
 ١

  
  

  
  

جيولوجيا مياه اململكة العربية 
 ٤١٣ض جم    السعودية

HYDROGEOLOGY of 
THE KINGDOM 

EHG 413 
   
  

  
  طارق بن حسن بیومي/د

  
  
  



 ٢

  
  

  مقدمة - ١
فـي   )سواء كانت طبيعيـة أو صـناعية  (يهدف المقرر الى اعطاء فكرة عن مصادر المياه 
صائص التكاوين الحاويـة لهـا وكمياتهـا    المملكة وخاصة المياه الجوفية من حيث اماكن تواجدها وخ

كذلك يهتم المقرر بالمشاريع المائية المختلفة فـي المملكـة والخطـة    . الخ...وطرق تغذيتها ونوعيتها 
  .الوطنية للمياه

  

  ملكة العربية السعوديةالمموقع ومساحة - ٢

  
   طـي عـرض   تقع المملكة العربية السعودية في الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسيا بين خ  

 ٢كـم  ٢ر٢٥٠ر٠٠٠ْ شرقا، وتغطي المملكة مساحة تبلـغ   ٥٥ْ ،  ٣٥ْ شماال وخطي طول  ٣٢ -١٦
يحدها من الغرب البحر األحمر ومن الشـرق الخلـيج    .من مساحة العالم ١.٣٧وتقريبا تمثل حوالي 

لشـمال  العربي ودول الكويت وقطر واألمارات العربية وعمان، ومن الجنوب جمهورية اليمن ومـن ا 
   .العراق واألردن
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  مناخ المملكة العربية السعودية 
  

  العوامل المؤثرة في مناخ المملكة : ١- ٣
األول عن وضـعها ضـمن    لشماال وهو المسؤو ٣٢º،  ١٦ºالموقع الفلكي بين خطي عرض    -١

الشديدة فـي   ارارتهالمناطق الصحراوية الجافة واألقاليم شبة المدارية التي تتميز بدفئها في الشتاء وح
  .الصيف 

  
يقصد به موقع المملكة بالنسبة لليابس والماء حيث تقع المملكة في قلب منطقة : الموقع الجغرافي  -٢

أي ارتفـاع  ( شاسعة من اليابس وهي منطقة النطاق الصحراوي والجاف الذي اكسبها المناخ القاري 
  .وخاصة في المناطق الداخلية) بيرة الفروق في درجات الحرارة والسنوية واليومية بدرجة ك

تطل المملكة على البحر األحمر والخليج العربي وهما من الناحية المناخية لها تأثير محـدود     
على مناخ المملكة وذلك بسبب ضيقهما وقلة المؤثرات المحيطة بها ويقتصر تأثيرهما علـى السـهول   

  الساحلية المجاورة لها 
  
كبير على تنوع مناخ المملكة نظرا لتنوع وتباين التضاريس فـي منـاطق   لها تأثير : التضاريس  -٣

الباردة القادمة مـن أواسـط آسـيا     حالمملكة فالمرتفعات الغربية تحمي مدن المنطقة الغربية من الريا
ويتضح هذا جليا من  التباين الشديد لدرجات الحرارة في الدمام على عكس جدة رغم كونها مـدينتين  

أن لهذه المرتفعات اثر هام في انخفاض درجات الحـرارة صـيفا وهطـول األمطـار      ساحليتين كما
  .الصيفية في األجزاء الجنوبية الغربية

  
  عناصر المناخ في المملكة:٢- ٣

  

  الضغط الجوي واتجاه الرياح –أوال 

  
  :يتأثر مناخ المملكة بتمركز مواقع الضغوط الجويه التالية في فصل الصيف  -أ

منخفضة تتمركز علة سـهول باكسـتان والهنـد وإيـران      سلسلة ضغط جوي - ١
وتتصل هذه الضغوط بمناطق الضغط المنخفضة في ) منخفض الهند الموسمي (

أفريقيا عبر شبة الجزيرة العربية  يتولد من هـذه الضـغوط  هبـوب الريـاح     
الشمالية الشرقية التي تسود على شرق وشمال ووسط المملكة وتجلـب الحـر   

  .الالفح 
ز ضغط منخفض على قارة أفريقيا ويجذب الرياح من النصف  الجنـوبي  يتمرك - ٢

من المحيط األطلسي وتأخذ هذه الرياح المحملة بالرطوبـة االتجـاه الشـمالي    
تتـأثر  . الغربي كما يجذب الضغط المنخفض الرياح القادمة من المحيط الهندي 

اصـطدامها  الجزيرة العربية بهذه الرياح المحملة ببخـار المـاء والتـي عنـد     
 .بالمرتفعات الجنوبية الغربية تودي إلى سقوط األمطار 

يتمركز الضغط المرتفع وراء المدار ي فـي الجـزء الشـمالي مـن المحـيط       - ٣
األطلسي ويمتد شرقا على طول البحر المتوسط واروبا وبسبب هـذا الضـغط   

ـ  ة تصبح الرياح السائبه  على شمال ووسط  المملكة هي الرياح الشمالية الغربي
 وتساعدفي فصل الصيف وتؤثر هذه الرياح على السهل الساحلي للبحر األحمر 

 على تلطيف درجة الحرارة 
  

  :في فصل الشتاء تتأثر المنطقة بتمركز مواقع الضغط الجوي التالية _     ب 
يتمركز ضغط مرتفع على أواسط آسيا وسيبريا ويمتد تأثيره إلى مناطق واسعة في آسـيا   - ١

العربية وبسبب هذا الضغط تهب على المملكة خالل فصل الشتاء الريـاح  تشمل الجزيرة 
الشـمالية والداخليـة     قالشمالية الشرقية والشمالية وتتسبب في البرد  القارس في المناط

 .كما قد  تسبب هطول األمطار على األجزاء الشرقية بعد عبورها مياه الخليج العربي 



 ٤

فريقي المنخفض  الذي يتحرك جنوبا ويـؤدي  يحل ضغط مداري مرتفع مكان الضغط األ - ٢
. ذلك إلى هبوط الهواء البارد من طبقات الجو العليا مما يسبب في هدوء حركة الريـاح  

ويعتبر تمركز الضغط المرتفع فوق المملكة من العوامل التي تجعل جو المملكـة جافـا   
طرة من شرق بالعواصف الرعدية المم ةتماما ولكن بعض المنخفضات الجوية المصحوب

 .البحر األبيض تتسبب في هطول األمطار الشتوية 
 

  :الكتل الهوائية  –ثانيا 

  
متسـاوي فـي الحـرارة    ( الكتل الهوائية عبارة عن قطاع واسع من الهواء المتجانس أفقيـا    

  :ويتأثر مناخ المملكة بالكتل الهوائية التالية ) والرطوبة بين جزيئات الهواء المكونة له 

 صيفا
  واألفريقية  ةكتلة الهوائية المدارية القارية وتنشا على القارة اآلسيويال

 البحرية وتتكون فوق المسطحات المائية االستوائية              الكتلة الهوائية المدارية

 شتاء
  الكتلة الهوائية القطبية القارية وتنشا فوق سهول سيبريا واوروبا 

 تتكون على المحيط االطلسي الشمالي الكتلة الهوائية القطبية البحرية و

 
 
 
  Air masses movement over the Arabian Peninsula. 
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  درجات الحرارة –ثالثا 

  
بسبب موقع المملكة في النطاق المداري وشبة المداري تتميز درجة الحرارة باالرتفاع الكبير   

اشد شهور السنة ارتفاعا لدرجات الحرارة في حين نجـد   في معظم أيام السنة ويعتبر شهر يوليو من
  ) انظر الجداول ( أن يناير اقلها حرارة 

في فصل الصيف ترتفع درجة الحرارة بشكل كبير في جميع منـاطق المملكـة     -  أ
عدا إقليم عسير ويرجع السبب في ارتفاع الحرارة إلى عوامل منها قـوة أشـعة   

وطول النهار وصفاء الجـو  )  السرطاننظرا لتعامد الشمس على مدار (الشمس 
ترتفـع  . ونوع الرياح القارية الجافة التي تهب على شـمال وشـرق المملكـة    

الداخلية عنها في المناطق الساحلية بينمـا   قمعدالت الحرارة السنوية في المناط
  .تسجل المناطق الجبلية درجات حرارة اقل 

الرياح التـي تهـب عليهـا    في فصل الشتاء يعتدل مناخ المملكة بسبب نوعية   - ب
وتتفاوت معدالت الحرارة من إقليم آلخر وذلك تبعا لموقعه بالنسبة للمسـطحات  
المائية وأشكال السطح التي تلعب دورا هاما فـي تبـاين الحـرارة، وتسـجل     
المناطق الشمالية أدنى درجات حرارة بينما تتشابه درجات الحرارة نسـبيا فـي   

رتفعات الجبليـة وتعتبـر المنـاطق السـاحلية     المناطق الوسطى والشرقية والم
 .الغربية أدفأ مناطق المملكة 

 
 

  التبخر والرطوبة النسبية : رابعا 

  
التبخر والرطوبة النسبية من العمليات الطبيعية التي ترتبط بالمناخ السائد وتختلف قيمها من 

  ) انظر الجداول المرفقه(موقع نظرا للظروف الطبيعية والمناخية السائدة 
يتميز فصل الصيف باالرتفاع الكبيـر بمعـدالت التبخـر وتكـاد     : فصل الصيف    –  ) أ

تتساوى معدالت التبخر في كل المناطق الداخلية والساحلية في المملكة ويرجع ذلك إلـى  
ارتفاع درجات الحرارة صيفا وبسبب عامل االرتفاع وانخفـاض الحـرارة فتـنخفض    

أما الرطوبة النسـبية فنجـد أنهـا    .   ن المملكة معدالت التبخر في المناطق المرتفعة م
ترتفع بشكل ملحوظ في فصل الصيف بسبب االرتفاع في درجـات الحـرارة وتتميـز    
المناطق الساحلية باالرتفاع الكبير في متوسط معدالت الرطوبة النسبية مقارنة بالمنـاطق  

  .الداخلية 
ذلـك إلـي انخفـاض     في فصل الشتاء تنخفض معدالت التبخر بصفة عامة ويرجـع  –  ) ب

معدالت الحرارة وتفوق المناطق الساحلية وخاصة الغربية جميع  مناطق المملكة بالنسبة 
الرتفاع معدالت التبخر ، كذلك فان المناطق الوسطى بالمملكـة مـن اكثـر المنـاطق     

بالنسبة لمعدالت الرطوبة النسـبية  . انخفاضا في معدالت التبخر ويلها المناطق المرتفعة 
أنها اقل ارتفاعا في فصل الشتاء وتعتبر المناطق الساحلية أعلى في الرطوبة يليهـا  فنجد 

 .المناطق المرتفعة وذلك بسبب انخفاض درجة الحرارة وسقوط اإلمطار 
  

  االمطار:  خامسا  

  
يتأثر مناخ المملكة بالضغوط الجوية والكتل الهوائية وهي المسوؤلة عن المناخ الصـحراوي    

الكتـل الهوائيـة   . ى المملكة من حيث حركة الرياح والسحب وبالتالي سقوط األمطارالذي يسيطر عل
  ).انظر الجداول(الصيفية ال تسمح بسقوط االمطار حيث انها كتله مدارية قارية جافة وحارة 

  :فيما يلي تحليل لخصائص توزيع االمطار في المملكة   
القـاري والكتلـة الهوائيـة     ياآلسيويتأثر جو المملكة صيفا بالضغط : في فصل الصيف ) أ  

عن هبوب الهواء القاري الجاف والمتمثل فـي الريـاح الشـماليه      نالمدارية القارية وهما المسؤوال



 ٦

والشمالية الشرقية على شرق ووسط المملكة وهي رياح جافة وخاصة بالنسبة للمناطق الداخلية وتتأثر 
تلة الهوائية المدارية القارية المتمركزة علـى شـمال   والك األفريقيالمناطق الغربية بالضغط المنخفض 

  .أفريقيا والتي ينتج عنها الرياح الغربية المتسمة بالجفاف
ويعتبر اإلقليم الجنوبي الغربي من المملكة هو الوحيد الذي يعتبر من المناطق الغيـر جافـة     

لمحيط الهندي وتسـمى هـذه   ويرجع السبب في ذلك إلى الرياح الجنوبية الغربية الرطبة القادمة من ا
وعند عبور هذه الرياح للبحر األحمر تقابل المرتفعات الشـاهقة     MONSOONالرياح بالمونسون 

في جنوب غرب المملكة مما يؤدي الى تكوين السحب وتكثفها ثم هطول األمطار والتي تسمى أمطار 
  .التضاريس
ع القاري والكتل الهوائية المداريـة  يتأثر مناخ المملكة بالضغط المرتف: في فصل الشتاء ) ب  

القارية وهما يجلبان الى المملكة الهواء الشديد البرودة والجفاف ، وبسبب توغل بعـض المنخفضـات   
الجوية التي تصل الى المملكة من جهة البحرالمتوسط تسقط بعض األمطـار الشـتوية علـى معظـم     

 .cyclonic rainمناطق المملكة وهي تسمى أمطار إعصارية 
عند نهاية فصل الشتاء وبداية الربيع يزداد اإلشعاع الشمسي مما يودي إلى تسـخين الهـواء     

عند سطح األرض وارتفاعه إلى أعلى وفي نفس الوقت ينتهي الضغط المرتفع ويحل محلـة ضـغط   
منخفض ويؤدي كل ذلك إلى تكون السحب الركامية التي قد يصل سمكها وكثافتها الى درجـة تكفـي   

مصحوبة باألمطار الشديدة ويطلق على هـذه األمطـار    ناصف رعدية التي عادة ما تكولحدوث عو
  .وهي أمطار فجائية وغير متوقعة thunderstormsعواصف رعدية 

تتذبذب كميات األمطار من إقليم الخر وتمثل المنطقة الجنوبية الغربية أعلى المنـاطق فـي     
نطقة الشمالية والوسطى ثم الشـرقية وتعتبـر المنطقـة    كميات األمطار يليها إقليم تهامة عسير ثم الم

  .الساحلية الغربية من أفقر مناطق المملكة من حيث كمية األمطار السنوية 
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  العربية السعودية للمملكةالتضاريس السطحية  - ٤

  
يمكن . نطقة ألخرىتتميز المملكة بامتدادها الواسع وتغير طبيعة مظاهر السطح فيها من م  

  ).انظر الشكل(تقسيم مظاهر السطح إلى سبعة أقسام رئيسية وهي كما يلي من الغرب إلى الشرق 
  

  ) سهول تهامة (  السهل الساحلي الغربي ) ١
تمتد سهول تهامة على طول ساحل البحر األحمر من العقبة شماال وحتى حدود اليمن جنوبـا    

تكثر فـي هـذا   .  كم عند مدينة جازان٤٠له يبلغ حوالي وهي عبارة عن شريط ضيق أقصى عرض 
السهل الشعاب والرواسب المرجانية والرؤوس والخلجان ومصـبات االوديـه والسـبخات السـاحلية     
والمراوح الفيضية والحرات والكثبان الرملية، يحد السهل من الناحيـة الشـرقية سالسـل   الجبـال     

  ). جبال السروات ( الغربية 
  

  )جبال السروات(ات الغربية المرتفع) ٢
وتسمى جبال السروات أو مرتفعات الحجاز ألنها تحجز السهل الساحلي عن هضبة نجد وقد   

وتمتد من خليج العقبة في الشمال . تكونت هذه المنحدرات نتيجة تصدع حدث خالل العصر الثالثي 
غ أقصى ارتفاع لها كم ويبل١٤٠-٤٠حتى مضيق باب المندق جنوبا ويتراوح أقصى عرض لها من  

م فوق سطح البحر في اليمن وتتكون صخور هذه الجبال من صخور نارية ومتحولة ٣٧٦٠حوالي 
تابعة لما قبل الكمبري وقد تعرضت لطي وتصدع شديدين وتتميز هذه المرتفعات باالنحدار الشديد 

  .جهة الغرب حيث تشكل عقبات وعرة بينما تنحدر بشكل تدريجي نحو الشرق 
ع هذه المرتفعات العديد من نظم االوديه ذات المجاري الضيقة والتي تصب تجاه الغرب ويقط  

الداخلية تتجه األودية تجاه الشرق والشمال الشرقي ومن المظـاهر المنتشـرة فـي     قبينما في المناط
مـع  مناطق جبال السراة وجود عدد كبير من الحرات والمكونة من الالبا البركانية التي تزامن تكونها 

  .تكون أخدود البحر األحمر 
  

  )الرصيف الرسوبي األوسط ( الهضبة الوسطى ) ٣
عبارة عن المنطقة المرتفعة المترامية األطراف والتي تحتل غرب وسط المملكة حيث يحدها   

من الشرق منطقة المنحدرات الوسطى ومن الشمال حوض النفوذ ومن الغرب سالسل الجبال الغربيـة   
كلـم، ترتكـز صـخور     ٥٠٠/٦٠٠حضرموت يتراوح عرض هذه المنطقة بين  ومن الجنوب هضبة
على صخور الدرع العربي المتبلـورة ويمكـن تقسـيم منطقـة     ) الهضبة الوسطى(الرصيف األوسط 

  :الهضبة الوسطى الى ثالثة أقاليم مميزة 
  
  :هضبة الحجاز  -)أ

لى أبها أقصى عرض لها منطقة مثلثة الشكل تقع جنوب الهضبة الوسطى وتمتد من الطائف ا  
  م ويقطعها كثير من الودية التي تسيل غربا ٣١٣٣كلم أقصى ارتفاع ١٨٠حوالي 

  
  :هضبة الخرمه  -)ب

كتله صخرية تقع شمال غرب المملكة وتميل ناحية الشمال الشرقي ويبلغ اقصى ارتفاع لهـا    
  .عند ركنها الجنوبي الغربي 

  
  :سهل نجد الطبقي المنبسط  -)ج

كلم وهـو عبـارة عـن    ١٠٠نجد شمال شرق هضبة الحجاز يبلغ عرضة حوالي  يقع سهل  
مسطحات متالصقة وسهول صحراوية تكونت فوق صخور الدرع العربي تنتشر في الجزء الغربـي  

توجد في هذا السهل العديد من انظمه  األودية التـي  . من سهل نجد الحقول البركانية مثل حره رهط 
  الخ ::::: ثل نظام وادي الرمة ووادي الباطن ووادي بيشه تسير نحو الشمال الشرقي  م

  
  
  



 ٨

  : QUESTAمنطقة المنحدرات الوسطى  -)د
تقع منطقة المنحدرات الوسطى في وسط المملكة وهي عبارة عن منحدرات جبليـة وعـرة     

مكونه من الصخور الرسوبية تمتد هذه المنطقة من الشمال الى الجنوب حول الحافة الشـرقية للـدرع   
شـرقا حيـث يصـل     ءالعربي كما تمتد عرضيا من منطقة الهضبة الوسطى في الغرب الى الـدهنا 

كلم، تكونت هذه المنحدرات على سفوح  المرتفعات الرسوبية الوسـطى ومنهـا   ٢٥٠عرضها حوالي 
  . جبال طويق وجبال العرمة ويقطعها عدد من األودية مثل وادي الحنو ووادي نساح

  
  ح الرملية مناطق رواسب الريا) ٥

تغطي ثلث مساحة المملكة ففي الشمال يوجد النفوذ األكبر ونفـوذ الـدهناء وفـي الجنـوب       
  .صحراء الربع الخالي وكلها عبارة عن كثبان رملية متنوعة األشكال واألحجام 

  
  هضبة الصمان ) ٦

عبارة عن منبسط صحراوي رسوبي يحاذي ساحل الخليج العربي ويمثل هضبة منبسطة من   
  .كلم على امتداد شمالي جنوبي ٨٠/٢٥٠صخور الرسوبية الصلبة يبلغ عرضا ال

  
  )سهول الخليج العربي ( السهول الشرقية ) ٧

عبارة عن شريط ضيق من السهول الساحلية التي تمتد على شاطئ الخليج العربي يحد هـذا    
ه المسطحات المائيـة  السهل من ناحية البحر  منحدرات شديدة الوعورة غرب مدينة الهفوف وتكتر في

  .والسبخات والكثبان الرملية 

  



 ٩

  
  

  المملكة العربية السعودية ةجيولوجي - ٥
  

الدرع العربي ( يمكن تقسيم المملكة جيولوجيا الى قطاعين تركيبيين عظيمين هما القطاع الغربي 
Arabian Shield  (والقطاع الشرقي ) الغطاء الرسوبي او الرصيف الرسوبي العربيArabian 

Shelf) (انظر الشكل .(  
  

  Arabian Shieldالدرع العربي  )١
  

يحتل الدرع العربي هضبة نجد الوسطى ومنطقة الحجاز وعسير ويمتد جنوبا حتـى هضـبة     
يغطي بشكل عام الجزء الغربي من المملكة  حيـث يحـده    –اليمن والسواحل الشمالية  للبحر العربي 

ويتكون الـدرع العربـي مـن     ٢ألف كم ٧٧٠ملكة بحدود غربا البحر االحمر  وتقدر مساحته في الم
الى جانب مساحات كبيرة مـن   توالجا برو  والديو ري تصخور نارية متبلورة من الجرانيت والبازل

الصخور المتحولة النارية والبركانية والرسوبية ، كما يحتوي على معادن اقتصـادية مثـل رواسـب    
  .الخ.....والقصدير خامات الحديد والنحاس والذهب مع الفضة 

منـذ   أيكان الدرع العربي متصال بالدرع النوبي ولكنها انفصال في بداية العصـر الثالثـي     
مليون سنة نتيجة ترقق القشرة األرضية واتساع قاع المحيط عندما بـدا االنخفـاض الـذي    ٢٥حوالي 

ع العربي حيث يزيـد  يعتبر نايس خميس مشيط اقدم الوحدات المعروفة على الدر. كون البحر األحمر
  .  ملون سنة ١١٦٥عمرها عن 

يغطي الدرع العربي من الشمال والشرق والجنوب الشرقي غطـاء سـميك مـن الصـخور       
الرسوبية التابعة ألزمنة مختلفة وتمتد من دهر الحياة القديمه حتى دهر الحياة الحديث والتـي يصـل   

قواس من الجزر حيث تصـاحب النشـاط   م يتكون الدرع العربي من عدة أ ٦٠٠٠سمكها إلى حوالي 
البركاني الذي أدى إلى تكوين مقادير كبيرة من البازلت والداسايت مع الترسـيب والتـداخل النـاري    

  .تتراوح في تركيبها بين الجابرو والجرانيت ةالجوفي الذي كون صخور بلوتوني
العربي والتي يمكـن  حدثت بعد ذلك تطورات عديدة أدت الى بناء الجيولوجية الحالية للدرع   

تصورها على هيئة أحزمة من الصخور المتتالية التي تبدا من الجنوب الغربي وتتسلسل بانتظام ناحية 
  :الشرقي وهي لالشما

  مجموعة  عبله               -٥مجموعة  جدة   -٤مجموعة  الباحة  -٣مجموعة  بيش  -٢مجموعة  حلي  - ١
  مجموعة الجبيله -٩مجموعة شمر   -٨مه    مجموعة  المرد -٧مجموعة حلبان    -٦
  

  Arabian shelfالرصيف الرسوبي العربي  - ٢

  
مسـاحة شـبه    ٢/٣يقع الرصيف الرسوبي العربي إلى الشرق من الدرع العربي  ويشـكل    

وهي عبارة عـن  ، ترتكز صخور الرصيف العربي على صخور القاعدة  المتبلور ، الجزيرة العربية 
يتـراوح عمـر صـخور    . واسب البحرية العميقة والضحله والرواسب القاريـة  تتابع كثيف من الر

ودهر الحيـاه الحديثـة   ) مليون سنة  ٥٧٠(  Paleozoicالرصيف الرسوبي بين دهر الحياة القديمة 
ويغطي هذه الصخور غطاء رقيق مـن رواسـب   ) مليون سنة  ١.٥ -Plioceneعصر البليوسين (

  .ثل الحصى والرمل والغرين والطينالعصر الرباعي غير المتماسكة م
انظر الجـدول  (يوجد نحو ثمانية وعشرون تكوينا رسوبيا تغطي الرصيف الرسوبي القاري   

وتنتشر في المناطق الوسطى والشمالية والشرقية للمملكة، وتتكون من صـخور رسـوبية ذات   ) التالي
حجـر الطـين والـدلوميت    اصول قارية وبحرية ممثاة بصخور الحجر الرملي والجيري والطفـل و 

والمتكون هو عبارة عن طبقة او طبقات من الصـخور تكونـت   . والجبس واالنهيدريت الى غير ذلك
في زمن معين وتحت ظروف بيئية معينه قارية او بحرية ويمكن  ويمكن تمييز التكوين عما يعلوه أو 

  .يسفله بصفاته الخاصة به



 ١٠

رق والشمال الشرقي والجنوب الشـرقي لتكـون   تميل صخور الرصيف ميالُ لطيفاُ ناحية الش  
تنكشف الصخور الرسوبية التابعة لدهر الحيـاة القديمـة فـي    . عدداُ من األحواض الرسوبية العميقة 

  . وسط شبة الجزيرة على هيئة حزام عظيم مقوس ينحني على طول الحافة الشرقية للدرع العربي
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 ١٢



 ١٣



 ١٤

  
وح ميل الطبقات الرسوبية بين درجة واحده في اقدم الطبقات الى اقل مـن نصـف درجـة فـي     يترا

  .   طبقات الكريتاوى العلوي وااليوسين
هناك أربعة أحواض رسوبية رئيسية كبرى داخل الرصيف العربي مالصقة لـبعض أجـزاء     

  ):لشكلانظر ا(الرصيف الداخلي وتحتوي على تتابع سميك من الصخور الرسوبية وهي 
  

يمتد باتجاه الشمال الشرقي ومن وسط الربـع الخـالي عرضـه    : حوض الربع الخالي -١  
  .يحوي على رواسب العصر الثالثي، كم٣٠٠٠

  
يغطي المنطقة الموجـودة عنـد رأس الخلـيج العربـي     : حوض شمال الخليج العربي -٢  

  .ويحتوي على صخور تابعة للعصر الكريتاوي
  

وض الخليج العربي ويحوي صخور رسوبية تابعة للكريتـاوي  شمال ح: حوض الدبدبة -٣  
  .تابعه الودية الباطن والرمه) طحصى وزل(ويتخلله رواسب حديثه 

  
ويوجد شمال غرب المملكة وهو مملوء بصخور متتابعة من : طريف –حوض السرحان  -٤  

  .رواسب الكريتاوي العلوي وااليوسين ومغطى بجزء كبير من الصخور البركانية
  

منخفض مستطيل يمتـد علـى طـول سـاحل البحـر األحمـر       : حوض البحر األحمر -٥  
كم عند جيزان وتوجد به رواسب تابعة لعصـور االيوسـين   ٣٥٠أقصى عرض له ) كم٢٠٠٠طوله(

  .والميوسين واالوليجوسين   
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 ١٦

  لعربية السعوديةمصادر المياه في المملكة ا - ٦
    
ـ    ومـن  .  هالماء هو العنصر األساسي للحياة على سطح األرض والذي تستحيل الحياة بد ون

المعلوم أن المملكة من الدول الفقيرة في المياه ويرجع ذلك بسبب وقوعها في النطـاق الجـاف ومـا    
 روجـود انهـا   وعـدم ) القليم الجنوبي الغربـي  ا عدا(ترتب على ذلك من ندره في سقوط األمطار 

  .وبحيرات دائمة الجريان
  : ويمكن تقسيم مصادر المياه إلى خمسه أقسام رئيسية وهي

  المياه السطحية  -١
   مياه العيون واألفالج -٢
  )الجوفية الضحلة(المياه التحت سطحية  -٣
  المياه الجوفية العميقة  -٤
  المياه المحالة  -٥
  مياه الصرف المعالجة  -٦
  

 Surface Waterحية المياه السط - ١
  

تتجمع المياه السطحية فوق سطح األرض بعد سقوط األمطار فـي المنخفضـات أو خلـف      
ويتبع سقوط االمطار جريان سطحي للماء في األودية والشـعاب المختلفـة التابعـة    ، السدود والعقوم

ـ Drainage basinالنظمة تصريف تلك االودية والتي يطلق عليها اسم حوض التصـريف   ث ، حي
  .تتجمع في النهاية في المجرى الرئيسي

  : وتنقسم أحواض التصريف بصفة رئيسية في المملكة إلى قسمين  
  
تصرف مياهها خارج منطقة تساقط األمطار تجاه البحر مثل شـبكات  : أحواض تصريف خارجية -١

  .جازان، نعمان، تصريف أودية الجزء الغربي من المملكة ومن أمثلتها أوديه فاطمة
  
تصرف مياهها في أحواض داخليه في اتجاه الشـرق ومنهـا أوديـة    :  أحواض تصريف داخليه  -٢

  . وتربه تالرمة والسروا، نجران
  

وعموماُ فأن المياه السطحية تفقد أما بفعل البخر الشديد أو التسرب إلى باطن األرض، ويمثل   
لب إلى مياه جارية علـى شـكل   الجزء نسبه بسيطة من كميات مياه األمطار التي تتحول في الغا ١هذ

  .فيضانات بعد فتره وجيزة من هطول األمطار والتي تفقد أما في البحر أو إلى رمال الصحراء
ومن المعلوم أن تسرب المياه السطحية إلى باطن األرض عن طريق عملية الترشيح يسـاهم    

وقد قدرت . اه الجوفية داخلهافي تغذيه التكاوين تحت السطحية مما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع نسبه المي
مـن مجمـوع   % ٦٢سنوياُ وذلك يشكل  ٣مليون م ١٢٦٥كميات المياه التي تهدر باتجاه البحر بنحو 

وزارة المياه (ولالستفادة من هذه السيول أنشأت الدولة ممثلة في وزارة الزراعة والمياه، سيول المملكة
  .سد وادي أبها، سدود وادي فاطمة، ادي جازانعدد كبير من السدود مثل سدود و) والكهرباء حالياً

تعتبر االستفادة من المياه السطحية في المملكة محدودة وغالبا ما تكون مقصوراُ على زراعة   
بعض المحاصيل في المناطق التي تجري فيها السيول أضافه إلى االستفادة من المياه المخزونة خلـف  

  .السدود في الري كما في منطقة جازان
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧



 ١٨

  Springsمياه العيون واألفالج   - ٢
  

تعرف العيون بانها األماكن التي تظهر فيها الماه متدفقة على السطح دون جهد بشري،   
وتوجد أنواع من العيون التي صنعها اإلنسان كالدبول ومجاري المياه واألفالج، وعادة ما تستغل مياه 

عية عيون وادي فاطمة والليث واالحساء ومن العيون في ري المزارع، ومن أمثلة العيون الطبي
  .العيون الصناعية أفالج  سلطنة عمان وعين زبيدة

تعتمد استمرارية العيون على توفر التغذية الدائمة من األمطار والسيول كما أن الصيانة   
  . نالجيدة والتنظيف الجيد للقنوات التحت سطحية من الرواسب يحافظ على جريان الماء في هذه العيو

التي يختلف معدل تصريفها من بضعة ) أنظر الشكل(يوجد في المملكة الكثير من العيون   
ملوحتها أقل (لترات في الثانية إلى أكثر من ألف لتر في الثانية، كما تختلف نوعية مياهها من عذبة 

  ).لتر/ملجم ٥٠٠٠تزيد ملوحتها عن (الى مالحة ) لتر/ملجم  ٥٠٠من 
ون في المملكة مثل عيون وادي فاطمة وخليص وغيرها وذلك لعدة توقف تدفق بعض العي  

  : أسباب منها 
 .انخفاض معدل هطول األمطار مما قلل كميات التغذية - ١
 . الزيادة الكبيرة في معدالت الضخ من اآلبار مما أدى إلى هبوط منسوب الماء - ٢
 . إهمال تنظيف مجاري العيون والدبول من الطي والرمال - ٣
 . ى أقل تكلفة وأكثر إنتاجا متمثلة في اآلباروجود بدائل أخر - ٤
  

  : وقد تم تقسيم العيون إلى األنواع التالية 
  

تتركز في أودية الدرع العربي وتنشأ عند تقاطع : Alluvial Springs العيون الطميية - ١
المستوى الماء الجوفي مع سطح األرض وذلك في حالة كون الرواسب الوديانية ذات سمك 

 . مها عيون وادي نعمان، خليص ووادي فاطمة ووادي الصفراء وينبع والعالبسيط ، ومن أه
  
تنبع من الشقوق والصدوع التي تقطع :  Fracture Sprigsالعيون الشقية   - ٢

الصخورالنارية  والمتحولة، ويكثر هذا النوع في مناطق الجبال والمنحدرات وخاصة في 
د في مناطق النماص وتنومه وجبال الكر المناطق الجنوبية ومن أمثلتها العيون التي توج

 .بالطائف
  

توجد في المناطق التي تحتوي على : Sub-basaltic Springsالعيون تحت البازلتية   - ٣
مثل منطقة المدينة وخيبر والكامل، ومن أمثلتها عين الزرقاء  التي ) حرات(البات بازلتية 

 . كانت تجري من تحت حرة رهط
  

عبارة عن عيون تنبع نتيجة لهبوط طبقات : Solution Springsعيون حفر الماليل   - ٤
الصخور بفعل المحجاليل المائية الجوفية وتأثيرها على الرواسب القابلة للذويان مثل صخور 
الحجر الجيري والدلوميت والجبس والهاليت ومن أمثلتها عيون الخرج واألفالج التي تنبع 

 .العرب والهيت مياهها من األحجار الجيرية التابعة لمتكوني
  

تنبع هذه العيون من خالل التراكيب : Interstratigraphic Sprigsالعيون بين الطبقية   - ٥
الطبقية ومستويات تطبيق الصخور الرسوبية كما هو الحال في مناطق اإلحساء والقصيم 
وتبوك، ففي القصيم تنبع العيون من خالل طبقات متعاقبة من صخور الحجر الرملي والطفل 

 ). متكوني الخف والساق(ر الجير التابع لدهر لحياة القديم وحج
  

تنبع هذه العيون عندما يكون مستوى السطح :  Artesian Springsالعيون األرتوازية   - ٦
توجد مثل هذه العيون . البيزومتري في الخزانات الجوفية أعلى من مستوى سطح األرض

  . في مناطق دومة الجندل وسكاكا
  



 ١٩

  Shallow Groundwaterية تحت السطحية المياه الجوف - ٣
  

تتكون المياه الجوفية تحت السطحية عندما تترسب مياه األمطار عبر مسام التربة إلى بـاطن    
، وترتبط عمليه ترسيب المياه Aquifersاألرض بحيث تحفظ في طبقات تعرف باسم المكامن المائية 

ميـل سـطح   ، تشبع التربة، نفاذيه التربة(طح السطحية إلى باطن األرض بعده عوامل منها طبيعة الس
  .كميه المطر ومده هطول األمطار ووجود الغطاء النباتي) األرض 
ومن أهم المناطق الغنية بالمياه الجوفية تحت السطحية األودية وخاصة تلك الموجـودة فـي     

وتعتبـر  . ملكـة مناطق الدرع العربي حيث تكون الدورة الهيدرولوجية نشطه مقارنة بباقي مناطق الم
الشقوق الموجودة في صخور الجبال المحيطة باالوديه من أهم المنافذ لوصول مياه األمطار إلى باطن 
الرواسب السطحية التي تمال مكامن األودية المختلفة، وعاده ما تختزن تلـك الميـاه فـي الرواسـب     

ويكون عمـق مسـتوى   .  ةالوديانيه اضافة الى الجزء العلوى المجوى أو المتشقق من صخور القاعد
متر،  ويختلف ذلك العمق من فتره ألخـرى حسـب    ٢٥ –الماء الجوفي غالبا في حدود بضعه أمتار 

ويتم الحصول على هذه المياه القريبة من السطح عن طريق حفـر ابـار   . كميات التغذية والتصريف
عطاء هذه اآلبـار مـن    ويختلف. يدوية قطرها كبير مغلفة بالحجارة أو بصبات خرسانية تمنع ردمها

ملوحتهـا عـده   (المكعبة في اليوم الواحد ونوعيه مياهها تختلف من العذبة  األمتارعشرات ألي مئات 
وتسـتخدم ميـاه   ).  عشرات اآلالف من األجزاء في المليون (إلى المالحة ) مئات أجزاء في المليون 

  .ناطق عسير والباحة والطائف اآلبار في الري وأحيانا للشرب في القرى واألرياف وخاصة في م
  
  

 Deep Groundwaterلمياه الجوفية العميقة ا - ٤
  

تعتبر التكاوين الرسوبية الحاملة للماء والتي تشكل جزءاً من الصخور الطبقية هي المصـدر    
الرئيسي للمياه الجوفية حيث ان هذه الخزانات الجوفيه تحوي بين ثناياها كميات كبيـره مـن الميـاه    

 ٢مليون كـم  ١.٥تقدر مساحة المنطقة المغطاة بهذه الصخور الرسوبية بحوالي . لالستهالك الصالحة 
م، وتختلف كميات ونوعيات وأعماق المياه الجوفية من مكان إلـى آخـر    ٥٥٠٠ويبلغ سمكها حوالي 
ومن المحتمل عدم العثور على تكوين معين اال في منطقه معينه، فمتكون السـاق  ، ومن طبقه ألخرى 

فـي   دومتكون المنجور موجود في الرياض وال يوج، ال اليوجد في الرياض اوفي المنطقة الشرقية مث
وقد يكـون التكـوين   ، القصيم، وربما ينتج تكوين مائي في منطقه ما ويكون جاف في منطقه أخرى 

ـ   ه متدفقاً في منطقه ما بينما يحتاج الى الحصول على الماء من نفس التكوين الى مضخات فـي منطق
وهـي تكـاوين السـاق    ( يوجد في المملكة عشرون تكوينا حامال للمياه، تسعة منها رئيسية . أخرى 

أهمهـا  (واالخرى ثانوية ) والوجيد وتبوك والمنجور والبياض والوسيع وأم رضمة والدمام والنيوجين
ية كافيـة  وتختزن تلك التكاوين مياها جوف). تكاوين الجوف والخف والجلح وضرماء وسكاكا والعرمة

  .وصالح لالستهالك وهي تغطي مساحات شاسعة من المملكة 
والتكوين المائي هو عبارة عن نوع من الصخور القادرة على نقل وتخـزين الميـاه بسـبب      

لتحديد حجم المياه المختزنه داخل التكوين المائي يجب التعرف على حـدود  . مساميتها ونفاذيتها العالية
)  وهي النفاذيه ، النقولية ، ومعامل التخزين(   ةا ومعرفة خواصه الهيدروليكيذلك التكوين أفقيا وراسي

  .كذلك ينبغي تحديد مصادر وكميات التغذية اضافة الى مناطق وكميات التصريف من المتكون
ترتكز  التكاوين المائية الرسوبية في المملكة على صخورالدرع العربي الغير منفذة و تنحدر   

ب الى الشرق، ولهذه الخاصية أهمية في تشكيل اآلبار االرتوازية كما كان الحال في تدريجيا من الغر
تغذى التكوينات الرسوبية عن طريق منكشفاتها السطحية اال ان كميات هذه . منطقة اإلسياح بالقصيم

بأكثر  التغذية الحالية قليله جد نظرا لقلة األمطار، وتقدر أعمار المياه الجوفية في الصخور الرسوبية
  . سنه عندما سادت الفترات المطيرة بيئة المملكة في ذلك الوقت ٣٠٠٠٠ - ٢٠٠٠٠من 

  
  
  
  
  



 ٢٠



 ٢١

  التكاوين المائية الرئيسية: اوال
  

 Saq Formationتكوين الساق - ١
  

حتى نفـوذ السـر   ) السعودية  –الحدود األردنية ( يمتد هذا التكوين من شمال غرب المملكة   
المحصـور   هومساحة جزؤ ٢كم ٦٥٠٠٠كلم وتبلغ مساحة  منكشفه حوالي ١٢٠٠جنوبا ويبلغ امتداده 

م ويتكون من األحجار الرملية  التابعة  لعصر الكمبري ويغطي صـخور  ٦٠٠وسمكه  ٢كم١٦٠٠٠٠
اال  ان أجزاءه الجنوبية تغطيه متكون الخـف،  ) القصيم ( بينما يعلوه  طفل تابع لتكوين تبوك  ةالقاعد

تماسك وقد يحتوي على حبيبات ناعمة وهو يخلو من الطفل وقاعدته تحتوى على وحجر رمل الساق م
يمتاز هذا التكوين بوفرة مائه وعذوبتها ويقدر عمر المـاء فـي المتكـون    . حصى ذات أحجام كبيرة

  . الف سنة ٢٨الى ٢٢بحوالي 
يـوم واقـل قيمـه حـوالى     /٢م ٢٣٠٠قدرت اعلى قيمه لنقوليه الساق في القصيم حـوالي    

يـوم، امـا   /٢م ٣٢٨٣يوم الـى  /٢م٧٧٧يوم اما في منطقة تبوك فيتراوح معامل النقولية مابين /٢م٣٥
فـي   ٥-٢.٥x١٠في المناطق غيـر المحصـورة و   ٣-١.٣x١٠معامل التخزين بالقصيم فيبلغ حوالي 

الـى   ١٥٠تستخرج المياه من الساق بحفر  ابـار انبوبيـة  اعماقهـا مـن    . المناطق المحصورة منه
  .متر ٥٠٠-٤٠٠والمتوسط  متر١٥٠٠

ويتغذى الساق  بواسطة هطول االمطار على منكشفه الواقع شمال المملكـة وقـدرت كميـة      
سنة، وتعد ميـاه السـاق مـن    /٣مليون م ٢٠سنة ومن السيول حوالي / ٣مليون م٢٣٠التغذية بحوالي 

لتر،  وتتكون /ملجم١٢٠٠-١٠٠٠النوعية الجيدة  حيث يتراوح معدل اجمالي األمالح الذائبة فيها من 
. غالبيتها من كلوريد الصوديوم وقد تزيـد تراكيـز الكربونـات والكالسـيوم فـي بعـض المواقـع       

تغذي مياه الساق مناطق تبوك والقصيم وحائل والعال وتيما حيث يتم حفر عـدد كبيـر مـن      
  . اآلبار العميقه والتي غالبا مايتم رفعها بواسطة وسائل ميكانيكية متطورة

  
  Wajid Formationين الوجيد تكو- ٢

  
كلم جنوبا من وادي ٣٠٠يوجد هذا التكوين في وسط وجنوب المملكة ويظهر منكشفة لمسافة   

كلم وحدوده الشرقية غير معروفه ولكـن يعتقـد وجـوده تحـت     ١٠٠الدواسر وبعرض ال يزيد عن 
المحفـورة فـي    صخور الربع الخالي وجزؤه المحصور يمتد الى الجنوب حيث انه موجو في االبار

شروره جنوب الربع الخالي ونظرا لوجوده فوق صخور القاعدة مباشرة فيعتقد ان عمر الوجيد مماثل 
اردوفيشـي، ويعلـو الوجيـد     –لعمر الساق بالحنوب ، بالرغم من انه يعتقد ان عمر الوجيد كمبري 

قـص سـمك لـه    بيلـغ ا . تكويني الفاو أو الخف وفي بعض المناطق تغطيه صخور جيرية جوراسيه
متر، ويكتون الوجيد من حجر رمل مع بعـض  ٢٠٠متر ويفل سمكه شمال وادي الدواسر حتى ١٠٠٠

  .الدلوميت والكونجلوميرات والحجر الرملي متجانس وذو نفاذية عالية وضعيف التماسك
يـوم فـي منطقـة    /٢م ١٨١٤-٩٢ومن اختبارات الضخ تم الحصول على معامل نقولية بين   

وقدرت اعمار ماء الوجيد بــ   ٤-٤x١٠الى  ٤-٢X١٠ومعامل تخزينه يتراوح  بين وادي الدواسر ، 
  .سنة ٢٠٠٠٠
ويعتبر حجر رمل الوجيد من اهم الخزانات الجوفية في المملكة ، فهناك العديد مـن االبـار     

االرتوازية التي تخترق هذا المتكون خاصة في السليل والخماسين وشرورة وتتميز مياه الوجيد بانهـا  
لتـر وغالبيـة   / ملجـم ١٠٠٠يده وصالحه للشرب والري حيث تقل كمية االمالح الذائبة فيها عـن  ج

متـر  ٢٥وقد قدر حجم المخزون في اعلى .  Ca /Na /Ca /SO4االيونات الموجودة بها عبارة عن 
، كما قدر حجم التغذية المباشرة مـن األمطـار حـوالي    ٣الف م ٣٠المشبعة غير المحصورة حوالي 

  .  سنويا ٣ن ممليو١١٤
  
  
  
  
  



 ٢٢

  Tabuk Formationتكوين تبوك  - ٣
  

يمتد هذا التكوين من داخل حدود االردن في الشمال الى جنوب بلدة العمار جنـوب القصـيم     
ديفـوني  سـفلي، وهـو    -وعمره اردوفيشي سفلي ٢كم٧٧٠٠٠وينكشف على سطح االرض بمساحة 

رمل مع بعض الجبس واالحجار الجيريـة  عبارة عن   تتابع سميك من الطفل وحجر الغرين وحجر ال
  -:ويتكون من ثالث طبقات حاملة للمياه من االحجار الرملية وهي 

  )عضو الطويل(تبوك العلوي  - ١
 تبوك االوسط  - ٢
 تبوك السفلي  - ٣

  -:ويفصل بين هذه الطبقات الحاملة للماء ثالث طبقات من الطفل وهي 
  ) بين تبوك العلوي واألوسط ( طفل قصيباء  - ١
 ) بين تبوك األوسط والسفلي (  طفل رعان - ٢
 )تحت تبوك السفلي ( طفل حنادر  - ٣

ويوجد تبوك العلوي في منطقة الجوف فقط أما تبوك السفلي واألوسط فهما موجـودان فـي منـاطق    
تبوك من منطقة الخرى تبعا لوجـود جميـع اجزائـه او     نتبوك وحائل والقصيم ويختلف سمك تكوي

جد ويوجد منكشفه في مناطق تبوك وتيمـاء وحائـل والقصـيم    م ويو١٠٧٠بعضا منها، ويبلغ سمكة 
  .ويعتبر من أغنى التكوينات الحاملة للماء بالمملكة 

وتختلف الخصائص الهيدروليكية  لتكوين تبوك من مكان الخر  ويتغير وضـعه مـن غيـر      
محصور الى محصور في مناطق قريبه من بعضها البعض بسبب وجود  طبقـات الطفـل، فمعامـل    

في تبـوك   يوم/٢م ١٤٧ويتراوح معامل النقولية لتبوك االوسط  يوم/٢م ٦٠قولية لتبوك العلوي تبلغ الن
 ٣٥في تبوك الـى   يوم/٢م ٩في القصيم، اما تبوك السفلي فمعامل النقولية له يتراوح من  يوم/٢م ٨٦و
  .٤-٦.٧x١٠في القصيم، و معامل التخزين  يوم/٢م

 ٦٠٠ -٥٠٠وتتراوح ملوحتهـا بـين    Cl-Na-Caمياه تبوك السفلي واالوسط هي من نوع   
ويبلغ عمر الميـاه فـي متكـون    . لتر في تبوك وتزيد الملوحة تدريجيا كلما اتجهنا للقصيم شرقا/ملجم

  ). م١٩٧٩تقدير عام ( ٣مليون م١٣٠٠تبوك اكثر من ثالثين الف سنة وتم تقدير المخزون بحوالي 
  
  

 Minjur Formationكوين المنجورت - ٤
  

يظهر منكشف هذا التكوين الى الغرب من جبال طويق غرب مدينة الرياض وتبلـغ مسـاحة     
وهو من العصر الترياسي العلوي، قاري الترسيب، يعلو جـزءه المحصـور    ٢كم٦٥٠٠منكشفه نحو 

يقل هذا السـمك الـى   م و ٤٠٠يبلغ سمك التكوين . تكوين مرات الذي يتكون اساسا من الطفل االحمر
متر، وقد وجد تكوين المنجور على  ١٥٠الشمال والجنوب بدرجة كبيرة ليصل في بعض المواقع الى 

متر تحت سطح االرض في مدينة الريـاض وتميـل طبقاتـه     ١٤٠٠الى  ١٢٠٠اعماق تتراوح بين 
  . كلم/ م ١٥٠والشمال الشرقي بمعدل  –ناحية الشرق 

االحجار الرملية ذات حبيبات خشنه الى خشنه جـدا تتخللهـا    يتكون المنجور من طبقات من  
من سـمك الطبقـة   % ٧٠-٦٠طبقات رقيقه من االحجار الجيرية والطفل وتمثل االحجار الرملية من 

  . الحاملة للماء ويوجد اسفل المنجور تكوين الجلح الذي يتكون من االحجار الرملية
لمهمة ذات المياه الغزيرة فـي المملكـة حيـث    يعتبر المنجور واحد من الخزانات الجوفية ا  

. تخترقه الكثير جدا من االبار في منطقة الرياض وما حولها وهو ذو مسـامية ونفاذيـة عاليـة جـدا    
بدرجة كبيرة من مكان الخر ففي منطقـة الريـاض تتـراوح قيمـة      ةوتختلف خصائصه الهيدروليكي

  .         ٤-١.٣x١٠يوم ومعامل تخزينه /م١٤-٢يوم والنفاذية تتراوح من / ٢م٦٢٢-١٤٧النقولية بين 
ائبة فـي  ١تتفاوت نوعية مياه المنجور من عذبة الى شديدة الملوحة وتتراوح كمية االمالح الذ  

لتر وقد بدات كمية االمالح الذائبه في الزيادة قطـرا لكثافـة   /ملجم ٥٨٠٠  -٤٠٠بعض المواقع من 
  . الضخ

، يتغذى المنجور بواسـطة  ٣م ١٤ ١.٧x١٠م ب١٩٧٩ام قدرت كمية المخزون في التكوين ع   
  . سنويا على امتداد منكشفه ٣مليون م٨٥هطول االمطار على منكشفه وقدرت كمية التغذية بحوالي 
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 Biyadh Formationتكوين البياض  - ٥

  
يمتد تكوين البياض على شكل شريط هاللي من وادي الدواسر جنوبـا حتـى وادي العـتش      
وتوجد اجـزاءه المحصـورة   . كلم في وادي الدواسر٥٠كلم وبيلغ عرض منكشفة ٦٥٠سافة شماال لم

المغطاه بمختلف الرسوبيات في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقيه والربع الخالي وتمتد داخل حـدود  
قطر والكويت والعراق، ومعظم اجزائه المحصورة مغطاه باالحجار الرمليه لتكـوين الوسـيع وفـي    

لمناطق خاصة في المنكشفات ال يمكن الفصل بين البياض والوسيع حيث يكونان وحدة مائيـة  معظم ا
واحدة، يحد البياض من األسفل تكوين البويب المكون من االحجار الجيرية مـع االحجـار الرمليـة    

  . والطفل
تكوين البياض قاري االصل من العصر الطباشيري االسفل ويتكون اساسا من حبيبات الرمل   

االحجار الرملية مع طبقات رقيقة من الطفل والمارل والدلومايت والحجر الحديدي وتتغيـر السـحنة   و
يبلغ اقصـى سـمك للمتكـون    . في اتجاه الشرق من احجار رملية الى رمليه طفلية الى احجار جيريه

  . متر  ويقل سمكة كلما اتجهنا شماال٦٢٥
                           ١-١.٢x١٠يوم، أما قيمه معامـل التخـزين   /٢م٨٦تبلغ قيمة معامل النقولية في وادي نساح    

  . يوم/م ٨-١وتتراوح قيمه النفاذيه من 
نوعية الياه في المتكون مالحة الى شديدة الملوحة وتبلغ كمية االمالح الذائبة قرب المنكشـف    
رقية، اما في منطقـه  لتر في المنطقة الش/ملجم٦٠٠٠لتر  بينما تصل الى اكثر من /ملجم١٥٠٠حوالي 

  .لتر/ملجم ٩٠٠– ٥٥٠الخرج فان المياه ذ ات نوعيه جيده وتبلغ االمالح الذائبه حوالي 
  .يستغل تكوين البياض في مناطق الخرج ووادي السهبا ووادي نساح وخريص

  
  

 Wasia Formationتكوين الوسيعً  - ٦
  

شمال وادي السـهبا عنـد    يوجد منكشف الوسيع في شكل مقطع كامل في خشم الوسيع الواقع  
كـم  ١٤٦٠شرقا ، يمتد منكشف الوسيع مسـافة   °٤٧ -٣٢شماال وخط الطول  °٢٤ -٢٣خط العرض 

على شكل شريط هاللي من شمال وادي الدواسر حتى النفوذ الكبير بالشمال حيث يختفى تحت كثبانـه  
ـ   ل سـكاكا،  ثم يظهر على  سطح االرض ثانية وينكشف بالقرب من سكاكا حيث يعرف بحجـر رم

يشـكل متكونـا   . كم ويعلوه احجار جيرية تابعة لتكوين العرمـة ١٠-٥وعرض منكشفة ضيق ما بين 
البياض والوسيع وحدة مائية واحدة ويعتبر من خرانات المياة الجوفية الممتازة في المملكـة العربيـة   

  .السعودية
مـن حبيبـات   متكون الوسيع قاري االصل ترسب في العصر الطباشيري االوسط ويتكـون    

يتراوح سمك التكـوين  %. ٤٠-٣٠رملية غير متماسكه متوسطة الى خشنة ذات مسامية تتراوح بين 
م بالقرب مـن سـكاكا، امـا    ٢٨٥م ويزداد سمكه تجاه الشمال حتى بيلغ ٢٣٠-٢٠٠عند منكشفه بين 

م ويبلغ اقصى سمك لـه  ٣٢٥-٢٠٠سمك الجزء المحصور فهو مختلف من مكان الخر ويتراوح بين 
  .م تحت الربع الخالي٦٠٠في الجنوب 

يغذى المتكون مع متكون البياض منطقة الرياض ومدينة الملك خالد العسـكرية فـي حفـر      
  .٣مليون م ٧٥الباطن وقدر مجموع ما يستخرج من هذه التكوين بواقع 

تختلف الخصائص الهيدروليكية اختالفا كبيرا من موقع الخر حيث حسب معامل النقولية في   
يـوم، امـا معامـل    /٢م٥١٨٠-١٧٣٠ع حقل ابار الوسيع شرق الرياض ووجد انه يتراوح مـن  موق

  .٤-٢x١٠التخزين فيبلغ 
اختلفت تقديرات الباحثين حول حجم المخزون في تكون الوسيع ووجد ان متوسط التقـديرات    

كميـة   تختلف نوعية المياه من مكان الخـر وتبلـغ  . ٣ممليون  ٥٧٠٠٠ى حقل ابار الوسيع حوالي ف
لتر، بينما تبلغ في ابار مدينـة الملـك خالـد    /ملجم٣٠٠٠-١٠٠٠االمالح الذائبة عند المكشف حوالي 

كمية التغذية السنوية للتكـوين مـن ميـاه االمطـار      قدرت .لتر/ملجم٩٠٠العسكرية في حفر الباطن 
  . ٣مليون م٤١٩والسيول حوالي 
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 ٢٧

 Umm-Radhuma Formationتكوين أم رضمه  - ٧
  

شـمال   ٦٥سمي بهذا االسم نظرا لوجود جزئه العلوي في آبار أم رضه الواقعة على بعـد    
كلم من الحدود العراقيـة شـماال وحتـى وادي     ٢٠٠يمتد منكشف التكوين لمسافة . شرق االرطاوية

  .كم ١٢٠ ٠-٥٠الدواسر جنوبا بعرض يتراوح بين 
بينما تغطية أحجار  تمة الذي يتشكل من أحجار جيرية ودولومييعلو هذا التكوين تكوين العر  

تتكـون طبقـات أم   . جيرية طباشيرية تتبع متكون الرس أو تكوين الدمام وراسب العصـر الربـاعي  
ويتراوح عمره بين الباليوسين وااليوسين السـفلي مـن    تالرضمه من صخور حجر الجير والدلومي

م فـي المنطقـة    ٤٩٠ا التكوين من مكان آلخر ويبلغ حـوالي  دهر الحياه الحديثة،  ويختلف سمك هذ
  . الشرقية

يعتبر تكوين أم الرضمة من أهم الخزانات الجوفية العذبة في المملكة حيث أن حجـر الجيـر     
النقي ذو خصائص هيدروليكية ال مثيل لها في غيرها من التكاوين المائية فمساميته عاليـة ونفاذيتـه   

ود العديد من الشقوق والكهوف اتحت سطحية التـي تكونـت بسـبب إذابـة     جيدة جدا إضافة ألي وج
لي االنسياب االرتوازي التلقائي على طول ساحل الخلـيج  اه ميميل تكوين أم رض. الصخور الجيرية

  .العربي وفي المناطق المنخفضة
ـ    ع تختلف الخصائص الهيدروليكية لتكوين أم رضه من موقع آلخر تبعا لجيولوجية ذلك الموق

وكثافة الشقوق الموجودة في صخور المتكون ولذا فهو متكون غير متجانس، وتتراوح قيمـة معامـل   
وهنـاك اتصـال   . ٣-١٠ – ٥-٥x١٠يوم ويتراوح معامل التخـزين بـين   / ٢م٩٥٠-٣.٥النقولية بين 

  .ه والطبقات التي تعلوه مثل الدمام أو النيوجينمهيدروليكي مستمر بين تكوين أم رض
ه في مدينة الظهران وفي حرض للري وفي مناطق استخراج البترول مين أم رضيستغل تكو  

  .٣مليون م ١.٦x١٠٤كما يستغل في البحرين، وقدرت كميات المخزون المؤكدة بحوالي 
تؤثر عوامل عديدة على نوعية مياه أم رضمة منها نوعية مياه التغذية المتسـربة والمعـادن     

ويبلـغ متوسـط   . ة الى الى تداخل مياه البحر في المناطق الساحلية القابلة للذوبان في الصخور اضاف
لتر في المنكشف إال أنها تسوء فـي المنطقـة السـاحلية    / ملجم١٠٠٠مجموع األمالح الذائبة حوالي 

بعضـها مـن ميـاه     ٣مليون م٢٤٠٥قدرت كمية اتغذية بحوالي . لتر/ملجم٤٠٠٠لتصل إلى اكثر من 
  .تي من تسرب الخزانات الجوفيةاألمطار والسيول والباقي يأ

  
  
  
  

  Dammam Forationتكوين الدمام  - ٨
  

كلم ويظهر منكشفة  في مناطق عديدة  ١٨٠يظهر هذا التكوين حول  قبة الدمام ويمتد إلى   
وهو من عصر األبوسين األوسط،  ٢كم٢٠٠٠في الربع الخالي ووادي السهباء ويبلغ مساحة منكشفة 

ويتألف من خمس طيقات اثنتان  ،ين الرس ويعلوه تكوين النيوجينذو أصل بحري يوجد تحت تكو
يبلغ  .ويصلهما طبقة من المارل) ىالسفل(خبروطبقة ال )العليا(طبقة العالة هيمنها تحمل الماء و

   .م قرب قطر٥١م ويزيد سمكه ليبلغ ٢٣.٥في الدمام  لمتكونأقصى سمك ل
ل بينما تتكون رالمسامي وفي أسفله طبقة ماتتكون طبقة العالة من الحجر الجيري الدلوميتي   

وقد تعرضت الطبقتان  ل،ه طبقة مارلمن الحجر الجيري والحجر الجيري المارلي ، وتسفخبر طبقة ال
لعوامل تعرية كيميائية ونتج منها شقوق وفجوات في كلتا الطبقتين مما أدى إلى زيادة نفاذيتها، وهناك  

تج عن حفر اآلبار خالل الطبقتين دون حجب إحداهما اناعي ناتصال مائي طبيعي بين الطبقتين وص
متوسط ويوم /٢م٢٣٧) حفر الباطن(في الشمال  خبرلطبقة النقولية وجد أن معامل ال   .عن األخرى

  .٤- ١٠×٣.٨معامل التخزين حوالي 
ل تكوين الدمام في المنطقة الشرقية والبحرين ألعراض الشرب الزراعية وتتراوح غويست  
ففي الغرب  ،شرقاً أو جنوباً اتجهناكما  تسوء نوعيتهاو ،إلى رديئة ةياه التكوين من متوسطنوعية م

وقدرت كمية المخزون في ، لتر/ملجم ٦٠٠٠صل تساحلية اللتر، بينما في المناطق /ملجم ١٠٠٠تبلغ 
 ونملي٢٠٠غذية السنوية بحوالي تقدرات ال ما، بين٣من مليو ٥٠٠٠صورة بحوالي حاألجزاء غير الم

  .٣م
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 ٣٠

   Neogene Formationتكوين النيوجين  - ٩
  

وسين وهو يعلو دون توافق تكوين الدمام يهذا التكوين إلى عصر الميوسين والبالعمر يرجع   
 رسوبيات العصر الرباعي، ويوجد في المنطقة الشرقية ويمتد من وادي الدواسر جنوباً هالعويوجد أ

  . هضبة الصمان يغطيحتى حدود المملكة شماال، كما يمتد تحت رمال الربع الخالي و
  : إلى أربع طبقات وهي التكوين ينقسم   

ريني الجيري غل المفل الطيني األخضر وحجر الرطويتكون من ال: متكون الهدروخ - ١
كون تم علىكز دون توافق توهو ير ،والمارل الرمادي وبعض الجبس وحجر الجير الرملي

 . لمبوسين المبكرابع تي مرهوع ،كم ٨٥الدمام ويبلغ سمكه حوال 
 ،يل من حجر الرملقلل والطفل وارويتكون من حجر الجير الرملي والم: متكون الدام - ٢

 . يوسين األوسطمم ويتبع عصر ال٩٠تكون الهدروخ وسمكه حوالي مويعلو 
رملي وحجر جيري رملي ويتركب من حجر رملي ومارل : متكون الهفوف - ٣

يوسين المتأخر مو متكون الدام، ويتبع عصر اليعلو. م٩٥ات ويصل سمكه إلى ميرولوكونج
 . والبليوسين

والحصى  ميراتجبس وطبقات من الكونجلوالويتركب من حجر الجير و: متكون الخرج - ٤
 . م ويتبع لعصر البليوسين٢٨، ويصل سمكه إلى يوالرمل الجبس

ويعد . ي المنطقة الشرقية ويقل كلما اتجهنا إلى الغربم ف٢٥٠كونات عن تيزيد سمك هذه الم  
من التكوينات الهامة في منطقة الهفوف إذ يختزن كميات من كبيرة من المياه ومعظم مياه العيون 

  . جينوتكون النيمواآلبار في اإلحساء تأتي من 
ف به، ومدى وجود شقوق وكهوفي سحنته تختلف خصائص هذه التكوين تبعاً للتغير الكبير   

. ٤ ١٠×٢يوم ومعامل التخزين /٢م٣٤٠٠ – ٦٠بين  نقوليةتراوح معامل اليفي منطقة الهفوف 
السطح  ربه منالحاملة لها، ولقالطبقات وتختلف نوعية المياه من مكان آلخر نظراً الختالف خواص 

ائبة ذالح التتراوح كمية األم .مياه الري إلى داخل األرض بتسرليتأثر مباشرة بمياه األمطار و حيث
  . سنوياً ٣مليون م ٣٢٨وتقدر كمية  التغذية بحوالي  ، لتر/ملجم١٠٠٠في الهفوف بين 

  



 ٣١

  التكاوين الثانوية الحاملة للماء :ثانيا
  

  التكاوين الرسوبية العميقة: أ
  

  Jauf Formationتكوين الجوف  - ١
جر حجر الرمل وحريني وغيتبع عصر الديفوني السفلى وتتكون طبقاته من صخور الطفل ال  

شمال شرق النفود  ينكشفو. كون تبوكمت فوقويقع  .م٣٠٠ويصل سمكه إلى  ،يتمالجير والدلو
 .ن بكميات متوسطة من الماءيهذا التكو تفظويح، كم١٠٠كشف نمالويبلغ طول . ويمتد حتى األردن

 همياه وملوحة ،يوم/٢م٩٥له  نقوليةويبلغ معامل ال ،منطقة الجوفالمتكون في ل ستغي
  . لتر/مملج١٢٠٠

  
   Khuff Formationتكوين الخف  - ٢

وينكشف  ،لفأساساً من حجر الرمل وحجر الجير والط ويتركبيتبع عصر البرمي العلوي   
الخف طي يغ. م١٧١ربي ويبلغ سمكه حوالي عرع الدعلى طول حزام ضيق يحاذي الحافة الشرقية لل

 – ٢٠٠٠تتراوح نوعية مياهه ما بين    .وسطفي ال العربي تكوين الساق في القصيم وصخور الدرع
  .والقصيم ووادي الدواسر عيةل مياهه في مناطق الدوادمي والقويغوتست ،ةيويعقلتر في ال/ملجم ٣٠٠٠

  
   Jilh Formation تكوين الجلح - ٣

ويمتد  ،يتبع العصر الترياسي ويتكون من األحجار الرملية والطفل وبعض األحجار الجيرية  
ويعلوه  منجورتكوين  الالجلح ويعلو  ،كم١٢ - ٨ بينيتراوح  هضيق عرضشريط يئة منكشفه على ه

 حمنكتشف الجل خترقآبار في مدينة الرياض ت دةحفرت ع .م٣٢٦إلى  جلحاليصل سمك . طفل سدير
  .لتر في القصيم/ملجم ٦٠٠٠إال أن مياهها رديئة حيث بلغت ملوحته أكثر من 

    Dhurmah Formationتكوين ضرماء  - ٤
ي كلما ملر جرحه إلى نتتتغير سحوي األوسط ويتكون من حجر الجير والطفل سيتبع للجورا  

وهو . م٣٧٥كم، ويصل سمك التكوين إلى  ٩٠٠يمتد منكشفه لمسافة . اتجهنا إلى الشمال أو الجنوب
 ةنالمائية الجيدة حينما تسود السح وينويعتبر من التكا ،يقوعلو متكون مرات ويسفل متكون طي

  . الرملية
 ٥٠٠٠ – ٤٠٠ن بيملوحة مياهه  تراوحالزلفى وتوفي وادي الدواسر المتكون يستغل   

  .لتر/ملجم
  

   Sakaka Formation تكوين سكاكا - ٥
 المتكون له .جار رمليةأحاألوسط وهو عبارة عن ) الطباشيري(الكريتاوي يتعبر العصر   

  . يعيتبع التكوين الوسهو أهمية كبيرة في منطقة سكاكا و
  

  Aruma Formationتكوين العرمه  - ٦
. يتبع هذا التكوين العصر الكريتاوي العلوي ويوجد تحت تكوين أم رضه وفوق الوسيع  

ويتكون من الدلوميت  ،كم من وادي الدواسر جنوباً حتى الحدود العراقية١٦٠٠ينكشف لمسافة 
 اتصالالجيدة وهو على  ويناويعتبر من التك. م١٤٢الرمل ويصل سمكه إلى حجر والطفل مع بعض 

تستغل في منطقة حفر الباطن وفي أجزاء وجيدة  العرمة مياه .همن أهميةه ولكنه أقل متكوين أم رضب
  . لتر/ملجم ٢١٠٠ – ٨٥٠تتراوح ملوحة مياهه بين و دنهبرفحة و فيمن المنطقة الشرقية و
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 ٣٦

  )الحرات البركانية( التكاوين المائية في الصخور البركانية : ب
  

البركانية التي  تبالاليحتوي الجزء الغربي من شبه الجزيرة العربية على عدة حقول من ا  
يتكون سطحها  يوالحرات هي المناطق الت. تزامن تكوينها مع تكوين أخدود البحر األحمر االنكساري

دفقات توقد غطت هذه ال. من المصهورات التي خرجت من فوهات البراكين عندما كانت ثائرة
البركانية سطوح المناطق المتاخمة للبراكين بل في كثير من األحيان أمتدت هذه التدفقات إلى مناطق 

مواد وترتبط مساحات المناطق التي تنتشر فيها التدفقات البركانية بكمية ال. بعيدة عن البراكين
  .باالسطح والتركيب الكيميائي لالانحدار المقذوفة من البراكين إضافة إلى طبيعة 

تمتد لمسافة ) انظر الشكل(حرة موزعة على طول الجزء الغربي من المملكة  ١٣يوجد   
ومعظم هذه الحرات ذات تركيب بازلتي . مئات الكيلومترات مثل حره الحره وحره خيبر وحره رهط

ونظرا ألهمية حرة رهط فسوف . ن عدد من الطفوحات البركانية تبلغ ثالثة أو أكثروبعضها يتكون م
  .فيما يلي كمثال لباقي الحرات في المملكةهيدروجيولوجية نناقش خصائصها ال

  
  Harrat Rahatرهط  التكوين المائي في حرة

والطائف كلم من المدينة المنورة شماالً وحتى مكة  ٤٠٠تمتد حره رهط لمسافة تقرب من   
تتكون الحره من أربعة . كم٦٠ويبلغ أقصى عرض لها حوالي  ٢كم١٨٠٠٠وتبلغ مساحتها  ،جنوباً

مليون سنة بالنسبة ألقدمها إلى حوالي  ١١يبلغ أقصى عمر لها حوالي مختلفة والبات ذات سماكات 
  .للطفح الرابع واألخيربالنسبة  سنة ٨٠٠

ن المياه في المسام والفراغات الموجودة في مائية جيدة حيث تخز وينتكا تتعتبر الحرا  
والرواسب  لالباتن ايالصخور والفواصل والشقوق واألجزاء المجواة أضاف إلى السطوح الفاصلة ب

ألودية التي كانت ل الالباة يطتغوالتي تشكل أودية مدفونة تكونت نتيجة  الالباتالموجودة بين وتحت 
  . ات البركانيةموجودة في المناطق المنخفضة حول الفوه

صوره محشبه محصورة والمائية في الحرة من غير محصورة  إلى  وينتختلف نوعية التكا  
 وينتتغذى التكا .صلبة ومتماسكة أو رواسب طينية أو رملية بين الحرات) البات(خور صلوجود  تبعاً

لى الحرة وأما رب مياه األمطار التي تهطل عسالمائية في الحرة بعدة طرق منها مباشر عن طريق ت
السطحي من خالل تحت عن طريق السريان  بطرق غير مباشرة عن طريق تسرب مياه السيول أو

 %٤–٢المائية بحوالي   وينتسرب من مياه األمطار إلى داخل التكاموتقدر نسبة ال. األودية المدفونة
في  نقوليةمعامل البالنسبة للخصائص الهيدرولكية فيتراوح معدل  اأم ،)سنويا ملم١١أي مايقدر ب(

  .٣- ١٠× ٤ – ٣- ١٠×  ١.٤التخزين بين  لبينما يتراوح معام ،يوم/ ٢م ١٣٠ –١٣رة بين حشمال ال
) لتر/ملجم ١٢٠٠يملوحة حوالال(نوعية المياه في الحرة من جيدة في الجنوب والوسط تتغير   

دى السحب الكبير للمياه وقد أ، )لتر/ملجم ٦٠٠٠أكثر من (في منطقة المدينة المنورة ا جد لحةإلى ما
قبل  تحت سطح األرض م١٥بدرجة كبيرة من حوالي  ياتهاإلى زيادة ملوحتها وإلى إنخفاض مستو

السنوية من الحرة بحوالي مرة ونصف عن كمية الضخ  زيدوت ،م اآلن ٥٠سنة إلى أكثر من  ٣٠
  . التغذيةكمية 
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 ٣٨

  في الرواسب الوديانية  التكاوين المائية: ج
  

والمكونة   Drainage Systems تخترق صخور الدرع العربي العديد من أنظمة األودية  
في أودية كبيرة لها مجاري محددة تكونت  صباألودية الفرعية التي تالشعاب ومن عدد كبير من 

لى كبيرة جداً وتختلف مساحات مناطق تجمع تلك األودية من صغيرة إ. على مدى ماليين السنين 
ات الرواسب الوديانية التي تغطي قيعان تلك األودية كامكما تختلف س ة،آالف الكيلومترات المربعتبلغ 

للعصر  التابعةالمفككة  الرواسب الوديانيةتشكل كال من  .من بضع أمتار إلى عشرات األمتار
المشققة والمجواة ) Basement rocks(اضافة الى األجزاء العلوية من صخور القاعدة الرباعي 

 ماقبلهتابعة للعصر الثالثي أو المتماسكة الرسوبية الصخور التكاوين المائية في تلك األودية وبعض ال
  .وعسفان صخلي يةكما في حالة أودوالتي توجد في بعض األحواض الوديانية 

ألودية ة في جبال السروات وتصب مياه اعتوجد مناطق تغذية األودية عادة في مناطق مرتف  
  . اري وسط المملكةصحال مالور ودأو في نف اغرباألحمر أما في البحر 

ومن أهم أودية الدرع العربي التي تصب في البحر األحمر فاطمة وخليص ونعمان ورابغ   
كما . والليث وجيزان وأبها، أما األودية التي تسيل شرقاً فأهمها أودية الرمة، الدواسر، رنيه ضوالحم

  . ا ونساحبالسه واألودية في وسط المملكة ومنها  أودية حنيفة يوجد عدد من 
وسوف نناقش ببعض التفصيل الخصائص الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية لوادي فاطمة   

  .كمثال لغيره من األودية
  

  Wadi Fatima Aquiferالتكوين المائي في وادي فاطمة 
  

وتشمل عدد من األودية الفرعية  ٢كم٤٦٥٠تبلغ مساحة حوض تعريف وادي فاطمة حوالي   
ق وادي بني ضمنطقة الم قربالتي تكون عند التقائها ) انظر الشكل(أهمها وادي اليمانية والشامية 

 )م فوق سطح البحر٢٠٠٠حوالي على ارتفاع (ير، توجد منابع الوادي في المرتفعات العالية مع
كما أن االجزاء الشمالية من الوادي  افي جبال الهد Escarpmentالسحيق الراسي  جرفالمكونة لل

  . تبدأ من حرة رهط
ات المكونة من صخور بركانية متحولة إضافة فتتبع الصخور المحيطة بالوادي لمجموعة عر  

ونة من طمي ورمل وحصى تابعة كوتغطي قيعان األودية رواسب م. إلى تكوين فاطمة المتصدع
يتشكل المتكون  )منطقة السيل الكبير(من الوادي الجزء العلوي في  .للعصر الرباعي مختلفة السمك

ويزيد سمك الرواسب الوديانية ليبلغ  /م٦-٤صخور جرانيتيه مجواه بدرجة كبير يبلغ سمكها من 
منتصف  في م٤الى في منطقة السيل م ٣المشبع من ويتفاوت سمك النطاق  ،في منطقة الجموم م٤٥

كميات التغذية  تبعا الختالفالسمك يتغير  ن هذااوبصفة عامة ف ،م في الجموم٧.٥الوادي و
  .والتصريف

ذلك ك ،حفر تالبواسطة آأو  ايدويتحفر عن طريق اآلبار التي إما أن  جوفيةالمياه التضخ   
إلى السطح، جزء كبير من المياه الجوفيه  هاالتي تصرف مياه) مثل عين الزيماء( بعض العيونتوجد 

سد في منطقة وادي بني عمير لحجز المياه السطحية وتمكينها  قامت الدولة ببناء. إلى البحرسرب يت
   .من تغذية التكوين الجوفي

املة حقة البلتحديد خواص الطعلى بعض آبار الوادي لالعديد من اختبارات الضخ  يتاجر  
في وادي (م يو/ ٢م٧٩٠و ) وادي حوارهفي (يوم / ٢م٩٠يتراوح بين نقوليةللمياه ووجد أن معامل ال

   .٣-٣.٣x١٠ –١-١٠×٢، أما معامل التخزين فيتراوح بين  )ريمبني ع
  ٣مليون م٣٤وقدرت كميات الضخ ب  ٣مليون م٣٤قدر حجم التغذية السنوية للوادي بحوالي   

الباً كلما غيتغير نوع الماء في الوادي وتزداد الملوحة . باستمرار صيتناقأي أن حجم المخزون 
في السيل لتر /ملجم ٥٠٠ة حوالي بائذتكون كمية األمالح ال ثفحي همن فلىاتجهنا إلى األجزاء الس

ونوع ) أسفل الوادي( في الجموم  لتر/ملجم ١٠٠٠٠فإنها تزداد لتبلغ أكثر من ) أعلى الوادي(الكبير 
  . الماء في الغالب كلوريد صوديوم
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 ٤٠

  Desalinated Waterه المياه المحال- ٥
 

دية على تنمية الموارد المائية بكل الوسائل المتاحة لسد حاجة حرصاً من الحكومة السعو  
م وقد قامت ١٩٧٤المواطنين من مياه الشرب فقد تم إنشاء المؤسسة العامة لتحلية مياه البحر عام 

  . الخليج العربيوالبحر األحمر  ليالمؤسسة بإنشاء عدد من محطات التحلية على ساح
ة بأنها تحويل المياه المالحة إياً كان مصدرها إلى مياه عذبة وتعرف عملية تحلية المياه المالح  

ها، ويمكن اختيار الطريقة المناسبة للتحلية بناءاً على عدة منصالحة للشرب بنزع الملوحة الزائدة 
  . الخ.. ائبة في ماء البحر ودرجة الحرارة ومقدار تلوث المياه ذعوامل منها تركيز األمالح ال

  
  -:المالحة  طرق تحلية المياه

  : طريق التقطير الومضي متعدد المراحل  - ١
 Brine Heaterفي هذه الطريقة يمر الماء المالح في مبادل حراري يسمى السخان الملحي   

متتالية ذات ضغوط مختلفة فتتحول المياه  غرفحيث يسخن الماء داخل أنابيب ثم يمرر على عدة 
ومن  هإلى وحدة لتكثيفامرار بخار الماء الناتج بعد ذلك م يت ،األمالح وخال منإلى بخار ماء ساخن 

  . ي من االمالح الخالثم جمعه في خزانات للماء المقطر 
  
  :طريقة التناضح العكسي  - ٢

مد هذه الطريقة على ظاهرة الضغط األسموزي في األغشية الرقيقة حيث يتم استخدام تعت  
ي وماء البحر على لحمحلول م غطلهواء ثم يضمفرغة من ا قيقةر فايأغشيه شبه منفذة رقيقة وال

رب األمالح من ماء البحر إلى المحلول سللضغط األسموزي حيث تت نعكاسا ثفيحد ءشاغجانبي ال
فيزداد تركيز األمالح في المحلول المحلي ويتخلص ماء البحر من األمالح الذائبة فيه وبصبح لحي الم

  .صالح للشرب بنقياً وعذ
   
  : ر والتكثيف طريقة التبخي - ٣

عها تعتمد على التبخير والتكثيف بالتقطير ومنها  يهناك عدة طرق يمكن استخدامها وجم  
ات ذات األنابيب الرأسية والتقطير متعدد التأثير أو متعدد المراحل والتقطير بخرالتقطير باستخدام الم

  . بطريقة البخار المضغوط
  
  :الفرز الغشائي الكهربائي  - ٤

 مصعدة إلى اللبالسا ناتويالفرز الغشائي الكهربائي على ظاهرة انجذاب األ تعتمد طريقة  
تنكون وحدة . في الخلية الكهربية) القطب السالب(واأليونات الموجبة إلى المهبط ) القطب الموجب(

ار األيوني يالفرز الغشائي الكهربي من خلية كهربية مزودة بنوعين من األغشية تعرف بأغشية االخت
عند مرور التيار  .وناتنيأن أحد هذه األغشية يسمح بمرور الكاتيونات والغشاء الثاني يسمح اإلنتيجة 

الى المهبط واألنيونات الى المصعد ويصبح الماء خاليا من جذب الكاتيونات نر الخلية تبالكهربائي ع
  .تهلتي تسبب ملوحاأليونات ا

  
  :محطات التحلية في المملكة

على الساحل الغربي وثالثة  ١١ة بالمملكة أربعة عشرة محطة منها يبلغ عدد محطات التحلي  
من أهم محطات الساحل الغربي محطة جدة، الشعيبة وينبع ومن أهم محطات الساحل  ،على الشرقي

م أكثر ١٩٩٨عام المنتجة المياه المحالة  يةكم تبلغ. )أنظر الجدول( الشرقي محطة الخبر والجبيل
  .٣مليون م ٧٤٠من 

  
  : المياه في المملكة  ليةا يلي وصف لبعض المحطات الرئيسية لتحمفي   
م كمرحلة أولى ثم أضيفت إليها ثالث مراحل ١٩٧٠إنشئت عام :  المياه في جدة ليةمحطة تح -

  .يومياً  ٣ألف م ٢٨٢أخرى ليبلغ اإلنتاج أكثر من 
ألف  ٢٨.٤إنتاجية  م بطاقة١٩٧٤نفذت المرحلة االولى منها عام  : الماء في الخبر ليةمحطة تح -

 . ٣ألف م٢٢٧ثم نفذت بعدها مرحلتين ليبلع اإلنتاج ، ٣م



 ٤١

مملكة ويبلغ إنتاجها وتعتبر من أضخم المحطات في ال: الماء المالح في الجبيل ليةمحطة تح -
 . يومياً ٣مليون م ١.١حوالي 

 . ٣ألف م ١٤٨وتنتج حوالي :  )إلمداد المدينة المنورة( الماء المالح في ينبع ليةمحطة تح -
ألف  ١٨٢غ إنتاجها حوالي لويب: ) إلمداد مكة المكرمة(  عيبةشالماء المالح في ال ليةمحطة تح -

 . يومياً ٣م
 .يومياً ٣ألف م ٣٣٤وتنتج حوال : الماء المالح في الخفجي  ليةمحطة تح -

  
  

  الصرف المعالجةمياه  - ٦
  

أهمية قصوى بالنظر لما تعانيـه  تعتبر اعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في المملكة ذات   
يمكن االستفادة من الميـاه المعالجـة فـي مجـاالت     . البالد من ندرة وشح في مصادر المياه األخرى

  . مختلفة مثل الري والصناعة والتبريد وري الحدائق العامة
مـن  % ٤٠-٣٠ان شبكات الصرف الصحي في مدن المملكة ال تغطي في الغالب اكثر من   

اضافة الى ذلـك  %. ٦٥مدن، ما عدا المنطقة الشرقية حيث تصل تلك النسبة الى حوالي مساحة تلك ال
يقـدر حجـم   . يعاد استخدامه في الـري ) فقط%١٦حوالي (فان جزء صغير من كمية المياه المعالجة 

  .  فقط% ٤٠-٣٠يوميا، تتم المعالجة الثالثية لما نسبته  ٣مليون م١.٣المياه المعالجة حاليا ب
  

  
  Dams in the Kingdomدود في المملكة الس - ٧

  
أنشأت الدولة العديد من السدود الكبيرة والصغيرة على مجاري األودية وذلك إما بغرض   

تخزين الماء خلفها أو لدرء خطر الفيضانات على المدن والقرى أو لزيادة  المخزون الجوفي عن 
  . طريق تسرب الماء السطحي

  : بنائها إلى وتقسم أنواع السدود حسب طريقة 
 . عبارة عن عقوم ترابية أو من الحجارة وهي أبسط األنواع:  سدود ترابية - ١
مشيدة من الخرسانة وهي ذات شكل مثلث المقطع وهي إما مستقيمة أو طفيفة :  سدود خرسانية - ٢

 . اإلنحناء
يتم إنشاؤها من الصخور بجميع أحجامها وتبنى في المناطق التي تكثر بها : سدود ركامية  - ٣

الصخور المالئمة وال تتوفر بها التربة الالزمة إلنشاء السدود الترابية، وحيث تكون كلفة السدود 
 .الخرسانية باهظة

 : وعادة ما يسبق انشاء السدود اجراء دراسات تشمل    
 .الغاية أو الهدف من إنشاء السد - ١
 . الدراسات االقتصادية  - ٢
 . دراسات منطقة حوض التخزين جيولوجياً - ٣
 . راسات هيدرولوجية  وهيدروجيولوجية للمنقطةإجراء د - ٤
  

  : نذكر فيما يلي نبذة عن أهم السدود في المملكة  
كم جنوب غرب بيشة، وهو أكبر سد في المملكـة،   ٣ويوجد على بعد حوالي : سد وادي بيشة -١ 

من أغراض بنائه حماية مدينـة  . ٣مليون م٣٢٥، وأقصى حجم الستيعابهة ٢كم ٧٦٠٠مساحة حوضه 
يشة والقرى المحيطة بها من الفيضنات كما يساعد على اختزان المـاء السـطحي لغـرض الـري     ب

  . والشرب وزيادة التسرب السطحي إلى باطن األرض
  
وتصل سعته  ٢كم ١١٠٠في أسفل وادي جيزان وتبلغ مساحة حوضه : سد وادي جيزان - ٢

ته في تنظيم تدفق الماء السطحي ، وهو مبني من الخرسانة وتكمن أهمي٣مليون م ٧١التخزينية إلى 
  .في الوادي ولحماية المدن والقرى أسفل الوادي من خطر الغرق

   



 ٤٢

 ٢.٤وسعته التخزينية  ٢كم ٥٨.٥يوجد غرب مدينة أبها وتبلغ مساحة حوضه : سد وادي أبها - ٣
  . ٣مليون م

   
 ٣مليون م ٨٥ية م، بينما تبلغ سعته التخزين ٦٠م وارتفاع ٢٥٠ويبلغ طوله : سد وادي نجران - ٤

  . ٢كم ٤٥٠٠وتبلغ مساحة الحوض 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٣

  لدراسات والمشروعات المائية في المملكةا - ٨
  

أدى تزايد حاجة اإلنسان إلى تأمين وتوفير مياه الشرب و الزراعة إلى تطوير وتنمية ما لديه   
وقد . ولدرء أخطار فصول وسنوات الجفافة والمقبلة من مصادر للمياه لتأمين احتياجاته الحاضر

من بلد آلخر حسب الحاجة إليه ومدى توفر المياه اختلفت درجة تطوير وتحسين مصادر المياه 
المتطلبات، كما اختلفت أساليب تلك التنمية من عصر آلخر تبعاً للتطور الذي  تغطيةقدراتها على و

  .ر مصادر الماءصاحب الوسائل التي تم بها تحسين وتطوي
وقد قام اإلنسان في الجزيرة العربية منذ القدم بتشييد السدود والحواجز في بعض المواقع   

لحجز الماء كما شيد الصهاريج وشق القنوات مسافات طويلة الستغالل ماء العيون أو الماء الجوفي 
  . في األودية، كما حفر اآلبار بأقطار وأعماق مختلفة

منذ عهد الملك عبد العزيز  في المملكة يولوجية والدراسات المائيةبدأت المسوحات الج  
هـ بعثة فنية من الواليات المتحدة األمريكية للقيام بمسح ١٣٧٩يرحمه اهللا حيث استقدم في عام 

المنطقة الغربية  الىبزيارات استطالعية البعثة شامل للمياه وإمكانيات الزراعة وتطورها، حيث قامت 
  . اءوالخرج واإلحس

وبدأت دراسات تنمية وتطوير موارد المياه في المملكة على أسس علمية حديثة في عام   
وذلك بناءاً على طبيعة ) لكشأنظر ال(هـ  بعد أن تم تقسيم المملكة إلى ثمان مناطق ١٣٨٣

للتكاوين الخصائص الجيولوجية  اسةردوخصائص كل منطقة من المناطق والهدف من ذلك هو 
  . الل األمثلغه والوقوف على إمكانية استغاللها االستالحاملة للميا

بهدف شامل لهذه المناطق عاقد مع العديد من الشركات االستشارية لعمل مسح توقد تم ال  
  . المائية الموجودة بها وتحديد إمكاناتها المائية وينعلى التكاتعرف ال

المملكة ومدت األنابيب  من قامت الوزارة بحفر عدد كبير من اآلبار في مناطق مختلفةكما   
المناخ عناصر لقياس  وجيةكما جرى إنشاء العديد من المحطات الهيدرول ،إليصال المياه إلى المدن

  . في الرياضوالكهرباء في قوائم وترسل شهرياً لوزارة المياه  عناصرالمختلفة حيث تسجل تلك ال
في أودية الدرع العربي وتولت  كذلك قامت الوزارة بدراسة جدوى إنشاء العديد من السدود  

  .اضافة الى انشاء محطات لتحلية الماء المالح إنشاء العديد من هذه السدود
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  الخطة الوطنية للمياه في المملكة - ٩
  

أدى زيادة عدد السكان وقدوم العديد من الوافدين من خارج المملكة نتيجة للتطور االقتصادي   
البالد إلى زيادة الطلب على الماء لألغراض المختلفة في مقابل شح الموارد مما تطلب  والعمراني في

  .من قبل القطاعات المختلفة الماء  ىمعه تحديد تلك الموارد ومن ناحية أخرى حصر الطلب  عل
  

  :األهداف 
تخطيط و تعقلدعي الضرورة المحافظة على الموارد المائية المتاحة وتنميتها واستغاللها بستت  

من ثم إعداد موازنات بين حاليا ووالعمل على اكتشاف موارد جديدة تساهم في زيادة ما هو متاح 
تم اكتشافه ووضعه موضع االستغالل مستقبالً وبين االستخدامات الحالية يالموارد الحالية وما 

في ضوء توقعات  واالحتياجات المستقبلية المتنامية وبالتالي وضع سياسات ألولويات استعمال المياه
معدالت النمو في مختلف القطاعات وبالتالي وضع القوانين واللوائح التنفيذية لتنظيم عملية استغالل 
واستخدام الموارد المائية بعد تكوين جهاز تنفيذي قادر على إنجاح تلك السياسة المائية وتقييم اللوائح 

كما ينبغي  وظروف المصادر المائية،بين فترة وأخرى لمواكبة التطور في احتياجات القطاعات 
  .توعية السكان بأهمية ترشيد استهالك المياه

  
  :العناصر األساسية لألهداف

  :تتضمن الخطة الوطنية للمياه عنصرين أساسيين وهما  
ماء الصرف - مياه التحلية- المياه الجوفية-ويشمل المياه السطحية: )العرض(الموارد المائية  - ١

وفرة من هذه المصادر تحتاج الى تقييم شامل لمعرفة خصائصها الكميات المت .المعالج
وأماكن توزيعها الجغرافي، إضافة الى معرفة الكميات المتوقع توفرها مستقبال عن طريق 

  .الحقلية ومراجعة الدراسات السابقةأجراء الدراسات 
  

والصناعة ومجاالت  الزراعة - كالبلدية  ويشمل المجاالت المختلفة: الطلب أو االحتياجات  -٢   
وهذا يتطلب إجراء مسح لمعرفة حاجة السكان في المدن والقرى للماء إضافة الى حجم  .أخرى

 الطلب الحالي في الزراعة وسقيا الحيوانات والصناعة ثم التنبؤ باالحتياجات خالل السنوات القادمة
  ).سنة١٠٠او ٥٠او ١٠إما بعد(

  :السياسة المائية
مائية المناسبة للمياه في إطار النمو االجتماعي واالقتصادي وفي ضوء يتم وضع السياسات ال  

إطار األهداف واألولويات التي تقرها الدولة لتنبثق  يالشريعة اإلسالمية والتقاليد المتعارف عليها وف
عن هذه السياسات األنظمة واللوائح التي تنظم استعماالت المياه في األغراض المختلفة دون إرباك أو 

وتستهدف الخطة الوطنية ترشيد وتوعية المواطنين بمختلف  .ل قطاع ينمو على حساب قطاع آخرجع
  .الطرق واألساليب على استخدام واستغالل المياه بطريقة اقتصادية سليمة 

ويمكن أن تشمل سياسة استخدام المياه تطبيق طريقة معينة تؤدي الى االقتصاد في استعمال   
مثل إيجاد وسائل جديدة لري المزروعات باستخدام التنقيط والرذاذ، وكذلك الماء والمحافظة عليها 

وإجراء  ،نظام تطبيق إعادة استخدام الماء في الصناعة للتبريد أو للري بعد معالجتها بطريقة جيده
  .لمحافظة على الماء وتحسين وسائل الفائض واالستفادة منهبغية ابحوث مختلفة 

  
  :نظام المياه

بناءا على كمية  التفسيرية هائحوسياسات العامة للماء ينبغي إعداد نظام الماء ولبعد وضع ال  
رف العام، هذا لعالعرض والطلب في ظل سياسة معلومة تتبع من الشريعة اإلسالمية والتقاليد وا

، مصالح المياه هالنظام ينظم العالقة بين الجهات المختلفة مثل عالقة الدولة والجمهور، الجار وجار
  .وهكذا والمزارع وجاره المواطنين والمزارع والحفارو
  

  :الجهاز التنفيذي لخطة المياه
تنفيذ سياسة  ىلكي يتم تنفيذ هذا النظام بطريقة جيدة يجب تكوين جهاز تنفيذي فعال قادر عل  

يه لالستمرار في استنباط واكتشاف نوهذا الجهاز يجب أن يحوي كوادر ف .المياه وأنظمتها ولوائحها
وارد جديدة أو طرق ووسائل حديثة لزيادة مصادر الماء من جهة واالقتصاد في استخدامه من جهة م
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من كوادر من المختصين في الفقه والقانون لتطبيق السياسات واألنظمة المائية ضأخرى ويجب أن يت
وينبغي  .ذوالنظر في إعادة صياغة بعض فقراتها واستبدالها بفقرات أخرى اكثر مالئمة وقابلة للتنفي

أن يؤخذ في الحسبان أن تكون هذه القوانين والخطط مرنة وقابلة للتغيير والتطويرحسب الظروف 
  .المستقبلية


