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قـواعــد الـنشــــر

ا�ســــــــــــم املجــلــــــة:
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فرتات الإ�ســــــدار:

باللغـات  واأكتوبر  مار�س  �صهرى  فى  �صنويا  ن�صف  ت�صدر 

العربيـة والإجنليزية و الفرن�صية

اأهــــــــــداف املجلة :

فى  الأ�صيلة  العلمية  والدرا�صات  البحوث  بن�صر  تهتم 

كوكب  اأغلفة  فى  البيئية  بالتغريات  ال�صلة  ذات  املو�صوعات 

الأر�س باللغات العربية والإجنليزية والفرن�صية .

�سـيا�ســـــة الن�ســــر:

1- لهيئة التحرير حق البت فى �صالحية البحث للتحكيم.

2- تخ�صع جميع البحوث التى يتم تقدميها للتحكيم من قبل 

متخ�ص�صني من ذوى اخلربة واملكانة العلمية املتميزة.

3- ل تلتزم املجلة برد اأ�صول البحوث املقدمة اإليها فى حالة 

قبولها للن�صر وفى حالة عدم قبولها للن�صر. من حق الباحث 

ا�صرتداد بحثه.

4- يخطر رئي�س التحرير موؤلف البحث ب�صالحية البحث اأو 

عدم �صالحيته للن�صر باأ�صرع وقت ممكن.

5- ل يجوز لأ�صحاب البحوث التى تن�صر فى املجلة اأن يعيدوا 

ن�صرها اأو جزء منها فى موؤلف اأو جملة اأخرى اإل بعد موافقة 

خطية من رئي�س التحرير.

ر�ســــــوم الن�ســــر:

300 جنيها م�صريا لترد  يقابل  البحث ما  1. ر�صم حتكيم 

فى حالة عدم قبول البحث.

2. يتكفل الباحث مب�صروفات طباعة ون�صر بحثه )حم�صوبة 

 A4 Normal Margins ال�صفحة  مقا�س  اأ�صا�س  على 

 Simplified Arabic خط   ،  1.5 ال�صطور=  بني  مب�صافة 

اأعلى  من  �صم  و2،54  جانب  كل  من  �صم   3،18 بهام�س 

ال�صفحة واأ�صفلها(. 

3. ت�صاف تكاليف طباعة ال�صفحات امللونة  واأغلفة الأعداد 

اخلا�صة عند طلبها .

قــواعـــــد الن�ســــر:

تقبل البحوث املقدمة للن�صر فى املجلة وفقاً لل�صوابط التالية:

موافقة  على  ح�صل  اأو  ن�صره،  �صبق  قد  البحث  يكون  األ   -1

بالن�صر فى  جملة اأخرى اأو نال به جائزة لدى اأية جهة.

�صاملة  �صفحة   50 عن  البحث  �صفحات  عدد  يزيد  األ   -2

اجلداول والأ�صكال واملراجع باللغة العربية، 25 �صفحة باللغة 

الإجنليزية ، وميكن اإ�صدار عدد خا�س للبحث الذى تتجاوز 

�صفحاته العدد املحدد.

3- ل يجوز �صحب البحث بعد اإقرار ن�صره فى املجلة.

4- تقبل البحوث باللغة العربية اأو الإجنليزية اأو الفرن�صية.

5- يرفق كل باحث نبذة خمت�صرة عن �صريته الذاتية مربزًا 

اأهم موؤلفاته مبا ل يتجاوز )50( كلمة.

6- يح�صل الباحث على 10 م�صتالت من بحثه اإ�صافة لن�صخة 

واحدة من املجلة.

قواعـد كتابـة األوراق العلمـيــة

اأ-  تعليمات عامة:

على   الكتابة  وتكون  ون�صختني  اأ�صل  من  البحث  يقدم   -1

من  واحد  وجه  على   )A4( مقا�س  ورق  وعلى   1٫5 م�صافة 

ترقيمًا  والأ�صكال  واجلداول  ال�صفحات  وترقم  ال�صفحة، 

مت�صل�صاًل. وتقدم اجلداول وال�صور واللوحات على �صفحات 

م�صتقلة مع حتديد اأماكن ظهورها فى املنت.

2- يت�صمن البحث ملخ�س فى حدود 200 كلمة تو�صح هدف 

البحث وطريقته واأهم النتائج.

3- تن�صق الكتابة حتت عناوين رئي�صة هى املقدمة، واأهداف 

ال�صابقة،  الدرا�صات  ومناهجه،  البحث  وطرائق  الدرا�صة، 

والنتائج واملناق�صة واخلامتة والتو�صيات واملراجع.

ب-  كتابــــة املراجـــع:

ي�صار اإىل املراجع فى املنت با�صم املوؤلف و�صنة الن�صر )داخل 

ل�صم  طبقًا  اأبجديًا  ترتيبًا  املراجع  قائمة  وترتب  قو�صني( 

املوؤلف و�صنويًا طبقًا للموؤلف الواحد، وبحيث ي�صمل كل مرجع 
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ثم  البحث  وعنوان  الن�صر  و�صنة  املوؤلفني(  )اأو  املوؤلف  ا�صم 

ا�صم وعاء الن�صر )الدورية( ورقم املجلد واأرقام ال�صفحات 

املن�صور فيها البحث.

ج- الخت�سارات والوحدات:

تخت�صـر عناوين املجـالت والدوريـات طبقًا للقائمـة العاملية 

 The World List of Scientific العلمية  للدوريات 

بدًل  دوليًا  املحددة  الخت�صارات  وت�صتخدم   Periodicals
من كتابة الكلمات كاملة مثل: �صم، مم، م. كم، �صم2، مل، 

ملجم، كجم، % … الخ.

د- اجلداول والأ�سكال وال�سور:

يجب اأن تكون اجلداول والر�صومات واللوحات منا�صبة مل�صاحة 

والأ�صكال  ال�صور  تكون  اأن  على  املجلة  �صفحة  فى  ال�صف 

بالقلم  �صورة  اأو  �صكل  كل  خلف  ويكتب  التفا�صيل  وا�صحة 

الر�صا�س عنوان خمت�صر للبحث ورقم ال�صكل امل�صل�صل.

هـ- تعليــمات الطباعــة:

 IBM-MS World Latest للربنامج  طبقًا  الطباعة  تتم 

اخلط  وحجم   Simplified Arabic اخلط  نوع   Version
ال�صفحة  منت�صف  فى   Bold اأ�صود   16 الرئي�صى  للعنوان 

البحث  كان  اإذا  وذلك  واحلوا�صى،  للن�س  عادي   14 وحجم 

اإذا كان البحث   Times New Roman اأو  العربية.  باللغة 

باللغة الإجنليزية على اأن يكون حجم خط العنوان الرئي�صى 

للن�س  اخلط  وحجم  ال�صفحة  منت�صف  فى  اأ�صود   14

واحلوا�صى 12 عادى.

و- الـمرا�ســـــــــــــالت:

للتغريات  امل�صرية  اجلمعية  ورئي�س  املجلة  حترير  رئي�س 

البيئية :

اأ.د. حممد جمدى تراب

هاتف:  201002603250 +

ق�صم اجلغرافيا - كلية الآداب - جامعة دمنهور - م�صر

Website: www.ejecsite.wordpress.com
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رئيــــ�س التحريــــر

اأ.د. حممــــد جمــدى تـراب

هيــــئة التحريــــر

اأ.د/ اأحمد ال�سريعى )جامعة اأم القرى ، اململكة العربية ال�صعودية(

اأ.د/ عبدالعظيم اأحمد عبد العظيم )جامعة دمنهور، م�صر(

د/ حممد علوات )املدر�صة العليا لالأ�صاتذة – بوزريعة اجلزائر(

اأ/  �ساهيناز حممد اجلمال )جامعة املنوفية (

الهيــــــئة ال�ست�ســـــارية )مرتبة هجائياً(

اأ.د/ اإبراهيم حممد على بدوى )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة دمياط، م�صر(

اأ.د/ اأحمد عبدال�سالم ح�سنني )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة املنوفية ، م�صر(

اأ.د/ جهاد حممد قربة )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة اأم القرى ، اململكة العربية ال�صعودية(.

اأ.د/ جودة فتحى الرتكمانى )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة القاهرة م�صر(

اأ.د/ �سابر اأمني د�سوقى )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة بنها ، م�صر(

اأ. د/ عامر الو�سالتي )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة تون�س ، تون�س(.

اأ.د/ عبداهلل عبده عالم )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة كفرال�صيخ، م�صر(

اأ.د/ عبد رب النبى حممد عبد الهادى )اأ�صتاذ بق�صم الأرا�صى بجامعة دمنهور، م�صر(.

اأ.د/ عزت قادو�س )اأ�صتاذ بق�صم الآثار - جامعة الإ�صكندرية ، م�صر(.

اأ.د/ فالح على ) اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا -جامعة �صيدي حممد بن عبد اهلل -فا�س ، اململكة املغربية(.

اأ.د/ حممد اخلزامى عزيز )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة الفيوم، م�صر(

اأ.د/ م�سطفى فودة ) م�صت�صار وزارة البيئة ل�صئون املحميات الطبيعية، م�صر(.

اأ.د/ نا�سر ال�سالح )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة اأم القرى ، اململكة العربية ال�صعودية(.

اأ.د/ نوارى �سويهر)اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا -جامعة هوارى بومدين ، اجلمهورية اجلزائرية(.
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التحليل الجيومورفولوجي لسبخات منخفض 
وادي النطرون

د / هبة صابر أمين دسوقى)*(

الملخص :
�صحراء  منخف�صات  اأحد  النطرون  وادي  منخف�س  يعد 

ال�صرقي منها،  ال�صمايل  الغربية، حيث يقع يف اجلزء  م�صر 

وذلك   ، للدلتا  الغربي  ال�صحراوي  الهام�س  على  وبالتحديد 

فيما بني دائرتي عر�س  ᵒ 30´15 ˝29 و ᵒ 30´33 ˝23  �صماًل، 

�صرقًا، وميتد    ᵒ  30  ´30 ˝50 و   ᵒ  29´59 ˝17 وخطي طول 

�صرقي  جنوبي   - غربي  �صمايل  حمور  طول  على  املنخف�س 

 ، 5‚1352كم2  م�صاحة  املنخف�س  ويغطي  كم،   56 مل�صافة 

وي�صكل قاعه 7, 592كم2 بن�صبة 8‚43% من اإجمايل امل�صاحة، 

 ، ال�صبخات  ن�صاأة  يف  املوؤثرة  العوامل  درا�صة  البحث  وتناول 

طراأت  التي  والتغريات  لل�صبخات  املورفومرتية  واخل�صائ�س 

ال�صطح  واأ�صكال  ومياهها،  روا�صبها  وخ�صائ�س  عليها، 

وقد  لل�صبخات،  التطبيقية  واجلوانب  بال�صبخات،  املرتبطة 

تبني من من خالل هذه الدرا�صة ارتباط �صبخات املنخف�س 

بالبحريات املنت�صرة به، وتاأثرها بارتفاع وانخفا�س من�صوب 

الربيع  ف�صلى  اأثناء  م�صاحتها  تتزايد  حيث   ، بها  املياه 

اإىل  وال�صيف، نظرًا لرتفاع معدلت التبخر وقلة املن�صرف 

البحريات، كما ر�صدت الدرا�صة تغري م�صاحة ال�صبخات على 

املدى الزمنى ، حيث تتزايد م�صاحتها ب�صكل مطرد .

تمهيد . 
املن�صوب  املنخف�صة  الأرا�صي  عن  عبارة  هي  ال�صبخات 

ال�صطحية،  حتت  املياه  من�صوب  من  وتقرتب  حولها  عما 

تخلو  وتكاد  الأمالح  وتغطيها  ال�صطح  ا�صتواء  عليها  ويغلب 

من النباتات، وتكرث بها امل�صتنقعات والربك. وتعد ال�صبخات 

النطرون،  وادى  ملنخف�س  املميزة  املورفولوجية  الأ�صكال  من 

ال�صبخات  من  طوىل  نطاق  هيئة  على  قاعه  فى  متتد  حيث 

ب�صكل  ال�صبخات  وتنت�صر  تقريبًا،  30كم  مل�صافة  املنف�صلة 

ملحوظ حول البحريات، وتتاألف من مركبات ملحية خمتلفة 

لعل اأهمها اأمالح النطرون واأمالح ال�صوديوم التي تختلط بها 

الرمال بن�صب خمتلفة. وتكون اأ�صطح ال�صبخات اأكرث �صالبة 

كلما بعدت عن البحريات، حيث يقل معدل ت�صرب املياه من 

البحريات، ويزيد عمق اخلزان اجلويف. ويغلب اللون الأبي�س 

*  مدر�س اجليومورفولوجيا - كلية الآداب  - جامعة بنها.

The Geomorphological Analysis 
of Sabkhas Wadi El-Natrun 

Depression
Dr/Heba Sabir Amin Desouki

Abstract
Wadi El-Natrun Depression Located in 

the Northern East of the Western Desert 
between Latitudes 30ᵒ 15´ 29˝ and 30ᵒ 33´ 
23˝ North and Longitudes 29ᵒ 59´17˝ and 
30ᵒ 30´ 50˝ East, the depression extending 
along Axis Northern west-Southern est, 
the area of depression covers about 1352.5 
Km2, the depression bottom covers 592.7 
Km2  in the rate of (43.8%) of total area. 
This Study included the Studying of the 
factors affecting the origins and evolution 
of sabkhas, Morphometric Characteristics 
and the changes of the Sabkhas, the phys-
ical and chemical properties of sabkhas 
deposits, Land Forms of the Sabkhas, and 
the Study of the Applied Geomorphology 
for Sabkhas. In this study, it was found 
that there is a link between the Sabkhas 
and the lake, which is affected by the rise 
and fall of the water level. The area in-
creases during the spring and summer sea-
sons due to the high evaporation rates and 
low of discharge to the lakes. Its area is 
steadily increasing.
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الأمالح  انت�صار  نتيجة  باملنخف�س  ال�صبخات  �صطح  على 

املختلفة على هذا ال�صطح ، كما يغلب على �صطحها ال�صتواء 

واإن كان ينحدر انحدارًا هينًا �صوب البحريات مبا ل يزيد عن 

درجتني .

١- الدراسات السابقة .
بداأ الهتمام بدرا�صة ال�صبخات منذ فرتة ال�صبعينات 

بها  قام  التي  الدرا�صات  وتعد  الع�صرين،  القرن  من 

 )Reineck & Singh,1975( و )Cooke & Warren,1973(

و )Mabbutt, 1977( و (Cooke & et al., 1982(   و 

 )Al-Kaier,2003) و )Heathcote & King, 1998 (

  )Narmada & et al., 2015(و )Fei & et al.,2013) و

التي  الدرا�صات  اأهم  من   )Naseer Puneeta,2017)و

عربية   درا�صات  هناك  اأن  كما  ال�صبخات.  درا�صة  تناولت 

اأهتمت اأي�صًا بدرا�صة ال�صبخات منها درا�صة: 

اأ- )اأبو با�سا،2014( وعنوانها " جيومورفولوجية ال�صبخات 

املعلومات  نظم  با�صتخدام  البحرية  الواحات  منخف�س  يف 

تناولت  وقد  بعد"  عن  الإ�صت�صعار  وتكنولوجيا  اجلغرافية 

املورفومرتية،  وخ�صائ�صها  لل�صبخات  اجلغرايف  التوزيع 

وتطورها،  ن�صاأتها  يف  املوؤثرة  والب�صرية  الطبيعية  والعوامل 

املرتبطة  اجليومورفولوجية  والأ�صكال  روا�صبها  وخ�صائ�س 

بها وعوامل ت�صكيلها.

ال�صهل  يف  ال�صبخات   " ومو�صوعها  )ا�سماعيل،2007(  ب- 

اجلغرافية  يف  درا�صة  مل�صر-  الغربي  ال�صمايل  ال�صاحلي 

الطبيعية " وقد تناولت  اخل�صائ�س الطبيعية العامة لل�صهل 

والتوزيع اجلغرايف واخل�صائ�س  الغربي،  ال�صمايل  ال�صاحلي 

املرتبطة  والأ�صكال  به،  ال�صبخية  لالأنظمة  املورفولوجية 

بال�صبخات وعوامل ت�صكيلها ، وحتليل روا�صبها.

 )1991 واآخرون،  )عا�صور  درا�صة  اإىل  بالإ�صافة  هذا 

و)الرتكماين، 1994( و )البارودي، 2003( و )كليو، 2006(.

اجلغرافية  الدرا�سات  ال�سابقة  الدرا�سات  ت�سم  كما 

الطبيعية التي تناولت منطقة الدرا�سة وهي: 

اأ-)منيبارى ،1984( : وعنوانها "منخف�س وادي النطرون 

الأ�صكال  الدرا�صة  هذه  وتناولت   " جيمورفولوجية  درا�صة 

بحواف  مرتبطة  كانت  �صواء  باملنخف�س  اجليومورفولوجية 

املنخف�س اأم  بقاعه، كما تتناول ن�صاأة املنخف�س.

ب-)�سلبي، 2008( : وعنوانها " التغيـــــرات البيئية مبنخف�س 

نظم  با�صتخدام  تطبيقية  جغرافية  درا�صة  النــــــطرون  وادى 

د / هبة �صابر اأمني د�صوقي التحليل الجيومورفولوجي لسبخات منخفض وادي النطرون

املعلومات اجلغرافية وال�صت�صعار عن بعد" وقد تناولت هذه 

الدرا�صة خ�صائ�س البيئة الطبيعية والب�صرية مبنخف�س وادي 

واجلوانب  باملنخف�س،  الب�صرية  البيئية  والتغريات  النطرون، 

التطبيقية باملنخف�س .

ويت�صح من هذا العر�س اأن درا�صة ال�صبخات بقاع منخف�س 

وادي النطرون مل تكن هدفًا ا�صياًل لأي درا�صة �صابقة . 

 ٢-  هدف البحث .

اخل�صائ�س  على  التعرف  اإىل  البحث  هذا  يهدف 

وادي  منخف�س  ل�صبخات  واملرفومرتية  اجليومورفولوجية 

وحماولة  مياهها،  وم�صادر  ون�صاأتها،  وتوزيعها،  النطرون، 

ال�صتفادة منها يف اجلوانب التطبيقية.

3- مصادر الدراسة .
اعتمدت الدرا�سة احلالية على ما يلي:

اجلوية  املوازيك  ولوحات  اخلرائط  وحتليل  فح�س  اأ- 

واملرئيات الف�صائية .

الهيئة   ،100000  :  1 مقيا�س  الطبوغرافية  اخلرائط   •
امل�صرية العامة للم�صاحة، 1990، ومقيا�س 50000:1، 1994.

)لوحة   500000  :1 مقيا�س  اجليولوجية  م�صر  خريطة   •
للم�صاحة  العامة  الهيئة امل�صرية   ،) NH36 NW القاهرة 

اجليولوجية و�صركة كونوكو كورال، 1987 .

• لوحات املوزايك مقيا�س 100000:1، الهيئة العامة للم�صاحة 
الع�صكرية، 1966 .

• املرئية الف�صائية Landsat 8 OLI_TIRs لعام 2017 . 
• املرئية الف�صائية Landsat  لعام 1987. 

.SRTM 30m منوذج الرتفاعات الرقمي العاملي •
وقد مت ال�صتفادة من كل ما اأتيح من خرائط  ولوحات املوزايك 

اأنها  احلالية، حيث  الدرا�صة  الف�صائية يف  واملرئيات  اجلوية 

متثل م�صدرًا لكثري من البيانات التي اعتمدت عليها درا�صة 

ال�صبخات مبنخف�س وادي النطرون .

ب- الدرا�سة امليدانية .

مت اأثناء الدرا�صة امليدانية عمل الآتي :

• جمع عينات من روا�صب ال�صبخات، وعددها 16 عينة .
• ت�صجيل بع�س مظاهر ال�صتقرار الب�صري، ومظاهر ا�صتغالل 

ال�صبخات يف منخف�س وادي النطرون .

اإلتقاط بع�س ال�صور لأ�صكال ال�صطح والظاهرات الدقيقة   •
املرتبطة ب�صطح ال�صبخات .
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و�سوف ي�سم البحث اجلوانب التالية :

اأوًل : موقع املنخف�س وخ�صائ�صه اجليومورفولوجية العامة.

ثانيًا : التوزيع اجلغرايف لل�صبخات والعوامل املوؤثرة يف ن�صاأتها.

التي  والتغريات  لل�صبخات  املورفومرتية  :اخل�صائ�س  ثالثًا 

طراأت عليها.

رابعًا : خ�صائ�س روا�صب ال�صبخات ومياهها.

خام�صًا : اأ�صكال ال�صطح املرتبطة بال�صبخات .

�صاد�صًا  : اجلوانب التطبيقية لل�صبخات .

أواًل : موقع المنخفض وخصائصه الجيومورفولوجية 

العامة
1-موقع املنخف�س .

�صحراء  منخف�صات  اأحد  النطرون  وادي  منخف�س  يعد 

ال�صرقي منها،  ال�صمايل  الغربية، حيث يقع يف اجلزء  م�صر 

وذلك  للدلتا،  الغربي  ال�صحراوي  الهام�س  على  وبالتحديد 

 ᵒ  30  ´33  ˝23 و   ᵒ  30´15  ˝29 عر�س  دائرتي  بني  فيما 

�صماًل، وخطي طول ᵒ 29´ 59 ˝17 و ᵒ 30 ´30 ˝50  �صرقًا، 

وياأخذ املنخف�س ال�صكل البي�صاوي وميتد املنخف�س على طول 

حمور �صمايل غربي - جنوبي �صرقي مل�صافة 56 كم، ويغطي 

يف  ات�صاعه  متو�صط  ويبلغ  5‚1352كم2،  م�صاحة  املنخف�س 

اجلزء اجلنوبي ال�صرقي7كم، ويف اجلزء الأو�صط 23كم، ويف 

الغربي 28كم، وقد مت ال�صتعانة باخلرائط  ال�صمايل  اجلزء 

�صكل)1( موقع منخف�س وادي النطرون 

امل�صدر: من اإعداد الباحثة اإعتمادًا على اخلرائط  الطبوغرافية مقيا�س 50000:1 م�صح عام 1994، 

Arc Gis 10.3 لعام 2017 با�صتخدام برنامج L8OLI_TIRS واملرئية الف�صائية

الطبوغرافية مقيا�س 1: 50000 يف حتديد املنخف�س اعتمادًا 

املنحدرة  الأودية  بني  يف�صل  الذي  املياه  تق�صيم  خط  على 

وبهذا  خارجه،  تنحدر  التي  تلك  و  املنخف�س  قاع  �صوب 

التحديد ي�صم املنخف�س كل الأرا�صي املنحدرة �صوب قاعه، 

ت�صريف  منط  ذات  مميزة  مورفولوجية  وحدة  بذلك  موؤلفة 

داخلي �صكل )1(. 

كانت  واإن  بحافات من جميع اجلهات،  واملنخف�س حُماط 

يبلغ  حيث  منه،  الغربي  اجلنوبي  اجلزء  يف  و�صوحًا  اأكرث 

ارتفاعها 187 مرتًا فوق من�صوب �صطح البحر. وتتقطع هذه 

احلافات ببع�س الأودية التي تنحدر �صوب قاع املنخف�س ومن 

اأهمها: وادي احليط ووادي الر�صو �صكل )2( .
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�صكل)2( منوذج الإرتفاعات الرقمي ملنخف�س وادي النطرون 

امل�صدر : من اإعداد الباحثة اإعتمادًا على املرئية الف�صائية L8OLI_TIRS لعام 2017 ومنوذج 

Arc Gis 10.3 با�صتخدام برنامج SRTM 30m الرتفاعات الرقمي

د / هبة �صابر اأمني د�صوقي التحليل الجيومورفولوجي لسبخات منخفض وادي النطرون

2- اخل�سائ�س اجليومورفولوجية للمنخف�س .

اأ- حواف املنخف�س والأ�سكال اجليومورفولوجية املرتبطة 

بها .

ويعد منخف�س وادى النطرون منخف�صًا مغلقًا، حيث يحده 

قاعه،  �صوب  تدريجيًا  تنحدر  حواف  اجلهات  جميع  من 

وتتفاوت هذه احلواف فى خ�صائ�صها املورفولوجية، ونظرًا 

لالمتداد الطوىل للمنخف�س من اجلنوب ال�صرقى اإىل ال�صمال 

الغربى، فاإن جوانبه تتمثل فى حافتني رئي�صيتني هما احلافة 

ال�صمالية ال�صرقية واحلافة اجلنوبية الغربية. ويرتاوح ارتفاع 

حواف املنخف�س بني40مرتًا على احلافة ال�صمالية ال�صرقية 

اجلنوبية  احلافة  على  البحر  �صطح  م�صتوى  فوق  و187مرتًا 

الغربية، وتتاألف من ال�صل�صال والرمال ال�صل�صالية املفككة 

التى تتخللها طبيقات �صديدة ال�صالبة من الأحجار اجلريية 

الواحد،  املرت  على  منها  الطبقة  �صمك  يزيد  ل  والرملية 

احل�صوية  الروا�صب  من  قطاع  ال�صابقة  ال�صخور  فوق  ويقع 

الرملية التى تعد امتدادًا للروا�صب الدلتاوية القدمية، ومتيل 

الطبقات �صوب ال�صمال ال�صرقى، حيث يرتاوح انحدارها بني 

 . ᵒ 3 و ᵒ 1
ويرتبط بحواف املنخف�س بع�س الأ�صكال اجليومورفولوجية 

لعل اأهمها: الأودية اجلافة التي تعد �صكل من اأ�صكال النحت 

املائي على حواف املنخف�س، وتتفاوت يف اأطوالها وم�صاحات 

اأحوا�س ت�صريفها، ومن اأهم هذه الأودية وادي احليط الذي 

تقدر م�صاحته 212كم2 وطوله 4‚22كم ، ووادي الر�صو الذي 

5‚17كم على احلافة اجلنوبية  52كم2 وطوله  تبلغ م�صاحته 

الغربية. والكوي�صتات مثل كوي�صتا جبل حديد، وكوي�صتا �صهر 

ط�صا�صةعلى احلافة اجلنوبية الغربية. واملنحدرات احل�صوية 

التي متثل ظاهرة الر�صاب الرئي�صية على منحدرات حافتي 

املتخلف  احل�صى  �صهول  ي�صبه  �صكاًل  وتعد  املنخف�س، 

)Sparks,1975,p.322( �صورة )1( .

ب- قاع املنخف�س والأ�سكال اجليومورفولوجية املرتبطة به .

كنتور  خط  دون  تقع  التي  الأجزاء  املنخف�س  بقاع  يق�صد 

اإىل  ال�صرقي  اجلنوب  من  املنخف�س  قاع  وميتد   ، مرتًا   25

بني  عر�صه  ويرتاوح  تقريبًا،  كم   60 مل�صافة  الغربي  ال�صمال 

اأغلب  ويقع  تقريبًا.  7‚592كم2  م�صاحته  وتبلغ  8كم،  و  3كم 

قاع املنخف�س دون م�صتوى �صطح البحر حيث يرتاوح من�صوبه 

بني -29 و 2 مرتًا. وي�صم قاع املنخف�س العديد من الأ�صكال 

والنباك،  الرملية،  الغطاءات  اأهمها:  لعل  اجليومورفولوجية 

والتالل املنعزلة، والبحريات وال�صبخات .
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�صورة )1(منوذج ملنحدرات احل�صى على احلافة ال�صمالية الغربية للمنخف�س، 

لحظ احل�صى امل�صتدير و�صبه امل�صتدير ويغلب عليه اللون الداكن .

ثانيًا : توزيع السبخات والعوامل المؤثرة في نشأتها.
1- توزيع ال�سبخات بقاع منخف�س وادي النطرون.

متتد ال�صبخات يف قاع منخف�س وادي النطرون على هيئة 

مل�صافة  بع�صها  عن  املنف�صلة  ال�صبخات  من  طويل  نطاق 

ب�صكل  البحريات  ال�صبخات حول  وتنت�صر هذه  تقريبًا.  30كم 

من  متتد  رئي�صية  �صبخات  ثمان  عن  عبارة  وهي  ملحوظ 

اخل�صرا،  اجلعار،  التايل  النحو  على  اجلنوب  اإىل  ال�صمال 

الفا�صدة،  ري�صة،  اأم  روزيتا،  احلمرا،  الزعاجيج،  البي�صا، 

216م2 )�صبخة احلمرا( و59‚4كم2  وترتاوح م�صاحتها بني 

)�صبخة  51‚1كم  بني  طولها  ويرتاوح  اجلعار(،  )�صبخة 

ما  عر�صها  ويرتاوح  اجلعار(،  )�صبخة  و67‚4كم  الفا�صدة( 

اجلعار(.  )�صبخة  و978م  الزعاجيج(  )�صبخة  116م  بني 

هينًا  انحدارًا  ينحدر  كان  واإن  ال�صتواء  �صطحها  ويغلب على 

�صوب البحريات مبا ل يزيد عن درجتني، وتتاألف من مركبات 

ملحية خمتلفة لعل اأهمها اأمالح النطرون واأمالح ال�صوديوم 

هذه  مياه  وتتميز  خمتلفة.  بن�صب  الرمال  بها  تختلط  التي 

ال�صبخات بامللوحة ال�صديدة خا�صة عندما ترتفع اإىل ال�صطح 

اأو بالقرب منه بوا�صطة اخلا�صية ال�صعرية فاإنها تتبخر تاركة 

وراءها كميات كبرية من الأمالح على ال�صطح والتي ت�صاهم 

امل�صلعات  مثل  بال�صبخات  املرتبطة  الأ�صكال  بع�س  ن�صاأة  يف 

امللحية والقباب امللحية وغريها .

2-العوامل املوؤثرة يف ن�ساأة ال�سبخات .

اأ- جيولوجية املنخف�س .

مبنخف�س  املك�صوفة  اجليولوجية  التكوينات  عمر  يرتاوح 

وادي النطرون بني امليو�صني الأ�صفل والبليو�صني الأ�صفل،هذا 

اإىل  تنتمي  التي  ال�صطحية  الروا�صب  اإىل  بالإ�صافة 

مغرة  تكوين  يغطي  حيث   )3( �صكل  واحلديث  البلي�صتو�صني 

واجلنوبية  اجلنوبية  الهوام�س  معظم  اأ�صفل(  )ميو�صني 

ويقدر  له،  العليا  ال�صفوح  بذلك  مكونة  للمنخف�س  الغربية 

90 مرتًا، ويتاألف هذا التكوين من رمال مفككة  �صمكه بنحو 

وي�صكل  ال�صلد.  الرملي  تتخللها طبقات من احلجر اجلريي 

ال�صمالية  احلافة  اأ�صفل(  )بليو�صني  النطرون  وادي  تكوين 

احلافة  من  والأو�صط  الأدنى  واجلزء  للمنخف�س  ال�صرقية 

قاع  على  املتناثرة  املنعزلة  والتالل  الغربية،  اجلنوبية 

فوق  مرتًا   35 عن  اأعالها  من�صوب  يزيد  ل  والتي  املنخف�س 

احلديثة  الروا�صب  وتتوزع  املحيطة.  الأرا�صى  �صطح  م�صتوى 

التي تنتمي للبلي�صتو�صني واحلديث يف اأجزاء متفرقة من قاع 

املنخف�س على هيئة غطاءات ومتوجات رملية، كما تتمثل يف 

قيعان جماري الأودية املتجهة �صوب قاع املنخف�س على هيئة 

القدمية  البحريات  قيعان  وروا�صب  وح�صى،  في�صية  روا�صب 

اأثرت على  اأن هذه الروا�صب قد  وروا�صب ال�صبخات. ول�صك 

خ�صائ�س ال�صبخات ولعبت دورًا اأ�صا�صيا يف ت�صكيلهًا.
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�صكل )3( التكوينات اجليولوجية ال�صطحية مبنخف�س وادي النطرون

امل�صدر : من اإعداد الباحثة اعتمادًا على اخلريطة اجليولوجية كونكو كورال ، مقيا�س 500000:1 ، �صنة 1987، 

Arc Gis 10.3 با�صتخدام برنامج

د / هبة �صابر اأمني د�صوقي التحليل الجيومورفولوجي لسبخات منخفض وادي النطرون

تاأثر منخف�س وادي النطرون بالعديد من الظاهرات  وقد 

البنيوية ، والتي كان لها تاأثري كبري يف ن�صاأة وتكوين ال�صبخات 

فى  باملنخف�س  التكتونية  البنيات  وتتمثل  املنخف�س،  قاع  يف 

الطيات والفوالق، حيث تتمثل الطيات فى طيه وادى النطرون 

املحدبة الرئي�صية، وحمدب الأنبا مقار فى اجلنوب ال�صرقى، 

الفوالق  تتخذ  بينما  الغربى،  ال�صمال  فى  ال�صليمانية  ومقعر 

مبنطقة الدرا�صة ثالث اجتاهات هي: اجتاه �صماىل �صرقى / 

جنوبى غربى: ويعد الجتاه ال�صائد للفوالق باملنخف�س، واجتاه 

�صماىل / جنوبى: وتتمثل فى ثالثة فوالق بالقرب من حافة 

املخيمني، واجتاه  جنوبي �صرقي / �صمايل غربي : وتتمثل يف 

2‚1كم  بعد  على  الزعاجيج  بحرية  جنوب  من  املمتد  الفالق 

والفالق   ، 8‚9كم  اإىل  طوله  وي�صل  اجلنوبى،  طرفها  من 

وي�صل طوله  7‚3كم  بنحو  الزعاجيج  يبعد عن بحرية  الذي 

والفوالق  للطيات  البنيوى  الو�صع  انعك�س  وقد  6‚5كم.  اإىل 

بني  الت�صال  على  �صاعد  كما  ال�صبخات،  و�صكل  امتداد  على 

اخلزانات اجلوفية وت�صرب املياه اإىل اأدنى من�صوب باملنخف�س 

وهو البحريات وال�صبخات.

ب-  خ�سائ�س ال�سطح .

•  الرتفاعات .
فئات  اأن  �صكل)4(  الرتفاعات  خريطة  حتليل  من  يت�صح 

الرتفاعات مبنخف�س وادي النطرون ترتاوح بني -29 و187 مرتًا،  

حيث ت�صكل الأجزاء التي يقل ارتفاعها عن 25 مرتًا حوايل 

املنخف�س  م�صاحة  اإجمايل  من   %43‚8 بن�صبة  7‚592كم2 

�صفر  بني  و5‚%14   ال�صفر،  من�صوب  حتت   %29‚3 منها 

و25 مرتًا، وتتمثل يف قاع املنخف�س الذي يرتفع به من�صوب 

باملنخف�س،  والبحريات  ال�صبخات  به  ويرتبط  الأر�صي  املاء 

اأما الأجزاء التي يرتاوح ارتفاعها بني 25 و50 مرتًا فت�صكل 

م�صاحة  اإجمايل  من   %15‚5 بن�صبة  209.6كم2  حوايل 

متراً   75 و   50 بني  يرتاوح  التي  الأجزاء  بينما  املنخف�س، 

املنخف�س  م�صاحة  اإجمايل  من   %12‚2 بن�صبة   2 9‚164كم 

للمنخف�س،  ال�صرقية  وتتمثل يف احلافة اجلنوبية واجلنوبية 

اأما الأجزاء التي يزيد ارتفاعها عن 75 مرتًا فت�صكل حوايل 

املنخف�س  م�صاحة  اإجمايل  من   %28‚5 بن�صبة  3‚385كم2 

الغربية من  ال�صرقية واجلنوبية  وتتمثل يف احلافة اجلنوبية 

املنخف�س  اأجزاء  ببع�س  ال�صطح  انخفا�س  واأدى  املنخف�س. 

اإىل جتمع مياه ال�صرف الزراعي الزائدة بها، ومن َثم تتحول 

املياه  هذه  تتبخر  احلرارة  درجات  ارتفاع  ومع  برك،  اإىل 

خملفة ورا ئها روا�صب ملحية، كما نتج عنه اأي�صًا ارتفاع املياه 

حتت ال�صطحية بوا�صطة اخلا�صية ال�صعرية وحتولها اإىل برك 

بفعل  تتبخر  ما  �صرعان  والتي  ال�صبخات  �صغرية على �صطح 

على  ملحية  روا�صب  خلفها  تاركة  احلرارة  درجات  ارتفاع 

�صطح هذه ال�صبخات. 
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�صكل )4( الرتفاعات مبنخف�س وادي النطرون

Arc Gis 10.3 با�صتخدام برنامج SRTM 30m امل�صدر :من اإعداد الباحثة اإعتمادًا على منوذج الرتفاعات الرقمي

• النحدارات .
يت�سح من حتليل خريطة النحدارات �سكل )5( ما يلي :

• ت�صود النحدارات الهينة )صفرᵒ 9 - ᵒ ( 51‚1299كم2 
بن�صبة بلغت 08‚96% من جملة م�صاحة املنخف�س، وتتمثل يف 

قاع املنخف�س ولذلك تكونت فيه ال�صبخات والبحريات.

• ت�صكل النحدارات املتو�صطة )ᵒ 24 - ᵒ 10 ( 66‚45كم2 
بن�صبة بلغت 38‚3% من جملة م�صاحة املنخف�س وتتمثل على 

اأقدام حواف املنخف�س.

ᵒ( 51‚6كم2   39  -  ᵒ ال�صديدة )25  النحدارات  تغطي   •
وتتمثل  املنخف�س،  م�صاحة  جملة  من   %0‚48 بلغت  بن�صبة 

تغطي  بينما  املنخف�س.  حواف  من  الو�صطى  الأجزاء  على 

بلغت    بن�صبة  820م2  فاأكرث(    ᵒ  40( اجلرفية  النحدارات 

الأجزاء  على  وتتمثل  املنخف�س،  م�صاحة  جملة  من   %0‚06

العليا ملنحدرات احلافة اجلنوبية الغربية . 

ت�صكل  واملتو�صطة  الهينة  املنحدرات  اأن  ذلك  من  ويت�صح 

46‚99% من م�صاحة املنخف�س مما اأ�صهم يف تكوين ال�صبخات.

�صكل )5( درجات النحدار مبنخف�س وادي النطرون

 Arc GIS 10.3 با�صتخدام برنامج SRTM 30m امل�صدر : من اإعداد الباحثة اإعتمادًا على منوذج الرتفاعات الرقمي العاملي
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https://power.larc.nasa.gov/cgi-bin/agro.cgi?na  امل�صدر : عن

جدول )1(: متو�صط درجات احلرارة و�صرعة الرياح وكمية املطر مبنطقة الدرا�صة 

خالل الفرتة من)2016-1990(

العنا�سر

ال�سهور

متو�صط درجة 

احلرارة 

)ᵒم(

متو�صط درجة 

احلرارة ال�صغري

)ᵒم(

متو�صط درجة 

احلرارة العظمي

)ᵒم(

�صرعة  الرياح

)كم/ �س(

متو�صط  كمية

الأمطار)مم(

04.8‚53‚319‚67‚12يناير

43.2‚93‚720‚87‚13فرباير

82.0‚63‚324‚210‚17مار�س 

10.1‚64‚029‚714‚21ابريل

20.1‚24‚633‚417‚25مايو

30.1‚14‚636‚420‚28يونيو 

90‚03‚237‚622‚29يوليو

80‚03‚937‚822‚29اأغ�صط�س

00‚64‚134‚521‚27�صبتمرب

70‚73‚030‚718‚23اأكتوبر

22.9‚73‚525‚913‚18نوفمرب 

94.2‚02‚021‚19‚14دي�صمرب

د / هبة �صابر اأمني د�صوقي التحليل الجيومورفولوجي لسبخات منخفض وادي النطرون

ج- الو�سع املناخي .

بالن�صبة  ق�صوي  اأهمية  ذات  املناخية  الأحوال  درا�صة  تعد 

للدرا�صة اجليومورفولوجية احلالية، وذلك نظرًا للدور الذي 

وتطورها،  ال�صبخات  ن�صاأة  يف  املختلفة  املناخ  عنا�صر  تلعبه 

حيث تتكون روا�صب ال�صبخات يف ظل ظروف املناخ اجلاف مع 

ارتفاع درجات احلرارة وزيادة معدلت التبخر. وقد اعتمدت 

الدرا�صة احلالية على بيانات وكالة NASA  ملنطقة الدرا�صة 

خالل الفرتة ) 1990 : 2016 ( جدول )1( .

اأ- احلرارة .

توؤثر على  اأنها  املناخ، حيث  اأهم عنا�صر  تعد احلرارة من 

مهمًا  دورًا  تلعب  فهي  ولذلك  الأخري،  املناخ  عنا�صر  بقية 

من  ويت�صح  النطرون،  وادي  مبنخف�س  ال�صبخات  تكون  يف 

جدول)1( و�صكل)6( اأن املتو�صط ال�صهري لدرجات احلرارة 

يرتاوح بني 6‚12˚م و 8‚29˚م ، بينما يرتاوح متو�صط النهاية 

النهاية  متو�صط  ويرتاوح  9‚22˚م،  و  3‚7˚م  بني  ال�صغري 

العظمي بني  5‚19˚م و 37˚م ، ويوؤدي ارتفاع درجة احلرارة 

و8‚29˚م  6‚29˚م  اإىل  ي�صل  والذي  ال�صيف  ف�صل  خالل 

املياه  �صعود  اإىل  التوايل  على  واأغ�صط�س  يوليو  �صهري  خالل 

اإىل  ال�صعرية  اخلا�صية  بوا�صطة  بالأمالح  امل�صبعة  الباطنية 

احلالة  من  املحاليل  هذه  تتحول  ثم  ومن  ال�صبخات  اأ�صطح 

امللحية  املحاليل  تبخر  وبالتاىل  الغازية  احلالة  اإىل  ال�صائلة 

البلورات  مما يرتتب عليه منو اجلب�س والنهيدرايت ثم منو 

امللحية على �صطح ال�صبخات )ح�صني ، 2016، �س1339( .
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�صكل )7( �صرعة الرياح مبنطقة الدرا�صة خالل الفرتة )2016-1990(

ب- الرياح .

يرتاوح متو�صط �صرعة الرياح بني 3كم/ال�صاعة و 3‚4كم/

ال�صاعة، مبتو�صط �صرعة �صنوى 7‚3كم/ال�صاعة جدول )1( 

يف  الغربية  وال�صمالية  ال�صمالية  الرياح  وت�صود  و�صكل)7(، 

الربيع  فى  املنخف�س  يتاأثر  كما  العام،  مدار  على  املنخف�س 

اجلانب  من  تاأتيه  التي  )اخلما�صني(  املحلية  الرياح  بنظام 

الغربى وتكون حمملة برمال دقيقة الأحجام، مما يوؤثر بدوره 

الوقت احلا�صر  لل�صبخات يف  التطور اجليومورفولوجي  على 

�صطح  فوق  الناعمة  الرمال  تر�صيب  على  الرياح  تعمل  حيث 

ال�صبخات مما يوؤدي اإىل تراجع اأطرافها اخلارجية وحتولها 

اإليه  تو�صل  ما  مع  يتفق  وهذا  منب�صطة  رملية  فر�صات  اإىل 

بنقل  تقوم  التي  الرياح  اأن  كما  �س82(،  با�صا،2014،  )اأبو 

الرمال تت�صيدها النباتات التي تنمو على اأطراف ال�صبخات 

)كليو،2006،  �صطحها  على  النباك  تكوين  اإىل  يوؤدي  مما 

من  الأمالح  تذرية  عمليات  على  الرياح  تاأثر  كما   ،)46 �س 

�صطح ال�صبخات، مما يوؤدي اإىل ن�صاط عملية التجوية امللحية 

باملباين واملن�صاآت والطرق باملناطق القريبة منها.

ج- الأمطار .

املعدل  هذا  وي�صع  5‚1مم،  لالأمطار  ال�صنوي  املعدل  يبلغ 

لالأمطار وخ�صائ�س احلرارة  منطقة الدرا�صة �صمن املناخ 

وتبلغ  والربيع،  ال�صتاء  ف�صلي  يف  الأمطار  وترتكز  اجلاف، 

ذروتها 8‚4مم يف �صهر يناير جدول )1( و�صكل )8(. وتلعب 

ال�صبخات خا�صة عند �صقوطها  ن�صاأة  الأمطار دورًا ههمًا يف 

م�صادر  اأحد  تعد  لأنها  ذلك  حمدودة  ولفرتة  مفاجاأ  ب�صكل 

مفتتات  من  حتملة  ما  اإىل  بالإ�صافة  باملياه  ال�صبخات  تغذية 

ومواد ناعمة واأمالح اإىل �صطح ال�صبخات، كما توؤدي الأمطار 

زيادة  على  تعمل  التي  والنباتات  احل�صائ�س  بع�س  منو  اإىل 

معدلت تر�صيب الرمال مما يوؤدي اإىل �صرعة تكون الفر�صات 

الرملية والنباك على �صطح ال�صبخات .

�صكل )6( متو�صطات درجات احلرارة مبنطقة الدرا�صة يف الفرتة من  )2016-1990(
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�صكل )8( املعدلت ال�صهرية لكمية املطر ال�صاقطة مبنطقة الدرا�صة خالل الفرتة )2016-1990(

د / هبة �صابر اأمني د�صوقي التحليل الجيومورفولوجي لسبخات منخفض وادي النطرون

د- املياه اجلوفية .

اأربعة  فى  النطرون  وادى  مبنخف�س  اجلوفية  املياه  توجد 

خزانات Aquifers يختلف من�صوب وحجم املياه فيها، كما 

تختلف خ�صائ�صها الهيدرولوجية والكيميائية، وهى :

• اخلزان امليو�سينى .
وادى  منخف�س  من  اجلنوبى  اجلزء  فى  اخلزان  هذا  يقع 

فيها  ويتداخل  واحلجر اجلريى  الرمل  ويتاألف من  النطرون 

طبقات من ال�صل�صال،وي�صتمد هذا اخلزان مياهه من اخلزان 

ت�صببت  حيث  النيل  نهر  دلتا  اأ�صفل  املوجود  البلي�صتو�صينى 

الظروف البنيوية حتت ال�صطح )ال�صدوع(  فى هذا الت�صال 

 .)Moselhy,2005,p.26( اجلوفى بني اخلزانني

• اخلزان البليو�سينى .
يقت�صر وجود هذا اخلزان داخل منخف�س وادي النطرون 

طبقة  بينها  يف�صل  نهرية  بحرية  روا�صب  من  ويتكون  فقط، 

العليا  الطبقة  فى  املياه اجلوفية  وتتواجد  الطفل  �صميكة من 

ناجت  �صغط  حتت  توجد  ال�صفلى  الطبقة  وفى  ال�صطح  حتت 

الطبقتني  بني  هيدروليكى  ات�صال  ويوجد  الطفل  طبقة  عن 

وتخرج   ،)538 �س   ،1989 الغربية،  ال�صحراء  )مو�صوعة 

على  عال  ب�صغط  طبيعيًا  التكوين  هذا  فى  املحتجزة  املياه 

اجلانب ال�صرقى للبحريات، اأما امل�صتوى الأدنى، فيتاألف من 

اأمتار،  وع�صرة  واحد  مرت  بني  �صمكها  يرتاوح  رملية  طبقات 

وهى تكوينات تتبع البليو�صني الأو�صط والأعلى ، وتوجد هذه 

 El-Fayoumy, 1964 p.( التكوينات فى قاع املنخف�س

72(، ويلتقى اخلزان البليو�صينى مع اخلزان امليو�صينى من 
اجلنوبى  القطاع  فى  ال�صطحية  حتت  ال�صدوع  نظم  خالل 

للمنخف�س.

• اخلزان البلي�ستو�سينى .
والزلط  الرمل  من  طبقات  من  اخلزان  هذا  يتكون 

فيها  ويتداخل  عالية   نفاذية  ذات  عذبه  بيئة  فى  املرت�صبة 

ال�صحراء  )مو�صوعة  والطفل  ال�صل�صال  من  عد�صات 

معظم  الروا�صب  هذه  ت�صكل  حيث  الغربية،1989،�س537( 

ودلتا  النطرون  وادى  الرملى بني منخف�س  ال�صهل احل�صوى 

لهذا اخلزان على من�صوب  الأعلى  امل�صتوى  ويقع   ، النيل  نهر 

وادى  من  وال�صمال  ال�صرق  اإىل  مرتًا  و80    60 بني  يرتاوح 

املنخف�س،  60 مرتًا داخل  و   40 بينما يرتاوح بني  النطرون، 

والدلتا  ر�صيد(  )فرع  النيل  نهر  من  مياه  اخلزان  وي�صتمد 

و�صبكة الرتع وامل�صارف ومناطق ال�صت�صالح غرب الدلتا.

• خزان الروا�سب الرملية احلديثة .
يتكون هذا اخلزان من رمال حديثة التكوين عالية النفاذية 

وتوجد املياه فيه على عمق يرتاوح بني 1 و3 اأمتار من �صطح 

ترتاوح  امللوحة  متو�صطة  جوفيه  مياه  بوجود  وتتميز  الأر�س، 

3000 جزء فى املليون،  1000 اإىل  ن�صب اأمالحها الكلية بني 

اإىل  املك�صوفة  البلي�صتو�صني  بتكوينات  اخلزان  هذا  يت�صل  و 

ال�صرق من املنخف�س، وتكوينات البليو�صني وامليو�صني جنوب 

فى  ال�صائد  البنيوى  النظام  لتاأثري  ونتيجة  املنخف�س،  غرب 

وتن�صرف  املنخف�س  نحو  متيل  التكوينات  هذه  فاإن  املنطقة 

مياهها اإىل هذا اخلزان )مو�صوعة ال�صحراء الغربية ،1989، 

�س 537(.

على  يعد  النطرون  وادى  منخف�س  اأن  �صبق  ويت�صح مما    

املحيطة  للمناطق  ت�صريف  حو�س  الطبوغرافى  امل�صتوى 

حيث  جوفية،  م�صارات  عرب  املياه  اإليه   تتحرك  حيث  به 

املنخف�س حيث  باجتاه  �صعاعى  �صكل  ال�صريان  تاأخذ خطوط 
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ال�سبخة

م�ساحة ال�سبخات
ن�سبة التغري )٪( 

عن 1987

م�ساحة البحريات
ن�سبة التغري )٪( 

عن 1987
)1987(  )2017()1987()2017( 

0‚2525‚82‚11‚61167‚15‚2�سبخة اجلعار

4‚876368‚1870‚30‚7114‚262‚1�سبخة اخل�سرا

3‚91338‚8923‚70‚125‚672‚1�سبخة البي�سا

4‚97107‚9501‚0-2‚610132‚210‚2�سبخة الزعاجيج

5‚90564‚5500‚0-4‚31148‚990‚1�سبخة احلمرا

-9‚92 497‚7130‚0-8‚81477‚660‚3�سبخة روزيتا

-100-88‚1551‚03‚2�سبخة اأم ري�سة

-2‚50731‚7370‚0-4‚15693‚380‚2�سبخة الفا�سدة

جدول )2( تطور م�صاحة ال�صبخات والبحريات باملنخف�س )كم2( خالل ف�صل ال�صتاء يف الفرتة من )2017-1987(

امل�صدر من اإعداد الباحثة اإعتمادًا على املرئيات الف�صائية  Land sat خالل �صهر يناير لأعوام )1987 و2017(.

تتواجد املياه اجلوفية فى الأجزاء املنخف�صة منه حتت �صغط 

بيزومرتى )التدفق الذاتى( حيث يتم ت�صريف هذه املياه من 

خالل قطاعات الت�صرب اإىل ال�صبخات املتواجدة باملنخف�س، 

مما يرتتب عليه زيادة تر�صب الأمالح على �صطح ال�صبخات، 

كما اأن ال�صتخدام املفرط للمياه اجلوفية يف اأغرا�س الزراعة 

يف الفرتات الأخرية باملنخف�س قد اأثر على انخفا�س من�صوب 

املاء يف بع�س اجلهات الداخلية من ال�صبخات وبالتايل موت 

وهالك كثري من نباتات ال�صبخات.  

ثالثًا: الخصائص المورفومترية للسبخات والتغيرات 
التي تطرأ عليها .

وا�صحًا  ارتباطًا  النطرون  وادي  منخف�س  �صبخات  ترتبط 

مبو�صمية  منها  البع�س  يت�صم  والتي  املنخف�س  ببحريات 

وال�صتاء  اخلريف  ف�صلي  خالل  تظهر  اأنها  الظهور،حيث 

متامًا  بع�صها  جتف  حيث  ال�صيف  ف�صل  خالل  وتختفي 

والبع�س الأخر يتبقى منه بع�س الربك ال�صغرية احلجم والتي 

ت�صغل اأكرث اأجزاء البحرية اإنخفا�صًا ومن ثم ت�صاف م�صاحات 

ال�صبخات املجاورة لها  اإىل م�صاحات  هذه البحريات اجلافة 

�صيفًا، فحني تتقل�س م�صاحاتها اأثناء اخلريف وال�صتاء ب�صبب 

طراأت  التي  التغريات  وملعرفة  اأخرى.  مرة  البحريات  ظهور 

لبد  كان  املنخف�س  ل�صبخات  املرفومرتية  اخل�صائ�س  على 

من اإجراء درا�صة مقارنة ل�صور املرئيات الف�صائية امل�صنفة 

بالختالفات  التاأثر  عدم  ميزة  الطريقة  هذه  تعطينا  حيث 

بني  ال�صت�صعار  وخ�صائ�س  اجلوية  الظروف  عن  الناجتة 

على   الإعتماد  مت  الهدف  هذا  ولتحقيق  منف�صلني،  تاريخني 

خالل   2017  ،1987 لأعوام    Landsat الف�صائية  املرئيات 

التي  للتغريات  عر�س  يلي  وفيما  وال�صيف.  ال�صتاء  ف�صلي 

حدثت ل�صبخات منخف�س وادي النطرون: 

ف�سل  خالل  لل�سبخات  واملورفومرتي  امل�ساحي  التغري   -1

ال�ستاء.

اأ- التغري امل�ساحي خالل ف�سل ال�ستاء.

يت�صح من جدول )2( و�صكل )9( مايلي:

•  بلغت م�صاحة �صبخة اجلعار 2.1 كم2 عام 1987 وزادت 
م�صاحتها لت�صل اإىل 61‚5كم2 بن�صبة تغري 1‚167%، ويالحظ 

وانت�صار  منها  الغربي  ال�صمايل  اجلزء  يف  الزراعة  انت�صار 

اإقتطاعها من بحرية اجلعار.  والتي مت  بها  ال�صمكية  املزارع 

وفيما يتعلق مب�صاحة بحرية اجلعار فقد بلغت 8‚1كم2 لعام 

تغري  بن�صبة   2017 لعام  25‚2كم2  اإىل  لت�صل  وزادت   1987

بلغت 25%، ب�صبب ت�صرب مياه ال�صرف الزراعي اإليها .
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د / هبة �صابر اأمني د�صوقي التحليل الجيومورفولوجي لسبخات منخفض وادي النطرون

 1987 عام  كم2   1‚26 اخل�صرا  �صبخة  م�صاحة  بلغت   •
وزادت م�صاحتها لت�صل اإىل 2.7كم2 عام 2017 بن�صبة تغري 

بلغت 3‚114%، ويظهر على �صطح هذه ال�صبخة بع�س الربك 

وبلغت  ال�صمكي.  الإ�صتزراع  ومزارع  ال�صحلة  وامل�صتنقعات 

لت�صل  وزادت   1987 عام  187م2  اخل�صرا  بحرية  م�صاحة 

اإىل 876م2 عام 2017 بن�صبة تغري 4‚368%، ويرجع هذا اإىل 

زيادة املياه املن�صرفة اإليها �صواء كانت مياه �صرف زراعي اأو 

مياه �صرف �صحي.

 1987 عام  67‚1كم2   البي�صا  �صبخة  م�صاحة  بلغت    •
بن�صبة   2017 عام  1‚2كم2  اإىل  لت�صل  امل�صاحة  هذه  وزادت 

تغري بلغت 7‚25%، ويالحظ ظهور بع�س الربك وامل�صتنقعات 

ال�صحلة على �صطحها بالإ�صافة اإىل انت�صار مزارع الأ�صتزراع 

عام  البي�صا 892م2  م�صاحة بحرية  بلغت  وقد  بها.  ال�صمكي 

1987 وقد زادت هذه امل�صاحة لت�صبح 91‚3كم2 بن�صبة تغري 

بلغت 4‚107% ويرجع ذلك اإىل زيادة املياه املت�صربة اإليها من 

ال�صرف الزراعي والناجت عن التنمية الزراعية باملنخف�س.

 1987 عام  21‚2كم2  الزعاجيج  �صبخة  م�صاحة  بلغت    •
بلغت  تغري  بن�صبة  610م2  اإىل  لت�صل  امل�صاحة  هذه  وقلت 

ف�صل  خالل  احلمرا  ب�صبخة  اإلتحامها  ويالحظ   ،%132‚2-

عام  950م2  الزعاجيج  بحرية  م�صاحة  بلغت  وقد  ال�صتاء، 

عام  97‚1كم2  اإىل  لت�صل  امل�صاحت  هذه  زادت  وقد   1987

زيادة  اإىل  ذلك  ويرجع   ،%107‚4 بلغت  تغري  بن�صبة   2017

ن�صبة املياه املن�صرفة اإليها من ال�صرف الزراعي.

 1987 عام  99‚1كم2  احلمرا  �صبخة  م�صاحة  بلغت    •
تغري  بن�صبة   2017 عام  311م2  لتبلغ  امل�صاحة  هذه  وقلت 

الزراعي  لالإ�صت�صالح  ذلك  يرجع  ورمبا   ،%48‚4- بلغت 

على  تتطل  وهي  خا�صة  ال�صبخة  لهذه  ال�صياحي  والأ�صتثمار 

ل�صبختي  ال�صبخي  امل�صطح  اإلتحام  بحرية احلمرا، ويالحظ  

عن  اأما  وال�صتاء.  اخلريف  ف�صل  خالل  والزعاجيج  احلمرا 

بلغت  فقد  احلمرا   بنبع  واملعروفة  بحريتها  م�صاحة  تغري 

اإىل   لت�صل  م�صاحتها  وزادت   1987 عام  550م2  م�صاحتها 

اإىل  ذلك  ويرجع   ،%64‚5 تغري  بن�صبة   2017 عام  905م2 

كرثة مياه ال�صرف الزراعي وال�صحي الذي يتم �صرفه اإىل 

البحرية، وقد لوحظ خالل الدرا�صة امليدانية اإلتحام امل�صطح 

املائي لهذه البحرية بامل�صطح املائي لبحرية الزعاجيج اأثناء 

اخلريف وال�صتاء.

•  بلغت م�صاحة �صبخة روزيتا 66‚3كم2 عام 1987 وقلت 

هذه امل�صاحة لت�صل اإىل 814م2 عام 2017 بن�صبة تغري بلغت 

ويوجد  بها  والزراعية  العمرانية  التنمية  ب�صبب   ،%77‚8-

م�صاحة  تبلغ  بينما  ال�صحلة.  الربك  بع�س  �صطحها  علي 

لت�صل  امل�صاحة  وقلت هذه  713م2 عام 1987  روزيتا  بحرية 

ويرجع   ،%92‚9- بلغت  تغري  بن�صبة   2017 عام  497م2  اإىل 

ذلك اإىل اقتطاع اأجزاء منها ل�صتخدامها كاأحوا�س ا�صتزراع 

�صمكي ومد الطرق خاللها.

2كم2 عام 1987 وزادت  اأم ري�صة  •  بلغت م�صاحة �صبخة 
بلغت  تغري  بن�صبة   2017 عام  1‚3كم2  لتبلغ  امل�صاحة  هذه 

الربك  انت�صار  امليدانية  الدرا�صة  اأثناء  لوحظ  وقد   ،%55

اإقتطاع  اإىل  بالإ�صافة  �صطحها  على  وامل�صتنقعات  ال�صحلة 

اإىل  وحتويلها  ري�صة  اأم  ببحرية  واملعروفة  بحريتها  من  جزء 

اأحوا�س ا�صتزراع �صمكي. وفيما يتعلق مب�صاحة هذه البحرية 

فقد بلغت 88‚1كم2 عام 1987، وتختفي هذه البحرية متام 

خالل �صتاء عام 2017 بن�صبة تغري بلغت -100%  ليحل حملها 

بع�س الربك ال�صحلة ال�صغرية، ورمبا يرجع ذلك اإىل زراعة 

بداأت  والتي  املنقولة   الرتبة  طريق  عن  البحرية  من  اأجزاء 

اإىل  وحتويلها  منها  كبرية  اأجزاء  واإقتطاع  بالفعل،  زراعتها 

اأحوا�س ومزارع �صمكية.

 1987 لعام  38‚2كم2  الفا�صدة  �صبخة  م�صاحة  بلغت   •
وقلت هذه امل�صاحة لت�صل اإىل 156م2 عام 2017 بن�صبة تغري 

ال�صحلة  الربك  بع�س  �صطحها  على  وينت�صر  بلغت -4‚%93، 

منها  اأجزاء  زراعة  اإىل  م�صاحتها  قلة  وترجع  وامل�صتنقعات  

ببحرية  املحيطة  املناطق  يف  �صطحها  على  العمران  وانت�صار 

الفا�صدة. وبلغت م�صاحة بحرية الفا�صدة 737م2 عام 1987 

وقلت هذه امل�صاحة لت�صل اإىل 507م2 عام 2017 بن�صبة تغيري 

بلغت -2‚31%، ويرجع ذلك اإىل اقتطاع جزء كبري منها لعمل 

مزارع �صمكية ومد بع�س الطرق خاللها.

 ب- التغري املورفومرتي خالل ف�سل ال�ستاء.

يت�صح من جدول )3( و�صكل )9( ما يلي:

•  بلغ طول �صبخة اجلعار 64‚3كم عام 1987 ليزداد اإىل 
2017 بن�صبة تغري بلغت 8‚55%، وبلغ عر�صها  67‚5كم عام 

بن�صبة   2017 عام  165‚1كم  اإىل  ليزداد   1987 عام  621م 

89‚2كم  اجلعار  بحرية  طول  بلغ  بينما   .%87‚6 بلغت  تغري 

عام 1987 ليزداد اإىل 38‚3كم عام 2017 بن�صبة تغري بلغت 

9‚16%، وبلغ عر�صها 0‚1كم عام 1987 ليزداد اإىل 32‚1كم 

عام 2017 بن�صبة تغري بلغت ٪32.
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�صكل )9( ر�صد التغري امل�صاحي واملرفومرتي ل�صبخات منخف�س وادي النطرون خالل ف�صل ال�صتاء

امل�صدر: من اإعداد الباحثة  اإعتمادًا على املرئيات الف�صائية Land Sat  لعامي 1987و 2017 .

جدول )3( تغري اأبعاد ال�صبخات والبحريات باملنخف�س )كم( خالل ف�صل ال�صتاء يف الفرتة من )2017-1987(

الأبعادال�سبخة
التغري)٪(ال�سبخات

عن عام 1987

التغري)٪(البحريات

عن عام 1987 1987201719872017

�صبخة اجلعار
9‚3816‚893‚82‚6755‚645‚3الطول

0‚3232‚01‚61‚16587‚6211‚0العر�س

�صبخة اخل�صرا
4‚2694‚6481‚20‚5843‚53‚2الطول 

4‚879134‚3750‚90‚672118‚3070‚0العر�س

�صبخة البي�صا
2‚43138‚443‚11‚1529‚995‚3الطول 

1‚33108‚6391‚0-9‚17560‚4480‚0العر�س

�صبخة الزعاجيج
5‚456‚302‚2-4‚2139‚303‚5الطول

8‚624‚502‚72‚71271‚1910‚العر�س

�صبخة احلمرا
9‚6815‚451‚1-7‚9238‚131‚3الطول

8‚23163‚1410‚80‚327223‚1010‚0العر�س

�صبخة روزيتا
-6‚714‚991‚1- 9‚5632‚822‚3الطول

-9‚34317‚4180‚0-3‚21481‚1450‚1العر�س

�صبخة اأم ري�صة
-100-7‚82‚07‚714‚3الطول 

-100-769‚90‚6622‚6430‚0العر�س

�صبخة الفا�صدة
-1‚2319‚521‚1-9‚5446‚901‚2الطول

-4‚42714‚4990‚0-0‚15784‚9820‚0العر�س

امل�صدر من اإعداد الباحثة اإعتمادًا على املرئيات الف�صائية  Land sat خالل �صهر يناير لأعوام )1987 و2017( .
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د / هبة �صابر اأمني د�صوقي التحليل الجيومورفولوجي لسبخات منخفض وادي النطرون

اإىل  وزاد   1987 عام  5‚2كم  اخل�صرا  �صبخة  طول  بلغ   •
وبلغ عر�صها   ،%43‚2 بلغت  تغري  بن�صبة   2017 58‚3كم عم 

2017 بن�صبة تغري  672 م عام  307م عام 1987 ليزداد اإىل 

عام  648م  اخل�صرا  بحرية  طول  بلغ  بينما   ،%118‚9 بلغت 

بلغت  تغري  بن�صبة   2017 عام  26‚1كم  اإىل  ليزداد   1987

4‚94%، وبلغ عر�صها 375م عام 1987 ليزداد اإىل 879م عام 

2017 بن�صبة تغري بلغت 4‚٪134.

• بلغ طول �صبخة البي�صا 99‚ 3كم عام 1987 ليزداد اإىل 
1‚29%، وبلغ عر�صها  2017 بن�صبة تغري بلغت  15‚5كم عام 

بن�صبة   2017 عام  اإىل175م  ليتناق�س   1987 عام  م   448

44‚1كم  تغري بلغت -9‚60%. بينما بلغ طول بحرية البي�صا 

عام 1987 ليزداد اإىل 43‚3كم عام 2017 بن�صبة تغري بلغت 

2‚138%، بلغ عر�صها 639م عام 1987 لتزداد اإىل 33‚1كم 

عام 2017 بن�صبة تغري 1‚٪108.

• بلغ طول �صبخة الزعاجيج 30‚5كم عام 1987 ليتناق�س 
وبلغ   ،%39‚4- بلغت  تغري  بن�صبة   2017 عام  21‚3كم  اإىل 

 2017 عام  71م  اإىل  ليتناق�س   1987 عام  191م  عر�صها 

بن�صبة تغري بلغت 7‚271%. بينما بلغ طول بحرية الزعاجيح 

بنسبة   2017 45‚2كم عام  إلى  30‚2كم عام 1987 ليزداد 

تغير بلغت 5‚6٪، وبلغ عر�صها 50‚2كم عام 1987 ليزداد 
اإىل 62‚2كم عام 2017 بن�صبة تغري بلغت 8‚٪4.

وتناق�س   1987 عام  13‚3كم  احلمرا  �صبخة  طول  بلغ   •
بلغت -7‚%38،  تغري  بن�صبة   2017 92‚1كم عام  اإىل  لي�صل 

 2017 عام  327م  اإىل  وزاد   1987 عام  101م  عر�صها  وبلغ 

بن�صبة تغري بلغت 8‚223%. بينما بلغ طول بحرية نبع احلمرا 

2017 بن�صبة  45‚1كم عام 1987 وزاد لي�صل 68‚1كم عام 

141م عام 1987 وزاد اإىل  9‚15%، وبلغ عر�صها  تغري بلغت 

231م عام 2017 بن�صبة تغري بلغت 8‚٪63.

• بلغ طول �صبخة روزيتا 82‚3كم عام 1987 ليتناق�س اإىل 
56‚2كم عام 2017 بن�صبة تغري بلغت -9‚32%، وبلغ عر�صها 

145‚1كم عام 1987 ليتناق�س اإىل 214م عام 2017 بن�صبة 

99‚1كم  روزيتا  بحرية  طول  بلغ  بينما   .%81‚3- بلغت  تغري 

عام 1987 ليتناق�س اإىل 7‚1كم عام 2017 بن�صبة تغري بلغت 

-6‚14%، وبلغ عر�صها 418م عام 1987 ليتناق�س اإىل 343م 

عام 2017 بن�صبة تغري بلغت -9‚٪17.

اإىل  وزاد   1987 عام  71‚3كم  ري�صة  اأم  �صبخة  بلغ طول   •
عر�صها  وبلغ   ،%7‚8 بلغت  تغري  بن�صبة   2017 عام  0‚4كم 

تغري  بن�صبة   2017 عام  662م  ليبلغ  وزاد   1987 عام  643م 

عام  7‚2كم  ري�صة  اأم  بحرية  طول  بلغ  بينما   .%2‚9 بلغت 

1987 وقد اأختفت متامًا عام 2017 لت�صجل ن�صبة تغري بلغت 

– 100%، وبلغ عر�صها 769م عام 1987 لتختفي متامًا عام 
2017 بن�صبة تغري بلغت -٪100.

ليتناق�س  90‚2كم عام 1987  الفا�صدة  بلغ طول �صبخة   •
وبلغ   ،%46‚9- بلغت  تغري  بن�صبة   2017 عام  54‚1كم  اإىل 

 2017 عام  157م  اإىل  ليتناق�س   1987 عام  982م  عر�صها 

الفا�صدة  بحرية  طول  بلغ  بينما   .%84- بلغت  تغري  بن�صبة 

52‚1كم عام 1987 ليتناق�س اإىل 23‚1كم عام 2017 بن�صبة 

تغري بلغت -1‚19%، وبلغ عر�صها 499م عام 1987 ليتناق�س 

اإىل 427م عام 2017 بن�صبة تغري بلغت -4‚٪14.

ف�سل  خالل  لل�سبخات  واملرفومرتي  امل�ساحي  2-التغري 

ال�سيف .

اأ-التغري امل�ساحي خالل ف�سل ال�سيف .

يت�صح من جدول )4( و�صكل )10( ما يلي :

• بلغت م�صاحة �صبخة اجلعار95‚3كم2 عام 1987 وزادت 
م�صاحتها لت�صل اإىل 59‚4كم2 بن�صبة تغري 2‚12%، ويالحظ 

وانت�صار  منها  الغربي  ال�صمايل  اجلزء  يف  الزراعة  انت�صار 

اإقتطاعها من بحرية اجلعار.  والتي مت  بها  ال�صمكية  املزارع 

وفيما يتعلق مب�صاحة بحرية اجلعار فقد بلغت 76‚1 كم2 لعام 

تغري  بن�صبة   2017 لعام  1‚2كم2  اإىل  لت�صل  وزادت   1987

بلغت 5‚52% ، ب�صبب ت�صرب مياه ال�صرف الزراعي اإليها .
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ال�صبخة

م�صاحة ال�صبخات 
ن�صبة التغري)%( 

عن 1987

م�صاحة البحريات
ن�صبة التغري)%( 

عن )1987(
)1987(  )2017( )1987()2017(

5‚152‚762‚21‚5912‚954‚3�صبخة اجلعار

----7‚1442‚991‚1�صبخة اخل�صرا

-100-82‚2-8‚9142‚341‚3�صبخة البي�صا

1‚5671‚9121‚80‚4403‚4240‚0�صبخة الزعاجيج

0‚63819‚5360‚0-6‚21675‚5090‚0�صبخة احلمرا

----9‚75963‚10‚2�صبخة روزيتا

-100-185‚0-3‚1220‚662‚2�صبخة اأم ري�صة

-100-724‚90‚69243‚4810‚0�صبخة الفا�صدة

 جدول )4( تطور م�صاحة ال�صبخات والبحريات باملنخف�س )كم2( خالل ف�صل ال�صيف يف الفرتة من )2017-1987(

امل�صدر من اإعداد الباحثة اإعتمادًا على املرئيات الف�صائية  Land sat خالل �صهر اغ�صط�س لأعوام )1987 و2017( .

 1987 عام  99‚1كم2  اخل�صرا   �صبخة  م�صاحة  بلغت   •
وقلت م�صاحتها لت�صل اإىل 14‚1كم2 عام 2017 بن�صبة تغري 

بلغت -7‚42%، ويظهر على �صطح هذه ال�صبخة بع�س الربك 

ويالحظ  ال�صمكي.  الإ�صتزراع  ومزارع  ال�صحلة  وامل�صتنقعات 

من خالل فح�س املرئيات الف�صائية اإختفاء بحرية اخل�صرا 

اأعمق  حتتل  والتي  ال�صحلة  الربك  بع�س  حملها  لتحل  متامًا 

جزء يف قاعها وذلك خالل عام 1987 و2017.  

• بلغت م�صاحة �صبخة البي�صا 67‚1كم2 عام 1987 وزادت 
تغري  بن�صبة   2017 عام  1‚2كم2  اإىل  لت�صل  امل�صاحة  هذه 

وامل�صتنقعات  الربك  بع�س  ظهور  ويالحظ   ،%25‚7 بلغت 

ال�صحلة على �صطحها بالإ�صافة اإىل انت�صار مزارع الأ�صتزراع 

ال�صمكي بها. وقد بلغت م�صاحة بحرية البي�صا 892 م2 عام 

1987 وقد زادت هذه امل�صاحة لت�صبح 91‚3 كم2 بن�صبة تغري 

بلغت 4‚107% ويرجع ذلك اإىل زيادة املياه املت�صربة اإليها من 

ال�صرف الزراعي والناجت عن التنمية الزراعية باملنخف�س.

• بلغت م�صاحة �صبخة الزعاجيج 424م2 عام 1987 وزادت 
بلغت  تغري  بن�صبة    2017 440م2   اإىل  لت�صل  امل�صاحة  هذه 

8‚3%، ويالحظ اإلتحامها ب�صبخة احلمرا خالل ف�صل ال�صيف 

عام 2017، وقد بلغت م�صاحة بحرية الزعاجيج 912م2 عام 

عام  56‚1كم2  اإىل  لت�صل  امل�صاحة  هذه  زادت  وقد   1987

2017 بن�صبة تغري بلغت 1‚71%، ويرجع ذلك اإىل زيادة ن�صبة 

املياه املن�صرفة اإليها من ال�صرف الزراعي.

• بلغت م�صاحة �صبخة احلمرا 509م2 عام 1987 وقلت هذه 
امل�صاحة لتبلغ 216م2 عام 2017 بن�صبة تغري بلغت -6‚%75، 

ورمبا يرجع ذلك لالإ�صت�صالح الزراعي والأ�صتثمار ال�صياحي 

لهذه ال�صبخة خا�صة وهي تطل على بحرية احلمرا، ويالحظ 

ال�صبخي ل�صبختي احلمرا والزعاجيج خالل  اإلتحام امل�صطح 

بحريتها  م�صاحة  تغري  عن  اأما   .2017 عام  ال�صيف  ف�صل 

واملعروفة بنبع احلمرا  فقد بلغت م�صاحتها 536م2 عام 1987 

وزادت م�صاحتها لت�صل اإىل  638م2 عام 2017 بن�صبة تغري 

19%، ويرجع ذلك اإىل كرثة مياه ال�صرف الزراعي وال�صحي 

الذي يتم �صرفه اإىل البحرية.

وقلت   1987 عام  1‚2كم2  روزيتا  �صبخت  م�صاحة  بلغت   •
هذه امل�صاحة لت�صل اإىل 759م2 عام 2017 بن�صبة تغري بلغت 

-9‚63%، ب�صبب التنمية العمرانية والزراعية بها ويوجد علي 

�صطحها بع�س الربك ال�صحلة. ومن املالحظ اإختفاء بحرية 

روزيتا خالل ف�صل ال�صيف عام 1987 و2017.
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امل�صدر: من اإعداد الباحثة  اإعتمادًا على املرئيات الف�صائية Land Sat  لعامي 1987و 2017 .
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• بلغت م�صاحة �صبخة اأم ري�صة 66‚2كم2 عام 1987 وقلت 
بلغت  تغري  بن�صبة   2017 عام  12‚2كم2  لتبلغ  امل�صاحة  هذه 

انت�صار  الف�صائية   املرئيات  لوحظ من خالل  وقد   ،%20‚3-

الربك ال�صحلة وامل�صتنقعات على �صطحها عام 1987. وفيما 

 ،1987 عام  185م2  بلغت  فقد  البحرية  هذه  مب�صاحة  يتعلق 

بن�صبة    2017 البحرية متام خالل �صيف عام  وتختفي هذه 

اأجزاء من  اإىل زراعة  بلغت -100%، ورمبا يرجع ذلك  تغري 

زراعتها  بداأت  والتي  املنقولة   الرتبة  طريق  عن  البحرية 

اأحوا�س  اإىل  وحتويلها  منها  كبرية  اأجزاء  واقتطاع  بالفعل، 

ومزارع �صمكية.

•  بلغت م�صاحة �صبخة الفا�صدة 481م2 لعام 1987 وزادت 
تغري  بن�صبة   2017 عام  692م2  اإىل  لت�صل  امل�صاحة  هذه 

ال�صحلة  الربك  بع�س  �صطحها  على  وينت�صر   ،%43‚9 بلغت 

مياه  كمية  زيادة  اإىل  م�صاحتها  زيادة  وترجع  وامل�صتنقعات 

بحرية  م�صاحة  وبلغت  اإليها.  املن�صرفة  الزراعى  ال�صرف 

الفا�صدة 724م2 عام 1987 يف حني اإختفت متامًاعام 2017 

اقتطاع جزء  اإىل  ويرجع ذلك  التغري -%100،  بن�صبة  وبلغت 

كبري منها لعمل مزارع �صمكية ومد بع�س الطرق خاللها.

ب- التغري املورفومرتي خالل ف�سل ال�سيف .

يت�صح من جدول )5( و�صكل )10( ما يلي :

•  بلغ طول �صبخة اجلعار 98‚3كم عام 1987 ليزداد اإىل 
3‚17%، وبلغ عر�صها  2017 بن�صبة تغري بلغت  67‚4كم عام 

417م عام 1987 ليزداد اإىل 978كم عام 2017 بن�صبة تغري 

عام  66‚2كم  اجلعار  بحرية  بلغ طول  بينما   .%134‚5 بلغت 

بلغت  تغري  بن�صبة   2017 عام  84‚2كم  اإىل  ليزداد   1987

8‚6%، وبلغ عر�صها 0‚1كم عام 1987 ليتناق�س اإىل 844م 

عام 2017 بن�صبة تغري بلغت -6‚٪15.
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الأبعادال�سبخة

التغري)٪(ال�سبخات

عن عام 1987

التغري)٪(م�ساحة البحريات

عن عام 1987 1987201719872017

�صبخة اجلعار

8‚846‚662‚32‚6717‚984‚3الطول

-6‚84415‚00‚51‚978134‚4170‚0العر�س

�صبخة اخل�صرا

----2‚5422‚981‚1الطول 

----6‚87530‚1.2650العر�س

�صبخة البي�صا

88100‚2--8‚9818‚903‚4الطول 

12100‚1--3‚77359‚900‚1العر�س

�صبخة الزعاجيج

5‚3316‚02‚482‚400‚382‚2الطول

3‚92769‚5664‚0-9‚11658‚2820‚0العر�س

�صبخة احلمرا

8‚731‚291‚1-7‚638‚611‚2الطول

-6‚45514‚5330‚50‚32047‚2170‚0العر�س

�صبخة روزيتا

----8‚332.053‚4الطول

----1‚34848‚6700‚0العر�س

�صبخة اأم ري�صة

-100-922‚0-5‚7928‚92‚3الطول 

-100-180‚60‚87712‚7790‚0العر�س

�صبخة الفا�صدة

-100-49‚81‚5134‚121‚1الطول

-100-600‚10‚40946‚2800‚0العر�س

 جدول )5( تغري اأبعاد ال�صبخات والبحريات باملنخف�س )كم( خالل ف�صل ال�صيف يف الفرتة من )2017-1987(

امل�صدر من اإعداد الباحثة اإعتمادًا على املرئيات الف�صائية  Land sat خالل �صهر اأغ�صط�س لأعوام )1987 و2017( .

• بلغ طول �صبخة اخل�صرا 98‚1كم عام 1987 وتناق�س اإىل 
54‚1كم عم 2017 بن�صبة تغري بلغت -2‚22%، وبلغ عر�صها 

265‚1كم عام 1987 ليتناق�س اإىل 875م عام 2017 بن�صبة 

تغري بلغت -6‚30%، بينما مل ت�صجل اأي قيا�صات مرفومرتية 

لبحرية اخل�صرا ب�صبب اإختفائها.

• بلغ طول �صبخة البي�صا 90‚4كم عام 1987 ليتناق�س اإىل 
98‚3كم عام 2017 بن�صبة تغري بلغت -8‚18%، وبلغ عر�صها 

بن�صبة   2017 عام  773م  اإىل  ليتناق�س  90‚1كم عام 1987 

تغري بلغت -3‚59%. بينما اأختفت بحرية البي�صا عام 1987 

ليزداد طولها اإىل 88‚2 عام 2017 بن�صبة تغري بلغت %100، 

12‚1كم  اإىل  اأختفت البحري ليزداد عر�صها  ويف عام 1987 

عام 2017 بن�صبة تغري بلغت ٪100.

• بلغ طول �صبخة الزعاجيج 38‚2كم عام 1987 ليزداد اإىل 
2017 بن�صبة تغري بلغت 48‚0%، وبلغ عر�صها  40‚2كم عام 

بن�صبة   2017 عام  116م  اإىل  ليتناق�س   1987 عام  282م 

تغري بلغت -9‚58%. بينما بلغ طول بحرية الزعاجيح 0‚2كم 

عام 1987 ليزداد اإىل 33‚2كم عام 2017 بن�صبة تغري بلغت 

5‚61%، وبلغ عر�صها 566م عام 1987 ليزداد اإىل 92‚4كم 

عام 2017 بن�صبة تغري بلغت 3‚٪769.

وتناق�س   1987 عام  61‚2كم  احلمرا  �صبخة  طول  بلغ    •
لي�صل اإىل 6‚1كم عام 2017 بن�صبة تغري بلغت -7‚38%، وبلغ 

عر�صها 217م عام 1987 وزاد اإىل 320م عام 2017 بن�صبة 

تغري بلغت 5‚47%. بينما بلغ طول بحرية نبع احلمرا 29‚1كم 

بلغت  تغري  بن�صبة   2017 7‚1كم عام  لي�صل  وقل  عام 1987 

455م  533م عام 1987 وتناق�س اإىل  8‚31%، وبلغ عر�صها 

عام 2017 بن�صبة تغري بلغت -6‚٪14.
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• بلغ طول �صبخة روزيتا 33‚4كم عام 1987 ليتناق�س اإىل 
2017 بن�صبة تغري بلغت -8‚53%، وبلغ عر�صها  0‚2كم عام 

بن�صبة   2017 عام  348م  اإىل  ليتناق�س   1987 عام  670م 

ت�صجل  اأختفت بحرية روزيتا ومل  بينما  بلغت -1‚%48.  تغري 

لها بيانات مورفومرتية خالل ف�صل ال�صيف يف عامي 1987 

و2017.

وتناق�س   1987 عام  9‚3كم  ري�صة  اأم  �صبخة  طول  بلغ   •
وبلغ   ،%28‚5- بلغت  تغري  بن�صبة   2017 عام  79‚2كم  اإىل 

عر�صها 779م عام 1987 وزاد ليبلغ 877م عام 2017 بن�صبة 

تغري بلغت 6‚12%. بينما بلغ طول بحرية اأم ري�صة 922م عام 

1987 وقد اأختفت متامًا عام 2017 لت�صجل ن�صبة تغري بلغت 

– 100%، وبلغ عر�صها 180م عام 1987 لتختفي متامًا عام 
2017 بن�صبة تغري بلغت -٪100.

• بلغ طول �صبخة الفا�صدة 12‚1كم عام 1987 ليزداد اإىل 
2017 بن�صبة تغري بلغت 8‚34%، وبلغ عر�صها  51‚1كم عام 

تغري  بن�صبة   2017 عام  409م  اإىل  ليزيد   1987 عام  280م 

1‚46%. بينما بلغ طول بحرية الفا�صدة 49‚1 كم عام  بلغت 

1987، وتختفي البحرية عام 2017 لتبلغ ن�صبة التغري -%100، 

وبلغ عر�صها 600م عام 1987، وتختفي البحرية عام 2017 

لتبلغ ن�صبة التغري -٪100. 

رابعًا: خصائص رواسب السبخات ومياهها.
منخف�س  ل�صبخات  ال�صطحية  الروا�صب  خ�صائ�س  تعك�س 

التي  وامل�صادر  فيها  ن�صاأت  التي  الظروف  النطرون  وادي 

اأ�صتقت منها هذه الروا�صب،كما تفيد يف التعرف على العوامل 

اجليومورفولوجية التي �صاهمت يف نقلها واإر�صابها يف بيئتها 

ب�صمات معينة على طول  الروا�صب  تتميز  وبالتايل  اجلديدة، 

امتدادها اأفقيًا وراأ�صيًا، و�صوف يتناول هذا املو�صوع اجلوانب 

التالية:

1- التحليل احلجمي لروا�سب ال�سبخات. 

فئات  اإىل  ت�صنيفها  للروا�صب  احلجمي  بالتحليل  يق�صد 

على اأ�صا�س حجم احلبيبات، ولتحقيق هذا الهدف مت حفر 8 

قطاعات راأ�صية يف روا�صب �صبخات منخف�س وادي النطرون 

عينات   8 بواقع  ميكانيكيًا  حتلياًل  لتحليلها  عينة   16 واأخذ 

ال�صطحية  حتت  للروا�صب  عينات  و8  ال�صطحية  للراو�صب 

�صكل)11( . 

�صكل )11( موقع عينات الرتبة واملياه ب�صبخات منخف�س وادي النطرون

د / هبة �صابر اأمني د�صوقي التحليل الجيومورفولوجي لسبخات منخفض وادي النطرون



اإ�سدار خا�ص دي�سمرب 2017  2425

جدول )6(: التحليل امليكانيكي لروا�صب �صبخات منخف�س وادي النطرون

رقم العينةموقع العينة
عمق العينة 

)�سم(

رمل )٪( 

)0.063-2مم(

�سلت )٪(

)0.063-0.005(

طني )٪( اأقل من 

)0.005مم(

�سبخة اجلعار

04‚103‚5612‚13084- )اأ(

49‚355‚1645‚110049- )ب(

�سبخة اخل�سرا

63‚2228‚1532‚23039 - )اأ(

05‚5514‚4028‚210057- )ب(

�سبخة البي�سا

84‚5239‚6410‚33049- )اأ(

75‚5215‚7330‚310053- )ب(

�سبخة الزعاجيج

-53‚4734‚43065- )اأ(

28‚5010‚2239‚410050- )ب(

�سبخة احلمرا

95‚457‚6021‚53070- )اأ(

79‚7123‚5027‚510048- )ب(

�سبخة روزيتا

99‚1822‚8334‚63042- )اأ(

31‚5920‚1032‚610047- )ب(

�سبخة اأم ري�سة

87‚3637‚7725‚73036- )اأ(

70‚6239‚6831‚710028- )ب(

�سبخة الفا�سدة

21‚5910‚2014‚83075- )اأ(

-49‚5119‚810080- )ب(

مت التحليل مبعمل ق�صم اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافية - كلية الآداب  - جامعة بنها . 

ويت�سح من جدول )6( و�سكل )12( ما يلي :

من  النطرون  وادي  منخف�س  �صبخات  روا�صب  تتاألف  اأ- 

الرمل وال�صلت والطني، مما ي�صري اإىل املدى احلجمي الكبري 

والعامل  ونوعيتها،  الروا�صب  م�صادر  يف  التباين  نتيجة 

وطبوغرافية  والرت�صيب  بالنقل  قام  الذي  اجليومورفولوجي 

)ح�صني،2016،  ذكرته  ما  مع  هذا  ويتفق  الرت�صيب،  �صطح 

�س 1348( يف درا�صتها ل�صبخات منخف�س الأح�صاء باململكة 

العربية ال�صعودية. 

ب- ت�صود الرمال يف العينات ال�صطحية لروا�صب ال�صبخات 

روزيتا(  )�صبخة   %34‚18 بني  ن�صبتها  تراوحت  حيث 

و56‚84% )�صبخة اجلعار(، بينما تقل ن�صب ال�صلت والطني، 

البي�صا(  )�صبخة   %10‚52 بني  ال�صلت  ن�صبة  ترتاوح  حيث 

و83‚42% )�صبخة روزيتا(، وترتاوح ن�صبة الطني بني 04‚٪3 

يختلف  ومل  البي�صا(.  )�صبخة  و84‚%39  اجلعار(  )�صبخة 

رغم  ال�صطحية  حتت  الروا�صب  يف  للتوزيع  العام.  الجتاه 

بني  الرمال  ن�صبة  تراوحت  حيث  قلياًل،  الن�صب  اإختالف 

الفا�صدة(،  )�صبخة   %80‚51 و  ري�صة(  اأم  )�صبخة   %28‚68

و�صجلت ن�صبة ال�صلت والطني ارتفاعًا ن�صبيًا يف الروا�صب حتت 

)�صبخة   %19‚49 بني  ال�صلت  ن�صب  ترتاوح  جيث  ال�صطحية 

الفا�صدة( و35‚45% )�صبخة اجلعار(، وترتاوح ن�صبة الطني 

بني 49‚5% )�صبخة اجلعار( و70‚39% )�صبخة اأم ري�صة(.

روا�صب  يف  ملحوظة  زيادة  وال�صل�صال  ال�صلت  �صجل  ج- 

�صبخة )اأم ري�صة( حيث بلغت ن�صبتهما يف الروا�صب ال�صطحية 

حتت  الروا�صب  يف  اأما  التوايل،  على  و87‚%37   %25‚36

على   %39‚70 و   %31‚62 اإىل  الن�صبة  و�صلت  فقد  ال�صطحية 

ال�صطحية  العينة  من  متامًا  الطني  اأختفى  بينما  التوايل. 

ل�صبخة الزعاجيج وعينة الروا�صب حتت ال�صطحية يف �صبخة 

)الفا�صدة(.

للروا�صب  املدى احلجمي  ات�صاع  النتائج  يف  تتفق هذه  د- 

مع  الرت�صيب  بيئات  ظروف  واإختالف  نقلها  عوامل  وتعدد 

جزيرة  �صبه  ل�صبخات   )1991، واآخرون  )عا�صور  درا�صة 

ال�صمايل  ال�صاحل  ل�صبخات   )2006 )كليو،  ودرا�صة  قطر، 
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ال�صاحل  ل�صبخات  )العجمي،2007(  ودرا�صة  الكويت،  لدولة 

ل�صبخات   )2016 )ح�صني،  ودرا�صة  الكويت،  لدولة  ال�صمايل 

منخف�س الأح�صاء.

وادي  منخف�س  يف  ال�صبخات  اأن  يت�صح  �صبق  ومما 

وغري  متما�صكة  الروا�صب  من  طبقات  من  تتكون  النطرون 

متما�صكة متباينة مع بع�صها البع�س، مما يوؤدي اإىل اختالف 

على  بدورها  تنعك�س  والتي  للرتبة  الطبيعية  اخل�صائ�س 

هذا  ويتفق  ال�صبخات  لهذه  املختلفة  التطبيقية  املجالت 

مع)Al Saifi & Qari,1996,pp.534 - 536( ، كما 

يف  تعادل  هناك  اأن  ال�صطحية  املتبخرات  خ�صائ�س  ت�صري 

�صطحها من حيث النكما�س والإر�صاب الريحي، ويتم التحكم 

يف هذا التوازن عن طريق من�صوب املاء اجلويف املحلي والذي 

ميثل احلد الأدين لنكما�س �صطح ال�صبخات، كما يتميز �صطح 

ويتفق  املائي  الن�صع  اأو  اأو الربك  البحريات  ال�صبخات بظهور 

 Goodal(و )Briere,2002،pp.1- 5 ( هذا مع كل من

. )& et al.,2000, p. 103

�صكل )12( التوزيع التكراري لأحجام الروا�صب ال�صطحية وحتت ال�صطحية ل�صبخات منخف�س وادي النطرون

امل�صدر : اإعداد الباحثة بناء على بيانات اجلدول )6(  
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2- التحليل املعدين لروا�سب ال�سبخات.

الدرا�صة  �صبخات منطقة  لروا�صب  املعدين  التحليل  يهدف 

اإىل التعرف على الرتكيب املعدين لها، مما ي�صاعد يف معرفة 

اأم  اأ�صلية  الروا�صب  هذه  كانت  �صواء  م�صدرها  وحتديد 

منقولة، كما ميكن ا�صتنتاج ما طراأ على الروا�صب من تغريات 

الظروف  لتغري  اأو  واملر�صب،  الناقل  العامل  لتغري  نتيجة 

اأر�صبت  التي  البيئات  على  التعرف  يف  ي�صهم  مما  املناخية، 

ولتحقيق   .)228 با�صا،2014،�س  )اأبو  الروا�صب  هذه  فيها 

معدنيًا،  حتلياًل  وحتليلها  عينات  ثمان  اأخذ  مت  الهدف  هذا 

ويت�صح من جدول)7( و�صكل )13( ما يلي:

ب�صبخات  انت�صارًا  املعادن  اأكرث  الكوارتز من  يعد معدن  اأ- 

)�صبخة   %14‚1 بني  ن�صبته  ترتاوح  حيث  الدرا�صة  منطقة 

3)اأ(،  1)ب( و1‚40% )�صبخة البي�صا(عينة  اجلعار( عينة 

الكوارتز  اإىل وجود معدن  التحليل املعدين  نتائج  هذا وت�صري 

ن�صبة  ارتفاع  ويرجع  القطاعات،  مبعظم  متو�صطة  بن�صب 

الكوارتز اأو انخفا�صها اإىل البعد عن م�صدر الرمال وكفاءة 

العامل الناقل،كما اأو�صح )عا�صور واآخرون ،1991، �س 20( 

اأن زيادة ن�صبة هذا املعدن بزيادة العمق قد توؤدي اإىل �صيادة 

ال�صبخات،  تربة  مكونات  من  اأ�صياًل  مكونًا  بو�صفها  الرمال 

اجلب�س  معدن  �صيادة  اإىل  يرجع  غيابه  اأو  وانخفا�صه 

والأنهيدريت. 

كميائيًا،  الثابته  غري  املعادن  من  اجلب�س  معدن  يعد  ب- 

الفا�صدة( عينة  7% )�صبخة  ن�صبة معدن اجلب�س بني  وترتاوح 

8)ب( و2‚16% )�صبخة اخل�صرا( عينة 2)ب(، ويتكون نتيجة 

تر�صيب الأمالح عند اإلتقاء �صطح الروا�صب مع املحلول امللحي 

على  ال�صعرية  اخلا�صية  ت�صاعد  كما  ال�صديد،  التبخر  نتيجة 

معادلة ما يتبخر من حماليل ملحية عن طريق حركتها الراأ�صية 

القابلة  املركبات  بع�س  باإذابة  وتقوم  اأعلى،  اإىل  اأ�صفل  من 

لالإذابة مما يوؤدي اإىل تر�صيب اجلب�س ومعادن اأخرى، ونتيجة 

ال�صيف  ف�صل  يف  خا�صة  املنخف�س  ب�صبخات  ال�صديد  للتبخر 

اجلريية،  ال�صخور  مب�صامات  باملحاليل  الأمالح  تركيز  يزداد 

العالية وحتل حملها  وترت�صب املحاليل املركزة ب�صبب كثافتها 

ي�صبح  العملية  هذه  ا�صتمرار  ومع  كثافة،  اأقل  ملحية  حماليل 

املحلول امللحي اأكرث تركيزًا وتتهياأ الظروف اإىل تر�صيب معدن 

342(. ويعد وجود اجلب�س دليل  اجلب�س )م�صرفة،1987، �س 

لحتياجة  نظرًا  بها  يت�صكل  التي  املنطقة  �صطح  انك�صاف  على 

لدرجة حرارة ون�صبة تبخر مرتفعتني حتى يرت�صب.

5% )�صبخة احلمرا( ج- ترتاوح ن�صبة معدن الهاليت بني 

وتاأخذ  6)اأ(،  عينة  روزيتا(  )�صبخة   %17‚3 و  5)اأ(  عينة 

بلوراته ال�صكل الإبري والهند�صي املنتظم ،ويتكون هذا املعدن 

ب�صبب الن�صع امل�صتمر نتيجة انخفا�س من�صوب �صطح النظام 

دور  له  كان  ال�صطحية  حتت  املياه  اقرتاب  اأن  كما  ال�صبخي، 

ال�صتاء  ف�صلي  يف  تتكون  �صحلة  وبحريات  برك  تكوين  يف 

واخلريف، وتتبخر �صيفًا تاركة ق�صرة ملحية �صطحية وحتت 

�صطحية، ومن املعروف اأنه كلما زادت كمية املياه الداخلة اإىل 

اأكرث  هاليتية  ق�صرة  تكوين  اإىل  ذلك  اأدى  ال�صبخي،  النظام 

�صالبة و�صمكًا.

)�صبخة   %1‚1 بني  الأنهيدريت  معدن  ن�صبة  ترتاوح  د- 

7)اأ(،  ري�صة(  اأم  )�صبخة   %11 و  2)ب(  عينة  اخل�صرا( 

حيث  املتبخرات،  معادن  اأحد  اأنه  اإىل  تركيزه  زيادة  وترجع 

اأمالح  تركيز  زيادة  على  والتميوء  الإذابة  عمليات  ت�صاعد 

انخفا�صه  يرجع  بينما  ال�صطحية،  الطبقات  يف  الأنهيدريت 

اإىل  وحتوله  تاأدرته  اإىل  ال�صطحية  حتت  الطبقات  يف  وقلته 

املمكن  ومن   .)208 �س  واآخرون،1991،  )عا�صور  جب�س 

اجلب�س  يرت�صب  عندما  خا�صة  انهيدريت  اإيل  اجلب�س  حتول 

ينمو  فاإنه  التبخر،  نتيجة  ال�صحلة  املوؤقته  البحريات  يف 

يتحول  ثم  ومن  ماء  جزيء  تفقد  جب�صية  بلورات  �صورة  يف 

حدد  وقد  جافة،  حملية  ظروف  ظل  يف  انهيدريت  اإىل 

بالأنظمة  الأنهيدريت  ن�صبة وجود   )Selley,2003,p.41(

املرتفعة  احلرارة  درجة  هما:   عاملني  اأ�صا�س  على  ال�صبخية 

وزيادة معدلت التبخر، وتوفر املحلول امللحي املذيب ل�صخور 

الكربونات والكربيتات املحيطة بالأنظمة ال�صبخية �صواء كان 

اأو مياه �صاعدة  اأون�صع منه  هذا املحلول م�صدره مياه البحر 

باخلا�صية ال�صعرية.

هـ- ترتاوح ن�صبة الكال�صيت بني 6‚2% )�صبخة الزعاجيج( 

وجود  ويدل  6)اأ(،  روزيتا(  )�صبخة   %17‚1 و  4)اأ(  عينة 

عمليات  مار�صته  الذي  الكبري  الدور  على  الكال�صيت  معدن 

الإذابة يف ال�صخور اجلريية املوجودة باملنخف�س، وعن طريق 

الن�صع للمحلول امللحي البحريي اأو القاري، مما �صمح باإمتام 

اأكرث من عملية اإذابة لهذه ال�صخور اجلريية الأمر الذي يوؤدي 

اإىل زيادة ن�صبة الكال�صيت،ويزداد تركيز الكال�صيت بالطبقات 

تركيزه  ارتفاع  ويعزى  اجلب�س،  اقرتاب طبقة  وحتى  ال�صفلى 

يتم  بحريي  مائي  م�صدر  وجود  اإىل  ال�صفلى،  بالطبقات 

عملية الإذابة ويتمثل يف املياه ال�صاعدة باخلا�صية ال�صعرية، 
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�سميكتيتكاولينيتانهيدريتكال�سيتهاليتجب�سفل�سباركوارتزرقم العينةموقع العينة

1‚08‚07‚21‚79‚511‚413‚131‚114- )ب(�صبخة اجلعار

4‚23‚19‚01‚43‚215‚516‚219‚232- )ب(�صبخة اخل�صرا

4‚63‚95‚12‚24‚417‚314‚112‚340- )اأ(�صبخة البي�صا

3‚25‚14‚63‚42‚115‚512‚824‚432- )اأ(�صبخة الزعاجيج

73.25.8‚42‚09‚95‚88‚225‚539- )اأ(�صبخة احلمرا

9‚12‚09‚12‚319‚417‚210‚05‚634 - )اأ(�صبخة روزيتا

2‚34‚05‚111‚26‚112‚111‚020‚730 - )اأ(�صبخة اأم ري�صة

0‚16‚34‚210‚18‚011‚27‚127‚826- )ب(�صبخة الفا�صدة

جدول )7( التحليل املعدين لروا�صب �صبخات منخف�س وادي النطرون

مت التحليل باملعمل املركزي لق�صم الأرا�صي واملياه بكلية العلوم الزراعية البيئية - جامعة العري�س

واملت�صبعة دوما بالأمالح التي ترتاوح ن�صبة الفل�صبار بني 2‚٪5 

)�صبخة روزيتا( عينة 6)اأ( و4‚31% )�صبخة اجلعار( 1)ب(، 

 . الدرا�صة  منطقة  ب�صبخات  الرمال  وفرة  اإىل  ذلك  ويرجع 

روزيتا( عينة  9‚2% )�صبخة  ال�صميكتيت بني  ن�صبة   وترتاوح 

ترتاوح  بينما  1)ب(.  عينة  اجلعار(  )�صبخة  و1‚%8  6)اأ( 

5)اأ(  عينة  احلمرا(  )�صبخة   %3‚2 بني  الكاولينيت  ن�صبة 

و2‚9% )�صبخة اخل�صرا( عينة 2)ب( وهو ميثل اأحد روا�صب 

بزيادة  تزداد  والتي  ال�صبخات  بروا�صب  ال�صائعة  غري  الطني 

املواد الع�صوية يف الروا�صب ال�صبخية.

و- تتفق هذه النتائج مع درا�صة )عا�صور واآخرون ،1991( 

ل�صبخات �صبه جزيرة قطر، ودرا�صة )كليو، 2006( ل�صبخات 

ال�صاحل ال�صمايل لدولة الكويت ، ودرا�صة )اأبو با�صا،2014، 

�س 270( ل�صبخات منخف�س البحرية.

3- التحليل الكيميائي لروا�سب ال�سبخات ومياهها .

اأ- التحليل الكيميائي لروا�سب ال�سبخات .

التعرف  اإىل  ال�صبخات  لروا�صب  الكيميائي  التحليل  يهدف 

التي  التعريات  ومعرفة  الروا�صب  هذه  وم�صدر  اأ�صل  على 

كل  لروا�صب  الرئي�صية  والعنا�صر  املكونات  بن�صب  حتدث 

تربة  ثمان عينات من  اأخذ  الهدف مت  ولتحقيق هذا  �صبخة، 

ال�صبخات ومت حتليلها كيميائيًا، ويت�صح من جدول )8( و�صكل 

)14( ما يلي:

•  ترتاوح درجة امللوحة يف عينات الرتبة بروا�صب باملنخف�س 
ملليموز/ و4‚105  ملليموز/�صم )�صبخة اجلعار(   22‚9 بني 

الرتفاع  اإىل  ي�صري  مما   ،82‚5 بفارق  روزيتا(  )�صبخة  �صم 

ال�صديد يف درجة ملوحة تربة ال�صبخات، والتي متثل البحريات 

والربك املائية املنت�صرة يف املنخف�س امل�صدر الرئي�صي لها.

بها  يق�صد  والتي   PH الرتبة  حمو�صة  درجة  ترتاوح    •
يف   -OH الهيدروك�صي  واأيون   +H الهيدروجني  اأيون  تركيز 

يف   )Hazelton, et al.,2007,P.59( الرتبة  حملول 

)�صبخة  و9‚8  اجلعار(  )�صبخة   7‚7 بني  املنخف�س  �صبخات 

روزيتا(، وبالتايل فاإنها ل تخرج عن نطاق م�صتويات الرتبة 

يف الأرا�صي امل�صرية واملعروف بقلويته. 

موجبة  اأيونات  اإىل  الرتبة  حملول  اأيونات  تنق�صم   •
توجد  ما  وغالبًا  )الأنيونات(،  �صالبة  واأيونات  )الكاتيونات( 

الكاتيونات  وت�صم  متكافئة.  بكميات  والأنيونات  الكاتيونات 

)�صبخة   95‚8 بني  تركيزه  درجة  وترتاوح   +Na ال�صوديوم 

البي�صا( و6‚560 )�صبخة الزعاجيج( ملليمكافئ/اللرت، ويرجع 

ارتفاع ن�صبة ال�صوديوم اإىل طبيعة الأمالح الذائبة امل�صافة اإىل 

تربة ال�صبخات اأو ب�صبب تر�صب الكال�صيوم واملاغن�صيوم يف �صورة 

والكال�صيوم  �س214(.   ،2014 )التهامي،  اجلب�س  مثل  مركبات 

Ca++ وترتاوح درجة تركزه بني 30‚1 )�صبخة روزيتا( و74‚35 
  ++Mg واملاغن�صيوم  ملليمكافئ/اللرت.  ري�صة(  اأم  )�صبخة 

وترتاوح درجة تركزه بني 55‚7 )�صبخة روزيتا( 10‚93 )�صبخة 

اخل�صرا( ملليمكافئ/اللرت. والبوتا�صيوم K+ وترتاوح ن�صبته بني 

ملليمكافئ/ ري�صة(  اأم  7‚4)�صبخة  و  الزعاجيج(  7‚0)�صبخة 

اللرت.

•  وت�صم الأنيونات الكلوريدات Cl- وترتاوح درجة تركيزه 
)�صبخة  و0‚90  ري�صة(  اأم  5‚23)�صبخة  بني  العينات  يف 

املكونات  اأحد  الكلوريدات  وتعد  ملليمكافئ/اللرت،  روزيتا( 

 Hco3 ال�صبخات.والبيكربونات  روا�صب  يف  للذوبان  القابلة 

و9‚3  الفا�صدة(  )�صبخة   0‚5 بني  تركيزها  درجة  وترتاوح 
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�صكل )13( نتائج التحليل املعدين لروا�صب ال�صبخات

امل�صدر: من اإعداد الباحثة اإعتمادًا على بيانات جدول )7( 
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البيكربونات  وتتميز  ملليمكافئ/اللرت،  ري�صة(  اأم  )�صبخة 

تكوين  عليه  يرتتب  مما  ال�صبخات  روا�صب  يف  ذوبانها  بقلة 

بني  تركيزها  درجة  وترتاوح  البيكربونات.الكربيتات  اأمالح 

6‚22 )�صبخة اخل�صرا( و 3‚51 )�صبخة الزعاجيج(.

رقم 

العينة
موقع العينة

درجة 

احلمو�سة

التو�سيل 

الكهربائى

ملليموز/�سم

الأنيوناتالكاتيونات

كربيتاتبيكربوناتكربوناتكلوريدبوتا�سيوم�سوديومماغن�سيومكال�سيوم

0.923.1-7.730.622.541.6180.31.055.9�صبخة اجلعار1

2.022.6-8.257.89.393.1130.80.880.2�صبخة اخل�صرا2

0.827.8-7.922.910.324.395.83.582.1�صبخة البي�صا3

3‚1.951-8.636.119.816.6560.60.785.5�صبخة الزعاجيج4

2.335.8-8.835.711.585.1266.74.588.1�صبخة احلمرا5

0.739.5-8.9105.41.37.5212.22.790.00�صبخة روزيتا6

3.940.5-8.727.535.753.198.54.723.5�صبخة اأم ري�صة7

0.540.0-8.534.316.135.4100.41.475.5�صبخة الفا�صدة8

جدول )8( التحليل الكيميائي لعينات الرتبة ب�صبخات منخف�س وادي النطرون

مت التحليل باملعمل املركزي لق�صم الأرا�صي واملياه بكلية العلوم الزراعية البيئية - جامعة العري�س.

امل�صدر: اإعداد الباحثة بناء على بيانات اجلدول )8(

�صكل )14( التوزيع التكراري للرتكيب الكيميائي لروا�صب �صبخات منخف�س وادي النطرون
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ب- التحليل الكيميائي ملياه ال�سبخات.

اإىل  ال�صبخات  ملياه  الكيميائي  التحليل  درا�صة  تهدف 

التعرف على درجة ملوحة هذه املياه ودرجة تركز الكاتيونات 

والأنيونات بها هذا بالإ�صافة اإىل التعرف على درجة التو�صيل 

على  التعرف  بهدف  وذلك  الهيدروجيني  والأ�س  الكهربائي 

 ، )كليو  ذكره  ما  مع  ذلك  ويتفق  املياه  هذه  وم�صدر  اأ�صل 

2006، �س 77(، ولتحقيق ذلك مت اأخذ ثمان عينات من مياه 

ال�صبخات وحتليلها ، ويت�صج من جدول )9( و�صكل )15( ما 

يلي:

•  ترتاوح درجة امللوحة يف عينات املياه ب�صبخات املنخف�س 
البي�صا( و1‚119 ملليموز/ 2‚22 ملليموز/�صم )�صبخة  بني 

�صم )�صبخة اخل�صرا( بفارق 9‚96 ملليموز/�صم، مما ي�صري 

اإىل الرتفاع ال�صديد يف درجة ملوحة مياه ال�صبخات مبنخف�س 

وادي النطرون.

PH يف �صبخات املنخف�س  •  ترتاوح درجة حمو�صة املياه 
مما  اجلعار(،  )�صبخة   9‚5 و  الفا�صدة(  )�صبخة   7‚5 بني 

ي�صري اإىل �صيادة الو�صط القلوي. 

اأيونات  اإىل  باملنخف�س  ال�صبخات  مياه  اأيونات  تنق�صم   •
وغالبًا   ، )الأنيونات(  �صالبة  واأيونات  )الكاتيونات(  موجبة 

وت�صم  متكافئة.  بكميات  والأنيونات  الكاتيونات  توجد  ما 

الكاتيونات ال�صوديوم Na+ وترتاوح درجة تركيزه بني 2‚130 

ملليمكافئ/ اجلعار(  و3‚293)�صبخة  الزعاجيج(  )�صبخة 

 27‚5 بني  تركزه  درجة  وترتاوح   ++Mg واملاغن�صيوم  اللرت، 

ملليمكافئ/ اجلعار(  )�صبخة   102‚9 )�صبخةاحلمرا( 

اللرت، ويرجع زيادة تركيزهما اإىل �صرعة ذوبانهما يف املياه.

)�صبخة   9‚2 بني  تركزه  درجة  وترتاوح   ++Ca والكال�صيوم 

ملليمكافئ/اللرت،  احلمرا(  )�صبخة  و3‚35  البي�صا( 

والبوتا�صيوم K+ وترتاوح ن�صبته بني 3‚4 )�صبخة اخل�صرا( و 

5‚13 )�صبخة احلمرا( ملليمكافئ/اللرت.

•  وت�صم الأنيونات الكلوريدات Cl- وترتاوح درجة تركيزه 
)�صبخة  و5‚98  ري�صة(  اأم  9‚43)�صبخة  بني  العينات  يف 

املكونات  اأحد  الكلوريدات  وتعد  ملليمكافئ/اللرت،  احلمرا( 

ال�صوديوم(  )كلوريد  الهاليت  ملح  ويعترب  للذوبان  القابلة 

�صبخات  مياه  يف  انت�صارًا  الكلوريدات  اأمالح  اأنواع  اأكرث  من 

والتي  تر�صيبه  ظروف  اإىل  ذلك  ويرجع  الدرا�صة  منطقة 

تتطلب ظروب مناخية تت�صم باجلفاف ال�صديد لفرتات طويلة 

) عا�صور واآخرون، 1991، �س �س 234-235(. والبيكربونات 

2‚3 )�صبخة اخل�صرا(  Hco3 وترتاوح درجة تركيزها بني 
و5‚15 )�صبخة روزيتا(، وتتميز البيكربونات بقلة ذوبانها يف 

البيكربونات.  اأمالح  تكوين  عليه  يرتتب  ال�صبخات مما  مياه 

وترتاوح درجة تركيز الكربيتات بني 6‚28 )�صبخة اخل�صرا(

من  الكربونات  اإختفاء  ويالحظ  اجلعار(،  )�صبخة  و7‚105 

جميع العينات فيما عدا عينة مياه )�صبخة اخل�صرا( 5‚37، 

وعينة )�صبخة روزيتا( 4‚34 ملليمكافئ/اللرت.

• ومن املالحظ اأن نتائج هذه الدرا�صة تتفق مع ما توصل إليه 
كل من (Reda Esmat,2010) و(أبو با�صا،2014، �س270(.

رقم 

العينة
موقع العينة

الأمالح 

الذائبة 

جزء فى 

املليون

درجة 

احلمو�سة

التو�سيل 

الكهربائى

ملليموز

/�سم

الأنيوناتالكاتيونات

كربيتاتبيكربوناتكربوناتكلوريدبوتا�سيوم�سوديومماغن�سيومكال�سيوم

12.9105.7-718679.5102.621.4102.9293.310.156.7�صبخة اجلعار1

183809.2119.13.685.8145.74.385.237.53.228.6�صبخة اخل�صرا2

7.2130.8-622877.922.29.278.1147.61.392.1�صبخة البي�صا3

5.561.1-258468.6115.113.1100.3130.212.589.5�صبخة الزعاجيج4

4.340.2-167508.737.435.327.5279.713.598.5�صبخة احلمرا5

121508.935.310.569.7275.29.795.034.415.542.4�صبخة روزيتا6

4.550.3-654209.323.528.130.3270.98.243.9�صبخة اأم ري�صة7

9.149.5-271107.524.237.898.5155.411.477.5�صبخة الفا�صدة8

جدول )9( التحليل الكيميائي لعينات املياه ب�صبخات منخف�س وادي النطرون

مت التحليل باملعمل املركزي لق�صم الأرا�صي واملياه بكلية العلوم الزراعية البيئية - جامعة العري�س.
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د / هبة �صابر اأمني د�صوقي التحليل الجيومورفولوجي لسبخات منخفض وادي النطرون

�صكل )15( التوزيع التكراري للرتكيب الكيميائي ملياه �صبخات منخف�س وادي النطرون

خامسًا: أشكال السطح المرتبطة بالسبخات .
1-البحريات.

متتد  امللحية  البحريات  من  جمموعة  بال�صبخات  يرتبط 

مل�صافة  الغربى  ال�صمال  اإىل  ال�صرقى  �صل�صلة من اجلنوب  فى 

30كم تقريبًا �صورة )2(، تبلغ م�صاحة هذه البحريات حواىل 

م�صاحتها  فى  البحريات  هذه  وتتفاوت  تقريبًا  2‚11كم2 

ترتاوح  عام  وبوجه  مياهها،  ولون  اأمالحها  ون�صب  واأعماقها 

م�صاحة هذه البحريات بني 4‚0كم2 و91‚3كم2. وي�صل عدد 

10 بحريات فى الوقت احلا�صر حت�صر فيما  اإىل  البحريات 

بينها العديد من الربك ال�صغرية التى تقل م�صاحة الواحدة 

منها عن 5‚0كم2، ويالحظ اأن البحريات الأكرب والتى تزيد 

اجلعار  بحرية  هى  الواحد  املربع  الكيلومرت  عن  م�صاحتها 

)9‚1كم2(  واحلمرا  )32‚1كم2(  واخل�صرا  )25‚2كم2( 

وروزيتا )7‚1كم2( والبي�صا )91‚3كم2(. 

وتتفاوت اأعماق هذه البحريات بني 5‚0 و5‚2 مرتًا، وتوجد 

يتذبذب  من�صوبها  ولكن  العام،  طوال  البحريات  بهذه  املياه 

بالرتفاع �صتاءًا والنخفا�س �صيفًا نتيجة زيادة التبخر، ومن 

ثم جتف الربك ال�صحلة متامًا ويتقل�س حجم البحريات يف 

مل�صاحة  م�صاحتها  وت�صاف  �صبخات  اإىل  وتتحول  معظمها، 

ال�صبخات املتكونة حول هوام�صها. ومييل �صكل هذه البحريات 

  - �صرقي  جنوبي  حمور  طول  على  متتد  حيث   ، لالإ�صتطالة 

�صمايل غربي.

2- النباك.

الرمال  من  كومات  عن  عبارة  وهي  نبكة،  جمع  النباك 

املرتاكمة حول احل�صائ�س ال�صحراوية. ويزداد حجم النباك 

يكون  اأن  �صريطة  ال�صحراوية  احل�صائ�س  منو  ا�صتمرار  مع 

النباتات  هذه  قدرة  تزداد  حيث  كبريًا،  اخل�صري  حمتواها 

الرياح  حتملها  التي  الرمال  حبات   Trapping ت�صيد  على 

وبالتايل يزداد حجمها. وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�صل اإليه 

)كليو، 2006، �س 73 ( اأثناء درا�صته لنباك ال�صاحل ال�صمايل 

ال�صبخات حيث  النباك على �صطح  وتنت�صر  الكويت.  يف دولة 

احلال  هو  كما  ال�صطح،  من  اجلوفى  املاء  من�صوب  يقرتب 

و�صبخة اخل�صرا  �صبخة عفونة  ومنطقة  الأديرة  �صرق طريق 

حيث  من  جوانبها  متاثل  بعدم  النباك  وتتميز   .)3( �صورة 

من  تقرتب  للرياح  املواجهة  فاجلوانب  وال�صكل،  النحدار 

زاوية ال�صتقرار اأو ت�صل اإليها حيث ترتاوح هذه الزوايا بني 

تت�صل  واأحيانًا  امل�صتقيم،  ال�صكل  وي�صود عليها   ،ᵒ  34 و   ᵒ  25

املنحدرات امل�صتقيمة بقمم النباك بوحدات انحدارية حمدبة 

اأو  امل�صتقيمة  املنحدرات  باأن  القول  ميكن  ولذلك  ق�صرية، 

على  ال�صائد  ال�صكل  هي  امل�صتقيمة  املحدبة-  املنحدرات 

جوانب مقتبل الرياح. اأما انحدارات جوانب من�صرف الرياح 

فاإنها ترتاوح بني ᵒ 3 و ᵒ 18 ، وي�صود عليها ال�صكل املحدب اأو 

ال�صكل املحدب- املقعر.
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�صورة )2( بحرية احلمرا ب�صبخة احلمرا 

�صورة )3( حقل نباك ب�صبخة اخل�صرا

�صورة )4( التموجات الرملية ب�صبخة اأم ري�صة

3- الفر�سات الرملية.

بفعل  الرت�صيب  اأ�صكال  اأكرث  من  الرملية  الفر�صات  تعد 

الرياح �صيوعًا على �صطح ال�صبخات، حيث يرتاوح �صمكها بني 

املاء اجلويف  اأمتار حيث يقرتب من�صوب  ن�صف مرت وخم�صة 

من ال�صطح، ويت�صم �صطحها بال�صتواء مع قليل من التموجات 

الب�صيطة، وقد اأت�صح من درا�صة هذه الغطاءات اأثناء الدرا�صة 

امليدانية اأنها تتاألف من تتابع من الرقات الناعمة واخل�صنة، 

واحل�صباء  احل�صى  بع�س  اأحيانا  الرقات  بهذه  ويختلط 

خفيف  ال�صكل  الرمال  فر�صات  على  ويغلب  احلجم.  �صغرية 

التموج �صورة )4(.  
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. Mud Cracks 4 - الت�سققات الطينية

تتكون الت�صققات الطينية على الطبقة ال�صطحية لل�صبخات 

والتي عادة ما تتاألف من روا�صب طينية اأو غرينية اأو جريية 

ال�صم�س  لأ�صعة  تعر�صها  بعد  باملياه،  م�صبعة  ناعمة  رملية  اأو 

مكونة  �صطحها  وينكم�س  فتجف  مياه  من  بها  ما  وتبخر 

الظاهرة  هذه  اأن  ن�صتنتج  هنا  ومن  الطينية،  الت�صققات 

تتعر�س  الذي  التقل�س  الناجتة عن  ال�صد  نتيجة عملية  تن�صاأ 

ذكره  ما  هذامع  ويتفق  اجلفاف  ب�صبب  الروا�صب  هذه  له 

الطينية  الت�صققات  اأطوال  وترتاوح   ،)4 �س   ،2009، )�صامل 

بني 15 و 25�صم، ويرتاوح عر�صها بني 10 و 15�صم، وعمقها 

5‚0 و 3�صم �صورة )5(، كما توجد عالقة وثيقة بني  ما بني 

كانت  فكلما  الرتبة  ون�صيج  الطينية  الت�صققات  اأطوال  بني 

هذا  ويتفق  الطينية  الت�صققات  اأطوال  زادت  ناعمة  الرتبة 

ودرا�صة   )188 اخلري،2014،�س  )اأبو  درا�صة  يف  ورد  ما  مع 

)ا�صماعيل،2006، �س119(.  

5- امل�سلعات امللحية.

تن�صاأ امل�صلعات امللحية نتيجة غمر املياه لل�صبخات، وذلك عن 

طريق الأمطار التي تتعر�س لها ال�صبخات خالل ف�صلي ال�صتاء 

الروا�صب  عرب  البحريات  مياه  ت�صرب  خالل  من  اأو  والربيع، 

برك  اإىل  ال�صبخات  تتحول هذه  ثم  املد، ومن  وقنوات  الرملية 

مائية �صحلة، وعندما ياأتي ف�صل اجلفاف تتبخر املياه وتنكم�س 

الطبقة ال�صطحية لل�صبخات مما يعر�صها اإىل الت�صقق، ومن ثم 

طريق  عن  ال�صبخات  �صطح  اإىل  ال�صطحية  حتت  املياه  تت�صرب 

اخلا�صية ال�صعرية، مما يعر�صها للتبخر خملفة بذلك اأمالحها 

على الطبقة ال�صطحية من ال�صبخات �صورة )6(.

وقد تبني اأثناء الدرا�صة امليدانية اأن امل�صلعات امللحية تنت�صر 

يف املناطق التي ت�صود فيها اأمالح الهاليت، والتي غالبًا ما متثل 

لتلقي  عر�صة  فهي  ولذلك  انخفا�صًا،  ال�صبخات  اأجزاء  اأكرث 

املزيد من املياه حتت ال�صطحية، مما يوؤدي اإىل زيادة �صمك 

الق�صرة امللحية التي تنت�صر على �صطحها امل�صطحات امللحية. 

ويتفق هذا مع ما ذكره )ا�صماعيل،  2006، �س 125(.

�صورة )5( الت�صققات الطينية ب�صخة روزيتا

�صورة )6( امل�صلعات امللحية ب�صبخة اأم ري�صة 

د / هبة �صابر اأمني د�صوقي التحليل الجيومورفولوجي لسبخات منخفض وادي النطرون
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6- ال�سحاف امللحية.

امل�صلعات  اأ�صكال  من  �صكاًل  امللحية  ال�صحفاف  تعد 

امللحية التي تتخذ �صكاًل مميزًا، حيث تتميز ب�صطحها املقعر 

امللحية،  بامل�صلعات  مقارنة  ن�صبيًا  املرتفعة  امللحية  وجوانبها 

و40�صم   1 بني  وطولها  و35�صم،   15 بني  ارتفاعها  ويرتاوح 

�صورة )7(. ول تختلف ن�صاأة ال�صحاف امللحية عن امل�صلعات 

وذلك  امللحية،  واجل�صور  القباب  ان�صطار  يف  �صوى  امللحية 

نتيجة زيادة ت�صرب املياه حتت ال�صطحية عن طريق اخلا�صية 

ال�صعرية والتي تعمل على ارتفاع جوانبها ب�صكل ملحوظ مما 

يوؤدي اإىل ن�صاأة م�صلع ملحي ذات �صكل هند�صي غري منتظم 

ال�صكل يعرف بال�صحاف امللحية.

7- الأعراف امللحية.

هي عبارة عن حواف ملحية تتكون نتيجة متدد ال�صفائح 

البع�س  ببع�صها  اأطرافها  احتاد  اإىل  يوؤدي  مما  امللحية 

بع�صها  مع  تقابلها  اأو  متوازي  �صبه  ب�صكل  لأعلى  وارتفاعها 

و20�صم،   15 بني  ارتفاعها  ويرتاوح  حادة،  بزاوية  البع�س 

وطولها بني 5‚0 و5‚1 مرتًا �صورة )8(.

8  - القباب امللحية .

تن�صاأ القباب امللحية نتيجة ل�صتمرار منو اأ�صالع امل�صلعات 

يف  املرتاكمة  الأمالح  ن�صبة  زيادة  نتيجة  اأعلى  اإىل  امللحية 

من  ملحية مفرغة  قباب  هيئة  على  فتبدو  ال�صبخات  روا�صب 

يف  وتنت�صر  و20�صم،  15�صم  بني  ارتفاعها  ويرتاوح  الداخل، 

الأجزاء القريبة من الربك والبحريات والتي تتميز بانخفا�س 

من�صوبها، حيث ترتفع الرطوبة الأر�صية ن�صبيًا وتكون الرتبة 

ها�صة وغري متما�صكة �صورة )9(.

9- التنهدات امللحية.

تاأخذ التنهدات امللحية ال�صكل احلبيبي املتناثر فتبدو على 

حيث  اجلفاف  بفرتات  ن�صاأتها  وترتبط  �صغرية،  قباب  هيئة 

مما  ال�صم�صي  لالإ�صعاع  ال�صبخات  �صطح  تعر�س  عقب  تظهر 

يوؤدي اإىل جفاف الرتبة وتبخر املياه تاركه خلفها بلورات ملحية 

بالإ�صافة  هذا  ذلك،  بعد  تتمدد  والتي  ال�صبخات  �صطح  على 

الغازات الناجتة عن عملية تنف�س الأحياء الدقيقة حتت  اإىل 

الرتبة  من  ال�صطحية  الق�صرة  انتفاخ  اإىل  يوؤدي  مما  الرتبة 

وتقببها مكونة التنهدات امللحية )التهامي،2014، �س 234(. 

وقد لوحظ اأثناء الدرا�صة امليدانية اأن التنهدات امللحية ترتبط 

املتو�صطة  والرمال  اجلب�س  ن�صبة  بها  ترتفع  التي  بالنطاقات 

والناعمة من �صطح ال�صبخات �صورة )10(.

10- الربك امللحية.

تنت�صر الربك امللحية على �صطح �صبخات منطقة الدرا�صة 

يف املناطق التي ل تظهر بها ق�صرة ملحية �صلبة وهي عبارة 

عن برك مائية تتميز ب�صحولة عمقها و�صدة انحدار جوانبها 

اإىل  تكونها  ويرجع  ملوحتها،  ن�صبة  وارتفاع  القاع  اجتاه  يف 

من�صوب  ارتفاع  اإىل  يوؤدي  مما  لالن�صداد  املد  قنوات  تعر�س 

بها وطغيانها على جوانبها مكونة برك ملحية �صحلة،  املياه 

وقد تتكون نتيجة وجود مناطق منخف�صة عن امل�صتوي العام 

ل�صطح ال�صبخات مما يوؤدي اإىل اإمتالئها باملياه الراكدة ومن 

ثم تتكون الربك امللحية �صورة )11( . 

�صورة )7( ال�صحاف امللحية ب�صبخة اخل�صرا

�صورة )8( الأعراف امللحية ب�صبخة البي�صا

�صورة )9( القباب امللحية ب�صبخة روزويتا
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سادسًا : الجوانب التطبيقية لمناطق السبخات .
1- ا�ستخراج الأمالح .

ال�صبخات  لأ�صطح  امللحية  الروا�صب  درا�صة  اأظهرت 

معادن  عدة  من  تتاألف  اأنها  النطرون  وادي  مبنخف�س 

التى  الهاليت  اأمالح  وتنت�صر  الهاليت،  مقدمتها  فى  ياأتي 

التكوينات  بني   Chlorides الكلوريدات  عائلة  اإىل  تنتمى 

النطرون  اأمالح  ت�صكيل  فى  وت�صهم  كبرية،  بن�صب  ال�صطحية 

وال�صلطانى(  والقور�صف،  )اخلوراطى،  اأنواعها  مبختلف 

الهاليت طبقات حينما يحدث  اأمالح  بن�صب متفاوتة.وت�صكل 

ملحية  بللورات  من  مكونة  ال�صيف،  فى  �صديد  ملحى  تركيز 

قمعية  بللورات  بينها  تنت�صر  الأحجام  خمتلفه  ال�صكل  مكعبة 

ال�صكل، وت�صود هذه البلورات على وجه اخل�صو�س فوق قيعان 

والبي�صا،  والزعاجيج،  وروزتيا،  )الفا�صدة،  البحريات  بع�س 

واجلعار( بعدما جتف مياهها �صيفًا وترتاجع نحو مراكزها 

وت�صاف م�صاحتها اإىل م�صاحة ال�صبخات املحيطة بها، وتعدن 

بحرية  من  كبرية  بكميات  احلايل  الوقت  فى  الأمالح  هذه 

لالأمالح فى  �صديد  تركيز  كما يحدث  اجلعار �صورة )12(، 

من  طبقة  وت�صكل  ال�صيف،  فى  جفافها  بعد  البي�صا  بحرية 

واأن  مرتًا،  و59‚0   0‚26 بني  �صمكها  يرتاوح  الهاليت  اأمالح 

مرتًا   252081 بنحو  يقدر  الطبقة  هذه  فى  الأمالح  حجم 

.(Gad,1979,P.37 ) مكعب
على  النطرون  وادي  منخف�س  قاع  بحريات  حتتوى  كما 

اأمالح النطرون والتي تتاألف كيميائيًا من مركبات ال�صوديوم 

ال�صوديوم  وبيكربونات   ،Na2CO3 ال�صوديوم  ) كربونات 

وكلوريد   ،Na2SO4 ال�صوديوم  وكربيتات   ،NaHCO3
ال�صوديوم NaCL2 (، ومن املالحظ اأن ن�صبة هذه الأمالح 

من  تختلف  اأنها  كما  الواحدة  البحرية  م�صتوى  على  تختلف 

بحرية اإىل اأخري اأي�صًا. 

ويرجع  كبرية  اقت�صادية  قيمة  ذات  الأمالح  هذه  وتعد 

لقربها  تعدينها  و�صهولة  للتجديد  وقابليتها  وفرتها  اإىل  هذا 

فى  تدخل  اأنها  حيث  عليها،  الطلب  وزيادة  ال�صطح،  من 

 ،)200 �س   ،2008 )�صلبي،  احلديثة  الكيميائية  ال�صناعات 

البحريات احتياطي كبري من هذه  اإمتالك  الرغم من  وعلى 

الأمالح، فاإن الأنواع والكميات امل�صتغلة منها حمدودة للغاية. 

بحريات  قيعان  اأغلب  يف  ال�صوديوم  كربيتات  تنت�صر  حيث 

منخف�س وادي النطرون وخا�صة يف قاع بحرية البي�صا �صورة 

)13( التي حتتوي على كميات كبرية من اخلام والإحتياطي 

بنحو   البحرية  بهذه  اخلام  اإحتياطي  ويقدر  جدول)10(، 

221753 طنًا يف م�صاحة تقدر بنحو 126311م2، بينما ميثل 

م�صاحة  يف  طنًا    152173 بالبحرية  املوؤكد  اخلام  اإحتياطي 

فيمثل  املحتمل  اخلام  اإحتياطي  اأما  83440م2،  بنحو  تقدر 

69580 طنًا يف م�صاحة تقدر بنحو 42871م2.

�صورة )10( التنهدات امللحية ب�صبخة اأم ري�صة

�صورة )11( الربك امللحية ب�صبخة البي�صا

�صورة )12( الأمالح امل�صتخرجة من بحرية و�صبخة اجلعار

د / هبة �صابر اأمني د�صوقي التحليل الجيومورفولوجي لسبخات منخفض وادي النطرون
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�صورة )13( الأمالح امل�صتخرجة من بحرية  البي�صا

جدول )10( : احتياطي خام كربيتات ال�صوديوم ببحرية البي�صا

جدول )11( : اإحتياطي كربيتات ال�صوديوم واملركبات امل�صاحبة ببحرية البي�صا

درجة تاأكيد 

اخلام

الإجماىلالقطاع ال�سرقىالقطاع الغربى

امل�ساحة 

) م2(

الحتياطى 

)طن(

امل�ساحة 

) م2(

الحتياطى 

)طن(

امل�ساحة 

) م2(

الحتياطى 

)طن(

63756123487196842869583440152173موؤكد

230764000119795295794287169580حمتمل

868321634793947958274126311221753الإجمايل

ويت�سح من جدول )11( ما يلي :

للروا�صب  الرئي�صى  املكون  هى  ال�صوديوم  كربيتات  تعد   •
الكلي  الإحتياطي  يبلغ  حيث  البي�صا  ببحرية  امللحية 

162862طنًا بن�صبة 6‚٪80. 

وكلوريد   ،%7‚1 ال�صوديوم  كربونات  اإحتياطات  يقدر   •
بيكربونات  و   ،%3‚9 الذائبة  غري  واملواد   ،%6‚3 ال�صوديوم 

ال�صوديوم 1‚٪2.

القطاع  يف  ال�صوديوم  لكربيتات  الكلي  الإحتياطي  يبلغ   •
3‚26% من الحتياطيات  البي�صا حوايل  ال�صرقي من بحرية 

املركب

الإحتياطي احتياطي القطاع ال�سرقي )طن(احتياطي القطاع الغربي )طن(

الكلي )طن(

الن�سبة 

)٪( اإجمايلحمتملموؤكد اإجمايلحمتملموؤكد 

879182932611724422595230234561816286280.6كربيتات ال�صوديوم

8413179110204205421804234144387.1كربونات ال�صوديوم

7732272510457101911662185126426.3كلوريد ال�صوديوم

460317146317808793160179183.9اجلزء الغري ذائب

25806803440271.5366637.54077.52.1بيكربونات ال�صوديوم

11124636236147662267482752854276201938100الإجمايل

اامل�صدر: �صلبي ،2008، �س 201 

 امل�صدر : �صلبي ،2008، �س 202

حواىل  الغربى  القطاع  فى  الإحتياطي  يبلغ  بينما  الكلية، 

7‚73% من الحتياطيات الكلية.

ومير اإ�ستخراج الأمالح بعدة مراحل هي:

�صهر  نهاية  حتى  وي�صتمر  مايو  �صهر  من  الإنتاج  يبداأ  اأ- 

اأ�صهر فى ال�صنة،  اأنه يتوقف خم�صة  اأى  نوفمرب من كل عام، 

ويرتبط هذا بالدرجة الأوىل بارتفاع م�صتوى مياه البحريات 

وانخفا�س ن�صبة ملوحة مياهها،الأمر الذى يت�صبب فى �صعف 

تركيز كربيتات ال�صوديوم ويوقف منوها وجتددها.
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ب- مير الإنتاج مبراحل هى: مرحلة تعدين اخلام وت�صوينه، 

ك�صارات  فى  ثم مرحلة طحنه  غ�صله مباء عذب،  ثم مرحلة 

�صخمة، ثم حتميله لل�صفر اإىل القاهرة حيث ي�صتخدم فى عدد 

والزجاج،  واملنظفات،  الأدوية،  ال�صناعات منها �صناعة  من 

احلديدية.  ال�صبائك  �صناعة  فى  يدخل  كما  املقوى،  والورق 

كما ح�صلت ال�صركة امل�صرية ملنتجات الن�صا واخلمرية على 

ترخي�س ا�صتغالل بحرية اجلعار من الهيئة امل�صرية العامة 

للم�صاحة اجليولوجية ل�صتغالل اخلام بالبحرية والذي تقدر 

كميته بنحو 700000 طن.

األف طن فى   60 نحو  الإنتاجية لالأمالح  الطاقة  تبلغ  ج-  

ويتدهور  ال�صنوات  بع�س  فى  يرتاجع  الإنتاج  اأن  غري  ال�صنة، 

اخلام متى وجدت املياه العذبة املن�صرفة من املزارع ال�صمكية 

املحيطة بالبحرية الطريق اإليها، حيث تعمل املياه العذبة على 

حتلل كربيتات ال�صوديوم ، وي�صبح تعدينها غري ذي جدوى، 

ولذا ت�صعى �صركة الن�صر للمالحات لإيجاد حل لهذه امل�صكلة.

2- التنمية الزراعية. 

منخف�س  قاع  يف  املوجودة  ال�صبخات  من  ال�صتفادة  تكمن 

مع  التعامل  اإمكانية  فى  الزراعية  التنمية  النطرون يف  وادي 

تربتها،  وملوحة  مورفولوجية  حيث  من  هى،  كما  ال�صبخات 

وحتت  العذبة  املياه  مب�صادر  الهيدرولوجية  وعالقتها 

البيئي  بالتوازن  يخل  جوهري  تغري  اإحداث  دون  ال�صطحية، 

ميكانيكيا  التخل�س  على  يرتكز  �صوف  التغري  واأن  احلايل 

تعوق  التى  القت�صادية  غري  امللحية  النباتات  من  يدويا  اأو 

)عا�صور  ذكره  ما  مع  هذا  ويتفق  ال�صبخات  تربة  ا�صتخدام 

التي  النباتات  اأن�صب  ومن   .) �س425   ،1991 واآخرون، 

ميكن ا�صتزراعها يف �صبخات منطقة الدرا�صة النباتات التي 

عائد  ذات  وتكون  الذائدة  والأمالح  اجلفاف  ظروف  تتحمل 

اأبو ركبه وغزام،  اقت�صادي مثل )التني، نبات ال�صمار، نباتا 

ع�صب البحر( وتتميز هذه النباتات بعدة خ�صائ�س هي:

اأ- نبات التني.

واجلفاف  املرتفعة  امللوحة  ظروف  حتمل  التني  ي�صتطيع 

لفرتات طويلة والتكيف مع الظروف املناخية القا�صية من قلة 

الأمطار وارتفاع درجات احلرارة عن طريق اإفرازات حتتفظ 

بها �صيقانه وتفرزها وقت احلاجة ، كما توؤدى زراعة اأ�صجار 

التني اإىل تثبيت تربة ال�صبخات وحت�صني خوا�صها، والتخل�س 

 ،  2006 )اإ�صماعيل،  تدريجي  ب�صكل  الزائدة  امللوحة  من 

�س321(.

ب-  نبات ال�سمار.

ينت�صر نبات ال�صمار مبنطقة ال�صبخات بقاع وادي النطرون، 

والذي   ، للملوحة  املحبة  تلقائيًا  تنمو  التى  النباتات  من  وهو 

غني  لأنه  نظرًا  الرعوية،  للحيوانات  جيدًا  كغذاًء  ي�صتخدم 

اأن حمتواه من  بالعنا�صر الالزمة لنمو هذه احليوانات، كما 

ويزيد  �صليم  ب�صكل  النمو  على  ي�صاعدها  والربوتني  الطاقة 

اأجود  �صناعة  فى  ال�صمار  األياف  ت�صتخدم  كما   ، األبانها  من 

اأنواع الورق، و اإذا اأمكن زراعته على نطاق وا�صع يكون حافزًا 

كبريًا لهذه ال�صناعة خ�صو�صًا واأن تكاليف زراعته منخف�صة 

للغاية.

ج-  نباتا اأبو ركبة وغزام.

يعد كل من نبات اأبو ركبة وغزام من النباتات التى تتحمل 

ال�صتفادة  وميكن  ال�صبخات  برتبة  بكثافة  وتنمو  امللوحة 

كما  الورق،  �صناعة  فى  الع�صارية  النباتات  تلك  اأوراق  من 

ي�صتخدم نبات اأبو ركبة فى �صناعة ال�صمغ.

د- نبات ع�سب البحر.

يعد نبات ع�صب البحر من نباتات املراعى التى ت�صلح لتغذية 

احليوانات الرعوية، حيث اأنه يتحمل درجات  امللوحة املرتفعة 

واجلفاف، كما اأنه قادر على التخل�س من الأمالح عن طريق 

تكوين حوي�صالت �صغرية مملوءة بامللح على اأ�صطح الأوراق، 

اإليها،اإذ  ترجع  اأو  ال�صبخات  برتبة  الأمالح  تختلط  اأن  ودون 

الرياح،  لتزروها  الأمالح  تاركة  احلوي�صالت  هذه  تنفجر 

وهذا يعنى اأن زراعة هذا النوع من النباتات ي�صلح كاأعالف 

للحيوانات الرعوية وميتاز اأي�صا بقدرته على حت�صني خوا�س 

نبات  فى  الربوتني  ن�صبة  ترتاوح  كما  تدريجي،  ب�صكل  الرتبة 

القطيف بني 12 و 14% من اأ�صا�س املادة اجلافة، وهى ن�صبة 

تكفى وتزيد على حاجة الأغنام )�صلبي ،2008، �س 191(.

3- التنمية ال�سياحية.

يف  تنميتها  يجب  التي  املهمة  الأن�صطة  من  ال�صياحة  ُتعد 

ال�صياحة،  مبقومات  متتعها  مع  خا�صة  الدرا�صة  منطقة 

�صكيب  الالند  وتنوع  املناخ،  اعتدال  مقدمتها  يف  ياأتي  والتي 

قريبة  واأنها  خا�صة  وتالل  و�صواطئ  بحريات  من  الطبيعي 

من تل امللوك والذي يعد من املناطق الأثرية املوجودة داخل 

املنخف�س كذلك قربها من الأديرة املنت�صرة داخل املنخف�س 

�صورة )14(، مما يجعل منها بيئة منا�صبة ل�صياحة ال�صفاري 

وال�صياحة الرتفيهية وال�صياحة الدينية. 

نبع  منتجع  وجود  امليدانية  الدرا�صة  خالل  لوحظ  وقد 

د / هبة �صابر اأمني د�صوقي التحليل الجيومورفولوجي لسبخات منخفض وادي النطرون
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ياأتي  عالجي  بيئي  منتجع  عن  عبارة  وهو  ايكولودج  احلمرا 

يفرت�س  كان  التي  ال�صياحية  امل�صاريع  من  جمموعة  �صمن 

اأن تنفذها �صركة نبع احلمرا لال�صتثمار ال�صياحي والعقاري 

با�صتغالل  1998م  عام  البحرية  حمافظ  لها  �صمح  عندما 

لإقامة  به  املحيطة  وامل�صاحة  احلمرا  لبحرية  املائى  امل�صطح 

امل�صروعات  بع�س  عن  ف�صال  وعالجية،  �صياحية  م�صروعات 

الزراعية، لكنها مل تقم بذلك لعرتا�صها على قيام املحافظة 

البحرية  ال�صناعية من  الأمالح  با�صتخراج  2001م  فى عام 

�صورة )15(.

على  املكان  هذا  لو�صع  حماولة  بالفعل  هناك  كان  وقد 

على  املحافظة  جميعة  بها  قامت  ال�صياحية  م�صر  خريطة 

م�صروعها  وقدمت  �صنوات،   8 نحو  منذ  امل�صري  الرتاث 

الأديرة  منطقة  ربط  منه  الهدف  وكان  البحرية  ملحافظ 

مزار  اىل  املكان  �صورة )16( وحتويل  نبع احلمراء  مبنطقة 

�صياحى عاملي، بال�صافة اإىل ربط املنطقة ال�صياحية مبنطقة 

�صناعات بيئية وحرف يدوية م�صتمدة من تراث املنطقة. كما 

املتنف�س  احلمرا  بحرية  النطرون  وادى  مدينة  اأهلي  يعترب 

الوحيد لهم ول�صغارهم، خا�صة فى عيد �صم الن�صيم ،حيث 

ل  ذلك  عدا  فيما  لكن  كبريًا،  زحاما  البحرية  �صفتا  ت�صهد 

يرتدد على املكان اإل اأفراد معدودون.

�صورة )14( الأديرة املنت�صرة بوادي النطرون

�صورة )15( منتجع احلمرا ايكولودج
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�صورة )16( نبع احلمرا ببحرية احلمرا

النتائج :
على  النطرون  وادي  منخف�س  قاع  يف  ال�صبخات  متتد   -1

هيئة نطاق طويل من ال�صبخات املنف�صلة عن بع�صها مل�صافة 

ب�صكل  البحريات  ال�صبخات حول  وتنت�صر هذه  تقريبًا.  30كم 

من  متتد  رئي�صية  �صبخات  ثمان  عن  عبارة  وهي  ملحوظ 

اخل�صرا،  اجلعار،  التايل  النحو  على  اجلنوب  اإىل  ال�صمال 

الفا�صدة،  ري�صة،  اأم  روزيتا،  احلمرا،  الزعاجيج،  البي�صا، 

وترتاوح م�صاحتها بني 216م2 ) �صبخة احلمرا( و59‚4كم2 

)�صبخة  51‚1كم  بني  طولها  ويرتاوح  اجلعار(،  )�صبخة 

67‚4كم )�صبخة اجلعار(، ويرتاوح عر�صها ما  الفا�صدة( و 

اجلعار(.  )�صبخة  و978م  الزعاجيج(  )�صبخة  116م  بني 

هينًا  انحدارًا  ينحدر  كان  واإن  ال�صتواء  �صطحها  ويغلب على 

�صوب البحريات مبا ل يزيد عن درجتني، وتتاألف من مركبات 

ملحية خمتلفة لعل اأهمها اأمالح النطرون واأمالح ال�صوديوم 

التي تختلط بها الرمال بن�صب خمتلفة.

املك�صوفة  اجليولوجية  التكوينات  عمر  يرتاوح   -2

والبليو�صني  الأ�صفل  امليو�صني  بني  النطرون  وادي  مبنخف�س 

اإىل  تنتمي  التي  ال�صطحية  الروا�صب  اإىل  بالإ�صافة  الأ�صفل، 

روا�صب  اأ�صل  معرفة  يف  �صاهم  مما  واحلديث  البلي�صتو�صني 

ال�صبخات.وتاأثري البنية اجليولوجية على امتدادها و�صكلها.

3- يقع منخف�س وادي النطرون �صمن النطاق ال�صحراوي 

الذي يتميز بارتفاع احلرارة حيث يرتاوح املتو�صط ال�صهري 

بينما  8‚29°م،  و  6‚12°م  بني  يرتاوح  احلرارة  لدرجات 

9‚22°م،  و  3‚7°م  بني  ال�صغري  النهاية  متو�صط  يرتاوح 

ويرتاوح متو�صط النهاية العظمي بني 5‚19°م و 37°م، ويوؤدي 

ارتفاع درجة احلرارة خالل ف�صل ال�صيف والذي ي�صل اإىل 

6‚29°م و 8‚29°م خالل �صهري يوليو واأغ�صط�س على التوايل 

اإىل �صعود املياه الباطبية امل�صبعة بالأمالح بوا�صطة اخلا�صية 

املحاليل  تتحول هذه  ثم  ال�صبخات ومن  اأ�صطح  اإىل  ال�صعرية 

من احلالة ال�صائلة اإىل احلالة الغازية وبالتاىل تبخر املحاليل 

منو  ثم  والنهيدرايت  اجلب�س  منو  عليه  يرتتب  مما  امللحية 

متو�صط  يرتاوح  ال�صبخات،كما  �صطح  على  امللحية  البلورات 

و3‚4كم/ال�صاعة، مبتو�صط  3كم/ال�صاعة  الرياح بني  �صرعة 

ال�صمالية  الرياح  وت�صود  7‚3كم/ال�صاعة،  �صنوى  �صرعة 

وال�صمالية الغربية يف املنخف�س على مدار العام ، كما يتاأثر 

)اخلما�صني(  املحلية  الرياح  بنظام  الربيع  فى  املنخف�س 

دقيقة  برمال  حمملة  وتكون  الغربى  اجلانب  من  تاأتيه  التي 

اجليومورفولوجي  التطور  على  بدوره  يوؤثر  مما  الأحجام، 

لل�صبخات يف الوقت احلا�صر حيث تعمل الرياح على تر�صيب 

تراجع  اإىل  يوؤدي  ال�صبخات مما  �صطح  فوق  الناعمة  الرمال 

اأطرافها اخلارجية وحتولها اإىل فر�صات رملية منب�صطة، كما 

التي  النباتات  تت�صيدها  الرمال  بنقل  تقوم  التي  الرياح  اأن 

تنمو على اأطراف. 

4- ترتاوح فئات الرتفاعات مبنخف�س وادي النطرون بني 

ارتفاعها  يقل  التي  الأجزاء  ت�صكل  حيث  مرتًا،  و187   29-

اإجمايل  من  بن�صبة 8‚%43  7‚592 كم2  25مرتًا حوايل  عن 

ال�صفر،  من�صوب  حتت   %29‚3 منها  املنخف�س  م�صاحة 

املنخف�س  قاع  يف  وتتمثل  و25مرتًا،  �صفر  بني  و5‚%14  

ال�صبخات  به  ويرتبط  الأر�صي  املاء  من�صوب  به  يرتفع  الذي 

الزراعي  ال�صرف  مياه  تتجمع  باملنخف�س، حيث  والبحريات 

درجات  ارتفاع  ومع  برك،  اإىل  تتحول  َثم  ومن  بها،  الزائدة 

احلرارة تتبخر هذه املياه خملفة ورائها روا�صب ملحية، ونتج 

اخلا�صية  بوا�صطة  ال�صطحية  حتت  املياه  ارتفاع  اأي�صًا  عنه 

ال�صبخات  �صطح  على  �صغرية  برك  اإىل  وحتولها  ال�صعرية 

والتي �صرعان ما تتبخر بفعل ارتفاع درجات احلرارة تاركة 

ت�صكل  ال�صبخات. كما  روا�صب ملحية على �صطح هذه  خلفها 

املنحدرات الهينة واملتو�صطة 46‚99% من م�صاحة املنخف�س 

مما اأ�صهم يف تكوين ال�صبخات.

ال�صبخات  على  طراأت  التي  التغريات  ر�صد  من  ات�صح   -5

ملحوظ  ومرفومرتيًا  م�صاحيًا  تغريًا  �صجلت  اأنها  باملنخف�س 

2017(، حيث تتباين قيم التغري  خالل الفرتة من )1987- 

ح�صب مورفولوجية ال�صبخة ومو�صعها بقاع املنخف�س.

6- ت�صود الرمال يف العينات ال�صطحية لروا�صب ال�صبخات 

حيث تراوحت ن�صبتها بني 18‚34% )�صبخة روزيتا( و 56‚٪84 

)�صبخة اجلعار( ، بينما تقل ن�صب ال�صلت والطني، حيث ترتاوح 

ن�صبة ال�صلت بني 52‚10% )�صبخة البي�صا( و 83‚42% )�صبخة 

د / هبة �صابر اأمني د�صوقي التحليل الجيومورفولوجي لسبخات منخفض وادي النطرون
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04‚3% )�صبخة اجلعار(  الطني بني  ن�صبة  روزيتا(، وترتاوح 

و84‚39% )�صبخة البي�صا(. ومل يختلف الجتاه العام للتوزيع 

قلياًل،  الن�صب  اإختالف  رغم  ال�صطحية  حتت  الروا�صب  يف 

حيث تراوحت ن�صبة الرمال بني 68‚28% )�صبخة اأم ري�صة( 

والطني  ال�صلت  ن�صبة  و�صجلت  الفا�صدة(،  و51‚80% )�صبخة 

ارتفاعًا ن�صبيًا يف الروا�صب حتت ال�صطحية جيث ترتاوح ن�صب 

)�صبخة  و35‚%45  الفا�صدة(  )�صبخة   %19‚49 بني  ال�صلت 

اجلعار( ، وترتاوح ن�صبة الطني بني 49‚5% )�صبخة اجلعار( 

و70‚39% )�صبخة اأم ري�صة(.

بروا�صب  الرتبة  عينات  يف  امللوحة  درجة  ترتاوح   -7

باملنخف�س بني 9‚22 ملليموز/�صم )�صبخة اجلعار( و 4‚105 

اإىل  ي�صري  مما   ،82‚5 بفارق  روزيتا(  )�صبخة  ملليموز/�صم 

الرتفاع ال�صديد يف درجة ملوحة تربة ال�صبخات، والتي متثل 

امل�صدر  املنخف�س  يف  املنت�صرة  املائية  والربك  البحريات 

بني   PH الرتبة  حمو�صة  درجة  ترتاوح  كما  لها.  الرئي�صي 

7‚7 )�صبخة اجلعار( و9‚8 )�صبخة روزيتا(، وبالتايل فاإنها 

امل�صرية  الأرا�صي  يف  الرتبة  م�صتويات  نطاق  عن  تخرج  ل 

واملعروف بقلويته. 

8- يرتبط ب�صبخات قاع منخف�س وادي النطرون جمموعة 

والنباك  البحريات  اأهمها  اجليومورفولوجية  الأ�صكال  من 

امللحية  والأعراف  الطينية  والت�صققات  الرملية  والفر�صات 

والربك امللحية.

9- يعد انتاج الأمالح والتنمية الزراعية والتنمية ال�صياحية 

ال�صبخات مبنخف�س  التي متيز  التطبيقية  اأهم اجلوانب  من 

وادي النطرون.
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