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 الملخص

 تاعتمدت إمارة أبوظبي على المياه الجوفية باعتبارها المصدر الرئيسي للمياه العذبة لعدة عقود في الماضي. وقد أدى ذلك إلى تدهور طبقا

المياه الجوفية غير المتجددة ؛ وبالتالي ، أصبحت محطات تحلية المياه المصدر الرئيسي إلمدادات المياه العذبة في اإلمارات العربية 

ا ألمن المياه العذبة في المناطق القاحلة. ألن اإلمارات لديها أعلى معدل المتح ا خطير  دة. إن تقليل المياه الجوفية الطبيعية يشكل تهديد 

قلق كبير هو ضعف المحطة تحلية في العقدين األخيرين. وبالتالي ، فإن مصدر  70الستهالك المياه للفرد في العالم ، فقد تم بناء أكثر من 

تماد على هذه المحطات في حالة التلوث أوالظروف الطارئة. في حاالت الطوارئ ، ستكون الكمية القصوى من المياه المخزنة في االع

ساعة فقط. حاليا ، يتجاوز إنتاج هذه المحطات الطلب على المياه الوطنية ويستخدم الفائض إلعادة  48الخزانات وأنظمة التوزيع كافية لمدة 

وفية في مواقع محددة. في حين أن إنتاج محطات التحلية ثابت ، فإن الطلب يزداد بشكل مستمر وسرعان ما سيتجاوز شحن المياه الج

اإلنتاج ومن ثم ستحتاج إلى مصانع جديدة. وهذا يتطلب استثمارات مليارات الدراهم. ناهيك عن تأثير هذه المحطات على البيئة. وبعبارة 

ديدة ال يمكن أن يستمر إلى األبد. الهدف الرئيسي لهذه الرسالة هو زيادة احتياطي المياه االستراتيجي أخرى ، فإن بناء محطات تحلية ج

لمحدد . العامل التخزين المياه تحت سطح االرض بداخل الخزانات الجوفيةفي المنطقة الشرقية من أبو ظبي من خالل اختيار أفضل المواقع 

لمياه من الخزانات الجوفية هو نقص المواقع المناسبة. يعتبر العثور على أفضل المواقع إلعادة في تطبيق تكنولوجيا تخزين و استرجاع ا

( فرصة لتخزين كميات ASRالتغذية االصطناعية إحدى خطوات التصميم الهامة. توفر تقنية التخزين واالسترداد للمياه تحت سطح االرض )

ستخدام طريقة تخزين المياه في طبقة المياه الجوفية االصطناعية التي يتم إعادة شحنها كبيرة من المياه لالستفادة منها الحق ا. وقد تم ا

بالمياه لتطبيقات متنوعة بنجاح في جميع أنحاء العالم. هناك مجموعة من الطرق المستخدمة إلعادة شحن طبقات المياه الجوفية ، بما في 

ع طبقة المياه الجوفية ، ومساحة األرض المتاحة واالستخدامات المقصودة للمياه ذلك آبار الحقن بالمياه. يعتمد اختيار الطريقة على نو

عند االنتهاء ، ستعزز هذه الدراسة إدارة المياه في العين لبناء خزان احتياطي لمواجهة التهديدات المحتملة للنقص في إمدادات  المسترجعة.

. ASRهناك حاجة للنظر في العديد من العوامل الهيدروجيولوجية خالل عملية اختيار الموقع لمشاريع . المياه العذبة من محطات التحلية

سيوفر هذا  .سوف يتم النظر في هذه العوامل لتقييم الجدوى الهيدرولوجية وتشمل تحديد أفضل الطبقات الجيولوجية لتلقي المياه المحقونة

ة الجوفية المدارة في منطقة العين ، لزيادة تخزين المياه الجوفية في المواقع المناسبة في العمل دراسة جدوى حول تنفيذ مشاريع التغذي

من  إذا تم إنشاء احتياطي. مدينة العين ، ونمذجة المياه الجوفية وجودة استخراج المياه من طبقة المياه الجوفية لتلبية االحتياجات الحرجة
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