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the Water Situation in Aljabal Alakhdar Basin 
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Abstract: This paper deals with the problem of the control of topography and geological 
cracking structures on water resources in AL Jabal AL Akdar basin. This basin receives an 
average annual rainfall of about 7 billion m.The annual average rainfall varies from 300mm 
along the shores to 560mm on the second terrace in shahat, while reaches 400mm on the foot of 
the mountains in Slanta and Gandoola, and50mm in both Kharroba and Mikhaili. The positive 
role of Al- jabal Al-akhdar in increasing the amount of rainfall is encountereol by a negative role 
which is manifested in its topographic oblater plateau of about 23000km2 in area, 290km in 
length, and about 80km in width. This acts to distribute and disperse the surface water into all 
directions, increasing its basin,s area to 37625km2. 
 The study has traced the runoff of four tributaries that receive their water from an area of 
about 21km2 and through a rain storm which lasted from 10/3 to29/3, 1998 giving  an amount of 
248.5mm of rain the total discharge of the four tributaries reached to 414.5L/S/21km2 the water 
balance calculations for the percods of the study and for the rain storm show that 849L/S of 
surface runoff which occurs on high slopes is lost  by infiltration  in the valleys, with an average 
infiltration rate of 42L/S/km, which supports the idea of collecting water upslopes. 
 The study period extended for more than 15 years of field study, in which the researcher 
depended on geological, topographic, morphometric, as well as hydrological observations.The 
study is also based on geological and topographic maps of the basins. climatological data were 
obtained from Shahat and Belang meteorological stations.     
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 تأثير الطبوغرافيا والبنية الجيولوجية على الوضع المائي في حوض الجبل األخضر

 

    Email: awad8619@yahoo.com       )1(محمد غازي الحنفي. د
  البيضاء–مختار  جامعة عمر ال- كلية اآلداب –قسم الجغرافيا ): 1(

 
:ملخص  

      يت�ناول ه�ذا ال�بحث م�شكلة تحك�م الطبوغ�رافيا والبن�ية الجيولوج�ية ال�صدعية بم�وارد المياه في حوض                         
 مليار متر 7إذ يتلقى معدل مطري سنوي يقدر بنحو , الج�بل األخ�ضر ال�ذي يع�د الجوهرة المناخية في ليبيا       

سنة / ملم 560 على السواحل إلى   300مطار السنوية من    ترفع السفوح الشمالية والغربية معدل األ     , مكع�ب 
 400عل�ى الم�صطبة الثان�ية في شحات، ويتراوح المعدل على سفوح ظل المطر الجنوبية والشرقية ما بين             

س��نة ع��ند أس��افل تل��ك ال��سفوح ماب��ين الخ��روبة  / مل��م50س��نة عل��ى القم��م ف��ي جه��ات اس��لنطة وق��ندولة و  /مل��م
أنه�ا ش�توية إع�صارية تضاري�سية ت�ؤدي أح�يانًا لح�دوث ج�ريان سطحي في                  مي�زة ه�ذه األمط�ار       . والمخيل�ي 

. أحواض األودية المستقبلة لتلك األمطار  
إن ال�دور اإليجاب�ي للج�بل ف�ي رفع منسوب الهطول يقابله دور سلبي مناقض يتمثل بطبوغرافيتة الجبل                

 –م وفق االتجاه شمال شرق  ك290بطول , 2 كم 23000اله�ضبية البي�ضاوية المفلطح�ة التي تحتل حوالي          
والتي تعمل على توزيع وتشتيت مياه الجبل السطحية       ,  كم 80ج�نوب غ�رب وعرض وسطي معدله حوالي         

2 كم37625طاردًة إياها في جميع االتجاهات والبيئات المحيطة بالجبل األخضر لتزيد مساحة حوضه لنحو 

من مساحة  % 40ى حوض خارجي يشكل ه�ذا الح�وض تق�سمه الطبوغ�رافيا بح�سب خ�ط تق�سيم المياه إل               , 
ح��وض الج��بل األخ��ضر ت��ضيع م��ياهه ف��ي ال��سبخات والبح��ر المتوس��ط ع��ن ط��ريق أنم��اط كثي��رة م��ن أودي��ة   

من مساحة حوض الجبل  % 60وحوض داخلي يحتل . األحواض الفرعية المطبوعة على الشبكة الصدعية
كما تضيع بالرشح والتبخر من مئات , لخانقيةوتضيع غالبية مياهه بالرشح من قيعان أنماط عدة من األودية ا

الغ��دران وآالف الب��رك والم��صارين الم��تواجدة ف��ي بي��ئات ال��سروال وال��سلوك والعقاي��ر، وبحي��رات ال��بلط         
مم�ا ي�وهم ب�أن بيئة الجبل األخضر       . المنب�سطة األرض ال�واقعة عل�ى األط�راف ال�شمالية لل�صحراء الكب�رى              

 العليا سوج�ية والكارست المرتبط بها جعلت الجريانات الحادثة في االحبا         ث�م إن البن�ية الجيول     , فقي�رة بالم�ياه   
لألودية ال تبلغ المصب ما لم تتغلب غزارة الجريان على معامل الرشح والنفاذية العاليين لكارست القاع،  إذ 

لي ومستدام  أن مجم�وعة م�ن األم�ثلة المأخ�وذة م�ن الحالة الواقعية للجبل تبين أنه ليس باإلمكان استثمار مثا                   
أو بالتغلب على معامل , لم�ياه الج�ريان السطحي في الجبل إال في نطاق محلي على غرار تقنية آبار السماء            

الرش��ح ع��ن ط��ريق تجم��يع م��ياه مجم��وعة رواف��د م��تقاربة بالمك��ان والمناس��يب ف��ي راف��د واح��د ع��ند أس��فل        
ي�ر عالية التكلفة، وهذا تثبته هذه   الم�نحدرات ال�شديدة للحاف�ات الجبل�ية وحج�ز م�ياهه بب�ناء س�دود ص�غيره غ                  

 كم21الدراسة التطبيقية لمتابعة وقياس جريان األربع روافد العليا التي تستمد مياهها من مساحة تقدر بنحو      
والت�ي ت�رفد وادي الجدي�دي في منطقة الوسيطة أسفل الحافة الثانية، وذلك      ,  م�ن الدرج�ة الثان�ية م�ن الج�بل          2

لم يبلغ فيها الجريان ,  ملم248.5 أعطت  1998 - 29/3 وحتى 10/3ن استمرت م, خالل عاصفة مطرية
 ناتجة عن سقوط 2 كم21/ ثا/ ل414.5 أي�ام بلغ متوسط تصريف مجموع  األربع روافد        5الم�صب خ�الل     

 930في حين بلغ الجريان المصب في البحر عندما بلغ مجموع تصريف األربع روافد  .  أيام5/ ملم 95.3
ومن خالل حساب الموازنات ,  ملم102.2يوم واحد فقط من ثالثة أيام مطرية سقط فيها         في   2 ك�م  21/ث�ا /ل

ثا من الجريان المحلي الناشئ في األعالي تضيع / ل849المائ�ية لك�ل م�ن الفت�رتين وللعاص�فة كلها تبين أن       
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بمعدل رشح أي ,  كم20بالرشح في قيعان األودية في األسافل مابين المساحة المدروسة والبحر على طول             
مم��ا ي��ؤيد فك��رة ت��وجه جم��ع , ك��م طول��ي م��ن ق��يعان أودي��ة األح��واض ال��شمالية للج��بل/ث��ا/ ل42نوع��ي ق��دره 

.واستغالل المياه في أعالي األحواض  ليستفاد من أكبر كمية ممكنة منها فبل أن تتبدد وتضيع باألسفل  
 عام جال خاللها الباحث 15ن يرتك�ز ه�ذا ال�بحث عل�ى دراس�ة ميدان�ية تطبيقية طويلة تمتد على أكثر م           

وت�ناول الكثي�ر م�ن أح�واض األودي�ة م�ن النواح�ي الجيولوجية والتضاريسية           , أغل�ب رب�وع الج�بل األخ�ضر       
مستندًا على الخرائط الجيولوجية والطبوغرافية التي على        , والطبوغ�رافية والمورفومت�رية والبيئ�ية والمائ�ية       

, لفرعية في كل من حوضيه الرئيسيين الداخلي والخارجي أساس�ها ت�م ت�صنيف أنماط أحواض أودية الجبل ا          
, معتمدًا المنهج العلمي الوصفي والكمي والتحليلي والهندسي, بحسب توجهات البنيات الصدعية لتلك األودية

وأدوات القياس في العمل الميداني والمكتبي       , بم�ساعدة الم�راجع العلمية والدراسات ذات العالقة بالموضوع        
بمساعدة بيانات , اب الموازنات المائية المرفوعة قياساتها والموثقة بالصور الرقمية من الواقعالالزم�ة لح�س   

للوصول , األمط�ار والتبخ�ر خ�الل العاص�فة المط�رية م�ن محطت�ي األرص�اد الج�وية ف�ي شحات وفي البلنج              
بتوجيه , ياه الجبللن�تائج ه�ذا ال�بحث ال�ذي يمك�ن أن ترتك�ز عل�يه أي�ة خط�ة تنمية مائية تستهدف منع تبديد م           

أعم��ال اس��تغالل الم��ياه ف��ي الج��بل األخ��ضر نح��و الم��ناطق األكث��ر كف��اءة ف��ي أعال��ي األودي��ة وع��ند أس��فل          
.    المنحدرات الممكن االعتماد عليها في جمع وحفظ المياه الالزمة في مشاريع التنمية المستدامة  

  
:مقدمة  

 م��وارد الم��ياه ف��ي ح��وض الج��بل األخ��ضر ال��ذي يع��د        ت��تحكم الطبوغ��رافيا والبن��ية الجيولوج��ية بم��صير
حيث يستقبل  ,  مل�يار مت�ر مكع�ب      7إذ يتلق�ى مع�دل مط�ري س�نوي يق�در ب�نحو              , الجوه�رة المناخ�ية ف�ي ليب�يا       

 560إلى , عل�ى الم�صبة الثانية  , مع�دالت مط�رية عل�ى س�فوحه ال�شمالية والغ�ربية ي�صل م�داها ف�ي ش�حات               
أما السفوح الجنوبية والشرقية التي تقع في ظل , سنة/ ملم300حو سنة في حين تستقبل سواحل الجبل ن /مل�م 

سنة عند / ملم50س�نة عل�ى القمم في جهات اسلنطة وقندولة و     / مل�م  400المط�ر فتت�راوح أمطاره�ا م�ا ب�ين           
تهطل على هيئة , مي�زة أمط�ار الج�بل بأنه�ا ش�توية الح�دوث          . أس�افل تل�ك ال�سفوح ماب�ين الخ�روبة والمخيل�ي           

غزارة بنتيجة اعتراض حافات درجات تضاريس السفوح الغربية والشمالية لرياح األعاصير زخات شديدة ال
الشتوية الرطبة التي تعبر البحر المتوسط من الغرب والشمال الغربي نحو الشرق والجنوب الشرقي فتجبرها 

ا الباحث مم�ا يه�ئ الفرص�ة لزيادة تكاثف رطوبة الهواء وهطول أمطار أطلق عليه       , عل�ى ال�صعود الق�سري     
.اسم األمطار اإلعصارية التضاريسية  

سنة على الساحل لنحو / ملم300      رغم أن الجبل يلعب دور إيجابي يتمثل في رفع منسوب الهطول من 
إال أنه يلعب على مستوى إقليمه دورًا مائيًا سلبيًا      , س�نة على المصطبة الثانية من السفوح الغربية       / مل�م  560

 كم وفق 290بط�ول  , 2 ك�م 23000ه�ضبية البي�ضاوية المفلطح�ة الت�ي تح�تل حوال�ي             يتم�ثل بطبوغ�رافيته ال    
والت��ي تعم��ل عل��ى توزي��ع , , ك��م80 ج��نوب غ��رب وع��رض وس��طي معدل��ه حوال��ي  –االتج��اه ش��مال ش��رق 

وت�شتيت مياه الجبل السطحية طاردًة إياها في جميع االتجاهات والبيئات المحيطة بالجبل األخضر والمكونة         
:هذا الحوض تقسمه الطبوغرافيا بحسب خط تقسيم المياه إلى, 2 كم37625المقدرة بحوالي لمساحة حوضه   

. من مساحة حوض الجبل األخضر تضيع مياهه في البحر المتوسط المالحة      % 40 حوض خارجي يشكل    
م�ن م�ساحة ح�وض الج�بل وت�ضيع غالب�ية م�ياهه بالرشح والتبخر من مئات                % 60وح�وض داخل�ي يح�تل       

الف الب��رك والم��صارين الم��تواجدة ف��ي بي��ئات ال��سروال وال��سلوك والعقاي��ر و ال��بلط  المنب��سطة     الغ��دران وآ
, مما يوهم بأن بيئة الجبل األخضر فقيرة بالمياه   , األرض ال�واقعة على األطراف الشمالية للصحراء الكبرى       

هضبي للجبل األخضر نتجت ثم إنه من ناحية ثانية؛ فالبنية الجيولوجية التي أنتجت الشكل ال, , هذا من ناحية
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لدرجة أنها استطاعت التحكم شبه الكامل بشبكة        , بف�ضل إن�زياحات رأس�ية وف�ق ش�بكة ص�دعية معقدة للغاية             
مما جعل مسارات األودية الرئيسية والفرعية , الصرف الهيدروغرافي في كامل مساحة إقليم الجبل األخضر

ذلك أدى لخلق أنماط كثيرة من األحواض . ء الجبلمنط�بعة عل�ى ش�بكة ال�صدوع والفوال�ق الم�تحكمة في بنا         
الف�رعية الخاص�ة باألودية بحيث استأثر كل من هذه األحواض الفرعية بمياه المساحة الحوضية الخاصة به            

أو , مساهمًا بتشتيت مياه الجبل السطحية نحو المصبات الداخلية كالبلط في الجنوب والسبخات على الشواطئ
كما أن انطباع أودية األحواض على الصدوع        ,  المتم�ثلة بالبح�ر األبيض المتوسط      نح�و الم�صبات الخارج�ية     

والفوال�ق ال�ضاربة للحج�ر الجي�ري جع�ل ظاهرة الكارست تتطور بشكل مدهش خالل مسارات األودية مما                
بحيث أن التضرس بين قيعان , عمقه�ا حت�ى أعطاه�ا مقاط�ع خانق�ية ش�ديدة انح�دار الجوانب الجدارية الشكل         

 90 و 70 م وزواي�ا انح�دار تلك الجوانب تتراوح بين      100نب األودي�ة ي�زيد ف�ي ح�االت كثي�رة ع�ن              وج�وا 
درج�ة ع�ند عبورها للحافات الجبلية كما هو حال الكثير منها على السفوح الشمالية كأودية الكوف والحولة              

 معامل رشح كبير من     وفق, وذل�ك بنت�يجة تج�وية المياه المتسربة للصخور الجيرية         , ودرن�ة وغي�رها الكثي�ر     
س�رايرها نح�و الخ�زان الجوف�ي ال�ذي تن�صرف م�ياهه جوف�يًا ف�ي البحر المتوسط الذي يمثل منسوب القاعدة            

مما جعل المتتبع لجريان أودية الجبل يالحظ بوضوح حدوث جريانات  , لمياه خزان حوض الجبل األخضر
ألن قدرة قيعان األودية على , في حاالت كثيرةفي األحباس العليا لألودية دون أن يبلغ ذلك الجريان المصب 

وعليه فإن المالحظ أن , ابتالع مياه الجريان  كبيرة بسبب النفاذية ومعامل الرشح العاليين في كارست القاع  
ج�ريان أودي�ة الج�بل ال ي�بلغ م�صبات األودي�ة إال إذا تغل�بت غ�زارة الج�ريان على معامل الرشح على طول             

لجريان ال يحدث في األودية ما لم تمتلئ البرك التي توجد في قاع الوادي وتتصل       كم�ا أن ا   , مج�رى ال�وادي   
ببعضها مما يجعل أي دفقة جريان إضافية تساهم في إزاحة مياه البرك وفق ميل الوادي مساهمًة في توجيه      

ألربع روافد وهذا تثبته هذه الدراسة التطبيقية لمتابعة وقياس جريان ا     . ح�ركة الم�ياه وم�ن ثم جريان السيول        
والتي تبدأ من المصطبة ,  من الدرجة الثانية   2 كم 20.975العل�يا الت�ي ت�ستمد م�ياهها م�ن مساحة تقدر بنحو              

والتي ترفد وادي الجديدي في منطقة الوسيطة , الثانية حيث يوجد القسم الشمالي الحضري من مدينة البيضاء
 1998 - 29/3 وحت��ى 10/3 اس��تمرت م��ن وذل��ك خ��الل عاص��فة مط��رية, أس��فل الحاف��ة الثان��ية م��ن الج��بل

قسمت إلى , لم تعاني خاللها التربة من نقص في الرطوبة بسبب حدوث الهطول يوميًا,  ملم248.5أعطت  
:فترتين  

وبلغ خاللها متوسط تصريف   ,  ملم 95.3الفترة األولى تمتد على مدى خمسة أيام بلغ فيها التساقط المطري            
م�ع أن الت��صريف النوع�ي بل��غ   , ث�ا دون أن ي��بلغ الج�ريان م�صب ال��وادي   / ل414.5األرب�ع رواف�د مج��تمعة   

.اليوم/ملم1.7أو , أيام5/ ملم8.5أي ما يعادل ,  أيام5/  2كم/  3  م8526.9  
بلغ خاللها تصريف األربع روافد     ,  ملم 102.2الفت�رة الثان�ية ام�تدت عل�ى م�دى ثالث�ة أي�ام بلغ�ت أمطارها                  

ا جعل الجريان السطحي يتغلب على معامل الرشح في وادي الجديدي مم� , ث�ا ف�ي ي�وم الجمع�ة فق�ط       / ل 930
وفق تصريف نوعي , وهو اليوم األخير من العاصفة, ليصل فعًال إلى المصب في البحر في اليوم الثالث فقط

 21/يوم واحد/ 3 م80430أي حوالي , يوم/ ملم3.83يوم واحد أي حوالي /2كم/3 م3830بلغ في ذلك اليوم 
 الجريان كان مستمرًا في الروافد العليا طيلة يومي األربعاء والخميس السابقين لذلك اليوم دون     م�ع أن  , 2ك�م 

وم��ركبة التبخ��ر ,  مل��م204.44وبالنت��يجة بلغ��ت م��ركبة الرش��ح م��ن الم��ساحة المدروس��ة  , أن ي��بلغ الم��صب
 ملم 1.067لبحر إال التي لم يبلغ منها المصب في ا,  ملم20.5ومركبة الجريان , العاصفة كلها/  ملم23.56

ثا من الجريان الحادث على / ل849فقط بتيجة معامل الرشح العالي لقيعان األودية الصدعية التي تبتلع نحو 
 أيام حدث فيها جريان خالل 8/ 2ك�م /3 م20500وعل�يه ف�إن الج�ريان النوع�ي المحل�ي ي�بلغ             .  ك�م  20ط�ول   

.يوم عاصفي/2كم/3 م2562.5أي بمعدل , العاصفة  
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متابعت�نا ألح�واض آبار السماء في الجبل األخضر أنه في السنوات التي ال يحدث فيها           , بالفع�ل أك�دت         و
أن الت��صريف النوع��ي ف��ي , وتمتل��ئ خالله��ا اآلب��ار بم��ياه الج��ريان المحل��ي, ج��ريانات ت��بلغ م��صبات األودي��ة
وع الم��ياه ال��سنوية ال��سنة م��ن مجم� /  مل�م 10أي , ال��سنة/  2ك��م/  3 م10000أح�واض تل��ك اآلب��ار ال ي�تجاوز   

ولتأكيد ذلك ضرب الباحث , ب�سبب ال�نفاذية ومعام�ل الرش�ح العالي�ين ج�دًا ل�صخور الجبل الجيرية         , ال�ساقطة 
مجم�وعة م�ن األم�ثلة مأخ�وذة من الحالة الواقعية للجبل تبين أنه ليس باإلمكان استثمار مثالي ومستدام لمياه          

أو بالتغلب على معامل الرشح ,  غرار تقنية آبار السماءالجريان السطحي في الجبل إال في نطاق محلي على
ع�ن ط�ريق تجم�يع م�ياه مجم�وعة رواف�د م�تقاربة بالمك�ان والمناس�يب ف�ي راف�د واحد عند أسفل المنحدرات                   

لقد اتبع الباحث في هذه الدراسة . الشديدة للحافات الجبلية وحجز مياهه ببناء سدود صغيره غير عالية التكلفة
ي الوصفي والكمي التحليلي والبياني باالستناد على الخرائط الطبوغرافية والجيولوجية التي تم         الم�نهج العلم  

بم��ساعدتها رس��م األح��واض المائ��ية والمقاط��ع الطبوغ��رافية والم��راجع العلم��ية وال��صور الف��ضائية وب��يانات   
لم��وثقة بال��صور كم�ا دع��م ال��بحث بالقياس��ات الهيدرولوج��ية ا , األرص�اد الج��وية ف��ي محطت��ي ش��حات والبل��نج 

ال�رقمية لقياسات الجريان السطحي في نقاط عديدة من الروافد واألودية والتي على أساسها حسبت الموازنة        
.   المائية للعاصفة المطرية  

 
:مشكلة البحث  

      يعالج هذا البحث مشكلة عدم ظهور واضح لمياه وافرة على سطح أرض حوض الجبل األخضر رغم             
والتي من المفروض أن تؤدي لخلق أنهار دائمة الجريان على ,  س�نوية عال�ية نسبياً     هط�ول مع�دالت مط�رية     

ط�ول الع�ام كما هو الحال في جبال شرق البحر المتوسط المشابه إلى حد ما في المناخ المتوسطي والتكوين     
جاوز وإن ما ينتج في بعض حنايا الجبل األخضر من ينابيع صغيرة في مناطق جيرية تت, الصخري الجيري

ثا كوادي األثرون / ل200سنة وأودية دائمة الجريان التتجاوز تصاريف أكبر ينابيعها    / مل�م  500أمطاره�ا   
كما أن ظهور ينابيع كبيرة كعين , ووادي درنة اليعكس فعل المناخ شبه الرطب وشبه الجاف للجبل األخضر

وج��يه األنظ��ار نح��و البن��ية   يح��تم ت, عل��ى ش��اطئء البح��ر ف��ي س��هل ب��نغازي    , ث��ا/ ل5500, زيان��ة المالح��ة 
تلك البنية التي خلقت    , الجيولوج�ية ودور الكارس�ت ف�ي اخ�تفاء الم�ياه ال�سطحية م�ن ح�وض الجبل األخضر                  

طب�يعة طبوغ�رافية جعل�ت م�ياه الج�بل ال�سطحية ت�توزع ف�ي حوضين كبيرين أحدهما صرفه داخلي واآلخر            
 الفرعية الخاصة باألودية التي تشتت وكل من الحوضين ينقسم بدوره إلى مئات ألحواض    , ص�رفه خارج�ي   

م�ياه ح�وض الجبل في الجهات األربعة؛ بحيث أن كل حوض فرعي يفرغ واديه الخاص حمولته المائية في     
أو في بحيرات البلط الداخلية , مصبه الخاص به  والذي يفضي إليه؛ سواء في البحر أو في السبخات المالحة

لي�بدو المظه�ر الج�اف وشبه    ,  ح�يث تتبخ�ر الم�ياه ب�سرعة فائق�ة     ,الم�تواجدة عل�ى أط�راف ال�صحراء الكب�رى      
.الجاف هو العام والسائد والمعهود في حوض وبيئة الجبل األخضر الغابية دائمة الخضرة   

 
:أهمية وهدف البحث  

      تتم�ثل أهم�ية ه�ذا ال�بحث ف�ي توض�يح دور الطبوغ�رافيا ف�ي ت�شتيت الم�ياه ال�سطحية في حوض الجبل                  
وكذلك في توضيح دور البنية الجيولوجية في ابتالع مياه الحوض        , الم�ستوى اإلقليم�ي الع�ام     األخ�ضر عل�ى     

فور سقوط األمطار إلى باطن األرض على طول وامتداد الشبكة الصدعية التي تنطبع عليها األودية العابرة 
حتى يتم , اًال وغربًاوصرف تلك المياه وتشتيتها باطنيًا نحو البحر شرقًا وشم       , ل�سفوح إقل�يم الج�بل األخضر      

تف�ادي دوره�ا اإلقليم�ي السلبي وتوجيه اإلدارة المائية واستثمار المياه في مواضع قريبة من أماكن سقوطها                  
عن طريق توحيد أكبر    , وس�هل ال�تحكم به�ا  ف�ي أس�افل الحاف�ات وال�سفوح والم�نحدرات التي تسهل جريانها                   

لة اإلنج�از وقليلة التكلفة تنشأ على كل واحد من     كم�ية م�نها ف�ي تل�ك المواض�ع ف�ي بحي�رات إص�طناعية س�ه                 
لتفادي ضياعها بالرشح على طول كامل شبكة األودية في الجبل , مجموعة أودية متقاربة بالمكان والمنسوب



Libyan Agriculture Research Center Journal international 3(S), 1189-1234, 2012 
 

1194 
 

حتى نتفادى . ,ذل�ك يعن�ي بأن�ه م�ن المف�ضل أن ي�ستفاد م�ن الطبوغرافيا والبنية الجيولوجية محلياً                . األخ�ضر 
وتحويله لدور إيجابي  , م ال�سلبي له�ا  والمتم�ثل بت�شتيت الم�ياه على مستوى اإلقليم ككل               ال�دور اإلقليم�ي الع�ا     

عل�ى غرار قض سيدي ارحومة المنشأ قي سهل المرج وآبار    , ي�ساعد محل�يًا ف�ي جم�ع أكب�ر ق�در م�ن الم�ياه               
في كثير إن جمع المياه عند أسفل المنحدرات , السماء والمواجن الموزعة في مختلف مناطق الجبل األخضر

م�ن أح�باس كثي�ر م�ن أح�واض األودي�ة ي�ساهم ف�ي توفير المياه وإتاحتها فيما يخدم التنمية المستدامة لموارد             
.الجبل األخضر  

 
:تساؤالت الدراسة  

 ما مدى الدور اإليجابي والسلبي لطبوغرافيا الجبل األخضر على الوضع المائي في حوض الجبل؟ -1
ن�ية الجيولوج�ية في تبديد مياه الجريان السطحي الذي ينشأ في      م�ا م�دى ال�دور ال�سلبي ال�ذي تلع�به الب             -2

 الجبل؟
م�ا ه�و م�دى ت�ضافر عمل�ي الهي�ئة الطبوغ�رافية والبن�ية الجيولوج�ية ف�ي التأثي�ر على الوضع المائي                         -3

 العام؟
 كيف يمكن التغلب على مشاكل تبدد مياه الجبل حتى يتم تسخير المياه في خدمة التنمية المستدامة؟    -4

 
: البحثمنهج  

 عام أنجز 16      إن ه�ذا ال�بحث يع�د ج�زء م�ن ن�تاج دراس�ة وعمل مضني ومتابعة ميدانية استمرت نحو           
ال�باحث خالله�ا مئات الجوالت الميدانية التي تمت في مختلف أيام وأشهر وفصول السنة وفي أغلب مناطق             

ضيع البحثية التي استخدم الباحث الزم ذل�ك دراس�ة وم�تابعة مكتبية تناولت الكثير من الموا           ,الج�بل األخ�ضر   
باستخدام , والرياضي التحليلي واإلحصائي والبياني والهندسي, والوصفي, إلنجازها المنهج العلمي التطبيقي

إن عدم وجود محطات قياس هيدرومترية على األودية صاعب , الخرائط المتوفرة واألدوات الالزمة للقياس
 األودية تحت الطرق في ممرات عبارات ذات أشكال فتحات   م�ن م�شقة ال�بحث ف�ي كيف�ية ح�ساب ت�صاريف             

والمتباعدة قي المكان حتى تطلب في أحيان كثيرة مشاركة الكثير          , منها المركبة والبسيطة  , هندس�ية متنوعة  
م�ن طل�بة ق�سم الجغ�رافيا في المساعدة في إنجاز رفع القياسات الالزمة لحساب تصاريف األودية في أجواء       

, وعلى مسافات متباعدة جدًا سهلت السيارات من اختصارها    , ردة وف�ي بيئة طبيعية معقدة     مط�رية ش�توية ب�ا     
, كم�ا ت�م توث�يق الكثي�ر م��ن الج�ريانات ألودي�ة كثي�رة ف�ي مخ��تلف أودي�ة وم�ناطق الج�بل ال�شمالية والجنوب��ية            

زًء منها وتوث�يق كيف�ية رف�ع القياس�ات ب�صور الكم�رات ال�رقمية وكم�رات الفدي�و والت�ي يحوي هذا البحث ج              
كذلك تمت متابعة الرصد الجوي والحصول على بيانات التبخر واألمطار من محطتي شحات , إلثبات الواقع

والبل�نج خ�الل فترة العاصفة المطرية التي يتناول هذا البحث دراستها وتحليلها وحسابات مركبات موازنتها                  
.المائية  

 
:أسلوب الدراسة  

,  خ�ريطة وش�كلين موق�ع ح�وض إقل�يم الج�بل األخضر وطبوغرافيته            يح�وي ه�ذا ال�بحث تق�ديم ي�بن ف�ي       
, والوضع الهيبسومتري  لحوضي الجبل الداخلي والخارجي والحوض اإلجمالي للجبل وخصوصية كل منها

كم��ا يت��ناول ت��صنيف ألنم��اط األودي��ة بح��سب أش��كالها وم��ساحاتها وأس��مائها المحل��ية ف��ي ك��ل م��ن الحوض��ين  
كذلك دعم هذا .  البي�ئات المح�يطة بالج�بل كالبلط  والسبخات الشاطئية والبحر   وت�نوعها وت�نوع م�صباتها ف�ي       

ل��بحث ب��شكلين لمقطع��ين طبوغ��رافيين لعرف��ي الحافت��ين األول��ى والثان��ية م��ن الج��بل يظه��ران أنم��اط المقاط��ع  
العرض�ية الخانق�ية الممي�زة لمجم�وعة م�ن أودي�ة ال�سفح ال�شمالي للج�بل بين شحات والبيضاء مرفقة بأسماء                     

كما تم تحديد شكل حوض ومساحة األربع روافد . رواف�دها وأس�ماء أص�ولها الت�ي تفضي للمصب في البحر           
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, العل�يا من وادي الجديدي بخريطة طبوغرافية خاصة بالمساحة المدروسة لحساب مركبات الموازنة المائية         
ومن ثم , تل�ك المساحة وجدول�ة الب�يانات الخاص�ة بالعاص�فة المط�رية المدروس�ة والج�ريان ال�ناتج ع�نها م�ن                   

ثم  إن كل ما هو وارد في هذه الدراسة  . ح�ساب م�ركبات الموازنة المائية لتلك العاصفة في أعالي الوسيطة          
إال بعض األشكال المقتبسة من دراسات بحاث , من أشكال وأرقام وبيانات من عمل الباحث وعلى مسؤوليته
ثم إن الصور المرفقة الموثقة للجريان  .  الدراسة آخ�رين ح�يث ت�م الت�نويه إل�ى ذل�ك ك�ل في موضعه من هذه                 

وثقت بكمرة فيديو خالد الصغير أحد طالب قسم الجغرافيا والتي عولجت على الكومبيوتر وتم اختياراها من 
.   قبل الباحث  

 
:تقديم  

بل       لقد تناول الباحث في دراسة سابقة الحوض المائي للجبل األخضر تحمل عنوان الحوض المائي للج        
تلك الدراسة تناولت الموقع الجغرافي لحوض الجبل األخضر , )دراس�ة طبوغ�رافية هيب�سومترية    (األخ�ضر   

الممتد ما بين خليج سرت في الغرب وخليج البمبة في الشرق على هيئة شبه جزيرة تحدها الصحراء الكبرى 
 فلك�يًا بين خطي  وينح�صر الح�وض  , م�ن الج�نوب والبح�ر األب�يض المتوس�ط م�ن ال�شرق وال�شمال والغ�رب               

الطول    006519 ′′′Ο 009023 و  ′′′Ο ودائرتي العرض ,      شرقًا 000331 ′′′Ο 835532 و  ′′′Ο شكل ,   شماًال 
وق��سمت حوض��ه بح��سب ال��صرف المائ��ي  , كم��ا ت��ناولت تل��ك الدراس��ة البن��ية الدرج��ية للج��بل األخ��ضر   ). أ(

من المساحة  % 60 أي ما يعادل 2 كم22562.5الحوض الداخلي ومساحته تبلع    : ئي�سيين هم�ا   لحوض�ين ر  
ه�ذا الحوض تنصرف مياهه في القارة وتحديدَا في البلط الواقعة  جنوب الجبل          , الكل�ية لح�وض الج�بل كك�ل       

%  40 أي ما يعادل     2كم15062.5والحوض الخارجي البالغة مساحته     , , عل�ى أط�راف الصحراء الكبرى     
وهذا الحوض تنصرف مياهه في البحر المتوسط على األطراف , من المساحة الكلية لحوض الجبل األخضر

ف��ي ح��ين ت��بلغ م��ساحة الج��بل  ). ج, ب (ش��كلين , أو ال��شواطئ ال��شرقية وال��شمالية والغ��ربية لح��وض الج��بل 
.2 كم23000األخضر لوحده ككتلة جبلية دون السهول المحيطة به حوالي   
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الوضع الطبوغرافي والفلكي للجبل األخضر وحوضه المائي مبين عليه خط تقسيم المياه وحوضيه ): أ(شكل 
.الداخلي والخارجي  
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يبين كيفية توزيع المساحة مع االرتفاع في حوضي الصرف الداخلي والخارجي لحوض الجبل ): ب(شكل 
.ر المائياألخض  
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مع االرتفاع في حوضي الصرف الداخلي والخارجي لحوض (%) يبين كيفية توزيع المساحة ): ج(شكل

من  (%) 40يشكل ) -(والحوض الخارجي  % 60الجبل األخضر المائي حيث يشكل الحوض الداخلي 
.مجمل حوض الجبل اعتبارًا من خط تقسيم المياه  

ير  الطبوغرافيا والبنية الجيولوجية على الوضع المائيتأث  
 في حوض الجبل األخضر

 
      إن الوض�ع الطبوغراف�ي ف�ي الج�بل األخ�ضر ي�تحكم ف�ي توزي�ع أمط�اره المتوس�طية الت�ي يستقبلها في                           

على البحر النصف الشتوي البارد نسبيًا من السنة؛ فبنتيجة تعرض السفوح الشمالية والغربية المطلة بغالبيتها 
والت��ي ته��ب م��ن ج��راء ع��بور األعاص��ير أي   , مباش��رة لل��رياح الغ��ربية وال��شمالية الغ��ربية ال��شتوية ال��رطبة  

مما ينتج عنه , تنجبر تلك الرياح على الصعود القسري لألعلى, المنخفضات الجوية للبحر األبيض المتوسط
مما ينتج عنه , تكاثف الرطوبة التي يحملهاومن ثم تبريد ذاتي له يؤدي لزيادة تخصيب الغيوم و, تمدد للهواء

ل�ذلك ن�صطلح ت�سميتها    , هط�والت مط�رية عن�يفة لك�ونها إع�صارية م�ن جه�ة وتضاري�سية م�ن جه�ة أخ�رى           
ه��ذه األمط��ار يترك��ز هط��ولها عل��ى ال��سفوح الغ��ربية   , باألمط��ار اإلع��صارية التضاري��سية للج��بل األخ��ضر  
ومن ثم فإن تضاريس الجبل . ألخرى تقع في ظل المطر   وال�شمالية م�ن الج�بل مما يجعل بقية سفوح الجبل ا           

المتم�ثلة ب�سفوحه ال�شمالية والغ�ربية تجب�ر ال�رياح اإلع�صارية الت�ي تغذي السواحل الغربية من الجبل بنحو                 
سنة على أن تزيد من تفريغ المزيد من حمولتها من الرطوبة لتحصل على ضعف الكمية         / م�م  300 و   250

بح�يث تستقبل شحات والبيضاء ومسه الواقعة على  , سقط عل�ى ال�سوحل الغ�ربية     تق�ريبَا م�ن األمط�ار الت�ي ت�         
).1(شكل , سنه/ مم570  و 550الدرجة الثانية ما بين   
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ف�ي الج�بل األخ�ضر ب�نظام ت�صريف الم��ياه      , بم�شاركتها م�ع الوض�ع البن�يوي    ,     ك�ذلك ت�تحكم الطبوغ�رافيا   

,  نم�وذج الت��صريف ال�شعاعي وف��ق الجه�ات األربع��ة   ال�ذي يأخ��ذ بمجمل�ه  ) ال�شبكة الهيدروغ��رافية (ال�سطحية  
والطبوغرافيا هي التي تقسم حوض الجبل األخضر السطحي لحوضين رئيسيين هما الحوض الخارجي الذي 

والحوض الداخلي الذي تنصرف مياه أوديته جنوبًا في إقليم البلط المجاور       , تن�صرف م�ياه أودي�ته في البحر       
6, 5, 4, 3, 2(أشكال  ,  م فوق منسوب البحر    150 و   100تراوح بين   لل�صحراء الكب�رى عند إرتفاعات ت      

وال�بلطة نف�سها تع�د بحيرة مائية مؤقتة تحتل أرض      , ح�يث تم�ثل ال�بلطة ال�واحدة م�صب ألكث�ر م�ن وادي              , )
 كم2.5من (, منبسطة محاطة بتالل من نواحيها الجنوبية تؤدي لتجميع مياه الجريان على مساحاتها المتسعة

أرضية البلطة تتكون من ,  )2009عوض عبد الواحد , ف�ي بلطة الزلق   2 ك�م 45 ب�شادة وحت�ى    ف�ي بلط�ة     2
هذه المواد , التي تساعد على منع رشح المياه من أرضية البلطة,  من السلت والطين, المواد الناعمة الكتيمة

وبناًء , م1لمياه ال يتجاوز عمق المياه في البلطات بحال ملئها با, ال�ناعمة تت�رقد بع�د تبخ�ر الم�ياه م�ن البلطة            
مما يمنع ,  من المياه التي يستحكم التبخر بها3 م1000000 من مساحتها يستوعب 2 كم1على ذلك فإن كل 

.من استمرار وجود المياه بها ألكثر من أربعة أشهر  
 

, ت الصدعيةالمنطبعة بغالبيتها على البنيا,     إن شبكة الصرف الهيدروغرافية الشعاعية في الجبل األخضر
تجعل حوضيه الداخلي والخارجي ينقسمان إلى أحواض فرعية , إلى حد ما صورتها) 2(والتي يظهر الشكل 

وهي أحواض بغالبيتها مستقلة ومنفصلة عن بعضها البعض أي         , كثي�رة العدد ومختلفة المساحات واألطوال     
ض الداخلي التي تعطي عند توحدها إال ف�ي حاالت نادرة لبعض أودية الحو , ال ت�تحد أودي�تها ف�ي م�صارفها       

مما يجعل هذه األحواض الفرعية بكثرة عددها تساهم بشكل      ,  ف�ي الم�صب تجمع�ات مائ�ية تتم�ثل ف�ي ال�بلط             
2 كم37625فعال في توزيع وتبديد مياه الجبل في النواحي الجغرافية األربعة على مساحة تقدر بنحو  مما , 

م�ًا ب�أن الجبل الينتج مياهًا سطحية وافرة ألن أغلبها يضيع في البحر على أطراف الجبل      يعط�ي إنط�باعًا عا    
.الشرقية والشمالية والغربية من الحوض الخارجي  
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.كيفية تكوين األمطار اإلعصارية التضاريسية على الجبل األخضر): 1(شكل   

 

 
.1995عن الزوام , في حوض الجبل األخضر) الشعاعي(نظام تصريف المياه السطحية ): 2(ل شك  
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:شبكة التصريف السطحي واألحواض الفرعية لحوض الصرف الداخلي: أوًال  
وغالبية هذه ,        إن االتج�اه الع�ام لألودي�ة وألحواض�ها الخاص�ة به�ا تأخ�ذ األش�كال الطولية بغالبيتها                 

,  كم70وتمتاز بأطوالها  التي تزيد عمومًا عن , عية تتجه جنوبًا لتلقي بمياهها في نطاق البلطاألحواض الفر
:ويمكن تصنيف األودية في الحوض الداخلي من الجبل األخضر كالتالي  

 
  -أ

أودية أحواض فرعية تتجه في أحباسها العليا شرقًا بفعل تأثير البنية للحافات العليا ثم تعكف جنوبًا كوادي     
 ).3(شكل , رملةال

  -ب
ك��وادي , أودي��ة أح��واض ف��رعية ت��تجه ف��ي أحباس��ها العل��وية غ��ربًا وع��ند اجت��يازها للحاف��ات تعك��ف ج��نوباً   

وه�و بح�سب ش�كله يجم��ع    , ال�ذي يع�د أكب��ر األح�واض الف�رعية ف�ي الج�بل األخ��ضر      , )4(ش�كل  , س�مالوس 
 ).  أ و ب( نمطي 

  -ت
 حمولتها المائية في البلط بعد أن تجتاز المروحة  أودية أحواض تتجه جنوبًا  بحسب البنية الصدعية لتفرغ        

, وأمثالها وادي بلعطر, وه�ذه األودي�ة له�ا الغالب�ية ف�ي هذه الوجهة من الجبل        , اإلرس�ابية لم�نطقة ال�سروال     
 ).5(شكل , ووادي المعقور, قردان , الكود,الشبوليه, عدوان, الخروبه, الحمامة, تناملو, الثعبان, القرنة

  -ث
 .تجه جنوب غرب مثل وادي البابأودية أحواض ت

      إن ه�ذه األودية قادرة على تجميع كميات البأس بها من المياه في منطقة البلط أي في بلطاتها الخاصة                
ح��يث ي��توزع ج��ريان ال��وادي عل��ى  , لك��ن تعترض��ها م��شكلة ت��شتت كبي��ر لم��ياهها ف��ي م��نطقة ال��سروال  , به��ا

كما أنها تتوزع في العـقاير قبل بلوغها ,  الجداول الصغيرةالمروحة اإلرسابية هنا إلى عشرات بل مئات من
التي تبدد كميات كبيرة من     , ال�بلط ف�ي م�ئات وآالف م�ن المج�اري ال�صغيرة الت�ي ت�سمى محل�يَا بالم�صارين                    

ولتفادي عملية , وال ي�صل إل�ى ال�بلط إال الم�ياه ال�زائدة عن هاتين المركبتين       , م�ياهها ماب�ين الرش�ح والتبخ�ر       
اليوم من سطح المياه الحر المنتشرة في البلطات / ملم3.43 البلط عن طريق التبخر العالي بمعدل ضياع مياه

مقاطعها العرضية على , ضخمة) خنادق(استخدمت تقنيات القضوض الطويلة على هيئة أقنية , القليلة العمق
, ين في بلطة بو رقيص   واثن, وواحد في بلطة بشاده   , منج�ز م�نها اثن�ين في بلطة الرملة        , هي�ئة ش�به منح�رف     

)  م6والعمق ,  م6 م ومن األسفل 30والعرض من األعلى ,  م1000طول القض (, وثالثة في بلطة الزلق
 من مياه البلطات في كل قض ألطول وقت ممكن والتي تخدم الثروة الحيوانية      3 م 120000لحف�ظ  حوال�ي      

ه الوادي في منطقة السروال في مجرى واحد وقد يكون من المفيد توحيد جريان ميا    , ع�ادًة لفت�رة ع�ام كام�ل       
ك�م في عشرات بل مئات  10ي�ؤدي بم�ياه ال�وادي مباش�رًة إل�ى ال�بلطة ك�ي ال تت�بدد الم�ياه عل�ى ط�ول يناه�ز                 

).6(شكل , وآالف المجاري الصغيرة  
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.2009 عن عوض عبد الواحد ,2 كم1088.8المساحة ,  كم85الطول , حوض وادي الرملة): 3(شكل   
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المساحة ,  كم101.26الطول , حوض وادي سمالوس يعد أكبر أحواض أودية الجبل األخضر):4(شكل 

.2009عن عوض عبد الواحد , 2 كم1549.23  
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2 كم608كم، المساحه72 من الجبل األخضر، الطول حوض وادي تناملو على السفح الجنوبي): 5(شكل

.2007عن الحنفي والتواتي ,  
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يبين بعض البلطات في الجهة الجنوبية من حوض الصرف الداخلي من الجبل األخضر وكيفية تغذيتها ): 6(شكل 

, ه في منطقة السروالمن األودية الرئيسية واألودية المتفرعة منها والتي تبدد الميا Ministero delle colonie 
1920. 
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     يف�يد المواط�نون أنه عندما تكون مياه األودية غزيرة فإن مياه البلط تتصل ببعضها لتكون مسطحًا مائيًا          
 بح�سب إف�ادة األخ ن�وح الجال�ي من سكان     1992واح�دًا وذل�ك ح�صل ف�ي بع�ض س�نوات ال�ستين وف�ي ع�ام           

وذلك يعني بأن حوض الجبل يتحول , ه المياه نحو التميمي وتنصرف في البحرحيث تتج , جردس الجراري 
إن تفرع . وق�د الت�صل م�ياه األودي�ة لل�بلط في سنوات أخرى         , بكامل�ه ف�ي م�ثل ه�ذه الحال�ة لح�وض خارج�ي             

ال��وادي الرئي��سي ف��ي ال��سروال لمج��اري عدي��دة ي��ضعف طاق��ة الج��ريان لح��دودها الدن��يا مم��ا يهي��ئ الفرص��ة   
وال ي��سمح إال للم��واد الخف��يفة والمعلق��ات الغ��روية الطين��ية ال��ناعمة  , لم��واد المج��روفة والثق��يلةلترس��يب ك��ل ا

طويلة , والمواد المنحلة بالوصول إلى البلط مما يجعل أرضيتها كتيمة وقادرة على جمع وحفظ المياه لفترات
. أشهر4قد تتجاوز ,  نسبيًا  

 
:ة لحوض الصرف الخارجيشبكة التصريف السطحي واألحواض الفرعي: ثانيًا  

بحيث يكون لكل واد حوضه ,      إن هذا الحوض يتميز بوجود شبكة تصريف من أودية رئيسية مستقلة 
أو في بحيرات , ومصرفه المنفرد في البحر, الم�ستقل والمح�دد بخ�ط تق�سيم م�ياهه ع�ن األحواض المجاورة            

رعية متنوعة جدًا في أطوالها ومساحاتها       إن ه�ذه األحواض الف    . وس�بخات ش�اطئية غي�ر م�ستفاد م�ن م�ياهها           
:واتجاهاتها وأشكالها  

 
 فف�ي الجه�ة ال�شرقية م�ن الح�وض ت�وجد أودي�ة ت�تجه ش�رقًا ت�صب ف�ي خل�يج البمبة وتأخذ أحواضها                    -1 

).7(شكل , أشكال طولية مثل وادي المعلق ووادي التميمي ووادي أم الرزم  
 
ئي��سي يمك��ن تميي��ز ث��الث مجم��وعات م��ن األودي��ة     ف��ي الجه��ة ال��شمالية م��ن الح��وض الخارج��ي الر   -2 

:واألحواض الخاصة بها  
 

أودي -أ
ة تتجه شرقًا في أحباسها العليا إذ تفرض عليها بنية الحافات هذا الوضع ثم تعكف شماًال عند اختراقها للحافة 

 وادي الناقة ومساحاتها وحوض, )8(شكل , )2 كم570.6(األولى لتصب في البحر مثل حوض وادي درنة 
 .باإلضافة لوادي الخليج ووادي الهمسة الواقعان في المنطقة الشرقية من درنة, تكون كبيرة نسبيًا

 
أودي -ب

وأكبرها حوض وادي الكوف ويدعى عند , ة ت�تجه غ�ربًا في أحباسها العليا ثم تعكف شماًال لتصب في البحر         
ومن , وأصغرها حوض وادي المهبول   , )9(شكل  , )1992هيدروجيو  , 2 ك�م  988(, الم�صب ج�رجار أم�ه     

 .أمثالها حوض وادي بو جراح
 

أودي -ت
 2من (وأطوال هذه األحواض صغيرة عادًة , ة ت�تجه ش�ماًال تح�ت تأثي�ر البن�يات ال�صدعية لت�صب في البحر             

ض طول��ية قل��يلة الع��رض وه��ي كثي��رة ج��دًا وغالبي��تها أح��وا ,  ك��م35إذ ال ت��تجاوز إال ن��ادرًا )  ك��م14وحت��ى 
بحيث , ونادرًا ما نجد منها أحواضًا متسعة في أعاليها لكنها ضيقة جدًا كلها بالقرب من مصباتها            , والم�ساحة 

 ك�م ب�ين كل   1.6ي�بدو للمتت�بع لل�ساحل أن الم�سافة الوس�طى ماب�ين م�صبات أودي�ة ه�ذه األح�واض ال ت�تعدى                     
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, الن��صورية, ق��رطابلس, ها ح��وض وادي األث��رونوم��ن أم��ثال. م��صبين عل��ى ط��ول ال��ساحل ال��شمالي للج��بل  
, ال��ضبع, )الجدي��دي(, أم ك��راع, الممل��وح, الشمي��سي, ع��ربية, ط��يارة, ب��وثن, الم��شهور, القع��ادي, الح��ولة

واللولب وهو  , بلعارض, بوزنقوق, نق�رة س�عيد   , الطي�ر , س�يف , غاف�ر روح�ه   , المن�شي , البي�ضاء , العطيوان�ي 
 1.772(, الشعبة, الملال, زوانة, حبون, الملكة, )8(شكل  , )1992هيدروجيو  , 2 كم 575(أكب�رها مساحة    

إضافة ألودية صغيرة تنحصر , وغيرها كثير ال يستوعبه هذا اإلمالء, الحمامة والساليب, المخشخش, ) 2كم
ة ألودية أطول قليًال باإلضاف, أحواضها على واجهة الحافة األولى تأخذ محليًا اسم حلق وهي كثيرة جدًا أيضًا

, م�ن الحل�وق ت�بدأ أحواض�ها م�ن س�طح الحاف�ة األول�ى تأخ�ذ هي األخرى اسم الرقبة محليًا وهي كثيرة أيضاً                         
 ).11 و 10(شكلين 

 

 
وفق بالنيمتر دجيتال , 2 كم723المساحة ,  كم 105.2الطول , حوض وادي المعلق): 7(شكل  Placom  .  
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ف����ي  -3
 :الجهة الغربية من الحوض الخارجي يمكن تصنيف األودية على النحو التالي

 
  -أ

ووادي , أودي�ة ت�تجه غ�ربًا أو ش�مال غ�رب لت�صب ف�ي س�بخات ش�اطئية في سهل بنغازي مثل وادي الجزير             
 ).12(شكل , مريغان ووادي برسيس ووادي زازا

 
أودي -ب

حوضه ثاني أكبر األحواض الفرعية في الجبل ة ت�تجه غ�ربًا لت�صب ف�ي البح�ر مثل وادي القطارة الذي يعد                
 ).13(شكل , 2 كم1350إذ تبلغ مساحته بحسب جوده والزوام , األخضر

 
أودي -ت

, العويالت, البوي�رات , ف�ي س�هل ب�نغازي م�ثل وادي زاد    , ع�ن ط�ريق الرش�ح   , ة ت�تجه غ�ربًا وت�ضيع م�ياهها       
صغيرة ) حلوق و رقاب(باإلضافة ألودية أخرى , يع�ي ووادي الفيا     الدل, الدرجات�ي , الف�ج , الجوب�يا , األوع�ار 
 .وكثيرة

 
 

 

 
2 كم570.6المساحة ,  كم83الطول : حوض وادي درنة): 8(شكل  . 
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, والمملوح, والمهبول, 2 كم988مساحة  كم وال56الطول , شكل يضم حوض وادي الكوف): 9(شكل 

.1992عن هيدروجيو , واللولب, وبلعارض  

 
 كم 2.8125طوله :  الحلق-أ: شكل لثالث أحواض ألودية  صغيرة تتمتع باسماء محليه هي): 10(شكل 

 8.750وطوله ): الحولة ( وادي-ج, 2 كم3.32 كم ومساحته 6.25طوله :  الرقبة-ب, 2 كم1.285ومساحته 
  .2 كم9.215ومساحته 
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, 2 كم15.957 كم ومساحته 14.6875وطوله : الشميسي طولي الشكل: حوضين طوليين ألودية): 11(شكل 

.2 كم37.6133 كم ومساحته 12.5طوله : والنصورية طولي متسع من األعلى  
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وتكون , المتكونة من سبختي بو جرار والكوزفي سهل بنغازي): 2 كم637(حوض سبخة دريانه ): 12(شكل 

مساحته , وادي برسيس ووادي زازا وهو األهم في حوض السبخة, وادي الجزير, مصب وادي مريغان
.2012عن الحنفي  و آغا , 2 كم154.19  
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2 كم1350ومساحته , 1995 كم بحسب الزوام 52طوله : ض وادي القطارةحو): 13(شكل   بحسب جودة 

1988.  
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:مشاكل الجريان السطحي في أودية  الجبل األخضر  
أو في حال استدامة , إن الجريان السطحي في الجبل ال ينشأ إال في أعقاب العواصف المطرية عالية الشدة

ير لعدة أيام متتالية بحيث تشبع التربة من الرطوبة وتمتلئ البرك بالمياه على طول قيعان          أمط�ار بع�ض األعاص�     
, وتنقسم المياه الزائدة عن رطوبة التربة ما بين مياه راشحة ومياه جارية في هذه األودية). 16(صورة , األودية

إال إذا احتوت هذه األودية على عيون وعليه فال يوجد في الجبل أودية تتمتع بجريان دائم يبلغ المصب في البحر 
ومياه عيون هذين الواديين تظهر في أحباسهما الدنيا وهي مستثمرة      , مائ�ية طبيع�ية كوادي درنة ووادي األثرون       

ورغم وجود عيون في أعالي أودية أخرى كوادي الناقة الحاوي على عيون مائية في , كليًا في الشرب والزراعة
فجريان مياه , ووادي المهبول الحاوي على عين استوة,  الحاوي على عيون الحليبووادي قرطابلس , عين مارة 

وجفاف أودية الجبل في الفصل الجاف من السنة يعد     . ع�يون ه�ذه  األودي�ة يرش�ح في سرايرها وال يبلغ المصب             
, ي الشتاء سمة طبيعية لجبال البحر المتوسط الخاضعة لمناخه اإلقليمي المتوسطي الجاف في الصيف والرطب ف             

ل�ذلك ينح�صر الج�ريان ال�سطحي ال�دائم ف�ي ه�ذا اإلقليم المناخي في األودية التي تتمتع بينابيع غزيرة التصاريف         
علمًا بأن دراساتنا , وهذا هو حال كل األنهار المنبثقة من سالسل شرق المتوسط في لبنان وسوريا وفلسطين, فقط

, ثا/ ل14280عدل تصريفه مجمل م(, تث�بت أن الجريان السطحي في نهر بردى  Al Hanafi 1995 الخاضع , )
بينما تكون مياه الينابيع الكارستية , فقط % 10لظروف مناخية مشابهة لظروف الجبل األخضر ال تشكل  سوى 

وه�ذا ه�و ال�سبب في ديمومة    , م�ن كم�ية الج�ريان ال�دائم له�ذه األنه�ار         % 90ال�ناتجة م�ن م�ركبة الرش�ح حوال�ي           
تظهر ) ثا/ ل8000  إلى 3000من (, مع مالحظة أن غالبية الينابيع الكارستية الغزيرة, لعامجريانها على طول ا

مم�ا يستدعي القول بأن غالبية مياه الجبل  ,  م ف�وق س�طح البح�ر   800ف�ي تل�ك األح�واض عل�ى ارتفاع�ات تناه�ز          
3 م5.5انة التي تنتج ترشح نحو الخزان الجوفي لتنبثق في البحر الذي يشكل مستوى أساسها اإلقليمي كعين زي ثا /

وذل��ك  بفع��ل ال��صدوع الكثي��رة والمهم��ة ف��ي أط��والها وكثاف��تها وأعماقه��ا وتط��ور االنح��الل      , )ث��ا/ ل5500أي (
وخصوصا أن دراساتنا تبين أن غالبية أودية الجبل األخضر منطبعة     , وظواه�ر الكارس�ت ف�ي مج�االت ت�واجدها         

م�ن ال�صدوع الت�ي تبتلع الكمية الكبيرة من مياهها الجارية وإلثبات ذلك نذكر األمثلة          عل�ى تل�ك ال�شبكة ال�ضخمة         
:التالية  

 
ثا لم / ل2912 أنتجت جريان في الغريقة أسفل مدينة البيضاء  مقداره 1998 - 3 أن عاصفة شهر –1

ا بالرشح حوالي أي أن سرير الوادي ابتلع منه, ثا/ ل1387يعب�ر م�نها ف�ي وادي الك�وف ج�نوب غ�رب م�سه إال                 
, كم طولي/ثا/ ل72.62أي بمعدل ,  كم مابين نقطتي القياس21على طول  % 52.37أي ما نسبته , ثا/ ل1525

مما ,  كم21عل�ى طول  , )14(ص�ورة  , م�ن جانب�يه  ,وذل�ك م�ن دون مع�رفة ح�ساب ال�ضياع م�ن م�ا ي�رفد ال�وادي          
 إلى 28 ومن  15 إلى 1من ( صور , طوليكم /ثا/ ل100ي�ستدعي الق�ول أن الفاق�د في سرير الوادي يزيد عن          

30.(  
 

 5على بعد حوالي , ثا ال يعبر منها في بلغرة/ ل120 في الغريقة تبلغ مياه الصرف الصحي حوالي -2
.وال يصل منها شيء لعبارة وادي الكوف جنوب غرب مسه, ثا/ ل35إال حوالي , كم  

 
الجديدة عند بداية الحافة الثانية والمقدرة  ف�ي وادي الشي�صو ال�ذي تنصرف به مياه مجاري البيضاء      -3

. كم من مصطبة الوسيطة1.5ثا تختفي هذه المياه كليًا خالل عبورها / ل50بحوالي   
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ال تجري في الوادي , ثا/ ل23 ف�ي وادي المه�بول ح�يث ت�وجد ع�ين اس�توة التي تبلغ إنتاجيتها          -4

. كم حيث تختفي مياهها تمامًا بقاع الوادي1.2ألكثر من   
 

ال يصل منها للبطحة    , ثا/ ل 40  ف�ي وادي بلغدي�ر يبلغ صرف مجاري شحات الغربية حوالي              -5
.ثا تضيع هي األخرى على أبعاد قريبة/ ل2 كم إال 2على بعد حوال   

 
فإن مياه الصرف الصحي الشرقية لشحات ,  في وادي الزنادي الرافد لوادي اشغلو ثم المشهور-6

. كم2يًا في الوادي وال يصل منها شيء لعبارة الروزات على بعد حوالي ثا تضيع كل/ ل35تبلغ حوالي   
 كم من 3ثا بعد أقل من / ل30 ف�ي وادي الج�ريولة ف�ي الق�بة ت�ضيع مياه المجاري الزائدة عن          -7

.جريانها في سرير الوادي  
 

سفل ثا ال يصل منها أل/ ل25 في وادي قرطابلس عند شالل راس الهالل البالغ تصريفه حوالي -8
.الوادي شيء  

 
أن وص�ول دفقة فيضان في إحدى  ) ع�بد الج�واد ب�و بي�ضه     ( يف�يد اإلخ�وة المخت�صين ف�ي درن�ه            -9

 70 رشحت كليًا من قاع البحيرة خالل فترة  3 مليون م  1.3ال�سنوات لبحي�رة س�د بو منصور قدرت بحوالي           
.يوم فقط  

 
 من جريان أعالي وادي 2008 ف�ي ع�ام   3 مل�يون م 1 س�د المحج�ة ف�ي الفايدي�ة جم�ع حوال�ي              -10

.الرملة اختفت كليًا في بالوعات أرضية بحيرة السد خالل أقل من ثالثة أشهر  
  
بسبب الصدوع الطولية الرئيسية ,       كل ذلك يدل على أن معامل الرشح في سراير األودية كبير جدًا 

 بح��يث تن�شط أي�ضًا ظواه��ر   وك�ذلك ال�صدوع العرض��ية الت�ي ت�تقاطع معه�ا     , الت�ي تنط�بع عل�يها ه��ذه األودي�ة    
(صور , االنحالل وتتطور ظواهر الكارست على طول هذه الصدوع وعند نقاط تقاطعها مع بعضها البعض

وه�ذا ه�و ال�سبب الك�امن وراء اخ�تفاء الج�ريان الحاص�ل في حاالت كثيرة في األحباس                  , )33 و   32 و   31
وهذا القول يعد , بلغ األحباس الدنيا منهاالعليا من أحواض األودية عقب بعض العواصف المطرية دون أن ي

والحالة الوحيدة التي يبلغ فيها جريان األودية مصباتها , صحيحًا على كل األودية في حوض الجبل األخضر
.الرئيسية هو أن تكون كمية المياه الجارية في الوادي أكبر من معامل الرشح في سريره  

 
:ة في الجبل األخضركيفية التغلب على مشكلة تبدد مياه األودي  

     ع�ند تت�بع المقاط�ع الطول�ية لألودي�ة وأحواض�ها عل�ى الطب�يعة ف�ي الج�بل األخ�ضر ي�بدو بوضوح عمل                        
الجريان في تعميق مجاري األودية بشدة عند عبورها للحافات بحيث تجتازها بمقاطع عرضية خانقيه عميقة 

(شكلين ,  م100هنا عن , ب الجدارية الشكل  ذات الجوان , ليزيد تضرس المقاطع العرضية لألودية    , وض�يقة 
بي�نما ت�دخل ه�ذه األودي�ة الم�صاطب وال�سهل الساحلي بمقاطع عرضية ضحلة       ). 32(وص�ورة  ) 15 و   14
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وفي حاالت كثيرة جدًا ال يتجاوز , بحيث ال يتجاوز تضرس المقطع العرضي للوادي بضع أمتار قليلة  , جدًا
 ه��نا ب��سبب الم��راوح اإلرس��ابية لألودي��ة ع��ند أق��دام الحاف��ات  م أو ق��د يختف��ي ت��ضرس مقط��ع ال��وادي تمام��اً 1

م�ن ناح�ية ثان�ية تك�ون األودي�ة الم�تجاورة عند مداخلها للمصاطب       , وب�دايات الم�صاطب أو ال�سهل ال�ساحلي      
وهذا يشجعنا أن نقترح جمع وتوحيد عدد من مجاري هذه       .  ولل�سهل ال�ساحلي م�تقاربة المناس�يب ف�يما بينها          

رة ف�ي المك�ان والمن�سوب ع�ند أق�دام الحاف�ات وب�دايات الم�صاطب وتوج�يهها نحو المجرى                      األودي�ة الم�تجاو   
االخف��ض ك��ي ي��تم بواس��طته جم��ع أكب��ر كم��ية م��ن الم��ياه واس��تثمارها س��واء ف��ي ال��سهل ال��ساحلي أو عل��ى        

وه�و يتيح فرصة لجمع كميات كبيرة من المياه والطمي    , إن ه�ذا العم�ل غي�ر مكل�ف م�ن ناح�ية            , الم�صاطب 
م ال�ذي ي�ستفاد م�نه م�ع تق�دم ال�وقت ف�ي تكت�يم بحيرات التخزين في األودية المستثمرة بهذه الطريقة لو              ال�ناع 
من دون , )27, 26, 25, 24, 18, 17(صور , ب�دًال م�ن ضياع كميات الطمي مع المياه في البحر        , تم�ت 

ن قبلها من االنجراف إض�افًة إل�ى أن تحويل مياه هذه األودية يحمي األراضي الزراعية المجتازة م         , ج�دوى 
. ومن تشتت التربة وموادها العضوية التي تشكل خصوبتها مع مياه هذه األودية المتعددة  

     إن فك�رة إن�شاء س�دود كبيرة على األودية في الجبل األخضر قد ال تالقي إقباًال من قبل اإلخوة العاملين           
, في جمع المياه للري كسدود وادي درنة مثالً  ف�ي ه�ذا المجال بعد تجارب بنائها على بعض األودية وفشلها             

وفي حال نجاحها تعمم , ل�ذلك نقت�رح ب�ناء س�دود ص�غيرة تج�ريبية لجم�ع م�ياه بع�ض األودية كمشروع رائد               
.التجربة على مناطق أخرى  
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عليه المقاطع العرضية مقطع طبوغرافي طولي لعرف الحافة الثانية من الجبل األخضر تظهر ): 14(شكل 

.لألودية الخانقية الصدعية المنطبعة في منطقة شحات  
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مقطع طبوغرافي طولي لعرف الحافة األولى للجبل األخضر في المنطقة الغربية من سوسة ): 15(شكل 
.تبدو عليه المقاطع العرضية لألودية الخانقية الصدعية المنطبعة  
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:سة حالة للعواصف المطرية والجريان الناشئ عنهادرا   

        
 له�ذا الغ�رض تت�ناول ه�ذه الدراس�ة م�نطقة م�ن الم�صطبة األول�ى أي أس�فل الحافة الثانية من الوسيطة في شمال                    

هذه األودية األربعة تشكل  , ووادي الب�رد  , وادي رال�س  , وادي قّن�يط  ,  أودي�ة ه�ي وادي زي�دان       4البي�ضاء تح�وي     
بح��يث ي��بلغ مجم��وع م��ساحة  , ل��روافد العل��وية ل��وادي الجدي��دي الم��سمى ف��ي الحمام��ة وادي أم ك��راع  بع��ض م��ن ا

2  كم20.975أحواضها العلوية التي تبدأ من المنطقة الحضرية لمدينة البيضاء  التي تساهم في تكرار الجريان , 
والتي ال , بة األولى في األسفل عقب أكثر العواصف المطرية     بهذه األودية عند أقدام الحافة الثانية وبداية المصط       

بحيث , تصل مياهها في حاالت كثيرة إلى األحباس السفلى لهذه األودية وال إلى وادي الجديدي الذي يجمع مياهها
 م 475.8ما بين ( المنصورة -تقارب مناسيب عبارات هذه األودية على طريق الوسيطة) 16(يبدو على الشكل    

باإلضافة لتحويل مياه , والت�ي يمك�ن تح�ويل م�ياهها كله�ا نح�و وادي البرد ذو المنسوب األخفض           , ) م 437.5 و  
.األودية المجاورة لهذا األخير من الجهة الغربية  

   
        وإلعطاء فكرة عن اإلمكانية المائية لهذه المساحة تناولت قياساتنا مركبات الموازنة المائية عن طريق  

أخذت على ,  ق�ياس 15 المن�صورة م�ن خ�الل    -ف ه�ذه األودي�ة ف�ي نق�اط ع�بورها لط�ريق الوس�يطة       ق�ياس ت�صري   
 1998 /  3 – 29 وحتى الخميس 15م�رحلتين أو فترتين من العاصفة المطرية الممتدة من يوم األحد الموافق     

لة األولى من العاصفة نتائج المرح) 1(إذ يبين الجدول , )17(شكل , والمسجلة أمطارها في محطة البلنج القريبة
:الممتدة على خمسة أيام  

 
 

 اليوم
األمطار 

)مم(  
 التبخر

)مم (  
 
 

 متوسط
  تصريف 

  أودية4
)ثا/ل (  

متوسط حجم 
 التصريف 

)يوم/3م(  

 حجم األمطار
  الهاطلة

م ( 3 ( 

 حجم المياه
 المتبخره 

)3م(  

 حجم المياه
  الجارية

)يوم/ 3م (  

 الرشح إلى
لخزان  ا

 الجوفي
)3م (  

15 -3/ 1998 35812.8( 033600 567000 ؟ ؟ 1.6 27 
( 

--- 

16-3 35812.8( 006300 810600 ؟ ؟ 0.3 38.6 
( 

-- 

17-3  16.0 1.0 328.7 28399.7 336000 021000 28399.7 -- 
18-3  13.2 1.3 874.265 75536.5 277200 0.27300 75536.5 -- 

19-3/ 1998  0.5 )2()1(  40.6 3507.8 010500 0.42000 3507.8 -- 
)414.5( 6.2 95.3 المجموع  35812.8 2001300 130200 179069.6 1692030.4 

(%)النسبة   100 6.5 --- --- 100 6.5 8.9 84.6 
 

 كم21 والمقربة مساحته إلى    2 كم 20.975يبلغ  (, يبين مركبات الموازنة المائية لمساحة حوض     ): 1(جدول
, ووادي البرد, رالس, قنيط, ألربع أودية في أعالي الوسيطة هي وادي زيدان, )ات الجدول تمت وفقها بيان2

 13م�ن خالل  ) 1998/ 03 /19 و 18 و   17(يم�ثل متوس�ط الت�صريف ل�ثالثة أي�ام فق�ط             ) 414.5(ال�رقم   

                                                           
 . قيمة مقدرة من قبل الباحث لتعذر الحصول عليها من محطة األرصاد- 1
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, والتبخر اليومي مأخوذ من محطة شحات   . 16 و   15وعل�ى أساس�ه ح�سب حجم الجريان في يومي           , ق�ياس 
.ثا/ ل874 حوالي 18ان لم يبلغ المصب في هذه الفترة األولى من العاصفة رغم أنه بلغ في يوم الجري  

 
 

 
الحوض المائي ألربع أودية تنحدر من سطح المصطبة الثانية من شمال مدينة البيضاء والحافة ):  16(شكل 

 - على طريق الوسيطة1998 – 3ها المائية لعاصفة شهر والمقاسة موازنت, الثانية وترفد وادي الجديدي
.وردامة  



Libyan Agriculture Research Center Journal international 3(S), 1189-1234, 2012 
 

1219 
 

 
 
 

 
, وفق رصد محطة البلنج , 29.03.1998 إلى 10.03.1998األمطار التراكمية من تاريخ ): 17(شكل

ودية مدروسة في يظهر عليه عاصفة الفترة األولى وعاصفة الفترة الثانية اللتان أحدثتا جريان في أربعة أ
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) س(على محور , وترفد كلها وادي الجديدي, وأسافل الحافة الثانية من الجبل األخضر, أعالي الوسيطة
).ملم(األمطار ) ص(، وعلى محور )3(موقعة أيام الشهر   

 
 

:نتائج الموازنة المائية للجريان الحادث في الفترة األولى من العاصفة  
 في الوسيطة 3 م179069.6احث لهذه األودية والمقدر بحوالي   إن حج�م الجريان المحسوب من الب      

بل إن كل هذه الكمية رشحت في أسفل المساحة المدروسة قي , )2 و  1(جدولين  , ل�م ي�بلغ م�نه البح�ر شيء        
وما نسبة الرشح , قيعان األودية قبل أن تصل للبحر لتوزيعها زمنيًا على خمسة أيام ومكانيًا على أربع أودية

ف�ي الم�ساحة المدروس�ة  في هذه المرحلة من العاصفة إال دليل على      ) 1(ج�دول   ,  % 84.6ال�بالغة   العال�ية   
.ذلك  

 
)2 كم21(زيدان   + قنيط + رالس + البرد , حوض األربع روافد العليا وادي الجديدي  

)2 كم68(  
 صرف المصب الرشح جريان سطحي التبخر الهطول المركية

)3م(الحجم   صفر 1692030.4 179069.6 130200 2001300 
)ملم(االرتفاع   صفر 80.6 8.5 6.2 95.3 
(%)النسبة   صفر 84.6 8.9 6.5 100 

 نتيجة موازنة الفترة األولى من العاصفة حيث لم يبلغ الجريان المصب في البحر
معامل جريان 

 باألعلى 
معامل رشح 

 باألسفل 
معامل جريان 

 المصب
معامل الجريان الناشئ باألعلى تبتلعه قيعان األودية 

ى معامل رشح بأكمله باألسفل إذا لم تتغلب الغزارة عل
. كم20قاع الوادي على مسافة حوالي   100%  100%  صفر 

حجم الجريان 
 السطحي

حجم الرشح في 
 األسفل

معامل رشح 
قيعان األودية 

 في األسفل

معامل الرشح في قيعان األودية في أسفل الحوض 
في , اليوم/3 م35813.92العلوي لألربع روافد يبلغ 

.حال لم يبلغ الجريان المصب  
179069.6 

  أيام3/5م
179069.6 

  أيام3/5م
م 35813.92

اليوم/3  
 

مركبات الموازنة المائية لألربع روافد العليا لوادي الجديدي خالل الفترة األولى من العاصفة ): 2(جدول 
 1.7 أيام أي بمعدل 5ثا على مدى / ل414.5جريان بمعدل نتج عنها , أيام5/ ملم95.3التي بلغت أمطارها 

.18.03.1998ثا في يوم / ل874رغم أن تصرف األربع أودية بلغ , لم يبلغ منها المصب شيء, اليوم/ملم  
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:نتائج الموازنة المائية للجريان الحادث في الفترة الثانية من العاصفة  
 وتمت عليها قياسات 1998 - 3 - 29س�تمرت حت�ى   ف�ي الم�رحلة الثان�ية م�ن ذات العاص�فة الت�ي ا       

, ثا في المساء/ ل930 بل�غ مجموع تصريف هذه األربعة أودية  1998 - 3 -27الج�ريان ي�وم الجمع�ة ف�ي        
أي بع���د , )5 و 4 و 3(ج���داول ,  )23 إل���ى 19م���ن (ص���ور , 18:00 و ال���ساعة 17:30ماب���ين ال���ساعة 

إذ لم يتمكن الباحث حينها من قياسه في هذا , عاشرة صباحًااضمحالل الجريان الذي بلغ ذروته في الساعة ال
وبذلك يكون حجم الجريان الذي . ب�سبب تت�بع جريان مجموعة أودية على الساحل  ) أي ف�ي ال�صباح   (ال�وقت   

علمًا ,  حتى استطاع أن يتغلب على الرشح ويصل إلى البحر3 م80000ح�دث يوم الجمعة لوحده يزيد عن   
.أعالي هذه األودية يومي األربعاء والخميس دون بلوغه البحربأن الجريان استمر في   

 الرافد
 

 شكل الموقع
  العبارة

المنسوب 
)م(  

 يوم
  الجمعة

 ساعة
  القياس

التصريف 
)ثا/ل(  

وادي 
 البرد

 طريق 
  الحمامة-الوسيطة 

 فتحتين مربعتين 
م 1 × م1   

437.5 27.03.1998 17:30 147.8 

وادي 
لسرا  

 طريق
  ورادمة-الوسيطة 

 مستطيل عرضه
م2.5   

462.7 27.03.1998 17:40 26.5 

وادي 
 قنيط

 طريق
  وردامة-الوسيطة 

 انبوب قطره 
م1  

452 27.03.1998 17:50 78.5 

وادي 
 زيدان

 طريق
  ردامة–الوسيطة 

انبوبين قطر الواحد 
م1  

475.8 27.03.1998 18:00 677.2 

 تصريف
  روافد4 

   27.03.1998 17:30 -  
18:00     

930 

 

 حيث بلغ 27.03.1998تصريف الروافد األربعة لوادي الجديدي في يوم الجمعة الموافق ): 3(جدول 
أي ( , 15:00ثا على الساعة / ل3258.4بتصريف حوالي , الجريان المصب في البحر في زاوية الحمامة

هذه الفترة الثانية من العاصفة والذي استمر في , )يوم واحد على مستوى الحوض ككل/ ملم4.14ما يعادل 
ثا عند / ل815عن يوم الجمعة إذ بلغ تصريفه % 73 متناقصًا بمقدار 28.03.1998لمساء يوم السبت 

من  % 2.08 ملم في يومين أي 5.17مما يجعل التصريف على مستوى الحوض يبلغ , 18:00الساعة 
والذي , ثا فقط/ ل7.65د األربعة يوم السبت في المساء في حين كان مجموع تصريف الرواف, العاصفة كلها

.يمثل تصريف وادي زيدان لوحده  
 
مساحة حوض 
 وادي الجديدي 

مساحة حوض 
األربع روافد 

 العليا

نسبة مساهمة 
مساحة حوض 
 األربع روافد

تصريف مصب 
 وادي الجديدي

تصريف األربع 
 روافد العليا

نسبة مساهمة 
تصريف األربع 

 روافد العليا
2 كم68 2 كم21  ثا/ ل3258.4  30.9%  ثا/ ل930   28.5%  

مساهمة مساحة وتصريف الحوض الفرعي لألربع روافد العليا في (%) يبين مقارنة نسبتي ): 4(جدول 
.مساحة وتصريف حوض وادي الجديدي اللتان تبديان تقارب معقول العتماد نتائج الموازنة المائية  
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التالي تبين بأن مساهمة الجريان لألربع روافد العليا في مصب وادي ) 5(لجدول     إن الن�تائج المبينة في ا     
أي ال ت��ساهم إال ب��نحو ,  %4إذ ال ت��تعدى م��ساهمتها ) 4(المبي��نة ف��ي الج��دول   % 28.5الجدي��دي ال ت��بلغ 

ع��ند , 27/03/1998ف��ي ي��وم الجمع��ة المواف��ق   , )5(ج��دول , ث��ا م��ن ت��صريف وادي الجدي��دي  / ل129.7
مما يؤكد بأن دفقة الجريان الواصلة للبحر ناتجة عن انزياح مياه , ثا/ ل 3258.4البح�ر ال�بالغ     الم�صب ف�ي     

الب��رك الت��ي ت��تكون ف��ي المج��رى الرئي��سي وف��ي المج��اري الف��رعية م��ن ج��راء غ��زارة األمط��ار وم��ن ج��راء  
 ودليل ذلك ,)16 و 14(صورتين , الجريان النشط الناشئ على الجوانب الصخرية والجدارية الشكل لألودية

 ملم لو 5.17كما أنه يوازي ,  مل�م ل�و ح�سب ل�يوم واحد    4.14ه�و أن الج�ريان المق�در ف�ي الم�صب ي�وازي            
ف�ي ح�ين ن�شأ الج�ريان ف�ي الح�وض العلوي عن جريان       , ح�سب ليوم�ين عل�ى كام�ل ح�وض وادي الجدي�دي            

.  أيام3/ ملم 11.48اليوم أي عن / ملم3.83  
 

يجريان سطح التبخر الهطول  المركبة واصل للمصب  الرشح 
2 كم21  من   

3)م(الحجم   2146200 78120 241056 1815817.38 11206.62 
)ملم(االرتفاع   102.2 3.72 11.48 86.47 0.53 
(%)النسبة   100 3.64 11.23 84.6 0.53 

 0.53 85.94  ملم12.01 3.72 102.2 جريان مصحح
فة حيث بلغ الجريان المصب في نتيجة الموازنة المصححة للفترة الثانية من العاص

 البحر
معامل جريان 

 باألعلى 
معامل رشح 

 باألسفل
معامل جريان 

 بالمصب
معامل الرشح في قيعان األودية يتراوح ما بين  

عندما يكون الجريان ضعيف و  % 100  
عندما يكون غزير ويبلغ المصب % 95.59

كم20على طول   
100%  95.59%  4.41%  

)ملم( أيام 3ن في موازنة الجريا   ملم0.53  ملم11.48  ملم12.01 
حدود الجريان الالزم حتى يبلغ الجريان اليومي 
الناشئ في األعلى المصب في البحر على طول 

كم20  

جريان يومي 
مصحح 
 باألعلى 

رشح يومي 
 باألسفل 

جريان يومي 
 بالغ المصب

رشح نوعي في قيعان =  يلزم جريان يومي 
اليوم/3 م72863.38مقداره األودية باألسفل   

3 م84070

اليوم/  
م 72863.38

اليوم/3  
 م11206.62

اليوم/3  
رشح في قيعان األودية = يلزم جريان يومي 

يوم/ ملم3.47باألسفل مقداره   
4 
يوم/ملم  

3.47 
يوم/ملم  

0.53 
يوم/ملم  

رشح في قيعان األودية بين أسفل الحوض 
ثا/ ل844.3العلوي والمصب يعادل      

973  
ثا/ل  

844.3  
ثا/ل  

129.7 
ثا/ ل  

%النسبة        100%  86.67%  13.33%  
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لم يبلغ ,  أيام3/ ملم102.2مركبات الموازنة المائية للفترة الثانية من العاصفة البالغة أمطارها ): 5(جدول 
 3.83 أيام بمعدل 3يوم واحد ناتجة عن جريان ناشئ في األعلى على مدى / ملم0.53منها المصب سوى 

اليوم والنتيجة األهم هو أن معامل الرشح لقيعان األودية يبتلع على / ملم4.01ومصحح لقيمة , اليوم/ملم
وال يبلغ المصب منه , من الجريان الناشئ في األعلى % 95.59طول الوادي قي أسفل الوسيطة حوالي 

لمدروس في الجدول ثابت على الحوض ا % 84.6الموازنة محسوبة باعتماد معامل رشح ,  %4.41سوى 
)1.(  

 
:تأكيد نتائج معامل الرشح في قيعان األودية من طريق آخر  

في قيعان األودية أسفل الحافة الثانية في الوسيطة يثير الدهشة      ) 5(جدول  , ثا/ ل 844.3    إن ضياع      
 16.03.1998ألن تصريف المساحة المدروسة يوم األربعاء  , واالس�تغراب لك�ن الحق�يقة ه�ي تق�ريبًا كذلك          

الذي ) 6(ولتأكيد هذه النتيجة بني الجدول , ث�ا ف�ي الفت�رة األول�ى م�ن العاص�فة ول�م ي�بلغ البح�ر         / ل874بل�غ   
يت�ناول الم�وازنة المائ�ية للم�ركبات الت�راكمية للج�ريان ف�ي األعلى وفي المصب على مدى أربع أيام متتالية                      

األربع�اء والخم�يس والجمعة في حين بلغ   بح�يث ت�م ج�ريان األرب�ع رواف�د العل�يا عل�ى م�دى ث�الث أي�ام ه�ي                      
وتبين نتيجة الحساب أن ذلك الضياع في قيعان األودية , الجريان المصب في يومين فقط هما الجمعة والسبت

ث��ا م��ن / ل849ك��م ي��بلغ حوال��ي 20م��ا ب��ين الم��ساحة المدروس��ة ف��ي أعال��ي الوس��يطة والم��صب عل��ى ط��ول  
.ولي من األوديةكم ط/ثا/ ل42.45أي بمعدل , الجريان الناشئ  

 
 11 10 9 8 6 5 4 3 2 1 ترتيتب

تراكم  اليوم
الجريان 
الناشئ 

في 
األعلى 

)ملم(  

تراكم حجم 
 3حريان 

أيام  في 
أسفل 
حوض 
األربع 
 روافد 

)3م(  

تراكم 
الجريان 
الناشئ 

في 
المصب 

)ملم(  

تراكم حجم 
جريان 
وادي 

الجديدي 
في المصب 

)3م(  

نسبة 
مساهمة 
حوض 
األربع 
روافد 
في 

 المصب

تراكم حجم 
نسبة 

مساهمة 
جريان 
األربع 

) 3م(روافد   

حجم  
الرشح  
التراكمي 

على 
م(الطريق 

3(  
 

رشح 
م(نوعي 

) يوم/3  

رشح 
نوعي 

)ثا/ل(  

التصريف 
المقاس 

في 
 المصب

)ثا/3م(  

%صفر صفر صفر 84070 4.003 األول  صفر 973 84070 84070 صفر 

%صفر صفر صفر 168140 8.006 الثاني  صفر 973 84070 168140 صفر 

%30 281526 4.14 252210 12.01 الثالث  84458 167752 55917 647.2 3.2584 

%30 351566 5.17 252210 12.01 الرابع  105470 146740 73370 849 0.815 

 
الحادث , أي الجمعة والسبت, يؤكد أن مركبة الرشح في وادي الجديدي لليومين الثالث والرابع): 6(جدول 
وعليه فالرشح النوعي اليومي من , 8يومين كما هو مبين في العمود /3 م146740ا الجريان تعادل خاللهم

 من 10ثا المبين في العمود / ل849أي حوالي , 9كما في العمود , اليوم/ 3  م73370قاع الوادي يوازي 
).5(ي الجدول اليوم وهي نتائج مقاربة جدًا للنتيجة المحسوبة ف/ ملم3.493أي ما يقارب , الجدول  
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     يمك�ن الح�صول عل�ى معام�ل الرش�ح ف�ي ق�يعان األودي�ة أس�فل نق�اط الق�ياس ف�ي الوس�يطة من معادلتين                              
:للموازنة المائية؛ األولى تمثل الموازنة المائية للمساحة المدروسة على النحو التالي  

P = R + E + I لمساحة األربع روافد العليا) 1(     معادلة   
: حيث أن P , مطار األ R ,  الجريان السطحي E ,  التبخر I كل المركبات مقدرة بوحدة ملم ,  الرشح  

102.2 = 11.48  +3.72 + I 
I   ملم    هذا يمثل الرشح من المساحة المدروسة87 = 15.2  - 102.2 = 
:المعادلة الثانية تمثل الموازنة المائية على المصب  

P = R + E + I للمصب) 2(   معادلة   
102.2 = 0.53+ 3.72 + I 

I  2 كم21 مل�م مركبة الرشح هذه تمثل مجموع مركبتي الرشح في مساحة             97.95 =  4.25 – 102.2 = 
أما المركبة الثانية فتمثل مركبة الرشح في فبعان األودية في الوسيطة       , السابقة) 1(والمح�سوبة في المعادلة     

:أسفل الحافة الثانية والتي يمكن حسابها على النحو اآلتي  
رشح قيعان األودية+  ملم 87=  ملم 97.95  

  ملم 10.95=  ملم 87 – ملم 97.95= رشح قيعان األودية 
ثا فيما لو حسب / ل906.7من الجريان السطحي الناشئ في األعلى أي ما يعادل  % 97.5هذه القيمة ثمثل 

:أما لو حسب على مدة يومين فسيكون, الرشح في يوم واحد فقط  
102.2  = 1.06 + 3.72 + I 

I ,  مل�م ه�ذه م�ركبة الرش�ح الكل�ي في األعلى وفي قيعان األودية في األسفل                 97.48 = 4.78 – 102.2 = 
 ملم  على طول مدة 10.48=  ملم 87 – ملم 97.48= رشح قيعان األودية في األسفل  :        وعل�يه فإن  

.ثا/ ل849دل أي ما يعا, من الجريان السطحي الناتج باألعلى % 91.3وهذا يمثل , يومين  
 

:نتائج الموازنة المائية للجريان الحادث خالل العاصفة كلها  
    
إن التصريف النوعي للجريان المحلي الناشئ في األربع روافد العليا لوادي الجديدي عند أسفل الحافة الثانية 

لممتدة على  العاصفة ا /  ملم 20.5أي ما يعادل  , العاص�فة المدروسة  /2ك�م /3 م 20500للج�بل األخ�ضر يع�ادل       
 يوم متتابعة لم تعان 15والمستمر فيها تساقط األمطار خالل ,  م�م 248.5 ي�وم وال�بالغة أمطاره�ا    19م�دى   

 أيام 5وح�دث ف�يها ج�ريان خ�الل فت�رتين األول�ى تع�د        , )16(ش�كل  , خالله�ا الت�ربة م�ن نق�ص ف�ي ال�رطوبة       
 ملم 20.5لجريان السطحي منها تبلغ وعليه فإن مركبة ا  , 29.03.1998 و   15ما بين   ,  أيام 3والثانية تعد   

 % 82.27 ملم أي ما تعادله نسبة 204.44مقابل مركبة رشح إلى الخزان الجوفي تقدر بنحو ,  أيام8/فقط
 ملم وفق معدل التبخر المحسوب لخمسة أيام في 23.56ومركبة تبخر تقدر بنحو   , مت�ضمنًة رطوبة التربة   

أي ما يعادل نسبة ,  ملم1.067المصب في البحر بلغت حوالي وم�ركبة الج�ريان الت�ي بلغ�ت         , )1(الج�دول   
و ) 7(جدول ,  يوم19 أي خالل 29.03.1998 و 10.03الممتدة ما بين , فقط من مياه العاصفة % 0.43

).16(شكل   
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 واصل للمصب الرشح الجريان التبخر الهطول المركبة

)3م(الحجم   5218500 494760 430500 4293240 22413.24 
)ملم(الرتفاع ا  248.5 23.56 20.5 204.44 1.067 

(%)النسبة   100 9.48 8.25 82.27 0.43 
 نتيجة موازنة العاصفة المطرية

معامل جريان 
العاصفة في 

(%)األعلى   

معامل رشح 
قيعان األودية 

(%)في األسفل   

معامل جريان 
(%)بالمصب   

 ملم خالل العاصفة 248.5الجريان الناشئ من 
 يوم في حوض الروافد العليا يضيع 19الممتدة على 

على طول  % 94.8منه في قاع الوادي باألسفل 
. فقط % 5.2منه المصب سوى وال يبلغ ,  كم20  100 94.8 5.2 

حجم الجريان 
 في األعلى 

)3م(  

حجم الرشح في 
قيعان األودية 

)3م(في األسفل   

حجم الجريان 
البالغ المصب 

)3م(  

 
معدل معامل الرشح النوعي في األودية يبلغ حوالي 

كم طولي من العاصفة المدروسة /3 م20404.3
.يام أ8المقدر فيها الجريان الحادث في   430500  

)3م(  
408086.76 

)3م(  
م( 22413.24

3(  
)ثا/ل(معدل موازنة الجريان والرشح  )ثا/ل( 623  )ثا/ل (493.3  )ثا/ل( 129.7   
)ملم(معدل موازنة الجريان والرشح  )ملم(  20.5  )ملم (19.943  )ملم( 1.067   

 

مركبات الموازنة المائية لحوض األربع روافد العليا لوادي الجديدي  خالل العاصفة المطرية ): 7(جدول 
اليوم من العاصفة الممتدة على / ملم1.24معدل التبخر , 03/1998 /29 إلى 10 يوم من 19الممتدة على 

اشئ في أعلى الحوض تبتلع منه أرضية األودية في األسافل القسم األكبر تبين كيف أن الجريان الن,  يوم19
كم  %/4.74أي بمعامل رشح نوعي نسبي مقداره , كم20على طول  % 94.8وفق معامل رشح يبلغ 

.طولي  
      

ت�ؤكد عل�ى أن أف�ضل اس�تغالل لم�ياه الج�ريان ال�سطحي يك�ون ف�ي أعالي األحواض          ) 7( أن ن�تائج الج�دول      
محليًا  % 100في الجبل األخضر ألن الجريان الناشئ في األعلى أو المحلي الممكن تجميعه بنسبة      المائ�ية   

.  على طول كل كيلومتر من قيعان األودية السفلى في الجبل األخضر % 5تتناقص كميته بنسبة حوالي   
 

:الخاتمة والتوصية  
ة النهائية التي أنتجها التاريخ   والتي تعد الخالصة والصور   , تلع�ب الطبوغ�رافيا ف�ي الجبل األخضر       

ال�دور المؤث�ر والفع�ال في تبديد مياه    , الجيولوج�ي الط�ويل لع�وامل الب�ناء الداخل�ية وع�وامل اله�دم الخارج�ية             
ف�ي النواح�ي األربع�ة من الجبل عبر مئات األودية أو األحواض المائية الفرعية        , الج�بل األخ�ضر ال�سطحية     

البيتها وخاصًة في الحوض الخارجي تتخذ وجهتها نحو البحر القريب،      هذه األودية في غ   , ال�صغيرة عم�وماً   
وفي الحوض الداخلي تتفرع األودية إلى مئات , لتلق�ي بك�ل حمول�تها ف�يه م�ن م�ياه وم�ن م�واد تربة مجروفة             
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الت��ي ت��ساهم ه��ي , وآالف الم��صارين ف��ي العقاي��ر ف��ي أعال��ي ال��بلط, الج��داول ال��صغيرة ف��ي م��نطقة ال��سروال
ناهيك عن أن كل . يد قسم كبير من المياه عن طريقي الرشح والتبخر دون أن تبلغ بحيرات البلطاألخرى بتبد

أودي�ة إقليم الجبل األخضر تنطبع على بنيات صدعية تمتاز صخورها الجيرية الكارستية بقدرة رشح عالية                
ودية  في حال عدم من الجريان المحلي الناشئ في أعالي األ % 95.59و  %  100كفيلة بأن تبتلع مابين 

مما يتطلب من العاملين في مجال تنمية , أو بل�وغ الج�ريان للم�صب ع�ند ع�بور العواص�ف المط�رية المهمة             
لتتم , الموارد المائية في الجبل األخضر توجيه جهدهم إلى األماكن الطبوغرافية اإليجابية من الناحية المائيًة

 األعالي عند أسفل الحافات ومداخل األودية للمصاطب      االس�تفادة م�ن الج�ريان ال�سطحي المحل�ي الناشئ في           
وللسهل الساحلي التي تمكنهم  من جمع مياه عدة أودية متقاربة بالمكان والمنسوب لكي يستفاد هنا من المياه 

كما إن تبدد مياه أودية الحوض الداخلي في , ب�دل م�ن أن تت�بدد ف�ي األس�افل ف�ي س�راير األودي�ة وف�ي البحر                
 م�ن م�نطقة ال�سروال وأعال�ي ال�بلط ت�ستوجب التدخل في توحيد تلك الجداول للمحافظة على                    م�ئات الج�داول   

.المياه وجمعها في منطقة البلط أو عند أحاضيض سفوح الجبل الجنوبية  
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de doctorat, Un. Nancy II, France, 570 p.                                                                       
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.  صفحة139, بنغازي  
دور أسطح االعتراض الحضرية كاألبنية والشوارع في جمع مياه : 2003, في محمد غازي الحن-3 

 25, ليبيا, البيضاء, جامعة عمر المختار, المختار للعلوم اإلنسانية, األمطار وتنمية الموارد المائية المحلية
 .ص
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دراسة بيئية لسبخة دريانة في سهل السبخات الشاطئية : 2012,  محمد غازي الحنفي وعامر مجيد آغا–7

 .  ص43, ليبي, البيضاء, جامعة عمر المختار, مجلة المختار للعلوم اإلنسانية, بنغازي
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: خرائط -3  

: 1درن���ة ول���وحة البي���ضاء , ل���وحة: ل���وحات جيولوج���ية:  1973,  مرك���ز ال���بحوث ال���صناعية-1
.ليبيا, طرابلس, 250000  

 1:50000: لوحات طبوغرافية: 1977, مصلحة المساحة الليبية,  أمانة اللجنة العامة للتخطيط -2
لوحة  , لوحة حقفة الزوتين  , لوحة بئر المعاصر  , لوحة القيقب , ل�وحة الفائدية  , ل�وحة سوس�ه   , ل�وحة البي�ضاء   

.ليبيا, طرابلس, لوحة طلميثة, لوحة التميمي, لوحة وادي درنة, لوحة مرتوبة, العزيات  
: لوحة طبوغرافية لسهل بنغازي : 1977, مصلحة المساحة الليبية, طيط أمانة اللجنة العامة للتخ-3

.ليبيا, طرابلس, 1:250000  
:  ل��وحة طبوغ��رافية ل��سوسة : 1977, م��صلحة الم��ساحة الليب��ية ,  أمان��ة اللج��نة العام��ة للتخط��يط -4

.ليبيا, طرابلس, 1:62500  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تابع ملحق الصور

 
) مدينة البيضاء(الرافد األيمن من حي الفاتح وأبو الدورين ): 1(صوره 

في أعالي محطة التنقية في , قبل مدخل العبارة مباشرًة, لوادي الكوف
.منطقة الغريقة  

 
الرافد األيمن لوادي الكوف من حي الفاتح وسوق أبو ): 2(صوره 

الجمعة , قياس عرض المجرى, الدورين قبل محطة تنقية الغريقة
.ثا/ ل911التصريف , 9:45 الساعة 27.03.1998  
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المار خالل العبارة ) ارتفاع الجريان(قياس عمق الجريان ): 3(صوره 

.عند مخرجها  

 
ة قياس طول المجرى على طول العبارة الستنباط سرع): 4(صورة 

التيار بعد قياس زمن مرور لوحة خشبية ما بين مدخل المياه ومخرجها 
.من العبارة  

 
بعد أخذ القياسات ) التدفق(إجراء الحساب لمعرفة التصريف ): 5(صوره 

 من يوم الجمعة 09:45ثا الساعة / ل911التصريف . الضرورية
27.03.1998.  

 
مخرج عبارة رافد حي الفاتح وأبو الدورين في أعالي ): 6(صوره 

قسم , فريق العمل، جامعة عمر المختار, محطة التنقية في الغريقة
.ثا/ ل911التصريف , 09:45 الساعة 27.03.1998, الجغرافيا  

 

 
 يجمع مياه المنطقة الرافد األيمن الرئيسي لوادي الكوف): 7(صوره 

 
والسرعة , وعمق الجريان, قياس عرض المجرى): 8(صوره 
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في , الصناعية ورافد حي الفاتح وأبو الدورين من مدينة البيضاء
, جنوب شرق البيضاء, منطقة الغريقة عند مدخل عبارة محطة التنقية

  .09:51الساعة . 27.03.1998الجمعة 

تاج التصريف الناتج من شوارع القسم الجنوبي من مدينة الستن
تحت عبارة محطة تنقية مياه البيضاء في منطقة الغريقة قبل , البيضاء

.27.03.1998الجمعة , دخوله لوادي الكوف  

 
مخرج مياه صرف شوارع المنطقة الجنوبية لمدينة ): 9(صوره 

في منطقة الغريقة الواقعة في , طة التنقيةالبيضاء من عبارة مح
الجمعة , قبل وصولها لوادي الكوف, جنوب شرق البيضاء

. ثا/ ل2912التصريف , 10:15الساعة , 27.03.1998  

 
وصول الجريان , طريق مسه ـ بنغازي, وادي الكوف): 10(صوره 

الجريان ,  كم من الغريقة21إلى عبارة وادي الكوف بعد قطعها مسافة 
الجمعة ,  م1.5أعلى العبارة المكونة من أنبوبين قطر الواحد منهما 

  .11:40الساعه , 27.03.1998

 
قياس عمق الجريان في كل , مخرج عبارة وادي الكوف): 11(صوره 

.11:45الساعة , 27.03.1998الجمعة , من األنبوبين  

 
, م1.5بقطر , قياس عرض سطح الجريان في األنبوب): 12(صوره 

.11:45الساعة , 27.03.1998الجمعة   
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عند , شرق جسر الكوف, صرف عبارة وادي الكوف): 13(صوره 

 1525أي أن التصريف هنا ينقص بمقدار , ثا/ ل1387مخرجها بلغ 
هذه المركبة ,  %52.37بما يعادل , عن تصريف محطة الغريقةثا /ل

كم / ل72.62األخيرة تضيع في الوادي عن طريق الرشح بمعدل 
دون األخذ بالحسبان المياه التي ترفد الوادي , طولي من مجرى الودي

مع ,  كم بين محطتي القياس21من جوانبه الصخرية على مسافة 
الجمعة , ع في البحر في جرجار أمهالعلم أن هذه المياه ذاهبة لتضي

. 11:45الساعة , 27.03.1998  

 
الجانب , رفد وادي الكوف بالمياه من جوانبه الصخرية): 14(صوره 

بالقرب من محطة عبارة وادي , الشمالي أي البحري من الوادي
11:40الساعة , 27.03.1998الجمعة , شرق جسر الكوف, الكوف

. 

 
قادم من جهة , أحد الروافد اليسارية لوادي الكوف): 15(صوره 

, الموقع جنوب جسر وادي الكوف, ثا/ ل10التصريف حوالي , اهبيرة
. 12:00الساعة , 27.03.1998الجمعة   

 
,  التضاريسيةتجميع مياه أمطار العواصف اإلعصارية): 16(صوره 

في المناطق المنخفضة نسبيَا والمستوية من المصطبة الثانية من 
على هيئة برك في منطقة البلنج على ,السفوح الشمالية  للجبل األخضر
الساعة , 27.03.1998الجمعة , يسار طريق البيضاء ـ مسه

الحظ  كيفية اتصال مياه البرك ببعضها كلما تقدمت , 11:10
.المطريةوتتطورت العاصفة   
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,  م0.8انبوب قطره , فائض المياه من وادي البيضاء): 17(صوره 

.14:00الساعة , 27.03.2998الجمعة , ثا/ ل592.11تصريفه   

 
مع , ثا/ ل3000حوالي , ضياع مياه وادي اليضاء): 18(صورة 

الموقع منطقة , في البحر, ة ومواد التربة المغذيةالمواد الطينية الناعم
. 14:00الساعة , 27.03.1998الجمعة , بيست  

 
اسم , قياس الجريان في الرافد العلوي لوادي الجديدي): 19(صوره 

م 1(, موقع العبارة, الرافد وادي البرد ×  طريق, الوسيطة, )م1 
التصريف ,  م437.5االرتفاع  الطبوغرافي , الوسيطة ـ الحمامة

.17:30الساعة , 27.03.1998الجمعة , ثا/ ل147.8  

 
رفع القياسات الضرورية لمعرفة تصريف وادي البرد ): 20(صوره 

.17:30الساعة , 27.03.1998الجمعة , في الوسيطة  

 
القياسات لحساب تصريف الرافد العلوي لوادي ): 21(صوره 

طريق الوسيطة , محطة القياس الوسيطة, الرافد وادي رالس, الجديدي

 
اسم الرافد , )أم كراع(الرافد العلوي لوادي الجديدي ): 22(صوره 

, طريق الوسيطة ـ المنصورة, محطة القياس الوسيطة, وادي قنيط
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التصريف ,  م2.5عرض المجرى ,  م462االرتفاع , ـ المنصورة
.17:40الساعة , 27.03.1998الجمعة , ثا/ ل26.5  

, ثا/ ل78.5التصريف ,  م1المجرى أنبوب قطر ,  م452االرتفاع 
.17:50الساعة , 27.03.1998الجمعة   

 

 
اسم الرافد , )أم كراع(لوادي الجديدي الرافد العلوي ): 23(صوره 

, طريق الوسيطة ـ المنصورة, محطة القياس الوسيطة, وادي زيدان
,  م1المجرى أنبوبين قطر كل منهما ,  م475.8االرتفاع الطبوغرافي 

.18:00الساعة , 27.03.1998الجمعة , ثا/ ل677.2التصريف   

 
يقع غرب وادي البرد , األيسر لوادي الجديديالرافد ): 24(صورة 

ويقطع طريق الوسيطة ـ الحمامة في وسظ المسافة بين الحمامة 
يغسل هذا الرافد منطقة بروانة وحرم جامعة عمر , ومركز الوسيطة

 300التصريف حوالي , مدخل العبارة, ومنطقة فرشيطة, المختار
.16:41الساعة , 27.03.1998الجمعة , ثا/ل  

 
التصريف حوالي ,  أسفل العبارةالسابقجريان الرافد ): 25(صوره 

 كما هو وارد خطأ 1999 وليس 27.03.1998الجمعة , ثا/ ل300
. 16:42الساعة , في الكاميرا  

 
, الجمعة, وادي الجديدي في زاوية الحمامة): 26(صوره 

, .ثا/3 م3.2584التصريف , 15:15 الساعة .27.03.1998
.2 كم68مساحة الحوض , 2كم/ثا/ ل47.7التصريف النوعي   
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, ثا/ ل3258, )أم كراع(ضياع مياه وادي الجديدي ): 27(صوره 

, ومواد التربة الناعمة في المصب في البحر أسفل زاوية الحمامة
.15:15عة السا, 27.03.1998الجمعة   

 
, المحطة الغريقة, الرافد حي الفاتح وأبو الدورين): 28(صوره 

من نفس , 18:25على الساعة , ثا/ ل150التصريف تقديري بحوالي 
.1999 وليس 27.03.1998يوم الجمعة الموافق   

 

 
محطة , لجنوبية لمدينة البيضاءالرافد من المنطقة ا): 29(صوره 

التصريف تقديري , التنقية في الغريقة في جنوب شرق البيضاء
 27.03.1998الجمعة , 18:27على الساعة , ثا/ ل600بحوالي 

. كما هو وارد خطأ في الكاميرا1999وليس   

 
اء ثا من مياه شوارع مدينة البيض/ ل600حوالي ): 30(صوره 

تجري من عبارة الغريقة لترفد وادي الكوف عند محطة التنقية في 
 كما هو 1999 وليس 27.03.1998الجمعة , جنوب شرق البيضاء

.18:28الساعة , وارد خطأ في الكاميرا  
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, أسفل الجسر المغلق, وادي الكوف غرب مسه): 31(صورة 

29.10.2009.  
 

 
تعقد الطبوغرافيا تبعًا لتعقد البنية ): 33(صورة 

, الصدعية جنوب شرق الجسر المعلق غرب مسه
29.10.2009.  

 
وادي الحولة إلى الغرب من سوسة عند اجتيازه للحافة ): 32(صورة 

ذات الجوانب , نموذج من األودية الخانقية, األولى من الجبل األخضر
.والمنطبعة على البنية الصدعية في الجبل األخضر, الجدارية الشكل  

 


