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 ملخص
اشكاهلا وأحجامها , وتعد السبخات الساحلية من الظاهرات  يفتنتشر السبخات على طول الساحل اللييب وتتباين 

تنمية املناطق الساحلية, ومن أحد واهم هذه السبخات سبخة الكوز واليت  يفاجليومورفولوجية اهلامة واملؤثرة واليت ميكن أن تسهم 
يهدف البحث  حتديد خصائص سبخة ,  هكتار 38مشال شرق ليبيا مبساحة تقدر أبكثر من   -تتموضع على سهل بنغازي 

إىل اجيابياهتا وسلبياهتا لالستفادة منها نشأهتا والتوصل  يفالكوز والتعرف على كيفية نشأهتا ومصادر مياهها والعوامل البيئية املؤثرة 
ومن الدراسة تبني أن هناك  تنمية البنية من طرق ومنشآت صناعية . يفتنمية املنطقة سواء من الناحية الزراعية من جهة و  يف

 ابختالف العوامل هذه أتثري وخيتلف والكيميائية, وخواصها الفيزايئية السبخة تربة تركيب يف تؤثر اليتجمموعة من العوامل  
ة, ومن خالل حساب املساحة الكلية بسبخة الكوز بواسطة حتليل املرئية الفضائية للمنطقة خالل شهر للسبخ العامة الظروف

هكتار( تبني أن املساحة الكلية للسبخة تناقصت مبقدار 30.18م )2017هكتار( و  34.98م )1988فرباير مابني سنة 
 املنطقة وهبوط كميات التساقط.    يفالعامل البشري لتدخل  كنتيجةهكتار وذلك   4.8

Abstract 

Sabkha is spread along the Libyan coast and varies in its forms and sizes. Coastal sabkha is 

an important and influential morphological phenomenon that can contribute to the 

development of coastal areas. The aim of this research is to identify the characteristics of the 

Alkoz Sabkha, to identify how they originate, their water sources and environmental factors 

affecting their origin and to reach their pros and cons to benefit from them in the 

development of the region, both in terms of agriculture and in the development of the 

infrastructure of roads and industrial facilities. The study shows that there are a number of 

factors that affect the composition of the sabkha soil and its physical and chemical properties. 

The effect of these factors varies according to the general conditions of the sabkha. 2017 

(30.18 hectares) showed that the total area of sabkha decreased by 4.8 hectares, as a result of 

the intervention of the human factor in the region and the decrease in precipitation. 
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 مقدمة
ويطلق لفظ السبخات الساحلية على تلك األراضي أو البقاع الرطبة اليت متتد  ,تعد سبخة الكوز من السبخات الساحلية        

ابلقرب من خط الساحل وتنفصل عن البحر بواسطة بعض احلواجز اإلرسابية الرملية واحلصوية اليت ال يزد ارتفاعـها عن املرت 
-1عض الدراسات إىل أن اتساع هذه املناطق يرتاوح بني الواحد ,واليت تعربها مياه البحر أثناء املد املرتفع أو العايل, وقد أشارت ب

وتتميز السبخات الساحلية يف املنطقة بوجودها على مناسيب قريبة جدًا من مستوى سطح  .1كم يف أغلب األحيان  2
حية, وأغلبها أيخذ , وانتشار األمالح والقشور املليفاجلو  البحر,كما يتميز سطحها ابالستواء والرطوبة الزائدة وارتفاع مستوى املاء

ونتجت عن عمليات ترسيب حبرية ,وهوائية ولذا تسمى ابلسبخات  متتد حماوره مبوازاة خط الساحل يالذ الشكل الطويل
  طق الساحلية.تنمية املنا يف  واليت من املمكن أن تساهم من الظاهرات اجليومورفولوجية اهلامة واملؤثرة السبخات و , الساحلية

 الغنية الرتبة أبهنا السبخة الرتبة وتعرف . املياه تبخر من عايل   ملعدل   املتعرضة واملستوية املنخفضة األراضي على (سبخة لفظ يطلق
 تشكل ملحية طبقة النهاية يف تشكل اليت الكيميائية برتاكيبها املختلفة األمالح وراءه خملًفا املائي حمتواها تبخر نتيجة ابألمالح
 أمهها من واليت السبخة تكوين يف املؤثرة واخلارجية الداخلية الظروف حسب األمالح طبقة مسك ويتفاوت .للسبخة الصلبة القشرة

 وتوجد .اجلوفية املياه منسوب مستوى وعمق السبخة, ملوحة ودرجة األمطار, سقوط ومعدل والرطوبة, احلرارة, درجة اختالف
 عدة أو طبقة من عادة السبخة الرتبة وتتكون .مًعا منهما أو الطمي من أو الرمال من طبقات فوق عادة الصلبة األمالح طبقة

 اللتني العاليتني النفاذية و املسامية ذات متماسكة الغري الرمال من غالًبا تكون منضغطة, وغري متجانسة غري رسوبيات من طبقات
 السطح مكونة التبخرية املعادن تبلور وابلتايل املياه تلك ملوحة زايدة إىل يؤدي مما السبخة سطح إىل اجلوفية املياه مبرور تسمحان
 مناطق يف عديدة حملية أمساء السبخة للرتبة يها.إل املاء وصول عند وقوته متاسكه يفقد والذي نسبًيا املتماسك للسبخة اخلارجي
 وغري متعددة األمساء هذه , مرجع يف معظمها حصر مت وقد الرتبة, من املاحلة املياه تبخر معدل الختالف نتيجة العامل يف تكوهنا
 واختصارها األمساء هذه تبسيط مت ولقد ,وصفها يف واختالف وضوح عدم يسبب مما آخر إىل بلد من ختتلف حيث عليها متفق
 املؤقتة البحرية مياه وحتتوي  Salt Playa  ملحية قاع ,Salina مالحة  Playa  قاع ,Sabkha  سبخة  :2هي أنواع أربعة إىل
 يفاملؤقت   البحرية مياه فإن للقاع ابلنسبة أما .املياه هذه تبخر بعد امللحية القشرة  تتكون وابلتايل األمالح على امللحية القاع يف

 عام بشكل السبخة الرتبة تصنيف وميكنه  امليا تبخر بعد جافة ةيمط أو طينية قشرة تتكون وابلتايل أمالح على حتتوي ال الغالب
منط  يفواليت متثل منطني  من النوع االول يوالسبخة حمل الدراسة ه القارية والسبخة الساحلية السبخة :مها رئيسني نوعني إىل

 .واحد حيث ترتبط ابلتدخالت الساحلية وهي تقع ايضا خلف حواجز رملية 
 

                                                           
1
Pethick, J., (1984): an Introduction to Coastal Geomorphology, Edward Arnold, London, p.145. 

2
المملكة العربية السعودية : خواصها وطرق معالجتها , مجلة جامعة الملك عبدالعزيز  فيم(: التربة السبخة 2002المهيدب , عبدهللا بن إبراهيم ) 

 .80 -29, ص.ص.  2, عدد  14: العلوم الهندسية, م 
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 موقع منطقة الدراسة
سـبخة  تعـد ,بنغـازي خاصـة والشـريط السـاحلي لليبيـا عامـةسـهل  يف املنتشـرة اجليومورفولوجيـة الظـاهرات مـن السـبخات          
 يوخطـ ,مشـاالً  32ْ  21َ 56ً ,   32ْ 28َ" 53ً عـر  دائـري بـني ومتتـد , الدراسـة قيـد ابملنطقة مساحة السبخات أكرب الكوز 
 يـرتاوح يحبـر  رصـيف  الشـمال انحيـة مـن وحيـدها , الساحل خط اةذاحمب السبخة ومتتد ,شرقاً   20ْ 19َ 53ً, 20ْ 30َ 2ًً طول
 ربعـةأ وتقطعهـا , بنغـازي سـهل  اجلنـوب ومـن , تقريبـا كم0.46 الساحل خط عن ويفصلها ,امرت  29و امرت  21 بني ما همنسوب
 قـدرها مسـاحة السـبخة بلـ وت ,  الكبـرية ابملنطقـة وديـةوهـو مـن األ زازه وادي مههـاأ الكـوز سـبخة مـنخفض يف هيتلتن رئيسة أودية

 طرفهـا وحـى الشـرق أقصى من هلا امتداد أقصى ويبل  , كم2.39  هلا عر  أقصي وجد أن , بعادهاأ وبقياس , 2كم28.11
 حميطهــا وبلــ  , الغــري اجلنــوب – الشــرقي الشــمال مــن عــام وابجتــاه مســتطيل شــبه شــكل الســبخة وأتخــذ , كــم 23.33 الغــري

 فصـل يف امليـاه منسـوب فيهـا يزيـد وتتسـع, تضـيق متصـلة مائية برك هيئة على السبخة  معظم أجزاء املياه يوتغط.  , كم48.61
 .(1,صورة وشكل رقم )صيفا وينخفض الشتاء,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سبخة الكوز منطقة الدراسة, اتجاه التصويرالجنوب(: 1 ــوشكل الصورة )
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 مشكلة الدراسة 
 تعد ظاهرة السبخات من مظاهر السطح اليت تتميز هبا السواحل الليبية بسبب التغذية البحرية او التغذية السطحية     

 الصورة التالية: يفالصور املورفولوجية وهو ما جعلنا نطرح عدد من التساؤالت و ابلعديد من اخلصائص الساحل اللييب واليت تتميز 
 تغذيتها؟ يفهل تتغذي سبخة الكوز خارجياً من البحر أم أن هناك عوامل أخرى سامهت  .1
 اليت ميزت سبخة الكوز عن ابقي نظرياهتا من سبخات الساحل اللييب ؟  جية ما هي اخلصائص املورفولو  .2
 هذه السبخة ؟ يفهل أتثرت البيئة احليوية اجملاورة من تربة ونبات وحيوان ابلرتاكم امللحي  .3

 هداف البحثأ
 نشأهتا يفاهها والعوامل البيئية املؤثرة حتديد خصائص سبخة الكوز والتعرف على كيفية نشأهتا ومصادر مياىل يهدف البحث      

تنمية البنية من طرق  يفتنمية املنطقة سواء من الناحية الزراعية من جهة و  يفمنها  لالستفادةوسلبياهتا والتوصل إىل اجيابياهتا 
 .ومنشآت صناعية 
 جيولوجية املنطقة 
 عصر امليوسني األوسط:

وميثلـــه تكـــوين الر ـــة عضـــو بنغـــازي وعضـــو وادي القطـــارة, وتكـــوين الر ـــة عضـــو وادي القطـــارة فيتميـــز بوجـــود درانت مـــن الصـــوان     
وعدسات من اجلبس يف القسم العلـوي منـه , ويغلـب علـى تكوينـه احلجـر الرملـي بصـورة رئيسـية مـع وجـود اجلـبس واحلجـر اجلـريي بنسـب 

 ضئيلة مبنطقة الدراسة. 
 ات الزمن الرابع:تكوين

يتميــز عصــر الباليستوســني بطــابع منــاخي مييــزه عــن الحقــه عصــر اهلليوســني وســابقه الــزمن الثالــث وهــو أحــد  زمــن جيولــوجي يف       
األر  ومن مميزاته أيضاً تغطية رواسبه مساحات واسعة من الشريط الساحلي , ويف قيعان األودية , وأما ابلنسـبة للشـريط السـاحلي فـإن 

سب هذا الزمن متتد على طول الشريط الساحلي على شكل غطاء رقيق من الرتبة احلمراء اليت تعلو الصخور اجلريية السائدة يف منطقة روا
يت تتضمن يف طياهتا ,ولذلك ميكن تقسيم رواسب الزمن الرابع إىل قسمني رئيسني مها الرواسب الساحلية والرواسب الفيضية , وال3الدراسة

الرمـال الشـاطئية وإرسـاابت فالرواسـب السـاحلية تتـألف مـن الكثبـان السـاحلية و ,  األرضية ورواسب الـوداين االهنيارات ة ويالرواسب الرحي
ذات النسـي  احلبيـيب املتوسـط إىل اخلشـن  , ويغلب على تركيـب الـتالل الرمليـة املتصـلبة صـخور الكالكارينيـت البحريةوالرواسب  السبخة 

صـل واللون األصفر املائل إىل الرمادي أحياانً ,كما وانه يتميز ابملسامية العالية واهلشاشة وهي يف األصل عبارة عـن إرسـاابت حبريـة ذات أ
ي األكثر انتشاراً يف سهل بنغازي اما الرواسب الفيضية فه, رة ومت إرساهبا بعيداً عن الساحلصديف تكونت يف صورة رمال شاطئية متحج

وتتعــدد أشــكال تواجــدها ,فقــد تتواجــد يف صــورة مــراوح فيضــية منفصــله أو ملتحمــة مكونــة ظــاهرة الباجــادا, ويغلــب علــى تركيبهــا احلصــى 
                                                           

3
حاث في جيومورفولوجية األرض الليبية , منشورات الجامعة الليبية , م(:  العصر المطير في ليبيا , مقالة في أب1973جودة , جودة حسنين ,) 

 .102,ص.كلية اآلداب , الطبعة األولى
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و املفتـت واحلصــى املتماســك, وقـد يتواجــد احلصــى علـى هيئــة شــظااي.وتظهر الرواسـب علــى شــكل خلـيط مــن الرمــل والطمـي واحلصــى وهــ
الــذي يطلــق عليــه مصــطلح الــرتب احلمــراء "التــرياروزا" وهــي الــيت تتميــز بســمك قطاعاهتــا, وارتفــاع خصــوبتها يف بعــض األمــاكن كمــا يكثــر 

 انتشارها يف اجلزء الشمايل الشرقي من السهل يف املنطقة احملصورة بني الشريط الساحلي وحافة اجلبل األخضر الشمالية . 
  ين سبخة الكوز النشأة والتكو 

 بسبب اليابسة عن واحنسارها البحار تراجع أثناء وذلك وقارية حبرية ترسبات من تنت سبخة الكوز من السبخات الساحلية اليت         
 الكـوز سـبخة حتـاط و .الطمـي مـن صـغرية نسـبة مـع وخشـنة انعمـة رمـل حبيبـات مـن عـادة الرتسـبات هـذه وتتكـون .واجلـزر املـد ظـاهرة

 والسبخة األخرى, اجلهة منبرتبة فيضية منقولة بواسطة اجلراين السطحي لبعض أودية املنطقة  و البحر جهة من منفصلة ببحرية الساحلية
 Ca Mg األراجوانيـت أمههـا معـادن عـدة مـن السـبخة تربـة وتتكـون .البحـر ابجتـاه بسـيطا احنـدارًا سـطحها وينحـدر تقريبًـا مسـطحة ة

(CO3) 2 والـدولومايت CaSO4.2H2O واجلـبس CaCO 3 والكالسـايت CaCO3.[1]عرضـيا مقطعـا (2  شـكل ) ويوضـح 
  .الداخلي وتركيبها الساحلية للسبخة

 ح تركيب سبخة الكوز الساحلية( : مقطع عرضي يوض  2شكل )  
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 السبخة تربة تكوين يف املؤثرة العوامل
 ابختالف العوامل هذه أتثري وخيتلف والكيميائية, الفيزايئية وخواصها السبخة تربة تركيب يف تؤثر اليت العوامل من العديد يوجد

 :هي رئيسية عوامل مخسة إىل العوامل هذه تصنيف وميكن .للسبخة العامة الظروف
 املناخية العوامل. 1

اخلصائص الفيزايئية  يفتكوين وانتشار السبخات من خالل أتثريه  يفيعد املناخ من العوامل الرئيسية املؤثرة الين تتحكم       
 تشمل واملناخ اجلاف وشبه اجلاف  يفدة والكيميائية للرتبة واملواد العضوية فيها ,إذ تعد عمليات التملح من الصفات السائ

 السبخة تكوين يف ايضاً  املؤثرة العوامل أهم ومن .السائدة والرايح الرطوبة, ونسبة احلرارة, ودرجات األمطار, مياه املناخية العوامل
 ذلك يعتمد حيث السطح هذا من املبخرة املياه كمية بني و الشعرية اخلاصية بفعل سطحها إىل املرتفعة املياه كمية بني الفرق
 املياه جانب إىل ابملياه السبخة متد اليت الثالثة الرئيسية املصادر أحد األمطار مياه وتعترب .السبخة ملنطقة املناخية الظروف على

 األمالح بعض إذابة طريق عن السبخة على األمطار مياه وتؤثر .الساحلية السبخة مناطق إىل املتحركة البحار ومياه اجلوفية
 املياه ملستوى رفعها إىل ابإلضافة املركزة, السبخة مياه ملوحة تركيز ختفيض على تعمل كما ألتبخر بفعل السطح على املرتسبة
 أن كما .هبا املوجودة األمالح أنواع خمتلف وترسيب السبخة من املياه تبخر عملية يف مهًما دورًا احلرارة درجة وتلعب .اجلوفية
 الرئيسي الراسب الكربيتات أمالح تكون حيث امللوحة, العالية السبخة مياه يف املعادن ترسيب عملية يف تتحكم الرطوبة نسبة
 ويرتسب67 - 76% ) ,)رطوبة نسبة عند والكلوريد الصوديوم أمالح ترتسب بينما ,( - 95% (76 عالية رطوبة نسبة عند

 الكثبان جتميع ويف الرملية السبخة تكوين يف مهًما دورا السائدة الرايحوتلعب  , 67 %عن الرطوبة نسبة تقل عندما البواتسيوم
 .السبخة سطح فوق الرملية

 الكيميائي الرتكيب. 2
 بني ترتاوح البحر مياه ملوحة فنسبة .السبخة تكوين يف أساسًيا ماًل عا امللوحة العالية السبخة ملياه الكيميائي الرتكيب يعد       

 املصدر تعترب البحر مياه أبن علًما , 60% و 37 %بني الكوز سبخة املياه يف األمالح نسبة ترتاوح بينما ,%4 و 3%
 أضعاف مخسة إىل أربعة حوايل كوزال سبخة مياه يف والكلوريد الصوديوم أمالح تركيز أن ولقد ُوجد, السبخة هذه ملياه األساسي
 البحر. مياه يف تركيزها
 الطمي من السبخة تتكون حيث , السبخة عموًما وصفات خصائص يف يتحكم نفسها للرتبة الكيميائي الرتكيب إن      

 وميكنالقارية  الرايح بفعل اجلريي الرمل من السبخة تتكون أو , البحرية الرايح واجلزر ونشاط املد عمليات بواسطة املرتسب
 : مها قسمني إىل السبخة للرتبة املكونة املعادن تقسيم

 السبخة رسوبيات يف املاحلة املياه تركيز بداايت يف يرتسب يالذ( CaCO 3) األراجوانيت كمعدن : التبخر من الناشئة املعادن .أ 
 كبلورات ويتكون السبخة   يف شيوًعا التبخر معادن أكثر يعترب الذي(CaSO4.2H2O)اجلبس ومعدن ,سطحهاعلى  وكذلك
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 حتت يرتسب الذي CaSO4) اإلهنيدرايت ) ومعدن ,السطح على يتكونما  واندرًا السبخة رسوبيات يف والشكل احلجم متغرية
 عدة مساكته وتبل  السطح على الذي يرتسب الذي (NaCl)اهلااليت  ومعدن والشكل؛ احلجم خمتلفة كبلورات السبخة سطح

 .األخرى الثانوية املعادن بعض وكذلك اجلبس مبعدن يرتبط اثنوايً  معدانً  يعتربالذي SrSO4)  ) السلستايت ومعدن سنتيمرتات؛
 الرسوبيات يف يتكون والذي  Ca Mg (CO3)2)الدولومايت كمعدن والرسوبيات السبخة مياه بني التفاعل من الناشئة املعادن .ب 

 إىل املغنسيوم نسبة فإن واإلهنيدرايت واألراجوانيت اجلبس معادن ترتسب فعندما اجلبس, من كثرية بلورات على حتتوي اليت
 وكذلك األراجوانيت معدن من الدولومايت معدن يتكون 10 إىل النسبة هذه تصل  وعندما تزداد السبخة مياه يف الكالسيوم

 من يتكون حيث عالًيا السبخة مياه يف املغنسيوم  تركيز يكون اليت الرسوبيات يف يتكون الذي MgCO3) )اجملنسايت معدن
 .الدولومايت مع املغنسيوم تفاعل

أبهنا ترب ذات حمتوى ملحـي كبـري جـداً ,حيـث أثبـت التحليـل املعمليـة لعينـة هـذه الـرتب أهنـا  ة الكوز سبخوتتميز الرتب اجملاورة ل
( جــزء مــن 119680استصــالحها,حيث بلــ  تركيــز األمــالح الكلــي فيهــا  حــوايل )تــرب ماحلــة وعدميــة البنــاء ومــن الصــعب جــداً 

افق الرتبـة  يفع  العمق وخاصة ن تركيز هذه االمالح يزداد ماملليون, وان هذا الرتكيز يبدأ يف التناقص كلما ابتعدان عن السبخة, وا
B ســة , ايضــا ان هــذا الرتكيــز يف معــدل االمـــالح كميــات اهلطـــول مبنطقــة الدرا تعتمــد علــى بســبب زايدة معــدالت الغســيل الــيت

الرتبة حيث ان تركيز االمالح يتناسـب طـردايً مـع زايدة تركيـز امـالح الرتبـة وابلتـايل فـان الرتبـة هـي تربـة قاعديـة  pHانعكس على 
 (.  3( وشكل)   1عالية القلوية جدول) 

 يف تربة السبخة Phاالمالح الكلية الذائبة وال  ( تركيز  1جدول )       

 الرتبة ppm  pHتركيز االمالح املسافة ابملرت من السبخة
 14 119680 صفر
10 108545 13.7 
20 100433 12 
30 88773 11.6 
40 76489 10.8 
50 71867 9.9 

 ( تركيز االمالح مع املسافة يف تربة السبخة 3شكل )                              
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(جـــزء مـــن املليـــون,وان تركيـــز امـــالح  73600وكـــان ألمـــالح الصـــوديوم النصـــيب األكـــرب حيـــث وصـــل تركيزهـــا إىل حـــوايل)  

الصــــوديوم يتنــــاقص كلمــــا ابتعــــدان عــــن الســــبخة و أثبتــــت الدراســــات أن عنصــــر الصــــوديوم هــــو الكــــاتيون الســــائد يف أغلــــب 
حيته لنمـــو النبـــااتت ,حيـــث يكـــون البنـــاء خفيفـــاً وغـــين ,وهـــي الســـبب الرئيســـي يف هتـــدم بنـــاء الرتبـــة وعـــدم صـــال4الســـبخات

 (.  2ابألمالح, صورة)

 
                

                                                           
4
دولة الكويت : توزيعها, نشأتها, خصائصها, سلسلة إصدارات وحدة البحث  فيم(: سبخات الساحل الشمالي 2006كليو, عبد الحميد أحمد ) 

 . 78,ص.318ت والجمعية الجغرافية الكويتية, الكويت, رقم والترجمة, قسم الجغرافيا, جامعة الكوي
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 (هتدم بناء الرتبة بسبب األمالح  2صورة)  



 

  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية   

 2020/  / أبريل  واألربعون  العدد السابع

 
 

10 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 

 

 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

 اجليومورفولوجية العوامل. 3
 شكل يف السطح احندار درجة تتحكم حيث .السبخة عليها تكونت اليت لألر  العام ابلشكل املتعلقة العوامل وتشمل        
 كربت املساحة كلما ,(أفقية السطح زاد كلما أي) السطح احندار درجة قلت السطحية, فكلما التبخر ومساحة السبخة

 القارية, السبخة يف منه احندارًا أكثر الساحلية سطح السبخة يكون ما وغالبًا .التبخر معدالت زادت وابلتايل للتبخر السطحية
 السبخة قرب إن .التبخر من عملية الناجتة األمالح من املزيد ترسيب على السبخة سطح من اجلوفية منسوب املياه قرب ويساعد

 على معدن البحرية للسواحل املتامخة السبخة حتتوي حيث ابلتبخر املرتسبة أنواع األمالح يف يؤثر عنها بعدها أو الشواطئ من
 . البحرية املياه مناطق عن الرملية الكثبان تفصلها اليت للسبخة املكونة املعادن من الطعام وملح اجلبس يكون بينما الدولومايت,

 اهليدرولوجية العوامل. 4
 االجتاه يف املوقع يف السبخة الرتبة شاملة خلصائص دراسة على تعتمد ألهنا لدراستها اجلهود بذل العوامل هذه تتطلب       
 البحار مياه مثل وصفاهتا الفيزايئية للسبخة املمدة ابملياه يتعلق ما العوامل هبذه يقصد‘و .مًعا أو كليهما الرأسي االجتاه أو األفقي

 والنصف,ومعدل املرت عن السبخة يف عادة عمقها يزيد ال اليت اجلوفية الساحلية,واملياه ابلسبخة ختتص اليت (السطحية املياه)
 اليت السبخة ونفاذية ,البحر ملياه ابلنسبة السنة/سم 124 واجلوفية  املياه من السنة/سم 6 متوسطه يبل  الذي الصايف التبخر
 x 10 -6 1 السبخة يف اجلوفية مرور املياه سرعة تتعدى ال وعادة التحامها, ودرجة للسبخة املكونة احلبيبات على حجم تعتمد

  .األفقي االجتاه يف النفاذية غالًبا متثل واليت الثانية/م ].1 عنx 6 10-5 حبوايل تقدر احلقلالسبخة يف  نفاذية إن.  الثانية/م
 احليوية العوامل. 5

 ترابط على تعمل اليت الطحالب منو أمهها واليت من مياهها ملوحة رغم السبخة يف تتواجد اليت احلياتية املظاهر وهي       
 الطحالب تطلق كما .الساحليةالسبخة  عليها تتكون اليت القاعدة ميثل متماسك جسم تكوين السبخة وابلتايل حبيبات ومتاسك

للكربيت  املنتجة البكترياي تواجد إن .السبخة للرتبة والنفاذية املسامية زايدة يؤدي إىل مما موهتا عند اهليدروجني كربيتيد غاز
 حمدود السبخة تكوين على العوامل هذه وأتثري , السبخة مياه يف العالقة املعادن بعض ترسيب على يساعد اهليدروجني وكربيتيد
تربة السبخة مرتفعه يف حمتواها امللحي والذي يزداد بسبب االضافة الساحلية وارتفاع فتعترب  ابلعوامل األخرى مقارنة نسبًيا

اىل  )     ( ويقل تركيز   PHاىل  )    ( و معدل بة املتامخة للسبخة رت ال يفمعدالت القيم حيث يصل تركيز األمالح الكلي 
وتتميز الرتبة بتهدم بناءها  .كلما ابتعدان عن السبخة ابجتاه الطريق الساحلي كما هو موضح اجلدول )   (   PHاالمالح و 

( كما ان تربة منطقة الدراسة قوامها  3تقوم هبدم البناء وجعله هشًا يصعب استصالحه صورة )  بسبب أمالح الصوديوم اليت
وذلك الن الكائنات احلية ينعدم  معدومةاىل  يحمتواها العضو  يف الرتبة فقرية وتعترب,  ( 4)  طيين رملي ملئ ابلرتسبات امللحية

 مثل هذه الرتب عالية الرتكيز امللحي. يفنشاطها او يضمحل 
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نســـبة عاليـــة مـــن فتـــات  طينيـــة رمليـــة اـــراء هبـــا  التلســـكوب الصـــخري لعينـــة تربـــة مـــن الســـبخة يتبـــني ان الرتبـــة وابســـتخدام
كل الرمــل مــن األحــافري وتتــألف مــن خلــيط مــن احلبيبــات الرمليــة الناعمــة , وفتــات األحــافري احملاطــة ابلطــني اجلــريي , ويشــ

واليت على  % من العينة نفسها ال جانب زايدة يف تركيز امالح الصوديوم80% , بينما يشكل الطني  20 حجم العينة 

 ( : تبني هتدم الرتبة احمليطة ابلسبخة  3الصورة )

 ( : تبني الرتسبات امللحية على تربة السبخة  4الصورة )
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( . يظهر أتثري املوقع اجلغرايف هنا أيضاً على مكوانت الرتبة واضحاً 4شكل بقع بيضاء منتشرة يف كامل العينة , الشكل )
األوديـة ابلقـرب مـن املنطقــة السـاحلية ابلقـرب مـن منطقـة الدراسـة  جعلهـا حتتـوي علــى  , فوقـوع هـذه العينـة عنـد مصـبات

نســبة عاليــة مــن الطــني الــيت أوجــدها التــدفق املــائي يف اجملــرى الــرئيس لألوديــة , والــيت نقلــت فيمــا بعــد  إيل مصــبات تلــك 
األحافري , يعزي إيل اختالط العينة  مل واألودية . من انحية أخرى فإن وجود النسب اليت أظهرها الفحص اجملهري من الر 

األصـــداف والقواقـــع , وهـــذا كلـــه ألن موضـــع العينـــة يف نقطـــة تالمـــس بـــني األحـــافري البحريـــة املتمثلـــة  و ل الشـــاطئيةاابلرمـــ
 .  (5, الصورة )الرواسب اليت الها الوادي وبني الرواسب البحرية 

 

 

 

 

 

 

 

 

( , جند أن   2م جدول )  2017م ــــــــ1988مابني ومن حساب املساحة املغمورة ابملياه بسبخة الكوز خالل شهر فرباير 
واخلاص   NDVIمؤشر  , أما 3018 ²م املساحة الكلية/ ابلكم2017املساحة الكلية للسبخة تناقصت فوصلت عام 

 , ( 3تبني أنه تزداد حيوية النبات كلما ابتعدان عن حميط السبخة اجلدول) لتعرف على حيوية الغطاء النباي حول السبخةاب

 .(6 (صورة

 

 ( : تبني عينة جمهرية  لرتبة السبخة  5الصورة )
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 م2017م ــــــــ1988حساب املساحة املغمورة ابملياه بسبخة الكوز خالل شهر فرباير مابني ( : 2جدول )

 1988فرباير/
 

 2017فرباير/

 3498املساحة الكلية / ابهلكتار
 34.98 ²املساحة الكلية / ابلكم

 

  3018املساحة الكلية/ ابهلكتار 
 30.18 ²املساحة الكلية/ ابلكم
 

  506املساحة املغمورة/ ابهلكتار 
 5.06 ²املساحة املغمورة/ ابلكم

 

  236املساحة املغمورة/ ابهلكتار 
 2.36 ²املساحة املغمورة/ ابلكم

 

 للتعرف على حيوية الغطاء النبايت حول السبخة NDVIمؤشر ( 3جدول )

 ²املساحة/ مرت دليل االختالفات اخلضرية NDVIقيم  
 

 ²املساحة/ كيلو مرت

1 0.03 
 0.07ـ

 مسطح ملحي
 

549122.9  0.549123 

 غطاء نباي ضعيف جدا 0.17ـ  0.2 2
 

5737616 5.7  

 غطاء نباي ضعيف 0.3ـ  0.25 3
 

24900000 24.9  

 غطاء نباي متوسط 0.5ـ  0.35 4
 

398915.6  0.398916 

 غطاء كثيف 1ـ 0.6 5
 

661182.7 0.661183 
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 : وصياتتالنتائج وال

 اوال النتائج:

 على تعمل كما بفعل التبخر, السطح على املرتسبة األمالح بعض إذابة طريق عن السبخة على مياه األمطار تؤثر .1
 .شتاءً  املركزة السبخة مياه ملوحة تركيز ختفيض

مما يدي  هبا املوجودة األمالح أنواع خمتلف وترسيب السبخة من املياه عملية تبخر يف مهًما دورًا احلرارة درجة وتلعب .2
 ., واوضحت الدراسة القلية وجود بعض النباك والنبااتت الصغرية بشكل غري منتظم لزايدة مساحتها السطحية

أبهنا ترب ذات حمتوى ملحي كبري جدًا ,حيث أثبت التحليل املعملية لعينة هذه  ة الكوز سبخوتتميز الرتب اجملاورة ل .3
بل  تركيز األمالح الكلي فيها  حوايل  حيث الرتب أهنا ترب ماحلة وعدمية البناء ومن الصعب جدًا استصالحها,

ن تركيز هذه االمالح ( جزء من املليون, وان هذا الرتكيز يبدأ يف التناقص كلما ابتعدان عن السبخة, وا119680)

 حيوية الغطاء النباي حول السبخة( : 6الصورة )



 

  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية   

 2020/  / أبريل  واألربعون  العدد السابع

 
 

15 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 

 

 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

كميات اهلطول مبنطقة  تعتمد على بسبب زايدة معدالت الغسيل اليت Bافق الرتبة  يفع  العمق وخاصة يزداد م
 .الدراسة

 كلما أي) السطح احندار درجة قلت فكلما ألسطحية التبخر ومساحة السبخة شكل يف السطح احندار ةدرج تتحكم .4
 التبخر معدالت زادت وابلتايل للتبخر السطحية كربت املساحة كلما ,(أفقية السطح زاد

 التوصيات 

فهناك  لسياحيانظرًا للطفرة العمرانية اليت تشهدها املنطقة الشرقية وملوقع السبخة املثايل للتوسعة العمرانية أو لالستثمار  .1
السبخة  حلول عملية تتالءم وطبيعة تربة يف, ولكن جيب قبل عملية االستغالل التفكري  السبخة يضرورة الستغالل أراض

 القواعد اخلرسانية.اهلشة امللحية واليت تؤثر بدورها على 
رفع منسوب الطرق املقامة على أراضي السبخة أو ابلقرب منها حبيث يكون منسوهبا أعلى من سطح السبخة حى ال  .2

 تتعر  خلطر اجلوية امللحية وابلتايل اهلبوط والتدهور.
واجلفاف و اايتها من التدهور لتكون ظاهرة النباك ملنع اتساع مساحة  تتحمل امللوحة التوسع ف زراعة النبااتت اليت .3

 السبخة على حساب أراضي السهل الساحلي. 
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