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 السمات والخصائص الجغرافية العامة
 للمملكة العربية السعودية

 

 
 

 مقدمة
 

سنستعرض أىم وأبرز السمات واػبصائص اعبغرافية العامة للمملكة من خالل تسليط الضوء على ؾبموعة من ىذه اؼبالمح 
 .مستقبال من خالل ؿباضرات ىذا اؼبقررواػبصائص واليت نبدؤىا دبشيئة اهلل بإعطاء نبذة سريعة وىو ما سنحاول الًتكيز عليو 

 
 نشأة المملكة العربية السعودية

 
م( مت توحيد اؼبملكة وأصدر اؼبلك عبدالعزيز آل سعود مرسوما باسم الدولة اعبديدة وىو اؼبملكة العربية 1932ىـ )1351يف عام 

 .السعودية ، وبذا يصبح ىذا التاريخ إعالنا لتوحيدىا ويومها الوطٍت

 مملكة العربية السعوديةمكانة ال
 

 فهي مهد العروبة :للمملكة مكانة دولية عظيمة متعددة اعبوانب: إسالميا وعربيا وعاؼبيا
 إذل مشارق األرض ومغارهبا ليشكل انطلقت من شبو اعبزيرة العربية دعوة اإلسالم منذ أكثر من أربعة عشر قرنا ومنها امتدت

 .العادل% )الربع( من سكان 25اؼبسلمون حاليا 
 . من الدول اؼبؤسسة عبامعة الدول العربية

 .45على الصعيد العاؼبي، تعد من الدول اؼبؤسسة للجمعية العامة لألمم اؼبتحدة وىذا بذلك جعلها العضو رقم 
  .تعد اؼبملكة رائدة التضامن اإلسالمي

اؼبؤسبر اإلسالمي، رابطة العادل اإلسالمي، الندوة العاؼبية  ماديا وعينيا إلنشاء اؼبنظمات اإلسالمية مثل: منظمة –الدعم اؼبنقطع النظَت
  .للشباب اإلسالمي

  .مساندة لقضايا األقليات اإلسالمية يف العادل
 .تؤيد السالم العاؼبي اؼببٍت على العدل واؼبساواة واالحًتام اؼبتبادل وعدم التدخل يف شئون اآلخرين

 . ادل عند الكوارث والنكباتتسارع يف تقدًن العون واؼبساعدات لدول الع
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 المقومات الطبيعية

 

 :األبعاد واالمتداد
سبتد اؼبملكة مشاال حىت ربتضن صحراء بادية الشام، وسبتد جنوبا ربتوي الربع اػبارل بأكملو وسبتد شرقا وغربا حىت ساحلي اػبليج 

 .العريب والبحر اغبمر
اػبط اؼبار بُت جازان غربا من جهة مرورا باليمن حىت غرب جبال عمان و يالحظ أن أقصى عرض للمملكة ىو يف جهة اعبنوب يف 

  .كم1700يف أقصى الشرق 
أما فيما يتعلق باالمتداد الطورل ألراضي اؼبملكة فيبلغ أقصاه من جبل عنازة وىو أبعد امتداد ناحية الشمال وربديدا يف نقطة التقاء 

 .كم  2200الربع اػبارل مشال ظفار العمانية بطول يصل إذل  حدود اؼبملكة مع العراق واألردن مشاال حىت جنوب
 

 الموقع
 

 :الموقع الفلكي

شرقا يبس خط الطول األول رأس الشيخ ضبيد عند مدخل خليج العقبة بينما الثاين °56و ° 34تنحصر اؼبملكة بُت خطي الطول 
كما أن اؼبملكة . درجة من خطوط الطول 22سبتد كبو  يبر بالقرب من واحة الربيبي غرب سلسلة جبال عمان وىذا يعٍت أن اؼبملكة

 .مشاال تقريبا° 32و ° 16تقع بُت دائريت العرض 
 

 :الموقع الجغرافي
 .تقع اؼبملكة يف الركن اعبنويب الغريب لقارة آسيا

 .خاصية انتشار ظاىرة اعبفاف والصحارى وعملية التصحر اؼبستمر
 .ة يف اؼبناطق الغربية من البالدتأثَت اؼبسطحات البحرية ؿبدود للغاية خاص

 ؟اؼبوقع االسًتاتيجي
 

 :المساحة
% من مساحة 72تستأثر بنحو  ². كم 2,150,000 اؼبملكة العربية السعودية دولة واسعة الرقعة، مًتامية األطراف تبلغ مساحتها

تأيت يف اؼبرتبة الثانية عربيا بعد أن   . % من مساحة العادل العريب17( وحوارل ²كم 3,129,708 شبة جزيرة العرب )اليت تقدر بنحو



3 
 

 .كانت الثالثة بعد كل من السودان واعبزائر
 

 :الشكل
تتخذ أراضي اؼبملكة شكال بصفة عامة يبيل إذل االستطالة واالندماج ويبكن مالحظة ذلك من خالل اػبريطة حيث يتضح الشكل 

  .اغبدود السياسية للمملكة يف صبيع االذباىاتاؽبندسي وىو مضلع سداسي غَت منتظم وباذي أضالعو الستة 
 :وىذا الشكل اؼبندمج يتيح للمملكة مزايا عديدة لعل من أبرزىا

  سباسك أجزاؤىا،
 .ال يفصل بُت أجزاؤىا مناطق حبرية

 .ساعد على مد شبكات اؼبواصالت يف أكبائها وربط العاصمة الرياض جبميع أطراف الدولة
 

 :المناخ

 :خصائص اؼبوقع الفلكي للمملكة أن ؽبذا دالالت وحبكم ذلك تتأثر اؼبملكة بثالثة أقاليم مناخية ىيال حظنا من خالل 
 .مشاال° 18-° 16الذي ينحصر ما بُت خطي عرض  :اإلقليم اؼبداري

 .مشاال °30- °18وىو األكثر اتساعا وتأثَتا والواقع بُت دائريت العرض  :اإلقليم الصحراوي
  .مشاال° 32 -°30احملصور ما بُت خطي العرض  :(حر اؼبتوسطاإلقليم اؼبعتدل )الب

 

 :(أشكال سطح األرض )التضاريس

يظهر أثر التضاريس يف مدى سهولة السطح أو تضرسو. واؼبملكة يغلب على أراضيها صفة الشكل اؽبضيب األكثر شيوعا إذل جانب 
 .ارلاؼبسطحات الرملية الواسعة االنتشار خاصة منطقة صحراء الربع اػب

 .توجد مساحات سهلية بالقرب من السواحل
 .وامتدادىا دبحاذاة الساحل الغريب جنوب غرب اؼبملكة ايقتصر وجود التضاريس اعببلية يف سلسلة جبال السروات يف غرهب

  ا.ة من حيث مؤثراهتا طبيعيا و بشريترتب على أشكال وتوزيع ىذه التضاريس أنبي

 
 المقومات البشرية

للعناصر الطبيعية السالفة الذكر دورىا يف ربديد مدى قوة أو ضعف الدولة ، فإن للمقومات البشرية أدوار ال تقل أنبية. إذا كانت 
 .تأثَت فالسكان وما يبارسونو من أنشطة اقتصادية ومدى اإلنتاج االقتصادي الناتج عن ذلك تعد عناصر أساسية ومؤثرة أيبا
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 .نسمة 27.136.977ىـ 1431حسب نتائج التعداد األخَت لعام  اؼبملكة العربية السعوديةبلغ العدد اإلصبارل لسكان  :السكان
 

 :الموارد واألنشطة االقتصادية
 .%( وإنتاجو )الثالثة عاؼبيا( إذل جانب الغاز الطبيعي25ربظى اؼبملكة دبكانة عاؼبية متميزة يف احتياطي النفط )

توليد الطاقة الشمسية وىو مورد متجدد خبالف النفط والغاز الطبيعي كوهنما مصدرين  تتيح ظروف اؼبناخ أن تكون اؼبملكة رائدة يف
 .ناضبُت وغَت متجددين. علما بأن ىناك جهود حثيثة تبذل يف ىذا الصدد

عية فبا عزز حققت الصناعات التحويلية تقدما كبَتا يف العقود الثالث اؼباضية نتيجة النمو والتطور وتبٍت الدولة لسياسة تنموية وتصني
 .مكانة اؼبملكة عاؼبيا

 .تزخر اؼبملكة بوجود موارد معدنية ـبتلفة
 

 الحدود السياسية

  الحدود السياسية البرية والبحرية
 .بالد عربية من جهات عدة 8ذباور اؼبملكة يف حدودىا الربية  

ظاىرات جغرافية واضحة، بل يسَت حسب خطوط يف أغلب اؼبناطق ال يستند خط اغبدود بُت اؼبملكة والدول العربية األخرى إذل 
تقدر أطوال اغبدود السياسية للمملكة من   .ىندسية مستقيمة تصل بُت نقاط ارتكاز معينة حسب خطوط الطول ودوائر العرض

م ك  2330بينما البحرية تصل إذل 65.5%) كم )دبا يعادل  4430الربية منها  تبلغ اغبدود .كم6760صبيع جهاهتا األربع بنحو
 34.5%) )أو
 

 أبرز وأىم الخصائص العامة المتعلقة بالحدود السياسية

 .أن للمملكة حدودا سياسية متفق عليها ومصدقة دبعاىدات دولية ومثبتة على اػبرائط يف كل االذباىات
 .تتفق غالبية اغبدود مع ظاىرات طبيعية : ىضبية، صحراوية

السياسي الربي بُت اؼبملكة و اليمن أطول اغبدود الربية اليت تربط اؼبملكة بدولة عربية ، تتسم اغبدود بالطول الكبَت، حيث يعد اغبد 
 .بينما أقصرىا ىو اغبدود الربية بُت اؼبملكة و قطر. و تعد البحرين الدولة العربية الوحيدة اليت تربطها باؼبملكة حدود حبرية

 
 التنظيم والتقسيم اإلداري للدولة

 (ىـ1412/8/28والتقسيم اإلداري للمملكة )الصادر باؼبرسوم اؼبلكي يف طبيعة التنظيم 
منطقة إدارية لكل منها عاصمتها ، حبيث أن كال من العواصم ال يدخل ضمن أي ؿبافظة بل ربتفظ  13نظام تقسيم الدولة إذل 
 .بكيان إداري خاص هبا
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أنبو كذلك إذل فهم ما يطلق عليو يف   .ب( و مراكز &)ذات فئة أ عالوة على ذلك تقسم ىذه اؼبناطق اإلدارية بدورىا إذل ؿبافظات 
 .منطقة تخطيطية/مناطق تخطيطية بحيث ال يتداخل ذلك مع منطقة إدارية اؼبملكة

 
 :المناطق التخطيطية

 .اؼبناطق التخطيطية وعددىا طبس مناطق
عقود ماضية. تتألف كل منطقة زبطيطية من عدة مناطق ىي عبارة عن مناطق مت تقسيمها ألغراض زبطيطية و اليت تعود لنحو أربعة 

 :إدارية على النحو التارل
 اؼبنطقة الوسطى: منطقة الرياض والقصيم
 اؼبنطقة الغربية: مكة اؼبكرمة واؼبدينة اؼبنورة

 .كرب مساحةاؼبنطقة الشرقية: ىي اؼبنطقة التخطيطية اليت ينطبق عليها مسمى منطقة زبطيطية وإدارية يف آن واحد وىي األ
 اؼبنطقة الشمالية: حائل واغبدود الشمالية واعبوف وتبوك

 .اؼبنطقة اعبنوبية الغربية: عسَت والباحة وجازان وقبران
  .يالحظ أن ىناك تفاوتا كبَتا يف أعداد احملافظات حسب كل منطقة إدارية أو حىت زبطيطية 
الغربية والوسطى تتميزا بارتفاع أعداد احملافظات يف مناطقهما اإلدارية مقارنة فعلى سبيل اؼبثال ال اغبصر قبد أن اؼبنطقتُت اعبنوبية  

نطقة الوسطى بتسع وعشرين ؿبافظة تليها مباشرة اؼب 37باؼبناطق األخرى، حيث يصل عدد ؿبافظات اؼبنطقة اعبنوبية الغربية إذل 
 .ؿبافظة

، فيالحظ تباين اؼبناطق عند مقارنتها مع بعضها البعض حيث 13ية الـ و بالنسبة لتوزيع أعداد احملافظات على مستوى اؼبناطق اإلدار 
ؿبافظة بينما تعد كل من منطقيت اعبوف واغبدود الشمالية أقل اؼبناطق  19تستأثر منطقة الرياض اإلدارية بأكرب عدد من احملافظات 

  .اإلدارية حيث ال ربظيا إال دبحافظتُت فقط لكل واحدة منهما
تتميز بعض اؼبناطق من كوهنا تضم عددا كبَتا من احملافظات، فإنو من اؼبالحظ أن عدد اؼبراكز ىو اآلخر يتفاوت ما  إضافة إذل ذلك 

مركزا مقارنة دبنطقة اغبدود  355بُت منطقة وأخرى إذ تنفرد منطقة الرياض بأعلى عدد من اؼبراكز اليت يصل إصبارل أعدادىا إذل 
  .مركزا فقط 19كزىا الشمالية اليت ال يتجاوز عدد مرا 

 
كز نقطة مهمة ينبغي اإلشارة إليها وىي أن التقسيم /التنظيم اإلداري يتميز بكون اؼبناطق اإلدارية سبثل أعلى اؽبرم اإلداري بينما اؼبرا 

 سبثل اؼبراتب األدىن وتنحصر احملافظات بفئتيها أ و ب يف الوسط
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  أسئلة التقويم الذاتي

كم عدد  حدود سياسية مشتركة مع المملكة وما ىي طبيعة رسم الحدود البحرية مع الدول المجاورة؟ كم عدد الدول التي لها
ما ىي أىم وأبرز المالحظات المتعلقة بشكل وطبيعة الحدود المرسومة  الدول التي لها حدود بحرية مشتركة مع المملكة؟

العتبارات التي تمت مراعاتها عند تقسيم المملكة إلى مناطق ما ىي الجوانب وا للمملكة مع جاراتها الدول العربية الشقيقة ؟
 إدارية ؟

علل/عللي ارتفاع أعداد المحافظات في المنطقتين الجنوبية الغربية والوسطى مقارنة بباقي المناطق التخطيطية األخرى في 
 المملكة ؟
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 المعالم الطبيعية للمملكة العربية السعودية

 :الجيولوجي البنية والتركيب

تشمل دراسة البنية اعبيولوجية للمملكة على العناصر اؼبختلفة اليت تدخل يف تركيب أرضها، كدراسة طبيعة الصخور وما تشتمل عليو 
من معادن، ومدى تأثرىا حبركات القشرة األرضية، وامتداد طبقات األرض ونظام تتابعها وطبيعة الظروف اليت تكونت فيها ومقدرة 

الطبقات على اختزان اؼبوارد الطبيعية )البًتول و الغاز الطبيعي واؼبياه اعبوفية( إذل جانب تأثر الطبقات والصخور بعوامل التعرية ىذه 
 اليت يًتتب عليها تنوع أشكال السطح.

  تشارلز داوتيتعد الدراسة اليت أعدىا الرحالة واؼبستكشف الربيطاين Charles Doughty  ة أول دراسة جيولوجي
م 1875موثقة لشبو اعبزيرة العربية وذلك أثناء ذبوالو يف مشال ووسط شبو اعبزيرة العربية خالل الفًتة ما بُت شهر مايو 

 م. 1878وشهر أغسطس 

   م( حينما بدأ اعبيولوجيون 1930ىـ )1348ويعود ظهور أول دراسة جيولوجية تفصيلية للمملكة العربية السعودية إذل عام
خاصا دبنطقة شبو اعبزيرة العربية الحتمال وجود النفط هبا وبالذات يف اؼبنطقة الشرقية واليت أصبحت فيما يولون اىتماما 

بعد منطقة النفط الرئيسة يف العادل حيث سبكنت اؼبملكة من أن تتبوأ اؼبركز األول بالنسبة لًتكز أكرب احتياطي ثابت ومؤكد 
 ( ىذا اذل جانب تصدر اؼبملكة دول العادل بالنسبة إلنتاج النفط.%25للنفط يف العادل )ربع االحتياطي العاؼبي 

 
 :التاريخ الجيولوجي: التطور الجيولوجي لتكوين األرض

كانت شبة اعبزيرة العربية جزءا من قارة كبَتة تعرف بقارة جوندوانا، واليت كانت حسب رأي اعبيولوجيُت، تشغل أجزاء واسعة فبا 
يقيا واليت كانت ىي األخرى ؿباطة من الشمال ببحر كبَت أطلق عليو حبر تيثس، والذي اكبسر وتبقى منو يعرف اآلن بقاريت آسيا وأفر 

 ما يعرف حاليا بالبحر األبيض اؼبتوسط.

عموما ووفقا ألحدث النظريات اعبيولوجية، فإن يابس األرض يتكون من وحدات قارية كبَتة تعرف باسم األلواح أو الصفائح القارية 
الصفيحة األفريقية واللتان سبثالن بقايا   .ل شبو جزيرة العرب إحدى ىذه الصفائح أو األلواح واليت ذباورىا من الغرب مباشرةحيث سبث

 قارة جوندوانا. 
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ببساطة كانت اعبزيرة العربية خالل الزمن اآلركي متصلة بالقارة األفريقية غربا وىضبة إيران شرقا وىضبة الدكن يف اعبنوب  •
 ، وحينها دل يكن البحر األضبر قد وجد. الشرقي

 كان السطح يًتكب من الصخور النارية واؼبتحولة واليت باتت تعرف باسم الصخور اآلركية أو القديبة )العتيقة(.    •

تعد ىذه الصخور ىي األساس الصخري الذي تكونت فوقها صخور األزمنة الالحقة واليت كانت ترتفع شرقا وغربا مع   •
 وجود البفاض فيما بينها.

يغطي مواقع مشال اعبزيرة يف   Tethysخالل األزمنة اعبيولوجية األوذل والثانية والثالثة كان البحر اعبيولوجي القدًن تيثس  •
 عراق وتركيا والبحر اؼبتوسط اغبارل كما أسلفت.بالد الشام وال

كما أنو كان يغطي الصخور اآلركية األساسية بالرواسب البحرية واليت ربتوي على حفريات ـبتلفة ظهرت أطرافها على  •
 سطح األرض بعد اكبسار اؼباء عنها.
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يف طول وعرض شبو جزيرة العرب واليت نشاىد  كان للحركات اعبيولوجية الباطنية اليت سانبت بعد مشيئة اهلل تأثَتا متباينا   •
 آثارىا ماثلة للعيان يف امتداد سالسل جبلية يف غرب وشرق اعبزيرة.

إال أن ىناك تنبيها هبب أخذه يف عُت االعتبار أال وىو أن اغبركات الداخلية يف شكل التواءات وانكسارات دل تتعرض   •
االلتواء يف أقصى جنوب شرق اعبزيرة العربية و ربديدا يف جبال عمان إليها سوى أجزاء ؿبدودة ، حيث يتمثل أثر حركة 

 وزاجروس .

بينما ترتب على حركة االنكسار واليت تعد حركة أرضية عنيفة تصدع اعبزء الغريب من شبو اعبزيرة العربية بسبب شدة صالبة صخورىا 
 البلوتونية وذلك يف أوائل الزمن الثالث.

ألرضية تشكل منطقة االهندام العريب األفريقي العظيم يف موقع البحر األضبر وسبدده طوليا مشاال لقد قبم عن ىذه اغبركة ا  •
 وجنوبا، مع استمرار ىبوط منطقة االهندام ودخول مياه البحر اعبيولوجي عرب اػبليج مشكال البحر األضبر.

 
 :وحدات البناء الجيولوجي

  :أربعة وحدات )أقاليم ، نطاقات( متميزة وىي تنقسم اؼبملكة العربية السعودية جيولوجياً إذل

 .الدرع العربي وىو يتبع دىر طالئع الحياة ويتمثل في التتابعات البركانية الرسوبية المتحولة التي يتداخل فيها الجرانيت وغيره

الرصيف القاري العربي وىو يتبع دىر الحياة الظاىرة ويحتوي على تتابعات رسوبية فتاتية وجيرية ومتبخرات تميل بدرجات 
 .العربيخفيفة نحو الشرق مبتعدة عن الدرع 

 .حرات العصر الثالثي )ىضبات واسعة من صخور البازلت( وىي في الغالب تعلو صخور الدرع العربي

 .والخليج العربي السهل الساحلي للبحر األحمر

 . وحدة الدرع العربي: 1

ويت ربت يتكون بصفة رئيسة من صخور نارية منحولة ومطوية كانت أساسا طبقات رسوبية وبركانية قديبة ربولت وتصدعت وط
درجات حرارة وضغط عاليُت. وتشَت نتائج ربديد أعمار الصخور بالنظائر اؼبشعة إذل أن الدرع العريب قد تكون يف حقب ما قبل 

 الكمربي مع وجود تباين يف أعمار الصخور يف منطق ـبتلفة.

http://www.dmmr.gov.sa/ShowContent.aspx?LoadContent=KingdummnrlR&ServiceID=1
http://www.dmmr.gov.sa/ShowContent.aspx?LoadContent=KingdummnrlR&ServiceID=1
http://www.dmmr.gov.sa/ShowContent.aspx?LoadContent=KingdummnrlR&ServiceID=1
http://www.dmmr.gov.sa/ShowContent.aspx?LoadContent=KingdummnrlR&ServiceID=1
http://www.dmmr.gov.sa/ShowContent.aspx?LoadContent=KingdummnrlR&ServiceID=1
http://www.dmmr.gov.sa/ShowContent.aspx?LoadContent=KingdummnrlR&ServiceID=1
http://www.dmmr.gov.sa/ShowContent.aspx?LoadContent=KingdummnrlR&ServiceID=1
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 اليت ترسبت فوقها صخور الرف العريب.من اؼبعلوم أن صخور الدرع العريب ىي أقدم صخور اعبزيرة العربية وىي دبثابة القاعدة 

 مليون سنة. 25وقد كان الدرع العريب متصال بقارة إفريقيا قبل تكوين أخدود البحر األضبر قبل كبو 

 ربتوي صخور ما قبل الكمربي على معظم الرواسب اؼبعدنية للمملكة مثل الذىب والفضة والنحاس.

 . وحدة الرف العربي الرسوبي:2

القاري العريب ويقدر عمر ىذه الصخور بأقل  الرصيف المملكة شرق وشماللشاسعة للصخور الرسوبية اؼبوجودة يف تشكل اؼبساحة ا
 . الظاىرة وىي تقع فوق صخور الدرع العريب ولذا ظبيت بصخور الغطاء الرسويب دىر اغبياة مليون سنة وتتبع 540من 

وأدى التصدع الناتج عن اغبركات البنائية إذل تكون األخاديد الوديانية وإذل اؽببوط ونشوء قباب وأحواض وأقواس وأغوار ذات اتساع 
 العربية للصفيحةق حوض النفوذ والصخور القديبة يف النهاية الشرقية كم فو   4معترب، وبالتارل تكون قمة قوس حائل بطول حوارل 

 كم من الصخور الرسوبية.   10مطمورة ربت أكثر من 

 حات البحرية اؼبتكرر من الشمال والشمال الغريب بشكل دوري إذل حدوث ترسيب دوري للصخور. وأدت االجتيا

 . وحدة الحرات: 3

تغطي ضبم بركانية سوداء، معظمها من صخور البازلت، مساحات شاسعة من غرب اؼبملكة وتعرف باسم اغبرات)صبع حرة(، حيث 
 سبتد ىذه اغبرات من اليمن جنوبا إذل سوريا مشاال. 

نادرة ناذبة عن مًت وتتخللها براكُت خامدة، كما توجد فوىات  100واغبرات بصفة عامة تدفقات من ضبم الالبة ظباكتها حوارل 
مليون سنة اؼباضية، وكان  14انفجارات بركانية مثل فوىة الوعبة يف حرة كشب. ولقد بدأ تدفق اعبزء األكرب من ضبم اغبرات خالل الـ 

 م( يف حرة رىط.1256ىـ )654آخر تدفق مسجل وموثق تارىبيا ؽبذه اغبمم يف سنة 

 . وحدة أخدود البحر األحمر:4

األضبر حديث التكوين نسبيا وذلك عندما انفصلت أجزاء كل من اعبزيرة العربية وابتعادىا عن قارة إفريقيا وىي يعد حوض البحر 
 عملية مستمرة إذل الوقت اغباضر دبعدل سنتيمًتات يف كل سنة.

الرسوبية يف حوض  وبد ىذا التكوين األخدودي صدوع كبَتة على طول اغبافة الشرقية للسهل الساحلي وتفصل ىذه الصدوع اؼبنطقة
 البحر األضبر عن جبال اغبجاز.

http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=6470
http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=6470
http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=6470
http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=6470
http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=6470
http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=6470
http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=6470
http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=6470
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وقد أسفرت عمليات التنقيب األخَتة عن اكتشاف احتياطات من النفط يف السهل الساحلي قرب مدينة الوجو ومنطقة مدين، كما 
 توجد رواسب طفلية غنية دبعادن الزنك والنحاس يف وسط البحر األضبر.

 
 :التكوينات الصخرية في المملكة

 ز اؼبملكة بوجود العديد من التكوينات الصخرية اليت تعود إذل أزمنة جيولوجية ـبتلفة على النحو التارل : تتمي

 تكوينات الزمن اآلركي ) ما قبل الكمبري ( .1

ر تنتشر صخور ىذا الزمن يف اقليم الدرع العريب, و سبثل الصخور اآلركية صخور القاعدة األساسية اليت تشكلت فوقها تكوينات صخو 
 األزمنة اعبيولوجية الالحقة.

  

 أنواع الصخور اآلركية:

   عبارة عن صخور متطبقة تتألف من صخور بركانية وجوفية ورسوبية. ويبكن تقسيمها إذل ثالث وحدات زمنية : .1

 اؼبتطبقات السفلى ومنها : النيس والشست القاري األصل.  -أ 

 الربكانية الطبيعية .اؼبتطبقات الوسطى ويغلب على مكوناهتا  -ب

 اؼبتطبقات العليا ويغلب على صخورىا الطبيعية القلوية وفيها صخور ضبضية. -ج

 الصخور اعبوفية ) النارية (.  -2

 توجد على شكل اجسام قاطعة للصخور اؼبتطبقة . 

 ويمكن تقسيمها إلى ثالث وحدات زمنية :  

 ىي كلسية الًتكيب ( .احملقونات القديبة وقد تأثرت بالتهشم والتمزق ) و   - أ

 احملقونات الوسطى ) اعبرانيت (   - ب
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احملقونات األخَتة وتتكون من صخور جوفية غَت متحولة . تغطي الصخور اؼبسكوبات الربكانية اغبديثة مساحات واسعة من  -ج
 اقليم الدرع العريب واليت تعرف ؿبليا باسم اغبرات وأىم انواعها صخور البازلت .

العريب رواسب اؼبعادن الفلزية اؼبختلفة , ويكثر وجودىا على شكل عروق معدنية . وىي ذات قيمة اقتصادية كبَتة وربوي أرض الدرع 
 مثل :

 معادن الذىب والفضة والنحاس واغبديد والزنك والنيكل والرصاص .

 . تكوينات الزمن األول : 2

شغل سوى مساحة ؿبدودة كما تظهر على اػبرائط اعبيولوجية وىي أول اإلرسابات فوق القاعدة اآلركية  القديبة ,ومكاشفها ال ت
 حول إقليم الدرع العريب كشريط ضيق من اعبهة الشرقية غَت أهنا تغطي مساحة واسعة يف اغبوضُت الرسوبيُت يف الشمال واعبنوب.

تكوين منطقة الساق، وتكوين تتكون صخور الزمن األول يف معظمها من اغبجارة الرملية، وتعرف بأظباء تكوينات متعددة منها: 
 منطقة تبوك، وتكوين منطقة اعبوف وىي ذات أنبية اقتصادية كبَتة لكوهنا ربوي أىم خزانات اؼبياه اعبوفية العميقة يف اؼبملكة.

 . تكوينات الزمن الثاني : 3

قوسي عريض إذل جهة الشرق من تنتشر ىذه التكوينات يف مساحات كبَتة مقارنة بتكوينات الزمن األول . وتظهر على شكل شريط 
صخور الزمن األول . وسبتد جغرافيا من منطقة حدود اؼبملكة مع األردن حىت الربع اػبارل جنوبا . إن أىم ما يبيز منطقة ىذه 

التكوينات ىو أن أغلب صخورىا تتكون من اغبجر الكلسي أو اغبجر الرملي إذل جانب وجود الصدوع الكثَتة كما وزبًتقها أودية 
 عميقة ذات جروف . 

 . تكوينات الزمن الثالث4

تنتشر يف مشال وشرق اؼبملكة فيما وراء رمال الدىناء والنفود الكبَت. إن أبرز ما يبيز صخور ىذا الزمن كوهنا صخور رملية طبقاهتا 
 مستوية سبيل ميال بسيطا كبو اعبهات الشرقية وربوي بعض القباب اػبفيفة. 

 ملة من حيث الًتتيب الطبقي وتعد األكثر مالئمة كمصائد جيدة للبًتول يف اؼبملكة ودول اػبليج العريب. عالوة على كوهنا ليست كا
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 . تكوينات الزمن الرابع 5

خ تؤثر تكوينات الزمن الرابع تأثَتا مباشرا على نوع وتوزيع أراضي اؼبملكة فقد سبيزت فًتة هناية الباليوسُت وبداية الباليستوسُت دبنا 
 كبَتة ىي :  –سبب وجود ثالثة أهنار رطب 

السهباء يف الوسط ووادي الدواسر يف اعبنوب, كانت تنبع من اؼبرتفعات واؽبضاب يف  –الباطن يف الشمال وادي حنيفة  –وادي الرمة 
 الغرب وربمل فتات الصخور ونواتج التجوية إذل الشرق مرسبة كميات ىائلة من الرواسب . 

حراوي بشبو اعبزيرة العربية يف العصر اغبديث أثر كبَت يف تكوين اؼبساحات الشاسعة من الصحاري الرملية وكان لسيادة اؼبناخ الص
 والسبخات ورواسب الوديان والبحَتات اؼبتجففة . 

 ويمكن ترتيب أىم توضعات الزمن الرابع على النحو التالي : 

 غبصى والطُت والطمي.. سطحية من السهول الساحلية واليت تتكون من رواسب الرمل وا1

 . الشعاب و اعبزر اؼبرجانية.2

. رواسب السباخ اليت تتكون من الرمل والطُت وترتفع هبا نسبة اؼبلوحة نتيجة تبخر اؼبياه حيث تتوزع قريبا من الشواطئ ومن أمثلتها 3
 ات الربع اػبارل.سبخة اؼبطي عند التقاء حدود اؼبملكة مع كل من قطر ودولة اإلمارات العربية اؼبتحدة وسبخ

. نطاقات الرمال اؼبتكونة بسبب سفي الرياح و ىي عبارة عن كثبان وتالل وعروق رملية متحركة يف الغالب يف األحواض 4
 واؼبنخفضات الصحراوية الرئيسة كالربع اػبارل والدىناء والنفود الكبَت واعبافورا والثويرات وسبيع وغَتىا.

ة وؾباري السيول واليت تتكون من طُت وحصباء ورمل غَت متماسكة ومن أمثلتها إرسابات وادي الرمة . اإلرسابات الطميية يف األودي5
 ووادي حنيفة وأودية الغرب )أودية اغبمض ورنية و تثليث وتربة(.

 . اإلرسابات اغبصوية عند سفوح وأعارل ؾباري السيول يف مناطق اعببال.6

 

 . الصخور البركانية6

وقد تشكلت خالل الزمنُت الثالث والرابع بعد تصدع أراضي )الوحدة/اإلقليم( الدرع العريب وطفوح اؼبسكوبات الربكانية وذبمدىا على 
 شكل حرات أو ـباريط بركانية . وأشهر صخورىا البازلت األسود . 
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 أشهر الحرات في المملكة : 

 اغبرة شرق وادي السرحان  –أ 

 حرة الرحا  -ب

 العويرض حرة  -ج

 حرة لُنَت  -د

 حرة خيرب  -ىـ

 حرة رىط ) حرة بٍت سليم ( -و

 حرة قشب -ز

 حرة حضن  -ح

 حرة نواصيف وحرة البقوم ) متصلتان مع بعضهما البعض ( -ط

االقتصادية، حيث يالحظ من خالل العرض السابق أن ترتب على التوزيع اعبغرايف لألقاليم اعبيولوجية يف اؼبملكة أنبية من الناحية 
ل تتميز صخور إقليم الدرع العريب بًتكز اؼبعادن الفلزية، بينما تًتكز اؼبعادن غَت الفلزية )الالفلزية( و اؼبلح الصخري و اعببس والرم

 الزجاجي يف نطاق أو إقليم الرف الرسويب.

غربية تستحوذ على ثروة نسبيا ىائلة من ـبتلف اؼبعادن يتبُت من خالل خريطة توزيع اؼبوارد والثروات اؼبعدنية باؼبملكة أن اؼبنطقة ال
 خاصة الفلزية.

 ومن أىم ىذه اؼبعادن الذىب حيث يستغل من مناجم مهد الذىب وظلم والعقيق والدوادمي.

الفضو وخامات الذىب والنحاس وتستغل من منطقة الدوادمي والنحاس من مهد الذىب والعقيق واغبديد من منطقة وادي فاطمة 
 دي صواوين وجبل ادساس وكذلك العقيق وغَته من اغبجارة الكريبة كالزبرجد والزمرد .ووا

اما فيما يتعلق بالقسم الشرقي من اؼبملكة ) القطاع الرسويب ( فتمثل حقول البًتول كحقول الوفرة واػبفجي البحري ومنيفة والسفانية 
 درية و خريص .والغوار وبقيق و الدمام والقطيف واػبرسانية والفاضلي ابوح
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 يوجد اؼبلح الصخري بالقرب من ساحل اػبليج وساحل البحر االضبر ويف مناطق السباخ القديبة .

 واعببس يف مناطق الرياض واػبرج والقصيم والكربيت جنوب العقبو ورمل الزجاج وصخور االظبنت يف ـبتلف اؼبناطق .

ققة كالصخور الرملية او الكلسية من األمثلة الدالة عليها حوض تبوك العال ومياه يرتبط توزيع اؼبياه اعبوفية بالصخور اؼبسامية أو اؼبتش
 اػبرج يف طبقات اؼبنجور . -القصيم العميقة اؼبختزنة يف طبقات الساق الرملية ومياه منطقة الرياض

د مقومات خصوبتها من اؼبعادن. اليت ىي أساسا مفتتات صخرية تستم مورد طبيعي التربةآخر ما يتعلق باعبيولوجيا االقتصادية ىو 
 ويبكن مالحظة أن أىم مناطق الًتب يف اؼبملكة ىي اليت ذبري هبا الوديان اؼبنسابة من تكوينات اغبرات الربكانية. 

 

 (Relief & Topographyالتضاريس ) -أشكال سطح األرض 

يس اليت بدورىا تنقسم إذل عدد من األقاليم التضاريسية تشمل الدراسة الطبيعية ؼبظاىر السطح يف اؼبملكة التعرف على أنواع التضار و
 اؼبتباينة. 

 أىمية دراسة تضاريس وأشكال سطح األرض

نسان سبثل دراسة التضاريس أنبية كبَتة يف اعبغرافيا وذلك لكوهنا تعد من بُت أىم العوامل اؼبؤثرة تأثَتا مباشرا وغَت مباشر على حياة اإل
 وعلى نشاطو وتطوره.

لثروات عالوة على ذلك، فإن ؼبعادل السطح وأشكاؽبا اؼبتنوعة ، كما سيمر معنا الحقا، تأثَتا واضحا على اؼبناخ واؼبوارد اؼبائية والًتبة  وا
 الطبيعية. 

 أىم المالمح التضاريسية

تتميز اؼبملكة العربية السعودية بثرائها التضاريسي اؼبتنوع, مابُت جبال وىضاب وسهول وأودية وكثبان رملية متنوعة ذبعلها يف مقدمة 
 دول العادل يف ىذا اؼبيدان. وترجع أسباب ىذا التنوع التضاريسي للمملكة وذلك نظرا التساع مساحتها . 

لى وصف اؼبملكة فتوصف أراضيها هبضبة بالد العرب وذلك ألن ىضاهبا تغطي ما ال وتغلب أحيانا بعض الصفات التضاريسية ع
من مساحة اؼبملكة. يف حُت توصف أراضي  %21تشكل ىضبة نجد بمفردىا نحو % من إصبارل مساحتها، حيث 60يقل عن 
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من نطاق الصخور  %50% من سطحها أي ما يعادل 35-30الرمال تغطي ما بين اؼبملكة بالصحراء العربية وذلك ألن 
 الرسوبية باؼبملكة.

كذلك من اؼبلفت للنظر عند تتبع خريطة اؼبظاىر التضاريسية للمملكة بشكل عام مالحظة إن امتداد ىذه التضاريس تتخذ ؿباور 
إذل جانب  طولية من الشمال الغريب إذل اعبنوب الشرقي، ويتمثل ذلك بوضوح يف الذراعُت اؼبائيُت للبحر األضبر واػبليج العريب

 السهول الساحلية واؼبرتفعات الغربية وصحراء الدىناء مشارل مدينة اػبرج.

 :أقسام التضاريس العامة

 تنقسم مظاىر السطح يف اؼبملكة إذل عدد من األقسام أو األقاليم الرئيسة وىي كالتارل:

ول الشرقية )سهل األحساء و السهل السهول الساحلية: السهل الساحلي للبحر األضبر )سهل اغبجاز، سهل هتامة(، السه •
 الساحلي للخليج العريب(.

 اؼبرتفعات الغربية: سلسلة اؼبرتفعات الساحلية ، سالسل اؼبرتفعات العالية. •

 اؽبضاب: اؽبضاب الغربية، ىضبة قبد، اؽبضاب الشرقية، اؽبضاب الشمالية. •

 (.Empty Quarter) لدىناء، اعبافورا، الربع اػبارلالصحارى والعروق الرملية: حبار الرمال الرئيسة: النفود الكبَت، ا •
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 السهول الساحلية:

أىم وأبرز يتضح أن للمملكة ساحالن أحدنبا على البحر األضبر واآلخر على اػبليج العريب ولعلنا ىنا كبتاج بشكل سريع إذل معرفة 
 .خصائص السهول الساحلية للمملكة

 ساحالن صحراويان قاحالن.   •

 قلة التعاريج الساحلية.  •

 تباين اؼبسطحُت اؼبائيُت فيما يتعلق بالعمق والعرض والطول.  •

 يغلب على اعبزر القريبة من الشواطئ أهنا غَت مأىولة باستثناء جزر فراسان قبالة ساحل جيزان.  •

 سهل تهامة:

أي هتامة إذل شدة اغبرارة و البفاض مستواه الكونتوري وركود  –يطلق على السهل الساحلي الغريب والذي يشَت معناه   •
 روبو.

 يسمى باسم اؼبنطقة اليت ذباوره مثل هتامة اغبجاز وهتامة عسَت.  •
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 كم.1700يبلغ طولو   •

اعبنوب. حيث يبلغ أقصى اتساع لو جهة اعبنوب قليل العرض وعرضو متفاوت على طول امتداده الطبيعي من الشمال إذل   •
 كم(.10كم وأقل اتساع لو غريب جبال مدين يف الشمال )  25كم يف جيزان بينما يف الوسط 45ليصل معدلو 

 قارية وحبرية وينتشر يف بعض أجزائو اؼبسكوبات الربكانية. يتكون من رمال ومفتتات رسوبية.  •

 أو الشروم. ومن بينها رأس الشيخ ضبيد ورأس بريدي ورأس أحبر وغَتىا. وبتوي على العديد من الرؤوس واػبلجان •

 ربف بو جزر وأرصفة مرجانية مثل جزر فراسان واليت تعد أكرب اعبزر على الساحل وىي الوحيدة اؼبأىولة بالسكان.  •

 السهل الساحلي الشرقي

 با عند التقاء حدود اؼبملكة بدولة قطر.كم والذي يبدأ من رأس اػبفجي مشاال حىت دوحة سلوى جنو   560يبلغ طولو  •

 كم.  60يبلغ معدل عرضو كبو   •

يتميز بأنو منخفض وسطحو شبو مستو ألنو حديث التكوين والذي يرتفع تدرهبيا باذباه اؽبضاب الداخلية األمر الذي   •
 ترتب عليو كثرة األراضي السبخية اؼباغبة.

بيل بطبقة رقيقة من الرمال اؼبتصلبة واؼبتلبدة. وإذل اعبنوب من يغطى سطحو يف الشمال من رأس مشعاب إذل ميناء اعب  •
ميناء اعببيل قد تصل رمال اعبافورا أحيانا إذل ساحل البحر وإال فإن السبخات اؼباغبة واؼبستنقعات تكون ىي األكثر انتشارا 

 بسبب البفاض السطح. 

م األخوار والرؤوس واعبزر الصغَتة وتكثر الشعاب اؼبرجانية لقد ترتب على ضحالة مياه اػبليج كثرة اػبلجان واليت تعرف باس •
واليت تعد البيئة اؼبناسبة لنمو ؿبار اللؤلؤ حيث تصنف أرصفة اػبليج العريب من كوهنا من أغٌت أرصفة العادل باللؤلؤ الطبيعي 

 والذي كان عماد اغبياة االقتصادية واالجتماعية يف منطقة اػبليج بأسرىا.

 س :رأس القليعة ورأس اػبفجي ورأس مشعاب ورأس السفانية ورأس تناجيب ورأس الزور.من أىم الرؤو   •

 من أبرز اػبلجان )الدوحات( دوحة أبو علي ودوحة سلوى ودوحة منيفة.  •
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 المرتفعات الغربية

السراة )أي األرض اؼبرتفعة( تعد من أبرز اؼبظاىر السطحية يف اؼبملكة بل واعبزيرة العربية. ويطلق عليها العديد من األظباء كجبال 
 وجبال اغبجاز )ألهنا ربجز بُت قبد وهتامة(.

وىي كتلة مستطيلة فبتدة دبحاذاة السهل الساحلي والبحر األضبر وىي ضيقة يف الشمال لكنها متسعة يف الوسط واعبنوب ودبعدل 
 كم.  200-120عرض يصل ما بن 

بلية متوازية أحيانا وتتقاطع أحيانا أخرى نتيجة للتطور اعبيولوجي ، حيث بشكل عام تتكون اؼبرتفعات الغربية من عدة سالسل ج
 تظهر هبا أودية طولية وأودية عرضية.

 تتميز من كوهنا أكثر تكتال وارتفاعا يف اعبنوب عنها يف الشمال.

 يف القسم األوسط منها تصبح اغبرات الربكانية ىي األجزاء اؽبامة.

 طوليا إذل قسمُت نبا:يبكن تقسيم اؼبرتفعات الغربية 

 سلسلة اؼبرتفعات الساحلية  •

 سلسلة اؼبرتفعات العالية •

 :سلسلة المرتفعات الساحلية

توازي يف امتدادىا السهل الساحلي وكما مر معنا سابقا فهذه السلسلة ىي نتاج عن عملية االهندام اليت أحدثت حوض أو حفرة 
 البحر األضبر. 

 لعل من أبرز مميزات ىذه السلسلة:

  (Horst)أن تضاريسها معقدة فبا ترتب على ذلك تكون ظاىرة الـ ىورست   •

 وىي النجود اؼبرتفعة إذل جانب األغوار العميقة اليت أثرت هبا عوامل التعرية مكونة كتال وتالال ـبتلفة األشكال.

ة األخرى على سبيل اؼبثال اختالف ارتفاعاهتا كما يالحظ عببال الشفا وغامد وزىران من جهة وجبال منطقة مكة من جه  •
 ال اغبصر.  
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 سالسل المرتفعات العالية 

 م.3000تلي اؼبرتفعات الساحلية شرقا واليت يفصلها الوديان الطولية و األحواض واليت يصل ارتفاع بعض قممها إذل أكثر من 

 أبرز مميزات ىذه السلسلة:

لسفوح الغربية اليت تنحدر بشدة وبشكل عمودي. وىذا ما يفسر تنحدر سفوحها اكبدارا تدرهبيا باذباه الشرق باؼبقارنة مع ا •
 قصر أطوال الودية اليت تتجو غربا صوب البحر األضبر.

 .الشعافيف طرفها الغريب والذي يعرف ؿبليا باسم  خط تقسيم المياهيقع  •

 م.3133ارتفاعو إذل يعد جبل سودة الواقع قرب مدينة أهبا من جهة الغرب أعلى قمة جبلية يف اؼبملكة والذي يصل  •

 الهضاب:

 الهضاب الغربية

إن أبرز خصائص ىذه اجملموعة من اؽبضاب واليت تلي اؼبرتفعات الغربية من جهة الشرق ىو امتدادىا الطورل من الشمال وانتهاء إذل 
 قبران جنوبا على ىيئة ىضاب متجاورة يزداد ارتفاعها من الشمال إذل اعبنوب. وىذه اؽبضاب ىي :

 الحسمي : ىضبة -أ

تقع يف الشمال بُت جبال مدين ومنطقة وادي السرحان جنوب األردن وتتكون أرضها من صخور رملية اليت تغطي صخور القاعدة 
 النارية وينحدر سطحها كبو حوض تبوك يف اذباه ودياهنا كبو الشمال والشمال الشرقي .

 ىضبة الحجاز : -ب

تد جنوبا حىت خيرب وسبتد شرقا حىت النفوذ الكربى وتنحدر باذباه الشمال والشرق تقع إذل اعبنوب الشرقي من ىضبة اغبسمي وسب 
 م ( وتتكون من الصخور الرملية .1100 – 900وتتجو ودياهنا كبو الشمال حيث يًتاوح ارتفاعها )

 الحرات :  –ج 

 تتكون من مسكوبات بركانية ترتكز صخورىا البازلتية على الصخور اآلركية القديبة.

 عبارة عن صخور آركية وأرض السهل مستوية جرداء.سهل ركبة الصخري :  –د 
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 تتكون ىي األخرى من صخور نارية .ىضبة عسير:  –ىـ 

 صخورىا من النوع اآلركي القدًن ىضبة نجران:  -و

 
 ىضبة نجد

قبد غرباً حىت صحراء الدىناء شرقاً ومن النفوذ الكبَت مشااًل حىت الربع اػبارل جنوباً وتقسم ىذه اؽبضبة إذل قسمُت رئيسُت  سبتد ىضبة
 من الوجهة اعبيولوجية ونبا:

  

 القسم الغربي من نجد : –أ 

ى . لقد كان لنشاط عامل التعرية تأثَتا يأخذ شكل نصف دائرة ويبتد شرقا حىت اغبافات الصخرية الواقعة غريب نفود السر ونفود الدح
يف طمر األحواض اؼبنخفضة برواسب الرمال مثل عروق سبيع ويوجد النتوءات الصخرية اليت تأخذ شكل حافات مستطيلة أو مستديرة 

 . 

 .يتبع ىذا القسم جبال أجا وسلمى )جبل مشر( الذين وبصران بينهما سهال تقع يف طرفو الشمال الشرقي مدينة حائل

 يشمل ىذا القسم أيضا على أودية كثَتة منها وادي الرمة األعلى ورنية وتربة وبيشة وتثليث والعديد من الروافد.

 القسم الشرقي :  –ب 

وىو اعبزء اؼبأىول إذ يبدأ من جبل ساق ومن نفود الدحي غربا إذل الدىناء شرقاً ويتكون ىذا القسم من الصخور الرسوبية الرملية 
ظراً لتفاوت صالبة ىذه الصخور فإن الصخور األكثر صالبة قد كونت حافات على شك أقواس أما الصخور األقل صالبة واعبَتية ون

 فقد كونت األرض اؼبنخفضة واليت امتلئ بعضها بالرمال .

درجة  24العرض يف الغرب من القسم الشرقي سبتد جبال مثل )غراب، ضبيان ( يليها إذل الشرق منخفضات فبلوءة بالرمال مشال خط 
 ونفود الدحي جنوبو .

 كم واليت شكلتها عوامل التعرية.  800أكثر الظاىرات اعبغرافية بروزا على ىضبة قبد بامتداد يصل إذلجبال طويق سبثل 
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يلي جبل طويق إذل الشرق حافات صخرية ىي حواف ىضبة العرمة أو التيسية واؽبيت شرق الرياض وىضبة البياض وربصر فيما 
ؾبموعة من الوديان أنبها وادي حنيفة ووادي اغبوطة. وتنتهي ىذه اؽبضبة بنطاق الدىناء الرملي شرقاً الذي يفصل اغبافات  بينهما

 الصخرية السابقة يف الغرب وبُت ىضبيت الدبدبة والصمان يف الشرق .

 
 الهضاب الشرقية

لي للخليج العريب شرقا ومن وادي الباطن مشاال حىت أطراف تنحصر ؾبموعة اؽبضاب الشرقية بُت صحراء الدىناء غربا  والسهل الساح
 الربع اػبارل جنوبا. وتتكون ىذه اؽبضاب من التضاريس التالية :

 :ىضبة الدبدبة  –أ 

وأصل تقع على اغبدود الكويتية واؼبنطقة احملايدة وىي ىضبة حصوية مستوية ىبًتقها وادي الباطن الذي يتجو كبو الشمال الشرقي . 
 بها حوضي من صخور رسوبية قارية ؟تركي

 : ىضبة الصمان  –ب 

درجة مشاال وحىت واحة يربين جنوبا شرق الدىناء وتتألف ىذه اؽبضبة من حجر  27تقع جنوب ىضبة الدبدبة تبدأ من خط عرض 
تتالية وبعض رملي وصلصال وتنحدر باذباه الشرق لتصل بالسهول الساحلية الشرقية وتتكون ىضبة الصمان من بضعة جروف م

الفجوات الكارستية وتسمى بالدحول تكونت بفعل اؼبطار عن طريق اإلذابة وفيها بعض األودية مثل وادي الصرار واؼبياه واليت سبتلك 
 إمكانيات كبَتة للتنمية الزراعية. 

 : نفوذ الجافورا  –ج 

ػبارل وتقع إذل الشرق من اعبزء اعبنويب من اغبافات الصخرية سبتد الكثبان الرملية قرب ميناء اعببيل باذباه اعبنوب حىت أطراف الربع ا
يف ىضبة الصمان وتتكون من عروق خفيفة ويطلق عليها يف الشمال اسم البياض حيث تكون ضيقة وقليلة االرتفاع مث تزداد اتساعا 

 يف اعبنوب وتصبح دبثابة لسان لرمال الربع اػبارل قرب اؽبفوف .

: سبتد ىذه اغبافات شرق اعبافورا واليت ترتب على امتدادىا وجود سهل ساحلي نطقتي العقير وسلوى الحافات الصخرية في م –د 
 ضيق.
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 الهضاب الشمالية

وىي جزء من ىضاب بادية الشام وسبتد بُت النفوذ الكربى يف اعبنوب واغبدود األردنية العراقية الكويتية ومظهرىا ىضابيا على الرغم 
 ىم ظواىرىا الوديان وؾباريها.من تنوع مظاىر السطح وأ

 حوض وادي السرحان :  –أ 

 كم يضم يف جوانب ؾبراه السبخات .   16م عن سطح البحر وىو واد متسع يصل عرضو 600يبلغ ارتفاعو 

 ىضبة اغبرة :  –ب 

 تتكون من مسكوبات بركانية وىي وعرة بسبب الصخور البازلتية .

 ىضبة اغبماد : وىي صحراء حصوية . –ج 

 ىضبة اغبجرة )ىضبة الوديان(: يقطع سطحها مئات األودية كوادي عرعر.  –د 

يغطي أرضها اغبصى واغبصباء وىي حوضية الشكل وأىم ظاىرة جغرافية فيها ىو اخًتاق وادي الباطن ؽبا والذي ينتهي إذل شط  -ىـ 
 العرب ويعد اغبد الفاصل بُت اؽبضاب الشمالية واؽبضاب الشرقية.

 عروق الرملية:الصحارى وال

 الربع الخالي:

يبتد كحوض واسع ومنخفض يف جنوب اؼبملكة وينحصر بُت ىضبة قبد مشاال حىت اليمن وعمان جنوبا ومن اؼبرتفعات الغربية غربا 
 حىت أقدام مرتفعات عمان شرقا.

ع اػبارل بأظباء ؿبلية عديدة  والذي يعد أكرب حبر رملي يف العادل. حيث عرف الرب ²كم640000تبلغ مساحة ىذا اؼبسطح الرملي 
كرملة صيهد ورملة يربين يف الشمال وعرف اعبزء الغريب منو بصحراء األحقاف واليت تعرف حاليا باسم رملة يام على حدود قبران 

م. 19ن م والقر 18وعلى اعبزء اعبنويب منهإال أن تسمية الربع اػبارل دل تظهر إال يف فًتات جدا متأخرة وربديدا يف أواخر القرن   

زبضع أراضيها لكثَت من عمليات البحث والتنقيب عن البًتول حيث مت استخراج البًتول من أطرافها الشمالية ، حيث وبتوي باطنها 
 على احتياطي ضخم من البًتول والغاز الطبيعي، ىذا إذل جانب مورد طاقة متجدد أال وىو الطاقة الشمسية.
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 لشكل وطويلة ومعقدة.تتألف من كثبان رملية عالية ىاللية ا

 تؤثر الرياح الشمالية الشرقية يف حركة الرمال و تركزىا يف مناطق معينة.

 يكثر تركز السبخات يف اعبهات الشرقية القليلة االرتفاع كسبخة اؼبطي عند حدود اؼبملكة مع أبو ظيب.

 
 صحراء النفود الكبرى

 اعدتو يف الغرب.تتميز ىذه الظاىرة التضاريسية من كوهنا على شكل مثلث ق •

 كم مربع وىي ؿبصورة بُت ىضبيت اغبمادا واغبجرة يف الشمال وىضبة تيسية يف اعبنوب.56320تشغل مساحة قدرىا  •

، واظبو اغبارل ؿبرف عن كلمة هنود وىو الشكل “ رملة حبًت”، و“رملة عاجل”عرف بأظباء قديبة منها على سبيل اؼبثال  •
 الذي تتصف بو الكثبان الرملية .

 ميز الكثبان الرملية ؽبذا اؼبنخفض بارتفاعها غربا وجنوبا مع زيادة ظبكها يف ىذين االذباىُت. تت •

 صحراء الدىناء

كم حيث 1200وىي أكرب النفود امتدادا من الشمال إذل اعبنوب على شكل قوس أو ىالل مفتوح إذل الغرب بطول  •
 تصل ما بُت النفود الكبَت والربع اػبارل.

 ا بُت ىضبة قبد من الغرب واؽبضاب الشرقية )الدبدبة والصمان من الشرق(.سبثل حدا طبيعي  •

 لعل من أبرز معادل ىذا التكوين السطحي ىو سالسل الكثبان الرملية اؼبتوازية مع وجود الفواصل الصخرية .  •

 كلسية الًتكيب.   •

 يبكن سبييز شبانية سالسل على شكل عروق رملية.   •
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 السعوديةمناخ المملكة العربية 

The Climate 

 
 الهدف من دراسة المناخ في المملكة

يعد اؼبناخ من أكثر العوامل اؼبؤثرة يف الظروف الطبيعية واإلنسان وأحوالو االقتصادية، فاؼبناخ ىو الذي وبدد إمكانيات اإلنتاج 
اىر اؼبناخية ومواقع الضغط اؼبؤثرة بالرياح االقتصادي وسيتم استعراض مناخ اؼبملكة وتأثَت ذلك على السكان والتوزيع اؼبكاين للظو 

 وغَتىا . 

 خلفية موجزة عن بدء االىتمام بالدراسات المناخية للمملكة
 )توفر البيانات والسجالت وأثرىا في إثراء المعرفة المناخية( 

لقد بدأ االىتمام بتسجيل أحوال الطقس متأخرا حيث دل يتوفر معلومات عن اؼبناخ حىت بداية النصف الثاين من القرن  •
العشرين إال بعض كتابات اؼبؤرخُت أو الرحالة عن بعض الظواىر الشاذة كإكبباس اؼبطر أو استمرار ندرتو لعدة سنوات أو 

فاف أو قحط  أو انتشار جراد أو بعض األمراض )كالطاعون مثال( اليت ىطول غزير لألمطار وما يًتافق مع ذلك من ج
 تصيب اؼبواشي أو اؼبزروعات فتسبب تلف الزرع أو موت عدد من اؼبواشي أو البشر. 

دعت اغباجة اؼباسة عبمع اؼبعلومات اؼبيًتولوجية يف اؼبملكة أن تضطلع وزارة الدفاع عن طريق مصلحة األرصاد اعبوية  •
م ولكن بصورة ناقصة واليت ما لبثت 1956ات ميًتولوجية يف مطارات اؼبملكة وبدأ ظهور أول السجالت عام بإنشاء ؿبط

 مطارا يف اؼبملكة.  20ؿبطة قياس تنتشر من خالل  20م لـ 1966أن تظهر بشكل أفضل بدءا من عام 

مركزا موزعة  35ت اؽبيدرولوجية األساسية يف م قامت وزارة الزراعة واؼبياه آنذاك ببناء ؿبطات لقياس اؼبعلوما1964ويف عام  •
 يف أكباء اؼبملكة لغرض معرفة اؼبوارد اؼبائية .

 تلى ذلك ظهور عدد كبَت من احملطات لقياس كميات األمطار الساقطة.  •
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 العوامل الجغرافية المؤثرة في مناخ المملكة

 

 : . الموقع الفلكي )خط العرض الجغرافي( 1

مشاال وىذا يعٍت أن معظمها يقع يف النطاق الصحراوي اؼبداري اعباف كما تقع يف منطقة الضغط  32و16جيت سبتد اؼبملكة بُت در 
عبافة اؼبرتفع اؼبداري شتاًء فبا هبعلها يف مهب الرياح التجارية اعبافة . والضغط اؼبنخفض اغبار صيفا فبا هبعلها يف مهب الرياح القارية ا

باعبفاف على مدار العام وارتفاع اغبرارة صيفا لتعامد الشمس )يف فًتة االنقالب الصيفي على مدار أيضا لذلك يتميز مناخ اؼبملكة 
 درجة إذل اعبنوب من مدينة الرياض(. 23.5السرطان 

 . الموقع بالنسبة للبحار المحيطة بها: 2

األضبر يف غرهبا واػبليج العريب يف شرقها وكالنبا تقع اؼبملكة وسط كتلة قارية ال يتداخل البحر عميقا يف أجزاءىا ولكن لوقوع البحر 
ضيقان حيث يقتصر تأثَتنبا يف رفع نسبة الرطوبة على اؼبناطق الساحلية وليس ؽبما تأثَت يف زيادة األمطار، إن وجود اعببال غربا ىي 

البحرية كبو الداخل إما يف اعبنوب فان وجود اؼبانع لوصول التأثَت البحري كبو الداخل إضافة إذل الكثبان الرملية شرقا سبنع التأثَتات 
 مرتفعات حضرموت وكثبان الربع اػبارل العالية سبنع وصول تأثَت احمليط اؽبندي إذل الداخل .

 ؽبذه األسباب أصبح اؼبناخ يف اؼبملكة قارّياً فارتفعت الفروق اغبرارية اليومية والسنوية )اؼبدى اغبراري(.

 سيا. وقوع المملكة غرب قارة آ3

لقد تأثر مناخ اؼبملكة بالظواىر القادمة من كل من آسيا وإفريقيا وأوروبا من حيث الكتل اؽبوائية الواصلة إضافة إذل الضغط اعبوي إذ 
ن م يسيطر على اؼبملكة التأثَتات السيبَتية يف الشتاء ،والتأثَتات اؽبندية واإلفريقية أحيانا يف الصيف باؼبقابل قلت التأثَتات البحرية

 اؼبتوسط واألضبر واحمليط اؽبندي .

 . اتساع الجزيرة في الطول والعرض :4

تتنوع مظاىر التضاريس حيث اعببال العالية واؽبضاب اؼبتسعة والسهول اؼبنخفضة والبحار الرملية وتتنوع فيها الصخور حيث الصخور 
 رية واعبفاف ىي السمة الغالبة . النارية وغَتىا لذا فمناخ اؼبملكة يتباين من مكان آلخر رغم الصفة القا

إن ارتفاع التضاريس ىي من أىم العوامل اؼبؤثرة يف اختالف اؼبناخ إذ يؤثر بدرجة اغبرارة والضغط اعبوي واذباىات الرياح ونسبة 
 الرطوبة وكميات األمطار .



28 
 

 
 عناصر المناخ واألحوال المناخية مدار العام

 . اإلشعاع والحرارة:1

رية والضوئية إذل األرض على شكل ؾبموعة حرارية من األشعة ـبتلفة يف أطوال موجاهتا وتتوقف نسبة ما يصل إذل تصل الطاقة اغبرا
 األرض على العوامل اآلتية :  

 زاوية اؼبيل أي زاوية سقوط األشعة .  •

 نسبة شفافية الغالف اعبوي .  •

  تزداد معدالت اإلشعاع الشمسي السنوي يف اؼبملكة لألسباب اآلتية:

 ترتفع معدالت صفاء السماء نسبيا يف اؼبملكة. •

 وقوع اؼبملكة ضمن دوائر عرض مدارية.  •

 ساعة. 3100يبلغ معدل ساعات اإلشعاع الشمسي السنوي يف جازان  •

 ساعة. 3500يبلغ معدل ساعات اإلشعاع الشمسي السنوي يف حائل    •

مسية وىذا أدى إذل ارتفاع اغبرارة حيث يزيد معدل اغبرارة السنوية عن لذلك تعد اؼبملكة من أكثر مناطق العادل استقباالً لألشعة الش
 درجة مئوية .  20

 ( Juneالحرارة صيفا ) •

 اغبرارة مرتفعة صيفا ولكن يف اعبنوب أكثر من الشمال ويف الوسط أكثر من السواحل .  •

 33،يليها اؼبناطق الساحلية الغربية )الوجو( درجة مئوية  25أقل احملطات حرارة يف الصيف ىي احملطات اعببلية )النماص( •
 درجة مئوية .

درجة مئوية 22درجة مئوية .يليها اؼبناطق الشمالية )تبوك ( 15أقل احملطات حرارة يف الصيف ليالً ىي اؼبناطق اعببلية )أهبا ( •
 . 
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 ليالً )اؼبدى اغبراري كبَت .درجة مئوية وتنخفض كثَتاً  44ترتفع اغبرارة يف احملطات الداخلية هناراً )الرياض (  •

 اؼبدى اغبراري يف السواحل قليل ولكنها تزداد إذا ابتعدنا عن الساحل ويقل اؼبدى اغبراري أيضا يف اعببال .  •

 أكثر الشهور حرارة ىو سبوز وأقلها ىو كانون الثاين.  •

 ( يمكن مالحظة ما يلي : Decemberالحرارة شتاًء ) •

درجة مئوية وىذا  25درجة مئوية( ما عدا الساحل الغريب حيث اغبرارة 18-8اؼبملكة شتاًء ) اغبرارة معتدلة يف معظم أجزاء •
 ما يفسر اغباجة إذل التربيد شتاًء يف جازان و جدة أحياناً .

 معظم احملطات هنارىا يف الشتاء دافئ وىذا الدفء يتناقص باالذباه مشاال بسبب البعد عن مدار السرطان . •

الً يف صبيع احملطات وتصل النهاية الصغرى أحياناً إذل التجمد خاصة احملطات الشمالية ، أما احملطات اغبرارة منخفضة لي •
 درجة مئوية (. 22، جازان  5,18الساحلية يف الغرب دافئة )جدة 

اح السيبَتية الباردة مناخ اؼبنطقة الشرقية أكثر قارية من الساحل الغريب بسبب تأثر اؼبنطقة الشرقية صيفاً بالرياح اغبارة وبالري •
 شتاء.

 أما الساحل الغريب فهو ؿبجوب عن ىذه الرياح .  •

 درجات.  7اؼبدى اغبراري شتاًء أقل من اؼبدى صيفا حيث  •

 اؼبدى اغبراري السنوي مرتفع بشكل عام . •

 
 الكتل الهوائية

ويلة فوق اؼبسطحات اؼبتجانسة كالبحار أو اعبليد الكتل اؽبوائية تتجانس يف طبقاهتا من حرارة ورطوبة وإن بقاء الكتل اؽبوائية مدة ط
 فتالمس جزيئات اؽبواء السطح وزبتلط ببعضها من خالل تيارات اغبمل عندىا تكتسب ىذه الكتل اغبرارة والرطوبة والكثافة 

ستو سواء أكانت أثناء سَت الكتل اؽبوائية البطيء ربدث تغَتات يف طبقاهتا السفلى فتتصف ىذه الطبقات بصفة السطح الذي الم
 ىذه األسطح دافئة أو باردة او جافة أو رطبة ونتيجة لبطئ غبركة الكتل اؽبوائية أمكن تتبع حركتها من يوم آلخر .
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عندما تتقابل كتلتان ـبتلفتان يف اػبصائص )باردة قطبية مع حارة مدارية ( فغنهما ال يتداخالن أو يبتزجان ولكن يكون بينهما فاصل 
 وقد تضطرب ىذه اعببهة بسبب تصارع الكتلتُت فتنشأ األعاصَت .يسمى باعببهة 

 مواقع اعببهات والكتل متغَت تبعا غبركة الشمس الظاىرية وىذا ما يوضح التغَتات الفجائية يف درجات اغبرارة .

 اؽبواء على طول خط اعببهات متحركا فتنشأ مراكز ضغط مرافعة وأخرى منخفضة .

 يف مناخ اؼبملكة ىي :  الكتل اؽبوائية اليت تؤثر

 الكتل اؽبوائية اؼبدارية البحرية وىي تكونت فوق احمليطات .

 الكتلة اؽبوائية اؼبدارية القارية .

 الكتلة اؽبوائية القطبية البحرية .

 الكتلة اؽبوائية القطبية القارية .

 الرطوبة الجوية واألمطار

 فيما تنخفض جدا يف اؼبناطق الداخلية وىذا يرجع ألسباب منها:تتميز اؼبناطق الساحلية بارتفاع الرطوبة النسبية، 

 أن مصدر الرطوبة يكاد ينحصر يف النطاق الساحلي.  •

 اؼبطار قليلة ال تغذي اؽبواء بكثَت من الرطوبة بعد تبخرىا.  •

 ىزالة الغطاء النبايت وندرتو.   •

% يف جيزان يف شهر ديسمرب و 70% يف اػبماسُت، 35النسبية )وىذا فبا يفسر تباين جهات عديدة من اؼبملكة دبعدالت الرطوبة 
 % يف الوجو يف شهر يوليو(.68% يف اػبماسُت و 14تًتاوح بُت 

 األمطار: 

ضات العوامل اؼبؤثرة يف األمطار ) اؼبوقع اعبغرايف، اؼبوقع بالنسبة للمياه، اؼبظاىر الطبيعية، االرتفاع، الضغط اعبوي و الرياح، اؼبنخف
 ة، الكتل اؽبوائية( خصائصها العامة، التوزيع الفصلي لألمطار، القيمة الفعلية ؼبياه األمطار.اعبوي
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 األقاليم المناخية في المملكة

 بالرغم من كون مناخ اؼبملكة يتصف بأنو مناخ مداري جاف، إال أن خصائصو التفصيلية تتباين من مكان آلخر.

أقاليم، وذلك اعتمادا على ؾبموعة من  8تصنيف أقاليم مناخية فرعية يبلغ عددىا  ىـ( يف1413عموما سبثل ؿباولة د. اعبراش )
 العوامل اؼبتحكمة يف االختالفات اؼبكانية ؼبناخ اؼبملكة وىي:

 متوسطات درجات اغبرارة الصغرى والكربى  •

 الطوبة اعبوية  •

 كمية األمطار والتبخر   •

 

 مناخ الساحلين الشرقي والغربي .1

 مناخ تهامة عسير .2

 مناخ مرتفعات جنوب غرب المملكة .3

 مناخ الهضاب الجنوبية الغربية )الطائف و نجران( .4

 المدينة -مناخ عالية نجد  .5

 مناخ تبوك .6

 مناخ وسط وشمال المملكة .7

 مناخ الربع الخالي .8
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 موارد ومصادر المياه في المملكة

(Water Resources) 

 وتتوقف حياه وتوسع أي مدينة على كمية اؼباء اؼبتوفرة . يعتمد االستقرار والعمران والنشاط االقتصادي على اؼباء

وصا عدم مياه األمطار ىي اؼبصدر الرئيس عبميع اؼبوارد اؼبائية ودبا أن األمطار يف اؼبملكة قليلة جدا لذا تعترب فقَتة باؼبوارد اؼبائية وخص
 سم اآلخر يف األودية ؼبدة ؿبدودة .االستفادة الكاملة من ىذه اؼبياه بسبب ضياعو يف التبخر الشديد وهبري الق

 قد ربتفظ اؼبياه اؼبتسربة يف طبقات صخرية ذات طاقة زبزين مناسبة يطلق عليها طبقات خازنة ويطلق على ىذه اؼبياه باؼبياه اعبوفية .

 بسبب اعبفاف يف اؼبملكة فهي خالية من األهنار والبحَتات العذبة .

 موارد ومصادر المياه في المملكة

 ر اؼبوارد اؼبائية يف اؼبملكة على األنواع التالية :تقتص

 : مياه األودية الرئيسة، أودية اؼبياه ذات التصريف اػبارجي و األودية الداخلية.المياه السطحية  •

 لعميقة(.: اؼبياه اعبوفية التحت سطحية واؼبياه اعبوفية العميقة ) الطبقات اعبيولوجية اغباملة للمياه اعبوفية االمياه الجوفية  •

 الينابيع ) العيون ( •

 اآلبار ) األىلية  و الحكومية ( •

 المياه العذبة المحالة )محطات تحلية / تعذيب المياه المالحة( •

 مياه الصرف الصحي المعالجة  •

 :المياه السطحية

أخرى يف مياه % وتتسرب نسبة من مياه األمطار إذل الباطن وذبري نسبة 70تقدر نسبة مياه األمطار اليت تتبخر بنحو  •
ؾباري األودية واليت أصبحت مراكز استقرار بشري وزبتلف أنبية األودية فمنها الكبَتة ذات األشكال اعبيومورفولوجية ومنها 

 الصغَتة ومن أىم ىذه األودية ىي :

 وادي الرمة . •
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 وادي حنيفة )السهباء( •

 وادي الدواسر وروافده القديبة . •

 وادي تربة . •

 األضبر .وديان حوض البحر  •

 وفيما يلي بعض التفاصيل ؽبذه األودية : •

 

 الباطن: –وادي الرمة . 1

رافد دبا  300ىو أىم وديان شبو اعبزيرة العربية يبدأ من السفوح الشرقية عببال اؼبدينة متجها كبو الشرق ويستقبل أكثر من  •
عة ، عن وادي الرمة يف اذباىو العام ىو فيها الروافد الصغَتة اليت تسمى تالعا، تصرف ىذه الروافد مياه مساحة واس

الشمارل الشرقي حيث يتصل بنفوذ الدىناء، وبعد رمال الدىناء وبنفس االذباه يظهر وادي الباطن الذي يواصل سَته باذباه 
 شط الشمال الشرقي فيمر يف مدينة اغبفر مث يف الرقعي الواقعة على اغبدود الكويتية العراقية مع اؼبملكة إذل أن يصب يف

 العرب يف منطقة الزبَت لذا تبلغ أطوال الوادي التالية : 

 كم طول اجملرى الرئيس .600 •

 كم طول ؾبرى وادي األجردي .  40 •

 كم طول اجملرى اؼبخفي برمال الثويرات والدىناء .160 •

 كم طول ؾبرة الباطن من الباطن حىت الزبَت .425 •

 ضيق يشكل خوانق أو جروف .ىبتلف اتساع وادي الرمة من مكان آلخر فعندما ي  •

  السهباء: –وادي الحنيفة . 2

كم باذباه من الشمال الغريب إذل اعبنوب الشرقي ، تقع مدينة الرياض على وادي البطحاء قبيل التقائو بوادي   200يبلغ طولو حوارل 
حنيفة قرب منصف طول ؾبراه ويقع على طول ؾبراه القرى والبلدان وينتهي ىذا الوادي يف منخفض اػبرج )منطقة السيح (.ويعود ىذا 

كم شرقا باسم جديد وىو وادي السهباء ويتجو الوادي كبو الشرق حىت   100ثانية بعد رمال الدىناء أي بعد الوادي بالظهور مرة 
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ىبتفي ثانية ربت رمال اعبافورا مث يظهر بعدىا مرة أخرى بشكل غَت واضح اؼبعادل يف منطقة سبخية حىت ينتهي دبياه اػبليج العريب 
 كم .  400اؼبطمورة بنحو ويبلغ طول ىذا الوادي دبا يف ذلك األجزاء 

 :وروافده القديمة  -وادي الدواسر. 3

  300يعد من أىم وديان شبو اعبزيرة العربية ويتجو باذباه الشرق ـبًتقا ىضبة طويق لينتهي عند بداية الربع اػبارل فطولو ال يصل إذل  
 كم ومن روافد ىذا الوادي : 

 ـبًتقا اعبزء الشرقي من ىضبة عسَت عندىا يلتقي مع العشرات من الروافد . وادي تثليث : ويبدأ من عسَت جنوبا متجها مشاال-أ

وادي بيشة : يبدأ من جبال عسَت متجها كبو الشمال ـبًتقا ىضبة عسَت مرورا دبدينة طبيس مشيط بعد أن يبر دبدينة بيشة -ب
 كم .  500لينتهي بوادي الدواسر ويبلغ طولو حوارل 

 كم باذباه مشارل شرقي .  250و وادي رنيو : يبلغ طولو كب -ج

* يلتقي مع ىذه الوديان الثالثة فئات الروافد من ىضبة عسَت وخاصة السفوح الشرقية وىذا يفسر غناىا باؼبياه وما ربملو من طمي  
 كما تفسر غٌت وادي الدواسر باؼبياه .

رما يغَت اذباىو فينحٍت أكثر إذل الشرق ويطلق عليو وادي تربة: يوازي وادي رنية واذباىو مشال شرقي ولكن عندما يبر دبدينة اػب -د
 كم  400اسم وادي اغبزما ويبلغ طولو حوارل 

 . وادي السرحان4

يقع يف أقصى جهات اؼبملكة الشمالية وينحدر إذل ىذا الوادي روافد من صبيع اعبهات ولكن أنبها الغربية اليت تصرف مياه اؽبضبة 
عضها من معان وىذا يفسر توفر اؼبياه اعبوفية السطحية والًتبة الصاغبة للزراعة كما يفسر وجود األردنية يبدأ بعضها من اؼبفرق وب

 العديد من الواحات مثل واحة اغبديثة وكاف والعيساوية وغَتىا.

 كم فيظهر فيو عدد من السبخات .  16كم ىبتلف عرضو من مكان آلخر فأحيانا يصل إذل   480يبلغ طولو كبو 

 . وديان حوض البحر األضبر: 5

وىي ذات تصريف خارجي وتتميز بقصرىا مقارنة مع األودية الداخلية وتصل إذل البحر األضبر بسرعة وىي ىامة جداً من حيث 
أنبها واٍد باذباه هتامة غربا منتهية بالبحر األضبر  24الصبيب وما ربملو من طمي الزم للنبات فمن مرتفعات عسَت الغربية ينحدر كبو 

 وادي جيزان وضمد وصبيا وبيش.
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القريب من اؼبدينة اؼبنورة الذي يسَت باذباه الشمال مع اكبراف كبو الغرب مث يعدل اذباىو مشال خيرب كبو الشمال وادي الحمض 
 الغريب ليصب بعدىا يف البحر األضبر .

والغربية ويبر من بلدة الربع مواصال ؾبراه كبو اعبنوب ومن الوديان الشمالية وادي عفال الذي يسَت بُت شعبيت جبال مدين الشرقية 
 ليلتقي بالبحر األضبر .

 المياه الجوفية

جزء أمالح أو أقل مذابة يف  400يتوقف االستخدام البشري للمياه اعبوفية على مقدار األمالح اؼبذابة هبا فإذا كانت نسبة األمالح 
ن ذلك يبدأ اإلنسان يشعر هبا ويستطيع اإلنسان أن يشرب اؼباء الذي تصل ملوحتو مليون جزء ماء يعترب اؼباء عذبا أما إذا زادت ع

 جزء من اؼبليون مع تعرضو لبعض األمراض إذا شرب ماء تزيد ملوحتو عن ذلك . 1000-2500

ض اػبضراوات )فول ، زبتلف صالحية اؼبياه احملتوية على نسبة من األمالح حسب نوع احملصول فاؼباء قليل اؼبلوحة يناسب الفواكو وبع
فاصوليا ، فجل( اما اؼباء اؼبتوسط اؼبلوحة فيناسب البعض اآلخر من اػبضراوات مثل البطاطس واػبيار واػبس كما يناسب بعض 

 اغببوب مثل عباد الشمس والذرة والقمح أما اؼبرتفع اؼبلوحة فيناسب النخيل والسبانخ واؼبلفوف والشعَت .

م فأثناء عملية التنقيب عن البًتول يف القطيف وبقية اؼبنطقة الشرقية صار إنتاج اؼبياه عام 1936فة لغاية دل تكن اؼبياه اعبوفية معرو 
 يفوق حاجة السكان ليسَت على شكل مسيالت فلم يتم احملافظة عليها وقتها . 1940

آبار جديدة حىت وصلت ىذه العمليات غبد أوائل اػبمسينات زاد اىتمام الدولة باؼبياه الستغالل األراضي يف الزراعة من خالل حفر 
 االستنزاف .

م مت تقسيم اؼبملكة إذل شبانية مناطق مع مراعاة اعبانب 1965أما يف الستينات زاد االىتمام أكثر بقصد الشرب والزراعة ففي عام 
 اعبيولوجي واؽبيدرولوجي.

 
 التكوينات الرئيسة الحاملة للمياه  

 التكوينات السطحية وتسمى اؼبياه اليت ربويها باؼبياه اعبوفية السطحية : 

يتسرب قسم من مياه األمطار واؼبياه اعبارية يف األودية إذل طبقات سطح األرض من خالل الشقوق أو طبقات الرمال إذل طبقات 
 صخرية كتيمة ويًتاوح عمق ىذه الطبقات عدة أمتار إذل عشرات األمتار .
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إلنسان على ىذه اؼبياه من خالل اغبفر واليت ابتعدت عن البخر كما تظهر ىذه اؼبياه على شكل عيون وزبتلف كميات اؼبياه وبصل ا
 من مكان آلخر ومن زمان  آلخر تبعا الختالف كميات األمطار ونوع الصخر وتركيبو .

سَت تتميز دبسامية عالية وتنحدر إليها وديان السفوح الغربية أغٌت مناطق اؼبملكة باؼبياه اعبوفية ىي اليت ذبري فيها الوديان فتهامة ع
 زبتزن كميات كبَتة من اؼبياه اعبوفية السطحية اليت تغذيها مياه األمطار واألودية .

ياه أما مناطق األودية الداخلية الكبَتة يف النطاق الرسويب تأيت بعد هتامة عسَت من حيث غناىا باؼبياه عبوفية السطحية لتجمع اؼب
الساقطة يف األراضي احمليطة بتلك األودية مثل القصيم هناية وادي الرمة وحوض وادي حنيفة أما هتامة اغبجاز فهي فقَتة ألن أمطارىا 

 قليلة .

لقد كانت مياه الواحات تكفي السكان ولكنها تناقصت بعد كثرة االستهالك ألغراض اؼبنزلية والري وأصبح من الصعب االعتماد 
 اؼبورد لذا كان ال بد من البحث عن اؼبياه اعبوفية العميقة .على ىذا 

 التكوينات العميقة وتسمى اؼبياه اليت ربتويها باؼبياه اعبوفية العميقة : 

الصخور الرسوبية ىي أكثر أنواع الصخور مالئمة لتخزين اؼبياه فهي تتكون من طبقات أفقية أو شبو أفقية وبعضها شديد النفاذية 
 انات يف اؼبملكة ىي اليت تقع ضمن الصخور الرسوبية اليت ذبمعت مياىها يف العصور اؼبطَتة .فأكرب اػبز 

 فبيزات الطبقات اػبازنة للمياه اعبوفية العميقة ىي : 

 تنحدر تدرهبيا من الغرب إذل الشرق .   •

 ربتوي أحواضا عميقة .   •

 تها آالف الكيلومًتات وظبكها مئات األمتار منها : لقد تكونت األحواض الواسعة من اؼبياه اعبوفية اليت تبلغ مساح •

 العال .  –حوض تبوك  •

 حوض القصيم . •

 اػبرج . –حوض الرياض  •

 حوض األفالج . •

 حوض الدواسر وغَتىا . •
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% من ـبزون اؼبياه ، إن زيادة استثمار ىذه األحواض  90-80تغطي ىذه األحواض نصف مساحة اؼبملكة وتشمل  •
 يؤدي إذل زيادة نسبة ملوحتها وىذا يقتضي اغبفاظ على توازن بُت كميات اؼبياه اؼبسحوبة وكميات التعويض السنوي . 

•   

 ألقدم إذل األحدث : أىم الطبقات اغباملة للمياه حسب عمرىا اعبيولوجي من ا •

 تكوين الساق .  •

 تكوين الوجيد •

 تكوين تبوك •

 تكوين اؼبنجور •

 بياض –تكوين وسيع  •

 تكوين أم رضمة •

 تكوين النيوجُت •

 تكوين الدمام •

 

 تكوين الساق : 

تعود صخوره إذل الكمربي واليت تتكون من اغبجارة الرملية والرمل النويب ويكون ظبك ىذه الطبقات قليل يف شبو اعبزيرة مع الزيادة  
م مشال 1000م عند جبل الساق مشال وادي الرمة يف إقليم القصيم ليصل إذل  250بالسمك مع االذباه الشمارل الغريب ليصل 

 غرب اؼبملكة . 

م يف حُت وصلت إذل السطح ارتوازيا فوارة تندفع بفعل الضغط  24000 – 20ر العديد من اآلبار يف ىذه التكوين من لقد مت حف
 الباطٍت . 
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ترتبط حرارة مياه اآلبار يف تكوينات الساق مع العمق الذي يصل إليو اغبفر ، ويالحظ أن مياه ىذه التكوينات ال تتأثر باألمطار 
ألف سنة وتزداد ملوحة ىذه  58أي أهنا ال تتأثر بعملية التغذية اآلنية وقد قدر عمر ىذه اؼبياه بنحو  الغزيرة اليت قد تسقط ،

 التكوينات كلما زاد عمق اآلبار وتزداد درجات حرارهتا

 تكوين الوجيد : 

من اغبجر الرملي اؼبطعم وهبد يف اعبنوب من وادي الدواسر إذل مصبات                                   ىضبة قبران ويتكون 
 م ويقل السمك باالذباه الشمارل . 430 -400بالطفل ويعود إذل عصري الكمربي واألردوفيشي ويبلغ ظبك ىذه التكوين 

 تكوين تبوك : 

م مع تناقص يف السمك باالذباه جنوبا حىت ىبتفي عند 1000يقع ىذا التكوين فوق تكوين الساق اؼبمتد إذل األردن، يبلغ ظبكو 
 بلدة العمار يتكون ىذه التكوين من اغبجر الرملي والطفل أحيانا ويقسم ىذه التكوين إذل : 

 تبوك السفلى. 

 تبوك األوسط. 

 تبوك العلوي.  -ج

 : المنجورتكوين 

عالية بو تتكون صخوره من اغبجر الرملي ويقع ىذه التكوين يف وسط البالد إذل الشرق من تكوين الساق ويبتاز بنفاذية متوسطة إذل 
 25مليون مًت مكعب فوق مستوى سطح البحر وأن عمر اؼبياه يعود إذل  000,600طبقات خازنة وتقدر كمية اؼبياه اػبازنة حبوارل 

 درجة.  50ألف سنة وحرارهتا 

و مقبولة وتزداد م وتعترب مياى1956تنبع أنبية ىذه التكوين من خالل اعتماد مدينة الرياض عليو يف الشرب اليت بدأ استخدامها عام 
 ملوحتها باالذباه شرقا.

 بياض :  –تكوينات وسيع 
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ترجع إذل العصر الكريتاسي األعلى واليت تتكون من رمال مسامية رخوة مع بعض الطبقات مع بعض الطبقات من الدولوميت والطفل 
يد مياه شرب للرياض بعد تكون م يف الشرق وىي واسعة االنتشار وىي دبثابة رص500م يف الغرب إذل 40الرملي، بسمك كبو 

 اؼبنجور. 

 سنة يف بقيق .  2500سنة يف منطقة خريص و 2720يقدر عمر اؼبياه بنحو 

 تكوين أم رضمة : 

كم وتغطى رمال   1200يتكون من اغبجر اعبَتي والدولوميت مع بعض الطفل واؼبارل اؼبنتمية إذل الكريتاسي العلوي يبتد دبسافة 
 تلف نوعية مياىها من مكان آلخر حسب نسبة األمالح فيها .الدىناء معظم أجزائو زب

 تكوين الدمام :

يتكون من اغبجر الكلسي مشال شرق اؼبملكة والذي يرجع إذل عصر األيوسُت وتوجد اؼبياه يف الطبقات العليا بطبقة تعرف بتكوين 
وسبتد تكوينات الدمام إذل البحرين ويقدر عمر ىذه اؼبياه  اػبرب مث تليها تكوين العال وتعدان أكثر الطبقات اغباملة للمياه استغالال

 ألف سنة . 25بنحو 

 تكوين النيوجين : 

يعود ىذه التكوين إذل اؼبيوسُت والبليستوسُت فمعظم العيون واآلبار يف اإلحساء تأيت من النيوجُت وقد استغلت مياىو ألغراض الزراعة 
 لًت/ث لكل مًت البفاض غرب اؽبفوف . 70تكوين النيوجُت ىي يف واحات اإلحساء. لقد كانت أعلى إنتاجية ل

 إذل جانب ىذه الطبقات الرئيسة ىناك العديد من التكوينات الصخرية الفقَتة اؼبياه أو الرديئة النوعية اليت منها : 

 تكوين اعبوف .

 تكوين اػبف . 

 تكوين اعبلة .

 تكوين سكاكا . 

 التكوينات السطحية للزمن الرابع . 

 كوين مرات ، ضرما ، اعببيلة . ت
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 الينابيع ) العيون (

تستمد العيون مياىها من اؼبصادر اعبوفية واليت تظهر إذل السطح ألكثر من سبب وتظهر على شكل ينابيع أو نوافَت حارة أو باردة 
 وفيما يلي أىم العوامل اؼبساعدة لظهور الينابيع :

 تقطيع الطبقة اغباملة للمياه الباطنية بالوديان أو األخاديد .  •

 عندما يصبح اجملرى اؼبائي الباطٍت يف مستوى سطح األرض أو دون مستوى سطح األرض بسبب البفاض التضاريس .  •

 ميل الطبقات اغباملة للمياه باذباه معُت .  •

 الصدوع واالنكسارات يف بقات القشرة .   •

 قات اغباملة للمياه اعبوفية سد رأسي الذي يعمل على رفع منسوب اؼباء إذل السطح. عندما يعًتض الطب

تتدفق الينابيع من التكوينات اعبَتية والطمي يف مناطق اػبرج والقصيم والقويعية واألحساء كما تتفق من صخور البازلت كما يف اؼبدينة 
 اؼبنورة وتوجد الينابيع اغبارة.

 يف غرب اؼبملكة بسبب عمق اػبزان الباطٍت. 

 تظهر يف بعض اؼبناطق ذبمعات من الربك أ, البحَتات الصغَتة يطلق عليها العيون وأىم اؼبناطق اليت تكثر فيها البحَتات الصغَتة ىي: 

 منطقة األفالج: وفيها أكرب حبَتات طبيعية يف اؼبملكة .  •

يون وىي عبارة عن كهوف كارستية منخسفة بسبب اكبالل اعبَت ومن أىم ىذه منطقة اػبرج: يوجد فيها العديد من الع  •
 العيون عُت  ظبحة، عُت الضلع.

عُت جارية كانت متدفقة اليت استغلت يف الزراعة ومن أنبها ) اػبدود، أم سبعة،  162منطقة األحساء: لقد ثبت وجود   •
 عيناً .  32فوف مت ضم اغبارة، اغبويرات( وعندما أقيم مشروع الري وال صرف باؽب

 
 اآلبار ) األىلية  و الحكومية (
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من اؼبعلوم أن عملية حفر اآلبار تسود يف األقاليم الصحراوية واليت من بينها اؼبملكة أكثر من غَتىا حىت أصبحت أىم اؼبوارد اليت 
استخدام آالت اغبفر اغبديثة اليت مكنت اؼباضية مت  7-6يعتمد عليها قديبا وحديثا. ويف ىذا الصدد نالحظ أنو خالل العقود الـ

 بفضل من اهلل إذل الوصول على الطبقات اليت ربتوي وزبتزن اؼبياه )اؼبياه اعبوفية العميقة(.

عموما ما ينبغي الًتكيز عليو ىو أن عدد ىذه اآلبار كبَت ويصل إذل عشرات األلوف تتوزع بشكل متباين بُت مناطق اؼبملكة واليت 
 ضحة يف اؼبنطقة الوسطى. تًتكز بصورة وا

 المياه العذبة المحالة )محطات تحلية المياه(

ونتيجة للتطور اؽبائل والتقدم اغبضاري واالقتصادي والصناعي وزيادة عدد السكان ، فقد ازداد الطلب على اؼبياه الصاغبة للشرب 
إذل ربلية مياه البحر خاصة وأن اؼبملكة قد حباىا اهلل بدرجة تفوق بكثَت تلك اؼبتوفرة من اؼبصادر الطبيعية فبا جعل األنظار تتجو 

 بساحلُت نبا ساحل البحر األضبر وساحل اػبليج العريب.

ام وقد بدأت فكرة ربلية اؼبياه اؼباغبة يف اؼبملكة عندما وجو موحد البالد اؼبلك عبد العزيز بن عبد الرضبن الفيصل آل سعود رضبو اهلل ع
هازي تكثيف لتقطَت مياه البحر ، أطلق عليهما فيما بعد اسم "الكنداسة" حيث قامت ىذه م( ، بإنشاء ج1928ىـ )1348

األجهزة باؼبساعدة يف تأمُت احتياجات قوافل اغبجيج واؼبعتمرين ومدينة جدة من مياه الشرب . واستمر على مر السنوات اؼباضية 
رب اؼبملكة العربية السعودية اليوم أكرب دولة يف العادل منتجة ؼبياه البحر إنشاء ؿبطات التحلية العمالقة لسد االحتياجات التنموية . وتعت

 احملالة.

 مياه الصرف الصحي المعالجة
 سبثل ؿباولة لالستفادة من اؼبياه اؼبستخدمة لألغراض اؼبنزلية وغَتىا واليت ربتاج إذل مشاريع مكلفة تقوم هبا اغبكومة   
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 طبيعيةالتربة واألقاليم النباتية ال

ىي اآلفاق السطحية اؼبستمرة التطور من القشرة األرضية اليت تنشأ من تفتت صخور القشرة األرضية بفعل التجوية وربللها  التربة :
 واختالطها باؼبواد العضوية اؼبتحللة .

 ترتبط خواص الًتبة بالوسط احمليط ويبر تطور الًتبة دبراحل حىت تصل إذل حالة ثبات نسيب .

ىـ واستعراض أوجو استعماالت الًتبة ومت تصنيف الًتبة طبقا 1405-1402% من مساحة اؼبملكة يف الفًتة 3,89حصر لقد مت 
 للنظام األمريكي.

سعودية يعد مشروع وزارة الزراعة واؼبياه يف اؼبملكة والدراسات اليت قامت هبا إدارة استثمار األراضي التابع للوزارة بالتعاون مع اللجنة ال
ىـ ( من أبرز اؼبشاريع اغبكومية اؽبادفة إذل توفَت معلومات عن  1405 -1402األمريكية اؼبشًتكة للتعاون االقتصادي  ) للفًتة 

أراضي اؼبملكة و خصائص تربتها . حيث مت القيام بإجراء عدة عمليات حصر استكشايف ؼبناطق واسعة من اؼبملكة زبللتها عمليات 
إذل جانب ذلك مت االعتماد على الدراسات اؼبيدانية وصور األقمار الصناعية  من أجل إعداد خريطة شاملة مسح ىيدرولوجية وزراعية 

% من إصبارل أراضي اؼبملكة الشاسعة )مليون و تسعمائة 83ألوجو استعماالت الًتبة. و لقد غطت ىذه الدراسات مساحة تعادل 
 .(²ألف كم

 إلى أىم نتائج الدراسات والمسح الشامل للتربة التي تم التوصل إليها: و في ىذا الصدد، لعل من المناسب اإلشارة

اتضح أن الًتبة يف اؼبملكة عموما تتميز بأهنا حديثة التكوين أو غَت ناضجة وتفتقر ألي نوع من خواص التطور. وبناء على  •
 لشيء . ذلك فان التغَت الذي طرأ على الطبقة السطحية ال يتعد كون لوهنا أصبح داكنا بعض ا

% من األراضي اؼبمسوحة لعبت دورا بارزا كأحد العوامل 35أشارت ىذه الدراسات أن شدة اكبدار السطح واليت مثلت  •
 احملددة لعدم صالحية الًتبة يف كثَت من اؼبناطق اليت مشلتها الدراسات .

% على التوارل( 14%، 31، %14ساىم كثرة اغبصى وسفي الرمال وبروز الكتل الصخرية ىي األخرى وبنسب متفاوتة ) •
 كعوامل طبيعية يف اغبد من صالحية الًتبة يف اؼبملكة. 

 يعود بطبيعة اغبال إذل قلة الرطوبة وللجرف والتجديد اؼبستمر للسطح بواسطة عوامل التعرية والًتسيب. في ذلك التعليل أو السبب
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 مميزات التربة في المملكة

  الذي حصل ؽبا ىو لوهنا الذي أصبح داكناً . أما التغَت 9تربة حديثة ) غَت ناضجة  •

 % .1تفاوت نسبة اؼبادة العضوية بالًتبة فالكثبان خالية من اؼبادة العضوية أما الًتبة اؼبصاطب تصل نسبة اؼبادة العضوية  •

 وجود أفق طيٍت من أقسام السطوح اؼبستقرة يف مصاطب الوديان القديبة . •

 كربونات الكالسيوم واألمالح الذائبة بكميات قلية .   ربتوي الطبقة السطحية للًتبة على •

 احتواء األراضي الرملية على نسبة قليلة من كربونات الكالسيوم . •

 وجود اعببس ببعض أنواع الًتبة فوق أفق الكلس . •

 تظهر الًتبة اؼبتأثرة باؼبلح يف اؼبناطق الساحلية يف األحواض اؼبغلقة اؼبعروفة باسم السبخات . •

 ن اؼبساحة تكونت من بروزات صخرية .% م5,45  •

 % من اؼبساحة تكونت من كثبان . 4,30 •

 دل زبضع أراضي الربع اػبارل لعمليات اؼبسح . •

 % من األراضي اؼبمسوحة تتبع رتبيت األراضي اغبديثة واعبافة باستثناء األراضي ذات الرتبة الرطبة وربت الرطبة . 29 •

 
 صالحيتها للزراعة المرويةأصناف أراضي المملكة من حيث 

 أراضي الدرجة األولى تتميز ما يلي : -1

 شبو مستوية . -أ

 عميقة متوسطة القوام . -ب

 جيدة الصرف . -ج

 قليلة الًتكيز اؼبلحي . -د
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 إنتاجياهتا عالية . -ىـ

 أراضي الدرجة الثانية :)مميزاتها ( -2

 ربتوي على األمالح . -أ

 الدرجة األوذل .أقل إنتاجية من أراضي  -ب

 % من األراضي اؼبمسوحة .5,4نسبتها  -ج

 أراضي الدرجة الثالثة )مميزاتها (: -3

 قليلة الصالحية للزراعة من األوذل والثانية . -أ

 ربتوي على نسبة عالية من اغبصى . -ب

 غَت مناسبة إال لعدد قليل من احملاصيل . -ج

 % من األراضي اؼبمسوحة .2نسبتها  -د

 ي الدرجة الرابعة )مميزاتها (:أراض -4

 غَت جيدة الصرف . -أ

 ربتوي على نسبة عالية من اغبصى . -ب

 %من األراضي اؼبمسوحة .8نسبتها -ج

 % من األراضي اؼبمسوحة .14ىذه الدرجات األربع تضم األراضي الصاغبة للزراعة نسبتها تقريباً 

 أرضي الدرجة الخامسة )مميزاتها (: -5

 لزراعة إذا استصلحت .تصبح قابلة ل -أ

 شديدة اؼبلوحة . -ب

 % من ؾبمل اؼبساحة .8,2نسبتها -ج
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 أراضي الدرجة السادسة )مميزاتها( : -6

 غَت صاغبة للزراعة . -أ

 شديدة االكبدار وطبوغرافية وعرة .  -ب

 تربتها خشنة . -ج

 قليلة العمق . -د

 يوجد ربتها حصى . -ىـ

 نسبة اعببس مرتفعة . -و

 من األراضي اؼبمسوحة .% 83نسبتها  -ز

 

 أنواع الترب

تنقسم الًتب إذل أنواع عديدة وفق أسس وتصنيفات ـبتلفة تعتمد على ؾبموعة من اػبصائص الكيميائية و الًتكيب الصخري. أما 
. Pedocals)اعبافة وشبو اعبافة )فيما يتعلق بالًتب يف اؼبملكة فإهنا تندرج ربت ما يسمى بالًتب اعبَتية اليت تعد أبرز ترب اؼبناطق 

وىي ذلك النوع من الًتب اليت تسود معظم  Serozems)عموما يبكن أن تصنف ترب اؼبملكة ضمن ما يعرف بًتب السَتوزم )
 اؼبناطق الصحراوية حيث تتميز بفقرىا وقلة اؼبواد العضوية إضافة إذل تراكم األمالح على السطح أو على مقربة منو.

لق بأقسام الًتب فباإلمكان تصنيفها على النحو التارل : ترب األودية الطميية الصاغبة للزراعة و تكثر و السهول الفيضية أما فيما يتع
ا احمليطة هبا ، و اعبدير بالذكر أيضا أن مرتفعات السروات تتميز ىي األخرى بالًتبة الطميية الصاغبة للزراعة على اؼبدرجات اعببلية ىذ

ؼبنتشرة يف بعض الرسوبات احمللية من اغبرات و يف بعض مناطق سهل هتامة باعبزء الغريب من اؼبملكة. و تعد ترب إذل جانب الًتب ا
األحواض اؼبغلقة أو الروضات وترب الكثبان الرملية والسبخات اؼبلحية واغبصوية الصخرية ىي األخرى من بُت أىم األنواع اؼبنتشرة 

 وأقاليم اؼبملكة اؼبًتامية األطراف.واؼبوزعة توزيعا جغرافيا يف مناطق 

 
 



46 
 

 األقاليم الجغرافية النباتية
 

 سمات الغطاء النباتي الطبيعي  

تعكس بيئة النباتات الطبيعية صورة لقيمة األمطار الفعلية يف ظل الظروف الطبيعية األخرى السائدة من تربة وسطح   •
 وغَتىا. 

 مليون ىكتار. 3%، بينما تغطي الغابات مساحة تقل عن 77بنسبة  تغطي النباتات الطبيعية يف اؼبملكة مساحة تقدر  •

 ؾبموعة نباتية . 11م أوذل اػبرائط واليت اشتملت على 1957تعد اػبرائط التفصيلية اليت قام هبا فيتزجَتالد عام   •

 ت اؼبعمرة. نوع من النباتا 500-400نوع منها ما بُت  2100يقدر عدد أنواع النباتات الطبيعية باؼبملكة بنحو   •

 
 أنواع البيئات وغطاؤىا النباتي

 :وفق أسس مختلفة منهايبكن دراسة النبات الطبيعي يف اؼبملكة 

 أماكن النمو واالنتشار •

 فصلية النمو •

 اغبجم والطول •

 القيمة والفائدة •

 تتنوع البيئات النباتية يف اؼبملكة تنوعا كبَتا حيث يبكن حصر البيئات على النحو التارل وىي :

 الوديان وؾباري مياه السيول وقنوات تصريف األمطار  •

 البيئات )اؼبواطن( اؼبائية: النباتات اؼبغمورة، النباتات الطافية، النباتات الربمائية    •

 التكوينات الرملية •

 بيئة السهول الساحلية •
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 بيئة السبخات اؼبلحية الساحلية •

 بيئة السبخات اؼبلحية الداخلية  •

 بيئة غابات اؼبنجروف •

 بيئة الصحاري اغبصبائية ) اؼبدرية ( •

 بيئة  صحراء اغبماد •

 بيئة السهول الصحراوية  •

 بيئة اؽبضاب الصحراوية •

 بيئة اؼبنطقة اعببلية  •

  يئات اؼبتنوعة وفق أماكن توزيعهالعلنا يف ىذا السياق نركز فقط على مباذج من نباتات ىذه الب

 نوع البيئة الطبيعية

 سلم، الطلح، السدرنباتات الجبال:  العرعر، ال •

 نباتات األودية: الطلح، السمر، الرمث، الغضا، الطرفاء •

 نباتات الرمال: الرمث، الشيح، األثل، الثمام •

 نباتات السهول الساحلية والسواحل: الطلح، األراك •

 نباتات الهضاب الداخلية والشمالية: الغضا، الرمث، العوسج، الحمض، الطرفاء •
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 للمملكة العربية السعوديةالمعالم البشرية 

The Population       

 سكان المملكة

 
 تطور عدد سكان المملكة

تعد دراسة النمو السكاين ذات أنبية كبَتة للتخطيط ألن خطط التنمية جبوانبها اؼبتعددة طبيعيا ما تسًتشد بعدد )حجم( السكان 
لتوفَت متطلباهتم، وىذا يستلزم تتبع النمو السكاين من خالل توافر التعدادات )اإلحصاءات( اليت تتم مقارنتها بينها للتعرف على 

 والذي يتيح تتبع ذلك ومعرفة ما يطرأ بُت الفًتة واألخرى. معدل النمو السكاين 

 
 أبرز خصائص / سمات مراحل التطور السكاني

مراحل  3شهد سكان اؼبملكة العربية السعودية تطورا متباينا خالل القرن العشرين اؼباضي )فًتة قرن من الزمان(، والذي يبكن إبراز 
 من مراحل النمو السكاين على ىذا النحو: متميزة يف ىذا الصدد. وتتلخص ىذه اؼبراحل

   :المرحلة األولى

 م.1974م وحىت 1900أطول ىذه اؼبراحل زمنا واليت استغرقت ثالثة أرباع القرن من  •

دل يظهر فيها أي اذباه واضح كبو الزيادة أو النقصان يف عدد السكان، وإمبا تأرجح من فًتة إذل أخرى. ويبكن مالحظة   •
 م دل يتغَت فيها عدد السكان كثَتا. 1965-م1937ة امتدت من ذلك من خالل فًت 

ماليُت نسمة،  3م قبل توحيد اؼبملكة رظبيا بنحو 1900قدر عدد سكان اؼبملكة يف بداية ىذه اؼبرحلة وربديدا عام   •
م 1962م ماليُت لكنو ينخفض يف أول إجراء لتعداد سكاين على مستوى اؼبملكة يف عا6م إذل كبو 1955ارتفع يف عام 

 ىـ(. 1394م )1974ماليُت نسمة يف عام  7مليون نسمة مث ما لبث أن وصل إذل  3.3 ىـ( إذل1382)

 إن أبرز ما يبيز اؼبرحلة السكانية األوذل ىو عدم ظهور اذباه واضح يف عدد السكان. 
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للمملكة حسب بم تعلل / بم تعللين عدم ظهور اتجاه واضح في عدد السكان في أولى مراحل النمو الكاني 
 دراستك؟

 وذلك بسبب/ راجع إذل: اإلجابة 

 تباين التقديرات والتعدادات من فًتة ألخرى؛  •

 عدم وجود الدولة رظبيا يف بداية ىذه الفًتة تقريبا؛  •

 عدم االستقرار السكاين بسبب اغبركة اؼبستمرة عرب اغبدود السياسية؛  •

 د قيام الدولة.حداثة األجهزة اؼبشرفة على التعداد )اإلحصاء( بع  •

النقص الواضح يف البيانات السكانية للمملكة بسبب قلة التقديرات الدولية واإلحصاءات اغبكومية والدراسات واألحباث  •
 اؼبتعلقة بالسكان والتقارير اغبكومية عن أحوال السكان.

 

 :المرحلة الثانية

ت كبو التزايد اؼبضطرد للسكان من سنة ألخرى حيث ىـ وفيها يظهر اذباه واضح وثاب1413م( وحىت 1974ىـ )1394امتدت من 
وىو معدل جدا مرتفع فاق معدل مبو العديد من  7.5%ماليُت نسمة و دبعدل مبو سنوي وصل إذل  10حقق زيادة كلية بلغت كبو 

 LEDCs). الدول النامية )

 

 :المرحلة الثالثة

دخلت اؼبملكة يف ىذه اؼبرحلة بوضع ديبوغرايف ىبتلف كل االختالف عن اؼبرحلتُت السابقتُت حيث اذبو معدل النمو السكاين 
 م( نتيجة تغَتات اذباىات السكان كبو حجم األسرة. 1993ىـ )1413لاللبفاض يف الفًتة اليت تلت 
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 ىـ1431-1382تطور عدد سكان المملكة 

 السنة
 )ىجرية(

 سكانعدد ال
 )أرقام تقريبة(

 متوسط التغير
الكلي من الفترة السابقة 

)%( 

 متوسط التغير
 السنوي )%(

1382 3298000 - - 
1394 7000000 112 9.4 
1413 17000000 143 7.5 
1425 22674000 33.4 2.8 
1431 27136977 19.4 3.3 

 

ىـ( العديد من اؼبالحظات 1431-1382عاما تقريبا ) 50لفًتة الـ  يتضح من خالل التعدادات السكانية اليت مت إجراؤىا يف اؼبملكة
 واغبقائق.

 أبرز المالحظات والحقائق المتعلقة بتطور سكان المملكة خالل ىذه الفترات التاريخية المختلفة:

ىـ بحيث وصل على معدالت 1413-1382تميز معدل النمو السكاني بارتفاعو الكبير وذلك للفترة الممتدة من  .1
 %.7نمو سنوي تجاوزت 

% وىذا بدوره يعكس حقيقة 3مثلت فترة التعدادين األخيرين بتراجع واضح لمعدالت النمو والتي بلغت نحو  .2
  مهمة.

)اإلشارة إلى أىم العوامل و األسباب التي ساىمت في التأثير على عملية النمو السكاني على مستوى الدولة طيلة ىذه 
 الوصف(الفترات وعدم اإلكتفاء فقط ب

 
 أسباب الزيادة المطردة لسكان المملكة

 تتلخص أسباب الزيادة لسكان اؼبملكة يف عدة عوامل لعل من أبرزىا:
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م( حبدود ثابتة و معًتف هبا يف مواثيق دولية، كان من أبرز 1932ىـ / 1351)بروز المملكة ككيان سياسي موحد   •
 ا الطريق ألن تنعم الدولة باألمن و االستقرار. نتائجو اإلهبابية القضاء على اغبروب القبلية فبهد

مثل مرحلة حاظبة يف تاريخ اؼبملكة األمر الذي ترتب عليو تطور اقتصاديات الدولة من م 1938اكتشاف النفط في عام   •
اقتصاد تقليدي إذل اقتصاد عصري حديث خاصة أثر تنامي عائدات النفط بعد ارتفاع أسعاره عاؼبيا وربديدا منذ عام 

م ولكن بوتَتة متقلبة نظرا ؼبا تشهده أسواق النفط العاؼبية من تذبذبات يف أسعار ىذه السلعة 1973ىـ/1393
 اإلسًتاتيجية.

البدء يف تنمية الدولة وبشكل ـبطط ، حيث أدى ىذا التوجو التخطيطي إذل مبو اقتصادي وعمراين كبَت صاحبو مبو سكاين  •
 ملحوظ .

 
 نمو السكان( مصادر النمو السكاني )عوامل

 الزيادة الطبيعية: .1

ىي الفرق بُت عدد اؼبواليد والوفيات وربسب باأللف يف العام إال أنو ال تتوفر بيانات دقيقة يف كل أكباء اؼبملكة لذا كان البد من 
 االعتماد عل تقديرات اػبرباء واعتبارىا أرقام تقريبية.

  

يف األلف وتعترب نسبة مرتفعة كما كانت نسبة الوفيات مرتفعة أيضا  40ألخَتة لقد مت تقدير نسبة اؼبواليد خالل العقود اػبمسة ا
يف األلف إال أهنا اذبهت إذل االلبفاض نظرا لزيادة العناية الصحية وربسُت الشروط التغذية والنظافة ومكافحة  30حيث ذباوزت 

 األوبئة وربسن مستوى اؼبعيشة ...اخل.   

% إال أهنا )الزيادة 10الطبيعية منخفضة نسبيا بسبب ارتفاع نسبة اؼبواليد والوفيات معا واليت بلغت  يف بداية الفًتة كانت الزيادة
% يف السبعينات والثمانيات إذل أن وصلت 20الطبيعية ( أخذت بالتزايد نتيجة زيادة الفرق بُت اؼبواليد والوفيات حيث بلغت 

 يف األلف. 200دل إال أهنا تناقصت حيث كانت % لقد كانت نسبة الوفيات من أعلى النسب يف العا20
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 الزيادة غير الطبيعية:.2

اؽبجرة اؼبغادرة، أي الفرق بُت أعداد اؼبهاجرين الوافدين واؼبغادرين وقد شكلت اؽبجرة يف  –الزيادة غَت الطبيعية = اؽبجرة الوافدة 
آلخر. فهناك عالقة بُت اؽبجرة وخطط التنمية الشاملة واليت  اؼبملكة ظاىرة بارزة وخاصة منتصف القرن اغبارل وإن اختلفت من وقت 

 كانت يف أوجها يف السبعينات والثمانينات.

كانت اؼبملكة تسعى وترحب ؽبذه اؽبجرة وخاصة اؼبؤىلة إلنشاء البيئة التحتية ودل تتوقف بل عملت على تنظيمها . ولقد أدت وتَتة 
 ل النمو العام  ونتيجة لذلك كانت سببا يف زيادة عدد سكان اؼبملكة .تسارع اؽبجرة الدولية الرتفاع حصتها يف معد

م على التوارل والناذبة 1993-1974م و1974-1962يف الفًتتُت  7.5%و % 9.4لقد بلغ معدل الزيادة السنوية للسكان
مية إال أن ىناك جوانب سلبية وخاصة يف عن الزيادة الطبيعية وغَت الطبيعية على الرغم من اعبوانب اإلهبابية للهجرة اليت سبثلت بالتن

 (:عوامل الطرد والجذبظل اؽبجرة الداخلية من الريف إذل اؼبدينة ومن ىذه اعبوانب السلبية )

 خلل وعدم توازن يف مستوى التنمية والتطوير . -1

 ندرة اؼبساكن . -2

 قصور اػبدمات يف األطراف . -3

 ارتفاع األجور . -4

 عية .ىجرة األراضي الزرا -5

 

 التقديرات والتعدادات السكانية

م( وربديدا غبصر سكان اغبجاز ومت تقدير 1931ىـ )1351بدأ االىتمام بإجراء حصر لسكان اؼبملكة وذلك يف عام  •
 % .58مليون نسمة شكل أىل البادية منهم نسبة كبَتة بلغت   5.2سكان اؼبملكة على أساسو بنحو

ول عمل رظبي حكومي يف ؾبال اإلحصاء السكاين يف اؼبملكة ضمن حصر شامل م( مت إجراء أ1962ىـ )1382يف عام   •
للمباين واؼبؤسسات والسكان بيد أن الدولة قامت بعد ذلك بإلغاء نتائج ىذا اغبصر، الكتشاف عيوب رئيسة يف عملية 

 العد ذاهتا فبا اثر على مصداقية نتائجو.



53 
 

م( مت إجراء إحصاء آخر للسكان وتاله إجراء 1974ىـ )1394م سنة من التعداد األول وربديدا يف عا 12بعد مضي   •
 ىـ.1431ىـ وآخرىا يف عام 1425، 1413سلسلة من التعدادات يف األعوام 

 أسباب التحسن الملحوظ في اإلحصاءات الحكومية

 عوامل ىي: 4يرجع التحسن اؼبلحوظ يف اإلحصاءات اغبكومية من إحصاء آلخر إذل 

 كتسبة من اإلحصاءات السابقة واليت ساعدت على ربسن أداء اإلحصاءات التالية؛تراكم وتطور اػبربة اؼب .1

زيادة اإلمكانات اؼبادية للدولة اليت ساعدت على توفر األجهزة واألدوات واغبوافز للقائمُت باإلحصاء وىذا بطبيعة اغبال  .2
 مرده إذل تنامي وزيادة عوائد الدولة )البًتول كمحفز اقتصادي (؛

سريع والشامل لطرق النقل واؼبواصالت اليت غطت سائر أرجاء الدولة واليت بدورىا مكنت األجهزة القائمة بالتعداد التقدم ال .3
 من الوصول إذل صبيع األماكن والتغلب على صعوبات االنتقال يف البيئات اؼبختلفة من الدولة؛ 

الصحيحة ، وىنا يظهر الدور الواضح لوسائل اإلعالم التقدم الواضح يف وعي األفراد واقتناعهم بأنبية تقدًن البيانات  .4
اؼبختلفة، عالوة على ثقة اؼبواطنُت بأىداف الدولة من إجراء اإلحصاء والذي يًتتب عليو مثال تقدًن اػبدمات ورفع مستوى 

 اؼبعيشة

 التوقعات السكانية

 ؼبعدل السنوي للنمو السكاين يف اؼبملكة •

 (70السكان )قاعدة الـ السنوات الالزمة ؼبضاعفة عدد  •

 إسقاطات وتوقعات السكان باؼبملكة •
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 المعالم البشرية للمملكة العربية السعودية

 سكان المملكة: خصائص التركيب السكاني

 
 التركيب النوعي 

على قدر كبَت من األنبية يف دراسة السكان، ذلك ألهنا  ،Age - Sex Compositionتعد دراسة الًتكيب العمري والنوعي 
يقع  توضح اؼبالمح الديبوجرافية للمجتمع ذكوراً وإناثاً أو ما يعرف بنسبة النوع ، ووبدد الًتكيب العمري الفئة اؼبنتجة يف اجملتمع، اليت

وعي نتاجاً للعوامل اؼبؤثرة يف النمو باقي أفراده، كذلك يعد الًتكيب العمري والن ، Dependencyعلى عاتقها عبء إعالة 
السكاين من مواليد، ووفيات، وىجرة اليت ال يبكن اعتبار أحدىا مستقالً كلياً عن اآلخر بل يؤدي أي تغَت يف أحد ىذه العوامل إذل 

 التأثَت يف العاملُت اآلخرين.

 نسبة الذكورة ، أي عدد الذكور لكل مائة من اإلناث يعٍت تقسيم اجملتمع حسب النوع إذل ذكور وإناث أو ما يعرف بنسبة النوع وىي

، كما وتًتاوح النسبة 110-90من اإلناث من دولة ألخرى ، ما بُت  100من اؼبعلوم أن نسبة عدد الذكور تًتاوح لكل   •
 طفل أنثى. 106طفل ذكر إذل  105عموما ما بُت 

% 47% إذل 53فادىا زيادة نسبة الذكور مقابل اإلناث وبنسبة بالنسبة للًتكيب النوعي ليعكس حقيقة مأن وضع المملكة الراىن 
من صبلة السكان وىذا بالتارل هبعل نسبة الًتكيب النوعي قليلة عن اؼبستوى العاؼبي ونعلم من خالل ذلك ألن ىذا الوضع شبيو مع 

 دول اػبليج العريب )منظومة دول ؾبلس التعاون اػبليجي العريب(.

ة إذل أن ىذا اػبلل أعٍت ارتفاع نسبة الذكور إمبا يعود بشكل أساسي إذل عامل تيار اؽبجرة العمالية ولعل من اؼبناسب اإلشار  •
النتائج األولية للتعداد العام اػبارجية )العمالة الوافدة(، وليس أدل على ذلك من معرفة أن نسبة الذكور غَت اؼبواطنُت حسب 

 النحو التارل:كانت على   م(2010ىـ )1431للسكان واؼبساكن لعام 

( نسمة. وبلغ عدد الذكور من اؼبقيمُت غَت 8،429،401بلغ عدد اؼبقيمُت يف اؼبملكة العربية السعودية من غَت اؼبواطنيـن ) •
%( سبعُت وأربعة من عشرة يف اؼبئة من إصبارل عدد اؼبقيمُت غَت 70.4( فرداً أي ما نسبتو )5،932،974السعوديُت )

 %( من إصبارل عدد اؼبقيمُت غَت السعوديُت .29.6( أي ما نسبتو )2،496،427اث )السعوديُت. وبلغ عدد اإلن

، حبيث تتسم 13اعبدير بالذكر إذل أن ىناك فروقا جغرافية جوىرية يف خصائص الًتكيب النوعي بُت اؼبناطق اإلدارية الـ  •
 على التوارل(.  56.1%، 54.3%،  %55.3اؼبناطق الوسطى والغربية والشرقية بارتفاع نسبة الذكور لإلناث )
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عالوة على ذلك ىناك حقائق أخرى متعلقة بالتوزيع اعبغرايف جملموع الذكور غَت السعوديُت فسيالحظ أن معظمهم يتوزعون  •
  15.8%.  على التوارل وتليهما اؼبنطقة الشرقية 32.3% و39.3% يف اؼبنطقتُت الغربية والوسطى وبنسبة تصل إذل 

 
 (Age Structureالتركيب العمري ) 

 ؾبموعات )فئات( عمرية: 3يعٍت تقسيم اجملتمع حسب العمر إذل 

 فئة صغار السن  •

 فئة العاملُت اؼبنتجُت )البالغُت(  •

 فئة اؼبسنُت )كبار السن(  •

اؼبنتجُت نسبة تصل  –%، بينما تشكل الفئة العمرية الثانية 39تشَت البيانات اؼبتوفرة يف اؼبملكة إذل أن ىناك نسبة أطفال تصل إذل 
 %. 4%  وفئة اؼبسنُت 57إذل 

 تدل ىذه النسب على أن فئيت الصغار والبالغُت تستحوذان على معظم السكان.

 (Population Pyramidالهرم السكاني )

خص ىرم السكان ألية دولة حالة السكان االجتماعية واالقتصادية خالل فًتة طويلة من الزمن. ويتميز اؽبرم السكاين للمملكة يل
 باػبصائص التالية: 

 شبيو بنمط اؽبرم السائد يف الدول النامية ذي القاعدة العريضة.   •

ليد وبالتارل ارتفاع نسبة النمو السكاين. يشكل األطفال اتساع قاعدة اؽبرم يف فئات السكان ، يدل على ارتفاع معدل اؼبوا  •
 أقل قليال من نصف عدد السكان.

اعبوانب اؼبنحدرة للهرم تدل على البفاض نسبة متوسطي السن، وقلة نسبة كبار السن وارتفاع نسبة صغار السن، وارتفاع   •
 ل نسبة كبَتة من اإلناث القادرات على العمل. الوفيات العامة وىذا يدل على ارتفاع نسبة اإلعالة الكلية وعدم اشتغا

يدل اؽبرم على أن اجملتمع السعودي ؾبتمع شاب وفيت فبا ينبئ بتزايد سريع يف عدد السكان يف اؼبستقبل القريب. دبعٌت أىن  •
 اؽبرم يشَت إذل حيوية السكان والقدرة الكبَتة على اإلنتاج.
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سكان اذبو وال يزال يتجو إذل مزيد من التعمَت للمستقبل، إذل جانب كون يستنتج فبا سبق أن معظم النشاط االقتصادي لل •
 السكان يبثلون قوة استهالكية.

تباين اؽبرم السكاين للمملكة عن اؽبرم السكاين لبعض اؼبناطق اإلدارية وإن كان ىناك تشابو يف قاعدة اؽبرم العريضة. وىذا  •
الذكور يف مناطق الرياض ومكة اؼبكرمة والشرقية وتبوك والبفاضها يف مناطق  مالحظ يف الفئة الثانية )اؼبنتجُت( وخاصة زيادة

 حائل والقصيم والباحة مثال.

 

 التركيب السكاني حسب النشاط االقتصادي

ربديد مالمح النشاط االقتصادي وأنبية عناصره  ،Economic Compositionيبكن من خالل دراسة الًتكيب االقتصادي 
بيئة اعبغرافية، ويبكن كذلك ربديد نسبة العمالة، وحجمها، وأنبيتها، وخصائصها اؼبتعددة، ومعرفة معدالت وارتباطها بظروف ال

 البطالة، وتوزيعها حسب العمر، والنوع، واؼبهنة.

ان كما ُتسهم دراسة الًتكيب االقتصادي يف ربديد القوى العاملة يف اؼبستقبل اعتمادا على اذباه معدالت التغَت يف مبو السك
 وخصائصهم االجتماعية وإسهام اإلناث يف القوى العاملة.

 تتوزع قوة العمل السعودية بصفة رئيسية يف ثالثة قطاعات من اؼبهن:
%، وأخَتا اؼبهن اإلدارية، وىي األدىن بنسبة 27.98%، مث اؼبهن الفنية والعلمية بنسبة 28.69اػبدمات ، وىي األعلى بنسبة 

3.56.% 

ساء من قوة العمل السعودية يف اؼبهن الفنية والعلمية. أما قوة العمل غَت السعودية فتًتكز يف قطاع اإلنتاج والتشييد ونوعيا، تًتكز الن
 %.1.14%، مث قطاع اػبدمات، وتأيت اؼبهن اإلدارية األدىن بنسبة 41.07بنسبة 

نازليا: اإلدارة العامة، والتعليم. أما القوة العاملة غَت ووفقا للنشاط االقتصادي، تًتكز القوة العاملة السعودية يف األنشطة التالية ت
 السعودية فتنشط يف اجملاالت التالية تنازليا: ذبارة اعبملة والتجزئة، العاملون مع األسر، وصيد األظباك.

السكان  % من إصبارل عدد48.35ىـ 1425وفقا للتعداد الصادر عام  -تبلغ نسبة قوة العمل يف اؼبملكة العربية السعودية •
 عاما. 15الذين تتجاوز أعمارىم 
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% بُت غَت السعوديُت، فبا يوضح الدور 75.67% بُت السعوديُت، إذل 35.43وتتباين النسبة اؼبتوسطة لقوة العمل من   •
 اؼبتزايد للفئة األخَتة يف بعض قطاعات العمل بالسعودية.

يف اؼبائة، وتقل النسبة يف قوة العمل غَت السعودية إذل ما دون  4.62وتصل نسبة البطالة بُت قوة العمل يف اؼبتوسط إذل   •
 %.8.34الواحد يف اؼبائة، وتزيد يف قوة العمل السعودية إذل 

، وتصل على الًتتيب إذل وبصفة عامة، تتميز القوة العاملة السعودية بارتفاع نسبة التعليم، سواء بُت الذكور واإلناث •
 %.88.01%. يف حُت تنخفض نسبة التعليم بُت قوة العمل غَت السعودية إذل 95.20يف اؼبائة، و 89.67

 17.21ولكن تبُت من التعداد األخَت أن األفراد الذين يقرؤون ويكتبون فقط يشكلون النسبة األعلى يف قوة العمل بنسبة  •
 يف اؼبائة. 16.08ادة متوسطة بنسبة يف اؼبائة، يليهم اغباصلون على شه

وتشَت اإلحصاءات إذل أن اجملتمع السعودي ال يزال يف حاجة إذل مشروعات استثمارية قادرة على توظيف الفئات اغباصلة   •
 على شهادات عليا.

 التركيب حسب الحالة المدنية )الزواجية(

يب للسكان الذين دل يسبق ؽبم الزواج والسكان اؼبتزوجُت والسكان التوزيع النس ،Marital Statusتعٌت اغبالة اؼبدنية )الزوجية( 
اؼبًتملُت والسكان اؼبطلقُت. ويؤثر الًتكيب العمري ونسبة النوع تأثَتاً مباشراً على نسب السكان، الذين تضمهم ىذه الفئات األربع،  

اغبالة اؼبدنية للسكان ليست ثابتة، بل دائمة التغَت، كما تسهم األحوال االجتماعية واالقتصادية يف ربديدىا واذباىها. ولذلك فإن 
 وىي تعكس يف ذلك ظروف اجملتمع السائدة اقتصادياً واجتماعياً 

 التركيب حسب الحالة التعليمية

تشمل التعدادات السكانية توزيع السكان الذين بلغوا سن العاشرة أو اػبامسة عشرة فأكثر، حسب اإلؼبام بالقراءة والكتابة 
Literacy،  وغالباً ما تكون ىذه البيانات موزعة حسب العمر والنوع. وؽبذه البيانات أنبية خاصة يف أهنا تُعد مؤشراً ؼبستوى

اؼبعيشة، ومقياساً للحكم على التطور الثقايف واالجتماعي، كما أهنا تُعد ذات أنبية خاصة يف التنبؤ باالذباىات التعليمية اؼبستقبلة 
تكون بيانات الًتكيب السكاين حسب اغبالة التعليمية  ،Illiteracy. ويف الدول، اليت تتزايد فيها نسبة األمية وفقاً للخطط اؼبوضوعة

Educational Status، .ذات فائدة مباشرة يف التخطيط حملو األمية يف مناطق الدولة اؼبختلفة 

 الخصائص التعليمية :



58 
 

ة فقط بل يتعداه إذل تنمية اؼبوارد البشرية فعلى الرغم من أنبية الثروات الطبيعية ال يعتمد تقدم األمم والشعوب على اؼبوارد الطبيعي
هتا واؼبوارد االقتصادية إال أن الثروة البشرية ال تقل أنبية أو شأناً يف تنمية اجملتمعات وتطويرىا ومن مث االستفادة من مواردىا وثروا

يم ويدعو إذل ضرورة االستمرار يف زيادة اؼبعارف وتطوير اؼبهارات لدى أفراد اجملتمع الطبيعية بالشكل الفعال وىذا يؤكد على أنبية التعل
 . تكمن أنبية دراسة اػبصائص التعليمية فيما يلي:

  
تؤدي بيانات اػبصائص التعليمية للسكان دوراً مهماً أثناء التخطيط للتعليم من جهة وللقوى العاملة من جهة أخرى . فالتعليم  -1

 ؼبدخالت اؼبهمة لرفع اإلنتاجية وزيادة اإلنتاج .ىو احد ا

يرتبط تركيب السكان حسب اغبالة التعليمية بظاىرات أخرى كمستويات اػبصوبة والزواج والطالق واؽبجرة ومعدل اؼبشاركة  -2
 االقتصادية ونوع اؼبهنة وغَتىا .

  
ماعية واالقتصادية واعبغرافية واإلعالمية لتفسَت ظاىرات بشرية  يستخدم التعليم بوصفو متغَتاً مهماً يف كثَت من الدراسات االجت -3

 كثَتة ومتنوعة .

 المستوى العام للحالة التعليمية في المملكة

ى شهدت العقود الثالثة األخَتة من القرن اؼبيالدي اؼبنصرم تقدماً ىائالً وتوسعاً كبَتاً يف اػبدمات كافة وخاصة التعليم فبا انعكس عل
اعية واقتصادية ملحوظة يف اجملتمع العريب السعودي .ويؤكد ذلك ماتشَت إليو بيانات تعداد السكان الذي اجري يف عام تغَتات اجتم

ىـ من ان نسب اؼبتعلمُت ومن يعرفون القراءة والكتابة تصل إذل أربعة أطباس السكان 1419ىـ واؼبسح الديبوغرايف اؼبنفذ عام 1413
% بعدما كانت األمية ىي السمة الشائعة والسائدة يف اجملتمع .تشكل فئة اغباصلُت 18ة سوى % يف حُت ال سبثل نسبة األمي81

% يف 1ىـ بينما كانت نسبة ىذه الفئة التتجاوز 1419% من إصبارل السكان يف عام 9على الشهادة اعبامعية فما فوق نسبة قدرىا 
فض نسبة األمية بُت اؼبواطنُت واؼبواطنات .فمن الواضح انو على الرغم ىـ وىذا يعد إقبازاً كبَتاً يف ؾبال التعليم كذلك خ1394عام 

من اعبهود الكبَتة والتحسن اؼبلحوظ خالل السنوات األخَتة إال أن الطريق ال يزال طويالً لتحقيق الطموحات اؼبتمثلة يف القضاء التام 
 على األمية يف اؼبملكة.

 المناطق اإلدارية :لخصائص التعليمية إلجمالي السكان في ا

 
تتفاوت اػبصائص التعليمية من ؾبموعة سكانية إذل أخرى وتتباين مستوياهتا من منطقة جغرافية إذل أخرى فبالنسبة للتباين اعبغرايف يف 
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ل فيها اغبالة التعليمية إلصبارل السكان يف اؼبملكة يالحظ أن منطقة جازان تأيت يف اؼبقدمة من حيث ارتفاع مستوى األمية إذ تص
% وبعد ذلك قبران وعسَت بنسب متفاوتة .أما اؼبناطق اليت تنخفض فيها مستويات األمية 30% وتليها منطقة الباحة 34حوارل 

% أما بالنسبة للمستويات التعليمية من فئة اعبامعة فأعلى فتظهر مبطاً واضحاً يتمثل يف 12فتأيت الرياض والشرقية يف مقدمتها بنحو 
 اصلُت على ىذه الشهادات العليا يف مناطق الرياض والشرقية ومكة اؼبكرمة .ارتفاع نسب اغب

 
 التركيب السكاني حسب أنماط الحياة االجتماعية

 نعٍت بذلك التوزيع اعبغرايف للسكان حسب مبط السكن: بادية ، ريف ، مدن.

جملتمع وليس أدل على ذلك من االلبفاض الكبَت لقد حدث تطور كبَت منذ نشأة الدولة وذلك فيما يتعلق بنمط السكن لكافة فئات ا
 ألىل البادية لصاحل أىل اؼبدن )اؼبراكز/اؼبناطق اغبضرية( .
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 الجغرافيا االقتصادية للمملكة العربية السعودية

 السمات والخصائص العامة

ضة كانت اؼبملكة العربية السعودية تعترب حىت فًتة اغبرب العاؼبية الثانية من أفقر بالد العادل, وكانت حصيلة اإلنتاج احمللي فيها منخف
م، أي العام 1938جداً. وكانت تصنف ضمن أقل مستويات اإلنتاج يف العادل, شأن صبيع اؼبناطق الصحراوية األخرى. فمنذ عام 

اف البًتول وصار للبًتول عوائد مادية سنوية, أخذت تتزايد باستمرار من سنة إذل أخرى خاصة بعد انتهاء اغبرب الذي مت فيو اكتش
العاؼبية الثانية، ويبكن اإلحساس بالنمو االقتصادي الذي كان يتم يف اؼبملكة العربية السعودية بعد منتصف القرن العشرين من معرفة 

ؼبستمرة يف نفقات اؼبشاريع اغبكومية, والزيادات اؼبطردة يف استهالك الوقود, والتوسع يف استعمال بعض اؼبؤشرات اػباصة, كالزيادة ا
 الطاقة الكهربائية, ومن الزيادات يف استَتاد التجهيزات الصناعية وغَتىا. 

 غَت أن أىم مؤشر للتطور ىو تتبع الزيادة يف الناتج الوطٍت اإلصبارل.

 االقتصادية يف اؼبراكز اغبضارية الرئيسية وما جاورىا من مناطق.الًتكيز اعبغرايف لألنشطة  .1

 تنوع األنشطة االقتصادية ووجود قدر من التخصص اعبغرايف. .2

 عظم األثر االقتصادي للمراكز اغبضرية الكبَتة على اؼبراكز االستيطانية األخرى. .3

 14ذل لتطبيق خطط التنمية حبيث تضاعف أخذ الناتج احمللي اإلصبارل يقفز قفزات كبَتة سنوياً منذ السنة األو  .4
 م.1981ضعفاً يف غضون تسع سنوات, واستمر كذلك إذل سنة 

ىيمن القطاع النفطي على االقتصاد السعودي منذ بداية عهد تطور اؼبملكة اغبديث, إذ بلغت نسبة مسانبة  .5
% يف 83.5, وقفزت إذل 1971% من ؾبمل الناتج احمللي يف سنة 66القطاع النفطي دبا فيو الصناعة النفطية 

م. وعندىا أخذ تأثَت القطاع النفطي على تطوير أبواب الدخل األخرى يعطي أكلو, فارتفع دخلها 1973عام 
 م.1975% منذ سنة 70باتزان متزايد, فبا أدى إذل تراجع نسبة مسانبة القطاع النفطي إذل كبو 

اص والقطاع اغبكومي من النمو السريع يف القطاع استفادت أبواب الدخل غَت النفطية صبيعاً, أي القطاع اػب .6
م وقد بلغ عددىا تسع خطط طبسية. انعكست ىذه 1970النفطي ال سيما منذ فبارسة خطط التنمية يف 

 االستفادة يف النمو اؼبطرد يف صبيع أبواب الدخل.
والبناء, ذلك ألولوية بناء  إن أكثر ؾباالت القطاع اػباص تقدما خالل السبعينات والثمانينات ىو قطاع التشييد .7

البنية التحتية, وبناء منشآت القطاعات اؼبختلفة مثل: مشاريع الطرق واؼبطارات اؼبوانئ واؼبباين اغبكومية 
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واعبامعات واؼبدارس واؼبصانع, وإنشاء اؼبدن اعبديدة, وخدمات اؼبدن ومشاريع اإلسكان ومساكن ومشاريع 
 القطاع اػباص وغَتىا.

 

 تصادية: النشاط واإلنتاج الزراعياألنشطة االق

يبثل النشاط الزراعي أحد األنشطة االقتصادية اليت مارسها سكان شبة اعبزيرة العربية منذ القدم ، حيث مارس السكان الزراعة يف 
 العديد من األماكن خاصة األودية والواحات حيثما توفرت اؼبياه.

 التطور التارىبي للزراعة:

 فمنذ تأسيس ىذا الكيان قامت الدولة بتنظيم شئون الزراعة على ىذا النحو: 

 م مت إنشاء اؼبديرية العامة لشئون الزراعة.1948ففي عام  •

 م أنشئت وزارة الزراعة واؼبياه.1961يف عام  •

تجاوز نسبة م اقتصرت الزراعة على ؿباصيل ؿبدودة وبكميات قليلة يف مناطق الواحات وغَتىا ودل ت1970حىت عام  •
 من مساحة البالد. 0.2 %األراضي اؼبزروعة 

زادت وتَتة التطور بشكل غَت مسبوق يف العقد اػبَت من القرن اؽبجري اؼباضي نتيجة ارتفاع أسعار النفط وازدياد دخل  •
 الدولة وزيادة عدد السكان.

ور اغباجة ؼبزيد من تطوير القطاع ترتب على ىذا التطور زيادة ضخمة يف الطلب على ـبتلف اؼبنتجات الزراعية وظه •
 الزراعي.

تبنت الدولة اسًتتيجية تنموية زراعية مت من خالؽبا ربقيق خطوات كبَتة للنهوض هبذا القطاع: الكشف عن موارد اؼبياه  •
ؼبائية اعبوفية العميقة، تنفيذ مشاريع الري يف األحساء والقطيف ، مشاريع تثبيت الكثبان الرملية، بناء وتشييد السدود ا

 سدا مائيا(  190)أكثر من 
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 عوامل ومقومات الزراعة: الطبيعية والبشرية

يقوم النشاط الزراعي نتيجة تضافر عدة عوامل طبيعية وبشرية تؤثر على نوعية وكمية اإلنتاج الزراعي واألماكن اليت يبارس هبا وىذه 
 بدورىا تشمل:

 العوامل الطبيعية والتي تتمثل في : .1

وعناصره اؼبتعددة مثل درجات اغبرارة وتباينها صيفاُ وشتاًء)أثر حرارة الصيف يف زيادة معدالت التبخر( إذل عامل اؼبناخ  •
جانب عامل الرياح وعامل األمطار )تتسم بإلبفاض كمياهتا وشيوع ظاىرة اعبفاف يف عموم مناطق اؼبملكة بإستثناء اؼبنطقة 

 اعبنوبية الغربية(.

 العوامل البشرية

 لزراعية الحكومية:السياسة ا

ل للسياسة الزراعية اؼبتبعة من قبل الدول النامية دور يف تقدم أو التخلف الزراعي واؼبكانة اليت ربظى هبا يف اقتصاد ىذه الدول. ويتمث
 ذلك بالنسبة للمملكة من خالل إطارين أساسيُت نبا:

مة للتنمية ويأيت يف اؼبقدمة إسهام الزراعة يف تنويع قاعدة االقتصاد أوؽبما: دور الزراعة يف ربقيق اإلسًتاتيجية الوطنية واألىداف العا
 السعودي وتقليل االعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل.

ثانياً: يتمثل اإلطار الثاين للسياسة الزراعية يف اؼبملكة يف أىداف قطاع الزراعة واليت وردت يف بعض خطط التنمية )اػبامسة 
 تة أىداف ىي:والسادسة(، وىنا قبد س

 اإلسهام يف ربقيق األمن الغذائي يف اؼبملكة. •

 ربقيق معدل مبو جيد يف إنتاجية احملاصيل الزراعية. •

 زيادة إنتاجية العاملُت يف الزراعة. •

 توفَت فرص عمل لسكان اؼبناطق الريفية. •

 رفع الكفاءة اإلنتاجية والتسويقية للمنتجُت الزراعيُت. •

 االقتصادية يف القطاع الزراعي بشكل عام.رفع مستوى الكفاءة  •
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أصبح القطاع الزراعي اليوم من أكرب قطاعات اإلنتاج غَت البًتولية يف اؼبملكة وذلك بتوفيق من اهلل مث بالدعم السخي الذي وبظى بو 
 ىذا القطاع وذلك يف اجملاالت اآلتية:

 اآلالت الزراعية. .1

رسوم اغبكومية, ومت فيما بعد تقدًن القروض النقدية لشراء تلك اآلالت وبيعها بالتقسيط, مت إعفاء اآلالت الزراعية وقطع غَتىا من ال
 % من سعر شراء اؼبضخات واحملركات الزراعية.50ومنح إعانات تصل إذل 

 القروض الزراعية. .2

 ض بأنواعها الثالثة:م( لتلبية احتياجات القطاع الزراعي التمويلية ولتقدًن القرو 1964ىـ )1384أنشئ البنك الزراعي عام 

 قصَتة األجل وال تتجاوز مدهتا سنة. -أ 

 متوسطة األجل وتصل مدهتا إذل عشر سنوات. -ب 

 سنة هبدف تطوير مساحات شاسعة من األراضي. 25طويلة األجل وتصل مدهتا إذل  -ج 

رض بلغت قيمتها ألف ق 376ىـ كبو 1418ىـ حىت هناية عام 1384وقد بلغ عدد القروض اليت قدمها البنك الزراعي منذ عام 
 مليار لاير.29.6اإلصبالية كبو 

 اإلعانات المادية .3

م( إدارة خاصة ؽبذا الغرض تتوذل اإلشراف على تنفيذ برنامج اإلعانات الزراعية. وقد بلغ 1978ىـ ) 1398أنشأت وزارة الزراعة عام 
 مليار لاير. 13.8ىـ 1418ىـ إذل عام 1393 إصبارل اإلعانات اؼبادية اليت قدمتها الدولة للقطاع الزراعي بشقية ما بُت عام

 وتنقسم اإلعانات اؼبادية إذل :

 إعانات اإلنتاج اغبيواين. -أ 

 إعانات اإلنتاج النبايت. -ب 
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 الخدمات المساندة للقطاع الزراعي .4

تتمثل يف إجراء البحوث وتقدًن النتائج للمزارعُت وإرشادىم ألفضل سبل اإلنتاج وتدريبهم عملياً يف مراكز  •
 البحوث, كما تقوم وزارة الزراعية بتحصُت سالالت الثروة اغبيوانية ضد األمراض, وتراقب اغبيوانات اؼبستوردة.

 توزيع األراضي البور.5

ىـ نظاماً لتوزيع األراضي البور باجملان، وبلغت مساحات األراضي اليت 1388تشجيعاً لإلنتاج الزراعي ودعماً لو أصدرت الدولة عام 
, وسبثل األراضي اليت 110128مليون ىكتار، وبلغ عدد اؼبستفيدين من أفراد ومستثمرين 2.9ىـ كبو 1418اية عام وزعت حىت هن

 %.20.4وزعت على األفراد كبو 

 األنماط المكانية الزراعية

راعة يف اؼبملكة كل مبط لقد أسهمت العديد من العوامل والظروف)خاصًة عامل اؼبياه والتضاريس( يف إهباد مبطُت متميزين من أمباط الز 
 يتميز خبصائص ؿبددة ونبا:

وهبمع  وتتمثل بنمط زراعة األودية، مبط زراعة الواحات، ومبط زراعة اؼبدرجات اعببلية )اؼبصاطب(,أواًل: أنماط الزراعة التقليدية: 
 أمباط الزراعة التقليدية العديد من اػبصائص وىي:

 ع )وذلك بسبب قلة موارد اؼبياه بالدرجة األوذل(.غلبة اؼبلكية الصغَتة على مساحات اؼبزار  •

 لقد أدى صغر مساحة اؼبزارع إذل اقتصار زراعة اغببوب واألعالف على أحواض تقع بُت أشجار النخيل والفواكو. •

 ؿبدودية اؼبيكنة وبساطة نوعية األساليب الزراعية اؼبطبقة. •

 إذل جانب تربية اغبيوانات. سيادة مبط الزراعة اؼبختلطة، حيث يبارس اؼبزارع الزراعة •

 انعدام التخصص يف ظل ىذا النمط، سواء كان التخصص يف ؿبصول معُت أم زبصص يف الزراعة دون تربية اغبيوان. •

 كان وال زال لعنصر اؼبناخ دور يف بروز ىذه األمباط يف أماكنها )ربديدا كميات األمطار وأماكن سقوطها( •

ذا النمط حديث الظهور يف البالد حيث بدأ مع بداية النهضة الزراعية اغبالية ونتيجة لعامل يعد ىثانياً: نمط الزراعة الحديثة 
السياسة اغبكومية الزراعية )توزير االراضي البور( حيث أدى ذلك إذل ظهور مزارع حديثة تستخدم التقنيات اؼبتطورة وتعتمد على 

يف اؼبملكة من خالل زيادة إنتاجية ومساحة االراضي الزراعية اؼبندرجة ربت ىذا  موارد اؼبياه اعبوفية العميقة ىذه اليت أحدثة نقلة نوعية
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% من إصبارل اؼبساحات 65النمط الزراعي اغبديث حيث مثلت مساحة اؼبزارع اؼبتخصصة للمحاصيل اؼبؤقتة نسبة تصل إذل 
 اؼبزروعة.

ديث واليت من أبرز خصائصها اإلنتاج الضخم اؼبعتمد على سبثل الشركات الزراعية اؼبسانبة ظاىرة ىامة يف ؾبال مبط الزراعة اغب
 استخدام اؼبيكنة وأساليب زراعية وري متقدمة.

سبارس ؾبموعة الشركات الزراعية اؼبسانبة أنشطة إنتاج العسل وتربية وتسمُت اغبيوانات إذل جانب نشاط صناعي يف ؾبال الصناعات 
 الغذائية .

إلنتاج ىذه الشركات الزراعية اؼبسانبة يًتكز بصورة كبَتة يف منطقتُت زبطيطيتُت اثنتُت ونبا اؼبنطقتان يالحظ على إن التوزيع اعبغرايف 
 %.57الوسطى والشمالية حيث يشكل نصيبو من إصبارل اإلنتاج أكثر من 

 ويرجع ىذا التركز الجغرافي في ىاتين المنطقتين المذكورتين لعدة أسباب يأتي في مقدمتها:

 كون ىذا النطاق يشتمل على جزء كبَت من اؼبياه اعبوفية العميقة.   •

 وجود تركز سكاين كبَت يف ربديداً يف اؼبنطقة الوسطى )الرياض والقصيم(. •

 انبساط األرض يف ىذا النطاق األوسط ؼبساحات واسعة واليت مكنت وسهلت من استخدام اؼبكائن الزراعية اغبديثة . •

 
 حات الزراعية واإلنتاج الزراعيالتوزيع الجغرافي للمسا

% من إصبارل 42يالحظ على أن اعبزء الكرب من اؼبساحة الزراعية باؼبملكة يًتكز باؼبنطقة الوسطى واليت تستأثر بنسبة تصل حوارل 
 اؼبساحات الزراعية على مستوى الدولة.

  تعليل ىذا التركز )التوزيع الجغرافي( في المنطقة الوسطى؟

 مل:األسباب / العوا

 تركز عدد كبير من الشركات المساىمة   •

 وجود إمكانيات بيئة زراعية للنمو  •

 % من سكان المدن بالمملكة(.22أىمية مدينة الرياض إداريا واقتصاديا على مستوى الدولة وثقلها السكاني ) •
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 إمكانيات التسويق الضخمة )سوق استهالكي كبَت(. •

%. بينما تأيت اؼبنطقة اعبنوبية الغربية يف اؼبركز 21وزيع اؼبساحات الزراعية بنسبة تلي اؼبنطقة الشمالية اؼبنطقة الوسطى يف ت
 %، مث الشرقية والغربية .19الثالث

عموما يالحظ أن اؼبنطقة الشرقية تعد ذات النصيب األقل بُت اؼبناطق اإلدارية األخرى والسبب يف ذلك يعود بشكل رئيس إذل اتساع 
 على ؾبموع مساحة اؼبنطقة. وغلبة اؼبساحات الصحراوية

 

 إن وضع التوزيع اعبغرايف لألراضي الزراعية ترتب عليو أيضا التوزيع اعبغرايف لإلنتاج الزراعي وكان ذلك على النحو التارل:

 %50اؼبنطقة الوسطى  •

 %23اؼبنطقة الشمالية  •

 %11اؼبنطقة اعبنوبية الغربية   •

 %8اؼبنطقة الغربية  •

 %7اؼبنطقة الشرقية  •
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 الجغرافيا االقتصادية للمملكة العربية السعودية

 األنشطة االقتصادية: النشاط الرعوي )الثروة الحيوانية(

 

كانت اؼبملكة على مر العصور التارىبية وحىت هناية الثالثينيات من القرن اؼباضي تعتمد على االقتصاد الرعوي. وليس أدل على ذلك 
م اليت أشارت إذل اغبرف الرئيسة لغالبية السكان ومن كون اؼبنطقة ىي أىم 1920الربيطانية عام فبا ورد يف تقارير الشئون اػبارجية 

 منطقة لًتبية اإلبل يف العادل.

( يف مؤلفو "التاريخ الوجيز لشبو اعبزيرة العربية" إذل أن الرعي ىو الوسيلة Phillip Hittiإضافة إذل ذلك، يشَت فيليب حيت )
 شاب الصحراوية، وأن الرعي يف شبو اعبزيرة يستند إذل أسس طبيعية صحيحة .العلمية الستغالل األع

وعلى الرغم من أن البًتول أصبح مصدرا اقتصاديا يفوق اؼبصادر االقتصادية األخرى يف اؼبملكة ، إال أن تربية اغبيوانات مازالت 
 وستظل ذات أنبية كبَتة يف اقتصاد اؼبملكة. 

 
 الحيوانية في المملكة العربية السعودية تطور وتغيرات أوضاع الثروة

 كان للثروة اغبيوانية وحرفة الرعي أنبية كبَتة يف حياة سكان اؼبملكة وقد كان ىناك سببان )عامالن( ؽبذه األنبية: •

 قلة اؼبوارد االقتصادية األخرى بالبالد والبفاض عوائدىا اؼبالية آنذاك. أولهما: •

 %( آنذاك.68إذل ؾبموع سكان البالد ) ارتفاع نسبة سكان البادية الثاني: •

فقد اشتملت خطط التنمية اؼبتتالية على عدد من السياسات اليت أدت إذل حدوث التحسن اؼبذكور يف ؾبال الثروة اغبيوانية  •
 يف اؼبملكة. 

قد وضعت قضية رفع مستوى الكفاية يف عملية اإلنتاج الزراعي كهدف عام من أىداف التنمية الزراعية.  خطة التنمية األولى:
 وتضمن ذلك اؽبدف تشجيع اؼبزارعُت على أتباع أساليب وطرق أفضل لًتبية اؼبواشي. 
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واع اغبيوانات والنباتات وسالالهتا فقد تضمنت ىذه اػبطة إنشاء مصانع األعالف، االستمرار يف ضباية أن الخطة التنموية السادسة:
 ؾبال اؼبختلفة يف اؼبملكة وذلك ليتم احملافظة على اؼبصادر الوراثية للثروة اغبيوانية والنباتية. ىذا باإلضافة إذل جهود وزارة الزراعة يف

 تطوير اؼبراعي.

الدواجن الالضبة ومزارع األبقار ..اخل. كما  لذا عمدت اغبكومة إذل تشجيع إنشاء اؼبزارع اؼبتخصصة يف تربية اغبيوانات كمزارع
% من احتياجات البالد من اللحوم اغبيوانية يف أواخر حقبة تسعينات القرن 61أصبحت اؼبنتجات اغبيوانية احمللية تساىم حبوارل 

 جملاورة.اؼبنصرم. وقد تعدى األمر إذل تصدير بعض تلك اؼبنتجات احمللية كالبيض وغبوم الدواجن واأللبان للدول ا

 تغيرات الوظيفة الرعوية

ظل الرعاة يف البالد يؤدون وظيفتهم الرعوية بالطرق التقليدية. فكان الرعاة ينتقلون باألنعام من مكان آلخر، كما البدو يبارسون 
ثت يف اؼبملكة يف عملهم ىذا طبقاً لألعراف التقليدية اليت كانت سائدة بينهم. على أن التغَتات االقتصادية واالجتماعية اليت حد

النصف الثاين من القرن العشرين قد تركت آثارىا على ظبات الوظيفية الرعوية. فينبغي مالحظ إن ملكية قطعان اؼباشية ففي عموم 
مناطق البادية ال تعود فقط لرعاهتا من البدو. فجزء كبَت من تلك القطعان إمبا يعود ألناس مستقرين يف اؼبدن والقرى وحيث يقوم 

% من أصحاب القطعان ىم من أولئك اؼبستقرين يف اؼبراكز 60اية اغبيوانات رعاة مستأجرون. فوفقاً لبعض التقارير اغبكومية فإن برع
اغبضرية والريفية كما تربز ظاىرة أخرى أال وىي زبصيص زرائب صغَتة للماشية، يعمل هبا رعاة غَت سعوديُت، أصبحت تظهر بالقرب 

 طعان ىنا من اؼبناطق احمليطة بغرض التسمُت مث التسويق يف أسواق اؼبدن القريبة.من اؼبدن. ويتم جلب الق

 المراعي

 أواًل: الوضع العام للمراعي:

 إن السمة الغالبة على معظم مراعي اؼبملكة ىي قلة كثافة النباتات والبفاض نسبة ما تغطيو من سطح األرض. •

 تتسم مراعي اؼبملكة بتنوعها يف أكثر من جانب. •

 التنوع النباتي:

% من نباتات اؼبملكة تعود، يف معظمها، لإلقليمُت النباتيُت الصحراوي 66,5نوع نبايت. وعموماً فـ  2300فاؼبملكة ربفل حبوارل 
والسوداين. ىذا وتوجد النباتات الصحراوية يف وسط وشرق ومشال البالد، أما النباتات السودانية فتوجد يف جنوب غرب اؼبملكة. أما 

 % اؼبتبقية من نباتات اؼبملكة فان بعضها ينتمي إلقليمُت نباتيُت، معاً آخرين.33,5لنسبة لـ با
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 التنوع الجغرافي:

تتميز منطقة جنوب غرب اؼبملكة بنطاقات نباتية أكثف من بقية أكباء اؼبملكة وذلك نظراً لظروفها الطبيعية. وإذا ما نظرنا لوسط 
تتميز خبصوبة يف الًتبة ودبياه سطحية ذبري عقب سقوط األمطار الشتوية والربيعية. وأدت ىذه  اؼبملكة فسنجد مناطق ضفاف األودية

الظروف لظهور ذبمعات شجرية وشجَتية يف تلك اؼبناطق وعند مسايل اؼبياه. فقد أنتجت الظروف اؼبناخية، القارية أيضاً، نباتات 
 لغالب.فقَتة صحراوية وشبو صحراوية يف بقية أرجاء البالد يف ا

%( 31%( وجيدة )8نوعياً إذل نوعُت رئيسيُت. فهنا مراعي تًتاوح حالتها ما بُت فبتازة )تصنيف المراعي في المملكة قد أمكن 
%(. ىذا وتتسم اؼبراعي الطبيعية يف اؼبملكة بنباتاهتا اغبولية يف جزء كبَت منها، 61ومراعي تًتاوح حالتها من فقَتة إذل متدىورة )

 نتاج ىذه اؼبراعي موظبي.وبالتارل فإ

 يرجع انخفاض نسبة المراعي الممتازة فالجيدة في المملكة إلى أمرين رئيسيين ىما:

أثر الظروف اؼبناخية يف للبالد. فاألمطار تتسم بالقلة لوقوع اؼبملكة يف منطقة مدارية جافة، مث أن عدد األيام اؼبطَتة يف  •
بعدم انتظامها <يوم. فضالً عن ذلك فإن أمطار اؼبملكة تتسم  25و  15بُت  أكباء البالد ؿبدودة أيضاً، إذ تصل إذل ما

 يف السقوط وبالتذبذب يف الكميات

ومن جانب آخر فهناك عوامل بشرية تساىم يف وضع اؼبراعي اؼبذكور، وأبرز ىذه العوامل "الرعي اعبائر" خاصة يف اؼبنطقتُت  •
بالد عامة بينهما تستخدم اؼبراعي أعداد كبَتة من اغبيوانات. ويرجع ذلك إذل الشمالية والشرقية. فاألمطار قليلة يف مشال ال

دخول أعداد من البدو الرحل بقطعاهنم إذل األراضي السعودية من الدول اجملاورة حبثاً عن الكأل والرعي يف أوقات جدب 
 اؼبراعي يف بالدىم.

 
 األقسام الجغرافية للمراعي

 طبيعياً إذل قسمُت رئيسُت نبا: يبكن تقسيم اؼبراعي يف اؼبملكة

 المراعي الجبلية: •

وىذا اإلقليم يمثل أفضل توجد اؼبراعي اعببلية يف منطقة جبال سروات عسَت مكونة ما يبكن تسميتو باإلقليم الرعوي اعبنويب الغريب. 
اعببال وسفوحها أم يف األودية.  فالعشب األخضر والشجَتات تتوفر ىنا على مدار السنة سواء يف أعارل مناطق الرعي في المملكة.

ملم( مقارنة ببقية أقاليم اؼبملكة واذل  500 – 200وترجع ىذه اػبصائص اعبيدة للغطاء النبايت ىنا إذل ارتفاع متوسط األمطار )
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ذل جانب أنواع اعتدال اؼبناخ. ىذا ويعد القطاع اعبنويب واؼبنحدرات الغربية أكثر جهات عسَت غٌت يف اغبياة النباتية. وعموماً فإ
 األشجار العديدة يف غابات عسَت تنتشر يف األودية اؼبروج اػبضراء والشجَتات. 

 

 المراعي الصحراوية: •

ملم. وىذه اؼبناطق تشمل اؼبناطق الصحراوية 150توجد اؼبراعي الصحراوية يف اؼبناطق اليت ال يتجاوز معدل سقوط اؼبطر السنوي فيها 
يف قبد واؼبنطقة الشمالية فيما يتاخم اغبدود السعودية مع كل من العراق وسوريا. إضافة إذل ذلك تضم ىذه اؼبراعي سهول أودية 

 لبالد، عدا األجزاء اعبنوبية الغربية، وخباصة يف سهل هتامة. كما تنضم منطقة األحساء إذل ىذه اؼبراعي. النطاق الغريب من ا

 
 الوضع الراىن للثروة الحيوانية

 أواًل: أمباط تربية اغبيوانات:

 النمط التقليدي •

فة األكثر انتشاراً لتربية الحيوانات في المملكة ىو "النمط التقليدي" إن ىذا النمط يبثل النمط فالبدو منذ القدم يبارسون حر
الرعي كنشاط اقتصادي أساسي غبياهتم. ويتعدى ذلك األمر إذل قيام بعض الناس باحًتاف مهنة الرعي مع السكٌت يف القرى واؼبدن 

يوانات الداجنة يف منازؽبم كنشاط من أنشطة الصغَتة. ىذا فضاًل عن قيام عدد من سكان القرى واؼبدن الصغَتة بًتبية بعض اغب
لقد ساد حياهتم االقتصادية. وعموماً فًتبية اغبيوان تعد جزءاً من الزراعة اؼبختلطة اؼبوجودة يف اؼبناطق الزراعية التقليدية بالبالد. ىذا و 

بقة للنهضة اغبديثة. كما قد أستمر شيوع ىذا النمط يف تربية اغبيوانات كانعكاس ؼبستوى اغبياة االقتصادية خاصة يف الفًتة السا
النمط التقليدي لًتبية اغبيوان حىت اآلن حبكم القدرات احملدودة للبدو، والسكان الريفيُت، يف أتباع أساليب النمط األحدث يف تربية 

 اغبيوان.

 النمط المتخصص: •

ة بالبالد والتطور العام للحياة االجتماعية واؼبستوى أن كالً من التطور الكبَت الذي حصل يف القطاع الزراعي يف السنوات األخَت  
االقتصادي واؼبعيشي للسكان قد أدى إذل بدء ظهور مبط حديث يف تربية الثروة اغبيوانية وىو "النمط اؼبتخصص". فمع ظهور مبط 

ارع اؼبتخصصة يف تربية اغبيوانات كجزء من الزراعة اغبديثة يف اغبياة الزراعية بدأ اؼبستثمرون السعوديون يف اجملال الزراعي يف إنشاء الز 
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ع اؼبشاريع الزراعية اغبديثة. ومن ناحية أخرى فالتطور يف اؼبستوى اؼبعيشي ويف اغبياة االجتماعية أدى إذل زيادة الطلب على ـبتلف أنوا 
 اللحوم ومنتجاهتا. 

. فـ وسطى تحظى بوجود الجزء األكبر من تلك المزارعأن المنطقة الوإذا ما نظرنا إذل التوزيع اعبغرايف للمزارع اؼبذكورة سنجد 
% من أغنام اؼبزارع اؼبتخصصة 34,9% و49% من دواجن وأبقار تلك اؼبزارع توجد يف تلك اؼبنطقة. كما يوجد 68% و51,3

 %(.11,8ىو حجم ؿبدود غبد كبَت نسبة جملموع أعداد الضأن يف البالد)

 
 أصناف الثروة الحيوانية

 مليون 395عددىا الدواجن: يبلغ 

  7452155الضأن: يبلغ عددىا 

 4433661اؼباعز: يبلغ عددىا 

 263287األبقار: يبلغ عددىا 

 426015اإلبل: يبلغ عددىا 

 التوزيع اإلقليمي للثروة الحيوانية

 لي:يبكن ترتيب مناطق اؼبملكة حسب أنبية كًل منها من حيث نصيب كل منها من ؾبموع الثروة اغبيوانية وذلك كما ي

 احتالل اؼبنطقة الوسطى للمرتبة األوذل يف ؾبال الثروة اغبيوانية يف اؼبملكة.

ستوى اؼبنطقة اعبنوبية الغربية تلي اؼبنطقة الوسطى من حيث الثروة اغبيوانية. وعموماً فإن التميز الواضح للمنطقة اعبنوبية الغربية على م
 البالد يف ؾبال الثروة اغبيوانية يرجع إذل:

 اؼبنطقة باؼبراعي اؼبمتازة يف البالد.تفرد  •

 سبثل واحدة من أىم مناطق الزراعة القديبة يف البالد. •

 أما فيما يتعلق باؼبناطق األخرى فهي على الًتتيب التارل: •
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( من حيث نصيبها تأيت اؼبنطقة الشرقية يف اؼبرتبة الثالثة يف ؾبال الثروة اغبيوانية، وتتبعها مباشرة اؼبنطقة الغربية )اؼبرتبة الرابعة •
 من أصناف الثورة اغبيوانية ، بينما تعد اؼبنطقة الشمالية أقل اؼبناطق يف إمتالك الثروة اغبيوانية.

 
 تنمية الثروة الحيوانية

وم أن إن اؽبدف من تنمية الثروة اغبيوانية ىو توفَت منتجاهتا يف السوق وفتح اجملال لتسويقها وذلك لرفع الدخل الناتج منها. ومن اؼبعل
 ىناك العديد من اإلجراءات اؼبتبعة من أجل ربقيق األىداف واليت من بينها:

يف صبيع اؼبناطق من أجل إعطاء الفرصة الكافية لنمو نباتات اؼبراعي الطبيعية  تنظيم الرعي وتحديد مواعيد دوراتو •
 وتكاثرىا، دبعٌت آخر إهباد توازن بُت اغبيوانات والغذاء اؼبتوفر ؽبا.

 اليت يتوفر فيها اؼبطر أو الرطوبة األرضية لدرجة مقبولة.بذر بعض نباتات المراعي في بعض المناطق الرعوية  •

 زراعة األعالف وتشجيع انتشار مزارع تربية اغبيوانات وتطوير نظم اػبدمات ؽبا بوسائل شىت متبعة. •

ستعمال بدائل أخرى عوضا عنها كالوقود البًتورل وقف تدمَت الشجَتات الصغَتة والنباتات اؼبعمرة الستعماؽبا كوقود وا •
 والكَتوسُت والغاز والكهرباء. وتشجيع زراعة الشجَتات اؼبعمرة أو اغبشائش يف مناطق الكثبان الرملية لتثبيتها.

 حفر اآلبار يف مناطق الرعي من أجل سقاية اؼبواشي أو زراعة اغبشائش واألعالف. •

 وإهباد الوحدات البيطرية اؼبتنقلة للمعاعبة. مكافحة اآلفات واألمراض اغبيوانية •

 انتخاب حيوانات الًتبية من أجود األنواع وأكثرىا إنتاجا وؿباولة ربسُت سالالهتا اغبيوانية . •

 توفَت وتنظيم وسائل التسويق لالستفادة بأكرب قوة شرائية يف مواسم وفًتات التسويق الرئيسة . •

اإلجراءات السريعة لتشجيع وتنمية الثروة اغبيوانية واليت منها دفع مكافآت نقدية ؼبن يبارس عموما، لقد ازبذت اغبكومة العديد من 
 ىذه اغبرفة حسب األعداد والنوعية .
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 الثروة السمكية

 اإلنتاج السمكي واالكتفاء الذاتي:

طن مًتي 66591نتاج السمكي حىت بلغ خالل السنوات األخَتة زاد االىتمام التدرهبي بقطاع الثروة السمكية فبا أدى إذل زيادة اإل
طن من اؼبزارع السمكية وسبثل  11172% من إصبارل اإلنتاج بينما 83طن من اؼبصايد البحرية وسبثل  55419م منها 2004عام 
 % من إصبارل إنتاج اؼبصايد البحرية(،37طن ويبثل  20448% من إصبارل اإلنتاج. وبلغ اإلنتاج السمكي من البحر األضبر 17

 % من إصبارل إنتاج اؼبصايد البحرية. 63طن ويبثل  34961بينما بلغ إنتاج اػبليج العريب 

 الصادرات والواردات:

مليون لاير سعودي بينما الواردات السمكية  106طن مًتي دبا قيمتو  9390بلغت كمية الصادرات السمكية   •
قد مثلت الكويت أعلى كمية من إصبارل . و 2004مليون لاير سعودي عام  682طن مًتي دبا قيمتو  127707

مليون  5طن بقيمة  2369الصادرات مث الواليات اؼبتحدة األمريكية مث قطر مث البحرين. فضاًل عن كمية الواردات تقدر 
لاير سعودي يتم ذبهيزىا كبضائع ظبكية مث يعاد تصديرىا إذل سلطنة عمان وباكستان والسودان واإلمارات العربية اؼبتحدة 

 لكويت. وا

 وقد قبحت اؼبملكة يف تصدير الروبيان للسوق اليابانية ـ السوق اؼبستهدفة عاؼبياً ـ يليها السوق األمريكية واألوروبية.  •

 

 العمالة في قطاع المصايد البحرية:

يف البحر  17541منهم  28088زاد إصبارل أعداد الصيادين وعمال الصيد يف اؼبصايد البحرية خالل السنوات اؼبتتالية حىت بلغ 
صياداً راجاًل، و  606صياداً تقليدياً و  7542مستثمرا و  35يف اػبليج العريب. ويشمل ىذا العدد اإلصبارل  10547األضبر و
 عامل صيد أجنيب.  16821عامل صيد سعودي، إضافة إذل  1684صياداً مؤقتاً و 1392

 تربية الدجاج

 % من غبوم الدواجن. 70ة تصل إذل استطاعت اؼبملكة أن ربقق اكتفاء ذاتيا بنسب

 %. 9أما إنتاجها من البيض فيزيد على حاجتها احمللية بنسبة 
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مليون دجاجة يف اؼبزارع التقليدية واؼبتخصصة، وكان نصيب اؼبزارع اؼبتخصصة منها  395م 1997بلغ عدد الدواجن عام 
.%99.8 

 تربية النحل

 مزرعة. 614مناطق ، ويبلغ عددىا  10تنتشر مزارع تربية النحل يف 

 تتباين مسانبة اؼبناطق اإلدارية فيم يتعلق بإنتاج العسل حيث تأيت منطقة عسَت 

 %.6.5% مث منطقة الرياض والقصيم بنسب متقاربة 7% تليها منطقة اعبوف بنسبة 61يف اؼبرتبة األوذل وبنسبة 

% من ؾبموع مزارع النحل تليها منطقة عسَت فالرياض 50ث تستأثر بنسبة تًتكز معظم مزارع النحل يف منطقة اؼبدينة اؼبنورة حي
 % على التوارل.10، 11%% ، 12والشرقية بنسبة 
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 عنوان المحاضرة

ك العربي السعودي مم دي ل  الجغرافي ااقتص
دي ق: اأنشط ااقتص  الثروة المعدني وموارد الط



King Faisal University 

مع الم فيصل  ج

Deanship of E-Learning and Distance Education 

ي اإكتروني والتع عن بعد دة التع  [        ] عم

دم  م
صد لموارد ي ن يستخرجه م كل المعدني ب دن من اإنس زي مع زي ا أ ف  . ف
ك أراضي تمتد ح ع المم  كم تشكل التي العر جزيرة شب من كبيرة مس
ب معن مر ن ،%80 س ح هذه تتك ر من المس جي صخ ل ع جي  قسم متن

ة ع يحت من كل قسمين إل ع بشكل  :معدني ثر
ي • ر ، العربي الدرع منط/إق ب الصخ دن – (%28) الص زي المع  .ال
ي • ر العربي، الرف منط/إق بي الصخ دن – (%72) الرس زي المع  .الاف

ريخي الدائل تشير رس إل الت  آاف 3 قبل العر جزيرة شبه في التعدين مم
سيس بعد .ع ك ت ل اهتم المم ة الد لثر سيس ت المعدني ب ب ت  التعدين ن

دي مس السع ن قد .(SAMS) س ك استع لميين بخبراء المم ي ع ل ل عم  ب
جي المسح ل ي الجي فيزي دف الجي ا ع التعرف ب فرة المعدني الثر  المت
دي استغال يمكن التي  .اقتص
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ريخي الدائل تشير رس إل الت  العر جزيرة شبه في التعدين مم
سيس بعد .ع آاف 3 قبل ك ت ل اهتم المم ة الد لثر  المعدني ب
سيس ت ب ت دي التعدين ن مس السع ن قد .(SAMS) س  استع

ك لميين بخبراء المم ي ع ل ل عم جي المسح ب ل   الجي
ي فيزي دف الجي ا ع التعرف ب فرة المعدني الثر  التي المت

دي استغال يمكن  .اقتص
 



King Faisal University 

مع الم فيصل  ج

Deanship of E-Learning and Distance Education 

ي اإكتروني والتع عن بعد دة التع  [        ] عم

ك العربي السعودي  أنواع الثروة المعدني في المم

كن   ً أم ف ك  ة المعدني في المم ارد الثر يمكن تصنيف م
ي ت كم ي استخدام طبيعت  اجده   :ت

  
زي دن ال هي تشمل المع ق  دن الط س  –الحديد : مع  –النح

ض  –الذه  درة  –التنجستين  –الكر  –الزن  –ال دن الن المع
مني  –المشع  ح –األ  .ال
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دن  زيالمع  :تشمل الاف
دن عي المع س :الصن لي) ال ك شم ن منط في المم -سرح
غنسي (طريف راي – الم راي – ال س – الب  – ااسبست
ي يك – البري جي الرمل – الكبري – الم اد – الزج  – اأسمن م
اد ل – الجبس م ص  .الص

ر ء الزين أحج  – الجير الحجر – الرخ – الجراني :مثل البن
ل يك رم ج رمل) الس  .الطين – الجبس – (الزج

ح) اأماح  لي الطع م  .(Halite ال
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ز الطبيعي ط والغ  الن

ع هذا إن ارد في التن ة م ك في المعدني الثر د إنم المم ع يع  لتن
د ج ين في الم جي التك ل لباد الجي ع يمكن .ب  إل هن الرج

ك الطبيعي الجغرافي كت مم رر الكت في بم ل  تشرح التي الم
ع ذل أسب ك في المعدني التن راً  .المم ل اختص ن د ف  ج

دن مع زي ل ر في ال حي من العربي الدرع صخ جد أخرى ن  ي
ط ز الن دن تركز الطبيعي الغ مع زي ل  .العربي الرف في الاف
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ل أن قبل دن فئ نتن ب المع صل بشكل ذكره الس  فئ لكل م
ن ذكر ينبغي ،حدة ع ا مك د في المعدني الثر د ااقتص  .السع

د ط شكل ل عي نش جر قط ط عدا التعدين المح ز الخ الن  الغ
الي الطبيعي لي من %1 ح تج إجم ي الن لي المح طي عدا اإجم  الن

باد غ كم .1995 ع في ل ين عدد ب م ع الع ط  في التعدين ب
طين رين النش مل 4400 المذك    .ع
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ع يتع فيم أم ط ط ب ز الن مه نسب إن فنجد الطبيعي الغ  في إس
تج ي الن لي المح غ اإجم  .شخص ألف 55 به يعمل بينم %34 ب

ع أهمي مدى ذل من يتضح ن إن الباد في التعدين قط  حج ك
ع إس طي غير التعدين قط س ليس الن ع أهمي بن ط قط ز الن  الغ

ف هذا .الطبيعي إض ض إل ب ع أهمي انخ ط ل ال رن اأ لم  مع ب
ع ط دي ال تج فنسب .الباد في اأخرى ااقتص ع هذا ن ط  ال

ع تج لمجم ي الن غ المح ط %0,5 1999 ع في ب رن ف   م
ع %10 ، %9,5 ، %7,3 بـ ط ع الزراع ل  الصن

ي ي ء التح    .التشييد البن
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عي %34  %41 نسبتي عن فضاً  هذا ط ط الخدم ل ز الن  الغ
تي م أن ع .الطبيعي كن يتصل فيم عنه الحديث سي م اجد ب  ت

اس دن ر زي المع زي ال ت الاف ط شراً  يعد إنم احتي  م
د ج ا ل ً  تعطي أن يمكن معدني ثر م تج في أفضل أس  الن
ي  .المح
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الي هن إن ً  821 ح قع دن أه م زي المع دن ال ق مع ، الط ك لمم  هذا ب

ف إض ع ب ط من لمجم اقع محددة غير المن د المحتمل الم دن ج  المع
ف هذا .ب إض دن ب مع ل ل ن دن ف زي مع اس اكتش أخرى ف  في ل ر

ء رق أنح ن النيكل كمعدن الباد من مت ر هذا .المنجنيز اأتيم  أكبر أن يظ
دن زي المع حي من أهمي ال طي ن دن ث الحديد ه ااحتي  المشع المع
درة دي ماحظ مع الن م محد ح المع طي عن المت  عدد في ااحتي
اقع د في .الم م حد ح المع د المت طي حج صل ف دن هذه احتي  المع

ً  عشرين بثاث قع ن14512 من م ي   .طن م
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 ً م دن تنتشر عم زي المع ك في ال  الباد من الغربي الجزء عم في المم

سط المنط داخل إل امتداده مع لي المنط من جزءاً  ال  ا هذا .الشم
زيع تحديد يمكن ذه الجغرافي الت اقع ل ت الم ط ج احتي ط داخل إنت  من
ك ن ل اأمر هذا يرجع .بدق المم ل عد البي ف شم ء لك  .الباد أنح
م أرق ع رة ف شرا تعطين أعاه المذك اقع جيدة م دن ل زي المع  ال

دن ق مع د الباد في الط ي الحج كشف إل سي ي كمي الح طي ل  ااحتي
ا هذه من ت عن فضاً  الثر زيع  .الجغرافي ت
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زي  :الاف
ط حج من أكبر يعد   دن احتي زي المع تي ال دم في ي  هذه م

دن س المع ي ال د .الجبس ي ر تشجيع في البدء ت ف  في ااستثم
ع ع قبل من التعدين قط ط ص ال فير الخ م ت  من له الازم المع

ل زارة قبل ة البتر  .المعدني الثر
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ز الطبيعي ط والغ  الن
ردين هذين من كل يتس ة الم لنش جي ب ل احدة الجي د ال ج ني الم  المك

احد لي ال لت ً  .ب لب جد م غ ز ي س في الطبيعي الغ ط ن ط من  تت حيث الن
ي ز فرز عم ط عن الغ ط تصديره قبل الن اكه تكريره لمن  م هذا .است

ك في اأغ في يحصل  .المم
ط  :الن

ي بدأ ل عن التن ك في البتر   سبتمبر) الدم منط في الثاثيني منذ المم
ل استمر (1933 ي أعم ر التن ا لخمس الح ن سن ل د ص  إل ال
ل  .البتر

رس في ف ت 1938 ع من م ل اكتش جر بعد البتر  بئر يحمل الذ البئر ت
ل في 7 رق ال الدم ح ف ذل بعد ت ك لتتربع ااكتش  ذل إثر ع المم

ن لمي مك  .ع
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جد ك في ي ر م المم اً  70 من ي ً  ح طي ً  ن    .مكتش
 

زع ل تت ك من الشرقي المنط أراضي في معظم في الح  في المم
ه يج مي لي الربع صحراء من كل إل امتداده مع .العربي الخ  الخ

منط الشرقي اأطراف سط ل ف بداي منذ .ال ط استكش  في الن
ك ن المم رس ك ي تم ط استخراج عم ن شرك أربع الن  هي أهم ك
رس قد .أرامك شرك لي الشرك هذه م لت راً  ب ً  د م د في ه  ااقتص

د  .السع
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ن م إذا ل أه عن الحديث في فص ط ح ك في الن  م فسنجد المم
ي  :ي

ل ط في الح ز من دي أرامك شرك امتي  :السع
ل •  :الغوارح

ل أكبر يعد الذ لي ح بس ع) بر بتر ، في (Onshore الي ل  من يمتد الع
ل جن الشم ف ل غر الشر من ك20 بعرض ك260 بمس  يحت .ل

ل هذا ل خمس ع الح ل من مرتب فرعي ح جن الشم  .ل
ل • نيح  :الس

ل أكبر اآخر ه يعد الذ لي ح ر) بحر بتر غ (Offshore     مغم  يب
ل ل هذا ط ع ه ك17 عرضه ك55 الح ل ك200 بعد ع ي  شم
ران مدين ط يستخرج .الظ ل هذا من الن من سبع من الح طي مك  من ن

الي خال  .بئراً  93ح
 



King Faisal University 

مع الم فيصل  ج

Deanship of E-Learning and Distance Education 

ي اإكتروني والتع عن بعد دة التع  [        ] عم

ل • يح  :اب
د تصل ل هذا أبع الي إل الح ني ح مترا ثم اً  كي  خمسين ست ط

متراً  ً  كي ع .عرض ل ي ي ح  مدين غر جن ك30 بعد ع اب
ران  .الظ

ل  • ل                            الدم ح  مني ح
ل • ل                       حدري أبو ح  البر ح
ل• ي ح ض ل                        ال  الشيب ح
ل• ني ح ل                      الخرس  خريص ح
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ول ط في الح ز من ن) العربي الزي شرك امتي ب  :(الي
ل• جي ح  الخ
ل• ل ح  ال
ل•  الح ح
ل•  الدرة ح

ول ط في الح ز من زي جيتي شرك امتي يدة المنط في ل  :المح
ل• فرة ح   ال
ل• ارس ح  ف

ول ز ح حل ع اكسيرا شرك امتي  :الغربي الس
ل• ن ح  البرق

 



King Faisal University 

مع الم فيصل  ج

Deanship of E-Learning and Distance Education 

ي اإكتروني والتع عن بعد دة التع  [        ] عم

ج البترول وموانئ شحنه  مراف إنت

رز والتركيز مل ال  :مع
يحيث يعد معمل  لج  اب ذل من خال مع ل  مل التركيز في الع من أكبر مع

ي  ل الخ المنتج من ح يالبتر ار اب مل أخرى في  الغ د مع ج ن  إل ج
رةرأس  جي تن  .غيره الجعيم الخ

ط - ل الن بي ن  :خطوط أن
ج  اقع اإنت ك من م ط المنتج في المم ل الن ل)يت ن ا ( الح اقع ااست لم

ط  ل الن ل هذا فضاً عن ن ن ط ل ا عبر خط أس في تكرير  المخت من مص
انئ التصدير  . لم

 



King Faisal University 

مع الم فيصل  ج

Deanship of E-Learning and Distance Education 

ي اإكتروني والتع عن بعد دة التع  [        ] عم

ي سرد لت الخطوط  :  وفيم ي
 

بي عبر الباد العربي • ء هذا الخط )خط اأن قد ت انش باين  الت
 (  1950ع 

ران • بي الظ  البحرين –خط أن
بي •  ينبع – شدقخط أن
ط• ل خط فذ – الح رجي المن  الخ
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 :مراف تكرير البترول -ج
ة التكرير في رأس    رةتعد مص ه  تن التي ت  إنش في التكرير  ل مص أ

ني1945ع  في إل ثم صل عدد هذه المص لي  ح  ،. 
 

 :مراف الشحن -د  
فذ هي   ل تصدير من ته، البتر ع منتج ل شحن مراف أه ت  ع البتر

يج ق تصل حيث العربي الخ ئي التصديري الط رة رأس لمين  الجعيم تن
مي برميل مايين 9 إل ن إل ي ء ج جي مين ع الحمر البحر ع .الخ  ي

ء   .ينبع مين
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ك لمم ط ب طي الن ج واحتي  إنت
لمي ط الع ل الن ضع مميز في مج ك ب ط في المم ً فإن . يتصف الن م عم

يمكن  الجغرافي أد لذل  جي  ل الجي دي  امل ااقتص هن جم من الع
ي خيص فيم ي  :ت

طي • ط الن م حج ااحتي  .ضخ
ط اأخرى من • ج في المن رن بتك اإنت ط م ج الن ض تك إنت انخ

ل  .الع
ج في • ي إنت ك مم يمنح الباد قدرة ع تس ج الزي في المم ع إنت تن

ين كين مخت لمست ا مخت   .أس
التكرير • ج  ط من مراف اإنت ع الن سي لصن فر مراف البني اأس ت

ل  .الن
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ك د المم  أهمي البترول في اقتص

 
لي ذل ع النح الت د  م في نم ااقتص را م ل د بتر  :مم اش فيه أن ل

ي • تج المح لي الن كبر نصي من إجم  (.  GDP) اإس ب
ك من العما اأجنبي•  .مصدر المم
فيرة • ز بكمي  الغ لي  ي من المنتج البتر ج الس المح بي ح ت

ر رخيص  .أسع
ظيف في اإس• م اأيد ت ر -الع د الد دي أرامك لشرك  الري  السع

ل في هيل التدري مج ى ت م ال غ) الع اطنين نسب ب   الشرك في الم
اطنين نسب 75% ل زارة في الم ة البتر  %94 المعدني الثر

خرا  .(م
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ز الطبيعي  الغ
ز يشمل • ز ع الطبيعي الغ ز الذائ الغ ز المراف الغ  المراف غير الغ

ز معظ ك في المستخرج الغ عين من ه المم لين الن  .اأ
ز استغال اقتصر • ك الطبيعي الغ لمم د حت ب ل ع الخمسين ع  استعم

د منه يسير جزء ق  .الزي مراف في ك
ء ت • ز تسييل مراف إنش ي في الغ سع ذل ت ث ، البر معمل  اب  ت
 .المراف هذه ع
•  
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ن ز شبك تتك ك في الطبيعي الغ مل ثاث من المم ز مع غ  المنط في ل
ني – شدق) الشرقي ف هذا .(البر – العثم إض الي إل ب رز معماً  40 ح  ل
ز ً  الشبك تشتمل .الغ بي خطي ع أيض ائل أن ز س   من الممتد الطبيعي الغ
ب لينبع شدق ز من جزء يستخد هذا .ذكرهم الس ع في الغ  صن

ي كيم دة البتر عيتين، الجبيل ينبع مدينتي من كل في ل خ كم  هذا الصن
ن إل ز استخدا ج ل الغ د المس ق عي لأغراض ك   .المنزلي الصن

ج من آخر جزء يصدر كم ر اإنت رج المذك خ ض هذا لكل نتيج .ل  انخ
ز نسب ط %16,5 إل أرامك شرك في يحر الذ الغ  .1982 ع في ف

 ً م د عم غ ف ج ب ك إنت ز من المم ن 53,460 الطبيعي الغ ي  قد م
ك تحتل كم .2000 ع في السن/مكع دس المرتب المم طي في الس  احتي

ز ب الطبيعي الغ ده الث ل بين ج ائل العشرة الد ن هذا في اأ د .الش غ ف  ب
طي ك احتي ز من المم س في الطبيعي الغ ر6,201 الع ن ي  .مكع قد م
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 عنوان المحاضرة

دي  ك العربي السع م دي ل  الجغرافي ااقتص
دي ي: اأنشط ااقتص ي ع التح الصن  
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دي ي السع ي ع التح صن ريخي ل ر الت  التط

 
د ع تركز ل ي الصن ي ك في التح دي العربي المم    قبل السع

ر ط ظ ع في في الن ي الصن ئم اليد ى ع ال  بسيط مست
ج سدا   التنظي من ا لح ي اأس  الرئيسي المدن بعض في المح

لباد د ب ن ف ع ك ن الصن د ل ي كين رش في أعم  صغيرة دك
دي المنتج تشمل التي اد من غيره الخشبي الج  الخ الم

ي م   المح د عم ن ف ع هذه ك ى مائم الصن ة لمست  الحي
دي ئدة ااقتص ارد هن يكن ف حينذا الس دي م  ذا اقتص

دي أهمي    .الباد في متميزة اقتص
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ثرا   ك م ع استخراجه في المنط الشرقي من المم قي صن ط  ر الن ن ظ ك
د ل ااقتص ص المج خ ات في الباد  ة بشت مج ط . في الحي فر الن د  ف

ع  اطنين من الس الم ج الباد  بي احتي ت بت  لي ث ائد م المستخرج ع
عي ااجتم د  ير ااقتص ي في . البدء في التط ي ع التح ل الصن دخ

التحديث لنم  يدي . مرح جديدة تتس ب ع الت ضمحال الصن اتسم ب
ر ت الحديث  .ظ

التي ل  عي اأجنبي  ع الصن ي من الس ا المح ع من الغز لأس لي بدأ ن لت ب
م د أم ي الصم عي المح ع الصن ئم بين . تستطيع الس ر ال بسب ال

ي بدء  ع اليد ر الصن قد تزامن تده يدي  ي الت اليد عتين الحديث  الصن
ي الحديث ي ع التح صن نع ل ء مص يين في إنش ل المح ل اأعم  .بعض رج

3 
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اضع تمث ت البداي في خمس  ن البداي مت د ك م  ف عم
ل  غ رأسم عي ب ن ل في ع  42شرك صن ي .  1952م

ث تعثر تمث النتيج في  قع حد ن من المت من الطبيعي انه ك
الي  ل ح إق نع الجديدة  نع % 15فشل عدد من المص من المص

رن العشرين ي الخمسين الميادي من ال دي بن .السع  

ي  دي بن نع السع ر في المص غ حج ااستثم د ب م  ف عم
ط يعمل ب  95الخمسين  ن ل ف ي ط 660م مل ف كم . ع

ح م بين  نع يعمل بنس تترا ن معظ ت المص   % 20ك
ي% 25 ع قت ال ط من ط .ف  
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ع  ط مي بدع ال د حك مع بداي فترة الستين الميادي بدأ ج
عي  نم الصن ى ل عدة أق فير ق ت عي لحل أسب تعثره  الصن

طني كم صدر . ع ال تشجيع الصن ي  ر أنظم حم تمث بصد
ك في ع  م المم عي لحك س الصن ن السي به . 1974بي أع

إشراف ع  ص ب مي الخ يئ الحك ال سس  ء الم إنش
ء  يئ التي أنيط ب إنش ء ال ف إل إنش إض عي ب ط الصن النش

ن ل  غيره ك لص هذه اإجراءا  مي خ عي حك ع صن قط
ك العربي  ي في المم عي المح ع الصن ط ل ض ب ر في الن الد

دي  .السع
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ي مع  ن ع ي بم ك ي ع التح ع الصن ط مس النم الكبير ل م  يمكن لن ت عم
نين  ب الثم ع في ح دي استط ع السع لي بدليل أن الصن ضع الح ال

ي ا المح رج اأس ع . الميادي أن تخرج خ درا الصن ص ص د  ف
دي أكثر من  ربي  88السع ل الس اأ ل من د ل بم في عشر د د

دي في ع . المشترك ع السع درا الصن غ قيم ص  1995كم ب
يه في ع  ن ع ف م ك . 1985عشرة أضع  

ع داخل  صن زيع الجغرافي ل ني حدث بعض التغيرا في الت حي ث من ن
ك عي جديدة . المم ر مدن صن د ظ عيتين)ف ينبع الصن إل ( الجبيل 

ب   ع س كن تركز الصن ن أم ض  –جدة )ج (.الدم –الري  
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ي  ي ع التح م الصن  م

ع -1 اد الصن  م
ى المحرك -2  ال
ل -3  رأس الم
م -4  اأيد الع
 

م ذه الم صيل ل ً لبعض الت ي استعراض  فيم ي
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ع -1 اد الصن م  

د ن ل اد ك ع لبعض الازم الخ الم ي ,الصن لباد ق  ب
ف إض ع أن إل ب دم مراح في الصن  بعض ع تحصل المت
ت ج اد من احتي نع من الخ الم ج في متخصص مص  م إنت

ع يسم لس    .المصنع شبه ب
ر أن د التط يذ ااقتص عد التنمي خطط تن ير ع س  تط

ع افر فبدأ غيرهم التعدين الزراع قط اد تت ي خ م  مح
صيل كبعض م الزراعي المح د الخ ،ف ل أصبح المعدني  الد
درة ء ع ق ع إنش ي صن ل في ث ط تكرير مج  الن

ع ئي الصن كيمي دا   المعدني البتر ارد ع اعتم ط م  الن
ز  .الطبيعي الغ



King Faisal University 

مع الم فيصل  ج

Deanship of E-Learning and Distance Education 

التع عن بعد ني  ي اإكتر دة التع  [        ] عم

ى المحرك -2  ال

 

م تم قد ق شبك إق ئي ط رب ءة تعمل اسع ,ك فر ,بك  ت
ع صن ع من غيره ل ط ق ,اأنشط ال ج التي الط  تحت

قع أ في    .به ت م
ل ن حدة شرك أربع ف ء م رب ك ط من أربع في ل ك من  المم

ع .الخمس ع قط ن قد الصن حده نصيبه ك الي ل  من %23 ح
ا ق من الباد است ئي الط رب لدة الك  .2001 ع في الم
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ل -3 رأس الم  

ل اأجنبي  عي سع إل اجتذا رأس الم مي الصن اأنظم الحك
دي ع السع عي منذ بداي الصن ل الصن مج قد ت هذا اأمر . ل

عي الحديث بعد  ني الصن ط الت است ي  ل المح آنذا ل رأس الم
د استمر جذ  لي في الباد في السبعين الميادي ف تزايد الدخل الم

ال اأجنبي س اأم  .ر
ني مستمرة  ت ج ل لح دم , ف ك لمرح مت ستظل كذل حت تصل المم

ني   احدا  من أكثر . ت ك  ل يعتبر في المم ن رأس الم ل ب نستطيع ال
د عي السع ع الصن ط لنسب ل بي ب ي إيج ي ع التح م الصن .  م
عي  مي عدد الشرك الصن ح في تن ض بي ب ر هذه اإيج تظ

هم  .المس
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م -4 اأيد الع  

ن ع  د  7,427,723هـ فإن هن 1420ف  لبي فرد سع
عل إل  ل ين من ب م دي في سن العمل تصل نسب الع سع

الي  ئ % 37ح ن الذين ه ضمن ال صل عدد السك د  ط ف ف
الي  14 – 0العمري  ك إل ح ع % 40سن في المم من مجم

ن ع  ف لبي ن  اء في المراحل الدراسي. 2000السك  . ه
دي ع سد  م السع ى الع ضع إل عجز ال د أدى هذا ال ل
ن الم ئف  ظ ك من شت ال ج س العمل في المم بم , احتي

ي ي ع التح لصن ص ب  .في ذل الخ
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م  ى الع ج الباد من ال ل ع احتي حص لي من حل ل لت ل ب ل يكن هن
رج الباد ل من خ دا عم ست ع نسب . إا ب م  أدى ذل إل ارت عم

الي  ة العمل في الباد إل ح ع ق ل اأجنبي لمجم ن % 52العم ف  لبي
. 1999ع   

د  د أع زدي ل اأجنبي ب د ع العم ي ااعتم قع أن ينت ن من المت ك
مراكز التدري مع  الج هد  لكن مشك اإحال . المتخرجين من المع

مع  ترة منصب  ع الج د ظل ل ل الشب السع ج بسب إقب قد ت
ني الع  ي ال لتع ين ب تح ني ، فنسب الم هد ال بشكل أكبر من المع

ص  م  معي ع ن الج ي د لتع ين ب تح ع الم ر لمجم التج عي  الصن
الي  هـ1422 -1421ذل في ع % 3إل ح  
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لي في  فرة م ح  رة أت ذه الط طي ف رة الن ر الط ه آث ترجع هذه ااتج
الثراء أم الكثيرين د فرص العمل  ازدي مم جعل الدراس , يد الكثيرين 

عي  ضعه ااجتم ل  ه الشب استكم ف يسع نح ع من الث معي ن الج
ي ع ته ال ج احتي . أكثر من معبر لس العمل   

دي أزال  رته ااعتي د لد د السع دة ااقتص ع رة  ء فترة الط ع أن انت
جه نح , ت اأسب همي الت عي متزايد بين الشب ب أصبح هن 

ج س العمل أكثر شرا ع . التخصص التي يحت ل بعض الم هن
مي الذ تزايد ع ذ قبل, ذل ي الع ل ع الك إقب ن . ك فبعد أن ك

الي  ي نظري في ع % 76ح ين بك تح دي م مع السع من طا الج
ض النسب إل  1981 ف الذكر% 70انخ كم س  
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عي س الصن  السي
عي س الصن ي, تمثل السي ي ع التح م الصن م  من م م  م م . م ك

ة ئج المرج م ح النت ازن ك س المتبع في هذا الصدد مت ن السي .  ك
ك دي لتبني , فيم يخص المم س ااقتص د أدر مخطط السي ف

د السريع  .  إستراتيجي تصنيعي تمكن من النم ااقتص
ريب   دخل ت حيد ل ل معتمدة ع مصدر  ت اأ ن منذ بداي ك ك د المم , ل

ط دي , ه الن ب اقتص ث ت دي الباد عرض لحد هذا يعني أن اقتص
ض انخ ع  ط من ارت ر الن ن من . نتيج لم قد يعتر أسع د ك لي ف لت ب

دخل در بدي ل د مص ط, الم العمل ع إيج ن الن في , بج من 
خذ في  دي ت ع سع س صن من ت تحديد سي ي  ي ع التح دمت الصن م

باد الجغرافي ل د  ضع ااقتص ئص ال ره خص  .اعتب
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ي دي فيم ي عي السع س الصن ر السي  :تتمثل مح
  

ء التنمي  -1 ل ي بأعب فع ص ق  عي خ ع صن قي قط
عي  .الصن

عي من  -2 ده في ت الن مي يركز ج عي حك ع صن قي قط
ص أن ي ب ع الخ ط عي التي ا يمكن ل ريع الصن  .المش

يمي -3 تنمي اإق ي كأداة ل ي ع التح  .العمل ع استخدا الصن
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دي لي السع ع التح صن ضع الراهن ل  ال
دي  ع السع صن ضع الراهن ل ان الرئيس ل  الج

سسي -1 يكل الم عي -2.     ال يكل الن صيا .  ال ي ت فيم ي
 : لذل

سسي -1 يكل الم  ال
عي هي  ع صن دي ثاث قط ك العربي السع جد في المم  :ت

ص ع الخ ط  ال
مي ع الحك ط  ال

ه ع المس ط  ال
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ن  بع م الت اليم مج درع السا  ريع برن يشمل هذه المش يشمل ذل أرامك 
الطيران  ع  زارة الدف د الذ ي م بين  ازن ااقتص مج الت لبرن

ة  نع كس مص ع العسكري  ط ردة ل بعض الشرك اأجنبي الم
ة  الدع ن اإسامي  الش ف  ق زارة اأ يه  الكعب الذ تشرف ع

د .اإرش  

زارة الزراع   تديره  كه  ء الذ تم ر في اأحس ف إل مصنع تعبئ التم إض
ه ن . المي عشر ني  غ عدد هذه الشرك ثم ه يب ع المس ط لحديث ل ب

م تم أس بعض هذه الشرك حيث تم  ناحظ هن أن الحك شرك 
ب% 70 ع الشرك من جم أس . من أس شرك س مجم

هم  عي المس %.41,3الصن  
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عي يكل الن  ال

ك ضع أن نذكر أن ينبغي بدءا   ل المم مي كد ل في تدخل ن  أ
عي التنمي مراحل اع ع انعكس قد الصن ع أن ئد الصن  الس

ع فتبرز .ب اكي الصن لغذائي  ب ااست ع ك  صن
اد اإسمن ء م ر .البن ك في فظ ع المم  صن

ي كيم اد البتر لي الم ع تتصدر .المكررة البتر  صن
ئي المنتج ئم الكيمي ع ق ي الصن ي  الباد في المخت التح

لي يخص فيم ذل يل، إجم ي التم ع ت  المعدني المنتج صن
ع ث اد صن ء م ج الخزف الصيني البن ع الزج اد فصن  الم

ين عدد .الغذائي م نع عدد الع  .المص
 



King Faisal University 

مع الم فيصل  ج

Deanship of E-Learning and Distance Education 

التع عن بعد ني  ي اإكتر دة التع  [        ] عم

دي ي السع ي ع التح صن زيع الجغرافي ل  الت
يل  ل لتم نع لعم ع الرئيس من مص صر الصن زيع الجغرافي لعن يتس الت

أهم هي ص التركز م  ل تين أ ك بص لمم لي ب لجزء اأكبر من . م ف
سط ال الغربي  ط الشرقي  جد في المن رة إنم ت صر المذك . العن

الي  ل % 98% 97% 93فح لي عم إجم نع  من أعداد المص
ك ع  لي في المم ي الم ط الثاث  2001تم جد في المن إنم 

رة الي . المذك ف إل ذل فح نع % 87% 84% 71إض من المص
جد، في ع  يل في الباد إنم  التم ل  ط من 1994العم ، في خمس ف

لغ عدده  ينبع . مدين 190مدن الباد، الب هذه المدن هي الجبيل 
جدة  ض  ط . الدمالري ي داخل كل منط من المن أكثر من ذل ف

رة،  ع المذك صر الصن سط تتركز عن ال الغربي  نع الشرقي  من مص
احدة أ اثنتين يل، في مدين  ل لتم .لعم  
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ج يمكن سب مم ني الص استنت زيع الث ت ع الجغرافي ل صن ك ل لمم  ص هي ب
ل .التبعثر ن اقع التبعثر من قدراً  ف عي الشرك لم لباد الصن نع فنس .ب  في المص
ط سط المن رب الشرقي الغربي ال  .م لحد مت

ل ليس أنه أ ذة منط هن ن مستح عي اأنشط ع غيره د  أردن م إذا .الصن
ط هذه ترتي ط حج حس المن عي النش  تأتي الشرقي المنط أن فسنجد في الصن
ل المرتب في د .الشأن هذا في اأ لي نسب ص ف يل إجم نع تم  المرخص المص

ع إل %48 إل 2001 ع في الشرقي المنط في المنتج نع مجم  المص
 المنط ث %35,5 بنسب الغربي المنط تأتي .الباد في المنتج المرخص

سط لي .%14,9 بنسب ال لت ن ب ت لمنط ن الشرقي الغربي ف ق  المنط ع تت
سط عي التركز حيث من ال ً  الصن س يل بعنصر قي لي التم  بطبيع ذل يرجع .الم
ل ع تركز إل الح ئي الصن تين الكيم تين ب ع هي ,المنط  استخدا ذا صن
ل لرأس مكثف  .الم
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ن عيت ينبع الصن  الجبيل 
ن ينبع الجبيل مدينت تمثل عيت عي التنمي منجزا أه الصن  في الصن

ك د .المم ء أدى ف دة إل المدينتين إنش ط حج زي عي النش  الباد في الصن
رن من ذل يتضح .كبير بشكل صر نم نس م عي عن  الباد في الصن
رن من ذل يتضح .كبير بشكل صر نم نس م ع عن  في الرئيس الصن
ك ء بعد م قبل م المم نع بعض بدء المدينتين إنش ج في مص  .اإنت

  
ي غ 1975 – 1970 فترة ف نع نم نس ب ل المص ل رأس العم  الم

ع لصن دي ب بل في .%102 %127  %79 السع د الم غ ف  ب
ظرة النس ترة المن  %377 %208,1 1985 – 1975 ل

الي ع 101,8%   .الت
 ا
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حي من د أخرى ن ء أدى ف  من محدد، يكن ان قدر، إل المدينتين إنش
ر صر اانتش ط لعن عي النش تين في الصن جد التي اإداريتين المنط  ب ت
ن بل .المدينت ن ذل ف ط معظ ك عي، النش صره الصن ، بعن  بتركز المخت

ن أ مدين في ط اثنت تين مدن من ف رتين اإداريتين المنط  انه كم .المذك
ء بعد عيتين ينبع الجبيل إنش د الصن عيين كمركزين برزت ف  ذا صن

ل في متميزة، أهمي ع مج ، الصن ي ن ذل الث  ذا اأخرى المدن بج
ط عي النش تين في الصن ر بذل .المنط ن فظ ، المدينت  في مبدئي ، أس

ل عي النم من قدر الحص د الصن م في ااقتص تي    .اإداريتين منط
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يمي بك من  ن في التنمي اإق ر المدينت ل أن يزداد د من المأم
رة، حيث الجبيلالمنط الشرقي حيث  منط المدين المن  ،

ص في هذا الصدد ع الخ ط ر ال لي د دة فع ي بزي . ينبع، مع ال
ف المراف  زة بك ح مج ن ع مس ي ن تحت لمدينت ف

نع  نع تستخد منتج مص ء مص ص إنش ع الخ ط مخصص ل
ب  ع أرامكشركت س ط نع ال اد خ لمص ضل . كم أخيراً فب

ل  الجبيلمدينت  ك لمج د دخ المم ن ف عيت ينبع الصن
ع .الصن  
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ضرة ان المح  عن

رجي  رة الخ التج اصا  الم ل   الن
م   المراجع الع
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دم  م

ي في س ن اضيع س رر هذا م ج التي الم ع ستت ض ل بم  الن
اصا رة الم رجي التج ن الخ  تدريس بخط التزمن قد بذل نك

رر هذا ضرة 14 خال من الم ان غط مح  جغرافي من متعددة ج
ك  .البشر من الطبيعي المم

 
اضيع هذه خت في ن الم تن ستك ل عند ق صر تن  متعددة عن

ذين عين ل ض ح من الغرض مختصرة بطري الم رص إت  ال
ب ط ط بعض لمعرف ل سي الن هري اأس ي كم هي التي الج  :ي

 
2 
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ك  ل في المم ن ريخي ل ر الت  التط
 
ع ضع إل نظرن م إذا •  اصا قط ك في الم ره بداي مع المم  ظ

لباد مس خط أ هن يكن ل 1938 ع قبل م إل أنه فسنجد  كل .ب
ن م دا   ك ج الي ه م ط ك 73 ح دة الطر من ف  .المم
 
ن ذل عن فضا   • رة المدين يربط حديد خط هن ك ، بمدين المن  دمش

را   ن، بمدين مر ج لخدم عم ل قي قبل الحج دي الد  هذا أن ع .السع
ن تخريبه ت قد الخط رة أب ل ضد العربي الث ني الد رن بداي في العثم  ال

ل أم .العشرين ك تبدأ ف الج الن ته تنع المم  .1945 ع في إا بخدم
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ل أم• ك تبدأ ف الج الن ته تنع المم  .1945 ع في إا بخدم
ل ضع• انئ مراف أن فسنجد البحر الن ، الم ديم زان كجدة ال  رابغ ج

ير الجبيل ضب ، ..الع ل تسمح تكن ل غيره ب ست ن ب  كل .الكبيرة الس
ن م انئ هذه في يت ك مل ه الم ن مع التع ار الس اء الصغيرة، ال  س

ن رة أغراض أك ص أ الصيد أ التج  .الغ
م  • ن عم اصا طر ك ئدة الم ر قبل قديم ، الس ل ظ دي الد  السع

ل السنين إل م من اأ افل طر هي ,قي ن قد .ال  تمتد الطر ت ك
حل بين م يج س ل العربي الجزيرة شبه غر العربي الخ  الغربي شم

ب ن كم .الغربي جن افل طر ك ذاة تمتد ال حل بمح  اأحمر البحر س
ل من ره متص الجن إل الشم لطر بد ص ب يج إل الم    .العربي الخ

 4 
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سيس مع• ن ت ل كي د الد ر إحداث في السعي بدأ ف د التط  الع ااقتص
باد المط ال ت قد .ل ير است ا ، التط ل، بطبيع أ ير الح ع بتط  قط

اصا اته شت في الم لتنمي اأخذ قبل حت مج  في المخطط ب
رن من الميادي السبعين ع ذل تمتع ث .العشرين ال ط ر ال  في كبير بتط

ئل شت ل س ترا عبر الن  .الاح الزمني ال
م  • د عم ء ف ر هذا ج ل في التط اصا مج ر كنتيج الم تط  ل

د د الع ااقتص ص الباد في التنمي ج  السبعين فترة منذ خ
رن من الميادي ضي ال د .الم ر ف ل، مخت شبك عدة ظ ن  من كل ل

م   يمثل اصا نظ م ئم   ل ئصه له بذاته ق دي خص ل ه كم ااقتص  الح
ل من عديد في ل د    .الع
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اصا  الم ل  ثرة في الن امل الم  الع

 
اصا إن هرة الم دي بشريه كظ ، رقع في تحدث اقتص ر إنم جغرافي  تظ

لي شك إل تصل عل نتيج الح امل ت تي .بشري طبيعي عديدة ع  ي
مل ريخي الع دم في الت امل م اصا ع ضع .الم ل لي ف  لشبك الح
ل ي أ في الن ئي محص ه إنم إق ف من لعدد ن دي الظر  ااقتص

ترا في حص التي البشري ضي ال ر .الم ل شبك فتط   البر الن
را طر) احل من بدءا   (السي ر حصل إنم الداخل نح الس ريخي كتط  ت

اقع أهمي بحك ي الم ح ريخ في الس ط ت د النش باد ااقتص د .ل ر ف  ظ
ل ك في مس خط أ   .1938 ع في المكرم مك جدة بين م المم
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حي من ر أخرى، ن ط من عدد ظ ت الخط ط منط في المس حل نح ممتدة الن  س
يج م   .الشرقي المنط في العربي الخ ذا عم ر ف ر إل أدى التط  ت أهمي تب
اقع ، الم ي ح لتحديد الس ط ،الدم جدة ب شبك رئيسي كن سي ل  أه في أس

ره س ينطب .بعد فيم سنرى كم مح ر ع الشيء ن  من كل لعبه الذ الد
ئي ئي البحريين الدم جدة مين ران جدة مين يين الظ ر في الج ل شبكتي تط  الن
ك في الج البحر ف هذا .المم إض ر إل ب ض مدين د ر هذا في الري  التط

ت بسب سي ظي ي إل اأمر هذا يرجع .اإداري السي ر أن ح  في الطر تط
د أ ر بعيد حد إل مرتبط ب ر بمس د التط عي ااقتص را به ااجتم  نمط تط

زيع طن الجغرافي الت مست د في البشري ل ك في البري الطر .المعني الب  المم
ن تتس ط في كثي بك ط هي معينه، من ني التركز من ن .السك لسك ا ف  نم

ا ط في تركز عل محددة ن امل ب ب   التعرض جرى مخت ع  .س
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صر ثيرات الطبيع البيئ لعن شرة ت شرة غير المب  حرك ع المب
اصا ن أ في الم ين .مك لتك جي، ف ل ، الجي شر غير أثر له بداي  مب

اصا طر ع ، الم اقع هذا ع اأمث من حركت  الجغرافي الم
ط را طر شبك طر لن صي منط في السي ذه .ال  تتركز الشبك ف
ني   ع في مك ط ع هذا أن ذل .المنط هذه من الشرقي ال ط  من جزء ه ال
د حيث العربي، الرف ر تس بي الصخ ين الرس يد الس ال لي .التم لت  ب

ع في يسير أمر الطر فش ط ع عن منه الشرقي ال ط  من الغربي، ال
، منط صي درع المنتمي ال ر ذ العربي ل ري الصخ ل الن  المتح

لصاب المتسم    .ب
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ريس" أثر• اصا حرك ع "التض ك في البري الم   المم
ع أن فسنجد ريسي التن ره تر قد التض  في الجغرافي ااختاف ع آث
ئل اصا س لباد الم ر عد أسب ضمن فمن .ب د انتش س ج ل س  جب
ا د .السر ط هذه في الشديدة اانحدارا فتس د مم المن ع إل ي  ارت

ء المبدئي التك    .حديدي سكه أي إنش
ثر• خ" ي اصا حرك ع "المن ك في الم ن من أكثر في المم  ج

اء لس س ا   .اإيج أ ب ف أد ف خ ظر ي المن  ق الصحرا
قط ئي المسطح من الباد خ إل التس ي الم ر من الداخ  بحيرا أن
د عد ذل عني قد .غيره ئي الطر ج ي) اأرضي الم    .(الداخ
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اصف تشكل ي الع كل بعض الرم ين  المش ئ س ذه .البري الطر ع ل   ف
اصف د قد الع ض إل ت ي انعدا أ انخ ، الر ي د قد مم اأف ره ي  إل بد

دة ادث زي ك أن أيض   ناحظ أن ينبغي أنه ع .الطر ح ذه تتعرض ا المم  ل
اصف ن أن .مستمر دائ بشكل الع ر ك بي اآث ر الس  الطر ع لأمط

دة ك في محد ر هن فإن المم بي آث صر لبعض أخرى س خ عن  .اأخرى المن
سطح تي الطر ف ثر الباد في اإس ع تت ارت  الحرارة لدرج الكبير ب
ف إض ق الشمس أشع تعرض إل ب يل ل ع فمعدل .ط  في الشمسي الس

ك ع المم تي الطر ضع ينعكس .كبير حد إل مرت ر اإس  ع المذك
را برة السي را فتتس .ل الع ك في السي اك المم ست را السريع ب  لإط

ض لي انخ ئن فع ر مع مك ق مر ر هذه .سريع بشكل ال د اأم  بطبيع ت
ل يل إل الح را اافتراضي العمر ت سي  .ل
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د عدة هن• امل أبع ع س ل عي السي ثرة ااجتم اصا حرك في الم  ،الم
ره ره ظ تي .تط ر ي مي الد احد الحك د هذه أبرز من ك  م إذا .اأبع

ه ضر أردن اصا حرك اقع من أمث ، الم دي ل تشكيل أن فسنجد السع  أ
مي هيئ سك حك ك في الحديدي ل ء قد ,المم د .أمرين نتيج ج ن ف ه م ك  ح

ل تشغيل ، عجز من حديد خط أ د ريب ، سن بشكل تكرر م ل سب ت  أ
يئ لتشكيل رة ال حي من .المذك د أخرى ن م مث ف ك في الحك  مصدرا   المم
سي   ل لرأس أس ء الاز الم اصا مراف إنش ئع أمر هذا .الم ل في ش  د

ل ر .الع استثم ل هذا في ف ف المج ر أن عن فضا   هذا .مك ع قدرا تط ط  ال
ص احي من الخ ، الن لي   المخت ر اك قد إداري ، فني   م دي   الباد تط  اقتص

رن من الميادي السبعين فترة في م   .ذل قبل ليس العشرين ال د عم  ف
م عم فير ع الحك سي البني من اأدن الحد ت اصا لشبك اأس  الم

ل بداي في المخت ل الد ء قد .اأ ع ج  منتصف في الباد دخل ارت
ريب   السبعين عد ت ح خطط ضع في ليس ل طم  إل البني ت استكم

ى  .المط المست
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مي التدخل فإن سب عم فضا   ع في الحك اصا قط د الم ج  خال من م
ن السام إجراءا تحديد ل لشرك الصي يل يت التحديد هذا .الن  أي لت
ر ره آث ل شرك بين تنش أن يمكن ض ص الن فس نتيج الخ  هذا .المن

ف إض  زارة قبل من الشرك هذه لمثل التراخيص إجراءا تنظي إل ب
اصا م   .الم ضع عم ر ف تنظي الع اإط مي ل ع الحك ط  ل
اصا د الم كي مرس صدر ف اف 1977 ع في م لم  نظ ع ب

ل ك في الطر ع الع الن ن تنظي إل المرس هذا هدف .المم  ش
ع اصا قط  قبل من قرارا صدر كم .اإجراءا من عدد عبر الم

اصا زارة ن الم ر تحديد بش ل أج  .البر الن
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ك ل في المم ع الجغرافي لشبك الن ض  اأ

 
ل شبك م تبسيط يمكن ل الن ل ن ب ع ب ط من مجم  بين تصل الن

ع ط من مجم ط هذه ع يط هذا .الخط ح الن د" مصط  في "الع
اصا دراس د هذه تتمثل .الم ن مركز في الع  البشر ااستيط

ط د النش ، ااقتص ي المخت ن قد ف ، مدن ، تك را انئ، مط  م
نع، ط ع .الخ.. مص اص الخط د بين ال ل حرك تجر الع  الن

فرين حرك تدف عبر ئع المس د بين م البض    .الع
 

: ك ل المخت في المم يا مبسطه لشبك الن ي تح فيم ي  
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را  :شبك طر السي
غ مبدئي   ع ب ل مجم را طر أط ة السي ف المنش ك في المرص  المم
غ قد .ك51892 2000 ع حت ردة الطر نصي ب  من الم

ال ن ف   .الطر أط ي ،%84 نسبته م 1999 ع لبي  الطر ت
ج السريع ع يرجع .%16 بنسب المزد ردة الطر نسب ارت  الم
رن ي م اع بب ره إل الطر أن ف ربط في د طن مخت  المست

صر بينم .الباد في البشري د ي ، الطر ج  ث السريع
،ع ج دي الحضري المراكز أه صل المزد  الباد، في ااقتص

دي تتس المراكز هذه    .عدده بمحد
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ط المتع بت ااختاف ي أه الن  :فيم ي
د تتس• ري الدم منط مدن ع ران – الدم) الحض  ،(الخبر – الظ

ض، ن جدة المكرم مك الري د أه ب  كا   أن من ذل يتضح .الشبك ع
رع من ط من عديد منه يت طن إل الخط  النشط مراكز البشري المست

د لي في ااقتص دة اأق ج ذه ب الم د، ل رج إل ث الع لي إل خ  اأق
  .اأخرى

ي مسم  • د يط ع ن هن عددا  من الع بل ف صل"في الم ط ال  ".ن
د• ، حرض : تمثل ع ديع ى، ال ، س س ل، الم ط طرفي في ..ح الخ ن

 .الشبك
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دا   هن• ط كثي   ج ع ثاث في الشبك لخط ع رئيسيه، قط سط، قط ع أ  قط
ع غربي،  .,شرقي قط

ط بعض خ ياحظ• م   المن لمنط الطر من تم بي ك  أجزاء الشرقي الجن
س من سط ال لي اأ س من أجزاء عن فضا   الباد، من الشم لي ال  الشرقي الشم

ه تج د ب دي الحد لي السع م الشم ط هذه خ يرجع .ع  طر من المن
اصا دة إل الم ر سي ف اأراضي الصح ي الج ارد ق ئي الم  ت في الم

ط ر ع اأمر هذا ينطب .المن لي الربع صح ذ الخ ء الن  ع الدهن
ص جه  .الخص

ر• ط أيض   تظ ط في اضح   التعرج من قدرا   تبد الشبك خط  معين من
ك لمم د أم التعرج هذا .ب ريسي أسب إل يع ل ه كم تض  جن في الح

ك غر ع حيث المم ف عسير، مرت إض ط إل ب  ذا اأخرى المن
ريس ضبي التض   .ع بشكل ال
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عي ل الجم  :شبك الن
ل شبك تغطي عي الن ط س الجم  المحط من تسع عبر إداري من

ط هذه .الرئيسي جد التي هي المن ط في معظم ي  التخطيطي المن
سط ي أم .الشرقي الغربي ال ء ب  عبر الشبك خدم فتص الباد أنح
رعي المحط لغ ال  محط ثاث تبرز هذا .محط 115 عدده الب
ع ع رئيسيه ل شبك مجم عي الن  مدن في المحط هذه تتمثل .الجم

ض جدة ذه ،الدم الري ذ المدن ف الي ع تستح  حرك من %63 ح
ل محط بين م الرك عي الن ك في المخت الجم  أرق ف   المم
س  .1992 م
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 شبك السك الحديدي
 

ب الحديد سك شبك نش بداي ستج ري ك ج لسد ضر  احتي
لدرج أرامك شرك ل ب ة .اأ ل ، ذل ع عا امل ح  الع

دي ريسي ث ااقتص ن التض سع د  من أبعد ه م إل الشبك ت
لي تخدم التي المنط م .ح ن ع ا هن ب ير حثيث خط  لتط

ع الشبك هذه ت اتس با خدم  .مست
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سك الحديدي  م ل سس الع  الم
 أمر عندم ( 1947) هـ1366 ع في الحديدي السك فكرة نش   

ء عبدالعزيز الم جال ء يربط حديد خط بإنش صم الدم مين لع  ب
ض ل لغرض الري ئع ن ع البض اد الس زم الغذائي الم  مست

ء ردة التعمير البن ض مدين إل الدم طري عن المست  ت الري
ح  ثراه ه طي العزيز عبد الم جال قبل من رسمي   الخط افتت
ريخ اف هـ19/1/1371 بت بر 20 الم   ع في . 1951 أكت
اف هـ 1405 ء ت الم ف اختصر جديد آخر خط إنش ر زمن مس   الس

ع (4)بـ ع (7) من بدا   س ل س                .ك 450 بط
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اف صدر س م د المج ك في اأع ااقتص يذه ع المم  ت حيث تن
ة رين دع ليين المستش نيين الم نيين ال ن ئ إعداد ال ع ث  المشر

فس في طرحه لي من ر د ع قبل من فيه لاستثم ط ص ال  تضمن الخ
سع الدراس يذ الشبك ت ط لتن لي الخط   :الت

 الغر/ خط الشر 
حت  ء جدة اإسامي ع البحر اأحمر  الذ يمتد من مين

ء الم عبد العزيز  لدممين د  ب ء الم ف لجبيلمين لمنط  ب ب
ل الخط  غ ط يب يج العربي  يشكل ( 950)الشرقي ع الخ ك 

لي  جزء من هذا الخط ئ ح  .  الخط ال
-.  
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ل خط  الجن / الشم
  

ض الخط هذا يربط ل الجاميد حز بمنط الري ك شم ل المم   بط
ل ه بمشيئ سيت كم ك (1408) لدم الجبيل ربط تع غ بخط ب  يب

له رة المدين المكرم بمك جدة ربط كذل ، ك (115) ط  المن
ل ينبع لربط  ص  مع غ بط ه ، ك (570) يب  الخط هذا سيس
ل خدم في ف ن اس في الرحمن ضي رة العمرة الحج م  .الزي
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ل البحر   :الن
 

د• د ف ع هذا ش ط را ال ا خال كبيرا   ازده ي السن ضي ال  هذا أهمي نظرا   الم
ع ط د ال طني لاقتص ، بشكل ال رة ع تج ص بشكل ل ئع أكثر أن حيث خ  البض
ري ل التج ل من البحر، طري عن تن ك اأخرى الد مم   .ل

ز• ك ف مرة - المم من ل الي ع الث ي -الت س بعض  البحري المنظم إدارة مج
لي ديرا   ذل (إم) الد ده ت ، دع في لج زات عن فضا   المنظم ل في إنج  مج
ل   .البحر الن

ك• زارة ممث - المم ل ب ل من -الن سس الد ديمي الم ل العربي لأك ن   .البحر ل
ك ل من المم سس الد مع الم ج لي البحري ل يد، الد لس س في عض ل ب ء مج  أمن

مع زارة ممث الج ل ب   .الن
ك انضم هدة 15 إل المم قي مع لي ات لسام تتع د ي البحري ب  البيئ حم

 .البحري
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ك انئ الرئيس في المم  :الم
 

انئ ري الم زان  الجبيل  ينبع  الدم  جدة تشمل  :التج  ترتيب ذل  ج
دا حج  اأهمي حس ري التب  .التج
انئ عي الم ئي في تتمثل :الصن د الم مين عي ف لجبيل الصن ء  ب د الم مين  ف

عي ذان بينبع الصن ن ال ع منتج تصدير في يتخصص ي الصن كيم   البتر
ع سي الصن ئم اأخرى اأس عيتين المدينتين في ال  .ينبع  الجبيل في الصن

انئ طي الم تصر :الن انئ ع ت رة رأس م جي  تن  .الجعيم  الخ
انئ ي الم ي) المح ن لدرج اأسم بصيد ترتبط :(الث ل ب انئ اأ ل كم   ح

ن يث  فرس ير  ال جه  الع  .ال
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ل الج  :شبك الن
را تمثل ل هن المط ج تغطي التي الج الن ل احتي ك الج الن لمم اء ب  س

ي   رجي أ داخ سي يمكن .خ را هذه ت ك في المط  كم فئ ثاث إل المم
ي  :ي
را لي مط ل تخد د لي الن ي الد ر في تتمثل المح د الم مط ران، ف لظ  ب

ر لد الم مط ض، بمدين خ ر الري  .بجدة عبدالعزيز الم مط
را اص مط ط ع ر عدا ،اإداري المن لد الم مط را هذه أمث من .خ  المط

را ، ،عرعر مط ، تب ئل أب  .الخ... ح
را يمي المدن مط ل تخد التي اإق ي الن لي المح  هذه تض .المخت لأق

ع را :المجم ف مط ئف -ال رة -بيش -الط جه -شر   -طريف -ال
م يص  .الخ.. -رفح -ال
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ك رجي في المم رة الخ  التج

 
 
 

ع ع لغ اأرق المتع  ض سيت التركيز من خال هذا الم
ضيحه درا كم سيت ت الص اردا  ل  .ب
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اردا   جغرافي ال

 
ني   اردا :ث  : ال

ع أه ( أ ردة الس ر خال المست  :2008 ديسمبر ش
زة اآا 29%  ئي المعدا اأج رب  الك

ل معدا 21%  الن
اد 12%  غذائي م
ع أه (  ل مجم رد الد ر خال من المست  :2008 ديسمبر ش
ل  ي الد  %32 اإسامي العربي غير اآسي
ل  د د بي ااتح ر  %29 اأ
ل  لي أمريك د  %17  الشم
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ل أه (ج رد الد ر خال من المست  :2008 ديسمبر ش
اي   %16 اأمريكي المتحدة ال
 %11 الصين 
ن  ب  %9 الي
 

لث   يجي : ث ن الخ س التع ل مج د ك  ر بين المم دل التج التب
ر ديسمبر  2008خال ش  

ه قطر  %2أدن را العربي المتحدة% 55   اإم  
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درا  جغرافي الص

 
ر ديسمبر  اردات خال ش لي  ك غير البتر درا المم 2008ص  

ا   لي: أ درا غير البتر :الص  

ع أه ( أ ر خال المصدرة الس  :2008 ديسمبر ش
ي كيم  %31  البتر
%25الباستي    

د تصدري  ع المع %17الس  
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ع أه ل مجم ر خال إلي المصدر الد  :2008 ديسمبر ش
را   %13 المتحدة العربي اإم

 %9 الصين
ي ل ب  %62 الد

 
 


