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المقدمة

يصنف االردن كأحد الدول األشد فقراً باملصادر املائية عىل مستوى العامل. تعترب املياه الجوفية 

املصدر الرئييس للتزويد املايئ لعدد من القطاعات حيث تشكل املصدر الرئييس للتزويد املنزيل 

السكاين  للنمو  نظراً  والزراعية.  الصناعية  القطاعات  استخدامها بشكل واسع يف  اىل  باإلضافة 

يتزايد  املياه  الطلب عىل  فإن  اململكة  والزراعية يف  الصناعية  النشاطات  والتوسع يف  املتزايد 

بشكل مستمر. يشكل اإلنخفاض يف مستويات سطح املياه الجوفية وما نتج عنه من جفاف 

عدد من أألبار والينابيع مؤرشاً واضحاً عىل الوضع الحرج للمياه الجوفية يف االردن. 

بتمويل من الوزارة اإلتحادية للتعاون اإلقتصادي والتنموي يف املانيا )BMZ( وكجزء من التعاون 

الفني األردين األملاين تقوم وزارة املياه والري واملعهد الفيدرايل األملاين لعلوم األرض واملصادر الطبيعية 

)BGR( بالعمل يف عدة مجاالت متعلقة باملياه الجوفية يف اململكة األردنية الهاشمية )الشكل ١(. 

من املهم جدا ملستقبل الوضع املايئ يف األردن فهم الوضع القائم والسابق للمياه الجوفية ملعرفة 

الوضع املايئ املتوقع يف املستقبل من خالل بناء سيناريوهات واسرتاتيجيات  حول توفر املوارد املائية 

التي متكن أصحاب القرار من اتخاذ القرارات الرضورية لحامية املياه الجوفية يف األردن. 

تم إعداد اخر دراسة لتقييم مصادر املياه الجوفية عىل مستوى اململكة خالل تسعينيات القرن 

املايض حيث تم العمل عليها من ِقبل املعهد الفيدرايل األملاين لعلوم األرض واملصادر الطبيعية 

)BGR( وسلطة املياه. منذ ذلك الحني مل يتم العمل عىل دراسات شاملة عىل مستوى اململكة 

حيث اقترص العمل عىل مناطق معينة. تظهر نتائج الدراسات بأن الوضع العام ملصادر املياه 

الجوفية يف تدهور مستمر عىل الرغم من وجود العديد من املنح التي تقدر قيمتها مباليني 

الدوالرات لتحسني وضع التزويد املايئ يف االردن. نظراً النه مل يتم العمل عىل تحديث شامل 

لتقييم املصادر املائية عىل مستوى اململكة منذ مدة طويلة، قرر فريق املعهد الفيدرايل األملاين 

لعلوم األرض واملصادر الطبيعية )BGR( القيام بهذه املهمة يف عام ٢٠١٦ جنباً اىل جنب مع 

.١

... تزداد الحاجة للموارد املائية 
بشكل مستمر.
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تم إعداد الخارطة الكنتورية 
ملستوى سطح املياه الجوفية 
خالل شهر كانون األول من 

عام ٢٠١7. 

كوادر وزارة املياه والري حيث بداء العمل عىل إعداد دراسة شاملة للبالد تم فيها األخذ بعني 

اإلعتبار جميع النواحي الالزمة لتحليل وفهم الوضع الحايل للمياه الجوفية من الناحية الكّمية. 

للقيام بهذه الدراسة، تم اوالً جمع كافة املعلومات الجيولوجية والهيدروجيولوجية وبيانات 

مقاطع  ورسم  الجوفية  املياه  طبقات  تراكيب  خارطة  لتحديث  املعلومات  تقييم  ثم  الحفر، 

جيولوجية تحت سطحية. حيث تصف الخريطة التضاريس تحت السطحية للطبقات املائية 

الجوفية من السطح وصوالً اىل طبقات العرص الطباشريي األعىل. حيث توضح  النطاق واملشبع 

والغري مشبع وسطح املياه الجويف الحايل. 

عام  ففي  األردن،  يف  الجوفية  للمياه  والفعيل  القائم  الوضع  عىل  التعرف  عىل  الرتكيز  تم  ثانيا 

واالرتفاعات  اإلحداثيات  تحديد  تم  كام  الجوفية  املياه  سطح  لرصد  برنامجني  تنفيذ  تم   ٢٠١7

التفاضيل  العاملي  املواقع  تحديد  نظام  استخدام  خالل  من  دقيق  بشكل  الرصد  ملحطات 

اصدار خارطة  البيانات يف  استخدام هذه  )Differential Global Positioning System( وتم 

سطح املياه الجوفية يف شهر ترشين األول من عام ٢٠١7 والتي شملت الطبقات املائية الجوفية 

الرئيسية يف األردن. مبقارنة خرائط مستوى سطح املياه الجوفية بالخرائط الرتكيبية للطبقات  املائية 

تم إنتاج عدة خرائط تبني عمق املياه الجوفية والسامكات املشبعة باملياه يف كل من هذه الطبقات.  

لها  ملا  املحصورة والغري محصورة  املناطق  الجوفية يف تحديد  املياه  تكمن أهمية خرائط اعامق 

من أثار اقتصادية يف تحديد كمية الطاقة الالزمة لضخ املياه الجوفية. يف املناطق الغري محصورة 

تبني خارطة سطح املياه الجوفية العمق املطلوب لحفر برئ يف هذه املنطقة. ولكن يف أنطقة املياه 

املائية  للطبقة  العلوي  السطح  األمتار من  أعىل مبئات  الجوفية  املياه  يكون سطح  قد  املحصورة 

الجوفية حيث من الرضوري عند القيام بحفر برئ يف تلك املناطق أن يصل عمق الحفر إىل أعىل 

الطبقة املائية الجوفية عىل األقل. خارطة سمك الطبقة املشبعة باملياه الجوفية تبني كم تبقى من 

املياه الجوفية يف الطبقة املائية حيث تكمن أهمية هذه الخارطة يف تحديد املناطق الواعدة لحفر 

أبار جديدة، باإلضافة اىل تقييم التكلفة التشغيلية لألبار وتقدير إمكانية تعميق األبار املوجودة. 

تم مقارنة نتائج الدراسة لعام ٢٠١7 مع نتائج الدراسة السابقة التي متت عام ١٩٩٥ حيث 

تم تحديد درجات اإلنخفاض الكبرية التي حصلت عىل منسوب سطح املياه الجوفية خالل ٢٢ 

عاما مام يستدعي أخذ اإلجراءات العاجلة للحفاظ عىل املياه الجوفية. 
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نظراً لشح موارد املياه الجوفية 
يف االردن، تعترب حامية هذه 

املصادر من امللوثات السطحية 
رضورية.

لتحسني القدرة عىل إدارة مصادر املياه الجوفية يف املستقبل يتوجب عىل صانعي القرار فهم 

املتغريات التي تؤثر عىل هذه املصادر لذا تم انشاء منوذج ريايض للمياه الجوفية عىل مستوى 

اململكة. يبني هذا النموذج التطورات الحاصلة عىل مصادر املياه الجوفية يف املايض ويستخدمها 

للتنبؤ بالتغريات التي قد تحصل مستقبالً ضمن سيناريوهات مختلفة كام يعطي هذا النموذج 

فكرة عامة عن كميات اإلستخراج الغري قانوين للمياه الجوفية. تم ربط النموذج الريايض مع 

منوذج نظام تقييم وتخطيط املياه )WEAP( حيث أمكن من خالل هذا الربط تقييم خيارات 

إدارة املصادر املائية ودعم عملية صنع القرار لإلدارة اإلسرتاتيجية للمياه. 

للقيام بتقييم شامل ملصادر املياه الجوفية كان البد من شمول الينابيع يف هذا التقييم خصوصاً 

بوجود عدد كبري من الينابيع يف االردن. قام فريق املعهد الفيدرايل األملاين لعلوم األرض واملصادر 

الحايل  الوضع  لتحديد  ميدانيتني  حملتني  بتنفيذ  والري  املياه  وزارة  وكوادر   )BGR( الطبيعية 

للينابيع التي مل يسجل لها اي قياسات للتدفق خالل السنتني املاضيتني. بينت نتائج العمل امليداين 

عدد الينابيع التي جفت كام بينت التغري الذي حصل عىل معدالت التدفق للينابيع التي ال زالت 

تعترب منتجة كنتيجة إلنخفاض مستوى سطح املياه الجوفية يف العديد من مناطق اململكة.

نظراً لشح مصادر املياه الجوفية يف االردن فإن حاميتها من امللوثات السطحية متثل رضورة ال ميكن 

تجاهلها. تم العمل عىل تحديد مناطق الحامية لعدد من املصادر املائية يف اململكة من خالل 

الطبيعية )BGR( وكان  الفيدرايل األملاين لعلوم األرض واملصادر  مشاريع سابقة نفذها املعهد 

الغرض منها  تأمني حامية افضل لهذه املصادر. ضمن هذه الدراسة تم إعداد خارطة حساسية 

للمياه الجوفية إللقاء الضوء عىل املناطق التي تكون فيها الطبقات املائية ذات حساسية عالية 

اإلعتامد  الخارطة تم  الطبقات. إلعداد هذه  لتوضع هذه  الطبيعية  الظروف  للملوثات بسبب 

أمكن  والتي  الجوفية  املياه  املائية و خرائط مستويات سطح  للطبقات  الرتكيبية  الخرائط  عىل 

من خاللها تقييم رسعة وصول امللوثات للمياه الجوفية مام بنّي املناطق ذات الحساسية العالية 

والتي يجب أخذها بعني اإلعتبار يف عملية التخطيط إلستعامالت األرايض من خالل تجنب إعطاء 

الرتاخيص للمنشأت الصناعية التي قد تلوث الطبقات املائية ضمن هذه املناطق. 

املائية  املصادر  وحامية  إلدارة  نتائجها  استخدام  اهمية  عىل  يؤكدون  الدراسة  لهذه  املؤلفني 

الشحيحة يف األردن بأفضل الطرق املمكنة.
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لتقييم وضع املياه الجوفية 
بشكل شامل البد من فهم 
بنيّة طبقات املياه الجوفية 

وتضاريسها.

تكمن  الجوفية،  املياه  طبقات  لبنيوية  الكامل  الفهم  من  البد  الجوفية  املياه  وضع  لتقييم 

اىل  باإلضافة  جوفية  مياه  وجود  احتاملية  تقدير  يف  سطحية  التحت  املعلومات  أهمية 

الجوفية  املياه  تراكيب  خارطة  تحديث  فإن  وبالتايل  جديدة،  أبار  حفر  تكاليف  تقدير 

املوارد  وضع  لتقييم  األولويات  أهم  من  كانت   )The structure contour maps )SCMs((

خارطة  عن  عبارة  هي   )SCMs( الجوفية  املياه  تراكيب  خارطة  األردن.  يف  املائية  الجوفية 

الجيولوجية  املعلومات  عىل  وتستند  الجيولوجية  التكاوين/الطبقات  إلرتفاعات  األبعاد  ثنائية 

خارطة  أول  إنتاج  تم  املتوفرة.  الرتكيبية  واملعلومات  الجيولوجية  واملقاطع  لألبار  املتوفرة 

اململكة لجنوب   ١٩٩٥ عام  يف  مرة  ألول  الوطني  الصعيد  عىل   )SCMs( الجوفية  املياه  تراكيب 

)Hobler et al., 1991( و شامل اململكة )Margane & Hobler, 1994(. منذ ذلك الوقت اىل األن 

تم حفر العديد من األبار وبالتايل توفر معلومات جديدة لتحديث الخارطة وتقدير عمق الحد السفيل 

لكافة الطبقات الهيدروجيولوجية وبناًء عىل ذلك تم استخدام مخرجات الخارطة لتقييم موارد املياه 

الجوفية )الفصل الثالث(، وخارطة حساسية املياه الجوفية )الفصل السابع(، باإلضافة اىل كل ذلك تم 

اعداد خرائط منفصلة تفصيلية لكل من الوحدات الهيدروجيولوجية )A3, A4 و A5/A6( ألول مرة. 

تراكيب  خارطة  لتحديث  وتحليلها  والهيدروجيولوجية  الجيولوجية  املعلومات  كافة  جمع  تم 

طبقات املياه الجوفية )SCMs( ورسم مقاطع تحت سطحية جديدة بناءا عىل املعطيات املحدثة. 

كان البد من التحقق من صحة ودقة كافة البيانات لعدم وجود نظام معمول به ملراقبة الجودة 

  )WIS( وملنع األخطاء يف إدخال البيانات الخاصة مبركز املعلومات املايئ الخاص بوزارة املياه والري

من أهم النقاط التي تم مراعاتها عدم دقة إحداثيات مواقع املصادر املائية وارتفاعاتها، باإلضافة 

إىل ذلك، غالبا ما تحتوي األبار املجاورة عىل معلومات جيولوجية مخالفة ملا هو موثق. لذلك تم 

استخدام مصادر بيانات أخرى من تقارير الحفر سواء من رشكات املياه ورشكات الحفر ورشكات 

التراكيب الهيدروجيولوجية ٢.
وتحديث خارطة التراكيب 

الهيدروجيولوجية  
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A7/B2 شكل ٢: الخارطة الكنتورية للخزان املايئ الجويف
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يتألف نظام طبقات الحجر 

الرميل العميق من عدة تكاوين 

جيولوجية وهي: تكوين رم، 

تكوين الخريم، تكوين الزرقاء 

وتكوين الكرنب.

التنقيب عن الرثوات املعدنية مثل الصخر الزيتي واليورانيوم حيث تحوي عىل توثيق تفصييل 

جيد باإلضافة إحتوائها عىل سجالت جيوفيزيائية تسمح بالتحقق من الوصف الجيولوجي.  

ملخص ملعلومات الوحدات الهيدروجيولوجية بالرتتيب من األقدم اىل األحدث: 

يتكون نظام طبقات الحجر الرميل العميق من مجموعة تكاوين جيولوجية تشمل: تكوين   •

رم، خريم، الزرقاء، الكرنب. يشكل تكوين رم طبقة مائية ذات مسامية عالية متتد بشكل 

متواصل يف جميع أنحاء اململكة واتجاه ميالن هذه الطبقة نحو البحر امليت اإلسم الشائع 

لهذا املجموعة خزان الدييس الرميل. أما الكرنب فهو يعلو خزان رم/الدييس تزداد سامكة 

 )Barthelemy et al., 2010( الرشقي  للشامل  باألتجاه  اململكة  غرب  يف  الكرنب  طبقة 

لتشكل جميعها طبقة مائية جوفية أساسية )Margane et al., 2002(. يف بعض املناطق. يف 

رشق اململكة تتوضع مجموعة خريم )من العرص السيلوري( بني طبقتي الكرنب والدييس 

البريمي  عمر  من  الصخرية  الطبقات  أما  املنخفضة.  بالنفاذية  الطبقة  وتتميز هذه  الذي 

للرتيايس تشكل خزانات جوفية ثانوية متصلة هيدروليكيا مع طبقة الكرنب الرملية.  

يرمز  والتي  األعىل  الكريتايس  العرص  تعترب مجموعة عجلون من  اململكة،  عىل مستوى   •

و   A1/A2 تعترب  ذلك  من  الرغم  وعىل   )Aquitard( كتيمة  طبقات   A1/A6 ب  لها 

A4طبقات مائية )aquifer( ومهمة لتزويد املياه خاصة يف املواقع التي يعلوها الطبقات 

املائية A7/B2 التي اصبحت تقريبا جافة. من املهم ايضا توضيح انه من الصعب متييز 

التي تقع جنوب  التالية A3, A4 و A5/A6 يف املناطق  الطبقات  الفاصلة بني  الحدود 

ترتاوح   )A1/A2( الجريي  ناعور  تكوين  بخصوص  أما   .)١ رقم  )الشكل  سواقة  صدع 

م   25 و  املوجب  وادي  يف  مرت   ١٥٠ يقارب  ما  إىل  الشامل  يف  م   300 بني  ما  سامكته 

 .)١ )الشكل  الجنوب  يف  النقب  رأس  منطقة  يف  الصخري  املنحدر  منطقة  يف  فقط  مرت 

بشكل عام متيل الطبقات الصخرية A1/A2 وما يعلوها بشكل بسيط إىل اتجاه الرشق 

امليت البحر  صدع  عىل  بالحركة  املرتبطة  التكتونية  والحركات  للرفع  تعرضها  بسبب 

الفحيص ذو  يبلغ معدل سامكة تكوين   .)the Dead Sea Rift graben shoulders(      

الطبقات الكتيمة )The A3 Aquitard( ما يقارب ٥٠ مرتاً وتقل سامكته باإلتجاه نحو 

السفىل من  املنطقة  منها  أماكن  التكوين يف عدة  إيجاد طبقات هذا  الجنوب ال ميكن 

نهر الزرقاء وايضا حوض البقعة شامل غرب عامن وإىل الرشق من صدع الُفلق )الشكل 

الصخرية  الطبقات  بني  الحدود  متييز  ميكن  ال  السواقة  صدع  جنوب  منطقة  يف    .)١
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شكل 3: الخارطة الكنتورية لطبقة البازلت املائية
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يعترب تكوين املوقر )B3( اهم 

الطبقات الكتيمة يف االردن.

للتكاوين الجيولوجية A3, A4 و A5/A6 لذا يتم رسمها بالخرائط الجيولوجية كوحدة 

واحدة. أما بخصوص تكوين الحمر )A4( فهو يعترب طبقة مائية جيدة )Aquifer( يشابه 

انه يعتربالخزان الجويف الرئييس لترصيف العديد  بسامكته تكوين )A3( وما مييزه ايضاً 

من الينابيع يف األردن حيث انه متصل هيدروليكياً مع الخزان الجويف A1/A2 الذي يدنوه 

 )karstification( والتكهفات  الصدوع  يعلوه من خالل  الذي   A7/B2 الجويف والخزان 

.)٢٠١٥  ,.Brückner et al  ;٢٠٠٩  ,.Margane et al  ;٢٠٠٤  ,Subah & Hobler(     

A7/B2 و  A4 الجويف الخزان  بني  يفصل   )A5/A6 aquitard( الكتيم  تكوين شعيب       

التكهفات كرثة  بسبب  بينهم  موجود  غري  بأنه  األدلة  وجود  من  بالرغم    

 )٢٠١٥ ,.karstification( )Brückner et al(       

للعرص  تعود  أساسية  جيولوحية  تكاوين  ثالث  من  يتكون   A7/B2 الجويف  املايئ  الخزان   •

الكريتايس األعىل ضمن مجموعة عجلون )تكوين وادي السري( ومجموعة البلقاء )تكوين أم 

غدران، وتكوين عامن الحسا(. تتواجد معظم األبار التي تخرتق الطبقة املائية A7/B2 يف عامن 

واملفرق وعجلون )الشكل ١(. تتزايد سامكة هذه الطبقة باإلتجاه نحو قاع الرسحان )الشكل ٢( 

حيث تصل سامكتها اىل ٢٢٠٠ مرت.متيل الطبقات الصخرية لهذه الوحدة بشكل عام نحو وادي 

الرسحان رشقاً باإلتجاه املعاكس لقبة عجلون الواقعة يف شامل اململكة )الشكل ١(. 

الزيتي  الصخر  خامات  إحتياطيات  معظم  عىل  تحتوي  والتي  املوقر(  )تكوين   B3 طبقة   •

العضوية املادة  من  عالية  نسبة  عىل  يحتوي  حيث  التكوين  من  السفيل  الجزء  يف  خاصة 

العازلة Aquitard يف  املائية  الطبقات  أيضا من اهم       )Ziegler( )bitumen, ٢٠٠١(، ويعد 

األردن وتعترب الخريطة الرتكيبية التي تم إعدادها لهذا التكوين ذات دقة جيدة بسبب توافر 

معلومات الحفر حيث ان معظم األبار يف األردن قد تم حفرها لتصل اىل طبقة )A7/B2( التي 

تتوضع اسفل هذا التكوين مام يعني انه تم اخرتاقه بالكامل مام وفر كم كبري من املعلومات. 

بالرغم من  الشاللة B5 يشكالن طبقة مائية واحدة متصلة  الرجام B4 ووداي  أم  تكويني   •

تواجد بعض التوضعات للامرل الطيني العازل بتكوين أم الرجام ليشكل طبقة عازلة يف بعض 

املناطق )Margane & Hobler, ١٩٩٤(. معدل سامكة B4/B5 تقريبا ٢٣٠ مرت أقىص سامكة 

له يف منطقة حوض الرسحان حيث تصل سامكة الطبقة هناك اىل ٩7٠ مرتاً مبا يشمل سمك 

طبقة الرسوبيات الحديثة )alluvium( التي تعلوه. 

 .Arabic Volcanic Province من  جزء  تعترب  والرباعي(  الثاليث  )العرص  البازلتية  الشام  حرات   •

يف  يقع  الذي  الدروز  جبل  منطقة  يف  مرت   ١٥٠٠ اىل  البازلتية  الصخور  سامكة  تصل 

الطبقة  هذه  سامكة  تتناقص  البحر.  سطح  فوق  مرت   ١8٠٣ ارتفاعه  يبلغ  والذي  سوريا 
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شكل 4: الوحدات الهيدروجيولوجية املبسطة يف األردن مع إشارة إىل 

نقاط املقاطع العرضية
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شكل 5: املقطع العريض C-C’-C”من غور 

األردن إىل الجنوب الرشقي

تقريباً   مرت   ٥٠٠ اىل  للبازلت  سامكة  اقىص  تصل  األردن  يف  الجنوب.  نحو  باإلتجاه  تدريجيا 

     )Margane et al. ٢٠٠٢( كام هو موضح يف الشكل رقم ٣. جبال الجبيل تعترب هي منطقة 

التغذية الرئيسية لطبقة املياه الجوفية البازلتية حيث أن تدفق املياه الجوفية شديد التباين 

مرت  ٢٥ اىل  مرت   ٣ من  بسامكة   lava flows الربكانية  الحمم  بني  أعىل  أفقية  موصلية  مع 

       )BGR/ESCWA, ١٩٩٦( التي تحوي طبقات املياه الجوفية املحلية. هناك ترابط هيدرولييك 

بني طبقات البازلت والطبقات الصخرية التي أسفلها من خالل الصدوع والتشققات التي تتيح 

عملية الرشح اىل األسفل. تتواجد العديد من حقول األبار الهامة التي تزود مدينة عامن باملياه 

.)٢٠٠7 ,.Borgstedt et al( يف طبقة البازلت مثل حقل أبار العاقب وحقل أبار الكورودور

التحت  الجديدة  العرضية  املقاطع  تم رسم  املعدلة  الرقمية   )SCMs( الرتكيبية للخرائط  استناداً 

سطحية مبقياس رسم أفقي ١:٣٢٢٠٠٠ ومقياس رسم عامودي ١:٢٥ كام هو موضح بالشكل رقم ٤.

والصدوع  الجوفية  املياه  طبقات  من  فقط  العلوي  الجزء  عرض  يتم  البيانات،  فجوات  بسبب 

الرئيسية )الشكل ٥(. يشار إىل املنخفضات ومناطق اإلنبعاجات يف SCMs ، والتي قد تكون نتيجة 

الحركات التكتونية؛ ومع ذلك، مل يتم رسم الصدوع و ميكن العثور عىل املقاطع العرضية األخرى يف 

التقرير الرئييس »تقييم موارد املياه الجوفية يف األردن لعام ٢٠١7.
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 l   23تقييم موارد المياه الجوفية

تعترب طبقة عامن-وادي السري 
املائية )A7/B2( من أهم 

طبقات املياه الجوفية يف االردن.

لعلوم األرض واملصادر  األملاين  الفيدرايل  املعهد  قام  التحت سطحية  املعلومات  بعد تحديث 

املياه  ملصادر  الحايل  الوضع  لتقييم  والري  املياه  لوزارة  الدعم  بتقديم   )BGR( الطبيعية 

املصادر  هذه  عىل  الحاصلة  التغريات  تقييم  تم  ذلك،  اىل  باإلضافة  االردن  يف  الجوفية 

التسعينيات  فرتة  خالل  إعدادها  تم  والتي  املياه  ملصادر  الشاملة  الدراسة  عىل  باإلعتامد 

 .)SCMs( املائية  للطبقات  الرتكيبية  الخرائط  اإلعتامد عىل  تم  كام  اساسياً  مرجعاً  بإعتبارها 

السري عامن-وادي  طبقة  يف  الجوفية  املياه  سطح  ملستوى  الكنتورية  الخارطة  كانت 

)A7/B2( من أهم مخرجات هذه الدراسة باإلضافة اىل إعداد الخرائط الكنتورية ملستويات 

سطح املياه الجوفية يف طبقات A1/A2 و A4 املائية ألول مرة وتحديث الخارطة الكنتورية 

إعداد  تم  بعد  فيام  العميق.  الرميل  الحجر  طبقات  نظام  يف  الجوفية  املياه  سطح  ملستوى 

الجوفية وخرائط  املياه  الرئيسية مثل خرائط أعامق  الخرائط  خرائط موضوعية مشتقة من 

الفرق يف  تبني  إعداد خارطة  تم  املختلفة كام  املائية  الطبقات  باملياه يف  املشبعة  السامكات 

تم تضمني جميع هذه  التسعينيات وعام ٢٠١7 وقد  الجوفية بني فرتة  املياه  مستوى سطح 

الخرائط كملحقات للتقرير الرئييس للدراسة »تقييم مصادر املياه الجوفية يف األردن )٢٠١7(«. 

للقيام بإعداد الخرائط الكنتورية ملستويات سطح املياه الجوفية، تم العمل عىل جمع البيانات 

التاريخية ومتثيلها بيانياً كام تم العمل عىل التأكد من صحة البيانات ومن ثم تصنيفها بناًء عىل 

دقتها ومصادر الحصول عليها. إضافًة اىل ذلك، تم القيام بعمل ميداين مكثف لجمع بيانات 

ملستويات سطح املياه الجوفية يف أبار املراقبة وأبار اإلنتاج الغري عاملة كام تم قياس إحداثيات 

املواقع لألبار والينابيع وارتفاعاتها بشكل دقيق بغرض إستخدامها يف إعداد خرائط مستويات 

سطح املياه الجوفية.

تقييم مصادر المياه الجوفية  3.
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تضاعفت املساحات الجافة من 

الطبقة املائية يف مناطق شامل 

اململكة مبقدار ٣ اضعاف منذ 

عام ١٩٩٥.

A7/B2 3.1. طبقة عمان-وادي السير المائية

األردن. يوضح  الجوفية يف  املياه  أهم طبقات  الجوفية A7/B2 هي واحدة من  املياه  طبقة 

 .٢٠١7 عام  يف  الطبقة  لهذه  الجوفية  املياه  سطح  ملستوى  الكنتورية  الخريطة   )٦ )الشكل 

بوضوح  تظهر  تعد  مل  الطبقة  هذه  ضمن  الجوفية  املياه  حركة  إتجاهات  أن  الخارطة  تبني 

الجوفية  املياه  سطح  مستوى  انخفاض  يالحظ  حيث  اململكة،  شامل  مناطق  يف  خاصًة 

التي  الجوفية  املياه  جريان  اتجاهات  مقارنة  تشري  كبري.  بشكل  املفرق  شامل  مناطق  يف 

قد  الجوفية  املياه  جريان  إتجاهات  أن  إىل   ٢٠١7 عام  و  التسعينيات  فرتة  يف  تسجيلها  تم 

معكوًسا.  واألزرق  املفرق  بني  الجوفية  املياه  جريان  إتجاه  أصبح  حيث  كبري.  بشكل  تغريت 

التسعينيات، كانت املياه الجوفية تتحرك ضمن هذه الطبقة من جبل العرب يف  خالل فرتة 

اتجاه  تحول  بينام يف عام ٢٠١7  األزرق جنوباً،  لواحة  الداخيل  الحوض  باتجاه  سوريا شامالً 

اإلقليمي اإلنخفاض  مخروط  باتجاه  حالياً  تتدفق  حيث  الغرب  إىل  الجوفية  املياه  حركة 

)the regional depression cone( يف املفرق.

تُظهر خريطة السامكة املشبعة، املشتقة من الخارطة الكنتورية ملستوى سطح املياه الجوفية، 

أن طبقة املياه الجوفية A7/B2 جافة جزئيًا ، خاصة يف مناطق التكشف بالقرب من املنحدرات 

الواقعة عىل جانب وادي األردن.تشري خريطة اختالف مستوى املياه الجوفية من التسعينيات 

إىل عام ٢٠١7 إىل أن االنخفاض عىل مدى العرشين عاًما املاضية مرتفع للغاية. بشكل عام، 

النقص يف السمك املشبع بني ٢٠ و ٥٠ مرتا )الشكل 7(. عىل املستوى املحيل، وصل  يرتاوح 

الهبوط إىل ما يزيد عن ١٠٠ مرت يف بعض املناطق كام هو الحال يف مناطق رشق البرتاء وجنوب 

عامن وشامل املفرق. يف املناطق التي ال تزال فيها طبقة املياه الجوفية يف ظروف محصورة 

)غرب وادي العرب وجنوب وادي الريموك(، انخفض سطح املياه الجوفية بأكرث من ١٥٠ مرتًا.

يف عام ١٩٩٥ تم رسم خرائط للمناطق غري املشبعة باملياه الجوفية لغرب املفرق، ولكن هذه 

الطبقات املشبعة  الغرب منذ ذلك الحني. يبدو أن سمك  املناطق توسعت بشكل كبري نحو 

باملياه الجوفية التي تزيد عن ٣٠٠ مرت موجودة فقط يف أجزاء صغرية يف األردن  مثل الجزء 

النظر  ينبغي   ، ذلك  ومع  سلوان.  صدع  وجنوب  الُفلق  صدع  رشق  إربد،  ملحافظة  الشاميل 

بعناية يف استغالل املياه الجوفية يف هذه املناطق ألن عمق الحد السفيل لطبقة املياه الجوفية

A7/B2 يزيد عن ٢٥٠٠ مرت تحت سطح األرض.
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 ،A7/B2 شكل 6: الخارطة الكنتورية ملستوى املياه الجوفية لطبقة
ترشين األول 2017
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شكل 7: الفرق يف مستويات سطح املياه الجوفية يف الطبقة املائية 
A7/B2 بني عامي 1995 و 2017
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تم إعداد أول خرائط كنتورية 

لسطح املياه الجوفية يف 

.A1/A2 و A4 الطبقات املائية

تتوضع الطبقات املائية A4 و 
A1/A2 عىل عمق كبري جداً.

األردن، تم  الجوفية A7/B2 مشبعة خاصة يف شامل  املياه  فيها طبقة  تعد  التي مل  املناطق  يف 

تعميق اآلبار يف طبقات املياه الجوفية األعمق A4 أو A1/A2، مام يعزز األهمية املحلية لهذه 

الطبقات. لهذا السبب، أنتجت BGR و MWI أول خريطة كنتورية ملستوى سطح املياه الجوفية 

يف الطبقات املائية A1/A2 و A4 والتي تبني وضع املياه الجوفية يف تلك الطبقات يف عام ٢٠١7.

3.2. طبقات A1/A2 و A4 المائية

تشري الخريطة الكنتورية ملستوى سطح املياه الجوفية يف الطبقات املائية A1/A2 و A4 )الشكل 

8( إىل ان تغذية املياه الجوفية ترتكز يف املناطق التي تتكشف فيها صخور هذه الطبقات يف 

االردن  وادي  باتجاه  املناطق  تلك  من  رئييس  بشكل  الجوفية  املياه  تتحرك  ثم  اململكة  شامل 

والشامل والرشق. تحدث  التغذية الجوفية أيًضا يف جبل العرب يف سوريا وتتدفق إىل اململكة 

باتجاه الجنوب / الجنوب الغريب. تنخفض كثافة البيانات بشكل كبري إىل الجنوب، ولكن يفرتض 

أن اتجاه جريان املياه الجوفية يكون باتجاه الرشق يف املناطق املحيطة بالكرك .

أن طبقات  يبدو   ،)the saturated thickness map( املشبعة السامكة  استناًدا إىل خريطة 

املياه الجوفية A4 و A1/A2 مل تعد مشبعة، خاصة يف التكشفات بالقرب من املنحدرات شامل 

األردن، عىل الرغم من الحاجة إىل التحقق من خالل القياسات. السامكة املشبعة جنوب صدع 

سواقة تعكس بشكل رئييس سمك طبقة املياه الجوفية A1/A6 يف ظروف محصورة ترتاوح 

قابلة لالستخدام  السامكة  تعترب كل  ، ال  قيمتها بني ٢٠٠ مرت وأكرث من ٤٠٠ مرت. ومع ذلك 

اقتصاديًا ألنها تحتوي يف ما بينها عىل طبقات أقل نفاذية. معظم املناطق املشبعة شامل صدع 

سواقة تتواجد تحت ظروف محصورة. يف املناطق املجاورة لعامن ترتاوح السامكات املشبعة 

املائية A1/A2 و  الطبقات  القيم السامكات املشبعة يف  بني ١٠٠ مرت و ٣٠٠ مرتومتثل هذه 

A4 حيث انها ال تشمل سمك الطبقات الكتيمة A3 و A5/A6. ومع ذلك، املنطقة بني املفرق 

وإربد لها سمك مشبع من ٣٠٠ مرت إىل ٤٠٠ مرت وأكرث. ومع ذلك، يف املنطقة ما بني املفرق 

A1/ واربد ترتاوح السامكة املشبعة ما بني ٣٠٠ و ٤٠٠ مرتاً ورمبا تزيد عن ذلك ولكن طبقات

يزيد عمقها عن ٤٠٠ مرت وبالتايل  املناطق حيث  تلك  A2 و A4 تتوضع عىل عمق كبري يف 

فإن استغالل املياه الجوفية يف هذه الطبقات غري مجدي اقتصادياٌ. سيزيد االستخراج املستمر 

لطبقة املياه الجوفية A7/B2 من استغالل طبقات املياه الجوفية A1/A2 و A4، خاصة يف 

املناطق التي استنفد فيها بالفعل.

+400m
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شكل 8: الخطوط الكنتورية ملستوى املياه الجوفية ملجموعة طبقات 
A1/A6، ترشين األول 2017
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بلغ الهبوط يف مستويات سطح 

املياه الجوفية خالل الفرتة ما 

بني تسعينيات القرن املايض 

وعام ٢٠١7 ما يقارب ٢٥ مرتاً 

يف معظم اقاليم اململكة ولكن 

هذا الهبوط كان اكرب يف املناطق 

التي تتواجد فيها حقول االبار.

3.3. نظام طبقات الحجر الرملي العميق

خزاناً  العميق  الرميل  الحجر  طبقات  نظام  يعد   ،A7/B2 الجوفية  املياه  طبقة  إىل  باإلضافة 

رئيسياً آخر يحتوي عىل مياه جوفية أحفورية، وتعد الطبقات املائية لهذا الخزان ذات اهمية 

 / الجوفية رم  املياه  الخصوص، تعترب طبقات  اململكة. عىل وجه  املايئ يف  للتزويد  كبرية جداً 

الوسطى والجنوبية من األردن، تعترب هذه  الدييس والكرنب ذات أهمية محلية. يف األجزاء 

تفصل  عاّمن،  واحدة. حول  هيدروليكية  وحدة   Ram / Disi و   Kurnub الثالث  الطبقات 

طبقات مجموعة الزرقاء الطبقات املائية رم / الدييس والكرنب، والتي ميكن متييزها بوجود 

فرق يبلغ أكرث من ١٠٠ مرت يف مستوى سطح املياه يف هذه الطبقات. بسبب التوزيع الجغرايف 

املحدود لنقاط جمع البيانات لهذه الطبقات قي اململكة فإنه ال ميكن متثيل جميع أجزاء طبقة 

املياه الجوفية. يف جنوب األردن، تتدفق املياه الجوفية من اململكة العربية السعودية باتجاه 

الشامل الرشقي، وتتحول إىل الشامل الغريب حول جرف رأس النقب وتستمر بالحركة حتى تبلغ 

منطقة البحر امليت )الشكل ٩(. يف أقىص الجنوب الرشقي، تتحرك املياه الجوفية من اململكة 

العربية السعودية نحو الشامل الغريب. تشكل املناطق املحيطة بالسلط وعجلون التي تتكشف 

فيها صخور طبقة الكرنب منطقة إعادة التغذية لهذه الطبقة. إنطالقاً من تلك املنطقة تتحرك 

املياه الجوفية يف جميع اإلتجاهات ولكنها تتحرك بشكل رئييس نحو وادي األردن.

منذ عام ٢٠١٣، كان لحقل أبار الدييس يف جنوب األردن تأثرياً كبرياً عىل إمدادات املياه عىل 

مستوى اململكة مبساهمة تبلغ حوايل ١٠٠ مليون مرت مكعب سنويًا. يشار إىل آثار حقل أبار 

الدييس يف خريطة فرق   / الجوفية يف رم  املياه  الجوفية يف طبقة  املياه  الدييس عىل ظروف 

مستوى املياه الجوفية بني التسعينات و ٢٠١7 حيث بلغ الهبوط اإلجاميل يف مستوى سطح 

املياه الجوفية يف املنطقة أقل من ٢٥ مرتًا ولكن الهبوط بلغ درجًة أعىل يف منطقة حقالألبار. 

3.4. طبقات البازلت و B4/B5 المائية

إن طبقات املياه الجوفية البازلتية و B4/B5 ذات أهمية إقليمية فقط يف املنطقة املحيطة باألزرق. 

يكّون حقل ابار األوسا الواقع شامل غرب األزرق مخروطًا من االنخفاض يؤثر عىل إتجاه حركة املياه 

الجوفية نظراً ألن مستويات سطح املياه الجوفية يف الطبقة املائية A7/B2 تشبه تلك املوجودة يف 

طبقات B4/B5 والبازلت فإنه من املفرتض أن تكون هذه الطبقات متصلة هيدروليكياً.
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شكل ٩: خطوط تساوي مستوى املياه الجوفية لنظام طبقة املياه 
الجوفية العميقة من الحجر الرميل وخزان الكرنب، ترشين األول 2017
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 l   33تقييم الينابيع

الواردة أعاله إىل أن موارد املياه الجوفية املتاحة محدودة للغاية يف  تشري جميع املعلومات 

األردن مام يجعل االستخدام السليم ملوارد املياه السطحية املتاحة أكرث أهمية. من أجل اإلدارة 

املتكاملة ملصادر املياه، يجب أخذ الينابيع بعني اإلعتبار خاصًة بوجود عدد كبري من الينابيع 

يف مناطق املرتفعات يف اململكة.

تم تسجيل ما مجموعه 8٦١ نبعاً يف نظام املعلومات املايئ )WIS( الخاص بوزارة املياه والري 

هذه  من  لكثري  حديثة  بيانات  وجود  عدم  من  الرغم  عىل  الجوفية  املياه  طبقات  ملختلف 

الينابيع. من خالل العمل عىل هذه الدراسة تم القيام بتقييم للينابيع عىل مستوى اململكة 

لتحديد وضعها الحايل. أوضحت النتائج أن هناك ٣٦١ نبع دائم و ٢٣ نبع موسمي و ١٩٥ نبعة 

جافة. خصائص الجريان ل ١٢ نبعة إضافية غري معروفة ألنه كان من الصعب الوصول لهذه 

الينابيع يف امليدان. إن عدد الينابع الجافة يتزايد سنوياً بشكل عام منذ عام ١٩87، ولكن عدًدا 

كبريًا من هذه الينابيع كانت جافة يف ١٩88 و ١٩٩٥ و ١٩٩٩ و ٢٠١٤، مام أثر عىل التزويد 

العام للمياه حيث بلغت الينابيع املستخدمة كمصادر لتزويد مياه الرشب يف اململكة خالل 

عام ٢٠١7/٢٠١٦ ما مقداره ٢٣ نبعاً فقط. ال ميكن استخدام العديد من الينابيع املنتجة بسبب 

التلوث البكتريي. ولذلك يتم العمل عىل معالجة مياه عدد من الينابيع الهامة للتخلص من 

امللوثات.

تقييم الينابيع  4.

 86١
هو عدد الينابيع املسجلة

631 ينابيع دامئة التدفق

195 ينابيع جافة
23   ينابيع متقطعة التدفق

12    حالتها غري معروفة
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 l   35تقييم الينابيع

كان الحد األقىص لترصيف الينابيع السنوية ٢٤٩ مليون مرت مكعب/سنة يف أوائل السبعينيات، 

وانخفض الترصيف بإستمرار منذ ذلك الوقت بإستثناء خالل أوائل التسعينات، عندما لوحظت 

إىل  مرت مكعب/سنة  مليون  بأكرث من ١١٥  الينابيع  إجاميل ترصيف  انخفض  مفاجئة.  زيادة 

١٣٦ مليون مرت مكعب/سنة يف بدايات العام ٢٠١٠. من خالل العمل عىل هذه الدراسة تبني 

أن الينابيع التي تنبع من طبقة مائية واحدة تتشابه يف توجهات كميات الترصيف من حيث 

تزايدها أو تناقصها.

شكل ١٠: متوسط الترصيف للينابيع لكل 
طبقة مياه جوفية )مليون مرت مكعب/سنة(
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 l   37النموذج الرياضي للمياه الجوفية في األردن

توضح التحليالت الواردة أعاله يف الفصول السابقة التطور التاريخي ملوارد املياه الجوفية حتى 

عام ٢٠١7. والتي تشكل بدورها أداة مهمة لتحديد أشكال ادارة مصادر املياه يف املستقبل 

ولكن بالرغم من ذلك يحتاج صناع القرار أيضاً ملعرفة مدى تأثري الظروف والعوامل املختلفة 

التي ميكن أن تحدث مستقبالً عىل املصادر املائية. 

املياه  يبني وضع  اململكة  الجوفية عىل مستوى  للمياه  إنشاء منوذج ريايض  تم  الغرض،  ولهذا 

الجوفية يف املايض ويتنبأ بناًء عليها بالتغريات التي قد تحدث يف املستقبل عىل مصادر املياه 

الجوفية يف ظل ظروف مختلفة. كام ميكن ربط هذا النموذج مع منوذج WEAP والذي ميكن 

من خالله تقييم جميع الخيارات من أجل التخطيط األفضل واملتكامل إلدارة املصادر املائية من 

قبل صناع القرار. يتألف منوذج املياه الجوفية من جميع الوحدات الهيدروجيولوجية الرئيسية 

ابتداًء من طبقة رم/الدييس )طبقة الحجر الرميل املائية العميقة( وصوالً اىل طبقة الرسوبيات 

الحديثة )alluvium( يف وادي األردن. يعتمد النموذج عىل النامذج الرياضية التي تم إعدادها 

سابقاً من قبل BRGM )٢٠١٠( و Margane et al. )٢٠٠٢(، كام هو مبني يف الشكل ١١.

آثار  لتقييم  ذاتها  بحد  قامئة  كأداة  الجوفية  املياه  لحركة  الرقمي  النموذج  تطبيق  ميكن 

اسرتاتيجيات اإلدارة عىل موارد املياه الجوفية، مثل التنبؤ بآثار: 

•     االنخفاض يف مستويات املياه الجوفية يف حقول اآلبار املوجودة.

•     إستخراج املياه الجوفية بشكل غري محسوب كمياً خالل الوقت الحايل او يف املستقبل.

•     التقليل من استخدام املياه يف مختلف القطاعات و / أو املواقع.

تم معايرة النموذج لظروف الحالة املستقرة والتحقق من صحته يف ظل ظروف مغايرة أخرى 

باستخدام نتائج تقييم املياه الجوفية. توفر معايرة الحالة املستقرة نتائج يف ظل ظروف ما قبل 

حدوث التغريات. تتوافق مستويات سطح املياه الجوفية واتجاه حركتها التي تم الحصول عليها 

النموذج الرياضي للمياه الجوفية 5.
في األردن  

تم العمل عىل إعداد منوذج 

ريايض لحركة املياه الجوفية عىل 

مستوى اململكة. يساعد هذا 

النموذج عىل التنبؤ بالتغريات 

التي قد تطرأ عىل املياه الجوفية 

مستقبالً تحت الظروف املختلفة.
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شكل ١١: منوذج ثاليث األبعاد لطبقات املياه الجوفية يف االردن
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من هذا النموذج للطبقات املياه الجوفية األكرث استخداًما )A7/B2 و Ram / Disi( مع نتائج 

.)٢٠٠٥( MWI و )٢٠١٠( BRGM

بناًء  الحالة املستقرة  التي تم معايرة  املياه الجوفية والظروف  تم استخدام مستويات سطح 

عليها كظروف معيارية لبناء النموذج األويل الذي يحايك الفرتة ما بني ١٩٦٠-٢٠١7. تشتمل 

املياه  وتغذية  امليت،  البحر  مياه  مستوى  عىل  النموذج  هذا  يف  إدراجها  تم  التي  البيانات 

الجوفية، ومعدالت الضخ ألكرث من ٥٠٠٠ برئ استخراج متوفرة يف نظام املعلومات املايئ. تم 

التحقق من نتائج املحاكاة باستخدام مستويات املياه الجوفية التاريخية التي تم قياسها فعلياً 

يف آبار املراقبة املختارة ومعدل ترصيف ينابيع األزرق والخرائط الكنتورية ملستويات سطح 

املياه الجوفية التي تم إعدادها ضمن هذه الدراسة.

من  قريبة  الريايض  النموذج  خالل  من  املحسوبة  الجوفية  املياه  سطح  مستويات  كانت 

 A7/B2 يف طبقة AL3384 املستويات املقاسة فعلياً بشكل عام كام هو الحال يف برئ املراقبة

املائية )الشكل ١٢/ يسار( بينام فشل النموذج يف حساب مستوى مقارب لسطح املاء الفعيل 

يف ابار اخرى مثل برئ AL3361 يف طبفة البازلت )الشكل ١٢/ميني( ويعود السبب يف ذلك اىل 

الهبوط املستمر يف مستوى سطح املاء منذ عام ٢٠٠٠ بسبب زيادة معدالت اإلستخراج والتي 

 .)WIS( مل يتم تسجيلها يف نظام املعلومات املايئ

شكل ١٢: مستوى سطح املياه الجوفية 
املحسوب واملقاس يف ابار املراقبة املختارة: 

A7/B2 اىل اليسار و طبقة البازلت اىل اليمني.
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شكل ١4: الهبوط املحسوب يف مستوى سطح املياه الجوفية يف طبقة
A7/B2 املائية للفرتة مابني عامي 2017 و 2050 حسب السيناريو رقم 1.
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إدارية  تدابري  ظل  يف  املستقبل  يف  سيحدث  ما  فهم  دامئًا  املهم  من  القرار،  لصناع  بالنسبة 

مختلفة. بعد التحقق من املعايري املختلفة، تم استخدام النموذج للتنبؤ مبقدار اإلنخفاض يف 

سطح املياه الجوفية للفرتة ٢٠٠٠-٢٠٥٠ يف ظل ظروف إفرتاضية  مختلفة. وبناًء عىل ذلك تم 

أخذ الخيارين التاليني بعني اإلعتبار مبا يخص إستخراج املياه الجوفية:

السيناريواألسايس: إعتامد نظام املعلومات املايئ )WIS( كمصدر ملعلومات كميات املياه   .١

املستخرجة للتزويد املنزيل والصناعي واعتامد منوذج WEAP كمصدر ملعلومات املياه 

التي يتم استخراجها لألغراض الزراعية حيث يقوم هذا النموذج عىل املناطق املروية التي 

تم تحديدها لعامي ٢٠١٥ و ٢٠١7 بناًء عىل بيانات اإلستشعار عن بعد )البكري، ٢٠١٦(.

كمصدر   )WIS( املايئ  املعلومات  نظام  إعتامد  الجوفية:  املياه  قانون  إنفاذ  سيناريو   .٢

تستند  حيث  والصناعية  املنزلية  لألغراض  الجوفية  املياه  إستخراج  كميات  ملعلومات 

كميات اإلستخراج اىل معدالت الضخ الحالية املوثقة يف هذا النظام.

اللون الربتقايل( حقق تطابق أكرب من  يوضح الشكل ١٣ أن السيناريو األول )الخطوط ذات 

السيناريو الثاين )الخطوط الزرقاء( للبيانات املسجلة خالل العام ٢٠١7.

شكل ١3: مستويات  املياه الجوفية املحسوبة 
من خالل النموذج الريايض مقارنة بالقيم 
التي تم قياسها فعلياً يف محطات مراقبة 
مختارة يف الطبقة املائية A7/B2 تشمل 

نتائج السيناريو األول )الخطوط الربتقالية( 
والسيناريو الثاين )الخطوط الزرقاء(
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شكل ١5: الهبوط املحسوب يف مستوى سطح املياه الجوفية يف طبقة 
A7/B2 املائية للفرتة مابني عامي 2017 و 2050 حسب السيناريو رقم 2.
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يظهر السيناريو األول تطابقاً اكرب بني القيم املحسوبة والقيم التي تم قياسها فعلياً من 

السيناريو الثاين بشكل عام يف الطبقة املائية A7/B2 خاصًة يف أبار املراقبة القريبة من 

مناطق الّري. للفرتة ٢٠١7-٢٠5٠، يتنبأ النموذج مبوجب السيناريو ١ بحصول هبوط يف 

الحد  )الشكل ١4(. ومع ذلك، فإن  الجوفية قد يصل إىل ١٠٠ مرت  املياه  مستوى سطح 

األقىص للهبوط املتوقع للفرتة نفسها مبوجب السيناريو ٢ يصل إىل تقريًبا 65 م )الشكل 

١5( ويظهر يف الحالتني أن املناطق الرئيسية التي تتسم بهبوط كبري يف مستوى املياه هي 

وادي العرب، الرمثا / املفرق، شامل رشق عامن، رشق مادبا ورشق الشوبك والجفر.

يؤثر انخفاض مستويات املياه الجوفية عىل إستدامة مصادرها وتكاليف الحصول عليها من 

املتاحة بسبب جفاف األبار يف حني تزداد تكاليف ضخها  خالل الضخ حيث تقل املصادر 

بسبب الزيادة يف أعامق املضخات يف االبار املنتجة مام يؤدي اىل زيادة يف استهالك الطاقة 

الكهربائية الالزمة لضخ املياه الجوفية اىل السطح كام أن الحاجة اىل تعميق األبار أو حفر 

أبار بديلة سيرتتب عليه تكاليف إضافية عالية حيث ستخفض كميات املياه الجوفية املتوفرة 

مام سيتسبب يف جفاف عدد من األبار كام ستزداد تكاليف استخراج املياه الجوفية بسبب 

إنزال املضخات اىل عمق اكرب داخل األبار مام يؤدي ارتفاع استهالك الطاقة الكهربائية. عالوة 

عىل ذلك، فإن الحاجة إىل تعميق اآلبار أو استبدالها تؤدي إىل تكاليف إضافية.

Source: Bashar Tabbah
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 l   45نظام دعم القرار إلدارة المياه الجوفية

نظام دعم القرار إلدارة المياه 
الجوفية   

من خالل الجمع بني منوذج املياه الجوفية ونظام تقييم وتخطيط املياه الحايل الخاص بوزارة 

املياه الّري، تم إنشاء نظام دعم القرار )WEAP-MODFLOW-DSS( الذي يقيِّم العمليات 

املتاحة  املائية  للموارد  والحجمية  املكانية  الحدود  إىل  باإلضافة  الجوفية  باملياه  املتعلقة 

ويعترب  املكانية  املعلومات   WEAP منوذج  يهمل  الجوفية،  للمياه  منوذج  بدون  بالتفصيل. 

طبقات املياه الجوفية موارد مياه جوفية ال حرص لها ، مام يتعارض مع الظروف الطبيعية لتلك 

لنموذج  املقرتن يشكل تحسيًنا هاماً   WEAP-MODFLOW فإن منوذج الطبقات، ولذلك، 

املياه  ملوارد  االسرتاتيجية  اإلدارة  تحسني  عىل  قادرة  والري  املياه  وزارة  يجعل  مام   WEAP

الجوفية والبنية التحتية إلمدادات املياه.

أقل مام هو مطلوب يف منوذج  الجوفية  املياه  إنتاج  أن  املقرتن   WEAP نتائج منوذج تظهر 

WEAP الغري مقرتن بنموذج حركة املياه الجوفية. يوضح الشكل ١٦ الطلب غري امللبى، وهو 

الفرق بني متطلبات العرض والطلب.

وكام كان متوقعاً، نسبة عدم تلبية الطلب عىل املياه أعىل يف النموذج املقرتن بسبب إنخفاض 

كميات املياه الجوفية املستخرجة والذي يعود اىل انخفاض منسوب املياه الجوفية. وفًقا لنتائج 

املحاكاة، يبني النموذج املقرتن أن كميات الطلب الغري ملباه ستزيد من ٤٠٠ مليون مرت مكعب 

يف عام ٢٠١٥ إىل حوايل ٦٣٠ مليون مرت مكعب يف عام ٢٠٤٠، مام يدل عىل زيادة العجز يف 

التزويد املايئ يف األردن وأهمية إجراء تقييم أكرث دقة لتوافر املياه الجوفية.

ميكن أيًضا تصور تأثري محدودية توافر املياه الجوفية ملواقع الطلب الفردي، مثل الزرقاء ومادبا 

.6

بعدم وجود النموذج الريايض 

للمياه الجوفية سيعترب نظام 

WEAP ان مساحة الطبقات 

املائية غري متناهية مام 

يتعارض مع الحالة الطبيعية 

لهذه الطبقات.
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شكل ١6: الطلبات املحسوبة غري امللباة مع اقرتان السيناريو 1 
ومتطلبات العرض لجميع مواقع الطلب يف األردن وبدونه

الطلب الغري ملبى-نسبًة اىل املرجع  

   االطلب الغري ملبى-نسبًة اىل املرجع املقرتن 

                    متطلبات التزويد املايئ
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)الشكل ١7(. بحساب كميات التزويد املايئ التي تم تغطيتها يف كال املوقعني من خالل النموذج 

النموذج  قّدر  يف حني  دائم  بشكل  التزويد  كميات  تغطية  املمكن  من  أنه  تبني  املقرتن  غري 

املقرتن طلبًا مل تتم تلبيته زاد بشكل مطرد خالل تلك الفرتة إىل حوايل 7.٥ مليون مرت مكعب 

يف الزرقاء و ٣.7 مليون مرت مكعب يف مادبا يف عام ٢٠٤٠.

شكل ١7: متطلبات الري غري امللباة 
يف الزرقاء ومادبا مع االقرتان أو بدونه 

للسيناريو 1

الزراعة يف الزرقاء-نسبًة اىل املرجع

           الزراعة يف مادبا-نسبًة اىل املرجع املقرتن  

    الزراعة يف الزرقاء-نسبًة اىل املرجع املقرتن

       الزراعة يف مادبا-نسبًة اىل املرجع 
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 l   49خارطة حساسية المياه الجوفية للتلوث

خارطة حساسية المياه الجوفية 
للتلوث   

تظهر التقييامت الواردة يف الفصول السابقة أن موارد املياه الجوفية يف األردن محدودة للغاية. 

تتطلب املوارد التي ال تزال متاحة حامية عاجلة ضد التلوث السطحي والذي يشكل خطورة ال 

ميكن تجاهلها فعىل سبيل املثال، ال ميكن استخدام العديد من الينابيع ذات الترصيفات الكبرية 

كمصادر للمياه بسبب التلوث. تعد خريطة حساسية املياه الجوفية للتلوث إحدى األدوات 

الهامة لتقييم مخاطر التلوث حيث تبني هذه الخريطة املناطق التي تكون فيها طبقات املياه 

املياه  منسوب  إىل  بسهولة  يصل  أن  ملوث  ألي  ميكن  طبيعي.  بشكل  محمية  غري  الجوفية 

املياه  الجوفية املقرتنة مبنسوب سطح  املائية  الطبقات  بنية  الجوفية وينترش برسعة. شكلت 

الجوفية يف كل منها معلومات اساسية لتطوير هذه األداة املهمة.

اإلعتبار  بعني  تأخذ  ألنها  الدراسة  )Vías et al،٢٠٠٦( COP  يف هذه  استخدام طريقة  تم 

الكارستية  والطبقات  الصخرية  التكهفات  ذات  املناطق  يف  الجوفية  للمياه  الرسيع  التدفق 

العوامل: سامكة  الطريقة عىل ثالث مجموعات من  املوجودة يف شامل األردن. تعتمد هذه 

الغطاء الطبيعي فوق الطبقة املائية )O(، وتركيز التدفق )C( كميات الهطول )P(. حيث يتم 

وضع معايري للعمليات التي تحكم ترشح املياه الجوفية وحركتها ثم يتم دمجها سوياً للحصول 

.٧

يتعذر استغالل املياه املتدفقة 

من العديد من الينابيع ذات 

االنتاجية العالية بسبب تلوث 

املياه.
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شكل ١8: خارطة حساسية املياه الجوفية للتلوث
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يجب تجنب انشاء مصانع 

لبعض انواع الصناعات الخطرة 

يف املناطق ذات الحساسية 

العالية.

عل خريطة سهلة الفهم تظهر فيها املناطق ذات الحساسية العالية )والتي تكون رسعة حركة 

املياه الجوفية فيها عالية( واملناطق ذات الحساسية املنخفضة )والتي تكون رسعة حركة املياه 

الجوفية فيها منخفضة( كام هو مبني يف الشكل ١8.

تُظهر الخريطة أن حساسية املياه الجوفية تكون عالية جداً يف مناطق تكشف صخور الطبقات 

املائية عىل سطح األرض حيث تكون سامكة الطبقات العازلة التي تحميها منخفضة جداً او غري 

موجودة وينطبق هذا بشكل خاص عىل الوديان العميقة التي متتد من األرايض املرتفعة باتجاه 

تعترب  الجوفية  املياه  حساسية  فإن  ذلك  عكس  وعىل  املنخفضة  امليت  البحر  حوض  منطقة 

منخفضة عىل امتداد مناطق تكشف طبقة B3 الكتيمة ويعود السبب يف ذلك اىل سامكتها 

املرتفعة ونفاذيتها املنخفضة.

تظهر أهمية خارطة حساسية املياه الجوفية للتلوث لحامية املناطق التي يتوقع ان تكون أكرث 

عرضة لحدوث تلوث للمياه الجوفية فيها أكرث من غريها ويستوجب بالتايل تقييد استعامالت 

األرايض فيها مثل منع الصناعات لحاميتها من التلوث. 
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الخالصة والتوصيات   

املياه  السطحية وخريطة حساسية  املعلومات تحت  لتحديث  كبرية  بذلت جهود  الختام،  يف 

البيانات امليدانية الحالية للمياه الجوفية والينابيع ولتطوير  الجوفية للتلوث، لجمع وتحليل 

أدوات صنع القرار. تم جمع بيانات مستوى سطح املياه الجوفية األخرية يف ٥٥٠ نقطة قياس. 

الناتج ملوارد املياه الجوفية، وخاصة طبقة املياه الجوفية A7/B2 مبقارنتهامع  التقييم  يظهر 

الظروف يف التسعينات، أن وضع املياه الجوفية يف األردن حرجة للغاية. إن اإلنخفاض الكبري يف 

مستويات املياه بشكل عام وتوسع مساحات مخاريط اإلنخفاض باإلضافة اىل تناقص السامكات 

املشبعة باملياه الجوفية والتوسع املتزايد يف املناطق غري املشبعة ، وانقالب اتجاهات التدفق 

نحو مناطق االستغالل واسع النطاق للمياه الجوفية وزيادة عدد الينابيع الجافة هي مؤرشات 

واضحة عىل االستخدام املفرط جداً ملوارد املياه الجوفية.

تتنبأ نتائج منوذج حركة املياه الجوفية املقرتنة بنموذج WEAP باستمرار الهبوط الكبري يف مستويات 

املياه الجوفية يف مناطق معينة. سيكون النخفاض مستويات املياه وزيادة املناطق غري املشبعة 

نتائج اقتصادية وتشغيلية خطرية عىل استخراج املياه لالستخدام الخاص والعام. يتطلب استخراج 

املياه الجوفية أعامق أكرب استهالكًا أعىل للطاقة لرفع املياه وبالتايل زيادة تكاليف التشغيل. 

عالوة عىل ذلك، يجب تعميق اآلبار املوجودة، ويجب متديد خطوط الرفع )التعليق( كام ويجب 

استبدال املضخات مبضخات أكرث قوة وذات كلفة أعىل للتكيف مع مستويات املياه املنخفضة. 

سيجف عدد كبري من اآلبار يف السنوات القادمة. نظرًا لزيادة امللوحة وارتفاع نسبة املعادن يف 

املياه الجوفية املستخرجة بزيادة العمق ستصبح نوعية املياه عامالً رئيسيًا لزيادة التكاليف،

حيث يتطلب األمر معالجة املياه من خالل التقنيات باهظة التكلفة والتخلص من املحاليل 

امللحية.

.8

من املتوقع ان يجف 

عدد كبري من ابار املياه 

الجوفية خالل السنوات 

القليلة القادمة.

تبني الدراسة انه يتم استخدام 

مصادر املياه الجوفية بشكل 

مفرط للغاية. 
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من الرضوري ان يتم العمل 

عىل إيجاد مصادر بديله للمياه 

مثل تحلية مياه البحر او 

استغالل املياه الجوفية ذات 

امللوحة العالية.

يتوجب عىل رشكات املياه ان 

تعمل عىل تقليل فاقد شبكات 

التزويد الناتج عن ترسب املياه 

اىل اقل حد ممكن.

للتخفيف من هذه الظروف وإبطاء أو عكس الزيادة املستمرة يف تكاليف إمدادات املياه 

وكذلك تأمني إمدادات املياه يف املستقبل، هناك حاجة ماسة إىل اتخاذ تدابري حاسمة من قبل 

الحكومة األردنية. التدابري الفعالة املحتملة التي ميكن أن تساهم يف تخفيف أو التغلب عىل 

أزمة املياه األردنية )الجوفية( هي كام ييل:

عىل  القرار  صانعي  بني  الوعي  زيادة  املياه  أزمة  ملعالجة  فاعلية  اإلجراءات  أكرث  من   )١

املستوى الوطني واإلقليمي واملحيل، وكذلك بني أهم مستخدمي املياه من القطاع الخاص، 

مثل رشكات املياه واملزارعني وأن تكون هذه الدراسة متاحة للجميع لزيادة الوعي حول 

الوضع املايئ. 

يجب استغالل أي إمكانية لتوفري املياه ألقىص درجة ممكنة. يجب عىل رشكات املياه   )٢

الحد األدىن. هناك حاجة إىل  األنابيب إىل  املياه من  املايئ  بسبب ترسب  الفاقد  تقليل 

الزراعي،  القطاع  يف  الرضورة.  عند  املايئ  التزويد  شبكات  تحديث  أو  املستمرة  الصيانة 

يجب تعزيز تقنيات وعمليات توفري املياه إىل جانب زراعة املحاصيل منخفضة الطلب 

املرخص  املياه  كميات  تخفيض  يجب  الحرج  املايئ  الوضع  ذات  املناطق  يف  املياه.  عىل 

بإستخراجها أو عدم متديد الرتاخيص.

يجب حامية موارد املياه الجوفية من أي نوع من التلوث ميكن أن يقلل من توافرها   )3

املشاريع يف  الحرضي وترخيص  التخطيط  يأخذ  أن  املياه. يجب  أزمة  تفاقم  إىل  ويؤدي 

    )٢٠١8  ,Brückner, Hamdan, Breazat( للتلوث  الجوفية  املياه  حساسية  اإلعتبار 

للحد من مخاطر اآلثار السلبية ألنشطة محتملة يف املناطق ذات الحساسية العالية.

يوىص بشدة بتحديد مصادر بديلة للمياه مثل تحلية مياه البحر أو املياه الجوفية ذات   )4

امللوحة املرتفعة وكذلك دراسة الجدوى اإلقتصادية لهذه الطرق إلستخدامها يف التزويد 

بإستمرار.  املتزايدة  الجوفية  املياه  استخراج  بتكاليف  تكاليفها  مقارنة  املنزيل من خالل 

الجوفية  املياه  مصادر  عىل  اإلعتامد  تخفيف  اىل  للمياه  بديلة  مصادر  إيجاد  سيؤدي 

املتناقصة كمصدر أسايس ملياه الرشب وبالتايل زيادة استدامة هذه املصادر باإلضافة إىل 

تحسني األمن املايئ.

من خالل تحليل موارد املياه الجوفية عىل أساس االستقصاءات امليدانية ومنوذج املياه   )5

الجوفية، تم تحديد مناطق اآلبار غري القانونية حيث يقدم الفرق بني نتائج مناذج املياه 

الجوفية والقياسات امليدانية تقديرًا أوليًا لكميات املياه املستخرجة بطريقة غري مرشوعة. 

يجب ردم اآلبار غري القانونية خاصة يف شامل األردن. باإلضافة إىل ذلك يجب تطبيق نظام 
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يشكل دعم الحكومة ألسعار 

الكهرباء املستخدمة لضخ املياه 

الالزمة لري املزروعات سبباً 

رئيسياً عىل االغلب المتداد 

الرقعة الزراعية بشكل كبري.

اكرث حزماً ملراقبة كميات املياه الجوفية املستخرجة من األبار وإلغاء الرتاخيص، وتطبيق 

تعرفة رسوم أعىل للمياه.

عىل الرغم من ارتفاع تكاليف الضخ واستهالك الطاقة يف مرتفعات األردن، إال أن الزراعة   )6

واسعة النطاق منترشة عىل األرجح بسبب الدعم الحكومي لرسوم الكهرباء املستخدمة 

ألغراض الري. هناك حاجة إىل مزيد من الدراسات لفهم ملاذا ال يزال الّري يف املرتفعات 

مربًحا ويجب أن يتوقف الدعم.

املتاحة. يوىص  البيانات  قلّة  اتخاذ قرارات اإلدارة عىل املستوى املحيل بسبب  ال ميكن   )7

بإجراء قياسات او حمالت ميدانية إضافية وجمع البيانات عىل املستوى املحيل لتعزيز 

موثوقية التنبؤ بالوضع املستقبيل للمياه الجوفية. تحتاج وزارة املياه والّري إىل مواصلة 

املراقبة املنتظمة ملواردها املائية، مبا يف ذلك عمليات التفتيش امليدانية املنتظمة كل ٦ 

أشهر عىل األقل. هذه املعلومات األساسية ال غنى عنها لإلدارة الناجحة ملوارد املياه.

بآثار  التنبؤ  عىل  القدرة  تحسني  عىل  املقرتن   WEAP-MODFLOW منوذج  يعمل   )8

الجوفية  املياه  كميات  تحديد  إمكانية  النموذج  يتيح  حيث  املستقبلية.  التطورات 

الحاصل  العجز  يف  السبب  تحديد  خالله  من  ميكن  كام  األبار  حقول  من  املستخرجة 

اإلدارة  النموذج يف عمليات  استخدام هذا  فإنه يجب  وبناًء عىل ذلك  املايئ  التزويد  يف 

والتخطيط للتزويد املايئ يف اململكة.

ميكن استخدام الخرائط جنًبا إىل جنب مع منوذج املياه الجوفية لتحديد املناطق املالمئة   )٩

لوضع حقول آبار جديدة الستخدامها يف التزويد املايئ العام. يجب أن يكون لهذه املناطق 

سمك مشبع جيد وعمق منخفض للمياه الجوفية. ومع ذلك، يجب أن تستند القرارات 

النهائية إىل دراسات جدوى شاملة.



l     56   تقــيـيــم مصــادر الميــاه الجوفيــة المقدمة



 l   57المراجع

المراجع    .9
Barthelemy, Y., Wuilleumier, A. (2010): Jordan Deep Aquifers Modelling Project. Final Report.

Bender, F. (1974): Geology of Jordan, Contributions to the regional geology of the Earth. Berlin, Gebrüder Borntraeger.

Bender, H., Hobler, M., Rashdan, J., Schmidt, G. (1991): Groundwater Resources of Southern Jordan, Volume 1-4. Amman: Federal 
Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR). Project No. 89.2105.8.

BGR/ESCWA. (2013): Inventory of Shared Water Resources in Western Asia.

BGR – WAJ (1991): Hobler, M., Bender, F., Rashdan, J., Schmidt, G.: Groundwater Resources of Southern Jordan, Vol. 1-5. Unpublished 
Report of the Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR), Project No. 86.2068.4 and No. 88.2180.3, Report 
No. 108652 and 107375. Hannover. 

BRGM. (2010): Jordan Aquifers Modelling Project 3D geological model - Intermediary Report no 1, (1).

Borgstedt, A., Margane, A., Hamdan, I. (2007): Delineation of Groundwater Protection Zones for the Corridor Well Field. Amman: MWI 
and BGR.  

Brückner, F., Al Hyari, M., Hiasat, T., Jaber, A., Al Qadi, M., Toll, M., Bani Mustafa, B.(2015): Delineation of Groundwater Protection Zones 
for Tanoor and Rasoon Springs. Amman: MWI and BGR.

Brückner, F., Breazat, A. (2018): Explanatory Notes for the Groundwater Vulnerability Map of Jordan (Middle and Shallow Aquifer 
Systems). Amman.

Brückner, F (2018): “Update of Structure Contour Maps of Ajloun and Belqa Groups” which is part of the BGR project “Improved 
Groundwater Resources Management in Response to the Syrian Refugee Crisis”. 

Farr, T.G., Rosen, P.A., Caro, E., Crippen, R., Duren, R., Hensley, S., Kobrick, M., Paller, M., Rodriguez, E., Roth, L., Seal, D., Shaffer, S., 
Shimada, J., Umland, J., Werner, M., Oskin, M., Burbank, D., Alsdorf, D (2007): The Shuttle Radar Topography Mission, Rev. 
Geophys., 45, RG2004, doi:10.1029/2005RG000183.

Markus Huber (2013): LinkKitchen 2.0. User Manual.

Hussein, M.A., Moumani, K. (2016): Stratigraphic Column of Jordan.

Margane, A., Hobler, M. (1994): Groundwater Resources of Northern Jordan Vol. 3: Structural Features of the Main Hydrogeological 
Units in Northern Jordan. Technical Cooperation Project “Advisory Services to the Water Authority of Jordan” BGR and WAJ, BGR 
archive no. 118702:1-3. Amman.



 l   59المراجع

Margane, A., Almomani, M., Hobler. M. (1995): Groundwater Resources of Northern Jordan. Amman, BGR. Vol.2: Groundwater 
Abstraction Groundwater Monitoring, Part 1: Groundwater Abstraction in Northern Jordan.

Margane, A., Hobler, M., Almomani, M., Subah, A. (2002): Contributions to the hydrogeology of Northern and Central Jordan. 
Bundesanstalt fuer Geowissenschaften und Rohstoffe und den Staatlichen Geologischen Diensten in der Bundesrepublik 
Deutschland (Ed.), Geologisches Jahrbuch. Reihe C (Hydrogeologie, Ingenieurgeologie). Stuttgart Schweizerbart.

Margane, A., Almomani, M. (2009): Delineation of Groundwater Protection Zones for the Springs in Wadi Shuayb. Amman: MWI and 
BGR.

Margane, A., Subah, A., Hamdan, I., Borgstedt, A., Almomani, T., Al-Hassani, I., Hajali, Z., Jaber, A., Smadi, H., Ma’moun, I. (2009): 
Technical Report No. 13: Delineation of Groundwater Protection Zones for the Hallabat Wellfield Delineation of Groundwater 
Protection Zones for the Hallabat Wellfield. Amman.

MWI. (2005): National Water Master Plan.

Niswonger, R.G., Panday, Sorab, and Ibaraki, Motomu. (2011): MODFLOW-NWT, A Newton formulation for MODFLOW-2005: U.S. 
Geological Survey Techniques and Methods 6-A37, 44 p

Nof, R. N., Ziv, A., Doin, M.-P., Baer, G., Fialko, Y., Wdowinski, S., Eyal, Y., Bock, Y. (2012): Rising of the lowest place on Earth due to Dead 
Sea water-level drop: Evidence from SAR interferometry and GPS. Journal of Geophysical Research, Volume 117, Issue B5.

OpenStreetMap contributors. (2015) Planet dump. Retrieved from https://planet.openstreetmap.org

QGIS Development Team (2018). QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. http://qgis.
osgeo.org

Subah, A., Hobler, M. (2004): Hydrogeological Proposal for the Delineation of a Groundwater Protection Area for the Qunayyah Spring. 
Amman.

USGS (2015): Shuttle Radar Topography Mission. College Park, Maryland: Global Lando Cover Facility, University of Maryland.

Vías, J. M., Jiménez, P. (2006): Proposed method for groundwater vulnerability mapping in carbonate (karstic) aquifers: the COP method. 
Hydrogeology Journal, 14(6), 912–925. 



مستوى  عىل  شاملة  دراسة  أول   ٢٠١7 األردن  يف  الجوفية  املياه  مصادر  تقييم  دراسة  تعد 

الدراسة بجهد مشرتك من وزارة  القرن املايض وقد تم إعداد هذه  اململكة منذ تسعينيات 

يشمل  مبا   )BGR( الطبيعية  واملصادر  األرض  لعلوم  األملاين  الفيدرايل  واملعهد  والّري  املياه 

فقراً  الدول  أشد  أحد  األردن  بإعتبار  والتفسري.  والنمذجة  البيانات  وتحليل  امليداين  العمل 

املانحني  ومجتمع  األردنية  الحكومة  مؤسسات  تدرك  العامل،  مستوى  عىل  املائية  باملصادر 

نقص  هناك  يزال  ال  ذلك  من  الرغم  عىل  ولكن  الحرج  املايئ  الوضع  ظروف  الدوليني 

إتخاذ  يجعل  مام  اململكة  مستوى  عىل  الجوفية  املياه  مبصادر  املتعلقة  البيانات  يف  شديد 

بينت  املتوفرة،  البيانات  جميع  تحليل  عىل  بناًء  صعوبًة.  أكرث  املصادر  هذه  إدارة  قرارات 

املائية  الطبقات  الجوفية يف مختلف  املياه  ملصادر  القائم حالياً  الوضع  الدراسة  نتائج هذه 

الرياضية  النامذج  عىل  العمل  ضمن  السيناريوهات  من  عدد  وضع  خاللها  من  وتم  كام 

جميع  تشكل  املستقبل.  يف  املصادر  هذه  عىل  تحدث  أن  ميكن  التي  املتغريات  لتقييم 

يف  ستساعد  أنها  حيث  املياه  قطاع  يف  القرار  لصّناع  دعم  وسيلة  ذكرها  تم  التي  األدوات 

اململكة.   يف  املايئ  التزويد  إستمرار  لضامن  املمكنة  اإلجراءات  أفضل  إتخاذ  من  متكينهم 




