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  األولالسؤال 
  . اشرذ خصائص أشكال انسطر انمرذثطح تانثىياخ انديونوخيح انمرداوسح انميم     

في مناطق البنيات الجيولوجية األفقية والتي تتكون من تتابع الطبقات الصخرية المتباينة  
عوامل التعرية المختمفة، فإنو يرتبط فى درجة صالبتيا، عندما تتعرض ىذه الطبقات لفعل 

 Structural"بالطبقات الصخرية الصمبة سطوح مستوية يطمق عمييا مصطمح السطوح البنيوية 
Surfaces" . وتختمف ىذه السطوح عن سيول التعريةErosional plains  التي ترتبط بالتباين

ناطق السطوح البنيوية ومن أمثمة م. فى منسوب سطح البحر، ومدى نشاط التعرية النيرية
.  صحراء جنوب شرق حموان

وعندما تتعرض السطوح البنيوية لتأثير التعرية النيرية، فإنيا تتقطع إلى ىضيبات  
صغيرة المساحة وذات جوانب شديدة االنحدار، ويطمق عمى ىذه اليضيبات مصطمح الموائد 

اجع من جميع الجيات، ، وقد تتعرض جوانب الموائد الصخرية لمنحت والترMesaالصخرية 
ويزداد التراجع فى الطبقات اليشة، وتبدو الطبقات الصمبة بارزة بدون دعامة أسفميا فتنيار ىى 
األخرى، وعندما يصبح ارتفاع المائدة الصخرية أكبر من امتدادىا األفقي، فإن الظاىرة الناتجة 

أقدام الشواىد الصخرية  ، وتتراكم مفتتات اليشيم عند Buttesتعرف باسم الشواىد الصخرية 
وتنتشر ظاىرة الموائد الصخرية فى مقاطعي الكاب وناتال فى جنوب . عمى ىيئة مخاريط ىشيم

.  وكذلك قور حديد فى الجزء الشرقي من منخفض الفرافرة      . أفريقية

، الكوستات: ويرتبط بالبنيات الجيولوجية المائمة ميال لطيًفا إلى شديًدا ظاىرات بنيوية ىى 
وتشير ىذه الظاىرات . والحافات الصخرية الوحيدة الميل، وظاىرة سنم الجمل أو ظير الخنزير

إلى بنية الطبقات الصخرية وتركيبيا بدقة، لذلك سوف نشير إلى خصائص ىذه الظاىرات فيما 
:  يمي

 اآلدابكهيح 



 Cuesta: الكوستا-1

ول من استخدم ىذه الكوستا مصطمح أسباني فى األصل ومعناه جبل مختمف االنحدار، ويعد أ 
عبارة عن تل لو جانبان األول  Cuestaوالكوستا . المصطمح فى الدراسات الجيومورفولوجية

والجانب  Escarpmentsيتفق مع مكاشف الطبقات وىو األشد انحداًرا ويعرف باسم الحافة 
 Dipالثاني يتفق مع ميل الطبقات والذي ال يتعدى ست درجات، ويعرف باسم سفح الميل 

slope (        منحدر عكس ميل الطبقات)، وتكون جبية الكوستاAnti – Dip slop  فى
بداية تكوينيا مستقيمة، ثم سرعان ما تتعرض لتأثير التعرية المائية فتنقطع وتتراجع، وبتالي 

تصبح غير منتظمة ومتعرجة وفى أثناء تراجعيا قد تنفصل منيا أجزاء وتصبح منعزلة وتعرف 
وتعرف األودية التي تجرى عمى جبية الكوستا باألودية  Isolated Hillsمنعزلة باسم التالل ال

العكسية ألنيا تجرى عكس ميل الطبقات، فى حين تعرف األودية التي تجرى عمى ظير الكوستا 
باسم األودية التابعة ألنيا تتبع ميل الطبقات ، أما األودية التي تجرى فى مناطق الضعف عند 

.  وستا فتعرف باسم األودية التاليةإقدام جبيات الك

  

فوجود . وتأتي أىمية دراسة الكوستات فى التعرف عمى نظام بنية الطبقات الصخرية       
الكوستات فى منطقة ما من سطح األرض يشير إلى أنيا تعرضت لضغوط بسيطة أدت إلى 

لتقعرات إلى تأثير وعندما تتعرض ىذه التحدبات  وا. وجود تحدبات وتقعرات فى سطح المنطقة
ذا كانت جبيات الكوستات فى اتجاىين متضاين، دل ذلك  عوامل التعرية تتكون الكوستات ، وا 

ويتالقى ميل طبقات الكوستا عند ىذا المحور أما إذا  Syncline axisعمى وجود ثنية مقعرة 
  Anticlineكانت جبيات الكوستات توجد فى اتجاىين متقابمين، دل ذلك عمى وجود ثنية محدبة 

.  وأن اتجاه ميل الطبقات يكون فى اتجاىين متضادين 

ولما كانت جبيات الكوستات ترتبط بالطبقات الصخرية الصمبة، فإن ارتفاع الجبية يشير  
إلى كبر سمك الطبقة الصمبة، والعكس صحيح،  ويستدل من تساوي المسافات بين جبيات 

ليشة بينما تفاوت المسافات بين جبيات الكوستات عمى تساوي سمك الطبقات الصمبة وا
الكوستات يشير إلى عدم تساوي سمك الطبقات الصمبة واليشة ،  وتوجد الكوستات فى مناطق 

عديدة مثل والية الميسيسبي فى الواليات المتحدة األمريكية، وحول حوض باريس فى فرنسا، وفى 
 . فى الصحراء الغربية بمصرجنوب وشمال سيناء، والحافات المحيطة بالمنخفضات الكبرى 

 



 Homoclincal Ridges: الحافات الصخرية الوحيدة الميل-2

( درجة 45 -6)ترتبط ىذه الظاىرة بالطبقات الصخرية المتوسطة إلى شديدة الميل  
. وليذه الظاىرة أيًضا منحدران إحداىما يرتبط بمكاشف الطبقات واآلخر يرتبط بميل الطبقات

فى منطقة خانق العيسية فى الجزء األدنى من حوض وادي فيران بجنوب وتنتشر ىذه الظاىرة 
.  سيناء، ومنطقة المغارة فى شمال سيناء، ومنطقة جبل ضوى غربي القصير

    Hogback: ظاهرة ظهر الحموف أو سنم الجمل -3 
وقد سجمت (. درجة 45أكثر من )ترتبط ىذه الظاىرة بالطبقات الصخرية الشديدة الميل  

.  الظاىرة فى وادي غزال بجنوبي سيناءىذه 
 

  الثانيالسؤال 
وضخ الفرق بين البيذيونث والبيذهىنث ، ثن اشرح سوات سطىح البيذيونث وكيفية نشأجها         

تشمل البيدمونت الحافة الجبمية وأقدام الجبال والمراوح الفيضية واألحواض الجبمية ، أما 
د عند أقدام الحافات الجبمية وحافات اليضاب ، ويتراوح البيديمنت فيي تمك السطوح التي تمت

انحدارىا بين واحد و سبع درجات وقد تكون ىذه السطوح صخرية أو مركبة بمعني أنيا قد تكون 
وتنتيي سطوح . صخرية في بعض األجزاء ومغطاة بالرواسب في بعض األجزاء األخرى 

.  البيديمنت بالمراوح الفيضية 
عند أقدام الحافات الجبمية واليضبية، والتالل فى المناطق  Pedimentمنت وتوجد سيول البيدي

:  الجافة وشبو الجافة وتتميز ىذه السيول بالسمات المورفولوجية اآلتية
نما ىى وكما شيدت أثناء الدراسة  أنيا ليست سطًحا صخرًيا عاريا تماًما وخالًيا من المفتتات وا 

المصرية، ودولة اإلمارات العربية المتحدة عبارة عن سطح  الحقمية لمناطق متفرقة من األراضي
مركب، بمعنى أنو يتألف فى بعض المواضع من سطح صخري عاري من المفتتات، وفى معظم 
الحاالت يكون السطح مغطى برواسب سطحية، وقد تكون رواسب فيضية كبيرة الحجم ولم تفمح 

فى نقميا وقد تكون المفتتات مشتقة من صخر  المياه الجارية فى نقميا، وقد تكون تعرضو لعممية
األساس بسبب تعرضو لعمميات التفكك والتحمل، وقد تكون المفتتات منقولة بفعل الرياح مثل 

 . الرواسب الرممية
نما يتراوح انحداره بين صفر و  درجات،  7أن سطح البيديمنت ليس سطحا مستوًيا تماًما، وا 

كمما بعد عن الحافات الجبمية واليضبية، ولعل ىذا يرجع إلى وينحدر ىذا السطح انحداًرا لطيفا 
أن األجزاء البعيدة عن الحافات قد تكونت فى فترة مبكرة عن األجزاء القريبة من الحافات، ولذلك 



فإن األجزاء البعيدة تعرضت فترة أطول لعمميات التفكك والتحمل وعوامل التعرية من األجزاء 
 . القريبة من الحافات

ع سطح البيديمنت بالعديد من قنوات التصريف، والتي تتميز بأنيا ضحمة حيث يتراوح عمقيا يتقط
   Braided Channelsم، وتأخذ ىذه القنوات النمط المضفر 1م و0.5بين 

يتصل السطح العموى لمبيديمنت بالحافة الجبمية بزاوية واضحة حيث يوجد تغير فجائي فى 
.  Piedmont angleأو مصطمح زاوية البيدمونت   Knickاالنحدار، ويطمق عميو مصطمح 

وتتعدد اآلراء والنظريات فى كيفية نشأة سيول البيديمنت فى المناطق الجافة وشبو الجافة ويمكن  
:  تمخيصيا فى النظريات التالية

:  Sheet Flood Theoryنظرية التعرية المائية الغطائية  -1
ماكجي  أن سيول البيديمنت فى المناطق  يعتقد أنصار ىذه النظرية وعمى رأسيم 

الجافة وشبو الجافة والتي تمتد عند أقدم الحافات الجبمية وموازية المتدادىا العام ويتراوح اتساعيا 
من عدة كيمو مترات إلى بعض عشرات من الكيمو مترات، بأنيا نتيجة لمتعرية المائية الغطائية 

، حيث Sheet Floodsو الغطاءات الفيضية أ Sheet Washسواء فى شكل الغسل الغطائي 
تمعب التعرية المائية الغطائية دورا ىاما فى تشكيل سطوح البيديمنت عن طريق اكتساح مفتتاتيا 

.  وتشكيل انحدارتيا البسيطة
:  Lateral Planationنظرية التعرية الجانبية -2
وود ، وجونسون ، ، وبيج ، وبش  ،  يعتقد أصحاب ىذه النظرية ومنيم بالك ويمدر  

الجانبية باألودية الجبمية، ( التسوية)دافيز ،بأن نشأة سيول البيديمنت ترجع إلى التعرية 
وبناء عمى ىذه النظرية فإن سيول  Ephemeral Torrentsوالسيول المؤقتة  Rillsوالمسيالت 

 Superficialالبيديمنت تعد سطوحا تحاتية النشأة وليست مجرد غطاءات إرسابية سطحية 
Deposits  ويعتقدBlakwelder  أن سطح البيديمنت ىى من األسطح المثالية ألسطح التعرية

.  فى المناطق الجافة وشبو الجافة
:  Composite Theoryالنظرية المركبة  -3
بريان ، ودافير ، وجاليمي، وشارب وبرادلي  بان سيول : اقترح بعض الباحثين وىم 

:  وامل مجتمعة وىىالبيديمنت تكونت بفعل عدة ع
. Back Wearing Pecessionالتراجع الخمفي لمحافات 
 . التعرية المائية الغطائية

.  الجانبية( التسوية)التعرية  -جـ
وقد يشتد فعل أي من ىذه العوامل السابقة عمى فعل عامل آخر من منطقة ألخرى ولكن     

مجتمعة تكوين سيول البيديمنت، فقد تنتح فى نياية المطاف عن العمل المشترك ليذه العوامل 



وقد . أشار بريان إلى أىمية التعرية الجانبية لمسيول وفعل المسيالت المائية فى تكوين البيديمنت
أشار بريان إلى أىمية التعرية الجانبية لمسيول وفعل المسيالت الحالية فى تكوين البيديمنت، 

ية مراحل تطور البديمنت حيث يسود الترسيب وأوضح بأن التعرية الجانبية يتدنى أثرىا فى نيا
عمى فعل النحت، كما أشار دافيز إلى أن سطح البيديمنت ينتج عن التراجع الخمفي لمحافات 

أما جاليمي فقد أوضح فى دراستو ألسطح البيديمنت . الجبمية، وفعل األودية والغطاءات الفيضية
ابقة مجتمعة وأن كانت تختمف فى مدى أثرىا من بأنيا وليدة العوامل الس(بأريزونا )فى إقميم أجو 
وأضاف شارب بأن أسطح البيديمنت ىى المحصمة النيائية لمعوامل الجيولوجية . موقع إلى آخر

وتؤثر ىذه العوامل مجتمعة فى كيفية التراجع الخمفي لمحافات . والمناخية والمظير التضاريسي
فى والية  Washakie Basinحوض واشاكي  وأوضح برادلي فى دراستو لمبيديمنت فى. الجبمية

لتساقط قطرات المطر  Combined actionوايومنج إلى أنيا قد تكونت بالفعل المشترك 
Feeling Rain  والمسيالت المائيةRill Wash والنحت الرأسي والجانبي لألودية الجبمية. 

 
 
 

السؤال الثالث 
 :-أكرة فيما يهي 

 

 . وقط انردديد في األوديح  انعوامم انري ذؤدي إني ذكويه  - أ

 .    أشكال انسطر انمرذثطح تانىحد انثحري  - ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ذؤدي إني ذكويه وقط انردديد في األوديح   انعوامم انري - أ

  Fallin Base levelهبوط مستوى القاعدة : أووًال 

تعرف نقط التجديد التي بسبب ىذه العممية باسم نقط تجديد إعادة الشباب  
Rejuvenation knick points  ويبدأ ىذا النوع من نقط التجديد عند مصبات األنيار نتيجة

سي بين منسوب مياه النير ومنسوب سطح البحر الذي يصب فيو، ويفصل الختالف الفارق الرأ
بين ىذين المنسوبين نطاق من األرض تنحدر عميو مياه النير بسرعة رغبة فى الوصول إلى 

ويحدث النحت الرأسي الذي يؤدي إلى تعميق مجرى النير فى . المنسوب الجديدة لمياه البحر
وتتراجع نتيجة لذلك ىذه النقط فى اتجاه الجزء . حرىذا الجزء ليقترب من منسوب سطح الب

كما يتأثر بيذه النقطة الروافد التي ترفد النير، بمعنى أن روافد النير الرئيسي . العموي من النير
.  فى مواضع أدنى من موضع نقطة التجديد عمى النير الرئيسي 



:  وتتأثر سرعة تراجع نقط التجديد بعاممين أساسيين هما

فكمما كانت ىذه المسافة قصيرة . األفقية بين نقطة التجديد ومستوى القاعدة المسافة -1
تراجعت نقطة التجديد بسرعة ألن المسافة الرأسية تكون كبيرة واالنحدار يكون أشد 
والجريان أسرع، أما إذا كانت المسافة بين نقطة التجديد ومستوى القاعدة كبيرة فإن 

ارق الرأسي ألن ىذا الجزء من النير الذي كان يمثل التراجع يكون بطيًئا حيث يقل الف
انحداًرا شديًدا أخذ النير ينحت فيو رأسًيا ليقترب بو من مستوى القاعدة وبالتالي يقل 

.  الفارق الرأسي بين منسوب مياه النير المتأثرة مباشرة بمستوى البحر

نقطة التجديد نوع الصخر الذي يجرى عميو النير فإذا ىبط مستوى القاعدة وبدأت  -2
تتراجع صوب المنبع فإنيا سوف تتأثر بطبيعة الصخر الذي يجرى عميو النير، فإذا 

كان الصخر صمًبا ومقاوًما لمنحت أدى ذلك إلى بطء سرعة تراجع نقطة التجديد أما إذا 
 . كان الصخر ضعيًفا فإن سرعة تراجعيا تكون كبيرة

وط فى مستوى القاعدة العام فقط، فقد وليس من الضروري أن ترتبط نقط التجديد  باليب
:  تحدث ىذه النقط بسبب عوامل أخرى ىما

 Geological knick points نقط التجديد التي ترجع فى نشأتها إلى نوع الصخر ونظامه  -أ

إذا كان النير يجري عمى صخور متباينة فى الصالبة والميونة، فإن أثر ىذه الصخور  
يكون أشد انحدًرا عمى الصخور الصمبة وأقل انحداًرا عمى ينعكس عمى مجرى النير بحيث 

ويرجع شدة االنحدار عمى الصخور الصمبة إلى ضعف النحت الرأسي عمى . الصخور المينة
ولكن ميما اختمف نوع الصخر عمى  . الصخور الصمبة إذا قورن بمثيمو عمى الصخور المينة

 

ًبا من الجزء األعمى، بمعنى أن أية نقطة طول المجرى فإن الجزء األدنى منو يكون أقل منسو
عمى مجرى النير تكون أقل منسوًبا من النقطة التي تمييا صوب المنبع، وتكون النقطة الدنيا 
بالنسبة لمنقطة العميا بمثابة مستوى قاعدة محمي ونقط التغير فى االنحدار بين أجزاء المجرى 

.  litho logical knick pointsرف باسمعمى الصخور الصمبة وأجزائو عمى الصخورالمينة تع

وقد ترجع نقط التجديد عمى طول المجرى إلى ما يتعرض لو النير من حركات تكتونية  
وكل ىذه الحركات من شأنيا أن تؤدي إلى وجود (. خروج طفوح بركانية –التواءات  –صدوع )



 تؤدي ذلك إلى فارق رأسي بين جزئي المجرى بشرط أال تكون ىذه الحركات عنيفة حتى ال
 Down throwوفى حالة الصدوع ينبغي أن يكون الجانب اليابط . الفصل بين جزئي المجرى

side فى اتجاه المصب  .

:  نقط التجديد التي تنشأ من اختالف الظروف المناخية -ب

Knick – Points due to climatic changes 

زاء الدنيا من األنيار عنيا فى وتنشأ ىذه النقط بسبب زيادة كمية األمطار عمى األج 
ومعنى ذلك زيادة كمية المياه وسرعتيا ومقدرتيا عمى النحت فى األجزاء الدنيا . األجزاء العميا

عن العميا، وبالتالي يظير فارًقا رأسًيا عمى المجرى ويظير النير فى صورة مقطعين يتصالن 
.  بانحدار فى صورة نقطة تغير

جافة قد تسقط كمية كبيرة من األمطار فى فترة زمنية قصيرة وفى األودية الصحراوية ال 
وتحمل معيا كميات وفيرة من الرواسب وتتحرك فى شكل تدفق طيني، وعندما يتوقف سقوط 

المطر يترسب الطين وتظير مقدمتو فى المكان الذي توقف فيو عمى منسوب أعمى من المنطقة 
ذا تكررت ىذه العممية يبدو . الواقعة أدناه .  قاع الوادي الجاف عمى ىيئة عتبات منحدرةوا 

:  نقط التجديد التي تنشأ عن وجود بحيرات فى المجرى -جـ

الشك أن وجود البحيرات فى مجرى النير يعد مصايد لكل ما يأتي بو النير من  
رواسب، ويخرج النير من البحيرة خالًيا تماًما من الرواسب ويبدأ من جديد فى النحت وحمل 

ففي الوقت الذي تمثل فيو البحيرة . التي تمكنو من تعميق مجراه بعد خروجو من البحيرةالرواسب 
جزًءا من المجرى النيري تزداد فيو عممية الترسيب حتى تجف نيائًيا نجد أن مخرج النير من 
البحيرة يكون نشًطا فى عممية النحت الرأسي مما يترتب عميو خمق نقطة تجديد، وتتراجع ىذه 

. وب المنبع عبر الرواسب البحريةالنقطة ص
والسؤال الذي يتبادر إلى األذىان ىو كيف يمكن التمييز بين نقط التجديد التي تنشأ  

وىنا يمكن . بسبب اليبوط فى مستوى القاعدة، ونقط التحديد التي ترتبط بالعوامل الثالثة األخيرة
. سيب الشواطئ البحيرية القديمةالقول بأنو إذا كانت نقط التجديد تقع عمى مناسيب تضاىي منا

أما إذا كان منسوب نقط التجديد ال . فإنو يمكن القول بأنيا ترتبط باليبوط فى مستوى القاعدة
 .يضاىي الشواطئ البحرية القديمة، فإنيا ترجع إلى أي من العوامل الثالثة األخيرة

 

 



 .    أشكال انسطر انمرذثطح تانىحد انثحري  - ب

سطح المرتبطة بالسواحل من حيث نشأتيا إلى أشكال ناتجة عن النحت يمكن تقسيم أشكال ال
البحري، وأشكال ناتجة عن الترسيب البحري، وفيما يمي أىم الخصائص الجيولورفولوجية 

: لألشكال المرتبطة بالنحت البحري 

  Marine Cliffs: الجروف البحرية-1

رف مباشرة عمى البحر الجروف البحرية ىى عبارة عن الحافات الصخرية التي تش 
ذا كانت مياه البحر ترتطم باألجزاء السفمى من ىذه  90و 45ويتراوح انحدارىا بين  درجة، وا 

الحافات الصخرية، فإنيا تعرف باسم الجروف البحرية النشطة، أما إذا كانت ىذه الحافات بعيدة 
اكنة، وعمى ىذا األساس عن تأثير النحت بفعل مياه البحر فإنيا تعرف باسم الجروف البحرية الس

  :-يمكن تقسيم الجروف البحرية إلى نوعين ىما

  Active Marine Cliffs:  الجروف البحرية النشطة -1

ىى تمك الجروف التي تتأثر بفعل نحت األمواج عن حضيضيا ولذلك تتراجع فى اتجاه  
 . اليابس، ويظير عند أقداميا رصيف صخري

  Stable Marine Cliffs: الجروف البحرية الساكنة 1-2

ىى تمك الجروف التي تشرف عمى الساحل مباشرة، وتتراكم عند أقداميا الكتل الصخرية  
.  المنزلقة والساقطة ومخاريط اليشيم والتي تعمل عمى حمايتيا من نحت األمواج

وتنشأ الجروف البحرية نتيجة النحت النشط بفعل األمواج فى المنطقة الساحمية وبالتالي  
ىر بداية النحت عمى طول خط الساحل، وباستمرار النحت النشط بفعل األمواج يبدأ ظيور تظ

الجرف البحري وتراكم بعض الرواسب عمى الرصيف القاري، ويستمر نمو الجرف البحري 
تدريجًيا بتراجعو صوب اليابس، وىكذا يتكون فى نياية المطاق الجرف البحري يميو صوب البحر 

 Buildوالرصيف البحري المرسب   Cut Marine Benchنحوت الرصيف البحري الم
Marine Bench    .

  Marine Caves: الكهوف البحرية -2
تعد الكيوف البحرية من األشكال الدقيقة المرتبطة يتراجع الجروف البحرية، وعادة ما  

ي التي تتكون الكيوف البحرية عند أقدام الجروف البحرية وخاصة فى مناطق الضعف الجيولوج



ترتفع فييا كثافة الفواصل والشقوق، وعندما ترتطم مياه األمواج بمناطق الضعف الجيولوجي فإنيا 
.  تكون نتوءات وفجوات دقيقة ثم تتسع تدريجًيا وتتوغل فى الجرف البحري

وتنتشر الكيوف البحرية فى أجزاء متفرقة من السواحل التي تتألق من الصخور الجيرية  
ى سواحل إيطاليا وأسبانيا ولبنان وجنوب غرب استراليا والجبل األخضر فى كما ىو الحال ف

ويذكر  أن . وأجزاء من ساحل سوريا وسمطنة عمان وساحل عجيبة وأبو ليو غربي مطروح. ليبيا
يمتد داخل   Cylidrical Tunnelالشكل المثالي لمكيف البحري يتمثل فى نفق اسطواني 

ضعف، وتعد الفتحة المواجية لمبحر أوسع ما فى الكيف  صخور الجرف البحري عمى طول خط
حيث يضيق باالتجاه نحو الداخل، كما يتميز قاع الكيف بشكل عام بانحداره اليين فى اتجاه 

عمى جوانب الكيف الداخمية   Scouringالبحر مع ظيور أثر عمميات الصقل الحتي لألمواج 
  .مع تراكم المفتتات عند خضيضيا 

فى الجزء الضعيف من سقف الكيف بفعل الضغط   Blow Holeمنفس وقد يتكون  
الييدروليكي الذي تمارسو األمواج عند دخوليا الكيف، ويؤدي اتساع المنفس إلى انييار سقف 

 . الكيف البحري وتكوين ما يعرف باسم الشروم البحرية الدقيقة الحجم

  Sea Arches: األقواس البحرية-3

ة باأللسنة الصخرية الممتدة فى البحر، مما يؤدي إلى ارتطام ترتبط األقواس البحري 
األمواج بيا من كال الجانبين، فتكون كيوف بحرية فى البداية، ثم سرعان ما يمتقى كيفان فيظير 
القوس البحري، وعادة ما ترتبط األقواس البحرية بمواضع الضعف فى الصخور سواء كانت ىذه 

المقاومة لمنحت بفعل األمواج، أو بالمواضع التي ترتفع فييا  المواضع ترتبط بالصخور الضعيفة
  Dorestومن أشير األقواس البحرية تمك الموجودة فى منطقة دورست . كثافة الفواصل والشقوق

جنوبي إنجمترا، وسواحل شبو الجزيرة اإليطالية، وساحل بيروت فى لبنان، وساحل مرسى مطروح 
.  بمصر

  Marine Stacks: المسيالت البحرية-4

األولى وىى انييار األجزاء العميا من األقواس : تتكون المسيالت البحرية بطريقتين ىما 
البحرية، وبالتالي تنفصل أجزاء من األلسنة الصخرية عن الساحل مكونة ما يعرف بالمسيالت 

ان الصخري، البحرية، والطريقة الثانية ترتبط باالختالفات النوعية لمصخور التي يتكون منيا المس
حيث تتأكل الصخور اليشة بسرعة وتبقى الصخور الصمبة مقاومة لفعل األمواج وتظل بارزة 



 وعادة ما تكون قواعد المسالت البحرية أكبر سمًكا من أطرافيا . عمى ىيئة مسمة بحرية
. العميا 

  Marine Natches: الفجوات البحرية-5

ند قاعدة الجروف الصخرية التي تشرف ىى عبارة عن فتحات تمتد امتداًدا عرضًيا ع 
وتتكون ىذه الفجوات نتيجة لمنحت بفعل األمواج أسفل الجروف البحرية، . عمى البحر مباشرة

وبالتالي تبدأ المرحمة الجنينية لألرصفة البحرية التي تتسع عمى حساب الجروف المتراجعة، 
 . لشكلوالشك أن عمميات التجوية الكيميائية تساىم فى تشكيل ىذا ا

 

 
****** هلذىظة ******

هزا النوىرج هى نوىرج اسحرشادي للطالب ديث يلحزم 
، ويوكن  الحىضيذية الطالب برسن الخرائط واألشكال

اإلطالع علي الوراجع العربية واألجنبية وإضافة ها يلزم 
 

هع أطيب جونياجي بالنجاح والحفىق 
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