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بالساحل الشمالى السبخات الساحلية غرب العلمين 
 لمصر

 فى النشأة والتكوين دراسة مقارنة
 على مصطفى كامل مرغنى. د*

 

خـد اهشتخبح اهشبضويج يً اهؼبُراح اهسيّيّرفّهّسيج اهِبيج ّاهيإذرث 
 ،فٓ خٌييج اهيٌبػق اهشبضويج، ّخـرف اهشتخج تؤٌِب األرع اهخٓ خـوُّب األيالش

تح ئال تـع اهضسر، ّاهشتخج اهٌضبضج اهخٓ ال يخف ذراُب ّال يٌتح ّال خنبد خٌ
اهخٓ خضخوّْ  يرؿبُب، ّاهشتخبح اهشبضويج يّغّؽ اهتضد ُٓ خوم األراغٓ 

رّاشتِب ؿوٓ أيالش تٌشة يرخفـج هلرتِب يً يشخّْ اهيبء األرغٓ ّيشوخّْ  
 .شػص اهتضر

اهشوبضويج   ّخيذل اهشتخبح اهيخخبرث هودراشج تٌيػيً يً أٌيبػ اهشتخبح
 :ُيب

 .شتخبح خرختػ تبهخداخالح اهشبضويج -1
 .شتخبح خلؾ خوف ضّاسز ريويج أّ تيً ضّاسز ريويج -2

 :الهدف من البحث 

خضديد خظبئط اهشتخبح اهشبضويج اهيخخبرث ّاهخـرف ؿوٓ نيفيج ٌضؤخِب  (1)
ّيظبدر ييبُِب ّيدْ اهخضبتَ ّاهختبيً تيٌِب، ّاهـّايل اهتيئيج اهيوإذرث  

 .فٓ ٌضؤخِب
ِدفح اهدراشج اهضلويج هخوم اهشتخبح خضديود يودْ خوؤذير ايخوداد     اشخ (2)

 .ّخظبئط اهشتخبح ؿوٓ اهخٌييج اهـيراٌيج

 :الدراسات السابقة 

هى خضؼٓ اهشتخبح اهشبضويج اهيظريج تدراشوبح خفظويويج سارافيوج،    
ّاكخظرح االضبرث ئهيِب غيً دراشبح سارافيج هويٌبػق اهشبضويج يذل دراشوج  

( 1975)اهشّاضل يظر، ّضشً شيد أتوّ اهـيٌويً    1937 أضيد يضيد اهـدّْ
                                                           

 .أشخبذ يشبؿد اهسارافيب اهػتيـيج تلشى اهسارافيب تنويج االداة تتٌِب *
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هيٌػلج ( 1991)هيٌػلج يرشٓ يػرّش ّيب سبّرُب، ّيضيد ظترْ يضشّة 
 .هيٌػلج أى اهرخى( 1984)اهغتـج ّتضيراح يػرّش، ّيسدْ خراة 
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 :توزيع السبخات وخصائصها : أوالً 

 :اهيّكؾ ّاألتـبد  -1
 :دراشج تـدث يـبيير ُٓ خى اخخيبر ّخضديد يّاكؾ اهشتخبح هخخغؾ هو

 .أً خنًّ اهشتخبح اهيخخبرث شتخبح شبضويج يخـددث األٌيبػ: أّهِب 
اخخالف اهيؼِر اهيّرفّهّسٓ اهيضيػ تخوم اهشتخبح ئً أينً ّاهِودف  : ذبٌيًب 

يً ذهم اؼِبر اهختبيً أّ اهخضبتَ ئً ّسد تيً خوم اهشتخبح اهشوبضويج،  
     ٓ اهشوتخبح نؼوبُرث    ّيـرفج يودْ خوؤذير اهـّايول اهتيئيوج ؿوو

 .سيّيّرفّهّسيج
 .ؿدى خنرار ٌيػ اهٌيّذر اهخبغؾ هودراشج: ذبهذًب 

ّهخضليق اهيـبيير اهشبتلج خى خضديد اهشتخبح اهيخخوبرث ّيّاكـِوب يوً    
، ّخرائػ اشخخداى 1984هـبى  250111: 1اهخرائػ اهػتّغرافيج تيليبس رشى 

هيّاكوؾ يوؾ   هارة يرشٓ يػرّش، ّيػبتلوج ا  1998األرع هيضرّؽ ؿبى 
، ّاهيّاكؾ ؿووٓ  2112، ّاهيرئيبح اهفغبئيج هـبى 1989اهظّر اهفغبئيج هـبى 

 .GPSاهػتيـج تّاشػج 
ّكد اشخخديح خوم اهّشبئل هيلبرٌج كيبس األػّال ّاألتـبد يً اهخرائػ 
اهػتّغرافيج اهشبتق ذنرُب، أّ تّاشػج اهضبشة اآلهٓ تبشخخداى ترٌبيز هوليبس 

، ّيِدف ذهم اهخـرف ؿوٓ اخسبُبح اهخاير فوٓ األتـوبد   يً اهيرئيبح اهفغبئيج
خالل فخراح زيٌيج يخخوفج يؾ اهّغؾ فٓ االؿختبر االخخالف فٓ زيً اهخظّير، 
ّاهدكج تبهٌشتج هويرئيبح اهفغبئيج ضيد يإدْ ذهم ئهٓ اخخالف اهـّايل اهيإذرث 

ٌشتج  ؿوٓ أتـبد اهشتخبح، ّيً ذى نبٌح اهيلبرٌج يإضراح فلػ رّؿٓ فيِب أكل
 .خػؤ ريبغٓ يينً ّخِدف فٓ اهٌِبيج هخّغيص يإضر خػّر اهشتخبح

ّكد أينً تّاشػج اهزيبرث اهضلويج ّاألشبهية اهشبتلج يً خضديد ٌيوبذر  
 :هوشتخبح الخغبؿِب هودراشج ّخضديد يّكـِب ّأتـبدُب ؿوٓ اهٌضّ اهخبهٓ 
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 :سبخة سيدى عبد الرحمن ( 1)

نوى يوً    11ٓ تػّل يزيد ؿً خيخد يً اهضرق فٓ اخسبٍ ضيبهٓ غرت
يخور   211غرة االشنٌدريج ّيختبيً اخشبؿِب تيً  121ضخٓ اهنيوّ  111اهنيوّ 

أيخرا، ّكد اكخظرح اهدراشوج   3يخر ّ 2يخر، نيب يخراّش يٌشّتِب تيً  511ّ
نيوب  . اهييداٌيج تِب ؿوٓ أيبنً يضددث هوؼرّف األيٌيج، ّيضدُب اهتضر ضويبالً 

 (.1ضنل ) خّغضِب اهيرئيبح اهفغبئيج
 

 
 

 يوغخ الهرئيبح الفغبئيج لشتخبح هىػقج الدراشج( 7)ضكل 
 

 :سبخة نغاميش ( 2)

ضيد ختدء يً اهسٌّة فٓ اخسبٍ ضيبل غرتٓ ذى  6خيخد فٓ ضنل ضرف 
يخر ُّٓ  351نى ّيتوغ أكظٓ اخشبؿِب  2075ئهٓ اهارة، ّيتوغ ايخدادُب ٌضّ 

 (.2ضنل )يب يّغضِب خلؾ ئهٓ اهسٌّة يً شتخج خويز أتّ ضضبيفج ن
 

 غاميشسبخة ن
 سبخة خليج أبو حشايفة

 سبخة مادرة
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 خريػج خوغخ شتخج ىغبهيص والعيىبح تهب( 7)ضكل 

 

 :سبخة خليج أبو حشايفة ( 3)

ضورق   271خيخد ضيبل ضرق سٌّة غرة، ّخلؾ تبهلرة يً اهنيووّ  
االشنٌدريج، ّخٌضظر تيً شبضل اهتضر ّستِخيً يً اهنذتوبً اهشوبضويج يتووغ    

هتضر يً سِج اهضرق ّاهضويبل، ّيوً   أيخبر ؿوٓ يشخّْ شػص ا 7ارخفبؿِيب 
سِج اهسٌّة ّادْ ٌابييص ّاهػريق اهشبضوٓ، ّيً اهارة ضبفج يتوغ ارخفبؿِب 

يخر فّق يشخّْ شػص اهتضر، ّخؤخذ فٓ االرخفبؽ نويب اخسٌِوب   14فٓ اهضيبل 
ُّٓ خيذل زراؿيً ػّهييً تػّل . يٌخر فّق شػص اهتضر 18سٌّتًب هخظل ئهٓ 

نى ، ّيخراّش يٌشّتِب تيً يخوريً ّذالذوج    1شبؿِب نى ّيتوغ أكظٓ اخ 6025
 (.3)أيخبر ضنل 
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 خريػج خوغخ شتخج خميج أتو دضبيفج وهواقع العيىبح تهب( 7)ضكل 
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 :سبخة مادرة ( 4)

ُّٓ خيخد فٓ ظّرث ذراؿبً غرة شتخج أتّ ضضبيفج، ّخلؾ يضظّرث 
ر، ّيسيّؿج يً اهخول  أيخب 9تيً كبرث يبدرث فٓ اهضرق اهخٓ يخراّش ارخفبؿِب 

يخر فوٓ اهسٌوّة،    27أيخبر فٓ اهضيبل، ّ 9فٓ اهارة يخراّش ارخفبؿِب تيً 
ّييخد اهذراؽ األّل يً اهضيبل ئهٓ اهسٌّة ضيد يضدٍ يً اهضيبل خالل ريويوج  

أيخبر فّق شػص اهتضر ّيتوغ أكظوٓ   4أيخبر ّ 3شبضويج يخراّش ارخفبؿِب تيً 
ٓ ييخد يً اهضيبل اهضركٓ ٌضّ اهسٌّة تػّل يخر، ّاهذراؽ اهذبٌ 251اخشبؽ هَ 

يخر فٓ اهسٌّة ُّّ يضرف ؿوٓ اهشبضل  211نى ّيتوغ أكظٓ اخشبؽ هَ  205
 (.4)يتبضرث ضنل 

 
 خريػج خوغخ شتخج هبدرث وهواقع العيىبح تهب( 7)ضكل 



 00 

 :سبخة أم الرخم ( 5) 

هاورة،  خٌضظر تيً اهنذتبً اهشبضويج فٓ اهضرق، ّضبفج اهِغتج فوٓ ا 
ُّٓ تذهم خيذل شتخج ضّغيج، ّختدّ اهشتخج فٓ ضنل نيذرْ، أّ يذود كبؿدخَ 

 -تبهلرة يً يرشٓ أى اهورخى   -ييخد يً اهضيبل اهضركٓ ئهٓ اهسٌّة اهارتٓ 
نى، ّاهغوؾ اهذبٌٓ ييخد يّازيًب هوشبضل خوف اهنذتبً اهشبضويج يً  1025تػّل 

، ّّخر اهيذوود  (5)نى ضنل  2075اهضيبل اهارتٓ ئهٓ اهسٌّة اهضركٓ تػّل 
ييخد يً اهضيبل اهارتٓ ٌضّ اهسٌّة اهضركٓ ضخٓ ضد يظتبح األّديوج اهخوٓ   

 .خٌضدر يً اهضبفج
ّيختبيً يٌشّة اهشتخج يً اهارة ئهٓ اهضرق ضيد يخراّش فٓ اهارة 

 أيخبر، تيٌيب يخراّش فٓ اهضرق تيً يخريً ئهٓ ذالد أيخبر خلريتًب  6ئهٓ  4تيً 

 
 خريػج خوغخ شتخج أن الرخن وهواقع العيىبح تهب( 7)ضكل 
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 :سبخة أبو الهو ( 6) 

خلؾ ئهٓ اهارة يً شتخج أى اهرخى، ّخيخد فٓ ضنل ضريػ يً اهاورة  
55ئهٓ اهضرق يً خػ ػّل 

56ئهٓ ° 26 /
نوى،  70629تػّل يتوغ  ضركًب 26° /
ٓ  611يخر ّ 735يختبيً اخشبؿِب يً اهضيبل ئهٓ اهسٌّة تيً   يخر تيً دائرخو

45ؿرع 
// 25

31ضيباًل ّ° 31 /
// 26

اًل، ّيخراّش ػّل يضيػِوب  ضيب° 31 /
نوى   16ّاهظّر اهسّيج تيً  2113-11-31ػتلًب هوخرائػ ّاهظّر اهفغبئيج 

 (.6ضنل )خلريتًب  2نى 2031نى، ّيتوغ يشبضخِب  17058ّ
 

 

 خريػج خوغخ شتخج أتو الهو( 7)ضكل 
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 :ت نشـأة وتطـور السبـخا: ثانياً 

 :الضوابط البيئية المؤثرة فى النشأة  -1

خؼبفرح ؿدث غّاتػ فٓ ٌضؤث اهشتخبح اهيخخبرث هودراشج، ٌّؼورًا ألً  
اهِدف يً اهدراشج ُّ ايغبش يدْ اهخضبتَ أّ اهختبيً فٓ ٌضؤث ّخػّر اهشتخبح 
اهيخخبرث ّاهؼبُراح تِب، فنبً التد يً دراشج اهغّاتػ اهتيئيج اهػتيـيج هيـرفج 

بيً أّ اهخضبتَ، ّكد ختيً يً اهدراشج اهضلويوج هوشوتخبح اهيخخوبرث أً    خوم اهخت
 :اهغّاتػ اهػتيـيج ذاح اهخؤذير اهّاغص خخيذل فييب يوٓ 

 :درجة الحرارة 

خّغص االضظبءاح اهيٌبخيج هيٌػلج اهدراشج أً درسج اهضرارث ختوغ أكظبُب  -أ 
يوً  )ث فٓ ضِر أغشػس، ضيد شسل يخّشػ درسج اهضرارث اهـؼيٓ هوفخر

ى تيٌيب شسل هٌفس اهفخرث فٓ ضِر يّهيّ °2907( 2113ئهٓ ؿبى  1997ؿبى 
ى، ّيـزْ ذهم هػّل فخرث شػّؽ اهضيس ّظفبء اهسوّ تيٌػلوج   2902°

 .اهدراشج، تبالغبفج ئهٓ دّر اهتضر فٓ خوػيف اهيٌبط
ى °17054( 2113ئهٓ  1997يً )شسل يخّشػ أدٌٓ درسج ضرارث هوفخرث  -ة 

يرسؾ ذهم هلظر فخرث شػّؽ اهضيس ّنذورث اهشوضة   فٓ ضِر يٌبير، ّ
 .اهيٌخفغج اهيوتدث تبهايّى ييب يإذر ؿوٓ كوج االضـبؽ اهضيشٓ

 :الرياح السطحية 

خإذر اهريبش اهشػضيج تػريق غير يتبضر فٓ ضرنج اهييبٍ ئهٓ اهشتخبح، 
ّأيغًب فٓ يّرفّهّسيج اهشتخبح، ّهدراشج خوم اهخؤذيراح خى االؿخيبد ؿوٓ 

اهيخّشػبح اهضِريج هشرؿج اهريبش تنل يً يضػج يرشٓ يػرّش  خشسيالح
ّاهغتـج تبإلغبفج ئهٓ خشسيالح شرؿج اهريبش أذٌبء اهدراشج اهضلويج تّاشػج 

 :شبؿج اهريبش ّكد ختيً يً ذهم يب يؤخٓ 
 



 77 

 :اخجبي الريبح  -أ 
يً اهريبش خخيذول فوٓ اهريوبش    % 61شسل فٓ فظل اهضخبء ٌضّ  -1

، ّاهريوبش  %21هريبش اهارتيوج تٌشوتج   ،ّا%26اهسٌّتيج تٌشتج 
 %.13اهضيبهيج اهارتيج تٌشتج 

خشّد اهريبش اهضيبهيج ّاهضيبهيج اهارتيج ّاهارتيج فٓ فظل اهرتيوؾ   -2
ّاهظيف ّاهخريف، ّئً نبٌح خختبيً االخسبُبح اهشبئدث ففٓ فظل 
اهرتيؾ ّاهظيف خؤخٓ اهريبش اهضيبهيج اهارتيج فوٓ اهيلديوج يويِوب    

رتيج، أيب فىفظل اهخريف خؤخٓ اهضيبهيج فٓ اهيلديج اهضيبهيج ذى اها
 .يويِب اهضيبهيج اهارتيج، خويِب اهضيبهيج اهضركيج

يّغص اهيخّشػ اهشٌّْ هٌشة خنرار ُتوّة اهريوبش أً اهريوبش     -3
اهضيبهيج ّاهضيبهيج اهارتيج ّاهاتيج خشسل أؿوٓ ٌشتج خنرار هوِتّة 

خفشير اخسبُوبح  ييب يـػيِب اهشيبدث ؿوٓ شبئر االخسبُبح، يـزْ 
اهريبش اهشبئدث تيٌػلج اهدراشج هخؤذير ُتّة اهيٌخفغبح يً اهارة 

 .ئهٓ اهضرق ّيب يظبضتِب يً ريبش اهخيبشيً

 :شرعج الريبح  -ة 
شسل ضِر يبرس أؿوٓ يخّشػ ضِرْ هشرؿج اهريبش ضيود تووغ    -1

اهشبؿج فىيضػج /نى 2108اهشبؿج فٓ يرشٓ يػرّش، ّ/نى 2206
اهشبؿج فٓ / نى 26اهدراشج اهضلويج فلد شسل  اهغتـج، أيب فٓ أذٌبء

اهشبؿج فٓ يٌػلج شتخج شويدْ  / نى 22يٌػلج شتخج أتّ اهِّل، ّ
 .ؿتد اهرضيً ٌّـيبيص

ختيً أً فظل اهخريف ُّ أكل فظّل اهشٌج يوً ضيود يخّشوػ     -2
 17اهشبؿج ّ/ نى 1502شرؿج اهريبش اهشػضيج ضيد خراّضح تيً 

 13ذٌبء اهدراشج اهضلويج تيً اهشبؿج، ّخراّضح شرؿج اهريبش أ/ نى
 .اهشبؿج يً االخسبٍ اهضيبهٓ اهارتٓ/ نى 19اهشبؿج ّ/ نى
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شسوح اهليبشبح اهضلويج هشرؿج اهريبش أذٌبء اهيّى فٓ نول فظول    -3
خايراح خدريسيج ؿبديج غير فسبئيج يً االخسبٍ اهضويبهٓ اهارتوٓ   

 .ّاهارتٓ

اهريبش أذرح خالظج اهلّل أً اخسبُبح اهريبش تيٌػلج اهدراشج ّشرؿج 
ؿوٓ خضنل اهٌتبم تيٌبػق اهشتخبح اهيخخبرث، نيب أشِيح ريبش اهخيبشيً اهخٓ 

أيبى  4-3خِة فٓ ضنل يّسبح ؿبظفج ضبرث ضديدث اهسفبف تـغِب يشّد تيً 
ؿوٓ زيبدث ٌشتج اهختخر تبهشتخبح ّسفبفِب ّزيبدث اهٌضبػ خرنز توّراح اهستس 

 .ّاهِبهيح
 :التبخر 

شػ اهضِرْ هوختخر تيضػج يرشٓ يػرّش هوفخرث ختيً يً خضويل اهيخّ
أً اهيخّشوػ اهشوٌّْ   ( 1)اهيّغص تسدّل  1997ئهٓ ؿبى  - 1947يً ؿبى 

يّى، ّخـختر اهفخرث يً ضِر يبرس ئهٓ ضِر يٌّيوّ  / يى 606هنييج اهختخر ختوغ 
أؿوٓ اهفخراح فٓ نييج اهختخر، ّيـزْ ذهم ئهٓ ُتّة ريبش اهخيبشويً اهخوٓ   

درسبح اهضرارث، تبإلغبفج ئهٓ ارخفبؽ درسج ضورارث ضوِر    خـيل ؿوٓ ارخفبؽ
يٌّيّ، ّيٌخفع اهيخّشػ اهضِرْ هوختخر فٓ ضِرْ ٌّفيتر ّديشيتر الٌخفبع 
درسج اهضرارث فٓ خوم اهفخرث، تبالغبفج ئهٓ ارخفبؽ ٌشوتج اهرػّتوج اهٌشوتيج    

 .خالهِيب
( تيص)يويى  505ّشسل أدٌٓ يـدالح هوختخر اهفـوٓ تيٌػلج اهدراشج توغ 

 .فٓ يرشٓ يػرّش( تيص)يويى  8فٓ اهغتـج، ّ
ّتوغ أؿوٓ يـدالح هوختخر فٓ فظل اهظيف فٓ ضِر يٌّيّ، ّيـوزْ  
ذهم ئهٓ اضخفبؼ األرع تٌشتج ؿبهيج يً رػّتخِب فٓ يٌّيّ، ّتبهخبهٓ فبً نييج 

 .اهختخر خنًّ أنذر يً األضِر اهخبهيج، ّاهخٓ خخشى تبهضرارث اهيرخفـج
ء أكل اهفظّل ختخرًا الرخفبؽ نييج اهرػّتج فٓ اهسّ ّيـختر فظل اهضخب

ّيظدرُب اهتضر اهيخّشػ، ّاٌخفبع درسبح اهضرارث، ٌّيّ اهاػبء اهٌتبخٓ، أيب 
فظل اهرتيؾ فيضخفؼ تٌشتج ؿبهيج يً اهرػّتج ؿً اهخريف ألٌَ يوٓ فظل اهيػر 

 .ّكد يضِد تـع اهيٌخفغبح اهييػرث اهيخؤخرث
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 (7)جدول 
 7770-70مختخر تهدػج هرشي هػروح لمفخرث الهخوشػ الضهرى ل

 اهضِر يٌبير فتراير يبرس أتريل يبيّ يٌّيّ يّهيّ أغشػس شتخيتر أنخّتر ٌّفيتر ديشيتر

503 508 604 701 606 609 701 7 704 7 606 603 
نييج اهختخر 

 يّى/يى

 .الهيئج العبهج لألرظبد الجويج، االدظبئيبح الهىبخيج، القبهرث: الهظدر 

 :د والجزر الم

يخييز اهيد ّاهسزر فٓ يٌبػق اهشتخبح اهيخخوبرث تؤٌوَ يوً اهٌوّؽ     
شى، ّيتدّ خؤذير اهيود   31اهيخخوػ، ّال يزيد اهفبرق اهيدْ تيٌػلج اهدراشج ؿً 

ّاهسزر فٓ اهشتخبح فٓ فخرث اكخراً اهيد اهـبهٓ تؤيّار اهـّاظف ضيد يإدْ 
اهرتيؾ، ّئً نبً االخشبؽ ذهم ئهٓ اخشبؽ ٌػبق اهيد ّتخبظج فٓ فظل اهظيف ّ

يخر فٓ شتخج شيدْ اهرضيً، تيٌيب يخراّش  25يختبيً تيٌػلج اهدراشج فيتوغ ٌضّ 
يخر فٓ نل يً ٌايبيص ّيبدرث، أيب فٓ يٌػلوج أتّهِوّ    15يخر ئهٓ  12تيً 

يخرًا ضيد خاير ييبٍ اهيد يشوبضبح ّاشوـج يوً     15أيخبر ّ 5فيخراّش تيً 
 .اشجاهضّاػئ اهيخبخيج هيٌػلج اهدر

 :المطــــر 

يـزْ شلّػ األيػبر تيٌػلج اهدراشج ئهٓ يرّر اهيٌخفغبح اهسّيوج،  
ّخـختر االٌخفبغبح اهضخّيج ُٓ اهخٓ يظضتِب شولّػ أيػوبر تاوزارث ؿوً     
األيػبر اهخريفيج ّاهرتيـيج، ّيرسؾ اهشتة فٓ ذهم ئهٓ خـبيد اهريبش اهيظبضتج 

 .بهفسبئيج ّاهخرنيز يـًبهِب ؿوٓ خػ اهشبضل تيٌػلج اهدراشج، ُّٓ خخشى ت
ّخـد ضِّر اهيػر اهفـويج اهخٓ خشلػ تيٌػلج اهدراشوج ُوٓ أنخوّتر    
ٌّّفيتر ّديشيتر ّيٌبير ّفتراير، ّييذل ضِر أنخّتر تدايج يّشى اهيػر ضيد 
خؤخذ األيػبر فٓ اهخزايد اهفسبئٓ، أيب كيج اهيػر تيٌػلج اهدراشج فِٓ فٓ ضِر 

 3205يػرّش، ضيد يشسل اهيخّشػ اهضِرْ يٌبير ػتلًب هتيبٌبح يضػج يرشٓ 
 .يى
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يى هنل يوً  14104يى 14701ّيى 13707ّّيتوغ يـدل اهيػر اهشٌّْ 
يرشٓ يػرّش ّرأس اهضنيج ّاهغتـج ؿوٓ اهخّاهٓ، ّخخييز يٌػلج اهدراشوج  

ؿبى ضوِدح يٌػلوج    51تؼبُرث اغػراة األيػبر ّخذتذتِب، فـوٓ يدار ٌضّ 
فظاًل  16يى خالل 149يى 111ّح يب تيً اهدراشج خنرار شلّػ أيػبر خراّض

 .يى199يى 151ّفظّل يػر خخراّش نييج األيػبر تيً  8يػريًب، ٌّضّ 
ّكد ضِدح يٌػلج اهدراشج ضبالح يً ؿدى االشخلرار خالل اهفخرث يوً  

أينً ضظر أنذرُب خؤذيرًا ؿوٓ يٌبػق اهشوتخبح   2113ضخٓ ؿبى  1947ؿبى 
يّى فٓ ضِر ٌوّفيتر،  /يوى 75تواح أنتر نييج شلّػ يػر  1947ّشسل ؿبى 

ّتواح ٌشتج أنتر نييج شلػح فٓ يّى ّاضد ئهوٓ يسيوّؽ اهيػور اهشوٌّْ     
5408.% 

شلػح أيػبرًا غزيرث فٓ ضونل   1992يٌبير ؿبى  4-2ّفٓ اهفخرث يً 
شيّل ؿوٓ يـؼى أّديج اهشبضل اهضيبهٓ ييب أذر ؿوٓ اهشتخبح فٓ يٌػلج خويز 

 .هرضيًأتّ ضضيفج ّأتّهِّ ّشيدْ ؿتد ا
ّفٓ اهـبى اهخبهٓ خـرغح يٌػلج اهدراشج فٓ فخرث تبكٓ ٌوّث اهضويس   

فتراير هشلّػ اهتورد ّأيػوبر غزيورث يوؾ      22-21اهظايرث فٓ اهفخرث يً 
 .اٌخفبع ضديد فٓ درسبح اهضرارث ؿً اهيـدل خالل خوم اهفخرث

شبدح ضبهج ؿدى اشخلرار فٓ ضِر يٌبير نبٌح ذرّخِب  2112ّفٓ ؿبى 
ئهوٓ   8ٌبير ضيد اٌخفغح درسج اهضرارث اٌخفبغًب يوضّؼًب يً ي 11-9يّيٓ 

درسبح، ّشلػح أيػبر غزيرث ؿوٓ ػّل اهشبضل اهضيبهٓ، ّيـزْ ذهوم   11
ئهٓ يٌخفع سّْ خيرنز ؿوٓ ضرق ضّع اهتضر اهيخّشػ، ّيٌخفع يخـيق 
فٓ ػتلبح اهسّ اهـويب أدْ ئهٓ اٌخفبع درسوبح اهضورارث ّخنوبذر اهشوضة     

ريبش، ّكد ظبضة ُذا االٌخفبع خيبر ٌفبد كػتٓ أدْ ئهوٓ  اهييػرث ٌّضبػ اه
يٌبير يؾ غزارث األيػبر خوالل   11يٌبير ئهٓ يّى  9خـييق اهيٌخفع يً يّى 

 .اهيّييً
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ّيينً اهلّل أً يٌبػق اهشتخبح اهيخخبرث تظوفج ؿبيوج ّرّاشوة    
فٓ يرشٓ % 57اهشتخبح تظفج خبظج خخؤذر تبأليػبر اهضخّيج اهخٓ ختوغ ٌشتخِب 

 .فٓ اهغتـج% 6102فٓ رأس اهضنيج، ّ% 61ّش، ّيػر
ّيٌـنس خؤذير خٌبكط ٌشتج األيػبر اهخريفيج تبالخسبٍ يً اهارة ئهوٓ  
اهضرق ؿوٓ اهختبيً تيً شتخبح أتّ هِّ فٓ اهارة ّشيدْ ؿتد اهورضيً فوٓ   

 .اهضرق فٓ خوم اهفخرث، ّئً خدخوح ؿّايل أخرْ خـّع خوم اهخٌبكط
 :مصدر مياه السبخات  -2

اهشتخبح اهشبضويج اهيوضيج تيٌػلج اهدراشج يً ذوالد ينٌّوبح   خخنًّ 
رئيشيج خخيذل فٓ ييبٍ اهشتخبح اهيوضيج، ّاهينٌّبح اهظوتج اهلبتوج هوذّتبً فوٓ  
اهيبء، ّاهينٌّبح اهظوتج غير كبتوج هوذّتبً فٓ اهيبء، ّيً ذى يينوً اهخـورف   

أيوًّ  ؿوٓ يظبدر ييبٍ اهشتخبح يً خظبئط اهييبٍ يً خالل خرنيوز نول   
تبهيووٓ اهينبفئ فٓ اهوخر، ٌّؼى األيٌّبح ّاهنٌيٌّبح، تبإلغبفج ئهٓ أً شويبدث  
أضد سزئٓ اهينٌّبح اهظوتج خـنس ئهٓ ضد نتير اهيظودر األنتور ّاألظووٓ    

 .هخنًّ اهشتخج ّيً ذى يظدر ييبُِب
ؿيٌبح يً ييبٍ اهشتخبح هخضويوِوب هيـرفوج خظبئظوِب     5ّكد أخذح 

ؿيٌج يً رّاشة اهشتخبح يً يّاغؾ يخخوفج  28ٌضّ  اهنيييبئيج تبإلغبفج ئهٓ
 :هخضويل رّاشتِب، ّكد ختيً يً خضويل اهـيٌبح اهشبتلج ٌيػيً يً األيالش ُيب 

نوّريود  / نوّريود يبغٌشويّى   / نتريخبح يبغٌشيّى / نتريخبح نبهشيّى  -أ 
 .ظّديّى ّتّخبشيّى

نتريخوبح  / ٌشيّى نتريخبح يبغ/ نتريخبح نبهشيّى / تينرتٌّبح نبهشيّى  -ة 
 .نوّريد ظّديّى ّتّخبشيّى/ ظّديّى 

 :ّيً ذى يينً اشخٌخبر يظبدر اهييبٍ تبهشتخبح اهيخخبرث فييب يوٓ 
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 خشرة هيبي التدر  -أ 
ّكد ختيً يً دراشج اهخظبئط اهيّرفّهّسيج هيٌػلج نل يوً شوتخج   

يول  شيدْ ؿتد اهرضيً ّيبدرٍ ٌّابييص أذٌبء اهدراشج اهييداٌيوج ٌّخوبئز خضو  
اهـيٌبح هخوم اهشتخبح، أً شػص اهيٌػلج يخييز تبالٌخفبع اهٌشتٓ، ّاالشوخّاء  
فٓ تـع اهيٌبػق ؿٌد يٌشّة شػص اهتضر خلريتًب، ّيإدْ اٌخفبع يٌشوّة  
اهشػص فٓ تـع اهيٌبػق ئهٓ خـرغَ تضنل ّاغص هػايبً ييبٍ اهيد اهيرخفؾ، 

اد تِب ارخفبؽ يشخّْ ّخضتـَ تبهييبٍ، ّكد هّضؼ ذهم فٓ تـع اهيٌبػق اهخٓ يزد
 .شػص اهييبٍ األرغيج

 هيبي األهػبر  -ة 
خـد ضِّر اهيػر اهفـويج تيٌػلج اهدراشج ُٓ أنخّتر ٌّّفيتر ّديشيتر 
ّيٌبير ّفتراير، ّيـختر ضِر يٌبير كيج اهيػر فٓ يٌػلج اهدراشج ضيد يشوسل  

أنخّتر يى خلريتًب، ّييذل ضِر  3205اهيخّشػ اهضِرْ هويػر فٓ يٌػلج اهدراشج 
 .تدايج يّشى اهيػر ضيد خؤخذ األيػبر فٓ اهخزايد اهفسبئٓ

 خراكن رزاز هيبي التدر -جـ
 :اآلثار الناجمة عن الضوابط الطبيعية 

أينً يً خالل اهدراشج اهضلويج ّخضيل اهخرائػ ّيلبرٌخِوب تبهيرئيوبح   
يـيج اهفغبئيج ّخضويل اهغّاتػ اهػتيـيج خضديد اآلذبر اهٌبسيج ؿً اهغّاتػ اهػت

 :فييب يوٓ 
 :اتساع نطاق المد  -أ 

يـداخشبؽ ٌػبق اهيد أضد اآلذبر اهٌبسيج ؿوً اهـّايول اهيوإذرث فوٓ     
اهشتخبح، ّيٌخز ؿً خزايً فخراح اهيد اهـبهٓ يؾ ضدّد أيّار اهـّاظف اهخٓ 
خخؤذر تِب تيٌبػق اهدراشج، ّيخيذل ُذا اهخؤذير فٓ اخشبؽ اهٌػبق اهيخؤذر تنل يً 

يخور   25يخر ّ 21أيّار اهـّاظف، ّيخراّش يـدل االخشبؽ تيً اهيد اهـبهٓ ّ
فٓ نل يً خويز أتّ ضضبيفج ّيٌػلج شيدْ ؿتد اهرضيً خالل فظووٓ اهضوخبء   

 .أيخبر فٓ يٌػلج أتّ هِّ 11ّاهرتيؾ، ٌّضّ 
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ّيإدْ اكخراً اهيد اهـبهٓ تبهـّاظف اهتضريج ئهٓ غيور ييوبٍ اهيود    
ٓ ُّايص اهشتخبح فوٓ اهيٌوبػق   يشبضبح ّاشـج خظل فٓ يـؼى األّكبح ئه

 .اهيضددث
 :التغير فى امتداد األجزاء الرطبة بالسبخات  -ب 

ختيً أً أشػص األسزاء اهرػتج تبهشتخبح خزداد ٌخيسج إلكخراً اهيٌشّة 
يؾ فخرث األيػبر ّاهيد اهـبهٓ، أيب فٓ فظل اهظيف فخٌنيص يشبضج األسوزاء  

ج اهضرارث، ّخيخد ؿوٓ سّاٌة نل اهرػتج تبهشتخبح ٌخيسج هوسفبف ّارخفبؽ درس
يً شتخج أتّ هِّ ّشتخج غرة يبدرث يٌبػق يرخفـج سبفج، ّخٌيّ فّق شػضِب 
ٌتبخبح سبفج خـيل ؿوٓ خظيد اهريبل، تبالغبفج ئهٓ ّسّد ٌتبخبح ظايرث خفظل 
تيٌِب يٌبػق يٌخفغج خاػٓ تلضّر يوضيج ٌخيسج هخظوبؿد األيوالش تّاشوػج    

تخج شيدْ ؿتد اهرضيً ٌّابييص، تيٌيوب خنوًّ   اهخبظج اهضـريج فٓ نل يً ش
 .اهٌتبم أنذر نذبفج فٓ نل يً شتخج أتّ هِّ ّخويز ضضبيفج

 :نشاط العمليات الجيومورفولوجية وتكوين الجبسى  -حـ 

ختيً يً اهدراشج اهضلويج ٌّخبئز خضويل ؿيٌبح رّاشة اهشتخبح اهيخخبرث 
أً ٌُبم اخخالف فٓ أضنبل  أً ٌُبم خفبّح فٓ خنّيً اهستس أفليًب، نيب هّضؼ

خنًّ اهستس رأشيًب، ّيـزْ ذهم ئهٓ اخخالف خؤذر يٌػلج اهدراشوج تبهغوّاتػ   
اهػتيـيج ييب يإدْ ئهٓ اهختبيً فٓ ؿيويج اهختخر هييبٍ اهشتخبح اهيخخبرث، ضيود  
خزداد األيالش فٓ اهييبٍ خدريسيًب يً اهتضر ئهٓ اهشتخبح فٓ نل يً شتخج شيدْ 

ث، أّ يً اهتضر ئهٓ اهضبػئ اهخوفٓ ذى اهشتخبح، ذى ختدأ فٓ ؿتد اهرضيً ّيبدر
اهظـّد ئهٓ أؿوٓ فٓ رّاشة اهشتخبح خضح خؤذير اهخبظج اهضـريج، ّتيرّرُب 
فٓ اهرّاشة خزداد تِب نرتٌّبح اهنبهشيّى ضيد يخفبؿل اهنبهشيّى يؾ اهنتريخبح 

 .اهذائتج ينًٌّب يـدً اهستس
الش فٓ اهييبٍ اهظبؿدث خخرشة نييبح ّتزيبدث ؿيويج اهختخر ّخرنيز األي

أنتر يً اهستس فٓ كػبؿبح اهختخر ؿوٓ ضنل نخل ؿٌلّديج، ضخٓ خظل ئهوٓ  
أكظٓ خرشية ؿوٓ اهشػص، ّيتدأ خرشية يـدً اهِبهيح، ضيد يزداد ؿٌظور  
اهيبغٌشيّى ؿً اهنبهشيّى فٓ اهييبٍ ٌخيسج هفلد نييبح نتيرث يً ؿٌظر اهنبهشيّى 
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ْ ذهم ئهٓ خفبؿل اهيبغٌشيّى يوؾ اهنتريخوبح ينوًّ    فٓ خنّيً اهستس، ّيإد
اهدّهّييح، نيب هّضؼ أً زيبدث ؿٌظر اهيبغٌشيّى فٓ ييبٍ اهشتخبح يٌضؤ ؿٌَ 

 .خنًّ يـدً األخبتّهسيح
 

مقارناااة الخصاااائث الليثولوجياااة والكيميائياااة لرواساااب : ثالثااااً 
 :السبخات 

 22ح هوخـرف ؿوٓ خظبئط رّاشة اهشتخبح اهيخخبرث هودراشج، أخذ
ؿيٌج يً رّاشة اهشتخبح، رّؿٓ فيِب اهخٌّؽ يً ضيد اهيّكؾ ضيود أخوذح   
ؿيٌبح يً ُّايص اهشتخبح ّيرنزُب، ّأيغًب ؿوٓ يشخّيبح رأشيج يخخوفوج،  

ّ   5: ّخى خّزيـِب ؿوٓ اهٌضّ اهخبهٓ  5ؿيٌبح يً شتخج شيدْ ؿتود اهورضيً، 
يً شتخج ؿيٌبح  4ؿيٌبح يً شتخج ٌابييص، ّ 4ؿيٌبح يً شتخج أتّ هِّ، ّ

ؿيٌبح يً شتخج يبدرث، ّخغـح ُذٍ اهـيٌبح هوخضويول   4خويز أتّ ضضبيفج، ّ
اهضسيٓ هورّاشة، ّاهخضويل اهيـدٌٓ، ّاهِدف يً ذهم اهخـرف ؿوٓ خظبئط 
خوم اهرّاشة ّاهـيويبح اهخٓ خضدد فٓ ٌػبق اهشتخبح اهيخخبرث نيب ُّ يّغص 

 (.2)تبهسداّل ركى 
 :سبخات الخصائث الليثولوجية لرواسب ال -1

هّضؼ أذٌبء اهدراشج اهضلويج هوشتخبح، ّأخذ اهـيٌبح يً اهيّاكؾ اهيخخبرث 
أً شػص اهشتخبح اهيخخبرث ياػٓ تريبل يفننج هٌِّب تٌٓ غبيق يوؾ كضورث   

يى يً اهستس ّاهِبهيح، ّضوُّد فوٓ    3يى ئهٓ  2شػضيج شينِب يخراّش يً 
ج شػضيج يً اهشوح اهتٌٓ األسزاء اهداخويج ّاهِبيضيج هشتخج يبدرث ّأتّ هِّ ػتل

يى خضخّْ ؿوٓ تلبيب ؿغّيج  3يى ئهٓ  2اهوًّ خضخِب ػتلج شينِب يخراّش تيً 
 .ّسذّر هوٌتبخبح

 :ّيينً خّغيص اهختبيً تيً اهشتخبح اهيخخبرث هودراشج ؿوٓ اهٌضّ اهخبهٓ
 :سبخة سيدى عبد الرحمن 
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ياػٓ شػص اهشتخج ػتلج ركيلج يً اهشوح اهضسرْ ّاهشووح اهريووٓ   
شى خخنًّ يً  11شى هٌِّب أظفر، أشفوِب ػتلج شينِب  105شينِب ال يزيد ؿً 

شوح سيرْ ّشوح ريوٓ تٌٓ يظفر يؾ كويل يً سوذّر اهٌتبخوبح ّتووّراح    
اهستس، ّخلؾ أشفوِب ػتلج أخرْ يً اهشوح اهريوٓ ّؿلد غخيج يوً اهسوتس   

سيج تبهضلل شى، ّكد هّضؼ يً اهدراشج اهضلويج ّفضط اهخخبتؾ اهويذّهّ 51شينِب 
أً تووّراح اهستس خزداد غخبيج ّّغّضًب نويب زاد اهـيق، ّيخايور ضونوِب   
ٌخيسج هوختبيً فٓ ؿيويج اهختوّر، نيب ختيً يً ضفر ؿودث يّاكوؾ تبهشوتخج أً    

شى، ّيختبيً ذهم نويب  71شى ّ 65يشخّْ اهيبء يؼِر ؿوٓ ؿيق يخراّش تيً 
 .اخسٌِب سٌّتًب ّسٌّة غرة

 :سبخة أم الرخم 

ػٓ شػص اهشتخج ػتلج ركيلج يً اهشوح اهسيرْ خنذر تِوب سوذّر   خا
شى تبالغبفج ئهٓ اهِبهيح ّاهلويل يً تووّراح  1اهٌتبخبح ّاهتلبيب اهـغّيج شينِب 

، ّيلؾ أشفوِب greyish yellowاهستس اهدكيلج ّهٌِّب أظفر غبرة ئهٓ اهريبدْ 
 Calcreousً شى أشفوِب يتبضرث يخنوًّ يو   21خخبتؾ يخنًّ يً ػتلج شينِب 

clayey silt  هٌَّ تٌٓ يؾ ؿلد يً اهستس ّؿبدث يب خنًّ يّازيج هظفبئص ركيلج
شى، ّيؼِر فيِب ستس غير يٌخؼى  15يً اهشوح، أيب اهػتلج اهذبٌيج فشينِب ٌضّ 

irregularly     فٓ ػتلج يً اهشوح اهريوٓ اهتٌٓ اهووًّ، ّاهوذْ يّغوصFaint 

lamination. 
ييبٍ يً خالل اهضفر أذٌبء اهدراشوج اهضلويوج   ّكد هّضؼ ختبيً يشخّْ اه

شوى، ّأً اهزيوبدث   71شى ئهٓ  51ّتبهليبس ختيً أً يشخّْ اهييبٍ يخراّش تيً 
خؤخذ فٓ االخسبٍ يً اهضيبل اهضركٓ ٌضّ اهسٌّة اهارتٓ، ّكد يـزْ ذهم ئهوٓ  
ػتيـج اهيٌػلج ّاالٌضدار اهـبى تِب اهذْ يخسَ يً اهسٌّة اهارتٓ ئهٓ اهضويبل  

 .ٓ ّؿدى نذرث اهرّاشة ّاهخالل اهريويج فٓ اخسبٍ اهضيبل اهضركٓاهضرك
 :سبخة أبو لهو 

ياػٓ شػص اهشتخج ػتلج ركيلج شينِب ال يخـدْ اهشٌخييخر اهّاضد خخنًّ 
يً اهشوح اهريوٓ اهتٌٓ اهيضدد تتوّراح يً اهستس ّاهِبهيح، ّيتدّ اهشػص فيِب 
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هيح ذّ هًّ تٌٓ ختدّ تِب تلؾ يً أيالش اهستس ّاهِب Pustularؿتبرث ؿً كضرث 
شى خلريتًب خخنًّ يوً   31تيغبء يً اهِبهيح، ّخلؾ أشفوِب خنّيٌبح ختوغ شينِب 

شوى   15شوح ظوظبهٓ، أشفوِب رّاشة ظوظبهيج شينِب يخاير ّيخراّش تيً 
شى، ُّٓ خـوّ رّاشة يً اهريبل اهشوخيج اهسيريج يخراّش شينِب تويً   21ئهٓ 
 .شى 31شى ئهٓ  25

ً يً اهدراشج اهضلويج يً خالل ضفر ؿدث يّاكوؾ فوٓ اهضويبل    ّكد ختي
ّاهسٌّة ّاهضرق ّاهارة أً االخخالف فٓ يشخّْ اهييبٍ ال يذنر ّال يخـودْ  

 .شى خلريتًب 81اهخيس شٌخييخراح ّأً اهيشخّْ اهـبى هوييبٍ ؿٌد يٌشّة 
 :التحليل المعدنى لرواسب السبخات  - 2

ؿيٌبح يً اهشوتخبح   11خبح هو أّغص اهخضويل اهيـدٌٓ هرّاشة اهشت
 :اهيخخبرث أً ٌُبم يـبدً يخـددث اهيظدر ؿوٓ اهٌضّ اهخبهٓ

، Gypumيخيذوج فوٓ اهسوتس    The Evaporte Mineralsيـبدً اهيختخراح  -
ُّّ يّسد يسخيؾ يؾ اهستس فٓ ضبهج اهخرنيز اهيوٌخفع   Haliteّاهِبهيح 

 .Celestiteهوستس، أيب فٓ ضبهج اهخرنيز اهـبهٓ هوستس يّسد 
، Calciteّخخيذل فٓ اهنبهشيح  The Carbonate Mineralsيـبدً اهنرتٌّبح  -

ضيد يخرنز فٓ اهػتلبح اهخٓ خـوّ يشخّْ اهييوبٍ   Dolomiteّاهدّهّييح 
 .األرغيج

ّخخيذول فوٓ    Non-Carbonateيـبدً فخبخيج يػوق ؿويِب غيور نرتٌّيوج    -
ٌػبق اهخالل اهريويج  ُّٓ يٌلّهج يً Feldspareّاهفوشتبر  Quartizاهنّرخز 

 .ّاهنذتبً اهشبضويج، ّاهرّاشة اهضبػئيج

، Hlite  ،Attapulgiteّخخيذوول فووٓ  Clay Mineralsيـووبً ظوظووبهيج  -
Kadimte. 

ّيينً اهلّل ئً ُذا اهخـدد فٓ اهيـبدً ترّاشة سييؾ اهـيٌبح اهيخخبرث 
ح يـزْ ئهٓ اخخالف ظخّر اهيظدر، ّهخفبؿالح اهخٓ خضدد تيً ييبٍ اهشوتخب 

ّاهرّاشة اهيضيػج تِب يً اهضيبل ّاهسٌّة أّ يوً اهضورق ئهوٓ اهاورة،     
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تبإلغبفج ئهٓ ؿدى ّسّد ختبيً ّاغص تيً يشخّْ اهييبٍ األرغيج فوٓ سييوؾ   
اهشتخبح اهيخخبرث، أيب االخخالف اهّضيد اهذْ هّضؼ ّشسل ُّ ّسوّد يـودً   

 .فٓ ؿيٌبح شتخج أتّ هِّ فلػ Aragoniteأرسٌّيح 
 :يميائى لرواسب السبخات التحليل الك - 3

خضير ٌخبئز اهخضويل اهنيييبئٓ هٌضّ ؿيٌج هرّاشة اهشتخبح ّاهيّغوضج  
أً ٌُبم ؿدث ؿالكبح خرختػ تٌشتج ّسوّد نرتٌّوبح   ( 7)ّضنل ( 2)تسدّل 

ّاهخٓ خرختػ تدّرُب تٌضبػ اهـيويبح اهنيييبئيج أّ غـفِب فٓ  CaCo3اهنبهشيّى 
 :بح اهيخخبرث ّيينً خّغيص ذهم ييب يؤخٓأسزاء اهشتخج اهّاضدث أّ تيً اهشتخ

ٌشتج اهشوفبح أّ اهنتريخبح فٓ رّاشة اهشوتخبح ّتويً ذوبٌٓ أنشويد      (1
اهنرتًّ ضيد هّضؼ أٌَ فٓ ضبهج ارخفبؽ ٌشتج ذبٌٓ أنشيد اهنرتًّ خلول  

ّ % 2105ٌشتج اهشوفبح تظّرث ّاغضج ضيد شوسوح   % 1099هووّل 
يب ّغضح خووم اهـالكوج   تشتخج أتّ هِّ، تيٌ( 6)هوشوفبح فٓ ؿيٌج ركى 

 14أيغًب فٓ شتخج شيدْ ؿتد اهرضيً ضيد ّظوح ٌشتج اهشوفبح ئهوٓ  
ّاٌخفغح ٌشتج ذبٌٓ أنشيد اهنرتًّ ئهٓ أدٌٓ ٌشتج هِب فٓ اهشتخبح نوِب 

تيٌيوب  % 606، أيب فٓ ٌايبيص فشسوح ٌشتج اهشوفبح %408ضيد شسوح 
سوح ٌشوتج  ، ّفٓ شتخج أتّ ضضبيفج ش%1304ٌشتج ذبٌٓ أنشيد اهنرتًّ 

 %.17ٌّشتج ذبٌٓ أنشيد اهنرتًّ % 18اهشوفبح 
هّضؼ أً ٌشتج اهشوفبح خزيد فٓ ؿيٌبح شتخج شيدْ ؿتد اهرضيً تيٌيوب   (2

( 21)خلل فٓ ؿيٌبح شتخبح ٌايبيص ّأتّ هِّ ّخزيد فٓ ؿيٌج ّاضدث ركى 
 .فٓ شتخج ؿزة يبدرث

يوج  ختيً يً خضويل ؿيٌبح رّاشة اهشتخبح اهيخخوفج أً ٌُبم ؿالكج ػرد (3
 .تيً ذبٌٓ أنشيد اهنرتًّ ّنرتٌّبح اهنبهشيّى ترّاشة اهـيٌبح

شسل ؿالكج تيً ٌشتج اهنتريح فىـيٌبح اهرّاشة ّخّاسد اهستس ّأضنبهَ  (4
تخرنيز اهستس فوٓ اهلّاؿود    Correspondsاهيخخوفج، ضيد هّضؼ خّافق 

األفليج ضّل يشخّْ اهيبء، نيب أً ٌُبم ارختبػ تيً ٌشتج اهنتريح ّاهـلد 
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ستشيج اهيخسيـج خضح شػص اهشتخبح ّتخبظج فٓ يٌػلج غرة يوبدرث  اه
 .ّشيدْ ؿتد اهرضيً

 (7)جدول 
 ىشتج الخظبئط الكيهيبئيج لرواشة الشتخبح الهخخبرث

ثبىي أكشيد 
 الكرتوو
CO2 

 شمفبح
S 

أكشيد 
 الظوديون
Nas2O 

أكشيد 
 توخبشيون
K2O 

أكشيد 
 هبغىشيون
MgO 

أكشيد 
 كبلشيون
CaO 

 عالهوق رقن العيىج

606 1407 208 1015 1095 34 1 

شيدْ ؿتد 
 اهرضيً

708 1201 4 1024 207 2905 2 

701 1105 5 1026 209 2304 3 

505 1505 203 1012 1081 38 4 

408 1401 207 1018 1089 31 5 

2105 1099 7091 1037 701 21 6 

 أتّ هِّ
 

 أى اهرخى

15 7089 3098 1021 302 2305 7 

1408 7075 4.. 1021 301 23 8 

2301 504 304 1025 2095 35 9 

808 105 602 101 405 21 11 

1205 502 601 1045 7025 1701 11 

 ٌابييص
1304 606 5098 1032 4018 2505 12 

1401 701 4021 1025 3091 2707 13 

1508 6068 3035 1021 3065 2808 14 

1301 408 6031 1051 602 15 15 

 خويز أتّ
 ضضبيفج

1304 703 4021 1034 308 2605 16 

1401 709 2051 1021 3099 2704 17 

1701 801 1095 1019 102 2901 18 

1102 801 4065 1021 509 2101 19 

 21 3501 1035 1015 2089 2098 903 يبدرث

605 1105 1075 1019 1098 2902 21 



 77 

1103 2021 908 105 301 1108 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىشتج الخظبئط الكيهيبئيج لرواشة الشتخبح( 0)ضكل 
يرسؾ ختبيً ٌشتج اهنتريح أّ اهشوفبح فٓ رّاشة اهشتخبح ئهوٓ ٌشوتج    (5

خّاسد اهنتريح فٓ ييبٍ اهشتخبح فٓ ظّرث نبيوج اهخؤنشد، ٌخيسج هختخور  
اهييبٍ اهيضخّيج ؿوٓ اهنتريح تٌشة يخفبّخج يً شتخج ئهٓ أخورْ، يوخى   

رث نتريخبح خـرع هإلخخزال ٌخيسوج هخضوول اهتنخريوب    اهخرشية فٓ ظّ
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اهالُّائيج ّاهيّاد اهـغّيج ّخضّهِب ئهٓ رّاشة ييذووج فوٓ اهسوتس    
 (.نتريخبح نبهشيّى يؾ سزئيً يً اهيبء)

خزداد ٌشتج اهنتريخبح يؾ زيبدث ٌشتج اهنبهشيّى ييب يوإدْ ئهوٓ خنوًّ     (6
ينب اهخٓ خـزْ ئهٓ ، ّخلل يؾ زيبدث ٌشتج اهشو(اهستس)نتريخبح اهنبهشيّى 

ّسّد اهريبل اهٌبؿيج ّاهرّاشة اهػيٌيج ّتخبظج فٓ األسزاء اهضويبهيج  
يً اهشتخبح تيٌػلج اهدراشج ضيد خلخرة يً اهنذتبً ّاهوخالل اهريويوج   

 .اهشبضويج

ُّّ ختبيً ػفيوف تويً    9ئهٓ  801يخراّش تيً  PHأً ركى اهضيّغج  (7
 (.3)اهشتخبح اهيخخبرث نيب يخغص يً سدّل 

ئهوٓ   1016خخراّش تيً  Specific Gravityهسبذتيج األرغيج اهيييزث أً ا (8
 .ُّٓ أيغًب ال خٌضير ئهٓ ختبيً ّاغص تيً اهشتخبح اهيخخبرث 101

هّضؼ يً اهخضويل ّاهليبشبح اهضلويج أً ٌُبم ارختبػ تيً ارخفوبؽ ٌشوتج    (9
سراى  131ّاهسبذتيج ضيد شسل أؿوٓ ٌشتج ُّٓ  PHاهنّريح ّنل يً 

 .101ّسبذتيج أرغيج يييزث  9خرٌج تؤس ُيدرّسيٌٓ فٓ اهوخر يل

أً خووم   CIاهنّريوداح   SO4خيً يً ضشبة ٌشتج راتؾ أنشيد اهنرتًّ  (11
اهٌشتج خلل فٓ رّاشة اهشتخبح ؿٌِب فٓ ييبٍ اهشتخبح ّاهييبٍ اهضوبػئيج  

فِوٓ   Naظوّديّى  /  CIاهخٓ خػل ؿويِب اهشتخبح أيب ٌشتج نوّريداح 
 .بٍ اهضبػئيجيخضبتِج فٓ اهشتخبح ّاهيي

 (7)جدول 
 هخوشػ تعع الخظبئط الػتيعيج تعيىبح الشتخبح الهخخبرث

T.D.S 
الجبذتيج األرغيج 

 SP Grالههيزث 
رقن الدهوغج 

 الهوقع PHالقبعديج 

 شيدْ ؿتد اهرضيً 803 1018 21103

يٌػلج ضرق ّغرة  809 1017 19908
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 يبدرث

 ٌابييص 9 1017 21103

 أى اهرخى 807 1016 15808

 أتّ هِّ 801 1018 12608
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 :الظاهرة الرئيسية لسبخات منطقة الدراسة : رابعاً 

 :المضلعات الملحية 

ُٓ أضنبل ٌُدشيج خخخوف يً ضيد اهيشبضج ّاهضنل فيٌِوب يوب ُوّ    
رتبؿٓ أّ خيبشٓ أّ شدادْ األغالؽ، ّيٌِب يب ُّ ظاير اهيشبضج ّيٌِب يوب  

غوـبح، فيٌِب يب ُّ كويل االرخفبؽ ُّ أنتر فٓ يشبضخَ، ّخختبيً ضّاف خوم اهي
ّيٌِب يب ُّ يرخفؾ تضنل فسبئٓ ّيوضّؼ، ّكد أّغضح  اهدراشج اهضلويج هخوم 
اهيغوـبح أً أنذر األضنبل ضيّؿًب ُّ اهضنل اهخيبشٓ األغالؽ، ضيد هوّضؼ  
يً كيبس أغالؿَ أٌِب غير يخشبّيج فٓ أغوة األضنبل اهخٓ خغـح هوليبس فٓ 

يً األضنبل يويَ اهضونل اهرتوبؿٓ   % 65يذل ُذا اهضنل اهشتخبح اهيخخبرث ّي
 %.21تٌشتج 

ر يػيرث يّأّغضح اهدراشج اهييداٌيج هضّاف اهيغوـبح فٓ اهفخراح غ
ّكتيل ضدّد اهيد اهـبهٓ فٓ أضِر يٌّيّ ّيّهيّ ّأغشػس يخراّش أٌِوب ختودّ   

شى فٓ سييؾ اهشتخبح اهيخخبرث فوٓ ضونل    9شى ئهٓ  5يرخفـج ارخفبؿِب تيً 
ّر خضظر تيٌِب أسزاء يٌخفغج يشخّيج ّأً شػص ُذٍ اهضّاف ذّ هًّ تٌٓ سش

أيب كبؿج فِّ ذّ هًّ أتيع يظفر يرسؾ هّسّد اهـلود اهستشويج ّاهتووّراح    
 .اهستشيج ّاهِبهيح اهخٓ خختبيً يً شتخج ئهٓ أخرْ تبهٌشتج هوشتخبح اهدراشج
يًب ختيً ّتفضط اهيغوـبح فٓ رّاشة اهشتخبح اهيخخبرث ّيخبتـخِب ييداٌ

 :أً ٌُبم ؿدث ؿّايل خإذر فٓ ُذٍ األضنبل خخيذل فييب يوٓ 
 :طبيعة الرواسب  (1)

خوـة ػتيـج اهرّاشة دّرًا رئيشيًب فٓ ّغّش األضونبل أّ خالضويِب   
تظفج ؿبيج، فلد هّضؼ أٌَ فٓ األسزاء اهخٓ خٌخضر تِب يّاد ُضج هيٌج ال خؼِر 

خبح اهخٓ تسّار اهخالل ؿوٓ شػضِب يغوـبح ّاغضج، ّأيغًب فٓ أػراف اهشت
اهريويج ال خؼِر اهيغوـبح اهيوضيج فٓ خوم األسزاء هخؼِر تدال يٌِوب اهٌتوبم   

 .اهريويج
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 :األمالح  (2)

ؿيٌبح هضّاف اهيغوـبح تنويج اهـوّى سبيـج  9ختيً يً خضويل ٌضّ 
اهلبُرث يً شتخج شيدْ ؿتد اهرضيً ّأى اهرخى ّأتّ هِّ تّاكؾ ذالد ؿيٌبح يً 

بم ؿالكج ارخفبؽ ضّاف اهيغوـبح ٌّشتج األيالش ٌّّؿيخِب فٓ نل شتخج أً ٌُ
 :اهلضرث اهشػضيج هخوم اهضّاف ؿوٓ اهٌضّ اهخبهٓ 

 :سبخة سيدى عبد الرحمن 

يخنًّ اهلضرث اهشػضيج اهـويب هضّاف اهيغوـبح يً ريل شوخٓ يؾ كويل 
ث يً اهِبهيح ّتووّراح ظايرث هوستس تيٌيب اهلضرث اهشػص اهشفوٓ هخوم اهلضور 

يـػوٓ   يوب اهشػضيج يخنًّ يً ريل شوخٓ تٌٓ يؾ ؿلد ستشيج نتيرث تيغبء ي
 .ضنل االرخفبؽ اهيفبسئ هوضّاف

 :سبخة أم الرخم 

يخنًّ اهلضرث اهشػضيج اهـويب هضّاف اهيغووـبح يوً شووح ريووٓ     
Calcareous    ريبدْ اهوًّ يؾ كويل يً اهِبهيح ّتووّراح اهستس، أيوب اهشوػص

نًّ يً شوح ريوٓ تَ ؿلد ستشيج تيغوبء ّتوووّراح   اهشفوٓ هخوم اهضّاف فيخ
 .ظايرث يً اهستس

 :سبخة أبو لهو 

خخنًّ اهلضرث اهشػضيج اهـويب هضّاف اهيغوـبح يً شوح ريوٓ غبيق، 
 .ّاهشػص اهشفوٓ يً شوح ريوٓ تٌٓ يؾ كويل يً اهِبهيح ّتووّراح اهستس

 :مستوى الماء األرضى  (3)

ضديد يشخّْ اهيوبء األرغوٓ   ختيً يً فضط اهخرائػ اهػتّغرافيج ّخ
أذٌبء اهدراشج اهضلويج أً ٌُبم ؿالكج تيً يٌشّة شػص اهشتخج، أّ أنذر دكج تيً 
يشخّْ يٌشّة شػص األسزاء اهخٓ خٌخضر تِب اهيغوـبح اهيوضيج ّيٌشّة اهيبء 
األرغٓ، فلد هّضؼ أذٌبء اهدراشج اهضلويج أً اهيٌبػق اهخٓ يظتص فيِب يشوخّْ  

شوى،   9يً اهشػص خزداد فيِب ارخفبؽ اهضّاف هخظل ئهٓ اهيبء األرغٓ كرية 
ّيـزْ ذهم زيبدث خنًّ األيالش تّاشػج اهخبظج اهضـريج فٓ اهلضرث اهشػضيج 
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يؾ زيبدث يـدالح اهختخر اهخٓ خإدْ فٓ اهٌِبيج ئهٓ خرشوية األيوالش ؿووٓ    
 .اهشػص

 :المد العالى ( 4)

خفٓ فٓ نول يوً   هّضؼ أٌَ فٓ فخراح اهيد اهـبهٓ أً خوم اهؼبُرث خخ
أػراف شتخج شيدْ ؿتد اهرضيً ّغرة يبدرث ٌّايبيص، ّيـزْ ذهوم ئهوٓ   

 .ئذاتج اهييبٍ أذٌبء خوم اهفخرث هويالش ّخلويل ٌشتخِب ّخالضيِب
 :المطــــر ( 5)

يتدّ خؤذير اهيػر يوضّؼ ؿوٓ خالضٓ خوم اهؼبُرث ضيد خاير شوػضِب  
ئذاتج األيالش ّيً ذى اخخفوبء  اهييبٍ أذٌبء فخراح شلّػ اهيػر اهذْ يـيل ؿوٓ 

 .ضّافِب ّخرنز اهييبٍ ؿوٓ شػضِب
 

 :أثر امتداد السبخات على تنمية مناطقها : خامساً 

أّغضح اهدراشج اهضلويج ّاهزيبراح اهييداٌيج ّاهيلوبتالح اهضخظويج   
هتـع اهلرْ اهشيبضيج اهيٌضؤث ّخضح اإلٌضبء أً ايخداد االشخضبرييً  تبهيٌِدشيً

برث هودراشج كد أدْ ئهٓ يلّيبح فٓ اهخٌييج هويٌوبػق اهشوبضويج   اهشتخبح اهيخخ
 :اهيخبخيج هوشتخبح ّيٌبػق اهشتخبح ٌفشِب خخيذل فييب يوٓ 

اهخوفوٓ يوً    ئأدْ ايخداد اهشتخبح اهيخخبرث ئهٓ ؿدى اشخاالل ّاهضبػ -1
كريج سزر ييبيٓ ئهٓ كريج ؿوى اهرّى، ّخّكف االيخداد اهـيرآٌ يوً  

 .ج تبهيبدْ يبيّرنب ّأيغًب تيٌػلج أتّ هِّكريج ُبيشٌد ئهٓ كري
أدْ ارخفبؽ ٌشتج األيالش فٓ يٌبػق اهشتخبح ّاهيٌبػق اهيخبخيج يٌِوب   -2

ئهٓ ؿدى يالئيج ٌتبخبح اهيراؿٓ هورؿٓ فٓ خوم اهيٌبػق ضيد ختيً يً 
اهيلبتالح اهضخظيج يؾ اهتدّ فٓ خوم اهيٌبػق أً اهيبؿز ّاهخراف خخؤذر 

ِب فٓ يٌبػق اهشتخبح أّ اهيٌبػق اهيخبخيج تظّرث ّاغضج ئذا خى رؿي
هِب ضيد خخخزل تـع األؿضبة األيالش فٓ ؿغالخِب ييب هَ أتوغ األذر 

 .ؿوٓ ئدرار أهتبً اهيبؿز، ٌّيّ اهخراف فٓ خوم اهيٌبػق
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ختيً يً ضشبة خنوفج أْ يٌضآح يخى ئكبيخِب فٓ ُذٍ اهيٌوبػق هيـوبهز    -3
ينـة ئهٓ ذالذوج أيذوبل   شّف خخغبؿف خنوفج اهيخر اه ّاهـزلاهخرتج 

يذيوخِب ؿوٓ ػّل اهشبضل اهارتٓ، ييب يوإدْ ئهوٓ ارخفوبؽ أذيبٌِوب     
ّظـّتج فٓ خشّيلِب ّتيـِب، تبالغبفج ئهٓ أً اهيٌضآح فٓ خوم اهيٌبػق 
خخػوة خنوفج هوظيبٌج خغبف ئهٓ ذيً اهّضدث اهيٌضؤث ييب يوإدْ ئهوٓ   

ى اهلرْ فوٓ  ارخفؾ خنوفخِب ّاهـزّف ؿً اشخخدايِب، نيب يخػوة خظيي
خوم اهيٌبػق، ضيد خظيى يـؼى اهلرْ اهشيبضيج ؿوٓ ػوّل اهشوبضل   
اهضيبهٓ تبشخخداى اهِغتج هإلٌضبء ّاهٌػبق اهضبػئ نبهتالر ّاهضبهيِبح 

ػوة ئٌضوبء اهلورْ   ّّضيبيبح اهشتبضج ُّٓ خػل نوِب ؿوٓ اهتضر، 
ٓ اهشيبضيج فٓ ُذٍ اهيٌبػق اشخخداى اهٌيػ ضتَ اهدائرْ هالشخاالل األفل

 .ّاهرأشٓ هويشبضج اهيخبضج
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 :ث ـائج البحــنت

ختيً يً اهدراشج اهضلويج ّخضويل اهـيٌبح أً رّاشة يٌبػق اهشوتخبح   (1)
 :يّغّؽ اهدراشج يينً خظٌيفِب ػتلًب هيّغـِب يً شبضل اهتضر ئهٓ 

 .رّاشة يٌػلج اهيد اهـبهٓ -أ 
يً رّاشة يٌػلج اهيد  ُّٓ رّاشة اهخداخالح اهشبضويج ّخخنًّ  -ة 

 .خويػ يً اهشوح ّاهاريً اهسيرْ
ُّٓ رّاشة اهضّاسز ّاهضوـبة  : رّاشة يٌػلج يب خضح اهيد -ضو

 .اهيرسبٌيج تيٌػلج أى اهرخى
ياػٓ شػص اهشتخبح اهشبتلج ريبل يفننج هٌِّب تٌٓ غبيق، يؾ كضورث   (2)

يى يً اهستس ّاهِبهيح، ّفوٓ   3يى ئهٓ  2شػضيج شينِب يخراّش تيً 
ج يً اهشوح اهتٌٓ اهوًّ خضخِب ػتلج شينِب تـع اهشتخبح ػتلج شػيض

 .يى خضخّْ ؿوٓ تلبيب ؿغّيج ّسزر اهٌتبخبح 3
خختبيً يراضل اهؼبُراح اهدكيلج يً ضيد اهيّكؾ ّاهيشبضج ّاهضنل فٓ  (3)

اهشتخبح اهيخخبرث، ّأيغًب فٓ أسزاء اهشتخج اهّاضدث، ّئً نبٌح خخفوق  
يج، ّاهٌتبم، يؾ ّسّد تؤً اهؼبُراح اهدكيلج تِب خخيذل فٓ األضنبل اهٌيػ

ضفرخيً نبرشخيً يوضيخيً فٓ شتخج أتّ هِّ ّهى خشسل خوم اهؼبُرث فٓ 
 .تبكٓ اهشتخبح

أّغضح خضويل اهـيٌبح أً اهخرنية اهٌشيسٓ هرّاشة اهشتخبح يخراّش  (4)
ئهٓ % 2508تيً اهاريً اهريوٓ ّاهاريً اهظوظبهٓ تٌشة خخراّش تيً 

 %.8509ّ% 4503ً ، أيب ٌشتج اهنرتٌّبح فخخراّش تي7205%
هّضؼ يً اهخضويل اهيـدٌٓ هرّاشة اهشتخبح تيٌػلج اهدراشج أٌَ يخنًّ  (5)

يً يـبدً يخـددث فيضيل يـبدً اهيختخراح يخيذوج فٓ اهستس، ّيـبدً 
اهنرتٌّبح اهخٓ خخنًّ يً اهنبهشيح ّاهدّهّييح، ّيـبدً فخبخيج يٌلّهج 

رخز ّاهفوشوتبر،  يً ٌػبق اهنذتبً ّاهرّاشة اهضبػئيج ييذوج فٓ اهنوّا 
تبإلغبفج ئهٓ ّسّد يـدً اهػيً، ّيـزْ ذهم ئهٓ اخوخالف ظوخّر   
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اهيظدر، ّاهخفبؿالح اهخٓ خضدد تيً ييبٍ اهشتخبح ّاهرّاشوة اهخوٓ   
خضيػ تِب أضيبًٌب يً اهضيبل ئهٓ اهسٌّة، ّأضيبًٌب أخرْ يوً اهضورق   

 .ّاهارة
شوػص  يخييز شػص األسزاء اهرػتج تبالٌخفبع ّاالشخّاء ؿٌد يٌشّة  (6)

اهتضر خلريتًب، ّيإدْ اٌخفبع اهيٌشّة ئهٓ خـرغَ تضنل نتير هػايبً 
ييبٍ اهيد اهيرخفؾ، ّخضتـَ تضنل دائى تبهييبٍ خبظج يوؾ اكخراتوَ يوً    
يشخّْ شػص اهييبٍ خضح األرغيج، تبالغبفج ئهٓ يب يغبف يً ييوبٍ  

 .اهيػر تضنل يتبضر
خفبؽ درسج فٓ فظل اهظيف خٌنيص يشبضج اهشتخبح ٌخيسج هوسفبف ّار (7)

اهضرارث، ّخيخد ؿوٓ سّاٌتِب يٌبػق يرخفـج سبفج، نيوب خٌيوّ فوّق    
شػضِب ٌتبخبح سبفج خـيل ؿوٓ خظيد اهريبل ّئؿػبء اهشوػص يؼِور   
يضتَ شػص اهندّاح، ّأّغضح اهدراشج اهضلويج ّسّد تـوع اهٌتوبم   
ّاهٌتبخبح اهظايرث تضنل غير يٌخؼى خفظل تيٌِب يشوبضبح يٌخفغوج   

ج أّ ٌتبخبح ظايرث ٌخسح ؿوً خظوبؿد األيوالش    خاػٓ تلضّر يوضي
 .هوشػص تّاشػج اهخبظج اهضـريج

ختيً يً اهدراشج اهضلويج ّخضويل اهـيٌبح يوً اهشوتخبح اهيخخوفوج أً     (8)
اهشتخبح اهرػتج خخنًّ يً ػيً سيرْ يخخوػ تريوبل أّّهيخيوج يوؾ    
ارخفبؽ ٌشتج األيالش، ّخرنيز يّغـٓ هيّاد ؿغّيج كورة اهشوػص،   

 .فٓ نل يً شتخج ٌابييص ّشتخج خويز اتّ ضضبيفجّيخيذل ذهم 
 :خٌخز اهييبٍ تبهشتخبح يً ؿدث يظبدر يينً خضديدُب فييب يوٓ  (9)

خشرة ييبٍ اهتضر خالل اهرّاشة ئيب ئهٓ يٌػلج اهشتخبح يتبضرث  -أ 
ّاهخٓ خلؾ فٓ ٌػبق اهيد اهـبهٓ، أّ ئهٓ اهتضيراح اهيوضيج ّيٌِب ئهٓ 

 .اهشتخبح
اهخٓ خشلػ فٓ فظل اهضخبء ّيخوراّش  ييبٍ األيػبر ّ -ة 

 .شى 19شى ّ 16يخّشػِب اهشٌّْ تيً 
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خرانى رزاز ييبٍ اهتضر اهذْ يخشبكػ ؿووٓ يٌوبػق    -ضو
اهشتخبح خالل أيبى اهٌّاح ّخشخير هفخرث خخراّش تويً  

 .يّييً ّذالذج أيبى، ّخخييز تؤٌِب ييػرث
 :الخظبئط الكيهيبئيج لهيبي الشتخبح  (77)

ج هييبٍ اهشتخبح سيـح يً يٌبػق يخفركج يً ؿيٌ 12هّضؼ يً خضويل 
نل شتخج يً يٌػلج اهدراشج أً ييبٍ اهشتخبح خخرنز فيِوب ؿٌظورْ   
اهنوّر ّاهنتريخبح، ّأً اخخالف خرنيزُيب يً يٌػلج ئهٓ أخرْ ؿووٓ  

 :اهٌضّ اهخبهٓ 
ختيً أً ٌُبم خاير أفليًب هخرنيز ؿٌظر اهنوّر ضيد يزداد فٓ ييبٍ  -

ث نويب اخسٌِب ظّة يٌػلج اهشتخبح، ّيوزداد  اهتضر يؤخذ فٓ اهزيبد
 .فيِب أنذر يً يٌػلج اهتضيراح اهيوضيج

يزداد ضق اهنتريخبح يً ييبٍ اهتضر ئهٓ ييبٍ اهتضيراح اهيوضيج ئهٓ  -
 .اهشتخبح

 :العواهل التيئيج الهؤثرث عمي الشتخبح  (77)
 .اهخغبريس -أ 

 .اهؼرّف اهيٌبخيج اهضبهيج -ة 
 .ييبٍ اهتضر -ضو

ً ٌُبم ؿالكج ّذيلج تيً ييبٍ اهتضر ٌّضؤث اهشوتخبح ضيود   ّكد ختيً أ
خخييز اهشتخبح تاشخّاء اهشػص ّاٌخفبع يٌشّتِب ّخؤذرُوب تبهضرنوج   
اهيشخيرث هييبٍ اهتضر ييذوج فٓ األيّار، ّاهخيبراح اهشبضويج، ّييبٍ اهيد 

 .اهـبهٓ
 :خكويو الجتس والعهميبح الجيوهورفولوجيج تبلشتخبح  (77)

ؿيٌبح رّاشة اهشتخبح أً خنّيً اهستس تبهرّاشة أّغص ٌخبئز خضويل 
يـزْ ئهٓ ؿيويج اهختخر هييبٍ اهشتخبح، ضيد خزداد األيالش فٓ اهييوبٍ  
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خدريسيًب يً اهتضر ئهٓ اهشتخبح أّ يً اهتضر ئهٓ اهتضيراح ذى اهشتخبح، 
ذى ختدأ فٓ اهظـّد ئهٓ أؿوٓ فٓ رّاشة اهشتخبح خضح خؤذير اهخبظج 

ٓ اهرّاشة خزداد تِب نرتٌّبح اهنبهشيّى ضيود  اهضـريج، ّتيرّرُب ف
 .يخفبؿل اهنبهشيّى يؾ اهنتريخبح اهذائتج ينًٌّب يـدً اهستس

ّتزيبدث ؿيويج اهختخر ّخرنيز األيالش فٓ اهييبٍ اهظبؿدث خخرشة نييبح 
أنتر يً اهستس فٓ كػبؿبح اهشتخج ؿوٓ ضنل نخل ؿٌلّديوج، ضخوٓ   

خرشية يـودً اهِبهيوح،    خظل ئهٓ أكظٓ خرشية ؿوٓ اهشػص، ّيتدأ
ضيد يزداد ؿٌظر اهيبغٌشيّى ؿً اهنبهشيّى فٓ اهييبٍ ٌخيسج هفلد نييبح 
نتيرث يً ؿٌظر اهنبهشيّى فٓ خنّيً اهستس، ّيإدْ ذهم ئهٓ خفبؿول  
اهيبغٌشيّى يؾ اهنتريخبح ينًّ اهدّهّييح، نيب هّضؼ أً زيبدث ؿٌظر 

 .األخبتّهسيحاهيبغٌشيّى فٓ ييبٍ اهشتخبح يٌضؤ ؿٌَ خنًّ يـدً 
ّخالل فظل اهضخبء، ّيؾ شلّػ األيػبر ؿوٓ شػص اهشتخبح، يوذاة  
يـدً اهِبهيح، ّأسزاء يً اهستس اهيخّاسد ؿوٓ اهشػص، ييب يإدْ ئهٓ 
اهخخول فٓ رّاشة اهشتخبح ئهٓ أشفل ّخظتص يضتـج تِيب، ذى خظوـد  
يرث أخرْ كتل أً خظل ئهٓ اهييبٍ اهسّفيج يً خالل ؿيويوج اهختخور،   

رشة يـدً اهستس فٓ ضنل نخل ؿٌلّديج أنتر ضسيًب، ُّنذا خيذول  ّيخ
اهنخل اهستشيج اهـٌلّديج يراضل اإلذاتج ّاهخرشية هيـدً اهستس ّخوؤذير  

 .ؿيويبح اهختخر، ّضرنج ظـّد اهيبء تّاشػج اهخبظج اهضـريج
ختيً يً اهدراشج اهضلويج أً ايخداد اهشتخبح كد أدْ ئهٓ يـّكوبح فوٓ    (13)

اهشبضويج ضيد أدْ ئهٓ ؿدى اشخاالل اهيٌػلج يً كريوج  اهخٌييج هيٌبػق 
سزر ييبيٓ ئهٓ كريج ؿوى اهرّى، ّخّكف االيخداد اهـيرآٌ يً كريوج  
ُبيشٌد ئهٓ كريج تبهيبدْ يبيّرنب، ّأيغًب تيً اهلرْ اهشيبضيج تيٌػلوج  
ؿسيتج ضخٓ يٌػلج رأس أتّ هِّ، نيب ختيً أً أْ يٌضآح يخى ئكبيخِب فٓ 

ف خخغبؿف خنوفخِب ئهٓ ذالذج أيذبل يذيوخِب ؿوٓ ػّل ُذٍ اهيٌبػق شّ
 .اهشبضل اهارتٓ هوتضر اهيخّشػ
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