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الصحراء الغربیة
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منخفضات الصحراء الغربیة
منكبیرعددالغربیةالصحراءسطحیرصع•

معظمھامنخفضات١٠علىیزیدالمنخفضات
المساحةصغیرمنھاوقلیلالمساحةكبیر
.الجنینیةالمنخفضاتعلیھایطلق

منخفضالمساحةالكبیرةالمنخفضاتومن•
والفرافرة،)٢كمألف١٩.٥(القطارة

)٢كم٥٥٠٠(والخارجة)٢كم١٠.٠٠٠(
١٨٠٠(والبحریة)٢كم١٥٠٠(والداخلة

.)٢كم١٠٨٨(وسیوة)٢كم
منخفضالمساحةالصغیرةالمنخفضاتومن•

والمنخفضاتالفرافرة،جنوبمنقارأبو
وسترهالعرجومنھاالقطارةجنوبالصغرى

جنوبودنقلكركرومنخفضاتوالبحرین،
.الخارجةالواحاتشرق

منكبیرعددالغربیةالصحراءسطحیرصع•
معظمھامنخفضات١٠علىیزیدالمنخفضات

المساحةصغیرمنھاوقلیلالمساحةكبیر
.الجنینیةالمنخفضاتعلیھایطلق

منخفضالمساحةالكبیرةالمنخفضاتومن•
والفرافرة،)٢كمألف١٩.٥(القطارة

)٢كم٥٥٠٠(والخارجة)٢كم١٠.٠٠٠(
١٨٠٠(والبحریة)٢كم١٥٠٠(والداخلة

.)٢كم١٠٨٨(وسیوة)٢كم
منخفضالمساحةالصغیرةالمنخفضاتومن•

والمنخفضاتالفرافرة،جنوبمنقارأبو
وسترهالعرجومنھاالقطارةجنوبالصغرى

جنوبودنقلكركرومنخفضاتوالبحرین،
.الخارجةالواحاتشرق

٣



نشأة منخفضات الصحراء الغربیة
ھذهحیاةقصةلناتحكيالتيالجیومورفولوجیةالظاھراتمنكبیرعددالمنخفضاتأرضیةیرصع•

لھذهوالتضاریسیةالجیومورفولوجیةالخصائصعلىواعتمادا.اآلنوحتىحفرتمنذالمنخفضات
تفسرالتيوالنظریاتاآلراءمنمجموعةوضعت”الماضيمفتاحالحاضر“أنمبدأوعلىالمنخفضات

مجموعاتثالثفيوالنظریاتاآلراءھذهوضعویمكنمتكاملة،النظریاتوھذهالمنخفضات،ھذهنشأة
:ھيرئیسة

.والتكتونیةالجیولوجیةالنشأةنظریات- ١
.المائیةالتعریةبفعلالنشأةنظریات- ٢
.الھوائیةالتعریةبفعلالنشأةنظریات- ٣
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نظریات النشأة الجیولوجیة والتكتونیة- ١
.الجیولوجیةوالبنیةالتكویناتلفعلنتیجةحفرتالغربیةالصحراءمنخفضاتأنالنظریاتھذهأصحابیرى

:التاليالنحوعلىاآلراءھذهاختلفتوقد
الغربیةالصحراءمنخفضاتأنلمصرالجیولوجیةللخریطةقراءتھخاللمنبفاننشتیلاأللمانيأشار•

ممابالضعفالمناطقھذهتتسمحیثالمختلفة،الجیولوجیةالتكویناتبینالفاصلةالحدودعندحفرت
فمثال.المنخفضاتھذهحفرإلىذلكوأدىالمناطق،ھذهخاللالخارجیةالعواملنشاطعلىیساعد

.ویللوزكنتشمثلالدارسینمنالعدیدالرأيھذامعاتفقوقد........
بھایكثرمناطقفيحفرتالغربیةالصحراءمنخفضاتأنإبراھیممحمدمثلالجیولوجینبعضأشار•

نشطتضعفمناطقالصدوعوتمثلمختلفة،باتجاھاتصدوعالمنخفضاتمنبالعدیدفتوجدالصدوع،
.........ومثالالمنخفضات،حفرتثمومنتوسیعھاعلىفعملتالخارجیةالتعریةعواملبھا

لماذا؟؟؟؟قباب،محاورطولعلىحفرتالمنخفضاتأنوبیدنیلبولجونمثلالجیولوجینبعضأشار•
.البحریةالواحاتمنخفضتحتلكانتالتيالقبةالقبابھذهأمثلةومن

رمالمنھشةجیولوجیةتكویناتذاتمنطقةفيحفراقدوسیوةالقطارةمنخفضاأنسعیدرشديویرى•
.المیوسینیةالصخورفيوذلك..............وطین

.الجیولوجیةوالبنیةالتكویناتلفعلنتیجةحفرتالغربیةالصحراءمنخفضاتأنالنظریاتھذهأصحابیرى
:التاليالنحوعلىاآلراءھذهاختلفتوقد

الغربیةالصحراءمنخفضاتأنلمصرالجیولوجیةللخریطةقراءتھخاللمنبفاننشتیلاأللمانيأشار•
ممابالضعفالمناطقھذهتتسمحیثالمختلفة،الجیولوجیةالتكویناتبینالفاصلةالحدودعندحفرت
فمثال.المنخفضاتھذهحفرإلىذلكوأدىالمناطق،ھذهخاللالخارجیةالعواملنشاطعلىیساعد

.ویللوزكنتشمثلالدارسینمنالعدیدالرأيھذامعاتفقوقد........
بھایكثرمناطقفيحفرتالغربیةالصحراءمنخفضاتأنإبراھیممحمدمثلالجیولوجینبعضأشار•

نشطتضعفمناطقالصدوعوتمثلمختلفة،باتجاھاتصدوعالمنخفضاتمنبالعدیدفتوجدالصدوع،
.........ومثالالمنخفضات،حفرتثمومنتوسیعھاعلىفعملتالخارجیةالتعریةعواملبھا

لماذا؟؟؟؟قباب،محاورطولعلىحفرتالمنخفضاتأنوبیدنیلبولجونمثلالجیولوجینبعضأشار•
.البحریةالواحاتمنخفضتحتلكانتالتيالقبةالقبابھذهأمثلةومن

رمالمنھشةجیولوجیةتكویناتذاتمنطقةفيحفراقدوسیوةالقطارةمنخفضاأنسعیدرشديویرى•
.المیوسینیةالصخورفيوذلك..............وطین
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الحافة الصدعیة الشرقیة لمنخفض الواحات الخارجة
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منخفض الواحات البحریة
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نظریات النشأة بفعل التعریة المائیة- ٢
وأركلساندفوردومنھمالجاریة،المیاهبفعلحفرتالغربیةالصحراءمنخفضاتأنالنظریاتھذهأصحابیرى

:التاليالنحوعلىاآلراءھذهتلخیصویمكنوكولییھ
Urنھرحولبالنكنھورنآراءعلىاعتماداكولیھیرى• Nilمنخفضإلىبالنظرأنویقول،.........النیلجد

رواسبوجودذلكعلىأیضاویستدل،النھرھذامنجزءایمثلطولیامنخفضانجدهالخارجةالواحات
الصحراءمنخفضاتأنأوالأوال:الرأيھذانقدالممكنمنولكن.المنخفضأرضیةفيمستدیرةحصویة
ھذهمثلبحفرتقومالواألنھارمغلقةمنخفضاتفھيثمومنعالیةحافاتشمالھافيیوجدالغربیة

عدمأنثالثاثالثاوالبحریة،الفرافرةمنخفضمناسیبمنأدنىالخارخةمنخفضمناسیبأنثانیاثانیا،المنخفضات
منمفتتاتعنعبارةالموجودةالحصویةالرواسبوأنالمنخفضفيالفیضیةالحصویةالرواسبوجود
.المنخفضحواف

فيجاریةأنھاراھناكتكنلمولكنالمنخفضات،حفرعلىالمساعدةفيالمائیةالتعریةدوراغفالیمكنوال•
:المنخفضاتحفرفيالمساعدةعلىاألمطارمیاهقامتوإنماالمنخفضات،ھذه

عنوسیوةالقطارةمنخفضيحفرفيساعدتالفترةھذهأمطارأنسعیدرشديأشارالبونطیةالفترةففي•
.الصلبةالعلویةالجیریةالطبقةإزالةطریق

میاهبفعلإزیلتالبحریةلقبةالمكونالصلباإلیوسینيالجیريالجحرصخورانبولجونأیضاوأشار•
.األولیجوسینعصرفياألمطار

وتقطعھاالمنخفضاتمنحدراتتخدیدمنجداالقلیلةالحالیةواألمطارالسابقةاألمطارمیاهتقومأیضا•
.المنخفضاتوتتسعالحافاتھذهتتراجعالموادوحركةوالتجویةوالھوائیةالجیولوجیةالعواملوبمساعدة

وأركلساندفوردومنھمالجاریة،المیاهبفعلحفرتالغربیةالصحراءمنخفضاتأنالنظریاتھذهأصحابیرى
:التاليالنحوعلىاآلراءھذهتلخیصویمكنوكولییھ

Urنھرحولبالنكنھورنآراءعلىاعتماداكولیھیرى• Nilمنخفضإلىبالنظرأنویقول،.........النیلجد
رواسبوجودذلكعلىأیضاویستدل،النھرھذامنجزءایمثلطولیامنخفضانجدهالخارجةالواحات
الصحراءمنخفضاتأنأوالأوال:الرأيھذانقدالممكنمنولكن.المنخفضأرضیةفيمستدیرةحصویة
ھذهمثلبحفرتقومالواألنھارمغلقةمنخفضاتفھيثمومنعالیةحافاتشمالھافيیوجدالغربیة

عدمأنثالثاثالثاوالبحریة،الفرافرةمنخفضمناسیبمنأدنىالخارخةمنخفضمناسیبأنثانیاثانیا،المنخفضات
منمفتتاتعنعبارةالموجودةالحصویةالرواسبوأنالمنخفضفيالفیضیةالحصویةالرواسبوجود
.المنخفضحواف

فيجاریةأنھاراھناكتكنلمولكنالمنخفضات،حفرعلىالمساعدةفيالمائیةالتعریةدوراغفالیمكنوال•
:المنخفضاتحفرفيالمساعدةعلىاألمطارمیاهقامتوإنماالمنخفضات،ھذه

عنوسیوةالقطارةمنخفضيحفرفيساعدتالفترةھذهأمطارأنسعیدرشديأشارالبونطیةالفترةففي•
.الصلبةالعلویةالجیریةالطبقةإزالةطریق

میاهبفعلإزیلتالبحریةلقبةالمكونالصلباإلیوسینيالجیريالجحرصخورانبولجونأیضاوأشار•
.األولیجوسینعصرفياألمطار

وتقطعھاالمنخفضاتمنحدراتتخدیدمنجداالقلیلةالحالیةواألمطارالسابقةاألمطارمیاهتقومأیضا•
.المنخفضاتوتتسعالحافاتھذهتتراجعالموادوحركةوالتجویةوالھوائیةالجیولوجیةالعواملوبمساعدة
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نظریات النشأة بفعل التعریة الھوائیة- ٣
جونومنھمالھوائیة،والتعریةالریاحبفعلحفرتالغربیةالصحراءمنخفضاتأنالنظریاتھذهأصحابیرى

:وبیدنیلبول
فيتتمثلالحفرھذهنواتجوأنالمنخفضات،بحفرقامتالتيھيالریاحأنالنظریةھذهأصحابویرى•

استمرولكنالمیوسینفيحفرهبدأالقطارةمنخفضأنویرواالغربیة،بالصحراءالمنتشرةالرملیةاألشكال
.الھوائیةالتعریةبفعلوالھولوسینالبلیستوسینفيالحفرمعظم

وإنماالمساحة،الكبیرةالمنخفضاتھذهبحفرتقومأنیمكنالبمفردھاالریاحأنالنظریةھذهنقدویمكن•
.القطارةمنخفضسیماوالالمنخفضاتتشكیلفيساھمت
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الخالصة
بأنوالقولیعارضھا،ماولھایؤیدھامالھانظریةكلأنالسابقةالنظریاتعلىاعتماداالقولیمكن•

رئیسیاعامالھناكیكونأنالممكنمنولكنذلك،یحدثانیمكنالواحدعاملبفعلحفرتالمنخفضات
بالعواملتأثرتالمنخفضاتفبعضاألخرى،العواملمنمجموعةوساعدتھالمنخضاتحفرفيساھم

دورھما،نغفلالكناوإنالریاحفعلومنالجاریةالمیاهفعلمنأكبربدرجةوطیاتانكساراتمنالبنیویة
الدورالریاحفیھالعبتومنخفضاتالحفر،فياألساسيالدورالجیولوجیةالعوامللعبتأخرىومنخفضات

النشأةمركبةفالمنخفضاتثمومنرئیسیا،دوراالجاریةالمیاهبھالعبتومنخفضاتالتشكیل،فيالرئیسي
.فقطواحدعاملإلىنشأتھاتعودوال

توقفالھولوسینعصرمنذالشدیدالجفافظلوفياآلننعیشھالذيالبنیوياالستقرارظلفيھلوالسؤال•
علىتسقطالتيالقلیلةواألمطارالموادوحركةالتجویةحالیاتقومحیثال؛اإلجابةالمنخفضات؟تطور

فيمؤثركعاملالریاحفعلیتوقفوسوفتعمیقھا،وعلىالمنخفضاتتوسیععلىالریاحوكذلكالصحراء
..........مستوىوھوالقاعدةلمستوىالوصولعندالتعمیق

بأنوالقولیعارضھا،ماولھایؤیدھامالھانظریةكلأنالسابقةالنظریاتعلىاعتماداالقولیمكن•
رئیسیاعامالھناكیكونأنالممكنمنولكنذلك،یحدثانیمكنالواحدعاملبفعلحفرتالمنخفضات

بالعواملتأثرتالمنخفضاتفبعضاألخرى،العواملمنمجموعةوساعدتھالمنخضاتحفرفيساھم
دورھما،نغفلالكناوإنالریاحفعلومنالجاریةالمیاهفعلمنأكبربدرجةوطیاتانكساراتمنالبنیویة

الدورالریاحفیھالعبتومنخفضاتالحفر،فياألساسيالدورالجیولوجیةالعوامللعبتأخرىومنخفضات
النشأةمركبةفالمنخفضاتثمومنرئیسیا،دوراالجاریةالمیاهبھالعبتومنخفضاتالتشكیل،فيالرئیسي

.فقطواحدعاملإلىنشأتھاتعودوال
توقفالھولوسینعصرمنذالشدیدالجفافظلوفياآلننعیشھالذيالبنیوياالستقرارظلفيھلوالسؤال•

علىتسقطالتيالقلیلةواألمطارالموادوحركةالتجویةحالیاتقومحیثال؛اإلجابةالمنخفضات؟تطور
فيمؤثركعاملالریاحفعلیتوقفوسوفتعمیقھا،وعلىالمنخفضاتتوسیععلىالریاحوكذلكالصحراء

..........مستوىوھوالقاعدةلمستوىالوصولعندالتعمیق
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األشكال الرملیة في الصحراء الغربیة
الرمالبحربینمامختلفةبأشكالالغربیةالصحراءسطحمن%٤٠تغطيالرمالأنإلىاإلشارةسبقت•

والفرشات)البرخانات(الھاللیةوالكثبان)المحاریقأبوغردمثلالغرود(الطولیةالرملیةوالكثبانالعظیم
.)%٢٠(العالميالمعدلضعفتعادلالنسبةھذهوأن.الرملیة

:حیثمنالرملیةاألشكالدراسةیتموسوف•
.الغربیةبالصحراءالرملیةلألشكالالجغرافيالتوزیع- ١
.الرمالمصادر- ٢
.الرمالحركة- ٣
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.الرملیة بالصحراء الغربیةلألشكالالتوزیع الجغرافي - ١
من٢كمألف٢٥٠مساحةالرملیةاألشكالتغطي•

مصرمساحةربعأيالغربیةالصحراءمساحة
ویمكنالشرقیة،الصحراءمساحةمنقلیالوأكبر
:یليكمااألشكاللھذهالجغرافيالتوزیعذكر

دائرةمنالشمالإلىالرملیةاألشكالتختفي•
ومنسیوة،منخفضشمالأيشماال٢٩.٥عرض

عداالرمالمنخالیةشبھمرمریكافھضبةثم
.النطرونواديومنخفضللدلتاالغربیةالھوامش

منالغربإلىالغربیةالصحراءرمالمعظمتوجد•
بحربینالفاصلالخطوھو.شرقا٢٨طولخط

منھالشرقإلىالرملیةواألشكالالعظیمالرمال
.رملیةفرشاتأوبرخاناتأوغرودسواء

إلىالبرخاناتبوضوحوتظھرالغرودتختفي•
ویرجعشماال،٢٥.٥عرضدائرةمنالجنوب

.الریاحباتجاهترتبطألسبابذلك
دائرةمنالجنوبإلىوالبرخاناتالغرودتختفي•

الرملیةالفرشاتتظھرحیثشماال،٢٣عرض
إلىذلكویرجعاألبعاد،عظیمةالسمكقلیلة

.الریاحواتجاھاتالتضاریسیةالخصائص

٢٩.٥

٢٨ من٢كمألف٢٥٠مساحةالرملیةاألشكالتغطي•
مصرمساحةربعأيالغربیةالصحراءمساحة
ویمكنالشرقیة،الصحراءمساحةمنقلیالوأكبر
:یليكمااألشكاللھذهالجغرافيالتوزیعذكر

دائرةمنالشمالإلىالرملیةاألشكالتختفي•
ومنسیوة،منخفضشمالأيشماال٢٩.٥عرض

عداالرمالمنخالیةشبھمرمریكافھضبةثم
.النطرونواديومنخفضللدلتاالغربیةالھوامش

منالغربإلىالغربیةالصحراءرمالمعظمتوجد•
بحربینالفاصلالخطوھو.شرقا٢٨طولخط

منھالشرقإلىالرملیةواألشكالالعظیمالرمال
.رملیةفرشاتأوبرخاناتأوغرودسواء

إلىالبرخاناتبوضوحوتظھرالغرودتختفي•
ویرجعشماال،٢٥.٥عرضدائرةمنالجنوب

.الریاحباتجاهترتبطألسبابذلك
دائرةمنالجنوبإلىوالبرخاناتالغرودتختفي•

الرملیةالفرشاتتظھرحیثشماال،٢٣عرض
إلىذلكویرجعاألبعاد،عظیمةالسمكقلیلة

.الریاحواتجاھاتالتضاریسیةالخصائص

٢٥.٥

٢٣
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٢٩.٥

٢٨

٢٥.٥

٢٣
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ویتضحرملیة،أشكالمنمنخفضأيیخلوالویكادالرملیة،األشكالمنالعدیدالمنخفضاتقیعانفيیكثر•
.یليماArcMapفيالفضائیةصورمن

والكثبانالغرودتمتدالخارجةوفيكم،٢نحوعرضھایبلغالرملیةالكثبانتوجدالداخلةمنخفضفي•
.كم١٥٠علىتزیدلمسافةالھاللیة

.العظیمالرمالبحربدایةوتوجدالرملیةاألشكالتنتشرسیوةمنخفضجنوبفي•
وأبوسنانوأبوالغرادیقأبومثلمحلیةأسماءتأخذالتيالرملیةالغرودمنكبیرعددالقطارةجنوبمنیبدأ•

.والحنیشاترخم
دائرتيبینالمبعوثة،التضاریسبینوتنشرالخارجةمنخفضجنوببوضوحالرملیةالفرشاتتنتشر•

.الرملیةاألشكالالكتلھذهتتصیدحیثشماال،٢٤- ٢٢عرض
المنخفض،منالغربيالجزءفيرمالبحریوجدحیثالرملیةاألشكالمنالعدیدالفرافرةبمنخفضیوجد•

.المنخفضمنالشرقيالجزءفيالغرودتوجدكما
.وسوھاجوأسیوطالمنیاغربفيالنیلواديغربفيبرخاناتشكلفيالرملیةالكثبانتوجد•

ویتضحرملیة،أشكالمنمنخفضأيیخلوالویكادالرملیة،األشكالمنالعدیدالمنخفضاتقیعانفيیكثر•
.یليماArcMapفيالفضائیةصورمن

والكثبانالغرودتمتدالخارجةوفيكم،٢نحوعرضھایبلغالرملیةالكثبانتوجدالداخلةمنخفضفي•
.كم١٥٠علىتزیدلمسافةالھاللیة

.العظیمالرمالبحربدایةوتوجدالرملیةاألشكالتنتشرسیوةمنخفضجنوبفي•
وأبوسنانوأبوالغرادیقأبومثلمحلیةأسماءتأخذالتيالرملیةالغرودمنكبیرعددالقطارةجنوبمنیبدأ•

.والحنیشاترخم
دائرتيبینالمبعوثة،التضاریسبینوتنشرالخارجةمنخفضجنوببوضوحالرملیةالفرشاتتنتشر•

.الرملیةاألشكالالكتلھذهتتصیدحیثشماال،٢٤- ٢٢عرض
المنخفض،منالغربيالجزءفيرمالبحریوجدحیثالرملیةاألشكالمنالعدیدالفرافرةبمنخفضیوجد•

.المنخفضمنالشرقيالجزءفيالغرودتوجدكما
.وسوھاجوأسیوطالمنیاغربفيالنیلواديغربفيبرخاناتشكلفيالرملیةالكثبانتوجد•

١٤



مصدر رمال الكثبان والغطاءات الرملیة في الصحراء الغربیة- ٢
ومنالمنخفضات،منكبیرعددبھاحفرالغربیةالصحراءأنباختصاریتضحالسابقالجغرافيالتوزیعمن•

الشمالإلىالرمالاختفاءالجغرافيالتوزیعمنلوحظكذلكالنواتج،ھذهتوجدفأینالحفرلھذانواتجھناكثم
ھوالرئیسيمصدرھاالغربیةالصحراءرمالأنالقولإلىالعلماءدفعھذاكلوسیوة،القطارةمنخفضيمن

.مختلفةرملیةأشكالفيالجنوبصوبالحفرنواتجبنقلقامتالریاحوأنالمنخفضات،حفر
الغربیة،الشمالیةالریاحونقلتھلیبیا،فيكلنشوسریرمنجاءتالعظیمالرمالبحررمالأنالبعضویرى•

علىالسائدةھيالشرقیةالشمالیةالریاحكانتعندماالقطارةمنخفضمننقلأناآلخرالبعضیرىبینما
.مصر
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حركة الرمال- ٣
تزدادالطولیةالكثبانوأنتتحرك،البرخاناتوخاصةالرملیةاألشكالأنالمعروفمن•

.وسمكامساحةتزدادالرملیةوالفرشاتطوال،
ذاتریاحوجودمنھاالرملیة،الكثبانحركةفيتتحكمالعواملمنمجموعةوتوجد•

جانبفيوالقاءھاللریاحالمواجھالجانبمنالرواسبنقلعلىتعملمناسبةسرعة
النباتمنخالیایكونوأینباالستواءاألرضسطحیتسمأنأیضاالریاح،منصرف
.وغیرھاالجفافشدیدةوالرواسبجافةالتربةتكونوأنالطبیعي

وبعضالسنة،/متر١٥والصغیرةالسنة/متر٦الكبیرةالھاللیةالكثبانحركةمعدلویبلغ•
.السنة/متر١٠٠إلىتصلحركاتتسجلالدراسات

تزدادالطولیةالكثبانوأنتتحرك،البرخاناتوخاصةالرملیةاألشكالأنالمعروفمن•
.وسمكامساحةتزدادالرملیةوالفرشاتطوال،

ذاتریاحوجودمنھاالرملیة،الكثبانحركةفيتتحكمالعواملمنمجموعةوتوجد•
جانبفيوالقاءھاللریاحالمواجھالجانبمنالرواسبنقلعلىتعملمناسبةسرعة

النباتمنخالیایكونوأینباالستواءاألرضسطحیتسمأنأیضاالریاح،منصرف
.وغیرھاالجفافشدیدةوالرواسبجافةالتربةتكونوأنالطبیعي

وبعضالسنة،/متر١٥والصغیرةالسنة/متر٦الكبیرةالھاللیةالكثبانحركةمعدلویبلغ•
.السنة/متر١٠٠إلىتصلحركاتتسجلالدراسات
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دراسة موجزة عن بعض منخفضات الصحراء الغربیة
الواحات البحریة •
واحة الفرافرة•
الواحات الخارجة •
الواحات الداخلة•
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أوال منخفض الواحات البحریة
فيالبحریةالواحاتمنخفضحفر•

بالصحراءالوسطىاإلیوسینیةالھضبة
.الغربیة

.٢كم١٨٠٠مساحتھتبلغ•
منمحورهیتجھبیضاوي،شكلفيیبدو•

.الغربيالجنوبإلىالشرقيالشمال
منخفضاتباقيعنالمنخفضھذایتمیز•

جمیعمنمحاطابأنھالغربیةالصحراء
.االنحدارشدیدةعالیةبحافاتجھاتھ

والتيالمرتفعةالتاللمنالعدیدبھیوجد•
الحافاتارتفاععنبعضھاارتفاعیزید

غورابيجبلمنھابالمنخفضالمحیطة
.والمغرفةوالدستوالھفوفومندیشة

فيالبحریةالواحاتمنخفضحفر•
بالصحراءالوسطىاإلیوسینیةالھضبة
.الغربیة

.٢كم١٨٠٠مساحتھتبلغ•
منمحورهیتجھبیضاوي،شكلفيیبدو•

.الغربيالجنوبإلىالشرقيالشمال
منخفضاتباقيعنالمنخفضھذایتمیز•

جمیعمنمحاطابأنھالغربیةالصحراء
.االنحدارشدیدةعالیةبحافاتجھاتھ

والتيالمرتفعةالتاللمنالعدیدبھیوجد•
الحافاتارتفاععنبعضھاارتفاعیزید

غورابيجبلمنھابالمنخفضالمحیطة
.والمغرفةوالدستوالھفوفومندیشة
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:وقد تعرض المنخفض للحركات األرضیة في الزمن الثالث، وأدت ھذه الحركات إلى•
.في كل االتجاھاتْ ١٠–٢ْمیل الطبقات المكونة لحافات المنخفض وتاللھ وجبالھ بدرجات تتراوح بین -أ•
.ظھرت العدید من االنكسارات في شمال المنخفض، وما ارتبط بھا من حافات صدعیة مرتفعة- ب•
.ظھور العدید من الطیات- ج•
ظھرت الغطاءات البازلتیة التي تغطي كثیرا من التالل وأجزاء من الحافات كما في جبل مندیشة - د•

.والھفوف و غیرھما
:یوجد بالمنخفض العدید من الظاھرات الجیومورفولوجیة

الشقوقخاللاالرضباطنمنالجوفیةالمیاهلخروجنتیجةوتكونتاالملحیةوالسبخاتالمستنقعات•
بتكویناتتختلطبیضاءملحیةقشوراوتتركالمیاهتتبخرثمالشعریة،الخاصیةبفعلالصخرومسامات
.باالمالحمختلطةطینیةرواسبعلىترتكزورملیةصلصالیة

.المساحةكبیرةزراعيصرفبحیراتبھیوجدكما•
الجزءأنعلىیدلمماالمنخفضجنوبفيسیماوالمختلفةبأشكالالطینیةالكدواتبعضبھتوجد•

.طویلةلفتراتعذبةبحیراتبھیوجدالمنخفضمنالجنوبي
البشریةواالستخداماتالزراعیةاألراضيتھددمستمرةحركةفيرملیةكثبانبالمنخفضیوجدكما•

.بالمنخفض

:وقد تعرض المنخفض للحركات األرضیة في الزمن الثالث، وأدت ھذه الحركات إلى•
.في كل االتجاھاتْ ١٠–٢ْمیل الطبقات المكونة لحافات المنخفض وتاللھ وجبالھ بدرجات تتراوح بین -أ•
.ظھرت العدید من االنكسارات في شمال المنخفض، وما ارتبط بھا من حافات صدعیة مرتفعة- ب•
.ظھور العدید من الطیات- ج•
ظھرت الغطاءات البازلتیة التي تغطي كثیرا من التالل وأجزاء من الحافات كما في جبل مندیشة - د•

.والھفوف و غیرھما
:یوجد بالمنخفض العدید من الظاھرات الجیومورفولوجیة

الشقوقخاللاالرضباطنمنالجوفیةالمیاهلخروجنتیجةوتكونتاالملحیةوالسبخاتالمستنقعات•
بتكویناتتختلطبیضاءملحیةقشوراوتتركالمیاهتتبخرثمالشعریة،الخاصیةبفعلالصخرومسامات
.باالمالحمختلطةطینیةرواسبعلىترتكزورملیةصلصالیة

.المساحةكبیرةزراعيصرفبحیراتبھیوجدكما•
الجزءأنعلىیدلمماالمنخفضجنوبفيسیماوالمختلفةبأشكالالطینیةالكدواتبعضبھتوجد•

.طویلةلفتراتعذبةبحیراتبھیوجدالمنخفضمنالجنوبي
البشریةواالستخداماتالزراعیةاألراضيتھددمستمرةحركةفيرملیةكثبانبالمنخفضیوجدكما•

.بالمنخفض
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ثانیا منخفض واحة الفرافرة
منتصففيویقعالغربیة،بالصحراءالوسطىاإلیوسینیةالھضبةفيالفرافرةواحةمنخفضحفر•

.الغربیةالصحراء
.مساحةالغربیةالصحراءمنخفضاتثانيوھو٢كم١٠.٠٠٠مساحتھتبلغ•
سعیدأبوالقسكتلةعندهتمتدالذيالغربيضلعھخاصةاألضالعمنتظمغیرمثلثشكلالمنخفضیأخذ•

.الدالیةبمنخفضیعرفمنھالغربإلىآخرمنخفضعنالفرافرةواحاتمنخفضتفصلوالتيالقبابیة
منھالشرقيالشمالإلىالواقعالبحریةالواحاتمنخفضعنوینفصلالجنوب،فيفتمتدالمثلثقاعدةأما

سطحشكلفيوتبدوالسطحیة،الرواسبمنأجزائھامعظمفيتخلومتموجةجیریةھضبةبواسطة
.حمادة

٢٠



ب • رب الجان ة خاصة ق تالل المخروطی ن ال تواء، وإن ظھرت مجموعة م ة باالس نخفض عام اع الم یتمیز ق
ي  ب الغرب ي الجان عید ف و س س أب بة الق د ھض ا توج ة، كم ل الجن تالل جب ذه ال ن ھ نخفض، وم ي للم الغرب

ى ٢٧٥للمنخفض، وھي عبارة عن بنیة قبابیة یصل ارتفاعھا إلى  م، وتفصل ١٠متر، ویزید عرضھا عل ك
بین منخفض الفرافرة ومنخفض الدالیة، وتغطي أرضیة ھذا المنخفض الكثبان الرملیة الطولیة، كما توجد بھ 

.بحر رمال صغیر
:یوجد بالمنخفض العدید من الظاھرات الجیومورفولوجیة•
.تنتشر بھ األشكال الرملیة المتنوعة، خاصة كلما اتجھنا إلى الشرق والجنوب الشرقي•
نخفض وخاصة • ل أجزاء الم ي ك د صحراویة تنشر ف دوات وموائ ن ك اح م ذلك أشكال نحت الری تنتشر ك

.الصحراء البیضاء
كما تنتشر بالمنخفض العدید من األشكال الكارستیة التي تدل على نشاط التعریة الكارستیة ودورھا في حفر •

.ھذا المنخفض ومنھا الكھوف والصواعد والھوابط

ب • رب الجان ة خاصة ق تالل المخروطی ن ال تواء، وإن ظھرت مجموعة م ة باالس نخفض عام اع الم یتمیز ق
ي  ب الغرب ي الجان عید ف و س س أب بة الق د ھض ا توج ة، كم ل الجن تالل جب ذه ال ن ھ نخفض، وم ي للم الغرب

ى ٢٧٥للمنخفض، وھي عبارة عن بنیة قبابیة یصل ارتفاعھا إلى  م، وتفصل ١٠متر، ویزید عرضھا عل ك
بین منخفض الفرافرة ومنخفض الدالیة، وتغطي أرضیة ھذا المنخفض الكثبان الرملیة الطولیة، كما توجد بھ 

.بحر رمال صغیر
:یوجد بالمنخفض العدید من الظاھرات الجیومورفولوجیة•
.تنتشر بھ األشكال الرملیة المتنوعة، خاصة كلما اتجھنا إلى الشرق والجنوب الشرقي•
نخفض وخاصة • ل أجزاء الم ي ك د صحراویة تنشر ف دوات وموائ ن ك اح م ذلك أشكال نحت الری تنتشر ك

.الصحراء البیضاء
كما تنتشر بالمنخفض العدید من األشكال الكارستیة التي تدل على نشاط التعریة الكارستیة ودورھا في حفر •

.ھذا المنخفض ومنھا الكھوف والصواعد والھوابط
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ثالثا منخفض الواحات الداخلة
.الكبیرالجلفلھضبةالشمالیةالحدودعندحفر•
.٢كم١٥٠٠مساحتھتبلغ•
یتراوحبینماكم،٢٠٠إلىتصللمسافةالغربإلىالشرقمنكبیراعرضیاامتداداالمنخفضیمتد•

.كم٥٢–١٨بیناتساعھ
الشمالیةللحافةامتداداوتعدالمنخفض،قاعنحوبشدةتنحدرحائطیةحافةالشمالمنالمنخفضتحد•

ھذهوتتكونالمنخفض،قاعفوقمتر٤٠٠–٣٥٠بینارتفاعھامتوسطویتراوحالخارجة،لمنخفض
الحافةھذهوتستمرالنوبي،الرمليالحجروصخورالداخلةطفلةتعلوالتيالطباشیریةالصخورمنالحافة

.كم٢٠٠لمسافةوذلكالغربيالشمالنحومحدودانحرافمعالغربإلىالشرقمنامتدادھافي
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:یوجد بالمنخفض العدید من الظاھرات الجیومورفولوجیة•
ا یوجد تعتبر األشكال الرملیة أكثر األشكال انتشارا فوق أرضیة المنخفض ر مم ل بكثی ا أق ، وإن كانت تتسم بأنھ

انحراف بسیط نحو  وط ب دة م ن بل وب م ى الجن د إل ي یمت ر نطاق رمل في منخفض الواحات الخارجة، وأكب
.كم١٠كم ویزداد عرضھ في جزئھ الجنوبي ل٩٠الجنوب الشرقي ولمسافة 

.یوجد بالمنخفض العدید من البحیرات الناتجة عن الصرف الزراعي•
تتبعثر داخل المنخفض الفرشات الرملیة المستویة حول المراكز العمرانیة والتي من أھمھا القصر والجدیدة •

.والقلمون
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رابعا منخفض الواحات الخارجھ
ھضبةمنالشرقيالشماليالجزءفيحفر•

المنخفضاتأقربوھو.الكبیرالجلف
النیلواديإلىالمصریة

.٢كم٥٥٠٠مساحتھتبلغ•
یبلغضیقطوليمنخفضعنعبارةوھو•

كم،١٨٥الجنوبإلىالشمالمنطولھ
.كم٣٠–١٥بینعرضھویتراوح

والشمالالشرقجھةمنالمنخفضیحدد•
واضحةغیرتكونحینفيواضحة،حافات

األرضتظھرحیثوالجنوب،الغربفي
المنخفضغربفيوتنشرمنبسطة،شبھ

.الرملیةالكثبان

ھضبةمنالشرقيالشماليالجزءفيحفر•
المنخفضاتأقربوھو.الكبیرالجلف

النیلواديإلىالمصریة
.٢كم٥٥٠٠مساحتھتبلغ•
یبلغضیقطوليمنخفضعنعبارةوھو•

كم،١٨٥الجنوبإلىالشمالمنطولھ
.كم٣٠–١٥بینعرضھویتراوح

والشمالالشرقجھةمنالمنخفضیحدد•
واضحةغیرتكونحینفيواضحة،حافات

األرضتظھرحیثوالجنوب،الغربفي
المنخفضغربفيوتنشرمنبسطة،شبھ

.الرملیةالكثبان
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ى  ا إل ة، ویصل متوسط ارتفاعاھ دیدة التقطع باألودی نخفض فنجدھا ش ل ٣٦٠الحافات الشمالیة للم ر، وھي أق مت
ن ٤٠٠ارتفاعا من الحافة الشرقیة والتي یصل متوسط ارتفاعھا إلى  ر م متر، ویقطع الحافة الشرقیة عدد كبی

ن الطرق والسكك  داد بعضھا عدد م ى امت د شق عل وب، وق رات أو النق م المم ا اس ق علیھ األودیة والتي یطل
د .الحدیدیة راوح فیضیة ق ك بم نخفض وذل اع الم ات بق دام الحاف د أق ة تتنھي عن ذه األودی ارة أن ھ وتجدر االش

ال  ار الجب ن اعتب یتصل بعضھا البعض مكونة سھول البجادا، أما جنوب المنخفض فتختفي منھ الحافات، ویمك
. المنعزلة الناریة والمتحولة الواقعة في الجنوب ھي الحد الجنوبي للمنخفض

:وتنتشر بالمنخفض العدید من الظاھرات الجیومورفولوجیة
اریس  الكدوات الطینیة وتوجد في الشمال والشمال الغربي عند منطقة أم الدبادب والمحاریق، وكذلك شمال سھل ب

.على طول الطریق األسفلتي الموصل إلیھا
.تنتشر كذلك األشكال الرملیة من كثبان رملیة ھاللیة وفرشات رملیة
.یوجد في الجزء الجنوبي عدد من الجبال المنعزلة الناریة والمتحولة

ى  ا إل ة، ویصل متوسط ارتفاعاھ دیدة التقطع باألودی نخفض فنجدھا ش ل ٣٦٠الحافات الشمالیة للم ر، وھي أق مت
ن ٤٠٠ارتفاعا من الحافة الشرقیة والتي یصل متوسط ارتفاعھا إلى  ر م متر، ویقطع الحافة الشرقیة عدد كبی

ن الطرق والسكك  داد بعضھا عدد م ى امت د شق عل وب، وق رات أو النق م المم ا اس ق علیھ األودیة والتي یطل
د .الحدیدیة راوح فیضیة ق ك بم نخفض وذل اع الم ات بق دام الحاف د أق ة تتنھي عن ذه األودی ارة أن ھ وتجدر االش

ال  ار الجب ن اعتب یتصل بعضھا البعض مكونة سھول البجادا، أما جنوب المنخفض فتختفي منھ الحافات، ویمك
. المنعزلة الناریة والمتحولة الواقعة في الجنوب ھي الحد الجنوبي للمنخفض

:وتنتشر بالمنخفض العدید من الظاھرات الجیومورفولوجیة
اریس  الكدوات الطینیة وتوجد في الشمال والشمال الغربي عند منطقة أم الدبادب والمحاریق، وكذلك شمال سھل ب

.على طول الطریق األسفلتي الموصل إلیھا
.تنتشر كذلك األشكال الرملیة من كثبان رملیة ھاللیة وفرشات رملیة
.یوجد في الجزء الجنوبي عدد من الجبال المنعزلة الناریة والمتحولة

25



الصحراء الشرقیة
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الخصائص الجیومورفولوجیة للصحراء الشرقیة
:إقلیم النطاق الساحلي ویشمل: اإلقلیم الجیومورفولوجي األول

.الشاطئخط•
.األرضیةالرؤوس•
.البحریةوالشرومالخلجان•
.المرجانیةالشعاب•
.الجزر•
.الشاطئخطقطاعات•
.الساحليالسھل•
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خط الشاطئ
مدینةمناألحمرالبحرساحلخطیمتد-

جنوبحدربھرأسوحتىشماالالسویس
١٠٠٠علىیزیدبطولالجنوبفيحالیب

.كم

.العاماالتجاه-

-الصدعیةالنشأة(؟؟؟؟؟......باالستقامةیتسم-
،)البحریةالعواملفعل–المرجانیةالشعاب

النتوءاتبعض(الصخریةالنتوءاتوقلة
لھاحدثولكنسبقفیماامتداداأكثركانت

بفعلونحتأرضیةحركاتبواسطةانفصال
الجزرمنمجموعةوانفصلتالبحریةالعوامل

بناسرأسعنمكورجزیرةومنھاالیابسعن
أبورأسعن)سفاجاصدع(سفاجاوجزیرة

.)سومة
وغاربالزعفرانةرأسالرؤوسأمثلةمن-

سومةوأبووجمسة،الزیتوجبلوشقیر
.)وحدربھوبناسوبغدادي

مدینةمناألحمرالبحرساحلخطیمتد-
جنوبحدربھرأسوحتىشماالالسویس
١٠٠٠علىیزیدبطولالجنوبفيحالیب

.كم

.العاماالتجاه-

-الصدعیةالنشأة(؟؟؟؟؟......باالستقامةیتسم-
،)البحریةالعواملفعل–المرجانیةالشعاب

النتوءاتبعض(الصخریةالنتوءاتوقلة
لھاحدثولكنسبقفیماامتداداأكثركانت

بفعلونحتأرضیةحركاتبواسطةانفصال
الجزرمنمجموعةوانفصلتالبحریةالعوامل

بناسرأسعنمكورجزیرةومنھاالیابسعن
أبورأسعن)سفاجاصدع(سفاجاوجزیرة

.)سومة
وغاربالزعفرانةرأسالرؤوسأمثلةمن-

سومةوأبووجمسة،الزیتوجبلوشقیر
.)وحدربھوبناسوبغدادي
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منطقة مدخل خلیج السویس

ش ج جمسة الصغرى

ش ج جمسة الكبرى
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تكسر األمواج أمام الشعاب المرجانیة
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تكسر األمواج أمام الشعاب المرجانیة
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انفصال الجزر عن الرؤوس األرضیة
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أھم الرؤوس على ساحل البحر األحمر

ش ب جمسة الصغرى

ش ب جمسة الكبرى
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.باألودیةترتبطولماذاالبحریة،الشرومتعریف- 
.الشرمأجزاء-
.)وقوسیةومستطیلةمثلثیة(الشرومأشكال-
.٤٠علىیزیدالشرومعدد-
.البحریةوالشرومالمراسي-
والعبدالناقةشرم(البحریةالشروممنأمثلة-

جنوبشعیبوشرمواللوليالقدیموالقصیر
أمومرسىمباركومرسىعلمومرسى)شالتین

.غیج
ألنتصلحالشرموكلشرممرسىكللیس-

مراسيتكون

.الخلجانتعریف-
؟؟؟؟؟األحمرالبحرساحلفيالخلجانتقل-

.)المرجانیةوالشعابالصدعیةالنشأة(
سومةوأبووجمسةالزیتخلیج(.الخلجانأھم-

)وفول

الخلجان والشروم البحریة
.باألودیةترتبطولماذاالبحریة،الشرومتعریف- 

.الشرمأجزاء-
.)وقوسیةومستطیلةمثلثیة(الشرومأشكال-
.٤٠علىیزیدالشرومعدد-
.البحریةوالشرومالمراسي-
والعبدالناقةشرم(البحریةالشروممنأمثلة-

جنوبشعیبوشرمواللوليالقدیموالقصیر
أمومرسىمباركومرسىعلمومرسى)شالتین

.غیج
ألنتصلحالشرموكلشرممرسىكللیس-

مراسيتكون
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الخلجان والشروم البحریة
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الشعاب المرجانیة
.تمتد على طول ساحل البحر األحمر جنوب خلیج السویس•
٢٩- ٢٥واألفضلدرجة٣٦-١٦بینحرارةدرجةتتطلبألنھا:األحمرالبحرساحلعلىتوجدلماذا•

األلففي٤٠- ٢٧الملوحةنسبةارتفاع،ْ) ٣٠-٢٠بیناألحمرالبحرفيالحرارةدرجةتتراوح(درجة
الرصیف،)السیولسوىاألحمرالبحرمیاهصفاءیعكرال(المیاهصفاء،)األلففي٤٠- ٣٧بینتتراوح(

الذيالبالنكتونلتحریكمناسبةمیاهحركةتكونوأن،)للمرجانالشمسأشعةتصلحتىالعمققلیلالقاري
.المرجانعلیھتتغذى

.أین تختفي الشعاب المرجانیة•
.نوعا من المحیط الھندي٧٥یعیش في البحر األحمر وخلیجیة في مصر •
متر؟؟؟؟؟؟؟١٠٠توجد في بعض المناطق قواعدھا على عمق •
األطر المرجانیة والحواجز المرجانیة والبقع المرجانیة . (أنماط الشعاب المرجانیة على ساحل البحر األحمر•

)والجزر المرجانیة
.أھمیة الشعاب المرجانیة، والمشكالت التي تتعرض لھا•
مناطق التوزیع إلى الجنوب من خلیج السویس وتزدھر بوضوح في قطاعین ھما منطقة الغردقة سفاجا •

.ومنطقة جنوب رأس بناس وأقل وضوح في باقي الساحل حیث یكون العمق كبیر للغایة

.تمتد على طول ساحل البحر األحمر جنوب خلیج السویس•
٢٩- ٢٥واألفضلدرجة٣٦-١٦بینحرارةدرجةتتطلبألنھا:األحمرالبحرساحلعلىتوجدلماذا•

األلففي٤٠- ٢٧الملوحةنسبةارتفاع،ْ) ٣٠-٢٠بیناألحمرالبحرفيالحرارةدرجةتتراوح(درجة
الرصیف،)السیولسوىاألحمرالبحرمیاهصفاءیعكرال(المیاهصفاء،)األلففي٤٠- ٣٧بینتتراوح(

الذيالبالنكتونلتحریكمناسبةمیاهحركةتكونوأن،)للمرجانالشمسأشعةتصلحتىالعمققلیلالقاري
.المرجانعلیھتتغذى

.أین تختفي الشعاب المرجانیة•
.نوعا من المحیط الھندي٧٥یعیش في البحر األحمر وخلیجیة في مصر •
متر؟؟؟؟؟؟؟١٠٠توجد في بعض المناطق قواعدھا على عمق •
األطر المرجانیة والحواجز المرجانیة والبقع المرجانیة . (أنماط الشعاب المرجانیة على ساحل البحر األحمر•

)والجزر المرجانیة
.أھمیة الشعاب المرجانیة، والمشكالت التي تتعرض لھا•
مناطق التوزیع إلى الجنوب من خلیج السویس وتزدھر بوضوح في قطاعین ھما منطقة الغردقة سفاجا •

.ومنطقة جنوب رأس بناس وأقل وضوح في باقي الساحل حیث یكون العمق كبیر للغایة
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أنماط الشعاب المرجانیة
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قطاعات خط الشاطئ
.رأس جمسة–من رأس خلیج السویس -١

.رأس أبو سومة–من رأس جمسة -٢

.رأس صمداي–من رأس أبو سومة -٣

.رأس بناس–من رأس صمداي -٤

.رأس حالیب–من رأس بناس -٥
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من رأس خلیج السویس-١
–

.رأس جمسة

.االمتداد واالتجاه-١

.الرؤوس األرضیة-٢

.والشروم البحریةالخلجان -٣

.الجزر-٤

.الشعاب المرجانیة-٥

.االمتداد واالتجاه-١

.الرؤوس األرضیة-٢

.والشروم البحریةالخلجان -٣

.الجزر-٤

.الشعاب المرجانیة-٥
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من رأس جمسة-٢
–

.رأس أبو سومة

).كم١٣٠(االمتداد واالتجاه -١

.الرؤوس األرضیة-٢

والشروم البحریة ) العدید(الخلجان -٣
).بعض الشروم مثل شرم الناقة(

جزر جوبال وجزر أمام (الجزر -٤
)الغردقة

أشكال وأنماط (الشعاب المرجانیة -٥
).مختلفة وتحیط بالجزر الموجودة

).كم١٣٠(االمتداد واالتجاه -١

.الرؤوس األرضیة-٢

والشروم البحریة ) العدید(الخلجان -٣
).بعض الشروم مثل شرم الناقة(

جزر جوبال وجزر أمام (الجزر -٤
)الغردقة

أشكال وأنماط (الشعاب المرجانیة -٥
).مختلفة وتحیط بالجزر الموجودة
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من رأس أبو سومة-٣
–

رأس صمداي

).كم٢٠٠(االمتداد واالتجاه -١

)نتوءات بسیطة. (الرؤوس األرضیة-٢

والشروم ) صغیرة للغایة(الخلجان -٣
أكثر القطاعات في الشروم مثل (البحریة 

الشرم البحري والقبلي وعجلة وجبل 
الرصاص ومبارك وأم غیج وشوني بویب 

.....).ومحمد المقتلة 

)تختفي(الجزر -٤

).قلیلة االتساع( الشعاب المرجانیة -٥

).كم٢٠٠(االمتداد واالتجاه -١

)نتوءات بسیطة. (الرؤوس األرضیة-٢

والشروم ) صغیرة للغایة(الخلجان -٣
أكثر القطاعات في الشروم مثل (البحریة 

الشرم البحري والقبلي وعجلة وجبل 
الرصاص ومبارك وأم غیج وشوني بویب 

.....).ومحمد المقتلة 

)تختفي(الجزر -٤

).قلیلة االتساع( الشعاب المرجانیة -٥
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من رأس صمداي-٤
–

.رأس بناس

یشبھ القطاع ). كم١٨٠(االمتداد واالتجاه -١
الثاني أمام الغردقة

منھا رأس بغدادي (الرؤوس األرضیة -٢
)ورأس أم العباس ورأس بناس

والشروم ) قلیلة وغیر واضحة(الخلجان -٣
).قلیلة وأھمھا ( البحریة 

جزیرة وادي الجمال وجزر (الجزر -٤
)القلعان

غني في الشعاب ( الشعاب المرجانیة -٥
).المرجانیة

یشبھ القطاع ). كم١٨٠(االمتداد واالتجاه -١
الثاني أمام الغردقة

منھا رأس بغدادي (الرؤوس األرضیة -٢
)ورأس أم العباس ورأس بناس

والشروم ) قلیلة وغیر واضحة(الخلجان -٣
).قلیلة وأھمھا ( البحریة 

جزیرة وادي الجمال وجزر (الجزر -٤
)القلعان

غني في الشعاب ( الشعاب المرجانیة -٥
).المرجانیة
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من رأس بناس-٥
-

رأس حالیب

یشبھ القطاع ). كم١٨٠(االمتداد واالتجاه -١
السابق

منھا رأس بناس ورأس (الرؤوس األرضیة -٢
)أبو فاطمة ورأس حدربة

خلیج فول أكبر خلیج على البحر (الخلجان -٣
قلیلة مرسى أم مد ( والشروم البحریة ) األحمر

).ومرسى شعب

العدید من الجزر مكور وسیال (الجزر -٤
)وحالیب وكوالتھ والدیبة

غني في الشعاب ( الشعاب المرجانیة -٥
).المرجانیة

یشبھ القطاع ). كم١٨٠(االمتداد واالتجاه -١
السابق

منھا رأس بناس ورأس (الرؤوس األرضیة -٢
)أبو فاطمة ورأس حدربة

خلیج فول أكبر خلیج على البحر (الخلجان -٣
قلیلة مرسى أم مد ( والشروم البحریة ) األحمر

).ومرسى شعب

العدید من الجزر مكور وسیال (الجزر -٤
)وحالیب وكوالتھ والدیبة

غني في الشعاب ( الشعاب المرجانیة -٥
).المرجانیة
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جزر البحر األحمر
یوجد على ساحل البحر األحمر في مصر •

جزر في المیاه العمیقة ٣منھا . جزیرة٤٠
جزیرة شاطئیة تنتظم في ٣٧؟؟؟؟ و

مجموعتین األولى مجموعة جزر مضیق 
جوبال والثانیة مجموعة الجزر من الغردقة 

.إلى حالیب

٤٥



جزر البحر األحمر
ومن الجزر ٢كم٠.٥وأصغرھا جمسة الصغرى ٢كم٤٢تختلف الجزر في مساحتھا فأكبرھا جزیرة شاكر •

.٢كم١٣وسفاجا ٢كم٢١الكبیرة طویلة 

تختلف في التضاریس فھناك جزر متضرسة مثل شاكر والجفتون الكبیرة والزبرجد وجوبال وھناك جزر •
.ویحیط بالجزر الشعاب المرجانیة. منخفضة مثل سفاجا وجمسة وطویلة

تختلف في التكوینات الجیولوجیة فھناك جزر بركانیة النشأة مثل جزر المیاه العمیقة وھناك جزر بھا صخور •
.أركیة مثل شاكر ومعظم الجزر توجد بھا تكوینات وصخور ترجع إلى البلیوستوسین وأحیانا إلى البلیوسین

.تتسم السواحل الشرقیة باالستقامة وشدة االنحدار وعمق المیاه الكبیر•

ومن الجزر ٢كم٠.٥وأصغرھا جمسة الصغرى ٢كم٤٢تختلف الجزر في مساحتھا فأكبرھا جزیرة شاكر •
.٢كم١٣وسفاجا ٢كم٢١الكبیرة طویلة 

تختلف في التضاریس فھناك جزر متضرسة مثل شاكر والجفتون الكبیرة والزبرجد وجوبال وھناك جزر •
.ویحیط بالجزر الشعاب المرجانیة. منخفضة مثل سفاجا وجمسة وطویلة

تختلف في التكوینات الجیولوجیة فھناك جزر بركانیة النشأة مثل جزر المیاه العمیقة وھناك جزر بھا صخور •
.أركیة مثل شاكر ومعظم الجزر توجد بھا تكوینات وصخور ترجع إلى البلیوستوسین وأحیانا إلى البلیوسین

.تتسم السواحل الشرقیة باالستقامة وشدة االنحدار وعمق المیاه الكبیر•

٤٦



جزر المیاه العمیقة
جزیرة األخوین، وھي عبارة عن جزیرتین •

كم، تقع ١.٦مرجانیتین یفصل بینھما قناة بعرض 
كم من الساحل، عبارة عن قمة ٤٥على مسافة 

متر، ونمت فوقھ ١٠٠٠بركان خرج من عمق 
.الشعاب المرجانیة

جزیرة دیدالوس أو أبو الكیزان، عبارة عن جزیرة •
كم ٦٥مرجانیة بركانیة منخفضة تقع على مسافة 

.من الساحل
جزیرة سان جون أو الزبرجد جزیرة بركانیة تقع •

كم جنوب شرق رأس بناس، بركانیة ٤٢على مسافة 
).متر٢٣٤(النشأة، عالیة االرتفاع 

جزیرة األخوین، وھي عبارة عن جزیرتین •
كم، تقع ١.٦مرجانیتین یفصل بینھما قناة بعرض 

كم من الساحل، عبارة عن قمة ٤٥على مسافة 
متر، ونمت فوقھ ١٠٠٠بركان خرج من عمق 

.الشعاب المرجانیة
جزیرة دیدالوس أو أبو الكیزان، عبارة عن جزیرة •

كم ٦٥مرجانیة بركانیة منخفضة تقع على مسافة 
.من الساحل

جزیرة سان جون أو الزبرجد جزیرة بركانیة تقع •
كم جنوب شرق رأس بناس، بركانیة ٤٢على مسافة 

).متر٢٣٤(النشأة، عالیة االرتفاع 

٤٧



جزر مضیق جوبال
منطقة جوبال مستطیلة الشكل یوجد بھا عدد كبیر •

من الجزر التي تأخذ ثالثة محاور متوازیة باتجاه 
جنوب شرقي، یفصل بین كل محور - شمال غربي

ممر جوبال وشاكر  (وأخر قناة أو ممر مالحي 
)وطویلة

أھم جزر الخط الخارجي جوبال وأشرفي وشاكر، •
والخط األوسط طویلة وأم القمر والخط الداخلي 

.العربي غانم وجمسة
مع تكون أخدود خلیج السویس في نھایة . (النشأة•

)المیوسین

منطقة جوبال مستطیلة الشكل یوجد بھا عدد كبیر •
من الجزر التي تأخذ ثالثة محاور متوازیة باتجاه 

جنوب شرقي، یفصل بین كل محور - شمال غربي
ممر جوبال وشاكر  (وأخر قناة أو ممر مالحي 

)وطویلة
أھم جزر الخط الخارجي جوبال وأشرفي وشاكر، •

والخط األوسط طویلة وأم القمر والخط الداخلي 
.العربي غانم وجمسة

مع تكون أخدود خلیج السویس في نھایة . (النشأة•
)المیوسین

٤٨



جزر الشاطئیة من الغردقة إلى حالیب
).الجفتون الكبیرة والصغیرة والشورى ومجاویش وأبو رماثي وسھل حشیش(وتشمل جزر أمام الغردقة •
وجزر متفرقة مثل طوبیة وأم الجرصان جنوب رأس أبو سومة وسفاجا ووادي الجمال وقلعان ومكور ومریر •

.وسیال وحالیب وكوالتھ
.النشأة•
.جزر انفصلت بصدوع ثم نشطت عوامل التعریة البحریة-١
.جزر انفصلت عن الیابس مثل مكور وطوبیة وأم الجرصان وحالیب وكوالتھ-٢

٤٩



السھل الساحلي
).متر٢٠٠(االمتداد والحدود •
.االتساع•
السطح المستوي والمنحدر صوب البحر والتالل •

)المختلفة األنواع
)قاریة وبحریة(الرواسب •
:الظاھرات الرئیسیة•
)متر٢٣٨حتى (الشواطئ المرتفعة •
.السبخات•
).أم غیج والجمال(المراوح والداالت المروحیة •
)أھم األودیة. (القطاعات الدنیا لألودیة•

).متر٢٠٠(االمتداد والحدود •
.االتساع•
السطح المستوي والمنحدر صوب البحر والتالل •

)المختلفة األنواع
)قاریة وبحریة(الرواسب •
:الظاھرات الرئیسیة•
)متر٢٣٨حتى (الشواطئ المرتفعة •
.السبخات•
).أم غیج والجمال(المراوح والداالت المروحیة •
)أھم األودیة. (القطاعات الدنیا لألودیة•

٥٠



:قطاعات السھل الساحلي
.جسمة–السویس -١
.سفاجا–جمسة -٢
رأس بناس- سفاجا -٣
.حالیب–رأس بناس -٤

))االستواء والتالل والظاھرات الرئیسیة كأھم األودیة والمراوح الفیضیة والسبخاتاالستواء والتالل والظاھرات الرئیسیة كأھم األودیة والمراوح الفیضیة والسبخات+ + االتساع االتساع ( ( 

٥١



..االتساعاالتساع

..االستواء والتاللاالستواء والتالل

عربھ وأبو عربھ وأبو ((أھم األودیة أھم األودیة : : الظاھرات الرئیسیةالظاھرات الرئیسیة
).).حاد وغویبھحاد وغویبھ

دلتا عربھدلتا عربھ: : المراوح الفیضیةالمراوح الفیضیة

).).واضحة غرب جبل الزیتواضحة غرب جبل الزیت((السبخات السبخات 

٥٢



..االتساعاالتساع

تالل تالل ––مالحة مالحة ––عش عش ((االستواء والتالل االستواء والتالل 
).).الغردقةالغردقة

فالق الوعر فالق الوعر ((أھم األودیة أھم األودیة : : الظاھرات الرئیسیةالظاھرات الرئیسیة
).).وسفاجا وأم تغروسفاجا وأم تغر

).).واضحةواضحة((السبخات السبخات 

٥٣



..االتساعاالتساع

..االستواء والتاللاالستواء والتالل

العمباجي وعلم العمباجي وعلم ((أھم األودیة أھم األودیة : : الظاھرات الرئیسیةالظاھرات الرئیسیة
).).والجمالوالجمال

).).أم غیج والجمالأم غیج والجمال((المراوح الفیضیة المراوح الفیضیة 

..الشعاب المرتفعةالشعاب المرتفعة

..كثیرة العدد وصغیرة المساحةكثیرة العدد وصغیرة المساحة((السبخات السبخات 

٥٤



..االتساعاالتساع

تختفي لنشاط األودیة التي تختفي لنشاط األودیة التي ((االستواء والتالل االستواء والتالل 
).).المنطقةالمنطقةتقطع تقطع 

وادي رحبھ وادي رحبھ ((أھم األودیة أھم األودیة : : الظاھرات الرئیسیةالظاھرات الرئیسیة
).).ووادي حوضینووادي حوضین

).).دلتا شالتین والبھادادلتا شالتین والبھادا((المراوح الفیضیة المراوح الفیضیة 

).).تكاد تختفيتكاد تختفي((الشعاب المرتفعة الشعاب المرتفعة 

).).كبیرة المساحة ومتصلةكبیرة المساحة ومتصلة((السبخات السبخات 

٥٥



االتساع

٥٦



والتالل السطح المستو والمنحدر صوب البحر 
والنشأةالصخور المختلفة 

٥٧



)قاریة وبحریة(الرواسب 

٥٨



أم غیج (المراوح والداالت المروحیة - السبخات –)  متر٢٣٨حتى (الشواطئ المرتفعة :  الظاھرات الرئیسیة
)أھم األودیة عربھ وسفاجا والعمباجي وعلم والجمال ورحبھ وحوضین(القطاعات الدنیا لألودیة - ) والجمال

٥٩



٦٠



إقلیم الھضاب
.الموقع والحدود•
ھو إقلیم ھضبي متشابھ الخصائص یمكن تقسیمھ •

:تبعا لنوع الصخور إلى إقلیمین
المعازة الجیریة والجاللة القبلیة (الھضاب الشمالیة •

وجمیعھا ھضاب ) والجاللة البحریة وعتاقة والمقطم
.جیریة إیوسینیة

الھضبة الجنوبیة وتسمى بھضبة العبابدة الرملیة •
.حیث تتكون من الحجر الرملي النوبي

٦١



.ھضبة المعازة الجیریة-١
.الموقع والحدود•
.الحد الشرقي•
.الحد الغربي•
.الحد الشمالي الشرقي ناحیة وادي عربھ•
.الحد الشمالي الغربي ناحیة المقطم•

:الخصائص الجیومورفولوجیة
.تاریخ میالدھا

:العوامل والعملیات التي أثرت فیھا
االنكسارات: باطنیة

وادي األسیوطي التعریة المائیة أھم األودیة : خارجیة
وقد عملت االنكسارت وطرفا وسنور وقصب 

واألودیة إلى فصل عدد من الھضاب الصغیرة من 
.ھذه الھضبة

.الظاھرات الكارستیة
.التعریة الھوائیة والسیول

متر ٥٠٠- ٢٠٠تتراوح بین : الخصائص التضاریسیة
وتزداد ارتفاعا باالتجاه شرقا لتصل إلى أكثر من 

.م كجبل كحیلیة غرب الجاللة البحریة٥٠٠

.الموقع والحدود•
.الحد الشرقي•
.الحد الغربي•
.الحد الشمالي الشرقي ناحیة وادي عربھ•
.الحد الشمالي الغربي ناحیة المقطم•

:الخصائص الجیومورفولوجیة
.تاریخ میالدھا

:العوامل والعملیات التي أثرت فیھا
االنكسارات: باطنیة

وادي األسیوطي التعریة المائیة أھم األودیة : خارجیة
وقد عملت االنكسارت وطرفا وسنور وقصب 

واألودیة إلى فصل عدد من الھضاب الصغیرة من 
.ھذه الھضبة

.الظاھرات الكارستیة
.التعریة الھوائیة والسیول

متر ٥٠٠- ٢٠٠تتراوح بین : الخصائص التضاریسیة
وتزداد ارتفاعا باالتجاه شرقا لتصل إلى أكثر من 

.م كجبل كحیلیة غرب الجاللة البحریة٥٠٠
٦٢



.ھضبة الجاللة القبلیة-٢
)٢كم١٥٠٠(الموقع والمساحة •
:الحدود•
).انحدارات واضحة(الحد الشمالي وادي عربة •
الحد الجنوب جبل أم تناصیب تفصلھا عنھ •

.روافد طرفا وحواشیھ
الحد الشرقي خلیج السویس وسھلھ الساحلي •

).بانحدارات واضحة
.الحد الغربي منابع وادي طرفا ووادي سنور•

.أحد األقواس السوریة: النشأة
.متر١٥٠٠متر، والمتوسط ١٤٦٤أعلى قمة 

)٢كم١٥٠٠(الموقع والمساحة •
:الحدود•
).انحدارات واضحة(الحد الشمالي وادي عربة •
الحد الجنوب جبل أم تناصیب تفصلھا عنھ •

.روافد طرفا وحواشیھ
الحد الشرقي خلیج السویس وسھلھ الساحلي •

).بانحدارات واضحة
.الحد الغربي منابع وادي طرفا ووادي سنور•

.أحد األقواس السوریة: النشأة
.متر١٥٠٠متر، والمتوسط ١٤٦٤أعلى قمة 

٦٣



.ھضبة الجاللة البحریة-٣
)٢كم١١٠٠(الموقع والمساحة •
:الحدود•
).انحدارات واضحة(الحد الجنوبي وادي عربة •
بانحدارات (الحد الشمالي وادي غویبة •

).واضحة
الحد الشرقي خلیج السویس وسھلھ الساحلي •

).بانحدارات واضحة جدا
.  الحد الغربي منابع وادي الرشراش•
.أحد األقواس السوریة: النشأة•

.م١١٠٠م، والمتوسط ١٢٧٤أعلى قمة 

:جبل عتاقة- ٤
أحد األقواس السوریة، یقع غرب مدینو السویس 

متر مقطع بواسطة عدد كبیر من ٨٧٠ارتفاع 
.الصدوع

:جبل المقطم- ٥
الموقع والحدود االرتفاع التضاریس وادي اللبالبھ 

.والكھوف

)٢كم١١٠٠(الموقع والمساحة •
:الحدود•
).انحدارات واضحة(الحد الجنوبي وادي عربة •
بانحدارات (الحد الشمالي وادي غویبة •

).واضحة
الحد الشرقي خلیج السویس وسھلھ الساحلي •

).بانحدارات واضحة جدا
.  الحد الغربي منابع وادي الرشراش•
.أحد األقواس السوریة: النشأة•

.م١١٠٠م، والمتوسط ١٢٧٤أعلى قمة 

:جبل عتاقة- ٤
أحد األقواس السوریة، یقع غرب مدینو السویس 

متر مقطع بواسطة عدد كبیر من ٨٧٠ارتفاع 
.الصدوع

:جبل المقطم- ٥
الموقع والحدود االرتفاع التضاریس وادي اللبالبھ 

.والكھوف
٦٤



.ھضبة العبابدة الرملیة-٣
)ألف٧٠% ٣٠( الموقع والمساحة •
.كم١٥٠× كم ٤٧٠شكل مستطیل •
.االرتفاع•
طریق فقط القصیر خط (الحد الشمالي •

).ش وھضبة شرق قنا البادالندز62ْعرض 
.لھا امتداد في شمال السودان(الحد الجنوبي •
).غیر واضح ومتداخل(الحد الشرقي •
بانحدار ھین صوب وادي (الحد الغربي •

).النیل
یقطعھا عدد كبیر من األودیة أھمھا وادي •

).العالقي وخریط وشیعط
یوجد فوقھا بعض التالل الناریة والمتحولة •

متر، كما تظھر الصخور ٩٩٠كجبل سیحة 
الناریة والمتحولة في منطقتي الجندل األول 

.وخانق كالبشة
أراضي البادالندز أسباب نشأتھا (بین الھضبتین 

وأھم السھول سھل نجاتیر وفطیري وھناك 
.بھا وادي الحمامات) روابي وكتل ناریة

)ألف٧٠% ٣٠( الموقع والمساحة •
.كم١٥٠× كم ٤٧٠شكل مستطیل •
.االرتفاع•
طریق فقط القصیر خط (الحد الشمالي •

).ش وھضبة شرق قنا البادالندز62ْعرض 
.لھا امتداد في شمال السودان(الحد الجنوبي •
).غیر واضح ومتداخل(الحد الشرقي •
بانحدار ھین صوب وادي (الحد الغربي •

).النیل
یقطعھا عدد كبیر من األودیة أھمھا وادي •

).العالقي وخریط وشیعط
یوجد فوقھا بعض التالل الناریة والمتحولة •

متر، كما تظھر الصخور ٩٩٠كجبل سیحة 
الناریة والمتحولة في منطقتي الجندل األول 

.وخانق كالبشة
أراضي البادالندز أسباب نشأتھا (بین الھضبتین 

وأھم السھول سھل نجاتیر وفطیري وھناك 
.بھا وادي الحمامات) روابي وكتل ناریة

٦٥



وادى النیل

66



حمولة نھر النیل قبل بناء السد العالي
وتخرجالسد،أمامحمولتھبارسابیقومالنھرجعلمماالنیلنھرأمامعقبةمثلالعاليالسدأنالقولسبق

علىالعاليالسدبناءقبلالنیلنھرحمولةدراسةیتموسوفالرواسب،منخالیةشبھالسدخلفالمیاه
:التاليالنحو

:رواسبطنملیون١٠٠الكمیة
دقیقةرمال%٣٠
صلصال%٣٠
طمي%٤٠

:منھا
.الزراعیةاألراضيفوقترسب%١٥
.والجزرالجانبیةالحواجزفيالمجرىقاعفيترسب%٣٣
.الفرعینإلىثمالقاھرةإلىتصل%٥٢

.الصودیوموكلوریدوالمغنسیومالكالسیومكربوناتمنطنملیون٧٥كانتالمذابةالحمولةكمیة

صلصا
ل ٣٠

رمال 
دقیقة 
٣٠

طمي 
٤٠

وتخرجالسد،أمامحمولتھبارسابیقومالنھرجعلمماالنیلنھرأمامعقبةمثلالعاليالسدأنالقولسبق
علىالعاليالسدبناءقبلالنیلنھرحمولةدراسةیتموسوفالرواسب،منخالیةشبھالسدخلفالمیاه
:التاليالنحو

:رواسبطنملیون١٠٠الكمیة
دقیقةرمال%٣٠
صلصال%٣٠
طمي%٤٠

:منھا
.الزراعیةاألراضيفوقترسب%١٥
.والجزرالجانبیةالحواجزفيالمجرىقاعفيترسب%٣٣
.الفرعینإلىثمالقاھرةإلىتصل%٥٢

.الصودیوموكلوریدوالمغنسیومالكالسیومكربوناتمنطنملیون٧٥كانتالمذابةالحمولةكمیة

صلصا
ل ٣٠

رمال 
دقیقة 
٣٠

طمي 
٤٠

٦٧



وادي النیل اتساعھ وأبعاده
مساحةأنالفیوم،ومنخفضودلتاهالنیللواديالعامةالمورفولوجیةالخصائصمحاضرةفيالذكرسبق

لیصلالشمالإلىالجنوبمنباالتجاهاتساعایزدادمصرفيالنیلواديوأن،٢كمألف١١الوادي
أربعةإلىالتساعھتبعاالنیلواديونقسم.كم٢٥علىیزیدحیثسویفبنيمدینةعندلھاتساعأقصى

:ھيقطاعات
:العاليالسدوحتىأدندانمنالنیلواديقطاع-١

كاناالرتفاع،واضحةغیرالحافاتألنالجوانبواضحغیرالنیلوواديللغایةقلیلالواديعرضفیھوكان
واديمثلالكبیرةاألودیةمصباتعندفقطیتسعوكاناألمتارمنمئاتبضععلىیزیدالالوادياتساع

أوجیوبشكلفياستحیاءعلىیظھرالفیضيالسھلوكانكالبشة،وواديالعالقيوواديكورسكو
.ناصربحیرةبمیاهالجزءھذاغمروقدالمساحة،صغیرةأحواض

.حمادينجعإلىالعاليالسدمنقطاع-٢
.أسیوطإلىحمادينجعقطاع-٣
.القاھرةإلىأسیوطقطاع-٤

:أنیھمناوما
فيتتكونإسنامنالشمالإلىبینماإسناحتىالنوبيالرمليالحجرصخورمنتتكونالنیلواديجوانب

.وطفلیةطباشیریةصخورتوجدالمناطقبعضوفياإلیوسینةالجیریةالصخورمنمعظمھا
األراضيمعظمتوجدولذلكحمادينجعمنالشمالإلىالواديمناألیمنالجانبیلتزمالنیلنھریلتزم

النھربینالمساحةصغیرةمنعزلةوأحواضجیوبتظھرالشرقوفيالنیلنھرغربالزراعیة
.والحافات

مساحةأنالفیوم،ومنخفضودلتاهالنیللواديالعامةالمورفولوجیةالخصائصمحاضرةفيالذكرسبق
لیصلالشمالإلىالجنوبمنباالتجاهاتساعایزدادمصرفيالنیلواديوأن،٢كمألف١١الوادي
أربعةإلىالتساعھتبعاالنیلواديونقسم.كم٢٥علىیزیدحیثسویفبنيمدینةعندلھاتساعأقصى

:ھيقطاعات
:العاليالسدوحتىأدندانمنالنیلواديقطاع-١

كاناالرتفاع،واضحةغیرالحافاتألنالجوانبواضحغیرالنیلوواديللغایةقلیلالواديعرضفیھوكان
واديمثلالكبیرةاألودیةمصباتعندفقطیتسعوكاناألمتارمنمئاتبضععلىیزیدالالوادياتساع

أوجیوبشكلفياستحیاءعلىیظھرالفیضيالسھلوكانكالبشة،وواديالعالقيوواديكورسكو
.ناصربحیرةبمیاهالجزءھذاغمروقدالمساحة،صغیرةأحواض

.حمادينجعإلىالعاليالسدمنقطاع-٢
.أسیوطإلىحمادينجعقطاع-٣
.القاھرةإلىأسیوطقطاع-٤

:أنیھمناوما
فيتتكونإسنامنالشمالإلىبینماإسناحتىالنوبيالرمليالحجرصخورمنتتكونالنیلواديجوانب

.وطفلیةطباشیریةصخورتوجدالمناطقبعضوفياإلیوسینةالجیریةالصخورمنمعظمھا
األراضيمعظمتوجدولذلكحمادينجعمنالشمالإلىالواديمناألیمنالجانبیلتزمالنیلنھریلتزم

النھربینالمساحةصغیرةمنعزلةوأحواضجیوبتظھرالشرقوفيالنیلنھرغربالزراعیة
.والحافات 68
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المدرجات الفیضیة بوادي النیل في مصر
عنعبارةوالمدرجالفیضیة،المدرجاتمنالعدیدبھتوجدالعالم،فيالكبرىاألنھارمثلمثلھالنیلنھر

المدرجاتھذهأعلىالحالي،الفیضيالسھلمنسوبمنأعلىمناسیبعلىتقعقدیمةفیضیةسھولبقایا
ھوالمدرجاتھذهأخفضبینمااتصاال،وأقلھاتقطعاوأكثرھاالعمرفيوأقدمھاالنھرعنأبعدھاھو

.اتصاالوأكثرھاتقطعاأقلھاوأكثرالعمرفيوأحدثھاالنھرمنأقربھا
النھریةالمدرجاتمنمجموعاتثالثةفيوضعھایمكنفیضیةمدرجات٩مصرفيالنیلواديفيویوجد

:الجیولوجيللعمرتبعا
:العلیاالمجموعة

.البلیوسینأواخرإلىوترجعالحاليالفیضيالسھلمستوىفوقمتر١١٥و١٥٠مدرجاتتشمل
:الوسطىالمجموعة

.األدنىالبلیستوسینإلىوترجعالفیضيالسھلمستوىفوقمتر٤٥و٦٠و٩٠مدرجاتتشمل
:الدنیاالمجموعة

األوسطالبلیستوسینإلىوترجعالفیضيالسھلمستوىفوقمتر٣و٩و١٥و٣٠مدرجاتتشمل
.األوسطالقدیمالحجريوالعصراألسفلالقدیمالحجريالعصر
تغیرإلىإماأسبابثالثةإلىنشأتھاوترجعجانبیھ،كالعلىتوجدأيمزدوجةمدرجاتالنیلنھرومدرجات

فيجریانھیقوىكانالنیلفنھرالنھرمیاهفيھیدرولوجیةلتغیراتأومناخیةلتغیراتأوالقاعدةمستوى
.أخرىإلىفترةمناألفریقیةبالمنابعاتصالھعندتختلفمائیتھكانتكماأخرى،قتراتفيویقلفترات

عنعبارةوالمدرجالفیضیة،المدرجاتمنالعدیدبھتوجدالعالم،فيالكبرىاألنھارمثلمثلھالنیلنھر
المدرجاتھذهأعلىالحالي،الفیضيالسھلمنسوبمنأعلىمناسیبعلىتقعقدیمةفیضیةسھولبقایا
ھوالمدرجاتھذهأخفضبینمااتصاال،وأقلھاتقطعاوأكثرھاالعمرفيوأقدمھاالنھرعنأبعدھاھو

.اتصاالوأكثرھاتقطعاأقلھاوأكثرالعمرفيوأحدثھاالنھرمنأقربھا
النھریةالمدرجاتمنمجموعاتثالثةفيوضعھایمكنفیضیةمدرجات٩مصرفيالنیلواديفيویوجد

:الجیولوجيللعمرتبعا
:العلیاالمجموعة

.البلیوسینأواخرإلىوترجعالحاليالفیضيالسھلمستوىفوقمتر١١٥و١٥٠مدرجاتتشمل
:الوسطىالمجموعة

.األدنىالبلیستوسینإلىوترجعالفیضيالسھلمستوىفوقمتر٤٥و٦٠و٩٠مدرجاتتشمل
:الدنیاالمجموعة

األوسطالبلیستوسینإلىوترجعالفیضيالسھلمستوىفوقمتر٣و٩و١٥و٣٠مدرجاتتشمل
.األوسطالقدیمالحجريوالعصراألسفلالقدیمالحجريالعصر
تغیرإلىإماأسبابثالثةإلىنشأتھاوترجعجانبیھ،كالعلىتوجدأيمزدوجةمدرجاتالنیلنھرومدرجات

فيجریانھیقوىكانالنیلفنھرالنھرمیاهفيھیدرولوجیةلتغیراتأومناخیةلتغیراتأوالقاعدةمستوى
.أخرىإلىفترةمناألفریقیةبالمنابعاتصالھعندتختلفمائیتھكانتكماأخرى،قتراتفيویقلفترات
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الجزر النیلیة
فيالنیلنھرأنإلىودلتاهالنیللواديالعامةالجیومورفولوجیةالخصائصدراسةعنداإلشارةسبقت
فيطولھالبالغالنیلنھرفيجزیرة٣٠٠نحوحصرحیثحمدان،جمالذكرهلماتبعاجزریانھرمصر
.كم٦- ٥لكلجزیرةالجزرتكرارمعدلیبلغوبالتاليكم١٥٣٦مصر

٣٠٠نحوالسبعینیاتفيحصرحمدانكانفإذاأخرى،إلىفترةمنالنیلیةالجزرومساحةعددیختلف
بعدالجزرأعدادفيزیادةھناكأنأيجزیرة،٥٠٠نحوالتسعینیاتأواخرفيالجزرعددبلغفقدجزیرة

فدان،ألف٢٢٥نحوالعاليالسدبناءقبلالنیلیةالجزرمساحةفكانتللمساحةبالنسبةأما.العاليالسدبناء
فيالسببمافدان،ألف١٠٠بنحونقصتأيفدانألف١٢٥نحوالتسعینیاتأواخرفيمساحتھابلغت
مساحتھا؟ونقصالجزرأعدادزیادة

أمامورواسبھالفیضانمیاهحجرإلىالعاليالسدبناءأدىفقدالعالي،السدبناءفيالرئیسيالسببیرجع
فيالنقصبتعویضالنھریقومأنالبدثمومنالرواسب،منخالیةالسدخلفالمیاهوخرجتالسد

تعویضوكانالرواسب،حملعلىوقدرتھمیاهكمیةبینفیھایعادلالتيالتعادللمرحلةلیصلالرواسب
السدبناءوأدىالنیلیة،الجزرمساحةنقصانإلىأدىمماوالضفاف،الجزرفيالنحتفيیتركزالنھر

للغایةصغیرةمساحاتذاتكلھاالجدیدةالجزروھذهجزیرة٢٠٠بنحوالجزرأعدادزیادةعلىالعالي
جزرارسابثمومنالسرعةقلةإلىأدتالنھریةالقناةمورفولوجیةفيمعینةبظروفارسابھاارتبط
.جدیدة

فيالنیلنھرأنإلىودلتاهالنیللواديالعامةالجیومورفولوجیةالخصائصدراسةعنداإلشارةسبقت
فيطولھالبالغالنیلنھرفيجزیرة٣٠٠نحوحصرحیثحمدان،جمالذكرهلماتبعاجزریانھرمصر
.كم٦- ٥لكلجزیرةالجزرتكرارمعدلیبلغوبالتاليكم١٥٣٦مصر

٣٠٠نحوالسبعینیاتفيحصرحمدانكانفإذاأخرى،إلىفترةمنالنیلیةالجزرومساحةعددیختلف
بعدالجزرأعدادفيزیادةھناكأنأيجزیرة،٥٠٠نحوالتسعینیاتأواخرفيالجزرعددبلغفقدجزیرة

فدان،ألف٢٢٥نحوالعاليالسدبناءقبلالنیلیةالجزرمساحةفكانتللمساحةبالنسبةأما.العاليالسدبناء
فيالسببمافدان،ألف١٠٠بنحونقصتأيفدانألف١٢٥نحوالتسعینیاتأواخرفيمساحتھابلغت
مساحتھا؟ونقصالجزرأعدادزیادة

أمامورواسبھالفیضانمیاهحجرإلىالعاليالسدبناءأدىفقدالعالي،السدبناءفيالرئیسيالسببیرجع
فيالنقصبتعویضالنھریقومأنالبدثمومنالرواسب،منخالیةالسدخلفالمیاهوخرجتالسد

تعویضوكانالرواسب،حملعلىوقدرتھمیاهكمیةبینفیھایعادلالتيالتعادللمرحلةلیصلالرواسب
السدبناءوأدىالنیلیة،الجزرمساحةنقصانإلىأدىمماوالضفاف،الجزرفيالنحتفيیتركزالنھر

للغایةصغیرةمساحاتذاتكلھاالجدیدةالجزروھذهجزیرة٢٠٠بنحوالجزرأعدادزیادةعلىالعالي
جزرارسابثمومنالسرعةقلةإلىأدتالنھریةالقناةمورفولوجیةفيمعینةبظروفارسابھاارتبط
.جدیدة
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أنواع الجزر النیلیة في مصر
:إلىالصخورلنوعتبعامصرفيالنیلیةالجزرتنقسم

.جرانیتیةجزرمعظمھاوالمتحولةالناریةالجزرمجموعة-
.النیلنھركونھاالتيالرسوبیةالجزرمجموعة-

:قطاعینإلىللقطاعاتتبعاتنقسم
.أسوان–أدندانمنالجزرقطاع
.المتوسطالبحر–أسوانمنالجزرقطاع
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أسوان–قطاع الجزر من أدندان 
:إلىالصخورلنوعتبعاالقطاعھذاجزرتنقسم

بمیاهجمیعھاوغمرتجزیرة١٥عددھاوكاناألول،الجندلجنوبوحتىأدندانمنتقعرملیةجزر-
.ناصربحیرةالعاليالسدبحیرة

وھذه.األولالجندلدراسةعندنشأتھادراسةسبقوقدجرانتیة،جزرومعظمھاوالمتحولةالناریةالجزر- 
بیجا،وجزیرةشاشوجزیرةمساحةالجزرأكبرالھیساجزیرةومنھاالعاليالسدجنوببعضھایقعالجزر

)مداریةنباتاتحدیقةوبھاكتشنرأوالعطرون(النباتاتجزیرةومنھاالعاليالسدشمالیقعوبعضھا
رواسببعضھافوقیوجدالعاليالسدشمالالواقعةالجزرمنالعدید.سھیلوجزیرة)فیلھ(أسوانوجزیرة

.)نیلیةطمییة

:إلىالصخورلنوعتبعاالقطاعھذاجزرتنقسم
بمیاهجمیعھاوغمرتجزیرة١٥عددھاوكاناألول،الجندلجنوبوحتىأدندانمنتقعرملیةجزر-

.ناصربحیرةالعاليالسدبحیرة

وھذه.األولالجندلدراسةعندنشأتھادراسةسبقوقدجرانتیة،جزرومعظمھاوالمتحولةالناریةالجزر- 
بیجا،وجزیرةشاشوجزیرةمساحةالجزرأكبرالھیساجزیرةومنھاالعاليالسدجنوببعضھایقعالجزر

)مداریةنباتاتحدیقةوبھاكتشنرأوالعطرون(النباتاتجزیرةومنھاالعاليالسدشمالیقعوبعضھا
رواسببعضھافوقیوجدالعاليالسدشمالالواقعةالجزرمنالعدید.سھیلوجزیرة)فیلھ(أسوانوجزیرة

.)نیلیةطمییة
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البحر المتوسط–قطاع الجزر من أسوان 
٢٨٠نحوحمدانحصروقدالنیلنھررواسببواسطةتكونترسوبیةجزرالقطاعھذاجزرجمیع-

أساساترتبطلظروفالجزرھذهتكونتوقدودمیاط،رشیدفرعيفيجزیرة٥٠منھارسوبیةجزیرة
الرسوبیةالجزرمنالعدیدویرتبطالمجرى،واتجاهالنھرقاعوخصائصالنھریةالقناةبمورفولوجیة
.بھریفجزیرةالجنوبفيالرسوبیةالجزرأول.النھریةبالمنعطفات

:النیلیةالجزرأشھرمن-
أمبوكومعندالمنصوریةجزیرة

األقصرعندسعدجزیرة
بسوھاجالمراغةعندالشورانیةجزیرة
بأسیوطأبنودعندأبنودجزیرة
سویفبنيعندالواسطىجزیرة

القاھرة؟؟؟؟عندومحمدوالوراقوالزمالكوالمنیلالدھبجزیر

٢٨٠نحوحمدانحصروقدالنیلنھررواسببواسطةتكونترسوبیةجزرالقطاعھذاجزرجمیع-
أساساترتبطلظروفالجزرھذهتكونتوقدودمیاط،رشیدفرعيفيجزیرة٥٠منھارسوبیةجزیرة

الرسوبیةالجزرمنالعدیدویرتبطالمجرى،واتجاهالنھرقاعوخصائصالنھریةالقناةبمورفولوجیة
.بھریفجزیرةالجنوبفيالرسوبیةالجزرأول.النھریةبالمنعطفات

:النیلیةالجزرأشھرمن-
أمبوكومعندالمنصوریةجزیرة

األقصرعندسعدجزیرة
بسوھاجالمراغةعندالشورانیةجزیرة
بأسیوطأبنودعندأبنودجزیرة
سویفبنيعندالواسطىجزیرة

القاھرة؟؟؟؟عندومحمدوالوراقوالزمالكوالمنیلالدھبجزیر
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المساحة والشكل
٠.٢٥علىمساحتھاتزیدالوجزركیلومتراتبضعةمساحتھاتبلغجزربینالمساحةحیثمنالجزرتختلف
وجزیرة٢كم٦.٢٥الشورانیةوجزیرة،٢كم٨المنصوریةجزیرةالمساحةالكبیرةالجزرومن،٢كم

.ومحمدالنبيوآثرالقراطیینمثلالمساحةالصغیرةالجزرمنآخرعددوھناك،٢كم٤.٥الوراق

:المائیةالقناةلشكلتبعامختلفةأشكاالالجزرفتأخذالشكل،حیثمنأما
.مستقیمطوليبمجرىترتبط.وجرجاالعیاطمثلالشكللوزیةأوطولیةجزر
.الغربيالجنوبإلىالشرقمنالمجرىیتجھحیثحمادينجع–قناقطاعجزرمثلالشكلعرضیةجزر
.نھريبمنعطفوترتبطوأبنوبونقنقالوراقجزیرةمثلالشكلموزیةأوقوسیةجزر
.ومستقیممتسععندھاوالمجرىالشورانیةمثلمستدیرةجزر

٠.٢٥علىمساحتھاتزیدالوجزركیلومتراتبضعةمساحتھاتبلغجزربینالمساحةحیثمنالجزرتختلف
وجزیرة٢كم٦.٢٥الشورانیةوجزیرة،٢كم٨المنصوریةجزیرةالمساحةالكبیرةالجزرومن،٢كم

.ومحمدالنبيوآثرالقراطیینمثلالمساحةالصغیرةالجزرمنآخرعددوھناك،٢كم٤.٥الوراق

:المائیةالقناةلشكلتبعامختلفةأشكاالالجزرفتأخذالشكل،حیثمنأما
.مستقیمطوليبمجرىترتبط.وجرجاالعیاطمثلالشكللوزیةأوطولیةجزر
.الغربيالجنوبإلىالشرقمنالمجرىیتجھحیثحمادينجع–قناقطاعجزرمثلالشكلعرضیةجزر
.نھريبمنعطفوترتبطوأبنوبونقنقالوراقجزیرةمثلالشكلموزیةأوقوسیةجزر
.ومستقیممتسععندھاوالمجرىالشورانیةمثلمستدیرةجزر
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جزیرة العیاط مثال للجزر اللوزیة الشكل
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جزیرة الشورانیة مستدیرة) قوسیة(جزیرة الوراق 
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جزر قنا نجع حمادي مثال للجزر العرضیة الشكل
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دلتا نھر النیل
) .مروحیة(دلتا النیل دلتا مثلثة الشكل •

.الطول والعرض والمساحة: أبعادھا•

٨٠



مراحل تطور الدلتا
النیل،نھرعنذكرماأكررولنالنیل،نھرتطورمعرفةدونالدلتاتطورمراحلدراسةیمكنال•

دراسةیتمفسوفلذاالمیوسین،عصرأواخرمنذمصرسطحعلىالظھورفيالنھرنھربدأولكن
التاليالنحوعلىوذلكالھولوسین،عصروحتىالمیوسینعصرمنذبإیجازالدلتاتطور
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الشرقیةالصحراءأودیةفيالمیاهجرتوقدالبونطیة،بالفترةتسمىمطیرةفترةحدثتالمیوسینعصرأواخرفي
.األفریقیةبالمنابعبعداتصلیكنلمخالصامصریانھراوكانمصرفيالنیلواديحفروتمغرباالمتجھة

بحریةرواسبترسبتولذاتثس،بحرمیاهتحتمغموراالمصریةالدلتایشملوالذيمصرمنالشماليالجزءوكان
.المیوسینيالبحرفيوترسبتالشرقیةالصحراءمنالنیلواديعبرنقلتفیضیةرواسبوجودمعتثسبحرمن

.التالیةالعصوررواسبتحتمدفونةكلھاالرواسبوھذه

في أواخر عصر المیوسین

الدلتا

بحر تثس

في أواخر
عصر المیوسین

وادي النیل 
المحفور في 

أواخر المیوسین
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وأدىالحاي،مستواهفوقمتر١٨٠+لیبلغتثسبحرسطحلمستوىتدریجيارتفاعالبلیوسین-المیوسینفترةفيحدث
منالشماليوالجزءالنیلواديغمرولذاالمستوىھذادونكانتالتيالمصریةاألراضيجمیعغمرإلىاالرتفاعذلك

.السویسقناةبرزخعبرتثسبحرمعاألحمرالبحرواتصلالدلتایشملوالذيالمصریةاألراضي

ووصلاألحدثالرواسبأسفلمدفونةالرواسبوھذهالبلیوسینيالخلیجفيبحریةرواسبترسبالغمرھذاعنونتج
الخلیجفيترسبتمنبحریةرواسبمنمكونةكانتوكلھاالحاليمستواھافوقمتر١٨٠نحوالدلتاارتفاع

.البلیوسیني

الصحراءأودیةطریقعنجدیدمنالنیلنھرفحفرالبلیوسینيللخلیجتدریجيواختفاءتثسلبحرتراجعذلكبعدحدث
جانبعلىمرتفعةمدرجاتوتكونتالمرتفعةالبلیوسینةالرواسبخاللالرأسيالنحتعملیاتزادتثمومنالشرقیة

فيوذلكمتر٩٠و١٢٠و١٨٠مدرجاتفيللدلتاالخارجیةالھوامشفيبقایاھاوتظھروالدلتاالواديفيالنیلنھر
.البلیوستوسینعصرأوائل

في عصر البلیوسین

في عصر البلیوسین

وأدىالحاي،مستواهفوقمتر١٨٠+لیبلغتثسبحرسطحلمستوىتدریجيارتفاعالبلیوسین-المیوسینفترةفيحدث
منالشماليوالجزءالنیلواديغمرولذاالمستوىھذادونكانتالتيالمصریةاألراضيجمیعغمرإلىاالرتفاعذلك

.السویسقناةبرزخعبرتثسبحرمعاألحمرالبحرواتصلالدلتایشملوالذيالمصریةاألراضي

ووصلاألحدثالرواسبأسفلمدفونةالرواسبوھذهالبلیوسینيالخلیجفيبحریةرواسبترسبالغمرھذاعنونتج
الخلیجفيترسبتمنبحریةرواسبمنمكونةكانتوكلھاالحاليمستواھافوقمتر١٨٠نحوالدلتاارتفاع

.البلیوسیني

الصحراءأودیةطریقعنجدیدمنالنیلنھرفحفرالبلیوسینيللخلیجتدریجيواختفاءتثسلبحرتراجعذلكبعدحدث
جانبعلىمرتفعةمدرجاتوتكونتالمرتفعةالبلیوسینةالرواسبخاللالرأسيالنحتعملیاتزادتثمومنالشرقیة

فيوذلكمتر٩٠و١٢٠و١٨٠مدرجاتفيللدلتاالخارجیةالھوامشفيبقایاھاوتظھروالدلتاالواديفيالنیلنھر
.البلیوستوسینعصرأوائل

الخلیج

البلیوسیني

الدلتا
بحر تثس
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شھدتالعصرھذاففيالبحر،سطحمستوىوتغیرالمناخیةالتذبذباتعصركانالبلیوستوسینعصرأنالمعروفمن
فیرمفترةعاصرمطیرةفترةوالثانیةالجلیدیةورسومندلجونزفتراتعاصرتاألولىمطیرتینفترتینمصر

عصرفيوالرملیةالحصویةالرواسبمنكمیاتبنقلالشرقیةالصحراءأودیةقیامذلكعنونتجالجلیدیة،
وحدثالحاليمستواھاعنمتر٤٥بنحومرتفعاأیضامنسوبھاكانالتيالمصریةالدلتافوقورسبتھاالبلیوستوسین

.الدلتاھوامشعلىمتر٣٠و٤٥ھمامدرجینوتكونالرأسيالنحتعملیاتزادتثمومنللبحرتراجع

وكانالدلتاسطحفوقترسبتالطميمنكمیاتنقلالذياألفریقيالنیلمعمصرفيللنیلاتصالذلكبعدحدثثم
لمستواهوصلأنإلىواالنخفاضاالرتفاعبینمتذبذبالھولوسینبدایةوفيالبلیوستوسینأواخرفيتثسبحرسطح

١٢بنھافيالسمكویبلغمتر،٩یبلغمصرفيسمكبمتوسطسنة١٠٠٠٠نحومنذالحدیثالنیلطميوترسبالحالي
.متر٥٠منأكثرالمنزلةوفيمتر٨وطنطامتر

بحر تثس

في عصر البلیوستوسین

في عصر البالیستوسین

الدلتا

بحر تثس
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بحریةرواسبیعلوھامیوسینیةفیضیةبحریةرواسباألسفلفيتوجد
متر٩٠– ١٢٠–١٨٠مدرجاتالدلتاھوامشفيبقایاھاتوجدبلیوسینیة

حصویةرواسباألسفلفيالبلیوستوسینرواسبثم.البلیستوسینفيتكونت
رواسبیعلوھامتر٣٠–٤٥مدرجاتالشرقیةالصحراءأودیةمنرملیة
.الحدیثالنیلطمياألعلىفيثمحبشیة

.الدلتاھوامشفيوالبلیوستوسینالبلیوسینرواسببقایاتظھر

الخالصة
بحریةرواسبیعلوھامیوسینیةفیضیةبحریةرواسباألسفلفيتوجد

متر٩٠– ١٢٠–١٨٠مدرجاتالدلتاھوامشفيبقایاھاتوجدبلیوسینیة
حصویةرواسباألسفلفيالبلیوستوسینرواسبثم.البلیستوسینفيتكونت
رواسبیعلوھامتر٣٠–٤٥مدرجاتالشرقیةالصحراءأودیةمنرملیة
.الحدیثالنیلطمياألعلىفيثمحبشیة

.الدلتاھوامشفيوالبلیوستوسینالبلیوسینرواسببقایاتظھر
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الفروع الدلتاویة

:والرافدالفرعبینالفارقما
فيأكثركانعددھمأنإلىالمؤرخینمنالعدیدأشاروقدورشید،دمیاطھمافرعینحالیاالدلتافروععدد

.سابقةتاریخیةفترات
فروع٥المیالدقبلالخامسالقرنھیرودوتالمؤرخ•
فروع٧المیالدقبلاألولالقرناسترابوالمؤرخ•
فروع٦المیالدي١٢القرناإلدریسيالمؤرخ•
والمندیزيوالتانیتيالبیلوزيللغربالشرقمنصبري.د.أكتابخریطةفيكماالفروعوھذه•

.والكانوبيوالبلبیتيوالسبنیتيوالفاتنیتي
وبقيدمیاطفرعالختفىالحاليالبشريالتدخلولوالفرعینأصبحتأنإلىالفروعھذهاختفتوقد•

.رشیدفرعفقط
:القدیمةالدلتاویةالفروعاختفاءأسبابما
.والغربیةوالوسطىالفروعاختفتلماذاالنقدالدلتا،شرقفيبسیطةرفعحركة-١•
لإلطماءوتعرضھاالشرقیةالفروعأھمالإلىأدىمماللغزاواتالرئیسيالسببمصرشرقأن-٢•

.الدلتاھوامشفيالسائبةوالبلیوستوسینیةوالمیوسینیةاألولیجوسینیةبالرواسبوخاصة

:والرافدالفرعبینالفارقما
فيأكثركانعددھمأنإلىالمؤرخینمنالعدیدأشاروقدورشید،دمیاطھمافرعینحالیاالدلتافروععدد

.سابقةتاریخیةفترات
فروع٥المیالدقبلالخامسالقرنھیرودوتالمؤرخ•
فروع٧المیالدقبلاألولالقرناسترابوالمؤرخ•
فروع٦المیالدي١٢القرناإلدریسيالمؤرخ•
والمندیزيوالتانیتيالبیلوزيللغربالشرقمنصبري.د.أكتابخریطةفيكماالفروعوھذه•

.والكانوبيوالبلبیتيوالسبنیتيوالفاتنیتي
وبقيدمیاطفرعالختفىالحاليالبشريالتدخلولوالفرعینأصبحتأنإلىالفروعھذهاختفتوقد•

.رشیدفرعفقط
:القدیمةالدلتاویةالفروعاختفاءأسبابما
.والغربیةوالوسطىالفروعاختفتلماذاالنقدالدلتا،شرقفيبسیطةرفعحركة-١•
لإلطماءوتعرضھاالشرقیةالفروعأھمالإلىأدىمماللغزاواتالرئیسيالسببمصرشرقأن-٢•

.الدلتاھوامشفيالسائبةوالبلیوستوسینیةوالمیوسینیةاألولیجوسینیةبالرواسبوخاصة
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:الدلتافروعتفرعنقطةموضعتغیر
تغیرالدلتافروعتفرعنقطةموضعولكنكم،٢٣بنحوالقاھرةمدینةشمالالحالیةالدلتاتفرعنقطةتقع

.جنوبھایتحرككانوأحیاناالحالیةالنقطةشمالیتحرككانفأحیاناالتاریخیةالفتراتخالل
:التفرعنقطةموضعتغیرأسبابما

.البحر؟؟؟؟؟؟سطحمستوىتغیرفيأساسایرجع
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الخصائص المورفولوجیة العامة لسطح الدلتا
.االنحدار-١
.فرعا رشید ودمیاط-٢
.ظھور السالحف-٣
.وادي الطمیالت-٤
.الساحل الدلتاوي ونبذة عن البحیرات الساحلیة-٥
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)المعدل واالتجاه(االنحدار -١
وھذا١:١٠٠٠٠الدلتاانحدارمعدلیبلغومنھ؟؟؟؟؟الدلتاسطحالنحدارالعامالمعدلقیاسیمكن•

:١الشمالوفي١:١٠٠٠٠التفرعنقطةعندفیبلغألخرىمنطقةمنیختلفعامكمتوسطالمعدل
Wellذلكفيوالسبب.١:٥٠٠٠٠الشمالیةالبحیراتوعند٣٠٠٠٠ Sorted.

أسفلتقعالدلتامساحة½ نحوأننجدصبري.دكتابفيللدلتاالكنتوریةالخریطةإلىنظرناوإذا•
.متر١٠منسوبمنأدنيتقعالدلتامعظموأنمتر،٥خط

وأراضي،.......صوبتنحدردمیاطفرعشرقأراضيأننجدالكنتوریةالخریطةإلىبالنظر•
صوبفتنحدررشیدفرعغربأراضيبینما،......صوبتنحدرالفرعینبینالدلتاوسط

.األطراففيمنھأسرعكانالدلتاوسطفياالرسابأنإلىذلكویرجع..........
سواءقلیالالمرتفعةالجیومورفولوجیةالظاھراتبعضھناكأنإالمستوشبھالدلتاسطحكانوإذا•

.القدیمةالدلتاویةباألفرعتحیطكانتالتيالطبیعیةالجسورفيأوالسالحفظھورشكلفي

وھذا١:١٠٠٠٠الدلتاانحدارمعدلیبلغومنھ؟؟؟؟؟الدلتاسطحالنحدارالعامالمعدلقیاسیمكن•
:١الشمالوفي١:١٠٠٠٠التفرعنقطةعندفیبلغألخرىمنطقةمنیختلفعامكمتوسطالمعدل

Wellذلكفيوالسبب.١:٥٠٠٠٠الشمالیةالبحیراتوعند٣٠٠٠٠ Sorted.
أسفلتقعالدلتامساحة½ نحوأننجدصبري.دكتابفيللدلتاالكنتوریةالخریطةإلىنظرناوإذا•

.متر١٠منسوبمنأدنيتقعالدلتامعظموأنمتر،٥خط
وأراضي،.......صوبتنحدردمیاطفرعشرقأراضيأننجدالكنتوریةالخریطةإلىبالنظر•

صوبفتنحدررشیدفرعغربأراضيبینما،......صوبتنحدرالفرعینبینالدلتاوسط
.األطراففيمنھأسرعكانالدلتاوسطفياالرسابأنإلىذلكویرجع..........

سواءقلیالالمرتفعةالجیومورفولوجیةالظاھراتبعضھناكأنإالمستوشبھالدلتاسطحكانوإذا•
.القدیمةالدلتاویةباألفرعتحیطكانتالتيالطبیعیةالجسورفيأوالسالحفظھورشكلفي
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فرع رشیدفرع دمیاطوجھ المقارنة

عندالمصبوحتىالتفرعنقطةمنكم٢٤٥الطول
.دمیاط

عندالمصبوحتىالتفرعنقطةمنكم٢٣٩
.رشید

متوسط
العرض

.متر٥٠٠منیقترب.متر٣٠٠إلىیزیدوقدمتر٢٨٦

المنسوب
والمستقبل

متر،٢بنحورشیدفرععنمنسوبھفيأعلى
الترعمعظمتأخذولذلكالرفعلحركةنتیجة

ولوال.المیاهمنھالدلتابوسطوالریاحات
.الفرعھذاالندثرالبشريالتدخل

متر،٢بنحورشیدفرعمنمنسوبھفيأدنى
یأخذهماقدرمرة١.٥تعادلمیاهیأخذولذلك
.دمیاطفرع

١.٦تسجلقطاعاتوبھمتعرج،أنھأي١.٣٥التعرج
المنشأةوحتىالتفرعنقطةمنالقطاعمثل

منعطف١٧.الكبرى

قطاعاتوبھدمیاط،منتعرجاأكثرأي١.٣٧
البحرزاویةمنالقطاعمثل١.٧٥تسجل
منعطف٢٠نحو.القضابةوحتى

١.٦تسجلقطاعاتوبھمتعرج،أنھأي١.٣٥التعرج
المنشأةوحتىالتفرعنقطةمنالقطاعمثل

منعطف١٧.الكبرى

قطاعاتوبھدمیاط،منتعرجاأكثرأي١.٣٧
البحرزاویةمنالقطاعمثل١.٧٥تسجل
منعطف٢٠نحو.القضابةوحتى

حالیابھویوجدجزیرة٢٤بھكانالسدقبلالجزر
الجزرمنالعدیدالتحمتحیثجزیرة١٥نحو

.بالدلتا

بعضبھوتوجدجزیرة٣٠نحوبھیوجد
.بالدلتاالتحمتالتيالجزر

المجرىلشكلتبعامختلفةأشكاالالجزرتأخذالجزرمن
ودورةالخوليمیتالشھیرةالجزرومن

المجرىلشكلتبعامختلفةأشكاالالجزرتأخذ
.وتكالالحجرالشھیرةالجزرومن

التيالمقتطعةالھاللیةالبحیراتبعضبھتوجدظاھرات
.العمیاءوالمجاريالمجرىھجرةعلىتدل

التيالمقتطعةالھاللیةالبحیراتبعضبھتوجد
.العمیاءوالمجاريالمجرىھجرةعلىتدل 90



٩١



ظھور السالحف أو الجزر الرملیة-٣

لونذاتورملیةحصویةمفتتاتمنالمكونةالمحدبةالتاللمنعددعنعبارة•
.النیلیةالغرینیةالرواسببھاویحیطالدلتاسطحفوقوالمنتشرةأصفر،

.الخریطةمنوواضحالرملیةالجزرھذهلظھورالشماليللحدخطفورتورسموقد•
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.عنھاباالبتعادیزدادقلیلسمكالسالحفبظھورالمحیطةالغرینیةالرواسبسمكأنیالحظ•
وأقصىكم٤.٣طولھا٢كم١٣مساحةاكبرھاوھيقویسناجنوبالعرقيرمالجزیرة:أمثلتھاومن•

.ومخازنومقابرصناعیةومنشأتالبطیخزراعةفيوتستخدممتر،٢٢وارتفاعھاكم٣.٧عرض
.متر٢وارتفاعھا٢كم٢.٣مساحتھاقویسناغربصبريمنشأةجزیرة
.بالشرقیةصقروكفرفاقوسعندالمنتشرةالجزرمنالعدید

منشأة صبريرمال العرقي

93



94



أودیةنقلتھابلیوستوسینیةرواسبالرواسبھذهأنإلىبولجونأشاروقدآراءعدةفتوجدالجزرھذهنشأة•
سطحھبوطاستمرارومعالبلیوستوسینعصرفيالدلتاإلىالنیلنقلھاثمالنیلفيوألقتھاالشرقیةالصحراء

بھاتوجدالتيالمناطقوبقیتالبلیوستوسینرواسبمنكبیرةكمیاتفأزیلترأسينحتحدثتثسبحر
.واإلزالةالنحتلعملیاتلمقاومتھانتیجةحالیاالجزر

.الزراعيللتوسعالجزرھذهبعضبإزالةطویلةفتراتعلىقامالمصريالفالحأنبالذكروالجدیر•
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:وادي الطمیالت-٤
.ورافدكفرعنشأتھ.التربھ.واألبعادالموقع•
.الزراعيواالستصالحالقناةلمنطقةالرواسبنقلأھمیتھ•
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الساحل الدلتاوي-٥
.أھم النتوءات والخلجان- االتجاھات –الطول - االمتداد 
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–مریوطالشرقإلىالغربمنوھيالالجوناتأوالساحلیةالبحیراتمنعددللدلتاالشماليبالساحلیوجد•
.المنزلة–البرلس–ادكو

وتعملتماما،االختفاءعلىقربتوالتيمریوطبحیرةعدابواغیزعبرالمتوسطبالبحرتتصلجمیعھا•
فيالحیاةعلىللمحافظةوذلكإطماء،لھایحدثالحتىوتعمیقھاالبواغیزھذهمتابعةعلىالحكومة

.البحیرات
التيالرملیةالرواسب+النیلیةالرواسبمنتتكونبحیریةبحواجزالمتوسطالبحرعنتنفصلوجمیعھا•

البحریةالتیاراتتجلبھاالتيالبحریةوالرواسبالریاحتنقلھا
الغربیةالشمالیةالریاح–البحریةاألمواجضعف– الجنوبيالمتوسطيالتیار:الحواجزتكونتكیف•

تدفقاستمرلوالبحیراتفھذهالدلتاشمالفيبھاألقىرواسبمنالنیلنھرجلبھما–الغربیةوالجنوبیة
.الدلتاكأراضيوتضافستردمكانتالفیضان

.والشكلالحجمالمختلفةالجزرمنكبیرعددالمنزلةبحیرةسیماوالبالبحیراتیوجد•
تناقصتوقد.الرواسباصطیادثمومنالنباتاتونموالتجفیفلعمیاتنتیجةالبحیرتھذهمساحةوتتناقص•

فدانملیون٠.٥منأقللتبلغ١٨٠١- ١٧٩٨فيالفرنسیةالحملةأثناءفدانملیونمنالبحیراتمساحة
٢٣إلىفدانألف٢٠٠منومریوطفدان،ألف٣٢٠إلىفدانألف٤٧٠منالمنزلةبحیرةوتناقطت.حالیا
.فدانألف

–مریوطالشرقإلىالغربمنوھيالالجوناتأوالساحلیةالبحیراتمنعددللدلتاالشماليبالساحلیوجد•
.المنزلة–البرلس–ادكو

وتعملتماما،االختفاءعلىقربتوالتيمریوطبحیرةعدابواغیزعبرالمتوسطبالبحرتتصلجمیعھا•
فيالحیاةعلىللمحافظةوذلكإطماء،لھایحدثالحتىوتعمیقھاالبواغیزھذهمتابعةعلىالحكومة

.البحیرات
التيالرملیةالرواسب+النیلیةالرواسبمنتتكونبحیریةبحواجزالمتوسطالبحرعنتنفصلوجمیعھا•

البحریةالتیاراتتجلبھاالتيالبحریةوالرواسبالریاحتنقلھا
الغربیةالشمالیةالریاح–البحریةاألمواجضعف– الجنوبيالمتوسطيالتیار:الحواجزتكونتكیف•

تدفقاستمرلوالبحیراتفھذهالدلتاشمالفيبھاألقىرواسبمنالنیلنھرجلبھما–الغربیةوالجنوبیة
.الدلتاكأراضيوتضافستردمكانتالفیضان

.والشكلالحجمالمختلفةالجزرمنكبیرعددالمنزلةبحیرةسیماوالبالبحیراتیوجد•
تناقصتوقد.الرواسباصطیادثمومنالنباتاتونموالتجفیفلعمیاتنتیجةالبحیرتھذهمساحةوتتناقص•

فدانملیون٠.٥منأقللتبلغ١٨٠١- ١٧٩٨فيالفرنسیةالحملةأثناءفدانملیونمنالبحیراتمساحة
٢٣إلىفدانألف٢٠٠منومریوطفدان،ألف٣٢٠إلىفدانألف٤٧٠منالمنزلةبحیرةوتناقطت.حالیا
.فدانألف
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مدونة خطوات فى الجغرافیا
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