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 2021السابع العدد  مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

والعلااااوم  الرياضااااية التربيااااة مجلااااة النشاااار  باااا    الخاصااااة التعليمااااا 

 األخرى 

 طبيعة املواد املنشورة

تهدف املجلة إلى إتاحة الفرصة لكافة املتخصصين لنشر إنتاجهم العلمي في مجال  

البدنية والتربية  الرياضة  والجدية    األخرى،والعلوم    علوم  األصالة  فيه  تتوافر  الذي 

 العلمية. واملنهجية 

اإلنجليزية وتقبل   أو  العربية  باللغة  التي لم يسبق نشرها  املواد  املجلة بنشر  وتقوم 

 التالية:  املواد في الفئات 

 . البحوث األصيلة -

 . املراجعات العلمية -

 .تقارير البحوث -

 . املراسالت العلمية القصيرة -

 .املؤتمرات والندواتتقارير  -

 :الت  يمية الالئحة

 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية الدراسات تكون  أن 1-

 – ةرياضةيال التربيةة )مجلةة علميةة سسةمي مجلةة املرقة  جامعةة البدنية التربية كلية تصدر-2-

 ) .األخرى  والعلوم

 .عام كل من أشهر-6 كل دورية بصفة املجلة تصدر-3-

 :املجلة  أهداف

 .العلمي البحث حركة سشجيع في املشاركة1-

 .الرياضية املجاالت في العلمية الساحةى عل جديدة إضافة تحقيق2-

 .الرياضية العلمية واألبحاث الدراسات وسعزيز نشر-3-
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 :النشر  سياسة

 البدنيةةةة والتربيةةةة الرياضةةةية املجةةةاالت يفةةة العلميةةةة واملقةةةاالت األبحةةةاث بنشةةةر املجلةةةة تخةةةت 1- 

 .بها املرتبطة األخرى  والعلوم التربوية واألبحاث الرياض يتأهيل وال الطبيعي والعالج

 ةهيئةة ءاضةةعأ افيهةة  تر يشةة أو يجريهةةا التةةي املقةةاالت أو باألبحةةاث فةةي املجلةةة باالشةةترا  يسةةم -2-

 ليبيةةا فةةي يالعلمةة ثالبحةة اتوهيئةة كةةزومرا ةالعلميةة واملعاهةةد ةعةةالجام فةةي البةةاحنين أو سريالتةةد

 .وخارجها

 يئالنهةةةا كلهاشةةة يفةة وإعةةةدادها اتحكيمهةةة بعةةد ادورهةةة بقيةاألسةة وفةةةق ةاملجلةةة يفةة األبحةةةاث تنشةةر-3-

 .املجلة تقررها التي دعوالقوا النشر شروط وفق

 تتمةةةةةة وإذا رتنشةةةةةة ملةةةةةة أو نشةةةةةةرت ءواسةةةةةة حابهاألصةةةةةة ردال تةةةةةة رللنشةةةةةة ةمةةةةةةاملقد األبحةةةةةةاث جميةةةةةةع4- 

. تراه يذال الوقتفي  نشرها يف الحق التحرير لهيئة فإن نشرهاى عل املوافقة
ً
 مناسبا

 .فنية العتبارات املجلة يف اتعاملوضو   ترتي يخضع-5-

 :النشر  ومعايير  شروط
 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية ساتاالدر  تكون 1- 

 ىوعلة فقة  واحةد وجةهى لةعو  ةعةمطبو  نسة  ثالثةة CD +ىعلة نسةةة + أصةل الباحةث يقدم 2-

 .ترقيم بدون  الصفحات  تر  ضرورة مع 4A سمقيا كوارتر ورق

 .ووظائفهم نينالباح أو الباحث اسم ،البحث نوانعى ولاأل  الصفحة تتضمن3- 

 عدفة تمية صةفحة 20 نعة الزيةادة حالةة يوفة صةفحة 20 نعة الصةفحات ددعة يزيةد أال  يجة4- 

 .صفحة كل نع دنانير خمسة مبلغ

 الحصةةةول  يفةة ثالباحةة ةرغبةةة ةحالةة يوفةة امجانةةة ةاملجلةة نمةة ةةحنين نسةةةالبةةا أو حةةثاالب  يمةةن5- 

 .الواحدة النسةة نع دينار شرونعو  سخم مبلغ يسدد إضافية نسةةى عل

 :التحكي   إجراءا 

 .التحرير هيئةى إل وإحالته هنبح بوصول  الباحث بإشعار املجلة لجنة تلتزم1- 

 الحيتهاصةةةى مةةةد رلتقريةةة رالتحريةةة ةهيئةةة نمةةة ةمبدئيةةة بصةةةورة ةاملقدمةةة البحةةةوثمراجعةةةة  تمتةةة2- 

 الهاإرسةةةةةة موعةةةةةةد وثالبحةةةةة ضبعةةةةةة تبعاداسةةةةةة لةةةةةذل  اتبعةةةةةة نويمكةةةةةة ةاملجلةةةةة ةسياسةةةةةة عمةةةةةة يهاوتمشةةةةة

 .ذل ب البحث  صاح إبالغ ضرورة مع للتحكيم
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 ةالعلميةةةةة ةاللجنةةةة اءضةةةةعأ يناملحكمةةةة األسةةةةاتذة مةةةةن ةثةةةةالث قبةةةةل مةةةةن للتقيةةةةيم البحةةةةث يحةةةةال-3-

 .ليبيا يف البدنية للتربية ةالدائم

 تمارةاسةةةةة ثالبحةةةةة عمةةةةة قوترفةةةةة دن واحةةةةةآ يفةةةةة ينمةةةةةاملحكى إلةةةةة رللنشةةةةة ةاملقدمةةةةة وثالبحةةةةة تحةةةةةال-4-

 .محددة فترة خالل االستمارة ذهه ءبمل محكم كل ليقوم التحكيم

 .التحرير هيئة قبل من الرفض أو القبول  حيث من باألغلبية املحكمين تارار ق سعتمد5- 

 جةراءإتطلة   أن التحريةر ةولهيئة، همثبحة بإجةاةة البحةوث بأصحا بإبالغ  املجلة  لجنة  تقوم6- 

 بنا يةعموضو  أو شكلية  سعديالت
ً
  للنشر البحث إجاةة قبل املحكمين توصيةى عل ءا

 .املحكمين ءوأسما التحكيم لعملية بالنسبة التامة بالسرية املجلة تلتزم-7-

 :عامة  قواعد

 .ليبيا خارج من البحوث تقبل - 

 .الجامعة سمجل أو الكلية سمجل أو التحرير هيئة قبل من تحدد الرسوم سسديد  -

 :البحوث  كتابة  شروط

 .4A .حجم ورق ىعل للمجلة املقدمة البحوث  تكت 1- 

 :التالية الشروطى تراع للهوامش بالنسبة-2- 

 .سم 3 وان الج باقي ومن سم 3.5 ىعلأ من  -

 . Bold 20 .حجم SakkalMajalla للبحث الرئيس ي العنوان خ   -

 نيناحالبةةةةةة ءماأسةةةةة ذخةةةةةأوت عةةةةةةادي 14 محجةةةةة SakkalMajalla العربةةةةةي ةالكتابةةةةةة  خةةةةة  -

 ..Boldوالعلماء

 . Bold 12 .حجم Times New Roman األجنبي الكتابة خ   -

 . Bold 14 الصغيرة والعناوين Bold 16 حجم Simplified Arabic العناوين خ   -

  Bold 16 .حجم Times New Roman األجنبي العناوين خ   -

 تحديةةد طرةومسةة انبينالجةة نمةة ةمفتوحةة ون تكةة اول للجةد بةبالنسةة 3- 
ً
 ةونهايةة ةبدايةة اأمةة ردامفةة ا

  التحديد فيكون  الجدول 
ً
 . مزدوجا
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 العدد  كلمة
  ينأجمعةةةةةةةة قالةلةةةةةةةة رخيةةةةةةةة ىعلةةةةةةةة لموأسةةةةةةةة وأصةةةةةةةةلي املينالعةةةةةةةة ربهلل  الحمةةةةةةةةد

ً
 األمةةةةةةةةين النبةةةةةةةةي محمةةةةةةةةدا

 .وبعد........... أجمعين وصحبه لةآى علو 

 نمةةةةةةة )م2021 نيااااااااو يو )  السااااااااابع  ددالعاااااااا  دمأقةةةةةةة أن ةالكليةةةةةةة سمجلةةةةةةة نعةةةةةةة ةنيابةةةةةةة ليسةةةةةةةعدني هإنةةةةةةة

 نمةةةةةةة الصةةةةةةةادرة األخةةةةةةةرى  والعلةةةةةةةوم الرياضةةةةةةةية التربيةةةةةةةة مجلةةةةةةةة مةةةةةةةنالسةةةةةةةابع العةةةةةةةدد  ول األ  املجلةةةةةةةد

  يفةةةةةةةةة وافةةةةةةةةةر بجهةةةةةةةةةد لتسةةةةةةةةةهم الجديةةةةةةةةةدة صةةةةةةةةةورتهاي فةةةةةةةةة املرقةةةةةةةةة  ةجامعةةةةةةةةة – ةالبدنيةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةة

 والفنيةةةةةةةةةةةة والصةةةةةةةةةةةحية والبدنيةةةةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةةةةية التربيةةةةةةةةةةةة أنشةةةةةةةةةةةطة مختلةةةةةةةةةةة  يفةةةةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةةةة النشةةةةةةةةةةةر

 ةالعلميةةةةةةةةةةةةةة التاملجةةةةةةةةةةةةةة ئةةةةةةةةةةةةةةدةار  تبارهةةةةةةةةةةةةةةاعبااملرتبطةةةةةةةةةةةةةةة  األخةةةةةةةةةةةةةةرى  العلةةةةةةةةةةةةةةوم ضوبعةةةةةةةةةةةةةة والترويحيةةةةةةةةةةةةةةة

 ةالليبيةةةةةةةةةةة ةولةةةةةةةةةةةدب ةالرياضةةةةةةةةةةة وملةةةةةةةةةةةعو  ةالبدنيةةةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةةةاتى   مسةةةةةةةةةةةتو ى علةةةةةةةةةةة ةاملتخصصةةةةةةةةةةة

  بالتجريةةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةة ى و محتةةةةةةةةةة اماسسةةةةةةةةةة ةيةةةةةةةةةةاعر م دالصةةةةةةةةةةدذا هةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي ةالجامعةةةةةةةةةة الةبرسةةةةةةةةةة اإيمانةةةةةةةةةة

 رورةضةةةةةةةة  بأصةةةةةةةة يلةةةةةةةةذا األمةةةةةةةةر اإلقليميةةةةةةةةة اتالجامعةةةةةةة افأهةةةةةةةةد لظةةةةةةةة يفةةةةةةةة قوالتطبيةةةةةةةة ويروالتطةةةةةةة

 حيةةةةةةةةث ،هلذاملةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةة موالتقةةةةةةةةد االتكنولوجيةةةةةةةة ةبابتكاريةةةةةةةة رالتغييةةةةةةةة ريعسةةةةةةةة المعةةةةةةةة يفةةةةةةةة ةملحةةةةةةةة

 مالتقةةةةةةد ذاهةةةةةة نمةةةةةة يبانصةةةةةة ةالبدنيةةةةةة ةللتربيةةةةةة انوكةةةةةة املجةةةةةةاالت كةةةةةةل يفةةةةةة كبيةةةةةةرة بةةةةةةةثو  العلةةةةةةم حقةةةةةةق

 ر دو  اهةةةةةةةةؤ لماع حو طمةةةةةةةة  لعةةةةةةةة ثحيةةةةةةةة
ً
 ساسةةةةةةةةأ ا

ً
 امنهةةةةةةةة ون ليكةةةةةةةة نةةةةةةةةةحدي علةةةةةةةةوم ىعلةةةةةةةة ادتمةةةةةةةةعاال  يفةةةةةةةة يا

 . للتقدم املنطلق

ى إلةةةةةةةةة لتصةةةةةةةةةى حتةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةذه هةةةةةةةةة ويرتطةةةةةةةةةى لةةةةةةةةةع ةبالجامعةةةةةةةةة ةالبدنيةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةة ةكليةةةةةةةةة تلةةةةةةةةةآ وقةةةةةةةةةد

 والعربيةةةةةةةةةةة الليبيةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةات بةةةةةةةةةةين بهةةةةةةةةةةا ضللنهةةةةةةةةةةو  لةةةةةةةةةةهذتب يذالةةةةةةةةةة بالجهةةةةةةةةةةد قالالئةةةةةةةةةةى تو املسةةةةةةةةةة

 .والعاملية

 بالنقةةةةةةةةةد ءواسةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةة ور ظهةةةةةةةةة يفةةةةةةةةة همواأسةةةةةةةةة نمةةةةةةةةة علجميةةةةةةةةة كربالشةةةةةةةةة دمنتقةةةةةةةةة أن إال عنايسةةةةةةةة وال

 جميعةةةةةةةةةة يهمإلةةةةةةةةةة هونتوجةةةةةةةةةة ةالعلميةةةةةةةةةة جمار تةةةةةةةةةةوال وثوالبحةةةةةةةةةة االتاملقةةةةةةةةةة ديمتقةةةةةةةةةة أوء االبنةةةةةةةةةة
ً
  لطلةةةةةةةةةة ا

 يفةةةةةةةة لمةةةةةةةةااملتك يوالفنةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةى املسةةةةةةةةتو ى إلةةةةةةةة املجلةةةةةةةةة هذبهةةةةةةةة لنصةةةةةةةةى حتةةةةةةةة اون التعةةةةةةةة نمةةةةةةةة املزيةةةةةةةةد

 .والتربوية حيةوالص يةالرياض ةالتربي طةأنش االتمج

 الكلية  عميد                                                                 
 التحرير  هيئة ورئيس

 النفر  عمار ميلود :د
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 طرق االستعاضة من شح املياه الصالحة للشرب بمنطقة يفرن 

 د. سليمان ابراهيم املخرم             

 عياد الفالح  ةد. نجا           

 

 املقدمة: 

الجوانب الحياتية العا ة بعد الثورة الصتتتتتتتتتتشاعية كاة صتتتتتتتتتتا  ا كشة  تتتتتتتتتتا    الشمو   التطور فيانعكستتتتتتتتتت    اهر  

كةتللت     كاالجتمتاعيتة كالتحوالت الكثيرة التي  تدتت  في املجتاالت الصتتتتتتتتتتتتتشتاعيتة كاال تصتتتتتتتتتتتتتاديتة    ا تزايتد الستتتتتتتتتتتتت تان   

ا أد  إلا  تا ة  ط عوا ا وارد البصتتتتتتتتر ة ا ارتفاع  ستتتتتتتتتو  ا عزصتتتتتتتتة  ما ااد الترةيز عوا استتتتتتتتت ال  ا يا  كال تتتتتتتت 

 املحتملة. دكث تجاكاات فات  كل التو عات  

كستتتتتتتتتت ون ااك ة ال تتتتتتتتتو  في هلا ال حو عوا  صتتتتتتتتت لة لرا حعو ل الفا د  ة ا يا  الصتتتتتتتتتالحة للصتتتتتتتتتر  بمشط ة  

لالستتتتتتعا تتتتتة    تتخل للو تتتتتو  إلا الشتارج ا رجوةالتي يجب أن الدراستتتتتة ك حاكلة الترةيز عوا ابستتتتتاليب كالتدابير  

ا ائ  الصتتالل لالستتتعما  كالصتتر  كت ليل االستتزاالد ا تزايد  ة ا يا  كقت اع لرا ترالتتيد استتزاالة ا    ة الفا د

رات ا شاستتتتتتتتتتت ة  ة الج ات ذات العال ة    التخاذ ال راللو تتتتتتتتتتتو  إلا الحلو  ا شاستتتتتتتتتتت ة كال ز اة  ة  يو الت لفة  

ك دكد الدراستتتتتتة   كأهداف كأهميت      صتتتتتت لة ال حو ناا عوا  كيصتتتتتتمل ال حو أرل  فصتتتتتتو  اصتتتتتتتمل الفصتتتتتتل ابك   

كالحرارة كالر تاح كالرلوةتة   كتاب طتاركالفر تتتتتتتتتتتتتيتات   أ تا الفصتتتتتتتتتتتتتتل الثتان  ي م ا و   الج رافي كالعوا تل ا شتا يتة  

النستتبية    ك  م الفصتتل الثالو ن ل  عة  شط ة الدراستتة كالتطور الستت ان  كتوايع م كةثافزام كيصتتمل الفصتتل  

بتتا تر    كقنتتتاجيزاتتابتتا تر الطولي    كأعمتتا  تتا راةز التولة الستتتتتتتتتتتتت تتان     بتتالكيلو تر عة  اأبعتتادهتت   الراب   صتتتتتتتتتتتتتتادر ا يتتا 

  لوثاا ك عالجزاا استتزاالة ا ك خالر ت  ترالتتيد كق  انيةا كعب كعدد ستتاعات حصتت يل املحطات كفا جداك   عدة  

 ك ليل بالشتارج كالتو يات .

 مشكلة البحث  -1

كال زئة ا عاالتتتتتتة ل  ب ل أنواع ا   تواج  اإلنستتتتتتانحعد  صتتتتتت لة الز ادة الستتتتتت انية  ة ا صتتتتتتاكل ا عا تتتتتترة التي 

في الحياة    كاستتتمرار اال تصتتادية ك ا نتج عناا  ة أ تترار تمي بكيشونة   كالزراعية أكستتوا  كان  الصتتشاعية  

استتتتتتتتتتتتتزاالة تا كترالتتتتتتتتتتتتتيتدهتا ك عتالجتة    كةمتا يثتر عوا أنمتام  عزصتتتتتتتتتتتتتتت   ة  يتو ةميتة اال تيتاجتات ا تاريتة كلرا 

   في:منها وتتمثل مشكلة الدراسة   ة  درة االستفادة    ابدنى خالر تلوثاا كالحفاظ عوا الحد  

 الدراسة.هي ظرك  التواي  ا  ان  للميا  في  شط ة    ا .1

 الدراسة.ا يا  الصالحة للصر  في  شط ة    فر  عاير  ش مة الصحة العا ية  ةإلا أي  د تتو  .2

 ا يا .   عة للحد  ة تراليد اسزاالدتاهي ابساليب ا   .3

 .است ال  ال سا طة  ة  لالستعا هل هشاد  صادر بديلة  .4

 البحث:أهداف  . 2

 لالستفادة  ناا في االستعما  اليو  .ست لة  االهتمام بكمية ا يا  ا  •

الستتتتتتتتتتت ان   عواصتتتتتتتتتتتادر ا يا   ا  ان   صتتتتتتتتتتتعوةات التي تواج  إ  انية التواي   ال حاكلة  عرفة ا صتتتتتتتتتتتاكل ك  •

 بطر  ة سلسة كس لة.

 الحصو  عوا بيانات ك علو ات حساعد عوا دعم ال حوث العلمية  عالجة  ص لة ا يا . •

 البحث:فرضيات  . 3
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 بص ل ة ير.  ا يا   اسزاالد ا ادة  معدالت  رتفعة أد  إلابالز ادة الس انية  -

 الستعما .ا صدر الررزس ي للميا  الصالحة ل اب طار يا     تمثل -

 البحث: حدود  .4

الصتتتتتتتتتتما  كأم الجرستتتتتتتتتتان كت تتتتتتتتتتم  حلة الجز رة   إدار االتابعة ل ا تتمثل الدراستتتتتتتتتتة في  ديشة يفرن ا رةز كا شالا  

 طرهتا  تدر  ي  كاستتتتتتتتتتتتتعتةكهي  واعتة عوا ر عتة ج رافيتة    ال شتارميتة تم كادي العو نيتة كالزاك ت ك حلتة ال لعتة العليتا ك 

 .(1)( ةيلو تر  14) بمسافة

 السابقة:  الدراسات .5

الستتت ان إال أن الدراستتتات التي اهتم  بالعال ة   ي تشاكل  ا شالا العمرانية كنموتوجد العديد  ة الدراستتتات الت

  لصتالح  للصتر  كاالستتعما  اة كاالستتعا تة  ة  تل ا يا   بين استزاالد ا يا  كلرا حعو  ت ا بابستاليب العلمي

  را ل تطور  حعد هي اب ر   ليلة.ك   بالشمو الس انكعال زاا  

 عشيتة كتا دراستتتتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتت تان ك رةتة نموهم   بحوثفي    تحتددتلتدراستتتتتتتتتتتتتتات التي اهتمت  بتا شط تة  إ تتتتتتتتتتتتتتافتة إلا أن ا

ة ةميات ا يا   ك صتتتتتادر ا يا  الت ليدية كعوا هلا ابستتتتتاي تم الترةيز عوا عال ة الشمو الستتتتت ان  بالحد ابدنى  

 با شط ة  س ان ارل كحس يل  د اتاا للك حاكلة إيجاد ال دا ائ   كلرا  عالجة التعو ل  ة الفا د

بش ااي في ستد   إلا نتارج اعتماد  دنية  ( تو تل  1989-1969بعشوان الشمو الح تري )   الحالا:دراستة   -

%( عوا  حطة تحلي  التتتتتتتتتتتما  3ا تياجاتاا ا ارية عة لر ا ا صتتتتتتتتتتتادر الجوفي  ةما اعتمدت بنستتتتتتتتتتت ة )

ك د ت صتتاب  الدراستتات   ي  العمران  ادة الستت انية كالتوا    الز يتوافا ا يا      عد  إنتاجككان     ا ديشة

 .فيما بيناا

%(  ة الستت ان في ليبيا  30لرابلي بنستت ة ) ا يا  فيعوا استتت زا   واد   الستت ان   الشمو إتر  ":"  صتتود  -

 يو يوجد ه وم التتتتتتديد في  ستتتتتتتو  ا يا  الجوفية في   ادة االستتتتتتزاالد في ا وارد ا ارية كل لا أد  إلا ا 

  ليلة.عين اار  ك صر بة غصير كالسوان  كان ةمية ا يا  ا سزالكة  

ا تتائ  في ليبيتتا كتشتتاكلتت  التتدراستتتتتتتتتتتتتتتة ا وارد ا تتاريتتة ك إ صتتتتتتتتتتتتتتتاريزاتتا    اب ةنحو إستتتتتتتتتتتتتتراتجيتتة    ":"ابو صتتتتتتتتتتتتتيم -

   كاستعماالتاا.

 ة التدك  التي   ةمثل تاليبيتا    يوضتتتتتتتتتتتتتل ف اتا أن   ستتتتتتتتتتتتتتمرةيتة  دلجت أا تة ا يتا  كتوا تتتتتتتتتتتتتل التشميتة    ":"ال ر تان  -

ك تتتتتتتت    كق  انيةحعان   ة  تتتتتتتتل ا يا  الصتتتتتتتتالحة لالستتتتتتتتتعما  كذل  لستتتتتتتتد ا تياجات الستتتتتتتت ان  ة ا يا   

 الحلو  ا ست  لية.

 دراستتتتتتتة "الحال 
ً
في  ديشتي يفرن كالزنتان  يو اهتم بدراستتتتتتتة  صتتتتتتتادر ا يا     ا وارد ا ارية"  ستتتتتتتت  ل تشمية ا ثال

        2"بالص ار ج"كا يا  ا ش ولة   الس ان ع م  التي اعتمد عل اا  

إلا ا ادة الشمو الستتتت ان  كتوستتتتعة   تو تتتتل يو    ج رافية ا دنفي   ديشة يفرن دارستتتتة كةلل  دراستتتتة "ا علو "  

 ا و   الج رافي  .  6بالرغم  ة العوارا الط يعية التي تحد  ة الشمو كالتوس   

(  500ت    تتتديشتتتة يفرن في الجز  الصتتتتتتتتتتتتتمتتتا  ال رل   ة ليبيتتتا عوا الحتتتافتتتة الج ليتتتة التي تمتتتتد عوا نطتتتاا لولتتت  )

  ا توستتتتتتتتتتتتتط ك  ل  عوا ا تتداد ستتتتتتتتتتتتتتا تل ال حر    ةيلو تر  تابين الحتدكد التونستتتتتتتتتتتتتيتة  ة ال ر  ك ت   تديشتة الخمي

 
 .18- 17ص-195يفرن  الغربي،مصلحة االحصاء والتعداد السكاني بلدية الجبل  1
 . 6،4ص  ،1995  يفرن،مستقبل الموارد المائية في مدينتي يفرن والزنتان "جامعة الجبل الغربي"  الحالن، أكرم 2
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 130(  تر لولي فوا  ستتتتتو  ستتتتطو ال حر كت عد عة  ديشة لرابلي )730ارتفاع )
ً
عة  ديشة    ك( ةيلو تر جشوةا

  ا بين  ط  لو  )85غر ان )
ً
    (030 – 024  –  012( ةيلو تر لولي.كت   فلكيا

ً
 032 –  900) ك بن داررة عرضالر ا

 .إدار ةت  (  حال 6( كت م عدد )  056  –

 

 

 (  و    شط ة الدراسة1الخر طة ر م )

 
 بفرع يفرن   تالج اا الفني للمصركعا  ا رافا  صلحة    ال رل  بلدية الج ل   ا صدر:

 العوا ل ا شا ية   .6

عوا  ك اال تصتتتتادية كاالجتماعية    بالجوانب  ا تعل ة  اهر الط يعية كا شا يةو   و ات التولة البصتتتتري بال  أترتت

 لو وع ا شط تتتتة فوا  رتفعتتتتات الج تتتتل ال رل   
ً
جم  بين  شتتتتاب ال حر  التتتتلي يل يعتتتتة الستتتتتتتتتتتتتكة كالتخطيط كن را

 ك ناا.ا توسط في الصما  كا شاب ال   الصحراكي  ة ج ة أ ر   

في  اةتوةر    في ال ستتتتتتتتا ط    بداية التتتتتتتت ر  ت دأت  اية ةمية ال ستتتتتتتتا ط  ة ستتتتتتتتشة إلا أ ر   يو    اال طار: .1

 بالجدك .ةما هو   ين   فصل الصتا 
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   (1)جدول 

 م( 2006-1990) ما بين للفترة  األمطار املعدالت الشهرية والفصلية والسنوية لكميات 

 كلية الطيران السبيعة بيانات غير  نصورة  الجو ة. سم ابر اد   ا صدر:

كةلل  في فصتتتل  (  44.4)يصتتتل إلا    الستتتشوي لل ستتتا ط في فصتتتل الرةي  عدا  الستتتابا فأن  ت  عشا الجدك  كقذا  ا  

بأن ةمية اب طار  ( كهلا يوضتتل83.6كأن  ستتتو  ال ستتا ط الستتشوي يصتتل الي )   ليمتر  (26.3)الصتتتا  يصتتل إلا  

ال يمتتة الفعليتتة للمطر بمشط تتة التتدراستتتتتتتتتتتتتتة فيمكة     للشتتاعوا  خزكن ا يتتا  الجوفيتتة كقذا  تتا  يثتر   ليلتتة كةتتالتتتالي  

 .1تو يح ا  ة  ال  ا عادلة التالية

 ليمتر( كان    6.9ي )للمتوستتتتط الفعو اب طاركان  عد  ستتتت وم     ليمتر(  251.4أن  جموع ال ستتتتا ط الستتتتشوي )ف

  ليمتر(.  83.6 عد  ال سا ط السشوي )

 ا شط ة تصشف  مة ا شالا ال   جافة.  يتضل أن   طارلل ال يمة الفعلية   ين  ي( اللي  2ك ة  ال  الجدك  )

 

 ( 2جدول )

 لألمطاريبين القيمة الفعلية  

 الش ات الط يعي  ا شاب  ال يمة الفعلية للمطر

 صحرا   شاب جا   0-5

  صائش  شاب ال   جا   5-10

 استبي   شاب ال   رلب  10-15

 سفانا   شاب رلب  15-20

 غابات   شاب الديد الرلوةة  20-30

 كأترها عوا اب ة ال و   العرل     ا يا    ص لة  ا صدر:

 الحرارة: -2

رجة  (  تر فوا ستتتتتتتتتطو ال حر ت ل د 150ا شط ة ك ة ا عرك  أن  كلما ارتفعشا )  بت تتتتتتتتتاريييرت ط عا ل الحرارة 

عوا  استتتتتتتتتتتتتاعتد    تاارتفتاع  كأن رتفعتات الج تل ال رل      التدراستتتتتتتتتتتتتة ت    تتتتتتتتتتتتتمة     شط تةالحرارة درجتة كا تدة كةمتا أن  

 فل درجات الحرارة في فصتتتتتتتتتتل الصتتتتتتتتتتتا  إلا جانب تلطيف ا في فصتتتتتتتتتتل الصتتتتتتتتتتيف فمثال ي ل  ا توستتتتتتتتتتط الصتتتتتتتتتت ري  

في ال ر  ايو ك ة  ال  ال يانات    ئو ة( درجة 27.4 ة ك صل إلا )( درجة  ئو 9.3حرارة في ال ر يشاير )لدرجات ال

 
 140ص-م 1978- العربية للكتاب  ليبيا،الزراعة ومقومتها في  –عدنان رشيد الجندلي  1

 ديسمبر  نوفمبر  اكتوبر  سبتمبر  اغسطس يوليو  يونيو  مايو  ابريل  مارس  فبراير  يناير  شهر 

 36.2 21 21.7 3.7 0.7 0.0 3.6 14.2 16.9 39.4 45.5 48.5 المعدل الشهري 

 26.3 1.4 11.5 44.4 المعدل الفصلي

ا  لسنويا المعدل  83.6 
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الستتتتشة تتفاكت فيما بيناا بصتتتت ل    أالتتتت ر تتتتاد الجو ة ت ين بأن  توستتتتط درجات الحرارة  ة  الصتتتتادرة  ة كلية ابر 

 .ة ير  يو اعتبر فصل الصتا  ابرد  ة با ية الفصو  

صتتتتتتتتل  تف  ا اعر  بال  وي الحارة كالجافة االرتفاع التدر جي في فصتتتتتتتتل الصتتتتتتتتيف  ا تتتتتتتتة عشد ه و  ر اح  ك ال ظ

(  28) ة كفي التتتتتتت ر أغستتتتتتتطي  ئو ( درجة  21.7 ايو )  التتتتتتت ردرجة كفي  (  17 توستتتتتتتط درجة الحرارة في التتتتتتت ر ابر ل )

 تة كيعتبر هتلا ا تد  ة ير  ئو ( درجتة  19ي ل  )  كأعال  تة كةتالتتالي فتملن ا تد  الحراري بين ا تل  توستتتتتتتتتتتتتط  ئو درجتة  

  ما يد  عوا ت اية درجات الحرارة  ال  السشة ك ت ار     اب اليم ا شا ية الجافة 

 الرياح: -3

اب يتتتتان  يتتتتو تاتتتتب  تتعرض ا شط تتتتة إلا عتتتتدة أنواع  ة الر تتتتاح التي حعمتتتتل عوا تلطيف درجتتتتة الحرارة في بعل  

 كالر اح املحلية الجشوةية ال رةية
ً
عر  بر اح التي ح الجشوةية الصتتتتر يةك   الر اح الصتتتتمالية الصتتتتر ية الجافة  تتتتيفا

 رتفعة كجفاف ا بستتتتتبب انخفاض  رجة  رارة  دال  وي في أكا ر فصتتتتتل الرةي  ك أكارل فصتتتتتل الصتتتتتيف التي تتميز ب

االترة  أ ا في فصتتتتتتتتتل الصتتتتتتتتتتا  فتتأتر ا شط ة بالر اح الصتتتتتتتتتمالية   نستتتتتتتتت ة الرلوةة كعادة  ا ت ون  حملة بال  ار ك

( التلي  3ال رةيتة ا مطرة كت ون نصتتتتتتتتتتتتتطتة  ال  الفترة  ة الصتتتتتتتتتتتتت ر ستتتتتتتتتتتتتبتمبر  ت   تاري ةمتا هو   ين بتالجتدك  )

 وي كالسشوي لسرعة الر اح /ع د  .كالفصيوضل ا توسط الص ري  

 ( 3جدول )

 م 2008يبين املتوسط الشهري والفصلي والسنوي لسرعة الرياح/عقده خالل فترة  

 الصيف الربيع الشتاء  الخريف  الفصل

 أغسطس يوليو  يونيو  مايو ابريل  مارس  فبراير  يناير  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  شهر

 6.5 7.1 7.9 8.9 9.1 8.8 8.8 9.3 9.6 8.7 7.4 7.5 المتوسط الشهري

 7.2 8.0 9.3 7.9 المتوسط الفصلي

 8.3 المتوسط السنوي 

 غير  نصورة   / بيانات  ليران السبيعة   سم ابر اد الجو ة كلية   ا صدر:

 

 

 النسبية:الرلوةة  -4

 شط ة الدراستتتتتة  ال   بأن الرلوةة النستتتتتبية ترتف  في    ة  ال   صتتتتتادر كةيانات  صتتتتتلحة ابر تتتتتاد الجو ة ت ين

الت اية الواضتتتتتتتتتل في  الجدك      ة  ال   ك   ر اب طارفصتتتتتتتتتل الصتتتتتتتتتتا  ن يجة انخفاض درجات الحرارة كستتتتتتتتت وم  

 السشة.بص ل تدر جي في باقي فصو    أك انخفا  ا النسبيالرلوةة  ارتفاع

 (  4جدول )

 م( 2004-1984والسنوية من الفترة الرطوبة النسبية الشهرية والفصلية  )متوسط

 بيانات غير  نصورة  لرابلي  الجو ة صلحة ابر اد    ا صدر:

 تار خية:  ن د -8

 الصيف الربيع الشتاء  الخريف  الفصل

 أغسطس  يوليو يونيو مايو ابريل  مارس  فبراير  يناير  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  ال ر 

 47.6 47.1 43.6 43.6 53.6 61.7 63.7 66.5 63.5 61.7 63.7 66.5 ا توسط الص ري 

 46.1 54.1 65.3 56.9 ا توسط الفصوي 

 55.6 ا توسط السشوي 
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  يعودك     االستتتتتتتتتتتتتم ا طلا اللي نعرف  االن يفرن يات كا فاهيم كا صتتتتتتتتتتتتتطلحات عبر الز ة  و  تثبياا تلف  الرك 

تمالل   بأن اسم ا شط ة كان  اآلنالتي تواةب العصر  ت    ال ديمة ابتر ةكهشاد  ة الصواهد    يفرانلا  أ ل ا إ

 ا ديشة.نس ة الي الج ل اللي ي   الما  

 الس ان:-9

تطو ر التشميتتة  يتم الترةيز في هتتلا الجتتانتتب عوا أبراا أهميتتة تواي  الستتتتتتتتتتتتت تتان كةثتتافزام  تتا ل تتا عال تتة بتتالتخطيط ك 

ابدا  الفعالة في عمليات ال شا  املختلفة كيعتمد    يمثللعشصتتتتتتتتتر البصتتتتتتتتتري اللي  كاالجتماعي ل  كال شا  اال تصتتتتتتتتتادي

لستتتتتتتتتتتتت تان اال تصتتتتتتتتتتتتتاديتة  انصتتتتتتتتتتتتتام  ات  يتو العتدد كالتواي  كالكثتافتة كفئتات الستتتتتتتتتتتتتة كدرجت ذلت  عوا الستتتتتتتتتتتتت تان  ة  

كالوفيات كالهجرة ك تواع الستتتتتتتتتت ان عوا املحالت    واليدا   هماكاالجتماعية كةتحديد عدد الستتتتتتتتتت ان ن يجة عوا ل 

ت در   إجمالية  ال شارمة (  واعين عوا  سا ة –الخالرفة –العو نية   -  ام الجرسان   -ال لعة    -  ) يفرن ا رةز كهي

 .11 سا ة السكة الح ري   أجمالي%  ة  20.4اك  ايوااي    (  هكتار  11.6)  

  10.7م )1973نستتتتتتتتتتتتتمتة( كالكثتافة االجمتاليتة في  شط تة الدراستتتتتتتتتتتتتة  ال  حعتداد عام    33520)ك  ل  عدد ستتتتتتتتتتتتت تا اتا     

 تتتتتتتتتخ  / ةم  رل ( تم ارتفع  ةثافة الستتتتتتتتت ان  ستتتتتتتتتب    9.7م )1984تم  ل  الكثافة عام     رل (   تتتتتتتتتخ  / ةم

 .2 خ  /ةم  رل (  27.15م )2005ا صا  عام  

 ين بأن الكثافة الست انية العا ة  شط ة الدراستة ال يئة الولشية لتعداد الست ان ت  ا عدة  ةك ة  ال  النصترة  

كةالتالي فملن عملية استزاالد ا يا     الفترة اب يرة ة فترة إلا أ ر     الز ادة التدر جية بصت ل  لحوظ في  ت  اية

 فئات املختلفة.الللس ان ك   الترةيب العمري  حليا ال تتو ف عوا  

 ا يا :   صادر-10

 لتصتتتنيف  شط ة الدراستتت 
ً
  6.9الجفا  )   ة  تتتمة ا شالا التتت ة جافة فني حعان   ة  تتتل ا يا  إذ ي ل   عدن را

ا  اللي   ليمتر( في  دكدية التتتت ول ا في فصتتتتل الصتتتتت  251.4في  ين ي ل  ا عد  العام لستتتت وم اال طار )   ليمتر(

د كتتل هتتل    لتتة الفتتا تتد بتتالت خر كةتتللتت  يتميز بتتالرلوةتتة العتتاليتتة نستتتتتتتتتتتتتبيتتا  يتتو تز تت   اعطتتا   يز  ايجتتابيتتة  ة  يتتو

ا يزات  ة ال يمتة الفصتتتتتتتتتتتتتليتة لال طتار كلعتل انزاتاا الستتتتتتتتتتتتت تان فر تتتتتتتتتتتتتتة تجمي   يتا  اال طتار  ة استتتتتتتتتتتتتطو ا  تان  في  

الصتت ار ج الخا تتة ةما أن اندفاع ا عبر االكدية كتجمع ا في  زانات أك  شخف تتات ل يعية حستتاعد عوا إ  انية 

ك ة  ال   ا يال ظ بأن هلا ا صتدر ا ائ  لم   ا زارعاستت الل ا بصتورة   االترة أك  ة  ال  استت الل ا في ح لية  

بطر  ة جم  ا يا  عبر   ابهالي ا يجعل ا عر ت  للت خر عبر االكدية باستتاشا   ا اصت ل   استتعمل بالصت ل اال ثل  

صتتتتتتتتتتتتتر  كالطني كستتتتتتتتتتتتت    اللت  لالستتتتتتتتتتتتتتفتادة  ناتا في العمليتات  بتا ف وم املحوي كذ ك ا تاجة (  أ  الفستتتتتتتتتتتتت يتة تا اعر  )  

  م  ة   ل التتترةة )ستتتوتيجي ( 1979عام  اب طار يا     التتت كة لصتتتر  تصتتتميم  الحيوانات عوا رغم  ة أن هشاد  

ا  كال يزا  لر  ة االستتتفادة  الصتتالحة لالستتتعم  اب طار ة  يا    االستتتعا تتةهلا ا د لرا    كلعلكلم تشفد بعد  

  يعية ت اريي ا شط ة.كاملجاري املختلفة االتجاهات كفا ل  ابكديةر  ة سطحية عبر  يا  ال سا ط بط ة  

 الصر :   يا -11

ال ستتتتتبيل غير ا يا  الجوفية التي يمكة االستتتتتتفادة  ناا  اليا كرف  ةفا ة استتتتتتخدا  ا كا ادة فاعليزاا لالستتتتتتفادة  

اليو ية ك ش ستتتم  ورد ا يا     للغراض ناا كهي ا صتتتدر الررزستتت ي كابهم اللي حعتمد علي  ا شط ة في ا تياجاتاا  

  سمين:با شط ة إلا  

 
 99م ص2006فاطمة المعلول مدينة يفرن دراسة في جغرافية المدن، الدولية للطباعة  1
 م( 2005-95- 84- 73ية للتوثيق المعلومات تعدد السكان )الهيئة الوطن  2
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( كت   هتل  املحطتة إلا  5%( ةمتا هو  وضتتتتتتتتتتتتتل بتالجتدك  )53بحوالي ) حطتة كادي عو ر كحستتتتتتتتتتتتتتاهم    آبتار .1

 ا ستتتتتتتتتعملة  ناا تالتة ستتتتتتتتطحية آبار تر( كت تتتتتتتتم عدد ستتتتتتتتتةةيلو   20الجشو   ة  رةز ا ديشة بحوالي )

ك تم ضتتتتتتتتتتتتتل ا يا  إلا الخزانات العلو ة  كتزكد ا شط ة با يا   شل تار خ  فرها في الستتتتتتتتتتتتتتزشيات ا ا تتتتتتتتتتتتتية

 ( ك ش  يتفرع   طين ا دهما نا ية ا ديشة ال ديمة ليصتتتتب    10000كتتراكح ستتتتعزاا )  
ً
 تر  كعب ت ر  ا

 تر  كعب ( ي   عوا التل    1000 تر  كعب ( كاب ر يصتتتتتتتتتتتتب في  زان ستتتتتتتتتتتتعت  )    300)في  زان ستتتتتتتتتتتتعت   

ال صتت يل اليو   كتار خ  فرها  كستتاعات كنوع ا كعم  ا   اآلبارك  ين الجدك     ا رتف   ة نا ية الصتترا 

 .إلنتاجيةا  ك

 (  5جدول )

 محطة وادي عومر آبار 

 اإلنتاجية م/ي  ساعات ال ص يل العما / تر  تار خ الحفر  نوع   اآلبار

 7 14 126 م 1969 سطحي  بئر دا ل املحطة

 25 14 121 م 1974 سطحي  ال ئر الجشول  

 9.67 14 121 م 1974 سطحي  ال ئر الصرقي 

 26دراسة في ج رافية ا دن   الدكلية لنصر   ص فالمة ا علو     ديشة يفرن  ا صدر :  

ستتتتتتتتتتتتتتتاعتتات( كهتتلا ال يكف  تل يتتة    6ك ال ظ  ة  ال  الجتتدك  بتتان الستتتتتتتتتتتتتتتاعتتات أل صتتتتتتتتتتتتت يلتت  في اليوم ال تز تتد عة )

 التالية:  للس ا ا تياجات الس ان  ة ا يا   

  اب طارتلبل   عدالت س وم   -1

 ان طاع التيار الك رةائ  بص ل  ستمر   -2

 ار ال    زاالكة كتحتاج إلا حعميا ك يانة  هل  اآلب  أ  ح  -3

 با والشين:الخا ة  اآلبار .2

 ل ا ا تياجات الستتتتتت ان ك تم ن لتل ية ا تتتتتتة تم  فرها  ة   ل ا والشين كحعتبر ا صتتتتتتدر الثان   اآلبارحعد هل   

 ا تتتتتتتتة حستتتتتتتتاهم في توفير  آبار(  4  ابل   ال   الية  يو توجد عدد ) الشتتتتتتتتحشات  نات ا يا  املحولة عوااعبر  ز 

ر  ال ئر كتار خ الحفر م    علي   والشين ك وضلالخا ة با   اآلبار  ( ي ين6 اجة الس ان  ة  يا  الصر  كالجدك  )

 فصو  السشة.   ال ساعات ال ص يل  ك   كالعما  با تر ا كعب  كاإلنتاج

 (  6جدك  ) 

 للموالشين اآلبار الخا ة 

 ساعات ال ص يل 3االتشاج / تر العما / تر تار خ الحفر  و   ال ئر

 فصل الصتا  فصل الصيف

 8 15 17 140 م 1986 ال شارمة

 8 16 18 150 م 1992 أم الجرسان 

 5 12 15 140 م 1992 أم الجرسان 

 4 10 15 140 م 1994 أم الجرسان 

 م 2016با و   عام    سب إفادتام بسشوات ا ا ية    اآلبارأصحا     .ا صدر : ا ارة  يدانية  

 الشتارج :

http://ssj.elmergib.edu.ly/


 2021العدد السابع  يفرن بمنطقة للشرب الصالحة المياه شح  من االستعاضة طرق

  
 

  

 HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY                                      60 األخرى مجلة التربية الرياضية والعلوم  

 

كعوا  حطات آبار  ا ة ا يا  الجوفية   صادر  اعتمد س ان ا شط ة في سد ا تياجاتام  ة ا يا  عوا   -1

 با ولشين. 

 بالز ادة الس انية.   يرت طاسزاالد ا يا   ةمية -2

 الجوفية.ت اعد  خزكن ا يا   إلا  أد  ندرت س وم اب طار كتلبلباا  -3

 تل ية اال تياجات. في ا شط ة ال تكف   الخراسانيةالخزانات  -4

 كالفا د  ناا. ة كالفرعية تحتاج إلا  يانة  ش  حسر  ا يا   يال كة تواي  ا يا  الررزس -5

 .بديلة لسد ا تطل ات آبار عف ضل ا يا  دف  الس ان إلا  فر  -6

 ان طاع التيار الك رةائ  بص ل  ستمر  لل  ة ساعات اإلنتاج اليو   للميا .  -7

 التوصيات: •

كرف  ةفا ة    أ ثلبصتتتتتتتتتت ل     ا تتتتتتتتتتل ا يا  الصتتتتتتتتتتالحة للصتتتتتتتتتتر  كاستتتتتتتتتتزاالة   عالجة لرا  عرفة    يجب إ  انية التوج 

  بديلة.كاالستفادة  ة  يا  النار الصشاعي ةخطة  كا ادة فعاليزاا   اب طاراستخدام  يا   

 ير الجودة.يجديد كفا  عا آبار   فر -1

الط يعية   االنخفا تتتتتتتتتتتتتاتأك تحو ل ا نحو      طاة  ش  الفا د  أر تتتتتتتتتتتتتيةستتتتتتتتتتتتتانية ااستتتتتتتتتتتتتتحداث  زانات  ر  -2

 الصشاعية.أي  ا اعر  بالت لية   ج الي ت إنصا  بحيرا  أكلتعدية ا يا  الجوفية  كتج يزها 

 بص ل سليم. اب طارال كة لتصر ف  يا    كقنصا  يانة  -3

 االهتمام بصيانة  حطات الك رةا . -4

 .التواي  اب ثل لآلبار كالخزانات العلو ة بما يتماش   للتخطيط العمران  كةلل  التولة الح ري  -5

 سليم.راليد ا يا  كاست الل ا بص ل  تتط يا اللوارو الخا ة ب  -6

 د عوا رةط الص كة بخزانات النار الصشاعي.يإيجاد  صادر جديد كالتأة -7

   بص ل دكري.يك زانات التجم  ت وم بمتابعة ك يانة املحطات كالص  اتتدر ب كوادر فشية   ركرة   -8

 

 ا راج  :

 م. 1995-جا عة الج ل ال رل    كالزنتان  ست  ل ا وارد ا ارية في  ديشتي يفرن   سة أ مد  الحالا  .1

 م.1978  عدنان راليد   الزراعة ك  و اتاا في ليبيا   دار العرةية للنصر عام    الجشدلي .2

 م2006 ديشة يفرن   دراسة في ج رافية ا دن   الدكلية للط اعة    -ا علون   فالمة  حمد .3

 م.1995لتعداد الس ان    بلدية الج ل ال رل    يفرن  كا اإل صا  صلحة   .4

 اب ة ال و   العرل     ص لة ا يا . .5

 م.2008عة  يسبال سم ابر اد الجو ة   كلية الطيران  .6

 م.2005-85-73ال يئة الولشية للتوتيا كا علو ات حعداد الس ان  .7

 م.2016بلدية يفرن عام     رافاك  اآلبار   ا الز ارة ا يدانية  و  .8
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 رويدة رمضان الفتني 
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