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 الملخص العربى
تناولت هذه الدراسة البحث في تأثير نقص المياه على التنمية 

 وتحديد أثر نقص وندرة المياه بمنطقة بليبياالمكانية بمنطقة الجفارة 
الدراسة على النشاط الزراعي والصناعي والخدمي بالمنطقة، ومدى 
الضرر الذي لحق بمنطقة الدراسة من جراء نقص المياه وأثر ذلك 
على متوسط الدخل السنوي للمواطنين، كما تناولت الدراسة مدى 

لمياه من مصدر آخر بديل لاالستفادة من تزويد منطقة الدراسة ب
 257اعتمدت الدراسة على إعداد  خارج منطقة الدراسة. وقد

خصصت ألصحاب استمارة استبيان  150استمارة استبيان منها 
تتعلق بمصادر مياه المنازل حيث احتوت العديد من  المساكن

خصصت ألصحاب استمارة استبيان  96األسئلة التي تخدم الدراسة، 
راسة احتوت أيضًا العديد من األسئلة التي تخدم الد الحيازات الزراعية

 11تأثير نقص المياه على اإلنتاج الزراعي، وتوزيع عدد  من حيث
طرح من خاللها العديد خصصت ألصحاب المصانع استمارة استبيان 

على  تأثير نقص المياه من األسئلة التي تخص الدراسة من حيث
. ولقد تم تحليل النشاط االقتصادي وخاصة النشاط الصناعي

ليها من هذه االستبيانات من خالل المعلومات التي تم الحصول ع
استخدام بعض أساليب اإلحصاء الوصفي والمتمثلة في التوزيع 
التكراري والتكرارات النسبية لعرض البيانات التي تخص المتغيرات 
الشخصية، إلى جانب استخدام بعض األساليب واالختبارات 

 اإلحصائية االستنتاجية األخرى.

بيانات الدراسة إحصائًيا من خالل  ومعالجة باإلضافة إلى تحليل
 -Version 21  SPSS -) برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

Statistical Package for Social Sciences.)  وتبين أن هناك تدني
في جودة المياه المتوفرة ببعض مناطق الدراسة نتيجة أما لتّعرض 

في الجزء الشمالي من الخزانات الجوفية لتداخل مياه البحر كما 

منطقة الدراسة، أونتيجة لتلوث مياه اآلبار المحفورة بهذه 
المنطقة نتيجة وصول بعض الملوثات إليها، أوبسبب الزيادة 

 العالية في تراكيز بعض األيونات والعناصر.
لنقص المياه بمنطقة الدراسة تأثير سلبي كما اتضح أن 

لى التنمية المكانية واضح على اإلنتاج الزراعي والصناعي وع
أن هناك انحصار لألراضي  بمنطقة الدراسة حيث لوحظ

الصالحة للزراعة خاصة فـي المناطق الساحلية من منطقة 
وتدني معدالت إنتاج الوحدات الزراعية وانخفاض عدد  الدراسة

األشجار المثمرة في كامل منطقة الدراسة مما ترتب على ذلك 
كتراجع اإلنتاج سلبية واضحة  انعكاسات اقتصادية واجتماعية

المحلي الصناعي والزراعي والغذائي الذي أدى إلى زيادة 
الحاجة إلى استيراد الفاقد لتغطية العجز المحلي من هذه 

 .المواد

 -المكانية ةالتنمي -نقص المياه-الكلمات المفتاحية:
 االستبيان. -االنتاج الزراعي -ةجفار ال

 المقدمة 

مشكلة لتي تضررت كثيرًا من تعد ليبيا من الدول ا
انخفاض  ببنقص المياه وخاصة في مدنها الساحلية بس

منسوب المياه في خزاناتها الجوفية وما صاحبه من تردي 
في نوعيتها وانخفاض جودتها، نتيجة لمعدالت السحب 
منها حيث تفوق معدالت التغذية بكثير لهذه الخزانات، 

العالية فمع ضعف خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية 
 تعويض السحب المفرط للمياه بهذه الخزانات من جهة،
وارتفاع تكاليف معالجة هذه المياه أوتحلية مياه البحر من 
جهة أخرى، إضافة لنقص المعدل السنوي لسقوط األمطار، 
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لتر/ يوم،  252حيث بلغ معدل استهالك الفرد للمياه حوالي 
وهذه الكمية قد  (،Annihum,1994) 1984حسب تقديرات سنة 

تفوق ما مقداره  ال تكون كبيرة بمقاييس الدول األوروبية، لكنها
ضعف من معدالت استهالك الفرد في مدينة داكار عاصمة  20

السنغال. كما أدى تسرب مياه البحر نحو خزانات المياه الجوفية 
في المناطق الساحلية بليبيا إلى تملحها، حيث وصلت معدالت 

 7.000مياه اآلبار المحفورة إلى أكثر من  تركيز ملوحة
(، وهي تفوق المعدالت 2007وخماج،  مليجرام/ لتر )عبدالعزيز

العالمية، حيث تحد من استخدام هذه المياه في األغراض 
المنزلية، مما دفع بالسكان إلى جلب المياه العذبة من أماكن 
 بعيدة عن مساكنهم، الستخدامها في الشرب ولكافة األغراض
األخرى، وكذلك استخدام الصهاريج عالية التكلفة لتخزين المياه، 

ضافة إلى هدر للوقت والجهد أيضًا نتج عن إستخدام المياه إلبا
المالحة تآكل شبكات المياه والتلف السريع للمعدات المنزلية 
المستخدمة، وهو ما زاد من التكاليف واألعباء المالية التي أثقلت 

عن انتشار األمراض واألوبئة المرتبطة  كاهل المواطن ناهيك
نات، وكذلك األمراض الناتجة بسبب از بتلوث المياه المنقولة بالخ

ارتفاع ملوحة المياه مثل أمراض الكلى التي تصيب السكان، وما 
ينتج عنه من ارتفاع في تكاليف العالج للسكان الذين ال 
يخضعون لمنظومة التأمين الصحي، مما أدى إلى انخفاض 
مجهود الفرد في العملية اإلنتاجية والتنموية مما ترتب عليه من 

جتماعية كبيرة. وتعتبر ليبيا ضمن  راإضر  قتصادية وا  بيئية وا 
المناطق التي تقع في األقاليم الجافة وشبه الجافة التي تتميز 
بالمعدالت المطرية المنخفضة، وتعتبر المياه الجوفية المورد 

لألغراض واألنشطة المختلفة، فهي  الرئيسي للمياه المستخدمة
تهالك، وتتواجد المياه سمن إجمالي اال %98تساهم بأكثر من 

الجوفية ضمن أحواض مياه جوفية، ومن بينها حوض سهل 
الجفارة الذي يتركز فيه حوالي نصف سكان ليبيا وفيه توجد أهم 

 60المدن الرئيسية مثل طرابلس والزاوية، والجفارة ويحوي حوالي 
ن األراضي المروية. وفي منطقة الدراسة تعد المياه الجوفية % م

كبيرة، فاالستهالك العام يكاد يعتمد عليها كليًا  ةيذات أهم
باعتبارها مصدرًا أساسيا للشرب وجميع نواحي الحياة األخرى، 

نظرًا لخلوها من المياه السطحية، وبالتالي تصنف المنطقة 
 من المناطق شبة الجافة.

 دراسةمشكلة ال 
تعتبر منطقة الجفارة من ضمن المناطق الحيوية التي 

 ليبيانسمة من إجمالي سكان  400،000حوالي  يتركز بها
ماليين نسمة )إحصائية التعداد  5.75البالغ عددهم حوالي 
(، وتضم هذه المنطقة مجموعة 2012العام للسكان بليبيا، 

، 2كم 940.1من المدن والقرى على مساحة تقدر بحوالي 
ونظرًا لندرة الموارد المائية بهذه المنطقة فإنه من الضروري 

المياه العذبة من أماكن الوفرة وهي بعيدة عن منطقة  جلب
الدراسة وذلك بهدف ري األراضي الصالحة لالستثمار 
الزراعي ولسد النقص الشديد في المياه لالستعمال 
الحضري)الشرب( واالحتياجات المنزلية األخرى. األمر 

لذي يكون له أثرًا اقتصاديًا هامًا على منطقة الدراسة ا
ما يحتاج رؤية وتصور لتحديد أنماطه  وسكانها وهو

 وأبعاده المختلفة من خالل الدراسة والبحث.

تعتبر منطقة الدراسة من بين إحدى مناطق سهل 
الجفارة التي شهدت تذبذبًا في كميه أمطارها وزيادة كبيرة 

ع في نشاطها االقتصادي خاصة في عدد سكانها والتوس
فر من المياه، و في قطاع الزراعة الذي يحظى بالنصيب األ

كل هذه العوامل أدت إلى سحب كميات كبيرة من المياه 
الجوفية فاقت معدالت التغذية الطبيعية لخزانات المياه 
الجوفية في المنطقة مما أدى إلى هبوط منسوب المياه 

نخفاض جدوتها.   الجوفية وا 
ه تكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة عن التساؤالت ليوع

 ـالمتعلقة باآلتي:
العوامل المؤدية إلى نقص وهبوط منسوب المياه  ▪

 الجوفية بمنطقة الدراسة.
النتائج المترتبة على نقص وهبوط منسوب المياه  ▪

 الجوفية.
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 الميدانية أهداف الدراسة
 معرفة مدى الضرر الذي لحق بمنطقة الدراسة من جراء ▪

 كان. نقص المياه وأثر ذلك على متوسط الدخل السنوي للس
ص وندرة المياه بمنطقة الدراسة على النشاط قنتحديد أثر  ▪

 الزراعي واألنشطة االقتصادية األخرى بالمنطقة. 

مصدر آخر دراسة مدى االستفادة من تزويد منطقة الدراسة ب ▪
لمياه من خارج منطقة الدراسة من خالل استطالع بديل ل

دمي راء عينة ممثلة من المزارعين والمستثمرين ومستخآ
 الدراسة.  ةالمياه في منطق

 الفروض والفرضيات العلمية للدراسة:

 الفروض:
لمياه من خارج مصدر آخر بديل لإن تزويد منطقة الدراسة ب ▪

منطقة الدراسة له بعد اجتماعي كبير سوف يساهم في 
الجهد والوقت تخفيف الكثير من األعباء المالية وتوفير 

 للمواطنين.
األداء  نيوجود مصدر بديل للمياه ربما يساهم في تحس ▪

لمختلف األجهزة والمعدات واألدوات المنزلية، وزيادة كفاءة 
 إستخدامها، والتقليل من تكاليف صيانتها.

تزويد المنطقة بمصدر آخر بديل للمياه قد يساهم في  ▪
المباشرة على القضاء على العديد من اآلثار البيئية غير 

مياه لامنطقة الدراسة مثل توفير األموال التي تنفق في شراء 
الصالحة للشرب من أماكن بعيدة خارج منطقة الدراسة، 
وأيضا الستخدامها في ري أشجار الحمضيات الحساسة 
للملوحة حيث تشتهر هذه المنطقة قديمًا بإنتاج أجواد 

 األنواع المختلفة من هذه المحاصيل.

 ت: الفرضيا

إن االرتباط بين الجانب االجتماعي ال يمكن فصله عن  ▪
 ي.ئيالجانب الب

إن التحسينات في الجوانب االجتماعية والصحية  ▪
واالقتصادية لها إنعكاس مباشر وغير مباشر على النواحي 

 البيئية والعكس صحيح.

 أهمية الدراسة
 أهمية الدراسة الخاصة بالتنمية المستدامة:

حاد في المياه قتصادية للنقص التمثل التأثيرات اال
الجوانب الحياتية ومن  ةمشكلة كبيرة تلقي بظاللها على كاف

ثم تنعكس على مستوى التطور االقتصادي وما يمكن أن 
يسببه من تأثير على الجوانب البيئية واالجتماعية نظرًا لما 
لهذين الجانبين من ترابط، لذا وجب دراسة اآلثار 

عن نقص المياه بمنطقة الدراسة وتأثير االقتصادية الناتجة 
ًا لدراسة أكبر وأشمل ديذلك على الجوانب البيئية تمه

وأعمق تستهدف الرفع من المستوى االقتصادي 
حالل التنمية المستدامة بها،  واالجتماعي لهذه المنطقة وا 
وذلك من خالل معالجة هذه المشاكل المعوقة لخطط 

أن هذه المنطقة مستهدفة التنمية وأهمها ندرة المياه حيث 
ية ر ضبالتزويد بمياه النهر الصناعي لألغراض الح

 والزراعية والصناعية المختلفة. 
 عليه تتحدد أهمية الدراسة في النقاط اآلتية:ـ

دراسة المشاكل البيئية التي تشكل خطورة كبيره على  ▪
التنمية واألمن الغذائي للسكان، نتيجة لنقص المياه 

 وتردي نوعيتها.
طاء صورة واضحة عن األسباب الكامنة وراء عإ ▪

ياه الجوفية بمنطقة ملظاهرة نقص وهبوط منسوب ا
 الدراسة واآلثار التي تترتب عليها.

التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات  ▪
والمقترحات التي من شأنها معالجه مشكلة المياه 

 بمنطقة الدراسة أوالحد منها.

 منهجية الدراسة: 

في التحليلي في هذه الدراسة منهج الوصإستخدم ال
م الدقيق ألبعاد مشكلة هفحيث أنه يساعد على الوصف وال

 الدراسة الحالية.
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 الوصف العام لمنطقة الدراسة:
تقع منطقة الدراسة في الجزء الشمالي الغربي من ليبيا، 
متوسطة بذلك سهل الجفارة الذي يعاني من ندرة الموارد المائية 

ويحدها شمااًل البحر المتوسط، وشرقًا مدينة  (1ل )كما في الشك
وبًا مدينة غريان، وغربًا مدينة الزاوية. أما نجطرابلس، وتحدها 

شرقًا، وبين دائرتي  13ْ 14، 12ْ 45فلكيًا فتقع بين خطي طول
شمااًل، تعتبر منطقة الجفارة من  32ْ 52، 32ْ 15عرض 

 ية وهي:ـضمن المناطق الحيوية وتضم أربع مناطق إدار 
جنزور وتشمل )جنزور السوق، جنزور الشرقية، جنزور  ▪

دي عبداللطيف، الغيران، سيدي عبد الجليل، يسالوسط، 
 النجيلة، صياد، الماية(

الزهراء وتشمل )الزهراء المركز، المعمورة، الجليدة، الزهراء  ▪
 الغربية، الناصرية، الحشان(

 يمة(السواني وتشمل )السواني المركز، السواني الكر  ▪
العزيزية وتشمل )العزيزية الغربية، العزيزية الشرقية،  ▪

 ، العامرية(ةيالساعد
 الموارد المائية بمنطقة الدراسة:

تعاني منطقة الدراسة شأنها شأن منطقة سهل الجفارة 
من العجز المائي، حيث قدرت كمية المياه المستغلة في 

ن مليو  1.949م بحوالي  2000األوجه المختلفة في سنة 
عب في السنة، في حين لم تتجاوز كمية التغذية متر مك
ما  (2015)عبدالعزيز، مكعب في السنة  رمليون مت 260

أثر بشكل مباشر على األنشطة المختلفة والسيما النشاط 
الزراعي، وتعتمد المنطقة في توفير المياه على المصادر 

 المائية التالية:ـ
 أ ـ األمطار:

الدراسة متذبذب وشحيح  إن سقوط المطر في منطقة
يع، ز و ويختلف من سنة إلى أخرى من حيث الكمية والت

ويبلغ المعدل العام لسقوط األمطار في منطقة الدراسة 
 -1993مم سنويا في الفترة ما بين سنة  285حوالي 
وتعد األمطار من ضمن . (2006)قرينات  2003

تمثل المصادر المائية الثانوية في منطقة الدراسة رغم أنها 
المصدر األساسي لجميع الموارد المائية بصفة عامة، سواء 

 ه الموارد سطحية أم جوفية.ذهكانت 
 

 
 . خريطة منطقة الدراسة1شكل 
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 ب ـ المياه السطحية:

تتوقف كمية المياه السطحية في منطقة الدراسة على مقدار 
كمية األمطار الساقطة في موسمها )فصل الشتاء(، وهي بدورها 

عد على تقليل السحب من الخزانات الجوفية، كما تقوم تسا
نات عن طريق مجموعة من األودية أهمها از بتغذية هذه الخ

)وادي المجنين، وادي غان، وادي الهيرة، وادي أبو شيبة( إال أن 
استغاللها في األنشطة االقتصادية المختلفة يكاد يكون معدومًا 

 (.1997)الراجحي والباروني، 
 :ه الجوفيةج ـ الميا

التي  ةيتعتمد منطقة الدراسة اعتمادًا كبيرًا على المياه الجوف
تعتبر المصدر الوحيد المتاح في الوقت الحالي لتغطية كافة 
احتياجاتها المائية، وتستغل المياه الجوفية في المنطقة من عدة 

 خزانات أهمها:ـ
وهو خزان حر )غير مضغوط(،  الخزان الجوفي الرباعي: ▪

، وعمق اآلبار متراً  90و  10سمكه المشبع ما بين  ويتراوح
 (.1997مترًا )الراجحي والباروني،  60و  30فيه ما بين 

ويمتد من فالق العزيزية جنوبًا الخزان الجوفي الميوسيني:  ▪
إلى الساحل شمااًل، وهو خزان مضغوط، ويتراوح عمق 

مترًا )الراجحي والباروني،  320ـ  215اآلبار فيه ما بين 
1997.) 

وهو خزان مضغوط يتحول إلى  الخزان الجوفي أبو شيبة: ▪
صاًل بالخزان الرباعي جنوب فالق العزيزية، تمخزان حر 

)الراجحي   متراً  320و 215ويتراوح عمق اآلبار فيه ما بين 
 (. 1997والباروني

وهو خزان حر يتحول إلى خزان الخزان الجوفي العزيزية:  ▪
ب، ويتراوح عمق اآلبار فيه مضغوط كلما اتجهنا إلى الجنو 

 (.1997، مترًا )مرعي 350و  200ما بين 
تشير الدراسات واألبحاث التي أجريت على المياه  امك

الجوفية في سهل الجفارة، ومن أهمها الدراسة التي أجرتها إدارة 
االستصالح الزراعي وتعمير األراضي بالتعاون مع منظمة 

، )تقرير 1978سنة  الزراعة واألغذية العالمية )الفاو(
 ، تقرير غير1978صادر عن مصلحة المياه والتربة، 

منشور( إلى أن الوضع المائي للخزانات الجوفية في ضوء 
االستغالل الحالي دون قيود وترشيد للتقليل من هذا 
االستغالل، سوف يؤدي إلى هبوط حاد في مناسيب المياه 

حر الجوفية للمنطقة، مما يؤدي إلى تسرب مياه الب
للخزانات الجوفية وتلويثها لتصبح غير صالحة لالستعمال 

 المختلفة. هلعلى أشكا

 النتائج ومناقشتها
المبحث األول: مصادر المياه المتاحة الستخدامها في 

 األغراض الحضرية بمنطقة الدراسة: 
سباب الرئيسية الرتفاع تكاليف حفر الفرضية األولى: األ

 :آبار المياه بمنطقة الدراسة
بمنطقة الدراسة قياسات أعماق اآلبار عند النظر إلى 
نجد أنها تتسم ( 4و 3و 2شكال )ألكما هو موضح با

بالعمق الشديد، وهذا بدوره أدى لزيادة تكلفة الحفر، وكلفة 
استخراج المياه منها، حيث أكدت المكاتب الخاصة بحفر 
اآلبار في منطقة الجفارة زيادة في كلفة حفر المتر الواحد 

 60( يتراوح ما بين )2014 – 2010لفترة ما بين سنة )ل
، في حين كانت تكلفة حفر المتر الواحد يب( دينار لي65 –

( 40 – 35( يتراوح ما بين )2010 – 2000للفترة )
(، مما أثر سلبًا على ارتفاع 2014دينار ليبي )الغريبي، 

حجم التكاليف الثابتة لكافة األنشطة االقتصادية بالمنطقة، 
وبدوره ساهم بشكل مباشر في ارتفاع أسعار كافة المنتجات 

سبب بهبوط حاد في مناسيب طقة الدراسة تنمالزراعية ب
المياه الجوفية في المنطقة في استمرار المزارعين في 
تعميق آبارهم، أو حفر آبار بديلة لآلبار الجافة زيادة عن 

يق اآلبار المستخدمة، مما يزيد من حدة المشكلة دون تحق
حيث تعتبر منطقة  أية فوائد اقتصادية تذكر في الزراعة.

سهل الجفارة وهي أهم المناطق ًء ال يتجزأ من ز جالدراسة 
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نظرًا لمساحتها وألنها تحتوي على العدد األكثر من سكان سهل 
الجفارة ويمكن القول أن االحتياجات المائية لهذه المساحات 

ري في هذه المنطقة المزروعة تمثل حجم الطلب على مياه ال
ستغالل الجائر اللالتي تعتبر مثااًل لألحواض المائية المتعـّرضة 

للمياه الجوفية بشكل مفرط وبمعدالت تزيد على الحد األمن 
والذي تجاوز بكثير معدالت التغذية الطبيعية للخزانات الجوفية 
بالحوض من مياه األمطار نتج عنه في السنوات األخيرة 

نات الجوفية العميقة والتي تعـّرضت هي األخرى استغالل الخزا
في مناسيب المياه يتراوح ما بين أقل  دإلى هبوط ملحوظ وشدي

هذا ويتركز الهبوط في مناسيب  .من واحد متر إلى ثالثة أمتار
المياه والخزانات الجوفية في األماكن الجنوبية من منطقة 

ث يتجاوز الدراسة، نتيجة االستغالل المكثف في الزراعة حي
معدل الهبوط في مراكز االستغالل واحد متر مكعب / سنة، 

تدريجيًا حتى ينعدم عند حواف هذه المناطق، كما سبب  لقوي
حفر اآلبار المكثف في بعض األماكن إلى تدني في نوعية 
المياه، األمر الذي أدى إلى هبوط مناسيب المياه في أماكن 

الخزان شر استنزاف وقد بدأ مؤ  ،مختلفة من منطقة الدراسة
 الجوفي العميق بشكل ملحوظ حيث دلت بعض القراءات
المسجلة إلى إن هبوط مستوى الماء الجوفي الساكن بهذا الخزان 

قد بدأت تظهر كنتيجة الستمرار السحب المفرط في المياه 
من الخزانات الجوفية، وخاصة السطحية منها على طول 

حدوث تقدم لجبهة امتداد الشريط الساحلي مما سّبب في 
الجوفية  المياه المالحة من البحر لتعويض الفاقد من المياه

العذبة مسببًا في تداخل مياه البحر بمنطقة الدراسة، حيث 
تجاوزت ملوحة مياه اآلبار للمعايير المحددة دوليًا لمياه 
الشرب والري، وتسبب في تغير نوعية مياه الخزانات 

تقريبًا إلى أكثر من  مليجرام/ لتر 500الرئيسية من 
عبدالعزيز، )مليجرام / لتر تقريبًا في بعض اآلبار  4،000
. أما بيئيا فإن استمرار السحب الجائر للمياه (2015

الجوفية قد أدى إلى اختالل الميزان المائي ببعض المناطق 
نتج عنه استمرار الهبوط في مناسيب المياه وذلك وفقًا 

الذي وضح إرتفاع الدراسة،  لنتائج االستبيان المعد لهذه
نوعية مياهها  معدالت التعميق لآلبار وتدهور ملحوظ في

األمر الذي قد سبب حدوث عدة مشاكل منها الهبوط الحاد 
في مناسيب المياه الذي نتج عنه جفاف الطبقات السطحية 
الحاملة للمياه وأدى إلى نضوب وجفاف بعض اآلبار 

 الضحلة في كامل منطقة الدراسة،
 

 

 

 ةس. التوزيع التكراري لعدد مرات تعميق اآلبار بمنطقة الدرا2شكل 
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 عند حفرها باألمتاربمنطقة الدراسة ألعماق اآلبار . التوزيع التكراري 3شكل

 

 . التوزيع التكراري لمعدل أعماق اآلبار بمنطقة الدراسة خالل الفترة الحالية باألمتار4شكل

ر إلى الجفاف والموت بسبب كما تعرض عدد كبير من األشجا
ما حدث ألشجار  كتفاع ملوحة المياه المستخدمة ومثال ذلار 

الحمضيات في الكثير من المزارع القريبة والمحاذية للشريط 
الساحلي بمنطقة الدراسة من احتراق األوراق وجفافها وسقوطها 
وتوقف النمو الخضري وما نتج عنه من توقف اإلنتاج في 

رع وموت هذه األشجار في مزارع أخرى، الكثير من المزا
اه من تملح للتربة وتغييرًا يمباإلضافة إلى ما سببته هذه ال

لخواصها لتصبح غير صالحة للزراعة نهائيًا وهذا بدوره 
 أدى إلى انكماش الرقعة الزراعية في منطقة الدراسة.
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األسباب الرئيسية المسببة لهبوط منسوب الفرضية الثانية: أهم 
 ه الجوفية بمنطقة الدراسة:الميا

مرة لمواكبة تسنظرًا لزيادة الطلب على المياه بصورة م
متطلبات التطور السريع الذي تشهده منطقة الدراسة في كافة 
قطاعات التنمية المختلفة، أصبحت الخزانات الجوفية بمنطقة 

المشاكل، واألضرار البيئية الناتجة  الدراسة تعاني من العديد من
باألحواض المائية، وخاصة  غالل المفرط للمياه الجوفيةعن االست

ل منطقة الدراسة، حيث تعاني عجزًا في الميزان امالواقعة في ش
المائي نتج عنه هبوط حاد في مناسيب المياه الجوفية، مصحوبًا 
بتدهور ملحوظ في نوعية المياه، نتيجة زحف المياه المالحة 

اصة في الخزانات الجوفية لتعويض الفاقد في المياه العذبة، وخ
هبوط مناسيب  ىالسطحية التي جف الكثير منها، مما أدى إل

المياه وانخفاض الضغط اإلرتوازي بالعديد من األماكن بمنطقة 
الدراسة، كما تسبب الغدق الناتج عن عدم كفاءة نظم الري 
والصرف أوعدم توفرها أساسًا في تلك األماكن، ويمكن أن 

االستغالل المفرط للمياه الجوفية بمنطقة  نلخص ما سبق في أن
التغذية الطبيعية للخزانات الجوفية  الدراسة الذي تعدى بكثير

بهذه المنطقة، أحدث اختالل فـي الميزان المائي بمنطقة الدراسة، 
وسّبب في حدوث ظاهرة على مستوى كبير من األهمية وهو ما 

ث تعـّرضت حي الهبوط الحاد في مناسيب المياه الجوفية،يعرف ب
إلى  بعض الخزانات الجوفية في بعض األماكن بمنطقة الدراسة

هبوط حاد في مناسيب المياه أدى إلى جفاف الطبقات السطحية 

الحاملة للمياه وتدني إنتاجية اآلبار المحفورة في هذه 
المنطقة. ويعتبر ما حدث لمنسوب المياه بالخزان الجوفي 

، حيث تجاوز معدل الهبوط الرئيسي مثال جيد لهذه الظاهرة
ا هو مكأمتار وذلك  3في بعض آبار منطقة الدراسة 

( نتج عنه في السنوات األخيرة 5موضح في الشكل )
استغالل الخزانات الجوفية العميقة والتي تعـّرضت هي 
األخرى إلى هبوط ملحوظ وشديد في مناسيب المياه يتراوح 

ناسيب المياه متر، هذا ويتركز الهبوط في م 3 و1ما بين 
 لفي منطقة الدراسة، نتيجة االستغال بالخزانات الجوفية

المكثف في الزراعة حيث يتجاوز معدل الهبوط في مراكز 
 سنة. /3م 1االستغالل 

مقدار التغير الحاصل في نوعية المياه الفرضية الثالثة: 
 الجوفية بمنطقة الدراسة:

من خالل دراسة هذه الفرضية وباإلطالع على 
ن راضون ( نجد أن نسبة ضئيلة جدًا من السكا1لجدول )ا

التي تصل إليهم ويستخدمونها من خالل  هاعلى نوعية المي
% من أفراد  81شبكة المياه العامة، حيث أن أكثر من 

عينة الدراسة هم غير راضون على جودة ونوعية المياه 
التي يحصلون عليها أما من شبكة المياه العامة، أو 

األخرى، نظرًا لعدم ثقتهم المطلقة في مصدر هذه بالوسائل 
 المياه من ناحية، 

 

 

 باألمتار بمنطقة الدراسة المياه الجوفية منسوب هبوط التكراري لمعدل التوزيع .5 شكل
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 التغير في نوعيتها وجودتها المياه بمنطقة الدراسة ومقدار لنوعية التكراري التوزيع .1 جدول

 التكرار النسبي التكرار نوعية المياه في المنزل

 
 

 التكرار النسبي التكرار هل الحظت تغير في نوعية المياه

 18.75% 18 ال %49.3 74 متوسطة
 81.25% 78 نعم %16.7 25 جبسية
  %22.0 33 للملوحة تميل

 المجمــــوع
 

 %12.0 18 مالحة 100% 150
 %100 150 المجمـــــوع

 

عالية من ناحية  على مياه ذات جودة وأيضًا عدم تحّصلهم
حيث نالحظ  بمنطقة الدراسة.  أخرى، وذلك لعدم توفرها أساساً 

% من أفراد عينة الدراسة يحصلون  19أن ما نسبته أقل من 
على مياه ذات جودة عالية من الناحية النوعية، وهم السكان 
المستهلكين لمياه الشبكة العامة للمدينة والتي مصدرها في 

غالب المياه المنقولة من حوض الحمادة الحمراء الواقع جنوب ال
كيلو متر إلى هذه المنطقة عن طريق  750بحوالي الـــ  المنطقة

خزان التجميع والموازنة الموجود في منطقة سيدي السائح، وهي 
تعتبر مياه منقولة من خارج منطقة الدراسة، وبالتالي نؤكد على 

منطقة الدراسة بهذه المياه  ضرورة العمل على تزويد كامل
نيب المواطنين وخزينة جتالصالحة لالستهالك المنزلي، وبالتالي 

الدولة إنفاق المبالغ المالية الطائلة على الحلول المؤقتة وغير 
 المجدية لحل هذه المشكلة.

الصعوبات التي تواجه السكان بمنطقة الفرضية الرابعة: 
المنطقة، الدراسة نتيجة نقص المياه العذبة ب

وانعكاس ذلك على الحياة المعيشية لسكان منطقة 
 الدراسة:

( نجد أن ما 6البيانات الموضحة في الشكل ) نم
% من حجم العينة المدروسة من السكان  87نسبته حوالي 

يعانون من مشاكل نقص المياه من ناحية، والبعض اآلخر 
من عدم توفرها بشكل دوري، وأيضًا بعضهم يعانون من 

ءة جودة المياه المتوفرة لديهم وذلك نتيجة أما لتهالك ردا
مياه الموجودة بمناطقهم وحاجتها للصيانة لاوقدم شبكات 

واالستبدال، أولعدم ضخ المياه داخل الشبكة العامة بكميات 
كافية تسمح بحصول جميع المساكن على الكمية الالزمة 
الستخداماتهم، مما يضطر بعضهم إلى اللجوء إلى 

 دام المضخات الكهربائية لرفع وسحب المياه، استخ
 

 

 الشرب مياه نقصمنطقة الدراسة من لمعاناة سكان  ارير كالت التوزيع .6شكل
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ناهيك عن االنقطاع المتكرر للمياه وكذلك التيار الكهربائي 
المستخدم لضخ هذه المياه. أما بقية أفراد عينة الدراسة البالغ 

العينة، فإنهم ال يعانون من  % من حجم 13نسبتهم حوالي 
وذلك ألنه عند تحليل  ،ةمشاكل في توزيع المياه بالشبكة العام

بيانات الكثير منهم نجدهم يعتمدون باألساس في استهالكهم 
للمياه على مياه اآلبار المنزلية الخاصة بمنازلهم أومن خالل 
شراء المياه المنقولة عبر الصهاريج المجرورة، وهذا ما يفسر 

هور حجم مشكلة نقص المياه من الناحية الكمية والنوعية ظ
  ة.سابمنطقة الدر 

المبحث الثاني: مصادر المياه المتاحة الستخدامها في 
  األغراض الزراعية والصناعية والخدمية بالمنطقة:

مقدار التغيرات الفصلية في حجم المساحات الفرضية األولى: 
 لدراسة:المزروعة نتيجة لنقص المياه بمنطقة ا

( نالحظ حدوث 7من خالل البيانات الموضحة في الشكل )
كبير في مساحات األراضي المزروعة وتناقصًا في حجم  انحسار

المحاصيل الزراعية الصيفية بالمقارنة بالمحاصيل الشتوية، 

استمرار السحب الجائر  نتيجة للظروف البيئية المتمثلة في
للمياه الجوفية مما أدى إلى اختالل الميزان المائي ببعض 

اه سيب الميمناالمناطق مما نتج عنه استمرار الهبوط في 
وتدهور ملحوظ في نوعيتها. األمر الذي تسبّب في حدوث 
عدة مشاكل مثل ما حدث ألشجار الحمضيات في الكثير 

شريط الساحلي بمنطقة من المزارع القريبة والمحاذية لل
الدراسة من احتراق األوراق وجفافها وسقوطها وتوقف النمو 

ر من الخضري وما نتج عنه من توقف اإلنتاج في الكثي
المزارع وموت هذه األشجار في مزارع أخرى أضف إلى 
ذلك ما تسببه هذه المياه من تملح للتربة وتغيرًا في 

ره أدى إلى انكماش خواصها الطبيعية، والكيميائية وهذا بدو 
الرقعة الزراعية. كما سبب الهبوط الحاد لمناسيب المياه في 

بار بديلة استمرار المزارعين أما بتعميق أبارهم أوحفر أ
وتغيير قوة المضخات بما يتناسب مع عمق مناسيب المياه 
المتغير باستمرار مما يزيد من حدة المشكلة دون تحقيق 

 أية فوائد تذكر في الزراعة. 

 

 
 خالل فصلي الصيف والشتاء منطقة الدراسةلزراعات المروية في مزارع ل التكراري التوزيع .7 شكل
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اض حجم اإلنتاجية الزراعية بمنطقة انخف الفرضية الثانية:

 الدراسة نتيجة نقص المياه:

إن األزمة المائية التي أطلت برأسها في منطقة الدراسة أدت 
لمياه الجوفية مما أدى إلى اختالل إلى زيادة السحب الجائر ل

الميزان المائي ببعض المناطق ونتج عنه استمرار الهبوط فـي 
ـي نوعيتها بسبب اختالطها مناسيب المياه وتدهور ملحوظ ف

بمياه البحر وأدى ذلك إلى تعرض األشجار إلى الجفاف بسبب 
هذا التغيير فـي نوعية المياه وتدنت معدالت اإلنتاج الزراعي 

لمناطق المتضررة األمر الذي أدى إلى انحسار األراضي با
الصالحة للزراعة الواقعة فـي المناطق الساحلية من منطقة 

( 8ثابت، وكان ذلك واضحًا من خالل الشكل ) الدراسة بمعدل
فـي مزارع كثيرة تقلصت فيها حجم المساحات القابلة للزراعة إلى 

المروية،  % من ومساحات األراضي الزراعية 90حوالي 
وبالرغم من الزيادة الواضحة في المساحات المروية نتيجة تنمية 

دخال التقنيات الحديثة في ضخ ال مياه والتوسع الموارد المائية وا 
في حفر اآلبار بمنطقة الدراسة إال أنها بدأت في التناقص بسبب 
بروز المشكلة المائية بشكل حاد بداية من ثمانينات القرن 

لت نسبة االنخفاض في األراضي المروية إلى الماضي حتى وص

ما يقارب من نصف المساحة، كما أن المساحات القابلة 
ى درجة كبيرة جدًا. حيث للزراعة بشكل عام قد تقلصت إل

أدى تدهور الوضع المائي كمًا ونوعًا إلى تجريف التربة 
الزراعية بالمنطقة وتغير في استعمال األراضي، وهو 

ث زاد مقدار االنحسار في جملة السبب الرئيسي حي
األراضي القابلة للزراعة، األمر الذي يعني عدم إمكانية 

اسة. باإلضافة إلى استغالل األراضي المروية بمنطقة الدر 
هذا االنحسار في حجم األراضي والحيازات الزراعية حدث 
تناقص في عدد األشجار المثمرة كل سنة، أي أنه هناك 

عالقة باألراضي الزراعية  تقلص حاصل في كل ما له
واإلنتاج الزراعي كان سببه تدهور نوعية المياه، وتناقص 

استخدامها كمياتها مما سبب في ملوحة التربة، وتعذر 
زراعيًا مما سمح باستغاللها في أغراض أخرى وتغيير 
تصنيفها فنيًا من أراضي زراعية إلى تصنيفات أخرى 

ية، ورفع عنها كأراضي زراعية سكنية أو زراعية صناع
الحماية كأراضي زراعية. كما أن تدني إنتاجية األراضي 
 الزراعية أدى إلى جملة من المشاكل االقتصادية المباشرة

 األمن الغذائيالفشل في تحقيق يمكن تحديدها من خالل 
من المواد الزراعية، 
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بالرغم من اإلنفاق الكبير واالستثمار المكثف فـي حيث أنه و 

مار قطاع الزراعة على مدار ثالثة عقود بما فـي ذلك االستث
 3المكثف فـي الري إال أن معدل نمو هذا القطاع لم يتجاوز 

% فـي نفس الفترة  3.2%، بينما وصل معدل نمو السكان إلى 
أنه مهما أنفق من أموال على  ، ما يؤكد(2015)عبدالعزيز، 

برامج التنمية الزراعية سوف تكون محدودة بسبب ندرة المياه 
ى العائد الكلي من هذه التي تواجه القطاع، وانعكاس ذلك عل

االستثمارات الذي يبقى محددًا بعامل المياه، فبالرغم من أن 
إنتاج المزارع بهذه المنطقة يغطي نسبة كبيرة من االحتياجات 

حلية المتعلقة بالفواكه، والخضروات، وزيت الزيتون، كما يوفر الم
قدرًا ال بأس به من احتياجات الحبوب، إال أنه ال تزال 

جات المائية الالزمة لتحقيق األمن الغذائي أكبر بكثير االحتيا
من المتاح أو ما يمكن توفيره من المياه تحت كل الظروف 

المياه بمنطقة الدراسة  وباستغالل كل اإلمكانيات، حيث أن نقص
ال يزال يحول دون تحقيق معدالت عالية من اإلنتاج الذي يمكن 

ي سّبب في زيادة أن يحقق األمن الغذائي، وهو العامل الذ
الواردات من المواد الزراعية برغم الخطط والميزانيات التي 
خصصت للقطاع الزراعي والتي كان يجب أن تنعكس بزيادة 

 لواردات. الصادرات وتقليل ا

الفرضية الثالثة: التراجع الشديد في أعداد الحيوانات 
بمزارع منطقة الدراسة، وأثر ذلك على انخفاض 

ربيي المواشي والدواجن نتيجة نقص الدخل العام لم
 بالمنطقة: المياه

إن مجموع الحيوانات التي يتم تربيتها في جميع 
يتجاوز مزرعة ال  96المزارع قيد الدراسة والبالغ عددها 

من  2.496رأسًا من الحيوان إضافة إلى عدد  3.396
رأسًا من الحيوان تقريبًا لكل  35الدواجن، أي بمعدل 

مفردة تقريبًا من الدواجن لكل مزرعة  26مزرعة وبمعدل 
 (  يوضح ذلك.9والشكل )

وتشير هذه النتيجة إلى أن عدد الحيوانات والدواجن 
قة الدراسة قليلة ال تتناسب التي يتم تربيتها في المزارع بمنط

مع مساحات هذه المزارع وليست لها جدوى اقتصادية بل 
ع، وقد يعزى أنها ال تسد االكتفاء الذاتي ألصحاب المزار 

ذلك إلى ارتفاع كلفة اإلنتاج وعدم توفر القدر الكافي من 
المواد الغذائية لها بالمزارع بسبب نقص المياه، وأيضًا زيادة 

الذي صاحب التطور الحضري في منطقة  الزحف العمراني
الدراسة، والتكلفة العالية لألعالف المشترية. إضافة إلى قلة 

سلبًا على المراعي الطبيعية  األمطار وتذبذبها الذي أثر
 بالمنطقة.
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: كميات المياه المستهلكة في قطاع الصناعة، الفرضية الرابعة

 وتأثير ذلك على المياه الجوفية بمنطقة الدراسة:

بهذا المبحث، ومن خالل  من خالل النتائج المتحصل عليها
% من  100(، نجد أن 2استعراض ما جاء في الجدول )

إجمالي حجم عينة الدراسة يستخدمون المياه الجوفية والتي 
قص في الفجوة المائية التي تعاني منها تستخدم في سد الن

مناطق الدراسة بسبب ندرة المياه من جهة، وتدني جودة المياه 
راسة نتيجة أما لتّعرض الخزانات المتوفرة ببعض مناطق الد

الجوفية لتداخل مياه البحر كما في الجزء الشمالي من منطقة 
منطقة الدراسة، أو نتيجة لتلوث مياه اآلبار المحفورة بهذه ال

نتيجة وصول بعض الملوثات إليها، أو بسبب الزيادة العالية في 
 تراكيز بعض األيونات والتي من أهمها ارتفاع تركيز أيوني
الكبريتات، والنترات، وذلك لتغطية جزء من االحتياجات المائية 
المختلفة والتي على رأسها توفير االحتياجات المائية لألغراض 

 سة.الصناعية بمنطقة الدرا

قيد  لمصادر مياه المصانع التكراري التوزيع .2جدول 
 الدراسة بمنطقة الدراسة

 التكرار النسبي التكرار مصدر مياه المصنع

 %63.6 7 المزرعة وبئر خاص بئر
 %36.4 4 خاص بئر

 %100.0 11 المجمــوع
وحيث إن المياه المستخدمة في اإلغراض الصناعية 

لمياه الداخلة في اإلنتاج تحسب عادًة على أساس كمية ا
الصناعي لسلعة ما، أو كمية المياه الالزمة للتبريد ولغسيل 

ت المنشآت التي وتنظيف المعدات وأيضًا لتغطية احتياجا
تقع ضمن المواقع الصناعية كما هو موضح في الشكل 

(، وتتغير كميات المياه هذه حسب االستخدامات 10)
قنية المستخدمة، المختلفة من حيث نوع الصناعة والت

 وأيضًا الموقع الجغرافي للمصنع. 
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ولقد لوحظ أن المصانع التي شملتها الدراسة تستخدم مياه من 

خاصة بهذه مصادر متعددة، أغلبها عن طريق حفر آبار مياه 
المصانع لعدم تمكـّنهم من الحصول على المياه المنقولة، لعدة 
ة، أسباب منها وقوع هذه المصانع خارج المخططات المعتمد

وبعضها لم تستكمل إجراءاتها الفنية لمنح التراخيص وأذونات 
 المزاولة. 

 نتائج الدراسة

تبين أن من خالل دراستنا للوضع المائي لمنطقة الدراسة 
نطقة تعاني نقصًا مائيًا حادًا مما يهدد معيشة السكان والتنمية الم

بهذه المنطقة، األمر الذي يجعل خيارات التغلب على هذه 
لى أن يأتي المش كلة باهظة التكاليف االقتصادية حتى اآلن، وا 

الوقت الذي تصبح فيه تحلية مياه البحر ذات تكلفة أقل 
مانًا بيئيًا ومن أهم باستعمال مصادر رخيصة للطاقة وأكثر أ

األسباب التي قادت إلى هذا الوضع المتأزم للمياه في منطقة 
 الدراسة ما يلي:ـ

لدراسة ضمن مناخ جاف أو شبه وقوع معظم أجزاء منطقة ا -1
جاف سبّب تدني كبير في معدالت سقوط األمطار وحيث 
أنه ال يوجد بالمنطقة مصادر مائية دائمة الجريان من 

ائية ذات أهمية جعل المنطقة تعاني جفافًا أنهار أو عيون م
عاليًا والمؤشرات تدل على أن هذا الجفاف يزداد حدة 

المنطقة الشاسعة، وأن وتتوسع رقعته الجغرافية بهذه 
مصادر المياه السطحية التي يمكن االستفادة منها بهذه 

 المنطقة ضئيلة جدًا وتتضاءل أكثر.

دراسة قد استهلكت عمليًا الخزانات المائية الجوفية بمنطقة ال -2
سواء بالنضوب أو بالتلوث الذي وصل إلى الحد الذي 
 يتعذر معه االستفادة من هذه األحواض حتى في حدود

 تغذيتها السنوية.

نمط االستهالك السائد بمنطقة الدراسة يتصف بالتبذير  -3
واإلسراف مع ارتفاع كمية الفاقد خاصة في القطاع الزراعي 

باب أزمة المياه بالمنطقة بسبب الذي هو من أهم أس

االستخدام غير المّرشد  للمياه في األغراض الزراعية 
ه ألسباب عدة التي تستهلك كميات كبيرة جدًا من الميا

 منها: 

إنتاج محاصيل شرهة للمياه على نطاق واسع لتحقيق  -أ
 .أكبر عائد اقتصادي سريع

صرف ضياع نسبة كبيرة من مياه الري في البخر أو ال -ب
 المباشر.

تدني كفاءة استخدام المياه في األغراض الزراعية  -ج
بسبب عدم الوعي بأسس الري واستخدام نظم الري ذات 

 المنخفضة. الكفاءة 

وال شك بأن ذلك قد أثر تأثيرا سلبيًا ومباشرًا على 
الخطط التنموية في القطاع الزراعي بهذه المنطقة، وأن 

هات التي استهدفت تحقيق هذه التأثيرات عرقلت كل التوج
معدالت عالية من إنتاج المواد الغذائية أو تحقيق جزء من 

إن العجز المائي االكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية بل 
ومن أهم ما  سبب الكثير من المشاكل االقتصادية والبيئية

نتج عنه من سلبيات نتيجة نقص المياه في القطاع 
 لي:الزراعي بهذه المنطقة ما ي

انحسار كبير في المساحات واألراضي القابلة للزراعة  -1
إما بأسباب تملح التربة أو بسبب تدهور نوعية المياه 

صالحة للري أو نتيجة غور المياه مما  التي لم تعد
ساهم في تفتيت هذه األراضي وتحويلها ألغراض 
استخدام أخرى غير األغراض الزراعية األمر الذي 

 ألراضي القابلة للزراعة.أدى إلى انخفاض ا
تدني كفاءة استخدام المياه وانخفاض عدد األشجار  -2

ان المثمرة في كامل منطقة الدراسة، وهذه الظروف ك
لها بدورها انعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية 

 واضحة من أهمها:
زيادة الواردات الزراعية ونقص في الصادرات منها مما  -أ

 التجاري لالقتصاد الوطني.يشكل عجزًا في الميزان 
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انخفاض نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي  -ب
تج الزراعي في الناتج وبالتالي انخفاض األهمية النسبية للنا

المحلي اإلجمالي فانخفضت نسبة مساهمة الناتج الزراعي 
 في الناتج المحلي اإلجمالي.

بحيث انخفضت نقص أعداد العاملين في القطاع الزراعي  -ج
نسبة العاملين في القطاع الزراعي إلى إجمالي العاملين في 
كل القطاعات وتحّول الكثير منهم إلى قطاعات إدارية 

 خرى وتحول بعضهم إلى عاطلين عن العمل. أ

 توصيات الدراسة

من نتائج الدراسة يمكن أن نستنتج أن أمر الوصول إلى 
ليبيا من األمور التي ال  االكتفاء الذاتي من السلع الزراعية في

أن اإلمكانيات المائية ال تمكن من تحقيق يمكن تحقيقها، و 
ى الماء لمواجهة االكتفاء الذاتي من الغذاء وأن الطلب عل

االكتفاء الذاتي من الغذاء تجاوز الموارد المتاحة، لذلك وجب 
تغيير المفاهيم المتعلقة باألمن الغذائي والخروج من القوالب 

التي ترى أن األمن الغذائي ال يتم إال بإنتاج كل  الجامدة
 األقصى الحد توفير بقبول والتسليم االحتياجات من المحاصيل

 غذائية إستراتيجية وفق الناقص وتوريد الغذاء ًا منمحلي المستدام

والنظر إلى األمور من زاوية اقتصادية تمكن من استغالل  عامة
ن استخدام المياه في منطقة لذلك فإالموارد استغالاًل أمثاًل، 

الدراسة بصورة خاصة و بنفس أسلوب االستهالك السابق لن 
تعتبر حقًا لألجيال يؤدي إال لسرعة استهالك هذه المياه التي 

القادمة ولذلك وجب اتخاذ جملة من اإلجراءات المهمة في سبيل 
دارة المياه إدارة متكاملة بهذه  ترشيد استهالك المياه الجوفية وا 

لمنطقة بما يمكـّن من تنمية الموارد المائية تنمية مستدامة تلك ا
التنمية التي يرتكز مفهومها على أساس الكفاءة االقتصادية 

السالمة البيئية والعدالة االجتماعية ولضمان ذلك يجب أن و 
يكون اإلمداد أو )العرض( المائي مساويًا أو أكثر من الطلب 

االستخدامات المائية وهذا  المتوقع على المياه لمواجهة كل
 يتطلب العمل على الطرفين كاآلتي:ـ

تشمل إدارة اإلمداد  إدارة اإلمداد )العرض من المياه(: -1
ائي حصر وتقييم ورصد وتنمية الموارد المائية من الم

مختلف مصادرها التقليدية أو غير التقليدية وبسبب 
الموارد محدودية الموارد التقليدية فإن زيادة المتاح من 

غير التقليدية خاصة في ظل تطور تقنيات تحلية مياه 
البحر وتخفيض تكاليفها واستخدام مصادر للطاقة ذات 

ن له أثر في زيادة المتاح من المياه كلفة أقل سيكو 
ويمكن أن نلخص بعض اإلجراءات ذات األهمية في 

 إدارة العرض من المياه من خالل:ـ
 المياه تحلية وهي ليديةالتق غير المصادر دور تفعيل -أ

 الجوفية دائم للمياه واعتبارها كبديل المعالجة والمياه

لجوفية المصادر ا في نوعية أو كمية مشاكل توجد حيث
الكامنة  المياه باستيراد الزراعي المائي العجز وتعويض

 استيراد أي (بالمياه المحملة على السلع)أو ما يعرف 

 عالمية زراعية ةكفاء أعلى يعكس باعتباره الغذاء

النقل،  طرق األصناف، أفضل )الستخدام متكاملة
 الخ(.  الجودة، الحفظ، التخزين،

عة من التشريعات التي ضبط استخدام المياه بمجمو  -ب
من شأنها المحافظة عليها وعدم إهدارها أو اإلسراف 
في استخدامها في ري المحاصيل الشرهة أو باستخدام 

ضة )الري بالتنقيط، الري وسائل ري ذات كفاءة منخف
بالرش، الخ ...( حيث أن استخدام أساليب الري ذات 

جاوز الكفاءة العالية من شأنه أن يقلل الفاقد الذي يت
ن تأهيل وصيانة  40 % من المياه المستخدمة للري وا 

شبكات التوزيع سيضمن الحفاظ على نسبة تتراوح ما 
طقة % أو أكثر من مياه الري في من 30ــ  20بين 

الدراسة التي تفقد بالتسرب من شبكات التوزيع  وهو ما 
 سيوفر كميات من المياه ال يستهان بها.

الوضع غير المتكافئ بين  يجب تصحيح إدارة الطلب: -2
المتاح من الموارد المائية بمنطقة الدراسة وبين 
االحتياجات المتعددة في ظل الندرة المائية والذي أدى 
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الخزانات الجوفية بالمنطقة لدرجة  إلى زيادة السحب من
اإلجهاد لذلك وجب العمل على جانب الطلب لتخفيضه 

مداد المائي، وتقليل معدالت االستهالك وحصرها ضمن اإل
وأهم األدوات التي يمكن أن تستعمل للضغط على الطلب 

 ما يلي:ـ
تكوين روابط مستخدمي المياه إلدارة وتوزيع مياه الري على  -أ

إلى خلق سلوك  إن من أكبر العوامل التي أدت المنتفعين:
استهالكي تميز باإلسراف هو عدم وجود ضوابط الستهالك 

قطاع الزراعي المستهلك األكبر المياه سواء كان ذلك في ال
أو في باقي أماكن االستهالك هو عدم وجود تسعيرة حقيقية 
للمياه فباإلضافة لسعر المياه المدعوم ال توجد أي آلية 

ية قيمة استهالك المياه في كامل منطقة الدراسة حيث لجبا
شاع بين المستهلكين شعورًا بأن استهالك المياه دون مقابل 

يجب لك أدى إلى زيادة االستهالك ولذلك حق مكتسب كل ذ
 وليس األساسية االقتصادية الموارد موردًا من المياه اعتبارا

 كذلك له، ةاقتصادي قيمة ال مجاني كمورد حالياً  يعامل كما

وبسبب وارتفاع تكاليف إنشاء المزارع بمنطقة الدراسة 
المروية وانخفاض مردوديتها وجب ضرورة الرفع من كفاءة 

ام المياه في هذه المزارع بهدف زيادة إنتاجيتها لتحقيق استخد
أكبر مردودية إنتاجية ممكنة لوحدة الحجم من المياه 

للمياه السترداد المستعملة لذلك يجب وضع تسعيرة مناسبة 
ما يمكن استرداده من تكاليف إتاحتها للمستهلك وبصورة 

 أوتوماتيكية إلى الرفع من كفاءة استعمال المياه.
يستند هذا المبدأ على  الميزة المقارنة للمحاصيل الزراعية: -ب

توجيه الموارد المائية بمنطقة الدراسة المستخدمة ألغراض 
عية التي تتمتع بخصائص الري نحو إنتاج المحاصيل الزرا

ومميزات إنتاجية وبيولوجية تجعلها أكثر قدرة على المنافسة 
قق أكبر عائد في أسواق االستهالك من غيرها وبالتالي تح

 ممكن على وحدة الحجم من المياه المستعملة في إنتاجها
وهو ما يستدعي المفاضلة بين المحاصيل وكذلك األنماط 

لية األكثر مالئمة لتحقيق ذلك الزراعية والتراكيب المحصو 

واستبعاد المحاصيل ذات اإلنتاجيات المتدنية 
تنباط واالستهالك العالي للمياه وزيادة التركيز على اس

المحسنة التي تضمن إنتاج محاصيل ذات البدور 
 احتياجات مائية منخفضة.

لتحقيق أكبر كفاءة  الرفع من إنتاجية المياه: -ج
الري )اإلنتاجية المائية( محصولية الستعمال مياه 

بمنطقة الدراسة يجب إعطاء األولوية لتحقيق أعلى 
ل إنتاجية ممكنة وراثيًا للمحاصيل اإلنتاجية من خال

إزالة جميع المعوقات اإلنتاجية وهو ما يمكن من 
الحصول على المزيد من اإلنتاج الزراعي باستهالك 

 أقل من مياه الري. 
ليس من  مية االقتصادية:تكامل نماذج وأنماط التن -د

المجدي اقتصاديًا في أحيان كثيرة التوسع في الزراعة 
 الزراعي االقتصاد تطورات مواكبةالمروية بل 

 الزراعية التحتية البنية تطويرو  وعالمياً  إقليمياً  داخالتهوت

 المستدامة الزراعة مبدأ إطار في القائمة بمنطقة الدراسة

عادة السياسات يرتطو و  المائية الندرة ظروف تحت  وا 

والزيادة في الطلب  بما يتالءم الزراعية األنشطة هيكلة
 على المياه لباقي األغراض الحياتية ويجب إن تعكس
ى المخططات الزراعية التنافس المحتمل عل

استخدامات المياه ألغراض الزراعة والصناعة والشرب 
بحيث تتمتع هذه االستخدامات بدرجة عالية من 

ما إن توجيه المياه من القطاع الزراعي إلى المرونة، ك
بعض القطاعات األخرى قد يساهم في خلق أنشطة 

لغ مالية كافية اقتصادية للسكان من شأنها توفير مبا
الستيراد المحاصيل الزراعية عالية االستهالك المائي 

في  -من األسواق العالمية وحصر الزراعة المروية 
إنتاج المحاصيل ذات في  -ظروف الندرة التي نعيشها

القيمة االقتصادية العالية والميزة اإلنتاجية المقارنة 
التي تمكن من تسويقها بصورة تنافسية مربحة على 
المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية وألجل ذلك 
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يجب البحث عن نماذج تنموية ذات أنماط اقتصادية بديلة 
أكبر مما  تستهلك كميات أقل من المياه وتحقق عائدات

تحققه الزراعات المروية واالستفادة من الميزات النسبية 
 للبالد والتي منها الموقع الجغرافي المميز.
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ABSTRACT 

The Effect of Water Shortage on the Spatial Development in Al - Jaffara 

Region in Libya 
Abdulaziz, A.M and Ramzi Otman

This study research on the impact of the water 

shortage on the spatial development Al jfara area in 

Libya and the impact of water scarcity in the study on 

economic activity, especially agricultural activity, 

industrial and service sectors in the region, and the 

extent of the damage to the study area as a result of the 

lack of water and its impact on the average annual 

income, and the extent of benefit to provide study area 

source of another alternative water from outside the 

study area through reliance on reports of official 

statistics issued by the competent authorities of the state 

of Libya and analysis of statistical information. 

In this study using of 150 Questionnaires distributed 

or housing owners concerning the sources of the waters 

of the houses where contained many of the questions 

that serve the study, as well as the allocation of the 

number of 96 Questionnaires allocated to owners of 

agricultural holdings and also contained many of the 

questions that serve the study in terms of the impact of 

the lack of water for agricultural production , It was also 

the distribution of the number of,11 questionnaires 

allocated factory owners raised many questions 

concerning the study of the impact of the water shortage 

on. It has been the analysis of information obtained 

from the questionnaires through the use of some 

descriptive of the recursive distribution and 

redundancies comparative advantage to display data 

specific to personal variables to the use of some of the 

methods of statistical tests other outcome. 

It has been the analysis The information obtained 

from the questionnaires has been analyzed by using 

statistical methods descriptive of the recursive 

distribution and redundancies comparative advantage to 

display data specific to personal variables to the use of 

some of the methods of statistical tests other outcome. 

An analysis was also done for the data processing the 

program of statistical package of Social Sciences 

Statistical Package for Social Sciences - Version 21 

SPSS). 

It was found that there was a decline in the water 

available in some areas of the study as a result of either 

exposure overlapping sea water as in the northern part 

of the study area, or as a result of contamination of 

water wells drilled in this region as a result of the arrival 

pollutants, or because of the high increase in the 

contains some ions. 

It was found that the water in agricultural and 

industrial the study area where it was noted that there 

was a concentration of the coastal areas of the study 

area and the low production rates units and the decline 

in the number of fruit trees in the whole area of the 

repercussions of the negative economic and social clear 

local production, agricultural and food has led to an 

increase in the need to cover the deficit of such 

materials. 
 

 
 


