
بسلوك  للتنبوءالرياضية  المحكاةاستخدام 

 الدمامخزان 
 الجوفي في مملكة البحرين 

  
  

 ابودراهممانع محمد علي 
المملكة العربية  –وزارة الزراعة 

 السعوديه

 

 زباريد وليد .ا

جامعة الخليج  الهيدروجيولوجيا استاذ

 العربي 
 



 محتويات العرض
 مقدمه•

 وأهدافه أهمية البحث تحديد المشكلة•

معايرته -وتحديث بياناته وتطويرةبناء النموذج )منهجية البحث •

 (السياسات المنتهجه عليه تاثيرتحليل نتائج النموذج لفهم  -

 استخدام النموذج للتوقعات المستقبلية•

 استخدام النموذج في قياس تأثيرات التغير المناخي الخزان•

 النتائج والتوصيات•

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه                 

ملم 74ندرة في األمطار •

 .سنويا، وتبخر عالي

الخزان الجوفي مصدر المياه •

 الطبيعي الوحيد

فترة استقرار الخزان •

1924 

شهدت  الثمنيناتفترة •

 .اتجاهات لدعم الخزان

 

 



 تحديد المشكلة•
 

يمكن ( الدمام)فيها حاليا ال يتوفر في البحرين نموذج رياضي يحاكي الخزان الجوفي الرئيسي •
 استخدامه كأداة مساندة التخاذ القرار في عملية إدارة وتخطيط المياه الجوفية

 

 أهمية البحث•
 

 -1924)عام  60الدراسة ستكون بمثابة ربط بين البيانات التي تم الحصول عليها من ناتج أعمال •
، بما في ذلك البيانات 2006وما تالها من الدراسات والقياسات التي أجريت حتى عام ( 1983

التي قيست في شرق البر السعودي، والخروج بنموذج رياضي يعتمد على قاعدة بيانات عريضة 
ويتم من خالله . وحديثة، ليستخدم للتنبؤ بردود أفعال الخزان على السيناريوهات التنموية المتوقعة

إلقاء الضوء على المتغيرات التي جدت على هذا الخزان طوال العشرين عام الماضية خصوصاً 
   .1989وان آخر دراسة له كانت عام 

 أهداف البحث•
 الجوفي الخزان يشمل وحديث إقليمي األبعاد، ثالثي رقمي رياضي نموذج تطوير إلى البحث يهدف•

 استخدامه يمكن بحيث السعودية، العربية للملكة الشرقي الساحل من جزء مع البحرين، مملكة في
 من المتوقعة السيناريوهات بتطبيق وذلك مستقبال، تحدث قد التي التطورات نتيجة الخزان سلوك لفحص

 .السعودية العربية المملكة أو البحرين مملكة في سواء المائية، اإلدارات
 



 منهجية البحث        

 (تطوير وتحديث)النموذج بناء •

 1984قراءه في نتائج النموذج لتفسير سلوك الخزان لما بعد •

االستفادة من السياسات المائية المعلنه ووضعها كسيناريوهات •
 مستقبليه

 تشغيل النموذج للتنبؤ بتأثير السياسات المستقبليه•

 االستنتاجات•

 التغيرات المناخية نأثيراستخدام النموذج في دراسة      

 ارتفاع سطح البحر نمذجة•

 قياس ومقارنة تأثير ارتفاع سطح البحر مع كل سيناريو•

 االستنتاجات والتوصيات•



 (تطوير وتحديث)النموذج بناء 

 
تم اختياار نماوذج رياضاي إقليماي ثالثاي •

سااابقة تطاات  نمذجااةاألبعاااد ماان دراسااة 
حيااث تاام إعااادة . 1983-1925الفتاارة 

بناااء النمااوذج وتطااويره وماان ثاام تحديثااه 
وإعادة معايرته باستخدام بياناات الساح  

وبعد (. 2006-1984)والمراقبة للفترة 
الحصااول علااى نمااوذج رياضااي يحاااكي 
ويمثل الظارو  الطبيعياة للميااه الجوفياة 
بمنطقااااة الدراسااااة إلااااى أقاااار  الحاااادود 
وبدرجاااة مرضاااية مااان االطمئناااان، تااام 

بسااالوك الخااازان  التنباااوءاساااتخدامه فاااي 
تحاات ثالثااة ساايناريوهات سااح  رئيسااية 
محتملة بناء على دراسات أعدت لصاالح 
اإلدارات المائيااة فااي البحاارين والمملكااة 

 . العربية السعودية



قراءه في نتائج النموذج لتفسير سلوك 

 1984الخزان لما بعد 
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 السنوات

 التدفق بأتجاة البحر السح  من اآلبار حركة الماء مع الطبقة السفلى حركة الماء مع الطبقة العليا التدفق االفقي المخزون

المحدث النموذج  النموذج األصلي 



السياسات المائية المعلنه ووضعها        

 كسيناريوهات مستقبليه
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 كميات السح  التاريخية

 3الساحل السعودي س 2الساحل السعودي س 1الساحل السعودي س السح  في البحرين

 كميات السح  المتوقعة



تشغيل النموذج للتنبؤ بتأثير السياسات      

 المستقبليه

 



 االستنتاجات

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

حر
لب
 ا
ح
ط
س

ن 
 م

ع
فا

رت
ال
ا

 

 المسافة كم

 2025-1925خالل الفترة ( ب)تغير المستويات البيزومترية للطبقة 

 1925المستوى عام 

 1991المستوى عام 

 2006المستوى عام 

 1س 2025المستوى عام 

 2س 2025المستوى عام 

 3س 2025المستوى عام 



 االستنتاجات          
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ويوضح الشكل إن أعلى الكميات الداخلة للخزان من مياه البحر تصاح  السيناريو 

السلبي ثم السيناريو الواقعي، كما يوضح التأثر الشديد لتلك الكميات في الفترة 

إلى  3مم  49.8التي تم فيها تخفيض كميات الضخ البلدي من  2005-2008

وعلى الرتم من أن تلك الكميات واصلت التناقص، إال إن الكميات  .3م م28.5

الداخلة من البحر سرعان ما عادت لالرتفاع مرة أخرى، وهذا ناتج عن الهبوط في 

، حيث يالحظ سرعة تناقص معدل تلك (ج)السفلية المستويات المائية في الطبقة 

، وهي الفترة التي تصل فيها النمذجةالكميات في كل السيناريوهات في نهاية فترة 

 .األخرى الطبقة السفلى لالستقرار، مما يؤكد ارتباط الطبقتين وتأثير كل منها على 



استخدام النموذج في قياس تأثير التغير       •

 المناخي على الخزان الجوفي
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 مع ثبات سطح البحر 2س مع ارتفع سطح البحر 1س مع ثبات سطح البحر 1س

 مع ارتفع سطح البحر 3س مع ثبات سطح البحر 3س مع ارتفع سطح البحر 2س



 التوصيات          

أكدت نتائج هذا البحث وجود تغيرات مهمة في طبيعة حركة الماء بين طبقات الخزان الجوفي، مما يؤدي •
المائلة لملوحة، مما يستلزم ( ج)الطبقة بتسربها إلى (  )الطبقة إلى خسارة مستمرة للمياه شبه العذبة من 
 .أخذ ذلك باالعتبار عند إدارة المياه الجوفية

أوضحت نتائج النموذج المستقبلية أن السح  من الساحل الشرقي السعودي سيؤثر على معدالت التغذية •
األفقية للخزان الجوفي للمملكة البحرين، مما يستلزم إعادة التنسيق بين اإلدارات المائية لرسم السياسات 
المائية التي تكفل االستفادة القصوى من الخزان الجوفي للجانبين واستغالله بعناية، باعتباره المورد المائي 

 .البلدين الطبيعي الوحيد المتوفر لكال 
مع مرور الوقت أصبحت طبيعة التفاعل بين طبقات الخزان الجوفي أكثر تعقيداً، مما يستلزم إدارة هذا •

الخزان بواسطة نموذج رياضي متطور، ولذا يوصى باستخدام النموذج الرياضي الذي تم بناءه في هذه 
حركة  نمذجةالدراسة وتطويره ليمثل جميع طبقات الخزان بشكل نشط وتحديثه مع الوقت، وكذلك إضافة 

األمالح فيه لتمثيل الخزان الجوفي بشكل أكثر دقة للمساعدة في اتخاذ القرارات اإلدارية التي تعتمد على كالً 
كما يُوصى باالستفادة من النموذج الحالي في تطبيقات متعددة مثل تقييم التغذية  .ونوعيتهامن كمية المياه 

االحتمالية مستقبالً لتجاوز حالة عدم االطمئنان  النمذجةالصناعية للخزان، والنظر في امكانية استخدامه في 
 .في بعض البيانات التي أدخلت في بناء هذا النموذج

لقد أصبحت ظاهرة التغير المناخي أمراً واقعاً، وقد أوضحت نتائج النموذج الرياضي في هذا البحت أن •
تأثيرها على الخزان الجوفي في مملكة البحرين سيتزايد مع مرور الوقت مما يستلزم التخطيط للتكي  معها 

 .وتالفي تأثيرها المستقبلي

 



 شكرا  
 


