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 السؤال األول 
 أششح أصش لياس لطاعاخ انضفٕح في انذمم ، ثى ٔضخ يشادم انعًم انًيذاَي

:- في الحقل بناء عمي عدة أسس يمكن تمخيصيا فيما يمي السفوحيتم قياس قطاعات 
تحديد مواقع القطاعات والتعرف عمي بعض سماتيا ، وذلك من خالل فحص ودراسة ( 1)

ويراعي عند اختيار . جية  والكنتورية والصور الجوية المتوافرة لمنطقة الدراسة الخرائط الجيولو
مواقع ىذه القطاعات أن تكون موزعة عمي كل أجزاء منطقة الدراسة ، وأن تكون ممثمة لكل 
التكوينات الجيولوجية  ، ولكل أشكال السطح ، وأن يكون من السيل الوصول إلي مواقع ىذه 

. قياسياالقطاعات والقيام ب
. تحديد بداية ونياية واتجاه خطوط قطاعات المنحدرات لما لذلك  أثر عمي نتائج التحميل ( 2)

وعادة ما يبدأ القياس من نقطة التغير في االنحدار التي تفصل بين السطح المستوي والمنحدر ، 
ات ، أو من خط تقسيم المياه ، أي من أعمي منطقة وينتيي القياس عند خطوط تصري القطاع

أي في أعمق جزء من قاع الوادي الذي يجري أسفل المنحدر ، أو عند نقطة التغير في االنحدار 
التي تفصل بين خط القطاع والسيل المستوي ، أو عند قاع أحد الروافد الكبيرة لممجري الرئيسي 

جانب ، وفني حالة قياسى قطاع عرضي لموادي يتم مواصمة القياس من خط  تقسيم المياه عمي ال
أما اتجاه القياس فينبني أن يسير في اتجاه عمودي تقريبا عمي خطوط الكنتور ، اي في . اآلخر

اتجاه االنحدار الحقيقي، وليذا فإن خط القطاع قد ال يسير في خط مستقيم في معظم القطاعات 
لعمل ، ثم المقيسة ، ولتحقيق االتجاه الصحيح البد من تحديد االتجاه عمي الخرائط قبل أن يبدأ ا

قياس االنحراف عمي الخرائط والتوجيو بالبوصمة بعد ذلك في الحقل خاصة مع صعوبة الرؤية 
لمساقات طويمة لشدة التضرس في كثير من المناطق ، وقد يكون استعمال الصور الجوية في 
الحقل واالستعانة بجياز المجسم البسيط أكبر الفائدة في توجيو القياس وتوفير بعض الجيد 

.  الوقت و

 اآلدابكهيح 

 كهيح اآلداب 



 
 
القيام بقياس قطاعات المنحدرات ، وذلك بتقسيم كل قطاع إلي وحدات انحدارية ، وقاس ( 3)

مسافاتيا األرضية ، ودرجات انحدارىا باستخدام بعض األجيزة و األدوات  ، وىي سيمة 
االستخدام ء وتحق الدقة المطموبة ، ومتاحة ، وال تحتاج ألكثر من شخص واحد مرافق ، وىناك 

وفييا يتم القياس عمى طول مسافات . الطريقة األولى: طريقتان لقياس قطاعات المنحدرات 
أرضية متساوية ، ويمكن إتباع ىذه الطريقة عند قياس القطاعات عمي صخور متجانسة ، أو إذا 
كانت ىذه القطاعات تتسم بالتقوس التدريجي سواء كان ىذا التقوس محدبا أو مقعرا، وفي ىذه 

يكون قياس قطاعات المنحدرات عمي طول مسافات متباينة غير صحيح ، والطريقة الحالة 
إتباع ىذه الطريقة عند قياس . ويمكن . الثانية،  وفييا يتم القياس بين نقط التغير في االنحدار

قطاعات المنحدرات عمى طبقات صخرية متباينة  فى درجة صالبتيا، وفى ىذه الحالة يكون 
وقمما يجد الباحث .  رات عمي طول مسافات أرضية متساوية غير صحيح قاس قطاعات المنحد

مجموعة من القطاعات التي تتميز كميا باالنحدارات التدريجية أو مجموعة من القطاعات التي 
تتميز بوجود نقط تغير واضحة في االنحدار فأحيانا توجد نقطة تغير فجائي أو نقطتان في 

، وقد توجد مسافة طويمة عمي القطاع الذي يتميز بتعدد .لتدريجي القطاع الذي يتميز باالنحدار ا
نقط التغير في االنحدار بحيث ال تكون النتائج دقيقة إذا تم القياس عمي طول المسافة كميا مرة 
واحدة ، ومن أجل ذلك يكون من الضروري إتباع الطريقتين في منطقة واحدة وىذا ما تم أثناء 

. ي مناطق عديدة من األراضي المصرية قياس قطاعات المنحدرات ف
  
تسجيل البيانات التي تتعمق بالسمات الجيولوجية ، وطبيعة الجريان المائي من حث التركز ( 4)

واالنتشار ،  واالنيياالت األرضية ، وخصائص الرواسب السطحية  ، والغطاء النباتي الطميعي 
.  لبيانات من أىمية في دراسة المنحدرات عمى طول قطاعات المنحدرات أثناء قياسيا لما ليذه ا

 
  :- ْي يشادم تعذج انًيذاَي انعًم ٔيًش

:   االصرطالع يشدهح أٔالًال 

 انجغشافيح ياليذٓا عهي نهرعشف انذساصح يُطمح داخم تانرذشن انثادث فيٓا يمٕو انري انًشدهح ْي

 ٔإيكاَيح ، انفعهي انًيذاَي لانعى أثُاء اصرخذايٓا يًكٍ انري انطشق يٍ شثكح ذٕافش ٔيذي،  انعايح

 .  انًياِ ذٕافش ٔأياكٍ،  نهًثيد أياكٍ ذٕفش

 



:   انفعهي انًيذاَي انعًم يشدهح:  ثاَياًال 

،  ذفصيهيح خطح ٔضع خالل يٍ نرذميمٓا ذًٓيذاًال  تذلح أْذافّ انثادث فيٓا يذذد انري انًشدهح ْي

.   دٔاخٔاأل ٔاألجٓزج اإليكاَياخ ذجُيذ خالل يٍ تذلح ذُفيزْا يرى

:   انركًيهيح األعًال يشدهح ثانثاًال 

 انًيذاَي انعًم يشدهح في ذُفيزْا يرى نى انري انجٕاَة تعض اصركًال إني انًشدهح ْزِ ذٓذف
 انفعهي

 

السؤال الثاني  
يا ْي ششٔط اخرياس يكاٌ انذساصح انًيذاَيح ، ثى أركش األدٔاخ ٔاألجٓزج انري ذرعهك 

تانًضخ انًيذاَي         

 

جابت اإل
  :-ىي  الشروط التي يجب توافرىا في منطقة الدراسة الميدانية 

 
تعدد وتنوع الظاىرات الجغرافية الطبيعية والبشرية حتي يتمكن الطالب من مشاىدة  -1

 . الظاىرات الجغرافية التي نوقشت داخل قاعات التدريس 

 
 . ان تكون الظروف المناخية مالئمة لمدراسة والعمل في الخالء  -2

 

فير الخرائط الجيولوجية والطبوغرافية لممكان وكذلك الصور الجوية وصور األقمار تو -3
الصناعية ، حتي يتمكن الطالب من ممارسة بعض الميارات الدراسية الخاصة 

 . بتوجيو الخريطة ورفع الظاىرات الحديثة عمييا 

 

عد ىذا توافر مكان مناسب لممبيت سواء في الفنادق او االستراحات الحكومية ، وي -4
 . من االمور الميمة لتوفير الراحة لمطالب بعد العمل الميداني الشاق 

 
  :-فيما يمي  األدوات واألجيزة التي تتعمق بالمسح الميداني تتمخص

فالخرائط ذات المقياس الكبير تفيد في التعرف : الخرائط الطبوغرافية بمقاييسيا المختمفة  -1
نطقة الدراسة ، بينما تفيد الخرائط ذات المقياس عمي األشكال والظاىرات الرئيسية في م

الصغير في التعرف عمي المالمح العامة لممنطقة والمناطق المجاورة ليا  



بيدف التعرف عمي التكوينات الجيولوجية والبنية الجيولوجية من : الخرائط الجيولوجية  -2
.  صدوع وطيات وأنواع الصخور والرواسب السطحية 

تمك الخريطة التي يقوم الباحث بإعدادىا من الخرائط والصور  وىي: خريطة األساس  -3
الجوية الخاصة بمنطقة الدراسة ، ويوقع عمييا البيانات األساسية وأشكال السطح 

الرئيسية ، وتستخدم ىذه الخريطة في تحديد خط سير الدراسة الميدانية ، ومواقع الدراسة 
.  الرواسب ، ومواقع قطاعات المنحدرات الميدانية التفصيمية ، ومواقع عينات الصخور و

ويفضل قراءتيا وتفسيرىا قبل إجراء الدراسة : الصور الجوية المتاحة لمنطقة الدراسة   -4
.  الميدانية 

حيث تستخدم في تحديد االتجاىات وميل الطبقات الصخرية وتحديد المواقع ، : البوصمة  -5
.  وتحديد بعض االنحرافات 

ل أو الكتان لسيولة استخدامو ويكون طولو مناسب لطبيعة شريط قياس مصنوع من التي -6
.  الدراسة الميدانية 

الستخداميا في الحصول عمي العينات الصخرية ، وتقدير صالبة : المطرقة الجيولوجية  -7
.  الصخر 

كاميرا لتصوير األشكال والظاىرات الدقيقة التي ال تظير عمي الخرائط ، ويجب تسجيل  -8
. عمييا في نوتة الحقل  رقم الصورة والتعميق

عدسة يدوية مكبرة لمتعرف عمي مكونات الصخور ، وعمي أشكال واتجاىات الفواصل  -9
.  الدقيقة 

أشكال بالستيكية لحفظ عينات الصخور والحصى والمفتتات الناعمة   -10

.  حامض الييدروكموريك المخفف لمتعرف عمي الصخور الجيرية والطباشيرية  -11

ر الستخدامو في قياس الزوايا عمي أشكال السطح جياز قياس زوايا االنحدا -12
.  المختمفة 



.  جربنداية ليضع فييا الباحث ما يمزمو من أدوات وأجيزة أثناء المسح الميداني  -13

أدوات التسجيل مثل نوتة الحقل واألقالم الرصاص والحبر الجاف وأقالم خاصة  -14
.  لمكتابة عمي أكياس العينات من الخارج ومسطرة معدنية 

 

 
  الثالثالسؤال 

تكلن عن السيىل كخطر طبيعي في شبه جزيرة سيناء ، ثن وضخ أساليب هىاجهتها   

االجابت 

 

. السيول  -1
تعد السيول من األخطار الطبيعية التي تتعرض ليا شبو جزيرة سيناء ومصدر ىذا 

ي وما تحممة الخطر يأتي أوال من الحدوث الفجائي لمسيول ، وثانيا من سرعة تدفق الجريان المائ
ة تؤدي الي تخريب وتدمير المناطق التي ىذه المياه من رواسب ، وما تجرفو من كتل صخري

ومما يبرز السيول كخطر طبيعي ويزيده وضوحا عمميات التنمية الشاممة في  0تتعرض ليا 
سيناء والشك ان الحاجة الممحة الي كل قطرة ماء تحتم استخدام السيول كأحد الموارد المائية 

  0المتاحة 
كما تزداد  0الساحمي الشمالي الشرقي  وتعاني سيناء من قمة األمطار باستثناء الشريط

وبالرغم من قمة المطر ، فإنو عندما يسقط يكون  0طاقة التبخر خاصة خالل شيور الصيف 
فجائيا وفي شكل رخات قوية ، وبالتالي يحدث الجريان السيمي في األودية تاركا وراءه مظاىر 

اوح الفيضية والتي تتمثل فييا التخريب والتدمير ـ خاصة عند نيايات االودية حيث توجد المر
معظم مظاىر العمران والتعمير ، ويتضح من الزيارات الميدانية لمناطق عديدة من سيناء ، 

دلتا وادي : وكذلك من الدارسات السابقة عن السيول أن أكثر أجزاء سيناء تعرضا لمسيول ىي 
ومن أىم السيول  0لعقبة العريش ، والساحل الشرقي لخميج السيول ، والساحل الغربي لخميج ا

:  التي تعرضت ليا سيناء ما يمي 
ولمدة ثالثة أيام ، وبمغ تصريف  1947مارس عام  18ـ تعرض حوض وادي العريش في 1

مميون متر مكعب ، وقد نتج عنو تدمير السدود المقامة عميو ،  21الوادي خالل ىذه الفترة 
  0واتالف االراضي الزراعية 



بدوي ، وىدم  17لسيل عنيف أدي إلي غرق  1975لعريش أيضا عام ـ تعرض حوض وادي ا2
  0مائتي منزل ، وتشريد آالف األسر 

ـ تعرض حوض وادي وتير لسيل مدمر نتج عنو تدمير طريق شرم الشيخ ـ طابا ، وىدم بعض 3
ويعد ىذا الوادي من أكثر أودية سيناء عرضو لمسيول النو قصير وشديد  0المنازل في نويبع 

  0نحدار اإل

 

"  السيول في وادي فيران " دراسة حالة 

يقع حوض وادي فيران  فى الجزء الجنوبى الغربى من سيناء فيما بين دائرتى عرض 
ويصب الوادى فى . شرقا  34ْ   05و  33ْ   10شمااًل وخطى طول  29ْ   00و  28َْ    30

من الشرق إلى الغرب  وأقصى امتداد لو. خميج السويس إلى الشمال من بالعيم مباشرة 
ويضم الوادى ثالثة .  2كم 1702كم ، ومساحتو 355ويبمغ طول محيط الحوض . كم 137

الوادى األخضر ووادى الشيخ ووادى سالف ، باإلضافة إلى العديد من : روافد رئيسية ىى 
. الروافد الصغيرة التى تكون مجتمعة شبكة تصريف حوض وادى فيران

 
ران جميع أنواع التكوينات الجيولوجية بداية من الكمبرى حتى ويتمثل فى حوض وادى في

من جممة مساحة الحوض % 58البميوسين ، فالجزء األعمى يتكون من الصخور النارية وتشكل 
ويتكون الجزء . من جممة المساحة % 22، ويتكون الجزء األوسط من الصخور المتحولة وتشكل 

ىذا باإلضافة إلى الرواسب السطحية التى . لمساحة من جممة ا% 20األسفل الرسوبية ، وتشكل 
. تنتمى إلى البميستوسين واليولوسين 

 
وتتميز األمطار التى تسقط عمى حوض وادى فيران بأنيا فجائية وتسقط عمى ىيئة 

رخات قصيرة وقوية وذلك خالل شيور الشتاء وفى الفترة االنتقالية من الخريف إلى الشتاء ومن 
ولكن لم تسجل أمطار خالل شيور الصيف ، ونظرا لفجائية األمطار . يع الشتاء إلى الرب

وتركزىا فى فترة قصيرة وسقوطيا فى شيور تقل فييا الحرارة عن شيور الصيف فأن ذلك يؤدى 
إلى جريان سيمى طارئ قد يتركز فى مجرى واحد أو أكثر من مجرى عمى جانب الطريق الممتد 

وقد . الحال فى الجزء األدنى من الوادى حيث يتسع القاع  فى قاع الوادى الرئيسى  كما ىو
يكون الجريان عموديا عمى قاع المجرى الرئيسى كما ىو الحال بالنسبة لمروافد الرئيسية التى 

وقد تتحرك المياه فوق الطريق مباشرة . تمتقى بالوادى الرئيسى ، ويتمثل ذلك عمى طول الوادى 
. ة من المجرى مثل ممر واطيوكما ىو الحال فى األجزاء الضيق



 
وتمثل السيول فى وادى فيران أحد األخطار الطبيعية التى تؤثر عمى عممية التنمية 

وقد يرجع ذلك إلى أن السيول التى تجرى فى الوادى الرئيسى غالبا يرتبط بيا . وتعوق حركتيا 
ء ومدينة سانت من تدمير كمى أو جزئى لمطريق الذى يربط بين الطريق الساحمى بغرب سينا

وال يقتصر الخطر عمى الطريق فقط ، بل قد يمتد إلى بقية . كاترين والذى يجرى فى قاع الوادى 
،  1987وقد حدث ذلك فى أعوام . مظاىر العمران األخرى من تدمير لممزارع وردم لآلبار 

دان من حيث تعرضت أجزاء كبيرة من الطريق فى وادى فيران والطرقة والمتان تع 1994،  190
ويمكن تصنيف وادى فيران عمى أساس درجة خطورة السيول   . أىم مراكز االستقرار فى الوادى 

: إلى ما يمى 
 

:  أ ـ مناطق شديدة التأثر 

ىى تمك المناطق التى تتعرض لمتدمير الكمى أو الجزئى عندما يتعرض الوادى لمجريان 
ران واالستخدامات األخرى ، وىذه المناطق السيمى سواء كان ذلك بالنسبة لمطريق أو أشكال العم

ىى  مدينة سانت كاترين وواحة فيران وواحة الطرفة ، وتمثل ىذه المناطق أماكن التركز السكانى 
. والعمرانى 

 :ب ـ  مناطق متوسطة التأثر 
ىى تمك المناطق التى تتعرض لمتدمير الكمى فى حالة السيول القوية والتدمير الجزئى  

شمال مدينة سانت كاترين حتى ممر واطية : يول المتوسطة ، وىذه المناطق ىى فى حالة الس
والمنطقة الممتدة بين واحة الطرفة وواحة فيران ، وغرب واحة فيران حتى مصب وادى أبو 

وبالرغم من قمة استخدام األرض فى ىذه المناطق إال أنيا تمثل مناطق التنمية . طريفية 
. المستقبمية 

  :يلة التأثر ج ـ مناطق قل
وعمى الرغم من إتساع قاع الوادى فى . تتمثل ىذه المناطق فى الجزء األدنى من الوادى 

ومع ظيور بوادر . ىذا الجزء ، إال أنو تقل فيو عمميات استخدام األرض والتجمعات العمرانية 
ذات  المياه فى ىذه المناطق ، وكذلك استخدام مياه السيول ، يمكن أن تصبح ىذه المناطق

. أىمية خاصة لعمميات االستصالح والتنمية المستقبمية
 

  أساليب مواجهة السيول
: تعتمد مواجية األخطار  الطبيعية المرتبطة بالسيول عمى الفيم الدقيق لعاممين ىما  

العامل األول فيم الخصائص الييدروجيومورفولوجية والجيولوجية المرتبطة بأحواض األودية التى 



أما العامل الثانى فيتعمق بفيم السمات الخاصة بطبيعة األمطار وكميتيا . ل تتعرض لمسيو
: وميعاد  وسقوطيا وفيما يمى أىم أساليب مواجية أخطار السيول 

أ ـ التحميل المورفوفترى لشبكات تصريف األودية المتوقع تعرضيا لمسيول عمى أن يشمل ىذا 
صريفية ، وأشكاليا ، وذلك لتحديد مناطق تجميع التحميل تحديد مساحات األحواض ، وكثافتيا الت

، والمسارات الطبيعية أو المقترحة لمسيول مع وضع التصميمات   Catchment Aresاألمطار 
. اليندسية المالئمة والمبينة عمى أسس مورفومترية دقيقة

وائية ، ب ـ سن قوانين ممزمة تختص بحماية مسارات السيول فى قيعان األودية من التنمية العش
لزام الجيات المحمية المعنية بضمان احترام المواطنين لمسارات السيول احتراما كامال ، ومنع  وا 
إقامة القري والفنادق السياحية ، والمناطق السكنية ، والمزارع في مسارات السيول منعا باتا ، 

. ومعاقبة من يتعدي عمييا بأي شكل من األشكال لما ينتج عنيا من أضرار 
إعداد خطة لمتعامل مع مسارات السيول في الوديان عمي المدى الطويل ، وتتضمن ىذه  ج ـ

الخطة حفر مخرات صناعية لتجميع مياه السيول في مجري صناعي محدد والسيما عند مصبات 
كما تتضمن الخطة أيضا إنشاء  0االودية ومراوحيا الفيضية ، وذلك لالستفادة منيا في التنمية 

لي الروافد الرئيسية لموديان ، والشك أن ىذه السدود سوف تساعد عمي تقميل سدود ركاميو ع
سرعة إندفاع السيول من ناحية ، وتسرب المياه في قيعان األودية وبالتالي تجديد المياه األرضية 

وتتضمن الخطة أيضا حفر خزانات ضخمة  0، ورفع منسوب المياه في اآلبار من ناحية أخري 
وسوف يؤدي  0الفيضية لتجميع مياه السيول ، وضخيا فى المخرات الصناعية عند قمم المراوح 

ىذا الي توفير الحماية ألوجو النشاط البشري الكائنة وتمك المزمع إقامتيا مع خطط التنمية 
ىذا ، باإلضافة الي االستفادة من الرواسب الناعمة التي سوف تتجمع في الخزانات  0المستقبمية 

ي المزارع التي يمكن ان تنشأ عمي سطوح المراوح الفيضية لتقميل خشونة تربتيا ، وذلك بنقميا ال
0  

د ـ تحميل خرائط الطقس وصور األقمار الصناعية لمتعرف عمي حالة الجو والتنبؤ بكميات 
  0األمطار التي سوف تسقط عمي المنطقة وبالتالي تحديد المناطق التي ستتعرض لخطر السيول

وفي  0الطرق بالحجارة واألسمنت حتى التكون عرضة لمنحت بفعل السيول ىـ ـ تكسيو جوانب 
وفي  0حالة عبورىا لمخرات السيول يجب عمل شبكة من األنفاق التحتية والسحارات أسفميا 

حالة ضرورة مد الطرق في األودية ، يجب أن تكون عمي مناسيب أعمي من قيعانيا حتى تكون 
  0بعيدة عن تأثير السيول 

  0طوير وتحسين وسائل اإلنذار المبكر و ـ ت

 



 

****** هلذىظت ******
هذا النوىذج هى نوىذج استرشادي للطالب ديث يلتزم 

، ويوكن  التىضيذيت الطالب برسن الخرائط واألشكال
اإلطالع علي الوراجع العربيت واألجنبيت وإضافت ها يلزم 

 

هع أطيب تونياتي بالنجاح والتفىق 

 

صابر . د.أ

أمين 

 وقيدس

 


