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 الشركاء في المشروع

 



 المشرةعالهدف من 

و  المستقبليه المناخيهيهدف المشروع الى  تحديد التغيرات •

و دراسة تقييم اثرها على الموارد المائية في المنطقة العربي 

 االجتماعيهو  االقتصاديهاثارها 



 الرئيسيهالمراحل 

دراسة التغيرات المناخية في المنطقة العربية باستخدام نماذج مناخية اقليمية •

(Regional climate model ) لالنبعاثات  مختلفهوفق سيناريوهات

 الغازية 

على المصادر المائية في المنطقة العربية  المناخيهتأثير هذه التغيرات دراسة •

 (hydrological model)باستخدام نماذج رياضية هيدرولوجيه 

في ( Vulnerability Assessment)الموارد المائية   تقييم حساسية•

المنطقة العربية اضافة الى اثارها االقتصادية و االجتماعية  للتغيرات 

 المناخيه

نظام باستخدام ( Integrated Mapping)  الحساسيهتحضير خرائط •

في (األكثر حساسيه) الساخنهالمعلومات الجغرافي ومن ثم تحديد المناطق 

   العربيهالمنطقة 

•  



 المناخيه النمذجه

Climate Modeling 



 



 النطاق العربي

 



 الغازيهاالنبعاثات سيناريوهات 
Representative 

 Concentration Pathways 

يفترض بقاء االمور على حالها : (RCP 8.5)سيناريو االنبعاثات المرتفعة •

 الغازيةوعدم اتخاذ إجراءات للتخفيف من االنبعاثات 

تطبيق مجموعة من التقنيات يفترض :  (RCP 6)سيناريو االنبعاثات المتوسطة •

 الحراريواالستراتيجيات للحد من انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس 

متفائل نسبيا من حيث سيناريو ( : RCP 4.5)سيناريو االنبعاثات المتوسطة •

مستقبلية بسيطة في زيادة حيث يفترض زياده  تخفيض  انبعاثات الغازات 

 2040بحلول تبدأ بالتراجع قبل أن   CO2انبعاثات 

سيناريو متفائل يفترض وهو : (RCP 2.6)سيناريو االنبعاثات المنخفضة •

يفترض هذا و . انخفاض انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري مع الزمن

حيث   2020تحافظ على المستوى الحالي لغاية عام  CO2السيناريو ان انبعاثات 

 .2100تبدأ بالتراجع لتصل الى قيم سالبة بحلول عام 

 



 الغازيهاالنبعاثات سيناريوهات 
Representative 

 Concentration Pathways 

 



 النماذج المناخية اإلقليمية 
 (Regional Climate Model (RCM 

النموذج المناخي االقليمي عبارة عن نموذج مناخي ذو دقة •

يتم تطبيقه على ( كم 50التباعد عادة اقل من )مكانية عالية 

كشروط  GCMsمنطقة محددة و يستخدم مخرجات الـ 

إن النماذج المناخية اإلقليمية تأخذ بعين . ابتدائية ومحيطية

االعتبار التغيرات الطبوغرافية واستخدامات األراضي بدقة 

 .أفضل من النماذج  المناخية العالمية

 



 



 المناخيه النمذجهنتائج 



 المناخية النمذجةنتائج 

نتائج النماذج المناخية للتغير  المتوقع في متوسط الهطول •

 فترتي خالل  الحرارهودرجات  المطري السنوي 

 (  2065- 2046)القرن منتصف –

 ( 2100-2081) القرن نهاية –

  2005 – 1986مع فترة األساس مقارنة 



 الحرارهالتغير في درجات 

Change in Temperature 



 الحرارهالتغير في متوسط درجات 
 RCP 4.5وفقاً للسيناريو 

 
 

مقارنة مع  ( 2065- 2046)فترة منتصف القرن 

 2005 – 1986فترة األساس 
مقارنة مع فترة  ( 2100- 2081)فترة نهاية القرن 

 2005 – 1986األساس 

 مئويهدرجة  2.5و 1.5تتراوح التغيرات في درجة الحرارة بين  مئويهدرجة  2.1و  1تتراوح التغيرات في درجة الحرارة بين 

2.1°C  
2.5°C  



 الحرارهالتغير في متوسط درجات 
 RCP 8.5وفقاً للسيناريو 

 

مقارنة مع  ( 2065- 2046)فترة منتصف القرن 

 2005 – 1986فترة األساس 
مقارنة مع فترة  ( 2100- 2081)فترة نهاية القرن 

 2005 – 1986األساس 

 مئويهدرجة  5و 3 تتراوح التغيرات في درجة الحرارة بين  مئويهدرجة  2.8و  1.5تتراوح التغيرات في درجة الحرارة بين 

2.8°C  
5 °C  





 التغير في متوسط الهطول المطري السنوي



 

في متوسط الهطول السنوي  خالل المتوقع التغير  

مقارنة مع فترة األساس   2065- 2046الفترة  

 RCP 4.5وفقاً للسيناريو  2005 – 1986

 

 التغير في متوسط الهطول المطري السنوي
 RCP 4.5وفقاً للسيناريو 

 

التغير المتوقع  في متوسط الهطول السنوي  خالل الفترة  

  – 1986مقارنة مع فترة األساس   2100- 2081
 RCP 4.5وفقاً للسيناريو 2005



 

في متوسط الهطول السنوي  خالل المتوقع التغير  

مقارنة مع فترة األساس   2065- 2046الفترة  

 RCP 8.5وفقاً للسيناريو  2005 – 1986

 

 التغير في متوسط الهطول المطري السنوي
 RCP 8.5وفقاً للسيناريو 

 
 

التغير المتوقع  في متوسط الهطول السنوي  خالل الفترة  

  – 1986مقارنة مع فترة األساس   2100- 2081
 RCP 8.5وفقاً للسيناريو 2005



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 

 الهيدرولوجية النمذجة

hydrological modeling 
 
 



 
 الهيدرولوجية النمذجة

 



 المستخدمه الهيدرولوجيهالنماذج 

 HYPE (Hydrological النموذج الهيدرولوجي•
Predictions for the Environment: )  تم

في معهد األرصاد الجوية  2008عام  التموذجتطوير هذا 

 ، (SMHI)والهيدرولوجيا  السويدي 

 VIC(Variable Infiltration الهيدرولوجي النموذج •
Capacity Macroscale Hydrologic Model) 

 : HEC-HMSالنموذج الهيدرولوجي •

 



 الهيدرولوجيهمعايير اختيار النماذج 

ذات المساحات ( watershed) الساكبةأن يكون النموذج قابال للتطبيق على االحواض •

 .الكبيرة والصغيرة

 أن يكون النموذج قد استخدم من قبل في دراسات الموازنة المائية•

العمليات الهيدرولوجية ( simulation)ان يكون ذو درجة تعقيد مقبولة من حيث محاكاة •

( runoff)االساسية مثل محاكاة العالقة ما بين الهطوالت المطرية والجريان السطحي 

والعالقة ما بين المياه السطحية والجوفية وحساب التبخر نتح الفعلي 

(Evapotranspiration.) 

 ان يحتاج ألقل عدد من المدخالت والتي من الممكن الحصول عليها بسهولة•

 (daily time interval)ان يكون قادرا على توفير مخرجات بتباعد زمني يومي •

البيانات المناخية، بيانات التربة، بيانات )ان يكون قابال للربط مع قواعد البيانات العالمية •

 (الخ...استعماالت األراضي

 ( .public domain)ان يكون متاحا بشكل مجاني •

•  



 الهيدرولوجيهمعايرة النماذج 

 

 نهر النيل

 نهر الفرات

 نهر الكبير الجنوبي

 سلطنة عمان-وادي ضيقه

 وادي مجرده



Global Runoff Data Centre  



 المناخيهتصحيح نتائج النماذج 

Global  

emissions  

scenarios 

Global  

Climate 

modelling 

Hydrological 

Modelling 

Analysis of  

Impacts 
Regional  

Climate 

modelling 

RICCAR 

Requires an interface to overcome RCM biases 



 الهيدرولوجيه النمذجة

Runoff - RCP 8.5 
Hype Hydro Model: 3 projections (Summer) 

3 Hydro runs 
1986-2005 

3 Hydro runs 
2081-2100 

Control period Change -Future period  

Hydro Ensemble Hydro Ensemble 



 الهيدرولوجيه النمذجهنتائج 



 التغير في متوسط الجريان السطحي
 RCP 4.5وفقاً للسيناريو 

 

التغير في متوسط الجريان السطحي  السنوي  خالل 

مقارنة مع فترة األساس   2065- 2046الفترة  

 RCP 4.5وفقا للسيناريو  2005 – 1986

التغير في متوسط الجريان السطحي  السنوي  

مقارنة مع فترة   2100- 2081خالل الفترة  

 RCPوفقا للسيناريو 2005  – 1986األساس 

4.5 

 



 التغير في متوسط الجريان السطحي
 RCP 8.5وفقاً للسيناريو 

 

التغير في متوسط الجريان السطحي  السنوي  خالل 

مقارنة مع فترة األساس   2065- 2046الفترة  

 RCP 8.5وفقا للسيناريو  2005 – 1986

 

التغير في متوسط الجريان السطحي  السنوي  خالل 

مقارنة مع فترة األساس   2100- 2081الفترة  

 RCP 8.5وفقا للسيناريو  2005 – 1986

 



 



 



 نتح-التغير في متوسط التبخر
 RCP 4.5وفقاً للسيناريو 

 

السنوي  خالل  نتح-التبخرفي متوسط المتوقع التغير  

مقارنة مع فترة األساس   2065- 2046الفترة  

 RCP 4.5وفقاً للسيناريو  2005 – 1986

 

السنوي  خالل  نتح-التبخرالتغير المتوقع  في متوسط ا

 1986مقارنة مع فترة األساس   2100- 2081الفترة  
 RCP 4.5وفقاً للسيناريو 2005  –



 نتح-التغير في متوسط التبخر
 RCP 8.5وفقاً للسيناريو 

 

السنوي  خالل  نتح-التبخرفي متوسط المتوقع التغير  

مقارنة مع فترة األساس   2065- 2046الفترة  

 RCP 8.5وفقاً للسيناريو  2005 – 1986

 

السنوي  خالل  نتح-التبخرالتغير المتوقع  في متوسط ا

 1986مقارنة مع فترة األساس   2100- 2081الفترة  
 RCP 8.5وفقاً للسيناريو 2005  –



 اثر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي

أن تؤثر على القطاع الزراعي من  المناخيهيمكن للتغيرات •

 خالل التغير في

   الحرارهدرجات  –

 الهطوالت المطرية –

 التربهرطوبة –

 CO2تركيز –

 زيادة موجات الجفاف–

 زيادة الفيضانات–

 

 



 الزراعيهعلى انتاجية بعض المحاصيل  المناخيهمشروع اثر التغيرات 

 العربيهفي المنطقة 

 FAO-ACSAD  - GIZ - ESCWA:  المتعاونهالجهات •

على  المناخيهاثر التغيرات دراسة المشروع الى  هدف ي•

 :التاليهفي المناطق  الرئيسيه الزراعيهبعض المحاصيل 

 القمح والشعير    :الكرك في االردن محافظة 1.

 و البطاطا و الذرةالباذنجان : حوض العاصي في لبنان2.

 لقطناو  الذرهو القمح : منطقة شمال الدلتا في مصر3.

 



على المحاصيل  المناخيهتقييم اثر التغيرات 

 الرياضيه النمذجةباستخدام 

التي يمكن استخدامها  الرياضيههناك العديد من النماذج •

 الزراعيهعلى المحاصيل  المناخيهاثر التغيرات لدراسة 



 AquaCropالنموذج الرياضي 

 

FAO 

AquaCrop 
model  

simulate yield 
response to 

water 

AquaCrop 
predict yield 

under climate 
change 

scenarios 



 

 :التاليه لالسبابتم اختيار هذا النموذج 

 النموذج متاح بشكل مجاني•

مقارنة مع النماذج  محدودهلتشغيل النموذج  المطلوبهالبيانات •

 األخرى

 سهل االستخدام•

  CO2و االمطار و تركيز  الحرارهتأثير التغير في  ياخذ•

 بعين االعتبار

 

 النموذج الرياضي

AquaCrop 



 المطلوبهالبيانات 

 :المناخيهالبيانات •

 المطريهالهطوالت –

 العظمى الحرارهدرجات –

 الصغرى الحرارهدرجات –

 CO2تركيز –

 

•   

 



 بيانات المحصول

• : 
– Planting date; الزراعهتاريخ   

– Plant density; الزراعهكثافة    

– Maximum canopy cover 
(CCx);الغطاء النباتي االعظمي 

– الفينولوجيهالمراحل   

– عمق الجذور االعظمي   

 

 



 التربهبيانات 

:   للتربه الفيزيائيهالخواص –

،  التربه، قوام  الحقليهالسعه 

  الناقليهرطوبة االشباع ، 

 المشبعة  الهيدروليكيه

 ان وجدت الكتيمه الطبقهعمق –

 



 بيانات عن ادارة الحقل

• Parameters describing 
field management 
practices: 

– Cover and type of soil 
mulches;  

– Height of soil bunds; 

– Surface runoff: ON/OFF 



 بيانات عن الري

 طريقة الري–

 مقنن الري–

مواعيد اضافة –

 الريات

 .ملوحة مياه الري–
 



 االبتدائيهالشروط 

 االبتدائيهالرطوبة –

 مختلفهعند اعماق 

عند  التربه ملوحه–

 مختلفهاعماق 

 



 بيانات التغير المناخي

• Change in Temperature :  daily 
temperature  for three Rcp4.5 and RCP8.5 
projection 

• Change Precipitation : daily  
precipitation  for three Rcp4.5 and RCP8.5 
projection 

 



 :المنفذهالخطوات 

في مواقع  المقاسه المناخيهجمع البيانات •

 لفتره ال تقل عن عشر سنوات الثالثه الدراسه

حراره و هطول ) المناخيهتحديد التغيرات •

لالنبعاثات  مختلفهمطري  وفق سيناريوهات 

 Global Emission)الغازية 
Scenario )RCP8.5  وRCP4.5  . 

و الري واداره الحقل   التربهجمع بيانات •

 الدراسهفي  المستهدفهللمناطق 

معايرة النموذج الرياضي باستخدام •

المحاصيل  النتاجيه الحقليهالمشاهدات 

 المدروسه الزراعيه

على انتاجيه  المناخيهتحديد اثر التغيرات •

المحاصيل و طول فترة نموها و احتياجاتها 

باستخدام النموذج الرياضي  المائيه

AquaCrop 

AquaCrop model 



Seting up the AquaCrop model 

 



 النتائج

 ذرة

-13.2% 

 التغير في اإلنتاجية

 التغير في طول موسم النمو

 المائيهالتغير في االحتياجات 



 المناخيهالتكيف مع التغيرات 

يمكن استخدام النموذج لتقييم خيارات التكيف مع التغيرات •

 :مثل  المناخيه

 الزراعهتغيير موعد –

 تغيير كميات مياه الري ومواعيد اضافتها–

 المضاقهتغيير كميات االسمدة –



Thanks 


