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 نشأة وتكون السبخات الساحلية مشال غرب ليبيا 
 د. أمحد قريرة أمحد
 د. زلمود على زايد

 جامعة مصراتة 
 :مقدمــــــــة

)النحت      التجويةيتشكل سطح األرض نتيجة لتأثري كل من العوامل واحلركات الباطنية وعمليات 
 عملياتواإلرساابت(، وتلعب العوامل اجليومورفولوجية دورًا مهمًا يف التشكيل، أبرزىا ما تقوم بو 

النحت والنقل واإلرساب ادلائي واذلوائي، ابإلضافة إىل أتثري عمليات النحت والًتسيب البحري ادلتمثلة 
واجلزر، ويقتصر أتثري البحر يف ادلناطق الساحلية ابلبحار يف فعل األمواج والتيارات البحرية وتيارات ادلد 

واحمليطات والبحريات، على حدود أشرطة ضيقة نسبيًا إذا ما قورنت دبا تقوم بو عوامل التعرية القارية 
دلؤثرات  النطاق الذي خيضعفوق اليابس، ويتضح أتثري البحر على طول الساحل فهو حيدد بذلك 

ة، وتتشكل الظاىرات الساحلية نتيجة لتأثري وتفاعل كل من اخلصائص اجليولوجية العوامل البحرية احلالي
واجليومورفولوجية للساحل من انحية والعوامل البحرية رلتمعة من انحية أخرى، كما أن ىذه العوامل 
ن  سامهت يف السابق عرب العصور القددية يف ىذا التشكيل، والذي امتد إيل عمق األراضي اليت تبتعد اآل

 كثريا عن ساحل البحر.
وتًتكز ىذه الدراسة حول السبخات اليت تعرف أبهنا تلك البقاع أو األجزاء ادلنخفضة عما حوذلا، 
لتكون يف مستوى سطح البحر أو أقل منو قلياًل، وتتميز ابستواء سطحها ورطوبتو، وترتفع فيها نسبة 

لنص  الرر ي دلنطقة الدراسة، وىي من وتنتشر ىذه الظاىرة يف مساحات واسعة اب رواسب ادلتبخرات
% من النطاق الساحلي دبنطقة الدراسة، 33الظاىرات ادلميزة لنطاق السهل الساحلي فهي ترطي ضلو 

كم تقريبًا وبشكل متقطع، كما أهنا سبتد جنواًب بعيدا عن ساحل البحر حىت تصل   94أي بطول 
ساحات منها وذلك كما توضحو اخلريطة رقم كم، لترطي م  80منتص  سهل اجلفارة دلسافة تزيد على 

(، والسبخات من الظاىرات اجليومورفولوجية ادلعقدة، نظرا لتداخل وصعوبة ربديد العوامل األساسية 1)
ادلكونة ذلا، وأن ىذه السبخات رغم االسترالل ذلا من جانب رلمع أ ي كماش للبًتوكيماوايت، إال أن 

                                                 
 ىي الصخور ادلًتسبة من احملاليل ادلائية ادلشبعة ببعض ادلواد نتيجة البحر ومن أمثلتها ادللح الصخري واجلبس  ادلتبخرات

 واالهنيدريت.
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شيوع ىذه الظاىرة ولالختالف الواضح فيما بينها من حيث أشكاذلا ىذا االسترالل يعد جزئيا، ونظرًا ل
 ومساحاهتا وقرهبا وبعدىا عن خط الساحل، فإننا سندرس ىذه الظاىرة على النحو التايل:

 أوال: التوزيع اجلغرايف للسبخات مبنطقة الدراسة.
 اثنيا: اخلصائص العامة للسبخات.

 اثلثا: عوامل نشأة وتكون السبخات.
 ع العام وحدود منطقة الدراسة:ادلوق –

تقع منطقة الدراسة بشمال غرب ليبيا، ما بني رأس ادلسن عند مدينة اخلمس يف الشرق حىت رأس 
كم تقريبا، كما توضحو اخلريطة   287اجلدير عند احلدود الليبية التونسية يف الررب، ابمتداد يزيد على 

 (.1) رقم
30.11 طولوتقع ادلنطقة فلكيا بني خطي 

0  20.14و
0   شرقاً، وحيصر الساحل بينو وبني اجلبال

الشمالية للبالد ادلعروفة جببل نفوسة سهال ساحليًا متسعًا نسبيًا يضيق ابالذباه شرقاً، ديتد موازاًي لساحل 
بوغرافيًا على أنو البحر ادلتوسط على ىيئة شريط متصل أبخذ شكل القوس، وديكن وص  ىذا السهل ط

 مستو وقليل االضلدار يف معظم أجزائو.
وعن اذباىات خط الساحل، فإن النص  الرر ي على شكل قوس كبري يبدأ من رأس اجلدير ويتجو صوب 
اجلنوب الشرقي إىل أن يصل منطقة ادلطرد عند مدينة الزاوية اليت تعد أقصى حد جنو ي يصل إليو خط 

شرق إىل أن يصل إىل مدينة طرابلس واليت سبثل بروزاً صخرية ب شرقًا مث مشاال الساحل، ومنها يتجو الساحل
ضلو اجلنوب  الساحل فيو فهو يبدأ من مدينة طرابلس ويتجونطقة ادلداخل البحر، أما النص  الشرقي من 

 (.1الشرقي إىل أن يصل رأس ادلسن دبدينة اخلمس وىو احلد الشرقي دلنطقة الدراسة، اخلريطة رقم )
 مشكلة الدراسة:

 تتمحور مشكلة الدراسة حول التساؤالت التالية:   
ىل نشأت وتكونت ىذه السبخات ادلتقطعة دبنطقة الدراسة، مابني الساحل والداخل بفعل عامل  – 1

 واحد أم بعوامل سلتلفة؟ 
 ىل ىذه السبخات الزالت تتكون أم أهنا تكونت وانتهى األمر؟ – 2
 ما االختالف يف اخلصائص العامة للسبخات الساحلية والداخلية؟ – 3
 ىل تسترل ىذه السبخات اقتصاداي بشكل جيد، وماأوجو استخداماهتا؟ – 4
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 أىداف الدراسة:
 -هتدف ىذه الدراسة إيل:

 ربديد عوامل نشأة وتكون السبخات الساحلية والداخلية. – 1
 .معرفة وربديد اخلصائص العامة للسبخات – 2
 معرفة مدى االسترالل االقتصادي ذلذه السبخات. – 3
 ربديد العوامل اليت ساعدت على ىذا التوزيع اجلررايف للسبخات. – 4

 الفرضيات:
  نشأت وتكونت ىذه السبخات ادلتقطعة دبنطقة الدراسة، مابني الساحل والداخل بعوامل - 1
 سلتلفة فيما بينها.   
 لدراسة الزالت يف حالة تكون ومل تنتهي عملية تكوهنا.السبخات ادلنتشرة دبنطقة ا – 2
 زبتل  خصائص السبخات الساحلية عن السبخات الداخلية. – 3
 يوجد استرالل زلدود ذلذه السبخات. – 4

 منهجية الدراسة:
ادلنهج الوصفي، وادلنهج   استخدم الباحث إلجراء ىذه الدراسة عددا من ادلناىج الضرورية، ومنها: 

 ي، ومنهج دراسة احلالة.التحليل
  -وللوصول إيل األىداف ادلرجوة من الدراسة سوف تتم ىذه الدراسة على النحو التايل:

 أوال: التوزيع اجلغرايف للسبخات مبنطقة الدراسة:
تنتشر ظاىرة السبخات يف النص  الرر ي من ساحل ادلنطقة، السيما ابجلزء ادلمتد من منطقة زواغة 

رية تونس، وىي على شكل منخفضات سلتلفة األشكال وديكن أن منيز بني ثالثة حىت احلدود مع مجهو 
 أقسام من ىذه السبخات وىي كاآليت:

السبخات الواقعة بني منطقة أبو عيسى ابلزاوية إىل مرسى زواغة )بني خطي طول  -أ 
0012. 39 12. 25

 
 ،وأن جزءًا كبريًا من ىذه  شرقاً( حيث أهنا قليلة العدد وصررية ادلساحة

 السبخات قد اختفى بسبب الردم وعمليات التوسع العمراين.
07.1225.12السبخات الواقعة بني منطقة زواغة إىل مدينة زوارة )بني خطي طول  -ب 

00 


شرقاً(، وتتص  ىذه السبخات أبهنا أكرب حجمًا وأكثر عددًا من السبخات السابقة، وسبتد 
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كم   9كم تقريباً وتقع هبذا اجلزء سبخة تليل اليت يبلغ طوذلا ضلو   7.5دبسافة  جنوب خط الساحل
، وتعد ادلنطقة فقرية يف غطائها النبايت وتوجد هبا بعض النبااتت اليت (1)كم  3ومتوسط عرضها ضلو 

تالءمت مع ظروف ادللوحة واجلفاف وتنمو متكاثفة أحيااًن ومتفرقة أحيااًن أخرى، ومن أمثلتها 
الرذام والرردق والزيتا والعليق ابإلضافة إىل القليل من النبااتت واألشجار اليت تنمو يف  نبات

( تبني جانبًا من 3و 2و 1األراضي شبو الزراعية اليت تتخلل أراضي السبخات، والصور أرقام )
، حيث أخذت 2م100شجرية يف  50تلك السبخات، وتبلغ كثافة الشجريات السبخية ضلو 

شوائية من السبخات، ومت حساب عدد الشجريات الواقعة فيها، وكانت العينات عدة عينات ع
شجرية يف كل كيلو  50000مًت أي بكثافة شجرية ضلو  10على شكل مربعات طول كل ضلع 

 مًت مربع.
 ( جيولوجية منطقة الدراسة، ويتضح من خالذلا توزيع السبخات.1خريطة )     

 

 
 

                                                 
 250000:  1واخلنننرائط اجليولوجينننة  50000:  1( مننن حسننناب الباحنننث اعتمنناداً علنننى اخلنننرائط الطبوغرافينننة ، مقينناس رسنننم 1)

 ر الصناعية.وصور األقما 6000:  1والصور اجلوية 
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الساحلية مبنطقة مليتة ويبدو آاثر استخدام رواسب السبخة  ( جانب من السبخات1صورة )
 أسفل الصورة، اجتاه النظر صوب اجلنوب

 
 تصوير الباحث. ادلصدر:            

( أحد السبخات الساحلية تغطيها الشجريات الصغرية ويقطعها الطريق الساحلي مبنطقة 2صورة )
 الطويلة، اجتاه النظر صوب الشرق

 
 تصوير الباحث. صدر:ادل          
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 ( أحد السبخات الكبرية ادلساحة قرب زوارة ، اجتاه النظر صوب الغرب3صورة )         

 
 تصوير الباحث. ادلصدر:            

( بعض أشكال وألوان أسطح السبخات وتبدو األمالح ظاىرة على السطح مكونة 4صورة )
 اجتاه النظر صوب اجلنوب الغريب لقشرة بيضاء قرب زوارة ،

 
 تصوير الباحث. ادلصدر:           

وأسطح ىذه السبخات مستو يف شكلو متكلس بقشرة صلبة عند اجلفاف، يًتاوح لوهنا ما بني األبيض 
( وتتحول أجزاء من ىذه السبخات إىل حبريات مؤقتة عند 4والرمادي واألسود أحياانً، الصورة رقم )

وعند ادلد العايل واألمواج ادلرتفعة، وذب  ىذه البحريات ادلؤقتة صيفاً، الرتفاع نسبة سقوط األمطار 
0التبخر الناذبة عن ارتفاع درجة احلرارة ابدلنطقة اليت تصل أحيااًن إىل 

السيما وقت ىبوب رايح  40
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مرتفعة، شلا حيول دون وصوذلا إىل ىذه القبلي، كما أن مياه ادلد بفصل الصي  ال تصاحبها أمواجًا 
 ادلنخفضات أو السبخات الساحلية، إضافة إىل جفاف فصل الصي .

30.1107.12السبخات الواقعة ما بني زوارة واحلدود مع تونس )بني خطي طول -ج 
00 

  )ًشرقا
 تستخدم هبذا اجلزء تبلغ مساحة السبخات أقصاىا، ويكاد يترطى ىذا اجلزء كلو ابلسبخات اليت

أمالحها يف بعض الصناعات البًتوكيماوية، واليت أقيم عليها رلمع أ ي كماش عند مالحة أبونومة 
وتتكون من منخفض منفصل عن البحر بسلسلة من الكثبان  2كم  75اليت تقدر مساحتها بنحو 

الرملية يترطى سطحها برواسب ملحية على شكل راقات وتتحول أجزاء كبرية من ىذه السبخة 
إىل حبريات ساحلية مؤقتة، بسبب ما مت ذكره سابقاً وتتحول إىل سطح جاف كما كانت عليو يف 
فصل الصي ، ابستثناء بقع صررية على ىيئة مستنقعات تبقى هبا ادلياه أحيااًن حىت حلول فصل 

 ( توضح جانباً منها.5الشتاء التايل، والصورة رقم )
در بعض الدراسات ))أن االحتياطات ادلؤكدة من ىذه وترتفع نسبة األمالح هبذه السبخة حيث تق

، (1)مليون طن وتسترل حالياً يف إنتاج ادللح وىيدروأكسيد الصوديوم وغريىا(( 167األمالح تبلغ ضلو 
كم تتخللها بعض الرواسب   4كم، ومتوسط عرضها ضلو   15ويبلغ متوسط طول ىذه السبخة ضلو 

 ( يوضح أبعاد السبخات ابدلنقطة.2، واجلدول رقم )الرايحية ادلتمثلة يف الكثبان الرملية
كم وسبتد   30كذلك توجد سبخة الربيقة، أكبنر السبخات بساحل ادلنطقة، التني يبلغ طوذلا أكثر من 

وىي ترمر  2كم  120كم، دبساحة تقدر بن   4.2داخل األراضي التونسية، بينما متوسط عرضها ضلو 
 .(2)احلية مؤقتة، وال يزيد عمق ىذه السبخة على مًت واحدأحياانً ابدلياه لتتحول إىل حبرية س

كل ىذه السبخات أتخذ نفس الصفات من حيث استواء أسطحها ابستثناء بعض التالل اليت تتخللها 
 والنامجة عن تكدس اإلرساابت الرايحية.

 10الساحلية حباجز من الرمال ال يزيد ارتفاعو يف معظم األحيان على  كما تنفصل ىذه السبخات
( وتوجد ضمن ىذا الشريط الضيق سلسلة من الكثبان الرملية 9أمتار، كما يتضح من خالل الصورة )

 الساحلية هبا مداخل صررية )بواغيز( سبثل أماكن االتصال مع مياه البحر.

                                                 

 .30، ص1997لسنة  13، العدد رللة البحوث الصناعيةرواسب األمالح يف ليبيا )أمالح الًتوان( نور الدين محيدة صقر، ( 1)
(2) I. R. C. Sheet Tarabulus., (1975)., p.47. 
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مًت( تتكون من طمي  0.5ألوىل علوية ويبلغ مسكها )ويتكون سطح السبخات عادة من طبقتني، ا
دييل لونو أحيااًن إىل اللون البين وتكون سلتلطة ابألمالح، والطبقة السفلية وتتكون عادة من رمال 

 وديكننا معرفة خصائص السبخات ادلورفومًتية من خالل اجلدول التايل. (1)جبسية.
 للسبخات.( اخلصائص ادلورفومرتية 1جدول )       

متوسط طوذلا  اسم السبخة
 ابدلًت

متوسط العرض 
 ابدلًت

بعدىا عن ساحل 
 البحر ابدلًت

 150 200 250 ادلطرد
 3800 2500 1500 العاللقة

 700 3000 9000 سبخة تليل
 100 1600 5500 مالحة شرق زوارة
 200 2500 10000 مالحة غرب زوارة
 3000 3700 7000 سبخة مسدن
 2000 4000 15000 أبونومةمالحة 

 1500 4200 30000 مالحة الربيقة
 13000 35000 6000 سبخة ادلقطة
 35000 10000 5000 سبخة اجلدر
 50000 4000 2000 سبخة األبيض

 60000 5000 3500 سبخة رلدر األبيض
واخلرائط  50000 : 1من حساب الباحث اعتماداً على اخلرائط الطبوغرافية مقياس ادلصدر:        

 اجليولوجية 
 وصور األقمار الصناعية. 6000:  1والصور اجلوية  250000:  1       

 ( يتضح اآليت:1ومن اجلدول رقم )

                                                 

(1) Ibid., p.47.  
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تزداد مساحات السبخات كلما اذبهنا غراًب بسبب زايدة أبعادىا، ويتضح أن أكرب ىذه  -1
كم وىي واقعة   4.2على ا كم وعرضه  30 علىالسبخات ىي سبخة الربيقة، اليت يزيد طوذلا 

ضمن القسم الثالث من تقسيم السبخات السال  الذكر، تليها سبخة أبو نومة من انحية 
 ادلساحة.

مًتاً  250أصرر ىذه السبخات، ىي سبخة ادلطرد دبدينة الزاوية اليت يبلغ متوسط طوذلا ضلو  -2
 السبخات.ىي تقع ضمن القسم األول من تقسيمات و مًتاً  200ومتوسط عرضها ضلو 

 سبخة تليل وسبخات زوارة ومسدن وادلقطة واجلدر تقع ضمن السبخات ادلتوسطة احلجم. -3
زبتل  السبخات فيما بينها وذلك حسب قرهبا وبعدىا عن خط الساحل، فكانت أقرب ىذه  -4

مًت،  100السبخات من البحر ىي سبخة شرق زوارة حيث ال تبعد عن الساحل ألكثر من 
ن السبخات ىي السبخات الداخلية اليت تبعد كثريًا عن البحر منها بينما ىناك نوع آخر م

 كم على التوايل.  50كم ،   60سبخة رلدر األبيض وسبخة األبيض اللتان تبعدان بن
 ( متوسط طول السبخات1رسم بياين )

 
 ( متوسط عرض السبخات2رسم بياين )
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 ( متوسط بعد السبخات عن ساحل البحر3رسم بياين )

 
 (.1ادلصدر: اجلدول رقم)    

 

 اثنيا: اخلصائص العامة للسبخات:  
 توجد العديد من اخلصائص ادلختلفة للسبخات وسنناقشها على النحو التايل:

 اخلصائص الطبيعية: - 1
وعموما ترطى أراضي السبخات يف الرالب رواسب باليوستوسينية وحديثة قوامها ادلفتتات اجلريية 

والطمي مع وجود بقااي الكائنات البحرية متمثلة يف القواقع واألصداف، يف أماكن  والرمال الكوارتزية
متفرقة والسيما ادلواقع الداخلية من السبخة، وتظهر األمالح على ىيئة بللورات أو قشور ملحية بيضاء 

خباصية  وغالبًا ما ربيط هبذه السبخات كثبان رملية السيما من اجلانب الشمايل، كما تتميز (1)اللون،
استواء السطح وقلة الرطاء النبايت أحيااًن وكثرتو يف أجزاء متفرقة وخاصة يف األطراف اليت تتوفر هبا 
ظروف زللية مالئمة لنمو األشجار، وبعض النبااتت ادللحية األخرى، وكذلك أنواع من الطحالب 

 (.4الكبرية اليت تشبو النبااتت العشبية، كما توضحو الصورة رقم)
 
 
 
 

                                                 

  مشس، رسالة ماجستري،جيومورفوجلية، جامعة عنيكرمي مصلح صاحل عيسى، احلافة اجلنوبية ذلضبة اجلاللة البحرية، دراسة (1)
  (،415 - 410، ص 1991
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 ( أنواع من الطحالب الكبرية اليت تشبو النبااتت العشبية فوق اجلزء ادلتاخم للسبخة.4ورة )ص

 
 ادلصدر: الدراسة ادليدانية.

 %2.4ملم نسبة منخفضة بني رواسب السبخات حوايل 2وتشرل ادلواد اخلشنة اليت يزيد قطرىا على 
يف ادلتوسط وىي القيمة اليت تضم احلصى واحلصباء وبقااي األصداف والقواقع البحرية والشعاب 

% من الوزن الكلي للعينة، وىي الفئة اليت 97.6ادلرجانية، ويف ادلقابل ترتفع نسبة ادلواد الناعمة حوايل 
، وتتفق ىذه النسب ايل تضم الرمال أبحجامها ادلختلفة والطمي والصلصال، كما يبينها اجلدول التايل

حد كبري مع طبيعة ادلصادر اليت تستمد منها السبخات رواسبها، وادلتمثلة يف الرايح واألمواج وتيارات 
 ادلد ايل جانب بقااي النبااتت والكائنات احلية البحرية، وىي مصادر قريبة من اليت توصل اليها كل من

King.A. 1972.P.427) (Hardy.J.1961.P.P.53-60).)    
ونظرًا الختالف إرساابت السبخات عن غريىا من الظاىرات فقد أُجري التحليل ادليكانيكي ألحجام 

 (.2الرواسب، وكانت كما يوضحها اجلدول رقم)
 
 
 
 
 



 نشأة وتكون السبخات الساحلية مشال غرب ليبيا            تاسعالعدد ال -رللة البحوث األكادميية 

422 

 

 
 ( التحليل ادليكانيكي ألحجام رواسب السبخات2جدول )

 قطر ادلنخل )الوص (
متوسط وزن 
احملجور يف كل 

 منخل

متوسط نسبة 
احملجور يف كل 

 منخل )%(

متوسط نسبة ادلاء 
من كل منخل 

)%( 
 98.1  2.4 3.6 ملم 2حصى أكثر من 
  95  2.7 4 ملم 1.4رمال خشنة جداً 
  91.4  3.6 5.3 ملم 1رمال خشنة 
  78.4  13 19.4 ملم 0.5رمال متوسطة 
  56 22.5 33.7 ملم 0.25رمال انعمة 

 0.125رمال انعمة جدًا 
 ملم

28.4 18.9  37.1  

  12  25.1 37.6 ملم 0.0625غرين 
   12 17.9 ملم 0.0625طني أقل من 

  % 100 جرام 150 اجملموع
 .2015الدراسة ادليدانية  ادلصدر:  

ملم يف حجمها حيث  0.25أن رواسب السطح أغلبها انعم أقل من  (2ويتضح من اجلدول رقم )
% أما الرمال  13ملم( ضلو  0.5% بينما تشرل الرواسب ادلتوسطة احلجم ) 78.5تصل نسبتها إىل 

 %. 8.7ملم( وأكثر فهي قليلة جداً ال تزيد نسبتها رلتمعة عن 1اخلشنة )
%، وذلك دليل على  37.1طينية سبثالن معا نسبة ومن مالحظة اجلدول يالحظ أن ادلواد الررينية وال

( 6نعومة اإلرساابت أبسطح السبخات، ووجود الطني والطمي كمكوانت ألسطحها، والصورة رقم )
 توضح مدى نعومة تلك اإلرساابت.
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( جانب من السبخة اليت يستثمرىا رلمع أيب كماش ويتضح أن السبخة تغطيها مياه 6صورة )
 بعض أجزائها ، اجتاه النظر صوب الشمال الشرقي األمطار يف

 
 الدراسة ادليدانية. ادلصدر:             

 جانب من سطح سبخة أبو نومة يتضح منها مدى نعومة (7صورة )
 إرساابهتا اجتاه النظر صوب الغرب

 
 الدراسة ادليدانية. ادلصدر:             
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 اخلصائص الكيميائية: - 2
السبخة دبنطقة الدراسة من طفال رملي وصلصال وجبس وملح تكونت داخل رواسب  تتأل  ترسيبات

رايحية، ورايحية مائية محلتها رلاري ادلياه ادلومسية إيل تلك ادلنخفضات، وترطي سطح السبخات 
الساحلية قشرة من ادللح واجلبس، يف حني ترطي السبخات الداخلية البعيدة عن الشاطئ قشرة 

 (1)سيليسية،
تًتكب إرساابت السبخات من رلموعة من األمالح ادلختلفة الًتكيز، ويالحظ أن ىناك تشاهباً كبرياً ما  

بني الًتكيب الكيميائي دلياه البحر مع الًتكيب الكيميائي لرواسب السبخات، كما دلت على ذلك 
ويوجد فوق أسطح  الكثري من الدراسات، وإن كانت الًتكيزات زبتل  نظراً للظروف اخلاصة لكل بيئة،

السبخات أحياان، ويف بعض األماكن أمالح متبخرة ربتوي أساسا على كلوريد الصوديوم، واثنواي على 
بلورات اجلبس، ويف القطاع األفقي صلد أن السبخة تتأل  من طفل رملي وطيين بين اللون مع 

يوم وبللورات اجلبس، تداخالت من قطاعات مشبعة ابدلياه، فضال عن نسبة كبرية من كلوريد الصود
، (2)يليو إيل أسفل صلصال متماسك ينتشر بو جبس وملح أزرق رمادي ايل أخضر اللون. والبواتسيوم

ومن األمالح ادلوجودة برواسب السبخات: ادلاغنيسيوم، والكربيتات، والكلوريدات، والصوديوم، 
سبتها تعد منخفضة جداً، ويالحظ ، ابإلضافة إىل العديد من األمالح األخرى إال أن ن(3)والبواتسيوم

اللون األبيض الناصع على أسطح ىذه السبخات اليت توضح مدى تركز األمالح هبا وخاصة كلوريد 
( تبني جانبا من  8الصوديوم، وىو مايسترلو السكان ابدلنطقة بشكل مباشر دون تكرير، والصورة ) 

 تلك السبخات.
تبخر ادلياه على شكل راقات ربتوي على بلورات  ففي سبخة أبو نومة حيث تًتسب األمالح بعد

ملحية، من كلوريد الصوديوم والبواتسيوم وادلاغنيسيوم، وىي معادن تظهر بشكل اذلااليت لكلوريد 
الصوديوم، والسلفات لكلوريد البواتسيوم، وتًتكز عند القشرة السطحية للسبخة، بينما تظهر أمالح 

                                                 

)اجلماىرييننة ع ل ش ا،أمانننة االستصننالح الزراعنني وتعمننري األراضنني، مصننلحةادلياه والًتبننة،) ادلننذكرة التوضننيحية للخريطننة اذليدروجيولوجيننة ( 1)
 .( 1984طلحة، أكتوبرللجزء الشمايل الرر ي من اجلماىريية (عمرادمحم سامل، عمر اذلادي 

)2(Explanatory Booklet. For;the geological Map of Libya Sheet; Misrataha. 
Industrial Research Center. Tripoli. 1975.p31                                        . 

دايت ادلنوارد الطبيعينة يف اجلماىريينة العظمنى، دراسنة اقتصنا ( دمحم لطفي فرحات، مصطفى ادلنربوك ادلربنوب، عبند السنالم الرقيعني،3)
 .96مركز البحوث الصناعية، )غري مؤرخ(، ص
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لدراسة اليت أجراىا مركز البحوث الصناعية حول تركيز ىذه ادلاغنيسيوم ربت تلك القشرة، ومن ا
 األمالح ابلسبخة القائم عليها رلمع أ ي كماش تبني اآليت:

%  0.21%، ومن السلفايت ما بني94.19% إىل 3.66تًتاوح نسبة اذلااليت يف السبخة ما بني 
ىذه األمالح يف  %، وقد قدرت كميات4.16 – 0.62%، وكلوريد ادلاغنيسيوم ما بني  5.49 -

 اللًت 
 ( الباحث أبحد السبخات اليت يستغلها السكان لقلة الشوائب أبمالحها. 8صورة) 

 
 ادلصدر: الدراسة ادليدانية.   
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 ( جانبا من السبخات ادلنتشرة ابدلنطقة. 9الصورة ) 

 
 ادلصدر: الدراسة ادليدانية. 

جرام / لًت،  6.60جرام / لًت، كلوريد البواتسيوم  272الواحد على النحو التايل: كلوريد الصوديوم بن
 (1)جرام/لًت.50كلوريد ادلاغنيسيوم 

وتستثمر ىذه السبخة حاليًا عن طريق اجملمع ادلذكور، وأىم منتجاتو كلوريد الصوديوم، والصودا 
األخرى، ومن الكاوية، أحادي كلوريد الفنيل، غاز الكلور، وىيبو كلوريد الصوديوم وغريىا من ادلواد 

ادلالحظ أنو ال حيدث ترري يف نوعية األمالح ادلكونة ذلذه السبخات إمنا حيدث ترري كبري نسبيًا يف 
( يبني الًتكيب الكيميائي لطبقيت 3نسبة تركيز ىذه األمالح ما بني عام وآخر، واجلدول رقم )

 السبخات اليت سبق اإلشارة إليهما.
 
 
 
 
 

                                                 

 .98( ادلرجع نفسو، ص1)
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 الرتكيب الكيميائي للطبقتني ادلكونتني ألسطح السبخات (3جدول )

الرتكيب 
 الكيميائي

Fe2 
O3 

So4 NacI Mgo Cao Sio2 

Los 
on 

Ign 
الطبقة 

 21.68 25.24 11.17 8.15 2.61 28.15 1.21 السطحية

الطبقة 
 25.22 14.11 26.21 7.26 1.71 28.29 1.34 السفلية

 .I.R.C. Sheet Tarabulus; (1975)., p.48ادلصدر:     
إلنتاج غاز  ةوتلعب األمالح دورًا مهمًا يف اجملاالت الصناعية، فهي تدخل يف الصناعات الكيميائي 

الكلور، وعنصر الصوديوم أو ادلاغنيسيوم أو البواتسيوم، ولكل من ىذه العناصر دوره ادلهم ىف الصناعة، 
لبواتس فإن ذلا أمهيتها يف صناعة الورق وإىل جانب استخدام األمالح يف إنتاج الصودا الكاوية وا

البس ودابغة اجللود وصناعة الثلج وىف إنتاج األمحاض ادلمبيضات  والصابون وادلنظفات وىف صناعة
  (1) وادلركبات األخرى.

 اثلثا: عوامل نشأة وتكون السبخات:
السبخات، شلا سبق يتضح أن لترري مستوى القاعدة )سطح البحر( دور أساسي يف عمليات تكون 

ولعلو يكون السبب األول يف نشأهتا، فعند عملية اضلسار البحر وترري مستوى القاعدة تكونت 
منخفضات داخلية شرلتها حبريات مؤقتة، مث مل تلبث ىذه البحريات أن جفت لقلة مصادر الترذية، 

ئة حبريات وكلما اضلسر البحر عن جزء من األرض ترك ورائو منخفضات تشرلها مياه البحر على ىي
وىكذا، وعند مستوى البحر احلايل، فإنو من ادلرجح أن تتحول حبرية فروة بعد فًتة زمنية طويلة يكتمل 
فيها منو اللسان اإلرسا ي والتحامو مع خط الساحل ليًتك البحرية منعزلة خلفو، أو إذا حدث ترري يف 

ية ذلا فإهنا ستتحول حتمًا إىل مستوى سطح البحر أدى إىل انعزال البحرية مع عدم وجود مصدر ترذ

                                                 

( أمحنند قريننرة أمحنند، جيومورفولوجيننة النطنناق السنناحلي بشننمال غننرب ليبيننا، معهنند البحننوث والدراسننات العربيننة، قسننم الدراسننات 1)
 .380، ص2006اجلررافية، رسالة دكتوراه، غري منشورة،
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سبخة كرريىا، لذلك ديكن اعتبار السبخات األكثر بعدًا عن البحر ذباه اجلنوب ىي األقدم يف 
 تكوينها بينما السبخات الساحلية فهي األحدث عمراً.

إىل لقد ترريت أشكال السبخات السيما الداخلية منها نظرًا لعوامل التعرية القارية ادلستمرة ابإلضافة 
أن كثريًا من األودية ادلنحدرة من ادلرتفعات اجلنوبية وخاصة يف اجلزء ادلمتد من جنوب طرابلس إىل 
احلدود مع تونس تنتهي كلها أبحواض داخلية سبثل السبخات، وألن ىذه األودية مومسية اجلراين، فإهنا 

 تؤدي إىل طمر أجزاء من ذبرف معها عند حدوث السيول ادلفتتات الصخرية واإلرساابت ادلختلفة اليت
السبخات، إضافة إىل إرساابت الرايح على شكل كثبان وغطاءات رملية، بينما السبخات الساحلية ال 
تصلها األودية إمنا تتعرض لعمليات اإلرساب اذلوائي على شكل كثبان وغطاءات رملية بعضها من 

 أصل قاري واألخرى من أصل حبري.
خر وترسب األمالح وادلفتتات الدقيقة تتحول أسطح ىذه السبخات إىل ونظرًا الستمرار عمليات التب

أراضي ملحية مستوية، ))وعندما تتعرض ىذه اإلرساابت حلرارة الشمس فًتة طويلة ربدث هبا تشققات 
وشلا يؤيد األصل البحري ذلذه  Sun baked Floor، (1)وفواصل تسمى ابلتشققات الشمسية((

الدالئل على أن سهل اجلفارة تكون بفعل العمليات البحرية بشكل  السبخات ىو وجود الكثري من
أساسي، وكذلك بفعل العمليات القارية، وأن معظم اخلصائص ادلميزة للسهول البحرية اإلرسابية قد 

 وجدت بو.
زبتل  العوامل ادلكونة للسبخات ابختالف السبخات نفسها وابختالف مواقعها، فالسبخات    

 نشأهتا عن السبخات الداخلية الصحراوية، وان كانت تشًتك أحياان يف أصل الساحلية زبتل  يف
النشأة، فاالستواء النسيب لسطح األرض وتدين ادلناسيب والبنية اجليولوجية البسيطة مث سيادة الظروف 
ادلناخية اجلافة يف الوقت احلايل، كل ىذه الظروف، وما أنتاب ادلنطقة من تطور مناخي، وتذبذب يف 

توى سطح البحر، أدى إيل أن ىذه البقاع ربولت إيل موطنا دلساحات من السباخ، والديكن اعتبار مس
أي عامل منها مسئول دبفرده عن نشأة وتكوين وتطور السبخات، فهي كلها عوامل متداخلة ويساىم  
ترجع كل منها بنصيب معني، وبناء على ىذا ديكن القول أن السبخات يف منطقة الدراسة يرجح أهنا 

 . (2)فًتة نشأهتا إيل عصر الباليوستوسني واحلديث،
                                                 

(1) W.M.Davis, Physical Geography; Boston Ginn & Company, p.306.         
(.   418)كرمي مصلح صاحل عيسى، مرجع سابق، ص   (2)  
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فإنو توجد عدة عوامل أدت إىل تكوهنما فمن  –كما ذكران   –ونظرًا لوجود نوعني من السبخات 
 -العوامل اليت أدت إىل نشأة السبخات الساحلية ما يلي:

 انتشار البحريات ادلؤقتة: - 1
يت تعتمد يف وجودىا على ما يصلها من مياه البحر، يقصد هبا تلك ادلنخفضات أو ادلساحات ال 

حيث تعد مياه البحر العامل األساسي لتكون ىذه السبخات الساحلية، فمنذ عصور سبقت وأثناء 
اضلسار مياه البحر إىل الساحل احلايل زبلفت مستنقعات وحبريات ابدلنخفضات الساحلية، وعدم وجود 

ز رملية سببت يف تكون ىذه البحريات الساحلية، ربولت إىل مصادر ترذية ذلا إضافة إىل وجود حواج
 سبخات بعد تبخر ادلياه. 

أن نشأة البحريات الساحلية غالبا ماتكون بسبب وجود حواجز رملية موازية لساحل يف شك  وال
 البحر، تتكون بسبب تكسر األمواج على مسافة قصرية من الشاطئ األمامي، فتتحول إىل أمواج بناءة،
فتزداد االرساابت وتًتاكم حىت ترتفع عن مستوى سطح البحر، لتفصل ورائها حبرية التلبث أن ذب  

  وتتحول إيل مسطح شبو مستو، أبيض اللون، بسبب تزايد نسبة األمالح.
وتنتشر ىذه السبخات يف مساحات واسعة ابلنص  الرر ي دلنطقة الدراسة، وىي من الظاىرات ادلميزة 

  94% من النطاق الساحلي دبنطقة الدراسة أي بطول 33ساحلي، فهي ترطي ضلو لنطاق السهل ال
كم   80كم تقريبًا وبشكل متقطع، كما سبتد جنواًب لتصل منتص  سهل اجلفارة دلسافة تزيد على 

 (1) لترطي مساحات منها.
ة وأخرى وتوجد بساحل ادلنطقة عدة حبريات ساحلية بعضها قريب من البحر ويفصلها عنو حواجز رملي

بعيدة نسبيًا عنو، كما أن بعضها قد تبقى بو ادلياه دلدة أطول حىت تدرك الشتاء الذي يليو غري أهنا 
 قليلة.

  األمواج العاصفية وادلد العايل. – 2
حدوث األمواج ادلرتفعة ابدلنطقة إضافة إيل حدوث ادلد العايل أحياان، حيث سبد مياه البحر ىذه 

رواسب عرب البواغيز اليت تدخل منها مياه البحر إليها، بذلك تساىم يشكل  ادلنخفضات ابألمالح وال
 كبري يف ترذية ادلنخفضات الساحلية والبحريات ادلؤقتة ابدلياه ادلاحلة ادلصدر األساسي للملوحة.

                                                 

، 2015، العنندد الثالننث عشننر، رللننة جامعننة الزيتونننة( أمحنند قريننرة أمحنند، ظننروف تكننون اقلننيم السننهل السنناحلي دبنطقننة اجلفننارة، 1)
 .226ص
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 درجة احلرارة. – 3
ادلنخفضات، وىذه ارتفاع درجات احلرارة يساىم بشكل أساسي يف تبخر ادلياه وتركز األمالح هبذه   

 العملية مستمرة دون توق ، وتزيد ىذه العملية خالل الفصل احلار. 
 ضحالة البحريات ادلؤقتة. – 4

وتضم ىذه الظاىرة العديد من ادلنخفضات الواقعة على الشريط الساحلي للمنطقة وزبتل  ىذه 
نخفض الذي البحريات فيما بينها من حيث مساحتها وأشكاذلا، وذلك حسب شكل ومساحة ادل

(، بينما بعضها اآلخر ديتد لعدة مئات أو آالف 1تشرلو، فبعضها صرري كما يظهر يف اخلريطة رقم )
كم كما يف حبريات شرق زوارة ومالحة   4.5مًتًا إىل  250األمتار ودبتوسط عرض يًتاوح ما بني 

 أبونومة والربيقة وغريىا.
ؤقتة الكبرية نسبياً، اليت ال يزيد عمقها يف الرالب ( بعضاً من تلك البحريات ادل10وتوضح الصورة رقم)

ىذه ادلنخفضات اليت تشرلها البحريات ادلؤقتة، صلدىا شبو مستوية  مًت، وابلنظر إىل أسطح 1.5على 
وترطيها طبقة من الطني والررين واإلرساابت الدقيقة الواردة إليها من البحر، وتنتشر عليها بقااي القواقع 

ئنات البحرية األخرى ادلختلفة، إضافة إىل اإلرساابت اذلوائية اليت تعد ادلصدر الثاين واألصداف والكا
للرواسب هبذه ادلنخفضات، وال يفصل بني ىذه البحريات ومياه البحر إال حاجز رملي، وداخل ىذا 
دما احلاجز توجد بعض ادلواضع ادلنخفضة )بواغيز( سبثل مداخل دلياه البحر ضلو ىذه ادلنخفضات، وعن

حيدث وأن تنطمر ىذه البواغيز ابلرواسب اليت ذبلبها األمواج فإن ىذه البحريات ذب  لتتحول إىل 
سبخات تعلوىا قشرة ملحية بيضاء، ويالحظ أن مياه ىذه البحريات أكثر ملوحة من مياه البحر، 

فاع ادللوحة ويتضح ذلك من جوانب البحريات اليت تكّون طبقات ملحية صلبة نسبيًا لوهنا أبيض الرت
هبا )كلوريد الصوديوم( ابإلضافة إىل وجود عقد جبسية ببعض ادلواقع حول البحريات ادلؤقتة، شلا يدل 
على أهنا تزداد ملوحة كلما زاد التبخر، كما أن جزءاً من مياه البحريات ادلؤقتة يفقد عن طريق التسرب 

 إىل أسفل.
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 ويلة، اذباه النظر صوب الشمال( أحد البحريات ادلؤقتة دبنطقة الط10صورة )

 
 ادلصدر: الدراسة ادليدانية.

بفصل الصي  ونتيجة الرتفاع درجة احلرارة، جي  سطح السبخات اخلاصية الشعرية:  –  5
فتصعد ادلياه اجلوفية إىل أعلى زلملة دبا أذابتو من أمالح ابلطبقات اجليولوجية احلاملة ذلا وكذلك 

دبا يسمى ابخلاصية الشعرية، وبتكرار ىذه العملية  هبا إىل السطحالطبقات اجليولوجية اليت سبر 
ترتفع نسبة األمالح ابلسطح، ويعد ىذا العامل من العوامل األساسية لزايدة األمالح هبذه 

 السبخات بعد عامل مياه البحر.
 أما فيما خيص السبخات الداخلية: -
غري أنو مل يعد لعامل مياه البحر أي أتثري حالياً  فإن عوامل تكوهنا ترجع إىل العوامل ادلذكورة سابقاً    

يف ارتفاع نسبة األمالح هبذه السبخات، إضافة إىل عامل آخر أساسي يف الوقت احلاضر لزايدة نسبة 
األمالح هبا وىو األودية ادلومسية اليت تنبع من اجلبال اجلنوبية )جبل نفوسة(، حيث تعمل مياه السيول 

واد األخرى القابلة للذوابن يف ادلاء من رلاريها، ومن مث وصول ىذه السيول إىل على إذابة األمالح وادل
مستوى قاعدة زللي، وىي ادلنخفضات ادلتمثلة يف السبخات الداخلية، فتتحول إىل حبريات مؤقتة شتاًء 

ىذه  لتتبخر ىذه ادلياه صيفاً، وجزءًا منها يتسرب عرب الباطن لًتتفع نسبة األمالح ابلسطح، وتزداد
ادللوحة بزايدة تكرار ىذه العملية، إضافة إىل عملية اخلاصية الشعرية ادلشار إليها سابقاً، بذلك زبتل  
خصائص السبخات الساحلية عن السبخات الداخلية، والسيما فيما خيص رطوبة أسطح السبخات، 

 ف.حيث السبخات الساحلية ذات رطوبة عالية، بينما السبخات الداخلية شديدة اجلفا
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 اخلامتـــــــة: 
 أوال النتائـــــــج:

 -شلا سبق خلصت ىذه الدراسة ايل مجلة من النتائج ادلهمة واليت نوضحها كمايلي: 
  وأسطح ىذه السبخات مستو يف شكلو متكلس بقشرة صلبة عند اجلفاف، يًتاوح لوهنا ما -1

 بني األبيض والرمادي واألسود أحياانً،
الساحلية اقتصاداي يف بعض الصناعات البًتوكيماوية، كاليت أقيم عليها  تستخدم أمالح السبخات –2

 رلمع أ ي كماش عند مالحة أبونومة.
 تزداد مساحات السبخات كلما اذبهنا غرابً دبنطقة الدراسة بسبب االختالف ادلورفولوجة.  - 3
% من 97.6ترتفع نسبة ادلواد الناعمة أبسطح السبخات كما تبني من التحليل إيل حوايل  - 4

 الوزن الكلي للعينة، وىي الفئة اليت تضم الرمال أبحجامها ادلختلفة والطمي والصلصال.
يالحظ أن ىناك تشاهبًا كبريًا ما بني الًتكيب الكيميائي دلياه البحر مع الًتكيب الكيميائي  - 5

نظراً لرواسب السبخات، كما دلت على ذلك الكثري من الدراسات، وإن كانت الًتكيزات زبتل  
 للظروف اخلاصة لكل بيئة.

يالحظ اللون األبيض الناصع على أسطح ىذه السبخات، اليت توضح مدى تركز األمالح هبا  - 6
 وخاصة كلوريد الصوديوم، وىو مايسترلو السكان ابدلنطقة بشكل مباشر دون تكرير.

تدخل يف  ادلنتجة من السبخات دورًا مهمًا يف اجملاالت الصناعية، فهي تلعب األمالح - 7
إلنتاج غاز الكلور، وعنصر الصوديوم أو ادلاغنيسيوم أو البواتسيوم، ولكل  ةالصناعات الكيميائي

من ىذه العناصر دوره ادلهم ىف الصناعة، وإىل جانب استخدام األمالح يف إنتاج الصودا الكاوية 
البس ودابغة ادلضات مبي والبواتس، فإن ذلا أمهيتها يف صناعة الورق والصابون وادلنظفات وصناعة

 اجللود وصناعة الثلج وىف إنتاج األمحاض وادلركبات األخرى.
لترري مستوى القاعدة )سطح البحر( دور أساسي يف عمليات تكون السبخات، ولعلو يكون  - 8

السبب األساسي يف نشأهتا، فعند عملية اضلسار البحر تكونت منخفضات داخلية شرلتها 
 ىذه البحريات أن جفت لقلة مصادر الترذية لتتحول إيل سبخات.حبريات مؤقتة، مث مل تلبث 

من ادلرجح أن تتحول حبرية فروة بعد فًتة زمنية طويلة ايل سبخة، وذلك عندما يكتمل فيها منو  - 9
اللسان أإلرسا ي والتحامو مع خط الساحل، ليًتك البحرية منعزلة خلفو، أو إذا حدث ترري يف مستوى 
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انعزال البحرية مع عدم وجود مصدر ترذية ذلا فإهنا ستتحول حتمًا إىل سبخة   سطح البحر أدى إىل
 كرريىا. 
ديكن اعتبار السبخات األكثر بعدًا عن البحر ذباه اجلنوب ىي األقدم يف تكوينها بينما  - 10

 السبخات الساحلية فهي األحدث عمراً.
البحر، ويتضح ذلك من جوانبها اليت  يالحظ أن مياه البحريات الساحلية أكثر ملوحة من مياه -11 

تتكّون هبا طبقات ملحية صلبة نسبياً، لوهنا أبيض الرتفاع ادللوحة هبا)كلوريد الصوديوم(، ابإلضافة إىل 
وجود عقد جبسية ببعض ادلواقع حول البحريات ادلؤقتة، شلا يدل على أهنا تزداد ملوحة مع ازدايد التبخر 

 لتتحول إيل سبخة.
 تكون السبخات الساحلية، بينما انتهى ىذا األثر ابلنسبة يفتساىم مياه البحر ت زالما  – 12

للسبخات الداخلية، حيث تساىم حاليا عوامل أخرى يف تكوهنا، متمثلة يف اخلاصية الشعرية، واألودية 
حيث تعمل مياه السيول على إذابة األمالح وادلواد  ادلومسية اليت تنبع من اجلبال اجلنوبية )جبل نفوسة(،

 األخرى القابلة للذوابن من رلاريها لتنقلها إيل ادلنخفضات الداخلية.
 اختالف خصائص السبخات الساحلية عن السبخات الداخلية. - 13
ومع عملية الًتاجع  تراجع مياه البحر عرب األزمنة اجليولوجية القددية ساىم يف تكون السبخات، – 14

 ىذه زبلفت عنها حبريات كبرية نسبيا مل تلبث أن ربولت إيل سبخات بعد تبخر مياىها.
 

 اثنيا التوصيات:
 التوسع يف دراسة السبخات بشكل منظم ومعمق ليتم االستفادة منها بشكل جيد. – 1
 إنشاء رلمعات حديثة للصناعات البًتوكيماوية وادلعامل التابعة ذلا. – 2
 دعم ادلشروعات الصررى اخلاصة اليت تعد أمالح السبخات ادلادة اخلام دلنتجاهتا. – 3
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 ادلراجع وادلصادر:
 أوال: ادلراجع العربية.

، العدد رللة البحوث الصناعيةنور الدين محيدة صقر، رواسب األمالح يف ليبيا )أمالح الًتوان(  -1
 . 1997لسنة  13

  والصور اجلوية ،250000:  1 واخلرائط اجليولوجية 50000:  1اخلرائط الطبوغرافية مقياس  -2
 .Land sat & Spot، وصور األقمار الصناعية 6000:  1
اجلماىريية ع ل ش ا،أمانة االستصالح الزراعي وتعمري األراضي، مصلحةادلياه والًتبة،) ادلذكرة  -3

ىريية (عمرادمحم سامل، عمر التوضيحية للخريطة اذليدروجيولوجية للجزء الشمايل الرر ي من اجلما
 (. 1984اذلادي طلحة، أكتوبر

دمحم لطفي فرحات، مصطفى ادلربوك ادلربوب، عبد السالم الرقيعي، دراسة اقتصادايت ادلوارد  -4
 الطبيعية يف اجلماىريية العظمى، مركز البحوث الصناعية، )غري مؤرخ(.

ب ليبيا، معهد البحوث والدراسات أمحد قريرة أمحد، جيومورفولوجية النطاق الساحلي بشمال غر  -5
 .2006 العربية، قسم الدراسات اجلررافية، رسالة دكتوراه، غري منشورة،

، العدد رللة جامعة الزيتونةالسهل الساحلي دبنطقة اجلفارة،  إقليمأمحد قريرة أمحد، ظروف تكون  -6
 .2015الثالث عشر، 

 جامعة ذلضبة اجلاللة البحرية، دراسة جيومورفولوجية، اجلنوبية)كرمي مصلح صاحل عيسى، احلافة  -7
  (.1991ني مشس، رسالة ماجستري،ع
 .1975مركز البحوث الصناعية، خريطة ليبيا اجليولوجية، لوحة طرابلس، -8
 .1975مركز البحوث الصناعية، خريطة ليبيا اجليولوجية، لوحة رأس اجلدير، -9

 اثنيا: ادلراجع األجنبية. 
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