
 

 
 

 
 

 
 
 

 والمائي في المملكة العربية السعودية: الغذائي األمن
 الواقع والتطلعات

 
 

 أ.د. خضران بن حمدان الزهراني          د. صديق الطيب منير
 

 قسم االرشاد الزراعي والمجتمع الريفي
 م األغذية والزراعةو كلية عل                     
 دجامعة الملك سعو                      

 
 
 
 
 
 
 



 1 

 مقدمة
تباينتتتت األراو حتتتوم مفمتتتوم األمتتتن وميوماتتتته وأستتتاليب تحيييتتته وتبعتتتا  لتتتذلك تعتتتددت تعاريفتتته 

متتع ازديتتاد وتعييتتد المشتتك ت واختلفتتت الجوانتتب والجزئيتتات التتتي ركتتز عليمتتا كتت  تعريتت . و 
المتتتة رل علتتت  ستتت مة اتنستتتان واستتتتيرار المجتمتتتع شتتتاح متتتةخرا  استتتتخدام مصتتتطلحات األمتتتن 

م   األمن الغذائي، واألمن المائي، واألمتن البيئتي، واألمتن االجتمتاعي، واألمتن  التخصصي
االقتصتتاد ، واألمتتن ال يتتافي وغيرهتتا للداللتتة علتت  كتت  متطلتتب متتن متطلبتتات األمتتن بمعنتتا  
الواسع وك  حلية من حلياته المترابطة والتي من مجموعما ينتتمم عيتد مفمتوم األمتن الشتام  

يعتمتد علت  عناصتر وميومتات الي فإن تحييق األمن بمعنا  الشتام  وبالت (.2000 )البشرى،
وتتتةمن أمكتتن متتن خ لمتتا  تستتد عتتدل مترابطتتة ومتداخلتتة يم تت  كتت  منمتتا حليتتة أو  غتترل  ذا لتتم

ومن أهم هذ  الحليات وال غترات حليتة  تراق األمن اليومي أل  دولة واتضرار بمصالحما. خ
محكومتتتا  بسياستتتات بعتتتا التتتدوم والتتتتي  تتتتوفير و  األمتتتن الغتتتذائي حيتتتت أصتتتبا  نتتتتا  الغتتتذاو

ووستتيلة  حولتت بعتتا الستتلع الغذائيتتة كتتاليما واألرز الت  ستتلع  ستتتراتيجية تستتتخدمما كستت  
وتتتتزداد أهميتتتة األمتتتن الغتتتذائي فتتتي  (.2001مصتتتالحما الخاصتتتة )بيضتتتون، لخدمتتتة أهتتتدافما و 

معمتتتم فتتتائا تحييتتتق األمتتتن اليتتتومي فتتتي الوقتتتت التتتراهن حيتتتت تكتتتاد تحتكتتتر التتتدوم العممتتت  
 ،متتت  متتا أرادت تستتتطيع أن تستتتخدمه كستت   لخدمتتة أغراضتتماو االنتتتا  الزراعتتي والغتتذائي 

رئيس األمريكتتتي الستتتابق فتتتورد سبتتتان الترستتتانة األمريكيتتتة تضتتتم ستتت حا  التتتذلتتتك متتتا قالتتته  يةكتتتدو 
ألمريكيتتة ليستتت فتتي ن الواليتتات المتحتتدل اإسياستتيا  ذا فعاليتتة خاصتتة ...  نتته الغتتذاو. ولتتذلك فتت

ستتتتتخدام األستتتتلحة الحربيتتتتة فتتتتي المستتتتتيب  طالمتتتتا أصتتتتبا الغتتتتذاو أكبتتتتر ستتتت  س  لتتتت  ة  حاجتتتت
     (.189: 1999العياد ، )
وتيلص عدد  ال ورل الخضراو بدايةالرغم من التحسن الذ  طرأ عل   نتا  الغذاو منذ عل  و 

 800هنالك  كان العشرين في نماية اليرن  الممددين بعدم األمن الغذائي،  ال أنه األفراد
األمن الغذائي توفر  % من سكان العالم النامي يواجمون مشكلة عدم18مليون فرد يم لون 

مليون طف  يتحولون سنويا   ل  معاقين  10مليون طف  يعانون من سوو التغذية و 166و
مليون طف  يموتون سنويا  بسبب أمراا  7و 5وما بين  ،عيليا  وجسديا  بسبب سوو التغذية

وقدرت منممة األغذية والزراعة التابعة  .(2001تغذية )أندرسون ولوش، مرتبطة بسوو ال
 2000األمن الغذائي في العالم خ م الفترل توفر عدد الذين يعانون من عدم لألمم المتحدل 
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م(. 2006، لألمم المتحدل ون نسمة )منممة األغذية والزراعةملي 854م بنحو 2001 –
مليون في البلدان التي تمر  25ي البلدان النامية ومليون نسمة ف 820ويشم  هذا الرقم 
التغذية  م األمن الغذائي وسوواعدنم يين في البلدان الصناعية. وت 9بمرحلة تحوم و

 وفي هذا اتطار أشارتتكالي  باهمة يتحملما األفراد والعائ ت والمجتمعات واألمم. 
ن نيص األغذية والفيتامينات م( ال  أ2004منممة األغذية والزراعة لألمم المتحدل )

نيص  كل يو  أك ر من خمسة م يين طف  ك  سنة. والمعادن الضرورية تطيا بحيال
مليون سنة من الحيال المنتجة ألفراد األسرل الذين  220أك ر من  ةالنامي التغذية البلدان

ن النامية تتناقص أعمارهم أو يتا رون بسبب العجز الراجع الي سوو التغذية، كما أن البلدا
بسبب  ونيص االستم ك والدخ  االنتاجية انالدوالرات بسبب فيدمن مليارات مئات التفيد 

كذلك تيدر التكالي  الطبية والتي تعتبر أهم  .الوفال المبكرل، أو العجز، أو التغيب عن العم 
والر في مليار د 30التكالي  المباشرل المترتبة عل  سوو التغذية في البلدان النامية بنحو 

ولذلك ال غرو أن يولي المجتمع الدولي مم    في حكوماته ومنمماته التنموية  السنة.
األمن الغذائي  توفر ومةسساته وهيئاته البح ية واألكاديمية  هتماما  كبيرا  ومتزايدا  لمشكلة عدم

 عن مةتمر الصادرالخاص بإستئصام الجوح وسوو التغذية حيت جاو في اتع ن العالمي 
( في 28-)د 3180األغذية العالمي المنعيد بميتض  قرار الجمعية العامة لألمم المتحدل 

م:  ن رفا  شعوب العالم يتوق  الي حد بعيد عل   نتا  األغذية 1973ديسمبر  17
بكميات كافية، وكذلك عل   قامة نمام عالمي لألمن الغذائي يةمن توفر اليدر وتوتوزيعما 

سعار معيولة في جميع األوقات، بصرف النمر عن التيلبات الدورية الكافي من األغذية با
وأعلن المةتمر أن  .اى عن الضغوط السياسية واالقتصاديةنللطيس وتغيراته المفاجئة، وبم

مرأل وطف  حق، غير قاب  للتصرف، في أن يتحرر من الجوح وسوو التغذية  لك  رج  وا 
 ن مجتمع اليوم يملك فع    .كام   ويحافظ عليمالكي ينمي قدراته الجسدية والعيلية  نماو  

، وبالتالي من الكفاول، ما يكفي لتحييق هذا المدف، ةنييمن الموارد واليدرات التنميمية والت
لكافة بلدان المجتمع الدولي، وخاصة  البلدان ولذلك فإن استئصام الجوح هدف مشترك 
مساعدل. وبالتالي ييع عل  عاتق ك  دولة أن المتيدمة النمو والبلدان األخرى اليادرل عل  ال

تعمد، وفيا  لتيديرها السياد  وتشريعما الداخلي، الي  زالة العيبات التي تعترا  نتا  
ويتطلب ذلك اتخاذ تدابير فعالة  .ل  توفير حوافز مناسبة للمنتجين الزراعيينااألغذية و 
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ية واالست مارية مانتئواتلزراعية للتحوم االجتماعي واالقتصاد  تتناوم  ص   السياسات ا
وا عادل تنميم المياك  الريفية وتشجيع الجمعيات التعاونية االنتاجية والتسوييية واالستم كية 
وحشد ك  الطاقات البشرية، خاصة  في البلدان النامية، في سبي   حدات تنمية ريفية 

روته بإعتبار ذالغذائي  وبلغ  هتمام المجتمع الدولي بتوفير األمن .متكاملة ومستدامة
المعاهدل الدولية المةسسة لحيوق اتنسان أن توفر األمن الغذائي من حيوق اتنسان 
األساسية التي يجب عل  الدوم  حترامما وتوفيرها حيت نص االع ن العالمي لحيوق 

 Food security is a)  : أن األمن الغذائي يعد حيا  أساسيا  من حيوق اتنسان االنسان عل 

basic human right)  (Ritchic and Brooks, 1996) نتماك هذا الحق ألعداد ال تيتصر آ ار . و 
 عل  اآل ار االقتصادية واالجتماعية الخطيرلكبيرل من السكان في مناطق ك يرل من العالم 

شك  تمديدا  خطيرا  ألهم المبادئ والييم المرتبطة بالحق في الحيال وبالكرامة تب   فحسب
من أهم ممددات عتبر عالمي لحيوق االنسان، وبالتالي تاالنسانية، والمكرسة في االع ن ال

 ,Prinstrup-Andersen)واألمن عل  المستوى المحلي واليومي واتقليمي والدولي اتستيرار 

2001.) 
لتعزيز األمن الغذائي من  تبذم المملكة العربية السعودية جمودا  كبيرل   وفي هذا السياق

كتاب كهذا الكتاب ياتي و  . كماخ م توفير الغذاو وتشجيع المزراعين وتيديم الدعم لمم
يوفر معلومات علمية دقيية عن الوضع الراهن لألمن الغذائي والمائي ل رشاد  ومرجعي 

من خ م رفع كفاول  مافي المملكة العربية السعودية والفرص والخيارات المتاحة لتعزيزه
 ألراضي الزراعية وذلك من خ م تحييق األهداف التالية:استخدام الميا  وا

تتوفير متتادل علميتتة ذات طتتابع  رشتتاد  ت ييفتتي لاستتمام فتتي زيتتادل معتتارف ورفتتع وعتتي  .1
وتغييتتتر اتجاهتتتات وستتتلوك المتتتواطنين والمييمتتتين فيمتتتا يتعلتتتق بترشتتتيد استتتتخدام الميتتتا  

 واألراضي الزراعية.

يرار وواضعي السياسات التنموية بشتك  عتام . توفير بيانات وخيارات علمية لمتخذ  ال2
رشتتتتادية  والبتتترامإل اترشتتتادية بشتتتتك  ختتتاص للمستتتتاعدل فتتتي وضتتتع حمتتتت ت  ع ميتتتة وا 

ترشتتتيد استتتتخدام الميتتتا  تستتتمم فتتتي تعزيتتتز األمتتتن المتتتائي والغتتتذائي متتتن ختتت م وتوعويتتتة 
 واألراضي الزراعية.
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دور  فتتي تحيييتته خاصتتة  و  ،بمفمتتوم األمتتن الغتذائي وميوماتتته وتوعيتتته . ت ييت  المستتتملك3
فيما يتعلق بنوعية الغذاو في م  التحديات المرتبطتة باالستتخدام المك ت  للكيماويتات 
الزراعية والتعدي  الورا ي للمحاصتي  والحيوانتات لتكتوين وعتي وقناعتة لتدى المستتملك 
بضتتترورل استتتتم ك منتجتتتات ستتتليمة ال تمتتتدد صتتتحته وان ارتفعتتتت أستتتعارها نستتتبيا  ممتتتا 

 اهتمامات وزارل الزراعة. ىحد تشجيع الزراعة العضوية والتي تم    يساعد عل 
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 األولالباب 
 مفهوم األمن الغذائي ومقوماته 

يتطلب فمم قضية األمن الغذائي والتعرف عل  أبعادها اتتفاق عل  تعري  محدد لمفموم 
  ووضع السياسات المناسبة ضوئه تحديد الوسائ  والمداخيتم عل  حت   األمن الغذائي

الرغم من تباين األراو حوم تعري  مفموم األمن الغذائي وميوماته وأساليب وعل   لع جما.
ة من اوتأساسين تناولتمما معمم التعريفات ولكن بدرجات متف تحيييه،  ال أن هنالك محورين

نوح الغذاو المحور األوم بماهية األمن الغذائي وكمية و يختص التركيز واتهتمام. 
بكيفية الحصوم عل  الغذاو  المحور ال انييتعلق المطلوب توفر  لتحييق األمن الغذائي و 

فمنالك مجموعة  .سواو  من المصادر المحلية أو األجنبية وضمان تدفيه من تلك المصادر
 ختلفوا فيما  من الممتمين بيضية األمن الغذائي ركزوا عل  المحور األوم ولكنمم أيضا  

هم حوم كمية الغذاو المطلوب توفرها لتحييق األمن الغذائي. فمنمم من م وتباينت آراة بينم
 نسبية وربطما بمستوى الدخ  والمعيشة في المجتمع وهو ما يعبر عنهذ  الكمية ه جع 

ومنمم من جعلما مطلية وهو  ،عيةو بضمان تدفق االحتياجات الغذائية المعتادل أو الموض
ك  فرد عل  السعرات الحرارية المطلوبة للحيال الصحية، م ما يعبر عنه بضمان حصو 

 .(1991وفيا  للمعايير المتفق عليما دوليا  بغا النمر عن مستوى دخ  ذلك الفرد )أحمد، 
ومن ناحيٍة غذائية تيسم اتحتياجات الغذائية لانسان ال  أربعة وفي هذا اتطار، 

 هي:رئيسية مجموعات 
زمة  هيدرات والدهون والتي تمد الجسم بالطاقة الأغذية الطاقة وهي الكاربو  .1

وتوجد بصورل أساسية في الحبوب  .واألنشطة المختلفة للعمليات الحيوية في الجسم
 والمحاصي  الدرنية والدهون والسكريات.

مم في مولما أيضا  دور  ،البروتينات وهي مركبات البناو الحيو  لجسم االنسان .2
رها األساسية اللحوم بانواعما وااللبان ومنتجاتما ومصاد النشاط الحيو  للجسم.

 والبيوليات.
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 ضروريةي الفيتامينات وهي مركبات غذائية يحتاجما الجسم بكميات ضئيلة وه .3
 ميتنمتساعد في لنشاطه الحيو   ذ لصيانة الجسم ونمو  ووقايته من األمراا و 

 الفواكه.وتوجد بصورٍل أساسية في الخضر و  العمليات الحيوية المختلفة.

العناصر المعدنية، ويحتا  اتنسان منما الي نحو سبعة عشر عنصرا  بكميات  .4
  .وتوجد في مصادر الغذاو المختلفة متفاوتة

وبصورٍل عامة فمنالك  مانية محاصي  هي اليما واألرز والذرل الشامية والشعير والذرل 
اطس والبطاطا الدخن والشيلم والراى، وخمسة محاصي  درنية هي البطو الرفيعة 

واليلياس، تعتبر محاصي  الغذاو األساسية لانسان، سواو  بتناولما والكسافا واليام 
مباشرل بعد تحويلما ال  أغذية بروتينية عن طريق االنتا   رمباشرل ، أو بصورٍل غي
 (.1998الحيواني )عبد الس م، 

مية ونوح الغذاو عل  تحديد ك ألمن الغذائيل ممفي تعريف الذين ركزوايةخذ عل  و 
بكيفية وسب  تحييق األمن الغذائي  والم يمتم مأنم المطلوب توفر  لتحييق األمن الغذائي

 تعريفا  نمريا  وليس عمليا .  تعريفمم وبالتالي يعتبر
وفي الجانب اآلخر ركزت مجموعة أخرى من الممتمين بمشكلة األمن الغذائي عل  

أيضا   ختل  هةالو و  .وم عل  الغذاو ومصادر المحور ال اني المتم   في كيفية الحص
ق األمن تذاو التي تحيتالغكمية   توم علتة الحصتحوم كيفي وتباينت وجمات نمرهم
التي تجع  مفموم األمن الغذائي و  Conservatives))المحافمين  الغذائي. فمنالك مجموعة

دولة عل  توفير مرادفا  لمفموم اتكتفاو الذاتي وتعبر عنه بيدرل المجتمع أو ال
حت   االحتياجات الغذائية لجميع السكان بالكمية والنوعية المطلوبة من االنتا  المحلي

السريتي،  ؛م1984بسيوني، )لو تطلب ذلك التضحية باتستخدام األم   للموارد 
وبالتالي بالنسبة لمةالو كلما كانت النسبة األكبر من  حتياجات المجتمع  (.م2000

ة محليا  )أ  كلما كانت نسبة االكتفاو الذاتي من السلع الغذائية عالية( الغذائية منتج
ستدامةكلما كان ذلك أدع   وعدم تمديد األمن  sustainability)) للمحافمة عل  وا 

الغذائي وأن البلدان التي ال تستطيع توفير الغذاو لشعوبما من مصادر محلية ربما 
مما يعرا أمنما اليومي للخطر، وحريتما تصبا عاجزل أمام الضغوط التي تواجمما، 

ستي لما لانتياص وربما أدى ذلك للتبعية اتقتصادية والسياسية، خاصة   لاستباحة، وا 
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قتصادية معيدل ومتوترل. ولذلك يعتبر  في عالم اليوم الذ  تسود فيه ع قات سياسية وا 
، ب  أهم مةشرو همعدم تغطية اتحتياجات الغذائية من اتنتا  الوطني أن  هةالو

؛ الحفار، م2001األمن الغذائي )األمم المتحدل، لمستوى  وربما المةشر الوحيد
األمن الغذائي أن تحييق هدف ويةخذ عل  هذ  المدرسة من مدارس تحييق  (.م1994

اتكتفاو الذاتي من المنتجات الغذائية واألمن الغذائي قد يتعارا مع هدف تحييق 
ستدامة والذ  يستلزم توجيه الموارد نحو االستخدامات واألنشطة التنمية االقتصادية الم
وهنالك مجموعة أخرى من الذين ركزوا في تعريفمم  عائدات. فض الم ل  التي تحيق أ

لمفموم األمن الغذائي عل  محور كيفية الحصوم عل  الغذاو ومصادر  ترى أن األمن 
ل  االنتا  المحلي من الغذاو، باتعتماد عالغذائي ليس من الضرورل أن يتحيق فيط 

نما بيدرل الدولة عل  توفير الموارد المالية االزمة تستيراد  حتياجاتما الغذائية.  وا 
واالنتياد الرئيسي الذ  يوجه لمذا المعسكر من الممتمين بيضية األمن الغذائي هو 

كما جعلمم حصوم الدولة عل   حتياجاتما الغذائية من الخار  نتيجة حتمية تمت 
للموارد المالية االزمة وهو  فتراا تشوبه ك ير من الشكوك والمحاذير وتدحضه ك ير 

م  متنعت الواليات 1965من األحدات والوقائع العملية. فعل  سبي  الم ام في عام 
عل  سداد المتحدل األمريكية عن بيع اليما لمصر في السوق الحرل بالرغم من قدرتما 

النخفاا الكبير في أنتا  اليما في االتحاد السوفيتي الذ  قيمته، مستغلة في ذلك ا
 (.م1999لعياد ، كان يم   مصدرا  لواردات مصر من اليما )ا

ماهية  وبناو  عل  ما سبق يمكن  ستنباط تعري  لألمن الغذائي يجمع بين محور  
 األمن الغذائي )كمية ونوح الغذاو المطلوب توفر  لتحييق األمن الغذائي( وكيفية
الحصوم عل  الغذاو )من المصادر المحلية أو األجنبية( وضمان تدفيه من تلك 

 توفير يدرل المجتمع عل األمن الغذائي ب يعرفالمصادر. وبالتالي يمكن أن 
اتحتياجات الغذائية الموضوعية )المحتملة( ألفراد  والتي تمكنمم من العيش بصحة 

م من الحصوم عليه، سواو  كان ذلك ونشاط، مع ضمان ذلك للذين ال تمكنمم دخولم
؛ م1999)حمدان، عن طريق االنتا  المحلي أو االستيراد  عتمادا  عل  الموارد الذاتية 

ن يحيق أللمجتمع هذا التعري  يمكن بتبني و  (.م2000السريتي، م؛ 1999العياد ، 
مع   خرى أمنه الغذائي بإنتا   حتياجاته الغذائية محليا  أو  ستيرادها من مجتمعات ا
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. تفضي  الخيار األوم  ذا لم يكن باهظ التكلفة من حيت كفاول  ستغ م الموارد المتاحة
نه كلما كانت النسبة األكبر من  حتياجات المجتمع الغذائية منتجة محليا  )أ  وعليه فإ

كلما كانت نسبة االكتفاو الذاتي من السلع الغذائية عالية( كلما كان ذلك أدع  
وعدم تمديد األمن الغذائي وأن البلدان التي ال تستطيع توفير  sustainability))ة دامتست

الغذاو لشعوبما من مصادر محلية ربما تصبا عاجزل أمام الضغوط التي تواجمما، مما 
معدم تغطية اتحتياجات الغذائية من اتنتا   دولذلك يع. يعرا أمنما اليومي للخطر

؛ الحفار، 2001ن الغذائي )األمم المتحدل، مةشرات تحييق األمالوطني من أهم 
ومن هنا تاتي أهمية الموارد الطبيعية الزراعية )األراضي الزراعية والميا (،  (.1994

كعوام  محددل لألمن الغذائي. وفي هذا والموارد البشرية والمالية االزمة تستغ لما 
 اتطار تيسم المجتمعات ال :

الزراعية وتتوفر فيه الموارد البشرية والمالية االزمة مجتمع يمتلك الموارد الطبيعية  .1
 Sustainable)يتمتع هذا النوح من المجتمعات باألمن الغذائي المستدام و الستغ لما. 

food security)   حيت أن ك  أو معمم االحتاجات الغذائية تنتإل محليا  وال يوجد أ
 ممدد لألمن الغذائي.

ة الزراعية الكافية تنتا   حتياجاته الغذائية ولكنه مجتمع ال يملك الموارد الطبيعي .2
الموارد المالية وبالتالي لديه اليدرل عل   ستيراد  حتياجاته الغذائية من  لكتيم

الخار . ويتمتع هذا النوح من المجتمعات باألمن الغذائي ما دام يعيش مناخا   قليميا  
وعدم  مجتمع الدولي بالييم االنسانيةودوليا  سلميا  وتعاونيا  وبإفتراا تمسك وتييد ال

  ستخدام الغذاو كس   للضغط وحسم الخ فات السياسية بين الدوم والمجتمعات.
ولذلك أقر االع ن العالمي الخاص باستئصام الجوح وسوو التغذية أن رفاهية 
الشعوب وأمنما الغذائي يتوق  عل   نتا  وتوزيع األغذية بكميات كافية وأسعار 

مما يتطلب  بمناى عن الضغوط السياسية واالقتصاديةو في جميع األوقات  معيولة
من الجمعية العامة لألمم المتحدل الوصوم ال   تفاق  جماعي عل  مي اق يكون 
أدال فعالة تقامة ع قات  قتصادية دولية جديدل عل  أساس مبادئ اتنصاف 

يات جديدل تواجه تحييق  مة تحد هنالككذلك و  (.1996والعدالة )األمم المتحدل، 
مرتبطة  خاصة  فيما يتعلق بنوعية الغذاو،هذ  المجتمعات  م   في الغذائياألمن 
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نجم عنه من متبييات كيماوية في يوما  الزراعية للكيماوياتباالستخدام المك   
وتزداد هذ   .والتعدي  الورا ي للمحاصي  والحيوانات ك ير من المنتجات الزراعية

في م  سيادل اقتصاد السوق الحر وانضمامما  الناميةنسبة للدوم الممددات بال
وتدني  (،تدفق المنتجات الغذائية من الخار  يعنيمما )لمنممة التجارل العالمية 

   (.اريخت .دون )رويشد ، ب الدوممستوى وعي المستملكين في هذ  
قتصادية االزمة مجتمع يمتلك الموارد الطبيعية الزراعية ولكنه ال يملك الموارد اال .3

تستغ لما. هذا النوح من المجتمعات يفتير ال  األمن الغذائي في المدى اليصير 
بصورل دائمة مت  ما توفرت له وربما في المدى المتوسط ويتحيق أمنه الغذائي 

 الموارد المالية االزمة تستغ م موارد  الطبيعية الزراعية.

 يملك الموارد المالية التي تمكنه من مجتمع ليس لديه موارد طبيعية زراعية وال .4
 ستيراد الكميات الكافية من الغذاو وهذا النوح من المجتمعات هو الذ  يعاني 

 مشكلة في أمنه الغذائي في المدى اليصير والبعيد. 

تستخدم لمعرفة  (1994؛ الحفار، 2001)األمم المتحدل،  وهنالك عدل مةشرات ومعايير
 ائي في المجتمع تشم :وتحديد مستوى األمن الغذ

)ذات التتتتتتنمط الغتتتتتتذائي نستتتتتتبة االكتفتتتتتتاو التتتتتتذاتي متتتتتتن الستتتتتتلع الغذائيتتتتتتة االستتتتتتتراتيجية  .1
 االستم كي السائد في المجتمع(.

 نسبة قيمة االنتا  الزراعي الي الناتإل الزراعي المستورد. .2

 نسبة قيمة المستوردات الزراعية تجمالي االستيرادات. .3

  جمالي الدخ  اليومي. نسبة االنفاق عل  الغذاو ال  .4

 التيلبات السنوية في االنتا  الزراعي. .5

 نسبة مساهمة الناتإل الزراعي في  جمالي الناتإل المحلي. .6

 متوسط حصة الفرد من قيمة االنتا  الزراعي. .7

 نسبة صافي الواردات الزراعية ال   جمالي الناتإل المحلي. .8

 نسبة المخزون الغذائي الي االستم ك السنو . .9

 ة بين األمن الغذائي واألمن االجتماعيالعالق 
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تباينت األراو حوم مفموم األمن وميوماته وأساليب تحيييه وتبعا  لذلك تعددت تعاريفه 
واختلفت الجوانب والجزئيات التي ركز عليما ك  تعري . ومن أشم  هذ  التعاري  تعري  

ضوية والنفسية، وعل  األمن بانه: ) حساس الفرد والجماعة البشرية بإشباح دوافعما الع
قمتما دافع األمن بمممريه الماد  والنفسي والمتم لين في  طمئنان المجتمع ال  زوام ما 

، والتوافق مع يمدد مماهر هذا الدافع الماد ، كالسكن الدائم المستير، والرزق الجار  
ه وهو ما يمكن الغير، والدوافع النفسية المتم لة في اعتراف المجتمع بالفرد ودور  ومكانته في

 2000أن يعبر عنه بالسكينة العامة، حيت تسير حيال المجتمع في هدوو نسبي( )البشرى، 
ونمرا  لتطور وك رل وتشعب ممددات اتستيرار والس مة في المجتمعات الحدي ة (. 18ص: 

فيد بدأ الممتمون بيضايا األمن يستخدمون مفاهيم أمنية متخصصة م   األمن الغذائي 
ي، واألمن المائي، واألمن االجتماعي، واألمن ال يافي، واألمن البيئي، واألمن الغذائ

الداخلي، واألمن الخارجي. وبالتالي يعتبر األمن بمعنا  الشام  مفموم متعدد األبعاد 
(Multi-dimensional concept) تحيييه عل  عدل عناصر وميومات متداخلة ومترابطة،  يعتمد
 ختراق األمن اليومي للمجتمع واالضار بمصالحه. ويعنبر ا  ل  يةد  عدم توفير أ  منم

توفير األمن الغذائي من أهم ميومات األمن اليومي حيت أصبا  نتا  الغذاو وتوفير  
محكوما  بسياسات بعا الدوم التي حولت بعا السلع الغذائية المامة م   اليما واألرز 

الشعوب الضعيفة، بمدف تطويعما  ل  سلع  ستراتيجية تستخدمما كس   لمحاصرل 
خضاعما لمصالحما  األمن الغذائي يعتبر من توفر وبالتالي فإن عدم  (.2001)بيضون، وا 

أهم الممددات الخارجية ألمن وسيادل المجتمعات وكذلك من أقوى أسباب تفشي الجريمة 
فإن مياب  وممور األمراا والمواهر االجتماعية واالقتصادية السالبة في المجتمع. وفي ال

عل  األمن  األمن االجتماعي يةد  لنيص االنتا  وية ر سلبا  توفر  رتفاح الجريمة وعدم 
وربما يتدهور  الغذائي في المجتمع حيت يصبا المجتمع طاردا  للمست مرين والمنتجين

األمن االجتماعي بدرجة كبيرل تةد  ال  توق  االنتا  بصورل كاملة كما هو الحام في 
األمن االجتماعي والبيئي توفر ويعتبر عدم  .اطق الحروب والنزاعات المسلحةك ير من من

الكبيرل ال  اليرى  من المدن Turn-around migration)من أهم أسباب المجرل المعاكسة )
، والنزو  والمجرل الجماعية من مناطق الحروب والمدن الصغيرل في ك ير من البلدان

مما (. 2005)السكران ومنير،  ما تكون مناطق  نتا  للغذاووالنزاعات المسلحة التي غالبا  
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 Symmetricalة )يسبق يتضا أن الع قة بين األمن الغذائي واألمن االجتماعي ع قة تما ل

relation) ((Bailey, 1982    حليات األمن الشام  وبالتالي  منمما يم   حلية من حيت أن ك
نعدام أ  منما يةد  النعدام اآلخر عل  النحو يمكن أن يكون سببا  في  حدات اآلخر وا

 التالي:
 

 األمن االجتماعي                                   األمن الغذائي    
 

األمن االجتماعي واألمن  بين (Symmetrical relationship) وبالرغم من هذ  الع قة التما لية
األمن  توفر لمجتمعات نجد أن عدم ال أنه في معمم األحيان وفي ك ير من ا ،الغذائي

 الغذائي هو سبب عدم أو تدني مستوى األمن االجتماعي وذلك لألسباب التالية:
األمن الغذائي بسبب عوام  م    توفر المجتمعات يحدت عدماألوقات و ك ير من في  أوال :

دية الكوارت الطبيعية )الجفاف، والتصحر، والفيضانات(، السياسات الزراعية واالقتصا
الحضرية والنمو -غير الم ئمة، وعوام  سكانية م   ارتفاح معدالت المجرل الريفية

 السكاني.
تعتبر الع قة بين األمن الغذائي واألمن االجتماعي تجسيدا  للعيد االجتماعي بين   انيا :

الفرد والمجتمع والذ  يلزم فيه المجتمع أفراد  بااللتزام بيواعد الضبط االجتماعي في 
 المشروعة حتياجاتمم األساسية لوكمم وتعاملمم مياب  تمكينمم من الحصوم عل  س

شباعما  .وا 
 

 توفير االحتياجات األساسية لألفراد                              
 المجتمع                                                                       الفرد

 اتلتزام بيواعد الضبط االجتماعي                                                   
 

فعندما ال يمكن المجتمع أفراد  من  شباح أ  من  حتياجاتمم تممر في المجتمع بعا 
غير المتعارف عليما والتي تتعارا مع قواعد الضبط المواهر االجتماعية وأنماط السلوك 

كلما كانت  قويا  وممددا  لألمن االجتماعي هذا التعارايكون و  .االجتماعي في المجتمع
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 نالتالي فإوب. (1اتحتياجات البشرية )شك   الحاجة التي لم يتم  شباعما أقرب ليمة هرم
في المرتبة ياتي و  ،الفسيولوجية هوهو من أهم االحتياجات ،األمن الغذائي االنسان عندما يفيد

ية ماعي والذ  ياتي في المرتبة ال اناالجت ه وقب  حاجته لألمنول  بالنسبة لسلم  حتياجاتاال
يتا  ألفراد المجتمع بينما عندما ال  .ال يابه ك يرا  بيواعد الضبط االجتماعي (،1الشك  )

فعادل  اتمم تلم  حتياجتالتي تاتي في آخر سو Self-actualization) ) ح حاجة تحييق الذاتاشبا
مية وبيلي  من تجاوز قواعد الضبط ما يكون تعبيرهم عن عدم رضائمم عن ذلك بصور سل

م اعداناألمن الغذائي من أهم أسباب  نتشار الجريمة و توفر االجتماعي. ولذلك يعد عدم 
األمن والطمانينة حيت يرى أفراد المجتمع أنمم في ح  من عيدهم االجتماعي مع المجتمع 

توفر األمن الغذائي الذ  لم يمكنمم من الحصوم عل  أهم  حتياجاتمم. وبالتالي يعتبر عدم 
ألعداد كبيرل من السكان في مناطق ك يرل من العالم من أهم ممددات اتستيرار واألمن 

 (. Prinstrup-Andersen, 2001والدولي )  ،واتقليمي ،واليومي ،المحلي ياتالمستو  ك  عل 
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لع قة التما لية بين األمن الغذائي واألمن االجتماعي يشير  ل  اما جاو في اليران الكريم 
ل و  في معمم األحيان  األمن االجتماعي وفرت عدمسبب  هو األمن الغذائي توفر عدم أن ا 

ذكر الجوح والخوف ميترنين في   ت آيات من اليرآن الكريم حيت جاو  والمجتمعات،
 . واآليات هي:ذكر الخوف أوال  في واحدلو ذكر الجوح قب  الخوف في   نين منمما، و 

  ل النح [.       ]سور ({ 112) كانو يصنعون  س الجوع والخوف بماف أذاقها هللا لبا}...       
     ]سورل  ({4)الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف( 3)ف ليعبدوا رب هذا البيت}      
 قريش[.       
 ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات وبشر الصابرين}      

 ]سورل البيرل(. ({155)
غذاو للجميع، ب  عد ذلك من مياصد الشريعة وبصورل عامة فيد  هتم االس م بتوفير ال

. وجع  حد الكفاية، والذ  يعتبر توفير األمن الغذائي االس مية في الحفاظ عل  النفس
أدني مستوياته، من الدين وأوجب عل  الدولة والمجتمع توفير  لجميع أفراد الدولة 

يان االجتماعي  بتداو  . وقد  تخذ لتحييق ذلك عدل سب  عل  كافة مستويات البناالس مية
نتماو  بالدولة ومن أم لة ذلك:  باألفراد وا 

من أهم  دعل  مستوى األفراد نجد أن االس م حت عل  مجموعة من أنماط السلوك تع .1
 :م لة ذلكمن أو مداخ  وأسباب تحييق األمن الغذائي، 

سعي في األخذ باألسباب عن طريق العم  الجاد والبكل  هللا سبحانه وتعال  االنسان  . أ
 ويعيش مكرما . آلخرينله ول ويحيق األمن الغذائي األرا حت  يحص  عل  قوته

وقد ورد عن النبي صل  هللا عليه وسلم عدد من األحاديت تحت عل  العم  
حيت ورد عنه صل  هللا عليه   عبادل دوالكسب، خاصة  المرتبط بتوفير الغذاو، ب  تع

 وسلم أنه قام: 
ال تكفرها الص ل وال الصيام وال الحإل والعمرل، قالوا: ما يكفرها  س  ن من الذنوب ذنوبا  

يا رسوم هللا؟ فيام: المموم في طلب المعيشةس. وقام أيضا : سمن أمس  كاال  من عم  
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وجاو في الحديت: سما من مسلم يغرس غرسا  أو يزرح زرعا   1يديه أمس  مغفورا  لهس.
  2ان له به صدقةس.فياك  منه طير أو  نسان او بميمة  ال ك

ومنع االنفاق عل  أ. لم يكت  االس م فيط بتحريم تحريم الرغبات الترفية واالسراف  . ب
والتي يعيق الصرف  بعا السلع، والخدمات، والرغبات وأوجه الصرف المحرمة

نما ذم االسرافعليما تحييق األمن الغذائي واالجتماعي في المجتمع حت   ومنعه ، وا 
ويمنع االدخار ألص  ألن ذلك يمدر ويستنزف الموارد افي فيما هو مبا  

"يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم  واالست مار. قام هللا تعال : 
 وقام تعال : (.90رجس من عمل الشيطان ف اجتنبوه لعلكم تف لحون" )سورة المائدة: اآلية  

سقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا" )وإذا أردنا أن نهلك قريًة أمرنا مترفيها فف
"والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان  وقام هللا تعال : . (16)اإلسراء: اآلية  

وأوضا ذلك سيدنا عل ، كرم هللا وجمه، بيوله:  (.67بين ذلك قواما" )الفرق ان: اآلية  
 سما جاح فيير،  ال بما متع به غنيس.

جع  االس م النفية عل  الزوجة واألبناو الصغار  األقاربرل و عل  مستوى األسو   .2
واآلباو كبار السن واجبة شرعا  وعدها عبادل. وجاو في الحديت أن النبي صل  هللا 
عليه وسلم قام: سما أطعمت نفسك فمو لك صدقة وما أطعمت ولدك فمو لك صدقة، 

ورو  أن  قةس.وما اطعمت زوجك فمو لك صدقة وما أطعمت خادمك فمو لك صد
رج   مّر بالنبي صل  هللا عليه وسلم فرأى أصحاب رسوم هللا صل  هللا عليه وسلم من 
نشاطه ما أعجبمم فيالوا: يارسوم هللا لو كان هذا في سبي  هللا. فيام رسوم هللا صل  
ن كان خر   هللا عليه وسلم: س ن كان يسع  عل  ولد  صغار فمو في سبي  هللا، وا 

ن كان خر  يسع  تفاخرا  وتكا را  وين شيخين كبيرين ففي سبي  هللايسع  عل  أب . وا 
. ويجب أن يوفر هذا االنفاق االحتياجات الغذائية المعتادل أو 3سففي سبي  الطاغوت

حيت جاو في حديت هند بنت عتبة  مرأل أبي سفيان  الموضوعية )األمن الغذائي(
م فيالت: س ن أبا سفيان رج  شحيا ال عندما جاوت الي رسوم هللا صل  هللا عليه وسل

                                                           
 .4/67جممع الزوائد للهيثمي:  1
 .4/66جممع الزوائد للهيثمي:  2

 .129م19معجم الطرباين الكبري:  3
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يعطيني من النفية ما يكفيني ويكفي بنّي،  ال ما أخذت من مام بغير علمه، فم  علّ  
في ذلك من جنا ؟ فيام رسوم هللا صل  هللا عليه وسلم: سخذ  من ماله بالمعروف ما 

 نئي لمبتوفير األمن الغذا وقد أول  االس م عناية  خاصة 4يكفيك ويكفي بنيكس.
م   النساو ، (Vulnerable groups)في الوقت الراهن بالمجموعات الحرجة  ون يعرف
}أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم  قام هللا تعال : م  والمرضعات واألطفام. واالح

وال تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أوالت حمٍل ف أنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ف إن  
}والوالدات يرضعن  وقام تعال :  (.6)الطالق: اآلية   أرضعن لكم ف آتوهن أجورهن{

أوالدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن  
وقام رسوم هللا صل  هللا عليه وسلم سكف  بالمرو   ما   (.233بالمعروف{)البقرة: اآلية  
 5أن يضيع من ييوتس.

االس م ضمان االحتياجات الغذائية أو ما يعرف جع   والدولة المجتمعوعل  مستوى  .3
الذين ال  بحد الكفاية )األمن الغذائي( من واجبات المجتمع والدولة )الدينية( نحو أفرادها

ويوضا ذلك االمام  .حت  يستييم أمر الدنيا والدين يملكون االحتياجات األساسية،
وز أن ينسب ال  الدنيا، ب  الغزالي بيوله سفالميتصر عل  قدر الضرورل والممم ال يج

 ذلك اليدر من الدنيا هو عين الدين ألنه شرط الدين والشرط من جملة المشروطس
(. ولذا جع  االس م أوم مصارف الزكالس، والتي هي 305م: ص: 1999)العياد ، 

أو يجدون الركن ال الت من أركان االس م، الفيراو وهم الذين ال يجدون شيئا  من الكفاية 
}إنما الصدق ات للفقراء والمساكين والعاملين  الكفاية دون النص . قام هللا تعال :  بعا

عليها والمؤلفة ق لوبهم وفي الرق اب والغارمين وفي سبيل هللا وابن السبيل فريضًة من هللا  
وقام رسوم هللا صل  هللا عليه وسلم س ن هللا فرا  (.60وهللا عليم حكيم{)التوبة: اآلية  

ذا جاعوا يسع فيراوهم، ولن يجمد الفيراو   المسلمين في أموالمم بيدر الذ عل  أغنياو 
ن هللا يحاسبمم حسابا  شديدا  ويعذبمم عذابا   أو عروا  ال بما يصنع أغنياةهم، اال وا 

وقد حافظ الخلفاو من بعد رسوم هللا صل  هللا عليه وسلم عل  تامين  6شديدا س.
ف ذلك في عمد مروان بن الحكم بطعام الجار، االحتياجات الغذائية الضرورية وعر 

                                                           
 .2/1328(،  ومسلم 4/405رواه البخاري )فتح  4
 .1/692رواه مسلم  5
 .3/63جممع الزوائد:  6
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في شك  صكوك يستلمونه من بيت المام، وكان بيت المام فيه حيت يعط  للمحتاجين 
م(. وهذا ما يعرف في 1999مخازن للطعام تصرف للمحتاجين وقت الحاجة )العياد ، 

 Social security) الوقت الراهن في بعا البلدان الغربية ببرامإل الضمان اتجتماعي

programs) الطعام دمغة  أو(Food stamp)  والتي تمدف في الميام األوم لضمان الحد
 األدن  من األمن الغذائي.

الرغم من أن الع قة بين األمن الغذائي واألمن اتجتماعي مما تيدم يتضا أنه عل  و 
ألمن  ال أن توفير اأ  منمما يساعد عل  تحييق اآلخر،  ع قة تما لية وأن توفر

 ،مم    في الدولة ،ن  لتزام المجتمعا  و  .المدخ  لتحييق األمن اتجتماعي الغذائي يعد
هو  أو ما يعرف بحد الكفاف بواجبه نحو أفراد  بضمان الحد األدني من األمن الغذائي

الشرط الحد األدن  مما يجب أن يلتزم به من العيد االجتماعي بينه وبين األفراد، و 
في بذلك العيد والتييد بما فيه من قواعد الضبط اتجتماعي. و  األفراد األساسي تلتزام

حالة عجز المجتمع عن توفير األمن الغذائي واتحتياجات الغذائية الضرورية أل  
يجد األفراد أنفسمم في حٍ  من اتلتزام بذلك العيد اتجتماعي وما  سبب من األسباب

 أن االس موال أدم عل  ذلك من  ،جتماعييتضمنه من قواعد لتحييق الضبط واألمن ات
. قام هللا عط  بعا أحكام الشريعة االس مية في حق الجائعيا بعا المحمورات و يبي

}إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير هللا به فمن أضطر غير باغ  تعال : 
 نتشرت المجاعة وتدهور األمن وعندما  (.115وال عاد ف إن هللا غفور رحيم{)النحل: االية  

شتدت حاجة الناس للطعام في عام الرمادل لم يطبق سيدنا عمر بن الخطاب  الغذائي وا 
 رضي هللا عنه حد السرقة. 

 
 
 
 
 



 18 

 الباب الثاني
أثره على األمن الغذائيمفهوم األمن المائي و    

 مقدمة. 1. 2 
عل   وتنبةاتما بالنمو السكانياألمم المتحدل في تيويمما لمصادر الميا  شير تيديرات ت

 الميا  بلد يعانون من شا 48بليون نسمة في  2.8أك ر من  أن ل   مستوى العالم
نمرا  لموقعه الجغرافي موضوح الميا  اهمية خاصة في الوطن العربي . ويكتسب ونيصما

 .ةضمن حزام المناطق الجافة وشبه الجافة والتي تتسم بندرل الموارد المائية بصفة عام
ملم، بينما تتراو  في  100% من مساحة الوطن العربي عن 66وتي  األمطار السنوية في 

% فيط من المساحات أمطارا  14ملم وتتلي   300ملم و 200% من المساحة بين 20
كذلك تاتي أهمية  (.م2002، ملم )المنممة العربية للتنمية الزراعية 300 ل سنوية تزيد ع

% من موارد  المائية 60ي الوطن العربي من وقوح منابع حوالي الميا  واألمن المائي ف
من الجدوم يتضا و  خار  األراضي العربية مما يشك  تمديدا  مباشرا  ألمنه اليومي.الجارية 

 % من الكميتتات0.48أن كميات الميا  المتاحة في الوطن العربي تعادم فيط نحو ( 1)

ب الفرد من الميا  المتاحة في الوطن العربي ويبلغ نصي المتاحة عل  المستوى العالمي.
والذ  يبلغ  % من م يله عل  المستوى العالمي10يعادم نحو   وهو ما 3م 876نحو 

األمن المائي  ذا كان توفر ويوص  المجتمع بانه يعاني من ندرل الميا  وعدم . 3م 8696
وهو  متر مكعب1000نصيب الفرد السنو  فيه من الميا  العذبة اليابلة للتجدد أق  من 

مما يعكس هشاشة األمن المائي العربي  الوضع السائد في جميع بلدان الوطن العربي
(Population Action International,2005 .)  أن نصيب الفرد من الرغم من ذلك نجد عل  و

م يله عل   ل وهو ما يزيد ع 3م 622الميا  المستخدمة في الوطن العربي يبلغ نحو 
الطلب المرتفع عل   ذاهأدى و  .(1)جدوم  3م 543  لعالمي، الذ  ييدر بنحوالمستوى ا
في حين تبلغ  % من الميا  المتاحة فيه71م نحو استخد ل  افي الوطن العربي  الميا  

األمن  وهشاشة خطورل فاقممما ي ،%6.3نسبة اتستخدام عل  المستوى العالمي نحو 
في الوطن  ندرتما وعدم كفاية الموارد المائية السطحيةونمرا  ليلة األمطار و  .العربي المائي
الميا  الجوفية بشك  مك   مما انعكس سلبا  عل   استغ مفيد تم اللجوو  ل  العربي 
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ال تزيد  متر مكعبمليار  7734كميات ونوعية الميا  الجوفية المتاحة والتي تيدر بنحو 
 األقاليم الجغرافية للوطن العربي موزعة عل  مختل  3مليار م 42 ل تغذيتما السنوية ع

 .(م2002)المنممة العربية للتنمية الزراعية، 
ولبنان   الذ  يضم ك   من األردن وسوريا والعراق وفلسطينو يحتوى  قليم المشرق العربي  

يتمتع هذا االقليم باعل  و  % من كميات الميا  المتاحة في الوطن العربي.31.1عل  نحو 
أيضا  يوجد  هولكن ،3م 1467 ذ يبلغ يا  المتاحة في الوطن العربي لفرد من الملنصيب 

نصيب الفرد من الميا  فيه أعل  معدم تستم ك الميا  في الوطن العربي  ذ يبلغ 
في العالم العربي  3م 622، بينما يبلغ متوسط نصيب الفرد 3م 1060 المستخدمة

كبير بين دوم هذا االقليم في  وهنالك تفاوت (.1 :)جدومعل  مستوى العالم  3م 543و
% وسوريا 55.8فبينما تستا ر العراق بحوالي  كمية الميا  المتاحة ونصيب الفرد منما.

 % من الميا  المتاحة في االقليم، فنجد أن نصيب لبنان، واألردن، وفلسطين37.7بحوالي 
مائية في انعكس هذا التركيز للموارد الليد و % عل  التوالي. 0.4%، و1.4%، و4.7 هي

بعا دوم االقليم في التباين الكبير في نصيب الفرد من الميا  المتاحة في الدوم المختلفة 
، 3م 212، و3م 924في سوريا و 3م 1782في العراق، و 3م 11789حيت بلغ 

        (.2 :)جدومفي لبنان واألردن وفلسطين عل  التوالي  3م 91و
 
 
 
 
 
 
 

       المختلفة  العربي أقاليم الوطنوالمستخدمة في  كميات الميا  المتاحة (:1) جدوم
 )مليار متر مكعب(
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 اإلقليم

كمية المياه 
 المتاحة

في   المياه المستخدمة المياه المستخدمة
 الزراعة

نصيب الفرد من المياه 
 )متر مكعب(

% من  الكمية
 المتا 

% من  الكمية
 المستخدمة

 المستخدمة المتاحة

 1060 1467 91 52.2 72 57.1 79.0 المشرق العربي

 272 397 84 11.7 69 13.5 19.7 الجزيرل العربية

 814 979 83 73.6 83 88.7 106.7 اتقليم األوسط

 271 629 83 17.6 43 21.1 48.9 المغرب العربي

 622 876 86 155.8 71 180.4 254.3 الوطن العربي

 543 8696 71 2335.7 6.3 3289.7 52260.3 العالم

 م(.2002)  المصدر: المنممة العربية للتنمية الزراعية
 
 
الذ  يضم ك   من السعودية واتمارات والبحرين والكويت و  قليم الجزيرل العربية تسم وي

عل  نحو  ذ يحتو  فيط بشا موارد  المائيه  وقطر وسلطنة عمان ،  ضافة  ل  اليمن
نصيب الفرد فيه من الميا  المتاحة ويبلغ  ،% من الميا  المتاحة في الوطن العربي7.7

% من الموارد 44.7وتوجد  .3م272، ونصيب الفرد من الميا  المستخدمة 3م397
% في 11.1% في اليمن، و32.0المائية في هذا االقليم في المملكة العربية السعودية، و

% في مملكة 1.5% في الكويت و4.1% في األمارات العربية، و5.6سلطنة عمان، و
 (.  3% في قطر )جدوم 1ين، والبحر 

 العربي)مليار متر مكعب( دوم المشرق كميات الميا  المتاحة والمستخدمة في   (:2)جدوم 
نصيب الفرد من الميا  في   الميا  المستخدمة الميا  المستخدمةكمية الميا   الدولة
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 )متر مكعب( الزراعة المتاحة

% من  الكمية
 المتا 

% من  الكمية
 المستخدمة

 المستخدمة المتاحة

 154 212 75 0.6 73 0.8 1.1 األردن

 819 1782 78 10.6 46 13.7 29.8 سوريا

 1676 11789 97 40.0 94 41.3 44.1 العراق

 91 91 67 0.2 100 0.3 0.3 فلسطين

 250 924 70 70 27 1.0 3.7 لبنان

المشرق 
 العربي

79.0 57.1 72 52.2 91 1467 1060 

الوطن 
 العربي

254.3 180.4 71 155.8 86 876 622 

 543 8696 71 2335.7 6.3 3289.7 52260.3 العالم

 م(.2002)المصدر: المنممة العربية للتنمية الزراعية 
 
 
 
 
 

)مليار      ة العربيدوم شبه الجزيرل  (: كميات الميا  المتاحة والمستخدمة في3جدوم رقم )
 متر مكعب(

نصيب الفرد من في   الميا  المستخدمة ميا  المستخدمةالكمية الميا   الدولة
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 الميا  )متر مكعب( الزراعة المتاحة

% من  الكمية
 المتا 

% من  الكمية
 المستخدمة

 المستخدمة المتاحة

 341 411 86 6.3 83 7.3 8.8 السعودية

 304 335 80 0.8 91 1.0 1.1 اتمارات

 419 419 67 0.2 100 0.3 0.3 البحرين

 220 352 20 0.1 63 0.5 0.8 الكويت

 335 335 50 0.1 100 0.2 0.2 قطر

 525 888 92 1.2 59 1.3 2.2 عمان

 154 335 93 2.7 46 2.9 6.3 اليمن

الجزيرل 
 العربية

19.7 13.5 69 11.7 84 397 272 

الوطن 
 العربي

254.3 180.4 71 155.8 86 876 622 

 543 8696 71 2335.7 6.3 3289.7 52260.3 العالم

 (.2002)المصدر: المنممة العربية للتنمية الزراعية 
 

الذ  يضم ك   من السودان والصومام وجيبوتي و  ويعتبر األقليم األوسط من الوطن العربي
% من كميات الميا  42.0حوالي فيه تتركز أغن   قليم بالموارد المائية حيت  ومصر

، من الميا  المتاحة 3م 979الفرد فيه ويبلغ نصيب  .الوطن العربي المتاحة لاستخدام في
% من الميا  60.9وتستا ر مصر بحوالي  (.4من الميا  المستخدمة )جدوم  3م 814و
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%، 28.1الصومام، وجيبوتي المتاحة في االقليم، بينما يبلغ نصيب ك  من السودان، و 
  % عل  التوالي. 0.3%، و10.7و

 ن تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا قليم المغرب العربي الذ  يضم ك   مويحتو  
ويبلغ نصيب الفرد من  % من كميات الميا  المتاحة في الوطن العربي.19.2عل  نحو 

 .(5)جدوم  3م 271ومن الميا  المستخدمة  3م 629الميا  المتاحة في هذا االقليم 
ي الجزائر، % ف26.4% من الميا  المتاحة في هذا االقليم في المغرب، و41.5ويوجد 

 % في ليبيا.6.7% في تونس، و9.8% في موريتانيا، و15.6و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      الوطن العربيدوم األقليم األوسط من  كميات الميا  المتاحة والمستخدمة في (:4جدوم )

 )مليار متر مكعب(

لفرد من نصيب افي   الميا  المستخدمة الميا  المستخدمةكمية الميا   الدولة
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 الميا  )متر مكعب( الزراعة المتاحة

% من  الكمية
 المتا 

% من  الكمية
 المستخدمة

 المستخدمة المتاحة

 602 940 91 17.5 64 19.2 30.0 السودان

 396 1027 91 4.0 39 4.4 11.4 الصومام

 157 471 90 0.1 33 0.1 0.3 جيبوتي

 995 995 80 52.0 100 65.0 65.0 مصر

اتقليم 
 األوسط

106.7 88.7 83 73.6 83 979 814 

الوطن 
 العربي

254.3 180.4 71 155.8 86 876 622 

 543 8696 71 2335.7 6.3 3289.7 52260.3 العالم

 م(.2002)المصدر: المنممة العربية للتنمية الزراعية 
 
 
 
 

 العربي)مليار متر مكعب( دوم المغرب كميات الميا  المتاحة والمستخدمة في (:5جدوم رقم )

كمية  لةالدو 
المياه 

في   المياه المستخدمة المياه المستخدمة
 الزراعة

نصيب الفرد من 
 المياه )متر مكعب(
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% من  الكمية المتاحة
 المتا 

% من  الكمية
 المستخدمة

 المستخدمة المتاحة

 123 418 68 2.6 29 3.8 12.9 الجزائر

 319 696 87 8.1 46 9.3 20.3 المغرب

 962 623 84 4.3 146 5.1 3.3 ليبيا

 247 493 88 2.1 50 2.4 4.8 تونس

 183 2781 93 0.5 7 0.5 7.6 موريتانيا

المغرب 
 العربي

48.9 21.1 43 17.6 83 629 271 

الوطن 
 العربي

254.3 180.4 71 155.8 86 876 622 

 543 8696 71 2335.7 6.3 3289.7 52260.3 العالم

 م(.2002) يةالمصدر: المنممة العربية للتنمية الزراع
 
 
 

 األمن المائي كمحدد لألمن الغذائي. 2. 2
خلق هللا سبحانه وتعال  الماو قب  أن يخلق السماوات واألرا حيت جاو في اليران 

}وهو الذي خلق السموات واألرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم   :الكريم
مصدر الحيال عل  أص  و الماو أصبا  .  م من بعد ذلك[7أحسن عمال{ ]سورة هود: اآلية  
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}وجعلنا من الماء كل شٍئ حي{ )سورة األنبياء: اآلية   ذ قام هللا سبحانه وتعال : األرا 
لذا و  [.45بٍة من ماٍء ...{ ]سورة النور: اآلية  ا}وهللا خلق كل دوقام عز وج :  (.30

 ذ ال  وتوفرها د الميا بوجو  وبيائما وتطورها المجتمعات والحضارات اليديمة  رتبطت نشال
حيال بدون الماو حيت لم يعرف حت  اآلن كائن حي  ستغن  عن الماو في حين أن 

وقد ورد ذكر الماو  وبكتيريا األمعاو.بعضما قد يستغني عن المواو كالبكتريا ال هوائية 
تحياو األرا  موضعا  وجاو ذكر  في معممما كسبب 60في اليران في أك ر من 

 :كيوله تعال لحصوم عل  الغذاو واألمن الغذائي منما في ا واتستفادل
 [22]البيرل: اآلية  }...وأنزل من السماء ماًء ف أخرج به من الثمراِت رِزق اً لكم ...{

 [164] البيرل: اآلية  ... وما أنزل هللا من السماء من ماٍء ف أحيا به األرض بعد موتها...{}
 [57] األعراف: اآلية  ماء ف أخرجنا به من كل الثمرات ...{}... سقناه لبلد ميت ف أنزلنا به ال

 [32]ابراهيم: اآلية  }... وأنزل من السماء مآًء ف أخرج به من الثمرات رزق اً لكم ...{
 [65]النح : اآلية  }... وهللا أنزل من السماء ماء ف أحيا به األرض بعد موتها ...{

 [53] طه: اآلية  من نبات شتى{  }... وأنزل من السماء ماء ف أخرجنا به أزواجاً 
 }... وترى األرض هامدًة ف إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج{   

 [5]الحإل: اآلية 
 [63] الحإل: اآلية  }ألم َتَر أن هللا أنزل من السماء ماًء فتصبح األرض مخضرًة ...{

وكيفية نزوله في شك  أمطار كسبب وجاو في ك ير من آيات اليران الكريم ذكر الماو 
كالحبوب والفواكه والخضروات والمرع  لحصوم اتنسان عل  كافة أنواح الطعام والغذاو 

الذ  يمكن من تربية الحيوان والحصوم عل  المنتجات الحيوانية من لبن ولحوم وغيرها. 
  ومن أم لة تلك اآليات:

ت كل شٍئ ف أخرجنا منه خِضرًا نخرج منه حباً  }وهو الذي أنزل من السماء ماًء ف أخرجنا به نبا
ً ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان ً وغير    متراكبا مشتبها

 [99]البيرل: اآلية ..{ متشابه .
]الرعد: اآلية  }... وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماٍء واحٍد ...{

4] 
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وأنفسهم أف ال    أنا نسوق الماء إلى األرض الجرز فنخرج به زرعًا تأكل منه أنعامهم}أولم يروا  
 [27] السجدل: اآلية  يبصرون{

ً ونباتًا )14}وأنزلنا من المعصرات ماًء ثجاجًا ) ]سورل  (16( وجناِت ألف اف ًا )15( لنخرج به حبا
 النبا[ 

( 26( ثم شققنا األرض شق ًا )25( أنا صببنا الماء صبًا )24}ف لينظر اإلنسان إلى طعامه )
( وف اكهًة  30( وحدائق غلبًا )29( وزيتونًا ونخاًل )28ضبًا )ق( وعنبًا و 27ف أنبتنا فيها حبًا )

 .]سورل عبس[({32( متاعاً لكم وألنعامكم )31وأباً )
ويتعامم دور الميا  كمحدد لألمن الغذائي في الوقت الراهن أك ر من أ  وقت مض  

كميات الميا  المتاحة من جراو االستم ك المتزايد لليطاح الزراعي  وذلك بسبب تناقص
عل  مستوى  تبلغ نسبة الميا  المستخدمة في الزراعة للميا  في ك  بلدان العالم حيت

)المنممة العربية  الوطن العربي في% 86نحو و ، من الميا  المتاحة %71حوالي  العالم
الر  المنتمم وبالكميات المطلوبة يعتبر من أهم  ونمرا  ألن .(م2001 للتنمية الزراعية،

ميا  الر  تعد اك ر الموارد الطبيعية الزراعية  أسباب اتنتاجية العالية للزراعة الحدي ة وأن
أهم العوام  المحددل لألمن الغذائي  توفر الميا  الصالحة للر   عتبربالتالي يف شحا  وندرل  

ما أن معمم األراضي الزراعية تروى باألمطار وب .م(2006)أسامة،  عل  مستوى العالم
ويلعب الجفاف دورا   فنجد أن  نتا  الغذاو يتذبذب من عام آلخر وفيا  لتذبذب األمطار

وبالرغم  .ك ير من أنحاو العالم أساسيا في تحديد حجم المعروا من السلع الغذائية في
من الغذائي في أنحاو األ توفر  ل   نتشار الجوح وعدمتةد  التي  سباباألمن تعدد 

متفرقة من العالم م   كوارت الفيضانات والعواص  والزاللزم والبراكين والحروب،  ال أن 
حيت يتعرا في الوقت الراهن  أك رها  نتشارا  هو الجفاف وما ينجم عنه من تصحر

% من األراضي في العالم لخطر التصحر وية ر ذلك عل  حيال بليون شخص، وقد 30
% من قدرتما اتنتاجية 25% من األراضي الجافة في العالم أك ر من 33.3فيدت 

 – 1990اتحصاوات ال  أنه خ م الفترل  تشيرفي هذا اتطار و . (2006)العوضي، 
مليون نسمة سنويا   42م بلغ عدد المتا رين بالمجاعات التي سببما الجفاف حوالي 2000

  الوفيات التي سببتما الكوارت % من ك42وأن هذ  المجاعات كانت سببا  لوفال 
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بسبب الجفاف  7ن الجئ بيئيييم  عشرلكان هنالك م فيط 1988. وفي عام الطبيعية
وفي  فريييا وحدها، والتي تعتبر أك ر . م(2006والتصحر عل  مستوى العالم )العوضي، 
مليون نسمة يمددون ك  عام بخطر  150اليارات تا را  بالجفاف، هنالك أك ر من 

نسمة،  250000فاف، وقد مات جوعا  من جراو الجفاف خ م العيدين األخيرين نحو الج
مليون نسمة مساكنمم وهاموا في األرا بح ا  عن الغذاو، وانتم  بمم  30كما هجر نحو 

ولذلك نجد أن  .(2006عبد الحميد، ) جئين الفارين من الجوح المطاف  ل  معسكرات ال
 :  ل تمدف  منع الجفاف والتخفي  من آ ار لراتيجيات استمعمم البلدان  هتمت بوضع 

الكوارت األخرى المصاحبة له عن طريق تخصيص الميا ، و   دارل ومكافحة الجفاف .1
وا عادل توزيعما، ونيلما، وتخزينما بطريية فعالة، واستخدام الموارد المائية عل  نحو 

 .فعام، وجمع ميا  األمطار، وتنمية موارد مائية غير تيليدية
دعم التخطيط المنسق لمكافحة الجفاف بما في ذلك التدابير الطويلة األج   .2

لتخصيص الميا  وحفمما، ع ول عل   جراوات اتص   في سياق  دارل 
 .مستجمعات الميا 

اقترا  منمجيات و  نشاو قواعد بيانات واستكمام المعلومات بشان الموارد المائية  .3
 .خاصة بتدابير الطوارئ 

 المجتمعات المحلية، وزيادل الوعي الجماهير  في مجام  دارل الجفاف. دعم مشاركة .4

نشاو الخزانات ل ستفادل من ميا  الفيضانات .5  .تشجيع استخدام تينيات جمع الميا  وا 
 .زيادل فعالية استخدام الميا  في الزراعة .6
 .تنمية موارد مائية غير تيليدية .7
 .وضع تدابير تدارل مناطق مستجمعات الميا  .8
ق بيئة مواتية تحفز است مار اليطاح الخاص في تنمية الموارد المائية، وال ستيما فتي خل .9

 .قطاح الزراعة
ميتتتا  المنخفضتتتة التكلفتتتة الجمتتتع حصتتتاد و تشتتتجيع البحتتتت الموجتتته  لتتت  تطتتتوير تينيتتتات  .10

 .تخاذ تدابير أخرى لمكافحة الجفافوا

                                                           
  من يرتك موطنه بسبب الكوارث الطبيعية والبيئية مثل الفيضاانت واحلفاف.  7
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ألنمتتا  نمتترا    نشتتاو مةسستتات م ئمتتة ورأو  جتتراو  صتت حات علتت  المةسستتات اليائمتتة .11
 .وتنميتما أدوات أساسية ضرورية الستدامة الموارد المائية

 . سبل تعزيز األمن المائي3. 2
نمرا  لشا الموارد المائية عل  مستوى العالم وأهميتما في تحييق األمن الغذائي، فيد و 

ذات الصلة والحكومات والمنممات الدولية والميئات البح ية جتمعات المحلية مطورت ال
تعزيز األمن المائي و عا الممارسات والتينيات لمنع ومكافحة الجفاف ببالموارد المائية 
حفز التمطام, والحد من تبخر الموارد المائية، وحفظ الميا  في التربة،  خ موالغذائي من 

م حمة . ويجب الصناعية، وجمع ميا  األمطارالمائية وجمع ميا  الفيضانات، والتغذية 
تينية أو ممارسة واحدل م ل  يمكن أن ييام أنما األحسن أو األفض  وتناسب أنه ال توجد 

غرافيا و ك  المواقع أو تسد ك  اتحتياجات المائية، حيت أن تنوح المناخات والترب والطب
)صديق،  واتحتياجات المائية تجع  من ك  تينية وممارسة م ئمة لموقع ومنطية محددل

 :ذ  التينياتتشم  هو  .(2006، الجدح، 2001
  )حصاد مياه األمطار( جمع المياه. تقنيات 1. 3. 2

يعرف حصاد ميا  األمطار بانه س عملية تركيز المط  بواسطة الجريان والتخزين 
 ميا  األمطارلحصاد  تينياتهناك عدل (. و م2006مه عل  نحو مفيدس )المطر ، تستخدا
دارتما االستفادل عل  هطوم األمطار وال   توفير بعا العوام  التي تساعد تمدف ال  وا 

عملية جمع ميا  األمطار الميا  . ويمكن أن توفر من أكبر كمية ممكنة من ميا  األمطار
للمناطق البعيدل عن مصادر الميا  األخرى؛ أو التي يكون فيما توفير الميا  باهظ التكلفة. 

ا  لليرى الصغيرل خاصة لتوفير الميورل جمع ميا  األمطار م ئمة بصتينيات  دتعو 
والمدارس والماشية واألحياو البرية. فنا رات الميا ، والحفر، واألخاديد والحواجز الكنتورية، 

وتشم   األمطار.واعدل لجمع ميا   حصاد ميا كلما تينيات  دوحرت الشرائا الكنتورية تع
 مزايا جمع الميا  ما يلي:

 .سمولة نشر الميا  وقلة تكالي  التشييد . أ
 .تشغي  المياك  وصيانتماسمولة   . ب
متن بتين عتدل   مكانية اختيار التينية الم ئمة للمروف السائدل فتي المنطيتة المعنيتة . ت

 .تينيات
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 .الحد  ل  أقص  درجة من تدهور التربة بفع  تدفق الميا   . ث
غس  التربة المالحة، ومن  م جعلما أك ر م ومتة لزراعتة المحاصتي  بفضت  تيليت   . ج

 الصلبة المذابة.الكمية الكلية للمواد 

 اآلتي: جمع الميا  وتشم  تينيات 
 سدود ال
 حتتوالي ف منتتذو حيتتت أقتتيم أوم ستتد معتتر  وأقتتدمما الميتتا  تينيتتات حصتتادأهتتم  الستتدود متتن دتعتت

عتتام قبتت  المتتي د، وكتتان لتحويتت  مجتترى نمتتر النيتت  فتتي مصتتر تنشتتاو مدينتتة ممفتتيس  4000
ستتتتدود الركاميتتتتة والستتتتدود الترابيتتتتة عتتتتدل أنتتتتواح متتتتن الستتتدود م تتتت  الوهنالتتتتك  (.2006)الجبتتتر، 

 وبصورل عامة تمدف السدود  ل :والسدود الخرسانية والسدود الجوفية. 
 .توفير ميا  الشرب لبعا المناطق والمجتمعات .1
 .توفير ميا  الر  للزراعة في المناطق الزراعية الواقعة باليرب من السد .2
 .حماية المدن واليرى من أخطار السيوم والفيضانات .3
  .ل معدالت تغذية الميا  الجوفية في منطية السدزياد .4

   ألخاديد الكنتوريةا
 200و 80بين  ماعرضو  سم 40و 20بين  يتراو  عميما في عم  أخاديد هذ  التينيةتتم   
لرفع  نتاجية  األخاديد الكنتورية ويمكن استخدام .تفص  بينما حواجز ترابيةو  سم

في خاصة   م ئمة لألحوام المناخية والتربةالمحاصي ، وزيادل نمو أعشاب المراعي ال
، األمطار وميفة الخطوط الكنتورية هي تخزين ميا حيت أن  المناطق الجافة وشبه الجافة

، وبالتالي زيادل فترل هاومن  م زيادل ما يتسرب منما  ل  التربة عن طريق زيادل فترل احتجاز 
 و الموسم. وعادل استخدام المحصوم للميا  والحد من آ ار الجفاف أ نا
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 (: سد خرصاني لتخزين الميا 2شك  )

 
 

  
 
 
 
 
 
 

ما تبتذر بذور المحاصي  في بداية موسم األمطار. كما أن الغمر بالميا  يحدت في معمم 
م ئمة  أك ر يةيذ  الطر هتعتبر و  الحاالت في منتص  موسم األمطار أو قريبا من نمايته.

 ييلة والعميية، وفي األراضي ذات التضاريس البسيطة وغير ة في التربة الطينية اليوفعال
 المعيدل.

  جمع المياه عن طريق المستجمعات الصغيرة
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يمكن أن تتخذ المستجمعات الصغيرل عدل أشكام )م ل ات، مربعات ومستطي ت وشبه 
دوائر(. وعادل ما تستخدم هذ  الطريية لجمع الميا  في مستجمعات محلية تتراو  مساحتما 

سم  50و 20تجمع الميا  في حفر يتراو  عميما بين حيت مربع  متر 200و 100بين 
 محدودل نسبيا تتراو  بين نص  مترأمتار ولما سعة تخزينية  3وعرضما بين متر واحد و

لزيادل نمو الغابات وشجيرات المراعي م ومتما ة التفني. وأ بتت هذ  مكعب متر 4و مكعب
ر مباشرل بعد بداية تخزين الميا  و ة البذزراعطماطم. وتتم وبعا الخضر م   البطيخ وال

  وخاصة بالنسبة لألشجار.
 المصاطب المنحدرة 

لمناطق ك يرل الت م لمنع تدهور التربة عن طريق في ا ل  عادالمصاطب المنحدرل تستخدم 
الحد من سرعة تدفق ميا  الصرف بواسطة بناو مصاطب تةد  وميفة شبيمة بوميفة 

وعادل ما تحفر قنال صغيرل تحت ك  مصطبة  التي تحد من سرعة تدفق الميا . الش الت
لني  الماو الفائا  ل  قنال لجمع الميا  تكون ذات شك  عمود  بالنسبة للخطوط 
الكنتورية. ويمكن زراعة أشجار معمرل ذات جذور طويلة لتيوية الحواجز بين المصاطب. 

عل  نوح التربة والغرا من بناو  ؛ مترا   20و 6ويمكن أن يتراو  عرا المصطبة بين 
 : المنحدرل هي المصاطب رئيسية من   ة أنواح هنالك و  المصاطب.

ك يترل التت م لوقت   المنتاطق الرطبتة وتستخدم في :المصاطب ال ابتة للمناطق ك يرل الت مأ. 
 تدهور التربة أو الحد منه.

 .المصاطب المنحدرل البسيطةب.  
 حدرل الضعيفة.المصاطب المن . 

في المناطق الجافة  المصاطب المنحدرل الضعيفةو  المصاطب المنحدرل البسيطةوتستخدم 
 وشبه الجافة  لتخزين أكبر كمية من ميا  الصرف. 

 الحفائر
لجمع الميا  في موسم األمطار بغية استخدامما في  منخفايمكن تعري  الحفير عل  أنه 

ئر من عملية تجمع الميا  في مواسم األمطار في فكرل الحفاأخذت و  فترات شا الميا .
المنخفضات الطبيعية واستخدامما لفترل من الوقت بعد انيضاو موسم األمطار. وكانت أوم 

باأليد ، ومن  م زيادل  وتشكيله تطوير هذ  الحفائر هي توسيع المنخفا األرضيلمرحلة 
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لمعايير  وفيا   الحدي ة حفائرالو سعته التخزينية. وحين ممرت آالت  زاحة التراب، بدأ  نشا
أهم معايير تصميم الحفير وفرل الميا   ومن .مكعب متر 5000حوالي  تماسع تبلغهندسية و 

مصادر الميا ، ونوح التربة، واألحوام  ونمرا الخت ف والتربة التي ال ينفذ منما الماو.
 الطبيعية األخرى، تنيسم أهم أنواح الحفائر  ل  ما يلي:

 .حفير استجماح ميا  الجبامب.       .جماح الميا  ذاتياحفير است . أ
 .حفير مخططت.              .حفير تغذيه األنمار  . ت
   .حفير تخزين الميا  فوق سطا األرا  .
 

 
 )فكرل الحفائر( (: تجميع ميا  األمطار3شك  )

 
 الري التكميلي في مناطق الزراعة المطرية . 2. 3 .2

 الر  التكميلي ستخدام  ، م   السودان، بانالجافةمناطق بعا البحات في األأوضحت 
 400و 250أمطارها بين  كميات تتراو  مناطقفي العربي زيد الغلة من الصمغ أن ييمكن 

. ويعني ذلك أن (2001)صديق،  طنرهكتار 4طنرهكتار  ل   0.4حوالي من ملمرالسنة 
أم ام  10التكميلي تبلغ حوالي  نتاجية الوحدل المائية المضافة نتيجة الستخدام الر  
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الميا  المجمعة بواسطة تينيات  في الر  التكميلي ستخدمتعادل  ما  نتاجية ميا  األمطار. و 
. ويمكن ني  الميا  السطحية بواسطة الينوات أو األنابيبتو أ الميا  الجوفيةأو  جمع الميا 

 :   التكميلي فيما يلياستخدام الر   يجاز العوام  التي تة ر في اليرار التيني بشان
 .التربة وقدرتما عل  تخزين الميا نوح  -
 .تضاريس األرا، وال سيما انحدارها واتجاهما -
 .  ودرجات الحرارلالريا -
 .األمطار وغزارتما سيوطأعل  معدم ل -
 الغطاو النباتي وك افته. -
 إعادة زراعة الغابات. 3. 3 .2

. فالتبخر في الغابات المشبعة بالرطوبة طوبةمعدم الر  تة ر الغابات بشك  ملحوظ في
أك ر فعالية من التبخر المباشر من سطا األرا. ولذلك  دنتيجة العتراضما لألمطار يع

فإن الغابات تساعد المواو في االحتفاظ ببعا الرطوبة التي تحد ما األمطار عل  سطا 
، ب  تخفا أيضا الرطوبة فحسبم درفع مع عل د ساعال ت لغاباتكذلك فإن ااألرا. 

مة جدا لعملية ممهذ  خاصية و من درجات الحرارل بيدر كبير نتيجة للتبخر الذ  تحد ه 
في عملية  ومن المتوقع أن تكون عملية  عادل زراعة الغابات عنصرا رئيسا   هطوم األمطار.

ذا تمت عملية  عادل  هطوم األمطار وعام  من عوام  مكافحة الزح  الصحراو . وا 
غابات عل  نطاق واسع فإنه يمكن المحافمة، عل  األق ، عل  المعدالت الحالية زراعة ال

منع تدهور و  حد من حدوت الفيضاناتتساعد الغابات عل  ال أيضا   األمطار. سيوطل
 .التربة
 
 
  عوامل إدارة المحاصيل. 4. 3. 2

 االنتاجيةعالية سريعة النضإل، و المستولدل  والعينات األصنافزراعة تشم  هذ  العوام  
عوام  من كذلك والمياومة للجفاف، وزراعة النخي  واستخدام الدورل الزراعية واألسمدل. 

مع بداية  زراعة المحاصي  مبكرا  ، في مناطق الزراعة المطرية ممةم دارل المحاصي  ال
في  استخدام الر  التكميلي ويمكن .لاستفادل اليصوى من ميا  األمطار موسم االمطار
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جراو ل ملحة تضرور منالك في هذا االطار فو  .يحةشحموسم  ذا كانت األمطار بداية ال
أصناف من المحاصي  عينات و  دارل المحاصي  تستنباط  ت في مجامو المزيد من البح

الوقت تحديد وقدرل عل  مياومة الجفاف، ع ول عل   يةلا نتاجية عذات نضو  و يعة الر س
التي يجب  تباعما في ك  منطية  المناسبة راعيةوالدورل الز لزراعة ك  محصوم األم   
 .الميا  زيادل  نتاجية بمدف

 ة استخدام المياهكفاءزيادة  .5. 3. 2
تركزت المحاوالت األولية في مجام اتدارل الفعالة للموارد المائية عل  التدابير التينية لحفظ 

يادل كمية الميا  المتاحة الميا  )تحسين فعالية االستخدام النمائي(. والمدف من ذلك هو ز 
بزيادل فائدل استخدام نفس الكمية  عن طريق الر  الم ئم، واستخدام المعدات األك ر 
فعالية، وتحسين نمم توزيع الميا  عن طريق التسرب. ومن أج  تنفيذ التدابير الرامية  ل  

عل  نمام  تحييق الفعالية، ينبغي أن توضع أوال حوافز اقتصادية، يفض  أن تكون قائمة
دعم تكلفة الميا  التي ال تستغ  استغ ال حسنا، وييتر   سياسات  غتليجب أن السوق. و 

أن الك يرين المفاهيم الخاطئة السائدل بدال عنما تسعير الميا  عل  نحو صحيا. ومن 
يابلة الغير ية و عوام  اتنتا ، من الموارد الطبيعية المجانأهم يعتبرون الميا ، وهي أحد 

 سويق؛ وأن قيمة الميا  تكون فيط عل  أساس استرداد قيمة الكلفة.للت
 استخدام المياه المالحة للري  .6. 3. 2

ليست الزراعة المروية هي مصدر اتنتا  الرئيسي فحسب، ب  هي المصدر الوحيد تنتا  
مة في هذ  االمحاصي  في العديد من المناطق الجافة. ومن أج  دعم زراعة دائمة ومستد

مناطق، ال مفر من استخدام نوعية الميا  الرديئة الموجودل للر . ولبلوغ هذا المدف يتعين ال
بذم جمود كبيرل للتغلب عل  المشاك  المرتبطة بالميا  المالحة أو التعايش معما عل  
األق . وقد مارست العديد من المناطق في العالم استخدام الميا  المالحة لانتا  الزراعي 

 ل  أن المزارعين في شمام أفريييا  (م2001صديق )لة ومستمرل. وقد أشار طوي لفترل
جزو في  7000استخدموا الميا  الجوفية التي تحتو  عل  مواد صلبة مذابة تبلغ نسبتما 

عام دون  حدات ملوحة بدرجة كبيرل  2000المليون للر  في المناطق الرملية منذ أك ر من 
 في التربة. 
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 الباب الثالث 
المملكة العربية السعودية في الموارد الطبيعية الزراعية  

  مقدمة. 1. 3
يدل حيت اعالم يتزايدون بمعدالت متز الي حظ الممتمون بيضايا السكان والتنمية أن سكان 

قب  المي د )قب  عشرل آالف سنة( بنحو خمسة م يين نسمة،  8000قدر عددهم في عام 
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، أ  أنه خ م هذ  الفترل كان عدد السكان مليون نسمة 545م 1650ي عام وبلغ عددهم ف
سنة. وبييام ال ورل الصناعية، وما صاحبما من نمضة زراعية ووفرل  1500يتضاع  ك  

م نحو مليار 1850في الغذاو بدأ السكان يتزايدون بمعدالت عالية وبلغ عددهم في عام 
 م تضاع  عددهم مرل  انية خ م  مانين  أ  تضاع  عددهم خ م مائتي عام،نسمة، 

م. واستمرت معدالت النمو السكاني 1930عام فيط وبلغ نحو   نين مليار نسمة في عام 
خمسة وأربعين عاما  في االرتفاح حيت تضاع  عدد سكان العالم مرل  ال ة ولكن خ م 

. ونتيجة م(1998)عبد الس م،  نسمة اراتملي م نحو اربع1975بلغ عددهم في عام فيط ف
أهم مكونات ، وهما األراضي الزراعية والميا م  نصيب الفرد من لمذا النمو السكاني 

، يتناقص حيت نيص نصيب أهم محددات األمن الغذائيو قاعدل الموارد الطبيعية الزراعية 
زداد عدد % 33م بنحو 1992 –م 1970الفرد من األراضي الزراعية خ م الفترل  وا 

     .(FAO, 1997; Seckler et al., 1998)التي تعاني من شا الميا   مالسكان والدو 
 ةالزراعياألراضي . 2. 3

المتاحة الزراعية  األراضيمساحة تا را  مباشرا  ب المنتإل في أ  بلد الغذاوة تتا ر كمي
وتنحصر معمم مساحة الوطن   والمزروعة ونوعيتما وميدرتما عل   نتا  السلع الغذائية.

 توقدر   في بيئات جافة وشبه جافة. –مليار هكتار  1.406والتي تيدر بنحو  –العربي 
 ،مليون هكتار 64.82بنحو  2001مساحة األراضي الزراعية في الوطن العربي عام 

  األراضي الزراعية في الوطن العربي م وت .%( عل  األمطار81.9معممما ) في تعتمد
متوسط قد  نخفا و    المستوى العالمي.% من مساحة األراضي الزراعية عل0.48  نحو

هكتار في بداية  0.25ن حوالي م نصيب الفرد من األراضي الزراعية في الوطن العربي
وذلك نتيجة الرتفاح نسب معدالت   2001هكتار عام  0.22ات ال  حوالي يالتسعين

 بالمعدم ة  ميارننخفضا  . ويعتبر هذا الرقم م(6)جدوم  النمو السكاني في الوطن العربي
، منممة األغذية والزراعة لألمم المتحدل) رللفردهكتار 2.19العالمي والبالغ نحو 

 .م(2001
ومن ناحية أخرى فإن األراضي الزراعية في الوطن العربي تتعرا باستمرار للعديد من 
مماهر التدهور األمر الذ  ية ر سلبا  عل  قدرل هذ  األراضي عل   نتا  السلع الغذائية. 
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ك مساحات شاسعة من األراضي الزراعية في الوطن العربي تا رت بماهرل الملوحة، فمنا
% من مساحات 50 ل  أن نحو  العربية للتنمية الزراعية حيت تشير دراسات المنممة

 تة رالمساحات آخذل في الزيادل. و  األراضي المروية قد تا رت بمذ  الماهرل، وأن هذ 
ينخفا االنتا  بنسب حيت  ية األراضي الزراعيةنتاجعل   سلبا  ماهرل ملوحة التربة 

  % حسب درجة الملوحة ومدى تحم  المزروعات للملوحة.100%  ل  10تتراو  ما بين 
% 68.4باتضافة  ل  ذلك فإن ماهرل التصحر قد اكتسحت مساحات شاسعة تيدر بنحو 
مساحات من مساحة الوطن العربي، وهناك مساحات أخرى ممددل بالتصحر خاصة ال

كما أن تدهور المراعي والغابات قد أدى  ل  تيلص   الواقعة في المناطق الجافة والياحلة.
األراضي الزراعية في الوطن العربي سنويا تترك بعا و  الغطاو النباتي في الوطن العربي.

وتيدر مساحة   بدون زراعة نمرا  للعديد من المحددات الطبيعية والفنية والمالية وغيرها.
  .مليون هكتار 15بحوالي  2001عام  في الوطن العربي في بورا   راضي المتروكةاأل

في عدم توفر الموارد المائية الكافية وعدم  وتتم   أهم أسباب ترك األراضي الزراعية بورا  
م؛ 2002 ،المنممة العربية للتنمية الزراعية) توفر اليدرات االست مارية أو التينية أو البشرية

  م(.2001، غذية والزراعة لألمم المتحدلمنممة األ
 
 
 
 
 2001عام   ستخدامات األراضي الزراعية في الوطن العربي والعالم (:6جدوم )  

             

 البيان

نصيب الفرد من  الوطن العربي العالم
 األراضي )هكتار(

المساحة  )ال  
 هكتار(

%من 
األراضي 
 الزراعية

المساحة 
 )ال  هكتار(

راضي % من األ
 الزراعية

الوطن  العالم
 العربي

 0.22 2.19 100.00 64819 100.00 13425432مساحة األراضي 
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 المزروعة

 0.04 0.04 18.12 11744 2.02 271689 األراضي المروية

 0.18 2.15 81.88 53075 97.98 13153743  األراضي المطرية

ممة األغذية والزراعة لألمم منم(؛ 2002)المنممة العربية للتنمية الزراعية  المصدر:
 م(.2001) المتحدل

 
 

يتا ر  نتا  الغذاو في المملكة العربية السعودية بالعديد من العوام  التي تة ر عل  اليطاح 
الزراعي. فبجانب المحددات الفنية واالقتصادية هنالك المحددات الطبيعية ومن أهمما شا 

التنمية الزراعية واألمن الغذائي. وتم    عتبر من أهم محدداتتي توالاألراضي الزراعية 
 2.25تبلغ التي % من مساحة المملكة العربية السعودية 2األراضي الزراعية حوالي فيط 

تشم  األراضي في المملكة ميلون كيلومتر مربع، تيع غالبيتما ضمن الحزام الصحراو . و 
شم  الجزو الغربي من تكوينين جيولوجين هما الدرح العربي والذ  ي العربية السعودية

% من مساحة المملكة، والرف العربي 28المملكة )جبام عسير والحجاز( ويحت  حوالي 
الذ  يشم  المناطق الممتدل من الدرح العربي حت  الخليإل العربي ويحت  حوالي  ل ي 

وتيدر مساحة األراضي الصالحة للزراعة هت(. 1419)المشمد  وآخرون،  مساحة المملكة
أل  هكتار  3785أل  هكتار والمساحة اليابلة لاستص   بحوالي  48899بحوالي 

ال   170000ال  هكتار ومساحة المراعي بحوالي  2700ومساحة الغابات بحوالي 
 (.7)جدوم  هكتار

  
ستخداماتما في المملكة العربية السعودية7جدوم )  (. األراضي وا 

 المساحة  األرض حسب تنصيفاتها
 (هكتار )ألف

 االجمالي % من

 15.75 48899 أراضي صالحة للزراعة 
 1.22 3785  قابلة لاص   أراضي

 0.87 2700 غاباتال
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 54.78 170000 المراعي
 24.16 75000 أراضي صحراوية )بور(

 3.22 10000 أخرى وتشم  )المدن والطرق واليرى(
 100.00 310384 االجمالي
 .(هت1423) زهراني والحا ؛ ال( هت1419) المصدر: المشمد  وآخرون 

 
ضافة  ال  ضيق األراضي الزراعية في المملكة العربية السعودية هنالك عدل عوام  تحد  وا 
من  ستغ لما وتتسبب في تدني  نتاجيتما وتمدد  ستدامتما كمورد زراعي منتإل )المشمد  

 :ومن أهم هذ  العوام  .(43: هت1419وآخرون، 
 .يةالخواص المائية غير الموات. 1
 .. التعرا لانجراف والتعرية بانواعما2
 .لجذورالرأسي واألفيي ل نتشاراقطاح التربة بما ال يتيا مجاال  واسعا  ل. ضحالة عمق 3
 ..  رتفاح نسبة األم   مما يحد من الماو الميسر ويسبب  ضطراب تغذية النباتات4
 ..  نخفاا مستوى الخصوبة بشك  عام5
التي تةد   ل  المزيد من  جماد التربة  ةعديد من الممارسات المزرعيلباالمزارعين قيام . 6

  :ة هذ  الممارساتم ل. ومن أتفاقم اآل ار السالبة للعوام  السابيةو وتدهورها 
الخصبة وبالتالي ا. تسوية سطا التربة بطرق غير م ئمة مما قد يةد  ال   زالة الطبيات 

 التربة. يسبب ملوحة
   الر  وعدم التييد بجدولته العلمية.ب. اتسراف في ميا

  .  ستخدام أنواح متدنية من ميا  الر .
 د. اتستخدام العشوائي لبعا تينيات  دارل التربة التي ال ت ئم المروف المحلية للزراعة.

 هت. اتسراف في التسميد مما يخ  بالتوازن الغذائي وقد ية ر عل  مستوى الملوحة.
إل تسميد ت ئم االحتياجات الفعلية للمحاصي  مما ييل  العائد و. عدم االلتزام ببرام

 اتقتصاد .
 ز. اتفراط في  ستخدام المبيدات بانواعما وتجاه  تا يرها التراكمي عل  البيئة.

 جاه  وسائ  التسميد الحيو  الفعالة واتعتماد عل  األسمدل الكيميائية.ح. ت
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 . الموارد المائية3. 3
من أهم العيبات التي تواجه  في المملكة العربية السعودية مائية العذبةشا الموارد ال ديع

من أك ر دوم العالم تعرضا   دعت حيت بصورل عامة والتنمية الزراعية بصفة خاصة التنمية
وتفتير لوجود األنمار والبحيرات العذبة، كما أن األمطار فيما  ،لماهرتي الجفاف والتصحر

منذ عام و (. :أهت1427)وزارل الميا  والكمرباو،  ما متدنيةغير منتممة المطوم ومعدالت
م أصبحت المملكة العربية السعودية تصن  ضمن مجموعة الدوم التي تتسم بندرل 1990

متر مكعب في  689مائية مطلية حيت تناقص نصيب الفرد فيما من الميا  المتاحة من 
% من متوسط 46.9يم   و هو  متر مكعب في الوقت الراهن 411م  ل  حوالي 1950عام 

% من متوسط نصيب الفرد عل  مستوى العالم. وفي 4.7نصيب الفرد في العالم العربي و
الجانب اآلخر يم   نصيب الفرد من الميا  المستملكة في المملكة العربية السعودية والبالغ 

% من 62.8( و 3م 622% من نصيب الفرد في العالم العربي )54.8متر مكعب,  341
نصيب الفرد من الميا   ويتوقع أن يتناقص (.3م 543يب الفرد عل  مستوى العالم )نص

هت؛ المنممة 1425م )الشافعي والزهراني، 2025متر مكعب في عام  54 ل  نحو  المتاحة
 ,United Nations)األمم المتحدل  أشارت ذلكك(. م2002العربية للتنمية الزراعية، 

  عل  مستوى العالم ال  أن المملكة العربية السعودية في تيويمما لمصادر الميا (2003
ضمن العشر دوم األك ر فيرا  في موارد الميا  في العالم، كما أنما تاتي الخامسة في  دتع

( أن كمية 8ويوضا الجدوم )ية التي تعاني من الندرل المائية. الترتيب بين الدوم العرب
% 3.5مليار متر مكعب وهي تم    8.8ة تبلغ الميا  المتاحة في المملكة العربية السعودي

 من الميا  المتاحة في العالم العربي.
 

العالم بالمملكة العربية السعودية ميارنة   كميات الميا  المتاحة والمستخدمة في  (:8جدوم )
 )مليار متر مكعب(العربي والعالم 

كمية الميا   الدولة
 المتاحة

في   الميا  المستخدمة الميا  المستخدمة
 الزراعة

نصيب الفرد من 
 الميا  )متر مكعب(

 المستخدمة المتاحة% من  الكمية% من  الكمية
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 المستخدمة المتا 

 341 411 86 6.3 83 7.3 8.8 السعودية

 272 397 84 11.7 69 13.5 19.7 الجزيرل العربية

 622 876 86 155.8 71 180.4 254.3 الوطن العربي

 543 8696 71 2335.7 6.3 3289.7 52260.3 العالم

 م(.2002المنممة العربية للتنمية الزراعية ) المصدر:
   
 

في المملكة العربية السعودية في استم كما لحوالي  وشحما وتتجسد ندرل الموارد المائية
% في العالم العربي 71% من الميا  المتاحة لما، بينما يبلغ متوسط تلك النسبة 83
عالم. ويمكن تصني  مصادر الميا  في المملكة العربية السعودية % عل  مستوى ال6.3و

 ال  قسمين رئيسين هما:
 اليسم األوم: مصادر الميا  التيليدية وتشم :

 .الميا  السطحية .1
 .الميا  الجوفية .2

 اليسم ال اني: مصادر الميا  غير التيليدية وتشم :
 .ميا  البحر المح ل .1
  .ميا  الصرف الصحي المعالجة .2

 :المياه السطحية. 1. 3. 3
من هطوم األمطار ومن  م تجر  ناشئة  وهي الميا  التي توجد عل  سطا األرا، وهي

واألنمار لتصب في البحار أو تختفي في الصحار  اليفار، أو تتجمع في  األوديةفي 
المنخفضات والبحيرات، أو تتسرب ال  باطن األرا حت  تص  ال  الطبيات الجيولوجية 

وييدر المتوسط السنو  لمطوم  .تم حجزها خل  السدود ل ستفادل منمايوقد  ميا .الحاملة لل
ملم في العام وينخفا في منطية الربع  17بنحو  في المملكة العربية السعودية األمطار

الخالي والمنطية الشمالية، في حين يزيد ك يرا  في المناطق الجنوبية الغربية حيت تص   ل  
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 2000( ما بين السيوماألمطار الجارية ) تتراو  تيديرات كميات ميا و ملم في العام.  600
% منما في المنطية الجنوبية الغربية وحوالي 60مليون متر مكعب في السنة،  2400ال  
وقد ارتفع هذا  .(م2002؛ الطرباق، هت1421نطية جبام طويق )الطخيس، % في م10

 (.هت1420 التخطيط،االقتصاد و  )وزارلهت 1419متر مكعب عام  5000التيدير  ل  حوالي 
تم  نشاو عدد من في سبي  المحافمة عل  الميا  السطحية واالستفادل اليصوى منما و 

ميا  األمطار والسيوم واستغ لما في لتجميع السدود عل  الوديان الرئيسية في المملكة 
المناطق و السد  في منطية تغذية موارد الميا  الجوفية واآلبار م   األغراا المختلفة

الزراعية خل  السد،  ضافة  ل  تامين ميا  الشرب لبعا المناطق من خ م  قامة 
محطات تنيية وتامين ميا  الر  لألغراا الزراعية عن طريق  قامة شبكة ر  منتممة، 

تعتبر السدود من  .المباغتة  ضافة  ل  حماية المدن واليرى من أخطار السيوم والفيضانات
تينيات حصاد ميا  األمطار المستخدمة في المملكة العربية السعودية حيت تم أقدم وأهم 

هت )وزارل الميا  والكمرباو، 1376 نشاو أوم سد )سد عكرمة بالطائ ( في عام 
ها االيجابي، توال  تنفيذ السدود بمختل  هت:ب(. ومن  م، وبعد أن  تضا مردود1427

سدا  بسعة  230هت 1427عددها حت  عام مناطق المملكة العربية السعودية حت  بلغ 
)جدوم مليون متر مكعب موزعة بين المناطق المختلفة  850تخزينية  جمالية تيدر بحوالي 

 25وهنالك  هت: ب(.1427رل الميا  والكمرباو، هت: أ؛ وزا1427)وزارل الميا  والكمرباو،  (9
 142متر مكعب  ضافة  ل  مليون  1112سدا  تحت التنفيذ تبلغ طاقتما التخزينية حوالي 

     سدا  تحت  جراوات الترسية. 
 ة أنواح:    ل  في المملكة العربية السعودية وفيا  للمدف من  نشائما وتيسم السدود 

الميتتتا  لآلبتتتار فتتتي المنتتتاطق  رالجوفيتتتة فتتتي منطيتتتة الستتتد وتتتتوفي الميتتتا  تستعاضتتتةستتتدود  .1
 .خلفهالزراعية 

 .محطات التنيية الميامة عل  السدود لتامين ميا  الشرب من خ مسدود   .2
لتتتتامين ميتتتا  التتتر  لألغتتتراا الزراعيتتتة بتتتالر  المباشتتتر للمنتتتاطق الزراعيتتتة خلتتت  ستتتدود   .3

 .السدود عن طريق مشاريع الر  المنممة لذلك
 أنواح هي: ةأما من ناحية البناو والتشييد والمواد المستخدمة فتنيسم  ل  أربع 

  .السدود الترابية .1
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 .ميةالركاالسدود  .2
 .الخرسانيةالسدود .3
 الجوفية.السدود  .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في مناطق المملكة العربية السعودية المختلفة  السدود الميامة .(9) جدوم
 هت1427حت  عام 
 عدد السدود لمنطيةا

 65 عسير
 60 الرياا

 27 مكة المكرمة
 26 الباحة
 17 حائ 

 16 المدينة المنورل
 6 نجران
 4 اليصيم



 45 

 3 جازان
 3 الجوف
 2 تبوك

 1 الحدود الشمالية
 230 المجموح

   .هت: ب(1427هت: أ؛ 1427وزارل الميا  والكمرباو )المصدر: 
 
 

( تطور أعداد السدود وسعتما التخزينية حسب الغرا من  نشائما 10ويعكس جدوم رقم )
ا هي أن السدود الميامة للتعوي. وي حظ م1999 - 1994ترل الممتدل من عام خ م الف

% من  جمالي 64.8هت تم   1420ر1419سدا  عام  125األك ر انتشارا   ذ بلغ عددها 
ليما السدود الميامة لغرا . وتسدا   193الغ عددها عدد السدود الميامة في المملكة والب

السدود الميامة لغرا من  جمالي السدود. وتاتي في المرتبة ال ال ة  %26.4 وتم  التحكم 
 وتم  وأخيرا  السدود الميامة للر  وعددها سدان فيط من السدود.  %7.8 وتم  الشرب 

سدا   11 ضافة  ل  أن هنالك هت 1427سدا  عام  230%. وقد ارتفع عدد السدود  ل  1
التخزينية  مالسعتوتختل  السدود بالنسبة  .هت:أ(1427)وزارل الكمرباو والميا ،  تحت اتنشاو

نوح  الت و  الحجم والسعة متوسطةأخرى تخزينية عالية و ذات سعة و  الحجم ما كبيرلبعضف
أن السدود الميامة للتعويا ( 10الجدوم رقم ) . ويوضاالحجم والسعة التخزينية صغير

 484 ذ بلغت سعتما التخزينية حوالي  من حيت السعة التخزينيةتحت  المرتبة األول  
المملكة في لسدود لزينية التخ ة% من  جمالي السع63.2مليون متر مكعب تم   حوالي 

اتي بعدها سدود التحكم  م السدود . وتم1999مليون متر مكعب حت  عام  765.4والبالغة 
من % 6.7%، و9.3%، 20.8وتم   ك  منما الميامة لغرا الشرب وأخيرا  سدود الر  

 عل  التوالي.السعة التخزينية الكلية للسدود في المملكة العربية السعودية 
 

العتتدد التراكمتتي للستتدود وستتعتما التخزينيتتة حستتب الغتترا متتن  نشتتائما حتتت   .(10جتتدوم )
 هت1420م عا
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 الغرا
 من السد

 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنوات
 هت1417ر1416 هت1416ر1415 هت1415ر1414

 السعة العدد
 )متر مكعب(

 السعة العدد
 )متر مكعب(

 السعة العدد
 )متر مكعب(

 158374 49 158374 49 158374 49 للتحكم
 51500 2 51500 2 51500 2 للر  

 155162 119 152872 118 152872 118 للتعويا
 70889 14 70889 14 70889 14 للشرب
 435925 184 433635 183 433635 183 المجموح

 .(هت1422) الميا و المصدر: وزارل الزراعة 
 
 
 
 

خزينية لحسب الغرا من  نشتائما (: العدد التراكمي للسدود وسعتما الت10جدوم رقم )تابع 
 هت1420حت  عام 

 الغرا
 من السد

 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنوات
 هت1420ر1419 هت1419ر1418 هت1418ر1417
 (۳)م السعة العدد (۳)م السعة العدد (۳)م السعة العدد

 159024 51 159024 51 158524 50 للتحكم
 51500 2 51500 2 51500 2 للر  

 483682 125 482792 123 480592 122 للتعويا
 71169 15 70889 14 70889 14 للشرب
 765375 193 764205 190 761505 188 المجموح

 .(هت1422) المصدر: وزارل الزراعة والميا 
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 ت خ م العيدين األخرين السدود التالية:ومن أهم السدود التي أنشئ

 سد خادم الحرمين الشريفين عل  واد  بيشة: .1
 250 ل حيت يزيد طوله ع العربية السعودية واد  بيشة من أكبر األودية بالمملكةر تبيع

سد خادم الحرمين  يعدو  كلم، ويمتاز بارتفاح معدالت هطوم األمطار في منابعه وروافد .
من أضخم المشاريع لتامين الميا  وتنمية مصادرها ومن أكبر  الشريفين عل  واد  بيشة
مترا  وطاقته التخزينية  103بلغ ارتفاعه يلطاقة التخزينية حيت السدود من حيت الحجم وا

كلم  7600مساحة منطية تجميع السيوم في هذا السد تبلغ و  .ن مترا  مكعبا  مليو  325
زيادل من خ م  هاوتطور  هاوازدهار  بالمنطية لزراعةلتوفير الميا  ال   السدمدف ي. و مربع

ا  الجوفية خاصة وأن هذ  المنطية تتميز المخزون المائي وتعويا المسحوب من المي
السد عل  درو أخطار ذلك يساعد بتكويناتما الرسوبية الحاملة للميا  قليلة العمق. ك

الفيضانات التي تمدد مدينة بيشة واليرى والمناطق الزراعية عل  امتداد الواد . ويحتو  
د بلغت التكلفة اتجمالية لتحكم وقلالسد عل  أربعة مصارف لتصري  الميا  مزودل ببوابات 

 هت.1419مليون ريام وتم تنفيذ  عام  246لمذا المشروح حوالي 
المحافمة عل  المزارح يمدف ال  عل   قامة مشروح متكام  ميا  والكمرباو لوتعم  وزارل ا 

 ضافة  ل   السد، اليائمة وتنميتما من خ م  نشاو أنابيب وقنوات ر  ل ستفادل من ميا 
بطاقة تيدر بنحو  ميا  نة بيشة بالميا  الصالحة للشرب وذلك بإنشاو محطة تنيية مداد مدي

 كلم. 40أل  متر مكعب في اليوم مع خط ناق  بطوم  40
 :سد واد  العييق بمنطية الباحتة .2

يمدف كلم شمام شرق مدينة الباحة. و  45في منطية الباحة عل  بعد  سد واد  العييق ييع
م،  ضافة  ل  و ن السيموحماية قرية العييق  ،دن منطية الباحةتامين ميا  الشرب لمال  
لآلبار الجوفية خل  السد.  وقد تم حفر حوالي عشرل من اآلبار خل  السد لتضخ اتغذية 

عام ييق في وشيد سد واد  الع منما ميا  الشرب  ل  مدن الباحة وبلجرشي وبني كبير.
 .مليون ريام 25هت بتكلفة بلغت 1408

 :اطمة بمنطية مكة المكرمةسد واد  ف .3
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تغذية التكوينات الجوفية لآلبار يمدف ال  ييع في منطية مكة المكرمة عل  واد  فاطمة، و 
تغذية اآلبار التي تم حفرها خل  من خ م لتامين ميا  الشرب لمدينتي جدل ومكة المكرمة 

 78بلغت هت بتكلفة 1405عام  واد  فاطمة في سدشيد السد وتغذية محطة اليشاشية. و 
 .مليون ريام

 :سد واد  اليرعة بمنطية المدينة المنورل .4
 واد  اليرعة وهو كلم شمام مدينة ينبع النخي  عل  13عل  بعد  واد  اليرعة ييع سد

تحييق   لاالسد  يمدفأكبر األودية بالمنطية، ويمتاز بمعدم عام لمطوم األمطار. و 
. وتم في المنطية ة آبار الشرب والمزارحين هما: حماية مدينة ينبع من السيوم، وتغذيهدف
عام الملك فمد بن عبد العزيز في في بداية عمد حكم خادم الحرمين الشريفين   تنفيذ

 هت.1402
 سد واد  الحريق بمنطية الرياا: .5

كلم جنوب  230كلم شمام غرب بلدل الحريق وعل  بعد  8عل  بعد  واد  الحريق ييع سد
في منطية تجمع العديد من األودية والشعاب التي تصب  الرياا. وتم تحديد موقع السد

في حوا السد ضمانا  لتخزين كمية كبيرل من ميا  السيوم لتغذية آبار ميا  الشرب 
والمزارح ببلدل الحريق، وحماية البلدل والمزارح والممتلكات من السيوم. ويعتبر من السدود 

 هت.1409عام تشيد  في الطويلة بالمملكة وتم 
 :المياه الجوفية. 2. 3. 3

هي الميا  المختزنة في طبيات تحت األرا والتي جرى ترسيبما عبر مسام الصخور 
 وهي نوعان: تعتبر من أهم مصادر الميا  بالمملكةو  الرسوبية،

وتتا ر بتكرار هطوم األمطار وجريان  :ضحلة(المتجددل )الجوفية الميا  ال :النوح األوم
في صخور الياعدل المركزية المتشيية  وأات الرواسب الوديانية األودية. وتوجد  ما في طبي

مليون متر  940بعوام  التعرية، وتيدر كميات الميا  التي تغذ  هذ  الطبيات بنحو 
في األجزاو غير المحصورل من  الميا  الجوفية المتجددل توجد كذلك يمكن أنمكعبرسنة. 

 مليون متر مكعب. 2000ة لما بحوالي الطبيات الحاملة للميا  وتيدر التغذية السنوي
وتعتبر االحتياطي االستراتيجي من  :عميية محدودل التجددالجوفية الميا  ال  :النوح ال اني

. وتتواجد في األجزاو المحصورل بين وديةالعربية السع مخزون الميا  الجوفية في المملكة
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تختل  عن بعضما في السمك الطبيات الحاملة للميا  وتغذيتما من ميا  األمطار ضعيفة و 
 والعمق ونوعية الميا  وتيسم  ل  طبيات رئيسية وطبيات  انوية.

 :م وتش لطبيات الرئيسية الحاملة للميا  بالمملكةا 
 طبية الستتاق: .1

ستتتتفيد متتتن مياهمتتتا الجتتتزو يو  العربيتتتة الستتتعودية تمتتتتد متتتن األردن  لتتت  وستتتط وجنتتتوب المملكتتتة
وك وتيمتتتا وشتتترق وشتتتمام شتتترق حائتتت  ومتتتدن وقتتترى الشتتترقي متتتن منطيتتتة اليصتتتيم ومنطيتتتة تبتتت
 مترا . 1850متر و 100السر. ويتراو  عمق الميا  فيما بين 

 طبية تبتتوك: .2
 ،شتتترق منطيتتتة اليصتتتيمستتتتفيد متتتن مياهمتتتا منتتتاطق تتمتتتتد متتتن األردن  لتتت  جنتتتوب اليصتتتيم و 

 . وشرق وشمام شرق حائ ،وتيما ،ومنطية تبوك
 طبية الوجيتتد: .3

ستتفيد متن مياهمتا منطيتة واد  الدواستر تو  العربيتة الستعودية مملكتةتوجد في جنتوب ووستط ال
 والجزو الجنوبي الغربي من الربع الخالي.

 طبيتة البيتاا: .4
ستفيد من مياهما مدينة الرياا وبعا أجزاو محافمة الخر   ضافة  ل  أجزاو من تو 

 األف  .
 طبية الوسيتتع: .5

( وختريص واألجتزاو الشترقية متن الختر ، وتستفيد من مياهما مدينة الرياا )مشروح الوسيع
  ضافة  ل  أجزاو من المنطية الشرقية.

 :طبية أم رضمتتتة .6
التتتدمام والممتتتران  منتتتاطق ستتتتفيد متتتن مياهمتتتاتتمتتتتد متتتن جنتتتوب العتتتراق  لتتت  واد  الدواستتتر و 

بئتترا  فتتي الحنتت  شتترق التتدهنا  70تتتم حفتتر قتتد اتحستتاو. و  متتن والخبتتر وحتترا وبعتتا أجتتزاو
 لتدعيم مصادر ميا  الرياا. نفسما عل  الطبية

 طبية الدمتتام: .7
نمتتترا  ليلتتتة العمتتتق وستتتمولة الحفتتتر  ةقتصتتتاديمتتتن الناحيتتتة االتعتتتد متتتن أهتتتم التكوينتتتات المائيتتتة 

 الدمام والخبر واليطي  واتحساو. مناطق ستفيد من مياهماتونوعية الميا  و 
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 طبيتتة النيوجيتتن: .8
سترحان المن واد  الدواسر جنوبا   لت  واد  بدوا   العربية السعودية تنتشر في شرق المملكة

 ستفيد من مياهما محافمة اتحساو وواد  الميا  وبعا أجزاو من الربع الخالي.تشماال  و 
 طبية المنجتتور: .9

حيتتت يبلتتغ  وتعتبتتر متتن التكوينتتات العمييتتة نستتبيا   العربيتتة الستتعودية توجتتد فتتي وستتط المملكتتة
ق الريتتاا وستتدير والوشتتم والختتر  واألفتت   طاستتتفيد متتن مياهمتتا منتتتمتتتر. و  1800 عميمتتا
 والسلي .

 :لطبيات ال انوية الحاملة للميا ا
بال انويتتة  متتا ألن امتتتدادها الجيولتتوجي محتتدود أو ألن  نتاجمتتا أقتت  متتن  هتتذ  الطبيتتات ستتميت

 الطبيات الرئيسية وتشم :
 ستفيد من مياهما منطية الجوف وعرعر.تطبية الجوف: و  .1
 ن مياهما منطية عرعر.ستفيد متطبية بروات: و  .2
ستتتتتفيد متتتتن مياهمتتتا أجتتتتزاو متتتتن شتتتترق محافمتتتة اليويعيتتتتة وشتتتتمام منطيتتتتة تطبيتتتة ختتتت : و  .3

 وجنوب محافمة واد  الدواسر. وجنوبما اليصيم
 ضتتافة  لتت   ,ستتتفيد متتن مياهمتتا أجتتزاو متتن شتتمام وشتترق مدينتتة الريتتااتطبيتتة الجلتتتتة: و  .4

 أجزاو من غرب تبراك.
 معمم محافمتي الزلفي وضرماو.ستفيد من مياهما تطبية ضرماو: و  .5
ستتتتتفيد متتتتن مياهمتتتتا مدينتتتتة الريتتتتاا تطبيتتتتة حنيفتتتتة، الجبيلتتتتة، متتتترات، العتتتترب، الستتتتلي: و  .6

 وضواحيما ومحافمتي الخر  واألف  .
 طبية سكاكا: وتستفيد من مياهما محافمة سكاكا. .7
 طبية العرمة: وتستفيد من مياهما محافمتي عرعر ورفحاو. .8
ئيسية خ م لمائية الجوفية السنوية في مناطق المملكة الر الموارد ا( 11ضا الجدوم )و ي

الميا   شحا  فيد أك ر المناطق تعبين أن المنطية الغربية ، والذ  يهت1420 - 1400الفترل 
مليون متر  225الجوفية ال زمة ألغراا الزراعة والصناعة،  ذ يبلغ مخزونما من الميا  

مليون متر مكعب،  م الجنوبية الغربية،  465 در ق مكعب، تليما المنطية الشمالية بمخزون 
مليون متر مكعب سنويا ، األمر الذ   2200والشرقية، وأخيرا  الوسط  بمخزون استراتيجي 
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أولوية لمناطق الغربية والشمالية والجنوبية الغربية في تنفيذ مشاريع تنمية  ستدعي  عطاوي
 ترشيد استم ك الميا  بما.لبذم مزيد من الجمود  وصيانة الموارد المائية مع

  
ختتت م  المملكتتتة العربيتتتة الستتتعودية منتتتاطق (: المتتتوارد المائيتتتة الجوفيتتتة الستتتنوية فتتتي11جتتتدوم )

 هت )مليون متر مكعب(1420 - 1400الفترل 
 ر المنطية المصدر الوسط  الغربية الشرقية الشمالية الجنوبية الغربية اتجمالي
 بلة للتجديدغير قا 2000 -- 1000 450 -- 3450
 قابلة للتجديد 200 225 -- 15 705 1145
 اتجمالتتي 2200 225 1000 465 705 4595

 هت(.1420 - 1400) السادسة -ال ال ة  المصدر: وزارل التخطيط، خطط التنمية
 

 ا  والميا  نماموالكمرباو الزراعة  اتوزار تبع وفي سبي  المحافمة عل  مصادر الميا  الجوفية ت
بحيت ال يتم حفر أ  بئر  اّل بعد الحصوم عل  ترخيص من ينمم  ستغ لما  ا  ومحدد ا  دقيي
دف من المو  .مشتم   عل  الشروط والمواصفات الفنية الواجب اتباعما الكمرباو والميا  وزارل

المحافمة عل  الميا  الجوفية من المدر والتلوت  هواتلتزام الصارم بتنفيذ هذا النمام 
طالة عمتتدفق الميا  بالكمية والنوعية المطلوب والتملا وضمان ر البئر وس مة ين وا 

 .هت(1421 المضخة )الغامد ،
لمختل  األغراا حت  المحفورل تستغ م الميا  الجوفية  بلغ عدد اآلبار الحكوميةقد و 

بئرا  ألغراا الزراعة  22بئرا  لغرا الشرب و 157منما ، بئرا   184 هت 1403ر1402عام 
بئرا  في عام  5349 ل   آلبار الحكوميةا ارتفع عددو ر اختبارية وبئران للمراقبة. آبا 3و

بئرا   775آبار شرب يدوية،  1663آبار شرب أنبوبية،  2265هت منما 1420ر1419
رتفع   هت1421ر1420عام  فيبئرا  ألغراا الزراعة. و  29بئرا  اختباريا  و 356للمراقبة، 

بئرا  في حين وص  عدد اآلبار األهلية المرخصة  ل   5386عدد اآلبار الحكومية  ل  
 بئرا . 97745

ميا  الصرف و  ميا  البحر المح ل وتشم : مصادر المياه غير التقليدية. 3. 3. 3
 الصحي المعالجة 
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 ميـاه البحـر المحالة:
 ممتتتا  لميتتتا  الشتتترب فتتتي المملكتتتة، لتتتذا اهتمتتتت الدولتتتة بمتتتامميتتتا  البحتتتر المحتتت ل مصتتتدرا   دتعتتت

فانشتتتات المةسستتتة العامتتتة لتحليتتتة الميتتتا  المالحتتتة لتكتتتون مشتتترفة ومستتتئولة عتتتن تحليتتتة الميتتتا  
تحليتتة الميتتا  المالحتتة فتتي منتتاطق ومتتدن  عتتن طريتتقبغتترا تعضتتيد المتتوارد الطبيعيتتة للميتتا  

يتتتم  نتتتا  الميتتا  و عتتن ستتد حاجتمتتا. التيليديتتة الطبيعيتتة  المائيتتة المتتوارد عجتتزالمملكتتة التتتي ت
موقعتا  علت  الستاحلين الشترقي )الخلتيإل  15محطة تحلية منتشترل فتي  29ريق المح ل عن ط

تعتتد المملكتتة العربيتتة الستتعودية أكبتتر منتتتإل لميتتا  البحتتر و العربتتي( والغربتتي )البحتتر األحمتتر(. 
(. 12جتدوم )مليتون جتالون يوميتا   660 م2001فتي عتام  المح ل في العالم،  ذ بلغ  نتاجما

% متتتن احتياجتتتات ميتتتا  الشتتترب بالمملكتتتة، 70حطتتتات التحليتتتة متتتن م المنتجتتتةتغطتتتي الميتتتا  و 
 3600م حتتوالي 2000 ضتتافة  لتت   نتتتا  هتتذ  المحطتتات للطاقتتة الكمربائيتتة التتتي بلغتتت عتتام 

وقتتتد تتتتم  نشتتتاو معمتتتم  % متتتن استتتتم ك الطاقتتتة الكمربائيتتتة بالمملكتتتة.30تغطتتتي و  ,ميجتتتاوات
تتم تشتغي  محطتتي الجبيت   حيتت تحلية الميتا  بالمملكتة خت م ال   تة عيتود األخيترل محطات

متتترا  مكعبتتا   1204و 118.447قتتدرها  انتاجيتتة اتهتتت بستتع1402غ المرحلتتة األولتت  عتتام ورابتت
هت تتم تشتغي  محطتات البترك المرحلتة األولت ، 1403من الميا  يوميا  عل  التوالي. وفي عام 

، 815، 815.185ال ال تتة بستتعة تصتتميمية قتتدرها والجبيتت  المرحلتتة ال انيتتة، والخبتتر المرحلتتة 
هتت تتم تشتغي  التوستعة 1406وفتي عتام  مترا  مكعبا  من الميا  يوميا  علت  التتوالي. 191.780

 اتومحطة أملإل المرحلة ال انيتة بستع األول  لمحطة الوجه، والمرحلة ال انية لمحطة الخفجي
ي متتترا  مكعبتتا  متتن الميتتا  يوميتتا  علتت  الترتيتتب. وفتت 3.784، 19682، 825تصتتميمية قتتدرها 

أمتتا فتتي عتتام  متتترا  مكعبتتا  فتتي اليتتوم. 3.780هتتت تتتم تشتتغي  محطتتة العزيزيتتة بطاقتتة 1407عتتام 
التوستتتعة  هتتتت فيتتتد تتتتم تشتتتغي  كتتت  متتتن محطتتتة ضتتتباو المرحلتتتة ال ال تتتة، ومحطتتتة الوجتتته1409

ال انية، ومحطة جتدل بالتناضتا العكستي المرحلتة األولت ، ومحطتة الشتعيبية المرحلتة األولت ، 
 191.780، 48.848، 1.532، 3.784ة األولتتتتت  بطاقتتتتتة قتتتتتدرها الشتتتتتييق المرحلتتتتت ومحطتتتتتة

هتت تتم تشتغي  محطتتي 1410وفتي عتام  مترا  مكعبا  من الميا  يوميتا  علت  التتوالي. 83.432و
، 3.784تصتتتميمية قتتتدرها  اتوالتوستتتعة األولتتت  لمحطتتتة فرستتتان بستتتعحيتتت  المرحلتتتة ال انيتتتة، 

كمتتا تتتم تشتتغي  التوستتعة ال ال تتة لمحطتتة  متتترا  مكعبتتا  متتن الميتتا  يوميتتا  علتت  الترتيتتب. 1.075
هتتت تتتم 1414وفتتي عتتام  متتترا  مكعبتتا  متتن الميتتا  يوميتا . 473هتتت بطاقتتة بلغتت 1413الوجته عتتام 
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 تشغي  محطتتي جتدل بالتاضتا العكستي المرحلتة ال انيتة والتوستعة األولت  لمحطتة رابتغ بطاقتة
هتتتت تتتتم 1420وفتتتي عتتتام  .متتتن الميتتتا  يوميتتتا  علتتت  التتتتوالي متتتترا  مكعبتتتا   774و 48.848 قتتتدرها

 120.096 بلغتتتت تشتتتغي  محطتتتة ينبتتتع بتتتالتبخير الوميضتتتي المرحلتتتة ال انيتتتة بستتتعة تصتتتميمية
متترا  مكعبتا   106.904مترا  مكعبا  من الميا  يوميا ، وتشغيلما بالتناضا العكسي بطاقة قدرها 

وميضتتي الخبتتر بتتالتبخير ال هتتت فيتتد تتتم تشتتغي  محطتتتي1422أمتتا فتتي عتتام متتن الميتتا  يوميتتا . 
 78.182و 240.800تصتتديرية قتتدرها  اتال ال تتة، والجبيتت  بالتناضتتا العكستتي بستتع المرحلتتة

ولتم تيتصتر ختدمات المةسستة العامتة لتحليتة الميتا   مترا  مكعبا  من الميا  يوميا  عل  التوالي.
المالحتتة علتت   متتداد المتتدن الستتاحلية بالميتتا  المحتت ل فيتتط بتت  قامتتت بمتتد شتتبكة متتن خطتتوط 

كلتتم لتختتدم أك تتر متتن  2089متتا طول ب للوصتتوم للمنتتاطق الداخليتتة فتتي المملكتتة تجتتاوزاألنابيتت
ني  الميا  من محطتة ينبتع  لت  المدينتة المنتورل  . ومن أهم هذ  الخطوط خطمدينة وقرية 40
الترغم متن أن المملكتة العربيتة علت  ني  الميا  من محطة الجبي   لت  مدينتة الريتاا. و خط و 

فتي المرتبتة ال ال تة متن  أنمتا تتاتي إل لميا  البحر المح ل في العتالم  الّ أكبر منت دالسعودية تع
% متن  جمتالي االحتياجتات المائيتة 3.8 ىتعتدتما ال تااممستا أنحيتت  حيت أهميتما النستبية

 في المملكة.
 الساح  الغربيب محطات تحلية الميا  المالحةلالتصميمي  االنتا (: 12) جدوم

  تايمن المتتتتتاليومي  اتنتا  المحطتتتتتتتتتتة
 جالون أمريكي متر مكعب المرحلة اسمما
 999.733 3.784 ال انية حي 
 ال ال ة ضبا

 ال انية
3.784 
473 

999.733 
124.967 

 (1منيولة ) الوجه
 (2منيولة )
 (3منيولة )

825 
1.032 
473 

217.965 
272.654 
124.967 

 ال انية أملتتإل
 األول 

3.784 
1.204 

999.733 
318.097 

 204.491 774 منيولة رابتتغ
 1.022.454 3.870 األول  العزيزية
 األول  البرك

 األول 
1.952 
430 

515.718 
113.606 
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 (1منيولة ) فرسان
 ال انية
 ال ال ة

1.075 
37.916 
75.987 

284.015 
10.017.407 
20.075.765 

 الرابعة جدل
 (1تناضا )
 (2تناضا )
 األول 

190.555 
48.848 
48.848 
94.625 

50.344.631 
12.905.642 
24.999.925 
31.729.440 

 ال انية ينبع
 تناضا

120.096 
106.904 

28.243.960 
50.668.267 

 22.042.734 191.780 األول  الشعيبة
 270.131.554 83.432 األول  الشييق

 5.199.984 1.022.451  جمالي الساح  الغربي
 .(هت1422) وزارل الزراعة والميا  ؛الميا  المالحة، التيارير السنوية، أعداد متفرقةالمصدر: المةسسة العامة لتحلية 

 الساح  الشرقيب محطات تحلية الميا  المالحةلالتصميمي نتا  (: ات13جدوم )
  تايمن المتتتتت نتا  اليوميات المحطتتتتتتتتتتة

 جالون أمريكي متر مكعب المرحلة اسمما
 50.668.276 19.682 ال انية الخفجي
 ال انية الخبر

 ال ال ة
 األول 

191.780 
240.800 
118.447 

63.619.360 
31.293.697 
215.371.877 

 ال انية الجبي 
 تناضا

815.185 
87.182 

215.371.877 
20.6565.684 

 386.808.879 1.224.316  جمالي الساح  الشرقي
 660.332.203 3.391.770  جمالي المةسستتتة

 .(هت1422) وزارل الزراعة والميا  ؛هت(1423الزهراني والحا  ) المصدر:
 
 

 مياه الصرف الصحي المعالجة:
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 تعد ميا  الصرف الصحي المعالجة مصدرا  من مصادر الميا  غير التيليدية في المملكة
% من ميا  الشرب التي تضخ في الشبكات 70 -% 50خاصة وأن  العربية السعودية

مرل أخرى عل  هيئة ميا  صرف صحي. ويمكن استخدام ميا   العامة في المدن تعود
ة ألغراا الزراعة وفي عدد من المجاالت م   ر  الحدائق لجاعالصرف الصحي الم

يا  الصرف الصحي المعالجة المرتبة الرابعة من وتحت  م وت بيت الك بان الرملية وخ فه.
جمالي االحتياجات المائية % من  1.2تما أك ر من ااممسامصادر الميا   ذ لم تتعد 

وقد قامت وزارل الزراعة والميا  بإعداد الدراسات الفنية تعادل استخدام ميا   بالمملكة.
الصرف الصحي لألغراا الزراعية بعد معالجتما. وفيما يلي بعا المشاريع التي نفذت 

 ام:في هذا المج
 
 
 مشروح منطية الرياا:  (1)
أوم المشاريع الرائدل في هذا  ف الصحي المعالجةالرياا لميا  الصر  ةمنطي مشروح ديع

متر مكعب  220.000 قدرها هت بطاقة تصميمية1402عام في  هبدأ العم  فيحيت  المجام
من قيام هذا المشروح هو ر  والمدف األساسي  مليون ريام. 300 قدرهاوتكلفة  يوميا  

 وبلغت الميا  الجوفية. المزارح اليائمة حوم مدينة الرياا التي تعاني من نيص شديد في
ب استفادت منما كعمليون متر م 56.22 هت1419في عام  كمية الميا  التي تم ضخما

بلغت كمية الميا  التي تم و (. 14 جدوم)هكتار  9522 كلية قدرهامساحة ب مزرعة 213
. مليون متر مكعب 625.469184هت بعد معالجتما 1417 - 1402ضخما خ م الفترل 

وتوزيعما عل  المزارح في ديراب والدرعية وعرقة  الصرف الصحي المعالجة ا ني  ميوقد تم 
والحائر والعمارية والعيينة وضرماو والمزاحمية، كما تستفيد منه مصفال الرياا لغرا 

هذا المشروح  ل  متر مكعب يوميا . وقد أدى نجا   20.000التبريد بكمية تيدر بحوالي 
اجمة النيص في الميا  الجوفية باستخدام هذا المصدر تحييق هدفين أساسيين أولمما مو 

المستمر والمتجدد، و انيمما التصري  المامون لميا  الصرف الصحي حفاما  عل  البيئة 
يتم من خ لما ني  ما ال يي  عن سوف والتي جرى اآلن توسعة هذا المشروح توالصحة العامة. و 

 زيادل المساحة المروية. مكن منلمعالجة مما يمتر مكعب  ضافي في اليوم من الميا  ا 400.000
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المتتتتزارح زراعيتتتتة و كميتتتتة ميتتتتا  الصتتتترف الصتتتتحي المعالجتتتتة والمستتتتتخدمة فتتتتي األغتتتتراا ال .(14) جتتتتدوم

 هت1420ر1419عام في المستفيدل منما في منطية الرياا 
 

 المناطتتتتتق
 عدد المزارح المستفيدل

 التوصي ت
 معدم
 الضخ

  المستخدمة الميا  
 )هكتار( المساحة العدد (3ن ممليو )

 33.20 90959 108 4500 77 ديراب الرياا
 20.21 55370 167 1400 53 الدرعية وعرقة 
 -- -- 97 1900 42 العمارية 
 -- -- 107 1210 36 العيينة 
 2.81 7709 10 512 5 الحائتر 

 56.22 154038 489 9522 213  اتجمالتتي
  .(هت1422) ة والميا ر: وزارل الزراعلمصدا
 
 مشروح المدينة المنورل: (2)

هكتار من  3100ر  بمدف مليون ريام  4163هت بتكلفة بلغت 1405تم تنفيذ  عام 
 تحوم المدينة. وتم تنفيذ هذا المشروح عل  مرحلتين، المرحلة األول  تمالواقعة المزارح 
 م الصحي المعالجة،  أل  متر مكعب في اليوم من ميا  الصرف 100من فيما  االستفادل

  أل  متر مكعب في اليوم في المرحلة ال انية. 196ارتفعت  ل  
 مشروح منطية اليصيم: (3)

 823مليون ريام. ويمدف المشروح  ل  ر   4746هت بتكلفة بلغت 1405تم  نجاز  عام 
هكتارا  من محاصي  العل  والحبوب والنخي  والحمضيات والبطاطس بك  من بريدل وعنيزل 

متر مكعب يوميا  من ميا  الصرف  97800س والبكيرية ورياا الخبراو وذلك بتوفير والر 
 ة.الصحي المعالج

 مشروح المنطية الشرقية: (4)
توفير كمية من ميا   يمدف ال مليون ريام. و  3650هت بتكلفة قدرها 1416تم  نجاز  عام 

ما في الزراعة الصرف الصحي المعالجة من األربع محطات الموجودل بالمنطية واستخدام
 134أل  متر مكعب في اليوم من محطة الدمام  ضافة  ل   250وتفاصيلما كاآلتي: 

الخبر واليطي  وصفوى  أل  متر مكعب في اليوم من محطات 21أل  و 110أل  و
أل  متر مكعب في اليوم ل ستخدامات البلدية  158.  ضافة  ل  توفير واليعل  الت



 57 

ل  متر مكعب من الميا  المعالجة من محطتي الخبر والدمام أ 250والتشجير. كما تم ني  
كم من األنابيب وذلك بخلطما 150 ل  مشروح هيئة الر  والصرف الصحي باتحساو عبر 

 بميا  الر  في مشروح الميئة. 
هذا وقد بلغت كميات الميا  التي أعيد استخدامما من ميا  الصرف الصحي المعالجة في 

مليون متر مكعب فيما بلغت كميات الميا  المعالجة  123حوالي هت 1417المملكة عام 
ومن المتوقع أن تص  كمية الميا   .مليون متر مكعب 480المتاحة في نفس العام 

مليون متر مكعب في السنة.  150هت  ل  1425المعالجة التي سيتم استخدامما عام 
  الصرف الصحي في بيية والميا  بوضع خطط ل ستفادل من ميا الكمرباووتعم  وزارل 
 مدن المملكة.

 
 مياه الصرف الزراعي:

استخدام ميا  الصرف الزراعي مصدرا  مساعدا  للميا  الجوفية. وقد نفذته هيئة الر   ديع
والصرف باتحساو حيت تيوم بخلط ميا  الصرف الزراعي مع الميا  الجوفية بنسب 

 32. وقد استطاح المشروح توفير متساوية وتصبا درجة الملوحة مناسبة لر  المحاصي 
 مليون متر مكعب في السنة من ميا  الصرف الزراعي.

العربية  المملكةكميات الميا  المستخدمة في  (16رقم )جدوم و  (15رقم ) يوضا جدوم
والتي تعكس بدرجة كبيرل  هت1425 - 1400خ م السعودية من المصادر المختلفة 
م هذ  الفترل نسبة  ألن اليطاح الزراعي يعتبر المستملك السياسات الزراعية التي أتبعت خ 

المرتبة األول  وفيا  ألهميتما  فيالميا  الجوفية غير اليابلة للتجديد  وجاوت. الرئيسي للميا 
% من  جمالي 49.6هت،  ذ وفرت 1400النسبية في العرا الكلي من الميا  بالمملكة عام 

هت. وفي نفس 1410% في عام 83.1النسبة  ل   الميا  المتاحة بالمملكة وارتفعت هذ 
% من 48.3المرتبة ال انية  ذ وفرت في ت جاوالفترل نجد أن الميا  الجوفية اليابلة للتجديتد 

% في عام 12.9انخفضت  ل   هت، في حين1400  جمالي الميا  المتاحة في عتتتام
في مناطق الميا  ويعزى ذلك  ل  زيادل المساحة المزروعة وخاصة اليما  ،هت1410

انخفضت نسبة ما توفر  الميا  الجوفية غير هت 1420في عام و  .الجوفية غير اليابلة للتجدد
عة باليما والشعير  ضافة  ل  و تيليص المساحة المزر  بسبب% 56.7اليابلة للتجدد  ل  
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اليابلة اتباح وزارل الزراعة والميا  سياسة ترشيد استخدام الميا  خاصة الميا  الجوفية غير 
للتوسع النسبي الزراعي في المناطق التي تعتمد عل  الميا  الجوفية . ونتيجة لذلك و للتجدد

ملحق ) %38.6د  ل  يارتفعت مساهمة ما توفر  الميا  الجوفية اليابلة للتجدفيد  المتجددل
3.) 

بر أكبر الرغم من أن المملكة العربية السعودية تعتعل  أما بالنسبة لميا  البحر المح ل ف
لم تتعد حيت  تاتي في المرتبة ال ال ة من حيت أهميتما النسبية مافي العالم  اّل أن امنتإل لم

ميا  الصرف  وتحت % من  جمالي االحتياجات المائية في المملكة. 3.8تما ااممسا
تما أك ر من ااممسا ذ لم تتعد  في المملكة لميا لمصدر كالصحي المعالجة المرتبة الرابعة 

 % من  جمالي االحتياجات المائية.1.2
 

فتتتتي المملكتتتتة العربيتتتتة  متتتتن المصتتتتادر المختلفتتتتة المستتتتتخدمةالميتتتتا   كميتتتتات(: 15جتتتتدوم )
 (مليون متر مكعب) هت1410 - 1400خ م الفترل  السعودية

 المصدر
 هت1410 هت1405 هت1400
 % الكمية % الكمية % الكمية

 83.1 13480 73.5 6320 49.6 1171 غير قابلة للتجديدجوفية 
 12.9 2100 21.5 1850 48.3 1140 قابلة للتجديدسطحية وجوفية 

 3.30 540 3.8 330 2.1 50 ميا  البحر المح ل
 0.7 110 1.2 100 -- -- ميا  الصرف الصحي المعالإل

 100 16230 100 8600 100 2361 المجموح
 هت(.1410 - 1400) الرابعة -ال ال ة  ر: وزارل التخطيط، خطط التنميةالمصد

 
 

 
المستتتتخدمة متتتن المصتتتادر المختلفتتتة فتتتي المملكتتتة العربيتتتة الميتتتا   كميتتتات (:16)وم جتتتد

 (مليون متر مكعب) هت1425 - 1415خ م الفترل  السعودية
 هت1425 هت1420 هت1415 المصدر
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 % الكمية % الكمية % الكمية
 58.3 13120 56.7 11769 81.5 14863 غير قابلة للتجديدجوفية 

 35.6 8000 38.6 8000 13.8 2500 قابلة للتجديدسطحية وجوفية 
 4.7 1050 3.8 791 3.9 714 ميا  البحر المح ل

 1.4 310 0.9 180 0.8 150 ميا  الصرف الصحي المعالإل
 100 22480 100 20740 100 18227 المجموح
 هت(.1425 - 1415) السابعة -الخامسة  ر: وزارل التخطيط، خطط التنميةالمصد

 
 
 

 في المملكة العربية السعودية في القطاعات المختلفة استخدامات المياه
 1400 الفترل خ مالعربية السعودية  للميا  في المملكة وماليطاح الزراعي المستملك األ ديع
 هت1400في عام  االستم ك السنو  لليطاح الزراعيوبلغ . (18و 17)جدوم  هت1425 -

مليون متر مكعب  1171منما  % من اتستم ك الكلي(,78.8) مكعبمليون متر  1859
من الميا  الجوفية غير اليابلة للتجديد والتي تعتبر المخزون االحتياطي للميا  محدودل 

مليون  7400  رتفع  ستم ك اليطاح الزراعي من الميا  الي هت1405عام في و  التجديد.
ميا  الجوفية غير اليابلة مكعب( من ال مليون متر 6320معممما ) %(,86) متر مكعب

ترجع هذ  الزيادل في  ل  قيام وزارل الزراعة والميا  بتوزيع األراضي الصالحة و  .ديللتجد
د. يللزراعة بمستاحات كبيرل في المناطق التي تعتمد عل  الموارد الجوفية غير اليابلة للتجد

 مليون متر مكعب 14580ل  هت  1410 م زاد استم ك اليطاح الزراعي للميا  عام 
في و  .ديمليون متر مكعب من الموارد الجوفية غير اليابلة للتجد 13480منما  %(, 89.8)

مليون هكتار نتيجة لزيادل توزيع  1.6 ذ بلغت  ةزروعزادت المساحة الم  هت1415عام 
  استم ك اليطاح الزراعي  لتبعا  لذلك  إرتفعاألراضي في بداية الخطة الخامسة، ف

% من  جمالي حجم الميا  المستخدمة في 90مليون متر مكعب تم   أك ر من  16400
تاتي من الموارد الجوفية غير  ،%90.6، مليون متر مكعب 14836المملكة، وغالبيتما )

هت  ل  1420عام  في احتياجات اليطاح الزراعي من الميا  ارتفعتوقد   (.اليابلة للتجديد
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د ما نسبته يوتوفر الموارد الجوفية غير اليابلة للتجد %(89.4) مليون متر مكعب 18540
د من يانخفاا نسبة ما توفر  الموارد الجوفية غير اليابلة للتجد . وي حظ% منما63.5
 ل  التوسع الزراعي  ذلكيرجع و  ،هت1420عام في % 63.5هت  ل  1415عام في % 90.6

عة و ددل  ضافة  ل  تيلي  المساحة المزر في المناطق التي تعتمد عل  الميا  الجوفية المتج
مليون متر  19850يعد معدم استم ك الميا  باليطاح الزراعي والبالغ قدر  و  باليما.
هت مرتفعا  للغاية عند ميارنته بالعرا المحتم  من الميا  الجوفية 1420عام في مكعب 

. وعليه فإن مليون متر مكعب في نفس العام 13120غير اليابلة للتجديد والبالغة 
من أهم العوام  والمحددات  واحدا   داالستخدام األم   للموارد المائية باليطاح الزراعي يع

 ما يضاع  األعباو المليال عل  عاتق وزارل الزراعةماألساسية للتنمية الزراعية بالمملكة 
شيد لتوص   ل  جميع البدائ  واألساليب الفنية لتر عل  العم  لالبحت العلمي  مةسساتو 

واستكشافما تيليدية الغير  وصيانتما وتنمية الموارد المائية باليطاح الزراعي استم ك الميا 
 .لاستفادل منما في اليطاح الزراعي

فتتي % 21.3نستتبة الميتتا  المستتتخدمة فتتي اليطاعتتات الصتتناعية والبلديتتة  الميابتت  بلغتتتفتتي و 
عتتتتتام فتتتتتي % 11.7 كانتتتتتتهتتتتتت و 1420عتتتتتام فتتتتتي % 10.6هتتتتتت، وانخفضتتتتتت  لتتتتت  1400عتتتتتام 

وتشتير تيتديرات الطلتب علت  الميتا  فتي المملكتة العربيتة  (.18، وجدوم 17جدوم هت )1425
الستتعودية التت  أن هنالتتك  رتفاعتتا  مستتتمرا  فتتي الطلتتب علتت  الميتتا  لاستتتخدام المنزلتتي حيتتت 

م، 2000لتتتر للفردريتتوم فتتي عتتام  370م التتي 1995لتتتر للفردريتتوم فتتي عتتام  375 رتفتتع متتن 
 لتتتتر للفردراليتتتوم فتتتي عتتتام 390م و2010لتتتتر للفردراليتتتوم فتتتي عتتتام  380يصتتت  ويتوقتتتع أن 

 هت(.1425 ،والزهراني الشافعيم )2015
 
    

 1400   م الفتتترلفتتي المملكتتة العربيتتة الستتعودية ختتاستتتخدامات الميتتا   .(17) جتتدوم
 (مليون متر مكعبهت )1410 -

 االستخدام
 هت1410 هت1405 هت1400
 % لكميةا % الكمية % الكمية

 89.8 14580 86.0 7400 78.7 1859 الزراعة
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 10.2 1650 14.0 1200 21.3 502 وصناعيةأغراا بلدية 
 100 16230 100 8600 100 2361 المجموح
 هت(.1425 - 1400ر: وزارل التخطيط، خطط التنمية )المصد

 
 
 
 
 

 1415   فتتترل م الفتتي المملكتتة العربيتتة الستتعودية ختت(: استتتخدامات الميتتا  18) جتتدوم
 هت )مليون متر مكعب(1425 -

 االستخدام 
 هت1425 هت1420 هت1415

 % الكمية % الكمية % الكمية
 88.3 19850 89.4 18540 90.1 16400 الزراعة

 11.7 2630 10.6 2200 9.90 1800 أغراا بلدية وصناعية
 100 22480 100 20740 100 18200 المجموح
 هت(.1425 - 1400طط التنمية )ر: وزارل التخطيط، خالمصد

 
 الميزات المائي واستخدام المياه الجوفية

( اتستتتتم ك الستتتنو  الكلتتي للميتتتا  فتتتي المملكتتتة العربيتتتة الستتتعودية 19الجتتتدوم رقتتتم ) يوضتتا
تيليديتتة والفجتتول بينممتتا ختت م الفتتترل الواتمتتدادات المائيتتة المتاحتتة متتن المتتوارد المتجتتددل وغيتتر 

حتتظ أن الفجتتول كانتتت فتتي تصتتاعد مستتتمر وبمعتتدالت عاليتتة حتتت  هتتت. وي 1425هتتت و1400
ومتتتن  تتتم بتتتدأت فتتتي  ،هتتتت1415مليتتتون متتتتر مكعتتتب( فتتي عتتتام  14863بلغتتت أعلتتت  مستتتتوى )

ضتتتة. وتتتتتم تغطيتتتة هتتتذ  الفجتتتول بتتتين الطلتتتب علتتت  الميتتتا  متتتن فالتنتتتاقص ولكتتتن بمعتتتدالت منخ
ن متوارد الميتا  الجوفيتة متجمة، والعرا من الميا  المتجددل وغير التيليدية من جمة أخترى، 

هتتذ  الفجتتول بم ابتتة معتتدم  ستتتنزاف  حتياطتتات الميتتا  الجوفيتتة  دغيتتر المتجتتددل. وبالتتتالي تعتت
غيتر المتجتددل. ويمكتن تيتدير العمتر المتبيتي لمتذا االحتيتاطي  ذا تمتت معرفتة حجمته المةكتد 
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، حيتت أن لييتينال أن هذا يشوبه الك ير من عدم االستنزاف المستيبلية،  وتيديرات معدالت ا
بليتتتتون متتتتتر مكعتتتتب تتتتتم ختتتت م خطتتتتة التنميتتتتة  500آختتتتر تيتتتتدير ل حتيتتتتاطي المةكتتتتد والبتتتتالغ 

الرابعتة، وتلتتك فتترل طويلتتة لتم تكتتن متاحتة فيمتتا تينيتة وأستتاليب التيتدير المتطتتورل الموجتودل فتتي 
كمتتا  ن تيتتديرات معتتدالت االستتتنزاف تتتتم بصتتورل غيتتر مباشتترل، حيتتت تعتمتتد الوقتتت التتراهن. 

تيتتتتدير المستتتتاحات المزروعتتتتة ونتتتتوح المحاصتتتتي ، بتتتتدال  متتتتن اليتتتتيلس المباشتتتتر بواستتتتطة علتتتت  
العتتدادات التتتي ال تتتتوفر حاليتتا  علتت  الك يتتر متتن اآلبتتار. وبالتتتالي فتتإن الوضتتع الفعلتتي للميتتا  

)وزارل االقتصتتاد والتخطتتيط، الجوفيتتة غيتتر المتجتتددل فتتي المملكتتة يفتيتتر التت  الوضتتو  والييتتين 
 هت(.1426
غيتتر الالمتجتتددل و  در وا. الفجتتول بتتين االستتتم ك الكلتتي للميتتا  واتمتتدادات متتن المتت(19) جتتدوم

 )مليون متر مكعب( هت1425 – 1400خ م الفترل  تيليديةال
االمدادات من الموارد  االستم ك الكلي السنة

 المتجددل والغير تيليدية
 الفجول

 1171 1190 2361 هت1400
 6320 2280 8600 هت1405
 13480 2750 16230 هت1410
 14863 3337 18200 هت1415
 11769 8971 20740 مت1420
 10900 9370 20270 هت1425

 هت(1426هت(؛ وزارل االقتصاد والتخطيط )1423المصدر: الزهراني والحا  )
 

 وسبل المحافظة عليها ترشيد استخدام الموارد الطبيعية الزراعية في المملكة

ضمن مجموعة الدوم التي تتسم بندرل  تصن  لعربية السعوديةالمملكة االرغم من أن عل  
تاتي الخامسة و ضمن العشر دوم األك ر فيرا  في موارد الميا  في العالم،  دتعو مائية مطلية 

ن سكاتبني ال تن معدال ال أ في الترتيب بين الدوم العربية التي تعاني من الندرل المائية
 في جميع اليطاعات متدنية دتع  هاوترشيد الميا   لممارسات التي من شانما الحفاظ علل
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صور عدم ترشيد الميا  في اليطاعات المختلفة بعا . وفيما يلي (2003، منير والسكران)
 وبعا الميترحات لمعالجتما.ومماهرها 

 القطاع الزراعي:
 نسبة تبلغ حيت العربية السعودية مستملك للميا  في المملكةأكبر اليطاح الزراعي  ديع

% 89.4 ل   توارتفعمن االستم ك الكلي للميا ، % 78.7 هت1400ه في عام استم ك
ترشيد  ديعوبالتالي  (.18و 17)جدوم  هت1425عام في % 88.3هت و1420عام في 

في تعزيز األمن المائي والغذائي محدد ومدخ  لأهم في اليطاح الزراعي ميا  الاستخدام 
  ايلترشيد استم ك الموسائ  الالممارسات و ن أهم وم (.هت1423المملكة )الزهراني والحا ، 

وتحديت العمليات الزراعية وبرامإل  ،هي استخدام طرق الر  الحديت يالزراعاليطاح في 
للمزراعين ورفع الكفاول االنتاجية للموارد المائية وذلك بإتباح نمم  دارل  التوعية واترشاد

 ضافة  ل  سن اليوانين  لذ  يجب تعميم عائد ،يا امزرعية تعتبر الميا  هي المورد الشح
 تحسين  دارل موارد الميا .من والتشريعات التي تمكن 
 :العربية السعودية نظـم الري في المملكة

 :يوجد نمامان للر  بالمملكة
: وبلغت المساحة المروية بنمام الر  نمام الر  التيليد  كالغمر )أحواا أو خطوط(. 1

زات % من  جمالي مساحة الحيا32.3أل  هكتار تم    385.43م 1999عام التيليد  في 
الر  التيليد  في مناطق جازان وعسير والباحة وينتشر  ستخدام نمام  .في المملكةالزراعية 

%، 98.9 فيما ومكة المكرمة والمدينة المنورل  ذ بلغت نسبة الحيازات المروية بالر  التيليد 
 .(20 )جدوم   التوالي% عل92.9% و%97.7 97.8 %،98.7

 ويشم :نمام الر  الحديت .  2

   .ر  بالرش بصور  المختلفة )ال ابت والمحور  والمدفعي والمتحرك(ال . أ
التتتتر  بتتتتالتنييط بصتتتتور  المختلفتتتتة أيضتتتتا  )الستتتتطحي والنبتتتتع الفتتتتوار ودوار الشتتتتمس وتحتتتتت  . ب

 السطحي والمتحرك(.

 ذ بلغت مساحة الحيازات  لسعوديةفي المملكة العربية ا نمام الر  الحديت الصدارلحت  وي
عام % من  جمالي مساحة الحيازات في 67.7أل  هكتار تم    805.91المروية بواسطته 

في مناطق اليصيم وحائ  وتبوك والجوف والشرقية والرياا والحدود  ينتشرم. و 1999
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%، 93.1 في تلك المناطق الشمالية حيت بلغت نسبة الحيازات المروية بالر  الحديت
 .(20 )جدوم % عل  الترتيب84.6% و%85.0، %85.3، %88.9، %89.1، 90.4
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 (: أحد نمم الر  الحدي ة )الر  بالرش(4شك  )
 
 
 
 
 
 

ل  هكتتار( وفيتا  لتنمم التر  بتاأل) الزراعيتة (: التوزيع الجغرافي لمستاحة الحيتازات20جدوم )
 م1999عام في المختلفة في المملكة 

 الر  التيليد  الر  الحديتتت
 المنطية

 المساحة )%( المساحة )%(
 جازان 177.37 98.88 1.99 1.11
 عسير 22.23 98.67 0.29 1.29
 الباحة 2.65 97.79 0.06 1.21
 مكة المكرمة 43.92 97.68 1.03 2.29
 المدينة المنورل 26.61 92.94 2.02 7.05
 نجران 8.82 68.79 4.00 31.20
 الحدود الشمالية 0.02 15.38 0.11 84.62
 الرياا 43.01 15.02 243.27 84.98
 الشرقية 16.08 14.74 92.98 85.26
 الجوف 11.68 11.13 93.22 88.86
 تبوك 5.11 10.83 42.05 89.14
 حائ  12.36 9.62 116.14 90.38
 اليصيم 15.54 6.93 208.71 93.07
 اتجمالتتتي 385.40 32.35 805.87 67.65
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 م(.1999) : وزارل الزراعة والميا المصدر
 
 
 
 
 
 

طرق الر  الحديت من أهتم طترق ترشتيد االستتم ك المتائي فتي الزراعتة حيتت  ماستخدا ويعد
% علت  التتوالي ميارنتة  بتتالر  64% و42أن التر  بتالرش والتنيتيط ييلت ن فاقتد الميتا  بنستبة 

ي ألفيتتتي فتتتي األراضتتتيتتتنجم عتتتن ذلتتتك  مكانيتتتة التوستتتع او (. 1993الستتتطحي )عبتتتد العزيتتتز، 
وفتي صالحة للزراعة وغير مستغلة بسبب شا ميا  الر .  المزروعة،  ذا كانت هنالك أرااٍ 

زادت  فتتتي المملكتتتة العربيتتتة الستتتعودية فيتتتدنتيجتتتة تدختتتام طتتترق التتتر  الحدي تتتة هتتتذا االطتتتار و 
مليتون هكتتار عتام  13.5م  لت  1975مليون هكتار عام  5المساحات المزروعة من حوالي 

أن العائتتتتتد كتتتتتذلك متتتتتن مزايتتتتتا استتتتتتخدام طتتتتترق التتتتتر  الحتتتتتديت  .(هتتتتتت1417، التتتتتدباغ) م1990
فتي متا ميارنتة بالعائتد المحصتولي المحصولي بالنسبة لوحدل الميا  المستملكة يكون مرتفعتا  في

ت بعتتا الدراستتات أوضتتحوفتتي هتتذا االطتتار  .هتتت(1403، عبتتد العزيتتز) طتترق التتر  التيليديتتة
ر  بتتالرش المحتتور  قتتد نجحتتت فتتي زيتتادل كفتتاول التتر   لتت  هتتت( أن طرييتتة التت1417، التتدباغ)

غيتتتر معمتتتم األراضتتتي الزراعيتتتة  لطبوغرافيتتتةالعربيتتتة الستتتعودية نمتتترا   % فتتتي المملكتتتة85.75
فتترص لترشتتيد وخفتتا هنالتتك  يتضتتا أن وبالتتتالي تتتوفر الطاقتتة بتكلفتتة منخفضتتة.و المنتممتتة 
متتن ختت م استتتخدام طتترق  لغتتذائيوتعزيتتز األمتتن المتتائي وا باليطتتاح الزراعتتي الميتتا  استتتم ك

جتتازان، وعستتير، والباحتتة، ومكتتة المكرمتتة، والمدينتتة المنتتورل خاصتتة  فتتي منتتاطق التتر  الحدي تتة 
  .بطرق الر  التيليد  معمم الحيازات الزراعية تروى حيت 

تطبيق الخطة الشاملة تدارل ميا  الميا  في اليطاح الزراعي ترشيد استخدام سب  كذلك من 
في توزيع الميا  في شبكات لتحكم اآللي اتلكتروميكانيكي لل بالحاسب اآللي الر  المطور 

م   النماذ   ،وتطبييما البرامإل الحدي ةوفي هذا االطار فيد تم تطوير بعا  .الر  
الحسابية لجدولة الر  للمحاصي  وبرامإل توزيع ميا  الر  وقواعد المعلومات الخاصة 
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 ل  ذلك وليد أدى  .مشاريع الر  بالمملكةفي عدد من في  دارل ميا  الر  بنجا   ،بالر  
، الدباغ) % مع زيادل اتنتاجية الزراعية35.25تحسين كفاول الر  وتوفير الميا  بنسبة 

 .(هت1417
تنويع اتنتا  الزراعي يمكن ترشيد استخدام الموارد المائية في اليطاح الزراعي من خ م و 

جات المائية المنخفضة مع ضرورل تخفيا  نتا  والتركيز عل  المحاصي  ذات االحتيا
هت( 1412، لزهراني ومنصورات )ادراسليد أبانت بعا الو  اليما والشعير واألع ف.

مليون متر  4399  مكانية خفا استم ك الميا  باليطاح الزراعي بكمية تيدر بحوالي
بمدف  ترشيد  نتا  محصوم اليما بمفرد  ودون المساس عن طريقمكعب في السنة 

% من جملة الميا  المستملكة 30. ويم   هذا الوفر ما نسبته هتحييق االكتفاو الذاتي من
زراعة المحصوم المناسب في المكان المناسب استنادا   ل  وبالتالي يجب  باليطاح الزراعي.

)أ  التي تعطي أعل  عائد لوحدل الميا قاعدل الميزل النسبية، وتشجيع زراعة المحاصي  
واستخدام تينية المندسة الورا ية للوصوم  ل   (لموارد المائيةلكفاول  نتاجية عل  تحيق أ 

 .منخفضة احتياجات مائيةعالية و   نتاجيةذات محاصي  
 كفاءة استخدام الموارد المائية:طرق قياس 

 :هما ن ليياس كفاول استخدام الموارد المائيةاك معيار اهن
  المعيار الفيزيقي: .1

طنرأل  وزن المحصوم المنتإل لك  وحدل ميا  وعادل  ما يعبر عنه بال عبارل عن كمية أو
بين المناطق المختلفة في  نتا  والمفاضلة  من الميا . وهذ المعيار مفيد للميارنة 3م

ولكنه غير مفيد للميارنة   االنتا  يالمحصوم الواحد بإفتراا تساو  أو تيارب تكال
 والمفاضلة بين المحاصي  المختلفة.

في  لمجموعة الحبوب واألع ف متوسط العائد الفيزييي لوحدل الميا ( 21ا جدوم )يوض
وبميارنة المناطق المختلفة نجد أن المختلفة بالمملكة العربية السعودية.  المناطق الزراعية

، تليما لمجموعة الحبوب واألع ف عائد فيزييي لوحدل الميا منطية تبوك تعطي أعل  
عائد وفي الجانب اآلخر نجد أن منطية جازان تعطي أق   الرياا. منطية حائ   م منطية

، تليما منطية الباحة  م منطية مكة لمجموعة الحبوب واألع ف وحدل الميا لفيزييي 
العائد الفيزييي من حيت للمناطق المختلفة  المكرمة. عليه يمكن االستفادل من الميزل النسبية
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لميا  لوضع سياسة  نتاجما عل  مستوى المملكة من مجموعة الحبوب واألع ف لوحدل ا
 فنجد أن أعل  عائد فيزييي واتأما بالنسبة لمجموعة الخضر  لتعزيز كفاول استخدام الميا .

 أن نجد . وفي المياب تبوك منطية ينتإل في المنطية الشرقية، تليما منطية عسير  ممنما 
أق  المناطق كفاول في  ستخدام الميا  مناطق الحدود الشمالية وجازان والمدينة المنورل هي 

استغ م  بالنسبة لكفاولو  (.22 )جدوم فيزيييالعائد بناو  عل  معيار ال واتالنتا  الخضر 
فتعتبر منطية جازان أك ر المناطق الميا  النتا  الفواكه بناو  عل  معيار العائد الفيزيفي، 

الشمالية  م منطية الجوف، بينما  تليما منطية الحدودكفاول  حيت أنما تعط  أعل  انتا  
تعتبر منطية الرياا أق  مناطق المملكة كفاول  في استغ م الميا  النتا  الفواكه، تليما 

( 21لتالي يمكن االستمداو بالجداوم )وبا (.23 المنطية الشرقية  م منطية نجران )جدوم
يطاح الألم   في وضع الخطط والمعايير الستخدام الميا  االستخدام ال (23( و)22و)

سياسة زراعية تشجع انتا  المحاصي  الزراعية المختلفة في  من خ م  تباح يالزراع
  المناطق التي تتسم بميزل نسبية في  نتاجما.

 
فتتتتي  لمجموعتتتتة الحبتتتتوب واألعتتتت ف (: متوستتتتط العائتتتتد الفيزييتتتتي لوحتتتتدل الميتتتتا 21جتتتتدوم )

 م1996عام  بالمملكة المختلفة المناطق الزراعية
 

 لرقم المسلس ا
 

 المنطية
 متوسط العائد الفيزييي لوحدل الميا  

 (3)طنرأل  م

 0.589 تبوك 1
 0.528 حائ  2
 0.487 الرياا 3
 0.474 اليصيم 4
 0.472 الجوف 5
 0.454 الحدود الشمالية 6
 0.365 الشرقية 7
 0.355 عسير  8
 0.323 المدينة المنورل  9

 0.273 نجران 10



 69 

 0.172 رمةمكة المك 11
 0.165 الباحة 12
 0.150 جازان 13

 م(1999الزهراني ومنصور )المصدر: 

 
المنتاطق فتي  واتالخضتر لمجموعتة  (: متوستط العائتد الفيزييتي لوحتدل الميتا 22جدوم )

 م1996عام  بالمملكة المختلفة الزراعية
 

 الرقم المسلس 
 

 المنطية
متوسط العائد الفيزييي لوحدل 

 الميا  
 (3م)طنرأل  

 2.754 الشرقية 1
 2.066 عسير 2
 1.933 تبوك 3
 1.607 اليصيم 4
 1.592 الجوف 5
 1.497 الرياا 6
 1.205 حائ  7
 1.142 نجران 8
 1.133 الباحة 9
 1.011 مكة المكرمة 10
 0.905 المدينة المنورل 11
 0.663 جازان 12
 0.572 الحدود الشمالية 13

 م(1999)الزهراني ومنصور المصدر: 
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فتتتتي  الفاكمتتتتةلمجموعتتتتة  (: متوستتتتط العائتتتتد الفيزييتتتتي لوحتتتتدل الميتتتتا 23جتتتتدوم )
 م1996عام  بالمملكة المختلفة المناطق الزراعية

 
 الرقم المسلس 

 
 المنطية

متوسط العائد الفيزييي 
 لوحدل الميا  
 (3)طنرأل  م

 0.496 جازان 1
 0.485 الحدود الشمالية 2
 0.397 الجوف 3
 0.393 الباحة 4
 0.365 عسير 5
 0.316 تبوك 6
 0.203 المدينة المنورل 7
 0.200 حائ  8
 0.192 اليصيم 9
 0.188 مكة المكرمة 10
 0.185 نجران 11
 0.175 الشرقية 12
 0.168 الرياا 13

 م(1999الزهراني ومنصور )المصدر: 
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  ستتتغ مل ربيتتة الستتعودية وفيتتا  لكفتتاو( ترتيتتب منتتاطق المملكتتة الع24ويوضتتا الجتتدوم رقتتم )
الميتتتا  فيمتتتا تنتتتتا  المحاصتتتي  المختلفتتتة بإستتتتخدام معيتتتار العائتتتد الفيزييتتتي. فمتتت    نجتتتد أن 
منطيتتتة تبتتتوك تحتتتت  المرتبتتتة األولتتت  فتتتي كفتتتاول  ستتتتخدام الميتتتا  تنتتتتا  الحبتتتوب واألعتتت ف 

 انيتتة فتتي كفتتاول  ستتتغ م وتحتتت  منطيتتة حائتت  المرتبتتة الوالمرتبتتة ال ال تتة فتتي  نتتتا  الخضتتر. 
الميتتا  النتتتا  الحبتتوب واألعتت ف. وتمتتتاز الريتتاا بميتتزل نستتبية فتتي  ستتتغ م الميتتا  النتتتا  

وتحتتت   الحبتوب واألعت ف حيتت تحتتت  المرتبتة ال ال تة متتن بتين الت  ت عشتتر منطيتة  داريتة.
لكفتاول استتغ م المنطية الشرقية ومنطية عسير المرتبة األول  وال انية عل  التتوالي بالنستبة 

الميتتا  النتتتتا  الخضتتر، وتتتتاتي منطيتتتي جتتتازان والباحتتة فتتتي المتترتبتين األولتتت  والرابعتتة علتتت  
 التوالي بالنسبة لكفاول استغ م الميا  النتا  الفاكمة.

 
متتتتتن  (: ترتيتتتتتب المنتتتتتاطق الزراعيتتتتتة بالمملكتتتتتة وفيتتتتتا  لمتوستتتتتط العائتتتتتد الفيزييتتتتتي24جتتتتتدوم )

 م1996ل الميا  عام لوحد مجموعات المحاصي  المختلفة

 المنطية
 متوسط العائد الفيزييي لوحدل الميا ترتيب المناطق وفيا  ل

 مجموعة الفاكمة مجموعة الخضر مجموعة الحبوب واألع ف
 6 3 1 تبوك
 8 7 2 حائ 

 13 6 3 الرياا
 9 4 4 اليصيم
 3 5 5 الجوف

 2 13 6 الحدود الشمالية
 12 1 7 الشرقية
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 5 2 8 عسير 
 7 11 9 المدينة المنورل 

 11 8 10 نجران
 10 10 11 مكة المكرمة

 4 9 12 الباحة
 1 12 13 جازان

 :(النقديالقيمي )المعيار  .2
عبارل عن العائد النيد  )الييمة النيدية( للمحصوم المنتإل لك  وحدل ميا  وعادل  ما يعبر  

لميارنة والمفاضلة بين متر مكعب من الميا . وهذ المعيار مفيد لريامرأل  عنه بال
ويكون أك ر دقة وفائدل  ذا أمكن  ةفاوتما في  ستغ م الموارد المائيالمحاصي  وفيا  لك

بدال  عن العائد  التعبير عنه بصافي األربا  التي يحييما ك  محصوم لك  وحدل ميا 
 . االجمالي لك  محصوم لك  وحدل ميا 

تخدامات الموارد المائية ألهم المحاصي  الكفاول اتنتاجية الس( 25يوضا الجدوم )  
بناو  عل   م1996خ م عام  السعوديةالعربية  بالمملكة ةالمحصولي ةالسائدل في التركيب

. ونمرا  لعدم توفر بيانات األسعار عل  مستوى المزرعة قدرت  نتاجية الموارد العائد النيد 
هي  مجموعة الخضروات من الواضا أنو  المائية عل  أساس سعر الواردات )سي (.

متوسط بناو  عل  معيار العائد النيد  ) في استغ م الميا  باليطاح الزراعي األك ر كفاول  
وفي المياب  مراكز األول .  ة حتلت التسع، حيت (لوحدل الميا  ،الييميأو  ،النيد العائد 

نيد  )الييمي( هي نجد أن أق  الحاصي  كفاول  في  ستغ م الميا  بناو  علي معيار العائد ال
 الذرل الرفيعة، والذرل الشامية، والسمسم، والدخن. 

ي وتعزيتتتز األمتتتن المتتتتائي الزراعتتتاليطتتتاح فتتتي   ايتتترشتتتيد استتتتم ك المتن أهتتتم طتتترق كتتتذلك متتت
تحتتتديت العمليتتتات الزراعيتتتة وبتتترامإل التوعيتتتة واترشتتتاد،  ضتتتافة  لتتت  ستتتن اليتتتتوانين  والغتتتذائي

 أوصتت كتتذلك  ستتتغ لما.ورفتتع كفتتاول   متتوارد الميتتا  تحستتين  دارلمتتن والتشتتريعات التتتي تمكتتن 
إعتتادل تنميتتة المنتتاطق الزراعيتتة ب( هتتت1421، الطختتيس؛ هتتت1417، الطربتتاقبعتتا البتتاح ين )

وعتتدم توزيتتع األراضتتي ذات االنتاجيتتة الزراعيتتة العاليتتة، اليديمتتة )منتتاطق الوديتتان والواحتتات( 
التوستتتع فتتتي استتتتخدام البيتتتوت و  ،طلتتتةمعوردم اآلبتتتار الالبتتتور فتتتي المنتتتاطق الشتتتحيحة الميتتتا ، 
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  ضتافة  لت  ،حي المعالجتة متع خلطمتا بميتا  التر  المحمية واالستفادل من ميتا  الصترف الصت
المحافمتتتة عليمتتتا صتتتيانتما و أهميتتتة تشتتتجيع األبحتتتات التتتتي تستتتتمدف تنميتتتة مصتتتادر الميتتتا  و 

 وتحديت المعلومات عن الميا .
 
 
 

 لوحدل الميا   بالمملكةالنيد  ميدار العائد ل وفيا  الزراعية محاصي  (: ترتيب ال25جدوم )
 م1996في عام العربية السعودية 

الرقم 
 المسلس 

متوسط العائد  المحصوم
 الفيزييي لوحدل الميا 

 رسنة3)طنرأل  م

 متوسط سعر الطن 
 )ريامرطن(

 نيد متوسط العائد ال
 (3)ريامرأل  م

 6655 2174 3.061 الخيار 1
 3310 1742 0.752 الجزر 2
 2554 1531 1.668 الطماطم 3
 2544 1714 1.484 البطيخ والشمام 4
 1430 4270 0.335 البامية 5
 1347 928 1.452 البطاطس 6
 1252 1402 0.993 الباذنجان 7
 1218 1650 0.738 الكوسا 8
 1143 1090 1.049 البص  9
 892 2563 0.348 العنب 10
 535 2023 0.177 التمور 11
 389 674 0.578 يرالشع 12
 217 *650 0.335 البرسيم واألع ف 13
 204 *437 0.466 اليما 14
 178 1316 0.135 الموالا 15
 92 1140 0.081 الدخن 16
 76 2551 0.030 السمسم 17
 44 554 0.080 الذرل الشامية 18
 36 587 0.062 الذرل الرفيعة 19

 سعر المحلي.* سعر اليما بالسعر العالمي والبرسيم بال



 74 

م(؛ 1997) وزارل المالية واالقتصاد الوطنيت(؛ ه1408) المصدر: وزارل الزراعة والميا 
 م(.1999) ومنصورالزهراني 

 
 
 
 

 بلديالقطاع ال
يستتملك كميتات محتدودل متن في المملكة العربية الستعودية   البلدمن أن اليطاح  عل  الرغم

ستتبة الميتتا  المستتتخدمة فتتي اليطاعتتات الصتتناعية ن الزراعتتي  ذ بلغتتتالميتتا  ميارنتتة  باليطتتاح 
% 10.6هتتت، وانخفضتت  لتت  1400عتام فتتي متتن  جمتالي الميتتا  المستتملكة % 21.3والبلديتة 
،  ال أن (16وجتتتدوم  15جتتتدوم هتتتت )1425عتتتام فتتتي %  10.4 التتتي و ، هتتتت1420عتتتام فتتتي 

 اب التالية:اليطاح وذلك لألسب هذا هنالك أهمية وضرورل قصوى لترشيد  ستخدام الميا  في
ميتتا  عذبتتة عاليتتة الجتتودل وتخضتتع لمعتتايير دقييتتة الميتتا  المستتتخدمة فتتي اليطتتاح الستتكني  .1

 وصارمة،  ضافة  ال  أنما شحيحة وقلي  وجودها في الطبيعة عل  مستوى العالم.
توفير جزو كبير من  حتياجات اليطاح  ي عتماد المملكة عل  تحلية ميا  البحر ف .2

ع ول  عل  أن  هت( وهي ميا  عالية التكلفة1422لحصين، %( )ا50البلد  ) حوالي 
يئة عل  البيئة التوسع في  نشاو محطات التحلية ربما كانت له آ ار جانبية س

 .(2001)المديميم، 
)أبوعبتتتتتال،  الميتتتتتا  فتتتتتي هتتتتتذا اليطتتتتتاح ستتتتتتم ك  هنالتتتتتك  مكانيتتتتتة وفتتتتترص عديتتتتتدل لترشتتتتتيد .3

لتتتتر  230ا  فتتتي المملكتتتة بنحتتتو متتتن الميتتت، حيتتتت ييتتتدر معتتتدم  ستتتتم ك الفتتترد هتتتت(1421
لتتتر فتتي اليتتوم فتتي بعتتا المتتدن كالريتتاا ومتتدن  300 لتت يوميتتا ، ويرتفتتع التتي متتا يزيتتد ع

ويعتتتد معتتتدم استتتتم ك الميتتتا  فتتتي المملكتتتة مرتفعتتتا  قياستتتا  بالمعتتتدالت  .المنطيتتتة الشتتترقية
اد لتتتتر للفتتترد يوميتتتا  )وزارل االقتصتتت 200و 150  متتتا بتتتين و اليياستتتية العالميتتتة والتتتتي تتتتترا

بعتتتتا ممتتتاهر عتتتتدم ترشتتتيد  ستتتتتخدام الميتتتا  فتتتتي اليطتتتتاح ومتتتن هتتتتت(. 1426والتخطتتتيط، 
 :اآلتي ،والتي أممرتما بعا الدراسات ،البلد 
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وصيانتما بصورل  المنزلية عدم  حكام التوصي تتسرب الميا  من الشبكة العامة و  .1
م عوام  يعتبر وجود واستخدام شبكة ميا  جيدل وصيانتما صيانة دورية من أه دائمة.

 دارل العرا التي تةد  لترشيد  ستخدام الميا  من خ م خفا معدالت التسرب 
تعاني شبكات الميا  في المملكة من  رتفاح معدالت الفاقد حيت ييدر ونسبة الفاقد. و 

متوسط نسبة الميا  التي تفيد في الشبكة وعند المصدر قب  وصولما ال  المستملك 
هت(. وقد كان ييدر في 1426القتصاد والتخطيط، )وزارل ا %28.5حاليا  بنحو 

هت(. وفي مدينة 1426هت؛ الزهراني وآخرون، 1422)الحصين، % 20 بنحو الماضي
 ,Al-Bawardi) م1990% في عام 17معدم التسربات من شبكة الميا   كانالرياا 

لذا فإن خفا نسبة الفاقد من الشبكة يعد من أهم طرق ترشيد استخدام  .(1998
ولرفع ا  وأرخص الوسائ  الممكنة لتوفير الطلب االضافي المتوقع في المستيب . المي

كفاول شبكة الميا  في المملكة أوصت بعا الدراسات بإنشاو قسم خاص للترشيد 
ييوم بالكش  والتحر  عن مواقع التسربات في خطوط والتسربات في  دارل الشبكة 

 ك الزائد في فاتورل الميا ، كما ييوم الشبكة من خ م ب غات المواطنين أو االستم
وبالتنسيق مع مناطق الصيانة بالكش  الدور  عل  الخطوط ومعالجتما بشك  وقائي 

  م(.2001م؛ المديميم، 2001)أبو عبال والحاجي، 
ر  الحدائق المنزلية بالغمر بإستخدام الخراطيم بدال  من  ستخدام طرق الر  الحدي ة  .2

ن الر  بالرش والتنييط ييل ن فاقد الميا  بنسبة  ر  بالرش. بالتنييط وال م   الر  
وبالتالي  (1983% عل  التوالي ميارنة  بالر  السطحي )عبد العزيز، 64% و42

وفي هذا  .فإن ر  الحدائق المنزلية بالغمر يةد  الي هدر كميات كبيرل من الميا 
تغيير النمط  هت( عن1426اتطار أوضحت دراسة أجراها الزهراني وآخرون )

االستم كي للميا  المنزلية كمدخ  تدارل الطلب عليما وترشيد  ستخدامما في 
حدائق لديمم % من الذين شملتمم الدراسة توجد 30.5أن  ،المملكة العربية السعودية

 % منمم هذ  الحدائق عن طريق الغمر.40.5ويرو   ،بةمنزل

الخدم عل  وجه الخصوص المستملكين بصفة عامة و تدني مستوى الوعي لدى  .3
األجانب بييمة الميا  كمورد نادر وشحيا في المملكة يجب المحافمة عليه وعدم 

راسة التي أجراها عن أسباب تباين هت( في الد1422 هدار . أوضا المديميم )
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استم ك ميا  الشرب لبعا سكان مدينة الرياا أن من أسباب  رتفاح استم ك 
جود عدد كبير من العمالة الوافدل التي تعم  داخ  الميا  في اليطاح السكني و 

تيوم بجميع األعمام ذات الصلة بإستخدام الميا  في المنزم م   نمافة المساكن و 
طار اوضا الزهراني وآخرون وفي هذا اال وغس  األواني والم بس.المنزم 

وبما أن  مدينة الرياا لديما خادمة.% من األسر في 63.5( أن نحو م2005)
وهي مناطق ال تعاني من جاوت من بلدان شرق وجنوب آسيا  مم هذ  العمالةمع

وفي نفس الوقت تجم  طبيعة الميا  في المملكة،  ،وندرتما شا الموارد المائية
  ال تمتم ك يرأ بالمحافمة عليما وترشيد استخدامما. فميخاصة  ميا  الشرب، 

عن سعتما بسبب عدم تركيب  م و الخزانات العلوية لبعا المساكن بالميا  زيادل .4
، وعدم احكام العوامات وعدم صيانتما مما يةد  الي تسرب كميات كبيرل من الميا 

د ترك المنزم أو قب  التوصي ت وصيانتما بصورل دائمة وعدم تفيد الصمامات عن
 .هت(1422)المديميم، النوم لي   

التي يمكن أن في تخفيا عدم  ستخدام التينيات والنماذ  الحدي ة وأجمزل الترشيد  .5
االستم ك بنسبة عالية خاصة في الجمات التي تستخدم كميات كبيرل من الميا . 

أن استخدام أجمزل ترشيد الميا  في محطات م( 2001أوضا أبو عبال والحاجي )
البنزين ومغاس  السيارات يمكن أن يةد  ال  تخفيا كميات الميا  المستخدمة بنسبة 

37.%           
خطتتتتة وطنيتتتتة شتتتتاملة لترشتتتتيد ومتتتتن  تتتتم وزارل الكمربتتتتاو والميتتتتا  الميتتتتا  و بنتتتتت وزارل الزراعتتتتة وت

عتتتتام الدولتتتتة فتتتتي توجيمتتتتات خطتتتتة و استتتتتم ك الميتتتتا  ألغتتتتراا الشتتتترب والزراعتتتتة بنتتتتاو  علتتتت  
توعيتتتتتة المتتتتتواطنين بمختلتتتتت  الوستتتتتائ  واألستتتتتاليب التتتتتتي توضتتتتتا أهميتتتتتة ضتتتتترورل هتتتتتت ب1410

الوطنيتتة التتتي انطليتتت عتتام  الحملتتةامما. ونفتتذت التتوزارل استتتخد ترشتتيدالمحافمتتة علتت  الميتتا  و 
هت وكان شعارها )اتسراف سبب ك  جفاف(. ووجه فيما ختادم الحترمين الشتريفين متن 1418

ختت م  حتتدى جلستتات مجلتتس التتوزراو بتتان عمليتتة الترشتتيد واجتتب دينتتي ووطنتتي وتنمتتو  البتتد 
التتتتنمم واللتتتتوائا التنميميتتتتة  متتتتن االلتتتتتزام بتتتته، وأكتتتتد استتتتتمرار المملكتتتتة فتتتتي  صتتتتدار ومراجعتتتتة

الستتم ك الميتا  لجميتع األغتراا وترشتيدها بمتتدف المحافمتة عليمتا واستتغ لما علت  أستتس 
والميا  المرحلتة ال انيتة متن الحملتة الوطنيتة لترشتيد استتخدام  الكمرباواقتصادية. ونفذت وزارل 
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والمرحلتتة ال ال تتة  المتتاو أمانتتة(. ،الميتتا  والمحافمتتة عليمتتا تحتتت شتتعار )ال تستترف فتتي المتتاو
هتت توزيتع 1426عتام  شمر شعبان وتم في هذ  المرحلة حت تحت شعار )الماو سر الحيال(. 

حييبتتتة ترشتتتيدية علتتت  منتتتازم المتتتواطنين وتستتتع  لتوزيتتتع مليتتتون حييبتتتة  ضتتتافية مليتتتون  2.9
مليون حييبة ترشيدية ويتوقتع ان يكتون التوفر المتائي الستنو  نتيجتة  3.9ليصبا العدد الكلي 

مليتار لتتر مكعتب )وزارل الكمربتاو والميتا ،  238.5ستخدام هذ  األدوات الترشيدية أك تر متن  
 عتتتداد وتنفيتتتذ وستتتائ  هتتتت(. كتتتذلك تتتتم ختتت م المرحلتتتة ال ال تتتة لحملتتتة التوعيتتتة والترشتتتيد 1426

 ع نيتتتة وملصتتتيات ونشتتترات وكتيبتتتات ونفتتتذت خطتتتة  ع ميتتتة توعويتتتة مستتتتخدمة الفضتتتائيات 
 (:أهتتت1427)وزارل الكمربتتاو والميتتا   متتاأجرتأممتترت دراستتة ميدانيتتة  دوقتت والصتتح  المختلفتتة.
 من  ستم ك الميا  نتيجة لتركيب أدوات الترشتيد فتي مةسستات اليطتاحلتيدير الوفر المحيق 

نستتتبة الترشتتتيد فتتي المةسستتتات الحكوميتتتة، والفنتتتادق،  الحكتتومي واليطتتتاح الختتتاص أن متوستتط
، والمستشفياترالمستوصتتتتفات األهليتتتتة، والمتتتتدارس والشتتتتيق المفروشتتتتة، والمجمعتتتتات التجاريتتتتة

؛ 26علتتتتتت  التتتتتتتوالي )جتتتتتتدوم  %38%، و32%، 33%، 35%، 29%، 31كتتتتتتان  األهليتتتتتتة
وتةكتد نتتائإل هتذ  الدراستة ضترورل وجتدوى اتستتمرار فتي حمت ت ترشتيد  ستتم ك (. 2شك  

وتعزيتتز الميتتا  فتتي جميتتع اليطاعتتات تستتتغ م كتت  الفتترص المتاحتتة لتيليتت   ستتتم ك الميتتا  
      األمن المائي.
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 حجم الترشيد نتيجة  لتركيب أدوات الترشيد في بعا مةسسات اليطاح الحكومي واليطاح الخاص (. 26جدوم)

 الجهات الحكومية البيان

 
 القطاعات الخاصة

 الشقق المفروشة الفنادق
المجمعات 
 التجارية

المستشفيات / 
المستوصفات 

 هليةاأل

المدارس 
 هليةاأل

 /اليوم3م 6.9 /اليوم3م 68.9 /اليوم3م 11.5 /اليوم3م 17.7 /اليوم3م 99.5 /اليوم3م 239.5 ديرشتدوات الأمتوسط استهالك المياه قبل تركيب 

 /اليوم3م 4.2 /اليوم3م 46.8 /اليوم3م 7.8 /اليوم3م 11.6 /اليوم3م 70.9 /اليوم3م 165.4 ديرشتدوات الأالك المياه بعد تركيب متوسط استه

دوات أأعلى نسبة ترشيد في استهالك المياه نتيجة تركيب 
 الترشيد

46% 37% 49% 55% 52% 59% 

دوات أأقل نسبة ترشيد في استهالك المياه نتيجة تركيب 
 الترشيد

21% 20% 19% 20% 21% 24% 

متوسط نسبة الترشيد في استهالك المياه نتيجة تركيب أدوات 
 الترشيد

31% 29% 35% 33% 32% 38% 

 (:أهت1427المصدر: وزارل الكمرباو والميا  )
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 متوسط نسبة الترشيد في استم ك الميا  نتيجة تركيب أدوات الترشيد(:5شك  )
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 الباب الرابع
 وأثرها في المملكة العربية السعودية لتنميةاخطط  

 المياه تهالكواس تنمية الموارد المائية لىع
 . مقدمة1. 4
 ،بصورل عامة ،واألمن المائي واستم كما  ر خطط التنمية عل  تنمية الموارد المائيةتة 

بشك  مباشر من خ م االستراتيجيات والسياسات التي تتبعما تدارل العرا والطلب 
يرات التي تحد ما في مستوى معيشة عل  الميا ، وبشك  غير مباشر من خ م التغ

من خ م ما تتيحة من فرص  ،، وتوزيع السكان بين الري  والحضرودخولمم واطنينالم
وما يتبع ذلك من تغيرات في نمط الحيال خدمات  جتماعية وترفيمية و يافية، و  قتصادية 

ستم ك الميا . وتختل  الدوم في السياسات التي تتبعما في  دارل مواردها المائية،  وا 
ة بالموارد المائية سياسة  دارل العرا، تتبع الدوم شحيحة الموارد فبينما تنتمإل الدوم الغني

 كميات المائية سياسة  دارل الطلب. وتركز سياسة  دارل العرا للموارد المائية عل  توفير
طاعات المختلفة، دون االهتمام بالسياسات اليالميا  ال زمة لتغطية  حتياجات 

، ب  ربما تتبن  تلك الدوم م الميا  في ك  قطاحواالجراوات التي تةد  الي ترشيد استخدا
ومن أم لة تلك  م(.2002)الينيبط،  سياسات تشجع االسراف في  ستم ك الميا 

 السياسات: 
 دعم شراو اآلليات الزراعية ومضخات الميا . .1
 حاصي  بالنسبة تستم ك الميا .ماليروا الميسرل لليطاح الزراعي دون تمييز بين ال .2

 محاصي  الزراعية.دعم شراو ال .3

 حماية اتنتا  الزراعي المحلي. .4

 دعم الصادرات الزراعية. .5

 توزيع األراضي الزراعية مجانا . .6

 رسوم منخفضة للميا  في اليطاح البلد  والصناعي.فرا  .7

 عدم الجدية في تحصي  رسوم الميا . .8

  همام الصيانة الدورية لشبكة توزيع الميا  في المدن واليرى. .9
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 للميا . م كاستعمام المواد واألجمزل الصحية قليلة االستعدم دعم شراو و  .10

وتتم   السمة المميزل لسياسة  دارل الطلب للموارد المائية في تنمية مصادر الميا  من 
التوسع في خ م بناو السدود الكبيرل، وتحوي  مسارت الميا ، واالمداد المركز  للميا ، 

نشاو محطات تحلية ميا  مشاريع معالجة ميا  الصرف الصحي والصرف  الزراعي، وا 
البلدان التي تتبع سياسة  دارل الطلب للموارد المائية أن  حتياجات الميا  في  دالبحار. وتع

ويخضع للتغيير،  يمكن أن يتباين ا  ك  اليطاعات متطلبات يجب الوفاو بما وليست طلب
 م(. 2005ي وآخرون، في استخدام الموارد المائية )الزهران ل  االفراط وقد أدى ذلك 

االجتتتراوات والحتتتوافز وفتتتي الميابتتت  تيتتتوم سياستتتة  دارل الطلتتتب للمتتتوارد المائيتتتة علتتت   تختتتاذ 
لتحييتتتتق االستتتتتخدام الفعتتتتام للميتتتتا  وزيتتتتادل التتتتوعي بالنتتتتدرل والطبيعتتتتة وتطبييمتتتتا  الضتتتترورية

م؛ الزهرانتتتتي 2002وتشتتتتم  تلتتتتك االجتتتتراوات اآلتتتتتي )الينيتتتتبط،  المحتتتتدودل للمتتتتوارد المائيتتتتة.
 م(:2005وآخرون، 

ستراتيجية مائية لجميع اليطاعات. .1   عداد سياسة وا 
تيلتتتيص المستتتاحات المزروعتتتة، خاصتتتة  مستتتاحة المحاصتتتي  ذات االحتياجتتتات المائيتتتة  .2

 العالية وحصر زراعتما في مناطق الميا  الجوفية المتجددل.

 وق  سياسة دعم المحاصي  الزراعية. .3

مضتتتتخات وغيرهتتتتا متتتتن األجمتتتتزل المتعليتتتتة  لغتتتتاو االعانتتتتات واليتتتتروا الميستتتترل علتتتت  ال .4
 بإستخرا  الميا  الجوفية.

 فرا رسوم عل  المضخات والطلمبات. .5

 تيييد تراخييص حفر اآلبار، خاصة  عل  التكوينات المائية العميية غير المتجددل. .6

دقيية للحفتر تمنتع تتداخ  ميتا  الطبيتات  مراقبة عمليات حفر اآلبار، ووضع مواصفات .7
 ا البعا.المختلفة ببعضعم

دعتتم  ستتتخدام نمتتم وأستتاليب التتر  التتتي ترشتتد  ستتتخدام ميتتا  التتر  م تت  التتر  بتتالتنييط  .8
 .وتشجيعما والرش

ترشتتيد  ستتتخدام الميتتا ، خاصتتة  فتتي وضتتع التستتعيرل الم ئمتتة للميتتا  التتتي تشتتجع علتت   .9
 اليطاح البلد .

 ليا .تصنيعما محشرائما و  توفير األدوات الصحية قليلة االستخدام للميا  ودعم .10
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 منع  ستيراد أو تصنيع األدوات واألجمزل الصحية عالية االستم ك للميا . .11

 .وشحما توعية المواطنين بمشكلة ندرل الموارد المائية .12
 بصورل دورية.وصيانتما  ص   شبكات توزيع الميا   .13

 تحسين تحصي  رسوم الميا  في المدن واليرى. .14

جتراوات  دارل تطبيتق الوتشير تجتارب ك يتٍر متن التدوم التي أن  الكامت  والمستتمر لوستائ  وا 
 الطلب عل  الميا  يمكن أن:

% دون أ  تتتدهور أو تتتدني فتتي نمتتط أو 50 – 30يخفتتا الطلتتب علتت  الميتتا  بنستتبة  .1
 مستوى المعيشة.

 .وتوفيرها ييل  بدرجة كبيرل وواضحة المتطلبات الرأسمالية للتوسع في عرا الميا  .2
بالتتتالي ييلتت  متتن متطلبتتات  نشتتاو نمتتم جديتتدل أو ييلتت  متتن توليتتد أو نشتتوو الملو تتات، و  .3

 اليائمة لمعالجة ميا  الصرف. مالتوسع في النم

 يةد  الي نمم مستدامة من الناحية التمويلية للميا . .4

يوسع متن تغطيتة التمويت  المتتا  لتنميتة المتوارد المائيتة، ويستاعد فتي تتوفير احتياجتات  .5
 الميا  للسكان الذين يتزايدون.

 في المملكة العربية السعودية تنمية الموارد المائيةو  مية. خطط التن2 .4
ويتضا ذلك من  ،غلبت عل  خطط التنمية سياسات  دارل العرا للموارد المائية ليد

التي نفذت لتنمية الموارد المائية لميابلة العديدل  التي بذلت والمشاريعالكبيرل  الجمود
دون التركيز عل   تخاذ  جراوات تشجع  الطلب المتزايد عل  الميا  في مختل  اليطاعات

وتم لت أهم جمود تنمية الموارد المائية خ م خطط التنمية في  عل  ترشيد  ستخدامما.
 ستخدام تينيات حصاد ميا  األمطار لاستغ م األم   لميا  األمطار، ومعالجة ميا  

اطق المتاخمة الصرف الصحي والزراعي تستخدامما في األغراا الزراعية وتطوير المن
م الميامة للمناطق الحضرية، والتوسع في تحلية ميا  البحر. وقد بلغ عدد السدود والعيو 

سدا  مختلفة  223هت( 1425ر1424ة والفرعية بنماية الخطة السابعة )عل  األودية الرئيس
مليون متر مكعب ويجر  حاليا   835.6وتبلغ سعتما التخزينية الكلية  األغراا واألحجام

مليون متر مكعب )وزارل االقتصاد  979.5سدا   ضافيا  بسعة تخزينية قدرها  17ييد تش
هت(. وفي مجام تحلية ميا  البحر أصبحت المملكة تحت  المركز األوم 1426والتخطيط، 
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عالميا   ذ تملك أكبر طاقة للتحلية في العالم. وبنماية خطة التنمية السابعة بلغ عدد 
مليون متر مكعب  2.7بطاقة  نتاجية كلية قدرها  محطة 30 محطات تحلية ميا  البحر

. ويجر  حاليا   نشاو محطات تحلية جديدل بطاقة موزعة عل  سواح  المملكة يوميا  
 دوتع .هت(1426)وزارل االقتصاد والتخطيط،  مليون متر مكعب يوميا   580 نتاجية قدرها 

الميا  غير التيليدية التي بدأت ميا  الصرف الصحي والزراعي المعالجة من أهم موارد 
وأصبا االهتمام بما  ،هت(1405- 1400المملكة في تنميتما منذ خطة التنمية ال ال ة )

  الصرف الصحي وبتنميتما يتزايد خ م خطط التنمية المتعاقبة. وقد بلغت كمية ميا
ة. وبلغ مليون متر مكعب في السن 300بنماية خطة التنمية السابعة  والزراعي المعالجة

المعالجة في المملكة بنماية خطة التنمية السابعة  الصحي متوسط نسبة ميا  الصرف
%. ويتباين هذا المعدم العام بشك  كبير بين مدن المملكة، 33.5 هت(1425- 1424)

%( في كٍ  من مدينتي الدمام والجبي ، ويتراو  بين 100 ذ ييترب من التغطية الكاملة )
مم الذ  يمكن أن مونمرا  للدور الياا وجدل والمدينة المنورل. % في مدن الر 40% و30

تلعبه ميا  الصرف الصحي المعالجة في تعزيز األمن المائي بالمملكة من خ م توفير 
كميات كبيرل من الميا  لاستخدام في األغراا الزراعية والصناعية والترفيمية، فإن خطة 

بصورل و %. 40الصرف الصحي المعالجة ال   التنمية ال امنة تمدف الي رفع نسبة ميا 
يد  رتفعت  مدادات الميا  من السدود وتحلية ميا  البحار ومعالجة ميا  الصرف  جمالية ف

 – 1390الصحي والصرف الزراعي خ م سنوات خطط التنمية السبع األولي )
ي هت(  ل1389مليون متر مكعب قب  بداية خطة التنمية األولي ) 0.21هت( من 1424

هذا باالضافة ال   .هت(1424مليون مكعب بنماية خطة التنمية السابعة ) 2205.6
الموارد المائية التيليدية لتنمية الجمود الكبيرل التي بذلت خ م خطط التنمية المختلفة 

 والمتم لة في الميا  السطحية والميا  الجوفية المتجددل والميا  الجوفية غير المتجددل
ونتيجة  لتلك الجمود فليد  .ر الميا  لألغرا الزراعية والبلدية والصناعيةلتوفيواستغ لما 

مليون  1140 رتفعت  مدادت الميا  من الميا  السطحية والميا  الجوفية المتجددل من 
مليون  8000هت )نماية خطة التنمية ال انية( الي 1399متر مكعب في العام في عام 
بمتوسط نسبة زيادل نماية خطة التنمية السابعة( هت )1424متر مكعب في العام في عام 

كذلك  رتفعت كميات (. 27هت  )جدوم 1425هت 1400% خ م الفترل 24.1سنوية قدرها 
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مليون متر مكعب  1170الميا  المستغلة من الموارد المائية الجوفية غير المتجددل من 
عب بنماية خطة مليون متر مك 12400هت( ال  1399بنماية خطة التنمية ال انية )

مليون متر مكعب    449.2هت(، بمتوسط زيادل سنوية قدر  1424التنمية السابعة )
وليد وص   ستغ م الموارد المائية الجوفية غير المتجددل ذروته خ م خطة %(. 38.4)

مليون متر مكعب،  م بدأ  14836هت 1414التنمية الخامسة حيت بلغ بنمايتما في عام 
هت(، 1425مليون متر مكعب بنماية خطة التنمية السابعة ) 12400يتناقص حت  بلغ 

ويرجع ذلك لزيادل  مدادت الميا  من  .الرغم من االستمرار في زيادل  مدادت الميا عل  
الموارد المائية السطحية والجوفية المتجددل والموارد المائية غير التيليدية نتيجة  للجمود 

نشاو محطات معالجة ميا  الصرف الكبيرل التي بذلت لتنميتما من  خ م بناو السدود وا 
 الصحي والزراعي ومحطات تحلية ميا  البحر.

الجمتتود التتتي  ،فتتي المملكتتةممتتة تدارل عتترا الميتتا  ختت م خطتتط التنميتتة مومتتن الستتمات ال
بتتذلت لتتتوفير االحتياجتتات المائيتتة لليطتتاح البلتتد  بصتتورل ميستترل وذلتتك متتن ختت م التطتتور 

حيتت بلغتت تغطيتة شتبكات الميتا  والصترف  ات الميا  والصرف الصتحيالذ  شمدته شبك
وليتتد أستتممت جمتتود  .% علتت  التتتوالي26% و60الصتتحي بنمايتتة خطتتة التنميتتة السادستتة 

 دارل عتترا المتتوارد المائيتتة ختت م خطتتة التنميتتة الستتابعة فتتي ازديتتاد نستتبة تغطيتتة ختتدمات 
هتتتتتتت 1425ر1424 % عتتتتتام67م(  لتتتتتت  1999هتتتتتت )1420ر1419% عتتتتتتام 60الميتتتتتا  متتتتتن 

هتتتت 1420ر1419% عتتتام 26م(، كمتتتا ازدادت نستتتبة تغطيتتتة ختتتدمات الصتتترف متتتن 2004)
      (.  28م( )جدوم 2004هت )1425ر1424% عام 30م(  ل  1999)
 
 

(. تطتتور  متتدادات الميتتا  متتن المصتتادر المتجتتددل وغيتتر التيليديتتة ختت م خطتتط 27جتتدوم )
 هت(1425 – 1390)المختلفة   التنمية

 
 بيانال

ميا  الصرف الصحي  ميا  التحلية ارد ميا  متجددلمو 
 والزراعي

كمية الميا  
)مليون 

% الزيادل 
في كمية 

كمية الميا  
)مليون 

% الزيادل 
في كمية 

كمية الميا  
)مليون 

% الزيادل 
في كمية 
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 الميا  (3متر الميا  (3متر الميا  (3متر
خطتتتة التنميتتتة األولتتت                  

 (هت394 –1390)
- - 17.7 8318 - - 

خطتتتتة التنميتتتتة ال انيتتتتة               
 (هت399–1395)

1140 - 63 200 - - 

خطة التنمية ال ال ة     
(1400-1404) 

1850 62.3 400 535 100 - 

خطتتتة التنميتتتة الرابعتتتة 
 هت(1405-409)

2100 13.5 540 35 110 10 

 ةالتنمي ةخط
-1410لخامسة )ا

 هت(414

2500 19 714 32.2 150 36.4 

خطةالتنميتتتة السادستتتة 
 هت(1415-419)

8000 20 791 11 180 20 

خطتتة التنميتتة الستتابعة 
 هت(1420-424)

8000 166 1070 35.5 300 66.6 

 هت(.1426المصدر: وزارل االقتصاد والتخطيط )
 
 
 
 

(. تطتتتور  متتتدادات الميتتتا  متتتن المصتتتادر المتجتتتددل وغيتتتر التيليديتتتة ختتت م 27تتتتابع جتتتدوم )
 هت(1425 – 1390مية )خطط التن

 
 البيان

كمية الميا  الكلية المستغلة            ميا  جوفية غير متجددل
 من جميع الموارد المائية 

كمية الميا     
 (3)مليون متر

% الزيادل في 
 كمية الميا 

كمية الميا      
 (3)مليون متر

% الزيادل في 
 كمية الميا 

 - - - -خطتتتة التنميتتتة األولتتت                  
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 هت(1394–1390)
خطتتتتة التنميتتتتة ال انيتتتتة               

 هت(1399–1395)
1170 - 2373 - 

خطة التنمية ال ال ة     
(1400-1404) 

6320 440 8670 265 

خطتتتة التنميتتتة الرابعتتتة 
 هت(1405-1409)

13480 113 16230 87.2 

خطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة التنميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
-1410الخامستتتتتتتتتتتتة )

 هت(1414

14836 10 18200 10.8 

خطة التنمية السادسة 
 هت(1415-1419)

13040 -12.1 20740 14 

خطتة التنميتة الستتابعة 
 هت(1420-1424)

12400 -4.9 20270 -2.3 

 هت(.1426المصدر: وزارل االقتصاد والتخطيط )
 
 
 
 
 
 
 

ادستتتتة شتتتتبكات الميتتتتا  والصتتتترف الصتتتتحي ختتتت م خطتتتتتي التنميتتتتة الس(. تطتتتتور 28جتتتتدوم )
 هت(1425 - هت1415والسابعة )

 
 خطة التنمية

خطة التنمية 
-1415السادسة )

 هت(1419

خطة التنمية 
-1420السابعة )

 هت(1424

 التغير

نسبة الزيادل في الزيادل في %  العدد % التغطية العدد
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 التغطية )%( العدد التغطية
التوصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ت المنزليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة          

 )أل  توصيلة(
942 60 1020 67 78 7 

 أطوام الشبكات 
 كيلومتر( )أل 

29.9 60 36.1 67 6.2 7 

توصي ت الصرف 
 الصحي)أل  توصييلة(

584 26 665 30 81 4 

أطتتتتتتتتتوام شتتتتتتتتتبكات الصتتتتتتتتترف 
 الصحي )أل  كيلومتر(

10.3 26 12.9 30 2.6 4 

 (هت1426المصدر: وزارل االقتصاد والتخطيط )
 
 
 ياه وأثرها على استهالك الم وديةخطط التنمية في المملكة العربية السع. 3. 4

أ رت خطط التنمية عل  استتم ك المتوارد المائيتة متن خت م السياستات التتي  نتمجتمتا فتي 
اليطاعتتتتات المختلفتتتتة )الزراعتتتتي والبلتتتتد  والصتتتتناعي( والتتتتتي كانتتتتت فتتتتي مجملمتتتتا سياستتتتات 

تنتتاوم ونتوستتعية أدت التت  زيتتادل مطتتردل فتتي استتتم ك الميتتا  خاصتتة  فتتي اليطتتاح الزراعتتي. 
فتي اليطتاعين الزراعتي والبلتد ، وهمتا فيما يلي بعا السياسات التي تبنتمتا خطتط التنميتة 

 أك ر اليطاعات  ستم كا  للميا ، وأ رها عل   ستم كمما من الميا .
 
 
     . القطاع الزراعي1. 3. 4

للتنميتة أ  قبت  فتترل بدايتة تنفيتذ أوم خطتة  ،اتياتسمت الزراعة السعودية قبت  فتترل الستبعين
م( بصتتتتغر حجتتتتم الحيتتتتازات الزراعيتتتتة وتبع رهتتتتا وعتتتتدم استتتتتيرارها فتتتتي مكتتتتان واحتتتتد 1970)

 ييتوم عليمتا ستكان الريت  كانتت زراعتة بدائيتةو العتماد الزراعة عل  اآلبار وميتا  األمطتار 
متتن أجتت  تتتوفير االكتفتتاو التتذاتي متتن الحبتتوب واألعتت ف ال زمتتة لمعيشتتتمم، وكانتتت نستتبة 

 %(49% تعتتتيش حيتتتال الريتتت  ميارنتتتة بستتتكان المتتتدن أو الحضتتتر )51عاليتتتة متتتن الستتتكان 
وبالتالي كان  ستم ك الميتا  محتدودا  وكتان فتي معممته متن ميتا  األمطتار والميتا  الجوفيتة 
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أ تترت خطتتط التنميتتة علتت  استتتم ك المتتوارد المائيتتة متتن ختت م السياستتات وليتتد  .المتجتتددل
ي مجملمتتا سياستتات توستتعية أدت التت  التتتي  نتمجتمتتا فتتي اليطتتاح الزراعتتي والتتتي كانتتت فتت

تضتتا ذلتتك متتن النمتتر  لتت  السياستتات التتتي تبنتمتتا كتت  وي زيتتادل مطتتردل فتتي استتتم ك الميتتا 
   من خطط التنمية.

 م(:1974-1970) وأثرها على استهالك المياه ة التنمية الزراعية األولىخط
علت  اتنفتاق ت الدولتة ركتز م 1973في م  اترتفاح التذ  حتدت فتي أستعار البتتروم عتام 

فعمتتتتتتدت  لتتتتتت  تنفيتتتتتتذ الحكتتتتتومي كافضتتتتتت  أدال لتنفيتتتتتتذ بتتتتتترامإل التنميتتتتتتة الزراعيتتتتتة  الطموحتتتتتتة 
التوستتتع الزراعتتتي األفيتتتي بزيتتتادل المستتتاحة كتتتان متتتن أهتتتدافما مشتتتروعات وتطبيتتتق سياستتتات 

المحصتتولية عتتن طريتتق تتتوفير مشتتروعات للتتر  والصتترف الزراعتتي وبنتتاو الستتدود لتختتزين 
 لتت  توستتيع نطتتاق بتترامإل تتتوطين الباديتتة وتوزيتتع األراضتتي البتتور  باتضتتافة وتوفيرهتتا الميتتا 

بتتت  وتمليكمتتتا مجانتتتا  للمتتتزارعين والمتتتواطنين. هتتتذا وقتتتد بلغتتتت قيمتتتة االستتتت مارات الموجمتتتة 
مليتون ريتتام بعتد أن كانتتت تيتدر بنحتتو  561لليطتاح الزراعتي بنمايتتة الخطتة األولتت  حتوالي 

معنت  آختر فتإن االستت مارات الموجمتة م )كسنة أساس(، وب1969مليون ريام في عام  66
م بلغتتت حتتوالي ستتبعة أضتتعاف ونصتت  مستتتواها فتتي عتتام 1974لليطتتاح الزراعتتي فتتي عتتام 

وبلغتت قيمتة اليتروا خطة التنمية األولت .  % خ م فترل750وبمعدم زيادل قدر   1969
 1970ي عتتتام فتتتالزراعيتتة الميدمتتتة متتتن البنتتتك الزراعتتتي العربتتي الستتتعود  لليطتتتاح الزراعتتتي 

مليتتون ريتتام فتتي عتتام  146مليتتون ريتتام وازدادت لتصتت   لتت   16.6بدايتتة الخطتتة( حتتوالي )
 األولت  خت م فتترل الخطتة اليتروا الزراعيتة قيمة وقد بلغ اجمالي .)نماية الخطة( 1974

 الكلتتيوقتتد بلتتغ معتتدم النمتتو  مليتتون ريتتام 46.9قتتدر   ستتنو   مليتتون ريتتام، وبمتوستتط 235
وبمتوستتتط تما ف مستتتتوا  فتتتي بتتتداياضتتتعأ 7.8حتتتوالي % أ  779 بنمايتتتة الخطتتتةلليتتتروا 

 %.155معدم نمو سنو  قدر  
وأدت تلتتك السياستتات  لتت  زيتتادل  المستتاحات المزروعتتة بالمحاصتتي  المختلفتتة حيتتت زادت 
مساحة ك  متن المحاصتي  الحيليتة )الحبتوب( واألعت ف، وهتي محاصتي  ذات  حتياجتات 

% علتتت  التتتتوالي. 54.0% و37.7بة  بنستتت 1974مائيتتتة مرتفعتتتة، بنمايتتتة الخطتتتة فتتتي عتتتام 
% والفواكتتته بنستتتبة 60.2مستتتاحة الخضتتتروات بنستتتبة  نفستتتما الفتتتترل ختتت موكتتتذلك توستتتعت 

 (. وبالتتتتتتتالي  رتفعتتتتتتت المستتتتتتاحة الكليتتتتتتة للمحاصتتتتتتي  المختلفتتتتتتة متتتتتتن29% )جتتتتتتدوم 60.3
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هكتتار بنمايتمتا  600889م  ل  1971في عام  األول  هكتار في بداية الخطة 418907
يعنتتتي زيتتتادل  ستتتتم ك الميتتتا   % ممتتتا10.85م بمعتتتدم زيتتتادل ستتتنوية قتتتدر  1974فتتتي عتتتام 

 % عما كان عليه في بدايتما.43.4بنماية خطة التنمية األول  بنسبة 
 

 الزراعيتتة التنميتتة ةختت م خطتت المختلفتتة المحاصتتي بالمزروعتتة مستتاحة التطتتور  .(29جتتدوم )
 (م1974–م 1970)بالمكتار  األول 

 السنة
 
 مو المحص

نسبة التغير الكلي  م1974 م1973 م1972 م1971
 بنماية الخطة
)%( 

 المساحة المساحة المساحة المساحة

المحاصي  
 الحيلية

300758 155574 201190 414145 37.7 

 54.0 63300 28700 32300 41100 األع ف
 60.2 55002 18478 29419 34340 الخضروات

 60.3 68442 37879 36423 42709 الفواكه
 43.4 600889 286247 253716 418907 المساحة الكلية
  109.9 12.8 39.4- - نسبة التغير

 المصدر: وزارل الزراعة والميا  )ب.ت(.
 

 م(1979-1975) وأثرها على استهالك المياه خطة التنمية الزراعية الثانية
وهتو متا دعت   عالميتة للتضتخم المستتورد ةآ تار موجت التنميتة الزراعيتة ال انيتة واجمتت خطتة

الدولة  ل  توجيه أولوية جمودها لمكافحة آ ار هذا التضتخم وتبنتت استتراتيجية تمتدف  لت  
يم البنتتتك الزراعتتتي ديتتتت، والتتتتي تم لتتتت فتتتي يتتتة للمنتجتتتين والمستتتتملكينتيتتتديم اتعانتتتات الزراع

العربتتتي الستتتعود  قتتتروا لعناصتتتر االنتتتتا  الزراعتتتي لتعزيتتتز نشتتتاط اليطتتتاح الختتتاص فتتتي 
% متن تكلفتة اآلالت، فضت   عتن قيتام وزارل 50راعي وتيتديم اعانتات تصت   لت  االنتا  الز 
اعانتات ستعرية لعتدد متن المتواد الغذائيتة متن قتصاد الوطني بتبني سياسة تيديتتم المالية واال

التضتتخمية علتت  أستتعار هتتذ  الستتلع وبالتتتالي علتت  دختتوم  ةأجتت  تخفيتت  حتتدل آ تتار الموجتت
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م( 1975يمتتتتة اليتتتتروا الزراعيتتتتة فتتتتي بدايتتتتة الخطتتتتة )وقتتتتد بلغتتتتت ق المستتتتتملكين بالمملكتتتتة.
مليتون ريتام أ   1129م(  لت  1979مليون ريام ووصتلت فتي نمايتمتا عتام ) 269حوالي 

اليتتتروا ختتت م هتتتذ  الخطتتتة حتتتوالي قيمتتتة تضتتتاعفت حتتتوالي  تتت ت متتترات، وبلغتتتت جملتتتة 
 مليون ريام. 3183

رهتا علت   ستتم ك الميتا  فتي  لتنميتة الزراعيتة ال انيتة متن حيتت أوأهم ما  تسمت به خطتة ا
اليطتتتاح الزراعتتتي أنتتته لتتتم يحتتتدت توستتتع أفيتتتي فتتتي المستتتاحة الكليتتتة المزروعتتتة حيتتتت كانتتتت 

م وأصتتتبحت 1974هكتتتتار فتتتي نمايتتتة خطتتتة التنميتتتة الزراعيتتتة األولتتت  فتتتي عتتتام  600889
م. ولكن حدت خ م خطتة 1979هكتار في نماية خطة التنمية ال انية في عام  600523
يتتتة تغيتتتر فتتتي التركيبتتتة المحصتتتولية حيتتتت  رتفعتتتت مستتتاحة المحاصتتتي  الحيليتتتة التنميتتتة ال ان

هكتتتار فتتي بدايتتة  346703)الحبتتوب(، وهتتي محاصتتي  ذات  حتياجتتات مائيتتة عاليتتة، متتن 
م، أ  زادت 1979هكتتتتتتار بنمايتمتتتتتا فتتتتتي عتتتتتام  434480م  لتتتتت  1975الخطتتتتتة فتتتتتي عتتتتتام 

الدائمة )الفواكته( بنمايتة %. كذلك  رتفعت مساحة المحاصي  25.3مساحة الحبوب بنسبة 
% عمتتا كانتتت عليتته فتتي بتتدايتما. وفتتي الجانتتب 11.4خطتتة التنميتتة الزراعيتتة ال انيتتة بنستتبة 

اآلختتر فيتتد تيلصتتت مستتاحة كتت  متتن األعتت ف والخضتتروات بنمايتتة خطتتة التنميتتة الزراعيتتة 
ة )جتدوم رقتتم متا كانتتت عليته فتي بدايتة الخطت% علت  التتوالي ع6.5% و5.1بنستبة ال انيتة 

الترغم متن عتتدم وجتود  حصتاوات عتتن  ستتم ك اليطتاح الزراعتتي . وبالتتالي فإنته علتت  (29
من الميا  خ م فترل خطة التنمية األول ،  ال أنه ال يتوقع أن يكون مختلفتا  عتن  ستتم كه 
خت م خطتتة التنميتتة ال انيتتة نمتترا  لتيتارب المستتاحات الكليتتة المزروعتتة بالمحاصتتي  المختلفتتة 

 ن.     خ م فترتي الخطتي
 

 الزراعيتة خت م خطتة التنميتة المختلفتة تطور المساحة المزروعتة بالمحاصتي  .(30جدوم )
 (م1979–م 1975ال انية بالمكتار )

 السنة
 

 المحصوم

% التغير الكلي  م1979 م1978 م1977 م1976 م1975
 بنماية الخطة

 25.3 434480 405937 394310 431653 346703المحاصي  
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 الحيلية
 5.1- 42408 41360 46406 34354 44700  فاألع

 6.5- 52163 44403 52821 48254 55802 الخضروات
 11.4 71472 69225 63885 71782 64147 الفواكه

 17.4 600523 560925 557422 586043 511352 المساحة الكلية
  7.1 0.6 4.9- 14.6 14.9- نسبة التغير

 ت(.المصدر: وزارل الزراعة والميا  )ب.
 

 م( :1984 – 1980)وأثرها على استهالك المياه خطة التنمية الزراعية الثالثة 
علتتت  التوستتتع الزراعتتتتي األفيتتتي لزيتتتتادل كميتتتة النتتتتاتإل  التنميتتتتة الزراعيتتتة ال ال تتتتة ركتتتزت خطتتتة

متتتن األكتفتتتاو التتتذاتي وذلتتتك متتتن ختتت م توزيتتتع المزيتتتد متتتن  لزراعتتتي وتحييتتتق مستتتتوى عتتتامٍ ا
 خطتتتة دتعتتتو  االنتتتتا .دخ ت تزراعما متتتع زيتتتادل التتتدعم لمتتتاألراضتتتي علتتت  المتتتزارعيين الستتت

اآل تتتار  دأت تممتتتربتتت يتتتتالتنميتتتة ال ال تتتة بدايتتتة مرحلتتتة االنطتتت ق الفعليتتتة للتنميتتتة الزراعيتتتة ح
األولتت  وال انيتتة فضتت   عتتن  تتتي التنميتتةخطختت م التراكميتتة ل ستتت مارات والجمتتود المبذولتتة 

راعتتي فتتي هتتذ  الخطتتة حيتتت بلغتتت حتتوالي مضتتاعفة قيمتتة االستتت مارات الموجمتتة لليطتتاح الز 
ختت م مليتتون ريتتام عتتن قيمتتة االستتت مارات  3288مليتتون ريتتام بزيتتادل قتتدرها حتتوالي  6004

أ  أنمتتا تضتتاعفت بميتتدار متترل  ،مليتتون ريتتام 2716خطتتة التنميتتة ال انيتتة والبالغتتة حتتوالي 
مبتتالغ التتدعم زيتتادل  ختت م خطتتة التميتتة ال ال تتةوربتتع عتتن مستتتواها بالخطتتة ال انيتتة. كمتتا تتتم 

 600523. ونتيجتتتة  لمتتتذ  السياستتتات فيتتد  رتفعتتتت الرقعتتتة المزروعتتتة متتتن االنتتتتا دخ ت لمتت
هكتتتتار  782695 م  لتتت 1979هكتتتتار فتتتي نمايتتتة خطتتتة التنميتتتة الزراعيتتتة ال انيتتتة فتتتي عتتتام 

م, أ  بنمايتة خطتة التنميتة ال ال تة زادت 1984بنماية خطة التنمية الزراعية ال ال ة في عام 
% عتتتن متتتا كانتتتت عليتتته فتتتي 30.3لكليتتتة المزروعتتتة بمختلتتت  المحاصتتتي  بنستتتبة المستتتاحة ا

خطتتة التنميتتة ساستتية لم. أيضتتا  متتن الستتمات األ1979نمايتتة خطتتة التنميتتة ال انيتتة فتتي عتتام 
الزراعيتتتتة ال ال تتتتتة التوستتتتع الكبيتتتتتر فتتتتتي زراعتتتتة محاصتتتتتي  األعتتتت ف، وهتتتتتي محاصتتتتتي  ذات 

هكتتار فتي بدايتة الخطتة فتتي  29007 حتياجتات مائيتة عاليتة، حيتت  رتفعتت مستاحتما متن 
م، أ   رتفعتتتتتت مستتتتتاحة 1984هكتتتتتتار بنمايتمتتتتتا فتتتتتي عتتتتتام  170544م  لتتتتتي 1980عتتتتتام 



 93 

متتتا كانتتتت عليتتته فتتتي % ع487.9 محاصتتتي  األعتتت ف بنمايتتتة خطتتتة التنميتتتة ال ال تتتة بنستتتبة
% ختت م خطتتة التنميتتة الزراعيتتة 68.5بتتدايتما. كتتذلك  رتفعتتت مستتاحة الخضتتروات بنستتبة 

ملتت مستاحة المحاصتي  الحيليتة )الحبتوب( والفواكته  ابتتة ودون تغييتر يتذكر ال ال ة، بينما 
(. وقتتد أدى هتتذا التوستتع فتتي المستتاحة المزروعتتة ختت م خطتتة التنميتتة الزراعيتتة 31)جتتدوم 

مليتون متتر مكعتب ستنويا   1859ال ال ة  لي زيادل  ستم ك اليطاح الزراعي من الميا  متن 
مليتتتون متتتتر مكعتتتب ستتتنويا  بنمايتتتة خطتتتة التنميتتتة  7400ال انيتتتة  لتتت  بنمايتتتة خطتتتة التنميتتتة 

ة الزراعيتة ال ال ة، أ   رتفع  ستم ك اليطاح الزراعي السنو  من الميا  بنماية خطتة التنميت
        .(2ملحق )ما كان عليه في نماية خطة التنمية الزراعية ال انية % ع298ال ال ة بنسبة 

 
 
 
 
 
 
 
 

ال ال تة بالمكتتار  الزراعيةخ م خطة التنمية المختلفة بالمحاصي  ( تطور المساحة المزروعة31جدوم )
 (م1984 –م 1980)

 السنة
 

% التغير الكلي  1984 1983 1982 1981 1980
 بنماية الخطة

المحاصي  
 الحيلية

454716 276123 264045 320018 450306 -1.0 

 487.9 170544 272847 155034 40821 29007 األع ف
 68.5 89234 68581 100323 45156 52954 الخضروات

 0.9 72611 69823 77534 72729 71977 الفواكه
المساحة 
 الكلية

608654 434829 596936 731269 782695 28.6 
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 - 7.0 22.5 37.3 28.6- 1.4 نسبة التغير
 المصدر: وزارل الزراعة والميا  )ب.ت(.

 
 م(1989-1985)ك المياه وأثرها على استهال خطة التنمية الزراعية الرابعة 

 ستتتتمرت ختتت م خطتتتة التنميتتتة الزراعيتتتة الرابعتتتة سياستتتة التوستتتع األفيتتتي فتتتي الزراعتتتة حيتتتت 
نمايتتتة هكتتتتار فتتتي  782695متتتن بمختلتتت  المحاصتتتي   عتتتةرو المز الكليتتتة ازدادت المستتتاحة 

ة خطتتتة التنميتتتة الزراعيتتتة هكتتتتار فتتتي نمايتتت 1326156خطتتتة التنميتتتة الزراعيتتتة ال ال تتتة  لتتت  
ا % عتتتن متتت69.4بنستتتبة أ  بنمايتتتة الخطتتتة الرابعتتتة توستتتعت المستتتاحة المزروعتتتة  الرابعتتتة؛

وقد شتم  التوستع كت  المحاصتي  حيتت زادت مستاحة  ال ال ة. ة الخطةنمايفي كانت عليه 
المحاصتتتي  الحيليتتتة )الحبتتتوب(، واألعتتت ف، والخضتتتروات، والفواكتتته بنمايتتتة الخطتتتة الرابعتتتة 

علتتتت  التتتتتوالي عمتتتتا كانتتتتت عليتتتته فتتتتي % 16.5%، و13.0%، و14.7%، و52.7بنستتتتبة 
 (.  32بدايتما )جدوم 

التتتتي تبنتمتتتا  وممتتتا ستتتبق يتضتتتا أن سياستتتة خفتتتا األستتتعار التشتتتجيعية لمحصتتتوم اليمتتتا
حيتتت  منمتا لالنتتتائإل المرجتو  لتم تتةد م1986الدولتة متع بدايتة خطتتة التنميتة الرابعتة فتتي عتام 

ماهرل  بتات االصتوم رف بلما يعويعزى ذلك ، الرابعة الخطة بنمايةاليما توسعت مساحة 
في الزراعة، حيت أن آالت الر  المحور  المستتخدمة فتي  (Fixity of resources)الرأسمالية 

انتا  اليما ال تصتلا ل ستتخدام فتي زراعتة محاصتي  أخترى، باتضتافة  لت  خبترل المتزارح 
ولمتتتذا نجتتتد أن  .فتتتي زراعتتتة محصتتتوم معتتتين لتتتيس متتتن الستتتم  تغييرهتتتا بالستتترعة المطلوبتتتة

لتيارب الموجود في تكنولوجيا االنتا  بين محصولي اليما والشعير قد ستاعد علت  تحتوم ا
الشتعير،  ال أن ستعر ت مساحة جزو من المزارعيين من زراعة اليما  ل  الشعير وتضاعف

اليمتتا المحتتدد متتن الدولتتة متت  فتتي مستتتوى يغطتتي تكلفتتة اليمتتا حتتت  بعتتد تخفيضتته ولتتذلك 
 . في زراعتهن و المزارع ستمر 

 ،  ال أن التوستع فتيوعل  الرغم متن االنجتازات التتي حييتمتا خطتة التنميتة الزراعيتة الرابعتة
برنامإل توزيع األراضي البتور علت  المتزارعيين دون مراعتال  المساحات المزروعة من خ م

متتن  %90 تركتتزتميتتا  بتلتتك المنتتاطق حيتتت الممتتور مشتتكلة أدى لتتتوفر الميتتا  بالمنتتاطق 
فتتي المنطيتتة الوستتتط  والشتتمالية والشتترقية وجميعمتتتا تعتمتتد علتتت  ة األراضتتي البتتور الموزعتتت
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الميا  الجوفية، كما برزت عل  السطا مشتكلة استتمرار ازديتاد الستحب متن الميتا  الجوفيتة 
 رتفتع التنميتة المستتدامة. وقتد ممتا يعيتق تحييتق  بمعدالت تفوق معدالت استعاضتما بك ير

مليتون متتر مكعتب خت م خطتة  7400ا  متن متن الميتليطاح الزراعتي السنو  لك ستم اال
 ذلتتتك م تتت ويمليتتتون متتتتر مكعتتتب ختتت م خطتتتة التنميتتتة الرابعتتتة  14680التنميتتتة ال ال تتتة  لتتت  

اليمتتتا وحتتتد   واستتتملك % متتتن اجمتتتالي حجتتم الطلتتتب علتتت  الميتتا  فتتتي المملكتتتة،90حتتوالي 
  .% من الميا  المستخدمة في اليطاح الزراعي37حوالي 

التنميتتة الزراعيتتة متتن سياستتات  تحتتوم ا  فتتي تترا  كبيتتر ميتتة الرابعتتة أخطتتة التن وقتتد كتتان لتجربتتة
تنويتتتع االنتتتتا  الزراعتتتي بمحاصتتتي  أقتتت   لتتت    يصتتتامحعتتتدد محتتتدود متتتن الاالعتمتتتاد علتتت  

وتربيتتتة األستتتماك أو  واتاستتتتم كا  للميتتتا  م تتت  مشتتتروعات ال تتترول الحيوانيتتتة وانتتتتا  الخضتتتر 
ة الستعر التشتجيعي لليمتا وتخفيضته صيد األسماك من البحار، فض   عن ضترورل مراجعت

 2ريتتتامركجم  لتتت   3.5متتتن  فتتتي الخطتتتة الرابعتتتةريتتتامركجم بعتتتد أن تتتتم تخفيضتتته  1.5 لتتت  
ريتتتامركجم، ومراجعتتتة التركيتتتب المحصتتتولي للزراعتتتة الستتتعودية بوجتتته عتتتام والتركيتتتز علتتتت  

متتع  ،عيتتةاألك تتر تحديتتدا  للتنميتتة الزرا المائيتتة التتتي تعتبتتر رد االمشتتروعات المتوافيتتة متتع المتتو 
النمرل االقتصادية في خطط التوسع الزراعتي علت  النمترل األمنيتة الغذائيتة المتم لتة  ترجيا

 مم.مفي هدف تحييق االكتفاو الذاتي من اليما كمحصوم استراتيجي 
 

 الزراعيتة خت م خطتة التنميتة المختلفتة تطور المساحة المزروعتة بالمحاصتي  .(32جدوم )
 م(1989 –م 1985الرابعة بالمكتار )

% التغير الكلي  1989 1988 1987 1986 1985 السنة
 بنماية الخطة

المحاصي  
 الحيلية

633635 643467 717647 897902 967661 52.7 

 14.7 166405 167869 163323 139050 145087 األع ف
 13.0 104568 97663 99096 86625 92510 الخضروات

 16.5 87522 81629 81707 78239 75128 الفواكه
المساحة 
 الكلية

946360 947381 1061773 1245063 1326156 40.1 
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 - 6.5 17.3 12.1 0.1 20.9 نسبة التغير
 المصدر: وزارل الزراعة والميا  )ب.ت(.

 
 م( :1994-1990)وأثرها على استهالك المياه خطة التنمية الزراعية الخامسة 

لتوزيتع األراضتي البتور متن خت م تحديتد  بدأت الدولة في هذ  الخطتة بتنفيتذ سياستة جديتدل
ة أو متتوارد مائيتتة قابلتتة للتجديتتد يبرنتتامإل التوزيتتع علتت  المنتتاطق التتتي تتتتوفر بمتتا ميتتا  ستتطح

نستتتبيا ، متتتع تحديتتتد التوزيتتتع فتتتي المنتتتاطق التتتتي بتتتدأت تعتتتاني متتتن نضتتتوب الميتتتا  الجوفيتتتة 
مستتاحة  فتتااانخالتنميتتة الزراعيتتة الخامستتة هتتي  خطتتةوأهتتم ستتمة ميتتزت . بمعتتدالت حرجتتة

% عمتتا كانتتت عليتته فتتي نمايتتة خطتتة التنميتتة الزراعيتتة الرابعتتة 23.5اليمتتا بنمايتمتتا بحتتوالي 
م. ولكن وبصورل عامة فيد  ستتمرت المستاحة الكليتة المزروعتة فتي التوستع 1989في عام 

هكتتتتار فتتتي نمايتتتة  1326156حيتتتت  رتفعتتتت متتتن ختتت م خطتتتة التنميتتتة الزراعيتتتة الخامستتتة 
هكتتار بنمايتة الخطتة الخامستة فتي  1595549م  لت  1989فتي عتام  خطة التنمية الرابعة

هكتتتار؛ وبمتتذا  1596405م حيتتت بلغتتت 1993روتمتتا فتتي عتتام ذم وقتتد بلغتتت 1994عتتام 
الزراعيتتة الخامستتتة بنستتتبة تكتتون رقعتتتة األرا المزروعتتة قتتتد توستتعت بنمايتتتة خطتتة التنميتتتة 

عتة. وقتتد شتتم  التوستتع كتت  متا كانتتت عليتته فتتي نمايتة خطتتة التنميتتة الزراعيتتة الراب% ع20.3
المحاصي  حيت  رتفعت مساحة المحاصي  الحيلية )الحبوب(، واألعت ف، والخضتروات، 

%، 22.7%، و36.0%، و9.5والفواكتتتته بنمايتتتتة خطتتتتة التنميتتتتة الزراعيتتتتة الخامستتتتة بنستتتتبة 
% عل  التوالي عن ما كانت عليه في نماية خطة التنمية الزراعية الرابعة في عام 29.5و

وأدى هتتذا التوستتع فتتي المستتاحات المزروعتتة  لتت  زيتتادل  ستتتم ك اليطتتاح الستتنو  م. 1989
متا كتان عليته فتي نمايتة % ع12.5الزراعيتة الخامستة بنستبة من الميا  بنماية خطة التنمية 

 16400مليتتون متتتر مكعتتب  لتت   14580خطتتة التنميتتة الزراعيتتة الرابعتتة حيتتت  رتفتتع متتن 
     (.2ملحق ) % 12.5، وبنسبة ميدارها مليون متر مكعب

  
الزراعيتة خت م خطتة التنميتة  المختلفتة تطور المساحة المزروعتة بالمحاصتي  .(33دوم )ج

 م(1994 –م 1990الخامسة بالمكتار )
% التغير الكلي  1994 1993 1992 1991 1990 السنة
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 بنماية الخطة
 9.5 1071165 1132616 1124599 1090333 978336 المحاصي  الحيلية

 36.0 272958 226334 219423 227327 200996 فاألع 
 22.7 133684 124711 124222 105906 108914 الخضروات

 29.5 117742 112744 102574 96192 90943 الفواكه
 15.7 1595549 1596405 1570818 1519758 1379189 المساحة الكلية
 - 0.1- 1.6 3.4 10.2 4.0 نسبة التغير

 راعة والميا  )ب.ت(.المصدر: وزارل الز 
 

 :م(1999-1995) وأثرها على استهالك المياه ةسخطة التنمية الزراعية الساد
ة التنميتتتة الزراعيتتتة سياستتتممتتتة فتتتي م تحتتتوممرحلتتتة  تعتبتتتر خطتتتة التنميتتتة الزراعيتتتة السادستتتة
 1.5ريتتتامركجم  لتتت   2اليمتتتا التشتتتجيعي متتتن  شتتتراوبالمملكتتتة حيتتتت خفضتتتت الدولتتتة ستتتعر 

ومتن  تم خفتا  ستتم ك اليمتا  مستاحة بمتدف تيلتيصم 1995من عتام كجم اعتبارا  ريامر
كتتذلك تبنتتت خطتتة التنميتتة الزراعيتتة السادستتة سياستتات هتتدفت  اليطتتاح الزراعتتي متتن الميتتا .

رات األمتتتن المتتتائي واألمتتتن التتتتوازن بتتتين اعتبتتتالتحييتتتق تعتتتدي  هيكتتت  االنتتتتا  الزراعتتتي   لتتت 
قصتتتر  علتتت  زيتتتع األراضتتتي البتتتور و شتتتيد برنتتتامإل تو تر متتتن أهتتتم هتتتذ  السياستتتات و  الغتتتذائي.

واييتاف اصتدار  ،ايياف تصتدير اليمتا، و المناطق التي تتوفر بما موارد مائية قابلة للتجديد
تك يت  بترامإل ترشتيد استتخدام الميتا  وتنويتع ، و تصاريا جديدل لمشروعات زراعتة األعت ف

حتياجتتتتات المائيتتتتة االنتتتتتا  الزراعتتتتي وفيتتتتا  للمزايتتتتا النستتتتبية للمنتتتتاطق الزراعيتتتتة المختلفتتتتة واال
 للمحاصي .

بخفتتا المستاحة المزروعتتة خاصتتة  مستتاحة  تعلتتقأهتدافما فيمتتا ي السياستتاتوقتد حييتتت هتتذ  
المستتاحة الكليتتة المزروعتتة متتن  تيلصتتتالمحاصتتي  ذات االحتياجتتات المائيتتة العاليتتة حيتتت 

 1226289م  لتتت  1994نمايتتتة خطتتتة التنميتتتة الخامستتتة فتتتي عتتتام فتتتي هكتتتتار  1595549
م. وقتتد تيلصتتت مستتاحة كتت  متتن المحاصتتي  1999ة التنميتتة السادستتة فتتي عتتام بنمايتتة خطتت

الحيليتتة )الحبتتوب( واألعتت ف، وهتتي محاصتتي  ذات  حتياجتتات مائيتتة عاليتتة، بنمايتتة خطتتة 
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 ما كانت عليه في بتدايتما% عل  التوالي ع17.9% و2.1نسبة التنمية الزراعية السادسة ب
 م. 1995في عام 

 
 الزراعيتة خت م خطتة التنميتة المختلفتة ة المزروعتة بالمحاصتي تطور المساح .(34دوم )ج

 م(1999 –م 1995السادسة بالمكتار )
% التغير الكلي  1999 1998 1997 1996 1995 السنة

 بنماية الخطة
 2.1- 693007 624125 658729 565858 707833 المحاصي  الحيلية

 17.9- 250705 288596 296759 312830 305254 األع ف
 42.0- 92253 155536 161610 155967 159064 الخضروات

 46.2 190324 148594 146165 138656 130210 الفواكه
 5.8- 1226289 1216851 1263263 1173311 1302361 المساحة الكلية
 - 0.8 3.7- 7.7 9.9- 18.4- نسبة التغير

 هت(.1427وزارل الزراعة والميا  )ب.ت(؛ وزارل الزراعة ) المصدر:
 م( :2004-2000)وأثرها على استهالك المياه خطة التنمية الزراعية السابعة 

تحييق التوازن بين اعتبارات األمتن المتائي واألمتن  التنمية الزراعية السابعة استمدفت خطة
أحتتد اليطاعتتات  ليطتتاح الزراعتتي بوصتتفهفتتي االتنميتتة المستتتدامة  تحييتتقالغتتذائي متتن أجتت  
علتتتت  متتتتع الحتتتترص  نويتتتتع مصتتتتادر التتتتدخ  التتتتوطني للمملكتتتتةي تمم فتتتتاتنتاجيتتتتة التتتتتي تستتتت
وقتتتد أدت  تشتتتجيع استتتتخدام أستتتاليب التتتر  الحدي تتتة. متتتن ختتت م لميتتتا االستتتتغ م األم تتت  ل

السياسات التي أتبعت خت م خطتة التنميتة الستابعة  لت  تيلتيص المستاحة الكليتة المزروعتة 
م  لتت  1999فتتي عتتام  هكتتتار فتتي نمايتتة خطتتة التنميتتة الزراعيتتة السادستتة 1226289متتن 

م؛ أ  تيلصتتت المستتاحة 2004خطتتة التنميتتة الستتابعة فتتي عتتام  بنمايتتة هكتتتار 1147000
متتا كانتتت عليتته فتتي نمايتتتة % ع6.5ة التنميتتة الستتابعة بنستتبة الكليتتة المزروعتتة بنمايتتة خطتت

م. وقتتتتد كتتتتان تيلتتتتص المستتتتاحة الكليتتتتة 1999خطتتتتة التنميتتتتة الزراعيتتتتة السادستتتتة فتتتتي عتتتتام 
مستتتاحة محاصتتتي  األعتتت ف، والتتتتي تعتبتتتر متتتن المحاصتتتي  ذات  المزروعتتتة بستتتبب تيلتتتص

ابعة فتتي عتتام حيتتت تيلصتت بنمايتتة خطتتة التنميتتة الزراعيتة الستت االحتياجتات المائيتتة العاليتتة،
م. وفتتتي الميابتت  فيتتتد 2000متتا كانتتتت عليتته فتتتي بتتدايتما فتتتي عتتام % ع8.7م بنستتبة 2004
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ت، والفواكته بنمايتتة ختت م زادت مستاحة كتت  متن المحاصتتي  الحيليتتة )الحبتوب(، والخضتتروا
(. 35% علتتتت  التتتتتوالي )جتتتتدوم 4.5%، و23.4%، و2.4خطتتتتة التنميتتتتة الستتتتابعة بنستتتتبة 

صتتتة  مستتتاحات اوبتتتدأت سياستتتات الحتتتد متتتن التوستتتع األفيتتتي فتتتي المستتتاحات المزروعتتتة، خ
تحييتق التتوازن بتين تحيق أهتدافما الراميتة  لت   المحاصي  ذات اتحتياجات المائية العالية،

حيتتت  نخفتتا  التنميتتة المستتتدامة تحييتتقاألمتتن المتتائي واألمتتن الغتتذائي متتن أجتت  اعتبتتارات 
مليتتون متتتر مكعتتب فتتي نمايتتة  18540اتستتتم ك الستتنو  لليطتتاح الزراعتتي متتن الميتتا  متتن 

مليتتتون متتتتر مكعتتتتب بنمايتتتة خطتتتة التنميتتتتة  17530خطتتتة التنميتتتة الزراعيتتتة السادستتتتة  لتتت  
ة التنميتتة ي الستتنو  متتن الميتتا  بنمايتتة خطتتالستتابعة؛ أ   نخفتتا  ستتتم ك اليطتتاح الزراعتت

وبمتتا أن . التنميتة الزراعيتتة السادستة متتا كتان عليتته فتي نمايتة خطتتة% ع5.4الستابعة بنستبة 
%(، فيعتبتر 90اليطاح الزراعي يستتملك الجتزو األكبتر متن  ستتم ك الميتا  الكلتي )حتوالي 

مة نحو ترشتيد  ستتم ك ما حييته السياسات الزراعية خ م خطة التنمية السابعة خطول  ها
 .  تحييق التوازن بين اعتبارات األمن المائي واألمن الغذائيالميا  و 

 الزراعيتة خت م خطتة التنميتةالمختلفتة تطور المساحة المزروعتة بالمحاصتي   .(35دوم )ج
 م(2004–م 2000السابعة بالمكتار )

% التغير الكلي  2004 2003 2002 2001 2000 السنة
 بنماية الخطة

المحاصي  
 الحيلية

618900 660981 706768 699222 634000 2.4 

 8.7- 195000 204757 211303 244934 213665 األع ف
 23.4 116000 114447 113083 114341 94034 الخضروات

 4.5 202000 197613 193323.448 191323 193350 الفواكه
 2.4 1147000 1216038 1224502 1211579 1119949 المساحة الكلية
 - 5.7- 0.7- 1.1 8.2 8.7- نسبة التغير

 هت(.1427المصدر: وزارل الزراعة )
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 . القطاع البلدي2. 3 .4

ة يستتتملك كميتتات محتتدودل التترغم متتن أن اليطتتاح البلتتد  فتتي المملكتتة العربيتتة الستتعوديعلتت  
% فتي عتام 8.4 الميتا  ستتم كه متن نستبة  بلغتت حيتتمن الميا  ميارنة  باليطاح الزراعي 

)وزارل االقتصتتتتتتاد م متتتتتتن  جمتتتتتتالي  ستتتتتتتم ك الميتتتتتتا  2004% فتتتتتتي عتتتتتتام 10.4م، و1999
ن أن الميتتتا  تتتتاتي متتت ال أن أهميتتتة  ستتتتم ك هتتتذا اليطتتتاح متتتن الميتتتا   (،1426والتخطتتتيط، 
فيه ميا  عذبة عالية الجودل وتخضع لمعايير دقيية وصارمة،  ضتافة  الت  أنمتا المستخدمة 
وليتتتد أ تتترت خطتتتط التنميتتتة فتتتي  وجتتتود فتتتي الطبيعتتتة علتتت  مستتتتوى العتتتالم.ال ةشتتتحيحة وقليلتتت
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المملكتتة علتت  استتتم ك اليطتتاح البلتتد  متتن الميتتا  بصتتورٍل مباشتترل متتن ختت م الجمتتود التتتي 
رل ميسرل من خ م التطور الذ  شمدته شتبكات الميتا  المائية بصو  هبذلت لتوفير احتياجات
ة كتتتٍ  منمتتتا بنمايتتتة خطتتتة التنميتتتة الستتتابعة فتتتي عتتتام بلغتتتت تغطيتتتوالتتتتي والصتتترف الصتتتحي 

أ تترت خطتتط التنميتتة المختلفتتة  وكتتذلك(. 28)جتتدوم  لتت  التتتوالي% ع30، و%67م 2004
ياستات التنمويتة عل   ستم ك اليطاح البلد  من الميا  بصورل غير مباشرل متن خت م الس

زديتاد م  حيتت طرد فتي معتدالت التمتدنضتالتي  تبعتمتا ومتا نجتم عنمتا متن حتراك ستكاني وا 
شمدت المملكتة العربيتة الستعودية خت م األربعتة عيتود األخيترل طفترل تنمويتة كبيترل وبخطت   

الترغم متتن أن التخطتتيط األقليمتي المتتتوازن كتان هتتدفا  دائمتتا  علتت  و  ستريعة ومعتتدالت عاليتة.
ممتتتتة لتحييتتتتق التنميتتتتة الوطنيتتتتة الشتتتتاملة والتكامتتتت  مالتنميتتتتة المختلفتتتتة واستتتتتراتيجية   لخطتتتتط

المنشتتتود بتتتين المنتتتاطق المختلفتتتة اال أنتتته نستتتبة  لكبتتتر حجتتتم التنميتتتة وشتتتمولما وقصتتتر الفتتتترل 
الزمنيتتتة التتتتي حتتتد ت خ لمتتتا كتتتان متتتن الطبيعتتتي أن يتفتتتاوت نصتتتيب االستتتتفادل متتتن  مارهتتتا 

لفتتتترص االجتماعيتتتتة واالقتصتتتتادية فتتتتي المنتتتتاطق المختلفتتتتة وتحستتتتين مستتتتتويات المعيشتتتتة وا
فتتتي  ، خاصتتتة  بتتتين الريتتت  والحضتتتر،وترتتتب علتتت  ذلتتتك ممتتتور تفتتتاوت بتتتين منطيتتتة وآختتترى 

 مستوى توفر التجميزات األساسية والفرص الوميفية والختدمات العامتة ممتا أدى الت  هجترلٍ 
ان المتتتتتدن طردل فتتتتتي نستتتتتبة ستتتتتكضتتتتتزيتتتتتادل منتتتتتتإل عنمتتتتتا  بمعتتتتتدالت عاليتتتتتةحضتتتتترية -ريفيتتتتتةٍ 

(Urbanization rate)  ( حيتتت  رتفتتتع 36ويعكتتس ذلتتتك بوضتتو  الجتتدوم رقتتم ) .(36)جتتدوم
% 88.5م  لت  1970% فتي بدايتة خطتة التنميتة األولت  فتي عتام 48.7معدم التمتدن متن 

 م. 2005في بداية خطة التنمية ال امنة في عام 
 

الستتتعودية ختتت م  (. حجتتتم ستتتكان الحضتتتر ونستتتبة التمتتتدن فتتتي المملكتتتة العربيتتتة36جتتتدوم )
 م(2005 –م 1970) الفترل

 سكان الحضر   البيان
 )أل  نسمة( 

 سكان الري 
 )أل  نسمة( 

 نسبة التمدن
)%( 

 48.7 2949 2796 )بداية خطة التنمية األول ( 1970
 58.3 3020 4231 )بداية خطة التنمية ال انية( 1975
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 65.9 3279 6325 )بداية خطة التنمية ال ال ة( 1980
 72.6 3532 9380 )بداية خطة التنمية الرابعة( 1985
)بدايتتتتتتتتتتتتتتتة خطتتتتتتتتتتتتتتتة التنميتتتتتتتتتتتتتتتة  1990

 الخامسة(
12948 3606 78.2 

)بدايتتتتتتتتتتتتتتتة خطتتتتتتتتتتتتتتتة التنميتتتتتتتتتتتتتتتة  1995
 السادسة(

15717 3253 82.9 

 86.2 3064 19083 )بداية خطة التنمية السابعة( 2000
 88.5 2951 22675 )بداية خطة التنمية ال امنة( 2005
 United Nations (2004)المصد: 

 
 

ويتضا أ ر خطط التنمية عل  الحراك السكاني من الري  للحضر بصورل أوضا بتالنمر 
(. فبينمتا تتراو  معتدم 37 ل  معدالت النمو السكاني في ك  من الحضتر والريت  )جتدوم 

% خت م خطتط التنميتة األربعتة األولت ، 6.45% و8.29الستكاني فتي الحضتر بتين  والنم
% خ م نفس الفترل. كذلك خ م خطتط 0.41% و1.49لري  كان يتراو  بين نجد  في ا

بينما كان ستكان الحضتر يتزدادون ستنويا  بنستبٍة تتتراو  التنمية الخامسة والسادسة والسابعة 
% 2.06%، كتتان ستتكان الريتت  يتناقصتتون ستتنويا  بنستتبٍة تتتتراو  بتتين 3.45% و3.88بتتين 
 %.0.76و
 
 
 

ستتتنو  لستتتكان الحضتتتر وستتتكان الريتتت  فتتتي المملكتتتة العربيتتتة (. معتتتدم النمتتتو ال37جتتتدوم )
 م(2005 –م 1970السعودية خ م الفترل )

 
 البيان

معدم النمو السنو  
 لسكان الحضر )%(

معدم النمو السنو  
 لسكان الري  )%(
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 0.48 8.29 )خطة التنمية األول ( 1975 – 1970
 1.64 8.04 )خطة التنمية ال انية( 1980 – 1975
 1.49 7.88 )خطة التنمية ال ال ة( 1985 – 1980
 0.41 6.45 )خطة التنمية الرابعة( 1990 – 1985
 2.06- 3.88 )خطة التنمية الخامسة( 1995 – 1990
 1.19- 3.88 )خطة التنمية السادسة( 2000 – 1995
 0.76- 3.45 )خطة التنمية السابعة( 2005 – 2000
 United Nations (2004) المصد:
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 في المملكة العربية السعودية نسبة التمدن :(7شك  )

 (2005 – 1970)خ م الفترل  
 
 
 
 

ونمرا  لارتباط الو يق بين  ستم ك الميا  ومستوى المعيشتة، فنجتد أن  ستتم ك الفترد متن 
الريتتت . وفتتتي دوم مجلتتتس  الميتتتا  فتتتي المتتتدن يفتتتوق بك يتتتر  ستتتتم ك الفتتترد متتتن الميتتتا  فتتتي

التعاون الخليجي نجد أن التباين في استم ك الفرد من الميا  بين المدن واليرى أك ر حتدل  
ووضتتتوحا  ألن المتتتدن فتتتي هتتتذ  التتتدوم تستتتتملك كميتتتات هائلتتتة متتتن الميتتتا  حيتتتت أن معتتتدم 

 لتتتتر فتتتي اليتتتوم، وهتتتذا أعلتتت  بك يتتتر متتتن 500 ستتتتم ك الفتتترد فيمتتتا متتتن الميتتتا  يصتتت   لتتت  
وفتتي المملكتة العربيتتة  هتت(.1422التدوم الصتتناعية والمتيدمتة )المتتديمم،   ك الفترد فتتياستتم
زيادل كبيرل في معتدم  ستتم ك الفترد متن الميتا  نتيجتة لتحستن مستتوى المعيشتة  حد ت فيد

رتفتاح نستبة ستكان الحضتر  ، حيتت تشتير بعتا الدراستات  لت  زيتادل (Urbanization rate)وا 
لتتتر  527م  لتت  1975لتتتر فتتي عتتام  180لفتترد متتن الميتتا  متتن معتتدم االستتتم ك اليتتومي ل

م، أ  تضتتاع  االستتتم  اليتتومي للفتترد متتن الميتتا  ختت م هتتذ  الفتتترل  تت ت 2000فتتي عتتام 
وقتتتتد أدت الزيتتتتادل المضتتتتطردل فتتتتي حجتتتتم الستتتتكان  هتتتتت(.1421أضتتتتعاف )بتتتتديو  وآختتتترون، 
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ك اليطاح البلتد  بصورل عامة وسكان الحضر بصفٍة خاصة  ل  زيادل مستمرل في  ستم 
مليتتون متتتر مكعتتب  502حيتتت  رتفتتع  ستتتم ك اليطتتاح البلتتد  والصتتناعي متتن  متتن الميتتا 

مليتتون متتتر مكعتتب متتع بدايتتة  2630م  لتتي 1980فتتي بدايتتة خطتتة التنميتتة ال ال تتة فتتي عتتام 
% 17.0زيتتتادل ستتتنو  قتتتدر   مدعتتتتوستتتط مم؛ أ  بم2005خطتتتة التنميتتتة ال امنتتتة فتتتي عتتتام 

 (.38جدوم  ( ل ال ة  لي السابعةخ م خطط التنمية من ا
  

 -هتتتت 1400) ختتت م الفتتتترل متتتن الميتتتا  (. استتتتم ك اليطتتتاح البلتتتد  والصتتتناعي38جتتتدوم )
  (هت1425
    ستم ك الميا  السنو   البيان

 )مليون متر مكعب(
 نسبة التغير
)%( 

 - 502 )بداية خطة التنمية ال ال ة( 1980
 139.0 1200 )بداية خطة التنمية الرابعة( 1985
 37.5 1650 )بداية خطة التنمية الخامسة( 1990
 9.1 1800 )بداية خطة التنمية السادسة( 1995
 22.2 2200 )بداية خطة التنمية السابعة( 2000
 19.5 2630 )بداية خطة التنمية ال امنة( 2005

 هت(.1426هت(؛ وزارل االقتصاد والتخطيط )1423المصدر: الزهراني والحا  )
 
 
 اإلستهالك الكلي للمملكة العربية السعودية من المياه: تطور . 3. 3. 4

 دم والتتذ  يعتت2005 –م 1980( تطتتور  ستتتم ك الميتتا  ختت م الفتتترل 39يوضتتا الجتتدوم )
 نتيجتتتة  مباشتتترل للسياستتتات التتتتي  تبعتمتتتا خطتتتط التنميتتتة المتعاقبتتتة فتتتي اليطاعتتتات المختلفتتتة.

فتتتي ت تبنتتت، خاصتتتة  الخمتتتس خطتتتط األولتتت ، ويمكتتتن اليتتتوم أن خطتتتط التنميتتتة فتتتي المملكتتتة
عل  توفير كميتات الميتا  ال زمتة والتي ركزت سياسة  دارل العرا للموارد المائية مجملما 

من خ م تنمية الموارد المائية بإنشاو السدود وحفتر  لتغطية  حتياجات اليطاعات المختلفة
، دون االهتمتتتتتام عتتتتتياآلبتتتتار وتحليتتتتتة ميتتتتا  البحتتتتتر ومعالجتتتتتة ميتتتتا  الصتتتتترف الصتتتتحي والزرا 

نجتد أن  . كتذلكبالسياسات واالجراوات التي تةد  الي ترشيد استخدام الميا  في ك  قطاح
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 تضتمن األولت  لتذ  أتبتع خت م خطتط التنميتة الخمتسمنمإل  دارل العترا للمتوارد المائيتة ا
 م(. ومتن2002في  ستم ك الميا  )الينيتبط،  عل  التوسعتشجع ك يرا  من السياسات التي 

 تلك السياسات:  همأ 
 دعم شراو اآلليات الزراعية ومضخات الميا . .1

 اليروا الميسرل لليطاح الزراعي دون تمييز بين الحاصي  بالنسبة تستم ك الميا . .2

 دعم شراو المحاصي  الزراعية. .3

 توزيع األراضي الزراعية مجانا . .4

 رسوم منخفضة للميا  في اليطاح البلد  والصناعي.وضع  .5

 لصيانة الدورية لشبكة توزيع الميا  في المدن واليرى.ا عدم كفاول .6

 .واستعمالما للميا  واألجمزل الصحية قليلة اتستم ك عدم دعم شراو المواد .7
 

ونتيجتتتة  لمتتتذ  السياستتتات فيتتتد  رتفتتتع االستتتتم ك الكلتتتي متتتن الميتتتا  بمعتتتدالت عاليتتتة خاصتتتة  
ة ن متتتر مكعتتب فتتي بدايتتتمليتتو  2361حيت  رتفتتتع متتن والرابعتتةختت م خطتتة التنميتتة ال ال تتة 

متتتتر مكعتتتب متتتع بدايتتتة خطتتتة مليتتتون  8600م  لتتت  1980فتتتي عتتتام  خطتتتة التنميتتتة ال ال تتتة
مليتتون متتتر مكعتتب متتع بدايتتة خطتتة التنميتتة الخامستتة فتتي  16230التنميتتة الرابعتتة،  تتم  لتت  

الستتتابعة بتتتتدأ التوجتتتته نحتتتتو السادستتتتة و  التنميتتتتةتتتتي (. وختتتت م خط39م )جتتتتدوم 1990عتتتام 
الطلتتب للمتتوارد المائيتة، خاصتتة  فتتي اليطتتاح الزراعتي، بغيتتة تحييتتق التتتوازن بتتإدرال واتهتمتام 

، حيتتتت تتتتم بتتتين اتهتمتتتام بوستتتائ  التتتتحكم فتتتي الطلتتتب علتتت  الميتتتا  وتنميتتتة المتتتوارد المائيتتتة
ييتتتاف  صتتتدار تصتتتاريا جديتتتدل  ييتتاف تصتتتدير ، وا  تخفتتيا ستتتعر شتتتراو اليمتتتا التشتتتجيعي وا 

زيتع األراضتي البتور وقصتر  علت  المنتاطق لمشروعات زراعة األعت ف، وترشتيد برنتامإل تو 
التتتي تتتتوفر بمتتا متتوارد مائيتتة قابلتتة للتجديتتد. وقتتد بتتدأت هتتذ  السياستتات تتتةتي  مارهتتا ختت م 

 20740خطتتتة التنميتتتة الستتتابعة حيتتتت  نخفتتتا اتستتتتم ك الستتتنو  الكلتتتي متتتن الميتتتا  متتتن 
ايتمتتا مليتتون متتر مكعتتب بنم 20270م  لتت  2000مليتون متتتر مكعتتب فتي بتتدايتما فتتي عتام 
          (.39م )جدوم 2005ومع بداية خطة التنمية ال امنة في عام 
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 –م 1980) خت م الفتترل متن الميتا  الكلتي لمملكة العربية السعوديةا ستم كا (.39جدوم )
 (م2005
 ستم ك الميا  السنو     البيان

 )مليون متر مكعب(
 نسبة التغير
)%( 

 - 2361  ة()بداية خطة التنمية ال ال 1980
 264.3 8600 )بداية خطة التنمية الرابعة( 1985
 88.7 16230 )بداية خطة التنمية الخامسة( 1990
 12.1 18200 )بداية خطة التنمية السادسة( 1995
 14.0 20740 )بداية خطة التنمية السابعة( 2000
 2.3- 20270 )بداية خطة التنمية ال امنة( 2005

 هت(.1426هت(؛ وزارل االقتصاد والتخطيط )1423لحا  )المصدر: الزهراني وا
 

ختتت م خطتتتط  العربيتتتة الستتتعودية متتتن الميتتتا  المملكتتتة استتتتم ك( 40م )رقتتتجتتتدوم اليوضتتتا 
حتلتتتت. و (هتتتت1425 -هتتتت 1400) بعةاالتنميتتة ال ال تتتة  لتتت  الستت الميتتا  الجوفيتتتة غيتتتر اليابلتتتة  ا 

را الكلتي متن الميتا  بالمملكتة  ذ أهميتما النستبية فتي العتمن حيت رتبة األول  المللتجديد 
متتتتتن  جمتتتتتتالي  %58.4%، و56.7%، و81.7%، و83.1%، و42.1، و%49.6وفتتتتترت 

هتتتتت، 1420هتتتتت، 1415هتتتتت، 1410هتتتتت، 1405هتتتتت، 1400عتتتتام  الميتتتتا  المتاحتتتتة بالمملكتتتتة فتتتتي
وي حظ أنه بالرغم من تذبذب نستبة مستاهمة المتوارد المائيتة غيتر  هت عل  التوالي.1425و

الميتتا  المطليتتة  يابلتتة اتحتياجتتات المائيتتة الكليتتة فتتي المملكتتة،  ال أن كميتتةالمتجتتددل فتتي م
المستتحوبة منمتتا )معتتدم  ستتتنزافما( كانتتت فتتي تزايتتد مستتتمر وبمعتتدالت عاليتتة بإستتت ناو عتتام 

هت الذ  شمد  نخفاضا  في كمية الميتا  المستحوبة متن المتوارد المائيتة غيتر المتجتددل 1420
    (.6 وشك  40هت )جدوم 1415في عام % عما كان عليه 20.8بنسبة 
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 (: استم ك المملكة العربية السعودية السنو  8شك  )

 (م2005 – 1980)من الميا  خ م الفترل 
 
 
 
 
 

(. معتتتدم استتتتم ك الميتتتا  الستتتنو  متتتن المتتتوارد المائيتتتة المختلفتتتة فتتتي الممملكتتتة 40جتتتدوم )
 .(هت1425 -هت 1400) العربية السعودية خ م الفترل

 
 
 البيان

الزيادل في  نسبة موارد ميا  غير متجددل موارد ميا  متجددل وغير تيليدية
استنزاف الموارد 
المائيةغير 
 المتجددل
)%( 

كمية الميا  
 (3)مليون متر

% من 
 االستم ك الكلي

كمية الميا  
)مليون 
 (3متر

% من 
االستم ك 
 الكلي

                 هت 1395
                  (ة األول خطة التنمي)نماية 

- - - - - 

هت                  1400
 (خطة التنمية ال انية)نماية 

1190 50.4 1171 49.6 - 
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 هت 1405
 ( خطة التنمية ال ال ة)نماية 

4980 57.9 3620 42.1 209.1 

 هت 1410
 ( خطة التنمية الرابعة)نماية 

2750 16.9 13480 83.1 272.4 

 هت 1415
 ( خطة التنمية الخامسة )نماية

3337 18.3 14863 81.7 10.3 

 هت 1420
 ( خطة التنمية السادسة)نماية 

8971 43.3 11769 56.7 -20.8 

 هت 1425
 ( خطة التنمية السابعة)نماية 

9360 41.6 13120 58.4 11.5 

 هت(.1426هت(؛ وزارل االقتصاد والتخطيط )1423المصدر: الزهراني والحا  )
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 المتجددل غير  (: كميات الميا  المسحوبة من الموارد المائية9شك  )
 هت(1425 – 1400خ م الفترل ) في المملكة العربية السعودية 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الخامس الباب
 العربية السعودية في المملكة خطط التنمية 

 األمن الغذائي وأثرها على 
 . مقدمة1. 5 

ات أ  قب  فترل بداية تنفيذ أوم خطة للتنمية يترل السبعيناتسمت الزراعة السعودية قب  ف
صغر حجم الحيازات الزراعية وتبع رها وعدم استيرارها في مكان واحد بم( 1970)
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ن المزارعون كا. و العتماد الزراعة عل  اآلبار وميا  األمطار وتحركات البادية المستمرل
ة كافحالر  والتسميد وم   ات الزراعية مالعمليجميع األساليب اليدوية البدائية في  ون تبعي

كذلك كانت  .كما ونوعا   منخفضا   االنتا  الزراعي . وبالتالي كاناآلفات والحصاد والتعبئة
ومع بداية بالمستويات العالمية.  ميارنة منخفضة الحيوانية(و اتنتاجية الزراعية )النباتية 

تغيرات هيكلية جاوت مواكبة  م بدأ اليطاح الزراعي يشمد1970خطط التنمية في عام 
لألهداف االستراتيجية للخطط التنموية لليطاح الزراعي، والمتم لة في  حدات تغيير 

من  حيييي في البنية االقتصادية من خ م تنويع الياعدل اتنتاجية بزيادل اتنتا  الزراعي
الطبيعية  مع التركيز عل  االستغ م األم   للموارد ،خ م التوسع األفيي والرأسي

والمحافمة عليما، وتحسين الكفاول االقتصادية والتسوييية الزراعية، ورفع مستوى معيشة 
عدل سياسات من اتبعت خطط التنمية الزراعية لتحييق هذ  األهداف فيد و  الري . سكان
 : أهمما

 القروض الزراعية:سياسة 
ميسترل ال أنتواح متن اليترواالبنتك الزراعتي العربتي الستعود     تة ت الدولتة مم لتة  فتي قدم

 هي: لدعم اليطاح الزراح
ـــروض قصـــيرة األجـــل: لفتتتترل ال تتجتتتاوز الستتتنة الواحتتتدل، وتستتتتخدم لتتتتامين المصتتتروفات  ق

التشتتتغيلية لزراعتتتة الحبتتتوب وتتتتامين احتياجتتتات المتتتزارعين متتتن البتتتذور واألستتتمدل الكيماويتتتة 
ريتتة والمبيتتدات الحشتترية وأجتتور الحرا تتة والمحروقتتات ومعتتدات صتتيد الستتمك واألدويتتة البيط

    ومصاري  تربية النح .

  
   (هت1421 -هت 1402) خ م الفترل البنك الزراعي العربي السعود الميدمة من ا و ير ال .(41) جدوم

 مجموح اليروا
قروا متوسطة أو طويلة 

 األج 
 قروا قصيرل األج 

 الستتتتنة
   قيمة

 )مليون ريام(
     قيمة عدد

 )مليون ريام(
    مةقي عدد

 )مليون ريام(
 عدد

 هت1403ر1402 3.454 25.3 35.432 4.140.7 38.886 4166
 هت1404ر1403 1.759 18.5 22.085 3477.3 23.844 3495.8
 هت1405ر1404 1.024 17.3 13.722 2304.5 14.746 2321.8
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 هت1406ر1405 305 3.9 8.904 1547.3 9.209 1551.2
 هت1407ر1406 475 4.2 6.588 1015.0 7.063 1019.2
 هت1408ر1407 253 2.6 4.539 838.7 4.792 841.3
 هت1409ر1408 143 1.5 3.607 753.0 3.750 754.5
 هت1410ر1409 178 1.8 3.964 852.5 4.142 854.3
 هت1411ر1410 131 2.20 3.992 1014.5 4.173 1016.7
 هت1412ر1411 118 1.5 3.615 755.3 3.733 756.8
 هت1413ر1412 213 2.20 4.161 773.0 4.374 775.2
 هت1414ر1413 158 1.6 4.271 929.0 4.429 930.6
 هت1415ر1414 145 0.8 3.677 669.8 3.822 670.6
 هت1416ر1415 71 0.6 2.571 412.0 2.642 412.6
 هت1417ر1416 394 18.1 2.671 413.6 3.065 431.7
 هت1418ر1417 674 41.3 3.268 585.7 3.942 627.0
 هت1419ر1418 2.535 292.8 3.072 604.5 5.607 897.3
 هت1420ر1419 2.797 235.7 3.831 667.3 6.628 903.0
 هت1421ر1420 1.914 189.4 4.233 922.8 6.147 1112.2

 .(هت1420 - 1418) المصدر: البنك الزراعي العربي السعود ،  دارل اتحصاو، التيارير السنوية
 
 
 

تمتتد  لت  عشتر ستنوات تمتنا لتتامين العديتد متن المستتلزمات  طة األجـل:قروض متوسـ. 2
وأجمتتتزل التتتر  وتمديتتتد  الزراعيتتتة كحفتتتر اآلبتتتار والمكتتتائن والمضتتتخات واآلالت الزراعيتتتة،

المواستتير، والممتت ت الب ستتتيكية، وشتتت ت الفواكتته ومصتتدات الريتتا  وفستتائ  النخيتت ، 
مباني والمنشآت،  ضافة  ل  المشتاريع والمدرجات الجبلية، وصوامع تخزين الحبوب وال

 الزراعية.

لفتتترل تصتتت   لتتت  خمتتس وعشتتترين ستتتنة. تمتتنا بمتتتدف تطتتتوير  قـــروض طويلـــة األجـــل: .3
 مساحات شاسعة من األراضي.

للمتزارعين البنك الزراعي العربي السعود  التي قدمما ا و ر الي( 41جدوم رقم )الويوضا 
 .هت1421-هت 1402خ م الفترل 
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 الزراعية:اإلعانات سياسة 
 ن: ارئيس ناهي نوعتعتبر اتعانات الزراعية من أهم برامإل الدعم لليطاح الزراعي، و 

اتنتا  الزراعي، والذ  يمدف  ل  تمكين الزراح  الدعم السعر  لمدخ ت النوع األول:
الحصوم عل  مستلزمات من والمست مرين في اليطاح الزراعي بشييه النباتي والحيواني 

  ها وشم  ذلك: م تخفيا أسعار اتنتا  من خ
 المعدات واآلليات الزراعية:إعانة   (1)

استخدام التينية الحدي ة والتيلي  متن االعتمتاد عل  لزراح ا تشجيعل هدف هذا النوح من الدعم
% 45و الميتتا  % متتن قيمتتة طلمبتتات50متتن ، حيتتت كتتان يعفتت  المتتزارح العاملتتة  يتتدعلتت  األ

 المحاريت والمعدات الزراعية األخرى.م   من قيمة المعدات الزراعية األخرى 
 إعانة معدات الدواجن: (2)

المشتارب والمعتال  األوتوماتيكيتة،  م ت وتشم  هتذ  اتعانتة معتدات مشتاريع التدواجن 
والمفرختتتتتات والمفيستتتتتات وملحياتمتتتتتا، ومعتتتتتدات خلتتتتتط األعتتتتت ف وملحياتمتتتتتا، ووحتتتتتدات 

ا والستتتلخ والتبريتتتد والتجميتتتد، األقفتتتاص األوتوماتيكيتتتة بكتتت  مستتتتلزماتما، ومعتتتدات التتتذب
متتتن الييمتتتة  ذا كتتتان  %20. وتصتتترف بنستتتبة ونيلتتته وتنميفتتته ومعتتتدات جمتتتع البتتتيا

% 30وبنستتبة  ،بنتتك الزراعتتي أو متتن أ  جمتتة حكوميتتةبيتترا متتن ال المشتتروح ممتتوال  
 .  من جمة حكومية من الييمة  ذا كان المشروح غير مموم

 إعانة معدات األلبان: (3)
 تبريتتد الحليتتب صتتماريإلأجمتتزل الحليتتب اآللتتي متتن  م تت ات األلبتتان وتشتتم  هتتذ  اتعانتتة معتتد

، والتنكتتتتات المخصصتتتتة لنيتتتت  الحليتتتتب والبتتتترادات لنيتتتت  منتجتتتتات الحليتتتتب المصتتتتنعة، وحفمتتتته
وأجمتتزل تصتتنيع منتجتتتات  ،وأجمتتزل تصتتنيع الحليتتب اآلليتتة )بستتترل، وتعيتتيم، وتجنتتيس ..  لتتخ(

  والبكترولتتوجي لمراقبتتة جتتودل الحليتتب. ، ومعتتدات وأجمتتزل المختبتتر الكيمتتاو وتعبئتمتتا الحليتتب
بيترا متن البنتك الزراعتي أو  المشروح مموال   % من الييمة  ذا كان20وتحدد اتعانة بنسبة 
 % من الييمة  ذا كان غير مموم. 30وبنسبة  ،من أ  جمة حكومية

 إعانة نقل األبقار المستوردة: (4)
استتتيراد الستت الت الجيتتدل خصصتتت هتتذ  اتعانتتة تشتتجيعا  ألصتتحاب مشتتاريع األلبتتان علتت  

من األبيار ذات اتنتاجية العالية من األلبان. تتكف  الدولتة كافتة رستوم الشتحن الجتو  متن 
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بلتتد المنشتتتا حتتت  مينتتتاو الوصتتوم. وتصتتترف هتتذ  اتعانتتتة شتتريطة أن ال ييتتت  عتتدد األبيتتتار 
الجتدوى بيرل في الشتحنة الواحتدل وال يزيتد علت  الترقم المحتدد فتي دراستة  50المستوردل عن 

أن تكون شمادات النسب لألبيار م ئمتة متع و الموافق عليما من قب  وزارل الزراعة والميا ، 
مواصتتفات وزارل الزراعتتتة والميتتتا  للتاكتتد متتتن أنمتتتا تتحمتتت  المتتروف الجويتتتة للمملكتتتة، وعلتتت  
صتتتاحب المشتتتروح تتتتامين األرا والميتتتا  الكافيتتتة تنتتتتا  العلتتت  والحمتتتائر والمستتتتودعات 

 افة  ل  تومي  ممندسين زراعيين لاشراف الفني واتدار . ال زمة،  ض
 إعانة األسمدة الكيماوية:( 5)
األسمدل الكيماوية متن أهتم متدخ ت اتنتتا  الزراعتي التتي تتةد   لت  زيتادل اتنتاجيتة  دتع

تتتم  ييتتاف هتتذ  اتعانتتة و  % متتن قيمتتة الستتماد50اتعانتتة بنستتبة  فعمتتن وحتتدل المستتاحة. تتتد
ن و هتتتت بعتتتدما حييتتتت المتتتدف منمتتتا حيتتتت أييتتتن التتتزراح والمستتتت مر 1406ر1405موستتتم فتتتي 

 بجدوى استخدام األسمدل الكيماوية لزيادل اتنتا  رأسيا .
 إعانة األعالف المركزة: (6)

 تشتتتجيع قيتتتام مشتتتاريع تربيتتتة الحيوانتتتاتكتتتان المتتتدف متتتن تيتتتديم هتتتذا النتتتوح متتتن اتعانتتتات 
نتا  األلبان وصناعة الدواجن وتسمينما . ييق االكتفاو الذاتي متن المنتجتات الحيوانيتةتحل وا 
% متتن ستتعر مركتتزات األعتت ف وتتتدفع عتتن طريتتق البنتتك 50تصتترف بنستتبة اتعانتتة كانتتت 

تيتتوم المةسستتة العامتتة لصتتوامع الغتت م ومطتتاحن التتدقيق ذلك الزراعتتي العربتتي الستتعود . كتت
تبتتتتاح كمتتتتا  ،%50بإنتتتتتا  أعتتتت ف مصتتتتنعة تبتتتتاح لمربتتتتي الماشتتتتية باستتتتعار معانتتتتة بنستتتتبة 

 هتتذا النتتوح متتن اتعانتتات فتتي وقتتد أوقتت األعتت ف )الشتتعير والتتذرل الرفيعتتة( باستتعار رمزيتتة. 
 .هت1411عام 

 إعانة الذرة الرفيعة وفول الصويا: (7)
وزارل الماليتتة لمربتتي التتدواجن وماشتتية  عانتتة التتذرل الرفيعتتة وفتتوم الصتتويا بواستتطة تصتترف 

بعتتتد توقتتت   عانتتتة األعتتت ف هتتتت 1412ر1411ريتتتامرطن. وبتتتدأت عتتتام  200اللتتتبن بواقتتتع 
 المركزل التي كانت تصرف من قب  البنك الزراعي العربي السعود .

 إعانة فسائل النخيل: (8)
علتتت  زراعتتتة أصتتتناف جيتتتدل متتتن النخيتتت   ينعمتتتزار تشتتتجيعا  لل تمتتتنا  عانتتتة فستتتائ  النخيتتت 

يتد عتدد وزراعتما وفيا  للشتروط العلميتة التتي حتددتما وزارل الزراعتة والميتا  والمتم لتة فتي تحد
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ختتترى ممتتتا ستتتاعد علتتت  األ، وتحديتتتد المستتتافة بتتتين كتتت  فستتتيلة و تمتتتاالفستتتائ  المزروعتتتة ونوعي
تطبيق نمم الميكنة الزراعية الحدي ة وتوفير الجمد وتيلي  التكلفة  ضافة  لت  زيتادل اتنتتا  

 رياال  لك  فسيلة. 50كما  ونوعا . وتدفع هذ  اتعانة من قب  وزارل الزراعة والميا  بواقع 
 إعانة البطاطس: (9)

يمتتنا البرنتتامإل الختتاص بتحستتين البطتتاطس متتن قبتت  وزارل الزراعتتة والميتتا  تستتمي ت عديتتدل 
تتوزح الخمستة أطنتان حيتت تياو  البطتاطس ذات اتنتاجيتة العاليتة  ودعم عيتوز    مللزراح 

األولتتت  مجانتتتا ، ومتتتا تبيتتت  متتتن التيتتتاو  وحتتتت  أربعتتتين طنتتتا  تبتتتاح بستتتعر رمتتتز  قتتتدر  واحتتتد 
  ضتافة  لت  تتوفير اتشتراف المجتاني وتتوفير اآلالت الزراعيتة المتخصصتة هذا يامركجم. ر 

 .في زراعة البطاطس مجانا  للموسميين األولين فيط
دعم المنتجات الزراعية بمدف تشجيع زراعة بعا المحاصي  الزراعية  النوع الثاني: 

نتاجما ألهميتما الغذائية واالسترات من الدعم النوح هذا شم  وي .يجيةوالتوسع في زراعتما وا 
 :عاناتنوعين من ات

األرز  صتي احتشجيعية تدفع نيدا  للمزارعين عل  أساس كمية اتنتا  وتشتم  م عانات  أ.
والذرل الصفراو والدخن وفسائ  النخي ،  ضافة  ل   عانة  نتا  التمور وا عانة المواشتي. 

رقتتم الملحتق  ويوضتا لزراعتة والميتا .طريتق وزارل ا وكتان ييتدم هتذا النتوح متن التدعم عتن
 - 1402فتتتتتترل الة متتتتتن وزارل الزراعتتتتتة والميتتتتتا  ختتتتت م يدمتتتتت( اتعانتتتتتات الزراعيتتتتتة الم10)

مليون ريتام موزعتة علت   نتتا  التمتور،  1047.8اتجمالية  تمابلغت قيمالتي هت 1422
   .وفسائ  النخي ، والحبوب، واألسمدل الكيماوية، والمواشي

م تت  بعتتا المحاصتتي   فيتم تت  فتتي شتتراو  نتتتا  اتعانتتةني متتن أشتتكام ال تتا النتتوحأمتتا ب. 
اليمتتتا والشتتتعير باستتتعار تشتتتجيعية متتتن المتتتزارعين. ويتتتتم الشتتتراو عتتتن طريتتتق المةسستتتة 

( المبتتالغ 11و 10رقتتم ) حتتق الموضتتا تو  العامتتة لصتتوامع الغتت م ومطتتاحن التتدقيق.
 لتتتتتتتت  هتتتتتتتتت 1402ر1401علتتتتتتتت  اتعانتتتتتتتتات الزراعيتتتتتتتتة ختتتتتتتت م الفتتتتتتتتترل  تصتتتتتتتترفتتتتتتتتتي ال

هتت. ويتضتا متن الجتتدوم أن قيمتة اتعانتات الميدمتة متتن كت  متن البنتتك 1421ر1420
هتت حيتت بلغتت 1405ر1404الزراعي ووزارل الزراعة والميا  قد بلغت ذروتمتا فتي عتام 

 تتتتم بتتتتدأت فتتتتي االنخفتتتتاا التتتتتدريجي نتيجتتتتة لفيتتتتدان بعتتتتا  ،مليتتتتون ريتتتتام 1448.8
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مليتتون ريتتام عتتام  266.4صتت   لتت  اتعانتتات المبتتررات التتتي كانتتت تيتتدم متتن أجلمتتا لت
 ت.ه1421ر1420

 توزيع األراضي البور:
يعتبر توزيع األراضي البور بالمجان عن طريق وزارل الزراعة أحد سياسات الدعم المباشر 
التي تستمدف تشجيع التوسع في اتنتا  الزراعي في المملكة بشييه النباتي والحيواني. 

أل  هكتار، استفاد منما  186هت نحو 1402عام  في ةالموزعت مساحة األراضي فيد بلغ
( حت  42 جدومبمعدالت متزايدل ) توزيع األراضياستمرت سياسة فردا . و  28028

 115منما حوالي  استفادو هت 1422ر1421في عام  م يين هكتار 3وصلت أك ر من 
بذلك تكون مساحة األراضي البور الموزعة مجانا  قد تضاعفت في عام أل  فرد. و 

هت، وقد تضاع  عدد 1402عن ما كانت عليه في عام  ستة عشر ضعفا   هت1422
الحيازات الصغيرل  ع األراضييتوز شم  برنامإل هت. 1402أربع أ ضعاف عام المستفيدين 

 (42) والشركات الزراعية. وي حظ من الجدوم الكبيرل ألفراد وأصحاب المشاريع الزراعيةل
 هت بمدف  شراك1406حت  عام  ب الحيازات الصغيرلأصحا عل  األفرادكان  زركيأن الت

 أكبر عدد من المواطنين في العملية 
 
- 1402) عتتتتاممنمتتتتا ختتتت م الفتتتتترل وأعتتتتداد المستتتتتفيدين )بالمكتتتتتار( الموزعتتتتة  البتتتتور األراضتتتتي .(42جتتتتدوم )

 (هت1420
  األفتتتتتتراد المشاريتتتتع الشركات الزراعية اتجمالتتتتي

 العدد المساحة العدد المساحة العدد المساحة ددالع المساحة السنوات
 هت1403ر1402 27734 126020 287 39013 7 20879 28028 185912
 هت1404ر1403 34655 164922 1036 139885 13 67579 35704 372386
 هت1405ر1404 40102 199319 1609 220017 16 68186 41727 487522
 هت1406ر1405 42558 216608 2063 283738 18 78586 44639 578932
 هت1407ر1406 47716 259084 2977 351382 19 138586 50712 749052
 هت1408ر1407 52052 287507 3466 415270 20 138644 55538 841421
 هت1409ر1408 57931 330202 4561 567998 21 139044 62513 1037244
 هت1410ر1409 64466 378570 5729 710732 24 199288 70219 1288590
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 هت1411ر1410 68088 402979 6852 834253 29 260888 74969 1498120
 هت1412ر1411 70691 429951 7741 941593 31 260972 78463 1632516
1754515 82889 271512 33 102607

2 
 هت1413ر1412 74407 456931 8449

2027693 89663 273329 39 125829

3 
 هت1414ر1413 79118 496071 10506

2468624 96477 373729 40 156506

7 
 هت1415ر1414 83088 529828 13349

2585091 10222

2 
274129 42 175296

6 
 هت1416ر1415 86852 557996 15329

2726207 10516

9 
274228 42 188167

9 
 هت1417ر1416 88404 570300 16723

2828055

8 
10793

8 
274228 42 196300

2 
 هت1418ر1417 90287 583328 17609

2901522 11012

8 
274228 42 203467

9 
 هت1419ر1418 91749 592615 18337

2947510 11132

5 
274228 42 207575

4 
 هت1420ر1419 92467 597528 18816

2985760 11267

1 
274237 43 210696

9 
 هت1421ر1420 93432 604554 19196

3091639 11618

2 
274237 43 218686

0 
 هت1422ر1421 95497 630542 20642

3204338 12063

6 
274787 45 227868

8 
 هت1423ر1422 98298 650863 22293

3259844 12279

4 
274787 45 231663

0 
 هت1424ر1423 99544 668427 23205

 .(هت1427؛ هت1422 ) وزارل الزراعة والميا  المصدر:
قامة  أكبر هت اهتماما  1406شتمدت الفترل بعد عام و اتنتاجية الزراعية،  بتوزيع المشاريع وا 

الزراعية. وبلغ  جمالي مساحة األراضي التي وزعت عل  األفراد حت  عام  الشتركات
% من  جمالي مساحة األراضي البور 20.2هكتارا  تم    604554هت حوالي 1420

أما بالنسبة للمشاريع الزراعية فيد تم في عام  هت.1402% عام 67.8الموزعة مياب  
هكتارا ، تعادم  2106969مشروعا  بمساحة  جمالية قدرها  19196توزيع  هت1420
 110% من جملة المساحة الموزعة. وييدر متوسط مساحة المشروح الواحد بنحو 70.6
 43هكتارا  عل   274237هت توزيع 1420أما الشركات الزراعية فيد تم حت  عام  هكتارا .

 للشركة الواحدل.هكتارا   6378شركة زراعية بمتوسط مساحة 
 الخدمات المساندة للقطاع الزراعي )الدعم غير المباشر(:
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دعما  غير مباشر حكومة المملكة العربية السعودية   ضافة  للدعم المباشر فيد قدمت
أهمما عملية اتنتاجية من للممة مو مساندل زراعية لليطاح الزراعي شم  تيديم خدمات 
زروعات والخدمات البيطرية وخدمات البحوت خدمات اترشاد الزراعي ووقاية الم

هتمام بتنمية الموارد البشرية وتنفيذ الطرق في مختل  مناطق اال ل    ضافة   ،الزراعية
 المملكة لربط مناطق اتنتا  باالستم ك.

 
 
 
 

 
 (: صن  جديد من اليما طور  قسم اتنتا  النباتي10شك  )

 لك سعودبكلية علوم األغذية والزراعة، جامعة الم
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. تطور االنتاج الزراعي في المملكة العربية السعودية خالل خطط التنمية 2 .5
 وأثره على األمن الغذائي م(2004 –م 1970المختلفة )

للسياسات السابية فيد شمد  نتا  معمم المحاصي  الزراعية تطورا  مطردا  خ م  نتيجة
ي بتوفير جزو كبير من خطط التنمية الزراعية المختلفة مما عزز األمن الغذائ

وفيما يلي نستعرا السياسات التي  تبعتما  االحتياجات الغذائية من االنتا  المحلي.
 ك ٍ  من خطط التنمية وما نجم عنما من زيادل في  نتا  المحاصي  المختلفة.

 م(:1974-1970خطة التنمية الزراعية األولى )
حدت في أسعار البتروم عام تفاح الذ  وفي م  اتر  وأ ناو تنفيذها مع بداية هذ  الخطة

 عل  اليطاح الزراعي اتنفاق الحكومي سياسة التوسع في الدولة عل  م ركزت1973
ية الزراعية  الطموحة في المملكة. وقد هدفت هذ  السياسة كافض  أدال لتنفيذ برامإل التنم
الزراعية عن طريق الطبيعية لموارد ا نتاجية بتحسين  ا  رأسي ل  زيادل اتنتا  الزراعي 

بزيادل المساحة أفييا  و  ،التوسع في استخدام اآلالت والتكنولوجيا الزراعية الحدي ة
لر  والصرف الزراعي وبناو السدود لتخزين االمحصولية عن طريق توفير مشروعات 

 واطنين.وتوفير الميا  باتضافة  ل  توزيع األراضي البور وتمليكما مجانا  للمزارعين والم
 (AGDP)قيمة الناتإل المحلي االجمالي الزراعي  تارتفعيجة  لمذ  السياسات فيد نتو 

مليون ريام  6.8م  ل  حوالي 1969مليون ريام في عام  5.5باألسعار ال ابتة من حوالي 
 % سنويا . 4.7قدر   نمو معدممتوسط ب، أ  1974في عام 

ة المنتجات الغذائية الرئيسحاصي  و ( التطور الذ  طرأ عل   نتا  الم43يوضا الجدوم )
ومستوى اتكتفاو الذاتي منما خ م فترل خطة التنمية األول . ويجب م حمة أنه خ م 
هذ  الفترل أيضا  حد ت زيادل في استم ك المنتجات الزراعية المختلفة بسبب الزيادل في 

ن جميع مما أدى  ل  زيادل  ستم ك الفرد م حجم السكان والتحسن في مستوى معيشتمم
م ميارنة  بما كان عليه في بدايتما في 1974المنتجات الغذائية بنماية الخطة في عام 

. وهذا يفسر زيادل مستوى اتكتفاو الذاتي من بعا المنتجات (44)جدوم  م1971عام 
نخفاضه ل الرغم بعضعما خ م خطة التنمية األول  عل  الزراعية بمعدالت منخفضة، وا 

فم    نجد أن  نتا  اليما  رتفع  في اتنتا  الكلي لمذ  المنتجات. من الزيادل الملحومة
% عما كان عليه في بدايتما )أ  زاد بمتوسط معدم 166ول  بنسبة األبنماية الخطة 
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فيط بنسبة  نفسما %(، بينما  رتفع معدم اتكتفاو الذاتي خ م الفترل33.6سنو  قدر  
يادل في االنتا  ز ما يعني أن معمم ال%، م4.4%، أ  بمعدم نمو سنو  قدر  21.9

نتا  الطماطم  رتفع   أن أستخدمت لميابلة التوسع في االستم ك. وكذلك بالرغم من
ما كان عليه في بدايتما،  ال أن مستوى اتكتفاو % ع106.1بنماية هذ  الخطة بنسبة 
لذ  % األمر الذ  يعكس الزيادل والتطور ا88.9%  لي 100الذاتي منه  نخفا من 

حدت في استم كه. وكذلك الحام بالنسبة لبيية المنتجات الزراعية، حيت نجد أن معدم 
االرتفاح في نسبة اتكتفاو الذاتي من معممما كان أق  بك ير من معدم الزيادل في 

الرغم من زيادل عل   نتاجما، بينما  نخفا معدم االكتفاو الذاتي من البعا اآلخر 
سممت في تعزيز األمن أمكن اليوم أن خطة التنمية األول  انتاجما. وبصورل عامة ي

لضمان حصوم ك  فرد عل  من خ م زيادل كمية ونوح الغذاو المستملك الغذائي 
ر المتفق عليما دوليا . وأيضا  السعرات الحرارية المطلوبة للحيال الصحية، وفيا  للمعايي

ادل مستوى اتكتفاو الذاتي من ممت هذ  الخطة في تعزيز األمن الغذائي من خ م زيأس
 بعا المنتجات الغذائية.

 
 نتتتا  المحاصتتي  المختلفتتة ختت م خطتتة التنميتتة األولتت  بتتالطن المتتتر  تطتتور  .(43دوم )جتت

 (م1974 –م 1970)
 التغير  1974 1970 البيان

 االنتا 
 )طن(

 االكتفاو %
 الذاتي

االكتفاو  % )طن( االنتا 
 الذاتي

 االنتا 
 )طن(

او االكتف% 
 الذاتي

 21.9 111478 36.1 153386 14.2 41908 اليما

 - 5856 85.7 11480 _ 5624 دخن

 3.3- 8806- 96.7 114981 100 123787 ذرل رفيعة

 6.9 3839 6.9 3839 0 0 ذرل شامية

 21.9 6713 46.9 15391 25 8678 شعير

 11.1- 103502 88.9 201032 100 97530 طماطم

 20.6 1296003 91.6 152003 71 22400 بص 
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 5.1- 242105- 93.3 320965 98.4 563070 خضروات أخرى 
 3.4- 135817 100.3 360095 103.7 224278 تمور

 24.1 20451 24.1 20451 0 0 موالا

 6.9 10053 38.2 53054 31.3 43000 فواكه أخرى 

 1.7- 29000 96.4 81000 98.1 52000 لحوم حمراو

 6.7- 5000 40 12000 46.7 7000 دواجنلحوم 

 7.1 3000 57.1 8000 50 5000 بيا المائدل

 25- 2000 66.7 24000 91.7 22000 أسماك

 FAO (2006)المصدر: وزارل الزراعة )ب.ت(؛ 

 
 متتن األغذيتتة الرئيستتية لفتترد فتتي المملكتتة العربيتتة الستتعوديةل الستتنو   ستتتم كات( 44دوم )جتت

 دوم المتيدمة  ميارنة  بإستم ك الخ م خطة التنمية األول رامبالكيلوج
 1974 1970 البيان

المملكة العربية 
 السعودية

الدوم 
 المتيدمة

المملكة العربية 
 السعودية

الدوم 
 المتيدمة

 133.0 100.1 135.3 123.6 )متضمنة  اليما( الحبوب
 98.7 58.9 100.2 47.9 ليماا

 84.3 3.7 86.7 2.3 ريةذالمحاصي  الج
 3.2 2.8 3.6 2.9 البيوليات

 101.6 95.8 97.7 32.1 الخضروات
 69.5 82.4 70.2 61.4 الفواكه
 69.9 16.5 67.1 11.3 اللحوم
 190.7 51.4 187.9 46.0 اللبن
 13.2 1.9 13.1 1.5 البيا
 24.3 5.2 22.3 4.0 السمك

السعرات الحرارية اليومية 
 )بالكالور ( من أص  نباتي

1746 2274 1561 2282 

 882 207 873 171لسعرات الحرارية اليومية ا
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 )بالكالور ( من أص  حيواني
السعرات الحرارية الكلية 

 اليومية )بالكالور (
1917 3147 1768 3164 

 FAO (2006)المصدر: 

 

 
 
 

 م(1979-1975خطة التنمية الزراعية الثانية )
كافضت  أدال  الزراعي عل  اليطاح اتنفاق الحكومي في سياسة التوسع فيالدولة  ستمرت 

طفتتترل فتتتي االستتتت مارات  تحتتتد يتتتة الزراعيتتتة وختتت م خطتتتة التنميتتة ال انيتتتة لتنفيتتذ بتتترامإل التنم
 2716الموجمتتتة لليطتتتاح الزراعتتتي، حيتتتت بلغتتتت بنمايتتتة هتتتذ  الخطتتتة قيمتتتة اجماليتتتة قتتتدرها 

 .خطتة التنميتة األولت متا كانتت عليته خت م % عتن 384مليون ريام، وبنسبة زيتادل قتدرها 
متا دعت  الدولتة  لت  توجيته ملتضتخم متن ا عالميتة ةموجتصاحبت خطة التنمية ال انيتة وقد 

تمتتدف  لتت  تيتتديم اتعانتتات  سياستتاتأولويتتة جمودهتتا لمكافحتتة آ تتار هتتذا التضتتخم وتبنتتت 
فتتي قيتتام البنتتك الزراعتتي العربتتي تلتتك السياستتات  وتم لتتت زراعيتتة للمنتجتتين والمستتتملكين. ال

وتيتتتديم اعانتتتات تصتتت   لتتت   ،االنتتتتا  الزراعتتتيمتتتدخ ت لميستتترل الستتتعود  بتيتتتديم قتتتروا 
 .اليطتاح الختاص فتي االنتتا  الزراعتي دورتعزيتز الزراعية بمتدف  % من تكلفة اآلالت50

مليتتون  269م حتتوالي 1975 فتتي عتتام وقتتد بلغتتت قيمتتة اليتتروا الزراعيتتة فتتي بدايتتة الخطتتة
تضتاعفت حتوالي مليتون ريتام أ   1129م  لت  1979عام  في ووصلت في نمايتما ،ريام

 مليون ريام. 3183  ت مرات، وبلغت جملة اليروا خ م هذ  الخطة حوالي 
البنك الزراعي العربتي الستعود  سياستة توجيته التمويت   لت   تبن م 1977واعتبارا  من عام 

المشتتتتتاريع االستتتتتت مارية الزراعيتتتتتة المتخصصتتتتتة متتتتتن أجتتتتت  تحويتتتتت  الزراعتتتتتة الستتتتتعودية متتتتتن 
ة االكتفاو الذاتي  ل  الزراعة التجارية المتم لة في قيتام مشتروعات األساليب البدائية وزراع

أو كبيرل الحجم نسبيا  وتستخدم التكنولوجيا الحدي ة من أج  االستتفادل ممتا يعترف بوفتورات 
كلمتتا زاد حجتتم االنتتتا  كلمتتا قتت  عتتبو التكتتالي  ال ابتتتة حيتتت الستتعة ل نتتتا   قتصتتاديات 
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ين ويعتتزز قتتوتمم المتتزارعممتتا يتتةد  لزيتتادل أربتتا  تجتتة نخفتتا متوستتط تكلفتتة الوحتتدل المنا  و 
وتم لتتتتت هتتتتذ  المشتتتتروعات فتتتتي مشتتتتروعات انتتتتتا  التتتتدجا  ال حتتتتم  الستتتتوق.فتتتتي  ةالتنافستتتتي

 ييمتتتةالوقتتتدرت  .وتربيتمتتتا والبتتتيا وااللبتتتان والحبتتتوب واألعتتت ف وتستتتمين األغنتتتام واألبيتتتار
 482البنتتك بحتتوالي   مارية المتخصصتتة الممولتتة عتتن طريتتقتلمشتتروعات االستتاالجماليتتة ل

ممترت االنتتا ، و  هتذ  المشتروعاتوبدأت  م.1979-77مليون ريام خ م الفترل من عام 
عاليتة يتد تحييتت معتدالت نمتو نتيجتة  لمتذ  السياستات فو  .خطة التنميتة ال ال تةخ م آ ارها 

ليطتتاح ل،  ذ بلتتغ متوستط معتدم النمتتو الستنو  الفعلتي الزراعتي اتجمتالي فتي النتاتإل المحلتتي
 %.4% سنويا  في حين كان المستمدف 5.4حوالي خ م خطة التنمية ال انية  لزراعيا
سياستتتة تيتتتديم  ختتت م خطتتتة التنميتتتة ال انيتتتة وزارل الماليتتتة واالقتصتتتاد التتتوطنيكتتتذلك تبنتتتت  

اعانتتتتات ستتتتعرية لعتتتتدد متتتتن المتتتتواد الغذائيتتتتة ومتتتتن أهممتتتتا األرز والستتتتكر والتتتتدقيق والحليتتتتب 
متتن ال زمتتة لغتتذاو ال تترول الحيوانيتتة عتت ف مبتتردل والم لجتتة واأليتتة واللحتتوم الوالزيتتوت النبات

تخفيتتت  آ تتتار التضتتتخم علتتت  أستتتعار هتتتذ  الستتتلع تعزيتتتز األمتتتن الغتتتذائي متتتن ختتت م أجتتت  
حتتتتي يستتتتطيعوا الحصتتتوم علتتت   حتياجتتتاتمم  وبالتتتتالي علتتت  دختتتوم المستتتتملكين بالمملكتتتة

 .الغذائية المعتادل
 نتتتا  معمتتم المنتجتتات الزراعيتتة ختت م خطتتة  التترغم متتن التوستتع فتتي زراعتتة وزيتتادلوعلتت  

م هتذ  المنتجتات  نخفضتت بنمايتة أن معدالت االكتفتاو التذاتي متن معمتالتنمية ال انية،  ال 
(. ويرجتع ذلتك بالدرجتة األولت  للتوستع فتي 45ما كانت عليته فتي بتدايتما )جتدوم الخطة ع

رتفتتتاح معتتتدالت بمعتتتدالت مرتف ستتتتم ك المنتجتتتات الغذائيتتتة نتيجتتتة للنمتتتو الستتتكاني  عتتتة، وا 
حيت  رتفع  ستم ك الفرد السنو  من كت  المنتجتات  التمدن والتحسن في مستوى المعيشة

 رتفتتع  ستتتم ك الفتترد الستتنو  متتن الحبتتوب متتن  فعلتت  ستتبي  الم تتام (.46)جتتدوم  الغذائيتتة
كيلتتوجرام  147.2م  لتت  1974كيلتتوجرام فتتي نمايتتة خطتتة التنميتتة األولتت  فتتي عتتام  100.1
كذلك  رتفع  ستم ك الفرد السنو  من اليمتا  .م1979خطة التنمية ال انية في عام بنماية 
كيلتتتوجرام بنمايتتتة خطتتتتة  89.7كيلتتتوجرام فتتتي نمايتتتة خطتتتة التنميتتتتة األولتتت   لتتت   58.9متتتن 

التنميتتة ال انيتتة، وكتتذلك الحتتام بالنستتبة لبييتتة المنتجتتات الغذائيتتة. وبالتتتالي يمكتتن اليتتوم أنتته 
ال انيتتتة تتتتم تحستتتين وتعزيتتتز األمتتتن الغتتتذائي فتتتي المملكتتتة العربيتتتة  ختتت م فتتتترل خطتتتة التنميتتتة
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السعودية في محور كمية ونوح الغذاو والسعرات الحرارية المستملكة، ولكن كان ذلتك علت  
 حساب محور اتكتفاو الذاتي من المنتجات الغذائية المختلفة.

  
 
 
 
ال انيتتة بتتالطن المتتتر            تطتتور  نتتتا  المحاصتتي  المختلفتتة ختت م خطتتة التنميتتة .(45دوم )جتت

 م(1979 –م 1975)
 التغير  1979 1975 البيان

% االكتفاو  االنتا  )طن(
 الذاتي

% االكتفاو  االنتا  )طن(
 الذاتي

االنتا  
 )طن(

% االكتفاو 
 الذاتي

 10.3- 8729 18.0 140767 28.3 132038 اليما
 21.4 4276 100 14874 78.6 10598 دخن

 1.5- 39264 93.3 167130 94.8 127866 ذرل رفيعة
 2.4- 2024 0.8 3798 3.2 1774 ذرل شامية

 43.8- 3588- 2.1 13122 45.9 16710 شعير
 25.9- 106657- 65.9 194757 91.8 301414 طماطم
 9.9- 50559 60.5 101048 70.4 50489 بص 

خضروات 
 أخرى 

532097 96.0 408794 63.6 -123303 -32.4 

 0.5- 67642 102.2 404934 102.7 337292 تمور
 17.5- 603 7.2 31091 24.7 30488 موالا

 29.2- 1235- 15.8 88975 45.0 90210 فواكه أخرى 
 35.8- 4000 56.1 83000 91.9 79000 لحوم حمراو
 11.4- 16000 18.0 31000 29.4 15000 لحوم دواجن
 5.7 19000 68.9 31000 63.2 12000 بيا المائدل

 33.6- 1000 28.6 24000 62.2 23000 أسماك
 FAO (2006)المصدر: وزارل الزراعة )ب.ت(؛ 
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اتستتتم ك الستتنو  للفتترد فتتي المملكتتة العربيتتة الستتعودية متتن األغذيتتة الرئيستتية  .(46دوم )جتت

 رام خ م خطة التنمية ال انية ميارنة  بإستم ك الدوم المتيدمةجبالكيلو 
 1979 1975 البيان

المملكة العربية 
 السعودية

الدوم 
 المتيدمة

المملكة العربية 
 السعودية

الدوم 
 المتيدمة

 130.6 147.2 132.0 109.4 الحبوب )متضمنة  اليما(

 97.9 89.7 97.6 62.5 اليما

 79.7 11.8 82.4 3.7 ريةذالمحاصي  الج

 3.0 2.8 3.2 2.2 البيوليات

 107.4 107.2 101.9 109.9 الخضروات

 73.0 152.5 71.7 84.5 فواكهال

 74.8 35.4 70.7 18.9 اللحوم

 196.5 114.1 191.0 46.1 اللبن

 14.0 4.5 13.3 2.3 البيا

 23.1 9.3 24.1 5.0 السمك

السعرات الحرارية اليومية 
 )بالكالور ( من أص  نباتي

1611 2267 2294 2314 

السعرات الحرارية اليومية 
 ي)بالكالور ( من أص  حيوان

241 880 423 912 

 3226 2717 3147 1852السعرات الحرارية الكلية 
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 اليومية )بالكالور (
 FAO (2006)المصدر: 

 
 

 م( :1984 – 1980خطة التنمية الزراعية الثالثة )
 اتنتتتتا علتتت  التوستتتع الزراعتتتي األفيتتتي لزيتتتادل التنميتتتة ال ال تتتة  خطتتتةختتت م ركتتتزت الدولتتتة 

كتفتتتاو التتتذاتي وذلتتتك متتتن ختتت م توزيتتتع المزيتتتد متتتن ن اتمتتت تحييتتتق مستتتتوى عتتتامٍ لالزراعتتتي 
 دتعتتو  .لليطتتاح الزراعتتيالتتدعم مختلتت  أنتتواح متتا متتع زيتتادل تاألراضتتي علتت  المتتزارعيين لزراع

 فتتتتترل خطتتتتة التنميتتتتة ال ال تتتتة هتتتتي بدايتتتتة مرحلتتتتة االنطتتتت ق الفعليتتتتة للتنميتتتتة الزراعيتتتتة حيتتتتت
مليتون  6004بلغتت حتوالي و عي قيمة االست مارات الموجمة لليطاح الزرا  ت خ لماضاعفت

فتتي اليطتتاح الزراعتتي  مليتتون ريتتام عتتن قيمتتة االستتت مارات 3288ريتتام بزيتتادل قتتدرها حتتوالي 
أ  أنمتتتا تضتتتاعفت  ،مليتتتون ريتتتام 2716حتتتوالي  تبلغتتتتتتتي خطتتتة التنميتتتة ال انيتتتة والختتت م 
ي تتتاآل تار التراكميتتة ل ستت مارات والجمتتود ال رو ممتتفة  لت  بدايتتة ا%، باتضتت120.1بنستبة 
ختتت م خطتتتة التنميتتتة  شتتتجعت الدولتتتةكتتتذلك . األولتتت  وال انيتتتة   تتتتي التنميتتتةخطختتت م  تبتتتذل

التوستتع فتتي  قامتتة المشتتروعات الزراعيتتة المتخصصتتة الكبيتترل الحجتتم وذات التك يتت   ال ال تتة
التينيتتتتة خدام أحتتتتدت أستتتتاليب التكنولوجيتتتتا و الرأستتتتمالي الكبيتتتتر فتتتتي العمليتتتتة االنتاجيتتتتة باستتتتت

 الزراعية.
% ميارنتة بمتا 8.7ذ  الجمود حيق اليطاح الزراعي معتدم نمتو ستنو  مرتفتع بلتغ منتيجة  لو 

 البتياالتمور والذرل الرفيعة و وتحيق االكتفاو الذاتي من اليما و  .%5.4وهو  ا  كان مستمدف
وبتتتتتتذلك  .(47% علتتتتتت  التتتتتتتوالي )جتتتتتتدوم 99.0%، و100%، 104.8%، 132.5بنستتتتتبة 

فتائا انتتاجي كبيتر بلتغ حتوالي أصتبا هنالتك و  مستتوى االكتفتاو التذاتيى انتتا  اليمتا تعد
. ونمتترا  للتتدعم الكبيتتر التتذ  كانتتت مليتتون طتتن زيتتادل عتتن احتياجتتات المملكتتة االستتتم كية

التشتجيعي التذ  تشتتر  بته الدولتة  ، حيت كان سعر كيلو اليمتاالدولة النتا  اليماتمنحه 
المستتورد يصت   لت  كتان اليمتا  بينمتا ،م1984ريامركجم فتي عتام  3.5لمزارح اليما من ا

ممتا  كان غيتر ممكتن تصتدير الفتائا متن اليمتا  ميناو جدل بسعر نص  ريامركيلوجرام،
تحم  تكالي   ضافية لتوستعة الطاقتة التخزينيتة لصتوامع الغت م لتختزين هتذا لدع  الدولة 
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الفتتتتائا للعتتتتام التتتتتالي وتوزيتتتتع بعتتتتا الكميتتتتات منتتتته للتتتتدوم الفييتتتترل نمتتتترا  لعتتتتدم استتتتتيعاب 
 ونمرا  لمذ  التكالي  العالية تنتا  اليما وألنه انتا  المحلي. الصوامع ل

 
 

الحكومتة الستعر التشتجيعي  خفضتتيعتبر من المحاصي  ذات االحتياجات المائية العالية 
وتوجيتته المتتزارعين  لتخفتتيا انتاجتتهم( 1986هتتت )1406ريتتامركجم فتتي عتتام  2لليمتتا  لتت  

متا  سياستة وكتذلك بتدأت الدولتة  نتاليمتا،  لزراعة محاصي  ذات احتياجات مائية أق  من
ورفتتتتتع كفتتتتتاول  وترشتتتتتيد  ستتتتتتخدام المتتتتتوارد المائيتتتتتة النمتتتتترل االقتصتتتتتاديةفيمتتتتتا  جديتتتتتدل تغلتتتتتب
سياستتتتة االكتفتتتتاو التتتتذاتي عنتتتتد التوستتتتع فتتتتي االنتتتتتا  الزراعتتتتي أو تمويتتتت  لتتتت  ع ستتتتتخدامما 

ضتتتافة   لتتت  تعزيتتتز محتتتور اتكتفتتتاو التتتذاتي لألمتتتن ا .الزراعيتتتة مشتتتروعاتال لغتتتذائي ختتت م وا 
خطتتتة التنميتتتة ال ال تتتة، كتتتذلك حتتتدت تحستتتن وتطتتتور كبيتتتر فتتتي محتتتور كميتتتة ونتتتوح الغتتتذاو 
المستتتملك حيتتت فتتاق  ستتتم ك الفتترد فتتي المملكتتة العربيتتة الستتعودية متتن معمتتم المنتجتتات 

(. 48النباتية )الحبوب، الخضروات والفواكته(  ستتم ك نميتر  فتي التدوم المتيدمتة )جتدوم 
ن  نخفاا  ستم ك الفترد الستنو  متن المنتنتجتات الحيوانيتة )اللحتوم، الرغم معل  كذلك و 

 اللبن، البيا والسمك( ميارنة  بإستم ك الفرد فتي التدوم المتيدمتة،  ال أنته زاد زيتادل  كبيترل  
عتتتززت حستتتنت و  ميارنتتتة  بمتتتا كتتتان عليتتته ختتت م خطتتتة التنميتتتة ال انيتتتة. وبصتتتورل عامتتتة فيتتتد

 م خطتتي التنميتة ال انيتة وال ال تة وضتع األمتن الغتذائي السياسات الزراعيتة التتي أتبعتت خت
 بمفمومه الشام  من حيت كمية ونوعية ومصدر الغذاو.
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ة بتتالطن المتتتر           ل تتتطتتور  نتتتا  المحاصتتي  المختلفتتة ختت م خطتتة التنميتتة ال ا .(47دوم )جتت

 م(1984 –م 1980)
 التغير  1984 1980 البيان

%  االنتا  )طن(
االكتفاو 
 الذاتي

%  االنتا  )طن(
االكتفاو 
 الذاتي

%  االنتا  )طن(
االكتفاو 
 الذاتي

 116.5 1259912 132.5 1401644 16.0 141732 اليما
 50- 4519- 50.0 4106 100 8625 دخن

 22.7 74210- 100 35131 77.3 109341 ذرل رفيعة
 0.0 385- 0.1 606 0.1 991 ذرل شامية

 0.5- 3304- 0.1 2157 0.6 5461 شعير
 3.8- 128353 56.3 328474 60.1 200121 طماطم
 28.9- 39634- 13.9 19844 42.8 59478 بص 

خضروات 
 أخرى 

496131 68.9 964682 75.7 468551 6.8 

 1.2 112114 104.8 454400 103.6 342286 تمور
 7.3- 29803- 2.2 9918 9.3 39721 موالا

 14.6 105679 29.0 193672 14.4 87993 فواكه أخرى 
 1.6 34000 52.5 117000 50.9 83000 لحوم حمراو
 30.6 102000 48.0 143000 17.4 41000 لحوم دواجن
 28.3 63000 99.0 104000 70.7 41000 بيا المائدل

 4 13000 29.5 38000 25.5 25000 أسماك

 FAO (2006))ب.ت(؛  المصدر: وزارل الزراعة
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اتستتتم ك الستتنو  للفتترد فتتي المملكتتة العربيتتة الستتعودية متتن األغذيتتة الرئيستتية  .(48دوم )جتت

 رام خ م خطة التنمية ال ال ة ميارنة  بإستم ك الدوم المتيدمةجبالكيلو 
 1984 1980 البيان

المملكة العربية 
 السعودية

الدوم 
 المتيدمة

المملكة العربية 
 السعودية

الدوم 
 المتيدمة

 128.4 131.2 130.1 152.1 الحبوب )متضمنة  اليما(

 96.5 78.7 98.0 89.9 اليما

 77.6 8.9 76.8 7.1 ريةالمحاصي  الجذ

 2.7 3.5 2.9 2.9 البيوليات

 110.9 160.6 103.7 111.5 الخضروات

 77.6 135.3 74.1 137.1 الفواكه

 76.4 42.7 75.4 41.4 اللحوم

 198.5 129.2 193.8 119.9 اللبن

 14.0 7.4 14.0 5.5 البيا

 25.5 10.2 23.4 10.1 السمك

السعرات الحرارية اليومية 
 )بالكالور ( من أص  نباتي

2525 2305 2320 2316 

السعرات الحرارية اليومية 
 )بالكالور ( من أص  حيواني

473 914 493 924 

السعرات الحرارية الكلية اليومية 
 ()بالكالور  

2999 3219 2813 3239 

 FAO (2006)المصدر: 

 



 132 

 
 

 م(1989-1985خطة التنمية الزراعية الرابعة )
زيادل اتنتتا  الزراعتي تعزيز األمن الغذائي من خ م  ستمرت الدولة في سياستما الرامية ل

زدادت المساحة الموزعتة علت  المتواطنين بنمتام توزيتع األراضتي أفييا  ورأسيا  ونتيجة  لذلك  
متن % عمتا كانتت عليته فتي بتدايتما حيتت  رتفعتت 131بنمايتة الخطتة الرابعتة بنستبة  البور

حيتق اليطتاح الزراعتي خت م هتذ  و  .مليتون هكتتار 1.4ألت  هكتتار  لت  نحتو  606حوالي 
معمتتم المنتجتتات الزراعيتتة حيتتت ازداد انتتتا  الشتتعير، والتتذرل  الخطتتة زيتتادل كبيتترل فتتي انتتتا 

، ولحتتوم التتدواجن، والحليتتب، والطمتتاطم اليمتتاوالتتدخن، والمتتوالا، و  الرفيعتتة، والتتذرل الشتتامية،
%، 7%، و12%، و30%، و32%، و35%، و40%، و1573بمعتتدم نمتتو ستتنو  قتتدر  

 رتفعتتت معتتدالت اتكتفتتاو علتت  التتتوالي ختت م ستتنوات الخطتتة الرابعتتة. وقتتد  %4%، و7و
 نستتبة تحيتتت بلغتت ختت م هتتذ  الخطتتة بدرجتتٍة كبيتترلالتتذاتي متتن معمتتم المنتجتتات الزراعيتتة 

االكتفتتتاو التتتتذاتي متتتتن اليمتتتا، والبتتتتيا، والتمتتتتور، والتتتدخن، والتتتتذرل الرفيعتتتتة، والخضتتتتروات، 
%، 99.2%، و100%، و106.5%، و109.7%، و203.9بنمايتمتتتتتتا  واللحتتتتتتوم الحمتتتتتتراو

هتتذا االرتفتتتاح فتتي انتتتتا  معمتتتم  ويعتتتزى  (.49% علتت  التتتتوالي )جتتدوم 76.4%، و87.6و
ام المتتتزارح التيليديتتتة فتتتي اتنتتتتا  وزيتتتادل مشتتتاركة مستتتانحستتتار المنتجتتتات الزراعيتتتة جزئيتتتا  ال

   العالية.الحدي ة واتنتاجية  المشاريع الزراعية المتخصصة ذات التينية
 مليتتون طتتن بزيتتادل 3.4حتتوالي م 1989فتتي عتتام  نتتتا  اليمتتا بنمايتتة الخطتتة الرابعتتة  بلتتغو 

فتائا عتن االستتم ك وكتان ال م،1985ما كان عليه فتي بتدايتما فتي عتام % ع62حوالي 
طاقتتة مطتتاحن التتدقيق متتن ذلك ارتفعتتت كتت .مليتتون طتتن 2حتتوالي م 1989المحلتتي فتتي عتتام 

 طن قمتا يوميتا  متن أجت  5250أج  تصنيع فائا انتا  اليما حيت وصلت  ل  حوالي 
   تحييق االكتفاو الذاتي من الدقيق.

والتتتتي  ،اسياستتتة خفتتتا األستتتعار التشتتتجيعية لمحصتتتوم اليمتتت تبنتتتي ممتتتا ستتتبق أنيتضتتتا و 
ختت م حيتت زاد انتتاجا اليمتا  حيتق أهتدافمالتتم ت ،م1986فتي عتام  بتدأت متع بدايتة الخطتة

عتترف لمتتا ييعتتزى ذلتتك . وربمتتا ولتتم يتتنيص كمتتا كتتان متوقعتتا  الرابعتتة الزراعيتتة التنميتتة  خطتتة
في الزراعة، حيت أن آالت الر  المحتور   (Fixity of resources) بات االصوم الرأسمالية ب
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فتتي انتتتا  اليمتتا ال تصتتلا لل ستتتخدام فتتي زراعتتة محاصتتي  أختترى، باتضتتافة  المستتتخدمة
كستتابمم خبتترات جديتتدل فتتي زراعتتة فتتي زراعتتة  ينخبتترل المتتزارعصتتعوبة تغييتتر  لتت   اليمتتا وا 

إن ستتعر اليمتا المحتدد متن الدولتة متت  فتي مستتوى يغطتي تكلفتتة . كتذلك فتمحاصتي  أخترى 
ن عن زراعة اليمتا وزادت كميتة انتاجته عو د تخفيضه ولذلك لم يتحوم المزار اليما حت  بع

 المحلي.
وكنتيجتتتٍة حتميتتتة لزيتتتادل اتنتتتتا  المحلتتتي متتتن معمتتتم المحاصتتتي  الزراعيتتتة وتحستتتن مستتتتوى 
المعيشة خ م خطة التنمية الرابعة فيد  رتفع  ستم ك الفرد السنو  من ك  أنواح األغذيتة 

الفواكه والسعرات الحرارية متن ب  وقد فاق  ستم كه من الحبوب والبيوليات والخضروات و 
(. وبالتتتالي فيتتد أفلحتتت خطتتة 50 أصتت  نبتتاتي  ستتتم ك الفتترد فتتي التتدوم المتيدمتتة )جتتدوم

التنمية الرابعة في تحييق هدف الدولة الرامي لاستتمرار فتي تعزيتز مستتوى األمتن الغتذائي 
   في جميع محاور .

مم لتتة  فتتي زيتتادل  راعيتتة الرابعتتةوعلتت  التترغم متتن االنجتتازات التتتي حييتمتتا خطتتة التنميتتة الز  
دون  ،برنتتتامإل توزيتتتع األراضتتتي البتتتور علتتت  المتتتزارعيين  نتتتتا  معمتتتم المحاصتتتي ،  ال  أن

ممتور مشتكلة ميتا  بتلتك المنتاطق حيتت  في قد تسبب ،المناطقبعا مراعال توفر الميا  ب
% متتتتن األراضتتتتي البتتتتور الموزعتتتتة فتتتتي المنطيتتتتة الوستتتتط  والشتتتتمالية والشتتتترقية 90تركتتتتزت 

مشتكلة ازديتاد الستحب متن الميتا  جميعما تعتمد عل  الميا  الجوفية. ونتيجة  لذلك ممرت و 
، األمر الذ  يتعارا متع هتدف ترشتيد الجوفية بمعدالت تفوق معدالت استعاضتما بك ير

 ةقابلتتكتون  ةيائرد المامو زراعية مستدامة حيت أن الية تنم  ستم ك الموارد المائية لتحييق
ت معتتتدالت الستتتحب عتتتن معتتتدالت االستعاضتتتة والتتتتي تعتتتد ضتتتعيفة تحتتتت زاد  ذاللنضتتتوب 

   الصحراو . المملكة العربية السعودية مروف مناخ
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تطتتور  نتتتا  المحاصتتي  المختلفتتة ختت م خطتتة التنميتتة الرابعتتة بتتالطن المتتتر            .(49دوم )جتت
 م(1989 –م 1985)

 التغير  1989 1985 البيان
تفاو % االك االنتا  )طن(

 الذاتي
% االكتفاو  االنتا  )طن(

 الذاتي
االنتا  
 )طن(

% االكتفاو 
 الذاتي

 49.6 1317498 203.9 3452428 154.3 2134930 اليما
 55.6 6647 100 10771 44.4 4124 دخن

 08- 86550 99.2 129435 100 42885 ذرل رفيعة
 0.1- 2569 1.0 4058 0.2 1489 ذرل شامية

 9.3 345635 9.4 350028 0.1 4393 شعير
 0.0 65566 63.4 396516 63.4 330950 طماطم
 7.5- 3718- 7.8 13052 15.3 16770 بص 

خضروات 
 أخرى 

1095280 83.6 1484961 87.6 389681 4.0 

 0.5 66116 106.5 521846 106.0 455730 تمور
 4.6 16164 8.3 27069 3.7 10905 موالا

 0.4- 79499 37.8 299777 38.2 220278 فواكه أخرى 
 17.3 19000 76.4 146000 59.1 127000 لحوم حمراو
 1.3 63000 55.4 240000 54.1 177000 لحوم دواجن
 0.2- 20000 109.7 113000 109.9 133000 بيا المائدل

 2.4 4000 34.3 48000 31.9 44000 أسماك
 4.2 111000 27.0 430000 22.8 319000 لبن

 FAO (2006)زراعة )ب.ت(؛ المصدر: وزارل ال

 
 
 
 
 



 135 

دية متتن األغذيتتة الرئيستتية اتستتتم ك الستتنو  للفتترد فتتي المملكتتة العربيتتة الستتعو  .(50دوم )جتت
 رام خ م خطة التنمية الرابعة ميارنة  بإستم ك الدوم المتيدمةبالكيلوج
 1989 1985 البيان

المملكة العربية 
 السعودية

الدوم 
 المتيدمة

المملكة العربية 
 لسعوديةا

الدوم 
 المتيدمة

 129.2 144.7 129.2 149.7 الحبوب )متضمنة  اليما(

 98.8 96.7 98.2 96.3 اليما

 75.1 9.6 77.0 5.7 ريةذالمحاصي  الج

 2.7 3.5 2.9 3.3 البيوليات

 109.6 144.7 109.9 145.2 الخضروات

 81.1 98.5 74.4 105.0 الفواكه

 81.1 39.2 77.4 42.0 اللحوم

 203.5 98.2 203.1 106.8 لبنال

 13.8 5.1 14.1 7.9 البيا

 27.0 7.7 26.1 10.3 السمك

السعرات الحرارية اليومية 
 )بالكالور ( من أص  نباتي

2317 2334 2307 2362 

السعرات الحرارية اليومية 
 )بالكالور ( من أص  حيواني

462 939 403 946 

اليومية الكلية السعرات الحرارية 
 لور ()بالكا

2779 3273 2710 3308 

 FAO (2006)المصدر: 

 
 
 

 م( :1994-1990خطة التنمية الزراعية الخامسة )
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وذلتتتك سياستتتة جديتتتدل لتوزيتتتع األراضتتتي البتتتور  التنميتتتة الخامستتتة خطتتتةختتت م الدولتتتة  نتمجتتتت 
ة أو متتتوارد مائيتتتة قابلتتتة للتجديتتتد نستتتبيا ، يعلتتت  المنتتتاطق التتتتي تتتتتوفر بمتتتا ميتتتا  ستتتطح بيصتتتر 
ييا كتتذلك  ضتتوب الميتتا  الجوفيتتة بمعتتدالت حرجتتة.فتتي المنتتاطق التتتي بتتدأت تعتتاني متتن نفتته وا 

، ةالراهنتت ةالمحصتتولي ةتنويتتع االنتتتا  بمتتدف تغييتتر التركيبتتل ا  أك تترهتتذ  الخطتتة اهتمامتتأعطتتت 
حييتتت خطتتة التنميتتة  . وقتتدستتتم ك المحلتتياالتكفتتي متتع اتبيتتاو علتت  انتتتا  كميتتة متتن اليمتتا 

متن  رفع معتدالت اتكتفتاو التذاتي متن ك يتر متن المنتجتات الزراعيتةفي الخامسة نجاحا  كبيرا  
ختت م خفتتا  نتتتا  اليمتتا، التتذ  كتتان فائضتتا  عتتن االستتتم ك المحلتتي، والتوستتع فتتي  نتتتا  
المنتجتتات الغذائيتتة األختترى. فبينمتتا  نخفتتا  نتتتا  اليمتتا بنمايتتة خطتتة التنميتتة الخامستتة فتتي 

م، زاد  نتتا  كتٍ  متن 1990بتدايتما فتي عتام  % عما كان عليه في26.1م بنسبة 1994عام 
 انمتتو ستتنو  قتتدره تبمعتتدال ختت م ستتنوات الخطتتة الفواكتته، والخضتترواتالشتتعير، والبصتت ، و 

. وقتتتتد بلغتتتتت نستتتتبة اتكتفتتتتاو التتتتذاتي متتتتن تتتتتوالي% علتتتت  ال4%، و9.2%، و51.8%، و88
متتتتتتراو، اليمتتتتتتا، والبتتتتتتيا، والتمتتتتتتور، والتتتتتتدخن، والتتتتتتذرل الرفيعتتتتتتة، والخضتتتتتتروات، واللحتتتتتتوم الح

%، 100%، و103.1%، و104.1%، و154.4والطمتتتتتتتاطم، ولحتتتتتتتوم التتتتتتتدواجن، والفواكتتتتتتته 
% علتتتت  التتتتتتوالي )جتتتتتدوم 41.9%، و68.7%، و72.0%، و73.4%، و95.1%، و100و

ستتتمرت معتتدالت  ستتتم ك الفتترد الستتنوية متتن  (.51 ة مياربتتة لمتتا المنتجتتات الغذائيتتة الرئيستتوا 
 ستتتتتمرت معتتتتدالت اتستتتتتم ك متتتتن الحبتتتتوب  كانتتتتت عليتتتته ختتتت م خطتتتتة التنميتتتتة الرابعتتتتة  ذ

والبيوليات والخضروات والفواكه والسعرات الحرارية من أص  نباتي في التفتوق علت  معت ت 
وبصورل عامة بلغ معدم النمو الستنو  فتي  (. 52 ستم ك الفرد في الدوم المتيدمة )جدوم 

غتتت مستتاهمة اليطتتاح وبل التنميتتة الخامستتة % ختت م فتتترل خطتتة3.1اليطتتاح الزراعتتي حتتوالي 
، ويعتتتتتزى %11بنمايتمتتتتتا حتتتتتوالي الزراعتتتتي فتتتتتي النتتتتتاتإل المحلتتتتي اتجمتتتتتالي  )غيتتتتتر النفطتتتتي( 

انخفتتاا معتتدم نمتتو النتتاتإل المحلتتي الزراعتتي بمتتذ  الخطتتة  لتت  انخفتتاا انتتتا  اليمتتا بصتتفة 
مليتتون طتتن فتتي عتتام  3.4أساستتية. ففتتي نمايتتة هتتذ  الخطتتة انخفتتا انتتتا  اليمتتا متتن حتتوالي 

م )نمايتتتة الخطتتتة 1994عتتتام مليتتتون طتتتن  2.6الخطتتتة الرابعتتتة(  لتتت  حتتتوالي م )نمايتتتة 1989
ويمكتتتن اليتتتوم أن خطتتتة التنميتتتة الخامستتتة حييتتتت  .%23.5، أ   نخفتتتا بنستتتبة الخامستتتة(

ستدامته من خت م تحييتق نستب مرتفعتة متن اتكتفتاو  نجاحا  كبيرا  في تعزيز األمن الغذائي وا 
ة متتتتع المحافمتتتتة علتتتت  معتتتتدالت االستتتتتم ك التتتتذاتي متتتتن معمتتتتم المنتجتتتتات الغذائيتتتتة الرئيستتتت
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المرتفعتتة التتتي تحييتتت ختت م خطتتط التنميتتة الستتابية وتوجيتته المتتوارد المائيتتة متتن  نتتتا  اليمتتا 
زيتادل  نتتا  بعتا المحاصتي  األخترى لرفتع معتدالت نحتو بكميات تزيتد عتن الطلتب المحلتي 

 اتكتفاو الذاتي منما.
 
ة بتالطن المتتر           خامستخ م خطتة التنميتة ال تطور  نتا  المحاصي  المختلفة .(51دوم )ج

 م(1994 –م 1990)
 التغير  1994 1990 البيان

% االكتفاو  االنتا  )طن(
 الذاتي

االنتا  
 )طن(

% االكتفاو 
 الذاتي

االنتا  
 )طن(

% االكتفاو 
 الذاتي

 35.7- 934321- 154.4 2646023 190.1 3580344 اليما
 0.0 2515 100 11855 100 9340 دخن

 0.0 14818 100 185358 100 170540 ذرل رفيعة
 1.6- 1508 0.1 5765 1.7 4257 ذرل شامية

 24.1 1638478 39.2 2010500 15.1 372022 شعير
 4.6 54791 72.0 441938 67.4 387147 طماطم
 12.7 30754 19.9 42618 7.2 11864 بص 

خضروات 
 أخرى 

1501712 90.0 1804455 95.1 302743 5.1 

 0.0 39881 103.1 567762 103.1 527881 تمور
 4.2 30574 12.4 59193 8.2 28619 موالا

 9.1 113596 41.9 360986 32.8 247390 فواكه أخرى 
 4.5 17000 73.4 168000 68.9 151000 لحوم حمراو
 12.9 31000 68.7 296000 55.8 265000 لحوم دواجن
 4.6- 14000 104.1 127000 108.7 113000 بيا المائدل

 2.6- 14000 36.8 57000 39.4 43000 أسماك
 35.1 150000 62.5 619000 27.4 469000 حليب

 FAO (2006).ت(؛ دالمصدر: وزارل الزراعة )
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اتستتتم ك الستتنو  للفتترد فتتي المملكتتة العربيتتة الستتعودية متتن األغذيتتة الرئيستتية  .(52دوم )جتت
 الخامسة ميارنة  بإستم ك الدوم المتيدمةرام خ م خطة التنمية جبالكيلو 
 1994 1990 البيان

المملكة العربية 
 السعودية

الدوم 
 المتيدمة

المملكة العربية 
 السعودية

 الدوم المتيدمة

 130.6 152.1 129.8 146.6 الحبوب )متضمنة  اليما(

 98.9 86.4 99.6 101.9 اليما

 76.4 15.4 74.5 10.2 ريةذالمحاصي  الج

 3.2 3.3 2.9 3.3 بيولياتال

 107.0 121.4 108.5 151.5 الخضروات

 80.5 97.9 80.7 93.9 الفواكه

 76.6 35.7 81.9 41.9 اللحوم

 192.1 51.8 201.3 101.3 اللبن

 12.4 5.2 13.7 4.9 المائدل بيا

 22.6 5.6 26.1 5.7 السمك

السعرات الحرارية اليومية 
 )بالكالور ( من أص  نباتي

2373 2379 2344 2331 

السعرات الحرارية اليومية 
 )بالكالور ( من أص  حيواني

420 938 312 871 

السعرات الحرارية الكلية اليومية 
 )بالكالور (

2793 3317 2656 3202 

 FAO (2006)المصدر: 

 
 
 

 م(:1999-1995ة )سخطة التنمية الزراعية الساد
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 المملكةفي امة في مسيرل التنمية الزراعية مرحلة انتيالية هالتنمية السادسة  خطة تم ل
التوازن بين   نتمجت الدولة مجموعة من السياسات بمدف تحييق حيت العربية السعودية

اليما  شراوا سعر يخف. وشملت تلك السياسات تاعتبارات األمن المائي واألمن الغذائي
وترشيد برنامإل  ،م1995ريامركجم اعتبارا  من عام  1.5ريامركجم  ل   2التشجيعي من 

قصر  عل  المناطق التي تتوفر بما موارد مائية قابلة للتجديد و توزيع األراضي البور 
كما وتم ايياف عملية تصدير اليما وايياف اصدار تصاريا جديدل لمشروعات  .فيط

زراعة األع ف مع تك ي  برامإل ترشيد استخدام الميا  وتنويع االنتا  الزراعي وفيا  
ت ركز كذلك  لنسبية للمناطق الزراعية المختلفة واالحتياجات المائية للمحاصي .للمزايا ا

ة عل  رفع انتاجية اليطاح الزراعي باستخدام التينيالسياسات الزراعية خ م هذ  الخطة 
الحدي ة وتوفير بعا المدخ ت الزراعية المختارل م   البذور والشت ت  الزراعية

وتيديم خدمات اترشاد الزراعي وتدريب اليوى العاملة  المحسنة المرتفعة اتنتاجية،
من هيك  االنتا  الزراعي  غييرت خطة التنمية السادسة أهدافوكان أيضا  من  .الزراعية

نمية خ م زراعة بعا المحاصي  ذات االحتياجات المائية المنخفضة حيت شجعت ت
بإعتبارها منتجات ذات قيمة  ال رول السمكية والحيوانية والخضروات في البيوت المحمية،

حتياجات مائية قليلة نسبيا . مضافة عالية، انخفا انتا  ك  ونتيجة  لمذ  السياسات  وا 
% 90%، 23بنسبة  ،األك ر استم كا  للميا إعتبارهما ب ،من محصوم اليما والشعير

اجية ت  نترتفعالخامسة، كما ا التنمية خطةما كان عليه  نتاجمما خ م ععل  التوالي 
وبذلك  طنرهكتار. 5.3الشعير  ل  حوالي  انتاجيةطن و  4.7هكتار اليما  ل  حوالي 

تكون خطة التنمية السادسة قد قطعت شوطا  كبيرا  في سبي  تحييق التوازن بين تعزيز 
األمن الغذائي واعتبارات األمن المائي وترشيد استم ك الموارد المائية، حيت بلغت نسبة 

من اليما، وبيا المائدل، والتمور، والذرل الرفيعة، والخضروات، والدخن،  االكتفاو الذاتي
%، 77.8%، و90.1%، و100%، و101%، 103.8%، و104.2واللحوم الحمراو 

وكذلك  ستمر تفوق  ستم ك الفرد السنو  من  .(53)جدوم % عل  التوالي64.9و
  من هذ  المنتجات في الدوم الحبوب والبيوليات والفواكه ميارنة  بإستم ك الفرد السنو 

المملكة العربية السعودية من اللبن  المتيدمة. أيضا   رتفع معدم  ستم ك الفرد في
واللحوم والسعرات الحرارية من أص  حيواني والسعرات الحرارية الكلية بنماية خطة 
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فرد في ميارنة  بإستم ك ال عليه في بدايتما بالرغم من تدنيه ما كانمية السادسة عالتن
(.  ذن فإن خطة التنمية السادسة حييت نجاحا  كبيرا  في تعزيز 54الدوم المتيدمة )جدوم 

ستدامة األمن الغذائي من خ م الحفاظ عل  نسٍب عالية من اتكتفاو الذاتي من ك ير  وا 
تخا خطوات  ذمن المنتجات الزراعية ورفع المتناوم اليومي للفرد لمعمم األغذية وا 

جراوات عمل ية وهامة لترشيد  ستخدام الموارد المائية بغية تحييق التوازن والمواومة بين وا 
 األمن الغذائي واألمن المائي.  
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ة بتالطن المتتر  سادستال تطور  نتا  المحاصي  المختلفة خ م خطة التنمية .(53دوم )ج
 م(1999 –م 1995)

 التغير  1999 1995 البيان
% االكتفاو  االنتا  )طن(

 الذاتي
% االكتفاو  االنتا  )طن(

 الذاتي
االنتا  
 )طن(

% االكتفاو 
 الذاتي

 9.3- 398044 104.2 2046000 113.5 1647956 اليما
 5.6 6265- 77.8 7000 72.2 13265 دخن

 0.0 2394- 100 205000 100 207394 ذرل رفيعة
 4.9- 2451- 0.3 4000 5.2 6451 ذرل شامية

 11.7- 601798- 4.0 192000 15.7 793798 شعير
 27.4- 207693- 49.4 271000 76.8 478693 طماطم
 17.9- 144123- 42.0 95000 59.9 239123 بص 

خضروات 
 أخرى 

1974729 94.7 1109000 90.1 -865729 -4.6 

 5.1- 122739 101 712000 106.1 589261 تمور
 9.0 113883 23.7 119000 14.7 5117 موالا

 2.4- 288042 41.9 322000 44.3 33958 فواكه أخرى 
 6.5 4000- 64.9 159000 58.4 163000 لحوم حمراو
 1.0- 109000 53.7 418000 54.7 309000 لحوم دواجن
 3.5- 4000 103.8 136000 107.3 132000 بيا المائدل

 6.4 4000 34.0 52000 27.6 48000 أسماك
 7.1- 173000 39.3 835000 46.4 662000 حليب

 FAO (2006).ت(؛ دالمصدر: وزارل الزراعة )

 
 
 
دية متتن األغذيتتة الرئيستتية اتستتتم ك الستتنو  للفتترد فتتي المملكتتة العربيتتة الستتعو  .(54دوم )جتت

 ة ميارنة  بإستم ك الدوم المتيدمةدسالسا رام خ م خطة التنميةبالكيلوج



 142 

 1999 1995 البيان
المملكة العربية 
 السعودية

م الدو 
 المتيدمة

المملكة العربية 
 السعودية

 الدوم المتيدمة

 129.1 153.0 131.8 158.6 الحبوب )متضمنة  اليما(

 97.4 87.7 100.4 72.5 اليما

 75.0 18.5 75.5 20.5 ريةالمحاصي  الجذ

 3.0 3.6 2.9 3.3 البيوليات

 116.2 85.6 108.8 130.0 الخضروات

 80.1 88.6 77.2 98.2 الفواكه

 77.3 47.7 76.2 44.5 للحوما

 196.5 96.9 193.1 73.4 اللبن

 12.4 4.4 12.1 5.0 البيا

 23.5 6.9 23.7 6.6 السمك

السعرات الحرارية اليومية 
 )بالكالور ( من أص  نباتي

2394 2327 2373 2379 

السعرات الحرارية اليومية 
 )بالكالور ( من أص  حيواني

390 864 434 862 

رارية الكلية اليومية السعرات الح
 )بالكالور (

2784 3191 2807 3241 

 FAO (2006)المصدر: 

 
 
 

 م( :2004-2000خطة التنمية الزراعية السابعة )
تحييق التوازن بين سياسات الزراعية الرامية لالالتنمية السابعة في تبني  خطةمرت است

نمرا  للدور مستدامة زراعية  تنميةتحييق اعتبارات األمن المائي واألمن الغذائي من أج  
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احد اليطاعات اتنتاجية التي تسمم في تنويع كليطاح الزراعي الذ  أصبا يلعبه ا
االستغ م األم   للموارد الطبيعية واالقتصادية وذلك من خ م  مصادر الدخ  الوطني

مية التن خطةومن أهم السياسات التي تبنتما  .خاصة  الموارد األرضية والمائية المتاحة
والتي  درال العرا للموارد المائية  المزاوجة بين الزراعية السابعة لتحييق أهدافما سياسة

مشروعات حفر اآلبار م   مشروعات تنمية مصادر الميا  وصيانتما  تنفيذ تم لت في
قامة السدود لتخزين الميا  دارل الطلب من خ م ،وا  تشجيع استخدام أساليب الر   وا 

 تيديم اليروا الزراعيةمرت خطة التنمية الزراعية السابعة في سياسة كذلك است الحدي ة.
للمنتجين وتوفير بعا مستلزمات االنتا  الزراعي وتيديم الخدمات اترشادية  الميسرل

لبحوت الزراعية التي تعالإل مشاك  الزراعة الخدمات و ادعم و الحكومية للمزارعيين، 
التصنيع الزراعي للمنتجات الزراعية لزيادل  السعودية،  ضافة  ل  التركيز عل  عمليات

واستيطاب كافة التينيات الحدي ة من أج  خفا تكلفة  الزراعي الييمة المضافة للناتإل
وأدت هذ  السياسات  ل  تعزيز الزراعي.  والتصنيع االنتا  ورفع الكفاول التسوييية ل نتا 

نتجات الغذائية وبلغت نسبة األمن الغذائي بصورٍل واضحة حيت  رتفع  نتا  معمم الم
االكتفاو الذاتي من اليما، والتمور، والذرل الرفيعة، البيا، والخضروات، والدخن 

% عل  التوال  بينما 69.2%، و85.6%، 93.2%، و100%، 103.9%، و116.2
 مستويات جيدل )جدوم ل  وص  معدم االكتفاو الذاتي لمعمم المنتجات الغذائية األخرى 

ر األمن الغذائي المتعلق بالمتناوم اليومي من األغذية المختلفة فيد وفي محو  .(55
حافمت خطة التنمية السابعة عل  مستويات اتستم ك المرتفعة من معممما والتي 

 رتفعت لبعضما م   البيوليات والخضروات  تحييت خ م خطط التنمية السابية، ب 
 (.56والفواكه )جدوم 

تراكمتتتتي للخطتتتتط التنميتتتتة فتتتتي المملكتتتتة العربيتتتتة الستتتتعودية ( األ تتتتر ال57يوضتتتتا الجتتتتدوم )
والسياسات التي أتبعت خ لما عل  األمن الغذائي بمحوريه؛ معدم اتكتفاو التذاتي وكميتة 

كبيترل م وحتت  اآلن فيتد حتد ت زيتادل 1970منذ العام استم ك الفرد من األغذية المختلفة. 
متن الغتذائي بصتورل واضتحة خاصتة  فتي جانتب ممتا عتزز وحستن وضتع األ في  نتا  جميع المحاصي 
( حيتتت نجتتد أن  ستتتم ك الفتترد الستتنو  متتن 57. ويعكتتس ذلتتك الجتتدوم )ونوعتته كميتتة الغتتذاو المستتتملك

   رتفتع أم، 2003كيلتوجرام فتي عتام  47.7م  لتي 1970كيلتو جترام فتي عتام  11.3اللحوم  رتفتع متن 
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والفواكتتته واللتتتبن واليمتتتا بنستتتبة خضتتتروات %. كتتتذلك  رتفتتتع  ستتتتم ك الفتتترد الستتتنو  متتتن ال322بنستتتبة 
  % عل  التوالي.80% و108% و66.4% و203
   

بعة بتتتتتتالطن المتتتتتتتر           ستتتتتتاتطتتتتتتور  نتتتتتتتا  المحاصتتتتتتي  المختلفتتتتتتة ختتتتتت م خطتتتتتتة التنميتتتتتتة ال .(55جتتتتتتدوم )
 م(2003 –م 2000)

 التغير  2003 2000 البيان
% االكتفاو  االنتا  )طن(

 الذاتي
االنتا  
 )طن(

تفاو % االك
 الذاتي

االنتا  
 )طن(

% االكتفاو 
 الذاتي

 10.8 736000 116.2 2524000 105.4 1788000 اليما
 12.6- 0.0 69.2 9000 81.8 9000 دخن

 0.0 30000 100 242000 1000 212000 ذرل رفيعة
 0.8 5000- 3.9 36000 3.1 41000 ذرل شامية

 1.1 20000 3.3 138000 2.2 118000 شعير
 8.2- 114000 57.9 424000 66.1 310000 طماطم
 4.9- 3000- 36.4 92000 41.3 95000 بص 

خضروات 
 أخرى 

1141000 91.3 1366000 85.6 225000 -5.7 

 0.1- 149000 103.9 884000 104.0 735000 تمور
 4.7- 26000 21.2 151000 25.9 125000 موالا

 7.6- 52000- 27.9 277000 35.5 329000 فواكه أخرى 
 1.1- 3000 56.2 163000 57.3 160000 لحوم حمراو
 9.7- 15000- 54.0 468000 63.7 483000 لحوم دواجن
 7.6- 9000 93.2 137000 100.8 128000 بيا المائدل

 0.4- 1000 29.1 57000 29.6 56000 أسماك
 3.8- 127000 45.4 1079000 49.2 952000 حليب

 FAO (2006)المصدر: 

اتستتتم ك الستتنو  للفتترد فتتي المملكتتة العربيتتة الستتعودية متتن األغذيتتة الرئيستتية  .(56دوم )جتت
 رام خ م خطة التنمية السابعة ميارنة  بإستم ك الدوم المتيدمةجبالكيلو 
 2003 2000 البيان
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المملكة العربية 
 السعودية

الدوم 
 المتيدمة

المملكة العربية 
 السعودية

 الدوم المتيدمة

 131.2 147.3 130.1 150.9 اليما( الحبوب )متضمنة  

 98.4 86.4 98.0 73.1 اليما

 76.5 16.6 76.4 19.3 ريةذالمحاصي  الج

 2.9 3.2 3.0 4.0 البيوليات

 115.2 97.2 115.1 80.1 الخضروات

 87.0 102.2 85.9 87.7 الفواكه

 80.3 47.7 77.2 46.8 اللحوم

 201.7 95.8 196.5 85.1 اللبن

 12.8 4.4 12.5 3.9 البيا

 23.9 7.3 23.7 7.0 السمك

السعرات الحرارية اليومية 
 )بالكالور ( من أص  نباتي

2403 2425 2411 2454 

السعرات الحرارية اليومية 
 )بالكالور ( من أص  حيواني

413 858 429 877 

السعرات الحرارية الكلية اليومية 
 )بالكالور (

2816 3283 2840 3331 

 FAO (2006)المصدر: 

 
 

أما في جانب اتكتفاو الذاتي فكان أكبر  نجاز في  نتا  اليما فبالرغم من  رتفاح  ستم ك الفرد 
وزيادل  ستم ك المملكة الكلي  1970% عما كان عليه في عام 80م بنسبة 2003السنو  في عام 

ذاتي  رتفع من بسبب النمو السكاني الكبير الذ  حدت خ م هذ  الفترل  ال أن معدم اتكتفاو ال
م. أما معدالت اتكتفاو الذاتي من بيية 2003% في عام 116.2م  ل  1970% في عام 14.2

 ام، ولكن هذ1970م أنما أق  مما كانت عليه في عام 2003المحاصي  الزراعية فتبدوا في عام 
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ك المملكة اتنخفاا كان بسبب الزيادل الكبيرل في  ستم ك الفرد من تلك المنتجات وزيادل  ستم 
 الكلي بسبب النمو السكاني الكبير الذ  حدت خ م تلك الفترل.

 
 عل  األمن الغذائي في المملكة العربية السعودية  خطط التنميةالتراكمي ل  راأل. (57جدوم )

 2003 1971 البيان
نسبة اتكتفاو 

 )%( الذاتي
 ستم ك الفرد 
 السنو )كيلو جرام(

نسبة اتكتفاو 
 )%( الذاتي

 ستم ك الفرد 
 السنو )كيلو جرام(

 147.3 - 123.6 - الحبوب )متضمنة  اليما(
 86.4 116.2 47.9 14.2 اليما

 16.6 67.1 2.3 6.3 ريةالمحاصي  الجذ
 3.2 10.0 2.9 22.2  البيوليات

 97.2 72.9 32.1 98.0 الخضروات
 102.2 51.3 61.4 72.0 الفواكه
 47.7 54.6 11.3 86.8 اللحوم
 95.8 45.4 46.0 47.2 اللبن
 4.4 93.2 1.5 50.0 البيا
 7.3 28.6 4.0 84.5 السمك

السعرات الحرارية اليومية 
 )بالكالور ( من أص  نباتي

- 1746 - 2411 

السعرات الحرارية اليومية 
 )بالكالور ( من أص  حيواني

- 171 - 429 

السعرات الحرارية الكلية اليومية 
 )بالكالور (

- 1917 - 2840 

 FAO (2006)المصدر: 

 سالباب الساد
 فيالمائي الغذائي و ألمن الرؤية المستقبلية ل 

 التحديات: الفرص و العربية السعودية المملكة
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من األمن يا  ليد حييت المملكة العربية السعودية خ م ال   ة عيود الماضية مستوى  عال
مة واستراتيجية م   محاصي  مم حيق اتكتفاو الذاتي منالغذائي حيت استطاعت أن ت

اليما كما وصلت  ل  معدالت مرتفعة من اتكتفاو الذاتي من البعا اآلخر م   
الخضروات والفواكه. أيضا   رتفع  ستم ك الفرد من األغذية المختلفة  ل  معدالت 

وفي  حيان تتجاوز، معدالت  ستم ك الفرد في الدوم المتيدمة.تيارب، ب  في بعا األ
ياب  هنالك العديد من التحديات التي تمدد  ستدامة هذ  المنجزات نتيجة  للمتغيرات الم

تباح ك  السب  والوسائ   والمروف المحلية والدولية مما يستوجب اتخاذ كافة اتجراوات وا 
عل  ما تحيق وتحييق المزيد من التطلعات في مجام األمن الغذائي  الممكنة للمحافمة
  ستعراا ألهم التحديات وبعا الفرص للتغلب عليما:والمائي. وفيما يلي 

: يم   شا وهشاشة الموارد الطبيعية الزراعية خاصة  الميا الطبيعية شا الموارد . 1
التحد  الرئيسي الذ  يواجه اليطاح الزراعي ويعيق  ستمرارية  الزراعية، خاصة  الميا 

ستدامة النجا  الذ  تحيق في مجام األمن الغذائي  ذا تضا حجم هذا التحد  . ويوا 
من جملة % 86.5يستملك في الوقت الراهن حوالي  علمنا أن اليطاح الزراعي

اتي من تالميا    حتياجات المملكة من% من 53.8المملكة، وأن في الميا  استم ك 
الوضع الحر  جدا   هذا الرغم منولكن وعل   ادر الميا  الجوفية غير المتجددل.مص
،  ال أن هنالك فرصا  عديدل يم   حسن  ستغ لما العربية السعودية ةميا  في المملكلل

من الذ  تحيق لمحافمة عل  المستوى العالي لتعزيز األمن المائي وا السبي  الوحيد
   اآلتي: الفرص لكتشم  تو . األمن الغذائي

أدت السياسات والبرامإل الزراعية التي تم : مراجعة التركيبة المحصولية الراهنة . أ
بييما خ م ال   ة عيود الماضية )سياسات اليروا الميسرل، والدعم تط

الرامية لتحييق معدالت عالية من اتكتفاو الذاتي من بعا واتعانات المختلفة( 
 ل  التوسع في زراعة بعا المحاصي  ذات  ،المحاصي  الغذائية المامة

العربية  ام المملكة نضمبعد . و اتحتياجات المائية العالية م   اليما واألع ف
)م    المنممات اتقليميةاتتفاقيات و وبعا  لمنممة التجارل العالمية السعودية

اتتفاقية االقتصادية الموحدل واالتحاد الجمركي الموحد لدوم مجلس التعاون 
وما سوف ينجم عنه من  نفتا  الخليجي، ومنطية التجارل الحرل العربية الكبرى( 
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تحييق مستويات عالية من االكتفاو الذاتي  لم يعد العالميةمتزايد عل  األسواق 
. وبناو  عل  ذلك أصبحت هنالك حاجة  ماسة لمراجعة مطلبا  وهدفا  استراتيجيا  

جراو الدراسات الفنية واتقتصادية لتحديد التركيبة  التركيبة المحصولية الراهنة وا 
وفيا  لاحتياجات  المحصولية التي تحيق التخصيص األم   للموارد المائية

 المائية والعائد الفيزييي واتقتصاد  لك  محصوم تحت مروف المملكة. 
تحسين كفاول نمم الر : تشير بعا الدراسات  ل  أن استخدام نمم الر  الحدي ة  . ب

% من 35يمكن أن يوفر أك ر من  ،م   الر  بالرش والتنييط ،ذات الكفاول العالية
لك يةد  استخدام طرق الر  الحدي ة  ل  تيلي  الزمن كذهت(. 1423ميا  الر  )ذيب، 

المطلوب لر  المكتار بنسبة عالية ميارنة بما تستغرقه طرق الر  التيليدية مما 
الرغم من أن عل  و (. :أ1983، عبد العزيزيساعد عل  تيلي  فيد الميا  بالتبخر )

دي ة حيت أصبحت المملكة العربية شمدت تطورا  ملحوما  في استخدام نمم الر  الح
% من المساحات المروية،  ال أنه مازالت هنالك فرص لترشيد 67تغطي نحو 

الموارد المائية وتعزيز األمن المائي والغذائي من خ م استخدام نمم الر  استخدام 
الحدي ة في بيية المساحات المروية التي مازالت تستخدم نمم الر  التيليدية ذات 

لمعرفة وتحديد  ال زمة دراساتالبحوت و ال جراو لب ذلك طالكفاول المنخفضة. ويت
وضع بعا المزارعين نمم الر  الحدي ة ومن  م دون  ستخدام ت حالالعوام  التي 

الزراح بالوضع الحر  للميا  وعي وتنفيذ سياسات زراعية وبرامإل  رشادية لرفع مستو  
قناعمم بإستخدام نمم الر  الحدي ة من  رشيد  ستخدامما في ج  تأفي المملكة وا 

 اليطاح الزراعي.

نتا  ومردود   . ت توجيه البحوت تستنباط س الت نباتية ذات  ستم ك مائي منخفا وا 
  قتصاد  مرتفع.

األحزمة الشجرية  توجيه وتركيز الجمود والبرامإل اترشادية تقناح الزراح بزراعة . ث
يد من  نتاجية معمم حوم الحيوم والمزارح لتخي  حدل الريا  مما يز  لريا لمصدات ك

المحاصي  وييل  من تبخر الماو، ونتا النبات، وييل   ستم ك ميا  الر  بنحو 
(،  ضافة  لاستفادل من األخشاب الناتجة في 1989% )مركز خدمة المجتمع، 22

 مختل  المجاالت واتستخدامات.
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عا تك ي  حم ت التوعية والبرامإل اترشادية بين الزراح لح مم عل  تبني ب . ج
الممارسات التي من شانما ترشيد ميا  الر  م   الزراعة المبكرل لبعا المحاصي  
)اليما(، صيانة أجمزل الر  بصورل دورية،  تباح األساليب العلمية ألداو العمليات 

تيلي  لخفا استم ك الميا  عن طريق  المبكر صباحا  الزاعية المختلفة، والر  
ذ  الجمود اترشادية بتركيب عدادات ليياس ومصاحبة ه والنتا، معدالت البخر

تباح سياسة تمييز سعر  للميا  لتحفيز المزارعين الذين   ستم ك الميا  بك  مزرعة وا 
 .يرشدون 

توعية الزراح باتحتياجات المائية للمحاصي  المختلفة وفيا  للمناطق وأنواح األراضي  . ح
 المختلفة.

الرغم في اليطاح الزراعي: عل  الجة التوسع في  ستخدام ميا  الصرف الصحي المع . خ
من أن ميا  الصرف الصحي المعالجة يمكن أن تم   مصدرا  مو وقا  وغير تيليد  

باتهتمام  ،  ال أنما لم تحظ  في المملكة العربية السعودية تمدادات الميا  للمزارعين
هنالك  الصرف الصحي. وبالتالي لت ميا   ةتتم في الوقت الراهن معالجالكافي حيت 

جع  استخدام ميا  الصرف الصحي المعالجة جزوا  ال يتجزأ من  فيكبير يتم    تحدٍ 
استراتيجية الر  والصرف الصحي والزراعي في جميع المناطق، والتعجي  بتطوير 

استمدافا  لسد الفجول شبكات الصرف ونمم المعالجة في جميع مدن المملكة ومناطيما 
 . ونمم المعالجة لصرف الصحيبين  مدادات الميا  وشبكات ا

 رتفاح معدم النمو السكاني الطبيعي  يعدالنمو السكاني ودرجة التمدن:   رتفاح معدم. 2
من أهم التحديات التي تواجه  في المملكة العربية السعودية% 2.5السنو  البالغ 

 وجمود تعزيز األمن المائي والغذائي ،جمود تحييق التنمية المستدامة بصورل عامة
وفيا  لمعدالت النمو السكاني المتوقعة خ م الخمس سنوات اليادمة فبصورل خاصة. 

ومحددات اتستم ك األخرى، فإنه من المتوقع أن ينمو الطلب عل  المنتجات 
ومما يفاقم التحد  الناجم  % سنويا .2.5الغذائية األساسية بمعدم متوسط يبلغ نحو 
شمدت المملكة العربية عدم التمدن حيت عن النمو السكاني المرتفع،  رتفاح م

ل وبخط   سريعة ومعدالت السعودية خ م األربعة عيود األخيرل طفرل تنموية كبير 
الرغم من أن التخطيط األقليمي المتوازن كان هدفا  دائما  لخطط التنمية عالية. وعل  
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المنشود بين  المختلفة واستراتيجية  هامة لتحييق التنمية الوطنية الشاملة والتكام 
المناطق المختلفة اال أنه نسبة  لكبر حجم التنمية وشمولما وقصر الفترل الزمنية التي 

 مارها وتحسين حد ت خ لما كان من الطبيعي أن يتفاوت نصيب االستفادل من 
الفرص االجتماعية واالقتصادية في المناطق المختلفة وترتب مستويات المعيشة و 

ن منطية وآخرى في مستوى توفر التجميزات األساسية عل  ذلك ممور تفاوت بي
والفرص الوميفية والخدمات العامة مما أدى ال  هجرل داخلية بمعدالت عالية خاصة  

  من المناطق الريفية ال  المراكز الحضرية.
تعتبر المنتجات رفع كفاول الصيد في الميا  اتقليمية وتشجيع االستزراح السمكي:  .3

 ر البروتين الحيواني المامة وغير المستملكة للميا  أو العل أحد مصاد السمكية
والمصادر األخرى لل رول الحيوانية والتي يستملك  نتاجما  ةالنباتيبالمحاصي   ميارنة  

بالرغم مما قدمته الدولة من دعم و كميات عالية من الميا  سواو للر  أو األع ف. 
متحيق من المنتجات السمكية ال يزام ورعاية للصيد واتستزراح السمكي،  ال أن ال

عدل أسباب من أهمما ل% من الطلب الكلي. ويعزى ذلك 54.1محدودا  ويشك  فيط 
في الميا  اتقليمية نتيجة  استخدام اليوارب والوسائ  التيليدية،  كفاول الصيد  نخفاا

رتفاح تكلفة اتنتا . ويتطلب رفع مستوى اتكتفا و وضع   مكانات الصيادين، وا 
الذاتي من المنتجات السمكية توفير تموي  وحوافز للمست مرين، تشجعمم عل  الدخوم 

وبخاصة  مع تيديم المساعدل للصيادين،  في مجاالت االستزراح السمكي والتصنيع،
من خ م برامإل لتحسين اتنتاجية، وحفظ المنتجات ونيلما، ودعم الصغار منمم، 

نشاو المراسي.استخدام تينيات االنتا  الحدي ة، و   ا 

 رتفاح معدم  ستم ك الفرد من الميا  لألغراا البلدية: ييدر متوسط معدم  ستم ك  .4
 300لتر يوميا  ويزيد عن  230الفرد من الميا  في المملكة العربية السعودية بنحو 

في بعا المدن. ويعد معدم اتستم ك في المملكة مرتفعا  قياسا  لتر في اليوم 
ولكن  لتر للفرد يوميا . 200لتر و 150اسية العالمية والتي تتراو  بين بالمعدالت اليي

البلد  من الميا  تتم    اليطاح هنالك فرصا  عديدل يمكن من خ لما خفا  ستم ك
 في: 
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من الدراسات )وزارل االقتصاد والتخطيط،  أكدت ك ير   نخفاا تسعيرل الميا :  . أ
م( أن التسعير غير الم ئم 2001م م؛ المديم2005هت؛ الزهراني وآخرون، 1426

للميا  في اليطاح البلد  هو أحد األسباب الرئيسية لمدر الميا  حيت ال يشك  ما 
ويجب أن ينمر لتعرفة  يدفعه المستملك سوى نسبة ضئيلة جدا  من تكلفة توفيرها.

الميا  من منمورين أحدهما اقتصاد  ييصد به استرداد تكلفة الميا  مشتملة  عل  
ا تحليتما، ونيلما وتوزيعما وتشغي  شبكاتم لفة استخراجما، وتنييتما، أوتك

ستخدام التعرفة لترشيد استم ك الميا . ويعتبر وصيانتما. والمنمور ال اني هو ا
ميارنة  هو األهم حيت أن المردود اتقتصاد  لن يكون كبيرا  ال اني المنمور 

المائية ييع تحت خط الفير المائي. بييمة الميا  وندرتما في بلد شحيا الموارد 
ونمرا  لمحدودية موارد الميا ، خاصة  الميا  الصالحة لاستخدام في اليطاح 

من ناحية وضروريته للتنمية من ناحية البلد ، في المملكة العربية السعودية 
أخرى، فإنه يتعين أن توفر التعرفة حافزا  فعاال  لترشيد اتستم ك ورفع وعي 

والفرصة ويصبا التحد  الما    بالتكلفة والييمة العالية لمورد الميا . المستملك
في هذا اتطار هو وضع تعرفة للميا  في اليطاح البلد  تراعي التوازن المتاحة 

بين حق محدود  الدخ  في الحصوم عل   حتياجاتمم المائية وتيويم سلوك 
تم ك لك  ساتليياس  ويتطلب ذلك تركيب عداد الممدرين لمذا المورد النادر.

أو منزم حت  يلمس المستملك نتائإل تطبييه  )وحدل سكنية( أسرل، وليس لك  مبن 
 .وفوائدها ألساليب الترشيد

 عادل  ستخدام الميا : يعتبر اتستخدام المتعدد للميا  في المنازم من خ م  . ب
ام الميا  استخدام ما يعرف بالميا  الرمادية من أفض  العوام  لرفع كفاول استخد

يتم تجميع ميا  الغسي  واتستحمام ويعاد ضخما  ل  صناديق الطرد في البلدية. 
لتر للشخص  133 والمنزم من خ م شبكة خاصة، حيت يمكن أن يوفر ذلك نح

م(. وتعتبر تجربة شركة مكة للتطوير من 2005الزهراني وآخرون، في اليوم )
دية في صناديق الطرد في مشروح مكة، التجارب الرائدل، حيت تستخدم الميا  الرما

 1693% من االستم ك اليومي للميا  بما يعادم 40وقد أدى ذلك  ل  توفير 
  .) Badreldeen, 1998متر مكعب من الميا  في اليوم )



 152 

 ستبدام األدوات الصحية التيليدية بانواح مرشدل وأق  استم كا  للميا : أ بتت  . ت
الصحية التيليدية غير مرشدل وتستملك كميات  العديد من الدراسات أن األدوات

كبيرل من الميا . ففي دراسة أجريت في الواليات المتحدل األمريكية وجد أن 
استم ك الميا  داخ  المنزم بحوالي الصنابير المموال ذات التدفق المنخفا قللت 

ألن  ونمرا   .(DeOreo,et. al.,2001)% في اليوم ميارنة  بالصنابير التيليدية 13
صناديق الطرد داخ  دورات الميا  تعتبر أك ر األجمزل استم كا  للميا ، حيت 

، فإن % من االستم ك الكلي للميا  في المنزم30يص  استم كما  ل  حوالي 
لتر(  27 – 13استبدام صناديق الطرد التيليدية ذات االستم ك المرتفع )

ف يساهم في توفير كميات بالصناديق الحدي ة ذات االستم ك المنخفا سو 
كبيرل من الميا . وتعتبر صناديق الطرد مزدوجة الضخ من أك ر صناديق الطرد 

لتر حسب نوح  6و 3ترشيدا  للميا ، حيت تتراو  كمية الميا  المستخدمة بين 
لتر، بينما  3الفض ت المراد التخلص منما، فللفض ت السائلة يستخدم فيط 

هذا النوح من أوضحت بعا الدراسات أن لبة. و لتر للفض ت الص 6يستخدم 
% من كمية الميا  المستخدمة في صناديق الطرد 70حوالي يوفر صناديق الطرد 
      .(Ecoplumb, 2002) لتر 13التيليدية سعة 

: أدى ضع  التنسيق بين برامإل وتوصي تما التوسع في شبكة الصرف الصحي .5
وير شبكات الصرف الصحي من جمة تطوير  مدادات الميا  من جمة وبرامإل تط

أخرى،  ل   تساح الفجول بينمما عبر السنوات حيت بلغ معدم تغطية  مدادات الميا  
الصحي في نفس السنة  الصرف %، بينما ال تزيد تغطية شبكة67هت 1425في عام 
 مدادات الميا  وشبكات الصرف الصحي من  %. وحدت هذ  الفجول بين30عن 

لاستفادل منما وتجنب مشاك  التلوت  ايا  المستخدمة ومعالجتم مكانات تجميع الم
ولمعالجة هذا  الذ  ينتإل عن عدم التخلص اآلمن من مخلفات الصرف الصحي.

الوضع يجب بذم مزيد من الجمد خ م السنوات اليادمة لتوسيع شبكات الصرف 
قامة محطات معالجة وتنيية ميا  الصرف الصحي ما في تعادل استخدام الصحي وا 

 األخرى. هغراا الترفيميواأل ر  الحدائق والمنتزهات العامةاليطاح الزراعي و 
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بالرغم من أن سياسات الميا  في المملكة العربية السعودية تحسين أداو شبكات الميا :  .6
قامة اتنشاوات والمرافق اال زمة،  ال أنما أولت  هتماما  كبيرا  لتطوير الموارد المائية وا 

اتهتمام لعملية صيانة المرافق اليائمة وتشغيلما، وأهمية  المستوى من ذات لم تعط  
الوفورات التي يمكن تحيييما من خ م رفع كفاول التشغي  والصيانة. وتشير بعا 

% وهو 20الدراسات  ل  أن معدم التسرب من شبكات الميا  في المملكة يص   ل  
هت(. لذلك البد من تحسين 1422مليون متر مكعب سنويا  )الحصين،  677ما يعادم 

أرخص أداو شبكات الميا  وتيلي  أو منع المدر والتسرب منما حيت أن ذلك يم   
      الموارد البديلة للميا  وأكفاها اقتصاديا  وبيئيا .

  
 
 
 
 
 

 لمراجعا
 أواًل: المراجع باللغة العربية

الشرب وأ ارها (. أساليب ترشيد  ستم ك ميا  1421أبو عبال، محمد  براهيم )
االقتصادية. ورقة علمية قدمت في الندول األول  لترشيد استخدام الميا  وتنمية 

 هت(. الرياا: وزارل الزراعة والميا .1421محرم  13 – 9مصادرها )
(. مزايا ترشيد استم ك الميا  2001عبال، محمحد  براهيم والحاجي، حسن محمد ) أبو

 28- 24الخليإل الخامس للميا . الدوحة )قطر(: بالنسبة للفرد والمجتمع. مةتمر 
 م. 2001مارس 

(. س سلوب األمن الغذائي والتنمية في العالم 1991أحمد، عبد الرحمن يسر  )
 االس ميس. ورقة قدمت لندول التنمية من منمور  س مي، عمان )األردن(.

 الين نت:  م(. سكومة الرم س ال تجد سقطرلس ماو.  س م أون 2006أسامة، ب ينة )
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(.  ع ن روما بشان األمن الغذائي العالمي الصادر عن مةتمر 1966األمم المتحدل )
 اليمة العالمي لألغذية. روما: منممة األغذية والزراعة العالمية.

ستخدام المةشرات اليابلة للتطبيق فيما يتعلق باألمن 2001) األمم المتحدل (. وضع وا 
 .حدل؛ اللجنة االقتصادية تفريييالغذائي والتنمية المستدامة. المغرب: األمم المتا

(. األمن العربي: الميومات والمعوقات. الرياا:  2000البشرى، محمد األمين ) 
 .العربية للعلوم األمنيةأكاديمية ناي  

 -ته1418(. التيارير السنوية 1420 -هت 1418البنك الزراعي العربي السعود  )
 هت. الرياا: البنك الزراعي العربي السعود .1420

م(. السدود بالمملكة: الماضي والحاضر. 2006الجبر، عبد العزيز بن عبد الرحمن )
في المملكة العربية السعودية.  السج  العلمي للندول األول  تدارل وتشغي  السدود

 . الرياا: وزارل الميا  والكمرباو.119 – 113 المجلد األوم:
م(. حصاد األمطار ومجاالت اتستفادل منما. السج  العلمي للندول 2006الجدح، عادم )

 – 72األول  تدارل وتشغي  السدود في المملكة العربية السعودية. المجلد األوم: 
 . الرياا: وزارل الميا  والكمرباو.86

لتيليدية. ندول هت(. المعضلة المائية: البدائ  والحلوم غير ا1422الحصين، عبد هللا )
 تموي  وتوفير المرافق العامة. الرياا.

(. قضايا الغذاو واألمن الغذائي في الوطن العربي. دمشق: 1994الحفار، نمايت ياسين )
 دار المعاجم.

هت(. ستيرير عن تينيات الر  الحدي ة والمتيدمة ذات الكفاول 1417الدباغ، عبد هللا عيس  )
ليومي لمسئولي قطاح الزراعة والر  في الوطن العربي: في العالم العربي س. اللياو ا

 ورقة السعودية. قسم تطوير موارد الميا ، جامعة الملك فمد للبتروم والمعادن.

هت(. س مكانات وأولويات ترشيد 1412الزهراني، خضران و منصور، مصطف  محمود )
استم ك الميا  بالمملكة العربية السعودية من خ م خطة  رشادية 

(. كلية علوم األغذية 21طنيةس.مركز البحوت الزراعية، نشرل بح ية رقم )و 
 والزراعة، جامعة الملك سعود.
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ترشيد استخدام  (.1999) الزهراني، خضران حمدان، ومنصور، مصطف  محمود
 .المملكة العربية السعوديةالميا  في اليطاح الزراعي ب

التنمية الزراعية بالمملكة العربية هت(. 1423الزهراني، خضران والحا  أحمد الحا  )
هت(. جامعة الملك 1422هت 1402السعودية في عمد خادم الحرمين الشريفين )

 سعود.
(. 2005الزهراني، خضران؛ الشافعي، عماد؛ اليحطاني، سفر؛ الحامد، عبد العزيز )

تغيير النمط االستم كي للميا  المنزلية كمدخ  تدارل الطلب عليما وترشيد 
دامما في المملكة العربية السعودية. الرياا: جامعة الملك سعود، عمادل استخ

 البحت العلمي.
م(. األمن الغذائي والتنمية االقتصادية: رةية  س مية. 2000السريتي، السيد محمد )

 االسكندرية: دار الجامعة الجديدل للنشر.

الداخلية  حجم المجرل  (.2005السكران، محمد سليمان ومنير، صديق الطيب )
. الرياا: مدينة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية ومحدداتما وآ ارها
 للعلوم والتينية.

هت(. تيويم الحملة الوطنية لترشيد استخدام 1425شافعي، عماد والزهراني، خضران )ال
مدينة الرياا. كلية علوم األغذية والزراعة: مركز البحوت الزراعية.  الميا  في

 (.134رل بح ية رقم )نش

هت(. حجم الطلب عل  الميا  المنزلية بين الواقع 1421الطخيس، علي بن سعد )
والماموم. الندول األول  لترشيد استخدام الميا  وتنمية مصادرها. الرياا: وزارل 

 الزراعة والميا 

الموارد المائية واالنتا  الزراعي في هت(. 1417الطرباق، عبد العزيز سليمان )
لمملكة: الواقع والمستيب . السج  العلمي للندول السعودية األول  للعلوم الزراعية ا
 هت(. الرياا: جامعة الملك سعود، كلية الزراعة.1417ر11ر18- 16)

(. الميا  بالمملكة: السياسات والتحديات. 2002الطرباق، عبد العزيز بن سليمان )
هت. الرياا: وزارل 1440عام  ندول الرةية المستيبلية ل قتصاد السعود  حت 

 التخطيط.
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م(. األمن الغذائي في االس م. عمان )األردن(: 1999العياد ، أحمد صبحي أحمد )
 دار النفائس للنشر والتوزيع.

هت(. مت  ندرك أهمية ترشيد استم ك الميا . الرياا: وزارل 1421الغامد ، أحمد )
 الزراعة والميا ، المجلة الزراعية، العدد األوم.

(. الزراعة والميا  في المملكة. ندول الرةية المستيبلية 2002الينيبط، محمد بن حمد )
 هت. الرياا: وزارل التخطيط.  1440ل قتصاد السعود  حت  عام 

(.أسباب تباين استم ك ميا  الشرب لبعا سكان 2001ن ناصر )المديمم، خالد ب
مدينة الرياا بالمملكة العربية السعودية: دراسة جغرافية. الرياا: جامعة 

 الملك سعود، مركز بحوت كلية اآلداب. 

(. أنواح التربة 1998المشمد ، سعود وعبد العزيز شحاته وعبد العميم شموان )
(.مركز 68العربية السعودية. نشرل  رشادية رقم ) ةمملكالزراعية بال وطرق  دارتما

 االرشاد الزراعي، جامعة الملك سعود.

م(. تينيات حصاد ميا  األمطار في دولة األمارات 2006المطر ، أحمد سي  )
السج  العلمي للندول األول  تدارل وتشغي  السدود في المملكة العربية المتحدل. 

 . الرياا: وزارل الميا  والكمرباو.89 – 87ألوم: العربية السعودية. المجلد ا
دراسة تيويم مناهإل  دارل واستخدام الموارد م(. 2001)المنممة العربية للتنمية الزراعية 

 . الخرطوم: المنممة العربية للتنمية الزراعية.العربية المائية في الزراعة

لاحصاوات الزراعية  الكتاب السنو  م(. 2002)المنممة العربية للتنمية الزراعية 
 . الخرطوم: المنممة العربية للتنمية الزراعية.(22، المجلد )العربية

 (. الكتاب السنو  لاحصاوات الزراعية.2003المنممة العربية للتنمية الزراعية )
 الخرطوم: المنممة العربية للتنمية الزراعية.

الميئة المركزية  الرياا: هت(. خطة التنمية األول .1390الميئة المركزية للتخطيط )
 للتخطيط.
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 :الرياا. المةسسة العامة لتحلية الميا  المالحة، التيارير السنوية، أعداد متفرقة
 .المةسسة العامة لتحلية الميا  المالحة

(. تحييق األمن الغذائي للجميع: خطة العم  المطلوبة. 2001أندرسون ولوش) 
 جامعة واقنين، هولندا.

هت(. 1421ن محمد؛ عادم عبد المنعم عبد ، وأحمد حنفي مختار )بديو ، اسماعيلب
)استعمام وارشادات ترشيد الميا  في المباني السكنية بالمملكة العربية 

السعودية(. الندول األول  لترشيد استخدام الميا  وتنمية مصادرها. الرياا: وزارل 
 الزراعة.

مكا1984بسيوني، عبد الرحمن )  نيات تحيييه. الجزو األوم.(. األمن الغذائي وا 

(. األمن الغذائي في العالم العربي. لبنان: مركز 2001بيضون، أحمد أمين )
  الدراسات االستراتيجية.
(. األمن الغذائي: نمرية ونمام وتطبيق. عمان: 1999حمدان، محمد رفيق أمين ) 

 .دار وائ  للنشر
الكتيب اترشاد  للميا :  هت(. الميا  مصدر الحيال.1423ذيب، فوز  سعيد محمد )

. الرياا: كلية علوم األغذية والزراعة، مركز اترشاد 14 – 1ص ص: 
 الزراعي.  

رويشد ، خالد )ب.ت(. التا يرات ال انوية للمبيدات الزراعية وحتمية االتجا  نحو 
شاد (. مركز االر 2النبات في الوطن العربي. نشرل فنية رقم ) طرق بديلة لوقاية

 والزراعة، جامعة الملك سعود.كلية علوم األغذية الزراعي، 

(. مشكلة الجوح والخوف وكي  عالجمما االس م. المنصورل 1989شحاتة، حسين )
 )جممورية مصر العربية(: دار الوفاو للطباعة والنشر.

دارل الميا  2001صديق، أحمد ) م(. أفض  الممارسات لمنع الجفاف وتخفي  آ ار  وا 
من الغذائي في شمام  فريييا. األمم المتحدل: اللجنة من أج  تعزيز األ
 االقتصادية تفريييا.

م(. التصحر: جفاف األرا أم غياب العدم. 2006عبد الحميد، عاط  معتمد )
 online.net-http://www.islam س م أون الين نت: 

http://www.islam-online.net/
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م(. األمن الغذائي للوطن العربي. الكويت: عالم 1998عبد الس م، محمد السيد )
 المعرفة.

(. سترشيد االستم ك المائيس. مجلة العلوم 1983عبد العزيز، محمود حسان )
 الزراعية، جامعة الملك  سعود، المجلد الخامس.

. تيويم طرق الر  المختلفة في الوطن العربي. (:أ1983عبد العزيز، محمود حسان )
 الملك سعود، مركز البحوت الزراعية.الرياا: جامعة 

هت(. من  سمامات كلية الزراعة في المحافمة عل  ميا  الر  1420كلية الزراعة )
وترشيد استخدامما. كلية علوم األغذية والزراعة، جامعة الملك سعود: مركز 

 اترشاد الزراعي.

ملك سعود، (. ص لحية الميا  للر . الرياا: جامعة ال1989مركز خدمة المجتمع )
 مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

الكتاب السنو  لانتا ، المجلد م(. 2001) منممة األغذية والزراعة لألمم المتحدل
 .منممة األغذية والزراعة لألمم المتحدل. روما: 55

(. حالة  نعدام األمن الغذائي في 2006منممة األغذية والزراعة لألمم المتحدل )
 . منممة األغذية والزراعة لألمم المتحدل. روما: م2006العالم 

هت(. األمن الغذائي العربي ومحدداته: السودان نموذجا. 1423منير، صديق الطيب )
  324 - 301(: 17المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب )

(. تبني ممارسات الحفاظ 2003منير، صديق الطيب والسكران، محمد بن سليمان )
وارد الطبيعية بمنطية الزلفي بالمملكة العربية السعودية. جامعة الياهرل، علي الم

 (.2003ر5العلمية لارشاد الزراعي: نشرل بح ية رقم ) كلية الزراعة: الجمعية

 -هت 1421ر1420)هت(. خطة التنمية السابعة 1420ط )التخطياالقتصاد و  وزارل 
 .طالتخطياالقتصاد و  وزارلالرياا:  هت(.1425ر1424

 وزارل . الرياا:عاما   20مسيرل التنمية في  هت(.1422) التخطيطاالقتصاد و  وزارل
 .التخطيطاالقتصاد و 
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 هت(.1430-هت 1425هت(. خطة التنمية ال امنة )1426) التخطيطاالقتصاد و  وزارل
 .التخطيطاالقتصاد و  وزارلالرياا: 
 زارل التخطيط.هت(. خطة التنمية ال انية. الرياا: و 1395وزارل التخطيط )
 ة. الرياا: وزارل التخطيط.ل هت(. خطة التنمية ال ا1400وزارل التخطيط )
 هت(. خطة التنمية الرابعة. الرياا: وزارل التخطيط.1405وزارل التخطيط )

 هت(. خطة التنمية الخامسة. الرياا: وزارل التخطيط.1410وزارل التخطيط )

 لسادسة. الرياا: وزارل التخطيط.هت(. خطة التنمية ا11416وزارل التخطيط )

لمملكة االحتياجات المائية للمحاصي  الرئيسية في ا هت(.1409) وزارل الزراعة والميا 
 دارل الدراسات االقتصادية  ،وزارل الزراعة. الرياا: العربية السعودية

 .واتحصاو
نجاز عبر مائة عام للزراعة والم هت(.1419) وزارل الزراعة والميا  يا  في تحد وا 

 دارل الدراسات االقتصادية الرياا: وزارل الزراعة،  .المملكة العربية السعودية
 .واتحصاو

م(. الس س  الزمنية لاحصاوات الزراعية. الرياا: 1999) وزارل الزراعة والميا 
 . دارل الدراسات االقتصادية واتحصاووزارل الزراعة، 
الرياا: وزارل  م.1999الزراعي الشام  لعام  التعداد م(.1999) وزارل الزراعة والميا 
 . دارل الدراسات االقتصادية واتحصاوالزراعة، 

الكتاب اتحصائي الزراعي السنو ، العدد ال الت  هت(.1422) وزارل الزراعة والميا 
 . دارل الدراسات االقتصادية واتحصاو ،وزارل الزراعة. الرياا: عشر

 لرابعالكتاب اتحصائي الزراعي السنو ، العدد ا ت(.ه1423) وزارل الزراعة والميا 
 . دارل الدراسات االقتصادية واتحصاو ،وزارل الزراعة. الرياا: عشر

هت(. المجلة الزراعية، عدد خاص. الرياا: وزارل 1422) وزارل الزراعة والميا 
 . دارل اترشاد والخدمات الزراعيةالزراعة، 

 تاسعالكتاب اتحصائي الزراعي السنو ، العدد ال (.هت1427) وزارل الزراعة والميا 
 . دارل الدراسات االقتصادية واتحصاو ،وزارل الزراعة. الرياا: عشر
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 – 1971وزارل الزراعة )بدون تاريخ(. الس س  الزمنية لاحصاوات الزراعية )
 م(. الرياا: وزارل الزراعة،  دارل الدراسات االقتصادية واتحصاو.1998

 م.2005سبتمبر  3هت(. نشرل التطوير. العدد 1426الكمرباو والميا  )وزارل 

هت:أ(. دراسات الوفر للجمات الحكومية واليطاعات 1427وزارل الكمرباو والميا  )
الخاصة. الرياا: وزارل الكمرباو والميا ، وكالة التخطيط والتطوير، قسم 

 اتحصاو والمعلومات.

(. السدود في المملكة العربية السعودية. الرياا: ب:هت1427وزارل الكمرباو والميا  )
  .، وكالة الوزارل لشئون الميا وزارل الكمرباو والميا 

وزارل . الرياا: نشرل التجارل الخارجية (.1996) وزارل المالية واالقتصاد الوطني
  المالية واالقتصاد الوطني
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 المالحق

 
 
 
 
           (: المتتتوارد المائيتتتة الجوفيتتتة الستتتنوية فتتتي منتتتاطق المملكتتتة الرئيستتتية ختتت م الفتتتترل 1) حتتتقلم

 هت )بالمليون متر مكعب(1420 - 1400

الجنوبية  اتجمالي
 الغربية

المصدرر    الوسط  الغربية الشرقية الشمالية
 المنطية

غير قابلة  2000 -- 1000 450 -- 3450
 للتجديد

 قابلة للتجديد 200 225 -- 15 705 1145
 اتجمالتتي 2200 225 1000 465 705 4595

 هت(.1420 - 1400) السادسة -ال ال ة  خطط التنمية المصدر: وزارل التخطيط،
 
 
 

http://www.wateryear2003.org/
http://esa.un.org/unup/p2k0data.asp


 162 

 
 
 
 
 
 
 

 هت(  1425 – 1390)الفترل  . استم ك الميا  في اليطاعات المختلفة خ م(2ملحق )
 

 البيان
 االستم ك الكلي اليطاح البلد  والصناعي اليطاح الزراعي
االستم ك 
 (3)مليون متر

 %
 الزيادل 

االستم ك 
 (3)مليون متر

% 
 الزيادل 

االستم ك 
 (3)مليون متر

 %
 الزيادل 

خطتتتتة التنميتتتتة األولتتتت                  
 هت(1394–1390)

- - - - - - 

خطتتتتتة التنميتتتتتة ال انيتتتتتة               
 هت(1399–1395)

1859 - 502 - 2361 - 

خطة التنمية ال ال ة     
(1400-1404) 

7400 298 1200 139 8600  

 خطتتتتة التنميتتتتة الرابعتتتتة
 هت(1405-1409)

14580 97 1650 37.5 16230  

خطة التنميتة الخامستة 
 هت(1410-1414)

16400 12.5 1800 9.1 18200  

خطتة التنميتة السادستتة 
 هت(1415-1419)

18540 13.3 2200 22.2 20740  

خطتتتة التنميتتتة الستتتابعة 
 هت(1420-1424)

17530 -5.4 2740  20270  

 هت(1426ت(؛ وزارل االقتصاد والتخطيط )ه1423المصدر: الزهراني والحا  )
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 (هت1425 – هت1400)(: الميزان المائي في المملكة )مصادر واستخدامات الميا ( بالمليون متر مكعب خ م الفترل 3) حقلم
 ] أ [ مصادر المياه:

 المصدر
 هت1425 هت1420 هت1415 هت1410 هت1405 هت1400
 % الكمية % الكمية % الكمية % الكمية % الكمية % الكمية

 58.3 13120 56.7 11769 81.5 14863 83.1 13480 73.5 3620 49.6 1171 غير قابلة للتجديد

 35.6 8000 38.6 8000 13.8 2500 12.9 2100 21.5 1850 48.3 1140 قابلة للتجديد
ميا  البحر 
 المح ل

50 2.1 330 3.8 540 3.30 714 3.9 791 3.8 1050 4.7 

ميا  الصرف 
 الصحي المعالإل

-- -- 100 1.2 110 0.7 150 0.8 180 0.9 310 1.4 

 100 22480 100 20740 100 18200 100 16230 100 8600 100 2361 المجموح

 ] ب [ استخدامات المياه
 88.3 19850 89.4 18540 90.1 16400 89.8 14580 86.0 7400 78.7 1859 الزراعة

أغراا بلدية 
 وصناعية

502 21.3 1200 14.0 1650 10.2 1800 9.90 2200 10.6 2630 11.7 

 100 22480 100 20740 100 18200 100 16230 100 8600 100 2361 المجموح

 هت(.1425 - 1400ر: وزارل التخطيط، خطط التنمية )المصد



 165 

 (م2005 –م 1971)الفتتترل تطتتور مستتاحة المحاصتتي  الحيليتتة )الحبتتوب( ختت م  .(4حتتق )لم
 المكتارب

  جمالي المحاصي  الحيلية المحاصي  الحيلية اآلخرى  قما السنة
 نسبة التغير المساحة نسبة التغير المساحة نسبة التغير المساحة

1971 30156 - 270602 - 300758 - 
1972 38721 28.4 116853 -56.8 155574 -95.8 
1973 31165 -19.5 170025 45.5 201190 29.3 
1974 83259 167.2 330886 94.6 414145 105.8 
1975

8 62101 -25.4 284602 -14.0 346703 -16.3 
1976 73746 18.8 357907 25.8 431653 24.5 
1977 71509 -3.0 322801 -9.8 394310 -8.7 
1978 59912 -16.2 346025 7.2 405937 2.9 
1979 66998 11.8 367482 6.2 434480 7.0 
1980

9 67227 0.3 387489 5.4 454716 4.7 
1981 73502 9.3 202621 -47.7 276123 -39.3 
1982 151059 105.5 112986 -44.2 264045 -4.4 
1983 245071 62.2 74947 -33.7 320018 21.2 
1984 404079 64.9 46227 -38.3 450306 40.7 
1985

10 587423 45.4 46212 0.0 633635 40.7 
1986 566416 -3.6 77051 66.7 643467 1.6 
1987 601700 6.2 115947 50.5 717647 11.5 
1988 726370 20.7 171532 47.9 897902 25.1 
1989 780402 7.4 187259 9.2 967661 7.8 

 (. 1998المصدر: وزارل الزراعة والميا  )
 
 

 بالمكتار (م2005–م1971مساحة المحاصي  الحيلية )الحبوب( خ م ) .(4) حقلمتابع 
  جمالي المحاصي  الحيلية المحاصي  الحيلية اآلخرى  قما لسنةا

                                                           
 ابية خطة التنمية الثانية  8
 بداية خطة التنمية الثالثة 9

 بداية خطة التنمية الرابعة 10
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 نسبة التغير المساحة نسبة التغير المساحة نسبة التغير المساحة
1990

11 770616 -1.3 207720 10.9 978336 1.1 
1991 896184 16.3 194149 -6.5 1090333 11.4 
1992 924409 3.1 200190 3.1 1124599 3.1 
1993 765151 -17.2 367465 83.6 1132616 0.7 
1994 581510 -24.0 489655 33.3 1071165 -5.4 
1995

12 368509 -36.6 339324 -30.7 707833 -33.9 
1996 273842 -25.7 292016 -13.9 565858 -20.0 
1997 403371 47.3 255358 -12.6 658729 16.4 
1998 385340 -4.5 238785 -6.5 624125 -5.3 
1999 483861 25.6 209146 -12.4 693007 11.0 
2000

13 419220 -13.4 197148 -5.7 616368 -11.1 
2001 424168 1.2 236813 20.0 660981 7.2 
2002 498507 17.5 208261 -12.1 706768 6.9 
2003 516747 4.7 182475 -12.4 699222 -1.1 
2004 523061 1.2 162289 -11.1 685350 -2.0 
 هت(1427(؛ وزارل الزراعة )1998: وزارل الزراعة والميا  )المصدر

 
 
 
 
 
 
الفتتتترل       ( تطتتتور مستتتاحة الخضتتتر، واألعتتت ف، والمحاصتتي  الدائمتتتة )الفواكتتته( ختتت م 5) حتتقلم

 بالمكتار م(2005 –م 1971)
 المحاصي  الدائمة )الفواكه( محاصي  األع ف الخضر السنة

                                                           
 بداية خطة التنمية اخلامسة 11
 بداية خطة التنمية السادسة 12
 ابعةبداية خطة التنمية الس 13
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 نسبة التغير المساحة ة التغيرنسب المساحة نسبة التغير المساحة
1971 34340 - 41100 - 42709 - 
1972 29419 -14.3 32300 -21.4 36423 -14.7 
1973 18478 -37.2 28700 -11.1 37879 4.0 
1974 55002 197.7 63300 120.6 68442 80.7 
1975 55802 1.5 44700 -29.4 64147 -6.3 
1976 48254 -13.5 34354 -23.1 71782 11.9 
1977 52821 9.5 46406 35.1 63885 -11.0 
1978 44403 15.9 41360 -10.9 69225 8.4 
1979 52163 17.5 42408 2.5 71472 3.2 
1980 52954 1.5 29007 -31.6 71977 0.7 
1981 45156 -14.7 40821 40.7 72729 1.0 
1982 100323 122.2 155034 279.8 77534 6.6 
1983 68581 -31.6 272847 76.0 69823 -9.9 
1984 89234 30.1 170544 -37.5 72611 4.0 
1985 92510 3.7 145087 -14.3 75128 3.5 
1986 86625 -6.4 139050 -4.2 78239 4.1 
1987 99096 14.4 163323 17.5 81707 4.4 
1988 97663 -1.4 167869 2.8 81629 0.1 
1989 104568 7.1 166405 0.9 87522 7.2 
1990 108914 4.2 200996 20.8 90943 3.9 
1991 105906 -2.8 227327 13.1 96192 5.8 
1992 124222 17.3 219423 -3.5 102574 6.6 
1993 124711 0.4 226334 3.1 112744 9.9 

 (1998المصدر: وزارل الزراعة والميا  )
متتتة )الفواكتتته( ختتت م ( تطتتتور مستتتاحة الخضتتتر، واألعتتت ف، والمحاصتتتي  الدائ5) حتتتقلمتتتتابع 

 بالمكتار م(2005 –م 1971)الفترل 
 المحاصي  الدائمة )الفواكه( محاصي  األع ف الخضر السنة

 نسبة التغير المساحة نسبة التغير المساحة نسبة التغير المساحة
1994 133684 7.2 272958 20.6 117742 4.4 
1995 159064 19.0 305254 11.8 130210 10.6 
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1996 155967 -1.9 312830 124711 138656 6.5 
1997 161610 3.6 296759 -5.1 146165 5.4 
1998 155536 -3.8 288596 -2.8 148594 1.7 
1999 92253 -40.7 250705 -13.1 190324 28.1 
2000 79510 -13.8 - - 193350 1.3 
2001 114341 43.8 244934 - 191323 -1.0 
2002 113083 -1.1 211303 -13.7 193348 1.1 
2003 114447 1.2 204757 -3.1 197613 2.2 
2004 110618 -3.3 168198 -17.9 208577 5.5 
2005 114905 3.9 142719 -15.1 217451 4.3 

 هت(1427(؛ وزارل الزراعة )1998المصدر: وزارل الزراعة والميا  )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م( 2005 –م 1971ختتت م الفتتتترل )(. تطتتتور المستتتاحة الكليتتتة لجميتتتع المحاصتتتي  6ملحتتتق )
 بالمكتار

 نسبة التغير المساحة السنة نسبة التغير المساحة السنة
1971 418907 - 1988 1245063 17.3 
1972 253716 -39.4 1989 1326156 6.5 
1973 286247 12.8 1990 1379189 4.0 

 1974 600889 109.9 1991 1519758 10.2 



 169 

1975 511352 -14.9 1992 1570818 3.4 
1976 586043 14.6 1993 1596405 1.6 
1977 557422 -4.9 1994 1595549 0.1 
1978 560925 0.6 1995 1302361 -18.4 
1979 600523 7.1 1996 1173311 -9.9 
1980 608654 1.4 1997 1263263 7.7 
1981 434829 -28.6 1998 1216851 -3.7 
1982 596936 37.3 1999 1226289 0.1 
1983 731269 22.5 2000 - - 
1984 782695 7.0 2001 1211579 - 
1985 946360 20.9 2002 1224502 1.1 
1986 947381 0.1 2003 1216039 -0.1 
1987 1061773 12.1 2004 1172743 -3.6 

 (1998المصدر: وزارل الزراعة والميا  )
 

 
 
 
 
 

 م )بالطن(1998-1971خالل الفترة من  ( : تطور انتاج محاصيل الحبوب بالمملكة7ملحق )
ذرة رفيعة  Milletدخن  wheatقمح  السنوات

Sorghum 
ذرة شامية 

Maize 
1971 41908 5624 123787 0 
1972 38954 7770 52860 718 
1973 63719 9884 27324 884 
1974 153386 11480 114981 3839 
1975 132038 10598 127866 1774 
1976 92540 16576 153414 7304 
1977 124610 12659 139031 4005 
1978 120225 12978 152064 1319 
1979 140767 14874 167130 3798 
1980 141732 8625 109341 991 
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1981 187231 7562 91317 1415 
1982 416735 5222 60911 1143 
1983 817497 7478 47090 671 
1984 1401644 4106 35131 606 
1985 2134930 4124 42885 1489 
1986 2289995 5504 43451 1455 
1987 2648773 6612 116514 3184 
1988 3267391 9454 125480 3682 
1989 3452428 10771 129435 4058 
1990 3580344 9340 170540 4257 
1991 4035497 9071 118116 4811 
1992 4123656 10495 146734 5036 
1993 3429982 11100 175167 5529 
1994 2646023 11855 185358 5765 
1995 1647956 13265 207394 6451 
1996 1200000 13522 211418 6576 
1997 1794901 13380 209219 5842 
1998 1734600 12218 199248 6566 

 هت(1427(؛ وزارل الزراعة )1998المصدر: وزارل الزراعة والميا  )
 
 

 م )بالطن(1998-1971: تطور انتاج محاصيل الحبوب بالمملكة خالل الفترة من  (7ملحق )تابع 
 اجمالي الحبوب  Sesameسمسم  Barleyشعير  السنوات

1971 8678 0 179997 
1972 9318 408 110028 
1973 11077 85 112973 
1974 15391 909 299986 
1975 16710 461 289447 
1976 12049 1713 283596 
1977 13524 1872 295701 
1978 14845 1239 302670 
1979 13122 1725 341416 
1980 5461 1736 267886 
1981 6011 1144 294680 
1982 4507 926 489444 
1983 1851 2289 876876 
1984 2157 4090 1447734 
1985 4393 2753 2190574 
1986 120519 2039 2462963 
1987 154337 5249 2934669 
1988 285439 3896 3695342 
1989 350028 3709 3950429 
1990 372022 1574 4138077 
1991 406770 1252 4575517 
1992 416647 2270 4704838 
1993 1420745 2154 5044677 
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1994 2010500 1810 4861311 
1995 793798 2025 2670889 
1996 500000 2064 1933580 
1997 315193 2184 2340719 
1998 249919 1979 2204530 

 هت(1427(؛ وزارل الزراعة )1998المصدر: وزارل الزراعة والميا  )
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  ِ  م )بالطن(1998-1971( : تطور انتاج محاصيل الخضار بالمملكة خالل الفترة من 8ملحق )  ِ 
 Eggباذنجان  Squashكوسا  Potatoesبطاطس  Tomatoesطماطم  السنوات

Plant 
1971 97530 0 5680 50763 
1972 110950 810 3963 8256 
1973 181642 422 13707 21532 
1974 201032 1526 30826 22690 
1975 301414 450 7468 39198 
1976 164850 1007 15090 20530 
1977 196596 0 33565 25315 
1978 166525 4625 22586 21271 
1979 194757 3706 35077 30261 
1980 200121 2569 35641 24685 
1981 232042 3901 40487 19959 
1982 299780 3260 41494 43459 
1983 263973 8769 39700 34256 
1984 328474 8313 43821 30990 
1985 330950 24633 42711 37071 
1986 326754 27671 45045 39425 
1987 426866 35700 61287 72815 
1988 400809 36368 59665 64751 
1989 396516 37233 52420 60164 
1990 387147 63638 57637 60076 
1991 367811 76525 64904 51429 
1992 416841 96530 62594 64552 
1993 433393 167244 67763 68472 
1994 441938 238067 69687 69860 
1995 478693 375318 77971 78164 
1996 457595 349065 79444 79281 
1997 477991 330996 78726 78876 
1998 540560 347334 75350 75668 

 (1998المصدر: وزارل الزراعة والميا  )
 
 

 م )بالطن(1998-1971( : تطور انتاج محاصيل الخضار بالمملكة خالل الفترة من 8تابع ملحق )
 Melons شمام Dry Onionبصل جاف  Carrotsجزر  Okraباميا  السنوات

1971 0 0 2240 27811 
1972 3701 3787 14566 4710 
1973 9352 1236 42940 888 
1974 19992 961 152003 53036 
1975 14842 5403 50489 26308 
1976 4630 1404 74449 9004 
1977 11623 2853 106082 23069 
1978 2618 3923 95032 16388 
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1979 6226 4085 101048 17781 
1980 9379 5444 59478 27498 
1981 4953 5034 14060 41922 
1982 6344 7114 16482 124375 
1983 11979 5056 7464 75553 
1984 10561 20256 19844 176318 
1985 18001 19546 16770 168708 
1986 17448 17380 11492 162613 
1987 31374 19453 15708 133186 
1988 32788 18084 14380 133671 
1989 31015 18375 13052 135461 
1990 29263 20040 11864 119534 
1991 42774 23178 13111 110845 
1992 42133 21729 17498 132416 
1993 46750 25051 19770 130302 
1994 49930 26804 42618 118565 
1995 55866 29992 239123 132660 
1996 54186 30061 207974 135234 
1997 57496 30327 210998 140279 
1998 41208 45634 201013 138361 

 (1998المصدر: وزارل الزراعة والميا  )
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 م )بالطن(1998-1971( : تطور وانتاج محاصيل الخضار بالمملكة خالل الفترة من 8ملحق )تابع 
 بطيخ السنوات

Water Melons 

 خيار
Cucumber 

 خضروات أخرى 
Other Vegetables 

 مجمـــوعال
1971 140345 0 338471 683000 
1972 431365 0 70890 652998 
1973 64076 0 63565 399360 
1974 120488 0 71446 674000 
1975 271416 0 167012 884000 
1976 248430 0 57616 597010 
1977 282631 0 62266 744000 
1978 140091 7331 65610 546000 
1979 215707 5865 90086 704599 
1980 332063 0 58852 755730 
1981 193352 18639 143651 718000 
1982 456512 4143 289037 1292000 
1983 446742 17653 177819 1088964 
1984 332620 25989 315814 1313000 
1985 366104 61935 356571 1443000 
1986 374246 70420 188508 1281002 
1987 420149 91381 603080 1910999 
1988 428269 93794 670119 1952698 
1989 386082 90540 673671 1894529 
1990 392399 83418 675707 1900723 
1991 379890 96070 677117 1903654 
1992 409093 110096 70064 2073546 
1993 399502 128261 695343 2181851 
1994 402623 132304 696615 2289011 
1995 450488 148734 625536 2692545 
1996 459229 146654 632255 2630978 
1997 464400 121538 608081 2599708 
1998 460320 135560 589450 2659458 

 (.1998المصدر: وزارل الزراعة والميا  )
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 م )بالطن(1998-1971بالمملكة خالل الفترة من  الفواكه(: تطور انتاج 9ملحق )
 فواكه أخرى  Grapesعنب  Citrusموالح  Datesتمور  السنوات

Other Fruit 

 اإلجمالي
Total 

1971 224278 0 0 137695 361973 
1972 187844 8359 28389 15408 240000 
1973 293014 14619 34258 13109 355000 
1974 360095 20451 28763 24291 433600 
1975 337292 30488 46047 44163 457990 
1976 256903 20597 41665 40835 360000 
1977 297423 25436 42329 23812 389000 
1978 411888 28867 55877 32868 529000 
1979 404934 31091 57375 31600 525000 
1980 342286 39721 56699 31294 470000 
1981 343856 0 60537 92657 497050 
1982 355316 8196 44118 101370 509000 
1983 406722 8674 42316 119288 577000 
1984 454400 9918 76777 116895 657990 
1985 455730 10905 80073 140205 686913 
1986 457443 11141 54510 190906 714000 
1987 502810 27378 85525 165237 780950 
1988 513613 26859 92940 184358 817770 
1989 521846 27069 97829 201948 848692 
1990 527881 28619 101218 146172 803890 
1991 528074 30917 93406 181597 833994 
1992 552493 39134 109057 198485 899169 
1993 563008 52106 120140 216136 951390 
1994 567762 59193 124420 236566 987941 
1995 589261 74924 129211 259591 1052987 
1996 617808 75631 130721 265400 1089560 
1997 649239 87493 130858 273971 1150561 
1998 648109 110775 141243 295472 1195599 

 (.1998المصدر: وزارل الزراعة والميا  )
 
 

 م خلبعا المنتجات الزراعية من وزارل الزراعة  يدمة(: اتعانات الزراعية الم10)حق لم 
 هت1422 - هت1402 الفترل

 اتجمالي
)مليون 
 ريام(

  عانة
 المواشي

 عانة 
 األسمدل
 الكيماوية

  عانة
 الحبوب

  عانة زراعة
 فسائ  النخي 

  عانة  نتا 
 العام المالي التمور

 هت1403ر1402 33.41 6.2 16.87 92.98 0.536 149.996
 هت1404ر1403 79.99 6.38 23.51 9.98 -- 119.86
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 هت1405ر1404 72.08 10.51 16.70 23.43 -- 122.720
 هت1406ر1405 59.15 7.81 -- -- -- 66.96
 هت1407ر1406 39.01 3.89 1.57 -- -- 44.47
 هت1408ر1407 55.10 6.53 6.67 -- -- 68.3
 هت1409ر1408 24.37 4.66 1.86 -- -- 30.89
 هت1410ر1409 18.80 3.84 2.39 -- -- 25.03
 هت1411ر1410 30.34 1.64 2.22 -- -- 34.2
 هت1412ر1411 27.54 3.75 4.81 -- -- 36.1
 هت1413ر1412 36.15 2.86 1.99 -- -- 41

 هت1414ر1413 25.40 4.32 7.77 -- -- 37.49
 هت1415ر1414 8.10 4.16 0.035 -- -- 12.295
 هت1416ر1415 15.91 4.08 2.88 -- -- 22.87
 هت1417ر1416 26.99 6.67 5.71 -- -- 39.37
 هت1418ر1417 28.10 5.33 4 -- -- 37.43
 هت1419ر1418 20.30 9.93 5.37 -- -- 35.60
 هت1420ر1419 28.77 6.575 10.566 -- -- 45.914
 هت1421ر1420 22.61 7.44 7.39 -- -- 37.44
 هت1422ر1421 15.594 12.726 12.559 -- -- 39.879

 اتجمالي 666.717 119.301 134.87 126.39 0.536 1047.814
 هت(. 1422هت(؛ وزارل الزراعة والميا  )1419) لمصدر: وزارل الزراعة والميا ا

 
   
 
 

لتبعا المحاصتي  واتعانتات الكليتة الميدمتة  (: مبالغ اتعانات الزراعية )بتالمليون ريتام(11) حقلم
 هت1421 -هت 1401بالمملكة خ م الفترل  لليطاح الزراعي

اتعانات  جمالي 
 األع ف  الزراعية

الشعير 
 المستورد

 اليما والشعير 
 السنوات المحلي

 هت1402ر1401 219.8 0 0 1129.2
 هت1403ر1402 655.1 0 0 1471.6
 هت1404ر1403 1766.8 0 0 1142.5
 هت1405ر1404 2774.5 0 0 1448.8
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 هت1406ر1405 2003.8 1535 267.4 1080.8
 هت1407ر1406 3239 1672.2 172.8 594

 هت1408ر1407 4036.7 2420.6 238.1 334.4
 هت1419ر1408 4828.9 5041.1 666 304.2
 هت1410ر1409 4255.5 659.5 283.2 281.6
 هت1411ر1410 5087.3 361.6 212.3 199
 هت1412ر1411 6005 115.1 210 82

 هت1413ر1412 5279.7 181.1 190 722.6
 هت1414ر1413 5269.3 368.8 211.6 282.5
 هت1415ر1414 5001.3 801.8 138.5 367.7
 هت1416ر1415 2535.9 1240.6 115.1 22.9

 هت1417ر1416 852.6 1425.2 272 336.4
 هت1418ر1417 1005 795.2 211 266.7
 هت1419ر1418 1252.7 41.2 194.1 275.5
 هت1420ر1419 1052 0 142.3 247.4
 هت1421ر1420 935 0 383.9 266.4
 المصدر: البنك الزراعي العربي السعود ،  دارل اتحصاو، التيارير السنوية لسنوات متعددل.

          
 
 
 
 


