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 اإلهـــــداء.
مام المرسلين إلى األمي الذي علم المتعلمين  إلى منارة العلم والعالمين إلى سيد الخلق وا 

 إلى من قــال فـيه سبحانه وتعالى:) إنك لعلى خلق عظيم (
 محمد صلى اهلل علية وسلم( ..)أخر المرسلين سيدنا 

 إلى روح والدي رحمه اهلل .
اهدي ثمرة جهدي  وأنا أكاد أسمع دقات قلبه الحنون تتردد بين الغيوم فرحًا بهذه 

 اللحظة  .
لى أمي الينبوع الدافق والقلب الخافق التي أعطت دون مقابل ومنحت دون انتظار  وا 

 شكرا أطال اهلل عمرها .
 ي وأعانوني أخوتي وأخواتي .إلى الذين صبروا عل

 إلى أمسي وحاضري ومستقبلي ... إلى أغلى من في حياتي
 إلى من أجدهم دوما بجانبي ... إلى من مدوا لي يد العون

 إلى من شجعوني
 إلى زوجتي وأوالدي

 ث.ــــــاحـالب                                              
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 الشكر والتقدير

الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على سيدنا محمد سيد األولين واآلخرين، 
وعلى آله وصحبه ، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ، فله الحمد في األولى واآلخرة ، 

 وأمره...        وعلى إتمام رسالتي هذه ، وأدعو اهلل أن يسدد ُخطاي على نهجه 
بخالص الـشكر والتقديـر واالمتنـان إلى األستـاذ الفاضل ال يسعني إال أن أتـقدم 

الدكتور سعيد صفي الدين الطيب ، على ما قدمه من مالحظات وتوجيهات قيمة ، 
ولما زودني به من دفع معنوي وثقة ، وأقام جاهدًا على سير هذا البحث طوال فترة 

 دراستي جزاه اهلل كل خير وأثابه خير الثواب .
 

بالشكر والتقدير الي الدكتور محمد علي العرفي  والدكتور زهران عبداهلل كما اتقدم 
 الرواشدة على قبولهم مناقشة هذه الدراسة.

كما اتوجه بخالص شكري وتقديري للدكتور بشير محمـــد عبدالسالم ، لما وفره من 
 مساعدات ومصادر ومراجع غذت دراستي.

ارة العامة للدراسات العليا والتدريب كما اتوجه بخالص الشكر الي العاملين باإلد
بجامعة طبرق لما قدموه من آراء وتوجيهات حكيمة ساهمت في إظهار هذه الدراسة 

 بالشكل العلمي الالئق.
 

وأخيرًا أود أن أتوجه بخالص شكري وتقديري إلى أعضاء أسرتي الكريمة لما قدموه 
لى كل من مد لي يد العون من عوٍن كان لُه األثر الكبير في إخراج هذا البحث، وا  

 والمساعدة وكل من  أبدى لي رأيا أو نصيحة أو مشورة.
 ث.ــــــاحـالب                                                         
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 النمو الحضري وأثره على استهالك المياه بمدينة طبرق
 إعداد الطالب

 غيث إدريس راقي العبيدي
 إشراف الدكتور
 أ. د سعيد 

 صفي الدين الطيب
 الملخص

تعد المياه أهم الموارد التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على مختلف أوجه التنمية     
االقتصادية واالجتماعية والعمرانية في العالم لمالها من دور كبير في تطور وتقدم المجتمعات 
واستقرارها في أي مكان. ومن هنا تكمن أهمية هذه الدراسة التي تناولت االستهالك المائي في 

 مدينة طبرق.
 بارة عنوقد تركزت دراستنا حول ثالثة محاور أساسية ، حيث تناول المحور األول وهو ع

 دراسة مصادر المياه التي تزود المدينة وكفاءتها وفعالياتها في سد احتياجاتها.
وتطرق البحث إلى استهالك المياه والعوامل التي تؤثر على هذا االستهالك . لقد جمعت بياناتها 

والحديثة بالمسح الميداني لعينة عشوائية من سكان المدينة المتوزعين بين أحياء المدينة  القديمة 
،وقد أتضح من الدراسة أن معظم المياه المستخدمة هي مياه التحلية فضاًل عن خزن مياه األمطار 

 واالستفادة  منها في القطاع االستهالكي المنزلي.
أما المحور الثاني فقد تناول النمو العمراني الذي شهدته مدينة طبرق في الخمسين السنة الماضية 

 ياه النمو العمراني )المساحي والسكاني(.حيث لم تواكب موارد الم
وفي المحور الثالث تم تحليل العالقة بين تغير النمو السكاني وأنماط مساكن المدينة ومرافقها 

المختلفة مع متغير استهالك المدينة وتقدير االستهالك الفردي اليومي . لقد قدر االستهالك بحوالي 
م حيث 90.0/يوم ( لسنة  3م 35599المائية بحوالي ) لتر/فرد/يوم  وتم تقدير االحتياجات 73.

/ يوم منها من محطة التحلية، إال أن الكمية تنخفض بسبب فواقد المياه 3ألف م 39تغطى منها 
/ يوميًا 3ألف م 92وتهالك الشبكة والمقدرة بحوالي ربع الكمية وتصل إلى خزانات المياه الرئيسية 

المياه دون  المعايير المحلية والدولية المعتمدة. ويبلغ  وعليه تنخفض حصة الفرد من استهالك
 / يوم. ويزداد العجز المائي مع ثبات مصادر3ألف م 0.العجز المائي 

بتزايد نمو السكان واتساع أنشطتهم وتغير  9095/ يوم وذلك عام 3ألف م 30المياه ويصل إلى  
 االعتبار سة مائية متكاملة تأخذ فيرسم سيامعايير أنماط االستهالك المائي ، وعليه البد من 



 ن
 

إدارة الوضع المائي الحالي وتوقع الطلب عليه وحسب اإلمكانيات المتاحة والممكنة لموارد المياه 
ومصادرها المختلفة في المنطقة وسبل تطويرها والتحري عن مصادر أخرى لدعم الكميات المتوفرة 

 ي.بما يتوافق مع تزايد االحتياجات والطلب المستقبل
وعليه البد من البحث عن انسب الوسائل الكفيلة بزيادة القدرة اإلنتاجية لمصادر المياه المتاحة 
والتفكير في البحث عن المصادر البديلة لالستفادة من اإلمكانات الطبيعية المتوافرة في المنطقة 

 -ومنها:
غراض غير الشرب االستفادة من مصادر المياه الجوفية المتوفرة في منطقة الدراسة أل -.

عادة استغالل اآلبار التي أهملت وحفر آبار جديدة وخاصة وان  )الصناعة ،الزراعة ،الخدمات ( وا 
 م.30.منطقة الدراسة تحوى على مياه جوفية غزيرة وقريبة من سطح األرض وبعمق ال يتجاوز 

 االستفادة من مياه األمطار وجمعها في الوديان بإقامة سدود لتخزين المياه-9
االستفادة من مياه األمطار عبر شبكات الصرف الصحي وتوجيهها إلى محطة التنقية إلعادة  -3

 استخدام المياه ألغراض حضرية وزراعية غير الشرب.
مواصفات إدارية وهندسية، ومنع خفض فواقد المياه من شبكة التوزيع وتحسينها وتطويرها وفق  -2

. استخدام المياه في مجاالت غير حضرية وخاصة الزراعية
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 المقدمة 
تــأثرت حيــاة اإلنســـان وحضــارته منـــذ القــدم بالمــاء ومـــدى وفرتــه ، حيـــث نشــأت الحضـــارات  

القديمـــة فـــي المنـــاطق التـــي تتـــوفر بهـــا مصـــادر للميـــاه المالئمـــة للشـــرب والنقـــل والزراعـــة والمـــاء هـــو 

العنصر األساسي لقيـام أي مظهـر مـن مظـاهر الحيـاة ، وهـو أحـد أهـم عناصـر الثـروة الطبيعيـة فـي 

تكمــن أهميــة المــاء فيمــا يشــكله مــن قــوت وغــذاء يــومي ألفــراد المملكــة النباتيــة والحيوانيــة الكــون ، و 

عالوة على ذلك يشكل الماء ، مصدرًا مهمًا من مصادر الطاقة النظيفة التي يستخدمها اإلنسان في 

دارة المصانع .    توليد الكهرباء وا 

اء العـالم ، سـوف تـزداد الحاجـة ومما ال شك فيه أن النمـو السـكاني المسـتمر فـي جميـع أنحـ 

الماســـة للميـــاه الصـــالحة لالســـتخدامات المنزليـــة والحضـــرية والزراعيـــة . فـــي وقتنـــا الحـــالي أصـــبحت 

المياه نادرة الوجود نسبيًا ، وذلك ألتساع نطاق تلوث الكثير من مصادر المياه السطحية والجوفية ، 

 تقني ، الذي حدث في القرن العشرين . نتيجة لسوء استخدم التكنولوجيا الحديثة والتقدم ال

تعـــد مشـــكلة تلـــوث الميـــاه أو نقصـــها أحـــدى المعضـــالت الكبـــرى التـــي تواجـــه اإلنســـان فـــي  

المســـتوى  وارتفـــاعمـــع زيـــادة عـــدد الســـكان  االســـتهالكالســـنوات األخيـــرة خاصـــة بعـــد أن زادت نســـبة 

والزراعــي ، ومــع  الحضــاري ومــا صــاحبة مــن تطــور ســريع فــي جميــع المجــاالت وخاصــة الصــناعي

انتهاء القرن العشرين ودخول القرن الحادي والعشـرين تظـل مشـكلة الميـاه هـي الشـغل الشـاغل لعديـد 

 من دول العالم والتي تعاني من الفقر المائي . 

حيــث تعــاني العديــد مــن دول العــالم مــن نقــص كبيــر فــي المــاء خاصــة فــي المنــاطق الجافــة  

بيا ، وهذا النقص في المياه سواء الجوفية أو السطحية دفع اإلنسان وشبه الجافة ، والتي من بينها لي

التخفيـف مـن حـدة مشـكلة  للبحث عن مصادر بديلة لتعويض النقص في كميات المياه المتاحة ، أو
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لـى  لى معالجة المياه المستعملة وا  المياه ، فأتجه إلى إزالة ملوحة مياه البحر رغم ارتفاع تكاليفها ، وا 

 من مسافات بعيدة بتكلفة اقتصادية عالية  . نقل المياه 

تعـــد ليبيـــا مـــن الـــدول التـــي يغلـــب عليهـــا المنـــاخ الصـــحراوي الـــذي يتميـــز بشـــح الميـــاه وقلـــة  

 د المسطحات المائية والبحيرات . األمطار إلى جانب عدم وجو 

% مــن مســاحة الــبالد إلــى جعــل مشــكلة الميــاه 20وقــد أدة ســيادة المنــاخ الجــاف ألكثــر مــن  

حد المعضالت الكبرى التي تواجهها في السنوات األخيرة ، خاصة بعـد زيـادة عـدد السـكان والتوسـع أ

فــي تنفيــذ مشــروعات التنميــة االقتصــادية ، ممــا جعــل عــبء تغطيــة االحتياجــات المختلفــة مــن الميــاه 

 ز السكاني يكاد يقع بالكامل على ما يتوفر من المياه الجوفية خاصة في األقاليم الشمالية ذات الترك

 -منطقة الدراسة :
 

تقــع مدينــة طبــرق فــي الجــزء الشــمالي الشــرقي مــن ليبيــا متربعــة فــوق هضــبة البطنــان والتــي  

 متر فوق مستوى سطح البحر .  950 -50.يتراوح ارتفاعها بين 

وترجــع أهميتهــا إلــى وجــود مينائهــا المحمــي طبيعيــًا ، كمــا أنهــا تعتبــر المحطــة المهمــة علــى  

كيلـــو متـــرًا ، و تقـــع فـــي  320الطريـــق الســـاحلي الرئيســـي بـــين درنـــة والحـــدود المصـــرية أي مســـافة 

 منتصف هذه المسافة تقريبًا ، كما أنها بداية للطريق الممتد بين الساحل ومدينة أجدابيا . 

منطقــة الدراســة جغرافيــًا بــين منطقــة كــروم الخيــل غربــًا إلــى وســط المدينــة شــرقًا ومــن  وتمتــد 

البحــر شــمااًل إلــى النصــب التــذكاري لشــهداء معركــة النــاظورة فــي الجنــوب ، ويعتبــر جــزء كبيــر مــن 

                                               (..المدينة على شكل شبه جزيرة الشكل رقم)

، -22شـرقًا ودائـرة عـرض°93،=51، -97ًا فتقع منطقـة الدراسـة عنـد نقطـة تقـاطع خـط طـولأما فلكي

 درجات 1شمااًل ، ومن هذا التحديد يتضح أن المنطقة تقع شمال مدار السرطان بنحو ° 39، 5
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 ( موقع مدينة طبرق2شكل رقم )

 
 

 ـ المصر / إعداد الطالب استنادًا إلى : 
  90.0ـ المخطط األساسي لمدينة طبرق 

 ـ الخريطة السياسية لدولة ليبيا وزارة  التخطيط  والمرافق واإلسكان / طرابلس 
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ذا نظرنـــــا إلـــــى منطقـــــة الدراســـــة ذات المنـــــاخ شـــــبه الصـــــحراوي نجـــــدها تعـــــاني مـــــن نفـــــس   وا 

ات أو فــي الزيــادة اإلشــكاليات التــي تعــاني منهــا بقيــة الــبالد ســواء نقــص الميــاه الصــالحة لالســتخدام

المســـتمرة للطلـــب علـــى اســـتخدامات الميـــاه لـــذلك فـــإن هـــذه الدراســـة تســـلط الضـــوء علـــى جوانـــب هـــذه 

 المشكلة . 

 -:مشكلة الدراسة
 

تقع مدينـة طبـرق ضـمن إقلـيم البطنـان ، شـبه الجـاف ذو البيئـة الهشـة ، حيـث التربـة الفقيـرة  

المعـــدل الســـنوي لســـقوط األمطـــار للفتـــرة مـــن وانعـــدام الميـــاه الســـطحية ونـــدرة األمطـــار حيـــث وصـــل 

ملم بينما وصـل المتوسـط الشـهري لـدرجات الحـرارة خـالل نفـس الفتـرة 10.2.إلى  90.0 – 220.

 (. 1درجة مئوية)90.0إلى

كمــا ترتفـــع نســبة األمـــالح الذائبـــة فــي أغلـــب خزانــات الميـــاه الجوفيـــة الواقعــة ضـــمن منطقـــة  

ـــر صـــالحة  3252-290.الدراســـة حيـــث تراوحـــت مـــن )  ( مليجـــرام /لتـــر بدرجـــة تجعـــل الميـــاه غي

لالستخدام البشري ، وما يزيد من حدة مشكلة المياه فـي المدينـة ، الزيـادة السـريعة فـي سـكانها ، فقـد 

نسـمة فـي عـام 05،232.ليصـل إلـى حـوالي  252.نسمة في تعداد  5000ارتفع عدد سكانها من 

ب علـى الميـاه الصـالحة لالسـتخدامات الشخصـية ، هذه اإلحصائيات تشير إلى ارتفـاع الطلـ 9002

ن الزيـــادة الســـكانية قـــد صـــاحبها ارتفـــاع فـــي المســـتوى االقتصـــادي  والمنزليـــة والحضـــرية ، خاصـــة وا 

 والحضاري للسكان . 

ولــذلك فــإن مشــكلة هــذه الدراســة تكمــن فــي دراســة وتحليــل المشــاكل المترتبــة عــن الظــروف  

 تهالك المياه بالمدينة ومدي مالئمتها لحاجة المدينة. الطبيعية والبشرية التي تتحكم في اس
 

                                                           
1
محطةأرصادطبرق.2010–2002.المركزالوطنيلألرصادالجوي،بياناتالمناخللفترةمن
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 أسباب اختيار منطقة الدراسة :  
 . النمو السكاني والتوسع الحضري الذي شهدته منطقة الدراسة ومدي احتياجات هذا التطور للمياه .

ة . رغبــة الباحــث فــي دراســة موضــوع االســتهالك الحضــري للميــاه ، باعتبــاره مــن المواضــيع الهامــ9

 والتي لفتت انتباه الباحث . 

. تزايــد الســكان واســتمرار التطــور العمرانــي دون االكتــراث بتطبيــق المعــايير التخطيطيــة التــي تــنظم 3

مثــل هــذه النمــو ، ممــا ادى الــى تزايــد المشــاكل الحضــرية التــي تســببت فــي تبــاين معــدالت اســتهالك 

 المياه بين احياء المدينة . 

ن في ريت على المياه في منطقة الدراسة إلى جانب أن الطالب من المقيمي. قلة الدراسات التي أج2

 مدينة طبرق . 

 -أهمية الدراسة :
 يمكن التحدث عن أهمية الدراسة في النتائج المرجو تحقيقها في خدمة المجاالت التالية :  

 المجال العلمي :  -أ
ة علميـة ومـا قـد يترتـب عليهـا نظـرًا ألهميـة الموضـوع وحيويتـه فـإن هـذه الدراسـة تعـد مسـاهم 

 من دراسات مشابهة . 

 المجال االقتصادي :  -ب
صــــانعي القــــرارات  إرشــــادإبــــراز ومناقشــــة موضــــوع الميــــاه بجوانبــــه المتعــــددة قــــد يســــهم فــــي  

 واالستراتيجيات على جميع المستويات في اتخاذ القرارات المنطقية لحل مشكلة المياه .

 -أهداف الدراسة :
 . التعرف على اإلمكانيات المائية المتاحة في منطقة الدراسة . .

 . معرفة االستهالك الفعلي للمدينة من المياه لمختلف األغراض )المنزلية ، الحضرية ، الزراعية ( 9
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 . تحديد االحتياجات الفعلية من المياه وفق المعايير التخطيطية المحلية والعالمية . 3

 . تقدير االحتياجات المستقبلية للمياه في المدينة . 2

 . تقديم بعض المقترحات للمساهمة في حل مشكلة المياه . 5

 -الدراسـات السابقة :
 

فــي الحقيقــة إن الدراســات واألبحــاث التــي تناولــت المــوارد المائيــة علــى مســتوى العــالم عديــدة  

 ومتنوعة يصعب حصرها واإللمام بها .

هـذا الموضـوع مــن المواضـيع الهامـة التـي تناولهــا العديـد مـن البـاحثين والمهتمــين وذلـك ألن  

 بالبحث والدراسة عبر فترات مختلفة من الزمان ، ومن بين هذه الدراسات نذكر : 

، حـــول التوســـع الحضـــري ومشـــكلة 229.الدراســـة التـــي قـــام بهـــا أكـــرم حســـن الحـــالق عـــام  

ط الضــــوء علــــى بعــــض المتغيــــرات الحضــــرية التــــي يمكــــن اســــتهالك الميــــاه بمدينــــة بنغــــازي ، وتســــلي

اســتخدامها كمؤشــرات رئيســية فــي دراســة العالقــة بــين النمــو الحضــري وزيــادة اســتهالك الميــاه ، مــع 

إبراز أهم العوامل التي تؤثر في معـدالت االسـتهالك ، وكـذلك دراسـة أنمـاط االسـتهالك ، حيـث اكـد 

ين مسـتوي معيشـة االسـرة ومعـدل اسـتهالكها مـن الميـاه الحالق في دراسته ان هنـاك عالقـة وطيـدة بـ

الـي نـوع الســكن وتحسـن شـبكات الميــاه وعـدم وجـود ضـوابط لالســتهالك وكـل هـذه االمــور  باإلضـافة

وقد قام الحالق في هذه الدراسة بمقارنة معدالت الزيادة في نسب النمـو  المائيزادت من االستهالك 

الســكاني والعمرانــي والصــناعي بمعــدالت انتــاج الميــاه واتضــح لــه ان نســب التزايــد فــي كميــات الميــاه 

حيث اكد ان متوسط نسب الزيادة في كميات المياه  212.-222.المنتجة خالل الفترة بين عامي 

%سـنويا واوصـي الحــالق فـي دراســته بالبحـث عـن انســب الوسـائل لزيــادة 9.5.رة المنتجـة لـنفس الفتــ
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الكفــاءة االنتاجيــة لمصــادر الميــاه المتاحــة والعمــل علــي انشــاء الخزانــات العلويــة والحــد مــن اســتخدام 

  (.)لمياه من الشبكة العامة والبحث عن مصادر مائية جديدة مثل النهر الصناعي ا شفط مضخات 

قام قصودة  بدراسة اثر النمو السكاني علـي اسـتنزاف مـوارد الميـاه ببلديـة  222.عام  في          

واكـــد ان هـــذه   3م 12222913حـــوالي  220.طـــرابلس ، ووجـــد ان اســـتهالك الســـكان  فـــي عـــام 

% واكـــد قصـــودة فـــي دراســـته ان الميـــاه المســـتغلة فـــي  92.بمقـــدار  .23.الكميـــة زادت عـــن عـــام 

   (2)اذا قورنت بالمياه في المجال الزراعي في منطقة الدراسة  الشرب قليلة جدا السيما

المياه في الفتـرة  استنزافقام الغرابي بدراسة تحليلية للنمو السكاني لمنطقة يفرن واثره علي              

ووجـــد ان ســـكان المنطقـــة يعتمـــدون وبشـــكل اساســـي علـــي الميـــاه الجوفيـــة فـــي كـــل  275-9000.

راسته انه حدثت زيادة فـي كميـة انتـاج الميـاه خـالل الفتـرة االولـى والممتـدة بـين واكد في د  منشاطاته

 221.-217.بـين  نتيجة للزيادة السكانية في حين كانـت الفتـرة الثانيـة مـا 212. -275.عامي 

ب حينــا اخـر والحــظ ان العجــز فــي ذتميــزت باالنخفــاض التـدريجي حينــا وبــين االسـتقرار والتذبــ والتـي

سـنويا واوصـى بضـرورة االتجـاه الـي اسـتغالل  3م 322513-312222بـين  تراوح مامنطقة يفرن ي

مياه االمطار وجمعها في خزانات خراسانية ارضية واالهتمام بمياه العيون والينابيع وصـيانة شـبكات 

كما بـين الباحـث    (3)المياه الرئيسية والفرعية والبحث عن مصادر جديدة مثل مياه النهر الصناعي 

فـي دراسـته للعجـز المـائي وأثـاره فـي إقلـيم حـوض وادي درنـة ،   9000أنور فتح اهلل إسماعيل عـام 

حيث تهدف الدراسة إلى تحديد أوجه استهالك الميـاه فـي األغـراض المنزليـة ، والخدميـة ، والزراعيـة 

التكثيـــف فـــي اســـتغالل  ، والصـــناعية، ووجـــد ان توزيـــع الســـكان فـــي هـــذا االقلـــيم انعكـــاس الخـــتالف

الـي االنتاجيـة  باإلضـافةان مياه التحلية تقتصر علـي مدينـة درنـة فقـط  اً ضالمصادر المائية ووجد اي
                                                           

(1)
" ، دنيت  ي ، ا عةتن رت نةو،  ، كلاتن ا ،اق ، رست  النمو الحضري وأثره على استهالال  المات ه دمنةنتن دنيت  يأكرم حسن الحالق ، "  - 

 ، ) نس لن ع اسهار غار عنشونة ( .  1991الجيرافا  ، 

، ا عةتن الات  ، ، كلاتن الهرداتن ، رست  الجيرافات  ،  المات ه دبلنةتن اترادل  اثتر النمتو الستي ،ل علتل استهنوار عتوان،عحمن عبنهللا رصو،ة ،  2

 ،)نس لن ع اسهار غار عنشونة ( 1991-1991
 

(1)
 ، كلان ا ،اق ، رس  ا عةن الس دع عن ادرةل" ، النمو السي ،ل فل عنطقن ةارن واثره علل اسهالال  الما ه ،"  س ل  ادو الق س  اليرادل - 

 ، )نس لن ع اسهار غار عنشونة (. 1222الجيرافا  ، 
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العالية ألبار المنطقة واوضح ان تحول بعض المناطق الي مراكز عمرانية يزداد استهالك المياه في 

 لتوسع العمراني من جهة اخرى.أي منطقة من العالم وذلك بسبب زيادة عدد السكان من جهة وا

 200-300بين  وذكر الباحث ان احتياجات الفرد من المياه في المناطق الحضرية تتراوح ما      

امـــا بالنســـبة للوضـــع فـــي ليبيـــا فتصـــل احتياجـــات الفـــرد فـــي  العـــالميلتـــر /يـــوم هـــذه علـــى المســـتوى 

 لتر/ يوم  50.ى لتر/ يوم وفي المناطق الريفية تبلغ حوال 200المناطق الحضرية 

وتوصلت الدراسة إلى أن الوضع المائي في اإلقلـيم اتضـح أن إمكانياتـه المائيـة جيـدة أو أن عـدم      

استغالل مصادر المياه االستغالل األمثل أدى إلى وجـود فـروق بـين االحتياجـات المائيـة ، ومـا بـين 

 ،( (.))استهالكهم الفعلي للمياه

راسة النمو السكاني في مدينة الزاوية واثره على استهالك المياه واكدت قامت نوال ابو القمة بد      

ان المنطقة تفتقر الي امكانيات الموارد المائية ، وتدهور مياهها الجوفية وازديـاد نسـبة االمـالح فيهـا 

محطة لتحلية المياه في المنطقة بسبب ازدياد مشكلة نقص المياه مما يعني  بإنشاءفاقترحت الباحثة 

الخطر كان موجودا ويتفاقم باستمرار وبالذات في ظل النمو السكاني المرتفع الذي لم يكن خافيـا  ان

على احد والسيما في منطقة الدراسة كونها احد اهم مراكز االسـتقرار علـي طـول خـط السـاحل حيـث 

ممـا  9003-210.الـف نسـمة خـالل الفتـرة مـن  37.الـف نسـمة الـي  53تطور عدد السكان مـن 

عن الرقم المعتمـد  9003لتر لعام  75.ه االثر في تدني معدالت حصة الفرد من المياه الى كان ل

لتر/فرد/يــوم وعــن  920الــى  900مــن قبــل امانــة اللجنــة الشــعبية العامــة للمرافــق والــذي يتــراوح بــين 

كة فـي لتر/فرد/يوم ، كما بينت الباحثة ان كميـة الميـاه المسـتهل950المعدل العالمي والمقدر بحوالي 

% فـــي حـــين اســـتحوذت نظافـــة دورات الميـــاه واالســـتحمام 2.3تتجـــاوز  مجـــال الشـــرب قليلـــة جـــدا وال

                                                           
(1)

" ، دنيتت  ي ، ا عةتتن رتت نةو،  ، كلاتتن ا ،اق ، رستت  الةجتتو المتت أل وأثتتره فتتل عرلتتا  حتتو  وا،ي ،ن،تتنأ،تتون فتته، هللا عستتم عال ،"  -1 

 ، ) نس لن ع اسهار غار عنشونة ( .  1222الجيرافان ، 
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% ألمــور الطهــي ، فــي حــين اكــدت الباحثــة ان معظــم 7..9% مقابــل 12.7والغســيل علــى نســبة 

                (.)% نقصا في مياه المنازل 92.3االسر في منطقة الدراسة تعاني من 

، أن هنــــاك ارتفــــاع فــــي نســــب الملوثــــات  9002وجــــدت الباحثــــة ســــبب الطيــــرة ســــنة كــــذلك         

الكيميائيــة والجرثوميــة تفــوق الحــدود القياســية المســموح بهــا فــي ســهل بنغــازي ، كمــا بنيــت مصــادر 

تلوث المياه الجوفية التي تتمثل في الطرق الخاطئة في تصريف ميـاه الصـرف الصـحي فـي المنـازل 

نع ، والمرافــــق الخدميــــة ، ســــواء كانــــت فــــي اآلبــــار الســــوداء ، أو فــــي شــــبكات ، والمــــزارع ، والمصــــا

الصرف الصحي التالفة ، أو بالطفح السطحي للمياه ، وعلى سطح األرض وفي الشـقوق ، والفوالـق 

األرضية ، والظواهر الكاريستية ، وكذلك التلوث النـاتج مـن مواقـع الـتخلص مـن النفايـات بأنواعهـا ، 

 (9)زراعية ، والرعوية ، والصناعية المنزلية ، وال

قامــت الباحثــة الهــام عبــد عــودة بدراســة نمــو الســكان واثــره علــى اســتنزاف الميــاه فــي شــعبية         

المرقب وتطرقت الباحثة في دراستها الـى مشـكلة محدوديـة المـوارد المائيـة الصـالحة لالسـتخدام وعـن 

ين التنـــامي فـــي نمـــو الســـكان بمنطقـــة الدراســـة حيـــث بينـــت الباحثـــة ان هنـــاك وضـــعا غيـــر متـــوازن بـــ

الموارد المائية وزيادة النمو السكاني مع زيادة ملحوظة في النشاط الزراعي ونمو النشاط االقتصادي 

الثـــر فـــي زيـــادة الضـــغط علـــي المـــوارد المائيـــة ســـواء المطريـــة ام ميـــاه التحليـــة ا ، كـــل ذلـــك كـــان لـــه

 مياه العذبة ، كما الي هبوط حاد في منسوب المياه الجوفية وتداخل المياه المالحة على ال باإلضافة

                                                           
(1)

، كلان ا ،اق ،  ا عةن الس دع عن ادرةل" ، علل اسهالال  الما ه  هفل عنةنن الواوةن وأثر لالنمو السي ،، "  ،وال علل حسان ادولقمن – 

        ،) نس لن ع اسهار غار عنشونة (.  1221-1221رس  الجيرافا  ، 
(1)

، رس  الجيرافا  ، " ، دني  ي ا عةن ر نةو،  ، كلان ا ،اق  "  لوث الما ه الجوفان فل عنطقن دني  يسبب عبناليرة  الطارة ،  - 

 ،) نس لن ع اسهار غار عنشونة (. 1221
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/يـوم وعجـز سـنوي  3م 32929بينت الباحثة ان شعبية المرقب لها عجز مائي يـومي يقـدر بحـوالي 

   (.)/يوم  3م 3922510.يقدر بحوالي 

، وبــين  صــبراتةبدراســة النمــو الســكاني وأثــره علــى اســتهالك الميــاه بمنطقــة  ءضــو قــام عمــر خليفــة 

اجتماعيا واقتصادية كبيـرين خـالل العقـود االخيـرة نـتج عنـه شهدت تطورا  صبراتةالباحث ان منطقة 

اسـتخدام مكثـف للمـوارد الطبيعيـة فــي مقـدمتها المـوارد المائيـة حيــث زاد متوسـط الطلـب اليـومي للفــرد 

لتــر  900، وزاد الطلــب الــى  220.-210.لتــر للفتــرة مــن  20.لتــر الــى  90.الواحــد للمــاء مــن 

حيث ظهرت مؤثرات تدهور الوضـع المـائي كمـآ ونوعـا مـن سـنة  9000في اليوم الواحد حتى العام 

الى اخرى في اجزاء كثيرة مـن منطقـة الدراسـة فـي ظـل النمـو السـكاني المرتفـع ، الـذي لـم يعـد خافيـا 

نسـمة خـالل  73923نسـمة الـى  2259.على احد ، حيـث بينـت الدراسـة ان عـدد السـكان زاد مـن 

مكانية تنا 9009الى  222.الفترة من   22722و  90.3نسـمة لعـام  150.2مي اعدادهم الى وا 

، مما كان له االثر المباشر في تدني معدالت حصة الفرد الواحـد مـن الميـاه الـى  9093نسمة عام 

لتر/فــرد /يــوم  وعــن  900عــن الــرقم المعتمــد فــي ليبيــا والــذي يبلــغ  9003لتر/فرد/يــوم عــام  02.

وبـين الباحـث ان هنـاك عجـز مـائي بالمنطقـة يصـل  لتـر/ فـرد/ يـوم 950المعدل العالمي المقدر ب 

مقارنــــة  3م 0793.مقارنــــة بمعــــدل االســــتهالك المحلــــي فــــي ليبيــــا وحــــوالى  3م 7051الــــى حــــوالى 

 . (9)بمعدالت االستهالك العالمي

دراسته لتحديد كمية وجودة مياه الشـرب  9001خصص الباحث موسى سالم أبو النجا عام  

بشـعبية درنــة ، وتهــدف الدراســة إلـى تقيــيم الوضــع المــائي بمنطقــة الدراسـة مــن حيــث الكميــة والجــودة 

ومعرفة هل هناك عجز في الميـاه فـي المدينـة ، ومـا هـي أسـباب العجـز ، أمـا مـن حيـث الكميـة فقـد 
                                                           

(1)
، كلاتن ا ،اق ، رست  الجيرافات   ا عةتن المررتب" ،  ،مو السي ن واثره على اسهنوار الما ه دشةبان المررب، "  الال م عبن عبو،ة عحمن -1 

 ،) نس لن ع اسهار غار عنشونة (.  1225، 

 
(1)

ر ، ،ناسن فل  1221-1991 ،ل وأثره على اسهالال  الما ه دمنطقن صبرا ن خالل الاهرة عن النمو السيعمر خلاان ضوء ،  -1 

 ،)نس لن ع اسهار غار عنشونة (  1229 -1225، ا عةن الس دع عن ادرةل، كلان ا ،اق  ، رس  الجيرافا  ، الما ه  ايرافا 
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باحــث إلــى دراســة مصــادر الميــاه بمنطقــة الدراســة ، وقــد اتضــح أن هنــاك عجــز فــي ميــزان تطــرق ال

لى قدم   المياه في مدينة درنة ، ويرجع سبب العجز إلى ضعف اإلمدادات المائية وا 

 شبكة المياه العامة ، أما من حيث الجودة فقد اتضح من خالل االختبارات الجرثومية للمياه وجود 
 (.) اطق التي تتغذي من العيون المائيالعينات بمنطقة الدراسة ، وباألخص المنبكتيريا في جميع 

 
تلـوث الميـاه الجوفيـة بحـوض المـرج ،  9002،  كما درست الباحثـة ، هـدى حسـن البرغثـي ، عـام  

تهــدف هــذه الدراســة للكشــف عــن التلــوث المــائي ودرجاتــه وتأثيراتــه علــى األنظمــة البيئيــة والطبيعيــة 

لتعرف علـى مصـادر تلـوث الميـاه الجوفيـة فـي منطقـة الدراسـة ، وتوصـلت إلـى أن معظـم والبشرية وا

الميــاه الجوفيــة فــي منطقــة الدراســة تحتــوي علــى عناصــر كيميائيــة خطيــرة ظهــر ارتفاعهــا فــي جميــع 

العينــات المدروســة وتجــاوزت الحــد القياســي المســموح بــه لميــاه الشــرب كــذلك أوضــحت الدراســة بــأن 

 . (9)دمة دورًا في ارتفاع نسبة التلوث في مياه المنطقةلألسمدة المستخ

واثره على استغالل الموارد المائيـة فـي  السكانيدرس الباحث منصور موسى منصور النمو         

منطقــة القبــة حيــث تنــاول الباحــث احــد اهــم المشــكالت المعاصــرة مــن وجهــة نظــر جغرافيــة اال وهــي 

ن في مدينة القبة كما تناول دراسة المـوارد المائيـة بالمنطقـة بمـا مشكلة نقص المياه بتزايد عدد السكا

بـــين مـــن خاللهـــا ان االمطـــار تعرضـــت لتذبـــذب كبيـــر فـــي  والتـــيفيهـــا االمطـــار والميـــاه الجوفيـــة ، 

التساقط وادى الى ظهور فترات جفاف لها اثـر علـى الميـاه الجوفيـة ، امـا مـن جانـب االمـداد المـائي 

تجة من العيون اكثر من االبار الجوفية ، كما بين ان هناك وجود عجز كبير فقد بين ان المياه المن

 بحـواليفي المياه مقارنة بعدد السكان ، حيث قدر الباحث كمية االحتياج اليومي مـن الميـاه للمدينـة 

/ يــوم  3م 9323 بحــوالي/ يــوم فــي حــين قــدر حجــم الميــاه المنتجــة فــي منطقــة الدراســة  3م 2711

                                                           
(1)

ن ،ن،ن " ، دني  ي، أك ،ةمان النناس ت الةلا  ، علوم وهننسن البائن ، عوسى س ل  أدو النج  ، "  حنةن كمان واو،ة عا ه الشرق دشةبا - 

 ) نس لن ع اسهار غار عنشونة 1220
(1)

، ) نس لن ع اسهار غار  1229هني حسن البرغثل  لوث الما ه الجوفان، دني  ي ا عةن ر نةو،  ، كلان ا ،اق رس  الجيرافا  ، - 

 عنشونة(.
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/ يــوم  وتنــاول  3م 9322 بحــواليالعجــز فــي كميــة الميــاه المخصصــة للمدينــة تقــدر وبــين ان نســبة 

تم فيها التعرف على اكثـر االمـاكن معانـاة مـن نقـص  والتيدراسته استهالك المياه داخل المدينة  في

ـــر مـــن  ـــاه ، وكـــان النصـــيب االكب ـــر االنشـــطة االقتصـــادية اســـتهالكا للمي ـــة اكث الميـــاه ، وايضـــا معرف

االســـتهالك الصـــناعي  يـــأتي%(  وفـــى المرتبـــة الثانيـــة ..52للمنشـــآت الخدميـــة بنســـبة )االســـتهالك 

%( مــن جملــة االســتهالك وذلــك راجــع الــى قلــة االنشــطة االقتصــادية فــي 37.1والــذي قــدر بنحــو )

 .(.) المدينة

ومن ضمن الدراسات نذكر دراسة زهران الرواشدة ، حول وضـع  االسـتهالك المـائي المنزلـي وادارتـه 

جامعــة  نالليبيــيعشــر لجمعيــة الجغــرافيين  الحــاديحاضــرًا ومســتقباًل فــي مدينــة البيضــاء ، الملتقــى 

  9007البيضاء . رعمر المختا

% مــن اجمــالي 23جوفيــة تمــد بنحــو حيــث بينــت الدراســة بــان مصــادر الميــاه المنتجــة مــن االبــار ال

بئـر ولكـن العامـل  300كميات المياه التي يزود المدينة واتضح بأن مجموعة االبار في المدينة بلغ 

% وبالتـالي فـأن االسـتهالك المنزلـي 7اما مصدر عين الدبوسـية فلـم يسـاهم اال بنسـبة  بئرا 12منها 

ولكافــة االســتعماالت فــي المدينــة لــذا  مــائيال% مــن اجمــالي التزويــد 15فــي هكــذا مدينــة يقــدر بنحــو 

متـر مكعـب / يـوم وعليـه  5020.فأن صافي ما يصل الي القطاع المنزلي من المياه ينخفض الـي 

ل / فــرد / يــوم  35.5.ل / فــرد مــن اجمــالي الميــاه المنتجــة إلــى  992فحصــة الفــرد تــنخفض مــن 

واذا قـدر حســب معيــار االســتهالك  للمســكن فعــالوبعـد احتســاب الصــافي مـن كميــات الميــاه الواصـلة 

 2.700.ل/ فرد / يوم فأن الطلب علي المياه في هذا القطاع يصل الي  50.خالل فصل الشتاء 

/ يــوم أي ان العجــز يبلــغ اكثــر مــن   3م 2.0.الــف متــر مكعــب /يــوم وبالتــالي فــان العجــز يبلــغ 

ل/ فـرد  900يف الحـار نصف مليون متر مكعب اما عند تقدير االستهالك الفردي وفق فصل الص

                                                           
(1)

 النمو السي ،ل واثره على اسهيالل الموان، الم أان فل عنطقن القبن د لجبل االخضر ، ،ناسن ايرافان ،عنصون عوسى عحمن عوسى ،  - 

 ،)نس لن ع اسهار غار عنشونة ( 1229اك ،ةمان النناس ت الةلا  ، دني  ي ، كلان ا ،اق، رس  الجيرافا  ، 
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 3م7207/ يوم وبالتالي يرتفع العجز المائي الي  3م 99922/ يوم فالطلب يرتفع في المدينة الي 

 . (.)/يوم

قام صبري فارس الهيتي بدراسة الموارد المائية في منطقة الجبل االخضر استثمارها وسبل تنميتها ، 

  9007جامعة عمر المختار البيضاء  الملتقى الحادي عشر لجمعية الجغرافيين الليبيين ،

مليـون متـر مكعـب ويبلـغ اعلـى  10حيث  تقـدر كميـة االمطـار فـي منطقـة الجبـل االخضـر بحـوالي 

ملــم فــي منطقــة ســهل بنغــازي  200-350بــين  ملــم ســنويًا ثــم تتــراوح مــا200معــدل لهــا فــي شــحات 

بـين درنـة  شـمالي الممتـد مـاملم عند المنحدر ال 300-950بين  والمنحدرات الجنوبية لتصل الي ما

/ سـاعة اضـافة الـي عـدد  3م 2272يصل مجموع انتاجهـا  بئرا 910الي توكرة ويوجد في المنطقة 

وعين الدبوسية وتبلغ كمية المياه  السقيمن العيون الكبيرة واهمها عين مارة وبومنصور وعين وادي 

 (9)مليون متر مكعب  50دة مليون متر مكعب / سنة والغير المتجد 900المتاحة في المنطقة 

تركزت دراسة شكر علـى خليـل علـى مصـادر تجهيـز الميـاه وحصـة الفـرد منهـا فـي مـدن مختـارة مـن 

هــرت الدراســة تنــوع مصــادر الميــاه ظالجبــل االخضــر وهــي سوســة ، وطلميثــة ، وســلنطة ، ومســة وا

العتمـاد علـى ميـاه العيـون )مياه العيون وتحلية مياه البحر والمياه الجوفيـة ( ففـي مدينـة سوسـه يـتم ا

وسلنطة كليًا على مياه االبار ،  ةطلميث%( بينما تعتمد مدينة 10%( وعلى مياه االبار )90بنسبة )

لتـر / يـوم وهـى تـأتى فـي المقدمـة  900وبينت الدراسة ان حصـة الفـرد مـن الميـاه فـي مدينـة سوسـه 

وسـلنطة  ةطلميثـالحصة فـي مـدينتي لتر / فرد بينما بلغت  02.من حيث الكمية وتليها مدينة مسه 

 (3). التوالي( ل /يوم على 25، 27)

 
                                                           

(1)
الملهقتتى الحتت ،ي عشتتر لجمةاتتن ،   هتتران الرواةتتنة  ، وضتتع االستتهالال  المتت أل المنولتتل وا،ان تتب ح ضتتراي وعستتهقبالي فتتل عنةنتتن البضتت ء - 

 . 1222الجيرافاان اللاباان ، ا عةن عمر المخه ن ، الباض ء، 
(1)

عشر لجمةان الجيرافاان  الح ،ينماهال  ، الملهقى صبري ف نس الالاهى ، الموان، الم أان فل عنطقن الجبل االخضر ،اسهثم نه  وسبل   - 

 . 1222اللاباان ، ا عةن عمر المخه ن ، الباض ء، 
(1)

عشر لجمةان الجيرافاان  الح ،يةير على خلال ، الهب ةن المي ،ل لحصن الار، عن الما ه فل عنن عخه نة عن الجبل االخضر ،الملهقى  - 

 . 1222ء، اللاباان ، ا عةن عمر المخه ن ، الباض 
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 -: تساؤالت الدراسة
 . ما هي أهم المصادر المائية بمنطقة الدراسـة ؟ .

 . ما مدى العالقة  بين زيادة استهالك المياه و زيادة سكان المدينة ؟ 9

. ما مدى العالقة بين النمو الحضري وتنوع استخدامات األرض والفعاليات الحضرية بين الحاجـة 3

 إلى المياه لالستهالك الحضري ؟ 

. مــا هــي االســتراتيجيات التــي لجــأت إليهــا ليبيــا بصــفة عامــة ومنطقــة الدراســة بصــفة خاصــة فــي 2

 مجال المياه ؟    

 -منهجية الدراسة :
 لبيانات : أواًل : أسلوب جمع ا

 . الطريقة المكتبية : واشتملت على :2
ـــة ، والبحـــوث ، والمقـــاالت ، ومعظـــم هـــذه المصـــادر إمـــا  -أ ـــدوريات ، والرســـائل العلمي الكتـــب ، وال

 دراسات عامة ، أو دراسات أجريت على مناطق أخرى تناولت موضوع المياه . 

 التعدادات العامة للسكان واإلحصائيات الرسمية .  -ب

 الخرائط الهيدرولوجية ، والطوبوغرافية ، والجيولوجية ، والمناخية .  -ج

 . الطريقة الميدانية : 1
 

 جمع البيانات الميدانية لهذه الدراسة من خالل اآلتي :
ــــنقص فــــي المعلومــــات الخاصــــة بطــــرق وأســــباب انتشــــار  -أ ــــه تعــــويض ال االســــتبيان : والهــــدف من

 واستفحال مشكلة الدراسة . 

 ع استمارات االستبيان على مجتمع الدراسة )أرباب األسر ، والمؤسسات العامة والخاصة (  توزي -ب

 إجراء مقابالت شخصية مع المسئولين والمختصين في مجال المياه .  -ج
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 ثانيًا : المناهج المستخدمة 

حقيقهـا ، ان طبيعة البحث العلمي ونوع البيانات التي يعتمد عليها واالهداف التي يضـعها ويسـعى لت

هي التي تقف وراء اختيار المنهج او المناهج العلمية التي يتم اتباعها في الدراسة سعيا وراء تحقيق 

االهداف المرجوة وبناء على نوع البيانات التي سيتم معالجتها في هذه الدراسة فقد تم االعتماد علـى 

لدراسـة بعـض مظـاهر البيئـة  مجموعة من المناهج العلمية منها المنهج الوصفي وذلك عند التعـرض

الطبيعية ، ومصادر المياه في المدينة باإلضافة إلى استخدام المنهج التاريخي الذي يظهر التغيرات 

التــي طــرأت علــى الظــواهر وتغيرهــا عبــر الــزمن مــن زيــادة الســكان وتوســع رقعــة العمــران فــي مدينــة 

 طبرق وما نتج عنهما من مشكالت سكانية وعمرانية وحضارية .

 ثالثا: تحليل بيانات 

تعد عملية تحليل البيانات من أهم العمليات المتبعة في تنفيذ البحوث والدراسات المختلفـة وذلـك بمـا 

تقوم به من إيضاح للعالقات المتباينة بين المتغيرات المتعددة معتمدة في ذلك علـى أسـاليب مختلفـة 

البحـث ، وفـي هـذه الدراسـة تـم االعتمـاد , وذلك حسـب مـا يتفـق مـع نـوع البيانـات المتعلقـة بموضـوع 

االســتبيان و تحويــل المعلومــات التــي تــم جمعهــا إلــى بيانــات رقميــة متمثلــة فــي النســب  اســتمارةعلــى 

المئوية , ومن ثم وضـعها فـي جـداول لتسـهيل التعامـل معهـا واسـتخدامها فـي تفسـير بعـض الظـواهر 

 باإلضافة إلى المتوسطات والرسومات البيانية.
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 الفصـــــــــــــل األول 
 

 المقومات الطبيعية لمنطقة الدراسة
 

 أواًل : الموقع

 ثانيًا : الموضع 

 ثالثًا : جيموفولوجية منطقة الدراسة

 رابعًا: السطح والتضاريس

 خامسًا: المناخ

 سادسًا: التربة
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 المقدمة  :
تتكون المدينة وتتشـكل وتقـوى وتتوسـع، وهـي خـالل هـذه التغيـرات تسـجل سـير األحـداث علـى       

ـــى مـــا حـــدث بهـــا مـــن تبـــدالت  جـــدران مبانيهـــا وفـــي منعطفـــات طرقهـــا وشـــوارعها لتكـــون شـــواهد عل

وان نمـــو  (.)وتطـــورات ،ت وتنمـــو المدينـــة وتتطـــور مـــن خـــالل بعـــدين أساســـيين همـــا الزمـــان والمكـــانت

عتهـا الجغرافيـة نتاجـا لنموهـا وتطورهـا خـالل أجيـال متعاقبـة مـن البنـاء والتشـييد ، وتمـارس واتساع رق

المدينـــة نشـــاطاتها وفعالياتهـــا فـــي إطـــار خطتهـــا المكانيـــة التـــي نمـــت وتطـــورت  مـــع الـــزمن فـــي ظـــل 

هـذا إمكانياتها الطبيعية والبشرية  وبما أن التخطيط هو تفاعل بين اإلنسان والبيئة المحيطة بـه فـأن 

التفاعل يشمل كل ما يحتاجه اإلنسان ، وكل ما يستغله من بيئته المحيطة به ، وحتى تكون عمليـة 

التخطــيط مبنيــة علــى أســس ســليمة فأنــه مــن الضــروري دراســة الخصــائص الطبيعيــة للمنطقــة المــراد 

د دراستها وذلك لمـا لهـا مـن أهميـة فـي أعطـاء صـورة واضـحة للمخططـين عـن تلـك المنطقـة  لـذا البـ

 من الوقوف على هذه المعطيات  للتعرف على سر قوة المدينة وذلك من خالل أبواب هذا الفصل.

 الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة:  -2
ُيعــدا الموقــع مــن أكثــر العوامــل الجغرافيــة أهميــة وخطــورة ، إذ تعلــق عليــه أهميــة كبيــرة بالنســبة       

تنمـو وتزدهـر عمرانيـًا وسـكانيًا واقتصـاديًا نتيجـة وقوعهـا  لنشأة المدينـة وتطورهـا ، فالمدينـة يمكـن أن  

فــي موقــع خــاص ومتميــز ت ويمكــن أن  تتضــاءل وتفنــى مــدن كانــت قائمــة ومزدهــرة فــي وقــت مضــى 

 .(9)لتضاؤل أهمية موقعها ت

 

                                                           
 .19، عنشونات ا عةن عمر المخه ن ، الباض ء ، ،ص، الهخطاط الحضري عنخل ع م( ، 1221) ، ةن الة دنةن علل صار  -1

، عطبةتن ناوي وةترك ه للنع ةتتن   خطتاط المنةنتتن الةرداتن دتان ااات ن النلتري والوارتتع و المستهقبل(  1995 )  فهحتل عحمتن عصتالحل . -1

 . 15، ص  وااعالن ، الق هرة ، 
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 موقع المدينة يعرف من قبل جغرافيِّ المدن بأنَّه المساحة التي تحتلها المدينـة ومنـاطق نفوذهـا       

، والتـــي تمتـــد إلـــى خـــارج حـــدودها إلـــى مســـافات جغرافيـــة مختلفـــة  حســـب قـــوة المدينـــة االقتصـــادية 

، وحيث أنَّ لكل مدينة عالقات وظيفية متبادلة تربطها اقتصاديًا واجتماعيـًا  (.)واالجتماعية واإلدارية

دارياً  غرافـي علـى ، وتتوقـف أهميـة المدينـة ومقـدار نفوذهـا الج (9)بالمنطقة المجـاورة لهـا  وا 

، يــرى  (3)الطبيعيــة البشــرية المتاحــة لموقعهــا، والتــي بــدورها تعكــس علــى تركيــب المدينــةاإلمكانــات 

، يمكن تحديدها والتعـرف عليهـا بمظهـر  الالند سكيبالجغرافيون أنَّ المدينة حقيقة مادية مرئية من 

 .Urban Profile(2)يز مبانيها وكتلتها وطبيعة شوارعها ومؤسساتها وكذلك تفردها بخط سماء مم

فقد كان للموقع الجغرافي لمدينة طبرق أثر بالغ في نشأة المدينة وتطورها وازدهارها ، ويشـمل       

 . (5)الموقع الجغرافي نوعين هما : الموقع الفلكي والموقع النسبي

 الموقع الفلكي  : -أ 
يحدد الموقع الفلكي بشبكة خطوط الطول ودوائر العرض ، فبذلك  تقع مدينة طبرق فلكيًا           

( شـمااًل  ، 39o  - =5 - -22( شرقًا ، وعلى دائـرة عـرض )  92o -=51_-97على خط طول ) 

 مما جعل المدينة تقع ضمن مناخ شبه صحراوي ، حار جاف صيفا ودفئ ممطر شتاء  .

  

                                                           
(1)

 . 122 –، عطبةن أسةن ، دينا،   ، ص  ايرافان المنن(، 1922ن ،)عبن الر اق عب س حسان 
(1)

اسهخناع ت األن  دان النلرةن والهطباق ، عنشونات ا عةن  (، 1901)عحمن أ هر السم   ، وه ة  الجن دل ، وصالح الجن دل ، 

 . 19الموصل ، الموصل ، ص 
(1)

طبوع ت ، اليوةت ، اال ج ه ت المة صرة فل النناس ت الحضرةن ، وك لن الم(،1902)عبن االلب أدو عا ش ، عسح ق ةةقوق رطب ،  

 . 55  -11ص ص  
(1)

المنةنن الهةرةف والماالوم،والخص أص :،ناسن الهجمة ت الحضرةن فل سونةن ، ا عةن ،عشق ،كلان (، 1222)هبن ف نوق القب ،ل ،  

 . 1، ص – 1 -9لمةم نةن ، رس  الهخطاط الةمرا،ل والبائن ، الالننسن ا
(5)

 . 10،  ايرافان المنن ، الطبةن األولى ، ،ان واأل للطب عن  والنشر ، ص ( 1225)ك ةن عثم ن أدو صبحن ، 
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 النسبي :الموقع  -ب 
أن للموقـــع النســـبي أهميـــة كبيـــرة الســـيما فـــي جغرافيـــة المـــدن ، حيـــث يمثـــل الموقـــع النســـبي          

 (.)للمدينــة الحيــاة أو المــوت ، ويقصــد بــه موقــع المدينــة بالنســبة للمنــاطق المتجــاورة أو المحيطــة بهــا

حافـة األولـى لهضـبة ويحد مدينة طبرق جغرافيـا  مـن جهـة الشـمال البحـر المتوسـط ، ومـن الجنـوب ال

جهــة الغــرب نهايــة المخطــط العــام للمدينــة عنــد وادي إطبيــرق وبدايــة منطقــة كــروم  البطنــان ، ومــن

بـالقرب مـن وادي السـهل ، إلـى خلـيج طبـرق حتـى رأس شـبه الجزيـرة مـن جهـة الشـرق ، وهـي الخيل 

في جهة الغرب  كم 20.آخر محطة على الطريق الساحلي بين مدينة درنة التي تبعد عنها بحوالي 

كــم فــي  20. شــرقًا ، والتــي تبعــد عنهــا بحــوالي    95، والحــدود المصــرية الواقعــة علــى خــط  طــول 

بـين الـدولتين ،  جهة الشرق والتي تربط معها بطريق ساحلي ، وهـو الممـر البـري الوحيـد الـذي يـربط

 970مدينة البيضاء الطريق مدينة طبرق بباقي انحاء البالد في الغرب ، فهي تبعد عن  ويربط هذا

كــم ، وعــن العاصــمة  270كــم فــي جهــة الغــرب وعــن بنغــازي ثــاني اكبــر مركــز حضــري فــي الــبالد 

كم تقريبا ، وهي ايضا في جهة الغرب ، كما ترتبط طبرق بطريق صحراوي بمدينـة  270.طرابلس 

ق وُتعــدا كــم تقريبــا فــي جهــة الجنــوب الغربــي لمدينــة طبــر 315اجــدابيا ايضــا وتفصــلهما مســافة تبلــغ 

مدينــة طبــرق مــن المــدن الليبيــة العربيــة ذات األهميــة اإلســتراتيجية منــذ فجــر التــاريخ الســيما كحلقــة 

 وصل بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب

ـــــي والرومـــــاني ، ومـــــرورًا بالعصـــــر البيزنطـــــي  واإلســـــالمي ، وانتهـــــاء  ـــــداء مـــــن العصـــــر اإلغريق ابت

 الحاضر.  بالعثمانيين واإليطاليين الى الوقت

 

 


                                                           
(1)

 122، ص   ايرافان المنن ، الق هرة ، عل  اليه ق (،1922 )ام ل حمنان ، 
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 الموضع : -1
،  (.)يعكـس شخصـية المدينـة  ألنـه يهتم الجغرافيون والمخططون بموضع المدينـة بشـكل كبيـر،     

وهو عبارة عن رقعة األرض الصغيرة التي تقوم عليها المدينة مباشرة بعكس الموقع الذي يشـير إلـى 

ــــةرقعــــة األرض الواســــعة المحيطــــة بالمدينــــة، وتربطهــــا عالقــــات  ، تنمــــو   (9)مكانيــــة ووظيفيــــة متباين

المديـنة وتزدهر حول نواة أو أكـثر، وتتـحرك من خاللها ضمن موقـعها العام لتـستقـر فـي ما بعـد فـي 

نَّ المواضع ال تبقى   ،، والذي على ضوئه يتم تصنيف المدن إلى أنواع مختلفة(3)موضعها الحالي وا 

ة األولى ، بل تتغير مواضع المدينة عبر تطورها التاريخي ثابتة في صورتها األولى عند نشأة المدين

، ويعرف هذا التغيـر بهجـرة المواضـع، وأنَّ لكـل مدينـة أو قريـة خصـائص موضـعية تـؤثر فـي نموهـا 

نَّ هذه الخصائص تتصـف بأنَّهـا شـديدة  وتوسعها باتجاهات مختلفة ، وبالتالي تحدد شكلها العام ، وا 

و أنَّ المدينــة تنمــو وتزدهــر حــول نــواة أو اثنتــين أو .  (2)مدينــة أخــرى، فهــي ال تتكــرر عــادة فــي أي 

. وأنَّ خصـــائص  (5)وتتحـــرك مـــن خاللهـــا ضـــمن موقعهـــا العـــام لتســـتقر فـــي موضـــعها الحـــالي أكثــر،

موضعية مدينة طبرق خاصة حيث حددت شكلها وأنماط استعماالت األرض فيها،وبالتالي أثرت في 

على الصفات الطبيعية للمنطقة التـي تقـوم عليهـا المدينـة  شـكل رقـم  نموها واتجاهات توسعها ، تدل

(9 .) 

 

 

 
                                                           

(1)
رافان الحضرةن ،  رامن عحمن السان غ لب ، الجوء الث ،ل ، الالائن المصرةن لليه ق ، الق هرة  ، ص الجي (،1925)ارفت  الون ، 

112. 
(1)

 .115 -129ام ل حمنان، عصنن س دق ، ص ص  
(1)

، األن  دان النلرةن والهطباق، عنشونات ا عةن الموصل  تاسهخناع  (،1905)  ه ة  الجن دل ، صالح الجن دل ،عحمن أ هر السم  

 19الةراق ،   ص 
(1)

 .  119 -190،ناس ت فل ايرافا  المنن ، ،ان الثق فن للنشر والهو ةع ،الق هرة ، ص ص (،  1991 )أحمن علل عسم عال ، 
(5)

 .  19 – 19عحمن أ هر السم    ، ه ة  الجن دل ، صالح الجن دل ،عصنن س دق،  ص ص  
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بحـر  -بدأ التطور الجيوموروفولجي للمنطقة عندما كانت تغمرها مياه البحر المتوسط القديم        

حتــى أواســط  ذلــك العصــر ، ثــم بــدأت حركــة الرفــع وظهــور اليــابس ، وانحســر البحــر نحــو  -تيــثس

عصر البليوسيني ، إال أن منسوب البحر قد عانى سلسلة من الذبذبات الرأسية أثناء الشمال خالل ال

، ذلك خالل عصر البالستوسين نتيجة الظروف المناخية التي سادت المنطقة خالل  (.)الزمن الرابع

 .تلك الفترة 

  

                                                           
(1)

أدح ث فل امونفولواان األناضل ا للابان، الجوء الث ،ل، الطبةن األولى ،عنشونات ا عةن دني  ي ( ،  1925)او،ة حسنان او،ة ،  

 10 -15،دني  ي ،  ص ص 
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 التركيب  الجيولوجي : - 3
 

بــل هــي جــزءإل مــن اإلقلــيم تتــأثر بــه  وبظـــروفه   ال ُتعــدا أي مدينــة ظــاهرة منفــردة عشــوائية التكــوين      

، وعلى ضوء ذلك ال يمـكن  فــصل مديـنة طــبرق جيولوجيًا عن هضبة البطنـان ،  (.)الطبيعـية العامة

و التي هي من ضمن جيولوجية برقة ، المتميز بوضع جيولوجي متـجانس تقــريبًا .وأنَّ الزمن الثالث 

   (9)من أهم الفــترات التي شكلت المدينة وبصفة خاصة العصرين الميوسيني  والبليوسيني،

برزت برقة والتي تعتبر مدينة طبرق جزءًا منها ، كجزيرة تمثل علو الجبـل األخضـر، وامتـدت       

تأثيرات حركة الرفع بالتدريج شرقا وغربا لكي تشمل البطنان من جهة وأقصى شرق مدينة سرت في 

وســط الــبالد مــن جهــة أخــرى، ومعظــم المنخفضــات الســاحلية فــي امتــداد البطنــان، وأحــدثت حركــات 

الرفع التي أصابت اإلقليم إضطرابأ في نظـام التعريـة المائيـة، ونـتج عـن ذلـك العديـد مـن االنحرافـات 

ــيج البمبــة سلســلة مــن  فــي المجــاري المائيــة، ففــي هضــبة البطنــان تبــدأ األرصــفة فــي الغــرب فــي خل

ى ارتفـاع ، وهي تقع علـ (3)تموجات أرضية، فإذا ما اقتربنا من وادي بالفرايس تظهر الدرجة األولى 

( متــر فــوق مســتوى البحــر، وتســتمر فــي االرتفــاع كلمــا اتجهنــا شــرقًا ، وخاصــة المنطقــة 00.نحــو )

الواقعـــة بـــين رأس المحيطـــة ومرســـي العـــودة شـــمال طبـــرق يجعلهـــا بمثابـــة الدرجـــة الثانيـــة، إذ تظهـــر 

شـريط درجات أخرى أسفلها في اتجاه البحر وعنـد أسـفل هـذه الدرجـة ، يمتـد سـهل سـاحلي فـي شـكل 

ـــيج بمبـــه، ـــى طـــول خل ـــات  ضـــيق عل ـــة، والطبق ـــدريجي إلـــى شـــرق عـــين الغزال ـــاع الت ـــم يأخـــذ باالرتف ث

مغطاة بالصخور الرسوبية ، وخاصة الحجر الجيري  بأنهاالمنطقة تعرف األرضية التي توجد عليها 

البحري المغطى بالقرب من السطح برواسب الدور الجيولوجي الرابع ، وتتمثل تكـوين الحقـب الثالـث 

                                                           
(1)

 . 195 ص ، ااسينننةن، ، ايرافان الةمران ، ،ان المةرفن الج عةان( ،  1229)عحمن خما  الووكن ،  

(1)
 . 12الهخطاط اارلامل ، الق هرة  ، ص  ( ، 1900)عحمن حج  ي عحمن ، - 

(1)
  " حو  وا،ي السالل اليردل دالضبن البطن ن، ،ناسن ااوعونفولواان" ، نس لن ع اسهار( ، 1229)عحمو، على المبرو  ص ل، ، - 

 .11) غار عنشونة( ، ا عةن عمر المخه ن ، كلان ا ،اق ، رس  الجيرافا  ، الباض ء  ، ص 
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مــن صلصــال وطفلــة وأنــواع أخــرى مــن الحجــر الجيــري والجــبس والرمــل والحجــر الرملــي فــي تكــوين 

 (.3.)شكل(.)ئدية التابع لعصر األوليجوسينالجغبوب التابع لعصر الميوسين وفي تكوين الفا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(1)
 .19-10ص  او،ة ، عراع س دق ، صاو،ة حسنان  - 
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 السطح التضاريس  : -0
 

إنَّ  دراســة شــكل الســطح تكــون  ســبياًل لتقصــي حقيقــة الصــور التضاريســية ، ومــا تمليــه مــن    

،كمـا أنَّ االنحـدارات تـؤثر فـي اتجاهـات مجـاري ميـاه  (.)ضوابط يتأثر بها اسـتعمال األرض بالمدينـة

األمطار، وأنَّ ارتفاع وانخفاض األرض يلعبان دورًا مهما في إنشــاء الطـرق داخـل المدينـة مـن حيـث 

ويمثـــل مخطـــط مدينـــة طبـــرق العمرانـــي رقعـــة األرض التـــي يمتـــد عليهـــا فـــي  (9)التصـــاميم والتكـــاليف

  -حـي القـدس  -ر كليـة العلـوم واآلداب التـابع لجامعـة طبـرقالمنطقة الممتدة مـن وادي إطبيـرق ومقـ

في الغرب،  إلى ساحل البحر المتوسط حتى رأس شبه الجزيرة فـي الشـرق ، ومـن سـاحل البحـر فـي 

 الشمال حتى سقيفة طبرق وحافة هضبة البطنان األولى في الجنوب.  

ـــأت مدينــة طبــرق علــى النتــوء البــارز وتـــطورت علــى الحافــة     الجنوبيــة لشــبه الجزيــرة الصــغيرة نشـ

الممتـدة كلسـان فــي البحـر مــن الغـرب إلـى الشــرق ، وهـى الحافــة التـي تشـكل الضــفة الشـمالية لخلــيج 

طبرق  وُتعدا النواة األولى للمدينة ، فالمدينة تتميز باالستواء إلى حد مـا مـع وجـود بعـض التموجـات 

%( ، وهـي ضـمن هضـبة البطنـان حيـث  9عـن )البسيطة ، وال يتعدى ميل األراضي الزراعية فيهـا 

تتوسطها ، و تسمى الهضبة التي في الجزء الغربي من المدينة البطنان ، وباسـم هضـبة )دفنـه( فـي 

وســـطح الهضـــبة  (3)الجـــزء الشـــرقي مـــن المدينـــة ، وتعتبـــر مدينـــة طبـــرق الحـــد الفاصـــل بـــين القســـمين

ازيًا لساحل البحر ، بينما يمتد بعضها منقطع بواسطة عدة مصاطب منخفضة نسبيًا يمتد بعضها مو 

           اآلخر على شكل ممرات متسعة، سطحها مستٍو مابين السـاحل والـداخل ويطلـق عليهـا اسـم )سـقيفة( 

   ويطلــــق علــــى األرض المرتفعــــة التــــي تفصــــل بــــين هــــذا الســــقائف أســــم )البــــاطن( ، وتشــــمل األرض 

                                                           
(1)

 .121الجيرافان ،ع عن الهخطاط ، أاسينننةن ، عنشأة المة نر ، ص( ، 1992)صالح النةن الش عل ،  - 
(1)

"عالرن الجيرافان د لهخطاط الحضري"،عجلن ا ،اق والةلوم،الةن، األول،السنن األولى ا عةن  ( ،1992) عحمن خ لص نؤور حسن، - 

 .29 -25المرج،ص ص 
أبحاثفيجيومورفولوجيةاألراضيالليبية،الجزءالثاني،منشوراتجامعةبنغازي،ص(،1975)جودةحسنينجودة،-(3)

 .43-13ص
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تفصـلها أوديـة عديـدة ، واألرض الواقعـة علـى طـول  المحيطة بالمدينة بصورة عامة تكوينات متباينـة

( متـرًا وتنحـدر باتجـاه البحـر ، كمـا يوجـد 10الطريق المؤدي إلى مدينـة درنـة يبلـغ ارتفاعهـا حـوالي )

انخفــاض فـــي األرض الواقعـــة بـــين هـــذين الطـــرفين والمرتفعـــات العاليـــة إلـــى جنـــوب المنطقـــة ) حافـــة 

( متــرًا وتشـــرف المدينــة علـــى 90. -00.) مــا بـــينفاعهــا هضــبة البطنــان األولـــى(، والتــي يبلـــغ ارت

خليجها المعروف باسم )خليج طبرق( ، وهي بمثابة جزيرة ممتدة من الشرق نحو البحر ، وجزء مـن 

كــم( ، وتضــم أحيــاء ســكنية معروفــة )المنــارة  2المدينــة علــى شــكل لســان ممتــد داخــل البحــر بطــول )

لشـــرقية ،بـــاب درنـــة ،الســـنينات ( ، ومـــن الجهـــة الشـــمالية الجبيلـــة ا وســـط المدينـــة، ،المطـــار القـــديم،

 شاطئ صخري في األغلب يهبط بصورة فجائية إلى البحر .

حيــث يوجـــد عليــه المينـــاءين الحربــي والتجـــاري ، وفــي الجانـــب اآلخــر للشـــاطئ الجنــوبي تعـــود      

واألرض األرض إلــى طبيعتهــا المضرســة فتصــبح صــخرية غيــر منتظمــة وتتخللهــا بعــض األوديــة ، 

بصورة عامة تتسم بعدم االنتظام ، وتتخللها بعض التالل واألودية الصغيرة فـي الجنـوب إلـى الغـرب 

 باإلضافة الي وجود ميناء الحريقة النفطي.
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 الُمناخ :  – 3
 

ُيعــدا الُمنــاخ مــن أهــم عناصــر البيئــة الطبيعيــة التــي تحــدد إمكانــات النطــاق الطبيعيــة والبشــرية،      

ــــل عناصـــر المنـــاخ مـــع بعضـــها بعضـــًا مـــن عالقـــة تـــؤدي إلـــى تســـيير عمليـــة النظـــام  كنتيجـــة لتفاعـ

 (.)المناخي، الذي يؤثر بدوره في تنوع الحياة في النطاق بصفة عامة 

ـــرق     ـــذي يشـــمل معظـــم أراضـــي هضـــبة  تقـــع مدينـــة طب ضـــمن نطـــاق المنـــاخ شـــبه الصـــحراوي ال

، حيـث تسـقط األمطـار  (9)عدا األطراف الشمالية التي تخضع لتأثير مناخ البحر المتوسـط البطنان،

بكميات تكفي لنمو حياة نباتية طبيعيـة تختلـف فـي كثافتهـا حسـب كميـة المطـر ،ونظـرًا لنـدرة الجبـال 

والهضاب المرتفعة في المنطقة فإنَّ معظم األمطـار تسـقط بكميـات ضـئيلة تكفـي فقـط لنمـو حشـائ  

من المناخ الليبي بالمنـاخ  موسمية قصيرة األجل ، ويتصف مناخ المنطقة كغيرها من الجزء األعظم

حيـــث يغلـــب عليـــه الجفـــاف نتيجـــة لعـــدة عوامـــل عامـــة ومحليـــة متعلقـــة بطبيعـــة الجـــو  (3)الصـــحراوي

 والسطح والموقع ،وفيما يلي عرض للعناصر المناخية في مدينة طبرق 

 أواًل: درجة الحرارة:
رب والبعــد عــن البحــر تتــأثر درجــة الحــرارة بعوامــل عديــدة بعضــها يتعلــق بــالموقع مــن حيــث القــ    

. وتخضــع المنطقــة للمنــاخ شــبه الصــحراوي كمــا يــؤثر  (2)واآلخــر يتعلــق بالتضــاريس واتجــاه الســاحل

البحر المتوسط علـى درجـات الحـرارة السـائدة وخاصـة قـرب السـاحل )مدينـة طبرق(،كمـا أدى التبـاين 

                                                           
(،"مخططاإلقلييمالفرعييالبطنيان"،مكتيبالعميارةاالستشياري،مشيروتمخططياتالجييل2008مصلحةالتخطيطالعمراني،)-1
.6(المخططاتالفرعية،إقليمبنغازيالتخطيطي،بنغازي،ص6م(،تقرير)2022–2000ث)الثال

 مفوقمستوىسطحالبحر.00*اليؤثرعاملارتفاتالتضاريسعلىمناخمدينةطبرقوذلكلوقوتالمدينةعلىارتفاتالتتجاوز
فيييالجغرافييياالطبيعييية،الطبعييةالثانييية،منشييوراتجامعييةقيياريونس،(،الجبييلاألخضيير:دراسيية1992سييالممحمييدالييزوام،)-2

 .09بنغازي،ص
(،الجماهيريةدراسةفيالجغرافييا،)تحريير(الهياديمصيطفىبولقمية،وسيعدخلييل1992الهاديمصطفىبولقمة،وآخرون،)-3

 .108القزيزي،الطبعةاألولى،الدارالجماهيريةللنشر،مصراته،ص
.96(،جغرافيةليبيا،الطبعةالثالثة،مركزاإلسكندريةللكتاب،صـ1996عبدالعزيزطرويحشرف،)-0
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يـــة نســـبيًا فـــي فـــي مظـــاهر الســـطح، ومـــدى القـــرب والبعـــد مـــن ســـطح البحـــر إلـــى وجـــود فروقـــات محل

 درجات الحرارة، وذلك على الرغم من وجود نطاق المدينة في إقليم المناخ شبه الجاف.

(، أنَّ أكثـر شـهور العـام بـردًا فـي المدينـة المحلـي همـا شـهرا  5(، و الشكل ).يتضح من الجدول ) 

غســطس ( درجــة مئويــة فـي طبــرق ، وشــهرا أ3.2.ينـاير وفبرايــر، حيــث وصـلت درجــة الحــرارة إلـى )

وسبتمبر أكثر شهـور السنة حرارًة في محطة طبرق ، وبذلك نجـد أنَّ هنـاك تفـاوت فـي فتـرات ارتفـاع 

ن  تباين ذلك نسبيًا تبعًا للظروف المحلية  (.)وانخفاض درجة الحرارة في نطاق المدينة، وا 

ن هــذا ( درجــة مئويــة فــي الســنة، وتبــاي90.0وقــد بلــغ المتوســط الحــراري الســنوي فــي طبــرق )      

( ، وذلــك يرجــع إلــى موقــع 92.7الفــرق علــى مــدار العــام، حيــث وصــل أقصــاه فــي شــهر أغســطس )

طبــرق الجغرافـــي علـــى البحـــر مباشـــرة ، إلـــى زيــادة مـــرور المنخفضـــات الجويـــة، الســـيما الخماســـينية 

 منها، التي تصـاحبها ريـاح القبلـي، مـا يـؤدي الرتفـاع درجـات الحـرارة، كمـا تتميـز المعـدالت السـنوية

 لدرجة الحرارة في نطاق المدينة بالثبات النسبي.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .10ـمصلحةالتخطيطالعمراني،"مخططاإلقليمالفرعيالبطنان"،مرجعسابق،ص1
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 ( المتوسط السنوي 5شكل )
 ( 90.0-220.لدرجات الحرارة العظمى والصغرى بمنطقة الدراسة للفترة) 

 

                       

 (.المصدر: من عمل الباحث اعتمادًا على بيانات الجدول رقم )     

 

 درجة الحرارة العظمى : -أ 
(، خاصـــة خـــالل فصـــل 92.0يســـجل  معـــدل درجـــة الحـــرارة العظمـــى فـــي مدينـــة طبـــرق حـــوالي )     

إضـافة إلـى سـيادة الريـاح الشـمالية  الصيف، ويرجع ذلـك إلـى وقـوع طبـرق علـى سـاحل البحـر مباشـرة،

( والشـكل  .الغربية طيلة فصل الصيف، حيث تعمـل علـى تلطيـف درجـة الحـرارة، وبدراسـة الجـدول ) 

المسار السنوي لدرجة الحرارة العظمى سجل أعلى المعدالت في شهر أغسـطس  فـي  يتضح أنَّ ( 2) 

م(، بينمــا كانــت أقــل درجـة حــرارة عظمــى فــي شــهر ينــاير  بنحــو  92.2محطـة طبــرق  ، حيــث بلغــت )

 م( ، والمنحنى البياني للحرارة العظمى سجل هبوطًا في شهر يناير.7.2°.)
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 هري والمعدل السنوي لدرجات الحرارة العظمى والصغرى( المتوسط الش 2جدول رقم )
  (1020-2990بمنطقة الدراسة للفترة ) 

 

العنصر 

اير المناخي
ين

راير 
فب

رس 
ما

ريل 
أب

ايو 
م

نيو 
يو

ليو 
يو

س 
سط

أغ
مبر 

سبت
وبر 

اكت
مبر 

نوف
مبر 

يس
د

 

المعدل 
 السنوي

درجة الحرارة 
 العظمى )م(

20.4 20.9 10.1 11.0 10.9 10.3 19.1 19.9 19.3 10.0 13.1 29.3 10.0 

درجة الحرارة 
 9.4 الصغرى )م(

 

9.3 
22.2 23.0 24.9 10.1 11.4 13.4 11.3 23.9 20.0 20.3 24.2 

المتوسط 
 الشهري العام

23.4 23.0 23.4 23 10.9 13.3 13.9 14.0 13.3 11.9 23.9 23 10.0 

 .90.0منشورة  ،المصدر: محطة األرصاد الجوية بمدينة طبرق ، بيانات غير  -

 

 درجة الحرارة الصغرى : -ب

يتـــأثر معـــدل درجـــة الحـــرارة الصـــغرى فـــي طبـــرق بـــالقرب مـــن البحـــر ، إذ يرتفـــع هـــذا المعـــدل        

( درجات مئويـة، حيـث أنا المسـار السـنوي لدرجـة الحـرارة الصـغرى يأخـذ الـنمط العـام  5ألكثر من )

م( فــي شــهري ينــاير وأغســطس، وســجل شــهر  93.2ـــ 2.5لمتوســط درجــة الحــرارة ، ليتــراوح بــين )

 يناير أقل درجة حرارة صغرى ، وسجل شهر أغسطس أعلى درجة حرارة صغرى.

 المدى الحراري وقارية المناخ : -ج

يظهــر تــأثير البحــر واضــحًا فــي معــدالت المــدى الحــراري، الــذي يمثــل الفــرق بــين معــدل درجــة       

الحــرارة ألكثــر شــهور الســنة حــرارة )أغســطس( وأبردهــا ) ينــاير(، وتعكــس قيمتــه مــدى القاريــة، وبلــغ 

 ( درجة مئوية. 7.2.المدى الحراري أدناه في طبرق في شهر يناير، فقد وصل إلى )
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  لضغط الجوي والرياح :ثانيًا : ا

( يالحــظ أن الضــغط الجــوي  2( والشــكل )  9مــن دراســة الجــدول )  الضــغط الجــوي : -.

( 002.9.يتميـز باالنخفــاض خــالل شــهور الصــيف، حيــث بلــغ متوســط الضــغط الجــوي )

ـــــى  ـــــم يرتفـــــع نســـــبيًا خـــــالل فصـــــل الخريـــــف، ليصـــــل إل هيكتـــــو باســـــكال فـــــوق طبـــــرق ، ث

أ باالرتفــاع ( هيكتــو باســكال، وذلــك بســبب هبــوب ريــاح القبلــي الحــارة، ثــم يبــد001.12.)

خــــالل فصــــل الشــــتاء، النخفــــاض درجــــات الحــــرارة، فيبلــــغ متوســــط الضــــغط الجــــوي نحــــو 

  .(.)( هيكتو باسكال0.9.25.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .11مرجعسابق،صمصلحةالتخطيطالعمراني،"مخططاإلقليمالفرعيالبطنان"، - 
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 (: متوسط الضغط الجوي في طبرق  بالهيكتوبــاسكـال1جدول )              
 متوسط الضغط الجوي الشهور

 0.2. يناير

 0.3.05. فبراير

 05...0. مارس

 002.05. أبريل

 ...002. مايو

 007.25. يونيو

 .002.9. يوليو

 .002.9. أغسطس

 001.12. سبتمبر

 37...0. أكتوبر

 0.9.39. نوفمبر

 0.9.25. ديسمبر

 0.01. المتوسط

  

 م. 90.0طرابلس  –المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية، محطة أرصاد طبرق  -

ســـاحل  كمــا أثــر الموقـــع الجغرافــي للمدينـــة علــى الضـــغط الجــوي، حيـــث أدى وجــود طبـــرق علــى   

( هيكتــو باســكال، وعلــى 1..0.0.البحــر مباشــرة إلــى انخفــاض قيمــة الضــغط الجــوي لتصــل إلــى )



32 
 

الرغم من ذلك فإنَّ البحر المتوسط يتميز بارتفاع الضغط الجوي شتاًء بسبب دفء مياهه، ما عمل ب

 .(.)حالة عدم استقرار في األحوال الجويةعلى وجود 

 

 ( المتوسط السنوي لمعدالت الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر في مدينة طبرق.4شكل )

 

 (9المصدر: من عمل الباحث اعتمادًا على بيانات الجدول رقم )  -       

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .11مصلحةالتخطيطالعمراني،"مخططاإلقليمالفرعيالبطنان"،مرجعسابق،ص - 
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1 اتجاهات الرياح : -
 

تتعـــرض المدينـــة لـــنظم ســـيادة الريـــاح الشماليــــة بكـــل أنواعهـــا، حيـــث تمثــــل هـــذه االتجاهـــات               

،ويرجــع الســبب فــي  (.)%( مــن مجمــوع النســب المئويــة التجاهــات الريــاح علــى مــدار الســنة 1..5)

سيادة اتجاه الرياح الشماليـة بكل أنواعها إلى وقـوع المدينـة علـى الحـدود الفاصـلة بـين ثـالث منـاطق 

  -رئيسة من مناطق توزيع الضغط الجوي وهي:

 وامتداده غربًا .إلى الشرق، الضغط الموسمي الهندي المنخفض،  -أ 

 إلى الغرب، يمتد لسان من المرتفع الجوي األطلسي فوق البحر المتوسط . 

 إلى الجنوب الغربي، يتمركز المنخفض الجوي الحراري في أواسط الصحراء . -ج 

ونتيجة للحركة العامة للرياح حـول هـذه المجموعــات مـن الضـغط ، يالحـظ أنَّ الريـاح السـائدة       

 ( وردة الرياح في مدينة طبرق .7ويوضح الشكل ) )ي الشمالية الغربيةفي النطاق ه

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
التحليلالمكانيلتطوراستعماالتاالرضفيمدينةطبرق،رسالةماجستيرغيرمنشورة،(،1229)عادلإدريسفتحهللا،ـ 1

 جغرافيا،بنغازيجامعةقاريونس،كليةاالداب،قسمال
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 م. 1020-2990( النسب المئوية التجاهات الرياح في مدينة طبرق خالل الفترة 3جدول ) 

 األشهر    

 

 االتجاه

ير 
ينا

راير 
فب

رس 
ما

ريل 
اب

ايو 
م

نيو 
يو

يو  
يول

س 
سط

اغ
مبر 

سبت
وبر 

اكت
مبر 

نوف
مبر 

يس
د

 

المتوسط 
 السنوي

 %2,2. 9,2. ..0. ..39 0.9. 5.1 3,9 - - 93,3 92 5..3 ..1. شمالية غ

 %1,2. 21,7 3,2. 2,9. 2,5 - - - 2,2 2,7. 2,9. 32 52.3 غربية

 %3,.2 2,5 2,5. ..92 52,7 ...1 22,1 17 21,2 92,7 2.9. 90,7 ..0. شمالية

 %.,9 - 3,2 3,9 3,3 - - - 3,9 3,3 .,3 - .,2 جنوبية  

 %2,. - 2,1 - 3,9 - - - - 3,3 3,5 - 3,0 شرقية

 %2,1 2,9. 2,2. 2,5 3,2 - - - 2,2 2,7. 2,9 - 3,2 جنوبية

 %7.3 - 3,9 2,5 2,7 ..3. - 0. 95,2 2,7 0.9. 3,9 - شمالية  

 %7.2 ..3. 30.9 2,5 0. - - 3,0 9.1 3.3 5.2. 0,2. - جنوبية غ

 طبرق ، بيانات غير منشورةمحطة األرصاد الجوية بمدينة   -المصدر:

 سرعة الرياح : -

( إلـى أنَّ سـرعة الريـاح فـي طبـرق تتميـز باعتـدالها حيـث تصـل متوسـط سـرعة 2يشير الجدول )    

( ُعقـــدة، وبــذلك فهــي تقــع ضــمن فئــة الدرجــة الثالثــة، مــن نــوع الريــاح الهادئــة، إالَّ 2.22الريــاح إلــى )

 أنَّها تميل إلى االعتدال
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 (1020-2990نة طبرق خالل الفيرة )( يبين اتجاه الرياح السائد على مدي0شكل رقم )          

 

 (3المصدر: من عمل الباحث اعتمادًا على بيانات الجدول رقم )  -       
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 (1020-2990(: متوسط سرعة الرياح في مدينة طبرق خالل الفيرة )0الجدول )
 

 بالعقدةمتوسط سرعة الرياح  الشهور
 2.29 يناير

 0.22. فبراير

 1..0. مارس

 2.72 أبريل

 1.12 مايو

 2.29 يونيو

 0.15. يوليو

 0.22. أغسطس

 1.52 سبتمبر

 7.33 أكتوبر

 1.2 نوفمبر

 2 ديسمبر

 2.22 المتوسط
 

 م. 90.0طرابلس  –حطة أرصاد طبرق المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية، م

 ويمكن أن  نميز ظاهرتين فيما يتعلق بسرعة الرياح في مدينة طبرق:    

أدى وقــــــوع طبــــــرق علــــــى ســــــاحل البحــــــر المتوســــــط مباشــــــرة إلــــــى انفتــــــاح المدينــــــة، وتعرضــــــها  -.

 لالضطرابات الجوية، وعدم وجود فترات سكون تذكر.
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 وصــل إلــى  تميــز فصــل الربيــع باســتحواذه علــى نســبة بســيطة مــن المعــدل الســنوي فــي طبــرق  -9

 . (5)%(  كما يتضح من الجدول97%(، ثم فصل الشتاء الذي وصل في طبرق إلى ) 91)

 (: التوزيع النسبي لسرعة الرياح في مدينة طبرق موزعة على فصول السنة 3جدول )
 

 

 سرعة الرياح  % الفصول
 97 الشتاء

 91 الربيع

 .9 الصيف

 93 الخريف
 

 م. 90.0طرابلس  –الجوية، محطة أرصاد طبرق  المصدر: المركز الوطني لألرصاد

 ثالثًا : األمطار:

ُتعــدا األمطــار مــن أهــم عناصــر المنــاخ المــؤثرة فــي مدينــة طبــرق ، ألنَّهــا المصــدر األساســي       

لتغذيــة الخزانــات الجوفيــة، وهــي تــرتبط بمواعيــد بــدء الزراعــة البعليــة التــي تعــد مــن النشــاطات الهامــة 

 لسكان المدينة.

 عوامل تساقط األمطار في مدينة طبرق : -2

ُتعدا األمطار بالمدينة ضـمن النـوع اإلعصـاري، حيـث يـرتبط معظمهـا بمـرور الجبهـات البـاردة       

المصاحبة للمنخفضات الجوية المتوسطية، التي غالبـًا مـا تكـون فـي األصـل كـتاًل قطبيـًة بـاردًة قليلـة 

رطوبة أثناء حركتها لمسافات طويلـة فـوق ميـاه البحـر المتوسـط الرطوبة، إال أنَّها تكتسب كثيرًا من ال

الدفيئة، ويصاحب مرور هذه الجبهات رياح شمالية إلى شمالية غربية قوية، باإلضافــــــة إلى حـدوث 
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البرق والـرعـد، أمَّـا عند مرور الجبهات الدافئـة فـي مقدمـة تلـك المنخفضـات فـي المدينـة، فإنهـا تكـون 

يفة عالية أو متوسطة، وذات أمطار قليلة، وترتبط كميات األمطـار فـي المدينـة مصحوبة بسحب خف

 بمرور تلك المنخفضات، ومدى اقتراب مساره من المدينة، ومدة تمركزه.

 التوزيع الجغرافي لألمطار في مدينة طبرق : -9

تـــــرتبط كميـــــة األمطـــــار المتســـــاقطة بمـــــدى القـــــرب أو البعـــــد مـــــن البحـــــر وبعوامـــــل االرتفـــــاع         

 ( ما يأتي :  2والتضاريس، يتضح من الجدول )  

أ ـ ارتفــاع المتوســط العــام لكميــة األمطــار المتســاقطة حيــث وصــل المتوســط العــام لكميــة األمطــار 

 ( مم.10.. 2المتساقطة في طبرق إلى )

عامل القـرب والبعـد عـن سـطح البحـر علـى نظـم التوزيـع الجغرافـي لألمطـار فـي المدينـة،  ب ـ تأثير

وذلــك أدى إلــى زيــادة معــدالت األمطــار علــى طبــرق حيــث تتعــرض طبــرق بشــكل مباشــر للمــؤثرات 

 البحرية. 

ويتضح مما سـبق أنَّ األمطـار تتنـاقص باتجـاه الجنـوب، حيـث تتجـه صـوب المنـاخ القـاري ، وأنَّ   

ـــ 0مــم(، ثــم الفئــة األولــى ) 300ـــ .5.معــدالت األمطــار فــي طبــرق كانــت فــي الفئــة الثانيــة )أعلــى 

   مـــم(، وال توجـــد أيــــة أمطـــار فـــي الفئتــــين الثالثـــة والرابعــــة ،وبـــذلك فاألمطـــار التــــي تزيـــد علــــى  50.

 %( من مجموع األمطار المتساقطة على المدينة. 10مم في طبرق تمثل أكثر من ) 50.

 

 

      



43 
 

 (1020-2990(: معدالت األمطار بالمليميتر في مدينة طبرق خالل الفيرة )4الجدول )
 

 معدالت األمطار        الشهور
 22.72 يناير

 2..30 فبراير

 5.21. مارس

 3.52 أبريل

 3.29 مايو

 0 يونيو

 0 يوليو

 0 أغسطس

 9.27 سبتمبر

 3.23. أكتوبر

 2..93 نوفمبر

 .37.2 ديسمبر

 10.2. المتوسط

 م. 90.0طرابلس  –المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية، محطة أرصاد طبرق 

 التوزيع الفصلي لألمطار في المدينة : -3

يبــدأ موســم األمطــار فــي النطــاق فــي شــهر ســبتمبر وينتهــي فــي فصــل يونيــو، ويــرتبط ذلــك        

 50بالمنخفضات الجويـة فـي حـوض البحـر المتوسـط ، حيـث تـزداد احتماليـة تسـاقط األمطـار بـين )

 %(  20% ( وفي شهور ديسمبر ويناير وفبراير تصل إلى أكثر من ) 70% و 



44 
 

 25الفصلي في كميات األمطار في ليبيا، حيث سجل فصل الشتاء )ويتفق ذلك مع التفاوت       

%( مـــن كميـــة األمطـــار المتســـاقطة بليبيـــا، علمـــًا أنَّ تلـــك 3.%( ، والربيـــع ) 99%( ، والخريـــف )

النسـب عامــة، فقـد تكــون كميـة األمطــار المتسـاقطة فــي أحـد شــهور الشـتاء أكثــر مـن شــهوره األخــر، 

 .(.)دوقد تسقط كمية كبيرة في يوم واح

( يتضـح أنا األمطـار فـي المدينـة تتبـع نظامـًا واحـدًا، حيـث سـجلت أعلـى 1وبدراسة الشـكل )       

قيم المعدالت لها في فصل الشتاء خاصة في  شهر ينـاير، ثـم تنعـدم فـي فصـل يونيـو، وبـذلك يكـاد 

مـن المطـر  تساقط  األمطار يكون في فصول الشتاء والربيع والخريـف، ولـذا ُحـدَّد النصـيب الفصـلي

 على أساس تقسيم السنة المطيرة إلى ثالثة فصول هي : 

 بالملميتر في مدينة طبرق . ( معدالت األمطار3الشكل )

 

 (5رقم ) المصدر: من عمل الباحث اعتمادًا على بيانات الجدول   

                                                           
 . 19عصلحن الهخطاط الةمرا،ل ، " عخطط اارلا  الارعل البطن ن " ، عراع س دق ، ص  -1
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 شـهورفصل الخريف، وتمثله شهور) سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر(، وفصل الشــتاء وتمـثله         

) ديســمبر، ينــاير، فبرايــر(، وفصــل الربيــع وتمثلــه شــهور ) مــارس، أبريــل، مــايو(، وســيهمل فصــل  

( أنَّ المطر يتركز بصفة عامـة فـي 7الصيف لعدم تساقط األمطار فيه، و يتضح من الجدول رقم )

 حيث تصل نسبة كمية األمطار التي تسقط بالمدينة من المجموع السنوي إلى فصل الشتـاء،

%( ،وُيعــدا مقــدمات لفصــل الشــتاء، حيــث تلعـــب  99%( ، ثــم يليــه فصــل الخريــف بنســبة ) 25) 

 المؤثرات البحرية وما بها من منخفضات متوسطية دورًا كبيرًا بالمدينة عكس المناطق الداخلية

 (: التوزيع الفصلي لألمطار في مدينة طبرق .0جدول )

 المئوية النسبة المجموع الفصلي لألمطار/ مم المطير

 99 20.92 الخريف

 25 7.32.. الشتاء

 3. 93 الربيع

 

 م. 90.0طرابلس  –المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية، محطة أرصاد طبرق 

 رابعًا : الرطوبة النسبية :

يقصد بالرطوبة الجوية بخار الماء الذي يحتويه الهواء ويكون في حالة غير مرئية ، أما الرطوبـة   

النسبية فيقصـد بهـا النسـبة المئويـة لـوزن بخـار المـاء الموجـود فـي الهـواء إلـي وزن مـا يسـتطيع نفـس 

 .(.)هذا الهواء أن يحمله لكي يصل إلى التشبع وهو في نفس درجة الحرارة

                                                           
  21، 21اس  الالاننولواا  الة عن ، عنشونات ا عةن ارادل  ، ارادل  ، ص ( ،  1990)حسن سةن الجنةني ،  - 1
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( نالحــظ ارتفــاع معــدالت الرطوبــة النســبية فــي طبــرق حيــث وصــلت 1راســة الجــدول رقــم )وبد      

%(،  ويرجــع ارتفــاع الرطوبــة النســبية بمدينــة طبــرق طــوال العــام إلــى عــاملين أولهمــا:  22.2إلــى )

 إحاطتها بالبحر المتوسط من الشمال والشرق وجزء من الجنوب باعتباره شبه جزيرة 

 شهري والمعدل السنوي للرطوبة النسبية (المتوسط ال3جدول رقم )

 الشهر

ير 
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ريل 
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يو  
يول
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وبر 

اكت
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مبر 
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د

دل  
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ا
وي
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المتوسط 
الشهري 
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70.7 21.2 21.2 23.7 79.9 22.1 79.7 72.2 22.9 70.3 22.3 25.7 22.2 

  

 م. 90.0طرابلس  –الجوية، محطة أرصاد طبرق المصدر: المركز الوطني لألرصاد 

ثانيهمــا: كونهــا منطقــة ســهلية منخفضــة، ونتجــا عــن ذلــك زيــادة البخــر وتشــبع الهــواء ببخــار المــاء ، 
فضـــاًل عـــن ارتفـــاع منســـوب الميـــاه الجوفيـــة لـــذلك نجـــد أن أكثـــر شـــهور الســـنة ارتفاعـــًا فـــي معـــدالت 

%(  23.7%(، وأقلهـا فـي شـهر ابريـل )  72.2الرطوبة النسبية في طبرق هـو شـهر أغسـطس  ) 
. حيــث  يتضــح أنَّ فتــرة العجــز المــائي تشــمل معظــم أشــهر الســنة، كمــا تــزداد كلمــا اتجهنــا جنوبــًا، 

 .ويرجع ذلك لتناقص األمطار في االتجاه الجنوبي وزيادة درجة الحرارة
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 (: معدالت الرطوبة النسبية في مدينة طبرق.9شكل ) 

 

 (7المصدر: من عمل الباحث اعتمادًا على بيانات الجدول رقم )                                    

 التربة  -
تعــد التربــة مــن المظــاهر الطبيعيــة التــي تعكــس جــودة التربــة، اذ كلمــا زادت الكثافــة البنائيــة كلمــا 

زادت قيمتهــا لــذلك يمكــن اســتخدام نوعيــة التربــة فــي اتجاهــات التوســع العمرانــي كمــؤثر طبيعــي لتحديــد 

 نوعية التربة.    

الزراعيــة التــي يعتمــد عليهــا  تتمتــع بــه المــدن القائمــة علــى أراٍض خصــبة بتــوفر المحاصــيل فــرغم مــا

تكــون  ســكان المدينــة فــي حاجــاتهم الغذائيــة الســيما الضــرورية منهــا ، إال أن تلــك األراضــي غالبــًا مــا

عائقًا أمام توسـع المـدن ، فتطـور وتوسـع المـدن الليبيـة عمرانيـًا فـي مثـل هـذه البقـاع ، يجعـل المشـكلة 

ا المناخ الجاف من جهـة وتعـاني مـن قلـة األراضـي أكثر تعقيدًا، سيما وأن البالد يسود أغلب مساحته

 الزراعية من جهة ُأخرى.
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ونتيجــة لــذلك أصــبحت األراضــي الزراعيــة هــي أحــد أهــم معوقــات النمــو والتوســع العمرانــي للمــدن 

الـذي يمنـع إقامـة  229.( الصـادر عـام 5.الواقعة في مثل تلك الجهات ، وهذا الواقع فرضه قـانون )

، ومن هـذا المنطلـق يمكـن  (1)الزراعية ، وعدم إدراجها ضمن مخططات المدن المباني على األراضي

القول بأن موضع مدينـة طبـرق يعـد مناسـبًا للتوسـع العمرانـي مـن وجهـة  نظـر مخططـي المـدن ، حيـث 

تقــل إذا لــم تكــن معدومــة بهــا األراضــي الصــالحة للزراعــة ، عــدا ذلــك المــنخفض الواقــع جنــوب المدينــة 

تقريبــًا إضــافًة إلــى بعــض الجيــوب الصــغيرة  فــي  هكتــار، 200لتــي تقــدر مســاحته )ســقيفة طبــرق( وا

وسطها والتي ليست لها أهميـة تُـذكر سـيما وأن قـدرتها اإلنتاجيـة  منخفضـةإل مـن ناحيـٍة واعتمـاد الزراعـة  

إال أنها تمثل موردًا مهمًا بالمنطقة ،فهي تـوفر النبـت القليـل الـذي  بها على األمطار من ناحيٍة ُأخرى،

يعتمد عليه سكان المدينة ، فيتوجب الحفاظ عليهـا وحمايتهـا خاصـة وأن المنطقـة تتـوفر بهـا مسـاحات 

كافـة الصـخور المكشـوفة فـي صالحة للتوسع العمراني دون اإلضرار بالموارد الحيوية بالمدينة كمـا ان 

ن هـــي صـــخور رســـوبية وأحجـــار جيريـــة )كلســـية( بحريـــة بشـــكل أساســـي. يعـــود أقـــدم هـــذه اقلـــيم البطنـــا

الصـــخور إلـــى العصـــر الكريتاســـي العلـــوي، وأحـــدثها البليسُتوســـين البحـــري )العصـــر الحـــديث األقـــرب( 

(Pleistocene( ولكــن معظــم المنطقــة المعنيــة يجــب أن ُتعتبــر متكونــة مــن األيوســين .)Eocene )

 .(2)(Middle Mioceneوالميوسين األوسط )

 

 

                                                           
 .22بالتخطيطالعمراني،ص(مجموعاتتشريعاتمتعلقة1992مصلحةالتخطيطالعمراني)-1

 

 .01( ةركن الةم نة لالسهش نات الالننسان ، ص 1220عخطط الجال الث لث اارلا  الارعل البطن ن  ) -1
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 أنواع التربة
( 0.أنواع التربة في إقليم البطنان، وبعض خصائص كل نوع كما هو موضح في الشكل رقم )

 على النحو التالي:

ــوءات  -2  ــة والنت ــة األفقي ــا والســيلكيا( مــع الترب ــة )األلومني ــةد الُبنية ــة دالحديدي يتي ــة الســيالية الفرة الترب

تـ ك ـــوَّن  هــذا النــوع مــن التربــة علــى ســطوح مــن مســتوية إلــى طفيفــة التمــو ج، ويتــراوح الصــخرية الســطحية: 

 سم. وتحتوي على كثبان رملية مع تربة ملحية ونتوءات صخرية سطحية.  50-0عمقها المعتدل بين 

أنه ُيحـدَّ د هذا النوع من التربة على التربة الفةريتية دالحديديةد الضاربة إلى اللون الُبني:  -1 

 أكثر عرضة للهواء، ويتميز بُجزيئات الصلصال.

تتكون الكثبان الساحلية بشكل أساسي من الكثبان الرملية مع التربة الملحية والبروزات الصخرية: 

 الكثبان الرملية بأعماق مختلفة وانحدار منخفض بشكل ثابت ؛ حيث تكون تعرية الرياح حادة.

يوجد هذا النوع من التربة على السطوح رية: أرض متآكلة مشطية الشكل مع بروزات صخ

االنسياب السطحي، مع القدرة على  والمنحدرات المدرجة. وتتميز هذه التربة بمعدل عاٍل من

 االمتصاص، وهي بذلك ليست مناسبة لألنشطة الزراعية.
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 تحتل هذه األتربة حزاما متواصال تقريبًا أراٍض منبسطة أو طفيفة التمةوج بتربة غرينية ورمال: 

سم،   20-0هنا تكون حادة. ويبلغ سمك هذه التربة من    عبر سهل طبرق، والتعرية جر اء الرياح 

مـــع مغـــذيات ضـــعيفة،  وقـــدرات رطوبـــة علـــى مســـتوى مـــنخفض. وهـــذا النـــوع مـــن التربـــة ال يصـــلح 

 للف الحة.

يوجـد هـذا النـوع مـن التربـة فـي مـنخفض معـين بعمـق غيـر منـتظم، فهـي تربة كلسية هامشـية:  -3

ة، وبالخصــوص فــي منطقــة الســاحل بطبــرق، يمكــن أن منتشــرة بشــكل واســع علــى األراضــي المرتفعــ

 تكون هذه التربة صالحة للزراعة إذا تم ري ها بشكٍل جيد.

ــة الصــحراوية:  -0  تكونــت هــذه التربــة علــى المنــاطق الصــحراوية فــي اإلقلــيم، وتحتــوي علــى الترب

 لي :أنواع متعددة من الرمال. وتوجد التربة الصحراوية حسب المحتويات على النحو التا

 .التربة الصحراوية األولى: رملية النوع، وتحتوي على طبقة من الحجر الجيري 

  التربة الصحراوية الثانية: رملية النوع، وتحتوي على طبقة من الحجر الجيري وتربة ضحلة

 في القمة.

  التربة الصحراوية الثالثة: رملية النوع، وتحتوي على طبقة من الحجر الجيري الذي يحتوي

 الجبس.على 

 .التربة الصحراوية الرابعة: تربة صحراوية رملية النوع تحتوي على نمو طفيف 

وهي تربة تحتوي على أمالح قابلة للذوبان بشكٍل ذي أثر سلبي على نمو التربة الملحية:  -3

معظم المحاصيل. وتتم يز األمالح الموجودة في التربة بقدرة على الذوبان تفوق ما هو موجود في 

 الكالسيوم.كربون 
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 الفصــــــــــــــل الثانــــــــي 

 مصادر المياه بمدينة طبرق

 

 مصادر المياه بمنطقة الدراسة

 أواًل : مصادر المياه الطبيعية 

 ثانيًا : مصادر المياه غير الطبيعية : 
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 مقدمة           
يعد الماء العامل الرئيسي لحياة اإلنسان، وهو مصدر البقاء لجميع الكائنات الحية ،فالمياه      

علي اختالف انواعها اهم دعائم الحياة االقتصادية والبشرية، فقد عرف اإلنسان أهمية المياه منذ 

مصدر وسهولة القدم وان تاريخه وحضارته قد ارتبط ارتباطا وثيقا بمدى ما يتوفر له من هذ ا ال

الحصول عليه، كما إن نضوب المياه وانتهاء مصادرها كانت سببا في اختفاء وزوال العديد من 

 الحضارات 

حيث يمثل الماء عنصر الحياة األول على سطح الكرة األرضية وبدونه تنعدم الحياة بجميع     

بشرية ، حيث تعانى الكثير إشكالها  وصورها ، كما يؤدى نقص المياه إلى عرقلة مشاريع التنمية ال

حادا في كمية المياه العذبة الصالحة لالستهالك البشرى ،وأصبحت مشكلة  نقصامن دول العالم 

 نقص المياه أحدى المعضالت الكبرى في السنوات األخيرة   

على الرغم من وفرة الماء على األرض  اتخذت أرضنا اسم الكوكب األزرق فهو يغطى حوالي      

 32..وقد قدرت كمية المياه الموجودة على سطح الكرة األرضية بحوالي  (1)% من سطحها79

% من  27.9بليون متر مكعب وان هذه الكمية  الضخمة في معظمها من المياه المالحة حوالي 

% من  5..9ة التي تمأل أحواض البحار والمحيطات ، أما الجليد  فهو يشكل حوالي هذه الكمي

% فتتمثل في البحيرات و األنهار والمياه الجوفية ، باإلضافة إلى بخار الماء  0.25الكمية ، أما  

    (2)في الغالف الجوي

                                                           
 . 12ايرافان الما ه، ،ان المةرفن الج عةان ، ااسينننةن ،ص ( ، 1225)عحمن خما  الووكب ، -1

،  رامن ، عمر سلام ن وآخرون ،ا األولى ،االولق ء لامهن ، فآلاه  ،  ا،وان، ال ، ،ةو  ، فرةن ةرةك لو جنو ، األن   -2

 .115ع لط  ، ص 
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رتفاع مستوى المعيشة ونتيجة للنمو الحضري السريع و الزيادة المضطردة في عدد السكان ، و ا   

 ساهما في زيادة معدالت استهالك المياه بشكل مفرط و خاصة في المناطق الجافة وشبه  الجافة.

إلى  300% من سكان العالم يحصل الواحد منهم على ما بين  2و تجدر اإلشارة  إلى أن    

ف 70لتر من الماء في اليوم وان  200  ريقيا % من سكان العالم وأكثرهم من آسيا وا 

% من سكان العالم  95لتر في اليوم فقط  في حين يكابد حوالي  50يحصل الواحد منهم على 

     (1)المشقة في الحصول على قطرة الماء

وقد زادت مشكلة نقص المياه العذبة في اغلب أجزاء الوطن العربي و العالم ومنها ليبيا ،ويرجع     

 نمو االحتياجات المتزايدة للسكان.  ذلك الى زيادة معدالت االستهالك مقابل 

ونظرا الن موقع ليبيا ضمن المناطق شبه الصحراوية التي تتميز بالجفاف والمعدالت المنخفضة    

  (2) من االمطار فمصادر الثروة المائية في البالد محدودة جدا

 مصادر المياه في منطقة الدراسة :

يات كافية بل تكمن ايضا في مدى مالئمة نوعيتها ان مشكلة المياه هي ليست في عدم توافرها بكم

لالستهالك البشري ، فتركز نسبة االمالح الكلية الذائبة في الماء عن الحد المسموح به يعد مؤشرا 

على مدى صالحيتها لالستعمال في أي غرض من االغراض ، حتى وان توافرت بكميات كبيرة ، 

دنا الي قراءة الواقع المائي للمدينة حيث تعد ندرة وهذا هو الحال في مدينة طبرق ، وهو ما يقو 

الموارد المائية هي اهم معوقات النمو التي واجهت المدينة منذ نشأتها ، اذا ال تقتصر مشكلة المياه 

                                                           
(1)

 .   11،  اا،س ن و  لوث البائن ، النان المصرةن اللبن ،ان ، الق هرة ، ص (1991)عحمن السان ان، ؤوا ،

(1)
 .09، ص  1ن ر نةو،  ، دني  ي ،اعة،ايرافان لابا  البشرةن ، عنشونات ا  (1992 )عحمن المبرو  المالنوي ، - 
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علي النقص الكمي بها امام النمو المتزايد للسكان ، بل ان المعضلة تزداد بتدني نوعية المياه 

 .(1)فها الجوفية مع استمرار استنزا

أن منطقة الدراسة تعتمد بشكل رئيسي على مصدر المياه الغير طبيعية المتمثلة في مياه         

التحلية ، حيث يقع العبء الكبير في سد احتياجات منطقة الدراسة من المياه على محطة التحلية 

فية فهي ال بالمدينة ، أما بالنسبة لمصدر المياه الطبيعية المتمثل في مياه األمطار والمياه الجو 

تشكل إال نسبة ضئيلة جدًا من سد احتياجات المدينة وذلك بسبب قلة االهتمام بمصادر مياه 

األمطار والتذبذب في سقوطها ، باإلضافة إلى محدودية المياه الجوفية وتدني نوعيتها خاصة بعد 

ياه بالمنطقة وسنتناول في هذا الفصل مصادر الم زيادة االستهالك نتيجة الزدياد عدد السكان ،

 بشكل أكثر تفصياًل.

 أواًل : مصادر المياه الطبيعية : 

هي المياه التي نحصل عليها خالل الدورة المائية في الطبيعة والتي تحدث علي سطح االرض 

بجميع عناصرها ، والتي تتميز باالتزان واالستمرارية  ، وتعد مياه االمطار مصدر المياه العذبة 

 .(9)حلقات دورة المياه في الطبيعة بشكل اساسي ، واحدى 

 المياه السطحية :  -.

: تعتبر األمطار هي المصدر الرئيسي والوحيد لتغذية الخزانات الجوفية بالمياه ،  األمطار-أ    

فاألمطار عبارة عن قطرات المياه المتساقطة التي يتجاوز قطر حبيباتها نصف مليمتر ويمكن 

 بعًا لمعدالت التساقط وهي : تحديد ثالث مستويات لألمطار ت

                                                           
(1)

( ، الهحلال المي ،ل لهطون اسهةم الت األن  فل عنةنن ابرق ، نس لن ع اسهار غار عنشونة ، 1229ع ،ل ع،نة  فه، هللا الخ لني ،) 

 59ا عةن ر نةو،  ، كلان ا ،اق ،ص 
(1)

عنطقن ادال  الحضرةن ،نس لن ع اسهار غار عنشونة ، ا عةن ( ، ا،ه ج عا ه الشرق واسهالالكال  فل 1229ع أشن دنت عضر علل ، ) - 

 01الملك خ لن ،كلان ا ،اق ، ص 
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ملم في الساعة وأمطار متوسطة وهي تسقط  7.2أمطار غزيرة والتي تسقط بكميات تتجاوز 

ملم في الساعة وأمطار خفيفة وهي تسقط بكميات  9.5ملم وأكثر من  7.2بين  تتراوحبكميات 

 .(.)ملم في الساعة .ملم وأقل من  9.5تتراوح بين 

ملم في  50.ـ  95ن متوسط سقوط األمطار على منطقة الدراسة بلغ ) وكما سبق وأن ذكرنا بأ

السنة ( باإلضافة إلى مواجهة التضاريس وشكلها العام بالنسبة للرياح له أثر كبير على معدالت 

األمطار المتساقطة ، فعندما يكون الساحل ممتدًا بشكل متواز مع حركة الرياح يقل سقوط األمطار 

نسبة لشريط الساحل الممتد على طول منقطة الدراسة ، أن امتدادات ذلك ، كما هو الحال بال

الساحل باتجاه غربي شرقي بشكل متوازي مع الرياح العكسية يقلل من درجة الفائدة التي يحصل 

عليها اليابس من أمطار تلك الرياح إذ ليس هناك عرقلة يسببها ذلك الساحل لحركة الرياح تجعل 

مما كان له األثر المباشر في إسهام األمطار بنسبة بسيطة  (9)إلى أعلى الهواء يضطرب ويصعد 

مياه المنطقة ، باإلضافة إلى بعض  مصادرمن عملية اإلمداد المائي رغم أهمية هذه المصدر من 

 اإلشكاليات التي تقلل من أهمية هذه المصدر وهي: 

لذبذبات على المدى الزمني والمكاني ترجع في  اإلقليمالذبذبة في األمطار : تتعرض أمطار  .2

اإلعصارية  المرتبطة بتحرك االنخفاضات الجوية ، ومدى  ماألقاليأساسها إلى طبيعة أمطار 

اقترابها أو ابتعادها عن مساراتها ، ولهذا فإن امطار اإلقليم تزداد في بعض السنوات في حين 

ثابتة ، وتتباين في كثافتها من مكان آلخر  تندر في سنوات أخرى ، كما أن قمة األمطار غير

 داخل اإلقليم.

 

                                                           
(1)

 . 19( ، ايرافان الما ه ، االسينننةن ، ،ان المةرفن الج عةان ، ص 1225عحمن حما  الووكن ، ) – 
(1)

وظواهره  اليبرى ، الواوةن ، ،ان ةموع الثق فن ،  عحمن س ل  ضو ، سةن ا س  عحمن ، ،ناسن فل الجيرافان الطباةان لألن  اللابان - 

 .10،  12ص 
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 موسمية أمطار اإلقليم : . 9 
أن أمطار اإلقليم ال تتوزع على أشهر السنة ، بل يقتصر سقوطها على أشهر ، أو شهر ،         

 أو أيام ، معدودة مما يقلل من أهميتها الهيدرولوجية.

تجري مياه األمطار في منطقة الدراسة على شكل سيول في األودية  الجريان السطحي : -ب

الجافة المنتشرة على طول الساحل وتنتهي مياه هذه السهول إلى البحر دون االستفادة منها ، رغم 

( وديان أصغرها وادي رقبة  2أهمية هذه األودية في الجريان السطحي حيث تحوي المنطقة على ) 

وتبلغ مساحة  9( كم 5.وأكبرها وادي رقبة الغدران ومساحته )  9( كم .أم حليقة ومساحته ) 

 (1). 9( كم 31.7وديان هذه المنطقة     ) 

من المعدل السنوي  3( مليون م 0.ويقدر الجريان السطحي بوديان منطقة الدراسة بحوالي ) 

 .(2)لجريان المياه.

طار حاليًا ، وأن المسؤولين والمختصين ولكن ال توجد أي صورة من صورة االستفادة من مياه األم 

بتنمية موارد المياه ال يعيرون أي اهتمام لهذا المصدر على الرغم من أنه من المصادر الطبيعية 

المتجددة  ويمكن أن يسهم بنصيب ما في مواجهة االحتياجات المائية المتزايدة ، إذا أعطي أهمية 

يع مياه األمطار ، كالخزانات األرضية المغطاة خاصة، وطبقت بشأنه بعض الوسائل الخاصة بتجم

أو توجيهها نحو المنخفضات التي تجهز لتقوم بدورها في تغذية الخزانات األرضية تغذية 

 .اصطناعية

وبذلك يظهر أنه ال يمكن االعتماد على مياه األمطار كمصدر رئيسي لتوفير المياه لالستعماالت   

لألسباب سالفة الذكر ، وبالتالي تقتصر االستفادة من المياه الحضرية المختلفة لسكان المنطقة ، 

                                                           
(1)

 .1992البطن ن ، لسنن   أحمن سةان الشرةف ، وآخرون ، المس، االرهص ،ي الش عل لإلرلا - 
(1)

 .52ص  عراع س دق ،ع ،ل ع،نة  فه، هللا الخ لني ، - 
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 اآلبارالسطحية عند جريانها على سطح األرض على تجميعها في صهاريج تعرف باسم 

الكبيرة التي تضيع هدرًا في  المياهالرومانية)*( وهي استفادة محدودة جدًا أذا ما قورنت بكمية 

 البحر عبر هذه األودية.

 9.5بئر بسعة إجمالية تقدر بنحو  5000الرومانية في منطقة طبرق حوالي  اآلباربلغ عدد      

بسعة  222.ـ  219.صهريج ) خزان ( قامت الدولة بإنشائها في الفترة  20إضافة إلى  3مليون م

 .(1).3م32000إجمالية تقدر بحوالي 

ومما تجدر اإلشارة إليه هو أن سكان مدينة طبرق كانوا قد اعتمدوا على مياه هذه اآلبار في  

الشرب لعدة سنوات بعد أن عانو شح المياه ، وأن وجدت تكن نسبة ملوحتها عالية ، وذلك في فترة 

التسعينات حيث اعتمد السكان على تلك اآلبار بعد ما عجزت محطة طبرق لتحلية المياه عن 

وفير المياه الصالحة للشرب ، بسبب انتهاء عمرها االفتراضي ولم تتوفر المياه الصالحة للشرب ت

 .9009إال بعد إنشاء المحطة الجديدة والتي بدأت في اإلنتاج عام 

أصبحت للمياه الجوفية أهمية كبيرة في الوقت الحاضر وذلك بعد التوسع في  . المياه الجوفية :1

 انية.مساحات األراضي العمر 

تعد المياه الجوفية أحد المصادر النادرة في كثير من البلدان ، وقد تتوفر بمقادير كافية فتعتبر  

ثروة طبيعية وبالتالي يجب العمل على استغاللها لالنتفاع بها ، بعد تحديد نوعية هذه المياه والكمية 

 التي تتوافر بها.

                                                           
 ا األس  ةو، ،شأة هذه ا د ن على الةالن الروع ،ل ، لذا  ةرر دالذ)*( 

 ( ،اللجنن الشةبان والثروة الحاوا،ان والم أان ، البطن ن ، دا ، ت غار عنشونة.1229عيهب الموان، الم أان والسنو، ، ) -1
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% من إجمالي 11مائية بليبيا ، وتمثل أكثر من وتشكل المياه الجوفية المصدر الرئيسي للموارد ال

 (. 1أنظر الجدول )  (.)حجم هذه المياه

تعد المياه الجوفية مصدر مهم من مصادر المياه في منطقة طبرق ، رغم محدودية هذه المصدر 

وتدني نوعية المياه خاصة بعد الزيادة في االستهالك نتيجة لزيادة عدد السكان والتوسع العمراني 

حضري في المدينة ، وتقع منطقة الدراسة هيدرولوجيًا ضمن حوض الجبل األخضر المائي ، وال

، وتقدر مساحته بحوالي    30وهو يشمل المنطقة الشمالية الشرقية للبالد شمال دائرة عرض 

 (9).9كم 9.5000

 ( 9005ت عام (  الموارد المائية المتاحة في ليبيا ) تقديرا0.جدول )                            

 % /سنويًا  3المتاح ) مليون م المورد المائي

 9.0 10 مياه سطحية

 ..11 3230 مياه جوفية

 3.5 35. تحلية

 2.2 950 صرف صحي

 00. 3125 اإلجمالي

 
                                  المصدر : محمد سالم ضو ، سعد جاسم محمد ، دراسة في الجغرافية الطبيعية لألرضي الليبية ،            

 .37.الزاوية دار شموع الثقافة ، ص  وظواهرها الكبرى

    

 

                                                           
(1)

 .112عحمن س ل  ضو ، سةان س ل  عحمن ، عراع س دق ، ص  - 
(1)

 قرةر الوضع الق أ  ، النط ق المحلل البطن ن ، ،  1215ـ  1222عيهب الةم نة لالسهش نات الالننسان ، عشروع الجال الث لث ،  - 

 .10، ص  1222
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 الطبقات الحاوية للمياه الجوفية بمنطقة طبرق : 

تظهر الطبقات الحاوية للمياه في المنطقة عند تكوين الجغبوب وتكوين الفائدية في تركيبات   

 (.)الحجر الجيري التي يرجع ترسيبها للحقب الثالثي للعصر اإلليجوسيني.

 الخزان الجوفي للحقب الثالثي : - أ
 ات الجيولوجية التالية : تتواجد الخزانات الجوفية األساسية للمياه الجوفية للحقب الثالثي في التكوين

 تكوين الجغبوب ـ التابع للعصر المايوسين.

 تكوين الفائدية ـ التابع للعصر األليجومايوسين.

 تكوين األبرق ـ التابع للعصر األوليجوسين العلوي.

هذا التتابع الطبقي ال يوجد متوافقًا في كل المنطقة ويتميز تكوين غالبية الصخور بأنها أما جيرية 

طباشيرية أو دولوميتية غنية بأحافير حيث يتراوح حجم حبيباتها بين المجهرية والخشنة ونسبة منها 

 تتكون من صخور حصوية ذات نفاذية عالية.

بئرًا  37الحقل الرئيسي المستغل من هذا الخزان حيث تم حفر  المائييعتبر حقل كروم الخيل 

لتر / ث للبئر الواحد ، كما تبلغ  0.إلى  2مترا وبإنتاجية من  90.الى  20بأعماق تتراوح بين 

 .3م 2000طاقته اإلنتاجية اليومية حوالي 

ر جوفي بئ 90كذلك تنتج مياه حقل غرب طبرق) وادى السهل ( من نفس الخزان حيث تم حفر 

نتاجية من  90.إلى  00.بأعماق تتراوح بين   (9)لتر / ثانية. 1إلى  3متر وا 

                                                           
(1)

(،   قرةر حول خرةطن أال  الهنمان ، ،ناسن عسحان اسهقص أان حول وارع القط ع ت فل 1221نضوان أحمن دشار وآخرون،) - 

 .1ةةبان البطن ن ، ص 
(1)

 .112، ص  عراع س دقأحمن سةان الشرةف ، وآخرون ،  - 
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أما عن مدى إسهام األمطار التي تسقط على منطقة الدراسة في تغذية خزان المياه الجوفية   

بإسهام متواضع وذلك بسبب قلة الكميات الساقطة من ناحية وتباعد فترات تساقطها من ناحية 

 أخرى.

 الهيدروليكية لخزان الحقب الثالثي : الخواص

من خالل التنقيب عن المياه الذي ُأجرى في المنطقة وجد أن الخزان الجوفي للحقب الثالثي متواجد 

 على هيئة عدسات مائية في مواقع ساعدت الظروف الهيدرولوجية والتكوينية على نشؤها.

متر عن سطح األرض ويتراوح  10إلى  70عمق الخزان الجوفي بين  يتراوحففي منطقة طبرق 

م ويتداخل  20.ـ  20سمك الصخور الجيرية الحاوية للمياه والتابعة لعصر المايوسين األوسط بين 

 .( .)مع الصخور الجيرية طبقات من الطين

ويعتبر توفير المياه الصالحة للشرب بالمنطقة من أهم المصاعب وذلك لمحدودية المصادر   

 المائية.

جوفي التابع لعصر المايوسين المميز بارتفاع معدالت الملوحة وتدني اإلنتاجية باستثناء بالخزان ال  

بعض المواقع المحدودة والتي توجد بها مياه شبه مالحة استخدمت منذ زمن بعيد كمياه خلط للمياه 

( ويتم العذبة المنقولة من وادي درنة أو ناتج مياه محطة التحلية الجديدة ) مصدر المياه األساسي 

توفير احتياجات الخلط من حقل آبار كروم الخيل والحقل الغربي المنفذ حديثًا ، والذي يترواح 

 (9.)جزء / مليون 3500إل  9100إجمالي األمالح الذائبة فيه من 

 

                                                           
 .111 دق ، صالمراع الس-1

 .19، ص  1229/  قرةر غار عنشون ، سنن  1225الالائن الة عن للما ه ، فرع المنطقن الشرران ، الوضع الم أل للمنطقن الشرران لسنن  -1
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 ب. الخزانات المعلقة : 

هذه الخزانات الضحلة عبارة عن تجميع مياه األمطار التي تتخلل الصخور في بطون الوديان      

 في عدسات مائية 

 فوق مستوى المياه الساكنة للخزان الرئيسي. صلصاليهمحدودة األبعاد ومعزولة بطبقات 

ة في مناطق وتتميز هذه الخزانات بصفة عامة بانخفاض معدالت الملوحة وتتواجد بشكل محدود   

تنعدم بها الخزانات الجوفية والسطحية ، وتستغل كميات المياه المحدودة والمنتجة من هذه الخزانات 

ألغراض الشرب والزراعة البعلية وخاصة في بطون الوديان حيث حفر السكان آبار ضحلة في 

 وديان غرب طبرق.

 خزانات الرواسب الرملية :  -ج

طًا مانعًا بين البحر واليابسة حيث توجد على هيئة كثبان رملية من تكون الرواسب الرملية شري    

 حبيبات رملها من الحجر الجيري وفتات لقواقع بحرية حديثة العمر.

وعند تساقط األمطار على هذه الكثبان الرملية عالية النفاذية تتسرب المياه إلى أسفل الكثبان مكونة 

الكثبان ويبلغ سمك العدسات المائية  لمورفولوجياوفقًا لسطوح مياه ساكنة على هيئة عدسات محدبة 

بالكثبان الرملية حوالي ) متر من المياه العذبة التي تطفو على مياه البحر المالحة كنتيجة الختالف 

الكثافة ( ونتيجة لهذا التواجد الدقيق للمياه العذبة فإن استغاللها يتطلب معرفة طبيعة تواجدها 

دي إلى انعدام التوازن، وتفاديًا الختالط المياه العذبة بالمياه المالحة ويستغل وسعتها بكميات ال تؤ 

 (.)هذا المصدر خاصة بالكثبان المتواجدة شرق طبرق.

                                                           
 .115ـ  111أحمن سةان الشرةف ، وآخرون ، عراع س دق ، ص  -1
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تمثل أهم طبقة مائية في منطقة طبرق ، كما تعتبر  ويتضح مما سبق أن الطبقة المايوسينية 

المصدر الرئيسي ألهم اآلبار بمنطقة طبرق ، حيث تعتمد المنطقة على اآلبار الجوفية في سد 

 بعض احتياجاتها وأن تكن بنسب بسيطة من المياه.

في  فالبئر عبارة عن قناة رأسية تحفر لتصل ما بين المياه الجوفية وسطح األرض ، وتوجد   
منطقة الدراسة العديد من اآلبار المستغلة في تزويد المراكز العمرانية بالمياه ، حيث وصل عدد هذه 

( بئر  12( بئر داخل مخطط المدينة ، وتم حفر )  .9( بئر منها )  55)  215.اآلبار في عام 
م وهي 31.، وساعد على ذلك العمق المالئم للمياه ، إذ يبلغ متوسط العمق  9002حتى عام 

لتر /ثانية ( ، وأصبح إجمالي  5.2ذات إنتاجية جيدة ، حيث يقدر متوسط إنتاجها بحوالي ) 
% متوقفة عن العمل لعدة أسباب فنية ، بينما 35بئر منها ما نسبته  22.اآلبار في منطقة طبرق 

 % من جملة اآلبار المنتجة في المنطقة.2.تشكل نسبة اآلبار داخل مخطط المدينة 

( نسبة اآلبار الجوفية في مدينة طبرق من إجمالي اآلبار الجوفية في أقليم البطنان 22 شكل )
 1004سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : عادل إدريس فتح اهلل الخالدي ، التحليل المكاني لتطور استمارات األرض في مدينة طبرق ، رسالة ماجستير غير منشورة ،    
 .52، ص  9002جامعة قاريونس ، كلية اآلداب ، 

80%

16%

%80أقليمالبطنان %16منمدينةطبرق
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(اآلبارالجوفيةفيمنطقةالدراسة11جدول)

المنطقةت

االرتفاتعن

مستوىسطح

البحر

العمق

بالمتر

منسوبسطح

المياه

االنتاجية

لتر/ث

الهبوط

بمنسوبالمياه

بالمتر

الملوحة

6090681.80.00.600(1المنطقةالصناعية)1

2210206102.02.600(2المنطقةالصناعية)2

0.200-0080.2692.0المستشفى3

6303602.22.06.320سقيفةطبرق0

--89102821الخيلكروم2

--8690.083.20.8كرومالخيل6

--86106802.1كرومالخيل0

0.222-89112803كرومالخيل8

9312086.220.23.680كرومالخيل9

0.200-9210892.06كرومالخيل10

931188000.96.8600كرومالخيل11

8000--9610292كرومالخيل12

9211296229000كرومالخيل13

981129380.20000كرومالخيل10

9811086220600كرومالخيل12

-9616086.636.0كرومالخيل16

-9611089.620.2كرومالخيل10

0020-90100883.3كرومالخيل18

0206--099202كرومالخيل19

3000-99116903.2كرومالخيل20

0392-101110900.8كرومالخيل21

0392-99110922.2كرومالخيل22

0000-98120908كرومالخيل23

60102026.1100.200واديالسهل20

69100010.8100000واديالسهل22

60110021.1130800واديالسهل26

66112020.2220200واديالسهل20

62110681.290800واديالسهل28

00102022.2160000واديالسهل29



.1990المصدر:عملالباحثاعتماداًعلىـأحمدسعيدالشريفوآخرون،المسحاالقتصاديالشاملألقليمالبطنانلسنة
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( يتضح أن حقل آبار كروم الخيل المائي ، الحقل الرئيسي في ..وبدراسة الجدول رقم )     

( لتر /ث للبئر  3ـ  1تتراوح بين )  إنتاجية( بئر ذات  2.منطقة طبرق حيث يوجد في الحقل ) 

% ( من 29( أي ما نسبته حوالي ) 3م2000الواحد ، كما تبلغ طاقته اإلنتاجية اليومية حوالي ) 

م ( بينما بلغ معدل األمالح 20.ـ  22اآلبار المنتجة في المدينة وبأعماق تتراوح بين ) جملة 

 ( جزء/مليون. 2000ـ  3.210الذائبة في الحقل ) 

آبار منتجة ، حيث تتراوح إنتاجية اآلبار من            2أما حقل غرب طبرق ) وادي السهل ( يوجد به    

% ( من نسبة اآلبار المنتجة في مدينة 90ما يمثل حوالي ) ل/ث ( للبئر الواحد ، أي  1ـ  .) 

متر في حين وصل معدل  5..متر  00.طبرق بينما يتراوح أعماق اآلبار في هذه الحقل من 

 جزء / مليون. 2100ـ  2900األمالح الذائبة فيه بين 

 نوعية المياه الجوفية في منطقة طبرق : 

ثالثي وما يتميز به من أصل بحري النشأة حيث نتج عن نظرًا لطبيعة ترسب صخور الحقب ال     

الترسيب طبقات من الحجر الجيري صحبة أكاسيد حديد وكبريتات كالسيوم ) جبس ( وأمالح ، 

والتي تدل على بيئة ترسيبية ضحلة قريبة من الشاطئ يرجع لعصر المايوسين األوسط ) تكوين 

المياه بالخزان حيث تتميز بارتفاع معدالت  الجغبوب ( أن نوعية الصخور هذه أثرت في نوعية

 الملوحة متمثلة في نسبة عالية من الكلوريدات والكبريتات من عناصر الصوديوم والكالسيوم.

بجانب مسببات ارتفاع الملوحة هذه فإن انخفاض ناقلية الصخور الجيرية الحاوية للمياه كذلك    

في نوعية المياه حيث زاد من نسبة تركز  انخفاض معدالت هطول األمطار أحدث أثرًا سلبياً 

األمالح بهذه الخزانات ومن خالل دراسة التحاليل الكيمائية لآلبار المنفذة بالمنطقة نجد أن معدالت 
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جزء في المليون بحقل كروم الخيل حيث سجل أقل معدل  2000إلى  9000الملوحة تتراوح بين 

 لمليون.جزء في ا 2900ملوحة بآبار غرب طبرق يصل إلى 

في حين لوحظ أن نوعية المياه تتردى اضطراديًا بازدياد عمق اآلبار ، كما لوحظ أن مياه حقل 

كروم الخيل ومقارنته بالمناطق االخرى يعتبر أفضل المواقع المتواجدة بها مياه ذات ملوحة 

ستعمال منخفضة بالرغم أن معدلها يتجاوز المعدل المسموح بها في االستعمال المدني ، أما اال

 (.)الزراعي فيتوقف على نوع المزروعات ونوع التربة.

 ثانيًا : المصادر غير طبيعية : 

تقتصر مصادر المياه الغير الطبيعية في منطقة الدراسة على المياه المعالجة ، وتنتج المياه    

بواسطة هذا المصدر عن طريق القيام بمجموعة العمليات التي تستهدف تحويل الماء غير الصالح 

عملية لالستخدام ) أو الماء الغير معالج ( إلى ماء صالح لالستخدام ) أي ماء معالج ( وتختلف 

المعالجة حسب نوعية المياه المعالجة ، فمثاًل معالجة مياه الصرف الصحي تختلف عن معالجة 

مياه الصرف الصناعي ، وعن معالجة مياه البحار والمحيطات ، كما أن معالجة أي من هذه 

 المصادر السابقة تختلف حسب نوع استخدام الماء المنتج ، فالمياه المعالجة للشرب غير المياه

المعالجة للري الزراعي ، غير التبريد الصناعي وهكذا تتعدد عمليات المعالجة حسب نوع 

 االستخدام ، وحسب نوعية المياه المراد معالجتها.

ومن عمليات معالجة المياه بمنطقة الدراسة التي سوف نتناولها ، محطة معالجة مياه البحر الواقعة 

 بمدينة طبرق.

 
                                                           

 .121ـ  111أحمن سةان الشرةف وآخرون ، عراع س دق ، ص  -1
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 تحلية المياه : 

يقصد بتحلية المياه العملية التي يتم بواسطتها تحويل الماء المالح إلى ماء عذب ، ولقد ثبت أن    

 هذه العملية نافعة وموثوق فيها ، وطريقة سريعة للتزود بالمياه العذبة.

في العديد من األقاليم التي تعاني عجز في المياه والواقعة بالقرب من المسطحات المائية المالحة ، 

ث تعتبر مياه البحر مورد مائي دائم ولكن يصيبه االرتفاع النسي لتكلفة إنتاج المياه ، وما تخلفه حي

 عملية التحلية من آثار بيئية وهندسية سيئة مثل التغيرات في كمية ونوعية الترسبات البحرية في

التحلية وما  منطقة سحب المياه من البحر ، وما تسببه المياه المالحة من تآكل األجهزة ومحطات

تخلفه هذه المحطات من مياه عالية التركيز في الملوحة تؤثر على األحياء البحرية في منطقة 

 السحب.

أما فيما يتعلق بتحلية المياه في ليبيا فقد تم في سبعينات القرن الماضي إنشاء عدة محطات لتحلية 

داد الشريط الساحلي لتزويد سكان المياه ببعض المدن والمجمعات الصناعية الكبرى الواقعة على امت

الصناعية األخرى بالمياه العذبة كمصدر إضافي دائم ، حيث بلغ  المنشآتالمدن الساحلية وبعض 

محطة بلغت سعتها  75/اليوم إلى أكثر من 3م500عدد المحطات ذات السعة أكثر من 

ه البحر المصدر /السنة ( وتعتبر ميا3مليون م 955/اليوم ) 3م700.000التصميمية الكلية 

الرئيسي للمياه المحالة في معظم المحطات التي تم تنفيذها ، بينما تستعمل المياه الجوفية ذات 

الملوحة المستحدثة ) زائدة الملوحة ( لتزويد محطات التحلية ذات اإلنتاجية المحدودة ببعض 

 الفنادق والمصانع والمستشفيات.

( ليصل إجمالي إنتاجية 9.تحلية المياه ) جدول رقم وفي العقد الماضي تم تنفيذ عدة محطات ل

في السنة ( كما تم التعاقد على  3مليون م 12.5في اليوم )  3م937.000هذه المحطات إلى 
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في  3م900.000تنفيذ أربع محطات ) درنة ـ سوسة ـ الزاوية ـ زوارة ( بسعة تصميمة تصل إلى 

 في السنة (. 3مليون م 73اليوم ) 

( وضمن المخطط اللجنة الشعبية العامة للكهرباء  90.0ـ  9002شغيل خالل عامي ) عند بدء الت

( محطات  2فإن السعة التصميمية لعدد )  المدرجةلتحلية مياه البحر  90.9، والمياه والغاز لعام 

 20.000..ـ طرابلس ( ستصل إلى حوالي  مصراتهمقترحة ) طبرق ـ بنغازي ـ الزويتينة ـ سرت ـ 

 (.)في السنة ( 3مليون م 121ليوم ) في ا 3م

 ( محطات تحلية مياه البحر المنتجة في ليبيا9.جدول   )

 السعة متر مكعب / يوم

 سند بدء التشغيل الحالية التصميمية المحطة
 277._9009 59,000 22,000 طبرق

 220. 1,000. 30,000 خليج البمبا
 220. 5,000 5,000 درنة
 9000 0,000. 0,000. سوسة

 9007 20,000 20,000 أبو ترابة
 9005 5,000 5,000 شمال بنغازي

 212. 7,000 0,000. سرت
 229. 90,000 30,000 زليتن

 219. 30,000 29,000 الخمس
 222. 0,000. 0,000. ( 9غرب طرابلس ) 

  937,000 912,000 اإلجمالي
  

9.1،الجزءاالولص9001المستدامةاالستراتيجيةالوطنيةللتنميةالمستدامةأيالنارالمصدرالهيئةالعامةللبيئةلجنةالتنمية 



                                                           
 .110، االسهرا اجان الوانان للسنن المسهناعن أي الن ن ، الجوء األول ، ص  (1220 )الة عن للبائن ، لجنن الهنمان المسهناعن ،الالائن  -1
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 محطة تحلية المياه بمدينة طبرق

لغرض تزويد المدينة بالمياه والكهرباء وهي تعتبر 9009/ 277.أنشأت هذه المحطة عام       

المصدر األساسي والرئيسي للمياه في المدينة وقد بلغت الطاقة اإلنتاجية لهذه المحطة حوالي 

 medوالحديثة  msfم في اليوم وتوجد بها وحدتان لتحليه المياه ،القديمة 22.000

م /يوم ويتم االستفادة منها في توليد 92,000بطاقة إنتاجية تبلغ  msf))  قديمةالمحطة ال -.

نتاج المياه المحالة وتقع في خليج مدينة طبرق ، ويتم تغذيتها من مياه البحر من خالل  الكهرباء وا 

م داخل البحر وهي تعمل بطريقة التبخر متعدد المراحل إلزالة الملوحة من 70.أنبوب يمتد بحوالي 

تعد أالن خارج الخدمة بسبب  -29-.2إال أن الوحدتين  -79-.7-29-.2ياه البحر وهي م

( 3م130,029اللتان  تعمالن بصورة غير مستديمة بلغ ) 79-.7األعطال فأن أنتاج الوحدتين 

توقفت 9001وهذه راجع إلى انتهاء العمر االفتراض للمحطة  ، ومع نهاية عام  9001خالل عام 

 عن العمل نهائيا msf المحطة القديمة

وهي تعمل بثالث وحدات إلنتاج المياه   9009تم أنشاء هذه المحطة عام   المحطة الحديثة: -1

/يوم ويتم 3م20,000م/اليوم وبسعة أجمالية لمحطة التحلية 3332.المحالة  سعة كل منها 

منهما  أما من متر لكل 70.متر وبطول 2..عن طريق أنبوبين دائريين بقطر  تغذيتها من البحر

م في اليوم من المياه 09..97بطاقة إنتاجية بلغت 9009حيث أنتاج المحطة فقد بدأت عام 

من أنتاج المياه   med_ msfكميات المنتج والمرسل للوحدتين التاليالمحالة ، ويبين الجدول 

                                                9002المحالة عام 







70 
 

 

 9002( المنتج والمرسل الى شركة المياه سنة  3.جدول )   

 االشهر
 إجمالي أنتاج الوحدات

 اإلنتاج
المرسل إلى 

 Med Msf شركة المياه
 9239... 10192.. 21212. 219.22 يناير
 2275.3 0521.3. 25510. 122933 فبراير
 91322.. 9.5110. 29321. 073219. مارس
 052271. 92053.. ..295 023529. ابريل
 021332. .3222.. 0 .3222.. مايو
 020229. 33112.. 52912 072205. يونيو
 015.37. 20991.. .1.... 022027. يوليو

 215022 019123. 27902 035257. اغسطس
 052..0. 0.717.. 32952 025591. سبتمبر
 033.53. .0910.. 2220 .02512. اكتوبر
 0.0592. 02.232. 0 02.232. نوفمبر
 292525 2191.9 0 2191.9 ديسمبر

 

 ، بيانات غير منشورة (. 9001المصدر : من عمل الباحث اعتمادًا على ) محطة خليج طبرق البخارية ، التقرير الشامل لسنة           

        ومن خالل النظر إلى الجدول السابق نالحظ أن إجمالي إنتاج المحطة القديمة    

 (MSF  خالل عام )في حين بلغ إنتاج المحطة الحديثة  3م130029هو  9002 ،

MED  وبالمقارنة مع إنتاج السنة الماضية البالغ  3م9.521.539.خالل نفس السنة

 %.1..في السنة الماضية   بنسبة  3م997.122فإن الزيادة بفارق  9.352.212.
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 9002( مخطط المياه المنتجة والمياه المرسلة فى محطة طبرق لعام  9.شكل  )                

 

 
 (3.على بيانات الجدول) اعتماداالمصدر: من عمل الباحث                    

تعمل المحطة على إزالة ملوحة مياه البحر بطريقة التبخير متعدد المراحل والتي     

تتلخص في تسخين المياه لدرجة حرارة عالية ، ومن ثم تجميع بخار الماء ويتم معالجته 

بكربونات الكالسيوم ليصبح على هيئة مياه محالة ثم يعقم بالكلور ومن ثم تجمع المياه في 

على  الرئيسييقع بالقرب من المحطة ، حيث تصل إلى الخزان  3م0.000. سعتهخزان 

صورة مياه محالة ولكن غير صالحة للشرب ، وذلك ألنها خالية من األمالح والمعادن 

الالزمة لجسم اإلنسان وتقوم شركة المياه بتجميعها في خزاناتها ومن ثم خلطها بمياه اآلبار 

مالحة نسبيًا ،    بأنهاأن مياه اآلبار تتصف العادية المحفورة داخل مقر الشركة حيث 

وبالتالي يتم إضافته بعض األمالح إلى المياه المحالة بما يتناسب مع المواصفات القياسية 

لمياه الشرب ، باإلضافة إلى وضع كميات مناسبة من الكلور بغرض المحافظة والقضاء 

ا إلى خزانات شركة المياه والتي المياه من جراثيم ، وبعد ذلك يتم إرساله فيعلى ما يعلق 
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تقوم هي األخرى بإرسالها إلى خزانات  التجميع األرضية في األحياء السكنية والتي بدورها 

أمتار وهي منتشرة في أحياء  0.تقوم بضخها إلى خزانات خرسانية يتجاوز ارتفاعها 

كنية مباشرة عن المدينة ، ومن ثم يتم ضخ المياه من الخزانات العلوية إلى األحياء الس

 .االنسيابطريق 

 م.90.0( المنتج والمرسل والمستهلك من مياه التحلية سنة 2.جدول )            

المرسل إلى  المنتج الشهر 
 شركة المياه

المرسل 
إلى شركة 
 البريقة

المرسل إلى 
شركة 
 الكهرباء

مجموع 
 المرسل

المستهلك 
 في التحلية

 9592 252239 .3.35 5.7 297522 227573 يناير  
 032.. 792392 21195 1.7 272219 735320 فبراير
 2027 .00009. 32.20 21. 220733 0.0970. مارس
 7250 070712. 22302 931 092937. 071522. ابريل
 5079 10972.. 52300 1.0 93.22.. 17370.. مايو
 19.3 292.3.. 5.227 375 .02052. 59722.. يوليو
 2500. 077522. 27311 292 002539. 09922.. يونيو

 2290 1.953.. 22295 992 022.... 23.73.. اغسطس
 0207. 20223.. 1.525 20. 051201. 53272.. سبتمبر
 1229 72.11.. 10.22 .31 025251. 17350.. اكتوبر
 5135 .3592.. 10502 25. 052529. 23592.. نوفمبر
 .532 012393. 51.22 339 030195. 0227.2. ديسمبر
 000.9. 9177725. 702922 .212 9.23515. 3001173. مجموع

 ، بيانات غير منشورة. 90.0المصدر: عمل الباحث اعتمادًا على محطة تحلية طبرق التقرير الشامل لسنة 
 / يوم3م 12.5( بمعدل 2...3*كمية المياه المفقودة )  
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وبالمقارنة  3م3.001.173.فقد بلغ معدل اإلنتاج  90.0أما بالنسبة إلنتاج محطة التحلية لعام 

% 3.5في السنة الماضية أي بنسبة  3م220.350مع إنتاج السنة الماضية فإن الزيادة بفارق 

وهذا يرجع إلى زيادة عدد ساعات التشغيل للوحدات ، ويبين الجدول التالي كمية المياه المنتجة 

 .90.0والمرسلة والمستهلكة لعام 

( يمكن مالحظة انخفاض كميات 2.النظر إلى كمية المياه المنتجة في الجدول ) ومن خالل 

اإلنتاج في بداية العام ، وذلك بسبب وجود مستعمرات كبيرة من القواقع البحرية ذات الحجم 

الصغير والتي بإمكانها المرور عبر شبكة التنظيف والوصول بالتالي إلى المبخرات مما تسبب في 

 مياه البحر وبالتالي انخفضت اإلنتاجية للوحدات.انسداد رشاشات 

تمثل ما  90.0( نالحظ أن كمية المياه المرسلة من المحطة لسنة  3.وبالنظر إلى الشكل )   

% أما شركة البريقة فقد كان 5% لشركة المياه فيما وصل نصيب محطة الكهرباء إلى 22نسبته 

 %. .نصيبها من المياه المرسلة 
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 90.0( المنتج والمرسل لسنة 3.شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

،بياناتغيرمنشورة.90.0المصدر:عملالباحثاعتماداًعلىمحطةتحليةطبرقالتقريرالشامللسنة
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 الفصل الثالث 

 النمو السكاني والحضري وتطور استهالك المياه 

 لمدينة لالنمو الحضري  -أواًل : 

 اتجاهات النمو الحضري  -ثانيا : 

 النمو السكاني   ..

 النمو العمراني  .9

 النمو الصناعي .3
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 مقدمة

يعرف النمو الحضري بأنه جملة التغيرات و التبدالت التي تتعرض لها انماط واشكال االنشطة     

االقتصادية ، كالصناعة والتجارة واالنشطة االجتماعية ،وبالتالي فأن هذه التغيرات والتبدالت هي 

قطاعات بسبب النمو السكاني الذي اخذت صورته بالتغير المستمر، مما ادى  الي التوسع في ال

اإلسكانية والصناعية والتجارية والثقافية وقطاع الخدمات لسد حاجات الطلب المحلي المتزايد علي 

في حين نجد ان الدول النامية والتي بدأت تشهد ظاهرة التحضر مع بداية  (.)ما تقدمه هذه االنشطة

ة عوامل من أهمها الخمسينات وقد اكتسبت هذه الظاهرة من البداية زخما خاصا وذلك بفعل مجموع

السرعة المذهلة في تزايد عدد السكان إضافة الي بداية التوسع في نطاق اقتصاديات الدول النامية 

والتركيز علي المدن الكبيرة دون العناية بالريف مما حذا بسكانها الي النزوح واالنتقال الي المدن 

ومثيالتها في الدول النامية فإن االولي بحثا عن العمل والحياة الكريمة اال أن مدن الدول الصناعية 

     (9)تتضخم باإلمكانيات الصناعية في حين ان الثانية تتضخم باإلمكانيات البشرية فقط

 النمو الحضري بمدينة طبرق

تتميز منطقة الدراسة كغيرها من المناطق العمرانية في ليبيا بنمو حضري سريع خالل العقود      

النمو جميع المجاالت ، وكانت البداية مع تدفق النفط الذي ساهم في االخيرة ، وقد شمل هذا 

توسيع القاعدة االقتصادية ، فازدادت االستثمارات وانتشرت المشاريع واشتد الطلب علي االيدي 

العاملة التي فتح امامها باب الهجرة ، فسرعان ما تغير الوضع السكاني الذي علي ضوئه أخذت 

لتجارية وقطاعات الخدمات في التوسع لكي تسد حاجات الطلب المتزايد القطاعات االسكانية وا

علي منتجات هذه االنشطة مما جعل هذه المدينة واحدة من اهم المراكز الحضارية في المنطقة 

                                                           
 160حسنالحالق،مرجعسابق،صأكرم-1

2-( الحطاب، العظمي،)كتابالتحضروالتخطيطالحضر1992عبدالسالم النموالحضريفيالجماهيرية ظاهرة ، )) يفيليبيا

 02،06مكتبالعمارةلالستشاراتالهندسية،ص
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الشرقية خاصة وفي البالد عامة، وقد صاحب عملية التحضر التي مرت بها منطقة الدراسة حدوث 

كز العمرانية تبعه تغير في نمط استخدام األرض وقد ترتب علي ذلك توسع عمراني كبير في المرا

حدوث تغير في معدالت استهالك المياه ، وفي اوجه استغاللها في المدينة  وهنا البد من االشارة 

الي العوامل التي كان لها االثر الرئيسي في عملية التنمية وتحقيق النقلة السريعة في عملية التحول 

 ي التحضر وبالتالي الزيادة في استهالك المياه.من التخلف ال

 اتجاهات النمو الحضري بالمدينة 

طبرق اتجاهات عدة ، وبالتالي هناك نسبة كبيرة من المياه تستهلك  مدينةيأخذ النمو الحضري في 

وبهذا الحجم السكاني جاءت  2006نسمة عام  105434داخل هذا التجمع الحضري الذي يضم 

مدينة طبرق في الترتيب السابع علي مستوى المدن الليبية ، بعد كل من طرابلس ، وبنغازي، 

ومصراته، وسبها ، والزاوية ، واجدابيا  علي الترتيب ، اما علي مستوي اقليم بنغازي التخطيطي 

، وعليه واجدابياكل من بنغازي  فمثلت مدينة طبرق المرتبة الثالثة من حيث الحجم السكاني ، بعد

فان دراسة العالقة بين عوامل النمو الحضري واتجاهاته ومستويات استهالك المياه يصبح موضوعا 

ذو اهمية بالغة  وبالتالي فأن اهم العوامل او االتجاهات الحضرية المؤثرة في استهالك المياه في 

 مدينة طبرق يمكن تحديدها فيما يلي: 

 : كانيالنمو الس – 2
يعد النمو السكاني عامال هاما فقد لعب دور في زيادة حجم مدينة طبرق ، وفي زيادة الطلب علي 

المياه الالزمة لألغراض  الحضرية فمن البديهي انه كلما زاد عدد السكان اشتد الطلب علي المياه ، 

فتغيرت أوضاعها  فمنذ ان  نشأت مدينة طبرق من عهد اإلغريق إلى أنَّ نالت البالد استقاللها

االقتصادية واالجتماعية والعمرانية ،وشهدت المدينة تطورًا عمرانيًا وسكانيًا كبيرًا ، ومرت المدينة 

منذ عقد الستينات من القرن العشرين بمرحلة نمو سريعة نتيجة عوامل ديموغرافية تمثلت في الزيادة 
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،ويعزى هذا النمو  (.) ية من جهة أخرىالطبيعية للسكان من جهة وكل من الهجرة الداخلية والخارج

إلى التحوالت االقتصادية واالجتماعية الكبيرة التي مرت بها البالد بوجه عام بعد تصدير البترول 

واستغالل عوائده في أعمال التنمية الشاملة ، ولعل من أهم هذه التحوالت وأكثرها أثرًا على المدينة 

ت إلى زيادة حجم مدينة طبرق من هو حركة الهجرة المتواصلة من الريف إلى المدينة والتي أد

إلى  9002حيث السكان والمساحة ،حيث وصل عدد سكان مدينة طبرق حسب آخر تعداد عام

 (نسمة.  05232.)

نسمة عن التعداد السابق  93070وبهذا الحجم السكاني حققت المدينة زيادة مطلقة بلغت      

عدل النمو السكاني نسبيًا عن الفترة نسمة، و بذلك انخفض م 9027، وبزيادة سنوية قدرها 225.

% ، إال  أنه جاء مرتفعًا عن معدل النمو السنوي لسكان ليبيا الذي بلغ  9.5السابقة حيث بلغ 

 % للفترة نفسها. 0.5%  وعن معدل نمو السكان في اقليم البطنان وهو 1..

سكاني عام ( نسمة ضمن أول تعداد 2225وفي اول تعداد زاد سكان مدينة طبرق من )    

م( في التعداد السكاني الثاني على مستوى البالد ، 222.( نسمة عام )2372.م( إلى )252.)

( سنوات بمعدل نمو سكاني بين التعدادين بلغ 0.حيث زاد سكانها أكثر من ثالثة أضعاف خالل )

هة لظروف %( ، وًيعدا من أعلى معدالت النمو التي سجلت في المدن الليبية المشاب99. 7حوالي )

 مدينة طبرق .

 

 

                                                           
(1)

أ،متت ا الهاتت وت ،اختل المنتت اق الحضتترةن ، ،ناستتن  طباقاتن لتتبةي األحاتت ء الستتينان فتل عنةنتتن ابتترق فتتل  ، (  1990)عتو  الحتتنا، ، - 

 . 122الةلمان ، دني  ي ص أدح ث فل الجيرافا  البشرةن ،، الطبةن األولى ، المركو القوعل للبحوث والنناس ت 
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واستمرت التدفقات السكانية إلى مدينة طبرق مع الزيادة الطبيعية، فتضاعف عدد سكانها          

وبمعدل نمو سنوي قدر  (.) م(273.( نسمه في التعداد السكاني الثالث لسنة)3.332وبلغ )

عدد سكان طبرق عام %(، كما استمرت الزيادات السكانية بمستوياتها العالية، وبلغ ..0.)

 – 273.اآلخرين ) نالتعددا%( للفترة بين 2( نسمه وبنسبة نمو )29502م( حوالي )212.)

( ،وفي التعداد السكاني الخامس على 2.( والشكل )5.م( كما هو موضح في الجدول )212.

( نسمة ، وبمعدل نمو سكاني 19275م( بلغ عدد سكان مدينة طبرق )225.مستوى ليبيا عام )

نَّ انخفاض هذا المعدل إلى أقل 9.2م( حوالي )225. – 212.سنوي بين التعدادين ) من %( ، وا 

م( ، يعزى إلى استقرار الوضع االقتصادي 212.-273.ثلث معدل النمو في الفترة السابقة )

واالجتماعي والعمراني وتوقف الهجرة من األرياف والمدن الصغيرة إلى مدينة طبرق نتيجة لتنفيذ 

على برامج التنمية الشاملة لتقل الفوارق والخدمات بين الحضر والريف ، واستمر الوضع السكاني 

لفترة بين التعداد السكاني الخامس وأخر  %(9.5حاله ،وانخفض معدل النمو السكاني إلى )

 ( نسمة .05232.م( وصل عدد سكان طبرق إلى )9002تعداد سكاني عام )

 

 

 

 

                                                           
أول  قنةر لسي ن لابا  ارى ع م  ( م 1229،  1995،  1901،  1921،  1991،  1951،ه أج الهةنا،ات السي ،ان للسنوات )  -(1)

 م( ، غار أ،ال  1951 -1912م ( ، و ) 1919 – 1911م ( ، كم  أارةت  ةنا،ات فل )  1929 – 1911) نم( ، وث ،اب ارى ع  دا 1011)

 م ( أول  ةنا، نسمل ةمين االعهم ، علاب . لموةن عن المةلوع ت 1951ا صات دةنم ،رهال  وةمولاهال  ، وةةن الهةنا، الة م لة م )

 : ينظر

ااحص ءات السي ،ان فل لابا  " ، الهةنا، ، ،شرة ،صف ةالرةن  صنن عن رط ع ااحص ء والهةنا، ( ،  1229)أدو الق س  عحمن الةوادل ،   

 .  1( ، ارادل  ، ، ص 1د لالائن الة عن للمةلوع ت ، الةن، )
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 ( مقارنة نسب نمو السكان في مدينة طبرق مع البطنان و ليبيا5.جدول )
 م . 9002 - 252.للفترة من 

 

 الجهة
    السكاني التعداد

 البطنان طبرق
نسبة طبرق 
 إلى البطنان

 ليبيا
 نسبة طبرق
 إلى ليبيا

.252 2225 .212. 95..% .011112 ..1% 

.222 .2372 31102 29.9% .522322 9.2% 
  2.3  2.5 99.7 % 22 -52معدل النمو

.273 3.332 51312 53.2% 9922937 9.2% 
  2.1  5.2 ..0. % 73 -22معدل النمو

.212 29502 22002 22.5% 393.052 9.2% 
  2.0  5.5 2.0 % 12 -73معدل النمو 

.225 19275 .92110 25% 2312732 9.2% 
  3.9  ..3 9.2 % 25 -12معدل النمو 

9002 .05232 .52532 22% 539322. 2.3 % 
  2..  9.3 9.5 % 9002-25معدل النمو
  7.2  3.5. 31.2 % 9002-52معدل النمو

 المصدر :  من عمل الباحث استناد الي : 

 م .   9002م حتى العام  252.التعدادات العامة للسكان 

وبالعودة إلى معدالت النمو السكاني في مدينة طبرق مركز اقليم البطنان مع البطنان و ليبيا       

بلغ معدل خالل خمسين سنة ماضية،  احتلت طبرق صدارة المدن في الزيادات السكانية ، وحيث 

م( إلى آخر تعداد سكاني عام 252.النمو السكاني السنوي للفترة من أول تعداد سكاني عام )

%( أكثر من ثالثة أضعاف معدل النمو السكاني على مستوى البطنان 31.2م( حوالي )9002)

%( وهذا مؤشر يعكس التركز السكاني الكبير في مدينة طبرق على 3.5.بنفس الفترة البالغ )

 ب الريف المحيط بها .حسا
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وبالمقارنة بين نسب النمو السكاني في مدينة طبرق مع نسب النمو على مستوى الدولة       

بكاملها ،فقد زاد سكان طبرق أكثر من خمسة أضعاف الزيادة على مستوى البالد والذي قدرت 

نَّ هذه الزيادة تباينت من مرحلة إل9002-252%( خالل الفترة من )7.2) ى أخرى ،فقد زاد م( وا 

%( 29.9م( إلى )252.%( عام )..95حجم سكان مدينة طبرق مقارنة بسكان البطنان من )

م( ، واستمرت الزيادة السكانية لمدينة طبرق فزادت الهوة بينها وبين البطنان فبلغت 222.عام )

( م212.م(      وفي عام )273.%( وذلك عام )53.2نسبة سكان طبرق إلى سكان البطنان )

%( من سكان البطنان 22%(، واستمرت مدينة طبرق في احتوائها أكثر من )22.5بلغت النسبة )

 م(. 9002إلى عام )

 م.9002-252.( تطور عدد السكان للفترة من  2.شكل ) 
 

 
 م(. 9002-25-12-73-22-52للسكان) المصدر :  من عمل الباحث استناد الي : نتائج التعدادات العامة                   

%( من سكان 1..بالمقارنة بين نسب سكان مدينة طبرق إلى سكان البالد ، فكانت تمثل )     

م(، ونتيجة للزيادة السكانية الكبيرة في طبرق تغيرت النسبة وبلغت حوالي 252.ليبيا وذلك عام )

م( 273.%( عام )9.2إلى ) ( وارتفعت النسبة222.%( من سكان ليبيا ،وذلك عام )9.2)

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000
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تعداد سنوات ال
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م(، وارتفعت النسبة إلى 212.و 225.%( من سكان ليبيا وذلك في التعدادين )9.2،وحوالي )

 م(.9002%( من سكان ليبيا وذلك في آخر تعداد سكاني عام )3)
 

 الزيادة الطبيعية  : -أ

إنَّ الزيادة في عدد المواليد والنقص في عدد الوفيات في الكتلة السكانية هي التي تشخص الزيادة   
الطبيعية ، وهي تقدر إما عدديًا أو نسبيًا ، وفي الحالة األخيرة غالبًا ما تكون النسبة إلى مجموع 

وهو ما نحصل من  ، (.)السكان على أساس ألفي باإلشارة إلى سنة معينة ، وهو المقياس السائد
 خالله على معدل المواليد الخام ،ومعدل الوفيات الخام*

 
 في مدينة  ( معدالت المواليد والوفيات الخام والزيادة الطبيعية 2.جدول ) 

 م. 9002- 273.طبرق وليبيا خالل الفترة 
 

 السنوات
 ليبيا في األلف طبرق في األلف

 الزيادة الطبيعية الوفيات المواليد الزيادة الطبيعية الوفيات المواليد
.273 52.2 7.9 27.7 22.2 1.2 31.5 
.212 31.2 2 32.2 25 2.1 31.9 
.225 93.1 3 90.1 93.9 2.9 .1.1 
9009 92 3.3 99.7 93.9 2.9 .1.1 
9002 93 3 90 93.9 2.9 .1.1 

 

   المصدر :        
 (.3م ، جدول ) 272.مصلحة اإلحصاء والتعدادات اإلحصائية ، طرابلس ،  -.
 . 92م ، ص  222.الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ،كتيب الجيب اإلحصائي ،  -9
 . .3م ، ص   9003الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق   --3
 .92م ، ص  9002العام لعام الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق نتائج التعداد   -2
 م. 9002مكتب السجل المدني طبرق ، بيانات غير منشورة ، -5
 م . 9002قسم اإلحصاء والتوثيق ، مركز البطنان الطبي ، بيانات غير منشورة ،  -2
لتمكين والتنمية اإلنسانية عبد السالم بشير الدويبي ، وآخرون ، عرض مرئي معلوماتي ألعمال المرحلة األولى من مشروع إستراتيجية ا -7

 . 2م ، ص  9007، الحرث ،  ، الجماهيرية الليبية ،  مجلس التخطيط الوطني ، مكتب الجامعة لالستشارات الهندسية
 

                                                           
(1)

 
- 

 .95ايرافان السي ن ، ،ان النالضن الةردان ، داروت ، ، ص  ( ، 1929)عبنالاه ح عحمن وهابن،

 X    1222فل سنن عةانن فل عنطقن عةانن   األحا ءعن، الموالان   خ م :  = عةنل الموالان ال*  
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 معدل المواليد الخام: -.

م( في المدينة ، مقارنة بمعدل 273.(  إلى ارتفاع معدل المواليد الخام عام )2.يشير الجدول )

في   22.2في األلف( ، بينما بلغ في ليبيا ) 52.2في ليبيا، إذ بلغ في المدينة ) المواليد الخام

األلف( ، ومرد ذلك إلى تحسن األوضاع االجتماعية واالقتصادية ، واستمر في االنخفاض في كل 

م( على التوالي 225.، 212.في األلف( عامي )  93.1، و 31.2من المدينة فقد انخفض إلى )

م ( عاد  إلى  9009في األلف ( خالل نفس السنوات ، بينما في العام ) 93.9و  ، 25، مقابل ) 

في   9.1في األلف(، مرتفعًا عن معدل المواليد الخام في ليبيا بحوالي ) 92ارتفاعه النسبي فبلغ )

م ( أنخفض في المدينة إلى  9002في األلف( . ثم في العام ) 93.9األلف( ، حيث  بلغ     )

(. وعلى ضوء 5.في األلف( شكل  ) 93.9لف ( بينما ظل في ليبيا محتفظًا بمعدله )في األ 93)

في األلف( خالل العقود   2..3ذلك يظهر جليًا  انخفاض معدل المواليد الخام في المدينة إلى   )

األربعة ، نتيجة الرتفاع وعي السكان اجتماعيًا وثقافيًا وتعليميًا ، إضافة إلى تأخر سن الزواج ، 

 وانخفاض معدالت الخصوبة ، نتيجة الرتفاع مستوى األم التعليمي .
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 .9002-273.في الفترة  ( معدل المواليد  في مدينة طبرق وليبيا 5.شكل )    

 
 ( 9عمل الباحث باالعتماد علي بيانات الجدول رقم  جدول ) :المصدر

 معدل الوفيات الخام : - 1
  ( انخفاض معدالت الوفيات في المدينة خالل الفترة من 2.يالحظ من الجدول )        

و  م( نتيجة الرتفاع مستوى المعيشة ، وتطور الخدمات التعليمية والطبية ، 9002 -273.)

في األلف( خالل عام  7.9تحسن األوضاع السكنية ، بذلك انخفض معدل الوفيات من )

م( ، وهي تعد منخفضًة عن معدل الوفيات الخام 212.م )في األلف( في عا 2م( إلى )273.)

في األلف( على التوالي ، واستمرت في االنخفاض في المدينة خالل  2.1و 1.2في ليبيا والبالغة )

في األلف( على التوالي ، وهي  3 - 3.3 - 3م ( فبلغت ) 9002 – 9009 -225.األعوام ) 

 (.2.( خالل هذه األعوام .)شكل :2.9ل )منخفضة عن ليبيا والمحتفظة على نفس المعد
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 م.9002 -273.( معدالت الوفيات في مدينة طبرق وليبيا في الفترة من 2.الشكل )

 

 ( 9المصدر :عمل الباحث باالعتماد علي بيانات الجدول رقم  جدول )

في األلف( في العام  27.7ويالحظ  إنَّ معدل الزيادة الطبيعية مدينة طبرق قد انخفض من )  

في األلف( في  31,9و  31,5م( ، مقابل  ) 212.في اإللف( عام ) 32.2م (  إلى )273.)

ليبيا على التوالي ، ذلك نتيجة النتشار الخدمات التعليمية والطبية ، وارتفاع مستوى المعيشة ، 

فة لتحسن في األوضاع السكنية ، مما أدى إلى تراجع في معدالت الوفيات ، واستمر في إضا

ثَّل  ) 225.االنخفاض فوصل أدنى معدالته عام ) في  1.1.في األلف( ، مقابل ) 90.1م( فم 

م  9000نسمه لكل ألف( عام 99.7األلف ( في ليبيا ، ثم  ارتفع ارتفاعًا نسبيًا في المدينة فبلغ )

م(، بينما ظل في ليبيا محافظًا على 9002في األلف ( خالل عام ) 90ود لالنخفاض إلى ) ثم يع

(.  وارتفاع نسبة 7.م( )شكل  9002 - 9009في األلف( خالل عامي ) 1.1.نفس المعدل )

سكان طبرق والبطنان مقارنة بسكان ليبيا يعود إلى ارتفاع نسبة الخصوبة في البطنان حيث قدر 
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، وهذا  (.) ( نسمة000.( لكل )50.7( إلى ).21.العام في بلدية البطنان في سنة ) معدل المواليد

( 20.1المعدل يفوق بالمقارنة المعدل العام في ليبيا الذي يعتبر هو األخر مرتفعًا جدًا وهو حوالي )

 نسمة( كما هو موضح في الشكل أدناه. 000.لكل )

 م9002 -273.في الفترة من ( الزيادة الطبيعية باآلالف 7.الشكل )     

 
 (9المصدر : من عمل الباحث باالعتماد علي بيانات الجدول رقم)                                  

 

 الزيادة غير الطبيعية : -ب 
ُتعدا الهجرة ثاني عناصر مكونات النمو السكاني، فبالتالي تؤثر في النمو والتوزيع السكاني ،   

فترفع معدل النمو السكاني ، وتزيد الكثافة في منطقة الجذب، وتنخفض في مناطق الطرد 

  (9)السكاني

                                                           
(1)

 . 120 – 122عو  ةوسف الحنا، ، عراع  س دق ، ص، ص - 
(1)

 .111 ص،ناس ت فل ايرافان السي ن ، عنشأة المة نر ، ( ، 1900)عب س ف ضل السةني ،   - 
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األمر في  الحصول على بيانات الهجرة أمر صعب حتى بالنسبة للدول المتقدمة ، و يعد       

،  فالهجرة بقدر ما تزيد من أعداد السكان في مكان ما ، فإنها تُنقص  (.)الدول النامية أكثر صعوبة

، فيزداد حجم الهجرة بازدياد التباين المكاني في الظروف االقتصادية  (9)أعدادهم في أماكن ُأخرى

توفرت عوامل الجذب ،  ففي مدينة طبرق  (3)واالجتماعية بين مكان األصل ومنطقة الوصول

السكاني بها أكثر من المناطق المجاورة. ، إضافة إلى أن  معدالت النمو السكاني في المدينة قبل 

م( كانت مرتفعة جدًا بتأثير الهجرة الوافدة للمدينة بنوعيها الداخلية والخارجية خالل 273.عام )

نتيجة إلى توفر فرص العمل في  ، (2)تلك الفترة ، فكانت العامل الرئيس في زيادة عدد السكان

المدينة التي  تعد المركز اإلداري إلقليم  البطنان المعروف بكبر مساحته ، وقلة موارده  و إمكانياته 

الطبيعية في انخفاض إنتاجية األراضي ، وقلة أمطاره وتذبذبها ،مما جعل المدينة تسجل أعلى 

رسمي األول وبين إجراء المسح الحضري الشامل معدل نمو سنوي للسكان في ليبيا ، بين التعداد ال

%( من جملة سكان اإلقليم عام  ..95م (، في حين مثل سكان المدينة ) 222. -252.األول )

(، بذلك استقطبت 222.%( من مجموع سكان اإلقليم عام ) ..29( ، ارتفع فشكل نسبة )252.)

 المدينة معظم سكان المناطق المجاورة .

         ة الوافدة إلى المدينة نسبة كبيرة في زيادة عدد السكان في الفترة كما سجلت الهجر  

م( وهذه نتيجة تأثير موقعها في  الهجرة الوافدة ، حيث تلعب المسافة دورًا فاعاًل ،  212.-273.)

وعلى هذا األساس فإنَّ حوالي  (5) فتزداد كلما كانت المسافة قصيرة وتقل مع المسافات الطويلة

% ( من المهاجرين إلى المدينة من داخل اإلقليم هم مهاجرون لتحسين أوضاعهم 50.7)
                                                           

(1)
عةج  المصطلح ت والما ها  الجيرافان ، الطبةن األولى ، ،ان  ، ( 1222)عدراها  عوسى الوررال ، ه ،ل عبنالرحا  الةوةوي ،  - 

 .  111 صعجنالوي  للنشر والهو ةع ، عم ن ، 
(1)

 .15 صأس  عل  السي ن و طباق  ب الجيرافان ، ،ان الثق فن والنشر والهو ةع ، ( ،  1990)أحمن علل عسم عال ،   - 
(1)

" اخها ن الةالرن المي ،ان دان الالجرة الص فان والهنمان الصن عان فل الةراق " ، عجلن الهخطاط والهنمان ،  ، (  1999)سمارة ك ظ  ،   - 

 .  02 ، ص ( ، السنن الث ،ان ، دينا،1ا عةن دينا، ، الةن، )
(1)

، عطبةن عصلحن  1921االرهص ، ، عصلحن ااحص ء والهةنا، ، ،ه أج الهةنا، الة م للسي ن ، دلنةن البطن ن لسنن ولهخطاط ا و انة - 

 . 19، ص 1921ااحص ء والهةنا، ، 
(5)

طن ن : ،ناسن فل ايرافان الهنمان " ،نس لن " الهب ةن المي ،ل فل عسهوة ت المةاشن ،اخل عرلا  الب ( ، 1222)فه، هللا خلاان الياال،ل ،  - 

 .  122 ص ع اسهار )غار عنشونة( ، رس  الجيرافا  ، كلان ا ،اق ، ا عةن ر نةو،  ، ،
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%( من جملة المهاجرين من داخل اإلقليم هاجروا إلى مدينة طبرق 23.1االقتصادية، وما نسبتهم )

.ال يمكن ألحد ان يتصور (.)بحثًا عن الخدمات االجتماعية المتمثلة في المرافق الصحية والتعليمية

ران وتحضر لمجموعة من السكان المستقرين ، ينمون وينهضون ويطورون مدنهم دون ان وجود عم

تتوفر المياه الالزمة لحياة هؤالء السكان  ولالستخدامات الحضرية المتعددة . كما تنشأ المدينة 

وتظهر بظهور الوظائف المبدئية لحركة النمو ، وهذه الوظائف مصدرية بمعنى انها سابقة لوجود 

ن والعمران ، وهي ترتبط بالموارد الطبيعية لموضع ما مثل الموارد المعدنية ، كالمناجم السكا

وتزايد عدد سكان نواة المدينة وبقدوم المهاجرين  (9)والمحاجر وموارد الموقع مثل الموانئ والمعابر

مما الي المدينة تنمو وتظهر االنشطة المختلفة التي ترتبط بوجود  السكان وتطور متطلباتهم 

يزودها بدفعات اضافية ومتتالية من النمو لقد نشأت مدينة طبرق ونما عمرانها حتى اصبحت 

احدى اهم المدن الحديثة في البالد  وذلك بسبب موقعها الجغرافي المميز بالرغم من سيادة المناخ 

لسد  شبه الجاف الذي يؤثر علي كمية المخزون الجوفي من المياه العذبة ، والذي يمد المدينة

 احتياجاتها المتزايد من المياه الصالحة لالستهالك الحضري . 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

، عطبةن عصلحن  1921االرهص ، ، عصلحن ااحص ء والهةنا، ، ،ه أج الهةنا، الة م للسي ن ، دلنةن البطن ن لسنن ولهخطاط ا و انة - 

 . 19، ص 1921هةنا، ، ااحص ء وال
(1)

(،حركةالمدينةالتوازينيةوالنموخلفالحواجزالطبوغرافيا،نظريةمقترحةوتطبيقات،1982فتحيمحمدمصيلحي،) - 
 .11،12مجموعةشركاتالطوبجي،القاهرة،ص
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 النمو العمراني للمدينة 
 مراحل النمو العمراني لمدينة طبرقــــ 
 مرحلة النشأة والنمو العشوائي : -أ 

 

يرجع العديد من المؤرخين إلى أنَّ الظروف الطبيعية تساهم مع العوامل األخرى بشكل كبير      

في نشأة المدن القديمة وتطورها، وخاصة ما يتعلق منها بموارد المياه واستغالل األرض وخصوبة 

إقليمي  التربة ولعبت هذه الظروف في نشأة المدن الليبية على امتداد الشريط الساحلي، وخاصة في

وتؤكد وقائع التاريخ بأنَّ  (.)الجبل األخضر في شرق البالد ، والجبل الغربي في غرب البالد

 ااإلغريق استوطنوا الساحل الشمالي للجماهيرية فأقاموا مستوطنات عديدة ابتداء من مستوطنة قورين

أو العقورية( ويوسبريدس )بنغازي( وطلميثة ، أبولونيا  توكره)شحات( وبرقة )المرج( وتوخيره )

 وسميت المدينة بهذا االسم ألنها تقابل مدينة    (9))سوسه( , ودارنس )درنة( وانتبرغوس )طبرق(

 اليونانية . سبير جو 

ولم يذكر التاريخ زمن تأسيس مدينة طبرق ، ولم يعثر  على إالَّ ما كتبه الجغرافيان )بلينو       

بلودي سال ( في النصف الثاني من القرن الرابع قبل الميالد ، وكان اسم المدينة في ذلك العهد ،بر 

انتبرغوس ، وأكد الجغرافي العربي اإلدريسي على ما كتبه الجغرافيان المذكوران عن مدينة طبرق 

قرن الثاني ، وكان للرومان الذين سيطروا على ليبيا في أواسط ال (3)وذلك في القرن السادس الهجري

 قبل الميالد حضارة مزدهرة  في هذه المدينة وضواحيها

من الصهاريج الموجودة في المكان الذي يوجد به البريد القديم ، والطريق  اولقد استفادو      

الروماني الذي يمر بالقرب من المدينة إلى الجغبوب ، متجهًا نحو الغرب والشرق ، والذي لعب 

                                                           
 . 111عبن الةوةو ارة، ةرر ، المراع الس دق ، ص  -1

، اله نةخ اللابل القنة  فل أرنم الةصون حهى الاه، ااسالعل ، داروت ، ،ان ص ،ن ، ص (  1921)البرغوثل ،عبن اللطاف عحمو،  -1

151 . 

عن ،ةسمبر ع م  11هـ ،  1119عن ذي الحجن ع م  10، اال ، ابرق ، وذكرى عةركن الن ظونة فل  (1929)سةان خار هللا ص ل، ، -1

 . 9م ، عطبةن ابرق الة عن ، ص  1911
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حيث كان يستقبل الحجاج الرومان المتجهين لزيارة كاهن أمون، ثم عقبهم  دورًا هامًا لمرفأ طبرق

 البيزنطيون الذين حصنوا المدينة بسور الزالت أثار السور باقية .

ثم فتحها المسلمون بقيادة عمرو بن  وفي بداية القرن الرابع الميالدي أصبحت طبرق أسقفية    

ر وفي منتصف القرن الثالث عشر الهجري م( عقب االنتهاء من فتح مص 223العاص عام )

م( جاءت إليها 127.احتلت الحكومة العثمانية طبرق وجعلتها بلدية تابعة لمدينة درنة ، وفي عام )

مجموعات من المهاجرين من جزيرة كريت ، باإلضافة إلى بعض التجار من المدن الليبية الرئيسية 

للبريد والبرق أبان الحكم العثماني للبالد ، فضال )طرابلس ، بنغازي ، درنة( ،وتأسست بها دائرة 

عن دائرة الجمرك ومحكمه شرعية ومدرسة ، وقد  تعرضت إلى الخراب والتدمير في فترة الحرب 

م(  ..2.أكتوبر 2.العالمية الثانية وخاصة بعد سقوطها في أيدي المستعمرين الطليان في )

)بريطانيا وألمانيا( في معركة العلمين الشهيرة  وجعلها ساحة للصراع والحرب بين الدول العظمى 

م نسمة( إلى الوديان والسهول المجاورة  ،  9000وقد غادرها سكانها  )الذين لم يتجاوزا عن 

ورجعوا إليها بعد انتهاء الحرب وأعادوا بناء األجزاء المتضررة منها ، واستعادت المدينة بعض 

لى اإلدارة البريطانية إلى أن  نالت البالد استقاللها عام نشاطها وخاصة بعد أن آلت أمور البالد إ

 .  (.)م( .25.)

وكانت مدينة طبرق في ظل اإلدارة البريطانية ضمن نطاق حدود والية برقة والتي تشمل أغلب      

.وقد شهدت المدن الليبية نموًا حضريًا )سكانيًا ، مساحيًا(  (9)المدن الليبية الواقعة في شرق البالد

منذ اكتشاف البترول في أواخر الخمسينات ، وكانت مدينة طبرق واحده من المراكز الحضرية 

 نسمه( ،  2225م( ويسكنها حوالي )252.الليبية التسعة في عام )

                                                           
 . 12،  دررن النولن الةردان الث عنن ، ،ان الةل  المالةان ، داروت ، ص ( 1952)،قوال  ة ،ة ، -1

 . 11، نوعل الاالق اافرةقل حرق الصحراء ،النان الةردان للنشر والهو ةع وااعالن ،ص ( 1901) سلام ن عحمو، سلام ن ، -1
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ية بالقرب من الميناء التجاري للمدينة وتمثلت المدينة في نهاية هذه المرحلة بالمنطقة المركز        

ممثلة في حي المطار القديم ، والجبيلة الشرقية ،  (.)وبعض األحياء العشوائية التي نمت حولها

( ، ولقد 1.وشاهر روحه ،والنور، وسيدي يونس ، والحطية ،وسوق العجاج ، كما في الشكل رقم)

( هكتارًا تمثل 991مختلفة لألرض حوالي )قدر إجمالي المساحة الحضرية المستغلة الستعماالت 

م( من المجموع العام  222.الهيكل العام للمدينة من قبل شركة دوكسيادس الحضرية في عام )

نَّ هذه الزيادة في المساحة الحضرية جاءت نتيجة لتحسن 7.هكتارًا(، جدول رقم )  275) ( وا 

م( 222.( نسمه عام )2372.والذي بلغ ) األوضاع االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية للسكان

م( ضمن المسح الشامل 222.( نسمه عام )1700.ضمن التعداد السكاني الثاني وزاد إلى )

م( في 222.لشركة دوكسيادس للمدينة. وقد ُقدِّر ت حصة الفرد الواحد في مدينة طبرق لسنة  )

دامات مختلفة لألرض ، حيث متر مربع( موزعة بين استخ 99.األرض الحضرية المشيدة حوالي )

(، بينما حصة الفرد الواحد من 9م 25قدرت حصة الفرد الواحد من األرض السكنية حوالي )

(، أمَّا حصة الفرد من الخدمات العامة 9م 9.1األرض التجارية في تلك السنة بلغت )

( ، 9م 1.5( ،أمَّا حصة الفرد من الطرق )9م 0.2.(  ومن األرض الصناعية )9م ..1.فكانت)

( ، 9م 2..( ،ومن األرض المخصصة للمنتزهات والمالعب )9م ..ومن االستخدامات الخاصة )

 ( .9م 2..أمَّا المباني الدينية المنتشرة في أحياء المدينة فبلغت حصة الفرد حوالي )

 

 

 

 

                                                           
(1)

 . 129الال ،ي دولقمب ، وآخرون ، عراع س دق ،ص  - 
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 م( :2933 -2944مرحلة التخطيط )  -ب 
 دوكسيادس(، بعد أن  أحيل تخطيط المدينة إلى شركة 222.بدأت هذه المرحلة منذ عام )     

اليونانية التي أخذت على عاتقها القيام بالمسوحات الميدانية الشاملة التي غطت جميع الجوانب 

الطبيعية والبشرية في المدينة ، واستمرت هذه المسوحات طيلة سنه كاملة ووضعوا تصورًا مبدئيًا 

( 90ة )م( لغاي221.م( ، وتبدأ الخطة من سنة )227.عن الخطة المستقبلية للمدينة وذلك عام )

،وقد شهدت هذه المرحلة نموًا سريعًا للمدينة وامتدت المدينة إلى  (.)م(211.سنة قادمة إلى )

اتجاهات مختلفة وخاصة باالتجاه الغربي على امتداد الطريق المؤدي إلى مدينة درنة  حيث أنشأت 

الجديدة ، وقدرت أحياء جديدة وامتألت األراضي البينية الفارغة بين المناطق المركزية واألحياء 

( هكتار موزعة بين 023.م( حوالي )211.مساحة مدينة طبرق في نهاية هذه المرحلة )

( ، وقد احتل االستخدام  7.استخدامات مختلفة لألرض كما هو موضح في الجدول رقم  )  

%( من مساحة المدينة ، وجاء بعدها االستخدام المخصص للطرق الرئيسية بنسبة 29.2السكني )

%( وبقية االستخدامات ونسب متباينة مع هذه الزيادات في استخدامات األرض المخصصة 2.9.)

( نسمه في عام 29502لمختلف الفعاليات الحضرية ، زيادة عدد سكان المدينة والذي قدر حوالي )

( ، أمَّا حصة الفرد من استخدامات األرض هي األخرى فتباينت من مرحلة إلى أخرى 212.)

( بعد أن  كانت 9م 70.5لفرد من االستخدام السكني في نهاية هذه المرحلة حوالي )وبلغت حصة ا

%( ، أمَّا استخدامات األرض 0.31م( بنسبة نمو سنوي حوالي )222.( في عام )9م 25)

( 9م 1.5( بعد أن  كانت )9م 39.1المخصصة للطرق الرئيسية فبلغت حصة الفرد الواحد منها )

%( ، 3.أربعة أضعاف الفترة السابقة ، وبنسبة نمو سنوي حوالي ) م( أي زادت222.في عام )

(  بعد أن  كانت 9م 2.2أمَّا االستخدام التجاري فبلغت حصة الفرد فيها في نهاية هذه المرحلة )

                                                           
،ص1909دوكسيادس،مناطقالمخططاتالشاملةوالعامةببلديةدرنة،اقليمالبطنانالفرعي،مدينةطبرق،أثيناء،-1
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%( ، أمَّا األرض المخصصة للصناعة 5...( وبنسبة نمو سنوي حوالي )222.( عام )9م 9.1)

 0.( هكتار إال أنَّ حصة الفرد الواحد منها انخفضت من  )30) بالرغم من زيادة مساحتها إلى

( بسبب زيادة السكان أكثر من زيادة 211.( عام )9م 2.1( إلى حوالي )222.( عام )9م

 استخدامات األرض المخصصة للصناعة .

 م.211. -222.( التوزيع المساحي الستخدامات األرض في مدينة طبرق لسنة  7.جدول ) 

 االستخدامنوع 
 المساحة بالهكتار

 
 النسبة المئوية للمساحة المشيدة

.222 .211 .222 .211 
 29.2 53.91 .22 2..9. السكنى
 5.2 9.32 29 5.35 التجاري

 7.2 2.19. 12 33.20 الخدمات العامة
 3.0 1.27 30 2.12. الصناعي

 2.9. 1.27 905 5.22. الطرق الرئيسية
 9.0 2.09 .9 90.25 استخدامات خاصة

 0.7 .9.2 7 5.50 الميناء
المنتزهات والمالعب والمناطق 

 الخضراء
3.00 .52 ..30 .2.1 

 0 7... 0 9.27 المباني الدينية
    991.10 إجمالي المساحة المشيدة

    90.52 االستخدام الزراعي
    995.25 المساحات الخالية

 5.3  57 0 المقابر
 %00. % 00. 023. 275.20 المجموع

 

 المصدر : المملكة الليبية، وزارة التخطيط والتنمية ، طبرق ، التقرير النهائي عن المخطط األساسي لمدينة   
 .53ص  211.،   2.، ص  227.طبرق ،               
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 م( :1020 - 2933مرحلة النمو السريع ) -ج 
بعد أن  تغيرت األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية في البالد ، خاصة بعد اكتشاف       

البترول والبدء بتصديره خارج البالد واستثمار عائداته في مجاالت التنمية بجميع جوانبها ، والتي 

تطورت كثيرًا أدت إلى نمو وتطور العديد من المدن الليبية ومن بينها مدينة طبرق، والتي نمت و 

وامتدت إلى مساحات جديدة في محاور مختلفة ، ومع التوسع الحضري باتجاه الغرب أنشئت أحياء 

سكنية جديدة )حي المختار ، وحي الحدائق ، والقدس( ، كما توسعت المدينة في اتجاه الجنوب 

لك بامتداد ،ج( وحي الخليج وذ ب د( وحي النصر )أ، ، ،ج ب  الشرقي تمثلت في حي الحرية )أ،

الطريق الدولي الرئيسي الممتد إلى جمهورية مصر العربية من منفذ أمساعد الحدودية الليبية ، وهذا 

النمو أعطى للمدينة شكاًل بيضويًا مأل الفراغات الموجودة بين أحيائها السكنية نتيجة للطلب 

ة باستثناء الفراغات  المتزايد من قبل السكان على األرض الستخدامه لمختلف الفعاليات الحضري

القائمة في شمال المدينة المطلة على البحر بين كلية الهندسة شرقًا، ورأس الجزيرة غربًا ، وشمال 

حي المنارة )حي طبرق الجديدة( والتي الزالت فارغة غير مستغلة وقد قدرت مساحة األرض 

( نسمة 05232.)هكتار( تشغلها  3952م( حوالي )90.0الحضرية في نهاية هذه المرحلة )

، وقد احتل  211.هكتار عام  023.( ، بعد ان كانت 9002حسب التعداد السكاني لسنة )

% من  53.2هكتار أي ما يوازي نسبة  722. - 90.0االستخدام السكني لمدينة طبرق عام 

هكتار أي ما نسبته  9.0المساحة الكلية للمدينة وجاء بعدها االستخدام الصناعي بمساحة تقدر 

% من اجمالي مساحة المدينة وبقية االستخدامات جاءت بنسب متباينة في استخدامات  2.2

االرض المخصصة لمختلف الفعاليات الحضرية بالمدينة اما عن صور واتجاهات النمو في مدينة 

 طبرق خال ل تلك الفترة فيمكن تتبعها علي النحو التالي: 

 



92 
 

 م 90.0االرض بمدينة طبرق للعام ( التوزيع النسبي الستخدامات   1.جدول )  

 النسبة المئوية المساحة بالهكتار نوع االستخدام م
 % 53.2 722. سكني .
 % 3.. 20.1 تجاري 9
 % 0.3 1.1 ديني 3
 % 02.. 32 تعليمي 2
 % 0.2 90.2 صحي 5
 % 0.1 92.2 اداري 2
 % 5.2 20.2. مناطق خضراء 7
 % 5 23.5. طرق 1
 % 2.2 9.0 صناعي 2
 % 02.. 32.1 ترفيهي 0.
 % 2.. 30..2 خدمات عامة ..
 % 0.1 95 اماكن تخزين 9.
 % 71.2 9529 المجموع 3.
 % ..2 33. شاطئ البحر 2.
 % 9.7 12 اراضي خاصة 5.
 % 5.1 20. اراضي فاصلة غير قابلة للتنمية 2.
 % 9.1 20 أراضي زراعية 7.
 % 2 25. أراضي محجوزة للتوسع المستقبلي 1.
 % 00. 3952 المجموع 2.

، جودة الحياة في مدينة طبرق ، دراسة جغرافية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم الجغرافيا ، بوحليقةالمصدر: عبدالعزيز عبدالكريم 
 .23كلية اآلداب ، جامعة عين شمس ، ص 
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وقد ادى هذه التمدد العمراني الي في االتجاه الجنوبي فقد شهدت المدينة نموا عمرانيا متزايد  -

احياء جديدة لم تكن موجودة من قبل مثل حي النصر، ب ، ج  ، وحي الحرية ، ج، وحي  ظهور

 الخليج كما انتهي التوسع العمراني في هذه االتجاه حتي بداية الحافة الشمالية لهضبة البطنان.

اما عن االتجاه الشمالي الغربي لمركز المدينة فظهرت االمتدادات العمرانية علي طول الطريق  -

الدائري لمدينة طبرق في شكل شريطي فيما بين حي باب درنة الغربي ومدخل طبرق الغربي ، 

 النوايافظهر حي لم يكن موجود من قبل وهو حي المختار ، كما ظهرت التوسعات العمرانية حول 

ولي لألحياء التي ظهرت في المراحل السابقة مثل حي الفرجان وحي النصر ، ج ، وحي الحرية اال

 ، ج ، د ، 

 (متوسط النمو السنوي  للسكان والمساحة في مدينة طبرق للفترة 2.جدول ) 
 م . 90.0 -222.من  

 السنة          

 البيان
.222 9002 

متوســط معــدل النمــو الســنوي 

 الماضيةسنة  20خالل 

 %9.3. 05232. 7100. السكان

 %30.9 ) هكتار(3952 )هكتار( 991 المساحة

 المصدر:         

 م . 9002مصلحة التعداد ، التعداد العام للسكان لسنة  -.            
 م . 227.دوكسيادس المخطط العام لمدينة طبرق لسنة   -9
 حساب الباحث. متوسط النمو السنوي للسكان والمساحة من - 3    

 

في االتجاه الشمالي الغربي ، المتمثل في حي القدس ،  90.0وقد كان اخر التوسعات عام      

وحي الزهور ، وحي الحدائق ، وحي االندلس أمَّا بالنسبة لمتوسط معدل النمو المساحي السنوي في 

%(  وبالمقارنة 30.9م( فقدر بحوالي )90.0-222.( سنة الماضية )22مدينة طبرق خالل )

وهو اخر تعداد رسمي 9002الي  222.و السكاني السنوي في طبرق خالل الفترة من معدل النم
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( ،وهذا مؤشر ايجابي يؤكد على زيادة المساحة الحضرية أكثر  2.%( جدول)  9.3.للبالد بلغ )

سنة الماضية، وهذا يعني التوسع في االستخدامات الحضرية  22من الزيادات السكانية خالل 

 اني لسكان المدينةوتحسن الوضع العمر 
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 النمو الصناعي
حظيت دراسة االستخدام الصناعي والتطور والتركيب الصناعي باهتمام المختصين بدراسة المدن 

وخاصة الجغرافيين وذلك من اجل معرفة نمط االستخدامات الصناعية داخل المدن وتتبع مراحل 

تطور ونمو المدن صناعيا فالصناعة تشكل جزاء مهما من االساس االقتصادي في كثير من المدن  

تعتبر الصناعة من الوظائف الحضرية االساسية التي تدخل في االساس االقتصادي للمراكز كما 

الحضرية وتؤثر بشكل مباشر داخل الحيز الحضري كما تعتبر الوظيفة الصناعية وظيفة مدنية 

 فهي لم تشهد تقدما اما بالنسبة للدولة الليبية (.)ولها تأثير مباشر في التركز السكاني في المدينة 

صناعيا أبان العهد الملكي حيث بد ا االهتمام بخلق صورة جديدة ومتطورة للحياة االقتصادية 

واالجتماعية ، وقد تركز ذلك في الجهود التنموية في المشاريع الزراعية والخدمية باستغالل كافة 

هي مناخا حيث تتوفر في البالد مصادر الطاقة واالمكانيات التحويلية التي ت االمكانيات المتاحة

صالحا لقيام نهضة صناعية متطورة ، حيث تتوفر الخامات الهيد رو كربونية المستمدة من الغاز 

باإلضافة الي وفرة االمالح والصخور الصناعية كالحجر الجيري والطينيات والجبس التي يمكن 

برامج التوسع  باإلضافة الي امكانية التوسع الرأسي واالفقي في استخدامها في صناعات مواد البناء

مع برامج تنمية الثروة الحيوانية والسمكية تهي بدورها قاعدة لتنمية الصناعات  (9)الزراعي بالتكامل

الغذائية التي تساهم بدورها في تحقيق اهداف االمن الغذائي وزيادة درجة االكتفاء الذاتي من السلع 

بعض  ةال قامتتيح فرصة كبيرة   في البالد متزامنا مع ارتفاع الطلب علي السلع االستهالكية

    الصناعات التي تحل محل السلع المستوردة ومما الشك فيه ان السياسات االقتصادية المتبعة في 

البالد مرتبطة ارتباطا وثيقا بمركز النمو الحضري لمدينة طبرق ، وعليه تم تحديد االنشطة 

                                                           
( ، ا،م ا اسهخناع ت االن  فل عنةنن اود س ، ،ناسن فل الهركاب الناخلل ، ا عةن النج ح  2001عبنالن صر ، ،ن عبنالرحمن ، ) -1

 . 81ر غار عنشونة ، ص الوانان ، نس لن ع اسها

( ، االرلا  الوظاال لمنةنن ابرق ، ،ناسن فل ايرافان المنن ، نس لن ع اسهار غار عنشونة ، رس   2010صالح عنصون ص ل، ،)  -1

 91الجيرافا  ، كلان ا ،اق  ، ا عةن دني  ي ، ص 
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الطبيعية المتاحة، والخامات ، والخدمات االقتصادية التي تالئم المدينة من خالل توافر الموارد 

المتوفرة ، وكذلك التخطيط الصناعي حيث يوجد بالمدينة منطقة صناعية  ، وهي منطقة معبدة من 

الداخل بطرق مهمة ال قامة مشاريع بها كما يوجد بالمنطقة الصناعية شبكة كهرباء ، وشبكات 

لي المحرك االساسي لهذه االنشطة وهو الصرف الصحي والمياه الصالحة لالستعمال باإلضافة ا

العنصر البشرى ، الذي بدوره يقوم بتطوير قطاع الصناعة في المدينة والنهوض بالمدينة وتطورها 

ونموها كما ان النشاط الصناعي يعد من انماط استخدامات االرض المهمة في مدينة طبرق من 

 9.0الذي يشغلها في المدينة وقد بلغ حيث المساحة اذ يحتل المرتبة الثالثة من حيث المساحة 

 % من المساحة المبنية للمدينة2.2بنسبة قدرها  90.0هكتار عام 

 ( اهم الصناعات المسجلة لدى قطاع الصناعات في مدينة طبرق 90جدول رقم ) 

عدد المصانع  نوع االنتاج م ر.

 والتشاركيات

النسبة 

 المئوية

 الطاقة االنتاجية

 طن 0.500. 5.1. 50. األلمونيوم .

 طن 1.000.. 7.2 70 مواد البناء 9

 9م 20.100 99 901 األثاث الورقي والنجارة  3

 9م 5.000. 7.2. 25. الحدادة العامة 2

 قنطار 700.500. 37.2 352 المخابز 5

 202.100.. 00. 227 المجموع 

جغرافية المدن ، رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم  صالح منصور صالح ، االقليم الوظيفي لمدينة طبرق، دراسة فيالمصدر: 

 . 00.، جامعة بنغازي ، ص90.2الجغرافيا ، كلية اآلداب ،
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من حيث الصناعات الموجودة بالمدينة نجدها تتراوح في الغالب بين صناعات المجتمع       

من القيام البسيطة او صناعات الخدمات ، وهي التي يحتاج اليها السكان محليا لكي تمكنهم 

بوظائفهم واشباع حاجاتهم اليومية ولعل اهم هذه الصناعات القائمة واكبر مؤسساتها تتمثل في 

مصنع اعالف طبرق ، وصناعة المشتقات النفطية ، والمتمثلة في مصفاة تكرير النفط كما تتركز 

القائمة فيها  الوحدات الصناعية في مدينة طبرق في المدينة الصناعية شمال المدينة ، والصناعات

عبارة عن صناعات تحويلية مثل صناعة االلمونيوم ومواد البناء واالثاث والنجارة العامة ، 

باإلضافة الي الحدادة والمخابز واالخيرة منتشرة داخل المخطط العام للمدينة ويبلغ عدد هذه 

 تشاركية ومصنع حسب الصناعات المسجلة في قطاع 227التشاركيات والمصانع حوالي 

( وبقدرات انتاجية مختلفة مثل صناعة مواد البناء  90الصناعات في مدينة طبرق جدول رقم ) 

المتمثلة في الطوب االسمنتي والبالط االرضي والمعلق وبالط االرضيات وبعض االنشطة الحرفية 

ة الغذاء البسيطة كالنجارة العامة واالثاث الورقي والحدادة واللحام وااللمونيوم باإلضافة الي صناع

  (.)والمعاجين فضال عن المخابز

ومن خالل دراسة النمو الصناعي في مدينة طبرق يتبين ان النشاط الصناعي ال يحتل جزءا كبيرا 

هكتار عام  2.12.من استعماالت االرض في المدينة بالرغم من زيادة المساحة التي يشغلها من 

اال ان المساحة   90.0هكتار عام  9.0( الي   90كما هو مبين في الجدول رقم   )  222.

% عام  2.2الي ان وصلت الي  222.% عام 1.27الكلية الستعماالت االرض تناقصت من 

وبذلك يمكن القول بان النشاط الصناعي يساهم الي حد ما في تزايد استعماالت االرض  90.0

ذلك سيزيد من الطلب علي  الصناعية في المدينة باإلضافة الي العوامل الثالثة السابق ذكرها فأن

                                                           
91صالحمنصورمرجعسابق،ص-11
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كميات المياه المطلوب انتاجها في المستقبل لألغراض الحضرية وهكذا يتبين ان النمو الحضري 

في المستقبل سيؤدي الي مضاعفة انتاج المياه ، وسيفرض هذا بالتالي علي المخططين ضرورة 

ات المتوقعة خالل البحث عن مصادر جديدة للمياه او تطوير المصادر الحالية لسد االحتياج

 السنوات القادمة .
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 استهالك المدينة من المياه 

لقد صاحب توسع المدينة وتطورها االقتصادي واالجتماعي ونمو سكانها زيادة في الطلب علـى 

ادر الميـاه وانظمتهـا المياه ، حيث إن لتزايد الحضر والتضـخم السـكاني تـأثيرا مباشـرا فـي إجهـاد مصـ

 (.)كما وتسبب أوضاعا من الضغط الحاد على جوانب أخرى مختلفة

ومن المعروف ان النمو السـكاني يعـد مـن العوامـل المهمـة فـي تزايـد الطلـب علـى الميـاه للقطـاع 

المنزلــي ولمختلــف القطاعــات الحضــرية األخــرى . وبــديهي انــه كلمــا زاد حجــم الســكان أشــتد الطلــب 

وكمـا تعـد الميـاه مـن أهـم  (9)مقترن أيضا بارتفاع مستوى المعيشة الناتج من زيـادة الـدخلعلى المياه 

المــوارد التــي تــؤثر بشــكل مباشــر علــى مختلــف أوجــه التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة ألي مكــان، 

 وذلك لما لها من دور كبير في تطور وتقدم المجتمعات واسـتقرارها فـي أي إقلـيم . لقـد سـاد االعتقـاد

في الماضي بأن الموارد المائية غير ناضبة أي غير قابلة لالستنزاف ويمكن استغاللها بـدون حـدود 

او قوانين . لذا أحتلت موارد المياه دورا ثانويا فـي حسـابات عمليـة التنميـة المكانيـة . اال ان المتغيـر 

كاني وزيـــادة أنشـــطتهم الـــديموغرافي المتمثـــل فـــي االنفجـــار الســـكاني والزيـــادة الســـريعة فـــي النمـــو الســـ

المختلفــة زاد مــن اســتهالكهم للميــاه . وأدى بالتــالي إلــى تغيــر واضــح فــي المفــاهيم المرتبطــة بالميــاه 

واالهتمــام بهــا . وبهــذا ولــدت دراســات عديــدة ووضــعت خطــط علــى مســتوى المــدن والقــرى واألقــاليم 

 جديدة ومتكاملة لها والدول للمحافظة على الموارد المائية وعدم استنزافها ووضع أدارة 

ســنة األخيــرة زيــادة  50وفــي مدينــة طبــرق صــاحب توســعها  العمرانــي ونموهــا الســكاني خــالل   

ضـمن أول تعـداد  252.( نسـمة فـي عـام 2225في الطلب علـى الميـاه ، فقـد كـان يسـكن المدينـة )
                                                           

ق فل ةةبان الجبل األخضر ، ،ناسن فل الها وت المي ،ل لمةنالت ع،ه اال  واسهالالكال  ، عجلن  هران عبنهللا الرواةنة ، عا ه الشر -1

 . 115-111، ص 1220( ، ،عشق ،11الجيرافل الةردل ، الةن، )

 . 21ص ،11أكرم حسن الحالق ، عوان، الما ه فل عنةنن دني  ي، ،ناسن للوضع الح لل وعالرهب دنمو السي ،ل ، عجلن المالننس ، الةن، -1
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مـن اآلبـار التــي  يعتمـدون فـي احتياجـاتهم المائيـة علــى الميـاه الجوفيـة اوكــانو عـام جـرى فـي الـبالد . 

( بئـرًا إلـى 12بئـرًا ،وتـم حفـر ) 55حـوالي  215.حفرت في المدينة وضـواحيها حيـث قـدر فـي عـام 

لسد االحتياجات المائية وساعد على ذلك العمـق المالئـم للميـاه . اذ بلـغ متوسـط العمـق  9001عام 

لتر/ثانية . ولكنها  5.2 مترًا ( وذات إنتاجية جيدة ، حيث يقدر متوسط انتاجيتها31.للبئر حوالي )

جزء / مليون( ويبلغ متوسط  9200 – 900.تتسم بارتفاع الملوحة فيها بشكل كبير )ملوحتها بين 

جزء/مليـون( تعـد غيـر صـالح لالسـتهالك البشـري )اذا زاد تركيـز  2200تركز االمالح الذائبـة فيهـا )

غيـر صـالحة لالسـتهالك البشـري . جزء / مليون تجعل المياه  000.االمالح الذائبة في المياه عن 

 % من جملة اآلبار المنتجة ،2.وكانت نسبة اآلبار داخل المخطط االساسي للمدينة تشكل 

ونظرا لملوحة المياه الجوفية كانت المدينة تعتمد في احتياجاتهـا المائيـة علـى الميـاه العذبـة      

ملـم  300كـم وبقطـر  72.يـب بطـول الواصلة للمدينة من عين البالد في مدينة درنـة عبـر خـط اناب

. الـى ان تـم انشـاء محطـة  .22./ يـوم وذلـك فـي عـام  3م 3000وبطاقة انتاجية ال تتجـاوز عـن 

 / يوم . 3الف م 92بطاقة انتاجية  277.تحليه طبرق المرحلة االولى عام 

ألـف  5..وقد شهدت المدينة تطورًا كبيرًا مساحيًا وسكانيًا ووصـل عـدد سـكانها إلـى أكثـر مـن  

ولــم تعــد كميــات الميــاه المنتجــة كافيــة لســد احتياجــات المدينــة وأن أحيــاء  90.0نســمة وذلــك عــام 

 ( 2.سكنية عديدة نمت وتطورت حديثا غير مرتبطة بشبكة المياه العامة كما موضح في الشكل ) 
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 العوامل المؤثرة في تباين معدالت استهالك المياه 

أهـــداف هـــذا البحــث دراســـة عالقـــة االرتبــاط بـــين نمـــو حجــم الســـكان والتطـــور العمرانـــي إن أحــد 

وتطور معدالت استهالكهم مـن الميـاه فـي القطـاع المنزلـي لمدينـة طبـرق ، حيـث أن لتزايـد التحضـر 

والتضـــخم الســـكاني تـــأثيرًا مباشـــرًا فـــي إجهـــاد مصـــادر الميـــاه وأنظمتهـــا ، كمـــا وتســـبب أوضـــاعًا مـــن 

. ومــن المعــروف إن النمــو الســكاني يعــد مــن العوامــل  (3)علــى جوانــب أخــرى مختلفــة الضــغط الحــاد

المهمة في تزايد الطلب على كميات المياه في القطـاع المنزلـي ، وبـديهي انـه كلمـا زاد حجـم السـكان 

،كمـا تؤكـد  (4)اشتد الطلب على المياه مقترن أيضا بارتفـاع مسـتوى المعيشـة النـاتج عـن زيـادة الـدخل

دراسات المياه إن بلدان الشرق األوسط سوف تواجه مشكلة عجز مـائي ، إمـا سـببها أواًل ديمـوغرافي 

يتمثــل فــي تســارع نمــو الســكان ،ثــم فــي التغيــرات االقتصــادية التــي تشــهدها ، والــى ســوء إدارة الميــاه 

ممـا  مـاهي عليـه، وخططها ،ثم إلـى ثبـات أنمـاط االسـتهالك المـائي خاصـة فـي مجـال الزراعـة علـى

،كما إن احد أهداف هذا البحث أيضا هو التوصل إلـى (5)زاد من الضغوط على موارد المياه المتاحة

م، وقـد اتخـذت 9095تقدير احتياجات مياه الشرب لمنطقـة الدراسـة وتوقعهـا وفـق معـدل النمـو لسـنة 

نـــة طبـــرق ، وأعتمـــد وحــدة /األســـرة والمســـكن فــي دراســـة حســـاب االســتهالك المـــائي المنزلـــي فــي مدي

الــوزن الســكاني لألحيــاء الســكنية معيــارًا فــي حســاب نســبة توزيــع أعــداد االســتبيان وبلــغ عــددها نحــو 

/ اســـتبيان ، واحـــد / لكـــل أســـرة ,ومقســـمة الـــى ثالثـــة اقســـام رئيســـية حســـب التطـــور العمرانـــي  309

لسـنينات ، وسـيدي يـونس، للمدينة ،اذ يضم القسم األول األحياء السـكنية القديمـة مـن المدينـة )حـي ا

حــي  حــي جبيلــة الشــرقية، حــي شــاهر روحــة، حــي النــور، حــي المطــار القــديم، وحــي وســط المدينــة،
                                                           

1-Kaushalye R. And Balak City (Raj).The Indian A Geographical Appraisal Of Water ,Geo.Jor. Vol.62 

.No.2 .Maddras ,1987,pp.125-129.                                                                                                    
3

  

 .21،ص11،عوان، الما ه فل عنةنن دني  ي ،ناسن للوضع الح لل وعالرهب دنمو السي ،ل، عجلن الالننسل ،عن، أكرم الحالق  -1

 3-S.L Z hou , et.al ,Forcasting Operrational Demand For Urban Water Supply Zone Joournal Of 

Hydrology ,Vol .259, 2002 ,pp.189-202. 
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، حـــي بـــاب درنـــة( وقـــد بلـــغ مجمـــوع أســـر عينـــة الدراســـة  حـــي الحطيـــة حـــي ســـوق العجـــاج، امريـــرة،

 ( أسرة موزعة على هذه األحياء حسب الكثافة السكانية. 9..لألحياء القديمة )

 ( عدد األفراد الساكنين في المنزل في مدينة طبرق .9جدول )

 األحياء السكنية
حجم 
 العينة

إجمالي 
 الساكنين

معدل الساكنين في 
 المسكن الواحد

 1.3 239 9.. األحياء القديمة -.

 1.7 023. 99. األحياء الجديدة -9

 ..1 550 21 األحياء الحديثة غير المكتملة -3

 1.2 9525 309 المجموع

 ف . 90.3المصدر : نتائج المسح الميداني للباحث لسنة 

أمــا القســم الثــاني فيمثــل األحيــاء الجديــدة وهــي المرحلــة الثانيــة والثالثــة لمراحــل التطــور العمرانــي 

 شـعبية الجـي ، للمدينة ، ويضم ثمانيـة أحيـاء ) حـي الفرجـان ، حـي عبـد المـنعم ريـاض ، المختـار،

موزعـة علـى هـذه  أسـرة 99.النصـر، الخلـيج ،المنـارة( وتضـم عينـة هـذا القسـم الحرية أ ب ج ،حـي 

أما القسم الثالـث يضـم األحيـاء الحديثـة غيـر المكتملـة ، وهـي تمثـل  األحياء حسب الكثافة السكانية،

المرحلة األخيرة من التطـور العمرانـي للمدينـة ، وتقـع فـي مـداخل المدينـة الغربيـة والشـرقية ، ويتكـون 

القـدس ، النـاظورة ،صـالح  انية أحيـاء سـكنية غيـر متكاملـة )حـي األنـدلس، الزهـور ،الحـدائق،من ثم

( أسرة موزعـة علـى هـذه األحيـاء حسـب 21حي التحكم(، وتمثل عينة هذه األحياء ) ة،يالدين، أشبيل

ـــة الدراســـة نحـــو)   ـــراد عين ـــغ مجمـــوع أف ـــد بل  1.2وبمعـــدل  ( نســـمة.9525الحجـــم الســـكاني لهـــا. وق
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فــرد /أســرة .   7.3(،وبمتوســط حجــم األســرة الواحــدة .9مســكن كمــا موضــح فــي الجــدول )شــخص / 

 -:كاالتي(، وان نتائج تحليل استمارات االستبيان 99كما موضح في الجدول )

 ( معدل حجم األسر لمجتمع الدراسة ) مدينة طبرق (99جدول )

 األحياء السكنية
حجم 
 العينة

 متوسط حجم األسرة إجمالي األسر

 7.2 153 9.. األحياء القديمة  -.

 7.9 .11 99. األحياء الجديدة  -9

 7.9 229 21 األحياء الحديثة غير المكتملة  -3

 7.3 9992 309 المجموع

 ف . 90.3المصدر : نتائج المسح الميداني للباحث لسنة 

طبــرق فــي  ( أعــاله بــأن متوســط اســتهالك األســرة فــي مدينــة93يتضــح مــن الجــدول رقــم )         

برميــل يوميــًا أي حــوالي  2.3برميــل أســبوعيًا وبمعــدل  23.7الميــاه الســتخدامات منزليــة ممكنــة هــو 

لتـر( وبمتوسـط اسـتهالك للفـرد الواحـد حـوالي  900لتر يوميًا ) باعتبار البرميل الواحد يعادل 920.

مـن حـي سـكني  شخص[ ، ويختلف هذا المعدل 7.3حجم  األسرة  لتر / فرد / يوم ] باعتبار 73.

برميــل أســبوعيًا  37.1الـي آخــر إذ يــنخفض  المعـدل فــي األحيــاء الحديثـة غيــر المكتملــة يصـل إلــى 

لتـر / أسـرة / يـوم ، وبمتوسـط اسـتهالك للفـرد الواحـد  010.برميل / يوميًا وحوالي  5.2أي بمعدل 

 لتر / فرد / يوم . 50.حوالي 
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برميـل / أسـرة / أسـبوع ، وحـوالي  29.2سبوعيًا إلـى أما في األحياء القديمة يصل استهالك األسرة أ

 20.لتــر / أســرة / يــوم ، وبمتوســط اســتهالك للفــرد الواحــد  990.برميــل / أســرة / يــوم ، أي  ..2

 لتر / فرد / يوم .

برميــل / أســرة / يــوم، وحــوالي  7.2أمــا فــي األحيــاء الجديــدة يقــدر اســتهالك األســرة مــن الميــاه يوميــًا 

 لتر / فرد / يوم . 905/ يوم ، وبمعدل  لتر / أسرة 210.

 معدل استهالك األسرة من المياه -2
 ( كمية استهالك أسر مجتمع الدراسة للمياه أسبوعيا93جدول ) 

 األحياء السكنية
حجــــــــــم 
 العينة

إجمــالي اســتهالك الميــاه 
 )برميل / أسبوع أسرة(

متوســـــط اســـــتهالك الميـــــاه 
 أسبوعيًا ) برميل/أسرة(

الميـاه متوسط اسـتهالك 
 يوميًا )برميل/أسرة(

 ..2 29.2 2722 9.. األحياء القديمة -.

 7.2 1..5 2395 99. األحياء الجديدة -9

ـــــــــــــر  -3 ـــــــــــــة غي األحيـــــــــــــاء الحديث
 المكتملة

21 9570 37.1 5.2 

 2.3 23.7 .322. 309 المجموع

 

 ف .90.3المصدر : نتائج المسح الميداني للباحث لسنة 

 نوع المسكن :  – 2

يتبـاين متوســط اســتهالك الميــاه مــن مســكن آلخــر فـي مدينــة طبــرق حســب نوعيــة المســكن ، فقــد 

لوحظ من خالل االستبيان لعينة من االسر الساكنة فى مدينة طبرق أنه فـي الوقـت الـذي يصـل فيـه 

(برميــل فــي اليــوم ،أي 2.3( برميــل، وبمعــدل )23.7متوســط اســتهالك األســرة فــي األســبوع حــوالي )

لتــر( ، وبمتوســط اســتهالك الفــرد  900( لتــر يوميــًا )باعتبــار البرميــل الواحــد يعــادل 920.حــوالي )
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لتــر/ يــوم( فــي الوقــت الــذي يكــون فيــه المعــدل العــام الســتهالك  73.الواحــد مــن الميــاه فــي المدينــة )

لتـــر/ يـــوم( تقريبـــا لكنـــه يختلـــف المعـــدل مـــن نمـــط الخـــر  292الميـــاه فـــي الـــدور الســـكنية بالمدنيـــة ) 

لتــر/ يــوم( كمــا موضــح فــي .25كن المدينــة ، واحــد )الحــو  ، المســكن العربــي( فيصــل الــى )لمســا

 .( 95الجدول رقم )

 ( أنواع المنازل لعينة منطقة الدراسة ) مدينة طبرق (92جدول )

 األحياء الجديدة األحياء القديمة أنواع المنازل
األحياء الحديثة غير 

 المكتملة
 النسبة المئوية المجموع

 53.2 29. 21 21 22 مسكن عربي  -.

 99.2 22 5 22 1. فيال -9

 2.2 2. ـــ 2 1 شقق -3

 1.2. 57 5. 9 20 أكواخ  -2

 % 00. 309 21 99. 9.. المجموع

 

 ف . 90.3المصدر : نتائج المسح الميداني للباحث لسنة 

لتر/ يوم( في نمط الفيالت ذات الدورين بينما 201ففي الوقت الذي يصل المعدل الى )     

ينخفض معدل استهالك المياه في الدور المسكونة من االكواخ )المنتشرة في أحياء المدينة القديمة 

لتر/ يوم(  302: حي النور ، حي السنينات ، حي جبيلة ، باب درنة ، حي الحطية( فيصل إلى ) 

لتر/ يوم( ،ويستمر معدل 700حين يرتفع المعـدل قليال فـي الشقـق السكنيـة فيصل إلى )فـي 

 في الدور المكونة من طابق المنزلية لألغراضاستهالك المياه 

 

 



112 
 

 ( توزيع استهالك المياه حسب نوع السكن لعينة الدراسة في مدينة طبرق               95جدول )

 م90.3لسنة 

النسبة  التكرار نوع المسكن
 المئوية 

% 

 إجمالي استهالك المياه 

 /يوم( 3في اليوم )م

 معدل استهالك 

 المسكن الواحد لتر /يوم

 .25 2..73 53.2 29. مسكن عربي

 201 7..91 99.2 22 فيال

 700 0.11. 2.2 2. شقة

 302 7.29. 1.2. 57 كوخ

 292 .92.2. 00. 309 إجمالي

 

 م.90.3للباحث لسنة المصدر / نتائج المسح الميداني 

 كثافة أشغال المسكن حسب أنماط السكن :  – 1

يتبــاين مســتوى اســتهالك الفــرد الواحــد مــن الميــاه فــي مدينــة طبــرق حســب أنمــاط الســكن وكثافــة      

إشــغال المســكن الواحــد ، وقــد لــوحظ مــن خــالل االســتبيان أنــه فــي الوقــت الــذي يصــل فيــه متوســط 

(برميــل فــي اليــوم ،أي حــوالي 2.3( برميــل، وبمعــدل )23.7اســتهالك األســرة فــي األســبوع حــوالي )

لتر( ، وبمتوسط استهالك الفرد الواحد من  900لتر يوميًا )باعتبار البرميل الواحد يعادل  (920.)

لتر/ يوم( ، حيث يرتفـع متوسـط استهـالك الفـرد الواحد فــي الـدور مـن نمـط  73.المياه في المدينة )

دل العـام لتر / يوم( ويـنخفض متوسـط اسـتهالك الفـرد الواحـد مـن المعـ 11.2الفيالت ذات الدورين )

لتر / يوم( في الدور المكونة من االكواخ ، بينما يرتفع المعدل في الساكنين في  51.9فيصل الى )

 ( .97لتر / يوم( كما موضح في الجدول رقم ) 77.7الشقق السكنية ليصل الى )
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فرد / مسكن ، وتباين معدل االشغال بين نمط الخر  5.5أما معـدل إشغال المسكن الواحد بلغ 

شـــخص / مســـكن( وارتفـــع 2.2كن، إذ بلــــغ معـــدل األشـــغال المســـكن مـــن نمـــط الفـــيالت حـــوالي )للســـ

فــرد / مســكن( فــي الشــقق الســكنية فــي حــين تســاوى تقريبــا كــل مــن معــدل اشــغال  0.ليصــل الــي )

( شـــخص/ 5.9فـــرد / مســـكن( وفـــي نمـــط االكـــواخ ) 5.7المســـكن فـــي نمـــط المســـكن العربـــي الـــي )

 سر في المسكن من حي ألخر كما موضح في الجداول أدناهمسكن، يختلف معدل اسكان األ

 (عدد األسر الساكنة في المنزل لمجتمع الدراسة ) مدينة طبرق( 92جدول رقم )

 إجمالي األسر حجم العينة األحياء السكنية
متوســـــــــــــط عـــــــــــــدد األســـــــــــــر / 

 المسكن

 7... 23. 9.. األحياء القديمة -.

 53.. 17. 99. األحياء الجديدة -9

 93.. 12 21 األحياء الحديثة غير المكتملة -3

 2.. 2.2 309 المجموع

 

 ف . 90.3المصدر : نتائج المسح الميداني للباحث لسنة
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 (متوسط استهالك الفرد من المياه حسب أنماط السكن في97جدول رقم )

 م 90.3مدينة طبرق لسنة   

 

 م90.3لمسح الميداني للباحث لسنة ا المصدر / نتائج

 المسكن ومتوسط استهالك المياه : كثافة األسر في – 3

لـيس هنــاك شــك تقريبـا فــي وجــود عالقــة بـين متوســط عــدد االســر السـاكنة فــي المســكن الواحــد       

ومعــدل اســتهالكها مــن الميــاه فقــد لــوحظ مــن خــالل االســتبيان بــأن معــدل اســتهالك االســرة الواحــدة 

لتــر للفــرد الواحــد يوميــا ، بينمــا انخفــض .1لتــر/ اليــوم( وبمعــدل  221والســاكنة فــي مســكن واحــد )

فــي نمــط المســاكن الــذي تشــغل مــن قبــل اســرتين فوصــل معــدل اســتهالك االســرة الواحــدة مــن  المعــدل

لتـــر للفـــرد الواحـــد يوميـــًا . وانخفـــض معـــدل اســـتهالك االســـر  33لتـــر/ يـــوم( وبمعـــدل  13.الميـــاه )

ثالثـة أسـر فـأكثر حيـث بلـغ معـدل اسـتهالك الميـاه  أيواالفراد للمياه فـي نمـط مسـاكن متعـدد االسـر 

لتــر/ يــوم للفــرد الواحــد ، كمــا موضــح فــي  .3لتــر/ يــوم( وبمعــدل  70.لواحــدة مــن الميــاه )ا لألســرة

% سـكان المدينـة يسـكنون 70( .كما يالحظ فـي الجـدول المـذكور بـان اكثـر مـن  91الجدول رقم ) 

 التكرار نوع المسكن
إجمالي استهالك المياه 

 /يوم(3اليوم )مفي 
إجمالي 
 الساكنين

متوسط عدد السكان 
 للمسكن الواحد

متوسط استهالك 
 الفرد) لتر/يوم(

 72.9 5.7 293 2..73 29. مسكن عربي

 11.2 2.2 3.7 7..91 22 فيال

 77.7 0. 20. 0.11. 2. شقة

 51.9 5.9 922 7.29. 57 كوخ

 77.9 5.5 272. .92.2. 309 إجمالي
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%،  أمـا الـنمط الثالـث 9..9يشكل ألسرتينالواحدة ، بينما نمط المساكن  لألسرةفي مساكن خاصة 

ن % مـــ7.2ســـوى  ال يشـــكلرة عـــن اســـر متعـــددة فـــي مســـكن واحـــد )ثالثـــة اســـر فـــاكثر( والـــذي عبـــا

 اجمالي انواع مساكن المدينة . 

 ( عدد األسر الساكنة في المسكن الواحد ومتوسط االستهالك91جدول )

 للمياه في مدينة طبرق  
 

عدد 
 األسر/المسكن

 % التكرار
إجمالي استهالك 
األسر من المياه 

 )لتر/يوم(

متوسط استهالك 
األسرة الواحدة 
 )لتر/يوم(

. 9.2 70.2 22000 221 

9 22 9..9 93292 .13 

 70. 9992. 7.2 92 فأكثر 3

 235 3.251. %00. 309 المجموع
 

 .م90.0مسح الميداني للباحث لسنة المصدر / نتائج ال

 المساحة الكلية للمسكن ومتوسط استهالك المياه :  – 0

تشير كل الدراسات بأن زيادة مسـاحة المسـكن يعكـس ارتفـاع مسـتوى المعيشـة وبالتـالي يـنعكس      

الواضح على معدل اسـتهالك الفـرد فـي الميـاه ، وذلـك مـن الطبيعـي أن يختلـف األفـراد سـاكني  تأثيره

احة التـي المدينة الواحدة في استهالك المياه حسب مستوى معيشتهم ، والختبار العالقة ما بـين المسـ

يشغلها المسكن الواحد وكمية استهالك االسرة الساكنة فيها ، وقد لوحظ من خالل االستبيان أنه فـي 

( 239الوقت الـذي يصـل فيـه متوسـط اسـتهالك االسـرة الواحـدة السـاكنة فـي مدينـة طبـرق مـن الميـاه)
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ة فـي مسـاكن تزيـد لتر/ فرد/ يوم( فأن هذا المعـدل يصـل لـدى االسـر السـاكن .5لتر يوميا وبمعدل )

( لتـــر للفـــرد الواحـــد يوميـــًا أكثـــر مـــن أربعـــة 327لتـــر / يـــوم وبمتوســـط ) 3331الـــى  9م 500عـــن 

اذ وصــل متوســـط  9م 00.أضــعاف األشــخاص واألســر الســاكنة فــي دور تشـــغل مســاحة اقــل مــن 

احد ( لتر للفرد الو 70لتر / يوم وبمتوسط ) 511استهالك االسر الساكنة في مثل هذه الدور حوالي 

 – 00.يوميـــا . فـــي حـــين وصـــل معـــدل اســـتهالك االســـر الســـاكنة فـــي دور تشـــغل مســـاحة مـــا بـــين 

ـــرد الواحـــد  372حـــوالي  9م900 ـــوم وبمتوســـط اســـتهالك للف لتـــر / يـــوم . دون  25لتـــر / اســـرة / ي

لتـر لألســرة يوميــا ، وبينمـــا األســر الســاكنة ضــمن  239( لتــر للفــرد يوميــا و.5المعـدل العــام البــالغ )

لتــر / يــوم  392قــل اسـتهالكهم للميــاه عــن المعـدل العــام وبلـغ  9م200 – 300تشـغل مــا بـين  دور

 لتر للفرد الواحد . 32وبمعدل 

 ( عالقة استهالك المياه بمساحة المسكن92جدول )
 

 

 .م90.3المسح الميداني للباحث لسنة مصدر / نتائج 

 التكرار 9مساحة المسكن م
إجمالي استهالك األسر 
 من المياه )لتر/يوم(

متوسط استهالك األسرة 
 رة/يوم(الواحدة )لتر/أس

متوسط استهالك الفرد الواحد 
 )لتر/فرد/يوم(

 70 551 32.0 7 00.اقل من 

.00 – 900 72 97709 372 25 

900 – 300 11 20210 229 55 

300 – 200 1. 92979 392 32 

200 – 500 50 95320 507 20 

 327 3331 2272 9 500اكثر من 

 .5 239 30200. 309 المجموع
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 ك المائي في القطاع المنزلي : بعض مؤشرات االستهال  –

للوقــــوف علــــى بعــــض مؤشــــرات االســــتهالك المــــائي فــــي القطــــاع المنزلــــي حــــاول العديــــد مــــن        

البــاحثين بموضــوع الميــاه محليــا وعالميــا تقــدير االحتياطــات اليوميــة للفــرد . وفــي هــذا المجــال قــدرت 

لقاحلـة احتياجات الفرد اليومية من المياه ، ووفق تقديرات المركز العربي للمناطق الجافة واألراضي ا

)أكساد(، توزعت األقطار العربية إلى ثالثة مجموعات من معدالت االستهالك اليومي لميـاه الشـرب 

لتـر  90.والستعماالت الحضرية ، ووضعت ليبيا ضمن المجموعة الثانية بمتوسـط اسـتهالك فـردي 

يصل إلى ويتوقع أن  9000لتر / يوم / فرد لسنة  50.وزاد المعدل إلى  220./ يوم / فرد لسنة 

 ( .  30كما موضح في الجدول رقم )  9030لتر/ يوم / فرد لسنة  990

 ( معدالت االستهالك اليومي لمياه الشرب واالستعماالت 30جدول)                

 األهلية المعتمدة إلسقاط الطلب على الماء )لتر/يوم/فرد(

 9030 9090 90.0 9000 220. أقطار المجموعة المجموعة

. 
 -الكويت -قطر -السعودية
 األمارات -عمان-البحرين

900 930 920 910 300 

-تونس -لبنان -األردن-سوريا 9
 ليبيا -العراق -المغرب

.90 .50 .75 900 990 

3 
 -موريتانيا -مصر -السودان
 -جيبوتي -الصومال-الجزائر

 اليمن
75 .00 .90 .35 .50 

 

التنمية الريفية المستدامة وقضايا الغذاء في العالم ، السودان سلة غذاء العالم العربي ،دمشق ، سوريا المصدر / محمد قيلي عبدالرازق ,  -
 . .0.( ، ص9002)يوليو 
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الــذي أجــرى دراســة فــي مدينــة مــآدب  (.)ووفـق مــا قــام بــه بعــض البــاحثون ومــنهم حمـد الرجــوب      

األردنية ، وقدر فيها معايير االحتياجات اليوميـة مـن الميـاه للفـرد، أوجـه اسـتخداماتها المنزليـة . وقـد 

لتـر / فــرد /  925قـدر مجمـل االحتياجـات المائيــة ولجميـع األغـراض عــدا الزراعـة فـي المدينــة بنحـو

واالسـتهالك المنزلـي فـي منطقـة  (.) 221.ا لعـام / فرد / سنة( ، كما قـدرت االسـكو  3م 12.2يوم )

 ( . .3حوض البحر المتوسط كما موضح في الجدول أدناه ) 

 ( معدالت االحتياجات المائية العامة وأوجه استخدامها للفرد والمنزل / يوميا . .3جدول ) 
 

الكمية  أوجه االستخدام الكمية)لتر/فرد/يوم( أوجه االستخدام
 )لتر/فرد/يوم(

 (2-3) 03 الشرب (20-90) 55 االستحمام

 50 الصناعة (20-90) 90 غسيل المالبس

 90 خدمات (20-90) 30 دورات صحية

 90 التجاري (0.-3) 0. تنظيف منازل

 90 الفواقد (2-3) 0. غسيل مطبخ

 925 المجموع (2-3) 07 الطبخ
 

 . .1-10، ص 222.المصدر/ أحمد الرجوب ، هندسة المياه ، مطابع الصفوة ، عمان األردن ،                 

 

 

                                                           

 . 01-02, ص 1991 ه , عط دع الصاوة , عم ن االن،ن , أحمن الراوق , هننسن الما -1

(1)- UN.ESCA . Assessment of the present and future water demand in Guidelines for 

conducing water resources . p. 61 .                                                                                    
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 تقدير استهالك المدينة من المياه في اليوم  -

إن تقدير االحتياجات الحالية والمستقبلية من المياه يعتمد على تقديرات الزيادة في عـدد السـكان 

المـــائي للســـنوات القادمـــة يمكـــن أن تبنـــى علـــى فرضـــيتين وهـــي  األولـــى : ، وتحديـــد كميـــات الطلـــب 

االستناد إلى البيئة االجتماعية واالقتصادية السائدة لسكان المدينة حيـث إن معـدالت النمـو السـكاني 

( 9002،  225.،  212.( ســنة الماضــية )أي الفتــرة بــين التعــدادات الثالثــة األخيــرة )99خــالل )

سـنة  20وهي من المعدالت المتوسطة مقارنة بالمعدالت المرتفعة سـابقًا خـالل % سنويًا ..3بلغت 

ويصــل  90.0( نســمة لســنة 1507..الماضــية، ووفــق ذلــك مــن المتوقــع أن يكــون ســكان طبــرق )

 ( .) م 9095( نسمة سنة 19523.إلى )

ية أمــا الثانيــة : اعتمــدت األمــم المتحــدة نســبة نمــو كــل خمــس ســنين بفضــل التطــورات الحضــار 

وزيادة الوعي العلمي والثقافي ، ولكن من الصـعب التقـدير حسـب هـذه الفرضـية بسـبب بـطء التحـول 

 الديموغرافي والذي يحتاج إلى فترة طويلة حتى يتغير معدل النمو لدى سكان المدينة         

 وبهذا يرى الدكتور الهادي أبو لقمة بأن الوضع المـائي مـؤلم وغيـر مطمـئن فـي منطقـة السـاحل

الشمالي فـي ليبيـا وفـي مختلـف المـدن , كمـا نبـه إلـى مواجهـة االحتياجـات بسـرعة ألن تزايـد السـكان 

دارة مائيـة  وما يرافقها من تزايد االستهالك يجعل البحث عن موارد جديدة إضـافة إلـى أتبـاع ترشـيد وا 

  (9)تأخذ في حسابها حساسية هذا القطاع وأهميته وأولوية تطويره وبسرعة في ليبيا.

 

                                                           
سنةاألخيرة.22علىنسبنموالسكانخاللاعتماداتقديراتالباحث-1

P2=(102030سكانعام)2006– = p1(62200سكانعام)3.1=100/22×1980/62200%

(1)
لىالملتقىالجغرافيالحاديإورقةعملقدمت،بينالواقعوالتخطيطاألخضرالجبلإقليمالمواردالمائيةفي،لقمةبوأالهادي- 

 البيضاء.،جامعةعمرالمختار،2000–11–9عشر
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 وتم اعتماد النمو السكاني حسب المعادلة التالية 

  p2- p1 /p1* 100  /Nنسبة النمو السكاني = 

 = التعداد السكاني األخير .  p2حيث 

       P1 التعداد السكاني األساسي = 

        N  الفترة بين التعدادين السكانيين = 

ســيبقى العامــل األساســي فــي ارتفــاع ( إن تزايــد الســكان  39وممــا تقــدم يتضــح مــن الجــدول )  

نحـو  90.0احتياجاتهم المائية في القطـاع المنزلـي، ويتوقـع أن يصـل حجـم سـكان المدينـة فـي عـام 

مــــن  9090( نســــمة ، وفــــي عــــام 32175.يصــــل إلــــى ) 90.5( نســــمة ، وفــــي عــــام 1507..)

سـكان مدينـة مـن المتوقـع أن يبلـغ  9095( نسـمة، بينمـا فـي عـام 51020.المتوقع أن يصل إلـى )

لتــر ف فــرد ف يــوم(  103( ) 1وبموجــب تقــدير معيــار الرجــوب)  (.).( نســمة19523.طبــرق إلــى )

 :  كاآلتيتقدر احتياجات سكان مدينة طبرق 

/ يوم كما 3( م92032حوالي ) 90.0احتياج المدينة من المياه لمختلف األغراض لسنة  – .

 ( .  39موضح في الجدول رقم ) 

 / يوم .3( م33532ياجات المدينة من المياه حوالي )احت 90.5سنة  – 9

 / يوم  3( م31739احتياجات المدينة من المياه حوالي ) 9090سنة  –3

 / يوم 3( م22735احتياجات المدينة من المياه حوالي ) 9095سنة  –2

                                                           
(1)

 (.2006–1992–1980%(خاللفترةالتعداداتالثالثةاألخيرة)3.1نموالسكان)معدلحساباتالباحثاعتماداعلى- 
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أما احتياجات سكـان المدينة من المياه ألغراض منزليه حسب معيار الرجوب )جدول( وتضم 

شرب . االستحمام ، غسيل المالبس، دورات صحية ، تنظيف المنازل ،غسيل مطبخ ، الطبخ( )ال

  (.)لتر / فرد / يوم . فقد قدرت 35.والمقدر بحوالي 

   : كاآلتياحتياجات سكان المدينة من المياه 

 ( الحتياجات سكان المدينة يتبين لنا التالي :39وبدراسة الجدول رقم )

 %( من إجمالي احتياجات المدينة 55/ يوم( حوالي ) 3م5221.م تقدر بحوالي ) 90.0سنة -

%( من إجمالي االحتياجات المائية 55/ يوم( يمثل ) 3م1271.م تقدر بنحو ) 90.5سنة -
  للمدينة في تلك السنة .

 م 9095حتياجاتها المائية في سنة ( تقديرات سكان مدينة طبرق وا39جدول )

 المصدر / حسابات الباحث اعتمادا على:

 تقديرات الباحث – 3(       93جدول ) – 9(      99جدول ) – .

 

                                                           
 (23،جدول)80أحمدالرجوب،هندسةالمياه،المصدرالسابق،ص-1

 السنة
التوقع 
 السكاني

 / يوم (9إجمالي الكميات المطلوبة في المياه ) م

معيار 
 لتر/فرد/يوم(925الرجوب)

 معيار 

 لتر/فرد/يوم(900)مقيليمحمد 

معيار 
 لتر/فرد/يوم(300الباحث)

90.0 ..1507 92032 93700 35559 

90.5 .32175 33532 97375 2.023 

9090 .51020 31739 3.2.1 27297 

9095 .19523 22735 325.2 52771 
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 %( من إجمالي احتياجات المدينة .55/ يوم( حوالي ) 3م9.329م  تقدر )9090سنة  -*

احتياجــات المدينـــة , %( مــن إجمـــالي 55/ يـــوم( حــوالي ) 3م92250تقــدر ) 9095ســنة  -*

% الباقيــة 25% مــن االحتياجــات الكليــة للمدينــة أمــا 55وأن االحتياجــات المنزليــة مــن الميــاه تمثــل 

 تمثل )الصناعة ، الخدمات ، التجارة ، الفواقد( .

م( أعتبـر معــدل 221.وفـي ضـوء تقــديرات د. محمـد امقيلــي اعتمـادا علـى بيانــات )رسـول اغــا      

م ،ووفـــق هـــذه التقـــديرات توقعـــت 9090معيـــارًا متوقعـــا فـــي ليبيـــا إلـــى ســـنة  لتـــر / فـــرد / يـــوم 900

/ يـوم(  3م97375م ، وبنحـو )90.0/ يوم( لسنة  3م93700احتياجات المدينة من المياه بنحو )

م ، ووفـق مؤشـرات الدراسـة الميدانيـة 9095/ يـوم( لسـنة الهـدف  3م325.2وحوالي ) 90.5لسنة 

لســـكان المدينـــة مـــن الميـــاه لمختلـــف األنشـــطة الحضـــرية  )المنزليـــة ، للباحـــث والحتياجـــات الفعليـــة 

الخدمية ، التجارية ، ومـزارع داخـل المدينـة ، والفواقـد( ومعـدالت االسـتهالك المرتفعـة خـالل األعـوام 

المقبلة وذلك بسبب ما سيحدث من تغيرات اقتصادية واجتماعية وحضارية للمجتمع ومـا يرافقهـا مـن 

م من الميـاه  90.0هالك الفرد من المياه وعليه بقدر الحاجة الفعلية اآلتية لسنة تغير في معدل است

/ يــوم( وان محطــة التحليــة  3م35599بحــوالي )( .)لتــر / فــرد / يــوم(  300اعتمــادا علــى معيــار )

/ يـوم وهـي الكميـة الفعليـة الواصـلة إلـى شـركة الميـاه لغـرض  3ألف م 92الحالية تنتج يوميا حوالي 

      إلــــى أحيــــاء المدينــــة مــــن محطــــة التحليــــة . أي إن المدينــــة تشــــكو مــــن عجــــز مــــائي يقــــدر  توزيعهــــا

                                                           
 تقديراتالباحثفياالستهالكالحضريللمياهلسكانالمدينةيومياوتشملعلى-1

لتر/فرد/يوم(ويتفقمعهذاالمعيارمنظمةالصحةالعالميةلالستهالكالمنزليللفرد.180االستهالكالمنزليللفرد/اليومبحوالي)–أ

،م1992،الكويت،209العدد،عالمالمعرفة،زمةالمياهالعربية,الحقائقوالبدائلالممكنةأ،)سامرمخيمروخالدحجازي

.332ص

االستهالكالحضريللمياه)الصناعية،الخدمات،التجارة،الفاقد،مزارتالمدينة(-ب

 /فرد/يوم(.3م120حوالي)
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/ يــوم ، وســوف تتفــاقم مشــكلة الميــاه فــي المدينــة مــع الزيــادة فــي أعــداد الســكان  3آالف م 0.بنحــو 

وتنوع احتياجاتهم والتطور الحضـاري واالجتمـاعي واالقتصـادي الـذي تشـهده المدينـة ومـا يرافـق ذلـك 

فــي اليــوم وان  3ألــف م 39زيــادة فــي االحتياجــات المائيــة ، وان اإلنتــاج الفعلــي للمحطــة حاليــا  مــن

 / يوم(  3ألف م 1الفاقد المائي يقدر بحوالي) 

/ سنة( وهي كمية كبيرة البد من إدارة المياه  3مليون م 9.11/ شهر( أي ) 3ألف م 920وحوالي )

فـــي المدينـــة مـــن إجـــراءات للحـــد مـــن هـــذه الظـــاهرة التـــي تـــؤثر بشـــكل كبيـــر فـــي االحتياجـــات المائيـــة 

 للمدينة 

 والتي تعود أغلبها الى

 لكها . تزايد الفواقد من شبكة توزيع المياه بسبب قدمها وتها – .

التجاوزات المستمرة على شبكة المياه وذلك بربط عدة وصـالت للمسـكن الواحـد وأكـدت الدراسـة  – 9

 % من خطوط تزويد المسكن بالمياه أكثر من خط واحد 1.الميدانية بأن 

التبذير عند خزن المياه وذلك لعدم وجـود عوامـات لغلـق األنابيـب عنـد امـتالء الخـزان األرضـي  – 3

 مما يجعل المياه تجري في شوارع المدينة وبين أحياءها السكنية . والعلوي ،

اإلســـراف والتبـــذير خاصـــة فـــي عمليـــات تنظيـــف المســـاكن وخاصـــة وأن المدينـــة تتعـــرض إلـــى  – 2

موجـات مسـتمرة مـن العواصـف الترابيـة )الريـاح القبلـي( التـي تهـب علـى المدينـة وخاصـة فـي فصــلي 

الربيـــع والخريـــف ، والتـــي تقـــذف علـــى المدينـــة آالف األطنـــان مـــن الرمـــال فـــوق مســـاكنها وشـــوارعها 

 الرئيسية . وميادينها 
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 اإلسراف في عمليات غسيل السيارات في المنازل .  – 5

استعمال مياه الشرب في مجاالت حضرية وخاصـة فـي الزراعـة حيـث تنتشـر مـزارع عديـدة فـي  – 2

داخــل المدينــة ومــداخلها الشــرقي والغربــي ، حيــث يــتم ربــط وصــالت غيــر شــرعية أو قانونيــة لســحب 

 .  المياه المخططة للسكان للمزارع

ضعف أجهزة إدارة المياه ونقص الخبرات والتقنيات الالزمة وسوء إدارة توزيع المياه بين               – 7   

أحياء المدينة المختلفة بعدالة ، حيث تشكو أحياء من المدينة بنقص المياه في حين أحياء أخرى تتوفر 

 يومًا . 93تزويد المياه للمساكن كل  فيها المياه بكميات أكثر وأكدت الدراسة الميدانية بان معدل

عدم تطبيق القوانين أو جباية فاتورة للمياه إضافة إلى عدم وجود عدادات علـى اآلبـار أو لـدى  – 1

 المستهلكين في الدور السكنية . 

م حـــوالي       9095ووفـــق هـــذا المعيـــار تقـــدر كميـــة الطلـــب علـــى الميـــاه فـــي مدينـــة طبـــرق لســـنة       

 / يوم(.3ألف م 30يوم ( وعليه يزداد العجز المائي إلى )/ 3ألف م 50)

وفي ضوء ما تقـدم يتبـين إن تزويـد المدينـة وسـكانها بالمـاء الجيـد نوعيـا والكـافي كميـا )حيـث        

% من السكان من تلوث المياه وعدم صالحيتها للشرب بشكل مباشر وخاصة لدى بعض 20تشكو 

ة بشـــبكة ميـــاه العامـــة ، أو تلـــك المســـاكن التـــي تجمـــع فـــي األحيـــاء الســـكنية التـــي هـــي غيـــر مرتبطـــ

خزاناتهــا ميــاه العامــة مـــع ميــاه األمطــار معـــًا( ويعــد هــذا المطلــب مـــن ضــرورات الميــاه للمجتمعـــات 

المدنيـــة وال ســـيما ميـــاه الشـــرب مـــن خـــالل االســـتخدام األمثـــل لمـــوارد الميـــاه وتقليـــل الفواقـــد والهـــدر ، 

عادة تنقية المياه العادمة ) عـادة اسـتعمالها فـي وا  شـبكة الصـرف الصـحي وتصـريف ميـاه األمطـار( وا 

 كثير من المجاالت . 
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ــــة تعـــانى حاليـــا) -.  0000.م( مـــن عجـــز مـــائي فـــي القطـــاع الحضـــري حـــوالى ) 90.0أن المدينـ

/ يــوم( بعــد حســاب 3م92000/يــوم( وذلــك حســب تقــدير الباحــث )الكميــات المنتجــة فعــاًل هــي )3م

/يــوم(.وفى 3م 35559/يــوم( والكميــات المطلوبــة هــي )3الــف م 1البــالغ مــن محطــة التحليــة)  الفاقــد

كميات اإلنتاج ثابتـة مـن محطـة التحليـة فـي المدينـة . فـان العجـز فـي ميـاه الشـرب سـوف حالة بقاء 

% وثبـات كميـات اإلنتـاج  المـائي  كمـا هـي فـان ..3يتزايد حدة ومع النمـو السـكاني بنسـبة متوقعـة 

م  90.5/ يــــوم(  عـــــام  3ألـــف م  20االحتياجـــات المائيــــة للمدينـــة ســــوف تصـــل إلــــى أكثـــر مــــن )

/ يــوم( ســنة 3ألــف م 30/يــوم (، ويــزداد العجــز فيصــل إلــى )3ألــف م7.يصــل إلــى )وبعجــــز مــائي 

/ يـــوم.( أي أن المدينــة ســـوف تحتــاج مـــن 3م 52771فــان احتياجـــات المدينــة تصـــل إلــى ) 9095

 عاما المقبلة . 5.المياه تعادل الضعف تقريبًا خالل 

ـــدعـــد ي -9 ـــط توصـــيالت الفاق ــــدمها .ورب ـــاه  فـــي الشـــبكة جــــراء تهالكهــــا وق ـــة لســـحب المي ـــر قانوني غي

المخصصة للقطاع المنزلـي فـي  شـبكة الميـاه الرئيسـية ألغـراض زراعيـة مــن العوامـل الرئيسـية التـي 

تؤدى إلى  مشكلة العجز المائي  في مختلف مناطق ، وقدرت كمية المياه المفقودة في شبكة الميـاه 

 / السنة(.3مليون م 3.2-9.2) حوالى أي/ يوم(  3ألف م 0.-1أكثر من ربع الكمية وحوالي )

وهذه الكمية من المياه تشكل فاقدًا كبيرًا تذهب دون فائدة في منطقة فقيرة مائيًا وتشكو من      

 مشكلة المياه لذا ال يجوز إهمالها أو هدرها.

/ لسـنة وهـى اقـل  3م 91لتر/يـوم وتعـادل 71معدل حصــة الفــرد الواحــد مـن ميــاه الشـرب تصـل  -3

/الســنة وســوف 3م .2  أيلتــر /  يــوم   950 بحــواليالمعــدل المحســوب للــبالد والمقــدر  بكثيــر مــن

 .9095تنخفض إلى النصف في حالة ثبات كميات اإلنتاج لسنة 
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تعــانى معظــم األحيــاء الســكنية فــي المدينــة مــن العجــز المــائي وخاصــة األحيــاء الحديثــة )حـــي  -2

مرتبطــة بشــبكة الميــاه العامــة فيضــطر ســكانها  النصــر الحــدائق ،القــدس ،األنــدلس ( غيــر ، الخلــيج

لشــراء الميــاه وهــذا  تــزداد ظــاهرة بيــع الميــاه إلــى جميــع أحيــاء المدينــة القديمــة والحديثــة وخاصــة فــي 

% مـــن الســـكان 35فصـــل الصـــيف ، ممـــا يزيـــد مـــن أعبـــاء تكـــاليف المعيشـــة ، فتشـــير الدراســـة بـــأن 

يمــة وعــدم توفرهــا فــي األحيــاء الحديثــة وبمعــدل يشــترون الميــاه بســبب تقــص الميــاه فــي األحيــاء القد

دينــار( ويتضــاعف الســعر فــي  00.-10/ الشــهر( وتعــادل مــا بــين ) 3م 0.مــن ) يصــل الــى اكثــر

 الصيف لزيادة الطلب على المياه .

ـــة والمنطقـــة المحيطـــة بهـــا بشـــكل علمـــي واقتصـــادي وأدارى  -5 ـــاه فـــي المدين ـــم تســـتغل مـــوارد المي ل

بئـرًا، واعتمـدت المدينـة كليـًا علـى ميـاه محطـة  12بار المنتجة للمياه حوالى مقبول. لقدت أهملت اآل

ـــع واالســـتهالك  ـــاج والتوزي ـــاه تتصـــف بعـــدم الوضـــوح خـــالل مراحـــل اإلنت التحليـــة ، كمـــا أن إدارة المي

كافـة منـاطق المدينـة  فـال يوجـد أسـلوب أو برنـامج معتمـد فـي عمليـة  ضـخ الميـاه  فـياليومي للمياه 

 لمدينة بالتساوي حسب الحاجة والكثافة السكانية. إلى أحياء ا
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 التوصيات 

لقــد تبــين مـــن خــالل  دراســة العالقـــة بــين النمــو  الحضـــري  والمــوارد المائيــة فـــي مدينــة طبـــرق   -.

خالل خمسـين سـنة األخيـرة ، حيـث  فـاق معـدل الزيـادة فـي النمـو الحضـري معـدل الزيـادة فـي أنتـاج 

المشكلة مستقبال  بتضاعف الطلب  على الميـاه فـي ظـل العجـز الحـالي  للميـاه المياه ،وسوف تتفاقم 

 في تغطية احتياجات المدينة الحالية .

 ربط  األحياء الحديثة من المدينة بشبكة العامة لتوصل المياه إلى كافة مساكن المدينة . -9

جــم الســكان لكــل حــي وضــع برنــامج لتوزيــع الميــاه مبنــى علــى أســس وبيانــات تأخــذ باالعتبــار ح -3

 سكنى.

تطبيق القوانين في الحد من التجاوز على شبكة المياه ومعاقبة المخالفين الـذين يضـخون الميـاه  -2

 في الشبكة، أو يضخون المياه إلى المساكن من أكثر من مصدر.

ضــرورة ترشــيد اســتهالك الميــاه وذلــك عــن طريــق تركيــب العــدادات فــي كــل مســكن واخــذ قــراءات  -5

 او دورية ورفع ثمن المياه التي تزيد عن حد االستهالك العادي.شهرية 

السـكنية فـي األحيـاء  األراضـييعتبر التوسع األرضي لعمران المدينة والمبالغة في مساحة قطـع  -2

مــن العوامــل التــي لهــا  الجديــدة والتــي تــؤدى إلــى ســيادة نمــط الســكن مــن نــوع الفــيالت ولــيس الشــقة،

ة التكـاليف والحـد مـن خـدمات الدولـة ألحيـاء المدينـة المختلفـة ومنهـا شـبكات أثارها السلبية على زيـاد

وتشجيع التوسع العمـودي ذات الكثافـة  األفقيالمياه والصرف الصحي ،عليه يعاد النظر في التوسع 

 السكانية العالية .
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ومــن  مواقــع متوســطة مــن شــبكة التوزيــع فــيالعمــل علــى إنشــاء الخزانــات العلويــة لجمــع الميــاه   -7

أمــاكن مختلفــة فــي المدينــة مــع مراعــاة ظــروف التوســع العمرانــي وتخــزين الميــاه فــي حالــة انخفــاض 

 الطلب عليها واالستفادة منها في حالة زيادة االستهالك .

االســتمرار فــي البحــث والدراســة الهيدروجيولوجيــة ،وتنويــع مصــادر الميــاه وتطــوير اآلبــار وزيــادة  -1

 ها وحمايتها من التلوث والتجاوزات.كفاءتها اإلنتاجية وصيانت

البـــد مـــن إيجـــاد موازنـــة مائيـــة اســـتهالكية للمدينـــة تتضـــمن حجـــم الـــوارد المـــائي الســـنوي وكميـــة   -2

 بها. المحيطةاالحتياجات ومواجهة المتطلبات  الحالية والمستقبلية في المدينة والمناطق 

 الحكومية. ترشيد استهالك المياه للسكان وفي المساجد والدوائر  -0.
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 المصادر  والمراجع

 أوال الكتـــــــب : 

القزيـــري ، ســـعد خليـــل ، تالتحضـــر والتخطـــيط الحضـــري فـــي ليبيـــات ، )منشـــورات مكتـــب العمـــارة  -.

 ( .222.لالستشارات الهندسية ، بنغازي ، 

الســــالوي ، محمــــود ، تالميــــاه الجوفيــــة بــــين النظريــــة والتطبيــــقت ، )الجماهيريــــة للنشــــر والتوزيــــع  -9

 ( . 212.،  .واإلعالن ، ط 

 ( . 9005الزوكة ، محمد خميس ، تجغرافية المياهت ، )دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ،  -3

 (. 229.ار النشر غير مذكورة ، شاور ، آمال إسماعيل ، تجغرافية المياه العذبةت ، )د -2

ـــاتي الطبيعـــي فـــي الســـاحل الشـــمالي الشـــرقي ، هضـــبة  -5 ـــة ســـالم ، تالغطـــاء النب الشـــاعري ، مدني

 (.  9009،  .البطنانت ، )دار الكتب الوطنية بنغازي ، ط.

ســـيور ، علـــي مفتـــاح ، تطبـــرق بـــين الماضـــي والحاضـــر ت ، )مطـــابع الثـــورة للطباعـــة والنشـــر ،  -2

 . بنغازي (

 القزيري ، سعد خليل ، ت الساحل الليبي ت ، بولقمه ، الهادي مصطفى ، و -7

 (  227.، جامعة قاريونس ،  واالستشارات، ) بنغازي ، منشورات مركز البحوث  .) تح ( ، ط 

الحداد ، عوض يوسف ، والعبيدي ، سالم فرج ، ت دراسات تطبيقية في جغرافيـة ليبيـا البشـرية ت  -1

 (.9000، منشورات جامعة قاريونس ،  ، ) بنغازي

 ( . .27.شرف، عبدالعزيز طريح ، ت جغرافية ليبيا ت ، ) اإلسكندرية ، الجامعات المصرية ،  -2
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،، منشورات جامعة عمر المختار  ،التخطيط الحضري مدخل عامصفر ، زين العابدين علي  -0.

 .( 9002)، البيضاء، 

،  تخطيط المدينة العربيـة بـين اإلطـار النظـري والواقـع و المسـتقبل  فتحي محمد ،مصيلحي ،  -..

 .(225.مطبعة راوي وشركاه للدعاية واإلعالن ، القاهرة،) 

 (.277.، مطبعة أسعد ، بغداد  ،) جغرافية المدنعبد الرزاق عباس ، ن، نيحس -9.

األرض بـين النظريـة  السماك ،محمد أزهر ، وهاشـم الجنـابي ، وصـالح الجنـابي ،اسـتخدامات  -3.

 (. .21.والتطبيق ، منشورات جامعة الموصل ، الموصل ،)

عبد االله أبو عيا  ، إسحاق يعقوب قطب  ،االتجاهات المعاصرة فـي الدراسـات الحضـرية ،  -2.

  (.210.وكالة المطبوعات ، الكويت ،)

التجمعـات الحضـرية فـي والخصـائص :دراسـة  القباني ،هبة فاروق ،المدينة التعريـف والمفهـوم، -5.

 (. 9007سورية ، جامعة دمشق ،كلية الهندسة المعمارية ، قسم التخطيط العمراني والبيئة ، )

أبو صبحة، كايد عثمان ،جغرافية المدن ، الطبعة األولى ، دار وائل للطباعة   -2.

 ( . 9005والنشر،)

 (.277.حمدان، جمال ،جغرافية المدن ، القاهرة ، علم الكتاب  ،)  -7.

ـــة  -1. ـــاني ، الهيئ ـــب ، الجـــزء الث ـــة الحضـــرية ، ترجمـــة محمـــد الســـيد غال تيلـــور، جرفـــت ، الجغرافي

 (.275.المصرية للكتاب ، القاهرة  ،)

 (.212.الهيتى ، صبري فارس ، صالح فليح حسن ،جغرافية المدن ، جامعة بغداد ، ) -2.

الحضــري، ترجمــة، محمــد الفاضــلي ، دار جارينيــة ، جــاكلين ،دراســات فــي جغرافيــة العمــران   -90

 (. 9000المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية،)
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       إسماعيل، أحمد علي ، دراسات في جغرافيا المدن ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،القاهرة،  -.9

 (.223 .) 

 ( 9002)الزوكة ، محمد خميس ، جغرافية العمران ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية،  - 99

 (  . 211.محمد، حجازي محمد ، التخطيط اإلقليمي ، القاهرة  ،)  -93

جودة، حسنين جودة ، أبحاث في جمورفولوجية األراضي ا لليبية، الجزء الثاني، الطبعة   -92

 ( . 275.األولى ،منشورات جامعة بنغازي ،بنغازي ، )

ــــة دعامــــة التخطــــيط  -95 ــــدين  ، الجغرافي ، أإلســــكندرية ، منشــــأة المعــــارف ، الشــــامي ، صــــالح ال

(.220.) 

الـــزوام ، ســـالم محمـــد ، الجبـــل األخضـــر : دراســـة فـــي الجغرافيـــا الطبيعيـــة ، الطبعـــة الثانيـــة ،  -92

 (. 225.منشورات جامعة قاريونس ، بنغازي ،)

، الجماهيرية دراسة في الجغرافيا ، )تحرير( ،  القزيري، الهادي مصطفى ، وسعد خليل بولقمه -97

 (. 225.مصراته، ) الطبعة األولى، الدار الجماهيرية للنشر،

    ، جغرافيـــة ليبيـــا ، الطبعـــة الثالثـــة ،مركـــز اإلســـكندرية للكتـــاب ،    طـــريحشـــرف ،عبـــد العزيـــز   -91

 (.222. ) 

الجديدي ،حسن محمد  ، اسس الهيدرولوجيا العامة ، منشورات جامعة طرابلس ، طرابلس ،  - 92

(.221 .)  

الجديدي ،حسن محمد ، الزراعة المروية وأثرها علي استنزاف المياه الجوفية في شمال غرب  -30 

 (.212.، مصراته ، ) .سهل الجفارة ، الجماهيرية للنشر، ط
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ناديوك ،ادوارد جي ، لوتجنز ،فريد يريك ، األرض ، ترجمة ، عمر سليمان وآخرون ،ط  -.3

 مالطا. األولى ،االولقاء ليمتد ، فآليتا ، 

ارناؤوط ، محمد السيد ،  اإلنسان و تلوث البيئة ، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة  -39

(،.223  .) 

المهدوي ، محمد المبروك  ،جغرافية ليبيا البشرية ، منشورات جامعة قاريونس ، بنغازي ، )  -33

.220) 

 (.217.هندسين االردنيين ، عمان ، )درادكة ،خليفة  ،هيدرولوجية المياه الجوفية ، نقابة الم -32

،محمد سالم ، محمد ، سعد جاسم ، دراسة في الجغرافية الطبيعية لألرض الليبية  ءضو  -35

 وظواهرها الكبرى ، الزاوية ، دار شموع الثقافة.

الحطاب ،عبدالسالم ، ظاهرة النمو الحضري في الجماهيرية العظمي ،)كتاب التحضر  -32

 (.229.ي ليبيا ( مكتب العمارة لالستشارات الهندسية ، )والتخطيط الحضري ف

الحداد ،عوض يوسف ،  أنماط التفاوت داخل المناطق الحضرية ، دراسة تطبيقية لبعض  -37

األحياء السكنية في مدينة طبرق في أبحاث في الجغرافيا البشرية ،، الطبعة األولى ، المركز القومي 

 (  . 221.بنغازي ، )للبحوث والدراسات العلمية ، 

 (. 272.هيبة،عبدالفتاح محمد ، جغرافية السكان ، دار النهضة العربية ، بيروت،)-31 

 (.211.السعدي ، عباس فاضل ، دراسات في جغرافية السكان ، منشأة المعارف، ) -32

غرافية الزقرطي ،إبراهيم موسى ، العزيزي ،هاني عبدالرحيم ، معجم المصطلحات والمفاهيم الج -20

 (. 9007، الطبعة األولى ، دار مجدالوي  للنشر والتوزيع ، عمان  ، )
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إسـماعيل، أحمـد علــي ، أسـس علــم السـكان وتطبيقاتــه الجغرافيـة ، دار الثقافــة والنشـر والتوزيــع  -.2

 (. 221.،القاهرة، )

فيـا ، نظريـة مصيلحي، فتحي محمد ،  حركة المدينة التوازينيـة والنمـو خلـف الحـواجز الطبوغرا -29

 (.215.مقترحة وتطبيقات ، مجموعة شركات الطوبجي ، القاهرة،)

عمران سالم ،   النمو السكاني والتوسع الحضري  في ) كتاب التحضر والتخطيط  احتيو ، -23

 (.222.الحضري في ليبيا(، مكتب العمارة لإلنشاءات الهندسية، بنغازي،)

يخ الليبي القديم في أقـدم العصـور حتـى الفـتح اإلسـالمي البرغوثي ،عبد اللطيف محمود ، التار  -22

 (   . .27.، بيروت ، دار صادر،)

مــن ذي الحجــة عــام  91صــالح ،ســعيد خيــر اهلل ، جهــاد طبــرق ، وذكــرى معركــة النــاظورة فــي  -25

 (.272.م ، مطبعة طبرق العامة،) ..2.من ديسمبر عام  99هـ ،  392.

غرب العربي ،ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيـا  مؤسسـة السيد ،محمود، تاريخ دول الم -22

 (.9000شباب الجامعة ، اإلسكندرية ، )

 (. 250.زيادة ،نقوال ،  برقة الدولة العربية الثامنة ، دار العلم الماليين ، بيروت ،) -27

ة للنشــــر ســــليمان ، محمــــود ســــليمان ، رومــــل الفيلــــق اإلفريقــــي حــــرب الصــــحراء ،الــــدار العربيــــ -21

 ( ..21.والتوزيع واإلعالن ، )
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 ثانيًا الرسائل العلمية :

ـــى اســـتهالك الميـــاه بمدينـــة بنغـــازي ، رســـالة  -. الحـــالق، اكـــرم حســـن ، النمـــو الحضـــري وأثـــره عل

 ( . 229.ماجستير )غير منشورة( ، جامعة قاريونس ، كلية اآلداب ، قسم الجغرافيا ، بنغازي ،)

إســماعيل، أنــور فــتح اهلل ، العجــز المــائي وأثــاره فــي إقلــيم حــوض وادي درنــة ، رســالة ماجســتير     -9

 ( . 9000) غير منشورة ( ، جامعية قاريونس ، كلية اآلداب ، قسم الجغرافيا ، بنغازي ، )

   ير   الطيــرة، ســبب عبــدالكريم ، تلــوث الميــاه الجوفيــة بمدينــة بنغــازي وضــواحيها ، رســالة ماجســت -3

 ( . 9002) غير منشورة ( ، جامعة قاريونس ، كلية اآلداب ، قسم الجغرافيا ، بنغازي ، )

أبـــو النجـــا، موســـى ســـالم ، تحديـــد كميـــة وجـــودة ميـــاه الشـــرب بشـــعبية درنـــة ، رســـالة ماجســـتير         -2

 ( . 9001،)  ) غير منشورة ( ، أكاديمية الدراسات العليا ، قسم العلوم وهندسة البيئة ، بنغازي

) غير منشورة ( ، رالبرغثي ، هدى حسن ، تلوث المياه الجوفية بحوض المرج ، رسالة ماجستي -5

 ( .   9002جامعة قاريونس ، كلية اآلداب ، قسم الجغرافيا ، بنغازي ، )

صــــالح ، محمــــود علــــى المبــــروك  ، ت حــــوض وادي الســــهل الغربــــي بهضــــبة البطنــــان، دراســــة   -2

ت ، رســـالة ماجســـتير ) غيـــر منشـــورة( ، جامعـــة عمـــر المختـــار ، كليـــة اآلداب ، قســـم جيومورفولوجيـــة

 (.9002الجغرافيا ، البيضاء  ،)

فتح اهلل ، عادل إدريس ، التحليل المكاني لتطور استعماالت  االرض في مدينة طبرق ،رسالة   -7

 (. 9002بنغازي ، )  ، قسم الجغرافيا ، اآلدابماجستير غير منشورة ، جامعة قاريونس ، كلية 

المناطق المختلفة عمرانيا داخل مدينة طبرق ،رسالة ماجستير غير منشورة  علي ،مستور سالم، -1

 ( .90.5، قسم الجغرافيا، ) اآلداب،االكاديمية الليبية طرابلس ، كلية 
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ابراهيم ، بن دابة ،صالح ، مدينة طبرق ودور امكانياتها المتوفرة في استقطاب المهاجرين اليها  -2

 ( .9001،قسم الجغرافيا ، ) اآلداب،رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الفاتح ، كلية 

علي ،عائشة بنت مضر ، انتاج مياه الشرب واستهالكها في منطقة ابها الحضرية ،رسالة  -0.

 ( .9002، ) اآلداباجستير غير منشورة ، جامعة الملك خالد ،كلية م

مركوس ، فتحي رجب ، المدن الكبرى المتفردة والتنمية الحضرية: مدخل لتخطيط وتصميم  -..

دارة البيئة الحضرية في ليبيا، رسالة دكتوراه،)غير منشورة(،قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة،  وا 

 (. 221.،اإلسكندرية،)جامعة 

الكيالنــي ، فــتح اهلل خليفــة ، ت التبــاين المكــاني فــي مســتويات المعيشــة داخــل إقلــيم البطنــان :  -9.

دراسة في جغرافية التنمية ت ،رسالة ماجستير )غير منشورة( ، قسم الجغرافيا ، كليـة اآلداب ، جامعـة 

 (  . 9000قاريونس ، )

عبـــدالكريم ، جـــودة الحيـــاة فـــي مدينـــة طبـــرق ، دراســـة جغرافيـــة ، رســـالة بوحليقـــة ، عبـــدالعزيز  -3.

 (.90.9ماجستير غير منشورة ، قسم الجغرافيا ، كلية اآلداب ، جامعة عين شمس )

عبدالرحمن ،عبدالناصر نادر ، انماط استخدامات االرض في مدينة طوباس ، دراسة في  -2.

 ( . .900رسالة ماجستير غير منشورة ، )التركيب الداخلي ، جامعة النجاح الوطنية ، 

صالح ، صالح منصور ، االقليم الوظيفي لمدينة طبرق ، دراسة في جغرافية المدن ، رسالة  -5.

 (  . 90.2ماجستير غير منشورة ، قسم الجغرافيا ، كلية اآلداب  ، جامعة بنغازي ،) 
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 ثالثًا المجالت:

 مجلة اآلداب والعلوم، افية بالتخطيط الحضريت،حسن،  محمد خالص رؤوف ، تعالقة الجغر  -.

 (.227.السنة األولى جامعة المرج، ) العدد األول،

( ،  دراسـة  9001 - 7 -  2.، البر عصي ، يعقـوب محمـد ، ) البرانـي ، منعـم وافـي  -9

بالساحل الشمالي دفنـه ، مع تقديم رؤية عن مجاالت التنمية المستدامة  المناشـط البشـرية بمنطقـة

 ( ، جريدة ليبيا اليوم االلكترونية.3 - .طبرق ، ) –الشرقي 

 (.222.الرجوب ، أحمد, هندسة المياه , مطابع الصفوة , عمان االردن ,)   -3

الحالق ، أكرم حسن ، موارد المياه في مدينة بنغازي، دراسة للوضع الحالي وعالقته بنمو  -2

 السكاني ، مجلة المهندس .

الرواشدة ، زهران عبداهلل ، مياه الشرب في شعبية الجبل األخضر ، دراسة في التفاوت المكاني  -5

 .9001( ، دمشق ،.9لمعدالت إنتاجها واستهالكها ، مجلة الجغرافي العربي ، العدد )

ت ، كاظم ،سميرة ،  ت اختيار العالقة المكانية بين الهجرة الصافية والتنمية الصناعية في العـراق  -2

 (. 222.( ، السنة الثانية ، بغداد ، )3مجلة التخطيط والتنمية ، جامعة بغداد ، العدد )

أبو لقمة ، الهادي مصطفى، الموارد المائية في إقليم الجبل األخضر بين الواقع والتخطيط  -7

  (.9007،ورقة عمل قدمت إلى الملتقى الجغرافي الحادي عشر ، جامعة عمر المختار، البيضاء) 
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 رابعًا التقرير والدوريات : 
 
مصلحة التخطيط العمراني ، ت مخطط اإلقلـيم الفرعـي البطنـان ت ، مكتـب العمـارة االستشـاري ،  - 1

( المخططات الفرعية، إقليم بنغازي 2م( ،تقرير ) 9095 – 9000مشروع مخططات الجيل الثالث )

 (.9001التخطيطي ، بنغازي، )

 (.220.البطنان ، لسنة ) إلقليمالشريف ،أحمد سعيد ، وآخرون ، المسح االقتصادي الشامل  -9

مكتب الموارد المائية والسدود  ،اللجنة الشعبية والثروة الحيوانية والمائية ، البطنان ، بيانات   -3

 (.9002غير منشورة، )

، تقرير الوضع  9095ـ  9000ث ، مكتب العمارة لالستشارات الهندسية ، مشروع الجيل الثال -2

 (.9007القائم ، النطاق المحلي البطنان ، )

بشير ، رضوان أحمد وآخرون،  تقرير حول خريطة أطلس التنمية ، دراسة مسحية استقصائية  -5

 (..900حول واقع القطاعات في شعبية البطنان ،)

  9005ئي للمنطقة الشرقية لسنة الهيئة العامة للمياه ، فرع المنطقة الشرقية ، الوضع الما -2

 (.9002تقرير غير منشور ، سنة ) 

الهيئة العامة للبيئة ، لجنة التنمية المستدامة ، االستراتيجية الوطنية للسنة المستدامة أي النار   -7

 .(9001، الجزء األول ،) 

، نشرة نصف شهرية العزابي ، أبو القاسم محمد ، اإلحصاءات السكانية في ليبيا ت ، التعداد   -1 

 (.  9002( ، طرابلس ، )2تصدر عن قطاع اإلحصاء والتعداد بالهيئة العامة للمعلومات ، العدد )
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الدويبي ،عبد السالم بشير  ، وآخرون ، عرض مرئي معلوماتي ألعمال المرحلة األولى من  -2

الليبية الشعبية االشتراكية العظمى  التمكين والتنمية اإلنسانية ، الجماهيرية العربية استراتيجيةمشروع 

  (.9007) ،، الحرث ،  مجلس التخطيط الوطني ، مكتب الجامعة لالستشارات الهندسية

 (.272.مصلحة اإلحصاء والتعدادات اإلحصائية ، طرابلس ،)   -0.

 (. 222.الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ،كتيب الجيب اإلحصائي ، ) -..

 ( .9003ة للمعلومات والتوثيق ، )الهيئة الوطني -9.

 (.9002الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق نتائج التعداد العام لعام ،) -3.

 (. 9002مكتب السجل المدني طبرق ، بيانات غير منشورة ،) --2.

 ( .9002قسم اإلحصاء والتوثيق ، مركز البطنان الطبي ، بيانات غير منشورة ،)  -5.

واالقتصــاد ، مصــلحة اإلحصــاء والتعــداد ، نتــائج التعــداد العــام للســكان ، بلديــة  وزارة التخطــيط -2.

 ( .273.، مطبعة مصلحة اإلحصاء والتعداد ، ) 273.البطنان لسنة 

دوكسـيادس ، منـاطق المخططــات الشـاملة والعامــة ببلديـة درنــة ، اقلـيم البطنــان الفرعـي ، مدينــة -7.

 (.272.، ) أثيناطبرق ، 

المملكة الليبية، وزارة التخطيط والتنمية ، طبرق ، التقرير النهائي عن المخطـط األساسـي لمدينـة  1.

 (. 227.طبرق ، )
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 خامسًا: المصادر األجنبية : 

1-Kaushalye R. And Balak City (Raj).The Indian A Geographical Appraisal 

Of Water ,Geo.Jor. Vol.62 .No.2 .Maddras ,1987,pp.125-129.              

2 - S.L Z hou , et.al ,Forcasting Operrational Demand For Urban Water 

Supply Zone Joournal Of Hydrology ,Vol .259, 2002 ,pp.189-202. 

  3- UN.ESCA . Assessment of the present and future water demand 

in Guidelines for conducing water resources . p. 61 .                       
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استبيان خاصة باستهالك المياه في مدينة ورقة 

 طبرق
 

-القطـــاتالمنزلــــــي:

اســـمالحـــــي
.................................................................................................

.السكان:

عدداألفرادالساكنينفيالمنزل
..............................................................................

حجماألسرة
...............................................................................................

ثالثةاثنتانواحدةعدداألسرفيالمنزل:

:نوتالمنزل.

أخركوخشقةفيالمسكنعربي

..................................................................................:مساحةالمنزل.
2م

أكثرخمسةأربعةثالثةدالغرففيالمنزلغرفتانعد-

خمسةأربعةثالثةناثنيواحدعددالحمامات-

أربعةثالثةاثنينواحدعددالمطابخ-

أربعةثالثةيناثنواحدةعددسخاناتالمياه-

:إجماليالدخلالشهريلألسرة.

000أكثرمن000–300300–200200أقلمن

:مصادرتزويدالمنزلبالمياه.

شبكةالمياهالعامة)شركةالمياه(-

شبكةالمياهالعامةومياهاألمطارمعاً-

تخزينمياهاألمطار-

شراءالمياه-

مصدرأخر-

عددمراتوصولالمياهالعامةللمنزل.

ثالثةأسابيعأسبوعينأقلمنأسبوت

. . 
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التصلأبداًمتقطعكلشهر

ألالخزاناتكاملة:.هلتم

النعم

:هلتكفيالستهالكاألسرة.

النعم

كمتقدراستهالكالمنزلمنالمياه.

فياليوم...................................................................لتر.-

...............................................................لتر.فياألسبوت-

:عددخزاناتالمياهفيالمنزل.

ومساحتهاأوسعتهاأربعةثالثةاثنينواحد
...............لتر...

.استعماالتالمياهفيالمنزل:11

ثالثةاثنانواحدةكممرةتستخدمالغسالةفياألسبوت-

ثالثةاثنانواحدةكممرةتغسلالسيارةفياألسبوت-

ثالثةاثنانواحدةكممعدلاستحمامالفردفياألسبوت-

ثالثةاثنانواحدةكممرةتغسلالمنزلفياألسبوت-

.هلتوجدحديقةخاصةبالمنزل:12

النعم

.إذاكانتاإلجابةنعمفماهومصدرالمياهالذيتعتمدعليهفيريها؟13

مصدرأخربئرخاصشبكةالمياهالعامة

.كممرةتقومبريها:10

كلأسبوعينكلأسبوت

أكثرمنذلككلثالثأسابيع

.هلتشكومننقصفيالمياه:12

النعم

سوءتوزيعالمياهفيالمدينة:.هلتشكومن16

النعم
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ABSTRACT 

Water is the most important resource that directly and indirectly affects the various 

aspects of economic, social and constructing development in the world because of its 

significant role in the development, progress and stability of societies everywhere. 

Hence the importance of this study, which dealt with water consumption in the city of 

Tobruk. 

Our study focused on three main topics. The first one was the study of water sources 

that provide the city with its efficiency and activities to meet its needs. The study 

discussed water consumption and the factors that affect this consumption. The data were 

collected by field survey of a random sample of the city's population divided among the 

old and modern neighborhoods of the city. The study found that most of the water used 

is 

 desalinated water as well as rainwater storage and utilization of them in the domestic 

consumer sector. 

The second topic dealt with the urban growth witnessed in the city of Tobruk in the last 

fifty years where water resources did not keep pace with urban development (survey 

and population) 

The third topic analyzes the relationship between changing population growth and the 

types of housing in the city and its various facilities with the city consumption variable 

and estimating daily per capita consumption. Consumption was estimated at 173 

l/person/day and the water needs were estimated at 35522 m3/day in 2010, covering 32 

thousand m3/day, including the desalination plant. However, the quantity is reduced due 

to water losses and network damage, which estimated with quarter of the quantity and 
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reaches to the main water reservoirs 24 thousand m3/day, therefore the per capita 

consumption of water falls below the approved domestic and international standards. 

The water deficit is 10 m3/day. The water deficit increases with the stability of the 

water sources and reaches 30 thousand m3/day in 2025 as the population growth and the 

expansion of their activities and change the standards of water consumption patterns.  

Therefore, an integrated water policy should be drawn up which takes into account the 

management of the current water situation and the demand for it and the available 

resources water and its various sources in the region and ways of developing them and 

exploring other areas to support available quantities in line with the increasing needs 

and future demand. 

It is therefore necessary to find the most appropriate means to increase  

the productive capacity of available water resources and to consider searching for 

alternative sources to benefit from the natural resources available in the region, 

including: 

 1. To benefit from the groundwater resources available in the study area for non-

drinking purposes (industry, agriculture and services) and to reuse the wells that have 

been neglected and to dig new wells especially since the study area contains abundant 

groundwater close to the surface of the earth and not more than 130 m. 

 2.Get benefit of the rainwater and collect it in valleys by erecting dams to store 

water 

 3.Take advantage of rainwater through sewage networks and direct it to the 

purification plant for reuse of water for urban and agricultural purposes other than 

drinking. 

 4. Reduce water losses from the distribution network, improve and develop them 

according to administrative and engineering specifications, and prevent the use of water 

in non-urban areas, especially agricultural 
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