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 ملخص البحث:
يستعرض هذا البحث مصادر املياه اليت تغذي الشبكة العامة للمياه احلضرية، وتقصي 

مدادات املائية املخصصة لبلدية مصراتة ،وقد إلااألسباب الكامنة وراء التذبذب احلاصل يف 
عامة عن مصادر التزود ابملياه يف السابق، وما حلق هبا  ةذمتحورت الدراسة حول إعطاء نب

الرغم من املخصصات اجليدة ديل املتمثل يف النهر الصناعي، وعلى من عطل، وحلول الب
ال أنه ال يعتمد عليه على املدى البعيد؛ بسبب التذبذابت اليت إللمنطقة من هذا املصدر، 

 كان  مثار ثحث يف هذه الدراسة، كما خلص  حتصل إلمداداته بني الفينة واألخرى، واليت
عدم   فضال عنىل مجلة من النتائج منها: توقف كلي ملصادر التغذية القدمية، إالدراسة  

كفاية املياه املخصصة من منظومة النهر الصناعي، وتعرضها للتذبذب من حني آلخر على 
يرى الباحث الفائدة منها مدى الفرتة السابقة، وبذلك مث اقرتاح بعض من التوصيات اليت 

يف دعم الشبكة العامة ابملياه الالزمة ملناحي احلياة املختلفة، وقد استعان الباحث يف مجع 
 فضال عنالتقارير الصادرة عن املؤسسات ذات العالقة،  املراجع العلمية و  البياانت ببعض

 املتاح.املقابالت الشخصية مع املدراء واملسؤولني ابإلدارات املختلفة وفق 

الشبكة العامة  حقول اآلابر اجلوفية ـــ املياه احلضرية ــــ اإلمداد املائي ــــ :املفتاحيةالكلمات 
 .البدائل املطروحةللمياه ـ 
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Quantitative Contrast of Urban Water Supplies 

Through the Public Network of Water in Misurata 

Municipality (2012- 2018):Reasons and Alternatives. 
 

Abubaker Ali Alssol 
Misurata University 

Abstract: 

This paper reviews the water resources that supply the urban public 

water network, and investigates the reasons beyond the fluctuation in 

water supplies that assigned to Misurata Municipality. The paper also 

focuses on giving an overview of the sources of water in the past, the 

damage caused to it as well as the alternative solution which is the 

man-made river. Despite the good allocations to the region from this 

source, it is not reliable in the long term, due to fluctuation that occur 

to its supplies from time to time, which was the subject of research in 

this study. In terms of data collection, the researcher collected the data 

from the references and official reports issued by relevant institutions, 

furthermore, making interviews with managers and officials in various 

administrations in the water sector. The study concluded the following 

results: total cessation of old supplying sources, the insufficient water 

that came from the man-made river system and exposed to fluctuate 

from time to time in the previous period. Thus, some of the 

recommendations have been suggested, that the researcher finds them 

useful in supporting the water public network that might be needed for 

different aspects of life. 

Key words: Urban water, water supply, ground wells fields, the public 

network of water, proposed alternatives. 
 

 :املقدمة. 1
 د  كذلك يع،  أساسيا للشرب وجتهيز الغذاء اكونه مصدر  ،املاء هو عصب احلياة

 ،وبعض اخلدمات كأعمال البناء والعمران عماد االستخدامات احلضرية والصناعية والزراعية
 املائي  و ميثل االمدادوبفقده تتوقف،  ،فبتوفره تستمر مناحي احلياة ،وبذلك تكمن أمهيته
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وذلك بوضع اخلطط ،توفري املياه يف جلهات االختصاص ابلدولة احلضري أولوية مطلقة 
تكفل استدامة توفر املياه ذات واليت  يذ املشاريع ذات العالقة هبذا املصدر،فوالدراسات وتن

 كما ونوعا.خدميها  توضمان وصوهلا ملس االستخدام احلضري
املالحظ أن هذا ف إمدادات املياه عرب الشبكة العامة للمياه، يتم الرتكيز يف هذا البحث على

يف ظل  ،املورد يعاين من التذبذب يف اإلمدادات عرب شبكة املياه احلضرية ببلدية مصراتة
كمحاولة لكشف   البحث يتأيلذا ، لطلب على املياه مع حمدودية مصادر التزويدتزايد ا

الغموض حول تذبذب املياه احلضرية عرب الشبكة العامة ببلدية مصراتة وحتري األسباب 
 معرفة البدائل اليت توفر هذا املورد يف حالة االنقطاع من املصدر. فضال عن ،وراء ذلك

 :بحثتساؤالت ال 1.1
 ؟يف بلدية مصراتة لشبكة العامة للمياهاتزود املائية اليت صادر املهي  ما 
  ؟املتوفرة ابلشبكة مع حاجة املنطقةياه املما مدى كفاية كميات 
 ؟هل ميكن أن تكون األسباب الفنية هي املسئولة عن تذبذب اإلمداد املائي ابلشبكة 
  شركة املياه يف حدوث  امكانياتإىل أي مدى ميكن أن تسهم األسباب اخلارجة عن

 ؟ملياه املتدفقة عرب الشبكةيف اأزمة 
 ؟ما هي البدائل املطروحة الستمرار تدفق املياه احلضرية عرب الشبكة العامة للمياه 

 : فرضيات البحث 2. 1
 يف عملية تذبذب اإلمدادات املائية. أسهمـ  النهر الصناعي ـ حمدودية مصادر التزويد 
  اإلمدادات املائية ثحاجة السكان.يفاء إهناك عالقة بني شدة الطلب وعدم 
  يف حدوث عمليات فقدان لكميات املياه أسهم اتساع دائرة الشبكة وتقادمها

 احملدودة.
  يف ظل الضعف األمين العامتوجد عمليات ختريب للشبكة العامة قد تكون متعمدة. 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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  أو تكون غري كافية  ،توقف املصدر الرئيسيال توجد بدائل لإلمداد املائي يف حالة
 لتوفري الكميات املطلوبة.

 البحث أهداف ــ  3. 1
 إىل حتقيق اآليت: بحثال يهدف

 وأولوايهتا يف تزويد الشبكة العامة للمياه. ،تصنيف مصادر املياه املتعددة 
 حتديد األسباب الكامنة وراء تذبذب إمدادات املياه عرب الشبكة العامة للمياه 

 .احلضرية
  مشكلة تذبذب املياه ابلشبكة.حلل حتديد املصادر البديلة املتاحة واملقرتحة 

 أمهية البحث:  4 .1
 هم يف عمليات تذبذب إمدادات املياه عرب أسالضوء على مواطن اخللل الذي  يلقي

 الشبكة العامة للمياه احلضرية.
  هذا املورد.هجهودات جهات االختصاص حللحلة العهجز القائم يف مبف بالتعر 
 وترشيد استهالكها ،نشر الوعي أبمهية املياه يف حياة املواطنني ببلدية مصراتة يف مسهي 

 ـ حدود البحث:5. 1
احلدود اجلغرافية لبلدية مصراتة حسـب التقسـيم اإلداري تمثل يف يو : ال املكاين اجمل
، حيــث البحــر املتوســط مــن الشــمال والشــمال الشــرقي وبلديــة (1( خريطــة  1986لســنة  

أمـا  وبلديـة سـرت مـن اجلنـوب الشـرقي،الغـر  زلينت من الغرب وبلدية بين وليـد مـن اجلنـوب 
مشــاال .  32ْ  /23  // 48و   31ْ  / 33  // 37 دائــريت عــرض بــنيفهــي احلــدود الفلكيــة 

ــــــني خطــــــي طــــــول  ، مصــــــلحة املســــــاحة  شــــــرقا  ْ 15  /22  //58و   14ْ  /36 // 47وب
   .(33،ص1978
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 (2018ـ  2012 الواقعة بني سنيت الفرتة تشمل الدراسة  اجملال الزماين:        

منطقة الدراسة     (موقع 1خريطة)

 
        خليج اللهجنة الشعبية للمرافق ببلدية استنادا اىل، Arc Gisاملصدر:الباحث ابستخدام برانمج  

 .15، ص1986اإلداري لبلدية خليج سرت، سرت،التقسيم
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 . منهجية البحث:6 .1
استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي يف وصف الظاهرة حمل البحث معتمدا على البياانت 

 هم  يف استخالص عدد من النتائج متبوعة جبملة من التوصيات.أساملتوفرة اليت 
 مصادر التزويد ابلشبكة العامة للمياه احلضرية:. 2
 :اآلابر اجلوفية 1. 2
كان  منطقة الدراسة تعتمد على مياه اآلابر اجلوفية ثحقول السك  وفالجة وطمينة  

م( يف تغطية احتياجاهتا من املياه 1999ـ  1970واحملهجوب واتورغاء يف الفرتة من  
 وذلك وفق اآليت: ،احلضرية

يتكون من  ،كم( 12أ ـ حقل آابر السك : يقع جنوب غرب مدينة مصراتة ثحوايل  
على مر املنتهجة اآلابر  عدد م( اخنفض1975ـ  1970حفرت يف الفرتة   ا  ( بئر 27 

 السنني حىت وصل حاليا إىل بئر واحد عامل.
( 22( كم يتكون من  15ب ـ حقل آابر طمينة: يقع جنوب غرب مدينة مصراتة ثحوايل  

 عب/اليوم( مرت مك10000م( وإبنتاجية  1973ـ  1972حفرت مابني   ابئر 
 .فقطبئر واحد عامل ل/اليوم ةمكعب أمتار( 8 اخنفض  إىل أن وصل  إىل  ،للحقل

( 24( كم حيتوي على  17ج ـ حقل آابر فالجة: يقع جنوب غرب مدينة مصراتة ثحوايل  
( مرت 8000( إبنتاجية تقدر  1982ـ  1980حفرت مابني عامي   ابئر 

( 10( آابر عاملة إبنتاجية حوايل  3اخنفض  إىل أن وصل  إىل عدد   ،مكعب/اليوم
 .(2. خريطة   /اليومةر مكعبامتأ
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 .قول املياه مبصراتةالتوزيع اجلغرايف حل (2خريطة  

 
 (GPS)استنادا اىل جهاز حتديد املواقع  Arc Gisاملصدر : الباحث ابستخدام برانمج             

( آابر حفرت عام 5احملهجوب: يقع غرب املدينة ويضم عدد  د ـ حقل آابر زاوية 
 ؛( مرت مكعب/اليوم وكان  مياهها غري جيدة1000م( إبنتاجية وصل  إىل  1971 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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( 3( ملهجرام/اللرت أدى إىل إغالقها. كما يوجد عدد  4000الرتفاع نسبة امللوحة  
ن قبل أصحاب آابر مبنطقة أبوروية غري صاحلة للشرب منها بئر واحدة يستغل م

 الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، إدارة التشغيل والصيانة  سيارات نقل املياه.
 (.4ـ  2م، ص2014ابملنطقة الوسطى، 

 :الفوارةاآلابر  2. 2
قبل وصول  ،بغرض دعم الشبكة العامة للمياه ،حفرت جمموعة من اآلابر الفوارة

توفري  عنيف الفرتة اليت بدأت تعهجز فيها آابر احلقول سالفة الذكر  ،مياه النهر الصناعي
 احلد األدىن من متطلبات املياه احلضرية ابلشبكة وتتمثل يف: 

( م1987حفر سنة   ،( كم25: يقع جنوب غرب املدينة ثحوايل  بئر عبدالرؤوفأـ 
ومن  ،فالجة ومت ربطه مباشرة خبزان حقل ،( مرت مكعب/الساعة300إبنتاجية حوايل  

إال أنه توقف عن الضخ نتيهجة  ،وابلرغم من أن البئر ثحالة جيدة ،مث إىل الشبكة العامة
  .هالكوابل الكهرابئية املغذية لالتعدايت اليت حدث  على 

حفر  ،( مرت من خزان جتميع مياه حقل السك 200: يقع على بعد  بئر السكتب ـ 
 ا  ( مرت 50لزايدة كمية اإلمداد املائي مبحطة السك  الرئيسية إبنتاجية   م(1982سنة  
 /الساعة.ا  مكعب
م( 1987ـ  1984( آابر عميقة مت حفرها مابني سنيت  8: تشمل  آابر اتورغاءج ـ 

( مرت 5000ـ  3500( كم جنوب شرق مدينة مصراتة إبنتاجية  45تبعد مسافة  
بطاقة تصميمية  مت إنشاء حمطة معاجلة على هذه اآلابرمكعب/الساعة وهي مياه عسرة لذا 

 ( يتم ضخ املياه املعاجلة إىل مركز 1997(مرت مكعب/اليوم بدأت العمل سنة  60000 
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مكعب/اليوم يف السنوات  ( مرت30000ـ  25000توزيع املياه ابلسك  إبنتاجية  
 الشركة لتعرضها للتدمري.  م( 2011مث توقف  سنة   ،مث تدرج  يف االخنفاض ،األوىل

 م،2014إدارة التشغيل والصيانة ابملنطقة الوسطى، العامة للمياه والصرف الصحي،
 (.6ـ4ص
  :حمطات حتلية املياه 3. 2

 :اوتة يف دعم الشبكة العامة ومشل هم  بنسب متفأسمت إنشاء حمطات حتلية املياه 
( آابر عميقة 4وتعتمد على عدد  املدينة مركز  شرق : تقع جنوبحمطة حتلية كرزازآ ـ 

( مرت مكعب/اليوم للبئر 4000ـ  3000إبنتاجية تقدر مابني   ماحلة ارتوازية
وتتم التحلية بطريقة التناضح العكسي وقد اشتغل  احملطة يف الفرتة مابني  ،الواحد
مبياه ذات  ،( مرت مكعب/اليوم9500  قدر بـم( إبنتاجية ت1991ـ  1986عامي  

وتسهم يف دعم الشبكة  ،جودة عالية لتختلط مبياه آابر حمطة طمينة عالية امللوحة
لعدم توفر قطع الغيار  ،م(1991العامة للمياه احلضرية، وقد توقف  عن العمل منذ  

 (.383،ص2007 و بي  املال،   بي  املالوارتفاع تكاليف مواد التشغيل.
بنظام تشتغل  ،تتبع الشركة الليبية للحديد والصلب :حمطة حتلية احلديد والصلبب ـ 

دعم  هم  يفأس ،( مرت مكعب/اليوم 30000بطاقة تصميمية   ،الوميضي ريالتبخ
م( لتغذية اجلزء الشرقي للمدينة ثحوايل 1997ـ  1988لفرتة  اب الشبكة العامة

توقف  احملطة حاليا عن تغذية الشبكة العامة للمياه. ، (مرت مكعب/اليوم15000 
 الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، إدارة التشغيل والصيانة ابملنطقة الوسطى، 

 (. 15صم، 2014
                                                 

  م يمرر في حجرة ذات ضغط ثعملية تتم عبر سلسلة من المبخرات ـ حجرات ـ يسخن ماء البحر فيها
 (.13ص ،1986بوبكن، ) . عنا  يتحول الماء فيها الى بخار ثم يتكثف ويصبح ماء عذب منخفض
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املصادر سالفة الذكر متوقفة عن تغذية الشبكة العامة بسبب جمموعة من املعوقات  د  تع
 نذكر منها:

واطنني أصحاب املزارع الذين قاموا ثحفر آابر بنف  احلوض ـ السحب اجلائر من قبل امل 1
اخنفاض منسوب  مما ترتب عنه ،الذي يغذي آابر حقول املياه اخلاصة ابلشبكة العامة

مع زحف مياه البحر للمحافظة على  ،وجفاف اخلزان السطحي املياه مبعدل عال  
 نوعيتها بشكل واضح.متلح املياه اجلوفية وتدهور يف سبب  ،التوازن اهليدروليكي

ـ انتهاء العمر االفرتاضي للمعدات ووسائل استخراج ونقل وجتميع وضخ املياه يف حقول  2
 املياه وبعض حمطات التحلية واملعاجلة.

خاصة يف حقلي السك   ،ـ استيالء بعض املواطنني على بعض آابر حقول املياه 3
 وفالجة.

يف  ،تشغيل أو كوابل الكهرابء املغذية هلاسواء معدات ال ،ـ تعرض بعض اآلابر للسلب 4
 .(216ـ  213م، ص2015  الصول، م(.2012الفرتة قبل  

 النهر الصناعي مياه  4. 2
تعتمد منطقة الدراسة حاليا بشكل رئيسي يف التغذية مبياه الشرب واالستخدامات 

عرب املسار  املنقولة من حوض مرزق وجبل احلساونةاحلضرية على مياه النهر الصناعي 
من أكرب األحواض املائية اجلوفية يف العامل   د  الشرقي للمرحلة الثانية للنهر الصناعي، ويع

مرت  800بطبقة صخرية حاوية للماء بسمك   2ألف كم 450حيث تبلغ مساحته حوايل 
كم مكعب ، كما يتميز بنوعية مياه جيدة جدا صاحلة   4800وسعة ختزينية تقدر ثحوايل 

جزء يف املليون  300االستخدامات حيث تقدر نسبة األمالح الذائبة الكلية ثحوايل جلميع 
  (.7م، ص1986، النهر الصناعي 
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( مرت 25000مت ربط مياه النهر خبزاين توزيع املياه الرئيسيني مبنطقة السك  سعة  
ثحوايل م( 1999ت تغذية املنطقة مبياه النهر الصناعي سنة  أوبد ،لكل خزان /اليوممكعب

(مرت 90000م( إىل  2015( مرت مكعب/اليوم وصل  يف عام  25000 
(% من إمجايل اإلمداد املائي 95ن  ع زيدما يهذه الكمية حيث متثل  ،مكعب/اليوم

إدارة التشغيل والصيانة ابملنطقة   الشركة العامة للمياه والصرف الصحي،لبلدية مصراتة. 
  .(2ص،2014الوسطى، 

هذه الكمية املخصصة التصل كاملة إىل مستحقيها؛ بسبب  الرغم من أنعلى 
 الشركة العامة  %( نتيهجة التسرابت  احلاصلة يف الشبكة العامة للمياه20الفاقد املقدر بـ  

فهي  (16ص،2014إدارة التشغيل والصيانة ابملنطقة الوسطى،  للمياه والصرف الصحي،
  *(/اليوم ا  مكعب ا  (مرت 126823  ـتقدر ب أقل من حاجة السكان مبنطقة الدراسة واليت تعد  

، مصلحة األحوال نسمة (377450  م والبالغ2018وفقا لتقديرات عدد السكان لسنة 
دا عهذا  ،بياانت غري منشورة( والتوثيق،قسم املعلومات  املدنية، فرع املنطقة الوسطى،

تتعرض ن هذه الكميات السكان املقيمني بشكل مؤق ، وعلى الرغم من ذلك فإ
للتخفيض واالنقطاع من وق  آلخر، مما يرتتب عليه زايدة الطلب على هذا املصدر، 
وجيعل منه سلعة يتم احتكارها من قبل أصحاب سيارات نقل املياه، ويالحظ من خالل 

( الذي يوضح كميات املياه املتدفقة ابلشبكة العامة للمياه ببلدية مصراتة خالل 1  لاجلدو 
م( ابملرت املكعب شهراي، تذبذاب يف خمصصات املنطقة من هذا 2017ـ  2012الفرتة  

 املصدر األمر الذي يدعو اىل التقصي والبحث يف معرفة األسباب.
 األسباب والبدائل.3

                                                 
 (.355ص،2007، عن  كعيبة. لرت/اليوم 336وفق معدل استهالك الفرد من املياه بواقع )*(
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 م(.2018ـ2012األزمة املائية خالل الفرتة ) أسباب 1. 3
هو  ،انقطاع اإلمداد املائي عرب منظومة النهر الصناعي بني احلني واآلخر د  يع

على اعتبار أهنا املصدر الوحيد للمياه  ،السبب الرئيسي لألزمة املائية مبنطقة الدراسة
 ؛ضعف الصيانة والعمرة لكل املرافق اخلدمية للشبكة العامة للمياه  فضال عناحلضرية، 

 امساعيل جهان، مدير مكتب التشغيل والصيانة لشبكات نتيهجة لضعف التمويل املايل ـ 
وما يرتتب عنها من فقدان  م(22/11/2018ة الوسطى، مقابلة بتاريخ املياه/ إدار 
مياه الشبكة ابلتسرب كذلك غياب اإلمدادات البديلة عن مياه النهر والناتج  لكميات من

 عن توقف مصادر املياه القدمية سالفة الذكر.
 االنقطاع يف: أسبابميكن إمجال 

 ،املياه من اآلابر للسرقة والتخريب : حيث تعرض  بعض آليات استخراجأمنية أسبابأـ 
 وسرقة كوابل الكهرابء ،وتدمري كامل ملعدات حهجرة التشغيل ،ومشل  حموالت الكهرابء

ما  انوفقد م2018حىت هناية أكتوبر  ا( بئر 88  حوايلمما سبب يف توقف  ،والقياس
يف شهر أكتوبر  خالل ذلك الشهر ـ ( ألف مرت مكعب من املياه350يقارب من  
على  تعديكذلك تزايد حاالت ال  دفعة واحدة ـ  ا( بئر 12عدد  م توقف 2018

لغرض احلصول على  ،قانونيةالمسارات خطوط أانبيب نقل مياه النهر ابلتوصيالت غري 
وهذه التوصيالت تشكل أضرارا على املعدات  ،املياه لالستخدام احلضري والزراعي

الت االعتداء واخلطف اليت طال  العديد من املشغلني كذلك حا. الرئيسي واألنبوب
خارجة عن القانون، ملنظومة احلساونة  فنيني ومهندسني( من قبل جمموعات مسلحة 

وهذا من شأنه احلد من قدرة فرق التشغيل والصيانة  ،بغرض تعطيل عمل املنظومة
 جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي  .أبعماهلم املنوطة هبم واملراقبة من القيام

  (1،2،ص2018

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


  مدادات املياه ببلدية مصراتةإلالتباين الكمي        2019، ديسمرب، 14 العدد -جملة كلية اآلداب
____________________________________________________ 

45                                                    https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                             
ISSN  2664-1682 

 

كعطل أحد صمامات ،حاالت عطل فين يف بعض معدات التشغيل  فنية: أسبابب ـ 
م مما 5/2018إىل شهر  10/2017خزان التهجميع ابلشويرف يف الفرتة من شهر 

اليت تتغذى منها منطقة  ،ترتب عنه اخنفاض عملية الضخ يف املسار الشرقي للمنظومة
نتيهجة  ،أتخر استرياد قطع الغيار البديلة فضال عن% 40ـ  30الدراسة إىل مابني 

بعد أن تعرض  خمازن قطع الغيار للسرقة  ،اإلجراءات اإلدارية واملالية املتعلقة ابلدولة
كذلك أدت حاالت الفصل التام يف الشبكة   ،م(2017ـ 2013يف الفرتة ما بني  

بني احلني  ( إىل توقف تشغيل املنظومةBLACK OUTللكهرابء العامة 
 ،( أايم3ـ 1اليت حيتاج إعادة تشغيلها وتدفق املياه من جديد إىل مابني   واآلخر،

والذي هو من اختصاص املهندسني املشرفني  ،وذلك ملراعاة توازن الضغط ابألانبيب
مة السدادة القرضابية بعد توقف منظو  فضال عنبقسم التحكم واملعلومات ابملنظومة، 

م اليت تربط بني منظومة النهر ابلفرع الشرقي  السريرـ اتزربوـ بنغازي( 2011سنة 
سد العهجز  اىل دفهت اليتومنظومة النهر ابلفرع الغر   احلساونة ـ سهل اجلفارة( 

حممد القاعد، رئي  قسم التحكم  يف إحدى املنظومتني من األخرى يطرأالذي قد 
ات، منظومة احلساونة ـ سهل اجلفارة، مقابلة شخصية بتاريخ واملعلوم
 م(13/3/2019
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 .شهرايابملرت املكعب م( 2017ـ  2012ببلدية مصراتة خالل الفرتة   للمياه يات املياه املتدفقة ابلشبكة العامةكم(  1  لجدو 

 
م،  غري منشور(.2018، الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، إدارة التشغيل والصيانة ابملنطقة الوسطى املصدر: 
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 :ائل املطروحة من قبل شركة املياهالبد 2. 3
وما حلق هبذا  ،وهو مياه النهر الصناعي ،نتيهجة اعتماد منطقة الدراسة على مصدر واحد

بعض املشكالت اليت قد تواجه  فضال عن ،يف الفرتة اليت مشلتها الدراسةاملصدر من أضرار 
مشروع النهر الصناعي الحقا كارتفاع تكلفة الضخ نتيهجة هبوط منسوب املياه اجلوفية يف 

أصبح  احلالة تستدعي توفري مصادر  ،(46م، ص2008مناطق السحب  اجلديدي، 
 :املقرتحات التاليةمثلة يف جمموعة مت أخرى بديلة

إنشاء حمطة  ،اقرتح  إدارة املنطقة الوسطى ابلشركة العامة للمياه والصرف الصحي1.2.3
ومت إحالة املقرتح إىل دوائر القرار  ،( مرت مكعب/اليوم300000حتلية ملياه البحر إبنتاجية  

م من جمل  الوزراء إبنشاء حمطة 2013( لسنة 295وصدر القرار رقم   ،ابلدولة الليبية
 إمساعيل  ( مرت مكعب/اليوم ومل يدخل املشروع حيز التنفيذ بعد.85000حتلية سعة  

مقابلة  ،إدارة الوسطى علي جهان، مدير مكتب التشغيل والصيانة ابلشركة العامة للمياه/
 .(20/11/2018 بتاريخشخصية 
مبحطات توزيع املياه ـ اخلزاانت العلوية ـ  ةجوفي آابر( 106حفر عدد   حاقرت  2.2.3

لتعويض النقص أو انقطاع املياه عرب منظومة  ا( مرت 350ـ  300ابملنطقة مبتوسط عمق  
وختصيص حمطة تنقية ومعاجلة مياه لكل موقع من املواقع املقرتحة حلفر هذه  ،النهر الصناعي

 ،د رئي  اللهجنة الدائمة للبنية التحتية ابجملل  البلدي مصراتةومث التنسيق مع السي ،اآلابر
علي جهان،  إمساعيل  ( آابر10لتنفيذ هذا املقرتح على مراحل تبدأ املرحلة األوىل بتنفيذ  
مقابلة شخصية  ،إدارة الوسطى مدير مكتب التشغيل والصيانة ابلشركة العامة للمياه/

 .( 1( والشكل  2كما هو موضح ابجلدول    (20/11/2018 بتاريخ
 ،ويف مقابلة مع السيد رئي  اللهجنة الدائمة للبنية التحتية ابجملل  البلدي مصراتة

وذلك بسبب  ،( آابر يف املرحلة األوىل6أو  5صرح أبن التنفيذ سيقتصر على حفر  
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ب املقرتح املرسل وسيتم التنفيذ حس ،ارتفاع أسعار و تكاليف احلفر والتهجهيز هلذه اآلابر
ومت  ،من إدارة التشغيل والصيانة ابملنطقة الوسطى ابلشركة العامة للمياه والصرف الصحي

واختيار الشركة املنفذة  ،خماطبة اهليئة العامة للمياه ابملنطقة الوسطى لتتوىل اإلشراف واملتابعة
 ( أايم من اتريخ10الل  ومن املتوقع أن يبدأ التنفيذ خ ،لعملية احلفر وفق املواصفات الفنية

علي أبوستة، رئي  اللهجنة الدائمة للبنية التحتية ابجملل  البلدي   الشخصيةاملقابلة 
 .م(9/12/2018مصراتة، مقابلة شخصية 

 .من شركة املياه ( مواقع اآلابر املقرتحة2جدول 
 عدد اآلابر اإلحداثيات                 املوقع املركز ت

 مشاال شرقا
 1 32 22 03. 37 55.60 10 15 خزان املاليطة شرق املدينة 1
 1 00.65 23 32 30.40 57 14 خزان سعدون غرب املدينة 2
 1 55.50 21 32 20.00 59 14 خزان الكرامة غرب املدينة 3
 1 01.99 23 32 40.63 06 15 خزان يدر القدمي وسط املدينة 4
 1 09.51 21 32 25.54 05 15 يوليو 9خزان  وسط املدينة 5
 1 56.12 23 32 44.72 04 15 خزان ابشاغا وسط املدينة 6
 1 36.38 21 32 35.72 04 15 مستشفى الطوارئ وسط املدينة 7
 1 16.90 22 32 08.27 03 15 خزان راس فريدغ وسط املدينة 8
 2 39.70 19 32 00.00 06 15 حمطة حتلية كرزاز طمينة 9

 10 اإلمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايل
 .م2018، شغيل والصيانة ابملنطقة الوسطىالشركة العامة للمياه والصرف الصحي، إدارة الت املصدر:

تثري االنتباه ابلرغم من ظاهرة حفر اآلابر من قبل املواطنني أصبح  عملية ن إ
احلاجة املاسة للماء اليت اضطرهتم الختاذ مثل هذه التدابري حيث تتم العملية يف العموم 
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بشكل عشوائي دون الرجوع جلهات االختصاص مما قد يرتتب عليه بعض اآلاثر السلبية 
ر إبشراف لكن اذا ما مت  عملية احلفمثال و  التلوثعلى املخزون اجلويف من املياه كظاهرة 

وكان تصميم البئر وفق دراسات علمية فسوف يساعد ذلك على أتمني  مؤسسات خمتصة
بئر ذي كفائة عالية وفرتة عمل طويلة دون مشاكل قد تعرتضه أثناء استغالله.  السالوي،  

 .(184، ص1986
كما تقوم الشركة من خالل مكتب خدماهتا، بتقدمي خدمة توصيل املياه إىل 

ين التصل إليهم املياه عرب الشبكة العامة للمياه، وذلك عن طريق سيارات نقل املواطنني الذ
ـ رغم أن هذه اخلدمة دون املستوى املطلوب؛ بسبب عدم   ةر مكعبامتأ (10  املياه ـ عبوة

( سيارة على مستوى بلدية مصراتة، 20كفاية عدد السيارات، حيث متتلك الشركة عدد  
يوليو، قصر أمحد، الغريان، 9تة مراكز لتوزيع املياه هي  ( عاطلة، موزعة على س4منها  

 ( سيارات لكل مركز توزيع، وتقدر الرحالت4ـ  2زاوية احملهجوب، اجلزيرة، طمينة( بواقع  
( رحالت، حيث تعترب مياه النهر الواصلة إىل مراكز التوزيع عرب 5اليومية لكل سيارة  

 .ذه السياراتالشبكة العامة للمياه، هي مصدر التزويد هل
 عبدالعزيز ارفيدة، رئي  قسم اخلدمات املساندة، مبكتب خدمات شركة املياه   

 .(22/11/2018 ةوالصرف الصحي ببلدية مصراتة، مقابلة شخصي
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 ببلدية مصراتة التوزيع املكاين لآلابر املقرتحة( 1شكل  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 .3،صم2018الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، إدارة التشغيل والصيانة ابملنطقة الوسطى،  املصدر:
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 :(2018ـ  2013للشبكة خالل الفرتة )أعمال اإلنشاء والصيانة  3. 3
الشبكة العامة للمياه يف بعض أجزائها متهالكة، توجد هبا انسدادات وتسرب،  د  تع

نتيهجة كثرة الكسور، وهذا يرجع يف معظمه إىل قدم إنشاء الشبكة العامة، حيث جتاوز 
ابلرغم من حماوالت الشركة  ،نتج عنه ارتفاع نسبة الفاقد من مياه الشبكة.( سنة30عمرها  

املستمرة يف تنفيذ الصياانت، وجتديد لبعض اخلطوط القدمية، كذلك تنفيذ خطوط جديدة 
م( مت تنفيذ عدد من خطوط 2013ملناطق سكنية مل تصل هلا الشبكة من قبل. فمنذ سنة  

( 12053من منطقة الدراسة بلغ  أطواهلا حوايل   ة الرئيسية والفرعية يف عدة نواح  الشبك
( مرت يف خطوط الشبكة الفرعية ترتاوح 39123يف خطوط الشبكة الرئيسية، وحوايل   ا  مرت 

( ملم يف الشبكات الفرعية، 110ـــ  32( ملم يف الشبكات الرئيسية و  160أقطارها  
، 2014 الشركة العامة للمياه والصرف الصحي،  من املواسري ذات نوع بويل ايثلني.

 (24ص
 :لطلبإدارة ا: 4.3

ومنطقة الدراسة  ،يف ظل املوارد املائية احملدودة اليت تشهدها الدولة الليبية عامة
سهم  عوامل أخرى يف تذبذب امدادات املياه عرب الشبكة األمر الذي يتطلب أ ،خاصة

وفق أولوايت حتكمها قواعد  ،إدارة فعالة وصارمة تتصرف يف حدود كميات املياه املتاحة
ب ت، الطلحي،  وهو ما يعرف إبدارة الطلب ،واضحة لتحقيق الطلب املتزايد على املياه

 (. ومنها:321،322ص
 سراف والتبذير عند بعض املستهلكني يف استعماالت املياه ملختلف وجود نسبة من اإل

ل عمليات الصيانة مهاإ  كذلك   ،كرش الشارع وري احلدائق وغسيل السيارات  ،األغراض
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الدورية لبعض املرافق الصحية ابملنازل واحملال اخلدمية وهنا يتطلب تفعيل مكاتب اجلباية 
 لرتشيد االستهالك.

  التسرابت  ةمواجهعداد فرق الصيانة على مستوى املنطقة ترتب عنه أتخر أاخنفاض
لفرتة تسبب يف ضياع كميات من  ة يف خطوط الشبكة العامة اليت تبقىاملتعدد

 املخصصات املائية.
   ترتيب أولوايت استهالك املياه عرب الشبكة بداية لالستخدام املنزيل واخلدمي مث

لألغراض اخلدمية األخرى، أو تبين استخدام األانبيب الثنائية ـ كما هو متبع يف بعض 
العذبة الستغالهلا يف األغراض األقطار العربية كدولة الكوي  ـ حيث أانبيب تنقل املياه 

املنزلية وأخرى ختصص للمياه غري العذبة  قليلة امللوحة( لألغراض اخلدمية 
 (.141،140،ص1996والصناعية خميمر، حهجازي، 

 :والتوصيات نتائج. ال4
 النتائج: 1. 4

 ميكن استخالص النتائج اآلتية:
اجلوفية ابملنطقة بشكل عام قبل توقف تزويد إمدادات املياه للشبكة من حقول اآلابر ـ 1

 .م(2012سنة  
 .للمسامهة يف إمدادات املياه من املمكن إعادة استغالل بعض آابر بعض احلقولـ  2
 . تعرض بعض اآلابر العاملة لعمليات هنب وسرقة مما أذى إىل توقفها عن تغذية الشبكة.3
املصدر الوحيد إلمدادات املياه ابلشبكة العامة للمياه  يه النهر الصناعيمياه  تعد  . 4

 احلضرية للمنطقة. 
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ـ تعرض منظومة النهر الصناعي لعمليات توقيف إلمدادات املياه ألكثر من مرة خالل 5
 (.2018ـ2013الفرتة  

 سهم يف فقدان كميات من املياه.أـ انتهاء العمر االفرتاضي جلزء من الشبكة العامة للمياه 6
اه يللشبكة العامة للم مداد احلايل ـ النهر الصناعي ـاإلال توجد بدائل واقعية ملصدر  ـ7

 احلضرية مبنطقة الدراسة.
 التوصيات:  2. 4
اه النهر يـ البدء يف تنفيذ حمطة معاجلة وحتلية مياه البحر كبديل اسرتاتيهجي عن م1

 الصناعي.
 مبحطات توزيع املياه املنتشرة ابملنطقة.ــ البدء يف تنفيذ مقرتح شركة املياه ثحفر آابر 2
 ـ العمل على صيانة بعض اآلابر القدمية ثحقول املياه ابملنطقة.3
ــ وضع خطط اسرتاتيهجية وتنفيذها مرحليا هتدف اىل جتديد مجيع مرافق الشبكة العامة 4

 للمياه ابملنطقة.
وتوفري قطع الغيار لصيانة العاطل  ،ـــ زايدة عدد سيارات نقل املياه لعدم كفاية املتاح منها5

 منها.
 :قائمة املراجع

 .دار اآلفاق اجلديدة :بريوت .حتلية مياه البحر .(1986 روي ، نبوبك

دراسة الوضع املائي يف منطقة  .)2007 (عمر حممد بي  املال، و سليم حممد بي  املال،
 .401-379 ،2، جملة الساتل، 2025ـ  2005مصراتة للفرتة 

الزاوية:  .البدائل املطروحة ملواجهة تناقص املياه اجلوفية .)2008( ، حسن حممداجلديدي
 .ار مشوع الثقافةد
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 املؤلف. .النهر الصناعي( 1986  جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي

 .منظومة احلساونة ـ سهل اجلفارة عن تقرير (.2018 جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي
 املؤلف.

الدار  :مصراتة .املياه اجلوفية بني النظرية والتطبيق .(1986  حممود سعيد السالوي،
 اجلماهريية للنشر والتوزيع واالعالن.

عن الوضع  غري منشور(تقرير (. 2014  املنطقة الوسطى الشركة العامة للمياه والصرف الصحي
 .2014 املائي والصرف الصحي ببلدية مصراتة لسنة

عن الوضع  غري منشور(تقرير (. 2018 ، املنطقة الوسطى للمياه والصرف الصحي الشركة العامة
 .2018 املائي والصرف الصحي ببلدية مصراتة لسنة

رسالة دكتوراه ـ  ، املوازنة املائية يف منطقة مصراتة ـ ليبيا(، 2015الصول، أبوبكر علي، 
 كلية اآلداب جامعة طنطا.(. غري منشورة 

إدارة املطبوعات والنشر، .2،طحىت ال منوت عطشا  ب ت (. عزوز،جاد هللا  الطلحي،
 .ماللهجنة الشعبية العامة للثقافة واالعال

مدير إدارة التشغيل والصيانة ابلشركة العامة للمياه ابملنطقة  (2018 ، عبدهللا رمضان، كالوشـال
 .30/8/2018اتريخ  إىل اجملل  البلدي،رسالة موجهة ، الوسطى

. مدى انسهجام املوارد املائية مع حهجم السكان مبنطقة مصراتة. (2007  احلسني سامل، بةيكع
 .359ـ-351، 2، جملة الساتل

سلسلة عامل  .أزمة املياه يف املنطقة العربية. (1996  ، خالد، سامر و حهجازيخميمر
 .209مايو، العدد املعرفة، اجملل  الوطين للثقافة والفنون واآلداب ، الكوي ، 

 .التخطيط أمانة(  . طرابل : وزارةاألطل  الوطين (1978  مصلحة املساحة
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