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 : المقدمة
سورة من سور  سبع عشرة مرة في ثالث عشرةورد ذكر الماء في القرآن الكريم        

القرآن الكريم 
(1

 
)

حاجة اإلنسان إليه ن الحياة الوحيد على هذه األرض ، وإ فالماه مصدر ،

حيث استقر اإلنسان على ضفاف األنهار  منذ ظهوره على سطح األرض ، جعلته يهتم به

 ، في جميع مجاالت الحياة بما فيها الشرب لالستفادة منه ؛، والواحاتوحول الينابيع 

 .واالستعمال الزراعي والحيواني

مليون كيلومتر 4141بحوالي  وقد قدرت كمية المياه على سطح الكرة األرضية      

 00333من حجم مياه األنهار التي تقدر بحوالي % 4ك البشرية ما نسبته مكعب وتستهل

كيلو  4543في حين تقدر الكمية المستغلة في المجال الزراعي بحوالي  كيلو متر مكعب ،

متر مكعب 
(2)

مما يؤدي إلى زيادة  ؛عدد السكان زاد الطلب على الغذاء  ةومع زياد. 

نسان يتجه إلاألمر الذي يعكس معه زيادة الحاجة للمياه، وهذا ما جعل ا الرقعة الزراعية ،

التي تؤدي إلى توفير المياه واالكتفاء منها سواء بحفر اآلبار أم إلى مجموعة من الحلول 

أو ( الماجن) ةالمنزلي وحفر اآلبارنشاء السدود ستفادة من مياه األمطار عن طريق إاال

ومصادر المياه في  .من مياه العيون ت تحلية مياه البحر، إلى جانب االستفادة إنشاء محطا

أو شبه جافة عدا الشريط الساحلي في  ، ليبيا محدودة وخاصة أن أغلب أراضيها جافة

،والتي تستقبل كميات متفاوتة ومنطقة الجبل األخضر في شمالها الشرقي  ،شمالها الغربي

من مياه األمطار شتاًء 
(3)

. 

 مشكلة الدراسة 

ستعماالتها المختلفة ، وهذا يرجع لموقعهما عجزًا في المياه ال دراسةال تواجه منطقتا      

الل من خ مما ترتب عليه البحث عن مصادر للمياه لسد العجز؛ قليم شبه الجافإلفي ا

وإنشاء اآلبار المنزلية ، بار الخاصة من قبل المواطنين اآل توفير المياه عن طريق حفر

بكل منزل، ومن ثم نقل المياه إليها بواسطة صهاريج نقل المياه بمقابل ( قيةتالفس-الماجن)

 .مادي 

عن غريان وككلة من مشاكل ناتجة  الدراسة لمعرفة ما تعانيه منطقتا وقد جاءت هذه    

وخاصة ، السكاني بهما  عاماًل غير مشجع على التواجدي كان هذا العجز المائي الذ

 ، منطقة ككلة بسبب تهالك شبكة مياه الشرب داخل مخطط مدينة غريان وضواحيها

في  واآلبار المغذية لها وداخل منطقة ككلة والناتج عن غياب الصيانة الدورية لهذه الشبكة

المغذية لمدينة ( وامس)طقة نمدينة غريان وضواحيها ومبالنسبة ل( . الصالحات )منطقة 

 ككلة 

                                                           
 

 

 



 ميدانيةدراسة  (غريان و ككلة نموذجا)الموارد المائية بالجبل الغربي  

 محمد ميالد أبوكتيف.أ/  أحمد عبدالمطلب الهاشمي.أ

 م 7102مجلة كليات التربية          العدد السابع          مــاس 

التي قامت ( قياتتالفس)مما سبب في عدم تغذية  األمطاراإلشارة لقلة  ا سبقتوكم    

ترتب عليه من إثقال كاهل المواطن في توفير مياه االستهالك  ماشركة المياه بإنشائها ،و

 .أجر صهاريج نقل المياه من اآلبار الخاصة ست،مما جعله ياليومي 

 مية الدراسة أه
يواجهها  أهم المشاكل التي في كونها تسلط الضوء علىتأتي اهمية هذه الدراسة     

تقرار السكاني بهاتين المنطقتين في االس المهمثر ألكان بمطقتي الدراسة والتي لها االس

 للحد من العجز المائي الذي يواجهقتراح الحلول المناسبة لتحقيق أهدافها المتمثلة في ا

 .السكان 

 :تساؤل الدراسة 
ما أهم المشاكل التي تعانيها منطقتا غريان وككلة الناتجة عن العجز المائي ؟ وما   

 ؟ الممكنة لسد هذا العجزالحلول 

 : أهداف الدراسة 
 .ـ تحليل واقع مشكلة العجز المائي الذي تعاني منه منطقتا غريان وككلة 4

 .العجز المائي في المنطقتين المذكورتين ـ اقتراح الحلول التي يمكن أن تسد 2

 : حدود منطقتي الدراسة
شرقا (  °40  4¯   44) تقع منطقة غريان في شمال غرب ليبيا عند تقاطع خط طول     

 تاحدى مدن الجبل الغربي يحدها شماال بلديإوهي (  02°  9¯  14)مع دائرة عرض 

الغرب من و  ومن الشرق بلدية ترهونة،ومن الجنوب بلدية مزدة ، العزيزية والزاوية 

  33)  ، وتقع منطقة ككلة في شمال غرب ليبيا عند تقاطع خط طول بلدية األصابعة 

وحدودها من الشمال بلدية ( 02°  33¯  1)  شرقا مع دائرة عرض (  °  42   ¯14

ب ومن الغر ،ومن الجنوب بلدية مزدة،صابعة والرابطة ألا تاالزاوية ومن الشرق بلدي

   .منطقة القلعة 

راسة فهي تشمل الفترة الممتدة ما بين دأما فيما يتعلق بالمجال الزمني لمنطقة ال      

 م 2344/م 2334

 مصادر المياه بمنطقة الدراسة 
  :تي آلارد أو مصادر المياه إلى اتنقسم مو

المياه السطحية والمتمثلة في األمطار ومياه السدود والخزانات األرضية بمجاري  -أوال 

 .األودية 

أن الى حصائيات الصادرة عن المركز الوطني لألرصاد الجوية إلتشير ا: مياه األمطار  - أ

لبعد اوالتضاريس و،سقوط األمطار تتفاوت من منطقة إلى أخرى تبعا للموقع معدالت 

يفسر تفاوت سقوط كميات من األمطار على منطقة غريان أكثر منها عن البحر ،وهذا ما 

على منطقة ككلة ،حيث تتأثر منطقة ككلة إلى جانب العوامل سالفة الذكر بعامل سلسلة 

من الجنوب الغربي باتجاه الشمال الغربي وهو ما يوضحه ( جبل نفوسة )الجبل الغربي 

 ( 4)الجدول 
 األمطار في منطقة الدراسةمتوسط معدل سقوط ( 4)جدول 
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 الفترة الزمنية

 المنطقة

4903   - 2334 2334  -  2344 

 ملم 403 ملم 005 غريان

 ملم 431 ملم 224 ككلة
  ةن استنادا إلى بيانات المركز الوطني لألرصاد الجوييعمل الباحث/ المصدر  

وأماكنها ، يتضح أن تذبذب وتفاوت كمية سقوط األمطار ( 4)ومن محتويات الجدول 

 :تي آلستفادة في اأو مصادر المياه والتي تعم اال يترتب عليه نقص في موارد

سد حاجة السكان من مياه الشرب من خالل تجميعها من أسطح المنازل وتخزينها في   -4

 (.الفسقية  –الماجن )آبار منزلية بما يعرف 

سد )األودية مثل جاري المقامة على م ،ستفادة منها في تزويد وتعبئة مياه السدوداال  -2

 (سد وادي زارت  –ين يسد وادي المجن –وادي غان 

منسوب المياه بزيادة  بها وخاصة مياه العيون السطحية والتي يتأثرتغذية المياه الجوفية  -0

 .كمية سقوط األمطار على المنطقة  نقصانأو 

 .تعبئة الخزانات األرضية المقامة بوسط مجاري األودية   -1

يتم حجز كمية من المياه على السدود المقامة على مجاري األودية  -السدود مياه  -ب 

ستفادة منها في تغذية الخزانات الجوفية بالمناطق المقام عليها السد لسد حاجة ال،وذلك ل

 :السكان من المياه ومن أهم هذه السدود 

 ىيبا وعلكم تقر 41بمسافة ، إلى الشرق من مدينة غريان الذي يقع  -سد وادي غان  -4

مليون  03ليتم حجز كمية المياه تقدر بحوالي  ،م فوق مستوى سطح البحر023ارتفاع 

 .مليون متر مكعب  44متر مكعب أي بمتوسط تخزين سنوي 

كم تقريبا ،وعلى  21بمسافة ، يقع إلى الشرق من مدينة غريان  -ينيسد وادي المجن -2

مليون  40لحجز كمية من المياه تقدر بحوالي  ،م فوق مستوى سطح البحر253ارتفاع 

 مليون متر مكعب  43متر مكعب بمتوسط تخزين سنوي 

وشرق مدينة ككلة  ،كم تقريبا22مدينة غريان بمسافة  غربيقع : سد وادي زارتـ 0

لحجز كمية من  ،م فوق مستوى سطح البحر024كم تقريبا ،وعلى ارتفاع 44بمسافة 

مليون متر  1.4بمتوسط تخزين سنوي ، مليون متر مكعب  0.1المياه تقدر بحوالي 

والري التكميلي لمشروع وادي ، ستفادة منه في تغذية الخزان الجوفي بالمنطقة مكعب لال

الحي الزراعي 
(4)

سبب التفاوت بم و 2344 – 2334إال أنه خالل الفترة األخيرة من  .

انخفاض منسوب المياه بهذا السد مثل سد وادي غان و األمطار، كمية سقوطوالتذبذب في 

كما هو موضح  جفت المياه المحجوز بسد وادي زارت ،ن ،في حين ييوسد وادي المجن

 ( 4)بالصورة 
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 سد وادي زارت( 4)الصورة 

 
 م2341تصوير الباحثين شهر أكتوبر سنة / المصدر

سقوط األمطار وصغر الحوض المائي لوادي زارت يرجع ذلك إلى تذبذب كمية     

 .ين و وادي غان يمقارنة بالحوض المائي لكل من وادي المجن

ها في وسط المجرى ؤإنشاتوجد العديد من الخزانات التي يتم : الخزانات المائية  -ج

ومن هذه الخزانات خزان أوالد  ،لتتم تعبئتها مباشرة عند جريان المياه بالوادي ،المائي

المولى ،السوادنة و  أبوراس بالقواسم وخزان أوالد سعيد وتكبال الوادي ، أوالد عبد

القواليش الغربية ، وقد قدرت كمية المياه المخزنة بهذه الخزانات بمليون متر مكعب
(5)

.  

 :المياه الجوفية  -ثانيا

وفي  ،المياه الجوفية دائمة الحركة في الطبقات الحاملة للمياه الممتدة تحت سطح األرض 

لتظهر على أشكال عدة  ؛ختالف الضغط من األعلى إلى األدنى التبعا  جميع االتجاهات ،

والعيون والينابيع ،ويعد ( الجوفية ) ةرتوازيإلعلى السطح أبرزها يتمثل في اآلبار ا

ان الرئيس الحامل للمياه بالمنطقة ،حيث يتراوح عمق اآلبار ما بين عدة تكوين ككلة  الخز

متر 233أمتار وحتى 
(6)

 . 

 : أهم أشكال المياه الجوفية بمنطقة الدراسة

وهي آبار تم حفرها بأعماق مختلفة لتصل إلى عمق ( اإلرتوازية)اآلبار الجوفية   -4

متر إلى الخزان الجوفي الحامل للمياه 133
(7)

. 

 :تي آلاآلبار بمنطقة الدراسة إلى ا تنقسم
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 ًابئر 14بئرا منها  15التي تم حفرها من قبل الدولة والتي بلغ مجموعها : اآلبار العامة  

،كما هو موضح ( وامس)آبار بمنطقة ككلة  1و ( غريان –القواسم ) بمنطقة غريان 

 ( .2)بالجدول 

 العام طاعالق /اآلبار(2)الجدول 

 المنطقة

 البيان

 المجموع ككلة غريان

 15 1 14 آبار عامة

 19 ـــــــــــــــــــــ 19 آبار منتجة

 40 1 42 آبار غير منتجة

 .ثين استنادا إلى الدراسة الميدانيةعمل الباح/ المصدر 

وهي اآلبار التي تم حفرها من قبل المواطنين بأعماق تتراوح ما بين : اآلبار الخاصة -ب

 ًابئر 44بمنطقة غريان و ًابئر 04منها  بئرًا 43، ويبلغ مجموعها  ًامتر 243إلى  443

 . للمياه يوضح اآلبار المنتجة وغير المنتجة( 0)بمنطقة ككلة والجدول 
 اآلبار الخاصة( 3)الجدول 

 المنطقة

 البيان

 المجموع ككلة غريان

 43 44 04 آبار خاصة

 02 44 45 آبار منتجة

 40 ـــــــــــــــــــــــــــ 40 آبار غير منتجة

 .إلى الدراسة الميدانية عمل الباحثين استنادًا/ المصدر 

تضح توقف معظم اآلبار العامة التي تم اومن خالل الزيارات الميدانية لمنطقة الدراسة ، 

 : والمتمثلة في الشركة العامة للمياه لألسباب التالية حفرها من قبل الدولة 

 . غياب الصيانة الدورية لآلبار - أ

الغاطسة بالطاقة الكهربائية ،والمضخات  للمضخاتسرقة الكوابل المغذية وإتالف -ب

نات الموجودة بها إلى التجمع االسطحية الموجودة بالمحطات لضخ المياه من الخز

 . ئيسيرال

نتاجية اآلبار التابعة للقطاع العام إومن األسباب سالفة الذكر يتضح أن انخفاض       

 وخاصة بمنطقة ككلة ،وبالتالي أتاح الفرصة لنشاط اآلبار ،به نهائيشوتعطلها بشكل 

الخاصة بالمواطنين والمتمثلة في بيع المياه للسكان عبر الصهاريج المحمولة على 

لى ربط سيارات النقل ،كما أن االعتماد على مياه النهر الصناعي كمصدر بديل أدى إ

( الحمادة بخزان أبوزيان  –وادي غان  –شريفة مروان )شبكة المياه الموجودة بمحطات 

،حيث تم ربط تخاذ نفس اإلجراء بمنطقة ككلة افي عدم صيانة آبار القطاع العام وتم  أسهم

ناة السكان امما ترتب عليه مع ؛الشبكة العامة للمياه بالمنطقة بخط مياه النهر الصناعي 

 .نقطاع المياه البديلة المتمثلة في مياه النهر الصناعي ان م
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 : مياه العيون  -2

نتشار الصخور الرسوبية التي ايالحظ  بالنظر لتكوينات الجبل الغربي الجيولوجية ،     

على المياه ئها احتوامن أهم خصائصها المسامية التي تتميز بها عن غيرها من الصخور ب

عيون وينابيع، ومنطقة الدراسة غنية بهذه العيون  التي تظهر على السطح في شكل

 :تي آلجازها في ايوالينابيع التي يمكن إ

الساعة وهي صالحة للشرب /لتر  2333نتاجها إعين الصالحات بالقواسم ويبلغ أ ـ 

 .والستعمال الزراعي 

الساعة وهي صالحة للشرب / ًالتر 4903نتاجها إويبلغ عين طبي بمدينة غريان  ب ـ 

 .والستعمال الزراعي 

الساعة وهي صالحة لالستعمال / ًالتر 519نتاجها إعين أبوغيالن بالقواسم  ويبلغ  ج ـ

 .الزراعي 

الساعة وهي صالحة للشرب دون /لتر  4033نتاجها إعين قاو بمنطقة دنون ويبلغ  -د 

 .اللجوء للمعالجة الكيميائية 

الساعة وهي صالحة لالستعمال /لتر  2333نتاجها إعين غنتان بككلة  ويبلغ  -هـ 

              .الزراعي

 .صالحة لالستعمال الزراعي نتاجية عالية وإوهي ذات ( قنيتات)عين زارت بككلة  -و  

نتاجية المحدودة إلاطقة الدراسة مجموعة من العيون ذات نبم -أيضا – توجد      

بربار )أي من قبل السكان المجاورين لها مثال ذلك   منها أيضا محدودةواالستفادة 

وبوعياد ومغارة وسيدي يعقوب ونونين والمليحة وعين الترك بغريان وجرادة بالقواسم ، 

 ؛ ( بككلة  يدة وأم الفراء ومزاكيط والبلبالي ونفوسة والمزا  أمزير والعبيات) وعيون ( 

محدود  ًاجزء اال ستفادة منها محدودة وال تغطين أن االمما سبق نالحظ على مياه العيو

هتمام بها من قبل القطاع العام ،حيث نجد أن أغلب مياهها ايوجد  من السكان كما أنه ال

ستفادة منها في العمليات الزراعية أو مياه الشرب ، كما هو الحال في تضيع هدرًا دون اال

و  وعورتهابسبب  ؛ وعين غنتان بككلة  عيون الصالحات بالقواسم وعين زارت بتاقنيت

ستفادة من بعض العيون من قبل السكان المجاورين لها ، بينما يتم االشدة تضرسها

ومثال ذلك عين بربار وجرادة بالقواسم  ،وبالمجهود الذاتي في عمليات الشرب والزراعة

( 4) ريطةخات والبلبالي بككلة وعين طبي وأبورشادة بغريان وعين أمزير وعين العبي

 .وضح العيون بمنطقة الدراسة ت
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 بمنطقة الدراسة( 4) خريطة

  
 عمل الباحثين اعتمادا على بيانات مصلحة التخطيط العمراني ،غريان/المصدر

 (مياه النهر الصناعي )المصادر البديلة  -3

 ،نظرًا للنمو السكاني الذي تشهده ليبيا زاد معه الطلب لالستعمال في المجال الزراعي     

، وفي نفس عليه زيادة استهالك للمياهمما ترتب  ؛ومياه الشرب  ،والعمراني ،والصناعي

والذي نتج عنه انخفاض في معدالت المياه  ،الوقت كان التذبذب في كميات سقوط األمطار

فكانت فكرة النهر الصناعي لنقل المياه من . العمليات الزراعية والجوفية الالزمة للشرب 

الشمالالجنوب إلى 
(8)

. 

منطقة الدراسة تعاني من مشكلة نقص المياه، وخاصة مياه الشرب،حيث يلجأ السكان      

إلى توفيرها عبر الصهاريج المحمولة على سيارات النقل التابعة للجهات العامة أو 

 ًادينار 03 -23للجهات العامة وما بين  نانيرة دالمواطنين مقابل دفع رسوم عشر

ن سعر النقلة الواحدة يزيد بزيادة أالمملوكة للمواطنين مع مالحظة للسيارات الخاصة 

اعي بمنطقة الدراسة يعتمد على مياه األمطار التي تتفاوت من رن النشاط الزأالمسافة كما 

سهل الجفارة والتي من ضمن أهدافها تغدية  -الحساونة منظومةى أخرى، فكانت سنة إل

 :مياه النهر عبر ثالث مراحل هيمن منطقة الدراسة ومناطق الجبل الغربي 

وتهدف إلى نقل المياه من خزان سيدي الصيد إلى خزان :  ومة ترهونة أبوزيانظمن -4

، (بئر الغنم)على طول الخط عند تنفيد المشروع مثل فتحة  أبوزيان مع تغذية المناطق

ل من االعتداءات والخروقات في الفترة األخيرة من قب وقد تعرض هذا الخط للعديد

في العمليات الزراعية على جانبي الخط ،  الصناعي أنبوب النهر المواطنين واستغالل

ى إلى ضعف ضغط المياه في األنبوب وما نتج عنه من توقف للضخ المائي مما أد
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التي تستغرقها المياه للوصول إلى الخزان الزمنية  بسبب هذه االعتداءات، أو الفترة

.تهئسي ليتم تعبينبوب الرئألضعف الضغط داخل اسي أبو زيان وذلك بسبب يالرئ
(9)

 

 4سي الذي يضم يحيث يتم فيها نقل المياه من الخزان الرئ. غريان_ ومة أبو زيانظمن -2

إلى محطة الشريقة والتي تغذي متر مكعب من المياه  13.333خاليا سعة كل منها 

جزءًا من منطقة الدراسة وهي منطقة غريان ومنها إلى محطة مروان ومحطة 

عبر فتحات تغذية السواعدية، وفي نفس الوقت تغذي المناطق التي يمر أنبوب المياه 

والثانية من المشروع في األولى  تينتتصل بالخزانات العلوية، وقد تم إنجاز المرحل

قة اه داخل منطكيفية توزيع المي يوضح( 4)والشكل .م2335لسنة  شهر أغسطس

 .غريان

 .منظومة ابوزيان ــــــــــــ غريان ( 4)شكل 

 
 عمل الباحثين اعتمادا على بيانات منظومة الحساونة الجفارة/ المصدر 

وأيضا هرت هذه المرحلة مشاكل الشبكة العامة للمياه داخل منطقة غريان ظأوقد      

تسرب كميات من المياه عبر نقاط التوزيع لألحياء  في داخل مخطط المدينة والمتمثلة

السكنية بالمخطط أو وصالت ربط الخطوط بسبب تآكل شبكة المياه الناتج عن غياب 

 .الصيانة الدورية لها والفترة الزمنية الطويلة على إنشائها 

مثل رصف الطرق و كذلك االعتداءات التي تقع عليها أثناء تنفيذ المشاريع العامة      

 ضرارأللنتباه البناء الوحدات السكنية من قبل الجهات العامة أو الجهات الخاصة ،دون ا

إال  الصيانةعدم  وما يترتب على ذلك من ها من المياه،بسبب جفاف ،الشبكة تباأصتي ال

حيث تظهر المياه مباشرة على السطح وقد ، عبر خطوط الشبكة ه لميالبعد عمليات الضخ 
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ذا التسرب مثل الثراء وهبوط آلثار الناتجة عن هاال يعرف إال ب يكون التسرب داخليا

ومن آثار هذه المرحلة إلغاء ربط الشبكة القديمة التي تربط آبار منطقة الصالحات الطرق 

أبوزيان غريان ، والحال ينطبق على منطقة  والحمادة بالمدينة وربطها بالمسار الجديد

 بوزيان الرياينة أككلة حيث تم إلغاء ربط شبكة ككلة وامس وربطها بالمسار الجديد 

 : حيث يتم العمل لتنفيذ هذه المرحلة على جزئين هما :  منظومة أبوزيان الرحيبات-0

متر مكعب لتغذية  40333مرحلة أبوزيان الرياينة ،حيث يوجد خزان الرياينة بسعة - أ

لى جانب تغذية المناطق المار بها المشروع من جندوبة واألصابعة والقواليش إالمنطقة ، 

 .يوضح هذا التوزيع ( 2)وككلة ويفرن وصواًل لمنطقة الرياينة الشكل 
 بوزيان الرحيباتمنظومة ( 2)الشكل 

 
 عمل الباحثين اعتمادا على بيانات منظومة الحساونة الجفارة  / المصدر 

متر مكعب ، لتغذية المنطقة  25333حيث يوجد خزان بسعة : الرحيبات  –الرياينة -ب

والمناطق المار بها المشروع ، مثل الزنتان والرجبان وجادو والرحيبات كما هو مبين 

 (2)على الشكل 

 

 :االستنتاجات
 والصعوبات الل الزيارة الميدانية لمنطقة الدراسة والوقوف على أهم المشاكلمن خ    

 :تيآلستنتاج اا تمالتي تواجه موارد المياه 

 .إن منطقة الدراسة تقع ضمن المناطق الشبه جافة وخاصة منطقة ككلةـ 4

التفاوت في سقوط كمية األمطار من سنة ألخرى خالل فترة الدراسة أثر في منسوب -2

 .حيةسطالمياه الجوفية وخاصة العيون ال

 .حديثًا غياب الصيانة الدورية آلبار المياه العامة وعدم حفر المزيد من اآلبار-0

العيون السطحية من قبل الجهات العامة وعدم تقديم يد العون  مياه عدم االستفادة من-1

 .والمساعدة للسكان المستفيدين منها
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قل المياه من مصدر توزيعها إلى الشبكة العامة أو على خطوط ن اتتكرر االعتداء-4

 .نفسها داخل الشبكة العامة

تهالك الشبكة العامة لنقل وتوزيع المياه، وإن أعمال الصيانة تقتصر على األجزاء ـ 1

 .المتضررة التي يتم التبليغ عنها

 ؛صة اتجاه معظم السكان إلى توفير المياه عن طريق الشراء من أصحاب اآلبار الخا-5

مما يزيد من األعباء المادية ألرباب األسر، وخاصة مع انقطاع مصدر المياه البديل 

وعدم االستفادة من اآلبار العامة في تغطية جزء من العجز المائي ( النهر الصناعي)

 .بمنطقة الدراسة

االعتداءات المتكررة على منظومة نقل المياه من خزان سيدي الصيد أبو زيان، من -0

مما  ؛النهر الصناعي نبوب مياهألمواطنين وخاصة أصحاب األراضي المار منها قبل ا

كاهل أرباب األسر  إثقال وما يترتب عليه من،يسهم في توقف اإلنتاج المائي بالمنظومة 

 .في شراء المياه

 .واستغاللها بالطرق العلمية السليمة ه السدوداعدم االستفادة من مي-9

 (.وامس)بمنطقة ككلة توقف اآلبار العامة -43

  :التوصيات
توعية السكان بأهمية المياه كمورد أو مصدر الحياة الوحيد من خالل البرامج  -4   

اإلذاعية والخطب الدينية بالمساجد والمحاضرات التوعوية لطالب المدارس والمنشورات 

 .في الشوارع

 .الخزانات الجوفية وعمقهاجراء المزيد من الدراسات الجيولوجية لمعرفة وتحديد إ -2

جراء الصيانة الالزمة لآلبار التابعة للقطاع العام، وربطها على الشبكة العامة في إ -0

غطي العجز المائي في حالة انقطاع مياه النهر الصناعي تبحيث  ،منطقة الدراسة

 (.المصدر البديل لهذه اآلبار)

مسارات الطرق حتي ال تتعرض  نع وإبعادهاتجهيز وإنشاء شبكة نقل وتغذية المياه -1

 .للتلف أثناء صيانة هذه الطرق، مع رسم خرائط توضح الشبكة ومسارات األنابيب بها

العامة للمياه، ووضع  الشركةالجباية من قبل  بعمليةاستخدام عدادات المياه واالهتمام -4

 .لتوزيع المياه على المناطق بالتساوي جدول

ليل ذللسكان المستفيدين منها، وت المساعدة لسطحية وتقديماالستفادة من مياه العيون ا-1

 .الصعاب التي تحول دون االستفادة من هذه العيون

في العمليات  واستغاللهااالستفادة من مياه السدود بواسطة نقلها وفق دراسات علمية -5

 .الزراعية أو الصناعية أو مياه الشرب

منع االعتداءات على الشبكة العامة للمياه داخل مخطط المدينة أو المناطق المجاورة أو -0

 .خطوط نقل المياه لمنظومة النهر من خارج أو داخل منطقة الدراسة 

 :الخالصة

لنمو السكاني السريع الذي تشهده ليبيا وما يترتب عليه من زيادة الطلب في لنظرًا     

فال شك أن هذا النمو السكاني يزيد من الطلب  ،والعمراني ،يوالصناع، المجال الزراعي

مائية طبيعية دائمة الجريان وقلة  ىجارمعلى المياه باستعماالتها المختلفة، وعدم وجود 
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من سنة ألخرى، فكان التركيز منصبًا على استغالل المياه الجوفية  وتذبذبهااألمطار 

من  احيث زادت االحتياجات المائية بمختلف مجاالته الدراسةوخاصة فيما يتعلق بمنطقة 

ما زاد م ؛العمرانيوالصناعي،  ،طلب على مياه الشرب واستعمالها في المجال الزراعي

المواطن المشكلة تفاقمًا باستنزاف المياه الجوفية دون وضع أي حلول تسهم في ترشيد 

ناسبة في عمليات التوزيع االستهالك والحد من هذه المشكلة واقتراح الحلول المعلى 

بشكل يرضي الجميع وفي نفس الوقت منها االستفادة فرص للمياه وبشكل منتظم يتيح 

 .ياة من الهدرميحافظ على مصدر ال
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