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 الملخص

لبيئية والطبيعية والمتمثله فى تقنيات اإلستشعار عن بعد و نظم افى ادارة الموارد  الحديثة أهمية كبرىللتقنيات 

المعلومات الجغرافية من حيث توفير الوقت ولجهد ونقل الصورة على حقيقتها وبالسرعه الممكنه لصانع القرار 

فى السابق تحتاج لجهد ووقت كبيرين  إلتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب لحل المشاكل التي كانت

للتعرف عليها ومن تم معالجتها وخاصتا قضايا المياه والتصحر والتلوث البيئي و مراقبة الموارد الطبيعية 

لحمايتها وصيانتها وترشيد استهالكها ومن هنا اولي هذا المجل الكثير من اإلهتمام وسخرت له كل اإلمكانيات 

 من تخطيط عمراني وحضري ومراقبه وادارة الموارد الطبيعية .لتقدمه على جميع األصعدة 

تلعب السدود دوراً هاماً فى الوضع المائي من حيث حجز وتخزين المياه الناتجة من الهطول الموسمي لالمطار 

واقتصر إستخدام هذة المياه فى تنمية بعض المشاريع الرعوية ) سد وادي زارت وسد  فى المناطق المطيرة .

القطارة ( وإستغاللها كمزارع سمكية ) سد وادي المجينين ( وقيام محطات تنقية وتحليه وتعقيم للمياه وادي 

لتكون صالحة للشرب  ) سد وادي غان ( وتفاوتت كميات المياه المحجوزه لهذة السدود حسب معدالت سقوط 

 .فى كل موسماالمطار 

اال انه تفرد بحالة  ,ليبيا بالقرب من مدينة االبيار والذي يقع فى شمال شرق السدوده سد وادي زازا احد هذ

, لهذا السبب ركزت هذة الورقه على تقييم الوضع اه فى كل موسم خاصة حيث انه يفقد كل ما يحتجزه من مي

 د.المائي والبيئي والجيلوجي للس

 مقدمةال

من أهم العناصر األساسية الالزمة لكافة برامج التنمية، أحد مكونات النظام البيئي المالئم للحياه و تعتبر المياه 

نتيجة الظروف الطبيعية والمناخية السائدة األمر الذي أدى إلى  فى ليبياونظراً لضآلة الموارد المائية المتاحة 

ضرورة توظيف جميع اإلمكانيات بهدف تنظيم استغاللها االستغالل األمثل وتحقيق االستفادة القصوى منها و 

وتعتبر السدود احد هذة الوسائل الفاعلة للتعامل مع المياه السطحية الموسمية التي تتجمع بعد لمحافظة عليها.ا

 سقوط االمطار فى المناطق الجبلية والمنحذرات لالستفادة من هذه المياه قبل وصولها إلى البحر.

 ويمكن تحديد أهداف إنشاء السدود فيما يلي: 

 نية والمشاريع الزراعية والصناعية من أخطار الفيضانات.حماية المدن والقرى السك .1

 استغالل المياه التي يمكن تجميعها في األغراض الزراعية والمنزلية. .2

 حماية التربة من االنجراف وتكوين مسطحات مائية ببطون األودية الستغاللها زراعياً. .3

 تغذية الخزانات الجوفية. .4
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ً أقيمت على أهم الوديان بلغ  18تم االنتهاء من تنفيذ عدد ولتحقيق األهداف المذكورة أعاله، فقد  سداً رئيسيا

مليون متر مكعب  61مليون متر مكعب، والمتوسط السنوي لحجم التخزين حوالي  389إجمالي سعتها التخزينية 

قطارة من المياه. واقتصر إستخدام هذة المياه فى تنمية بعض المشاريع الرعوية ) سد وادي زارت وسد وادي ال

( وإستغاللها كمزارع سمكية ) سد وادي المجينين ( وقيام محطات تنقية وتحليه وتعقيم للمياه لتكون صالحة 

للشرب ) سد وادي غان ( وتفاوتت كميات المياه المحجوزه لهذة السدود حسب معدالت سقوط االمطار فى كل 

 موسم.

 

 منطقة الدراسة:

 100 الموقع الجغرافي للوادي المعروف بوادي زازا والذي يمتد حواليحددت منطقة الدراسة بناءاً على      

 N( )20.41.14.15 32.25.09.34)النقطتين نجاه البحر بين إفى شمال شرق ليبيا كلم من المنطقة الجبلية 

E ) م فوق سطح البحر والنقطتين 338حيث كانت أعلى نقطة للوادي( N32.18.17.03( )20.30.08.38 

E)  م 151فى نقطة يصل ارتفاعها حوالي  ووشيد السدم فوق سطح البحر  69وكانت أقل نقطة إنخفاضاً للوادي

 (1...شكل ) فوق سطح البحر.

 
 ( يوضح منطقة الدراسة1شكل رقم )

ً  60شرق مدينة بنغازي بحوالي فى منطقة العقورية ويقع هذا الوادي  ويعتبر الوادي  (1شكل رقم )  كلم تقريبا

.وينتهي الوادي الى ساحل ويعتبر الثاني فى الكبر بعد وادي القطارة أكبر اآلودية الواقعة فى تلك المنطقة من 

 صب معظم هذة التفرعات فى سبخة تعرف بسبخة تنسلوختالبحر بعد ان يخترق المنطقة الساحلية بتفرعات عدة ل

اقليم برقة إذ وجدت بة ادوات حجرية مثل الفوؤس تكمن اهمية الوادي كونه من أهم مواقع اإلنسان القديم في و,

 ل التاريخ منتشرة في كهوف الوادي.وكذلك توجد به رسومات تعود لعصور ما قب

 الفكرة من الدراسة:

جائت الفكرة من خالل زيارات عمل ميدانية أقيمت للسد فى فترات سابقة لعدة أغراض مختلفة حيث 

اقل ما يمكن مقارنة بالسدود االخرى فضالً على عدم مقدرة السد  لوحظ ان كميات المياه الموجوده بالسد

 .ةحتفاظ بالكميات المفترض به ان يحتجزها خالل الموسم المطير فى السنباإل
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بعد هطول االمطار وفى  ةكبيرة وأيضاً ما يتناقلة الكثيرين من أهالي المنطقة حول فقدان كميات المياه بسرع

 (2)شكل  زمن قصير جداً.

 

 ( صورة فوتوغرافية توضح فقدان المياه من السد2شكل رقم )

شير الى وجود صدع المختلفة فمنها ما ياآلراء هناك الكثير من  حيث كانت تم التساؤل عن أسباب هذة المشكلة

وهناك ايضاً  , برغم عدم وجود مياه تنساب سطحياً فى الجهة األخرى من السد ، لسدالجسم الخرساني لفى 

ومن يطلق اسم الوادي  االختفاء السريع للمياه وهناك  حول ذلكالتي تتداول عند بعض العامة  افاتبعض الخر

 المهبول على وادي زازا .

الهيدرولوجيين والجيولوجيين فى المنطقة من يؤكدون وجود صدع فى التراكيب  بعض وهناك ايضا رأي

ما  موجود بالخريطة الجيولوجية للمنطقة الجيولوجية وليس فى جسم السد وهو الرأي الصحيح حسب ما هو

 ستثبته هذه الدراسة.

 الهدف من الدراسة:

لبيئية والطبيعية والمتمثله فى تقنيات اإلستشعار هاما فى ادارة الموارد ا تلعب التقنيات الحديثة دوراً 

وبالسرعة الممكنة  عن بعد و نظم المعلومات الجغرافية من حيث توفير الوقت والجهد ونقل الصورة على حقيقتها

لصانع القرار إلتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب لحل المشاكل التي كانت فى السابق تحتاج لجهد ووقت 

قضايا المياه والتصحر والتلوث البيئي و مراقبة الموارد البيئية ة تعرف عليها ومن تم معالجتها وخاصكبيرين لل

ومن هنا اولي هذا المجل الكثير من اإلهتمام وسخرت له كل اإلمكانيات لحمايتها وصيانتها وترشيد استهالكها 

لتقدمه على جميع األصعدة من تخطيط عمراني وحضري ومراقبة وادارة الموارد الطبيعية والتي من أهمها فى 

 لوقوعنا من ضمن أكثر البلدان جفافاً وقلة سقوط امطار.  هبالدنا الميا

ة بيانات جغرافية لمنطقة الدراسة متضمنة كل البيانات المتحصل عليها مبدئياً وضمن هذة التقنيات ستجهز قاعد

من خرائط وتقارير وصور أقمار صناعية ومن تم إجراء بعض التحليالت للحصول على نتائج ممكن إستخدامها 

 ستهالك. لغرض التقييم أو لغرض المراقبة والحصر أو لغرض وضع خطة  لتوجيه العملية اإلنتاجية وترشيد اإل

والمساهمة فى إقتراح بدائل أو إتخاذ قرارات على أسس علمية صحيحة مبنية على بيانات ومعلومات دقيقة 

من هنا , و فى الوقت المناسب كما ذكر أنفاً  لوضع الصورة بكل شفافية لمتخذ القرار إلتخاذ القرار المناسب

 ً ائل لحل المشاكل البيئة المعقدة والمساهمة فى وضع ما تشكله اهمية هذة التقنيات وما توفره من وس يتضح جليا

 . ة بيئية محلية تتالئم مع ظروفنانظم إدار
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 -البيانات المستخدمة فى الدراسة: 

 -ومن ضمن البيانات المستخدمة فى الدراسة :

 صور قمر صناعي عالية الدقة السبوت الفرنسي (Spot 5) بقدرة تميزية  2011 و لسنة 2005 لسنة

حيث استخدمت االولى النتاج خريطة استعماالت االراضي والثانية الستخدامها فى تحديد معالم م  2.5

 .المنطقة والمساهمة فى اعداد النموذج الثالثي االبعاد

 ( صور قمر صناعي الندساتLandsat لسنة )( ال نتاج خريطة استخدام 4.3.2لالطياف ) 2001

 .الودية ( لتحديد مجاري ا7.4.1االراضي واالطياف )

  للتعرف على التراكيب الجيولوجية وانواعها وكذلك على :1 250000خريطة جيولوجية بمقياس .

 .الصدوع بالمنطقة

  الـDEM   م 0.61تم انتاجه باستخدام صور القمر الصناعي كويكب يرد بقدرة تمييزية 

  لمنطقة الدراسة حقلية سابقةودراساتجيولوجيةهيدرولوجية وتقارير . 

  المتابعة بالهيئة العامة للمياه.تقارير 

 دراسات التقارير وال

عندما جائت فكرة دراسة هذا السد تبادرت إلى اآلذهان تلك التقارير المرئية التي كنا نشاهدها عن السدود المائية 

وتلك الكميات المهولة من المياه التي كانت تحجزها تلك السدود على مر السنين الماضية ، وكذلك المشاريع 

المقامة على غرارها من تنمية المراعي والغطاء النباتي فضالً على إستعمالها ولو على نطاق ضيق فى الري 

عات المروية ببعض المناطق القريبة من السدود ، أخر إستخدامات لها هي المزارع السمكية ورزمبعض الل

 وإنتاج اآلسماك وكذلك التنقية والتعقيم وإلستخدامها للشرب .

نظراً لقلة الموارد المائية أنه ،  هومصدرها الهيئة العامة للميا 2009المعدة سنة  فى هذة التقاريرحيث ورد 

المتاحة، عليه كان من الضروري توظيف كافة اإلمكانيات لتحقيق االستفادة القصوى من موارد المياه السطحية، 

وتم تجميع كافة البيانات  ،حيث تم وضع البرامج والخطط الكفيلة بتحقيق االستفادة من مياه األودية الموسمية 

التفصيلية لتكون أساسا الستكمال الدراسات الخاصة لالستفادة من مياه هذه األودية، من واقع الدراسات المبدئية و

واعتبرت مجموعة  ( كميات المياه السطحية التي يمكن حجزها والمتوقع حجزها مستقبالً.1ويبين الجدول رقم )

ذه المياه قبل وصولها األودية التي تصب مياهها في البحر ذات أولوية في إنشاء السدود عليها لالستفادة من ه

 إلى البحر.

 ( كميات المياه السطحية التي يمكن حجزها خلف السدود1جدول )

 المنطقة
 القابل االجمالي

 للتخزين

سنة  المتحكم فيه

1977 
 مستقبالً  التحكم فيه المتوقع حاليا المتحكم فيه

 47.30 25.50 10.10 87 سهل الجفارة وسفح الجبل الغربي -أ

 20.76 17.40 13.50 27 مصراته –الخمس  -ب

 13.10 - - 16 سوف الجين –حوض غدامس  -ج

 2.10 1.80 0.90 3 المنطقة الوسطى -د

 35.90 15.95 13.60 45 الجبل األخضر وسهل بنغازي -هـ

 - - - 11 جنوب الجبل األخضر -و

 1.35 - - 11 البطنان -ز

 120.51 60.65 38.10 200 االجمالــــــــي
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بلغ إجمالي سعتها التخزينية  فى ليبياسداً رئيسياً أقيمت على أهم الوديان  18أنه قد تم االنتهاء من تنفيذ عدد 

 .مليون متر مكعب من المياه  61مليون متر مكعب، والمتوسط السنوي لحجم التخزين حوالي  389

 ( بيانات السدود المنفذة2جدول )

 

 المنطقة اسم الوادي رقم مسلسل
 السعة التخزينية لبحيرة السد

 )مليون مترمكعب(

 متوسط التخزين السنوى
 )مليون مترمكعب(

 10 58 بن غشير وادى المجينين 1

 13 111 زليتن وادى كعام 2

 11 30 غريان وادى غان 3

 4.5 8.6 الرابطة وادى زارت 4

 3.4 5.2 الخمس وادى لبدة 5

 12 120 بنغازي وادى القطارة 6

 0.50 1.5 بنغازي القطارة الثانويوادى  7

 0.15 0.150 رأس الهالل وادى مرقص 8

 0.34 0.340 بن جواد وادى بن جواد 9

 0.80 2 العقورية اوادى زاز 10

 1.0 1.15 درنة وادى درنة 11

 2.0 23.7 درنة وادى ابو منصور 12

 0.50 1.6 زليتن وادى تبريت 13

 0.50 2.4 زليتن وادى الذكر 14

 0.30 2.4 سرت وادى جارف 15

 0.50 2.6 سرت وادى الزيد 16

 0.70 2.2 سرت وادي الزهاوية 17

 0.20 3.65 الجفرة وادي الوشكة )زقار( 18

 المجموع

 

 

 

 

375.584 61.39 

كل هذة االرقام والجداول تحتاج الى قاعدة بيانات جغرافية لتحليلها واستخالص نتائج منها وقبل ذلك الى تقييمها 

، فضالً على أنه لم يدرج السد موضع  والتأكد من دقتها وصالحيتها لضمان فعاليتها لكافة العمليات االخرى

لتخزين عدة لمالدراسه من ضمن السدود المزمع صيانتها أو التي بها مشاكل ، بل أدرج فقط من ضمن السدود ال

  .محتفظ به ضمن الكميات المحجوزة رصيدوحساب الكميات المحجوزة ك

 -منهجية العمل بالدراسة:

 -منهجية العمل بالدراسة تنقسم إلى ثالث مراحل كالتالي:

 المرحلة األولى وهي تجميع و إدخال البيانات وتفسير صور األقمار الصناعية .

مع باقي تضمنت هذه المرحلة التصحيح الجغرافي للخريطة الجيولوجية لمنطقة الدراسة وتوحيد نظام االسقاط  

 .(3-شكل  )ومن تم وضعها ضمن قاعدة البيانات الجغرافية المعدة للدراسة المستخدمة  البيانات
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 (3شكل رقم )

م لمنطقة الدراسة للتعرف  2.5يزية يبقدرة تم 5سبوت تم استخدام صور اقمار صناعية للقمر الصناعي الفرنسي 

 .(4.5ال )شكاأل والتعرف على موقع السد وجسم الوادي بصورد أدق . على استعماالت االراضي
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 م لمنطقة الدراسة2005لسنة  5( صورة القمر الصناعي الفرنسي سبوت 4شكل رقم )

 

 ( خريطة إسخدامات اإلراضي لمنطقة الدراسة5شكل رقم )
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                2001( صورة القمر الصناعي الندسات سنة 7شكل )               2001سنة  ( صورة القمر الصناعي الندسات6شكل )      

                    

 ( خريطة إستعماالت األراضي لمنطقة الدراسة8شكل رقم )                                           

م باستخدام االطياف   14يزية يبقدرة تم 5وتم استخدام صور أقمار صناعية للقمر الصناعي االمريكي الند سات 

(7.4.1 ) +Panواالطياف وذلك لغرض التعرف على التراكيب الجيولوجية وأنظمة الصرف لالودية الفرعية ،

تم استخدام . كما (6.7.8ل )اشكاأل( لنفس القمر لغرض انتاج خريطة استعماالت االراضي للمنطقة . 4.3.2)

م وذلك لغرض انتاج نماذج  0.60ي االمريكي كويك بيرد  بقدرة تمييزية صورق اقمار صناعية للقمر الصناع

والمتخصص فى انتاج نماذج  ArcGisضمن برنامج ArcSceneثالثية االبعاد لجسم الوادي باستخدام برنامج 

 .(9.10.11.12األشكال )ثالثية االبعاد.
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(10شكل رقم )           (                                           9شكل رقم )

     

 (12(                                                          شكل رقم )11شكل رقم )

 والنمذجة تحليلعمايات اإلدخال والوالمرحلة الثانية إعداد قاعدة بيانات 

دامها فى النمذجة المعدة ستختم ادخال البيانات برقمنة البيانات المستخدمة فى الدراسة وتحميل الصورإل

 .(13. شكل ) للتحليل

 

 

 

 

 

 

 (13شكل رقم )

GIS Database 

 

خرائط 

جيولوجية 

وتركيبية 

 وهيدرولوجية

 

 

 
DEM 

فضائية بمختلف صور 

 القدرات التمييزية
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 المرحلة الثالثة وهي إستخالص النتائج ووضع المقترحات .

والعمليات التحليلية التي أجريت للمناقشة والتقييم ومن تم إستخالص النتائج وهنا تم إستعراض كلفة البيانات 

 وصياغتها.

 جيولوجية وادي زازا

 التضاريس وأنظمة الصرف -1

خضر عبارة سلسلة جبلية تتجه باتجاه موازي لساحل البحر األبيض المتوسط  تضاريس المنطقة بالجبل األ

 250ويتمثل الجزء الشمالي الذي هوعبارة جرف يعتبر شبه متقاطع مع خط الساحل و تتراوح  االرتفاعات بين 

-NE مواالتجاهات جرف 600و  450ارتفاعات تتراوح بين  .والجزء الثاني هو أيضا جرف.   ASLم300و 

SW  متر 880في الغرب،والجزء الجنوبي هو أالعلى، يصل حوالي ASL  حيث تقع منطقة الدراسة فى الجزء

 .  الشمالي لمنطقة الجبل

 -:الوضع الجيولوجي-2

لكفرة  ومن الجبل االخضر يحده من الشرق الحدود المصرية  ومن الغرب حوض سرت ومن الجنوب حوض ا

حركات تكتونية حدثت ثالثة بالجبل األخضر  تأثرمن ناحية الجيولوجيا التركيبية، والشمال البحر المتوسط . 

هذه األحداث الجيولوجية  كونت الطيات والصدوع  .في الفترة بين الكريتاسي العلوي واوخر االيوسن المبكر

 (.Strike slip faults) او فوالق التحويل الراسية

تتراوح أعمارهم بين العصر وتتكون أساسا من صخور كربونات  التكاوين التي تتكشف في منطقة الدراسة

 .الكريتاسي العلوي إلى رباعي

 

 (14شكل رقم )
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 -:الخصائص الرسوبية لتكويني درنة وابولونيا 

 (14الشكل رقم )تركيبها الصخري عبارة عن حجر جيري والتابع لعمر االيوسين تتكشف تكاوين صخرية 

ويتميز بوجود مسامية ثانوية ساهمت في احتواء الماء ومن تم التسرب ويعيز التسرب في وادي زازا لعدم 

عبارة للمسامية   وجود طبقة غير منفدة اسفل التكويين درنة وابولونيا واالنواع الموجودة بصخور الكربونات

 ومنها: متأخرة وذات نشأة  Secondary Porosityعن مسامية ثانوية 

  Intercrystalline Porosityات  أ ( مسامية بين البلور )

 Moldic Porosity                       )ب( مسامية القالب

 Vuggy Porosity                         )ج( مسامية الثقب

 

 ( االنواع الرئيسية للمسامية في الصخور الكربوناتية15الشكل )
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 البنيات الترسيبية:

                                             

 (التدرج الحبيبي          17شكل رقم )                              ( الهوابط في الصخور الكربونات16شكل رقم )

 

                                             

ذوبانالطبقة الصخرية الهشة ( يوضح 19شكل رقم )         ( يوضح عدم توافق زاوي18شكل رقم )  

(clay) 

                                                

 . (Bioturbation)وأثارها ( يوضح صخور الكربونات الغنية باالحافير والمواد العضوية 20شكل رقم )
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  الجيولوجية التركيبية:

( باإلضافةإلى 21المياه من السد  شكل رقم )جسم السد مقام على صدع يمر بمنتصف الوادي مما ادى الى تسرب 

( الى الحجر الجيري الدولميتي وهذا limestone – dolomitic limestoneنوعية التركيب الصخري )

 vuggy & intercrystline ل ــالنوع من التركيب الصخري تظهر في نوعيات من المسامية الثانوية مث

porosity  موجودة بصخور الكربونات بصفة عامة وبطبيعة الحال جسم الوادي وهذه بعض االمثلة للمسامية ال

  يتكشف فيه تكويني درنة وابولونيا.

 

 خريطة الجيولوجية التركيبية (21شكل رقم )

بشكل عام نظام المياه الجوفية في منطقة الدراسة يتركز حول صخور الحجر الجيري ومدى قابليتها إلحتواء 

تتدفق على جسم الوادي وتغذي خزانات المياه الجوفية من خالل شبكة متغيرة من مياه الجريان السطحي التي 

والجدير بالذكر وجود السد فى الوادي ساهم بشكل كبير  .الكسور والشقوق يتخللها طبقات أقل نفاذية من المارل

على نسبةالنفاذية  فى تغذية الخزان الجوفي مما يحتسب له، وان إنتاجية المياه الجوفية الرئيسية التي تعتمد

والمسامية داخل صخور الكربوناتباإلضافة إلى ذلك، الخزانات الرباعية الرملية  عالية المسامية ويعزى ذلك 

 .إلى معدالت الهطول المطري وتسرب مياه الجريان السطحي على طول الوادي

 -المناقشة و إستخالص النتائج :

 -علومات الجغرافية والعمل الحقلي إتضح اآلتي :من خالل عرض البيانات الفضائية فى قاعدة الم
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من استخدام صور االقمار الصناعية المستخدمة فى الدراسة والمعلومات المنتجة من خاللها بخصوص 

 -إستخدامات اآلراضي والغطاء االراضي توصلنا لالستنتاجات االتية :

حية الكثافة وتغيير نمط االستخدام هناك تغيير ملحوظ فى الغطاء النباتي فى الفترات المدروسة من نا .1

 .2005و 2001لالراضي بين سنتي 

 زيادة مساحات االراضي الجرداء بسبب الجفاف ونقص معدالت سقوط االمطار والرعي الجائر. .2

زيادة النمو الحضري بالمنطقة الذي بدوره ساهم فى زيادة الرقعة السكانية على حساب االراضي  .3

 الزراعية والغابية.

لوادي يعتبر متوسط الكثافة ويشمل بعض أنواع األشجار مثل النباتي الطبيعي الموجود بجسم االغطاء  .4

 (Pinushalepensis) ( وهو طبيعي بالمنطقة والصنوبرياتJuniperusphoeniceaالعرعر )

الت التشجير بالفترات السابقة ووجود الزيتون بكثافة عالية وهو ناتج من حم

( وبعض شجيرات البطوم Nicotianaglaucaت عكوز موسى )و نبا(Oleaeuropaeaالبلدي)

(Pistaciaatlantica) مع  هرت بعض حاالت الجفاف الطبيعي بسبب قلة سقوط االمطارظحيث ،

( ونبات الشبرق Carthamusdivaricatusوجود بعض النبات العشبية المعمرة مثل الشوك )

(Sarcopteriumspinosum) 

 الدقة تم اعداد نموذج ثالثي االبعاد للتعرف على جسم السد .وباستخدام الصور العالية  .5

السد فإن عمليات الرعي داخله ساهمت فى إنخفاض كثافة الغطاء  جوزةفىونظراً لقلة المياه المح .6

 .الى حد كبيرالنباتي الطبيعي

 -الجغرافية إتضح اآلتي : معلوماتفى قاعدة ال البيانات الجيولوجية من خالل عرض

 صخور الكربونات . منمقام على تكويني درنة وأبولونيا حيث ان التركيب الصخري لهما جسم السد  .1

  (Vuggyporosityنوع المسامية الموجودة فى صخور الكربونات عبارة عن مسامية التكهفات ) .2

وهذه المسامية تعتبر مسامية ثانوية تنتج عن طريق اإلذابة بحامض الكربونيك الناتج من اتحاد ثاني 

 اكسيد الكربون الموجود فى الجو والمياه الموجودة فى الوادي.

 Interالنوع االخر من المسامية الموجودة فى تكوين درنة عبارة عن مسامية بين البلورات ) .3

crystalline porosity .) 

توجد فى المنطقة بشكل الحركات التكتونية التي أثرت فى المنطقة بشكل واضح من حيث الصدوع التي  .4

 .كبير

وجود صدع عادي يمتد من الشرق الى الغرب فى وسط جسم الوادي ونعتقد انه السبب الرئيسي  .5

 لنضوب المياه المتجمعة عند جسم السد.

 التوصيات

 -التوصيات وهي :خلصت هذة الدراسة الى مجموعة من 

دراسات والمشاريع المتعلقة ضرورة إدراج تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية كتقنية فاعلة فى كافة ال .1

 عامة والقضايا المتعلقة بالمياه خاصة. ةم البيئيبالنظ

تقنيات إتباع منهجية التقييم البيئي لكافة المشاريع المنجزة وإعادة النظر فيها من ناحية بيئية باستخدام ال .2

 الجيومكانية.

إعتماد أسس التقييم البيئي لكافة المناشط والدراسات والمشاريع المزمع إقامتها باستخدام التقنيات  .3

وع وهات مسبقة ألي مشريالجيومكانية لما لها من إمكانيات كبيرة فى التحليل والنمذجة ووضع سينار

 لتنفيذ.أو دراسة و إقتراح عدة بدائل قبل ا
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حيد البيانات الخاصة بالمياه بتأسيس قاعدة بيانات جغرافية موحدة للمساهمة فى الرفع العمل على تو .4

قرار المناسب فى الوقت المناسب وعلى أسس ملين فى هذا المجال ودعم إتخاذ المن كفاءة أداء العا

 علمية دقيقة ال تحتمل الخطأ.

ثل فى دراسة الطبقات الصخرية تفصيلية تتمهذة الدراسة ما هي اال بداية إلنطالق دراسات أخرى  .5

 الحاملة للمياه ومعرفة السعة التخزينية للخزانات عن طريق حفر ابار اختبار ومراقبة.

 المراجع

 .روما .( إدارة المياه الجوفية في ليبيا2009منظمة األغذية والزراعة )أوحيدة   .1

 تقارير الهيئة العامة للمياه ووزارة الزراعة. .2

 والمستوطنات. ( تطوير األراضي القبلية1969والزراعة )منظمة األغذية  .3

 مشروع التخريط الزراعي. .4

5. Hassan.Ss. Hassan 2009 National Geographic Cyrenaic, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


