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الدراسةأهداف 

دول تعتبر موارد المياه الجوفية مصدرأساسي للمياه العذبة في معظم ال➢

.  العربية

توافر يؤثر تغيّر المناخ على أنظمة المياه الجوفية بشكل مباشر من خالل➢

ات في أنماط المياه لتغذية المياه الجوفية، وبشكل غير مباشر من خالل التغيّر

استخراج المياه الجوفية واستخدامها

لقرارات أهمية كبيرة باعتبارها معلومات أساسية لصانعي االدراسة لهانتائج➢

.يةفيما يتعلق بمستقبل االستغالل المستدام لموارد المياه الجوف

اخ في ضوء فتُقترح توصيات لتعزيز القدرة على الصمود إزاء تغيُّر المن➢

االستنتاجات التقنية



© Copyright ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without written permission

منهجية الدراسة



ادلعمل كالمعتاسيناريو مناخ 

سيناريو المناخ المعتدل

Source: www.riccar.org

متوسط التغير في درجات الحرارة السنوية

االجتماعي المبادرة اإلقليمية لتقييم آثار تغيّر المناخ على الموارد المائية وقابلية التأثر

(ريكار)واالقتصادي في المنطقة العربية 

العربي ساعد على نطاقإنشاء ال

إنشاء منصة مناخية مشتركة في 

جميع أنحاء المنطقة 

ارتفاع درجة الحرارة في نهاية القرن



تادلعمل كالمعاسيناريو مناخ 

لسيناريو المناخ المعتد

Source: 

www.riccar.org

ل األمطارمحدودة من المتوقع أن تظهر زيادة في كثافة وحجم هطومناطقفي تساقطات إلى حد كبير في جميع أنحاء المنطقة ، على الرغم من أنمتتناقص اتجاهات ال

تساقطات السنويةممتوسط التغير في معدل ال

االجتماعي المبادرة اإلقليمية لتقييم آثار تغيّر المناخ على الموارد المائية وقابلية التأثر

(ريكار)واالقتصادي في المنطقة العربية 



من النطاق العربي إلى نطاق المشرق

النطاق ( CORDEX-MENA)التجربة اإلقليمية المنسقة لتقليص نطاق التنبؤات المناخيةعبر ( CMIP5)من المرحلة الخامسة من مشروع المقارنة بين النماذج المناخية المتقارنة 
العربي لدعم التعاون اإلقليمي

في نطاق المشرق لتسهيل التحليالت األكثر تفصيالً لتوجيه العمل اإلقليميمن مشروع المقارنة بين النماذج المناخية المتقارنةسادسةالمرحلة الإلى 

www.riccar.org

.  الهشـةلوجي، والفئاتبيووستؤدي زيادة درجة الحرارة إلى أحداث متطرفة، بما في ذلك موجات الحر، والتأثير على توافر المياه، واإلنتاجية الزراعية، والتنوع ال
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.     -    مقارنة ب (  (RCP8.5 / SSP5-8.5    -    هي للفترة ( درجة مئوية  < )متوسط التغيرات في درجة الحرارة السنوية وعدد األيام الحارة جدا 

على الرغم من أن الحجم اإلجمالي لهطول األمطار يظهر تغيرا متوقعا قليال ، إال أنه من المتوقع زيادة التقلبات السنوية والموسمية
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النمذجة لتقييم تأثير تغيّر المناخ على الموازنة المائية 

تدخالمال

(رقنطاق العربي أو المش)على أساس مخرجات ريكارتغذية تقدرال•

ضخ المياه الجوفية•

خصائص طبقة المياه الجوفية •

النمذجه

باستخدام تصميم ومحاكاة نموذج مفاهيمي ثالثي األبعاد للمياه الجوفية•
 (MODFLOW)مجموعة شاملة من التفاعالت الفيزيائية

ة النموذجمعاير•

مخرجاتال

توزع منسوب المياه•

إنخفاض منسوب المياه•

ةالمائيوازنةالم•
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نظرة عامة على الدراسات السابقة



© Copyright ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without written permission

دراسات حاالت إفرادية تجريبية

مير الجوفية، عطبقة بني 

مجمع تادلة، المغرب

نظام الخّزان الجوفي 

، دولة فلسطيناإليوسيني

نظام خّزان الدبدبة الجوفي،

العراق

نطاق المشرقنطاق المشرقمخرجات نطاق العربي



© Copyright ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without written permission

، مير الجوفيةعتأثير تغير المناخ على طبقة بني 
مجمع تادلة، المغرب
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:الهدف
وتحديداواستخدامها،الجوفيةالمياهمواردتوافرعلىالمناختغيرآثارتقييم

ادلةتفيالجوفيةالمياهطبقةمجمعنظاممنالجوفيةالمياهاستخراجعلى

ريعميبنمنطقةفيالكبيرةالريمشاريعوكذلكالمنزليةالمياهيوفرالذي

.الزراعية

.توزيع مراكز التنمية الزراعية في المنطقة

-Plioالمنهيدروجيولوجيةوحدات منيتكونالطبقاتمتعددنظام➢

Quaternary

قةالمنطفيالحضريةالمراكزمنالعديدفيالشربلمياهالرئيسيالمورد➢

اتاالحتياججانبإلىالفوسفات،غسلوعمليات،الصناعيةالمياهوإمدادات

.الكبيرالمرويتادلةمحيطفيللزراعةالمائية

مير الجوفية، مجمع تادلة، المغربعتأثير تغير المناخ على طبقة بني 

منطقة الدراسة
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مير الجوفية، مجمع تادلة، المغربعتأثير تغير المناخ على طبقة بني 

النتائج

RCP4.5))المتوقعة والتغذية والضخ في منطقة الدراسة،ساقطاتتممعدالت ال

2100-2020

.خالل الفترات التي يقل فيها هطول األمطار ، يزداد ضخ المياه الجوفية لتلبية احتياجات المياه للمحاصيل

سيناريو )2100-2020في خمسة آبار مراقبة، إنخفاض في منسوب المياه الجوفية 

(لعمل كالمعتاداسيناريو مناخ والمناخ المعتدل
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a b

ل نهاية بحلوإنخفاض منسوب المياهالمناطق الجافة بسبب 

رب ر، المغيالقرن في طبقة المياه الجوفية في بني عم

RCP 8.5( ب RCP 4.5(أ

لقرنيمكن أن يؤدي انخفاض منسوب المياه الجوفية إلى هجر المزارع مع المزيد من المناطق الجافة بحلول نهاية ا

RCPكالمعتادالعملمناخسيناريونتائجتمثل➢ 8.5

منطقةفيالريزراعةلمستقبلكبيرقلقمصدر

.الدراسة

RCPالمعتدلالمناخسيناريونتائج➢ ولكنهاحدةأقل4.5

.المائيةللمواردواقتصاديةفعالةإدارةتتطلب

مير الجوفية، مجمع تادلة، المغربعتأثير تغير المناخ على طبقة بني 

النتائج
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ي نظام أثر تغيّر المناخ على موارد المياه الجوفية ف
، دولة فلسطينالخّزان الجوفي اإليوسيني
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، يوسينيأثر تغيّر المناخ على موارد المياه الجوفية في نظام الخّزان الجوفي اإل

دولة فلسطين

www.riccar.org

10 km2 scale 

ة المرجعية (                      2040-2021)القريب المدى (          2060-2041)المدى المتوّسط  (2014-1995)الفتر

، شّكلت وبالتالي. تبيّن أّن عمق الخّزان قد حال دون تأثير درجة الحرارة والتبّخر على التغذية ومنسوب المياه•

المتساقطات، وهي معامل التغذية األساسي، العامل المناخي الوحيد الذي تّم النظر فيه

تم تقدير نسبة التغذية لكّل سنة على أساس التّوزيع الّشهري للمتساقطات •

من المتوقع حدوث انخفاض عام في كمية المتساقطات الّسنوية، ما يؤثرعلى تغذية المياه الجوفية •
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، نيأثر تغيّر المناخ على موارد المياه الجوفية في نظام الخّزان الجوفي اإليوسي

النتائج-دولة فلسطين

توزيع منسوب المياه-طبقة المياه الجوفية اإليوسينية، فلسطين

1995-2014 ٪  - : المتساقطات• 2041-2060 2021-2040

نماذج مناخية من أصل  ٪ في   -  :التغذية•

مترا مما يؤثر على   مستوى المياه إلى انخفاضيمكن أن يصل•

الزراعة

:المدى المتوسطفي 
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ي نظام أثر تغيُّر المناخ على موارد المياه الجوفية ف
خّزان الدبدبة الجوفي، العراق
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:صدرت عن هذه الدراسة

لتعكس التغيّرات في مستوى المياه الجوفية عند أربع نقاط موزعة على منطقة النموذج•
التغيّرات في أجزاء متنوعة من المنطقة 

ناداً إلى است،خرائط مستوى المياه الجوفية في بداية فترة المحاكاة ومنتصفها ونهايتها•
.بيانات نماذج مناخية ستة

ي تغذية طبقات موجز للموازنة المائية الجوفية لستة فواصل زمنية، بما في ذلك التغيّرات ف•
.الستةالمياه الجوفية، وخزنها، وتدفقها الجانبي استناداً إلى بيانات النماذج المناخية

راقأثر تغيُّر المناخ على موارد المياه الجوفية في نظام خّزان الدبدبة الجوفي، الع

ضا في أظهرت النتائج المستندة إلى النماذج المناخية الستة جميعها انخفا

  ن منسوب المياه الجوفية على كامل منطقة الخزان بنسب تتراوح بي

.مترا في الجزء الجنوبي  مترا في الجزء الشمالي، بما يصل إلى 
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راعيةتقييم أثر تغيُّر المناخ على اإلنتاجية الز



20

.....  إسقاط اإلنتاجية الزراعية في ظل تغير المناخ
RICCARومجموعات بيانات AquaCropأدوات 

نتاجبيانات اإل
التاريخية

بيانات 
محاصيلال

بيانات التربة التغير في دورة نمو 

ي التغير ف، المحاصيل

التغير في ،محصول

ل المياه الالزمة للمحاصي

، الحرارة الدنيا والقصوىال

التبخر والمتساقطات
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التغير في دورة نمو المحاصيل

في ( اناجما عن ارتفاع في درجات الحرارة القصوى والدني)تقلصا في دورة النمو 

.% و% 5المدى المتوسط مقارنة بالفترة المرجعية يتراوح بين 

طماطمالتغير في محصول ال

لمرجعية انخفاضا في محصول الطماطم المروية في المدى المتوسط مقارنة بالفترة ا

%  و%  . التي تراوحت بين 

المياه الالزمة للمحاصيل موسميا كميةالتغير في

يجة زيادة نت)وتوقعت أربعة نماذج زيادة في كميات المياه الالزمة للمحاصيل موسميا 

ي في المدى المتوسط مقارنة بالفترة المرجعية الت( ET التبخر النتحي المرجعي 

% . و%  . تتراوح بين 

لطماطما-آثار تغير المناخ على اإلنتاجية الزراعية 

العراق، الدبدبةفي طماطملتقييم تأثير تغير المناخ على الAquaCropتوقعات باستخدام 
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، دولة فلسطينتغيّر المناخ على موارد المياه الجوفية في نظام الخّزان الجوفي اإليوسينيأثر •

https://www.unescwa.org/publications/impact-climate-change-groundwater-resources-

eocene-aquifer-system

مجمع)عميرنيبفيالجوفيالمياهخزانفيريكاربياناتباستخدامالجوفيةالمياهمواردعلىالمناختغيُّرأثرتقييم•

(المغربتادلة،

https://www.unescwa.org/publications/climate-change-groundwater-riccar-data-beni-amir-

aquifer

التقارير المنشورة

https://www.unescwa.org/publications/impact-climate-change-groundwater-resources-eocene-aquifer-system
https://www.unescwa.org/publications/climate-change-groundwater-riccar-data-beni-amir-aquifer
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.الطلبأساسلىعالحالةدراساتاختيارسيتم.الجوفيةالمياهمواردعلىالمناختغيرتأثيرتقييمحولاألقلعلىحالةدراستي: مخرجات المشروع➢

.باإلسكوااألعضاءالدولمنةالمختارالدولفيالوطنيةالفرقمعالتعاونسيتم➢

.المختارةللبلدانوطنيةفنيةعملورشعقدسوف يتم وتدريبيدليلتطويربالتعاون مع أكساد، يتم➢

.للدول المختارةMODFLOWسيتم تقديم ترخيص لبرنامج ➢

مختار على شرط أن يكون للخزان الجوفي العلى الدول المهتمة بتطبيق منهجية هذه الدراسة مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني، ➢

نموذًجا مطور بالسابق للمياه الجوفية الذي سيتم استخدامه لدمج البيانات المناخية 

الخطوات التالية

escwa-h2o@un.org

khayat@un.org

tracy.zaarour@un.org

mailto:escwa-h2o@un.org
mailto:Khayat@un.org
mailto:tracy.zaarour@un.org
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