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العمليات الجيومورفولوجية المؤثرة فى الساحل الشمالى 
 الغربى بمصر بين وادى مندور ووادى هاش الشرقى

*
 على مصطفى كامل مرغنى/ د

 
يشّد اهيٌبػق اهشبضويج تظفج خبظج ٌضبػ ديٌابيينٓ يشاخير تفـا     
ؿّاي  ػتيـيج يٌخز ؿٌِب ؿيويبح يّرفّهّسيج يخـددث، تبالغبفج اهآ ٌضابػ   

شبً، ُّّ يب يئدْ فٓ نذير يً األضيبً اهٓ تـع اهيضنالح اهخآ  ّخإذير االٌ
 .خئذر تضن  يتبضر ّغير يتبضر فٓ اهخٌييج اهيشخلتويج هخوم اهيٌبػق

ّكد تبح يً اهغرّرْ اؿداد دراشبح خضي  ضاخٓ اهيسابالح ؿوآ    
ظـيد شّاض  يظر اهخٓ يخى خٌييخِب، ّاهخٓ هى خخى تـد هيـرفج اهـيويبح اهشبئدث 

بدث يً ايسبتيبخِاب، ّاهخلواة ؿوآ شاوتيبخِب، ّياً ٌُاب يظاتص        ّاالشخف
هوسيّيّرفّهّسٓ دّرًا رئيشيًب فٓ خّغايص اهخاإذيراح االيسبتياج ّاهشاوتيج،     

 .ّاهخليراح اهخٓ خػرؤ فٓ اهيشخلت  اهلرية ّاهتـيد
 :منطقة الدراسة 

خـد يٌػلج اهدراشج سزء يً اهشبض  اهضيبهٓ اهلرتٓ هسيِّريج يظار  
ضاركًب، ّتايً   ° 62 145ضركًب اهٓ ° 62 555" 04خيخد يً خػ ػّ  اهـرتيج، ّ

 14ضيباًل، ّختدؤ اهيٌػلج يً اهنيوّ ° 11 655ضيباًل اهٓ ° 11 155خػٓ ؿرع 
، ّخٌضظر يٌػلج اهدراشاج تايً ّادْ   62غرة يرشٓ يػرّش ضخٓ اهنيوّ 

ّ ، ّييذ  خػ خلشيى اهييبٍ هٌض(1)يٌدّر ضركًب ّّادْ ُبص اهضركٓ غرتًب ضن  
ّاديًب اهضد اهسٌّتٓ هيٌػلج اهدراشج، ؤيب اهضد اهضيبهٓ فييذوَ خاػ اهشابض     61

اهذْ ييخد ؿرغيًب دًّ خـرر يً اهضرق اهٓ اهلرة ضخٓ رؤس ؤى اهارخى ذاى   
ييخد ٌضّ اهلرة تخـرر ػفيف ضخٓ يظة ّادْ ُبص اهضركٓ ّختوغ يشابضج  

 ، ّخخٌّؽ تِب اهؼبُراح 6نى 104يٌػلج اهدراشج ٌضّ 

                                                           
 .يدرس اهسلرافيج اهػتيـيج تلشى اهسلرافيب تأداة تٌِب *
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 124-13/1 (LANDSAT)ضبرم اهتبضد فٓ اهيضرّؽ ّظّر ( QRDP)يضرّؽ : اهيظدر 
 

 .يٌظلج اهدراشج( : 1)ضنل 
 
 
 
 
 

 اهتضار اهيخّشاػ

 يرشٓ ؤى اهرخى

 رؤس ؤى اهرخى
 ؿسيتج

 األتيع

 اهلظر

كمم   0
1 

 ك  6 1



 1 

ؤّديج يشيبٍ ّتبكٓ األّديج اهٌِرياج غيار    4ّاديًب يٌِيب  61ضيد خغى ٌضّ 
شبضج االسيبهياج  يً اهي% 11.01يشيٓ، ّخيذ  اهنذتبً اهريويج اهيخضرنج ٌشتج 

، ّفٓ اهيلبت  خضل  اهنذتبً اهذبتخاج  6نى 15.33ضيد ختوغ اهيشبضج اهخٓ خلػيِب 
يً اسيبهٓ اهيشبضج، ّختوغ يشبضج اهشتخبح اهيوضيج % 6.31تٌشتج  6نى 1.42

يً سيوج يشبضج يٌػلج اهدراشج، ؤيب اهشِّ  اهفيغيج % 1.0تٌشتج  6نى 1.435
يً سيوج اهيشبضج نيب خغيً ذهم % 4.4تج تٌش 6نى 11.4يشبضخِب ٌضّ فختوغ 

 (.6)ضن  

 

 .ٌشتج يشبرج اهورداح اهخيويورفوهوخيج تيٌظلج اهدراشج(: 2)ضنل 
 

 :الدراسات السابقة 

 1454رنزح اهدراشبح اهسيّهّسيج ّاهِيدرّهّسيج هضانرْ ّفيوياة   
ؿوٓ اهشبض  اهضايبهٓ   1424، ّاهضبذهٓ ّضػب 1420ّاهضبذهٓ  1451ّضويٓ 

ج االشنٌدريج، ذى ؼِرح ؿدث دراشبح سلرافيج ّسيّيّرفّهّسيج يٌذ غرة يديٌ

مساحة األودية

الكثبان الرملية المتحركة

سبخات الملحية

الكثبان الثابتة

السهول الفيضية



 0 

، ّياب  1425يٌِب دراشج ضشً ؤتّ اهـيٌيً هيٌػلج يرشٓ يػرّش  1425ؿبى 
ظفٓ اهديً ؤتاّ  / خٌبّهَ نخبة يّرفّهّسيج األراغٓ اهيظريج هألشخبذ اهدنخّر

رخى فٓ دراشج يٌػلج ؤى اه 1430، ذى يضيد يسدْ خراة ؿبى 1422اهـز ؿبى 
دراشج سيّيّرّفّهّسيج، ّدراشج يضيد فّزْ هيٌبط اهشبض  اهضيبهٓ ّآذابرٍ  

هيٌػلاج   1441، ذى دراشج يضيد ظترْ يضشّة ؿابى  1446اهسلرافيج ؿبى 
تضيراح شبض  يرشٓ يػرّش سيّيّرّفّهسيب، ّؤخيرًا دراشاج فخضآ ؤتاّ    

 .هوـّاي  اهيئذرث فٓ ضتنج خظريف ّادْ اهريوج 1441راغٓ ؿبى 
خفبد اهتبضد نذيرًا يً خوم اهدراشابح اهخآ خٌبّهاح اهيٌابػق     ّكد اش

اهيخبخيج هيٌػلج اهدراشج، ؤّ اهخٓ خٌبّهح ؤسزاءًا يً يٌػلج اهدراشج، ّنبً ذهم 
ضبفزا ّدافـًب الشخنيب  دراشج ؤسزاء يً اهشبض  اهضيبهٓ هيظر ياؾ اهخرنياز   

 .ؿوٓ اهـيويبح اهسيّيّرفّهّسيج اهيئذرث ؿوٓ يٌػلج اهدراشج
 :دف الدراسة ه

خِدف اهدراشج اهٓ اتراز اهـيويبح اهيّرفّهّسيج اهيئذرث فآ يٌػلاج   
اهدراشج، ّاهخّظ  اهٓ ايسبتيبخِب ّشوتيبخِب هالشخفبدث يٌِب فٓ خٌيياج األٌضاػج   

ييب يضلق يخػوتبح ( اهييبٍ -اهيٌضأح  -ػرق )، ّخٌييج اهتٌيج (رؿٓ -زراؿج )
 .غراع اشخراخيسيجاأليً اهلّيٓ ؿً ػريق خوق يٌبػق ذاح ؤ

 :أسلوب الدراسة 

اؿخيدح اهدراشج ؿوٓ خنّيً كبؿدث تيبٌابح هوّضاداح اهخغبريشايج،    
 :اهسيّيّرفّهّسيج ؿوٓ اهٌضّ اهخبهٓ 

 1432خضوي  اهيرئيبح اهفغبئيج هيٌػلج اهدراشج هـبى  -1
 (LAND SAT. 5 Thematic-179-38-3) 

 1436هـابى   65.444:  1خضوي  اهخرائػ اهػتّغرافيج تيليبس رشاى   -6
ّاهيـدهج هتـع اهيٌبػق، ّاهخرائػ اهسّيج اهيظّرث هٌفس اهـبى ّؿابى  

1444. 
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هيٌػلج ؿسيتج ّاهلظر  5444:  1خضوي  اهخرائػ اهركييج تيليبس رشى  -1
 .1444هـبى 

خضوي  خرائػ خظٌيف اهخرتج ّاشخخدايبح األراغٓ يً اهخرائػ اهخآ   -0
 .خى خضويوِب يً اهيرئيبح اهفغبئيج اهشبتق ذنرُب

اهدراشج اهضلويج اهخٓ خيذوح فٓ اهزيبراح اهضلويج اهخٓ اشخيرح يً ؿبى  -5
ؿوٓ فخراح يختبيٌج، ّؤذٌبء فخارث اهـّاظاف    6441ضخٓ ؿبى  1445

 .هوخـرف ؿوٓ خإذيرُب ؿوٓ يٌػلج اهدراشج
خضوي  اهـيٌبح اهخٓ خى سيـِب يً اهنذتبً، ّاهشتخبح، ّاهخرتج هوخـارف   -2

ئيج ّاالشخرضبد تِب فٓ خضديد اهـيويابح  ؿوٓ خّاظِب اهيـدٌيج ّاهنيييب
 .اهشبئدث
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 :الظاهرات الجيومورفولوجية بمنطقة الدراسة : أوالً 

يينً خظٌيف اهؼبُراح اهسيّيّرفّهّسيج تيٌػلاج اهدراشاج داخا     
ّضداح سيّيّرفّهّسيج خيخد فٓ ٌػبكبح ؿرغيج يً اهضيب  اهٓ اهسٌّة نياب  

ؿوٓ اهٌضّ اهخبهٓ ( 0)هّسيج ضن  ّاهخريػج االينّ( 1)خّغضَ اهخريػج ضن  
: 
 :ٌػبق اهضبػٓء اهخوفٓ  -1

يً اهلرة اهآ خاػ   ° 62 555" 04ييخد خػ اهضبػٓء يً خػ ػّ  
نى، ّييخد فآ اخسابٍ ضاتَ     11.52فٓ اهضرق هيشبفج ° 62 145ػّ  

نى، ّيخييز تلوج خـرسَ فٓ  14يشخليى يً اهضرق ضخٓ األتيع هيشبفج 
ف فٓ اخسبٍ ضيبهٓ غرتٓ ضخٓ يرشآ  ُذا اهلػبؽ تضن  ؿبى، ذى يٌضر

ؤى اهرخى ذى يـّد هيخسَ ٌضّ اهضرق تغـج نى يخر ذى يخسَ ٌضّ اهضيب  
ضخٓ رؤس ؤى اهرخى، ذى ييخد تـد ذهم ضخٓ خويز ّادْ ُبص اهضركٓ يؾ 
ّسّد تـع اهخـرسبح اهلويوج فٓ ُذا اهلػبؽ ّاهييخد هيشبفج نيوّ يخرًا 

 .نى 1.52ّاضدًا يً تبكٓ اهلػبؽ ّكدرٍ 
ّيخييز اهضبػٓء اهخوفٓ تيٌػلج اهدراشج تبهخظابئط اهيّرفّهّسياج   

 :اهخبهيج 
يٌلشى اهٌػبق اهٓ كػبؿيً ؤّهِيب ييخد يً اهلظر ضخٓ يرشآ ؤى   -ؤ 

اهرخى، ُّّ اهلػبؽ اهضركٓ ّيخييز تلوج خـرسَ ّغيق اهيشبفج تيً 
خػ اهضبػٓء ّاهنذتبً اهريويج ييب يئدْ اهٓ كوج اهتالسبح اهريويج 
فٓ ُذا اهلػبؽ، ؤيب اهلػبؽ اهذبٌٓ ّاهذْ يلؾ اهٓ اهلرة يً اهشبتق 
ّييخد ضخٓ خويز ّادْ ُبص اهضركٓ فيخيياز تّغاّش اهخـارر    
ّؼِّر اهتالسبح اهريويج يذ  ضّاػٓء األتيع، ّؿسيتاج ضياد   
خخييز اهخنّيٌبح اهشػضيج فٓ خوام اهيٌابػق تريبهِاب اهٌبؿياج     

 .ّاهيخّشػج
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 124-13/1 (LANDSAT)ضبرم اهتبضد فٓ اهيضرّؽ ّظّر ( QRDP)يضرّؽ : اهيظدر 
 

 .اهورداح اهخيويورفوهوخيج تيٌظلج اهدراشج( : 3)ضنل 
 

 ييبٍ ضبػئيج غضوج غيً اهرظيف اهلبرْ

 نذتبً ريويج شبضويج يخضرنج
 شتخبح يوضيج

 األضّاع اهٌِريج ؤراغٓ
 ؤشػص كبتوج هوزراؿج

 ؤشػص ظخريج

 اهتضار اهيخّشاػ
 يرشٓ ؤى اهرخى

 رؤس ؤى اهرخى
 ؿسيتج

 األتيع

 اهلظر

كمم   0
1 

 ك  6 1
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 124-13/1 (LANDSAT)ضبرم اهتبضد فٓ اهيضرّؽ ّظّر ( QRDP)يضرّؽ : اهيظدر 
 

 .اهورداح االينوهوخيج تيٌظلج اهدراشج: ( 4)ضنل 

 نذتبً شبضويج يخضرنج
 شتخبح يوضيج

 نذتبً ذبتخج
 شِّ  يب تيً األّديج

 يٌضدراح اهضبفج
 شِّ  فيغيج

 ّضداح خغبريشيج ؿييلج
 يخشـج كيـبً ؤّديج

كمم   0
1 

 ك  6 1

 اهتضار اهيخّشاػ
 يرشٓ ؤى اهرخى

 رؤس ؤى اهرخى
 ؿسيتج

 األتيع

 اهلظر
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يؼِر فٓ ٌِبيج اهلػبؽ اهلرتٓ يً اهضبػٓء ؿٌد يٌػلج ؿسيتاج   -ة 
سرف شبضوٓ ٌخيسج هؼرّف هيذّهّسياج ييذواج فآ خنّيٌابح     
سيّهّسيج يخسبٌشج يً ظخّر اهضسر اهسيرْ اهيخيبشام خييا    
 ػتلبخِب ٌضّ اهضيب  اهضركٓ يؾ االٌضدار اهـابى تبهيٌػلاج، ّكاد   
خـرغح ُذٍ اهيٌػلج هٌضح األيّار ؿٌد اكدايِب، ّيؾ فـ  األيّار 
ؿٌد يشخّْ اهيد اهيرخفؾ ّنذرث اهفّاظ  اهظخريج ٌّضبػ اهٌضح 
اهِيدرّهينٓ ّاهذْ شّف يخى ضرضَ تبهخفظي  فييب تـد ؼِر سرف 

 .ؿسيتج يخّافق يؾ يضّر اهتٌيج ّضيد اهيي  تبهيٌػلج
هضبػٓء يً كػبؽ آلخر فايالضؼ  خخخوف ؤؿيبق اهييبٍ ؤيبى خػ ا -ضا

يخر يتـد ؿً خػ اهضبػٓء تيشبفج خخاراّش تايً    5ؤً خػ ؿيق 
ى يتخـد ؿاً خاػ   14يخر، ّؤً خػ ؿيق  1444يخر اهٓ  144

 .يخر 6444يخر اهٓ  1644اهضبػٓء تيشبفج خخراّش تيً 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .اهييبٍ اهضبظئج اهطروج أيبى اهشبرل هيٌظلج اهدراشج( : 5)ضنل 
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ؤً يخّشػ ؿارع اهرظايف   ( 5)ّغص اهخريػج اهشبتلج ضن  خ -د 
نى، يغيق فٓ  16نى اهٓ  14اهلبرْ تيٌػلٓ اهدراشج يخراّش تيً 

 .يٌػلج سرف ؿسيتج ّيخشؾ نويب اخسٌِب ضركًب
 Isletsخؼِر تـع اهنخ  اهظليرث اهخٓ ختدّ ؿوٓ ُيئج سزيراح  -ُا

رق ظخريج ظليرث هولبيج فٓ اهيشبفج غرة ضبػٓء األتيع ّضا 
ؿسيتج، ُّذٍ اهنخوج نبٌح يخظوج تبهيبتس ّاٌفظوح ؿٌَ تّاشاػج  

 .ؿيويبح اهٌضح اهتضريج خبظج خوم اهيرختػج تبأليّار
 :الكثبان الساحلية  -6

خٌخضر اهنذتبً اهشبضويج تيٌػلج اهدراشج ؿوٓ ػّ  اهشبض ، ّاً نبٌاح  
بضويج، خخخفٓ فٓ تـع اهيّاكؾ ضيد يغيق اهٌػبق اهشبضوٓ ّخخلدى اهسرّف اهش

يخر ؿٌد تودث اهلظر فٓ اهضرق  444ّيخفبّح ؿرع ٌػبق اهنذتبً اهشبضويج يً 
يخر، ذى يإخذ فٓ اهغيق نويب اخسبٌُب غرتًب ضيد يظ  اهآ ؤغايق    154اهٓ 

ؿرع هَ فٓ يٌػلج األتيع ، ذى ال يوتس ؤً يخشؾ يرث ؤخرْ ؿٌد يٌػلج رؤس 
 .نى 1.25ؤى اهرخى هيظ  اهٓ 

يج تيٌػلج اهدراشج اهٓ نذتبً يخضرناج ّنذتابً   ّخظٌف اهنذتبً اهشبضو
، ّاهنذتبً اهيخضرنج خختبيً فٓ االرخفابؽ ضياد   (1، 6، 1)ذبتخج خريػج ضن  
يخارًا   13يخر ؿً شػص اهتضر فٓ يٌػلج اهلظر، ٌّضّ  64خظ  اهٓ ارخفبؽ 

فٓ يٌػلج رؤس ؤى اهرخى، ّيل  ارخفبؿِب نويب اخسٌِب اهٓ اهداخ ، ّيينً خيييز 
 :اهخبهيج يً اهنذتبً تيٌػلج اهدراشجاألٌّاؽ 

 :اهنثتبً اههالهيج - أ 
 .خٌخضر فٓ يٌػلج اهلظر تبهلرة يً اهشبض 

 :اهنثتبً اهظوهيج - ة 
ُّٓ خٌخضر يّازيج هشبض  رؤس ؤى اهرخى فٓ ضان  خػاّػ ػّهياج    
تيغبء يخإذرث فٓ خّزيـِب ّايخدادخِب تبهريبش اهضيبهيج اهضركيج ّاهسٌّتيج 

 .اهلرتيج
 .اهنذتبً اهيرنتج ّخٌخضر ضيب  تودث اهلظر- ضا
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 .اهنذتبً اهذبتخج ّخلؾ سٌّة ضرق اهشتخبح اهيضويج غرة تودث اهلظر- د 
ّكد ؤّغضح اهدراشج اهييداٌيج هيٌػلج اهنذتبً اهشبضويج ؤً ريب  اهنذتبً  

خخنًّ يً ضتيتبح سيريج تػرّخيج يً ٌفس خنّيً اهسرّف اهشابضويج، ّهاذا   
يظدر اهرئيشٓ هريب  اهنذتبً، ّيّغص خضوي  ريب  اهنذتابً  يـخترُب اهتـع اه

ؤٌِب خخنًّ يً ريب  تيغبء سيريج تػرّخيج اهضان  خضخاّْ ؿوآ يـابدً     
 .اهِّرٌتوٌد ّؤنبشيد اهضديد، ّسوّنّيٌح، ّؤتيدّح ّتيّخيح ّذّريبهيً زرنًّ

ّكد ضُّدح ؿوٓ تـع اهشفّش اهسبٌتيج هونذتبً اهشبضويج تيٌػلج اهلظر  
دانٌج اهوًّ يٌلّهج يؾ االٌشيبة اهشػضٓ هوييبٍ اهيخدفلج يً ّادْ اهريوج  ضتيتبح
 .ّيٌدّر

ؤيب فٓ يٌػلج رؤس ؤى ارخى فلد ضُّدح ٌتبخبح يوضيج يذ  اهلػاف ّاهشاّيد   
اهِييضج ؿوٓ اهيٌضدراح اهضيبهيج هونذتبً، ّيـزْ شتة اٌخضبر ُذٍ اهٌتبخبح اهٓ 

أليّار ّؤيّار اهـّاظف، ّذبٌيًب ٌخيسج األيػبر ّاهرزاز اهيوضٓ ٌخيسج ا: ؤّاًل 
هوييبٍ اهيخدفلج تبهخبظج اهضـريج يً يٌبػق االٌشايبة اهشاػضٓ، ّيظابة    
اهّديبً، ّاهخٓ خخسيؾ فٓ اهيٌخفغبح اهيوضيج سٌّتٓ اهنذتبً اهشابضويج ضياد   

 .يخشرة فييب تـد اهٓ ُذٍ اهيٌضدراح
 :السبخات الملحية  -1

ياً سيواج   % 1.0، تٌشتج 6نى 1.43خضل  اهشتخبح اهيوضيج يشبضج 
يشبضج يٌػلج اهدراشج، ّخٌخضر فٓ اهيٌػلج اهيّاسِج هيرشٓ ؤى اهارخى ضياد   

، (1)خٌضظر فٓ االخسبٍ اهضيبهٓ اهضركٓ تٌػبق اهضبػٓء اهخوفٓ خريػج ضن  
، ّيضدُب ٌضّ اهسٌّة اهلرتٓ رافد ّادْ ؤى ضػأً، ّفٓ االخسابٍ اهلرتآ   (0)

اهسٌّتٓ اهلرتٓ يسيّؿج يً األّديج غير يشيبٍ، ّادْ ؤتّ يسّيد، ّفٓ االخسبٍ 
 .ّيػوق ؿويِب يـبػً ؤى اهرخى

ّخخييز يٌػلج اهشتخبح تبشخّاء شػضِب، ضيد خلػيِب كضرث ركيلج ٌشتيًب 
يً رّاشة اهيختخراح، ّاهخٓ خخنًّ يً يـدٌٓ اهستس ّاهِبهيح، ّخخخووِب فٓ 

 .نذير يً األضيبً تـع األؿضبة اهظليرث
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ح تييبٍ ذٌبئيج اهٌضإث خٌخز يً خرانى رزاز ييابٍ اهتضار   ّخخلذْ اهشتخب
خال  ؤيبى اهٌّاح اهيخـددث فٓ فظ  اهضخبء، نيب يخشرة سزء يً ييابٍ اهتضار   
خال  رّاشة اهضّاسز اهشبضويج اهٓ اهتضيراح اهيوضيج تيٌػلج يػرّش ّيٌِاب  

راّش اهٓ يٌػلج اهشتخبح، تبالغبفج اهٓ ييبٍ األيػبر فٓ فظ  اهضخبء ّاهخٓ خخ
 .شى14شى اهٓ 12تيً 

ّكد ؤّغضح خضوي  ؿيٌبح اهرّاشة اهخٓ سيـح يً يٌبػق يخفركج ؤً 
اهخرنية اهٌشيسٓ هورّاشة يلوة ؿويَ اهلريً اهريوٓ ّاهلاريً اهظوظابهٓ،   

 (.2)ضن  % 45.3ّ% 04.2ّخخراّش اهٌشة فٓ اهـيٌبح اهيخخوفج تيً 
 (1)خدول 

 عيٌبح اهشتخبحخرويل اهخرنية اهٌشيخي واهيعدٌي هرواشة 
 نوارخز ختس نرتوٌبح صوصبل شوح %ريل ركى اهعيٌج

1 1.5% 24.0% 64.1% 54.4% 54% 06% 
6 5.2% 54.1% 06.1% 56.2% 04% 15% 
1 4.1% 04.3% 04.3% 51.6% 25% 65% 
0 14.1% 21.6% 61.6% 05.1% 24% 16% 
5 15.1% 54.3% 65.1% 00.4% 25% 04% 

 
 
 
 
 
 
 

0

01

02

03

04

05

06

07

08

عينة 1 عينة 2 عينة 3 عينة 4 عينة 5

رمل

سلت

صلصال

كربونات

جبس

كوارتز

سبة 
الن

% 



 11 

 
 
 
 
 

 .اهخرنية اهٌشيخي واهيعدٌي هرواشة عيٌبح اهشتخبح( : 6)ضنل 
 

ّكد ختيً يً خضوي  رّاشة اهـيٌبح ّسّد توّراح اهستس فٓ اهرّاشة، 
ّتفضظِب يسِريًب فٓ يـي  خضوي  اهخرتج تسبيـج اهلبُرث، ختيً ؤٌِب خإخذ ؤضنباًل 
يخـددث خخخوف تبخخالف تـد يّكؾ ؤخذ اهـيٌج ؿً اهشػص، ّتفضط ؿيٌاج ياً   

اء اهـييلج يً اهشتخج ّؿيٌج يً شػص اهشتخج هّضؼ ؤً اهتوّراح نتيارث  األسز
خإخذ ضن  يلزهٓ فٓ اهسزء اهـييق يً اهشتخج، ّخل  فٓ اهضسى فٓ ؿيٌج شػص 
اهشتخج ّخإخذ اضنباًل يٌضّريًب يشػضًب، ّؿدشيج ظليرث، ّشّف ياخى يٌبكضاج   

يّرفّهّسياج  ّخضوي  خنًّ اهستس فٓ رّاشة اهشتخبح ؿٌد خضوي  اهـيويبح اه
 .اهيئذرث فٓ يٌػلج اهدراشج

نيب ؤّغضح ٌخبئز اهخرنية اهيـدٌٓ هرّاشة اهشتخبح، ؤٌَ يخنًّ يً 
يسيّؿج يً اهيـبدً يخـددث اهٌضإث خضي  يـبدً يختخراح اهيخيذوج فٓ اهساتس  
ّاهشيوشيبح تٌشتج كويوج، ّيـبدً اهنرتٌّابح اهخآ خخناًّ ياً اهنبهشايح      

تبالغبفج اهٓ يسيّؿج اهيـبدً اهذٌبئيج اهيٌلّهج يذا    ّاهدّهّييح ذبٌّيج اهٌضإث،
اهنّارخز ّاهفوشتبر ّاهػيً، شّف يٌبكص ؤشتبة ُذا االخخالف فآ اهخرنياة   

 .اهيـدٌٓ ؿٌد اهضديد ؿً اهـيويبح اهيّرفّهّسيج
 : السهول البينية بين المنخفضات  - 0

خّسد تيً خّسد تيً اهنذتبً اهشبضويج ؤضّاع ػّهيج يٌخفغج ٌشتيًب، نيب 
يظتبح األّديج ّاهنذتبً اهشبضويج يٌبػق يٌخفغج ٌشتيًب خإخذا ؤضنباًل ػّهياج،  

، ّخٌخضار  (1)خزرؽ يشبضبح يٌِب، ّخؼِر اهٌتبخبح فٓ ؤسزاء ّاشـج ضان   
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اهٌتبم تِب، ّيخييز شػضِب تلوج االٌضدار، ّاالشاخّاء فآ تـاع األسازاء،     
ػٓ ُذٍ اهيٌابػق رّاشاة   ّاالٌضدار فٓ اخسبٍ اهضيب  فٓ ؤسزاء ؤخرْ، ّخل

ػيٌيج سيريج خـزْ اهٓ خسّيج اهخنّيٌبح اهظخريج اهخٓ خضن  شػضِب، ّخزرؽ 
فٓ ُذٍ اهيٌبػق ؤضسبر اهخيً ّاهزيخًّ ضيد يظ  شيم كػابؽ اهخرتاج فآ    

شى، ّيل  فٓ اهيٌبػق اهيخبخيج هٌِبيابح   144اهيٌبػق األك  اٌضدارًا اهٓ ٌضّ 
شى، ّيٌخضار فآ اهيٌابػق غيار      24 اهٓ 04ؤضّاع األّديج هيخراّش تيً 

اهيزرّؿج ٌّؿبً يً األضنب  اهريويج، اهٌّؽ األّ  يخيذ  فآ اهٌتابم اهخآ    
شى، ّخنذر فٓ يٌػلج ؤى اهرخى ّؿسيتاج   34شى اهٓ  14يخراّش ارخفبؿِب تيً 

ّاهلظر، ّاهٌّؽ اهذبٌٓ يلؾ اهٓ اهسٌّة يً اهشتخبح اهيوضيج ّيخيذ  فٓ ضان   
شى ّخإخذ ؤضنباًل يخخوفج ّاً  114اهٓ  34رخفبؿِب تيً نّيبح ريويج يخراّش ا

خييزح تإً األراغٓ اهخٓ خفظ  تيٌِب خلػيِب كضّر يوضيج خؼِر خال  ضِّر 
اهظيف خرخفؾ تِب ٌشتج نرتٌّبح اهنبهشيّى يؾ ّسّد ضتيتبح نّارخزيج خازداد  

 .نويب اخسٌِب ٌضّ يٌػلج اهشتخبح اهيوضيج
 :أحواض األودية  - 5

ّاهيشاخخرسج ياً خضويا  اهيرئيابح     ( 0، 1)ػج ضن  خّغص اهخري
ضّغاًب   61، ؤً ٌُابم  1444اهفغبئيج ّاهظّر اهسّيج هيٌػلج اهدراشج هـبى 

تيٌػلج اهدراشج، يٌِيب اذٌٓ ؿضر ضّغًب غير يشيبٍ، خخييز تظالر اهيشابضج   
ّكظر ػّ  يسبرْ ؤّديخِب اهرئيشيج، ؤيب األضّاع اهنتيرث فِٓ يً اهضارق  

يٌدّر، ّيبسد، ّآى ضػأً، ّسّيد، ّضابتس، ّيادّر، ّؤى    اهٓ اهلرة ّادْ
اهرخى، ّؤخيرًا ّادْ ُبص اهضركٓ، ّخيذ  يشبضج ؤضّاع اهخظريف تيٌػلاج  

نيوّ يخر يرتؾ، ّكد خى اخخيابر   43يً اهيشبضج االسيبهيج ّختوغ % 24اهدراشج 
ن  يً ؤضّاع خظريف ّادْ يٌدّر، ّيبسد، ّؤى ضػأً، ّضبتس، ّؤى اهرخى، 

اهضركٓ هخضويوِب يّرفّيخريًب ّكد رّؿٓ فٓ االخخيابر ؤً خناًّ ُاذٍ    ُّبص 
األضّاع ييذوج هسييؾ ؤضّاع يٌػلج اهدراشج، ّفآ ٌفاس اهّكاح خخاإذر     

 .تبهـيويبح اهيّرفّهّسيج اهشبئدث يّغّؽ اهتضد
 (2)خدول 
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 اهخرويل اهيورفويخرى هألرواض اهرئيشيج تيٌظلج اهدراشج
ظول اهيخرى  اهوادى

 اهرئيشي نى
يخيوع أظوال 

 اهيخبرى
يشبرج 
 2اهروض نى

نثبفج اهخصريف 
 2نى/نى

 2نى/نى 1.6 2نى 23 38.8 9.8 يٌدور
 1.68 14.7 24.7 7.7 يبخد

 0.97 23.7 23 9.1 أى ضظآً
 0.90 6.1 5.5 3.5 ربتس

 1.6 9 14.4 8.4 أى اهرخى
 1.40 7.8 11 7 هبص اهضركي
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 :التحليل المورفومترى ألحواض األودية 

 :لمساحة ا

خختبيً يشبضج ؤضّاع اهخظريف تيٌػلج اهدراشاج، ّاً نبٌاح خخشاى    
تظلرُب تإً يشبضخِب هيشح تبهيشبضج اهنتيرث، فٌِبم ٌضّ شتـج ؿضار ّادياًب   

 64اهآ ؤكا  ياً     6نى 14، ّّاديبً يشبضخِيب تيً 6نى14يشبضخَ خل  ؿً 
األّديج  ؤً ؤنتر( 6)، ّيّغص سدّ  6نى 64،ّّاديبً يشبضخِيب ؤنذر يً 6نى

 61، يويَ ّادْ يٌدّر ّيشبضخَ 6نى 61.2يشبضج ُّ ّادْ ؤى ضػأً ّيشبضخَ 
 .6نى 10.2، ذى ّادْ يبسد ّيشبضخَ 6نى

 :الشكل 

اخفلح األّديج يً ضيد اهضن  تبهٌشتج ألضّاع نتيرث اهيشبضج ضياد  
خإخذ اهضن  اهنيذرْ، يذ  ّادْ يٌدّر ّيبسد ّؤى ضػأً ّؤى اهارخى ُّابص   

األّديج األخرْ يذ  سّيد ّضبتس ّاألّديج غير يشايبٍ فخإخاذ    اهضركٓ، ؤيب
 .اهضن  اهضريػٓ ّيل  فيِب ؿدد األّديج اهفرؿيج

 :أطوال المجارى 

ؤً ؤنذر األّديج ػّاًل تبهٌشتج هويسرْ اهرئيشٓ يخيذ  ( 6)يّغص سدّ  
ناى، ذاى ّادْ ؤى    4.1نى، يويَ ّادْ ؤى ضػأً ّػّهاَ   4.3فٓ ّادْ يٌدّر 

نى، ؤيب ؤنذر األضّاع يً ضيد يسيّؽ ؤػّا  اهيسبرْ تِب  3.0هَ اهرخى ّػّ
 13.3فِّ ضّع ّادْ يٌدّر ضيد ختوغ سيوج ؤػّا  اهيسبرْ تيخخوف رختِب 

نى، ذى ضّع ّادْ ؤى ضػأً ّيتوغ  60.2نى، يويَ ضّع ّادْ يبسد ّيشس  
 .نى 61سيوج ؤػّا  اهيسبرْ تَ 
 :عرض مجارى األودية 

بح اهضلويج هٌيبذر األّديج اهيخخبرث ؤً يخّشػ ؤّغضح كيبشبح اهدراش
يخر ،  6.2يخر اهٓ  1.6ؿرع يسبرْ األّديج فٓ يٌبػق اهيٌبتؾ خخراّش تيً 

 2.5يخر اهآ   0.2ؤيب يخّشػ ؿرع اهيسبرْ اهرئيشيج هألّديج فخخراّش تيً 
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يخر، ّؤً ؤنذر األّديج اخشبؿًب يً ضيد ؿرع اهيسارْ ُاّ ّادْ يٌادّر،    
 .خى، ّؤى ضػأًّيبسد، ّؤى اهر

 :متوسط عمق المجرى 

اهيلظّد تَ يخّشػ اهيشبفج اهرؤشيج تيً كبؽ اهيسرْ اهرئيشٓ ّؤؿوآ  
كيج، ّكد خى كيبشبح هضشبة يخّشػ ؿيق اهيسرْ تبألّديج اهيخخابرث نٌيابذر   

 :ألّديج اهدراشج ّاهشبتق ذنرُب، يؾ ضشبة ذهم يً اهيـبدهج اهخبهيج 
 

 +ضؼ االرخفبؽ اهيال= ؿيق اهيسرْ 
 

 س ُٓ اهزاّيج األّهٓ ؿٌد ٌِبيج اهيشبفج األفليج ضيد 
 .ط ُٓ اهزاّيج اهذبٌيج ؿٌد ٌِبيج اهيشبفج اإلفليج

(Abou-Raddy, F.A., 1993, p 377) 

ّكد هّضؼ يً خضوي  اهظّر اهسّيج، ٌّخبئز اهليبشبح اهشبتلج، ّاهظّر 
ة اهٓ ضد نتيار  اهفغبئيج ؤً يخّشػ ؿيق اهيسبرْ تيٌػلج اهدراشج ينبد يخلبر

يخر خلريتاًب، ؤياب فآ     2.5يخر ّ 16.1فٓ األّديج اهنتيرث ضيد يخراّش تيً 
 .ؤيخبر 3يخرًا ّ 2.1األّديج اهظليرث فيخراّش تيً 

 :انحدار جوانب األودية 

اّغضح ٌخبئز اهليبشبح اهضلويج هن  يً ّادْ يٌادّر، ّؤى ضاػأً،   
خٓ ؤينً اهّظّ  اهيِاب،  ّضبتس، ّؤى اهرخى، ُّبص اهضركٓ، ُّٓ اهيٌبػق اه

ّاهخٓ هى خخإذر نذيرًا تفـ  اهخدخالح اهتضريج تبهيٌػلج، اً يخّشػ زّايب سّاٌة 
، ّؤً اهسبٌة اهضركٓ ألّدياج يٌادّر، ّؤى   °03اهٓ ° 14األّديج خخراّش تيً 

ضػأً ؤنذر اٌضدارًا يً اهسبٌة اهلرتٓ، ّؿوٓ اهـناس هاّضؼ ؤً اهسّاٌاة    
ى اهرخى ُّبص اهضركٓ ضديدث االٌضدار يلبرٌاج  اهلرتيج هن  يً ّادْ ضبتس ّؤ

 .°24اهٓ ° 03تبهسّاٌة اهضركيج هِب خخراّش تيً 

 (ؼب ط( )ؼب س)اهيشبفج األفليج 
 (ؼب س -ؼب ط )
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 :كثافة التصريف 

ؤً نذبفج اهخظريف يخلبرتج فٓ ن  يً ّادْ يٌدّر ( 6)يّغص سدّ  
، (6نى/نى 1.23)، ّّادْ يبسد (6نى/نى 1.2)ّّادْ ؤى اهرخى ( 6نى/نى 1.2)

، 6نى/نى 4.42ّادْ ؤى ضػأً ّضبتس ضيد شسوح  تيٌيب خل  اهنذبفج فٓ ن  يً
 .ؿوٓ اهخرخية 6نى/نى 4.44
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 :جيولوجية منطقة الدراسة : ثانياً 

ؤً يٌػلج اهدراشج خخييز  1420ّؿػب ؿبى  1420ؤّغص اهضبذهٓ ؿبى 
تضداذخِب، ضيد يخنًّ شػص اهيٌػلج يً رّاشة سيّهّسيج خرسؾ اهٓ اهازيً  

، ّيينً خّزياؾ ُاذٍ   (اليّشخّشيً ّاهِّهّشيًاهت)ّاهراتؾ ( اهييّشيً)اهذبهد 
 :اهرّاشة ػتلًب هوـظّر ؿوٓ اهٌضّ اهخبهٓ 

 :تكوينات الميوسين  -1

خؼِر فٓ يٌبػق سّاٌة اهّديبً فٓ اهسزء اهسٌّة يً يٌػلج اهدراشج، 
 :ّفٓ يٌػلج اهسرف اهشبضوٓ تـسيتج، ُّٓ خخنًّ يً اهخخبتؾ اآلخٓ 

 اهشيم اهزيً اهخنويً
 ؤيخبر 2يخّشػ اهشيم  ييّشيً ؤّشػ ظفرػف  ؤخغر ّؤ -
 يخر 5يخّشػ اهشيم  ييّشيً ؤّشػ ضسر سيرْ يبرهٓ -
 يخر 65-15يخّشػ اهشيم  ييّشيً ؤّشػ ضسر سيرْ -
ضسر سيرْ يبرهٓ  -

 ّريوٓ
 يخر 0-1يخّشػ اهشيم  ييّشيً ؤّشػ

 :تكوينات الباليوستوسين والهولوسين  -6

يٌػلاج اهنذتابً اهريوياج    خخنًّ يً ضسر سيرْ ضتيتٓ، ّخؼِر فٓ 
ّخخنًّ يً ضتيتبح ريويج ؤّهيخيج خخالضى ( 1)اهشبضويج اهيّغضج تبهخريػج ضن  

يؾ تـغِب تنرتٌّبح اهنبهشيّى ّخؼِر توًّ ؤتيع، نيب خؼِار فآ اهرياب     
اهضبػئيج اهيضخلج يً ضتيتبح اهِغتج اهسيريج اهضتيتيج ؿوٓ ػّ  شبض  يٌػلاج  

بح اهنّارخز، نيب خخيذ  ُاذٍ اهخنّيٌابح فآ    اهدراشج ضيد خخييز تّسّد ضتيت
رّاشة ٌػبق اهضبػٓء اهخوفٓ ّاهتالسبح ّاهخٓ خخنًّ ياً رّاشاة ريوياج    
يخّشػج ٌّبؿيج سيريج ضتيتيج نيب ُّ اهضب  فٓ يٌػلاج ضابػٓء يرشآ ؤى    

 .اهرخى، ّاألتيع، ّؿسيتج
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 :العمليات المورفولوجية والظاهرات الناجمة عنها : ثالثاً 

ؿيويبح يخـددث ّيـلدث، ّيخظ  تـغِب تبهتـع االخار،  خشّد يٌػلج 
ّيـد فظ  ؿيويج ؿً األخرْ يً األيّر اهلبيج فٓ اهظـّتج، ّياً ذاى خاى    
دراشج اهـيويبح اهسيّيّرفّهّسيج تيٌػلج اهدراشج يً ذالذج ؤتـبد ُآ خضدياد   
ػتيـج اهـيويج ذى اهـبي  اهيشتة هِب، ّاهؼبُراح اهٌبسيج ؿٌِب ّؿوٓ غّء ذهم 

نً خظٌيف اهـيويبح اهيّرفّهّسيج تيٌػلج اهدراشاج ّخّغايص اهؼابُراح    يي
 :ؿوٓ اهٌضّ اهخبهٓ ( 2)اهيرختػج تِب تبهخريػج اهيّرفّهّسيج ضن  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .اهخريظج اهيورفوهوخيج هيٌظلج اهدراشج( : 7)ضنل 
 :ة العمليات الهوائية السائدة فى نطاق الكثبان الساحلي - 1

 : Deflationالتذرية 

 خرف تررى

 يثٌٌبح ضواظيء

 صخور يٌفصوج

 ٌظبق خنثر األيواج

 ربفبح اهيٌردر

 نثتبً ثبتخج

 شهول فيطيج

 خنويٌبح رخر خيرى

 

 نثتبً هالهيج
 

 نثتبً ظوهيج
 

 شتخبح
 

 أوديج خبفج
 

 تيديٌح
 
 

 اهتضار اهيخّشاػ
 رشٓ ؤى اهرخىي

 ؿسيتج رؤس ؤى اهرخى

 األتيع

 اهلصر

 ك   1 0
1 

 ك  6 1
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خشّد اهـيويبح اهِّائيج فٓ ٌػبق اهنذتبً اهشبضويج اهيفننج اهريب  ضن  
، ّاهخٓ خخإذر تشرؿج اهريبش ّخنرارُب، ّخضٌّج اهشػص، ّيلادار خالضاى   (2)

اهخنّيٌبح اهشػضيج ّؤضسبيِب، ّييب ُّ سدير تبهذنر ؤً اهياليص اهيّرفّهّسيج 
دراشج كد ؿنشح تّغّش اهـيويبح اهسيّيّرفّهّسيج هونذتبً اهشبضويج تيٌػلج اه

اهشبئدث ّاهيئذرث ؿويِب ّاهخٓ خخيذ  فٓ ٌل  ّخرشية اهريب  ضيد خخضرم ذراح 
ياى، ؤياب    4.1ريب  اهنذتبً اهشبضويج ؿً ػريق اهخـوق ّاهخٓ يل  ضسيِب ؿً 

يى فخخضرم تبهلفز، ّيخٌبشة يـد  ٌل  4.5يى اهٓ 4.1اهذراح اهخٓ خخراّش تيً 
هريب  يؾ شرؿج اهريبش يؾ ؿدث ؿّاي  ؤخرْ يذ  ضساى اهاذراح ّنذبفخِاب    ا

 .اهٌّؿيج ّنذبفج اهِّاء اهخٓ خختبيً يؾ االرخفبؽ ّاالخخالف فٓ درسبح اهضرارث
ّكد ؤّغص خضوي  ؿيٌبح ريب  اهنذتبً اهشبضويج تيٌػلج اهلظر ّضارق  

ج خخراّش تيً ؤً ٌشتج اهريب  اهخضٌ( 0)األتيع، ّؤى اهرخى اهيّغضج تبهسدّ  
، %53.5اهآ  % 64ّؤً ٌشتج اهريب  اهيخّشػج خخراّش تيً % 22اهٓ % 64

، ّؤيب نرتٌّبح اهنبهشيّى %5.4اهٓ % 6.4ّخخراّش ٌشتج اهريب  اهٌبؿيج تيً 
 (.3)ضن  % 5.2اهٓ % 1فٓ اهـيٌبح فخخراّش تيً 
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 (3)خدول 
 هدراشجاهخرويل اهيينبٌيني هعيٌبح ريبل اهنثتبً اهشبرويج تيٌظلج ا

 اهيوكع ى
 ريبل خضٌج

 يى1-0.5

 ريبل يخوشظج

 يى0.5-0.25

 ريبل ٌبعيج

 يى0.25-0.625

 شوح خضً

 ى0.06-0.02

تينرتوٌبح 

 نبهشيوى

1 
6 
1 
0 
5 

 اهلظر
 ضرق األتيع
 ضرق األتيع
 ؤى اهرخى
 ؤى اهرخى

22 
03 
64 
13 
15 

64 
53.1 
20 
53.5 
24.3 

6.4% 
1.5% 
5.4% 
1.5% 
0% 

4.1 
4.64 
4.1 
 -
4.6 

1% 
5.2% 
0.3% 
5.1% 
1.3% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .اهخرويل اهيينبٌيني هعيٌبح ريبل اهنثتبً( : 8)ضنل 
ّخخغؾ ضرنج اهريب  تيٌػلج اهدراشج اهٓ شرؿج اهريبش اهخآ خوـاة   
اهدّر اهرئيشٓ فٓ خضني  اهنذتبً اهشبضويج، ضيد خشّد اهريبش اهضيبهيج ّاهضيبهيج 

سيوج االخسبُبح، ّخشّد اهريابش  يً % 55اهلرتيج يـؼى فظّ  اهشٌج، ّخيذ  

0

01

02

03

04

05

06

07

08

القصر شرق األبيض شرق األبيض أم الرخم أم الرخم

رمال خشنة 1-5.0مم

م رمال متوسطة 5.0-52.0م

رمال ناعمة 52.0-526.0 مم

م سلت خشن 60.0-20.0م

سبة 
الن

% 
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 66اهضيبهيج ّاهلرتيج فظ  اهضخبء، ّيظ  اهيخّشػ اهـابى هشارؿج اهريابش    
شبؿج، ّخضِد يٌػلج اهدراشج ؤكظٓ شرؿج هوريبش خال  ضاِرْ يابرس   /نى

، (1)شبؿج ؿوٓ اهخرخية سدّ  /نى 64.5شبؿج ّ/نى 66.2ّؤتري  ضيد خشس  
ـج هضرنج اهريب  ّاٌخلبهِب يً اهٌػبق ُّٓ ٌفس اهفخرث اهخٓ خضِد يـدالح يرخف

اهضبػئٓ ّضرنخِب فٓ اخسبٍ اهسٌّة هخلػؾ اهػرق فٓ ن  يً األتيع ّيرشٓ 
ؤى اهرخى، ّػريق اهضبػٓء تيً اهلظر ّرؤس ؤى اهرخى، ّخـزْ شرؿج اهريبش 
ّزيبدث يـدالح ٌل  ريب  اهنذتبً خال  خوم اهفخرث اهآ يارّر اهيٌخفغابح    

هضرق فّق اهتضر اهيخّشػ، ّسذتِب هوريبش ٌضّ اهيٌػلج اهسّيج يً اهلرة اهٓ ا
اهشبضويج، نيب خِة ؿوٓ يٌػلج اهدراشج فٓ تـع األّكبح ؿّاظاف ُّائياج   

شبؿج /نى 61.2شبؿج ّ/نى 61.1خال  ضِرْ يٌبير ّفتراير خظ  شرؿخِب اهٓ 
 (.1)ؿوٓ اهخرخية سدّ  

ؿسيتاج،  ّخئذر اهريبش ؤيغًب فٓ يٌبػق اهيٌبشية اهيرخفـج فٓ ُغتج 
ّاهخٓ خٌخضر فّكِب رّاشة يفننج خـي  اهريبش ؿوٓ خذريخِب ٌّلوِب هخخرشة فٓ 
يٌػلج األتيع، ظبٌـج ؤضنباًل ؤرغيج يذ  اهنذتبً اهسٌيٌج األيبييج فٓ ن  ياً  

 .يٌػلج ضرق األتيع ّضيب  اهلظر
 

 :الظاهرات الناجمة عن حركة الرمال 

ج اهشبض  اهلرتآ  ؤينً يً خال  فضط اهظّر اهسّيج هيضرّؽ خٌيي
، ّاهزيبراح اهضلويج اهيخنررث، ّياب خاى   1441، ّاهظّر اهفغبئيج هـبى 1436

خضديد اهؼبُراح اهٌبسيج ؿً ضرناج   6441ضخٓ  1445خشسيوَ فٓ اهفخرث يً 
 :ريب  اهنذتبً فييب يوٓ 

خلوط ضسى اهنذتبً اهشبضويج تيٌػلج ؤى اهرخى خال  اهفخرث ياً ضاِر   - ؤ 
فّق نييج اهريب  اهخٓ يخى ازاهخِب يً كيى اهنذتبً يبرس ّاتري  تشتة خ

 .اهلريتج يً خػ اهشبض  تيٌػلج رؤس اهرخى
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ضدّد خلييراح فٓ ؤضنب  اهنذتبً اهِالهيج فٓ ٌفس اهيٌػلج اهشبتلج ؤذٌبء - ة 
اهضرنج خخيذ  فٓ خنّيً ظتبتبح سديدث ؿوٓ سبٌتٓ ؼ  اهريبش، ؤّ خأن  

 .اهلرًّ، ؤّ اخخالف ؤػّاهِب
خضبى اهنذتبً فٓ يٌػلج اهلظر، ّخنًّ نذتبً يرنتج ٌخيساج هضرناج   اه- ضا

 .اهريب  ؿوٓ كيى اهنذتبً
يالضؼ خنًّ ٌيى فّق ؤشػص اهنذتبً اهريويج تيٌػلج اهدراشج يٌخز ؿاً  - د 

ؿيويبح خرشية فّق األشػص اهريويج ّخيخد ُذٍ اهخيّسبح يخـبيدث ياؾ  
ػّ  اهٌيى يخراّش يب تيً  اخسبٍ اهريبش اهشبئدث، تبهليبس اهضلوٓ ختيً ؤً

شى، ّاً نبً االرخفبؽ ال يزيد ؿاً ؿادث شاٌخييخراح،     14 -شى  5
شى، ّيؾ اهختبيً فٓ شرؿج اهريبش ّاهخيبذا  فآ    5ّ  1ّيخراّش تيً 

ضسى اهضتيتبح ّذتبح اهـّاي  األخرْ يزداد ػّ  يّسج اهٌيى يؾ زيبدث 
ؿج اهريبش اهٓ شرؿج اهريبش، اهٓ ؤً اهخيّسبح خخخفٓ اذا يب زادح شر

ذبٌيج ُّّ يب يخّافاق  /شى 2ضدّدُب اهلظّْ ؿٌديب خظ  اهٓ ؤنذر يً 
 .يؾ ؤّغضَ

 (Bagnold, R.A., 1941. P 204)تبسٌّهٌد  
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 : Marine Processesالعمليات البحرية  - 6

ؤينً يً خال  اهدراشبح اهضلويج هيٌػلج اهدراشاج خضدياد اهـيويابح    
 :خبهيج اهتضريج اهيئذرث فٓ اهـيويبح اه

 :الحت البحرى بفعل األمواج  -أ 

اخشى اهخإذير اهخدييرْ هأليّار تيٌػلج اهدراشج تبهفظويج، ضياد خخّهاد   
ؤيّار اهـّاظف خال  ضِرْ يٌبير ّفتراير فٓ اهضخبء، ّضِر يبرس ّؤتريا   
فٓ اهرتيؾ، ُّٓ يرختػج تخضرم اهيٌخفغبح اهسّيج يً اهلرة اهٓ اهضرق، ؤيب 

 .خشّد األيّار اهتبٌيج هوضّاػٓء تيٌػلج اهدراشجتبكٓ ضِّر اهشٌج ف
دّرًا رئيشيًب فآ ٌضاح    Wave refractionّيوـة اٌضراف األيّار 

، (2)ّخراسؾ خػ اهضبػٓء تيٌػلج اهدراشج فٓ ن  يً األتيع ّؿسيتج ضان   
ّذهم ٌؼرًا هغضّهج اهييبٍ ؤيبى هلػبؿبح اهػّهيج يً خػ اهضبػٓء اهتضارْ،  

يخر يً خػ اهشبض ، ّكد هاّضؼ   544يخر هيشبفج  14ضيد خل  األؿيبق ؿً 
ؤً األيّار اهخٓ خِبسى خػ اهضبػٓء خلير اخسبُِب ٌخيسج الضخنابم ياداراخِب   

ييب يئدْ اهٓ خّزياؾ  ° 12اهٓ ° 11تبهلبؽ ييب يئدْ اهٓ اٌضرافِب فخخلير يً 
اهػبكج ّخـدي  يشبر اهرّاشة ضيد خٌضرف ّخخرنز ػبكخِاب ّخلاّى تـيوياج    

 .فٓ اهيلبت  يل  ارخفبؿِب فٓ اهيٌبػق اهيسبّرث ّخخضخح ػبكخِباهٌضح، ّ
نيب هّضؼ فٓ يٌػلج ؿسيتج ؤً األيّار خِبسى كػابؽ اهضابػٓء فآ    
يٌػلج سرف ؿسيتج يً اهضيب  يتبضرث، ّختدؤ فٓ اهخنشر ؿٌد يلديج اهرظيف 
اهلبرْ اهيّاسَ هوسرف، فخٌضإ يسيّؿج يً األيّار اهيخنشرث اهيخخبهيج ؿٌد كدى 

 .اهسرف ييب يئدْ اهٓ ٌضبػ ؿيويج اهٌضح
ّكد شبؿد ؤيغًب فٓ ؿيويج اهٌضح هضبػٓء األتيع، ّسّد نخ  ظخريج 
اهٓ اهضرق يً األتيع ييب يئدْ اهٓ اٌضراف األيّار اهخٓ خير فّكِب فيائدْ  

 .ذهم اهٓ خضرنِب تلّث فٓ اخسبٍ اهشبض  ّكيبيِب تبهٌضح ّاؿبدث اهخضني 
 
 نحت الظاهرات الناجمة عن ال: 
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 : Cuspsمسننات الشواطىء 

ُٓ ضّاػٓء خخـرع هفـ  األيّار ّاهخيبراح، ّخيخد تيٌػلج اهدراشاج  
فٓ يٌػلج ضبػٓء األتيع ّرؤس ؤى اهرخى، ّؿسيتج ؿوٓ ضن  ٌخّءاح خخساَ  
كّاؿدُب يّازيج هوضبػٓء، ّخخسَ رئّشِب فٓ اخسبٍ اهتضر نيب يّغضَ ضان   

(4.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ً اهضواظيء تيٌظلج اهدراشجخظور شٌ(: 9)ضنل 
 

ؤً شاًٌ اهضاّاػٓء    (Johnson, D., 1970. P 620)ّيرْ سٌّشًّ 
خخنًّ تبهخأن  اهيخيبذ  تخالػى ييبٍ األيّار، ّاهذْ ينًّ يٌخفغابح غاضوج   
يخشبّيج فٓ اهـرع ّغير يٌخؼيج ؿوٓ اهضبػٓء، ذى يخٌبشة تـد ذهم ضسيِاب  

رث ؿويِب، ّكد خى رظاد ياّكـيً   ّاهيشبفبح فييب تيٌِب يؾ ضسى اهيّسَ اهيئذ
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 354هويشٌٌبح ّخى كيبس ؤتـبدُب فٓ ن  يً ضرق األتيع، ّضرق ؿسيتج تٌضّ 
يخار،   15يخر اهآ   65، ّكد خراّضح ػّ  كبؿدخِب تيً (1)يخر ظّرث ركى 

ؤيخبر، ّختبيً اٌضادارُب فآ يٌػلاج     2اهٓ  6ّيخراّش ايخدادُب فٓ اهتضرييً 
 .°ّفٓ ؤسزاء يٌِب ظفر° 1توغ اٌضدار شػضِب ّفٓ األتيع ° 6 145ؿسيتج توغ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .شًٌ اهضواظيء تيٌظلج عخيتج(: 1)صورث 
 

 :التحجير بواسطة األمواج  -ب 

ُّّ يـٌٓ ضرنج شضة اهيفخخبح اهظخريج تّاشػج األياّار، ّاهخآ   
خإذرح تفـ  اهخسّيج فٓ خنّيٌبح ّظخّر خخييز تنذرث اهيفبظ  ّاهضلّق، ّخخى 

ضسير فٓ يٌػلج اهدراشج تّاشػج اهغلػ اهٌبخز ؿً خنشار األياّار   ؿيويج اهخ
 (.6)تيشبؿدث اهفـ  اهيتبضر هويبء فٓ خضريم اهيّاد اهيفننج ظّرث 
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 .يخر غرتًب يً ضبظيء األتيض تيٌظلج اهدراشج 600اهخرخر عوي تعد ( : 2)صورث 
 
  الظاهرات الناجمة عن التحجير: 

يٌػلج اهدراشج رظيف يٌضدر ٌضاّ اهتضار   يٌخز ؿً ؿيويج اهخضسير ت
تشػضَ اهٌبؿى، ّخيي  ػتلبخَ يخػبتلج يؾ شػص اهخضسير، ُّّ يخإذر تظفج ؿبيج 
تبهخيبر اهتضرْ يً اهلرة اهٓ اهضرق ّاهذْ يٌضظر تيً خػ خنشار األياّار   

ذبٌيج /شى 54يخرًا ضيد ختوغ شرؿج اهخيبراح فٓ ُذا اهٌػبق تيً  54ّخػ ؿيق 
 .ّسد اهٓ اهضيب  يً تودث اهلظرذبٌيج ّي/شى34ّ

 :تراجع خط الشاطىء  -حـ 

ختدّ ؼبُرث خراسؾ خػ اهضبػٓء، ؤّ يب يـرف تخأن  اهضاّاػٓء فآ   
يّكـيً يً كػبؽ اهشبض  تيٌػلج اهدراشج األّ  كػبؽ األتيع يتدؤ غرة توادث  

يخرًا خلريتًب، ّاهلػابؽ اهذابٌٓ    244ّييخد غرتًب هيشبفج  12اهلظر ؿٌد اهنيوّ 
غرتًب يرشٓ يػرّش، ّكدختيً  60ضخٓ اهنيوّ  61بؽ ؿسيتج ّيتدؤ يً اهنيوّ كػ

، 1436، ّاهخرائػ اهػتّغرافياج هـابى   1432يً خضوي  اهظّر اهسّيج هـبى 
، ؤً خػ اهضبػٓء ضِد 6441ضخٓ ؿبى  1445ّاهدراشج اهضلويج هوفخرث يً ؿبى 

يخر فٓ اهـبى  4.25 يخر اهٓ 4.5خراسـًب ٌضّ اهيبتس تيلدار يختبيً يخراّش تيً 
 (.1)اهّاضد ظّرث 
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 .نخل صخريج تعيدث عً اهضبظيء خوطذ خراخع خظ اهضبظيء( : 3)صورث 
 

ّؿوٓ غّء يب شتق خضديدٍ يً ؿّاي  يئذرث خئدْ اهٓ اهخأن  ييناً  
 :خضديد ػرق اهضيبيج فييب يوٓ 

 :ئٌضبء اهرواخز  - 1
تضريج غبػشج ػّ   ٌُبم دراشبح ؿديدث ؤّظح تبٌضبء خيشج ضّاسز

يخر، تبيخداد ٌضّ  134يخر، ّاهيشبفج اهتيٌيج تيً ن  ضبسز ّآخر  644ن  يٌِب 
 .نيوّ يخريً خلريتًب، ّيسرْ خٌفيذ خوم اهيٌضأح اآلً

 :خغذيج اهضواظيء  - 2
تبهٌشتج هضبػٓء األتيع ّؿسيتج فلاد ؤّغاضح اهدراشاج ؤً اكبياج     

  فآ ػتيـاج اهضاّاػٓء    اهضّاسز فٓ خوم اهيٌبػق شّف يئدْ اهٓ اخاال 
اهيسبّرث هويٌػلخيً، ّتخبظج فٓ يٌػلج اهلظر، ّؤً ؤٌشة اهػارق إلضاداد   

ُٓ خلذياج   -ٌؼرًا الخخالف اهلػبؿبح اهضبػئيج فٓ خوم اهيٌػلخيً  -اهخّازً 
 .اهضّاػٓء تبهريب 
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 : Salt Weatheringالتجوية الملحية  - 1

ّاهشاتخبح تيٌػلاج    يـد خرانى األيالش فّق ؤشػص اهيشػضبح اهيوضيج
اهيرضوج األّهٓ هيب يـارف تبهادّرث اهيوضياج    ( 2)اهدراشج ّاهيّغضج تضن  

تيٌػلج اهدراشج، يـلة ذهم كيبى اهريبش اهضيبهيج ّاهضيبهيج اهلرتيج اهخآ خشاّد   
يٌػلج اهدراشج خال  يـؼى فخراح اهشٌج تخذريج األيالش يً اهلضرث اهشاػضيج  

ٓ يٌّيّ هيـبد خّزيـِب ؿوٓ األشػص اهظخريج ّتخبظج خال  اهفخرث يً ؤتري  اه
اهـبريج فٓ يٌبػق ؤضّاع األّديج سٌّتًب، ّاهخٓ خضخّْ ؿوٓ ٌشة يضدّدث يً 
األيالش، ييب يٌخز ؿً ذهم اؿبدث خّزيؾ األيالش تّاشػج اهريبش ّضدّد خسّيج 
يوضيج فٓ تـع ؤسزاء يً ؤضّاع األّديج، ّيئدْ ذهم اهآ ضادّد خفنام    

ِب فٓ يرضوج الضلج ييب يشبؿد ؿوٓ زيبدث ؿيويبح اهخـريج فٓ هوظخّر ّاٌزالك
 .ؤسزاء يً يٌػلج اهدراشج

 :ّخضدد ُذٍ اهـيويبح تيٌػلج اهدراشج ٌخيسج هوـّاي  اهخبهيج 
 :هبوب عواصف ممطرة  -أ 

ختيً يً خضوي  ٌخبئز ؿيٌبح اهشتخبح اهخٓ ؤخذح فٓ فخارث ياب تـاد    
د ؿوٓ زيبدث يـدً األخبتّهّسيح نياب  اهٌّاح، ؤً زيبدث ؿٌظر اهيبغٌشيّى شبؿ

ؤّغضح ٌخبئص خضوي  اهرّاشة، ّختيً ضدّد ٌلط فٓ ٌشتج يـادً اهِبهياح   
ّاهستس ييب يفشر خـرغِيب هالذاتج خال  خزايد ٌشتج ُػّ  األيػابر ؿوآ   
شػص اهشتخبح ّاهيٌبػق اهشبضويج، ّضِدح ٌخبئز اهخضوي  زيبدث فٓ ٌشة ؤضسبى 

ّيـزْ ذهم ٌخيسج هخخو  ييبٍ اهيػر هورّاشاة اهآ   توّراح اهنخ  اهـٌلّديج، 
 .ؤشف 

ّكد هّضؼ تيٌػلج اهدراشج ؿلة ُتّة اهـّاظف اهييػرث ؤّ يب يـرف 
تبهٌّاح خرشة سزيئبح اهيوص فٓ يشبيبح اهظخّر اهينضّفج، ّتـاد اٌلغابء   
فخرث اهٌّاح يختخر اهيبء، ّيشخلر توّراح يوضيج فٓ يشبيبح اهظخّر خلّى تـد 

 :د غلّػ ؿوٓ اهظخر تّاشػج اهػرق اهخبهيج ذهم تبضدا
 :اهخيدد اهررارى هتووراح اهيوذ  -
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يضدد اهخيدد اهضرارْ فٓ اهفخراح يً يٌّيّ اهٓ ؤغشػس ضيد خضاِد  
شبؿبح ّارخفبؽ هدرسبح اهضرارث هخظ  اهٓ  14فخرث ػّيوج يً شػّؽ اهضيس 

األيالش  ، ّيٌخز ؿً اهخيدد اهضرارْ خيدد توّراح(0)، نيب يّغضَ سدّ  65°
 .ّغلػِب ؿوٓ اهضلّق ّضتيتبح اهظخر

 :ٌيو توووراح األيالد  -
خضدد ُذٍ اهـيويج ٌخيسج هخنرار فخراح اهٌّاح، ّاهخٓ خئدْ اهٓ خنرار 
اهدّرث اهيوضيج، ّخـلتِب فخرث خرخفؾ فيِب درسبح اهضرارث خئدْ اهٓ زيبدث ٌياّ  

ؿوآ اهضتيتابح    تووّراح األيالش، ّاهخٓ خئدْ فٓ اهٌِبيج اهٓ زيبدث اهغالػ 
 .ّخسّيج اهظخر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ٌيو تووراح األيالد في اهخرف اهشبروي تيٌظلج عخيتج(: 4)صورث 
 : Hydration Saltاهخييإ اهيوري  -

ُّّ ؿيويج خضتؾ توّراح األيالش تبهرػّتج اهزائدث فٓ اهساّ، فخخياد   
ٌاّاؽ  ٌخيسج الخخالف ؤ% 4.2اهٓ % 4.1اهتوّراح تٌشة يخفبّخج خخراّش تيً 
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األيالش اهيخخوفج، خٌضػ ُذٍ اهـيويج تيٌػلج اهدراشج خال  اهفخرث يً ضِر يبيّ 
اهٓ ضِر ؤغشػس يً ن  ؿبى ضيد خرخفؾ اهرػّتج اهٌشتيج هخشس  ؤؿوٓ يـد  

، (0)نيب يّغص اهسدّ  % 21اهٓ % 24هِب تيٌػلج اهدراشج ضيد خخراّش تيً 
خفبؿًب يوضّؼ فآ اهرػّتاج   ّضِدح يٌػلج اهدراشج خال  اهـبييً اهشبتليً ار

فٓ يظر فٓ تـع ؤيبى يً ضِرْ يّهيّ ّؤغشػس % 35اهٌشتيج ضيد خـدح 
اهـبييً اهشبتليً ييب ؤدْ اهٓ ٌضبػ ؿيويج اهخييئ اهيوضٓ فٓ يٌبػق يخخوفج فٓ 
ن  يً ضّع ضبتس، ّيسديد، ّيٌدّر ّيٌخز ؿً ذهم خناًّ تـاع ضفار    

بػق اهشبضويج ّخبظج فٓ يرشٓ ؤى هوخذريج، نيب يٌخز ؿٌِب ٌلر هوظخّر فٓ اهيٌ
 .اهرخى

 

 :الظاهرات الناجمة عن التجوية بفعل المطر 

 :رفر اهيظر  -
يئدْ خشبكػ األيػبر خال  ضِرْ يٌبير ّفتراير اهآ خضاني  ضفار    
ظليرث ؿوٓ اهظخّر اهسيريج فٓ يٌػلج ُغتج ؿسيتج، ّؤشػص كيى سّاٌاة  

ياى،  5ُب ظليرث ال خخسبّز ؤّديج يٌدّر، ّيبسد، ّؤى اهرخى، ُذٍ اهضفر ؤكػبر
شى، ّيؼِر خإذير االذاتج فٓ ُذٍ اهضفر ضيد خلّى 2اهٓ  6ّؤؿيبكِب خخراّش تيً 

ييبٍ اهيػر تبذاتج اهنرتٌّبح، ذى ؿلة ختخر اهييبٍ ختلٓ ُذٍ اهضفر غير يٌخؼيج 
 .اهضن  تـغِب يخلبرة ّاآلخر يختبؿد غير يخشبّْ اهيشبضج ّاهـيق

 :اهلضور اهيخنوشج اهصوتج  -
ضُّدح ُذٍ اهلضّر فٓ ؤيبنً ؿديدث يً يٌػلج اهدراشج يذ  سّاٌاة  
اهنذتبً اهذبتخج، ّؤشػص سّاٌة األّديج اهيدرسج تبهفـ  اهتضرْ فٓ ن  يً ّادْ 
يٌدّر ُّبص، ّؤى اهرخى، ّيبسد، ُّٓ ؿتبرث ؿاً كضاّر كويواج اهشايم،     
 ّتبخختبرُب تبهيضوّ  اهضيغٓ ختيً ؤٌِب خنٌّح يً خنارار خظابؿد يضواّ    
تينرتٌّبح اهنبهشيّى اهٓ ؤشػص اهػتلبح ؿلة شلّػ األيػبر تّاشػج اهخبظج 
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اهضـريج ذى خـرغِب هوختخر، ّيـلة ذهم خرانى اهيّاد اهظوتج ّختوّرُب فٓ ضن  
 .كضّر ظوتج

ؤيب فٓ يٌبػق اهنذتبً اهذبتخج فلد هّضؼ خلير هًّ اهضسر اهسيرْ اهآ  
  يبء اهيػر يؾ اهضّائة اهضديدياج  اهوًّ اهلرٌفوٓ، ّيينً خفشير ذهم اهٓ خفبؿ

اهلويوج فٓ خنّيٌبح خوم اهنذتبً، ّاهخٓ خضّهح تّاشػج ؿيويج اهخييئ اهٓ ؤنبشيد 
ضديد غير كبتوج هوذّتبً، ييب ؤدْ اهٓ ظتغ اهػتلج اهشػضيج تبهوًّ اهيبئ  اهآ  

 .اهوًّ اهلرٌفوٓ
 

 :عمليات التجوية بفعل مياه البحر  -ب 

اهسفبف هظخّر اهشبض ، ّخضادد اهخسّياج   ُّٓ خـٌٓ خـبكة اهتو  ّ
، Salt Crystallizationاهيينبٌينيج ؤذٌبء اهسفبف تّاشػج اهٌيّ اهتووّرْ هأليالش 

ّاً نبٌح اهـيويج األنذر خإذيرًا ُٓ اهخسّيج اهنيييبئيج ّاهخٓ خٌخز ؿً اهخفبؿا   
ذاذ تيً يـبدً اهظخّر ّييبٍ اهتضر اهخٓ خخدفق تظفج دّريج يً اهضد األؿوٓ هر

األيّار ضخٓ اهيٌػلج دائيج اهخضتؾ، ّخخييز اهشوشوج اهشبضويج فٓ يٌػلج ضبػٓء 
ؿسيتج تضدث خيبشم ضتيتبخِب، ّخنّيٌِب اهظخرْ، ّخؼِر ؿوٓ سّاٌتِب ؿاليبح 

 .اهخيبّر، ّؤشػص اهخيبر اهنبذة ٌخيسج هخـبكة ؿيويبح اهخسّيج تفـ  ييبٍ اهتضر
 

 : Capillary Forceالتجوية بفعل الخاصة الشعرية  -حـ 

خخرنز ُذٍ اهـيويج فٓ يٌػلج اهدراشج فٓ ٌػبق اهشتخبح اهيوضيج نياب  
، ّيفشر ُذٍ اهـيويج خنًّ اهساتس  (11)خّغضَ اهخريػج اهيّرفّهّسيج ضن  

فٓ رّاشة اهشتخبح تيٌػلج اهدراشج نيب شتق ؤً ذنر، ّيينً خفشيرذهم اهآ  
ٓ خزايد درسج اهيوّضج خادريسيًب،  خإذير ؿيويج اهختخر هييبٍ اهشتخبح ييب يئدْ اه

ّيلبتوَ خزايد درسج خرنيز ضق اهنتريخبح ٌخيسج الذاتخِب هسزء يً يـدً اهستس 
اهيخرشة فٓ اهتضيراح اهيوضيج، ذى يتدؤ فٓ اهظـّد اهٓ ؤؿوآ فآ رّاشاة    
اهشتخبح خضح خإذير ؿيويج اهتخر تّاشػج اهخبظج اهضـريج، ّؤذٌبء يرّرُب فٓ 
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يج ترّاشة نرتٌّبح اهنبهشيّى، يخفبؿ  ضاق اهنتريخابح   رّاشة اهشتخبح اهلٌ
اهذائة فيِب يؾ اهنبهشيّى ينًٌّب يـدً اهستس تخبظج االزاضج، ّتزيبدث درساج  
يوّضج اهييبٍ اهظبؿدث خزداد ؿيويج اهتخر تبهلرة يً اهشػص ضيد خرشة ؤنتار  
ٓ نييج يً اهستس فٓ اهٌػبكبح اهـويب ؿوٓ ضن  نخ  ؿٌلّديج، اهٓ ؤً خظ  اها 

ؤكظبُب ؿوٓ اهشػص ضيد يخّكف خرشة اهستس، ّختدؤ ؿيويج خرشاية يـادً   
 .اهِبهيح
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 : Solutionاالذابة  -د 

خـد ؿيويج االذاتج يً اهـيويبح اهِبيج تبهيٌبػق اهشبضويج ّتخبظج فآ   
اهيٌبػق اهخٓ خخنًّ يً خنّيٌبح غٌيج تبهنرتٌّبح ؤّ يخالضيج تّاشػخِب يذ  يب 

تيٌػلج اهدراشج، ّخزداد يـدالح ؿيويج االذاتج نيب ذنار   ُّ شبئد فٓ اهخنّيٌبح
فٓ يٌػلج خنشر األيّار فٓ يٌبػق اهظاخّر اهسيرياج،    1420ُّدنيً ؿبى 

ّخزداد يـدالح االذاتج تبهٌشتج هوظخّر اهسيريج تيٌػلج اهدراشج ؿٌد زيبدث ذبٌٓ 
اهغاّئٓ   ؤنشيد اهنرتًّ تبهيبء ؤذٌبء فخراح اهوي  ٌخيسج الٌخفبع يـد  اهخيذي 

 .هوٌتبخبح اهشبضويج ؤذٌبء شبؿبح اهؼالى
ّخـد اهخضززاح فٓ اهظخّر اهسيريج اهشبضويج ؤضد ٌخبئز ؿيويبح االذاتج  

تيٌػلج اهدراشج فٓ ن  يً يرشٓ ؤى اهرخى، ّرؤس ؤى اهرخى، ّاألسزاء اهضركيج 
 (.2)يً ؤكداى سرف ؿسيتج ظّرث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .اهخرززاح في خرف عخيتج( : 7)صورث 
 
 : Soil Leachingعمليات غسل التربة  - 0
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تيٌػلج اهدراشاج يضظاوج    Soil Leachingخـد ؿيويبح غش  اهخرتج 
ألنذر يً ؿيويج يً ؿيويبح اهخسّيج هوخرتج تيٌػلج اهدراشج، ُّٓ ؿتبرث ؿاً  
اذاتج اهيّاد اهلبتوج هوذّتبً شّاء نبٌح ؿغّيج اى غير ؿغّيج تبهػتلج اهـويب يً 

ّاؿبدث خرشيتِب فٓ اهػتلبح األؿيق ياً كػبؿابح اهخرتاج،     اهخرتج، ّرضضِب
ّخرختػ ؿيويج اهلش  تنييج اهيػر ّخرنيزٍ، ّدرسج اهضرارث، ّخرنية اهخرتاج  

 .اهيـرغج هولش 
هترشانّح  " اهلشا  / اهيػار "ّكد خى خػتيق اهيئضر اهضِرْ هفبؿويج 

ؤً  ضيد ذنر( 665، ط 1446يضيد فّزْ، )فسبءح اهٌخبئز يػبتلج هيب ذنرٍ 
ّ  14.6اهيئضر يتوغ فٓ يرشٓ يػرّش  فآ ضاِر    11.3فٓ ضِر ديشايتر، 

يٌبير، تيٌيب توغ فٓ يٌػلج اهيضظّرث تيً ّادْ يسير ّّادْ يٌدّر تيٌػلاج  
 .اهدراشج

فٓ ضِر يٌبير ُّذا يـٌٓ ؤً اهخرتج فٓ  11.5فٓ ضِر ديشيتر ّ 16.3
اهيلشّهج خاال   خوم اهيّاكؾ خضدد تِب ؿيويبح اهلش  ضيد خٌدرر خضح اهخرتج 

اهضِريً اهشبتليً، ّخٌدرر خضح خظٌيف خرتج غير خبيج اهلش  خال  ضاِرْ  
 .يبرس ّؤتري 
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 :عمليات التذرية ونقل الرواسب بواسطة تيارات المد والجزر  - 5

خخييز يٌػلج اهدراشج تؼبُرث اهيد ّاهسزر اهيخخوػ، ّؤً خييز شـج اهيد 
شى، اهٓ ؤً ؤذرٍ  14اهيدْ ؿبدث ؿوٓ تبهغيق تضن  ؿبى، ضيد ال يزيد اهفبرق 

يـد ّاغضًب ٌؼرًا هّسّد ؤرظفج يديج غضوج ختـد ؿً خػ اهضابػٓء تيشابفج   
يخر، تبالغبفج اهٓ اٌخفبع يٌشّة اهضبػٓء  144يخر اهٓ  644خخراّش تيً 

األيبيٓ، ييب يسـ  ارخفبؽ يٌشّة اهيبء يئدْ اهٓ غير يشبضبح يً اهتالسبح 
فٓ اهذْ يخييز تريبهَ اهيٌخفغج، ّفٓ ضبهج اهسازر  ّؤسزاء يً اهضبػٓء اهخو

خٌنضف ُذٍ اهيشبضبح اهيٌخفغج ّختلٓ اهييبٍ فٓ اهيّاغاؾ اهيٌخفغاج نياب    
 (.5)خّغضَ ظّرث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .تلبء اهيبء في اهيٌبظق اهيٌخفطج في ربهج اهخزر( : 5)صورث 
 
اهّاضد  ٌّث فٓ اهـبى 10 - 16ّفٓ ؤذٌبء فخرث اهٌّاح اهخٓ خخراّش تيً  

يظ  اهيد اهٓ ؤكظٓ ارخفبؽ هَ ّفٓ ُذٍ اهضبهج خلير يشبضبح يً اهضّاػٓء، 
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ؤيب فٓ ضبهج اهسزر فخـي  اهريبش ؿوٓ خذريج ضتيتابح اهرياب  ياً اهيٌػلاج     
اهينضّفج فٓ اخسبٍ اهنذتبً اهشبضويج ييب يـد يظدرًا رئيشايًب هرياب  اهنذتابً    

 (.2)ّتخبظج فٓ يٌػلج رؤس ؤى اهرخى ظّرث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ربهج خزر خوطذ عيويج خذريج رتيتبح اهريبل تبهريبد تيٌظلةج  ( : 6)صورث 
 .اهدراشج

 
ّخئدْ اهذتذتبح اهيديج ؤيبى خػ ضبػٓء هويٌػلج تيً األتيع ّؿسيتاج   

اهٓ ّسّد خيبراح يّازيج هوضبػٓء خـي  ؿوٓ اؿبدث خرشية اهياّاد اهيٌلّهاج   
خػ خنشر األياّار ّخاػ   ّخنّيً ضػّػ ّسزيراح يٌخفغج فٓ اهٌػبق تيً 

 .اهضبػٓء
 : Surface Subsidenceعملية الهبوط السطحى لألرض  - 2

اهيلظّد تِب اهضرنج اهرؤشيج ّاألفليج هشػص األرع اهخٓ خٌضإ ٌخيساج  
هالخال  تضبهج اهخّازً االيّشخبخينٓ هوػتلبح األرغيج، ّخرختػ ُذٍ اهـيويج ايب 
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ج هؼرّف ػتيـيج يذ  ُتّػ اهيٌابػق  تبهشضة اهزائد هوشّائ  اهسّفيج، ؤّ ٌخيس
 .اهنوشيج تضن  خدريسٓ ٌخيسج هالذاتج خضح اهشػضيج

ّكد هّضؼ يً خال  اهدراشج اهضلويج ؤً يـؼى اهلرْ اهشيبضيج تيٌػلاج  
اهدراشج يذ  اهلظر، ّاألتيع، ّاهشـّديج، ّؿسيتج، ّاهشاّيفٓ، ّاألػتابء،   

ح فٓ كريج اهشاـّديج  خـرغح يتبٌيِب هوخريص، ت  هلد خـرغح تـع اهضبهيِب
هخديير ٌخيسج هوِتّػ األرغٓ، تبالغبفج اهٓ ُتّػ ؤسزاء يً اهػرياق اهاذْ   
يظ  تيً يديٌج يرشٓ يػرّش ّؿسيتج فٓ اهيٌبػق اهخٓ خنذار تِاب اهنخا     
اهشنٌيج، ّيـزْ ذهم اهٓ ؤً اهيتبٌٓ ضيدح فّق ؤراغآ خخيياز تخنّيٌبخِاب    

تبالغبفج اهٓ ؿدى ّسّد ضاتنج   اهسيريج اهرخّث يذ  اهضسر اهسيرْ األّهيٌٓ،
هوظرف اهظضٓ، ّاهلرة يً يٌبػق زراؿج اهخيً، ييب يئدْ ذهم اهآ خيادد   
اهخرتج تبالتخال  ذى يـلتَ اٌنيبص تبهسفبف، ّيب خخشى تَ اهخنّيٌبح اهسيريج ياً  

 .كبتويخِب هوخفبؿ  يؾ اهييبٍ اهٓ ضرنخِب ُّتّػ األراغٓ فٓ خوم اهيٌبػق
 
 :ائى السيلى عمليات النحت الم - 2

خٌضػ ُذٍ اهـيويبح فٓ يٌبػق اهّديبً خال  فخرث شلّػ األيػبر ضيد 
خخإذر يٌػلج اهدراشج تضبالح ؿدى االشخلرار ٌخيسج يارّر يٌخفغابح اهتضار    
اهيخّشػ يً اهلرة اهٓ اهضرق، ّخظ  اهٓ ذرّخِب ؿٌديب خخزايً يؾ يارّر  

ُّائياج ضاديدث    يٌخفع سّْ يخـيق فٓ ػتلبح اهسّ اهـويب يظبضتَ خيبراح
اهترّدث، ييب يئدْ اهٓ ُػّ  ٌخيسج غزّ اهِّاء اهلػتٓ اهتبرد خوف اهستِابح  

 .اهتبردث اهيظبضتج هويٌخفغبح
ّتخضوي  ٌخبئز األرظبد اهسّيج ّخضوي  اهظّر اهفغبئيج ختيً ؤً يٌػلج 

تٌضّ ؤرتـج ؿضرث ضبهج ياً ضابالح ؿادى     6441اهدراشج خإذرح خال  ضخبء 
 64ى ضخآ  6444ديشيتر  66يّيًب يخفركج فٓ اهفخرث يً  16االشخلرار خال  

ى، ّكد توغ يسيّؽ نييج اهيػر خال  اهضخبء فٓ يػارّش ٌضاّ   6441يبرس 
ياى فآ    12.6نى يً يٌػلج اهدراشج، ّشس   14يى، ُّٓ ؿوٓ يشبفج 64.2
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يٌابير ؿابى    13يى فٓ  16، ّنبٌح ؤنتر نييج هويػر شسوح ُٓ 6441يٌبير 
 .ى6441

هليبشبح اهيػر اهيّييج فٓ ٌفاس   (J. Ball)هخضوي  سًّ تّ  ّاشخرضبدًا
يينً اهلّ  ؤً اضخيب  ضدّد شي  تإّدياج اهيٌػلاج    1410اهيٌػلج ضخٓ ؿبى 

يى خال  ؤْ يّى، ضياد يخضاتؾ شاػص     14يرختػ تإيػبر يزيد يلدارُب ؿً 
يً اهنييج اهيختلياج اهآ سريابً    % 25يووييخراح، ّيخضّ   3األرع تٌضّ 
يً يخّشاػ اهيسياّؽ   % 52اهٓ % كدر ذهم اهسريبً تيً ظفرشػضٓ، ّكد 

 .1410اهٓ ؿبى  1410اهشٌّْ هخشبكػ اهيػر خال  اهفخرث يً ؿبى 
(Sutton, L. G; 1949. P 107) 

ٌّؼرًا هوخداخالح اهتضريج فٓ يٌػلج اهّديبً ضيد كابى اهتادّ تبؿابدث    
ب، ّضيدح ضخٓ خضني  سّاٌة األّديج ّكيـبٌِب فٓ ضن  يدرسبح هوليبى تزراؿخِ

 24شدًا ضسريًب، ٌّضّ  264شد فٓ يٌػلج اهدراشج يٌِب  444ٌضّ  6441ؿبى 
شدًا  54شدّد خراتيج ؤكييح ؿوٓ يسبرْ األّديج تيخّشػ  14شدًا يتٌيًب، ٌّضّ 

ؿوٓ ن  ّادْ يً األّديج اهخشؾ اهرئيشيج، ّتبكٓ اهشدّد يّزؿج ؿوآ تابكٓ   
دّد اهٓ خّسيَ اهييبٍ اهآ اهخزاٌابح،   األّديج تيٌػلج اهدراشج، ّخِدف ُذٍ اهش

ّخّزيؾ اهييبٍ اهيضسّزث تّاشػج كٌّاح هورْ، ّيينً اهلّ  ؤً ضدّد شايّ   
يديرث تيٌػلج اهدراشج يل  فرظج ضدّذِب ٌؼرًا هوخداخالح اهتضريج ّاً نبً يً 
اهيينً خختؾ خإذير اهييبٍ اهسبريج اهٌبضئج ؿً األيػبر نـبيوٓ خـريج ّارشبة يً 

بس شيم اهرّاشة اهفيغيج تيٌػلج اهدراشج، ّيً خال  ضسى ّشايم  خال  كي
اهرّاشة اهخٓ خخرانى ؤيبى اهشدّد اهيلبيج ؿوٓ األّديج تيٌػلج اهدراشج، ّكد ختيً 

ؤيخبر فٓ  3يً اهدراشج اهضلويج هخوم اهيّاكؾ ؤً شيم ُذٍ اهرّاشة يخراّش تيً 
اهؼبُراح اهٌبسيج ؿً  يخر فٓ يٌػلج ؤى اهرخى، ّهـ  ؤُى 4.2يٌػلج اهلظر، ّ

فـ  اهٌضح تّاشػج اهسريبً اهشيوٓ ُّ اهخلّيع اهشفوٓ هيٌضادراح سّاٌاة   
األّديج ّخبظج فٓ ّادْ يبسد، ّيٌدّر، ّضبتس، ّؤى اهرخى، ُّبص اهضاركٓ  

ّاهذْ يخإذر فٓ تبكٓ األضِر غيار اهييػارث تفـا     ( 2)نيب خّغضَ ظّرث 
 .ؿيويبح اهٌضح اهِّائٓ
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 .اهخلويض اهشفوي هويٌردراح وخؤثير عيويج اهٌرح اههوائي ( :7)صورث 
 

ّييب شتق يخغص ؤً يظدر اهييبٍ اهيخيذ  فٓ األيػبر يخظف تخبظيج 
ؿدى االٌخؼبى خال  اهفخرث يً ؤنخّتر ضخٓ ؤتري ، ُّذا يسـ  ياً اهظاـّتج   
تينبً االؿخيبد ؿوٓ االشخخداى اهيتبضر هأليػبر فٓ خٌيياج اهيٌػلاج تّاشاػج    

ؿج، ّيً ذى خترز ؤُييج اهوسّء اهٓ ػارق ّؤشابهية هالشاخخداى غيار     اهزرا
اهيتبضرث هأليػبر، ّيً خال  اهدراشبح اهضلويج هويٌػلج ختيً ؤً ٌُابم ٌؼاى   

ى ّخضخبر ُاذٍ  .شٌج ق 16هضظد ييبٍ األيػبر اشخخديح يٌذ اهـظر اهرّيبٌٓ 
ح اهخٌتائ  اهٌؼى اهٓ اهخػّير، ّادخب  ٌؼى سديدث، ّخبظج فٓ ؼ  ٌخبئز اشلبػب

 .ى6445تبأليػبر ضخٓ ؿبى 
ّيينً خضديد خػج هخٌييج ضظد ييبٍ األيػبر تيٌػلج اهدراشاج ؿوآ   

 :اهٌضّ اهخبهٓ 
 .ٌذر ّخّزيؾ ييبٍ األيػبر -1
 .خلبرير ٌؼى ضظد ييبٍ األيػبر -6
 
 :نثر وتوزيع مياه األمطار  -1
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يلظد تـيويج ٌذر ّخّزيؾ اهييبٍ ظيبٌج اهييبٍ تـدث ػرق، ّتخضوي  خوام  
رق هيـرفج اهيالئى يٌِب هخظبئط يٌػلج اهدراشج ّاهيخيذواج فآ زيابدث    اهػ

اهٌفبذيج، ّخفع فبكد اهخرتج، ّزيبدث اهلػبء اهٌتبخٓ، ختيً ؤً ؤنذرُب يالئيج ُٓ 
 :اهـيويبح اهخبهيج 

 : Soil Pittingخٌلير اهخرتج  -أ 
ُٓ ؤخبديد نٌخّريج يلػـج، يخى خٌفيذُب تّاشػج ٌّؽ ياً اهيضبرياد   

ج خشيٓ األكراط اهاليرنزيج، ّيخى خالهِب ؿي  اهٌلر ؿوٓ ُيئج يرتـبح اهلرظي
ضػرٌسيج ؤّ يشخػيالح خٌبشة اٌضدار شػص اهخرتج، ُّّ ؤشوّة ؤك  خنوفاج،  
ّخشخخدى فٓ اهيٌبػق اهخٓ ال خظوص الكبيج األخبديد ّيينً خٌفيذُب فٓ اهخرتاج  

 (.0، 1)اهفيغيج تيٌػلج اهدراشج اهيّغص تضن  
 : Contour Furrowingيد اهنٌخوريج األخبد -ة 

يشخخدى ُذا األشوّة فٓ اهيٌبػق األنذر اٌضدارًا، ّاهخٓ خخييز ؤيغًب تلوج 
ٌفبذيخِب تضن  نتير، فٓ اهيٌبػق اهيخدرسج يً ضيد االٌضدار، ّخخيذ  فٓ يٌػلج 

 .اهدراشج فٓ ن  يً ّادْ يٌدّر، ّيبسد، ّؤى ضػأً، ّؤى اهرخى، ّيٌدّر
 

 : Soil Chiseling or rippingيح اهخرتج خضليق وخيو -رة
يينً اشخخداى ُذٍ اهػريلج فٓ ضبهج ضدّد زيبدث هوسريبً اهشػضٓ فٓ 
تػًّ األّديج ذاح االٌضدار اهيـخد  ّاهيٌتشػ ضيد يناًّ ايخظابط اهيابء    
تػٓء، فيخإذر تذهم ٌيّ اهٌتبخبح ضيد يئدْ اهخضلق اهٓ زيبدث خخوا  اهرػّتاج   

ٌخبسيج اهٌتبخبح، ّيينً خٌفيذ ذهم فٓ نا  يٌابػق   هشػص األرع ّيزيد يً ا
 .اهّديبً غير يشيبٍ تيٌػلج اهدراشج

 :تغاير نظم حصد مياه األمطار  - 6

يخى خٌفيذ خوم اهػرق ػتلًب هنييج األيػبر ّاٌضدار شػص اهخرتج، ّاخسابٍ  
 :االٌضدار ّيينً خّغيضِب ؿوٓ اهٌضّ اهخبهٓ 
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يً اخسبٍ يخى اكبيج يب يـارف تابهتخًّ   فٓ ضبهج اٌضدار األراغٓ فٓ ؤنذر  -ؤ 
(ridge)  شى ضّ  ن  يٌػلج هخسييؾ ييبٍ يظلرث ّيخى زراؿج  14تبرخفبؽ

األضسبر يذ  اهخيً ّاهزيخًّ فٓ ؤنذر اهٌلبػ اٌخفبغًب تن  يرتؾ، ّاهخٓ يتوغ 
 شى، 54يشبضخِب يخر يرتـًب خلريتًب ّؿيلِب 

 
 :رظيبح رصد ييبٍ اهخريبً اهشظري  -ة 

وٓ يشبضبح نتيرث تٌؼبى شدّد االؿخراع ّاهخّسيَ يً سِخيً ّيٌفذ ؿ
ؤّ ذالذج سِبح ضّ  اهيزارؽ هزيبدث اهيّارد اهيبئيج، ّتخبظج فٓ يزارؽ اهخيً 
ّاهـٌة ّاهزيخًّ، ُّذٍ اهيٌبػق خلؾ ؤشف  اهيٌبػق اهيرخفـج اهيضيػج اهخٓ خإخٓ 

 .يٌِب يّارد يبئيج يضيوج تبهرّاشة اهٌبؿيج
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 :ت األرضية االنهيارا - 3

ُٓ اهـيويبح اهخٓ خـي  ؿوٓ ٌل  يّاد اهيٌضدراح اهخٓ خختبيً يً ضيد 
اهضسى ّاهشرؿج ٌّّؽ اهينٌّبح اهظخريج ّاألضنب  اهٌبخسج ؿً ضدّذِب، ّيينً 

 :ضظر ُذٍ اهـيويبح فٓ يٌػلج اهدراشج فييب يوٓ 
 : Rock Fallاهشلوظ اهصخرى  -أ 

د سارف ؿسيتاج ياً ؤنذار     ُّٓ يً ؿيويبح االٌِيبر اهشريـج، ّيـ
اهيٌبػق خـرغًب هوشلّػ اهظخرْ تيٌػلج اهدراشج، يويِب اهسبٌة اهلرتٓ هّادْ 

 .°03اهٓ ° 06ؤى ضػأً ضيد خخراّش درسبح االٌضدار فٓ ُذٍ اهيٌبػق تيً 
 : Landslideاالٌزالق األرطي  -ة 

يـخلد اهتبضد ؤً دّر اهدراشبح اهسيّيّرفّهّسياج تبهٌشاتج هدراشاج    
كبح األرغيج يخيذ  فٓ خّكؾ اهيٌبػق اهخٓ يينً ؤً خخـرع هالٌزالكبح االٌزال

األرغيج، ألً ُذٍ اهـيويج خئذر ؿوٓ اهيّاد اهظخريج اهخٓ خضخفؼ تخيبشنِب يؾ 
يضيد ظاترْ يضشاّة،   )ضرنخِب فّق ؤشػص اٌزالق ّاغضج ّسيدث اهخضديد 

شالّػ   ، ّخظ  ُذٍ اهـيويج اهٓ ذرّخِب تيٌػلج اهدراشج تـد(124ط  1442
اهيػر خال  فخراح اهٌّاح ّاهخٓ يـلتِب فخرث سفبف خخـرع فيِاب اهخنّيٌابح   
هوخضللبح ّاهخسّيج تإضنبهِب اهيخخوفج، ييب يئدْ اهٓ زيبدث ػبكج اهخضرة، يـلتَ 

 .اٌزالق هنخ  يٌفظوج
ّفٓ يضبّهج هخضديد اهيٌبػق اهخآ خخـارع هالٌزالكابح األرغايج     

ّع خظريف ّادْ يبسد نٌياّذر هخضدياد   ّيـبييرُب، خى اخخيبر ؤسزاء يً ض
اهيـبيير تيٌػلج اهدراشج ٌؼرًا هخّافر اهظّر اهخبظج تبهيٌػلاج، ّاهخنّيٌابح   
ّشِّهج اهّظّ  اهٓ يٌبػق االٌزالكبح، ّتبشخخداى ترايز اهضبشة اآلهٓ خاى  

 :اهخػتيق ؿوٓ اهٌضّ اهخبهٓ 
ّيػبتلخِب يً  خضديد خريػج هالٌضداراح هيٌػلج اهدراشج يً اهظّر اهسّيج -ؤ 

 (.14)اهظّر اهفغبئيج هيٌػلج اهدراشج اهيّغضج ضن  
 



 02 

 
 
 
 
 
 

 .درخبح االٌردار في أخزاء يً وادى يبخد ٌيوذج اهدراشج( : 10)ضنل 
 

ادخب  اهتيبٌبح اهخبظج تبهخليراح فٓ اٌضدار اهسّاٌة هألّدياج، ّػاّ     -ة 
اؿلتح ضبهج ؿدى االٌضدار، ّاهخلير فٓ االرخفبؽ اً ّسد خال  اهفخرث اهخٓ 

 .6441يبرس ؿبى 64ضخٓ  6444ديشيتر ؿبى  66االشخلرار يً 
ادخب  اهتيبٌبح اهخبظج تػتيـج اهخنّيٌبح اهشػضيج اهينضاّفج، ّخخابتؾ    -ضا

 .اهػتلبح اهينضّفج ّشيم اهخنّيٌبح اهيلدر
ادخب  اهتيبٌبح اهخبظج تابهخليراح اهٌبسياج ؿاً اهخسّياج اهيينبٌينياج       -د 

 .هخٓ ضِدخِب اهيٌػلج ؿلة خوم اهفخرثّاهنيييبئيج ا
 .ادخب  نذبفج اهضلّق ّاهيفبظ  فٓ اهّضداح اهيخريج -ُا
 .ادخب  ؤضسبى ّخظبئط اهرّاشة اهيضنوج هيٌضدراح سّاٌة اهّادْ -ز 

ّخى خضديد يـيبر هنذبفج االٌزالق يً خال  ؿيا  ُشاخر ّسرافابح    
ً نذبفج االٌزالق يٌخفغج ؿرغيج ؿٌديب خنًّ اهليى اهٌبخسج تبهشبهة فِذا يـٌٓ ؤ

ؿً اهػتيـٓ، ّفٓ ضبهج اهليى اهيّستج فِذا يـٌٓ ضادّد نذبفاج هالٌزالكابح    
 .األرغيج
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 يٌبظق االٌزالكبح األرطيج تٌيوذج اهدراشج( : 11)ضنل 
 

( 11)ّ( 14)، ّتيلبرٌج تيً ضن  (11)ّتخضوي  اهٌخبئز اهيّغضج تضن  
ٌزالق ُٓ اهيٌبػق اهخٓ يزيد درسج اٌضادارُب  يختيً ؤً ؤنذر اهيٌبػق نذبفج هال

، ّيخيذ  ذهم فٓ اهسّاٌة اهلرتيج هاتـع رّافاد اهاّادْ تيٌػلاج     °04ؿً 
فخٌـادى تِاب ضابالح    ° 14اهدراشج، ؤيب اهيٌبػق اهخٓ خل  درسج االٌضدار ؿً 

اهآ  ° 14االٌزالق األرغج، ّاهيٌبػق اهخٓ يخراّش تِب درسبح االٌضدار تيً 
ٌبػق اهذبتخج يً ضيد خإذيرُب تـيويج االٌزالكبح األرغيج ّخخفق خـد يً اهي° 64

 .ُذٍ اهيٌبػق فٓ خخبتؾ يً اهضسر اهسيرْ ّاهػف  ّاهضسر اهسيرْ اهضتيتٓ
 

 ٌضػج
 شبنً
 ذبتخج

 غير يـرّفج
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 :المراجــــــع 

 :المراجع العربية : أوالً 

شّاض  يظر، يسوج نويج اآلداة، اهسبيـاج  ( : 1412) أريد اهعدوى .1
 .زء األّ اهيظريج، اهيسود اهخبيس، اهس

سيّيّرفّهّسيج يٌػلاج اهخياراً   ( : 1433) اهشيد اهشيد اهرشيٌي .6
 .سبيـج اهنّيح -سٌّة اهنّيح، ّضدث اهتضد ّاهخرسيج، كشى اهسلرافيج 

اهسلرافيب اهػتيـيج هظاضبرْ اهـابهى   ( : 1431) خودث رشٌيً خودث .1
 .اهـرتٓ، يٌضإث اهيـبرف، االشنٌدريج

يب اهػتيـيج هوزيً اهراتؾ، دار اهسلراف( : 1431) خودث رشٌيً خةودث  .0
 .اهيـرفج اهسبيـيج االشنٌدريج

سيّيّرفّهّسيج يظر، دار اهيـرفاج  ( : 1434) خودث رشٌيً خودث .5
 .اهسبيـيج، االشنٌدريج

يٌػلج يرشآ يػارّش ّياب    ( : 1425) رشٌيً شيد أتو اهعيٌيً .2
 .، اهيسوج اهسلرافيج اهـرتيج، اهلبُرث(دراشج سيّيّرفّهّسيج)سبّرُب 

يالضؼبح ؿوٓ سيّيّرفّهّسيج ( : 1425) ي عتد اهوهبة ضبهيًعو .2
اهيٌػلج اهضركيج إلكويى يريّػ، يسوج اآلداة، سبيـج اإلشنٌدريج، اهيسود 

14. 
اهتيئج اهػتيـيج خظبئظِب ّخفبؿا   ( : 1442)يريد صترى يرشوة  .3

 .االٌشبً يـِب، ار اهفنر اهـرتٓ، اهلبُرث
ّسياج اهشاّاض ، دار   سيّيّرفّه( : 1441) يريد صترى يرشوة .4

 .اهذلبفج هوٌضر ّاهخّزيؾ، اهلبُرث
شاّاض  يظار، تضاّد فآ     ( : 1440) يريد صترى يرشةوة  .14

 .اهسيّيّرفّهّسيب، دار اهذلبفج هوٌضر ّاهخّزيؾ، اهلبُرث
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اهـيويابح  (: 1434) يريد صترى يرشوة ويريود ديةبة راطةي   .11
 .اهسيّيّرفّهّسيج، دار اهذلبفج هوٌضر ّاهخّزيؾ، اهلبُرث

 .يّفّهّسيج األراغٓ اهيظريج، اهلبُرث( : 1422) د صفي اهديًيري .16
يٌػلااج ؤى اهاارخى، دراشااج  ( : 1430) يريةةد يخةةدى خةةراة  .11

 .سيّيّرفّهّسيج، رشبهج يبسشخير غير يٌضّرث، سبيـج االشنٌدريج
سلرافيج يديٌج يرشٓ يػرّش، رشابهج  ( : 1423) يريد فريد فخري .10

 .دنخّراٍ غير يٌضّرث، سبيـج االشنٌدريج
يٌبط اهشبض  اهضيبهٓ فآ يظار ّآذابرٍ    ( : 1446) يريد فوزى .15

رشبهج يبسشخير غير يٌضّرث، ( دراشج فٓ اهسلرافيب اهيٌبخيج)اهسلرافيج 
 .نويج اآلداة، سبيـج اهلبُرث

اهشتخبح فٓ ضتَ سزيارث كػار   ( : 1441) يريود عبضور وزيالءٍ .12
 .اهدّضج( ضيّيج -سيّهّسيج  -دراشج سيّيّرفّهّسيج )

 
 :الخرائط والصور الجوية :  ثانياً 

هـابى   65.444:  1اهيشبضج اهـشنريج، اهخرائػ اهػتّغرافيج تيليبس رشى  -
 .هّضج اهلظر، رؤس ؤى اهرخى، ّديبً اهِبص، آتبر ؿييرث 1436

 1436هـابى   54.444:  1اهيشبضج اهـشنريج، اهخرائػ اهسّيج اهيظاّرث   -
 .1444ّؿبى 

 .124 - 13/1 (Landsat 5 Thematic)ظّر فغبئيج  -
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