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مشكلة تصريف مياه األمطار مبدينة مصراتة
د .عاشور مسعود النجار
مقدمة:
يتزايد سكان املدن حالياً بوتًنة متسارعة يف معظم دول العامل خاصة الدول النامية ،وذلك الرتفاا
معدالت النمو الطبيعي للسكان من انحية ،والنزوح من األرايف إىل املدن من انحية أخرى ،األمر
الذي أذى إىل قصاور املطططاات الاض و اعه ااذن املادن ،خالل رتا ة وزيازة لعجزواا عان موا باة
التوسااا اريااري اااا ز اراا النمااو املطاارد للسااكان ،وزايدة الطلاال علااا األرض خاصااة للسااتطدام
السكين والتجاري ،والتوسا علا حساب األرض الزراعية احمليطة ابملدن.
وبنااً علا ما سبق رتإنه البد من موا باة املططال للتوساا ارياري لتنظايم اساتطدام األرا اي ورتاق
خطل مدروسة لصاحل سكان املدن ولتقدمي أرتيل اخلدمات ام.
وقااد و ااعه اخلطاال العمرانيااة أليلاال املاادن الليبيااة إابن عقااد السااتينيات ومااا بعاادن وذل اك بعااد
ا تشاااف الاانفل وتصااديرن ،رتكااان خمطاال ا ياال األول 1988 – 1966م وعلااا ماادى عش ارين
ساانة ،وقااد عا ااه اخلطااة واقااا ارااال للماادن الليبيااة نااذاك بشااكل مناساال لقلااة عاادد السااكان يف
ذلاك الوقاه ،ومااا إن حال عقاد الممانينيااات مان القارن املا ااي حاخل أصابته تلااك اخلطاة ال تفااي
ابلغاارض ،رتااتم إرساااا دعااا م خطاال زدياادة ملعا ااة القصااور يف املطططااات السااابقة بساابل التوسااا
اريري أليلل املدن الليبية.
ومدينااة مصاراتة إحاادى املاادن الااض سبياازت ابلازايدة ااا لااة يف عاادد السااكان خاالل رتا ة الساابعينيات
والممانينيات األمر الذي أدى إىل التوسا العشوا ي هبا بشكل بًن ،رتكان خمطال ا يال المااع ماا
بداية عقد الممانينيات وقبل انتهاا رت ة ا يل األول بمماع سانوات حياك ّ لتفاه شار ة بوليساررت
بو ا خمطل شامل ملدينة مصراتة ،لكن وذن اخلطاة ا ديادة مل تساتطا أييااً موا باة ولاًنة التوساا
السريا للمدينة الذي رتاق ل توقا ،دما أصبح معه الو ا ملتاً لعلج القصور يف اخلطل السابقة
لف ة عشرين سنة أخرى حخل سنة .2000
وابلنسابة اااذا املو او ووااو مشااكلة صارف ميااان األمطااار ابملديناة رتقااد اقتصاار علاا املنطقااة احملااددة
ابلطريق الدا ري المالك رتقل يف حٌن أن توسا املدينة ذباوز الدا ري الرابا.
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وعنااد تنفيااذ املططاال مل يكاان وناااك بناااا متكاماال علااا زااان الطريااق الاادا ري الرابااا حيااك ااان
التوسااا حولااه يف بدايتااه ولااذلك انااه وناااك الكمااًن ماان الفرايااات كاان أن تنصاارف إليهااا ميااان
األمطااار ماان وااذا الطريااق ،ويف عقااد التسااعينيات أصاابح البناااا مكااتملً تقريب ااً علااا زااان الطريااق
الدا ري الرابا ،ومن ونا بدأت املشاكلة حياك أصابح مان ياًن املمكان تصاريي املياان علاا زوانال
الطريق للسبل املذ ور وما اختلف منسوب الطريق ،ووزود منطفيات هباا أصابتتتمتلاب ابملياان
ألناااا سااقوط األمطااار بكميااات بااًنة األماار الااذي أربااك حر ااة املاارور يف مااًن ماان األحيااان ألناااا
ااطول) ،زد علا ذلك املناسيل املنطفية ابلطرق الفرعية دبطتلي أحياا املدينة الض ال توزد اا
شاابكات تصاريي مليااان األمطااار مازالااه مسااتمرة حااخل ريااث تابااة وااذا البتااك الااذي يتناااول وااذن
املشكلة.
مشكلة البتك:
هتطل األمطار علا املدن ممل يًنوا من املنااقق ،ولكان الفارق واو أن أي مياة مان مياان األمطاار
ولااو قليلااة ابملاادن تساابل زاراين امليااان ابلشاوار  ،رتااإن انااه الكميااات قليلااة ال ماال مشااكلة بااًنة
حيك تتبطر وذن امليان يف مدة وزيزة ،لكن املشكلة ما وطول ميات بًنة من األمطار يف وقه
قصااًن ووااو مااا ماال إشااكالية وااذا البتااك ،حيااك إن حمطااات التجميااا ميااان األمطااار ابملدينااة ال
تتعدى الدا ري المالك ،مملما سبقه اإلشارة يف مقدماة واذا البتاك ،وال يزياد عاددوا عان ا
حمطااات ،زد علااا ذلااك أن سااعة خزاانهتااا ال تتناساال وحجاام ميااة األمطااار الااض تنصاارف إليهااا يف
وقه قصًن ،حيك تفيض اخلزاانت اخلاصة هبذن احملطات إذا مل يتم زبفيض الصمامات للتتكم يف
الكمية الض تصل إىل احملطات ،ويف وذن األلناا يصبح وناك رتا ض يف مية املياان تبقاا ابلطرقاات
يف نطاااق الاادا ري المالااك يف بعااض األحيااان ،ويتعاارض وااذا البتااك لتناااول وااذن املشااكلة ،وربلياال
أسااباهبا ،وحماولااة إداااد ارلااول املناساابة اااا ،ماان خاالل مااا يااتمطض عنااه ماان مق حااات ،بناااا علااا
النتا ج الض يتم التوصل إليها من خلل البتك.
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الفر يات:
تتمتور رتر يات الدراسة يف نقطيتٌن مها:
قصور حمطات ذبميا ميان األمطار داخل نطاق الدا ري المالك عن استيعاب ميات ميان األمطار
املنسابة إليها يف وقه وزيز؛ لصغر حجم خزاانهتا.
أن مناقق املدينة خارج الطريق الدا ري المالك ال توزد هبا شبكات صرف ميان األمطار ابلشوار
دبطتلي األحياا.
وطا ااول األمطا ااار بكميا ااات با ااًنة زا ااداً يف بعا ااض األحيا ااان تتعا اادى الكميا ااة االسا ااتيعابية خل ا ازاانت
التصريي.
األوداف:
يهدف البتك إىل اآليت:
الكشي عن القصور يف تنفيذ املطططات اخلاصة بشبكات صرف مياان األمطاار وأساباهبا وحماولاة
اق اح ارلول املناسبة اا.
التعرف علا النشاقات الض تقوم هبا شر ة امليان والصرف الصاتي رتار الوساطا مصاراتة) لعالج
وذن املشكلة واملق حات املستقبلية ملوازهة متطلبات النمو اريري املتسار ابملدينة.
الوقوف علا أوم مشكلت البنية التتتية دبدينة مصراتة وارد من تفااقم تلاك املشاكلت وتطاوير
بنيتها التتتية حسل التقنية ارديمة.
أمهية البتك:
ال يقتص اار األم اار ابلنس اابة للمططط ااات ارديم ااة رتيم ااا ي ااا الص اارف الص ااتي عل ااا مي ااان ا اااري
رتتسل ،ولكن وناك شبكة موازية اذن الشبكة ووي شبكة صرف ميان األمطاار ،ويف الكماًن مان
املطططااات اخلاصااة ابملاادن تكااون خاازاانت التجميعلميااان الصاارف ابحملطااات اخلاصااة هبااا مزدوزااة
األياراض أي مليااان الصاارف الصااتي ومياان األمطااار ،رتهنااك خازاانت زباا ميااان الصاارف الصااتي،
وأخاارى خاصااة دبيااان األمطااار و ااطها إىل البتاار وااذا ابلنساابة ملدينااة مص اراتة ،أمااا ميااان الصاارف
الصتي رتتيث إىل حمطات املعا ة مث إىل حمطات استقبال امليان املعا ة الستطدامها لري حماصيل
األعاالف دبنطقااة السااكه زنااوب املدينااة ،ونظ اراً ملااا تسااببه ميااان األمطااار ماان إعاقااة رر ااة املاارور
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ابلطرق ألنااا وطاول األمطاار ،وماا ي تال عليهاا مان ةر سالبية علاا املر باات والطارق رتاإن دراساة
وذن املشكلة أصبته أمراً ملتاً ،ومن ونا زاات أمهياة واذن البتاك ،إ اارتة إىل ساد الانقا يف
ممل وذن البتوث يف جمال اخلدمات والبنية التتتية للمدينة.
منهجية البتك:
تعرف املنهجية أبهنا الطريقة الاض يتبعهاا الباحاك يف دراساته بناااً علاا ماا يفر اه مو او البتاك،
وما سبليه رورايت البتك العلمي للتتقياق مان الفر ايات والتوصال إىل نتاا ج مهماة ،مان خالل
الدراسة ،تتمطض عنها مجلة من املق حات ملعا ة املشكلة املطروحة للبتك.
وقد مت االعتماد علا املنهج الوصفي والتتليلي ملاا تاورتر مان بيااانت ومعلوماات ااا علقاة دبشاكلة
البتك.
مصدر بياانت البتك:
مت االعتماد علا الوسا ل واألدوات اآلتية رتيما يا وذا البتك:
ا انل النظري :ويشمل ل ما يتورتر من الكتل واملرازا والرساا ل العلمياة الاض تناولاه ممال واذا
املو و  ،أو املو و ذاته ،سواا مان املكتباات العاماة أو اخلاصاة ،إ اارتة إىل التقاارير الاض تناولاه
املو و .
ا اناال امليااداع :ويف وااذا اخلصااوص مت االعتماااد علااا املقااابلت الشطصااية مااا بعااض املطتصااٌن
ابلشر ة العامة ،والزايرات امليدانية ،والتصوير الفوتويرايف ،وامللحظات الشطصية.
سبمله جماالت البتك يف احملددات اآلتية:
ا ااال الاازمين :ويشاامل الف ا ة ماان بدايااة خمطاال ا ياال الماااع ساانة 1980م وحااخل هنايااة رت ا ة ا ياال
الماع سنة .2000
ا ااال املك اااع :وس اال مدين ااة مص اراتة ح ااخل نط اااق ال اادا ري المال ااك ،واملنطق ااة احملص ااورة ب ااٌن ش ااار
قرابل رميان الساوللي) ،وشاار بنغاازي علاا الاراي ) خاارج الطرياق الادا ري المالاك ،وحاخل
الطريق الساحلي تقريباً ،وتو ح منطقة البتك ما يف الشكل  )1التايل:
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شكل رقم  )1منطقة الدراسة
املصدر :املؤسسة العامة لإلسكان املرارتق رتر مصراتة).

ى

منطقة الدراسة.
مساحات مفتوحة للصرف (خزان)

وقد مت ربديد العناصر اآلتية ليشملها وذا البتك ووي:
العوامل الطبيعية وعلقتها دبشكلة البتك.
الو ا الراون حملطات صرف ميان األمطار.
تطوير احملطات واملشروعات املستقبلية املق حة من قبل الشر ة لعلج املشكلة.
البيارات تل مؤقه للتطلا من امليان ابلشوار واألحياا السكنية.
الطرق التقليدية للتطلا من امليان ابلشوار عن قريق سيارات شفل ميان األمطار.
ورتيما يلي عرض اذن العناصر:
العوامل الطبيعية وعلقتها دبشكلة البتك:
228

جملة البحوث األكادميية

العدد اخلامس

يناير 6102

تشمل العوامل الطبيعية سطح أو قبويرارتية املنطقة وظروف املناخ ،ومن حيك عناصر املناخ رتإن املهم
ابلنسبة اذا البتك وو األمطار دون بقية العناصر درزة اررارة والرايح ونسبة الرقوبة اإلشعا
الشمسي والتبطر.
رتمن حيك قبويرارتية املنطقة رتقد روعي يف تنفيذ احملطات أن تكون دبواقا تسمح ابنسياب امليان إليها
من الشوار بشكل قبيعي ،وروعي أن تكون حمطة شكشا ة أبوعليم) يف مستوى منطفض علا بقية
احملطات ،ووي احملطة الشمالية؛ ألن وذن احملطة تيث ل ميات امليان الض تصل إليها من بقية
احملطات إىل البتر ،ما يو ته شكل رقم  ،)2ويتم التطلا من خملفات القمامة العالقة ابمليان قبل
أن تيث إىل احملطات أو من احملطة األخًنة إىل البتر الصول.)2007 ،
رتمن حيك األمطار رتإن من النو االعصاري شتوية املوسم رتهي تتبا مناخ البتر املتوسل ،أي أهنا
هتطل يف عمومها ابلفصل البارد من السنة ،دما يقلل من شأن التبطر يف وذا الفصل األمر الذي يؤدي
إىل قول رت ة بقاا برك امليان ابلشوار إذا مل يتم ذبفيفها ابلسيارات ابلطرق التقليدية ،رتل يتجاوز معدل
التبطر يف وذا الفصل  4.1ملم يف شهر يناير علماً أبن ميات األمطار هتطل بشهر ديسمرب ويناير
ما يو ته ا دول التايل:
زدول رقم  )1الكميات الشهرية لألمطار دبدينة مصراتة لسنة 2015م وا مو السنوي
ا مو الشهري لكميات األمطار حملطة أرصاد مصراتة
أيسط سبتم أ تو نورتم ديسم ا مو
يوني
يوليو
الشهر يناير رترباير مارس إبريل مايو
السنوي
بر
بر بر بر
س
و
معدال
58. 28. 30. 18.
ت 0.0 1. 0. 0.0 58. 11. 19.
14.3
2
9 3 0
األمطا 0 2 2 0 0 6 7
ر
املصدر :زايرة حمطة أرصاد مطار مصراتة بتاريث 2016/02/24م.
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ومن انحية أخرى رتإن مية األمطار اااقلة تتوز علا  47.4يوم يف السنة وأن نصيل شهر نورتمرب
وديسمرب ويناير منها  26.2يوم أي ما نسبته  %55.27من متوسل عدد األايم املمطرة خلل
)1
السنة ،بينما يبلغ تر ز املطر أو شدته  5.9ملم/يوم.
وتتميز أمطار منطقة الدراسة ابلتذبذب من سنة إىل أخرى ،ويتيح ذلك من مقارنة مية األمطار بٌن
بعض السنوات رتفي سنة 1970م انه الكمية 77.1ملم ووي تقل عن املتوسل السنوي لألمطار
دبقدار  )203.62ملم ،ودبعدل ارمراف سل عن املتوسل حبوايل  )72.53ويف سنة 1991م
)2
انه مية األمطار  )461.91ملم دبعدل ارمراف إدايب عن املتوسل بلغ .%)64.45
الو ا الراون حملطات صرف ميان األمطار:
يوزد ابملدينة يف الوقه ارايل  2015أربا حمطات ذبميا امليان األمطار دبدينة مصراتة ال تتجاوز
سعتها الكلية 63.000م 3وقد مت تنفيذ وذن احملطات وشبكة تصريي ميان األمطار دبدينة مصراتة
خلل للث مراحل واألويل يف الف ة من 1972 – 1966م والمانية خلل الف ة من – 1982
1992م بشبكة أانبيل ت اوح أقطاروا بٌن 1800 – 150ملم بطول  109م ،أما املرحلة المالمة
رتقد بدأ تنفيذوا بعد سنة  2000عن قريق شر ة أرتريقيا للهندسة وتوقي العمل هبذن املرحلة ألناا
األحداث 2011م ،وزبا املنطقة احملصورة بٌن شار قرابل يف الغرب وشار بنغازي يف الشرق
)3
وقريق املستشفا يف الشمال والطريق الساحلي زنوابً.
وقد تيمنه املططل يف املرحلتٌن االوىل والمانية أربا حمطات ذبميا مليان األمطار تراوحه سعة
خزاانهتا بٌن 21.000 ،12.000م 3ما وي مو ته اب دول رقم :)2
زدول رقم  )2حمطات ذبميا ميان األمطار دبدينة مصراتة

 ) 1زغرارتية مصراتة ،ربرير وني الشر سي وحسٌن أبومدينة  ،دار مكتبة الشعل للطباعة والنشر والتوزيا ،مصراتة ،2010 ،ص
.40
 )2املرزا نفسه ،ص .42
 ) 3أبوبكر الصول ،التذبذب والتباين يف ميات األمطار بشعبية مصراتة وإمكانية استغلاا ،رسالة مازستًن يًن منشورة ،مرزا
سابق ،ص .171
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احملطة

السعة م3

قاقة اليث القوى م/3يوم

حمطة القوشي

15.000م3

49680

حمطة إقزير

21.000م3

43200

حمطة البًنة

12.000م3

49680

حمطة أبوعليم

15.000م3

83520

اإلمجايل

63.000

226080

املصدر :مقابلة شطصية ما ملهندس رميان الكالوش مدير إدارة الوسطا دبصراتة بتاريث
.2015/11/08
يتبٌن من ا دول أن حمطة أبوعليم وي أ رب احملطات من حيك قوة اليث وذلك ألن وذن احملطة
تستقبل امليان من ابقي احملطات وتعيد طها إىل البتر يف نف الوقه ،وتقا وذن احملطة ابلقرب من
ا اما العايل ووي أقل ازمفاض من احملطات األخرى من حيك منسوب االرتفا .
وتصل ميان للث حمطات مباشرة إىل وذن احملطة ابستمناا حمطة القوشي الض مت توصيلها خبل إىل حمطة
البًنة مث يتم طها إىل حمطة التجميا يف أبوعليم لتقوم بيث امليان إىل البتر ولذلك أصبته مية
امليان الض تستقبلها حمطة البًنة أ رب من بقية احملطات ألهنا تستقبل ميان الشوار القريبة منها ابإل ارتة
يث إليها من حمطة القوشي ،ووذا مل ززا من اشكالية التصريي ابملدينة ابلنظر إىل
إىل الكمية الض تّ َ
سعة وذن احملطة ووي أقل من بقية احملطات رتل تتجاوز 12.000م 3ما يتيح من ا دول السابق،
ولذلك يتم زبفيض صمامات اليث إىل وذن احملطة ألناا وطول األمطار بكميات بًنة تفادايً لفييان
خزان احملطة رتيؤدي وذا إىل رتييان امليان ابلشوار  ،ألن األمر يتطلل أن تكون مية امليان املستقبلة
هبذن احملطة أقل من الكمية الض تيث منها إىل حمطة أبوعليم .)1
تطوير احملطات وزايدة سعتها لعلج املشكلة:

 )1عاشور مسعود النجار ،تقييم خمطل مدينة مصراتة من  ،2000 – 1980ومق حات التطوير اب يل المالك ،رسالة د توران
يًن منشورة ،لية اآلداب زامعة قرابل  ،2013 ،ص.184
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وناك مق ح من قبل شر ة امليان والصرف الصتي دبصراتة حبفر خزان إ ايف دبتطة البًنة به لزايدة
قدرهتا التطزينية بسعة 19.000م )1 ،3ابإل ارتة إىل إ ارتة خل خر من حمطة القوشي ييث امليان
إىل البتر مباشرة من وذن احملطة ،وخل خر من حمطة أقزير إىل منطقة زراعية زنوب املدينة ألن وذن
احملطة قريبة من الطريق الساحلي ووي أبعد احملطات عن البتر أنظر الشكل رقم .)2

الشكل رقم )2

 )1مقابلة شطصية ما املهندس رميان الكالوش مدير شر ة امليان والصرف الصتي بفر الوسطا مصراتة) ،بتاريث
.2015/11/08
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البيارات:
تعرف البيارات أبهنا تلك اآلابر الض تيث هبا ميان األمطار من الشوار وتتسرب إىل الطبقات السفلية
عرب رتتتة البيارة ،رتهي عك البئر الذي يستطرج منه املاا من الطبقات السفلية الستطدامه يف الزراعة
أو الشرب ويًن ذلك.
وقد أنشئه عشرات البيارات يف خمتلي املناقق من املدينة خارج نطاق الدا ري المالك لتصريي ميان
)1
األمطار املتجمعة ابلطرق واألحياا السكنية يزيد عددوا عن  84بيارة.
وتتكون البيارة من بئر قطرن لللٌن سم وبعمق ي اوح من  40م اً و 50م اً ،وربيل ابلبئر يررتة
ترسيل امليان قبل تدرتقها عرب رتتتة البيارة لتنساب امليان إىل الطبقات األر ية ،وتقام البيارات يف العادة
علا حارتة الطريق يف مناقق منطفية املنسوب من حيك االرتفا حيك تسمح بتجميا ميات بًنة
من امليان ،وتستغرق عملية ترشيح امليان حوايل  6ساعات من يررتة ال سيل ،ما ملحظة أن رتتتة
البيارة تكون ربه مستوى سقي يررتة ال سيل حخل تتسرب امليان إىل البيارة قبل رتيياانهتا من رتتتة
الغررتة العلوية وتستقبل يررتة التجميا ابمليان من رتتتة زانبية متصلة ابلتجما املا ي ،انظر الشكل رقم
 )3والشكل رقم .)4
الشكل  )3رسم زبطيطي يو ح البيارة ابلطرق املرصوف

املصدر :أبوبكر علي الصول ،مرزا سابق ،ص.176
 )1رميان الكالوش ،مرزا سابق.
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صورة رقم  )4بيارة حبي الصواحل دبدينة مصراتة
املصدر :عدسة الباحك بتاريث 2015/11/8
الطرق التقليدية للتطلا من امليان ابلشوار :
ابإل ارتة إىل حمطات التجميا وشبكات صرف امليان من الشوار وناك قريقة أخرى لعلج املشكلة
ألناا سقوط األمطار ورتييان امليان ببعض املناقق ابلطرق واألحياا السكنية وتتممل يف ستل امليان
ابلسيارات املعدة اذن الغرض ولدى الشر ة ابملدينة  27سيارة سعة  10.000ل وسيارة واحدة
بسعة  30.000ل تتبا شر ة امليان الصرف رتر مصراتة ووي بطيئة االستعمال وقد أمكن التطلا
من ميات بًنة من امليان ألناا سقوط األمطار يف شهر ديسمرب 2015م ،ألناا تابة وذا البتك
هبذن الطريقة وخاصة من الطريق الساحلي وبعض املناقق األخرى.
وتتوقي سرعة إذماز وذن األعمال علا مهارة السا قٌن وعنايتهم ابلسيارات من حيك الصيانة
)1
واالستمرار يف العمل حخل بعد هناية الدوام ألناا وطول ميات بًنة من األمطار.
 )1مقابلة شطصية ما رميان الكالوش ،زايرة ملقر الشر ة بتاريث .2015/12/28
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صورة رقم  )5ذبفيي امليان ابلسيارات التابعة للشر ة
املصور :عدسة الباحك بتاريث 2015/12/21
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النتا ج والتوصيات:
أوالً :النتا ج
اقتصر وزود شبكات تصريي ميان األمطار حمطات التجميا) علا نطاق داخل الدا ري المالك دما
سبل يف بقاا مساحات واسعة من املدينة خارج نطاق اخلدمة يف وذن ا ال.
علا الريم من وزود أربا حمطات لتجميا ميان األمطار و طها إىل البتر إال أن قدرهتا التطزينية أقل
من الكميات املنساب إليها من الشوار خاصة ألناا وطول ميات الكبًنة من األمطار يف وقه
قصًن.
يتم زبفيض الصمامات دبتطات التجميا تفادايً لفييان اخلزاانت ووذا يؤدي إىل بقاا امليان ابلشوار
يف بعض املناقق منطفية املنسوب مدة أقول.
تستقبل حمطة ذبميا البًنة ميات إ ارتية من حمطة القوشي علوة علا الكميات املنسابة من الشوار
القريبة منها دما أدى إىل تفاقم املشكلة ابملناقق الض زبدمها احملطة.
انسداد رتتتات التجميا ابلشوار قبل موسم األمطار وبقاا البعض منها دون تنظيي يؤدي إىل عدم
انسياب امليان بشكل اعتيادي إىل حمطات التجميا.
حال التوسا اريري علا زان الدا ري الرابا دون انسياب امليان إىل األرا ي الفياا ا اورة للطريق
ما ان يف بداية تنفيذ املططل للبىن التتتية ومنها شبكات ميان األمطار.
مل يكن إقامة البيارات للتطلا من ميان األمطار خارج نطاق الدا ري المالك حلً زذرايً للمشكلة
ولكنه حلً مؤقتاً إىل حٌن البدا يف تنفيذ شبكة خاصة دبيان األمطار.
ساوم وزود سيارات ستل امليان من الشوار يف اريلولة دون رتييان امليان إىل مستوايت عالية
واستمرار حر ة السًن دبناقق خارج الدا ري المالك بشكل شبه عادي ،ما وو ملحظ ألناا تابة وذا
البتك وخاصة ابلطريق الساحلي.
أن حقن امليان ابلبيارات يؤدي إىل تسرب نسبة من امللوةت إىل قبقات امليان ا ورتية ابملناسيل يًن
العميقة.
مل يتم تنفيذ ما مت اق احه من قبل شر ة امليان والصرف الصتي دبدينة مصراتة من حلول إىل الوقه
ارا ر عام 2015م.
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ةنياً :التوصيات
اإلسرا يف تنفيذ ما مت اق احه من حلول للمشكلة ما ورد ابلنتا ج.
استبدال امليطات الض تيث امليان إىل البتر حبيك تكون أ مر قدرة ليث ميات أ رب منها يف
الوقه ارايل والتقليل قدر اإلمكان من زبفيض صمامات امليان رمو اخلزاانت عند وطول ميات بًنة
من األمطار يف مدى زمين قصًن.
إنشاا خطوط زديدة ليث امليان إىل األرا ي الزراعية بعد معا ها بدالً من طها إىل البتر.
تنفيذ شبكات ميان أمطار زديدة للمناقق الواقعة خارج الدا ري المالك لما مسته االمكانيات
خلل مراحل زمنية متلحقة وبتكاليي أقل قدر اإلمكان وذلك ابالقتصار علا املناقق املنطفية
املنسوب رتقل والض تتجما هبا ميات بًنة من امليان يف الطرقات واألحياا السكنية.
زايدة القدرة االستيعابية حملطات التجميا إب ارتة خزاانت زديدة.
ال يز علا املناقق املتا ة للشاقاب عند إقامة البيارات حخل تساوم يف اإلقلل من تسرب ميان البتر
إىل الطبقات ا ورتية القريبة.
اهلوامش واملراجع
 دمحم خالا رؤوف حسن ،فااة خمططات املدن والبلدات الليبية ،ا لة ا غرارتية الليبية ،العددالمالك.2009 ،
 أبوبكر علا الصول ،التذبذب والتباين يف ميات ميان األمطار بشعبية مصراتة وإمكانية استغلاا،رسالة مازستًن يًن منشورة ،لية اآلداب ،زامعة  7أ توبر مصراتة.2007 ،
 زغرارتية مصراتة ،ربرير وني الشر سي وحسٌن أبومدينة ،دار مكتبة الشعل للطباعة والنشر والتوزيا،مصراتة.2010 ،
 عاشور مسعود النجار ،تقييم خمطل مدينة مصراتة من  2000 – 1980ومق حات التطوير اب يلالمالك ،رسالة د توران يًن منشورة ،زامعة قرابل لية اآلداب.2013 ،
 مقابلة شطصية ما املهندس رميان الكالوش ،مدير رتر الوسطي زايرة ملقر الشر ة بتاريث.2015/11/8
 مقابلة شطصية ما املهندس رميان الكالوش واملهندس إمساعيل زهان دبقر شر ة امليان والصرفالصتي رتر مصراتة ،زايرة بتاريث .2015/12/28
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