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ادللخص:
تعد األشكال األرضية يف ىضبة البطنان انعكاساً للظروف الطبيعية ادلوروثة من العصر ادلطَت والظروف
ادلناخية السائدة حالياً .وان العمليات اجليومورفولوجية ىي القوة اليت غَتت والزالت تلعب دوراً فاعالً على
سطح اذلضبة .أظهرت الدراسة أن عمليات التعرية ادلائية واإلرسابية ذلا األثر الكبَت على مورفولوجية مشال
اذلضبة ،واليت أدت إىل تكوين أشكال أرضية متعددة ومتباينة والبعض منها كانت من مورواثت العصر
ادلطَت .ومن نتائ ج دراسة التعرية ادلائية على سطح اذلضبة فقد بلغ حجم التعرية ادلائية يف مشال شرق منطقة
الدراسة 175م/³كم/²سنة ،ويف مشاذلا الغريب بلغ  80م/³كم/²سنة ،ويف وسط اذلضبة وجنوهبا بلغت
376م/³كم/²سنة وفقاً دلستوايت التعرية ادلائية اليت حدد  Zacharيعد حجم التعرية ادلائية ضمن فئة
تعرية ضعيفة ،وبلغت التعرية األخدودية 8127م/³كم ²وفقاً لتصنيف  Bergsmaتعرية أخدودية شديدة
جداً تسود على مشال اذلضبة وىى ليست من نتاج ادلناخ احلايل بل من مورواثت عصر البليستوسُت خالل
الفًتات ادلمطرة ،أما عن شدة التعرية ادلائية وفق معادلة فورنَت قد بلغت يف مشال شرق اذلضبة  ،º32ويف
مشاذلا الغريب  ،º59ويف وسط اذلضبة وجنوهبا  ،º13وىذه القيم تراوحت ما بُت تعرية ضعيفة إىل معتدلة
وىى متباينة من مكان آلخر على سطح اذلضبة وفق ادلؤثرات الطبيعية.
ومن نتائج دراسة التعرية الرػلية على منطقة الدراسة فقد بلغت يف مشال شرق اذلضبة  ،º1417ويف مشاذلا
الغريب  ،º438ويف وسط اذلضبة وجنوهبا  º10455وىي األقوى واألشد أتثَتاً ،وفقاً لتصنيف Chepil
تندرج ربت فئة عالية جداً ،وىي مؤشرات تنذر ابخلطر إذا مل تتخذ التدابَت الوقائية ادلناسبة ،والتعرية الرػلية
ذلا أتثَت مزدوج على تشكيل سط ح اذلضبة من خالل تباين األشكال األرضية سواء كانت رباتية أو
إرسابية .وتبُت أيضاً من خالل الدراسة ابلرغم من قسوة الظروف ادلناخية وقابلية الًتب للحت على سطح
اذلضبة ،إال أنو من حق الًتبة علينا أن نبحث عن العامل احلقيقي الذي يقف وراء إطالق العنان لظاىرة
احلت ادلتسار والذي حمح للعوامل الطبيعية أن سبارس قدراها احلتية بوضوح وجالء.
Abstract
The External Factors that Form the Surface of Al-Batnan Plateau
(Weathering and Erosion): A Study in Applied Geomorphology
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The terrestrial shapes in Al-Batanan plateau are a reflection of the natural
conditions inherited from the rainy period and the current climatic conditions.
The geomorphological processes are the force that has changed, and still
plays an effective role on, the surface of the plateau. The study showed that
water and sedimentary erosion processes have a great impact on the
morphology of the northern plateau. These processes, in fact, led to the
formation of multiple and disparate terrestrial shapes, some of which were
inherited from the rainy era. Among the results of the study of water erosion
on the surface of the plateau, the volume of water erosion in the northeast of
the study area reached 175 m / km² / year; in the northwest, it reached 80 m /
km² / year, and in the center and south of the plateau, it reached 376 m / km² /
year according to the levels of water erosion that Zachar had determined; the
volume of water erosion is within a weak erosion category. The gully erosion
reached 8127 m³ / km² according to the Bergsma classification. Very severe
furrow erosion prevails over the northern plateau and it is not a product of the
current climate, but a legacy of the Pleistocene era during the rainy periods.
As for the severity of water erosion according to the Forner equation, it
reached in the northeast of the plateau 32º, its northwest 59º, and in the center
and south of the plateau 13º, and these values ranged from weak to moderate
erosion, and they differed from one place to another on the surface of the
plateau according to the natural influences.
Among the results of the study of wind erosion on the study area, it
reached, in the northeast of the plateau, 1417º, in its northwest 438º, and in
the center and south of the plateau 10455º, which is the strongest and most
influential, according to Chepil's classification that falls under a very high
category.
These results are alarming indicators, if appropriate preventive measures are
not taken into operation. The wind erosion has a double effect on the
formation of the surface of the plateau through the variation of the ground
shapes, whether they are erosive or sedimentary. It was also found through
the study, despite the harsh climatic conditions and the ability of soils to
erode on the surface of the plateau, but it is the right of the soil to search for
the real factor behind unleashing the phenomenon of accelerated erosion,
which allowed natural factors to exercise their inevitable power clearly and
clearly.
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ادلقدمة:
تعترب العمليات اجليومورفولوجية ىي مجيع التغَتات الفيزايئية والكيميائية اليت تظهر أاثرىا يف تغيَت سطح
اذلضبة ،وىي متعددة ومتباينة ومتداخلة من حيث نو العملية والعامل ادلؤثر فيو ،وتشكل العمليات
اجليومورفولوجية أعلية كبَتة ،وعنصرا مهما يف الدراسات احلديثة وادلعاصرة ألن الشكل األرضي ال ميكن
فهمو من دون معرفة مسبقة لطبيعة العملية اليت أدت إىل تشكيلو .زبضع صخور سطح اذلضبة لعوامل
خارجية كثَتة ومتنوعة يؤثر كل منها يف الصخور بشكل خاص وإن من النادر أن يكون أتثَت أي منها
مستقالً عن أتثَت غَته ،وادلظهر اجليومورفولوجي السائد على سطح اذلضبة احلايل ىو إنعكاس لتضافر
رلموعة معقدة من العوامل الباطنية واخلارجية على حداً سواء .وكما ذكر (شرف ،1993،ص ص - 258
 ) 259أن ادلقصود ابلعوامل اخلارجية ىي اليت ترتبط بظروف ادلناخ وادلياه اجلارية والتغَتات الكيميائية
وادليكانيكية اليت ربدث على سطح اذلضبة .لذا ميكن القول إن مجيع أشكال سطح األرض يف منطقة
الدرا سة تعرضت إىل عمليات جيومورفولوجية ،حبسب طبيعة العوامل والقوى ادلؤثرة فيها ،وبدرجات سلتلفة،
واليت من أعلها التجوية بشقيها الفيزايئية والكيمائية ،وعمليات التعرية والًتسيب ادلائي والرػلي ،والعمليات
احلتية الناذبة عن الكائنات احلية ،ويعد سطح اذلضبة احلايل من الظاىرات اجليومورفولوجية اذلامة وىي نتاج
طبيعي من تداخل رلموعة العوامل الطبيعية ،كالبنية اجليولوجية ،ونوعية الصخور والتضاريس وادلناخ والنبات
الطبيعي والًتبة.
مشكلة الدراسة:
يف ضوء مدى مناسبة ىذا الواقع تتلخص مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيسي التايل:
ما ىي العوامل اخلارجية وأتثَتىا علي سطح ىضبة البطنان؟
ويتفر من ىذا السؤال الرئيسي االسئلة الفرعية التالية:
 ما مدى أتثَت عمليات التجوية على سطح ىضبة البطنان؟ ما مدى أتثَت عمليات التعرية ادلائية على سطح ىضبة البطنان؟ ما مدى أتثَت عمليات التعرية الرػلية على سطح ىضبة البطنان؟ ما ىي أنعكاسات العوامل اخلارجية وأتثَتىا على سطح ىضبة البطنان يف ضوء الدراسة احلالية.أمهية الدراسة:
 الوقوف على أعلية العوامل اخلارجية وأتثَتىا على سطح ىضبة البطنان.21
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 -أدراك أتثَت عمليات التجوية والتعرية ادلائية والرػلية على سطح ىضبة البطنان.

 -أعلية أنعكاسات العوامل اخلارجية وأتثَتىا على سطح ىضبة البطنان.

هدف الدراسة :وهتدف
 معرفة العوامل اخلارجية وأتثَتىا على سطح ىضبة البطنان. معرفة عمليات التعرية والتجوية وربديد شداها وقياسها ،واألشكال الناذبة عنها يف ىضبة البطنان. معرفة أماكن نشاطها ودرجااها وربديد مناطق اإلرساب ،وتوفَت قاعدة بياانت يستفيد منها ذويالتخصص دبنطقة الدراسة.
 معرفة أنعكاسات العوامل اخلارجية وأتثَتىا على سطح ىضبة البطنان يف ضوء الدراسة احلالية.فرضيات الدراسة:
لتحقيق أىداف الدراسة البد من إثبات الفرضيات اآلتية:
 تعد العوامل البنيوية وادلناخية ادلسؤولة عن تشكيل سطح ىضبة ومظاىرىا الطبيعية احلالية. عدم تعارض نتائج ادلعامالت التحليلية مع ادلالحظات والدالئل ادليدانية.منهج البحث:
تعتمد الدراسة احلالية على ادلنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاىرة موضو الدراسة.
طريقة العمل:
وسوف تعتمد الدراسة على:
اخلرائط الطبوغرافية دلنطقة الدراسة ،مقياس  ،1:50000وظلوذج االرتفا الرقمي (2020 )DEMم
والذي يعد األساس يف دراسة طبوغرافية السطح ،وبرانمج ( )Excelلإلحصائيات والتمثيل الكرتوغرايف
للظاىرات ادلختلفة للمنحدرات ،والدراسة احلقلية ابستخدام جهاز( )GPSلتحديد ادلواقع ميدانيا،
وبوصلة ،وجهاز( ) Abeny-levelلقياس درجات االضلدار ،وآلة تصوير ،واللوحات اجليولوجية دلنطقة
الدراسة مقياس  .1:250000والعمل ادليداين ألكثرمن 90موقع ،ومت تطبيق معادالت فورنَت -
ارنولدوس ،وكذلك  Bergsmaلقياس شدة أحلت ادلطري ،أما قياس التعرية الرػلية فقد أستخدمت
معادلة .Chepil
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:الدراسات السابقة
-

-

Desio, A (1928) Resultai scientified Della missions all Oasis di Giarabub,
pt. II, la geologies, Roma.
Desio, A(1939)Missione scientific della R. Academia d,italia aCufra
.V.2,Studi morphological sulla Libya Orientale , R. Accad. D, Italia,
Roma.
Desio, A. (1968) History of geologic exploration in Cyrenaica. In
Geology and Archaeology of Northern Cyrenaica, Libya, Tripoli.
Desio, A (1971) Outlines and Problems of the Geomorphological
Evolution of Libya from the Tertiary to the present day, Symposium on
the Geology of Libya, Tripoli.

 واحلافات،كانت معظم دراسات دزيو على إقليم برقة واجلبل األخضر والبطنان على التكوينات اجليولوجية
الساحلية القدمية ودراسة اخلطوط العريضة وادلشاكل اجليومورفولوجية خالل احلقبة الثالثة وحىت الوقت
 واستنتج من خالل دراساتو أن احلافات العليا احملددة خبطوط، ودراسة حافات مشال شرق ليبيا،احلاضر
انكسارية واضحة ىي مظاىر للسطح التحايت القدًن ىبط يف ىيئة مدرجات صوب البحر مشاالً نتيجة
.  فهى حافات انكسارية النشأة،لتحركات كت لية حدثت على سطوح الفوالق
-

Marchetti, M, M. (1934): Note illustrative per UN abbozo di carta
geological Della Cyrenaica. Boll .soc Geol. Ital., Vol .L III, fasc.2,
pp.309-325, Roma.

 مثل العيوب اليت سبر قرب،وملخصها أن الفوالق احلديثة النشأة قد تسببت يف تكوين درجات طبوغرافية
. ادلخيلى جنوب غرب ىضبة البطنان
-

MC. Burney, CB. M & Hey, R.W (1955): Prehistory and Pleistocene
geology in Cyrenaica Libya. Cambridge University Press, London.

 وتوصل من خالل الدراسة أن نشأاها انكسارية وكلها أرصفة حبرية،ك انت الدراسة يف مدرجات مشال برقة
 وحدد، وفسر عدم انتظام ارتفا أكرب األرصفة بعمليات ربطيم تكتونية حدثت ذلا عقب التكوين،النشأة
. سبع درجات فوق مستوى سطح البحر احلايل
-

Bellini, E (1968) Biostratigraphy of the ALjaghbob formation in eastern
Cyrenaica, Libya. Proceeding of the 3 rd. African micro pal. Colluq.
Cairo, p. 165-183.
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قام بدراسة الطبقات احليوية يف تكوين اجلغبوب ،وتوصل من التحليل البًتوغرايف أن ىذا التكوين ترسب
يف بيئة ضحلة ابلقرب من الشاطئ خالل عصر ادليوسُت األوسط ،يف حُت اجلزء السفلى من ىذا التكوين
يرجع عمره إىل ادليوسُت السفلي.
Industrial Research Centre, (1974), Darnah sheet, Explanatory Booklet,
Tripoli, Jamahiriya, Libya.

-

قامت هبذه الدراسة ادلؤسسة الوطنية التشيكوسلوفاكية  -جيواند سًتاي شإشراف مركز البحوث الصناعية
طرابلس – ليبيا وملخصها دراسة ادلساحة ادلمتدة من طربق إىل درنة مشال خط العرض  32مشاالً ،وخطي
طول  24 - 22.30شرقا ،ومشلت الدراسة التكوينات اجليولوجية اليت تتكون منها ادلنطقة ،وإعداد خريطة
جيولوجية  1:250000ذلا.
 دراسة الضراط ،عالء جابر( ) 2004التصحر يف منطقة البطنان دراسة يف اجلغرافية الطبيعية ،رسالةماجستَت غَت منشورة ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاىرة.
وتناولت الدراسة العوامل الطبيعية والبشرية لظاىرة التصحر واآلاثر الناذبة عنو ووسائل مكافحتو .
 دراسة الضراط ،عالء جابر فتح هللا ( ) 2009ادلصادر ادلائية يف منطقة البطنان مشال شرق ليبيا دراسةجغرافية ،حبث منشور ،رللة ادلختار للعلوم اإلنسانية ،رللة زلكمة ،جامعة عمر ادلختار ،العدد السابع.
وتناول البحث ادلصادر ادلائية يف إقليم البطنان وتبُت العجز القائم وكمية مياه األمطار اليت اهدر سنوايً عرب
األودية الساحلية مشال اإلقليم.
 دراسة الضراط ،عالء جابر فتح هللا( ) 2017ىضبة البطنان مشال شرق ليبيا دراسة جيومورفولوجية،رسالة دكتوراه غَت منشورة ،جامعة عُت مشس كلية اآلداب ،القاىرة.
وتناوات الدراسة اخلصائص اجلغرافية للهضبة ،وأحواض التصريف وشب كااها البالغ عدد  43حوضاً ،وربليل
اخلصائص ادلورفولوجية للهضبة ،وربليل اخلصائص اجليومورفولوجية لساحل اذلضبة ،وأعداد خريطة
جيومورفولوجية ذلضبة البطنان.
 دراسة الضراط ،عالء جابر فتح هللا ( )2018اخلصائص ادلورفومًتية ومدلوالاها اذليدرولوجية يف حوضوادي السهل ا لغريب غرب مدينة طربق مشال شرق ليبيا ،حبث منشور رللة جامعة سرت للعلوم اإلنسانية،
جامعة سرت ،اجمللد الثامن  -العدد األول  -يونيو.
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وتناول البحث اخلصائص ادلورفومًتية للحوض وأتثَتىا على حجم اجلراين السطحي بو عقب سقوط
األمطار ،وخلصت النتائج إىل وجود فائض مائي يف احلوض خالل فصل سقوط األمطار بلغ ( 349ملم/
سنة) وفق معادلة خروفو ،وخصائص احلوض الشكلية ذبعلو متوسط اخلطورة من حيث السيول.
 دراسة الضراط ،عالء جابر فتح هللا ( )2020اخلصائص اذليدرولوجية حلوض وادي بوالقمل غرب مدينةطربق مشال شرق ليبيا ،حبث منشور ،رللة البيان ا لعلمية زلكمة تصدر عن نقابة أعضاء ىيئة التدريس،
جامعة سرت ،العدد السادس ،يونيو.
وخلصت النتائج إىل أن الزايدة ادلائية ادلتحققة يف احلوض والبالغة ( 67ملم /سنة) موزعة بُت التغذية
الطبيعية للمياه اجلوفية واجلراين السطحي ابحلوض.
منطقة الدراسة :
تقع ىضبة البطنان يف مشال شرق ليبيا ،سبتد من ادلنحدر الشرقي للجبل األخضر غراب وحىت ىضبة الدفنة
شرقا ،ومن البحر ادلتوسط مشاال حىت منطقة ادلنخفضات أو إقليم أحواض الصرف الداخلي جنواب .ويوضح
الشكل رقم ( )1موضع منطقة الدراسة من اخلارطة الليبية .فهي سبتد بُت دائريت عرض  °31:30و
 º32:20مشاالً ،وخطي طول °23 :و  °24شرقا ،وبناء على ذلك تكون مساحة منطقة الدراسة
حوايل 8663( :كم )²لتشكل إقليما طبوغرافياً ميتد من الشرق إىل الغرب دلسافة 110كم ،ومن الشمال
إىل اجلنوب دلسافة  80كم.

الشكل ( )1موقع هضبة البطنان يف اخلارطة الليبية
العوامل اخلارجية ادلشكلة ذلضبة البطنان
21
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العمليات ادلورفومناخية :
تشمل التغَتات اخلارجية  Epigene Processesادلؤثرة يف القشرة األرضية ،زلدثة تغَتات مستمرة
هبا تتلخص يف تفكك الصخور وربللها ،مث تقوم عوامل التعرية بنقلها وترسيبها يف أماكن أخرى ،ومن ىذه
العوامل التجوية بنوعيها اليت تظهر آاثرىا على سطح األرض ،واهيئتو لعمليات جيومورفولوجية اليت يكون ذلا
دور ىام يف تغيَت أشكال ادلنحدرات والسطح ،وىي تتضمن عمليات مناخية عدة من أعلها عمليات
التجوية والتعرية.
أولا عمليات التجويةWeathering Processes :
يقصد هبا عملية تفتت الصخور وربللها بواسطة العوامل اجلوية السائدة يف الغالفُت اذلوائي وادلائي
ادلؤثرة على منحدرات منطقة الدراسة اليت تنجم عنها أشكال جديدة أو تغَت ادلظاىر القدمية وفقا الختالف
الًتكيب الصخري ،وادلدة الزمنية اليت تتعرض ذلا ادلنحدرات لفعل التجوية ،وتبقى النواتج يف موقعها أو تنقل
بواسطة عوامل النقل أسفل ىذه ادلنحدرات ،وتشمل التجوية بنوعيها ادليكانيكية والكيميائية واليت من
ادلستبعد أن سبارس أحدى العمليتُت عملها دبفردىا سباماً ،بل يوصف التفكك ابلعملية الغالبة (سباركس،
ترمجة ليلى دمحم،1983 ،ص.)31
أ  -التجوية الطبيعية أوالفيزايئية Physical Weathering :
يقصد هبا عملية تفكك الصخور وربويلها إىل أحجام وأشكال متباينة من دون تغَت يف خصائصها
ادلعدنية أو الكيميائية (اخلشاب وآخرون،1978،ص  )66وتوجد رلموعة من العوامل اجليومورفولوجية
تساعد على نشاط ىذا النو من التجوية على منحدرات منطقة الدراسة،ىي :
التجوية احلرارية (اإلشعاعية) Insolation Weathering :
يقصد هبا ادلدى احلراري يف منطقة الدراسة ،وقد أوضحت دراسة سابقة للباحث لدرجات احلرارة ذلضبة
البطنان أن ادلدى احلراري يتميز ابلتباين اليومي والشهري والفصلي والسنوي ،والقيم األدىن لو تكون خالل
شهر يناير ،واألعلى تكون خالل شهر أغسطس ،ويًتاوح على الساحل ما بُت C°29.7 - 17.5
وذلك لتأثَت ادلؤثرات البحرية ،يف حُت يكون يف وسط اذلضبة وجنوهبا  -من خالل زلطة أرصاد انصر  -ما
بُت  ، C°25.6 - 11.7وترتفع درجة احلرارة خالل شهر أغسطس لتصل إىل  C°40يف أثناء النهار،
ويف الليل ال تتجاوز يف الغالب (، C°19الضراط ،2019 ،ص  )59األمر الذي يساعد على تنشيط
التجوية ادليكانيكية على ادلنحدرات وسطح اذلضبة إذ يعمل ادلدى احلراري على سبدد الصخور وانكماشها،
21
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ونظراً لتب اين مكواناها ادلعدنية ػلدث تباين يف التمدد واالنكماش هبا ،وذلك يؤدي إىل تشققها يف
مستوايت التباين ،وينحصر التغَت احلراري يف الطبقة السطحية فقط لضعف درجة التوصيل احلراري
للصخور ،األمر الذي يؤدي إىل ظاىرة التكسر والتقشر والتشقق هبا واتسا فتحااها (زلسوب،2002،ص
ص  ،) 89- 88وغلب التمييز بُت التفكك الطبيعي أو ادليكانيكي ()Physical or mechanical
وبُت التفكك الكيميائي ( )Chemical Weatheringوينتشر ىذا النو من التجوية يف أعايل
واجهات ادلنحدرات دبنطقة الدراسة النكشاف الصخور السطحية بسبب اصلراف الًتبة ،ويبُت الشكل رقم
( ) 2مظاىر التفكك الصخري والتقشر وانتشار الشقوق يف احلافة الثالثة دبنطقة بًتونو قرب مطار طربق .
التجوية ادللحية Salt Weathering :
يقصد هبا دور تبلور األمالح يف تفكك الصخور ،وعلى الرغم من بعض اجلوانب الكيميائية ذلذه
العملية إال أن دورىا يف تفكك الصخور دورا فيزايئيا يف ادلقام األول (زلسوب ،2002 ،ص  ،)84ويعد
رذاذ البحر من العوامل األكثر أعلية يف عمليات التجوية على أسطح ادلنحدرات الشمالية للهضبة ،حيث
يستقر يف الشقوق الصخرية الدقيقة ويعمل على اتساعها ،وػلدث ابنتظام على السفوح .

يوضح الشكل رقم (  ) 2آاثر التجوية ادليكانيكية على احلافة الثالثة  -بًتونة قرب ادلطار
ادلصدر عدسة الباحث 2020 / 11 / 10م ،اجتاه ادلنحدر حنو الشمال.

و قد يتمركز يف مواضع ضعف زلددة مثل حفر التجوية أو التكهفات الصخرية ،حيث التساقط احملدود
واحلرارة ادلرتفعة يساعدان على تكون بلورات ادللح وخاصة عند أقدام السفوح
( ،) Pitty,1973,p.186ويربز دور التجوية ادللحية على ادلنحدرات يف التفكك التجويفي
( ) Cavernous Weatheringوالذي ينتج عنو سطح صخري على ىيئة أقراص العسل أي مليء
ابلثقوب ،اما التجويفات األكرب فتعرف اتفوين ( ( )Taffonisسباركس ،ترمجة ليلى دمحم ،1983،ص
12
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 )42أما دور التجوية ادللحية على سفوح ادلنحدرات الشمالية للهضبة وخاصة احلافة األوىل والثانية فيكون
يف تكوين بعض الكهوف واحلفر وأقراص العسل ويوضح الشكل رقم ( )3أاثر التجوية ادللحية على احلافة
الثانية يف منطقة عكرمة غرب مدينة طربق .

الشكل رقم ( ) 3آاثر التجوية ادللحية على احلافة الثانية قرب عكرمة
ادلصدر عدسة الباحث 2020 / 11 / 11م ،اجتاه ادلنحدر حنو الشمال.

أهم مظاهر التجوية الطبيعية على ادلنحدرات :
التقشر Exfoliation :
يقصد بو انفصال األجزاء اخلارجية من الصخور بشكل رقائق وتبقى على سطحو إىل أن تسقط أو
تنقلها عوامل التعرية(شرف،1979،ص  ،)265وىي بسبب تكرار التمدد واالنكماش يف مناطق الضعف
اجليولوجي لتباين ادلدى احلراري اليومي والفصلي  ،ومت رصد العديد من أسطح ادلنحدرات اليت أتثرت بظاىرة
التقشر الصخري على امتداد احلافات الشمالية للهضبة ،ويًتاوح حمك القشور الصخرية ما بُت 9- 2سم
وتتميز بزوااي حادة ،ومع مرور الزمن تتفتت إىل جزيئات أصغر ،وتنتشر ىذه الظاىرة أيضا على ضفاف
األودية الشمالية من دون استثناء.
التقشر احملبب للصخر:
تتكون ىذه الظاىرة نتيجة اختالف التكوين ادلعدين للصخور ،واختالف استجابة مكواناها ادلعدنية
للتباين احلراري اليومي ،ومن ىنا أتيت ظاىرة التفكك اليت قد تكون على ىيئة كتل أو حبيبات أو قشور أو
صفائح صخرية حادة الزوااي(السيد،2008 ،ص  ،) 63ومت رصد العديد من ىذه الظاىرة على معظم
احلافات الشمالية للهضبة وكذلك على ضفاف األودية الشمالية خالل الدراسة ادليدانية ،وتًتاوح أحجام
12
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ىذه الكتل ما بُت 3 - 0.10م أو أكثر أحياان ،ويؤثر التفكك الكتلي على تشكيل ادلنحدرات ،وتتحرك
الكتل الصخرية بفعل اجلاذبية أحياان أو بواسطة عوامل التعرية إىل أسفل احلافات ،ويوضح الشكل رقم ()4
ظاىرة التفكك الكتلي على احلافة الثانية جنوب منطقة القرضبة مشال ىضبة البطنان .

يوضح الشكل رقم ( )4ظاهرة التفكك الكتلي جنوب القرضبة
ادلصدر عدسة الباحث 2021 /2 /23م ،اجتاه الحندار حنو الشمال الشرقي.

ب  -التجوية الكيميائية Chemical Weathering :
يقصد هبا التفاعالت اليت تعمل على تغَت التكوين الكيميائي دلعادن الصخور ،وتؤدي يف هناية األمر إىل
تفككها على شكل بلورات منفصلة أو رلموعة بلورية ،ومواضع الضعف اجليولوجي ىي األكثر أتثراً ،حيث
الفواصل والشقوق والطبقية تسمح بتخلل ادلاء واذلواء ما يؤدي إىل تشظي الصخور إىل كتل كبَتة احلجم
(زلسوب،2002،ص  ،)91فهي العالقة ادلتبادلة بُت الغالف اجلوي والغالف ادلائي وبُت التكوين
الصخري ،واليت تعمل على ربول بعض مكوانتو ادلعدنية إىل مركبات أخرى ،وأن األشكال األرضية على
ادلنحدرات الناذبة عن التجوية الكيميائية بفعل عمليات اإلذابة والتمييؤ والتكربن والتأكسد اليت تعرضت ذلا
ادلكاشف الصخرية احلاوية على احلجر اجلَتي ،ومت حصر معظم اآلاثر الناذبة عن التجوية الكيميائية على
منحدرات اذلضبة خالل الدراسة ادليدانية وىي :
عملية اإلذابة والكربنة Solution and Carbonation:
تعد عملية اإلذابة ذات أعلية كبَتة على الصخور األكثر مقاومة ،ويكون أتثَتىا يف مرحلة الحقة على
نتاج التجوية من مفتتات صخرية وثقوب التجوية والتحززات وغَتىا ،اما عملية التكربن تكون نتيجة ذوابن
غاز اثين أوكسيد الكربون مع مياه األمطار مكواانً حامض الكربونيك ادلخفف الذي يتفاعل مع الصخور
اجلَتية ويؤدي إىل ربويلها إىل بيكربوانت قابلة للذوابن والتحلل واليت تظهر آاثرىا على أشكال حفر اإلذابة
11
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سلتلفة األحجام ،وقد تصل إىل ظاىرة التكهف (العجيلي ،2005،ص  ،)65وتسود ىذه العمليات على
معظم منحدرات اذلضبة ،حيث جل مكواناها الصخرية من التكوينات اجلَتية ،ويتوقف نشاط ىذه
العمليات على كمية ادلياه اجلارية ،وكمية خبار ادلاء يف اذلواء واستجابة الصخور ،ويوضح الشكل رقم ()5
ظاىرة أقراص العسل وبعض حفر اتفوين على احلافة األوىل قرب منطقة عُت الغزالة مشال اذلضبة.

الشكل رقم ( ) 5يوضح آاثر التجوية الكيميائية الناجتة عن عمليت اإلذابة والتكربن
ادلصدر عدسة الباحث 2020 / 11 / 10م ،اجتاه ادلنحدر حنو الشمال.

ومت حصر رلموعة كبَتة من حفر اتفوين خالل الدراسة ادليدانية على احلافتُت األوىل والثانية من
ادلنحدرات الشمالية وكذلك على ضفاف األودية الشمالية يف منطقة بوالفرائس ،وعُت الغزالة ،والقرضبة،
وادلرصص ،وعكرمة غرب مدينة طربق .ويوضح اجلدول رقم ( )1اخلصائص ادلورفومًتية لبعض حفر اتفوين
على منحدرات اذلضبة الشمالية.
عملية التأكسد Oxidation :
يقصد هبذه العملية ارباد األوكسجُت ببطء شديد مع بعض العناصر وادلركبات الداخلة يف تركيب
الصخور ،وتتوقف سرعة ىذه العملية على نسبة الرطوبة يف اجلو ونو تلك ادلعادن ،فتكون ادلعادن سريعة
اجلدول رقم ( ) 1يوضح اخلصائص ادلورفومًتية حلفر اتفوين على سفوح اذلضبة
م

ادلوقع

العرض(سم) الرتفاع(سم) العمق(سم)

1

احلافة الثانية طربق

98

70

55

2
3

احلافة األوىل عكرمة
احلافة الثانية عكرمة

190
140

110
105

100
70

4

احلافة الثالثة بًتونة

85

74

48
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5

احلافة الثالثة (حجاج الرمل)

135

100

89

6

احلافة األوىل ادلرصص

110

90

85

7

احلافة الثالثة (الشربق)

95

60

45

8

احلافة الثالثة القرضبة

105

85

60

9
10

احلافة األوىل عني الغ زالة
احلافة األوىل إسليول

115
75

90
50

65
45

114.8

83.4

66.2

ادلتوسط

ادلصدر من إعداد الباحث بناء على القياسات ادليدانية خالل شهر فرباير وشهر نوفمرب .2020

التأكسد يف ادلناطق الرطبة ،وميكننا االستدالل على أتكسد معادن الصخور من اللون األمحر الذي تكتسبو
الرتفا أوكسيد احلديد هبا ،يف حُت أن تكوينات البوكسيت ذات لون أصفر أو أبيض الرتفا أكاسيد
األلومنيوم هبا وتكون أكثر األمثلة شيوعاً يف ا لصخور الرسوبية ،لذا يكون الكثَت من أنوا تربة الالتَتايت
نتيجة وجود مركبات حديدية ذات لون بٍت أو امحر (الزاملي ،2007،ص  .)101وتكون ىذه األكاسيد
ضعيفة ادلقاومة وسرعان ما تتفتت ،وإذا اختلطت ابلصخور أو الًتبة فإهنا تكسبها لوهنا (
شرف،1979،ص .)268ويوضح الشكل رقم ( ) 6آاثر التأكسد واإلذابة يف احلافة الثانية دبنطقة إسليول
مشال غرب اذلضبة.

الشكل رقم ( )6يوضح آاثر التأكسد واإلذابة مبنطقة إسليول
ادلصدر عدسة الباحث 2020 /11 /11م اجتاه ادلنحدر حنو الشمال الشرقي.

عملية التمييؤ Hydration :
مكونة ما يسمى ابدلعادن ادلائية ،وتؤدي ىذه العملية
يقصد هبذه العملية ارباد ادلاء مع بعض ادلعادن
ً
إىل زايدة حجم الصخور ،وقد تصل ىذه الزايدة أحياانً إىل ( )% 88من احلجم األصلي ما يؤدي إىل
إضافة ادلزيد من الضغط داخل الصخور ويكون أتثَتىا ميكانيكياً إال أهنا غالباً ما تضاف مع عملية التحلل
لتلك ادلعادن .ومن األمثلة على تلك العملية ىي ربول معدن أهنيدريت ( Anhydriteكربيتات
11
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كالسيوم ) إىل اجلبس (فايد،1972،ص  ،) 81وأتثرت غالبية الصخور الرسوبية بعملية التحلل ادلائي
وخاصة يف الفًتات الرطبة ،فتكون أقل مقاومة لعمليات التعرية.
(التمييؤ)
ً
ج  -التجوية احليوية Biotic Weathering :
يقصد هبا أثر الكائنات احليوانية والنباتية وأنشطة اإلنسان على سطح األرض ،وتشمل التجوية بنوعيها
الطبيعية والكيميائية معاً ،إذ يتمثل اجلانب الطبيعي أو ادليكانيكي يف أتثَت جذور النبااتت يف تكسر
الصخور وتفتتها يف أثناء امتداد اجلذور داخل الكتل الصخرية عرب الشقوق والفواصل ما يؤدي إىل اتساعها
وتفتتها ،وأن احليواانت ذات ادلخالب والقوارض تعمل على تفكك الًتبة وتفتتها يف أثناء حفر جحورىا،
وكذلك اإلنسان من خالل األنشطة ادلختلفة من عمليات احلراثة واالحتطاب يعمل على تفكك الًتبة اليت
تكون ربت طائلة عوامل التعرية ادلختلفة .أما اجلانب الكيميائي ادلتمثل يف الكائنات الدقيقة ادلوجودة يف
الًتبة (البكتَتاي) واليت تلعب دوراً رئيساً يف ربديد كمية ادلواد القابلة لإلذابة من خالل عملية التحلل
العضوي اليت تتضمن تكوين أمحاض عضوية من بقااي النبااتت ادلتعفنة منتجة ادلادة العضوية
( ،) Humusوعند ذوابن ىذه األمحاض مع ادلياه تؤثر على الًتبة والصخور وتعمل على ربللها ،وتؤثر
على ذبوية األسطح الصخرية حيث تظهر يف شكل حفر ذبوية وربززات على سطحها (كربل،1986 ،
ص  .)96ويوضح الشكل رقم ( )7أثر أحد حفر التجوية والتحززات على أسطح الصخور على احلافة
الثالثة يف منطقة إسليول مشال غرب اذلضبة.
أهم األشكال األرضية اليت ترتبط بعمليات التجوية على ادلنحدرات :
 - 1حفر التجوية والكهوفWeathering Notches and caves :
تشمل احلفر والثقوب والكهوف السطحية ،وتنتشر ىذه الظاىرة على سفوح ادلنحدرات الشمالية
للهضبة ،خاصة مكاشف الطبقات وأعلى السفوح ،وقد مت رصد العديد منها وإجراء قياسات ألبعادىا
خالل الدراسة ادليدانية ،ويبُت اجلدول رقم ( )2اخلصائص ادلورفومًتية حلفر التجوية يف منحدرات اذلضبة.
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الشكل ( ) 7يوضح أحد حفر التجوية من أثر احليواانت ذات ادلخالب ،وحتززات أسطح الصخور
ادلصدر عدسة الباحث 2020 /2 / 20م ،اجتاه الحندار حنو الشمال.

اجلدول رقم ( ) 2اخلصائص ادلورفومًتية حلفر التجوية على منحدرات هضبة البطنان
م

ادلوقع

العرض(سم) الرتفاع (سم) العمق(سم)

1

احلافة األوىل بوالفرائس

330

160

135

3

احلافة األوىل الشقيق

260

190

195

4

احلافة الثانية عني الغزالة

255

86

92

6

احلافة الشمالية القرضبة

195

120

103

7

احلافة األوىل ادلرصص

98

76

70

9

2

5

8

140

احلافة األوىل إسليول

170

احلافة اجلنوبية القرضبة

96

160

280

170

135

10

احلافة األوىل أم قحقيح (ادلرصص)
احلافة الغربية وادي الكراث

120

92

130

11

احلافة الشرقية وادي السوينات

187

110

155

12

احلافة الغربية وادي ادلقارين

احلافة الشرقية وادي بودويسة

122
230

60

110

14

احلافة الثانية عكرمة

 15احلافة الشرقية وادي السهل الغريب

320
160

105

80

ادلتوسط

197

109

119

13

احلافة الغربية الشربق

120

110

95

70

97
85

ادلصدر من إعداد الباحث بناء على القياسات ادليدانية خالل شهر نوفمرب 2020م.

11

121

98
86

Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University -Libya, Vol. 2, No. 18, Sep. 2021
Published online in September
المجلة العلمية لكلية التربية ،جامعة مصراتة ،ليبيا ،السنة السابعة ،المجلد السابع ،العدد ال ثامن عشر ،سبتمبر 2021
Issn :2710- 4141

وقد تراوح عرضها ما بُت  330 - 95سم ،و ارتفاعها تراوح ما بُت  190- 60سم ،وعمقها تراوح ما
بُت  195- 70سم ،وتنتشر على احلافة الثانية يف منطقة عكرمة غرب مدينة طربق ،وكذلك احلافة األوىل
والثانية يف منطقة ادلرصص ،واحلافة الثانية والثالثة يف منطقة القرضبة ،ومعظم ىذه الظاىرة تنتشر يف
تكوينات احلجر اجلَتي اليت تتكون منو جل سطح اذلضبة ،وتعد معظمها من أتثَت عملية التجوية
الكيميائية ،وتبدو أكثر عمقا واتساعاً يف احلافتُت األوىل والثانية من منحدرات اذلضبة ،ومعظمها متباينة يف
أقطارىا والعمق وفق درجة مقاومة الصخور ونشاط عمليات التجوية .ويوضح الشكل رقم( )8الكهوف
ابحلافة األوىل والثانية .

يوضح الشكل ( ) 8ظاهرة الكهوف يف احلافتني األوىل والثانية
ادلصدر عدسة الباحث خالل الدراسة ادليدانية 2020 /12 /12

 - 2بيوت النحل Honeycomb Weathering :
تنشأ ىذه الظاىرة بفعل التجوية الكيميائية على سفوح ادلنحدرات ،وىي نتيجة ذوابن اثين أكسيد
الكربون ادلوجود يف اذلواء مع مياه األمطار مكون حامض الكربونيك ادلخفف ،والذي يتفاعل مع الصخور
اجلَتية على أسطح ادلنحدرات وكذلك كتل اجلالميد الصخري اليت تكون ربت أقدام ىذه ادلنحدرات مكون
أشكال إذابية كارستية ( األسدي  ،2012 ،ص  ،)63وىي فجوات وذباويف متناىية الصغر على أسطح
الصخور اجلَتية نتيجة عمليات اإلذابة ،ومت رصد العديد منها خالل الدراسة ادليدانية ،وتنتشر على معظم
سفوح احلافات الشمالية خاصة األوىل والثانية ،وكذلك على ضفاف األودية القريبة من ساحل البحر مشاال،
وتسود حيث مواطن الضعف اجليولوجي من شقوق وفواصل يف الطبقات الصخرية ،وىى تتموضع عند
أقدام السفوح وادلنحدرات الشمالية وسبتاز ابالتسا والعمق حيث يًتاوح مابُت  1.2 – 0.8سم ،وأن
كانت أكثر تصلباً وحدةً عن تلك ادلوجود ة يف أعلى ادلنحدرات ،ويصل أقصى عرض ذلا 15سم ،وأقصى
طول 17سم بعمق  3سم على احلافة الثانية يف منطقة عكرمة ،ويف احلافة الثالثة يف منطقة بًتونة يكون
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متوسط الطول  4سم ،ومتوسط العرض 5سم بعمق  2سم ،وكذلك احلافة الثالثة جنوب منطقة القرضبة
تكون أقل أبعاداً دبتوسط عرض 3سم ،ومتوسط طول  2سم ،وعمق ال يتجاوز  1سم ،بينما احلفر ادلنتشرة
على اجلالميد الصخري ربت أقدام احلافة الثالثة هبذه ادلنطقة تكون أكثر اتساعاً وعمقا وطوالً ويصل
عرضها 15سم ،وطوذلا 17سم ،وعمق 6سم ويوضح الشكل رقم ( )9ظاىرة بيوت أو خالاي النحل على
سفوح ادلنحدرات ،وتعد أيضاً التحززات الصخرية إحدى نتائج عمليات اإلذابة وخاصة على سفوح
ادلنحدرات الشمالية للهضبة.

يوضح الشكل ( ) 9ظاهرة بيوت النحل على سفوح منحدرات هضبة البطنان
ادلصدر عدسة الباحث  ، 2020 /11 /11اجتاه ادلنحدر حنو الشمال الشرقي.

 - 3التشققات الطينية Mud cracks :
تنتشر ىذه الظاىرة يف ادلنخفضات الطولية بُت احلافة الشمالية للهضبة ،وكذلك يف منطقة ادلنخفضات
جنوب خط تقسيم ادلياه دبنطقة الدراسة ،وتظهر عندما يتعرض سطحها اخلارجي للجفاف بدرجة أسر من
الداخل بسبب زايدة ارتفا درجات احلرارة ومعدالت التبخر ،فتتكون تشققات يف الطبقة السطحية وأتخذ
أشكاالً متعددة وفقا لنو النسيج الصخري ومدى ذبانس حبيبااها .ويف الغالب أتخذ أشكاالً سداسية
تشبو خالاي النحل ،ويوضح الشكل رقم ( )10التشققات الطينية يف منخفض غوط الطَت جنوب القرضبة.
 - 4األشكال الكارستيةKarst forms:
يطلق مصطلح الكارست على الظاىرات الطبوغرافية اليت يرتبط تكوينها بعملية التحلل واإلذابة يف
مناطق الصخور اجلَتية أو الدولوميت (السيد،2008،ص )67وتتنو أشكال الكارست بُت أشكال
سطحية مثل البالوعات والكهوف وادلنخفضات والتحززات الصخرية ،ومنها ذباويف ربت سطحية تتكون
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الشكل ( ) 10يوضح التشققات الطينية ىف أحد ادلنخفضات جنوب خط تقسيم ادلياه
ادلصدر عدسة الباحث . 2020 /11 /18

بفعل اإلذابة مكونة كهوفاً ربت السطح ومع تطورىا واتساعها تؤدى إىل وجود ادلنخفضات السطحية،
وتنشأ ىذه الظاىرة يف الصخور اجلَتية اليت تكثر هبا الشقوق والفواصل واليت تتسع مع مرور الوقت بفعل
ادلياه اجلوفية وادلياه اجلارية السطحية (عاشور،1989،ص  ،)26وقد مت حصر العديد من ىذه األشكال
خالل الدرا سة ادليدانية دلنطقة الدراسة وىي كما أييت :
 احلفر الغائرة أو البالوعاتSinkholes :ىي من األشكال الكارستية واسعة االنتشار يف ىضبة البطنان خاصة يف رلاري األودية  ،واجلروف
الصخرية البحرية (احلافة األوىل) ،وكذلك يف منطقة ادلنخفضات الصحراوية جنوب خط تقسيم ادلياه ،وىي
عبارة عن ذباويف سطحية أتخذ أشكاال متعددة ،ومتباينة أيضاً من حيث أقطارىا وعمقها ،وميكن سبييز
نوعُت رئيسُت منها :
ابلوعات اإلذابة Dollines :
تتكون ابلوعات اإلذابة عن طريق تسرب ادلياه السطحية اجلارية من خالل الشقوق والفواصل الصخرية،
واليت بدورىا تعمل على ربلل الصخور واتسا فتحااها ،ومع مرور الوقت تتصل مع بعضها البعض مكونة
ذباويف أكرب وأكثر عمقاً ،وأتخذ أشكاالً متعددة منها الدائري والبيضاوي وغَتىا ،وتنتشر على سطح
اذلضبة حيث مواضع الضعف اجليولوجي ،خاصة يف رلاري األودية الشمالية قرب ادلنابع كما يف وادي
بوالفرائس والقصيبات والشقيق والشربق والكراث والسهل الغريب وغَتىا ،وعلى سفوح ادلنحدرات الشمالية
للهضبة ،وتًتاوح أقطارىا ما بُت 4- 2م ومتوسط عمق 1.5م ،ويف الغالب يغطي قيعاهنا رواسب حصوية
سلتلفة األحجام .ويوضح الشكل رقم ( )11ابلوعات اإلذابة يف وادي القصيبات ،ووادي السهل الغريب .
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يوضح الشكل ( )11ابلوعات اإلذابة يف بعض مواضع من اذلضبة
ادلصدر عدسة الباحث 2020 /11 /18

البالوعات اإلهندامية Collapse :
تتكون ىذه الظاىرة الكارستية نتيجة عمليات اإلذابة الكيميائية يف الطبقات ربت سطحية مكونة
ذباويف سلتلفة األحجام ،ومع مرور الزمن تنمو وتزداد اتساعاً وينهار السقف العلوي إىل قا البالوعة معلناً
عن وجودىا (عاشور،1989،ص  ،) 26وتتميز جوانبها بشدة االضلدار ،وىذه البالوعات اإلهندامية أقل
انتشاراً من النو السابق ،وعادة ما ذبد ادلياه السطحية اجلارية طريقها اليت تنصرف إليها عرب رواسب قيعاهنا
إيل خزاانت ادلياه اجلوفية عن طريق التسرب ،وأحياان تشكل برك البالوعات  Sinkhole pondsحينما
تعوق الرواسب الدقيقة تسرب ادلياه إىل الطبقات اجلوفية (السيد،2008،ص  ،)70ومن خالل ادلسح
ادليداين دلنطقة الدراسة مت رصد عينة واحدة من ىذه الظاىرة جنوب غوط الطَت مشال غرب اذلضبة ،وقد
بلغت أبعادىا ادلورفومًتية 32م طوالً28 ،م عرضاً ،وبلغ عمقها 18م ،ودرجة اضلدار جوانبها بلغت
( º85قياسات الباحث) ،وتوجد رواسب صخرية يف قاعها أثرت هبا عمليات اإلذابة الكيميائية ،وىي
صخور جَتية تشبو صخور السطح اجملاور ،األمر الذي يدل على قدم نشأت ىذه الظاىرة .ويوضح
الشكل رقم ( )12البالوعة اإلهندامية يف مشال غرب ىضبة البطنان .
 الًتبة احلمراءTerra Rossa :تتكون ىذه الًتب نتيجة التجوية الكيميائية ،ويدل لوهنا األمحر على ارتفا نسبة أكاسيد احلديد هبا،
ويكون قوامها طينياً بصفة عامة ،حيث تصل حبيبات الطُت إىل أكثر من  ،%45وحبيبات ىذه الًتب
على التوايل تتكون من الطُت والسلت والرمل الناعم ،اما حبيبات الرمل اخلشن تكاد تكون معدومة ،فهي
نتيجة التحلل السطحي أو القريب من السطح بواسطة مياه األمطار ادلتسربة (بن زلمود ،1995 ،ص
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الشكل ( ) 12يوضح أحد البالوعات اإلهندامية مشال غرب هضبة البطنان
ادلصدر عدسة الباحث 2020 /11 / 18م.

 ،) 292ويغطي ىذا النو من الًتب مساحات كبَتة من سطح اذلضبة خاصة ادلنخفضات الطولية ادلنتشرة
بُت احلافات الشمالية ،ويف بعض األودية الشمالية مثل وادي بوالقمل وادلقارين والسهل الغريب والشربق
والقصيبات وغَتىا ،كما تنتشر أيضاً يف منطقة ادلنخفضات جنوب خط تقسيم ادلياه ابذلضبة ،وتتباين يف
حمكها إىل حد كبَت ،حيث تًتاوح بُت عدة سنتيمًتات إىل عدة أمتار ،وبلغ حمكها يف حوض منخفض
طربق 1.5م ،ويف حوض منخفض خارجة 4م ،ويف منخفض بوموسى 1.8م ،ويف وادي السهل الغريب
0.20م ،ويف وادي العودة طربق 0.80م(من قياسات الباحث) ويرجع ىذا التباين يف حمك الًتبة إىل
نشاط عمليات التحلل وطبوغرافية السطح ،ابإلضافة إىل مدى نشاط عوامل التعرية اذلوائية ودورىا يف تذرية
ادلكوانت الناعمة .ويوضح الشكل رقم ( )13الًتبة يف منخفض ادلرصص .

الشكل ( )13الًتبة احلمراء يف منطقة ادلرصص
ادلصدر عدسة الباحث 2021 / 1 /20م.
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تعد التجوية عامالً مساعداً للتعرية ،فهي تعمل على تفكك الصخور وربللها لتسهل ضلت موادىا ونقلها
بواسطة عوامل التعرية ،لتنكشف بعد ذلك سطوح صخرية جديدة لتقوم التجوية بدورىا .
اثنيا عمليات التعرية Erosion :
تعد عمليات التعرية من العوامل ادلكملة لعمليات التجوية وكالعلا ذات دور فعال يف تشكيل طبوغرافية
السطح ،وتعد من أىم العمليات اجليومورفولوجية اليت تعمل ابستمرار على تغيَت سطح األرض ومعادلو
وبشكل مستمر وفق نشاط وفاعلية ىذه العمليات اخلارجية ،ويتباين أتثَت عملية التعرية من إقليم آلخر وفق
طبيعة التكوينات الصخرية وطبوغرافية السطح والعوامل ادلناخية ونو كثافة الغطاء النبايت الطبيعي
(داود،2002،ص  ،)70وعمليات التعرية السائدة على منطقة الدراسة متباينة من مكان آلخر ،حيث
تنشط التعرية ادلائية مشال خط تقسيم ادلياه ،يف حُت تنشط التعرية الرػلية جنوب ىذا اخلط أي على وسط
اذلضبة وجنوهبا ،أما على ساحل اذلضبة تنشط التعرية البحرية ،وسوف نركز على التعرية ادلائية على سفوح
ادلنحدرات لنشاطها وفاعليتها على ىذا اجلزء اذلام من اذلضبة لًتكز معظم السكان واألنشطة البشرية بو،
ووسط اذلضبة وجنوهبا شبو خايل من السكان لصعوبة الظروف ادلناخية وعدم توافر ادلياه.
التعرية ادلائية Running Water Erosion :
تعد العمليات اجليومورفولوجية الناذبة عن ادلياه اجلارية عقب سقوط األمطار من األمور اذلامة واألكثر
انتشاراً وأتثَتاً على سفوح ادلنحدرات الشمالية للهضبة ،لطبيعة التكوينات اجلَتية السائدة والتضاريس وقلة
الغطاء النبايت الطبيعي هبا ،وطبيعة األمطار اإلعصارية اليت تتميز هبا األجزاء الشمالية من اذلضبة ،وأتخذ
التعرية ادلائية على سفوح ادلنحدرات عدة أشكال منها كما أييت :
تعرية قطرات ادلطر ادلتناثرة )Raindrop splash Erosion(:
تبدأ ابلفعل ادليكانيكي لقطرات األمطار وىو ما يعرف بتعرية الرش ()Splash Erosion
(اخلفاجي ،2017،ص )1وعند اصطدام قطرات األمطار مباشرة مع جسيمات الًتبة تعمل على تفتت
حبيبااها ادلتماسكة وادلفتتات الصخرية صغَتة احلجم ،ما يؤدي لتحويلها إىل حبيبات متناثرة يف اذلواء بعيدا
عن مواضعها األصلية نسبيا ابذباه أسفل ادلنحدرات بفعل اجلاذبية ،ويعتمد ذلك على حجم قطرات
األمطار الساقطة وتركزىا وكميتها ،وأن خصائص قطرات األمطار من حيث الكمية والشدة والسرعة
واالذباه وحجمها كلها عوامل تؤثر يف انفصال جسيمات الًتبة وانتقاذلا ،كما يؤثر االضلدار يف فاعلية تعرية
قطرات األمطار فتناثرىا على ادلناطق ادلستوية ليس مؤثراً كثَتا ولكن تكون أكثر فاعلية على ادلنحدرات
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والسيما عند أقدامها ( ،)Cook& Doornkamp, 1974, p.28وأن تعرية قطرات ادلطر عند
خط تقسيم ادلياه تكون أكثر فاعلية ،ويقل أتثَتىا ابالبتعاد عنو وتسود التعرية السيلية والغطائية واألخدودية
( )Cook, Op. Cit, p.34وصلد من خالل ادلشاىدات ادليدانية أن خلصائص الًتبة والسطح دور
ابلغ األعلية يف ربديد كمية ادلفتتات ادلتأثرة هبذه العملية ،وبسبب اجلفاف الذي يسود لعدة شهور يساعد
على تفكك الطبقة السطحية من الًتبة ،ويكون لسقوط قطرات األمطار األوىل دوراً فاعالً يف رفع ادلكوانت
الدقيقة من الطُت والرمل مث إسقاطها بقوة على السطح ما يؤدي إىل تفتت الًتب واصلرافها بواسطة ادلياه
اجلارية ،وتنشط ىذه العملية على سفوح احلافات الشمالية للهضبة وكذلك على منحدرات األودية الشمالية
عقب سقوط األمطار.
التعرية الصفائحية أو التدفق السطحي )Surface flow Erosion(:
قد دلت الدراسات أن كمية األمطار اليت تتجاوز  30ملم/ساعة تكون ذات قابلية عالية جداً على
جرف الًتبة (الشيخ،1987،ص  ،)175ويعد اجلراين السطحي ىو ادلسؤول عن التعرية ادلائية ،وػلدث
ىذا النمط من التعرية يف ادلنخفضات الطولية ادلنتشرة بُت حافات اذلضبة الشمالية لقلة االضلدار هبا ،حيث
إن الًتبة قليلة النفاذية لدقة رواسبها ،وادلياه اجلارية السطحية ال تتبع رلاري واضحة ادلعامل ،إظلا تكون على
شكل أغشية رقيقة تتحرك عقب سقوط األمطار فوق السطح ،وتعمل على إزالة طبقة رقيقة من سطح
الًتبة ،ويعرف ىذا النو ابلتعرية الغطائية أو الشريطية ،ويزداد أتثَت ىذا النمط على سفوح ادلنحدرات
الشمالية للهضبة ،ويساعد أيضاً ىذا النمط وفق كمية ادلياه اجلارية على ربرك ادلواد على سفوح ادلنحدرات
الشمالية.
تعرية ادلسيالت ()Channelized Erosion
ينشط ىذا النمط على سفوح ادلنحدرات الصخرية الشمالية ،وتنشأ قنوات ضحلة نتيجة اجلراين
السطحي تعرف ابدلسيالت ،ويتكون االصلراف السيلي الذي يؤدي إىل إزالة سريعة لسطح الًتبة عرب
ادلمرات السيلية نتيجة تصريف ادلياه اجلارية اليت تنشأ من جراء العواصف ادلمطرة الغزيرة والفجائية ،ويتحول
فيها شكل اجلراين الغطائي إىل جراين مركز يف شكل شبكة دقيقة من ادلسيالت ادلائية ذلا قدرة كبَتة على
أحداث احلت السطحي للًتبة وتنتقل فيها الرواسب إىل أقدام سفوح ادلنحدرات وادلناطق ادلنخفضة
( )Cook & Andrew, 1977,p.157ومن خالل ادلشاىدات ادليدانية أدى ىذا النمط من
التعرية إىل اصلراف الًتبة يف مواضع كثَتة كما يف احلافتُت األوىل والثانية يف منطقة عكرمة وادلرصص
والقرضبة ،وتتكشف الصخور ادلعراة من الًتبة ومن غطائها النبايت ،ما يؤدي إىل حدوث سيالن يتمكن من
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نقل الرواسب الدقيقة ادلتبقية من سفوح ادلنحدرات إىل رلاري األودية الشمالية اليت تصب يف البحر ادلتوسط
مشاالً .وتعد ادلياه اجلارية من أنشط عوامل التعرية مشال منطقة الدراسة وتعتمد فاعليتها ونشاطها على سرعة
اجلراين ،وكمية ادلياه وطبوغرافية السطح ونو الصخور ومدى قابليتها للنحت والتآكل ،فهي تقوم بعمليات
اذلدم والنقل واإلرساب مكونة أشكال جيومورفولوجية متعددة من مراوح وسهول فيضية ربت أقدام سفوح
ادلنحدرات واألجزاء العليا من األودية الشمالية .ويوضح الشكل رقم ( )14اجلراين السيلي يف منخفض
طربق ربت أقدام احلافة الثانية .

يوضح الشكل ( )14اجلراين السيلي واآلاثر على سطح الًتبة يف منخفض طربق

ادلصدر عدسة الباحث .اجتاه التصوير حنو الشرق الصورة األوىل  2020 /10 /11والثانية .2020 /11 /15

التعرية األخدودية)Gully Erosion( :
ىي مرحلة متقدمة من التعرية السيلية حيث تتحول اجملاري األولية أو ادلسيالت إىل أخاديد عندما تبدأ
بتعميق وتوسيع رلاريها يف أثناء النحت الرأسي واجلانيب ،وتعد التعرية األخدودية ىي األكثر ىدما من أظلاط
التعرية ادلائية السابقة ،وىي متباينة من حيث أعدادىا وأطواذلا وأعماقها يف منطقة الدراسة وفق البنية
والتكوينات الصخرية ودرجة االضلدار وتركز األمطار السائدة ،وينتج عنها اصلراف الًتبة من سفوح احلافات
الشمالية للهضبة ،وإرساهبا ربت أقدام ادلنحدرات ويف األجزاء العليا من أحواض األودية الشمالية ،وأن
أغلب التكوينات الصخرية دلنطقة الدراسة تنتشر هبا الصدو والفواصل وىي تكوينات جَتية تتميز بضعف
مقاومتها لعمليات التعرية ادلائية ،ولتكوين صورة واضحة عن مدى أتثر مشال اذلضبة بعملية التعرية
األخدودية مشال خط تقسيم ادلياه مت االعتماد على معادلة ( )Bergsmaلقياس درجة التعرية دبنطقة
الدراسة وىي كما أييت :
AE= ∑ L/ A
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 =AEمعدل التعرية األخدودية م/كم، ²
 = ∑Lرلمو أطوال األخاديد ضمن الوحدة ادلساحية م
 = Aمساحة الوحدة كم)Bergsma, 1983, pp. 166-174( ²
وقد مت اعتماد التصنيف اخلاص ( )Bergsmaلقياس درجات التعرية األخدودية وشداها على منطقة
الدراسة من خالل اجلدول رقم ( )3الذي يوضح فئات التعرية :
اجلدول رقم ( )3يوضح معدل التعرية وفئاهتا وفق تصنيف()Bergsma
درجة التعرية

معدل التعرية م/كم²

1

400 - 1

2

1000- 401

3

1500 - 1001

متوسطة

4

2700- 1501

عالية

5

3700- 2701

6

4700 - 3701

عالية جداً
شديدة

7

الوصف

خفيفة جداً
خفيفة

أكثر من 4700
شديدة جداً
()Bergsma, 1983, pp. 166-174

عدت منطقة الدراسة حوضا واحدا ،واستخراج رلمو أطوال األخاديد ووحدة ادلساحة اليت تشغلها
شبكات التصريف ادلائي مشال خط تقسيم ادلياه ابذلضبة ،إذ بلغ معدل التعرية األخدودية مشال اذلضبة
( 8127.268م/كم )²ووفقاً لتصنيف ( )Bergsmaيسود على مشال اذلضبة تعرية أخدودية فئة
شديدة جداً ،ويرجع ارتفا معدل التعرية األخدودية على منطقة الدراسة لوجود الصدو والفواصل
والطيات أو احلافات الشمالية اليت تعمل على زايدة درجة االضلدار ،وطبيعة األمطار اإلعصارية اليت تسقط
على اذلضبة ،ونو التكوينات اجلَتية السائدة ،كلها عوامل رلتمعة قد ساعلت يف زايدة العمليات
اجليومورفولوجية اليت ذبري على سفوح احلافات الشمالية ذلضبة البطنان .ومظاىر التعرية األخدودية السائدة
حاليا على مشال اذلضبة ليست من نتاج كميات األمطار احلالية بل من مورواثت عصر البليستوسُت خالل
الفًتات ادلمطرة اليت زبللتو .
قياس التعرية ادلطرية Measurement of rain erosion:
وسوف يتم دراسة حجم التعرية ادلائية وشداها على منطقة الدراسة .
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أ  -حجم التعرية ادلائية يف هضبة البطنان Volume of water erosion Albutnan :
plateau
تعد دراسة حجم التعرية من ادلقاييس اذلامة للتعرف على مدى خطورة اصلراف الًتبة وفقداهنا ،وللتعرف
على حجم التعرية ادلطرية على منطقة الدراسة مت تطبيق معادلة دوكالس لقياس حجم التعرية وىي :
()Cook,1973,p. 393
 = Sحجم التعرية (م /³كم /²سنة)  = P ،األمطار الفاعلة عند ثورنثويت وتستخرج وفق ادلعادلة
()Thornthwait,1931,p 640
 = Pرلمو األمطار السنوي (أنج).

 = PEالتساقط الفعال.
 = Tمعدل احلرارة السنوي (.)ºF
ومن خالل البياانت ادلناخية ادلتاحة حملطات ىضبة البطنان قد مت التوصل إىل النتائج ادلدرجة ابجلدول
رقم ( )4الذي يوضح حجم عمليات التعرية السنوية الناذبة عن األمطار.
ادلعدل السنوي

التساقط الفعال
( أنج)

حجم التعرية

احملطة

معدل األمطار

السنوي (أنج)

لدرجات احلرارة ( )F

175.3

طربق 2020 - 1984

6.9409

67.64

18.01

79.9

الفتائح 2020- 1980

13.5197

64.94

39.53

انصر 2020- 1960

3.378

66.2

8.39

م/³كم/²سنة

376.4

ادلصدر من أعداد الباحث بناء على البياانت ادلناخية الصادرة عن ادلركز الوطين لالرصاد اجلوية ط رابلس ليبيا حىت  2010ومت تقدير ابقي
الفًتة عن ط ريق ادلتوسطات السنوية ،ومعادلت (.)Thornthwait& Duclos

يوضح اجلدول رقم ( )4حجم عمليات التعرية السنوية الناجتة عن األمطار
وابالعتماد على ادلعدالت السنوية لألمطار وفق الفًتة الزمنية ادلذكورة فقد بلغ حجم التعرية يف مشال شرق
اذلضبة من خالل زلطة طربق (175.3م/³كم/²سنة) ،وبلغ حجم التعرية يف مشال غرب اذلضبة من خالل
زلطة الفتائح (79.9م/³كم / ²سنة)  ،ويف وسط اذلضبة وجنوهبا من خالل بياانت زلطة انصر قد بلغ
(376.4م/³كم/ ²سنة) وىي القيمة األعلى لفقدان الغطاء النبايت الطبيعي شبو التام قرب التجمعات
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السكانية بسبب ادلمارسات اجلائرة من احتطاب ورعى جائر وغَتىا ما جعل الًتبة ربت التأثَت ادلباشر
لعمليات التعرية ،إىل جانب قلة األمطار وطبيعتها الفجائي ة وشدة تركزىا األمر الذي أدى إىل ارتفا
معدالت اصلراف الًتبة .وقد حدد ( ) Zacharستة أظلاط من التعرية ادلائية وفق حجم الًتبة ادلفقودة كما
ابجلدول رقم ( )5الذي يوضح وصف فئات التعرية وفق قيم فقدان الًتبة السنوية.
اجلدول رقم (  )5يوضح وصف فئات التعرية وفق ادلفقود من الًتبة
الوصف

الفئة حجم الًتبة ادلفقودة
(م/³كم/²سنة)

1

أقل من 50

غياب التعرية أو غَت ظاىرة

2

500- 50

تعرية ضعيفة

3

1500- 500

تعرية متوسطة

4

5000 - 1500

تعرية شاملة

5

20000- 5000

تعرية قوية

6

أكثر من 20000

تعرية كارثية

ادلصدر.( Zachar,1982,p.547) :

من خالل اجلدول السابق صلد حجم معدالت التعرية السنوية على اذلضبة ضمن الفئة الثانية أي تعرية
ضعيفة على سطح اذلضبة ،مع التباين يف معدالت التعرية من مكان إىل آخر وفق ادلؤثرات البيئية وادلناخية
والبنيوي ة والغطاء النبايت السائد ،ومن خالل ادلشاىدات ادليدانية لسطح اذلضبة صلد نوعية الًتب السائدة يف
مشال غرب اذلضبة ىي الًتبة احلمراء وأىم ما مييزىا قطاعها ادلتطور نسبيا ابدلقارنة ابلًتب السائدة على ابقي
سطح اذلضبة ،فهو ػلتوي على األفق الطيٍت ذي البناء الكتلي ولوهنا األمحر الداكن الذي يرجع لوجود
أكاسيد احلديد بكميات كبَت سلتلطة مع حبيبات الطُت السائد هبا إىل جانب الغطاء النبايت متوسط
الكثافة الذي يغطي مساحات كبَتة منها ،وقد بلغت كثافة النبااتت الطبيعية هبا (/387ىكتار) موزعة
على ستة أنوا رئيسة فقط من حشائش االستبس ،وحمكها ال يتجاوز يف الغالب 1.20م (الدراسة ادليدانية
شهر نوفمرب ،) 2020وىذه العوامل أدت إىل االطلفاض النسيب دلعدالت التعرية ادلائية هبا .أما مشال شرق
اذلضبة يف منطقة طربق وضواحيها تسود تربة حديثة التكوين بسيطة التطور بسبب تباين معدالت األمطار
وسيادة اجلفاف يف معظم أشهر السنة ،فإن شدة عمليات تكوين الًتبة وفاعليتها من إضافة مواد عضوية
أو معدنية ونقلها وتكوينها تكون غالباً بطيئة ،ويتميز بناؤىا أنو غَت صلب وغَت متكتل ،ومييزىا اللون البٍت
الفاتح يف حالة اجلفاف ،والبٍت الداكن يف حالة الرطوبة ،وىي ضعيفة ادلقاومة وتًتاوح نسبة الرمل هبا ما بُت
11
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 %63- 60فهي من الًتب الرملية (الضراط ،2004 ،ص ص  ،)99- 95وأن غطاءىا النبايت فقَت
بسبب األنشطة البشرية السائدة من حراثة واحتطاب ورعي جائر وغَتىا ،وبلغت كثافة توزيع النبااتت
الطبيعية ( 139وحدة/ىكتار) ربت سفوح احلافات الشمالية ،ويف أحواض ادلنخفضات الطولية بُت
احلافات فهي شبو خالية من النبااتت الطبيعية بسبب احلراثة والرعي ،ما أدى إىل التأثَت ادلباشر لعمليات
التعرية ادلائية وزايدة نشاطها عقب سقوط األمطار الفجائية شديدة الًتكيز .أما يف وسط اذلضبة وجنوهبا
فتسود الًتبة الرملية الصحراوية الفقَتة بغطائها النبايت ادلتضرر ويتجاوز نسبة الرمل هبا  ،%80ولوهنا البٍت
الفاتح ،وتراوحت كثافة الغطاء النبايت الشوكي الفقَت يف وسط اذلضبة وجنوهبا ما بُت (- 18
120وحدة/ىكتار) وجنوب ادلطار يكون سطح الًتبة شبو خال سباما من النبااتت الطبيعية حىت منطقة
الطرشة ،وإىل اجلنوب منها ترتفع الكثافة النباتية نوعاً ما لتصل يف بعض ادلناطق قرب بئر الغيب إىل
120وحدة/ىكتار وتنتشر األحجار ادلتباينة األحجام على السطح (الدراسة ادليدانية شهر نوفمرب  ،)2020ما أدى
إىل زايدة نشاط عمليات التعرية ادلائية عقب سقوط األمطار الفجائية يف وسط اذلضبة وجنوهبا.
ب  -شدة التعرية Severity of erosion:
لقياس شدة تعرية األمطار على منطقة الدراسة مت استخدام معادلة فورنَت لقياس شدة التعرية ادلطرية واليت
تعتمد على معدالت األمطار الشهرية ورلمو األمطار السنوي (ملم) وفق ادلعادلة اآلتية :
PI

= معدل األمطار الشهري (ملم)

 =F.A.Iقدرة األمطار على التعرية،
= رلمو األمطار السنوي (ملم))Fournier, 1960,p 201 ( .
P
وبتطبيق ادلعادلة من خالل البياانت ادلناخية دلنطقة الدراسة وابالعتماد على تصنيف فورنَت لقياس شدة
تعرية األمطار من خالل اجلدول رقم( )6قد بلغ معدل التعرية يف زلطات الساحل مشال اذلضبة طربق
والتميمي والفتائح ( )º59.218 ،11.043 ،31.578وىى على التوايل وفقاً لتصنيف فورنَت التعرية ادلطرية
ضعيفة يف طربق والتميمي ومتوسطة يف مشال غرب اذلضبة من خالل زلطة الفتائح ،ويف زلطة انصر اليت
يستدل منها على وسط اذلضبة وجنوهبا فقد بلغ
يوضح اجلدول رقم (  )6تصنيف ()Fournier
شدة التعرية

الدرجة

ضعيفة

أقل من 50
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ادلصدر:

(

500- 50

معتدلة

1000- 500

عالية

أكثر من  1000عالية جداً

)Fournier, 1960,p 201

معدل تعرية مياه األمطار ( )13.050وىي أقل من  50درجة وتدخل ضمن فئة التعرية الضعيفة .كما
وضع فورنَت مؤشراً لبيان شدة التعرية كما ابجلدول رقم ( )6وقدرة أو شدة األمطار احلتية على اذلضبة
تراوحت ما بُت ضعيفة ومتوسطة وفق تصنيف فورنَت ابجلدول ادلذكور ،ويوضح اجلدول رقم ( )7درجات
التعرية ادلطرية على ىضبة البطنان .وذلك العتماد النموذج الرايضي على كميات األمطار فقط ،وىي
متباينة من حيث ادلوعد والكمية من سنة إىل أخرى مع إعلال بقية ادلؤثرات األخرى على نشاط التعرية
وفاعليتها على سطح اذلضبة ،ومن خالل ادلشاىدات ادليدانية خالل موسم سقوط األمطار خاصة يف مشال
اذلضبة صلدىا ذات أتثَت فعال وإغلايب السيما على سفوح احلافات الشمالية حيث مكاشف الصخور
واستجابتها للرطوبة مع توافر عامل االضلدار وعدم وجود غطاء نبايت طبيعي على سفوح احلافات ،كلها
عوامل رلتمعة وفرت بيئة طبيعية مالئمة لنشاط وفاعلية التعرية ادلائية يف مشال منطقة الدراسة.
والتعرية ادلائية الناذبة عن اجلراين السطحي تكون ضئيلة أو معدومة فوق قمم ادلنحدرات ،أي ابلقرب من
خط تقسيم ادلياه الذي ميثل زلور قمم ادلنحدرات الشمالية للهضبة ،وتزداد ابالذباه إىل األسفل ضلو
أقدامها ،ومن خالل ادلشاىدات ادليدانية تشَت إىل أن النقل بواسطة التعرية ادلائية يزداد ابستمرار كلما
ازدادت درجة االضلدار اليت تساعد على زايدة سرعة اجلراين ،وتنشط التعرية على سفوح ادلنحدرات
ادلكشوفة من الغطاء النبايت ،ابإلضافة إىل أن األمطار القليلة تؤدي إىل جفاف الًتبة واليت تصبح أكثر
عرضة لعوامل التعرية ،وابلرغم من قلة األمطار على منطقة الدراسة فإهنا كما يعتقد ىي ادلسؤولة عن معظم
مظاىر التعرية يف ادلناطق اجلافة وشبو اجلافة ،فالتعرية الرػلية أثبت معملياً أهنا غَت فعالة ،فاذلواء قليل الكثافة
وتنعدم فيو خاصية اللزوجة وابلتايل يفقد صفتُت ىامتُت إلسبام عملية التعرية(اخلافجى،2017،ص .) 16
التعرية الرحيية Wind Erosion :
تعد التعرية الرػلية من العمليات اجليومورفولوجية ادلكونة للمظهر العام دلعظم سطح اذلضبة ،وخاصة
وسط اذلضبة وجنوهبا ،حيث يسود عليها ادلناخ شبو اجلاف على أطرافها الشمالية وادلناخ اجلاف على وسط
اذلضبة وجنوهبا ،ويتوقف دور التعرية الرػلية على العوامل التكتونية واجليولوجية ،وخصائص السطح والًتبة
واخلصائص ادلناخية ،اليت تشتمل على كمية اإلشعا الشمسي ودرجات احلرارة وسرعة الرايح واذباىااها،
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واألمطار والتبخر والرطوبة وخصائص النبات الطبيعي ،وترتبط فاعلية الرايح بسرعتها للتأثَت يف حجم
ادلفتتات وكميتها على السطح ،حيث تقوم برفع الرواسب الدقيقة وادلفتتات إىل األعلى عن طريق احلمل
(Dustاليت يًتاوح حجمها ما بُت  0.30- 0.15ملم) ،ويتوقف نشاطها مع زايدة السرعة اليت تعتمد
اجلدول رقم (  ) 7يوضح قدرة األمطار على احلت وفق معامل فورنري أونولدوس

احملطة

معدل األمطار التميمى
1960- 1931

معدل األمطار طربق
2020- 1984

معدل األمطار انصر
2020- 1960

معدل األمطار الفتائح
2020- 1980

الشهر

Pi
ملم

يناير
فرباير

45.6
32.2

11.794 2079.36
5.881 1036.84

مارس

12.8

163.84

0.929

9.9

أب ريل

3.7

13.69

0.078

3.7

13.69

مايو

5.8

33.64

0.191

1.5

2.25

0.031

يونيو
يوليو

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.2
0.0

0.04
0.0

0.0005
0.0

0.5
0.2

أغسطس

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.04

سبتمرب

1.7

2.89

0.016

0.7

0.49

0.007

3.9

15.21

0.044

أكتوبر
نوفمرب

14.3
19.6

204.49
384.16

1.160
2.179

11.8
5.9

139.24
34.81

1.913
0.478

21.7
53.2

470.89
2830.24

1.371
8.242

9.9
9.1

ديسمرب

40.6

1648.36

9.350

12.6

158.76

2.181

70.8

14.597 5012.64

17.1

اجملموع

176.3

31.578

72.8

11.043

343.4

59.218

85.8

Pi²

مؤشر
فورنري

pi²

مؤشر
فورنري

Pi
ملم

pi²

مؤشر
فورنري

Pi
ملم

Pi²

مؤشر
فورنري

Pi
ملم

19.5
12.0

380.25
144.0

4.432
1.678

11.6
14.9

134.56
222.01

1.848
3.050

81.3
53.1

19.248 6609.69
8.211 2819.61

96.04

1.119

98.01

1.346

40.1

1608.01

4.683

9.8

0.206

0.188

22.6

510.76

1.487

4.2

17.64

21.4

457.96

1.334

2.5

6.25

0.073

0.25
0.04

0.0007
0.0001

0.2
0.0

0.04
0.0

0.0005
0.0

0.0001

0.0

0.0

0.0

1.5

2.25

0.026

98.01
82.81

1.142
0.965

292.41

3.408

ادلصدر من أعداد الباحث بناء على معادلة فورنري pi ،معدل األمطار الشهري pi² ،تربيع قيمة األمطار الشهرية

كثَتاً على درجة تضرس السطح خللق تيارات ىوائية مضطربة ،األمر الذي يزيد من قوة دفع اذلواء للرواسب
الدقيقة وادلفتتات بشكل أكثر من قوة احتكاكها (داود،2002،ص  ،)70ومع ندرة النبااتت الطبيعية يف
وسط اذلضبة وجنوهبا  ،وعدم سباسك احلبيبات ادلفتتة لسطح الًتبة ،وعدم وجود عوائق ربد من سرعة
الرايح ،واجلفاف الذي يسود معظم أشهر السنة ،كلها عوامل رلتمعة تساعد ع لى نشاط وفاعلية التعرية
الرػلية على سطح اذلضبة ،وتقوم الرايح بعملية النحت والنقل واإلرساب ،حيث ادلواد ادلتوسطة احلجم
( 2.0 - 0.30ملم) تنتقل عن طرق القفز(  ،(Saltationوا دلفتتات األكرب حجما (حصى) تنتقل عن
طريق الزحف (( )Creepingعاشور ،2009 ،ص  ،)288وتعمل الرايح على ربريك احلبيبات
السطحية للًتبة اجلافة ودحرجتها وفق اذباه الرايح ،وأن قوى الضغط الناذبة عن سقوط احلبيبات بواسطة
12
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القفز واصطدامها حببيبات مستقرة تؤدي إىل ربطمها فيسهل نقلها ،وقوى اجلاذبية ومدى أتثَتىا من خالل
وزن احلبيبات وكثافتها النوعية تشكل عالقة طردية بُت وزن احلبيبات والسرعة الضرورية للرايح لتعرية مواد
السطح ،أما احلبيبات الناعمة اليت تقل أقطارىا عن (0.1ملم) تكون أكثر سباسكاً مع بعضها البعض من
الرواسب اخلشنة ،لذ لك تكون مقاومة رواسب الطُت والغرين للحركة والتعرية أقل مقاومة من الرواسب
الرملية ( ويل دمحم ،2000 ،ص  ،) 52وتعد قابلية الًتبة للتعرية وسهولة تذرية طبقااها السطحية ونقلها
بواسطة الرايح ىي ادلؤشر على تعريتها ،وللمحتوى الرطويب والبقااي العضوية يف الطبقات السطحية للًتبة
دور ىام يف احلد من عمليات التعرية الرػلية ،ويوضح اجلدول رقم ( )8سرعة الرايح على ىضبة البطنان.
اجلدول رقم (  ) 8متوسط سرعة الرايح الشهرية يف حمطات هضبة البطنان( ميل  /ساعة)

1

الشهر

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

احملطة

ادلتوسط
السنوي

طربق 10.7 – 84
2020

11.6

11.2

11.2

9.9

10.1

12.2

11.9

10.8

12.0

12.0

12.0 13.0

13.0

15.0

10.2 11.7 14.3

10.9 10.8

انصر 12.2 - 60
2020

13.0

13.7

12.5 13.8

13.0

14.5

10.2 10.6 13.2

11.9 10.1

الفتائح
2020-80

9.8

8.4

9.7

10.9

10.6
12.1
12.4

ادلصدر من أعداد الباحث بناء على بياانت ادلركز الوطين لألرصاد اجلوية ط رابلس ليبيا حىت  2010يف حمطيت طربق والفتائح لتوقفهما عن
العمل وتقدير ابقي الفًتة وفق ادلتوسطات ( مت حتويل السرعة من عقدة إىل ميل /ساعة) عقدة=  1.15ميل.

وأن سرعة الرايح متباينة من حيث ا دلكان والزمان على سطح اذلضبة ،وتبلغ أقصاىا على وسط اذلضبة
وجنوهبا من خالل زلطة انصر لألرصاد اجلوية لألسباب السالفة الذكر ،وخاصة خالل فصل اجلفاف
أبشهر الصيف ،األمر الذي يزيد من فاعليتها احلتية على سطح اذلضبة ،وقد اقًتح ( )Chepilعامل
ادلناخ لتحديد حجم التعرية أي حجم فقدان الًتبة السنوي الذي يتأثر بواسطة احملتوى الرطويب للرواسب
الدقيقة من سطح الًتبة ومعدل سرعة الرايح ،وذلك يقود إىل أن قابلية تعرية الًتبة تتناسب عكسيا مع
احملتوى الرطويب للطبقة السطحية وكذلك الطبقة القريبة من السطح.
وألجل معرفة مدى أتثر سطح اذلضبة ابلتعرية الرػلية وبيان درجات النحت الرػلي وخصائصو ابالعتماد
على بعض البياانت ادلناخية ،سيتم تطبيق معادلة ( )Chepilعلى النحو اآليت:
()Chepil,1962,pp. 162-165
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 = Vسرعة الرايح (ميل/ساعة)
 =Cدرجة التعرية الرػلية.
 = PEاألمطار الفعالة (إنج) وتستخرج على النحو اآليت:
()Thornthwait,1931,p 640

 = Tمعدل احلرارة السنوي ()ºF
 = Pمعدل األمطار السنوي (إنج)
وقد وضع ( )Chepilمخس فئات لدرجات التعرية الرػلية كما ابجلدول رقم ( )9الذي يوضح درجات
التعرية وصفااها.
اجلدول رقم (  )9درجات التعرية الرحيية وصفاهتا ()Chepil
م

الدرجة

الوصف

1

17- 0

2

35- 18

ضعيفة جداً
ضعيفة

3

71- 36

متوسطة

4

150- 72

عالية

 5أكثر من  150عالية جداً
ادلصدر .)Chepil,1962,pp. 162-165(:

ويوضح اجلدول رقم ( )10درجات التعرية الرػلية يف ىضبة البطنان.

يوضح اجلدول رقم (  )10درجات التعرية الرحيية يف هضبة البطنان
درجة التع رية
اذلوائية

احملطة

معدل األمطار
السنوي (أنج)

ادلعدل السنوي
للح رارة () F

سرعة الرايح
(ميل/ساعة)

طربق 2020- 1984

6.9409

67.64

10.6

التساقط
الفعال
(أنج)
18.01

الفتائح 2020- 1980

13.5197

64.94

12.1

39.53

1417.35

انصر 2020- 1960

3.378

66.2

12.4

8.39

437.61
10455.12

ادلصدر من إعداد الباحث بناء على بياانت ادلركز الوطين لألرصاد اجلوية ط رابلس ليبيا حىت العام  2010وتقدير ابقي الفًتة وفق ادلتوسطات
لوقوف حمتطي طربق والفتائح عن العمل.

وتبُت من نتائج تطبيق ادلعادلة من خالل اجلدول رقم ( ) 10أن درجة التعرية الرػلية قد بلغت يف زلطة
طربق ( ،)º1417.4وزلطة الفتائح ( ،)º437.6وزلطة انصر( ،)º10455.1وكانت معدالت التعرية
الرػلية يف مشال غرب اذلضبة من خالل زلطة الفتائح األقل درجة؛ ويرجع ذلك إىل االرتفا النسيب
للمحتوى الرطويب ابلًتبة والكثافة النوعية للغطاء النبايت الطبيعي الذي كان انعكاساً لالرتفا النسيب
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دلعدالت األمطار السنوي عليها ،أما مشال شرق اذلضبة أييت يف ادلرتبة الثانية من حيث درجة التعرية من
خالل زلطة طربق ،حي ث ترتفع معدالت التعرية الرػلية خالل فصل اجلفاف أبشهر الصيف ،وكذلك
ارتفا درجات احلرارة ،وزايدة سرعة الرايح اليت تعتمد كثَتاً على درجة تضرس ادلنطقة وخاصة على سفوح
احلافات الشمالية الشرقية ،ابإلضافة إىل اجلفاف السائد بسطح الًتبة وكمية ادلفتتات الدقيقة واخلشنة ،وقلة
النبااتت الطبيعية اليت انقرض معظمها بسبب ادلمارسات البشرية اجلائرة ،األمر الذي ساعد على فاعلية
القدرة احلتية للرايح ونشاطها ودفعها للرواسب السطحية الدقيقة وادلفتتات بشكل أكرب على ىذا اجلزء من
منطقة الدراسة ،أما عن وسط اذلضبة وجنوهبا ومن خالل زلطة انصر واليت كانت قيمة التعرية الرػلية هبا
ىي األعلى ،ويرجع ذلك لندرة النبااتت الطبيعية هبا ،وعدم سباسك حبيبات سطح الًتبة وجفافها ،وارتفا
درجات احلرارة وادلدى احلراري اليومي والسنوي ،وعدم وجود عوائق ربد من سرعة الرايح ،كلها عوامل
رلتمعة أدت الرتفا فاعلية ال تعرية الرػلية على ىذا اجلزء من سطح اذلضبة ،لتوافر الشروط ادلتمثلة بوفرة
ادلفتتات واستواء السطح وسرعة رايح ال تقل عن (3كم/ساعة) (داود ،2002،ص  .)71ووفقاً لتصنيف
) ) Chepilلدرجات التعرية الرػلية وصفااها من خالل اجلدول رقم ( )9فإن درجات التعرية الرػلية يف
ىضبة البطنان تندرج ربت فئة عالية جداً ،وىي مؤشرات تنذر ابخلطر إذا مل تتخذ التدابَت الوقائية الالزمة،
األمر الذي يؤدي إىل استفحال ظاىرة التصحر على ادلدى القريب ،وفقدان مساحات كبَتة من الًتبة
سنوايً من سطح اذلضبة .
مظاهر النحت الرحيي على سطح اذلضبة :
تتم عملية النحت الرػلي على سطح اذلضبة بدرجات متفاوتة سللفة أشكاالً سلتلفة ،ويتوقف ذلك على
سرعتها وقواها وطبيعة ىبوهبا ،ومقدار ما ربملو من رمال ،وطبيعة الصخور اليت تصطدم هبا ،وطبيعة الغطاء
النبايت الذي يرتبط مع الرايح بعالقة عكسية ،وتكون أكثر وضوحا يف وسط اذلضبة وجنوهبا لألسباب
السالفة الذكر ،وتتم عمليات النحت بواسطة عمليتُت كل منها مسبب لألخرى وتوصف احلالة لألكثر
أتثَتا وىي على النحو اآليت :
أ  -التذرية Deflation :
يقصد هبا عملية محل ادلفتتات الدقيقة من السطح وربريكها من مكاهنا ،وتعد من أكثر العمليات
اجليومورفولوجية انتشارا على سطح اذلضبة زلل الدراسة ،وتتم بواسطة ثالث طرق ،ىي التعلق والقفز
والزحف ،وأىم األشكال الناذبة عنها ظاىرة احلمادة والسرير اليت تنتشر بشكل كبَت يف وسط اذلضبة
وجنوهبا حيث بلغت درجات التعرية ( )º10455.1وىي قيمة عالية جداً وترجع لألسباب سالفة الذكر.
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ويوضح الشكل رقم ( ) 15أحد أسطح األرصفة الصحراوية جنوب ىضبة البطنان .وىي نطاقات متسعة
تصل إىل بضعة كيلومًتات ويغطي سطحها طبقة رقيقة من الرمال اخلشنة واحلصى واحلصباء .

الشكل ( )15يوضح ظاهرة األرصفة الصحراوية جنوب هضبة البطنان

ادلصدر عدسة الباحث خالل الدراسة ادليدانية.

ب -عملية الربي و الصقلAbrasion :
ىي عملية ضلت الصخور بواسطة اصطدام الرايح احململة حببيبات الرمل الدقيقة اليت تعًتض مسارىا ،
وربدث قرب سطح األرض لعدم مقدرة الرايح على رفع حبيبات الرمال من سطح األرض إىل ارتفا كبَت،
فهو يف العادة ال يزيد عن قامة اإلنسان (عاشور ،2009،ص  ،)305ويوضح الشكل رقم ( )16ظاىرة
صقل الصخور والثقوب الصخرية على حافة الطرشة وسط ىضبة البطنان ،وتنتشر ىذه الظاىرة يف أماكن
متفرقة يف وسط اذلضبة وجنوهبا  ،حيث تظهر السطوح واجلالميد الصخرية ويبدو عليها آاثر التحزز
( ) Groovingوالثقوب وتتميز أبسطح ملساء بسبب تعرضها للربي بواسطة الرايح دلدة طويلة.

الشكل ( )16يوضح ظاهرة صقل الصخور والثقوب الصخرية يف منطقة الطرشة وسط اذلضبة
ادلصدر عدسة الباحث خالل الدراسة ادليدانية .2020 / 12 /5
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األشكال األرضية الناجتة عن العوامل اخلارجية مبنطقة الدراسة :
بعد دراسة العوامل ادلشكلة لسطح اذلضبة والعمليات اجليومورفولوجية اليت تتحكم يف نشأة األشكال
األرضية يف ىضبة البطنان ،مع مالحظة أن ىذه األشكال مل تنشأ دبعزل عن العمليات األخرى ،ومت األخذ
يف احلسبان العملية األكثر مشاركة يف نشأة الشكل األرضي ،فمن ادلعلوم أن كل العمليات تقع ضمن بيئة
طبيعة تكاد تكون متجانسة ،وال ميكن أن تعمل عملية دبعزل عن األخرى ولكن تبقى نسبة ادلشاركة متباينة
بُت عملية وأخرى يف تكوين الشكل األرضي ،وميكن تصنيف األشكال األرضية يف ىضبة البطنان وفق
العمليات اجليومورفولوجية كما أييت :
 أشكال بنيوية حتاتية :تشمل احلافات الشمالية للهضبة  The northern edges of the plateau :وىي من
األشكال األرضية الرئيسة يف مشال اذلضبة ،ويرجع أصلها كما ذكر آنفاً إىل العمليات الًتكيبية ،وىي معتدلة
التموج وتكون أكثر اضلداراً ضلو الشمال ،يف حُت يكون اضلدارىا ىيناً ضلو اجلنوب ،وىي سبتد من الغرب إىل
الشرق ،وغَت منتظمة االضلدار ويًتاوح اضلدارىا ضلو الشمال ما بُت  ،º80- 15أما ضلو اجلنوب ال يتجاوز
يف الغالب  ،º4وتبدأ احلافات من خليج البمبا غرابً على ىيئة سبوجات أرضية حيث تظهر احلافة األوىل
على ارتفا  100م ،وعند خليج عُت الغزالة تنقسم إىل حافتُت ويصل أقصى ارتفا ذلا جنوب منطقة
القرضبة ليبلغ 222م وسبثل خط تقسيم ادلياه ابذلضبة ،وتواصل امتدادىا إىل الشرق حىت طربق دبتوسط
ارتفا 140م ،ويف منطقة طربق توجد مخس حافات متتابعة من البحر مشاالً حىت جنوب منطقة الطرشة
يف وسط اذلضبة ،ومتوسط ارتفا احلافة األوىل على البحر مشاالً 32م ،واألقصى ارتفاعاً احلافة اخلامسة
اجلنوبية جنوب منطقة الطرشة وقد بلغ ارتفاعها 192م (من قياسات الباحث أثناء الدراسة ادليدانية خالل
شهر فرباير 2020م) وأسهمت كل من التعرية ادلائية والرػلية الالحقة يف تشكيل أسطحها وجراين شبكة
من رلاري األودية موحمية اجلراين وصوال إىل البحر مشاالً ،ومتأثرة ابلشقوق والفواصل ادلنتشرة على مشال
اذلضبة ،ومعظمها أتخذ اذباه ضلو الشمال والشمال الشرقي وفق االضلدار العام السائد مشال خط تقسيم
ادلياه ،مث ساعلت اجلاذبية األرضية يف تراجع بعض احلافات وظهور مكاشف طبقات صخرية ذات اضلدار
شديد سبثل آاثر بقااي التعرية نتيجة االهنيارات الكتلية يف بعض مواضع من احلافات األوىل والثانية والثالثة
كما يف منطقة عكرمة غرب طربق وادلرصص والقرضبة مشكلة ركام اذلشيم أسفل ىذه احلافات ،وامتدادىا
وفق اذباه الًتاكيب اخلطية من صدو وفواصل .ويوضح الشكل رقم ( )17احلافة الثانية جنوب خليج
عُت الغزالة.
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الشكل ( )17احلافة الثانية الشمالية يف هضبة البطنان
ادلصدر عدسة الباحث خالل الدراسة ادليدانية 2020 /2 /20

األشكال الناجتة عن التعرية ادلائية  ،وتشمل :
األوديةThe Valleys:
تًتكز معظم األودية مشال خط تقسيم ادلياه مشال اذلضبة ،وىي رلاري مائية انذبة عن ضلت ادلياه اجلارية
عقب سقوط األمطار خالل العواصف ادلمطرة ،وتستطيع ربريك ادلواد ونقلها بواسطة ادلياه اجلارية عن
طريق قوة اجلر أو السحب على سفوح ادلنحدرات ) ،)Gobena,2006,pp. 29-31وتزداد اجملاري عمقا
على سفوح احلافات الشمالية للهضبة كلم ا زادت كميات ادلياه اجلارية ودرجة االضلدار والسيما بعد زايدة
تشبع الًتبة ابدلاء ،والطاقة احلتية للمياه تزداد مع زايدة البعد عن خط تقسيم ادلياه وزايدة االضلدار ،وعملت
التعرية ادلائية على تقطيع سفوح احلافات الشمالية للهضبة ،إذ كونت عليها أعدادأ كبَتة من األودية بلغ
عددىا  43واداي ،وأعدادا كثَتة من األخاديد ،وتعمل ىذه األخاديد على نشوء األراضي الرديئة يف
األقسام العليا من األحواض بسبب التضرس الشديد الذي سبتاز بو السيما عند ادلناطق األكثر اضلداراً قرب
ادلنابع على سفوح احلافات .وقد بلغ حجم التعرية األخدودية مشال خط تقسيم ادلياه يف ىضبة البطنان وفق
معادلة (8127 )Bergsmaم/كم ²وىي قيمة كبَتة تندرج ربت فئة تعرية شديدة جداً ،وترجع ىذه
التعرية إىل مورواثت عصر البليستوسُت الذي كان أوفر أمطاراً من الوقت احلايل .
البيدمونتPedimonts :
تتكون من طبقة من الرواسب اخلشنة نتيجة اإلرساب ادلائي أسفل احلافات الشمالية ،ونتيجة تباين
االضلدار بُت احلافات وسهول البيدمنت يالحظ وجود زاوية واضحة بينهما ،ونطاق البيدمنت يتكون من
رلموعة ملتحمة من الرواسب كونتها اجملاري السيلية ادلنحدرة على واجهات احلافات ،واستمرار عمليات
التجوية الًتاجعية تنتج مفتتات صخرية عن طريق التفكك أو التحلل وىي يف مكاهنا ،وػلدث بعد ذلك أن
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تنفصل ادلواد الرملية الدقيقة وتصبح معدة للنقل بواسطة ادلياه اجلارية إىل أسفل احلافات عقب ىبوب
العواصف ادلمطرة العارضة ،وعند ارتطام ادلياه اجلا رية اليت ربمل الرواسب ابألراضي ادلنبسطة عند أقدام
احلافات الشمالية للهضبة تقل سرعة اندفاعها وجرايهنا؛ فًتسب محولتها على شكل مراوح ربتوي قممها
على رواسب خشنة من احلصباء واحلصى والرمل وبعض الرواسب الغرينية والطينية عند مقدمتها(سباركس،
ترمجة ليلى دمحم عثمان،1983،ص ص  )433- 431ويالحظ وجود قنوات مائية زبًتق سطح ىذه ادلراوح ،وتعد
ظاىرة البيدمنت من األشكال األرضية الواسعة االنتشار عند أقدام احلافات الشمالية للهضبة ،وتتميز يف
الغالب ابالضلدار التدرغلي الذي يًتاوح ما بُت ( º5- 1قياسات الباحث خالل الدراسة ادليدانية) وسبثل
البيدمنت نطاقا فاصال بُت احلافات الشمالية واألحواض الطولية ادلمتدة بينها .ويوضح الشكل رقم ()18
البيدمنت عند أقدام احلافة.

الشكل ( ) 18ظاهرة البيدومنت أسفل احلافة الثالثة
ادلصدر عدسة الباحث خالل الدراسة ادليدانية .2021/2 /25

الباجادا والنطاق الرسويب الفيضيBajada & Peripediment :
تتكون نتيجة اإلرساب الناتج عن التغَت ادلفاجئ لالضلدار عند قاعدة سفح ادلنحدر أو احلافة ،ما يؤدي
إىل اطلفاض قدرة ادلياه على محل الرواسب وإرساب محولتها من اجلالميد واحلصى والرمال مكونة عدداً من
ادلراوح والداالت ادلتجاورة ،وتًتاوح درجة اضلدارىا ما بُت  ،º7- 1ومع مرور الوقت تتواىل عمليات
اإلرساب حىت تتالحم وتتحد مكونة سهال يعرف ابسم الباجادا ( جودة،1980،ص  ،)337ويتم التمييز ما
بُت الباجادا والبيدمنت من خالل حجم ،حيث صلد حجم رواسب الباجادا يكون أكثر دقة ،وسبتد من
الرواسب ،رواسب البيدمنت حىت تصل إىل الرواسب الفيضية اليت يتكون منها زليط البيدمنت (سباركس،
ترمجة ليلى دمحم عثمان،1983 ،ص .)432
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اما عن النطاق الرسويب الفيضي والذي يطلق عليو أحياانً زليط البيدمنت يتكون من رواسب دقيقة ترسبت
بفعل ادلياه اجلارية من سفوح ادلنحدرات اليت تستمر يف تكوين طبقات فيضية على مدى فًتات طويلة
مكونة السهل الرسويب ،وتتباين مساحتو وفق درجة االضلدار وكمية الرواسب الدقيقة ادلكونة لو ،وتنتشر
الرواسب الفيضية يف مشال ىضبة البطنان مشكلة النطاق الرسويب يف أحواض ادلنخفضات الطولية الشكل
بُت احلافات الشمالية ويطلق عليها زللياً اسم السقايف وقد بلغ عددىا مشال خط تقسيم ادلياه 65
منخفض ،نذكر منها سقيفة خارجة وطربق وطبَتق و بوموليح وبوموسى والسبيع وعكرمة والسدرة وشربق
يوسف وأكرب ىذه النطاقات الرسوبية امتداداً سقيفة السد واليت يبلغ طوذلا 30كم دبتوسط عرض 5كم
(قياسات الباحث من اخلرائط الطبوغرافية  ) 1:50000من منطقة ادلرصص وحىت خليج عُت الغزالة.
ويوضح الشكل رقم( ) 19الباجادا وزليط البيدمنت أو السهل الرسويب الفيضي يف سقيفة طربق ربت أقدام
احلافة الثانية .

يوضح الشكل ( )19الباجادا والسهل الرسويب الفيضي

ادلصدر عدسة الباحث خالل الدراسة ادليدانية 2020 /12 /14

األ شكال الناجتة عن التعرية الرحيية  ،وتشمل :
 الثقوب والكهوف الرحييةHoles and wind caves :تنتشر ىذه الظواىر اجليومورفولوجية يف الصخور غَت ادلتجانسة ،لتباين مقاومة طبقات الًتكيب الصخري
اليت تتعرض لفعل احتكاك الرايح احململة ابلرمال ،ما يؤدي إىل الثقوب والتجاويف ابلطبقات األقل مقاومة،
بينما تبقى الصخور األكثر صالبة على ىيئة فواصل بينها ،ومع تكرار العواصف الرػلية على األسطح
الصخري ة ادلواجهة ذلا ،تزداد الثقوب والتجاويف وتصبح كهوفا (أبوالعينُت،1995،ص  .)597وتنتشر
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ىذه الظاىرة اجليومورفولوجية على أسطح احلافات ادلرتفعة للهضبة ادلواجهة للرايح حي ث اجلفاف ونشاط
التعرية الرػلية خاصة على الثالثة والرابعة واخلامسة يف وسط اذلضبة .ويوضح الشكل رقم ( )20الثقوب
والتجاويف الرػلية يف ىضبة البطنان.

الشكل ( )20الثقوب والتجاويف الرحيية ابحلافة الثالثة يف منطقة بًتونة
ادلصدر عدسة الباحث خالل الدراسة ادليدانية .2020 /12 /3

األرصفة الصحراوية Desert Pavements :تعد ظاىرة األرصفة الصحراوية ذات النطاقات ادلتسعة وادلستوية تقريباً من األ دلة الواضحة على دور
التعرية الرػلية  ،وتتكون من طبقة رقيقة من الرمال ادلختلطة بُت الدقيقة واخلشنة ،ويغطي سطحها احلصى
واحلصباء وبعض اجلالميد ،وأتخذ أحياان أشكاالً شبو ىندسية متعددة ،وذات أوجو مدببة ،وحادة الزوااي،
ويف الغالب مل أتخذ شكالً زلدداً ،حيث تعمل الرايح على إزالة الرواسب الدقيقة من سطحها اتركة
تكوينات حصوية خشنة ،وتتميز ىذه التكوينات أبشكال شليزة وأسطحها ادلصقولة بفعل الرايح
(زلسوب،2002،ص ص .)275- 273
اخلصائص ادلورفومًتية لألرصفة الصحراوية يف هضبة البطنان :
سبتد يف وسط اذلضبة وجنوهبا ويتباين اتسا ىذه األرصفة الصحراوية من مكان آلخر ،وزبتلف
مناسيب ارتفاعها من موقع آلخر ،فهي سبتد من جنوب ادلطار وحىت منطقة الغيب جنوب اذلضبة وتتخللها
بعض ادلنخفضات الصحراوية ،فهي سبتد من الشمال إىل اجلنوب دلسافة 42كم ،ومن الشرق إىل الغرب
دلسافة 92كم ،والقطا ادلمتد من ادلطار على منسوب 159م وحىت جنوب منطقة الطرشة
( 31.43.477مشاال 23.53.577 ،شرقاً) على منسوب 192م ،دلسافة 15كم وتراوحت نسبة
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االضلدار ما بُت  ،% 3.2 – 1.3وىذا ادلوقع يشكل خط تقسيم ادلياه ابدلنطقة ،وبعد ىذا ادلوقع يكون
االضلدار جنوابً حىت منطقة الغيب احلدود اجلنوبية للهضبة حيث إقليم ادلنخفضات ،عند ادلوقع
( 31.30.000مشاالً 23.51.582 ،شرقاً) دلسافة 27كم ،وتنتشر األرصفة على منسوب ارتفا
180م ،دبتوسط نسبة اضلدار ( .%0.1مت استخراج القيم بناء على اخلريطة الطبوغرافية  1:50000لوحة العدم )،
ومن خالل ادلشاىدات ادليدانية نالحظ سيادة التعرية الرػلية اليت عملت على نقل الرواسب الدقيقة اتركة
الرواسب اخلشنة من حصى وحصباء على السطح ،ونالحظ أن ىناك اختالفاً يف أحجام احلصى واحلصباء
ويًتاوح أقطارىا ما بُت  6- 2سم ،ويًتاوح عددىا يف ادلًت ادلربع ما بُت  170- 80حبة حصى ،أما
اجلالميد أن وجد فهو قليل للغاية وال يتجاوز  5أحجار/م ،²ومعظم احلصى وادلكوانت اخلشنة مصقولة
السطح ،ومتآكلة من اذباه الشمال الغريب والشرقي وفق اذباىات الرايح السائدة يف معظم أشهر السنة على
منطقة الدراسة ،وتعمل الرايح على شطف ا حلصى الذي يقابلها من جانب واحد وىو ادلقابل للرايح احململة
ابلرمال ،ويًتاوح عدد الثقوب بو مابُت  ، 6- 2وأعماقها من سطح احلصى يًتاوح مابُت 12- 2ملم
(قياسات الباحث خالل الدراسة ادليدانية خالل شهر ديسمرب  ، )2020ويوضح الشكل رقم ( )21األرصفة
الصحراوية جنوب ىضبة البطنان .وتتعدد أشكال احلصى شبو اذلندسي ووجوده يف مناطق متباينة من
حيث نظم الرايح السائدة يف وسط اذلضبة وجنوهبا من حيث حدة عمليات التفكك وغَتىا ،وقد تتشكل
بسبب تفاعل عدد كبَت من العمليات اجليومورفولوجية ادلختلفة واليت تؤدي إىل نتائج واحدة ،وأعلها تعرية
الطبق ة السطحية من الرواسب الرملية والغرينية ادلكونة لسطح الًتبة سللفة الرواسب اخلشنة اليت ال تستطيع
الرايح محلها من احلصى واحلصباء وبعض اجلالميد وىي نتاج لتذرية الرايح وكما ذكر آنفاً أن العمليات
اجليومورفولوجية تعمل مشًتكة يف البيئة الطبيعية ،وىذه األرصفة تتعدد أسباب تكوينها وتشكيلها ،وميكن
تفسَت ذلك أبهنا يف البداية كانت نتيجة التفكك الفيزايئي للصخور ،مث قامت الرايح بدور اتيل بنقل
الرواسب الدقيقة من الرمال وغَتىا ،والعمل على تشكيل األرصفة الصحراوية أو ما يعرف ابلسرير.
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الشكل (  )21األرصفة الصحراوية جنوب هضبة البطنان
ادلصدر عدسة الباحث .2020/12 / 7

 ادلنخفضات احلوضية Basin like Depressions :يقصد هبا األراضي شبو ادلستوية وادلنخفضة عن ما حوذلا ،ويطلق عليها زللياً اسم (البلط) ويغطي
سطحها رواسب دقيقة من الغرين والسلت القادم إليها من ادلناطق احمليطة هبا عن طريق ادلياه اجلارية أو
السيول الناذبة عن األمطار اإلعصارية اليت تسقط خالل موسم األمطار ،أو عن طريق اإلرساب الرػلي،
ويبلغ عدد ىذه ادلنخفضات الصحراوية يف وسط اذلضبة وجنوهبا  742منخفضاً أي ما يعادل  %92من
إمجايل منخفضات اذلضبة(مت استخراج العدد من اخلرائط الطبوغرافية مقياس  ،1:50000وادلرئية الفضائية دلنطقة
الدراسة وظلوذج االرتفا الرقمي ،)DEMوتعد ادلنخفضات من الظواىر اجليومورفولوجية اذلامة على سطح
ىضبة البطنان ،وتتميز ابتساعها يف غالب األحيان واستواء سطحها ،وأتخذ أحماء وأًشكاالً متعددة مثل
منخفضات البالاي ( ،)Playasأو ادلسطحات الطينية ( )Mud flatsأو أحواض التذرية
( ،)Blowoutوادلنخفضات تتنو أصوذل ا وأشكاذلا وأبعادىا وخصائصها وفق العوامل والعمليات ادلؤدية
إىل تكوينها ،وىنا غلب التفرقة بُت األصل والتشكيل ،فاألصل يبحث أسباب النشأة والتوزيع اجلغرايف
للمنخفضات ،أما التشكيل فيعٍت العمليات كلها اليت أسهمت بدوراً ما يف تكوينها سواء كان ذلك عن
طريق ادلياه اجلارية أو عن طريق اإلذابة أو بفعل الرايح ،فأصل الظاىرة ىو نقطة البداية واألساس الذي
تنطلق منو العوامل األخرى يف صياغة ادلنخفضات وإبرازىا أببعادىا وأشكاذلا احلالية (حبَتي،1979،ص
 . )16وادلنخفضات الصحراوية يف ىضبة البطنان متباينة من حيث ادلساحة والعمق فبعضها ال تتعدى
مساحتها بضعة أمتار مربعة وأخرى تتجاوز عشرات الكيلومًتات ادلربعة ،فهي تشكل يف وسط اذلضبة
وجنوهبا مستودعات لتجمع ادلياه عقب سقوط األمطار ،واليت ال تتجاوز عدة أايم قليلة نتيجة معدالت
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التبخر ادلرتفعة ،والتسرب القليل يف طبقات الًتبة ربت السطحية ،وتنشأ ىذه ادلنخفضات يف منطقة
الدراسة بسبب العديد من العوامل أعلها عملية التذرية الرػلية السيما ادلناطق اليت تغطيها الرواسب الدقيقة
ادلفككة ،حيث تقوم الرايح بتذريتها من سطح ادلنخفض فيزداد عمقاً ومع تكرار التذرية الرػلية واستمرارىا
تتكون ادلنخفضات وتتباين أعماقها وفقاً لسرعة ىبوب الرايح وتكرارىا واذباىااها .ومن خالل ادلعطيات
ادلناخية السائدة على منطقة الدراسة مت تطبيق معادلة ( )Chepilلتحديد درجة التعرية الرػلية السائدة
على وسط اذلضبة وجنوهبا ،وقد بلغت ( )10455ووفقا للتصنيف ادلذكور ىي درجة عالية جداً ،ويرجع
ذلك لندرة النبااتت الطبيعية واجلفاف الذي يسود معظم أشهر السنة األمر الذي يؤدي إىل تفكك الطبقة
السطحية للًتبة وتكون ربت أتثَت التذرية الرػلية ،وأن اتسا سطح ادلنخفضات دون عائق ػلد من سرعة
ا لرايح كلها عوامل رلتمعة تساعد على زايدة فاعلية التعرية الرػلية وزايدة عمق ادلنخفضات على منطقة
الدراسة ،ويبُت الشكل رقم ( )22منخفض غوط األرنب جنوب غرب منطقة الطرشة.

يوضح الشكل ( ) 22منخفض غوط األرنب يف وسط هضبة البطنان عقب سقوط األمطار
ادلصدر عدسة الباحث خالل الدراسة ادليدانية 2020 /11 /13

وسيتم دراسة اخلصائص ادلورفومًتية يف منخفض غوط األرنب الذي يقع يف جنوب اذلضبةE ( ،
 ( N 31.45.352 ،23.64.765كنموذج عن ادلنخفضات الصحراوية فيها ،ومعظم سطح
ادلنخفض يسود على ارتفا 155م ،ربيط بو حافة على ارتفا 170م ،وتنحدر ضلو احلوض اضلداراً ىيناً
ال يتجاوز يف الغالب  ،º5وأيخذ ادلنخفض امتداداً طويل دلسافة 5.5كم من الشمال إىل اجلنوب ،ويصل
أقصى اتسا لو يف منتصف ادلنخفض وقد بلغ 2كم ،و يقل عرض ادلنخفض عند أطرافو الشمالية واجلنوبية
دبا ال يتجاوز 1كم ،وقد بلغ عمق ادلنخفض 15م عن األراضي احمليطة بو (قياسات الباحث من اخلريطة
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الطبوغرافية لوحة العدم  ،1:50000والدراسة ادليدانية خالل نوفمرب  ،)2020ومن خالل التحليل احلجمي لعينة
الرواسب السطحية كانت نسبة احلصى (> 2مم)  ،%12نسبة الرمل (2.0< - 0.05مم) بلغت
 ،%38ونسبة الطمي أو السلت (0.002 – 0.05مم) بلغت  ،%31ونسبة الطُت (< 0.002مم)
بلغت ( ،% %19نتائج النخل اجلاف لعينة من سطح ادلنخفض حىت عمق  20سم قام هبا الباحث يف
معمل اجلسور وحدة ادلعامل وادلختربات طربق  )2020/11/14ومن خالل التحليل يتضح أن معظم
الرواسب السطحية على سطح ادلنخفض تتكون من الرواسب ا لرملية وبعض احلصى الذي ذبلبو ادلياه اجلارية
إليو .وتنتشر ىذه ادلنخفضات يف وسط اذلضبة وجنوهبا منها منخفض شرفاد واحلريقة وحسن مشال منطقة
الغيب وغَتىا الكثَت وتتباين يف مساحتها وعمقها وفق سرعة الرايح واذباىااها.
األشكال الناجتة عن اإلرساب الرحيي يف وسط اذلضبة وجنوهبا:
تتكون العديد من مظاىر اإلرساب الرػلي عندما تقل سرعة الرايح فًتسب محولتها مكونة أشكاالً
أرضية من التجمعات الرملية ادلتباينة من حيث الشكل واالمتداد ،ومت حصر أشكال الكثبان الرملية
الصحراوية يف وسط اذلضبة وجنوهبا كما أييت :
 - 1كثبان النباك Nebkha Dunes :
تشكل نبااتت االستبس الصحراوية الفقَتة على سطح اذلضبة دوراً ىاماً يف تكون كثبان النباك ،حيث
تشكل عائقاً أمام الرايح احململة ابلرمال واألتربة قرب سطح األرض وخفض سرعتها ما غلعلها تفقد جزءاً
كبَتاً من طاقتها وإرساب الرمال واألتربة خلف العائق النبايت الذي ميثل عنصر اخلشونة على السطح،
مكونة مثلثاً يشَت رأسو إىل اذباه منصرف الرايح (زلسوب،2002،ص  ،)297ومت رصد ظاىرة النباك الرملية
يف جنوب اذلضبة مشال منطقة الغيب حبوايل 3كم ابدلوقع (،)N 31.30.378 – E23.53.971
على ارتفا  193م فوق سطح البحر ،وىذا احلقل ميتد من الشمال إىل اجلنوب دلسافة 3.5كم ومن
الشرق إىل الغرب دبتوسط عرض 1.8كم ،ومت ربديد مساحة ىكتار(100 X100م) داخل ىذا احلقل
لتحديد اخلصائص ادلورفومًتية ذلذه الظاىرة كنموذج لظاىرة كثبان النباك ،فقد بلغ عدد كثبان النباك
170نبكة/ىكتار ،ويتباين ارتفاعها حيث تراوح ما بُت 1.80 – 0.24م ،وتراوح عرضها ما بُت 1.30
غطاء رملياً ابرتفا 3م،
– 2.5م ،وتراوح طوذلا ما بُت 4 - 1م ،و توجد رلموعة نباك التحمت مشكلة ً
وتراوح عرضها ما بُت 5- 3م ،وطوذلا 4م ،ويوضح الشكل رقم( )23كثبان النباك قرب منطقة الغيب.
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يوضح الشكل ( )23كثبان النباك يف جنوب هضبة البطنان
ادلصدر عدسة الباحث خالل الدراسة ادليدانية 2020 / 12 / 7م.

ومت إجراء ربليل حجمي لعينات الكثبان الرملية لعدة عينات يف وسط اذلضبة وجنوهبا ،حيث عينة الغيب
سبثل جنوب اذلضبة ،مث عينة الطرشة على بعد 30كم إىل الشمال من ادلوقع األول ،مث عينة بًتونة على بعد
5كم لتمثل وسط اذل ضبة ،وأظهرت نتائج التحليل ارتفا نسبة الرمال ادلتوسط والناعمة يف العينات الثالث
األمر الذي يدل على بعد ادلسافة اليت قطعتها ىذه الرمال حىت وصلت إىل موقع العينات ،مث أتيت الرمال
اخلشنة يف ادلرتبة الثانية وذلك يدل على قرب مصدرىا ومنشئها من مواقع العينات ،مث أتيت رواسب الطمي
والطُت بنسب قليلة يف ادلرتبة األخَتة .ويوضح اجلدول رقم ( )11نتائج التحليل احلجمي لعينات الكثبان
الرملية الصحراوية يف وسط ىضبة البطنان وجنوهبا .
ادلوقع

يوضح اجلدول رقم (  )11نسيج عينات الكثبان الرملية الصحراوية يف هضبة البطنان
نسبة الطمي أو السلت %نسبة الطُت %

نسبة الرمل%

انعم
متوسط
خشن
 0.5- 2.0ملم  0.25- 0.50ملم  0.05- 0.25ملم

وصف النسيج

0.002- 0.05
ملم

< 0.002
ملم

الغيب
اجملمو

28.2

33.6
92

30.2

6.9
6.9

1.1
1.1

رملية
100

الطرشة
اجملمو
بًتونة
اجملمو

2.1

27.8
59
28.1
74

29.1

29.8
29.8
19.8
19.8

11.2
11.2
6.2
6.2

رملية
100
رملية
100

19.7

26.2

ادلصدر :مت التحليل احلبييب للعينات بواسطة النخل اجلاف يف معمل اجلسور طربق مبعرفة الباحث 2020 /2 / 15م.
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 - 2النيم الصحراوي(التموجات الرملية) Sand- Ripples :
تتكون التموجات الرملية على سطح اذلضبة بفعل حركة الرايح واآلاثر الناذبة عنها ،وىي أشكال أرضية
متحركة ويتغَت موقعها وىيأاها وفق تغَت اذباه الرايح وسرعتها .وىي سبوجات رملية صغَتة احلجم ،ويعتمد
طول موجتها على شدة حركة الرايح ،وتتشكل عالمات النيم فوق األسطح الرملية وربدد مسافة قفز
احلبيبات الرملية طول موجة النيم (سالمة،2007 ،ص  ، )283وأن النسبة بُت االرتفا وطول ادلوجة تتوقف
على عرض مسطح التموج ،وىذه التموجات تكون أكثر انتشاراً على الرمال غَت ادلتجانسة من حيث
حجم احلبيبات ،وتكون زلدودة للغاية على الرمال ادلتج انسة ،وتكون زلاور التموجات الرملية متعامدة مع
اذباىات الرايح ،ويزداد حجمها وطول موجتها مع مرور الوقت وفق كمية الرواسب اخلشنة ادلتوافرة وشدة
عملية القفز والزحف اليت ترتبط ارتباطا وثيقا بتشكيل األسطح الرملية ( زلسوب وآخر،1989 ،ص .)185
ومع تكرار ىبوب الرايح احململة حببات الرمال ودفعها للرواسب اخلشنة يزداد تضرس التموجات الرملية،
وكلما ارتفعت قمم النيم فإهنا تتداخل ابطراد حيث تسفي حبات الرمال من القمم إىل األحواض اجملاورة،
لذلك تكون قمم النيم الصحراوي زلدودة االرتفا (تراب،1993 ،ص  ،)253ومن خالل ادلشاىدات
ادليد انية يف وسط اذلضبة وجنوهبا نالحظ أن األسطح الرملية توجد على ىيئة ذبمعات متفرقة على
مساحات زلدودة ال تتجاوز بضعة أمتار مربعة ،وىذه التجمعات تكون حول النبااتت الطبيعية فتتحد
رلموعة النباك مشكلة أسطح رملية ال يتجاوز ارتفاعها يف الغالب  0.80م ،ويًتاوح عرضها ما بُت - 2
16م ،وطوذلا مابُت 50- 3م ،وتوجد على سطحها سبوجات على شكل خطوط متتابعة( قياسات الباحث
خالل الدراسة ادليدانية شهر ديسمرب  . )2020و نالحظ أيضا اختالف زوااي اضلدار قمة ادلوجة عن اضلدار
منصرف الرايح ،حيث صلد زاوية اضلدار قمة ادلوجة تكون أشد من زاوية منصرف الرايح ،و نالحظ أيضاً
تراكم الرمال اخلشنة على قمة ادلوجة ،أما الرواسب الدقيقة والناعمة تكون يف جهة منصرف الرايح ،ويعزى
ذلك إىل عملية اإلرساب وسرعة الرايح ،فعند اصطدام الرايح ابلعوائق السطحية اخلشنة (النبااتت
الصحراوية) تبدأ عملية اإلرساب ابلرمال اخلشنة واألثقل مث األقل حجماً مث األدق تكون يف جهة منصرف
الرايح ،وأن معظم التموجات الرملية يف وسط اذلضبة وجنوهبا أتخذ ابذباه مشال غرب –جنوب شرق ،أو
مشال شرق – جنوب غرب ،وتكون متعامدة مع اذباىات الرايح السائدة على منطقة الدراسة ،وابلقياس
ادليداين تبُت أن طول ادلوجة يًتاوح مابُت  15- 5سم ،وارتفاعها يًتاوح مابُت  7- 3سم ،ومع اختالف
سرعة الرايح وعدم التماثل يف حجم حبيبات الرمال ومسافة القفز ومساحة التجمعات الرملية؛ يزداد طول
ادلوجة ،وزبتفي التموجات عندما تتجاوز سرعة الرايح القصوى  7سم/اثنية وىو ما يتوافق مع نتائج
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( .)Bagnold,1941,p204ويوضح الشكل رقم ( )24ظاىرة النيم ال صحراوي يف ىضبة البطنان
وجنوهبا.
ظالل الرمال Sand shadows :
تتكون التجمعات الرملية نتيجة وجود عائق اثبت يف مسار الرايح احململة ابلرواسب الدقيقة ،وقد يكون
العائق نبااتاتً طبيعية أو صخوراً أو جروفاً وغَتىا ،وىي ترسيبات نتيجة تشتت اذباه الرايح عندما تعًتض

الشكل ( ) 24النيم الصحراوي مشال منطقة الغيب جنوب هضبة البطنان
ادلصدر عدسة الباحث 2020 /12 /7

مسارىا العوائق الثابتة ،وتتساقط بعض الرواسب الدقيقة العالقة ابذلواء على اجلانب احملمي خلف العائق،
ومع استمرار تراكم الرمال تتشكل التجمعات الرملية اليت أتخذ أحجاماً وأشكاالً متباينة ،ومن خالل
ادلشاىدات ادليدانية دلنطقة الدراسة صلد مناطق سفوح احلافات الشمالية للهضبة تنتشر هبا ظالل الرمال
وأتخذ شكل ذبمعات رملية طولية أو شريطية ربت أقدام احلافات ،وىي رمال متحركة وفق اذباىات
الرايح ،حيث اهب الرايح احململة ابلرمال العالقة يف اذباه احلافات و تقل سرعها وتتشتت بعد االصطدام
هبا؛ ما يؤدي إىل إرساب كميات كبَتة من العوالق الدقيقة احململة هبا الرايح أسفل احلافات ،وعندما تكون
سرعة الرايح شديدة فيكون اإلرساب مركزا يف أعايل سفوح احلافات .
نتائج الدراسة:
تبُت من خالل دراسة العوامل اخلارجية ادلشكلة لسطح اذلضبة ما أييت :
 يقسم خط تقسيم ادلياه اذلضبة قسمُت :الشم ايل حيث ادلناخ شبو اجلاف ،واجلنويب حيث ادلناخاجلاف الصحراوي .
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 تبُت من خالل الدراسة أن العمليات ادلورفومناخية ذلا دور ىام يف تكوين األشكال األرضية ،وقدلوحظ زايدة نشاط عمليات التجوية الكيميائية مشال خط تقسيم ادلياه على األطراف الشمالية
للهضبة ،والتجوية الفيزايئية األكثر أتثَت يف وسط اذلضبة وجنوهبا .
 تبُت من خالل العمليات احليوية ادلتمثلة ابلكائنات احلية من اإلنسان والنبات واحليوان دورجيومورفولوجى ىام يف تغيَت بعض مظاىر السطح دبنطقة الدراسة ،وتتباين ىذه العمليات من
مكان آلخر وفق كثافة ونو االستغالل ومدى استجابة الظاىرات الطبيعية.
 أظهرت الدراسة أن عمليات التعرية ادلائية واإلرسابية ذلا األثر الكبَت على مورفولوجية مشالاذلضبة  ،واليت أدت إىل تكوين أشكال أرضية متعددة ومتباينة والبعض منها كانت من مورواثت
العصر ادلطَت .ومن نتائج دراسة التعرية ادلائية على سطح اذلضبة فقد بلغ حجم التعرية ادلائية يف
مشال شرق منطقة الدراسة 175م/³كم/²سنة ،ويف مشاذلا الغريب بلغ  80م/³كم/²سنة ،ويف
وسط اذلضبة وجنوهبا بلغ 376م/³كم/²سنة وفقاً دلستوايت التعرية ادلائية اليت حدد Zachar
يعد حجم التعرية ادلائية ضمن فئة تعرية ضعيفة ،وبلغت التعرية األخدودية 8127م/كم²وفقاً
لتصنيف  Bergsmaتعرية أخدودية شديدة جداً تسود على مشال اذلضبة وىى ليست من نتاج
ادلناخ احلايل ب ل من مورواثت عصر البليستوسُت خالل الفًتات ادلمطرة ،أما عن شدة التعرية
ادلائية وفق معادلة فورنَت بلغت يف مشال شرق اذلضبة  ،º32ويف مشاذلا الغريب  ،º59ويف وسط
اذلضبة وجنوهبا  ، º13وىذه القيم تراوحت ما بُت تعرية ضعيفة إىل معتدلة وىى متباينة من مكان
آلخر على سطح اذلضبة وفق ادلؤثرات الطبيعية.
 من نتائج دراسة التعرية الرػلية على منطقة الدراسة فقد بلغت يف مشال شرق اذلضبة ،º1417ويف مشاذلا الغريب  ،º438ويف وسط اذلضبة وجنوهبا  º10455وىي األقوى واألشد أتثَتاً ،وفقاً
لتصنيف  Chepilتندرج ربت فئة عالية جداً ،وىي مؤشرات تنذر ابخلطر إذا مل تتخذ التدابَت
الوقائية ادلناسبة ،والتعرية الرػلية ذلا أتثَت مزدوج على تشكيل سطح اذلضبة من خالل تباين
األشكال األرضية سواء كانت رباتية أو إرسابية.
 تبُت أيضاً من خالل الدراسة ابلرغم من قسوة الظروف ادلن اخية وقابلية الًتب للحت على سطحاذلضبة ،إال أنو من حق الًتبة علينا أن نبحث عن العامل احلقيقي الذي يقف وراء إطالق العنان
لظاىرة احلت ادلتسار والذي حمح للعوامل الطبيعية أن سبارس قدراها احلتية بوضوح وجالء.
التوصيات:
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نوصي من خالل ىذه الدراسة دبا أييت:
 التوسع يف إنشاء السدود على األودية الكبَتة ادلنتشرة مشال اذلضبة؛ للحد من شدة اصلراف الًتبةاليت تتعرض ذلا منحدرات وبطون األودية بفعل التعرية ادلائية ،كما للسدود أعلية كبَت يف زايدة
ادلخزون اجلويف للمياه خاصة أن ادلنطقة تعاين من شح يف ادلوارد ادلائية العذبة.
 التوس ع يف عمليات التشجَت خاصة مشال اذلضبة وعلى ادلنحدرات وجوانب األودية اليت تتعرضللتعرية الشديدة بفعل ادلياه اجلارية أثناء سقوط األمطار الفجائية اليت تتصف هبا منطقة الدراسة.
 احلد من زراعة ادلناطق اذلامشية والرعوية ،وكذلك مكافحة ظاىرة األحتطاب والرعي اجلائر عنطريق اقامة احملميات الطبيعية.
ادلراجع:
أولا ادلراجع العربية:
 - 1أبوالعينُت ،حسن سيد أمحد ،أصول اجليمورفولوجيا ،ط ،11مؤسسة الثقافة اجلامعية،
اإلسكندرية1995 ،م .
 - 2األسدي ،كامل محزة فليفل ،تباين اخلصائص ادلورفومًتية لوداين اذلضبة الغربية يف زلافظة النجف
وعالقتها ابلنشاط البشري ،رسالة دكتوراه غَت منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة الكوفة.2012 ،
 - 3اخلشاب ،وفيق ،حديد ،أمحد سعيد ،الصحاف ،مهدي ،علم اجليومورفولوجية تعريفة وتطوره
ورلاالت تطبيقاتو ،مطبعة جامعة بغداد ،بغداد1978 ،م.
 - 4اخل فاجي ،سرحان نعيم ،التعرية ادلائية يف ادلناطق اجلافة ،منشورات كلية الًتبية للعلوم اإلنسانية،
جامعة ادلثٌت ،العراق2017 ،م.
 - 5الزاملي،عايد جاسم حسُت ،االشكال االرضية يف احلافات ادلتقطعة للهضبة الغربية بُت حبَتيت
الرزازة وساوة وااثرىا على النشاط البشري ،رسالة دكتوراه (غَت منشورة) -كلية اآلداب ،جامعة
بغداد.2007 ،
 - 6السيد ،نورة عبد التواب ،مبادئ اجليومورفولوجيا ،مكتبة األصللو ادلصرية ،القاىرة 2008 ،م.
 - 7الشيخ ،دمحم إحماعيل ،مشكلة احلت واصلراف الًتبة يف جبال سوراي الساحلية ،رللة اجلمعية
اجلغرافية الكويتية ،العدد  ،98الكويت1987 ،م.
 - 8الضراط ،عالء جابر فتح هللا  ،التصحر يف منطقة البطنان دراسة جغرافية ،رسالة ماجستَت غَت
منشورة ،معهد البحوث والدراسات العربية  ،القاىرة .2004،
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 - 9الضراط ،عالء جابر فتح هللا ،ىضبة البطنان مشال شرق ليبيا ،دراسة جيومورفولوجية ،رسالة
دكتوراه غَت منشورة  ،قسم اجلغرافيا ونظم ادلعلومات اجلغرافية ،كلية اآلداب جامعة عُت مشس،
القاىرة2019 ،م.
- 10العجيلي ،عبد هللا صبار عبود ،وداين غرب حبَتة الرزازة الثانوية واألشكال األرضية ادلتعلقة هبا
دراسة يف اجلغرافية الطبيعية ،رسالة دكتوراه (غَت منشورة) ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد 2005 ،م.
- 11حبَتى ،صالح الدين ،أشكال األرض ،دار الفكر ،دمشق ،سوراي1979 ،م.
- 12بن زلمود ،خالد رمضان ،الًتب الليبية ،اذليئة القومية للبحث العلمي ،ط ،1طرابلس ،ليبيا،
1995م.
- 13تراب ،دمحم رلدي مصطفى ،حوض وادي بد جنوب غرب السويس دراسة جيومورفولوجية،
رسالة دكتوراه غَت منشورة ،كلية اآلداب  ،جامعة اإلسكندرية 1987 ،م.
- 14جودة ،حسنُت جودة ،معامل سطح األرض ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بَتوت،
1980م.
 - 15داود ،تغلب جرجس ،علم أشكال سطح األرض التطبيقي ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر،
بغداد2002 ،م.
- 16سبارك س ،ترمجة ليلي دمحم عثمان ،اجليومورفولوجيا ،مكتبة االصللو ادلصرية ،القاىرة1983،م.
- 17سالمة ،حسن رمضان ،أصول اجليومورفولوجيا ،دار ادلسَتة للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،2عمان
 ،األردن2007 ،م.
- 18شرف ،عبدالعزيز طريح ،أشكال سطح األرض ،مؤسسة الثقافة اجلامعية ،ط ،3اإلسكندرية،
1979م
 - 19عاشور ،زلمود دمحم ،سطح قطر بُت ادلاضي واحلاضر ،دراسة تغَت السطح ،اجلمعية اجلغرافية
الكويتية ،العدد ،126 :لسنة 1989 :م.
 ،............................- 20أسس اجليمورفولوجيا ،مطبعة العشري ،القاىرة ،اجلزء األول،
2009م.
- 21فايد ،يوسف عبد اجمليد ،جغرافية السطح ،دار النهضة العربية للطباعة ،بَتوت1972 ،م.
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