جهود هيئة الري والصرف
وخططها لتوفري مياه الري من املصادر املختلفة

إعداد :
م /خليفة عبداهلل الكويتي
مدير قسم المياه والتربة بالهيئة

اململكة العربية السعودية
ورقة عمل مقدمة من وزارة الزراعة – هيئة الري والصرف باألحساء
لندوة منتدى بومخسني الثقايف
 5345/55/51هـ

ملخـص :
يعترب مشروع الري والصرف باألحساء – الذي بدأ تشغيله عام 5795م – واحد ًا مـن
مشاريع الري الرائدة اليت نفـذتها وزارة الزراعـة وامليـاه باململكـة العربيـة السـعودية
بهدف النهوض مبمارسات الري وطرق الصرف يف واحة األحساء  ،اليت اشتهرت منذ القـدم
بزراعة النخيل وإنتاج التمور..وخيدم املشروع حالياً عدداً من احليازات الزراعيـة يصـل
إىل أكثر من ( )03222حيازة مبسـاحة حـوال ( )0022هكتـار .ويف ظـل اتسـاع دائـرة
املستفيدين مـن امليـاه لكافـة األضـراض وحمدوديـة مصـادر امليـاه ايوفيـة وضـرورة
احملافظة عليها ،انتهجت إدارة اهليئة لتوفري ميـاه الـري للزراعـات القائمـة إسـااتيجية
تعتمد على تنمية مصـادر امليـاه ضـري التقليديـة املتاحـة وتوظيفهـا للـري إىل جانـ
حتسني إدارة املياه وترشيد استخدامها .وتشكل مصادر املياه ضـري التقليديـة حاليـاً (
صرف زراع وصـرف صـ معـا ) حـوال  %63مـن إاـال ميـاه الـري املسـتخدمة
ويتوقع أن تصل كمياتها مستقبالً إىل حوال  142ألف ما مكعـ يوميـاً مـن ميـاه
الصرف الص املعاية ثالثياً و 522ألف مـا مكعـ مـن ميـاه الصـرف الزراعـ اات
النوعية املناسبة .مما سيمكن اهليئة من تقليل ضخها مـن امليـاه ايوفيـة أو إيقافـه.
كما ستتوفر كميات من مياه الري للتوسع الزراع وحتقيق تنمية زراعية مستدامة
باملنطقة.
تتناول هذه الورقة ايهود اليت بـذلت لتنميـة وتـوفري مصـادر امليـاه ضـري التقليديـة
والتوسع يف االستفادة منها والتخطـي ححالهلـا تـدرجيياً كمصـادر رئيسـة بديلـة
للمياه ايوفية اليت يزداد الطل عليها للشرب واالستخدامات املنزلية.

 - 5مصا در املياه املستغلة ألضراض الري باملشروع-:

يستخدم املشروع ألضراض الري حالياً مصادر متعددة تقليدية وضـري تقليديـة بلغـت كميتهـا خـالل
عام 0227م حوال 726600مليون ما مكع  ) % 46( ،منها مياه جوفية من اآلبار ( ) % 32ميـاه صـرف زراعـ معـاد
استخدامها و ( ) %03مياه صرف ص معاية ثالثياً.

- 0تطور مصادر مياه الري باملشروع
تعزيزاً لدور الوزارة وخططها يف احملافظة على مكتسبات التنمية الزراعية واستدامتها
باألحساء ،تنتهج اهليئة إسااتيجية تقوم على التوسع يف االستفادة من مصادر املياه ضري
التقليدية كمياه الصرف الزراع ومياه الصرف الص املعاية وإحالهلا كمصادر رئيسية
مستقبلية ألضراض الري بدالً عن املياه ايوفية اليت يزداد الطل عليها الستخدامات البلدية
واملنزلية .وتقوم اهليئة يف مشروعها باألحساء منذ عام 5770م باستغالل مياه الصرف الزراع يف
الري ويف جمال االستفادة من مياه املعاية ثالثياً املستخدمة للري باملشروع وصلت كميتها يف
عام 0227م إىل حوال 00مليون م 4لاتفع نسبة املصادر ضري التقليدية باملشروع إىل حوال  %63من
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إاال مياه الري املستخدمة بعد أن كان املشروع يعتمد اعتماداً كامالً على املياه ايوفية.
ويوضح الشكل رقم (  ) 3كمية مصادر املشروع املختلفة من 0227-5702م كما يوضح
الشكل رقم (  ) 1تطور مصادر الري املختلفة باملشروع ونسبها املئوية.

24%

4991م

4941م
39%

37%

4009م

المياه الجوفية

4006م

صرف زراعي

صرف صحي

4001م

شكل رقم ( )5تطور مصادر مياه الري باملشروع

 -4مياه الصرف الزراع املعاد استخدامها يف الري
سبق البدء يف إعادة استخدام مياه الصرف الزراع للري دراسات جدوى فنية أجرتها الوزارة
( 5799-5793م) بواســطة معهــد ليختــوايز األملــان مبركــز األحبــا
خــالل الســنوات
الزراعية باهلفوف [ ]1وقامت أيضاً هيئة الري والصرف بدراسة جدوى فنية يف عام 5702م ( دراسة ب
ر ج م الفرنسية ) حيث جرب استخدام مياه الصـرف الزراعـ لزراعـة بعـا احملاصـيل يف مزرعـة
جتريبية ملدة مومسني زراعيني .وأشارت نتائج تلك الدراسات إىل إمكانية استخدام مياه الصرف
الزراع لزراعة احملاصيل املقاومة للملوحة – كالربسيم – الباميا -الطماطم ،وأوصت باستخدام
مياه الصرف الزراع بعد خلطها بامليـاه ايوفيـة يف املنـاطق الزراعيـة القائمـة واسـتخدام ميـاه
الصرف الزراع بعد خلطها باملياه ايوفية يف مناطق التوسع الزراع [ .]6بدأت هيئة الري والصرف
منذ عام 5702م بوضع مضخات صغرية على املصارف وضخ مياهها وخلطها مـع ميـاه العيـون .ويف
عام 5770م وعلى إثر تناقص حصة املشروع من مياه ايوفية مت إنشاء مشروع إعادة استخدام مياه
الصرف الزراع بطاقة قصوى قدرها حوال (  522ألف م/ 4يوم) تضـخ مـن املصـرف الرئيسـ د( 5-
نقطة الكيلو  ) 01إىل القناة الرئيسية ف 5-لتخل مـع املصـادر األخـرى بنسـ خلـ مناسـبة
حب يث تكون درجة ملوحة مياه الري املخلوطة اليت توزع للمزارعني يف حدود  0122مليجرام /اللا
وه مناسبة لري احملاصيل السائدة وخاصة النخيل والربسيم[.]9
 -3مياه الصرف الص املعاية
يف ضوء زيادة الضغ على املياه ايوفية وتناقص خمزونها اكتسـبت امليـاه العادمـة وخاصـة
املعاية أهمية كبرية كمصدر مهم يعـول عليـه مسـتقبالً كبـديل للميـاه
مياه الصرف الص
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ايوفية يف األضراض الزراعية والصناعية والافيهية .حيث يقدر بأن ما يزيد عن  %62من امليـاه الداخلـة
للمنازل يعود حملطات املعاية كصرف ص  .وبشكل عام فإن معاية مياه الصرف الص ضرورة
حضـارية ال ضنـى عنهـا ،فهـ حتـاف علـى الصـ ة والبيئـة العامـة مـن التلـو وتـوفر مصـدر مــائ
لالستخدامات املختلفة اليت تناس تلك النوعية من املياه .وقد جاء األمـر السـام رقـم م 6/وتـاريخ 0/ 54
 5305/هـ القاض باملوافقة على نظام مياه الصرف الص املعاية واستخداماتها مؤكداً على الك.
بدأ استخدام مياه الصرف الص املعاية ثالثياً مبشروع الري والصرف مـن حمطـة أرامكـو يف
(  )3222ما مكع يوم .ثم تل الك يف عام 0224م البدء يف االستفادة من
عام 5709م بكمية حوال
مياه الصرف الص املعاية ثالثياً من حمطة اهلفوف حيث قامت اهليئة بإنشاء حمطة ضـخ وخـ نقـل
املياه بطاقة  052ألف م 4يومي ًا من حمطـة املعايـة بـاهلفوف إىل قنـوات املشـروع ووصـلت كميـة ميـاه
الصرف الص املعاية ثالثياً اليت يستقبلها املشروع حالياً (0227م) إىل حوال  00650مليون ما مكع
حوال ( 65222م/4يوم ) من حمطيت اهلفوف و أرامكو ويتوقع أن ترتفع مستقبالً بعـد قيـام وزارة امليـاه
باستكمال تنفيذ تطوير ايع حمطات املعايـة باألحسـاء وتنفيـذ شـبكات وخطـوق نقـل امليـاه
املعاية.

 -1جهود اهليئة للتوسع يف استخدام مصادر املياه ضري التقليدية

مــن خــالل إســااجتية اهليئــة للتوســع يف اســتخدام مصــادر امليــاه ضــري التقليديــة وإحالهلــا تــدرجيي ًا
كمصادر مستقبلية رئيسة للري بديلة للمياه ايوفية ،قامت اهليئة بوضع اخلطـ وإجـراء الدراسـات الفنيـة
ودراسات ايدوى لتنفيذ مشاريع االستفادة من املصادر ضري التقليدية يف الـري مـع األخـذ يف االعتبـار ايوانـ
البيئية واآلثار احملتملة لتلك املشاريع على الابة واملزروعات للعمل علـى احلـد منهـا وتالفيهـا .وفيمـا خيـص
تنفيذ مشاريع نقل مياه الصرف الص املعاية من حمطات املعاية إىل قنوات ومرافـق املشـروع يـتم التنسـيق
يف الك مع وزارة املياه حتى يتزامن تنفيذ مشاريع تطوير احملطات ورفع مستوى املعاية فيهـا مـع تنفيـذ اهليئـة
ملشاريع ضخ املياه ونقلها إىل قنوات املشروع .وتـتلخص جهـود اهليئـة يف تطـوير مصـادر امليـاه ضـري التقليديـة
واالستفادة منها باملشروع يف اآلت :

( أ ) مشاريع منفذة.

 مشروع إعادة استخدام مياه الصرف الزراع ألضراض الري بطاقة تصميمية 522ألف م/ 4يوممت وتشغيله عام 5770م.
 مشروع نقل مياه الصرف الص املعاية من حمطة اهلفوف واملربز إىل قنوات ومرافق املشروعبطاقة تصميمية 052ألف م/ 4يوم مت تنفيذه عام 0224م.
 مشروع نقل مياه الصرف الص املعاية من حمطيت العيون والعمران إىل قنوات املشروعبطاقة تصميمية 92ألف م/4يوم.
 مشروع نقل مياه الصرف الص املعاية من حمطة ايار ودية إىل مرافق مشروع الت سنيالزراع بالقطيف بطاقة تصميمية 92ألف م/4يوم.

( ب ) املشاريع املستقبلية -:

جاري العمل على ترسية مشروع جل املياه املعاية ثالثياً من حمطة املعاية باخلرب إىل املشروع
باألحساء بطاقة إنتاجية تصل إىل  502ألف م /4اليوم .

( ج ) مراقبة جودة مياه الري -:

حرصاً من اهليئة على تأمني مياه الري الزراعية النوعية املعتمدة حس املواصفات السعودية – مرفق -
(املعايري القياسية املشاق توفرها يف مياه الصرف الص ية املعاية ) قامت اهليئة بإنشاء العديد من املختربات و
بتنفيذ برامج متميزة ملراقبة جودة املياه وفق اآلت -:
 إنشاء خمترب مركزي بإمكانات فنية متميزة باملشروع وكذلك يف كل من حمطاتالضخ باهلفوف والعيون والعمران و القطيف.
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 تأهيل الفنيني باملختربات تأهيالً عالياً يف داخل اململكة وخارجها بالتعاون مع منظمةاألضذية والزراعة الدولية الفاو.

( د ) الربامج التوعوية واحرشادية -:

املعايـة وكيفيـة

 تنفيذ برامج إرشادية للمزارعني للتعريف مبياه الصرف الصـالتعامل معها
عن طريق إلقاء حماضرات فنية يف مراكز جتمع املزارعني.
 تنفيــذ دورات تدريبيــة للمهندســني والفــنني ومشــغل توزيــع امليــاه عــن كيفيــةالتعامل مع مياه الصرف الص املعاية واستخدامها.
 إعداد وتوزيع نشرات إرشادية واملشاركة يف املعارض الزراعية واملـؤررات والنـدواتاحمللية و اخلارجية.

إن تنفيذ املشروع حبد ااته يعترب نقله حضا رية  ،ومزاولة مهامه وفعالياته ونشاطاته يف ضوء مـا أتتـيح
له من إمكانيات ساعد بشكل كبري يف احملافظة على الواحة  ،والواقع أن املشروع ما كان لـه أن يـتمكن
من حتقيق الك لوال توفيق اهلل  ،ثم دعم حكومتنا الرشيدة يف هذا العهد الزاهر حتت ظل قيـادة خـادم احلـرمني
الشريفني وول عهده األمني حفظهما اهلل .

املراجع
[ -]5بيانات وتقارير عن مصادر املياه املستغلة للري  -قسم املياه والابة  -هيئة الري والصرف.
[ -]0وزارة الزراعة واملياه – " الدراسات والتصميمات اهلندسية خلطة إعادة استخدام مياه الصرف الص املنقاة مبنطقـة
الدمام وإمكانية استعماهلا للري باألحسـاء " مكتـ اخلـدمات االستشـارية السـعودي – سـعودي كونسـلت –
التقرير النهائ 5353هـ .
[ -]4الكوييت ،خ.ع  ،سيد أمحـد " الرصـد اهليـدروجيولوج لتكـوين النيـوجني ضـمن نطـاق مشـروع الـري والصـرف
ص.65-31 .
باألحساء" مؤرر اخلليج السادس للمياه ،الرياض0224،م ،
[ -]3وزارة املياه " .االستهالك املائ واالحتياجات املائية لعشرين سنة قادمة مب افظة األحساء" .تقرير0224 ،م
[Re-utilization of drainage water in Al-Hassa Oasis .B.R.G.M 1980.-]1
[-]6ب ر ج م " دراسة إعادة استخدام مياه الصرف الزراع للري باألحساء" التقرير النهائ مقدم هليئة الـري والصـرف ،عـام
5702م.
[-]9الكوييت ،خ .ع ،سيد أمحد ،ص.م وأبو زيد .ع.خ ،وآخـرون 5779م" ،جتربـة هيئـة الـري والصـرف باألحسـاء يف جمـال
استخدام مياه الصرف الزراع للري"الندوة الندوة السعودية األوىل للعلوم الزراعية -جامعة امللـك سـعود-الريـاض
5359هـ.
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