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إن حياة اإنس ��ان مقرونة موارد اأرض وما وهبه الله سبحانه
وتعال ��ى ل ��ه من خي ��رات عليها ويعتبر اماء ش ��ريان احياة وس ��ر
البقاء بعد إرادة الله ،وبدون وجوده معظم هذه اموارد الطبيعية
س ��تزول .إن ش ��ح امياه أصب ��ح اآن موضوع ًا عامي ًا تس ��لط عليه
اأض ��واء ويش ��كل هاجس� � ًا مقلق� � ًا ف ��ي الش ��رق اأوس ��ط وينبئ
بخط ��ر ق ��ادم ،فأصبح لزام ًا علينا البحث في أساس ��ات امش ��كلة
وحلوله ��ا .وه ��ذا م ��ا ذهبنا إليه مع إش ��راقة «العدد الرابع عش ��ر
م ��ن مجلة أرض» حيث اخترنا لكم في هذا العدد موضوع «امياه
في امملكة العربية السعودية» وناقشناه من زوايا عدة ،باإضافة
إلى العديد من امواضيع واأخبار والقضايا التي س ��لطنا عليها
الضوء وتهم في مجملها القارئ وامتابع «مجلة أرض».
وأنكم أعزاءنا القراء ش ��ركاءنا في النج ��اح ونحرص دوم ًا على
تنوي ��ع طرحن ��ا ف ��ي كل عدد م ��ع التركي ��ز على أحد ف ��روع علوم
اأرض امختلفة من أجل أن مضي معكم س ��وي ًا خطو ًة بخطوة
نحو بناء معرفة ثمارها «ثقافة مجتمع».
ل ��ذا ف ��إن إتق ��ان ااختيار واالتزام ج ��اه ما يق ��رأه امتابع مجلة
أرض كانا ضرورة كي تستمر امجلة نحو تقدم الفائدة والوصول
إلى ش ��ريحة مجتمعية أكبر ،فحرصنا عل ��ى تقييم نقاط القوة
والضع ��ف ومدى وصول امجلة إلى ذائقة القارئ العام من خال
عمل ااس ��تفتاءات بعد إصدار العدد اماضي من امجلة .لتفادي
ما يعوق امسيرة نحو الهدف امأمول.
وما يهمنا في امس ��تقبل هو مد اجس ��ور للتواصل مع ش ��ريحة
كب ��رى من الق ��راء ونقل ثقافة عل ��وم اأرض امختلف ��ة إلى كافة
أطي ��اف امجتمع ،ونطمح من خال مش ��اركتكم لن ��ا في أعدادنا
القادم ��ة ف ��ي تق ��دم اممي ��ز وامبتكر ف ��ي مجاات عل ��وم اأرض
امختلفة ،لنقل هذا العلم بالصورة امبس ��طة حتى تصل للقلوب
والعقول مع ًا.
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تأتي امملكة العربية السعودية في طائع الدول امصدرة للثروات الطبيعية ما حباها الله من تكوين جيولوجي مذهل جعلها سيدة
توجها الله بوجود احرمن الشريفن ومهبط
العالم في إنتاج النفط ،حيث أنه روح هذا العصر احديث وقوام حضارته .وهي التي َ
رسالة خام اأنبياء ،لهي حافلة بامصادر التاريخية اموثقة في الطبيعة اجيولوجية التي ا تزال تؤتي اخير للناس منذ آاف
السنن .فهاجر عليها السام كانت أول من اكتشف خير هذه اأرض الطاهرة ،فقد بحثت عن اماء في صحراء مكة القاحلة لتسقي
طفلها -أبو العرب إسماعيل عليه السام -حتى أرشدها الله إلى اكتشاف ينبوع صغير ظل مدنا باماء إلى يومنا هذا ،وهي بئر
زمزم .وهو با شك خير دليل على أن هذه اأرض القاحلة أرض اجزيرة العربية قد خزنت في تكوينها وفي مدرها وحجرها كنوز ًا
عظيمة ا غنى عنها أمام متطلبات عصرنا احديث.واليوم وقد بات العالم ينظر لنا كأكبر مصدر للطاقة في العالم ،فإن القيادة
حفظها الله في امقابل وبقيادة خادم احرمن الشريفن املك سلمان بن عبد العزيز ،وولي عهده اأمن اأمير محمد بن نايف ،
وسمو ولي ولي العهد اأمير محمد بن سلمان جنبا إلى جنب مع الرؤية السعودية امباركة امزمع تنفيذ مراحلها حتى نهاية عام
 ،2030قد وضعت موضوع ااستقرار امائي للمملكة العربية السعودية من ضمن أولوياتها ،وآخذة على عاتقها مسؤولية معاجة
التهديدات امائية نتيجة اجفاف واضمحال منسوب امياه اجوفية عبر الزمن ،ما دفع بقرارات حكيمة كان أهمها إيقاف
تصدير احبوب امختلفة كالقمح نتيجة استهاكها لكثير من امياه .كما كان إنشاء عدد من السدود مؤخرا ،وإيصال امياه احاة
مدن جديدة ،وتقنن حفر ما يعرف باآبار اارتوازية خطوة جادة في معاجة هذه التهديدات الطبيعية .ولقد كانت جامعة املك
سعود ذات سبق علمي منذ افتتاح قسم اجيولوجيا بها والتابع لكلية العلوم عام 1379ه� 1959 /م ،حيث عمل القسم منذ ذلك
احن إلى تخريج الطاقات والكفاءات العلمية التي ساهمت في النشر العلمي وفي العديد من ااكتشافات العلمية بهذه الباد
ً
حاضنة علمية
امباركة .كما تأتي اجمعية السعودية لعلوم اأرض منذ إصدارها للمجلة العربية للعلوم اجيولوجية عام 2008
لأبحاث العلمية احكمة التي ينهل منها خبراء اجيولوجيا والهندسة البترولية كعلم الصخور وعلم اأحافير ،واجيوكيمياء،
واجيوفيزياء ،والهيدروجيولوجيا ،والبترول ،وامعادن والتعدين ،وعلم البراكن ،واجيولوجيا ااقتصادية ،وامخاطر الطبيعية
والبيئة ،واجيومورفولوجيا ،وااستشعار عن بعد ونظم امعلومات ،باإضافة إلى التخصصات الهندسية ذات العاقة وهي :هندسة
الزازل ،والهندسة اجيوتقنية ،واجيوديسياء ،وهندسة النفط والغاز .وأخيرا :فإنه وفي افتتاح هذا العدد امبهج من مجلة أرض
التابعة للجمعية يسعدني تقدم الشكر لكل القائمن على هذا الرافد العلمي الهام حبي هذا الكوكب ،وهي اأرض امليئة باخير
والثروات واآمال العظيمة ،والتي يحرص قادتنا حفظهم الله على دعم شعوبها بالسام وااستقرار والوئام.
عبد الله بن سعد العمري  -كاتب وأكادمي سعودي
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اأمن المائي
والغذائي
والتنمية
المستدامة
في المملكة
العربية
السعودية

أ.د .عبد العزيز بن سليمان الطرباق
جامعة املك سعود -كلية الهندسة
قسم الهندسة امدنية
يقص ��د مفه ��وم اأم ��ن امائ ��ي
امطل ��ق ه ��و الكفاي ��ة والضم ��ان للم ��وارد
امائي ��ة عب ��ر الزم ��ان وام ��كان بالكمي ��ات
وامواصف ��ات العامي ��ة .أي أن ��ه يعني تلبية
ااحتياج ��ات امائي ��ة امختلفة كم� � ًا ونوع ًا
م ��ع ضم ��ان اس ��تمرار ه ��ذه الكفاي ��ة دون
تأثي ��ر م ��ن خ ��ال حماية ااس ��تخدامات
احالية للدولة امعنية ،عاوة على تنمية
م ��وارد امي ��اه احالية .ثم يأت ��ي بعد ذلك
البح ��ث ع ��ن م ��وارد جدي ��دة س ��واء كان ��ت
تقليدي ��ة أو غي ��ر تقليدي ��ة .وازدياد اأمن
امائ ��ي ع ��ادة م ��ا يحس ��ن إمكاني ��ة اأم ��ن
الغذائ ��ي ،ولك ��ن العكس لي ��س صحيحا:
فزيادة اأمن الغذائي من خال التوس ��ع
اأفق ��ي س ��وف يخف ��ض أم ��ن القطاعات
اأخرى التي تستخدم امياه بل ويضاعف
م ��ن الضغوطات الناجمة عن امياه ،إا إذا
صاحب ذلك حسن في إدارتها.

بينم ��ا يقص ��د باأم ��ن الغذائ ��ي امطل ��ق
ه ��و إنت ��اج الغذاء داخ ��ل الدول ��ة الواحدة
م ��ا يعادل أو يفوق الطل ��ب احلي ،وهذا
امس ��توى مرادف لاكتف ��اء الذاتي الكامل
ولذل ��ك يطل ��ق علي ��ه باأم ��ن الغذائ ��ي
الذات ��ي ،واأمن الغذائي النس ��بي يقصد
به ق ��درة الدولة على توفير الس ��لع وامواد
الغذائي ��ة جزئي� � ًا م ��ن إنتاجه ��ا احل ��ي
وكلي� � ًا بتملكه بااس ��تيراد .ويع� � ّرف أيضا
بإمكانية حصول اأفراد في كل وقت على
الغ ��ذاء الكاف ��ي حي ��اة حيوي ��ة وصحية.
فيم ��ا يقصد بااكتف ��اء الذاتي إلى «قدرة
امجتم ��ع على حقي ��ق ااعتم ��اد الكامل
عل ��ى ام ��وارد ااقتصادي ��ة واإمكاني ��ات
الذاتي ��ة في إنتاج كل احتياجاته الغذائية
محلي ��ا» .فاأم ��ن امائي واأم ��ن الغذائي
قضيت ��ان عاميت ��ان تعان ��ي منهم ��ا أو على
اأقل م ��ن إحداهما ،كثير من دول العالم
الثال ��ث وذل ��ك أن كثي ��ر ًا منه ��ا تق ��ع ف ��ي
امنطقة امناخية اجافة ()Arid Zone

أو شبه اجافة ( ،)Semi-Arid Zoneما
يجعل أغلبها يعاني من مشكلة ندرة امياه
وبالتال ��ي م ��ن أزمة ف ��ي الغ ��ذاء ،وخاصة
عندما تش ��ح اأمطار في ه ��ذا اجزء من
العال ��م ويص ��اب باجف ��اف .أم ��ا ال ��دول
النامي ��ة الواقع ��ة في امناط ��ق ذات اأنهار
واأمط ��ار وامي ��اه اجوفية فه ��ي ا تعاني
م ��ن أزمة مي ��اه ،ولك ��ن بالرغم م ��ن ذلك،
فه ��ي تعاني من أزمة الغ ��ذاء ،وذلك أنها
ل ��م تتمكن م ��ن تطوي ��ر مصادره ��ا امائية
الطبيعي ��ة وحويله ��ا إل ��ى مص ��ادر مائية
اقتصادية جاهزة لاس ��تخدام الفوري ،ا
لعدم معرفتها بذلك ،وإما لقلة مقدرتها
امالية التي حتاجها للقيام ما يلزم.
بالنسبة للوضع امائي في امملكة ،فهي
تقع في منطقة جافة وصحراوية امناخ،
وا توجد بها أن�ه��ار ج��اري��ة س��وى بعض
ال��ودي��ان اموسمية ال�ت��ي ح��اول امملكة
ج��اه��دة ااس �ت �ف��ادة م��ن مياهها بإنشاء
اخ ��زان ��ات وال� �س ��دود اس�ت�خ��دام�ه��ا في
قطاعات اقتصادية مختلفة بصفة عامة،
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وف��ي ال��زراع��ة بصفة رئ�ي�س��ة .فامملكة،
وإن ك��ان��ت ا متلك م �ص��ادر م�ي��اه غير
الوديان واآب��ار اجوفية ،فقد أف��اء الله
عليها مصادر مالية تراكمت لديها من
فوائض إي��رادات النفط ،لذا فقد قامت
بتطوير مصادر مياهها امتاحة ،ما في
ذلك حلية مياه البحر اأحمر واخليج
ال�ع��رب��ي وب�ع��ض اآب� ��ار ،كما مكنت من
حفر اآبار أعماق بعيدة .إا أنها ،مرور
الزمن ،أصبحت تخشى من عدم استدامة
مياه اآبار والوديان نتيجة لشح اأمطار
في بعض اأح �ي��ان ،لدرجة ا تستطيع
معها ت�ع��وي��ض ام �ي��اه ال�ت��ي استخدمت،
ك�م��ا تخشى م��ن ت��زاي��د تكاليف حلية
ام�ي��اه وتوزيعها عبر مساحتها الكبيرة
(أكثر من  2مليون كيلو متر مربع) ،ما
أدى إلى اخشية من انخفاض مستوى
اأم��ن ام��ائ��ي .وم��ن اجانب اآخ��ر ،فإن
اأم� ��ن ال �غ��ذائ��ي ال� ��ذي ي�ع�ت�م��د أس��اس � ًا
ع�ل��ى اإن �ت��اج اح �ل��ي ،ي��زي��د م��ن تفاقم
أزم� ��ة اأم� ��ن ام ��ائ ��ي ،خ��اص��ة وأن ق�ط��اع
ال��زراع��ة ه��و اأك �ث��ر اس�ت�خ��دام� ًا للمياه
حيث يصل نصيبه منها ما يقترب من
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حوالي  %90من إجمالي استهاك امياه
ف��ي امملكة .فقد أدى التوسع ال��زراع��ي
اأف �ق��ي إل��ى زي� ��ادة اس �ت �خ��دام ام �ي��اه في
القطاع ال��زراع��ي وبصفة خ��اص��ة خال
خطة التنمية الثالثة (1985-1980م).
كما أدى التركز احصولي ف��ي مناطق
معينة إل��ى اس�ت�ن��زاف كميات كبيرة من
ام �ي��اه اج��وف �ي��ة غ�ي��ر ام �ت �ج��ددة ف��ي ظل
غياب سياسة تسعير ام��وارد امائية التي
ت �ت �س��م ب��ال��ن��درة ال �ن �س �ب �ي��ة ف ��ي ام�م�ل�ك��ة
بحكم ظروفها البيئية وامناخية .ولذا
عمدت السياسات ال��زراع�ي��ة ف��ي امملكة
إل ��ى تخفيض إن �ت��اج ال �ق �م��ح والشعير
وغيره من محاصيل اأعاف باعتبارها
اأكثر استخدام ًا للمياه ،وتعويض فاقد
إنتاجها ب��اس�ت�ي��راده م��ن اخ� ��ارج .حيث
استطاعت امملكة تطوير مصادر مياهها
ام�ت��اح��ة ،ف��ي ض��وء ق��رار مجلس ال ��وزراء
رقم  335وتاريخ 1428/11/9ه� وامتضمن
ق ��واع ��د وإج� � � ��راءات ت��رش �ي��د اس �ت �ه��اك
امياه وتنظيم استخدامها في امجاات
الزراعية والذي وجه بتوقف شراء القمح
احلي تدريجي ًا خال مدة أقصاها ثمان

س �ن��وات م �ع��دل س �ن��وي  %12.5وك��ذل��ك
توقف تصدير اخضروات التي تزرع في
اأراض��ي امكشوفة خال خمس سنوات،
ما يؤثر على مط التركيب احصولي
واس �ت �ه��اك ام��ي��اه .وك ��ان ب��إم�ك��ان�ه��ا حل
مشكلة اأم��ن الغذائي بااستيراد ،ما
جعل طبيعة كل من اأمن امائي واأمن
الغذائي في امملكة تختلف عما هي عليه
اح ��ال ف��ي دول اج �ن��وب اأخ� ��رى .وأن
حقيق التنمية امستدامة يتطلب اإدارة
القادرة على استخدام ام��وارد الطبيعية
غير امتجددة أو القابلة للنضوب مثل
امياه اجوفية وبطريقة تلبي احتياجات
اج� �ي ��ل اح ��اض ��ر دون اإخ� � ��ال بحق
اأجيال امستقبلية في تلك اموارد .ويتم
إدارة ج��ان�ب��ي ال �ع��رض وال�ط�ل��ب للمورد
الطبيعي بطريقة تعمل ع�ل��ى ترشيد
استخدامه وصيانته وتنميته ف��ي وقت
واحد .ولكن هل يكفي ذلك لكي تطمئن
امملكة على أمنها امائي والغذائي؟ أم أن
هناك بدائل أخرى أكثر كفاءة في حقيق
كليهما؟

أنشطة الجمعية

بالتعاون مع الناشر
 Springerالجمعية تقدم
دورة عن النشر العلمي
وطريقة كتابة اأبحاث المحكمة
عق ��دت اجمعية الس ��عودية لعلوم اأرض بالتعاون مع الناش ��ر
 Springerخ ��ال الفت ��رة  1437/07/27-26ه � � دورة تدريبي ��ة
لع ��دد م ��ن ط ��اب الدراس ��ات العليا ف ��ي تخص ��ص اجيولوجيا
بعنوان (النشر العلمي وطريقة كتابة اأبحاث) .قدمها الدكتور:
نبي ��ل خليف ��ي ،محرر أبحاث النش ��ر منطقة الش ��رق اأوس ��ط ب�
 Springerف ��ي مج ��ال البيئي ��ة وعل ��وم اأرض .حض ��ر الدورة
أكثر من  22طالب وفي نهاية البرنامج التدريبي قدم للمتدربن
شهادات حضور من  Springerواملف الكامل موضوع الدورة.

اجتمـاع أعضاء مجلـس إدارة الجمعية

عق ��د مجلس إدارة اجمعية الس ��عودية لعل ��وم اأرض اجتماعه
ااعتي ��ادي اأول لع ��ام  1437ه � � وذل ��ك ي ��وم ااثن ��ن امواف ��ق
1437/02/25ه� في فندق مدارم كراون .وقد م خال ااجتماع
تناول بعض القضايا وامواضيع الهامة ،ومنها مناقشة احتضان
اجمعي ��ة لبعض الفرق التطوعية ف ��ي مجال الكوارث واأزمات
وسبل تنظيم الشراكة معها ،باإضافة إلى تطوير عمل اجمعية
م ��ن خ ��ال جني ��د رؤيتها ف ��ي خدم ��ة امجتم ��ع وامتخصصن
على حد س ��واء وتفعيل الش ��راكة امجتمعية وامؤسس ��ية .كما م
اس ��تعراض التقدم الكبير للمجلة العربية للعلوم اجيولوجية
احكم ��ة دولي� � ًا والوحي ��دة عل ��ى مس ��توى ال ��دول العربي ��ة ف ��ي
تخصصه ��ا بالعل ��وم اجيولوجي ��ة وم ��ا حققته خال الس ��نوات
اأخيرة حيث بلغ عدد تنزيل اأبحاث حتى نهاية العام اماضي
أكث ��ر م ��ن  92000بح ��ث وقد وص ��ل معامل التأثي ��ر وهو مقياس
أهمي ��ة امج ��ات العلمي ��ة احكم ��ة ضم ��ن مج ��ال تخصصه ��ا
البحثي لدى امعهد العلمي للمعلومات ISIمن تومسون رويترز
بنهاية العام اماضي .1.224
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أنشطة الجمعية

مناقشة استراتيجية
التعدين في المملكة

مشاركة الجمعية
السعودية لعلوم
اأرض في لقاء ااتحاد
اأمريكي للجيوفيزياء
(2015 AGUم)

اس ��تضافت اجمعي ��ة الس ��عودية لعل ��وم
اأرض يوم اأربعاء اموافق 1437/07/20ه�
ف ��ي مقرها بكلية العلوم في جامعة املك
س ��عود وف ��د م ��ن وزارة الطاق ��ة والصناعة ش ��اركت اجمعية السعودية لعلوم اأرض
والث ��روة امعدني ��ة  -وكال ��ة ال ��وزارة للثروة مثلة في اأمن العام للجمعية اأستاذ
امعدني ��ة  -وذلك مناقش ��ة مش ��روع إعداد س ��عد بن محمد احميدان ومدير مكتب
الدراسة اإستراتيجية الشاملة للتعدين اجمعي ��ة اأس ��تاذ يوس ��ف ب ��ن عل ��ي آل
ف ��ي امملك ��ة العربي ��ة الس ��عودية م ��ع عاي ��ش وبتوجي ��ه ومتابع ��ة مباش ��رة م ��ن
امختصن في اجمعية.
رئيس اجمعية اأستاذ الدكتور عبد الله
بن محم ��د العم ��ري مؤخرا ف ��ي امعرض
حيث جرى خال اللقاء مناقشة النتائج
امصاح ��ب للق ��اء ااح ��اد اأمريك ��ي
امبدئي ��ة لدراس ��ة التقدي ��رات اأولي ��ة
للجيوفيزياء()AGU 2015الذي أقيم
احتمل ��ة للخام ��ات امعدنية ف ��ي امملكة
مدين ��ة س ��ان فرانسيس ��كو ف ��ي الوايات
العربية الس ��عودية ،واخروج بالعديد من امتح ��دة اأمريكي ��ة خ ��ال الفت ��رة -14
التوصيات التي تهم امشروع.
 2015/12/18امواف ��ق 1437/03/ 7-3ه � �
و حض ��ره أكث ��ر م ��ن  27000عال ��م بزي ��ادة
قدره ��ا  3000مخت ��ص عن الع ��ام اماضي
م ��ن كاف ��ة أنح ��اء العال ��م كم ��ا بل ��غ ع ��دد
اجه ��ات العارضةم ��ا يق ��ارب  300معرض
من جامع ��ات و ش ��ركات و جمعيات دولية
حيث مثل ��ت اجمعي ��ة معرضها جامعة
امل ��ك س ��عود امعروف ��ة بتاريخه ��ا العريق
و حاضره ��ا الزاه ��ر و ش ��عارها وهويته ��ا
اجدي ��دة وكذلك كلي ��ة العلوم كأحد أهم
كلي ��ات اجامع ��ة و أقدمه ��ا بش ��كل عام و
قس ��م اجيولوجيا و اجيوفيزياء بش ��كل
خ ��اص و ق ��د ج ��ح مع ��رض اجمعي ��ة
باس ��تقطاب العدي ��د م ��ن ال ��زوار الذي ��ن
أبدو رغبتهم بالتعاون العلمي مع جامعة
امل ��ك س ��عود حي ��ث كان جن ��اح اجمعية
الوحي ��د م ��ن امملك ��ة العربية الس ��عودية
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وم ��ن كاف ��ة ال ��دول العربي ��ة و ق ��د وزع ��ت
الهداي ��ا وامنش ��ورات وامطوي ��ات عل ��ى
حض ��ور امع ��رض اللذي ��ن بدوره ��م أب ��دوا
إعجابهم باجمعية وما تقدمة من نش ��ر
علمي وعلى رأس ��ها امجلة العربية للعلوم
اجيولوجي ��ة وه ��ي اإص ��دار الرس ��مي
الش ��هري للجمعي ��ة الس ��عودية لعل ��وم
اأرض.

أنشطة الجمعية

اجتماع أعضاء الجمعية
العمومية السنوي
عق ��دت اجمعي ��ة الس ��عودية لعل ��وم
اأرض اجتماعه ��ا الس ��نوي للجمعي ��ة
العمومي ��ة لع ��ام  1437ه � � وذل ��ك ي ��وم
الثاث ��اء امواف ��ق 1437/08/03ه � � ف ��ي
اخيم ��ة اجامعية بجامعة املك س ��عود.
حضر ااجتماع عدد من أعضاء اجمعية
والط ��اب وبعض أعضاء هيئ ��ة التدريس
وقد ب ��دأ ااجتماع بكلم ��ة رئيس مجلس
إدارة اجمعي ��ة س ��عادة اأس ��تاذ الدكتور:
عب ��د الله ب ��ن محمد العمري ،اس ��تعرض
خ ��ال الكلم ��ة أنش ��طة اجمعي ��ة له ��ذا
العام وامؤمرات القادمة التي س ��تنظمها
اجمعية في اأعوام امقبلة ،وأكد سعادته
عل ��ى أهمي ��ة حفي ��ز الطاب م ��ن خال
تكرمه ��م وااحتف ��اء به ��م حي ��ث كان ��ت
اانطاق ��ة بتك ��رم امتميزي ��ن م ��ن
ط ��اب قس ��م اجيولوجي ��ا واجيوفيزياء
بجامع ��ة امل ��ك س ��عود و أعض ��اء هيئ ��ة
التدري ��س امتقاعدي ��ن اللذي ��ن كانت لهم
إس ��هامات مباش ��رة عملي ��ة وعلمي ��ة م ��ع
اجمعية ،وأش ��ار سعادته إلى أن اجمعية
س ��تقوم س ��نوي ًا بتك ��رم امتميزي ��ن ف ��ي
اأع ��وام القادم ��ة من الطاب في أقس ��ام
اجيولوجي ��ا باجامع ��ات الس ��عودية
بالتنسيق مع أقسامهم.
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أخبارهم

تغطية

العدد  � � 236ربيع الآخر 1437ه� � � يناير 2016م

المدينة تطلق قمرً اصطناعيً من الصين لاستشعار عن بعد
تعم ��ل مدين ��ة امل ��ك عبدالعزي ��ز للعل ��وم والتقني ��ة
عل ��ى اإنه ��اء جهي ��ز مكون ��ات القم ��ر ال�س ��طناعي
ال�س ��عودي (�س ��عودي �س ��ات  )5Bام�س ��نوع حل ًي ��ا،
ا�س ��تعدادًا لإطاق ��ه عر ال�س ��اروخ الف�س ��ائي ال�س ��يني
( )Long March 2Dلدعم خدمات ال�ست�سعار عن بعد
ي امملك ��ة ،ي اإطار التعاون القائم بن امملكة وجمهورية
ال�سن ال�سعبية ي ختلف امجالت ومنها امجال العلمي
الذي ي�س ��م ا ً
أي�س ��ا اإن�ساء م�س ��روع درا�س ��ات اموروثيات.
ويع ّزز هذا التعاون الرغبة ام�س ��ركة بن قيادتي البلدين
ال�سديقن ي دفع العاقات الثنائية اإى م�ستويات اأرحب
عرت
وحويلها اإى �سراكة اإ�سراتيجية ذات اأبعاد وا�سعة ّ
عنها الزي ��ارات امتبادلة على مر ال�س ��نن ،ومنها الزيارة
التي قام بها خادم احرمن ال�س ��ريفن املك �س ��لمان بن
عبدالعزي ��ز اآل �س ��عود  -حفظ ��ه اه  -اإى ال�س ��ن عام
2014م عندم ��ا كان ول ًي ��ا للعه ��د ونائ ًب ��ا لرئي� ��س جل�س
الوزراء ووزي ًرا للدفاع ،حيث اأ�سهمت ي النهو�س م�ستوى
ال�س ��راكة بن البلدين ي ختل ��ف امجالت ،ي حن يقوم
فخام ��ة الرئي�س �س ��ي جن بين ��غ رئي�س جمهورية ال�س ��ن
ال�سعبية بالهدف ذاته خال زيارته للمملكة.
وعل ��وم الف�س ��اء والط ��ران م ��ن امج ��الت العلمي ��ة
اخ�س ��بة الت ��ي عملت مدين ��ة امل ��ك عبدالعزي ��ز للعلوم
والتقنية على ال�س ��تفادة منها وتوطن تقنياتها ي امملكة
منذ �سنوات عديدة ما يخدم خطط التنمية الوطنية ،لذا
اهتمت باإجراء الأبح ��اث التطبيقية والتعاون مع اجهات
امرموق ��ة ي هذا امجال من ختل ��ف دول العام ،لتحقق
بف�س ��ل اه تعاى ثم بف�سل �س ��باب الوطن الواعد الذين
يعمل ��ون ي امدينة عدد ًا من الإجازات املمو�س ��ة ي هذا
التخ�س�س العلمي الدقيق ،منها :اإطاق عدد من الأقمار
ال�س ��طناعية ،وت�س ��نيع عدد من الطائرات بدون طيار،
وتوفر اخدمات امتطورة لنظام ال�ست�سعار عن بعد.
وي هذا الإطار اأو�سح �ساحب ال�سمو الأمر الدكتور
تركي بن �س ��عود بن حمد رئي�س مدينة املك عبدالعزيز
للعل ��وم والتقني ��ة اأن اأوج ��ه التع ��اون بن امملكة وال�س ��ن
ت�س ��مل ج ��الت :الب ��رول والبروكيماوي ��ات ،والطاقة،
والتقنية احيوية ،وال�ستخدامات ال�سلمية للف�ساء ،مبي ًنا
�س ��موه اأنه يجري العمل على �س ��عيد مت�س ��ا ٍو ب ��ن البلدين
لتو�س ��يع هذا التعاون ب�س ��كل كبر حيث �سي�س ��مل جالت
البتكار وحا�س ��نات التقنية ،واإن�س ��اء ال�سركات ال�سغرة
وامتو�سطة ي كا البلدين.
من جهته اأفاد م�س ��اعد ام�س ��رف عل ��ى معهد بحوث
الف�س ��اء والط ��ران لل�س� �وؤون العلمية ي امدين ��ة الدكتور
بدر بن نا�سر ال�سويدان ،اأن القمر ال�سطناعي ال�سعودي
يعمل على ت�س ��نيع اأجزائه نخبة من امهند�سن من �سباب
الوط ��ن ،وذل ��ك ي معام ��ل متط ��ورة مق ��ر مدين ��ة املك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وقال  :اإن امملكة تتعاون حاليًا مع ال�س ��ن ي برنامج
اإطاق الأقمار ال�س ��طناعية ال�س ��عودية ب�سواريخ اإطاق
ف�س ��ائية �سينية ،م�سر ًا اإى اأن القمر ال�سعودي (�سعودي

�س ��ات  )5Bال ��ذي يعد القم ��ر رقم  14ي �س ��جل الأقمار
متخ�س�س ي جال ال�ست�سعار عن بعد ،بحيث
ال�سعودية ّ
�سيقدم جموعة من ال�سور الف�سائية التي متاز بدقتها
العالية.
واأ�س ��ار اإى اأن امدين ��ة �س ��تعمل بالتع ��اون مع مكتب
اماح ��ة بالأقمار ال�س ��طناعية ال�س ��يني على درا�س ��ات
علمية لتطوير اأنظمة ا�س ��تقبال وا�س ��تخدام نظام اماحة
بالأقمار ال�سطناعية ال�س ��يني (بايدو) ام�سابهة لنظام
اماح ��ة العام ��ي ( )GPSللعمل بكف ��اءة اأعلى ي امملكة
عر الأبحاث ام�سركة التي ت�سمل مراقبة النظام وتقوم
الأداء والأنظمة التكاملية.
وع ��ن طبيعة عم ��ل الأقم ��ار ال�س ��طناعية ،اأو�س ��ح
ال�س ��ويدان اأن امدينة تعمل من خالها على درا�سة كفاءة
الإ�س ��ارة بامنطق ��ة وحديد العوامل اموؤثرة على �س ��حتها
ي الغ ��اف اج ��وي والعوام ��ل اجوي ��ة ،مثل :ال�س ��حب،
والأمط ��ار ،والأتربة ي اأجواء امملكة ،اإى جانب درا�س ��ة
اآث ��ار الت�س ��وي�س عل ��ى اإ�س ��ارات اماح ��ة ،وط ��رق تفادي
تاأثرها ،واإيجاد حلول بديلة لها ،وت�ستقبل اإ�سارات القمر
ال�سطناعي عر �ستاليت خ�س�س لها ي امدينة.
وبالنظ ��ر اإى اأهمية تقنية اموروثيات ي الدرا�س ��ات
والأبحاث احيوية احديثة ،فقد برزت حاجة امملكة اإى
تدعيم هذا اجانب ي قط ��اع الزراعة والروة احيوانية
من خال تزويده بامعلومات احيوية ي جال اموروثيات
ع ��ر التع ��اون العلم ��ي مع ع ��دد م ��ن اجهات ال�س ��ينية
امتقدم ��ة ،و�س ��عت امدين ��ة اإى انته ��اج الط ��رق احديثة
القائمة عل ��ى امعلومات الوراثية ي ح�س ��ن اأنواع وجودة
الثم ��ار ومواجهة التحدي ��ات البيئية من اجفاف واملوحة
والآف ��ات والأمرا� ��س الت ��ي تفت ��ك بامحا�س ��يل الزراعية
وال ��روة احيوانية ذات الأهمية القت�س ��ادية والتاريخية
للباد.
ومن ه ��ذا امنطلق ،جهزت مدين ��ة املك عبدالعزيز
للعل ��وم والتقنية بالتعاون مع الأكادمية ال�س ��ينية للعلوم
( )CASومعه ��د بك ��ن للموروثي ��ات ( ،)BIGالبني ��ة
التحتية لدرا�س ��ات اموروثيات من خت ��ر حليل وقراءة
احم� ��س الن ��ووي وخت ��ر امعلوماتية احيوية ،اإ�س ��افة
اإى اإج ��راء بحوث م�س ��ركة ق ��ام بها باحثون �س ��عوديون
و�س ��ينيون لف ��ك ال�س ��فرة الوراثية لبع� ��س الكائنات ذات
ام ��ردود القت�س ��ادي الت ��ي تتميز به ��ا بيئ ��ة امملكة ،مثل

بع�س الأ�سناف امحلية من نخيل التمر ،والأرز اح�ساوي،
واجمل العربي ،اإ�س ��افة اإى اإجراء درا�س ��ات حيوية على
ع ��دد م ��ن اح�س ��رات والكائن ��ات الدقيق ��ة ذات التاأثر
امبا�س ��ر على البيئة والقت�س ��اد الوطني ك�سو�سة النخيل
احمراء.
بدوره اأفاد ام�سرف على معهد بحوث الأحياء والبيئة
ي امدين ��ة الدكت ��ور عبدالعزي ��ز ب ��ن مال ��ك امال ��ك ،اأن
التعاون العلمي بن امملكة وال�سن اأثمر عنه اإن�ساء البنية
التحتية الازمة لإجراء البحوث اخا�سة باموروثيات من
خال تاأ�س ��ي�س خترات حديد الت�سل�س ��ل الوراثي حيث
عكف اخراء ال�سعوديون وال�سينيون على جهيز ختر
متقدم لتحديد ت�سل�سل اموروثيات ت�سل الطاقة الإنتاجية
ل ��ه اإى ق ��راءة  50بليون قاع ��دة نيروجينية من ت�سل�س ��ل
ال�حم�س النووي.
ولفت النظر اإى اأن الباحثن وامهند�سن من امملكة
وال�سن عملوا على جهيز من�سة معلوماتية عالية الأداء
لتحلي ��ل البيانات احيوية ال�س ��خمة وامعقدة الناجة عن
الدرا�س ��ات الوراثي ��ة جهزة بنظام احو�س ��بة العنقودية
من �س ��ركة ان�س ��ر ( )INSPURال�س ��ينية ،وتبلغ طاقة
امعاجة احا�سوبية للمن�س ��ة  0.69ترا فلوب لكل ثانية
لت�س ��كل اأحد اأف�سل امن�سات امخ�س�سة لتحليل البيانات
احيوية ي منطقة ال�سرق الأو�سط.
ومكن ��ت مدين ��ة امل ��ك عبدالعزيز للعل ��وم والتقنية
م ��ن خ ��ال ه ��ذه البني ��ة التحتي ��ة امتط ��ورة م ��ن تنفي ��ذ
العديد من الدرا�س ��ات اموروثية لع ��دد من الكائنات ذات
الأهمي ��ة القت�س ��ادية والبيئي ��ة للمملك ��ة  -بح�س ��ب قول
الدكت ��ور عبدالعزيز امالك  -الذي ب ��ن اأنه من اأهم هذه
الدرا�سات  :درا�سة موروث نخيل التمر التي وفرت قاعدة
بيانات �س ��املة للركيبة اجزيئ ّية لنب ��ات نخيل التمر من
خ ��ال عم ��ل حاليل ت�سل�س ��ات احم� ��س الن ��ووي لعدد
من الأ�س ��ناف امحلية ،وا�ستك�س ��اف ت�سل�س ��ات امورّثات
الوظيفي ��ة والتع� � ّرف على وظائفه ��ا احيوي ��ة ودورها ي
ت�س ��نيع الغ ��ذاء ومقاومة اجف ��اف واملوحة وال�س ��غوط
البيئية الأخرى.
وقام فريق العمل ال�سعودي ال�سيني بدرا�سة موروث
�سو�س ��ة النخيل احمراء على ام�ستوى اجزيئي والتعرف
على الت�سل�س ��ل الوراثي للح�س ��رة الذي �سي�س ��اعد  -باإذن
اه -على تطوير اأ�س ��اليب جدي ��دة للتحكم ي خطر هذه
الآفة التي تهدد �سناعة النخيل ي امملكة.
وكان التع ��اون ال�س ��عودي ال�س ��يني ق ��د اأثم ��ر ع ��ن
تنفي ��ذ درا�س ��ة م ��وروث اجم ��ل العرب ��ي ي خت ��رات
مدينة امل ��ك عبدالعزيز للعلوم والتقني ��ة التي م خالها
ك�س ��ف الآليات امعق ��دة امت�س ��لة بتكيف اجم ��ل العربي
م ��ع البيئ ��ة ال�س ��حراوية اجاف ��ة (كالتمثي ��ل الغذائ ��ي
وامائي وال�س ��تجابة لل�س ��غط الناج عن احرارة العالية
واجف ��اف) م ��ا �س ��اهم ي تعزيز الفهم لتط ��ور اجمل
العرب ��ي وقدرت ��ه عل ��ى التكي ��ف م ��ع البيئة ال�س ��حراوية
القا�سية.
امصدر :نشرة مدينة املك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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أخبارهم

إجتماع لبحث التعاون المشترك بين
كلية علوم اأرض وإدارة الدفاع المدني
بمنطقة مكة
عق ��د س ��عادة عميد كلية عل ��وم اأرض أ.د .عمار ب ��ن عبدامنعم
أم ��ن ،يوم اأربع ��اء 1437/6/14ه� مق ��ر اإدارة العام ��ة للدفاع
امدن ��ي منطق ��ة مكة امكرمة اجتماع ًا مع اللواء س ��الم امطرفي
وبحض ��ور كبار امس ��ؤولن ف ��ي إدارة الدفاع امدن ��ي منطقة مكة
امكرم ��ة تن ��اول ااجتم ��اع إمكاني ��ة التعاون امش ��ترك من خال
امس ��اهمة في تق ��دم دورات تخصصي ��ة مكثفة في مج ��ال إدارة
اأزم ��ات والك ��وارث اأمنية والتي س ��تنظمها كلي ��ة علوم اأرض
اعتبار ًا من بداية الفصل الدراسي اأول  1438-1437ه� بالتعاون
م ��ع عم ��ادة خدم ��ة امجتم ��ع والتعلي ��م امس ��تمر بجامع ��ة املك
عبدالعزيز.

التوقيع على تجديد عقد منحة البرامج
المقدمة لكلية علوم اأرض

كلية علوم اأرض تحقق المركز اأول
في مسابقة فرسان جامعة المؤسس

ق ��ام س ��عادة عمي ��د كلي ��ة عل ��وم اأرض أ.د .عمار أم ��ن ،بحضور
س ��عادة وكي ��ل الكلية للدراس ��ات العلي ��ا والبحث العلمي س ��عادة
أ.د .منص ��ور القرن ��ي ،يوم الثاثاء امواف ��ق  1437/5/14ه� بزيارة
الش ��ركة العربية للجيوفيزياء وامس ��احة مدين ��ة الظهران بناء
على دعوة خاصة من س ��عادة الرئيس التنفيذي للش ��ركة س ��عد
امقب ��ل ،لتوقي ��ع عقد جديد منحة برام ��ج مقدمة للكلية حت
مس ��مى (تفس ��ير وحليل امقاطع الس ��يزمية) بقيمة  62مليون
ريال.

حقق ��ت كلي ��ة عل ��وم اأرض امرك ��ز اأول ف ��ي مس ��ابقة فرس ��ان
اجامع ��ة التي اختتم ��ت فعالياتها يوم الثاث ��اء 1426 /5 / 7ه�
برعاي ��ة وكي ��ل اجامعة ااس ��تاذ الدكتور عبدالل ��ه بن مصطفى
مهرج ��ي ،ومش ��اركة جمي ��ع الكلي ��ات باجامعة ونظمته ��ا إدارة
النش ��اط الطاب ��ي بالعم ��ادة ،واس ��تمرت يومن ،وذلك مس ��رح
العم ��ادة .وش ��هدت امس ��ابقة تنافس ��ا قوي� � ًا ب ��ن ط ��اب الكليات
امتأهل ��ة م ��ن دور امجموعات حيث حقق امرك ��ز اأول كلية علوم
اأرض وامركز الثاني كلية الهندسة وامركز الثالث مكرر ك ًا من
كلية احاسبات وكيلة اآداب.
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إضاءات

كلية علوم اأرض
جامعة الملك عبد العزيز

ك �ب��رن��ام��ج ل �ت��دري��ب ال�ف�ن�ي��ن ال�ع��ام�ل��ن
بامديرية العامة للثروة امعدنية على
اأع� �م ��ال ال �ف �ن �ي��ة اخ ��اص ��ة ب��اك�ت�ش��اف
اخامات والتحاليل الكيميائية والطرق
اجيوفيزيائية وال��رس��م وامساحة وك��ان
ت��اب �ع � ًا م��رك��ز اج �ي��ول��وج �ي��ا التطبيقية
بوكالة وزارة البترول وال�ث��روة امعدنية.
وف��ي عام 1394ه� أضيف ال �ت��دري��ب في
مجال اجيولوجيا ال �ه �ن��دس �ي��ة .وف��ي
عام 1395ه� أحق امركز بجامعة املك
عبد العزيز حت اسم معهد اجيولوجيا
التطبيقية.

تعتبر كلية علوم اأرض أقدم امؤسسات
التعليمية ف��ي مجال ال��دراس��ات العليا
في العلوم التطبيقية بامملكة العربية
السعودية منذ تأسست في 1390ه� حت
مسمى م��رك��ز اجيولوجيا التطبيقية
التابع ل��وزارة البترول وال�ث��روة امعدنية
 .وك� ��ان ال� �ه ��دف م ��ن إن� �ش ��اء ام ��رك ��ز في
ذل��ك ال��وق��ت ه��و ت��دري��ب اجيولوجين وف � � ��ي ع� � � � ��ام 1398ه� � � � � � م دم � � ��ج ق �س��م
ال�س�ع��ودي��ن ف��ي م �ج��اات اجيولوجيا اج�ي��ول��وج�ي��ا بكلية العلوم باجامعة
احقلية للبحث عن الثروة امعدنية من ( تأسس ف��ي ع���ام 1393ه�� � ) م��ع امعهد
خال تأهيلهم لدرجات الدبلوم العالي  .ه ��ذا وق ��د ش �ه��دت برامج كلية ع�ل��وم
واماجستير .وفي ع���ام  1392ه� أضيف اأرض العديد م��ن ال �ت �ط��ورات فكانت
التدريب في مجال جيولوجيا امياه .في م��ن أسبق كليات اجامعات ف��ي امملكة
في إضافة برامج اماجستير و الدكتوراه
عام  1393ه� أنشئ قسم التدريب الفني
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وترسخت فيها امدراس البحثية العلمية
وأصبحت حظى مكانة دولية مرموقة.
وت� �ن� �ف ��رد ك� �ل� �ي ��ة ع � �ل� ��وم اأرض ب��ن
جامعات امملكة وعلى مستوى العالم
العربي كله منح درج��ة البكالوريوس
ف��ي اجيولوجيا التطبيقية ف��ي عدة
م �ج��اات ل �ت��واك��ب ال �ط �ف��رة اإم��ائ �ي��ة
امباركة التي ش �ه��دت �ه��ا ام �م �ل �ك��ة في
احقبة اأخ �ي��رة ولتسهم ف��ي حقيق
طموحات امجتمع السعودي في امعرفة
والتقدم وذلك بإعداد الطاقات البشرية
امؤهلة والقادرة على استغال الثروات
الطبيعية التي أودعها الله هذه اأرض
 .وم�س��اي��رة للتطور وال�ت�ق��دم العلمي
ف ��ي م� �ج ��اات ع��ل��وم اأرض ون�ت�ي�ج��ة
للدراسات وااستطاعات التي أجريت
بشأنها فقد م في عام1407ه� إجراء
تطوير شامل ف��ي ب��رام��ج الكلية ولكي
ت��ت��اءم ه ��ذه ال �ب��رام��ج م��ع متطلبات
خطط التنمية في امملكة وتستجيب
ل��اح�ت�ي��اج��ات العلمية وال�ت�ق�ن�ي��ة في
ام��ؤس�س��ات والهيئات امشتغلة بتنمية
ام� ��وارد الطبيعية م��ن ب �ت��رول وم�ع��ادن
ومياه باطنية وقد صاحب هذا التطوير
تغيير ف��ي البناء الهيكلي بدمج بعض
اأقسام لتقدم تخصصات أكثر شمولية
ومائمة مع ااحتياج الفعلي للخطط
التنموية وقد أعتمد هذا الهيكل البنائي
م��ع البرامج ال��دراس�ي��ة ام�ط��ورة م��ن قبل
امجلس اأعلى للجامعة ( جلسة ، 39
رقم  2في 1407/5/4ه � � ) وبذلك تتكون
الكلية من ستة أقسام  :منح جميعها
درج� ��ات ال �ب �ك��ال��وري��وس و ام��اج�س�ت�ي��ر و
الدكتوراه:
•قسم•الثروة•المعدنية•والصخور:

ي �ق��وم ال�ق�س��م ب�ت�ق��دم وت�ن�م�ي��ة ام�ع��رف��ة
ال �ن �ظ��ري��ة وال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة ام�خ�ت�ل�ف��ة في
مجاات الصخور والثروات امعدنية وعمل
ال��دراس��ات واأبحاث اخاصة باخامات
امعدنية وكيفية تقييمها وطرق تعدينها
عند ثبوت جدواها ااقتصادية .كما تقوم
معامل القسم بإجراء التحاليل امختلفة
ودراسة العينات الصخرية.

إضاءات

وكذلك استخدام تقنية نظم امعلومات
•قسم•جيولوجيا•المياه:
يهدف القسم إلى تزويد طابه بامعرفة امكانية إنتاج اخرائط امختلفة.
اخ��اص��ة ب��ام �ي��اه ال�ب��اط�ن�ي��ة ،وجمعها،
•قسم•الجيوفيزياء:
ونوعيتها وتأثرها بالصخور احاوية لها،
ودراسة طرق البحث والتنقيب عن امياه يهدف القسم إلى تزويد الطاب بامعارف
الباطنية ،وتنمية مصادر امياه الباطنية اج �ي��وف �ي��زي��ائ �ي��ة م ��ن ح �ي��ث اخ� ��واص
الفيزيائية لأرض ،ومواردها ،واحركات
في امملكة العربية السعودية.
التكوينية ،وط��رق التنقيب عن الثروات
امعدنية والبترول وامياه الباطنية ،ودراسة
•قسم•الجيولوجيا•الهندسية•والبيئية•:
ي� �ه ��دف ال��ق��س��م إل � ��ى ت� �ق ��دم ام� �ع ��ارف اأخ�ط��ار الزلزالية وإع�ط��اء التفاصيل
اأس� ��اس � �ي� ��ة ل� �ل� �ط ��ال ��ب ع� ��ن اخ� � ��واص ال �ت �ح��ت س�ط�ح�ي��ة ،وت�ط�ب�ي��ق اس �ت �خ��دام
اجيولوجية الهندسية للصخور والتربة احاسب اآلي في اجيوفيزياء.
والركام وكذلك الفحص مواقع اإنشاءات وق ��د شهدت كلية ع �ل��وم اأرض خ � ��ال
اأرضية ،وتقدم امعارف التطبيقية عن تطبيقها ل�ل�خ�ط��ة ال��دراس �ي��ة عمليات
م ��دى ام��ائ �م��ة اج �ي��ول��وج �ي��ة ل��أع�م��ال تطويرية م �ح��دودة ت��رك��زت على إدخ��ال
اإن��ش��ائ��ي��ة ،وك �ي �ف �ي��ة ت �ق��دي��ر ام �خ��اط��ر عناصر مستحدثه في احتوى العلمي
اجيولوجية والبيئية .كما يقدم القسم وام��ع��م��ل��ي ح� �ت ��وى ام� � �ق � ��ررات ون� �ظ ��ر ًا
العلوم اأساسية فيما يتعلق بالتفاعل ان �ق �ض��اء أك �ث��ر م��ن ع�ش��ر س �ن��وات على
بن اإنسان والبيئة الطبيعية احيطة اخ�ط��ة ال��دراس�ي��ة وان ح��دي��ث وتطوير
من صخور وتربة وم��اء ودراس��ة اأنظمة ام�ن�ه��ج ال��دراس��ي م��ن ح��ن آخ��ر يعتبر
ح�ج��ر ال��زاوي��ة ف��ي العملية التعليمية
واللوائح البيئية احلية والعامية.
فقد رأت الكلية مراجعة مناهج مرحلة
البكالوريوس وتطويرها م��ا يتفق مع
•قسم•جيولوجيا•البترول•والترسبات:
يق ��وم القس ��م بتدري ��س اجوان ��ب ااح �ت �ي��اج��ات ال�ف�ع�ل�ي��ة ل �س��وق ال�ع�م��ل
النظري ��ة والتطبيقي ��ة امتعلق ��ة بطريقة والتركيز على التدريب احقلي اميداني
تكوي ��ن وجم ��ع البت ��رول ،وط ��رق تنقيبه مع تأهيل الطاب بخلفية قوية في كل
واستكش ��افه وااس ��تفادة من ��ه ،وتطوي ��ر من العلوم اأساسية واإنسانية وكذلك
التقني ��ات ،واس ��تخدام احاس ��ب ف ��ي في العلوم امساندة .
جيولوجي ��ا البت ��رول ،وكذل ��ك يخت ��ص تتركز أهداف الكلية وسياستها التعليمية
القس ��م بتق ��دم امعرف ��ة الش ��املة ع ��ن فيما يلي:
الصخ ��ور الرس ��وبية وأنواعه ��ا وتصنيفها
•إع� � ��داد ال � �ك� ��وادر ام �ت �خ �ص �ص��ة ف��ي
وبيئات الترسيب ،ودراسة البقايا النباتية
مجاات علوم اأرض على مستويات
واحيواني ��ة (اأحافي ��ر) احفوظ ��ة ف ��ي
البكالوريوس واماجستير والدكتوراه
الصخور الرسوبية وطرق تصنيفها.
وكذلك إعداد الفنين امتخصصن
في أفرع علوم اأرض امختلفة على
•قسم•الجيولوجيا•البنائية•وااستشعار•عن•
مستوى الدبلوم الفني.
بعد:
•اإسهام في تنمية امعارف وامعلومات
يقوم القسم بدراسة التراكيب البنائية
لدى العاملن بالوزارات وامؤسسات
للوحدات الصخرية ،وحديد أبعادها،
امختلفة ف��ي ام �ج��ال اجيولوجي
وح �ل �ي��ل اج��اه �ه��ا ،ودرج � ��ات ت�ش��وه�ه��ا،
واستنباط مسبباتها ،وعمل امسوحات
ب��ام�م�ل�ك��ة ل��رف��ع ام �س �ت��وى العلمي
اخ��اص��ة ،وإع � ��داد اخ��رائ��ط ال�ب�ن��ائ�ي��ة،
وال �ت �ط �ب �ي �ق��ي ف ��ي م� �ج ��اات ع �ل��وم
وكذلك حليل ومعاجة الصور املتقطة
اأرض وتزويدهم ما يستحدث من
م��ن اأق �م��ار الصناعية أغ ��راض امسح
تقدم علمي وتكنولوجي عن طريق
اجيولوجي ،وإعداد اخرائط اإقليمية،

عمل الدورات التدريبية امتخصصة
وعقد الندوات العلمية وعلى سبيل
امثال ا احصر عقد دورة مدرسي
علوم اجيولوجيا بامدارس الثانوية
ودورة ال �ك��وارث الطبيعية لضباط
الدفاع امدني في رحاب الكلية.
•ال� �ق� �ي ��ام ب ��ال� �ب� �ح ��وث اأك ��ادم� �ي ��ة
والتطبيقية بهدف تطوير وتنمية
ام �ع �ل��وم��ات ف��ي أف ��رع ع �ل��وم اأرض
ام �خ �ت �ل �ف��ة وخ ��اص ��ة ف �ي �م��ا يتعلق
بتنمية م �ص��ادر ال �ث��روة الطبيعية
م��ن م�ع��ادن وب�ت��رول وم�ي��اه بامملكة
وت� �ق���دم ااس � �ت � �ش� ��ارات ال�ع�ل�م�ي��ة
وال �ف �ن �ي��ة ل� �ل ��وزارات ام�خ�ت�ل�ف��ة ذات
العاقة.
• ام �ش��ارك��ة م��ع ام �ج �ت �م��ع ف��ي نشر
الوعي العلمي الصحيح عن علوم
اأرض ل� ��دى اأف� � ��راد وخ �ص��وص��ا
فيما يتعلق باحافظة على البيئة
وال��ث��روات الوطنية ال�ك�ب��رى وذل��ك
عن طريق امساهمة في حل امشاكل
اج �ي��ول��وج �ي��ة ام�ت�ع�ل�ق��ة ب��ام�ش��اري��ع
الهندسية وال�ت�ع��دي�ن�ي��ة وام�خ��اط��ر
اجيولوجية أو عن طريق ال��دورات
العامة لغير امتخصصن في مجال
علوم اأرض.
•ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ت �ش �ج �ي��ع وت �ن �م �ي��ة
وتطوير اجهود امبذولة في مجال

التعريب لعلوم اأرض عن طريق
الترجمة للكتب العامية وتشجيع
التأليف في مجاات علوم اأرض
اختلفة.

وهناك العديد من امعامل العلمية في
امجاات التخصصية امتنوعة:
•م �ع��ام��ل ال �ت �ح��ال �ي��ل ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة
للصخور وامعادن وتشمل التحليل
الكيميائي ال��رط��ب ،تفلور اأشعة
السينية ،تقنيةالبازما ،التحليل
باامتصاص الذري
•معمل التحاليل الدقيقة للمعادن
باستخدام جهاز امسبار اإلكتروني.
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•معمل مطياف الكتلة لتحليل النظائر امستقرة.
•معمل حيود اأشعة السينية.
•معمل دراسة امكتنفات السائلة.
•معمل للدراسات البتروجرافيةوالتصوير.
•معمل مجهريات اخامات.
•معمل فصل امعادن بالطرق امختلفة.
•ورشة قطع الصخور وإعداد القطاعات.

الصخري ��ة مجاات عل ��وم اأرض امتعددة وخاصة علم الصخور
وامع ��ادن ااقتصادية ويحتوي على أنواع وأماكن تواجد الثروات
الطبيعي ��ة بامملك ��ة م ��ا يس ��اعد الطالب والباحث في تس ��هيل
مهمت ��ه العلمي ��ة .كما أنه يش ��ارك في امع ��ارض وامؤمرات التي
تق ��ام داخل وخ ��ارج اجامعة .ويؤدي امتحف دور ًا هام ًا وبارز ًا في
نش ��ر الثقافة اجيولوجي ��ة حيث يتوافد عليه ال ��زوار من داخل
امملك ��ة وخارجه ��ا .ويت ��م من خال الورش ��ة املحق ��ة بامتحف
إع ��داد عين ��ات صخري ��ة ومعدنية قابل ��ة للتوزيع عل ��ى اجهات
والهيئات وامدارس واجامعات من خال اخدمات التي تقدمها
الكلي ��ة خدم ��ة امجتم ��ع ،وأيضا م ��زود ًا ردهات وم ��رات الكلية
بعينات موذجية للصخور بأنواعها موجودة بشكل جيد ومرتبة
داخل دواليب عرض .وملحق بامتحف غرفة الوسائل التعليمية
والع ��رض امجهزة بأجه ��زة العرض الس ��ينمائي والفيديو والتي
تقوم بع ��رض اأف ��ام العلمي ��ة والتعليمية للط ��اب والزائرين
عاوة على تسهيات التصوير والعرض الرقمي.
•وحدة•التجهيز•الحقلي:

تتمي ��ز البرام ��ج الدراس ��ية بالكلي ��ة بالنواح ��ي التطبيقي ��ة
والعلمي ��ة حي ��ث يتدرب الطالب ف ��ي خال دراس ��ته على العمل
احقل ��ي وذل ��ك من خ ��ال رحات حقلي ��ة للعديد م ��ن امناطق

صور من امعامل العلمية في الكلية
••••المتحف•الجيولوجي:

م ��ن امعال ��م العلمي ��ة الافت ��ة للنظ ��ر ،امتح ��ف اجيولوج ��ي
وال ��ذي امت ��د عل ��ى مس ��احة 400م 2بال ��دور اأرضي ف ��ي جنوب
امبن ��ى الرئيس ��ي لكلية علوم اأرض رق ��م  ،55يحتوي على آاف
العين ��ات والش ��رائح واخرائط والص ��ور الفوتوغرافية والنماذج
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بامملك ��ة حت ��ى يتس ��لح الطال ��ب من خاله ��ا باخب ��رة العلمية
الازم ��ة ،ونظ ��ر ًا لطبيعة العم ��ل اجيولوجي وم ��ا ينفرد به من
سمات خاصة فقد أنشئت إدارة التدريب احقلي والتجهيز التي
تعنى بامهام التالية:

د) قسم امستودعات وينقسم إلى:

 - 1مستودع الرحات :ويقوم هذا امستودع بدور هام في جهيز
اأدوات وامهمات الازمة للرحات احقلية التي يقوم بها طلبة
وأس ��اتذة الكلية على مدار العام ،وقد زود امس ��تودع بالعديد من
 -1يجه ��ز م ��ا يتطلبه العمل احقلي بصفة عامة والتي تش ��مل هذه اأغراض حتى أصبح مستكما جميع امهمات.
وس ��ائط النق ��ل بجمي ��ع أنواعه ��ا واأعي ��ان الازم ��ة للرح ��ات
س ��واء رحات حقلية تخص امناهج الدراس ��ية أو أبحاث أعضاء  -2مس ��تودع لقط ��ع غي ��ار الس ��يارات :وق ��د أنش ��ئ هذا امس ��تودع
لتس ��هيل عملية اإصاحات الازمة لس ��يارات الكلي ��ة ،وتوفيرا
هيئة التدريس.
للوقت واجهد الذي يبذل في الش ��راء امفرق ،وقد م وضع هذا
 -2يرت ��ب الرح ��ات احقلي ��ة خ ��ال الع ��ام الدراس ��ي والفصل امستودع بالقرب من ورشة ميكانيكا السيارات.
الصيفي للكلية والكليات اأخرى ،ويضم اأقسام التالية:
 - 3مستودع اأجهزة الفنية :نظر ًا أن الكلية حتوي على عدد
أ) قس ��م احرك ��ة :وتض ��م نخب ��ة مت ��ازة م ��ن الس ��ائقن امه ��رة كبير من اأجهزة الفنية ،فقد أنش ��ئ هذا امس ��تودع منذ إنش ��اءه
امعروف ��ن بخبراتهم بالطرقات والقدرة على حمل مهام العمل الكلية حصر هذه اأجهزة وتتبعها باأقسام امختلفة بالكلية.
احقلي في ظروف صعبة.
•أجهزة•ولوازم•الرحات•الحقلية:

ب) قس ��م الصيانة :وتتطلب الرح ��ات اجيولوجية العديد من
جزء أساس ��ي جمي ��ع طاب كلية
السيارات والتي يجب أن تكون بحالة فنية جيدة ويقوم على هذا الرح ��ات اجيولوجي ��ة مثل ً
العمل منسوبي الكلية من امهندسن وامهنين ذوي الكفاءة في عل ��وم اأرض وه ��ذه اأجه ��زة مث ��ل ج ��زء م ��ن ل ��وازم الرحات
احقلية باإضافة إلى اإسعافات اأولية في الرحات احقلية
مجاات الصيانة واإصاح اميكانيكي والكهربائي والسمكرة.
الكبي ��رة حي ��ث يراف ��ق الرحل ��ة اميدانية عي ��ادة طبي ��ة متحركة
ج) قس ��م النج ��ارة :وه ��ي التي تش ��ارك ف ��ي التجهي ��زات الازمة ويوج ��د به ��ا طبيب لتق ��دم امش ��ورة خال24س ��اعة ويوجد بها
للرح ��ات اجيولوجية وجهيز صنادي ��ق العينات وصيانة أثاث جميع اأدوية لأمراض الش ��ائعة وكذلك أمصال لعاج لسعات
الفصول الدراس ��ية وامعامل وقاعة احاضرات ووسائل اإيضاح الثعابن ولدغات العقارب في حال حدوثها (ا سمح الله).
والتدريب.
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المياه في المملكة
العربية السعودية
وطرق الحفاظ عليها
د .حسن جابر الفيفي
رئيس قسم اجيولوجيا واجيوفيزياء –جامعة املك سعود
قال الله س ��بحانه وتعالى في محكم التنزي ��ل « َو َج َع ملنَا ِمنَ امم َاءِ
ُك ّ َل شَ � م�يءٍ َح ٍ ّي « فاماء هو نعمة من الله كبرى وهو عصب احياة
وش ��ريانها وعليه تقوم احياة وتس ��تمر إل ��ى أن يرث الله اأرض
ومن عليها.
ولق ��د ش ��هدت امملك ��ة العربي ��ة الس ��عودية من ��ذ نش ��أتها تطو ًرا
ً
ملحوظ ��ا وقفزت قفزات س ��ريعة في كل ميادي ��ن التنمية ف�اقت
كل التوقعات ومع اتس ��اع امدن وحسن مستوى امعيشة والزيادة
الس ��كانية والطلب امتزايد على امياه وتعدد أوج�ه اس�تخداماته
نتيجة لهذا التطور وتلك التنمية ما س ��بب فجوة بن العرض
والطلب في توفير بعض اخ�دمات العامة.
وحيث أن امياه هي القاعدة اأساسية التي تعتمد عليها امسيرة
هاجسا يشغل بال الكثير من الدول سواء
التنموية فإنها تشكل
ً
الدول الغني ��ة مواردها امائية أو الفقيرة منها ،ويكون الهاجس
أكبرف ��ي ال�دول الت� ��ي تتمي�ز بظروف مناخية صحراوية قاس ��ية
تفتق ��ر إل ��ى ام ��وارد امائي ��ة الطبيعي ��ة مث ��ل اأنه ��ار والبحيرات
العذبة وندرة اأمطار وقلة امخزون اجوفي من امياه.
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يوما بعد يوم تتطلب اس ��تمرارية
فالكثاف ��ة الس ��كانية امتزاي�دة ً
توفير امياه مقابلة ااحتياجات امتزايدة ومن أهمها توفير امياه
الصاح ��ة لاس ��تخدام اآدم ��ي وتأمن الغ ��ذاء واحافظة على
بيئة سليمة.
واس ��تمرار عجل ��ة التنمي ��ة ي ��ؤدي إلى زي ��ادة الطلب عل ��ى امياه
وبالتال ��ي اخت ��ال في امي ��زان امائي وب ��روز التس ��اؤات الكثيرة
ع ��ن مس ��تقبل امياه في بلد صحراوي مث� ��ل امملكة إذا لم تتخذ
ااحتياطات الازمة موازنة العرض والطلب على امياه ومواجهة
كل التح�ديات التي قد تصادف احد من استخدامات امياه غير
امتجددة.
ومصادر امياه في امملكة العربية الس ��عودية تقس ��م إلى قسمن
رئيسن:
القسم اأول :يضم ما يعرف باموارد الطبيعية وهي تشمل امياه
السطحية وامياه اجوفية.
القس ��م الثاني :فيش ��مل اموارد الصناعية آو م ��ا يعرف مصادر
امي ��اه الغي ��ر تقليدي ��ة وتش ��مل مياه الص ��رف الزراع ��ي امعاجة
ومياه الصرف الصحي امعاجة ومياه التحلية.
 -1المياه•السطحية:
امياه الس ��طحية مثل امياه التي تس ��يل في الش ��عاب واأودية
بع ��د هط ��ول اأمطار ومياه العي ��ون والينابي ��ع الطبيعية وامياه
التي يتم احتجازها خلف السدود حيث تقدر الكمية التي مكن
اس ��تغالها م ��ن ه ��ذه امصادر بحوال ��ي  2500ملي ��ون متر مكعب
ومكن استغال هذه امياه في الزراعة في الوديان وقرب السدود
كما مكن اس ��تغالها لتغذية امياه اجوفية إضافة إلى إمكانية
إيصالها عبر الش ��بكات إلى امدن لغرض استخدامها في الشرب
واأغراض امنزلية وخافه.
ويختلف امعدل الس ��نوي لهطول اأمطار من منطقة أخرى
ف ��ي امملك ��ة ،فبينما ا تتعدى ف ��ي الربع اخالي  50م ،و 80م
في الشمال والشرق و 100م في الوسط ،جدها تصل إلى 600
م ف ��ي الع ��ام في امنطقة اجنوبية الغربية من امملكة حيث أن
حوال ��ي  %60م ��ن مجموع الس ��يول ف ��ي امملكة تتواج ��د في هذه
امنطقة التي ا تتجاوز  %10من مساحة امملكة ،شكل ( )1ويقدر
امتوسط السنوي العام للمملكة بن  100و 110م في العام.
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شكل ( :)1خريطة معدل تساقط اأمطار السنوي على مختلف مناطق امملكة
أم ��ا مع ��دل الس ��يول ف ��ي منطقة س ��احل
البح ��ر اأحم ��ر فه ��و تقريب� � ًا  40مل ��م
مكعب/ثاني ��ة ويقل ذل ��ك حتى يصل إلى
 1مل ��م مكعب/ثاني ��ة ح ��ول مدين ��ة جدة.
وتق ��در امياه امتجددة التي تغذي رواس ��ب
اأودية ومنكش ��فات الطبقات التي مكن
اس ��تغالها بحوال ��ي ( )2200ملي ��ون متر
مكع ��ب في كافة أرجاء امملكة ،إضافة إلى
وج ��ود ما يق ��ارب  5000مليون متر مكعب
من امياه امتجددة التي مكن استخدامها
مباش ��رة من الس ��يول أغ ��راض الري في
منطقة الدرع العربي سنو ًيا.
هام ��ا
تش ��كل امي ��اه الس ��طحية م � ً
�وردا ً
للزراع ��ة التقليدي ��ة وبع ��ض التجمع ��ات
الس ��كانية ف ��ي الق ��رى الصغي ��رة ،ومث ��ل
امي ��اه الس ��طحية امتج ��ددة أكث ��ر م ��ن
ثل ��ث كمي ��ات امي ��اه امس ��تخدمة لكاف ��ة
اأغ ��راض عل ��ى مس ��توى امملك ��ة.
ولع ��ل أهم امش ��اريع التنموي ��ة في مجال
امي ��اه ه ��ي تل ��ك امتعلقة بالس ��دود ،حيث
قام ��ت وزارة البيئ ��ة وامي ��اه والزراع ��ة ف ��ي
الس ��نوات اماضية بالعديد من امشروعات
لبن ��اء مجموعة من الس ��دود في مختلف
مناط ��ق ومحافظ ��ات امملك ��ة لرفع طاقة
امملكة م ��ن مخزون امياه .وم ��ن هنا يبرز
الدور امهم للس ��دود التي م إنش ��اؤها في

امملك ��ة وأغراضه ��ا وأنواعه ��ا وطاقاته ��ا
التخزيني ��ة وتكاليفه ��ا امالية حيث بينت
الوزارة أنه منذ عهد امؤسس جالة املك
عب ��د العزي ��ز بن عب ��د الرحمن آل س ��عود
طي ��ب الله ث ��راه -اهتمت الدول ��ة بامياه،ووضع ��ت اخط ��ط والدراس ��ات والبرامج
لتوفيره ��ا وتنمي ��ة مصادره ��ا واحافظة
عليه ��ا وترش ��يدها إدراك ًا منه ��ا بأهمي ��ة
ه ��ذه الث ��روة الغالي ��ة ،وتدعي ��م مصادرها
م ��ن ام ��وارد امتاح ��ة ،وم ��ن ه ��ذه امص ��ادر
مي ��اه اأمط ��ار والس ��يول اموس ��مية التي
ج ��ري لفترات محددة وق ��د ركزت الدولة
على ااس ��تفادة م ��ن مياه اأمط ��ار لعدة
أهداف أساسية والتي من أجلها م إقامة
الس ��دود ف ��ي امملك ��ة ومن أهمه ��ا :تأمن
مي ��اه الش ��رب لبع ��ض امناطق م ��ن خال
محط ��ات التنقي ��ة امقامة على الس ��دود،
وكذلك اس ��تخدام هذه امياه احجوزة في
بحي ��رة الس ��د من أجل تأم ��ن مياه الري
لأغ ��راض الزراعي ��ة  ،أيض� � ًا العم ��ل على
حماي ��ة امدن والقرى من أخطار الس ��يول
والفيضان ��ات وذل ��ك م ��ن أج ��ل احف ��اظ
على أرواح ومتلكات امواطنن ،باإضافة
إل ��ى تعويض امي ��اه اجوفية ف ��ي منطقة
الس ��د وتوفي ��ر امي ��اه لآب ��ار ف ��ي امناط ��ق
خلف السدود .ونظر ًا اختاف تضاريس

امملك ��ة وحج ��م اأودي ��ة فيه ��ا فق ��د م
تنفيذ عدة أنواع من الس ��دود من الناحية
اإنش ��ائية تبع ًا للدراسات الفنية لتتاءم
مع طبيعة وتضاري ��س الوادي امقام عليه
الس ��د وتنحص ��ر أن ��واع الس ��دود امقام ��ة
ف ��ي امملك ��ة بأربع ��ة أن ��واع ه ��ي :الس ��دود
اخرسانية ش ��كل ( ،)2الس ��دود اجوفية،
الس ��دود الترابي ��ة ،الس ��دود الركامي ��ة.
ويبل ��غ مجم ��وع ع ��دد الس ��دود امنفذة في
امملك ��ة  430س ��د ًا موزع ��ة عل ��ى بع ��ض
مناطق امملكة تتجاوز سعتها التخزينية
 2ملي ��ار مت ��ر مكع ��ب ،وياح ��ظ أن ع ��دد
الس ��دود خ ��ال العقدي ��ن اماضي ��ن ق ��د
تضاعف ��ت إل ��ى أكثر م ��ا كان ��ت عليه في
اماضي به ��دف احافظة عل ��ى كمية أكبر
من مي ��اه اأمطار التي تذهب س ��دى إلى
البحر.

شكل ( :)2سد وادي بيش في جازان
 -2المياه•الجوفية:
مص ��ادر امي ��اه اجوفي ��ة مثل امي ��اه التي
تتواج ��د ح ��ت س ��طح اأرض ،وحمله ��ا
طبق ��ات (تكوين ��ات) جيولوجي ��ة تختلف
في نوعيتها ومكوناته ��ا الصخرية وأيض ًا
أعماقها كما تختلف أيض ًا في امتداداتها
الس ��طحية وح ��ت الس ��طحية إضاف ��ة
إل ��ى ذل ��ك ف ��إن ه ��ذه الطبق ��ات تختل ��ف
ع ��ن بعضها ف ��ي كمية امي ��اه الذي حمله
ونوعيت ��ه وأيض ��ا عمق امي ��اه امتواجد عن
سطح اأرض .وهذه الطبقات أما أن تكون
طبقات حاملة مياه جوفية س ��طحية غير
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عميق ��ة وتوجد ف ��ي منكش ��فات الطبقات
امائي ��ة أو م ��ا يعرف علمي� � ًا باأجزاء غير
احص ��ورة والن ��وع الثاني ه ��و الطبقات
احامل ��ة مي ��اه جوفي ��ة عميق ��ة ا تتأث ��ر
مباش ��رة مي ��اه اأمط ��ار وق ��د تتغ ��ذى
بطريقة غير مباش ��رة من خال الطبقات
والس ��ريان اجانب ��ي للمي ��اه اجوفي ��ة
وه ��ذه تتواجد في اأج ��زاء احصورة من
الطبق ��ات امائي ��ة وتعرف امي ��اه امتواجدة
فيه ��ا باس ��م امياه اأحف ��وري وفي امملكة
العربي ��ة الس ��عودية تعتم ��د امش ��اريع
الزراعة بش ��كل كبي ��ر ومتزايد عل ��ى امياه
الغير قابلة للتجديد.
 -3مياه•البحر•المحاة:
إن طبيع ��ة امي ��اه اح ��اة وخصائصه ��ا ا
تضاه ��ي مام ��ا طبيعة وخصائ ��ص امياه
الطبيعي ��ة العذب ��ة ،إا انه بس ��بب ندرتها
ف ��ي الدول ��ة ،يت ��م ااعتم ��اد عل ��ى امي ��اه
اح ��اة ،بنس ��بة كبيرة ،اس ��يما أغراض
الش ��رب وااس ��تخدام امنزل ��ي والصناعي
والتج ��اري .حيث تق ��وم امؤسس ��ة العامة
لتحلي ��ه امي ��اه اماح ��ة بإنت ��اج أكث ��ر م ��ن
ملي ��ار متر مكعب في الس ��نة إمداد عدد
م ��ن امدن ف ��ي امملكة العربية الس ��عودية
منه ��ا م ��ا يق ��ع عل ��ى س ��واحل البح ��ار
احيط ��ة بامملك ��ة مث ��ل ج ��ده والدم ��ام
واجبيل وينبع وغيرها ومنها ما يقع في
وسط الباد مثل الرياض ومدن القصيم
وغيرها.

شكل ( :)3خريطة للمتكونات احاملة للمياه في امملكة العربية السعودية
كمية مناس ��بة من امياه يعاد استخدامها النط ��اق احل ��ي وش ��أنها ش ��أن الطبقات
في مزارع امناطق امختلفة.
اأخ ��رى حي ��ث تختل ��ف ف ��ي خصائصها
الهيدرولوجية كم ��ا أن إنتاجيتها ونوعية
أنواع المتكونات الحاملة مياهها هي اأخرى متغيرة من موقع إلى
للمياه:
آخر.

قام ��ت الدول ��ة بإج ��راء دراس ��ات مكثف ��ة
على مصادر امي ��اه وخاصة اجوفية منها
ومساحات واسعة من امملكة ،وقد تضمنت
هذه اجهود دراس ��ات تفصيلية للخزانات
اجوفية احاملة للمي ��اه ،ولتحقيق هذا
اله ��دف بذل ��ت جه ��ود كبيرة عل ��ى أعمال
البح ��ث والتنقي ��ب وحف ��ر اآب ��ار لإنتاج
ومراقب ��ة مس ��تويات اخزان ��ات اجوفي ��ة.
 -4مياه•الصرف•الصحي:
وق ��د وضع ��ت خط ��ط قائمة ومس ��تقبلية
تش ��كل مي ��اه الص ��رف الصح ��ي امعاجة لدراس ��ة وض ��ع امي ��اه اجوفي ��ة بامملك ��ة
م� ً
�وردا ً
هام ��ا يخف ��ف الع ��بء عل ��ى امي ��اه وحدي ��ث امعلوم ��ات عنه ��ا والبح ��ث عن
العذبة ،وتستخدم لري امزارع قرب امدينة مصادر جديدة من امياه اجوفية.
الكبي ��رة واحدائ ��ق العام ��ة وامس ��طحات
اخض ��راء داخ ��ل ام ��دن .كم ��ا توف ��ر مياه وكم ��ا تع ��د الطبق ��ات الثانوي ��ة ف ��ي
امملك ��ة أيض� � ًا مص ��ادر ذات أهمي ��ة عل ��ى
الصرف الزراعي امعاجة في منطقة
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إن مشكلة امياه التي يواجهها العالم اليوم
ا تكم ��ن ف ��ي نقص أو ش ��ح كمي ��ات امياه
عل ��ى الك ��رة اأرضي ��ة أو داخ ��ل صخورها
ولكنه ��ا تنحصر في مقدرة امصادر امائية
اموج ��ودة على مواكبة إمداد اإنس ��ان ما
يغط ��ي متطلبات ��ه م ��ن امي ��اه الصاح ��ة
لاس ��تخدامات البش ��رية ،فامي ��اه اتزال
وس ��تظل امادة الطبيعية اأكثر وفرة على
الك ��رة اأرضي ��ة على الرغم م ��ن أن وجود
الكثير من اإحصاءات والدراس ��ات والتي
تدل على أن هناك خطر قادم على مصادر
ه ��ذه امي ��اه لس ��ببن رئيس ��ين :يتمث ��ل
الس ��بب اأول في النمو الس ��ريع للتعداد
السكاني على الكرة اأرضية وااستنزاف
امس ��تمر للم ��وارد امائية ،والس ��بب الثاني
في تلوث مصادر امياه بامخلفات البشرية
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والزراعي ��ة والصناعي ��ة ،فلق ��د أش ��ارت
الكثي ��ر م ��ن اإحص ��اءات عل ��ى أن س ��كان
العال ��م ي ��زدادون معدل ثاثة أش ��خاص
كل ثاني ��ة حي ��ث يض ��ع النم ��و الكبير في
التعداد السكاني عبئ ًا ثقي ًا على مصادر
امياه مواكبة هذا النمو امضطرد السريع و
اإنسان ا يتطلب اماء أغراضه اليومية
كالشرب والنظافة فقط ،بل أيضا يحتاج
إل ��ى زي ��ادة ام ��وارد الغذائي ��ة الت ��ي ه ��ي
اأخ ��رى تتطل ��ب كمي ��ات وفيرة م ��ن اماء
لنموها ،فعلى س ��بيل امثال أش ��ارت بعض
الدراس ��ات أن اإنس ��ان الذي يزن  75كيلو
جرام ��ا يحتاج إل ��ى  750كيل ��و جراما من
اماء س ��نويا بينم ��ا حتاج زراع ��ة  75كيلو
جرام ��ا م ��ن القمح إل ��ى توفي ��ر أكثر مائة
أل ��ف كيل ��و جرام من اماء م ��ن هذا يتضح
أن اموارد الغذائية التي يحتاجها اإنسان
ف ��ي حيات ��ه اليومي ��ة تس ��تهلك أضع ��اف
ااستهاك امباشر من امياه.

 -3القط ��اع الصناعي :يس ��تخدم القطاع
الصناع ��ي نس ��بة تت ��راوح ب ��ن %2.5 – 2
م ��ن إجمالي اس ��تهاك امياه ف ��ي امملكة
حي ��ث أصب ��ح القط ��اع الصناع ��ي يش ��غل
حي ��ز ًا يتزاي ��د يوم ��ا بع ��د ي ��وم وذل ��ك م ��ا
تش ��هده امملك ��ة م ��ن تط ��ور ونهض ��ة ف ��ي
جمي ��ع قطاعات احياة ويس ��تمد القطاع
الصناع ��ي مياه ��ه م ��ن مص ��ادر امي ��اه
اجوفية أو امياه معادة ااستخدام.
وحي ��ث أن مص� ��ادر امي ��اه ف ��ي امملك ��ة
ش ��حيحة وا مكن أن تس ��تمر ف ��ي أوجه
ااس ��تهاك احالية أنها غير مستدامة
ومك ��ن أن يض ��ر مص��ادرن ��ا امائي ��ة .لذا
مك ��ن أن نلخ ��ص أوج ��ه اإه ��دار ف ��ي
النقاط التالية:

ثانيـً :الهدر من شـبكة
المياه:
تص ��ل تس ��ربات الش ��بكة ف ��ي بع ��ض
امدن إلى أكثر .%30

ثالثً :الهدر المنزلي:
ااستهاك الشخصي امسرف داخل
امنازل.
وجود امس ��ابح واحدائق في معظم
امنازل ما يزيد ااس ��تهاك نتيجة
لذلك.
وم ��ن أه� ��م امقترح ��ات للمحافظ ��ة عل ��ى
امياه وعدم إهدارها ما يلي:

وجدر اإش ��ارة أن هن ��اك ثاثة قطاعات
ف ��ي امملك ��ة العربي ��ة الس ��عودية مث ��ل
امستخدمن الرئيسين للمياه وهي على
النحو اآتي:
 -1القط ��اع البل ��دي واحض ��ري :ويقصد
بها اس ��تهاك امي ��اه داخل ام ��دن والقرى
لأغراض اإنس ��انية .ومثل ااستهاك
البل ��دي نس ��بة تت ��راوح م ��ا ب ��ن %2 – 10
م ��ن إجمال ��ي ااس ��تهاك ف ��ي امملك ��ة.
ويستمد هذا القطاع مياهه من مصدرين
رئيس ��ين :حلي ��ه مي ��اه البح ��ر اماح ��ة
وامي ��اه اجوفي ��ة والس ��طحية امتج ��ددة
وغير امتجددة.

أو ً
ا :هدر القطاع الزراعي:

 -2القط ��اع الزراع ��ي :حي ��ث مث ��ل
ااس ��تهاك الزراع ��ي نس ��بة تت ��راوح بن
 %90 – 85م ��ن إجمال ��ي ااس ��تهاك ف ��ي
امملكة العربية السعودية (والذي يتراوح
ب ��ن  20 – 18ملي ��ار متر مكع ��ب من امياه
س ��نوي ًا) حيث يستخدم هذا القطاع امياه
اجوفي ��ة (غالب ��ا غي ��ر امتج ��ددة ف ��ي ري
امزروعات).

أنظم ��ة ال ��ري (تس � ��ربات أنظم ��ة
الري).
عدم اختيار امنتج الزراعي امناس ��ب
وال ��ذي يتواف ��ق م ��ع اإمكاني ��ات
امائية.
س � ��وء كف ��اءة ال ��ري نفس ��ه (ال ��ري
اجائر).

دع� ��م البح ��ث العلم�ي ف ��ي مجاات
امياه امختلفة.
توفي ��ر الكوادر امتخصص ��ة العلمية
والفنية في هذا امجال.
وض� ��ع خط ��ة اس ��تراتيجية طويل ��ة
ام ��دى للمي ��اه وتأخ ��ذ ف ��ي ااعتب ��ار
زيادة اإمكانيات امائية للمملكة.
زيادة اإمكانيات استخدام معاجة
مياه الصرف الصحي.
زيادة الوعي بأهمي ��ة احافظة على
امياه.
امراج ��ع :ش ��ح مص ��ادر امي ��اه ونواقي ��س
اخطر أ.د .عبد العزيز البسام
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الدحول خزانات
طبيعية للمياه
أ.د .عبد العزيز بن عبد الله بن لعبون
مستشار جيولوجي – عضو هيئة
التدريس جامعة املك سعود
الدحول ماذ طبيعي:
مواقع الدحول في صحراء قاحلة جرداء،
يجعل من شكلها وتركيبها ماذا طبيعيا،
وأن م ��ا يتجمع فيها من مي ��اه ،وما ينبت
عن ��د مداخل أجزاءها م ��ن نباتات ،وتعدد
فتحاتها ،وما تتميز به الدحول من برودة
في الصيف م
ودف في الش ��تاء يجعل منها
مقص � ً�دا للض ��واري واله ��وام واحش ��رات
وكذلك اإنس ��ان .فقد عثر بداخل بعض
الدح ��ول عل ��ى آث ��ار تعود آاف الس ��نن
منه ��ا بقاي ��ا وعظ ��ام حيوان ��ات مختلف ��ة
ومنه ��ا امنقرض ��ة ،وآث ��ار خلفها اإنس ��ان
القدم على هيئة أدوات حجرية ،وكتابات
ورس ��وم ،وكذلك عظام له وجماجم .كانت
الدح ��ول وما زالت تس ��تقبل كميات كبيرة
م ��ن مياه اأمط ��ار والس ��يول التي حمل
كمي ��ات من الرمال والطن التي ترس ��بت
عل ��ى ش ��كل طبق ��ات س ��ميكة بداخله ��ا
على أش ��كال مختلفة ،وعن ��د جفاف هذه
ناعما يتطاير كالغبار
اأطيان تك ّون ترا ًبا ً
عند امشي عليه.
الكل نحو الدحول يتجه:
السيول والرمال واحيوانات والبشر كلها
تقصد الدحول .تتس ��ارع حبيبات الرمال
نح ��و مداخ ��ل الدح ��ول حمله ��ا ري ��اح أو
سيول ،جد الرمال طريقها إلى الدحول
أو تتك ��دس عن ��د مداخله ��ا ح ��ن وصول
س ��يول عارم ��ة فتجرفه ��ا إل ��ى الداخ ��ل
وتنظ ��ف امداخ ��ل .تقص ��د احيوان ��ات
الدح ��ول لترت ��وي وتلوذ وتقت ��ات على ما
ي ��رد إل ��ى الدح ��ول ،ويعيش ف ��ي الدحول
أحياء .الدحول ماذ لإنس ��ان من لهيب
ح ��رارة الصح ��راء وعواصفه ��ا الرملي ��ة.
باختص ��ار الدح ��ول مث ��ل فرص ��ة حي ��اة
مخلوقات كثيرة.
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الدحول ماذ:
ويظهر ذلك في معظم صخور الدحول
لق ��د كان للتاري ��خ اجيولوج ��ي وامن ��اخ حيث ت�ب��دو الصخور امهشمة الكتلية.
القدم أثر كبير في نشوء وتكون ظاهرات
 -3ت��ع��رض ام �ن �ط �ق��ة ل �ف �ت��رات م�ط�ي��رة
كثي ��رة منه ��ا م ��ا ه ��و ف ��ي صخ ��ور ناري ��ة
ورط �ب��ة خ ��ال ام�ل�ي��ون��ي س�ن��ة اأخ �ي��رة.
متداخل ��ة كاجراني ��ت أو نارية س ��طحية
كالبازل ��ت ،أو رس ��وبية رملي ��ة أو جيرية أو  -4اك��ت��س��اب م��ي��اه اأم� �ط���ار حمضية
ملحية .لعب ��ت احركات البنائية وعوامل م� � ��ا ام� �ت� �ص� �ت���ه م� � ��ن ث � ��ان � ��ي أك� �س� �ي ��د
التجوي ��ة بفع ��ل التأثي ��رات امناخي ��ة من ال� �ك ��رب ��ون م���ن اج� ��و وم � ��ا أذاب � �ت� ��ه م��ن
أمطار وري ��اح وتغيرات في درجات احرارة ث ��ان ��ي أك �س �ي��د ال� �ك ��رب ��ون م ��ن ال �ت��رب��ة.
والضغ ��ط عمله ��ا ف ��ي تش ��كيل ظاه ��رات
عجيب ��ة اأش ��كال والتكوين ��ات ،ومنه ��ا  -5جريان امياه بشدة هو عامل جوية
الدح ��ول والكهوف واخف ��وس التي وجد ون� �ح���ت ،وج ��ري ��ان� �ه ��ا ب� �ب ��طء وت �س��رب �ه��ا
اإنس ��ان القدم وإنس ��ان الصحراء فيها وترشحها كعامل إذابة .ومن تلك العوامل
ام ��اذ م ��ن العوام ��ل اجوي ��ة م ��ن ح ��رارة ت �ن �ت��ج ه���ذه ال��ظ��اه��رة ع ��ن إذاب � ��ة ام �ي��اه
وب ��رودة وعواصف ،كما وجد فيها امس ��كن احمضية للصخور اج�ي��ري��ة واملحية
ووجد فيها اماء وعندها الصيد شكل ( .)1م �ك��ون��ة ج���اوي���ف م �خ �ت �ل �ف��ة اأش� �ك ��ال
واأبعاد واأعماق وااجاهات ،وقد تكون
فتحات هذه التجاويف رأسية أو مائلة،
وق��د ا تظهر لها فتحات على السطح.
فترات مطيرة وجافة:
تعرض ��ت امنطق ��ة خ ��ال امليون ��ي س ��نة
اماضي ��ة إل ��ى ح ��ركات تكتوني ��ة وفت ��رات
متبادل ��ة م ��ن ظ ��روف مطي ��رة رطب ��ة
وظروف جافة حارة ،تكونت بسببها كثبان
الرم ��ال والس ��باخ والودي ��ان ،وف ��ي عص ��ر
شكل ( :)1فتحات دحول في الصمان
البايستوس ��ن غط ��ت الثل ��وج مرتفعات
تستقبل ما يصلها من مياه اأمطار
غ ��رب جزي ��رة العرب.وم ��ا ا ش ��ك في ��ه
والسيول
أن العملي ��ات البنائي ��ة التكتوني ��ة وه ��ذه
تك ّون الدحول:
التغي ��رات امناخي ��ة عمل ��ت عمله ��ا ف ��ي
ينتش ��ر عدد كبي ��ر من الدح ��ول واجباوة الصخ ��ور وخاص ��ة اجيري ��ة واملحي ��ة،
في مختلف أنحاء جزيرة العرب ،وخاصة فش ��كّ لت منه ��ا مختل ��ف أن ��واع الفجوات
ف ��ي هضبة الصمان ،لقد تضافرت عوامل وامغارات وغيرها.
جيولوجي ��ة عدي ��دة لتكوي ��ن الدح ��ول الدحول :امياه قوة إذابة:
والفجوات وامغارات ،ومن تلك العوامل:
تتس ��بب امياه وعلى اأخص عندما تكون
 -1وج ��ود طبق ��ات من الصخ ��ور اجيرية حامضي ��ة ف ��ي إذاب ��ة الصخ ��ور اجيري ��ة
وامتبخ ��رات (املحي ��ة) القابل ��ة للذوب ��ان (كربون ��ات الكاليس ��يوم) والصخ ��ور
بفعل امياه.
الدولوميتي ��ة (كربون ��ات الكاليس ��يوم
 -2ت� �ع ��رض ه� ��ذه ال� �ص� �خ��ور ل�ع�م�ل�ي��ات وامغنيس ��يوم) ،وما حتويه هذه الصخور
ب�ن��ائ�ي��ة (ت �ك �ت��ون �ي��ة) ت�س�ب�ب��ت ف��ي ط ّيها م ��ن أحافير من أص ��داف وعظام وغيرها،
وت�ص��دع�ه��ا وت�ك� ّ�س��ر ص �خ��وره��ا ،وه ��ذا ما وصخور امتبخرات (اأنهيدريت) وصخور
س� ّ�ه��ل عمليات فعل ام �ي��اه ف��ي الصخور امل ��ح (الهاايت) .وبذوبان ه ��ذه امكونات
ج��وي��ة وإذاب� ��ة ون �ق��ا وأخ� �ي � ً�را ت��رس�ي� ًب��ا ،ف ��ي الطبق ��ات ح ��ت الس ��طحية تتك ��ون
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جاوي ��ف مختلف ��ة اأش ��كال واأبع ��اد
واأعم ��اق وااجاهات ،وقد تكون فتحات
ه ��ذه التجاوي ��ف رأس ��ية أو مائل ��ة ،وقد ا
تظه ��ر له ��ا فتح ��ات عل ��ى الس ��طح ،ولها
قن ��وات وأنف ��اق وغ ��رف متصل ��ة ببعضها
وغي ��ر متصل ��ة ،وغي ��ر ذل ��ك وتع ��رف هذه
التجاوي ��ف ح ��ت الس ��طحية بالدح ��ول،
ويساعد وجود الصدوع والشقوق وأسطح
التطب ��ق ومس ��امية الصخ ��ور ونفاذيته ��ا
عل ��ى تس ��رب امي ��اه وجريانه ��ا وإذابته ��ا
للصخور وخاصة اجيرية واملحية منها.
الدحول :امياه عامل ترسيب:
يتب ��ع عملي ��ات إذاب ��ة الصخ ��ور ،وتك ��ون
الفج ��وات ،وانخف ��اض منس ��وب امي ��اه
اجوفي ��ة عنه ��ا ،عملي ��ات ترس ��يب امي ��اه
امتس ��ربة وامترش ��حة إلى ه ��ذه الفجوات
عب ��ر الفج ��وات والش ��قوق وامس ��امات ،ما
حمل ��ه م ��ن مع ��ادن مذاب ��ة ،تأخ ��ذ ه ��ذه
امع ��ادن ف ��ي اانفصال عن اماء فتترس ��ب
امعادن مثل الكالس ��يت واملح (الهاايت)
عل ��ى هيئ ��ة تش ��كيات جمالي ��ة متنوع ��ة
رائع ��ة ،ا حص ��ر أش ��كالها ووصفه ��ا من
امترس ��بات م ��ا يتدلى لتس ��اقط امياه من
اأس ��قف وتع ��رف بامتدلي ��ات (الن ��وازل)،
ومنها لس ��قوط امياه على القاع وترسيب
امع ��ادن إل ��ى اأعل ��ى وتع ��رف بالصواعد،
ومنه ��ا م ��ا ق ��د يس ��يل م ��ن امي ��اه الغني ��ة
بامع ��ادن عل ��ى أس ��طح اج ��دران أو
اأرضي ��ات وبتبخر امياه وترس ��يب امعادن
تتك ��ون طبق ��ة جميلة من امع ��ادن وتعرف
بالكاس ��يات وه ��ي طبق ��ات م ��ن امع ��ادن
التي تكس ��و ج ��دران الدح ��ول وصخورها،
وق ��د تلتحم امتدليات بالصواعد مش ��كّ لة
املتحمات بأش ��كال كاأعمدة والس ��تائر،
وق ��د تتفرع امعادن امترس ��بة في اجاهات
مختلف ��ة في م ��ا يش ��به عيدان اأش ��جار
وه ��ي امتفرع ��ات ،ون ��وع آخ ��ر ه ��و ترس ��ب
امعادن على هيئة بلورات دقيقة إبرية وقد
تكون متفرعة شكل (.)2

شكل ( :)2خريطة جيولوجية مبسطة
تبن مواقع الدحول والعيون واخفوس
الدحول والكهوف:
يتش ��ابه تكوين وطبيع ��ة معظم الكهوف
بالدح ��ول ،إا أن الكه ��وف تطل ��ق عل ��ى
امغارات والتجاوي ��ف التي في الصخور أو
اجب ��ال فوق س ��طح اأرض ،بينما يطلق
أه ��ل البادي ��ة ورواد الصح ��راء مصطل ��ح
الدح ��ول أو الدحولة على تلك التي حت
سطح اأرض وخاصة تلك التي فيها ماء،
وهذه مواقعها معروفة لديهم ولها أسماء
وق ��د يك ��ون أحدها أكثر من مس ��مى ،أما
تل ��ك الت ��ي ا ماء فيها فيس ��مونها جباوة
ومفردها جبو ،هذا من حيث التمييز بن
النوع ��ن ،وإا فإنها وبنوعيها تعرف لدى
العامة بالدحول.
وبش ��كل عام معظ ��م الدح ��ول اآن جافة،
إا ع ��دد قلي ��ل ج � ً�دا ف ��ي قاع ��ه م ��اء ومن
تل ��ك الدح ��ول دحل الهش ��امي وذلك كما
ذكر عدد من س ��كان بلدة شوية وما حولها
شكل (.)3
الدحول تغذي اخزانات اجوفية:
قامت جامعة املك فهد للبترول وامعادن
بالتع ��اون م ��ع اأكادمي ��ة النمس ��اوية
للعلوم بتنفيذ دراس ��ة ميداني ��ة للدحول
في الصمان في س ��نة 1986م ،وكان الهدف
م ��ن الدراس ��ة معرف ��ة دور الدح ��ول ف ��ي
تغذي ��ة خزان ��ات امي ��اه اجوفي ��ة ،وقد م
في هذا امشروع استكشاف ومسح ودراسة

 58دح ��ا ،ولعل م ��ن أبرز تلك الدحول ما
أطل ��ق علي ��ه اس ��م دح ��ل ب  32وه ��و دحل
مترا ،ومن نتائج البحث
يبلغ طوله ً 1200
أن  %45م ��ن مي ��اه اأمط ��ار التي تس ��قط
عل ��ى امنطقة جد طريقه ��ا إلى الدحول
(الكه ��وف الصحراوية في امملكة العربية
الس ��عودية ،ص  .)22ولع ��ل من أبرز ما م
اكتشافه من دحول :دحل ُأطلق عليه اسم
جامعة البترول وهو دحل له ستة فتحات،
ويحتوي على ثاثة مرات في مستويات
مختلف ��ة ،وبداخل ��ه قاع ��ة ضخم ��ة تق ��ع
مترا حت س ��طح اأرض،
عل ��ى عم ��ق ً 26
وتبل ��غ أبعاده ��ا حوال ��ي  45مت � ً�را ً
عرض ��ا
ارتفاعا ،وهذه
و 80مت � ً�را ط ��وا و 17مت � ً�را
ً
القاع ��ة كانت عبارة عن خزان مياه جوفي
(بحيرة) شكل (.)4

شكل ( :)3رسم تخطيطي يبن كيفية
تك ّون الدحل.

شكل ( :)4داخل الدخول فتحات
وجاويف ومتاهات وجماليات
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المحيط اأحمر
د .خالد بن احسن امالكي
مدينة املك عبد العزيز للعلوم والتقنية
يع ��د مصطل ��ح البحر مس ��مى عام� � ًا لكل
�واء كان
جم ��ع كبي ��ر للمي ��اه اماح ��ة س � ً
متص ��ل محي ��ط أو معزول (مث ��ل البحر
اميت) .ولكن حقيقة إطاق مس ��مى بحر
أو محيط كانت قبل معرفة علماء اأرض
أن هنالك اختافات بن القشرة اأرضية
الت ��ي تتش ��كل عل ��ى اليابس ��ة وتل ��ك التي
تتكون في البحر وهي اجزء السطحي من
الكرة اأرضية أو ما يس ��مى قشرة اأرض
(قش ��رة قارية  -قش ��رة محيطي ��ة) .لذلك
العدي ��د م ��ن اأس ��ماء قامت على أس ��اس
الطبيع ��ة اجغرافي ��ة للمنطقة (احجم
وام ��كان) مع العلم أن بعض البحار حالي ًا
جل ��س عل ��ى قش ��رة محيطية .بالنس ��بة
لسكان شواطئ البحر اأحمر وماجاورها
ف ��إن العدي ��د م ��ن اله ��زات اأرضي ��ة التي
حدثت في امنطقة خال العش ��ر س ��نوات
اماضي ��ة بالكاد تذكر ف ��ي احياة اليومية،
ه ��ذه اله ��زات ه ��ي اأم ال � ٌ
�وادة أح ��دث
محيط على وجه اأرض «البحر اأحمر»
ش ��كل( .)1من الناحي ��ة اجيولوجية فإن
البحر اأحم ��ر ايزال طفل حيث توضح
الدراسات اجيوفيزيائية أن هذه امنطقة
هي لوحة جديدة حيط ايزال يتش ��كل.
عل ��ى م ��ر الس ��نوات الس ��ابقة كان هنالك
العديد من الرحات والدراس ��ات العلمية
ااستكشافية للبحر اأحمر وعلى بعض
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امناط ��ق اأخ ��رى امش ��ابه (مث ��ل خلي ��ج
كاليفورني ��ا) والبعض من هذه الدراس ��ات
ازال مس ��تمر ًا فم ��اذا نت ��ج ع ��ن تل ��ك
ااستكشافات؟
ت��وص�ل��ت ن�ظ��ري��ة ال�ص�ف��ائ��ح التكتونية
إل��ى ن�ظ��ري��ة إن �ش��اء أح� ��واض احيطات
(خ�ن��ادق أو أخ��ادي��د احيط) على طول
مناطق احيط الرئيسية أو مرتفعات
منتصف احيط (وه��و م��ا يسمى حيد

وس� ��ط اح��ي��ط ش �ك��ل ( ،)2ال� ��ذي يتم
عنده تكوين غاف صخري جديد حيث
تبتعد األ ��واح أو الصفائح ع��ن بعضها
وترتفع الصهارات البركانية مكونة قشرة
محيطية جديدة) .بعد أكثر من  60سنة
من البحث ،استطاع مجتمع علوم اأرض
فهم طبيعة ح��وض اح�ي��ط ،فض ًا عن
التشكل والعمليات التكتونية امصاحبة
على ح��واف ال �ق��ارات ومناطق اانتقال

شكل ( :)1خريطة توضح موقع البحر اأحمر.
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بن القشرة القارية والقشرة احيطية.
ولكن ه��ذه امعرفة مستقاة في مجملها
م��ن أح ��واض اح�ي�ط��ات ال�ق��دم��ة (مثل
احيط اأطلسي) التي م تطورها خال
ع �ش��رات أو م �ئ��ات ام��اي��ن م��ن السنن.
اجدير بالذكر أنه على الرغم من التقدم
الكبير في فهم بنيات أو تراكيب حوض
احيط ،تبقى اأسئلة اأساسية امتعلقة
بكيفية نشأة القشرة احيطية وتطورها
إلى مركز اتساع نشط غير مفهومة إلى اأولية بن هذه اخايا (والتي تكون على
اأن .تكمن أهمية فهم م��اذا؟ وكيف؟ إن ش ��كل ص ��دوع مصاحبة) لي ��س بالضرورة
بعض امناطق أو الصدوع القارية تتطور
إل��ى محيطات حديثة مهم أن��ه ي��ؤدي
إل��ى وادة صفائح تكتونية جديدة وفي
بعض اأحيان إلى إع��ادة تنظيم القوى
اح��رك��ة لصفائح اأرض .ه��ذه اأسئلة
م��ن ال�ص�ع��ب اإج��اب��ة عليها م��ن خ��ال
دراسة السجات اجيولوجية احفوظة
داخل اأحواض احيطية القدمة لذلك
تتوجه اأنظار دوم ًا إلى البحث عن تلك
البقعة م��ن اأرض ال�ت��ي مثل مرحلة
انتقالية (ق��اري��ة إل��ى محيطية) نشطة
وحديثة مثل البحر اأحمر.

أو معزول ��ة ع ��ن بعضه ��ا البعض ف ��ي قاع
البحر اأحمر .كل خلية من هذه اخايا
له ��ا مركزي ��ة خاصه بها ينت ��ج عنها تولد
قش ��رة محيطي ��ة جدي ��دة وأن آلية نش ��أة
واتساع وانتشار هذه اخايا تعتمد بشكل
كبي ��ر على الهيكل اح ��راري (الذي يعتبر
مص ��در ه ��ذه اخاي ��ا البركاني ��ة) وليس
بالض ��رورة على حركة الصفائ ��ح امجاورة
له ��ا .اجدي ��ر بالذك ��ر أيض� � ًا أن اإزاح ��ة

امزيد من الدراس ��ات واإثباتات ولكن من
اجي ��د معرف ��ة أن هنالك دائم� � ًا ما مكن
أن يق ��دم م ��ن جدي ��د وخصوص� � ًا في علم
اأرض والذي ساد ااعتقاد لفترة طويلة
أنه أصبح علم كاسيكي .إلى جانب أهمية
البح ��ر اأحمر علمي� � ًا ،هنالك العديد من
الش ��واهد القدمة واحديثة والتي تش ��ير
إل ��ى إمكانية تواجد النفط أو الغاز وبعض
امع ��ادن والتي ق ��د ترى الن ��ور قريب ًا .بعض
احقائق التي يجهلها الكثيرون عن البحر
اأحم ��ر على س ��بيل امثال أنه م اكتش ��اف

بع ��ض الدراس ��ات احديثة له ��ذه امناطق
النش ��طة قد تكون غي ��رت بالفعل امفهوم
التقليدي ح ��ول وادة احيط .أوضحت
شكل ( :)2خريطة توضح مناطق أحواض احيطات (حيد وسط احيط) وعمر القشرة احيطية.
بعض النتائج احديثة أن آلية انتش ��ار أو
اتس ��اع أرضي ��ة احي ��ط تتم عل ��ى مراحل أنه ��ا تت ��وارث هندس ��ة الص ��دوع القاري ��ة وج ��ود نفطي في العام  1928ميادي ولكن
ولي ��س خ ��ال عملي ��ة مترابط ��ة واح ��دة السابقة لنفس امنطقة قبل نشأة احيط لي ��س بالض ��رورة بكمي ��ات اقتصادي ��ة .هذا
مس ��تمرة أو متواصل ��ة كم ��ا كان يعتق ��د وأن ��ه من اممكن تش ��كل مثل هذه الصدوع امث ��ال هو فقط حاولة رؤية امس ��تقبل من
س ��ابق ًا .حي ��ث م اكتش ��اف ع ��دة بق ��ع أو بعد نش ��أة اخلية احيطية وليس خال خال اماضي إذا صح التعبير كما هو حال
خايا « إذا جاز التعبير» بركانية منفصلة ذل ��ك .ات ��زال ه ��ذه النتائ ��ج حت ��اج إلى علم اأرض.
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كيميائية المياه
الجوفية
أ .سامي بن حمود اللحيد
مشرف علوم � مكتب التعليم بسكاكا

 )1العس ��ر امؤق ��ت (:)Temporary
ينت ��ج ه ��ذا الن ��وع عن اح ��اد الكالس ��يوم
واماغنس ��يوم م ��ع البيكربون ��ات ومك ��ن
إزالت ��ه بغلي ام ��اء وبالتالي ترس ��يب تلك
اأماح.

ضئيل ��ة جد ًا من م ��ادة معدنية ف ��ي امياه
فإنه ��ا تصبح موصل ��ه جي ��دة وكلما زادت
كمية ام ��ادة امذابة ازدادت درجة التوصيل
الكهربائي للمياه ووحدة قياسها هي اموه
(.)Mhos

 )2العسر الدائم:

ومجموع اأماح الصلبة امذابة في امياه
( T.D.S)Total Dissolved Solidsه ��و
امعيار الش ��امل مدى صاحي ��ة هذه امياه
في ااس ��تعماات امختلفة ،ويتم تقديره
بوزن الراس ��ب اجاف امتبقي بعد تبخير
عين ��ه من امياه ويعبر عن ��ه بامليجرام في
الليت ��ر أو باأج ��زاء باملي ��ون (،)ppm
وحدد مجموع كميات اأيونات اموجبة

وينتج عن احاد الكالس ��يوم واماغنسيوم
م ��ع أيون ��ات الكبريت ��ات أو الكلورايدات أو
النترات اموجودة في اماء.

متاز امياه اجوفية عن امياه الس ��طحية
بع ��دم احتوائها عل ��ى أية م ��واد معلقة أو
بكتيري ��ا ،وع ��ادة م ��ا تك ��ون امي ��اه صافية
عدم ��ة اللون إا أن رحلتها البطيئة عبر ويعب ��ر ع ��ن العس ��ر الكل ��ي ف ��ي التحاليل
طبق ��ات اأرض ومزاحمتها معادن باطن الكيميائي ��ة بأجزاء م ��ن امليون (Parts
اأرض تعمل على تذويب ما قد يصادفها  )Per Millionمن كربونات الكالسيوم
م ��ن معادن ،وهذه امع ��ادن بطبيعة احال في امياه.
قابل ��ة للذوبان في اماء بدرجات متفاوتة،
ولذلك فان احتوى امعدني للمياه يزداد وبه ��ذا ف ��ان امي ��اه الت ��ي حت ��وي أقل من
م ��ع اس ��تمرار حرك ��ة ه ��ذه امي ��اه إل ��ى أن  50ج ��زء باملي ��ون من العس ��ر تعتبر مياه
يحصل تعادل لهذه امواد امذابة.
يس ��ره وكذل ��ك ف ��ان امي ��اه الت ��ي حت ��وي
هذا بدوره قد يؤدي إلى تغيرات كبيرة في كميه من العس ��ر تتراوح م ��ن  50إلى 150
اخصائ ��ص الكيميائية للمي ��اه اجوفية جزء بامليون فإنه ��ا تعتبر مقبولة معظم
وذلك باختاف امناطق واأقاليم.
اأغ ��راض ولك ��ن كمية الصاب ��ون الازمة
إح ��داث الرغوة في هذه احالة تزداد مع
تؤث ��ر امع ��ادن امذاب ��ة ف ��ي امي ��اه اجوفية
زي ��ادة العس ��ر وقد يك ��ون اس ��تخدام امياه
على اس ��تعماات تلك امياه في اأغراض
امختلف ��ة س ��واء كان ��ت الزراعي ��ة أو عل ��ى هذا النحو غير اقتصادي في بعض
الصناعي ��ة أو ااس ��تخدام اآدم ��ي ،م ��ا اأغراض كامغاسل.
يعن ��ي أن تواج ��د مع ��دن أو أكث ��ر بكميات
غي ��ر متوافق ��ة م ��ع امعايي ��ر الدولية ،قد أم ��ا امي ��اه الت ��ي حت ��وي عل ��ى أكث ��ر من
يش ��كل خط ��را إذ ق ��د يحد م ��ن صاحية  150ج ��زء باملي ��ون م ��ن العس ��ر فإنه ��ا
ه ��ذه امي ��اه أي م ��ن تلك اأغ ��راض ،ما تعتب ��ر مياه عس ��رة ف ��إذا زادت ع ��ن  200أو
يستدعي دق ناقوس اخطر أما بامعاجة  300ج ��زء باملي ��ون فان ��ه يج ��ب معاج ��ة
امي ��اه لتخفيف العس ��ر وخاصة في حاله
أو ااستبعاد.
استعمال امياه في اأغراض امنزلية.
ولكي نس ��تطيع التعامل مع تلك امشاكل
ابد أوا من دراس ��ة خصائ ��ص ومكونات ب -التوصيل الكهربائي ومجموع اأماح
امياه اجوفية بشكل عام.
الصلبة الذائبة:

أو ً
ا :خصائص المياه الجوفية:
أ  -العسر الكلي (:)Total Hardness
مكن التعبير عن العسر بكمية الصابون
الازمة إحداث رغوة وهي على قسمن
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يح ��دد التوصي ��ل الكهربائ ��ي أي م ��ادة
مكع ��ب هذه امادة طول ضلعه س ��نتيمتر
واح ��د فامي ��اه النقية كيميائي� � ًا لها درجة
توصي ��ل كهربائي منخفض ��ة جد ًا معنى
أنه ��ا ع ��ازل جي ��د ولكن عن ��د إذاب ��ة كميه

( الكاتيون ��ات ) واأيون ��ات الس ��البة (
اانيونات ) إضاف ��ة إلى مواد غير متأينة
أخرى والتي سنتناولها تباع ًا
ج  -تركي ��ز أي ��ون الهيدروج ��ن – اأس
الهيدروجيني ()pH
يعبر ع ��ن درجة تركيز أي ��ون الهيدروجن
في ام ��اء ب ��اأس الهيدروجين ��ي ( )PHإذ
ب ��ه يتحدد م ��ا إذا كان الس ��ائل أي س ��ائل
حمضي ًا أم قاعدي ًا ،بحيث تعتبر السوائل
ذات درج ��ة حموض ��ة أقل م ��ن  7أحماض ًا،
وتعتبر السوائل ذات درجة حموضة أعلى
من  7محلوا قلوي ًا أو قواعد ،أما درجة 7
فهي تعتبر متعادلة وهي تساوي حموضة
ام ��اء النقي عن ��د درجة ح ��رارة  25مئوية،
فعن ��د زي ��ادة كمي ��ة أيون ��ات الهيدروج ��ن
ميل هذه امياه للتفاعل مع امعادن.

ثانيً :المكونات الرئيسية:
أ) اأيون ��ات اموجب ��ة –الكاتيون ��ات
()Cations
الصودم  Naوالبوتاسيوم K
-1
يعتب ��ر الصودي ��وم وكذل ��ك البوتاس ��يوم
من العناصر التابع ��ة مجموعة القلويات
وحي ��ث أن جمي ��ع مركب ��ات هذي ��ن
العنصري ��ن تقريبا قابله للذوبان في اماء
 ،لذل ��ك فان ه ��ذه امركبات ا تس ��اهم في

مقاات

-4

النترات No3

تكوين القش ��رة التي تتس ��بب في انس ��داد
مصاف ��ي اآب ��ار ولك ��ن وج ��ود الصودي ��وم
بتركي ��زات عالية يؤثر على صاحية هذه وجود أيون ��ات النترات في امياه الطبيعية
قليل جداً ،وتأتي النترات كنتيجة لتحلل
امياه أغراض الري .
البقاي ��ا النباتي ��ة أو احيواني ��ة ،ومن غير
 -2الكالسيوم  Caواماغنسيوم  Mgامرغوب أن تزيد نس ��بته ع ��ن  45جزء من
املي ��ون لتأثي ��ره الس ��ام خصوص ��ا ل ��دى
تعد مكونات الكالسيوم واماغنسيوم اأطفال.
م ��ن امكون ��ات اأساس ��ية للمي ��اه
الطبيعي ��ة والت ��ي تأت ��ي م ��ن ذوب ��ان ثالثً :المكونات الثانوية
حجر اجي ��ر واجبس والدولومايت
احديد Fe
-1
كما يساهم أيون الكالسيوم مع أيون
قد ي ��ؤدي وج ��ود كميات صغي ��رة من هذا
اماغنسيوم في تكوين عسر امياه.
العنص ��ر ف ��ي امي ��اه إل ��ى أض ��رار جدي ��ه،
ب)
اايون ��ات الس ��البة –اانيونات وحدد منظمة الصحة العامية ()WHO
)
Anions
(
كمي ��ة احدي ��د في مياه الش ��رب بأقل من
 0،3ج ��زء م ��ن املي ��ون ،كم ��ا أن وجودة في
 -1الكربون ��ات  Co3والبيكربون ��ات ام ��اء يس ��بب بق ��ع ف ��ي ماب ��س الغس ��يل،
HCo3
وتكوين قش ��ره ف ��ي اأنابي ��ب الناقلة ما
ككربونات الكالس ��يوم واماغنس ��يوم والتي يؤدي إلى انس ��دادها ومكن تقليل نسبته
بدوره ��ا تتحل ��ل مكون ��ه البيكربون ��ات في بتعريض امياه للهواء.
الوس ��ط احمض ��ي ومك ��ن ف ��ي ظ ��روف
-2
امنجنيز Mn
معاكس ��ة تتف ��كك رواب ��ط البيكربون ��ات
مكون ��ه الكربون ��ات م ��ره أخ ��رى والت ��ي اقل ش ��يوع ًا ومكن التخلص منه كما في
تترس ��ب عل ��ى فتح ��ات اأنابي ��ب الناقلة احديد وذلك بتعريض امياه للهواء.
مكونه ما يسمى بالقشور.
-3
السيلكا Sio2

رابعً :الغازات المذابة
() Dissolvedgases

يوج ��د في امي ��اه اجوفية مكون ��ات غازية
ذائب ��ة أهمه ��ا اأوكس ��جن وكبريتي ��د
الهيدروج ��ن وثان ��ي أكس ��يد الكرب ��ون
والنيتروج ��ن وثان ��ي أكس ��يد الكبري ��ت
والنشادر.
وزيادة تركيز اأوكس ��جن امذاب في امياه
تتس ��بب في س ��رعة تآكل ام ��واد امصنوعة
من احديد أو الصلب وغيرها.

المراجع
•امياه اجوفية واآبار ،محمد مدوح
حبيب ،عبد الله احمن1992 ،م.
•دلي ��ل ومواصف ��ات منظم ��ة الصحة
العامية.

الكلورايد CL
-2
رغ ��م وجود الس ��يليكات بكث ��رة في تركيب
تعتب ��ر امي ��اه التي حت ��وي عل ��ى أقل من القش ��رة اخارجي ��ة لأرض ،إا أن نس ��بة
وجوده ��ا ف ��ي امي ��اه قلي ��ل نظ ��را لصعوبة
 150ج ��زء بامليون م ��ن الكلورايد مقبولة
ذوبان مكوناتها في ام ��اء ،وبالعادة تتراوح
جمي ��ع اأغ ��راض بينم ��ا أكث ��ر م ��ن 250
نسبته من  1إلى  100جزء من امليون.
جزء من امليون تعد غير صاحه للش ��رب
وعندم ��ا تصل إل ��ى  350جزء م ��ن امليون
الفلورايد
-4
فه ��ي غي ��ر مقبول ��ة أغ ��راض الزراع ��ة
يوج ��د بنس ��ب ضئيلة إا أن زيادة نس ��بته
والصناعة.
ق ��د يس ��بب نقص ف ��ي مو اأس ��نان لدى
اأطف ��ال ،كم ��ا أن نق ��ص نس ��بته ع ��ن 4
-3
الكبريتات So4
ج ��زء من امليون قد يس ��بب تآكل الطبقة
تش ��تق الكبريت ��ات م ��ن اجب ��س العاجي ��ة ل ��دى البالغن وح ��دد منظمة
واانهيدراي ��ت اموج ��ود ف ��ي طبق ��ات الصح ��ة العامي ��ة اح ��د اأقص ��ى لتركيز
اأرض ،وعن ��د زي ��ادة نس ��بته ف ��ي ام ��اء الفلوراي ��د بحوالي  2،4ج ��زء بامليون في
يعطي مذاق ًا مراً ،وقد يسبب اإسهال .امناطق البارة و 1،4في امناطق احارة.
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مشاريع واعدة

مشاريع معهد اأمير سلطان أبحاث البيئة
والمياه والصحراء في حصد وخزن مياه اأمطار
والسيول بالمملكة العربية السعودية
د .عبد املك بن عبد الرحمن آل الشيخ
جامعة املك سعود
امشرف على معهد اأمير سلطان أبحاث البيئة وامياه والصحراء
وتعتبر اأودية والش ��عاب اأماكن اأكثر
مائم ��ة للزراعة التي مارس فيها اأوائل
نش ��اطهم الزراعي .وم ��ن ميزات ضفاف
اأودي ��ة والش ��عاب تعرضه ��ا للفيضان ��ات
بفع ��ل اأمط ��ار والس ��يول ووج ��ود التربة
الرس ��وبية الس ��ميكة نس ��بي ًا والقابل ��ة
للغس ��ل وطرد اأماح بعي ��د ًا عن مناطق
اج ��ذور .كم ��ا أن التربة في ه ��ذه امناطق
أق ��ل ملوح ��ة ،وأكثر س ��مك ًا ،وحتوي على
مواد عضوية مناسبة لنمو امزروعات.

تتصف اجزيرة العربية وامناطق اجافة
بصف ��ة عام ��ة بظ ��روف مناخي ��ة وبيئي ��ة
جاف ��ة في معظم اأوق ��ات تتخللها بعض
الفت ��رات القصي ��رة من الهط ��ول امطري
الغزي ��ر ال ��ذي تس ��يل عل ��ى إث ��ره اأودية
والش ��عاب م ��ا يحت ��م ض ��رورة اح ��د من
مخاط ��ر ه ��ذه الس ��يول وااس ��تفادة م ��ن
امي ��اه وتقلي ��ل فقده ��ا بالتبخ ��ر نتيج ��ة
لتعرضه ��ا لدرج ��ات ح ��رارة مرتفع ��ة
باس ��تخدام أساليب غير مكلفة اقتصادي ًا
حص ��د وخ ��زن مي ��اه اأمط ��ار والس ��يول
وبش ��كل يناس ��ب تلك الظ ��روف امناخية .وترج ��ع أهمية حصد وخزن مياه اأمطار
وقد اتبعت هذه اأس ��اليب منذ زمن بعيد والس ��يول ف ��ي مناط ��ق اأودية والش ��عاب
ف ��ي البيئ ��ة الصحراوي ��ة اجاف ��ة إل ��ى
وتوصي بها امنظمات الدولية.
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اخت ��اف جيولوجي ��ة الش ��عاب والودي ��ان
فيه ��ا عن مثياته ��ا في امناط ��ق الرطبة،
إذ تتمي ��ز بوج ��ود طبقة صلب ��ة قريبة من
الس ��طح تس ��مى محلي� � ًا بالنش ��فة وتكون
في الغالب على عمق يتراوح بن  1.5إلى
 3أمت ��ار يصع ��ب نف ��اذ امياه م ��ن خالها.
من الله س ��بحانه بامطر وتسيل
فعندما ُ
الش ��عاب واأودي ��ة فإن ج ��زء ًا يس ��ير ًا من
امي ��اه يج ��د طريق ��ه إل ��ى باط ��ن اأودية،
ويتجم ��ع معظم ام ��اء فوق ه ��ذه الطبقة
الصلب ��ة ثم يتبخر بفعل حرارة الش ��مس
واله ��واء .وتتك ��ون ه ��ذه الطبق ��ة الصلبة
بس ��بب قلة كمية مياه اأمط ��ار التي مر
بالش ��عاب واأودي ��ة التي ا تكف ��ي إبعاد

مشاريع واعدة

جزيئات التربة وامواد العضوية امتمعدنة
بعي ��د ًا إل ��ى أعم ��اق الرس ��وبيات بالوديان
أو الش ��عاب .ل ��ذا تكون ��ت ه ��ذه الطبق ��ة ويه ��دف امعه ��د من خ ��ال هذه امش ��اريع
وأصبح ��ت عائق ًا أم ��ام نزول ام ��اء وخزنه التي نفذها في منطقة الرياض والقصيم
وحائل  -ويسعى إلى حقيقها في جميع
بصورة طبيعي ��ة وبكميات كبيرة ،والعكس
أنح ��اء امملكة  -إلى زي ��ادة امصادر امائية
صحيح في امناطق ذات اأمطار الغزيرة.
ف ��ي امملك ��ة ،واحد من مخاطر الس ��يول
م ��ن هنا تب ��رز أهمية تس ��ريع تغذية امياه الت ��ي ح ��دث نتيج ��ة لأمط ��ار الت ��ي
اجوفي ��ة م ��ن خ ��ال آب ��ار احق ��ن الت ��ي تس ��قط على امملكة بغ ��زارة خال فترات
زمني ��ة قصيرة ،وحقيق زراعة مس ��تدامة
تتج ��اوز ه ��ذه الطبق ��ات غي ��ر امنف ��ذة أو
ف ��ي مناط ��ق الزراع ��ة التقليدي ��ة الواقعة
البطيئ ��ة الترش ��يح والت ��ي تعي ��ق م ��رور
عل ��ى ضف ��اف اأودي ��ة والت ��ي أصبح ��ت
ام ��اء ،حي ��ث يتم اخزن حته ��ا بعيد ًا عن تعان ��ي م ��ن نق ��ص ام ��اء بس ��بب ضع ��ف
امؤثرات اجوية واملوثات السطحية.
امخ ��زون امائي لعدم اس ��تفادتها من مياه
الس ��يول ،باإضاف ��ة إل ��ى تأم ��ن مخزون
ويس ��ود ف ��ي امملك ��ة العربي ��ة الس ��عودية
استراتيجي من امياه لاستفادة منه وقت
طقس ح ��ار وج ��اف ،ترتفع في ��ه معدات
احاج ��ة ،وتخفي ��ف الضغ ��ط عل ��ى امياه
التبخ ��ر ،وتتباعد الفترات امطيرة ،لذلك اجوفي ��ة العميق ��ة اأزلي ��ة ،ما يس ��اهم
حرص ��ت امملكة عل ��ى إنش ��اء العديد من ف ��ي ترش ��يد اس ��تعمال امياه .كم ��ا يهدف
الس ��دود حج ��ز امي ��اه وااس ��تفادة منه ��ا امعه ��د إل ��ى إع ��ادة تأهيل الق ��رى والهجر
خ ��ال فت ��رات انقط ��اع اأمط ��ار ،وذل ��ك اجتماعياواقتصادي ��ا للح ��د م ��ن الهجرة
من خ ��ال البحي ��رات التي تتك ��ون خلف منه ��ا إل ��ى ام ��دن امزدحمة بس ��بب نقص
جسم الس ��د .وتكمن مش ��اكل السدود في امياه.
تكون طبقة سميكة من الرواسب الطينية
الت ��ي تقلل ورم ��ا منع عملية الترش ��يح وتعتم ��د اس ��تراتيجيات مش ��اريع معه ��د
الطبيع ��ي ،وبالتالي فقد امي ��اه احتجزة اأمي ��ر س ��لطان أبح ��اث البيئ ��ة وامي ��اه
ف ��ي بحيرة الس ��د بالتبخ ��ر خصوص ًا في والصحراء على تطوير وتطبيق أس ��اليب
وتقني ��ات حصد وخزن مياه اأمطار التي
فصل الصيف حيث ترتفع درجة احرارة.
تناس ��ب ظ ��روف امملك ��ة البيئي ��ة اجافة
ل ��ذا فإنه من الض ��روري البحث عن طرق
بااسترش ��اد بالتجارب العربية والدولية
بديلة عن الترش ��يح الطبيعي تساهم في في هذا امجال وأهم هذه اأساليب:
زيادة الترش ��يح وتقلل من فترة بقاء امياه
في بحيرات السد لتفادي التبخر.
 -1الغدران ااصطناعية
سلطان إعادة تأهيل القرى والهجر».

أس ��اليب حص ��د وخ ��زن مي ��اه اأمط ��ار
والس ��يول الت ��ي طوره ��ا معه ��د اأمي ��ر
سلطان أبحاث البيئة وامياه والصحراء
باشر معهد اأمير سلطان أبحاث البيئة
وامي ��اه والصح ��راء بجامع ��ة املك س ��عود
تنفيذ أساليب حصد وخزن مياه اأمطار
والس ��يول ف ��ي ش ��عبان 1425ه� (س ��بتمبر
2004م) حت مس ��مى «مش ��روع املك فهد
حص ��د وخ ��زن مي ��اه اأمط ��ار والس ��يول
بامملك ��ة» ث ��م من خ ��ال «مش ��روع اأمير

ق ��ام امعه ��د بإنش ��اء غ ��دران اصطناعي ��ة
(حفائ ��ر تخزيني ��ة) كبي ��رة ح ��ول إليه ��ا
مياه الس ��يول لاس ��تفادة منها ب ��د ًا من
ضياعه ��ا باانتش ��ار أو التبخ ��ر ،وكذل ��ك
للح ��د م ��ن مخاطر ه ��ذه الس ��يول .ويتم
اختي ��ار مواق ��ع الغ ��دران ااصطناعي ��ة
بعناي ��ة فائق ��ة بالقرب من م ��ر مائي في
أماكن حاجة سكان البادية والهجر للمياه
بع ��د دراس ��ة الظ ��روف امناخي ��ة والوض ��ع
الطبوغراف ��ي والبيئ ��ي اس ��تخدامها
مباش ��رة ولفت ��رات أط ��ول ،وذل ��ك لتأمن

امي ��اه لس ��كان الق ��رى والهج ��ر والبادي ��ة
وسقيا اماشية وامزروعات.
ويصمم الغدير ااصطناعي ما يتناسب
مع حاجة أهل امنطقة وبشكل يعمل على
تخفيف التبخر منه عن طريق زيادة عمق
احف ��رة ،وزراعة أش ��جار كمصدات للرياح
حول ��ه .وينش ��أ الغدي ��ر بش ��كل عم ��ودي
عل ��ى اجاه الرياح .ومك ��ن التحكم منع
ترشيح امياه بعمل طبقات عازلة في أرض
الغدير.
يبل ��غ طول الغدي ��ر النموذج ��ي  300متر،
وعرض ��ه  100مت ��ر ،وعمق ��ه حوال ��ي 9
أمت ��ار .ويتناق ��ص امي ��ل اجانب ��ي حفرة
الغدير بنسبة  1:5نحو اأسفل (شكل.)1
ويس ��تفاد من اأتربة امزاح ��ة من الغدير
ف ��ي تنفي ��ذ عق ��وم حول ��ه بع ��رض ا يقل
ع ��ن  20مت ��راً ،وارتف ��اع ا يق ��ل ع ��ن 2.5
مت ��ر ًا لتخفي ��ف أث ��ر الري ��اح واح ��د م ��ن
التبخر ،كما تس ��تخدم في إنش ��اء مناطق
اارتخ ��اء (امناط ��ق الت ��ي تس ��تقبل مي ��اه
السيول احملة بالطمي قبل دخولها إلى
الغدير) .ويت ��م دك أرضية الغدير واميول
اجانبية لتقليل النفاذية وتثبيت التربة.
يت ��م إنش ��اء س ��د خرس ��اني حج ��ز مي ��اه
امج ��رى امائ ��ي بارتفاع يعل ��و مدخل امياه
إلى الغدير بحوالي  70س ��م لكي يس ��اعد
ف ��ي جمي ��ع امي ��اه منطق ��ة اارتخ ��اء
قب ��ل دخوله ��ا إل ��ى الغدي ��ر .ويبلغ عرض
مدخ ��ل اماء إلى الغدي ��ر حوالي  20متراً،
ويتم رصفه باإس ��منت حت ��ى قاع الغدير
من ��ع ااج ��راف .ويثبت أنب ��وب بقطر 18
بوص ��ة يعلو أرض قاع ��دة الغدير بحوالي
 20س ��م ،ومت ��د أفقي ًا نحو خ ��ارج الغدير
مس ��افة  25متراً ،حيث يتعامد معه أنبوب
أفقي آخر يثبت عليه ثاثة أنابيب رأسية
بقط ��ر  5بوص ��ة لتش ��كل مآخ ��ذ لس ��حب
امي ��اه م ��ن الغدي ��ر بواس ��طة الصهاري ��ج،
ويح ��اط الغدي ��ر بس ��ياج من ��ع الدخ ��ول
إلي ��ه وللحماي ��ة .وقد م تنفي ��ذ غديرين
اصطناعي ��ن منطقة الرياض ،اأول في
ضرم ��ا والثان ��ي في عش ��يرة س ��دير ،وكا
الغديرين (شكل 2و .)3
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مشاريع واعدة

شكل ( :)1التصميم الهندسي وأبعاد
الغدير ااصطناعي

ويتم اختيار السدود امائمة لهذا الغرض
بع ��د إج ��راء الدراس ��ات اجيوفيزيائي ��ة
وامس ��احية لتحدي ��د امواق ��ع امائم ��ة
حف ��ر اآبار .ويتحدد عمق اآبار حس ��ب
عم ��ق الطبق ��ة احاملة للمي ��اه اجوفية
وطبيعتها .باإضافة إلى حفر آبار مراقبة
ف ��ي امناط ��ق القريبة من الس ��د للتحقق
م ��ن منس ��وب امي ��اه اجوفي ��ة ومق ��دار
فاعلي ��ة التغذي ��ة اجوفي ��ة ف ��ي امنطق ��ة
حت الدراسة .وتعتبر التغذية باأنابيب
الرأسية محاولة لتفادي مشاكل التغذية
الطبيعي ��ة للمي ��اه احج ��وزة ف ��ي بحيرة
الس ��د ،ومحاولة لتس ��ريع نق ��ل امياه إلى
باطن اأرض تفاديا لتبخرها وفقدها.

يتم حديدها حس ��ب طبيعة الطبقات
الرسوبية ،وتوضع احابس على ارتفاعات
تتناسب مع الرفع امساحي .وبعد هطول
اأمط ��ار ،تفتح محاب ��س أنابيب التغذية
عل ��ى ع ��دة مراح ��ل بع ��د ترس ��ب ام ��واد
الطينية العالقة بامياه.
ويعتمد عدد اآبار الرأس ��ية لكل سد على
الس ��عة التخزينية له ،حي ��ث يتراوح عدد
اآب ��ار ب ��ن بئري ��ن وثماني ��ة أبار لس ��عات
تخزيني ��ة تت ��راوح م ��ا ب ��ن  230أل ��ف متر
مكع ��ب و 6ماي ��ن مت ��ر مكع ��ب ،وت ��وزع
اآب ��ار عل ��ى ش ��كل ص ��ف أو مجموعة من
الصف ��وف ،ف ��ي كل صف أربعة أو خمس ��ة

ش ��كل ( :)2حفرة الغدير ااصطناعي في
ضرما محاطة بسياج للحماية

شكل ( :)3الغدير ااصطناعي في ضرما
بعد امتائه بامياه

 -2تغذية المياه الجوفية
باأنابيب الرأسية
تعتم ��د ااس ��تراتيجية الثاني ��ة الت ��ي
اتبعه ��ا معه ��د اأمي ��ر س ��لطان أبح ��اث
البيئ ��ة وامي ��اه والصح ��راء عل ��ى حف ��ر
آب ��ار التغذي ��ة ااصطناعية ف ��ي أحواض
الس ��دود لاس ��تفادة م ��ن امي ��اه احتجزة
خلفه ��ا لتغذية الطبق ��ات اجوفية مياه
اأمط ��ار والس ��يول م ��ن أج ��ل احافظ ��ة
عليها من التبخر ،وحس ��ن نوعية امي�اه
في اخزان اجوفي ،وااستفادة القصوى
من السدود.
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شكل ( :)4تصميم بئر التغذية
وبع ��د حديد اأماكن واأعماق امناس ��بة آبار بالقرب من السد لضمان حقن أكبر
آب ��ار التغذي ��ة طبق ��ا لطبيع ��ة الطبقات قدر مكن من امياه احتجزة خلف السد
اجيولوجي ��ة لكل س ��د ،يت ��م تصميم (شكل.)5
آب ��ار التغذي ��ة بطريق ��ة مش ��ابهة آب ��ار
وبع ��د هط ��ول اأمط ��ار وامت ��اء بحي ��رة
الس ��حب (ش ��كل ،)4مع إضاف ��ة جزء فوق
الس ��د بامي ��اه يت ��م فت ��ح احب ��س اأول
سطح اأرض لدخول امياه على ارتفاعات القريب من س ��طح اأرض بع ��د عدة أيام
متفاوتة مزودة محابس للتحكم في بدء آتاحة الفرصة لترس ��ب العوالق ومن ثم
التغذية وتقليل دخول الرواسب ،كما يتم يدخ ��ل ام ��اء الرائق نس ��بي ًا عب ��ر اأنبوب
تزوي ��د اأنابي ��ب بفتح ��ات طولية ،بطول إل ��ى ج ��وف اأرض وفيه ��ا يأخ ��ذ طريقة
 50س ��م وع ��رض  4مل ��م لزي ��ادة فاعلي ��ة عبر الوادي باجاه ميل اأرض .وتس ��تمر
التغذية.
عملي ��ة اخ ��زن اجوف ��ي م ��دة ت ��راوح من
وحف ��ر آب ��ار التغذي ��ة اجوفي ��ة بأعم ��اق أسبوعن إلى عدة أسابيع حسب حجم
متفاوتة في حوض السد في امواقع التي

مشاريع واعدة

توصيات عامة:
( )1احد من التوسع اأفقي في الزراعة
امروي ��ة ،وخاص ��ة في اأراض ��ي املحية أو
غير الصاحة للزراعة.
( )2التركيز في زراعة امناطق الواقعة
عل ��ى ضف ��اف اأودية حي ��ث تتوف ��ر امياه
والتربة امائمة للزراعة.
( )3التوس ��ع ف ��ي تنفي ��ذ مش ��اريع حصد
وخزن مياه اأمطار والس ��يول في امملكة
لتوفير كمي ��ات كبيرة من امياه واحد من
فقدها بالتبخر أو اانتشار.

شكل ( :)5توزيع أنابيب التغذية في حوض السد
ح ��وض الس ��د ،وكمي ��ة امياه الت ��ي خزنت
في ��ه ،وبه ��ذا يق ��ل ضي ��اع امي ��اه بالتبخ ��ر
السطحي (شكل  6وشكل .)7

( )4التأقل ��م م ��ع ظاهرة التغي ��ر امناخي
والزيادة امتوقعة في هطول اأمطار بإذن
الل ��ه ،وذلك باتخ ��اذ ااحتياطات الازمة
لتخفيف آث ��ار الفيضانات ،وحماية امدن
وامنش ��آت وذل ��ك باإكث ��ار م ��ن أس ��اليب
حصد وخزن مياه اأمطار.

وق ��د اتب ��ع امعه ��د ع ��دة وس ��ائل لتقيي ��م
نتائج هذا امشروع والوقوف على اجدوى
وامنفع ��ة الت ��ي تع ��ود من ��ه عل ��ى امي ��اه
اجوفية كم ًا وكيف ًا في اأجزاء الس ��فلية
م ��ن ال ��وادي أدن ��ى الس ��د الذي اس ��تخدم
للتغذية ااصطناعية.
وقد أثبت ��ت عملية تقييم وس ��ائل احقن
م ��ن خ ��ال اآب ��ار الرأس ��ية ف ��ي أحواض
الس ��دود جاح ًا كبير ًا في ارتفاع منس ��وب
ام ��اء اأرضي في امزارع امجاورة أحواض
الس ��دود التي طبقت فيها هذه اأساليب،
شكل ( :)6أنابيب التغذية اجوفية مغمورة
باإضاف ��ة إلى حس ��ن نوعية ه ��ذه امياه،
مياه بحيرة السد بعد هطول اأمطار
وانخفاض ملوحتها.

شكل ( :)7أنابيب التغذية اجوفية
بعد ثاثة أسابيع من بدء عملية
اخزن اجوفي
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الراصد

اإعصار «تشابا»
يجتاح جنوب
اليابان
امصدر :واس (طوكيو)
اجتاح اإعصار «تشابا» القوي جزر جنوب
الياب ��ان ،مس ��بب ًا رياح� � ًا عاتي ��ة وأمط ��ار ًا
غزيرة بامنطقة.
وتس ��بب اإعصار ف ��ي إخاء أكثر من 800
ش ��خص من منازلهم وانقطعت الكهرباء
ع ��ن  3670من ��ز ًا بعدم ��ا ض ��رب اإعصار
ال � �  18خ ��ال ه ��ذا اموس ��م  2016جزي ��رة
«أوكيناوا».
وكان ��ت ع ��ن اإعصار ف ��وق بح ��ر الصن
الش ��رقي ،ويتج ��ه ش ��ما ًا بس ��رعة 20
كيلومت ��ر ًا ف ��ي الس ��اعة ،وتصاحب ��ه ري ��اح
س ��رعتها القص ��وى  198كيلومت ��ر ًا ف ��ي
الس ��اعة وعواصف بس ��رعة  270كيلومتر ًا
في الساعة.
وقبل ��ه اإعص ��ار «ليون ��روك» ،ق ��د ض ��رب
ش ��مال ش ��رقي الياب ��ان أواخر أغس ��طس،
ما أسفر عن مقتل  20شخص ًا.

إعصار المضيق :المنطقة اأكثر
تعرضً لأعاصير في العالم
حسن يحيى حوذان  -شركة أسمنت أم القرى
إعص ��ار امضيق هو اس ��م منطقة في الوايات امتحدة اأمريكي ��ة وكندا ،حيث يتكرر
حدوث اأعاصير دائما فيها.

ما هو اإعصار وكيف يحدث؟

باختص ��ار اإعص ��ار ه ��و مرك ��ز صغير احج ��م من الضغ ��ط امنخفض ال ��ذي متد
م ��ن اأرض إلى قاعدة الس ��حابة ،واأعاصير متص الهواء إلى وس ��طها من جميع
ااجاهات ويدور في اجو مثل الدوامة وتصل إلى ارتفاعات عالية في السماء.
تختل ��ف اأعاصي ��ر ف ��ي اأحجام واأش ��كال والقوة .أم ��ا في مقدار الق ��وة فتقريب ًا
جد أن  %75من اأعاصير ضعيفة مع الرياح وتصل سرعتها إلى أقل من  110ميا
في الس ��اعة أي ما يعادل  180كيلومتر ًا في الس ��اعة .غير أن اأعاصير العنيفة مع
الرياح تصل س ��رعتها إلى أكثر من  200ميا في الس ��اعة أي ما يعادل  321كيلومترا
في الساعة ،وغالبا ما تبدو أوسع وأعرض من طولها.
مك ��ن أن ح ��دث اأعاصي ��ر والعواص ��ف الرعدية في أي مكان بش ��كل متك ��رر ،مثل التي
حدث بأستراليا وبنغاديش وكندا وأمانيا وامملكة امتحدة وكذلك الوايات امتحدة.
إا أن الواي ��ات امتح ��دة تس ��تضيف النصي ��ب اأكب ��ر من اأعاصير ويح ��دث بها ما
يقارب ( )600إعصار من نوع  EF4وهي (رياح سرعتها تتجاوز  165مي ًا في الساعة
أي م ��ا يع ��ادل  267 /ك ��م ف ��ي الس ��اعة) و ( )600إعصار م ��ن نوع  EF-5وه ��ي ( رياح
تتجاوز سرعتها  200مي ًا في الساعة  322 /كم في الساعة) هذه اأعاصير منذ عام
1950م إلى وقتنا احاضر مستمرة احدوث.

لماذا منطقة إعصار المضيـق  Alleyبالذات تحدث
فيها الكثير من العواصف؟
توجد الس ��هول الكبرى عل ��ى الطرف اجنوبي من القارة اأمريكية الش ��مالية التي
متد من القطب الشمالي إلى امناطق ااستوائية ،حيث تعمل هذه اليابسة الكبيرة
والطريق الس ��ريع الذي ينقل الهواء القطب ��ي البارد والكثيف جنوب ًا ،باإضافة إلى
عدم وجود سلس ��لة جبلية من جهة اجنوب ،إلى لس ��ماح للهواء احار والرطب من
خلي ��ج امكس ��يك والبحر الكاريبي ،إلى وصوله للمضي ��ق دائم ًا دون عوائق ليصطدم
باله ��واء الب ��ارد امتق ��دم ،وفي الوقت نفس ��ه ينش ��أ في جب ��ال الروكي اله ��واء اجاف
القادم من غرب مضيق اإعصار .وهواء اجبال اجاف أس ��فل امنحدر يندفع ش ��رق ًا
إل ��ى الس ��هول العظمى ،ليتش ��كل ما يعرف باس ��م»اخط اجاف» .وج ��د أن الهواء
عل ��ى اجانب الغربي يش ��به ه ��واء الصحراء ،وغالب ًا ما يش ��مل مناطق واس ��عة يهب
منه ��ا الغبار .كذلك على اجانب الش ��رقي من «اخط اج ��اف «تكون دافئة وخصبة
والهواء رطب من س ��احل امس ��تنقعات .وهذه هي الظ ��روف امثالية لتٌ كون العواصف
في الوايات امتحدة اأمريكية.
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زلزال وسط
إيطاليا المدمر

منطقة وسط إيطاليا بأنها اأكثر نشاط ًا
زلزالي� � ًا مقارن ��ة بأقالي ��م الدولة اأخرى،
وه ��ذا نظ ��ر ًا موقعه ��ا ف ��ي نقط ��ة التق ��اء
الصفيحت ��ن اأفريقي ��ة واأوراس ��ية،
إضاف ��ة إلى موقعها غير امتزن على جبال

ض ��رب الزل ��زال -ال ��ذي بلغ ��ت قوت ��ه  6.2اأبينيني .حيث يعتبر هذا الزلزال أقوى
درج ��ات عل ��ى مقي ��اس ريختر -ع ��دة قرى ه ��زة أرضي ��ة ضرب ��ت امنطق ��ة منذ س ��نة
وس ��ط إيطالي ��ا نهاي ��ة أغس ��طس اماضي  ،2009حينم ��ا ه ��ز زل � ٌ
�زال ق ��رب اكوي ��ا
وبالتحدي ��د منطقة جبلية تقع على بعد بإقلي ��م أبروتس ��و ،مخلف� � ًا أكث ��ر م ��ن 300
ومرح ًا قرابة  65،000شخص.
 140كلم شرق روما ،وأدى إلى تدمير منازل قتيل
ّ
وإغاق طرق ،وكان قوي ًا لدرجة أن س ��كان لكن أش ��د الزازل التي ش ��هدتها إيطاليا
مدين ��ة بولونيا ش ��مالي إيطالي ��ا ونابولي منذ بداية القرن العشرين وقع عام 1908
جنوبها شعروا به ،وكلتا امدينتن تبعدان م وتبعته موجات تسونامي ،ما أسفر عن
ع ��ن مركز الزلزال مس ��افة  220كيلومترا .مقت ��ل زهاء  80ألف ش ��خص ف ��ي مناطق
حيث بلغ عدد ضحايا الزلزال القوي إلى ريجيووكاابري وصقلية جنوب إيطاليا.
م ��ا يزيد عن  252قتي � ً�ا ،فض ًا عن مئات
اجرحى وامفقودين حسب ما نقلته
وسائل اإعام اإيطالية .
دم ��ر الزل ��زال أج ��زاء كبي ��رة م ��ن بع ��ض
البلدات ،بينها بلدة أماتريتش ��ي امصنفة
في تصويت ش ��عبي الع ��ام اماضي كأجمل
البلدات التاريخية اإيطالية.
كم ��ا نقل ��ت الس ��لطات إن ُج � ّ َ�ل القتل ��ى
س ��قطوا في أماتريتش ��ي أكومول ��ي وقرى
أخرى منها بيس ��كارا دي ��ل تورنتو وأركواتا
دي ��ل تورنت ��و ،ووقع ��ت أغلب اأض ��رار في
اتسيووماركي ومنطقة أومبريا امجاورة.
وقال معه ��د الزازل اإيطالي إنه س ��جل
 150ه ��زة ارتدادي ��ة ف ��ي الس ��اعات اأرب ��ع
والعشرين التي أعقبت الزلزال.
وم ��ن الناحي ��ة اجيولوجي ��ة فتع ��رف
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تلوث المياه
تحت السطحية
عبد الله علي محمد الزهراني
مدرس جيولوجيا – إدارة تعليم الرياض
يقول س ��بحانه وتعالى في القران الكرم
الس � َ�ماءِ َم ًاء ِب َق َد ٍر َفأَ مس� � َك َنّا ُه
( َوأَن َز مل َن ��ا ِمنَ ّ َ
ِف ��ي م َ
َ
اب ِب � ِ�ه َلق َِاد ُرونَ )
ه
ذ
على
�ا
اأ مر ِض َو ِإ ّ َن �
َ
ٍ
(امؤمنون)18:
اماء ه ��و أكثر مكون ��ات اأرض ميز ًا فقد
كان وازال مسرحا لتطور احياة في هذه
اأرض الت ��ي نعي ��ش عليها من ��ذ ماين بوج ��ود اماء إم ��ا بوجود م ��اء نقي خالي الس ��طحية للقش ��رة اأرضي ��ة في مس ��ام
الس ��نن وهو ال ��ذي جعل كوكبن ��ا متميز ًا من املوثات واذا أش ��ارت اآية السابقة أن الصخ ��ور وش ��قوقها والفوال ��ق اموج ��ودة
ع ��ن باقي الكواكب اأخ ��رى بوجوده .وهو ام ��اء الذي ينزل من الس ��ماء م ��اء طهورا فيه ��ا .إذ تعتب ��ر امي ��اه ح ��ت الس ��طحية
م ��ن العناص ��ر اأساس ��ية الت ��ي أوجده ��ا فإنه مع التقدم الصناعي وما تنتجه هذه م ��ن اه ��م مص ��ادر امي ��اه الت ��ي تهت ��م به ��ا
الل ��ه س ��بحانه وتعالى على ه ��ذا الكوكب امصانع من ملوثات أصبحت نسبة كبيرة ال ��دول وحافظ عليها م ��ن التلوث أنها
إحيائه فأنزل الله اماء على هذه اأرض
تعتبر ث ��روة طبيعية هائل ��ة ومهمة وجب
لكي حي ��ا وتنعم به من اجل اس ��تمرار ّية من امياه التي تتساقط مياه ملوثة.
لق ��د اهتم ��ت امنظم ��ات الدولي ��ة بقضية علين ��ا احافظ ��ة عليه ��ا خصوص ��ا ف ��ي
َّ
احياة فيه ،بل أول ظهور أش ��كال احياة
بيئ ��ة مث ��ل اجزي ��رة العربية الت ��ي تعتبر
كانت بامسطحات امائية ،وارتبط استقرار ن ��درة امي ��اه العذب ��ة واحتم ��اات تع � ُّ�رض
صحراوي ��ة جاف ��ة بطبيعته ��ا وا تتوف ��ر
اإنسان على وجه اأرض وازدهار حضارته العالم أزمة مياه في امستقبل ،ومن اجل
به ��ا مص ��ادر للماء العذب غي ��ر اماء حت
بام ��اء ،وارتبط ��ت احض ��ارات القدم ��ة ذلك عقدت امؤمرات الدولية إيجاد حل الس ��طحي وكذلك ا ننس ��ى ما تستهلكه
مواق ��ع مائي ��ة ،ع ��رف بعضه ��ا بامس ��مى لهذه القضيةّ ،
وحددت اأم امتحدة يوم امناط ��ق الزراعي ��ة م ��ن كمي ��ات كبيرة من
عامي
�ا
�
يوم
عام
امائي مثل حض ��ارة بن النهرين وحضارة  22م ��ارس من كل
للمياه
ا
ً
ًّ
اماء التحت س ��طحي مع قلة في تس ��اقط
وادى الني ��ل ،ودبت احياة في مكة امكرمة لتلف ��ت أنظ ��ار العال ��م إل ��ى أهمي ��ة ه ��ذه اأمط ��ار معنى أن معدل الس ��حب يفوق
بع ��د أن تفجر بئر زمزم اس ��تجابة لدعوة امشكلة امتو ّ َقع حدوثها.
مع ��دل اإمداد والتعوي ��ض من ماء امطر
أبي اأنبياء إبراهيم  -عليه السام
تع ��د قضية التل ��وث من التحدي ��ات التي مراح ��ل ،كم ��ا أننا نعتمد في اس ��تهاكنا
ولك ��ن من أين نحص ��ل على اماء العذب؟ ،تواج ��ه البش ��رية من ��ذ الق ��رن العش ��رين من اماء العذب على محطات التحلية.
وه ��ل كل ام ��اء اموج ��ود في باط ��ن اأرض معنى أنها ليس ��ت مش ��كلة أزلي ��ة بل هي وبالرغم من أن التعداد السكاني في شتى
مناس ��ب لاس ��تخدام البش ��ري؟ ،وإذا مش ��كلة ولي ��دة م ��ن اأنش ��طة امختلف ��ة أنحاء العالم في ازدياد زادت احاجة أكثر
كان ��ت هن ��اك كميات م ��ن ام ��اء العذب في التي مارس ��ها اأنسان مع النظام البيئي للماء العذب ما دفع البشرية في معظم
باط ��ن اأرض ه ��ل ه ��ي ف ��ي مأم ��ن ف ��ي وم ��ع كل التق ��دم العلمي والتقن ��ي الذي ال ��دول إلى عم ��ل محطات لتحلي ��ة امياه
مكامنها؟،وه ��ل لإنس ��ان دور ف ��ي تل ��وث وصلن ��ا ل ��ه إا أنن ��ا لم نس ��تطيع معاجة وذلك مواجهة احتياجاته امتزايدة للماء
هذه امياه؟
أثاراه ��ا الس ��لبية .وباختص ��ار امقص ��ود ولكن ��ة أهمل كثيرا احافظة على مصادر
يق ��ول س ��بحانه وتعال ��ى ( َوأَن َز مل َن ��ا ِم ��نَ بتل ��وث ام ��اء هو ح ��دوث تغير ف ��ي تركيب ام ��اء العذب من التل ��وث بل وامتد التلوث
َّ
الس َماءِ َم ًاء َط ُهو ًرا) (الفرقان )48 :ويقول ام ��اء يجعل ��ه غي ��ر صال ��ح لاس ��تخدام .معظ ��م الوس ��ط امائ ��ي وبالتال ��ي ظهرت
تعالى في كتابه العزيزَ ( :و َج َع مل َن ما ِمنَ امَامءِ وإذا أردن ��ا التحدث ع ��ن مصادر تلوث اماء أعراض ��ه في معظم مس ��تودعات امياه في
ُك ّ َل شَ ميءٍ َح ٍ ّي أَ َف م
ا ُيؤ ِمم ُن مونَ ) (اأنبياء ،)30:بأش ��كاله امختلفة فإن اموضوع س ��يطول العال ��م وظه ��رت مش ��كلتن متازمتن ا
وهنا إشارة إلى اقتران احياة بوجود اماء ولكن س ��أحدث هنا بش ��كل مختصر عن مك ��ن الفص ��ل بينهما وهي مش ��كلة ندرة
وه ��ذا النقطة ا خاف عليها فبدون اماء تل ��وث امياه حت الس ��طحية .فاماء حت ام ��وارد امائي ��ة العذب ��ة ومش ��كلة التل ��وث
لن يكون هناك حياة ولكن القضية ليست الس ��طحي هو اماء امخت ��زن في الصخور احاصل في بعض هذه امصادر.
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ويرجع سبب تلوث اماء حت السطحي أو
التغير في تركيبه لسببن رئيسن:
اأول :طبيع ��ي ويح ��دث بس ��بب إذاب ��ة
عناصر من الصخور التي مر من خالها
ام ��اء وق ��د يح ��دث م ��ن إذاب ��ة عناصر من
صخ ��ور امكم ��ن وه ��ذا ي ��ؤدي إل ��ى حدوث
تغي ��ر ف ��ي تركي ��ب ام ��اء وتكم ��ن اخطورة
أكث ��ر عندم ��ا يح ��دث تركي ��زات لبع ��ض
العناصر في اماء مثل الزرنيخ وهذا النوع
من التلوث تأثيره قليل على مصادر امياه
العذبة.
السبب الثاني :لتلوث اماء هو سبب بشري
ناج عن اأنشطة البشرية امختلفة التي
مارسها اإنسان بحياته من أجل حقيق
الرفاهي ��ة الت ��ي يتطلع إليه ��ا دون اأخذ
باأس ��اليب الصحيح ��ة للتقلي ��ل م ��ن
أخط ��ار التلوث مث ��ل اأنش ��طة الزراعية
والصناعي ��ة وكذل ��ك ط ��رق التخلص من
النفاي ��ات بأنواعه ��ا امختلف ��ة الس ��ائلة
والصلب ��ة والغازي ��ة باإضاف ��ة ال ��ى مي ��اه
الصرف الصحي .ففي العمليات الزراعية
يق ��وم امزارعون بإضاف ��ة كميات كبيرة من
اأس ��مدة الكيميائية وامبيدات احش ��رية
به ��دف زي ��ادة احص ��ول ،وبالطب ��ع ف ��إن
الكمي ��ة الزائدة من هذه امواد الكيميائية
تذوب في امياه الس ��طحية وتتخلل مسام
الترب ��ة إل ��ى أن تص ��ل إل ��ى امي ��اه ح ��ت
الس ��طحيه وتلوثها .أما النفايات الصلبة
فالكثي ��ر يت ��م التخلص منه ��ا بدفنها في
اأرض على أعماق مختلفة وحتوي على
تركيزات من بع ��ض العناصر الضارة ومع
تساقط اأمطار تبدأ في رحلتها تدريجياَ
حت ��ى تص ��ل إل ��ى اماء ح ��ت الس ��طحي.
وتعتب ��ر مياه الص ��رف الصحي من أخطر
مش ��اكل تلوث امياه حت السطحية وأكثر
امشاكل على الصحة العامة ،أن كثير من
ال ��دول لي ��س لديها ش ��بكة ص ��رف صحي
متكاملة وعندما ننظر إلى الوسط الذي
نعي ��ش به جد أن معظم امدن ا تتواجد
به ��ا ص ��رف صح ��ي وان وجد ف ��ي بعضها
فيوجد بشكل جزئي ا يشمل كل اأحياء
به ��ا .وامش ��كلة اأخط ��ر من ذل ��ك عندما

تقوم امدن الس ��احلية بالتخلص من مياه
الص ��رف الصح ��ي في البح ��ار ما يجعل
امشكلة أكثر تعقيد ًا وأكثر خطورة .وحيث
أن امي ��اه حت الس ��طحية تعتب ��ر مصدرا
م ��ن مص ��ادر امي ��اه الصاح ��ة للزراع ��ة
ولاس ��تخدام البش ��ري ،فإن اإسراف في
اس ��تخدامها وعدم وضع احلول امناسبة
منع تلوثها يش ��كل تهديدا مس ��تمرا لهذا
امص ��در امهم للماء العذب وعندما تتلوث
امي ��اه ح ��ت الس ��طحية ،فان ��ه يصعب أن
ل ��م يك ��ن مس ��تحي ًا التخل ��ص م ��ن هذا
التل ��وث ،أو معاج ��ة امي ��اه اموج ��ودة ف ��ي
الطبق ��ات احامل ��ة للم ��اء ،ل ��ذا يج ��ب
مراقب ��ة وس ��ائل التخل ��ص م ��ن نفاي ��ات
البيئ ��ة بكاف ��ة أنواعه ��ا ومي ��اه الص ��رف
الصح ��ي واتخ ��اذ اإج ��راءات الت ��ي حد
م ��ن تل ��وث ام ��اء ح ��ت الس ��طحي بام ��واد
الكيميائي ��ة الض ��ارة م ��ن أج ��ل احف ��اظ
على س ��امتنا وس ��امة وحقوق اأجيال
القادم ��ة من بعدنا .وبالرغم من أن درجة
التل ��وث تعتمد عل ��ى كمية املوثات إا أنه
هن ��اك عوام ��ل أخ ��رى تزي ��د من امش ��كلة
وه ��ي اإج ��راءات امتبع ��ة حماي ��ة اموارد
امائية العذبة حت الس ��طحية ومس ��توى
حضارة الش ��عوب ووعيه ��ا بأخطار التلوث
ال ��ذي يه ��دد حياتن ��ا وحي ��اة امس ��تقبل.
وإذا كان ��ت الدراس ��ات العلمي ��ة تؤك ��د أن

البل ��دان العربي ��ة مقبلة عل ��ى موجة من
الفق ��ر امائ ��ي الذي يه ��دد مظاهر احياة
وخطوات التنمية ،وكذلك ا يوجد لدينا
نظام صرف صحي متكامل ويوجد لدينا
تل ��وث للم ��اء حت الس ��طحي ف ��ي بعض
اأماك ��ن بس ��بب اأنش ��طة امختلف ��ة ،هل
ننتظ ��ر حت ��ى تتفاقم امش ��كلة ث ��م نبحث
ع ��ن حلول؟ ويج ��ب أن نتذكر أن مش ��اكل
التلوث ا تظهر بش ��كل س ��ريع إما تأخذ
وق ��ت حت ��ى يظه ��ر تأثيره ��ا ق ��د يص ��ل
إل ��ى عش ��رات الس ��نن .من امع ��روف لدى
اجمي ��ع أن ش ��رب ام ��اء من أه ��م العوامل
لتنقية اجس ��م من السموم وسبب حياة
اأنس ��ان ولكن م ��ع التلوث الذي نش ��هده
يب ��دوا أن القاع ��دة تغي ��رت وأصب ��ح ام ��اء
أكب ��ر ناق ��ل للس ��موم إلى جس ��م اإنس ��ان
وخط ��ر يهدد حيات ��ه إذا كانت امي ��اه التي
يستخدمها مياه ملوثة.
وأخي ��ر ًا يج ��ب أا ننس ��ى أن تعاليم ديننا
وقيمن ��ا اإس ��امية حت ��رم طه ��ارة ام ��اء
ومن ��ع تلويث ��ه وإي ��ذاء اآخري ��ن وإذا
كان ��ت مش ��اكل امي ��اه تنحصر ف ��ي التلوث
واإس ��راف وس ��وء ااس ��تخدام ،ف ��إن هذه
قضاي ��ا عاجها اإس ��ام منذ  14قرنا من
الزمان.
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الخصائص الجيوفيزيائية للتراكيب
تحت السطحية لحرة العاقول
(شمال شرق المدينة المنورة)
عمر الافوزا محمد القايدي
مدينة املك عبد العزيز للعلوم والتقنية
ندرة امياه في امملكة العربية السعودية
بحكم ظروفها اجغرافية واجيولوجية
وامناخية أمر حتمي ومن أهم معوقات
ال�ت�ن�م�ي��ة ااق �ت �ص��ادي��ة وااج �ت �م��اع �ي��ة،
وي��زداد ه��ذا اأم��ر س��وء ًا ب��زي��ادة تكاليف
اح�� �ص� ��ول ع� �ل� �ي ��ه م� ��ن ام� � �ص � ��ادر غ �ي��ر
التقليدية ،وامملكة بلد صحراوي ليست
به أنهار جارية ،وشديد اجفاف وا يزيد
امتوسط السنوي لتساقط اأمطار فيه
ع��ن  290م �ل��م ،وت�س�ق��ط ه ��ذه اأم �ط��ار
ب �ش �ك��ل غ �ي��ر م �ن �ت �ظ��م .ب ��اإض ��اف ��ة إل��ى
محدودية الدراسات واأبحاث واخرائط
اموضوعية والرقمية السطحية وحت
السطحية معظم امناطق ،والنمو السريع
م ��دن ام �م �ل �ك��ة م��ن ال �ن��اح �ي��ة ال�س�ك��ان�ي��ة
والعمرانية ،وتدهور نوعية امياه بسبب
ااستخراج اجائر للمياه وقلة التغذية
للخزانات اجوفية تسبب تأييض ًا في
نقص ام��وارد امائية اجوفية .ومنطقة
ام��دي��ن��ة ام� �ن���ورة إح � ��دى ه� ��ذه ام �ن��اط��ق
وال��واق�ع��ة على ال��درع العربي وامعتمدة
على امياه اجوفية .أجريت هذه الدراسة
اج �ي��ول��وج �ي��ة وال �ه �ي��دروج �ي��ول��وج �ي��ة
واجيوفيزيائية التكاملية على منطقة
ال �ع��اق��ول ال��واق �ع��ة ش �م��ال ش��رق امدينة
ام�ن��ورة وه��ي تقع على ح��رة ره��ط وتبعد
حوالي 30كم عن امسجد النبوي الشريف
و10ك ��م ع��ن ب�ل��دة ال �ع��اق��ول ،فهي صعبة
التضاريس أنها عبارة عن كتل من الافا
البركانية من العصر الثاثي والرباعي
واحديث تغطي صخورها التي تنتمي
إل ��ى م�ج�م��وع��ة ف��ري��ح ام �ت��زام��ن ع�م��ري� ًا
مع مجموعة مردمة وشمر (ص��ورة.)1 ،
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وتنقسم امجموعة إل��ى ثاثة متكونات
(مرير وقديرة ودون��اك) ومعظم صخور
امجموعة ه��ي ص�خ��ور بركانية قاعدية
ومدملكات وأح�ج��ار رملية وق��واط��ع من
اج��ران �ي��ت واج ��ران ��ودي ��وراي ��ت .ت�ه��دف
ه ��ذه ال ��دراس ��ة إل ��ى دراس� ��ة اخ�ص��ائ��ص
اجيوفيزيائية ح��ت السطحية حرة
ال �ع��اق��ول (ل��اف��ا ال �ب��رك��ان �ي��ة (ب ��ازل ��ت))
ومعرفة التتابع الطبقي لصخور البازلت،
وإمكانية وجود مياه جوفية فيها.
ل �ت �ح �ق �ي��ق أه� � ��داف ال� ��دراس� ��ة ف �ق��د م
اس� �ت� �خ ��دام ال � �ط� ��رق اج �ي��وف �ي��زي��ائ �ي��ة
امغناطيسية وطرق امقاومية الكهربائية
( ) VES & HEPعلى النحو التالي:
ع �م��ل س �ت��ة خ��ط��وط م�غ�ن��اط�ي�س�ي��ة،
ع� �م ��ودي ��ة ع��ل��ى ال� �ت ��راك� �ي ��ب اأرض� �ي���ة،
ب��اج��اه ش�م��ال -ج �ن��وب ط��ول ك��ل واح��د
منها1320م ،وامسافة بن اخط واآخر
تتراوح بن  150و300م�ت��ر ،وامسافة بن
محطة وأخرى على نفس اخط  20متر.
عمل ثمان جسات كهربائية بطريقة
ترتيب شلبمرجير ( ،)VESوصل أقصى
بعد ل� ( )AB/2إلى 961متر ،و()MN/2
إلى 200متر ،وثمان عشرة جسه بطريقة
ترتيب وينر ( )HEPأعماق مختلفة
()AB/3=50,100,150 and 200m
ورس� � ��م خ ��ري� �ط ��ة م �غ �ن��اط �ي �س �ي��ة ك�ل�ي��ة
منطقة ال ��دراس ��ة وأخ� ��رى م�ح��ول��ة إل��ى
ال �ق �ط��ب ال �ش �م��ال��ي ام �غ �ن��اط �ي �س��ي وم
استنساخ عدة خرائط منها باستخدام
ع � ��دة م ��رش� �ح ��ات (Upward and
Downward Continuation,

High and low-Pass, First and
.(Second Vertical Derivative
وت�ط�ب�ي��ق ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ح�ل�ي��ل الطيفي
وط��ري�ق��ة ام�ي��ل ع�ل��ى ال�ب�ي��ان��ات امعاجة
للحصول على تقديرات أعماق الوحدات
البركانية والصخرية .ورس��م منحنيات
للمقاومة الكهربائية ( )VESللجسات
ال �ث �م��ان �ي��ة م �ع��رف��ة ال �س �م��ك واأع� �م ��اق
للوحدات الصخرية ،ورسم مجسم ثاثي
اأبعاد للمقاطع اجيوكهربائية ،ورسم
خرائط كنتورية للمقاومة الكهربائية
( )HEPأعماق مختلفة.
أظ��ه��رت اخ ��رائ ��ط ام�غ�ن��اط�ي�س�ي��ة ع��دة
ت��راك��ي��ب ح ��ت س �ط �ح �ي��ة ف ��ي منطقة
الدراسة وه��ذا يدل أن امنطقة تعرضت
ل� �ع ��دة ح ��رك ��ات ت �ك �ت��ون �ي��ة وف� ��ي ع �ص��ور
م �خ �ت �ل �ف��ة أدت إل� ��ى ح � ��دوث ال� �ص ��دوع
والكسور والقواطع (شكل.)1،

صورة :1اأعمال احقلية
اجيوفيزيائية
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شكل  :2مقطع جيوكهربائي حت سطحي يوضح الطبقات احاملة للمياه
شكل  :1خرائط مغناطيسية باستخدام
مرشحات مختلفة
وب�ي�ن��ت تفسير اخ��رائ��ط امغناطيسية
وج� ��ود آث� ��ار ل� ��وادي م ��دف ��ون ،ي�ع�ت�ق��د أن
يكون وادي اأحيلين ال��ذي ذك��ره امؤرخ
نورالدين السمهودي امتوفى عام 911ه�
في كتابه وفاء الوفابأخبار دار امصطفى
نق ًا عن امؤرخن أنه حدث في يوم اأول
من جمادى اأخ��رة لعام 654ه� ��(1256م)
بركان في ص��در وادي اأحيلين وال��ذي
ي�ب�ل��غ ط��ول��ه ح��وال��ي 22ك���م وي �ق��ع ش��رق
ام��دي�ن��ة ام �ن��ورة ع�ل��ى ط��ري��ق ال�س��وارق�ي��ة
فغطت ال ��وادي بكامله(.قال ام��ؤرخ��ون:
واد يقال
وكان ظهور هذه النار من صدر ٍ
له وادي اأحيلين عام 654ه� ،وموضعها
ش ��رق ام��دي �ن��ة ع �ل��ى ط��ري��ق ال �س��وارق �ي��ة
ف�س��د ال � ��وادي ام��ذك��ور ب�س��د ع�ظ�ي��م من
اح �ج��ر ام �س �ب��وك ب��ال �ن��ار وا ك �س� ِ�د ذي
القرنن،يعجز عن وصفه ال��واص��ف ،وا
مسلك إنسان فيه وا داب��ة) .وأظهرت
وج� ��ود ث ��اث ن �ط��اق��ات ل��ت��وزع ام �ل��وح��ة،
النطاق اأول يبدأ من اج��زء الشمالي
ال �ش��رق��ي إل��ى اج ��زء ال�ش�م��ال��ي الغربي
م��رور ًا بوسط منطقة ال��دراس��ة فهو ذات
م �ق��اوم �ي��ة منخفضة ب�س�ب��ب ملوحتها
امرتفعة وهذه النتيجة متفقة مع اآبار
احفورة على هذا النطاق وتتراوح ملوحة

ه ��ذه اآب � ��ار ب��ن  3300-1250م�ل�ج��م/
لتر وأي �ض � ًا م��ع اخ��رائ��ط امغناطيسية
وخريطة ت��وزع املوحة في امنطقة (من
نتائج حاليل مياه اآب��ار) ،ويعزى سبب
املوحة امرتفعة إلى التراكيب اأرضية
التي تسببت ف��ي وج��ود اح��وض الواقع
في امنتصف ومتد النطاق الثاني من
اج��زء اجنوبي واجنوبي الشرقي إلى
اج��زء الغربي والغربي الشمالي وي��زداد
وضوح ًا عند اأعماق 120متر و 150متر
ولها قيم مقاومية متوسطة ويعتقد أنها
تعكس قيم مقاومية البازلت امتشقق مع
الزلط الرملي ل��ذا يحتمل حملها مياه
عذبة ومتوسط املوحة ل��آب��ار الواقعة
في هذا النطاق 590ملجم/لتر تقريب ًا،
أم��ا النطاق الثالث و ال��واق��ع في اجهة
الشرقية واجنوبية والغربية واجنوبية
الشرقية فله قيم مقاومية مرتفعة وهي
واضحة عند اأعماق  35و 75متر ويعتقد
أنها تعكس مقاومية صخور القاعدة لذا
يحتمل ع��دم حملها م�ي��اه كافية ويؤيد
ذل��ك اآب� ��ار ال��واق �ع��ة ف��ي ه��ذا ال�ن�ط��اق.
ك �م��ا أظ �ه��رت ام �ق��اط��ع اج�ي��وك�ه��رب��ائ�ي��ة
الثاثة وجود ست طبقات جيوكهربائية
ح��ت سطحية مختلفة الصفات،وهذه
الطبقات هي :الطبقة اأولى وهي عبارة
ع��ن ب��ازل��ت م�ج��واة ومقاومتها النوعية
أكبر من  1000أوم-م ،الطبقة الثانية وهي
عبارة عن بازلت نقي وهي رطبة وتتراوح
قيمة مقاومتها النوعية بن 500-1000
أوم-م ،الطبقة الثالثة وه��ي ع�ب��ارة عن

ب��ازل��ت متشقق م��ع زل��ط رم�ل��ي وت�ت��راوح
امقاومة النوعية لها بن  300و 100أوم-م
ويحتمل حملها مياه عذبة وه��ي تعتبر
اخزان امهم في منطقة الدراسة الطبقة
ال��راب�ع��ة وه��ي ع�ب��ارة ع��ن ب��ازل��ت متشقق
م��ع ط��ن و ت�ت��راوح قيمة مقاومتها بن
100و10أوم-م ،الطبقة اخ��ام�س��ة وهي
عبارة عن صخور قاعدة مجواة وتتراوح
امقاومة بن 500و 280أوم-م أما الطبقة
اأخيرة فهي عبارة عن صخور القاعدة
وقيمة مقاومتها أكبر م��ن  1000أوم-م
(ش�ك��ل  2،و .)3ج �م �ي��ع ن�ت��ائ��ج الطريقة
الكهربائية تشير إلى أن الطبقة الثالثة
وال�ت��ي يحتمل أن يكون سمكها حوالي
 48متر ًا وعمقها يتراوح بن  186و 4متر
هي أهم طبقة وتعتبر اخ��زان الرئيسي
امغذي منطقة الدراسة بامياه العذبة.

Weathered Basalt
Fresh Basalt
Fractured Basalt with
Gravelly sand
Fractured Basalt
with Clay
Weathered Basement
Fresh Basement

شكل  :3مجسم ثاثي اأبعاد يوضح
التتابع الطبقي منطقة الدراسة
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دراسة حديثة لتقييم ارتفاع منسوب مياه البحر
في السواحل الشرقية للملكة العربية السعودية
الدكتور عبد العزيز عثمان العثمان
مدينة املك عبد العزيز للعلوم والتقنية
يتوق ��ع العلماء أن يش ��هد الق ��رن احادي
والعش ��رون ارتفاع ًا ملحوظ ًا في مس ��توى
مي ��اه البح ��ر على الك ��رة اأرضية بش ��كل
ع ��ام ،وذلك نتيجة ظاهرة التغير امناخي
 .Global Warmingوم ��ن أس ��باب تل ��ك
الظاه ��رة ااحتب ��اس اح ��راري نتيج ��ة
إط ��اق غ ��از ثاني أكس ��يد الكرب ��ون بكثرة
ف ��ي الغ ��اف اج ��وي ،وذوب ��ان الثل ��وج،
وغيرها من امتغيرات الطبيعية في نظام
اأرض .وق ��د أصب ��ح هذا اأم ��ر ذا أهمية
نتيج ��ة للتأثي ��ر امتوق ��ع عل ��ى امناط ��ق
الس ��احلية امنخفض ��ة ،والت ��ي يكثر فيها
التواج ��د الس ��كاني أو يخط ��ط للس ��كن
فيها مس ��تقبا .وتش ��ير بعض التوقعات
العلمية إلىأن مستوى سطح مياه البحار
عاميا قد يرتفع ما بن  5إلى  30س ��م ،في
العام 2050م.

البح ��ر ف ��ي الس ��واحل الش ��رقية للملك ��ة
العربي ��ة الس ��عودية (اخلي ��ج العرب ��ي)،
بالتعاون مع باحثن في إحدى اجامعات
اأوروبي ��ة .وبينت نتائج تلك الدراس ��ة أن
مع ��دل ارتف ��اع مي ��اه اخلي ��ج العربي في
حدود  2ملليمتر/بالس ��نة ،وهذا التقدير
متقارب مع التقديرات العامية الس ��ابقة.
وم ��ن ناحي ��ة أخ ��رى ف ��إن ه ��ذا امع ��دل ا
يثي ��ر أي مخ ��اوف لتأثي ��ر ارتف ��اع مي ��اه
البحر على امناطق الس ��كنية في شواطئ
امنطق ��ة الش ��رقية إذا اس ��تمرت الظروف

الصناعي ��ة بنظ ��ام  ،GPSكم ��ا هو موضح
في الشكل ( .)1يوضح الشكل رقم  2تغير
ارتفاع مستوى مياه البحر ل�  15نقطة مد
وجزر خال  18,5س ��نة .وتضمنت طريقة
البح ��ث تقدير أثر الضغ ��ط اجوي على
مس ��توى مي ��اه اخلي ��ج ،ليت ��م احتس ��ابه
في حس ��ابات تقدير ارتفاع منس ��وب مياه
البح ��ر بامنطق ��ة .وميزت تلك الدراس ��ة
بالدقة واس ��تخدام بيانات مدة  28,7س ��نة
وأول م ��رة بامنطقة ،حيث أن الدراس ��ات
السابقة استخدمت فترة زمنية اقل .وقد

شكل رقم ( :)2تغير ارتفاع مستوى مياه البحر ل�  15نقطة مد وجزر خال  18,5سنة.

شكل رقم ( :)1مواقع نقاط امد
واجزر (دوائر سوداء) ،ونقاط ال� ( GPSمربعات).
ولتقيي ��م تل ��ك الظاهرة في مي ��اه امملكة
العربية الس ��عودية ،قام فري ��ق من مدينة
املك عبد العزيز للعلوم والتقنية بإجراء
دراس ��ة حديثة لتقدير معدل ارتفاع مياه
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الطبيعية بهذا الش ��كل ،وقد اس ��تخدمت نش ��رت نتائ ��ج تل ��ك الدراس ��ة ف ��ي مجلة
في تلك الدراس ��ة قياسات مختلفة لعدد  Journal of Geodynamicsوهي احدى
 15محطة من محطات قياس امد واجزر امجات العلمية امتخصصة.
البحري  Tide gaugeعل ��ى م ��دار
الساعة التابعة أرامكو ،وقياسات أرضية امرجع:
لعدد  6محطات مس ��تمرة لتحديد اموقع
A.O. Alothman, M.S. Bos, R.M.S. Fernandes and M.E.
Ayhan. Sea Level Rise in the Northwestern Part of the
موجودة في امنطقة تس ��تقبل من اأقمار
Arabian Gulf. Journal of Geodynamics, 2014.

اأحجار الكريمة

سلسلة اأحجار الكريمة بالمملكة
العربية السعودية (الجزء الثالث)
-1اأمازونايت Amazonite
تطلق كلمة أمازونايت على حجر اميكروكلن ()Microcline
ذو ال� �ل ��ون اأخ� �ض ��ر ام� � ��زرق ح �ي��ث ك� ��ان ي �س �ت �خ��دم ل�ل��زي�ن��ة
( )Ornamental-Stoneويتم قطعه وتشكيله بعدة أشكال
مختلفة وق��د ك��ان قدماء امصرين يعتقدون أن��ه يجلب لهم
احظ ويدفع عنهم الشياطن والسحر  ,وسمي اأمازونايت
ب �ه��ذا ااس ��م نسبة إل��ى ن�ه��ر اأم � ��ازون ح�ي��ث أول م �ك��ان ُعثر
عليه ه�ن��اك ،وينتسب أأم��ازون��اي��ت (اميكروكلن) إل��ى عائلة
الفلسبارالبوتاسي وتركيبه الكيميائي ع�ب��ارة ع��ن سيليكات
ال�ب��وت��اس�ي��وم واأم �ن �ي��وم ( ،)KAl Si3O8وينتمي للنظام
ال�ب�ل��وري ث��اث��ي ام�ي��ل ( )Triclinicوغ��ال�ب��ا م��ا ي�ك��ون معتم
( ،)Opaqueوت �ت��راوح كثافته م��ا ب��ن  2.56ج��م/س��م 3إلى
2.58جم/سم ،3وتبلغ صابته  6على حسب مقياس الصابة
وله معامل انكسار يتراوح ما بن  1.520إل��ى 1.530ويتواجد
ف��ي الطبيعة ضمن ال�ص�خ��ور ال�ن��اري��ة احمضية (Acidic
 )Igneous Rocksمثل اجرانيت  Graniteوالبجماتيت
 Pegmatiteوالسيانايت  ،Syeniteويكون مصاحب ًا لكل من
الكوارتز  Quartzوااورثوكليز  Orthoclaseوامسكوفيت
 Muscoviteواألبايت  Albiteوتعتبر الهند والبرازيل من
أكبر الدول امنتجة لامازونايت هذا اليوم ويليها كل من كندا
ومدغشقر وااحاد السوفيتي وأمريكا ثم جنوب إفريقيا.

اأمازونيت في المملكة:
م العثور على حجر اامازونيت (اميكروكلن ذو اللون اأخضر
التفاحي) بوادي النعمان (وادي اخرار) على بعد 11كم جنوب
ش��رق طريق مكة الطائف ،حيث تتواجد ب�ل��ورات اامازونيت
ضمن ع��روق البجماتيت لصخر امونزوجرانيت وتظهر بلون
أخضر تفاحي منطقة الشال وعلى ضفتي ال��وادي ،ويعتبر
هذا اموقع غير مجدي اقتصادي ًا نظر ًا لصغره ون��درة بلورات
اامازونيت اجيدة والقابلة للقطع والصقل وهناك مواقع
أخ��رى كبئر طويلة وجبل اح�ص��اة وغيرها حتاج مزيد من
الدراسة.

 -2الكوارتـز
عبارة عن ثاني أكسيد سليكون ( )SiO2وهو من اأحجار شبه
الكرمة الشائعة في الطبيعة ويعود سبب التسمية إلى كلمة
أمانية معناها ضارب البياض ويتبع الكوارتز النظام البلوري
السداسي ( Hexagonalالثاثي)  Trigonalوأكثر اأشكال
البلورية تواجد ًا في الطبيعة على هيئة منشور سداسي الشكل
واأن��واع الشفافة منه متاز ببريق زجاجي وهناك عدة ألوان
مختلفة للكوارتز منها اأصفر الذهبي ويطلق عليه سترين
 Citrineوه��و يشبه إل��ى ح��د م��ا ال�ت��وب��از ال��ذه�ب��ي والزفير
اأصفر حيث يصعب التمييز بينهم بسهولة وق��د يكون لون
الكوارتز بنفسجي وهذه النوعية تسمى جمشيت Amethyst
وهي من أجمل اأنواع وأغاها ثمن ًا وأحيان ًا يأتي الكوارتز بلون
وردي ويسمى  Rose quartzوهو يشبه إلى حد ما أحجار
الكونزايت  Kunziteذات اللون الوردي اجميل وهناك الكوارتز
امدخن  SmokyQuartzومتاز بلونه البني الدخاني امائل
للرمادي وأيض ًا قد تكون بلورات الكوارتز مكونة من ثاثة أو
أربعة أل��وان مجتمعة مع بعض كاللون البنفسجي واأخضر
والبني ويطلق عليها أمترين  Ametrineأما الكوارتز عدم
اللون يطلق عليه البلور الصخري  RockCrystalويعتبر
الكوارتز من اأحجار الصلبة حيث تبلغ صابته  7وذلك على
حسب سلم الصابة موهو ول��ه معامل انكسار يتراوح ما بن
 1.541إلى 1.553وتبلغ كثافته 2.65جرام/سم 3وهناك كوارتز
دقيق التبلور  Crypto- Crystallineيطلق عليه خليقدون
(كالسيدوني)  Chalcedonyويتواجد بعدة أل��وان مختلفة
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العقيق :Agate

متاز بوجود شرائط أو أحزمة ذات ألوان مختلفة.

الجزع : Onyx

عقيق ذو شرائط سوداء وبيضاء.

كارنيليان :Carnelian

عقيق لونه بني محمر نصف شفاف.

كريزوبراس :Chrsoprass
عقيق لونه أخضر تفاحي نصف شفاف.

حجر الباسما :Plasma

عقيق معتم لونه أخضر داكن.

حجر الدم  Blood stoneأوهيلوتروب
(:)Heliotrope
عبارة عن عقيق أخضر متاز بوجود بقع ذات لون أحمر أو بني.

تواجد الكوارتز بالمملكة:
تعتب ��ر أحج ��ار الكوارت ��ز الش ��فافة م ��ن أكث ��ر اأحج ��ار ش ��به
الكرمة انتش ��ار ًا ف ��ي امملكة وغالب ًا ما تك ��ون مصاحبة لصخور
اجراني ��ت والبجماتي ��ت وصخ ��ور احجر الرملي وق ��د تتواجد
مفكك ��ة ومتجمع ��ة في مناط ��ق الكثبان الرملي ��ة بحفر الباطن
والقيصومة والزلفي واخرج والعا ،وهناك بعض العامة يطلق
اس ��م اأماس الس ��عودي باخطأ على حبيبات الكوارتز الشفافة
وعدمة اللون .Colorless
وتوج ��د بع ��ض امناط ��ق في امملك ��ة م العثور فيه ��ا على حجر
اامتيث ��ت ولك ��ن بدرجة لون بنفس ��جي فاح وم ��ن هذه امناطق
جبل الزبير بوادي الصفرا محافظة بدر التابعة منطقة امدينة
امنورة.
وكذل ��ك م العث ��ور على عروق م ��ن اامتيثت بجب ��ل الكريزية،
ويوج ��د موق ��ع أخ ��ر بجب ��ل خانوق ��ة بالبجادي ��ة يحت ��وي عل ��ى
نارجيات بها بلورات جميلة من اامتيثت ذو اللون البنفسجي
الفاح.
وهن ��اك مواقع أخرى تتواجد به ��ا نارجيات من الكوارتز مكن
اس ��تخدامها كأحج ��ار ش ��به كرمة في ش ��مال امملك ��ة منطقة
طبرجل باجوف.
وقد يكون على هيئة حزم أفقية وأحيان ًا دائرية وهذه النوعية
يتم تصنيفها إلى عدة أنواع منها :
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أثر المعلم
في تميز
التعليم لمادة
الجيولوجيا
أجرى احوار:
أ .عمر الافوزا  -أ .سعيد الشلتوني
التمي ��ز واأبداع في اأعم ��ال حتى تصل
إل ��ى امس ��توى الفري ��د م ��ن نوع ��ه حتاج
إلى إصرار ولك ��ن ينبغي حديد اأهداف
امرجو حقيقها منذ البداية ،فهي ليست
مرتبط ��ة بش ��خص وا تختص م ��كان أو
زم ��ان .إن اج ��ودة ف ��ي العم ��ل تدفع نحو
التمي ��ز وبالتال ��ي س ��ينعكس أثره ��ا ف ��ي

إع ��داد جي ��ل يتحم ��ل امس ��ؤوليات وق ��ادر
عل ��ى النه ��وض بوطن ��ه ،وإذا كان التعليم
ه ��و القاع ��دة الرئيس ��ية واأساس ��ية ف ��ي
نهض ��ة أي مجتمع فيج ��ب على العاملن
في ��ه أن يكون ��وا ذا كفاءة عالي ��ة في امهنة،
وحريص ��ن عل ��ى إع ��داد جي ��ل متمي ��ز
بتعليم ��ه ومتمس ��ك بدين ��ة ووطن ��ه قادر
عل ��ى قيادته نحو مس ��تقبل مش ��رق .فإذا
كان التعليم هو امقياس الرئيسي لنهضة
أي امة في كاف ��ة امجاات فيجب التركيز
علي ��ه بش ��كل ع ��ام وعل ��ى ام ��واد العلمي ��ة
بش ��كل خاص ،فهي مص ��در للتطور الذي
نعاص ��ره ،وتعتب ��ر عل ��وم اأرض بكاف ��ة
فروعه ��ا امختلفة لبنة أساس ��ية في تقدم
احض ��ارة ورفاهي ��ة الش ��عوب ،فالنهض ��ة
الصناعي ��ة معتمدة على اموارد الطبيعية
ف ��ي اأرض وكذل ��ك مص ��ادر الطاق ��ة
معتم ��دة عليه ��ا وم ��ن هن ��ا تب ��رز أهمي ��ة
عل ��وم اأرض وهذا ما جعله ��ا من العلوم
امتمي ��زة ع ��ن باقي العل ��وم اأخ ��رى .لذا
ينبغ ��ي أن يأخ ��ذ عل ��م اأرض أهمي ��ة في
تدريس ��ه س ��واء ف ��ي التعليم الع ��ام أو في

مراحل التعلي ��م اجامعي للمتخصصن
في ��ه ،وه ��ذا ما يقوم به نخب ��ة من معلمي
اجيولوجي ��ا في التعلي ��م العام إذ ميزوا
في تدريس ��ه وجعل ��وه في مقدم ��ة العلوم
اأخ ��رى ف ��ي ط ��رق التعل ��م والتعليم من
خال كس ��رهم طرق التدريس التقليدية
امتبع ��ة ،إذ اعتم ��دوا ف ��ي تدريس ��ه عل ��ى
اس ��تراتيجيات التعلي ��م احديث ��ة وعل ��ى
البيئ ��ة احيط ��ة م ��ن خ ��ال اماحظ ��ة
وااس ��تنتاج والتطبيق .وفي زيارة خاصة
لفري ��ق حرير مجل ��ة أرض أحد معلمي
مادة اجيولوجيا وهو اأس ��تاذ /عبد الله
عل ��ي الزهراني بثانوية اإمام الش ��وكاني
منطق ��ة الري ��اض احاصل عل ��ى جائزة
التعلي ��م للتميز فئ ��ة امعل ��م امتميز على
مس ��توى وزارة التعلي ��م وامركز اأول على
مس ��توى دول اخلي ��ج ف ��ي جائ ��زة س ��مو
الش ��يخ حمدان بن راشد آل مكتوم لأداء
التعليم ��ي امتمي ��ز ،وناقش ��نا مع ��ه خال
الزي ��ارة اجه ��ود امبذول ��ة للوص ��ول إل ��ى
التميز في تدريس اجيولوجيا من خال
طرحنا لعدد من اأسئلة عليه.
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الطال ��ب بامرحلة الثانوية .أما من ناحية تقبل
الطاب لدراس ��ة امادة فمن خ ��ال أراء الطاب
ومناقش ��تهم ومس ��تواهم التحصيلي نس ��تطيع
أن نق ��ول أن الكثير من الط ��اب لديهم إعجاب
كبي ��ر بام ��ادة وم ��ا حتويه م ��ن معلوم ��ات قيمة
كان ��وا يجهلونها قبل دراس ��تهم للم ��ادة العلمية
هذا باإضافة أنهم يدرس ��ون ش ��يء يش ��اهدونه
باستمرار في الطبيعة فاستطعنا أن نغير نظرة
الطالب للمادة.
م ��ن واق ��ع تدريس ��ك للم ��ادة ه ��ل يوج ��د ميول
ل ��دى الطاب إكمال دراس ��تهم اجامعية بهذا
التخصص وما هو دورك في ذلك؟
ً
بداية :ما هو دورك في إبراز مادة اجيولوجيا بامدرسة؟
فعل ��ت الكثي ��ر إمان� � ًا بواجب ��ي بامهن ��ة ورس ��التي امهني ��ة قب ��ل
التخصص وماش ��ي ًا مع اأهداف التي سعت الوزارة لتحقيقها.
ولذل ��ك ينبغ ��ي عل ��ى كل معل ��م أن يتس ��اءل م ��ا م ��دى جاح ��ي
مهنتي في تأدية واجبي؟
فق ��د عمل ��ت من ��ذ البداية عن ��د التحاقي بامدرس ��ة الت ��ي اعمل
به ��ا عل ��ى تطوي ��ر معم ��ل اجيولوجي ��ا وجعلت ��ه م ��ن امعام ��ل
امتميزة بامدرس ��ة وعلى مس ��توى امدارس بامنطقة ما يحتويه
لك ��ي يت ��اءم مع طبيع ��ة ام ��ادة التي أقوم بتدريس ��ها ث ��م أقمت
في ��ه مع ��رض اجيولوجي ��ا الدائ ��م ،ه ��ذا باإضافة إل ��ى القاعة
الدراس ��ية بامادة وكذلك ما م وضعه في بعض مرات امدرس ��ة
من عينات جيولوجية ونبذة تعريفية عنها إلى جانب اخرائط
اجيولوجي ��ة امختلف ��ة الت ��ي توض ��ح مواق ��ع امع ��ادن الفلزي ��ة
بامملكة وامعادن الافلزية ومكامن النفط وغيرها من اللوحات
التعريفية بامادة.
م ��ن وجه ��ة نظ ��رك م ��ا م ��دى اهتم ��ام ال ��وزارة بتدري ��س م ��ادة
اجيولوجيا بالتعليم العام وكيف ترى تقبل الطاب لدراستها؟
ا يوج ��د أي عل ��م ي ��درس ف ��ي التعلي ��م إا وله اهتم ��ام من قبل
الوزارة ولكن ااهتمام مادة في التعليم العام مثل اجيولوجيا
يج ��ب أن يك ��ون أكثر من اموج ��ود حاليا فالواقع يق ��ول إنها من
امواد الثانوية أنها ا تدرس إا في امرحلة الثانوية فقط ،ففي
النظام القدم كانت تدرس بواقع حصة واحده فقط باأس ��بوع
للصف الثاني والثالث ثانوي ،أما في اأنظمة احديثة (النظام
الفصل ��ي وامق ��ررات) فف ��ي النظ ��ام الفصلي فت ��درس في فصل
دراس ��ي واح ��د فق ��ط للمرحلتن الثان ��ي والثالث ثان ��وي بواقع
حصتن باأسبوع وفي نظام امقررات تعتبر امادة مادة اختيارية
لط ��اب الصف ثال ��ث ثانوي فقط وليس بالضرورة أن يدرس ��ها
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أق ��وم بواجب ��ي بامهن ��ة ولي ��س بالض ��رورة إقناع
الط ��اب بإكم ��ال دراس ��تهم به ��ذا النوع م ��ن أن ��واع امعرفة فلكل
طالب توجهه الذي يريده أو يطمح له ولكن امهم أن نعمل على
إيجاد مخرجات تعليمي ��ة مؤهلة ونغرس فيهم القيم والطموح
والهمة التي حملهم وتس ��اعدهم على حقيق ما يس ��عون إليه
فجميع أنواع العلوم مكملة لبعضها ،فنجد بعض الطاب تكون
لديه ��م دافعي ��ة نحو ه ��ذا التخصص ونق ��وم بتش ��جيعهم على
ذلك.
ماذا قدمت لارتقاء بامستوى التعليمي للطاب؟
لع ��ل م ��ن العوامل امؤثرة على مس ��توى أداء الط ��اب هو تفعيل
اس ��تخدام التقنيات التعليمية وتطبيق اس ��تراتيجيات التعليم
باإضاف ��ة إل ��ى عملي ��ات التش ��جيع والتعزيز امس ��تمر للمتعلم
وتكرم امتميزين وامتحس ��ن مس ��تواهم نح ��و اأفضل هذا الى
جان ��ب البرامج واأنش ��طة الصفية والاصفي ��ة لتنمية جوانب
اإب ��داع والتف ��وق العلمي واارتقاء مس ��توى الط ��اب امعرفي
والتحصيلي وتوجيه طاقاتهم نحو العلم وامعرفة وامشاركة في
تعزيز التعاون والتكامل مع امجتمع وفي أخر الفصل الدراس ��ي
واعتماد ًا على أدوات التقييم امختلفة اعمل على تطوير اخطة
بناء على جوانب القوة والضعف ومدى جاح اخطة في حقيق
اأهداف.
ما هي الطرق التي تساعد إيجاد بيئة صفية إيجابية وناجحة
متميزة تدفع الطالب نحو التعلم؟
أن م ��ن العوامل امش ��جعة نحو التعلم هو البيئ ��ة الصفية ولقد
قمت بإعداد بيئة صفية جاذبة مبتكرة وس ��ميت بالقاعة الذكية
مجه ��زه بالتقني ��ات التعليمي ��ة والوس ��ائل التي تدع ��م عمليات
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التعل ��م وحرص ��ت أن يك ��ون به ��ا وس ��ائل
أخرى مشجعة تزيد من دافعية امتعلمن
مث ��ل رك ��ن خ ��اص بإبداع ��ات الط ��اب
ومكتب ��ة صفي ��ة ولوح ��ة التمي ��ز ه ��ذا
بالنس ��بة للقاعة الدراس ��ية أما بالنس ��بة
للمعم ��ل اخ ��اص بام ��ادة فق ��د م توفير
كل م ��ا يحتاج ��ه الطال ��ب لتطبيق اجزء
العملي من امادة العلمية فتم توفير أنواع
مختلفة من الصخور النارية والرس ��وبية
وامتحول ��ة بأقس ��امها امختلف ��ة وكذل ��ك
أن ��واع عديدة من امع ��ادن الفلزية وامعادن
الافلزية وبع ��ض أنواعاأحجار الكرمة
والصخور البركانية وأحجار الزينة وأنواع ه ��ل اجوائ ��ز التي حصل ��ت عليها خاصة
مختلف ��ة م ��ن اأحافي ��ر هذا إل ��ى جانب م ��ادة اجيولوجي ��ا أم أنه ��ا جمي ��ع
التخصص ��ات ول ��كل م ��ن يعم ��ل بامي ��دان
امجس ��مات الت ��ي تس ��اعد في فه ��م بعض التعليمي؟
العمليات اجيولوجية وقد م توفير هذه
اجوائ ��ز التي من ��ح للمعلمن امتميزين
العينات من خ ��ال الزيارات اجيولوجية بامهن ��ة ه ��ي حص ��اد جميع م ��ن يعملون
اميداني ��ة ومن أماكن مختلفة من امملكة باميدان التعليمي ولكافة التخصصات
العربية السعودية.
وجمي ��ع امراح ��ل التعليمي ��ة وا ترتبط
ماه ��ي ط ��رق التعلي ��م التي تس ��تخدمها بتخص ��ص مع ��ن او مرحل ��ة معين ��ة من
إيص ��ال امعلومة للطالب وهل تس ��تخدم مراح ��ل التعلي ��م الع ��ام ومنح م ��ن يعمل
بكفاءة عالية باميدان التربوي والتعليمي
التقنيات التعليمية في ذلك؟
وه ��ي ل ��م توضع إا م ��ن أجل رف ��ع معدل
ا يوج ��د أس ��لوب تعليم ��ي مع ��ن يت ��م اأداء التعليم ��ي وخلق ج ��و من التنافس
اتباع ��ه لتحقي ��ق اأه ��داف امروجة وإما الش ��ريف ب ��ن امعلم ��ن للحص ��ول عليها
هناك عدة أساليب تعليمية متنوعة أقوم وه ��ذا ما س ��ينعكس أثره عل ��ى مخرجات
التعليم.
بتنفيذه ��ا واعتم ��د ف ��ي اتخاذ اأس ��لوب
التعليم ��ي عل ��ى اموق ��ف التعليم ��ي وق ��د م ��ا أب ��رز م ��ا قدمت ��ه وم ��ا أه ��م اأس ��باب
ينف ��ذ أكث ��ر م ��ن أس ��لوب تعليم ��ي ف ��ي والعوام ��ل الت ��ي س ��اعدتك عل ��ى حقيق
ال ��درس الواح ��د وذل ��ك لضم ��ان ج ��اح هذا التميز التعليمي؟
وص ��ول امعلوم ��ة للمتلقي أم ��ا التقنيات
اأس ��باب والعوامل كثيرة التي ساعدتني
التعليمي ��ة فت ��كاد تك ��ون مازم ��ة جميع عل ��ى حقيق هذا اإجاز بعد توفيق الله
ال ��دروس س ��واء كان ��ت تقنيات س ��معية أو ولعل من أبرزها هو تطبيق استراتيجيات
بصري ��ة وغيره ��ا م ��ن اأدوات والتقني ��ات التعلي ��م احديث ��ة كذل ��ك رب ��ط ام ��ادة
احديث ��ة أو خ ��ارج القاعة الدراس ��ية من العلمي ��ة الت ��ي أق ��وم بتدريس ��ها بالبيئ ��ة
خال امواقع التعليمية.
احيط ��ة وجعله ��ا مبنية عل ��ى اماحظة

وااس ��تنتاج والتحلي ��ل وتنفي ��ذ العدي ��د
م ��ن الرح ��ات والزي ��ارات العلمي ��ة إل ��ى
امناج ��م وحقول النف ��ط واجهات امعنية
ذات العاق ��ة م ��ادة التدري ��س والرحات
اميداني ��ة باإضاف ��ة إل ��ى جع ��ل الطال ��ب
أس ��اس العملي ��ة التعليمية والس ��عي إلى
رفع مس ��تواه في كافة اجوانب التعليمية
والشخصية وكذلك اأثر التعليمي الذي
ظهر على البيئة امدرسية وامتعلمن ولعل
التخطيط اجيد من أبرز عوامل النجاح
كما أن امشاركات واأنشطة التي أقوم بها
بش ��كل فردي أو مع امؤسس ��ات التعليمية
وامجتمعي ��ة مي ��زت أعمال ��ي .وأخي ��را ا
يوج ��د عم ��ل واح ��د س ��يميزك ولك ��ن هي
مجموعة من امؤش ��رات واأعمال متى ما
حققت نلت التميز.
ه ��ل تعم ��ل على نق ��ل خبرات ��ك لآخرين
سواء من داخل امدرسة أو من خارجها؟
ب ��كل تأكي ��د فه ��ذا مطل ��ب م ��ن اجمي ��ع
لتحق ��ق امصلح ��ة العامة وامس ��اهمة في
رف ��ع ج ��ودة التعلي ��م ومخرجات ��ه ،فلق ��د
حرصن ��ا نح ��ن كمؤسس ��ة تعليمي ��ة رائدة
على اس ��تقبال العديد من الزيارات سواء
م ��ن داخل الري ��اض أو م ��ن خارجها على
كاف ��ة امس ��تويات م ��ن معلم ��ن أو م ��دراء
م ��دارس أو مش ��رفن تربوي ��ن كذلك من
مكت ��ب التربي ��ة العرب ��ي ل ��دول اخلي ��ج
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واارتقاء بامنظومة التعليمية وتش ��جيع
العامل ��ن به خلق جيل مب ��دع قادر على
حمل امس ��ؤوليات جاه وطنه ومجتمعه
ف ��ي امس ��تقبل .فحت ��ى ننه ��ض بأمتن ��ا
ينبغ ��ي علينا بذل امزي ��د من اجهد لكي
نص ��ل إل ��ى تطلع ��ات قيادتن ��ا وه ��ذا ل ��ن
يتحق ��ق إا م ��ن خ ��ال امعل ��م فاحم ��د
لل ��ه امي ��دان يزخ ��ر بالعديد م ��ن النماذج
امتميزة التي قدمت وا زالت تقدم امزيد
من اجل إكمال امسيرة التعليمية ،وهناك
رسالة يجب على كل معلم التركيز عليها
وه ��ي :ا يتوق ��ف دورك كمعل ��م م ��ن اجل
مادة تقوم بتدريسها فقط إما دورك اكثر
وامجل ��س الثقاف ��ي البريطان ��ي وكذل ��ك
س ��بق أن زارن ��ا أعض ��اء هيئ ��ة تدريس من
جامع ��ة امل ��ك س ��عود وجامع ��ة اإم ��ام
محم ��د بن س ��عود اإس ��امية م ��ع طاب
التربي ��ة وجمي ��ع ه ��ذه الزي ��ارات كان ��ت
تتبلور ف ��ي كيفية نقل اخبرات لآخرين
والطريق الذي وصلنا به لإجازات التي
م حقيقها س ��واء على امس ��توى احلي
أو اإقليمي أو الدولي فامدرس ��ة حاصلة
على جائزة التميز وجائزة الشيخ حمدان
ب ��ن راش ��د آل مكت ��وم وه ��ي كذل ��ك م ��ن
ام ��دارس امعتم ��دة لدى امجل ��س الثقافي
البريطان ��ي وم ��ن ام ��دارس الصديق ��ة
مكتب التربي ��ة العربي لدول اخليج ومن
س ��بل نق ��ل اخب ��رات لآخري ��ن امش ��اركة
ف ��ي امعارض الت ��ي تقيمه ��ا إدارة التعليم
منطق ��ة الرياض أو الوزارة عندما أتلقى
دعوة بامشاركة فيها أو حتى خارج منطقة
الري ��اض وكان آخره ��ا تق ��دم ورقة عمل
ف ��ي منطق ��ة اج ��وف عندم ��ا وجه ��ت لي
دعوة م ��ن إدارة التعلي ��م منطقة اجوف
متمثلة في مكتب التعليم بسكاكا.
كلمة أخيرة تود أن توجهها؟
كلم ��ات الش ��كر والتقدي ��ر نوجهه ��ا
إل ��ى قيادتن ��ا بامملكة العربية الس ��عودية
وكذل ��ك دول ��ة اإم ��ارات العربي ��ة امتحدة
وباق ��ي دول اخلي ��ج اهتمامه ��م البال ��غ
بالتعلي ��م بدعم ��ه وتش ��جيعه للتطوي ��ر
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وابع ��د من ذلك متمثلة ف ��ي غرس القيم
اإيجابية للمتعلمن وتعديل السلوكيات
السلبية وتوجيههم التوجيه السليم نحو
مس ��تقبلهم وإيج ��اد روح عالي ��ة وطم ��وح
كبي ��ر نح ��و مس ��تقبل مش ��رق للنه ��وض
ببادن ��ا ف ��ي ش ��تى امج ��اات فالواج ��ب
علين ��ا أا نعتم ��د على بن ��اء الفكر فقط
دون امس ��اهمة ف ��ي تغيي ��ر س ��لوك س ��لبي
وغ ��رس قي ��م إيجابي ��ه ل ��دى الط ��اب
ومس ��اعدة الط ��اب على ج ��اوز العقبات

التي تواجههم س ��واء تعليمية أو س ��لوكية
أو اجتماعية ..وكذلك ا ننس ��ى أن نشكر
اجمعي ��ة الس ��عودية لعل ��وم اأرض على
م ��ا تقدمة من إص ��دارات علمية مختلفة
وعقدها للمؤمرات الدولية وورش العمل
وال ��دورات امتنوع ��ة وامس ��تمرة والت ��ي
تس ��اعد ف ��ي التطوي ��ر امهن ��ي وامعرف ��ي
للمختص ��ن باجيولوجي ��ا بفروعه ��ا
امختلفة ولعبت دور الوس ��يط في تسهيل
تب ��ادل اإنت ��اج العلم ��ي ولك ��ن نتمنى أن
يك ��ون له ��ا دور أكب ��ر في احت ��واء امعلمن
ح ��ت مظلتها وعق ��د ورش عم ��ل خاصة
للمس ��اهمة ف ��ي تطويرهم نح ��و اأفضل

وان تعم ��ل عل ��ى عق ��د رح ��ات ميداني ��ة
لطبيع ��ة التخصص من فت ��رة إلى أخرى
وكذل ��ك أن تعق ��د لقاءات مع امس ��ؤولن
بال ��وزارة إعط ��اء امادة العلمي ��ة دور أكبر
في التعليم العام مقارنة بالوضع احالي
الذي نشاهده من عدم اعطاء امادة امكانة
امستحقة مقارنة مواد العلوم اأخرى.

مؤتمرات وندوات

Conferences:

European Geosciences Union (EGU) General
Assembly

4th Arab International Mineral Resources
Conference
Dates
22 Nov 2016 - 24 Nov 2016
Location
Kingdom of Saudi Arabia, Jeddah Province
Event website
http://www.aidmo.org/armining
AGU Fall Meeting 2016

19th European Symposium on Improved Oil
Recovery Sustainable IOR in a Low Oil Price
World

Dates
12 Dec 2016 - 16 Dec 2016
Location
USA, San Francisco
Event website
http://fallmeeting.agu.org/2016/

Dates
24 Apr 2017 - 27 Apr 2017
Location
Stavanger, Norway
Event website
http://www.eage.org/event/index.
php?eventid=1496&Opendivs=s3

EAGE Workshop on Naturally Fractured
Reservoirs
Dates
05 Feb 2017 - 08 Feb 2017
Location
Dubai, United Arab Emirates
Event website
http://www.eage.org/event/index.
php?eventid=1266
FORMATION AND DYNAMICAL EVOLUTION OF
EXOPLANETS
Start date
26 Mar 2017
Location
Aspen, Colorado, United States
Event website
http://ciera.northwestern.edu/Aspen2017.php
Association of Petroleum Geologists Annual
Convention and Exhibition 2017
Dates
02 Apr 2017 - 05 Apr 2017
Location
Houston, United States
Event website
http://www.aapg.org/events/conferences/ace/
announcement/articleid/5663/aapg-2017-annualconvention-exhibition

43

Dates
23 Apr 2017 - 28 Apr 2017
Location
Vienna, Austria
Event website
http://www.egu2017.eu/

Engineering Geophysics 2017 Conference and
Exhibition
Dates
24 Apr 2017 - 28 Apr 2017
Location
Kislovodsk, Russia
Event website
http://www.eage.org/event/index.
php?eventid=1508&Opendivs=s3
MFO Workshop — Geophysical Fluid Dynamics
Dates
07 May 2017 - 13 May 2017
Location
Oberwolfach, Germany
Event website
http://www.mfo.de/www/schedule/2017/all
Impacts in planetary systems
Start date
15 May 2017
Location
Lund Observatory, Sweden
Event website
http://www.astro.lu.se/impact2017/

هيئة المساحة الجيولوجية
تنظم مؤتمر المعادن المستخدمة في مجال الطاقة المتجددة
تنظم هيئة امساحة اجيولوجية السعودية مثلة في مركز أبحاث ومعاجة امعادن مؤمر ًا علمي ًا دولي ًا بعنوان «امعادن امستخدمة
في مجال الطاقة امتجددة « في الفترة من الس ��ابع عش ��ر إلى التاس ��ع عشر من ش ��هر جمادى اأولى 1438ه� اموافق  16 -14فبراير
2017م .وبرعاية من معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة امعدنية .
اله ��دف الرئي ��س من تنظيم ه ��ذا امؤمر
ه ��و أن مج ��ال الطاق ��ة امتج ��ددة في مو
مس ��تمر ،وامهتم ��ن به ��ذا امج ��ال ج ��ل
تركيزه ��م ه ��و تخزي ��ن الطاق ��ة وكفاءتها
مث ��ل بطاري ��ات اي ��ون اليثي ��وم امتط ��ورة
والت ��ي مكن لها تخزين كمي ��ة كبيرة من
الكهرباء وإعادة ش ��حنها بس ��رعة .وحيث
إن زيادة إنتاج الطاقة امتجددة ،وتخزينها
ونظام نقل الطاقة في العالم يقود الطلب
امتزاي ��د على امع ��ادن الصناعية والفلزية
امستخدمة في هذه امجال وهناك حاجة
لوج ��ود خامات مثل رمال الس ��ليكا عالية
النق ��اء ،الكوارتز ،والليثي ��وم ،واجرافيت،
البوكسيت ،والكاولن ،والعناصر اأرضية
الن ��ادرة  ،و التنتال ��وم والنيوبيوم في هذه
التقنيات .كما يهدف هذا امؤمر للتعرف
على أح ��دث التقنيات ف ��ي مجال الطاقة
امتجددة ،وجلب امس ��تثمرين السعودين
ف ��ي هذا امج ��ال لالتق ��اء باخب ��راء من
جميع أنحاء العال ��م وتبادل امعرفة فيما
بينه ��م ،حيث س ��يكون هن ��اك تقريب� � ًا 12
بحث� � ًا مع ��د ًا أعمال هذا امؤمر س ��تقدم
خال ثاثة أيام.

إكتشاف ناب لفيل منقرض بطول مترين وربع
المتر في صحراء النفود
أعل ��ن رئيس هيئة امس ��احة اجيولوجية الس ��عودية ،الدكتور زهي ��ر بن عبداحفيظ
ن ��واب ب ��أن فريق وحدة اأحافي ��ر التابع لهيئة امس ��احة اجيولوجية اكتش ��ف أثناء
اس ��تكمال العم ��ل اميداني امش ��ترك م ��ع الهيئة العامة للس ��ياحة والت ��راث الوطني
وجامع ��ة أكس ��فورد البريطانية ومعهد ماكس بانك اأماني وباحثن من اس ��تراليا
وإسبانيا ،اكتشفت في رسوبيات البحيرات القدمة بصحراء النفود في شمال غرب
امملكة العربية السعودية ناب لنوع منقرض من الفيلة .وقد بلغ طول الناب كام ًا
من قاعدته وحتى قمته مترين وربع امتر ( 225س ��م) .ويعد هذا الناب من العينات
الن ��ادرة ذات احف ��ظ اممتاز ،ويحت ��وي معلومات عن التاري ��خ اجيولوجي والبيئات
وامناخ القدم في شبه اجزيرة العربية.
وكانت هيئة امس ��احة اجيولوجية السعودية قد اكتشفت سابق ًا بقايا ثدييات كبيرة
منقرضة في نفس امنطقة شملت الفيلة العماقة واخيول والثيران والغزان وامها
والضباع والكاب البرية والطيور اجارحة ،وقد م جمع أكثر من  %80من بقايا فيل
عم ��اق منق ��رض من نفس اموقع ،وجميع هذه العين ��ات معروضة في متحف وحدة
اأحافير بهيئة امساحة اجيولوجية السعودية.
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إصدارات جيولوجية

كتاب (مدخل إلى علم الجيولوجيا)
تأليف :ديفد وبستر .ترجمة :أ.د .محمد حسين بسيوني
د .محمد خليل محمد خليل

كتاب (جبال مكة المكرمة)
تأليف :غازي جميل عبد الحي
جيولوجيا وطبوغرافيا وتاريخ جبال مكة المكرمة

كتاب (أساسيات الجيولوجيا)

كتاب (قراءة وتحليل الخريطة الجيولوجية

تأليف :د .ميشيل كامل عطا اه

تطبيقات جيومرفولوجية)
تأليف :عبد القادر السباعي
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إصدارات جيولوجية

Science Training History of the

A Concise Geologic Time Scale: 2016

Apollo Astronauts (NASA SP-

by J G Ogg (Editor), Gabi Ogg (Editor), F M

2015-626) - Missions, Shoemaker,

Gradstein (Editor)

Meteor Crater, Field Trips, Rover

A Concise Geologic Time Scale: 2016 presents a

Simulations, Lunar Geology, Rock

summary of Earth’s history over the past 4.5 billion

and Mineral Lessons, Geologist

years, as well as a brief overview of contemporaneous

Schmitt by Progressive Management

events on the Moon, Mars, and Venus.

2015 Guide to Earthquakes from
Fracking, Hydraulic Fracturing, and Shale
Gas - Underground Wastewater Disposal,
New Usgs Report, Incorporating Induced
Seismicity in Seismic Hazard Model
by U S Government, Department of
Interior, U S Geological Survey (Usgs)

Mineral Commodity Summaries, 2015
by Geological Survey (U.S.) (Compilation)
This comprehensive resource is published on
an annual basis, and is considered the earliest
Government publication to furnish estimates covering
nonfuel mineral industry data for the United States
and worldwide.
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