب                 
تركز نسب عالية من األمالح جراء السحب املستمر وضعف اإلمداد، والتعويض خاصة تكوينـات     

  .موارد املياه غري املتجددة
__________________________________________________  

   .وحدة تستخدم يف دراسة املياه اجلوفية لقياس الضغط الناتج عن احنباس املياه اجلوفية داخل طبقاا:  الضغط البيزومتري-1
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اهها وخفض مستواها وجودا؛ وإمنا     ومل يقتصر تأثري التنمية يف موارد املياه اجلوفية على استرتاف مي          
تعدى ذلك إىل تلوث مياهها بوصول نسبة من امللوثات إىل تكويناا احلاملة للمياه خاصة امللوثات               

  :السائلة من مياه الصرف الصحي اليت وصلت إىل هذه التكوينات من عدة طرق
 اليت متر بالقرب مـن  مياه الصرف الصحي اليت تصرف يف القنوات املكشوفة واألفالج واألودية  -1

 .األحياء السكنية واملزارع واملصانع
خملفات الزيوت ونفايات الورش الصناعية اليت ترمى يف القنوات املكشوفة وبطـون األوديـة               -2

 .القريبة من املناطق الصناعية
تعمد حفر آبار دخل األحياء السكنية القريبة من مكاشف الطبقات احلاملة للمياه الستخدامها              -3

 . الفائض من مياه الصرف الصحي يف منازل بعض السكانلتصريف
داخل املدن والقرى القريبة باجتاه     ) احلفر االرتشاحية (كميات الرشح املتزايدة من نظام البيارات        -4

مكاشف الطبقات احلاملة للمياه، اليت يرى أثر ارتشاحها يف جوانب اآلبار التقليدية أو العيـون         
 ويرجع ذلك إىل النفاذية العاليـة لـصخور         )236هـ،  1425وان،  النش(وأحياناً جوانب األودية    
  ).12هـ، 1417، الساعايت، وآخرون(الطبقات احلاملة للمياه 

أما ما يتعلق بالنفايات الصلبة فإن مكبات النفايات اليت تنتشر حول مدن وقـرى اململكـة         
من املدن الرئيسة تنشأ دون     العربية السعودية خاصة املدن الكربى مثل الرياض جدة والدمام وغريها           

ضابط أو دراسة مسبقة لتنظيمها ودون استخدام أساليب الطمر الصحي للنفايات، مما جيعلها تـؤثر        
على مكاشف الطبقات احلاملة للمياه القريبة منها أو اليت أنشأت فوقها مما دفع املسئولني للقلق على                

هر أن العصارة الناجتـة مـن تفاعـل املـواد     موارد املياه اجلوفية يف الوزارات املتخصصة، حيث ظ  
الكيميائية داخل مكبات النفايات تصل إىل تكوينات املياه اجلوفية من خالل ما تقوم به األمطار من                

  ).39هـ، 1408املعتاز، (تسريع وصوهلا ومن مث النفوذ إىل مياهها 
 مرمى لكثري مـن     كما أن اآلبار املهجورة اليت أمهلت نتيجة اخنفاض مستوى املياه أصبحت          

النفايات املختلفة واملتنوعة، فاآلبار اليت تقع بالقرب من املناطق الصناعية ومراكز خدمات السيارات            
أصبحت مرمى للزيوت والشحوم واإلطارات ومياه غسيل السيارات وغريها من خملفات املنـاطق             

  حت مرمى لبقايا املخلفات الصناعية، واآلبار املهجورة اليت تقع يف املزارع أو بالقرب منها أصب
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الزراعية مثل بقايا املبيدات واملخصبات واألمسدة الكيميائية واحلاويات اليت ختزن فيهـا، واآلبـار              
املهجورة بالقرب من املدن الرئيسة تستخدمها صهريج الصرف الصحي للتخلص من مياه الصرف             

بار املهجورة بالقرب من مشاريع اإلنتاج احليواين أو مـشاريع الـدواجن            الصحي اليت تنقلها، واآل   
  ).236هـ، 1425، النشوان(ترمى فيها خملفات احليوانات وخملفات الدواجن 

من خالل ما سبق؛ أدركت اململكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الزراعة وامليـاه مث وزارة               
هدد خمزون املياه اجلوفية يف اململكة العربية السعودية، وتبني         املياه والكهرباء بعد ذلك باخلطر الذي ي      

أن التقارير والدراسات اليت ظهرت يف بداية خطط التنمية اليت تقول أن موارد املياه اجلوفية ستكفي                
اململكة ملائة سنة، أن ذلك مل يتحقق وظهرت اآلثار السلبية خلطوات التنمية السريعة خاصة يف جمال               

راعية على موارد املياه اجلوفية باسترتافها أو تلوثها، لذا باشرت اململكة العربية الـسعودية             التنمية الز 
بسن النظم والقوانني اخلاصة حبماية موارد املياه حماولة احلد من هذا االسترتاف بتقلـيص املـساحة            

ف ووقـف  الزراعية وخفض عدد اآلبار األنبوبية وإصدار نظام منع تصدير حماصيل احلبوب واألعال           
  .بعض اإلعانات املالية والعينية

  
  التوصيات

  
من خالل العرض السابق ألثر التنمية على موارد املياه اجلوفية املتجددة وغري املتجـددة يف               
اململكة العربية السعودية وما تتعرض له من استرتاف من قبل القطاعني احلكومي واخلـاص أو مـن    

  :تخالص التوصيات التاليةخالل تلوثها واخنفاض جودا، ميكن اس
توعية املزارعني من القطاعني احلكومي واخلاص بأمهية احملافظة على موارد املياه اجلوفيـة              -1

  .وتدريبهم على طرق الري األكثر اقتصادية
 .توعية املزارعني ومتعهدي حفر اآلبار بالطرق السليمة حلفر اآلبار ومحايتها وعزهلا -2
 .يل األقل استهالكاً للمياه يف فترات النموتوعية املزارعني باختيار احملاص -3
سن النظم والقوانني اليت حتد من التوسع الزراعي يف بعض احملاصيل اليت تستهلك كميات               -4

   .كبرية من املياه خالل فترات النمو والنضج
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د على ردم اآلبار املهجورة بطرق علمية صحيحة خاصـة          سن النظم والقوانني اليت تساع     -5

 .يف املزارع التقليدية
 .سن النظم والقوانني اليت متنع رمي النفايات السائلة والصلبة يف اآلبار املهجورة -6
متابعة منع تصدير احملاصيل الزراعية إىل خارج اململكة العربية السعودية خاصة حماصـيل              -7

 .احلبوب واألعالف
املياه املستخرجة من آبار التكوينات احلاملة للمياه غري املتجددة من خالل           ضبط كميات    -8

 .تركيب أجهزة قياس كمية املياه املستخرجة
 .منع حتويل األراضي الزراعية إىل خمططات سكنية أو مناطق صناعية -9

 .محاية مكاشف تكوينات موارد املياه اجلوفية الرئيسة من االمتداد العمراين والصناعي -10
سع يف إنشاء شبكات الصرف الصحي يف املدن والقـرى القريبـة مـن مكاشـف           التو -11

 .التكوينات احلاملة للمياه عالية النفاذية أو اليت نشأت يف صدوع أو انكسارات
 .عدم السماح بإنشاء مكبات النفايات إال بعد خضوعها لشروط الطمر الصحي السليم -12
رات بالقرب من املزارع أو يف بطـون        منع إنشاء املناطق الصناعية ومراكز خدمات السيا       -13

 .األودية
ومنع استغالل األراضي الواقعة داخل حرم الوادي يف أنـشطة      ) حرم الوادي (تفعيل نظام    -14

 .تنموية تؤدي إىل وصول امللوثات إىل مصادر املياه اجلوفية
ودية من  تطوير املشاريع اليت تساعد على تنمية موارد املياه اجلوفية يف اململكة العربية السع             -15

خالل إنشاء شبكة أوسع من السدود واحملابس املائية للسيول اليت تضيع هدراً يف منـاطق           
 .التكوينات الرملية

التوجيه بعدم ردم فوهات العيون املائية وتركها كمعلم مـن معـامل التوعيـة بأخطـار           -16
 .االسترتاف اليت تعرضت هلا موار املياه اجلوفية يف اململكة العربية السعودية

رفع الوعي لدى سكان املدن والقرى واهلجر بأمهية ترشيد استهالك املياه ودعم محـالت           -17
   .التوعية يف ذلك
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دعم إنشاء مراكز األحباث واملختربات املتخصصة يف العناية مبـوارد امليـاه اجلوفيـة يف                -18

مرة لتكوينات املياه اجلوفية ومحايتها من      القطاعني احلكومي واخلاص وتفعيل املراقبة املست     
 .التلوث

التوجيه باستخدام مياه التحلية عوضاً عن مياه املوارد اجلوفية يف أعمال التنقيـب عـن                -19
 .النفط

دعم البحوث والدراسات امليدانية اليت تم بدراسة موارد املياه اجلوفية وتنميتها ومحايتها             -20
 .م إنشاء أقسام متخصصة يف ذلكمن التلوث يف اجلامعات السعودية ودع

  
  املراجع 

  
ـ 1419.األحيدب، إبراهيم،   مركز البحوث، املوسـوعة اجلغرافيـة للعـامل    : املناخ، ذكر يف  .هـ

  .، جامعة اإلمام، الرياضاإلسالمي
  

  .، الرياضالوضع الزراعي يف واحة األحساء   .هـ1422. اجلرب، حممد عبداللطيف، 
  

ينة الرياض عرب أطوار التاريخ، دار اليمامة للبحث والترمجة والنـشر،          مد  .هـ1386 . اجلاسر، محد 
  .الرياض

  
، ذكر يف ندوة تنمية مـصادر امليـاه ،          طرق احملافظة على مصادر املياه    .  هـ1402 . احلسني، محد 

  .وزارة الزراعة، الرياض
  
ـ 1402.  ارنيس، يوريس وآخرون  ز ، )العـارض (تقرير مبدئي عن مسح منطقـة الريـاض         .هـ

  .، الرياض3عاألطالل، 
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  .، السنة السابعة، ذوالقعدة، الكويت32، العددهـ1408 جملة املدينة العربية، منها،

  
ـ 1410 . النشوان، عبدالرمحن عبدالعزيز  ، مكتبة الرشد،  منطقة األفالج دراسة جغرافية ميدانية.هـ

  .الرياض
  

آثار التنمية يف البيئة الطبيعية حلوض السهباء مبحافظـة          .هـ1425. النشوان، عبدالرمحن عبدالعزيز  
، رسالة دكتوراه غري منشورة، قسم اجلغرافيا، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام            اخلرج

  .حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض
  

  .، دار اليمامة، الرياض صفة جزيرة العرب.هـ1394.هـ344اهلمداين، احلسن أمحد، ت 
  

http://www.pdffactory.com


 

  عبدالرمحن بن عبدالعزيز النشوان
18  
  

ـ 1398. كينثوالطون،   علي عبدالوهاب شاهني، دار النهضة العربية،      : ، ترمجة  األراضي اجلافة  .هـ
   .بريوت

  
  .، وزارة التخطيط، الرياضخطة التنمية األوىل .هـ1390.وزارة التخطيط

  
  .، وزارة التخطيط، الرياضخطة التنمية الثانية .هـ1395.وزارة التخطيط

  
  .، وزارة التخطيط، الرياضخطة التنمية الثالثة .هـ1400.زارة التخطيطو
  

  .، وزارة التخطيط، الرياضخطة التنمية الرابعة .هـ1405.وزارة التخطيط
  

  .، وزارة التخطيط، الرياضخطة التنمية اخلامسة .هـ1410.وزارة التخطيط
  

  .، الرياض، وزارة التخطيطخطة التنمية السادسة .هـ1415.وزارة التخطيط
  

  .، وزارة التخطيط، الرياضخطة التنمية السابعة .هـ1420.وزارة التخطيط
  

  ، الرياض منجزات خطط التنمية حقائق وأرقام.هـ1422.وزارة التخطيط
  

  .، الرياضأطلس اململكة العربية السعودية .هـ1419.وزارة التعليم العايل
  

  .ياض، الرأطلس املياه .هـ1405.وزارة الزراعة واملياه
  

ـ 1419.وزارة الزراعة واملياه   حتدي وإجناز عرب مائة عام للزراعة وامليـاه يف اململكـة العربيـة       .هـ
  . السعودية، الرياض

 

http://www.pdffactory.com


  م2006اجلافة املؤمتر الدويل الثاين للموارد املائية والبيئة 
19  

  
 
Anton, D.1984.  Aspects of Geomorphological Evolution: Paleosols and Dunes in Saudi 

Arabia. In: A. Jado and J. Zotl.eds..  Quaternary Period in Saudi Arabia, vol. 2, 
Springer- Verlag, New York, pp. 275-295. 

 
Hamilton, W., Whybrow, P. and McClure, H. 1978.  Fauna of fassil mammals from 

the Miocene of Saudi Arabia, Nature, vol. 274: pp. 248- 249.  
 
Hotzl, H., and J. G. Zotl.1984.  Hydrogeology, in A. Jado and J. Zotl.eds.  Quaternary 

Period in Saudi Arabia, Springer- Verlag, New York. P. 254. 
 
McClure, H. 1984.  Ar Rub' Al Khali, In Al-Sayari, S. and Zaotl, J., Quaternary Period 

in Saudi Arabia, Springer- Verlag, New York. 
 
Sogreah.1969.  Water and Agricultural Development Studies Area V, Final Report, Part 

(2) – Water Resources, Al-Kharj Plain, Grenoble, France. 
 
Thomas, H., Sen, S., Khan, M., Battail, B. and Ligabue, G. 1981.  The lower Miocene 

Faune of Al-Sarrar, Atala, Riyadh, vol. 5: pp. 109-136. 
 
Whitney, J., et al. 1983.  The Environmental history and present conditions of the 

Northern sand seas of Saudi Arabia, Jeddah, Saudi Arabia: Ministry of Petroleum 
and Mineral Resources, Open-file Report, USGS- of- 03-950. 

 
Zarins, J., et al. (1979.  Saudi Arabian Archaeologiacal Reconnaissance, Atala, Riyadh, 

vol. 4: pp. 9-42. 

http://www.pdffactory.com


 

  عبدالرمحن بن عبدالعزيز النشوان
20  

 
 

Development Impact on Ground Water In Saudia Arabia 
 

Abdulrahman  Abdulaziz  AL-Nashwan 
 

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic Univ., Saudi Arabia 
 

Abstract 
 

 Saudi Arabia received a large precipitation during Late Miocene, Pliocene and 
Pleistocene, That precipitation can be able to store a lot of water in sediment layers in 
Arabian shelf. That also create Ground Water in different locations in Arabian shelf.  

During 1970 to 2000 most the Ground Water got low level. Agriculture consumes 
about 88% from the ground water in Saudi Arabia. Also Ground Water near big cities 
got pollution. 

Saudi government decided to conservation water in agriculture  sector and 
protection ground water from pollution.  
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