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 : 1تقديم :
منذ أنشاء املشروع عام 1791م وهو يستمد مياه الري اليت يوفرها للمزارعني من عيون
طبيعية (  23عني ) حتى توقفت تلك العيون وكان آخرها عني اجلوهرية (1771م )  ,ويرجع
السبب الرئيسي لنضوب عيون األحساء إىل السحب اجلائر من التكوين املغذي هلا (النيوجني )
مبعدالت فاقت حد السحب اآلمن بأكثر من  . %05ويشكل تكوين النيوجني احمللي املصدر
الرئيسي لتغذية حمافظة األحساء مبعظم احتياجاتها سواء ألغراض الري أو الشرب حيث يوفر
حوالي  %75من احتياجات املنطقة  ,وقد أشارت دراسات سابقة ( ب  .ر.ج .م 1799م) أجرتها وزارة
الزراعة واملياه ( آنذاك ) لتقييم املياه اجلوفية مبحافظة األحساء وخلصت نتائجها إىل اآلتي.:
 -1اإلمكانيات املائية للمياه اجلوفية حمدودة يف مجيع التكوينات  ,وهي مستغلة بالكامل
عن طريق السحب القائم وقت الدراسة وأن كمية التغذية السنوية للمياه اجلوفية تعادل ذلك
السحب وأن أي زيادة يف السحب عن املعدل الذي كان قائماً آنذاك سيؤدي إىل اخنفاض املناسيب
 -3الستمرار التوازن املائي جيب أن ال يزيد السحب من املياه اجلوفية عن معدله وقت الدراسة
املقدر حبوالي  151130م/2ث (217مليون م/2سنوياً) وهو حد السحب اآلمن للمياه اجلوفية
بالواحة.
 -2يف حالة جتاوز السحب العام للحد اآلمن املذكور حبوالي  %35فإن ذلك سيؤدي إىل اخنفاض
املناسيب وبالتالي توقف التدفق الطبيعي للعيون  ,ويف حالة استمراره ألكثر من ذلك سيؤدي إىل
جفاف العيون ونضوبها .
 -4حددت الدراسة حصص السحب من املياه اجلوفية كما يلي :
 911م/2ث (حوالي  334مليون م/2سنوياً) ملشروع الري والصرف .
 310م/2ث ( حوالي  97مليون م/ 2سنوياً)  .لآلبار اخلاصة .
 51030م/2ث (حوالي  1110مليون م/2سنوياً)  .ألغراض الشرب .
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ومع تزايد الطلب على املياه بكافة القطاعاات واالخنفااض الكابيف يف مناسايب طابقيت أم
الرضمة واخلرب ازداد الضغط يف السنوات األخيفة على تكوين النيوجني وترتب على ذلك اخنفاض
كبيف يف حصة مشروع الري والصرف من  911م/2ث إىل أن وصلت حالياً 1م/2ث  ,يقابله ارتفاع
يف حصة األهالي واجلهات احلكومية األخرى من حوالي  2م/2ث إىل حوالي  13م/2ث ( احلمني
1719م ) وهو ما يعادل أكثر من  %15من السحب العام من هاذا التكاوين  ,وأصاب الاتحكم يف
التكوين سلباً وإجياباً بنسبة أكثر مان  %15يتوقاف علاى رارسااتهم  .ويوضا الشاكل رقام ()2
املأخوذ من مناسيب املياه األدناى يف اآلباار (أي املناسايب أننااء الضا ) إنار ازديااد الساحب وبالتاالي
اخنفاااض املناساايب علااى اآلبااار بالواحااة  .حيااث يتوقااع مااع اسااتمرار معاادالت االخنفاااض احلاليااة
للمناساايب نضااوب عاادد كاابيف ماان اآلبااار إضااافة إىل االخنفاااض املسااتمر يف عمااق سااحب املياااه
وبالتالي زيادة تكلفة ضخها إىل سط األرض .
وملواجهة نقص حصة املشاروع مان ميااه الاري انتهجات اهليةاة ويف وقات مبكار إساااتيجية
تهاادف إىل تااوفيف مياااه الااري ملزارعااي املشااروع تعتمااد علااى تنويااع املصااادر والتحااول التاادرجيي ماان
استخدام املياه اجلوفية إىل استخدام مصادر غيف جوفية تتمثل يف مياه الصرف الزراعاي و الصاحي
املعاجل نالنياً
 -1مصادر مياه الري باملشروع:
 - 1 1املياه اجلوفية :
بلغت كمية املياه اجلوفياة املساتخدمة حالياا باملشاروع حاوالي (  22ملياون م / 2السانة )
مبااا يعااادل (  1م /2ث ) يااتم ضااخها ماان (  41بةاار ) حمفااورة علااى تكااوين النيااوجني يااااو
أعماقهاااا مااان (  135 – 15م ) ويوضا ا الشاااكل رقااام  ( 1كمياااة امليااااه اجلوفياااة املساااتهلكة
باملشروع للفاة من 3557 -1794م).
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شكل رقم ( ) 1كمية املياه اجلوفية اليت وفرها املشروع مباليني األمتار املكعبة للفاة من عام
3557 -1794م

 - 3 1مياه الصرف الزراعي :
بلغات كمياة امليااه املتدفقااة يف مصاريف املشاروع الرئيساايني د,1د 3خاالل عاام 3557م (حااوالي
 7519مليون م )2وه ي خليط من نواتج عملياات الاري والصارف الساطحي وميااه األمطاار لعماوم
الواحة إضافة إىل نواتج مياه الصرف الصحي من حمطات املعاجلة.
وقاماات هيةااة الااري والصاارف منااذ عااام 1413هااا ( 1773م) بتنفيااذ وتشااغيل مشااروع إعااادة
استخدام مياه الصرف الزراعي ألغراض الري الذي يتي ض ونقل حوالي  155ألاف م / 2ياوم
ماان مياااه الصاارف الزراعااي لااتخلط مااع املصااادر األخاارى يف قنااوات الااري  .وبلغاات كميااة مياااه
الصرف الزراعي اليت استخدمها املشروع للري يف عام 3557م حوالي  43ملياون م 110( 2ألاف
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م/2ياوم) .ويوضا الشااكل رقاام (  ) 3كميااات ميااه الصاارف الزراعااي الاايت أعيااد اسااتخدامها
ألغراض الري للفاة من 3555م3557 -م .

شكل رقم (  ) 3كمية مياه الصرف الزراعي املستخدمة باملشروع من عام 3557 -3555م

 2 -1مياه الصرف الصحي املعاجلة نالنياً:
o

بلغاات كميااة مياااه الصاارف الصااحي املعاجلااة نالني ااً املسااتخدمة للااري مبشااروع الااري
والصرف بعاد تشاغيل امل رحلاة الثالنياة للمحطاة التابعاة لفارع وزارة امليااه بااهلفوف خاالل
عام 3557م حوالي  33مليون م /2ياوم ( 15ألاف/الياوم ) مان حمطايت اهلفاوف و حمطاة
أرامكااو مبحاساان ) مبااا يشااكل حااوالي  % 30ماان إمجااالي كميااة املياااه املسااتخدمة
باملشااروع  .و يتوقااع أن تصاال كميااة مياااه الصاارف الصااحي املنقاااة نالنياااً إىل حااوالي
92ملياون م/2سانوياً ( 325ألاف م/2يااوم) بعاد اكتماال تطااوير مجياع حمطاات املعاجلااة
باألحساء (اهلفوف -العياون -العماران) .كماا يتوقاع أن ترتفاع كمياة ميااه الصارف
الصحي املعاجلة نالنياً  425ألف م /2اليوم بعد أن مت مؤخراً اعتماد مشروع نقل حوالي
 115ألف م/2يومياً من مياه الصرف الصحي املنقاة إىل األحساء من مدينة اخلرب.
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يوض الشكل (  : ) 4مصادر مياه الري احلالية باملشروع
 -2تطور مصادر مياه الري باملشروع
تعزيزاً لدور الوزارة وخططها يف احملافظة على مكتسبات التنمية الزراعية واستدامتها
باألحساء ,ت نتهج اهليةة إسااتيجية تقوم على التوسع يف االستفادة من مصادر املياه غيف التقليدية
كمياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي املعاجلة وإحالهلا كمصادر رئيسية مستقبلية
ألغراض الري بدالً عن املياه اجلوفية اليت يزداد الطلب عليها الستخدامات البلدية واملنزلية .وتقوم
اهليةة يف مشروعها باألحساء منذ عام 1773م باستغالل مياه الصرف الزراعي يف الري ويف جمال
االستفادة من مياه املعاجلة نالنياً املستخدمة للري باملشروع وصلت كميتها يف عام 3557م إىل
حوالي 33مليون م 2لاتفع نسبة املصادر غيف التقليدية باملشروع إىل حوالي  %14من إمجالي مياه
الري املستخدمة بعد أن كان املشروع يعتمد اعتماداً كامالً على املياه اجلوفية .ويوض الشكل
رقم (  ) 4كمية مصادر املشروع املختلفة من 3557 -1715م كما يوض الشكل رقم ( ) 0
تطور مصادر الري املختلفة باملشروع ونسبها املةوية.
ويف مشروع اهليةة بالقطيف جاري التنسيق مع فرع وزارة املياه لالستفادة من فائض حمطة
اجلار ودية بعد أن نفذت اهليةة مشروع حمطة الض واخلط الناقل للمياه املعاجلة نالنياً|.
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شكل رقم (  ) 0تطور مصادر الري باملشروع
المياه الجوفية

صرف زراعي

صرف صحي

 1 -2التوقعات املستقبلية ملصادر مياه الري

إن االخنفاض املستمر يف منسوب طبقة النياوجني وتساارعه يف السانوات األخايفة يؤكاد أن
املياااه اجلوفيااة ال اكاان االعتماااد عليهااا كمصاادر مسااتقبلي ومسااتدام ملياااه الااري باملشااروع لااذا
اجتهاات اهليةااة يف خططهااا وإسااااتيجيتها لتااوفيف مياااه الااري مسااتقبالً إىل التوسااع يف املصااادر غاايف
اجلوفية مع تقلي ل ض املياه اجلوفياة واالساتغناء عنهاا تادرجيي ًا كلماا تزايادت كمياات امليااه غايف
اجلوفية.
وحسااب خطااط اهليةااة املسااتقبلية لتااوفيف مياااه الااري الاايت وردت يف تقرياار دراسااة شااركة
السااحيمي االستشااارية  3552م لتطااوير نظااام النقاال باملشااروع ,فااإن املصااادر املسااتقبلية سااتكون
معتمدة بالكامل على مياه الصرف الصحي املعاجلة نالنيااً ,و يؤخاذ يف االعتباار امليااه اجلوفياة
واعتربت مصدراً مؤقتاً يتم االستغناء عنه عند توفر كامل االحتياجات من كمياات ميااه الصارف
الصااحي املعاجلااة والاايت قاادرت حبااوالي  415ألااف م /2اليااوم ماان حمطااات املعاجلااة باألحساااء وماان
حمطة اخلرب جدول رقم ( .) 1
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جدول رقم ( )1مصادر مياه الري غيف التقليدية املتوقع توفرها مستقبالً باملشروع
المصدر
الصرف الصحي المعالج /محطة الهفوف
« « « « « « محطة العمران
« « « «

«

« محطة العيون

الكمية المتوقع توفرها
ألف م/3يوم
490
30
40

« « « « « « الخبر
400
130
إجمالي الصرف الصحي المعالج
* 00
الصرف الزراعي
190
إجمالي المصادر
* يمكن االستغناء عنها بهدف تحسين النوعية والجودة

لذا فإن مستقبل الري باملشروع مرتبط بتكامل تنفيذ مشاريع تطوير حمطات معاجلة ميااه
الصاارف الصااحي يف األحساااء واخلاارب ونقاال مياههااا لقنااوات املشااروع  ,واالنتهاااء ماان تطااوير بنيااة
املشروع ,ويف حالة تزاياد كمياات ميااه الصارف الصاحي املعااجل مان حمطاات األحسااء سيساتمر
ختفيض مياه اآلبار يف املناطق املستفيدة من

ذلك.

 -3مناسيب املياه يف آبار املشروع األنتاجيه -:
من خالل متابعة وحتليل بيانات مناسيب مياه آبار املشروع اإلنتاجية ( لتكاوين النياوجني و
االختبارية ) حتت تأنيف عمليات السحب للمياه اجلوفية من هذه اآلبار ومان اآلباار األخارى يف عماوم
واحااة األحساااء ,يالح ا اسااتمرار اخنفاااض املنسااوب خااالل الفاااة ماان عااام 3557 -1715م وبل ا
اخنفاضة اإلمجالي حوالي (  10م ) شكل رقم (  .) 2واجلدير بالذكر أن االخنفاض ال يرجع إىل
ض املياه اجلوفية من قبل املشاروع فحساب بال أن االخنفااض األكارب تعاود نسابتها إىل الضا مان
قبل املستخدمني اآلخرين وذلك بدليل تقليل ض املشاروع مان حاوالي ( 335ملياون م22 - 2ملياون
م 2حالياً ) وبالرغم من ذلك ال تزال مناسيب املياه تنخفض .كما يوض ذلك الشكل رقم ( .) 1
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شكل رقم (  ) 1العالقة بني كمية ض املشروع من النيوجني وحركة منسوب املاء 1775م إىل 3557م :
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شكل رقم (  ) 2حركة مناسيب املاء الدنيا يف طبقة النيوجني من عام 1775م إىل 3557م :
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 -4التوصيات

أ

-سرعة العمل علاى البادأ يف تنفياذ مشاروع نقال امليااه مان اخلارب إىل األحسااء والاذي سايوفر

حوالي كمية (  ) 355ألف م / 2اليوم ,الذي مت مؤخرا اإلعالن عنه يف مناقصة عامه.
ب

أهميااة مراجعااة اإلجااراءات والتاادابيف والتشااريعات اخلاصااة باحلااد ماان هاادر املياااه وسااوء
استخدامها وخاصة يف اآلبار اخلاصة والعمل بالتنسيق مع اجلهاات ذات العالقاة الستصادار
تشريعات أكثار قاوة لادفع عملياة ترشايد اساتخدام امليااه  ,وكاذلك حلماياة مصاادر امليااه
اجلوفية من خطر االستنزاف والتلوث .

ج

أهمية تطبيق التشريعات اخلاصة بالالئحة التنفيذية لنظام استخدام ميااه الصارف الصاحي
املعاجلة واليت حتوي الضوابط والشروط الالزمة الستخدام مياه الصارف الصاحي املعاجلاة
يف أغراض الري الزراعاي وكاذلك املخالفاات والعقوباات ,وذلاك وفقا ًا ملاا جااء يف الالئحاة
التنفيذية لنظام مياه الصرف الصحي املعاجلة وإعادة استخدامها الصادر باملرسوم امللكاي
الكريم م 1/وتاري 1431/3/12ها

د

االستمرار يف برامج توعية املواطنني بأهمية احملافظاة علاى امليااه وخطاورة آناار املاتباة علاىسوء استخدامها واستنزافها

ه

أهمياة تطبيااق نظاام الاري احلديثااة واالسااتفادة مان احلااوافز املتاحااة والقاروض امليساارة الاايتيقدمها صندوق التنمية الزراعية ماع ضارورة إصادار تشاريعات تسااعد يف دفاع عملياة نشار
طرق الري احلديثة وتطبيقها باحملافظة.

و

احملافظة على سالمة املياه اجلوفية وجودتها باحلد من ومنع كافة مصاادر التلاوث احملتملاةساواء مان مصااادر ميااه الصا رف الصاحي املباشاارة أو املخلفاات الصااناعية والكيميائياة أيااا
كانت مصادرها  ,وتشديد الرقابة واملتابعة ملثل هذه األنشطة وتوفيف احللول الالزمة لذلك

11

املراجع :
1
3
2

4

 Wakuti consulting Engineers : Final Design for the project of improvingirrigation and drainage in the region of AL-Hassa – Saudi Arabia . Dec.
1964 .
 – Italconsult,(1969) Water and Agricultural Development for Area 4Unpublished report to the Ministry of Agriculture and water.
 Bureau De Recherches Geologioues Et Minieres (B.R.G.M),1977(Al-Hassa Development Project :- Groundwater Resources Study
&Management Program) Unpublished Report to the Ministry of
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احلمني ,ع,ع وحسني ,ع1719( ,م) " أسباب اخنفاض مناسيب املياه وتوقف الدفق الطبيعي يفعيون األحساء " تقرير وزارة الزراعة واملياه .
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-بيانات وتقارير عن مصادر املياه املستغلة للري  -قسم املياه والابة  -هيةة الري والصرف .
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الكااوييت ,ع,ع وآخاارون "احلالااة الراهنااة مللوحااة املياااه اجلوفيااة مبنطقااة مشااروع الااري والصاارفباألحسااااء والعوامااال املاااؤنرة عليهاااا " (النااادوة الساااعودية األوىل لاشااايد اساااتهالك امليااااه وتنمياااة
مصادرها) وزارة الزراعة واملياه – الرياض 3555 -م.

9

-اخلطيب ,ع (1715م) كتاب " سبع سنابل " وزارة الزراعة واملياه – اململكة العربية السعودية .
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الورنان  .ع  ,الغنيم " جهود هيةة الري والصرف لالستفادة من أنظمة الاري احلديثاة يف احلاد مانتاادني كفاااءة الااري احلقليااة يف بساااتني النخياال " الناادوة األوىل لاشاايد اسااتخدام املياااه وتنميااة
مصادرها – وزارة الزراعة واملياه – الرياض 1431ها .
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هيةاااة الاااري والصااارف باألحسااااء "دراساااة جاااوذج رياضاااي وبرناااامج ري ملشاااروع الاااري والصااارفباألحساء" معهد البحوث – جامعة امللك فهد للباول واملعادن – الظهران 1711 ,م .
 Abdelrahman,W.and Ukaily,M.,(1983) Strategy of Groundwater use inAl-Hassa Region of Saudi Arabia .
أبااوبطني  ,م (1715م) " احتياجااات مياااه الشاارب والااري باألحساااء " تقرياار منشااور – هيةااة الااريوالصرف باألحساء اململكة العربية السعودية .
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-عثمان ,م,ن (1712م) كتاب " املاء ومسيفة التنمية يف اململكة العربية السعودية " طبقة تهامة .
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