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انسؤال انثانث  

 : أجة عه ما يهي 

 

وجيح األفقيح وانمائهح ميالً متجاوساً وانتي وضخ مع انرسم أثر انثىيح انجيىل - أ
. تتكىن مه صخىر متثايىح انصالتح وانسمك عهي خصائص انسفىح 

اشرح خصائص ثالثح أشكال مه أشكال انسطخ انرئيسيح في مىطقح  - ب

 .    انثحيراخ انمرج وهامشها انشرقي 

 االجاتة
 وضخ مع انرسم أثر انثىيح انجيىنىجيح األفقيح وانمائهح ميالً  - أ

متجاوساً وانتي تتكىن مه صخىر متثايىح انصالتح وانسمك 
 .عهي خصائص انسفىح 

 طبقتين من ومكونة متوسطاً  أو بسيطاً  ميالً  ةئلما وأ أفقية الجيولوجية البنية كانت إذا
 ىي اليشة والطبقة العميا ىي الصمبة الطبقة تكون أن عمي الصالبة في مختمفتين صخريتين

ذا.  السفوح من واحد تتابع بيا يرتبط فسوف السفمي  طبقتين من أكثر من مكونة البنية كانت وا 
 بمكاشف األقسام وترتبط.  وترتيبيا الطبقات حسب واحد تتابع من أكثر عنيا ينتج فسوف

ذا.  اليشة الطبقات بمكاشف المقعرة والعناصر الصمبة الطبقات  شديداً  ميالً  مائمة البنية كانت وا 
 درجات تعتمد وسوف،  معظمو في مستقيمة أقسام من السف يتكون فسوف فأكثر درجة 40

.       الصخور أنواع من نوع كل بيا يتفكك التي والطريقة الطبقات ميل درجة عمي انحدارىا
 

 

اشرح خصائص ثالثح أشكال مه أشكال انسطخ انرئيسيح  - ب

 .    في مىطقح انثحيراخ انمرج وهامشها انشرقي 
 

كبر مسطح مائى فى قناة السويس، ويغمب عمييا الشكل الطولى حيث تعد البحيرات المرة أ
كم، وأقصى عرض ليا من الشرق إلى الغرب 37يبمغ أقصى امتداد ليا من الشمال إلى الجنوب 

وتضم البحيرات .  2كم233وتبمغ مساحتيا نحو .  0.35كم، ولذلك فإن معدل شكميا يكون 13
وتبمغ جممة أطوال سواحل البحيرات . وبالتالى فى أحجامياطائفة من الجزر المتباينة فى أبعادىا 

كم، وىى فى معظميا عبارة عن رواسب رممية طينية، وأن أىم ما يميزىا ىو 100نحو 
وقد تكون ىذه التداخالت طولية . انخفاضيا، ووجود تداخالت من اليابس فى مياه البحيرات
 .ئة رءوس المثمثات فى مياه البحيراتموازية لخط الساحل أو عموية عميو، وقد تمتد عمى ىي



وتتعرض سواحل البحيرات المرة لحركات األمواج التى تحدث إما بفعل المد والجزر أو  
وعادة ما تكون أمواج المد والجزر طويمة المدى، ويكون ارتفاعيا أقل . الرياح أو حركة السفن 

قصيرة المدى، ويبمغ ارتفاعيا أما األمواج الناتجة عن الرياح وحركة السفن فيى . سم 20من 
 سم فى حالة العواصف         50سم فى الظروف العادية وأكثر من 20

 

كم عمى الساحل الشرقى 37كم ، منيا 100ويبمغ طول خط ساحل البحيرات المرة نحو  
كم عمى الساحل الغربى، أى أن نسبة طول خط الساحل الشرقى إلى طول خط الساحل 63و 

المقعر عمى خط الساحل الشرقى لمبحيرة المرة  –ويغمب الشكل المحدب  . 1.7:  1الغربى ىى 
الكبرى، والشكل المحدب عمى ساحل البحيرة المرة الصغرى، بينما يغمب الشكل المقعر عمى خط 

المقعر عمى ساحل البحيرة المرة  –الساحل الغربى لمبحيرة المرة الكبرى، ويغمب الشكل المحدب 
الساحل فى معظمو من رواسب رممية، ويبدو غير منتظمًا حيث تتقدم  ويتألف خط. الصغرى

ويختمف شكل تداخالت اليابس من مكان آلخر، . بعض أجزاء من اليابس داخل مياه البحيرات
جنوب سبخة الضبيع الكبيرة  فقد تبدو طولية موازية لمساحل مثل التداخل الموازى لمساحل الشرقى

متعامدة عمى الساحل كما ىو الحال عمى الساحل الغربى شرق أبو  الشرقية، وقد تبدو طولية شبو
وقد تكون ىذه . كم4كم و2سمطان، وجنوب ميناء فنارة، وشمالى كبريت وتتراوح أطواليا بين 

م 10وتتراوح أطواليا بين  Beach Cuspsالتداخالت دقيقة وتبدو عمى ىيئة ضروس الشاطئ 
ل مظيرًا جيومورفولوجيا نتج عن النحت غير ومن المرجح أن ىذه الضروس تمث ،م 150و

. المنتظم لألمواج فى الشاطئ

جزيرة بالقرب من السواحل الشرقية والغربية، وتتكون ىذه الجزر من  18ويوجد نحو  
م 1وتتراوح ارتفاعاتيا بين . الحجر الجيرى، وتتباين فى أبعادىا وبالتالى فى أحجاميا وأشكاليا

م بمتوسط مقداره 1700م و100نسوب سطح البحر، وأطواليا بين م فوق م5م بمتوسط قدره 9و
ويغمب الشكل الطولى عمى (  1)م 216م بمتوسط قدره 650م و50م، وعروضيا بين 480.6

، أما بقية الجزر وعددىا 0.4و 0.1، حيث يتراوح معدل شكميا بين (جزيرة11)معظم الجزر 
. 0.8و 0.6فيتراوح معدل شكميا بين ( جزر7)
 

الذى يمثل ( Clysmic)نت البحيرات المرة تكتونيا كجزء من الخميج الكميسيمى وتكو 
المرحمة األولى من التصدع عمى طول خسف البحر األحمر وخميج السويس خالل الفترة ما بين 

                                                
 



وقد أثرت األنماط التركيبية التى تعرضت ليا منطقة قناة . األوليجوسين األعمى والميوسين األسفل
وين البحيرات المرة وحدودىا ومالمحيا الطبيعية، وخاصة تمك الصدوع التى السويس عمى تك

وربما تكون ىذه . توازى البحر األحمر وخميج السويس ومنيا ما ىو نشط فى الوقت الحالى
. البحيرات المرةالصدوع ىى المسئولة عن الزالزل التى تحدث حاليًا حول 

     

ة العديدة من األشكال الساحمية والتى أمكن يرتبط بالساحل الشرقى لمبحيرات المرو 
:  تصنيفيها إلى ما يمى 

:  التداخالت الساحمية-أ

وىى من المظاىر الطبوغرافية الميمة المرتبطة بالساحل الشرقى لمبحيرات المرة، وتتمثل  
وتظير ىذه . فى األجسام المائية الضحمة التى تتوغل فى اليابس لبضعة عشرات من األمتار

الت إما عمى ىيئة خمجان أو بحيرات ساحمية صغيرة تتكون بفعل العوامل البحيرية فقط التداخ
. وتنحصر بين أى نوع من الحواجز الرممية والساحل األصمى

: أشكال النحت البحيرى-ب

:  تتمثل أشكال النحت البحيرى فى الجروف الساحمية، وتنقسم ىذه الجروف إلى نوعين 
ال فى أقصى جنوب الساحل الشرقى لمبحيرة المرة الكبرى حيث الجروف الصخرية كما ىو الح

تظير مكاشف صخور الميوسين، وال يزيد ارتفاع ىذه الجروف عن خمسة أمتار فوق منسوب 
ولعل عدم إنتشار الجروف الصخرية عمى الساحل الشرقى لمبحيرات المرة يرجع إلى أن . المياه

ى لمجروف يتكون من رواسب صمصالية متماسكة والنوع الثان. معظمو عبارة عن سواحل رممية
وىو أكثر انتشارًا من النوع السابق ولكنو أقل ارتفاعًا، ويوجد عمى الساحل الشرقى لمبحيرات المرة 
الصغرى، وقد اتضح أثناء الدراسة الميدانية أنو يتكون من طبقة من الصمصال المتماسك، ويبمغ 

ومن .  بحيرة بقاعدتو قد أدى إلى تآكمو وتقويضوسم، وأن ارتضام أمواج ال25ارتفاعو نحو 
المرجح أن طبقة الصمصال ىذه تعد إحدى طبقات مروحة وادى الجدى التى تكونت شرق البحيرة 

ىذا باإلضافة إلى الجروف الدقيقة جدًا الناتجة عن النحت بفعل األمواج فى . المرة الصغرى
الساحل الشرقى لمبحيرات المرة الكبرى جنوب عمى ( رمل ناعم وطين)الرواسب الدقيقة الحبيبات 

. سم، وتظير متتالية عمى ىيئة درجات السمم 3سم و1مصيف تل سالم، ويتراوح ارتفاعيا بين 



ومن أشكال النحت البحيرى األخرى قنوات المد والجزر، وىى عبارة عن قنوات تكونت  
من الساحل المطيف االنحدار بفعل حركة مياه البحيرة أثناء المد والجزر عمى بعض المواضع 

والذى يتألف من الرواسب الناعمة، مثل بعض القنوات التى توجد عمى الساحل الشرقى لمبحيرة 
المرة الكبرى جنوب تل سالم وشرق البحيرة المرة الصغرى، وتمتد ىذه القنوات داخل اليابس لعدة 

عادة ما تتشعب ىذه و. م2سم، ومتوسط عرضيا 15عشرات من األمتار، ويبمغ عمقيا نحو 
 القنوات وتمتقى، وقد تنحنى وتنثنى مثميا فى ذلك مثل المجارى المائية، كما أنيا تسيم فى تكوين

. بعض السبخات 
 

: أشكال الترسيب البحيرى–جـ 

تنتشر عمى الساحل الشرقى لمبحيرات المرة بعض مظاىر الترسيب البحيرى مثل  
واج وحركة المياه أثناء المد والجزر، ويتراوح عرض ىذه الشواطئ الرممية التى تكونت بفعل األم

ومن مظاىر الترسيب البحيرى أيضًا األلسنة الرممية والشطوط  .م 100م و15الشواطئ بين 
الرممية التى أرسبت عمى طول الساحل خصوصًا فى التداخالت الساحمية حيث تكون حركة 

لمياه ضحمة بحيث ال يتعدى عمقيا وقد أدت ىذه الشطوط إلى أن أصبحت ا. المياه ىادئة
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****** هلحوظة ******
هزا النوورج هو نوورج استششادي للطالة حيث يلتزم 

، ويوكن  التوضيحية الطالة تشسن الخشائط واألشكال
اإلطالع علي الوشاجع العشتية واألجنثية وإضافة ها يلزم 

 

هع أطية تونياتي تالنجاح والتفوق 

 

صابر . د.أ

ن أمي

 دسوقي


