
 
 

  
 II  ليبيا /الخمس  –المرقب جامعة  – البدنيةبية كلية التر

 2021  السابع العدد األخرى والعلوم الرياضية  مجلة التربية

 
 جــــامعة املــرقـــب 

 

 

 

 

 

 

 

 

)جملة علوم الرتبية الرياضية والعلوم   ى جملة علمية حمكمة حتت مسم 
 األخرى( 

 جامعة املرقب   –منشورات كلية الرتبية البدنية 

 اإللكرتوني املوقع  
HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY                                                      

 

 

 

 م 2021( يونيو) 

 

 السابع العدد  

 اجملــلة العــلمية 
 



 
 

  
 III  ليبيا /الخمس  –المرقب جامعة  – البدنيةبية كلية التر

 2021  السابع العدد األخرى والعلوم الرياضية  مجلة التربية

 ئة التحريرهي

 التحرير  رئيس عميد الكلية عمار النفر لود  دكتور / مي م

 اللجنة العلمية املحلية  

 الوظيفة  الجامعة  االسم م

  املرقب  د. مفتاح محمد ابوجناح 1
 
 رئيسا

 عضوا املرقب  د. خالد محمد الكموش ي   2

 عضوا الجبل الغربي  د. عبد الحكيم سالم تنتوش 3

 عضوا الزاوية د. زياد سويدان  4

 عضوا املرقب  جمعة تنتوش د. عمران  5

 عضوا املرقب  هشام رجب عباد أ. 6

 عضوا املرقب  ـي زائـــــــد  محـــمــد علــــــ .أ 7

 اللجنة العلمية الدولية                  

 عضوا الجزائر د. جمال بكباي  1

 عضوا / الجزائر 1باتنة د. سامية شينار  2

 عضوا البواقي / الجزائر العربي بن مهيدي ام  د. سامية ابريعم  3

 عضوا الدكتور يحي فارس املدية / الجزائر د. يزيد شويعل   4

 عضوا العربي التبس ي تبسة / الجزائر  د. رضوان بلخيري   5

 عضوا زيان عاشور جلفة / الجزائر  د. مسعودي ظاهر   6

 عضوا اليمن   د. عبد السالم مقبل الريمي   7

 اللجنة االستشارية

 الوظيفة  الجامعة  االسم م
  طرابلس  د. سعيد سليمان معيوف  1

 
 رئيسا

 عضوا املرقب  سليمان الصادق االمين  د. 2

 عضوا الزقازيق / مصر  د . صبري عمران 3

 عضوا روسيا  د. فتحي البشيني  4

 عضوا املرقب  د. محمد جابر   5

 مالحظة

 بالضرورة عن رأي املجلة أو الكليةبر وال تع أصحابها،بر عن وجهة نظر كافة البحوث تع

 جميع الحقوق محفوظة 

 م 2021

 



 
 

 II الخمس / ليبيا   –جامعة املرقب   –كلية التربية البدنية 

 

 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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بمناطق  يه خط السكه الحديد مسار  خصائص الترسبات الرمليه الرياحيه و مصادرها بطول 

 سرت و هون و سبها ، ليبيا 

 

 د. رمضان الضعيف  

 د. محمد شهوب  

 حمد عبد الجليل  د. م 

 د. على عكاشه 

 ص ل املستخ

 

 الالايىىىىىىج الاما يىىىىىىهتشىىىىىىمل ،  يىىىىىى  تغطىىىىىىا الالايىىىىىىج الاما يىىىىىىه ويىىىىىىقا  مىىىىىى  مكاشىىىىىىف  كىىىىىىالم  ا  ط ىىىىىىه

اشىىل ر رلايىىج ال  بىىان الفاشىىاا الامليىىه ، ع مىىاا ال ىىيم ، اللرمعىىاا الاماليىىه ل ال بكىىاا ل ال  بىىان الامليىىه. 

مىىىى  ل ىىىىداا تىىىىسامه ماللفىىىىه يىىىىاب ر اللوايىىىىد  م لىىىىر ب ىىىىسور  كىىىىالم  عا ىىىىد  ا ىىىىى و م ىىىىه  بفعىىىىل الامىىىىا  الامليىىىىه

 ىىى تىىىسور الىىقم  ال الىىى  ل  غلىىىج رلايىىج الىىقم  الاااىىىج ث  مىىا  ويىىىد ويىىد الامىىىاأ  ىىى وييولوييىىه ماللفىىهث  يىىى  

تىىىسور الىىىقم  ال ىىىائا علىىىى ىيجىىىر وجىىىا رملىىىى ي ىىى ت ول وجىىىا ي ىىى ت رملىىىىث  مىىىا  لم ىىىل ويايىىىا ب ىىىسور الىىىقم  ا لأ 

   على ىيجر وجا رملى.

ئسبيا ل  لوايىىد    تشا الفاشاا الامليه اشكل لاضح بم اطق الاما  الشديد  مج  وايد رماأ خش ه

 لحاك ال  بان الامليه  ى ا  اطق ا فلو ه ث  ي   لاذ ا رىىا    ث بي مابصفه خاصه ب ن و قمر ال  بان الامليه

 مت  ، ل  ظها  اطوط ملوا مه  ى صور ا قمار الص اعيه.  30محصلر  ا ر الاماأ ل يبلغ ار فاعها 

ون رمىىاأ الفاشىىاا الامليىىر ملويىىطر العجىىم،  ل ل ىىد  بىى ن عي ىىر، 54 ىىم ريىىاا  اللحليىىل العجدىى  لعىىدد 

بي مىىا  تىى ال  رمىىاأ ال  بىىان الامليىىر ل اللرمعىىاا الامليىىه بىى ن رمىىاأ ةاعمىىر ل رمىىاأ ملويىىطر علىىى الجاةىىج ا وايىىر 

لفاشاا الامليىىر ا ىىى وذاىىا ناا  صىىنيف للاما  ل رماأ ةاعمر على الجاةج ا دابا للاما ث  ما يش    صنيف رماأ ا

ضىىىعيف، بي مىىىا يتىىى ال   صىىىنيف رمىىىاأ ال  بىىىان الامليىىىر ل اللرمعىىىاا الامليىىىه مىىىاب ن الضىىىعيف ل الجيىىىد يىىىداث  مىىىا 

يشىىى    ماتىىىل  و اىىىج ووجىىىاا رمىىىاأ الفاشىىىاا الامليىىىر ا ىىىى  يىىىود مويىىىج يىىىدا بي مىىىا يتىىى ال  لامىىىاأ ال  بىىىان الامليىىىر ل 

 مويج ل  يود مويج يدا.اللرمعاا الامليه ماب ن  يود  

الايىىىوتياا الاما يىىىه  سىىىلوماا ماللفىىىر مىىى  الطاقىىىر، االامىىىاأ ا خشىىى  ئسىىىبيا  وعلىىىى طاقىىىر   رتعاضىىى 

 لوايىىىىىىد بم ط ىىىىىىر يىىىىىىااا م ارةىىىىىىر ب ظ  ااىىىىىىا للايىىىىىىوتياا الاما يىىىىىىه با  ط ىىىىىىه الشىىىىىىماليه  م ط ىىىىىىر يىىىىىىاا  ل ا  ط ىىىىىىه 

مصىىىىادر   لم ىىىىلا  ا علىىىىى ئسىىىىبيا بم ط ىىىىر يىىىىااا. الويىىىطا  م ط ىىىىر ىىىىىون  ث ل رتمىىىىا يعىىىىقت نلىىىى  ا ىىىىى  ىىىى ت   شىىىد  الامىىىى 

ويايا ب ىىسور  كىىوم  الهيشىىه ل تىىسور  كىىوم  السمىىا الرىىغ  م ىىل ا   ىى  تغطيىىه   بم ط ر يااالاماأ الاما يه  

بلكىىوم  معىىقلأ  ط ىىر ىىىون  مصىىادر الامىىاأ الاما يىىه  بي مىىا  م لىىر للسىىطح  يىى  ي طعهىىا لادت  مىىقا ل رلااىىد ث

ث بي مىىىا    يىىى  ي طعهىىىا لادت بىىىا ال ب ىىى  ل رلااىىىد  ىىى  تغطيىىىه للسىىىطح بم اسىىف ىىىىون ا   لهىىىىةي ىىه ل  كىىىوم   مىىىاا 

ويايىىىىىا بلكىىىىىوم  مسىىىىىاك  ي ىىىىىوب ل شىىىىىا  رملىىىىىر الىىىىىق    ل  كىىىىىوم     ط ىىىىىر يىىىىىااامصىىىىىادر الامىىىىىاأ الاما يىىىىىه   لم ىىىىىل

 للكون ا     تغطيه للسطح بم ط ه يااا.    الحسالةه  شماأ رملر الق     ي   ملد مكاشفها
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 املقدمة 

امىىىىاأ  يىىىى   لعىىىىج العمليىىىىاا  وايىىىىه عمليىىىىاا الل ميىىىىر بم ىىىىاطق يىىىىاا ل ىىىىىون ل يىىىىااا مشىىىىكلر  ىىىىاا م ال

الدلر الا يس    ي تش يل السطح لتعلب  ال  بان الاملير ا د وىىىم مظىىاىا السىىطح  ىىي ا  ط ىىر.  لعىىا   الاما ير

الحديدي  ي خط ي وب ليبيا  اشكل خاص ، لبعض ا  اطق شبه ال ىىحاالمر  ىىي  معظم قطاعاا مسار الطامق

ممىىا  ةتيرىىر مىىالر السىىط الحديىىدت بالبيجىىه ال ىىحاالمر الشىىماأ اشىىكل عىىاا،  شىىكلر   ىىف ال  بىىان الامليىىر عل اىىا

يتسىىىىىبج  ىىىىىي  ىىىىىدلص مشىىىىىاإل  ب ىىىىى    صىىىىىل و ياةىىىىىا ر ىىىىىى لقىىىىىو   ىىىىىوادص يسىىىىىيمر رتىىىىىا ي ىىىىىو  ال طىىىىىاراا ال ىىىىىايم عىىىىى  

ث  مىىا  ىىهدي ىىىذ  الق واىىاا الامليىىر ويضىىا ر ىىى  وقفىىاا غ ىى  ملوقعىىر  ىىي مها بالامىىاأ ا لرمعىىر علىىى ا سىىاراصىىطدا

اىىىلم العديىىد مىى  البىىا  ي ن . عدةيىىر ا كوةىىر لل ضىىبان لماح اااىىايىىدالأ  ا ىىر ال طىىار عىى ل  علىىى   إىىل ا يىىقا  ا 

،  Kadib (1963) ل خصا صىىها العجميىىه اىىال  يفيىىر  ا   الاما يىىه بالدرايىىاا الايىىوتيه ل ا عدةيىىه للايىىوتياا

Shukri and Philip (1959)  ،Levy (1974)  ،Fryberger (1979) ، ،Zaghloul et al. (1984)  ،El-Shazly et 

al. (1986)  ،Dabbour et al. (1986)  ،Morsy et al. (1989)  ، Embabi (1987  ،Kamel (1989)  ،Asma 

(1995)   ،Assal (1999)    ل Abdel Galil and Hereher (2000)  .   

خصىىىا ل الت يىىىباا الامليىىه الاما يىىىه ل مصىىىادرىا بمسىىىار   وضىىح ا ىىىي إوذاىىى ىىىىذ  الدرايىىر   مىى  وىميىىىر 

بم ىىىاطق يىىىاا ل ىىىىون ل يىىىااا الرىىى  يىىىيلم ا اىىىا   فيىىىذ منشىىى ا الطامىىىق الحديىىىدي لاسىىىط  الحديديىىىه السىىى جخىىىط 

  .1ال حاالي بالج وب  شكل  

 

 
   موقج م ط ر الدرايه موضح عل اا مسار الطامق الحديدي.  1شكل  

 أشكال الترسبات الرياحيه 

بم ط ىىر  الالايىىج الاما يىىهتشمل تغطا الالايج الاما يه ويقا  م  مكاشف  كالم  ا  ط هث  ي  

 يااا الفاشاا الامليه ، ع ماا ال يم ، اللرمعاا الاماليه ل ال بكاا ل ال  بان الامليه.  

 الفرشات الرمليه:  1)   
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  تشا الفاشاا الامليه اشكل لاضح بم اطق الاما  الشديد  مج  وايد رماأ خش ه ئسبيا ل  لوايىىد 

ه ث  ملىىىىد ااشىىىىر رمليىىىىر   تىىىىحاا  رمليىىىىر م بسىىىىطر    تشىىىىا عل اىىىىا اعىىىىض بصىىىىفه خاصىىىىه بىىىى ن و قمىىىىر ال  بىىىىان الامليىىىى 

  .  2ال با اا ال حاالمر ا لفاقر   شكل  

 

 
  : ااشر رملير   تشا عل اا اعض ال با اا ال حاالمر. 2شكل  

 علمات النيم:  2)

مىىى  اعىىىل الامىىىا  علىىىى ا يىىىطح الامليىىىه   م ىىىل ع مىىىاا ال ىىىيم وصىىىغا الايىىىوتياا الهوا يىىىه وجمىىىا ل  نشىىى 

  .3 ي    خذ شكل اللموياا  شكل  

 
  : ع ماا ال يم الاما يه.3شكل  

 التجمعات الرماليه و النبكات:  3)

 نشىى  اللرمعىىاا الاماليىىه ع ىىد اةافىىا  يىىاعر الامىىا  الحاملىىه للامىىاأ ةتيرىىر اصىىطدامها اعىىا ق  يىى  

 ث ل ع ىىدما يلوايىىد الغطىىا  ال بىىاتا  كىىون مىىا يعىىا  4م   شىىكل يىى  30 لكون  رمعاا رمليه ي ل ار فاعها ع  

بال ب ه ناا ار فا  وعلىىى ئسىىبياث ل ل ىىد لىىو ه اةتشىىارىا ب  ىى   بم ط ىىر يىىاا ل م ط ىىر ىىىون ث  يىى    تشىىا 

  فرشة رملية
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عبىى  ا  ط ىىر مرموعىىر مىى  اللرمعىىاا الامليىىر ال ا رىىر عىى  اصىىطداا الامىىا  بىىبعض اللرمعىىاا ال با يىىر ممىىا 

  .5مت    شكل   1.6 يشكل  رمعاا ال بكاا الر  يبلغ ار فاعها ا ى  

 

 
  :  رمعاا رملير م فصلر ةتيرر اصطدامها اغطا  ال باتي.4شكل  

 

 
 . رمعاا رملير م فصلر  ةب ر  ةتيرر  وايد الغطا  ال باتي : 5شكل  

 متر 1.6 

 سم 30



 2021العددد السابع  خصائص الترسبات الرملية الرياحية ومصادرها بطول مسار خط السكه الحديديه بمناطق سرت وهون وسبها، ليبيا

  
 

  

 ليبيا  /الخمس  –المرقب جامعة  –بية البدنية كلية التر
142 HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY                                       

                                                  

 

 
 الكثبان الرمليه:(  4

تعلب  ال  بان الامليىىه مىى  وىىىم ل و  ىى  الالايىىج الهوا يىىه بم ط ىىر الدرايىىه ل  ويىىد عىىد  وةىىوا  ماللفىىه 

 يىىى    سىىىم ال  بىىىان    ثPlummer and McGeary, 1993 لل  بىىىان الامليىىىه  بعىىىا  ظهاىىىىا ل طام ىىىر  كوم اىىىا 

 :الاملير طب ا   را  الاما  السا د  ل  مير ا مداد الاملى إا تي

 كثبان الرياح أحادية االتجاه:   •

تشىىىىمل عىىىىد  وةىىىىوا  طب ىىىىا ل ميىىىىر ا مىىىىداد الاملىىىىى هىىىىى   بىىىىان رمليىىىىر مسلعاضىىىىر ل   بىىىىان رمليىىىىر ى ليىىىىر ل 

 .  بان رملير ى لير ملحد 

 كثبان الرمليه الطولية:كثبان الرياح ثنائية االتجاه ال •

هىىىى و  ىىى  ا ةىىىوا  اةتشىىىارا بم ط ىىىر الدرايىىىه، ل  لم ىىىر باملىىىدادىا موا مىىىه للامىىىا  السىىىا د ث  لم ىىىر ال  بىىىان 

متىى   ىىي ا  ىىاطق ا  صىى ر للطامىىق  وشىىكاأ  6الاملير ب ذاا طولير م  ال و  السيفي لالر  يبلغ ار فاعها ا ى و    مىى  

    .7  ل  6

 
  :  اا م الاماأ على الطامق ا عبد ب ن يااا لتااكث   ه الت ا م على الجق  الشاقى م  الطامق. 6شكل  

 

 محصلة حركة الرمال اتجاة

N72W 
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 ب ن يااا ل بااك.  N72W   :   بان رملير طولير  ملد با را  7شكل 

بىى ن   N72W ملىىد ال  بىىان الامليىىه السطيىىه با رىىا   لحاك ال  بان الامليه  ى ا  اطق ا فلو ه ث  ي  

متىى  بم ط ىىىر يىىاااث ل  ظهىىىا  اطىىوط ملوا مىىىه  ىىى صىىىور ا قمىىار الصىىى اعيه    30يىىااا ل بىىااك للصىىىل ار فاعهىىا ا ىىىى 

  .8شكل 

 

 
  وضح ون ا را  محصلر  ا ر الاماأ يملد با را  املداد ال  بان الاملير الطولير.  : صور  يومه8شكل  

   التحليل الحجمي 

 ىىىىىىىم يمىىىىىىىج عي ىىىىىىىاا مم لىىىىىىىه للامىىىىىىىاأ ا لوايىىىىىىىد  علىىىىىىىى  لدرايىىىىىىىر السصىىىىىىىا ل العجميىىىىىىىر للامىىىىىىىاأ الاما يىىىىىىىه ث

الفاشىىىىاا الامليىىىىر ل اللرمعىىىىاا الاماليىىىىه ل ال  بىىىىان الامليىىىىر ث لل ىىىىد وخىىىىذ  ىىىىى ا علبىىىىار يمىىىىج عي ىىىىاا مىىىى  الجاةىىىىج 

 اتجاة محصلة حركة الرمال

N72W 

N72W 
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ا وايىىىىه للامىىىىا  لالجاةىىىىج ا ىىىىدابا للامىىىىا  لل  بىىىىان الامليىىىىر لنلىىىى  لوصىىىىف  و اىىىىج الحبيبىىىىاا الامليىىىىر علىىىىى ال  بىىىىان 

 الاملير.

عي ىىىىىر لايىىىىىوتياا الفاشىىىىىاا الامليىىىىىر ل اللرمعىىىىىاا الاماليىىىىىه ل  54اللحليىىىىىل العجدىىىىى  للعىىىىىدد  ىىىىىم ريىىىىىاا   

عي ىىىىه للم ط ىىىىه  18للم ط ىىىىه الشىىىىماليه  م ط ىىىىر يىىىىاا  ، ل عىىىىدد  عي ىىىىه 18ل ا لم لىىىىر اعىىىىدد  الامليىىىىرثال  بىىىىان 

 عي ه للم ط ه الج وتيه  م ط ر يااا .  18الويطا  م ط ر ىون  ، ل عدد  

ياىىىىىد  اللحليىىىىىل العجدىىىىى  للعي ىىىىىاا م ارة اىىىىىا ل تبىىىىىج العمليىىىىىاا الرىىىىى   ىىىىى تاا  اىىىىىا الالايىىىىىج  يىىىىى  يسىىىىىمح  

  داخىىىىىل الايىىىىىوتياا الغ ىىىىى  Sand grainsاللحليىىىىل العجدىىىىى  بلحديىىىىىد اجحلىىىىىوت ال دىىىىى  لعجىىىىىوا  بيبىىىىىاا الامىىىىل  

ل ىىلاسل  ،(Folk, 1974)ا  اخىىل ل ا بىىا    الحبيبىىاا بايىىلادااملماي ر ال خفيفه اللماي  بفىىا  وجىىوا ىىىذ  

 -ىذ  الطام ه  ي اآلتي :

بداخل  1 تم  رفف  لر ا م    ا  طا إل ا ا ا   ب لعد  مااا  يلها  د  حل ا اا لعي اا  ا تغسل    

اللرفيف  د     ياعر.   24اان 

لعي ر. 2 ا لاحصوأ على  لل سيم  لا ا قج  برها   العي ر      فاغ 

ا  ايبر م   3 ا  اخل  وت  حديد  العجمير  الفت    لر   ت ايج     حديد  ا ا  ا ا الحا  ي  قطا 

ا ويود .  العي ر   مج طبيعر 

ىىىىى   4 لنل م اىىىىل  ىىىىل  إ الحىىىىاا  وقطىىىىار  يىىىىعر  ىىىى   ىىىى   ي م ىىىىا  ي ىىىىا   ا ل ب ي ا  اخىىىىل  ا  ىىىىر  ىىىىج مرموع    ا 

ىىي   ىى ت   ل ب ا لفلحىىاا  ا ناا  لا  اخىىل  اججموعىىر،  ويىىفل  الصىىغات  لفلحىىاا  ا ناا  ا  اخل  بوضج 

اججموعر.    وعلى 

ها     5 يل د  حل ا اا لعي ر  ا لعي ر ع      و ن  ا ل ن  ىىى    100ي ل  عل ا  اخل  يااا  ل مار خ أ 

ب ن   ت ال   لهقا   د    ا  دقي ر.     15-25الجها  

ىى       6 نل ىىد  ع ا ىىم  رىىات  ت  ، ىىاا  ع ل ا الو ن  ا م   ا ئسب  إل غاتاأ ل حدد  على  اججود   لعي ر  ا  فاغ 

ل لا ج   ا لهذ   اإل صا ير  ى   9وشكاأ    العملياا  ث ل ساب 11ا  ا عام ا العجميىىر لاحبيبىىاا اعىىد     

ا با      Folk and Ward, 1957 طبيق ا عاد ا طب ا لطام ر   ب  . (Friedman, 1967)ل فس  ىا 
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  : يوضح ئسج اللدرج العجدغ للايوتياا الاما يه با  ط ه الشماليه  م ط ر ياا . 9شكل  
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  : يوضح ئسج اللدرج العجدغ للايوتياا الاما يه با  ط ه الويطا  م ط ر ىون .10شكل  
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  م ط ر يااا .  : يوضح ئسج اللدرج العجدغ للايوتياا الاما يه با  ط ه الج وتيه11شكل   

 

ىىىىىىان    لعا  ا ىىىىىى  لضىىىىىىعها  ر ل ا ىىىىىىاد ا  ا ع ايىىىىىىلاداا  ىىىىىىيم  Folk&Ward,1957ب ق ىىىىىىم  سىىىىىىاب     

العجمير لهي    ا عام ا 

 : اآلتي     - ى

 

املتوسط  -أ  الحبيبي   الحجم 

 (Graphic Mean ) 

 : ر  ا عادل ايلنلايه م    -يم   

 

 
الشامل  -ب لبياني  ا التصنيف   معدل 

             ( Inclusive Graphic Standard Deviation ) 

ا ت يىىبر   د  ىىوا ا  دريىىر  صىىنيف  ىى   ىى   ي م ر  ىىى ى لعي  ا ىىىف  ى ي ىىر  صن ةوعي امل  ىىى ى ا ع ذا  ىىى ى ىى ن  ب ي

ىىىىر   ب ر  ناا  ىىىىر  ة إا يىىىىوا   ىىىىاا  ب ي الحب ىىىىج  ا رىىىىا  يمي ىىىىر  ىىىىه معاا م  ىىىى   لمم  م  ا لويىىىىط  ىىىىم  العج  ىىىىوأ 

 : اآل ير  ا عادلر  ةه خليط م  وجوا  سج  و ول   -وجميه لا د  
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الشامل   –ج   لبياني  ا أو االنحراف  الحيود   معامل 

                           (Inclusive Graphic Skewness) 

ىىر              دل ا عا ىى   م لالسشىىوةر  ىىر  ل عوم ا ىى   ىى   ي م ىىر  لعي  ا ىىاا  ب ي تشىىغله  ب ىىذي  ل ا العجىىم  ىى ن  ب ي

 :    -اآل ير 

 

 
     

يىىدالأ      ىىى    1ل وضىىح  ىىاد ا  3ا  ا ع ىىق  ي عىىد  طب ا ىىاا  ب ي لاحب ىىر  العجمي ا عىىام ا  ىىيم  ق   

لا  ط ىىه   ، م ط ىىر ىىىون  لا  ط ىىر الويىىطا  ، م ط ىىر يىىاا الشىىمالير با  ط ىىر الاما يىىر للصىىف للايىىوتياا

  م ط ر يااا  طب ا للمعام ا العجمير.  الج وتيه

ملويىىىىىىطر العجىىىىىىم، بي مىىىىىىا  تىىىىىى ال  رمىىىىىىاأ ال  بىىىىىىان الامليىىىىىىر ل تشىىىىىى   ال لىىىىىىا ج ون رمىىىىىىاأ الفاشىىىىىىاا الامليىىىىىىر 

اللرمعىىىاا الامليىىىه بىىىى ن رمىىىاأ ةاعمىىىر ل رمىىىىاأ ملويىىىطر علىىىى الجاةىىىىج ا وايىىىر للامىىىا  ل رمىىىىاأ ةاعمىىىر علىىىى الجاةىىىىج 

ا ىىدابا للامىىا ث  مىىا يشىى    صىىنيف رمىىاأ الفاشىىاا الامليىىر ا ىىى وذاىىا ناا  صىىنيف ضىىعيف، بي مىىا يتىى ال   صىىنيف 

لامليىىر ل اللرمعىىاا الامليىىه مىىاب ن الضىىعيف ل الجيىىد يىىداث  مىىا يشىى    ماتىىل  و اىىج ووجىىاا رمىىاأ رمىىاأ ال  بىىان ا

الفاشىىىاا الامليىىىر ا ىىىى  يىىىود مويىىىج يىىىدا بي مىىىا يتىىى ال  لامىىىاأ ال  بىىىان الامليىىىر ل اللرمعىىىاا الامليىىىه مىىىاب ن  يىىىود 

ى    1يدالأ  مويج ل  يود مويج يدا     .  3ا 

(: قيم املعاملت الحجمية للحبيبات و وصف الرسوبيات الرياحيه طبقا للمعاملت الحجمية  1جدول )

 للمنطقه الشماليه )منطقة سرت(.

 

رقم  SK1 σ1 MZ الوصف

 العينه

الرسوبيات  

 الرياحيه

 ااشه رمليه 1 1.89 1.65 0.72 رمل ملويط  صنيف ضعيف   يود مويج يدا
ملويطرمل   صنيف ضعيف   يود مويج يدا  ااشه رمليه 2 1.78  1.69 0.65 
  رمعاا رمليه  3 2.92 0.48 0.67 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج يدا
  رمعاا رمليه  4 2.80 0.46 0.56 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج يدا
  رمعاا رمليه  5 2.93 0.45 0.49 رمل ملويط  صنيف ييد  يود مويج يدا
  رمعاا رمليه  6 2.86 0.32 0.44 رمل ةاعم  يدا صنيف ييد   يود مويج يدا

  رمعاا رمليه  7 2.63 0.47 0.53 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج يدا
  رمعاا رمليه  8 2.72 0.47 0.44 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج يدا

  رمعاا رمليه  9 2.90 0.46 0.28 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج
  رمعاا رمليه  10 2.83 0.49 0.47 رمل ةاعم  ييد صنيف   يود مويج يدا
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   بان رمليه  11 2.71 0.46 0.27 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج 
 *   بان رمليه 12 2.97 0.32 0.43 رمل ةاعم   صنيف ييد يدا  يود مويج يدا
   بان رمليه  13 2.63 0.64 0.39 رمل ةاعم   صنيف شبه ييد  يود مويج يدا

   بان رمليه*  14 2.82 0.49 0.55 رمل ةاعم   صنيف ييد يدا يود مويج 
   بان رمليه  15 2.42 0.45 0.27 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج

   بان رمليه*  16 2.86 0.34 0.39 رمل ةاعم   صنيف ييد يدا  يود مويج يدا
   بان رمليه  17 2.52 0.44 0.28 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج 

   بان رمليه*  18 2.84 0.33 0.36 رمل ةاعم  يدا   صنيف ييد مويج يدا يود 

   بان رمليه* : الجاةج ا دابا للاما  م  ال  بان الاملى.

(: قيم املعاملت الحجمية للحبيبات و وصف الرسوبيات الرياحيه طبقا للمعاملت الحجمية  2جدول )

 الوسطى )منطقة هون(. للمنطقه

 

رقم  SK1 σ1 MZ الوصف

العين 

 ه

الرسوبيات  

 الرياحيه

 ااشه رمليه 1 1.66 1.30 0.42 رمل ملويط  صنيف ضعيف   يود مويج يدا
 ااشه رمليه 2 1.62  1.37 0.45 رمل ملويط  صنيف ضعيف   يود مويج يدا
  رمعاا رمليه  3 2.80 0.41 0.68 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج يدا
  رمعاا رمليه  4 2.60 0.43 0.46 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج يدا
  رمعاا رمليه  5 2.90 0.46 0.40 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج يدا
  رمعاا رمليه  6 2.84 0.32 0.34 رمل ةاعم   صنيف ييد يدا  يود مويج يدا

  رمعاا رمليه  7 2.73 0.47 0.33 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج يدا
  رمعاا رمليه  8 2.52 0.43 0.34 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج يدا

  رمعاا رمليه  9 2.83 0.41 0.27 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج
    رمعاا رمليه 10 2.87 0.44 0.37 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج يدا

   بان رمليه  11 2.51 0.46 0.27 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج 
 *   بان رمليه 12 2.95 0.32 0.33 رمل ةاعم   صنيف ييد يدا  يود مويج يدا
   بان رمليه  13 2.23 0.62 0.37 رمل ةاعم   صنيف شبه ييد  يود مويج يدا
   بان رمليه*  14 2.72 0.49 0.35 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج يدا

   بان رمليه  15 2.12 0.48 0.26 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج
   بان رمليه*  16 2.84 0.33 0.39 رمل ةاعم   صنيف ييد يدا  يود مويج يدا

   بان رمليه  17 2.43 0.42 0.26 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج 
   بان رمليه*  18 2.76 0.33 0.38 رمل ةاعم  يدا   صنيف ييد  يود مويج يدا
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 الجاةج ا دابا للاما  م  ال  بان الاملى.    بان رمليه* :

 

 

 

للحبيبات   (: 3جدول ) املعاملت الحجمية  و وصف الرسوبيات الرياحيه طبقا للمعاملت الحجمية  قيم 

 للمنطقه الجنوبيه )منطقة سبها(. 

 

رقم  SK1 σ1 MZ الوصف

 العينه

الرسوبيات  

 الرياحيه

 ااشه رمليه 1 1.46 1.30 0.48 رمل ملويط  صنيف ضعيف   يود مويج يدا
 ااشه رمليه 2 1.61  1.37 0.47 رمل ملويط  صنيف ضعيف   يود مويج يدا
  رمعاا رمليه  3 1.82 1.41 0.78 رمل ملويط  صنيف ضعيف   يود مويج يدا
 ااشه رمليه 4 1.60 1.43 0.46 رمل ملويط  صنيف ضعيف   يود مويج يدا
ملويطرمل   صنيف ضعيف   يود مويج يدا   رمعاا رمليه  5 1.95 1.36 0.42 
  رمعاا رمليه  6 1.94 1.46 0.33 رمل ملويط  صنيف  صنيف  يود مويج يدا
  رمعاا رمليه  7 1.73 1.37 0.32 رمل ملويط  صنيف ضعيف   يود مويج يدا
 ااشه رمليه 8 1.52 1.33 0.34 رمل ملويط  صنيف ضعيف   يود مويج يدا

  رمعاا رمليه  9 1.85 1.51 0.17 رمل ملويط ضعيف  صنيف   يود مويج
  رمعاا رمليه  10 1.87 1.31 0.47 رمل ملويط  صنيف ضعيف   يود مويج يدا

   بان رمليه  11 1.91 0.47 0.28 رمل ملويط  صنيف ييد  يود مويج 
 *   بان رمليه 12 2.25 0.33 0.33 رمل ةاعم   صنيف ييد يدا  يود مويج يدا

   بان رمليه  13 1.61 0.46 0.39 رمل ملويط  صنيف ييد مويج يدا يود 
   بان رمليه*  14 2.26 0.29 0.32 رمل ةاعم   صنيف ييد يدا  يود مويج يدا

   بان رمليه  15 1.68 0.48 0.25 رمل ملويط  صنيف ييد  يود مويج
   بان رمليه*  16 2.00 0.33 0.39 رمل ةاعم   صنيف ييد يدا  يود مويج يدا

   بان رمليه  17 1.72 0.53 0.17 رمل ملويط  صنيف شبه ييد  يود مويج 
   بان رمليه*  18 2.08 0.45 0.38 رمل ةاعم   صنيف ييد  يود مويج يدا

   بان رمليه* : الجاةج ا دابا للاما  م  ال  بان الاملى.

ىىىىىىه  سىىىىىىلوماا   ا ي لام ا لايىىىىىىوتياا  ا ىىىىىىا   ع ت ىىىىىىر  ا  دم الدرايىىىىىىر  ولضىىىىىىحر  ىىىىىىر،  م عا بصىىىىىىفر 

ا  شىىىىكل   ا يىىىىا ىىىىر  بم ط  ىىىىر   لوايىىىىد  ق ىىىىى طا ا  وعل ئسىىىىبي ا خشىىىى   ىىىىاأ  لام اا ىىىىر،  ق الطا ىىىى   م ىىىىر  ف ل مال

ون  12 ىىى    ظهىىىا ريىىىوتياا وخشىىى  ئسىىىبيا م ارةىىىر  ا  ط ىىىه الج وتيىىىه  م ط ىىىر يىىىااا الايىىىوتياا الامليىىىه ب ث  ي
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ث ل رتمىىىىا ا يىىىىه با  ط ىىىىه الشىىىىماليه  م ط ىىىىر يىىىىاا  ل ا  ط ىىىىه الويىىىىطا  م ط ىىىىر ىىىىىون  للايىىىىوتياا الامب ظ  ااىىىىا 

  يعقت نل  ا ى   ت   شد  الاما  ا على ئسبيا بم ط ر يااا.  

 
ل ياااث   ه خشوةر ريوتياا م ط ر يااا    : يوضح  و اج العجم الحبيبغ بم اطق ياا ل ىون 23شكل  

 م ارةه بم اطق ىون ل ياا. 

 

يىىا بط  ا يىىج ال  بىىان الامليىىه ا عىىدئا اشىىكل لتيىىق بطبيعىىر الت  يىىج ال ىىسات  نشىى   لىى  الالايىىج ث 

 يىى   ىى افض ا ا بىىه الج  يىىه اسىىبج نيىىاد  اللىىدا اا الفلا يىىه ال ادمىىه مىى  ا كاشىىف الوايىىعه لاعجىىا الاملىىى 

Minas and El-Bakush, 2007) يلم ىىل الجىىق  الا يسىى غ مىى  الالايىىج الاما يىىه بىىالكوار ق ل  بيبىىاا ال ىىسور . 

ىىىىىىىىىه   % مىىىىىىىىى  الامىىىىىىىىل. 85الج  يىىىىىىىىه ل يكىىىىىىىىون الكىىىىىىىىىوار ق  ىىىىىىىىوا ى  ا  ط  ب ىىىىىىىىه  لاما ي ا ىىىىىىىىىاأ  لام ا ون مصىىىىىىىىادر  ىىىىىىىىى ن  ب  

ب ىىسور   ويايىىا  ىىل  يلم  ليه  م ط ىىر يىىاا   لشىىما  كىىوم  الهيشىىه ا م لىىه بامىىاأ غ ىى  ملمايىى ه ل وجىىا ا

بحجىىىىىا ي ىىىىى ت ل  ملىىىىىى مىىىىىج إالكارم يىىىىىر ل وجىىىىىا ي ىىىىى ت رملىىىىىى ل مىىىىىارأ ل يىىىىىباث  ل تىىىىىسور  كىىىىىوم  السمىىىىىا ا م لىىىىىهر 

الرغ  م ل ا   ىى  تغطيىىه للسىىطح با  ط ىىه الشىىماليه  يىى  ي طعهىىا   إالكارم ير ل وجا ي  ت مار ى ل وجا ا ار ى

ىىىىىه   لادت  مىىىىىقا ل رلااىىىىىد ث بالنسىىىىىبه ا  ط  ب ىىىىىه  لاما ي ا ىىىىىاأ  لام ا ىىىىىون  الويىىىىىطا   صىىىىىادر  ى ىىىىىر   يىىىىى    م ط 

ي طعهىىىىا لادت بىىىىا ال ب ىىىى  ل رلااىىىىد  ، ا ىىىىد  م ىىىىل ايايىىىىا ب ىىىىسور  كىىىىوم  معىىىىقلأ ةي ىىىىه الرىىىىغ  م ىىىىل ا   ىىىى  تغطيىىىىه 

وجا ي  ت مار ى ، وجا رملى العضو ل وجا ي ىى ت دللىىوميرغ ل  وجىىا بم اسف ىون ل الرغ  لكون م  للسطح  

ل   ىىىىىىى ت لوجىىىىىىا ي ىىىىىىى ت دللىىىىىىوميرغ  ي ىىىىىى ت رملىىىىىىى ل وجىىىىىىىا رملىىىىىىى ي ىىىىىىى تث ل  كىىىىىىوم   مىىىىىىىاا ا لم ىىىىىىل بحجىىىىىىا ي ىىىىىىىارأ  م ل 

ىىه  م ط ىىر   ي الج وت ا  ط ىىه  ب ىىه  لاما ي ا ىىاأ  لام ا لنسىىبه  صىىادر  ا ب ىىا  ي م ب ث  ىىا ل إو ي  ىىر  ي لكارم  إا

ىىىىغ   ر ل ا لسىىىىطح  ا ىىىىى  عل ا   شىىىىفه  ىىىىه  م ل دي ا ىىىىا   الحي ىىىىج  ىىىىالم     ك ب ىىىىسور   ويايىىىىا  ىىىىل  ايلم  ا   ا يىىىىا

ىىال  ك ل  ىىهث  ي ن ووجىىار غام ىىداخ ا  اعىىض   ىىا  ا ىىه   إوار قم رمليه  ووجار  ىىا    لكون م   الحي م    ىىج 

ال ىىىىىىىىسور   ل  ىىىىىىىىه  ي ن ىىىىىىىىار طي ىىىىىىىىه لووج ي ن ىىىىىىىىار غام ووج ل  ىىىىىىىىه  ي رمل ىىىىىىىىار  ووج ىىىىىىىى   م ىىىىىىىىون  ك ل ىىىىىىىىغ   ر ل ا ا لويىىىىىىىىطه 

ىىىىىه   م عا بصىىىىىفه  ل  ىىىىىهث  ا لدي ىىىىى   م ىىىىىه  ىىىىىا مرموع ىىىىىه   طعه ي ل ل ا ا ب ىىىىىاا  ق ا ب  ة إا ىىىىىغ  لوايىىىىىد  ر ل ا ىىىىىه  ي ة ب إا ل ا

ل   ىىىق     ل ا ىىىر  ل رم شىىىا   ل  ىىىوب  ىىىوم  مسىىىاك  ي  ك ل ب ىىىه  ا ي لام ا ىىىاأ  لام ل لا يسىىىيه  ا ا صىىىادر  ىىىل   لم 

الحسىىىالة  ىىىوم   ك لسىىىطح    ل ىىىه  تغطي ىىى   ا    ىىىون  ك ل ل ا  ىىىد مكاشىىىفه ىىى   مل ىىىق     ي ل ا ىىىر  ل رم ه  شىىىماأ 

    . ا ا  بم ط ه يا
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 النتائج  

 لعىىا  معظىىم قطاعىىاا مسىىار الطامىىق الحديىىدي  ىىي خىىط ي ىىوب ليبيىىا  شىىكلر   ىىف ال  بىىان الامليىىر 

ممىىىا يتسىىىبج  ىىىي  ىىىدلص مشىىىاإل  ب ىىى    صىىىل و ياةىىىا ر ىىىى لقىىىو   ىىىوادص يسىىىيمر رتىىىا ي ىىىو  ال طىىىاراا ال ىىىايم عىىى  

غ ىى  ملوقعىىر  ىىي اصىىطدامها بالامىىاأ ا لرمعىىر علىىى ا سىىارث  مىىا  ىىهدي ىىىذ  الق واىىاا الامليىىر ويضىىا ر ىىى  وقفىىاا 

 يدالأ  ا ر ال طار ع ل  على   إل ا يقا  ا عدةير ا كوةر لل ضبان لماح اااا.

تغطىىىىىىا الالايىىىىىىج الاما يىىىىىىه ويىىىىىىقا  مىىىىىى  مكاشىىىىىىف  كىىىىىىالم  ا  ط ىىىىىىهث  يىىىىىى  تشىىىىىىمل الالايىىىىىىج الاما يىىىىىىه 

الفاشىىاا الامليىىه   تشىىا الفاشىىاا الامليىىه ، ع مىىاا ال ىىيم ، اللرمعىىاا الاماليىىه ل ال بكىىاا ل ال  بىىان الامليىىه. 

اشكل لاضح بم اطق الاما  الشديد  مج  وايد رماأ خش ه ئسبيا ل  لوايىىد بصىىفه خاصىىه بىى ن و قمىىر ال  بىىان 

الامليه   تشا عل اا اعض ال با ىىاا ال ىىحاالمر ا لفاقىىر.  م ىىل ع مىىاا ال ىىيم وصىىغا الايىىوتياا الهوا يىىه وجمىىا 

خىىىىىذ شىىىىىكل اللمويىىىىىاا.  نشىىىىى  اللرمعىىىىىاا الاماليىىىىىه ع ىىىىىد ل  نشىىىىى  مىىىىى  اعىىىىىل الامىىىىىا  علىىىىىى ا يىىىىىطح الامليىىىىىه  يىىىىى    

اةافىىا  يىىاعر الامىىا  الحاملىىه للامىىاأ ةتيرىىر اصىىطدامها اعىىا ق  يىى   لكىىون  رمعىىاا رمليىىه ي ىىل ار فاعهىىا عىى  

يىىىىىم ث ل ع ىىىىىدما يلوايىىىىىد الغطىىىىىا  ال بىىىىىاتا  كىىىىىون مىىىىىىا يعىىىىىا  بال ب ىىىىىه ناا ار فىىىىىا  وعلىىىىىى ئسىىىىىبياث ل ل ىىىىىد لىىىىىىو ه  30

ل م ط ىىىىر ىىىىىىون ث  يىىىىى    تشىىىىا عبىىىىى  ا  ط ىىىىر مرموعىىىىىر مىىىى  اللرمعىىىىىاا الامليىىىىىر  اةتشىىىىارىا ب  ىىىىى   بم ط ىىىىر يىىىىىاا

 1.6 ال ا رر ع  اصطداا الاما  بىىبعض اللرمعىىاا ال با يىىر ممىىا يشىىكل  رمعىىاا ال بكىىاا الرىى  يبلىىغ ار فاعهىىا ا ىىى 

 مت .

للفىىه تعلب  ال  بان الامليىىه مىى  وىىىم ل و  ىى  الالايىىج الهوا يىىه بم ط ىىر الدرايىىه ل  ويىىد عىىد  وةىىوا  ما

تشىىمل   بىىان  لل  بان الامليه ث  ي    سم ال  بان الاملير طب ا   را  الاما  السىىا د  ل  ميىىر ا مىىداد الاملىىى

 لم ىىىىر ال  بىىىىان  .رمليىىىىر مسلعاضىىىىر ل   بىىىىان رمليىىىىر ى ليىىىىر ل   بىىىىان رمليىىىىر ى ليىىىىر ملحىىىىد  ل   بىىىىان رمليىىىىر طوليىىىىه

متىىىى   ىىىىىي ا  ىىىىىاطق  6ب ذاىىىىا و  ىىىىى  ا ةىىىىوا  اةتشىىىىىارا بم ط ىىىىر الدرايىىىىىه ل يبلىىىىىغ ار فاعهىىىىا ا ىىىىىى و  ىىىى  مىىىىى   الامليىىىىر الطوليىىىىىه

متىىى  بم ط ىىىر يىىىاااث ل  ظهىىىا  30بىىى ن يىىىااا ل بىىىااك ليصىىىل ار فاعهىىىا ا ىىىى   N72W ملىىىد با رىىىا  ل ا  صىىى ر للطامىىىق 

  اطوط ملوا مه  ى صور ا قمار الص اعيه.

مليىىىىىىر ملويىىىىىىطر العجىىىىىىم، بي مىىىىىىا  تىىىىىى ال  رمىىىىىىاأ ال  بىىىىىىان الامليىىىىىىر ل تشىىىىىى   ال لىىىىىىا ج ون رمىىىىىىاأ الفاشىىىىىىاا الا 

اللرمعىىىاا الامليىىىه بىىى ن رمىىىاأ ةاعمىىىر ل رمىىىاأ ملويىىىطر علىىىى الجاةىىىج ا وايىىىر للامىىىا  ل رمىىىاأ ةاعمىىىر علىىىى الجاةىىىج 

ا ىىدابا للامىىا ث  مىىا يشىى    صىىنيف رمىىاأ الفاشىىاا الامليىىر ا ىىى وذاىىا ناا  صىىنيف ضىىعيف، بي مىىا يتىى ال   صىىنيف 

بىىان الامليىىر ل اللرمعىىاا الامليىىه مىىاب ن الضىىعيف ل الجيىىد يىىداث  مىىا يشىى    ماتىىل  و اىىج ووجىىاا رمىىاأ رمىىاأ ال  

الفاشىىىاا الامليىىىر ا ىىىى  يىىىود مويىىىج يىىىدا بي مىىىا يتىىى ال  لامىىىاأ ال  بىىىان الامليىىىر ل اللرمعىىىاا الامليىىىه مىىىاب ن  يىىىود 

 مويج ل  يود مويج يدا.

ماللفىىر مىى  الطاقىىر، االامىىاأ ا خشىى  ئسىىبيا  ولضحر الدراير تعا  الايوتياا الاما يه  سلوماا

الايىىىىىوتياا الامليىىىىه با  ط ىىىىىه الج وتيىىىىىه  م ط ىىىىر يىىىىىااا   ظهىىىىىا  وعلىىىىى طاقىىىىىر   لوايىىىىد بم ط ىىىىىر يىىىىىااا ث  يىىىى  ون 

ريىىىىوتياا وخشىىىى  ئسىىىىبيا م ارةىىىىر ب ظ  ااىىىىا للايىىىىوتياا الاما يىىىىه با  ط ىىىىه الشىىىىماليه  م ط ىىىىر يىىىىاا  ل ا  ط ىىىىه 

 يعقت نل  ا ى   ت   شد  الاما  ا على ئسبيا بم ط ر يااا.   الويطا  م ط ر ىون  ث ل رتما 
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ب ىىسور    ويايىىا  ىىل  يلم  ليه  م ط ىىر يىىاا   الشما ا  ط ه  ب لاما يه  ا لاماأ  ا ون مصادر   ب ن 

 كىىوم  الهيشىىه ا م لىىه بامىىاأ غ ىى  ملمايىى ه ل وجىىا رملىىى مىىج إالكارم يىىر ل وجىىا ي ىى ت رملىىى ل مىىارأ ل يىىباث  ل 

الرىىىغ  م ىىىل ا   ىىى    بحجىىىا ي ىىى ت ل إالكارم يىىىر ل وجىىىا ي ىىى ت مىىىار ى ل وجىىىا ا ىىىار ى لىىىهتىىىسور  كىىىوم  السمىىىا ا م 

ىىاأ    بالنسىىبر يىى  ي طعهىىا لادت  مىىقا ل رلااىىد ث  الشىىمالير با  ط ىىرتغطيىىه للسىىطح  لام ا ىىر  صىىادر  لاما ي   ا

ا  ط ر  ال ب   ل رلااد  ، ا د  م ل ايايا ب سور  كوم     ي  ي طعها لادت با   م ط ر ىون  الويطا    ب

وجىىا ي ىى ت مىىار ى ، وجىىا رملىىى بم اسىىف ىىىون ل الرىىغ  لكىىون مىى   م ىىل ا   ىى  تغطيىىه للسىىطح  الرىى معىىقلأ ةي ىىه 

العضىىىىو ل وجىىىىا ي ىىىى ت دللىىىىوميرغ ل  وجىىىىا ي ىىىى ت رملىىىىى ل وجىىىىا رملىىىىى ي ىىىى تث ل  كىىىىوم   مىىىىاا ا لم ىىىىل بحجىىىىا ي ىىىى ت 

ىىارأ لوجا ي ىى ت دللىىوميرغ   م ىىاأ    ل  لام ا لنسىىبه  صىىادر  ا ب ىىا  ي م ب ث  ىىا ل إو ي  ىىر  ي لكارم  إا ىىر ل  لاما ي   ا

ىىىىر  ا  ط  ىىىىر   ب ي ىىىىا     الج وت الحي ىىىىج  ىىىىالم     ك ب ىىىىسور   ويايىىىىا  ىىىىل  ايلم  ا   ا يىىىىا ىىىىر  ىىىىر  م ط  م ل دي   ا

ر    ا   شىىىىفر  ىىىىا ووج ىىىىداخ ا  ىىىىض   ع ا ىىىىا  ا ىىىىه   ىىىىه إوار قم ي رمل ىىىىار  ووج ىىىى   م ىىىىون  ك ل ىىىىغ   ر ل ا لسىىىىطح  ا ىىىىى  عل

ىىىىا    الحي ىىىىج  ىىىىالم     ك ل  ىىىىهث  ي ن ىىىى    ا لويىىىىطر غام ر ل ل   ا ىىىىه    ي ن ىىىىار غام ووج ل  ىىىىه  ي رمل ىىىىار  ووج ىىىى   م ىىىىون  ك

ال ىىسور   ل  ىىه  ي ن ىىر لووجىىار طي ي ة ب إا ل ىى     ا م ىىا مرموعىىه  ىىه   طعه ي ل ل ا ا ب ىىاا  ق ا ب  ة إا ىىغ  لوايىىد  ر ل ا

ل   ىىوب  ىىوم  مسىىاك  ي  لك ب ىىه  لاما ي ا ىىاأ  لام ل لا يسىىيه  ا ا صىىادر  ىىل  ىىه  لم  م عا بصىىفه  ل  ا لديهث 

ىىىىد   ىىىى   مل ىىىىق     ي ل ا ىىىىر  ل رم الحسىىىىالةه  شىىىىماأ  ىىىىوم   ك ل   ىىىىق     ل ا ىىىىر  ل رم ىىىىون  شىىىىا   ك ل ل ا  مكاشىىىىفه

    . ا ا بم ط ه يا للسطح  تغطيه   ا     
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