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التغري البيئي ملستجمع مياه بركة أم املخايل حبوض الغريق شرق مدينة املرج ـ ليبيا 
: امللخص

انقشت ىذه الدراسة التغري البيئي دلستجمع مياه بركة أم ادلخايل حبوض الغريق شرق مدينة ادلرج، والذي أصبح يف ازدايد مستمر 
نتيجة الزدايد كمية مياه الصرف الصحي ادلنصرفة إليو األمر الذي سبب العديد من ادلشكالت البيئية لألراضي اجملاورة لو، وقد 

طبيعة التغري يف ادلساحة اإلمجالية والتغري يف مساحة الغطاء النبايت الطبيعي يف ادلستجمع، كما ىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة 
ىدفت إىل معرفة مدى االختالف يف معدالت رشح الًتبة، واعتمدت ىذه الدراسة على اجلانب ادليداين، ابإلضافة إىل استخدام 
تقنيات االستشعار عن بعد، لتتبع التغري عن طريق صور األقمار الصناعية، ومن أىم النتائج اليت توصلت إليها ىذه الدراسة تزايد 

، عن عام (96.8)، مبعدل تغري بلغ 2019ىكتار عام  (689)ادلساحة ادلغمورة بشكل كبري جدا لتغطي مساحة قدرىا 
، (%119.4) ، مبستجمع بركة أم ادلخايل ابلغريق 2019ـ 1989، بلغت نسبة التغري يف النبات الطبيعي ما بني عامي 1985

ساعة، يف النقطة رقم / سم3، و(1)ساعة، يف النقطة رقم /  سم1.125اختالف معدالت رشح الًتبة حيث بلغ معدل الرشح 
، مث خلصت الدراسة إىل عدد من التوصيات اليت قد يكون من شأهنا إجياد بعض (3)ساعة، يف النقطة رقم / سم1.75، و(2)

 .احللول دلشكلة التزايد يف مساحة ادلستجمع
 .، حوض، ادلستجمعالسدودالتغري البيئي،   :الكلمات املفتاحية

Abstract: 

This study discussed the environmental change of the pool of the water pool of Umm Al-

Makhali in the Al-Ghurayq Basin east of Marj city, which has become continuously 

increasing due to the increase in the amount of wastewater discharged to it, which caused 

many environmental problems to the lands adjacent to it. This study aimed to know the nature 

of the change in the area The total and the change in the area of the natural vegetation cover 

in the catchment, as it aimed to know the extent of the difference in the rates of soil 

infiltration, and this study was adopted on the field side, in addition to using remote sensing 

techniques, to track the change by satellite images, and among the most important net The 

findings of this study increased the area that is submerged very significantly to cover an area 

of (689) hectares in 2019, with a rate of change of (96.8), from 1985, the rate of change in the 

natural plant reached between 1989 and 2019, in the pool of Umm Al-Makhali in the Al-

Ghurayq (119.4%), the difference in soil leaching rates where the leaching rate reached 1.125 

cm / hour, in point No. 1, and 3 cm / hour, in point No. 2, and 1.75 cm / hour, in point No. 3, 

Then the study concluded a number of recommendations that may be finding some solutions 

to the problem of the increase in the catchment area.  

Key words: Environmental change,Dams ،Basin,Catchment. 
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: مقدمة
 بصورة يسري الرطبة األراضي احلية وتدىور الكائنات لدعم كافية لفًتات ابدلياه ادلشبعة أو ادلغمورة األراضي ىي الرطبة األراضي

 .[1] النظم االيكولوجية من غريىا من بكثري أسرع
 وسالسل ادلطرية ابلغاابت مقارنة العامل األكثر إنتاجية يف البيئية األنظمة بني من تعترب فهي انتقالية، مناطق ادلناطق ىذه وتعد

 .[5]العامل يف اليابسة مساحة من% 6تشغل  أهنا حيث قيمتها ذلا بيئية أنظمة ادلرجانية، فهي الشعاب
 اليت ادلياه وىي أو آسنة ماحلة أو عذبة مبياه مشبعة تكون أن ميكن كما اصطناعية، أو طبيعية الرطبة األراضي تكون أن وميكن
 خصيصا تكييفو يتم الذي النبايت الغطاء األراضي ىذه وتدعم ىذا البحر، مياه ملوحة بقدر ليس ولكن عالية ملوحتها نسبة تكون
 ادلتعددة منافعها يف تكمن األراضي ذلذه احلقيقية األسرار فإن الفريدة، خصائصها عن النظر وبصرف ادلشبعة، الًتبة يف للنمو

 [7].وللبيئة لإلنسان

 أشجار أو بعضها يف ويوجد اخُلث تسمى جزئًيا الفاسدة النبااتت من كبرية كميات على والربك ادلناقع من كل وحتتوي
 فيها وتغلب الدافئة، ادلناخات يف عادة السبخات وحتدث اآلخر بعضها يف والشجريات األشجار ىذه تنعدم بينما شجريات،
 األشجار العديدة الشق اآلخر يف السبخات تشمل بينما اخلشبية غري النبااتت وبعض الربدي وخوص والقصب احلشائش

 [2].والشجريات
 سلتلفة، أوقات عدة يف مراقبتها طريق عن الظاىرة أو ادلادة حالة يف االختالفات حتديد عملية إال ىي ما التغريات حتديد عملية إن

 .[1]الطبيعية ادلصادر وإدارة رصد عملية يف مهمة طريقة وىي
أحد األنظمة الرطبة اليت تكونت بفعل عوامل بشرية وأخرى  ابلغريق الواقع شرق مدينة ادلرج (بركة أم ادلخايل)ويعد مستجمع مياه 

اإلمجالية على حساب ما جياورىا من أراضي زراعية، ابلزايدة أو النقصان، شلا جيعلها يف تغري  طبيعية، وتتسم ابلتغري يف مساحتها
مستمر، وقد تشكل ىذا ادلستجمع نتيجة للتزايد يف كميات مياه الصرف الصحي النامجة عن التوسع العمراين والزايدة السكانية 
يف ادلدينة، وعدم وجود زلطة معاجلة دلياه الصرف الصحي لتعمل على تقليل انسياب ادلياه حنو ادلستجمع، وكذلك نتيجة ذلطول 

كميات األمطار اليت تنساب ابجلراين السطحي عرب األودية احمليطة حبوض الغريق، لتتجمع يف ىذه ادلساحة اليت أصبحت يف 
. تزايد مستمر، ال سيما يف العقود الثالثة األخرية

 :ـ مشكلة الدراسة
 ىناك تغري يف مساحة األراضي ادلغمورة، وما يتبعها من غطاء نبايت، ابإلضافة إىل معدالت رشح الًتبة مبستجمع أم ادلخايل؟

: ـ الفرضيات
. 2019 ـ1975مستجمع مياه أم ادلخايل خالل الفًتة من  مساحة تغري كبري يف ـ ىناك

. 2019ـ 1989ـ ىناك تغري يف ادلساحة اليت يشغلها النبات الطبيعي يف مستجمع مياه أم ادلخايل خالل الفًتة من 
. ـ ىناك اختالف يف معدالت رشح الًتبة يف عدة مواقع حول مستجمع أم ادلخايل

: ـ أهداف الدراسة
. 2019ـ 1975ـ دراسة التغريات البيئية اليت طرأت على مساحة ادلستجمع خالل الفًتة من 



 
  Global Libyan Journal     المجلة الليبية العالمية

 2020/  عليع  / الععد اللاام  ااألرععو  

 
 

4 

 ااعة ربنااز     
 المتج–  لية اللترية  

ISSN 2518-5845 
 

 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

. 2019ـ 1989ـ حتليل طبيعة التغري يف النبات الطبيعي يف ادلستجمع، خالل الفًتة من 
. ـ معرفة مدى االختالف يف معدالت رشح الًتبة يف عدة مواقع حول ادلستجمع

: ـ أمهية الدراسة
تكمن أمهية ىذه الدراسة كوهنا تدرس ظاىرة بيئية، أال وىي ظاىرة التغري البيئي احلاصل يف بعض األنظمة البيئية السيما األراضي 

. الرطبة  مبنطقة الدراسة، كوهنا متغرية بيئياً ما يستلزم دراستها ومتابعتها دلعرفة مدى أتثري ىذا التغري من الناحية البيئية
: ـ منطقة الدراسة
: املوقع اجلغرايف

 كيلو مًت، حبوض الغريق، وىي متثل أدىن منسوب يف سهل 1يقع مستجمع مياه بركة أم ادلخايل شرق مدينة ادلرج القدًن حبوايل 
 ىكتار، حتدىا غراب مدينة ادلرج، وشرقا 174 مًت فوق مستوى سطح البحر، وتبلغ ادلساحة اإلمجالية ذلا 277ادلرج حيث ميثل 

، شكل منطقة العويلية، ومشاال الطريق العام الرابط بني ادلرج ومدينة البيضاء، وجنواب احلافة اجلنوبية واجلنوبية الشرقية لسهل ادلرج
(1.) 

º 26ً.53َ.20 و18ً.57َ.20º مشااًل، وخطي طول 49ً.29َ.32º و 59ً.31َ.32ºأما فلكيا تقع بني دائريت عرض 
 .[8]شرقاً 

 
 

  
 
 

 
 

منطقة الدراسة  (1)شكل 
 .Arc gis وبرانمج Land Sat8، وصور القمر الصناعي (2018)نقلت اخلريطة بتصرف عن التوايت، : ادلصدر
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 :ـ منهجية الدراسة
 الظاىرة لتتبع واملنهج التارخييلوصف الظاىرة قيد الدراسة عن طريق ادلشاىدة وادلالحظة،  املنهج الوصفي مت االعتماد على

واملنهج تغري خالل عدة عقود من الزمن، اعتمادا على صور األقمار الصناعية خالل فًتات سلتلفة،  هبا من حلق ما ورصد
. يف حتليل العينات اليت مت أخذىا واحلصول عليها من الدراسة ادليدانية، وحتليل ادلرئيات الفضائية التحليلي

: ـ أسلوب الدراسة
: ـ العمل امليداين

 لتحديد GPSحتديد مناطق الغمر ادلائي، ومناطق شبو الغمر، ومناطق اجلفاف ادلائي قبل سقوط األمطار واستخدام جهاز ـ 1
. مواقع نقاط القياس

، حيث مت حتديد نقاط القياس ضمن ثالثة Double ring in filtrationقياس معدالت رشح الًتبة ابستخدام جهاز ـ 2
نطاقات من منطقة الدراسة، وىي اجلزء ادلغمور واجلزء شبو ادلغمور واجلزء غري ادلغمور، حيث مت القياس على فًتتني قبل وبعد 

: سقوط األمطار يف نفس النقاط احملددة للقياس، مث استخراج معدل الرشح عن طريق ادلعادلة التالية
 معدل الرشح ابلسم                                         

 .الساعة/  سم꞊ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ꞊ـ معادلة التغري يف معدل رشح الًتبة
الزمن ابلساعة                                           

 :ـ جانب االستشعار عن بعد
، (2019ـ 1985)ـ قياس التزايد يف ادلساحة اإلمجالية لربكة أم ادلخايل عن طريق حتليل صور األقمار الصناعية يف الفًتة ما بني 1

 .، مث تطبيق معادلة معدل التغري يف ادلساحةPolygon Drawingابستخدام أداة 
ادلساحة يف السنة الالحقة                                 
. 100 ـ 100 ͯـــ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ꞊  ـ معادلة معدل التغري يف ادلساحة

ادلساحة يف السنة السابقة                               
عن طريق حتليل مرئيتني فضائيتني للسنوات ،  لتحليل التغري يف االختالفات اخلضرية للغطاء النبايتNDVIـ استخداشلؤشر 2
.، دلعرفة مدى التغري الذي طرأ على مساحة الغطاء النبايت، ابستخدام معادلة نسبة التغري يف الغطاء النبايت(2019ـ 1989)

 . 100 ͯص / س ـ ص ꞊ ـ معادلة نسبة التغري يف الغطاء النبايت الطبيعي
 

 NDVI اخلضرية للغطاء النبايتاالختالفاتمؤشر (1)جدول 
 NDVIمدى قيم مؤشر 

 
 حالة الغطاء النبايت

 معدوم 0.13 ـ 0
 اندر جدا 0.2 ـ 0.13
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. ، للتعرف على االختالفات اخلضرية للغطاء النبايتNDVI، مؤشر Land Sat8: ادلصدر
 :ـ مصادر الدراسة
: ـ املصادر األولية

وتعتمد على الدراسة ادليدانية عن طريق اخذ نقاط معينة للقياس يتم فيها قياس معدالت رشح الًتبة، واخذ العينات للًتبة وادلياه، 
وحتديد مناطق الغمر ادلائي ومناطق اجلفاف، واخذ القياسات الالزمة، وحتديد مواقع التجمعات النباتية لدراسة ما طرأ عليها من 

. تغري
: ـ املصادر الثانوية

وتعتمد على ادلسح ادلكتيب واحلصول على بياانت الدراسة من الكتب والرسائل العلمية والتقارير واألحباث ادلنشورة ذات العالقة 
. مبوضوع الدراسة

: ـ الدراسات السابقة
 من ادلرج منطقة محاية حول ،تقرير(1983)ـ دراسة قامت هبا مصلحة ادلياه والًتبة، أمانة االستصالح الزراعي وتعمري األراضي،

الفيضان، حيث تطرقت الدراسة إىل سلاطر الفيضاانت النامجة عن مستنقع الغريق حيث متت دراسة معدالت التسرب يف الطبقة 
، وان كميات 1981 مليون مًت مكعب يف فيضان عام 30 كمية ادلياه قد بلغت أنالسطحية للًتبة، كما أوضحت الدراسة 

، من فائض السدود ادلقامة على الوداين، كما تطرقت إىل ³م20 إىل ³م15ادلياه اليت تصل إىل الغريق يف أسوأ احلاالت يًتاوح بني 
.  تقريبا³ مليون م11.35قياس معدالت اجلراين السطحي حيث بلغت 

 العمل تركز، األخضر اجلبل إقليم غرب– ادلرج  مبنطقة ارحومة سيدي قناة وتنمية ، إمكانية تطوير(2018)دراسة زلمود التوايت ـ 
 قراءة خالل فصلي األمطار 42دوري أسبوعي بلغت  القناة بشكل ادلياه يف مناسيب قياسات على الدراسة ىذه يف البحثي

 قراءة دلناسيب مياه 42يوم، مجعت بياانت /  سم0.45بلغ معدل الفاقد ادلائي حوايل  (2017ـ 2016)واجلفاف يف موسم 
.  عالقة طردية موجبة0.750البحرية ومقارنتها مع بياانت األمطار اليومية حملطة أرصاد ادلرج حيث بلغ معامل االرتباط 

 
 
 
 
 
 

 اندر 0.3 ـ 0.2
 متوسط 0.4 ـ 0.3
 كثيف 0.5 ـ 0.4
 كثيف جدا 0.7 ـ 0.5
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 :ـ النتائج واملناقشة
:  حساب التغري يف املساحة اإلمجالية واملغمورة مبستجمع بركة أم املخايلـ

التغري يف املساحة اإلمجالية واملساحة املغمورة مبستجمع بركة أم املخايل  (2)جدول 
السنوات 
 

املساحة الكلية 
 ابهلكتار

معدل التغري يف املساحة 
الكلية٭ 

 

املساحة املغمورة 
 ابهلكتار

معدل التغري يف املساحة 
 املغمورة٭

 ٭٭ 12 1975
 

 ـــــ ـــــ 0

1985 32 
 

6.6 27.19  0 

1995 39.2 
 

22.5 10.52  - 61.3  

2005 
 

91.2 32.6 350 3.22 

2019 174.4 
 

91.2 689 96.8 

 Polygon Draw، ابستخدام أداة ,5Land sat 8مت حساب ادلساحات عن طريق مرئيات فضائية : ادلصدر
. ٭ نسب التغري من حساب الباحث اعتمادا على معادلة التغري يف ادلساحات

. 31/3/2018٭٭ عن بوغزيل، تقرير سلتصر عن بركة أم ادلخايل، 
 

، حيث أن إمجايل ادلساحة (2019 ـ 1975) التغري يف ادلساحة اإلمجالية دلستجمع بركة أم ادلخايل ابلغريق من (2)يبني اجلدول 
 ، 1985ىكتار عام  (32) تزايدت ادلساحة اإلمجالية إىل 1975ىكتار عام  (12)الكلية للمستجمع يف تزايد مستمر فمن 

، مث زادت (22.5)، مبعدل تغري بلغ 1995ىكتار عام  (39.2)، مث استمرت يف التزايد إال أن بلغت (6.6)مبعدل تغري بلغ 
 تزايدت ادلساحة حىت وصلت 2019، ويف عام (32.6)، مبعدل تغري 2005ىكتار عام (91.2)ىذه ادلساحة حىت بلغت 

 ].9[(.91.2)ىكتار، مبعدل تغري  (174.4)
 (.2016 ـ 1975)تطور مساحة الربكة من   (2)ويوضح الشكل 
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(. 2016ـ 1975)مستجمع مياه بركة أم ادلخايل خالل الفًتة مساحة تطور  (2)شكل 
 .Arc Gis10.5، ابستخدام برانمج land sat8، والدراسة ادليدانية وصور القمر (2018)من عمل الباحث اعتمادا على بوغزيل : ادلصدر

 والسبب يف تغري ادلساحة اإلمجالية ىو إقامة السدود الًتابية حلماية األراضي الزراعية اجملاورة من أخطار تزايد ادلياه يف موسم 
سقوط األمطار، وإن ىذه ادلساحة قد تعرضت للغمر الكلي أو اجلزئي يف بعض أجزائها، أما التغري يف ادلساحة ادلغمورة ابدلياه 

ابدلستجمع فهي متذبذبة ما بني الزايدة والنقصان، فهي تعتمد بدرجة أوىل على كميات األمطار الساقطة يف ادلوسم، ومياه 
النامجة عن االستعماالت البشرية يف مدينة ادلرج اليت ينتهي هبا ادلطاف عند بركة السد  (الصرف الصحي)االستخدامات البشرية 

التغري يف ادلساحة ادلغمورة ابدلياه يف الربكو بني عامي  (4)والشكل  (3)ويبني الشكل  (2و1)، الصوراتن احلمربداية أم ادلخايل
 .(2019 ـ 2018)
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

بركة السد احلمر   (2)صورة                                  سللفات الصرف الصحي       (1)صورة                               
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 .2018ستجمع مياه بركة أم ادلخايل  ادلساحة ادلغمورة وشبو ادلغمورة ابدلياه مب( 3)شكل 
 .Arc Gis10.5، ابستخدام برانمج land sat8من عمل الباحث اعتمادا على الدراسة ادليدانية وصور القمر : ادلصدر

 
، مث تزايدت (61.3−)، مبعدل تغري بلغ 1995ىكتار عام  (10.52)، إىل 1985ىكتار عام  (27.19)فقد تناقصت من 

ىكتار  (689)، مث تزايدت بشكل كبري جدا لتغطي مساحة قدرىا (3.22)ىكتار، مبعدل تغري بلغ  (350) لتبلغ 2005عام 
، 2019وىذه الزايدة الكبرية يف ادلساحة ادلغمورة علي حساب ادلساحة اإلمجالية عام  (96.8)، مبعدل تغري بلغ 2019عام 

راجع إىل ىطول كميات كبرية جدا من األمطار، وابلتايل تزايد كمية ادلياه ادلنصرفة حنو ادلستجمع واهنيار السدود الًتابية اليت كانت 
.  حتد من تزايد ادلياه

 
. 2019ادلخايل  أم بركة مياه تزايد ادلساحة ادلغمورة ابدلياه مبستجمع (4)شكل 
 .Arc Gis10.5، ابستخدام برانمج land sat8من عمل الباحث اعتمادا على الدراسة ادليدانية وصور القمر : ادلصدر
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: ـ  حالة النبات الطبيعي مبستجمع مياه أم املخايل ونسبة تغريه

 2019ـ1989حالة النبات الطبيعي مبستجمع أم املخايل ابلغريق ونسبة تغريه من  (3)جدول 
 

 حالة النبات الطبيعي
 

 ابهلكتار 2019املساحة عام 
 (س)

 

 
 ابهلكتار 1989املساحة عام 
 (ص)

 
 ٭%نسب التغري

 155.6% 2.12 5.42 كثيف
 -50% 11.26 5.63 متوسط الكثافة
 252.1% 13.80 48.59 ضعيف الكثافة

 %119.4 27.18 59.64 اإلمجايل
حلساب مساحة النبات الطبيعي وتصنيف االختالف يف كثافة  NDVIمؤشر  (2019ـ 1989 ) land sat8حتليل مرئيتان فضائيتان : ادلصدر

. الكتلة اخلضرية الطبيعية
. ٭نسب التغري من حساب الباحث اعتمادا على معادلة نسبة التغري يف الغطاء النبايت

يقصد ابلنبات الطبيعي يف مستجمع بركة أم ادلخايل، ىو النبات الذي ينمو يف مياه الربكة ال غري، حيث أن نطاق الربكة ىو 
نطاق أراضي زراعية ال يوجد هبا غطاء نبايت، وبذلك اقتصر على دراسة طبيعة التغري يف النبااتت اليت تنمو يف مياه الربكة، وىي 

. نبااتت زلبة للماء وأمهها نبات القصب
لتتبع حالة النبات الطبيعي يف  (2019ـ 1989) لعامي Land sat8ومن خالل مقارنة ادلرئيات الفضائية  للتابع األمريكي 

 أصناف من 3 مت تصنيف النبات الطبيعي يف ادلستجمع إىل NDVIادلستجمع وتصنيفو وتتبع نسبة تغريه، وابستخدام مؤشر
، وبتطبيق معادلة التغري يف النبات الطبيعي يتضح إن نسبة التغري يف النبات الطبيعي (ضعيف، متوسط، كثيف)حيث الكثافة 

( 2.12) ادلساحة اليت كان يشغلها النبات الكثيف إن (3)يبني اجلدول ،2019ـ 1989مبستجمع أم ادلخايل ما بني عامي 
أما ، (3)صورة ، (%155.6)، بنسبة تغري بلغت 2019ىكتار عام  (5.42)، مث تزايدت لتشغل مساحة 1989ىكتار عام 

 ، 2019، مث تناقصت ىذه ادلساحة عام 1989ىكتار عام  (11.26)النبااتت متوسطة الكثافة كانت تشغل مساحة قدرىا 
 تزايدت من ،(4)، صورة ابلتناقص، أما النبااتت ذات الكثافة الضعيفة (%50ـ )ىكتار، بنسبة تغري بلغت  (5.63)لتصبح 

، أما أمجايل نسبة التغري (%252.1)، بنسبة تغري بلغت 2019ىكتار عام  (48.59)، إىل 1989ىكتار عام  (13.80)
 .]10 [%(.119.4)يف كامل الكتلة النباتية يف مستجمع أم ادلخايل جلميع أصناف النبات الطبيعي بلغت 
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النبات ضعيف الكثافة  (4)النبات عايل الكثافة                                           صورة  (3) صورة                         
: ـ قياس معدالت رشح الرتبة

 ساعات 4ساعة خالل / قياس معدالت رشح الرتبة ابلسم (4)جدول 
نقاط القياس 

 
  ساعات4معدل الرشح للرتبة خالل ابلسم / مقدار الرشح احملتوى الرطويب اإلحداثيات

 
 1نقطة 

 
32.31.49N 
20.56.55E 
 

قبل سقوط األمطار 
 

 ساعة/سم1.125 سم 4.5

بعد سقوط األمطار 
 

 ساعة/  سم 0.0معدوم

 
 2نقطة 

 
32.31.08 N 
20.55.27E 
 

قبل سقوط األمطار 
 

 ساعة/ سم3سم 12

بعد سقوط األمطار 
 

 ساعة/ سم0.0معدوم 

 
 3نقطة 

 
32.30.49N 
20.54.36E 

قبل سقوط األمطار 
 

 ساعة/ سم1.75 سم 7

بعد سقوط األمطار 
 

 ساعة/ سم0.0معدوم 

. اُعد اجلدول بناءا على نتائج الدراسة ادليدانية، قياسات الرشح للًتبة: ادلصدر
الرشح معدوم نظرا لتغدق الًتبة 

 ساعة، نتيجة النغمار نقاط القياس ابدلياه بشكل كامل/ سم0.0 معدل الرشح بعد سقوط األمطار. 
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 ساعات، إن ىناك اختالف يف معدالت الرشح اليت مت 4ادلتعلق بقياس معدالت رشح الًتبة خالل  (4)أوضحت نتائج اجلدول 
 صورة ،(1)ساعة، يف النقطة رقم /  سم1.125حيث بلغ معدل الرشح  قياسها يف ثالثة نقاط يف الفًتة ما قبل سقوط األمطار

، ويستنتج من ىذه القيم، إن (3)يف النقطة رقم ، (6)صورة ساعة، / سم1.75، و(2)ساعة، يف النقطة رقم / سم3و،(5)
ىي األعلى من حيث زلتواىا الرطويب، وذلك  (3)ىي األقل من حيث زلتواىا الرطويب من ادلياه، وإن النقطة رقم  (2)النقطة رقم 

. راجع إىل طبيعة تشبع الًتبة أو عدم تشبعها ابدلياه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نبات القصب على ىوامش الربكة  (6)صورة                                  1قياس الرشح عند نقطة  (5)صورة                         
 

، أما الفًتة ما بعد سقوط األمطار فمعدالت الرشح كانت معدومة يف كل نقاط القياس نظراً النغمار مجيع النقاط مبياه األمطار
 (.8)، وصورة (7)صورة 

وتوجد عالقة بني معدالت الرشح يف ىذه النقاط وبني كثافة النبااتت الطبيعية حيث تعد ادلواقع ذات الرشح الضعيف جداً مواقع 
، أما ادلواقع ذات الرشح ادلتوسط، تنمو هبا النبااتت ذات الكثافة ادلتوسطة، (3)تنمو هبا النبااتت ضعيفة الكثافة، النقطة رقم 

 (.2)، أما النبااتت عالية الكثافة، فتنموا يف ادلواقع ذات الرشح العايل، النقطة رقم (1)النقطة رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 بعد انغمارىا ابدلياه 3نقطة القياس رقم (8)صورة        ادلياه بعد ىطول االمطار                          (7)صورة                        
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: ـ التوصيات
. ـ العمل على صيانة أو إنشاء زلطة معاجلة مياه الصرف الصحي للتقليل من كميات ادلياه ادلنصرفة حنو بركة أم ادلخايل1
. ـ عمل مصارف خاصة دلياه الصرف الصحي وفق خطط بيئية مدروسة2
.  ـ زلاولة العمل على استكمال قناة سيدي ارحومة للتخفيف من كمية ادلياه ادلتجمعة يف بركة أم ادلخايل3
 ـ أجراء الدراسات اذليدرولوجية واجليولوجية والبيئية وادلسح الشامل حمليط بركة أم ادلخايل ووضع احللول الالزمة للحد من التلوث 4

. الناجم عنها
ـ تصحيح ادلفاىيم اخلاطئة لدى البعض شلن يطلقون على ىذا ادلستجمع لفظ زلمية بيئية، حيث ال تنطبق عليو شروط احملمية 5

. البيئية
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