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 ي فٌها وتقوٌمها علمٌاً وموضوعٌاً.أالر
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 التقنٌة بالزاوٌة.
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 الذي تولى مراجعة الرسالة لغوٌاً.طاهر الغا الدكتور/ 

وختامدداً أتوجدد  بالشددكر والتقدددٌر إلددى كددل مددن شددجعنً 

ولددو بكلمددة طٌبددة فددً سددبٌل مواصددلة العمددل وإتمددام  ،ودعمندً

 الرسالة.
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 مقدمة: 1-1

عمػػىمكاجتمػػاعيسػػريعاقتصػػادتعتمػػدحضػػارةاليػػكـكمػػايصػػاحبيامػػفنمػػك
الػذمأصػبحيشػكؿ،اسػتيالكياكقدصحبىػذاالتطػكرزيػادةفػيمعػدالتالمياهكفرة
الميػػػاهالجكفيػػػةمػػػفأىػػػـكتعػػػد.(1)مائيػػػةألكثػػػرمػػػفثالثػػػةأربػػػاعسػػػكافالعػػػالـأزمػػػة

%مػػف93يمبػػيأحيانػػانحيػثالمصػادرالمائيػػةالتػػيتعتمػػدعمييػامعظػػـالػػدكؿالعػػالـ
لمماء .(2)ذاتالمناخالصحراكمالسيماالدكؿاحتياجاتيا

لمائيػةلتغطيػػةكتعػدليبيػامػفالمنػاطؽالتػيتعػانيمػفنقػصحػادفػيالمػكاردا
رئػػيسكمصػػدرالجكفيػػةكميػػانعمػػىالميػػاهتعتمػػدنيةالمتزايػػدة،حيػػثااالحتياجػاتالسػػك

اال يةالمختمفة.قتصادلجميعاألغراضكاألنشطة
لمتطػػكرالعمرانػػيكالزيػػادةنتيجػػةطردةفػػياسػػتيالؾالميػػاهضػػلمزيػػادةالمانكنظػػر

كمػػػايتطمػػبذلػػػؾمػػفاسػػػتيالؾمكثػػؼليػػػذهالميػػاهاألمػػػرالػػذمأدلإلػػػى،السػػكانية
خزاناتالمياهالجكفية. حدكثخمؿفيالميزافالمائيلمعظـ

مفضػمفالمنػاطؽالتػيظيػرفييػاىػذاالخمػؿنظػرانلككنيػامدينةغريافكتعد
الميبيػػةحاليػػاحػػاؿبقيػػةالمػػدفكالمنػػاطؽ،ميػػاهالجكفيػػةالتعتمػػدبصػػكرةمباشػػرةعمػػى

مصادرمائيةأخػرلسػكلكميػةقميمػةمػفميػاهاألمطػارالتػيتخػزفةحيثالتكجدأي
فيصياريجأرضية.

كىػيمخػزكفمحػػدكدقابػؿلمنضػػكبلمميػػاه،إفالميػاهالجكفيػةمصػػدرطبيعػي
كفػػػي،األمطػػػار،كالتغذيػػةالمكسػػػميةمػػػفميػػاه،بػػيفالفاقػػػدمػػفالمسػػػحكبالمسػػػتيمؾ

كحسفالتصرؼ.،ؿغياباالستغالؿاألمث

                                        

إبراىيـصالحالمعتاز،تحسيفنكعيػةالميػاهالجكفيبػةلالسػتعماؿالبشػرم،مجمػةالزراعػة،دكرالميػاهبالمنػاطؽ(1)
-34،ص1989الجافػةفػػيالػػكطفالعربػػي،العػددالخػػامس،المركػػزالعربػػيلدراسػةالمنػػاطؽالجافػػة،القػػاىرة،

35. 

،1لتطبيقيػػػػػة،دارالكتػػػػبالكطنيػػػػة،بنغػػػػػازم،طمحمػػػػدالشػػػػبالؽ،كعمػػػػارعبػػػػػدالمطيؼعمػػػػار،الييػػػػدركلكجياا(2)
 .67،ص1998
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ئيػػةألفالمػػكاردالما؛إفىػػذهالدراسػػةمػػاىػػيإالخطػػكةأكلػػىفػػيىػػذاالصػػدد
كالمنيجيػػةلمػايمكػػفاالسػػتفادةبالدراسػةالعمميػػةالجكفيػةفػػيمدينػػةغريػافلػػـتحضػػى

ىػػذهعمػػىمنػػومسػػتقبالنبحيػػثتسػػيـىػػذهالدراسػػةإليجػػادحمػػكؿكاقعيػػةعمميػػةتطبػػؽ
كسػػميمة،كعمػػىأسػػسعمميػػةمنيجيػػة،منيػػااالسػػتفادةالمثمػػىدكيسػػتفيالجكفيػػةالميػػاه

حتىالتستنزؼفيفترةكجيزة.
السػػػتيالؾالبشػػػرملكألىميػػػةالميػػػاهالجكفيػػػةكمػػػدلصػػػالحيتياالفصػػػؿاألكؿ

كضػػعتلػذلؾ،دراسػةىػذاالمكضػكعالحيػكمبشػػكؿدقيػؽكدراسػةعمميػةجػادةارتأيػت
،كمشػػػكمةالدراسػػػة،لمدراسػػػةكشػػمؿالمقدمػػػةخطػػةمنيجيػػػةمككنػػػةمػػفاإلطػػػارالعػػػاـ

كالدراساتالسابقة.،كأدكاتيا،كحدكدىا،كأىدافيا،كفرضياتيا،كأىميتيا
كعالقتيػػػا،المدينػػةفػػيكتنػػاكؿالفصػػؿالثػػانيدراسػػػةأىػػـالمظػػاىرالجغرافيػػػة

كمظػػػاىر،كالتربػػػة،كالتركيػػػبالجيكلػػػكجي،الجكفيػػػة،كشػػػمؿالمكقػػػعالجغرافػػػيبالميػػػاه
.السطح

،الميػػػػاهالجكفيػػػػةكالطبيعػػػػةالبشػػػريةخصػػػائصإلػػػػىكتنػػػاكؿالفصػػػػؿالثالػػػث
،اسػػػتنزاؼالميػػػاهفػػػياألغػػػراضالمنزليػػػػةفػػػيكأثػػػراألنشػػػطةالبشػػػرية،كاسػػػتعماالتيا

كالرعكية.،كالزراعية
مدينػػةفػػيالفصػػؿالرابػػعلتحميػػؿالخصػػائصالنكعيػػةلمميػػاهالجكفيػػةكتعػػرَّض

كتحميؿالبيانات.،غرياف
بالدراسة كالمقترحات.،كالتكصيات،النتائجالمتعمقة
 مشكلة الدراسة: 1-2

خػػػالؿفػػػيمدينػػػةغريػػػافكالنمػػػكالسػػػريعالػػػذمشػػػيدتو،التطػػكرالعمرانػػػيإف
فػػػيكافػػػةالمجػػػاالتحػػػدثتالتحػػػكيالتالكبيػػػرةالتػػػينتيجػػػةالماضػػػيةالثالثػػػةالعقػػكد

كارتفػاعمسػتكل،لرعايػةالصػحيةكعمىاألخػصفػيميػدافا،يةقتصادكاال،االجتماعية
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كتنحصػػر،المدينػػةإلػىزيػػادةالضػػغطعمػىالمػػكاردالمائيػػةفػيأدلكػػؿذلػػؾالمعيشػة
 الرئيسالذممفاده:تؤالافيالتسمشكمةالدراسة

؟مدينةغريافمدلصالحيةالمياهالجكفيةلالستيالؾالبشرمفي-
مفادىا:كتتفرعمفىذاالتساؤالتمجمكعةمفالتساؤالت

الجكفيةمااألسبابالتيأدتإلىزيادةاستيالؾ -1  ؟مدينةغرياففيالمياه

فػػػيعمػػىنكعيتيػػاككميتيػػاالميػػاهالجكفيػػةلالسػػتيالؾالبشػػرممحافظػػةمػػامػػدل -2
 ؟مدينةغرياف

مدينػةغريػػاففػػيصػالحيةالميػػاهالجكفيػةفػػيامػػؿالبيئيػةكالبشػػريةالمػؤثرةمػاالعك -3
 لالستيالؾالبشرم؟

صػالحةمػفاالسػػتيالؾمدينػةغريػاففػيعمػىالميػاهالجكفيػةيمكػفالحفػاظكيػؼ -4
 البشرم.

 فرضٌات الدراسة: 1-3

إحصػػػائيةبػػػيفاسػػػتيالؾكتسػػػكيؽالميػػػاهالجكفيػػػةذاتداللػػػةىنػػػاؾعالقػػػةىػػػؿ (1
اسػتنزاؼكميػاتكبيػرةمػفالميػاهكالمياهبالخزاناتالمحمكلػةتمكثكتكسيعظاىرة

 .صالحيتيالالستيالؾالبشرمعدـكبيف،غرياففيمدينةالجكفية

،فػيالسػػنكاتاألخيػػرةالقػػةذاتداللػةإحصػػائيةبػػيفقمػةسػػقكطاألمطػػارىنػاؾع (2
 المياهالجكفية.كتتناقص

خػػػػالؿاألمطػػػارالداللػػػةاإلحصػػػائيةبػػػيفتػػػدنيمعػػػدالتعالقػػػةذاتالمػػػامػػػدل (3
السػػػتيالؾازيػػػادةكبػػػيف،زيػػػادةالسػػػحبعمػػػىالميػػػاهالجكفيػػػةكالسػػػنكاتالماضػػػية

 البشرم.

اإلحصػػائيةبػػيفالتكسػػعفػػيحفػػراآلبػػاركاسػػتنزاؼداللػػةالعالقػػةذاتالمػػانسػػبة (4
 .مدينةغريافالمياهالجكفيةفي

 ىناؾعالقةذاتداللةإحصائيةبيففصكؿالسنةكزيادةاستيالؾالمياهفييا. (5
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 أهمٌتها: 1-4

فيالنقاط الدراسة :اآلتيةتكمفأىمية
رئيسالميػاهالجكفيػػةباعتبارىػاالمصػػدرالػػعمػػىالتبصػيركالحػػثبأىميػػةالحػث -1

 .المدينةفيبشرماللمختمؼاالستيالؾ

مدينػةغريػاففػيقمةالدراساتكالبحكثحػكؿنػدرةالميػاهتعكيضالنقصفي -2
 كمدلصالحيتيالالستيالؾالبشرم.

الكقػػػكؼعمػػػىمػػػدلحجػػػـالرصػػػيدتبػػػدافػػػيجػػػكدةالميػػػاهالجكفيػػػةكالتكعيػػػة -3
كمػػػدلصػػػالحيتو،لالحتياجػػػاتالبشػػريةكمػػػدلمالئمتػػو،الميػػاهمػػػفالمكجػػكد
 .المدينةفيلالستثمار

اصفػيميػػاهالشػرببكجػػوخػػحػػادمػػفنقػصالمدينػةمػاتعانيػػوبيػافمخػػاطر -4
فياالستيالؾالبشرم عمىكالمستخدمة  .بكجوعاـاألخرل

كعالمياهالجكفيػةكمػدلعالقتيػاباالسػتيالؾمكضمعالجةترشيداالستيالؾك -5
 .البشرم

 أهدافها: 1-5

إلىتحقيؽاألىداؼاآلتية:  تسعىىذهالدراسة

مدينػػةفػػيحاليػػاكمسػػتقبالنالمتاحػػةالمائيػػةاالسػػتخداـاألمثػػؿلممػػكاردالتعريػؼب -1
 ،بمايحافظعمييالصالحاألجياؿالقادمةكيطيؿأمرامداداتيا.غرياف

الكػـكالنػكع،كعالقتيػابالمكازنػةمفحيػثمدينةغرياففيتقييـالكضعالمائي -2
 .عجز(–المائية)كفرة

مػػفتنفيػػذالمدينػةحرمػػافكالكشػؼعػػفأثػػرنػدرةالميػػاهفػػياسػتقرارالمػػكاطنيف -3
،كعجػزالمؤسسػػاتالخدميػػةبسػػببقمػةالميػػاهالعديػدمػػفالمشػركعاتالتنمكيػػة

 عفأداءكظائفياكاممة.
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بػرازأىميػةالتقنيػػاتالحديثػةفػياسػتثمارالميػاهداخػػؿ،التكجيػونحػكتكظيػؼ -4 كا 
كالمؤسسػػػاتالعامػػػة،مثػػػؿحنفيػػػاتأتكماتكيػػػة،،كالمصػػػنع،كالبيػػػت،المزرعػػػة

المائيةكأطقـصحية،كسبؿالرمبالتنقيط.  كالمكاسير

ميػاهالبحػثعػفبػدائؿمائيػةلسػدالعجػزفػيالمكازنػةالمائيػةالمحميػةكمعالجػة -5
االستيالؾكالبحثعفحمكؿكمقترحاتلمتخفيؼمفأثارىا.  الصرؼكترشيد

 مجاالتها: 1-6

عمػػػىدائػػػرةالجػػػزءالشػػػماليالغربػػيفػػػيليبيػػاتكجػػدمدينػػػةغريػػافالكاقعػػػةفػػي
ـعمػىمسػػتكل741كعمػىارتفػػاع°°32.34عػدادالثػػكانيخػططػػكؿكعػرضعػرض

كتقػػعفػػيالنطػػاؽالمنػػاخيالمػػدارمالقػػارمالػػذميتميػػزبارتفػػاعدرجػػات،سػطحالبحػػر
كانخفاضمعدالتاألمطارإالأفالمكقػعالجبمػيليػذهالمدينػةكػافلػوالتػأثير،الحرارة

كتضػػػػـمدينػػػػةغريػػػػاف،كخصائصػػػػياالمناخيػػػة،المعػػػػدالتىػػػذهتمػػػػؾالكاضػػػحعمػػػػى
.كبنيداككد،بنينصيراسـكالقك،كىيأبكزيافبفخميفةمجمكعةمفالمناطؽ

 منهجٌة الدراسة: 1-7

اىيـكالمفػمػفخػالؿجمػعالمعمكمػاتالكصػفيتعتمدىذهالدراسػةعمػىالمػنيج
كؿمػػفمعمكمػػاتكػػؿمػػايػػتـالحصػػك،كالتقػػارير،كالدراسػػاتكالبحػػكثكالكتػػبكاألراء
المائيةكمانكنكعان.فيمدينةغريافتخص كمكاردىا

،كاألفكػار،كالمعمكمػات،البيانػاتفػيتحميػؿيالمػنيجالتحميمػكذلؾتعتمػدعمػى
فػػيفقػػػراتريػػةالعمميػػةككػػذلؾالجانػػػبالعممػػيلدراسػػػةالنظكالمفػػاىيـالتػػيتصػػنفتياا

كعباراتاالستبانة.




 أدوات الدراسة: 1-8

 : الرئيسة المصادر -0

الػػكطنيلمركػػزاألرصػػادالجػػكممػػفاىيػػأةكتقػػارير،داداتكا عػػ،كتتمثػؿبيانػػات
فيالجانبالعمميلمدراسة. كذلؾألىميتيا لمتكثيؽكالمعمكمات،
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 :المصادر الثانوية -2
الدراساتالسابقة.ك،كالمقاالت،كالدراسات،كالبحكث،كتتمثؿفيالكتب

 االستبانة: -3

كالميدانيػػػػة،لمدراسػػػةالعمميػػػةالمعػػػّدةكتتمثػػػؿفػػػيمفػػػرداتكعبػػػاراتاالسػػػتبانة
المدينػػػةعرفػػػةأراءالسػػػكاففػػػيمػػػدلصػػػالحيةالميػػػاهفػػػي(تسػػػاؤؿلم42كالبالغػػػة)

كمانكنكعان. كاالستيالؾالبشرم
 الدراسات السابقة: 1-9

نقػصالميػاهسػكاءكانػتدراسػاتمحميػةأكتناكلتالعديدمفالدراساتمشكمة
لالسػػتيالؾالبشػػرمتكػػادتكػػكففالدراسػػاتتيػػتـبمالئمػػةالميػػاهكصػػالحيتياعربيػةأل

:حكؿالمكضكعقميمة،كمفاىـالدراساتالسابقة
(1)(2331دراسةالعيساكم) -

 

حيػػثىػػدفتىػػذهالدراسػػةإلػػىالتعريػػؼبػػالمكاردالمائيػػةفػػيمدينػػةغريػػافخػػالؿ
(كأنػػكاعىػػذهالمػػكاردكمػػدلصػػالحيتيالالسػػتيالؾالبشػػرم2313-2333الفتػػرة)

المائيةمستقبالن.كالمعكقاتالتيتعتر ضىذهالمكارد
(2)(2333دراسةصقر) -

 

ىػػدفتىػػػذهالدراسػػػةإلػػػىالكشػػػؼعػػػفعالقػػةمدينػػػةغريػػػافاالقميميػػػةمػػػعريفيػػػا
المجػاكر،كالتعريػػؼبطبيعػػةىػػذهالعالقػػةكعمميػػاتالتػػأثركالتػػأثيرفيمػػابػػيفمدينػػة

كالمائي. االقتصادمكاالجتماعي  غريافالسيماعمىالمستكل

 إذا(3)حػكؿأىميػػةاسػتثمارالمػاءفػيالػكطفالعربػػي1989ةالرفػاعيسػنةدراسػ.
كعمػػىاإلنسػػافكمقػػدارالحاجػػةالمػػاءالمدينػػةبحثػػتالدراسػػةتػػأثيرنػػدرةالمػػاءفػػي

 العربية.المدينةفي

                                        
2313-2332نػػكرمأبػػكفايػػدالعيسػػاكم،المػػكاردالمائيػػةغريػػاف)(1) (رسػػػالةماجسػػتيرغيػػرمنشػػكرة،جامعػػةالزاكيػػة،كميػػةاآلداب،قسػػـػ

2331الجغرافيا،الزاكية،
المجػاكر،رسػالةماجسػتيرغيػػرمنشػكرة،جامعػةالزاكيػة،كميػػةاآلداب،صػقرساسػيصػقر،مدينػةغريػػافكعالقتيػااالقميميػةمػعريفيػػا(2)

الزاكية  2331قسـالجغرافيا،

كالتكنكلكجيػػالعػػدد(3) ،17محمػػكدفيصػػؿالرفػػاعي،أىميػػةاسػػتثمارالمػػاءفػػينيضػػةالػػكطفالعربيػػةومجمػػةالعمػـػ
 .65،ص18،1989
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 التػػػيتناكلػػػتمصػػػادرالميػػػاهكتطكرىػػػاكالتطػػػكرفػػػي1989دراسػػػةسػػػالمةسػػػنة
االستعماالتكسياسةرفعالكفاءةكتكصمتىػذهالدراسػةإلػىعػدةنتػائجمػفأىميػا

إفزيػػادةيػػؤدمإلػػىاسػػتنزاؼالطبقػػةالحاممػػةالميػػاه،اسػػتغالؿالميػػاهالجكفيػػةإف
لتقميػػؿمػػفصػػالحيتيالالسػػتيالؾاالسػػتيالؾالبشػػرملمميػػاهالجكفيػػةيػػؤدمإلػػىا

 .البشرم

 حػػػكؿالميػػػاهالعربيػػػةبػػػيفمشػػػكمتيالػػػنقص1993سػػػنة(1)دراسػػػةمحمػػػدعيسػػػى
إلػػىكتكصػػمتكاليػدرتطرقػػتىػذهالدراسػػةإلػىمصػػادرالميػػاهفػيالػػكطفالعربػي

بأنػػونسػػبة2333أنػػومػػفخػػالؿالمقارنػػةبػػيفاالسػػتيالؾفانػػوفػػيالمتكقػػععػػاـ
 مميارمترمكعبوسنكيان.42دوالعجزستككفبحدك

أماالدراساتالمتعمقػةبميبيػافحكمػتاإلشػارةإلػىبعػضالدراسػاتالتػيتناكلػت
ىذاالمكضكع.

 كأثرىػػاعمػىاسػػتنزاؼالميػػاه،عػػفالزراعيػػةالمركيػة1986سػنة(2)دراسػةالجديػػدم
جػػةبارتفػاعدرالمدينػةأفإلػىفييػػاتكصػؿالجكفيػةفػيشػماؿغػػربسػيؿالجفػارة

ممػاأثػربصػكرةنػدرتياالحرارةتعانينقصفيكميةاألمطارالساقطةإضػافةإلػى
 .المائيلياكاالستيالؾالبشرممباشرةعمىالمخزكفالجكفي

 المفاهٌم والمصطلحات: 1-14

                                        
يػدر،رسػالةماجسػتيرغيػرمنشػكرة،جامعػةعػيفشػمس،د.محمدعيسىسنةالمياهالعربيةبػيفالتقصػيكال(1)

القاىرة..  كميةاآلداب،قسـالجغرافيا،

الزراعػةالمركيػػةكأثرىػػاعمػػىاسػتنزاؼالميػػاهالجكفيػػةفػيشػػماؿسػػيؿالجفػػارة،1986د.حسػفالجديػػدمسػػنة(2)
  .1986رسالةماجستيرغيرمنشكرة،جامعةطرابمس،كميةاآلداب،قسـالجغرافية،
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 التبخػر:ىػكتحػكؿالمػاءمػػفالحالػةالسػائمةإلػىالحالػػةالغازيػةكانطالقػوكىػكفػػي
أكىػػػػكانتقػػػػاؿبخػػػػارالمػػػػاءإلػػػػىالغػػػػالؼالجػػػػكممػػػػفىػػػػذهالحالػػػػةإلػػػػىالجػػػػك

كالنتحمفالنباتات .(1)المسطحاتالمائية
 الذميستقرعندهمنسكبالمياهالجكفية .(2)مستكلالماءالساكف:ىكالمستكل
 مستكلالماءالمتحرؾ:ىكالمسػتكلغيػرالثابػتالػذميرتفػعكيػنخفضتبعػانلكميػة

.(3)المياهالجكفية
 ىكمقدارمايتـضػخوكتكزيعػوإلػىاألحػكاؼالمائيػةاكاآلبػارالحكضية:التغذية

كالمياهالجكفيةلسدالنقصكالعجرفيمياهىذهاألماكف.
 .المائيةبشكؿأسرعمايمكفتجديده ىكعمميةاستيالؾالمكارد  االستنزاؼ:

 قػػاؿالميػػاهالمكازنػػةالمائيػػة:ىػػيمحاكلػػةتتبػػعالميػػاهأكمحاكلػػةحسػػابحركػػةكانت
(اكبكحػداتعمػؽm3ضمفمنطقةمحددةكافجميعالكمياتىػيبكحػدةحجػكـ)

 )ممـ(فكؽمساحةمممكئة.

 (تمكثالمياهWater pollutionىكتغيرفيزيػائيأككيميػائيفػينكعيػةالميػاه:)
بطريقػػةمباشػػرةأكغيػػرمباشػػرةيػػؤثرسػػمبانعمػػىالكائنػػاتالحيػػةأكيجعػػؿالميػػاه

 لمشربكلالستخدماتالمطمكبة.غيرصالحة

 .العذبةعفتمبيةالطمبعمىالمياه  العجزالمائي:ىكندرةالمياهالسيماالمياه

 الفػائضالمػػائي:ىػػكعمميػةرشػػحالمػػاءكترسػبوتحػػتمنشػػأةمشػيدةعمػػىركاسػػب
 منفذةممايؤثرعمىسالمتيا.

 جميػػعالمسػػػاحاتحيػػػثتمػػيالميػػاهالجكفيػػةالمدينػػةمسػػتكلالمػػاءالجػػكفي:ىػػك
 الفارغةكتشبعمساـالتربة.

                                        
دارالفكرلمنشر،(1) ص1983عميمكسى،الكجيززفيالمناخالتطبيقي،دمشؽ، ،33. 

سبؽذكره،ص(2)  .133عالكةعنصر،متخدألفاظعمـالمناخ،مرجع
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 معػػدؿاالسػػتيالؾ:ىػػػكمجمػػكعمػػايسػػػتيمكوالفػػردمػػفالميػػػاهيكميػػانأكشػػػيريانأك
 سنكيانحسبحاجاتوالبشرية.

 حصػةالفػػردمػػفاالسػػتيالؾالمػائي:ىػػيقيمػػةمػػايسػتيمؾالفػػردمػػفالمػػاءكالػػذم
 (لترمفالمياه.344-154يقععادةمابيف)

 كميػكجراـكاحػديالؾالصػناعي:ىػكاسػتيالؾشػرهلمميػاهحيػثيتطمػبإنتػاجاالسػت
 كالصمباستخداـ مفالحديد  لترمفالمياه.15العديد

 (مػػفالطمػػبعمػػى85االسػػتيالؾالزراعػػي:ىػػكأثػػركبيػػرحيػػثُيعػػدحػػكالي)%
 المياه،إذيتطمبإنتاجكيمكجراـكاحدمفالقمحطنانمفالمياه.

 سترشػػػاديةكالمكاصػػػفاتالقياسػػػية:ىػػػيمجمكعػػػةمػػػفمعػػػاييرصػػػحيةالمعػػػاييراال
كمكاصػػػفاتفنيػػػةلميػػػاهالشػػػربالصػػػالحةلالسػػػتيالؾاألدمػػػيبمػػػايكفػػػؿصػػػحة

 االنساف.

 (األزمػةالمائيػةWater Erisis)(كىػيعمميػةشػحالميػاهShorfage waterأك)
بحسب المائيةفيالعالـ كىيتشيرإلىحالةالمكارد  الطمبالبشرم.ندرتيا

 الفقػرالمػائي:ىػكعجػزمػكاردالميػاهالعذبػػةعػفتمبيػةالطمػبعمػىالميػاهأكتمبيػػة
ليا.  الجزئية

 (يعػػػادؿحجػػػـمكعػػػبطػػػكؿضػػػمعو)(14لتػػػر:ىػػػيكحػػػدةقيػػػاسالحجػػػـ)المتػػػر
(.Lسنتيمتركىككحدةقياسعاليةلقياسحجـالسكائؿكيرمزلياب)ؿ(أك)









 انفصم انثاني
 ينح غريانيف مدانطثيعيح وانثشريح  اخلصائص

 الخصائص الطبيعية 2-1

 الموقع والموضع 2-1-1

 التركيب الجيولوجي 2-1-2

 المناخ 2-1-3

 التربة 2-1-4

 الموارد المائية 2-1-5

 الظروف البشرية 2-1-6

 الخصائص البشرية  2-2

 عدد السكان ومعدالت نموىمتطور  2-2-1

 التركيب السكاني في مدينة غريان 2-2-2

 التوزيع الجغرافي لمسكان 2-2-3
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 :الطبيعية الخصائص  2-1

ةالتػػيتػػؤثرفػػياسػػتقراررئيسػػمػػفاألسػػبابالانالطبيعيػػةسػػببالخصػػائصتُعػػد
كتركػػزىـفػػيمنطقػػةمػػادكفغيرىػػا،كباعتبػػاركبػػرمسػػاحةليبيػػاالتػػيتقػػدر،السػػكاف
بصػفةفػيمدينػةغريػافكتراميأطرافيػابصػفةعامػة،ك(1)،2كـ157545444بحكالي

.كبحكػػػـمكقعيػػػاالجبمػػػيتنػػػكعخصائصػػػياالطبيعيػػػةخاصػػػة،األمػػػرالػػػذمأدلإلػػػى
،فػػاضفػػػيدرجػػاتالحػػػرارةالمنػػاخمػػػفارتفػػاعكانخعناصػػركطبيعتيػػاالزراعيػػةفػػػ ف

كانجرافيػامػػف،األمطػػاركمعػدالتكالتبػايففػػيكميػات،كالرطكبػةالنسػبية،كاالخػػتالؼ
النشػاطالزراعػػيكالحيػكاني،األمػػرالػذمأدلإلػػىفػيانمباشػػرانالعكامػؿالتػيأثػػرتتػأثير

كتمركػػزىـفػيبعػػضالمنػاطؽعمػػى،تكزيعػانعشػكائيانتكزيػعالسػكاففػػيبعػضأجزائيػػا
،مكاردىػػاالمائيػػةاسػػتيالؾكاضػػحانعمػػى،كىػػذامػػاتػػرؾأثػػرانسػػابالمنػػاطؽاألخػػرلح

اال يةبأشكالياالمختمفة.قتصادكأنشطتيا
 :الموقع 2-1-1

تخضػػػعحيػػػث؛الديمكغرافيػػػةك،يعػػدالمكقػػػعالجغرافػػػيأحػػػدالعناصػػرالطبيعيػػػة
خطػكطالطػكؿ،كدكائػرالعػرض،كالقػربكالبعػدمنيػاعكامػؿعديػدةعمميةتحديدهإلػى

عكامػؿميمػةجػدانفػيتحديػدالنطػاؽأذاتيػا،كالمكقػعالفمكػي،مستكلسطحالبحػرمف
 .(2).المدينةالمناخيالذمتنتميإليو

كتحديػػداعمػػىالحافػػة،تقػػعمدينػػةغريػػاففػػيالجػػزءالشػػماليالغربػػيمػػفليبيػػا
ـ(844-644الغربػػيعمػػىارتفػػاعمػػابػػيف)الشػػماليةمػػفالجػػزءاألكسػػطمػػفالجبػػؿ

كىػػػيمنطقػػػةمتباينػػػةفػػػيطبيعتيػػػا(1ينظػػػرالخريطػػػة)فػػكؽمسػػػتكلسػػػطحالبحػػػر.
،كسػػيكؿاألمػػرالػػذمأدلإلػػىتنػػكعالظػػركؼالطبيعيػػة،الجيكمكرفكلكجيػػةبػػيفتػػالؿ

،كمػػفالشػػرؽبنػػيكليػػػد،كمػػفالجنػػكبمػػزدة،كتػػداخميا،يحػػدىامػػفشػػماؿالعزيزيػػة

                                        
جغرافيةليبياالبشرية،بنغازم،دارالكتبالكطنية،(1) المبركؾالميدكم،  .9ـ،ص1998محمد

السياسية،بيركت،دارالنيضة،(2) .16ـ،ص1993فتحيأبكعيانة،الجغرافية
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413525وك412544وبػػيفخطػػيطػػكؿيفػػرف،كتقػػعفمكيػػانمػػاكمػػفالغػػرب،كترىكنػػة

عرضي،شرقا (1)شماالن.432528وك431526وكبيفدائرتي
المائيػػةالمتضػرسجعميػاتتصػػؼبعػدـانتظاميػافػيمناسػيبياالمدينػةفمكضػع

البحػرمػػاأثػرعمػػىعمميػةاالسػػتيالؾالبشػرملمميػػاه،األمػرالػػذمفػكؽمسػتكلسػػطح
المياهالجكفية. أكسبياطابعالتشتتفيتكزيع

دارمك،كخػػدمي،ذاتمركػػزحضػػرمفػػيمدينػػةغريػػافكتعػػد لبقيػػةالتجمعػػاتا 
زادمػفعػددالكافػديفإلييػاكبشػكؿممحػكظالمدينػةالتيتعدظييراليا،حيثاتسػعت

ادةكزيػػ،مػفالمنػػاطؽالمجػػاكرةممػػاكػػافلػػودكرأساسػػيفػػيزيػػادةأعػػدادالسػػكافبيػػا
المختمفة الخدمية السيمااستيالؾالمياه.  متطمباتيـ

  

                                        

 .26ـ،ص1978،ستككيكلـ،مطبعةأسميت،1أمانةالتخطيط،مصمحةالمساحة،األطمسالكطني،ط(1)
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 :التركيب الجيولوجي 2-1-2

يمثػؿجبػػؿنفكسػػةالظػػاىرةالجيكمكرفكلكجيػػةالبػػارزةفػػيالقسػػـالشػػماليالغربػػي
كتبػدك،كمتفاكتػةاالرتفػاع،مفليبياكىكيكاجػوالشػماؿبحافػةىضػبيةمتفاكتػةالتقطػع

كالميػػكؿالطبقيػػةعمػػىامتػػدادالجبػػؿىينػػةفػػيالغالػػب،،االمتػػدادقػػكسخطػػيبييػػأة
أجزائيػاالمختمفػةبػالمظيرالمسػتقيـالػذمتتصػؼبػوأيضػاالمجػارم،ككظيكرالكاجية

ثػػـالتبػػايففػػي،كخطػػكطتقسػػيـالميػػاهفػػينطػػاؽالتقطيػػع،التػػيتقطػػعنطػػاؽالحافػػة
 (1).كعدـكجكدالتالؿالمنعزلة،اتساعنطاؽالتقطيع

كخكاصػػػػيا،كأنسػػػػجتيا،كمعرفػػػػةتكػػػكيفالتربػػػػة،المدينػػػػةإفدراسػػػةجيكلكجيػػػػة
كالمعػػادفالمكجػػكدةفييػػا،كالطبقػػات،كمعرفػػةأنػػكاعالصػػخكر،كالطبيعيػػة،الجيكلكجيػػة

تحديػػدعناصػػرالترتيػػػبكدرجػػػةانحػػدارالسػػطحلػػػوأىميػػةكبيػػرةفػػػي،الحاممػػةلمميػػاه
كتككيفالمياهالجكفية.  الجيكلكجي

لكػيلذلؾف فمخططػيالمػدفيحتػاجكفإلػىدراسػةالتركيػبالصػخرملممدينػة
كالشػػكارع،كمػػدالطػػرؽ،يمكػػنيـمػػفاختيػػارأنسػػباألمػػاكفإلقامػػةاإلنشػػاءاتالبنائيػػة

.فمػفالناحيػةالجيكلكجيػػةىنػاؾاعتقػاديػػرجحأفعمػىمػدلتػػكفرالميػاهالجكفيػةفييػػا
كذلػؾلكجػكدالصػخكرالكريتاسػية،مفالثػانيسمسمةالجبؿالغربػينشػأتفػينيايػةالػز
رمػفبعػضالبػاحثيفيؤكػدأفالبحػرانحسػالتيتغطػيمعظػـالحافػةالجبميػةغيػرأف

كالتػػي،اإلقمػػيـباتجػػاهالشػػماؿحيػػثظيػػرتالحمػػادةالحمػػراءالتػػيتمتػػدنحػػكالجنػػكب
فاكتمػػاؿبػػىنفػػسالصػػخكرالكريتاسػػيةمثػػؿتحتػػكمعمػػ ركزسمسػػمةالجبػػؿالغربػػي،كا 

 (2) .الجبؿقدتـفياأليكسيفاألسفؿ

كتبػدكجيكلكجيتػوبسػػيطة،كريتاسػيةتتركػبمسػتكياتالجبػؿالعميػامػػفطبقػات
كبعػضككمسػية،تتػألؼمػفصػخكروربكنيػةإذتبػدككاضػحةفػيجدرانػوحيػث جػدا

كتميػؿمػيالبسػيطانحػك،المتبخراتالتيتنػتظـفػيكضػعقريػبمػفالمسػتكلاألفقػي
المياهالجكفيةفي(3) .الجنكب  بشكؿمتساكم.المدينةرجكعانأدلإلىعدـتكزيع

                                        
الصقار،دراساتفيالجغرافياالبشرية،اإلسكندرية،منشأةالمعارؼ،(1)  .13ـ،ص1986فؤادمحمد

(2) جغرافيةليبياالبشرية،مرجعسابؽ،صمحمد  .26المبركؾالميدكم،

،بيػػػركت،مؤسسػػةعبػػػدالحفػػػيظ1،ط2جػػكدةحسػػػيفجػػكدة،أبحػػػاثفػػيجيكمكرفكلكجيػػػةاألراضػػػيالميبيػػة،ج(3)
 .95ـ،ص1975البساط،
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تكجػػدأقػػدـتككينػػاتالػػزمفالثػػاني)لميػػزكزكم(كىػػيصػػخكرالعصػػرالترياسػػي
التػػيتتكػػكفمػػفصػػخكرجيريػػةبعضػػيامتبمػػكر،كالصػػخكربيػػاعقػػدصػػكانيةبقاعػػدة

إلػػىكادمغػػاففػػيمتقػػاركسكػػاؼجبػػؿغريػػافحػػكؿأبػػكغػػيالف،كتمتػػدمػػفشػػرؽ
  .(1)الشرؽ

إلػىالحقػبتعػكدفػيالجبػؿالغربػيتػـاكتشػافيافأصؿأقدـالتككينػاتالتػيإ
كالحقػػػبالجكارسػػػي،أمفػػػينيايػػػةالػػػزمفالثػػػاني،كتظيػػػرىػػػذهالتككينػػػات،الترياسػػي

كتتكػػكفىػػذهالصػػخكرعمكمػػامػػف،عمػػىسػػطحاألرضفػػيبعػػضالػػتالؿالصػػغيرة
بالصمصػػاؿلكسػػينيالػػذميكجػػدإمػػانقيػػامختمطػػانالجيػػرمالدككالحجػػر،الحجػػرالرممػػي

حيثتعدصخكرالحقػبالجكارسػيالتػيتكجػدفػيمنػاطؽمحػدكدةفػيالجبػؿالغربػي
،كىػػك(2)امتػدادالمتككينػػاتالجكارسػػيةالتػػيتكجػػدعمػػىنطػػاؽأكسػػعفػػيجنػػكبتػػكنس

فيالمياهالجكفية.  مايؤثربشكؿكبيرفيالجكدةالفردية

مػػفترسػػباتمسػػطحةكمتراكمػػةينػػةغريػػاففػػيمدالتركيػػبالجيكلػػكجييتكػػكف
كيظيػػر،المدينػػةكالػػذميػػدؿعمػػىتغيػػراألزمنػػةالتػػيمػػرتبيػػا،فػػكؽبعضػػيابعضػػا

كالػػػذميتكاجػػػدفػػػي،تكػػكيفسػػػيدمالصػػػيدالػػػذميتكػػكفمػػػفصػػػخكرالحجػػػرالجيػػرم
بػؿنػػتجعػػفكمػػايعتقػدبعػػضالجيكلػػكجييفأفالج،كأبػيرشػػادة،محػالتالصػػالحات

نحػػكالجنػػكببكاسػػطةعكامػػؿالتعريػػة،كيػػذىباالعتقػػادعنػػدبعضػػػيـمكػػانيتراجػػع
(3).اآلخربأفاألمكاجكانتفيكقتسابؽتتالطـعندقاعدةالجيؿالحالي

تفسػػيرالجبػػؿبػػافتراضحػػدكثالتػػكاءكحيػػدالجانػػبأكأحػػادمالميػػؿ(كعمػػى
بػوصػػعكباتتحػػيطف نػػووسػابقويػةأقػػؿجاذبالػرغـمػفأفىػػذااالفتػراضىػػكاآلخػر

النمػػػكالعمرانػػػيينمػػػكجعػػػؿمػػفكتنكعيػػػاالمدينػػػةمماثمػػةحيػػػثإفطبيعػػػةجيكلكجيػػة

                                        
ليبياالجديدة،ط(1) .22ـ،ص1989،منشكراتجامعةطرابمس،2سالـعميالحجاجي،

(مػيال1.15كحدةمفالسرعةتستخدـعػادةلششػارةإلػىسػرعةالريػاح،كالعقػدةالكاحػدةتسػاكمحػكالي)*عقدة:ىي
متر.كيمك1.852فيحالةالجمعكىيتساكمكاحدميؿفيالساعةاممايقاربKtsأكKtاختصارلمعقدة

أمػيفالمسػالتي،التطػكرالجيكلػكجيكالتكػػكيني،دراسػةفػيالجغرافيػة،تحقيػؽ:اليػػادمأبػكلقمػةكسػعدالقريػػزم،(2)
لمنشركالتكزيع،  .48ـ،ص1995الدارالجماىيرية

 .24صقرساسيصقر،مدينةغريافكعالقتيااإلقميميةمعريفيا،مرجعسابؽ،ص(3)
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،كذلػػػؾلصػػػعكبةالحصػػػكؿعمػػػىالميػػػاهفػػػيمنطقػػػةجبميػػػةكثيػػػرة(1)بشػػػكؿبطػػػيء.
التضاريس.

ةلمجبػػػؿمقطعػػػةتقطيعػػػاشػػػديدابكاسػػػطةأكديػػػةقصػػػيرةشػػػديدةرئيسػػػكالحافػػػةال
كبعضػػيااآلخػػريأخػػذشػػكؿ،يظيػػربأشػػكاؿرباعيػػةمختمفػػةاالمتػػدادالعمػػؽبعضػػيا

مثمثػػاتتنحػػدرجكانبيػػافػػياتجاىػػاتمختمفػػة،كفييػػايظيػػربكضػػكحاالمتػػداداألفقػػي
ففػػيالقاعػػدةتظيػرتككينػػاتسػػميكةمػػف،لمطبقػاتالرسػػكبيةالتػػييتكػػكفمنيػاالجبػػؿ

تظيػػػرطبقػػػةأخػػػرلمػػػفالمػػػارؿالػػػذميبػػػدكبػػػألكافمختمفػػػة،كفػػػكؽىػػػذهالتككينػػػات
أكاإلصػػفرار،كفػػكؽكػػؿ،الصػػخكرالرمميػػةأكالجيريػػةالتػػييميػػؿلكنيػػاإلػػىالبيػػاض

ىذهالتككيناتترتكزطبقػاتعظيمػةالسػمؾمػفالصػخكرالجيريػةالصػمبةالتػيتمعػب
لممنطقةرئيسالدكرال  (2).فيتشكيؿالمظيرالتضاريسي

تككينػػاتصػػخريةمدينػػةغريػافكتكجػدفػػيأعمػىأجػػزاءالنطػاؽالجبمػػيجنػكب
كػـ(جنػكبغريػافحيػث25الحاؿفيمنطقةالكميبةالكاقعةعمػىبعػدكماىكصمبة
ـ(،كفػػيمنطقػػةجميػػزةالكاقعػػةإلػػىالجنػػكبمػػفالكميبػػػة854إلػػى)ارتفاعيػػايصػػؿ
تقػعفػيحػكضفػيمدينػةغريػافـ(إالأف884إلػى)ارتفاعيػاكـ(يصؿ35بنحك)

 (3).األراضيالمحيطةمنخفضنسبياعف

 الجيومورفولوجيا:
كمػفبػػيف،كقػدتعػػددتاآلراءحػكؿالتطػػكرالجيكمكرفكلػكجيلحافػةالجبػػؿىػذا

أفكاجيػػػةالجبػػؿمػػػاـ(حيػػػثيػػرل1919)،Zaccagnaىػػذهاآلراءكرأم)زاكاجنػػا(
ىػػذاالػػػرأمـ1926 (Parona)ىػػيإالجػػرؼبحػػرممرفػػػكع،بينمػػايعػػارضباركنػػا

كيعتقػدبكركليػت،قاريػةنشأتنتيجػةلتراجػععػادملحافػةبأفحافةالجبؿيعتقدحيث
Purollet 1963أسػفؿالقسػـالشػماليمػففػيـأفتشكيؿالحافةقدنتجعفتقػكس

بينمػايفتػرضجػكدةمدينػةغريػافاتالتكائيػةكانكسػاريةفػييالجفارةصحبتوعممسيؿ
أككحيػػد،لتػػكاءأحػػادمالميػػؿبػػأفتفسػػيرالجبػػؿجػػاءنتيجػػةحػػدكثا،حسػػيفجػػكدة

كىػذايػرجحلتفسػيرنشػأة،الجانبكىذامايتناسبمػعاالسػتقامةالعامػةلكاجيػةالجبػؿ

                                        

 .64كرفكلكجيةاألراضيالميبية،مرجعسابؽ،صجكدةحسيفجكدة،أبحاثفيجيكم(1)

 .53-49ـ،ص1996،اإلسكندرية،مركزاإلسكندريةلمكتاب،1عبدالعزيزطريحشرؼ،جغرافيةليبيا،ط(2)

السابؽ،ص(3)  .52المرجع
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،الشػػؾأف(1).كتجميػػعالحقػػائؽحػػكؿىػػذهالظػػاىرة،الجبػػؿلحػػيفإثػػراءالمعمكمػػات
ينػػػةفػػػيمدالتطػػػكرالجيكمكرفكلكجيػػػاكػػػافلػػػوأثػػػرفػػػيكميػػػةكنكعيػػػةالميػػػاهالجكفيػػػة

 .فغريا

إلػػػػىالعصػػػػرتككينيػػػػامػػػػفصػػػػخكرجيريػػػػةيعػػػكدفػػػػيمدينػػػػةغريػػػافتتكػػػكف
كػـ(الممتػدمػفالحػدكدالغربيػة544الجيكراسي،كطػكؿسمسػمةالجبػؿالغربػيحػكالي)

كتعػػكدفػػيالتكائيػػاإلػػىنيايػػة،مدينػػةالخمػػسمػػفبػػالقربتصػػؿحتػػىمنطقػػةيفػػرف
كتتجػومػفالجنػكبالغربػيإلػىالشػماؿ،كبدايةالػزمفالثالػث،الزمفالجيكلكجيالثاني

االسػػتبسكالصػػحراءفػيالجنػػكب،كسػػيؿالجفػػارةتػػيكتقػػؼحػػائالبػيفمنطق،الشػرقي
فػػيتقػػؼحػػائالأمػػاـانػػدفاعالريػػاحالعكسػػيةالمطيػػرةنفسػػوفػػيالشػػماؿ،كفػػيالكقػػت

،ممػػػايػػػؤثرعمػػػىمعػػػدالتاألمطػػػار(2).تقػػػدـزحػػػؼالرمػػػاؿإلػػػىالشػػماؿك،الجنػػكب
 سقكطياكمفثـعمىالمياهالجكفية.ككميات

ارتفاعػػػافجائيػػػاإلػػػىالجنػػػكبمػػػفسػػػيؿالجفػػػارةحيػػػثجكانبػػػوالميػػػؿكيرتفػػػع
أكجػػركؼشػػديدةاالنحػدارتطػػؿعمػػىىػذاالسػػيؿ،فػػي،الشػماليةتبػػدكبشػػكؿحػكائط

حػػيفأفجكانبػػوالجنكبيػػةتنحػػدرانحػػداراتػػدريجيانحػػكالجنػػكب،كتنتيػػيفػػيمنطقػػػة
الحمراءالتك،القبمة لمحمادة  (3).يتفصمياعفالمنحدراتالشمالية

فػػيقسػػمياالعمػػكميمتجانسػػةشػػبكةعظيمػػةمػػفالكديػػاف،فيػػكتنتشػػربالميػػؿ
انحػػػداراتبسػػػببمػػػفكحػػػدةتكػػػكيفركاسػػػبيا،كتنحػػػدرفػػػياتجاىػػػاتمختمفػػػةحسػػػب

ؿفينػػاؾالعديػػدمػػفاألكديػةالتػػيتتجػػونحػػكالجنػكبلمسػػافاتمختمفػػةمثػػ(4).الجبػؿ
،ككادمالمػػردكـ،ككادمميمػػػكف،ككادمبنػػػيكليػػد،ككادمبػػفغػػزكاف،كادمجػػارجيز

كتغػػذمفػػينيايػػةاألمػػربعػػضاألحػػكاضالمائيػػةالضػػخمةالتػػيتتجػػونحػػكالشػػماؿ

                                        

العربي،مرجعسابؽ،ص(1) الطبيعيةلصحارمالعالـ .163جكدةحسيفجكدة،الجغرافيا
 يا:الجيكمكرفكلكج

جغرافيةليبياالبشرية،مرجعسابؽ،ص(2) المبركؾالميدكم،  .36محمد

 .47عبدالعزيزطريحشرؼ،جغرافيةليبيا،مرجعسابؽ،ص(3)

ليبياالجديدة،مرجعسابؽ،ص(4)  .64-63سالـعميالحجاجي،
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حيػثتنتيػيمعظميػافػيسػيؿيف،بينمايتجػوبعضػيااآلخػرجنكبػانككادمسكؼالج
(1).كيصؿإلىالبحروكادمالمجينيف،الجفارةكالقميؿمنيافقطيخترؽالسيؿ

 (2)إلىثالثحكاؼكىي:فيمدينةغريافكيمكفتقسيـالشكؿالعاـلسطح

عنػدأبػكغػيالفإلػىمنحػدرطبػيحيػثيصػؿكتمتدمفاألعمػىالحافة األولى:   -1
متػػر(فػػكؽسػػطحالبحػػر،كتضػػـظػػكاىر644-544متكسػػطارتفاعيػػامػػابػػيف)

مكرفكلكجيةعديػدةكمتنكعػةحيػثتمتػدسمسػمةمػفالػتالؿفػيشػكؿقبػابتنفصػؿ
لطريػؽصػعكداحتػىمرتفػعطبػيعفبعضػيابفعػؿاألكديػةكالمجػارمعمػىيمػيفا

يسارالطريؽممتحمةببعضػيا،كتمثػؿضػفةشػرقيةلػكادمجنكباتقابمياتالؿعمى
ات،كأخيػػػرايمػػػتحـبػػػكادمغػػػافالػػػذميتجػػػوشػػػرقاليمػػػتحـبأكديػػةالصػػػالحالقكاسػػـ

،كىػذهالحافػػةقميمػةالميػػاهالجكفيػػةبسػببترسػػبالميػاهالجكفيػػةفػػيالمتجػوشػػماال
 أسفميا.

فإذأنيػاتسػيـفػيكتؤثرىذهالحافةعمىعمميػةتكاجػدالميػاهفػيمدينػةغريػا
الكثيرمفالسكافمنيا. كتركزىاأسفؿىذهالحافةفقطممايحـر قمةتخزيفالمياه

متػر(مػفمنحػدراتطبػي244كىيتعمػكالحافػةاألكلػىبحػكالي)الحافة الثانية: -2
كحتػىمرتفعػاتأبػيزيػاف)قصػرتغرنػة(جنكبػا،كتظيػرفييػا،اتشمااللصالحكا

ابجنػػكبغػػربتغرنػػةالتػػيترتكػػزعمػػىطفػػكحبركانيػػػةسمسػػمةمتكازيػػةمػػفالقبػػ
 (3)،كتمتدشرقاحتىكادمغاف.متر(944كيزيدارتفاعيافيقصرتغرنةعف)

سػػيؿىيػػأةكىػػيعمػػى،متػػر(844-744يبمػػاارتفاعيػػامػػابػػيف)الحافــة الثالثــة: -3
%(كتتكػػكفمػػفتككينػػاتكمسػػيةمتعػػددة24داخمػػيمتسػػعبانحػػداراليزيػػدعػػف)

متػػر(كرأسجميػػػزة874رأسالعمػػػكدحيػػثكصػػػؿارتفاعػػوإلػػػى):اطيعمثػػؿالتقػػ
متػر(،ككػذلؾقمػةرأس881كأـالباقػؿبارتفػاع)،متر(884بارتفاعيصؿإلى)

متػػر(كىػػيأعمػػىالقمػػـ981القػػالعبمنطقػػةالعربػػافالتػػيكصػػؿارتفاعيػػاإلػػى)

                                        

فتحػيأحمػداليػراـ،التضػاريسكالجيكمكرفكلكجيػا،دراسػةفػيالجغرافيػة،تحريػر:اليػاجيبكلقمػةكسػعدالقريػػزم،(1)
الدارالجماىيريةلمنشركالتكزيعكاإلعالف،1ط  .113-139ـ،ص1995،طرابمس،

ة،جامعػػػػة(،رسػػػالةماجسػػػتيرغيػػػرمنشػػػكر2313-2333نػػػكرمالعيسػػػاكم،المػػػكاردالمائيػػػةفػػػيغريػػػافمػػػف)(2)
  .19ـ،ص2331الزاكية،كميةاآلداب،

نفسو،ص(3)  .23المرجع
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الميػػاهكذلػػؾالنحػػدارىا،كىػػذهالحافػػةأيضػػانتقػػؿفييػػا(1).الجبميػػةبالجبػػؿالغربػػي
نحكالسيؿممايقمؿمفحفاظياعمىالمياهالجكفية.

 :المناخ 2-1-3

كمنػػاخالبحػػر،مػػابػػيفالمنػػاخالصػػحراكمانخميطػػفػػيمدينػػةغريػػافيعػػدمنػػاخ
عمىاآلخرفيبعضالسنكات  (2) .المتكسط،فقديسكدإحداىما

منػػكفمبركأبريػػؿ،أمػػامػػابػػيفشػػيريكػػكففصػػؿالشػػتاءبػػاردانممطػػرانكمػػفثػػـ
فيمػػػابػػػيفشػػػيرممػػػػايكالسػػػيماكارتفػػػاعدرجػػػاتحرارتػػػو،الصػػػيؼفيتميػػػزبجفافػػػو

.كأكتكبر
تميػػػزهعػػػفمناخيػػػةخاصػػػةانفارتفػػاعنطػػػاؽالجبػػػؿالغربػػػيجعػػػؿلػػوظركفػػػإ

إالأفتعقػػػدمظػػػاىرسػػػطحوبسػػػببكجػػػكدكثيػػػرمػػػفاألكديػػػة،المنػػػاطؽالتػػػيحكلػػػو
عػػددمػػفالبيئػػاتتكػػكيفسػػاعدعمػػىىػػاتمختمفػػةقػػدالعميقػػةالتػػيتقطعػػوفػػياتجا

تختمػؼنكعػامػاعػفالظػركؼبياالمحميةالمحددةالتيتتميزبظركؼمناخيةخاصة
السائدةفي  (3) .الجبؿالغربيالمناخية

عناصرالمناخىي: كأىـ
 :درجة الحرارة -أ

تبعػاالخػتالؼفصػكؿالسػنة،فترتفػػعمدينػةغريػاففػيتختمػؼدرجػاتالحػرارة
السػػػيمافػػػيشػػيرأغسػػػطس،كتػػػنخفضانخفاضػػػاممحكظػػافػػػيفصػػػؿالشػػػتاءصػػيفان

كتسػػػربالتيػػػاراتاليكائيػػػة،النخفػػاضدرجػػػةالحػػػرارةكذلػػػؾ؛السػػيمافػػػيشػػػيرينػػػاير
أما تككفانتقاليةفيالباردة، فدرجةالحرارة  .فصميالخريؼكالربيع

المعػػػدؿالسػػػنكملػػػدرجاتأف(نالحػػػظ1)جػػػدكؿكمػػػفخػػػالؿتتبػػػعبيانػػػاتال
ـ،أمػاالمعػدؿ41858حػكاليقػدبمػاـ2414-2444الحرارةالشيريةفيالفترةمابيف
المعػػدؿالسػػنكملدرجػػةبمػػاـبينمػػا423.9حػكاليفبمػػاالسػنكملدرجػػةالحػػرارةالعظمػػى

غريػػاففػػيمدينػػة،كذلػػؾنتيجػػةالرتفػاعـ°1356الحػرارةالصػػغرليصػػؿإلػىحػػكالي

                                        

العربي،مرجعسابؽ،ص(1) الطبيعيةلصحارمالعالـ  .164جكدةحسيفجكدة،الجغرافيا

 .23مرجعسابؽ،صنكرمأبكفايد،(2)

 .95-94عبدالعزيزطريحشرؼ،جغرافيةليبيا،مرجعسابؽ،ص(3)
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فػيدرجػاتالحػرارةفضػالنعػفىػذاإلػىإنخفػاضعفسطحالبحرارتفاعانكبيرانيؤدم
 .بالنسبةلخطكطالطكؿكالعرضالمدينةمكقع

مػػابػػيفتتػػراكحدرجػػاتالحػػرارةالعظمػػىفػػيفصػػؿالصػػيؼكػػذلؾيتضػػحأف
ـفػػيشػػيرأغسػػطس،°3451كـفػػيشػػيريكليػػك،°3454يكنيػػك،فػػيشػػيرـ3254°
االنخفػاضفػيمعػػدؿدرجػاتالحػرارةالصػغرلفػػيفصػؿالشػتاءمػابػػيفكيتػراكحىػذا
(.1)جدكؿالـفيديسمبركمافي°658ـفيفبراير،ك°654،كفيينايرـ559°

ومعدالت النياية العظمى والصغرى لدرجات الحرارة  ،الشيرية والسنويةالمئوية ( معدل درجات الحرارة 1)جدول 
 مدينة غريانفي  م2014-2004لمفترة ما بين 

 الشير
 المعدؿ

 ديسمبر نكفمبر أكتكبر سبتمبر أغسطس يكليك يكنيك مايك أبريؿ مارس فبراير يناير
المعدؿ
 السنكم

المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ
 الشيرم

956 14 1356 1753 2251 2555 2755 2759 2459 2155 1555 1451 1858 

معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ
النيايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 العظمى

1353 1454 1856 2351 2854 3254 3454 3451 3457 2654 1957 1353 2359 

معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ
النيايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 الصغرل

559 654 856 1155 1558 1954 2459 2157 1954 1655 1153 658 1356 

لسـنوات  ()بيانـات غيـر منشـورة ي لؤلرصـاد الجويـة المصـدر: عمـل الباحـث اعتمـادا عمـى بيانـات المركـز الـوطن
1980-2014. 

 :الرياح -ب
المناخيةالتػييمكػفأخػذىابعػيفاالعتبػارلمػاليػامػفتعدالرياحمفالعناصر

كمػػاأف،دكرفػيإثػػارةاألتربػػةكالغبػػار،ممػايػػؤدمإلػػىانعػػداـالرؤيػة،كزحػػؼالرمػػاؿ
خطػػػكطقطػػع،كفيػػيتسػػببفػػػياقػػتالعاألشػػجار،عمػػىالبيئػػػةالطبيعيػػةانتػػأثيرليػػا

 .كزيادةنسبةالتبخرالكيرباء

لمريػػػاحالشػػػماليةالشػػرقيةالجافػػػةصػػػيفا،كلمريػػػاحفػػػيمدينػػػةغريػػافكتتعػػرض
ككػذلؾتتعػرضأيضػاالريػاح،الشماليةالغربيةشتاءكالتيتسببتفػيىطػكؿاألمطػار

عنػػػدكتسػػببكأكائػػؿالصػػيؼ،ككػػذلؾفػػػيفصػػؿالخريػػؼ،القبمػػيفػػيفصػػؿالربيػػػع
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كتكػػػػكفمحممػػػػػة،ىبكبيػػػػافػػػػيارتفػػػػاعدرجػػػػةالحػػػػػرارةالمفػػػػاج كانخفػػػػاضالرطكبػػػػة
التسػػاعدعمػػىتسػػاقطاألمطػػارممػػايػػؤثر،كىػػيريػػاحجافػػةغيػػررطبػػة(1)ألتربػػةبا

نيػػاريػاححػارةكمحممػةباألتربػػةنتيجػةألمدينػةغريػاففػػيعمػىكميػةاسػتيالؾالميػاه
،كتػؤثرالريػاحعمػىكميػةالميػاهكفاعميػةاألمطػارالمدينػةكالغباركىكمػايػدفعسػكاف

األمطػارعمػىمدينػةغريػافالسػيماميػاهاألمطػارأكإذأنياقدتسػيـفػينػزكؿميػاه
فيمدينةغرياف  .تبعدىاعنيالذافييعامؿتؤثرعمىمدلتكافرالمياهكتكاجدىا

كجنكبيػةقادمػةمػفالصػحراءحاممػةمعيػا،كماتيبعمييارياحجنكبيةغربية
حػػارةجافػػػةكىػػيفػػػيالغالػػبتكػػكف،يطمػػؽعميػػػو)ريػػاحالقبمػػي(ىػػكاءمداريػػةقاريػػة

(كتتبػػايفسػػرعةالريػػػاح2.)(2)لمركرىػػابمنػػاطؽصػػحراكيةكمػػػاأنيػػامحممػػةباألتربػػػة
 (.2)كأقميافيشيرأغسطسكمافيالشكؿرقـ،حيثتبماأقصاىافيشيريناير

مدينػة(المتعمقػةبمتكسػطسػرعةالريػاحفػي2)جػدكؿكمفخالؿتتبعبياناتال
شػيرعقػدة(فػي1452)ـ(نالحظأفسرعتياتبمػا2414-2444لمفترةمف)غرياف

957)عقػػدة(،كفػػيشػػيرفبرايػػر1453)ديسػػمبر،كفػػيشػػيرينػػايرتبمػػاسػػرعتياإلػػى
 عقدة(.

أمػافػػيفصػػؿالربيػعكالصػػيؼف نػػومػفكاقػػعاتجػػاهالريػاحالسػػائدةنالحػػظأف
تبما) (عقدة 1452)عقدة(،بينمافيشيرأبريؿ955سرعةالرياحفيشيرالربيع

،كشػيرعقػدة(855)أمافيشػيريكنيػكفيػيعقدة(958)كيسجؿشيرمايك
،عقػػػدة(853)،كشػػػيرسػػػبتمبرعقػػػدة(757)كشػػػيرأغسػػػطسعقػػػدة(،759)يكليػػػك
يبمػػاالمعػػدؿكمػػفثػػـعقػػدة(،956)،كشػػيرنػػكفمبرتبمػاعقػػدة(851)أكتػػكبركشػير
الرياححكاليالسنكم عقدة(952)السرعة

  

                                        
ليبياالجديدة،مرجعسابؽ،صسالـالحجاجي(1) ،95. 

جغرافيةليبياالبشرية،مرجعسابؽ،ص(2) المبركؾالميدكم، .59محمد
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 (2)جدول 
 م2014-1980المعدل الشيري والسنوي لسرعة الرياح بالعقدة لمفترة من 

 الشير
 المعدؿ

 ديسمبر نكفمبر أكتكبر سبتمبر أغسطس يكليك يكنيك مايك أبريؿ مارس فبراير يناير
المعدؿ
 السنكم

المعػػػػػػػػػػػػػػػدؿ
 الشيرم

1453 957 955 1452 958 855 759 757 853 851 956 1452 952 

 (.المصدر: عمل الباحث اعتمادا عمى بيانات المركز الوطني لؤلرصاد الجوية )بيانات غير منشورة

 :األمطار -ج
اسػتقرارالسػكانيالمػؤثرةفػيالمناخيػةميمػامػفالعناصػرانتعداألمطارعنصػر

بقيػةالفصػكؿفيػيمتذبذبػة،كيػرلفيفيفصؿالشتاء،أماأكثرتساقطانتككفحيث
خصكصػامدينػةغريػاففػيأفالسببكراءتذبذبكمياتاألمطارفػيليبيػاعمكمػا،ك

المعتدلػةالمدينػةيرجعإلىكقكعالسػاحؿعنػدأقصػىالحػدكدالجنكبيػةلنطػاؽأعاصػير
مبػةفػيبعػضاألحيػافحيثتتصػارعكتػؿاليػكاءالجافػةمػعالكتػؿالرطبػة،كتكػكفالغ

،كىػػذاالتذبػذبفػػيكميػػاتاألمطػػار(1)كأحيانػػايحػػدثالعكػسفػػيذلػػؾ،لمكتػؿالرطبػػة
.مدينةغرياففيكتساقطيافيمكسـكاحديؤثرفيكمياتكنكعياتالمياهالجكفية

نالحػػػػظأفتسػػػػاقط(1كالشػػػػكؿرقػػػـ)(3)جػػػدكؿكمػػػفخمػػػػؿتتبػػػعبيانػػػػاتال
رسػػبتمبرليصػػؿإلػػىقمتػػوفػػيشػػيرينػػاير،كبمتكسػػطفػػيشػػياألمطػاريبػػدأتػػدريجيا

ثػـتبػدأفػيالتنػاقصحتػى،ممػـ(6355)ممـ(يميوشيرفبرايػربمعػدؿ6852عاـقدره)
(،كيبمػػاالمعػػدؿالسػػنكملسػػقكطاألمطػػار3فػػيالشػػكؿرقػػـ)نيايػػةشػػيرأبريػػؿكمػػا

.ـ2414-2444سنكيافيالفترةمابيفممـ(29952)حكالي
 (3)جدول 

 م2014-1988لمفترة من بالممم السنوي لكمية األمطار و  المتوسط الشيري

 الشير
 المعدؿ

 ديسمبر نكفمبر أكتكبر سبتمبر أغسطس يكليك يكنيك مايك أبريؿ مارس فبراير يناير
المعدؿ
 السنكم

المعػػػػػػػػػػػػػػػدؿ
 الشيرم

6852 6355 4558 956 855 255 4 152 956 1753 2456 4854 29952 

 (.الباحث اعتمادا عمى بيانات المركز الوطني لؤلرصاد الجوية )بيانات غير منشورةالمصدر: عمل 

                                        
،تحريػر:اليػادمبكلقمػةكسػعدالقريػزم،1محمدعيادإمقيمػي،فصػؿالمنػاخ،فػيكتػابدراسػةفػيالجغرافيػا،ط(1)

.176ـ،ص1995طرابمس،دارالجماىيريةلمنشركاإلعالفكالتكزيع،
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 (1)شكل رقم 

 مدينة غريانفي  م2014=2004متوسط كميات األمطار لمفترة الممتدة من 

 
 (. 3)جدول المصدر: عمل الباحث استنادا عمى بيانات ال    

 :الرطوبة السنوية -د
بأنيػػاالنسػػبةالمئكيػػةبػػيفمقػػداربخػػارالمػػاءالمكجػػكديمكػػفتعريػػؼالرطكبػػةالنسػػبية

درجػةحػرارةفعالفياليػكاءكمقػدارالرطكبػةالقصػكلالػذميسػتطيعاليػكاءتحممػوفػي
.(1)كتحتضغطجكممعيف،معينة

كسػرعة،خرنتيجػةلالختالفػاتفػيدرجػةالحػرارةكتختمؼالرطكبةمفشيرآل
نيػاترتفػعفػيفصػؿالشػتاءكالربيػع،إكاالرتفاععفمستكلسػطحالبحػرحيػث،الرياح

،نتيجػةإلرتفػاعدرجػةالحػرارةفػيبينماتنخفضمعدالتيافيفصميالصيؼكالخريػؼ
ىذيفالفصميف.

تعتمػدالرطكبػةالنسػبيةفػيالجػكعمػىكميػػةمػايحتكيػواليػكاءمػفبخػارالمػػاء
،أكانخفػػاضدرجػػةالحػػرارة،زيػػادةمعػػدؿالتبخػرفيػػيتػزدادمػػع،كعمػىدرجػػةحرارتػػو

 .(2)أكمعزيادةدرجةحرارتو،قؿتناقصكميةالبخارفيالجكيك

                                        

،عمػػػػاف،دارالفكػػػػرلمطباعػػػػػة1عبػػػػدعمػػػػيالخفػػػػاؼكآخػػػػػركف،الػػػػكطفالعربػػػػي)أرضػػػػو،سػػػػػكانو،مػػػػكارده(،ط(1)
.114ـ،ص1999كالنشر،

فصؿالمناخ،دراسةفيالجغرافيا،مرجعسابؽ،ص(2) عيادإمقيمي،  .177-176محمد
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فػػ فالرطكبػػةالنسػػبيةترتفػػعأثنػػاءفصػػميالشػػتاءمدينػػةغريػػافكنظػػراالرتفػػاع
الريػػاحالبػػػاردةكىبػػػكباالرتفػػاع،ككيرجػػعذلػػػؾإلػػىانخفػػاضدرجػػػةحرارتيػػا،كالربيػػع
،ببخارالماءعمييا،بينمػاتقػؿالرطكبػةالنسػبيةفػيفصػميالصػيؼكالخريػؼالمشبعة

كذلػؾلبعػدىاعػفالمػؤثراتالبحريػةاليكميػة،كتزايػدمعػدالتالحػرارةحيػثيػزدادنشػػاط
،كىػكمػايػؤثربشػكؿكبيػرفػيعمميػة(1)كالجافػةالقادمػةمػفالجنػكب،التياراتالحػارة

الرطكبةالنسبيةبماتحممػومػفبخػارمػاءمتكسػطتساقطاألمطارككمياتياحيثتؤثر
 .مدينةغرياففياألمطارالذمينعكسبدكرهعمىالمياهالجكفية

كمػػػفخػػػالؿتحميػػػػؿالبيانػػػاتالخاصػػػػةبالرطكبػػػةالنسػػػػبيةيتضػػػحأفمعػػػػدليا
فإ،(2)(كالشػػػكؿرقػػػـ4)جػػػدكؿ%(كمػػػاىػػػكمكضػػػحفػػػيال5157يبمػػػا)السػػػنكم

كيػنخفضليصػؿإلػى،%(6255)متكسطالرطكبةيبمػاأعػالهفػيشػيرينػايربحػكالي
فػػيانخفػػاضنسػػبةالرطكبػػةفػػيفصػػؿرئيسفػػيشػػيريكنيػػككالسػػببالػػ%(3955)

ككػػذلؾ،كارتفاعيػػافػػيفصػػؿالشػػتاءيرجػػعإلػػىالتفػػاكتفػػيدرجػػةالحػػرارة،الصػػيؼ
يػثتػػؤدمإلػىىبػػكطمفػػاج كأكائػؿالصػػيؼح،ىبػكبريػػاحالقبمػيفػػيأكاخػرالربيػػع

.فينسبةالرطكبة
كتػؤثرالرطكبػػةالنسػػبيةعمػػىكميػػاتالميػػاهفػيمدينػػةغريػػافحيػػثإنيػػاتكثػػر

كتقؿأكتكادتنعدـفيفصميالصيؼكالخريؼ. فيفصميالشتاءكالربيع
 (4)جدول 

 مدينة غريانفي  م2014-2004المتوسط الشيري والسنوي لمرطوبة النسبية لمفترة من 

 الشير
 المعدؿ

 ديسمبر نكفمبر أكتكبر سبتمبر أغسطس يكليك يكنيك مايك أبريؿ مارس فبراير يناير
المعدؿ
 السنكم

المعػػػػػػػػػػػػػػػدؿ
 الشيرم

6255 6252 5756 5456 4651 3955 4452 4656 5454 5559 5252 4954 5157 

 .()بيانات غير منشورةالمصدر: عمل الباحث اعتمادا عمى بيانات المركز الوطني لؤلرصاد الجوية 
  

                                        

المائيةفيغرياف،مرجعسابؽ،ص(1) .33دنكرمالعيساكم،المكارد
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 (2)شكل رقم 

 م2014-1980المتوسط الشيري لمرطوبة النسبية المئوية لمفترة من 

 
 .(4)جدول المصدر: عمل الباحث استنادا عمى بيانات ال    

 :التربة -ىـ
ىيطبقةمفالصخكرالمفتتةالتيتغمػؼسػطحاألرض؛كتعػدنتاجػالعمميػات

كالمناخيػػػػةالحياتيػػػة،حيػػػػثتعمػػػػؿىػػػذهالعكامػػػػؿعمػػػػىإكسػػػػابياالعكامػػػؿالجيكلكجيػػػػة
كالحقيقػػػةأفالتربػػػةمػػػفأىػػػـالثػػػركاتالطبيعيػػػةالتػػػي،كالفيزيائيػػػة،صػػػفاتياالكيميائيػػػة

بياكتحسينيا  .كتطكيرىا،يجبالعنايةكاالىتماـ

إفمعظػػـالتػػربالميبيػػةتعػػدفػػينطػػاؽالجافػػةكشػػبوالجافػػة،كيمكػػفتصػػنيؼ
كنتػػاج،بأنيػػامػػفالتػػربشػػبوالجافػػة،كىػػيحديثػػةالتكػػكيفينػػةغريػػافمدالتػػربفػػي

كتكصػػؼالتربػػةفػػيغريػػافبأنيػػا،المدينػػةفػػيالعمميػػاتالتجكيػػةلمصػػخكرالمكجػػكدة
كالجيريػػػةتبعػػػالممػػػػادة،كتػػػزدادفييػػػاالمػػػكادالكمسػػػية،خفيفػػػةفػػػيمككناتيػػػاالفيزيائيػػػة

ليا  .(1)كىيالصخكرالجيرية،األصميةالمككنة

                                        
(،طػرابمس،مركػزالبحػكثالزراعيػػة،1999-1998إمحمػدالرزاقػيكآخػركف،مشػركعمصػادرميػػاهاألمطػار)(1)

 .4ص
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كتتنكعالتربةفيغريافمفجيةأخػرلتبعػالمبنيػةالجيكلكجيػة،فيػيمػزيجمػف
كالصػػخرية،كتعػػد،كالجيريػة،كالكمسػػية،كالطينيػة،كالطينيػػةالخفيفػػة،التربػةبػػيفالرمميػة

كالجيريةالجافػةمػفأجػكدأنػكاعالتربػةالسػيمافػيالجػزءالشػماليالكاقػع،التربةالجيرية
،كذلػػؾلسػػيكلةاختػػراؽميػػاهاألمطػػارليػػاكتخػػزيف(1)رالمتكسػػطفػػيحيػػزمنػػاخالبحػػ

الكاحد.  المياهالجكفيةكتتنكعزراعتيافيالمكسـ

ياناقتصػػادالتربػةالمركبػػةالصػالحةكمدينػةغريػافمػػفالمنػاطؽالغنيػةبنػػكعمػف
لصػػناعةمنتجػػػاتمػػػفخامػػػاتغيػػػرمعدنيػػةمثػػػؿالطػػػكب،كالحراريػػػات،كاإلسػػػمنت،

اإلرسػػاباتكاألحجػػارالجيريػة،)كتظيػػربعػض،كالفخػػار،كالجػبس،ؼكمنتجػاتالخػز
فىنػػػاؾبعػػػض)المػػػكس(فػػػيأجػػػزاءمتفرقػػػةمػػػفالجبػػػؿإالأالريحيػػػةالسػػػميكةنسػػػبيان
التػيتقػعفػيشػماؿالتيظيػرتبيػاالصػخكرالناريػةالبازلتيػةالمناطؽالصغيرةنسبيان

.(2)غربالمدينة
 أنكاعالتربة  :(3)فيغريافكاآلتيكيمكفتمخيصأىـ

سػػنتمترا(كىػػيمتمركػػزة54تػػربغرينيػػةرمميػػة:كىػػيتػػرباليزيػػدعمقيػػاعػػف) -1
كغػريففػيمنػاطؽ)القػكاليش،ككمػة،،عمىقشرةكمسيةمفتتةتعمكىػاقشػكركمسػية

كىػذايعنػيكجػكدىػذاالنػػكعمدينػػةغريػاف،كىػيمػفالمنػاطؽالمحيطػةبالقضػامة(
فييا. مفالتربة

ثػةالتكػػكيف:كتشػمؿالتػػربحديثػةالتكػػكيفغيػرالرمميػػة،أكرمميػةالقػػكاـ،تػربحدي -2
الجافػػة%مػػفالحصػػى،كتنتشػػرفػػيالجيػػات35كتحتػػكمعمػػىنسػػبةتزيػػدعػػف

                                        

المخططاإلقميمي)(1) طرابمس،ص2333-1988ليبيا،األمانةالعامةلممرافؽ، غريافالفرعي،  .32(،إقميـ

مرجعسابؽ،ص(2) التضاريسكالجيكمكرفكلكجيا،دراسةفيالجغرافية، اليراـ،  .111فتحيأحمد

 .36نكرمالعيساكم،المكاردالمائيةفيغرياف،مرجعسابؽ،ص(3)
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لمتعريػػةككػػذلؾفػػيالمنػػاطؽالمعرضػػة؛كسػػفكحالجبػػاؿ،كبعػػضأراضػػيالكديػػاف
 .(1)كاالنجراؼ

كتمتػازالمدينػةبشػكؿكبيػرفػيتربجافةشائعة)جيرية:كىػيالتػربالتػيتنتشػر -3
 كتحتكمعمىنسبمرتفعةمفكربكناتالكالسيكـ.،بكجكداألفؽالجيرم

محصػػكرةتػػربالركاسػػبالسػػمتية)ركاسػػبالمػػكس(:كىػػيتػػربمحػػدكدةاالنتشػػار، -4
 فيمنطقةقريبةمفالقكاسـبمرتفعاتغرياف.

ػ -5 اء،جافػػةكمعرضػػػةالتػػربالجبميػػةالقرفيػػػة:كىػػيتػػػربخفيفػػةالقػػػكاـضػػعيفةالبنػػ
لمتعريػةسػكاءكانػتريحيػػةأكىكائيػة،كتكجػدفػيالمنػػاطؽالتػيتقػؿفييػامصػػادر

ػ(2)الزراعػػةالبعميػػةفػػيكمسػػتغمة،الميػػاهالجكفيػػة ؤثرأنػػكاعالتربػػةعمػػىكميػػات،كتػ
الميػػاالمتزايػػدةفييػػاإذأفلكػػؿتربػػةخكاصػػػيافيمػػايتعمػػؽبحفػػظكتخػػزيفالميػػػاه،

كالرممية،ككذلؾالركاسبالسػبغيةأكثػرمػفغيرىػافػيحفػظالميػاهالطينيةفالتربة
 . لفتراتأطكؿمفغيرىامفاألنكاعاألخرل

 :الموارد المائية -2-1-5
يةقتصػػادفيػيأىػـدعػائـالحيػاةاال،لحيػاةاإلنسػافرئيسالميػاهىػيالمصػدرالػ

فتاريخػػو،البشػػرية،كقػػدعػػرؼاإلنسػػافمنػػذالقػػدـأىميػػةالمػػاء كحضػػارتوارتبطػػتكا 
كثيقابمدلمايتكفرلومفىذاالمصدر  .(3)كسيكلةالحصكؿعميو،ارتباطا

متذبذبةكقميمػة،لػذلؾنجػدىاتعتمػدعمػىفيمدينةغريافكالمعركؼأفأمطار
إضػافةإلػػى،كغريػاف،كطبػي،الميػاهالجكفيػةالمتكاجػدةأساسػافػيتككينػػاتأبػيشػيبة

                                        
،طػػػرابمس،1خالػػدرمضػػافبػػػفمحمػػكد،التػػػربالميبيػػة)تككينيػػا،تصػػػنيفيا،خكاصػػيا،إمكانياتيػػػاالزراعيػػة(ط(1)

الييئةالقك  .193ـ،ص1995ميةلمبحثالعممي،

.335خالدرمضافبفسعكد،التربالميبية،مرجعسبؽذكره،ص(2)
الرزاقيكآخركف،مشركعمصادرمياهاألمطار)(3)  .7(،مرجعسابؽ،ص1999-1998إمحمد
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ـمػػف744إلػى644الطبقػػاتالحاممػةلمميػاهفيػومػفتكػكيفككمػةالػذميتػراكحعمػؽ
.(1)سطحاألرض
مػػفالمنػػاطؽالتػػيطاليػػػاالعجػػزفػػيالمػػكاردالمائيػػػةفػػيمدينػػةغريػػػافكتعػػد

يةالسػيمااألنشػطةالزراعيػة،كتعتمػدقتصػادكالتيأثرتبشكؿمباشرعمػىاألنشػطةاال
:مدينةغرياففيتكفيرالمياهعمىمصدريفأساسييفىما

  :أوال: المياه السطحية

الجكفيػػة؛كىػػيالتمثػػؿسػػكلنسػػبةبسػػيطةتعػػدالميػػاهالسػػطحيةمكممػػةلمميػػاه
كذلػػؾ؛مػػفإجمػػاليالمػػكاردالمائيػػة،حيػػثأقيمػػتسػػدكدعمػػىبعػػضاألكديػػةالكبيػػرة

كاالسػػتفادةمنيػػػا،كتعتمػػػدالسػػدكدعمػػػىميػػػاهاألمطػػارالسػػػاقطةحيػػػث،لحجػػزالميػػػاه
 .2444،فيعاـ(2)ممـ(42654)طفيالجبؿالغربيبمغتسجمتأعمىكميةتساق

التػيعمػىمقػداركميػةاألمطػارمدينػةغريػاففػيتتكقؼكميةالمياهالسطحية
كالػػتحكـفػيالفيضػػاناتكحمايػػةبعػضسػػدكدلحجػػزالميػاهحيػثأقيمػػتتسػقطعمييػػا

 األراضيالزراعيةمفأخطارىاكلتغذيةالمياهالجكفية،كمفبيفأبرزىذهالسدكد:

يقػػػعسػػػدكادمغػػػافإلػػػىالجنػػػكبمػػػفمدينػػػةطػػػرابمسبمسػػػافةســـد وادي غـــان: -1
لىالشرؽ،كـ(84) كػـ(،كيعػدأعمػىسػدفػيليبيػا24مفمدينةغريػافبمسػافة)كا 

،كاليػدؼمػفإنشػاءىػذاالسػدعػفمسػتكلسػطحالبحػرـ(84و)حيثيبماارتفاع
ىػػكالمحافظػػةعمػػىمنطقػػةالييػػرةالزراعيػػةمػػفاالنجػػراؼ،ككػػذلؾلتغذيػػةالخػػزاف

كالشرب،المدينةفيالجك فيالزراعة .(3)كاستغالؿالمياهالمكجكدة

                                        
 .68بؽ،صليبيا،محافظةغرياف،قسـالتخطيطكتنميةمحافظةغريافاقتصاديةكاجتماعيا،مرجعسا(1)

المخططاإلقميمي،مرجعسابؽ،ص(2) إقميـغريافالفرعي،  .37ليبيا،األمانةالعامةلممرافؽ،

ليبيػا،المجنػػةالشػػعبيةلمزراعػػةكالثػػركةالحيكانيػةفػػيغريػػاف،تقريػػرعػػفسػدكادمغػػاف،تقريػػرغيػػرمنشػػكر،(3)
 .15ص
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،(كػػـ15يقػػعىػػذاالسػػدفػػيجنػكبغػػربمدينػػةغريػػافبمسػػافة)سـد وادي زارت: -2
ككػافيقػكـبتغذيػةليدؼمفإنشػائوىػكحمايػةاألراضػيالزراعيػةمػفاالنجػراؼكا

؛ألنػػوجػػاؼأكثػػر(1)كالػػرمالتكميمػػيلمشػػركعكادمالحػػي،المدينػػةفيالجػػكالخػػزاف
فػػػيليبيػػاحيػػػثيبمػػػاطػػكؿالطريػػػؽفػػػكؽالسػػػدترابػػػيكىػػػكأطػػكؿسػػػدمػػفعقػػػد

فأقصى،كـ(25738) ،كيسػيـجػزء(2)ـ(32لومػفقػاعالػكادمحػكالي)ارتفاعكا 
مػفىػذاالسػدفػيحجػػزميػاهاألمطػارحيػثتبمػاسػػعةالميػاهالمخزنػةفيػوكميػػات
كبيػػػرةتسػػػيـفػػػيكجػػػكدعػػػددمػػػفاآلبػػػاركالميػػػاهالجكفيػػػةكيسػػػاعدالسػػػكاففػػػي

كالحيكاني.  االستيالؾاليكميالبشرمكالزراعي

 :ثانيا: المياه الجوفية

 :إلىقسميفىمايـمصادرالمياهالجكفيةكيمكفتقس

تعػػدالعيػػكفمػػفالمصػػادرالميمػػةلمميػػاهالتػػيكػػافيعتمػػدعمييػػاالعيــون: -أ
كال،كعمػػىجكانبيػػػا،كجػػدفػػيقيعػػافالكديػػافالجبميػػةحيػػاتيـالقديمػػة،كتالسػػكاففػػي

نظػػرانالبتعادىػػاعػػفمراكػػزيمكػػفاالعتمػػادعمييػػابصػػكرةرئيسػػةفػػيالكقػػتالحاضػػر
كتكجػػدحيػػثتجمعػاتالميػػاهالجكفيػػةالتػػيتشػؽطريقيػػاإلػػىسػػطح،التجمػعالسػػكاني

عيػكف،كتختمػؼىػذهالعيػكفىيػأةفتخػرجعمػى،كالكسكر،الكيكؼاألرضعندتقاطع
،كأفأغمػبالعيػكفىػيصػغيرةكمتكسػطة،كفيكميةالمياهالتػيتنتجيػا،فيطبيعتيا

كالغزيػػرةفػػياإلنتػػاج،،أمػػاالعيػػكفالكبيػرةبػؿإفعػػدداكبيػػرامنيػاقمػػتمياىيػػاكجفػت
(3)فييمحدكدةاالنتشار  :كمفأىميا،

                                        

السابؽ،ص(1) .16المرجع
الشعبيةلمزراعةكالثركةالحيكانيةفيغرياف،تقريرعفسدكادمغاف،مرجعسابؽ،ص(2) .17المجنة
جغرافياليبياالبشرية،مرجعسابؽ،ص(3) المبركؾالميدم، .93-92.ص93-42محمد
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جبمػيعػفطريػؽأبػكرشػادةغػربمدينػةتقعىذهالعػيفعمػىمنحػدرعين الترك: -
بميػاهالشػرببعػدتجميعيػافػيخزانػاتالمدينػةالدراسةحيثكانتىػذهالعػيفتمػد

 .(1)كضخيا،كلكنياأىممتبسببقمةإنتاجيتيا

مجمكعػةعيػكفتنبػعمػفصػخرالحجػرالجيػرمالتػابعتػدفقاتكىيعبارةعػف
نتاجيتيػاتقػدربحػكالي) لتر/ثانيػة(،ككانػتنكعيػةمياىيػا7-5لتككيفسيدمالصيدكا 

كلكػػف،كتسػػتغؿلمشػػرب،جػػزءمميػػكف(654جيػػدةحيػػثكانػػتنسػػبةاألمػػالحفييػػا)
كأصػبحتغيػر،يجػةتكػاثراألمػالحفييػانتنتيجةاإلىماؿأصيبتمياهالعيفبػالتمكث

حيث )صالحةلمشرب،  .(2)مميكف(لامفجزء2744تجاكزتنسبةاألمالحالذائية

ــرقية: - ــ ــة الشــ ــ ــين الرابطــ ــ ػػػػػعبمنطقػػػػػػةالرابطػػػػػػةالشػػػػػػرقيةعــ ػػػػا،ككىػػػػػػيتقػ ػ نتاجيتيػ ا 
جػػػػػزء1244لتر/ثانيػػػػػة(،كنسػػػػػبةاألمػػػػػالح)6التر/سػػػػاعةأمحػػػػػكالي21644)

،كىػػػػذايعنػػػػيصػػػػالحيتيا(3)يفليغػػػػراضالزراعيػػػػةميػػػػاهالعػػػػكتسػػػػتغؿ،مميػػػػكف(
لالستيالؾالزراعيفقطدكفالبشرم.

ــة:  - ــة الغربيــ ــين الرابطــ نتاجيتيػػػػا)عـ 28844تقػػػػعفػػػػيمنطقػػػػةالرابطػػػػةالغربيػػػػةكا 
جزء/مميػػػكف(كتسػػػػتغؿ1444لتر/ثانيػػػة(كنسػػػػبةاألمػػػالحفييػػػػا)8التر/سػػػاعةك

 .(4)مياىياليغراضالزراعية

قػػعجنػػكبشػػرؽغريػػاففػػيبطػػفالػػكادم،كتعػػدإنتاجيػػةىػػذهتعــين الصــالحات: -
فػػيكتقػػعفػػيقريػػةالصػػالحات،كمياىيػػامػػفالنكعيػػةالجيػػدة،العػػيفعاليػػةجػػدا
نتاجيتيػػػػا)،كمنطقػػػػةالقكاسػػػػـ ،لتر/ثانيػػػػة(7-5لتر/سػػػػاعة،أمحػػػػكالي21644ا 

                                        
 .132صقرساسيصقر،مدينةغريافكعالقتيااإلقميميةمعريفياالمجاكر،مرجعسابؽ،ص(1)

مافالبػػاركنيكرشػػيدالفطيسػػي،العيػػػكفبمنطقػػةالجبػػؿالغربػػيكالكاحػػػاتالميبيػػة،مجمػػةاليندسػػي،العػػػددافسػػمي(2)
.56ـ،ص1997(،طرابمس،الييئةالعامةلممياه،36-37)

المجنػػةالفنيػػػةلدراسػػػةالكضػػػعالمػػػائيفػػػيليبيػػػا،دراسػػػةالكضػػػعالمػػػائيفػػػيليبيػػػااالسػػػتراتيجيةالكطنيػػػةإلدارة(3)
.55ـ،ص1999(،الجزءالثاني،2333-2335ردالمائيةلمفترةمف)المكا

السابؽ،ص(4) .56المرجع
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كلكنيػا،كتعػدمياىيػامػفالنكعيػةالجيػدة،جػزءمميػكف(900)كنسبةاألمالحفييا
،نتيجػػةلكثػرةاالسػػتيالؾالبشػػرمليػاكعػػدـكجػكدتغذيػػةليػػا(1)بػدأتفػػيالتنػاقص

 كقمةمعدالتاألمطارالساقطةفييا.

مػف،تتكاجدفيمنطقةانحدارالجبؿعمػىالطريػؽالمػؤدمإلػىغريػافعين طبي: -
إنتاجيتيػافػيمكسػـكتقػدركتتجمعمياىياطبيعيةفيحكضأرضػي،جيةالشرؽ

،كىػػيتقػػعفػػيمدينػػةغريػػاف)طريػػؽ(2)لتر/سػػاعة(1984مطػػاربػػأكثرمػػف)األ
كمياىيػػػػاصػػػػالحةلمشػػػػرب،جػػػػزءمميػػػػكف(1244األمػػػػالحفييػػػػا)طبػػػي(كنسػػػػبة

 .(3)كالزراعة

 اآلبار:  -ب

الميػاهالتػييػتـالحصػكؿعمييػامػفاآلبػارالتػيمدينةغريافأيضاعمىتعتمد
عػفطريػػؽاألنابيػبالتػػيإلػػىأغمػبالمنػػازؿكالتػػيتصػؿ،يػتـحفرىػػامػفقبػػؿالدكلػة

تنػاكبتكزيعيػاعبػركذلػؾكفػؽنظػاـمعػيفكىػك؛يتـاإلشراؼعمييػامػفقبػؿالبمديػة
يكـمفكؿأسبكع،كىيغيرمتكاجدةحاليان. الشبكة

لزيػػػادةنتيجػػػةكلكػػففػػػياآلكنػػػةاألخيػػػرةبػػدأحفػػػراآلبػػػارمػػػفقبػػؿالمػػػكاطنيف
كمػػا،أكسػػياراتخاصػػةلممسػػتيمؾ،كالتػػيتنقػػؿبكاسػػطةمركبػػات،لمميػػاهيااسػػتيالك

مجمكعػػةمػػفالمحطػػاتالتػػييػػتـبكاسػػطتياضػػخالميػػاهمػػفاآلبػػارالمدينػػةتكجػػدفػػي
أعػػدادكبيػػرةمدينػػةغريػػاففػػيكتكجػػد،شػػركةالعامػػةلمميػػاهإلػػىالمػػكاطفالتابعػػةإلػػىال
بئػػرامنيػػاعمػػىامتػػدادكادم45،حيػػثبمػػاعػػدداآلبػػارالمسػػتعممةحػػكاليمػػفاآلبػػار

                                        
(،مرجػػع2335-2333دراسػةالكضػعالمػػائيفػيليبيػااالسػػتراتيجيةالكطنيػةإلدارةالمػكاردالمائيػػةلمفتػرةمػف)(1)

.57سابؽ،ص
،15ؿالغربػػػػي،مجمػػػػةالمػػػاءكالحيػػػػاة،طػػػػرابمس،العػػػػددأزىػػػارمحمػػػػدعمػػػػي،العيػػػكفكالينػػػػابيعفػػػػيليبيػػػػا)الجبػػػ(2)

.46ـ،ص1995
المجنػػةالفنيػػػةلدراسػػةالكضػػػعالمػػائيفػػػيليبيػػػا،دراسػػةالكضػػػعالمػػائيفػػػيليبيػػاكاالسػػػتراتيجيةالكطنيػػػةإلدارة(3)

.12المكاردالمائية،الجزءالثالث،ص
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بئػػراأغمبيػػافػػي16بينمػػااآلبػػارالتػػيقػػاـبحفرىػػاالمكاطنػػكففبمػػاعػػددىا(1)،غػػاف
،كىػػي(2)منطقػػةالقكاسػػـ،كيػػتـتسػػكيؽمياىيػػابكاسػػطةالسػػياراتالمحممػػةبالصػػياريج

بالكامػػؿمػػفالميػػاهالصػػالحةلالسػػتيالؾالبشػػرمكالزراعػػيكتسػػدمدينػػةغريػػافتغػػذم
ةكبيرةمفحاجةالسكافإلىالمياهالصالحةلمشرب.نسب

 :البشرية الخصائص 2-2

كدراسػػػػةالتفاعػػػػؿ،تقػػػػكـالدراسػػػػاتالسػػػػكانيةبمعالجػػػػةاالختالفػػػػاتالسػػػػكانية
كالظػػػركؼالجغرافيػػػةلمنطقػػةمػػػافضػػػالعػػػف،المػػرتبطبػػػيفالخصػػػائصالديمكغرافيػػة

كعالقتػػػػوبالبنيػػػػة،كالتطػػػػكر،كالتركيػػػػب،رصػػػػدكتحميػػػػؿالسػػػػكافمػػػػفحيػػػػثالحجػػػػـ
التيتؤثرفيىذهالحالةقتصاداال .(3)يةلمبالد،كدراسةالظكاىر
مشػػكالتتتنػػاكؿالتػػيالجغرافيػػةالتخصصػػاتمػػفالبشػػريةالخصػػائصدراسػػةكتعػػد

التنميػػةكبػػرامج،لخطػطالنجػػاحتحقػؽمتكازنػػةرؤيػػةكتقػدـسػػكانيمنظػكرمػػفالتنميػة
المعاصػػػرة،السػػػكانيةالمشػػكالتحػػػؿفػػيالجغرافيػػػاعمػػػـيسػػيـك،كالمسػػػتقبميةاآلنيػػة
(4).كالبشرمالطبيعيالبعديفبيفتربطعمميةبرؤية

  نموىم ومعدالت السكان عدد تطور
األىميػػةمػػفعاليػػةدرجػػةعمػػىيعػػدغرافيػػةكالديمكاألكضػػاعالسػػكافدراسػػةإف
رؤلالمخططػػػػػيفتعطػػػػػيألنيػػػػػا؛كالتخطيطيػػػػػة،يةقتصػػػػػاداالالدراسػػػػػاتفػػػػػيالسػػػػيما
،صػحيةأك،تعميميػةكانػتسػكاءبيػـالخاصػةكاالحتياجػات،المتطمبػاتعفمستقبمية

دكرمػػفلػػولمػاالميمػػةالديمكغرافيػةالمظػػاىرأحػػدىػكالسػػكانيكالنمػك.ذلػػؾغيػرأك
عػػفينػػتجكمػػا،العمرانػػيكالتكسػػع،المػػدفكنمػػكاألخػػرلالبشػػريةالنشػػاطاتفػػيفعػػاؿ

                                        
.5ـ،ص2337الشركةالعامةلممياهكالصرؼالصحيفيمدينةغرياف،(1)
السابؽ،ص(2) .7المرجع
8المرجعالسابؽ،ص(3)
9المرجعنفسو،ص(4)
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،كالصػػػػػحة،كالتخطػػػػيط،التعمػػػػيـكبػػػػػرامج،الخػػػػدميالتكسػػػػعفػػػػػيضػػػػركرةمػػػػفذلػػػػؾ
.ذلؾكغير،كاالتصاالت

آخػر،إلػىبمػدمػفمتفاكتػةف نيػاالعالـفيالسكانيالنمكمعدالتإلىكبالنظر
أعمػػىتحتػػؿليبيريػػاأفـ2414لعػػاـالنمػػكمعػػدالتعػػفالمتحػػدةاألمػػـتقريػػركيبػػيف
السػػكافنمػػكمعػػدؿالػػدكؿبعػػضىنػػاؾكأف،(4554)إلػػىيصػػؿسػػكانينمػػكمعػػدؿ
ليبيػػافػيالنمػكمعػدؿإف(.4551-)فييػاالنمػكمعػدؿالتػيركسػيامثػؿبالسػالبفييػا

دكؿمػػفبكثيػػرةنػػمقارمتكسػػطمعػػدالنىػػذاكيعػػد.(1)(1597)ىػػكالتقريػػرىػػذاحسػب
.العالـ

معػدالتبارتفػاعتميػزتالميبيػة،المػدفمػفالكثيػرشػأفشػأنياغريافمدينةإف
إلػػى1984-1973مػػابيفالفتػػرةفػػيغريػػافمدينػػةفػػيكصػػؿحيػػثالسػػكانيالنمػػك
356%

مبػػيفىػككمػا،1995سػنةفػي%255إلػػىفكصػؿالمعػدؿىػذاانخفػضثػـ
،الخصػػكبةمعػػدؿالرتفػػاعالطبيعيػػةالزيػػادةمعػػدؿفػػياالرتفػػاعكيرجػػع(.5)جػػدكؿبال

.البالدشيدتياالتيكالمعيشيةالصحيةالخدماتمستكلكتحسف
  

                                        
 United Nations World Population)،السػػكانيالنمػػكمثػػؿحسػبالػػدكؿقائمػػة،المتحػػدةاألمـػ(1)

Propsects (إنترنت)العالميةالمعمكماتشبكةالحرة،المكسكعةكيكيبيديا،(
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  2006 إلى 1973 من الممتدة الفترة في السكاني النمو معدل تطور( 5)جدول ال

 معدل النمو السنة

1973-

19844.6
19952.5
23362.7

  2006-1973 من لمفترة السكان لتعداد النيائية النتائج المصدر

فػػيكبيػراتطػػكراشػيدتفػػيمدينػةغريػػافأفنالحػظ(5)الجػػدكؿإلػىبػالنظر
..أخرإلىتعدادمفالسكافعدد

  مدينة غريان في السكاني النمو عوامل 2-2-2

حجػػػـتطػػػكرلمعرفػػػةبالغػػػةأىميػػػةمنطقػػػةأليػػػةالمكاليػػػدلدراسػػػةإف:  المواليـــد( 1) 
 لمعرفػػةمقػػاييسعػػدةكتكجػػد،يةقتصػػاداالبالتنميػةكثيقػػةعالقػػةليػػاأنػػوكمػػا،السػكاف
 :  اآلتيةالمعادلةبتطبيؽعميوالتعرؼيمكفالذمالخاـالمكاليدمعدؿمنياالمكاليد

=الخاـالمكاليدمعدؿ
السنةفياألحياءالمكاليدعدد

×133
السنةمنتصؼفيالسكافعدد

مػػفالممتػدةلمفتػرةمدينػةغريػاففػػيالخػاـالمكاليػدمعػدؿيكضػح(6)جػدكؿكال
1973-2446(1).

  

                                        

 .155ص،اإلسكندريةالجامعية،المعرفةدار،كتطبيقاتأسسالسكافجغرافيةعيانوبكمحمدفتحي(1)
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  2006 إلى 1973 من لمفترة الدراسية بمنطقة الخام المواليد معدل( 6)جدول ال

 األلف في المواليد معدل السنة
197327.6
198424.3
199518.6
233612.4

  غريان المدني السجل بيانات إلى اً استناد الباحث المصدر: تجميع

بمػػا1973لسػنةمدينػةغريػػاففػيالمكاليػػدمعػدؿأف(6)الجػػدكؿمػفيتضػح
ثػػـ،األلػػؼفػي2453إلػػىالمعػدؿىػػذانخفػضا1984سػػنةكفػياأللػػؼ،فػي2756
لػػػػى1856إلػػػػىنخفاضػػػػواكاصػػػػؿ1995سػػػػنةفػػػػي كيعػػػػزم2446لسػػػػنة1254كا 

كاليجػػػرة،الػػزكاجسػػفتػػػأخرإلػػىمدينػػػةغريػػاففػػيالمكاليػػدمعػػػدالتفػػياإلنخفػػاض
،كىػػذامػػاأدلإلػػىطػػرابمسمدينػػةإلػػىخاصػػةالمدينػػةالسػػيماإلػػىلمشػػبابالمسػتمرة

عػػػدـاالىتمػػػاـالسػػػكانيبمكضػػػكعالميػػػاهالجكفيػػػةكقمتيػػػاكنػػػدرتياأحيانػػػانفػػػيبعػػػض
المناطؽمفمدينةغريافككذلؾنكعيتيا.

  الوفيات( 2)
مجتمػػع،أمداخػػؿالسػػكافعػػددتغييػػرفػػيالمػػؤثرةالعكامػػؿأحػػدالكفيػػاتتعػػد
كاالجتماعيػػػػةيةقتصػػػػاداالالظػػػػركؼعمػػػػىلمكقػػػػكؼبالغػػػػةأىميػػػػةالكفيػػػػاتكلدراسػػػػة
(7)جػػدكؿالأفكمػػااآلتيػػةالمعادلػػةنطبػػؽالخػػاـالكفيػػاتمعػػدؿكلحسػػاب،لممجتمػػع

.(1)ذلؾيبيف

=الخاـالمكاليدمعدؿ
السنةخالؿالكفياتعدد

×133
السنةمنتصؼفيالسكافعدد

 



                                        

بكعيانة،جغرافيةالسكاف،مرجعسابؽ،ص(1) .235فتحيمحمد
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 بين ما الممتدة الفترة خالل مدينة غريان في الخام الوفيات معدل( 7)جدول ال
  2006و 1973

  األلف في الوفيات معدل السنة السنة

1973 6.2 

1984 4.5 

1995 2.9 

2336 1.8 

  غريان المدني السجل بيانات إلى استنادا الباحث تجميع:  المصدر
فػػياإلنخفػػاضفػػياسػػتمرالكفيػػاتمعػػدؿأفيتبػػيف(7)الجػػدكؿإلػػىبػػالنظر
ثػػـ1984سػػنةفػػي455إلػػى652بمػػاكالػػذم،1973سػػنةمػػفإبتػػداءمدينػػةغريػػاف

إلػىالكفيػاتمعػدؿكصػؿ2446سػنةفػيكأخيػرا،1995سنةفي259إلىانخفض
المعيشػػػػةمسػػػتكلتطػػػكرعمػػػىالكفيػػػاتمعػػػدؿفػػػيالمسػػػتمرنخفػػػاضاالكيػػػدؿ158
.الصحيالكضعكتحسيفمدينةغرياففيجتماعيكاالمقتصاداال

مػفالفتػرةخػالؿالسكافمعدؿفيزيادةىناؾأف(7-6)الجدكليفمفيتضح
الػذماألمػرمدينػةغريػاففػيالنمكمعدؿلتطكرانمؤشرىذاكيعد.2446إلى1973
الجديػػدةاألعػػدادقبػؿمػػفالمتزايػػدالطمػبلمكاجيػػةاألخػػرلالخػدماتفػػيزيػػادةيتطمػب
ميػػاهمػػفكالػػتخمص،لمشػػربالصػػالحةالميػػاهتػػكفيرالخػػدماتىػػذهكمػػفالسػػكاف،مػػف

،التطػػػػكرىػػػػذايكاكػػػػبلػػػـالمدينػػػػةفػػػػيالصػػػحيالصػػػػرؼأفإال.الصػػػػحيالصػػػرؼ
مشػػركعاسػػتكماؿيػػتـكلػػـ،(1)1975ك1974عػػاميخػػالؿأنشػػئتالحاليػػةفالشػػبكة
مدينػػةغريػػافالميػػاهالجكفيػػةلعمػػىسػػمبايػػنعكسكىػػذا،(2414)سػػنةحتػػىتجديػػدىا

كعمػػىنكعيػػةىػػذهالميػػاهككمياتيػػاإذاإنػػوبػػالأدنػػىشػػؾتػػؤثرىػػذهالعكامػػؿالسػػكانية
الجكفية. المائيةفينكعيةككميةالميتو كالشبكة

  اليجرة( 3) 
ذلػػؾكػافسػكاءأخػر،منطقػػةإلػىمػامنطقػةمػػففػراداألانتقػاؿبػاليجرةيقصػد

كىػك،الدكلػةحػدكدخػارجأكالداخميػة،اليجػرةعميػويطمػؽمػاكىك،الدكلةحدكدداخؿ

                                        

47صسابؽ،مصدرلممياه،الكطنيالبرنامجمشركع،(سابقا)لمتخطيطالعامةالشعبيةالمجنة(1)
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المنػاطؽمػفأساسػاكتػتـ،قيػكدالداخميػةلميجػرةكليس،الخارجيةاليجرةعميويطمؽما
كمػفلممعيشػة،أفضػؿفػرصفييػاتتكافرالتيالمناطؽإلىالعمؿفرصفيياتقؿالتي
.المدفإلىالريفيةالمناطؽمفىكالداخميةلميجرةالغالبالنمطفأفثـ

فػػيمباشػػربشػػكؿتػػؤثرأنيػػاكمػػا،السػػكافنمػػكفػػيمػػؤثرةعامػػةاليجػػرةتعػػد
المكاليػػػدبػػػيفالفػػػرؽمػػػفناتجػػػةلمسػػػكافالطبيعيػػػةالزيػػػادةكانػػػتفػػػ ذاالسػػػكاف،حركػػػة

،كقػػدشػيدتمدينػػةغريػافىجػػرة(1)اليجػرةتمثميػاالطبيعيػػةغيػرالزيػػادةفػ فكالكفيػات
عددمفالسكافإلىمنػاطؽأخػرلنتيجػةلقمػةكنػدرةفػرصالعمػؿكالبحػثعػفأمػاكف

أكأمافيمابالمياهالجكفية. أكثراستقراران

  لمسكان الجغرافي التوزيع 2-2-3
سػػكءفػيالكبيػػراألثػرالطبيعيػةكظركفيػػا،الجبميػةفػيمدينػػةغريػافلمكقػعإف

تضػػاريسلكعػػكرةفنتيجػػة،المدينػػةمحػػالتبػػيفتػػكزيعيـتػػكازفكعػػدـ،كافالسػػتكزيػػع
فػػيكيتركػػزكف،التضػػاريسشػػديدةالمنػػاطؽعػػفيبتعػػدكفالسػػكافأفنالحػػظالمدينػػة

؛التربػػةكخصػكبة،المكاصػػالتسػيكلةحيػثاألكديػػةبطػكفكفػػي،المنبسػطةاألراضػي
.لسكافجذباأكثرىيالتضاريسقميمةالمنبسطةالمناطؽف فلذلؾ

العكامػػػؿمنيػػػاالعكامػػػؿمػػػفبعػػػددمدينػػػةغريػػػاففػػػيالسػػػكافتكزيػػػعتػػػأثرلقػػػد
تعػػػدالتػػػيالتضػػػاريسصػػػعكبةحيػػػثمػػفالمدينػػػةرفكلكجيػػػةكمفػػػيالمتمثمػػػةالطبيعيػػة
فػيكتسػاعد،السػكافتجػذبالتػييةقتصػاداالالعكامؿإلىإضافةلمسكاف،طردعامؿ
الحضػػرمالمركػػزتعػػدالتػػيتغسػػاتمنطقػػةمثػػؿالحضػػريةبالتجمعػػاتالخػػدماتتركػز

يةقتصػػػػاداالاألنشػػػػطةكتعػػػػددالنقػػػػؿ،كطػػػػرؽالعمػػػػؿ،فػػػػرصفييػػػػاكتتػػػػكفر،لغريػػػػاف
سػػكافلػدلالرغبػةمػفيزيػدالػذماألمػركالصػحية،التعميميػةالمرافػؽكتػكفركتػداخميا،

.المدينةفيالمتطكربأسمكبياالمتميزةالحضريةالحياةلممارسةاليجرةفيالريؼ

                                        

.28!ص،1986،كالنشرلمطباعةالعربيةالنيضةدار،السكافجغرافيةعبانة،أبكفتحيمحمد(1)
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أدلإلػػىزيػػادةاالسػػتيالؾمدينػػةغريػػافإفىػػذاالتػػكزعالجغرافػػيلمسػػكاففػػي
البشػرملمميػػاهالجكفيػػةبػؿأدلبعضػػياإلػػىدفػعالكثيػػرمػػفالسػكافإلػػىايجػػادبػػدائؿ
أخػرلمنيػاحفػرآبػارجديػدةأكاالنتقػاؿإلػػىأمػاكفأخػرللمبحػثعػفالميػاهالجكفيػػة

فييا.
  ينة غريانمدفي  السكاني التركيب

تيػػػـالتػػػيالميمػػػةالمكاضػػػيعمػػػفمنطقػػػةأليػػػةالسػػػكانيالتركيػػػبدراسػػػةتعػػػد
مػػػفالنػػكعفيػػذا،(1)لممجتمػػػعالديمغرافيػػةالمالمػػحمعرفػػةفػػػيتسػػيـألنيػػا؛الجغرافػػي
كالتركيػػػػب،النػػػػكعيكالتركيػػػػب،العمػػػػرمالتركيػػػبمنيػػػػاأشػػػػكاؿعػػػػدةيتخػػػػذالدراسػػػات

.مقتصاداال
  العمري التركيب -1

حسػػػبتػػػكزيعيـأم،السػػفحسػػػبتصػػنيفيـلمسػػػكافالعمػػرمبالتركيػػػبيقصػػد
عمػػػىالتعػػرؼبكاسػػطتيايمكػػفحيػػثكبيػػرةأىميػػػةليػػاالدراسػػةكىػػذه،(2)العمػػرةفئػػات

الخطػػطكضػػعأجػػؿمػػفالمنتجػػةالفئػاتكتحديػػد،فػػيمدينػػةغريػػافسػػكافخصػائص
.يةقتصادكاال،االجتماعية
فػػيالفػػردعمػػرمتكسػػطمعرفػػةفػػيأثػػرلػػوعمريػػةالالسػػكافتركيػػبدراسػػةإف
أفكمػػػا،العمػػػرمتكسػػػطلػػػذلؾكفقػػػاازدادالسػػػفكبػػػارنسػػػبةإرتفعػػػتفكممػػػاالمجتمػػػع
رتفػاعاعمػىتػدؿالسػكانياليػـرقاعػدةإتسػاعكأف،اإلنتػاجتفعػؿالشػبابنسػبةارتفػاع
المكاليدنسبة .السفصغارأعدادكزيادة،

بالتركيػػبيتعمػػؽفيمػػافػػيمدينػػةغريػػافبخصػػكصإليػػوالتكصػػؿأمكػػفمػػاإف
غيػػرالفئػػةكىػػي14-4بػػيفمػػاالسػػففئػػاتنسػػبةأف2446لسػػنةلمسػػكافالعمػػرم
64-15بػيفمػاالسػففئػاتفأك،السػكافمجمكعمف%3655بحكاليتقدرالمنتجة

                                        

 .299ص،سابؽمرجع،السكافجغرافيةعيانةأبكمحمدفتحي(1)

،القػػػػاىرة،كالتكزيػػػعلمنشػػػرالثقافػػػةدار،الجغرافيػػػةكتطبيقاتػػػوالسػػػكافعمػػـػأسػػػس،إسػػػماعيعمػػػياحمػػػد.د(2)
 .144ص
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مػػػف%5855إلػػػىكصػػمتالمجتمػػػعكالفنيػػةفػػػيالمنتجػػػةكالفئػػػة،الشػػبابفئػػػةكىػػي
إلػػىفكصػػمتسػػنة65مػػفأكثػرأعمػػارىـالػػذيفالسػػفكبػارفئػػةأمػػاالسػػكاف،مجمػكع

،إفدراسػػةالتركيػػبتبػػيفبكضػػكحعمميػػاتفػػيمدينػػةغريػافسػػكافمجمػػكعمػف5%
تجػػػدكميػػػةىػػػذااالسػػتيالؾالبشػػػرملمميػػػاهالسػػيماالميػػػاهالجكفيػػػةفالفئػػػاتالعمريػػة

أكثػػراسػػتيالؾلمميػػاهمػػفالفئػػاتتكػكفمدينػػةغريػػاففػػياالسػتيالؾ،فالفئػػةالمنتجػػة
(فيػػػيأقػػػؿ65(ككبػػػارالسػػػف)أكثػػػرمػػػف14-1األخػػرل،أمػػػافئػػػاتالسػػػفمػػػابيف)

عمػػرمبيػػذاالتركيػػبالمدينػػةغريػافاسػتيالؾلمميػػاهكمػػفثػـتتػػأثرالميػػاهالجكفيػةفػػي
فيمايتعمؽبكميةاالستيالؾالبشرملممياهالجكفية.

  النوعي التركيب -2

فػػيالتحتيػةالبنيػػةتخطػيطفػػيبالغػةأىميػػةلػونكعيػػاالسػكافيػػبتركدراسػةإف
كمسػاىمة،كاإلنػاث،الػذككرمعرفػةالنػكعيالتركيػبدراسػةخػالؿمػفىكيتسن،المدينة
.الخصكبةمعدالتكتقصي،اإلنتاجفيالنكعيفمفكؿ

نسػػبةمعرفػػةإلػػىيقكدنػػافػػيمدينػػةغريػػافلسػػكافالنػػكعيالتركيػػبدراسػػةإف
داخػػػؿثابتػػػةليسػػػتالنسػػػبةكىػػػذه،فػػػيمدينػػػةغريػػػافمجتمػػػعداخػػػؿكاإلنػػػاثالػػػذككر

لكػػؿالػػذككرعػػددحسػػابنػػاتجكىػػي،العمريػػةالفئػػاتداخػػؿأك،السػػكانيةالمجتمعػػات
:(1)اآلتيةالمعادلةبتطبيؽالنسبةىذهعمىالحصكؿكيمكفأنثى،مائة

=نسبةالنكع
عددالذككر

×133
عدداإلناث

-1973الممتػػػدةلمفتػػػرةأنثػػػى144لكػػػؿالػػػذككرعػػػدديكضػػػح(8)جػػػدكؿكال
2446

  

                                        

.415بيركت،ص،لمنشرالعربيةالنيضةدار،السكافجغرافيةعيانةبكمحمدفتحي(1)
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  2006 إلى 1973 من الممتدة لمفترة أنثى 100 لكل الذكور عدد( 8)جدول 

 عدد الذكور لكل مائة أنثى السنة

1973 112 

1984 135 

1995 133 

2336 132 

  2006-1973 لمفترة السكان لمتعداد النيائية النتائج إلى استنادا الباحث عمل المصدر

فػػيالميبيػػيفالسػػكافلػػدلالػػذككرنسػػبةأفيتبػػيف(8)الجػػدكؿبيانػػاتبتحميػػؿ
145إلػػى1973سػنةفػػي112مػفنخفػػضاحيػثمسػػتمرتراجػعفػػيمدينػةغريػاف

سػنةفػي142إلػى1995سػنةفػي143مػفاالنخفاضكاصؿثـ،1984سنةفي
لكنػوفػيمدينػةغريػاففػي،كىذااالنخفاضقديزيدمػفنسػبةالميػاهالجكفيػةـ2446

الكقػػتنفسػػػويزيػػػدمػػػفنسػػػبةاالسػػػتيالؾلػػدلالصػػػفراألخػػػر)اإلنػػػاث(فيػػػيأكثػػػر
اسػػتخدامانلمميػػاهمػػػفالػػذككرنتيجػػػةالسػػتعماالتالمنػػػزؿمػػفتنظيػػػؼكطػػبخكغسػػػيؿ

إضافةإلىاالستعماؿالشخصيليذا.

  يقتصادالا التركيب -3

،العاممػػػػةالقػػػػكلحجػػػػـمعرفػػػػةفػػػػيمقتصػػػػاداالالتركيػػػػبدراسػػػػةأىميػػػػةتػػػػأتي
فػػيالسػػائدمقتصػػاداالالنشػػاطنمػػطكتحديػػد،البطالػػةمعػػدالتكمعرفػػة،كخصائصػػيا
.(1)يةقتصاداالالعمميةفياإلناثمساىمةكمدل،مدينةغرياف
السػػكافتعػػدادكفػػؽمدينػػةغريػػاففػػييااقتصػػادالعػػامميفالسػػكافنسػػبةبمغػػت

انخفضػػتحػػيففػػيذكػػكر%6752مػػنيـالسػػكافمجمػػكعمػػف%39حػػكالي1973
ىػذهارتفعػتك،مدينػةغريػاففػيالسػكافمجمػكعمػففقػط%3258إلػىاإلنػاثنسبة
كانػتحػيففػي%8159الػذككرنسػبةكانتحيث1984عاـ%4451إلىالنسبة
إلػػػػىيااقتصػػػػادالعػػػامميفنسػػػػبةكانػػػتـ1995سػػػػنةكفػػػي،%1851اإلنػػػػاثنسػػػبة

                                        

.179صسابؽمرجع،السكافجغرافية،عيادةبكمحمدفتحي1
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اإلنػػػػاثنسػػػػبةبمغػػػػتك%6553الػػػػذككرنسػػػػبةكانػػػػتالسػػػػكافجممػػػػةمػػػػف6658%
(1).مدينةغرياففيالعامميفجممةمف3457%

العػاـالتعػدادحسػبمدينػةغريػاففػييااقتصػادالعػامميفغيرالسكافنسبةأما
مػػف%7659كذكػػكر%2351مػنيـالسػػكافجممػػةمػف%61بمغػػت1973لمسػكاف
2556الػذككرنسػبةكانػتـ1984عػاـ%5559إلػىالنسػبةىػذهانخفضتاإلناث،

سػػػنة%5251إلػػىالنسػػبةىػػذهكصػػمت%7454اإلنػػػاثنسػػبةبمغػػتحػػيففػػي%
بمغػتـ2446سنةكفي%6458اإلناثكنسبة%3552الذككرنسبةكانت1995
مػػػف%3158مػػنيـالسػػكافمجمػػػكعمػػف%33511يااقتصػػادالعػػػامميفغيػػرنسػػبة
(.9)جدكؿبالمكضحىككما6852%اإلناثنسبةكبمغتالذككر

تشػػػيرالبيانػػػاتإلػػػىنسػػػبمدينػػػةغريػػػافإفىػػػذهالنسػػػبفػػػيالترتيػػػباالقتصػػػادمل
العػػامميفـغيػػرالعػػامميف،فالعػػامميفأكثػػراسػػتيالكانلمميػػاهمػػفغيػػرالعػػامميفكازديػػاد

كجػػكدتػػكازففػػينسػػبةالميػػاهالجكفيػػةإذيحػػافظعمػػىنسػػبةغيػػرالعػػامميفيشػػيرإلػػى
نتيجةالتركيباالقتصادملمسكاف.ينةغرياففيمدكميةالميتوالجكفية

 إلى 1973 من الممتدة لمفترة مدينة غريان في العاممين وغير العاممين نسبة( 9) جدول
2006  

يااقتصادغيرالعامميفيااقتصادالعاممكفالسنة
إناثذككرمفإجماليالسكافإناثذككرالسكافمفإجمالي

197339%6752%3258%61%2351%7659%
19844451%8159%1851%55592556%7454%
19954759%7354%2656%5251%3552%6458%
24466658%6553%3457%33511%3158%6852%

  2006-1973 من الممتدة لمفترة لمسكان العامة التعدادات إلى استنادا الباحث إعداد المصدر

فػػيالعػامميفعػػددنسػبةأف(9)الجػػدكؿفػيالػػكاردةالنسػبخػػالؿمػفنالحػظ
نسػػبةانخفػػاضعمػػىيػػدؿكىػػذا،أخػػرإلػػىتعػػدادمػػفمسػػتمرتزايػػدفػػيمدينػػةغريػػاف

العػػامميفغيػرنسػبةأفنالحػػظحػيففػيبالدراسػػة،المعنيػةالمدينػةسػػكافبػيفالبطالػة
                                        

مرجعسابؽ(1) المجنةالشعبيةالعامةلمتخطيط،مشركعالبناءاالقتصادم،
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أمػػا،ذلػػؾيكضػح(3)رقػػـكالشػكؿ،آخػػرإلػىتعػػدادمػفمسػػتمرتراجػعفػػييااقتصػاد
.متذبذةفييالعامميفكاإلناثالذككرنسب

  مدينة غريان في يااقتصاد العاممين غيرو  العاممين نسبة( 3) رقم الشكل

 . 2006 -1973 من الممتدة الفترة

 
 (6-2) الجدول بيانات إلى استنادا ثالباح المصدر: عمل             

كتػػػؤثرالخصػػػائصالبشػػػػريةلمدينػػػةغريػػػػافعمػػػىمعػػػػدؿاالسػػػتيالؾالبشػػػػرم
لممكاردالمائيةبكافةأنكاعيانتيجػةلزيػادةالسػكافممػايػؤدمالزيػادةاالسػتيالؾالبشػرم
الميػاهلػذايتػػأثرالمكازنػةالمائيػػةبيػذهالزيػػادةمػفحيػػثحصػةالفػػردكاسػتيالكوكنسػػبة

(14لمياهككذلؾالكفرة،كىكمايكضحوالجدكؿرقـ)العجزفيا

 2021( يبين الموازنة المائية بمدينة غريان خالل الفترة 10جدول رقم )

حصةالفردعددالسكافر.ـ
لتر/فرد/يـك

الكفرةالعجزاالستيالؾ

185444352652354854سطحي
185444259651352952جكفي
1854443526523541454تحمية

مػػػفإعػػػدادالباحػػػثاسػػػتنادانإلػػػىنكريػػػةأبكفايػػػدالعيسػػػاكم،ميػػػاهاآلبػػػاراألىميػػػةكالمكاصػػػفاتكاألمطػػػارالمصػػدر:
،الجػػػػػزءاألكؿ،29(،مجمػػػػةكميػػػػػةاآلداب،العػػػػدد2419-2418المحتممػػػػةلالسػػػػتخداـ)بمديػػػػػةغريػػػػاف(أنمػػػػػكذج)

 148-114،ص2424يكنيك
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 تمهٌد: 3-1

يعػكدأصػؿالميػػاهالجكفيػةإلػػىالميػاهالسػػطحية،سػكاءكانػػتأمطػارانترشػػحت
مػفتسػّربميػاهاألمطػارعمػىطػكؿعبرطبقةالتربة،أكمفذكبػافميػاهالثمػكج،أك

.(1)أكمفمياهالبحيرات،المجارمالنيرية
كتكجػػػدالميػػػاهالجكفيػػػةفػػػيالصػػػخكرالرمميػػػةكالجيريػػػةالتػػػيتمّيػػػزتبصػػػفات
أسػفنجيةتسػمحبحفػػظالميػاهفػػيطبقاتيػاعمػػىشػكؿخزانػػاتمائيػةكبيػػرةترتكػزعمػػى

(2)المحجكزة.طبقةصخريةصماءالتسمحبتسربىذهالمياه
كخالؿالعقديفاألخيريفباتالشحكالعجػزالمػاءفػيالميػزافالمػائيكالتنػاقص
الممحػػكظفػػيحصػػػصاألفػػراداليكميػػػةكارتفػػاعتكمفػػػةالمحصػػكؿعمػػػىالميػػاهبمدينػػػة
غريافعمػىرأسقائمػةالمشػكالتالتػيتعػانيمنيػاغريػافكخصكصػانكالجبػؿالغربػي

عمكمان.
مةتيػػػدداسػػػتمراركتػػكطيفكاسػػػتقرارالسػػػكافبمدينػػػةلقػػدأضػػػحتىػػػذهالمعضػػ

غريػػاف،كتحػػبطنجػػاحالحفػػظالبػػرامجالتنمكيػػةالمسػػتيدفة،يضػػاؼإلػػىذلػػؾبدائيػػة
كعشكائيةكاحتزازالشبكةالعامة)البمديػة(التػيتنػؽجػزءانيسػيرانمػفميػاهاآلبػارالعامػة

طػرؽاالنسػيابالتقميديػةمفمنطقةالعالقػاتككادمغػاتكالتػيتعتمػدعمػىأسػاليبك
%(مػػفمتطمبػػاتالسػػكاف34فػػيتكزيػػعالميػػاهالمحػػددةلمغايػػةالتػػيالتتػػكفرسػػكل)

اليكميػػػػةمػػػػفالميػػػػاهالمنزليػػػػةحػػػػكؿالخزانػػػػاتالرئيسػػػػيةالتابعػػػػةليػػػػاخػػػػالؿالعقػػػػديف
(3).اآلخريف

كلمتخفيػػؼمػػفحػػدةالػػنقصاليػػكميلمميػػاهكتفػػاقـىػػذهاألزمػػةالمائيػػةبمدينػػػة
عػفالتشػريعاتكالقػكانيفالمقيػدةلحفػر1985ثـغػضالطػرؼبدايػةمػفعػاـغرياف

                                        
سابؽ،ص((1)  179محمدعيادعقيمي،فصؿالمناخ،مرجع

ممكػاني،دليػؿإرشػػادمحػكؿإعػدادخػرائطقابميػػةالميػاهالجكفيػةلمتمػكث،المنظمػػةالعربيػةلمتربيػةكالثقافػػةمػأمكف(2)
،تكنس، .34،ص1998كالعمـك

 .112نكرمأبكفائدالعيساكم،مرجعسابؽ،ص(3)
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اآلبػػارالخاصػػةكتسػػمحلممسػػتثمريفالخػػكاصبحفػػراآلبػػارالخاصػػةبتػػراخيصزراعػػة
بمعنػػػىصػػػالحيةمياىيػػػالمػػػرمكلػػػيسلالسػػػتخداـالمنزلػػػيكتسػػػكيؽمياىيػػػابكاسػػػطة

الخاصةأيضان. شاحناتالصياريجالمحمكلة
(متػػػرانكبحسػػبمتطمبػػػاتبمػػػكغ154-144مػػػاؽىػػػذهاآلبػػاربػػػيف)كتتػػراكحأع

الطبقػةالمائيػةكالطبيعػةالمكركفكلكجيػةكتقػكـىػذهاآلبػاربسػحبميػاهالخػزافالضػػحؿ
)الكديػػافالمػػائي(غيػػرالمتجػػددةفػػيمجمميػػا،كتفتقػػرمياىيػػامكاصػػفاتالميػػاهفييػػا

حػػػداألدنػػػىاألمػػػفلممكاصػػػفاتاإلجػػػراءاتمراقبػػػةالجػػػكدةاالختبػػػاراتالدكريػػػةكفػػػؽال
القياسيةالميبيةكالعالميػةالسػتخداـالميػاهالصػالحةلمشػرب،فاآلبػارالمحفػكرةلمتحصػؿ
عمػػىتػػراخيصمعتمػػدةمػػػفمختبػػرتحاليػػؿالميػػاهبغريػػػافأكمختبػػراتالييئػػةالعامػػػة
لممياهتثبتصالحيةمياىيالمشربكلكػفتحػتضػغطالطمػبالمتزايػدكالجافػةالممحػة
كعجزالشبكةالعامةعفتكفيرالمياهاتسػعمجػاؿحفػرىػذهاآلبػاردكفتػراخيصفػي
أحيػافكثيػرةكعمػػىاعتػدادالرقعػػةالجغرافيػةلمدينػػةغريػافكالمضػػاربةبأسػعارىاالسػػيما

الممحةلممكاطنيف. .(1)خالؿاألزماتعمىحسابالحاجة
داداالعتمػػادعمييػػاالدكرانميمػػان،كيػػزمدينػػةغريػػاففػػيتمعػػبالميػػاهالجكفيػػة

سػػيمامػػعالتنػػاقصالمسػػػتمرليمطػػار،كىػػيتكجػػدفػػػيخزانػػاتجكفيػػةتعػػكدلحقبػػػة
يكحقبػػةالترياسػػي،كتتغػػدلمػػفالميػػاهالمتسػػربةمػػفاألمطػػارالتػػ،الكريتاسػػيالمبكػػر

ثػػػـتتصػػػؿبػػػالخزانيفالسػػػطحيفالثالػػػثكالرابػػػع،أمػػػاالخزانػػػات،المدينػػػةعمػػػىتيطػػػؿ
((2).المدينةعمىالياطمةلأساسامفمياهاألمطارغذالضحمةفتت

                                        
 .112نكرمأبكفائدالعيساكم،مرجعسابؽ،ص(1)

 67الييأةالميبيةالقكميةلمبحثالعممي،قضيةالمياه،ص((2)
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،حيػػث()بكجػػكدمػػايعػػرؼبالميػػاهالجكفيػػةالمعمقػػةفػػيمدينػػةغريػػافكتتميػػز
كذلػػػؾلطبيعػػػة؛المدينػػػةتكجػػػدصػػػعكبةفػػػيالحصػػػكؿعمػػػىالميػػػاهالجكفيػػػةفػػػيىػػػذه

(1)األرضالجبمية.

 مدٌنة غرٌان فًالتقٌٌم الكمً للمٌاه الجوفٌة  - 2-2

فػيأيػةمنطقػةالتيتمثمػتفػيآلبػاركالعيػكفالمياهالجكفيةكميةطّمبتقييـيت
،الثابػػتكالمتحػػرؾفييػػاكمنسػػكبالميػػاه،عمػػاؽآبارىػػاأكانتاجيػػةاآلبػػارالتعػػّرؼعمػػى

كطاقتيػااإلنتاجيػةلمتعػرؼعمػىأحػكاؿالميػاهالجكفيػةكفيمػايػأتيتقيػيـلمميػاهالجكفيػة
فيكؿمنيما:

إلىقسميفىما:مدينةغرياففيتنقسـاآلبار
 اآلبار العامة: 3-2-1

فػػيالصػحي،كيبمػػاعػددىاكالصػرؼكىػياآلبػارالتابعػػةلمشػركةالعامػةلمميػػاه
(بئػػرانتسػػيـفػػيإمػػداد44منيػػاحاليػػان)ؿكالمسػػتغ،(بئػػران45مػػف)أكثػػرمدينػػةغريػػاف

بنحك) المائية66المكاطنيف  .(2)%(مفاحتياجاتيـ

%(مػف85كىيتسيـكحػدىابنسػبة)،غريافمدينة(منيافي27يكجدنحك)
غػػاففخػالؿتجميػعمياىيػػافػيمحطػات)القكاسػـككذلػػؾمػلمائيػة،حجػـاإلمػداداتا

لممػػػػكاطنيفعبػػػػرالشػػػػبكةالعامػػػػةالممتػػػػدةداخػػػػؿالتجمعػػػػاتالجديػػػػدة(،التػػػػيتنعػػػػرؼ
كاألحيػػػاءالسػػػكنيةكتقػػػدرإنتاجيػػػةجميػػػعاآلبػػػارالعامػػػةالتابعػػػةلمشػػػركةالعامػػػةلمميػػػاه

فػي%(مػفكميػةالميػاهالمتاحػة59،كىػكمػايمثػؿنسػبة)(3)/يكـ(3ـ9344بحكالي)

                                        

(الميػاهالمعمقػة:يقصػدبيػاالعدسػاتالمائيػةالقريبػةمػفالسػطحكالتػيتقػعفػكؽطبقػةصػخريةصػماءالتسػػمح)
بتسػػربالميػػاهإلػػىأسػػفؿ،كتتغػػذلىػػذهالعدسػػاتمػػػفميػػاهاألمطػػار،أكفيمػػابينيػػاعبػػرالصػػخكرالمنفػػػذة

لممياه.
المياه،ص(1) 69الييأةالميبيةالقكميةلمبحثالعممي،قضية
 .18،ص1974ليبيا،الييئةالعامةلممياه،مصادرالمياهبجبؿنفكسة،(2)

 .57نكرمالعيساكمأبكفايد،المكاردالمائيةبمنطقةغرياف،مرجعسابؽ،ص(3)
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ليػاالنصػيباألكبػرمػفمدينػةغريػاف(حيثيتضحأف11)جدكؿكمافيال،المدينة
التػيتمتمكيػاةيسػكخزانػاتالفػتحالرئي،مػفعػدداآلبػار%5353مانسػبتواآلباركالتي

،ديػػادعػددسػػكانيازكا،المدينػةسػػببذلػؾلكبػػرحجػـكيرجػع،شػبكةالميػاهفػػيغريػاف
.(12)يكضحوالجدكليفكخزاناتالفتح،كحاجتياإلىالكثيرمفاآلبار

 مدينة غريان( عدد اآلبار وخزانات الضخ الرئيسة في 11جدول )
نسبة تركز  المدينة

 السكان

عدد اآلبار  خزان المحطة الرئيس
 التابعة ليا

 16 الحمادة 31 تغسات،غريافالمدينة،بفنصير

 4 أكالدأبكراس 21 القكاسـ

 9 الطكغاتالجديدة 3656 غافالجديدة

 1 كادمغدامس 1154 الصالحات

 34  144 المجمكع

 .74، صالعيساوي أبوفايد المصدر: نوري
%مػػفحاجػةالمػػكاطنيفاليكميػةمػػفالميػاهعػػاـ34كتسػيـىػذهاآلبػػارلتػكفير

اليكمي66كىيتسيـاآلفبأكثرمف2444 .(1)%مفاإلمداد
 االنتاجية اآلبار وخصائصيا ( يوضح مواصفات 12الجدول )

 المدينة اسم البئر
تاريخ 
 الحفر

 العمق
حالة 
 البئر

 اإلنتاجية
منسوب 

 المياه
 المياه

 كمسية 174 64 يعمؿ 454 1973 الصالحات السدرةحكض

 كمسية 55 34 يعمؿ 254 1973 الصالحات 3الصالحات

 كمسية 184 54 يعمؿ 374 1977 بنيخميفة 3العمكمفغا

 كمسية 184 34 يعمؿ 284 1973 الصالحات البراشيش

 كمسية 184 44 يعمؿ 431 1977 خميفةبني 2غافالعمكم

، بيانات غير منشـورة إعـداد المصدر: مكتب المياه والصرف الصحي غريان، كشف لآلبار التابعة لمكتب غريان
 الباحث( ) راي .مختمفة

                                        

 .119العيساكم،مرجعسابؽ،صأبكفائدنكرم،(1)
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ىػػك،أكألسػػبابأخػػرلكمػػا،كىنػػاؾالعديػػدمػػفاآلبػػارالمنتييػػة،إمػػالجفافيػػا
،(1)كغيرىػػا،كامػػس،بئػػرالجمعيػػةمػػزدةالحػػاؿفػػيالبئػػر،الزراعػػة،حفصػػكف،كبئػػر

كىػػػذهاآلبػػػارتسػػػيـإسػػػيامانكبيػػػرانفػػػيسػػػداحتياجػػػاتالسػػػكافمػػػفالميػػػاهالصػػػالحة
لالسػػتيالؾالبشػػرم،كمػػاأنيػػاتغػػذمالميػػاهالجكفيػػةالسػػيماإذامػػاتػػـإصػػالحعػػدد

المتكقفة. اآلباراألخرل
العديدمفاآلبارالمتكققة،فمنيػامػايحتػاجإلػىالتعميػؽ،المدينةفيكماتكجد

كصػيانة،كمضػخات،كمنيايحتػاجإلػىصػيانةكتػرميـ،كمنيػامػايحتػاجإلػىمعػدات
كأـرةكغيرىػػػامػػػفاألعطػػػاؿالفنيػػػة،مثػػؿ)بئػػػرالكسػػػارة،كحػػػكضالسػػػد،الشػػبكات

(2)كغيرىا.5الجباؿ،كغاتالعمكم
%(مػػفمجمػػكعالمكازنػػة652تيالؾالمػػائيمػػفىػػذهاآلبػػار)كيبمػػاحجػػـاالسػػ

جػػراءاآلبػػارالتػػػيتتػػراكحمػػابػػػيفالمائيػػةكيبمػػاحصػػةالفػػػردفػػياالسػػتيالؾالمػػػائي
(لتر/فرد/يكـ.352-351)
 اآلبار الخاصة: -3-2-2

فػػػيمدينػػػةكىػػياآلبػػػارالتػػيقػػػاـالمكاطنػػكفبحفرىػػػافػػػيأمػػاكفمختمفػػػةمػػف
(بئػرانتقػػعفػيمنطقػةالقكاسػـتتػراكحأعماقيػابػػيف19)إلػىكيبمػاعػددىااآلف،غريػاف

كيتـتكزيعمياىيػابكاسػطالصػياريجالمحممػةعمػىالسػياراتالتػي،(متران144-254)
.المدينةفيكبيرتنتشربشكؿ

(مػفالميػاه،حيػثتسػيـمكعػبلتػر14444كيبمامتكسطالصيريجحكالي)
%(مػػفكميػػةالميػػػاه34/يػػػكـ(،كىػػكمػػايمثػػؿنسػػػبة)3ـ5494)فػػيتػػكفيرحػػكالي

،حيػػػثتعمػػػؿعمػػػىتػػػكفيرالميػػػاهالتػػػيتقػػػؼالشػػػبكةالعامػػػةعػػػاجزةعػػػف(3)المتاحػػػة
(يبيفتكزيعىذهاآلبار.13)تكفيرىا،كيكضحالجدكؿ

  

                                        
(1) الييئةالعامةلمبيئة،طرابمس،أحمد عكف،الماءمفالمصدرإلىالمكب، .133،ص2332امحمد
باكتكؼؾ.غكردف،مقدمةفيكيمياءالميػاهالطبيعيػة،ترجمػة:صػابرالمسػمارم،سػعدعبدالحميػد،منشػكرات(2)

 .95،ص1996جامعةقاريكنس،بنغازم،

 .119العيساكم،مرجعسابؽ،صأبكفائدنكرم،(3)
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ل تقدير إنتاجية اآلبار الخاصة وحصة األفراد اليومية منيا في مدينة غريان خال ( 13)جدول 
 (2019-2008عامي )

العدد  السنة
اإلجمالي 

 لآلبار

عدد 
الصالح 

 منيا

متوسط 
اإلنتاج 
اليومي 

 لمبئر/يوم/3م

إجمالي 
إنتاجية 
اآلبار 
الحالية 

 /م3م

عدد 
التقديري 
لمسكان / 

 نسمة

نصيب 
الفرد من 
مياىو/ 

لتر/ فرد/ 
 يوم

2008 35 02 500 100 171000 6 
2019 40 12 50 600 185000 3.2 

 .120المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى دراسة نوري أبوفائد الميساوي، مرجع سابق، ص

/يػػكـمتسػػاك3نالحػػظمػػفالجػػدكؿالسػػابؽأفمتكسػػطاإلنتػػاجاليػػكميلمبئػػرـ
خالؿسػنتيالدراسػةعمػىالػرغـمػفأفعػددالصػالحمػفآبػارالمتطرقػةمختمػؼجػدان

فزيػادةالسػػكاففػي12(إلػى)2) مدينػةغريػػافقمػتمػفنصػػيبالفػردمػفالميػػاه(كا 
2419(لتر/فػػرد/يػػكـ/فػػيالعػػاـ352(لتر/فػػرد/يػػكـإلػػى)6حيػػثانخفضػػتمػػف)

كىذادليؿعمىحاجةالمدينةإلىزيادةاإلنتاجالمائي.

 العيون: - 3-2-3
بيػػافػػيسػػدبعػػػضمدينػػةغريػػاففػػيميػػاهالعيػػكفالطبيعيػػةالمتكاجػػدةتسػػيـ

فكانػػػتميػػػاهىػػػذهالعيػػػكففػػػيتنػػػاقصمسػػػتمر، احتياجػػػاتالسػػػكافمػػػفالميػػػاه،كا 
بالنضكبكالجفػاؼبسػببتذبػذبسػقكطاألمطػارفػيالسػنكاتاألخيػرةميددكبعضيا

أغمبيػامػفالنػكع(14)كفػيالجػدكؿ،سػبعةعيػكفمدينةغريافكيبماعددالعيكففي
اهالجكفيػػةالمقيػػدةمػػعصػػدكعصػػخريةممػػايػػؤدمإلػػىالطبقػػينشػػأنتيجػػةتالقػػيالميػػ

(1)خركجالمياهمفالحدالفاصؿبيفطبقتيالصخكرالمنفذةكغيرالمنفذة.

                                        

مرجعسابؽ،ص(1) العيكفبمنطقةالجبؿالغربي،  .57سميمافالباركني،رشيدالعظيمي،
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كتتركػزمعظػـىػذهالعيػكفعمػىطػػكؿالحافػةالشػماليةمػفالجبػؿ،ككػذلؾفػػي
كذلػػؾمػػفخػػالؿمعالميػػا؛بطػػكفاألكديػػةالعميقػػةكيمكػػفتمييػػزىػػذهالعيػػكفبسػػيكلة

كبعػػػضالحشػػائشمثػػػؿ،كالخػػركب،كالبطػػكـ،لكاضػػحةالمتمثمػػةفػػػيانتشػػارالنخيػػػؿا
كالقصػػػبعمػػػىطػػػكؿمصػػػباتياإذامػػػاقكرنػػػتباألراضػػػيالجػػػرداءالمجػػػاكرة،الػػػديس
(1)ليا.

كتجداإلشارةىناإلىأفأغمبىذهالعيػكفالتزيػدمجارييػاعػفمئػاتاألمتػار
الشػػػربعمػػػىالػػػرغـمػػػفأفإنتاجيتيػػػامػػػفالمنبػػػعكتسػػػتغؿمياىيػػػافػػػيتػػػكفيرميػػػاه

بسببالتذبذبالكميالذمتتصؼبياأمطار .المدينةالمتذبذبة
 ومعدل إنتاجيا وتوزيعيا مدينة غريان( مواقع العيون في 14جدول )

 الموقع اسم العين
 معدل اإلنتاجية 

 لتر/ساعة

 حصة الفرد
 لتر/فرد/يوم

 العجز الوفرة

 475444 375544 251 244 الكميشات الكميشات

 425444 775544 251 244 الصالحات الصالحات

 1425444 35564 354 744 غريافالمركز عيفالترؾ

 335135 66514 1594 184 غريافالمركز ميمكنة

العامـة لمزراعـة والتربـة الميزانيـة كشـف ب سـماو العيـون فـي  إعداد الباحث استناداً إلـى بيانـات المجنـةالمصدر: 
  مدينة غريان منشورة أعداد مختمفة.

يتضػحمػفبيانػػاتالجػدكؿالسػػابؽأفنسػبةالعجػػزكبيػرةجػػدانكتحتػاجالعيػػكف
إلػىمزيػدمػػفالتغذيػةالمائيػػةكػيتشػػدىػذاالعجػػزعمػىالػػرغـمػفأفكفػػرةالميػاهفػػي

إل ىحدما.بعضىذهالعيكف،جيدن

 الخزان الجوفي: -3-2-4
إلػػػىقسػػػميفىمػػػاالخػػػزافمدينػػػةغريػػػاففػػػييمكػػػفتقسػػػيـالخزانػػػاتالجكفيػػػة

كػفتحديػدذلػػؾكالخػزافالجػكفيالعميػؽ،كقػػدأم،الجػكفيالسػطحيبتككيناتػوالمختمفػػة

                                        
 78نكرمأبكفايدالعيساكم،مرجعسابؽ،ص(1)
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،كاآلبػػارالمنتجػػةحاليػػان،(ةياالحتباسػػاراالستكشػػافية)اآلبػػارمػػفخػػالؿمجمكعػػةاآلبػػ
(1).مدينةغرياففيتـحفرىاكالتي

 الخزان الجوفي السطحي: -أوالً 
(متػر،كيتػػراكح444-244بػيف)الخػزافالجػكفيالسػػطحيل بػاركيبمػاعمػؽ

متػركبمعدؿىبكطيصؿإلىأكثػرمػف،(154-144مستكلالماءالساكففييابيف)
المحاذيػػةأكالتككينػػات،مجمكعػػةمػػفالطبقػػاتعمػػىسػػنة،كيحتػػكمىػػذاالخػػزاففػػيال

،كىيمازالتتنتجعمىالرغـمفىذااالنخفاض.(2)لممياه،كمفىذهالطبقات

 طبقات غريان:
المشػقؽيصػػؿعمقيػػاينيالػػدكلكمكىػيعبػػارةعػفطبقػػاتمػػفالحجػرالجيػػرم

(متػػرتحػػتسػػػطحاألرض،كيػػزدادالعمػػؽباالتجػػػاهنحػػكالجنػػكبالغربػػػي54إلػػى)
(متػػر،كتعػدىػػذهمػػفالطبقػػاتالحاممػػةلمميػػاه64حيػثيبمػػاسػػمؾالطبقػػاتحػػكالي)

إالأفكمياتالمياهفيىذهالطبقةليستكبيرة .(3)الصالحةلمشرب،

 طبقات عين طبي:
طبقػاتتغرنػة،كىػيطبقػاتتابعػةلحقبػةالكريتاسػي،كمككنػػةكتتمثػؿالطبقػات

ؾىػػػذهالطبقػػػاتمػػػابػػػيفسػػػمكيتػػػراكحمػػػفطبقػػػاتمػػػفالحجػػػرالجيػػػرمالػػػدكلكمتي،
(144-444.)

 الخزان الجوفي العميق: -ثانياً 
،كيتكػكفمػفطبقػاتمدينػةغريػاففػييعدىػذاالخػزافالمصػدرالػرئيسلمميػاه

إلػػىالعصػػرالكريتاسػػياألكؿتعػػكد،كمػػفتػػدخالتاألحجػػارالجيريػػة،التػيتاألسػفم

                                        

 161المرجعالسابؽنفسو،ص((1)

مرجعسابؽ،ص(2) إبراىيـحسف،دراسةفيجغرافيليبياكالكطفالعربي،  .437حمد

عمارةالقاضي،(3)  .16الكضعالمائيلممنطقةالممتدةمفترىكنةشرقانإلىاألصابعةغربان،صاحمد
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هكالجكارسػياألعمػػى،كيمحػػتـالخػزافالعميػػؽفػػيأسػفمومػػعتكػػكيفبكشػيبة،كفػػيأعػػال
(ـ،كيبمػا1144-744كيبماسمؾطبقاتوالحاممػةلمميػاهمػابػيف)،بتككيفعيفطبي

تسػطحاألرض،أمػا(تحػ844-644ىػذاالخػزافمػابػيف)عمؽاآلبارالمحفكرةفػي
/سػػػاعة،كمسػػػتكلالمػػػاءالسػػػاكفليػػػاحػػػكالي3(ـ64-34إنتاجيتيػػػافتتػػػراكحمػػػابػػػيف)

ف،كيحتكمىػذاالخػزافعمػىمجمكعػةمػ(1)(ـ/سنة14ـ(،كبمعدؿىبكطقدره)354)
الطبقػاتالحاممػةلمميػػاه،كمنيػا،كيسػيـىػػذاالخػزافبالقسػـاألكبػػرمػفإمػداداتالميػػاه

المائية.مدينةغرياففي لممكازنة فيكالمصدرالرئيسي

 طبقات ككمة:
تشابوىذهالطبقاتفيتككينياطبقػاتالحجػرالرممػيالنػكعي،أمأنيػاتتكػكف

(ـ،154مميتتخمموطبقاترفيعػةمػفالطفػؿ،كيبمػاسػمؾىػذهالطبقػات)مفحجرر
نحػكالجنػكبالغربػي،كتعػدمصػدرانمائيػانميمػانجػدانفػيعمؽكسمؾتطبيقاتيػاكيزداد
(158-1،كتتميػػزىػػذهالطبقػػاتبجػػكدةمياىيػػا،حيػػثتتػػراكحممكحتيػػابػػيف)المدينػػة

/3(ـ55-15ةفػػػػيىػػػػذهالطبقػػػػةبػػػػيف)جرامػػػان/لتر،كتتػػػػراكحإنتاجيػػػػةاآلبػػػػارالمحفػػػػكر
ب حتياجاتيػامػػفمدينػةغريػاف،كتسػيـىػذهالطبقػاتبشػكؿكبيػرفػيإمػدادات(2)ثانيػة

المائيةفييا. المياهفييمصدررئيسيلممكازنة

 طبقات أبوشيبة:
تتكػػكفمػػفطبقػػاتمػػفالحجػػرالرممػػيتتخمميػػاطبقػػاتصػػغيرةمػػفالحصػػػى

،(3)(ـ374-11(ـ،كسػمكيامػف)844-144بػيف)الجبسكيتراكحعمقيػاككالطفؿ،

                                        

محمػدعمػػارالقاضػي،الكضػػعالمػائيلممنطقػػةالممتػدةمػػفترىكنػةعمقػػانغمػىاألصػػابعةغربػان،مرجػػعسػػابؽ،(1)
 .13ص

 .153عطيةالطنطاكم،السعيدإبراىيـ،المياهفيليبيا،مرجعسابؽ،ص(2)

الجديػػػدم،الزراعػػػػةالمركريػػػةكأثارىػػػػاعمػػػػىاسػػػتنزاؼالميػػػػاهالجكفيػػػةفػػػػيشػػػماؿغػػػػربالجفػػػػارة،حسػػػفمحمػػػػد(3)
 .161،ص1986الجماىيريةلمنشر،مراتو،
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كتعػكدإلػػىالعصػػر،المدينػػةكمياىيػاقميمػػةالممكحػة،كتعػػدمػػفأىػـالمػػكاردالمائيػةفػػي
فػػيمدينػػةغريػػافالترياسػػياألعمػػى،كىػػذهالطبقػػاتتسػػيـبشػػكؿقيػػؿجػػدانفػػيإمػػداد

ـبشػكؿكبيػربالمياهحيثيعزؼالسكافعنيانتيجةلكجػكدأمػالحفييػا،كىػيالتسػي
المائية. فيالمكازنة
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 :مدٌنة غرٌان فًالتقٌٌم النوعً للمٌاه  -3-3

:(1)تتميزالمياهفيغريافبمجمكعةمفالخصائصتتمثؿفي
المائية. -1  كجكدعجزمائيكميكنكعيحاديرقىإلىمستكلاألزمة

إنتاجيتيػاكتمػػكثاىتػراءشػبكةالتكزيػػعكتيالػؾمرافػؽاآلبػػارالعامػةكالعجػزفػػي -2
 مياهبعضيا.

صػفاتالعديػػدمػفاآلبػػاركالعيػكفنتيجػػةلرفػعقػػكانيفالحفػرعمػػىحفػراآلبػػار -3
 فيمدينةغرياف.

عػػػدـإخضػػػاعالميػػػاهفػػػيمدينػػػةغريػػػافلمكشػػػكفاتكمطابقاتيػػػابالمكاصػػػفات -4
أكأيةجيةمخكلةلذلؾ. كالعالمية الصحيةالميبية  كالمعاييراالسترشادية

فػػينسػػبتركيػػزاألمػػالحكالممكثػػاتبمػػايفػػاقـالمخػػاطرالصػػحيةكجػػكدزيػػادة -5
لمستخدميمياىيػا،كالتفشػيكالتػكطفالممحػكظلعديػداألمػراضلػدييـكضػغكط

كالتيابالمسالؾ.  الدـكاضطراباتالقمبكحصىالكمى،

احتمػػاؿتمػػكثميػػاهمدينػػةغريػػافبميػػاهالصػػرؼالصػػحيكفػػيظػػاىرةكاسػػعة -6
راءتعريفيػػػػػابػػػػػالطرؽالتقميديػػػػػةفػػػػػياأليػػػػػاـالسػػػػػكداءاالنتشػػػػػاربالمنطقػػػػػةجػػػػػ

 االمتصاصية.

ىنػاؾتزايػدممحػكظفػػيالعػددالبكتيػرمألغمبيػةالعينػػاتكىػكمػايعػرضسػػكاف -7
.(2)المدينةألمراضفيركسيةكميكركبيةخطيرةقدتتحكؿإلىأمراضكبائية

قػػة،كأخػػرلإّفالميػػاهالجكفيػػةالتكجػػدبحالػػةنقيػػة،بػػؿتحتػػكمعمػػىمػػكادعال
ةسػػػبيتيػػا،كالمحتكيػػػاتالكيمياكيػػػة،كبمناذائبػػةبنسػػػبمتفاكتػػػة،كىػػيالتػػػيتحػػػددنكع

الميػاهلالسػتعماالت،كدرجػةالحػػرارةمػفأىػـالعكامػؿالتػػيتحػددمػدلصػالحيةالميػػاه
كالصناعة ،كالزراعة،كالشرب، .(3)لالستعماالتالمختمفة

                                        

 .389،ص1988خميفةدراككة،ىيدركلكجيةالمياهالجكفية،دارالبشيرلمنشر،عماف،(1)

 .112نكرمأبكفائدالعيساكم،مرجعسابؽ،ص(2)

 .389،ص2338دارالبشيرلمنشر،عماف،،4طاككة،ىيدركلكجيةالمياهالجكفية،خميفةدر(3)
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هالجكفيػةالمسػتعممةسػكاءمميػاالبدإذفمفتحديدمكاصػفاتكمعػاييرخاصػةل
كالزراعػػةككػػذلؾضػركرةتطبيػػؽىػػذهالمكاصػفاتأكالمعػػاييرلحمايػػةصػػحةلمشػربأ

اإلنساف،كحمايةمصادرالمياهمػفالتمػكثلػذلؾيجػبإجػراءالتحاليػؿالالزمػةلمميػاه
المسػتخدمةالسػيمافػػيأغػراضالشػػربلمتعػرؼعمػػىنسػباألمػػالحالذائبػةالمكجػػكدة

ا.فيي

 مدى صالحية المياه الجوفية لالستعمال: -3-3-1
تتحػػػددصػػػالحيةالميػػػاهلالسػػػتعماؿعمػػػىنسػػػبةمػػػايكجػػػدفييػػػامػػػفعناصػػػر

(المعػػػاييرالقياسػػػيةلميػػػاهالشػػػربطبقػػػان15كمركبػػػاتكيمياكيػػػة،كيكضػػػحالجػػػدكؿ)
كالعالمية. لممكاصفاتالميبية

الدكليػػػةكاألمريكيػػػةحيػػػثيتضػػػحأفتشػػػابوالمكاصػػػفاتالميبيػػػةمػػػعالمعػػػايير
بمجمكعػػةاألمػػالحالمذابػػةأككاألكركبيػػةلقيػػاسصػػالحيةالميػػاهسػػكاءمػػاتعمػػؽمنيػػا

ػػػػافػػػػػػيالكبريتػػػػػػاتكالنتػػػػػػراتييػػػػػدركجينيكالبيكربكنػػػػػػاتكالفكسػػػػػػفاتالاألس كاختالفيػػ
كالكمكريػػػػداتكالماغنسػػػػيكـكالبكتاسػػػػيحكالحديػػػػدالسػػػػيمافيمػػػػايتعمػػػػؽبالحػػػػداألمثػػػػؿ

كالمعػػػػاييراألمريكيػػػػةلممكاصػػػفاتالميبيػػػػةكتجاربيػػػػاأحيػػػػافمنظمػػػػةالصػػػػحةالعالميػػػػة
كتساعدىاأيضانفيىذهالمعايير. كاألكركبية
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 (15جدول )

 مياه الشرب طبقًا لممواصفات الميبية والعالميةالمعايير القياسية ل

 العناصر
 ممجم/لتر

 المواصفات الميبية
الصحة  منظمة

 العالمية
 المعايير األمريكية

المعايير 
 األوروبية

 الحد األمثل
الحد 
 األقصى

المعدل 
 المسموح بو

المعدل 
 األعمى

المعدل 
 المرغوب بو

المعدل 
 األعمى

الحدد األعمى 
 المسموح بو

مجمػػػػػػػػػكعاألمػػػػػػػػػالح
 المذابة

544 1544 544 1544 544 - 1544 

 7 8 7 8 7 8 7 األسالييدركجي

 444 - 444 - 444 - 144 العسرالكمي

 444 544 444 544 444 544 444 البيكربكنات

 254 - 254 444 244 444 24 الكبريتات

 45 45 25 25 25 25 - النترات

 - - 254 644 244 254 244 الكمكريدات

 54 - - 154 54 154 34 الماغنسيـك

 - - - 244 75 244 75 الكالسيـك

 34 34 - 34 - 34 14 البكتاسيـك

 4525 4525 - 4525 - 4525 - الفكسفات

 452 - 453 154 453 453 451 الحديد

المصدر: سميمان الباروني، تعبئة ميا المائدة كحـل جزئـي لمشـكمة عـدم تـوفر الميـاه الصـالحة 
 .152لمشرب ، مرجع سابق، ص

 (TDS) األمالح الذائبة الكمية:مجموع  -1
(5454(،ك)1484راكحمػابػيف)إفنسبةاألمالحالذائبةفيالمياهعمكمانتتػ

فعسػرالمػاءالمؤقػتكالػدائـيعنػيالنسػبةالعاليػةمػفتركيػزالعناصػرفيالمميػكفجزء
(فػيمدينػػةTDSكتنقسػـاألمػالحالذاتيػة)كالبيكاركبكنػؾكالفمػزاتكنحكىػا،الكيميائيػة
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،كتنقسػـاألمػالحإلػىغريافبكجكدنكعيةمػفاألمػالحىمػااألمػالحالسػالبةكالمكجبػة
.(1)نكعيفسالبةكمكجبة

 األمالح السالبة: - أ
 (CT) الكموريدات: -1

تُعػػدميػػاهالبحػػرمػػفأكبػػرمصػػادرالكمكريػػدات،كنسػػبةتركيػػزالكمكريػػداتفػػي
مػفالمميػػكف،ان(جػزء644-244بيػالالسػتغالؿالبشػرمتتػراكحبػيف)الميػاهالمسػمكح
254تسػتغؿفػيأغػراضالشػػربيجػبااليتجػاكزفييػاالمعػدؿعػػفاآلفإالأفالميػاه

الجكفيػػةالنسػػػبةمدينػػةغريػػاف،كتعػػػدنسػػبةالكمكريػػداتفػػيميػػػاه(2)جػػزءفػػيالمميػػكف
(جػزءانمػػفالمميػكف،لػػذاتسػتغؿفػػي344-254المسػمكحبيػاحيػػثتتػراكحمػػابػيف)

 (3)االستيالؾالبشرم.

كىػػكمػػفاأليكنػػاتالسػػالبةالميمػػةفػػيالميػػاهالطبيعيػػة،كيتفػػاكتتركيػػزهمػػػف
كالميػػػاهمصػػدرمػػائيإلػػػىآخػػرحسػػػبالتركيػػبالجيكلػػػكجيكنػػكعالصػػػخكر،كالتػػرب

فػػػيالمػػػذاؽالمػػػالحلمميػػػاه،كتػػػزدادتركيزاتػػػوفػػػيميػػػاهالصػػػرؼالصػػػحيكيظيػػرأثػػػره
كالصناعيةالممكثةكتبػرزأىميػةفػيتعقػيـكتطييػرالميػاهمػفالميكركبػاتكالفيركسػات
زالةالركائحالكريية،لكنػوفػيالكقػتنفسػويشػكؿأخطػاره كالفطرياتكالكائناتالحيةكا 

عجػػػزالقمػػبكالكمػػػىكقتػػػؿالبكتيريػػػاالمعديػػػةفػػيحالػػػةزيػػػادةتركيػػػزهفػػيالمػػػاءمنيػػػا
كالمعكيةممايسببعسراليضـ.



 

                                        
محمػػػػدالسػػػػالكم،الميػػػػػاهالجكفيػػػػةبػػػػيفالنظريػػػػةكالتطبيػػػػػؽ،الػػػػدارالجماىيريػػػػةلمنشػػػػركالتكزيػػػػػع،لممزيػػػػدينظػػػػر(1)

 .252،ص1،1986طرابمس،ط

السالكم،المياهالجكفيةبيفالنظريةكالتطبيؽ،(2) السابؽ،صمحمد  .254المرجع

غرياف،(3) .2313الشركةالميبيةلممياهكالصرؼالصحيفيمدينة
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 الكبريتات: -2
،تعػػػدكبريتػػػاتالماغنسػػػيكـمػػػفأىػػػـمصػػػادرالكبريتػػػاتفػػػيالميػػػاهالجكفيػػػػة

(جػػزءانفػػيالمميػػكف،كالحػػددألمثػػؿلميػػاهالشػػرب444-244كتتػػراكحمعػػدالتيابػػيف)
،كتعػػد(1)كزيادتيػاتضػػربصػحةاإلنسػاف،يػكف(جػزءانفػػيالمم254يجػبأاليتجػاكز)

حاكيػػػةعمػػػىالعديػػدمػػػفالكبريتػػاتنتيجػػػةطبيعػػػةمدينػػػةغريػػافنسػػبةالكبريتػػػاتفػػي
(جػػزءانمػػػف284األرضفييػػافيمػػاتتجػػػاكزالنسػػبةالمسػػمكحبيػػػاحيػػثتصػػؿإلػػػى)

 (2)ذلؾفييصالحةلمشربكاالستيالؾالبشرم.المميكفمربع

   Ca(HCo3) :الكالسيوم بيكربونات -3
كثػػػػانيأككسػػػػيدالكربػػػػكفالمصػػػػدراألساسػػػػي،ُيعػػػػدذكبػػػػافالمػػػػكادالكربكنيػػػػة

كالبيكربكنػػاتفػػيالميػاهالجكفيػػةالتػػييجػػبأالتتجػاكزنسػػبةتركيزىػػاعػػف،لمكربكنػات
الجكفيػػةتكػػكفنسػػبةالبيكربكنػػاتمدينػػةغريػػاف،كىػػيميػػاه(3)جػػزءمػػفالمميػػكف544

(جػزءانمػػف494مػانسػػبتيا)معقكلػةجػدانفيػػيتقػعفػيالمػػركرالمسػمكحبيػػا،حيػثتتب
 المميكف.

 األمالح الموجبة: -ب
 (Nat) الصوديوم: -1

ُيعدأيكفالصكديكـمفأكثراأليكناتفيمياهالبحػر،كيكجػدفػيالطبيعػةفػي
كالمتػػػكفرةفػػيىػػذهالصػػػخكرالمصػػدرالػػػرئيس،كتعػػػدمػػادةالفمسػػياالصػػخكرالناريػػة،

مػفمدينػةغريػاففػي،كتحتػكمالميػاهالجكفيػة(4)لمصكديكـالمكجكدفيالمياهالجكفيػة
المياهالتيتحتكمعمىأيكفالصكديكـنتيجةلمصخكرالناريةل بارالمياهالجكفية.

                                        

تكفرالمياهالصالحةلمشرب،ص(1)  .155سميمافالباركني،تعبئةمياهالمائدةكحؿجزئيلمشكمةعدـ

 2313الشركةالميبيةلممياهكالصرؼالصحيمرجعسابؽ،(2)

 .391ىيدركلكجيةالمياهالجكفية،مرجعسابؽ،صخميفةدراكة،(3)

السالكم،المياهالجكفيةبيفالنظريةكالتطبيؽ،مرجعسابؽ،ص(4)  .259محمد
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فػػيمدينػػةكىػػذاالعنصػػركاسػػعاالنتشػػارفػػيالصػػخكرالماديػػةلمميػػاهالجكفيػػة
غريافكذلؾلسيكلةذكبانوفيلمػاءعمػىالػرغـمػفأىميتػوكعنصػرأساسػيكالصػحة
اإلنسػافكالحيػكاففػػالميػاهبدكنػو،لكػػفزيادتػوكتركيػػزهعػفالمدرسػةمػػفيشػكؿخطػػران
محػػدقانعمػػػىصػػحةاإلنسػػػافكالكائنػػاتالحيػػػةأفتمػػكثالميػػػاهبالمخمفػػاتالصػػػناعية

 ضانفيزيادةنسبةىذاالعنصر.كمياهالصرؼالصحيتؤثرأي

 Kt البوتاسيوم:أيونات  -2
يكجدبكميػاتكبيػرةفػيالصػخكرالرسػكبية،كيقػؿتركيػزهفػيالصػخكرالناريػة،

حاديػػةلمبكتاسػػيكـفػ فتركيػػزهفػػيالميػػاهالجكفيػػةأقػػؿكنظػرانلضػػ لةذكبػػافالمعػػادفاأل
فػػ فنسػػبةالبكتاسػػيكـتكػػادمدينػةغريػػاففػػي،كبالنسػػبةلمميػػاهالجكفيػػةمػفالصػػكديكـ

 (1)عمىمالحيةىذهالمياهلالستيالؾالبشرم.تككفقميمةكالتؤثر

تػػزدادتركيزاتػػػوفػػػيالميػػػاهالجكفيػػػةفػػيالمنػػػاطؽالجافػػػة)مدينػػػةغريػػػاف(ذات
المخزكنػػاتالمائيػػةالكامنػػةبالصػػخكرالجيريػػةكالتػػػيتفتقػػرإلػػىالتغذيػػةكتعػػانيمػػػف

بػػػوفكائػػػدعديػػػدةكتنظػػػيـضػػػغطالػػػدـكانقبػػػاضكانبسػػػاطسػػحبشػػػديدلمخزكناتيػػػا،ك
العضػػالتكضػػبطعمػػؿالكمػػى،لكنػػوزيػػادةتركيزاتػػوفػػيالميػػاهكيػػؤدمإلػػىاخػػتالؿ

 كاضطرابعمؿاليرمكناتفيالجسـ.

 (Ca2t) الكالسيوم:أيونات  -3
ىػػػػـاأليكنػػػػاتالمكجبػػػػةفػػػػيالميػػػػاهالجكفيػػػػة،كيكجػػػػدفػػػػيالجػػػػبسأيعػػػػدمػػػػف

كالػػػدكالمايت،كنػػػادرالكجػػػكدفػػػيالصػػػخكرالناريػػػةلصػػػعكبةذكبانيػػػا،كنسػػػبةالتركيػػػز
(جزءفيالمميػكفزيػادةتركيػزهيػؤدمإلػىتغيػرمػذاؽالميػاه،244-75المسمكحبيا)

                                        

تكفرالمياهالصالحةلمشرب،ص(1)  .156سميمافالباركني،تعبئةمياهالمائدةكحؿجزئيلمشكمةعدـ
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الكالسػػيكـإذيقػػدركجكدىػػا،التحتػػكمالميػاهالجكفيػػةعمػػىكتقمػؿمػػفإذابػػةالصػػابكف
(1)فيياإذاأنياخاليةمفتركيزهكميان.

إفزيػادةتركيػػزىػػذاالعنصػريشػػكؿخطػػرانكبيػػرانميػددلمصػػحةالبيئيػػةكيصػػبح
مضػػرانعنػػدتركيػػزهفػػيالميػػاهحيػػثيسػػببعػػددامػػفاألكبئػػةاألمراضػػػكالجػػدكؿرقػػـ

يناتالمياه.(يكضحالزيادةفيتركيزاتالعناصرالكيماكيةبع16)

 ( الزيادة تركيزات العناصر الكيمياوية لعينات المياه16جدول )
 عينات

العناصر
أيكناتالصكديـاآلبار

Nat
ـ أيكناتالبكتاسيك

Kt
 أيكناتالكالسيـك

Ca2t

ر.ـ
أعداداآلباراآلمففي
14435544المكاصفاتالميبية

D1  224855114بئرجد
D2  152573584655بشرشع
D3  2363184بئربحر
D4  216171بئربد
D5  195466بئربك
D6  262478بئرسر
D7  188661بئرتر
D8  2184145بئرشؽ
D9  2444166بئرنا
D10  343118بئركت

طػػرابمس–المصػدر:إعػدادالباحػػثاسػتناداإلػػىنتػائجتحاليػػؿالعينػات)المختبػرالمركػػزملتحميػؿالميػػاه،بتػاجكراء
(2419.) 

 الماغيسيوم: -4
،يعػػدثػػانيأىػػـاأليكنػػاتبعػػدالكاسػػيكـفػػيالمعػػادفالحديديػػةكالميكػػاصػػكدا

كىػػذهالمعػػادفأىػػـمصػػدرلمميػػاهالجكفيػػةاآلتيػػةمػػفالصػػخكرالنارديػػة،،كالبرككسػػيف
                                        

 .433عسابؽ،صظيفةدراككة،ىيدركلكجيةالمياهالجكفية،مرج(1)
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أمػػػافػػػيميػػػاهالصػػػخكرالمتحكلػػػةفيػػػأتيمػػػفمعػػػادفالكمكرايػػػت،كيكػػػكفعمػػػىشػػػكؿ
جػػػػزءمػػػػف54-34تركيػػػػزهفػػػيالميػػػػاهالجكفيػػػػةتتػػػػراكحمػػػابػػػػيفكربكنػػػات،كنسػػػػبة

،كبالنسػػبةلميػػاهغريػػافالجكفيػػةفيػػيخاليػػةتمامػػانمػػفكجػػكدعنصػػرأيػػكف(1)المميػكف
حيثاليتكاجدفييا،كىيذلؾصالحةلالستخداـالبشرم.  (2)الماغنيسيكـ

 [E.COND] درجة التوصيل الكيربائي:-3-3-2
قابميػةالميػػاهلكػػيتكػػكفمكصػالنلمتيػػارالكيربػػيالػػذميىػػكائالتكصػيؿالكيربػػ

مػػفالمػػاء3سػػـ1،كىػػيكحػػدةقياسػػيةتسػػاكم(memos/cmسػػـ)يقػػاسبػػالمميمكز
،كىػيتػرتبط(3)ـ،كتػزدادطرديػانمػعكميػةأيكنػاتالمػكادالمذابػة425عنددرجةحرارة

اليػكاءالجػكماكاأليكنػاتفػيالمحمػكؿذكبػافحقيقيػامػفخػالؿمالئمػةبدرجةتركيػز
كتسػػببالزيػػادةفػػيتركيػػزاتاأليكنػػات،(4)4ـ25درجػػةالتمعػػدافالصػػخرمفػػيحػػرارة

فيتركيزاتاألمالحالذائبة. لمزيادة نفساألمطاركاألمراضالمصاحبة
كدرجػةالتكصػػيؿالكيربػائيالفرعػػيلممحاليػؿذاتالمعػػادفالمذابػةتختمػػؼمػػف

جػزءفػيالمميػكفتختمػػؼ144كمكريػدالصػكديكـقػدرىامعػدفآلخػر،فمػثالنكميػةمػف
،كال144عف (يكضحذلؾ.17)جدكؿجزءفيالمميكفمفكربكناتالكالسيكـ

  

                                        
السابؽ،ص(1)  .431المرجع

2313الشركةالعامةلممياهكالصرؼالصحيبمدينةغرياف،((2)
السالكم،المياهالجكفيةبيفالنظريةكالتنظيؼ،مرجعسابؽ،ص(3)  .436محمكد

،1992،بنغػػازم،دارالكتػػبالكطنيػػػة،1تمػػكث(ط–مكاصػػفا–عبدالسػػالـإبػػراىيـرفيػػدة،المػػاء)خصػػائص(4)
 .7ص
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 ( مقارنة لقيم درجة التوصيل الكيربي لمحاليل الصوديوم والكالسيوم17جدول )
 عينات

-Eةالمرحميةالكيربائيمجمكعاألمالحالكميةالذائبةاآلبارالعناصر

cond 

أعداداآلباراآلمففير.ـ
المكاصفاتالميبية

5001000

D1  10031878بئرجد
D2  6941316بشرشع
D3  8441516بئربحر
D4  8471524بئربد
D5  8471521بئربك
D6  8441518بئرسر
D7  7771469بئرتر
D8  9741818بئرشؽ
D9  13552514بئرنا
D10  9941858بئركت

 .126-125نوري أبوفائد العيساوي، مرجع سابق، صمن إعداد الباحث المصدر: 

(الػذميسػجؿزيػادةD2يتضحمفبيانػاتالجػدكؿالسػابؽأنػوفيمػاعػدابئػر)
(كفػيتركيػػزاتمقبكلػػةقياسػاعمػػىالحػػداألدنػػى،إذامػاقكرنػػتبنتػػائجعينػػات3156)

-5251)الػػػذمسػػػجمتمعػػدالتتركيػػػزمضػػػاعفة(D3-D4-D5-D6-D7-D9آبػػار)
%(كىػػػػيمؤشػػػػراتخطيػػػػرةتشػػػػكؿتيديػػػػدانصػػػػحيا5158-4659-6551-51-5254

(فيػػيتسػجؿنتػػائجمخيفػةتنػػاىزD1-D8-D10كبيئيػاعمػػىالمسػتخدميف،أمػػاآبػار)
%(كىػػػيترمػػػزإلػػػىتركيػػػزاتخطيػػػرةلمغايػػػةتيػػػددحيػػػاةالسػػػكاف8758-8158-85)

كتفشيأمراضارانكبيئة.
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 )األسس الييدروجيني(:تركيز أيون الييدروجين  -4
كأيكنػاتالييدرككسػيد،كتػدؿقيمػةتركيػػز،يتػأّيفالمػاءإلػىأيكنػاتالييػػدركجيف

كيعبػػرعنػػوفػػيالمحمػػكؿ،أيػػكفالييػػدركجيفعمػػىنشػػاطأيػػكفالييػػدركجيففػػيالمػػاء
بمقمكبالمكغػاريتـ،كىػكقيمػةاألسػسلممحمػكؿ،كقيمػةاألسػسالييػدركجينيليػاأىميػة

زالػةأيػكفالحديػػد،التبخيػػرطرةعمػىعمميػاتكبيػرةفػيالسػػي كالسػػيطرة،كالماغنيسػكـ،كا 
.(1)عمىالطعـ

ذاكانتقيمةاألسالييدركجيي) ذا،(ف فالمحمػكؿيتصػؼبأنػومتعػادؿ7كا  كا 
(ف نػػػػويتصػػػػؼبأنػػػػو7قاعػػػػدم،أمػػػػاإذاقمػػػػتعػػػػف)بأنػػػػو(يتصػػػػؼ7زادتعػػػػف)

كيعػػرؼالقمكيػػةبأنيػػاقػػدرةالميػػاهعمػػىالتعامػػؿمػػعاألحمػػاض،كالقمكيػػػة(2)حامضػػي
لمميػػاهالمعتدلػػةتنػػتجعػػفأيكنػػاتالكربكنػػاتكالبيكربكنػػات،أمػػاالحامضػػية،فيػػيقػػدرة
المػػػػػاءعمػػػػػىالتفاعػػػػػؿمػػػػػعأيكنػػػػػاتالييدرككسػػػػػيدبمقػػػػػدار)ممجـ/لتػػػػػر(مػػػػػعأيػػػػػكف

الييػدركجيفكيقػػاسبالمكغػػاريتـبػػيف،كيعنػػيقػػدرةالمػاءعمػػىتكليػػدأيػػكف(3)الييػدركجيف
(ىػػكمؤشػػرالتعػػادؿكتكمػػفمخػػاطرالبشػػريةفػػيقتػػؿالبكتيريػػا7(كمعيػػار)1-14)

النافقػػػةالمعديػػػةكالمعكيػػػةممػػػايقمػػػؿفاعميػػػةىضػػػـكامتصػػػاصالغػػػذاءكاضػػػطرابات
الجيازاليضميتـاختالؿالتفاعالتالحيكيةفػيالبيئػة،كمػايضػاعؼمػفتكػاليؼ

(،كالمسػػػماةالحامضػػيةالتػػيتسػػػرععمميػػاتالت كػػػؿ4كالصػػيانةدكفاألس)التشػػغيؿ
كاالىتػػراءليجيػػػزةكالشػػبكاتالصػػػناعيةكالمنزليػػػةالتػػيتتطمػػػبأمػػكاالنطائمػػػةلعمرتيػػػا

(يكضحذلؾ.18كالجدكؿرقـ).(4)كتجديدىا

                                        
السالكم،المياهالجكفيةبيفالنظرية،مرجعسابؽ،ص(1)  .434محمد

.325خميفةدراككة،ىيدركلكجيةالمياهالجكفية،مرجعسابؽ،ص(2)
أسسالييدركلكجيةالعامة،منشكراتجامعةطرابمس،ط(3)  .19،ص1حسفالجديدم،

 .431عبدالسالـإبراىيـرفيدة،مرجعسابؽ،ص(4)
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عمى  ( الزيادة في تركيزات العناصر الكيميائية بعينات مياه اآلبار قياساً 18جدول )
 م2019-2018تركيزات األمن بالمواصفات القياسية لعام 

 عينات

TDSمجمكعاألمالحالكميةالذاتيةاآلبارالعناصر
األسس
PHالييدركجيني

أعداداآلباراآلمففير.ـ
المكاصفاتالميبية

544655

D1  14437538بئرجد
D2  6947575بشرشع
D3  844859بئربحر
D4  844759بئربد
D5  8477577بئربك
D6  8447587بئرسر
D7  7777587بئرتر
D8  1747566بئرشؽ
D9  13557556بئرنا
D10  944757بئركت

 .126-125المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى نوري أبوفائد العيساوي، مرجع سابق، ص

(أفنسػبةاإلغػراؽكالزيػادةفػيالتركيػزاتعػف18يتضػحمػفبيانػاتالجػدكؿ)
الحػداألدنػىاألمػفبالمكاصػػفاتالميبيػةتشػمؿكػؿالعينػػاتكلكنيػابنسػبزيػادةطفيفػػة

%(2454(بنسػبةزيػػادة)D3%(كأعالميػابئػر)1355(بنسػبةزيػادة)D1أقميػابئػر)
ممػػػايػػػؤثرإلػػػىاحتماليػػػةتفػػػاقـتمػػػكثالميػػػاهاآلبػػػارفػػػيتركيػػػزاألسػػػسالييػػػدركجيني

ليكبئةكاألمراضمستقبالنمعاحتماؿتعرضالمستخد .(1)ميف
  

                                        
مرجعسابؽ،ص(1)  .43عبدالسالـإبراىيـرفيدة،
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 ( يوضح ذلك.19)جدول وال

 مدرج وحدات األس الييدروجيني (19)جدول 

 حامض

 متعادؿ

 قمكم

555 6 655  755 8 855  

حامضية
 شديدة

حامضية
 متكسطة

حامضية
 خفيفة

حامضية
جدان  خفيفة

قمكية
 خفيفة
 جدان

قمكية
 خفيفة

قمكية
 متكسطة

قمكية
 شديدة

 مياهقمكية متعادلة مياهحامضية

  .19، ص1998، 1المصدر: حسن الجديدي، أسس الييدرولوجية العامة، منشورات جامعة طرابمس، ط

مػػػفحيػػػثتركيػػػزأيػػػكفالييػػػدركجيفاألسمدينػػػةغريػػػافكتتنػػػكعالميػػػاهالجكفيػػػةفػػػي
لخفيفػػػػةجػػػػػدان(كالعكريػػػػةا655الييػػػػدركجيني،فيػػػػيتقػػػػعبػػػػيفالحامضػػػػيةكالخفيفػػػػة)

(755).(1)

                                        
 2313الشركةالعامةلممياهكالصرؼالصحيغرياف،(1)



 






 انفصم انراتع
 تحلٌل البٌاناتمناقشة و

 (االستبانة)
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 تمهٌد

،نظرانألىميةمشكمةالدراسػةكتطبيقػانلقكاعػدالدراسػةالعمميػة)النظريػةكالعمميػة(
كشػػمكليةالدراسػػةالمتعمقػػةبمشػػكمةمػػدلصػػالحيةالميػػاه،كتحقيقػػانلتكامػػؿ،كشػركطيا

تػػـتخصػػيصىػػذاالفصػػؿلتحميػػؿالبيانػػات،الجكفيػػةفػػيغريػػافلالسػػتعماؿالبشػػرم
المسػػتمدةمػػفكاقػػػعالدراسػػةالميدانيػػػةالتػػيكػػافاليػػػدؼمنيػػامعرفػػػةمػػدلصػػػالحية

كالنتائجالمترتبةعمىذلؾ.،المياهالجكفيةلالستيالؾالبشرم
(سػػػؤاالن35افالػػذمأحتػػكلعمػػى)االسػػتبيأىػػداؼالدراسػػةتػػـإعػػػدادحقيػػؽكلت

طػػػػيجميػػػػعالجكانػػػػبذاتالعالقػػػػةبمػػػػدلصػػػػالحيةالميػػػػاهالجكفيػػػػةفػػػػيغريػػػػافتغ
ككذلؾالتحقؽمفالفرضيات.لالستيالؾا لبشرم،

%(مػػػفإجمػػػاليمجمػػػكع5تػػػـتكزيػػػعاالسػػػتبيافعمػػػىعينػػػةعشػػػكائيةتمثػػػؿ)
،حيػػثشػػمؿاالسػػتبيافعمػػىمجمكعػػةمػػفاألسػػردينػػةغريػػافماألسػػرالقػػاطنيففػػي

كالبػالاعػػددىـالمدينػةبمدينػةغريػػافاسػػةالميدانيػةفػيلمدر(أسػرةكممثػؿ554بمغػت)
المركز.مدينةغرياف(أسرة،كىؤالءىـسكاف29664)

ككضعيافيجػداكؿتكراريػة،كمػفثػـ،قاـالباحثبتفريانماذجاالستبيافكثـ
،كالمتكسػػػػطالحسػػػػػابي،(z)اسػػػػتخداـالباحػػػػثاألسػػػػاليباالحصػػػػائيةكىػػػػي:اختبػػػػار

لتحديػػػدمػػػدلصػػػالحيةالميػػػاهالجكفيػػػةلالسػػػتيالؾالبشػػػرمفػػػيكاالنحػػراؼالمعيػػػارم
.مدينةغرياف

 :تحلٌل البٌانات 4-2

 المينة:-1
مػػفمػػػكظفيفمدينػػةغريػػاففػػيشػػمؿمجتمػػعالدراسػػةجميػػعشػػرائحالمجتمػػػع

تي:كأصحابالميفالحرة،كذلؾكماىكمبيففيالجدكؿاآل،كمزارعيف
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 لمدينة غريان عينة الدراسة حسب فئات الميمة فراد( التوزيع التكراري أل20)جدول 
 النسبة المئوية العدد المينة
 %72.2 400 مكظؼ
 %10.3 65 فالح

 %17.5 89 أعماؿحرة
 %100 554 المجمكع

 (2018المصدر: نتائج الدراسة الميدانية لعام )            
عينػةالدراسػػةىػػـأفػػراد%(مػػفمجمػكع7252يتضػحمػػفالجػدكؿالسػػابؽأف)

،كىػذا%(ىـفالحػكف1453%(منيـيمارسكفأعماؿحرةكأف)1755مكظفكفكأف)
الميػػففػػيتزايػػدنتيجػػةلتزايػػدكتنػػكعمدينػػةغريػػاففػػييشػػيرإلػػىأفاسػػتيالؾالميػػاه

،كىػذهالمينػةتحػددالسػيماالفالحػيفالمدينػةكالكظائؼكالحرؼالتييعمؿبياسكاف
كػػؿمػػنيـمػػفالميػػاهالقابمػػةلالسػػتيالؾالبشػػرمكاسػػتيالؾالفػػالحأكثػػرمػػفاسػتيالؾ

ةاسػتيالؾالمكظػػؼكصػػاحباألعمػاؿالحػػرة،كىػػذايعنػػيمحافظػةالمدينػػةعمػػىنسػػب
فييا.جيدةمفالمياهالجكفيةلقمةعددالفالحيف

أفالمينػػةليػػاتػػأثيركبيػػػركليػػذهالنسػػبكالبيانػػاتأىميتيػػافػػيالكشػػؼعمػػى
ةاالسػتيالؾالمػائيفػيمدينػةغريػافكلػذلؾالكشػؼعػفاحتياجػاتالسػكافعمىكميػ

في مدينةغرياف.المائيةمستقبالنكمدلتأثيرىذهالمرحمةعمىكميةالفرعيةالمياه
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 حجم األسرة:-2
 بمدينة غريان األسرة أفرادعينة الدراسة حسب أعداد  أفراد( يوضح 21)جدول 

األسرة أفرادعدد   النسبة المئوية العدد 
 %0.5 3 3أقؿمفاكيساكم

4 14 2.5% 
5 39 7.0% 
6 79 14.3% 
7 104 18.8% 
8 110 19.9% 
9 117 21.1% 
10 58 10.5% 
11 19 3.4% 
13 9 1.6% 
 %0.4 2 فأكثر13

 100 554 المجمكع
 (2018المصدر: نتائج الدراسة الميدانية )             

بػالنظرإلػػىمحتكيػاتالجػػدكؿالسػػابؽيتبػيفأفحجػػـاألسػػرةالتػييصػػؿعػػدد
فػػيحػػيفمثمػػتاألسػػػرالتػػييبمػػاعػػػدد،%(2159(يشػػكمكفنسػػػبة)9ىػػاإلػػى)أفراد

ىػػاأفراد%(األسػرالتػػيبمػاعػػدد1858كمثمػتنسػػبة)،%(1959(بنسػػبة)8أفردىػا)
كىػػذايػػدؿعمػػىتزايػػدالنمػػك،(فػػردان758األسػػرةالكاحػػدة)أفػػراد(كقػػدبمػػامتكسػػط7)

ثرازديػاداسػتيالؾالميػاهالػذميػؤكالػذميػنعكسبػدكرهعمػىمدينةغريػاففيالسكاني
،إفىػذهالنسػػبةمػفاألعػػدادالكبيػرةألفػػرادبػدكرهعمػىصػػالحياتيالالسػتيالؾالبشػػرم
مػػفالميػػاهالجكفيػػةإذتػػزداد(لتر/فرد/يػـك)األسػريػػؤثربشػػكؿسػػمبيعمػىحصػػةالفػػرد

ىػػذهالميػػاهفػػيالمسػػتقبؿ،قمػػةنسػبةاالسػػتيالؾاليػػكميلمفػػردكىػػكمؤشػػرخطيػػرإلػػى
مكانيػػةنضػػكبياباإلضػػافة إلػػىإمكانيػػػةتعرضػػيالييكنػػاتكالكبرينػػاتكالكمكميػػػداتكا 

بيػةكاألمػراضككىػكمػايػؤثرعمػىصػالحيتيالالسػتيالؾالبشػرمكتمكيثيػاكانتشػاراأل
لدلمستيمكييا.



71 

 أفرادعينة الدراسة حسب عدد  فراد( يوضح التوزيع التكراري والنسبي أل4الشكل )
 األسرة.

 
 عمى بيانات الجدول السابق.المصدر: إعداد الباحث اعتمادًا 

 مصادر تزويد المنازل بالمياه:-4
،فػػػبعضالمنػػػاطؽمدينػػػةغريػػػاففػػػيتختمػػػؼمصػػػادرتزكيػػػدالمنػػػازؿبالميػػػاه

تصميـمياهالشبكةالعامةلمميػاه)ميػاهالبمديػة(بصػكرةشػبةمسػتمرة،كبعضػياتصػميـ
تنعدـ.بصكرةمتقطعة،كبعضيااآلخريقؿفيياتقديـالخدماتأك

 ( تزويد المنزل بالمياه بمدينة غريان21)جدول 
 النسبةالمئكية العدد المصادر

 1.9 10 مياهاألمطار
 16.2 90 مياهالبمدية
 81.9 454 صياريج
 %100.0 554 المجمكع

 (2018المصدر: نتائج الدراسة الميدانية )                
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المعتمػديفعمػىميػاهاألمطػارالبمديػةبمغػتفراديالحظمفالجدكؿأفنسبةاأل
كىػػػينسػػبمنخفضػػػةممػػايشػػػرإلػػىانخفػػػاض،%(عمػػىالتػػكالي1652%(ك)159)

درجةاالعتمادعمىىذهالمصادر.
بمغػػػتمػػػفالصػػياريجبينمػػانالحػػػظأفنسػػبةالمعتمػػػديفعمػػىالميػػػاهالمنقكلػػة

دربشػػكؿأكبػرمػػف%(ممػايشػػيرإلػىارتفػػاعدرجػةاالعتمػػادعمػىىػػذاالمصػ8159)
مدينػةغريػػافتقػكـبتزكيػػدالسػػكافغيػره،كذلػػؾألفالشػبكةالعامػػةلمميػاهمكجػػكدةفػػي

باحتياجػػػاتيـمػػػفالميػػػاهكذلػػػؾعػػػفطريػػػؽالشػػػراءكالػػػذميػػػؤدمإلػػػىدخميػػػـكدرجػػػة
اسػػتيالكيـلمميػػاهكىػػكمؤشػػرخطيػػرعمػػىضػػركرةإيجػػادبػػدائؿمائيػػةأخػػرللمدينػػة

غرياف.

 بالمياه. المدينة( يبين التوزيع التكراري والنسبي حول مصادر تزويد المنازل في 5الشكل )

 
 المصدر: أعمال الباحث اعتمادًا عمى بيانات الجدول السابق

 ىل تتعرض مياه البمدية لالنقطاع-5
عينػػػةالدراسػػػػةعنػػػدسػػػؤاليـعػػػػفمػػػدلتعػػػػرضميػػػاهالبمديػػػػةأفػػػػرادأكػػػدكػػػؿ

ميػػػاهمػػفخػػػالؿالشػػبكةالعامػػػةبػػأفالميػػػاهالتصػػػميـكالػػػذيفيتػػزكدكفبال،لالنقطػػاع
كعػدـتػكفرالميػاهبشػكؿ،كذلػؾبسػبباألعطػاؿالمسػتمرةفػيالشػبكة،بصكرةمستمرة
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لحفػظالميػاهممايضػطرالسػكافإلػىإقامػةخزانػاتأرضػيةمستمرفيخزاناتلمضخ
(22)جدكؿؾالبيا.كيكضحذل

 ( ىل تتعرض مياه البمدية لالنقطاع 22)جدول ال
 نعـتتعرضمياهالبمديةلالنقطاع التتعرضمياهالبمديةلالنقطاع

 النسبة% العدد النسبة% العدد
5 5% 95 100% 

 (2018المصدر: نتائج الدراسة الميدانية )    
البمديةيؤثرعمىعمميةاالستيالؾالبشرمكالزراعيمما يضطركفإلىشراءإفانقطاعمياه

أف عمى يدؿ فيذا ذلؾ عف فضالن الشبكة المياه أسعار مف  نسبيان أغمى أخرل أماكف مف
كيجبدراسةىذاالمكضكعكايجادالحمكؿالمثاليةليا.عمىمياهالبمدية،االعتماد

 ىل تقوم بشراو المياه:-6
%(144ف)العينػةحػكؿشػراءالميػاهتبػيفأفكػؿالسػكاأفػرادمفخالؿسؤاؿ

إلػىتػأميففيمجػؤكالمذيفيعانكفمفنقػصاإلمػداداتالمائيػةمػفميػاهالشػبكةالعامػة
احتياجػػػػاتيـعػػػػفطريػػػػؽشػػػػػراءالميػػػػاهكنقميػػػػابكاسػػػػػطةالصػػػػياريجالمحمػػػػكؿعمػػػػػى

كمافيال،الشاحنات .(23)جدكؿممايضيؼعبئانعمىالدخؿالشيرم

 الذين يقومون بشراو المياه فراد( يوضح نسبة األ23)جدول 
 دائمان أحيانان نادران

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
8 1.4 54 88.8 38 11.1 

 (2018المصدر: نتائج الدراسة الميدانية )

،عمػىمسػػتكلاألفػرادكاألسػػرشػراءالميػػاهشػيريان(أف23يتضػحمػفالجػػدكؿ)
(،فػيحػيفبمغػتنسػبتيا8858بمغتنسبتياأحيانػا)(بينما1151بمغتقيمتيادائما)

فالميػػاه،مدينػةغريػاففػي(كىػذايػدؿعمػػىتزايػدشػراءالسػكافلمميػػاه154)نػادران() كا 
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،كىػػذايػػػدؿعمػػىالمكازنػػةالمائيػػػةـأكتغطػػػياحتياجػػاتي،الجكفيػػةليػػـلػػػـتعػػدكافيػػة
إمدينةغريافل لىنسبعقالنية.إذتشيرىذهالنسبإلىتناقصفيالمكازنة

 الجية التي تقوم بالشراو منيا:-7
مػػفخػػالؿسػػؤاؿعينػػػةالدراسػػةعػػفالجيػػةالتػػػييقػػكـالسػػكافبالشػػراءمنيػػػا
لتكفيراحتياجاتيـالمائيةاتضحأفالسكافيقكمكفبالشػراءمػفعػدةجيػات،كمػاىػك

.(24)جدكؿمكضحفيال
 منيا( يبين الجية التي يقوم بشراو المياه 24)جدول 

 النسبة% أحيانان

 %70 خاصة
 %50 صياريج
 %5 أخرل
 %100.0 المجمكع

 (2018المصدر: نتائج الدراسة الميدانية )           
نالحػػظمػػػفالجػػدكؿأفنسػػػبةاإلجابػػػةعػػفشػػػراءالميػػػاهمػػفالبمديػػػةكالشػػػبكة

الشػراء%(عمىالتكاليممػايشػيرإلػىانخفػاضنسػبة1555%(ك)759العامةبمغت)
%(7655مفىذهالجيػاتبينمػانالحػظأفنسػبةالشػراءمػفاآلبػارالخاصػةتسػاكم)

كىينسبةعاليةممػايشػيرإلػىارتفػاعنسػبةالشػراءمػفىػذهالجيػةمػفقبػؿالسػكاف،
ألفاآلبػػارالخاصػػةتقػػكـبتػػكفير؛كذلػػؾلتعػػكيضالػػنقصالحاصػػؿفػػيميػػاهالشػػبكة

حالػػةيالعامػػةالتػػيتقػػكـببيػػعالميػػاهفػػشػػبكةالميػػاهفػػيكػػؿاألكقػػاتعمػػىعكػػسال
لػذلؾيتجػوأصػحابالشػػاحنات،تكفرىػابشػكؿكبيػركفػيسػاعاتالػدكاـالرسػميفقػط
عرىاأعمػػىمػػفميػػاهاآلبػػارالعامػػة،لشػػراءالميػػاهمػػفاآلبػػارالخاصػػةمػػعالعمػػـأفسػػ

كشػػبكتياالمدينػةكذلػؾلمػدعـالػذمتقدمػػوالشػركةالعامػةلمميػاهكالصػػرؼالصػحيفػي
المائية.
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 كمية المياه التي يتم شرائيا:-9
 من قبل األسر ( يبين كمية المياه شيرياً 25) جدول
 النسبةالمئكية الكمية

 %30.3 3ـ15
 %25.5 3ـ20
 %26.6 3ـ20أكثرمف

%21.6أخرل
 %100 االجمالي
 (2018المصدر: نتائج الدراسة الميدانية )

أفػراد%(مػف3453مفخالؿتحميؿمعطياتالجدكؿالسػابؽ،نجػدأفنسػبة)
العينػػةيقكمػػكفأفػػراد%(مػػف2555(مػػفالميػػاهكنسػػبة)3ـ15العينػػةيقكمػػكفبشػػراء)

(،أمػاالنسػبةالباقيػة3ـ24(يقكمكفبشراءأكثرمػف)3ـ2256كنسبة)،(3ـ24بشراء)
أفراد%(مف2156) (.3ـ14يقكمكفبشراء)فالعينة

كذلػؾمدينػةغريػاففػينالحػظكجػكداختالفػاتبسػيطةبػيفنسػبةشػراءالميػاه
كحجػػـاالسػتيالؾ،أمػػاالمتكسػػطالحسػػابي،كمسػػتكلالػػدخؿ،األسػرةأفػػرادحسػبعػػدد

فقدبمغت)لكمية (.3ـ1754المياهفيالشيرالكاحد
يقكمػػكفبشػػراءالميػػاهلسػػدفػػيمدينػػةغريػػافكىػذايػػدؿعمػػىأفغالبيػػةسػػكاف

حاجاتيـاليكمية،كماأنومؤشرخطيرعمىتزايداحتياجاتالسكافمفالمياه.

 عدد مرات الشراو في فصل الصيف والفصول األخرى:-10
،مػػفخػػالؿسػػؤاؿعينػػةالدراسػػةعػػفعػػددمػػراتالشػػراءفػػيفصػػؿالصػػيؼ

كالفصػكؿاألخػػرلاتضػػحكجػػكدفػركؽكبيػػرةبػػيفعػػددمػراتالشػػراءكمػػايكضػػحولنػػا
(26)جدكؿال
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 ( عدد مرات الشراو في فصل الصيف والفصول األخرى26)جدول 

 مراتالشراء
 الفصكؿاألخرل فصؿالصيؼ

 النسبة% العدد النسبة% العدد

 36.1 233 5.5 31 مرةكاحدة

 46.3 255 32.4 183 مرتاف

 17.9 99 38.4 212 ثالثمرات

 3 3 23.7 131 أربعمرات

 133 554 133 554 اإلجمالي

 (2018المصدر: نتائج الدراسة الميدانية )

،مفالجدكؿنالحػظكجػكدفػركؽكبيػرةفػيعػددمػراتالشػراءفػيفصػؿالصػيؼ
كارتفػاععػػددمػراتالشػػراءفيػومقابػػؿاالنخفػاضفػػيعػددمػػراتالشػراءفػػيالفصػػكؿ

كىػػػيأفزيػػػادةالطمػػػبعمػػػىالميػػػاهفػػػيفصػػػؿالصػػػيؼكالختبػػػارالفرضػػػية،األخػػرل
ككجػػدأف،إجػػراءاختبػػارمربػػعكػػامفقيمػػةإحيػػثكجػػد(مربػػعكػػام)حسػػباختبػػار

(،كىػػيأكبػػرمػػفقيمػػةمربػػعكػػامالجدكليػػةبدرجػػة348536قيمػػةاالختبػػارتسػػاكم)
(ممػػايشػيرإلػػىأفمػراتالشػػراءأكبػرفػػيفصػػؿ4545(كمسػػتكلمعنكيػة)3حريػة)

الصػػيؼمقارنػػةبالفصػػكؿاألخػػرلممػػايػػؤدمإلػػىزيػػادةالطمػػبعمػػىالميػػاهفػػيىػػذا
.يؤكدصحةالفرضيةالخامسةذاماكى،الفصؿأكثرمفبقيةالفصكؿ

كمػػانجػػدأفعػػددمػػراتالشػػراءفػػيفصػػؿالصػػيؼتختمػػؼأيضػػانحيػػثأكػػد
عينػةالدراسػةأنيػـيقكمػكفبشػراءالميػاهثػالثمػراتفػيالشػيرأفراد%(مف3854)

العينػػػةيقكمػػػكفبشػػػراءالميػػػاهأربػػػعمػػػراتفػػػيالشػػػيرأفػػػراد%(مػػػف3254)كالكاحػػد،
كمسػػتكلالػػدخؿليسػػرة،كأيضػػانقيػػاـاألسػػر،األسػػرةرادأفػػالكاحػػد،كذلػػؾحسػػبعػػدد

باسػتغالؿميػاهاألمطػارفػيمختمػؼالمجػاالتممػػايقمػؿمػفعمميػةالشػراءالميػاهفػػي
بعضاألكقات.
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 ىل يوجد خزان لتجميع المياه:-11

 ( 27جدول )
 النسبةالمئكية كجكدخزاف

 %100 نعـ
 %0 ال

كذلػػؾلتخػػزيفالميػػاه،؛المدينػػةكجػػكدخػػزافبكػػؿمنػػزؿميػػـكضػػركرمفػػيإفَّ
أفرادكعندسؤاؿ .عينةالدراسةعفكجكدخزافكانتإجاباتيـ

%(أكػػدكاكجػػكدخػػزافلتجميػػع144العينػة)أفػػراديتبػيفمػػفالجػػدكؿأفجميػػع
كذلؾلتعػكيضانقطػاعميػاهالبمديػةبالنسػبةليشػخاص،المياهممحؽبمسكفكؿمنيـ

الذيفتصميـمياهالبمدية،كتخزيفالمياهبػوسػكاءكانػتميػاه)بمديػة،منقكلػة،أمطػار(
فيمابعد. كاستعماليا

 أنواع الخزانات المستخدمة:-12
عمػىحسػبحاجػاتاستخداـخزانػاتلحفػظالميػاهتـفيمدينةغرياففيكؿ
(يبيفذلؾ.28)جدكؿكالايكضحواألسركىكم

 ( نوع الخزانات المستخدمة لتخزين المياه28)جدول 
 النسبةالمئكية العدد نكعالخزاف

 %54.1 333 بئر

 %39.4 218 فسكية

 %6.5 36 صيريج

 %133 554 االجمالي

 (2018المصدر: نتائج الدراسة الميدانية )               
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فػػياقػػؿ%(655الػػذيفيسػػتخدمكفالصػػياريج)مػػفالجػػدكؿيتضػػحأفنسػػبة
ممػػايشػػيرإلػػىانخفػػاضالنسػػببالنسػػبةالمئكيػػةلمخزانػػاتالمسػػتخدمةلتخػػزيفالميػػاه

،بينمػػانالحػػظأفنسػػبةالػػذيفيسػػتخدمكفالمدينػػةنسػػبةىػػذاالنػػكعمػػفالخزانػػاتفػػي
يػدؿعمػىتخػزيف%(عمىالتكاليمما3954)ك،%(5452ككفسكية(تساكم)،)ماجف
كتنػػػػاقص،لكسػػػػباتكبيػػػػرةمػػػػفالميػػػػاهلتمبيػػػػةاحتياجػػػػاتفػػػػيمدينػػػػةغريػػػػافسػػػػكاف

كىػذانػكعمػفالتكظيػؼاألمثػؿلمميػاه،كتناقصاالعتمادعمىالصػياريج،االحتياجات
كالمحافظػػةعمػػىالمكازنػػةالمائيػػةليسػػرمسػػتقبالكعػػدـتعػػرضىػػذهاألسػػرلالحتيػػاج

.مدينةغريافكاألفرادفي

 :سعة الخزان-13

 مدينة غريانالمنزلي في  ( سعة الخزان29)جدول 
 النسبة% التكرار السعة

 %55.2 143 3ـ5-13

 %33.5 186 3ـ13-15

 %33.4 133 3ـ23-33

 %17.9 98 3ـ33أكثرمف

 %133 554 اإلجمالي

 (2018المصدر: نتائج الدراسة الميدانية )                   
أعمػىنسػبةبمػامدينػةغريػاففػيمفالجدكؿيتضػحأفمتكسػطسػعةالخػزاف

(3ـ34-4(كثـالخػزافذكالسػعة)3ـ14-5(يميوالخزافذكسعة)3ـ15-14لوىك)
،كىػػذامؤشػػرعمػػىكجػػكدمكازنػػةكقػػدجػػاءتالدراسػػةاألخيػػرة3ـ34أمأنػوأكثػػرمػػف

أخػػػرللميػػػاهاألمطػػػارمائيػػػةمتكسػػػطةلػػػدلاألسػػػرككجػػػكدكفايػػػةليػػػـمػػػفمصػػػادر
كالشبكة.
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 إلى أي مدى يكفي الخزان:-14
 المنزلي ( يبين مدى الكفاية الخزان30)جدول 

 النسبة% التكرار الفترة

 %49.4 274 أقؿمفشير

 %38.6 214 شير

 %12.3 66 شيراف

 %133 554 اإلجمالي

 (2018المصدر: نتائج الدراسة الميدانية )
%(مػػفالسػػكافيكفػػييـالخػػزافأقػػؿمػػفشػػير4954مػػفالجػػدكؿيتضػػحأف)

بينمػػانجػػدكذلػػؾالزديػػادعػػددأفػػراداألسػػركاسػػتيالكياكذلػػؾلقمػػةأفػػرادىػػذهاألسػػر،
فكذلػػػؾي%(يكفػػػييـالخػػزافلمػػدةشػػير12)ك،%(يكفػػييـالخػػزافلمػػدةشػػير3856)

كسعةالخزاف.،فرادكعدداأل،حسباستيالؾكؿأسرة
 االستيالك اليومي لممياه:-15

،كالشػػػػرب،كالطيػػػػي،يشػػػمؿجميػػػػعالميػػػػاهالمسػػػتعممةفػػػػيالمنػػػػزؿكػػػالتنظيؼ
.كالغسيؿ

 المخصصة لمشرب والزراعة ( االستيالك اليومي من المياه31)جدول 
 النسبة% التكرار الكمية

 %66.7 373 3ـ1-2

 31.5 174 3ـ2-4

 1.8 13 3ـ4-8

 %133 554 االجمالي

 (2018المصدر: نتائج الدراسة الميدانية )                          

%(مػػفاألسػرالتػػيشػممتيـالدراسػػةيسػػتيمككف6657يتضػحمػػفالجػدكؿأف)
(3ـ4-2%(مػفاألسػريقكمػكفباسػتيالؾ)3155(مفالميػاهيكميػانبينمػا)3ـ1-2)

مػػفالميػػاهيكميػػانيصػػؿمػفالميػػاهفػػياليػػكـ،كمػاأفمتكسػػطاسػػتيالؾاألسػػرةالكاحػد
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،كىذايدؿعمىزيادةاالستيالؾالبشرملممياهالجكفيػةكىػكمػايشػيرإلػى(3ـ2إلى)
صػالحيةىػػذاالميػػاهلالسػػتيالؾالبشػػرم،كلكنػػويشػػيرفػػيالكقػػتنفسػػوإلػػىاحتماليػػة

.هالمياهلبعضالممكثاتمستقبالنتعرضىذ

 وجود حديقة تابعة لممنزل:-16
منزليػػةيفػػرضزيػػادةفػػياسػػتيالؾكميػػاتالميػػاهلغػػرضرمإفكجػػكدحديقػػة

(.32)جدكؿكمافيال،ةممايضيؼنكعآخرمفأنكاعاالستيالؾقالحدي

 .لممنزل( نسبة الذين ليم حدائق ثابتة 32)جدول 
 لدييـحديقةتابعةلممنزؿ تابعةلممنزؿقةليسلدييـحدي

 النسبة% العدد النسبة% العدد

273 49 284 51 

 (2018المصدر: نتائج الدراسة الميدانية )           
أمػػا،%(51إفنسػبةالػذيفليػـحديقػةتابعػةلممنػزؿفػيعينػةالدراسػةبغمػت)

%(التكجػدلػدييـحديقػةتابعػة49)فقدبمغػتسػبتيـحديثةلمذيفاليمتمككفبالنسبة
لممنػزؿ،عمػػىالػرغـمػػفأىميتيػافالحديقػػةتضػػيؼالمظيػرالجمػػاليلممنػزؿمػػفجيػػة،
كىيميمةلمبيئةمفجيةأخػرلمػفحيػثتنقيػةاليػكاءالمحػيط،كنظػرانلمعجػزالمػائي

نتيجػػةلغػػالءأسػػػعارأصػػبحيتعػػذرإقامتيػػافػػيكثيػػرمػػفالمنػػازؿمدينػػةغريػػاففػػي
،كاحتياجيالكميػاتكبيػرةمػفالميػاهقػدالتتػكفرفػيأغمػبالمنػازؿ،اتاتمفجيةالنب

كىػذهالنسػبكاألعػػدادتػدؿعمػىزيػػادةاحتياجػاتسػكافمدينػػةغريػافلمميػاهالصػػالحة
لمزراعػػػةإذأفاألكثػػػرمػػػنيـيحتػػػاجكفإلػػػىالميػػػاهكىػػػكمؤشػػػرعمػػػىالمكازنػػػةالمائيػػػة

لممدينة.
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 ابعة لممنازلمساحة الحدائق الت-17

 ( مساحة الحدائق التابعة لممنازل33)جدول 
 النسبة% التكرار المساحة

 %73.4 233 2ـ133

 %23.2 186 2ـ233

 %6.4 178 2ـ333

 %133 554 االجمالي

 (2018المصدر: نتائج الدراسة الميدانية )                 
حػدائؽتابعػةلممنػزؿ%(مػفاألسػرالػذيفلػدييـ7454نالحظمفالجدكؿأف)

%(تبمػػاالمسػػػاحة2352كحػػكالي)،(2ـ144تبمػػامسػػاحةالحديثػػةالتابعػػػةلمنػػازليـ)
،بمسػػاحةالبيػػكتانكىػػذايػػدؿعمػػىأفمسػػاحةالمرافػػؽصػػغيرةجػػدانقياسػػ،(2ـ244)

.كلعؿالسببفيذلؾيرجعإلىندرةالمياهالتيتمعبدكرانكبيرانفيذلؾ

 لحدائق األسرية:نوع المحاصيل في ا-18
تػػاتالمزركعػػػةكميػػػةالميػػاهالمسػػػتخدمةلغػػػرضالػػػرم،فػػتحكـفػػػينكعيػػػةالنبا

فالحػػدائؽالمنزليػػةالتػػيتحتػػكمعمػػىأشػػجارمػػثالنتسػػتيمؾكميػػاتأقػػؿمػػفالحػػدائؽ
ألفمعظػػـاألشػػجارالتعتمػػدعمػػى؛المنزليػػةالمككنػػةنباتاتيػػامػػفأزىػػاركخضػػركات

ىػاركالخضػػركاتتحتػاجإلػىرمبشػػكؿمسػتمركبكميػػاتالػرمبصػكرةكبيػػرةبينمػااألز
كبيرة.
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 األسرية ( نوع المحاصيل بالحدائق34)جدول 
 النسبة% العدد نكعالمحاصيؿ

 %56.3 259 مثمرةأشجار

 %29.2 183 خضركات

 %14.8 112 أزىار

 %133 554 المجمكع

 (2018المصدر: نتائج الدراسة الميدانية )               
كاألزىػػػار،يتبػػيفمػػفالجػػػدكؿأفنسػػبةاألسػػػرالتػػيتقػػكـبزراعػػػةالخضػػركات

يشػيرإلػىانخفػاضنسػبةزراعػةىػذا%(عمىالتكاليممػا1458)ك%(2952تساكم)
بينمػانالحػظأفنسػبةالػذيفيزرعػكفاألشػجار،مدينػةغريػاففيالنكعمفالمحاصيؿ

عمػػػفالزراعػػاتحيػػػثيمكػػػف%(ممػػػايشػػػيرإلػػىارتفػػػاعنسػػػبةىػػذاالنػػػك56تسػػاكم)
عمىمياهاألمطارفيحاؿلـيتـرييا. ليشجارأفتعتمد

 كم مرة تقوم بري الحديقة:-14

 ( عدد مرات ري الحديثة في اليوم واألسبوع35)جدول 
 النسبة% التكرار عددالمرات

 %73.4 233 مرةكاحدة

 %8.4 194 مرتاففياليكـ

ثالثمراتفي
 األسبكع

163 21.2% 

 %133 554 اإلجمالي

 (2018المصدر: نتائج الدراسة الميدانية )                

%(مفمجمكعأسرالعينةيقكمػكفبػرمالحديقػة7454يتضحمفالجدكؿأف)
%(مػنيـيقكمػكفبػرمالحديثػةمرتػاففػياليػكـ854بينمػانجػد)،مػرةكاحػدةفػياليػكـ

،كىػذايشػيرإلػىمػدليقكمػكفبػالرمثػالثمػراتفػياألسػبكع،%(2152أماالباقي)
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إذإفىػذهالكميػػاتتمعػبدكرانفػيتحديػدمػػرات،تػكفركميػاتالميػاهفػػيتمػؾالمنػازؿ
.الرميكميان

 كمية المياه المستخدمة في الري:-20
مجتمػػعالدراسػػةحسػػبأفػػرادكميػاتاسػػتخداـالميػػاهفػػيعمميػػاتالػػرمبػػيفإّف
،اتاتالمزركعةنكعيةالنب (36)جدكؿالبينياكمساحةالحدائؽ،

 ( كمية المياه المستخدمة لري الحدائق في اليوم36جدول )
 النسبة% التكرار المساحة

 %56.3 263 3ـ2

 %35.2 133 3ـ3

 %5.6 163 3ـ4

 %2.9 34 3ـ5

 %133 554 االجمالي

 (2018)المصدر: نتائج الدراسة الميدانية               
العينػػةمػػفلػػدييـحديقػػةأفػػراد%(مػػفاجمػػالي5653نالحػػظمػػفالجػػدكؿأف)

%(،3552(مػػفالميػػاهفػػياليػػكـفػػيعمميػػةالػػرم،ك)3ـ2تابعػػةلممنػػزؿيسػػتيمككف)
(،أمػػػاالبػػػاقيفيسػػػتيمككفأكثػػػرمػػػفذلػػػؾ،3ـ3كميػػػةاالسػػػتيالؾلمميػػػاهفػػػياليػػػكـ)

(كىػػذايسػػيـفػػيزيػػادة255الميػاهفػػيالػػرم)كبالنسػبةلمتكسػػطمػػايػػتـاسػػتيالكومػػف
لػػػىتمػػػكث،ىػػػذهالميػػػاهإلػػػىالنضػػػكبكيعػػػرض،نسػػػبةاالسػػػتيالؾ كعػػػدـ،كأحيانػػػاكا 

.الصالحيةأحياناأخرل

 القيام بتربية الحيوانات:-21
تتطمػػبتربيػػةالحيكانػػػاتىػػياألخػػػرلكميػػاتإضػػافيةمػػػفالميػػاهالمسػػػتيمكة،

عمميػػةالسػقايةالسػػيمافػيفصػػؿالصػيؼ،كمػػافيػيتحتػاجلكميػػاتالبػأسبيػػافػي
تمعبكميةكنكعيةالحيكاناتدكرانفيكميةالمياهالمستيمكة.
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 ( الذين يقومون بتربية الحيوانات37)جدول ال
 ىؿتقكـبتربيةالحيكانات

 نعـ ال

 النسبة% العدد النسبة% العدد

253 45 334 55 

 (2018المصدر: نتائج الدراسة الميدانية )
،%(55مػفالجػػدكؿنالحػػظأفنسػػبةالػذيفيقكمػػكفبتربيػػةالحيكانػػاتبمغػػت)
%(45كىينسبةمتكسػطةنكعػانمػا،كالػذيفيقكمػكفبتربيػةالحيكانػاتبمغػتنسػبتيـ)

مفمجتمععينةالدراسة.

 كم مرة تقوم بسقي الحيوانات-22

 سقي الحيوانات في اليوم واألسبوع (عدد مرات38)جدول 
 النسبة% التكرار عددالمرات

 %61.2 186 مرةكاحدة

 %32.2 148 مرتاففياليكـ

ثالثمراتفي
 األسبكع

123 6.6% 

 %133 554 االجمالي

 (2018المصدر: نتائج الدراسة الميدانية )
العينػػةيقػكـبسػػقيالحيكانػاتمػػرةأفػراد%(مػػف6152مػفالجػػدكؿيتضػحأف)

%(656%(منيـبالسقيمػرتيففػياليػكـ،كيقػكـ)3252بينمايقكـ)،كاحدةفياليكـ
بالسقيثالثمػراتفػياألسػبكعحيػثكميػةالميػاهالالزمػةلشػربالحيكانػاتفػيالمػرة

كصمت) (لتران.346الكاحدة
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،كأعػدادىاتػؤثرفػيعمميػةاسػتيالؾالميػاه،إفاالختالؼفينكعيةالحيكانػات
أكالضػأف،كمػاأفكميػة،بقػرةاليقػارفبمػايسػتيمكوالمػاعزفمايستيمكوالجمػؿأكال

،إذتػزدادنسػبتياككمياتيػػاعمميػػةالسػقيتختمػؼمػففصػػؿآخػرالميػاهالمسػتيمكةفػي
مدينػةفػيكتقؿفػيفصػؿالشػتاءكىػكمػايعنػيأفكميػاتالميػاه،الصيؼفيفصؿ
،ممػايعرضػػيالمػػنقصتتعػػرضألنػكاعمػػفاالسػتيالؾالبشػػرمكالحيػكافالنبػػاتيغريػاف

،السػيماأفيػؤثربشػكؿكبيػرعمػىعمميػػةكالجفػاؼإذالػـيػتـترشػيدىػذااالسػتيالؾ
كيػػؤثركػػذلؾبشػػكؿسػػمبيعمػػىالمػػكاردمدينػػةغريػػافاالسػػتيالؾالبشػػرملمميػػاهفػػي

ككؿ. المائيةلممدينة المائيةكالمكازنة

 المنزل: داخل أوجو استيالك المياه في-23
عينػػةالدراسػػةعػػفأعمػىمعػػدالتاسػػتيالؾالميػػاهفػػيالمنػػزؿأفػػرادعنػدسػػؤاؿ

فيالجدكؿاآلتي فيالغسيؿكمايكجد :اتضحأفأعمىكميةلالستيالؾمتمثمة

 المنزلداخل  ( يبين أعمى معدالت استيالك المياه في 39جدول )
 النسبة% العدد المجاالت

 %7.5 42 الطيي

 %54.2 333 الغسيؿ

 %34.3 193 الشرب

 %4 19 استعماالتأخرل

 %133 554 االجمالي

 (2018المصدر: نتائج الدراسة الميدانية )               
مػػػفخػػػالؿالجػػػدكؿيتبػػػيفأفأعمػػػىنسػػػبةالسػػػتيالؾالميػػػاهفػػػيالمنػػػزؿىػػػي

%(3453كالسػقي)،ثػـالشػرب،%(مفمجتمعالدراسػة5452الغسيؿحيثأكدذلؾ)
كغيرىػا،كمثمػثنسػبةاالسػتعماالتاألخػرلكغسػيؿالسػيارات،%(عمىالتكالي755)ك
(4)%
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 استغالل مياه األمطار:-24
عمػػىالػرغـمػػفقمػػةالمدينػةفػػيتعػدميػػاهاألمطػارمصػػدرانميمػانلتػػكفيرالميػاه

سػػػػتغالليا،كمػػػػاىػػػػكمكضػػػػحفػػػػيسػػػػقكطياكتذبػػػػذبياحيػػػػثإفالسػػػػكافيقكمػػػػكفبا
(44)الجدكؿ

 األمطار( استغالل مياه 40)جدول ال
 يستغمكفمياهاألمطار يستغمكفمياهاألمطار

 النسبة% العدد النسبة% العدد

116 21 438 79 

 (2018المصدر: نتائج الدراسة الميدانية )
يقكمػكفباسػتغالؿميػاهاألمطػارتسػػاكمالمػفالجػدكؿنالحػظأفنسػبةالػذيف

تعػكيضنػدرةالميػاهمدينةغريػاففييحاكؿالسكافالكىينسبةعالية،إذ،%(79)
تعػػفطريػػػؽاسػػتغالؿميػػػاهاألمطػػارلالسػػػتفادةمنيػػافيمػػػابعػػدفػػػيمختمػػؼمجػػػاال

استيالؾالمياه.

 مجاالت استغالل مياه األمطار.-25

 ( مجاالت مياه األمطار41)جدول 
 النسبة% التكرار نكعاالستغالؿ

 %36.5 163 الشرب

 %21.5 144 االستعماؿالمنزلي

 %6.3 94 الزراعة

 %35.7 156 كؿماذكر

 %133 554 االجمالي

 (2018المصدر: نتائج الدراسة الميدانية )
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%(مػفعينػةالدراسػةيقكمػكفباسػتغالؿ3655نالحظمفالجدكؿالسابؽأف)
%(أنيػػػـيسػػػػتغمكنيافػػػياالسػػػػتعماؿ2155ميػػػاهاألمطػػػػارفػػػيالشػػػػرب،بينمػػػاأكػػػػد)

،العينػةأنيػػـيسػتغمكفميػاهاألمطػػارفػيالزراعػػةأفػراد%(مػػف653كأكضػح)،المنزلػي
أنيـيستغمكفىػذهالميػاهفػيجميػعاألغػراضعينةالدراسةأفراد%(مف3557كذكر)

كالزراعة. كالشربكاالستعماؿالمنزلي

 فترات تناقص المياه في فصول السنة:-26
قميمةكمحدكدةبصفةعامة،كلكفىناؾأكقػاتتقػؿإفالمياهفيمدينةغرياف

السػؤاؿعػفذلػؾاتضػحمػاعينػةالدراسػةأفرادكعندسؤاؿ،فيياالمياهأكثرمفغيرىا
يأتي:

 في فصول السنة ( فترات تناقص المياه42)جدول 
 النسبة% التكرار الكقت

 %93.6 532 الصيؼ

 %3 3 الشتاء

 %3.6 23 الربيع

 %1.6 9 الخريؼ

 %4.2 23 كؿالفصكؿ

 %133 554 االجمالي

 (2018المصدر: نتائج الدراسة الميدانية )               
%(مػػػنيـأكػػدكاأففصػػػؿالصػػيؼيعػػػد9456عينػػػةالدراسػػة)أفػػرادإفأغمػػب

أماالنسػبالباقيػةفيػيمكزعػةعمػى،أكثرفصكؿالسنةالذيفيعانكففيونقصالمياه
ميػاهالشػػرببعػػدفصػؿالصػيؼمػػفأكثػرفصػػكؿالسػنةتناقصػانفػػي،(بقيػةالفصػكؿ

قػتمقارنػةبسببازديػاداالسػتيالؾمػفالميػاهفػيىػذاالككاالستخداـالمنزليكالزراعي
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،ككػذلؾالرتفػاعدرجػةالحػػرارةالتػييحتػاجفييػااإلنسػػاف،مػعغيػرهمػففصػكؿالسػػنة
.كالنباتإلىكمياتكثيرةمفالمياه،كالحيكاف

 الشعور بمشكمة نقص المياه:-27
غريػػاف(مػػػفأكثػػرالمشػػاكؿالتػػييعػػػانيشػػكمةنقػػصالميػػػاهفػػيمدينػػةتعػػدم

،كعنػدالتسػاؤؿعػفالشػعكرالحقيقػيبيػذهالمشػكمةالمدينػةالسكاففيياقمػةالميػاهفػي
اتضحمايأتي:

 ( الشعور بمشكمة نقص المياه43)جدول 
نقصالمياه نقصالمياهيشعركف اليشعركفبمشكمة  بمشكمة

 النسبة% العدد النسبة% العدد

5 9 549 91 

 (2018المصدر: نتائج الدراسة الميدانية )           
مػػفالجػػدكؿيتبػػيفأفنسػػبةالػػذيفلػػدييـشػػعكرحقيقػػيبمشػػكمةنقػػصالميػػاه

أفىنػاؾتخكفػانمػفقبػؿالسػكافتػدؿعمػىكىينسبةعاليةجدان،%(91تصؿإلى)
دحيػػاةكرفاىيػػةالسػػكاففػػيالمدينػػةمػػفىػػذهالمشػػكمةإذأصػػبحتمؤشػػرانخطيػػرانييػػد

مػػكؿالكفيمػػةلمحػػدمػػفىػػذهالمشػػكمة،ك يجػػادمػػكاردمائيػػةجديػػدةكالبػػدمػػفكجػػكدالح
الجكفيةفيي ل باركالمياه المستمرة كالتغذية المائيةلممدينة ا.كزيادةضخالشبكة

 بمشكمة نقص المياه: بداية الشعور-28
فمػنيـمػفشػعربيػاأربػاباألسػرإفكقػتالشػعكربيػذهالمشػكمةمختمػؼبػيف

جػػدكؿكمػػاىػػكمكضػػحبال،مػػفبعيػػدكمػػنيـمػػفشػػعربيػػامنػػذز،فػػيالكقػػتالقريػػب
(44.)
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 بمشكمة نقص المياه ت( متى شعر 44)جدول 
 النسبة% التكرار السنكات

 %35.2 179 سنكات13-5مف

 %26.3 134 سنة13-15

 %24.7 145 سنة15-23

 %13.8 96 سنة23أكثرمف

 %133 554 االجمالي

 (2018المصدر: نتائج الدراسة الميدانية )                
عينػػةأفػرادفػيالجػدكؿالسػابؽيتضػحأفاإلحسػاسبمشػكمةنقػصالميػاهلػدل

%(مػػػػنيـأنيػػػػـشػػػػعركابالمشػػػػكمةمػػػػف3552حيػػػػثأكػػػػد)الدراسػػػػةجػػػػاءتمتباينػػػػة،
،(سػػنةمضػػػت15-14%(مػػف)2653(سػػنكاتمضػػتبينمػػاشػػعربيػػا)5-14)

(سػنةبينمػا24-15%(مفمجتمعالدراسػةأنيػـشػعركابالمشػكمةمػف)2357كيؤكد)
(سػنة،24يشعركفبيامنػذأكثػرمػف)مجتمعالدراسةأنيـأفراد(مف13-8أكضح)
عنيكجػكدشػعكرلػدلغالبيػةسػكافمدينػةغريػافبػأفىنػاؾنقصػانفػيمياىيػاكىذاي

كالتغيػػرات****كذلػػؾكاضػػحمػػفقمػػةالسػػحبكضػػعؼكصػػكؿالميػػاهكقمػػةجكدتيػػا
ككيميائيةجديدة الفيزيائية

 دينةفي المالعالقة بين نقص المياه وعدم توطن بعض الصناعات -29
اهالتقكـأيةصػناعة،فعنػدالتسػاؤؿالماءضركرمفيأيةصناعةفبدكفالمي

اتضػػحأفالمدينػةفػػيكعػدـتػكطفبعػػضالصػناعات،عػفالعالقػةبػػيفنقػصالميػػاه
كعػػدـ،مجتمػػعالدراسػةيعتقػػدكفأنػػوتكجػدعالقػػةتػػربطبػيفنقػػصالميػػاهأفػػرادغالبيػة

باسػتثناءبعػضالصػناعاتالمحميػةكصػناعةالفخػاركمػاالمدينػةكجكدصػناعاتفػي
(45)جدكؿيكضحولناال
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 مدينة غريانفي ( العالقة بين نقص المياه وعدم توطن بعض الصناعات 45)جدول 
 التكجدعالقةبيفنقصالمياه

الصناعاتكعدـتكطفبعض
 المدينةفي

تكجدعالقةبيفنقصالمياه
كعدـتكطفبعضالصناعات

 المدينةفي

 النسبة% العدد النسبة% العدد

124 22% 433 78% 

 (2018المصدر: نتائج الدراسة الميدانية )          
،نالحػظمػػفالجػػدكؿأفنسػبةالػػذيفيعتقػػدكفبكجػػكدعالقػةبػػيفنقػػصالميػػاه

نسػػبةكىػػي،%(78حيػػثبمغػػتالنسػػبة)المدينػػةفػػيكعػدـتػػكطفبعػػضالصػػناعات
ألفالصػػناعاتالسػػيماالصػػناعاتالكبػػرلتحتػػاجإلػػىكميػػةكبيػػرةمػػفالميػػاه؛عاليػػة

كىػذامػاتفتقػػرإليػومدينػػة،كمػاتكضػحفػػيمفػاىيـالدراسػػةالتمػاـالعمميػاتاالنتاجيػػة
مػػفقيػػاـبعػػضالصػػناعاتالكبػػرلالمدينػػةفػػيحرمػػافرئيس،كىػػيالسػػببالػػغريػػاف

.بيا،مثؿمصانعالخزؼكالفخاركالسراميؾ

 المياه الجوفية: منسوبفي األمطار معدالت دور تدني وتذبذب -30
ػ لمميػػاهالجكفيػػةفعنػػدالسػػؤاؿحػػكؿالػػدكرالػػذمرئيستعػػداألمطػػارالمصػػدرالػ

تمعبواألمطارفينقصالمياهالجكفيةاتضحمايأتي:

 المياه الجوفية منسوبفي األمطار معدالت ( دور تدني في 46جدول )
 دكرفينقصالمياهالجكفيةىؿترلأفتدنيكتذبذباألمطارلو

 نعـ ال
Z النسبة% العدد النسبة% العدد 

26 5% 528 95% 21533 
 (2018المصدر: نتائج الدراسة الميدانية )

يػػركفأفتػدنيكتذبػػذبعينػةالدراسػةأفػػرادمػف%(95يبػيفمػفالجػػدكؿأف)
فػػػينقػػصالميػػػاهالجكفيػػػةكىػػػينسػػبةعاليػػػةجػػػدان.كالختبػػػاركبيػػػراألمطػػارلػػػودكر
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الفرضيةالثاينةتبيفأفنسبةالذيفيػركفأفتػدنيتذبػذباألمطػارلػودكرفػينقػص
ػػػػػف) ػػػػػةأكبػػػػػػرمػ ػػػػػار،%(54الميػػػػػػاهالجكفيػ ػػػػػـاسػػػػػػتخداـاختبػ ػػػػػفذلػػػػػػؾتػ كلمتأكػػػػػػدمػ

فقيمػةكىػيأكبػرمػ،(21533حيػثكجػدأفقيمػةاالختبػارتسػاكم)(T.Test)النسبة
(Z(المسػػتخدمةمػػفجػػدكؿالتكزيػػػعالطبيعػػي)4545)،(1956كالتػػيتسػػاكم)،كىػػػذا

يػػػةمجتمػػعالدراسػػػةيػػركفأفتػػػدنيكتذبػػذباألمطػػػارلػػودكرفػػػيبيػػدؿعمػػىأفغال
فتػػدنيكتذبػػذبإ،حيػثكىػػذامػايؤكػػدصػػحةالفرضػيةالثانيػػة،نقػصالميػػاهالجكفيػة

شكؿكبيرفػينقػصكنضػكبالميػاهالجكفيػةيسيـبمدينةغرياففيكمياتاألمطار
الجكفيةرئيسرالدإذإفمياهاألمطارتعدمفالمصا فيزيادةنسبةالمياه .ة

 .في نقص المياه الجوفية في مدينة غرياندور زيادة عدد السكان -31
كممػػازادعػػددإذ،المدينػةتشػكؿالزيػػادةالسػكانيةضػػغطانكبيػرانعمػػىالميػاهفػػي

الميػػاهالجكفيػػةفػػيالسػػحبمػػفةالسػػكافزادالطمػػبعمػػىالميػػاهممػػايػػؤدمإلػػىكثػػر
كماىكمكضحفيالجدكؿاآلتي:كالسحبعمييااستنزافياكمفثـ،مدينةغرياف

 .كان ونقص المياه في مدينة غريان( العالقة بين زيادة عدد الس47جدول )
 دكرفينقصالمياهالجكفيةىؿترلأفزيادةعددالسكافلو

 نعـ ال
Z النسبة% العدد النسبة% العدد 

42 8% 512 92% 19597 
 (2018المصدر: نتائج الدراسة الميدانية ) 

عينػػةالدراسػػةيػػركفأفزيػػادةعػػددأفػػراد%(مػػف92مػػفالجػػدكؿيتضػػحأف)
كىػػينسػبةعاليػػةجػػدان،كالختبػػار،مدينػةغريػػاففػػيالسػكافلػػودكرفػػينقػصالميػػاه

الفرضػيةالثالثػةكىػػيأفالنسػبةالػذيفيػػركفأفزيػادةعػددالسػػكافلػودكرفػينقػػص
ككجػػػػدأفقيمػػػػةاالختبػػػػارتسػػػػاكم،%(تػػػػـاسػػػػتخداـالنسػػػػبة54الميػػػػاهأكبػػػػرمػػػػف)

(4545المسػتخرجةمػفجػداكؿالتكزيػعالطبيعػي)(Z)كىيأكبرمػفقيمػة،(19597)
.(1596م)كالتيتساك
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كيعػػدذلػػػؾمؤشػػػرانخطيػػػرانكمتصػػػاعدانأمػػػاـازديػػػادالطمػػػبعمػػػىالميػػػاهالتمبيػػػة
االحتياجػػاتالسػػكانيةكمتطمبػػػاتالخػػدماتكعجػػػزالمرافػػؽالعامػػػةعػػفأداءكظائفيػػػا
بكفاءةناىيؾعففسادخصائصياالمائيػةكبػاتذلػؾييػددانعػفاسػتقرارالسػكاففػي

مدينةغريافحاضرانكمستقبالن.

 دور التوسع في حفر اآلبار الخاصة في استنزاف المياه الجوفية:-32
البمديػػةالػذيفالتصػميـميػاهإلػىتسػيـاآلبػاربشػكؿكاضػحفػيتػػكفيرالميػاه
الميػاهالجكفيػػةكعنػدالتسػػاؤؿعػػفؼكلكنيػاأيضػػانتعػدظػػاىرةسػمبيةتسػػيـفػياسػػتنزا

ياهالجكفيةاتضحمايأتي:دكرالتكسعفيحفراآلبارالخاصةفياستنزاؼالم

 بمدينة غريان ( دور التوسع في حفر اآلبار الخاصة في استنزاف المياه الجوفية48الجدول )
 ىؿتعتقدأفالتكسعفيحفراآلبارالخاصلودكركبيرفياستنزاؼالمياهالجكفية

 نعـ ال
Z 

 النسبة% العدد النسبة% العدد

42 14% 512 94% 18583 

 (2018نتائج الدراسة الميدانية ) المصدر:
عينػػػػةالدراسػػػةيعتقػػػػدكفأفالتكسػػػعفػػػػيحفػػػراآلبػػػػارأفػػػراد%(مػػػف94إف)

كالختبػػار،كىػػينسػبةعاليػػةجػػدان،الخاصػةلػػودكركبيػػرفػػياسػتنزاؼالميػػاهالجكفيػػة
الفرضػػػيةالرابعػػػةثػػػـاسػػػتخداـاختبػػػارالنسػػػبةحيػػػثكجػػػدأفقيمػػػةاالختبػػػارتسػػػاكم

(4545المسػتخرجةمػفجػداكؿالتكزيػعالطبيعػي)(Z)كىيأكبرمػفقيمػة،(18583)
(ممػايشػيرإلػىأفغالبيػةالمجتمػعالدراسػييعتقػدكفأفالتكسػػع1596كالتػيتسػاكم)

،مدينػةغريػافدكركبيػرفػياسػتنزاؼالميػاهالجكفيػةفػيوفػيحفػراآلبػارالخاصػةلػ
 .(1)كىذايؤكدصحةالفرضيةالرابعة


                                        

سابؽ،ص(1)  .121نكرمأبكفائدالعيساكم،مرجع
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 مدينة غريان فيسبب نقص المياه الجوفية الصة: خ -33
يتضػحأفمدينػةغريػاففػيمفخالؿالسؤاؿالسببفينقػصالميػاهالجكفيػة

(49رقػـ)خربشرمكمػايكضػحولنػاالجػدكؿكاآل،أسبابذلؾمتعددةبعضياطبيعي
اآلتي:

 المياه الجوفية في منطقة مدينة غريان ( سبب نقص49جدول )
 النسبة% التكرار السنكات

 %31.4 174 قمةاألمطار

زيادةعدد
 السكاف

133 18.1% 

 %12.6 73 كثراالستيالؾ

 %17.9 213 كؿماذكر

 %133 554 االجمالي

 (2018المصدر: نتائج الدراسة الميدانية )                     
عينػػػػةالدراسػػػػةأكػػػػدكاأفقمػػػػةأفػػػراد%(مػػػػف3154نالحػػػظمػػػػفالجػػػػدكؿأف)

%(مػػنيـأفلزيػػػادة1851كأكضػػح)،فػػينقػػصالميػػػاهرئيساألمطػػارىػػيالسػػببالػػػ
السكافدكرانكبيرانفػينقػصالميػاهنتيجػةلزيػادةالسػحبمػفالميػاهالجكفيػةممػايػؤدم

%(مػفأفكثػػرةاالسػػتيالؾمػػفالميػاهالجكفيػػةىػػيالتػػي1256)كأشػػارإلػىنقصػػيا،
عينػػةالدراسػػػةأفكػػؿاألسػػبابالتػػػيأفػػراد%(مػػف3759تػػؤدمإلػػىنقصػػيا،كأكػػػد)

الجكفيةفيالمنقطة. ذكرتىيالمسؤكلةعفنقصالمياه
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 أساليب االستيالك السائدة في نضوب المياه فـي مدينـة غريـانأثر -34
 مستقباًل.

فشؾفيوأفالمياهىيأساسالحياةفػيأيػةمنطقػة،كعنػدالتسػاؤؿعػمماال
فػػػياتضػػػحفػػػيمدينػػػةغريػػػافنضػػػكبالميػػػاهأثػػرأسػػػاليباالسػػػتيالؾالسػػػائدةفػػػي

مايأتي:(54الجدكؿاألتيرقـ)

ووروده في نضوب المياه مستقباًل في  ( التناقص المستمر في المياه الجوفية50)جدول 
 مدينة غريان

 مستقبالنالمدينةفيتعتقدافالتناقصالمستمرفيالمياهسيؤدمإلىنضكبالمياهىؿ

 الأعمـ نعـ ال

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد

42 9% 482 87% 34 4% 

 (2018المصدر: نتائج الدراسة الميدانية )
إفنسػبةالػػذيفيعتقػػدكفأفالتنػاقصالمسػػتمرفػػيالميػاهالجكفيػػةسػػيؤدمإلػػى

كىػينسػبةعاليػةجػدان،ممػايشػير،%(87مسػتقبالنبمغػت)المدينػةنضكبالميػاهفػي
ف إلػىأفغالبيػػةمجتمػعالدراسػػةيعتقػػدكفأفالتنػاقصسػػيؤدمإلػىنضػػكبالميػػاه،كا 

%(4لػػىنضػػكبالميػػاه،بينمػػانجػػد)%(اليعتقػػدكفأفالتنػػاقصسػػيؤدمإ9نسػػبة)
كىػيأفالتنػاقصسػيؤدم،كذلػؾأفالتخػكؼمػفىػذهالحقيقػة؛ليسلدييـعمػـبػذلؾ

مف،إلىنزكحالسكافمفثـ .المدينةكىجرتيـ
كمفخالؿماتقدـيقترحالباحػثالحػؿليػذهالمشػكمةسػكاءفػيالكقػتالحػالي

مايأتي: أكالمستقبمي
–عيػػكف–.ضػركرةإيجػػادحمػػكؿبديمػػةاليجػػادمصػػادرميػػاهجديػػدة)آبػػار1

مياهجكفية(.
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.خمػػػؽتغذيػػػةمسػػػتمرةداخميػػػةكخارجيػػػةل بػػػاركالميػػػاهالجكفيػػػةفػػػيمدينػػػة2
غرياف.

.نشرثقافةجديدةلالستيالؾالمائيالصحيحكتكعيةالسكافبذلؾ.3
4 بمضخاتجديدةلممياه..إنشاءمحطاتجديدةلتكريدالمدينة

 فً مدٌنة غرٌانجوفٌة الخصائر النوعٌة للمٌاه ال 4-3

كأخػػرل،بػؿتحتػػكمعمػػىمػكادعالقػػة،إفالميػاهالجكفيػػةالتتكاجػدبحالػػةنقيػػة
ذائبةبنسبمتفاكتةتحػددنكعيتيػا.كتعػدجميػعالعمميػاتكالتفػاعالتالتػيأثػرتعمػى

بػاطفاألرضبكاسػطةاآلبػاريػةخركجيػامػفكلغا،الميػاهمنػذلحظػةتكاثفيػافػيالجػك
كىػػػي،ليةعػػػفالصػػػفاتالكيماكيػػػةكالبيكلكجيػػػةلمميػػػاهالجكفيػػػةكالينػػػابيعىػػػيالمسػػػؤك

كنسػػب،كالبكتريػػة،مؤشػرلتػػاريخمصػدرىػػذهالميػاهعمكمػػانفػ فالمحتكيػػاتالكيماكيػة
اهكدرجػػػةالحػػػرارةىػػػيمػػػفأىػػػـالعكامػػػؿالتػػػيتحػػػددمػػػدةصػػػالحيةالميػػػػ،الركاسػػػب

مثؿصالحيتيالمشرب كالصناعة.،كالزراعة،لالستعماالتالمختمفة
المائيػةاآلبػارمػفجميػعفيمدينةغريػافقاـالباحثبتحميؿعيناتمفالمياه

التػػيتعتمػػدعمييػػػاالشػػركةالعامػػػةلمميػػاهفػػػيتغذيػػةمػػػدفكقػػرلغريػػػافعػػفطريقيػػػا
:الخصائصاآلتيةتكصؿالباحثإلى

 الخصائص الكيميائية:  4-3-1
تتفاعػؿعمػىانتحػاؿفػيُيعدالماءمػفأكبػركأىػـالعناصػرالكيميائيػةالمذيبػة

الظاىرةالكيماكيػةكالعضػكيةكافػةكىػكمػايعػرؼبػاألمالحالذائبػةفػيالميػاه،كيعنػي،
كيعنػػػػيمحصػػػػمةكمجمػػػػكعالمعػػػػادفالمتصػػػػمةبػػػػو،أمإفالمػػػػاءيحػػػػكمخصػػػػائص

لخالليػػاالفتػػراتزمنيػػةطكيمػػةكلكنيػػاتختمػػؼفػػينسػػبةالصػػخكرالتػػياسػػتقركجػػر
تركيزىػػافيػػوحسػػبشػػدةتركيػػزالعناصػػػربالصػػخكركالفتػػرةالزمنيػػةلمتفاعػػؿكالحػػػرارة
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كالضػػغط،كنسػػبةتركيػػزالغػػازات،ككػػذلؾصػػالحيةالمػػاءلمشػػربالتػػيتتكقػػؼعمػػى
.(1)نسبةذلؾالتركيز

 األمالح الذائبة:

ػ رألمعنصػػػركيميػػػائيكمعػػػدنيكلكػػػفبصػػػكرةاليخمػػػكالمػػػاءمػػػفكجػػػكدأثػػ
نسبية،فعسرالماءالمؤقػتكالػدائـيعنػيالنسػبةالعاليػةمػفتركيػزالعناصػرالكيميائيػة
كالكربكنػػاتكبيكربكنػػاتكنحكىػػافػػيالمحمػػكؿالمػػائي،كتػػزدادتركيػػزاتاألمػػالحبزيػػادة

لغزيػرة،كعمكمػػانالفػتحكتنػػاقصالمخػزكفالجػػكفػيكيقػػؿأحيانػاعنػػدمكاسػـاألمطػػارا
(مميجػػراـ/لتػػر،بينمػػافػػيميػػاه1تبمػػاتركيزىػػافػػيالميػػاهالجكفيػػةالعاديػػةأقػػؿمػػف)

.،كتتمثػػؿفػػي(2)مميجراـ/لتػػر344444البحػػارالشػػديدةالممكحػػةتصػػؿإلػػىأكثػػرمػػف
األمػالحبػأعالـالصػػكديكـكعنصػرالبكتاسػيكـكعنصػػرالماغنسػيكـالتػييػػتـتػاءليػػا

بقة.فيالفصؿالسا
كتتكػػكف،كىػيقيػاسالكميػػةالمػكادالعضػػكيةكغيػرالعضػػكيةالذائبػةفػػيالمػاء

،كالصػػػػكديكـ،الكربكنيػػػػاتك،كالكبريتػػػػات،األمػػػالحالذائبػػػػةباألسػػػػاسمػػػػفالكمكريػػػدات
كتتػراكحنسػبةاألمػالحالذائبػةأصػميافػيالميػاهالجكفيػةمػف،كالكالسيكـ،سيكـنيكالماغ

كزمػالؤهاستسػاغو،كقػدقػدر)ريفكلػد(،فيالمميكف(جزء1445444-144أقؿمف)
:(3)مياهالشربكفقانلمستكلاألمالحالذائبةعمىالنحكاآلتي

مع/لتر344ممتاز:أقؿمف .1
 مع/لتر644ك344جيد:بيف .2

 مع/لتر944ك644البأسبو:بيف .3

                                        
العيساكم،مرجعسابؽ،ص(1)  .122نكرم،بكفائد

طرابمس،37.36النقابةالعامةلمميفاليندسيةالعددالخاص)لممزيدينظر:مجمةاليندسي(2) ص1997( ،46. 

دالئػػؿجػػػكدةميػػػاهالشػػػرب،منشػػػكراتمنظمػػػةالصػػحةالعالميػػػة،الجػػػزءالثػػػاني،المعػػػاييرالصػػػحيةكمعمكمػػػات(3)
.382،ص1989مساعدةأخرل،االسكندرية،



97 

 مع/لتر1244ك944ردمء:بيف .4

 مع/لتر1244غيرمقبكؿ:أكثرمف .5

فتشػػيرالتقػػاريرالييدركلكجيػػةإلػػىأفأكثػػػرأمػػابخصػػكصالتػػأثيراتالصػػحية
ممكثػػػةمتػػػر25-14%مػػػفاآلبػػػارالسػػػطحيةمحفػػػكرةفػػػيطػػػرابمسبعمػػػؽ95مػػػف

،كىػػػػيمصػػػادرمباشػػػرألمػػػراضخطػػػرةمنيػػػػا(1)جرثكميػػػابميػػػاهالصػػػرؼالصػػػحي
الكبائي،التياب التيغكيرػ،التيابالكبد الدكنسطاريا،  .(2)اتالكمىكالمسالؾالككليرا،

 العسر الكلً:

مجمػػػكعأيكنػػػاتالكالسػػػيكـكالماغنسػػػيكـفػػػي)يعػػػرؼالعسػػػرالكمػػػيعمػػػىأنػػػو
أمػادرجػةعسػرالمػاءفتعػػرؼ،المػاء،كيقػاسبقػدرةالمػاءعمػىالتفاعػؿمػػعالصػابكف

عمػػىأنيػػافقػػدافالمػػاءلقدرتػػوعمػػىإذابػػةالصػػابكفأمأفالمػػاءالعسػػراليمكػػفأف
ةمػػعالصػػابكفحتػػىيػػتخمصالمػػاءمػػفالمػػكاردكالمعػػادفالتػػيتسػػببىػػذاينػػتجرغػػك

.(3)(كذلؾباتحادىامعالصابكف؛العسر
،كالعسػػػػػرالكمػػػػػيلميػػػػػػاهالشػػػػػربينػػػػػتجباألسػػػػػػاسمػػػػػفعنصػػػػػرمالكالسػػػػػػيكـ

:(4)كيقسـالعسرالكميإلىنكعيفىما،كالماغنسيكـ
كيسمىبالعسرالمؤقت .1 بغميالماء.،عسرالكربكنات: كيمكفإزالتو
كنتػػرات،ككبريتػات،عسػربػدكفكربكنػات)الػدائـ(:النػػاتجمػفكجػكدلككريػدات .2

ػػػػػادالتاأل ػ ػػػػػىالمبػػ ػ ػػػػػامرارهعمػػ ػ ػػػػػوبػػ ػ ػػػػػفازالتػػ ػ ػػػػػةكيمكػػ ػ ػػػػػادفالمختمفػػ ػ ػػػػػةالمعػػ ػ يكنيػػ
(long exchaneg)،)أمػػاعػػفالمصػػادر،أكب ضػػافة)كربكنػػاتالصػػكديكـ

فلعسػػػػرالمػػػػاءفػػػػ فىػػػػذيفرئيسػػػفالةلمكالسػػػػيكـكالماغنسػػػػيكـالمسػػػػببيرئيسػػػال
                                        

 .153مجمةاليندسي،مرجعسابؽ،ص(1)

(2)  .122العيساكم،مرجعسابؽ،صنكرم،بكفائد

محمػكدالسػالكم،كالميػاهالجكفيػػةبػيفالنثريػةكالتطبيقػػي،الػدارالجماىيريػةلمنشػػركالتكزيػعكاالعػالف،طػػرابمس،(3)
.239،ص1986

نفسو،ص(4) 239المرجع
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كألكثػػر؛العنصػريفمكجػكداففػيالكثيػرمػفالمعػادف،كمػفالمصػادرالطبيعيػة
جانػػبلػىا ك،كالطباشػر)كربكنػاتالكالسػيكـ(،شػيكعانلمػاتػذكرالحجػرالجيػرم
سػػياـصػػغيرفػػيالعسػػرالكمػػيلممػػاءيرجػػعإلػػىالكالسػػيكـكالماغنسػػيكـثمػػةإ

،كالستركشػػػيكـ،لمكنيػػػكـكاأل،كالمنغنيػػػز،مثػػػؿ:الزنػػػؾأيكنػػػاتمتعػػػددةالتكػػػافؤ
كغيرىػا،تعػانيميػاهمدينػةغريػافمػفالعسػرالمؤقػتنتيجػةكالحديػد،كالبػاريكـ

لتػػزامفالكربكنػػاتفػػيترتيبيػػاكزيػػادةاسػػتيالؾالميػػاهكعػػدـكجػػكدتغذيػػةمائيػػة
ليا.  مستدامة

اسػػػػيكـعمػػػىالنحػػػػككتصػػػنؼالميػػػاهالعسػػػػرةتبعػػػانلمحتكاىػػػػامػػػفكربكنػػػاتالك .3
 :(1)اآلتي

 ممجـ/لتر64-4اهيسرمي -أ

 ممجـ/لتر124-64ماءمتكسطةالعسر -ب

 ممجـ/لتر183ماءعسر-ج

 ممجـ/لتر184ماءعسرجدانأكثرمف-د

فػػالكثيرمػػػف،أمػػافيمػػايخػػػصالتػػأثيراتالصػػػحيةلزيػػادةتركيػػػزالعسػػرالكمػػػي
عسػػرالمػاءالسػيماإذامػػاكانػتىػذهالميػػاهيرجػعتكػكفالحصػػىبػالكمىإلػىاألطبػاء

كأظيػرتنتػائجالعديػدمػفالبحػكث،(ممغػـكالسػيكـ/لتر544)-(344تحتكمعمى)
أفالكثيػػرمػػفاألمػػراضليػػاارتبػػاطبعسػػرالمػػاء،كمػػفىػػذهاألمػػراضبعػػضأمػػراض

كعمػػى،التبػػكؿكزيػادةمعػػدالت،الجيػازالعصػػبي،كأنػػكاععديػدةمػػفأمػػراضالسػػرطاف
كاألمػراضسػالفةالػذكرفانػو،لرغـمفربطبعضنتائجىذهالبحكثبيفعسرالمػاءا

مػػايػػزاؿىنػػػاؾشػػؾكبيػػربشػػػأفمػػدلأىميتيػػػافحػػكؿتكػػكفالحصػػػىبػػالكمىنتيجػػػة
الكاليػاتالمتحػدةاألمريكيػةعمػىعينتػيففػياستعماؿالماءالعسػرمػثالأجريػتتجربػة

                                        

.131دالئؿجكدةمياهالشرب،مرجعسابؽ،ص(1)



99 

،العينػةاألخػرلمػاءيسػرهأفػراديحيفاسػتعمؿالعينةاألكؿمياهعسرةفأفراداستعمؿ
كبنػاءعمػىنتػائجىػذهالتجربػةاتضػحأنػػولػيسلنكعيػةالمػاءالمسػتعمؿأثػرفػيتكػػكف

.(1)الحصىبالكمى
،أفأمػػراضالكمػػىكالمسػػالؾمنتشػػرةبجميػػعدكؿالعػػالـيؤكػػدىػػذهالنتػػائجكمػػا

هعسػػرةممػػايجعميػػػاالمنػػاطؽالتػػييسػػتعمؿسػػػكانياميػػافػػػيكليسػػتمسػػتكطنةفقػػط
بالتػاليمجػردانعكػاسألنمػػاطالمرضػىالتػييمكػفشػػرحيابعكامػؿاجتماعيػةكمناخيػػة

يةقتصػػادكلػػيسبعسػػرالمػاء،أمػػابالنسػبةل ثػػاراال،فضػالنعػػفشػتىالعكامػػؿالبيئيػة
.(2)فيمكفايجازىابمايأتي

يتسػػببفػػيقػػدكالمصػػانع،المنػػازؿفػػيلمعػػداتاسػػتعماؿميػػاهعسػػرةفػػيتشػػغيؿا -1
حيػػػثإفالميػػاهالعسػػرةعنػػػدتسػػخينياينػػػتج،الكثيػػرمػػفاألضػػػرارليػػذهالمعػػدات

عنياترسباألمػالحالمسػببةلمعسػر،كتكػكفىػذهاألمػالحطبقػةيػزدادسػمكيامػع
كصػػكؿالحػػرارةإلػػىالمػػاءاألمػػرالػػذميتسػػببفػػيمػػفثػػـمػػركرالكقػػتكتعيػػؽ

استيالؾالكثيرمفالكيرباء.
العسػػرعنػداسػػتعمالوفػػيعمميػاتتنظيػػؼالمالبػػسفػيتكػػكيفبقػػعيتسػببالمػػاء -2

يافػػػياسػػػتيالؾالكثيػػػرمػػػفبسػػػكداءيصػػػعبالػػػتخمصمنيػػػا،إضػػػافةإلػػػىتسػػػب
كينػػتجعػػفذلػػؾ،الصػػابكفحيػػثتتفاعػػؿاأليكنػػاتالمسػػببةلمعسػػرمػػعالصػػابكف

تكػكفمػػادةصػمبةغيػػرقابمػػةلمػذكبافممػػايػؤدمإلػػىخفػػضقػدرةالصػػابكفعمػػى
التنظيػػؼباإلضػػافةإلػػىانسػػدادشػػبكةالمجػػارمةتمػػؾالمػػادةممػػايػػؤدمإلػػىإذابػػ

 بيذهالمادة.

                                        

شػرببمديػةطػرابمسلممكاصػفاتالقياسػية،نػدكةعمميػةحػػكؿعبػدالرازؽبػفيكسػؼكآخػركف،مػدلمطابقػةميػاه(1)
.14.ص1995مياهالشرب،

نفسو،ص(2) .14المرجع
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يتسػػبباسػػتعماؿىػػذهالنكعيػػةمػػفالميػػاهفػػيحػػدكثانسػػداداتبالمكاسػػيرالناقمػػة -3
،كتػراكـاألمػالحممػايػؤدمإلػىانسػػدداىا،كذلػؾلترسػيباألمػالح؛لمميػاهالسػاخنة
 كمفثـتفجرىا.

ألفاألمالحالمذابةفػيالمػاءالعسػرمثػؿكمكريػدالحديػدكزتكػكف؛إتالؼالمعادف -4
كيتكػكف،أكغيرىػا،كيتفاعؿالحامضمػعحديػدالغاليػة،كحامض،فمزىيأةعمى

كيترسػػبىيدرككسػػيدالحديػػديكزكينػػتجالحػػامض،ممػػححديػػدميتفاعػػؿمػػعالمػػاء
 كيتكررالتفاعؿالحديدكسعيدان.،الذميتفاعؿمعالحديد

 مدينة غريانفي ( درجة العسر الكمي لممياه 51)جدول ال

 Thالعسرالكمي المدينةاسـ ر.ـ

 ممجـ/لتر376 الصالحات 1

 ممجـ/لتر776 الكميشات 2

 ممجـ/لتر544 الحدكدالمسمكحبياحسبالمعاييرالقياسيةالميبية

 الكيمياو، كمية العموم، جامعة طرابمس.المصدر: نتائج التحاليل الكيميائية لمدراسة الميدانية قسم 

مفأىـالمصادرحيػثيتكاجػدفػيالصػخكرالناريػة،كمػايتكاجػدفػيالصػخكر
كيصػؿتركيػزالكالسػيكـفػيالميػاه،ككبريتػاتالكالسػيكـ،الرسكبيةفيصكرةكربكنػات

لػػىحػػكالي)14العذبػػةإلػػىأقػػػؿمػػف) (ممجـ/لتػػػرفػػيالميػػػاه75444(ممجـ/لتػػػر،كا 
الممكحةالشدي .(1)دة

 مدينة غريانفي ( نسبة تركيز الكالسيوم في المياه 52)جدول ال
 المدينةاسـ ر.ـ  CAالكالسيـك

 ممجـ/لتر92.8 الصالحات 1

 ممجـ/لتر144 شاتيالكم 2

 ممجـ/لتر244-75 المعاييرالقياسيةحسبالمكاصفاتالميبية

                                        
مصػػطفىعاشػػكرالقاضػػي،االسػػتغالؿالجػػائرلمميػػاهالجكفيػػةبالزاكيػػةكالمنػػاطؽالمحيطػػةبيػػا،مرجػػعسػػػابؽ،(1)

.134ص
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 المدينةاسـ ر.ـ  CAالكالسيـك

 ممجـ/لتر244 المعاييرالقياسيةحسبالمكاصفاتاألكركبية

 ممجـ/لتر244 المعاييرالقياسيةحسبالمكاصفاتاألمريكية

 ممجـ/لتر244 المعاييرالقياسيةحسبمكاصفاتمنظمةالصحةالعالمية

 المصدر: نتائج التحاليل الكيميائية لمدراسة الميدانية قسم الكيمياو، كمية العموم، جامعة طرابمس.

 :(mg++)الماغنيسيوم 
الماغنيسػػيكـبعػػدالكالسػػيكـمػػفحيػػثككنػػومػػفأىػػـاأليكنػػاتاألساسػػيةيػػأتي

كيعتمػػدمحتػػكلالمػػاءمػػفىػػذاالعنصػػرعمػػى،المكجبػػةالمكجػػكدةفػػيالميػػاهالجكفيػػة
نكعيةالصخكرالحاكيةلػو،كيتكاجػدالماغنسػيكـكأحػدمككنػاتالركاسػبالممحيػةذات

.(1)المسككفايت:األصؿالحجرممثؿ
عمػػىسػػالمةأمعػػاءالناحيػػةالصػػحيةفػػ فزيػػادةتركيػػزهيػػؤثرصػػحيانأمػػامػػف
لمػػػػادةضػػػػركريانلنكعيػػػػةمػػػػفالميػػػػاه،االأفالماغنسػػػػيكـيعػػػػدعػػػػادةمسػػػػتعمميىػػػػذها

ضػػػرارالناتجػػػةمػػػفزيػػػادةتركيػػػػزالكمكركفيػػػؿالالزمػػػةلنمػػػكالنباتػػػاتيخفػػػؼمػػػػفاأل
.(2)الصكديكـ

 مدينة غريانفي ياه الجوفية ( نسبة تركيز الماغنسيوم في الم53)جدول ال
 المدينةاسـ ر.ـ  MJالماغنسيكـ

 ممجـ/لتر53.12 الحاتصا 1

 ممجـ/لتر131.46 يشاتمالك 2

 ممجـ/لتر3.97 الترؾ 3

 ممجـ/لتر86531 عيفطبي 4

 ممجـ/لتر154-34 المعاييرالقياسيةحسبالمكاصفاتالميبية

                                        

-36الجكفيػػةبحقػؿالسػػكاني،مجمػػةاليندسػػي،العػػدد)عبػدالحكيـمسػػعكدالمريمػػي،دراسػػةكتقيػيـالنكعيػػةلمميػػاه(1)
37،)1997

نفسو،ص(2) .64المرجع
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 المدينةاسـ ر.ـ  MJالماغنسيكـ

 ممجـ/لتر154 األكركبيةالمعاييرالقياسيةحسبالمكاصفات

 ممجـ/لتر154 المعاييرالقياسيةحسبالمكاصفاتاألمريكية

 ممجـ/لتر54 المعاييرالقياسيةحسبمكاصفاتمنظمةالصحةالعالمية

 المصدر: نتائج التحاليل الكيميائية لمدراسة الميدانية قسم الكيمياو، كمية العموم، جامعة طرابمس.

 :الكمورايد
البحػػاررايػدمػػفاأليكنػػاتالسػػالبةالمكجػػكدةفػػيالميػػاه،كمػػفأىػػـمصػػادرالكمك
كيصػػؿتركيػزهفػػيالميػػاه،كميػػاهالسػػبخاتالتػييتكاجػػدبيػػاتراكيػزكبيػػرة،كالمحيطػات

إلىأكثرمف .(1)ممغـ/لتر19444المالحة
أمافيالمياهالطبيعيػةفبعػدمػفالمككنػاتالنػادرةحيػثيتػراكحتركيػزهفػيميػاه

ـ/لتػػرفػػيجمم452-451ممغـ/لتػػرفػػيالمنػػاطؽالسػػاحميةمػػف8األمطػػارمػػفحػػكالي
عفالساحؿ. المناطؽالبعيدة

كحسػػػبالمكاصػػػفاتالمعمػػػكؿبيػػػافػػػيليبيػػػافػػػ فالميػػػاهالتػػػياليزيػػػدتركيػػػز
ممغـ/لتػػػرتعػػدصػػالحةلكافػػػةاالسػػتعماالتاالأفىػػذاالػػػرقـ254الكمكريػػدابيػػاعػػف

كيمكػػػفأفيزيػػػدعػػػفذلػػػؾليغػػػراضاألخػػػرلمثػػػؿالػػػرمكاالسػػػتعماؿ،لػػػيسنيائيػػػان
كذلػػؾتبعػػانلمظػػركؼالمختمفػػةمثػػؿكفػػرةالميػػاه،كيجػػباإلشػػارة؛كالصػػناعي،المنزلػػي

فػػيالمميػكفتكػػكفذاتجػزء544ركيػزالكمكريػدااألكثػػرمػفىنػاإلػىأفالميػػاهذاتت
يمكػػفأفتشػػربميػػاهذاتطعػػـغيػػرمقبػػكؿفػػيمعظػػـاألحيػػاف،كلػػكأفالحيكانػػات

.(2)جزءفيالمميكف4444أك3444تركيزيصؿإلى

                                        
السالكم،المياهالجكفيةبيفالنظريةكالتطبيؽ،مرجعسابؽ،ص(1) .239محمكد
دراركة،ىيدركلكجيةالمياهالجكفية،مرجعسابؽ،ص(2) .448خميفةمحمد
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ذامػػاارتػػبطأيػػكفالكمكريػػدامػػعأيػػكفالصػػكديكـفػػيالمػػاء فػػ فذلػػؾيجعػػؿ،كا 
كعمػػىذلػؾفػػ فتتبػػعالتغيػػرفػيتركيػػزهيبػػيفإذاكػافىنػػاؾتػػداخؿبػػيف،المػاءمالحػػان

المياهالجكفية،كالمياهالمالحةمفعدمو.
كتركيػػػز،أمػػػافيمػػػايخػػػصالتػػػأثيراتالصػػػحيةالتػػػيتنػػػتجعػػػفاسػػػتخداـمػػػاء

يتجاكزالحداألقصىمفالكمكرايدلالستعماؿاليػكميلمبشػرفػ فمػاىػكثابػتأفىػذه
حيثيقػكـجسػـاإلنسػافبػالتخمصمػف(1)الزيادةالتتسببفيأممضاعفاتصحية

امػفسػبؿاإلخػراجأمػامػفالناحيػةىػذهالنسػبةالزائػدةعػفطريػؽالعػرؽكالبػكؿكغيرىػ
يةف فالزيػادةفػيتركيػزأيػكفالكمكرايػديزيػدفػيتسػريعت كػؿشػبكاتالتكزيػعقتصاداال
كالفرعية.رئيسال ة

 في المياه الجوفية بمدينة الدراسة( تركيز الكمورايد 54)جدول ال
 ciالكمكرايد المدينةاسـ ر.ـ

 ممجـ/لتر448.5 الصالحات 1

 ممجـ/لتر347.9 يشاتمالك 2

 ممجـ/لتر254-244 المعاييرالقياسيةحسبالمكاصفاتالميبية

 ممجـ/لتر254-244 المعاييرالقياسيةحسبالمكاصفاتاألكركبية

 ممجـ/لتر254-244 المعاييرالقياسيةحسبالمكاصفاتاألمريكية

 ممجـ/لتر644 المعاييرالقياسيةحسبمكاصفاتمنظمةالصحةالعالمية

 المصدر: نتائج التحاليل الكيميائية لمدراسة الميدانية، قسم الكيمياو، كمية العموم، جامعة طرابمس.

 تحلٌل البٌانات والنتائج:  4-4

كتحقيقػانلتكامػػؿ،تطبيقػانلقكاعػدشػركطالدراسػةالعمميػةبركنييػاالنظػرمكالعممػي
كمػػدلصػػالحيتيالالسػػتيالؾفػػيمدينػػة،كشػػمكليةالدراسػػةالمتعمقػػةبالميػػاهالجكفيػػة

كقياسالكعيالعاـبيػا،كتحفيػزكافػةالمسػتكيات،كتحميميا،كبقصدتفحصيا،غرياف

                                        

.324دالئؿجكدةمياهالشرب،مرجعسابؽ،ص(1)
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برازىػػاعمػػػىرأسقائمػػةالمشػػاكؿالتػػيتعانييػػا،ةبتسػػميطالضػػكءعمييػػاداريػػاإل فػػػيكا 
.مدينةغرياف

المػدركسفقػدالمجتمػعأفػرادكحرصػانعمػىأىميػةكعمكميػةمشػكمةالدراسػةلكػؿ
ذلػػػؾألنيػػػا؛تػػـاعتمػػػادأسػػػمكبالعينػػػةالعشػػػكائيةفػػياختيػػػارالمسػػػتيدفيفباالسػػػتبياف

بالظيكر دكفتكجيو.كمفتعطيفرصةمتكافئةلمفرداتالمجتمع
(29664أسػػرةمػػػفمجمػػػكع)رب(554ككانػػتالعينػػػةالمختػػارةقػػػدبمغػػػت)

كالتكثيػػػؽالػػػكاردة،معمكمػػاتالكطنيػػػةلمييػػأةحسػػبتقػػػديراتالفػػػيمدينػػةغريػػػافأسػػرة
كبعػػػػػدإجػػػػػراءعمميػػػػػاتالفػػػػػرزكالتػػػػػدقيؽفػػػػػيجميػػػػػع.(1)2415بالخصػػػػػكصلسػػػػػنة

االسػػتثماراتالمسػػتممةمػػفجميػػعالمسػػتيدفيفبكػػؿمحػػالتغريػػافالتػػيكمفػػتجيػػدان
كعمػى،مػفمجمػكعاألسػر%5ثػـحصػرعينػةالدراسػةفػينسػبةمضنيانكقتػانطػكيالن

،كاسػػػتخالصالجػػػداكؿالتكراريػػػة،ضػػػكئياتػػػـإجػػػراءعمميػػػاتإعػػػدادبطاقػػػاتالتفريػػػا
،الػػكاردةبيػػاكىػػيالتػػيتػػـتناكليػػابػػالتعميؽكالنسػبالمئكيػػةلكػػؿإجابػػةمػػفاإلجابػػات

كيؤيػدأىميػةالدراسػةكيثبػتحقيقػةكحجػـ،كالتفسيربمايدعـالدراسةالنظرية،كالتعميؿ
بمدينػػةغريػػػافكمػػػدلصػػالحيةىػػػذهالميػػاهلالسػػػتيالؾ،الجكفيػػةمشػػكمةنػػدرةالميػػػاه

كالحدمفمخاطرىاالمقبمةعمىاألجياؿالقادمة.،كيييءالسبؿلعالجيا
فعنػػػداالستفسػػػارمػػػفارتبػػػاطالسػػػكافبعقػػػػكدمػػػعالشػػػركةالعامػػػةلمميػػػاهمػػػػف

ان%(مػػفالمسػػتيدفيفيمتمكػػكفعقػػكد54الصػػرؼالصػػحيلتزكيػػدىـبالميػػاهتبػػيفأف)
%(عقػػكدانمػػع39بينمػػااليمتمػػؾ)،كلكػػفالشػػبكةالتفػػيبالتزمااتيػػاالكاممػػةتجػػاىيـ

كاليريػدكفابراميػاحيػثيػركفبػأفىػذهالعقػكدالتفػيبػالغرضالػذمأبرمػػت،الشػركة
%(تمؾالعقكد.7مفأجمو،فيحيفتجاىؿ)

                                        

.2415الييئةالكطنيةلممعمكماتكالتكثيؽ،تقديراتعددالسكافعمىمستكلمحالتمدينةغريافلعاـ(1)
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سػػاكفأكػػػدأمػػاعػػفالفتػػرةالزمنيػػػةالتػػيتسػػتمرفييػػاالميػػػاهبالكصػػكؿإلػػىالم
%(تصػميـعػدةسػاعاتيكميػانفػيحػيف5%(فقػطبأنيػاتصػميـباسػتمراربينمػا)2)

كلكػػػف،سػػػبكع%(بػػػأفالميػػػاهتصػػػميـخػػػالؿيػػػكـأكيػػػكميففقػػػطفػػػياأل23أجػػػاب)
كىػػيال،%(تصػميـالميػػاهعمػىفتػراتأطػػكؿمػفذلػؾ74الغالبيػةالعظمػىالمقػػدربػػ)

تكفياحتياجاتيـبشكؿعاـ.
تحديػدنسػبةمسػاىمةالشػركةالعامػةلمميػاهفػياسػتيالكاتالمػكاطنيفكبالنسبةل

سػػياـإ%(مػػنيـ35%(أنيػػاالتمبػػيمػػفاحتياجػػاتيـشػػيئان،بينمػػاأكػػد)42بدقػةأكػػد)
فقػػط،%(8الشػػركةفػػيتغطيػػةأقػػؿمػػفربػػعاحتياجػػاتيـاليكميػػةفػػيحػػيفكجػػدأف)

ذيفتمبػيالشػركةأكثػرمػفثالثػػةأمػػاالػ،تمبػيالشػركةنصػؼاحتياجػاتيـالمائيػةيكميػان
فيـاليتعدكف) %(فقط.12أرباعاحتياجاتيـ

تزيػدعػفحاجػةاالسػتيالؾفػيصػياريجكفيمايتعمؽبتخزيفمياهالشبكةالتػي
كىػكمػايسػػيـ،%(بػأنيـيتبعػكفىػػذااألسػمكب67منزليػةأعػدتليػذاالغػػرضيشػير)
%(اليتبعػػػكفىػػذااألسػػػمكبنظرانلعػػدـكصػػػكؿ33بػػدكرهفػػػيحرمػػافاآلخػػػريفمنيػػا)

ألسػػاسيعتمػػػدكفعمػػىميػػاهالصػػياريج،إفىػػذاالتخػػػزيفـباسػػتمرارفػػيايالميػػاهإلػػي
المػػػائيفػػػيصػػػياريجكلفتػػػراتطكيمػػػةدكفاسػػػتخداـأكتجديػػػديػػػؤثرعمػػػىصػػػالحية

مياىيانكعيان.
%(تصػميـبكاسػطة31تصؿبياالشػبكةلمبيػكت،كجػدأف)كعفالطريقةالتي

%(تصػػػميـعػػػف27خ،كنسػػػبة)ةلمضػػػرئيسػػػالضػػػخالمباشػػػرالسػػػتغالليـلمخطػػػكطال
%(المضػػػػخاتلسػػػػحبالميػػػػاهمػػػػف92طريػػػػؽاالنسػػػػيابالطبيعػػػػيبينمػػػػايسػػػػتخدـ)

الشبكة.
%(مػػػػفالمسػػػػتفيديفبمياىيػػػػا37كلمعرفػػػػةقػػػػكةالضػػػػغطبالشػػػػبكةتبػػػػيفأف)

يستخدمكفالمضخاتلرفعالميػاهإلػىأعمػىأسػطحمنػازليـبسػببضػعفياالسػيمافػي
،ألنيػـيعتمػدكفعمػىالضػخ،%(إنيـاليسػتخدمكنيا13األماكفالمرتفعةبينماأكد)
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%(فيػػـ14أكتقػعمنػػازليـفػػيمسػػتكلأقػؿمػػفمسػػتكلخزانػػاتالتكزيػع،أمػػانسػػبة)
فػػياسػػتيالؾالميػػاهالنػػادرةقتصػػاداالكذلػػؾقصػػد؛يسػػتخدمكنيافػػيبعػػضاألحيػػاف

باألساس.
%(56كفيمايتعمؽبتقديرحجـككميةاالستيالؾاليػكميمػفالميػاهكجػدأف)

لتػػر(يكميػانالسػيماأصػحاباألسػػرالصػغيرةالعػدد،فػيحػػيف544كفأقػؿمػف)مكشػيت
اكىػـأصػحاباألسػرالمتكسػطةالعػدد،بينمػ،لتػر(يكميػان754%(حػدكد)28يستيمؾ)

يكميػػانكفػياألسػػرةالكبيػرةالعػػدد،لتػر(1444%(مػفاألسػرتسػػتيمؾفػيحػػدكد)16)
التيتـبيانيافياالستبانة.

ليػكميعػفطريػؽةالسببفيعدـالقدرةعمىتحديػدحجػـاالسػتيالؾافكلمعر
ذلػػػؾألف؛كلكنيػػػاغيػػػرصػػػالحة،%(تكجػػػولػػػدييـعػػػدادات34العػػػداداتتبػػػيفأف)
عمػػىدا،كاليػتـاآلفاالعتمػػيػاهحػػددتبالمقطكعيػػةمنػذفتػػرةطكيمػػةسػدادىافػػاتكرةالم

ألنيػػـقػػامكابتكصػػيؿمػػف؛%(التكجػػدلػػدييـعػػداداتاطالقػػا16)ك،ىػػذهالعػػدادات
بعد المقطكعيةفيتسديدرسكـالمياه.،لغاءالعداداتإالشبكة كاعتماد

يػػادكريػان،بينمػػا%(أنيػػـيمتزمػكفب34كفيمػايخػتصبسػػدادفػاتكرةالميػػاهأكػد)
كالخػػدمات،جػػراءاتالػػرخصإ%(عمػػىسػػدادىاأحيانػػانالرتباطيػػاباسػػتكماؿ29يجبػػر)

ألنيػػـاليحصػػمكفعمػػى؛%(اليمتزمػػكفبسػػدادىا37األخػرلبينمػػاأثبػػتالدراسػػةأف)
مياهالشبكة.

كعػػفاحتكػػاربعػػضالسػػكافلميػػاهالشػػبكةباسػػتخداـالمضػػخاتالسػػاحبةيػػرل
ػػػػاقبػػػػػؿكيشػػػػػػؾ44لظػػػػػاىرةبينمػػػػػا)%(كجػػػػػكدىػػػػػذها37) %(اليجزمػػػػػكفبكجكدىػ
%(ب مكانيةذلؾحاليان.15)

كعفحدكثمنازعاتبػيفالمػكاطنيفبسػبباقتسػاـحصصػيـمػفالميػاهيؤكػد
ألفأغمػػػبالمػػػكاطنيف؛%(عػػػدـحػػدكثيا44فػػػيحػػيفيػػػرل)،%(حػػدكثذلػػػؾ27)

 يعتمدكفعمىمياهالصياريج أحيانان.%(فيشعركفبحدكثيا29لو)إفَّ
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%(أف91يػػػرل)المدينػػػةكفيمػػػايتعمػػػؽبامكانيػػػةكجػػػكدأزمػػػةمائيػػػةتكاجييػػػا
ىنػػاؾأزمػةمائيػػة%(3كبينمػايػرل)،األزمػةقائمػةكسػػتتفاقـاذالػـتحػدثبػػدائؿ أفَّ

%(منيـاليستطيعكفتقدير.6بينما)
%(بػأفذلػؾيكمػف27كبدائؿمائيػةيػرل)،أماعفالمساىمةفيايجادحمكؿ

%(إلػىضػركرةحفػرأبػار48كحصادمياهاألمطارسنكيانبينمايرجحيا)،فيتجميع
إالعػفطريػػؽجمػبالميػاهمػػف%(يػػركفأفذلػؾاليتػأتى25كأمػابالنسػبة)،عميقػة
.المدينةخارج

ب مكانيػػة%(43مسػػتقبالنيشػػير)المدينػػةكعنػػدالسػػؤاؿعػػفالتفكيػػرفػػيىجػػر
%(فػػالتفكػركففػيذلػػؾالعتبػاراتعػػدة،41حػدكثذلػؾإذاسػػنحتالفرصػة،أمػا)

%(فيالتفكيرفياليجرةلصعكبةالتميزكاالختيار.16بينمايترد)
%(بكجػكدتمػػؾ51كنػدرةالميػاهبيػايػرل)،المدينػةكلمعرفػةالعالقػةبػيفىجػر

%(فيتحديدذلؾ.32كيتردد)،%(عدـكجكدىا71العالقةبينمايرل)
مكانيػػةاالحتياطػػاتالمائيػػةلػػدلالمػػكاطنيففػػيحػػاالت كفيمػػايتعمػػؽبحجػػـكا 

كػػػؿ%(مػػػنيـإنيػػػاالتكفػػػييـإلػػػىأقػػػؿمػػػفشػػػيرآخػػػذانبػػػذلؾ69الطػػػكارئيؤكػػػد)
%(فيقػػدركفبأنيػػاتكفػػييـلمػػدةتتػػراكحمػػابػػيف24أمػػا)،االحتياطػػاتفػػياسػػتيالكيا

كاثنػػي،(فقػػطتكفػييـلمػدةتتػراكحمػػابػيفسػتةأشػير%6بينمػا)،كسػتةأشػير،ثالثػة
عشرشيران،فيمػاالتزيػدنسػبةالػذيفيمتمكػكفاحتياطػاتاسػتراتيجيةلمػدةسػنةكاممػة

%(فقط.1عف)
أمػػػامػػػايخػػػتصباسػػػتخداـالميػػػاهالصػػػالحةلمشػػػربفػػػيرمبعػػػضاألشػػػجار

راألغػراضالمنزليػة%(اليكافقػكفعػؿاسػتخداميافػيغيػ63كالحدائؽفقدتبيفأف)
كبعػػػػض،%(يرفضػػػػكفكبشػػػػدةاسػػػػتخداـالميػػػػاهبػػػػرمالحػػػػدائؽ28كأف)،الضػػػػركرية
%(بػػأففصػػػؿالصػػػيؼيسػػجؿأعمػػػىالمعػػػدالتبسػػػبب12بينمػػػايكافػػػؽ)،األشػػجار
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كزيػادةالطمػػبعمػىالميػػاهفػيمختمػػؼاألغػراضفػػيحػيفيػػرل،ارتفػاعدرجػةالحػػرارة
%(بأنيـاليدرككفحقيقةذلؾ.5)

%(قبػكؿتمػؾالزيػػادةإذا34فيمػايتعمػؽبقبػكؿالزيػػادةفػيسػعرالميػاهيػػرل)ك
تػػـتكزيعيػػػابعدالػػػةلشػػػعكرىـبالتكمفػػػةالباىظػػةلميػػػاهالصػػػياريجالمحمكلػػػة،فػػػيحػػػيف

كال،%(قبػػكؿتمػػؾالزيػػادةظنػػانمػػنيـبعػػدـإمكانيػػةذلػػؾالتكزيػػعالعػػادؿ58يػػرفض)
%(بأىميتو.12يشعر)

بػػيفسػػعرالميػػاهمقارنػػةبسػػعرةدراؾالعالقػػإكاطنيفعمػػىكعػػفمػػدةقػػدرةالمػػ
كارتفػاعتكمػؼالحصػكؿعمييػامسػتقبالن،%(يدرككفأىميةالميػاه52البنزيفتبيفأف)

%(مػػنيـبكجػػكدىػػذهالعالقػػةالفعميػػة25%(ىػػذهالعالقػػةكفػػكج )23بينمػػاينفػػي)
يفكركابيامفقبؿ.لـالتي

كعػدـتػػكطفبعػضالصػػناعات،يفنػػدرةالميػاهكعنػداالستفسػارعػػفالعالقػةبػ
%(مػػفالمسػػػتفديفباالسػػتبيافبػػأنيـيػػدرككفتمامػػانبػػػأف68كػػد)أمدينػػةغريػػاففػػي

الصػػػناعاتمػػػفعديػػدالمػػػفتػػػكطفالمدينػػةكحرمػػػاف،العالقػػةقائمػػػةبػػػيفنػػدرالميػػػاه
%(بػػأنيـال24فػػيحػيفأفأجػػاب)،%(كجػػكدىػػذهالعالقػة8بينمػػاينفػي)،الكبػرل

يستطيعكفتقديرىذهالعالقة.
كفيمػػػايتعمػػػؽبمعرفػػػةالفتػػػػرةالزمنيػػػةالتػػػيظيػػػرفييػػػػاعجػػػزالشػػػبكةكاعتمػػػػد

%(يعتمػػػدكفعمييػػػا18المػػػكاطنيفعمػػػىشػػػراءميػػػاهالصػػػياريجالمحمكلػػػةتبػػػيفأف)
%(يعتمػدكفعمييػالمػدةتقػؿعػفعشػر32كأف)،خالؿالخمسسنكاتاألخيػرفقػط

%(بػػأنيـيعتمػػدفعمػػىميػػاهتمػػؾالصػػياريجألكثػػر64سػػنكاتاألخيػػرة،بينمػػايؤكػػد)
مفعشرسنكاتمضت.

المكاطنػػػػكفمػػػفميػػػػاهيشػػػتريياكعػػػفحجػػػـككميػػػػةاالسػػػتيالؾالشػػػػيرمالتػػػي
لعجػػز،كأفأمتػػارمكعبػػةلتغطيػػةا5%(أنيػػـيشػػتركف18الصػياريجالمحمكلػػةيػػرل)
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24%(أكثػرمػػف38مؾ)أمتػػارمكعبػةفػػيحػيفيسػػتي145%(يشػتركفحػدكد94)
المياهشيريان.تمؾمترمكعبمف

كجػػدأف،ميػػاهالصػػياريجالمحمكلػػةالسػػيماكلتقػػديرتكمػػؼالميػػاهالمتصػػاعدة
كأغمػبيـمػفأصػحاباألسػر،دينػارشػيريان(54-24%(يكمفيـشرائيامابيف)35)

دينػارشػػيريان(54-34%(أفذلػػؾيكمفيػـمػابػػيف)45بينمػػايشػير)،العػددالصػغيرة
أمػػػاالنسػػػبةالباقيػػػةكىػػػي،%(مػػػفدخػػػؿغػػػالبيتيـ24كىػػػكيماثػػػؿنسػػػبتزيػػػدعػػػف)

ذاتالدخؿالمرتفع.54%فيكمفيـذلؾأكثرمف)24) (دينارالسيمااألسرالكبيرة
حاجػةالمػكاطنيفأجػػابميػاهالصػياريجالمحمكلػةفػيتػكفيرإسػياـكعػفنسػبة

،%(فقػطمػػفالمسػتيدفيفباالسػػتبيافبػػأنيـاليعتمػدكفعمػػىميػاهتمػػؾالصػػياريج3)
التػػػػيكالفسػػػاقيكأفالشػػػبكةتمبػػػياحتياجػػػاتيـمػػػفالميػػػػاهباإلضػػػافةإلػػػىالصػػػياريج

كتكجيوأسطحالمنازؿلالسػتفادةمػفميػاهاألمطػارفػيالشػرب،كأفػاد،يقكمكفبحفرىا
ػ6) %(فقػػطمػػػف15تيدفيفبػػأفالصػػػياريجالمحمكلػػةتسػػػيـفػػيتمبيػػػة)%(مػػفالمسػػ

%مػف25%(بػأنيـيسػتعينكفبيػافػيتػكفير19فػيحػيفيشػير)،احتياجاتيـالمائية
مفالمياه فيتكفيرأغمبحاجاتيـ.كىـأيضانممفتسيـالش،احتياجاتيـ بكة

اسػػػتخدامياكعػػفاتخػػاذاألسػػاليبالكقائيػػػةلمعالجػػةميػػاهتمػػػؾالصػػياريجقبػػؿ
%(فقطبأنيـيستخدمكفأيةأساليبكقائية.11يؤكد)

كفيمػػػايتعمػػػؽباتبػػػاعسياسػػػاتمعنيػػػةفاسػػػتخداـتػػػدابيرلمحػػػدمػػػفاالسػػػتيالؾ
%(بػػأنيـقػػامكاباالسػػتغناءعػػفصػػناديؽالطػػردالتقميديػػة56فػػاد)أالمفػػرطمػػفالميػػاه

كاسػػػتخداميا،اهالمسػػتعممةكاسػػتخدمكااألكانػػػيالبالسػػتيكيةلجمػػعالميػػ،منػػذزمػػفبعيػػد
أكذاتالسػعاتالصػغيرة،بدالمنيافضػالعػفذلػؾاسػتعممكاالحنفيػاتاألكتكماتيكيػة

%(بػأف34%(بأنيـيستخدمكفشػيئانمػفتمػؾاألسػاليبكيػرل)14فيحيفأجاب)
ليسدائمان. استخداميا
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%(78كأمػامػايتعمػؽبمسػاىمةبعػضاألىػاليفػيتجميػعميػاهاألمطػارأكػد)
أمػا،أنيـيقكمكفبذلؾمفخالؿجمػعميػاهاألسػطحالمنزليػةفػيصػياريجيـالمنزليػة

كاليمتمكػػػكف،اليسػػػتفيدكفمػػػفميػػػاهاألمطػػػارفػػػ%(مػػػنيـ22النسػػػبةالباقيػػػةكىػػػي)
الغرض. صياريجليذا

كلتقػػديرىـحجػػـككميػػةميػػػاهاألمطػػارالتػػييقػػػكـالمكاطنػػكفبجمعيػػاكجػػػدأف
%(ب مكػػانيـجمػػعحػػػدكد38متػػرمكعػػػبسػػنكيان(كأف)34)%(ب مكػػانيـجمػػع52)

144%(فقػػطيعتقػػدكفأفب مكػػانيـتجميػػعحػػدكد)15)متػػرمكعػػبسػػنكيان(بينمػػا)
بالمزارع الجبمية.،مترمكعبسنكيان(فيالصياريجالكبرل كأسفؿالمنحدرات

لؾ%(قيػاميـبػذ74كبقصدتأكيدالشػعكربأىميػةتجميػعميػاهاألمطػاريؤكػد)
%(أفالجػدكلمػفذلػؾفػي34بينمػايػرل)،كينصحكفغيرىـباتباعذلؾاألسمكب

،ظػؿالظػركؼكاإلمكانيػاتالحاليػةالتػيأصػػبحفييػاإنشػاءصػياريجكفسػاكيالسػػيما
كأنويكمؼجدانتفكؽقيمةالمياهالتييتـجمعيا.

فقػط%(2كجػدأف)،كعندالسؤاؿعفمصدرالميػاهالتػيتسػتخدـفػيالشػرب
كذلػؾبحفػرأبػاربمنػازليـالسػيمافػيالمنػاطؽالتػيتقػعبقػدـ،يستخدمكفمياهجكفية

%(يسػتخدمكفميػاهمنقكلػةمػفمنػاطؽأخػرلعػفطريػؽالصػياريج39كأف)،الجبػؿ
%(يستخدمكفمياهاألمطارالتػييقكمػكفبتجميعيػافػيصػياريج98كأف)،المحمكلة

كذلػؾلعػدـ،%(14كفساكيأعدتليذاالغرضفيحػيفاليسػتخدـميػاهالبمديػةإال)
كنتيجػػةلعػػدـقػػدرةالمػػكاطنيفعمػػىاسػػتخداـالميػػاه،كعػػدـصػػالحيتيالمشػػرب،كفايتيػػا

%(فقػػديسػػتعمؿىػػذه1أقػػؿمػػف)المعمبػػةلغػػرضالشػػرببسػػببارتفػػاعتكمفتيػػافػػ ف
المياهتحتضغطالظركؼالصحية.
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 النتائج والتوصٌات والمقترحات

 النتائج العامة للدراسة: 5-1

تػزاؿالإمكانياتيػاإالأفلمميػاهفػيمدينػةغريػافرئيسالػتعدالمياهالجكفيػةالمػكرد -1
تمبػػػيحاجػػػػةالسػػػكافالحاليػػػػةسػػػكاءكػػػػافعػػػفطريػػػػؽالشػػػبكةأكمػػػػفاآلبػػػػارال

كمتطمبػػػػاتيـالمائيػػػةسػػػػتزدادنسػػػبةالعجػػػػز،مػػػعتزايػػػػدالسػػػكافالسػػػػيما،الخاصػػػة
إذالـتستحدثبدائؿكافيةتغطيحاجةالسكاف.%(352)

عكحصػػادجمػػيػػؽاألسػػمكباألمثػػؿكذلػػؾعػػفطرمدينػػةغريػػاففػػييتبػػعالسػػكاف -2
كتكجيػو،المدينػةمياهاألمطػارحيػثيقػكـأغمػبالسػكافباالسػتفادةمػفطبكغرافيػة
كفسػاكيخاصػػة،أسػطحالمنػػازؿالسػتغالؿميػػاهاألمطػاركتجميعيػػافػيصػػياريج

،إالأنيػػاالتشػكؿنسػػبةكبيػرةفػػيسػػعرفػيالشػػربالسػػيما،ثػػـاسػتيالكيا،بيػـ
عديػػػدمػػفالعناصػػػرالكيماكيػػػةالتػػيتػػػؤثرعمػػػىاحتياجػػاتيـفضػػػالنعػػفتمكثيػػػابال

كانتشاراألكبئةكاألمراضمفجراءاستخداميا  .مجتمعيـ،

كعػػدـقػػدرتياعمػػىتكزيػػعالميػػاهبعدالػػةبػػيفالمػػكاطنيف،أدلعجػػزالشػػبكةالعامػػة -3
كاحتكػاربعضػػيـاآلخػرألكثػرمػفنصػيبومنيػاكػػالربط،إلػىتعػدييـعمػىمرافقيػا
 كتغييرمساراتالمياه.،سةعمىخطكطالفخالرئي

فػيانتشػارظػاىرةحفػراآلبػارالخاصػةالتػيأنشػأتألغػراضالمػائيعجزالأسيـ -4
تجاريػػة،كحتػػػىاآلبػػػارالتػػػيأقيمػػػتلغػػػرضالزراعػػةبػػػدأمعظميػػػايتجػػػوإلػػػىبيػػػع

يةالكبيػػػػرةلبيػػػػعالميػػػػاهمقارنػػػػةقتصػػػػادكذلػػػػؾلمجػػػػدكلاال،كتػػػػرؾالزراعػػػػة،الميػػػػاه
 ة.باستغالليافيالزراع

كتذبػذبيامػفسػنةإلػىأخػرل،كقمػةسػقكطاألمطػارعمىالمياهالسحبلزيادةنظران -5
تفػػكؽ،ماالسػػتيالؾالبشػرالطبيعػػيلمميػاهالجكفيػػةجعػؿكميػاتالمغػذمباعتبارىػا

كعجػزمػائيكمياتالتغذيةالطبيعيةاألمرالذمأدلإلػىىبػكطحػادفػيمنسػكبيا
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كجػكدأنظمػةمائيػػةحقيقػةفػػيمدينػةغريػػافتػزدادنسػبتوكػػؿيػكـ،ممػػايػدؿعمػػى
لسدالعجزالمائيفييا.  .تحتاجفيياأبارىاكشبكاتياإلىتغذيةمستمرة

كتمػؼ،كاىتػراء،العامػةبسػببتقػادـالعجػزالمػائيتدنيمستكياتالخدماتالمائية -6
عرضةلمتمكث.  بعضمفمرافقياممازادمفنسبةالفاقدفيمياىياكجعميا

لدراسةبكجكدعالقةذاتداللةإحصائيةبػيففصػكؿالسػنةكزيػادةنقصػافأثبتتا -7
 التائيةالفرضيةصحةاستيالؾالمياهفيمدينةغريافكىكمايثبت

الميدانيػػةصػػحةفرضػػياتالدراسػػةحيػػثأجابػػتعنيػػافيمػػايتعمػػؽأثبتػػتالدراسػػة -8
الخزانػػػاتةالميدانيػػةكجػػكدعالقػػػةبػػيفحةالفرضػػيةاألكلػػػىقػػدبينػػتالدراسػػػبصػػ

المحمكلػػػةاسػػػتنزاؼكميػػػاتكبيػػػرةمػػػفالميػػػاهالجكفيػػػةفػػػيمدينػػػةغريػػػافكعػػػػدـ
 صالحيتيالالستيالؾالبشرم.

أثبتػػتالدراسػػػةكجػػكدعالقػػػةذاتداللػػةاحصػػػائيةبػػيفقمػػػةسػػقكطاألمطػػػارفػػػي -9
السػنكاتاألخيػػرةكتنػاقصالميػػاهالجكفيػػةكىػكمايثبػػتصػػحةالفرضػيةالثانيػػةمػػف

ئمػػػةبكجػػػكدعالقػػػةبػػػيفقمػػػةسػػػقكطاألمطػػػارفػػػيالسػػػنكاتاألخيػػػرة،القاالدراسػػػة
 .كتناقصالمياهالجكفية

الدراسػػةعػػفطريػػػؽالجانػػباالحصػػائيكجػػكدعالقػػػةبػػيفتػػدنيمعػػػدالتأثبتػػت -14
األمطػػارخػػالؿالسػػنكاتاألخيػػرةكزيػػادةالسػػحبعمػػىالميػػاهالجكفيػػةكبػػيفتػػدني

التػػيتػػنصعمػػىفرضػػيةالثالثػةكجكدىػالالسػػتيالؾالبشػػرمكىػكمايثبػػتصػػحةال
قمػةسػقكطاألمطػػاركزيػادةالسػحبعمػػىالميػاهالجكفيػةكزيػػادةاالسػتيالؾالبشػػرم

 .لممياه

كضػػػحتالدراسػػػةكجػػػكدعالقػػػةذاتداللػػػةاحصػػػائيةبػػػيفالتكسػػػعكحفػػػراآلبػػػار -11
الخاصػةكاسػػتنزاؼالميػػاهالجكفيػػةفػػيمدينػةغريػػافكىػػكمايثبػػتصػػحةالفرضػػية

 الرابعة.
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 النتائج العممية: -3
عػػػدااألسػػػسالييػػػدركجينيتسػػػجؿجميػػػعآبػػػارمدينػػػةغريػػػافزيػػػادةفػػػيتركيػػػزات -1

 %(عفالحداألدنىاألمففيالمكاصفاتالميبية.53العناصرتفكؽ)

(Cl-Co- Naتسػجؿميػاهاآلبػارفػيمدينػةغريػافزيػادةفػيتركيػزاتالعناصػر) -2
-D1-D2سػيمافػياآلبػار)األدنػىال%مػفالحػد133كبمؤشراتتتجػاكزنسػبة

D3-D4-D5-D6-D7)ػػػػػة ػػػػػحيةمالئمػ ػػػػػارصػ ػػػػػكدأفكػ ػػػػػؤثرعمػػػػػػىكجػ ػػػػايػ ػ (ممػ
 الستخداميا.

(كالتػػػيتسػػػجؿD8-D9-D9-D10تتفػػػاقـأغمػػػبتركيػػػزاتالعناصػػػرفػػػيآبػػػار) -3
 (ممايشكؿتيديدلمستخدمييا.Ca%السيماعنصر)153نسبتركيزتفكؽ

(D4-D5-D6-D7-D8-D9-D10%مػفاآلبػػار)73(تسػجؿD2عػداالبئػر) -4
%عػػػفالحػػػداألدنػػػى53(تفػػػكؽTDSارتفاعػػػافػػػيتركيػػػزاتاألمػػػالحالميزانيػػػة)

(لػػػذايتطمػػػباخضػػػاعيالمكشػػػؼالػػػدكرمD1-D9%منيػػػاالبئػػػرات)23كيسػػجؿ
 كمعالجةمياىا.

%مػػفالعينػػاتنسػػبةزيػػادةتركيػػزفػػيالمرحميػػةالكيربائيػػةعػػفالحػػػد33تسػػجؿ -5
%منيػازيػادة73(بينمػايسػجؿD1-D8-D1آلبػار)مػف%53األدنىتزيدعف

%مػػػايعنػػػيالزيػػػادةفػػػيتركيػػػزاألمػػػالحالكمػػػيكتفػػػاقـاألعػػػراض53فػػػيحػػػدكد
المعاقبةلياعندالمستخدميف. المرخية
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 المقترحات والتوصٌات: 5-2

كمػػػػدل،الميػػػاهالجكفيػػػػةكاآلبػػػػارمػػػفخػػػػالؿالبيانػػػاتالتػػػػيتػػػػـجمعيػػػاعػػػػف
فػػيمدينػػةغريػػافبفرعييػػاالنظػػرمكالميػػدانيكاسػػتنادانالبشػػرمصػػالحيتيالالسػػتيالؾ

كجمعيػػػامػػػف،التػػػيتػػػـالتكصػػػؿإلييػػػاةالمتعػػػددكالنتػػػائجإلػػػىالمعمكمػػػاتالتفصػػػيمية
كاسػػػتطالعيةلممنشػػػػ ت،كمسػػػكحاتميدانيػػػػة،كنشػػػرات،كمراجػػػػع،كتقػػػارير،مصػػػادر
كالمشػػػرفيف،كالمتخصصػػػيف،كمػػػفخػػػالؿالمقػػػاءاتالمباشػػػرةمػػػعالمسػػػؤكليف،المائيػػػة
عمييا.

كلبمػػكغاألىػػداؼ،ىػػذهالدراسػػةإلييػػاكمػػفخػػالؿالنتػػائجالسػػابقةالتػػيخمصػػت
التيأعدتمفأجميايمكفكضعالمقترحاتكالتكصياتاآلتية:

مثػػػؿإنشػػػاءشػػػبكاتجديػػػدةالقيػػػاـبدراسػػػاتجػػػدكلتفصػػػيميةلمبػػػدائؿالمطركحػػػة -1
نشػػػاءمحطػػػاتلتخػػػزيفميػػػاهاألمطػػػػاركتغذيػػػةمائيػػػةلمميػػػاهالجكفيػػػةكاآلبػػػػا ،ركا 

مكانيػػةتطبيقيػػػافػػػي رئيسلكػػػيتخفػػػؼالعػػػبءعمػػػىالمػػػكردالمػػػائيالػػػ؛المدينػػػةكا 
طالة عمره.كا 

كتجميػعميػػاه،عمػىالتكسػعالسػريعفػيحصػادفػرادألكا،العامػةالمؤسسػاتتشػجيع -2
،كالفسػػػػاكي،نشػػػػاءالصػػػػياريجكالقػػػػركضإل،كذلػػػػؾبمػػػػنحالتسػػػػييالت،األمطػػػػار

المكرفكلكجيػػػػةالمدينػػػػةكاسػػػػتغالؿخصػػػػائص،فػػػػيتػػػػرميـالمقػػػػاـمنيػػػػاإلسػػػػياـكا
 المتميزة.

كاآلبػػػار،الشػػػبكاتالمائيػػة:مثػػؿالمدينػػةفػػػيصػػيانةكتجديػػدمرافػػػؽتكزيػػعالميػػاه -3
ليا  كمحطاتالضخ.،كخزاناتالتكزيع،المغذية

،الفحكصػػػاتجراء لػػزاـمالكييػػػابػػػا تنظػػيـكتقنػػػيفظػػػاىرةحفػػراآلبػػػارالخاصػػػة،ك -4
فضػػػالعػػػفيػػػا،كالتحاليػػػؿالمائيػػػةالضػػػركريةلتحديػػػدالصػػػالحكغيػػػرالصػػػالحمن

،كأسػػاليبتسػػػكيؽالميػػاهبكاسػػػطةالصػػياريجالمحمكلػػػة،ضػػركرةمتابعػػةإجػػػراءات
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كالمصػػػػمحة،كمنػػػعاحتكػػػػارالميػػػػاهكالمضػػػػاربةبتكمفتيػػػاعمػػػػىحسػػػػابالمػػػػكاطنيف
 العامة.

ماتالميػػػاهالتػػػيالتتناسػػػبكالمػػػكاردالحػػػدمػػػفاسػػػتخداـمعػػػداتكأجيػػػزةاسػػػتخدا -5
ػػػػنابيرقتصػػػػػػادالمائيػػػػػػةالمحػػػػػػدكدةكالحػػػػػػرصعمػػػػػػىاال فػػػػػػيكميػػػػػػةالميػػػػػػاهكالصػػ

كالسػػعاتالقميمػػةعنػػد،كالحنفيػػاتذاتاألقطػار،نابيػػبكاسػػتخداـاأل،االكتكماتيكيػة
 كصؿشبكاتالمياهداخؿالمنازؿكالمؤسسات.

كالعمميػػة،يجالكػكادرالفنيػةكتخػر،متخصصػةةكمؤسسػاتعمميػ،اسػتحداثىيئػات -6
ىػػدارالميػػاهإكنشػػرالتكعيػػةالكاممػػةبخطػػكرة،القػػادرةعمػػىاإلدارةالمتكاممػػةلمميػػاه

 كعفطريؽكسائؿاالعالـالمختمفة.،ةفيكافةمناىجالمراحؿالتعميمي

االلتزاـبتطبيؽكافػةالتشػريعاتكالقػكانيفالتػيتػنظـاسػتغالؿكاسػتيالؾالميػاهفػي -7
 .القطاعاتجميع

اسػتمراريةفػيتكػػرارالتحاليػؿعينػاتالميػػاهكشػرطأساسػيلمحكػػـعمػىصػػالحيتيا -8
كاالعتمػػادعمػػىنتػػائجتحميػػػؿسػػنكيةاليعػػدحكمػػامطمقػػػان،كضػػركرةالبحػػثعػػػف

كماكنكعان.  بدائؿلتكفيرالمياهالصالحة

ضػػركرةاسػػػتخداـجيػػازمركػػػزممتخصػػصمراقبػػػةجػػكدةالميػػػاهكمػػدلمطابقتيػػػا -9
المائيػػػةعػػاييربكػػؿمصػػادرالميػػػاهفػػيمدينػػةغريػػافكتفعيػػػؿميػػاـالمختبػػراتلمم

بالبمديػػػةكتػػػدعيميابػػػاألجيزةالمتطػػػكرةكالكشػػػؼلمػػػدكرمكتأسػػػيسمنظمػػػةبيانػػػات
لممياه.  مركزية

تكثيػؼالرقابػػةعمػػىأصػحاباآلبػػارالخاصػػةكالحػػدمػفظػػاىرةاحتكػػارالميػػاه -14
ياآلبػػػاركبتجييزىػػػابكحػػػداتكمرافػػػػؽكالمضػػػاربةبأسػػػعارىاكضػػػركرةإلزاميػػػةلكػػػػ

 الكشؼالفكرم.
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 المصادر والمراجع 5-3

 الكتب: -أوالً 
:اليػػػادمأبكلقمػػػػةكسػػػػعديػػػػرأبريػػػؾعبػػػػدالعزيػػػزأبكخشػػػػيـ،الغػػػػالؼالجػػػكم،تحر -1

لمنشركالتكزيعكاإلعالف،  .ـ1995القزيرم،سرت،الدارالجماىيرية

،القػػاىرة،دار7الجغرافيػػة،طأحمػدعمػػيإسػػماعيؿ،أسػػسعمػػـالسػػكافكتطبيقاتػػو -2
 .ـ1989الثقافةلمنشر،

(،1999-1998إمحمػػػػدالرزاقػػػػػيكآخػػػػركف،مشػػػػػركعمصػػػػادرميػػػػػاهاألمطػػػػػار) -3
مركزالبحكثالزراعية طرابمس،  ـ.2444،

أمػػػيفالمسػػػالتي،التطػػػكرالجيكلػػػكجيكالتكػػػكيني،دراسػػػةفػػػيالجغرافيػػػة،تحقيػػػؽ: -4
الدارال اليادمأبكلقمةكسعدالقريزم، لمنشركالتكزيع،  .ـ1995جماىيرية

داريػػػركت،،ب2بيػػارجػػكرج،جغرافيػػةالسػػكاف،ترجمػػة:سػػمكحيفػػكؽالعػػادة،ط -5
 .ـ1997عكيدات،

،1،ط2جػػػكدةحسػػػيفجػػػػكدة،أبحػػػاثفػػػيجيكمكرفكلكجيػػػػةاألراضػػػيالميبيػػػػة،ج -6
 .ـ1975مؤسسةعبدالحفيظالبساط،يركت،ب

،اإلسػػكندرية،6رمالعػالـالعربػي،طجػكدةحسػيفجػكدة،الجغرافيػاالطبيعيػةلصػحا -7
 .ـ1998منشأةالمعارؼ،

8-  المعرفية،  (.2411حسفبخيت،الحجرالجيرم)القاىرة:دارالمعرفة

حسػػفمحمػػدالجديػػدم،الزراعػػةالمركيػػةكأثرىػػاعمػػىاسػػتنزاؼالميػػاهالجكفيػػةفػػي -9
الف،التكزيػػعكاإلعػػكشػػماؿغػػربسػػيؿالجفػػارة،مصػػراتة،الػػدارالجماىيريػػةلمنشػػر

 .ـ1986

حمػدإبػراىيـحسػف،دراسػةفػيجغرافيػةليبيػاكالػكطفالعربػي،منشػكراتجامعػػة -14
 .1998قاريكنس،بنغازم،
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خالػدرمضػافبػػفمحمػكد،التػػربالميبيػة)تككينيػا،تصػػنيفيا،خكاصػيا،إمكانياتيػػا-11
ط ال1الزراعية( ييأة،طرابمس،  .ـ1995القكميةلمبحثالعممي،

الجكفية،دارالبشيرلمنشر،عماف،خميفةدراككة،ىيدركل-12 المياه  .1988كجية

مكتبةالفرجاني،سالـالح-13  .1985اجي،ليبياالجديدة،طرابمس،

سالـمحمدالػزكاـ،الجبػؿاألخضػردراسػةفػيالجغرافيػاالطبيعيػة،بنغػازم،جامعػة-14
 .ـ1995يكنس،قار

اد:مكتبػةالمتنبػيعادعبػدالبارم،كمحمػدسػميمافحسػف،الجغرافيػاالمناخيػة)بغػدسػ-15
 (.1994لمنشر،

كرشػػػػيدالفطيسػػػػي،العيػػػػكفبمنطقػػػػةالجبػػػػؿالغربػػػػيكالكاحػػػػات،سػػػميمافالبػػػػاركني-16
العامػػػػةلمميػػػػاه،ييػػػػأة(،طػػػػرابمس،ال37-36الميبيػػػػة،مجمػػػػةاليندسػػػػي،العػػػػدداف)

 .ـ1997

عبػػدالباسػػطعبػػدالمعطػػيكآخػػركف،السػػكافكالمجتمػػع،اإلسػػكندرية،دارالمعرفػػة-17
  ـ1994الجامعية،

،اإلسػػػكندرية،مركػػػزاإلسػػػػكندرية1عبػػػدالعزيػػػزطػػػريحشػػػرؼ،جغرافيػػػةليبيػػػا،ط-18
 .ـ1996لمكتاب،

يركت،عبدالفتاحكىيبة،فيجغرافيةالمدف،ب-19  .ـ1984دارالنيضةالعربية،

،عمػاف،1عبدعميالخفاؼكآخركف،الكطفالعربػي)أرضػو،سػكانو،مػكارده(،ط-24
دارالفكرلمطباعة  .ـ1999كالنشر،

المياهفيليبيا،-21 مكارد إبراىيـ،  .عطيةطنطاكم،السعيد

انجميػػزم)الجزائػػر:–فرنسػػي–عػالكةعنصػػر،منجػػدألفػاظعمػػـاالجتمػػاععربػي-22
 (.2443داراليدل،

 ـ(.1983عميحسفمكسى،الكجيزفيالمناخالتطبيقي)دمشؽ:فكرالفكر:-23

السياسية،-24  .ـ1994دارالنيضة،يركت،بفتحيأبكعيانة،الجغرافية
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:يػػػرفتحػػيأحمػػداليػػراـ،التضػػاريسكالجيكمكرفكلكجيػػا،دراسػػةفػػيالجغرافيػػة،تحر-25
،طػػػرابمس،الػػػدارالجماىيريػػةلمنشػػػركالتكزيػػػع1اليػػاجيبكلقمػػػةكسػػػعدالقريػػزم،ط

 .ـ1995اإلعالف،ك

فرنسػامجمانيػاف،عصػراالضػطرابالتكنكلػػكجي)قطػر:مؤسسػةقطػرليبحػػاث،-26
 ـ(.2416

فػؤادمحمػدالصػقار،دراسػػاتفػيالجغرافيػاالبشػػرية،اإلسػكندرية،منشػأةالمعػػارؼ،-27
 .ـ1986

مػػأمكفممكػػاني،دليػػؿإرشػػادمحػػكؿإعػػدادخػػرائطقابميػػةالميػػاهالجكفيػػةلمتمػػكث،-28
كالثقافةكالعمكـ،تكنس، لمتربية العربية  .1998المنظمة

مدخؿلجغ-29  .ت.دارسراس،درافيةالسكاف،تكنس،محمدالجديدم،

محمػػدالسػػػالكم،الميػػاهالجكفيػػػةبػػيفالنظريػػػةكالتطبيػػؽ،الػػػدارالجماىيريػػةلمنشػػػر-34
طرابمس،ط  .1،1986كالتكزيع،

محمػػػدالشػػػبالؽكعمػػػار،كعمػػػارعبػػػدالمطيؼعمػػػار،الييػػػدركلكجياالتطبيقيػػػة، -31
 .67،ص1،1998جامعةعمرالمختار،دارالكتبالكطنية،بنغازم،ط

عظيـ،عمػػػـالجيكمكرفكلكجيػػػا)اإلسػػػكندرية:دارالجامعػػػةالجديػػػدة،محمػػدعبػػػدال -32
2442.) 

محمػدالمبػػركؾالميػػدكم،جغرافيػةليبيػػاالبشػػرية،بنغػازم،دارالكتػػبالكطنيػػة، -33
 .ـ1998

محمػػػدالمبػػػركؾالميػػػدكم،جغرافيػػػةليبيػػػاالبشػػػرية،بنغػػػازم،دارالكتػػػبالكطنيػػػة،-34
 .ـ1998

لممنطقػػػةالممتػػػدةمػػػفترىكنػػػةشػػػرقانإلػػػىمحمػػػدعمػػػارالقاضػػػي،الكضػػػعلمػػػائي-35
 .2444العامةلممياه،ييأةاإلصابعةغربان،ل



123 

:اليػػػادميػػر،تحر1محمػػدعيػػػادامقيمػػي،فصػػػؿالمنػػاخ،دراسػػػةفػػيالجغرافيػػػا،ط-36
بكلقمػػػػةكسػػػػػعدالقريػػػػزم،طػػػػػرابمس،دارالجماىيريػػػػةلمنشػػػػػركاإلعػػػػالفكالتكزيػػػػػع،

 .ـ1995

 المجالت والدوريات: -ثانياً 
إبػػراىيـصػػالحالمعتػػاز،تحسػػيفنكعيػػةالميػػاهالجكفيبػػةلالسػػتعماؿالبشػػرم،مجمػػة -1

الزراعػػة،دكرالميػػاهبالمنػػاطؽالجافػػةفػػيالػػكطفالعربػػي،العػػددالخػػامس،المركػػز
لدراسةالمناطؽالجافة،القاىرة،  .35-34،ص1989العربي

،مجمػةالمػاءكالحيػػاة،أزىػارمحمػدعمػي،العيػكفكالينػابيعفػيليبيػا)الجبػؿالغربػي -2
العدد  .ـ15،1995طرابمس،

سػميمافالبػاركنيكرشػيدالفطيسػي،العيػكفبمنطقػةالجبػؿالغربػيكالكاحػاتالميبيػة، -3
العدداف)  .ـ1997العامةلممياه،ييأة(،طرابمس،ال37-36مجمةاليندسي،

ػ -4 ػ اهسػػػميمافالبػػػاركني،تعبئػػػػةميػػػاهالمائػػػػدةكحػػػؿجزئػػػػيلمشػػػكمةعػػػػدـتػػػكفرالميػػ
العدداف) مجمةاليندسي،  1997(،37-36الصالحةلمشرب،

محمػػكدفيصػػؿالرفػػاعي،أىميػػةاسػػتثمارالمػػاءفػػينيضػػةالػػكطفالعربيػػةومجمػػة -5
لعدد كالتكنكلكجيا  17،18،1989العمـ

 :العمميةالرسائل  -ثالثاً 
صػػقرساسػػيصػػقر،مدينػػػةغريػػافكعالقتيػػااإلقميميػػػةمػػعريفيػػاالمجػػػاكر، -1

جامعةالزاكية،)رسالة  .ـ2444ماجستيرغيرمنشكرة،كميةاآلداب،

(،رسػػػػالة2414-2444نػػػكرمالعيسػػػاكم،المػػػػكاردالمائيػػػةفػػػيغريػػػػافمػػػف) -2
 .ـ2441ماجستيرغيرمنشكرة،جامعةالزاكية،كميةاآلداب،
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 التقارير : -رابعاً 
ة،سػتككيكلـ،مطبعػ1أمانػةالتخطػيط،مصػمحةالمسػاحة،األطمػسالػكطني،ط -1

 .ـ1978أسميت،

،مصػمحةاإلحصػاءكالتعػداد،النتػائجالنيائيػةقتصػاداألمانػةالعامػةلتخطػيطاال -2
العاـلمسكاف،  .ـ1973لمتعداد

المخططاإلقميمي. -3 لممرافؽ،إقميـغريانيالغربي،  األمانةالعامة

،إقمػػػيـغريػػػػاف(2444-1988األمانػػػةالعامػػػةلممرافػػػؽ،المخطػػػػطاإلقميمػػػي) -4
دالفرعي،طرا  .ت،بمس،

لممياهكالصرؼالصحيفيمدينةغرياف، -5 العامة  ـ.2447الشركة

تقريػرعػفسػدكادمغػاف،يػاف،المجنةالشعبيةلمزراعةكالثركةالحيكانيػةفػيغر -6
 .تقريرغيرمنشكركدكفصفحات

المجنػةالفنيػػةلدراسػػةالكضػػعالمػػائيفػػيليبيػا،دراسػػةالكضػػعالمػػائيفػػيليبيػػا -7
(،2444-2445الكطنيػػػةإلدارةالمػػػكاردالمائيػػػةلمفتػػػرةمػػػف)االسػػػتراتيجية
 .ـ1999الجزءالثاني،

 .يةكاجتماعيااقتصادكتنميةمحافظةغرياف،محافظةغرياف،قسـالتخطيط -8

الكطنيػػػةلممعمكمػػػاتكالتكثيػػػؽ،النتػػػػائجاألكليػػػةلمتعػػػدادالعػػػاـلمسػػػػكاف،ييػػػأةال -9
ـ.2336

ثيؽ،تقػديراتعػددالسػكافعمػىمسػتكلمحػالتالكطنيةلممعمكماتكالتكييأةال-14
 .2415مدينةغريافلعاـ
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 دونح نيثيا
 وكارج انتعهيم انعايل وانثحث انعهمي 

 جامعح انزاويح 
 إدارج اندراساخ انعهيا وانتدرية

 رهيح اآلداب/ قسم اجلغرافيا
 اإلخوة واألخوات الكرام 

 تحٌة طٌبة وبعد،،،،

ماجسػػتيربعنػكافالميػاهالجكفيػةكمػدلصػػالحياتيايقػكـالباحػثب عػدادرسػالة
لالستيالؾالبشرمفيمدينةغرياف،كنظرُاألىميػةرأيكػـفػيىػذهالدراسػةكالتػينرجػك
أفتسوب ذفهللافيتشخيصالظاىرةالمدركسةبشكؿعممػي،كبمػايعػكدبػالنفعالعػاـ

ءالبيانػػاتالػػكاردةفػػػيعمػػىالقطػػاعالعػػاـ،لػػػذافأمػػؿمػػنكـالتعػػػاكفمعنػػافػػياسػػػتيفا
االسػػػتبانةالتػػػيبػػػيفأيػػػديكـبكػػػؿدقػػػة،كنػػػكدأفنؤكػػػدلكػػػـأفالبيانػػػاتالتػػػيسػػػيتـ
الحصػػكؿعمييػػػاسػػػتعامؿبسػػػريةتامػػػة،كسيقتصػػػراسػػػتخدامياعمػػػىأغػػػراضالبحػػػث

العمميفقط.

 مع خالص شكري وتقديري لكم سمفًا وباهلل التوفيق

 

 الباحث

 دالمبروك محمعبد السالم بمعيد 
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 أوالً: البٌانات الخاصة

 . المهنة:1

[     ][أعماؿحرة[فالح]مكظؼ]

 . حجم األسرة:2

1-3[]4[]5[]6[]7][
][13أكثرمف][13][11[]13[]9[]8

 . مصادر تزوٌد المنازل بالمٌاه:3

مياهاألمطار][مياهالبمدية][المنقكؿ)صيريج(][

 . هل تتعرض مٌاه البلدٌة لالنقطاع:4

التتعرض][تتعرض][

 . هل تقوم بشراء المٌاه:5

ان][دائمان][نادران][أحيان

 . الجهة التً تقوم بالشراء منها:6

خاصة][صياريج][أخرل][

 . ما الكمٌة التً تقوم بشرائها:7

][3ـ23][أكثرمف3ـ23][3ـ15][3ـ13

 :. عدد مرات الشراء فً فصل الصٌف والفصول األخرى8

مرةكاحدة][مرتاف][ثالثمرات][أربعمرات][


 . ٌوجد خزان لتجمٌع المٌاه:9

نعـ][ال][

 . أنواع الخزانات:14

بئر][فسكية][صيريج][

 . سعة الخزان:11

][3ـ33][أكثرمف3ـ33-23[]3ـ15-13][3ـ5-13
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 . إلى أي مدى ٌكفً الخزان:12

أقؿمفشير][شير][شيراف][

 . االستهالك الٌومً:13

][3ـ8-4][3ـ4-2][3ـ1-2

 . وجود حدٌقة تابعة للمنزل:14

][لدمحديقة][ليسلدمحديقة

 . مساحة الحدائق التابعة للمنزل:15

][2ـ333][2ـ233][2ـ133

 . أنواع المحاصٌل بالحدائق األسرٌة:16

أشجارمثمرة][خضركات][******][

 . كم مرة تقوم بري الحدٌقة:17

][ثالثمراتفياألسبكع][مرةكاحدة][مرتاففيال يـك

 . كمٌة المٌاه المستخدمة فً الري:18

][3ـ5][3ـ4][3ـ3][3ـ2

 . القٌام بتربٌة الحٌوانات:19

نعـ][ال][

 . كم مرة تقوم بسقً الحٌوانات:24

ف][ثالثمرات][مرةكاحدة][مرتا

 . أوج  استهالك المٌاه داخل المنزل:21

طيي][غسيؿ][شرب][استعماالتأخرل][

 . استغالل مٌاه األمطار:22

يستغمكفمياهاألمطار][اليستغمكفمياهاألمطار][

 األمطار:. مجاالت استغالل مٌاه 23

الشرب][االستعماؿالمنزلي][الزراعة][كؿماذكر][

 . فترات تناقر المٌاه فً فصول السنة:24
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الصيؼ][الربيع][الخريؼ][الشتاء][

 . الشعور بمشكلة المٌاه:25

يشعركف][اليشعركف][

 . بداٌة الشعور بمشكلة نقر المٌاه:26

 سنة][23سنة][أكثرمف23-15سنة][15-13سنكات][13-5مف




