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بسم اهللا الرمحن الرحيم

قُــــل سِيــــــرُوا فِي األرضِ فانظـــــــــرُوا كَيـفَ بَدَأ 
اخلَلــــــــقَ 

ثُــــمَ اللَه يُنَشِـــئُ النَشأَةَ اآلخِـــــــرَةَ إِنَ اللَه عَلى كٌلِ شيء قَديَرٌ 

صــدق اهللا العظــيم

20سورة العنكبوت، اآلية 



اإلهـــــداء
إلى أھدي ثمرة جھدي المتواضع

أبي

إلى روحھ الطاھرة ونفحاتھا الطیبة راجیاً من هللا سبحانھ وتعالى أن یسكنھا في علیین

أمي 

سندي في الحیاة وشمعتي التي أنارت لي دربي وطریقي ألنھل من دروب العلم، أطال هللا في 

هللا أن یوفقني للفوز برضاھاعمرھا ومتعھا بالصحة والعافیة راجیاً من 

أخوتي وأخواتي

الذین شاركوني باالبتسامة والدعاء فھم منبع افتخاري وأملي في الحیاة

أصدقائي

الذین تشرفت برفقتھم وشكلوا جزءاً مھماً في حیاتي من الصعب نسیانھ إلیكم یا رفاق الدرب 

األوفیاء

في مرحلة الدراسة الجامعیةإلى من شجعتني ووجھتني لخوض غمار الدراسات العلیا

الدكتورة فائزة اقدروه



شكــر وتقديــر
اللھم لك الحمد والشكر حتى ترضى، ولك الحمد والشكر إذا رضیت، ولك الحمد والشكر بعد 

، مأل السموات واألرض وما بینھما، الرضى، حمداً كثیراً یلیق بجالل وجھك وعظیم سلطانك

معاصرة الواقع...والممزوجة بنكھة الماضي، إلى من حللنا عندھا إلى حكمة العقل المستمدة من 

ضیوفاً فأكرمت ضیافتنا وسألناھا علماً فشربنا من منبعھا حتى ارتوینا... إلیك یا خضرة ربیعنا 

ونسیم صیفنا.

أتقدم بخالص شكري وتقدیري وجزیل عرفاني وعظیم امتناني إلى كل من كانوا سبباً في إتمام 

ه المرحلة، بعد توفیق هللا سبحانھ وتعالى، أتقدم بخالص الشكر إلى أعضاء ھیئة وصولي إلى ھذ

محمد علي عبد الرحیمالتدریس بقسم الجغرافیا جامعة بنغازي، وعلى رأسھم االستاذ الدكتور 
، على تفضلھ باإلشراف على ھذه الرسالة وألعضاء لجنة المناقشة الذین قبلوا مناقشة العرفي

صاحب االبتسامة محمد مرسالواضع، كذلك یسعدني تقدیم شكري للدكتور ھذا العمل المت

الطیبة لتشجیعھ لي بكلماتھ الرائعة، كما یطیب لي أن أعبر عن أمتناني وشكري وجزیل عرفاني 

، على ما أمدني بھ من معلومات وما قدمھ من نصح وإرشاد الصید صالح الجیالنيللدكتور 

لطیب في إتمام ھذه الدراسة بالصورة العلمیة الصحیحة.وتوجیھات كان لھا بالغ األثر ا

كما أقدم شكري وامتناني ألعضاء ھیئة التدریس بجامعة عمر المختار وعلى رأسھم الدكتور 

محمد على ما أمدني بھ من مراجع اجنبیة وبحوث علمیة، والدكتور محمود الصدیق التواتي
في انجاز تحالیل العینات، كما تمتد آیات الشكر والتقدیر لتشمل األستاذ الذي ساعدنيبوباكرة

طبوغرافیة، وللدكتور بما یملك من معلومات وخرائطالذي أمدني،المبروك عید الفیتوري

لتواصلھ معي عبر وسائل التواصل اإلجتماعي، وما أمدني بھ من بیانات، محمد مجدي تراب

ألفراد مركز شرطة الجغبوب الذین قاموا بمرافقتي طیلة فترة وال یفوتني أن أتقدم بالشكر 

ماعلىوللعاملین في محطة أرصاد الجغبوب، حسن فخاردراستي الحقلیة وعلى رأسھم المقدم 

، ولكل من مد لي ید العون والمساعدة ولو بالكلمة الطیبة أو أمدوني بھ من بیانات مناخیة

من ذكرت ومن لم –الغیب، وأسأل هللا أن یجزیھم جمیعاً االبتسامة الصادقة أو الدعاء لي بظھر

أذكرـ خیر الجزاء.

لشهبعلي سعد رجب محدو 
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89نبات العاقول14.1
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93نبات عنب الذیب في مناطق التربة السبخیة19.1
93نبات البلبال20.1
94جانب من النبات الطبیعي حول بحیرة الملفا21.1
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ـ ملخص الدراسة:

العوامل الجیومورفولوجیة دراسة ألثر، الجغبوبتناولت ھذه الدراسة جیومورفولوجیة منخفض 

)، ھي اآلثار الناتجة عن العوامل الجیومورفولوجیة، نشطة البشریة، ویقصد ھنا (باألثرعلى األ

معظم صور النشاط البشري واالقتصادي بمنطقة الدراسة، ویقع اً علىیوالتي أثرت سلب

) و 29.48.56ي عرض (شمال شرق الصحراء اللیبیة بین دائرتمنخفض الجغبوب

مساحتھ تبلغوشرقاً، ) 24.59.42) و (24.27.11وخطي طول (شماالً، )29.30.11(

وأحد المنخفضات امتداد لمنخفض سیوه داخل األراضي المصریة،، وھو ²كم1018.202

واھتمت ھذه ،) شماالً 30الصحراویة الواقعة في الصحراء الكبرى على جانبي دائرة عرض (

الدراسة بالتعرف على المالمح والخصائص الطبیعیة للمنخفض ومعرفة نشأتھ وتطوره 

الجیولوجي، وتنوع مظاھر السطح فیھ، وما یحتویھ من ظواھر جیومورفولوجیة، یرتبط بعضھا 

باإلرساب والبعض اآلخر بالنحت والمتمثلة في السبخات والبحیرات والتالل المنعزلة، وغیرھا 

، وما یرتبط بھا من أشكال لظواھر، ومعرفة خصائصھا وطبیعة نشأتھا وتكوینھا وتطورھامن ا

متنوعة، كما كشفت الدراسة عن أھم األضرار واآلثار الناتجة عن بعض العوامل 

الجیومورفولوجیة المؤثرة في النشاط البشري واالقتصادي، وما تتعرض لھ مراكز االستقرار 

أضرار بسبب ھذه العوامل، كالملوحة األرضیة والتجویة الملحیة البشري بمنطقة الدراسة من 

وتملح التربة الزراعیة، كما كشفت نتائج رصد ھذه االضرار عن نسبة الضرر الناتج عن كل 

أوضحت الدراسة إن عامل التجویة الملحیة ھو أكثر العوامل تأثیراً على صور النشاط عامل، و

دراسة، اقترحت بعض الحلول والتوصیات التي قد تعالج أو البشري، وبناءاً على نتائج ھذه ال

تحد من بعض ھذه المشكالت وتسھم في تنمیة المنخفض سیاحیاً وعمرانیاً وصناعیاً.  



ل



1

ـ المقدمة:

اح الماضي  ة الشھیرة The Present is Key of The Pastالحاضر مفت ذه المقول ھ

اطون یمس ھ كتلندي ج الم االس ا الع ي أطلقھ ات 1769-1726(الت وص العملی ) بخص

الجیومورفولوجیة، إذ ما ُیرى الیوم ھو أشكال أرضیة تدل على عملیات جیومورفولوجیة عملت 

وم  رى الی ا ُی ا وشكلتھا كم ث نحتتھ ة بحی في الزمن الماضي وال زالت تعمل في صخور المنطق

وم وقد قامت الجیومورفولوجیا في بادئ األمر على المنھج الوصفي وكغیر ن العل ر م ن كثی ھا م

ائج  اتجھت في العقود األخیرة لتوظیف عدة مناھج وأسالیب لتسھیل البحث من ناحیة وتدعیم النت

من ناحیة أخرى  فكان ھناك المنھج التجریبي الكمي للتعبیر عن خصائص الظاھرات والعملیات 

اً  ابیاً وكارتوجرافی ام حس ع األرق ل م م التعام ا ث أة المختلفة مھما كان حجمھ م نش ة لفھ ي محاول ف

الظاھرات وتطورھا ومدى تأثیر العوامل المختلفة فیھا.

رن الماضي  ة الق ي بدای ة ف ات العلمی ا األدبی إن الجیومورفولوجیا من العلوم الحدیثة التي عرفتھ

ذه  ي تطور ھ ؤثر ف ي ت على أنھ ذلك العلم الذي یھتم بدراسة أشكال سطح األرض والعملیات الت

ن خ كال م ت األش ة والح ة كالتجوی ات الجیومورفولوجی بب العملی فوح بس تقراریة الس الل اس

ة  ین البیئ ة الوصل ب ل حلق وحركة الفتات الصخري، أن دراسة الجیومورفولوجیا لمنطقة ما تمث

ا ة واقالیمھ خریة والجغرافی ا الص ا وطبقاتھ ا والجیولوجی ا ،)1(وتطورھ تم الجیومورفولوجی وتھ

طح األرض  كال س ة أش واحل بدراس ة والس ا المختلف ھا وظاھراتھ ار واحواض یلیة كاألنھ التفص

ة  واشكالھا والھضاب والصحاري من خالل دراسة نشأتھا وتطورھا وابعادھا والصور التوزیعی

ت  واء أكان ة س ل التجوی ة ، عام طح االرض المختلف كلة لس ة المش ل الخارجی مل العوام ا وتش لھ

اه تجویة میكانیكیة أو كیمیائیة أو حیویة،  ل المی ي فع ة ف ا المتمثل وعامل التعریة بمختلف انواعھ

ة ارة الجاف ي الصحاري الح اح ف ل الری ة وفع اه الجوفی ة السطحیة والمی ة ،)2(الجاری د دراس وتع

ة سطح  یس ألھمی ة ل أشكال سطح األرض (الجیومورفولوجیا) من أھم میادین الدراسة الجغرافی

اة األ ي حی رة ف ر المباش رة وغی ور األرض المباش ا للتط ب، وإنم ة فحس طتھ المختلف ان وأنش نس

ة  ة التطبیقی ات الجیومورفولوجی المستمر في ھذه الدراسة عبر العصور المختلفة، وتعتبر الدراس

ان  اكل األنس رتبط بمش ا ی ا علم م الجیومورفولوجی ن عل ل م ي تجع من الموضوعات المھمة والت

ین إق ة ب ة ویھتم باقتراح حلول لھا، وتوجد عالقة وثیق اطق العمرانی ة المنشآت والطرق والمن ام

- األشكال الجیومورفولوجیة ألجزاء من شرق محافظة واسط إلى منطقة علي الغربي شرق محافظة میسان”، حامد غانم، سرتیل)1(
.288) ،ص 10العدد (1997العلوم، جامعة واسط، العراق،كلیة، واسطمجلة كلیة التربیة/ ، ‟العراق

.3،ص1991والتوزیع، القاھرة، محسوب، محمد صبري، جیومورفولوجیة السواحل، دار الثقافة للنشر )2(



2

ل  ؤثر العوام ث ت رى حی ة أخ ن جھ ة م طح األرض الطبیعی كیل س ل تش ین عوام ة وب ن جھ م

الطبیعیة بصورة مباشرة على مواقع إقامتھا وخصائصھا المختلفة.

ة  ات الجیولوجی ن الدراس تنبطة م ات المس وتعتمد الجیومورفولوجیا التطبیقیة على ربط المعلوم

ي وا ة الت ل الجغرافی ا والعوام ا واختالفھ لمناخیة وأشكال سطح األرض وإیضاح مراحل تطورھ

اكن ،تؤثر في تباینھا وتوزیعھا ار أم ي اختی یاً ف ة دوراً أساس وتؤدي الدراسات الجیومورفولوجی

یم  ي اإلقل العمران المقترحة وإقامة منشآت عمرانیة سكانیة والتعریف بمناطق الخطر والسیول ف

ح یاحة الص ف بالس یاحي والتعری اط الس ع النش ار مواق ي اختی اً ف ؤدي دوراً مھم ا ت راوي كم

اول دراسة  ذي یتن رة البحث ال ورت فك ا تبل الصحراویة وإقامة المشروعات السیاحیة ، ومن ھن

ث  وب حی نخفض الجغب ي م ى األنشطة البشریة ف ا عل أثر العوامل الجیومورفولوجیة وظواھرھ

وب م نخفض الجغب ر م اھر یعتب ھ مظ ة الحتوائ حراء اللیبی ي الص زة ف ات المتمی ن المنخفض

جیومورفولوجیة، حیث تجمع ھذه المظاھر الجیومورفولوجیة بین خصائص األشكال التي توجد 

ة  ي الظاھرات الجیومورفولوجی این ف في المناطق الجافة والمناطق الرطبة، وفضال عن ھذا التب

كوینات التي یتغطى بھا سطح األرض في اماكن مختلفة من نجد أن ھناك تبایناً كبیراً في نوع الت

المنخفض ففي بعض المناطق یتغطى سطح الصحراء بطبقة من الرمال التي تنتشر في مساحات 

دة  ة الممت ي المنطق اع ف ة االرتف الل قلیل ر بشكل ت ي تظھ واسعة وتتكون منھا سالسل الكثبان الت

ال على طول الحدود اللیبیة المصریة وإلى الجن وب من واحة الجغبوب والتي تعرف ببحر الرم

العظیم، كما وتتغطى مناطق أخرى واسعة من سطح المنخفض بطبقة من الحصى والزلط وھي 

اطق  د من ریر توج اطق الس ب من ى جان م (السریر) وإل ا اس ق علیھ طح یطل تویة الس اطق مس من

یة أو حصویة تعرف عظیمة األتساع سطحھا صخري شدید الصالبة ال تتغطى بأي رواسب رمل

ن  ي م ي تنتشر بشكل ھالل رات الت ن البحی د م وب بالعدی نخفض الجغب ا ویزخر م اده، كم بالحم

²كم7الجنوب إلى الشرق والشمال الشرقي وھي متباینة في مساحاتھا من عدة امتار مربعة إلى 

عیة وھي لبحیرة العراشیة، وھي أكبرھا مساحة، كما تختلف في اعماقھا وخصائص میاھھا الطبی

ون  البحیرات والعی اط، ف ذا النش م لھ ز مھ یاحي ومرك اطق جذب س یاحیة ومن ة س ل بیئ بذلك تمث

ة ال  ل الطبیع ن عم یاحیة م یاحة إذ تشكل منتجات س ي صناعة الس ة ف تعتبر بمثابة المادة األولی

ن دخل لإلنسان في تطویعھا أو توزیعھا الجغرافي وال في حجمھا فمناطق الجذب السیاحي أیا كا

ة  ل العادی نوعھا قد تكون قلیلة القیمة إذا كان موقعھا متطرفا وال یمكن الوصول إلیھ بوسائل النق

فالعزلة الطبیعیة وقصور تیسیرات النقل من أھم معوقات الحركة السیاحیة بمنطقة الدراسة.
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ي أدت إل داف الت دوافع واألھ راز ال م اب ة ث بقھا مقدم ول تس ع فص ي أرب الة ف د نظمت الرس ى لق

ات  تعراض الدراس ائلھا واس ة ووس ادر الدراس إبراز مص ة ب ت المقدم ة، واھتم ار المنطق اختی

ن  ذة ع ك نب ي ذل ة یل واھر المنطق ة ظ ي دراس ع ف نھج المتب م الم وغرافي ث ح الطب ابقة والمس الس

المنطقة قید الدراسة ثم طرق ووسائل البحث، وكانت فصول الرسالة كما یلي: 

اول مج● ل األول: تن نخفض الفص ة لم ائص الطبیعی ة بالخص وعات المرتبط ن الموض ة م موع

ذلك  نخفض وك اع الم الجغبوب كالتكوینات الجیولوجیة للمنخفض، وأنواع الرواسب المنتشرة بق

نخفض وخصائص  تطوره الجیولوجي، وكذلك التعرف على ظروفھ المناخیة، وھیدرولوجیة الم

التربة والنبات الطبیعي.

ل دراسة العوامل والعملیات الجیومورفولوجیة المؤثرة في تشكیل سطح الفصل الثاني: وتناو●

ة والظاھرات  ة والكیمیائی ا المیكانیكی المنخفض وظاھراتھ الناتجة عنھا كعملیات التجویة بنوعیھ

واد أو  ة للم ة البطیئ َراء الحرك ن ج ت م ي تخلف واء الت ة س ا الطبیعی م نواتجھ ا وأھ ة عنھم الناتج

اه الحركة السریعة، وعو ل المی دیثا، وعم دیما وح ة ق ة مائی ن تعری ا م ة أنواعھ ة بكاف امل التعری

ل  ة مث ي تحویر األشكال األرضیة والمائی ل األساسي ف ة وھي العام ة الھوائی الجوفیة، والتعری

ة  األودیة والمنحدرات والحافات المقطعة بفعل المیاه، وما ینجم عنھا من مظاھر جیومورفولوجی

ة من نحت وإرساب، وعوا ل الظالل الرملی ا مث ة علیھ وائي واألشكال المترتب ل الترسیب الھ م

والنبكات.

ي ● ة ف اھرات الجیومورفولوجی ة و الظ اھر الفیزیوغرافی ة المظ اول دراس ث: تن ل الثال الفص

اھرات  ى بعض الظ یم باإلضافة إل ال العظ ة وبحر الرم تالل المنعزل األحواض وال نخفض ك الم

بالترسیب كالسبخات، كما تناول دراسة البحیرات ونشأتھا وتطورھا الجیومورفولوجیة المرتبطة 

ودراسة الظواھر الجیومورفولوجیة المرتبطة بالسبخات والبحیرات كالتشققات الطینیة والكدوات 

والجروف البحیریة والجزر اإلرسابیة وغیرھا من الظواھر.

واھر ● ات والظ ض العملی ر بع ة أث ة كدراس ب التطبیقی ة الجوان اول دراس ع: تن ل الراب الفص

الجیومورفولوجیة من خالل عرض ألھم األخطار الجیومورفولوجیة وما تلحقھ من أضرار على 

ة  النشاط البشري، وما تسببھ من عوائق أمام التنمیة وتھدید لألنشطة البشریة مثل السیول وحرك

المنحدرات والتجویة الملحیة، ثم مدى أمكانیة االستفادة من المنطقة سیاحیاً وزراعیاً المواد على 

وصناعیاً وفي غیرھا من أوجھ النشاط اإلنساني.  
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موقع منطقة الدراسة:-

وب المصریةعلى الحدود اللیبیةشرق صحراء لیبیایقع منخفض الجغبوب في أقصى شمال جن

افة  رق بمس ة طب رق مدین ل حش م، 280والي تص ل ك یوه داخ نخفض س رق م ن الش ده م یح

ھ الو وأوجل ة الغرب واحات ج ن ناحی ن الشمال فتحده واجخره،األراضي المصریة وم ا م ام

و  ع نح دار ترتف دیدة االنح ة ش ةم150حاف بة الدفن رف بھض ةتع ر أالجیری ده بح اً فیح ا جنوب م

كل ( یم، ش ال العظ نخفض 1.1الرم احة الم غ مس م1234.359)، وتبل ا ²ك ي لیبی ا ف ع منھ ، یق

ى ²كم1018.202 ع داخل األراضي المصریة 82.48، بنسبة مئویة تصل إل اقي واق %، والب

احتھ  غ مس م216.157وتبل ة ²ك بة مئوی ب بنس ة قیق رف بحطی ى 17.52ویع % ویصل اقص

وب53امتداد للمنخفض من الغرب إلى الشرق  ى الجن ن الشمال إل ھ م داد ل ا أقصى امت م، أم ك

ة ،)1(كم34فیصل إلى  ین الجیری ھ صخور عصر المیوس وھو منخفض میوسیني تغطي معظم

صخور عصر األیوسین األوسط  وفي الجنوب الشرقي منھ إرسابات البلیستوسینباإلضافة إلى

اع والھولوسین المنتشرة في قاعھ من سباخ وبحیرات ورواسب أودیة وإرسابات رملیة ویحتل ق

.كبیرةالمنخفض طیة مقعرة 

ـ الموقع الفلكي:

ین خطي 29.30.11و 29.48.56فلكیاً یقع منخفض الجغبوب بین دائرتي عرض  ماالً، وب ش

ا )2(شرقاً 24.59.42و 24.27.11طول  ام أم نخفض بشكل ع ع الم بة لوصف موق ذا بالنس ، ھ

الواحة نفسھا فتقع في أحد األحواض الثالثة التي یتكون منھا المنخفض الكبیر (حوض الجغبوب 

ي  ین دائرت وب ب وض الجغب ي ح داً ف ة تحدی ع الواح ث تق ب)، حی وض القیق ا وح وض الملف وح

رض  ول29.46.32و29.44.43ع ي ط ماالً، وخط ي 24.29.08و24.31.44ش رقاً، وھ ش

ة  محددة تحدیداً واضحاً وتعد واحة الجغبوب آخر تجمع سكاني في شمال شرق الصحراء اللیبی

كم.35جنوب شرق مدینة طبرق، وتبعد الواحة عن الحدود اللیبیة المصریة حوالي 

، كلیة مجلة مركز الخدمة لالستشارات البحثیة،‟جیومورفولوجیة بحیرات منخفض الجغبوب”الصید صالح الصادق الجیالني ، )1(
.7)، ص2015اآلداب، شعبة البحوث واالتصاالت التخطیطیة، جامعة المنوفیة، مایو (

.7صالصید صالح الجیالني، مرجع سبق ذكره، )2(
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ـ مشكلة الدراسة:

ة ضمن النطاق الصحراوي  اطق الواقع درة تعد منطقة الدراسة من المن ذي یتصف بن ، ال

اع درجات الحرارة بشكل  ب ارتف أمطاره وتساقطھا بشكل فجائي على فترات متقطعة، إلى جان

درة  ة لن ا نتیج اح وقوتھ ى شدة الری ومي أو الفصلي باإلضافة إل دى الی ى الم كبیر جدا سواء عل

اط  ادة نش ي زی ر ف ا دور كبی ان لھ ة ك روف الطبیعی ذه الظ ھ، وھ اتي وقلت اء النب ل الغط العوام

ث  ة الدراسة حی ف األنشطة البشریة بمنطق ى مختل أثیر واضح عل الجیومورفولوجیة التي لھا ت

اع  ل كارتف ر العام دة أث اً لش ة تبع ة والمتباین ا المختلف ة وتأثیراتھ ل الجیومورفولوجی دد العوام تتع

ة ال ل التجوی ل لعام بات لألمالح جع ن ترس ھ م ة درجات الحرارة ومعدالت البخر وما یتبع ملحی

وق  ابھا ف ة وإرس ات الترب ل حبیب ى نق اح عل ل الری أثراً سلبیاً على المنشآت والمرافق، كما وتعم

ول  ا ح ى تراكمھ ذي أدى إل ر ال ة، األم اً رملی اف كثبان ة المط ي نھای َون ف بعض لتك ھا ال بعض

ة الدراسة تھب علیھ یما إن منطق ل الس ا المنشآت الصناعیة والسكنیة، وتأثیرھا على طرق النق

الریاح من جھتي الجنوب والغرب بشكل كبیر.

:د مشكلة الدراسة في السؤال اآلتيعلى ما سبق تتحدوتأسیساً 

ة  ف األنشطة البشریة بمنطق ى مختل لبیة عل ار س ا آث ـ ھل للعوامل الجیومورفولوجیة وظواھرھ

الدراسة؟

منطقة الدراسة:وموضوعاختیارـ أسباب

تلخیص اسباب اختیار موضوع ومنطقة الدراسة في اآلتي: یمكن 

ـ افتقار المنطقة للدراسات الجغرافیة والبیئیة.1

وقوع منطقة الدراسة على الھوامش الشمالیة لبحر الرمال العظیم مما جعلھا عرضة لزحف -2

الرمال علیھا بسبب ھبوب الریاح الجنوبیة القبلي.

ن دراسة المنطقة من جوانب -3 ي م تطبیقیة وسیاحیة  قد تسھم في وضع بعض التصورات الت

شأنھا خلق وایجاد تنمیة مكانیة مستدامة.
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ـ أھمیة الدراسة:

ة ذه الدراس ب ھ ي تكتس زة ف دة ومتمی ة فری اھره جیومورفولوجی درس ظ ا ت ة كونھ اھمی

عاً الصحراء اللیبیة، فمنخفض الجغبوب بتنوع بیئاتھ ومظاھره الجیومورفولوجی ة یعد میداناً واس

ة  ن الناحی ذا م ھ ھ ة حول ة الدراسات العلمی اً خصباً لقل الً جیومورفولوجی ة وحق للدراسات العلمی

ا  راً الرتباطھ اً كبی العلمیة، كما أن العدید من الظواھر الجیومورفولوجیة ال تتطلب استثماراً مالی

ة من حافات وسبخات وبحیرات بالبیئات الطبیعیة كتنوع أشكال سطح األرض في منطقة الدراس

یاحیة،  ة الس ن الناحی ذا م یاحي وھ وكثبان رملیة حیث تؤثر ھذه المظاھر على درجة الجذب الس

بعض  أثر ب د یت ة ق ة أو عمرانی ادیة أو زراعی راض اقتص ع ألغ ض المواق تغالل بع ا إن اس كم

د  ي ق ة والت دورھا األضرار التي تنجم عن بعض العوامل أو الظواھر الجیومورفولوجی ؤدي ب ت

ول  اد بعض الحل ة إیج إلى إعاقة عملیات التنمیة وذلك یتطلب تحدید حجم ھذه األضرار ومحاول

ون  ا یك تھا وتحلیلھ لھا وھذا من الناحیة التطبیقیة، لذلك فإن االھتمام بمثل ھذه المواضیع ودراس

لھ من األھمیة ما یمكن من الوصول إلى نتائج ذات مردود إیجابي.

راسة:ـ أھداف الد

الل ن خ واھر م ل والظ أن للعوام مونھا ب ن مض ح م ي یتض ة الت كلة الدراس تعراض مش اس

إن التعرف  ذا ف ة، ل ة الدراس الجیومورفولوجیة تأثیر واضح على بعض األنشطة البشریة بمنطق

املة وصفیة  على أنواع وأشكال وأحجام بعض الظاھرات الجیومورفولوجیة ودراستھا دراسة ش

یة یبین اإلمكانات المتاحة التي یمكن االستفادة منھا.باالعتماد على الدراسة المیدان

یق عدة نقاط منھا:قإلى تحوبذلك فأن ھذه الدراسة تھدف 

واھره 1 كیل ظ ى تش نخفض وعل أة الم ى نش ي عل وجي التركیب ع الجیول ر الوض ة أث دراس ـ

الجیومورفولوجیة.  

ي-2 ا ف دى تأثیرھ ة وم ة الدراس ة لمنطق ائص الطبیعی م الخص راز أھ ات إب كال والعملی األش

الجیومورفولوجیة ومعرفة األشكال الجیومورفولوجیة وأھمیتھا.

د -3 ة لتحدی ة المختلف إعداد خریطة تحتوي التوزیع الجغرافي لمعظم الظواھر الجیومورفولوجی

مواقعھا وكیفیة انتشارھا بمنطقة الدراسة.
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ا األنشطة البشریة-4 ي تتعرض لھ م األضرار الت ة التعرف على حج ة الدراس ة بمنطق المختلف

ذه  ة لھ ع المالئم ار المواق وء اختی ة وس واھر الجیومورفولوجی ل والظ ض العوام ر بع ة ألث نتیج

األنشطة.  

ـ الدراسات السابقة:

ھ بصورة منخفض الجغبوبلم یحظ ل سوى التعرض ل ن قب ة تفصیلیة م بأیة دراسات جغرافی

إبراز ت ب ي أھتم ات الت ا الدراس ین ثنای ابرة ب وره ع نخفض وتط ة للم ائص الجیولوجی الخص

ي  ات الت ض الدراس تثناء بع ة باس ات الجغرافی ن الدراس راً م اً واف ل حظ م تن ا ل وجي، كم الجیول

تناولت دراسة شمال لیبیا بشكل خاص وما كتب عن جغرافیة لیبیا بشكل عام.

ا ـ ام بھ وب ق نخفض الجغب ن م ت ع ة أجری ا 5دراس ي الجیولوجی الیین ف اء إیط علم

وخرجت ھذه البعثة 1927والجیومورفولوجیا والجغرافیا الطبیعیة وعلم األحیاء تم إنجازھا عام 

بعدة نتائج منھا:

ور -أ م العث ث ت اه البحر حی إن منخفض الجغبوب كان في الماضي عبارة عن منطقة تغطیھا می

لصدفیة.على العدید من الكائنات البحریة كقنافذ البحر وبعض األنواع من الحیوانات ا

ة -ب ا مكون ال علیھ ات الرم ات تكدس لحب تم اكتشاف آثار نباتات بحریة قدیمة حدثت لھا عملی

ب  ل التركی د مراح ددة تؤك وط مح ذت خط ات اتخ ذه النبات ب إن ھ ا والغری خریة فوقھ ة ص طبق

أمتار ومتخذه خط طول واحد. 3الصخري فوقھا وھي خطوط تبعد عن بعضھا البعض قرابة 

د 1928"ھلمانأ"دراسةــ  ث اعتق فیما یختص بامتداد خلیج سرت نحو الجنوب الشرقي، حی

ي شمال  د ف ة لنطاق المنخفضات الممت ة الغربی و النھای وب ھ ي جغب ا ف نخفض ملف أھلمان أن م

ك  ذه المنخفضات، وذل ة بھ ا عالق ھ لیست لھم الو وأوجل صحراء مصر الغربیة، وإن واحات ج

د أن على الرغم من تجدد ظھور الحاف ا أعتق رادة، كم ة الجبلیة إلى الشمال من منخفض واحة  م

س  و نف وب الشرقي وھ خلیج سرت نفسھ كان في وقت من األوقات یمتد لمسافة كبیرة نحو الجن

االتجاه الذي یشیر إلیھ الركن الجنوبي الشرقي لھذا الخلیج.  

ى 1934-1930،‟دزیو ودي إنجلیز”ومعدنیة قام بھابتروجرافیةدراساتــ   اقتصرت عل

ة  ة بنتیج ن الدراس وا م وب وخرج روق الجغب ال ع یو ورم ریر كالنش ى س ة لحص ة نوعی دراس

مؤداھا إن مصدر الرواسب یتمثل في الكتل البلوریة التي یتكون منھا اإلطار الجبلي الجنوبي.
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ات ـ ا دراس ام بھ ة ق ا دقیق ة ولكنھ و”متفرق و دزی ى س1938“أردیت ب حص ى تركی ریر عل

ة  ن الوجھ ا م ین إنھ وب وتب روق الجغب ة ع روق خاص ب الع تي ورواس ریر تیبس یو وس كالنش

یع  ي یش یانیت الت دایورایت والس ت وال خور الجرانی ب ص ل تركی ة تماث ة والمعدنی البتروجرافی

اء  ن البن وجودھا في اإلطار الجبلي الجنوبي وھذا یدل على إن ھذه الرواسب قد اشتقت أصالً م

نات وتیبستي.الصخري للعوی

ة‟جودة ”نشرـ  ي جیومورفولوجی ھ أبحاث ف ي كتاب ةف اني 1975األراضي اللیبی الجزء الث

وان ت عن ة”: تح حراء اللیبی وجي للص ور الجیومورفول َدث‟التط ث تح داث حی م األح ن أھ ع

ث تراجع البحر الجیومورفولوجیة ن حی ة الدراسة م التي حدثت للصحراء اللیبیة بما فیھا منطق

المیوسیني القدیم من الجنوب صوب الشمال وأھم التغیرات التي حدثت في خط الساحل البحري 

ي وجود  ر ف ر الكبی ا األث ان لھ ددة ك ر مراحل متع ا عب القدیم والكیفیة التدریجیة التي تراجع بھ

معالم طبیعیة لھا عالقة وثیقة بموضوع الدراسة.

ا  ـ ام بھ ة ق اض ”دراس ر وری وان1979‟العت ق ”بعن ن طری ة ع ات الرجی ل االتجاھ تحلی

ا  رق افریقی مال ش یوه بش وب وس ة الجغب ي منطق ة ف یة الجاذبی ة “خاص تعملت خریط ث اس حی

ز 500.000:1الخاصیة البوغیریة بمقیاس رسم  ي تمی لرسم اتجاھات المجموعات الصدعیة الت

ى 188عادة القاعدة المتبلرة، وقد بلغ عدد الصدوع التي تم حصرھا  صدعاً، كما تم التعرف عل

مجموعتي انزالق احداھما تحتوي على نطاقات ازاحتھا تأخذ الجانب األیسر وتتراوح بین شمال 

ین شمال 10،20 ا ب داد لھ ات 20،40شرقاً، ویبلغ أقصى امت تة نطاق ى س شرقاً، واألخرى عل

مال  ین ش راوح ب ن وتت ب األیم ذ الجان ا تأخ غ أقصى45،80ازاحتھ اً، ویبل ین غرب ا ب داد لھ امت

ین 45،50شمال  ة ب ة المحتمل ة العالق ارات االحصائیة لدراس ت بعض االختب د أجری اً، وق غرب

ة  دار االزاح د مق ھ التحدی ى وج ي عل رى وھ رات األخ دعیة والمتغی ة الص ول الكتل ط ط متوس

الرأسیة، وعمق سطح الكتلة العلوي، وعمق سطح الكتلة السفلي، ووجد أن ھناك عوامل مقارنة

خطیة ضعیفة متمثلة في خطوط مستقیمة.

ة ـ راب”دراس وان1991‟ت درات”بعن ل منح نخفض تحلی ة لم مالیة والغربی وامش الش الھ

ا وب ،‟جغبوب بلیبی نخفض الجغب ة لم مالیة والغربی وامش الش ل الھ ى تحلی ا إل ي تطرق فیھ والت

وامش الش ا حیث قام بإبراز الخصائص الجیومورفولوجیة لمنحدرات الھ ة وعالقتھ مالیة والغربی

ببقیة الوحدات األرضیة وتحدید العوامل المساھمة في تشكیلھا وتطورھا واعتمدت الدراسة على 

دار  درجات انح ومتري ل ل المورف ة 59التحلی مالیة والغربی وامش الش درات الھ اً لمنح قطاع
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یني البح ر إن صخور المیوس نخفض وذك ة الم أة للمنخفض وتحَدث أیضاً عن جیولوجی ة النش ری

أقدم التكوینات الصخریة التي تظھر على سطح األرض بالمنخفض.

ة ـ راط”دراس الء  الض وان 2003‟ع ان”بعن ة البطن ي منطق ة ف ادر المائی ر ‟المص تقری

وجي  ة الوضع الجیول توضیحي عن اآلبار الجوفیة بمنطقة البطنان، والتي تطَرق فیھا إلى دراس

ة الدراسة،  بمنطقة البطنان شملت منطقة الدراسة، وتحدید مصادر األحواض المائیة بإقلیم منطق

ذه المصادر ودور د ھ ي تحدی راً ف ي والمعطیات الجغرافیة والجیولوجیة التي أدت دوراً كبی ا ف ھ

د  تقبالً وتحدی اً ومس ة حالی وارد المائی ن الم ة م د احتیاجات المنطق وضع الخطط التنمویة، وتحدی

ة  ات الجوفی افي بالخزان ر االستكش ة للحف ائج اإلیجابی تھ النت ي دراس ح ف ا أوض ا، كم اح منھ المت

ة المصریة  ة للحدود اللیبی اطق المتاخم وبي والمن ي تعطي العمیقة التابعة للخزان الجوفي الن الت

ل  ة داخ ة الدراس ق بمنطق وبي العمی وفي الن زان الج داد الخ ة امت ن إمكانی ة ع رات إیجابی مؤش

األراضي اللیبیة.

مقومات السیاحة ومعوقاتھا في منطقة البطنان ʺبعنوان 2004“القطعاني”دراسة  قام بھاـ 

حیث رَكز في دراستھ على إبراز األھمیة السیاحیة في منطقة البطنان، وما تحویھ من مناطق 

سیاحیة وأثریة، كما أكد على أھمیة السیاحة الصحراویة بمنطقة الجغبوب، وما تزخر بھ من 

بحیرات ومعالم أثریة، وما تحتویھ من تنوع بیئي، وھو وإن كان قد قام بعملیة حصر الموارد 

ة في منطقة الجغبوب إال أنھ لم یسعى إلى تحدید معوقات التنمیة السیاحیة بھا، ولم یضع السیاحی

أي استراتیجیة مكانیة لھذه التنمیة.    

ا”بعنوان 2006‟خلف الدلیمي”دراسة قام بھاـ  منخفض الجغبوب شمال شرق صحراء لیبی

ة ة جیومورفومتری َرق‟دراس د تط يوق تھف ات دراس نخفض والعملی أة الم ة نش ى طبیع إل

ي  ة الت الجیومورفولوجیة التي أسھمت في تكَون وتطَور المظاھر المنتشرة فیھ، والعملیات الحالی

بعض  نخفض وإجراء قیاسات ل ي الم ة ف اھر الجیومورفولوجی اول المظ ا تن تمرة كم الزالت مس

منحدرات لحافتَي المنخفض عناصرھا، كما تضمنت الدراسة بعض القیاسات النحدارات بعض ال

الشمالیة والجنوبیة ورسم مقاطع عرضیة لھا.

ة ـ اوي”دراس ة قن وان 2009‟فوزی حراویة ”بعن ة الص ي المنطق اعي ف ر االجتم مات التغی س

وب ة الجغب اعي دراسة میدانیة لواح اء االجتم ة والبن ب االجتماعی ى الجوان تملت الدراسة عل اش

ى  وصف تملت عل ا اش ة، كم ي بالواح ع الجغراف ث الموق ن حی نخفض م ة للم ب الطبیعی للجوان

والمناخ، والتربة والنبات الطبیعي، والموارد المائیة. 
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ام ـ وري”ق وان2013‟الفیت ة بعن داد دراس اطق ”بإع تدام بالمن ي المس یط العمران التخط

وب ة الجغب ة بواح تھ ‟الصحراویة، دراسة تطبیقی ي دراس ث تطرق ف ة ، حی ى أھمی استكشافإل

حراویة اطق الص و بالمن ات النم ول إلومقوم االوص ور ع ةمى تص ة  بواح ة العمرانی للتنمی

من وب ،ض تدامالجغب ران المس ي للعم ار تخطیط ا ، اط ب كم ض الجوان تھ بع ي دراس اول ف تن

والعملیات الجیومورفولوجیة.المتعلقة بجیومورفولوجیة المنخفض

اھتمت ، و‟جیومورفولوجیة بحیرات منخفض الجغبوب”بحثاً بعنوان 2015‟الجیالني”نشر ـ 

ھذه الدراسة بجیومورفولوجیة بحیرات منخفض الجغبوب، والتعرف على مالمحھا وخصائصھا 

ومراحل تطورھا، باإلضافة إلى اشكال الطبیعیة والمورفومتریة والھیدرولوجیة، ومعرفة نشأتھا 

ك اإلرساب البحیري المختلفة بھا، كما توصلت الدراسة تزراع السمكي، وذل ات االس ى إمكانی إل

بإنشاء مشاریع تنمویة واقتصادیة.

ـ فرضیات الدراسة:

تتمثل ھذه الدراسة في الفرضیات اآلتیة:

ـ تعد التراكیب الجیولوجیة العامل الرئیسي المتحكم في شكل المنخفض ومظھره.1

ة القدیمة.ـ تأثر المنخفض في نشأتھ بالعملیات الجیولوجیة والمناخی2

ـ أدت عناصر المناخ دوراً مھماً في تشكیل وتحویر األشكال األرضیة  بالمنخفض. 3

ـ تسبب نقص الخدمات السیاحیة، والبنیة التحتیة في حرمان المنطقة من نصیبھا من السیاحة 4

الوافدة.

العوامل ـ تتعرض العدید من األنشطة العمرانیة واالقتصادیة بمنطقة الدراسة ألثر بعض 5

والظواھر الجیومورفولوجیة.
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:الدراسةـ مصادر

اعتمدت الدراسة في مادتھا العلمیة على العدید من المصادر أھمھا:

أـ البیانات واإلحصاءات:

البیانات اإلحصائیة الصادرة عن مصلحة األرصاد الجویة، محطة أرصاد الجغبوب خالل ـ

.2009ـ 1970الفترة من 

تقاریر جھاز تنفیذ وإدارة مشروع النھر الصناعي.ـ

التقاریر العلمیة المقدمة من الھیأة العامة للمیاه فرع المنطقة الشرقیة، قسم الموارد المائیة حول ـ

اإلمكانیات المائیة ومعطیاتھا في إقلیم البطنان ومنطقة الدراسة.

میة بواحة الجغبوب.بعض البیانات الصادرة عن بعض الھیئات والجھات الحكوـ

جمع المعلومات المتوفرة في المراجع والمصادر والدوریات، وبعض البحوث والتقاریر ذات ـ

العالقة والصلة باألقالیم الجافة والمنخفضات الصحراویة على المستوى العربي والمحلي.

طقة ـ إجراء مقابالت شخصیة مع بعض المتخصصین في مجال الزراعة والمیاه والمناخ بمن

الدراسة.

ب ـ الخرائط والمرئیات الفضائیة:

. 1:1000000یطة الجیولوجیة للیبیا بمقیاس رسم الخرـ

الخرائط الطبوغرافیة الصادرة عن جیش الوالیات المتحدة األمریكیة بمقیاس رسم ـ

. 1955امتار، لوحة الجغبوب، ولوحة الجغبوب سیوه 10وفاصل كنتوري 1:250000

الجیولوجیة لمنخفض الجغبوب الصادرة عن اإلدارة العامة للبحوث الجیولوجیة الخریطة ـ

.1984والتعدین اللیبیة 

لوحة -،الكتیب التفسیري250.000:1مركز البحوث الصناعیة، خریطة لیبیا الجیولوجیة، ـ 

.1984المفوز،طرابلس،

).Google Earth)2014المرئیات الفضائیة الموجودة على برنامج ـ 
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ـ الدراسة المیدانیة:ج

/  13/3إلى 27/1/2014قام الطالب بعمل دراسة میدانیة لمنخفض الجغبوب خالل الفترة من 

كان الھدف منھا ما یلي:و22/8/2015إلى 9/8/2015،  وكذلك خالل الفترة من 2014

بوغرافیة.مراجعة لبعض الظواھر التي تم توقیعھا من المرئیات الفضائیة والخرائط الطـ

دراسة بعض الظواھر التفصیلیة الخاصة بالقیاسات المیدانیة مثل قیاس االرتفاعات الخاصة ـ

ببعض الظواھر ورصد بیاناتھا، وكذلك أخذ العینات والتقاط صور للظاھرات الجیومورفولوجیة 

المختلفة، واستخدم الطالب في دراستھ المیدانیة بعض األدوات واألجھزة المساحیة مثل 

، لتحدید المواقع، وشریط متري لقیاس األطوال والمسافات، والمنظار المكبر، G.P.Sجھاز

، وخرائط طبوغرافیة Digitalمطرقة جیولوجیة وأكیاس لجمع العینات، وكامیرا تصویر رقمیة 

للمنطقة ودفتر لتسجیل البیانات، وسیارة صحراویة طاویة للتنقل في أرجاء المنخفض. 

: وأسالیبھاالدراسةمناھج ـ 
الطریقة أو األسلوب الذي یتبعھ الباحث في تحلیل المشكلة للوصول إلى حقائق یقصد بالمنھجیة 

معینة بواسطة مجموعة من القواعد التي تحدد العملیات بغیة الوصول إلى معلومة، لذلك فإن 

ث، بل أن اختیار الباحث لمنھج معین ال یعني إنھ مسألة اجتھادیة أو تعبیر عن رغبة الباح

االختیار ھنا یفرضھ نوع وطبیعة الموضوع المبحوث، إذ أن لكل ظاھرة أو مشكلة صفات 

وخصائص تختلف عن األخرى، وھذه الصفات تفرض على الباحث منھجاً معیناً دون غیره 

لدراسة الظاھرة، وقد شملت مناھج وأسالیب الدراسة ما یلي:

ـ مناھج الدراسة:1
ـ المنھج الوصفي: أ

استخدام ھذا المنھج من خالل المشاھدة الحقلیة، ویعتمد ھذا المنھج على وصف الظواھر تم 

والمواضیع التي یعالجھا الجغرافي، حیث ال یمكن االستغناء عن ھذا المنھج في كثیر من 

المواضیع، وكان ضروریاً الستجالء الحقائق المتعلقة بالنواحي الخاصة بمورفولوجیة المنخفض 

واقعیاً دقیقاً، وذلك بجمع المعلومات والبیانات وتحلیلھا وتفسیرھا، ووصف ورصدھا رصداً 

بعض الظاھرات من خالل المالحظات المیدانیة والصور الفوتوغرافیة.

ـ المنھج التاریخي:ب 
اعتمد الطالب على ھذا المنھج في تتبع مراحل تطور منطقة الدراسة جیولوجیاً، وتتبع أصل 

جیة ومعرفة تاریخ تطَورھا عبر الزمن فھو یركز على البعد الزمني الظواھر الجیومورفولو

باعتباره أساساً لتفسیر نشأة الظواھر بصورة أكثر وضوحاً.
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ـ المنھج األصولي:ج 
ھذا المنھج من خالل االھتمام بالقواعد والقوانین واألصول التي تؤثر في الجغرافیا ینطلق

الطبیعیة، حیث تركز الدراسة تبعاً لھذا المنھج على العوامل الجغرافیة المتعددة التي تؤثر في 

جغرافیة المكان ومن ھذه العوامل 

غرافي، أو عوامل طبیعیة متغیرة مثل العوامل الجغرافیة الثابتة مثل الموقع الفلكي، والموقع الج

المناخ والنبات والھیدرولوجیا. 

د ـ المنھج الموضوعي:
ة أو بشریة خالل  ون طبیعی اعتمد الطالب على ھذا المنھج في دراسة تطور ظاھرة معینة قد تك

ة  اب أو طریق ة كاإلرس درس ظاھرة طبیعی و ی ة، فھ ة متتابع رات زمنی ة، أو فت فترة زمنیة معین

الجزر البحیریة، أو تآكل الشواطئ أو المدرجات البحیریة خالل فترة زمنیة متتابعة تكَون

أو تذبذبات األمطار خالل فترة زمنیة ما، أو دراسة تطوریة خالل عدة فترات زمنیة متتالیة.

ـ أسالیب الدراسة:2

الكمي: األسلوبـ أ
للظاھرات الجیومورفولوجیة، ودراسة اعتمد علیھ الطالب في إجراء القیاسات المورفومتریة

البیانات المناخیة، وتحلیل البیانات إحصائیاً باستخدام المعادالت الریاضیة كالنسب المئویة 

والمدى والمتوسطات، وعرضھا في اشكال بیانیة، إضافة إلى ذلك تم استخدام عدد من برامج 

Adobeوبرنامج Microsoft Office Excel 2010الحاسوب في ھذه الدراسة مثل برنامج 

PhotoshopCS5 .

ـ األسلوب المعملي:ب 
ھذا األسلوب في تحلیل عینات الرواسب معملیاً من حیث التحلیل المیكانیكي أُستخدم

والمیكروسكوبي ألسطح حبات الرمال باستخدام المجھر اإللكتروني المساح للتعرف على 

ظروف وبیئة اإلرساب.

رافي:ج ـ األسلوب الكارتوج
تم استخدام األسلوب الكارتوجرافي عند رسم الخرائط، واألشكال التوضیحیة والبیانات لسھولة 

عرض وایضاح المادة العلمیة. 



15

ـ المقاییس المستخدمة في الدراسة:
أوالً: المقاییس اإلجرائیة:

النشاط وھي المقاییس التي أعتمد علیھا الطالب واستخدمھا لتحدید درجات تأثر بعض جوانب

البشري ببعض العوامل والظواھر الجیومورفولوجیة بمنطقة الدراسة متمثلة في اآلتي:

ـ مقیاس درجة تأثر اإلنشاءات العمرانیة بعامل الملوحة:1

تآكل بسیط في الجدار، وتقشر في الطالء الخارجي دون أي تأثیر یذكر على تأثر طفیف:ـ

الجدار نفسھ.

الملوحة إلى الطبقة اإلسمنتیة، وتتمیز بإزالة كالً من الطالء والطبقة تأثر متوسط: یصل تأثیرـ

اإلسمنتیة التي تغطي الجدار من الخارج.

تأثر شدید: یتأثر الجدار بنسبة أكبر بفعل الملوحة، باإلضافة إلى تآكل جزء كبیر من الطوب ـ 

الذي یدخل في بناء الجدار.

الملوحة ذروتھ في الجدران، ویتآكل الطوب بدرجة أكبر تأثر شدید جداً: یبلغ تأثیر التآكل بـ

نتیجة التأثیر الشدید جداً للملوحة على الجدران مما یوھن تماسكھا وتتعرض لالنھیار بسھولة.

مقیاس درجة تأثر الطرق المعبدة بعاملي الھبوط األرضي والمدى الحراري الیومي:ـ2

الشقوق الطولیة الموازیة لالمتداد العام للطریق تأثر طفیف: في ھذه الدرجة تنتشر في الطرقـ

سم.10سم ـ 5ویتراوح اتساع ھذه الشقوق الفاصلة بین طبقات اإلسفلت من 

تأثر متوسط: في ھذه الدرجة تتسع الشقوق الطولیة، وتظھر أیضاً شقوق عمودیة تلتحم مع ـ

سم.15ـ 10تتراوح بین الشقوق الطولیة لتشكل مع بعضھا مساحات إسفلتیة مربعة ومستطیلة

تأثر شدید: في ھذه الدرجة من التأثر تظھر الشقوق على شكل مساحات كبیرة وواسعة من ـ

الصخور والترب التي ازیلت طبقات اإلسفلت من فوقھا مكونھ حفراً ذات مساحات تتراوح ما 

سم.  20ـ 10أمتار مربعة وعمق یتراوح ما بین 3ـ 1.5بین 

المقاییس اإلحصائیة:ثانیاً: 
استعان الطالب ببعض المعادالت الحسابیة الرقمیة لمعالجة بعض البیانات التي تحتاج إلى 

استخراج نسب مئویة واشكال بیانیة لبعض اإلحصاءات المتحصل علیھا من الجداول الخام 

المستخدمة في الدراسة ومنھا:

ـ طرق ایجاد معدل االنحدار:1

ـ معادلة االنحدار:

الفاصل الرأسي / المسافة األفقیة.معدل االنحدار =
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الفاصل الرأسي 

ˣ60ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=زاویة االنحدار

المسافة األفقیة

ـ طرق قیاس وإیجاد المساحات من الخرائط:2

طریقة المربعات وتحسب بالمعادلة التالیةـ 

مساحة المربع الواحد.xمساحة الشكل = عدد المربعات (الصحیحة والمجزأة) 

ثالثاً: المقاییس المعملیة:
استعان الطالب ببعض المقاییس المعملیة المعتمد إجرائھا داخل المعامل الستخراج أقطار 

شائعة االستخدام. وحجوم حبیبات التربة، وھي مقاییس تقلیدیة 

ـ ایجاد أقطار ومحیط  حبیبات التربة عن طریق تحلیل الماسح الضوئي اإللكتروني:1

أـ طریقة القیاس بالمسطرة المدرجة:

وذلك بتحویل مقیاس الصورة المحللة بالمیكرومتر إلى سم، بوضع المسطرة المدرجة على 

لى قیمة مقیاس الصورة، فتعطي قطر مقیاس الصورة وحسابھا بالسم، وقسمة القیمة الظاھرة ع

حبیبة التربة في الصورة.

ب ـ طریقة القیاس بالسلك:

وتستخدم ھذه الطریقة لقیاس محیط حبیبات التربة، وذلك بتثبیت عدد من الدبابیس حول محیط 

حبیبة التربة في صورة الماسح الضوئي، وتمریر السلك حولھا، ثم تأخذ مسافة السلك عن 

طریق المسطرة المدرجة بالسم، ویضرب ناتج طول السلك بالسم في قطر الصورة. 

:مستخدمةبالمصطلحات الـ التعریف

ـ الواحة:1

ھي منطقة منخفضة في الصحراء تقترب من موارد المیاه الباطنیة (الجوفیة)، وتوجد بھا بعض 

األماكن الخصبة التي تنجح بھا زراعة بعض المحاصیل الزراعیة.

ـ األحواض الصحراویة:2

التوائیة وھي عباره عن ثنیاتمن أھم المظاھر التضاریسیة السالبة في النطاق الصحراوي

العصور الجیولوجیة مقعرة فسیحة بسیطة االنحدار تأثرت بعوامل النحت واإلرساب على مر

.واختفت معالم سطحھا األصلیة تحت تأثیر اإلرسابات الرملیة
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:ـ الحطایا3

جمع حطیة وھي عبارة عن مناطق منخفضة في الصحراء یكون فیھا الماء قریب من سطح 

األرض.

ـ السریر:4

عبارة عن غطاءات واسعة من الرمال الخشنة والحصى والزلط.

ـ الحماده:5

عبارة عن نطاقات صخریة صلبة جرداء فقیرة بالحیاة النباتیة والحیوانیة.

ـ الجغبوب:6

مفرد كلمة الجغابیب وتعني مجموعة منخفضات متجاورة بھا عیون ماء ومستنقعات وتنطق 

بدون وضع أل التعریف.

المیسات:ـ 7

فيمیساوكلمةمنحدرة،وجوانبالطاولةتشبھمسطحةقمةلھامعزولةھضبةوھيجمع میسا 

.الجافالمناخذاتالمناطقفيالمیساتوتوجدطاولة،تعنياسبانیةكلمةاألصل

ـ التآكل بالملوحة:8

الملوحة األرضیة وھو تعبیر عن تعرض أساسات وجدران اإلنشاءات العمرانیة المختلفة ألثر 

التي تعمل على تآكل ھذه المباني من األسفل إلى األعلى بسبب تركز األمالح في األراضي التي 

أنشأت فوقھا ھذه المنشآت.

ـ تعریة الرش:9

مرحلة األولى للتعریة المائیة والتي تبدأ بالفعل المیكانیكي لقطرات ماء المطر حین وھي ال

تصطدم بسطح األرض.

كثیب رملي صغیر ینشأ ویتكون عند التجمعات النباتیة ویقبع خلفھا أو أمامھا.:النبكةـ10
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كثیب متعرج وملتو بحافة حادة، وقد یستعمل ھذا المصطلح للحافات الحادة ـ السیف:11

الملتویة على قمم الكثبان الرملیة.

ـ صخور جاسئة: 12

ھي صخور خشنة صلبة شدیدة الصالبة وغیر مسامیة.

ورشیف:ـ الك13

وھي مادة صلبة جداً من (كبریتات الكالسیوم وثاني اوكسید الكربون) متحدة جمیعھا مع بعضھا 

البعض.

اآلثار الجیومورفولوجیة:ـ 14

وھي مجموعة اآلثار الناتجة عن العوامل الجیومورفولوجیة، والتي تؤثر سلبیاً في جمع أثر 

ئجھا بوضوح في معظم ھذه األنشطة، ومن النشاط البشري واالقتصادي بمنطقة ما، وتظھر نتا

ھذه اآلثار، أثر التجویة الملحیة، وأثر الملوحة األرضیة، وأثر عامل التعریة الریحیة والمائیة.
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الظروف الطبیعیة والمالمح العامة:-1.1

ى  رى عل حراء الكب ي الص ة ف حراویة الواقع ات الص د المنخفض وب أح نخفض الجغب د م یع

یوه )30̊جانبي دائرة عرض ( ى الغرب منخفضات (القطارة  وس ن الشرق إل ماالً، وتضم م ش

وب ذه والجغب ز ھ الجزائر )،وتتمی الح ب ین ص ى ع دامس، حت راده، وغ ھ، وم الو وأوجل وج

ع تحت منسوب  ا واق ن أجزائھ المجموعة من المنخفضات إن منسوب سطح األرض في كثیر م

نخفض  ھ ی اً وفی ا عمق ات وأكثرھ ذه المنخفض ر ھ ارة أكب نخفض القط ر م ر ویعتب طح البح س

م 67م ویصل منخفض سیوه إلى 134ل إلى المنسوب كثیراً عن مستوى سطح البحر حیث یص

ى 29ولكنھ یأخذ في االرتفاع تدریجیاً نحو الغرب حیث یصل إلى  وب وإل نخفض الجغب م في م

ى 41(صفر) في جالو وأوجلھ وإلى  م 251م فوق سطح البحر في منخفض مراده، ثم یرتفع إل

ع معظ)1(في زلة وب م نخفض الجغب م منخفضات الصحراء ، ویتشابھ المظھر المورفولوجي لم

ق  ث تتف نخفض غدامس حی راده وم نخفض م یوه وم نخفض س الكبرى مثل منخفض القطارة وم

لمیة  ى شكل منحدرات س دو عل ي تب مالیة الت وح ھوامشھا الش ي وض ذه المنخفضات ف معظم ھ

راكم  ى ت ة باإلضافة إل ة والمسیالت الجبلی ة الجاف المظھر، وشدة تقطع ھوامشھا الغربیة باألودی

ى أرضیة الغ طاءات الرملیة على ھوامشھا الجنوبیة وانتشار التالل المنعزلة والقور والموائد عل

منخفضاتھا، كما تشغل أخفض مواضعھا المسطحات السبخیة والبرك التي تعمل كمستوى قاعدة 

ھا ع ھوامش ي تقط زي الت رف المرك م الص ة نظ ع حمول ي لتجمی ذه )2(محل ود ھ اعد وج د س ، وق

د المنخفضات على ن شأة كثیر من الواحات بسبب سھولة الحصول على المیاه الجوفیة فیھا وتوج

والي ( ین الشرق والغرب ح ام ب داده الع ي الشمال وامت اقین أحدھما ف )29̊ھذه الواحات في نط

رادة  ھ وم الو وأوجل ا ویشمل واحات ج د غرب شماالً وھو یبدأ بواحة الجغبوب في الشرق ثم یمت

ى والجفرة وینتھي بواحة غ ع إل اني فیق ا النطاق الث ة، أم یة الجزائری رب الحدود التونس دامس ق

ن الواحات ˚)26و(˚)23الجنوب من ذلك ما بین خطي عرض ( وعتین م ماالً، ویشمل مجم ش

.)3(وھما مجموعة واحات الكفرة ومجموعة واحات فزان التي تتبعھا واحة غات

.138،ص1964جغرافیة لیبیا، مؤسسة الثقافة الجامعیة،األسكندریة،شرف، عبدالعزیز طریح، )1(
مجلة الجمعیة الجغرافیة ، ‟تحلیل منحدرات الھوامش الشمالیة والغربیة لمنخفض جغبوب بلیبیا”محمد مجدي تراب، )2(

.18) ،ص1991،الجزء الثاني،(36،العدد،العربیة
.69شرف، عبدالعزیز طریح، مرجع سبق ذكره ،ص)3(
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ـ الخصائص الجیولوجیة العامة لمنطقة الدراسة:2.1

تمھید:

تتألف األقالیم الجیولوجیة في لیبیا من عدة أحواض رسوبیة ومن أھم ھذه األحواض حوض 

نخفض  سرت وحوض الكفرة وحوض مرزق وحوض غدامس وحوض سھل الجفاره ویندرج م

الجغبوب جیولوجیاً ضمن أراضي حوض خلیج سرت الرسوبي الذي یعد من أكبر الخلجان التي 

ي تظھر بوضوح في الجان دیم ف ب الجنوبي للبحر المتوسط وقد نشأ نتیجة انھیار قوس سرت الق

رة نحو  افة كبی أواخر العصر الكریتاوي وتكون صدوع كتلیة، وقد أمتد حوض خلیج سرت لمس

د حوض سرت  یني، ویمت الجنوب والجنوب الشرقي وبلغ أقصى امتداد لھ خالل العصر البلیوس

ة مصر درجة26ºفي الوقت الحالي حتى خط طول  شرقاً، لیشمل مناطق داخل حدود جمھوری

العربیة، وتتألف صخور القاعدة لحوض سرت الرسوبي التي توجد مباشرة تحت صخور أواخر 

ى  الحقب الكریتاوي من صخور ناریة جوفیة وصخور متحولة وأخرى رسوبیة یرجع أصلھا إل

ة الحقب الكمبري واألردو فیشي والسیلوري في أماكن متفرقة، وتشمل ة المكون الصخور العلوی

ري والحجر  ن الحجر الجی ات أخرى م ع طبق ن الطین م لحوض خلیج سرت طبقات سمیكة م

.)1(الرملي واألمالح الرسوبیة التي یرجع أصلھا إلى الحقب الثالث

الجیولوجیا العامة:-1.2.1

ة ال د الحاف ي تح خمة الت ة الض بة الكربوناتی ن الھض زءاً م ة ج ة الدراس ل منطق درع تمث لبیة لل س

ة  دة منخفضات مختلف ھ ع األفریقي خالل الحقب الثالث وتشكل ھذه الھضبة سھالً منبسطاً تتخلل

ار  األشكال، أما الجزء الجنوبي  فتقطعھ مجموعة من األودیة باتجاه شرق غرب بینما تالحظ آث

ي  ا الوضع التركیب ة أم و مجموعة أودیة قدیمة في األجزاء الشمالیة الشرقیة والغربی للھضبة فھ

ن  ة م ا بحری ي أم بسیط بحیث یظھر میال بسیطا إلى الجنوب، أما بالنسبة للترسبات الظاھرة فھ

ین)  اعي (الھولوس ب الرب ة للحق وب) أو الرواسب القاری عصر المیوسین األوسط (تكوین الجغب

) متر، أما صخور عضو وادي الخالي 100ویبلغ السمك اإلجمالي لصخور المیوسین أكثر من (

ي  فھي كربوناتیة بشكل رئیسي  أو دولومیتیة مع بعض المستویات من رواسب قاریة ترسبت ف

یرافالي  و س ى ھ وسط بحري ھادئ نسبیاً. كما أن عمر عضو وادي الخالي حسب وضعھ األعل

ة  ام للمنطق اع ع ات نظرا لحدوث ارتف ف ترسب الكربون ین األوسط توق وبنھایة عصر المیوس

،(تحریر)، الھادي بولقمة، سعد ‟الجماھیریة دراسة في الجغرافیا‟المسالتي، أمین، التطور الجیولوجي والتكتوني في كتاب )1(
، صفحات متفرقة.1995القزیري، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع واإلعالن، سرت، 
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الحت والتي أنتجت غطاء غني بمعادن الطین وحصوات كربوناتیة وخضعت المصطبة لعملیات

دات وتوجد بعض  الجبس والكلوری تلط ب وفتات ریاحیة ویصل سمكھا إلى ما یزید عن متر وتخ

غیرة ة الص ب المروحی ریف الرواس ام التص غیرة نظ ة الص غ األودی ث تبل زاء حی ي األج ف

.)1(الرئیسي

ویة): ـ الجیولوجیا التركیبیة (البنی2.2.1

یطة  یحة بس رة فس ة مقع ا ویشغل ثنی یقع منخفض الجغبوب في أقصى شمال شرق صحراء لیبی

ت االنحدار تأثرت بعوامل النحت واإلرساب ة واختف ة القدیم ر العصور الجیولوجی ة عب المختلف

ة  ان الرملی ال والكثب معالم سطحھا األصلیة تحت تأثیر اإلرسابات الرملیة الضخمة وتغطي الرم

ر  نخفض، ویعتب بخات أرضیة سطح الم ة والس تالل المنعزل ا ال والحصى (السریر)،وبعض بقای

تد من منخسف ھون في الغرب إلى منخفض الجغبوب جزءاً من حوض سرت الرسوبي الذي یم

داده  وب الشرقي لیواصل امت ي الجن ة ف ل الظلم ن جب ي الشمال الشرقي وم مرتفعات البطنان ف

یحة  رة فس ة مقع ة یشغل ثنی ة الجیولوجی ن الناحی جنوباً حتى سریر تیبستي، ولذا فأن الحوض م

. )2(عظیمة األتساع حیث یمتد شرقا لیشمل مناطق داخل مصر

ي وتتمیز من ع التطور التركیب ا تنسجم م ع مظاھرھ أن جمی ة ب ة التركیبی ن الناحی طقة الدراسة م

خم  دب ض رقي لمح ب الش ى الجان ي إل اء الط ن انتھ زءاً م ل ج ة یمث ي الحقیق ذي ف ة وال للمنطق

نخفض ،)3(یغوص باتجاه الجنوب الشرقي ات الم ا حاف ألف منھ ي تت إال إن الطبقات الصخریة الت

ل ة تمی ھ المنعزل ل وتالل ي المی ل ف اك تقاب یس ھن الي ل رقي، وبالت مال الش مال والش وب الش ص

ة أو مقعرة ات محدب ا توصلالطبقي مما ینفي مجرد تصور وجود طی ع م ق م ذا یتواف ھ وھ إلی

رادة1973، جودة نخفض م تھ لم د دراس ة ،)4(عن د بضغوط حركی ا بع ة فیم أثرت المنطق ث ت حی

ت نشیطة حتى العصر الحدیث، ویتألف المحدب (فوالق) تتضح من الصدوع الضخمة والتي بقی

ى  ود إل ھ یع ذا فأن فل) ولھ ین األس ى واألولیجوس یري األعل ات (الطباش وین الخویم ن تك ام م الع

وب  السلسلة القدیمة المسماة (مرتفع المخیلي) والذي یمتد باتجاه (غرب شمال غرب، شرق جن

ذ ر ال ل األخض دب الجب ي لمح وبي الغرب زء الجن ن الج رق) م وب ش رق جن مال ش ھ (ش ي یتج

ة  ي القدیم لة المخیل رقي لسلس رف الش ور أو الط ى المح ة عل ة الدراس ع منطق ث تق رب) حی غ

.1984لوحة المفوز،طرابلس،-تیب التفسیري،الك250.000:1مركز البحوث الصناعیة، خریطة لیبیا الجیولوجیة، )1(
المسالتي، أمین، مرجع سبق ذكره، صفحات متفرقة.)2(
زینب محمد المكي، نجاة نظر بعیق، ركود منطقة الجغبوب وكیفیة النھوض بھا، بحث غیر منشور، كلیة اآلداب، قسم الجغرافیا، )3(

.11،ص1992جامعة قاریونس، 
.18مرجع سبق ذكره، صالصید صالح الجیالني، )4(
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وب الشرقي والشمال  اه الجن وتشمل سحنة بحریة ضحلة ویزداد سمك (المیوسین األوسط) باتج

اه فرعي للشمال الشرقي والشرق وتعرضت الشرقي وھذا یدل على احتمال دخول البحر باتج

ل  ى عوام رة إل وني) المبك المصطبة الكربوناتیة للمنطقة والتي كانت قد طفت منذ أزمنة (التورت

تمرار أو  ة نظراً الس ة للمورفولوجی وابط التركیبی ن خالل الض ر م ذي یظھ اري وال ور الق التط

.)1(حتى ھذا العصرإعادة تحدید االتجاھات الرئیسیة

یة بمنطقة الدراسة:ـ التتابع الطبقي للتكوینات الصخر3.2.1

ـ التكوینات الصخریة:

یة والمقصود  ي تشكیل سطح األرض وظواھره التضاریس رة ف ة كبی للتكوینات الصخریة أھمی

كالھا، ) Lithologyبالصخریة ( ا وأش انس أحجامھ ة وتج خصائص الصخر الفیزیائیة والكیمیائی

والتعریة وامكانیة تحللھا وھذه الخصائص بدورھا تحدد مدى تأثر الصخور مع عملیات التجویة

) وطبیعة ترسیبھا التي لھا دور كبیر، إذ تترسب Structureوذوبانھا فضال عن بنیة الصخور (

ل  ن صخور ھشة وصلبة، ولمی ة وتتركب م میكة أو رقیق ات س وبیة بشكل طبق الصخور الرس

فة ف،)2() دور آخر في تسھیل عملیة تعریة الطبقات أفقیاً أو رأسیاً Dipالطبقات ( الصخور المتكش

ة  بات الحدیث ى الترس ین وحت ین المیوس ا ب ا م راوح عمرھ وبیة یت ة رس ة الدراس ي منطق ف

للبلیستوسین والھولوسین. 

ث  أخر حی یني المت ى العصر المیوس وتنتمي أقدم التكوینات الجیولوجیة في منخفض الجغبوب إل

وبي تظھر مكاشف صخریة متناثرة ومحدودة المساحة في الجزء الجنوبي  الشرقي والجزء الجن

واألوسط من المنخفض ویعرف (بتكوین الجغبوب) ویتألف من الحجر الجیري والحجر الجیري 

ین األوسط  ى المیوس ي إل یوعا فتنتم ات ش ر التكوین الطباشیري والطفل والحجر الرملي، أما أكث

ن صخور،)3(فیما یعرف بتكوین مارماریكا ات صخریة م ن طبق وین م ذا التك الحجر ویتألف ھ

.)4(الجیري والدولومایت والحجر الجیري المارلي

بخات  ال ورواسب الس ي رواسب الرم ة ف نخفض متمثل وتنتشر الرواسب السطحیة فوق قاع الم

ى  ث تتالش یم حی ال العظ ر الرم ي بح ة ف نخفض متمثل وب الم ي جن ة ف ب الرملی ود الرواس وتس

مركز البحوث الصناعیة، خریطة لیبیا الجیولوجیة ،مرجع سبق ذكره.)1(
.292-291سرتیل، حامد غانم، مرجع سبق ذكره،ص)2(
.1984اإلدارة العامة للبحوث الجیولوجیة والتعدین اللیبیة، الخریطة الجیولوجیة لمنخفض الجغبوب،)3(
، 134، العدد مجلة األستاذ، ‟منخفض الجغبوب شمال شرق صحراء لیبیا، دراسة جیومورفومتریة”خلف، حسین الدلیمي، )4(
.27)، ص2006(
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بخات فتن ا رواسب الس ا، أم ا تمام نخفض حول شواطئ الحافة الجنوبیة تحتھ اع الم وق ق تشر ف

ل  ة والطین والطف ال الناعم ن المتبخرات والرم ائق م ن رق البحیرات والبرك الملحیة وتتكون م

ادة  وتغطیھا األمالح في وقت الجفاف ویتراكم على القطاعات السفلیة في المنحدرات رواسب ح

ختالف زاویة االنحدار.الزوایا ناتجة عن فعل التجویة وتختلف كمیتھا وأحجامھا وفقاً ال

ى سطح األرض  ر عل وتعد صخور المیوسین البحریة النشأة أقدم التكوینات الصخریة التي تظھ

والي  الي بح مكھا اإلجم در س وب، ویق نخفض الجغب ر100بم نخفض ،)1(مت یم الم أثر إقل د ت وق

بالحركات األرضیة التي أصابت األجزاء الشمالیة من لیبیا فیما بعد المیوسین ونجم عنھا تشكیل 

ي  وب والت نخفض الجغب وجي لم وین الجیول عدد من التراكیب الثانویة، ومن خالل دراسات التك

ض سیوه المقابل لمنخفض قام بھا مشروع النھر الصناعي وبالمقارنة بالدراسات المتوفرة بمنخف

الجغبوب تم تصنیف الطبقات الجیولوجیة وفق اآلتي:

ع ـ وجي الراب زمن الجیول ى ال ي إل ي تنتم ین والت ل والط ة الطف ي طبق ى: وھ ة األول الطبق

)Quaternary ( متر.70ـ 50وھي الطبقة السطحیة وتتراوح بین

ةـ  تق وھي طبق ري المش ى الطبقة الثانیة: وھي من الحجر الجی ي إل ي تنتم ا الت ھضبة مرمریك

متر.120ـ 70حقب المیوسین األوسط ویتراوح عمقھا من 

الطبقة الثالثة: وھي صخور حقب اإلیوسین الكارستیة التي تتمیز بوجود فجوات ضخمة ممتلئة ـ 

متر.550ـ 400بالمیاه ویتراوح عمق ھذه الطبقة من 

ق الطبقة الرابعة: وھي طبقة خزان الحجر الرملـ ة العمی ي النوبي وھو خزان الصحراء الغربی

ف 600المشترك بین مصر ولیبیا والسودان والذي یبدأ من عمق أكثر من  د األل ا بع ى م متر إل

.)2(متر

وفیما یلي شرح تفصیلي ألھم التكوینات الصخریة بالمنخفض:

یوسین من یقع منخفض الجغبوب بین تكوینات عصري األیوسین والمیوسین ،وتتألف صخور األ

وبي الكریتاسي  ي الن یر والحجر الرمل ن الطباش ات م وق طبق ز ف اً، وترتك الحجر الجیري أساس

وتغطیھا صخور المیوسین وتتألف من طبقات من الحجر الجیري الرملي والصلصال، وتتشكل 

.6محمد مجدي تراب، مرجع سبق ذكره،ص)1(
،( رسالة ماجستیر ʺالتخطیط العمراني المستدام بالمناطق الصحراویة دراسة تطبیقیة لواحة الجغبوب ʺالمبروك عید الفیتوري،)2(

43،ص2013منشورة)،قسم التخطیط الحضري واإلقلیمي، األكادیمیة اللیبیة،بنغازي،غیر 
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ة  ي ظروف قاری َون ف د تك وب وق وین الجغب ا تك دتین ھم ن وح المنخفض م ین ب صخور المیوس

ا بحریة ضحلة في ة الھضبة، أم فل واجھ وب أس د صخور الجغب عصر المیوسین األسفل، وتمت

ي وسط  ت ف ة تكون وین جیری ذا التك ا فصخور ھ وین مارماریك ا تك ق علیھ ة ویطل دة الثانی الوح

والي  ین ح ر 100بحري في عصر المیوسین األوسط ، ویبلغ متوسط سمك صخور المیوس مت

ات وكثیراً ما تختفي تلك الصخور تحت الرواس ن خالل عملی تدالل م م االس د ت ب السطحیة، وق

ابع  ود تت ى وج ر الصناعي عل حفر اآلبار العمیقة في منطقة الدراسة والتي قام بھا مشروع النھ

خور  ح أن الص اني، ویتض وجي الث زمن الجیول ة لل ات تابع ذه الطبق دم ھ وبیة وأن أق ات رس طبق

ك الجیریة ھي التي تحتل المكانة األولى بین الصخور ا الخرى في العصور المختلفة یلیھا في ذل

ل ائق الطف ھ رق داخل مع ري المت ر الجی ذي الحج ي ال راً الحجر الرمل دلومیت وأخی ارل وال والم

یعتبر بمثابة األساس الذي یرتكز علیھ المنخفض.

د  ة العدی ة القدیم ة الجیولوجی ذ األزمن نخفض من ا الم وقد أظھرت عوامل التعریة التي تعرض لھ

ال من المك و الح ا ھ نخفض كم اشف الصخریة التي توضح طبیعة الصخور التي یتكون منھا الم

ل  رت ك ة أظھ ات تعری ى عملی ي تعرضت إل مالیة والت ات الصخریة وخاصة الش بة للحاف بالنس

والي  ى ح اع  یصل إل ى ارتف ر100أنواع الصخور في ھذا المكان وعل وین )1(مت م التك ، وینقس

مجموعتین صخریتین ھما:الصخري بمنخفض الجغبوب إلى 

ـ تكوین الجغبوب 1

نخفض  ن الم ة م زاء متفرق ي أج ر ف أخر، ویظھ ط والمت ین األوس وین المیوس ذا التك ع ھ یتب

ین  نخفض ب اع الم ى ق اثرة عل تالل المتن ور وال یبات والق ة الھض زاء مجموع م أج كل معظ ویش

ز بضعف تماسكھ  ى مصفر ویتمی یض إل ون أب المسطحات السبخیة، ویظھر تكوین الجغبوب بل

العلوي صلب ذو طبقات ممیزة، ویتراوح سمك الجزء الصلب بین ربع وقلة تطبقھ، ولكن جزئھ 

ري  یر، والحجر الجی ن الطباش ة م ات متعاقب متر إلى بضعة أمتار، ویتألف ھذا التكوین من طبق

ین  ن الط داخالت م ع ت دولومیتي م ري ال وي والحجر الجی ري العض ر الجی یري، والحج الطباش

ة الصفائحي والمارل والرمل وتنتشر بھذا ا لتكوین بعض الحفریات تشیر إلى بیئة ترسیبیة بحری

الث ،)2(ضحلة ى ث م إل وتتغطى صخور تكوین الجغبوب وتكوین مارماریكا بطبقة سطحیة تنقس

تركیبات:

.26خلف، حسین الدلیمي، مرجع سبق ذكره، ص)1(
.6محمد مجدي تراب، مرجع سبق ذكره،ص)2(
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ة–أ  خور الواح ة ص فوح مجموع د س خریة، وعن اطق الص ي المن طح ف ى الس ر عل ي تظھ : الت

الطین.التالل وتتكون من طبقات جیریة مع تداخالت من 

ى مجموعة صخور جروف الجغبوب–ب  : وتظھر في أجزاء من سفوح الجروف التي تطل عل

المنخفض، وتتكون من طبقات طباشیریة تتخللھا طبقات من الطفل.

: وتظھر على السطح في شمال المنخفض كما تغطي بعض مجموعة صخور ھضبة الدفة–ج 

.)1(جر الجیري الطباشیريالتالل المنتشرة في قاع المنخفض، وتتكون من الح

(میوسین أسفل، اكویتاني ـ بوردیغالي)ـ تكوین مارماریكا 2

زده  وین م ن تك فلي م ي الجزء الس ارل وصلصال ف افیر، م ي باألح ري غن ن حجر جی یتألف م

طبقات قرب الشاطئیة أو قاریة في حوض سرت، وینتشر ھذا التكوین في وسط وغرب وشمال 

ا ي مس و یغط نخفض، وھ رب الم م263.563حة غ ت ²ك بة بلغ نخفض وبنس احة الم ن مس ، م

. )2(%25.88حوالي 

ـ تكوینات المیوسین االوسط (الجني ـ سیرافالي)3

ذي  وین الخمس، وال ة تك رب قم ن الجبس ق ات م ع طبق عبارة عن تداخالت من مارل وطین م

حافیر مع تداخالت ینتمي الجزء العلوي منھا إلى المیوسین المتأخر، صخور كربوناتیة غنیة باأل

ة  ن الصخور البخری ات م رادة، وطبق وین م ن تك ى م ثانویة من المارل الرملي في الجزء األعل

ي  ة ف اطئیة أو القاری ن الصخور الش ات م الكالستیكیة (فتاتیة) محلیاً من تكوین الجغبوب، وطبق

ى أ ر حوض سرت، ویتوزع ھذا التكوین في شمال وشرق وجنوب المنخفض كما یستحوذ عل كب

.)3(%45.13، وبنسبة ²كم459.375مساحة من المنخفض والتي بلغت 

ـ الرواسب الرباعیة (الزمن الرابع)4

عبارة عن تكوینات رواسب سطحیة مفككة تغطي معظم قاع المنخفض من حیث نوعھا وأسباب 

ي  ھ فھ ذي أرسبت فوق یبھا وشكل السطح ال ا وترس ل نقلھ نشأتھا وذلك لتنوع مصادرھا وعوام

ي  ة ف ة أو المیكانیكی واء الكیمیائی ة س ة والتجوی ات التعری ة لعملی لة النھائی ر المحص ذلك تعتب ب

.17زینب محمد المكي، نجاة نظر بعیق، مرجع سبق ذكره، ص)1(
.15الصید صالح الجیالني، مرجع سبق ذكره، ص)2(
.15الصید صالح الجیالني، مرجع سبق ذكره، ص)3(
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ى الصخور المكشو فة، ویمكن تمییز عدة أنواع من الرواسب السطحیة في منخفض الجغبوب عل

أساس النوع وھي: 

الرواسب الریحیة:-أ

ارة عن  ة الدراسة وھي عب اراً بمنطق ع انتش ب الراب تعتبر ھذه الرواسب من أكثر رواسب الحق

وق فرشات من الرمال المفككة والریاح ھي العامل األساسي في تكوینھا والرمال دا ل ف ة التنق ئم

وب  نخفض وھب وب الم یم جن ال العظ ر الرم ود بح ة لوج ا جنوبی اه حركتھ نخفض واتج اع الم ق

اعد  ا س ا، كم وق حركتھ ائق یع الریاح من جھة الجنوب في بعض فصول السنة ولندرة وجود ع

د  ال، ولق نخفض بالرم ة الم ى تغطی ة عل ان الرملی انخفاض منسوب المنخفض عن منسوب الكثب

ل الحافة الجنوبیة للمنخفض تماماً إال في بعض المواضع القلیلة وفي بعض المناطق غطت الرما

).1.1غطت الرمال بعض التالل المنعزلة والقور في قاع المنخفض، صورة ( 

ي  ة ف ة المتمثل ع للرواسب الریحی واقترنت ھذه الرواسب بمرحلة الدفء وظھور الجفاف، وتجم

ن التكوینات الرملیة التي تعد جزءاً  وبي م ي الجزء الجن من بحر الرمال العظیم، والتي تتجمع ف

. )1(% من مساحة المنخفض2.67، وبنسبة ²كم27.215المنخفض، وتغطي مساحة 

) رواسب الكثبان الرملیة1.1صوره ( 

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

.17الصید، صالح الجیالني، مرجع سبق ذكره، ص)1(
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رواسب السبخات:-ب 

بھ بأصل ھي تلك الرواسب التي تتكون ن ة الش ات ضحلة وھي قریب ي تجمع تیجة لتبخر المیاه ف

د الصودیوم  ل كلوری ا مث ابات األمالح بأنواعھ ذه اإلرس ل ھ ي مث وتكوین المتبخرات وتتركز ف

والكبریتات ویضعف احتمال حملھا للمیاه، ویرجع تكونھا إلى ظھور مستوى المیاه الجوفیة على 

ة وتت ل التعری ك بواسطة عوام ن أصل السطح وذل ة م ائق ملحی ن رق بخات م ون رواسب الس ك

)، وھي منتشرة في 2.1، صورة ()1(تبخري وتتداخل معھا رواسب رملیة وطمییة وطفلیة ناعمة

دما  الح وعن بة األم ا نس ع بھ رات وترتف ول البحی ة ح نخفض خاص اع الم ن ق ة م اطق متفرق من

اطن األرض ویت و ب ن األمطار نح ة م ر یتسرب جزء من المیاه المتبقی اقي وتظھ بخر الجزء الب

ث تتبخر  ة الحرارة حی تداد درج ة اش ك نتیج قشرة ملحیة متصلبة تأخذ شكل القباب الصغیرة ذل

المیاه فتتمدد ھذه القشرة وتعلو عن األرض مما یؤدي إلى فراغات أسفل ھذه القشرة فتأخذ شكل 

القباب.

والي  غ ح احة تبل ب مس ذه الرواس ي ھ م268.048وتغط بة ²ك احة 26.32، وبنس ن مس % م

.)2(المنخفض

) قباب ملحیة متصلبة بسبب تمددھا وزیادة تبلور األمالح بھا2.1صورة ( 

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

(رسالة ماجستیر غیر ʺالسبخات في شبھ جزیرة قطر دراسة جیومورولوجیة، جیولوجیة، حیویة،ʺمحمود، محمد عاشور,)1(
.31،ص1991منشورة)،جامعة قطر،الدوحة،

.17الجیالني، مرجع سبق ذكره، صالصید، صالح )2(
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رواسب المنحدرات:-ج

تنتج ھذه الرواسب بفعل تفتت الصخور نتیجة اختالف درجات الحرارة في المناطق الصحراویة 

ات ویتجمع  ارة عن ركام ة وھي عب الفتات اسفل المنحدر بفعل الجاذبیة أو عوامل النقل المختلف

ات  ن عملی ة ع درات وناتج د المنح د قواع راكم عن یة لتت ة األرض ل الجاذبی فل بفع رك ألس تتح

خر  عف الص ا فیض ع فتحاتھ ي تتس ات والت ل للحاف قوق والفواص طح الش ول أس ى ط ة عل التجوی

ا اعد عملی ا یس اً مم دام بنیوی م أق كل معظ ك تتش ى ذل ا وعل ي أداء عملھ ة ف ة والتجوی ت التعری

ى  ذه الرواسب عل ف شكل ھ ة ویتوق المنحدرات برواسب من المفتتات الصخریة والمواد الناعم

ل  ن عوام ل م ل ك درات لفع رض المنح دى تع ى م درات وعل خري للمنح ب الص ة التركی طبیع

ل التجویة والتعریة ویتوقف شكل المفتتات على درجة انحدار السطح حیث یتوقف علیھ مدى فع

ذه  ب ھ ذ رواس فلى، وتأخ زاء الس وب األج خري ص ات الص قوط الفت ي س یة ف ة األرض الجاذبی

المنحدرات أما شكل المخروطات اإلرسابیة أو شكل الغطاءات الرسوبیة.

ین  وبیة ب ذا 45̊̊ـ30تتراوح درجة انحدار المنحدرات التي  تتراكم علیھا المخروطات الرس وھ

االختالف ناتج عن درجة انحدار السطح الذي تراكمت فوقھ نواتج عملیات التفكك حیث إنھ یمیل 

ون  إلى االستواء إذا كان یتمیز بدرجة انحدار ھینة، وفي المناطق التي یكون انحدارھا رأسي یك

فل المنحدر ویصل ارت اع ناتج التساقط الصخري عبارة عن مفتتات مختلفة األحجام تتراكم أس ف

.)1(أمتار3بعض الكتل المنھارة إلى 

رواسب األودیة:-د 

تتكون رواسب األودیة من تكسر وتفتت الصخور بفعل عوامل التعریة ثم نقل الفتات عن طریق 

ي  زلط والطم السیول وترسیبھ على جانبي األودیة وتتكون ھذه الرواسب من حبیبات الرمال وال

ة  ب نوعی ا حس ات بھ این الحبیب م وتتب ث حج ن حی ب م ك الرواس این تل در وتتب خور المص ص

ھ، وترجع  ي نھایت ة ف ال الناعم الحبیبات من الجالمید الضخمة في بدایة مجرى الوادي إلى الرم

ار  اه األمط تیعاب می ى اس درتھا عل ا وق اب علیھ و االعش ث نم ن حی ة م ب األودی ة رواس أھمی

رات ،)2(واالحتفاظ بھ لفترات أطول ى الفت ود إل بات تع ذه الترس ى أن ھ وقد أشارت الدراسات إل

، (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، كلیة اآلداب، قسم الجغرافیا، جامعة "التغیرات البیئیة في منخفض سیوة"أحمد، سامي النجار، )1(
.29،ص2008الزقازیق، 

دي حوضین والحدود جیومورفولوجیة الركن الجنوبي الشرقي لمصر دراسة للمنطقة بین واʺسمیرة، حسن أحمد آدم،)2(
.78،ص1980،(رسالة ماجستیر غیر منشورة)،كلیة البنات، جامعة عین شمس،القاھرة،ʺالمصریةـ السودانیة
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ن  ة وم المطیرة في العصر الرباعي، وتغطي رواسب األودیة مواقع كثیرة عند العدید من األودی

) الخریطة الجیولوجیة لمنخفض الجغبوب.2.1أھمھا وادیي البارود و الغزال، شكل (

ـ التراكیب الجیولوجیة:4.2.1

ة إن الكثیر من أثیر البنی ة تعكس ت الظواھر المورفولوجیة الناتجة عن عملیات التشكیل الخارجی

واءات  ارات وااللت ن االنكس ر م ا الكثی ة بھ ة الجیولوجی ث أن البنی ھا، حی ة وخصائص الجیولوجی

فھا  ى كش اطھا باإلضافة إل ة نش تمثل مناطق ضعف جیولوجي تسمح للعوامل الخارجیة بممارس

ة ، )1(خصائصھا الصخریةصخور متباینة من حیث ة تشمل  دراس ة الجیولوجی أن البنی ذلك ف وب

ك  ارات) وذل واءات) والصدوع (االنكس ات (االلت ة الطی التراكیب األولیة والثانویة وتشمل دراس

ا  اطق لیبی ن من ا م ة كغیرھ ة الدراس أثرت منطق د ت یة وق كال األرض ى األش ر عل ن أث ا م ا لھ لم

ب بالحركات األرضیة التي نتج عنھ ي یغل ا تراكیب جیولوجیة تمثلت في الصدوع والفواصل الت

وب مال جن اه شمال غرب وشمال شرق وش ا اتج بة ،)2(علیھ ارة عن ھض ة عب ة الدراس فمنطق

ة  بة الدف رف بھض طة تع ا”منبس ر ‟مارماریك ابع للعص ري الت ر الجی ن الحج اً م ون أساس وتتك

ره المیوسیني، ویقع تحت التكوینات السطحیة تتابع طبقي  راوح عم ق، ویت یعلوه سطح عدم تواف

راوح  ق یت ى عم رة عل بین الحین القدیم وبدایة الحقب الثالث، ویقع ھذا التتابع فوق القاعدة المتبل

ن الواضح إن 3ـ 1بین  ن م ا ولك اً م دة نوع كیلو متر، أما التركیبات الجوفیة للمنطقة فھي معق

د تعرضت كل من واحتي سیوه وجغبوب تعلوان كتلة مرفوعة م ة ق ذه الكتل ن القاعدة، كما أن ھ

للتفلق واالنقسام إلى كتل صغیرة یرتفع بعضھا بینما ینخفض البعض اآلخر عالوة على إزاحتھا 

. )3(عن بعضھا بواسطة االنزالق األفقي

.29،صمرجع سبق ذكرهأحمد، سامي النجار،)1(
اإلدارة العامة للبحوث الجیولوجیة والتعدین اللیبیة، مرجع سبق ذكره.)2(
)3((SAMIR RIDA, HASSAN A.ETR, (1979),Grafity- Tectonic Trend Analysis in siwa- AL jaghbub Region NE

Africa,p.959
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ولمعرفة نواتج ھذه العملیات البد من دراسة الظواھر التركیبیة والتي تتمثل في اآلتي: 

تراكیب األولیة : أوالً : ال

ات  ون ناتجة عن العملی وبیة وتك ات الرس اء الترسیب للطبق ي أثن ون ف وھي التي تتشكل أو تتك

وة  ق وق ة وسط الترسیب والعم ل طبیع ا تعكس ظروف الترسیب مث ة إي أنھ الفیزیائیة الطبیعی

و ي الصخور الرس اراً ف ر انتش ة وسرعة التیار وكذلك أتجاه التیارات القدیمة وھي أكث بیة الفتاتی

ة  رات الجیولوجی ة خالل الفت ات الجیومورفولوجی وتتمثل في  اإلرسابات التي تشكلت من العملی

والتاریخیة  السابقة ،من نحت وإرساب وتوجد في منطقة الدراسة التراكیب  األولیة  بأنواعھا:

ـ سطوح التطَبق:1

بعضھا خاصة الرسوبیة منھا وتفصل الطبقات المتتابعة فوق أتصالتمثل سطوح التطبق أماكن

سطوح التطبق عادة بین طبقات صخریة یرتبط كالً منھا بظروف جیولوجیة ومناخیة خاصة فقد 

ل  ا قب ن م ات زم ع تكوین أن تتب وجي ك ر الجیول ث العم ن حی تتموضع طبقات صخریة تختلف م

ا توضحھ الم ع حسب م زمن الراب ات ال اء بتكوین ةالكمبري فاألول فالثاني انتھ اطع الجیولوجی ق

ة  ث نوعی ن حی للمناطق المختلفة وقد تنتمي الطبقات الصخریة إلى تكوینات جیولوجیة مختلفة م

الصخر.

ـ التطبق المتقطع:2

ى  یوجد ھذا النوع من التراكیب في الطبقات الصخریة التي تتخذ وضعاً مائالً في امتدادھا أو عل

وع شكل كتل صغیرة غیر متماسكة رغم ان مظھرھا  ذا الن ذا یسمى ھ العام یبدو كطبقة واحدة ل

ي تعرضت  اطق الت ي المن ب ف ن التراكی في بعض األحیان بالتطبق الكاذب ویحدث ھذا النوع م

وع الرواسب  ث ن ن حی ان م ي بعض األحی ابھ ف إلى فترات ترسیب متقطعة ویكون التطبق متش

تكون الرواسب مختلفة في وحجمھا مما یجعل الفواصل بین تلك الطبقات غیر واضحة، في حین

دة  ي ع ب ف ن التراكی وع م ذا الن ات واضحة، ویوجد ھ أماكن أخرى فتظھر الفواصل بین الطبق

.)1(مواقع من المنخفض وخاصة في الجھات الجنوبیة والجنوبیة الشرقیة

.28خلف، حسین الدلیمي، مرجع سبق ذكره،ص)1(
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:ـ سطوح عدم التوافق 3

بعض  ة والمنفصلة عن بعضھا ال ل الصخریة المتداخل ین الكت ات ب بواسطة أسطح توجد عالق

ة ( یب (Erosionالتعری دم الترس ة Non deposition) أو ع ر متوافق ة غی مى عالق ) وتس

ق دم التواف طح ع ل یسمى س طح الفاص ي ،)1(والس ة ف ات المائل ل الطبق ذي یفص و السطح ال وھ

ات  ذ الطبق ث تتخ االسفل عن الطبقات األفقیة فوقھا وأن السطح الفاصل یكون بصورة أفقیة، حی

دا بصورة  ون بعضھا ممت الصخریة في أغلب األحیان وضعا غیر متوافق في امتدادھا حیث یك

تظم ع ر من كل غی ر بش بعض اآلخ ة وال ورة مائل رى بص ة وأخ ي أفقی خریة ف ل ص كل كت ى ش ل

ن  غیرة م خریة ص ل ص د كت ات أي توج ض الطبق ي بع داخالت ف د ت ا توج ة كم اع متباین أوض

ل الصغیرة  ك الكت صخور معینة في طبقات أو كتل صخریة كبیرة من نوع آخر حیث تختلف تل

ك  نخفض وتسھم تل اء الم ي أرج عن الكبیرة من حیث تركیبھا الكیمیائي وتنتشر تلك الظواھر ف

.)2(راكیب في تنشیط عملیات التعریة والتجویةالت

ـ الطَیات (االلتواءات) :4

ي   ان ف ذي ك ة ال وس سطح الطبق ي أو یتق دما ینحن تعرف الطیة على أنھا التركیب الذي ینشأ عن

واد  ن الم ة م ات الصخریة المؤلف ث تتعرض الطبق ھ حی وى علی أثیر الق ة ت تویاً نتیج األصل مس

ھا ة بعض وبیة المكدس ة) الرس ة (تكتونی ات بنائی ى حرك یة إل رات األرض ي المقع ض ف وق بع ف

ن  ة م ذه العملی د ھ وخاصة قوى الضغط الجانبي التي تؤدي إلى تشكل تموجات أو التواءات وتع

ي  ي أسھمت ف ة األرضیة الت ار الحرك ن آث العملیات الباطنیة البطیئة، وتمثل االلتواءات جانباً م

دما تتعرض تشكیل مورفولوجیة منطقة الدراسة بھا وعن د ترس ة عن وھي تتشكل في طبقات أفقی

الطبقات إلى حركات أرضیة تمیل الطبقات أو تنثني وتتصدع وقد كان منخفض الجغبوب عبارة 

ود  ة تع ة عمیق ة ذات خصائص بحری ة والطینی عن حوض ترسیبي تكونت فیھ الرواسب الجیری

إلى الجوراسي.

ي أجری ة  وتشیر الدراسات الجیولوجیة الت ة غاطس ة محدب ى وجود طی وب إل نخفض الجغب ت لم

اد  نخفض، ویك ور الم ھ مح ى توجی ة عل ورة عمودی ا بص د محورھ رقي، ویمت وب الش و الجن نح

ة  بخیة والرملی ب الس ت الرواس ي تح ا تختف نخفض إال أنھ اع الم ة ق ذه الطی ور ھ ف مح ینص

تى منطقة الحمامة أثر الصدوع والفواصل في توجیھ خط الساحل في المنطقة الممتدة من راس الھالل حʺمحمود، الصدیق التواتي، )1(
36،ص2004،(رسالة ماجستیر غیر منشورة)،كلیة اآلداب، قسم الجغرافیا، جامعة قاریونس، ʺبالجبل األخضر

.29خلف، حسین الدلیمي، مرجع سبق ذكره،ص)2(
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اللتواءات) في جھات عدة وتوجد العدید من الطیات (ا،)1(والھوائیة التي تغطي أرضیة المنخفض

ات 3.1من المنخفض وخاصة الجھات الشرقیة والشمالیة الشرقیة، صورة ( ) إذ تظھر عند الحاف

اع  ا ق ل محورھ رة یمث ة كبی ود طی ى وج ة إل ات الجیولوجی یر الدراس المنخفض وتش ة ب المحیط

.)2(المنخفض في الجزء الجنوبي الشرقي منھ

ى صخور الحافة الشمالیة) نطاق من الطَیات في أعل3.1صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

ثانیاً :التراكیب الثانویة : 

ذ  تنتج التراكیب الثانویة نتیجة تأثیر قوى داخلیة تؤثر على الصخور المختلفة ھذه المؤثرات تأخ

أثیر  ة بت وى الھابط ة والق وى الرافع د والق وى الش انبي وق وى الضغط الج ل ق ددة مث صوراً متع

ب الصخري  ة والتركی ن البنی الجاذبیة األرضیة ویستدل على تغیر األشكال األصلیة للصخور م

ویھ إذ  ات مصحوبة بتش بب حرك وى تس ام الصلبة إال إذا تعرضت لق ن أن تتشوه األجس ال یمك

وتتضمن صخور منخفض الجغبوب العدید من التراكیب الثانویة ومنھا ما یأتي : 

.7محمد مجدي تراب، مرجع سبق ذكره،ص)1(
.29خلف ،حسین الدلیمي، مرجع سبق ذكره،ص)2(
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ـ الفواصل:1

ة  نظم أفقی ذه ال ون ھ د تك تثناء، وق ال اس خور ب واع الص ل أن ع ك م تقط ي نظ ل ف ر الفواص تنتش

ادة رأسیة، أو مائ د أو الضغط وع لة في اتجاھات متعددة ،وتتكون  الفواصل نتیجة لحركات الش

ى ،)1(ما تتعامد على أسطح الطبقات في الصخور وتمثل الفواصل أسطح انفصال تقسم الصخر إل

أجزاء مختلفة الحجم دون أن یحدث زحزحة للكتل الصخریة، وبما أن المنخفض یتكون من عدة 

ات طبقات صخریة متباینة الت ك الطبق ین تل ركیب والسمك ،لذا تظھر أسطح االنفصال واضحة ب

ورة ( ات، ص فوح المیس خریة وس ات الص ة بالحاف ات المتمثل ف الطبق د مكاش ة عن ) 4.1وخاص

ؤثرات  ي توغل الم ي تسھم ف ة الفواصل الت ن أنظم د م ة بالعدی ن الحاف ى م ویتأثر الجزء األعل

ا ا یس ة مم ة الجیری ات الحاف ي تكوین ة ف ات الجوی واتج عملی ف ن یعھا وزح ادة توس ى زی عد عل

یم المحدودة الحجم اریط الھش ن مخ ، )2(التجویة على سفوحھا وتراكمھا على شكل مجموعات م

ا  ي تمخض عنھ ة والت وقد كان لتلك الظاھرة الدور الفاعل في تنشیط العملیات الجیومورفولوجی

تكون األشكال األرضیة المتنوعة.

الرأسیة في صخور الحافة الجنوبیة) بعض الفواصل4.1صوره (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

.29مرجع سبق ذكره،صخلف ،حسین الدلیمي، )1(
13محمد، مجدي تراب، مرجع سبق ذكره،ص)2(
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ـ الصدوع :2

رف  ف لل ذب خفی ى حدوث تذب ى الصدوع عل ت عل ي أجری ة الت ات الجیولوجی ارت الدراس أش

ع  ات رف ا لحرك البحري في أثناء عصر المیوسین األوسط ،مما أدى إلى تعرض تكوین مرمریك

ك  ى تحری وخفض غیر منتظمة، ولقد عملت ھذه التذبذبات التي حدثت في المیوسین األوسط عل

طحیة  ت س ارات التح ي أدت االنكس ین، والت ل المیوس ا قب بت فیھ ي ترس ات الت ودة بالطبق الموج

ل  ة لك د، ونتیج ي األساس الصخري المعق ت ف ي تكون بدورھا إلى نشاط االنكسارات القدیمة الت

ذا  انبین ولھ ن الج ع م ة دف ر حرك یني إث وق الغطاء الرسوبي المیوس ر ف ذلك حدث ارتخاء وتقع

ات ،)1(أتخذ المنخفض شكل الطیة المقعرة وتظھر الصدوع  في المناطق التي تتعرض إلى حرك

ة أو  افة طویل ون لمس د یك ات الصخریة ق ي الطبق ار ف ى حدوث انكس أرضیة مختلفة، فتعمل عل

قصیرة، ویترتب على ذلك تحرك إحدى الكتل المنكسرة عن األخرى فیتكون فراغ بینھما وغالباً 

المیاه وبمرور الزمن یمتلئ بكتل صخریة ال یكون ظاھراً في الطبقات السطحیة، وقد تمر عبره

ان  ي بعض األحی بط ف د تھ ة، وق ة والتعری صغیرة ومفتتات مختلفة غیر متجانسة سریعة التجوی

الطبقة العلیا فتمأل معظم قاع تلك الصدوع.

ى  ة األول ذ المجموع دوع) تأخ وط االنكسار(الص ن خط ان م ة مجموعت ة الدراس ر بمنطق وتظھ

اه الشمالي منھما االتجاه الشما ع االتج ة م ة الثانی ق المجموع لي الغربي / الجنوبي الشرقي، وتتف

ة  أثر حاف ي، وتت وبي الغرب اʺالشرقي / الجن د ʺالملف نخفض بأح ن الم الجزء الشرقي م ة ب الواقع

ورة ( ة، ص ة الثانی ة للمجموع دوع) التابع ارات (الص أة 5.1االنكس ة النش ز أدل ن تمیی ) ویمك

ة فیما یلي:االنكساریة لھذه الحاف

ـ تبدو ھذه الحافة على شكل منحدر جرفي یمتد بصورة خطیة شبھ مستقیمة.1

ـ تنتشر على سفوحھا مجموعات متناثرة من شظایا البریشیا االنكساریة.2

د   3 ائرة تمت دو محززة بخطوط غ ـ تظھر على المنحدرات الجرفیة بعض األسطح المصقولة تب

.)2(ة للطبقاترأسیاً بتأثیر الزحزحة الرأسی

29أحمد، سامي النجار، مرجع سبق ذكره،ص)1(
.7محمد مجدي تراب، مرجع سبق ذكره،ص)2(
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) حافة الملفا الصدعیة في الجزء الشمالي الشرقي من المنخفض5.1صوره (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

ة  ي الجھ ومن خالل الوضع العام لمنخفض الجغبوب یبدو أنھ یتضمن بعض الصدوع وخاصة ف

ا الشرقیة حیث تظھر مجاري العیون على مسافة طویلة ف نخفض یصل طول الظاھر منھ ي الم

نخفض 30أكثر من  دو أن م ا یب ى م ة، وعل ي المنطق داد الصدوع ف ك المجاري امت متر، تتبع تل

رب رق غ اه ش د باتج ر یمت الق كبی ن ف زء م ل ج وب یمث ودة )1(الجغب ق الموج دل الفوال ا ت ، كم

ي  ات الت حت الدراس د أوض ة، ولق اه الجوفی ریان المی اه س ى أتج ر عل أثیر كبی ا ت ة إن لھ بالمنطق

وب  نخفض الجغب طحیة لم ت الس ة تح ة الجیولوجی ات البنی ت اتجاھ یة -تناول یوه أن أرض س

ذه ال ل للتكسر المنخفضین ترتكز فوق كتلتین مرفوعتین من صخور القاعدة، وقد تعرضت ھ كت

ي  اق ف واالنقسام بتأثیر عملیات اإلزاحة تحت السطحیة كما أشارت ھذه الدراسات إلى وجود أتف

م )2(توجیھ خطوط االنكسار السطحیة مع تراكیب االنكسارات تحت السطحیة بالمنطقة ن أھ ، وم

كتل القاعدة األساسیة التي یرتكز علیھا منخفض الجغبوب ـ سیوه.

.8خلف، حسین الدلیمي، مرجع سبق ذكره، ص)1(
.7محمد، مجدي تراب، مرجع سبق ذكره، ص)2(
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ةالزاویةتحتلكتلة شرق سیوه المتحركة ألسفل (اسفل الصدع)الكتلة األولى:  الشرقیةالجنوبی

الً.شمااالتجاهفيوتمتدالدراسةمنطقةمن

تحتل الجزء الشمالي الشرقي كتلة شمال سیوه المتحركة ألعلى (اعلي الصدع): الكتلة الثانیة

للمنطقة وتتجھ شمال شرق.

ة المتحركة ألعلىكتلة سیوهالكتلة الثالثة: ة الواقع یوه والمنطق ى الصدع) تشمل واحة س (اعل

ي شرق  جنوبھا، ففي شمال ھذه الكتلة سلسلة من الكتل األخرى الفرعیة اتجاھھا  شمال شرق ال

ل.الشمال الشرقي سواء متحركة ألعلى أو ألسف

الواقعة غربھا كتلة جغبوب المتحركة ألعلى تشمل واحة الجغبوب والمنطقة الكتلة الرابعة:

وتمتد من الشمال الغربي إلى الغرب.

كتل شرق وشمال شرق الجغبوب المتحركة ألسفل تحتل الجزء الكتلتین الخامسة والسادسة:

الشمالي لمنطقة الدراسة وتأخذ اتجاه شرق غرب، وغرب شمال غرب، وھاتان الكتلتان من 

).4.1) و (3.1المحتمل إنھ قد تمت إزاحتھما بواسطة التصدع الجانبي األیسر، شكل (

إن حزام رفع رئیسي اجتاح المنطقة بالكامل في أما الكتل الثانیة والثالثة والرابعة فمن المحتمل 

اتجاه الشمال الشرقي، ثم ازیحت بعد ذلك الكتلتین الثانیة والرابعة بواسطة القص الجانبي األیسر 

في اتجاه الشمال الغربي ومن المحتمل أن القص كان مصحوباً بعنصر منحدر ألسفل وھو 

، أما في الطرف اآلخر فأن الكتلتان السبب في تحرك الكتلتان بعیداً عن بعضھما البعض

الخامسة والسادسة تختلفان في االتجاه عن الكتل األخرى، ویمكن أن یكون لھذا تاریخ مختلف 

.)1(أو حركة تكتونیة مختلفة

)1(SAMIR RIDA, HASSAN A.ETR, (1979),Grafity- Tectonic Trend Analysis in siwa- AL jaghbub Region NE
Africa,p.959.
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الجغبوب ـ سیوهبمنخفضھیكلیة تكوین  كتل القاعدة االساسیة ) 3.1شكل (

p.983) ,SAMIR RIDA, HASSANالمصدر: A.ETR, (1979

) أنظمة الفوالق والصدوع بمنخفض الجغبوب ـ سیوه4.1شكل (

p.982,SAMIR RIDA, HASSAN A.ETR, (1979)المصدر: 
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الشقوق :                     -3

قوق وضوحاً  ون الش تعتبر الشقوق من الظواھر الشائعة في كل أنواع الصخور وأكثر ما تك

وبیة  ل في الصخور الرس أثیر عوام قق تحت ت ى التش ات الصخریة ال ة وتتعرض الطبق الطباقی

ي  ة الت یة عن الكتل خارجیة وداخلیة فتتحرك بعض الكتل الصخریة المتشققة حركة أفقیة أو رأس

ورة ( دة، ص ة أو متباع افات متقارب ا ولمس لت عنھ ان 6.1انفص ض األحی ي بع دث ف د تح ) وق

ة تعمل على تجزئتھا إلى كتل صغیرة غیر متماسكة تشققات على نطاق واسع في الكتلة الصخری

خور  ي ص ع ف اق واس ى نط ققات عل ود التش ال وتس ى أي ح خور عل البة الص ن ص عف م تض

المنخفض والتي كان لھا األثر الكبیر في تركز العملیات  الجیومورفولوجیة في الصخور فعملت 

ة،)1(على تفكیكھا ة الحاف ة وتظھر الشقوق بصورة محدودة في منطق تالل المنعزل ي ال د ف وتتزای

والمیسات.

) بعض الشقوق التي تفصل بین الكتل الصخریة6.1صوره (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

.30خلف، حسین الدلیمي، مرجع سبق ذكره، ص)1(
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إلقلیم منطقة الدراسة:التطور الجیولوجي والتكتونيـ 5.2.1

وب ا سبقت اإلشارة إلى المكونات والتراكیب الصخریة لمنخفض الجغب راوح عمرھ ي یت والت

ما بین المیوسین المتأخر والمیوسین األوسط كما أن منھا صخور ورواسب الزمن الرابع وتعنى 

ة  ة القدیم اء والظروف الجغرافی ابس والم ین الی دراسة التاریخ الجیولوجي للمنطقة بالعالقة ما ب

التي سبقت عصر المیوسین وتركت بصماتھا الواضحة على المنطقة.

ة ویرتبط ة المعروف دة البنائی وجي للوح التطور الجیول وب ب نخفض الجغب وجي لم التطور الجیول

نخفض  وجي لم اریخ التطور الجیول ع ت ن خالل تتب بحوض خلیج سرت الرسوبي، وقد أتضح م

وني  اط التكت الل النش ون خ ذي تك دیم ال رت الق یج س ن خل زءاً م ل ج ان یمث ھ ك وب إن الجغب

فمن المتفق علیھ تقریباً أن ، )1(وسط القدیم على األراضي اللیبیةالھیرسیني حین طغى البحر المت

قسماً كبیراً من شمال الصحراء الكبرى كان حتى أوائل الزمن الثالث جزءاً من بحر تیثس القدیم 

ك  وفي أراضي لیبیا بالذات كان خلیج سرت القدیم أعظم أتساعاً منھ في الوقت الحاضر فكان ذل

كل ذ ى ش د عل یج یمت خمالخل رض ()2(راع ض ط الع والي خ ى ح داده إل ل امت ماالً )29̊، لیص ش

رض ( رة الع داد دائ رب وامت ى الغ رق)25̊أقص ى الش ین ،)3(أقص ري ب ان بح داخل لس ھ ت ومن

ول  ي ط ات ˚21-˚17خط مالي لمرتفع یض الش ى الحض ل إل ى وص وب حت وب الجن رقاً ص ش

ان الضخم، شكل ( ذا اللس ى قسمین بواسطة ھ ي إل ابس اللیب ي 5.1تیبستي وبذلك أنقسم الی ) وف

ة  ماالً نتیج ار والتراجع ش ي االنحس ذ البحر ف ث) أخ زمن الثال ن ال البالیوجین (النصف األول م

د الرتفاع تدریجي أصاب األراضي اللیبیة  تقلص وق ي ال دیم ف یج سرت الق ذلك أخذ خل ونتیجة ل

والي  ى ح د إل ك الشواطئ تمت أستمر انكماشھ وتزحزح شواطئھ صوب الشمال حتى أصبحت تل

شماالً، وكان ذلك في نھایة البالیوجین، وقد نشأ عن تراجع میاه البحر شماالً )28̊دائرة عرض (

یج سرت  ة لخل ة البحری ن الرقع ى شكل سھل واختفاء قسم كبیر م ابس عل ى ی ھ إل دیم وتحول الق

اه  دفقت المی ث ت ة حی ساحلي ینحدر انحداراً ھیناً من الجنوب إلى الشمال تخترقھ المجاري المائی

وفي عصر األولیجوسین ،)4(بكمیات كبیرة من الرواسب الالجونیة  والتكوینات البحریة األصلیة

ة وبدایة عصر المیوسین بلغ انكشاف یابس الزمن الثال اري المائی ث أوجھ وكان لزاماً على المج

د  ى البحر وق ا إل ي طریقھ أن تطیل مجاریھا فوق األراضي الجدیدة ذات االنحدار الھین وھي ف

العامة للمیاه، فرع المنطقة تقریر توضیحي مفدم للھیأةالمصادر المائیة في منطقة البطنان دراسة جغرافیة، عالء جابر الضراط،، )1(
.3.ص2006لشرقیة، قسم الموارد المائیة، (غیر منشور)،ا
،(رسالة ماجستیر ʺالتصحر في المنطقة الممتدة ما بین وادي ھراوة شرقا ووادي جارف غربا بمنطقة سرتʺفایق حسن یوسف،)2(

33،ص2008غیر منشورة)،كلیة اآلداب، قسم الجغرافیا، جامعة التحدي،سرت،
.107،،ص1975ي جیومورفولوجیة األراضي اللیبیة، الجزء الثاني ،منشورات جامعة بنغازي.جودة، حسنین جودة، أبحاث ف)3(
.12شرف، عبدالعزیز طریح، جغرافیة لیبیا، مرجع سبق ذكره،ص)4(
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دیثاً بتراجع البحر ي انكشفت ح ك الرواسب الت ا رغم ضعفھا تفك ، )1(ساعدھا في شق مجاریھ

كن كان طغیاناً جزئیاً واألدلة على طغى البحر مرة أخرى خالل الزمن الرابع على شمال لیبیا ول

راكم  ة تت ذلك كثیرة نظراً لكثرة رواسب ھذا الزمن ثم عاد البحر وانحسر لتأخذ الرواسب الحدیث

.)5.1في العدید من أجزاء المنطقة، شكل (

) تطور خلیج سرت منذ بدایة الزمن الثالث حتى الزمن الرابع (الحدیث)5.1شكل (

.201جوده، دراسات في الجغرافیا الطبیعیة للصحاري العربیة، مرجع سبق ذكره،صالمصدر: جوده، حسنین 

ومن أھم النتائج التي توصل إلیھا البحاث الجیولوجیین ما یلي:

اوي1 ا ـ حدثت حركات تكتوینھ في أواخر حقب الحیاة المتوسطة في عصر الكریت وي وفیھ العل

.)2(سادت العملیات التكتونیة المتمثلة في الحركات األرضیة من رفع وھبوط أرضي

ار السریع 2 دأ االنھی اة المتوسطة ب ب الحی ـ نتیجة للحركات التكتونیة التي حدثت في أواخر حق

ي  ات العصر الثالث ى نھای تمر حت وي وأس في قوس (تیبستي ـ سرت) مع بدایات الكریتاسي العل

.209،ص1995جوده، حسنین جوده، دراسات في الجغرافیا الطبیعیة للصحاري العربیة، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة،)1(
.3الء جابر الضراط، مرجع سبق ذكره،صع)2(
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رةح ذه الفت ة خالل ھ ات التكتونی ت شدة الحرك وط حوض سرت )1(یث تباین ھ ھب م عن ا نج ، مم

.)2(الرسوبي من فترة الجوراسي حتى الكریتاسي السفلي ومن ثم العلوي

اً 3 ث تشكل ذراع ة الدراسة حی ر منطق ان للبحر غم وط حدوث طغی ار والھب ذا االنھی ـ رافق ھ

نخفض بحریاً أمتد عبر الیابس من جنوب اجدا ى م بیا وتدفقت عبره میاه البحر باتجاه الشرق حت

وي ترسبت  رة الكریتاسي العل ة خالل فت واحة الجغبوب الحالیة حیث سادت بیئات بحریة عمیق

ى  خاللھا طبقات سمیكة من صخور الطین الصفائحي واستمرت ھذه البیئات البحریة العمیقة حت

.)3(بدایات عصر البالیوسین

اه البحر ـ وبحلول عصر الب4 دأت می یم سرت وب ة أصابت إقل ع عام ة رف ین حدثت حرك الیوس

ائي  ل للتصریف الم ھ مجرى طوی باالنحسار عن الذراع البحري فاضمحل وتالشى وحل محل

ة  ى نھای وب حت نخفض الجغب ي م اه البحر موجودة ف ت می د ظل ارغ وق الوادي الف یعرف اآلن ب

ي عصر المیوسین ویبدو أن ھذا ھو السبب في استمر ة ف ات البحری ار وجود فصائل من الرخوی

ة ات البحری اء النبات ي تواصل بق رة ،)4(بحیرة عراشیھ المالحة في المنخفض وف ذه الفت ل ھ وتمث

ت  ة تباین ات بحری ي بیئ ة تترسب ف بدایة عملیات االنحسار البحري حیث بدأت الصخور الجیری

.)5(في درجة ضحالتھا خالل عصري البالیوسین واألیوسین

ة ال جون ضحل ـ5 ت بمثاب ي كان ة الت وب الحالی ة الجغب بدأ البحر باالنحسار عن منخفض واح

ة  ات البحری ى التكوین افة إل ة باإلض ب الالجونی ت الرواس ث تراكم البحر حی ال ب ى أتص عل

المیوسینیة األصلیة.

د أن انح6 ین الالجون وبع ھ وب سر ـ مع استمرار االنحسار التدریجي للبحر انقطعت الصلة بین

ق التسرب والبخر  اف عن طری ة للجف البحر انحساراً تاماً عند نھایة المیوسین تعرضت المنطق

.)6(وأصبحت في ھیئة تجویف ضحل في وسط من الصخور الجیریة المیوسینیة السطحیة

حدثت عملیات رفع في صخور الجبل األخضر وامتدت تأثیرات ـ في أواخر عصر البالیوسین7

ون  وب لیتك ي الجن حركة الرفع بالتدریج لكي تشمل ھضبة البطنان مما أدى إلى حدوث ھبوط ف

جیومورفولوجیة منخفض مراده دراسة ألثر العوامل والظواھر الجیومورفولوجیة على األنشطة ʺمحمد سالم عبدالكریم القبایلي،)1(
29،ص2004،(رسالة ماجستیر غیر منشورة)،كلیة اآلداب، قسم الجغرافیا، جامعة قاریونس،ʺالبشریة

.3اط، مرجع سبق ذكره،صعالء جابر الضر)2(
.16جوده، حسنین جوده، أبحاث في جیومورفولوجیة األراضي اللیبیة، مرجع سبق ذكره،ص)3(
.146جوده، حسنین جوده، دراسات في الجغرافیا الطبیعیة للصحاري العربیة، مرجع سبق ذكره،ص)4(
.234محمد سالم عبدالكریم القبایلي، مرجع سبق ذكره،ص)5(
.244محمد سالم عبد الكریم القبایلي، المرجع السابق، ص)6(
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اوي  ى العصر الجوراسي والعصر الكریت ة ترجع إل منخفض الجغبوب وترسبت رواسب قاری

ب السفلي مكونة ما یعرف بصخور النوبة التي تغطیھا طب ات حق وي وتكوین اوي العل قات الكریت

).6.1، شكل ()1(الحیاة الحدیثة

(الحدیث)الرابع) التطور الجیولوجي إلقلیم منطقة الدراسة من نھایة عصر المیوسین إلى الزمن6.1شكل (

\Essam Heggy,Radar Properties of comets: Parametric dieletric modeling of comet 67المصدر:

Churyumov-Gerasimenkmore,p.257.

.3عالء جابر الضراط، مرجع سبق ذكره،ص)1(
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ـ التاریخ الجیولوجي:6.2.1

ا بشكل  ا شمال لیبی ر بھ یرتبط التاریخ الجیولوجي لمنطقة الدراسة باألحداث الجیولوجیة التي م

ة  ة الدراس عام، وشمال شرقھا بشكل خاص عبر األزمنة الجیولوجیة المختلفة وباعتبار أن منطق

الشرقیة من لیبیا إذا فمن الطبیعي أن تنعكس آثار ھذه األحداث على تقع ضمن األجزاء الشمالیة

و  ى النح ة عل ذه األحداث الجیولوجی ة ھ ن متابع طبیعة وشكل ظاھراتھا الجیومورفولوجیة ویمك

التالي:

ـ زمن ما قبل الكمبري:1

داداً  ة امت اقي األراضي اللیبی أن ب ك ش ان في ھذا الزمن كانت منطقة الدراسة شأنھا في ذل ا ك لم

ة  یعرف بقارة جندوانا القدیمة المتكونة من أقدم صخور القشرة األرضیة وھي الصخور الناری

.)1(التي ال تظھر حالیاً على السطح بسبب تراكم تكوینات األزمنة الجیولوجیة الالحقة فوقھا

ـ الزمن الجیولوجي األول:2

ضي اللیبیة واقعة تحت ظروف خالل عصري الكمبري واألردوفیشي من ھذا الزمن كانت األرا

ر  ة العص ذ بدای أة ومن ة النش ة البری خور الرملی ن الص میكة م ات س وین طبق ى تك ة أدت إل بری

ر  ات الغم ن عملی ة لمجموعة م السیلوري وحتى نھایة العصر البرمي تعرضت األراضي اللیبی

ن ا ثس أجزاء واسعة م ألراضي واالنحسار البحري ففي العصر السیلوري غمرت میاه بحر تی

وب  رادة والجغب ات م رزق ومنخفض رة وم واض الكف ر أح ذا البح اه ھ ت می ث غط ة حی اللیبی

ة  وین رواسب بحری ر تك واألجزاء الشمالیة الشرقیة من األراضي اللیبیة، وترتب على ھذا الغم

مك ة الس ة عظیم ة المارلی ة والدلوماتی خریة الطینی ات الص الي الطبق ر الح ي العص كل ف ، )2(تش

ة ویستنتج م ن ذلك إن منطقة الدراسة كانت خالل العصر الكمبري والعصر األوردوفیشي  واقع

ة العصر  ى نھای یلوري حت ذ العصر الس اه البحر، ومن اة بمی ن مغط م تك تحت ظروف بریة، ول

البرمي كانت المنطقة مغمورة بمیاه بحر تیثس أي عرضة للرواسب البحریة.

،(رسالة ماجستیر غیر ‟األمطار وأثرھا على الموارد المائیة والزراعیة بشمال غرب الجماھیریة”معمر، حسین الشیباني، )1(
.27، ص2004منشورة)، كلیة اآلداب، قسم الجغرافیا، جامعة الفاتح، 

، (تحریر)، الھادي بولقمة، سعد القزیري، منشورات مركز ‟الساحل اللیبي”الھرام، فتحي أحمد، جیومورفولوجیة الساحل في كتاب )2(
.85، ص1977البحوث واالستشارات، جامعة قاریونس، بنغازي،
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ـ الزمن الجیولوجي الثاني:3

زمن  ي ال ي) ف ي، والكریتاس ي، والجوراس ة (التریاس وره الثالث الل عص اني وخ وجي الث الجیول

ا  تج عنھ د ن ت ضحلة وق اه كان ظلت األجزاء الشمالیة من لیبیا مغطاة بمیاه بحر تیثس وھذه المی

اني )1(ترسب كمیات من الجبس زمن الث ي ال اه البحر ف ورة بمی ، حیث كانت منطقة الدراسة مغم

بمختلف عصوره.

الزمن الجیولوجي الثالث:ـ4

ات  ى الحرك تناداً إل ا، اس ي لیبی ة ف ة الجیولوجی م األزمن ن أھ ث م وجي الثال زمن الجیول ر ال یعتب

الغ  التكتونیة التي حدثت خاللھ خاصة في عصري البالیوسین واألیوسین، وكان لھذه الحركات ب

ة  دیم فنتیج ثس الق ر تی م بح كل وحج ي ش ة ف رات مھم دوث تغی ي ح ر ف ي األث وط األراض لھب

المحاذیة لبحر تیثس تقدمت میاه ھذا البحر نحو الجنوب وغمرت مساحات واسعة من األراضي 

ا  تي، بینم ال تیبس ن جب مالیة م ة الش ى الحاف وب إل و الجن یج سرت نح داد خل اللیبیة، ووصل امت

رض  رة ع بحت دائ رة 29ºأص ل دائ ا، وتمث رب لیبی ى غ ي أقص واطئ البحر ف ل ش ماالً تمث ش

رض رض 22ºع رة ع ماالً، ودائ رق 25ºش ى ش ط، وأقص ي الوس ر ف واطئ البح ماالً ش ش

ن  ى م ي العصور األول ة الدراسة ف أن منطق ول ب ن الق ا یمك والي، وھن األراضي اللیبیة على الت

ة بخالف  ت عمیق اه كان الزمن الجیولوجي الثالث بقیت مغمورة بمیاه بحر تیثس، إال أن ھذه المی

وط المیاه التي كانت تغم ة الھب ك بسبب حرك ر منطقة الدراسة في الزمن الجیولوجي الثاني، وذل

دأت )2(التي حدثت وتوغل میاه البحر لمسافات بعیدة جدا نحو الجنوب فل ب ین األس ي األیوس ، وف

حركة الرفع التي كان من أھم نتائجھا الظھور التدریجي للجبل األخضر والجبل الغربي مما أدى 

اه البح ار می ى انحس ن إل ى أنحسر البحر ع ذه حت ار ھ ة االنحس تمرت عملی مال واس ر نحو الش

األراضي اللیبیة بشكل كامل مع نھایة الزمن الثالث وبدایة الزمن الرابع، وأخذت لیبیا وسواحلھا 

الي وأصبحت  ا لشكلھا الح ة الدراسة شكالً مقارب ك أخذت منطق شكلھا الحالي تقریبا، وعلى ذل

ء ما تعرضت لھ من غمر وانحسار بحري أثناء عصر البلیستوسین من جزءاً من الیابسة باستثنا

.)3(الزمن الرابع بسبب الظروف المناخیة التي كانت سائدة في ذلك العصر

.45ـ44المسالتي، أمین، مرجع سبق ذكره ،ص )1(
،(رسالة ماجستیر غیر “جیومورفولوجیة ساحل مصراتھ فیما بین رأس الھنشیر ورأس كاره”عمر، امحمد علي عنیبة، )2(

.25،ص2007أكتوبر، مصراتة،7منشورة)،كلیة اآلداب، قسم الجغرافیا، جامعة 
22، الطبعة الثانیة، ص1990المھدوي، محمد المبروك، جغرافیة لیبیا البشریة، منشورات جامعة قاریونس، بنغازي،)3(
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ـ الزمن الجیولوجي الرابع:5

كما سبقت اإلشارة فإن األراضي اللیبیة أخذت منذ نھایة الزمن الثالث شكالً ال یختلف كثیراً عن 

الي كلھا الح ذي ش ع ال زمن الراب ن ال ر األول م الل العص ة خ ي اللیبی ت األراض ث تعرض ، حی

وبھ  ر منس توى سطح البحر لتغی ذب مس ة لتذب رات نتیج بعض التغی یعرف بعصر البلیستوسین ل

ر  دي (عص ر الجلی الل العص ادت خ ي س ة الت رات المناخی اً للتغی ك تبع اً، وذل اً وانخفاض ارتفاع

ة إذ تمیز عصر ، )1(البلیستوسین) البلیستوسین بتغیرات مناخیة حادة أتصفت بقصر زمنھا مقارن

رات  بالتغیرات المناخیة القصیرة التي حدثت في العصور الجیولوجیة السابقة، وتمثلت ھذه التغی

ة  رات جلیدی وب فت ي الجن ا ف ة یقابلھ رات جاف لھا فت رة تفص رات ممط ي فت یرة ف ة القص المناخی

ر أن ال، )2(تفصل بینھا فترات دفیئة ي الغم رار عملیت ى تك توى سطح البحر أدى إل ي مس تغیر ف

ع  زمن الراب ا خالل ال واالنحسار البحري على منطقة الدراسة حیث طغى البحر على شمال لیبی

ن أجزاء  د م ي العدی ولكن طغیاناً جزئیاً، ثم عاد البحر وأنحسر لتأخذ الرواسب الحدیثة تتراكم ف

المنطقة.

.26عمر، امحمد علي عنیبة، مرجع سبق ذكره، ص)1(
.19جودة، حسنین جودة، أبحاث في جیومورفولوجیة االراضي اللیبیة، مرجع سبق ذكره،ص)2(
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المنخفض:ـ نشأة 7.2.1

ة أو بظروف  ات تكتونی یعلل العلماء النشأة األولى للمنخفضات الصحراویة الضخمة بعملی

اح  ر الری م أث بیا ث دیث نس وجي ح ر جیول ي عص اري ف اء الج ل الم ا فع ة تالھ ة خاص جیولوجی

أتھ )1(كعامل مؤثر أضفى على المنخفضات مظھرھا الحالي ي نش وب ف نخفض الجغب ، ویرجع م

افر ى تظ خور ال ن الص نخفض م ون الم ة ویتك ة والجیومورفولوجی ل الجیولوجی ن العوام ل م ك

المیوسینیة البحریة التي ال تقوى أمام أي نوع من عوامل التعریة.

أما العملیات الجیومورفولوجیة المسئولة عن تشكیل المنخفض فقد شكلتھ في عدة دورات متعاقبة 

ل ة، أو بفع ة ریحی ت تعری واء أكان ي أواخر عصر بالتعریة س رة ف رات المطی اه خالل الفت المی

ل  اف، ونشطت عوام ى جف البلیستوسین  في ھضبة مرمریكا الجیریة ثم تحول المناخ المطیر ال

ي العصر الحدیث یر ،)2(النحت واالكتساح بالریاح فیما حلت ظروف الجفاف ف اك رأي یش وھن

ة ة وخارجی ابھة باطنی ل متش ى أن الى أن المنخفض تكون بفعل عوام یر إل ب یش رأي القری ، وال

ن  ة ع ة ناتج ات جیومورفولوجی ا عملی ة أعقبتھ ة وجیولوجی داث تكتونی ى أح ود إل نخفض یع الم

ر  ة عصر مطی ث شھدت المنطق ین) حی ع (عصر البلیستوس زمن الراب ي ال التغیرات المناخیة ف

ات  ك عملی ق ذل د راف ة، وق رات متقطع كل فت ى ش زمن وعل ن ال ة م رة طویل تمر لفت أس

ا ج اطق أخرى كم اض من اطق وانخف ع من ى رف یومورفولوجیة واسعة وحركات أرضیة أدت إل

ان  ن مك اوت م كل متف ر األرض وبش ر مظھ ى تغیی اب عل ة واإلرس ات التعری ھمت عملی أس

ر دوث {، )3(آلخ ى ح ع ال ا ترج وب .فأنھ نخفض الجغب كیل م ة وراء تش باب الكامن ع االس وبتتب

ة ا ببت حركات رفع في الشمال خاصة منطق د تس ة، وق ان والدفن ل االخضر وھضبتي البطن لجب

درجات  أت ال ي أنش ق الت وب  والفوال ى العی افة إل ھ باإلض یم كل ابت اإلقل ي أص ع الت ة الرف حرك

ام  ي نظ ي أحداث اضطراب ف ان ف ل األخضر وھضبة البطن مالیة للجب الرئیسیة  في الجھة الش

ةالتصریف المائي التابع فنجم عن ذلك العدید من االن اري المائی ي المج ات ف دما })4(حراف ،  وعن

اءت  ا ج الي، وإنم ره الح ر بمظھ م یظھ نخفض ل ر الم وب وظھ ي الجن وط ف ة الھب دثت حرك ح

عملیات التعریة بنوعیھا المائیة والھوائیة لتعمل على تحویر وتغییر شكل المنخفض حتى أخذ 

.16جودة، حسنین جودة، ابحاث في جیومورفولوجیة االراضي اللیبیة، مرجع سبق ذكره،،ص)1(
.17صزینب، محمد المكي، نجاة نظر بعیق، مرجع سبق ذكره )2(
.7خلف، حسین الدلیمي، مرجع سبق ذكره،ص)3(
.18ـ17جودة.حسنین جودة، مرجع سبق ذكره، ص)4(
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ار البحر ومن ھذا لوحظ أن المنخفض قدیم النشأة وإ،)1(الصورة الحالیة ذ انحس دأ من ھ ب ن تكوین

المیوسیني، وإن العوامل المسؤولة عن حفره وتشكیلھ مع ھوامش الھضبة المحیطة بھ تتمثل في 

فعل المیاه والریاح التي تناوبت التأثیر في المنطقة طوال فترة طویلة من الزمن امتدت من بدایة 

ین  اإلقلیم ظروف عصر البلیوسین عبر عصر البلیستوسین إلى عصر الھولوس دأت تحل ب م ب ث

ھ  عت علی ي وض ي الت ة، وھ ة المعروف ا الجیومورفولوجی ة بعملیاتھ حراوي الحالی اخ الص المن

ر ،)2(اللمسات المظھریة التي یبدو علیھا في الوقت الحالي ي م وقد ساھمت العوامل التكتونیة الت

نخفض بھا المنخفض وما نتج عنھا من تراكیب جیولوجیة مختلفة في وضع الحد ود الرئیسیة للم

كیل  ي تش ین ف ة المیوس ذ نھای ادت من ي س ة الت ة المختلف ل الجیومورفولوجی دأت العوام ث ب حی

المنخفض تبعاً لما تملیھ التراكیب الجیولوجیة والتركیب الصخري.

، (رسالة ماجستیر غیر منشوره)،كلیة ʺمقومات السیاحة ومعوقاتھا في منطقة البطنان ʺسالم عبد الرسول المھدي القطعاني،)1(
.33، ص2004اآلداب، قسم الجغرافیا، جامعة قاریونس، 

.289جودة حسنین جودة، دراسات في الجغرافیا الطبیعیة للصحاري العربیة، مرجع سبق ذكره، ص)2(
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ـ الخصائص المورفولوجیة لمنطقة الدراسة:3.1

ـ جیومورفولوجیة منطقة الدراسة:

نخفض  ي م رز ف وجي األب ر الجیومورفول دار المظھ دیدة االنح خریة ش ات الص ل الحاف تمث

مالیة  ة والش ة الشرقیة  والغربی ن الناحی ھ م الجغبوب، إذ تحیط الحافات بالمنخفض وتشرف علی

وإن كانت غیر منتظمة في امتدادھا ولكنھا بصفة عامة تمتد من غرب الشمال الغربي إلى شرق 

وب الش ة الجن ن الناحی ك م وح وذل نخفض بوض واف الم ر ح ث تظھ ة، حی ات متقطع رقي كحاف

ا  ة فتغطیھم ة الغربی ة والجنوبی نخفض الجنوبی الشرقیة والشمالیة والشمالیة الغربیة، أما حافتا الم

ارة  د ق یما عن دودة الس زاء مح ي أج وح إال ف واف بوض ذه الح ر ھ ة وال تظھ ات الرملی التراكم

الم إال (كوشة الغزال) في الجنو ة واضحة المع ب الغربي، وكذلك ال تظھر الحافة الجنوبیة كحاف

ھ  ي نطاق نخفض ف ل الم رة داخ ور) المنتش ة (الق تالل المنعزل ل ال ع وال تمث ض المواض ي بع ف

ر  ة عب ة المختلف ل التعری ي قاومت عوام ة والت ة الجنوبی ن الحاف الجنوبي  سوى البقیة المتبقیة م

الزمن نظراً لصالبة صخورھا.

ن  ویأخذ المنخفض الشكل الطولي غیر المنتظم ویمتد محوره الرئیسي على ھیئة نطاق طولي م

والي  ھ ح داد ل ى امت غ أقص رق ویبل ى الش رب إل ى 53الغ مال إل ن الش ھ م داد ل ى امت م، وأقص ك

والي  نخفض عن 34الجنوب ح اع الم ل منسوب ق ي مواضع أخرى، ویق ك ف ل عن ذل م، ویق ك

والي مستوى سطح الھضبة المحیط احتھ ح ة مس غ جمل ن الشمال وتبل ھ م م1018ة ب غ ²ك . ویبل

والي ( نخفض ح ات المحیطة 251.94أجمالي أطوال حواف الم اع للحاف ا أقصى ارتف م ،أم ) ك

ل 123بأرض المنخفض  فیصل إلى ( اع یتمث ذا االرتف توى األرض المحیطة وھ ) متر فوق مس

ا  ارة الملف ة ،)1(في الحافة الشمالیة الشرقیة عند ق ات مرتفع ة بحاف نخفض إحاطة تام اط الم ویح

تالل  رة ال زه بكث شدیدة االنحدار نحو قاعھ من الناحیة الشمالیة والشرقیة والغربیة إلى جانب تمی

د ارتفاعھ عن  ا ال یزی نخفض ومعظمھ ن الم اء م دة أنح 50الصغیرة (القور) التي تنتشر في ع

أن الخریطة ا ذكر متر وباستثناء ھذه الكتل الجبلیة ف اع تستحق ال اً لالرتف ر قیم ة ال تظھ لكنتوری

ة االنحدار  ي فئ دخل ف ا ی ل معظمھ تواء تجع ن االس ة م فتبدو األرض بصفة عامة في حالة قریب

دخل  ذا ت الھین، فاألراضي التي یتألف منھا المنخفض توجد أغلبھا دون مستوى سطح البحر ولھ

اض أو التضاری ل االنخف نخفض في نطاق خط كنتور صفركما یمث زة لم البة السمة الممی س الس

را  الجغبوب حیث تظھر األحواض ذات المساحات واألعماق المتباینة وھي مناطق منخفضة كثی

.NH 35-9،1955خرائط الجیش األمریكي، الخریطة الطبوغرافیة لمنخفض الجغبوب، لوحة )1(
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ن صخور  عن منسوب سطح البحر یوجد فیھا البحیرات والسبخات، وتتكون أرض المنخفض م

ن ال غطاءات كربوناتیة من العصر المیوسیني مغطاة بسریر حصوي رملي ومساحات شاسعة م

بة  نخفض ھض ن الم م م زء األعظ كل الج رة ویش خریة المبعث ف الص ض المكاش ع بع ة م الرملی

منبسطة مع منخفضات متسعة ضحلة نسبیاً.

اع  وبشكل عام یمكن أن نقسم منخفض الجغبوب إلى وحدتین جیومورفولوجیتین أساسیتین ھما ق

.ʺالحافاتʺالمنخفض وھوامشھ 

:ـ قاع المنخفض (السطح)1.3.1

و  ى نح 16یتمیز سطح المنخفض باالستواء العام أو بالتموج على أكثر تقدیر بمنسوب یصل إل

ن  ى جزء م ي أدن ون ف ن عدة أحواض تتك متر دون مستوى سطح البحر، ویتكون المنخفض م

بعض األحواض منھا بحیرات شدیدة الملوحة تستمد میاھھا من العیون المالحة المنتشرة في قاع 

.)1(على كل حوض منھا أسم حطیة وجمعھا حطایا وھيالمنخفض، ویطلق 

الخایبة ،الملفا، أفریدغھ، أحسّیات المجابرة، العامرة، مقات أزویھ، بوسالمھ،  ʺقصیبایةʺ(القیقب 

ة،  ة أفریدغ ة، حطی ة التام اخري، حطی رج الف ة ب ان، حطی الحویّده، الزیبري، العودة، بلطة حیف

رات ویطلق أسمھ على ا، )2(وحوض الجغبوب) نخفض بمم لمنخفض برمتھ وتتصل أحواض الم

).7.1متسعة تعمل على انسیاب میاه البحیرات والبرك فیما بینھا، شكل (

ون  نخفض وتتك وتنتشر حول البحیرات والبرك مسطحات من السبخات تشغل معظم أرضیة الم

ل تربة ھوامشھا المموجة من رواسب صلصالیة دقیقة الحبیبات تختلط بھا حبیبات حصوی ة ویمی

یض  ون األب دریجیا لل ا ت ة، ویتحول لونھ لونھا إلى االحمرار نتیجة زیادة نسبة مكوناتھا الحدیدی

ال  ر الرم ن بح ة م ة الزاحف ب الرملی بة الرواس ادة نس بب زی ا بس اه جنوب فرة باالتج ل للص المائ

االقتراب م ا ب زداد تركیزھ ن األمالح ی رة م بة كبی رك العظیم، وتختلط بمكونات التربة نس ن الب

رات  ة للبحی ا المتاخم والبحیرات التي تزركش أرضیة أحواض المنخفض وتغطي معظم أجزائھ

راكم  ا تت را م ا وكثی د تبخر میاھھ قشوراً ملحیة صلبة تكونت عن ترسیب األمالح وتصلبھا بع

قشور الملح فوق بعضھا بسبب زیادة حجم بلوراتھا عند جفافھا فتظھر كقباب بارزه فوق السطح 

.8محمد مجدي تراب، مرجع سبق ذكره،ص)1(
نخفض الجغبوب، مرجع سبق ذكره.خرائط الجیش االمریكي، الخریطة الطبوغرافیة لم)2(
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اه ة لتبخر المی رات نتیج ى شواطئ البحی ا تترسب األمالح عل . )1(فتعمل على زیادة تموجھ، كم

تواء  داد واالس یم االمت ون بسھل عظ ا یك بھ م توي أش بھ مس ي شكل ش ویظھر النطاق السبخي ف

ة  ن الحاف ي شریط عریض م بخي ف تظم النطاق الس ث ین تزینھ مجموعة من القور المتناثرة حی

القرب الشمالیة إلى ا اه ب لحافة الجنوبیة الشرقیة، وتظھر السبخات في شكل أحواض مشبعة بالمی

ون 7.1من البحیرات والعیون المائیة، صورة ( اه فیك ا المی ة ال تغمرھ اع ملحی ) أوفي صورة بق

وب  ین شمال ووسط وجن ذا النطاق ب وزع ھ مستوى الماء الباطني قریباً من سطح األرض ویت

المنخفض.

نطاق السبخي الممتد في الناحیة الشمالیة من المنخفض ویالحظ ظھور بعض العیون المائیة ال)7.1وره (ص

التي تغذي البحیرات

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

ـ حافات المنخفض:2.3.1

ر  ة غی ة متقطع ر كحاف ث تظھ ة حی ة الجنوبی تثناء الحاف وحھا باس نخفض بوض ز حواف الم تتمی

واضحة المعالم في كثیر من أجزائھا فمعظم ظواھرھا تختفي أسفل غطاء ضخم من الرمال وكل 

م  ي ل ما ھنالك ھو مجموعة من القور المنعزلة المتناثرة تمثل البقیة الباقیة من صخور الحافة الت

.8محمد، مجدي تراب، نفس المرجع السابق، ص)1(
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أثر ب ة تت اً لطبیع نخفض وفق ات الم كال حاف دد أش ة، وتتع ل التعری ة لعوام ت نتیج ات النح عملی

ي  یة ف كالھا الرئیس ال أش ن إجم ابع الصخري، ویمك ة التت ا ولطبیع العوامل الخارجیة المشكلَة لھ

د  لمیة، وق راً الس تقیمة وأخی رة، المس تقیمة/ المقع رة، المنحدرات المس المنحدرات المحدبة/ المقع

ع  ى تتقط ة، وتتغط ة األودی ى مرتب ى إل ي ال ترق حلة الت ة الض یالت المائی بعض المس ة ب الحاف

ون  الواجھات الصخریة وبخاصة في قطاعاتھا العلیا بقشرة جیریة صلبة تتخذ ألواناً قاتمة عن ل

الصخر األصلي.

ذه  ز ھ نخفض وتتمی ي الم ح سطح األرض ف وتشكل الحافات ملمحاً مورفولوجیاً مھماً من مالم

ذي  ا ال ة ارتفاعھ ز بقل ة تتمی ات الغربی ة االنحدار فالحاف ي درج الحواف بالتباین في االرتفاع وف

ین ( راوح ب غ 50و30یت ام یبل دار ع ر وبانح مالیة 31̊) مت ة الش ت بالحاف ا قورن ة، إذا م درج

ام  ین (22.3̊للمنخفض التي یبلغ معدل انحدارھا الع ا ب راوح ارتفاعھ ة ویت ) 123و 104درج

.)1(ر والغنیة في أقسام منھا بجروف صخریة قائمةمت

ـ المالمح الجیومورفولوجیة للحافة الشمالیة:

ن  ى شكل مجموعة م دو عل تمتد الحافة الشمالیة امتداداً عرضیاً من الغرب إلى الشرق وتب

ھ وینحرف  الي ل وس والت ل ق ین ك ائي ب م التصریف الم األقواس المحدبة المتتابعة، وتفصل نظ

وجیھ الجزء الشرقي من حافة الملفا ویأخذ االتجاه الشمالي الشرقي بتأثیر أحد خطوط االنكسار ت

ین  راوح ب ن منسوب یت ي الجزء 104وتشرف الحافة الشمالیة على أرض المنخفض م ار ف أمت

ذه 123الغربي ویرتفع تدریجیاً باالتجاه شرقا لیبلغ حوالي  مترفي حافة الملفا الصدعیة وتبدو ھ

ین الح ھ ب دد درجات اوت ع لمي یتف ا الختالف صالبة 5-4افة على شكل منحدر س درجات تبع

ة  ى الحاف كل عل ش، وتتش وب الھ وین الجغب و تك ذي یعل ري ال ا الجی وین مارماریك خور تك ص

ات  مجموعة من أسطح المصاطب البنیویة المستویة یتراوح أتساعھا بین بضعة أمتار وبضع مئ

ع مكاشف من األمتار وتكونت ھذه ال تویاتھا م ق مس ة وتتف مصاطب بتأثیر التراجع الخلفي للحاف

ین  دارھا ب راوح انح فحیة یت دات س ا وح ا، تتلوھ وین مرمریك ة لتك ري التابع ر الجی ة الحج طبق

ر )30̊ـ10( ة الحج ف طبق د مكاش ع أح وبھ م ق منس ر یتف توي آخ طح مس د س ي عن ى تنتھ ،حت

.)2(یصل إلى أرضیة المنخفضالجیري، ویتكرر ھذا التتابع أكثر من مرة حتى

محمد مجدي تراب، مرجع سبق ذكره، صفحات متفرقة. )1(
.10ـ9محمد، مجدي تراب، مرجع سبق ذكره، ص)2(
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ـ المالمح الجیومورفولوجیة للحافة الغربیة:

ن  ة م كل مجموع ى ش دو عل وب وتب ى الجن مال إل ن الش ة م ات الغربی ام للحاف ور الع د المح یمت

األقواس المحدبة تفصلھا بعض األودیة، وتشرف الحافة الغربیة على أرض المنخفض بمنسوب 

متراً 30الشمالي وینخفض تدریجیاً باالتجاه جنوباً حیث ال یتعدى متراً في قسمھا50ال یتجاوز 

نخفض ي للم وبي الغرب د الجن د 8.1صورة (،)1(عند الح دیدة االنحدار عن ر الجروف ش ) وتظھ

م تنفصل  اً ث ة متصلة أحیان قارة البارود في الشمال الغربي حیث تظھر على شكل سالسل جبلی

دیدة أجزاء من ھذه السالسل الجبلیة مكو ة ش ة خانقی ة أودی ا مجموع ة تفصل بینھ الل منعزل نة ت

انحدار الجوانب تغطیھا طبقة من الرواسب الریحیة الرملیة.

) الحد الجنوبي للحافة الغربیة حیث تظھرالحافة على شكل مجموعة من التالل الصحراویة 8.1صورة (

بالقرب من سبخة الفریدغة

)2014الجغبوب المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض 

الم بسبب التقطع  وتتمیز الحافة الغربیة بالمظھر السلمي إال أنھا تمتد بصورة غیر واضحة المع

ذا  ة أخرى ول الشدید بالتعریة المائیة من ناحیة وتراكم اإلرسابات الرملیة على سفوحھا من ناحی

ط تواء س ز باس ة تتمی بھ المنعزل تالل ش ن ال ة م كل مجموع ى ش ا عل دو أعالیھ ابھ تب وحھا وتش

مناسیبھا إلى حد كبیركما ویتأثر الحد الجنوبي من الحافة الغربیة بعملیات التقویض المائي بسبب 

.12محمد، مجدي تراب، مرجع سبق ذكره،ص)1(
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ة  ل الملحی ة بالمحالی ا الجیری بع مكوناتھ ى تش اعد عل ا یس اقترابھا من بحیرة وسبخة أفریدغة مم

العام من الشمال أما حواف المنخفض الشرقیة  فیمتد محورھا،)1(المتسربة من المسطح السبخي

ى  لة متصلة وتشرف عل ر بشكل سلس مالیة وتظھ ھ الش ن حواف إلى الجنوب وھي أقل ارتفاعاً م

متراً عند الحد الجنوبي متمثالً 87أرض المنخفض بارتفاعات متفاوتة  یصل أعالھا إلى حوالي 

اع  ى ق ب المشرفة عل ارة القیق د ق لة إال عن ذه السلس یھ وال تنفصل ھ ل العراش نخفض في جب الم

متراً فوق مستوى األرض المحیطة بھا.103بمنسوب یبلغ حوالي 

) حافة جبل قیقب المشرفة على بحیرة العراشیھ من الناحیة الشرقیة9.1صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

ـ المالمح الجیومورفولوجیة  للحافة الجنوبیة:

اً إن الحافة الجنوبیة لمنخفض  الجغبوب لیست واضحة المعالم تمام الوضوح كما أنھا أقل ارتفاع

رة  ات كثی ي جھ ا ف ى علیھ د طغ یم ق ال العظ ى أن بحر الرم ذا إل من الحافة الشمالیة، ویرجع ھ

ة لیست متصلة  ة بصفة عام ة الجنوبی اك والحاف بحیث لم تظھر منھا إال بعض نتوءات ھنا وھن

مال ال ن الش ام م اه ع یر باتج ي تس ر وھ ة غی لة متعرج وب الشرقي بسلس ى شرق الجن ي إل غرب

ن الشرق  وح م نخفض واسع مفت مالیة م ة الش ین الحاف ا وب ث ینحصر بینھ داد بحی منتظمة االمت

ات  نخفض بمرتفع اع الم ى ق ث تشرف عل یوه حی ویستمر امتداده شرقاً حیث یتصل بمنخفض س
.12محمد، مجدي تراب، مرجع سبق ذكره،ص)1(
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لة سوى ھ ذه السلس ى وجود ھ ة صخریة شدیدة التقطع، وال یشیر إل تالل المنعزل ات بعض ال ام

والقور والموائد الصخریة المبعثرة تبرز وسط محیط الغطاء الرملي الحدیث وتخلفت ھذه التالل 

ا  ن جوانبھ د م أثر العدی ا تت ة كم ل التعری ت بعوام ات النح خریة لعملی ة الص رض الحاف ن تع ع

أثر ا تت ة، كم رات الجنوبی ن البحی ا م ائي بسبب قربھ ویض الم ة بعملیات التق ابات الرملی باإلرس

الھوائیة التي تغطي مساحات كبیرة من أجزائھا المتاخمة لبحر الرمال العظیم.

ـ األودیة الجافة:3.3.1

ي  ة الت ة المائی ل أحد مظاھر التعری ة وھي تمث ة الجاف ن األودی تنتشر في منطقة الدراسة عدد م

ر ال ت ت الحاض ي الوق ا ف رة أال أنھ رة المطی الل الفت ادت خ قوط س ب س اه إال عق ا المی ري بھ ج

ة  ي منطق ھ ف در حدوث ا ین و م ام وھ ھ الع ن معدل ى م ا أعل ون فیھ ي یك نوات الت ي الس األمطار ف

ى  ل إل الدراسة نظراً لمناخھا الجاف، أما عامل التعریة السائد حالیاً فھو التعریة الریحیة التي تنق

ره ھذه الودیان كمیات ھائلة من الرمال، ولقد أنعكس تباین م ى مظھ نخفض عل نسوب حواف الم

الجیومورفولوجي العام وعلى اختالف درجة االنحدار لھذه الحواف والتي كان لھا تأثیر في عدد 

ة  اري األودی ن مج د م ة العدی ة الدراس ي منطق وشكل األودیة التي تنحدر من جوانبھا، وتنتشر ف

القدیمة  والتي أصبح بعضا منھا مغموراً تحت الرمال.

ن وتتمثل ھ رة م ة الكبی داد الشرقي للمجموع ل االمت ي تمث ة الت ة األودی ي مجموع ذه المجاري ف

د  كلة الح نخفض مش ي الم رة ف بخات الكبی ى الس وب إل ة الجغب ن واح ري م ي تج ة الت األودی

ض  ي بع رة ف ة وع ة مورفولوجی كل األودی ث تش رقیة حی بة الش وبي  للھض وجي الجن المورفول

نخفض ن الم ع)1(األجزاء م ا (وادي ، وتتقط ة أھمھ ة الجاف ن األودی د م نخفض بالعدی حواف الم

ة  ى بعض األودی البارود) الذي یفصل الحافة الشمالیة إلى قوسین محدبین رئیسیین، باإلضافة إل

ة  10.1القصیرة التي ساعدت على انفصال بعض األجزاء من الحافة، صورة ( ) لتشكل مجموع

بخیة المنتشرة تالل  شبھ منعزلة، وتنتھي مجموعة األودیة ي المسطحات الس ة ف ة للحاف المقطع

في قاع المنخفض مكونة في معظم األحیان مراوح فیضیة ھینة االنحدار محدودة األتساع تغطي 

ن  ا عن عشرات م د ارتفاعھ ات ال یزی ى شكل نبك ة عل معظم أجزائھا الرواسب الرملیة الھوائی

ة السنتیمترات مما یدل على الجفاف الحالي الذي یسود ي األودی اه ف ان المی درة جری ة ون المنطق

نخفض واف الم ع ح ي تقط طح .)2(الت رق س ي تخت ة الت م األودی ن أھ ة م انیة الدف د وادي س ویع

الھضبة شمال المنخفض وھو وادي جاف تغطي قاعھ رواسب الرمال وتتناثر على قاعھ بعض 

مركز البحوث الصناعیة، خریطة لیبیا الجیولوجیة، مرجع سبق ذكره.)1(
.10،11محمد، مجدي تراب، مرجع سبق ذكره،ص)2(
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ة الغر ة للحاف ة المقطع ن األودی ر مجموعة م ا تظھ ة كم تالل المنعزل ین ال ولي ھ دار ط ة بانح بی

ا  ى قیعانھ و عل ا وتنم درات جوانبھ وح منح دم وض یة وع ا العرض اع مقاطعھ ز باتس وتتمی

ات الشوكیة ن النبات اثرة م ي النطاق ،)1(مجموعات متن ة ف م األودی ن اھ زال م ر وادي الغ ویعتب

ن  القرب م ي ب ي وینتھ ھ الغرب ى جنوب الغربي من المنخفض ویمتد من شمال غرب المنخفض إل

ة  سبخة أفریدغة، أما بالنسبة للجانب الشرقي من المنخفض فال یقطعھ إال عدد محدود من األودی

وبي الش نخفض الجن ب الم ب التي تظھر بصفة خاصة في جان ي الجان ا ف ن ظھورھ ر م رقي أكث

الشمالي الشرقي من المنخفض وھي عبارة عن ممرات جبلیة تخترق صخور الحافة ومن أھمھا 

یوه  مسرب وادي أمباز الذي یقع في شمال شرق المنخفض ویمتد باتجاه الشرق نحو منخفض س

ذ دید ال اف الش راً للجف ة، ونظ ب الرملی ا الرواس ي قیعانھ ة تغط ة جاف ي أودی ة وھ ود منطق ي یس

ة  ي ظل الظروف المناخی د نشأت ف ة ق ذه األودی ون ھ الدراسة وما جاورھا فمن المستبعد أن تك

الراھنة، ولذلك یرجح الباحثون أن ھذه األودیة ترجع إلى العصر المطیر الذي شھدتھ الصحراء 

ریف ة ذات تص ة جاف ي أودی ع، وھ زمن الراب ي ال ة ف مالیة خاص ا الش ھ وأجزائھ رى عام الكب

داخلي، ألن میاه تصریفھا تنتھي إلى األراضي المنخفضة (السبخات) التي تنتشر في المنخفض.

) أحد األودیة الجافة التي تقطع الحافة الشمالیة للمنخفض10.1صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

.12محمد، مجدي تراب، مرجع سبق ذكره،ص)1(
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مناخ منطقة الدراسة: -4.1

تمھید:

ث یتسم مناخ المناطق ال صحراویة باالرتفاع الشدید في درجات الحرارة في فصل الصیف حی

ى (˚)45ترتفع النھایة العظمى في الظل إلى ( ي ˚)50م ،وقد تصل إل ة الصغرى ف ا النھای م ،أم

ة السحب ˚)20اللیل فال تنخفض عن ( ـصحاري قل ات ال ي جھ اخ ف م ،ویساعد على تطرف المن

اع  ات وارتف ذه الجھ ى ھ وندرة الغطاء النباتي ، ومن ثم ارتفاع شدة اإلشعاع المباشر الساقط عل

ین  شدة اإلشعاع األرضي في أثناء اللیل، ھذا باإلضافة إلى  انخفاض نسبة الرطوبة النسبیة ما ب

ا أمطار %40في فترة الظھیرة إلى 20% في اللیل. أما األمطار فتتمیز الى جانب ندرتھا بأنھ

اح  ا ری اح فمعظمھ ا الری طارئة وغیر ثابتة حیث أن معظمھا یسقط على شكل زخات طارئة ،أم

ة ة أو الترابی ف الرملی وب العواص ى ھب ؤدي ال ا ت ا م ة وغالب ار واألترب ة بالغب ة محمل ،)1(دافئ
دى ویندرج منخفض الجغبوب مناخیاً ضمن ا ز بالم ذي یتمی ار الجاف ال لنطاق الصحراوي الح

ى  ي فصل الصیف إل ة الحرارة ف الحراري السنوي والیومي الكبیرین حیث یصل متوسط درج

م.˚)13.4م، أما في فصل الشتاء فیصل متوسط درجة الحرارة إلى (˚)27.9(

والشتاء إلى كما یتصف بارتفاع المدى الحراري الذي یصل إلى أعلى مدى حراري بین الصیف 

ام (˚)38( ایر ع ي شھر ین غ 2007م، وسجل أعلى معدل لمتوسط الضغط الجوي ف ث بل ) حی

ام 1023.2( ایر ع ھر ین ي ش ا ف جل أیض وي س غط الج ط الض دل لمتوس ل مع ا أق ار أم ) مللیب

غ (2007( ث بل ا 1008.3) حی ة، تلیھ مالیة غربی اح ش ي ری ائدة فھ اح الس ا الری ار، أم ) مللیب

ام (الریاح الشمالی غ 1981ة ،وقد سجل أعلى متوسط لسرعة الریاح في شھر ینایر ع ث بل ) حی

ى متوسط 10.7متوسط سرعتھا ( ) عقدة، وھي ریاح غیر محببة من النوع القبلي، ووصل أعل

).1993في شھر ینایر عام (،%77للرطوبة النسبیة 

ة أما األمطار فیتسم سقوطھا بالندرة وھي محدودة جداً، وغالباً ما تھطل ار فجائی على شكل أمط

ة ( ى المنطق ة أمطار سقطت عل ام (35.6متقطعة، وقد سجلت أكبر كمی م، ع ا 1988) مل )،كم

) وقد استرعت ھذه الظاھرة اھتمام 20،2،1975شھدت المنطقة حدوث عاصفة ثلجیة بتاریخ (

.)2(العالم لغرابتھا وحدوثھا في صحراء مثل الصحراء اللیبیة

4ـ3،صحنان نادر الكعبي، تخطیط وبنیویة عمارة الصحراء ،تقریر مقدم لمدیریة االبنیة الحكومیة لمحافظة العقبة ،غیر مؤرخ)1(
محطة ارصاد الجغبوب، بیانات غیر منشورة.)2(
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ـ عناصر المناخ :1.4.1

ي  ا ف اعي دورھ ب الرب ة خاصة الحق ة المختلف اب الجیولوجی ر األحق ة عب أدت التغیرات المناخی

ویر  الي بتح ت الح ي الوق اخ ف وم عناصر المن ة وتق ر مظاھر سطح االرض المختلف أة وتغیی نش

ي ة الت ي وتشكیل تلك الظاھرات ومن ھنا تبرز بوضوح أھمیة دراسة العناصر المناخی ل ف تتمث

اخ  ا یتضح  أن من البیانات الخاصة بدرجات الحرارة والریاح واالمطار والرطوبة النسبیة ومنھ

ابس  ل الی بة لكت بة لخطوط العرض، وبالنس ع بالنس المنطقة یتأثر بعدد من العوامل أھمھا: الموق

نخفض ال درج م اح، وین وب والماء ثم مظاھر السطح والكتل الھوائیة والضغط الجوي والری جغب

ضمن نطاق الصحاري الحارة الجافة ویمكن توضیح أحوالھ المناخیة بدراسة العناصر اآلتیة:

ـ درجة الحرارة :2.4.1

یفاً، ویرجع  اف ص دة الجف ع ش اع الحرارة م تاءاً، وارتف دفء ش یتصف مناخ منطقة الدراسة بال

ذا ذلك بطبیعة الحال إلى طول النھار وصفاء الجو وقوة أشعة الشمس  لكبر زاویة سقوطھا في ھ

الب الصیفي ( وم االنق زوال ی د ال اع الشمس عن ة ارتف ذا ،)1(˚)84.06الفصل حیث تبلغ زاوی ھ

ا  س رمالھ عة تعك حراویة شاس ي ص ن أراض ا م ا یجاورھ ي وم ا الجغراف ى موقعھ افة إل باإلض

ة الدراس ن شھر حرارتھا الشدیدة على المنطقة كلھا، وھذا الختالف درجات الحرارة بمنطق ة م

وم الواحد  إلى آخر خالل السنة ومن یوم آلخر خالل الشھر الواحد، وبین اللیل والنھار خالل الی

ام ( و ع ھر یولی ي ش ة ف رارة بالمنطق ة ح ى درج جلت أعل د س ة 1995فق لت درج ث وص ) حی

م، ˚)3م، أما أدنى درجة حرارة فقد سجلت في شھر ینایر حیث وصلت إلى (˚48)الحرارة إلى (

ة ،)1987لصفر لیال وذلك عام (تحت ا اطق الصحراویة المتطرف اخ المن وھذا بطبیعة الحال من

في موقعھا المداري وشبھ المداري، ومن خالل البیانات المناخیة التي أمكن الحصول علیھا على 

درجات الحرارة 1.1مدى أربعین عاماً من خالل الجدول ( ین المتوسطات الشھریة ل ) والذي یب

.2009ـ 1970ل الفترة من المئویة خال

،(رسالة ماجستیر غیر ʺالخصائص المناخیة لمحطات الرصد الجوي شحات ودرنة والجغبوبʺغادة، محمد علي ھویدي،)1(
.101،ص2008منشورة)،كلیة اآلداب، قسم الجغرافیا، جامعة قاریونس،
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2009ـ 1970) المتوسط الشھري لدرجات الحرارة المئویة خالل الفترة من عام 1.1جدول (

یولیو یونیو مایو أبریل مارس فبرایر ینایر 28.7الشھر 27.8 28.2 24.5 16.4 15.4 12.2 المتوسط

المتوسط العام المجموع دیسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس 21.8الشھر 262 12.8 17.5 23.3 27.4 27.8 المتوسط

المصدر: محطة أرصاد الجغبوب.

و شھر  وقد بین متوسط درجات الحرارة الشھریة بین شھور السنة فأعلى شھور السنة حرارة ھ

ث ˚)28.7یولیو حیث بلغ متوسط درجة حرارتھ ( ایر حی م، أما اقل الشھور حرارة فھو شھر ین

غ  ھ (بل رارة فی ة الح ط درج ى 12.2)˚متوس ل إل راري   وص دى الح ون الم ذلك یك م ، وب

دى ˚)16.5( ى م ان 12م، أما المتوسط  العام لدرجات الحرارة خالل األربعین عاماً عل شھر ك

م.˚)21.8(

2009ـ 1970)المتوسطات الفصلیة لدرجات الحرارة المئویة خالل الفترة من عام 2.1جدول (

المتوسط العامالخریفالصیفالربیعاءالشتالفصل

13.423.028.122.721.8المتوسط الفصلي

المصدر: المتوسطات من حساب الطالب باالعتماد على بیانات محطة أرصاد الجغبوب.

یف الجدول  غ 2.1(ویض ث بل ة حی ة الدراس ي منطق درجات الحرارة ف لیة ل ) المتوسطات الفص

ط  یف ( المتوس ل الص ي فص رارة ف درجات الح لي ل نة م، ˚)28.1الفص ول الس د فص و أش وھ

رة  دار السرطان وطول فت ى م ارتفاعاً في درجات الحرارة وذلك نتیجة لتعامد أشعة الشمس عل

درجات  غ المتوسط الفصلي ل ث بل ع حی النھار وعدد ساعات السطوع الشمسي، یلیھ فصل الربی

ل ( ذا الفص ھر ھ الل أش رارة خ ث ˚)22.7،و(م˚)23.0الح ف حی ل الخری ھر فص الل أش م، خ

رف  ا یع تواء فیم ط االس ى خ مس عل عة الش د أش ة لتعام لیة نتیج طات الفص ارب المتوس تتق
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غ  ث بل راة حی ات الح ي درج ا ف نة ارتفاع ول الس ل فص و أق تاء فھ ل الش ا فص دالین، أم باالعت

تاء ( وحظ انخفاضاً ˚)13.4المتوسط الفصلي لدرجات الحرارة خالل أشھر فصل الش ث ل م، حی

و  كبیراً عن المتوسط العام وذلك نتیجة لقصر فترة النھار وقلة عدد ساعات سطوع الشمس، وھ

). 8.1ما یالحظ من خالل الشكل (

إن ھذا التباین في درجات الحرارة تنعكس آثاره على الصخور حسب تركیبھا المعدني  ومعامل 

لمیكانیكیة المختلفة  في زیادة وتنوع نواتجھا المتمثلة  تمددھا الحراري، ویحفز عملیات التجویة ا

ي تنتشر  ور والمیسات الت في فرشات وقطع الصخور التي تغطي أسطح المنحدرات وأسطح الق

ة  ة الصحراویة لمنطق ذه الطبیع في المنخفض على نطاق واسع، كما تعكس درجات الحرارة ھ

ة الدراسة ذات التطرف المناخي القاري الناتج عن ال د منطق ث تبع بعد عن المؤثرات البحریة حی

كیلو متر.265الدراسة عن البحر حوالي 

).1.1المصدر: جدول (

12.2
15.4 16.4

24.5

28.2 27.8 28.7 27.8 27.4

23.3

17.5

12.8

0

5

10

15

20

25

30

35

ویة
لمئ

ة ا
رار

لح
ت ا

جا
در

ي ل
ھر

لش
ط ا

وس
لمت

ا

خالل الفتره من المتوسط الشھري لدرجات الحرارة المئویة) 8.1( شكل 
2009ـ 1970



62

ـ الریاح :  3.4.1

تم  ث ی ة، حی حراویة الجاف ات الص ي النطاق یما ف اخ الس ر المن م عناص ن أھ اح م د الری تع

ن س اح م ة الری أ حرك اه، وتنش ون دراستھا عن طریق السرعة واالتج ة فتتك ل الھوائی خونة الكت

ي الضغط  الفرق ف اح ب أثر الری مناطق ذات ضغط مرتفع وأخرى ذات ضغط منخفض، حیث تت

وتتحرك من منطقة الضغط المرتفع إلى منطقة الضغط المنخفض، ومعنى ذلك أن حركة الریاح 

ة  اح تتأثر باالختالف في درجات الحرارة والتي تؤثر في معدالت الضغط وتؤدي إلى حرك الری

اح ل الری . )1(كما تتحكم سرعة الریاح ونوع السطح وكثافة الغطاء النباتي في النتائج النھائیة لفع

وتؤثر سرعة الریاح التي تھب على منطقة الدراسة من حیث سرعتھا تأثیراً واضحاً على نشاط 

اح خاصة  ل الری عملیات النتح من النبات والتبخر من سطح التربة، وتسھل ظروف الجفاف عم

اح  المحملة بالغبار واألتربة، باإلضافة إلى حركة الكثبان الرملیة المحیطة بالمنخفض، وتعد الری

ك م د ذل نخفض ویعتم ي الم ن أھم العوامل التي أسھمت في وجود العدید من األشكال األرضیة ف

).  3.1على سرعتھا واتجاھھا والریاح السائدة بشكل عام. ویستدل على ذلك من تحلیل الجدول (

2009ـ 1970خالل الفترة من عام الشھري لسرعة الریاح بالعقدة ) المتوسط 3.1جدول (

یولیو ویونی مایو أبریل مارس فبرایر ینایر الشھر

6.7 7.2 6.9 6.6 5.9 6.5 3.9 المتوسط

المتوسط العام المجموع دیسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس الشھر

5.5 66.9 4.3 4.2 5.2 5.5 6.0 المتوسط

.المصدر: محطة أرصاد الجغبوب

بالعقدة، فأعلى سرعة للریاح سجلت في وقد بین الجدول المتوسطات الشھریة لسرعة الریاح 

) عقدة، أما أقل سرعة لھا سجلت في شھر ینایر 7.2شھر یونیو حیث بلغ متوسط سرعتھا (

) عقدة، أما المتوسط العام لسرعة الریاح خالل األربعین عاماً 3.9حیث بلغ متوسط سرعتھا (

) عقدة.5.5شھراً كان (12على مدى 

،(رسالة ماجستیر غیر ʺحركة الكثبان الرملیة واآلثار الناجمة عنھا في اقلیم جالوالعوامل المتحكمة فيʺتوفیق، صالح رشوان، )1(
. 97،ص2004منشوره)،كلیة اآلداب، قسم الجغرافیا، جامعة قاریونس،
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2009ـ1970لسرعة الریاح بالعقدة خالل الفترة من ) المتوسط الفصلي 4.1جدول (

المتوسط العامخریفصیفربیعشتاءالفصل

4.26.46.64.96.02المتوسط الفصلي

المصدر: المتوسطات من حساب الطالب باالعتماد على بیانات محطة أرصاد الجغبوب.

) المتوسطات الفصلیة لسرعة الریاح بالعقدة في منطقة الدراسة حیث بلغ 4.1ویضیف الجدول (

) عقدة في حین كان 4.2(المتوسط الفصلي لسرعة الریاح خالل  أشھر فصل الشتاء قد بلغ نحو

عقده، حیث تزداد الریاح شدة وترتفع سرعتھا )6.6متوسطھا الفصلي خالل أشھر الصیف نحو(

أن  وم ف ى العم ة وعل ا المنطق ي تتعرض لھ ي الت اح القبل م ری ة موس ع بدای ام م عن المتوسط الع

دة )6.02(متوسط سرعة الریاح بلغ  رة الممت عقدة، على مدار العام ولمدة أربعین عاما في الفت

).2009ـ 1970من (

ضح المتوسطات الفصلیة لسرعة الریاح بالعقدة خالل فصول ) الذي و4.1ومن خالل الجدول (

السنة تبین اآلتي:

نة ( ول الس الل فص دة خ اح بالعق رعة الری ام لس لي الع ط  الفص غ المتوس ل 6.02بل د فص ) ویع

ذا 6.6الصیف أكثر فصول السنة ھبوبا للریاح حیث بلغت سرعة الریاح ( دى ھ ث تع ) عقده حی

ذي ب غ ( المعدل المتوسط العام ال وع 6.02ل ن ن ة م اح الجنوبی وب الری ة لھب ك نتیج دة، وذل ) عق

القبلي خالل ھذا الفصل ویلیھ فصلي الربیع والخریف على التوالي حیث بلغت سرعة الریاح في 

اح 4.9) و(6.4كالً منھما ( ) عقدة ویعد فصل الشتاء من أقل فصول السنة من حیث سرعة الری

) 4.2الفصلي العام لسرعة ھبوب الریاح  في ھذا الفصل (في منطقة الدراسة حیث بلغ المتوسط 

).9.1عقدة، ولمزید من اإلیضاح مثلت معدالت سرعة الریاح بیانیاً من خالل الشكل (
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).3.1المصدر: جدول (

ـ األمطار : 4.4.1

مما الشك فیھ أن لألمطار دوراً بارزاً في تطویر األشكال األرضیة في الوقت الحالي ولكن كان 

ة  اه الجاری ت المی ة عمل أثرھا أكبر خالل العصور الجیولوجیة والتاریخیة، وبفعل عوامل التعری

رة الحالی ا خالل الفت ة على نحت ونقل كمیات ھائلة من المواد والمفتتات الصخریة ویظھر أثرھ

در  ث ین درة األمطار حی على الصخور الجیریة الھشة بفعل اإلذابة، ویتسم منخفض الجغبوب بن

ل  أة رذاذ ك ي ھی سقوطھا بطبیعة الحال باعتبارھا إقلیماً صحراویاً یقل فیھ سقوط األمطار، إال ف

غ المتوسط  ث بل نوات حی بضع سنوات أو على ھیأة أمطار فجائیة تجتاح المنطقة في بعض الس

م 1.2ھري الش ي معظ ة ف ة الدراس ى منطق نویا عل قط س ي تس ار الت ة األمط م، ومتوسط كمی مل

غ متوسط 4.5السنوات ( ث بل ارس، حی ى م ن دیسمبر إل ي الشھور م ز األمطار ف م وتترك ) مل

ا ( ر و(3.3كمیتھ ھر فبرای ي ش م ف ھور 3.4)، مل ي ش اً ف دم تمام ارس وتنع ھر م ي ش م، ف ) مل

) ملم، جدول 3.1الفصلي لألمطار في فصل الشتاء في شھر ینایر (الصیف، حیث بلغ المتوسط 

)5.1.(
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2009ـ 1970)  المتوسط الشھري لكمیة األمطار الھاطلة بالملم خالل الفترة من 5.1جدول (

یولیو یونیو مایو أبریل مارس فبرایر ینایر 0الشھر 0.03 0.3 0.4 3.4 3.3 3.1 المتوسط

المتوسط العام المجموع دیسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس 1.22الشھر 14.7 3.1 0.6 0.1 0.4 0 المتوسط

محطة أرصاد الجغبوب.:المصدر

والي  نة ح ة الدراسة خالل شھور الس ى منطق اقطة عل ة األمطار الس ویبلغ المتوسط العام لكمی

ین () ملم، ویتراوح المتوسط الشھري لكمیة األمطار التي سقطت1.2( ا ب ة م ) 3.4على المنطق

د بلغت 0.03ملم، في شھر مارس و( ي أشھر الصیف، وق ) ملم في شھر یونیو، وتنعدم تماماً ف

د ( ھر واح الل ش جلت خ ار س ة لألمط ى كمی ام 35.6أعل مبر ع ھر دیس ي ش ك ف م، وذل ) مل

قوط بصف1988( ادرة الس ة ن ا فجائی ة )،وھذا یعكس طبیعة األمطار في منخفض الجغبوب كونھ

ة اریخ ()1(عام ذكر بت ا ی ى )20/2/1975، ومم ة أدت إل فة ثلجی دوث عاص ة ح ھدت المنطق ش

سقوط كمیة من الثلوج التي غطت سطح األرض في منطقة الدراسة ،وقد أستمرت ھذه العاصفة 

اطق صحراویة 15حوالي ( ي من ا تحدث ف ) دقیقة، وھي من الظواھر الغریبة والفریدة التي قلم

ة )2(ید الحرارةذات مناخ جاف شد ز بقل وب تتمی نخفض الجغب ي م ، وعلى العموم فإن األمطار ف

رة  دیدة ولفت ة ش ى شكل زخات مطری ون عل د تك ا ق قط فإنھ سقوطھا وندرتھا، إال أنھا عندما تس

خریة  ة وقطع ص ات وأترب ن مفتت ا م ع أمامھ ا یق ل م ل ك ة تحم یوالً جارف ا س تج عنھ قصیرة ین

ك  ة تل دة تعری ن ش ان وضفاف صغیرة تزید م ا وخاصة قیع ر علیھ ي تم اطق الت ي المن اه ف المی

األودیة باإلضافة إلى دورھا في تشكیل أنواع مختلفة من مظاھر السطح.

) محطة ارصاد الجغبوب، بیانات غیر منشورة.(1
.4/2/2014مقابلة شخصیة مع ،فایز المین الشاعري، مكتب ارصاد محطة الجغبوب، بتاریخ،)2(
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وقد تم تمثیل المتوسطات الشھریة لكمیات األمطار الھاطلة على منطقة الدراسة بیانیا من خالل 

).10.1الشكل (

).5.1المصدر: جدول ( 

ـ السطوع الشمسي :5.4.1

ھ السحب  ا قرص الشمس دون أن تحجب ر فیھ ي یظھ یقصد بالسطوع الشمسي عدد الساعات الت

ا أن   تواء كم د عن خط االس رب والبع ا للق ة ألخرى تبع ن منطق وتختلف فترة سطوع الشمس م

ا السحب وارتفاع ل منھ دة عوام أثر بع ى سطح األرض تت ا كمیة اإلشعاع الشمسي الواصل إل ھ

ي ،)1(ومقدار األشعة المنعكسة ة للسطوع الت اعات الفعلی كما یعتمد على طول النھار أو عدد الس

ل  ي تقلی ؤثر ف د ت ي ق ترتبط بدورھا بدائرة العرض التي تقع علیھا منطقة الدراسة، والعوامل الت

ي  اً ف ي دوراً مھم طوع الشمس ل الس ل لعام ا یجع ة مم ف الترابی ل العواص طوع مث اعات الس س

راسة مناخ منطقة أو إقلیم الدراسة.د

ـ المتوسط الشھري لعدد ساعات سطوع الشمس:

ین اً تختلف المتوسطات الشھریة لعدد ساعات سطوع الشمس خالل شھور السنة ولمدة اربع عام

).6.1في منطقة الدراسة كما ھو موضح في الجدول (

. 7، ص2005محسوب ، محمد صبري ،الجغرافیا المناخیة والحیویة، دار األسراء للنشر والطباعة، القاھرة،)1(
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2009-1970ساعة / الیوم خالل الفترة من ) المتوسط الشھري لعدد ساعات السطوع الشمسي 6.1جدول (

یولیو یونیو مایو أبریل مارس فبرایر ینایر 12.18الشھر 11.41 10.24 9.34 8.81 8.51 7.43 المتوسط

المتوسط العام المجموع دیسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس 9.58الشھر 115.07 7.26 8.70 9.52 10.13 11.81 المتوسط

محطة أرصاد الجغبوب.المصدر: 

) یتضح اآلتي: 6.1ومن تحلیل نتائج الجدول (

) 12.18یعد شھر یولیو أكثر شھور السنة إشراقاً للشمس فقد بلغ عدد ساعات سطوع الشمس (ـ

اعات  ساعة / الیوم، في حین سجل شھر دیسمبر أقل شھور السنة إشراقاً للشمس فقد بلغ عدد س

الیوم.) ساعة / 7.26إشراق الشمس (

) ساعة.9.58بلغ المتوسط السنوي لعدد ساعات سطوع الشمس بمنخفض الجغبوب (ـ

ـ المعدل الفصلي لعدد ساعات سطوع الشمس ـ :

این ث تتب نة حی اعات سطوع الشمس خالل أشھر فصول الس دد س تتباین المعدالت الفصلیة لع

).7.1متوسطاتھا من فصل آلخر كما یتضح من تحلیل بیانات الجدول (

2009-1970) المتوسط الفصلي لعدد ساعات سطوع الشمس خالل الفترة من 7.1جدول (

المتوسط السنويالخریفالصیفالربیعالشتاءالفصل

7.749.4611.89.549.6المتوسط الفصلي

المصدر: المتوسطات من حساب الطالب باالعتماد على بیانات محطة أرصاد الجغبوب.
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) نجد أن:7.1ومن تحلیل نتائج الجدول (

ي  فصل الشتاء أقل فصول السنة من حیث عدد ساعات سطوع الشمس بسبب وجود السحب ف

اع الشمس 7.74السماء الصافیة وقصر طول النھار فقد بلغت ( ة ارتف غ زاوی ث تبل اعة، حی ) س

ة السطو˚)37.06یوم االنقالب الشتوي ( ع كمی ین ترتف ي ح ة، ف ة مئوی ع الشمسي لتصل درج

رة 11.8أقصاھا في فصل الصیف فقد بلغت ( ن السحب وطول فت ) ساعة، بسبب خلو السماء م

الب الصیفي ( وم االنق ة، جدول ˚)84.06النھار، حیث تبلغ زاویة ارتفاع الشمس ی ة مئوی درج

دار 8.1( ى م مس عل عة الش د أش ث تتعام یف حی ھر الص ل أش ي تمث رة الت ذه الفت الل ھ ) وخ

).11.1في ھذه الفترة، وقد مثلت معدالت سطوع الشمس بیانیاً في الشكل (السرطان 

) زوایا ارتفاع الشمس لمحطة الجغبوب عند الزوال یوم االنقالب الصیفي والشتوي8.1جدول (

المحطة

دائرة العرض

زاویة ارتفاع الشمس یوم 
االنقالب الصیفي

زاویة ارتفاع الشمس یوم 
االنقالب الشتوي

درجةدقیقة

442984.0637.06الجغبوب
.101المصدر: غادة محمد علي ھویدي، مرجع سابق،ص
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).6.1المصدر: جدول (

الرطوبة النسبیة:-6.4.1

وھي عبارة عن النسبة المئویة بین مقدار بخار الماء الموجود فعالً في وحدة حجم معین من 

دار الضغط  س مق ي نف بع ف ة التش م لیصل درج الھواء وبین مقدار ما یمكن أن یحتملھ ھذا الحج

) %70ـ%50) یكون الھواء رطباً وإذا تراوحت ما بین (%70فإذا زادت كمیة الرطوبة عن (

ون ا ا انخفضت عن (یك دالً، وإذا م واء معت اً %50لھ واء جاف ر الھ بیة ،)1() یعتب ة النس والرطوب

بخات  ف أرض الس ذي یغل فلي ال واء الس ي الھ زداد ف ا ت ة ولكنھ ة الدراس ي منطق ة ف ك قلیل الش

ویشاھد الندى في الصباح الباكر حیث تتجمع قطراتھ مع میاه الرشح مكونة مسیالت ضیقة على 

ة المنحدرات السف َون الرطوب اع تك ن إرج لى للتالل المتخلفة فوق أرض السبخات وحولھا، ویمك

اء  ي إرج رات المنتشرة ف ي البحی ة ف اه المتمثل ن المی رة م النسبیة إلى وجود مسطحات مائیة كبی

ل  ة داخ ة المتجمع اه الجوفی ون والمی ار والعی اه األمط ن می ذى م ي تتغ بخات الت نخفض والس الم

ول المنخفض حیث یعمل ارت د حل ى وعن ى أعل ذه المسطحات إل اه ھ ى تبخر می فاع الحرارة عل

اللیل تحدث عملیة التبرید ألرض المنخفض ویتكاثف تبعا لذلك بخار الماء یتلوه الضباب الذي ال 

) یمكن استخالص النتائج 9.1یلبث طویالً حتى ینقشع بعد شروق الشمس، ومن تحلیل الجدول (

وبة في منخفض الجغبوب.التالیة والتي تلخص سمات الرط

.102،ص2004الشیخ، أحمد أحمد، األرصاد الجویة، منشورات جامعة المنصورة،المنصورة،)1(
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2009ـ 1970) متوسطات الرطوبة النسبیة خالل الفترة من 9.1جدول (

یولیو یونیو مایو أبریل مارس فبرایر ینایر الشھر

41.3 36.4 36.8 42.2 48.7 57.6 62.5 %الرطوبة

المتوسط العام المجموع دیسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس الشھر

49.5 594.9 63.4 59.3 53.3 50.3 43.1 %الرطوبة

المصدر: محطة االرصاد الجویة الجغبوب.

).%49.5یبلغ معدل المتوسط الشھري العام للرطوبة النسبیة ( -

ـ یقل معدل الرطوبة النسبیة خالل شھور السنة بصفة عامة ویقل عن المتوسط العام اعتباراً من 

ایو ي شھري م ا ف ى تصل أدناھ ارس حت غ (شھر م ث تبل و حی ) %36.4)  و (%36.8و یونی

اع   ى ارتف ؤدي إل ا ی ة الحرارة صیفاً مم اع درج ال الرتف ة الح على التوالي، وذلك یرجع بطبیع

ا  اقص مم ي التن بیة ف ة النس ذ الرطوب اء فتأخ درجة حرارة الھواء فتزید قابلیتھ للتشبع  ببخار الم

یزید من شدة الجفاف خالل تلك الفترة.

ا ـ یرتفع مع دل لھ ى مع ث یصل أعل ر حی ى فبرای دل الرطوبة النسبیة في الشھور من سبتمبر إل

بیة %63.4خالل شھر دیسمبر بمتوسط یبلغ (  ة النس ت المتوسطات الشھریة للرطوب د مَثل ) وق

).12.1بیانیاً من خالل الشكل (

.

).9.1المصدر: جدول (
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وب نخفض الجغب ي م اع وعلیھ یمكن القول أن المناخ السائد ف ز بارتف ار جاف یتمی اخ ح و من ھ

بیة  درجة الحرارة وانخفاض الرطوبة النسبیة حیث یتأثر منخفض الجغبوب بعامل الرطوبة النس

ھ  ن تجاھل ل دوراً ال یمك ذا العام بالرغم من وقوعھ ضمن المناطق الصحراویة، وبالتالي كان لھ

ان بسحب في تشكیل بعض الظواھر الجیومورفولوجیة بسبب تغطیة المنخفض ف ي بعض األحی

ا یحدث  تاء وم من الضباب الكثیف خاصة في اوقات الصباح الباكر وفي الغالب أثناء أشھر الش

من تبرید لسطح األرض طوال فترة اللیل.
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ـ الھیدرولوجیا (موارد المیاه):5.1

ى  ع إل ا ترج ددة، ألنھ ر المتج اه غی ن مصادر المی وب م نخفض الجغب ة بم اه الجوفی د المی تع

اطق  م المن ر معظ ذا العص ذى ھ د غ ر، فق ر المطی ان العص داً إب ة ج ة القدیم ة الجیولوجی األزمن

ھ وأجخره(الجنوبیة من لیبیا مثل  الو وأوجل ذلك واحات ج ي )الكفرة والجفرة ومرزق وك ،وینتم

حیث تجمعت كمیات وفیرة من {جغبوب إلى ھذه المناطق التي غذاھا العصر المطیر، منخفض ال

ن  ھ م ن میاھ راً م ماً كبی وب قس نخفض الجغب تمد م نخفض، ویس ات الم ي طبق ة ف اه الجوفی المی

درات  ى المنح ا عل زءاً منھ در ج ي ینح ر والت ل األخض وب الجب ى جن قط عل ي تس ار الت األمط

وبالجنوبیة لھذه الجبال، وینسا یالً })1(ب في طبقة الصخور الجیریة نحو الجن ا أن جزءاً قل ، كم

رات  ي فت ائي ف ة بشكل فج ى المنطق من المیاه الجوفیة تستمد من األمطار المحلیة التي تسقط عل

ة درولوجیاً )2(متباعدة، وتكون طبقة من المیاه تحت سطح الترب وب ھی نخفض الجغب درج م ، وین

ل  وب الجب ن جن د م ذي یمت ر ال ن حوض سرت الكبی ضمن حوض السریر المائي وھو جزء م

ا  حوض (األخضر حیث أسباخ القنین والجغبوب وخلیج سرت شماالً حتى الحدود الشرقیة للیبی

.)سیوه، مصر

احة ھ غ مس ة، وتبل ل الظلم ازربو وجب ة ت ة واح ى منطق 450.000ذا الحوض حواليوجنوباً إل

ن رواسب ، ²كم ون م حیث تشكل ترسیبات العصر الثالث أھم الطبقات الحاملة للمیاه، والتي تتك

ع  ین تتب رین والط ع الحصى والغ داخل م ي مت غیر متماسكة إلى شبھ متماسكة من الحجر الرمل

ات )3(تكوینات المیوسین السفلي واألوسط واألولیجوسین ى تكوین ب عل ث تغل ث ، حی دھر الثال ال

الطبیعة البحریة، وتتكون من األحجار الكربوناتیة مع بعض الطفل والرمال، وتحتضن تكوینات 

ر  ة غی اه الجوفی ات المی دولومایت خزان ة وال الدھر الثالث والعصر الرباعي من األحجار الجیری

وبي وھي ف ل الن ات الرم ي تكوین ة ف اه الجوفی د المی رة توج اق كبی ى أعم ب العمیقة وعل ي الغال

.)4(خزانات محصورة حبیسة

.16،صسبق ذكره جودة، حسنین جودة، ابحاث في جیومورفولوجیة االراضي اللیبیة، مرجع )1(
.23زینب، محمد المكي، نجاة، نظر بعیق، مرجع سبق ذكره ،ص)2(
.60،ص2006اللجنة الشعبیة العامة للزراعة والثروة الحیوانیة والمائیة، الھیئة العامة للمیاه، الوضع المائي بالجماھیریة العظمى،)3(
.158ـ156،ص2003الجماھیریة للنشر والتوزیع واالعالن، مصراتھ،الطلحي، جاد هللا عزوز، حتى ال نموت عطشا، الدار )4(
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ـ الخزان الجوفي السطحي بمنطقة الدراسة :1.5.1

ین  ى عصري المیوس ي إل ري وتنتم ات الحجر الجی تتواجد المیاه الجوفیة بھذا الخزان في تكوین

ي  ا ف م حفرھ ي ت ار الت ق اآلب راوح عم د ت ث، وق األوسط والبلیوسین من الزمن الجیولوجي الثال

ین (منطقة الج ر، تحت سطح 120-37غبوب في طبقات المیوسین األوسط والبلیوسین ما ب ) مت

ن ( راوح م ار یت ذه اآلب اه بھ ر، تحت سطح 100ـ 5األرض، بینما العمق إلى مناسیب المی ) مت

ق  البئر العمی ة ب خریة المخترق ات الص ر للتكوین ائج الحف حت نت ث أوض األرض، حی

)1/13/NH35كم أن الخزان المائي السطحي یتكون 40وب بحوالي ) الواقع جنوب واحة الجغب

ین  ال والط ن  الصلص داخالت م ع ت دولومیتي م ري ال ر الجی ن الحج میكة م ات س ن طبق م

.)1(والرمل

ـ الخصائص الھیدرولوجیة (نوعیة المیاه) في الخزان الجوفي السطحي :2.5.1

ن أوضحت نتائج التحلیل الكیمیائي لعینات المیاه التي تم جمعھا  ل 4م تل النخی رت بمش ار حف آب

اع  تخدامات البشریة الرتف بواحة الجغبوب، بأن میاه الخزان السطحي مالحة وغیر صالحة لالس

ین  ا ب اه الخزان الجوفي السطحي م ة بمی بة األمالح الذائب ث تراوحت نس ا حی نسبة األمالح بھ

الحة)7856ـ5033( ر ص اه غی ذه المی د أن ھ ذا نج ون، وبھ ي الملی زء ف رب أو ج للش

م  اري رق البئر االختب طحیة ب ة الس خ للطبق ار ض راء اختب م أج ا وت ة كم تخدامات الزراعی لالس

ھ (96/7( غ عمق ة 625)،ویبل حت أن الطبق ار أوض ائج االختب طح األرض ونت ن س راً م ) مت

.)2() جزء في الملیون11000السطحیة تحتوي میاه شدیدة الملوحة تصل إلى (

العمیق (تكوینات الحجر الرملي النوبي) :ـ الخزان الجوفي 3.5.1

تعود المیاه الجوفیة العمیقة في ھذا الخزان إلى العصر الكریتاسي األسفل من الزمن الجیولوجي 

ات  ة العوین ن منطق أتي م ي ت ین وھ فلي و األولیجوس ین الس ات المیوس ي طبق ثالً ف اني، متم الث

شماالً، حیث تتراوح أعماق المیاه بھذا )29̊جنوب شرق لیبیا، وتمتد خزاناتھا حتى خط عرض(

ین ( ا ب ذب م راً )1400ـ1200الخزان الجوفي الع وب  ،)3(مت و الجن اه نح اق باالتج ل األعم وتق

.NH 35،(1983/1/1المصدر: دراسة الرملي, اثناء حفر البئر،()1(
التقریر النھائي حول الوضع الجیولوجي والمعطیات المائیة الجوفیة لواحة الجغبوب جھاز تنفیذ وادارة مشروع النھر الصناعي، )2(

.2001مركز البیروني لالستشعار عن بعدٍ، طرابلس، لیبیا،، والمناطق المجاورة
المصدر: الھیأة العامة للمیاه، فرع المنطقة الشرقیة، قسم الموارد المائیة، تقریر توضیحي (غیر منشور)،بنغازي، بدون تاریخ.)3(
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ة  نحو األراضي  حیث أن تدفق المیاه یأخذ باالتجاه الشمالي الشرقي منطلقاً من األراضي اللیبی

.)1(وجود المیاه بكمیات كبیرةالمجاورة أي منخفض سیوه، وقد دلت نتائج الحفر عن 

ـ الخصائص الھیدرولوجیة للخزان الجوفي العمیق بمنطقة الدراسة :4.5.1

إن میاه الخزان الجوفي أكثر عذوبة كلما أُتجھ جنوبا وتزداد الملوحة كلما أتجھ شماالً وھذا سواء 

ة الم خور وطبوغرافی ة الص ى نوعی د عل ذا یعتم اً، وھ اً أو عمودی ان أفقی ة ك م منطق ة، وتتس نطق

ا  ل الجبس وغیرھ الدراسة بالملوحة الشدیدة للمیاه نتیجة التركیز الشدید لصخور المتبخرات مث

ائدة  ووجود عدد كبیر من السبخات بسبب تداخل میاه البحر وحركات المد والجزر التي كانت س

لمیاه جیده ویرجع شماالً، فالملوحة تعتبر قلیلة ونوعیة ا˚)29بالمنطقة، أما جنوب خط عرض (

.)2(ذلك إلى تقدم البحر منذ عصر المیوسین وانتشار بیئة الترسیب القاریة المحیطة بالمنطقة

ـ الخصائص الجیولوجیة للخزان الجوفي العمیق بمنطقة الدراسة :5.5.1

اق  ى أعم د عل ة، وتتواج ات المائی م الخزان ین أھ فلي واألولیجوس ین الس ات المیوس ل طبق تمث

ختلفة :ونطاقات م

ة ـ النطاق العلوي : م متداخل رة الحج ى كبی یتكون من صخور رملیة تمتاز بحبیبات متوسطة إل

ن سطح األرض  وي م د النطاق العل ث یمت مع بعض الطین وتتبع صخور المیوسین السفلي، حی

)900ـ 300) متر، أما خزانات صخور األولیجوسین فیتراوح سمكھا ما بین (300بسمك یبلغ (

ا  ن الطین والمتبخرات تتحول كلم ات م ع وجود طبق ة م متر، وتتكون من صخور رملیة جیری

.)3(أتجھ جنوباً إلى صخور رملیة طینیة

ط : اق األوس النط ة ـ خور الفتاتی ن الص ا م أ معظمھ ة المنش ة بحری خور جیری ن ص ون م ویتك

ین ( ا ب مكھ م راوح س رات، ویت ین والمتبخ ن الط ة م ود طبق ع وج ة م راً 350-250الرملی ) مت

.) جزء في الملیون7000-5000ویحتوي على میاه جوفیة ذات ملوحة مرتفعة نسبیاً (

ین (ـ النطاق السفلي : راوح ب -1000وھي تكوینات الحجر الرملي النوبي ویقع على أعماق تت

) متراً، من سطح األرض ویحتوي على میاه جوفیة ذات ملوحة  منخفضة تتراوح ما بین 1500

ي 200-400( در الرئیس وبي المص ي الن ر الرمل زان الحج اه خ ل می ون ،وتمث ي الملی زء ف ) ج
تقریر مقدم للھیأة العامة للمیاه سیوه،-اإلمكانیات المائیة بمنطقة الجغبوبعبد هللا طاھر السني ،سالم صالح الحداد، )1(

.10،ص1998طرابلس،
.12عالء جابر الضراط،،مرجع سبق ذكره ،ص)2(
.10عالء جابر الضراط، مرجع سبق ذكره،ص)3(
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ة ذات صلة  ات المختلف ة أي أن التكوین لتغذیة تكوینات الحجر الجیري نظراً لضغوطھا المرتفع

ة والدراسات ،)1(مباشرة ببعضھا البعض دیرات الھیدرولوجی ائج القیاسات والتق ى نت تناداً إل واس

ي الجیوفیزیائیة ار الت لتحدید الطبقات الحاملة للمیاه واستغاللھا، فقد وضع برنامج یحدد عدد اآلب

ى وجود  ة عل دت الدراسات األولی ث أك وب، حی یمكن حفرھا جنوب وجنوب غرب واحة الجغب

كمیات كبیرة من المیاه الجوفیة. 

ا (15وقد تضمن البرنامج حفر ما مجموعھ ( ق 5) بئر منھ افیة بعم ار استكش ر )1200() آب مت

ین (5وعدد ( ا ب ا م راوح أعماقھ افیة تت ر(420-380) آبار استكش ذلك حف راً، وك ار 5) مت ) آب

ة 1200مراقبة بعمق ( ات الھیدرولیكی ) متراً، وبناء على نتائج حفر ھذه اآلبار تم تحدید المعلوم

ى نطاق  تغاللھا عل ة اس دى أمكانی ة الدراسة، وم ة بمنطق ة المائیة للخزانات الجوفی واسع لتغطی

اه 10.1والجدول (،)2(االحتیاجات المائیة بالمنطقة ن می ات م ) یبین نتائج الفحص الكیماوي لعین

) مواقع آبار المیاه التي تم حفرھا من قبل جھاز مشروع 13.1اآلبار الجوفیة، كما یبین الشكل (

النھر الصناعي في الجنوب الغربي من واحة الجغبوب. 

.44المبروك، عید الفیتوري، مرجع سبق ذكره،ص)1(
،(رسالة ʺ) 1998ـ1939استعماالت االراضي بإقلیم البطنان(اثر ألغام الحرب العالمیة الثانیة على ʺجمال، سالم عبدالكریم النعاس، )2(

.125،ص2000ماجستیر غیر منشورة)،كلیة اآلداب، قسم الجغرافیا، جامعة قاریونس،
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) نتائج الفحص الكیماوي لعینات اآلبار الجوفیة جنوب واحة الجغبوب10.1جدول (  

W-IW-IIW-IIIW-IVرقم البئر

6.857.407.557.50األس الھیدروجیني

5584785650336573مجموع األمالح الكلیة الذائبة (جزء في الملیون)

464216272233العسر الكلي (جزء في الملیون)

S A R8.1127.788.5210.10

األیونات الموجبة (ملي مكافئ / لتر) 

38.7575.0037.5052.50صودیوم

17.1621.3219.7622.36كالسیوم

29.4031.5523.5531.96بوتاسیوم

األیونات السالبة (ملي مكافئ /لتر)

4.703.604.403.60بیكربونات

43.1155.5241.2751.97كبریتات

37.5068.7535.0051.25كلوریدات

المصدر: التقریر النھائي لجھاز تنفیذ وإدارة مشروع النھر الصناعي حول المعطیات المائیة الجوفیة بالجغبوب.
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) مواقع اآلبار الجوفیة للمیاه ومواقع آبار النفط بمنطقة الدراسة13.1شكل (

المصدر: التقریر النھائي لجھاز تنفیذ وإدارة مشروع النھر الصناعي حول المعطیات المائیة الجوفیة بالجغبوب.
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ن  ا م تمد میاھھ ر تس ي بئ وتوجد في منخفض الجغبوب عدد من اآلبار مثل (بئر الطرفاوي) وھ

السطح في عدة الطبقة الفریاتیة العلیا التي توجد في المنخفض وھذه الطبقة ھي التي تظھر على

ة  و أن الطبق أماكن وتتكون منھا البحیرات المالحة التي توجد في ھذا المنخفض ولكن المرجح ھ

ام سطح  دم انتظ ك بسبب ع نخفض وذل ل الم ي ك دة ف الفریاتیھ في منخفض الجغبوب لیست ممت

ى أحواض صغیرة  ر إل نخفض الكبی م الم ي تقس الحوض ووجود عدد من المناطق الصخریة الت

نخفض وھذه ن المرجح أن م ة، وم اه الفریاتی ة المی ا طبق د فیھ ي تمت األحواض الصغیرة ھي الت

ي توجد  یوه الت ك أن واحة س د ذل جغبوب بھ أیضاً طبقات عمیقة من المیاه االرتوازیة ومما یؤی

ن  ة م ات غنی ا طبق د بھ ھ، توج وب جزءاً من في نفس المنخفض الكبیر الذي یعتبر منخفض جغب

).14.1زیة، شكل (المیاه االرتوا

سیوه–) إتجاه جریان المیاه الجوفیة في حوض الجغبوب 14.1شكل (

.10، مرجع سبق ذكره،صعبد هللا طاھر السني ،سالم صالح الحدادالمصدر: 
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ا )15.1، شكل (للخزان الجوفي بالصحراء الغربیةالبیزو متریة وتوضح خریطة الضغوط  أنھ

متر فوق سطح 100متر فوق سطح البحر في الجزء الجنوبي الغربي إلى 270تتراوح ما بین 

البحر في الجزء الشمال الشرقي محددة بذلك اتجاه حركة المیاه الجوفیة بالخزان. وتعتبر مناطق 

د  ون أو الفواق ار والعی ق اآلب اه الخزان عن طری اطق تصریف لمی واحات الصحراء الغربیة من

یو-ویعتبر المنخفض الطبوغرافي الممتد من منخفض القطارة لطبیعیةا ىهواحة س شرقاً وحت

اه الخزان الجوفي، وأسفرت (لیبیا) غرباً منخفض واحة الجغبوب منطقة التصریف النھائي لمی

ل التوصیل  تغلة للخزان الجوفي إن معام ار المس ى اآلب ت عل ي أجری نتائج اختبارات الضخ الت

درولیك ین الھی ا ب راوح م ا یت ال النوب ون رم ار/الیوم 10-1ي لمك ل أمت راوح معام ین یت ي ح ف

.)1(متر مكعب/ یوم4500-500السریان ما بین 

) مستویات المیاه الجوفیة تحت الصحراء الغربیة15.1شكل ( 

.391المصدر: أبو العز، محمد صفي الدین، مورفولوجیة األراضي المصریة، ،ص

، تقریر مقدم للشركة العامة لألبحاث والمیاه فدان بمنطقة وادي الفارغ60000إمكانیة استصالح معھد بحوث المیاه الجوفیة،)1(
،بدون رقم صفحھ.1992ا،القاھره،الجوفیة،ریجو
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ـ التربة:6.1

ھي الجزء المفتت من سطح القشرة األرضیة التي یستطیع أن یمد  النبات جذوره فیھا ویجد 

وتعتبر تربات األراضي الشدیدة الجفاف أي المناطق الصحراویة ، )1(غذاؤه ومتطلباتھ من الماء

ذ لك الحقة من النوع المحلي غیر المتكامل التكوین بسبب الطبیعة المتقطعة لعملیات الترسیب وك

ن  اتي المتصل إال م اء النب بسبب أثر تذریة الریاح ونقص الرطوبة باإلضافة إلى الفقر في الغط

ادة العضویة ي الم ھ نقصان ف ب علی ذي یترت ر ال اطق ، )2(حاالت مبعثرة األم رب المن ز ت وتتمی

الجافة (الصحراویة) عن ترب المناطق الرطبة حیث یكون النشاط البیولوجي منخفضاً ومحتوى 

ا الم د السطح كم ا عن ي تفاعلھ ة ضعیفة ف ادة العضویة منخفضا وتكون حمضیة ضعیفة أو قلوی

أنھا في العادة تحتوي على تراكمات كربونات الكالسیوم واحیانا تراكمات أمالح ذائبة وجبس أو 

لیكا ائص ،)3(س ي خص یاً ف وب دوراً رئیس نخفض الجغب وین م ة لتك ت الظروف الطبیعی د لعب وق

تقت التربة إذ یال ي اش حظ أن صفات التربة الطبیعیة والكیمیائیة ترتبط أساساً بالمادة األصلیة الت

منھا.

م  ام األول ول ي المق ة ف ة المیكانیكی ل التجوی ل عوام وب بفع نخفض الجغب وقد نتجت التربة في م

ي ا ف تؤدي التجویة الكیماویة دوراً ھاماً في تكوینھا وإن كانت ھناك عوامل عدیدة لعبت أدوارھ

تكوینھا تتمثل أساساً في درجة الحرارة والجریان السطحي والتذریة بفعل الریاح.

ات  ة النبات ویة لقل واد العض رة الم ي فقی حراویة فھ رب الص ن الت وب م نخفض الجغب ة م وترب

الموجودة  في قاع المنخفض، وھي تربة غنیة باألمالح بسبب ارتفاع المیاه الجوفیة إلى السطح 

اه ثم التبخر وزیادة ة المی ة كمی اع الحرارة وقل اتج عن ارتف بة البخر الن ادة نس األمالح ، أي زی

ة وتترسب  وندرة سقوط األمطار مما یؤدي إلى ارتفاع المواد العضویة إلى أعلى عكس الجاذبی

نخفض  ي م ات الموجودة ف یة للترب واع الرئیس على سطح التربة مكونة طبقة من األمالح، واألن

ات ي الترب وب ھ ة الجغب ة الطمیی ات الرملی ة والترب بخیة الملحی ات الس ة والترب ة الطبیعی الرملی

ار  ك النتش ة وذل ھ الصفة الرملی ب علی ة یغل وام الترب وحظ أن ق الجبس واألمالح ول ة ب المختلط

الرمال السافیة والكثبان الرملیة ویعد الحجر الجیري قاسماً مشتركاً في أنواع التربة المختلفة في 

ا المنخفض  وتت ة لونھ كون التربة في معظم أحواض منخفض الجغبوب من رواسب رملیة ناعم

ي األجزاء  ة ف ة القلوی ة الملحی مائل لالحمرار وتختلط بھا نسبة كبیرة من األمالح وتنتشر الترب

.40المھدوي، محمد المبروك، جغرافیة لیبیا البشریة، مرجع سبق ذكره،ص)1(
.129- 128والطون، كنیث، األراضي الجافة، ترجمة علي عبدالوھاب شاھین، دار النھضة العربیة، بیروت، ص)2(
شبھ الجافة والصحراویة موارد واستصالح التربة، منشورات ج.أسكوجیني، ترجمة، الماحي یوسف القرشي، وآخرون، األراضي)3(

.87،ص1،1998جامعة عمر المختار، البیضاء، المجلد األول،ط
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المنخفضة من الواحة، ونظراً لطبیعة المنخفض وتنوع تضاریسھ وتباین بیئاتھ فإن ذلك أدى إلى 

الغرب والجنوب الغربي من المنخفض تسود التربة الرملیة كما تسود في شمال تنوع ترباتھ ففي 

ا تسود  ون كم رات والعی ووسط وجنوب شرق المنخفض التربة السبخیة التي تنتشر حول البحی

ن الصخور  تقة م نخفض وھي مش وب شرق الم التربة الجیریة في عدة مواضع في جنوب وجن

ة أو المجاورة لھا (الحافات) وھي نتاج ال وین أغطی ت الصخور وتك تجویة التي عملت على تفتی

ات  ر التكوین اً فتظھ ا جنوب ا أم ة لھ خور المكون اختالف الص ف ب ي تختل ة الت ن الترب رش م ف

والرواسب الرملیة عند ھوامش بحر الرمال العظیم، حیث تغمر النطاق الجنوبي للمنخفض على 

نواع وأحجام مختلفة تارة أخرى.ھیأة مسطحات رملیة  مستویة تارة وكثبان رملیة بأ

اتج  دة التبخر الن ھ األمالح نظراً لش ز ب وتعد تربة المنخفض من النوع الكبیر المسام الذي تترك

عن ارتفاع درجة الحرارة وھذا أمر طبیعي بالنسبة للواحات الواقعة في منخفضات حیث تنتشر 

رات  ا البحی یط بھ بخات تح كل س ى ش ة عل ة القلوی ة الملحی دھما الترب املین أح ة لع ة نتیج الملحی

طح  ى الس الح إل ة فتصعد األم اه الترب ى تبخر می اعد عل ذي یس اف) ال اخ الصحراوي الج (المن

ن  ة م اه الجوفی ى تسرب المی ؤدي إل والعامل الثاني ضعف انحدار ھذه األجزاء المنخفضة مما ی

.)1(الطبقات نحو األجزاء المنخفضة فتظھر على شكل سبخات مستنقعیة

ا وی ن تربتھ ل م ا یجع وام والملوحة مم ث الق ن حی وب م ختلف تركیب التربة في منخفض الجغب

اطق  ي من ق نجدھا ف وام دقی اطق ذات ق ي بعض المن ت ف ي وأن كان ي صفاتھا فھ نمطاً فریداً ف

اء  ث یرشح الم تویات الرشح حی اوت مس ى تف أخرى ذات قوام رملي خشن وكل ذلك یساعد عل

العالیةبسرعة في درجات الحرارة 

ویمكن أن نقسم التربة بمنخفض الجغبوب من حیث تكوینھا إلى:

ـ التربة الرملیة الصحراویة:1.6.1

ات  وھي تربة متكونة من رواسب رملیة ناعمة مختلطة بمفتتات صخریة دقیقة نتجت عن عملی

نھا إلى تفكك وتحلل الصخور األولیة (الصخور الجیریة) وتتمیز بارتفاع نسبة الملوحة ویمیل لو

اللون البني الفاتح وھي مسامیة غیر متماسكة الحبیبات وبالتالي تكون سیئة الصرف حیث تنتشر 

في النطاق الجنوبي من المنخفض وعلى نطاقات واسعة باستثناء األجزاء المنخفضة المتمثلة في 

المناطق الحوضیة (السبخات).

قناوي، فوزیة حسین، سمات التغیر االجتماعي في المنطقة الصحراویة، دراسة میدانیة لواحة الجغبوب، منشورات جامعة )1(
.93،ص2009قاریونس، بنغازي،
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ال  ا وھي من التربات الحدیثة التي تشكلت وتطورت فوق رم واد األصلیة لھ ون الم نة وتتك خش

وب  اه الجن ن إتج ي تھب م اح الت ل الری ات بفع ذه الترب ت ھ د جلب ة صفراء وق من حبیبات رملی

ة  ن الناحی وتحتوي على نسبة كبیرة من الرمل تحتوي على بعض المواد المعدنیة أما محتواھا م

ر،)1(العضویة فمنخفض للغایة ث كما تتصف بقوام رملي عدیم التطور وغی اق  حی ى آف ز إل ممی

ن ( ا عن (%90تحتوي على أكثر م بة الطین بھ د نس ل وال تزی ات رم ن حبیب ذا %14) م ) ل

اء اظ بالم ي شمال ،)2(تنخفض قدرتھا على االحتف ة الدراسة ف ات بمنطق ذه الترب یع وجود ھ ویش

وامش  ة الھ د بدای وبي عن ي النطاق الجن نخفض وف ي غرب الم غرب المنخفض حول الواحة وف

الشمالیة لبحر الرمال العظیم.

:ʺتربة السبخات ʺـ التربة الملحیة 2.6.1

ة  ت ترب ت فكون ي جف بخات الت رات أو الس وھي التربة الملحیة والقلویة التي تكونت بسبب البحی

ات  ملحیة أو قلویة تعرف (بتربة السبخات)، وتتكون التربة السبخیة عادة من  طبقة أو عدة طبق

ر م وبیات غی ن رس كة ذات م ر المتماس ال غی ن الرم ا م ون غالب غطة تك ر منض ة وغی تجانس

المسامیة والنفاذیة العالیتین اللتین تسمحان بمرور المیاه الجوفیة إلى سطح السبخة مما یؤدي إلى 

بخة  ارجي للس طح الخ ة الس ة مكون ادن التبخری ور المع الي تبل اه وبالت ك المی ة تل ادة ملوح زی

ھالمتماسك نسبیاً والذي یف اء إلی وادي )3(قد تماسكھ وقوتھ عند وصول الم ي ال ا ف ز أغلبھ ، ویترك

ن  السبخي ویتكون سطح ھذه التربة من قشور ملحیة ومضلعات رملیة وتجعدات وبالتالي ال یمك

ر  ة نجدھا أكث ذه الترب داً وھ اً جی ھ محروث حرث ا  وكأن استصالحھا زراعیا ویبدو سطحھا دائم

ھ الشرقي، وھي انتشاراً في الوادي السبخي ا ى جنوب نخفض إل لكبیر الممتد من شمال شرق الم

وتنتشر ھذه التربات في المنخفضات ،)4(تبدو بنیة داكنة اللون في النطاق الجنوبي من المنخفض

ة  ن األمالح الذائب ة م بة عالی وي نس ل وتحت وام ثقی ا ذات ق از بأنھ یئة الصرف وتمت الصغیرة س

ل  ین والرم رین والط ن الغ ون م ت وتتك بس والھاالی ن الج اء م ات بیض ى طبق وي عل ا تحت كم

).11.1صورة (، )5(مترسبة على السطح

.192،ص1995، خالد رمضان، الترب اللیبیة، الھیئة القومیة للبحث العلمي،طرابلس،بن محمود)1(
.74،صمرجع سبق ذكره فایق حسن یوسف عویدات،)2(
مجلة جامعة الملك عبد ،‟التربة السبخیة في المملكة العربیة السعودیة: خواصھا وطرق معالجتھا”عبدهللا، بن أبراھیم المھیدب، )3(

.30)،ص2002،(14،العدد،الھندسیةالعزیز للعلوم 
.27زینب محمد المكي، نجاة نظر بعیق، مرجع سبق ذكره، ص)4(
.192بن محمود، خالد رمضان، مرجع سبق ذكره،ص)5(
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) التربة السبخیة ذات اللون البني الداكن المكونة لسطح سبخة عین بوزید11.1صوره (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

ي الشمال نظراً بینما یمیل لونھا إلى االصفرار كلما أتجھنا صوب  ة ف بخات الرملی وامش الس ھ

) وتتكون من العدید 12.1الختالطھا بالرواسب الرملیة التي تكسبھا اللون الفاتح نسبیا، صورة (

ة  یوم (الجبس)،والترب ات الماغنس ودیوم، وكبریت یوم، والص دات الماغنس من األمالح مثل كلوری

السبخیة تتمیز بعدة خصائص یمكن سردھا في اآلتي:

ملوحة میاھھا الجوفیة.-1

الطبقات المتعاقبة من التربة والملح ذات سمك مختلف. -2

قلة كثافتھا وضعف قدرتھا التحمیلیة في حالتھا الطبیعیة.-3

الماء األرضي قریب جداً من السطح.-4

.عدم تجانسھا وتغیر خواصھا الفیزیائیة والكیمیائیة ضمن مسافات قصیرة رأسیاً وأفقیاً -5



84

ون -6 لون التربة مختلف حسب لون مادة األصل المتكونة منھا، ولكنھا غالباً ما تكون فاتحة الل

.)1(نتیجة الحتوائھا على كمیات كبیرة من األمالح

) التربة السبخیة فاتحة اللون حول بحیرة الملفا في شمال المنخفض12.1صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

ـ تربة األودیة الرسوبیة:3.6.1

اري  ي مج ا ف ز وجودھ ة ویترك ة الدراس ي منطق دودة ف احات مح ى مس ات عل ذه الترب تنتشر ھ

راوح  ن الم د م ث تتشكل العدی نخفض حی مالیة للم ة الش بعض األودیة وخاصة بالقرب من الحاف

الفیضیة عند نھایة مصبات االودیة.

رات ومادة أصل ھذه التربة ھي رواسب الو ى فت دیان ومسیالت المجاري المائیة التي حدثت عل

ل  ى ویص ن الحص ة م ب متفاوت ى نس وي عل ل وتحت القوام الثقی ة ب ذه الترب از ھ ة وتمت متالحق

ى  واد العضویة إل ن الم ل والسلت %1.45محتواھا م ن الرم ون م ات وتتك ن كربون و م .وتخل

امق ي الغ ى البن ع أن ال،)2(والطین ویمیل لونھا إل ة والواق ة الملیئ ي بطون األودی ة السمیكة ف ترب

.46عبدهللا، بن أبراھیم المھیدب، مرجع سبق ذكره، ص)1(
.277،ص1984، منشورات جامعة الفاتح،طرابلس،بن محمود، خالد رمضان، الجندیل، عدنان رشید، دراسة التربة في الحقل)2(
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ا  ز بتجمعھ بالرواسب تحتفظ بكمیات كبیرة من المیاه تسمح بنمو بعض النباتات الدائمة التي تتمی

حول موارد المیاه عكس الحال مع انواع التربة الرقیقة التي ترتبط بھا النباتات الحولیة.

اعد  م تس ة فل ات الزراعی ة اإلمكان ن ناحی ا م ع أم وب (الموق نخفض الجغب ة بم روف الطبیعی الظ

دة  ة جی وین ترب ى تك یة) عل ة القاس روف المناخی ة، الظ ات الجیولوجی ة التكوین ي، طبیع الجغراف

نخفض وھي بصفة  ن الم رة م ي أجزاء كبی ة ف ة الرملی ث تسود الترب باستثناء تربة الواحة، حی

یة ال ات فضالً عن عدم عامة تربة فقیرة إلى معظم المعادن والعناصر األساس و النبات ة لنم الزم

ویة  واد العض ن الم ا م ة محتواھ ة وقل ا العالی راً لنفاذیتھ اء نظ اظ بالم ى االحتف ة عل درة الترب ق

.)1(والطمي

ر عن  داد تقری وقد قام قسم الوقایة والمكافحة البیولوجیة بأمانة اللجنة الشعبیة للزراعة سابقاً بأع

مال شرق واحة الجغبوب وقام بأجراء تحلیل لعینة التربة دراسة مساحة مشروع األلف ھكتار ش

الزراعیة بالموقع المذكور.

وبأجراء التحلیل المعملي لعینة التربة تبین اآلتي:

ى الحد الحرج (-1 م123.6ارتفاع تركیز األمالح الكلیة من المحلول األرضي إل وز/ س ) ملیم

الملحیة المرتفعة جداً في نسبة الملوحة.،وھذا بدوره یتدرج بنوعیة التربة تحت األرض ˚25

ة () pHقرب درجة ال (-2 ى أضافة الجبس الزراعي 7.84من القلوی اج إل دوره یحت ذا ب ) وھ

لتقلیل نسبة الصودیوم المتبادل الموجود على معقد التربة.

) كربونات الكالسیوم.ca co3ـ وجود نسبة مرتفعة نوعاً ما من (3

م المتبادل الموجود في محلول التربة.ـ ارتفاع نسبة الصودیو4

ـ ارتفاع نسبة الكلورید والذي یمثل األنیون السائد على معقد التربة.5

ات -6 دات وكبریت الح الكلوری ن أم ارة ع ة عب ول الترب ي محل ودة ف الح الموج د أن األم نج

.)2(الصودیوم والكالسیوم والماغنسیوم وكلھا أمالح یسھل غسلھا باتباع نظام معین

بیانات غیر منشورة).، الھیأة العامة للزراعة، قسم الوقایة والمكافحة البیولوجیة واالحصاء الزراعي، بواحة الجغبوب)1(
الھیأة العامة للزراعة، قسم الوقایة والمكافحة البیولوجیة، مرجع سبق ذكره.)2(
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عینة تبین اآلتي:2أما من ناحیة التحلیل المعملي لعینة المیاه عدد 

.25ºملیموز/ سم. 7.28ـ العینة األولى: ذات درجة ملوحة 

.)25º)1ملیموز / سم. 13.42ـ العینة الثانیة: ذات ملوحة 

ذه  أثیر الضار لھ الي الت اء األرضي وبالت ة الم اع ملوح ى ارتف ائي إل وتشیر نتائج التحلیل الكیمی

األمالح المنقولة بالخاصیة الشعریة إلى طبقات التربة والترسیب المتتالي لألمالح حسب التركیز 

ورة ودرجة الذوبان، أما الملوحة فھي من نوع الملوحة الكلوریدیة حیث یسود الصودیوم في ص

.)2(كلوریدات بینما تظھر الملوحة في صورة كبریتات الماغنسیوم والكالسیوم

ي  ة لألراض رب المكون واع الت ن أن ا م وب كغیرھ نخفض الجغب ي م ة ف ول أن الترب ن الق ویمك

ا  تقرارھا وتوزیعھ دم نضوجھا واس از بع ي تمت الصحراویة في األقالیم الجافة وشبھ الجافة، والت

ات، وبخاصة المتجانس في أرجاء ا ة للنب ن العناصر المطلوب ر م ى كثی لمنخفض، حیث تفتقر إل

ا  دان والبكتیری رق الدی ي ح رارة ف ة الح اع درج بب ارتف ث یتس ویة حی واد العض ة للم ر الترب فق

النافعة التي تعمل على تنعیم قوام التربة حیث أنھا تأكل طیناً وتخرج طیناً، وحین موتھا تضیف 

ن إلى التربة مادة عضویة ج دیدة ذلك إلى جانب ملوحة التربة الزائدة، وإن كان ھناك أمالح یمك

الجیر.‟كربونات الكالسیوم”وأخرى من الصعب غسیلھا مثل ‟كلورید الصودیوم”غسلھا مثل 

مرجع سبق ذكره.الھیأة العامة للزراعة،)1(
الھیأة العامة للزراعة، مرجع سبق ذكره. )2(
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ـ النبات الطبیعي :7.1

ات  ن نبات ون م ي تتك ا الت إن الحیاة النباتیة في األراضي الجافة الصحراویة فقیرة في أنواعھ

نویاً  )1(متفرقة تنمو متقاربة بعضھا من بعض كلما تزایدت الرطوبة موسمیاً أو س
ات ،  د النبات وتع

تطاعت الت ع في المناطق الصحراویة الجافة نادرة وقلیلة مع وجود بعض النباتات التي اس أقلم م

ى  ة ال تحصل عل إن الترب درة األمطار ف اطق ونظراً لشح ون الظروف البیئیة الصعبة لھذه المن

ة  ات بالعناصر الغذائی داد النبات ى إم دورھا عل وم ب ي تق ة والت ا المائی ن احتیاجاتھ القدر الكافي م

ومتطلباتھا الفسیولوجیة.

اثرة فتظھر النباتات على شكل حزم منعزلة یفصل بعضھا عن بعض ط متن ا نق عدة أمتار وكأنھ

دة  ات جدی فوق الكثبان الرملیة ھذا باإلضافة إلى قیعان األودیة الرملیة والحصویة التي تخلق بیئ

ث  ھ حی اه الفریاتی ا ألراضي الواحات ذات المی وام خالف لنمو أشجار وشجیرات ملحیة قزمیة الق

نخفض الجغبوب وما یتمیز بھ بصفة ، ومن خالل دراسة عناصر المناخ بم)2(تنمو أشجار النخیل

ور  عامة من قلة معدالت األمطار وعدم انتظامھا كل ذلك یؤكد على عدم إعطاء أي فرصة لظھ

أي غطاء نباتي معین إال من بعض الحشائش المتناثرة من نوع االستبس الفقیر مثل نبات األثل، 

الموجودة بالقرب منھا إلى وبعض أنواع من الحشائش الصحراویة التي تنمو حول مناطق المیاه

ة  ة البایدولوجی ن الناحی ذكر م ة ت ر ذات أھمی ر ال تعتب جانب أعشاب سریعة النمو وقصیرة العم

كما أن ظھورھا عادة یعقب سقوط األمطار وتندر أو تنعدم ھذه النباتات كلما توغلنا جنوباً باتجاه 

ن و مجموعة م ك ھ ا ھنال ل م ات الشوكیة الصغیرة بحر الرمال العظیم، وبصفة عامة فك النبات

اف  ة الجف ى مقاوم درة عل ونباتات جافة وقصیرة النمو مثل نباتات الحلفا والصبار، وھي ذات ق

ل  وب مث نخفض الجغب ي م رات ف واطئ البحی واف وش ول ح و ح ي تنم تنقعات الت ات المس ونبات

ل نب ة مث ي األودی و ف ا ینم بعض منھ اك ال ال، وھن اقول والبلب دیس والع ات ال ة نبات ات الطرف ات

م األشجار  ر أھ ة وتعتب ي أرض الواح و ف ي تنم ل الت ى أشجار النخی وأشجار السنط باإلضافة إل

).13.1التي تزرع فیھا، صورة (

بوخشیم، ابریك عبدالعزیز، الغالف الحیوي، في كتاب (الجماھریة دراسة في الجغرافیا)،(تحریر)،الھادي بولقمة، سعد القزیري، )1(
.297،ص1995الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع واالعالن، سرت،

297العزیز، نفس المرجع السابق،صبوخشیم، ابریك عبد)2(
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جانب من أشجار النخیل التي تزرع في أرض الواحة) 13.1صورة (

).2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

ات الط ة فالنب فة عام اطق وبص رات والمن فاف البحی د ض ز عن وب یترك نخفض الجغب ي بم بیع

د  دم عن اتي وینع اء النب ل الغط ة ویق السبخیة المحیطة بھا والتي ترتفع فیھا مناسیب المیاه الجوفی

ة  ة الدراس ي منطق الحافات المحیطة بوسط المنخفض والمناطق المرتفعة التي یضمھا وتنتشر ف

ات بعض النباتات الطبیعیة التي سمحت لھا الظروف الطبیعیة بالنمو واالزدھار، ومن أھم النبات

التي تنمو في منطقة الدراسة ما یلي :

Alhagi graecorumـ العاقول: 1.7.1

والي  ھ ح ل ارتفاع رة یص م الخض ر دائ بي معم ات عش ة 50نب ة طبی ات ذو قیم و نب م، وھ س

ة  اطق الجاف ي المن رة ف وفر بكث و مت وره، وھ ین خاصة أول ظھ ق ول ل وشوكھ دقی وترعاه األب

ي ʺشوك الجملʺوشبھ الجافة ویعرف محلیا باسم  ابیع ف ان وحول الین فوح الودی ي س و ف ، وینم

ال ة ع اه الجوفی توى المی ى أن مس ل عل ي الصحاري، ووجوده في التربة یخصبھا ودلی ا وف ي فیھ

یكثر منطقة الدراسة نموه عند ھوامش البحیرات كبحیرة الملفا في أقصى شمال شرق المنخفض 

ي أرض  ة، وف ون المائی وامش العی ول ھ یھ وح رة العراش ة ببحی ة المحیط باخ الغربی د الس وعن

). 14.1السبخات الملحیة في منطقة الدراسة بشكل عام، صورة (
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) نبات العاقول14.1صورة ( 

)2014المصدر:(الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

Phragmites australisـ الحجنة ـ البوص:2.7.1

ة ن عبارة عن نباتات ذات سیقان طویلة تنمو على ھیئة عصى رقیق ات قصب السكر م بھ نب تش

ل سمكا، ویصل  ا أق ن (حیث الشكل إال أنھ ة م ات الحجن اع نب ات 3–2.5ارتف و نب راً وھ ) مت

اء  ا عن الم ائرة بحث اق غ ى أعم د إل ث تمت داً حی ة ونشطة ج ار وجذوره قوی اخ الح ل المن یتحم

وغالباً ما تنمو على حواف المستنقعات المائیة ذات الملوحة البسیطة وفي منطقة الدراسة ینتشر 

ة خا ون المائی ول العی القرب وح ات ب ذا النب ون ھ ا والعی رة الملف ة ببحی ون المحیط د العی ة عن ص

).15.1المنتشرة حول بحیرة العراشیھ وبحیرات عین بوزید، صورة (

Tamarix articulateـ األثل: 3.7.1

ارة عن شجیرات ذات  تعد أشجار األثل من النباتات األكثر انتشاراً في منطقة الدراسة وھي عب

والي (أوراق صغیرة مقاومة للجفاف إلى حد  ى ح ا إل ار)3ما ویصل ارتفاعھ ث أمت اً، حی تقریب

ذه  و ھ رب سطح األرض، وتنم تظھر في شكل أشجار لھا جذع قائم وأحیاناً یتفرع من القاعدة ق

ة  لتیة والملحی ة و الس ة الرملی األشجار في المناطق الصحراویة و السبخیة واألراضي ذات الترب

اف وشدة ا ة الجف ى مقاوم درتھا عل ي نظراً لق ات ف ذا النب ة ینتشر ھ ة الدراس ي منطق لملوحة وف

).16.1األراضي الملحیة السبخیة المنتشرة في منطقة الدراسة، صورة (
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) نبات الحجنة حول العیون المائیة بحوض الملفا15.1صورة ( 

)2014المصدر:(الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

) اشجار األثل في المناطق السبخیة16.1صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 
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Ampelodesmos mauritanicـ الدیس: 4.7.1

) متر 1.5ھو نبات یشبھ نبات الحجنة إال أنھ أكثر منھا سمكاً وأقل طوالً إذ یزید طولھ عن (

ة  ارة عن قصبات طویل ھ عب ة وأوراق تقریباً، وھو نبات دائم الخضرة یشكل عند نموه كتلة كثیف

لونھا ما بین األخضر الفاتح واألخضر الغامق وتظھر زھوره أواخر فصل الربیع وتستمر حتى 

ي 17.1منتصف الصیف ولونھا أرجواني مخضر، صورة ( اكن الت ) وینمو نبات الدیس في األم

ة بھا عی بخة أفریدغ وامش س ا ھ ن بینھ ون سطحیة، وینتشر في عدة أنحاء من منطقة الدراسة م

ازل  وحول عین الملفا وبحیرة العراشیھ وكانت تستخدم ألیافھ في صناعات الحصیر وأسقف المن

قدیماً. 

) نبات الدیس17.1صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

Tamarix niloticaـ الطرفة:5.7.1

ة 2شجرة معمرة یبلغ ارتفاعھا حوالي ( ة وأوراق أبری بیة متفرع متر)،وتتكون من أغصان خش

ة  ة الملوح اطق العالی ي المن و ف كل وتنم ة الش ة مخروطی ار قرنفلی ا أزھ اتح ولھ ر ف ا أخض لونھ

والسبخات، وتزھر مرتین في السنة األولى من أكتوبر إلى نوفمبر والثانیة من فبرایر إلى أبریل 

بخات المحیطة وھي من نباتات الحمض حیث تحمض منھا األب ي الس ة ف ل، وینتشر نبات الطرف

).18.1بالبحیرات وفي قیعان المنخفضات المنتشرة في منطقة الدراسة، صورة (
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) شجرة الطرفة في المناطق السبخیة حول بحیرة الملفا18.1صورة (

)2014المصدر:(الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

Salamnun Nigrumالذیب:ـ عنب6.7.1

شائكة أوراقھمتفرعةغلیظةساقھمعمربريحوليعشبينباتوھوالثعلبعنبأیضاً یسمى

عنبیةكرویةالحجمصغیرةبنفسجي، ثمارهوبعضھااللونبیضاءأزھارهالشكلبیضویةكبیرة

ع وداءالتجم ونس دالل جھاعن وينض ىتحت ذورعل دةب وعدی ىینم بعل رقجوان يالط وف

اكن ةاألم رالخالی ة ویكث وهالرطب ينم ةف ةمنطق القربالدراس نب راتم يالبحی يف األراض

).19.1، صورة (ھوامشھاعندالرطبةالسبخیة

Zygophyllum albumـ البلبال:7.7.1

ع  ى تجمی ال عل ات البلب ل نب ة الصحراویة، ویعم ة بالبیئ من النباتات التي تقاوم الجفاف والملوح

ى  ول إل ث أن تتح م ال تلب غیرة الحج ات ص كل نبك ى ش اح عل طة الری ل بواس ي تنق ال الت الرم

ك بفضل جذوره  ة وذل تكوینات رملیة، وتظل ھذه التكوینات صامدة ضد العوامل البیئیة المختلف

د المتشاب ذي ق ال ال راق حاجز الرم ى اخت ادرة عل دة ق كة والتي لھا القدرة على تكوین أفرع جدی

ول  بخیة ح ي الس ن األراض القرب م و ب ف ینم ي زاح ات أرض ن نب ارة ع و عب ا، وھ یعتریھ

ا،  رة الملف بخات المنتشرة حول بحی ي الس البحیرات المنتشرة في ارض المنخفض ویكثر نموه ف

).20.1صورة (
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نبات عنب الذیب في مناطق التربة السبخیة)19.1صوره (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

) نبات البلبال20.1صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 
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ھ  یش فی ي تع ة الت ات الطبیعی إن النبات یم الصحراوي ف ي اإلقل وب ف ونظراً لموقع منخفض الجغب

ة تتأثر  ة الرملی ا الترب نخفض منھ بالمناخ وكذلك بنوع التربة حیث یوجد أنواع من التربة في الم

ام  ت بشكل ع ات وإن كان ذه النبات ي ھ وع ف و السبخیة والجیریة والمختلطة، وبالتالي یحدث التن

ا أو  ي أوراقھ اه ف زین المی ة كتخ ى الطبیع ل عل اول التحای ي تح ات الت ن النبات ا م ي أغلبھ ي ف ھ

األوراق إلى أشواك للتقلیل من عملیة النتح.تحویل

رات  ي  حول البحی وخالصة القول إن النبات الطبیعي في منخفض الجغبوب ینتشر بشكل طبیع

والبرك والعیون المائیة، وفي بطون األودیة باإلضافة إلى المناطق السبخیة وھي نباتات مرتبطة 

).21.1طح، صورة (كمیاً وكیفیاً بتوفر وقرب المیاه الجوفیة من الس

) جانب من النبات الطبیعي حول بحیرة الملفا21.1صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 
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ـ العملیات الجیومورفولوجیة:1.2
تمھید:

أ  ة المنش ون خارجی د تك ة ق طة طبیعی ا أنش ة بأنھ ات الجیومورفولوجی ف العملی ن تعری یمك

)Exogenic ة ) تحدث فوق سطح األرض مثل التجویة واالنھیارات األرضیة والنحت، أو داخلی

.)1(وااللتواءاتتحدث تحت سطح األرض مثل االنكسارات ) Endognicالمنشأ (

اخ والسمات  لقد ھیأت الخصائص الطبیعیة لمنخفض الجغبوب من ناحیة الموقع الجغرافي والمن

ة  ة التجوی أ وتحدث عملی الجیولوجیة العامة الظروف النتشار بعض من العملیات خارجیة المنش

ذي ومي والفصلي ال دى الحراري الی ي المیكانیكیة نتیجة لعدة عوامل أھمھا اختالف الم ؤثر ف ی

ة  معادن الصخور المكشوفة فتتمدد في ارتفاع درجة الحرارة وتنكمش في أثناء انخفاضھا ونتیج

ة  خور وبخاص طح الص ا أس أثر بھ ة تت نوات طویل دار س ى م ا وعل ة یومی ذه العملی رار ھ لتك

ق  ى شكل قشور أو تنفل ر الحراري فتنفصل عل ذا التغی الخارجیة منھا ألنھا تتعرض مباشرة لھ

د على ش ى ح ة مرتبطة إل ي عملی ة فھ ة الكیمیائی كل كتل منفصلة عن بعضھا البعض أما التجوی

ل  ى تحل اعد عل ذي یس اتي ال اء النب وفر الغط قوط األمطار وت ة وس كبیر بوجود عنصر الرطوب

دة  ادن جدی ور مع ى ظھ ثال إل ؤدي م ا ی دنھا مم ي مع ؤثر ف ة ت ة كیمیائی خور بطریق ك الص وتفك

واختفاء معادن اخرى.

لى الرغم من ان التجویة تنقسم إلى میكانیكیة وكیمیائیة أي أنھ لوحظ أنھما تعمالن معاً ولكن وع

ة  ط التجوی ال  تنش بیل المث ى س ائد فعل اخ الس ب المن ك بحس رى وذل ى األخ داھما عل وق أح تتف

كمیة الكیمیائیة مقارنة بالتجویة المیكانیكیة في المناطق االستوائیة نتیجة ارتفاع درجة الحرارة و

ة  ة تنشط التجوی ارة الجاف اطق الح ي المن ن ف اتي ولك اء النب األمطار الساقطة وكذلك توافر الغط

دى الحراري  ة الحرارة ووضوح الم اع درج المیكانیكیة مقارنة بالتجویة الكیمیائیة نتیجة الرتف

.)2(الیومي والفصلي وكذلك قلة األمطار الساقطة وندرة الغطاء النباتي

ي حیث تتعرض كل  ة الت ل التجوی ى سطح األرض لفع أنواع الصخور المختلفة عندما تظھر عل

ا  ینجم عنھا تكوین ظواھر جیومورفولوجیة جدیدة أو تعدیل شكل ظواھر أخرى قدیمة وذلك تبع

ة وطول  الختالف التكوین الصخري وأنواع المعادن التي یتألف منھا الصخر ومدى فعل التجوی

میساك، رأفت فھمي، وآخرون، البیئة الصحراویة بدولة الكویت، مالمحھا العامة، أسباب تدھورھا، وسبل إعادة تأھیلھا، منشورات )1(
.57-56،ص2003جامعة الكویت، مركز البحوث والدراسات الكویتیة،

.75میساك، رأفت فھمي، مرجع سبق ذكره،ص)2(



96

ي تتعرض المدة أو الزمن الذي تعرض لھ الصخر ولما كانت أسطح الطبقات الصخریة ھي الت

ن سطح األرض  ة م ي االجزاء الصخریة القریب تد ف ل یش مباشرة لفعل التجویة لذا فإن ھذا الفع

ي تشكیل سطح  ة ف ل التجوی ة بفع واد المفتت داً عن السطح وتسھم الم ا بعی ویقل أثره كلما أتجھن

ة ، )1(األرض بالرواسب السطحیة وبالتربة ة نتیج ة الدراس حیث تتنوع األشكال األرضیة بمنطق

عوامل عدة أدت إلى نشأتھا وتطورھا وقد تتداخل ھذه العوامل من حیث تأثیرھا على معظم ھذه 

األشكال التي تعد حصیلة لعوامل وعملیات جیولوجیة ومناخیة.

اھرات الجیوم دین الظ ث ت ة حی حاري اللیبی ن الص زء م ة ج ة الدراس ل منطق ة إذ تمث ورفولوجی

ة  ي تضرس سطح منطق الرئیسیة والثانویة بنشأتھا إلى الحركات التكتونیة التي أثرت بال شك ف

ة  ة المختلف ات التعری ى عملی دار باإلضافة إل الدراسة وأعطتھا طابع التغیر في المنسوب واالنح

ت ل ال ا مث ئة عنھ ى الظاھرات الناش ات النحت عل الل التي سادت حواف المنخفض وأثرت بعملی

بخات  ة والس ان الرملی ل الكثب ابیة مث ب الظاھرات اإلرس ى جان المنعزلة والموائد الصحراویة إل

نخفض ي للم كیب الطبیع كل الالندس ي تش واھر الت ن الظ ا م نخفض ،)2(وغیرھ ث أن م وحی

ة  الجغبوب یقع ضمن المناطق الحارة الجافة فأن عملیة التجویة المیكانیكیة تسود فیھ، أما التجوی

وفر الكی میائیة فنشاطھا محدود وتعتبر التجویة وخصوصا المیكانیكیة من العملیات المھمة التي ت

ات  ع عملی افر م اعد بالتض ي تس طح والت ى الس ودة عل ات الموج ن المفتت رة م ات كبی كمی

جیومورفولوجیة أخرى نشطة مثل الریاح على تشكیل سطح األرض بمنطقة الدراسة.

األشكال الناتجة عن التجویة المیكانیكیة:ـ وفیما یلي دراسة ألھم1.1.2

ـ التقشر الصخري:1

ذي یضعف تماسك  تنشأ ظاھرة التقشر الصخري نتیجة االختالف الكبیر في درجات الحرارة ال

ل ، الشرائح الصخریة أثر بعام وفي أثناء الدراسة المیدانیة لوحظت ھذه الظاھرة الناتجة عن الت

ظاھرة التقشر الصخري، ویطلق على ھذه العملیة أیضاً تعبیر التمدد الحراري مكونة ما یعرف ب

ان  ب األحی التجویة الورقیة، وتنتشر ھذه الظاھرة التي تتكون من صخور جیریة ورملیة في أغل

).1.2في عدة مواقع من المنخفض، صورة (

.289،ص1995وجیا، مؤسسة الثقافة الجامعیة،األسكندریة،أبوالعینین، حسن سید، أصول الجیومورفول)1(
،(رسالة ماجستیر غیر ʺأشكال سطح األرض وتأثیرھا على النشاط البشري في منخفض الكفرةʺأشرف عبدالرحمن سلیمان  بوحبل،)2(

.86،ص2013منشورة)،كلیة اآلداب، قسم الجغرافیا، جامعة بنغازي،



97

ة) كتل صخریة تأثرت بالتقشر بفعل التمدد واالنكماش في صخور الحافة الشمالی1.2صورة (

)2014الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب :(المصدر

ـ التفلق الصخري:2

ن  وین عدد م ى تك ؤدي إل ا ی رة مم ة غزی ار فجائی عادة ما تتعرض منطقة الدراسة لھطول أمط

ق الصخري  ا ظاھرة التفل ن بینھ ة، م ة مختلف واھر جیومورفولوجی ن ظ السیول وما یصاحبھا م

اجئ 2.2التي تنتشر في عدة مواقع من المنخفض، صورة ( د المف أثر الصخور بالتبری ث تت ) حی

رار التبرید والتسخین فتتعرض ھذه الصخور للتشقق واالنكسار. ألسطحھا نتیجة لتك

) تفلق الصخور الصوانیة عند حطیة بوسالمة2.2صورة (

)2014الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب :(المصدر
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التفكك  الكتلي: ـ3

ر  ث تظھ لوحظت ھذه الظاھرة في منخفض الجغبوب خاصة في الحافات الشمالیة والجنوبیة حی

ل  ر عرضة لفع ات الصخریة أكث ذه الطبق ل ھ مجموعات كثیفة من الشقوق والفواصل التي تجع

) التي توضح عملیة التفكك الكتلي في صخور الحافة الجنوبیة.3.2التجویة المختلفة، صورة (

حافة صخریة متأثرة بالتفكك الكتلي على أمتداد الفواصل في صخور الحافة الجنوبیة) 3.2صورة (

)2014الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب :(المصدر

ـ التفكك الحصوي (الحبیبي):4

ن  ة م مالیة والجنوبی ات الش الي الحاف و أع ذي یكس ي ال ر الرمل ي الحج اھرة ف ذه الظ ر ھ وتكث

ات  ذلك فت ة ب ا مكون كالھا وأحجامھ ي أش ة ف ات مختلف ى حبیب ر إل ك الحج ث یتفك نخفض حی الم

ب حصوي حبیبي یكسو أسطح ا المصاطب الصخریة لجوان ة فوقھ ات الصخریة المتكون الحاف

).4.2األودیة الجافة، صورة (
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) ظاھرة التفكك الحصوي الحبیبي على اسطح الحافات الجنوبیة للمنخفض4.2صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

ـ مخاریط الھشیم:5

عملیات التجویة على أسطح الجروف القائمة لجوانبوھي عبارة عن تراكمات لنواتج 

) وتتكون ھذه المخروطات نتیجة لتجویة الصخور، وما ینجم عنھا من 5.2المنخفض، صورة (

تراكم للمفتتات الصخریة على حضیضھا ویتناسب حجم وشكل ھذه المفتتات مع الظروف 

حافات الصخریة بمنطقة الدراسة المحلیة التي تسمح بالتراكم واألستقرار، وعلى إمتداد بعض ال

لوحظت ھذه الظاھرة حیث تغطیھا من أعلى إلى أسفل مخروطات ھرمیة الشكل خاصة عند 

الحافات الشمالیة للمنخفض وتتكون صخورھا من نفس الصخور المكونة للحافة الصخریة.
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)  ظاھرة مخروط الھشیم في الحافة الشمالیة للمنخفض5.2صورة (

)2014الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب المصدر: (

ـ التجویة البیضاویة:6

رتبط  ي ت خري الت ورق الص ات الت ا عملی ي مظھرھ اویة ف ة البیض بھ التجوی تش

ر البصليExfoliationبالتقشر ابھة للمظھ دما ، )1(وتبدو ھذه األسطح الخارجیة للصخر مش فعن

على سطح األرض للتفتیت والتقسیم بواسطة تتعرض أسطح الطبقات الصخریة العلویة المنكشفة 

دة داخل  افات بعی ي تتوغل لمس ة الت ل التجوی الشقوق الكثیفة المتشابكة تصبح سھلة التشكیل بفع

كل ( م، ش ة الحج ل مكعب ى كت امھ إل ى إنقس ؤدي إل ا ی ھ مم خر نفس ق 1.2الص طة الفوال ) بواس

ل الصخری ل حواف الكت ث تتآك ا العرضیة والرأسیة المتشابكة حی ارزة وجوانبھ ا الب ة وأجزاؤھ

.)2(بسرعة فتظھر في النھایة بشكل كروي أوبیضاوي وذلك بعد شطف جوانب الكتلة الصخریة

ن  بة م ى نس وي عل ي تحت بخیة الت ي الس ن األراض القرب م دث ب ة یح ن التجوی وع م ذا الن وھ

).6.2الرطوبة أو في مناطق إلتقاء الحافات الصخریة باألراضي السبخیة، صورة (

تراب، محمد مجدي، أشكال الصحاري المصورة، أشكال الصحاري المصورة، دراسة ألھم الظاھرات الجیومورفولوجیة بالمناطق )1(
.147، ص1996الجافة وشبھ الجافة، مطبعة االنتصار للطباعة، اإلسكندریة، 

.307ـ306أبوالعینین، حسن سید، أصول الجیومورفولوجیا، مرجع سبق ذكره،ص)2(
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) تكوین الكتل البیضاویة1.2شكل (

.133المصدر: تراب مجدي محمد، أشكال الصحاري المصورة،ص

) كتلة صخریة متأثرة بالتجویة البیضاویة عند ھوامش سبخة الواحة6.2صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 
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ـ التجویة الملحیة :2.1.2

ة اء نتیج توى الم اع مس نخفض وارتف ي الم ة ألراض بخات المكون ي الس اه ف بة المی اد نس الزدی

ي أسطح  الجوفي خاصة في فصل الشتاء األمر الذي أدى إلى زیادة نسبة الرطوبة في التربة وف

ة الحرارة  اع درج ة ارتف اه نتیج ا أدى تبخر المی رات كم بخات والبحی الصخور القریبة  من الس

ى لنمو بلورات األ ل عل ا أن التبخر یعم ي الصخور كم مالح داخل المسام والشقوق الموجودة ف

ة  ع أسطح المنحدرات الواقع ى رف تنشیط الخاصیة الشعریة في التربة والصخور حیث تعمل عل

ز  زداد تركی اف ی ة والجف ة الرطوب رار عملی على ھوامش السبخات وبالقرب من البحیرات،وبتك

و األمالح في الشقوق والمسام مما یؤدي إلى تفتیت الصخور نتیجة لقوى الضغط الناتجة عن نم

البلورات.

ـ عملیات التجویة الكیمیائیة:3.1.2

ـ عملیة التمیؤ: 1

ن  ھ عنصر آخر أضعف تماسكا م أ عن ا ینش وھي عبارة عن إتحاد الماء مع معادن الصخر مم

ة ا ؤدي عملی ان ت ي بعض األحی م الصخر األصلي مما یؤدي إلى تفتیتھ وف ادة حج ى زی ؤ إل لتمی

ن  ة م رة الخارجی دد القش م تم ادة الحج ى زی ب عل اء فیترت ن م ا م ا یتحد معھ ادة األصلیة بم الم

رة  ال القش ى أنفص ؤدي إل ا ی اً مم ة ثابت ل الداخلی م الكت ى حج ین یبق ي ح خریة ف طح الص األس

ویحدث ھذا النوع من التفاعل حیثما یوجد اتصال بین المعادن الصخریة ،)1(الخارجیة للصخور

وبین الماء الذي قد یكون ماءاً نقیاً.

ام  ة األحج ل صخریة متباین ى كت ة إل ة الدراس ي منطق وعادة ما تتحول بعض أسطح المیسات ف

ذ أثراً ب خور ت واع الص ر أن ن أكث ة م خور الطینی د الص ر منتظمة،وتع اعاً غی ذ أوض لك وتتخ

ك  قق وتفك ى تش ل عل ا فتعم ر حجمھ اء فیكب اص الم ى أمتص ة عل ا القابلی ادن لھ ا مع ألحتوائھ

اق  ى نط ة عل خور الطینی ر الص ث تنتش وب حی نخفض الجغب ي م دث ف ا یح خور،وھذا م الص

ن  ة م ات الخارجی أثر بالعملی واسع،ومنھا المارل الذي یعد من الصخور الطینیة الضعیفة التي تت

د تجویة وتعریة،والت ة ق ذه العملی ي تعمل على تشققھا وتفتیتھا فتتحول إلى مواد ترابیة ناعمة وھ

وأثناء ،)2(ساعدت في تكون بعض الكھوف والحفر على سفوح المنحدرات الشمالیة في المنخفض

ات  م عملی ن أھ الدراسة المیدانیة لوحظت بعض الغطاءات الحبیبیة الرقیقة وتعتبر ھذه العملیة م

.145راب، محمد مجدي، أشكال الصحاري المصورة، مرجع سبق ذكره، صت)1(
.15خلف حسین الدلیمي، مرجع سبق ذكره،ص)2(
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ادن الصخریة التجویة الكیمیائ ون الرئیسي لمعظم المع یة بسبب تأثیرھا على الفلسبار وھو المك

د یتحول  ذلك ق دنا جدیدا،وب ا مع دن الصخري مكون ذري للمع ب ال ى التركی حیث  یدخل الماء إل

ل  ة عوام تطیع مقاوم دن ال یس و مع اولین وھ الفلسبارفي صخور الجرانیت الصلبة إلى طین الك

اه الج ة المی ة وخاص ات التعری ذه العملی ة لھ ر مقاوم خور غی ل الص ذي یجع ر ال ة األم اری

الجیومورفولوجیة.

ـ عملیة الكربنة: 2

الكربنة ھي عملیة إتحاد كیمیائي بین ثاني أوكسید الكربون أو أیون البیكربونات مع المعادن في 

د ذوب أویتح ھ ی ة فإن ي الترب ع الصخور،وبوجود ثاني أوكسید الكربون في الغالف الغازي وف م

ك امض الكربونی ون ح اء لیك ات ،)1(الم ائي بكمی ر الفج ل المط ا یھط ة حینم ذه العملی دث ھ وتح

ك  ن حامض الكربونی ا م ون نوع ون الجوي فیك ید الكرب كبیرة فیحمل معھ جزءاً من ثاني أوكس

ي  یوم الت ات الكالس ى بیكربون واد إل ذه الم یة وتتحول ھ المخفف الذي تضعف أمامھ المواد الكلس

ة بدورھا ة اإلذاب ة لعملی ون مالزم ة تك ذه العملی تتمیز بقابلیتھا الشدیدة لإلذابة في الماء،أي أن ھ

ل  ة الفواص ول أنظم ى ط ة عل احلیة وخاص ة والس اطق الرطب ي المن ون ف ا یك ح م دو أوض وتب

ي ، )2(الصخریة ا تسھم ف وتسھم ھذه العملیة في إحداث تجاویف وفراغات بینیة في الصخور كم

ض ال كیل بع ة تش خور منطق ة،وبما أن ص ة الدراس ي منطق ر ف ي تنتش یة الت واھر التضاریس ظ

ي أشكال  ا ف ر آثارھ ة،والتي تظھ ذه العملی الدراسة معظمھا صخور جیریة فھي سریعة التأثر بھ

ا  ادة م جیومورفولوجیة ممیزة كما أن تخلل المیاه المحملة بثاني أوكسید الكربون للشقوق التي ع

ر ال خور الحج ي ص ر ف ح تكث ن مالم ك م ر ذل وف وغی وات وكھ ون فج ى تك ؤدي إل ري  ی جی

وأشكال أرضیة.

ـ األشكال الناتجة عن التجویة الكیمیائیة:4.1.2

ة  ل التجوی أثر بعوام ھل الت وب س نخفض الجغب اء م م أنح خري لمعظ ب الص د التركی یع

ل إذا الكیمیائیة،وذلك ألن معظم صخور المنخفض ھي صخور جیریة سریعة التأثر بھذه الع وام

ي  توفرت الظروف الطبیعیة الالزمة للعمل الكیمیائي الطبیعي، فالعدید من األشكال األرضیة الت

ات التشكیل  ع عملی داخل م ي الت دھا ف ن صعوبة تحدی ة تكم ة المختلف ات التجوی ى عملی ترجع إل

ن ت ر م ب أن الكثی ارات األرضیة،إلى جان تیة واألنھی ة الكارس ك األخرى خاصة أشكال التعری ل

.17،ص1989محسوب، محمد صبري ، راضي، محمود دیاب، العملیات الجیومورفولوجیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة، )1(
.108ق ذكره،صأشرف عبدالرحمن سلیمان بوحبل، مرجع سب)2(
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وبما أن نشاط ،)1(األشكال المرتبطة بالتجویة من الصغر بحیث یصعب تصنیفھا كأشكال أرضیة

ي تشكیل الظاھرات  یما ف وب،وال س نخفض الجغب ي م ا ف ا م د ضعیفا نوع التجویة الكیمیائیة یع

ي  ك الیعن بیة إال أن ذل ة النس ة الرطوب الجیومورفولوجیة الحالیة نظراً لندرة سقوط األمطار وقل

وب ع نخفض الجغب ة لم ة المیدانی ن خالل الدراس دم وجود عملیات تجویة كیمیائیة ولقد أتضح م

یادة  م س أن بعض مظاھر التجویة الكیمیائیة كاإلذابة والتأكسد مازالت تحدث حتى اآلن رغم رغ

ظروف الجفاف. 

وتتمثل أھم األشكال األرضیة التي ترتبط بعملیات التجویة الكیمیائیة فیما یلي:

ـ حفر التجویة:1

ات خاصة  فوح الحاف ى س أثناء الدراسة المیدانیة شوھدت العدید من حفر التجویة التي تنتشر عل

ین  ا ب ا م راوح أرتفاعھ ي  یت ر الت 10ـ3الحافة الشمالیة للمنخفض حیث وجدت العدید من الحف

م، صورة (6ـ 4سم،وعرضھا ما بین  ر ق7.2س ذه الحف ون ھ رجح أن تك ن الم ت )، وم د تكون

خالل العصر المطیر ولیس اآلن.

) نموذج من حفر التجویة المنتشرة على سفوح الحافة الشمالیة7.2صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

.68،ص2003محسوب، صبري محمد، جیومورفولوجیة األشكال األرضیة، دار الفكر العربي، القاھرة، )1(
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ـ األرصفة السبخیة المستویة:2

اه  ل تصاعد المی ت بفع تواء تكون دیدة اإلس المتسربة وھي عبارة عن طبقة سطحیة متماسكة وش

ل  زة، بفع ل مرك ة كمحالی ا األمالح الذائب ة معھ رة أخرى حامل ى السطح م من باطن األرض إل

ة  ة السطحیة الرقیق ى تماسك الطبق یة عل الخاصیة الشعریة، فتعمل األمالح الذائبة والمواد الكلس

داكن،ویظ ون ال بخیة األخرى ذات الل ھر والتي تظھر غالبا بلون فاتح یختلف عن األراضي الس

تویة السطح  یحة مس ن أرض فس ألف م ذلك بوضوح في منطقة الدراسة بسبخة أفریدغة حیث تت

بخات  ف عن الس ا تختل ا م ة سطحیة متماسكة نوع تقریبا تتمیز بلونھا الفاتح حیث تتغطى بطبق

ة  رة أفریدغ ا بحی ت تغطیھ ي كان اه الت التي تجاورھا،وھذه السبخات كانت من ضمن مناطق المی

رة في السابق ثم بة كبی ا نس بخات تركزت بھ ى س احات إل تعرضت لإلنحسار فتحولت ھذه المس

اف  روف الجف عریة، وتغیرظ یة الش ل الخاص طح بفع ى الس اء عل ي الم ة ف الح الذائب ن األم م

بھ  والحرارة،وتصلبت ھذه الطبقة السطحیة مع مرور الزمن فتحولت إلى طالء سبخي ملحي ش

ورة  ة، ص افات متباین د لمس توي یمت واھر 8.2(مس م الظ ین أھ ن ب اھرة م ذه الظ د ھ ) وتع

الجیومورفولوجیة التي نشأت بفعل التجویة الكیمیائیة.

) ظاھرة األرصفة السبخیة المستویة،الحظ أستواء السطح وظھوره باللون البني الفاتح في 8.2صورة (

الجزء الغربي من سبخة أفریدغة

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 
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ـ تكھفات التجویة (التافوني):3

ي  ة، وھ ة الكیمیائی ل التجوی ن فع ة ع م الناتج غیرة الحج وف ص ى الكھ افوني عل ر ت ق تعبی یطل

ذه  ة بھ ة والجیری ار الرملی أثر األحج ا تت وبیة كم خور الرس ي الص دوث ف ائعة الح اھرة ش ظ

ى  نتیمترات إل ن بضعة س ا م ة 1التكھفات،والتي عادة ما تتراوح أبعادھ ر كروی ر، وھي حف مت

على وتبدو تكھفات التافوني،الشكل مجوفة من الداخل،وتتمیز أسطحھا الداخلیة بصقلھا وتقوسھا

ر  ا تعبی ا أحیان ق علیھ ة، ویطل ة ومعكوس ا مجوف ر ولكنھ اب التقش كل قب لبي ʺش ر الس ، ʺالتقش

ي درج9.2صورة ( ادة ف رات ح ع بتغی ي تتمت اطق الت ذه الظاھرة بالمن ات الحرارة ) وتحدث ھ

اویف،وفي  ذه التج ن داخل ھ ة م واد المتحلل باإلضافة إلى ھبوب ریاح قویة قادرة على إزالة الم

منطقة الدراسة تنتشر ظاھرة تكھفات التجویة في الصخور الرملیة والجیریة بالقرب من سبخات 

ة العراشیة والملفا حیث وجد البعض من ھذه التكھفات في الصخور الرملیة والجیریة في المنطق

ا  اع بعض منھ غ أرتف ث بل یة حی رة العراش م، وعرضھا 8الواقعة غرب بحی غ 6س م،بینما بل س

سم.10سم،ومنھا ما یتعمق في الصخور لمسافة تصل إلى 4عمقھا 

) نماذج من تكھفات التافوني في األحجار الجیریة بمنطقة الدراسة9.2صورة (

)2014بوب المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغ



107

ـ األلسنة الصخریة:4

زمن  ي ال فلي ف ائي الس ظاھرة األلسنة الصخریة من الظواھر الناتجة بفعل النحت والتقویض الم

الرابع نتیجة تأثیرھا على الصخور الجیریة فعملت على تآكل كتل الصخور وأدت إلى إضعافھا 

ة  ل وتفتیت مكوناتاھا،وھي ظاھرة یقترن وجودھا بمنطقة الدراس ة تعم ن الرطوب بة م وفر نس بت

ى الصخور  ین تبق على تآكل الصخور اللینة السفلیة عن طریق التقویض السفلي للصخور في ح

فلیة  ة الس ت الصخور فتتراجع الصخور اللین ة وتفتی ات اإلذاب ام عملی الصلبة العلویة صامدة أم

نة الصخری ذلك ظاھرة األلس ة ب ھ مكون ) 10.2ة، صورة (وتبقى الصخور العلویة كما ھي علی

ة  ة الجنوبی خور الحاف ي ص خریة ف نة الص ض األلس ت بع ة لوحظ ة المیدانی اء الدراس ي أثن وف

ى  ا إل د یصل بعضا منھ ة ق افات متباین للمنخفض،والتي تبرز منھا بعض األلسنة الصخریة لمس

ة المحاذی1 ة الجنوبی ي صخور الحاف ة متر فوق مستوى الصخور اللینة المتآكلة كما ھو الحال ف

).11.2لقارة الماجوري جنوب الواحة، صورة (

) لسان صخري تكون بفعل التقویض السفلي للصخور بفعل التعریة المختلفة في الصخور اللینة 10.2صورة (

وتبقى الصخور الصلبة بارزة على شكل ألسنة صخریة.

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 
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بارز فوق صخور الحافة الجنوبیة الغربیة الحظ تفكك وتفتت الصخور السفلیة ) لسان صخري 11.2صورة (

اللینة وبقاء الكتل الصخریة الصلبة

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

ـ تحرك المواد: 2.2

فوح المنحدرات نظراً إلنتش ى س واد عل ة الم ات حرك باً لعملی ار تعد منطقة الدراسة مجاالً مناس

واء أرض  اً، واحت ة تقریب ة األربع ن جوانب نخفض  م وق أرض الم ي تط خریة الت ات الص الحاف

المنخفض على عدد كبیر من القور والتالل المنعزلة األمر الذي جعل ھذه الطبیعة تزخر بالعدید 

ال  ة الح ك بطبیع س ذل خریة ویعك ات الص ور والحاف فوح الق ي س ة ف درات المتمثل ن المنح م

كیب ا ذه الالندس ول ھ ى ط ة عل خریة والرملی واد الص رك للم ود تح ة بوج ي للمنطق لطبیع

واد  ن الظواھر المرتبطة بتحرك الم المنحدرات،وفي منخفض الجغبوب أمكن مالحظة العدید م

التي نجملھا في نوعین رئیسیین من ھذه الحركة.

لحركة المواد:وفیما یلي عرض ألھم ھذه الحركات الصخریة والرملیة وفقا للتصنیفات الحدیثة

ـ الحركة البطیئة للمواد: 1.2.2

ـ الحركة السریعة للمواد:   2.2.2
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الحركة البطیئة للمواد:-1.2.2

ذه الطرق  ة ومتنوعة،وھ دة طرق مختلف واد  الصخریة، بع في میدان الدراسة تتحرك بعض الم

ن د لوحظت بعض م ة تختلف باختالف الظروف التي تساعد على ھذه الحركة،وق واع الحرك أن

البطیئة للمواد الصخریة على سفوح المنحدرات المحیطة بأرض المنخفض ومنھا مایلي:

ـ زحف الصخور والمفتتات: 1

ن  راً م دداً كبی لوحظ في أثناء الدراسة المیدانیة أن تحرك المواد على السفوح الصخریة غطى ع

ة ا ل التجوی نخفض الحافات الصخریة بمواد مھشمة تفتتت بفعل عوام ات الم لمختلفة،خاصة حاف

ن  ة وم ل التجوی الشمالیة والجنوبیة التي تتأثر بالشقوق والفواصل المتعامدة األمر الذي سھل عم

د حضیض  تقرارھا عن ثم أدى إلى زحف المواد على السفوح المنحدرة والحافات الصخریة واس

فوح ا ى س ة عل واد المتحرك ذه الم ائي لھ ر النھ كل المظھ ث تش طح بحی ورة الس درات، ص لمنح

)12.2.(

) زحف الصخور على أحد منحدرات الحافة الجنوبیة للمنخفض12.2صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 
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ـ الحركة السریعة للمواد:2.2.2

ة  ة البطیئ ن الحرك بیاً م رع نس ا أس ابقة  بأنھ ة الس ن المجموع واد ع ذه الم ة ھ ز حرك تتمی

للمواد،فحركة المواد السریعة تحدث في فترات زمنیة محدودة قد ال تتجاوز بضع ثوان،ویصعب 

ن  ھ م مشاھدتھا في الحقل إال بمحض الصدفة في حین یمكن مالحظة نواتجھا بوضوح فیما تخلف

واد م ،)1(مظاھر جیومورفولوجیة ممیزة تؤكد حدوث الحركة السریعة لھذه الم ن حصر أھ ویمك

كة السریعة للمواد في منطقة الدراسة فیما یلي:عملیات الحر

ـ تساقط المفتتات الصخریة: 1

واد  اقط الم ز بتس فوح والمنحدرات، ویتمی ى الس واد عل وھي إحدى عملیات الحركة السریعة للم

ة  الصخریة الصغیرة الحجم والمتوسطة من أعالي الحافات والمنحدرات الصخریة بتأثیر الجاذبی

یة، ویحدث ھ ع األرض دما یق ة عن ة الزاوی روف قائم ى الج خري عل اقط الص ن التس وع م ذا الن

ي  دعم نتیجة حدوث اختالل ف د ال ى المنحدر ویضعف ویتكسر فیفق الي عل الصخر بمستوى ع

ة  ات التعری ل عملی ة بعف ات الصخریة اللین ل الطبق ة لتآك ات الصخور الصلبة  نتیج توازن طبق

ل بعی ھ وتنتق ع تحت اطق الھوائیة أحیانا فتق ي المن ذه الظاھرة ف ا، وینتشر تواجد ھ داً عن أماكنھ

ي  ذه الظاھرة بشكل واسع ف ة لوحظت ھ ة الدراس ي منطق ة، وف بھ الجاف الصحراویة الجافة وش

أرض  ات الصخریة المحیطة ب فوح الحاف ى س ة وعل تالل المنعزل العدید من القور والمیسات وال

).13.2المنخفض، صورة (

.116محمد، سالم عبد الكریم القبایلي، مرجع سبق ذكره ،ص)1(
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تساقط المفتتات الصخریة على منحدرات الحافة الشمالیة للمنخفض،الحظ سقوط المفتتات ) 13.2صورة (

الصخریة على طول الحافة بأحجام مختلفة

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

ـ تساقط الكتل الصخریة: 2

ة األرضیة،ویحدث  ل الجاذبی واد بفع ة السریعة للم د وھي أحد أشكال الحرك قوط الصخر عن س

ل  ث تسقط الكت دیدة االنحدار،وعلى طول الجروف الصخریة  حی أعالي الحافات الصخریة  ش

ي  ل ف ذه الكت دحرج ھ یة وتت ة والرأس ى طول الفواصل األفقی ام عل الصخریة من مختلف األحج

د  تقر عن ات أو تس ى منحدرات الحاف ا عل تقرار لھ ة إس أتجاه أسفل المنحدر حتى تستقر في زاوی

ن ،)1(اعدتھاق ل م دخل أي عام دودة ودون ت وان مع ي ث ة وف ة بصورة فجائی ذه العملی وتحدث ھ

دو  ث تب ى حدوثھا حی تدالل عل ن االس ل،ولكن یمك ي الحق ا ف عوامل التعریة، مما یصعب رؤیتھ

اً  اً نوع ون فاتح ون سطح االنفصال یك ا أن ل ا، كم ادة الزوای الكتل المتساقطة خشنة المظھر وح

قا بالصخر األم وتعتبر األشكال الناجمة عن عملیات االنھیار والتساقط ما،وذلك ألنھ یكون ملتص

ارھا  رتبط انتش نخفض، وی ي الم اراً ف ة انتش اھرات الجیومورفولوجی ر الظ ن أكث خري م الص

ي 14.2بمناطق الحافات شدیدة االنحدار،صورة ( ي النصف الغرب اقط الصخري ف ) ویكثر التس

.77سمیرة، حسن أحمد آدم، مرجع سبق ذكره ،ص)1(
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بب ع الس ة ویرج نخفض الجنوبی ة الم ة لحاف دوع المحلی زء بالص ذا الج أثر ھ ى ت ك إل ي ذل ف

والفواصل ومن العوامل التي تساعد على التساقط الصخري ما یلي:

أـ سیادة الجروف الشدیدة.

ب ـ فاعلیة عملیات التجویة المیكانیكیة وشدتھا.

ج ـ انتشار نظم الفواصل األفقیة والرأسیة في الصخور.

ؤدي إ دیدة أن ت روف الش أن الج ن ش ل فم أن الفواص ن ش یة، وم ة األرض دة الجاذبی أثیر ش ى ت ل

ات  اعد عملی قوط، وتس األفقیة والرأسیة الموجودة في الصخور أن تضعفھا وتجعلھا عرضة للس

التجویة على سقوط الصخر وذلك بتوسیع الفواصل والفصل بین الكتل والصخر األم. 

الحافة الصخریة الشمالیة للمنخفض) تساقط الكتل الصخریة الكبیرة الحجم من أعالي14.2صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 
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ـ التعریة:  3.2

لقد أسھمت العدید من القوى كالمیاه الجاریة السطحیة والجوفیة والریاح في تشكیل أنواع مختلفة 

أثره ز بت حراویاً یتمی اً ص ة أقلیم ة الدراس طح باعتبارمنطق اھر الس ن مظ ل م ض عوام ل بع بفع

التعریة المائیة (القدیمة والحدیثة) والتعریة الریحیة.

ومن أھم عملیات التعریة التي سادت في منطقة الدراسة ما یأتي:

ـ التعریة المائیة: 1.3.2

ـ عمل المیاه الجوفیة:2.3.2

ـ التعریة الریحیة:   3.3.2

البلیستوسین:  ـ التعریة المائیة خالل عصر 1.3.2

ي  ا ف اع دورھ ي أرج اً ف دة علمی ور المؤك ن األم لقد أصبحت التعریة المائیة في الوقت الحالي م

تشكیل معظم األشكال الطبیعیة الرئیسیة في الصحاري من خالل فعل الماء الجاري مثل األودیة 

رات  ان یجري خالل الفت ا ك ا سواء م ور وغیرھ ي الجافة،والحافات الصخریة، والق رة ف المطی

اخ  ي ظل ظروف المن ت آلخر ف ن وق ة م ھ األودی یل ب ا تس یة،أو م ة الماض ة الجیولوجی األزمن

ي ،)1(الحالي فلم یعد ھناك مجال لتجاھل فعل التعریة بالماء الجاري بالنقل والنحت واإلرساب ف

ل  ا العام ل بأنھ زمن طوی د ل ان یعتق اح،والتي ك ل الری الح فع حراویة لص ات الص الجھ

مورفولوجي األھم في تشكیل سطح النطاقات الجافة.الجیو

ا  اقطة إال أنھ ة األمطار الس م قل أثیرا واضحا رغ حیث تؤثر المیاه الجاریة في المناطق الجافة ت

ل  ل ك ة تحم یوال جارف ا س تج عنھ عندما تسقط على شكل زخات مطریة شدیدة ولفترة قصیرة ین

ي مایقع أمامھا من مفتتات وأتربة وقطع صخریة تز اطق الت ید من شدة تعریة تلك المیاه في المن

تمر علیھا وخاصة قاع وضفاف األودیة.

م { ن أھ و م ة ھ ة المائی وبالنظر إلى منخفض الجغبوب یتبین من الوھلة األولى بأن عامل التعری

ذا أن تشكیل  ى ھ ع ومعن زمن الراب اء ال نخفض أثن ي الم العوامل الجیومورفولوجیة التي أثرت ف

اق زمن سطح النط ة شملت ال رة طویل انى خالل فت د ع نخفض ق ھ الم ع فی ذي یق الصحراوي ال

.52ي اللیبیة، مرجع سبق ذكره،صجودة، حسنین جودة، أبحاث في جیومورفولوجیة األراض)1(
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ا  ز حالی ة تتمی ة الدراس الرابع كلھ وامتدت إلى القسم األخیر من سابقھ،وعلى الرغم من أن منطق

ار  ا إال أن األمط ار بھ ن األمط ة م ول أي كمی نوات دون ھط ع س ر بض ث تم ام حی ا الت بجفافھ

زمن الرا اء ال ل الساقطة أثن ة عام ت بمثاب ة كان ة الحالی ا الصحاري المداری ت بھ ي حظی ع والت ب

ل  ابع فع ل ط ة تحم جیومورفولوجي شدید األھمیة فكثیرا من األشكال الجیومورفولوجیة بالمنطق

المیاه التي تشكلت إبان عصر كانت فیھ كمیة األمطار السنویة الساقطة كبیرة وكان جریان الماء 

.}لحاليأعظم بكثیر منھ في عصرنا ا

وأثناء ھذه الظروف المناخیة الموضحة كانت األودیة تجري بالمیاه الفصلیة على أقل تقدیر في 

أة  ى ھی ة عل ة األمطار الھاطل ة طبیع الماضي،ویساعد ھذا الجریان الذي یتمیز بالسرعة الجارف

وابل من جھة،وطبیعة تضرس للمنخفض من جھة أخرى.

بشكل فاعل في تطویر مظاھر السطح في المنخفض وعلى مر وعلیھ فقد أسھمت التعریة المائیة 

را  ة الدراسة عصرا مطی ث شھدت منطق ین حی العصور وبصورة متمیزة في عصر البلیستوس

تج  د ن رات جفاف،وق ا فت رة تعقبھ لفترة طویلة من الزمن وعلى شكل فترات متقطعة،فترات مطی

ا متجھ ق مجاریھ ن ش ة م اه الجاری تطاعت المی ك أن أس ن ذل و ع ة نح اطق المرتفع ن المن ة م

تطیع  ي ال تس ن المنخفض،والت اء م دة أنح ي ع المناطق المنخفضة متمثلة في األودیة المنتشرة ف

واض  ة واألح تالل المنعزل ات وال ة والمیس ھول التحاتی ا والس ن عملھ ة م ة الحالی ل التعری عوام

ل حوضا لتصریف وغیرھا من المظاھر التي تنتشر في المنخفض،ویبدو أن المنخفض كان یم ث

ا مظاھر  ي تعرضت لھ ة الت ة التعری ن طبیع ك واضحا م ر ذل ھ ویظھ اطق المحیطة ب میاه المن

اه  نخفض باتج ات الم د حاف اً عن اً أوطولی كالً مغزلی ذت ش ث أتخ ات حی ة المیس طح وخاص الس

ر قاعھ،وھذا یؤكد أن المیاه كانت تمر من جوانبھا فعملت على تعریتھا من تلك الجوانب التي تم

ر  ث تنتش نخفض حی ن الم مالیة م ة والش ة والغربی ة الجنوبی د الحاف ك عن ن مالحظة ذل ا ویمك بھ

ة  المیسات بكثرة في تلك الجھات وبأشكال مختلفة فضال عن تطور أشكال أرضیة أخرى متنوع

وف راج والكھ حراویة واألب د الص ل الموائ ة مث ة المائی بب التعری ذه ،)1(بس ن أن ھ الرغم م وب

إن الظاھرات ال ین ف د تشكلت خالل البلیستوس ة ق ة الدراس جیومورفولوجیة التي تنتشر في منطق

تشكیلھا ال یزال مستمراً تحت تأثیر ظروف المناخ الجاف الحار الحالي مما أدى إلى إخفاء كثیر 

ى  درتھا عل ة وق ة المائی ن التعری ر ع ا ذك ة، ومم ة الحالی روف المناخی ي ظل الظ ا ف ن معالمھ م

.19ـ18خلف حسین الدلیمي، مرجع سبق ذكره،ص)1(
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منخفض الجیومورفولوجیة فقد تمت دراسة ھذا العامل من جانبین أثنین لتسھیل تشكیل ظواھر ال

دراستھ وبیان آثاره ونواتجھ وھما:

.أ ـ جانب النحت المائي (الجریان السطحي الغطائي):1.3.2

ى  ادرة عل وة ق ن ق ا م یستخدم تعبیر الجریان السطحي للداللة على تحركات المیاه وما یتصل بھ

ون النحت والنقل فو ق سطح األرض حین ال تجري محصورة في مجاري محددة واضحة، ویك

اً  بح الزم ا یص ة وھن ا العریض درات العلی وق المنح أثیرا ف ر ت ائي أكث طحي الغط ان الس الجری

أ  ل أن تنش ة قب ن التعری ر م لتحركات المواد حیث یصبح الجریان السطحي مسؤوالً عن قدر كبی

نحدرات وتصل إلى تحقیق شكلھا وخصائصھا.المجاري المائیة في إتجاه أسافل الم

ومن أھم الظاھرات الجیومورفولوجیة الناتجة عن فعل النحت المائي:

ـ ظاھرة الرش:1

ث  وھي تعریة مائیة تبدأ بالفعل المیكانیكي لقطرات ماء المطر حین تصطدم بسطح األرض،حی

ي  م ف رة الحج ة یعظم أثر أمطار السیول التي تتمیز بقطرات كبی ن جھ ة م ات الترب ك حبیب تحری

ا  اه وإنفاذھ ى تسریب المی ة عل درة الترب اص مق م إنق ن ث ج السطح وم كما تعمل میاھھا على دم

أثیراً  ة وت ون فاعلی ا تك ر م فتعجل من إنصراف المیاه من جھة أخرى، وتكون ظاھرة الرش أكث

ون سطح في المناطق الصحراویة حیث التساقط نادر ولكنھ غزیر وكثیف حین یسقط و ث یك حی

یم  ت وتحط ي تفتی ة ف ل التجوی أثیر عام ك بت ة، وذل ن أي حمای اً م اً وعاری اً ھش األرض مفكك

ار  اه األمط ل می ة بفع ة المائی ات التعری ى عملی ھل عل م یس ن ث كھا وم عف تماس خور فتض الص

).15.2الغزیرة في غالب األحیان إزالة ما تم تفتیتھ بفعل التجویة، صورة (
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) ظاھرة الرش بفعل میاه األمطار اإلعصاریة،الحظ في أسفل الصورة تأثر السطح المفكك بفعل 15.2صورة (

حبات المطر الصحراوي مكونة فجوات وتجاویف بین الصخور المفتتة 

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

ـ ظاھرة الجداول :2

اه على المنحدرات الصخریة مكونة شبكة تصریف واضحة تنتج ھذه الظاھرات بفعل تحرك المی

) وفي ھذه المرحلة تبدأ المیاه 16.2المعالم على األجزاء المضرسة من سطح األرض، صورة (

ك وعورة السطح وعدم  ى ذل اعد عل ن الجداول الصغیرة السطحیة،ویس ي عدد م ز ف في الترك

د  ة الصغیرة انتظامھ وتناسقھ، وقد لوحظ في منطقة الدراسة العدی وات المائی اري والقن ن المج م

وات   ي قن یطة ف ائي بس ریف م بكات تص ة ش خریة مكون ات الص الي الحاف ن أع در م ي تنح الت

اختالف 10-5سم،وعمقھا ما بین 6-3یتراوح عرضھا ما بین  ف ب ي تختل ا فھ سم، أما أطوالھ

طول المنحدر الصخري الذي تشكلت علیھ.
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المائیة على ھیئة شبكة تصریف مائي بسیطة،الحظ أنحدار الجداول المائیة ) ظاھرة الجداول16.2صورة (

من أعلى الوادي إلى قاعھ

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

ـ ظاھرة المسیالت الجبلیة :3

ات  ى الحاف ب عل ي الغال ون ف درة تتك ة منح ات مائی ن تحرك ارة ع ي عب ة ھ یالت الجبلی المس

اه الصخریة  ة المی زداد كمی ا ت ة حینم ون المسیالت الجبلی ور وتتك ة والق ب األودی المكونة لجوان

المتحركة وتلتقي أعداد كبیرة من الجداول المائیة ویشتد النحت والتعمیق الرأسي للمجرى المائي 

ن )1(بسبب شدة انحدار السطح الذي تشقھ ، مكونة أخادیداً وخنادق ضیقة وعمیقة وبالتالي تزید م

ة عم ة المختلف ات التجوی ة والمھشمة بعملی لیة تعریة وانجراف الترب السطحیة والصخور المفتت

ى إن السبب  ارة إل ونقلھا للمناطق المنخفضة عند أقدام الجبال والحافات الصخریة، وینبغي اإلش

رات الناتجة  ى التغی أتھا إل ي نش ود ف األول في نشأة ھذه المسیالت لیست األمطار لوحدھا بل تع

لتي حدثت قدیماً في العصر المطیر وبقي األثر الدال على ذلك، وكثیراً ما تساعد ھذه المسیالت ا

بخات عن  اطق الس ي من على نقل الترسبات من األجزاء العلیا في الحافات الصخریة وترسبھا ف

ذه الظاھرة  ن ھ ر م وحظ عدد كبی طریق المجاري المائیة التي تؤدي إلیھا تلك المسیالت، وقد ل

.215تراب، محمد مجدي، أشكال الصحاري المصورة، مرجع سبق ذكره،ص)1(
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ي ن ف ھا م راوح عرض نخفض یت مالیة للم ة الش خور الحاف ى 2ص ا إل ر تقریب ا 3.5مت متر،أم

ى  د یصل طول بعضھا إل ھ، فق ذي تشكلت علی اختالف طول المنحدر ال ف ب أطوالھا فھي تختل

ل حسب طول المنحدر 25حوالي  ك أو أق ن ذل ر م ى أكث متراً، وبعضھا اآلخر تصل أطوالھ إل

ارة ودرجة انحداره، ویكثر وجود د ق مالیة خاصة عن ة الش ى الحاف ة عل ظاھرة المسیالت الجبلی

ل  اح والنحت بفع م االكتس ن ث الملفا،وذلك لشدة انحدارھا وتأثرھا بعوامل التجویة المیكانیكیة وم

اط  ر نق ة عب یالت جبلی ون مس أ لتك ك مھی ل ذل ا جع خریة، مم ات الص رف المكون ار وج األمط

ات، صورة (الضعف الجیولوجي التي تكتنف الطبقا ) ویقتصر 17.2ت الصخریة المكونة للحاف

ن  د اتضح م نخفض، ولق ة الشرقیة للم مالیة والحاف ة الش وجود ھذه المسیالت على جوانب الحاف

المعنى  ة ب كل أودی اد وال تش م واألبع غیرة الحج اري ص ذه المج ة أن ھ ة المیدانی الل الدراس خ

المعروف.

نحدرة من أعالي الحافة الشمالیة للمنخفض ) أحدى المسیالت المائیة الم17.2صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب
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ن  ى عدد م ذكر عل الفة ال ة الس ھ المختلف ان السطحي بأنواع ھذا وتتوقف عملیات التعریة بالجری

العوامل نجملھا فیما یلي: 

رت -1 ا كث ا: فكلم ا وكثافتھ اقطة ونظامھ ار الس ة األمط ة كمی ة التعری دت عملی لت تأك وتواص

بالجریان السطحي بأنواعھا المختلفة.

دیدة االنحدار، -2 وق المنحدرات الش درجة انحدار المنحدر: فالجریان السطحي یكون عظیماً ف

ألن السرعة المتزایدة لجریان المیاه تقلل الزمن المتاح لفقدان المیاه بالتسرب.

ا ال یسمح pacityinfiltration caقابلیة التسرب: -3 ة مم ة النفاذی ز بقل ة تتمی فالتربة الطینی

ة  ى عكس األراضي الرملی وق سطحھا عل ة ف اه الجاری ة المی تعظم كمی للمیاه بالتسرب خاللھا ف

والحصویة التي تتخللھا المیاه وتنفذ فیھا فال یتبقى منھا للجریان السطحي سوى القلیل.

ان السطحي طبیعة الغطاء النباتي: فالحشائش تضع-4 وق الجری ف تأثیرات قطرات المطر وتع

وتساعد التسرب عن طریق الممرات الجذریة.

.ب ـ جانب اإلرساب المائي:1.3.2

اھرات  ن الظ ة م ة مجموع بھ الجاف ة وش الیم الجاف ي األق ائي ف اب الم كال اإلرس م أش تض

ن الجیومورفولوجیة تتكون نتیجة عملیات اإلرساب بفعل المیاه في األجزاء  رة م الحوضیة المقع

.)1(سطح األرض الواقعة ضمن العروض الصحراویة وشبھ الصحراویة

ومن أھم الظاھرات الجیومورفولوجیة الناتجة عن فعل اإلرساب المائي ما یلي:

ـ المراوح الفیضیة: 1

ة  د نھای تمثل المراوح الفیضیة إحدى الظاھرات الجیومورفولوجیة التي نشأت بفعل اإلرساب عن

ة الشكل مج ابات صخریة متنوع ن إرس ألف م اري األودیة الجافة، وھذه المراوح في مجملھا تت

یبھا بشكل  م ترس ال ت ن الرم ة م واد ناعم ى م والحجم ما بین فتات صخري وحصى وجالمید إل

ي ، )2(غیر منتظم بواسطة المیاه الجاریة وتتكون ھذه المراوح حینما یتدفق سیل فوق منحدر جبل

الجبل یصادف أرض واسعة منبسطة فإنھ یلقي بحمولتھ من الرواسب التي ویصل إلى حضیض

.200، ص2005تراب، محمد مجدي، أشكال سطح األرض، منشأة المعارف، اإلسكندریة، )1(
، (رسالة ماجستیر غیر “جنوب غرب شبھ جزیرة سیناء دراسة جیومورفولوجیةحوض وادي سدري ”سند، موسى الشربیني ،)2(

.371،ص1999منشورة)، كلیة اآلداب، قسم الجغرافیا، جامعة طنطا، 
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ة الفیضیة ،)1(تنتشر فوقھا على شكل مروحة ة المروح ائي ومورفولوجی ویتشكل التصریف الم

بفعل كل من الغطاءات الفیضیة واإلنسیابات الطینیة والسیول الفیضیة الجارفة المندفعة وتحرك 

اري  ل المواد فوق أرضیة المج د ك ة بع ذه العملی رار حدوث ھ د تك ق، وعن ة العم الضحلة القلیل

راكم  ة تت بھ الجاف ة وش اطق الجاف ة المن ي أودی رة ف فیضان سیلي عقب سقوط أمطار فجائیة غزی

فرشات الرواسب الفیضیة بعضھا فوق البعض اآلخر فیعلو سمكھا عند رأس المروحة الملتصق 

. )2(اسب الفیضیة نسبیا عند أقدامھابعنقھا عند مخرج الوادي، ویقل سمك الرو

یما  وفي منطقة الدراسة تتمثل المراوح الفیضیة بنطاقات صغیرة نسبیاً عند مخارج االودیة ال س

ي المسطحات  ة ف ذه الحاف ة لھ ة المقطع ة األودی ي مجموع ث تنتھ مالیة حی ة الش ة الحاف عند أودی

ینة االنحدار محدودة األتساع تغطي السبخیة المنتشرة في قاع المنخفض مكونة مراوح فیضیة ھ

ا عن بضع عشرات  معظم أجزائھا الرواسب الرملیة الھوائیة على شكل نبكات ال یزید ارتفاعھ

ورة ( نتیمترات، ص ن الس درة 18.2م ة ون ود المنطق ذي یس الي ال اف الح ى الجف دل عل ا ی ) مم

جریان المیاه في األودیة التي تقطع الحافة الشمالیة للمنخفض.

) إرسابات المراوح الفیضیة التي تم ترسیبھا بشكل غیر منتظم بواسطة المیاه الجاریة18.2(صورة

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

.162،ص2003جودة، حسنین جودة، األراضي الجافة وشبھ الجافة، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، )1(
.3)، ص1995،(183، العددمجلة الجمعیة الجغرافیة الكویتیةحسن ،سید أبو العینین، جیومورفولوجیة مروحة وادي بیج الفیضیة، )2(
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ا  ل م دامھا بفع ة المروحة وأق ین قم ا ب ف م ا تختل راوح الفیضیة فإنھ أما بخصوص رواسب الم

م تتعرض لھ ھذه الرواسب  فاألحجام الكبیرة من الرواسب تتركز عند عنق المروحة الفیضیة ث

ة الفیضیة  دنیا للمروح ة ”یبدأ الحجم بالتناقص باالبتعاد عن مخرج الوادي باتجاه الحدود ال منطق

.)1(“القدم

ـ الباجادا ـ الباھادا:2

حراویة ة الص درات الجبلی ن المنح وبي م فلي الرس م الس ي القس ة ،)2(ھ ن مجموع كل م وتتش

ى  ون عل متالصقة من اإلرسابات المروحیة التي تغذیھا المسیالت المقطعة للواجھة الجبلیة وتتك

اري  ابات المج ن إرس ت ع ي نتج ھا والت ة ببعض یة الملتحم وبیة الفیض راوح الرس ن الم دد م ع

،أي )3(دمونتالمائیة سریعة الزوال عند نقاط مخارجھا من واجھة الجبل ودخولھا إلى نطاق البی

اه   طدام می ة اص ان نتیج رعة الجری ل س ث تق ة حی ة الجبلی ة للواجھ یالت المقطع ذیھا المس تغ

اً، شكل ( ا مروحی ال فترسب حمولتھ دام الجب د أق طح األرض عن وي 2.2المسیالت بس )، وتحت

د الصغیرة  ع بعض الجالمی إرسابات الباجادا على رواسب مائیة من حصى وغرین مختلطة م

ةالتي نقلت یول الطینی ن ،)4(ھا الس ة م نة ومتوسطة وناعم ات خش ن حبیب ة م وھي رواسب محلی

ى الطین فضالً عن بعض الصخور  ن المنحدرات عالوة عل الصخور الرملیة الھشة القریبة م

اریة  ة االنكس د الحاف الصغیرة الحجم، وأثناء الدراسة المیدانیة لوحظت ھذه الظاھرة بوضوح عن

ا و ى  الشرقیة لحوض الملف ار إل ن عدة أمت اعھا م وب ویصل اتس ة لحوض الجغب ة الغربی الحاف

). 19.2م، وقد كونتھا األودیة القصیرة المنحدرة من الحافة الشمالیة، صورة (300

، (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، ‟جیومورفولوجیة حوض التصریف النھري األعلى من وادي الخلیل‟نزیھ، على محمد العدره،)1(
.98ـ97، ص2007لنجاح الوطنیة، نابلس، كلیة الدراسات العلیا، جامعة ا

241تراب، محمد مجدي، أشكال الصحاري المصورة، مرجع سیق ذكره، ص)2(
.185جودة، حسنین جودة، األراضي الجافة وشبھ الجافة، مرجع سبق ذكره، ص)3(
.203تراب، محمد مجدي، أشكال الصحاري المصورة، مرجع سبق ذكره، ص)4(
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) إرسابات الباجادا في القسم السفلي من المنحدرات الجبلیة 2.2شكل (

.182مرجع سبق ذكره،صالمصدر: تراب، محمد مجدي، أشكال الصحاري المصورة،

) إرسابات الباجادا الممتدة أسفل الحافة الجبلیة 19.2صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 
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ـ المصاطب الصخریة:3

ون  رة (جروف المنحدرات) وتتك ة المقع ن المنحدرات المحدب تعد المصاطب الصخریة نوعاً م

دة من أكثر من تتابع من  ة بع رور المنطق ى م ات إل ذه التتابع تتابعات المنحدرات، ویشیر عدد ھ

أطوار من التطور، وكذلك تشیر ارتفاعاتھا إلى عمق المیاه بھذه األطوار حیث كلما ارتفعت دل 

ى عدنا ألعل ا ص وى كلم ام القص دار األقس ة انح ل درج ة وتق رة الزمنی ول الفت ى ط ك عل . )1(ذل

اه وتتنوع عوامل وعملیات تشكی ار المی ذ انحس دأ من ة تب نخفض بمراحل تطوری اع الم لھا فوق ق

ك  ة وذل ل التشكیل الخارجی ا عوام اوب علیھ عنھا في شكل أسطح وواجھات واضحة المعالم تتن

واد  ة الم اجم عن حرك ات الن اء المفتت فل غط بإزالتھا بفعل عملیات النحت المختلفة أو ردمھا أس

، وتبرز ظاھرة المصاطب الصخریة في الحافة الشمالیة )2(فوق المنحدرات أو الرواسب الھوائیة

دأ  اللم تب ات الس بھ درج درجات تش كل م ى ش البحیرة عل ة ب ا والمحیط وض الملف ة لح والجنوبی

بالمصطبة األولى في األعلى وھي األقدم بطبیعة تكونھا ثم تلیھا المصطبة الثانیة التي تدنوھا في 

ي تكوین مصاطب الوادي وھكذا.....،ومن خالل الدراسة االرتفاع وھي األحدث بطبیعة الحال ف

اع  بة لق اطب بالنس تویات المص ض مس د بع ن تحدی ة أمك رائط الطبوغرافی ل الخ ة وتحلی المیدانی

ى  فل إل ن أس اع الحوض م بة لق الحوض، في جانبھ الشمالي وأمكن تحدید أربعة مستویات بالنس

) كاآلتي:2.2) و(1.2األعلى جدول (

) متراً.9.2ألولى: یبلغ ارتفاعھا  (أـ المصطبة ا

) متراً.15.9ب ـ المصطبة الثانیة: یبلغ ارتفاعھا (

) متراً.17.7ج ـ المصطبة الثالثة: یبلغ ارتفاعھا (

) متراً.25د ـ المصطبة الرابعة: یبلغ ارتفاعھا  (

ة  رات القابع اه البحی دالت می ذب مع ة وتذب رات المناخی ي الفت ر ف ى التغی دل عل ا ی اع م ي ق ف

ات  اء عملی ابقة أثن ة الس رات الزمنی ي الفت ا ف اض مناسیب میاھھ المنخفض نتیجة الرتفاع وانخف

ة  ن أحداث تكتونی ھ م ا تبع ة وم الغمر واالنحسار البحري، وھو نتاج للتطور الجیولوجي للمنطق

ددة  من حركات رفع وھبوط أرضي عالوة على اختالف درجة تأثر التكوینات الجیولوجیة المتع

).20.2بعوامل التعریة المختلفة، صورة (

، (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، كلیة اآلداب، ‟حوض وادي األسیوطي دراسة جیومورفولوجیة”العزیز سلیمان، محمد، فؤاد عبد)1(
.162،ص2003قسم الجغرافیا، جامعة طنطا، 

مجلة الجمعیة الجغرافیة ھضبة مصر الغربیة، –ماجد، محمد شعلة، مورفولوجیة المدرجات البحیریة بمنخفض البحرین الغربي )2(
. 37)،ص2004،الجزء الثاني، (44، العددالمصریة



124

) مستویات بعض المصاطب في الجانب الشمالي بحوض الملفا1.2جدول (  

اتساع سطح المصطبة بالمترالمنسوب بالمترالمصطبة

متر105متر25المصطبة الرابعة العلیا

متر32.7متر17.7المصطبة الثالثة

متر3.7متر15.9الثانیةالمصطبة 

متر44.4متر9.2المصطبة األولى

المصدر:  من إعداد الطالب باالعتماد على القیاسات المیدانیة والخرائط الكنتوریة لمنطقة الدراسة 

.

) مستویات بعض المصاطب في الجانب الجنوبي بحوض الملفا2.2جدول (  

اتساع سطح المصطبة بالمترالمنسوب بالمترالمصطبة

42118.5المصطبة الثالثة

1787.4المصطبة الثانیة

1129.8المصطبة األولى

المصدر:  من إعداد الطالب باالعتماد على القیاسات المیدانیة والخرائط الكنتوریة لمنطقة الدراسة .
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حوض الملفا والمطلة على البحیرة من جھة ) المصاطب الصخریة المدرجة ألحد جوانب 20.2صورة (
الشمال الحظ تدرج مستویات قاع الحوض القدیم خالل فترات زمنیة سابقة

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

أما في الجانب الجنوبي لقاع الحوض فتظھر المصاطب المدرجة بشكل أكثر كثافة وتدرجا وقد 

لة على أن منسوب التذبذب أو التغیر في جانب الحوض الجنوبي كان یكون ذلك ناتجاً أو دال

أكثر منھ في جزئھ الشمالي، وقد أمكن من خالل الدراسة المیدانیة رصد وتحدید ارتفاعات ثالثة 

) كاآلتي:2.2مستویات بالنسبة لقاع الحوض في جانبھ الجنوبي  من أسفل إلى أعلى جدول (

) متراً.11ارتفاعھا  (المصطبة األولى: یبلغ –أ 

) متراً.17المصطبة الثانیة: یبلغ ارتفاعھا (–ب 

) متراً.42المصطبة الثالثة: یبلغ ارتفاعھا  (–ج 

ة  ام واألشكال المختلف ویتناثر على سطح ھذه المدرجات قطع من الصخور المھشمة ذات األحج

ة كما تتغطى بفرشات إرسابیة من الرمل الخشن والحصى إلى جانب ا لطین والسلت كمادة الحم

لتلك المواد المكونة للمصاطب الصخریة، كما تغطي اإلرسابات الناتجة عن تحرك المواد أجزاء 

متفرقة منھا، حیث ینحدر الجانب الشمالي للحوض انحداراً تدریجیاً نحو األسفل لیأخذ في نھایتھ 

شكل المسطحات الواسعة.
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ـ عمل المیاه الجوفیة:2.3.2

ا یتسرب ویغوص عندمـا  ث أن جزءاً منھ تسقط األمطار تسلك سبیلھا عبر المجاري المائیة حی

ق البحث  ي الصخور  وإذا دق ادة ف في صخور األرض عبر الشقوق والفواصل التي قد توجد ع

ذى Meteoric waterفي أمر ھذا الماء الجوي  اطن الصخور ال الذى انتھى بھ المطاف إلى ب

اء الجوفي یطلق علیھ في ھذه الحالة د Under ground Waterالماء الباطني أو الم ذى ق وال

د صار  اء الجوفي ق یظھر على السطح مرة أخرى على ھیئة ینابیع أو عیون سوف نجد أن الم

د  اء الجوي ق ى أن الم ائي یرجع إل اط الكیمی ذا النش ي ھ بعد رحلتھ ذا نشاط كیمیائي، والسبب ف

الكربون الموجود بطبیعة الحال في الجو فمن المعروف أن غاز أذاب بعضاً من غاز ثاني أكسید 

و  ثاني أكسید الكربون قابل لالتحاد بالماء إذ أنھما یكونان مع وجود األكسجین حمضاً ضعیفاً ھ

.)1(حمض الكربونیك

اه  ا المی ھ ومنھ اطق المحیطة ب ن المن اه نحوه م ویمثل منخفض الجغبوب حوضا لتصریف المی

ھ، الجوفیة لذا ارت فعت مناسیب تلك المیاه بشكل كبیر في قاع المنخفض وغطت مساحة كبیرة من

إال أن المیاه أخذت باالنحسار عن بعض المناطق األقل عمقا بمرور الزمن فتحولت إلى سبخات 

نخفض  اع الم ي ق رات المنتشرة ف زود البحی ة وت ت جاری ي ال زال ون الت ت بعض العی كما تكون

ة بالمیاه وقد أسھمت المیاه ات الجیومورفولوجی ي العملی ة ف یبھا مرتفع الجوفیة عندما كانت مناس

ات  ا الطبق ي تتعرض لھ ة الت ة واإلذاب ات التعری ن خالل عملی ة م ك المنطق التي تعرضت لھا تل

ا  امیتھا وتراكیبھ ي صالبة صخورھا ومس ة ف اه والمتباین ك المی ا تل ي مرت عبرھ الصخریة الت

ال والك طح االنفص اعدت أس ث  س ات حی من الطبق اه ض ك المی ان تل ى جری ق عل ور والفوال س

ات الضعیفة الصالبة  الصخریة فعملت على إذابة التكوینات القابلة لإلذابة بالماء وتعریة التكوین

ة  اه الجاری ؤثر كالمی كل م ا بش ام بعملھ رى القی ة األخ ات التعری ك لعملی ھل ذل د س ك وق والتماس

فوح والریاح والتجویة، كما سھل حدوث عملیا ى الس ت التساقط واالنزالق والزحف وخاصة عل

رقیة  ة الش وب، وخاص نخفض الجغب زاء م ض أج ي بع واھر ف ك الظ ر تل درات، وتنتش والمنح

والجنوبیة الشرقیة، ویمكن مالحظة العدید من المجاري المائیة الباطنیة عند بعض الحافات التي 

دیر بال ان تعرضت إلى التراجع خاصة قرب البحیرات، ومن الج ة ك اه الجوفی ل المی ذكر أن عم

عنانزه، علي، محاضرات في مقرر الجیومورفولوجیا، كلیة اآلداب، قسم الجغرافیا التطبیقیة ونظم المعلومات، منشورات جامعة )1(
.2006البحرین، 
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زارة  ت الحاضر لغ ھ بالوق ن مقارنت ال ال یمك في العصور المطیرة على نطاق واسع وبشكل فع

.)1(المیاه الباطنیة في ذلك الوقت

ـ التعریة الریحیة:3.3.2

تعد الریاح عامالً رئیسیاً في تشكیل األشكال األرضیة خاصة، وھذا ال یعني عدم وجود أي دور 

ل والترسیب بال وم بالنحت والنق ي تق اح أشد وضوحا فھ ر الری ن أث نسبة للعوامل األخرى، ولك

ي  ل الت ن العوام اح م ة األخرى، فالری للمفتتات الصخریة الناتجة من العملیات الجیومورفولوجی

ى  ا واضحة عل ر آثارھ ث تظھ أسھمت في وجود العدید من األشكال األرضیة في المنخفض حی

ون تطور بعض المظاھ ي تتك راج والمیسات الت ر بشكل واضح وخاصة الموائد الصخریة واألب

ة الصالبة ات صخریة متباین ل ، )2(من طبق ة ھي العام اف الحالی ي ظل ظروف الجف اح ف فالری

المھیمن في تشكیل سطح األرض بمنطقة الدراسة.

ویمكن تقسیم التعریة الریحیة إلى عملیتین اثنتین تتمثل في اآلتي: 

عملیات النحت بالریاح واألشكال الناتجة عنھا:.أ3.3.2

ـ عملیة التذریة:1

ة  ة أو الترب ات التجوی ة عملی ت نتیج ي تفكك ب الت ة الرواس ة إزال ي إال عملی ا ھ ة م التذری

دى  ة السطحیة أو الصخور وم وع الترب ى ن د عل اكن أخرى وھي تعتم ى أم ا إل السطحیة ونقلھ

دتھا  اقطة وش كثافة الغطاء النباتي بصورة أساسیة، باإلضافة إلى قوة الریاح وكمیة األمطار الس

دى ا واد وم ن الم حراویة م ة الص وى الترب اض محت راً النخف وفة ونظ ة المكش اع الرقع تس

ة  ل التذری ة عم تطیع مقاوم ادة ال تس ذلك ع ة ل ة الرطوب ي قلیل ویة فھ واد العض الصلصالیة والم

وینتج عن ،)3(الھوائیة فالریاح تعمل بحریة وقوة دون أن یعیقھا عائق أو حاجز یحد من حركتھا

شكال وظواھر جیومورفولوجیة منھا:ھذه العملیة عدة أ

.71خلف حسین الدلیمي، مرجع سبق ذكره، ص)1(
21،صخلف حسین الدلیمي، مرجع سبق ذكره)2(
اللنقاوي الھام، الجیولوجیا البیئة الصحراویة والتصحر، الجزء الثالث، البیئة الصحراویة، منشورات الھیأة العامة للتعلیم التطبیقي )3(

.7والتدریب ، كلیة التربیة األساسیة، قسم العلوم والجیولوجیا، غیر مؤرخ ،ص
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أ ـ الحصى المتبقي (األرصفة الصحراویة): 

اطق  ي المن ل نحت ف ا عام اح باعتبارھ ى دور الری یالً واضحاً عل تعد األرصفة الصحراویة دل

بیاً یغطى ،)1(الجافة تویة نس وفي منطقة الدراسة تبدو األرصفة الصخریة كنطاقات متسعة ومس

ن ا ة م طحھا بطبق نخفض س ي م دث ف ا یح و م ة، وھ ال الناعم ة بالرم نة المختلط ال الخش لرم

دیدة  اح الش ت الری ث عمل احة واسعة حی الجغبوب في مناطق الصخور الجیریة الممتدة على مس

ة  على تحریك مفتتات الصخور والحصى وكتل الصخر الصغیرة فأدت إلى تعریة الطبقات الھش

ل الصخور وتنتشر العلیا من الصخور فأصبحت على شكل أسطح  ملساء خالیة من األتربة وكت

ات  ي نطاق د ف نخفض وتمت ن الم ة م ة الغربی اطق الجنوبی ي المن حراویة ف ظاھرة األرصفة الص

).21.2كبیرة شاسعة المساحة، صورة (

) رصیف صحراوي تشكل بفعل النحت الریحي في منطقة الدراسة، الحظ ظھور طبقة الحصى 21.2صورة (

ملیة التذریةالتي تخلفت عن ع

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

.157أشرف عبدالرحمن سلیمان بوحبل، مرجع سبق ذكره، ص)1(
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ـ النحت (البري): 2

ذه  د ھ اح وتعتم ا الری ي تحملھ ل الت ات الرم ع حبیب ھي عملیة تحدث نتیجة الحتكاك الصخور م

خور  من الص ودة ض عف الموج اط الض البتھا ونق ة ص خور ودرج ة الص ى نوعی ة عل العملی

ة (الفواصل والشقوق)  ا أن صخور منطق المكونة لصخور الجبال في المناطق الصحراویة، وبم

ة  دما تتعرض لعملی ي عن ات فھ ة المكون ن صخور مختلف ة م ات متتابع ن طبق ون م الدراسة تتك

ذلك  النحت والتعریة تتشكل بصور كثیرة جداً تعتمد على درجة مقاومة الصخور لعملیة النحت ل

ا الصخ ل النحت، أم قوق فان الصخور تتحم ى ش وي عل ي تحت ة الصالدة أو الت ة القلیل ور الھش

ن  ھ م ا تحمل اح وم وة الری ى ق د عل ا تعتم ري أیض ة الب رع، وعملی ورة أس ت بص ل تنح وفواص

ین  ا ب ول قطرھ راوح ط ذي یت ي ال م الرمل ات ذات الحج ة الحبیب ات خاص م2-0.25حبیب . )1(مل

ن  تج ع ة. وین یة مختلف كال تضاریس ة أش ذه العملی ن ھ تج ع كال وین دة أش ة ع ذه العملی ھ

جیومورفولوجیة منھا:

أ ـ الموائد الصحراویة: 

ة  ث تتركب الكتل تنشأ الموائد الصحراویة من تأثیر التعریة الھوائیة في الكتل الصخریة حی

ات  ل الطبق ة الصخریة فتتآك ي الكتل اح ف ات صلبة فتنحت الری ة وطبق ات لین الصخریة من طبق

دةاللینة خصوصا السفلى من ة مائ ي ھیئ ارزة ف ا ب ات الصلبة العلی ى الطبق ا تبق دو ،)2(ھا بینم وتب

ة ،)3(واضحة في الطبقات األفقیة وتتألف عادة من قشور جیریة متصلبة ة الریحی وتشكل التعری

ة  ث تنشط التجوی ا حی والمائیة إلى جانب التجویة الكیمیائیة العوامل المؤثرة في نشأتھا وتطورھ

اثف الكیمیائیة على قوا اطني بالخاصیة الشعریة أو بسبب تك اء الب اع الم د بسبب ارتف عد الموائ

قطرات الندى، وتعمل الریاح على نحت وحمل المفتتات مھیئة السطح لعوامل التجویة الكیمیائیة 

وبي ،)4(نشاطھا من جدید ب الجن ي الجان وأثناء الدراسة المیدانیة أمكن رصد موائد صحراویة ف

) ولوحظ أن قمة المائدة تتسم بالصالبة ویتراوح عرضھا 22.2، صورة (الشرقي من المنخفض

سم، في حین یتألف عنق المائدة في مجملھا من صخور جیریة رملیة ویتراوح 84–78ما بین

سم.57طول عنق المائدة حوالي 

.11ـ 10اللنقاوي، إلھام، مرجع سبق ذكره، ص)1(
"حوض وادي عسفان دراسة في الخصائص واإلرسابات السطحیة"،(رسالة ماجستیر غیر ألفت، بن حسین بن محمد األمیر،)2(

.213ـ212ص، 2004منشورة)، كلیة العلوم، قسم الجغرافیا، جامعة أم القرى، السعودیة،
.41جع سیق ذكره،صتراب، محمد مجدي، مر)3(
المنطقة الممتدة فیما بین القصیر وأم غیج دراسة جیومورفولوجیة، (رسالة دكتوراه غیر منشورة)، ‟أحمد، محمد أحمد أبوریة، )4(

.236، ص2007كلیة اآلداب، قسم الجغرافیا، جامعة اإلسكندریة، 
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التعریة الریحیة) أحدى الموائد الصخریة في الجنوب الشرقي من المنخفض ویبدو علیھا أثر 22.2صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

ب ـ الوجھ ریحیات (الحصى الھندسي): 

أ عن ،)1(وھي عبارة عن حصى لھ أشكال متنوعة وأسطح منحوتة مصقولة بفعل الریاح تنش

ي كشطھا  ا یسھم ف ائدة مم اح الس ھ للری ھ الحصوات المواج د أوج تمر ألح ا الصقل المس وتآكلھ

اه ،)2(المستمر ة االتج ت ثابت إذا كان اه ف رة االتج ة أم متغی اح ثابت اه الری ى اتج ا عل د أنواعھ وتعتم

ون للحصى وجھ  د فیتك طول العام فإنھا تعمل على شطف الحصى المعرض لھا من جانب واح

ع ت اه م رة االتج ریح متغی ت ال ر عریض منحدر نحو االتجاه الذي تھب منھ الریح، أما إذا كان غی

ى  ى إل رض الحص بب تع ھ بس ة األوج ھ أو ثالثی ة األوج ات ثنائی ھ ریحی ون وج ول فتتك الفص

ل األسطح المكشوفة  ث تتقاب االنقالب ویحدث لھا ما حدث للجانب األول ویشطف ھو اآلخر حی

وفي منطقة الدراسة ،)3(في حروف حادة یتوقف عددھا على الجوانب التي تتعرض لفعل الریاح

ي تم مشاھدة الع ي حوض قصیبایة ف م ف ر الحج وع الكبی ن الن ات م ھ ریحی ن أشكال الوج د م دی

الجانب الغربي لبحیرة العراشیھ حیث تصل أبعاد أقطارھا لمسافات طویلة یصل بعض منھا إلى 

).23.2حوالي متر كامل وھي في غالبیتھا ثنائیة وثالثیة األوجھ، صورة (

.209، ص2010دار كنوز المعرفة العلمیة، عمان، الدراجي، سعد عجیل، اساسیات علم شكل األرض الجیومورفولوجي، )1(
.318تراب، محمد مجدي، أشكال سطح األرض، مرجع سبق ذكره، ص)2(
.209الدراجي، سعد عجیل، مرجع سبق ذكره، ص)3(
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نوب الشرقي من منطقة الدراسة) أشكال من الوجھ ریحیات في الج23.2صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

ج ـ ثقوب و كھوف الریاح: 

عبارة عن تجاویف تنحت في األجزاء اللینة من الصخور حیث تعمل الریاح على جر وحمل 

المفتتات والمواد الصخریة المجواة وتترك  ورائھا بعض الفجوات المتواضعة االتساع المحدودة 

اح ،)1(المساحة اك الری ل احكت ي تتعرض لفع وتبعاً الختالف التركیب الصخري في الطبقات الت

ة بالرمال فال یتساوى مدى فعل الریاح على طول كل جزء من أسطح الصخور فتتجوف المحمل

ا  ي الصخور بینم ة ف وب جوفی ر أو ثق وتتعمق األجزاء اللینة من الصخور وتبدو على شكل حف

وف  تبقى أجزاء الصخر الصلبة على شكل فواصل وأعمدة تفصل بین ھذه التجویفات وھذه الكھ

ال و ب الجب ي جوان ون ف ائدة، تتك اح الس وب الری ھ لھب ب المواج ي الجان ة ف فة خاص ون بص تتك

یعھا ى توس ة عل ة المائی ة والتعری اعد التجوی ذه ،)2(وتس اھدة ھ م مش ة ت ة المیدانی اء الدراس وأثن

نخفض، صورة ( ة الشمالیة للم ي صخور الحاف ع خاصة ف ي عدة مواق ث 24.2الظاھرة ف ) حی

داھا وجدت العدید من الحفر والكھوف المتعمقة د اس إح م قی د ت مالیة وق ة الش اخل صخور الحاف

.190تراب، محمد مجدي، أشكال الصحاري المصورة، مرجع سبق ذكره، ص)1(
.209الدراجي، سعد عجیل، مرجع سبق ذكره،ص)2(
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سم، كما بلغ 18سم وعرضھا في أوسع نقطة حوالي 15.5حیث بلغ ارتفاع فتحة الكھف حوالي

سم.22عمقھ بالداخل حوالي 

) كھوف وثقوب الریاح التي تكونت في جوانب صخور الحافة الشمالیة للمنخفض24.2صورة (

)2014لمنخفض الجغبوب المصدر: (الدراسة المیدانیة

د ـ عش الغراب :

ینتج شكل عش الغراب عندما تحتوي بعض الصخور على طبقات صخریة سفلیة أقل تحمالً 

للتعریة (أقل صالبة) وتعلوھا طبقات صخریة صلبة وسمیكة، فتعمل الریاح على نحت الطبقات 

من  ي ال تتض ة الت ات العلوی ن الطبق رع م ورة أس ر وبص ت أقص ة بوق فلى الھش خریة الس الص

ندة فواصالً و شقوقاً، ف اب مس ة قب ى ھیئ ة عل ینتج عنھا شكل تضاریسي متضمنا صخوراً علوی

ل صالبة صورة ( ن صخور أق دة م ذه 25.2على أعم اھدة ھ م مش ة ت ة المیدانی اء الدراس ) وأثن

وامش  ن ھ الظاھرة في الجانب الجنوبي الشرقي من المنخفض عند حطیة مقات أزویھ بالقرب م

ربة الجیریة البیضاء. بحر الرمال العظیم، والتي تتمیز بالت
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) ظاھرة عش الغراب عند حطیة مقات ازویة ،الحظ تآكل الطبقات السفلیة اللینة وبقاء الطبقة 25.2صورة (

الصلبةالعلویة

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

ھـ ـ ظاھرة الزیوجین (الزوجین) 

ث تظھر فیھا طبقات صخریة صلبة ترتكز فوق تنتج ھذه الظاھرة عن بري الریاح للصخور حی

ائرة  وات غ بعض بواسطة قن ات صلبة منفصلة عن بعضھا ال ي شكل حاف دو ف ة تب صخور لین

خریة  قوق الص ل والش ي الفواص اح ف ل الری اھرة بتوغ ذه الظ تج ھ ا، وتن طح قممھ ز بتس وتتمی

ة ونحتھا للصخور اللینة ویمكن مالحظة ذلك من اختالف اللون إلى جانب وض وح أسطح الطبق

ى ،)1(التي تمثل مناطق ضعف تتخیرھا الریاح  ة عل ن الصخور الصلبة العلوی ى أجزاء م وتبق

ذي 26.2صورة (،)2(شكل رأس المطرقة ) وینحدر ویتجمع الفتات الصخري المتعدد الحجوم ال

نتج من عملیة النحت أسفل ھذه الصخور مكوناً ركاماً ومفتتات صخریة.  

.206محسوب، صبري محمد، جیومورفولوجیة األشكال األرضیة، مرجع سبق ذكره،ص)1(
.596،صأبو العینین، حسن سید، أصول الجیومورفولوجیا، مرجع سبق ذكره )2(
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ظاھرة الزوجین في النطاق الشمالي من المنخفض الحظ وضوح الصخور والتي تمثل مناطق ) 26.2صورة (

ضعف أمام نحت الریاح

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

و ـ حزوز الریاح :

ت  أداة لنح ات ك ال والمفتت اح الرم تخدم الری ث تس ة، حی ة التذری اح بعملی زوز الری رتبط ح ت

تم نحت الصخور  ة ی ة ھوائی ل لفح الموازیة التجاه الریاح، ومع تكرار حدوث ھذه العملیة مع ك

ن الصخر  واة م ى كشط الصخور المج اح عل ل الری وتعریة الجانب الموازي للریاح، حیث تعم

اه  ع اتج ق م ي تتف خور الت ى أسطح الص ارات عل ة مس ى ھیئ ائرة عل وط غ ر خط األصلي وحف

ات )27.2صورة (،)1(ھبوب الریاح ى واجھ وأثناء الدراسة المیدانیة شوھدت حزوز الریاح عل

العدید من الكتل الصخریة حیث استطاعت الریاح نحت القشرة الصلبة وترك العدید من الحزوز 

ن  ذه الحزوز م ار ھ اع مس غ ارتف 1.5الغائرة في واجھة الصخر المنحوت بفعل الریاح حیث بل

ى 0.5حوالي سم، كما بلغ عمقھا في الصخور 2سم إلى  م إل افة الفاصلة 1س م، وبلغت المس س

سم.3–2.5بین مسارات الحزوز من 

.297أحمد، محمد أحمد أبوریة، مرجع سبق ذكره،ص)1(
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) حزوز الریاح على واجھات الكتل الصخریة، الحظ تعمق الحزوز في جسم الصخر على ھیئة 27.2صورة (

مسارات أفقیة تتبع أتجاه الریاح السائدة

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

ز ـ الجزر الجبلیة:

ة  اھرات متبقی ھي عبارة عن تالل تبرز كالجزر وسط السھول الصحراویة، وتنشأ ھذه التالل كظ

ت  ث كان ابقة، حی ة س رات زمنی الل فت ة خ ة متعاقب ة وجاف ور رطب الل عص ة خ عن نشاط التعری

ي  اه الت ت بالمی ل النح ط عوام ة وتنش رات الرطب الل الفت ة خ ة الكیمیائی ود التجوی ث أن تس ال تلب

ا ة بھ اف الالحق ل الجف ان مراح اح إب حھا الری أ )1(تكتس ل ، وتنش دما تتص ة عن زر الجبلی الج

ي أدت  ة الت ات النحت المختلف دید بعملی ا الش المنخفضات الصحراویة ببعضھا البعض بعد تأثرھ

تدیر ا المس ز بقممھ ة أو إلى تراجع الحافات المحیطة بھا، وتظھر بقایا من كتل صخریة تلیة تتمی

ا الصخر  تطاع فیھ ي أس اكن الت المستویة، وتتمیز جوانبھا عادة بشدة انحدارھا كما تنشأ في األم

الصلد أن یعرقل أو یمنع تداخل التجویة الكیمیائیة في عمق الصخور بینما تتشكل في المساحات 

ه الظاھرة في ، وتنتشر ھذ)2(التي كانت تغطیھا الطبقة المفتتة المتحللة السمیكة والمستویة السطح

ة اجوري المحاذی ث الجنوب الغربي من المنخفض وبالتحدید غرب قارة الم وب حی ة الجغب لواح

.82تراب، محمد مجدي، أشكال سطح األرض، مرجع سبق ذكره،ص)1(
.123حسنین جودة، األراضي الجافة وشبھ الجافة، مرجع سبق ذكره،صجودة،)2(
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ذا  ي ھ عة ف احات واس ي مس ي تغط ال الت طحات الرم وق مس ة ف زر الجبلی ن الج د م رز العدی تب

اق ورة (النط بیة ص ل الھض ع الكت ز بتقط ذي یتمی نخفض، وال ن الم ي 28.2م رز ف ا تب )، كم

وب الش ة الجن ة القم كل مدبب ة الش ة مخروطی ال الجزیری ن الجب د م نخفض العدی ن الم رقي  م

ر 29.2،صورة ( ث تظھ یھ حی ) ولعل من أھمھا الجبال الجزیریة التي تقع غرب بحیرة العراش

رقي،  ھ الش ي جنوب نخفض ف اع الم ي ق ي تغط بخیة الت ي الس ط األراض امخة وس ال ش ذه الجب ھ

.)30.2خة أفریدغة، صورة (والجبال الجزیریة المنتشرة فوق سب

) تل متبقي عن تراجع حافة الھضبة في الجنوب الغربي من المنخفض28.2صورة (

)2014المصدر: ( الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 
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) جبل جزیري منفرد في الجنوب الشرقي من المنخفض29.2صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

) تل متبقي منفرد فوق سبخة أفریدغة30.2صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 
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.ب عملیات اإلرساب بالریاح واألشكال الناتجة عنھا:3.3.2

تمھید:

ن  ا م اً ألحجامھ ا تبع این طرق نقلھ ي تتب اح والت ا الری ي نقلتھ واد الصخریة الت تترسب كافة الم

تم ذرات  ز، وی ة والقف ي الدحرج ل بطریقت دقیقة تنقلھا الریاح بطریقة التعلق إلى ذرات خشنة تنق

ن  ا م د اقترابھ ا عن اح إم ذلك الترسیب حالما تبدأ سرعة الریاح بالتناقص، وتتناقص سرعة الری

مناطق الضغط الخفیف التي سببت حركة تلك الریاح أو من جراء وجود عوارض متنوعة.

دراسة ألھم األشكال الناتجة عن عملیات اإلرساب بالریاحوفیما یلي 

الریاح:ترسیببفعلالناتجةاألرضیةاألشكالـ4.3.2

لالناتجةاألرضیةاألشكالتتكون یببفع احترس دماالری لعن رعةتق ریحس تطیعالإذال أنتس

ةفتترسبالحبیباتحملفيتستمر كاالمكون یةأش يأرض ارةوھ نعب اتع ةتجمع تتخذرملی

ربالصحاريالریاحفعلعنالناجمةاإلرسابأشكالوتعدمختلفة،وأشكالمساحات یوعاً أكث ش

ھما:مجموعتینإلىوتنقسمالنحتأشكالمن

الدقیقة:الرملیةاألشكالمجموعة.أ4.3.2

غیرةالتموجاتبعضفيوتتمثلضیقنطاقعلىوتنتشرمحدودةأھمیةذاترواسبوھي الص

اتأو يالحاف رالت ینتظھ ینب رح ىوآخ طوحعل بس ةالرواس يالرملی طالت ىتنبس عل

اآلتي:فيوتتمثلالحجمالصغیرةالرملیةاألشكالبعضعلىالمجموعةھذهوتشتمل،)1(األرض

النیم):(عالماتالرملیةالتموجاتـ1

یم)(عالماتالرملیةالتموجاتتعتبر نالن مم ماتأھ ةالمورفولوجالس يی رالت وقتظھ طحف س

ات ةالفرش رتبطالرملی اً وت اً ارتباط ةوثیق ة،بعملی ثالتذری أتحی ننش ةع یبعملی ریعترس س

وطشكلفيالنیمعالماتتظھرحیث،)2(نسبیامستویةأسطحفوقللرواسب ةخط بحیثمتتابع

احاتجاهعلىعمودیاً امتدادھایكون ثالری یرحی ةالجوانبتش داالھین ىراالنح اهإل ذياالتج ال

.)3(الریاحمنصرفاتجاهإلىاالنحدارالشدیدةالجوانبتشیربینماالریاحمنھھبت

یم)(عالماتالتموجاتھذهوتظھر يالن اطقف ةمن نمتفرق نخفضم وقالم اتف ةالفرش الرملی

يالتي ھتغط بأوقاع ي،كثیببجان يرمل دودةوھ رمح راألث وقوتظھ اباتأيف ةإرس رملی

اوروتمتدالبیئات،اختلفتمھمارمليمسطحأيمنھایخلوالحیث ذهمح اتھ ةالتموج األحادی

.211الدراجي، سعد عجیل، مرجع سبق ذكره،ص)1(
.203أحمد، محمد أحمد أبوریة، مرجع سبق ذكره،ص)2(
.217أحمد، سامي النجار، مرجع سبق ذكره ،ص)3(
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وبإلىالشرقيالشمالمنعرضیةبصورةاالتجاه يالجن ةأيالغرب ىعمودی اهعل احأتج الری

حوافلبعضھاأنالتموجاتھذهلبعضالمیدانیةالدراسةمنلوحظوقدالسائدة،الغربیةالشمالیة

ة ادةرؤوسذاترملی اح مأنكم اتقم ةالموج اتالمكون یملعالم ويالن ىتحت العل ةرم دقیق

ويالموجة)(قاعالموجاتبینالمنخفضةالمناطقأماالحجم ىمحت العل امذاترم رةأحج كبی

ذلكصغیروحصى نوب ولیمك اھرةأنالق اتظ ةالتموج اتالرملی یم)(عالم دالن نتع رم أكث

راً الرملیةاسبالروأشكال دالً،تغی اوتب ھكم ةأن انتیج ةلحركتھ يالدائم لفھ اً،أق رأيثبات یتغی

).3.2(جدولوسرعتھا،الریاحاتجاهبتغیروھیأتھاموقعھا
النیمموجةوطول/ثمالریاحسرعةبینالعالقة)3.2(جدول

19.22540.450.562.588سرعة الریاح م/ ثانیة

ـــــــ2.43359.1511.3طول الموجة بالسم

.301صذكره،سبقمرجعاألرضیة،األشكالجیومورفولوجیةصبري،محمدمحسوب،المصدر:

ةحوافاً لبعضھاإنالتموجاتلھذهالمیدانیةالدراسةمنلوحظوقد ادةرؤوسذاترملی اً ح أحیان

بینمامستقیمةأومقعرةإماالریاحمنصرفجوانبتكونماوغالباً الریاحمنصرفباتجاهتكون

ورة،محدبةللریاحالمواجھةجوانبھاتكونماعادة د)31.2(ص اتتراوحتوق واجارتفاع أم

یم نالن م،2ـ1م رضس ةوع یمموج م،10ـ8الن اس افةأم لةالمس ینالفاص لب ةك یمموج ن

سم.35ـ14بینمافتراوحتلھاأطواأماسم،1ـ0.5بینفتراوحتوأخرى
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النیمعالمات)31.2(صورة

)2014الجغبوبلمنخفضالمیدانیة(الدراسةالمصدر:

.ب مجموعة األشكال الرملیة الكبرى:4.3.2

وتشمل مجموعة األشكال الرملیة الكبرى أشكاالً جیومورفولوجیة تتمثل في نمطین ھما:

الرملیة حول العقبات:ـ التجمعات 1

أ ـ الظالل الرملیة:

الظالل الرملیة تجمعات رملیة تتكون نتیجة لوجود عائق ثابت في مسار الریاح المحملة بالرمال 

ائق  اء الع ى بق وقد یكون العائق جرفا أو كتلة من الصخر ویتوقف وجود ھذه الظالل الرملیة عل

ت نتی بات تكون ا ترس ا في مكانھ، أو قد تعرف بأنھ ان منتظم د أن ك ال بع اه الرم ة لتشتت إتج ج

ام ،)1(خاصة عندما یعترض طریقھا عائق ثابت و تنقسم ھذه الظالل إلى نوعین: األول یتكون أم

د  راكم عن ث تت العوائق الصخریة التي تعترض إتجاه الریاح، وتسمى ظالل الرمال الصاعدة حی

ات وتظھر حضیض ھذه الواجھات، مع استمرار تراكم الرمال التي تغ طي معظم أجزاء الواجھ

) أما النوع الثاني فیتكون خلف العوائق الصخریة 33.2) و(32.2كمصائد للرمال، الصورتان (

ات 34.2ویسمى ظالل الرمال الھابطة، صورة ( ) وتسھم ظالل الرمال في الحد من نشاط عملی

، مجلة تراث النجف"األشكال األرضیة في الحافات المتقطعة للھضبة الغربیة بین بحیرتي الرزازة وساوه، عاید، جاسم الزاملي،)1(
.138ھجري)، ص1430، السنة األولى، ربیع األول، (1العدد



141

ل  اط عوام وق نش ب یع ن الرواس اء م ل كغط ث تعم درات حی ى المنح ة عل ة التجوی التعری

نخفض ،)1(المختلفة ي الم ویرتبط ھذ الشكل من أشكال الرواسب الرملیة بالعقبات الطبوغرافیة ف

ي منصرف  ة ف ة الواقع ب األودی ة وجوان حیث تتكون بصفة خاصة عند حافات المنخفض القائم

ن المساح تقتھا م ي اش ال الت ة بالرم اح المحمل ذه الری ات الریاح الشمالیة الغربیة فحینما تصل ھ

ھ  نخفض وأودیت ب الم ى جوان ة إل المكشوفة غرب منخفض الجغبوب ومن مناطق الكثبان الرملی

ة  مالیة الغربی اح الش ة للری ات الصخریة المواجھ ى الحاف فإنھا تلقي بحمولتھا من ھذه الرمال عل

اریط  ال متخذة شكل مخ و ظالل الرم ال تنم ذه الرم ن ھ ومع استمرار ترسب وتراكم كمیات م

ي تطیل ف ذه تس ار ھ وحظ انتش ة ل ة المیدانی اء الدراس نخفض وأثن ي الم ائدة ف اح الس اه الری اتج

ارة  ة لق واف الغربی د الح داً عن نخفض وتحدی ة للم واف الغربی ى الح ة عل فة خاص اھرة بص الظ

ة  ات الرملی الماجوري في الجانب المواجھ ألتجاه الریاح السائدة حیث تغطي الرواسب والتراكم

ن و دة م زاءاً عدی ال أج ار الرم ن انتش د م ع ویح ي یمن ائق طبیع ت كع ي عمل ة الت ة الحاف اجھ

ي  اح ف اظم دور الری ة وتع اف الحالی یادة ظروف الجف ي ظل س ووصولھا إلى مسافات أبعد، وف

اه  رة معترضة ألتج ة كبی ا ظالل رملی اإلرساب فإن العدید  من مجاري األودیة التي تكونت فیھ

ي الریاح سوف تختفي تماماً أو على ا والي األرساب الرمل أة ت ا تحت وط ألقل أجزاء كبیرة منھ

على جوانب ھذه األودیة المواجھ التجاه الریاح.

) ظل رملي صاعد ناتج عن ترسب وتراكم الرمال على الحافات الصخریة المواجھة للریاح حیث 32.2صورة (

تغطي الرمال أجزاء من الواجھة الصخریة للحافة

)2014المیدانیة لمنخفض الجغبوب المصدر: (الدراسة 

.300أحمد، محمد أحمد أبوریة، مرجع سبق ذكره،ص)1(
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) ظل رملي صاعد مع اتجاه الریاح، الحظ اتجاه عالمات النیم أسفل الكثیب الرملي33.2صورة ( 

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

) ظالل الرمال الھابطة التي تكونت خلف العوائق الصخریة في المنخفض، الحظ تشكل ظالل34.2صورة (

الرمال خلف الكتل الصخریة البارزه وسط المساحات الرملیة

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 
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ب ـ النباك الرملیة:

ات  ذه الكوم م ھ عبارة عن كومات من الرمال احتبستھا النباتات الصحراویة في كنفھا، وحج

ال ،)1(تزداد مع زیادة نمو النباتات ة  بالرم اح المحمل ة الری رض حرك دما تعت وتتشكل النباك عن

ة ،)2(عوائق نباتیة على اختالف أشكالھا وأحجامھا وتعد النباك أكثر الظاھرات الجیومورفولوجی

ة الدراسة، صورة ( ي منطق اراً ف اع 35.2الرملیة انتش ن ق ة م اطق متفرق ي من ث تنتشر ف ) حی

واء  ة س ات الرملی ى الفرش نخفض عل راف الم ى أط نخفض أو عل یة الم ى أرض د عل ي توج الت

ددة  ة متع ات رملی ى شكل تراكم ا توجد عل البحیرات خاصة إلى الجنوب من بحیرة أفریدغة كم

اطق المناسیب المنخفضة، صورة ( ف 36.2األشكال في حقول صغیرة المساحة في من ) وتختل

ن النباك الرملیة في ارتفاعاتھا وأطوالھا،ویصل ارتفاع بعض النب وب م ى الجن كات الموجودة إل

اري 106ـ 93بحیرة أفریدغة ما بین   ي مج ر والنصف ف ى المت سم، ومنھا مایصل أطوالھا إل

العدید من األودیة في المنخفض، وھي غالباً ما تأخذ الشكل الطولي أو القبابي.

) تجمع الرمال حول النبات مكونة ظاھرة النباك35.2صورة (

)2014(الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب المصدر: 

.210محمد ،فؤاد عبدالعزیز سلیمان، مرجع سبق ذكره،ص)1(
.204، محمد أحمد أبوریة ، مرجع سبق ذكره، صأحمد)2(
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) نبكات رملیة متعددة األشكال جنوب سبخة أفریدغة36.2صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

ـ الكثبان الرملیة: 2

ل وتترسب  ي تنتق ر المتماسكة الت ال غی راكم الرم ع أو ت ن تجم یة نتجت م ھي أشكال أرض

الل أو 2-0. 01بواسطة الریاح وتتراوح أقطارحبیباتھا ما بین ( ا ت ) مم، أو قد یعبر عنھا بأنھ

ا شكل أرضي  ا بأنھ ار إلیھ اح، أو یش سالسل من الرمال أو أیة مادة أخرى تتكون بواسطة الری

شأ ریحي یتكون من الرمال المفرزة القادمة من مصدر طبیعي وھي من األشكال األرضیة ذو من

اح  اه الری ر اتج ا بتغی ا وھیأتھ ر موقعھ ة، أي یتغی ر ثابت ون غی حاري وتك ي الص یبیة ف الترس

أتھا ،)1(وسرعتھا ي نش دین ف ة ال ت ال المتحرك ن الرم وام م ا أك وتعرف الكثبان الرملیة على أنھ

ى كیلھا إل ادة وتش ریاً، وع اً أو بش ائق طبیعی ذا الع ان ھ واء أك اح، س ام الری ت أم ائق ثاب أي ع

اب  ن اإلرس ة ع م الظاھرات الناجم ة أھ ان الرملی د الكثب تویة، وتع وق السطوح المس اتتكون ف م

ي شكل  ؤثر ف ل ت اك عدة عوام ة، وھن كال الجیومورفولوجی ن األش د م الھوائي وھي تتخذ العدی

الكثبان الرملیة وھي:

.139عاید، جاسم الزاملي، مرجع سبق،ص)1(
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ـ مصدر الرمل وحجمھ.

ـ أصل الحبیبات المنقولة وقطرھا.

ـ سرعة الریاح واتجاھھا ومدى نشاطھا. 

.)1(ـ طبوغرافیة األراضي التي تمر بھا الرمال

ارة  اً وإث یة انتظام كال التضاریس ر األش ن أكث ا م ة كونھ ي حقیق ة ف ان الرملی ة الكثب ن أھمی وتكم

ة لألنتباه في مناطق الصحاري فھي تتخذ أ ین األشكال العرضیة أوالطولی این ب شكاال متعددة تتب

ھ  ان أو تتطورعن واألشكال الھاللیة ویمكن لبعض من أنواع الكثبان أن تفرز نوعاً آخر من الكثب

ل بعض  ي مث ائق طبیع راض ع ت نتیجة العت ة تكون ان الرملی ن الكثب واع م كما توجد أیضا أن

ون ك ة تتك ذه الحال ذ الشجیرات أو الصخور وفي ھ اح وتأخ اه منصرف الری ي اتج ة ف ان رملی ثب

.)2(الشكل البیضاوي أو الھاللي

وبي  ي الجزء الجن ر ف وتظھر الكثبان الرملیة في قاع المنخفض في مناطق متفرقة ولكنھا تكث

ال بعض  ث تغطي الرم یة، حی رة العراش ن بحی وب والغرب م ى الجن نخفض إل الشرقي من الم

ان ا وع الكثب ن ن ة التالل وھي م رة أفریدغ ة غرب بحی ان الرملی ر بعض الكثب ا تظھ ة كم لھاللی

بالقرب من الحواف الجنوبیة الغربیة للمنخفض وتظھر الكثبان الرملیة بصورة كثیفة في الناحیة 

ة  ة والجنوبی ة الجنوبی زاء الحاف م أج ة معظ اءات الرملی ي الغط ث تغط نخفض حی ة للم الجنوبی

الغربیة للمنخفض.

ان ال ي الكثب ذه وتنتم ة وھ ة المتوازی ان المتموج ى الكثب اً إل وب أساس نخفض الجغب ي م ة ف رملی

وب  وب خط منخفضات الجغب ي –الكثبان تختلف في الحجم فتبدأ صغیرة جن زداد ف م ت یوه ث س

ة  ى حاف ات حت ذه المنخفض وب ھ رب وجن د غ یم الممت ال العظ ر الرم اه بح وب باتج اه الجن اتج

.)3(الجلف الكبیر وجبل الظلمھ

ا  اب وبم ل اإلرس ن عام ة ع ة الناتج اھرات الجیومورفولوجی م الظ د أھ ة تع ان الرملی أن الكثب

یة  وع رئیس الریحي في األقالیم الصحراویة، والسیما في منطقة الدراسة فقد أمكن تحدید ثالثة أن

من أشكال الكثبان الرملیة بالمنخفض وھي: 

.255تراب، محمد مجدي، أشكال الصحاري المصورة، مرجع سبق ذكره، ص)1(
.15ـ14اللنقاوي، إلھام، مرجع سبق ذكره،ص)2(
المجلة المصریة للحسابات الل المنعزلة في إقلیم سیوه،مصر، حسن العتر، وآخرون، الممیزات االتجاھیة والھندسیة والتوزیعیة للت)3(

.75)،ص1979، العدد الثاني،(العلمیة
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أ ـ الكثبان الطولیة (السیفیة):

وق تعتبر الكثبان الرملیة ب یف أن طول الكثی وع ب ذا الن ز ھ ان، ویتمی واع الكثب ة أبسط أن الطولی

اھین متضادین  ي اتج ان ینحدران ف ھ جانب عرضھ بكثیر بحیث یتخذ الكثیب الشكل الطولي، ول

داد المحور الطولي للكثیب ة بامت ون متعرج ا تك ادة م ادة، وع ة ح ذه ،)1(ویلتقیان في قم دأ ھ وتب

ب ا ا حس ان دورة حیاتھ ي الكثب دما یتعرض ف ي عن ة،فالكثیب الھالل ان ھاللی د بكثب اد باجنول عتق

بعض األحیان لریاح جانبیة تتقاطع مع االتجاه العام للریاح الدائمة فإن أحد جوانبھ یستطیل أكثر 

ن شكلھ  ب م رب الكثی د فیقت ن جدی ة م اح الدائم تقر الری ا تس من الجانب اآلخر، ولكن سرعان م

اه األصلي ومع تكرار ھبوب ال ي اتج تطالة ف و واألس ي النم ب ف ذا الجان تمر ھ ة یس ریاح الجانبی

اه  وازي اتج ام ی ا الع م اتجاھھ الریاح الجانبیة وھكذا تتكون حافات رملیة مؤلفة من عدد من القم

) .3.2شكل (،)2(الریاح الدائمة

الطبقات الرقیقة في ) تكوین كثیب طولي من خالل ھبوب ریاح من اتجاھین مختلفین، یالحظ میل 3.2شكل (

االتجاھین

.226جیومورفولوجیة األشكال األرضیة،مرجع سبق ذكره،ص، محسوب، صبري محمدالمصدر: 

.83سمیرة، حسن أحمد آدم، مرجع سبق ذكره،ص)1(
.217الدراجي، سعد عجیل، مرجع سبق ذكره،ص)2(
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وتختلف المسافات المتكررة بین القمم باختالف مرحلة التطور واتجاه الریاح كما أن المسافة بین 

ر ادة تت ب وع اع الكثی ا زاد ارتف اقص كلم لة تتن ین القمم في نفس السلس افات ب ذه المس 20اوح ھ

.)1(متراً تقریباً 50متراً و 

ة  ان الرملی د الكثب دة، إذ تمت ورة فری ي ص ة ف ة الدراس ة بمنطق ة الطولی ان الرملی ر الكثب وتنتش

ا تغطي  الطولیة الكثیفة في المنطقة الممتدة بین قارة الماجوري شماالً وسبخة أفریدغة جنوبا كم

والقور المنعزلة، وتتركز الكثبان الطولیة بھذه المنطقة نظراً ألنھا الواجھة الغربیة لبعض التالل 

ورتان ( بیاً، الص اع نس ة االرتف ور المنخفض ل الق ین سالس وفة ب ة مكش ) 38.2) و (37.2منطق

افات  ا لمس د أطوالھ وب الشرقي، وتمت ى الجن ي إل وتأخذ ھذه الكثبان اتجاھات من الشمال الغرب

اع یصل 5وارتفاع یصل إلى كم طوالً 8ـ 2تتراوح ما بین  اجوري، وارتف متراً غرب قارة الم

متراً جنوب سبخة أفریدغة.20إلى 

) كثیب رملي طولي جنوب غرب قارة الماجوري37.2صورة (  

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

.83سمیرة، حسن أحمد آدم، مرجع سبق ذكره،ص)1(
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) ظاھرة الكثبان الطولیة غرب سبخة أفریدغة38.2صورة (

)2014(الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب المصدر: 

ب ـ الكثبان الھاللیة (البرخان) :

نخفض  ن الم وب الشرقي م في منطقة الدراسة تنتشر ظاھرة الكثبان الھاللیة (البرخان) في الجن

ن  ان م ذه الكثب د ھ یوف)،حیث تمت ة (الس ان الطولی داد الكثب وھي تعتبر بطبیعة الحال مكملة المت

وب جنوب المنخفض ن جن دة م ة الممت ان الھاللی لة الكثب ا سلس ن أبرزھ ھ الشرقي، وم إلى جنوب

والي  ل ح افة تص د لمس ین بوزی رات ع ي 15بحی دود األراض ي ح دخل ف ى ت ومتراً حت كیل

ة،  ر بصورة انفرادی ث تظھ ین آلخر، حی ن ح بعض م المصریة، وتظھر متقطعة عن بعضھا ال

ة متر ان ھاللی ورة كثب ي ص ان ف ض األحی ي بع بب وف ر بس ین أو أكث اد كثیب ة، التح ة نتیج اكب

یة  رة العراش وب بحی ة جن ان الھاللی راوح ارتفاعات الكثب ال وتت ة الرم الفروقات في معدل حرك

).40.2) و (39.2متراً تقریباً، الصورتان  (65ـ 30قرب الحدود المصریة ما بین 
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بحیرة العراشیھ) ظاھرة الكثبان الھاللیة (البرخان) جنوب غرب 39.2صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

نطاق من الكثبان الرملیة المقوسة عند الھوامش الجنوبیة للمنخفض) 40.2صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 
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ج ـ الكثبان العرضیة (المستعرضة):

وھي عبارة عن تجمعات كبیرة من الرمال تتصل مع بعضھا البعض لتغطي مساحات كبیرة 

من األراضي، ویمكن تشبیھ ھذه الكثبان بتموجات ضخمة من الرمال تختلف في ارتفاعاتھا وفي 

وتتمیز ھذه الكثبان ،)1(أطوالھا، سواء أكانت المسافة بین محاور ھذه التموجات طویلة أم قصیرة

ا شبھ المستدیرة وتبدو ممتدة في خطوط مستقیمة متوازیة تتقاطع مع الریاح السائدة وكثیراً بقممھ

اح  ذا 25ما تتعرض جوانبھا لألنزالقات حیث یبلغ الجانب المواجھ للری رتبط ھ اً، وی ة تقریب دج

یادة  أتھا بس رتبط نش ا ت ات كم ن النبات اح النوع من الكثبان بالصحاري القاحلة الخالیة تماماً م ری

ة  ة كامل ي تغطى تغطی اطق الت ي المن واحدة مؤثرة، وھي عموماً تمتد في شكل حافات متصلة ف

ة 41.2، صورة ()2(بالرمال ي متباین ) وتنتشر الكثبان العرضیة في جنوب غرب المنخفض، وھ

) متراً.12ـ 5في ارتفاعاتھا حیث تتراوح ھذه االرتفاعات ما بین (

في الجنوب الغربي من المنخفض) كثیب رملي مستعرض41.2صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

. 7)،ص1989،(127،العدد مجلة الجمعیة الجغرافیة الكویتیةة الكثبان الھاللیة في الكویت، جاسم محمد عبدهللا، العوضي، حرك)1(
.232محسوب، صبري محمد، جیومورفولوجیة األشكال األرضیة، مرجع سبق ذكره ،ص)2(
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والي  ا ح زداد 300ویبلغ أطوال بعض منھ وب شرق وی اه شمال غرب وجن د باتج راً، وتمت مت

ات الترسیب  ارتفاع الجھات الغربیة منھا عن الشرقیة لتعرض الجھات الغربیة للكثبان إلى عملی

ات أكثر من  الشرقیة ألنھا تمثل بدایة الكثیب الذي تترسب عنده حبیبات الرمال الخشنة، أما حبیب

).5.2) و(4.2الرمال الناعمة فتترسب في نھایة الكثیب عند جھتھ الشرقیة، الشكالن (

) مخططات لبعض أشكال الكثبان الرملیة في منخفض الجغبوب4.2شكل (

لمنخفض) مخطط لكثیب ھاللي  جنوب ا5.2شكل (

.56ـ55،صخلف حسین الدلیمي، مرجع سبق ذكرهالمصدر:
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ـ الظاھرات الدقیقة على سطح رمال العینة:4.2

ن  ات م م فحص عین وب ت نخفض الجغب لدراسة الظاھرات الدقیقة على أسطح حبیبات الرمال بم

متر، 4خالل المجھر اإللكتروني تم أخذھا من كثیب رملي طولي في  حطیة التاَمة على ارتفاع 

ة  ذه العین ن ھ رت م د أختی كل (8وق ات، ش ین (6.2لوح ا ب ر لھ بة التكبی ت نس -200) تراوح

د ) میكرو متر500 و جی ا ھ ا م ة منھ ذه العین ات ھ ل المیكروسكوبي أن حبیب ر التحلی ، وقد أظھ

ا، جدول ( ادة الزوای ات ح ) 4.2اإلستدارة وعالي الكرویة في بعضاً منھا، وبعضھا اآلخر حبیب

ة  ر میكانیكی ة بعض الحف حیث تظھر بھا بعض آثار انتقالھا بواسطة الریاح، كما تظھر في العین

داخلھا رواسب السیلیكا. النشأة التي أرسبت ب

) عینة رمال من كثبان حطیة التاَمة ذات حبیبات منخفضة اإلستدارة والكرویة، ترتفع بھا نسبة 6.2شكل (

تكسر الزوایا، ویظھر على سطوح بعض منھا آثار التعریة الریحیة



153

جامعة عمرالمختار، البیضاء المصدر: التحلیل المجھري الضوئي ـ معامل قسم الوقایة، كلیة الزراعة، 

5/9/2015
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) تحلیل حبیبات العینة4.2جدول (

رمز 
اللوحة

درجة الشفافیةمقیاس الكرویةمحیط الحبیبات/ بالمیكرو مترمقیاس الصورة

میكرو متر500أ

معتمةقضیبي604.5

شفافةقضیبي435.2

شفافةقضیبي346.5

معتمةقضیبي523.9

معتمةورقي580.32

ب
معتمةورقي644.8

معتمةقرصي403

معتمةكروي523.9

شفافةكروي1332.2میكرو متر200ج

معتمةقرصي1249.5میكرو متر200د

شفافةكروي1332.8میكرو متر200ھـ

میكرو متر200و

شفافةكروي1166.2

معتمةكروي916.3

میكرو متر200ز

معتمةورقي83.3

معتمةورقي708.5

میكرو متر200ح

شفافةقضیبي1475.7

معتمةقضیبي1349.6

المصدر: الجدول من إعداد الباحث باإلعتماد على تحلیل صور العینة، وتم حساب محیط الحبیبات من قبل 

.1932الكرویة مأخوذ عن مقیاس زینج ومقیاس الباحث إعتماداً على المقاییس المعملیة المعتمدة، 
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ـ تحلیل نتائج العینات:5.2

أظھر التحلیل المجھري للعینات بصفة عامة وجود العدید من الظاھرات التي تتكون في البیئات 

الصحراویة بواسطة الریاح مثل الحفر والحزوز میكانیكیة النشأة وإرسابات السلیكا داخلھا وقد 

سات أن ھذه الظاھرات تتكون نتیجة التعریة الریحیة ومن خالل التحلیل أثبتت كثیر من الدرا

السابق یمكننا عرض بعض ھذه النتائج في عدة نقاط:

ـ اتسم اإلطار الخارجي لمعظم حبیبات العینة المدروسة بأنھ غیر جید اإلستدارة وحبیباتھ ذات 1

لتعریة الریحیة كما اتضح من زوایا حادة األشكال (أ،ب،ج،و،ح ) وذلك نتیجة لسیادة نشاط ا

فحص الحبیبات أن الحبیبات الكبیرة الحجم أكثر إستدارة من تلك األصغر حجماً.

ـ سجلت منخفضات وثقوب في العینات المدروسة منھا ما ھو واضح المعالم حیث تتباین 2

احجامھاعلى أسطح الحبیبات األشكال (ج،ھـ،و،ح) فتارة تظھر صغیرة وتارة كبیرة وتشیر

الدراسات إلى أن ھذه الحفر ناتجة عن عملیة تحلل كیمیائي في ظروف رطبة، ووجود ھذه 

الظاھرة دلیل على البیئة الصحراویة التي تشكلت فیھا سواء بیئة كثبان رملیة أو سبخات.

ـ ٌرصدت في العینات المدروسة حفر وتجویفات طولیة غیر منتظمة الشكل،األشكال 3

ھذه الظاھرة دلیالً على تأثر الحبیبات بالتعریة الریحیة فمن المحتمل (أ،ب،ج،ھـ،و،ح) وتعتبر 

أن تكون قد تكونت نتیجة الصطدامھا ببعضھا أثناء حركتھا وانتقالھا بطریقة القفز.
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-الظاھرات الجیومورفولوجیة في منخفض الجغبوب: 3

تمھید:

ن  د م نخفض یوجد العدی ذا الم ي ھ راً فف اً كبی وب تنوع نخفض الجغب تتنوع مظاھر السطح في م

ذه الظاھرات الجیومورفولوجیة التي یرتبط بعضھا باإلرساب م ھ بعض اآلخر بالنحت، وأھ وال

ة كالفرشات  ن الرواسب الرملی الظاھرات  بحر الرمال العظیم وما یحتویھ من أشكال متنوعة م

الرملیة والتموجات الرملیة، باإلضافة إلى ذلك ما یمیز ھذا المنخفض وجود عدد كبیر من التالل 

ن األ دد م ا ع دار یقطعھ دیدة االنح خریة ش ات ص ة بحاف یة المنعزل ي أرض ب ف ي تص ة الت ودی

المنخفض بنمط مركزي التصریف وبصورة متشعبة أحیاناً، كما یزخر المنخفض بعدد كبیر من 

األحواض التي تتباین في مساحاتھا ومناسیبھا توجد في ھذا المنخفض في أكثر أجزائھ انخفاضاً 

ث تغطي ال احات السبخات والبحیرات التي تتناثر بشكل كبیر في قاع المنخفض، حی بخات مس س

ى  ر عل ا تظھ مالیة الشرقیة، كم ة الشرقیة والش شاسعة منھ السیما في اجزائھ الجنوبیة والجنوبی

اثر  سطحھ البحیرات الملحیة بمساحات متباینة لتحتل اخفض اجزاء قاع المنخفض ناھیك عن تن

ان  ھ، ولبی ة لبحیرات در تغذی ر مص ي تعتب ة والت ة الطبیعی ون الجوفی ن العی رات م ذه العش ل ھ ك

نخفض شكل (  ة تفصیلیة للم م 1.3الظاھرات فقد قام الطالب بعمل خریطة جیومورفولوجی ) ت

ة  ى بعض القیاسات الحقلی نخفض وعل االعتماد في إنشائھا على الزیارات المیدانیة المتكررة للم

اس  ي مقی ة الصادرة عن الجیش األمریك ل 1:250:000والخرائط الطبوغرافی ي تحلی ا یل وفیم

ظاھرات المنخفض الجیومورفولوجیة.ألھم
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ـ بحر الرمال العظیم:1.3

ذا  یعد بحر الرمال العظیم من أھم الظاھرات التي یتمیز بھا منخفض الجغبوب، وال یذكر ھ

المنخفض دون أن یذكر معھ بحر الرمال العظیم، وتنتشر فوق ھذه المساحة العدید من التكوینات 

تقسیمھا إلى النطاقات التالیة:الرملیة التي یمكن 

ارة -أ تكوینات الرمال التي تنحصر بین الحافة الجنوبیة للمنخفض وخط كنتور صفر، وھي عب

ن  ین عدد م ى الغرب وتفصل ب عن نطاقات من الكثبان الرملیة تمتد امتداداً عاماً من الشرق إل

األحواض الصغیرة التي توجد في المنخفض.

ى تكوینات الرمال الت-ب ي تطغ نخفض، وھي الت ة للم ة الجنوبی ن الحاف وب م ى الجن ي توجد إل

د  ة تمت الل رملی ارة عن ت یم، وھي عب ال العظ علیھا في مواضع عدیدة، وتعتبر بدایة بحر الرم

امتداداً طولیاً، وتسیر بصفة عامة من الشمال إلى الجنوب.

بارة عن كثبان رملیة ھاللیة ج ـ تكوینات الرمال التي توجد في داخل الصفر الكنتوري، وھي ع

من نوع البرخان المتنقل.   

اع  ن اتس راً م اً كبی ر أن جانب تویة غی خریة مس بة ص وق ھض یم ف ال العظ ر الرم َون بح د تك وق

ن أضخم  د م ذي یع یم ال الھضبة الھائل غطتُھ الرمال التي تنقلھا الریاح فتكَون بحر الرمال العظ

الم ي الع ال ف اة بالرم ال المساحات المغط ا یعرف (ببحر رم یم أو م ال العظ ر بحر الرم ، ویعتب

كالنشیو) من أھم المظاھر الجیومورفولوجیة الموجودة والتي تسود الجھة الجنوبیة من منخفض 

الجغبوب

ي  وب، والت ى الجن ن الشمال إل ة م ة المتجھ ة الطولی ان الرملی ات الكثب ن تجمع ویتألف سطحھ م

ة تظھر على شكل مقعر شدید االنحدار ن مالیة أو الجنوبی اح الش حو الشرق ناجم عن سیطرة الری

ة  ات متفاوت ة ارتفاع ة الطولی المتجمعة مع الریاح العكسیة من جھة الغرب، ولھذه الكثبان الرملی

ى 30حیث تتجاوز  د تصل إل ع وق ن الحدود 150متراً في بعض المواق القرب م راً خاصة ب مت

.)1(أكثر شذوذاً في انتظامھاالجنوبیة لبحر الرمال العظیم والتي تبدو 

،(رسالة ماجستیر غیر ‟حركة الرمال وآثارھا البیئیة على األنشطة االقتصادیة في منطقة السریر"مھدي، محمد مھدي،)1(
.50،ص2004منشورة)،كلیة اآلداب، قسم الجغرافیا، جامعة قاریونس، 
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ـ التالل المنعزلة (القور):2.3

التالل المنعزلة ھي عبارة عن الكتل الصخریة الصلبة نسبیاً في تكوینات جیولوجیة ما والتي 

ة  الل منعزل استطاعت مقاومة التآكل بفعل عوامل التجویة والتعریة، ومن ثم برزت على شكل ت

تالل ھي األخرى ف ذه ال ي بعد إزالة التكوینات الصخریة اللینة التي كانت تقع حولھا، ولیست ھ

ى  ة الدراسة حت ي منطق ل ھي تتشكل ف ا ب ة مع ة والتعری منأى عن التآكل المستمر بفعل التجوی

تج عن  الیوم بفعل التجویة الطبیعیة بوجھ خاص، ومن ثم تتأثر صخورھا بھذا الفعل األخیر وین

اقط  ات التس ذلك زیادة اتساع فتحات الشقوق الصخریة وتفتیت الكتل الصخریة، وتعرضھا لعملی

اتوللز دام الحاف ابیة تحت أق ون ،)1(حف من أعالي المنحدرات وتكوین المخروطات اإلرس وتك

ھذه التالل قبابیة أو مدببة ذات سفوح تتكون بفعل إزالة الجزء األكبر من السطح الصخري بفعل 

وائي ت الھ ب )2(النح ن جوان ة م نة متفرع لھا ألس حراویة وأص ات الص ي المنخفض د ف ،وتمت

حراوي نخفض الص ةالم ل التعری ة لعوام عیفة  نتیج ا الض ي أجزائھ ت ف ا )3(قطع ق منھ م یب ، ول

بارزاً سوى الكتل الصخریة الصلبة مكونة ما یعرف بالتالل المنفردة والتي تبدو بارزة في وسط 

این ،)4(محیط من األرض المنخفضة وھي شدیدة التضرس وذات انحدارات شدیدة ویمكن أن تتب

و ن ق ا م ا وأبعادھ ي أحجامھ ھا ف این تضاریس د تتب رة، وق ة كبی ل جبلی ى كت م إل غیرة الحج ر ص

راً  النسبیة من أمتار عدیدة إلى عدة مئات من االمتار أما من حیث الشكل فإنھ یختلف اختالفاً كبی

د  ا توج فبعضھا قبابي وبعضھا معلق الجانب والبعض اآلخر تكون قممھ مسطحة أو مموجة كم

لى جوانبھا، ویلعب نوع الصخر دوراً ھاماً في تحدید أشكالھا ھناك قور غیر متماثلة االنحدار ع

ا األرض  ون منھ ي تتك س الصخور الت ن نف أو حتى في وجودھا أو بقائھا، ویتكون كثیر منھا م

ي  خور األراض ن ص البة م ر ص خور أكث ن ص ون م ور تتك اك ق ة إال أن ھن تویة المحیط المس

ي منط و المحیطة بھا، وقد تكونت القور المنتشرة ف ا ھ ینیة كم ن الصخور المیوس ة الدراسة م ق

ا مضى وھي  الحال في الھضبة شمال المنخفض مما یشیر إلى انھا كانت جزءاً من الھضبة فیم

ي  ردة ف ور منف ذه الق ر ھ ینیة، وتظھ ة المیوس ا الجیری ن المرمریك دود م زام مح ي ح ز ف تتمرك

د ) وقد تحتشد أحیاناً وھي متواضعة االرتفا1.3معظمھا، صورة ( ا وق تواء أعالیھ ز باس ع وتتمی

ورة ( ان، ص م األحی ي معظ دار ف دیدة االنح فوحھا فش ا س اً أم تدیرة أحیان ا مس دو قممھ ) 2.3تب

حسن، سبد أبو العینین، الظاھرات تركیبیة النشأة في جبل حفیت جنوب مدینة العین، في دولة األمارات العربیة المتحدة وتشكیلھا )1(
.33)، ص1992، (151،العدد،المجلة الجغرافیة الكویتیةبفعل األودیة الخانقیة، 

.210الدراجي، سعد عجیل، مرجع سبق ذكره،ص)2(
حسن، محمد أبراھیم، أنماط التربة ومصادر المیاه والتلوث البیئي في الفكر الجغرافي الحدیث، مركز اإلسكندریة للكتاب، )3(

. 36، ص1999اإلسكندریة، 
.204سبق ذكره ، صجودة، حسنین جودة، دراسات في الجغرافیا الطبیعیة للصحاري العربیة، مرجع)4(
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ا  و علیھ ا، وینم ي سمك قطاعھ ة ضعیفة التماسك ف وتغطي بعض منھا تربة طفلیة جیریة مفكك

أحیاناً بعض الحشائش واألعشاب الصحراویة.

الجنوب الشرقي من المنخفض) قارة الطوبات في1.3صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

د  ة ال یزی ات متباین ى ارتفاع ي عل ة وھ ة الدراس ي منطق رة ف اھر المنتش ن المظ ور م د الق وتع

متراً، وتوجد منفردة أو على شكل مجموعات متقاربة أو سلسلة متصلة وأن ما 50معظمھا عن 

ر یمیزھا عن المیسات ون واسعة  وتظھ ي تك أن قممھا ذات مساحة صغیرة مقارنة بقاعدتھا الت

ي بعض )1(متر15بعض  تلك القور في شمال المنخفض على ارتفاع ال یزید عن  ، كما توجد ف

ي  ة ف كال المتبقی ن األش ور م د الق ة وتع ات متفاوت ى ارتفاع نخفض عل ن الم رى م ات األخ الجھ

ا المناطق التي تعرضت إلى عملیات ا یط بھ لتعریة حیث تمثل تكوینات أكثر صالبة من التي تح

أثیر  ھ ت فتقاوم عملیات التعریة ومن ھذه القور ما ھو كبیر الحجم مترامي األطراف والتي  تواج

ن  ارھا 3عملیات التعریة والتجویة المختلفة وتمتد مسطحاتھا أحیاناً إلى أكثر م اً وانتش م تقریب ك

ن یبدو واضحاً للوھلة األولى  الكثیر م ة ف عند دراسة المنخفض في مواقع متعددة وبأشكال متباین

متر61التي یبلغ ارتفاعھا )القارة الحمراء(ھذه القور تظھر بارزًة فوق األراضي السبخیة مثل 

.33ـ32خلف حسین الدلیمي، مرجع سبق ذكره، ص)1(
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) نماذج من القور المنعزلة في الجنوب الشرقي من واحة الجغبوب2.3صورة (

)2014لجغبوب المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض ا

ین  وبعض القور المنعزلة األخرى التي تنتشر في سبخة الملفا أو القور المنتشرة فوق سبخات ع

ي  رة ف رى المنتش ور األخ ن الق ا م ات وغیرھ ارة الطوب الحین وق ارة الص یھ كق د والعراش بوزی

حیة الجنوبیة أرجاء المنخفض، إضافة إلى القور الواقعة بمحاذاة الواحة والمنطقة السكنیة من النا

ة40والمشرفة علیھا بارتفاع یبلغ حوالي  راء الغربی ارة الحم ي متراً في سلسلة متصلة، والق الت

توى سطح األرض 28تتوسط المنطقة السكنیة من جھة الشمال وارتفاعھا حوالي  متراً فوق مس

ون تحم3.3المحیطة بھا، صورة (  اد تك ة تك ة الدراس ي منطق القور ف س )، وبصفة عامة ف ل نف

د  ور وعن ذه الق ین ھ ا ب ة مجاریھ ة القدیم اه األودی ث شق می الظروف التي تكونت بفعلھا من حی

ة  ة والتعری ل التجوی ا بفع حلول الجفاف الحالي طیلة العصور القدیمة الماضیة وتراجعت حافاتھ

ة  ن الصخور الجیری ة م ى متكون ي األعل ة ف الریحیة فظھرت كما تبدو اآلن ذات انحدارات قائم

ة  فل لیتغطى المنحدر بالرواسب الفتاتی ى أس ا إل ا اتجھن ذا االنحدار كلم البیضاء الصلبة ویقل ھ

الصخریة والرملیة وتكسوھا من األعلى طبقة جیریة صلبة حافظت على بقائھا طول ھذه الفترة، 

فل  ات الصخریة المكشوفة أس ى الطبق ة عل ة والتجوی ل التعری أثیر الشدید لعوام بینما أقتصر الت

ة  ل التعری فلیة بفع خریة الس ات الص ة الطبق واء بإزال ور س ب الق ع جوان ابقة فتتراج ة الس الطبق

دم  ا لع لبة وانھیارھ ة الص ة العلوی ة الجیری اقط الطبق ك بتس ار وذل اقط واالنھی ة أو بالتس والتجوی

زال م ت ة ث واد بالتجوی وجود ما یحملھا من صخور تم نحتھا وإزالتھا من األسفل فتسحق ھذه الم
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زمن  رور ال ع م بواسطة الریاح وھكذا حتى تتالشى مسطحات القور بالتراجع الخلفي لحافاتھا م

وتناوب تأثیر عوامل التجویة والتعریة.

) القارة الحمرا الغربیة3.3صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

ب أن التالل المنعزلة (القور) والمنتشرة في قاع المنخفض ارة القیق زال  وق مثل قارة كوشة الغ

ز  اً تتمی تطیلة الشكل تقریب وقارة الماجوري وقارة الصالحین معظمھا عبارة عن كتل جیریة مس

باستواء قمتھا وھذه القور تتماثل في تكویناتھا مع تكوینات الحافة الشمالیة الجیریة.

ـ مراحل نشأة وتطور التالل المنعزلة:1.2.3

األولیة:ـ المرحلة 1

نشطت التعریة المائیة خالل ھذه المرحلة  خاصة في العصور الرطبة، ونتج عنھا تقطع السطح 

بفعل المجاري المائیة التي تخیرت مواضع االنكسارات والفواصل الناتجة عن العوامل التكتونیة 

ة ا طبق ة ورائھ صخریة حیث ازدادت فعالیة التجویة الكیمیائیة في ھذه الشقوق والفواصل مخلف

ن  ة م ة السطحیة المكون ذه الطبق ة ھ متحللة سمیكة، وتقوم عملیات التعریة في وقت الحق بإزال

.)1(الحجر الجیري

، (رسالة ماجستیر غیر ‟األشكال األرضیة الناتجة عن فعل الریاح بمنخفض الواحات البحریة”محمود أبراھیم دسوقي بغدادي، )1(
.83، ص2005، كلیة اآلداب، قسم الجغرافیا، جامعة المنوفیة، منشورة)
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ـ مرحلة الشباب:2

ة  ن التجوی ل م ط دور ك ث ینش اف حی روف الجف یادة ظ ور بس ي الظھ ة ف ذه المرحل دأ ھ وتب

وم ب ة تق وم المیكانیكیة والتعریة الریحیة فالتجویة المیكانیكی م تق یر الصخر الصلد ث ت وتكس تفتی

اح  وم الری ة، وتق ات التجوی ي وجھ عملی د ف ة لینكشف صخر جدی ات التجوی الریاح بإزالة مخلف

باستخدام مخلفات التجویة من رمال وحصى فتعمل في نحت وتخدید وبري الصخور لتبدأ التالل 

دخل الت ق ت ا أن یعی تطاع الصخر فیھ ق الصخور في الظھور في األماكن التي اس ي عم ة ف جوی

).2.3شكل (،وتتسم قمم التالل في ھذه المرحلة بالشكل المسطح

) مراحل تكون وتطور التالل المنعزلة2.3شكل (

.83، مرجع سبق ذكره، صمحمود أبراھیم دسوقي بغداديالمصدر: 

ـ مرحلة النضج:3

قوق واألسفي ھذه المرحلة اح خالل الش ل الری ل یزداد نشاط النحت بفع ث تتخل ة حی طح الطبقی

ابي ویأخذ التل الجزیري في مرحلة النضجھذه الشقوق وتقوم بتوسیعھاالریاح ادة الشكل القب ع

یض واضح  ى تخف ذو القمة المستدیرة، ویحدث ذلك نتیجة الحركة الدورانیة للریاح مما یؤدي إل

.)1(لمقدمة التل المواجھ لحركة الریاح

.84ـ 83أبراھیم دسوقي بغدادي، مرجع سبق ذكره، صمحمود)1(
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ـ مرحلة الشیخوخة:4

ل وخالل  ویض بفع دم والتق ات الھ ل بسبب نشاط عملی یابي للت دل الشكل االنس ة یتع ھذه المرحل

ا نخفض تقریب اع الم شكل ، )1(الریاح ویبدأ التل في التالشي تدریجیاً ویصبح في مستوى سطح ق

)3.3.(

) انفصال بعض التالل عن الحافة وظھورھا بشكل بارز فوق قاع المنخفض3.3شكل (

.84، مرجع سبق ذكره، صبراھیم دسوقي بغداديمحمود أالمصدر: 

ات  اج لعملی ون نت ل أن تك ن المحتم ور) فم تالل (الق ذه ال أة ھ ق بنش ا یتعل ول فیم ة الق وخالص

ت  ي أزال ة الت ل التعری ذلك نشاط عوام ابقة وك الطغیان البحري على الیابس خالل العصور الس

ي الكثیر من الرواسب وخاصة التعریة المائیة في البلیستو ة ف ر التعری سین والھولوسین ویبدو أث

ا  ة الحرارة  علیھ ؤثر درج ا ت فل كم ن أس تالل م ذه ال ویض بعض ھ ى تق السیول التي تعمل عل

قوق، أو أن  ة الش ا خاص عف بھ اطق الض ي من اش ف دد واالنكم ادة التم ى زی ل عل ي تعم والت

ت  د عمل نخفض ق ى حواف الم ذه المسیالت والمجاري المائیة التي تنحدر من عل ع ھ ى تقطی عل

یة  ي أرض اً ف ى اآلن متعمق ھا حت رى بعض ة ی خریة طولی نة ص ى ألس ا إل واف وتجزئتھ الح

ة  ة والریحی ة المائی ل التعری ل عوام د ألن تقطع بفع ا بع المنخفض وقد تعرضت ھذه األلسنة فیم

.)2(وبذلك تم انفصالھا عن الحافة وتكوین ھذه التالل أو الكتل الصخریة المنفردة

.84محمود أبراھیم دسوقي بغدادي، مرجع سبق ذكره، ص)1(
عبد الحمید، أحمد كلیو، وآخرون، دراسات مختارة في جیومورفولوجیة األراضي الكویتیة، مركز البحوث والدراسات الكویتیة، )2(

.123الكویت، ص
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بخات:ـ الس3.3

ة  ى إذاب ل عل ي تعم ة الت اه الجوفی اع مناسیب المی عبارة عن تكوینات ملحیة ناتجة عن ارتف

رات أو  اه البحی اف می ة لجف طح أو نتیج ى الس ا إل اطن األرض ورفعھ ي ب ودة ف الح الموج األم

.)1(انحسارھا عن بعض المناطق فتجف تاركة وراءھا األمالح بشكل یشبھ األرض المحروثة

ي  راً وھ ا ونظ ع بھ رف تتجم اه الص إن می ذلك ف ر ل طح البح ن س تواھا ع نخفض مس اطق ی من

الرتفاع درجة الحرارة في المناطق الصحراویة فأن تبخر المیاه یحدث بصورة كبیرة من سطح 

ھ تبخر  التربة ولذلك فأن حركة الماء الشعریة إلى أعلى تزداد فیرتفع الماء إلى السطح فیحدث ل

مالح على سطح التربة.تاركاً وراءه األ

د صنفھا ( بخات ق ى أن ظاھرة الس یر إل ي أن نش ا تحت ) Neal.1969وینبغ تھ للبالی ي دراس ف

ة  ( ا الملحی ا الصلصالیة ()playaSalineمسمى البالی ین ظاھرة البالی ا وب رق بینھ clayلیف

playa (الم فتسمى ال ن الع ة م اكن متفرق ي أم مسطحات وتأخذ ظاھرة السبخات عدة مسمیات ف

وقد تتشابھ األشكال التي یطلق علیھا ) Salt marsh) والمستنقعات الملحیة (Salt flatالملحیة (

ن  ر م تلك التسمیات من ناحیة الشكل ولكنھا والشك تختلف فیما بینھا من حیث النشأة ویرى كثی

طلح ( احثین أن مص ملSabkhaالب م وأش احلیة ، )2() أع بخات الس ین الس ق ب ب التفری ویج

ات و ب عملی ى جان ري إل یب بح ات ترس ن عملی ت ع ى نتج ث أن األول ة حی بخات الداخلی الس

ات  دھا عملی وازن عن ترسیب ھوائي أما الثانیة والتي تنتشر في المناطق الداخلیة تمثل مناطق تت

ة وائي والتذری یب الھ بخات ،)3(الترس ب الس الل رواس رب خ ي تتس ة الت اه الجوفی اھم المی وتس

یة  ع بواسطة الخاص ا یق ون وم ة الل وین القشرة السطحیة الداكن ي تك ار ف اه األمط عریة ومی الش

ا  ة تنتشر بھ ة رقیق ون قشرة ملحی ى السطح وتك أسفلھا من رواسب المتبخرات والتي تصعد عل

ادة  ة وزی ن جھ بة الملوحة م اع نس ى ارتف ا إل یر وجودھ بخات یش أشكال نمطیة تمیز أسطح الس

).4.3(، شكل)4(معدالت التبخر من جھة أخرى

.60ع سبق ذكره، صخلف حسین الدلیمي، مرج)1(
المجلة الجغرافیة عبدالحمید، أحمد كلیو، سبخات الساحل الشمالي في دولة الكویت توزیعھاـ نشأتھاـ خصائصھا، )2(

.4)، ص2006، (318،العدد،الكویتیة
. 52،صمرجع سبق ذكره عمر أمحمد علي عنیبة،)3(
.34عبد الحمید، احمد كلیو، مرجع سبق ذكره ،ص)4(
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تطور السبخات ونشاتھا)4.3شكل (

.34المصدر: عبدهللا بن أبراھیم المھیدب، التربة السبخیة في المملكة العربیة السعودیة،ص
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وھناك ارتباط وثیق بین وجود البحیرات ووجود معظم السبخات حیث تكون البحیرة في أخفض 

رةالمناطق تلتف حولھا مناطق الرشح ثم یلیھا ال ن منسوب البحی . )1(سبخات في منسوب أعلى م

بات  بخات الترس ي الس ر ف ا تكث ب كم ي الغال طحة ف ي مس بخة أراض ة بالس ي المحیط واألراض

بة  اع نس ات بسبب ارتف ن النبات ال م الملحیة خاصة القلویة منھا ویخلو سطح السبخة بطبیعة الح

ام ات الملوحة بالرواسب وشدة اندماج حبیباتھا ودقتھا وضعف مس ى جذور النبات ھا فیصعب عل

ة صالحة )2(اختراقھا ة وترب ر مصائد للرطوب ذه تعتب ة فھ ال حول عقب ، إال حیثما تراكمت الرم

ا  ا م اتي نوع و النب ر النم نة ویكث لنمو نباتي ھزیل قد یكون نخلة قزمیة أو بعض األعشاب الخش

ة الروابي الرملی رن وجوده أیضا ب بخات ویقت ن ،)3(في ھوامش الس ى أجزاء م ر عل ث تظھ حی

ك  السبخات العدید من حقول النباك التي تختلف فیما بینھا من حیث ارتفاعھا وكثافتھا ویرجع ذل

ي  ات الت و النبات ى نم ا یشجع عل اطني  م اء الب توى الم إلى انخفاض سطح األرض واقتراب مس

ا ون األسمر الغ ون تتراكم حولھا رمال النباك، وتمیل تربة السبخات إلى الل یض وتتك مق أو األب

ون  د تك یوم وق أمالح السبخات من كلورید الماغنسیوم والبوتاسیوم والصودیوم وكبریتات الكالس

اف  ى الجف ا إل ة العلی الطبقة العلیا  أكثر صالبة من الطبقة السفلى التي تلیھا وذلك لتعرض الطبق

ون بسبب تبخر ما فیھا من میاه نتیجة لحركة الریاح والحرارة أو النخ اه وتك اض منسوب المی ف

قشریة الشكل في الغالب ویوجد فراغ بین القشرة الخارجیة والطبقة التي تحتھا وقد تكون القشرة 

وع ینتشر  ذا الن دم، وھ الخارجیة صلبة ویمكن المشي فوقھا أو تكون ضعیفة وتنخسف تحت الق

ة  رات خاص رب البحی ھ ق ة من رقیة والغربی ة الش ي الجھ نخفض وف ي وسط الم رات ف ول بحی ح

ر األرض  أفریدغة والعامرة وبحیرة سیدي ھالل ویوجد نوع آخر یختلف عن السابق حیث تظھ

مستویة تغطیھا طبقة ملحیة تمیل إلى االصفرار أو البیاض ویظھر ھذا النوع في الجھة الشمالیة 

ي شمال شرق  من المنخفض وعلى مساحة واسعة وتكون طبقاتھا ھشة حیث ینتشر ھذا النوع ف

د ا ة صلبة وتع ة ملحی ي شكل طبق بخات ف ر الس ث تظھ ا حی رة الملف لمنخفض خاصة حول بحی

السبخات في منطقة الدراسة من السبخات  الداخلیة القاریة التي ال تتصل بالبحر.

،(رسالة ماجستیر غیر منشورة)،كلیة اآلداب، قسم ʺاآلثار البیئیة لمشاریع التنمیة الزراعیة في منطقة الكفرةʺعبدهللا بوعجیلة محمد،)1(
.31،ص2009الجغرافیا، جامعة قاریونس،

. 76،ص1991محسوب، صبري سلیم، جیومورفولوجیة السواحل، مرجع سبق ذكره،)2(
.284في الجغرافیا الطبیعیة للصحاري العربیة، مرجع سبق ذكره،صجوده، حسنین جوده، دراسات)3(
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ة  ن ثالث ون م بخات تتك أن الس بخات، ب ولقد أوضحت العدید من الدراسات التي أقیمت حول الس

مكونات رئیسیة وھي:

المیاه المالحة عالیة التركیز.-1

یوم 2 ـ المكونات الصلبة القابلة للذوبان مثل كلوریدات وكبریتات الصودیوم والبوتاسیوم والكالس

والماغنسیوم.

ـ المكونات الصلبة غیر القابلة للذوبان في الماء مثل كربونات الكالسیوم والماغنسیوم (شحیحة 3

الذوبان) والسلیكا.

بخة نظراً ألن لذلك فإن سیادة أ ون الس حد جزیئات المكونات الصلبة على اآلخر یعكس أصل تك

ى  ل إل دات تمی ات والكلوری ة للكبریت ة الملحی ا المجموع ري بینم معادن السلیكا ھي من أصل نھ

بیاً  اً )1(األصل البحیري خاصة إذا كانت بسمك كبیر نس وجي دوراً مھم ب الجیول ا أن للتركی ، كم

ة المنخفضة في تكوین السبخات بال منخفض حیث یالحظ أن السبخات تنتشر في المناطق الجوفی

ة  ھ منطق ز ب ذي تتمی اف ال اخ الج روف المن ت ظ ا لعب ة، كم ة القدیم اري النھری اطق المج ومن

ادة  اء الصیف وزی اع درجات الحرارة أثن ن خالل ارتف ك م أتھا وذل الدراسة دوراً كبیراً في نش

بخات، معدالت التبخر مما أدى بدوره إلى  جفاف بعض البحیرات أو أجزاء منھا وتحولھا إلى س

والي  نخفض  ح یة الم ى أرض اثر عل احتھا 7وتتن ة مس غ جمل بخات  تبل م 323.93س ن ²ك م

ابقاً ²كم1018.202اجمالي مساحة المنخفض البالغة  ا س ار إلیھ ى األحواض المش ، وتتوزع عل

ین  ا ب یبھا م توى س13–5وتنحصر مناس راً تحت مس ي مت بخات ف م الس ن أھ طح البحر، وم

المنخفض :

.219عاشور، محمود محمد ، مرجع سبق ذكره،،ص)1(
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ـ سبخات النطاق الجنوبي:3.1.3

رض  ي ع ین دائرت نخفض ب ن الم وبي م زء الجن ي الج بخات ف ن الس اق م ذا النط ع ھ ویق

ذا 24.36.00و24.28.12) شماالً، وخطي طول (29.34.12و29.39.00( ) شرقاً، ویشمل ھ

بخة العامرة وتنتشر ھذه السبخات متجاورة لبعضھا النطاق عدة سبخات منھا سبخة أفریدغة وس

داكن  ي ال ون البن ب الل ي تكتس ا فھ ا وظواھرھ ي تكویناتھ ابھة ف ون متش اد تك ي تك بعض وھ ال

ذا النطاق  الحتوائھا على نسبة كبیرة من الطین الممزوج باإلرسابات الملحیة حیث یالحظ في ھ

اه تنخسف وجود نوعین من التربة السبخیة، التربة البنیة ال داكنة اللون وھي غدقة مختلطة بالمی

ي  بخات ف فیھا القدم، والتربة الصفراء الھشة التي تمتزج باألمالح، وفي ما یلي عرض ألھم الس

ھذا النطاق:

أ ـ سبخة أفریدغة:

ي  ي الشمال ورأسھ ف ھ ف ون قاعدت ذي تك ث ال وھي ممتدة باتجاه شمال جنوب وتأخذ شكل المثل

ن الغرب ²كم24.9خة مساحة تبلغ الجنوب، وتشغل السب امرة وم بخة الع ،ویحدھا من الشرق س

وب تحدھا  ة الجن ن جھ ة وم ان الطولی ن الكثب د م ة والعدی ا المسطحات الرملی والشمال تحیط بھ

نخفض،  ة للم ة الجنوبی ا الحاف ل بقای ي تمث ة الت تالل المنعزل ض ال ة وبع خریة متقطع ات ص حاف

ت وتتغطى مناطق متعددة من السبخة ب ي كان رة الت ار البحی ة عن انحس ة ناجم ة لزج ة طینی طبق

متراً تحت 12تشغل مساحات واسعة من أراضي السبخة في الماضي، ویبلغ أدنى منسوب فیھا 

ي  ون البن بخیة ذات الل ة الس مستوى سطح البحر وتتباین التربة السبخیة حول البحیرة فنجد الترب

ي الداكن والتي تتمیز بتماسك حبیباتھا وتغد بخیة الصفراء وھ ة الس قھا نتیجة تبللھا بالماء والترب

).4.3تربة ھشة نسبیاً تنمو فیھا بعض انواع من النباتات العشبیة، صورة (
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) تباین التربة السبخیة حول بحیرة أفریدغة4.3صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

ب ـ سبخة العامرة:

افة تقع سبخة  ا مس د عنھ 3.5العامرة شرق سبخة أفریدغة حیث تحدھا األخیرة من الغرب وتبع

ى  ل إل احة تص غل مس وب، وتش ى الجن مال إل ن الش ولي م كل ط بخة بش د الس م، وتمت ك

ثالن حوضاً ²كم7.65 ان تم ة فاالثنت بخة أفریدغ ،وھي متشابھة في خصائصھا وظواھرھا مع س

ى واحداً، كما أنھما نشأتا حول بحیرات  ل أدن نخفض، ویتمث ن الم وبي م صغیرة في النطاق الجن

والي 13منسوب في سبخة العامرة   غ ح ا یبل متراً، تحت مستوى سطح البحر، وعمق المیاه فیھ

سم.58

ـ سبخات النطاق الجنوبي الشرقي:2.1.3

رض ( ي ع ین دائرت اق ب ذا النط ع ھ ول 29.34.12و 29.40.18یق ي ط ماالً وخط ) ش

بخة 24.53.24و 24.39.54( د وس ین بوزی بخة ع یھ وس بخة العراش ي س ل ف رقاً، ویتمث ) ش

ن  ذا النطاق م ز ھ ار، ویتمی اف واالنحس أحسي الدوني واألخیرة كانت بحیرة  ثم تعرضت للجف

ا السبخات بظھور ترسبات ملحیة بیضاء ن األمالح مم ورات م على شكل فصوص ملحیة أو بل

ى  ا إل ون تربتھ ل ل بخات یمی ذه الس ن نطاق ھ ة م یعطیھا اللون األبیض كما أن األجزاء الجنوبی
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ا،  ذي یجاورھ یم ال ال العظ ن بحر الرم ا م ة علیھ األصفر الفاتح نتیجة لزحف الرواسب الرملی

وأھم سبخات ھذا النطاق:

أ ـ سبخة العراشیھ:

ى تقع یھ شرقاً حت رة العراش وامش بحی ن  ھ في أقصى الجنوب الشرقي من المنخفض، وتمتد م

قارة الطوبات وسبخة أحسي الدوني غرباً، ویحدھا شماالً جبل العراشیھ وجنوبا مسطحات رملیة 

كل  یھ الش بخة العراش ذ س یم وتأخ ال العظ ر الرم مالیة لبح وامش الش ل الھ خمة تمث ان ض وكثب

ر المن دائري غی والي ال غ ح احة تبل دوني مس ي ال بخة أحس ع س یھ م بخة العراش غل س تظم وتش

ى ²كم68.87 بة تصل إل ى 27،بنس غ أدن نخفض، ویبل ي الم بخات ف احة الس الي مس ن اجم % م

ة 9منسوب فیھا   متراً تحت مستوى سطح البحر، وتظھر في ھذه السبخة أشكال سطحیة متنوع

ن شواطئ منھا ما یشبھ القباب الطینیة المختلطة برو القرب م اه ب ة بالمی ن األمالح ومبلل اسب م

).5.3البحیرة، صورة (

) سبخة العراشیھ في الجنوب الشرقي من المنخفض، الحظ تصلب القشرة السطحیة وظھور بقع 5.3صورة ( 

ملحیة على السطح

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 
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من وجود النباتات الطبیعیة مقارنة بأراضي السبخة المجاورة ویكاد یخلو ھذا الجزء من السبخة 

ا وضعف  ة ودقتھ ات الترب دماج حبیب دة ان اع الملوحة وش بة ارتف ى نس د یرجع السبب إل ا وق لھ

لبة  خریة متص ة ص ل ملحی ن كت ارة ع و عب ر فھ وجي اآلخ ر الجیومورفول ا المظھ امھا، أم مس

ن  ا م راوح ارتفاعھ والي 30یت ى ح م، إل ور1س ة 6.3ة (م، ص بات الملحی ذه الترس ر ھ ) وتظھ

وجي  ر الجیومورفول دأ المظھ ة الشرقیة ،ویب ة الجنوبی ن الناحی رة م المتصلبة حول حواف البحی

ر  ر السطح بشكل أكث ث یظھ دوني حی َي ال رة أحس للسبخة بالتغیر كلما اتجھنا غرباً صوب بحی

یض وتظھر صالبة كما تظھر التجمعات النباتیة ویتباین لون التربة ما بی ن األسمر الغامق واألب

ا  بخة مم ع أرض الس الح ترص ن األم بات م ن ترس ارة ع ي عب ون، وھ اء الل ة بیض اع ملحی بق

اورة  ة المج بخة بالرواسب الرملی یعطیھا اللون األبیض مقارنة بما حولھا واختالط رواسب الس

لھا من بحر الرمال العظیم.

ر في الجزء الجنوبي من سبخة العراشیھ) ترسبات األمالح المختلطة بالصخو6.3صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 
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ب ـ سبخة عین بوزید:

تمتد ھذه السبخة بشكل طولي من الشمال باتجاه الجنوب الغربي ویحدھا من الشرق حطیة مقات 

طى، أ بخة الوس ماالً الس دھا ش ا تح امرة، فیم بخة الع رب س ن الغ ھ وم ا أزوی اً فتغمرھ ا جنوب م

غ  تظم، وتبل ر من وس غی د شكل ق الرواسب الرملیة لبحر الرمال العظیم، وتأخذ سبخة عین بوزی

متر تحت مستوى سطح البحر، 9،أما أدنى منسوب فیھا فیصل إلى حوالي ²كم41.03مساحتھا 

اب  كل القب ذ ش ي تأخ ون والت ة الل ة داكن ة البنی ة الطینی بخة الترب ذه الس ي ھ ر ف لبة وتظھ المتص

ي أرض  عة تغط احات شاس اب لمس ذه القب د ھ ة، وتمت األرض المحروث ون ب ا یك بھ م وبشكل أش

ن  ة م السبخة، كما تظھر القباب الملحیة بالقرب من ھوامش البحیرات حیث تغطى األرض بطبق

األمالح البیضاء نتیجة لعملیات البخر، ویظھر منسوب المیاه الجوفیة بشكل قریب جدا من سطح 

ة 20حیث یصل إلى األرض ى السطح منبثق ة عل سم، وفي بعض المواضع تظھر المیاه الجوفی

ة  ي شكل أسطح طینی ة ف ر الترب ة صغیرة وتظھ رك مائی من بعض العیون الصغیرة في شكل ب

).7.3رطبة ملساء، صورة (

) سبخة عین بوزید7.3صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 
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سبخات النطاق الشمالي:   ـ3.1.3

ي عرض ( ین دائرت بخات ب ن الس اق م ذا النط ع ھ ي 29.40.48و 29.47.42یق ماالً وخط ) ش

ول ( ذا 24.50.06و 24.33.54ط د ھ راء، ویمت بخة الحم ا والس بخة الملف مل س رقاً، ویش ) ش

نخفض بطول یصل  ى النطاق بشكل طولي من الغرب إلى الشرق بمحاذاة الحافة الشمالیة للم إل

ى 20حوالي  ل إل ة تمی ة ملحی كم، ویتمیز ھذا النطاق من السبخات باستواء السطح وظھور طبق

ة  االصفرار أو البیاض وترتفع فیھ نسبة التكوینات الجیریة المشتقة من الصخور الجیریة المكون

ذا ال ز ھ نطاق للحافات الصخریة الواقعة أعلى ھذا النطاق مما جعلھا تكتسب اللون الفاتح، ویتمی

بانبثاق العیون والبرك المائیة التي تظھر متناثرة على أرضیة السبخة مما ساعد على نمو العدید 

ن  بخة م اه الس ق می راوح عم ث یت 50ـ 30من النباتات وظھور أحراش من النخیل الجاف، حی

سم، ومن أھم السبخات في ھذا النطاق:

أ ـ سبخة الملفا: 

ث ²كم89.13بلغ تشغل سبخة الملفا مساحة كبیرة ت وھي أكبر السبخات في منطقة الدراسة، حی

ن الشمال والشرق 27تمثل ما نسبتھ  نخفض، ویحدھا م % من أجمالي مساحة السبخات في الم

د، ویصل  حواف صخریة، أما من الغرب فتحدھا سبخة القارة الحمراء وجنوبا سبخة عین بوزی

5ـ1ھذه السبخة من متر دون مستوى سطح البحر، ویتراوح عرض5أدنى منسوب فیھا إلى 

ن  ع م ي ترتف كیلومتر، ویكون سطحھا مستویاً في الغالب، كما تتواجد بعض التالل الصغیرة الت

اه 10–5 ا أن منسوب المی ة كم ادة بالرواسب الرملی ي تتغطى ع متراً فوق سطح السبخة والت

ة متر، وتتمیز تربتھا في بعض المواقع بأنھ1.15سم و30الجوفیة في الغالب بین  ا رملیة ناعم

ورة  ل، ص جار النخی دیس وأش ل وال جار األث ا أش ى قاعھ ر عل ا تنتش الیھ، كم ة صلص أو رملی

اء 8.3( توى الم راب مس ة واقت ي األجزاء القریب اض سطح األرض ف ى انخف ك إل )، ویرجع ذل

الباطني من السطح، وتتمیز ھذه السبخة بوجود  برك كبیرة من األمالح تغطي بعض أجزاء من 

بخة بواسطة السبخة ي القشرة السطحیة للس ویعود سبب تواجدھا إلى تحلل األمالح الموجودة ف

میاه األمطار التي تسببت أیضاً في ارتفاع المیاه الجوفیة وبالتالي زیادة معدل التبخر من السطح 

ذه  مالیة والشرقیة لھ ا أن األجزاء الش ى السطح كم ن األمالح عل ات م ور كمی مما نتج عنھ ظھ

وین السبخة ى تك ا أدى إل ائدة مم تتعرض لزحف الرمال التي تدفعھا الریاح الشمالیة الغربیة الس

فرشات رملیة غطت بعض أجزاء من ھذه السبخة. 
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) سبخة الملفا، الحظ انتشار النباتات التي تغطي أرض السبخة وزحف الرمال على الھوامش 8.3صورة (
الشمالیة للسبخة

)2014المیدانیة لمنخفض الجغبوب المصدر: (الدراسة 

ھ الشمالي  ي جزئ نخفض ف كما تنتشر في ھذا النطاق العدید من السبخات التي تغطي ارضیة الم

ا، وھي  بخة الملف داداً لس ر امت ي تعتب ة الوسطى والت بخة المنطق راء وس ومنھا سبخة القارة الحم

ن تتشابھ في خصائصھا وتكویناتھا وظواھرھا الناتجة بفعل األمال ین م د تب ى سطحھا، وق ح عل

ع دون منسوب سطح  ة تق ة الدراس ي منطق بخات ف دراسة الخصائص التضاریسیة أن جمیع الس

ا  تویة كم بھ المس دارات ش وب ذات االنح ة المنس اطق منخفض ا بالمن بط توزیعھ ا ارت ر كم البح

ة االمناخیة المختلفة في نشأة وتكونساھمت العوامل  ي السبخات فقد أدي ارتفاع درج لحرارة إل

ة ور ملحی ون قش رة ،تك ن القش الح م ة األم ة بتذری مالیة الغربی مالیة والش اح الش اھمت الری وس

.السطحیة

وقد لوحظ في أثناء الدراسة المیدانیة تجمع میاه السیول التي جلبتھا األودیة والمسیالت المنحدرة 

راء،  ي من الحافة الشمالیة باتجاه سبختي الملفا وسبخة القارة الحم ة ضحلة ف رك مائی وین ب وتك

ات  و النبات ى نم َجع عل د ش اه ق أكثر أجزاء ھذه السبخات انخفاضاً، ویبدو أن قلة ملوحة ھذه المی

التي تنمو عادة في مناطق المستنقعات في أرضیة ھذه السبخات كما تنمو في ھذه السبخات أیضا 

لعاقول) و (نبات الحجنة) وغیرھا السیما على أطرافھا النباتات التي تتحمل الملوحة مثل (نبات ا
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ة  اح الغربی ا الری ي تحملھ ال الت دة للرم ر مصاید جی ات تعتب ذه النبات من نباتات المستنقعات، وھ

ن  ا م ا وكثافتھ ي أحجامھ والشمالیة الغربیة السائدة، والتي تؤدي إلى تكوین النباك التي تتفاوت ف

ن ا اطني م اء الب اه 9.3لسطح، صورة (سبخة ألخرى تبعا القتراب مستوى الم ل المی ا تعم ) كم

َون قشرة  ة لتك ا نتیج راط رمالھ دم انف ى تماسكھا وع اك إل ذه النب ال ھ ي رم المالحة المتسربة ف

بخات  ملحیة رقیقة على اجسام ھذه النباك، ووجود النباك فوق أسطح السبخات دلیل على أن الس

ین الجدول ( اك، ویب ن نب ا م ا یعلوھ یبھا ) 1.3أقدم في نشأتھا مم بخات ومناس ذه الس احات ھ مس

احتھا 6.3) و (5.3بالمتر، كما یوضح الشكالن ( بخة ومس ل س )، مساحة ھذه السبخات ونسبة ك

من إجمالي المساحة الكلیة للسبخات.

) بدایة تكون النبكات الصغیرة فوق أراضي سبخة الملفا، الحظ تجمع الرمال حول النباتات 9.3صورة (

)2014المیدانیة لمنخفض الجغبوب المصدر: (الدراسة 
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) مساحات السبخات ومناسیبھا بالمتر في منطقة الدراسة1.3جدول (

)²المساحة بـ ( كم السبخةر.ت
أدنى منسوب (بالمتر)
دون مستوى سطح 

البحر
النسبة % للمساحة

%89.13527سبخة الملفا1

%24.91128سبخة أفریدغة2

%7.65132سبخة العامرة3

%86.87927سبخة العراشیھ4

%48.89515السبخة الحمراء5

%41.03913سبخة عین بوزید6

%22.8177السبخة الوسطى7

%2.641سبخة الواحة8

323.93اإلجمالي
ــــــــ

100%

.google earth profالمصدر: من أعداد الطالب باالعتماد على قیاسات برنامج 
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).1.3المصدر: جدول (

).1.3المصدر: جدول (

89.13

24.91

7.56

86.87

48.89

41.03
22.81

2.64

مساحات السبخات في منخفض الجغبوب) 5.3(شكل  

سبخة الملفا

سبخة أفریدغة

سبخة العامرة

سبخة العراشیة

السبخة الحمرا

عین بوزید

السبخة الوسطى

سبخة الواحة

سبخة الملفا
27%

سبخة 
أفریدغة
8%

سبخة العامرة
2%

سبخة العراشیة
27%

السبخة الحمرا
15%

عین بوزید
13%

السبخة الوسطى
7%

سبخة الواحة
1%

نسب مساحات السبخات في منخفض الجغبوب )  6.3(شكل 

سبخة الملفا

سبخة أفریدغة

سبخة العامرة

سبخة العراشیة

السبخة الحمرا

عین بوزید

السبخة الوسطى

سبخة الواحة
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ـ البحیرات:4.3

اط  ا أنم ارج ولھ ق داخل وخ ا دف ون  لھ یة ویك دود أرض ا  ح ة لھ اطق مطوق ي من رات ھ البحی

ة ، )1(مختلفة من دوران المیاه ضمن حدودھا رات ھي المسطحات المائی دقیق للبحی ف ال والتعری

م  التي تحیط بھا األرض أو الیابس من جمیع الجھات وتقع فوق أجزاء المقعرات الصغیرة الحج

.)2(التي تتمثل فوق أسطح األرض تعد بدایة تكوین البحیرات إذا ما تجمعت فیھا المیاه السطحیة

ا أ ب فیھ ي تترس رات الت ذه البحی ون ھ د تتك ن وق اً م اطق انخفاض ر المن ي أكث ابات ف دق اإلرس

، وتنصرف إلیھا المیاه الزائدة أو ما )3(األحواض الصحراویة وفیھا أیضا تترسب األمالح الذائبة

درھا  ر مص ي تعتب ة والت اه طبیعی ن می ا م د بھ ا یوج ى م افة إل ار باإلض اه األمط ن می ى م یتبق

ة األساسي، وبما أن منخفض الجغبوب واقع تحت مستوى ن مجموع ألف م و یت سطح البحر فھ

رات أو  ى شكل أحواض تتوسطھا بحی دو عل ا وتب ث تنحدر األرض نحوھ من المنخفضات بحی

مستنقعات، وقد كانت ھذه البحیرات أكثر اتساعاً فیما مضى، ومازالت شواطئ البحیرات القدیمة 

توى سطح البحر.متراً تحت مس12ـ5باقیة حتى وقتنا الحالي، ویتراوح منسوبھا ما بین 

ـ نشأة البحیرات:  1.4.3

یبدو من اآلثار والمعالم المحیطة بتلك البحیرات أنھا كانت تشغل مساحة واسعة جداً وكان 

منسوبھا أعلى بكثیر عما كانت علیھ اآلن ویعود ذلك إلى قلة المیاه التي تصل إلیھا، وربما تعود 

لتي تتمیز بأمطارھا الغزیرة وھي بقایا لبحیرات نشأة مثل ھذه البحیرات إلى الفترات المبكرة ا

بلیستوسینیة قدیمة، ویبدو أن ھذه البحیرات قد تكونت بعد أن تمت عملیة الحفر األولى 

للمنخفض حیث أحتلت أرضھ بحیرة واسعة األجزاء ترسبت في قاعھا بعض رواسب من 

بیراً من الجزر التي كانت الرمال، ومما ال شك فیھ إن میاه ھذه البحیرة كانت تحیط عدداً ك

بمثابة أرخبیل صغیر فرید من نوعھ وتتمثل ھذه الجزر في التالل التي كانت تنتشر في قاع 

البحیرة بدلیل أن قمم ھذه التالل الموجود منھا بأرض المنخفض في الوقت الحالي الزالت 

على أتصال تغطیھا طبقات من الحجر الجیري األیوسیني، وربما كانت مثل ھذه البحیرات 

بالبحر األولیجوسیني الذي كان یغطي جزءاً كبیراً من شمالي الصحراء الكبرى، وبعد انتھاء 

.208،ص2003بوران، علیا حاتوغ، بودیة، محمد حمدان، علم البیئة، دار الشروق،عمان،)1(
.571،ص1976لثقافة الجامعیة، اإلسكندریة،أبو العینین، حسن سید، كوكب األرض مظاھره التضاریسیة الكبرى، مؤسسة ا)2(
.116والطون، كنیث، مرجع سبق ذكره،ص)3(
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ك  د ذل دأت بع ابس وب ع الی ر وارتف ر البح د أن انحس رة وتالشت بع ین انكمشت البحی األولیجوس

بان عملیة إعادة حفر المنخفض وتشكیلھ حتى وصل إلى صورتھ الحالیة، وازدادت ھذه العملیة إ

.)1(العصر المطیر الذي ساد الصحراء الكبرى في عصر البالیستوسین

ن { ر م رى الكثی ا ی ا كم ة میاھھ ي ملوح وتتمیز میاه ھذه البحیرات بالملوحة الشدیدة، والسبب ف

ن األمالح، ونظراً ألن  رة م بة كبی وي نس نخفض تحت الجیولوجیین ھي أن المیاه الداخلة إلى الم

د تعرضت  اه ق ي ھذه المی و السبب ف ذا ھ أن ھ نین ف تمرت آلالف الس تدیمة اس ة تبخر مس لعملی

تراكم تلك الكمیات الھائلة من االمالح في قاع األحواض التي تشغلھا البحیرات، وألن ھذه المیاه 

د  –تخترق باطن األرض مما یجعلھا ال تتعرض للتبخر إال في أضیق الحدود، واالحتمال الوحی

. }خفض ذاتھ ھي مصدر ملوحة میاه بحیراتھھو أن رواسب المن–إذاً 

ـ الشواطئ البحیریة والتطور الجیومورفولوجي لبحیرات المنخفض:2.4.3

أـ مرحلة تكَون تجویف قاع المنخفض (العصر المیوسیني):

ي  ة تنتم ات متتابع ة طبق ى ھیئ بت عل ة ترس ینیة بحری ن رواسب میوس نخفض م اع الم ألف ق یت

واألعلى، وقد كان قاع المنخفض خالل المیوسین عبارة عن الجون للمیوسین األسفل واألوسط 

افة  بس إض ارل والج ال والم ة والصلص خور الملحی ي الص ت ف ب تمثل ل رواس حل یحم ض

توى  ر مس ا بتغی بط منسوب میاھھ ي ارت ة الت رة القدیم ل البحی للتكوینات المیوسینیة، كما أنھ یمث

ن  یني ع ر المیوس ار البح د انحس ر، وبع طح البح اه س ت می ھ جف لتھ ب ت ص نخفض وانقطع الم

الالجون وبات عبارة عن تجویف تحیط بھ الصخور الجیریة.

ب ـ مرحلة تذبذب مستوى میاه البحیرة القدیمة (العصر الجلیدي ـ البلیستوسین):

رات  اراً واضحة لفت وب ال یحوي آث رغم أن النطاق األوسط من لیبیا الذي یضم منخفض الجغب

وسین القدیم، فقد حدثت فترتین مطیرتین شدیدتین أدتا إلى ھطول كمیات كبیرة مطیرة في البلیست

من میاه األمطار، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المیاه في البحیرة خالل كل فترة مطیرة، غیر أنھ 

ت  ى دخل ذباً حت ا متذب اه بھ توى المی ذا اصبح مس ة، وھك رات الجاف ول الفت اض بحل ود لالنخف یع

.)2(لة جدیدة من تطورھاالبحیرة إلى مرح

.298أبو العز، محمد صفي الدین، مرجع سبق ذكره، ص)1(
.63الصید صالح الجیالني، مرجع سبق ذكره، ص)2(
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ق.م 4000–10000ج ـ مرحلة تشكلَ بحیرات المنخفض (العصر الحجري الحدیث) 

(الھولوسین):

درا  ا (التن ي وسط أوروب ة ف ة جلیدی حدثت فترات مطیرة ھولوسینیة األولى عاصرت آخر ذبذب

ة العصر الحجري الحدیث الحدیثة)، والثانیة عاصرت أواخر العصر الحجري األوسط وبدای

اطق  ار المن ك األمطار انغم تج عن تل د ن ا)، وق ي وسط أوروب د ف (مرحلة الدفء فیما بعد الجلی

ا  ت علیھ م توال المنخفضة بالمیاه، وظھور البحیرات ألول مرة بھذا الشكل خالل ھذه المرحلة، ث

ظروف مناخیة جافة واستمرت البحیرات في سلسلة التطور.

( ق.م ـ حتى الوقت الحاضر).3000د ـ مرحلة تطور البحیرات من 

ي  ة ف اه الجوفی توى المی اف، فشحت األمطار واخذ مس ة ظروف الجف ذه المرحل سادت خالل ھ

ات  ا تراكمت كمی دالت التبخر، كم ذلك مع اً ل االنخفاض، وارتفعت درجات الحرارة وزادت تبع

ن كبیرة من األمالح وزاد تركیزھا في میاه البحیرات ناھیك عن حركة الریاح، وما تسببت بھ م

ا  ت الحاضر عم ي الوق احاتھا ف ى تقلص مس ا أدى إل نقل للرواسب الرملیة وردم البحیرات، مم

ا  رة تتبعھ رات كبی ع بحی كانت علیھ في الماضي، ونتج عن ذلك ازدیاد اعدادھا، فاالن توجد ارب

:وتوجد ثالث خطوط لشواطئ بحیرات منخفض الجغبوب وھي، بحیرات قزمیة انفصلت عنھا

ق.م)13000ھـ ـ شواطئ بحیریة قدیمة (أواخر العصر الحجري القدیم المتأخرـ 

والي  غ ح احة تبل م326.911كانت البحیرات خالل ھذه المرحلة تشكل مس بة ²ك 26.48، وبنس

ي  رة الت ي ذات البحی ة، ھ رة واحدة قدیم كل بحی ى ش دو عل ي تب نخفض، وھ احة الم ن مس % م

الل  ذب خ وبھا للتذب رض منس نة تع ذ س واطئھا من وط لش ر خط د آخ ین، وتع ر البلیستوس عص

ق.م، وفي الوقت الحالي تشغل السبخات مساحة تلك البحیرة.13000

ق.م)4000ـ 13000وـ شواطئ بحیریة حدیثة (

احة  ت مس دیث إذ تقلص ري الح ر الحج ط والعص ري األوس ر الحج ة العص ذه المرحل مت ھ ض

% من مساحة المنخفض 6.44، وباتت تشكل فقط ²كم79.515البحیرات خالل ھذه الفترة إلى 

.)1(ق.م4000أي تقلص ما یقرب من ثالثة أرباع مساحة البحیرة القدیمة حتى عام 

. 64ـ 63الصید صالح الجیالني، مرجع سبق ذكره، ص)1(
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ق.م ـ الوقت الحاضر)3000زـ شواطئ بحیریة حالیة (

والي  ى ح احة تصل إل تقلصت مساحة البحیرات مرة ثانیة عما كانت علیھ، وأصبحت تشغل مس

ا 5000%، وقد تقلصت ھذه المساحة في أقل من 0.96، وبنسبة ²كم11.930 ن اآلن بم سنة م

ى  ل إل ا66.6یص ابقة لھ ة الس احة المرحل ن مس كل (،)1(% م ین الش ور 7.3ویب ) التط

الجیومورفولوجي لبحیرات منخفض الجغبوب.

ھ ووسطھ وھي متبا ة ویوجد في منخفض الجغبوب عدداً من البحیرات التي تتوزع في أطراف ین

ي  ة السطحیة ف اه الجوفی ة المی في أعماقھا ومساحاتھا وھي بحیرات دائمة نشأت من ظھور طبق

ات البخر ، األماكن المنخفضة ھا بسبب عملی كما تتباین  في شواطئھا التي تتراجع نتیجة انكماش

ارب عن ا یق وب م نخفض الجغب اع م ى ق اثر عل ة وتتن ابات الملحی 12لتتكثف طبقات من اإلرس

ى ²م20معظمھا ضئیل المساحة، تتفاوت مساحاتھا بین أقل منبحیرة  م8.5إل ز ²ك ث تترك ، حی

ب  تمل ʺقصیبایةʺمعظم ھذه البحیرات في حوضین رئیسیین ھما حوض الملفا وحوض قیق ،ویش

ب فیشمل 6حوض الملفا على حوالي  ا حوض قیق ا، أم رة الملف رات 4بحیرات أكبرھا بحی بحی

دو %62.7ي تمثل حوالي أكبرھا بحیرة العراشیھ الت رات، ویب ة للبحی من أجمالي المساحة الكلی

اریة  ات انكس اطق ذات اتجاھ ي من ع ف ا یق وائیاً فمعظمھ ا عش وزع توزیع أن ھذه البحیرات ال تت

ن الشمال  دد یتجھ م ار مح ى خط انكس ع عل ي تق ا الت رة الملف ا كبحی عملت على تحدید اتجاھاتھ

د  25تصل حوالي الشرقي إلى الجنوب الغربي لمسافة ین بوزی رات ع كم، وكذلك مجموعة بحی

رات  رز البحی م وأب ن أھ ا، وم المجاورة لھا من الجنوب الغربي تقع على نفس الخط الموازي لھ

التي تنتشر في منخفض الجغبوب ما یلي:

.64ذكره،صالصید صالح الجیالني، مرجع سبق)1(
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ـ بحیرة الملفا: 3.4.3

ة المصریة  ن الحدود اللیبی القرب م تقع بحیرة الملفا في أقصى شمال شرق منخفض الجغبوب ب

ي عرض  ین دائرت ول 29.44.30و 29.45.07ب ي ط ماالً، وخط 24.47.31و24.46.34ش

شرقاً، وتمتد البحیرة من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي، وھي ثالث أكبر بحیرة بالمنخفض 

ین من حیث المساحة، ت ة ب ا، وھي واقع ي وسطھا وجنوبھ وزع ف ضم بداخلھا عدد سبع جزر تت

ن  راوح م ین 9ـ 5منسوب یت ا ب رة م اق البحی این أعم توى سطح البحر، وتتب ار تحت مس أمت

.)1(متراً في وسطھا 3ـ 1.10

والي  د بطول ح ق معب غ 30ویربطھا بواحة الجغبوب طری احة تبل ا مس رة الملف م، وتشغل بحی ك

غ 10، في منخفض قطره حوالي ²كم1أي ما یقارب حوالي ،²م930339 ا فیبل ا محیطھ كم، أم

والي  اً، شكل (4.58ح ري تقریب بھ دائ كلھا ش م، وش بخیة 8.3ك ة س رة ترب ة البحی وع ترب )، ون

(طین + رمل + قشور ملحیة).

ناسیب وتحیط بالبحیرة حافات جبلیة شدیدة االنحدار من الجنوب والشمال، والتي یظھر عندھا م

وتشرف على البحیرة بجروف قائمة  شدیدة  االنحدار من ،)2(المیاه في الفترات الزمنیة الماضیة

والي  ا ح اع لھ ا، ویصل أقصى ارتف ي ارتفاعھ ة ف لة متصلة  متباین مالیة سلس ة الش 110الناحی

احات شاسعة م،)3(متراً  رة مس ن فوق مستوى األرض المحیطة بھا، وتمتد إلى الغرب من البحی

األراضي السبخیة تتناثر في وسطھا العدید من العیون المائیة بمساحات متباینة یصل عددھا إلى 

ن  ر م وامش 8أكث یط بھ ي تح غیرة والت ات الص ن النبات واع م و أن رة، وتنم ذي البحی ون تغ عی

ل  ل والنخی ة) ،وبعض أشجار األث اقول، الحجن دیس، الع البحیرة وحواف العیون المائیة مثل (ال

اه الجا ر می ن األسماك، وتعتب واع م ب وأن ف، ویعیش في البحیرة بعض األحیاء المائیة كالطحال

ود السبب  ا یع ا، وربم ا والمحیطة بھ بحیرة الملفا شدیدة الملوحة مقارنة بمیاه العیون التي حولھ

ا،  ي قاعھ ي تغط ب الت خور والرواس ة الص رة وطبیع اه البحی ي می دید ف ر الش ى التبخ ر إل وتعتب

یاحي بحیرة  ا منتجع س ام علیھ ن أن یق ي  یمك الملفا من أفضل وأنسب البحیرات الصحراویة الت

م  ي الجس ات ف شامل لمشفى حیث أن المیاه ذات نسبة عالیة من األمالح الصالحة لعالج الفطری

).10.4) و (10.3وھذا یساھم في تنشیط السیاحة الصحراویة، الصورتان (

.13الصید، صالح الجیالني، مرجع سبق ذكره، ص)1(
.65سبق ذكره، صرجعخلف، حسین الدلیمي ، م)2(
خرائط الجیش األمریكي، الخریطة الطبوغرافیة لمنخفض الجغبوب، مرجع سبق ذكره.)3(
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) منظر عام لبحیرة الملفا من أعلى حافة الملفا الصدعیة10.3صوره (

)2014المصدر:(الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

) شاطئ بحیرة الملفا11.3صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 
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بحیرة أفریدغة:ـ  4.4.3

رض   ي ع ین دائرت ة ب رة أفریدغ ع بحی ول 29.36.01و29.36.19تق ي ط ماالً، وخط ش

غ ، شرقاً 24.29.54و 24.29.35 وھي واقعة تحدیداً جنوب واحة الجغبوب  ضمن منخفض یبل

ع 18.ویعرف بحطیة أفریدغة، وتبعد البحیرة عن الواحة بحوالي²كم7.8قطره حوالي  م، وتق ك

تالل الرم ث تشرف ال یم حی ال العظ ة بحر الرم د بدای رة عن رة ھذه البحی ى البحی ة مباشرة عل لی

راً تحدھا 440وتتكون بحیرة أفریدغة من جزئین تربطھما قناة مائیة، البحیرة األولى بطول  مت

ائش بصورة  ات والحش ا النبات ى أطرافھ وب والغرب، وتنتشر عل ة الجن الكثبان الرملیة من جھ

الجنوب، وجھة الشرق متراً یحدھا من270كبیرة ،أما الجزء الثاني من البحیرة فطولھ حوالي  

مال بعض   ن الش رة، وم ن البحی زء األول م ا الج رب یتصل بھ ن الغ راء، وم بخیة حم أرض س

) وتخلو بحیرة أفریدغة من 9.3شكل (، )1(امتار3–2الكثبان الرملیة، ویبلغ عمق البحیرة من 

ین  ا ب راوح منسوبھا م راً دون مت16ـ 11الجزر وتمتد باتجاه شمال شرق ـ جنوب غرب، ویت

وب نخفض الجغب ي م وباً ف رات منس شكل ،)2(مستوى سطح البحر، وھي بذلك تعد اخفض البحی

ابقة 9.3( ار المناسیب الس د آث ث توج زمن حی )، ویبدو أن البحیرة تعرضت لالنحسار بمرور ال

ا  ن جھتھ ت م ا تعرض ا أنھ رق، كم رب والش ن الغ ا م ة بھ ات المحیط د الحاف رة عن اه البحی لمی

یش الجنوبیة   وب ویع إلى زحف الكثبان الرملیة من بحر الرمال العظیم الذي یجاورھا من الجن

ا األسماك ة ومنھ اء المائی د عن ،)3(في  البحیرة عدد من األحی ا یزی رة م ذي البحی ون 4ویغ عی

واطئھا  ى ش و عل ي تنم ات  الت ن النبات واع م ض األن رة بع واطئ البحی ى ش ر عل ة، وتنتش مائی

وما یمیز بحیرة أفریدغة بغض النظر عن صغر ،)4(لبلبال  والدیس والطرفةكنباتات الحجنة وا

حجمھا  إنھا تعد أجمل بحیرة في منخفض الجغبوب  فھي تجتمع فیھا الرمال والمیاه واألعشاب 

ورتان  ار، الص ف األبص اً یخط راً خالب ة منظ راء مكون بخیة الحم ائش واألرض  الس والحش

).13.3) و(12.3(

.5،ص2012)،4العدد(نبض الجغبوب، صحیفة شھریة تصدر عن المجلس المحلي الجغبوب، )1(
.14الصید صالح الجیالني، مرجع سبق ذكره، ص)2(
.66خلف حسین الدلیمي ،مرجع سبق ذكره،ص.)3(
.5نبض الجغبوب، مرجع سبق ذكره.ص)4(
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) بحیرة أفریدغة12.3(صوره

)2014المصدر:(الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

) أنتشار الكثبان الرملیة حول بحیرة أفریدغة13.3صوره (

)2014المصدر:(الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 
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بحیرة العراشیھ:       - 5.4.3

ي تقع في أقصى الجنوب الشرقي من منخفض الجغبوب على  ین دائرت الحدود اللیبیة المصریة ب

وھي ،شرقاً 24.53.33و24.50.01شماالً، وخطي طول 29.35.51و29.37.18عرض  

ة  د النقطة الحدودی ي 164مالمسة للشریط الحدودي بین لیبیا ومصر عن داً ف ة تحدی ، وھي واقع

ر العرا الي بح ا األھ ق علیھ داً یطل رة ج رة كبی ي بحی یبایة) وھ ب (قص وض قیق راً ح یھ نظ ش

كل ( عة، ش احتھا الشاس والي 10.3لمس وب بح ة الجغب ن واح د ع رة 35) وتبع ر بحی م، وتعتب ك

).14.3العراشیھ من أكبر البحیرات الصحراویة في لیبیا مساحة، صورة (

متر 4متر ـ 1وتتباین أعماق المیاه في البحیرة من أقل من ، ²م7301830حیث تبلغ مساحتھا 

اه ،)1(كم عند أوسع نقطة2.38ض البحیرة وببلغ عر، في وسطھا وھي ممتدة بشكل طولي باتج

والي  ل ح افة تص رق لمس رب ش م، 5.80غ والي ك احتھا ح ارب مس م7.5أي تق غ ،²ك ویبل

والي ا ح م20.87محیطھ الغ ك ات الب رة الطوب رب بحی ة الغ ن جھ یھ م رة العراش ل ببحی ، وتتص

ات ، والبحیرتان معاً تشكالن بحیرة العراشیھ، ²م721.2مساحتھا حوالي رة الطوب وتعتبر بحی

ھا  اوز عرض غیرة ال یتج ة ص ق أذرع مائی ن طری یھ ع رة العراش اً ببحی لة فعلی راً 30متص مت

والي  نخفض قطره ح ي م ة ف وتفصلھا عنھا ألسنة صخریة تمتد باتجاه شمال جنوب، وھي واقع

بخیة،11.58 ب س رة برواس اط البحی م، وتح ورة (ك ن 15.3ص رة م ات كبی وي كمی ) تحت

اه  ة المحیطة داخل می ات الجبلی األصداف البحریة كما تمتد بعض األلسنة الصخریة من المرتفع

ي وسطھا ویصل عددھا ، البحیرة كما تنتشر بھا بعض الجزر المكونة من اإلرسابات الملحیة ف

ات وأشجاجزیرة18إلى  رة منھا جزیرتان كبیرتان یوجد بھما نبات ن البحی القرب م ر وتنتشر ب

ار، وتشكل  اف واالنحس ا للجف عدد من العیون المائیة صغیرة المساحة والتي تعرض بعضاً منھ

ن  ة م ات الجبلی ا الحاف یط بھ ث تح بحیرة العراشیھ معلماً جمیالً رائعاً وجذاباً وسط الصحراء حی

ی ل مناس رات الشمال والشرق على شكل مصاطب مدرجة یبدو أنھا كانت تمث ي الفت رة ف ب البحی

ي  ة الت ة الجنوبی الزمنیة الماضیة أما جنوباً فتحیط بھا بعض القور المنعزلة وبقایا صخور الحاف

اھقة، وتنتشر  ة بارتفاعات ش ة المتموج ان الرملی ا الكثب ة تغطیھ ة والتعری تأثرت بعوامل التجوی

د م ا العدی رة تتخللھ ل الجاف السبخات الملحیة في مساحات شاسعة غرب البحی ن أحراش النخی

وشجیرات العاقول واألثل وبعض النباتات العشبیة كالدیس والحجنة التي تنمو وتتكاثر حول 

الصید صالح الجیالني، مرجع سبق ذكره، صفحات متفرقة. .)1(
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منابع العیون وحول ضفاف البحیرة خاصة الضفاف الشمالیة ویعیش في البحیرة بعض األحیاء 

المائیة كالطحالب وأنواع من األسماك.

المشرفة على بحیرة العراشیھ من الغرب) قارة الطوبات 14.3صوره (

)2014المصدر:(الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

) أنتشار الرواسب السبخیة الملحیة على جوانب بحیرة العراشیھ15.3صورة (

)2014المصدر:(الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 
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6.4.3ـ بحیرات عین بوزید:

یة  د الرئیس ین بوزی رة ع ع بحی رض تق ي ع ین دائرت وب ب نخفض الجغب وب م ى جن ي أقص ف

ول 29.35.50و29.36.49 ي ط ماالً، وخط رقاً 24.43.02و24.42.28ش ن )1(ش د ع ، وتبع

ذي 23الواحة بحوالي  ا ال وب غرب حوض الملف كم، وتقع ھذه البحیرات تحدیداً في أقصى جن

ر نخفض قط ي م ي ف وب الغرب اه الجن رقي باتج مال الش ى الش ن أقص د م والي   یمت ه ح

بحیرات متجاورة إثنتان منھما كبیرة المساحة، حیث 5كم،وتتكون بحیرات عین بوزید من 9.11

متراً عند أوسع نقطة، ومحیطھا 797كم، وبعرض 1.83یبلغ طول بحیرة عین بوزید الشمالیة 

وب، شكل (4.66حوالي  نخفض الجغب ي م رة ف ر بحی اني أكب د تعرضت 11.3كم، وھي ث ) وق

رة ن البحی اتج ع ر الن اه والتبخ وب المی توى منس وط مس بب ھب اف بس مالیة للجف ا الش ن جھتھ م

احتھا  ارب ، ²م924978.2ارتفاع درجات الحرارة، وتبلغ مس ا یق م1أي م احة ،²ك وھي مس

احتھا  ة مس ة البالغ د الجنوبی ، ²م259072.7البحیرة المغمورة بالمیاه، وتلیھا بحیرة عین بوزی

والي  ینمت500وبقطر ح رة ع ن بحی مالیة ع د الش ین بوزی رة ع د بحی ة ر وتبع د الجنوبی بوزی

ى  ل إل افة تص ین2مس احاتھا ب راوح مس ان تت افة بحیرت ذه المس ط ھ م، وتتوس 250462.5ك

ة ²م71288.7و ان الرملی ن الكثب ا م مالیة بقربھ رة الش ن البحی ة ع رة الجنوبی ز البحی وتتمی

ي وب والت ة الجن ن جھ ن المتموجة التي تحدھا م ر م ا اكث اوز ارتفاعاتھ راً، صورة 25یتج مت

رة،16.3( اه البحی ) باإلضافة إلى وجود غطاء كثیف من نباتات المستنقعات التي تنمو وسط می

ات 17.3صورة ( دیس ونب ات ال بخات كنب ) حیث استطاعت ھذه النباتات أن تتكیف مع بیئة الس

ذا الحجنة وغیرھا وینمو على أطراف ھذه البحیرات بعض الح ز ھ ي تمی شائش ومن السمات الت

د عددھا عن  ي یزی ة 7المنخفض انتشار عیون الماء الت بھ دائری ة وش ون ذات أشكال دائری عی

ي  راء، والت بخیة الحم بأعماق سحیقة وكأن تلك العیون متصلة ببعضھا البعض أسفل القشرة الس

ن النا رات م د البحی ى سطحھا وتح ة فجوات عل ي ھیئ ون ف ات تظھر فیھا العی ة حاف ة الغربی حی

اء  ع  زھ ا 29جبلیة مرتفعة والعدید من القور المنعزلة  مثل قارة الصالحین التي ترتف راً، أم مت

ا األمالح  بخیة  تغطیھ ن األراضي الس من الشرق والشمال تحیط بالبحیرات مساحات شاسعة م

اه الجوفی داً التي تتمیز بالصالبة الكبیرة في حالة الجفاف، ویظھر منسوب المی ب ج ة بشكل قری

ل من سطح األرض  كما تظھر العدید من المسطحات الملحیة الناجمة عن تبخر المیاه الشدید بفع

ة الصغیرة الحرارة على ھیئة بقع بیضاء تغطیھا األمالح رك المائی بكثرة، وتظھر العدید من الب

منتشرة حول محیط البحیرات ووسط األراضي السبخیة. 

.12الصید صالح الجیالني، مرجع سبق ذكره، ص)1(
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لكثبان الرملیة جنوب بحیرة عین بوزید الجنوبیة) ظھور ا16.3صورة (

)2014المصدر:(الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب

) نمو النباتات الملحیة وسط میاه إحدى بحیرات عین بوزید 17.3صورة ( 

)2014المصدر:(الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 
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رة  احة كبحی غیرة المس رى ص رات األخ ن البحی د م وب العدی نخفض الجغب اع م ي ق ر ف وتنتش

ارة عن 18.3العامرة، وبحیرة عین أزر یقون، صورة ( رة عب دوني، واألخی ) وبحیرة أحسي ال

توى  منسوب  اض مس اف وانخف بخة بسبب الجف ى س ة إل اف متحول ى الجف ا إل بحیرة في طریقھ

بحیرات السالفة الذكر من أھم المظاھر الجیومورفولوجیة التي یتمیز بھا وتعد ال{المیاه الجوفیة،  

منخفض الجغبوب رغم أن أمكانیة الوصول إلى بحیرات أفریدغة وعین بوزید والعراشیھ لیست 

تخدام  ك بشق الطرق، أو باس ى ذل ب عل ن التغل میسورة بسبب وجود الكثبان الرملیة إال أنھ یمك

رات ألن سیارات الدفع الرباعي من  ذه البحی واحة الجغبوب إلى البحیرات المذكورة، وتصلح ھ

وفر  ا ت یھ كم ا والعراش ي الملف یاحیة خاصة بحیرت ات س تكون مكاناً مناسباً إلنشاء قرى ومنتجع

وارب  باقات الق ة كس ة متنوع ات بحری ن ریاض میة م ات الموس ة المھرجان باً إلقام اً مناس مكان

ارجبأنواعھا وریاضة السباحة والغطس، داخل والخ ن ال یاح م ذاب الس ي اجت }والتي لھا األثر ف

أس  كما یوجد بمنخفض الجغبوب عدداً من البحیرات صغیرة الحجم تستریح فیھا سنویاً عدد  الب

ل  نخفض تتمث ة الم ي بیئ بھ من الطیور المھاجرة التي تتغذى على الرخویات فھناك تنوع كبیر ف

ا بخات والكثب ال والس ة والجب ي األودی نخفض ف ن م ل م ات تجع ذه المتناقض ل ھ ة ك ن الرملی

ا، ویوضح الجدول ( افي بھ ام الك و وجد االھتم كلین 2.3الجغبوب منطقة تنمیة مكانیة ل )، والش

) مساحات وأبعاد البحیرات قید الدراسة13.3) و(12.3(

یة) عین أزر یقون غرب بحیرة الملفا، وإحدى أھم مصادر تغذیتھا بالمیاه الجوف18.3صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 
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) مساحات وأبعاد البحیرات والعیون في منخفض الجغبوب2.3جدول (

متوسط العرض (م)أقصى عرض (م)الطول (م))²المساحة (مالبحیرة

7301830580523842022العراشیھ
1110593016211061872العراشیھ/ ت
2198269760384322العراشیھ/ ت
3188088624546436العراشیھ/ ت
924978.31837797614عین بوزید

1259072.74708554474عین بوزید/ ت
2250462.57797524391عین بوزید/ ت
371288.77335297245عین بوزید/ ت
457480.36460270197عین بوزید/ ت

554101.97343238173تعین بوزید/ 
623121.9142013294عین بوزید/ ت
721664.54336181122عین بوزید/ ت

93033917421018736الملفا
1113570475358296الملفا/ ت
65706.89639225161أفریدغة

170118.79415316241أفریدغة/ ت
23137.111245136أفریدغة/ ت
31039.13514632أفریدغة/ ت
4769.11452619أفریدغة/ ت
5714.66493021أفریدغة/ ت
6659.04502118أفریدغة/ ت
7640.76672014أفریدغة/ ت
8325.25282014أفریدغة/ ت
9325.15301611أفریدغة/ ت
10241.64231412أفریدغة/ ت
11164.53161312أفریدغة/ ت
ــــــــــــــــــ11644075المجموع

447849685367292المتوسط

.29،صالصید صالح الجیالني، جیومورفولوجیة بحیرات منخفض الجغبوب، مرجع سبق ذكرهالمصدر: 

 یرمز لبعض البحیرات برمز (ت) وھي بحیرات تابعة للبحیرات الرئیسیة، فیتبع بحیرة العراشیة بحیرات (سیدي ھالل، عین
قصیبایة، احسي الدوني) ویتبع بحیرة الملفا (بحیرة عین ازریقون)، وتتبع بحیرة أفریدغة مجموعة من العیون الصغیرة، وتتبع عین 

وزید الجنوبیة والعامرة.بوزید مجموعة بحیرات منھا عین ب
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)2.3المصدر: جدول (

)2.3المصدر: جدول (

7301830

930339

924978.3

259072.7
65706.8

1105930

مساحات البحیرات الرئیسیة في منخفض الجغبوب) 12.3(شكل  

العراشیة

الملفا

بوزید الشمالیة

بوزید الجنوبیة

أفریدغة

سیدي ھالل

العراشیة
69%

الملفا
9%

بوزید الشمالیة
9%

بوزید الجنوبیة
2%

أفریدغة
1%

سیدي ھالل 
10%

نسب مساحات البحیرات الرئیسیة في منخفض )  13.3(شكل 
الجغبوب

العراشیة

الملفا

بوزید الشمالیة

بوزید الجنوبیة

أفریدغة

سیدي ھالل 
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ـ الخصائص العامة للبحیرات: 7.4.3

البحیرات عبارة عن مجموعة من األحواض الصغیرة المنخفضة المنسوب بالنسبة لما یحیط ـ

بھا من ظاھرات طبیعیة تضاریسیة، وتنحدر إلیھا كافة المستویات وینصرف إلیھا ما یتبقى من 

میاه األمطار ھذا باإلضافة إلى ما یوجد بھا من میاه طبیعیة والتي تعتبر مصدرھا األساسي.

متراً دون مستوى سطح البحر  16ـ 4المنسوب العام لبحیرات المنخفض ما بین یتراوحـ 

متراً دون مستوى سطح البحر تلیھا16ویتمثل أدنى منسوب في بحیرة أفریدغة حیث یصل إلى 

، وبحیرة عین بوزید الشمالیة ما 11ـ 4في ذلك بحیرة العراشیة حیث یتراوح  منسوبھا ما بین 

.)1(دون مستوى سطح البحرمتراً 11ـ 6بین 

تنتشر في بعض البحیرات عدد من الجزر المكونة من اإلرسابات الملحیة، كبحیرات العراشیھ ـ

جزر للملفا، وجزیرة واحدة في بحیرة 7جزیرة للعراشیھ، و18والملفا وسیدي ھالل، باجمالي 

سیدي ھالل. 

تتركز معظم البحیرات كبیرة المساحة في الجزء الشرقي من المنخفض عنھ في جزئھ الغربي ـ

وفي جزئھ الجنوبي الشرقي عنھ في جزئھ الشمالي الشرقي.

تتبع كل بحیرة من البحیرات الرئیسیة مجموعة بحیرات تابعة، ویبدو أن ھذه البحیرات قد ـ 

االنحسار والجفاف، مما أدى إلى تقلصھا انفصلت عن البحیرات الرئیسیة نتیجة عملیات

) النسب المئویة ألحجام حبیبات رواسب شواطئ البحیرات.3.3وانفصالھا، ویبین الجدول (

الصید صالح الجیالني، مرجع سبق ذكره، صفحات متفرقة.)1(
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) النسب المئویة ألحجام حبیبات رواسب شواطئ البحیرات3.3جدول (

عمق العینة البحیرات
(سم)

حجم حبیبات الرمل
المجموع

ناعم 
جداً 

خشن جداً خشنمتوسطناعم

العراشیھ

19.7618.0720.8611.3429.79100سطحیة

358.869.8522.0922.1137.09100

7019.222.3117.5111.3829.78100

عین بوزید

0.831.2410.7339.3347.69100سطحیة

357.8511.7640.7232.86.87100

7010.3113.3937.7330.358.22100

الملفا

6.319.3421.7621.3541.24100سطحیة

357.827.1820.4925.7339.32100

706.245.818.9119.3449.71100

أفریدغة

0.6456.2442.930.170.02100سطحیة

3531.6948.4518.450.840.57100

7049.4441.678.420.260.21100

. 68المصدر: الصید صالح الجیالني، جیومورفولوجیة بحیرات منخفض الجغبوب، مرجع سبق ذكره، ص
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) یتضح ما یلي:3.3من خالل تحلیل جدول (

سم، 35ـ 0سم، وقسم القطاع إلى ثالثة نطاقات، سطحي من 70بلغ عمق قطاع التربة ـ

سم، وتدرجت أحجام حبیبات رواسب شواطئ 70سم، ونطاق سفلي 35ونطاق أوسط 

البحیرات ما بین الناعم جداً إلى الخشن جداً.

عراشیة بأعلى نسبة استأثرت أحجام رواسب الرمل الخشن جداً في األفق األوسط  في بحیرة الـ

%، كما استحوذ الرمل الخشن 22.11%، یلیھ الرمل الخشن بنسبة بلغت 37.09حیث بلغت 

%.29.78% و29.79جداً بأعلى نسبة في األفقین السطحي والسفلي حیث بلغت نسبتھ 

تباینت أحجام الرواسب الشاطئیة في بحیرة عین بوزید فرواسب الرمال ذات الحجم المتوسط ـ

%  في األفق األوسط، أما في األفق السطحي 40.72ت على أعلى نسبة حیث بلغت استحوذ

% في األفق السفلي.37.73%، و47.69فحبیبات الرمل الخشن بلغت نسبتھا 

تباینت أحجام حبیبات الرمل في بحیرة الملفا، فحبیبات الرمل الخشن جداً بلغت نسبة ـ

% في األفق السفلي للقطاع، أما في األفقین 19.34% تلیھا حبیبات الرمل الخشن بنسبة 49.71

% للرمل الخشن جداً 39.32% و41.24األوسط والسطحي للقطاع، فبلغت أعلى نسبة 

% للحبیبات الخشنة في األفق 25.73% للحبیبات المتوسطة في األفق السطحي و21.76و

األوسط.

% في 48.45أفریدغة و% في األفق السطحي في بحیرة56.24ـ بلغت نسبة الرواسب الناعمة 

% للناعم جداً في األفق السفلي للقطاع.49.44األفق األوسط و 

ـ  الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة لمیاه البحیرات:8.4.3

تتمحور أھم الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة لمیاه البحیرات حول التعرف على خصائص المیاه 

شفافیتھا وأعماقھا، أما الخصائص الكیمیائیة، فأن أھمیتھا الفیزیائیة من حیث لون المیاه ودرجة 

تكمن في التعرف على بعض المواصفات المتعلقة بتقدیر كل من التوصیل الكھربي، واألمالح 

الذائبة، وتفید ھذه التحلیالت في تحدید خصائص میاه البحیرات قبل استخدامھا في السباحة، أو 

ى لھا عالقة باألنسان أو الحیوان أو النبات، ویبین الجدول تربیة األسماك أو أي استخدامات أخر

) الخصائص الفیزیائیة لمیاه البحیرات.4.3(
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) الخصائص الفیزیائیة للبحیرات4.3جدول (

شفافیة المیاهعمق المیاه بالمترلون المیاهالبحیرة
(سم)

إلىمنوسط البحیرةعند الشاطئ

0.84580ـ 0.5غامقأزرق العراشیھ

0.102.51060أخضر مائل لالحمرارعین بوزید

1.103530أزرق محمرالملفا

0.702.8570أخضر فاتحأفریدغة

.70الصید صالح الجیالني، جیومورفولوجیة بحیرات منخفض الجغبوب، مرجع سبق ذكره، صالمصدر: 

) تبین اآلتي:4.3(ومن تحلیل الجدول 

ـ تتباین أعماق المیاه في البحیرات، وھي في مجملھا بحیرات ضحلة نسبیاً غیر عمیقة، ویختلف 

عمق میاھھا عند الشاطئ وفي الوسط، وسجلت بحیرة العراشیة أكبر عمق للمیاه في منطقة 

ند الشاطئمتر ع1.10متر في وسطھا و 3متر، تلیھا بحیرة الملفا بعمق 4الوسط حیث بلغت 

سم، في میاه بحیرة العراشیھ، التي یتسم لونھا 8ـ 5ـ بلغت أعلى شفافیة لمیاه البحیرات من 

سم، حیث اتسمت 30ـ 5باألزرق الغامق، وتقل شفافیتھا في بحیرة الملفا حیث تراوحت من 

إلى عدة میاھھا باللون األزرق المحمر، ویعود السبب في اختالف لون میاه البحیرات وشفافیتھا 

أسباب منھا عمق المیاه، ونسبة الشوائب بھا،  ونوع الكائنات المجھریة الدقیقة، وبعض النباتات 

) الخصائص الكیمیائیة لمیاه البحیرات.5.3العشبیة والطحالب، ویبین الجدول (
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) الخصائص الكیمیائیة لمیاه البحیرات5.3جدول (

الخصائص الكیمیائیة
البحیرات

أفریدغةالملفاعین بوزیدالعراشیھ

67600445007470035800میكروموز/سم525اإلیصال الكھربائي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتبقي كربونات الصودیوم

51392340366457824603األمالح الكلیة الذائبة، جزء/ ملیون

72.1121.5458.6414.38الصودیوممعدل امتصاص 

7.387.927.897.65رقم األس الھیدروجیني

125008750172007500العسر الكلي، جزء/ ملیون

.72الصید صالح الجیالني، جیومورفولوجیة بحیرات منخفض الجغبوب، مرجع سبق ذكره، صالمصدر: 

الكیمیائیة لمیاه البحیرات اتضح ما یلي:) الذي بین الخصائص5.3ومن الجدول (

میكرو موز/ 74700سجلت بحیرة الملفا أعلى قیمة في درجة التوصیل الكھربائي حیث بلغت ـ 

جزء 64578سم، كما سجلت أعلى قیمة في كمیة األمالح الذائبة الكلیة في البحیرات وبلغت 

، كما 72.11ل االمتصاص بلغت في الملیون، وأعلى قیمة سجلت في بحیرة العراشیھ في معد

تبین أن میاه بحیرة الملفا أكثر عسراً، بینما میاه بحیرة أفریدغة أقل عسراً، كما یمكن القول أن 

بحیرات منخفض الجغبوب تمیل إلى القلویة وقریبة من التعادل، خاصة میاه بحیرة العراشیھ 

.7.38التي سجلت أدنى قیمة 
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یة المرتبطة بالبحیرات والسبخات:ـ الظاھرات الجیومورفولوج5.3

التشققات الطینیة:-1.5.3

واء  طة الھ ف بواس ة للتجفی طح الطینی رض األس د تع أ عن ة تنش قوق طینی ن ش ارة ع ي عب وھ

قوق التجفیف قوق الشمس أو ش ا أیضاً ش ة ،)1(والشمس، ویطلق علیھ ققات نتیج ذه التش أ ھ وتنش

اء تعرض الطبقة الطینیة للجفاف بعد انحسار المیا ا الم ة لھ ة المكون ادن الطینی د المع ا فتفق ه عنھ

ققات الطین  من بنیتھا البلوریة مما یسبب انكماشھا وبالتالي تكَون تشققات في الطبقة تعرف بتش

وتنتشر ھذه التشققات في عدة مناطق من المنخفض حیث تظھر على أسطح رواسب البالیا التي 

ى أسطح الرواسب رسبت في الفترات الرطبة المطیرة خالل عصر  ر عل ا تظھ البلیستوسین كم

ة، صورة ( ذه 19.3الطینیة التي صرفتھا بعض األودی اھدة ھ م مش ة ت ة المیدانی اء الدراس ) وأثن

الظاھرة عند األطراف الشمالیة لسبخة الملفا حیث تتخذ ھذه التشققات أشكاالً خماسیة أو سداسیة 

ذه  اد ھ د أن أبع ل، ووج ا النح ون بخالی ا یك بھ م أطوال أش د ب دا، وتمت ة ج ة قلیل ققات الطینی التش

ن 1سم، وبسمك أقل من 4مختلفة وبأعماق محدودة جداً ال تزید عن  ة م ذه الطبق سم، وتتمیز ھ

التشققات باللون الرمادي أو البني الداكن.

) ظاھرة التشققات الطینیة بالقرب من ھوامش سبخة الملفا19.3صورة (

)2014المیدانیة لمنخفض الجغبوب المصدر: (الدراسة 

. 109عبد الحمید، أحمد كلیو، وآخرون، دراسات مختارة في جیومورفولوجیة األراضي الكویتیة، مرجع سبق ذكره، ص)1(
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وفي مرحلة متأخرة قد تمتلئ الفراغات المختلفة الشكل الفاصلة بین الطین بواسطة الرمال ومن 

ثم تعمل األخیرة كمادة الحمة تحتفظ بالشكل الظاھري لسطح الطین لفترة طویلة من الزمن وإذا 

قد تنفصل أجزاء الطین بعضھا امتألت الفراغات غیر المنتظمة الشكل برواسب جیریة الحمة

عن البعض اآلخر وتصبح على شكل حواجز بارزة، وإذا تعرضت ھذه التشققات الطینیة 

لفرشات جدیدة من الرواسب تعمل على تغطیتھا فقد تحتفظ ھذه التشققات بأشكالھا لفترة طویلة 

عان ما تتالشى أو جیولوجیاً، أما إذا تعرضت ھذه التشققات ألمطار غزیرة أو لریاح شدیدة فسر

.)1(یزول مظھرھا وتتعرض من جدید لعوامل التعریة

ـ التشققات الملحیة (المضلعات الملحیة):2.5.3

تعد التشققات الملحیة من أبرز الظاھرات المورفولوجیة في السبخات خاصة إذا ما اقترن وجود 

بخات ھذه السبخات ببحیرات أو برك مائیة أو بتعاقب فصلي بین الرطوبة والج فاف، وتنتشر بس

منطقة الدراسة نوعان من التشققات، النوع األول التشققات بالسبخات شبھ الجافة، والنوع الثاني 

التشققات بالسبخات الرطبة.

ر  العھا غی الع واض یة األض یة أو سداس ة أو خماس كاالً رباعی ا أش ققات إم ذه التش ذ ھ وتتخ

ن ا م ا اقتربن ققات كلم ذه التش ر ھ ة متساویة وتظھ ي الترب بة األمالح ف ع نس ث ترتف رة حی البحی

قق  اف فیتش وعندما یتعرض سطح األرض للحرارة المرتفعة تتبخر المیاه فیتعرض السطح للجف

ة ور ملحی لعات وقش ة مض ى ھیئ د ،)2(عل اھرة عن ذه الظ ت ھ ة لوحظ ة المیدانی اء الدراس وأثن

ي تشھد جفاف ي األجزاء الت یھ ف ا والعراش ار شواطئ بحیرتي الملف دم وانحس ة لتق راً نتیج اً وتبخ

ون  ة تصبغھا بل ة ناعم ة وطمیی المیاه عنھا حیث تختلط البلورات الملحیة للمضلعات بمواد رملی

ا 5ـ 3) وال یزید سمك ھذه المضلعات عن 20.3فاتح إلى داكن، صورة ( ا فإنھ ا أطوالھ م، أم س

رات  سم، وھو النوع السائد في السبخات شبھ الجافة، 20ال تتجاوز  ن شواطئ البحی وبالقرب م

تكون متماسكة جداً نتیجة لتشبع األرض بالمیاه لدرجة كبیرة وھذا النوع ھو السائد في السبخات 

الرطبة عند شواطئ البحیرات.

.365ذكره،صأبو العینین، حسن سید، كوكب األرض مظاھره التضاریسیة الكبرى، مرجع سبق )1(
.114أحمد، سامي النجار، مرجع سبق ذكره ،ص)2(
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) المضلعات الملحیة على أطراف السبخات شبھ الجافة جنوب بحیرة العراشیھ20.3صورة (

)2014ض الجغبوب المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخف

ـ القباب الملحیة:3.5.3

ي  كلیة الت بعض الخصائص الش تعد القباب الملحیة نوعاً من التشققات الملحیة وإن كانت تتمیز ب

ن األمالح  ات م جعلت منھا شكالً ممیزاً وھي كالتشققات تبدأ عن طریق الجفاف ثم تترسب كمی

تأثیر المیاه المرتفعة بالخاصیة الشعریة من على ھذه الشقوق ثم تأتي بعد ذلك مرحلة یزداد فیھا 

ى السطح إن )1(أسفل إلى أعلى فترسب ما بھا من أمالح عل اف ف تمرار التبخر والجف د اس ، وعن

ب القشرة  ى تقب ؤدي إل ا ی اف مم فل القشرة السطحیة تتعرض للجف ة الموجودة أس المواد الطفلی

ة )21.3صورة (،)2(السطحیة، ولھذا تظھر في صورة تقببات ة المیدانی اء الدراس وحظ أثن وقد ل

دیدة  في الجزء الغربي من بحیرة العراشیھ أن سطح السبخة مغطى بالقشور والتقببات الملحیة ش

سم، وغالباً ما تظھر على 11–5الصالبة والتي تظھر بشكل بارز حیث یبلغ ارتفاعھا ما بین 

أعالیھا ترسبات ملحیة نتیجة تعرضھا للحرارة الشدیدة وازدیاد نسبة البخر.

.371عاشور، محمود محمد، مرجع سبق ذكره، ص)1(
.115أحمد، سامي النجار، مرجع سبق ذكره ،ص)2(
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) القباب الملحیة المتصلبة في سبخة العراشیھ21.3صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

ـ الجروف البحیریة:4.5.3

ة ال  روف منخفض ن ج ارة ع ي عب ورة (وھ ر، ص ف مت ر والنص ا المت دى ارتفاعھ ) 22.3یتع

اطئ  واف الش د ح ف عن ي، وتتكش ین والطم ع الط ة م ة المختلط ب الملحی ن الرواس ألف م وتت

البحیري على ھیئة جروف صلبة، كما تظھر بوضوح في الجزء الغربي من بحیرة الملفا، وعند 

ن ا ي بعض أجزاء من شواطئ بحیرة العراشیھ، وفي بعض المواضع م ة تختف لشواطئ البحیری

ى  دریجیاً إل ھ ت اض ارتفاع ھذه الجروف ویظھر سطح منحدر باتجاه الشاطئ البحیري، مع انخف

. )1(أن یالمس میاه البحیرة مباشرة دون بروز

.46الصید، صالح الجیالني، جیومورفولوجیة بحیرات منخفض الجغبوب، مرجع سبق ذكره، ص)1(
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) جروف من الرواسب الطینیة والملحیة ببحیرة العراشیھ  22.3صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

الكدوات:–5.5.3

تعتبر الكدوات أحد األشكال المورفولوجیة لرواسب البالیا التي تصنف ضمن الرواسب البحیریة 

وات  والكدوات عبارة عن حافات طولیة صغیرة وبارزة وتتكون من رواسب رملیة طینیة أو رب

د فسرھا  ة وق ا ) (Beadnell,1909رملیة طینیة صغیرة تتواجد في مجموعات منعزل ى أنھ عل

ض  ي أخف بتھا ف نخفض وأرس ب الم ن جوان اح م ة والری اري المائی ا المج ة نقلتھ رواسب بحیری

ر  الل عص رة خ ة المطی رات الرطب الل الفت رة خ رات كبی غلھا بحی ت تش ي كان ھ الت أجزائ

م ،)1(البلیستوسین وبشكل عام تبدو الكدوات في الطبیعة في صور تالل صغیرة منخفضة ذات قم

تویة وج بھ مس ي ش اح الت ة للری بعض وموازی ھا ال ة لبعض د موازی دار وتمت دیدة االنح ب ش وان

) وتنتشر ظاھرة الكدوات في مناطق مجاري األودیة الجافة في حوض 23.3صورة (، )2(شكلتھا

ث 39قیقب الواقع جنوب شرق واحة الجغبوب بحوالي  یھ حی رة العراش كم، وتحدیداً جنوب بحی

ن تظھر الكدوات في ھذا الجزء وأ د م ر العدی ا تظھ اً كم دة أحیان ة ومتباع ن كانت بصورة متفرق

، 240، العدد، المجلة الجغرافیة الكویتیة، "دوات في منخفض الواحات البحریة دراسة جیومورفولوجیةالك"عبدالحمید، أحمد كلیو، )1(
.6ـ5)، ص2000(
.100،ص2008محسوب، محمد صبري، مبادئ الجغرافیة الطبیعیة، مطبعة اإلسراء للنشر والتوزیع، القاھرة، )2(
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یة  افات األرض ي المس مالیة وتغط ة الش ن الحاف القرب م ا ب بخة الملف وامش س د ھ دوات عن الك

ة  ار الصغیرة المختلف ة المختلطة بالحصى وبعض األحج الفاصلة بین الكدوات الفرشات الرملی

ي ا ر الرمل الل الحج ن ت تقة م ام والمش طح األرض األحج ن س ا ع راوح ارتفاعاتھ اورة وتت لمج

ین  م و 80المجاورة ما ب ا 1.07س غ عرض قممھ ا، ویبل بخة الملف وامش س د ھ اً عن راً تقریب مت

متر إلى عدة أمتار، حیث تتغطى ھذه القمم بالرواسب الخشنة. 1.1المسطحة ما بین 

ار الحصى والفرشات الرملیة) ظاھرة الكدوات عند ھوامش سبخة الملفا، الحظ أنتش23.3صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

ـ رواسب األمالح ذات البلورات:6.5.3

ة  ا الجروف البحیری ألف منھ ة متصلبة تت ل ملحی ي شكل كت راكم ف ة تت عبارة عن بلورات ملحی

الملحیة، وتنقسم ھذه الرواسب إلى نوعین، رواسب أمالح ذات بلورات كبیرة، ورواسب أمالح 

زى  ث یع ة، حی ذات بلورات صغیرة، وقد نشأت البلورات الصغیرة في فترة مناخیة أكثر رطوب

ا نتیج ل صغر حجمھ ة أق روف مناخی ر بظ رات تم ا البحی ت بھ یب كان رة ترس اء فت ا أثن ة نموھ

حرارة وتبخر، بینما نشأت الثانیة في فترة الحقة حیث كان المناخ خاللھا أشد حرارة ویتراوح 
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ا  ي الملف واطئ بحیرت ى ش ب عل ذه الرواس وزع ھ ر، وتت ى مت ر إل ف المت ین نص ا ب ارتفاعھ

).24.3صورة (،)1(والعراشیھ

) رواسب األمالح ذات البلورات الكبیرة على شواطئ بحیرة العراشیھ24.3ة (صور

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

ـ الجزر البحیریة:7.5.3

د  ن شواطئھا بعض الجزر، وق القرب م تبرز وسط بعض البحیرات في منخفض الجغبوب أو ب

وحظ أن  ة ل ة المیدانی اء الدراس داد، وأثن اع واالمت ة االرتف الل قلیل تكون ھذه الجزر عبارة عن ت

ة خطوط  ى ھیئ د بعضھا عل ث تمت یھ، بحی ا والعراش ي الملف ھناك جزراً تظھر وسط میاه بحیرت

تویة السطح، صورة طولیة من االر احات مس اضي الیابسة وسط المیاه، وبعضھا على ھیئة مس

اه 25.3( فل می دو أن تشكل أراضي ضحلة أس ة ال تع احات جزری اك مس ون ھن ا تك ادة م ) وع

ادة  ة زی ي حال ا ف زر، أم ض الج ر بع د تظھ رة ق اه البحی وب می اض منس بب انخف رة، وبس البحی

دل التبخر وارتفاع میاه البحیرات قد تغطى بعض ھذ زداد مع ه الجزر، وعندما تشتد الحرارة وی

وتقل میاه البحیرات تظھر ھذه الجزر وتنمو على بعض منھا نباتات ملحیة ونبكات، وتنتشر في 

.54الجغبوب، مرجع سبق ذكره، صالصید، صالح الجیالني، جیومورفولوجیة بحیرات منخفض )1(
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،  أما بحیرة العراشیھ ²م504و 4714جزر تتفاوت في مساحاتھا ما بین 7بحیرة الملفا حوالي 

والي 18فتحتوي حوالي  ا جزر3جزیرة منھا ح احاتھا م راوح  مس بیاً، وتت احة نس رة المس كبی

، وتتركز معظمھا في الجزء الجنوبي من البحیرة في میاه ضحلة نسبیاً. ²م40575و717بین 

) بعض الجزر البحیریة في بحیرة العراشیھ25.3صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

رة ال ي بحی رة ف زر المنتش ا الج رة أم ي بحی رة ف زر الكبی ض الج ن بع احة م ر مس ي أكب ا فھ ملف

، وتتركز ²م4714العراشیھ وتتخذ الشكل الدائري في الغالب، حیث تبلغ مساحة أكبرھا حوالي 

رة الصورتان ( ین 27.3) و (26.3معظم ھذه الجزر في الجزء الجنوبي الشرقي من البحی ) ویب

ت 6.3الجدول ( ا كان دو أنھ ذه الجزر فیب أة ھ ) مساحات وأبعاد وأشكال ھذه الجزر، أما عن نش

تشكل جزءاً من األراضي الیابسة حول البحیرات، وھي أراضي كانت تتعمق في میاه البحیرات

في شكل ألسنة صخریة ثم انفصلت أجزاء من ھذه األلسنة نتیجة لعملیات النحت والتعریة لتشكل 

رات  ض البحی اه بع ي می ق ف نة تتعم ذه األلس ن ھ د م ت العدی ة، وال زال ة منعزل زراً بحیری ج

متراً.500كبحیرتي الملفا والعراشیھ لمسافات تصل إلى حوالي 
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یرة الملفا، الحظ تركز الجزر في الجانب الجنوبي الشرقي من البحیرة ) الجزر البحیریة في بح26.3صورة (

وبروز بعض األلسنة الصخریة وتعمقھا داخل میاه البحیرة

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

) الشاطئ الجنوبي لبحیرة الملفا، الحظ ظھور الجزر قریباً من الشاطئ27.3صورة ( 

)2014راسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب المصدر: (الد
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) مساحات وأبعاد وأشكال الجزر البحیریة6.3جدول (

المساحة الجزر
²م

العرض الطول (م)
(م)

المحیط 
(م)

معامل 
الشكل

شكل الجزیرة

جزر

بحیرة

العراشیھ

طولي14057538915310200.39

مستدیرشبھ 2344832891838810.63

مستدیر نسبیاً 33272529824210090.81

طولي4198753211268480.39

شبھ مستدیر5176242291607760.69

شبھ مستدیر6138981871105050.58

مستدیر نسبیاً 788511381013830.73

مستدیر884121241163760.93

شبھ مستدیر97944125793480.51

مستدیر نسبیاً 106266110783000.71

شبھ مستدیر114432113602940.53

مستدیر نسبیاً 12403996783410.81

طولي13230281342000.41

مستدیر14205657551710.96

مستدیر نسبیاً 15197954431640.79

مستدیر نسبیاً 16186559431650.73

شبھ مستدیر17121255321350.58

مستدیر نسبیاً 187173529990.82

جزر

بحیرة

الملفا

مستدیر نسبیاً 19540895732750.76

شبھ مستدیر20471499672590.67

مستدیر نسبیاً 21369683712680.85

مستدیر22174450451500.9

مستدیر نسبیاً 23152850431450.86

مستدیر نسبیاً 2480538331250.86

مستدیر نسبیاً 255042924830.82

ــــــــ9110129833740.71ــــــالمتوسط

ـــــــــ2522774432312078935617.72المجموع

.50منخفض الجغبوب، مرجع سبق ذكره، صالصید، صالح الجیالني، جیومورفولوجیة بحیراتالمصدر:
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ـ العیون: 8.5.3

رتبط وجود  ى سطح األرض وی ي إل ھي نقاط ظھور أو منبع خروج الماء الجوفي بشكل طبیع

قوق والفواصل  ى الش ذه الصخور عل ھذه األشكال بوجود طبقات من الحجر الجیري الحتواء ھ

ة اه الجوفی رة المی اھر ،)1(فضال عن وف ن فتحات نتجت عن مظ ى السطح م اه عل ر المی وتظھ

تیة   انكسار في المنطقة، أو وجود بعض الشقوق والفواصل صاحبتھا بعض صور اإلذابة الكارس

ا  وین مرمریك فل) وتك ین أس ویتمثل الحجر الجیري في تكوین الجغبوب (میوسین أوسط ومیوس

ري (میوسین أوسط) وجمیع الصخور في التكوینات المشار إ ن الحجر الجی ون م لیھا أما أن تتك

ر  ث تعتب ري حی ى الحجر الجی وي عل أو الحجر الجیري الدولومیتي، أو تتعاقب من طبقات تحت

ن  اء م دة أنح طبقة المیوسین  مصدر المیاه المتدفقة من العیون، وتنتشر العدید من العیون في ع

القرب منخفض الجغبوب بشكل مبعثر، السیما في المناطق المنخفضة ال بخات وب منسوب في الس

من البحیرات وھي في أغلبھا عیون قلیلة الملوحة، وأثناء الدراسة المیدانیة تم مشاھدة العدید من 

رز  ن أب اه، وم رات بالمی ن البحی د م ة العدی ي تغذی یاً ف العیون الطبیعیة التي تعتبر مصدراً أساس

ة 29.3) و(28.3وأھم ھذه العیون (عین الملفا)، الصورتان ( احتھا اإلجمالی غ مس 9179) و تبل

ى 100، وتقع بالقرب من بحیرة الملفا وال تتجاوز المسافة الفاصلة بینھما اكثر من ²م متر، وعل

ر  م م ل ملوحة وذات طع ین أق ذه الع اه ھ ا إال أن می الرغم من الملوحة الشدیدة لمیاه بحیرة الملف

نسبیاً. 

.153عاید، جاسم الزاملي ، مرجع سبق ذكره ،ص)1(
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) عین الملفا28.3صورة (

)2014(الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب المصدر:

) عین الملفا ذات المیاه الفریاتیھ، أحدى أھم وأبرز العیون المائیة في منخفض الجغبوب29.3صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

اع ي ق ة ف اه الجوفی رة المی ة وف ث ویسھم في انتشار ھذه المظاھر األرضیة اإلذابی نخفض حی الم

والي  ي 1تتباین أعماق مستوى المیاه الجوفیة من مكان آلخر فھي تتراوح بین أقل من ح ر ف مت

ة 60بعض المناطق المنخفضة عند السبخات، وأكثر من  متراً تقریباً بالقرب من الحافات الغربی
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ن البح دنا ع ا ابتع ة كلم ورة عام طح بص ن الس اه ع ذه المی توى ھ د مس نخفض، ویبتع رات للم ی

ة  ي منطق اه ف رة المی ة ووف ة الصخور اإلذابی ة بنوعی ل والمتمثل والسبخات، وقد أدت ھذه العوام

و بیضاوي  ا ھ ا م ري ومنھ و دائ ا ھ ا م كالھا فمنھ الدراسة إلى ظھور العیون التي تتباین في أش

وع  ا ن ل أھمھ دة عوام اً لع ر تبع ذه الحف اع ھ ویكثر ظھورھا في سبخة عین بوزید، ویختلف أتس

ث  نخفض حی ي صخور الم وافر ف ا یت ذا م ة، وھ ي المنطق قوق ف رة الش وین الصخري، وكث التك

توجد طبقة الطفل السریعة التآكل وفوقھا طبقة الحجر الجیري، والتي یساعد على انھیارھا كثرة 

الشقوق فیكثر وجود تلك الحفر والعیون. 

رات ا ألة التغی زز مس تیة یع ر الكارس اع أن تفسیر نشأة ھذه الحف ي ظل ارتف ھ ف ك أن ة، ذل لمناخی

ل  د أن عم یة بی فلیة للقشرة الكلس ة الس ات اإلذاب منسوب المیاه الجوفیة إلى السطح نشطت عملی

ي  ة ف اه الجوفی توى المی اض مس ع انخف ات، وم ك التكوین ك تل م وتماس ى دع ة عل اه الجوفی المی

ف دو وفي توق ائي الج وازن الم لبیة الت الي وس اف الح اخ الج روف المن ي ظ ة ف اه الجوفی ر المی

ر  وین الحف ة وتك ات الجیری تماسك التكوینات الجیریة األمر الذي أدى إلى انھیار سقوف التكوین

أو العیون الكارستیة.

) أحدى العیون الجوفیة الكارستیة في سبخة عین بوزید، الحظ صعود طبقة األمالح إلى السطح 30.3صورة (

نتیجة لشدة التبخر

)2014(الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب المصدر: 
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ـ أثر العوامل الجیومورفولوجیة على األنشطة البشریة:4

ـ تمھید:

للعوامل الجیومورفولوجیة دور مھم  لیس فقط في تشكیل وتغییر وتحویر معالم سطح األرض بل 

تؤدي دورھا في التأثیر على األنشطة البشریة  حیث تعمل الریاح على نقل كمیات كبیرة من 

في أماكن أخرى، كما تتحرك الكثبان الرملیة فوق األراضي المنبسطة حركة الرمال وإرسابھا

سطوح تقترب منھا مناسیب فوقكما یؤدي مد الطرق، دائبة حینما ینعدم وجود عوامل تثنیھا

المیاه تحت األرضیة إلى تعرضھا للتشقق والھبوط خاصة عندما تكون قریبة من السبخات 

یادة معدالت التبخر، وخاصًة في فصل الصیف مما یؤدي إلى المنخفضة، ویحدث ذلك نتیجة لز

ارتفاع المیاه تحت األرضیة بفعل الخاصیة الشعریة حیث تتراكم المواد المذابة فیھا والعالقة بھا 

بعد تبخرھا داخل الشقوق والفجوات مھما كانت أحجامھا لینتھي األمر بتقسیم الطرق إلى قباب 

رد، كما وتتعرض المباني والمنشآت للتجویة الملحیة حیث صغیرة تتجوف وتتشقق بشكل مضط

یؤدي امتداد أساساتھا في الطبقة السطحیة لألرض قریباً من المیاه الجوفیة التي تحوي نسبة 

مرتفعة من األمالح، والتي تستقر بدورھا في مسامات مواد البناء األمر الذي یؤدي إلى 

ر حدة على المنشآت العمرانیة السیما إذا كانت تعرضھا للتقویض والھبوط وتزداد ھذه اآلثا

مبنیة من مواد ملحیة ترتفع بھا نسبة األمالح، كما تتعرض التربة الزراعیة للتملح وتكَون قشور 

ملحیة أعالھا بسبب نظم الري الخاطئة السائدة في مناطق الصحاري الحارة عن طریق الغمر 

ات الحرارة العالیة لتشكل في نھایة المطاف فتتجمع المیاه في شكل برك وتتبخر نتیجة لدرج

برك ملحیة، كما تتسبب بعض أشكال األرض الریاحیة بالمنخفض في كثیر من المشكالت 

الطبیعیة التي یصعب على األنسان وقفھا تماماً وإنما یعمل على تجنب آثارھا ما أمكن، باإلضافة 

عوامل كانت أكبر العوامل تأثیراً إلى عملیات تحرك المواد على سفوح المنحدرات كل ھذه ال

على جوانب النشاط البشري بمنطقة الدراسة، ومما الشك فیھ إن مخاطر ھذه العملیات وأثرھا 

یعتبر مصدر تھدید للعدید من األنشطة البشریة بالمنطقة لذا سیتم دراستھا من خالل تحدید أثر 

ة السائدة بالمنطقة، وتتمثل في ھذه العوامل والعملیات الجیومورفولوجیة على مختلف األنشط

التجویة والتعریة وتحرك المواد، وكذلك الظواھر الجیومورفولوجیة الناتجة عنھا والتي تؤدي 

إلى إلحاق العدید من األضرار بكافة أوجھ النشاط البشري بمنطقة الدراسة أو التي تتسبب في 

رار الناتجة عن سوء طبیعة وجود بعض العوائق مما یترتب علیھ تحدید مواقع أھم ھذه األض

المناخ والالندسكیب الطبیعي للمنخفض من جھة، وسوء اختیار بعض المواقع غیر المالءمة 

واستغاللھا بطرق غیر علمیة من جھة أخرى.
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ووفقاً لذلك یمكن حصر أھم ھذه العوامل التي تبین أثرھا في منطقة الدراسة على النحو المبَین 

العوامل المناخیة:ـ أثر 1.4فیما یلي:

ـ اثر عامل الحرارة:1.1.4

وھي األسطح المعرضة للجو وألشعة الشمس من البدیھي أن تكون األسطح الخارجیة للجدران،

فعندما ، بھذا العامل من األسطح الداخلیة، وخاصة في المباني المسقوفةاً المباشرة، أكثر تأثر

الشمس المباشرة فإنھا تمتص وتختزن طاقة تتعرض الطبقات الخارجیة لألسطح المكشوفة ألشعة

نتیجة لعجز مواد البناء بصفة عامة عن التواصل الحراري یؤدي اختزان ھذه وحراریة عالیة، 

غیر أنھ وعلى مدار ساعات ، الطاقة الحراریة العالیة إلى ارتفاع ملحوظ في درجة حرارتھا

األسطح وببطء إلى هلخارجیة لھذر من الحرارة المختزنة بالطبقات ایالنھار یتسرب جزء كب

تنخفض درجة الحرارة الداخل وعندما یأتي اللیل وینقطع المصدر الحراري، وھو الشمس

وتصبح الطبقات الخارجیة أبرد من الداخل لكونھا تفقد حرارتھا سریعا نتیجة التصالھا المباشر 

رجیة مع األسطح المكشوفة وعلى ھذا النحو یتضح أن معدل تعامل الطبقات الخا، بالھواء البارد

، مع التغیر الكبیر في درجة حرارة الجو المحیط یختلف تمام االختالف عن الطبقات الداخلیة

المناطق الصحراویة نتیجة الرتفاع درجات والواقع أن تأثیر ھذا العامل المتلف یزداد خطورة في 

وقوع المباني تحت تأثیر ھذا ) ویترتب على 1.4الحرارة نھاراً، وانخفاضھا خالل اللیل، صورة (

العامل فترات طویلة إلى:

وخاصة إذا كان من النوع المصقول والملون قلیل ،الحوائطبالطانھیار الترابط بین ـ 1

ویترتب على ذلك ، المسامیة وبین أسطح الجدران المكشوفة نتیجة الختزانھ لطاقة حراریة عالیة

ھیئةوإما علىإما على ھیئة كتل كبیرة الحجم،الط على الجدار وسقوطھا،بانفصال طبقات ال

مع مرور الزمنقشور تنفصل تباعاً 

الكبیر في درجة حرارتھا نتیجة لتعرضھالالرتفاعنتیجةتشقق وتقشر الطبقات الخارجیةـ 2

قوالب البناء المصنوعة من ویحدث ھذا النمط من التلف عادة في، ألشعة الشمس المباشرة

.)1(ةلجیریاألحجار ا

.39حنان نادر الكعبي، مرجع سبق ذكره، ص )1(



219

) تشقق وتقشر الطبقات الخارجیة نتیجة تعرضھا ألشعة الشمس المباشرة1.4صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

ب ـ تشقق الطرق بفعل المدى الیومي الحراري:

یقع منخفض الجغبوب ضمن نطاق اإلقلیم الصحراوي الحار الجاف الذي یتمیز بارتفاع درجات 

الحرارة وطول عدد ساعات اإلشراق الشمسي السیما في فصل الصیف، وھذه العوامل تساھم 

بزیادة أسطح الصخور وبالتالي تكسرھا وشیوع التجویة المیكانیكیة بھا، وإن كان ھذا األثر على 

تاج إلى فترات زمنیة طویلة كي یظھر أثره بوضوح، بید أن ھذا التأثیر یظھر فعلھ الصخور یح

واضحاً في التأثیر على الطرق البریة المعبدة التي تتعرض ألشعة الشمس وتمتص قدراً كبیراً 

) والتي یساعد لونھا 2.4من الحرارة التي تتفاعل مع طبقة البیتومین سوداء اللون، صورة (

حرارة وبالتالي زیادة نشاط عوامل التجویة مما یؤدي إلى تشقق الطرق على امتصاص ال

) باإلضافة إلى حركة المركبات اآللیة فوق الطریق مما یؤدي إلى زیادة 3.4وتكسرھا، صورة (

) وأثناء الدراسة المیدانیة تم رصد العدید من األضرار في عدد 4.4تشققھا وتكسرھا، صورة (

شقق األسفلتي بدرجات متفاوتة نتیجة تأثرھا بھذا العامل.من الطرق التي تأثرت بالت
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) التأثر الطفیف للطرق المعبدة بفعل عامل الحرارة المرتفعة2.4صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

) التأثر المتوسط للطرق المعبدة بفعل عامل الحرارة المرتفعة3.4صورة (

)2014(الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب المصدر : 
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) التأثر الشدید للطرق المعبدة بفعل عامل الحرارة المرتفعة4.4صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

ـ أثر عامل الرطوبة النسبیة:2.1.4

سواء أكانت ھذه الرطوبة تمثل الرطوبة النسبیة للھواء المحیط باألثر سبباً مباشراً في تلفھ 

النسبیة منخفضة، أو كانت مرتفعة، وتتحدد خطورة ھذا العامل في ضوء ظروف المبنى ودرجة 

ھذه الرطوبة وخواص البیئة المحیطة، ومن ناحیة أخرى فإن الزیادة في الرطوبة النسبیة تؤدي 

بلة والتي لھا خطرھا إلى تفاعالت كیمیائیة أھمھا، تحویل الغازات الحمضیة إلى احماضھا المقا

.)1(على المواد المكونة منھا المباني خاصة المباني القدیمة

أـ تأثیر الرطوبة النسبیة المنخفضة وشبھ الثابتة:

تعتبر معظم المناطق الصحراویة ذات رطوبة نسبیة منخفضة في أغلبھا، والرطوبة النسبیة في 

) %36.4تصل أدناھا في شھر یونیو و (منطقة الدراسة رطوبة منخفضة وثابتة نسبیاً، حیث 

)، فالمناخ السائد في %49.5ویبلغ معدل المتوسط الشھري العام للرطوبة النسبیة حوالي ( 

منخفض الجغبوب ھو الحار الجاف الذي یتمیز بارتفاع درجة الحرارة وانخفاض الرطوبة 

ت منخفضة نسبیاً، إال أن النسبیة حیث یتأثر منخفض الجغبوب بعامل الرطوبة النسبیة، وإن كان

تأثیرھا على العمران یبدو واضحاً، حیث یؤدي نزوع األمالح القابلة للذوبان وغیر القابلة 

للذوبان من الداخل إلى الخارج بحركة الماء داخل المسام إلى السطح بتأثیر عملیة البخر إلى 
ماجستیر غیر ،(رسالة ‟دراسة تأثیر المحیط التخطیطي والعمراني على التداعیات األثریة وطرق ترمیمھا"بسام، محمد مصطفى، )1(

.24، ص2000منشورة)، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة، 
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الجوي یتكون ما یسمى ترسیب األكاسید والشوائب الموجودة بالحجر على السطح، ومع الغبار 

بالقشرة الصلدة، ومع مرور فترات من الزمن تتكون طبقة سمیكة تشوه وتلوث الشكل الجمالي 

إذ من الثابت أن قوة )، 5.4ویصبح الحجر أسفلھا في غایة الضعف والتفكك والتحلل، صورة (

ء مواد البناء ھذه على تعتمد على احتوابناء الجیریةالمواد الرابطة وفاعلیتھا ، في كتل  قوالب ال

وفي األجواء شدیدة الجفاف تفقد المواد الرابطة قوتھا وفاعلیتھا بفقد ،نسبة معینة من الرطوبة

.)1(الرطوبة

) تأثر كتل وقوالب البناء نتیجة احتوائھا نسبة معینة من الرطوبة5.4صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

ـ أثر عامل التجویة الملحیة:3.1.4

یؤدي ارتفاع درجات الحرارة وما یصاحبھا من ارتفاع في معدالت البخر إلى صعود محالیل 

من أمالح في التربات المكَونة ااألمالح نحو السطح بفعل الخاصیة الشعریة مرسبة ما بھ

ھم العوامل التي تؤدي ألرض المنخفض، وھو األمر الذي جعل من عامل التجویة الملحیة من أ

إلى حدوث آثار سلبیة تؤثر في مختلف األنشطة البشریة بمنطقة الدراسة وخاصة في مجال 

النشاط العمراني واإلنشاءات التي یظھر فیھا تأثیر ھذا العامل بشكل واضح وجلَي للوھلة 

بالنسبة األولى، وتبعاً لذلك تم رصد وتحدید أوجھ ھذه األضرار في عدة أشكال من التأثر 

للمرافق العمرانیة یمكن إجمالھا فیما یلي:

.30بسام، محمد مصطفى، مرجع سبق ذكره، )1(
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أ ـ تآكل جدران المباني وتأثرھا بالتجویة الملحیة:

تعاني الكثیر من المباني الواقعة في الجزء الشمالي من الواحة، والمقامة فوق تربة سبخیة من 

المنتشرة في حوائط أثر الملوحة األرضیة، حیث تنمو بلورات الملح داخل الشقوق والفواصل 

ھذه المباني، ومن ثم تتفتت وتتفكك األجزاء السطحیة منھا إلى جانب صعود المیاه الجوفیة من 

من أمالح بالقرب من السطح أو اأسفل إلى أعلى بفعل الخاصیة الشعریة والتي ترسب ما بھ

ض للتفكك بفعل فوقھ، ولھذه العملیة أثرھا على قواعد وأساسات و جدران المباني، والتي تتعر

تخلل األمالح لمكونات الخرسانة، فتتأثر بعملیة اإلذابة الملحیة فیتعرض المبنى لمخاطر التآكل، 

) وغالباً ما یتسبب ارتفاع مستوى االمالح في ظھورھا كطبقة على سطح الحوائط  6.4صورة (

طح الحجر بین وتؤدي إلى سقوط طبقة البالط المستخدمة في تكسیة الحائط فتؤدي إلى تآكل أس

).7.4الوصالت وظھور طبقة االمالح على جدران األساسات، صورة (

) تآكل الجدار الخارجي للمبنى نتیجة لتأثره بالملوحة األرضیة6.4صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 
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األمالح على جدران األساسات) تأثر أساسات المبنى بالملوحة األرضیة، الحظ ظھور طبقة 7.4صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

:ب ـ ھبوط المباني نتیجة تأثرھا بالتجویة الملحیة والملوحة األرضیة

تتأثر المرافق العامة والمباني السكنیة بعامل التجویة الملحیة، ویتجلى نشاط التجویة الملحیة 

العمرانیة في منخفض الجغبوب، السیما التي تقع بالقرب من المناطق السبخیة، أو بجَل المنشآت 

المقامة علیھا أصالً، فالسبخات المتناثرة في شتى أرجاء قاع المنخفض، تعتبر بیئة جیدة تبدأ 

منھا دورة التجویة الملحیة، فارتفاع درجات الحرارة خالل ساعات النھار یؤدي إلى ارتفاع 

ربة السبخات، والھواء المالمس لھا أكثر من المناطق المجاورة لھا، فتتكون درجة حرارة ت

جیوب محلیة للضغط الجوي تدفع الریاح المحملة بذرات وغبار الملح من سطوح السبخات 

لتترسب داخل الشقوق بواجھات المنازل، مما یؤثر في تآكل مواد البناء نتیجة النمو البلوري 

مما یؤدي إلى تلف مواد البناء وظھور دتھا ألضعاف حجمھا، الحراري لذرات الملح وزیا

التشققات في جدران المباني مما یؤدي إلى ھبوط بعضاً منھا أو انھیارھا، كما أن حدید التسلیح 

یتعرض للصدأ فتضعف مقاومتھ  ألي إجھاد مما یؤدي في النھایة إلى انھیار العنصر الخرساني 

ة الشعریة التي تستمد قوتھا من شدة اإلشعاع الشمسي، أما الخاصی) 8.4بالكامل، صورة (

فتعمل على سحب المیاه الباطنیة المذاب فیھا األمالح إلى الطبقة الھواءوارتفاع درجة حرارة 

السطحیة للتربة المقامة علیھا المنشآت العمرانیة، فتعمل على سرعة تآكل وتفكك حوائط 

دھا مما یساعد على ھبوطھا وانھیارھا.) فتتقعر قواع9.4وأساسات المباني، صورة (
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) انھیار العنصر الخرساني نتیجة تأثره بالملوحة األرضیة8.4صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

) تقویض سفلي في أرضیة المبنى نتیجة ھبوط الطبقة السطحیة للتربة9.4صورة (

)2014الجغبوب المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض 
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ـ األخطار الناتجة عن التجویة الملحیة والملوحة األرضیة:4.1.4

إحداث إتالف للمنشآت العمرانیة ویتمثل ھذ الضرر واإلتالف في ینتج عن أثر التجویة الملحیة

اآلتي:

ـ تتعرض القواعد الخرسانیة وجدران المباني للتحلل والتفكك بفعل األمالح، السیما المنشآت1

التي تم إنشائھا فوق أراضي سبخیة.

ـ تآكل دھانات الحوائط وتغیر الوانھا، مما یؤدي إلى طبقة اإلسمنت الحامیة للجدران 2

والحوائط وظھورھا عاریة.

ـ تؤدي التجویة الملحیة إلى حدوث تفاعل بین ألومینات الكالسیوم الثالثیة الموجودة في 3

المذابة في الماء إلى تكَون (سلفات الكالسیوم، سلفات اإلسمنت وبین السلفات والكلوریدات

البوتاسیوم) مما یؤدي إلى تحطم اإلسمنت المكون للقواعد الخرسانیة، باإلضافة إلى التفاعل بین 

.)1(الحدید واألمالح مما یؤدي إلى انھیار المبنى

ا في سبخة ـ تتعرض الطرق للتشقق والھبوط، وبخاصة األجزاء التي تخترق السبخات كم4

الملفا وسبخة القارة الحمراء، حیث تكثر بھا ظاھرة الھبوطات األرضیة والتشققات العمیقة.

.321أحمد محمد أحمد أبوریة، مرجع سبق ذكره، ص)1(
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ـ أثر عامل التعریة:2.4

العملیات الجیومورفولوجیة المھمة لما تتركھ من آثار واضحة على سطح منتعد التعریة 

مستمر وبدون توقف حسب القوة األرض إذ عملت بمرور الزمن على تغییر معالمھ وبشكل 

المسببة لذلك، وطبیعة األرض التي تحدث فیھا فتنعكس آثارھا على النشاط البشري، ویتباین 

عمل التعریة من مكان آلخر متأثرة بنوع القوى المسببة ونوع التكوینات الصخریة ورطوبتھا 

تم تحدید أثره الحالي على وطبیعة انحدار المنطقة، وقد تأثرت منطقة الدراسة بھذا العامل حیث 

أوجھ النشاط البشري بالمنخفض وقد كانت مظاھر ھذا التأثر محصورة في عاملین ھما: 

ـ أثر عامل التعریة المائیة:1.2.4

یسود االعتقاد بأن األقالیم الصحراویة خالیة من الرطوبة بسبب ندرة أو انعدام األمطار في ھذه 

ما یتغیر عند حدوث أمطار فجائیة تجتاح ھذه المناطق كل المناطق، ولكن ھذا االعتقاد عادة 

من حدوث عاصفة ثلجیة 1975شھدتھ المنطقة عام ، وخیر دلیل على ذلك ما )1(عدة سنوات

أدت إلى سقوط كمیة من الثلوج غطت سطح األرض في منطقة الدراسة ،وقد استمرت ھذه 

لفریدة التي قلما تحدث في مناطق ) دقیقة، وھي من الظواھر الغریبة وا15العاصفة حوالي (

صحراویة ذات مناخ حار وجاف، وكذلك ما حدث في بعض السنوات السابقة من ھطول بعض 

األمطار الفجائیة الغزیرة التي اجتاحت منطقة الدراسة لفترة زمنیة قصیرة وأدت إلى حدوث 

بعض األضرار، حیث تمثلت ھذه األضرار في اآلتي:

أـ التقویض السفلي للطرق المعبدة : 

یؤدي سقوط وابل األمطار الفجائیة في التأثیر على الطرق المعبدة، وذلك بجرف أجزاء منھا 

حیث تعمل المیاه الجاریة على جرف كل ما تجده في طریقھا من مواد واكتساحھا، وتتأثر 

حیث تؤدي المیاه الجاریة إلى جوانب الطرق بتدفق المیاه بشكل عمودي مع االمتداد العام لھا، 

جرف الطبقة الجیریة الواقعة تحت األسفلت في جانب الطریق، فتنجرف أجزاء كبیرة منھا، 

فالمیاه الجاریة تعمل على نحت جوانب الطریق فتتأثر بالتراجع الخلفي بفعل نحت المیاه، نتیجة 

طبقة اإلسفلتیة نتیجة لجرف الطبقة الجیریة أسفلھا مما یؤدي إلى إحداث فراغات أسفل ال

الكتساح التربة فتؤدي إلى انھیار الطریق نتیجة لعدم وجود ما یحملھا من األسفل، صورة 

) والسبب في تأثر ھذا الطریق بعامل التعریة المائیة ھو قربھ من الحافة الشمالیة 10.4(

.196محمد سالم عبد الكریم القبایلي، مرجع سبق ذكره، ص)1(
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ات التي یتعرج واختراقھ لبعض مسارات المسیالت الجبلیة المنحدرة من أعالي الحافة واالنحدار

فوقھا الطریق.

ـ أثر عامل التعریة الریحیة:2.2.4

تعد التعریة الریحیة عامالً مؤثراً على األنشطة البشریة كغیرھا من العوامل األخرى حیث یبرز 

أثرھا في المناطق الصحراویة الجافة بسبب قلة الغطاء النباتي، وجفاف التربة وتفتتھا، وسرعة 

اح أثناء ھبوبھا من جھة ما تحمل معھا حبیبات الرمال بأحجام واشكال الریاح وقوتھا، فالری

مختلفة حیث تصطدم ھذه الحبیبات بما یواجھھا من أجسام طبیعیة كالصخور أو ممتلكات بشریة 

كالمباني والسیارات، وفي منطقة الدراسة یزداد تأثیر عامل التعریة الریحیة كلما كان االتجاه 

نوبیاً نظراً لوجود مسطحات الرمال الشاسعة والتي تعرف ببحر الرمال الذي تھب منھ الریاح ج

العظیم، وبطبیعة الحال فكلما زادت حمولة الریاح بحبیبات الرمال من جھة وسرعتھا من جھة 

أخرى كلما زاد تأثیرھا على بعض الممتلكات البشریة المواجھة لھذا العامل، وأثناء الدراسة 

ركبات اآللیة قد تعرضت للضرر نتیجة بعض العوامل منھا:لوحظ إن بعض المباني والم

) التقویض السفلي للطرق المعبدة بفعل األمطار بالقرب من الحافة الشمالیة للمنخفض الحظ 10.4صورة (

انھیار الطریق نتیجة التعرض للجرف بمیاه األمطار المنحدرة من المسیالت الجبلیة

)2014الجغبوب المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض
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ـ التقشر بالرشق الریحي : 

تعد عملیة التقشر الریحي من العملیات الظاھرة والواضحة في منطقة الدراسة حیث یظھر تأثیر 

ھذا العامل على بعض المباني المواجھة التجاه ھبوب الریح الجنوبیة (القبلي) والریاح الغربیة، 

یقابلھا من سطوح وتزداد سرعة الریاح عند أطراف إذ تقوم ھذه الریاح برشق وتعریة كل ما 

قیم الفروقات في الضغوط عند تلك المناطق إذ تصبح سرعة الریح على األبنیة حیث ترتفع

حبیبات رشقوتكون أكثر المناطق تأثرا بالریح وبشدة تأثیر ، أشدھا عند زوایا البناء الخارجیة

وتعد ھذه الریاح من عوامل تلف المنشآت ، ھي أطراف األبنیة العلویة والجانبیةالرمال

و لذلك تعتبر الریاح من عوامل التلف المیكانیكي ،العمرانیة بما تحملھ من رمال ناعمة و أتربة

على المباني حیث أنھا تھاجم أسطح ھذه المباني و تؤدى إلى تفتت المواد المصنوعة منھا أو 

الدراسة المیدانیة لوحظ أن اكثر المباني ، وأثناء تعمل على كشط أو برى السطح الخارجي لھا

تضرراً وتأثراً بھذه العملیة المباني الواقعة في أطراف الواحة الجنوبیة والغربیة. 

كما تتأثر المركبات اآللیة بالتقشر الریحي بصورة أكبر حیث تقوم الرمال المحملة بالریاح 

رضھا ألضرار متعددة متمثلة في تقشر برشق مقدمة المركبة اآللیة وجوانبھا وبالتالي نحتھا وتع

الھیاكل الخارجیة للمركبات مما یجعلھا عرضة للتقشر والتآكل في األجزاء المنحوتة بالصدأ 

، )2(بفعل الرشق الریحي بوصفھ ضرر ناتج بفعل عملیة نحت الطالء الخارجي لھیاكل المركبات

).12.4) و (11.4الصورتان (

.198، صمحمد سالم عبد الكریم القبایلي، مرجع سبق ذكره)2(
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المباني الخارجیة وزوایاھا بالرشق الریحي) تأثر أطراف11.4صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

) تأثر المركبات اآللیة بفعل عامل التقشر الریحي، الحظ تآكل الجدار العلوي12.4صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 
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ـ عملیة تحرك المواد:3.4

عملیة تحرك المواد على سفوح المنحدرات المختلفة عن طریق الحركة البطیئة أو تحدث 

، فھي عملیة تحرك )1(السریعة للمواد، وقد ال یمكن مالحظتھا بشكل مباشر بالعین المجردة

المفتتات والغطاءات اإلرسابیة وبعض الكتل الصخریة من أعالي المنحدرات إلى أسفلھا بفعل 

ن مساعدة عوامل التعریة، ولكن عملیة التحرك والتدفق لھذه المواد على الجاذبیة األرضیة دو

السفوح والمنحدرات تتوقف على عوامل مساعدة أخرى مثل طبیعة انحدار السطح ومقدار 

زاویة االنحدار.

، ففي )2(وتعتبر ھذه العملیة عامالً جیومورفولوجیاً مؤثراً على جوانب النشاط البشري المختلفة

دراسة، تطَوق الحافات الصخریة أرض المنخفض، وتقترب أجزاء من بقایا الحافة منطقة ال

الجنوبیة الغربیة من المنطقة السكنیة حیث تشرف علیھا بشكل مباشر بارتفاع یتراوح ما بین 

متراً، وقد لوحظ أثر عامل تفكك الكتل الصخریة في ھذا الجزء من الحافة، وھذا 40ـ 25

ھذه المفتتات تجاه أقدام السفوح مما یؤدي إلى حدوث أضرار بالمنشآت بدوره یؤدي إلى تحرك 

العمرانیة الواقعة أسفل الحافة، وكذلك المباني التي أقیمت حدیثاً في األجزاء المحصورة بین 

مساكن الواحة التي خططت عمرانیاً من قبل الدولة، ومنحدرات الحافة الجنوبیة الغربیة، ویرجع 

دة انحدار جوانب ھذه الحافة واقتراب االستخدامات البشریة منھا، مما سبب ھذه الظاھرة لش

یعرضھا لخطر تساقط الكتل الصخریة كبیرة الحجم سواء أكان سقوط صخري مفاجئ، أو 

) فنتیجة للبناء العشوائي غیر المنظم، أقیمت أكثر 13.4انزالق وزحف لھذه الصخور صورة (

الماجوري الستغالل المنظر الطبیعي للحافة، صورة من منشأة سیاحیة تحت أقدام حافة قارة

) مما یھدد بكارثة انھیار الصخور علیھا حیث لم تراعى فیھا أیة وسیلة من وسائل 14.4(

تھذیب أو تثبیت السفوح، باإلضافة إلى بعض المباني العشوائیة التي أقامھا السكان بجوار الحافة 

ارھا الجیومورفولوجیة سواء الحالیة أو المستقبلیة، جنوب الواحة للبناء علیھا دون مراعاة أخط

حیث أن ھذه السفوح تتمیز بعدم االستقرار فھي دائماً عرضة للتغیر التدریجي أو السریع 

والكثیر منھا یتعرض لعملیات انھیار أرضي، بدرجات مختلفة وبشكل متكرر نتیجة لتعدد 

تمثل في تتابع التمدد واالنكماش الناجم الظروف التي تساعد على حركة المواد فوقھا، والتي ت

عن التجویة بفعل الصقیع حیث ینتج عن تجمد المیاه في مسامات التربة، وداخل شقوق الصخور 

.200محمد سالم عبد الكریم القبایلي، مرجع سبق ذكره، ص)1(
.200محمد سالم عبد الكریم القبایلي، مرجع سبق ذكره، ص)2(
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إلى انتفاخھا وھذا بدوره یؤدي إلى تحرك المفتتات تجاه أقدام السفوح وكثیراً ما ینتج عنھ خسائر 

في األرواح خاصة قرب مناطق العمران.

) بعض المباني والمرافق العامة التي أقامھا السكان بجوار الحافة، الحظ كتل الصخور المفككة 13.4صورة (

والمتساقطة من أعلى الحافة والتي استقرت على سفحھا

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

الصخریة وانھیارھا مما یشكل ) منشأة سیاحیة مقامة تحت أقدام الحافة، الحظ تساقط الكتل 14.4صورة (

خطراً وتھدیداً على مرافقھا

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 
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ـ أثر حركة الرمال على األنشطة البشریة:1.3.4

تعتبر تحركات الرمال والكثبان الرملیة بسبب الریاح من أخطر المشاكل الطبیعیة التي تواجھ 

عام، ومنخفض الجغبوب بشكل خاص، نظراً لنشاط دور الریاح المناطق الصحراویة بشكل 

وجفاف السطح وقلة األمطار وندرة الغطاء النباتي، ووقوع بحر الرمال العظیم جنوبھ، وذلك 

بسبب توسع العمران والمرافق الصناعیة والزراعیة، إذا لم یتم التحكم فیھا، فإن تحرك الكثبان 

للمشاریع الزراعیة ومناطق العمران والطرق وخطوط الرملیة یخلق الكثیر من المشكالت 

الطاقة، ومشاكل أخرى تؤثر على التطویر في كثیر من المناطق، نظراً للمساحات الكبیرة التي 

تغطیھا الرمال، وتعتبر األشكال الرملیة ھي المسئولة عن حدوثھا أو مضاعفة آثارھا، ولذا كان 

ضرورة دراسة الكثبان الرملیة دراسة علمیة وافیة ريعلى القائمین بتعمیر مناطق الصحالزاماً 

في ھذه المناطق لوضع الحلول المختلفة لتفادي أخطارھا، وفیما یلي عرض لبعض ھذه 

المشكالت واآلثار السلبیة الناجمة عنھا، والتي تتمثل فیما یلي:

أـ أثر حركة الرمال على األراضي الزراعیة:

والمساعدة في قیام الكثیر من النباتات بالعملیات البیولوجیة تعتبر الریاح من العوامل المھمة

المھمة لضمان بقائھا واستمرار نموھا، إال أنھا في بعض األحیان قد تضر بالنبات وتسبب في 

ھالكھ، حیث تزداد شدة الریاح  وترتفع سرعتھا عن المتوسط العام مع بدایة موسم ریاح القبلي 

وقد بلغ أعلى معدل لسرعة الریاح خالل أشھر السنة في شھر ة،منطقة الدراسالتي تتعرض لھا

كم/ساعة، وھي سرعة كافیة لتكَون الكثبان الرملیة وظھورھا وزحفھا على 7.2یونیو نحو

مما أدى إلى ، السیما أن منطقة الدراسة تھب علیھا الریاح بشكل كبیر، األراضي الزراعیة

األمر الذي أدى إلى الواقعة جنوب الواحة،القضاء على مساحات كبیرة من ھذه األراضي

تعَرض بعض األراضي الزراعیة بمنخفض الجغبوب لعملیة زحف الرمال علیھا حیث غمرت 

الكثبان الرملیة أجزاءاً من األراضي الزراعیة القدیمة جنوب الواحة، وأجزاءاً من األراضي 

زراعیة، مما أدى إلى فشل قیام العدید حدیثة االستصالح، مسببة فقدانھا إلنتاجیتھا وصالحیتھا ال

من المشاریع اإلنتاجیة ألشجار النخیل، وخیر مثال على ذلك مشروع (ج) الذي لم یستمر لعدة 

) ھكتار الواقع جنوب 600أسباب، اھمھا تعرضھ لزحف الرمال علیھ بشكل كبیر، ومشروع (

لي نتیجة لوقوعھ كم، والذي تعرضت بعض أراضیھ للزحف الرم10غرب الواحة بحوالي 

جنوب الواحھ وقربھ من بحر الرمال العظیم، حیث تراكمت وتجمعت الكثبان الرملیة التي بلغت 

متراً، وغمرت العدید من أشجار النخیل، وللحد من تفاقم ھذه المشكلة 3ـ 2ارتفاعاتھا ما بین 
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نوبیة الغربیة إنشاء حواجز شجریة لصد الرمال في الجھة الجنوبیة والج2013تم خالل عام 

كم من الواحة، حیث أقیمت ھذه الحواجز بشكل 15من منخفض الجغبوب على بعد حوالي 

متعامد مع اتجاه الریاح السائدة، كما قامت الھیئة العامة للزراعة بواحة الجغبوب بزرع حوالي  

شتلة، من مصدات الریاح جنوب حطیة أفریدغة، وأھم األشجار التي استخدمت 10000

أنواعأربعةشتلة من7000تمت زراعة حوالي 2014ت ریاح أشجار األثل، وفي عام كمصدا

الشرقیةبالجھاتللریاحمصداتلتكون)والكافور-والسكلوب–والكاش-الكازورینا(ھي

وقد أقیم ھذا المشروع بسبب الحاجة الماَسة لحجز الرمال وما ،)1(الواحةمنوالجنوبیةوالغربیة

تسببھ من خسائر وأضرار حیث تھب صیفاً الریاح الجنوبیة محملة بالرمال والغبار، الصورتان 

).16.4) و (15.4(

) زحف الرمال على األراضي الزراعیة، الحظ تعرض أشجار النخیل لزحف الكثبان الرملیة15.4صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

.13/2/2014مقابلة شخصیة مع المھندس محمد طاھر عطیة، قسم الوقایة والمكافحة البیولوجیة، )1(
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) ظھور الكثبان الرملیة على أطراف مزارع النخیل نتیجة لزحفھا المستمر بواسطة الریاح16.4صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

ب ـ أثر حركة الرمال على المنشآت العمرانیة:

تتأثر المنشآت العمرانیة بمنخفض الجغبوب بالتعریة الریحیة تأثراً كبیراً، وخاصة بحركة 

الرمال وزحفھا، وتختلف درجة تأثرھا تبعاً لمدى بعد أو قرب نطاقات الكثبان الرملیة منھا، فقد 

بیة لوحظ أن أكثر المنشآت تأثراً بھذه العملیة ھي المنشآت الواقعة في الجھات الغربیة والجنو

الغربیة من الواحة كونھا جھات مكشوفة نوعاً ما، تبتعد عن نطاق الحافات مما یجعلھا أكثر 

الشمالیة الغربیة شدیدة الجنوبیة والریاح لتأثیر الریاح عرضة لزحف الرمال علیھا، باإلضافة 

، وتعاني العدید من المباني والمنشآت العامة من أثر زحف والسائدة معظم شھور السنة،السرعة

الرمال علیھا، حیث وصل ارتفاع حاجز الرمال على اسوار القلعة القدیمة شمال غرب الواحة 

) كما تقوم 17.4أمتار، حیث غطت الرمال أسوار القلعة الخارجیة، صورة (5إلى حوالي 

یبات بنحت جدران المباني واألسوار المحیطة الریاح بما تحملھ من مفتتات ورمال خشنة الحب

بھا، ولوحظ تأثیر ھذه العملیة على معظم المباني التي تتألف من الطوب األبیض الذي یحتوي 

) كما تعرضت العدید من 18.4نسبة عالیة من األمالح مما یسھل عملیة نحت الریاح، صورة (

زحف الرمال بشكل كبیر مما سبب المنشآت المقامة في الجزء الغربي من المنخفض بعملیة 

أضراراً اقتصادیة مثل محطة تحلیة بیر بوسالمھ، التي تعرضت معظم أجزائھا ومكوناتھا للغمر 

الرملي مما سبب اعطاالً فنیة في وحدات المحطة وخروجھا عن العمل منذ فترة طویلة، أما 
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الرملیة حیث تتراكم باقي المباني والمنشآت السكنیة فیتدرج ضررھا حسب أماكن التجمعات

الرمال على أي شيء یرتفع على سطح األرض ویشاھد ذلك على أسوار أي مبنى قریب من 

أماكن التجمعات الرملیة.

) تراكم تجمعات الرمال على السور الخارجي للقلعة القدیمة غرب الواحة17.4صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

تراكم الرمال وتجمعھا خلف األسوار الخارجیة نتیجة انتقالھا بواسطة الریاح)18.4صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 
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ج ـ أثر زحف الرمال على الطرق المعبدة: 

تكمن خطورة الطرق في منخفض الجغبوب في أن معظمھا عبارة عن دروب ومسالك وطرق 

ا الطریق الرئیسي الرابط بین الجغبوب ـ طبرق، والطریق الرابط غیر معبدة (مرصوفة)، عد

) بمحاذاة الحافة 19.4بین الجغبوب والحدود اللیبیة المصریة مروراً ببحیرة الملفا، صورة (

الشمالیة للمنخفض باإلضافة إلى بعض الطرق القصیرة عند مدخل الواحة، وبعض الطرق 

متعرجة، وتتعرض بعض من ھذه الطرق لعملیات سفي المعبدة داخلھا، وأغلبھا قدیمة جداً و

الرمال وزحفھا خاصة عند ھبوب ریاح جنوبیة، أو ریاح غربیة حیث تتحرك الرمال بمختلف 

أحجامھا فوق سطح األرض في صورة حركة فردیة معتمدة على قوة الریاح إلى حد كبیر، 

مال على الطرق فتطمس كل ومدى جفاف السطح وتفكك حبیباتھ، حیث تقوم الریاح بترسیب الر

أو بعض معالمھا، فتكثر في اجزائھا الحصى وتغطیھا الفرشات الرملیة. 

) رمال ترسبت بواسطة الریاح على جانب الطریق 19.4صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 
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ـ أثر عامل الملوحة األرضیة على األراضي الزراعیة:4.4

التربة:أ ـ تصلب

یحدث في كثیر من المناطق الزراعیة بالمناطق الجافة تصلب أو انضغاط للطبقة السطحیة 

للتربة، خاصة في فصل الصیف في المناطق التي تعتمد في زراعتھا على المیاه الجوفیة، فعندما 

ترتفع درجة الحرارة یزداد معدل التبخر، ونتیجة لذلك تتحول الطبقة السطحیة إلى كتل 

الیة مختلطة باألمالح تعرف في بعض واحات الصحراء الغربیة بطبقة الكورشیف وتتمیز صلص

تلك القشرة باللون الرمادي أو البني الداكن، وتتمیز بتصلبھا وتشققھا، ویصعب استصالحھا 

) وتتكون مادة الكورشیف وھي مادة صلبة جداً من كبریتات 20.4للزراعة بعد ذلك، صورة (

اوكسید الكربون متحدة جمیعھا مع بعضھا البعض.الكالسیوم وثاني 

) طبقة الكورشیف الصلبة 20.4صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

وقد لوحظ خالل الدراسة المیدانیة، أن أغلب أراضي المزارع الواقعة على ھوامش السبخات قد 

صالحة لالستزراع بدون معالجة التملح، وذلك تأثرت بتصلب وتملح التربة بھا، مما جعلھا غیر 

راجع لعدة أسباب تتعلق بخصائص التربة وطبیعتھا، وتركیبھا المعدني  والكیمیائي والمیكانیكي 

وھي في خصائصھا قریبة من خصائص التربات السبخیة.



239

ب ـ تملح التربة:

ا في ظروف المناخ الجاف تتراكم كمیات كبیرة من األمالح فوق الطبقة السطحیة للتربة، والسیم

الذي تتسم بھ منطقة الدراسة، حیث قلة األمطار، وارتفاع درجات الحرارة، ومع ازدیاد نسبة 

التبخر من سطح التربة تنتقل األمالح الذائبة في التربة من أسفل إلى أعلى بواسطة الخاصیة 

قدرة اإلنتاجیة للتربة الشعریة، ومن ثم ازدیاد تركیزھا بالطبقة السطحیة للتربة، فتنخفض ال

الزراعیة، وتعاني معظم المزارع في منخفض الجغبوب من أثر تركیز الملوحة العالیة، التي 

تؤثر على معظم المحاصیل الزراعیة، فتظھر آثار الملح واضحة بعد القیام بعملیات الري وذلك 

وذلك عن طریق راجع للعوامل السالف ذكرھا، حیث تتم عملیات الري بطرق تقلیدیة قدیمة، 

).21.4سحب المیاه من اآلبار المحصورة داخل ھذه المزارع، صورة (

) آبار تقلیدیة لسحب المیاه الجوفیة في أحدى مزارع واحة الجغبوب21.4صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

الجوفیة فیتراوح عادة ما بین  متراً، أما مستوى منسوب المیاه 60ویبلغ عمق بعض ھذه اآلبار 

متراً، حیث یبدأ الحفر بظھور الطبقة الرملیة، ثم تبدأ طبقة الطفل األخضر بالظھور 60ـ 30

ویعتمد المزارعون في ري محاصیلھم على میاه ھذه ،)1(متر60ـ 40عند أعماق تبدأ من 

دیئة والعذبة حیث تراوحت اآلبار التي تتفاوت نوعیة میاھھا بین شدیدة الملوحة والمالحة والر

.9/8/2015الجغبوب، بتاریخ مقابلة شخصیة مع أحد المزارعین بواحة )1(
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أي أن أغلب میاه ،)1(ملیموز/ سم13.42ـ 7.28نسبة ملوحة المیاه في بعض العینات ما بین 

ھذه اآلبار من النوع الشدید الملوحة الذي تزداد نسبة ملوحتھ بسبب السحب غیر اآلمن للمیاه 

لجوفیة التي تتسبب بدورھا الجوفیة، فكلما زادت معدالت السحب زادت نسبة الملوحة في المیاه ا

في إلحاق الضرر بالمحاصیل الزراعیة، وتزید كذلك من تراكم األمالح في التربة فتصبح غیر 

ومن ثم تتالشى تدریجیاً مساحة األرض الزراعیة، وھذا ما تمت مالحظتھ ، )2(صالحة للزراعة

سطحیة للمیاه فتصبح أثناء الدراسة المیدانیة، باإلضافة إلى تسرب بعض األمالح للطبقات ال

).22.4المیاه الجوفیة ردیئة، صورة (

) ظھور ترسبات األمالح في أحواض الزراعة نتیجة الري بالغمر والتبخر الشدید22.4صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

كما یؤدي الري الزائد عن الحد إلى تفاقم وازدیاد مشكلة التملح حیث تروى األراضي الزراعیة 

في منخفض الجغبوب بطریقة الري بالغمر رغم الشح المائي الذي تعاني منھ، فتتسبب في رشح 

كمیات كبیرة من میاه الري الزائدة خالل التربة األمر الذي یؤدي إلى ارتفاع منسوب الماء 

طني، فتصعد المیاه الذائبة فیھا األمالح إلى السطح بفعل الخاصیة الشعریة، وتتبخر المیاه البا

المصدر: الھیأة العامة للزراعة، قسم الوقایة والمكافحة البیولوجیة، مرجع سبق ذكره.)1(
المصدر: الھیأة العامة للزراعة، قسم الوقایة والمكافحة البیولوجیة، مرجع سبق ذكره)2(



241

) وعلى سطحھا مما یؤدي إلى تملح األراضي 23.4وتترسب األمالح في مسام التربة، صورة (

).24.4صورة (،)1(الزراعیة وبمرور الوقت إلى تغدقھا

بالغمر، الحظ ظھور طبقة األمالح اسفل الصورة) تراكم طبقة األمالح نتیجة الري23.4صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

) ظھور الطبقة الملحیة وتصلبھا في أحد مجاري الري 24.4صورة (

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

مقابالت شخصیة مع عدد من المزارعین بواحة الجغبوب.)1(
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من بعض العوامل والظاھرات الناجمة وبعد أن تم رصد وتحدید أھم اآلثار والتأثیرات الناتجة 

عنھا، وأضرارھا ومخاطرھا ومالھا من تأثیر على أوجھ النشاط البشري بمنطقة الدراسة، وجب 

تحدید نسب بعض من ھذه األضرار التي تم رصدھا من واقع عینات الدراسة التي تمثل جَل أو 

تأثرت ببعض ھذه العوامل أو معظم األنشطة البشریة واإلقتصادیة داخل منطقة الدراسة، والتي

الظواھر، وتمثیلھا في شكل جداول رقمیة وأشكال بیانیة، ومن أھم ھذه الجوانب ما یلي:

ـ درجات التأثر:5.4

أ ـ درجة تأثر المباني السكنیة بعاملي الحرارة و التجویة الملحیة:

ادة تتأثر العدید من المباني السكنیة بمنطقة الدراسة، والسیما المباني ا تخدمت م ي اس ة والت لقدیم

ن  ة للحرارة، وم ادة عازل ر م ة تعتب الكورشیف في بنائھا، بعامل التجویة الملحیة، فھي من ناحی

ة  ذه األضرار متمثل جھة أخرى تتأثر بالرطوبة النسبیة، وبناًء على ذلك تم الوقوف على حجم ھ

):1.4) وبیانیاً من خالل الشكل (1.4في الجدول (

ثر المباني السكنیة بعاملي الحرارة و التجویة الملحیةتأ)1.4جدول (

عدد المباني درجة التأثرنوع الضرر
السكنیة

متوسط نسبة 
مالحظاتالضرر

بالطانھیار الترابط بین 

ـــــــ%1530طفیفالحوائط

تشقق وتقشر الطبقات 

ــــــ%714متوسطالخارجیة

تكَون قشرة صلدة على 

%1122شدیدالجدار الخارجي للمبنى
مباني قدیمة تدخل مادة 

الكورشیف كمادة أساسیة 

في بنائھا

أغلبھا مباني حدیثة%1734الیوجد ضرربدون أضرار

%50100المجموع

).2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 
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تاثر المباني السكنیة بفعل عامل التجویة الملحیة ویتضح من الجدول السابق تباین درجات 

% من جملة المباني بدرجة طفیفة، ویظھرھذا األثر في تكون قشرة صلدة على 15فتأثرت نسبة 

% من جملة المباني بدرجة متوسطة 7الجدار الخارجي للمباني المتأثرة، بینما تضرر ما نسبتھ 

حین كانت نسبة المباني التي تأثرت بدرجة متمثلة في تشقق وتقشر الطبقات الخارجیة، في 

%، وما تجدر مالحظتھ من ھذه النسب عدم تضرر حوالي ثلث المباني 11شدیدة جداً حوالي 

المحصورة للدراسة، وذلك راجع لكونھا مباني حدیثة غیر مبنیة بمادة الكورشیف أو الطوب 

لتأثر بالحرارة والرطوبة األبیض على خالف المباني القدیمة بالواحة، وھي مواد شدیدة ا

النسبیة، وشدیدة التأثر بالتجویة الملحیة.

).1.4المصدر: جدول (

ب ـ درجة تأثر المباني السكنیة بعامل الملوحة األرضیة: 

ى اراضي  ة عل اني المقام ث تتعرض المب بخات، حی اطق الس ي من ویظھر ھذا األثر بوضوح ف

ب سبخیة لتأثیر الملوحة األرضیة الناتجة عن ى تعرض أغل ؤدي إل ا ی بة األمالح مم ارتفاع نس

م رصد وحصر  ھ ت المباني المقامة علیھا ألضرار تتراوح بین الطفیفة والشدیدة جداً، وبناءاً علی

ي الجدول ( اني 2.4المباني المتضررة من جملة عینة الدراسة متمثلة ف أثر المب ین ت ذي یب )، وال

.السكنیة والمرافق بعامل الملوحة األرضیة
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) تأثر المباني السكنیة والمرافق العامة بعامل الملوحة األرضیة2.4جدول (

عدد المبانيدرجة التضررنوع الضرر
المتأثرةالسكنیة

متوسط نسبة 
الضرر

مالحظات

ــــــــ%612طفیفنمش

مساكن مبنیة بمادة %1224متوسطتآكل الجدران

الطوب األبیض

سفلي في تقویض 
ارضیة المبنى

مساكن مقامة فوق %1020شدید
اراضي سبخیة 

جافة

انفصال العنصر 
الخرساني

مساكن مقامة فوق %1836شدید جداً 
أراضي سبخیة 

رطبة نسبیاً 

مساكن مبنیة حدیثا %48ال یوجد ضرربدون أضرار
ومادة بنائھا من 
الطوب اإلسمنتي

%50100المجموع

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 

)، عن أثر التباین الملحوظ في درجات تضرر المباني التي تأثرت بعامل 2.4ویكشف الجدول (

% من 6الملوحة األرضیة، وھي في مجملھا مباني انشأت فوق اراضي سبخیة، فكانت نسبة 

جملة عینة الدراسة قد تأثرت بدرجة طفیفة بفعل التجویة الملحیة، حیث یظھر ھذا األثر في 

% من جملة المباني 12یغطي جدران المباني، في حین تأثر ما نسبتھ حدوث نمش طفیف 

بدرجة متوسطة تمثلت في تآكل جدرانھا، كما یبین الجدول المذكور اجمالي المباني التي تأثرت 

% متمثالً في حدوث تقویض سفلي في أرضیتھا ناتجاً عن 10بدرجة شدیدة وكانت نسبتھا 

، في حین تأثر ما نسبتھ األمالح إلى الطبقة السطحیة للتربةالمیاه الباطنیة المذاب فیھاصعود 
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% من اجمالي العینة المدروسة بدرجة شدیدة جداً من التضرر تمثلت في انھیار الجدران 18

الخارجیة للمبنى، وانفصال العنصر الخرساني، وھو أقصى درجات التضرر، أما المباني غیر 

نة الدراسة، وقد مثلت ھذه النسب في شكل بیاني % من اجمالي عی8المتضررة فكانت نسبتھا 

).2.4لمزیداً من اإلیضاح، شكل (

).2.4المصدر: جدول (

ج ـ درجة تأثر المرافق العامة بالملوحة األرضیة:

تختلف المرافق الحكومیة العامة في طریقة إنشائھا عن المباني السكنیة من حیث مواصفات 

مواد البناء المستخدمة، وكذلك مراعاة الدقة في المواصفات الھندسیة للبناء، وفي اختیار مواقعھا 

بشكل دقیق بعیداً عن أي ظواھر قد ُتحدث بھا أیة أضرار مستقبالً، كالبناء في المواقع ذات

التربة السبخیة، أو في المواقع المتأثرة بزحف الرمال علیھا، حیث أن صالحیة الموقع ومالئمتھ 

للبناء یعتبر شرطاً أساسیاً إلنشاء مشاریع الخدمات العامة، إال أن البعض من ھذه المرافق قد 

ومن خالل ماتم ‟الملوحة األرضیة”تأثر وتضرر بفعل العدید من ھذه العوامل ومن أھمھا 

). 3.4حصره ورصده من تضرر للمرافق العامة بمنطقة الدراسة، تم تمثیل ذلك في جداول، (

كاآلتي:
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) تأثر المرافق العامة بالملوحة األرضیة3.4جدول (

درجة (*)نوع الضررت
التضرر

متوسط نوع المبنى المتضرر
نسبة 
الضرر

مالحظات

1

ظھور نمش على الجدران

مدرسة ـ مصرفطفیفالخارجیة للمبنى

%15مبنى محطة الوقود
ـــــــ

تآكل الطبقة الخارجیة للمبنى 2

متوسطوتقشرھا

محكمة ـ مسجد الحارة 

المعھد المتوسط ـ 

مركز الشرطة ـ 

المدرسة القدیمة

مباني واقعة في 25%
المنطقة القدیمة، وھي 

قدیمة نسبیاً 

لم یظھر ھذا التأثیر في 0ال یوجدشدیدھبوط وتقویض سفلي للمبنى3

المباني العامة

4

انھیار الجدار وانفصال 

القاعدة الخرسانیة ـ تآكل تام 

في مرفقات المبنى أو 

المشروع

محطة التحلیة الغربیةشدید جداً 
1%

تأثرت بعامل الملوحة 
األرضیة، باإلضافة 

بزحف إلى تأثرھا 
الرمال على مكوناتھا

الیوجد بدون أضرار5
ضرر

الفندق السیاحي 

المستشفى ـ قاعة 

المناسبات ـ مركز 

البرید ـ مدرسة

محطة الرصد الجوي ـ 

مسجد ـ مبنى إداري

مدرسة

معظمھا مباني حدیثة 59%
البناء، او تمت صیانتھا

%15100المجموع

)2014(الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب المصدر: 

.224مقیاس التضرر: عن محمد سالم عبد الكریم القبایلي، ص(*)
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ویتضح من ھذا الجدول مدى التباین في درجات التضرر للمرافق العامة بفعل الملوحة 

% من جملة المباني بدرجات طفیفة من التضرر متمثالً في ظھور 15األرضیة، فتأثر ما نسبتھ 

% ویظھر ھذا 25متوسطة نمش على جدرانھا، بینما بلغت نسبة تضرر بعض المباني بدرجة 

األثر في تآكل الطبقة الخارجیة للمباني المتضررة وتقشرھا، وھي مباني واقعة في مدخل 

الواحة حیث انتشار التربة السبخیة، في حین لم یتم رصد أي تضرر شدید في جملة المباني التي 

المبنى، أما اختیرت كعینة للدراسة حیث یتمثل ھذا الضرر في حدوث تقویض سفلي وھبوط في 

% حیث تعاني محطة تحلیة بیر بوسالمة من ھذا األثر حیث 1األثر الشدید جداً فقد تمثل بنسبة 

تآكلت كل مرافقھا وملحقاتھا من جَراء الملوحة األرضیة وعدم وجود صیانات دوریة لھا، مما 

اجع % وھذا ر59أدى إلى خروجھا عن الخدمة، في حین سجلت المباني غیر المتضررة نسبة 

لعدة أسباب تم ذكرھا سابقاً، باإلضافة إلى أن جَل ھذه المباني ھي مباني حدیثة لم تتجاوز فترة 

سنة، وقد أنشأت بعیداً عن أیة ظواھر قد تؤثر فیھا كما روعیت في انشائھا المعاییر 15بنائھا 

).3.4شكل (الھندسیة المعتمدة، ولمزید من التوضیح تم تمثیل ھذه النسب بیانیاً من خالل ال

).3.4المصدر: جدول (
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د ـ تأثر الطرق المعبدة بالھبوط األرضي والتمدد الحراري:

تتعرض الطرق المعبدة بمنخفض الجغبوب لخطورة كثرة الشقوق التي یصل اتساعھا في بعض 

سم، إما بسبب التجویة الملحیة خاصة الطرق التي تمر أو تقطع 20المواقع إلى اكثر من 

بخیة أو تمر بالقرب من البرك والبحیرات، أو نتیجة ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعاً أراضي س

كبیراً أثناء النھار خاصة في فصل الصیف، ومع شدة اإلشعاع الشمسي ونشاط عملیة التبخر 

یرتفع مستوى الماء الملحي تحت السطحي ویقترب من سطح الطریق بواسطة الخاصیة 

بقة البیتومین التي غالباً ما تنتھي إلى أحد أمرین إذا لم یتم عالجھا الشعریة فتكثر التشققات بط

ھما ھبوط الطریق أو انھیار جزء منھ، وھو ما یجعلھا أھم جوانب النشاط البشري التي تتعرض 

للضرر الواضح بفعل ھذه العوامل، وقد تم رصد وحصر بعض من ھذه األضرار وتصنیف 

نقطة قیاس وزعت كاآلتي:16القیاس وعددھا درجات تضررھا بأخذ مجموعة من نقاط

3.5الطریق المعبد الرابط بین المشروع الزراعي ومدخل الواحة بطول 3، 2، 1ـ نقاط القیاس 

كم.

الطریق المعبد الممتد من مدخل الواحة ویتجھ جنوباً إلى مركزھا بطول 6، 5، 4ـ نقاط القیاس 

كم.3.7

ریق المعبد الممتد من مدخل الواحة ویتجھ شرقاً إلى القارة الط9،10،11، 8، 7ـ نقاط القیاس 

كم.11.3الحمراء بطول 

الطریق الممتد شرقاً من القارة الحمراء إلى بحیرة الملفا 12،13،14،15،16ـ نقاط القیاس 

كم.13.7بطول 

).4.4) والشكل (4.4وقد تم إیضاح ذلك من خالل الجدول (
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المعبدة بالھبوط األرضي والتمدد الحراري) تأثر الطرق 4.4جدول (

نقاط 
القیاس

درجة نوع الضرر
التضرر

المباني نسبة 
ةتضررمال

مالحظات

1 ،3

شقوق طولیة شعریة موازیة 

لبعضھا البعض مع تداخالت 

صغیرة موازیة لإلمتداد 

العام للطریق

ــــــ%15طفیف

2 ،4،6،7
10

على شكل ظھور الشقوق 

شبكة متقاطعة بدأ عرضھا 

في الزیادة ضمن الجزء 

السطحي للطبقة

%25متوسط
ـــــــ

5،8،12

تكون الشقوق كثیرة وعمیقة 

وعریضة ومتداخلة مع 

بعضھا البعض بحیث تصبح 

طبقة الرصف منقسمة إلى 

اجزاء منفصلة، وظھور 

حفر صغیرة

%20شدید
فوق تربة سبخیةمعظمھا منشأة 

13،9،11

16،14،15

ظھور حفر یتراوح متوسط 

سم 100ـ 50قطرھا ما بین 

ـ 10وعمقھا یتراوح مابین 

سم، وھبوطات في 15

الطریق

شدید 
%40جداً 

تتعرض الطریق في ھذ الجزء 

أرضیة نتیجة وجود لھبوطات

العدید من السبخات، باإلضافة 

للمسیالت الجبلیة واألودیة التي 

تقطع الطریق في ھذا الجزء

ال یوجد ضررــــ

بدون 

جمیع النقاط متضررةال یوجدأضرار

%100المجموع

)2014المصدر: (الدراسة المیدانیة لمنخفض الجغبوب 
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) مدى تأثر الطرق المعبدة بالتمدد الحراري، كونھ العامل 4.4الجدول (ویتضح من خالل تحلیل 

الرئیسي المؤثر فیھا وبدرجات متفاوتة، نظراً الرتفاع درجات الحرارة، السیما خالل فصل 

في ظھور 1،3% عند نقاط القیاس 15الصیف، فقد بلغت نسبة التأثرالطفیف للطرق حوالي 

سم، في حین 1ـ 0.5عام للطریق، ویتراوح عرضھا ما بین تشققات شعریة موازیة لألمتداد ال

% 25بلغت نسبة التأثر المتوسط والمتمثل في ظھور الشقوق على شكل شبكة متقاطعة حوالي 

%، عند نقاط 20، أما نسبة التأثر الشدید للطرق فبلغت حوالي 4،6،710، 2عند نقاط القیاس 

وتكون شقوق كثیرة وعمیقة وعریضة ، ویتمثل ھذا الضرر في ظھور 5،8،12القیاس 

سم، وعمق یتراوح 50ـ 10ومتداخلة مع بعضھا البعض، وظھور حفر یتراوح قطرھا مابین 

%، عند نقاط القیاس 40سم، أما نسبة التأثر الشدید جداً للطرق فقد بلغت حوالي 10ـ 5ما بین 

ـ 50قطرھا ما بین ، ویتمثل ھذا الضرر في ظھور حفر عمیقة یتراوح 9،11،13،14،15،16

سم، وحدوث ھبوطات أرضیة وانھیار في بعض أجزاء 15ـ 10سم، وعمق یتراوح بین 100

الطریق، ومن المالحظ أن نقاط التضرر الشدید جداً في الطرق واقعة ضمن الطریق الممتد ما 

بین واحة الجغبوب وبحیرة الملفا نظراً لمروره فوق اراضي سبخیة واقترابھ من حافة 

خفض الشمالیة حیث تقطع اجزائھ العدید من المسیالت الجبلیة وبعض األودیة الجافة لذلك المن

نجد أنھ أكثر القطاعات تضرراً وتأثراً.

).4.4المصدر: جدول (
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درجة تضرر الطرق المعبدة

والتمدد الحرارياألرضيدرجة تأثرالطرق المعبدة بالھبوط ) 4.4(شكل 
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الخاتمة

توصلت ھذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصیات التي قد ُتھم في معالجة بعض المشاكل أو 

ا بالحسبان في معالجة بعض القصور الحاصل في العدید من الجوانب كما التنبیھ ألھمیتھا وأخذھ

توصلت إلى تصور عام لتنمیة المنخفض  صناعیاً وسیاحیاً وعمرانیاً اعتماداً على ما یزخر بھ 

منخفض الجغبوب من إمكانیات وثروات طبیعیة غیر متوفرة في العدید من المناطق األخرى، 

وتتلخص فیما یلي:

تائج الدراسة:أوالًـ: ن

ـ تتكون منطقة الدراسة بصفة عامة من الحجر الجیري األیوسیني وبعض الرواسب المفككة 1

التي ترجع إلى البلیوسین والزمن الرابع وتتمیز بانخفاض سطحھا حیث تتباین مناسیب سطح 

متراً فوق مستوى 120متراً دون مستوى سطح البحر و13.08األرض بالمنخفض بین 

محیطة بھا.األرض ال

ـ مرت المنطقة بمرحلة طویلة من التطور امتدت من المیوسین المتأخر حتى الوقت الحاضر 2

وقد شھدت خاللھا احداث عدیدة مثل الطغیان البحري ونشاط عملیات التعریة والتجویة، والتي 

لمناطق أدت إلى تشكیل سطحھا حتى أخذ شكلھ الحالي، وإن كان تعدد اآلراء في نشأة المنطقة وا

المجاورة لھا جعل صورة نشأتھا وتطورھا غیر مكتملة الوضوح إلى حد ما.

ـ یتألف منخفض الجغبوب مورفولوجیاً من ثالث أحواض رئیسیة كبیرة (حوض الجغبوب 3

) ومجموعة أخرى من المنخفضات الصغیرة التي "قصیبیایة"حوض الملفا، حوض قیقب 

تتبعھا وتعرف محلیاً بالحطایا ومعظمھا واقع في الجانب الغربي والجنوب الغربي من المنخفض 

الرئیسي.

ـ یتمیز منخفض الجغبوب بوجود العدید من الظاھرات الجیومورفولوجیة أھمھا الجبال 4

المدرجة التي تظھر على جوانب األحواض الجزیریة والقور المنعزلة والمصاطب الصخریة 

مصاطب، وقد ساھم وجودھا في تفسیر نشأة وتطور 4كحوض الملفا وعددھا أكثر من 

المنطقة، كما تظھر في قاع المنخفض العدید من البحیرات والعیون كما تظھر على ھوامشھا 

المساحات السبخیة.
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وتة االنحدار، كما تنتشر التالل ـ نتیجة تراجع الحافات وجدت ظاھرة المیسا وھي متفا5

المنعزلة والتي تمثل البقیة الباقیة من مرحلة التطور الجیومورفولوجي للمنطقة ویتراوح ارتفاع 

متراً، مما یجعل منطقة الدراسة أقرب 120متراً، وال تزید عن 80ـ 50معظمھا ما بین 

الل المنعزلة.للوصول إلى مرحلة شبھ السھل الذي ترصعھ الجزر الجبلیة والت

ـ تتعرض منطقة الدراسة لعملیات التجویة ویشترك كل من عاملي التعریة الریحیة والتعریة 6

المائیة في تشكیل سطح المنطقة وإن كانت السیادة حالیاً لعامل الریاح بسبب شدة الجفاف، وما 

نتج عن عملیة اإلرساب بفعل الریاح من تكون للكثبان والفرشات الرملیة. 

للمناخ دوراً حیویاً في تشكیل العدید من الظاھرات الجیومورفولوجیة بمنطقة الدراسة سواء ـ7

أكان ذلك في تأثیر درجات الحرارة والتبخر واألمطار والرطوبة (التجویة المیكانیكیة، والتجویة 

ك الكیمیائیة )، وما نتج عنھا من ظاھرات جیومورفولوجیة مثل ظاھرة التقشر الصخري، والتفك

الكتلي الناتجة عن التجویة المیكانیكیة، وظاھرة حفر التجویة الناتجة عن التجویة الكیمیائیة ، أو 

تأثیر األمطار الھاطلة في تكوین بعض المسیالت المائیة الصغیرة.

ـ تشكل المساحات السبخیة حوالي ثلث مساحة منطقة الدراسة، وتتركز أغلبھا في الجزء 8

كاد تنعدم في جزئھ الغربي، وھي متشابھة في خصائصھا الطبیعیة الشرقي من المنخفض وت

13-و5-والكیمیائیة، وتقع جمیعھا تحت منسوب سطح البحر حیث تتراوح مناسیبھا ما بین 

متراً دون مستوى سطح البحر.

التي تعرضت "الحجر الرملي النوبي"ـ یرجع تكوین تربة المنخفض إلى الصخور الرسوبیة 9

والتعریة، ویوجد نوعان من التربة ھما التربة الرملیة والتربة السبخیة. للتجویة

ـ یتألف قاع المنخفض من رواسب میوسینیة بحریة ترسبت على ھیئة طبقات متتابعة تنتمي 10

للمیوسین األسفل واألوسط واألعلى، وقد كان قاع المنخفض خالل المیوسین عبارة عن الجون 

الصخور الملحیة والصلصال والمارل والجبس إضافة ضحل یحمل رواسب تمثلت في

للتكوینات المیوسینیة، كما أنھ یمثل البحیرة القدیمة التي ارتبط منسوب میاھھا بتغیر مستوى 

سطح البحر.

ـ تسود في منخفض الجغبوب نباتات اإلقلیم الصحراوي، وتتصف الحیاة النباتیة بالمنخفض 11

متباعدة عن بعضھا في تجمعات صغیرة في بطون بعض األودیة بأنھا فقیرة في أنواعھا، وتنمو

وفي الحطایا الصغیرة ومناطق السبخات بالقرب من البحیرات، وقد استطاعت ھذه النباتات أن 
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تتأقلم مع  ظروف الجفاف بطرق مختلفة وتعد نباتات األثل والحجنة والدیس والعاقول من 

أكثرھا انتشاراً بالمنطقة.  

عظم أوجھ النشاط البشري بمنطقة الدراسة بمجموعة من العوامل والظواھر ـ تأثرت م12

الجیومورفولوجیة التي ألحقت أضراراً واضحة بالمباني والمنشآت الحكومیة وشبكات الطرق 

والمیاه والصرف الصحي، باإلضافة إلى تأثیرھا على األراضي الزراعیة، كالتملح والتغدق 

ء اختیار بعض المواقع  غیر المالئمة. وتصلب التربة، وذلك نتیجة لسو

ـ ظھور وتفاقم مشكلة تملح التربة حیث أن منخفض الجغبوب منخفض صحراوي ذو 13

تصریف داخلي مغلق، بمعنى أن أي تصریف سطحي للمیاه البد أن یتدفق ویستقر فوق أخفض 

المناطق منسوباً انتظاراً لعملیتي التسرب والتبخر.

األرضیة بالمنطقة على العدید من صور االستغالل البشري بھا سواء ـ أثرت األشكال 14

القدیم منھا أو الحدیث وأھمھا العمران والطرق والنشاط الزراعي.

ثانیاًـ: التوصیات والحلول المقترحة لمعالجة أوتفادي أثر العوامل الجیوورفولوجیة:

ـ للحد من تأثیر التجویة الملحیة:

المشكالت الناجمة عن التملح فیما یلي:یمكن التغلب على 

ـ االبتعاد بالمنشآت والطرق عن مناطق السبخات كما یجب عزل المواد الخرسانیة عن أ

األمالح التحت سطحیة بالمواد المناسبة، وكذلك طالء األعمدة وأنابیب الصرف والدعامات 

المعدنیة  بالدھانات التي تعمل على عزلھا عن الغالف الخارجي.

ـ استخدام األسمنت المقاوم لعملیات التفاعل مع السلفات والكلوریدات المختلفة وحدید التسلیح ب

المجلفن في إقامة األعمدة الخرسانیة واألسقف المختلفة، واستخدام المواد الكیمائیة الحدیثة 

المقاومة للتملح في دھان الجدران وواجھات المباني.

ـ  االرتفاع بمناسیب الطرق وخطوط األنابیب عن سطح األرض في مناطق السبخات بوجھ ج

عام في محاولة لألبتعاد عن منسوب الماء الجوفي وتأثیر الخاصیة الشعریة.

إجراء الدراسات المتأنیة قبل الشروع في إقامة المباني والمنشآت واألنشطة المختلفة لتحدید ــــ د

أنسب المواقع ومواد البناء الالزمة وطرق البناء وأشكال المباني. 
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ھـ ـ التوجھ إلى استخدام الطوب اإلسمنتي في عملیات البناء نتیجة النخفاض نسبة تأثره 

ري المستخدم في غالبیة البناء.بالملوحة عنھ في الطوب الجی

ـ للحد من التملح في التربة الزراعیة:

ـ یمكن التخلص من معظم األمالح الذائبة والزائدة في التربة بواسطة غسیل التربة وذلك أ

بإمرار كمیة مناسبة من الماء خالل قطاع التربة السطحي إلذابة األمالح وحملھا مع الماء 

عیداً عن منطقة نمو الجذور.المنصرف إلى باطن األرض ب

ـ تعدیل بنیة وقوام التربة وذلك بإضافة الرمل إلى التربة وخلطھا بھا عن طریق الحرث ب 

سم) ثم ریھا عدة مرات.40ـ 30العمیق للتربة من (

ـ إضافة الجبس الزراعي للتربة التي تعرضت للتملح لتخفیف حدة ملوحتھا.ج

ـ االبتعاد عن أسلوب الري بالغمر الذي كان سبباً من أسباب انھیار قدرة األراضي الزراعیة د

وتدني إنتاجیتھا وارتفاع نسبة األمالح بھا.

ـ إزالة الطبقة السطحیة لصالبتھا وملوحتھا حتى تظھر من أسفل الطبقة السطحیة الطبقة ھـ

الطفلیة ذات الملوحة األقل.

ال على الطرق واألراضي الزراعیة:ـ للحد من زحف الرم

ـ اللجوء إلى استخدام الطرق البیولوجیة (التشجیر) وذلك باستزراع حزام شجري أو شجیري أ

حول األراضي الزراعیة حیث تمنع الریاح من الوصول إلى السرعة الحرجة فتحمي التربة من 

سفي وطغیان الرمال علیھا.

بان الرملیة من بحر الرمال العظیم الواقع جنوب ـ اختیار أنسب الطرق لوقف زحف الكثب 

الواحة، وذلك بأجراء تجارب لتثبیت الكثبان بزراعتھا بنباتات تالئم البیئة، وتروى بطریقة 

التنقیط من أنابیب مطاطیة. 

ـ عمل مصائد للرمال على شكل حفر طولیة أمام الھدف المراد حمایتھ وفي اتجاه عمودي ج 

على الریاح السائدة.



255

ـ لحمایة الطرق من سفي الرمال واالنسیاق الرملي یجب تثبیت الكثبان الرملیة القریبة من د 

الطرق الرئیسیة، إما بالطرق البیولوجیة أو الطرق الكیمیائیة، للحد من زحف الرمال على ھذه 

الطرق.

ـ للحد من تأثیر المدى الحراري على الطرق المعبدة:

الطریق لتوفر الظل وتقلل من قوة اإلشعاع الشمسي خالل فترة ـ زراعة األشجار على جانبي أ

النھار، وھي وسیلة أثبتت نجاحھا في عدم تأثر الطریق بفعل الحرارة للتقلیل من التفلق 

والتكسر.

وتخلط بمواد 70ـ 50ـ یجب أن تكون مادة البیتومین ذات درجة نفاذیة تتراوح من ب

لطرق بالشقوق في الطبقة اإلسفلتیة.بالستیكیة أو مطاطیة لتقلیل تأثر ا

ـ اتباع المواصفات القیاسیة والھندسیة المتبعة في بناء الطرق مع مراعاة ظروف البیئة ج 

المحیطة.

ثالثاً ـ: إمكانیة التنمیة في منخفض الجغبوب:

ـ استغالل الظاھرات الجیومورفولوجیة ذات المناظر الخالبة في تنمیة السیاحة بالمنطقة 1

والتي تعتمد أساساً على بعض اآلثار الموجودة بھا، ومن أھمھا الموائد الصحراویة والتشكیالت 

الصخریة ذات األشكال الغریبة، والمقابر الفرعونیة المنتشرة في عدة أماكن من المنخفض 

رب البحیرات، وغابات النخیل المتحجر الواقعة في الجزء الغربي من المنخفض.خاصة ق

ـ من أھم الظاھرات الجیومورفولوجیة في منخفض الجغبوب والتي تمیزه عن غیره من 2

، حیث یمكن ²كم5المنخفضات انتشار البحیرات والتي تصل مساحة بعضاً منھا إلى أكثر من 

ترویج للسیاحة الصحراویة.استغاللھا كمنتجعات سیاحیة لل

ـ یمكن استغالل البحیرات كمشاریع الستزراع األسماك، رغم ملوحتھا الشدیدة إال أنھا تزخر 3

1995بحیاة نباتیة قدیمة، وقد تمت تجربة االستزراع السمكي في بعض بحیرات المنخفض عام 

زالت بعض البحیرات من قبل فریق جمعیة الھیلع بدرنة، وقد أثبتت ھذه التجربة نجاحھا وال

تعیش بھا أعداد من األسماك إلى الوقت الحالي.
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ـ االھتمام بالحطیات وخاصة القدیمة وتطھیرھا من الحشائش ومراعاة كثافة الغطاء النباتي 4

بھا، وتعتبر حطیة أفریدغة ذات أشجار النخل الطبیعي والمیاه الوفیرة أولى أولویات التطویر 

واالستصالح.

طط شبكة الحركة داخل المنخفض وربطھ بمحاور المواصالت اإلقلیمیة ( واحة ـ وضع مخ5

الطریق القدیم إلى الجبل –الطریق الصحراوي جالوـ الكفرة –واحة الجغبوب –سیوه 

األخضر ـ مطار بوسالمة المحلي) لمعالجة مشكلة العزلة والموقع الھامشي المتطرف الذي 

تعاني منھ المنطقة.

ل الجید للنواحي الجمالیة والطبیعیة في المنخفض (الالندسكیب الطبیعي)، ویمكن ـ االستغال6

اعتبار أحد المواضع الغنیة بالحیاة البریة والتراث الطبیعي وتحویلھا إلى محمیة طبیعیة ویقترح 

لذلك بحیرات العراشیھ وعین بوزید والملفا والمحیط الذي تشغلھ، لما تتمتع بھ من جمال بیئي 

ي النبات والحیوان البري.وغنى ف

ـ االھتمام برصف الطرق المؤدیة إلى مناطق الجذب السیاحي بالمنخفض، مع االھتمام 7

بأماكن إقامة السیاح وتوفیر المرافق والخدمات بھا.

وإعادتھا للخدمة من جدید بعد ـ العمل على إصالح وصیانة محطة تحلیة میاه بیر بوسالمة8

تعرض مكوناتھا وملحقاتھا ألعطال ھندسیة نتیجة تأثرھا ببعض العوامل، وذلك بإجراء 

صیانات دوریة لھا.

ـ تحتوي منطقة الدراسة نسبة عالیة واحتیاطي ضخم من الحجر الجیري تزید نسبتھ عن 9

ي من الشوائب التي تعیق % وھو بذلك خال5% وتنخفض فیھ نسبة المنجنیز إلى أقل من 50

%، حیث 17صناعة اإلسمنت، كما وجدت ببعض العینات نسبة من خام الجبس تصل إلى 

یمكن إقامة مصنع لإلسمنت لتنمیة المنطقة صناعیاً.

ـ  تتضمن البحیرات كمیات ضخمة من األمالح الذائبة، وھذه األمالح تتجمع بكمیات كبیرة 10

شواطئھا وتتراكم بعضھا فوق بعض في شكل جروف سواء في میاه البحیرات أو على 

منخفضة، وھذا بطبیعة الحال یدعم فكرة إقامة صناعة استخراج الملح. 
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ـ الخالصة:

تتوفر في منخفض الجغبوب العدید من البیئات المختلفة التي من شأنھا أن تكون عنصر جذب 

تأسر كل من یتجول فیھا قوي للسواح المحلیین واألجانب لما تتمیز بھ من صحراء شاسعة

فھناك تنوع كبیر في بیئة المنخفض تتمثل في الجبال والسبخات والبحیرات وكثبان الرمال كل 

ھذا التنوع  یجعل من منخفض الجغبوب منطقة تنمیة سیاحیة مكانیة لو وجد االھتمام الكافي بھا 

اآلن إال زوایا قلیلة ولم فمنخفض الجغبوب بحدوده الحالیة متحف آثار كبیر لم تكتشف منھ حتى 

یفتح من مغالق كنوزه الحضاریة سوى النزر الیسیر، ومن خالل الدراسات التطبیقیة یجب 

االستفادة من الموارد الطبیعیة والبیئیة المتوفرة في المنخفض، واستثمارھا بشكل أفضل 

ُ حتى یتم ا لنھوض بمنخفض وبطریقة متوازیة جغرافیاً وبیئیاً واقتصادیاً وسیاحیاً وثقافیا

الجغبوب نھضة ملحوظة شاملة لعملیات التنمیة المستدامة.
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قائمة المصادر والمراجع

أوالً: المصادر والمراجع العربیة

أـ المصادر والتقاریر الرسمیة:

ـ القرآن الكریم.1

ـ اإلدارة العامة للبحوث الجیولوجیة والتعدین اللیبیة، الخریطة الجیولوجیة لمنخفض الجغبوب 2

1984.

، صادرة عن جیش الوالیات NH 35-9ـ الخریطة الطبوغرافیة لمنخفض الجغبوب، لوحة 3

.1955المتحدة األمریكیة، 

.2010المكتب االستشاري الھندسي للمرافق، طبرق، ـ 4

العامة للزراعة، قسم الوقایة والمكافحة البیولوجیة واالحصاء الزراعي، بواحة الھیأةـ 5

الجغبوب.

الھیأة العامة للمیاه، فرع المنطقة الشرقیة، قسم الموارد المائیة، تقریر توضیحي غیر ـ 6

منشور، بنغازي، غیر مؤرخ.

الھیئة العامة للمیاه، الوضع المائي اللجنة الشعبیة العامة للزراعة والثروة الحیوانیة والمائیة، ـ 7

.2006بالجماھیریة العظمى،

جھاز تنفیذ وإدارة مشروع النھر الصناعي، التقریر النھائي حول الوضع الجیولوجي ـ 8

.2001والمعطیات المائیة الجوفیة لواحة الجغبوب والمناطق المجاورة، 

قریر مقدم لمدیریة االبنیة الحكومیة حنان نادر الكعبي، تخطیط وبنیویة عمارة الصحراء ،تـ 9

لمحافظة العقبة، غیر مؤرخ.

.1983)، جنوب واحة الجغبوب،NH 35/1/1ـ دراسة الرملي, اثناء حفر البئر،(10
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ـ. عبد هللا طاھر السني ،سالم صالح الحداد، اإلمكانیات المائیة بمنطقة الجغبوب ـ سیوه، 11

.1998س،تقریر مقدم للھیأة العامة للمیاه طرابل

ـ عالء جابر الضراط،، المصادر المائیة في منطقة البطنان دراسة جغرافیة، تقریر 12

العامة للمیاه، فرع المنطقة الشرقیة، قسم الموارد المائیة، (غیر توضیحي مقدم للھیأة

.2006منشور)،

ـ محطة أرصاد واحة الجغبوب.13

لوحة -،الكتیب التفسیري250.000:1ـ مركز البحوث الصناعیة، خریطة لیبیا الجیولوجیة، 14

.1984المفوز،طرابلس

فدان بمنطقة وادي الفارغ، تقریر 60000ـ معھد بحوث المیاه الجوفیة، إمكانیة استصالح 15

.1992مقدم للشركة العامة لألبحاث والمیاه الجوفیة، ریجوا، القاھرة،

.2012)،4الجغبوب، صحیفة شھریة تصدر عن المجلس المحلي الجغبوب، العدد(ـ نبض 16

ثانیاً: الكتب

ـ أبو العینین، حسن سید، أصول الجیومورفولوجیا، مؤسسة الثقافة الجامعیة، اإلسكندریة، 1

1995.

ـ أبو العینین، حسن سید، كوكب األرض ظواھره التضاریسیة الكبرى، مؤسسة الثقافة 2

.1976اإلسكندریة، الجامعیة،

ـ أبو العز، محمد صفي الدین، مورفولوجیة األراضي المصریة، دار غریب للطباعة والنشر 3

.1999والتوزیع، القاھرة، 

ـ الدراجي، سعد عجیل، أساسیات علم شكل األرض، الجیومورفولوجي، دار كنوز المعرفة 4

.2010العلمیة، عمان، 

.2004رة، المنصود الجویة، منشورات جامعة المنصورة،ـ الشیخ، أحمد أحمد، األرصا5

ـ الطلحي، جاد هللا عزوز، حتى ال نموت عطشا، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع واالعالن، 6

.2003مصراتھ،
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ـ المھدوي، محمد المبروك، جغرافیة لیبیا البشریة، منشورات جامعة قاریونس، بنغازي، 7

.1990الطبعة الثانیة، 
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منشورات الھیأة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب ، كلیة التربیة األساسیة، قسم العلوم 

والجیولوجیا، غیر مؤرخ. 

، “الجماھیریة دراسة في الجغرافیا”ـ المسالتي، أمین، التطور الجیولوجي والتكتوني في كتاب 9

.1995الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع واإلعالن، سرت، 

ادي ‟الساحل اللیبي”ـ الھرام، فتحي أحمد، جیومورفولوجیة الساحل في كتاب 10 ، (تحریر)، الھ

اریونس،  ة ق ارات، جامع وث واالستش ز البح ورات مرك ري، منش عد القزی ة، س بولقم

.1977بنغازي،

ـ بن محمود، خالد رمضان، الجندیل، عدنان رشید، دراسة التربة في الحقل، منشورات 11

.1984جامعة الفاتح،طرابلس،

.1995ـ بن محمود، خالد رمضان، الترب اللیبیة، الھیئة القومیة للبحث العلمي،طرابلس،12
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.1995سرت،

.2003ـ بوران، علیا حاتوغ، بودیة، محمد حمدان، علم البیئة، دار الشروق،عمان،14

ي، أشكال الصحاري المصورة، دراسة ألھم الظاھرات تراب، محمد مجدـ15

.1996الجیومورفولوجیة بالمناطق الجافة وشبھ الجافة، مطبعة االنتصار للطباعة، اإلسكندریة، 

.2005تراب، محمد مجدي، أشكال سطح األرض، منشأة المعارف، اإلسكندریة، ـ 16

ضي شبھ الجافة والصحراویة موارد ج.أسكوجیني، ترجمة، الماحي یوسف القرشي، األراـ17

.1،1998واستصالح التربة، منشورات جامعة عمر المختار، البیضاء، المجلد األول،ط
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اني 18 زء الث ة، الج ي اللیبی ة االراض ي جیومورفولوجی اث ف ودة، أبح نین ج ودة، حس ج ـ

.1975،منشورات جامعة بنغازي.

بھ الجـ19 ة وش ي الجاف ودة، األراض نین ج ودة، حس ة، ج ة الجامعی ة دار المعرف اف

.2003األسكندریة،

ـ جودة حسنین جودة، دراسات في الجغرافیا الطبیعیة للصحاري العربیة، دار المعرفة 20

.1995الجامعیة، االسكندریة،

ـ حسن، محمد أبراھیم، أنماط التربة ومصادر المیاه والتلوث البیئي في الفكر الجغرافي 21

.1999للكتاب، اإلسكندریة،الحدیث، مركز اإلسكندریة
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ة حسین، سمات التغیر االجتماعي في المنطقة الصحراویة، دراسة میدانیة قناوي، فوزیـ24
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التصحر في المنطقة الممتدة ما بین وادي ھراوة شرقا ووادي جارف ʺفایق، حسن یوسف،ـ 15

،(رسالة ماجستیر غیر منشورة)،كلیة اآلداب، قسم الجغرافیا، جامعة ʺبمنطقة سرتغربا

.2008التحدي،سرت،

األشكال األرضیة الناتجة عن فعل الریاح بمنخفض ”ـ محمود، أبراھیم دسوقي بغدادي، 16

، كلیة اآلداب، قسم الجغرافیا، جامعة ، (رسالة ماجستیر غیر منشورة)‟الواحات البحریة

.2005فیة، المنو

أثر الصدوع والفواصل في توجیھ خط الساحل في المنطقة ʺـ محمود، الصدیق التواتي، 17

،(رسالة ماجستیر غیر ʺالممتدة من راس الھالل حتى منطقة الحمامة بالجبل األخضر

.2004منشورة)،كلیة اآلداب، قسم الجغرافیا، جامعة قاریونس، 

وأثرھا على الموارد المائیة والزراعیة بشمال غرب األمطار ”ـ معمر، حسین الشیباني، 18

،(رسالة ماجستیر غیر منشورة)، كلیة اآلداب، قسم الجغرافیا، جامعة الفاتح، ‟الجماھیریة

2004 .

جیومورفولوجیة منخفض مراده دراسة ألثر العوامل ʺـ محمد، سالم عبدالكریم القبایلي،19

،(رسالة ماجستیر غیر منشورة)،كلیة ʺشریةوالظواھر الجیومورفولوجیة على األنشطة الب

.2004اآلداب، قسم الجغرافیا، جامعة قاریونس،

، ‟حوض وادي األسیوطي دراسة جیومورفولوجیة”ـ محمد، فؤاد عبدالعزیز سلیمان، 20

.2003(رسالة ماجستیر غیر منشورة)، كلیة اآلداب، قسم الجغرافیا، جامعة طنطا، 

السبخات في شبھ جزیرة قطر دراسة جیومورولوجیة، جیولوجیة، ʺـ محمود، محمد عاشور،21

.1991(رسالة ماجستیر غیر منشورة)،جامعة قطر،الدوحة،ʺحیویة،

حركة الرمال وآثارھا البیئیة على األنشطة االقتصادیة في منطقة ʺـ مھدي، محمد مھدي،22

.2004جامعة قاریونس،السریر،(رسالة ماجستیر غیر منشورة)،كلیة اآلداب، قسم الجغرافیا، 

جیومورفولوجیة حوض التصریف النھري األعلى من وادي ʺـ نزیھ، علي محمد العدره،23

،(رسالة ماجستیر غیر منشورة)،كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس ʺالخلیل

.2007،فلسطین،



265

: البحوث والدوریاترابعاً 
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)1ملحق (

مساحات ونسب التكوینات الصخریة والرواسب الرباعیة بمنخفض الجغبوب

%)²المساحة (كمالتكوین

268.04926.32رواسب سبخیة

27.2152.67رواسب ریحیة

459.37545.13المیوسین األوسط

263.56325.88المیوسین األسفل

1018.202100المجموع

.90المصدر: الصید صالح الجیالني، جیومورفولوجیة بحیرات منخفض الجغبوب، مرجع سبق ذكره، ص
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)2ملحق (

بعض حطایا المنخفض وبعدھا عن الواحة

البعد عن الواحةالحطیة
ب (كم)

االتجاه

غرب20.3حطیة بلطة حیفان

جنوب14.9حطیة العامرة

جنوب غرب18.2حطیة أحویَده

شمال غرب24.2حطیة الخایبة

جنوب شرق29.1حطیة مقات ازویة

جنوب23.6حطیة أحسیات المجابرة

جنوب غرب13.1حطیة التاَمة

شمال شرق16.7حطیة برج الفاخري

غرب34.5حطیة بوسالمة

غرب15.2حطیة الزیبري

جنوب شرق35.2حطیة أمكركر

المصدر: من إعداد الطالب
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)3ملحق (

التالل المنعزلة (القور) الرئیسیة بمنطقة الدراسة

أقصى ارتفاع القارة
بالمتر

االتجاه بالنسبة للواحةب (كم)البعد عن الواحة

جنوب شرق4934.6الطوبات

جنوب2923.4قارة الصالحین

جنوب شرق10139.8جبل قیقب

شرق6115.2القارة الحمراء

جنوب420قارة الماجوري

جنوب غرب5111قارة كوشة الغزال

شرق10224.6قارة الملفا

شمال غرب7218.2قارة البارود

شمال39.2ـقارة جاب هللا

جنوب شرق9423.7جبل العراشیھ

جنوب شرقـــ74قارة برج عقاب

المصدر: من إعداد الطالب
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)4ملحق (

2010استعماالت األراضي القائمة في واحة الجغبوب 

%المساحة/ھكتاراستعماالت األراضيت

42038427.1سكني1

517183.3تعلیمي2

157551.0صحة3

84490.5أدارة4

72470.5دین وثقافة5

94530.6تجاري6

31019220.0مواصالت ونقل7

253141.7مستودعات وورش8

34740.2منافع عامة9

75400.5مقبرة10

236701.6حدائق وریاضة11

11450.7مناطق خاصة12

656541942.3أرض فضاء13

%1550960100اإلجمالي

2010المصدر: المكتب االستشاري الھندسي للمرافق/ طبرق 
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)5ملحق (

مالئمة عناصر وموارد البیئة ألنماط التنمیة المقترحة وكیفیة استغاللھا في األغراض المختلفة

خصائص 
طبیعیة 
وبشریة

العنصر أو 
المورد

أنماط التنمیة

محمیات زراعیةطبیةسیاحیةصناعیةرعویة
بیئیة

تعدینیة

التكوین 
الجیولوجي

تستغلــــــــــــتكوین الجغبوب
تستغلــــــــــــتكوین مرمریكا

أشكال السطح

ــــــــتستغلــــالقور المنعزلة
ــتستغلــتستغلتستغلــــالبحیرات
ــتستغلــــــتستغلالسبخات

تستغلــــتستغلــــالكثبان الرملیة
ــــتستغلتستغلــــــــــــــالمیاه الجوفیة

المناخ
ــتستغلتستغلــــتستغلــالحرارة
ــــتستغلــــــتستغلاألمطار

ــــــتستغلــتستغلتستغلــــــــالنبات الطبیعي
ــــتستغلــتستغلتستغلـــــــــــالسكان
ــــتستغلــتستغلــــــــــــــالعمران

ــتستغلــــتستغلــــغابات متحجرةموارد السیاحة
ــتستغلــــتستغلــــأشكال صخریة

الخدمات 
المساعدة

تستغلتستغلتستغلتستغلتستغلتستغلتستغلطرق النقل
ــــــتستغلتستغلــــاإلمكانیات الصحیة
ــــتستغلــتستغلــــاإلمكانیات التعلیمیة
ــــــــتستغلــــاإلمكانیات الفندقیة

ــتستغلتستغلتستغلتستغلــــالمرافق

المصدر: من إعداد الطالب
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)6ملحق (

2010ـ 2006السائحین األجانب الذین دخلوا لمنطقة الجغبوب في الفترة من تعداد 

عدد السواح2010سنة 2009سنة 2008سنة 2007سنة 2006سنة الدولة / الجنسیةت

247118767المانیا1

1222ـ433النمسا2

7191066164311إیطالیا3

303744031178فرنسا4

24ــ1428سویسرا5

516ــ911بریطانیا6

1912ــ2بولندا7

1ــــ1الھند8

25ـــ3أسترالیا9

426ـــ22أوكرانیا10

8ـ6ــ2بلجیكا11

4ـ3ــ1تونس12

2229ـ3مصر13

2ــــ2كندا14

23ـ810ـ13إسبانیا15

1ــــ1یوغسالفیا16

1ــ1ــالسودان17

3ــ3ــبنغالدیش18

1111ــــتركیا19

2ـ2ــــھولندا20

22ــــكوریا21

المصدر: الجھات األمنیة المختصة بواحة الجغبوب.
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جامعة بنغازي                                  كلية اآلداب
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