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  :�قال تعالى

َوتـوكل ع (( ْ ــَ ذي ال يمــوت وســبح بحمــده وكفــى َ َلــى اْلحــي ال ََ ِ ِ ِْ ََ ْ َِ  َ َ ُُ ــ  َ
ًبه بذنوب عباده خبيرا ِ ِ َِ ِ ِ َ ِ ِ ُ ُ                       الفرقان                                    ))) ٥٨(ِ

ــــاء وصــــوركم (( ــــرارا والــــسماء بن ــــذي جعــــل لكــــم األرض قـ ْاللــــه ال َُْ  َ َْ َ ًَ ََِ  ً َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ِ ُ 
ُحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكـم فـتبـارك اللـه ََفأ َ ُ  َ َ َ ََ ََ ْ ْ ُْ  ُ ُُ ََِ ِ َ َ َِ َ َ َُ َ ُ ْ
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ً   تعتبر الجيومورفولوجيا من األفرع الهامة لعلم الجغرافيا الطبيعية، وال تعتبر علما مستقال  ً
عنهــا، أو عــن األفـــرع األخــرى لهـــذا العلــم، فالتــشابك موجـــود بــين المواضـــيع المختلفــة لكـــل 

ولمـــا كانـــت الجيومورفولوجيـــا تتعامـــل مـــع أكثـــر مـــن غـــالف للكـــرة األرضـــية، أهمهـــا منهـــا، 
الغالف الجوي والغالف الصخري، فإنها تتغير بالتغير الحادث في كل منهما، بمعنى آخـر 

، وتحــت )فــي الغــالف الجــوي(فــإن العديــد مــن المتغيــرات التــي تحــدث علــى ســطح األرض 
  . دينامكية مواضيع هذا العلمى علتؤثر) في الطبقات الصخرية(سطح األرض 

   وعلى الرغم من أننا كبشر نرى الظاهرات الجيومورفولوجية الحالية بمـا فيهـا مـن تغيـرات 
ســطحية فــي الــشكل والمناســيب واالنحــدارات، إال أننــا قــد ال نــدرك كيــف تكونــت أو مــا هــي 

 سـيما وأن التغيـر المؤثرات التي تعاقبت عيها منذ أن وجدت في أزمنة جيولوجية سـابقة، ال
في شكلها وحجمها يكون بطيئا ويستغرق فترة زمنيـة طويلـة قـد تـصل إلـى ماليـين الـسنيين، 
ٕواذا كان األمر يتعلق بـالمظهر الخـارجي لهـذه الظـاهرات فـإن مـا يحـدث عليهـا مـن تغيـرات 

  . ًتحت سطحية يزيد األمور تعقيدا بالنسبة إلى دراستها
جيومورفولوجيــا يجــب أن يــدرك بعــض الحقــائق، منهــا مــا    علــى كــل حــال، فــإن الــدارس لل

يـــرتبط بالمنـــاخ وتغيراتــــه الحاليـــة والــــسابقة علـــى نطـــاق محلــــي وعـــالمي، ومنهــــا مـــا يــــرتبط 
ًبالجيولوجيــا والطبقــات الــصخرية نوعــا ونظامــا وخصائــصا طبيعيــة وكيميائيــة، يــضاف إلــى  ً ً

  .لى الظاهرات السطحيةذلك ما تتعرض له القشرة األرضية من حركات مختلفة تؤثر ع
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ٕ   ال يعنى ذلك أن الظاهرات الجيومورفولوجية تتكون جيولوجيا أو صخريا، وانما تقـوم عوامـل  ً ً
ٕالتعريــة الناتجــة عــن التغيــرات المناخيــة بتكــوين الجــزء األكبــر منهــا بــين نحتهــا وارســابها علــى 

الميـاه الجاريـة وميــاه  ( سـطح األرض، هـذا، وتجمـع عوامـل التعريـة بـين المـاء بـصوره المختلفـة
وبــين الريــاح، وهــذه عناصــر متحركــة تعمــل ) والميــاه الجوفيــة) الجليــد(البحــر والميــاه المتجمــدة 

علــى ســطح األرض، لهــا وظــائف تتمثــل فــي النحــت، ثــم نقــل المفتتــات الــصخرية المنحوتــة مــن 
  ًمكانها إلى مكان آخر، ثم الترسيب في المناطق األكثر انخفاضا،

ـــة المتحركـــة ٕ    واذا ك ـــأثر قـــي تطورهـــا بالعناصـــر المناخي ـــة تت انـــت الظـــاهرات الجيومورفولوجي
ًالــــسابقة، فإنهــــا أيــــضا تتــــأثر بعناصــــر الجــــو الــــساكنة، التــــي تتمثــــل أساســــا فــــي درجــــة الحــــرارة  ً

الميكانيكيــة (والرطوبـة، والتــي تتــرجم علــى ســطح األرض فـي صــور التجويــة بأشــكالها المختلفــة 
، وهــي مــؤثرات ينــتج عنهــا ظــاهرات مختلفــة، إضــافة إلــى أن المفتتــات )جيــةوالكيميائيــة والبيولو

  .الصخرية التي تنتج عن التجوية تبقى مكانها لتنقلها عوامل التعرية األخرى
 علــى مــستوى العــالم وفــي مواضــيع مختلفــة منهــا، إال أن ا   كتــب الكثيــر عــن الجيومورفولوجيــ

إلـى أخـرى، إذ أن ذلـك يـرتبط بالعديـد مـن العوامـل الكم والتنوع في مواضيعها يتفاوت من دولـة 
منهــا التقــدم العلمــي والتكنولــوجي فــي األدوات والوســائل المــستخدمة فــي البحــث والدراســة لهــذا 
العلم، كذلك فإن الدعم المادي وغيره التي تقدمه الكثير من الدول للباحثين فـي هـذا المجـال لـه 

  .أهميته الكبرى في تطويره
ا الجيومورفولوجيا من العلوم الطبيعية الواسعة في العالم في الوقت الحاضـر، إال ٕ   واذا اعتبرت

  أن عمرها الزمني قصير إذا قورن بالعلوم األخرى، حتى 

� �
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ًأن الجيومورفولوجيــا باســمها ومــضمونها ال تمتــد كثيــرا فــي عمرهــا، لكــن منــذ أن بــدأت تظهــر 
يكـــا خـــالل القـــرنين الـــسابقين بـــدأ العلـــم المـــدارس الجيومورفولوجيـــة فـــي كـــل مـــن بريطانيـــا وأمر

�.ًيتبلور ويأخذ مكانته تدريجيا �
ًنعتبــر مــن أقــل الــدول إنتاجــا فــي مجــال ) حيــث يــصدر هــذا الكتــاب(    ونحــن فــي فلــسطين 

الجيومورفولوجيـــا، يعـــود ذلـــك للقيـــود المفروضـــة علـــى تحركـــات البـــاحثين مـــن قبـــل االحـــتالل 
يكـــاد أن ) علـــى ســـطح األرض ومـــن الجـــو(ميدانيـــة اإلســـرائيلي، لـــذلك فـــإن عمـــل الدراســـات ال

ًيكــــون معـــــدوما، يــــضاف إلـــــى ذلــــك أن مـــــا يقــــوم بـــــه البــــاحثون مـــــن مجهــــودات فـــــي مجـــــال 
الجيومورفولوجيا يعتبر جهد ذاتي، ال تموله جهات حكوميـة فلـسطينية، كـذلك فـإن المختبـرات 

واضــيع تتعلــق بهــذا الموجــودة داخــل فلــسطين ينقــصها الكثيــر مــن التجهيــزات الالزمــة إلتمــام م
  .العلم

    يعتبـــر مـــا جـــاء فـــي هـــذا الكتـــاب محاولـــة متواضـــعة جمعـــت بـــين خبـــرات مـــن كتبـــوا فـــي 
الجيومورفولوجيــــا ســــابقا، وبــــين مــــا ورد فــــي صــــفحات االنترنــــت المتخصــــصة، حيــــث حــــاول 
المؤلف الخروج بمادة علميـة مبـسطة، ومختـصرة ال تفقـد العلـم معنـاه، وتنـسجم إلـى حـد كبيـر 

درات العلميــة لطلبــة الجامعــة ممــن يدرســون فــي مرحلــة البكــالوريوس، حيــث زود هــذا مــع القــ
ــــــد مــــــن الظــــــاهرات  ــــــى العدي ــــــة عل ــــــة واألشــــــكال الدال ــــــصور الطبيعي ــــــد مــــــن ال ــــــاب بالعدي الكت
الجيومورفولوجيـــة، إضـــافة للعديـــد مـــن المفـــاهيم والمـــصطلحات العلميـــة التـــي لهـــا عالقـــة بـــه، 

ردة عنـدما يجمـع بـين صـورتها أو شـكلها وبـين مفهومهـا ويـستطيع الطالـب فهـم الظـاهرات الـوا
  .ًالذي ورد مبسطا 
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   كـذلك جــاءت فــصول هــذا الكتـاب متواضــعة فــي حجمهــا شـاملة فــي معناهــا، احتــوى هــذا 
  -:الكتاب عل الفصول اآلتية

 خصص هذا الفصل للتعريف بعلم الجيومورفولوجيا، وتطوره، والموضـوعات :الفصل األول
ا، إضافة إلى عدد من المواضيع التي تساعد في الفهـم الجيومورفولـوجي، منهـا التي يناقشه

بعـــض األســـس الجيومورفولوجيـــة الهامـــة، خـــتم هـــذا الفـــصل بتعريـــف العديـــد مـــن الظـــاهرات 
  .الجيومورفولوجية مع ذكر الرموز الخاصة بها على الخرائط

يبيــــة، أي التــــي تنــــتج  تــــم فيـــه التعــــرض للظــــاهرات الجيومورفولوجيـــة الترك:الفــــصل الثــــاني
ًانعكاســا للتراكيــب الــصخرية المختلفــة، ففيــه تــم مناقــشة عــدد منهــا فــي الطبقــات الــصخرية 
المائلــة واألفقيــة، إضــافة إلــى بعــض الظــاهرات التــي تكونهــا الــصخور الناريــة داخــل وخــارج 

  .القشرة األرضية
ت علــى ســـطح  نــاقش هـــذا الفــصل التعريــة النهريــة ومــا تحدثـــه مــن ظــاهرا:الفــصل الثالــث

األرض، فــتم فيــه ذكــر بعــض المفــاهيم الخاصــة بالتعريــة النهريــة، ثــم التعــرض لخــصائص 
الــوادي فــي أجزائــه المختلفــة، كــذلك تمــت مناقــشة أهــم الظــاهرات الجيومورفولوجيــة الناتجــة 

  .عنها
 خصص هذا الفصل لدراسة ما يحدث في المنـاطق الـشاطئية والـساحلية مـن :الفصل الرابع

، حيـــث تـــم فيـــه التعريـــف ) البحريـــةوالتعريـــة الـــساحلية أ( بفعـــل ميـــاه البحـــر ٕنحـــت وارســـاب
بالمنطقــة الـــشاطئية، وشـــرح مبـــسط ألهـــم الظـــاهرات الجيومورفولوجيـــة التـــي تنـــتج عـــن ميـــاه 

  .البحر
ً تــم فيــه دراســة التعريــة الــصحراوية، ابتــداءا مــن التعــرف علــى الــصحاري :الفــصل الخــامس

  . بأهم الظاهرات التي تتكون فيهاًوالظروف المحيطة بها، وانتهاء

� �
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 خــصص هــذا الفــصل لدراســة التعريــة الجليديــة، مــع التركيــز علــى تلــك :لفــصل الــسادس
الناتجــة عــن األوديــة الجليديــة، ففيــه تــم التعريــف بــأهم الظــاهرات الجليديــة، ثــم أتبــع ذلــك 

  .بشرح مبسط ألهم الظاهرات التي تتكون في مناطق األودية الجليدية
ـــصل ـــة الكارســـتية، ومـــا يحـــدث مـــن نحـــت وارســـاب فـــي : الـــسابعالف ـــه التعري ٕ درســـت في

المناطق الجيرية، ال سيما وأن هذه المناطق تختلف عـن غيرهـا مـن منـاطق أخـرى علـى 
سطح األرض، إذ تتعرض فيها الصخور الجيرية لفعل اإلذابة تحت تأثير المياه الجوفية 

  .ومياه األمطار
سـأل اهللا أن أكـون وفقـت فيمـا كنـت أصـبو إليـه مـن هـدف     بعد هذا العرض المـوجز أ

ٕمـــن وراء هـــذا الجهـــد المبـــسط والمتواضـــع فـــي مادتـــه وحجمـــه، وان كـــان بـــه نقـــص فـــإن 
الكمــال هللا وحــده، علــى كــل حــال فــإن الــنقص إن وجــد فهــو نقــص يتــيح للطالــب الفرصــة 

 وآخـر دعوانـا في البحث والدراسة في أماكن البحث المختلفة، نسأل اهللا أن أكون وفقـت،
ًأن الحمد هللا رب العالمين، اللهم اكتب لنا حسنة وأجرا إن أصبنا، وال تعاملنـا بـذنوبنا إن 
أخطأنــا، وتبــارك اهللا رب العــالمين، والــصالة والــسالم علــى خيــر المرســلين محمــد، صــلى 

  .اهللا عليه وسلم
  

  عبد العظيم قدوره مشتهى. د
   هـ١٤٢٧/  م٢٠٠٦            يناير                                       

   فلسطين  -                                                       غزة 
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  الفصل األول
  مورفولوجياوالجي

Geomorphology 
  -:مفهوم الجيومورفولوجيا

ــــظ الجيومورفولوجيــــا       ــــة مقــــاطعGeomorphologyيتكــــون لف   مــــن ثالث
Geo-morph-logy  أي علـــم شـــكل األرض، إال أن هـــذا المعنـــى بمفهومـــه ،

  -:دة، نذكر منهااللفظي يحمل احتماالت متعد
 شكل األرض الكروي وما يرتبط به من خـصائص هندسـية مرتبطـة بـشبكة – ١

  .خطوط الطول ودوائر العرض، باإلضافة إلى نظريات التكوين
 شكل الظاهرات التضاريسية الكبرى لـسطح األرض المتكونـة مـن الحركـات – ٢

رات المناخيـة، مـع ًاألرضية، والمشكلة خارجيـا بعوامـل التعريـة الناتجـة عـن التغيـ
  .لها) الداخلية(التذكير بالمكونات الجيولوجية 

ٕ شـــكل األرض ومـــا يحـــدث عليـــه مـــن تغيـــرات بفعـــل نحـــت وارســـاب عوامـــل – ٣
التعرية، وهـو شـكل متغيـر باسـتمرار طالمـا ظلـت هـذه العوامـل تعمـل وتغيـر مـن 

  .خصائصها
 بهــا مــن  شــكل تــضاريس القــارات وقيعــان البحــار والمحيطــات، ومــا يــرتبط– ٤

عالقـــة بــــين توزيـــع اليــــابس والمـــاء علــــى ســـطح األرض، مــــع زيـــادة أو نقــــصان 
  .أحدهما على اآلخر من زمن جيولوجي إلى آخر

    وحتى نخرج من هذا التعدد ألشكال األرض فإن الجيومورفولوجيـا فـي أبـسط 
  :مفهوم هي

ــة المختلفــة والعوامــل (( دراســة شــكل ســطح األرض بظاهراتــه الجيومورفولوجي
التــي تــؤثر فيهــا وتحــدث تغيــرات مختلفــة خاصــة فيمــا يــرتبط بعوامــل التعريــة، 
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 Scientific، وهــي دراســة علميــة ))التــي تعــرف بعوامــل التــشكيل الخارجيــة

Study ًســطح األرض، بمعنــى أنهــا تتعلــق بديناميكيــة الــشكل وتحديــدا  ألشــكال
 فــإن لــسطحه، ولمــا كانــت األشــكال الــسطحية تبــدأ مــن األصــل تحــت الــسطحي،

ـــا تأخـــذ منظـــورا جيولوجيـــاً  كمـــا تقـــع ،  Geologic Aspectًالجيومورفولوجي
كــذلك يجــب أن نتــذكر . Physical Geographyعيــة ضـمن الجغرافيــا الطبي

بـــأن التغيـــرات الـــسطحية لـــألرض تتكـــون بفعـــل قـــوتين همـــا الحركـــات األرضـــية، 
ــ ى ســطح وعوامــل التــشكيل الخارجيــة التــي تكــون ثالثــة أنــواع مــن الظــاهرات عل

  :األرض
ـــــاهرات نحـــــت– ١ ـــــصد بهـــــا الظـــــاهرات  :Erosional Features ظ  يق

الجيومورفولوجيــة التــي تتكــون بعــد تحــرك مكونــات الــصخور المفتتــة عــن طريــق 
، بمعنى أنها ظاهرات تتكـون فـي  Erosionوالنحت  Weatheringالتجوية 

 Removed Rocksالمنــاطق التــي تنقــل منهــا مكونــات الــصخور المنحوتــة 
، هـــذا، ويـــرتبط بالنحـــت عـــادة انخفـــاض Soil Materialsمكونـــات التربـــة و

  .مناسيب سطح األرض في المناطق التي تتعرض لذلك
 يقـــصد بهـــا الظـــاهرات :Depositional Features ظـــاهرات إرســـاب– ٢

الجيومورفولوجية التي تتكـون مـن المفتتـات الـصخرية ومكونـات التربـة بعـد نقلهـا 
ًها فــي المنــاطق األقــل انخفاضــا واألقــل انحــدارا، كمــا مــن منــاطق النحــت وترســيب ً

ـــى مـــساحة مـــن األرض،  ـــدة عل يعنـــي الترســـيب تكـــوين ظـــاهرات مرتفعـــة أو ممت
  .وارتفاع مناسيب سطح األرض

ــــــــة – ٣  وهــــــــي الظــــــــاهرات :Residual Features ظــــــــاهرات متبقي
لنحت الجيومورفولوجية التي لم تكمل عوامل التعرية نحتها بعد، إما لقصر مدة ا



  - ١٧ -

التــــي تعرضــــت لهــــا، أو لــــضعف عامــــل التعريــــة وتغيــــره، أو لمقاومــــة الــــصخور 
  .المكونة لها، أو لمجموعة العوامل السابقة

   يعني ما سبق أن سطح األرض يتأثر بالغالف الجوي لألرض، وبالنظر إلى 
عناصره نجد منها المتحرك كالريـاح، واألمطـار التـي تتـرجم علـى سـطح األرض 

، ومتجمــدة، وجوفيــة، وميــاه بحــار، أو فــي صــورة عناصــر جويــة فــي ميــاه جاريــة
ســاكنة كـــالحرارة والرطوبـــة إلـــى غيــر ذلـــك، مـــن هنـــا يجــب أن نفـــرق بـــين أمـــرين 

، حيث تنشط العناصـر Erosionيحدثان على سطح األرض هما فعل التعرية 
 ، حيـث تنـشط عناصـر الجـو Weatheringالجوية المتحركة، وفعـل التجويـة 

ًما بأن األمـرين يكمـالن بعـضهما الـبعض، وأنهمـا فـي فعـل مـستمر، الساكنة، عل
  .مع زيادة نشاط أحدهما على اآلخر

  -:أقسام التعرية
  -:    تنقسم التعرية إلى األقسام اآلتية

 تعمـل األنهــار علـى ســطح األرض :River Erosion التعريـة النهريــة – ١
حيـــث تعمـــل مـــن  ، Geologic Timeخـــالل األزمنـــة الجيولوجيـــة المختلفـــة 

ٕخــــــالل نحتهــــــا وارســــــابها علــــــى نقــــــل الرواســــــب مــــــن جوانــــــب الــــــتالل والجبــــــال 
Hillsides إلــــــى المنــــــاطق المنخفــــــضة Low Lands وقيعــــــان البحــــــار 
 ، يتم ذلك من خالل عمليات جيومورفولوجية معينـة Sea Floorsوالمحيطات 

Geomorphologic Processes هــــذا ويــــرتبط فعــــل األنهــــار بأشــــكال ، 
  .ط وطبيعة طبوغرافية السطحالتساق

ً تــسمى أيــضا بالتعريــة البحريــة :Coastal Erosion التعريــة الــساحلية – ٢
Marine Erosion تحــدث بفعــل أمــواج البحــر ،Sea Waves والتيــارات 

 Cliffs، يتركـز فعلهـا علـى الحافـات الـساحلية Marine Currentsالبحرية 
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 وبعـض القاريـة تنتقـل إلـى القيعـان والمناطق الـشاطئية، إال أن الرواسـب البحريـة
  .Deep Floorsًالبحرية األكثر عمقا 

ً تـسمى أيـضا بتعريـة األراضـي :Desert Erosion التعريـة الـصحراوية – ٣
، أو بفعـل ميـاه Windsً، تحـدث أساسـا بفعـل الريـاح Arid Erosionالجافـة 
ً، تعطي مظهرا جيومورفولوجيا مميزا للمناطق الجStreamsالسيول  ً افة يتفاوت ً

بين ظاهرات تكونها الريـاح، ومنخفـضات صـحراوية تتـشكل بفعـل الريـاح والميـاه 
  . أو السطحية قليلة الجريانGround Waterالجوفية 

تحـــدث بفعـــل تحـــرك الثالجـــات : Glacial Erosion التعريـــة الجليديـــة – ٤
 علـى سـطح األرض سـواء فـي المنـاطق المرتفعـة Glacier Movesالسطحية 

ناطق القريبة من القطبين، مع العلم أن الجليد يتحرك على السطح كجـسم أو الم
ًصـــلب مكونـــا ظـــاهرات جيومورفولوجيـــة تختلـــف عـــن تلـــك التـــي تكونهـــا عوامـــل 

  .التعرية األخرى
: Karst Topography) الطبوغرافيــا الكارســتية( التعريــة الكارســتية – ٥

قــــل فعــــل ميــــاه  حيــــث ينتLimestone'sتحــــدث عــــادة فــــي المنــــاطق الجيريــــة 
األمطار من السطح ليترجم إلى فعل مياه جوفية تحت الـسطح، يمثـل هـذا النـوع 

   .Sink holes وبالوعات اإلذابة Cavesأحسن تمثيل الكهوف األرضية 
  -:مواضيع الدراسة الجيومورفولوجية

  -:    تنقسم مواضيع الدراسة الجيومورفولوجية إلى اآلتي
يقـع : Morphographic Studyألرض  المظهـر العـام لـشكل سـطح ا– ١

فـــي هـــذا الموضـــوع وصـــف شـــكل ســـطح األرض، وانحداراتـــه، ثـــم تقـــسيمها إلـــى 
أنواعهــــا المختلفــــة، يتبــــع ذلــــك العالقــــة بــــين انحــــدارات ســــطح األرض والتركيــــب 
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الــــصخري لــــه، ثــــم دراســــة أثــــر عوامــــل التعريــــة عليــــه حيــــث يتبــــاين فعلهــــا بــــين 
  .الصخور المقاومة واألقل مقاومة

 Morphogenetic الظـــــاهرات الجيومورفولوجيـــــة لـــــسطح األرض – ٢

Study : يقع ضمنه تحليل الصفات العامة لظاهرات سطح األرض، ثم التوزيع
الجغرافــي لهــا، ومراحــل تكوينهــا مــع ربطهــا بــاألحوال المناخيــة، ثــم دراســة الــدورة 

  .الجيومورفولوجية لها
ـــــــــــــــــــــة– ٣ ـــــــــــــــــــــاهرات الجيومورفولوجي ـــــــــــــــــــــي للظ ـــــــــــــــــــــر التقريب   العم

Morphochronological Stud : يـــتم فيـــه تحديـــد الـــزمن أو األزمنـــة أو
العـــــصور الجيولوجيـــــة التـــــي مـــــرت علـــــى الظـــــاهرات الجيومورفولوجيـــــة منـــــذ أن 
تكونت، ثم دراسة المراحل التي أدت إلى تحويل مظهر سطح األرض من شكله 

  .األصلي إلى شكله الحالي
  -:أقسام علم الجيومورفولوجيا

  -:يومورفولوجيا إلى األقسام اآلتية   ينقسم علم الج
 Glacial الجيومورفولوجيـــــــــــا فـــــــــــي المنـــــــــــاطق القطبيـــــــــــة – ١

Geomorphology: يخـــتص هـــذا القـــسم بدراســـة المنـــاطق التـــي تتـــأثر بفعـــل 
ًالجليـــد، وغالبـــا مـــا تكـــون المنـــاطق الجليديـــة واســـعة تتحـــرك عليهـــا كتـــل جليديـــة 

Moving mass of Iceنــاطق الجبليــة العاليــة ً، يتمثــل ذلــك عالميــا فــي الم
High Mountains والعــــروض العليــــا القريبـــــة مــــن القطبــــين High 

Latitudes ـــساقط الثلـــوج وتراكمهـــا علـــى ـــا المنطقتـــين تكـــون نـــسبة ت ، فـــي كلت
ســطح األرض فــي صــورة جليــد أكبــر مــن نــسبة ذوبــان الجليــد علــى الــسطح، مــن 

 Piedmontيـدي ، والبيـدمنت الجلAlpineأنـواع هـذه المنـاطق النـوع األلبـي 

Ice Capوالنــوع القــاري ، Continental يــؤثر علــى هــذه األنــواع بــصورة  ،
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 حيــث يتكــون Climateوالمنــاخ Topography رئيــسية طبوغرافيــة الــسطح 
  .الجليد

 Pri-Glacial الجيومورفولوجيـــــا فـــــي المنـــــاطق شـــــبه الجليديـــــة – ٢

Geomorphology :ن يخـــتص هـــذا القـــسم فـــي منـــاطق تقـــع إلـــى الجنـــوب مـــ
ًالمنـاطق القطبيــة أو فــي منــاطق أقــل ارتفاعــا مـن قمــم الجبــال العاليــة، وفــي كلتــا 
ًالحالتين فإن هذه المناطق تتـأثر جزئيـا بفعـل الجليـد خـالل الـسنة ، بمعنـى آخـر 
تكــون درجــة الحــرارة فيهــا التــسمح بتــراكم الجليــد علــى الــسطح طــول العــام، بــذلك 

الــسنة، ويعمــل الجليــد فتــرة أخــرى، أي فــإن الميــاه الجاريــة تعمــل عليهــا فتــرة مــن 
  . بعكس مناطق القسم األول التي يتأثر بفعل الجليد طول العام

ــــــــة – ٣ ــــــــاطق الحــــــــارة والجاف ــــــــي المن ــــــــا ف  Arid الجيومورفولوجي

Geomorphology : يختص هذا القـسم بالمنـاطق الـصحراوية الجافـة، يطلـق
الـــسنوي للتـــساقط اســـم المنـــاطق الجافـــة علـــى تلـــك التـــي يكـــون عليهـــا المتوســـط 

Annual Rainfall ويكــون تبخــر الميــاه ) بوصــة١٠( ســم ٢٥.٤ أقــل مــن ،
ًكبيــرا، كمــا يكــون الفــرق بــين درجــات الحــرارة العظمــى والــصغرى اليوميــة كبيــرا،  ً

ْ م ، أمـا ٥٥وفي مثل هذه المناطق قد تصل درجات الحرارة أثنـاء النهـار إلـى   
 ، يعمــــل فــــي مثــــل هــــذه Freezingفــــي الليــــل فقــــد تــــصل إلــــى درجــــة التجمــــد 

المنـــاطق مـــن عوامـــل التعريـــة الريـــاح وســـيول األمطـــار الفجائيـــة باإلضـــافة إلـــى 
 Temperatures، ويكـــــون فعـــــل درجـــــات الحـــــرارة Weatheringالتجويـــــة 
  . هو األكثرMoistureوالرطوبة 

 Coastal الجيومورفولوجيــــــــــا فــــــــــي المنــــــــــاطق الــــــــــساحلية – ٤

Geomorphology:المناطق الـساحلية، وهـو لفـظ يطلـق  يختص هذا القسم ب
ًجغرافيا على المناطق التي تقع بين مياه البحر ويابس األرض، تتباين المنـاطق 
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الساحلية في تكوينها الصخري وفي ارتفاعاتها من منطقة ألخرى، وهـي منـاطق 
تتأثر بفعل مياه البحر سواء بحركاتها أو بملوحتها، على كل حال فإن التغيـرات 

ٕ تحـدث بفعـل نحـت وارســاب Minor Changesاطق الـساحلية الـصغرى للمنـ
أمواج البحر والتيـارات البحريـة خـالل فتـرة زمنيـة طويلـة، لكـن قـد تتـدخل عوامـل 

  .تعرية أخرى في تشكيل المناطق الساحلية كالرياح أو المياه الجارية
  -:الجيومورفولوجيا والعلوم األخرى

علـــــوم األخـــــرى، فهـــــي علـــــم يـــــدرس     تـــــرتبط الجيومورفولوجيـــــا بالعديـــــد مـــــن ال
الظاهرات السطحية لألرض التي لها أصول جيولوجية وصخرية تحـت الـسطح، 
لذلك فإن العلوم األخرى التي تدرس هـذه المواضـيع تـؤثر علـى الجيومورفولوجيـا 

، الجغرافيـــا الطبيعيـــة Geologyوتتـــأثر بهـــا، مـــن هـــذه العلـــوم علـــم الجيولوجيـــا 
Physical Geographyولوجيا ، الهيــــــدرHydrology علــــــم المنــــــاخ ،

Climatology األوقيانوغرافيـــــــــــــــــــــــا(، علـــــــــــــــــــــــم البحـــــــــــــــــــــــار والمحيطـــــــــــــــــــــــات (
Oceanography علــــم التربــــة ،Pedology علـــــم التعــــدين ،Mining 

Science العلــــــوم العــــــسكرية ،Military Science ــــــة ، المــــــساحة الجوي
Photography Surveying Air التخطـــيط اإلقليمـــي ،Regional 

Planning ، الدراســــــــات الهندســــــــية المدنيــــــــةCivil Engineering ،
  ، وعلوم أخرىApplied Geomorphologyالجيومورفولوجيا التطبيقية 

   الحظ أنه قد يكون لبعض هذه العلوم أهمية أكبر من غيره للجيومورفولوجيا، 
ًويبقـــي االستفـــسار قائمـــا مـــن يكمـــل اآلخـــر مـــن هـــذه العلـــوم الجيومورفولوجيـــا أم 

  .خرى؟العلوم األ
  -:الجيمورفولوجيا علم متطور



  - ٢٢ -

   الجيومورفولوجيــا كغيرهــا مــن العلــوم فــي ديناميكيــة مــن أمرهــا مواكبــة العلــوم 
األخــرى فــي التغيــر مــن حــين آلخــر، يــأتي تطــور هــذا العلــم مــن تطــور األدوات 
واألجهـــزة المـــستخدمة فـــي بيـــان مفرداتـــه، إذ يعتمـــد هـــذا العلـــم علـــى الكثيـــر مـــن 

ة والــــــصور الجويــــــة وأدوات التحليــــــل الخاصــــــة بــــــالمختبرات، األجهــــــزة المــــــساحي
باإلضــافة إلــى وســائل االتــصال والمواصــالت، لــذلك كلمــا تطــورت هــذه األدوات 
ظهــــرت حقــــائق علميــــة جديــــدة لمواضــــيع هــــذا العلــــم، ببــــساطة يمكــــن القــــول أن 
الجيومورفولوجيا مرت في مرحلتين رئيـسيتين، األولـى قبـل القـرن الخـامس عـشر 

العلم فيها بالوصف لمـا هـو موجـود مـن ظـاهرات تضاريـسية علـى سـطح وامتاز 
األرض، وتميـــزت الثانيـــة بالتحليـــل الـــسطحي وتحـــت الـــسطحي لهـــذه الظـــاهرات، 

  .وسوف نحاول ضرب أمثلة للمرحلتين لمعرفة حال هذا العلم
   -: الميالديرالجيومورفولوجيا قبل القرن الخامس عش

أصــحاب االختــصاص فــي الجيومورفولوجيــا    لــم يكــن علمــاء هــذه المرحلــة مــن 
لكن جاءت كتابـاتهم فيـه ضـمنية مـع العلـوم األخـرى التـي كانـت تكتـب مفرداتهـا 

  -:من قبلهم، ومنهم
  -:Herodotus  هيرودوت– ١

        – ٤٨٨ علــــى شـــــواطئ البحـــــر المتوســــط بـــــين عـــــامي )١(    عــــاش هيـــــرودوت
انتقل من الشواطئ الجنوبية م حيث ازدهرت اإلمبراطورية اليونانية، ثم . ق٤٢٨

حيث مصر وليبيا، فقد عملت البيئة التي عاش فيها على تنمية مالحظاته التي 

                                                 
ــاريخ ، ولــد فــي هليكارناســوس  - 1 ، تعــرف اآلن باســم Halicarnassusمــؤرخ يونــاني يعــرف باســم أبــا الت

 في تركيا، تنقل بين آسيا الصغرى وبابل ومصر واليونان، لكن رحالته غيـر معروفـة بدقـة، Badrumبدروم 
ليونانية عنـدما سـافر إلـى أثينـا، أمـضى حياتـه فـي كتابـة تـاريخ اإلمبراطوريـة أعطى صورة واضحة للحضارة ا

والحـضارة الغربيـة، ) الـشرقية(اليونانية في كتابه التـاريخ، ولكنـه أعطـى فكـرة عـن كـل مـن الحـضارة الفارسـية 
  .تعتبر كتاباته في التاريخ أول عمل تاريخي متقن
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جمعها من مياه البحر المتوسط وشواطئه بين الشمال والجنوب منـه، ويمكـن أن 
  : نذكر المالحظات الجيومورفولوجية اآلتية التي وردت في كتاباته

 مــن الصلــصال الــصفائحي تترســب مــع كــل  يكــون نهــر النيــل طبقــات رقيقــة–أ 
فيـــضان، وهـــذا إشـــارة منـــه إلـــى عمليـــة الترســـيب للتعريـــة النهريـــة وتكـــوين الـــدلتا 

  .والسهل الفيضي
 تحتــوي بعــض القمــم التليــة وجوانــب الحــواجز الــساحلية شــمال مــصر علــى -ب 

األصداف والرواسب البحرية، وهذا إشارة منه إلى عملية اإلرساب البحرية حيـث 
  .ون السهل الساحلي بفعل إرساب البحريتك
 حاول أن يفسر نـشأة الـزالزل بالعمليـات االنكـسارية، وكأنـه يـشير إلـى دور –ج 

  .الحركات الباطنية في تشكيل سطح األرض
  -:Aristotle أرسطو – ٢

م، اعتقــد . ق٣٢٢ – ٣٨٤   أحــد فالســفة مــا قبــل المــيالد، عــاش بــين عــامي 
ًشأ أصال عن مادة، أي ال يمكن حدوث وجود من  بأن هذا الكون قد ن)١(أرسطو

نظريـــة المركزيـــة (عـــدم، وقـــال بـــأن األرض كرويـــة الـــشكل، وأنهـــا مركـــز الكـــون 
أمـا مـن . لذلك فإن الكواكب والنجـوم تـدور حـول األرض بـشكل حلقـي) األرضية

  -:ناحية جيومورفولوجية فقد أوصل لنا مالحظاته اآلتية

                                                 
 فـي كـونهم أشـهر الفالسـفة، Socrates وسـقراط Plato  فيلسوف يوناني وعـالم، يـشارك كـل مـن بالتـو- 1

، Royal court، هـو ابـن الفيزيـائي رويـال كـورت Macedonia في مـسيدونيا Stagiraولد في ستاجيرا 
 سـنة، عنـدما مـات ٢٠ سنة ليتعلم في أكاديمية بالتو واستمر فيها حتى بلـغ عمـره ١٧ذهب إلى أثينا وعمره 

ـــو عـــام  ـــى أ. ق٣٤٧بالت ـــرمس Assosســـوس م ذهـــب إل ـــة صـــديقه هي ـــزوج ابن ـــم ت ـــصغرى، ث  فـــي آســـيا ال
Hermias ذهب بعـد ذلـك إلـى بـيال ،Pella عاصـمة مـسيدونا، عـاد إلـى أثينـا عنـدما تـولى الكـسندر األكبـر 

  .الحكم وأسس فيها مدرسة خاصة به
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طن األرض نتيجة لتسرب بعض المواد والغازات  تتكون المياه الجوفية في با–أ 
نحــو البــاطن، وكأنــه يــشير إلــى دور الميــاه الجوفيــة فــي خلــق بعــض الظــاهرات 

  .الجيومورفولوجية أثناء تسربها ألسفل
 درس عملية النقل التي تقوم بها األنهار للمفتتـات الـصخرية، وكأنـه يـشير –ب 

  .إلى فعل عوامل التعرية على سطح األرض
  -:Straboسترابو  ا– ٣

ـــــــين العـــــــامين )١(   عـــــــاش اســـــــترابو ـــــــه . ق٢٥ – ٥٤ ب ـــــــص مـــــــن كتابات م، نخل
  -:بالمالحظات اآلتية

 درس أثر البراكين والزالزل في تشكيل سطح األرض، وكأنه يـشير إلـى دور –أ 
  .الحركات األرضية السريعة في تشكيل هذا السطح

ًتبعـــا لحجـــم الحبيبـــات  درس أشـــكال الـــدلتاوات النهريـــة واخـــتالف أحجامهـــا –ب 
االرســـابية وكيفيـــة ترســـيبها، وكأنـــه يـــشير بمفهـــوم الجيومورفولوجيـــا الحديثـــة إلـــى 

  .مرحلة الشيخوخة في التعرية النهرية
   -: ابن سينا– ٤

     أحد العلماء العرب الذين كان لهم دور فـي حـصر المعلومـات وجمعهـا مـن 
ة التي شاهدها خالل رحالته بين البيئة التي تنقل فيها، ومن المشاهدات الميداني

البلــــدات المختلفــــة، جــــاءت مالحظاتــــه فــــي الجيومورفولوجيــــا ضــــمن مــــن خــــالل 

                                                 
، أمـضى )توجـد اآلن فـي تركيـا (Amasya Pontus جغرافي ومؤرخ يوناني، ولد فـي أماسـيا - 1

ًا من حياته في مصر في عهد الرومانيين، ثم ذهب إلى رومـا لعـدة سـنوات، تنقـل بـين أرمينيـا جزء
ً كتابـا فـي التـاريخ و ٤٣وجزيرة سردينيا إلى سواحل البحر األسود إلى حدود مصر الجنوبية، ألف 

  .ً كتابا في الجغرافيا١٧
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 م، مـــــن مالحظاتـــــه ١٠٣٧ – ٩٨٠ بـــــين عـــــامي )١(كتاباتـــــه، عـــــاش ابـــــن ســـــينا
  :الجغرافية

 تتكون الجبال نتيجة لحركـة رفـع مـن أسـفل إلـى أعلـى، وهـذا إشـارة منـه إلـى –أ 
  .بطيئة في تشكيل سطح األرضدور الحركات األرضية ال

 أشـــار إلـــى مقاومـــة الجبـــال االنعزاليـــة لفعـــل عوامـــل التعريـــة، وكأنـــه يـــشير –ب 
  .بالمفهوم الحديث إلى الظاهرات الجيومورفولوجية المتبقية

 أشـــار إلـــى أن الظـــاهرات التضاريـــسية تتكـــون خـــالل عـــشرات اآلالف مـــن –ج 
  .هراتالسنين، وكأنه يربط دور الزمن بتطور هذه الظا

  -:الجيومورفولوجيا بعد القرن الخامس عشر الميالدي
    تطــور الفكــر الجيومورفولــوجي بــسرعة بعــد القــرن الخــامس عــشر المــيالدي، 

   -:يعود ذلك إلى األمور التالية
 تطور أجهزة القياس المساحية مثل الميزان والتيودوليث وغيرهـا ، يمكـن مـن –أ 

  .النحدارخاللها قياس المسافات والزوايا وا
ً تطور أجهزة التحليل الخاصة بدراسة الرواسب كيميائيا وميكانيكيا، ونسب –ب  ً

  .الرطوبة والمعادن، إلى غير ذلك
 ظهور األجهزة السيسموجرافية التي من خاللها يكن التعرف على الطبقات –ج 

  .الصخرية تحت السطحية
                                                 

لــده مــن بــرخ ووالدتــه مــن  هــو أبــو العلــي الحــسين بــن عبــد اهللا بــن ســينا، ولــد فــي أمــشنة، وا- 1
ًبخــارى، عاصــر البيرونــي وابــن هيــثم، ونظــرا لنبوغــه منــذ الــصغر لقــب بألقــاب عــدة منهــا الــشيخ، 

ــاء ــم الثالــث، جــالينوس العــرب، أميــر األطب ــرئيس، المعل ــاء والطــب لــاهــتم بع. ال وم األرض والكيمي
اب الــشفاء، كتــاب فــي والنباتــات ال ســيما الطبيــة منهــا، مــن مؤلفاتــه كتــاب القــانون فــي الطــب، كتــ

األدوية القبلية، كتاب القولنج، كتاب لسان العرب، كتاب النهاية والالنهايـة، كتـاب أقـسام الحكمـة، 
  .كتاب عن الميزان ورسالة في المعادن واآلثار القلوية
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 إلـى اآلليـة الكبيـرة  تطور أجهزة أخذ العينات الصخرية مـن اليدويـة الـصغيرة–د 
  .التي تصل إلى أعماق بعيدة

 اســتخدام الطــائرات واألقمــار الــصناعية فــي التــصوير للمنــاطق الــصحراوية -هـــ 
  .والوعرة والجليدية، مع تطور األجهزة التي تحلل الصور الجوية

  -:أهم أعالم هذه الفترة
  -:J.Hutton جيمس هاطون – ١

  -: م، نلخص آراءه في اآلتي١٧٩٧ – ١٧٢٦ بين عامي )١(   عاش هاطون
 الحاضــــر(  نــــاقش الظــــاهرات الجيومورفولوجيــــة مــــن حيــــث الحقيقــــة القائلــــة –أ 

، وكأنـه يقـول )The present is the key to the pastمفتـاح الماضـي 
ًحتــــى تتعــــرف علــــى الظــــاهرات الجيومورفولوجيــــة الموجــــودة حاليــــا علــــى ســــطح 

 فيمـا يتعلـق بتكوينهـا الجيولـوجي األرض ابحث عن أصلها منذ أن تكونت سـواء
  . أو عوامل التعرية التي أثرت عليها

ـــــــة مـــــــن حيـــــــث التطـــــــور البطـــــــيء لهـــــــا –ب   درس الظـــــــاهرات الجيومورفولوجي
Unformitarianism وكأنــه يقــول أننــا قــد ال نــري كيــف تتكــون الظــاهرات ،

الجيومورفولوجيـــة ولكننـــا نـــدرك ونـــرى نتيجـــة تكوينهـــا، يـــرتبط ذلـــك بطـــول المـــدة 
  .الزمنية التي تتكون فيها وعوامل أخرى

   -:Major J.W.Powell ميجر باول – ٢

                                                 
 جيولوجي بريطاني، واضع النظرية الحديثة الخاصة بارتفاعات سطح األرض، ولد في ادنبيرج - 1

Edinburghتعلم في جامعاتها وفي باريس، وعلى الرغم من كونه فيزيائيا إال أنه لم ا باسكتلند ،ً
ًيمـارس مهنـة الطـب أبـدا، وعمــل بـدال مـن ذلـك كيميــائي زراعـي  ًAgricultural Chemist ثــم 

ـــادن  ـــي المع ـــالم متخـــصص ف ـــوجي Mineralogistعمـــل كع ـــم جيول ـــا Geologist ث ، ســـمي أب
 الواقعـة فـي مجلـدين ونـشرت Theory of the Earthيـة األرض ، أهـم مؤلفاتـه نظراالجيولوجيـ

  . م١٧٩٥عام 
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، حيـــث ظهـــر فيهـــا     ننتقـــل إلـــى أنـــصار المدرســـة الجيومورفولوجيـــة األمريكيـــة
أعــالم للجيومورفولوجيــا ال تقــل أهميــتهم عــن زمالئهــم البريطــانيين، وكانــت لهــم 

واالكتـشاف، ال سـيما وأن إضافات علمية جديدة في عالم جديد يـستحق الدراسـة 
ًتنــوع األقــاليم وتعــدد الظـــاهرات الجيومورفولوجيــة فيهــا يجعـــل منــه مكانــا خـــصبا  ً

  .للدراسة
 م، من أهم ١٩٠٢ – ١٨٣٤ في أمريكا بين عامي )١(     عاش الميجور باول

  -:مالحظاته
 Structural اهـــــــتم بدراســـــــة الظـــــــاهرات التركيبيـــــــة لـــــــسطح األرض –أ 

Featuresرة منـه إلـى دور التكـوين الجيولـوجي والتراكيـب الـصخرية ، وهذا إشا
  .في تشكيل سطح األرض

 صنف األنهار فـي غـرب الواليـات المتحـدة األمريكيـة حـسب العالقـة بينهـا –ب 
وبــين النهــر الرئيــسي، وترتــب علــى ذلــك بعــده ظهــور مراتــب األنهــار والعالقــات 

  .الرياضية التي تربط بينها

                                                 
 هو جيولوجي أمريكي ومكتشف، مـسئول فـي الحكومـة األمريكيـة، عـرف مـن خـالل عملـه أنـه - 1

أول من صنف اللغات األمريكية وذلك من خالل عمله كجغرافي ومهندس مساحة جيولوجية للجبال 
 بنيويورك، وعندما هاجرت عائلته إلى واليـة Mount Morrisالصخرية، ولد في مونت موريس 

ً حيث أصبح مولعا بالطبيعة، أصبح بعد ذلك أستاذا يًإلينوي عمل طويال في أوهايو ونهر الميسسب ً
 م، أرســل فــي العــام التــالي إلــى كلــورادو ويوثــا ليكتــشف ١٨٦٥فــي الجيولوجيــا فــي إلينــوي عــام 

 بوالية كلـورادو، عـين بـين عـامي Canyon في نهر كانيون أسرارها ويعمل فيها، بدأت اكتشافاته
مقدمـة فـي :  م كرئيس المساحة الجيولوجية في الواليـات المتحـدة، مـن مؤلفاتـه١٨٩٢ – ١٨٨١

، وتقريــره عــن األراضــي واألقــاليم الجافــة فــي الواليــات المتحــدة )١٨٧٥(دراســة اللغــات الهنديــة 
)١٨٧٨.(   
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 بالنــسبة Base Levelشــارة إلــى مــستوى القاعــدة  يرجــع إليــه الفــضل باإل–ج 
إلـــى نـــشاط األنهـــار، وكأنـــه يـــشير إلـــى أثـــر تغيـــر مـــستوى القاعـــدة علـــى عمليـــة 

  .التعرية النهرية
  -:G.K. Gilbert األستاذ جلبرت – ٣

     مـــــــن األعـــــــالم األمـــــــريكيين الـــــــذين لهـــــــم بـــــــصماتهم الواضـــــــحة فـــــــي علـــــــم 
 م، مـــــن أهـــــم ١٩١٨ – ١٨٣٤الجيومورفولوجيـــــا، عـــــاش جلبـــــرت بـــــين عـــــامي 

  -:انجازاته
 ينسب إليه دراسة عوامل التعريـة الهوائيـة علـى سـطح األرض، ومـا تقـوم بـه –أ 

  .ٕمن نحت وارساب
ــــــــرات العظمــــــــى خــــــــالل عــــــــصر –ب  ــــــــة حــــــــول البحي  درس المــــــــدرجات البحري

الباليوستوسين، وكأنه يربط تذبذب مستوى سطح البحـر وتراجعـه مـن بدايـة هـذا 
  .الجيومورفولوجية الناتجة عنهالعصر بالظاهرات 

 درس أثر المصهورات النارية في تشكيل سطح األرض في غـرب الواليـات –ج 
  .المتحدة األمريكية

  -:W.M. Davisز وليم موريس ديفي– ٤
 بــين عــامي )١(     جــزء مــن المدرســة الجيومورفولوجيــة األمريكيــة، عــاش ديفيــز

 لكـــــــــن لــــــــه اهتمامـــــــــات  األمــــــــريكيين،ن م، مــــــــن الجيولـــــــــوجيي١٩٣٤ – ١٨٥٠
  -:جيومورفولوجية لها قيمته لهذا العلم، نذكر منها

                                                 
صاد جوية أمريكي، أوجـد لعلـم الجيومورفولوجيـا قيمتـه مـن  جغرافي، جيولوجي، ومتخصص أر- 1

 – ١٨٧٦خــالل دراســته ألشــكال ســطح األرض، تعلــم فــي جامعــة هارفــارد وعمــل فيهــا بــين عــامي 
 و ١٨٩٤ عــام Elementary of Metrology م، مــن مؤلفاتــه عناصــر المترولوجيــا ١٩١٢

 Theة الـشعاب المرجانيـة  ثـم مـشكل١٨٩٨ عـام Physical Geographyالجغرافيـا الطبيعيـة 

Coral Reefs ١٩٢٨ عام.  
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 إن ظـــاهرات ســـطح األرض تختلـــف مـــن منطقـــة: (  وضـــع الحقيقـــة القائلـــة–أ 
  : ثم ذكر أسباب هذا االختالف في اآلتي،)ألخرى

  .Structure and Lithology البنية والتركيب الصخري – ١
  .Stagesلوجية  مراحل نمو الظاهرات الجيومورفو– ٢
  .Processesالتي تشكل الظاهرات الجيومورفولوجية ) العمليات( القوى– ٣

 يرجـــع إليـــه الفـــضل فـــي وضـــع الـــدورة الجيومورفولوجيـــة العامـــة للظـــاهرات –ب 
  .الجيومورفولوجية

  -:Geomorphologic Cycleالدورة الجيومورفولوجية
اهرات الجيومورفولوجيــة     وضــع ديفيــز دورة جيومورفولوجيــة تمثــل انتقــال الظــ

  ).١(في تطورها من مرحلة إلى مرحلة كما هو مفصل في شكل رقم 
   طبق ديفيز الدورة الجيومورفولوجية علـى منـاطق فـي الواليـات المتحـدة وعلـى 
التعريــة النهريــة، وقــد خلــص لنــا بــأن األنهــار تنحــت وترســب فــي مظهــر مثــالي 

ابات فيـه مـن قبـل الحركـات لسطح األرض، أي أن هذا السطح ال تحدث اضطر
األرضية التي تؤثر فيه، كما يتجانس فيه التركيب الصخري، وأنه ال يؤثر علـى 
عمليـــة التعريـــة، يـــضاف إلـــى ذلـــك أن األنهـــار األصـــلية والتاليـــة تكـــون روافـــدها 

  .نتيجة لحركة رفع تتعرض لها المنطقة
  -:ً   تعقيبا على ذلك نذكر األتي

  
  
  
  

  .رة الجيومورفولوجيةالدو): ١(شكل رقم 
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 تمــــر كــــل منطقــــة بــــدورة جيومورفولوجيــــة قــــد يــــستمر تقــــدمها أو قــــد تتراجــــع –١

ويــتحكم فــي ذلــك عوامــل مختلفــة، يتعلــق جــزء منهــا بــسطح األرض ومــا تحتــه، 
وقــد . ويتعلــق جــزء آخــر منهــا بعوامــل التعريــة وارتباطهــا بتغيــرات الغــالف الجــوي

  .ى القاعدة دور في تقدمها وتأخرهايكون لمستو
 ال تقتــصر الــدورة الجيومورفولوجيــة بعامــل التعريــة النهريــة، بــل لكــل عامــل – ٢

  . تعرية آخر دورة جيومورفولوجية خاصة به
 هـــو النهـــر Consequent (Primary) Stream النهـــر األصـــلي – ٣

لعام لسطح األولي الذي يتكون على سطح األرض، ويتبع في جريانه االنحدار ا
 Subsequentأمــــــــا النهــــــــر التــــــــالي . األرض نحــــــــو مــــــــستوى القاعــــــــدة

(Secondary) Stream هـو النهـر الـذي يـشق طريقـه فـي منـاطق الـضعف 
  .ًالجيولوجية، وغالبا ما يتصل باألنهار األصلية بزاوية قائمة

  -:مالحظات على دورة ديفيز
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لجيومورفولوجية ال يوجـد     يبدو أن الوضع المثالي الذي تصوره ديفيز للدورة ا
ًفـــي الطبيعـــة، لكنـــه يعـــد أساســـا لعمـــل جيومورفولـــوجي يمكـــن تطبيقـــه مـــع األخـــذ 

  -:باالعتبار الحقائق الموجودة على األرض، يالحظ على آرائه اآلتي
 يجـب أن يكـون ز حتى تتم الدورة الجيومورفولوجية كما وضع معالمهـا ديفيـ– ١

ًامــا، إال أن هــذا الوضــع لــن يحــدث ســطح األرض ومــستوي القاعــدة مــستقرين تم
ًأبــدا، حيــث تتعــرض القــشرة األرضــية إلــى حركــات أرضــية باســتمرار، ويتذبــذب 
ــــــــدورة  مــــــــستوى القاعــــــــدة، األمــــــــر الــــــــذي مــــــــن شــــــــأنه أن يغيــــــــر مــــــــن نظــــــــام ال

  .الجيومورفولوجية
ً ال يقــف عامــل التعريــة النهريــة وعوامــل التعريــة األخــرى مــشلوال حتــى تــتم – ٢

 التي يتعرض لها سطح األرض، فكالهما موجود ويؤثر على الحركات األرضية
  .سطح القشرة األرضية باستمرار

ـــة، إذ أنهـــا تتـــأثر – ٣ ـــرا إلتمـــام دورتهـــا الجيومورفولوجي ـــا كبي ً تأخـــذ األنهـــار وقت ً
بعوامـل مختلفـة مـن شـأنها تقـديم أو تـأخير الـدورة الجيومورفولوجيـة، األمـر الـذي 

لوجيــة ومــن ثــم نــوع وشــكل الظــاهرات المتكونــة يــؤثر علــى العمليــات الجيومورفو
للتعـــرف أكثـــر علـــى الـــدورة الجيومورفولوجيـــة يمكـــن تأمـــل . علـــى ســـطح األرض

  .الذي يوضح تطور األودية النهرية) ٢(الشكل رقم 
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  .الدورة الجيومورفولوجية النهرية): ٢(شكل رقم 
  

  مرحلة الشباب     
  
  
  

  مرحلة النضج    
  
  
  

  مرحلة الشيخوخة  
  

  

  -:Geomorphologic Searchالبحث الجيومورفولوجي 
ً   يقــــصد بالبحــــث الجيومورفولــــوجي أن تعمــــل موضــــوعا فــــي الجيومورفولوجيــــا 
بصفة عامـة أو فـي أحـد المواضـيع المتعلقـة بهـا، فبعـد اختيـار موضـوع البحـث، 
واختيـــار منطقـــة التطبيـــق، وعمـــل خطـــة الدراســـة المطلوبـــة، ينتقـــل الباحـــث إلـــى 

ًكثــر تقــدما فــي دراســته، فعليــه جمــع البيانــات الخاصــة بموضــوعه، لــذلك مراحــل أ
ًيحدد لنفـسه طرقـا وأسـاليبا ليكمـل ذلـك، ولمـا كانـت الجيومورفولوجيـا تتعامـل مـع  ً
سطح األرض ، فإن الباحث فيها يجب أن يحـاكي سـطح األرض مـن خـالل مـا 

ًدانيا، لـذلك ًكتب عنه سـابقا ومـن خـالل ذهابـه إلـى منطقـة البحـث ومحاكاتهـا ميـ
 بـــالخطوات اآلتيـــة إلتمـــام موضـــوعه الســـيما مـــا ييقـــوم الباحـــث الجيومورفولـــوج

  -:يخص جمع البيانات
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  -:Field studying الدراسة الميدانية – ١
    المقصود أن يذهب الباحث إلـى منطقـة الدراسـة بعـد أن يكـون جهـز خريطـة 

ضوعه، ويجب  واألدوات الالزمة للعمل حسب طبيعة موBase Mapاألساس 
ًأن يتــــذكر الباحــــث بــــأن الدراســــة الميدانيــــة تــــستغرق وقتــــا طــــويال فــــي مواضــــيع  ً
الجيومورفولوجيـــا بـــين القيـــاس الـــسطحي وجمـــع المعلومـــات والعينـــات، كمـــا يلـــزم 
ًأحيانــــا أن يــــذهب الباحــــث لمنطقتــــه عــــدة مــــرات، وفــــي الدراســــة الميدانيــــة يقــــوم 

  -:الباحث باآلتي
لجيومورفولوجيــة وتمييزهــا عــن بعــضها الــبعض ثــم  التعــرف علــى الظــاهرات ا–أ 

ًتــــصنيفها إلــــى أقــــسامها أو مجموعاتهــــا، علمــــا بــــأن التــــصنيف يــــتم علــــى أوجــــه 
متعددة، إال أن الباحث يختار التصنيف أو التصنيفات المتوافقـة مـع موضـوعه، 
ووضــــعها علــــى خريطــــة األســــاس، ثــــم مقارنتهــــا بــــالخرائط الــــسابقة للمنطقــــة إن 

  .وجدت
رف علــى أنــواع الــصخور الــسطحية ومكاشــف الطبقــات الــصخرية، ثــم  التعــ–ب 

يقوم بتوزيعها على خريطة األساس من أجل ربطها بالظاهرات الجيومورفولوجية 
  .الموجودة، ثم دراسة أثرها على عمل عوامل التعرية العاملة في المنطقة

 عمــــل خــــرائط توضــــح انحــــدارات ســــطح األرض فــــي منطقــــة الدراســــة مــــع –ج 
 – منتظمـة – مقعـرة –محدبـة ( أن االنحـدارات توضـح مـن حيـث النـوع مالحظة

ومـــن حيـــث الدرجـــة، ثـــم اســـتخدام الرمـــوز الجيومورفولوجيـــة فيهـــا ) غيــر منتظمـــة
لبيانها على الخريطة، وال تكون دراسـات االنحـدارات مفـردة بـل يجـب ربطهـا بمـا 

  .ًتم سابقا
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األجهــــزة المــــساحية  قــــد يحتــــاج الباحــــث لعمــــل قياســــات مــــساحية باســــتخدام –د 
ً مــثال مــن أجــل إكمــال خــصائص Theodolite والثيودوليــت Levelكــالميزان 

  .الظاهرات الجيومورفولوجية التي يقوم بدراستها
   -:Lab. Analysis التحاليل المختبرة – ٢

    تتم هـذه الخطـوة فـي المختبـر، ويفتـرض أن يكـون الباحـث قـد جهـز العينـات 
  -:ه في الميدان، يتم في المختبر أمور نذكر منهاالالزمة للفحص أثناء وجود

ً تحلـــل العينـــات ميكانيكيـــا للتعـــرف علـــى حجـــم الحبيبـــات المكونـــة للـــصخور –أ 
تحــــت الــــسطحية والتربــــة، إذ أن لهــــذا األمــــر عالقــــة بقــــوة عامــــل التعريــــة أثنــــاء 
ـــــة مـــــثال  ًالترســـــيب، أو البحـــــث عـــــن عوامـــــل أخـــــرى محتملـــــة لتكوينهـــــا كالتجوي

Weathering ، أمــا إذا كانــت العينــات المحللــة أخــذت ألعمــاق متفاوتــة فمنهــا
  . ًيمكن التعرف على تغير نشاط عامل التعرية أو تغيره كليا

 فحص نوع المعادن التي تدخل في تكوين الصخور والتربة، ال سيما التـي –ب 
تكونــت عــن طريــق اإلرســاب، إذ أن لــذلك عالقــة بمــصدر الرواســب، ثــم الحكــم 

ت محليــة التكــوين أم نقلــت مــن منــاطق مجــاورة لمنطقــة الدراســة، عليهــا إذا كانــ
  .ومن ثم التعرف على عوامل التعرية التي كونتها أو تغير هذه العوامل

 تحسب نسبة الرطوبة في التربة والصخور، وربطها بتحلل وتحرك مكونات –ج 
  .التربة

 التركيـب  التعرف علـى نـسب أكاسـيد المعـادن فـي التربـة، ثـم ربطهـا بمعـادن–د 
  .الصخري للمنطقة، إضافة لمعرفة نوع المواد الالحمة للرواسب

  -:Cartographic Studying الدراسة الكرتوجرافية – ٣
   يــتم معظمــه فــي المكتــب، ويعتمــد علــى المعلومــات التــي أخــذت مــن الميــدان، 

   -:والخرائط السابقة، والصور الجوية المأخوذة للمنطقة، وفيه يتم اآلتي
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ل خرائط كنتورية مبـسطة لمنطقـة الدراسـة الهـدف منهـا الرجـوع بالمنطقـة  عم–أ 
إلى الوضع األصلي لها، كما يـتم عمـل خـرائط كنتوريـة تفـصيلية مـن أجـل بيـان 

  .أصغر التفاصيل فيها
 رسم القطاعات التضاريسية المختلفة للظاهرات الجيومورفولوجية من أجـل –ب 

احية، كمـــــا يـــــتم عمـــــل قطاعـــــات بيـــــان خصائـــــصها الطوليـــــة والعرضـــــية والمـــــس
جيولوجيــة مــن أجــل إظهــار خــصائص الطبقــات الــصخرية تحــت الــسطحية، مــع 

  .بيان مكاشف الطبقات الصخرية عليها لمعرفة مدى مقاومتها لعوامل التعرية
ً رســم المنحنيــات الكنتوريــة للمنطقــة حــسب طبيعــة الموضــوع، فمــثال يرســم –ج 

 لمعرفـــــــــة المرحلـــــــــة Hypsometric Curveالمنحنـــــــــى الهبـــــــــسومتري 
الجيومورفولوجيــة التــي تمــر بهــا المنطقــة، أو لمقارنــة المراحــل الجيومورفولوجيــة 

ــــــــة متجــــــــاورة أو متباعــــــــدة ــــــــري . ألحــــــــواض نهري ــــــــى األلتمت كمــــــــا يرســــــــم المنحن
Altimetrc Curve مــن أجــل معرفــة مقــدار النحــت بــين مــستويات خطــوط 

كمـــا يرســـم . التعريـــةالكنتـــور، ومـــن ثـــم التعـــرف علـــى مقاومـــة الـــصخور لعوامـــل 
ـــــوجرافي  ـــــى Clinographic Curveًأحيانـــــا المنحنـــــى الكلين  للتعـــــرف عل

  .انحدارات المنطقة
 تعمل الخرائط الجيومورفولوجية للمنطقـة باسـتخدام الرمـوز الجيومورفولوجيـة –د 

  .الخاصة باالنحدارات
  -:Air Photographs Using استخدام الصور الجوية – ٤

ًلصور الجوية وصور األقمار الـصناعية أحيانـا وتحليلهـا فـي    يتم اللجوء إلى ا
  -:الحاالت اآلتية
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 إذا كــــان مــــن الــــصعب الوصــــول إلــــى منطقــــة الدراســــة، كــــأن تكــــون شــــديدة –أ 
التــــضرس، أو تكــــون منطقــــة غابــــات كثيفــــة ومــــستنقعات، أو منطقــــة صــــحراوية 

  .واسعة، أو منطقة جليدية، وهكذا
ًحة بحيث تأخذ وقتا طويال في إجـراء العمـل  إذا كانت منطقة واسعة المسا-ب  ً

  .الميداني المطلوب
 إذا كانــت منطقــة عاليــة االرتفــاع بحيــث يــصعب الوصــول إليهــا إمــا بــسبب –ج 

  .عدم وجود مواصالت أو بسبب االنحدارات الشديدة
  . إذا كان المطلوب دراسة الطبقات الصخرية تحت السطحية–د 

  -:Geomorphic Principlesمبادئ جيومورفولوجية هامة 
    نعرض فيما يلي بعض األمور الجيومورفولوجية المهمة لفهـم مـا يحـدث مـن 
تغيرات على سطح األرض بفعل عوامل التعرية، سواء مـا يتعلـق بـشكل األرض 
الحالي، أو تغيره من فترة ألخرى تحت تـأثير تغيـر قـوة عامـل التعريـة أو تغيرهـا 

ـــــا بتغيـــــر األحـــــوال المناخيـــــة لل ـــــذكير بـــــأن للتركيـــــب ًكلي كـــــرة األرضـــــية، مـــــع الت
  -:ما يأتي) األسس(من هذه األمور . الجيولوجي دور مهم في ذلك

  -:األساس األول
The same Physical processes and laws that operated 
today operated throughout Geologic time, although not 
necessarily always with the same intensity now.                  

  -:معاني المفردات
Processes and laws : العمليات التي تقوم بهـا عوامـل التعريـة علـى سـطح

  .األرض وتشكله بها
Operate: يحــــضر، والمقــــصود هنــــا تعمــــل وتــــؤثر علــــى ســــطح األرض عــــن 

  .طريق النحت واإلرساب
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Intensity:سـطح األرض،  القوة أو الشدة التي تؤثر بها عوامل التعريـة علـى 
  ). الحظ أنها تتغير باستمرار(

  -:الترجمة والشرح المختصر
ًأن العمليــــات الطبيعيــــة التــــي تلعــــب دورا فــــي تــــشكيل ســــطح األرض فــــي    (( 

الوقت الحاضر هي نفسها التي كانت تقوم بهذا الدور خالل األزمنة الجيولوجية 
س القـوة التـي تقـوم بهـا المختلفة، وليس بالضرورة أنها كانت تقوم بهذا الدور بـنف

  )).في الوقت الحاضر
   ينـــاقش فـــي هـــذا األســـاس تغيـــر األحـــوال المناخيـــة خـــالل األزمنـــة والعـــصور 
الجيولوجية المختلفة، ومن ثم تغير عوامـل التعريـة العاملـة علـى سـطح األرض، 
أما إذا كانت األحوال المناخية واحدة فإن الذي يحدث زيـادة أو نقـصان فـي أثـر 

ــــــــى ســــــــطح األرض، ونتيجــــــــة ذلــــــــك إمــــــــا انتهــــــــاء الــــــــدورة عامــــــــل ال ــــــــة عل تعري
الجيومورفولوجية لعامل التعرية والبدء في تكوين ظاهرات جيومورفولوجية جديدة 

 مـــع تقـــدمها أو تأخرهـــا ةلعامـــل التعريـــة الجديـــد، أو بقـــاء الـــدورة الجيومورفولوجيـــ
رســـاب بتغيـــر قـــوة عامـــل التعريـــة، األمـــر الـــذي يـــؤثر علـــى عمليتـــي النحـــت واإل

وقــد يكــون أفــضل مثــل لــذلك تغيــر األحــوال المناخيــة فــي عــصر . لعامــل التعريــة
الباليوستوســين ومــا تبعــه مــن تغيــر لعوامــل التعريــة، أمــا النتيجــة تكــون ظــاهرات 

أو . لعوامــل تعريــة مختلفــة كتلــك التــي تكونــت فــي عــصور مطيــرة وأخــري جافــة
  .ذاكتلك التي تكونت في فترات جليدية وأخرى مطيرة وهك

  
  -:األساس الثاني

Geologic structure is a dominant control factor in the 
evolution of landform and it is reflected in them.              

   -:معاني المفردات 
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Dominant:سائد، شائع   
Control factor: عامل متحكم، والمقصود بهذا المعنى التركيب الجيولوجي 

Structure .  
Evolution : تطـــور، والمقـــصود هنـــا تطـــور الظـــاهرات الجيومورفولوجيـــة، أي

  .انتقالها من مرحلة إلى مرحلة
Reflect: يـــنعكس، والمقـــصود انعكـــاس أثـــر التركيـــب الجيولـــوجي علـــى شـــكل 

  .الظاهرات الجيومورفولوجية
  -:الترجمة والشرح المختصر

ــــــــى  ((  ــــــــوجي تــــــــأثيرا واضــــــــحا عل ًيــــــــؤثر التركيــــــــب الجيول  تطــــــــور الظــــــــاهرات ً
ــــشكل ةالجيومورفولوجيــــ ــــى ال ــــسطح األرض، ويــــنعكس هــــذا األثــــر عل  المكونــــة ل

  )). الخارجي لها
   يناقش في هذا األساس التكوين الجيولوجي ووضع الطبقات الصخرية وأثرهـا 
علــى شــكل الظــاهرات الجيومورفولوجيــة، مــع العلــم أن هــذا التكــوين يتــرجم علــى 

، بحيـث  Structural Featuresتركيبيـة سطح األرض في صورة ظـاهرات 
تأخــذ خصائــصها تحــت الــسطحية منــه، وتأخــذ خصائــصها الــسطحية مــن نحــت 
ٕوارســاب عوامــل التعريــة، وال تمثــل الظــاهرات التركيبيــة كــل مــا هــو موجــود مــن 
ًظــاهرات علــى ســطح األرض، فالعديــد منهــا يتكــون ويتــشكل كليــا بفعــل عوامــل 

  .ال النوعين من الظاهراتًيضرب الحقا أمثلة لك. التعرية
  -:األساس الثالث

Geomorphic  processes  leave  their  distinctive imprint 
upon landforms, and each geomorphic process develop 
its own characteristics of landform.                                       

   -:معاني المفردات
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Distinctive:يز، واضح مم.  
Imprint: أثــر، والمقــصود هنــا نتــائج العمليــات الجيومورفولوجيــة علــى ســطح 

  .األرض وما ينتج عنها من ظاهرات مختلفة
Geomorphic process: العمليــة الجيومورفولوجيــة، وهــي المرحلــة الوســط 

فـــي عمـــل عامـــل التعريـــة، أي الكيفيـــة التـــي يكـــون عامـــل التعريـــة ظاهراتـــه بهـــا، 
  .ليات الجيومورفولوجية من عامل تعرية آلخروتختلف العم
Develop:يطور، ينمي .  

Characteristics:خصائص، صفات .  
   -:الترجمة والشرح المختصر

تترك العمليات الجيومورفولوجيـة أثرهـا الواضـح علـى سـطح األرض، وكـل    (( 
عمليــة منهــا تكــون ظاهراتهــا الخاصــة بهــا وتطورهــا علــى ســطح األرض العاملــة 

  )).عليه
   يناقش في هذا األسـاس العمليـات الجيومورفولوجيـة لعوامـل التعريـة المختلفـة، 

  .مع أمثلة للظاهرات الناتجة عن مثل هذه العمليات
  -:األساس الرابع

As the different Erosional agencies which act upon          
 the  Earth's surface, there are produced sequences of 
landforms having distinctive characteristics at the 
successive stage of their development.                                  

  -:معاني المفردات
Agencies: قوى، المقصود هنا عوامل التعرية Erosional factors.  
Produce:ينتج، أي تكون عوامل التعرية ظاهرات جيومورفولوجية .  

Sequence :سلسلة، أي مجموعة من الظاهرات.  
Successive stages:المراحل المتعاقبة .  
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  -:الترجمة والشرح المختصر
كنتيجة الختالف عوامل التعرية التي تؤثر على تشكيل سطح األرض فإنه   (( 

تتكون مجموعات من ظاهرات هذا السطح لها خصائصها الواضحة فـي مراحـل 
  .))تكوينها المتعاقبة

   ينــاقش هــذا األســاس تغيــر عوامــل التعريــة علــى نطــاقين، األول جغرافــي بــين 
أقـــاليم ومنـــاطق العـــالم، والثـــاني زمنـــي أي خـــالل األزمنـــة والعـــصور الجيولوجيـــة 
ـــــــي مرحلـــــــة  ـــــــة، مـــــــع مالحظـــــــة أن كـــــــل عامـــــــل منهـــــــا يمـــــــر أو مـــــــر ف المختلف

نحـت أو جيومورفولوجية مختلفة، وفي كـل مرحلـة منهـا تتكـون ظـاهرات سـواء بال
ٕباإلرساب، واذا تغيرت عوامل التعريـة حـسب النطـاقين الـسابقين فـإن مجموعـات 

  .ًالظاهرات تتغير وفقا لطبيعة عمل عامل التعرية
  -:األساس الخامس

Complexity of Geomorphic evolution is more common 
that simplicity.                                                                        

  -:معاني المفردات
Complexity:التعقيد في تطور الظاهرات الجيومورفولوجية .  

Simplicity:التبسيط في تطور الظاهرات الجيومورفولوجية .  
  -:الترجمة والشرح الموجز

  )).ًيعتبر تعقيد التطور الجيولوجي أكثر شيوعا من بساطته   (( 
تعقيـــــــد الجيولـــــــوجي المكـــــــون للظـــــــاهرات   يتعـــــــرض هـــــــذا األســـــــاس ألســـــــباب ال

الجيومورفولوجية، يجب أن ال نغفل أن الظاهرات الموجـودة علـى سـطح األرض 
تتعــــرض لنــــوعين مــــن القــــوى، الحركــــات األرضــــية البطيئــــة والــــسريعة، وعوامــــل 
التعريـــة، ينـــتج عـــن ذلـــك تنـــوع فـــي الطبقـــات الـــصخرية المكونـــة لهـــا، وتنـــوع فـــي 

ية إلى مائلة إلى رأسية، إضافة لما تحتويـه مـن وضع الطبقات الصخرية من أفق
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ٕفواصل وشقوق إلى غير ذلك، واذا أضيف لها اختالف الخـصائص الميكانيكيـة 
 فــإن هــذا التنــوع لــيس مــن الــسهل دراســته، لــذلك عنــد دراســة ظــاهرات ةوالكيميائيــ

أي منطقة يجب فهم ما تتعرض له من قوى في الوقـت الحاضـر، ومـا تعرضـت 
  . الجيولوجية السابقةله في األزمنة

  -:األساس السادس
Little of the Earth's Topography is older than Tertiary 
and most of it is not older than Pleistocene.                      

  -:معاني المفردات 

Earth's Topography: طبوغرافيـــة ســـطح األرض، يقـــد بهـــا الظـــاهرات 
  .ي تشكل هذا السطحالجيومورفولوجية الت

Tertiary: الزمن الجيولوجي الثالثThird time.  
Pleistocene : الزمن الجيولوجي الرابع، ذلك الزمن الذي حدثت فيـه التغيـرات

المناخية الكبرى على سطح األرض، حيث تعاقبت جليديـة ومطيـرة فـي منـاطق، 
  .ومطيرة ودفيئة في مناطق أخرى من العالم

  -:تصرالترجمة والشرح المخ
ــــوجي   ((  ــــزمن الجيول ــــة أقــــدم مــــن ال إن القليــــل مــــن الظــــاهرات الجيومورفولوجي

الثالــث، فــي حــين أن معظمهــا تكــون خــالل الــزمن الجيولــوجي الرابــع، والحــديث 
  ))ًهنا عن تلك الموجودة على سطح األرض حاليا

   يناقش هذا األساس قلة الظاهرات الجيومورفولوجية التابعة للـزمن الجيولـوجي 
الثالث وما قبله، وكثرة تلك التابعة للزمن الجيولوجي الرابع حتى الوقـت الحـالي، 
هنا يجب أن نتذكر طول المدة الزمنية للزمن الجيولوجي الثالـث ومـا قبلـه والتـي 
ٕكانــت كفيلــة فيهــا عوامــل التعريــة أن تنحتهــا وتغيــر معالمهــا، وان وجــدت تتباعــد 

ًالتعـرف عليهـا بـصعوبة أحيانـا، كمـا أن المسافات بين أجزائهـا لدرجـة أنـه يمكـن 
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ًتغير عوامل التعرية خالل هذه الفترة الزمنية الطويلة كان كفيال بتكـون ظـاهرات 
ًجديدة فوق الظاهرات القديمة أو بدال منها، لذلك توجد علـى سـطح األرض تلـك 
ـــة وتغيرهـــا،  ًالظـــاهرات األحـــدث عمـــرا حيـــث صـــمدت أمـــام عمـــل عوامـــل التعري

 أن الحركات األرضية التي حدثت في الزمن الجيولوجي الثالث يضاف إلى ذلك
ومــا قبلــه غيــرت الكثيــر مــن معــالم ســطح األرض، هــذا إذا وضــعنا فــي االعتبــار 
أن أكبـــر الحركـــات األرضـــية البانيـــة للجبـــال بلغـــت قمتهـــا فـــي عـــصر الميوســـين 

  ).منتصف الزمن الجيولوجي الثالث(
  -:األساس السابع

Proper interpretation of present day landscapes is 
impossible without a full appreciation of the manifold 
influences of Geologic and Climatic changes during the 

Pleistocene.                                                                        

  -:معاني المفردات
Proper:مناسب .  

Interpretation:تفسير أو تعليل .  
Present day:الوقت الحاضر .  
Impossible:مستحيل، غير ممكن .  

Full appreciation:فهم كامل .  
Geologic and Climatic:التغيرات الجيولوجية والمناخية .  

  -:الترجمة والشرح المختصر
سطح األرض ال إن التفسير الصحيح للظاهرات الجيومورفولوجيـة الحاليـة لـ  (( 

ًيكــون مــستطاعا بــدون الفهــم الكامــل للتــأثير المتبــادل بــين التغيــرات الجيولوجيــة 
  )).والمناخية في عصر الباليوستوسين
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 ن   يناقش هذا األساس التغيرات المناخية التي حدثت في عـصر الباليوستوسـي
 ومــا نــتج عنهــا مــن تكوينــات جيولوجيــة، مــع التركيــز علــى تغيــر عوامــل التعريــة

بتغير األحوال المناخية، وبالتـالي تغيـر الظـاهرات الجيومورفولوجيـة التـي تتكـون 
) الركامـات ( نذكر هنا أنه تكونت في الفترات الجليدية الرواسب الجليدية . منها

الجانبية والوسطى والعرضية، أما في الفترات المطيرة تكونت الطبقـات الرسـوبية 
، فـي حـين تكـون )طة في األودية الفصليةرملية أو طينية أو حصوية أو مختل( 

أو الحـــصوية فـــي الفتـــرات الجافـــة، هـــذا، وعنـــدما ) اللـــوس ( الرواســـب الهوائيـــة 
ًتتعاقب فترات مناخية مختلفة على منطقة ما فإن تكويناتهما تتعاقب أيـضا فـوق 

  .بعضهما
  -:األساس الثامن

An appreciation of word Climates is necessary to a 
proper understanding of the varying importance of the 

different Geomorphic processes.                                         
  -:معاني المفردات

Climates: األقاليم المناخية للعالم( مناخات العالم.(  
Understanding: فهــــم، المقــــصود فهــــم أهميــــة العمليــــات الجيومورفولوجيــــة 

  . ختلفة الناتجة عن اختالف المناخات على سطح األرضالم
  

  -:الترجمة والشرح المختصر
حتــــى تفهــــم األهميــــة المناخيــــة للعمليــــات الجيومورفولوجيــــة المختلفــــة يجــــب   ((

  )).معرفة وفهم األحوال المناخية في العالم بصورة جيدة
منطقـــة    ينـــاقش فـــي هـــذا األســـاس اخـــتالف األقـــاليم المناخيـــة فـــي العـــالم مـــن 

ًألخرى، أو من فتـرة ألخـرى، وبالتـالي تغيـر عوامـل التعريـة وفقـا لهـا، بمعنـى أن 
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عوامــــل التعريــــة العاملــــة فــــي الــــصحراء الكبــــرى ليــــست هــــي العاملــــة علــــى خــــط 
االســتواء، وأن العاملــة اآلن فـــي حــوض البحـــر المتوســط اآلن ليـــست هــي التـــي 

بــأن كــل منطقــة مــن كانــت عاملــة فــي أزمنــة جيولوجيــة ســابقة، نخلــص مــن ذلــك 
سـواء فــي ) واحـد أو أكثـر(سـطح األرض تعمـل عليهـا عوامـل تعريـة خاصــة بهـا 

  .ًالوقت الحاضر أو سابقا
  -:األساس التاسع

Geomorphology, although concerned Primary with 
present day landscapes, maximum useful will be done by 

Historical extension.                                                           

  -: معاني المفردات
Concern: يخص أو يختص بـ .  
Primary:ابتدائي، أولي،  المقصود هنا في األساس .  

Historical extension: االمتــداد التــاريخي، أي الرجــوع إلــى الخلــف فــي 
  .األزمنة الجيولوجية السابقة
  -:الترجمة والشرح المختصر

ــــا تهــــتم بــــصورة أساســــية بالظــــاهرات    ((  ــــرغم مــــن أن الجيومورفولوجي علــــى ال
الجيومورفولوجيــــــــة الحاليـــــــــة لــــــــسطح األرض، إال أن دراســـــــــتها ال تـــــــــستكمل إال 

  )).بالخوض التاريخي لها
   يركـــز هـــذا األســـاس علـــى دراســـة الجيومورفولوجيـــا للظـــاهرات الموجـــودة علـــى 

راسـة تلـك الظـاهرات ال تـستكمل إال سطح األرض في الوقـت الحاضـر، إال أن د
بالرجوع إلى أصولها أو بداية تكوينها فـي األزمنـة الجيولوجيـة الـسابقة، ألن هـذا 
االمتــداد يعنــى التعــرف علــى أمــور كثيــرة بهــا مثــل عوامــل التعريــة التــي تعاقبــت 
ـــــــات  ـــــــر الحركـــــــات األرضـــــــية فـــــــي تكوينهـــــــا، كـــــــذلك معرفـــــــة العملي عليهـــــــا، وأث
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ي كونتهـا مـع ثبـات أو تغيـر عوامـل التعريـة بثبـات أو تغيــر الجيومورفولوجيـة التـ
ــــات  ــــي ربــــط الطبق ــــد الخــــوض التــــاريخي ف األحــــوال المناخيــــة عليهــــا، كــــذلك يفي
ًالــصخرية بعوامــل التعريــة، ثــم الوصــول أخيــرا إلــى الحكــم علــى تلــك الظــاهرات 

  .بأنها ظاهرات تعرية، أو ظاهرات تركيبية
  -:Slopesانحدارات سطح األرض

تبــــــر االنحــــــدار عنــــــصر رئيــــــسي يجــــــب دراســــــته عنــــــد دراســــــة الظــــــاهرات    يع
الجيومورفولوجية الموجودة على سطح األرض، ينتج عـن فهـم االنحـدارات أمـور 
كثيرة منها التعرف على كيفية عمل عوامل التعرية، أي الحكم على المنطقة في 

 أمـور ًأي مرحلة جيومورفولوجيـة تمـر، كـذلك يفهـم مـن االنحـدارات الـشديدة مـثال
كثيــرة منهــا المنــاطق التــي تتعــرض للنحــت عنــد االنحــدارات الــشديدة، والمنــاطق 
التــي تتعــرض لإلرســاب عنــد االنحــدارات البطيئــة، كــذلك يــرتبط االنحــدار الــشديد 
عـــادة بمكاشـــف الطبقـــات الـــصخرية األكثـــر مقاومـــة لعوامـــل التعريـــة، فـــي حـــين 

األقــل مقاومــة ( رية اللينــة تــرتبط االنحــدارات البطيئــة بمكاشــف الطبقــات الــصخ
  ).لفعل عوامل التعرية 

   يمثــــل انحــــدار ســــطح األرض العالقــــة بــــين متغيــــرين همــــا المــــسافة األفقيــــة، 
والمــسافة الرأســية، وبــذلك فإنهمــا يمــثالن ضــلعان لزاويــة قائمــة، أحــدهما يــسمى 
فــرق المنــسوب، واألخــر يــسمى المــسافة األفقيــة، هــذا وتعتبــر التغيــرات الــسطحية 

ظــاهرات الجيومورفولوجيــة عبــارة عــن مجموعــة مــن االنحــدارات المتباينــة عــادة لل
  .على جوانبها

  -:    يمكن تقسيم انحدارات األرض إلى أنواعها حسب اآلتي
  -: تقسيم االنحدارات حسب النوع– ١

  -:    تقسم انحدارات األرض حسب النوع إلى األقسام اآلتية
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  -:Symmetrical Slope انحدار منتظم –أ 
 يرتفــع ســطح األرض أو يــنخفض فيــه بدرجــة واحــدة لــنفس المــسافة األفقيــة،     

يـــدل االنحـــدار المـــنظم علـــى تجـــانس نـــوع الـــصخر، وثبـــات قـــوة عامـــل التعريـــة، 
  .ًونظرا للظروف الخاصة له فإن تواجده في الطبيعة قليل

   -:Asymmetrical Slope انحدار غير منتظم –ب 
نخفض بـــدرجات متفاوتـــة لـــنفس المـــسافة األفقيـــة،  يرتفـــع ســـطح األرض أو يـــ   

يـدل هـذا االنحــدار علـى عــدم تجـانس الــصخور، واخـتالف عمــل عوامـل التعريــة 
على مكاشف الصخر، يجمع هذا االنحدار بين كل أنـواع االنحـدارات، وبـالنظر 

  .إلى انحدارات سطح األرض نجد الكثير منها يخضع لهذا النوع
  -:Convex Slope  االنحدار المحدب -ج 

ً   يمثــل االنحــدار المحـــدب أراض مرتفعــة، تـــزداد فيــه درجـــات االنحــدار ســـريعا  ٍ
عند المناسيب المنخفضة، حيث يكون الفراق الرأسي أكبـر مـن المـسافة األفقيـة، 
وابتدءا من المنطقة الوسطى له تبدأ درجات االنحدار بالتنـاقص إذ تبـدأ المـسافة 

  .رق الرأسياألفقية بالزيادة على حساب الفا
  -:Concave Slope االنحدار المقعر –د 

ٍ   يمثــل االنحــدار المقعــر أراض منخفــضة، تكــون درجــات الميــل فيــه قليلــة نحــو 
المناســـيب األقـــل ثـــم تبـــدأ فـــي الزيـــادة مـــن المنطقـــة الوســـطى لـــه نحـــو المناســـيب 
 األعلــى، يعــود ذلــك للعالقــة بــين المــسافة الرأســية والمــسافة األفقيــة، ونقــصان أو

  .زيادة إحداهما على األخرى
  -:تقسيم االنحدارات حسب درجاتها

إلـــى األنـــواع ) منتظمـــة، محدبـــة، ومقعـــرة(   تقـــسم االنحـــدارات بأنواعهـــا الثالثـــة 
   -:التالية
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  .Very(smooth) gentle Slopeً انحدار بسيط جدا – ١
  .Gentle (smooth) Slope انحدار بسيط – ٢
  .Definite gentle (smooth) Slope انحدار بسيط واضح – ٣
  .Definite Slope انحدار واضح – ٤
  .Very definite Slopeً انحدار واضح جدا – ٥
  .The most definite Slopeً أكثر االنحدارات وضوحا – ٦

  -:انعكاس نوع الصخر ونظامه على شكل سطح األرض
ً   يــؤثر الــصخر بخصائــصه الطبيعيــة والكيميائيــة تــأثيرا كبيــرا علــى  فعــل عامــل ً

التعريــة المــؤثر علــى ســطح األرض، يــنعكس هــذا التــأثير علــى شــكل الظــاهرات 
المتكونـــة علـــى الـــسطح بالنحـــت أو باإلرســـاب، هـــذا إذا أخـــذنا فـــي االعتبـــار أن 
الظـــاهرة الجيومورفولوجيـــة تأخـــذ خصائـــصها مـــن التغيـــرات الـــسطحية لهـــا، ومـــن 

ريــة العامــل عليهــا، أو التكوينــات تحــت الــسطحية، ثــم مــن تغيــر أثــر عامــل التع
ٕتغيــره كليــا، واذا أضــفنا إلــى ذلــك العامــل الزمنــي لهــا فــإن األمــور تــصبح أكثــر  ً

ويجـــب أن نعلـــم أن كـــل كتلـــة مـــن الـــصخر تتكـــون مـــن عناصـــر . وضـــوحا لهـــا
ًومعادن مختلفة، وبالتالي يكون أثر عامل التعرية مختلفا من جزء إلى آخـر فـي 

وعنــد دراســة عامــل . ألثــر عوامــل التعريــةًالــصخر وفقــا الســتجابة هــذه المعــادن 
  -:الصخر يجب أن تؤخذ األمور التالية في الحسبان

   -: نوع الصخر– ١
  -:       تفيد دراسة نوع الصخر في األمور التالية

 تختلف مقاومة الصخر من عامـل -: درجة مقاومة الصخر لعوامل التعرية–أ 
ًن الـصخر مقاومـا لعامـل إلى آخر، كما تختلف  مـن صـخر إلـى آخـر، وقـد يكـو

ًتعريــة، إال أنــه يكــون لــيس مقاومــا لعامــل تعريــة آخــر، إذ أن الــصفة الــسائدة فــي 
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الصخر عدم تجانسه في التكوين بـين طبقاتـه أو بـين أجزائـه، مـن هـذا المنطلـق 
، )ال ينحـــت بـــسهولة(يقــسم الـــصخر بالنـــسبة لعوامــل التعريـــة إلـــى صــخر مقـــاوم 

حـت بـسهولة، تـنعكس هـذه الـصفة علـى سـطح أي ين) لـين(وصـخر أقـل مقاومـة 
ٍاألرض فــــــي أراض تبقــــــى بــــــارزة وانحــــــدارها كبيــــــر حيــــــث تتكــــــون مــــــن صــــــخر 

  .ٍمقاوم،وأراض تكون قليلة االنحدار حيث الصخور أقل مقاومة
 يقــصد بهــا كيــف يتــأثر الــصخر فــي ظــل الظــروف -: كيفيــة تــأثر الــصخر–ب 

 الظـاهرات الجيومورفولوجيـة المناخية المختلفة، وانعكاس هذه الكيفية علـى شـكل
المتكونـــة، نـــذكر هنـــا أن األحـــوال المناخيـــة تتـــرجم فـــي صـــورتين مـــن المـــؤثرات 

 يبقـى هنـا ،Weathering والثـاني هـو التجويـة ،Erosionاألول هو التعرية 
ًالتــساؤل قائمــا، أيهمــا يــؤثر علــى الــصخر أكثــر مــن اآلخــر، علمــا بــأن كالهمــا  ً

  .ى سطح األرضيكون ظاهرات جيومورفولوجية عل
  -: نظام الصخر– ٢

   يقـــصد بـــه وضـــع الطبقـــات الـــصخرية تحـــت ســـطح األرض وانعكاســـها علـــى 
وضــع مكاشــفها حيــث تــؤثر عوامــل التعريــة، تقــسم الطبقــات الــصخرية مــن هــذه 

 وطبقـــات ،Horizontal Formationالناحيــة إلــى طبقــات صــخرية أفقيــة 
 Verticalرأسـية  ثـم طبقـات صـخرية ،Slope Formationصـخرية مائلـة 

Formation ال سـيما التركيبيـة (، يرتبط العديد من الظـاهرات الجيومورفولوجيـة
بهــذه الخاصــية مــن الــصخر، وقــد تكــون دراســتها واضــحة إذا كانــت كــل ) منهــا

المنطقــة تتكــون مــن نظــام واحــد، أمــا إذا تعــددت األنظمــة الــصخرية فــإن التعــدد 
ًالتعقيد فيها أمرا واضحا، ويصبح الجيومورفولوجيةيتبع الظاهرات  ً.  

  -: خصائص صخرية أخري– ٣
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ـــأثر شـــكل الظـــاهرات الجيومورفولوجيـــة بعوامـــل صـــخرية أخـــرى، نـــذكر        يت
  -:منها

 تمثــل شــقوق وصــدوع الــصخر منــاطق ضــعف : وجــود الــشقوق والــصدوع–أ 
جيولوجيــة يــسهل علــى عامــل التعريــة النحــت، تكــون هــذه الظــاهرة علــى ســـطح 

ًا تتحكم شكل األنهر مثال، أو حافات شـديدة االنحـدار تنـشط األرض إما خطوط ً
ٕعليها عوامل التعرية والتجوية، واذا أضفنا إليها نـوع الـصخر فإنـه فـي الـصخور 
الجيرية تساعد الشقوق على تكوين ظاهرات معينة عن طريق التحلل أو اإلذابة 

 والكهــوف Pot-holesالكيميائيــة، مــن تلــك الظــاهرات الحفــر الوعائيــة بأنواعهــا 
Caves.  

 تمثـل المـسامية حجـم الفراغـات الموجـودة -:Porosity مسامية الـصخر –ب 
 مـن خـالل Permeabilityًبين حبيبات الصخر، يرتبط بها أيضا نفاذيـة المـاء 

الصخر، يجب البحـث عـن أمـور عـدة هنـا  مثـل أن تكـون الـصخور مـسامية أو 
ًو صــغيرا، أو هـل يحـتفظ الــصخر ًصـماء، أو أن يكـون نفـاذ المــاء خاللـه كبيـرا أ

خــالل مــساماته بكميــة كبيــرة أو صــغيرة مــن الرطوبــة أو المــاء، ثــم كيــف تتــرب 
، ثـــم مـــاذا )أي الطبقـــات المـــسامية والـــصماء( الطبقـــات الـــصخرية فـــوق بعـــضها 

  .؟بينتج عن هذا الترتي
  
   -: عوامل تفكك الصخر– ٤

   -:    يتأثر تفكك الصخر بعدد من العوامل نذكر منها
 ظهـــور التكوينــــات الـــصخرية الــــسفلى وتعرضـــها لعوامــــل التعريـــة بعــــد إزالــــة –أ 

الطبقــات الــصخرية العليــا بفعــل عوامــل التعريــة، ثــم التعــرف عالقــة خصائــصها 
  .بفعل عوامل التعرية



  - ٥٠ -

 تجمد الماء في شقوق الـصخر، حيـث يـزداد حجمـه ويـضغط علـى جوانـب –ب 
ًتمرار، ثم تكسر الـصخر ميكانيكيـا، الشقوق، األمر الذي يؤدي إلى اتساعها باس

  .لكنه قد تحث بعض التحوالت الكيميائية في الشقوق عندما ال يتجمد الماء
ً تؤثر جذور األشجار ميكانيكيـا وكيميائيـا علـى الـصخر حيثمـا توجـد، فعنـد –ج  ً

ًزيــادة حجــم الجــذور تــدريجيا يــزداد الــضغط علــى الــصخر ممــا يــؤدي إلــى تكــسر 
ًكـذلك تحــدث بعـض التحـوالت الكيميائيــة حـول الجـذور تغيــرا ًالـصخر ميكانيكيـا، 

ًكيميائيا على الصخر المجـاور لـه، ويمكـن مالحظـة أثـر الـشقوق بوضـوح تحـت 
  .األشجار الكبيرة، إذ تظهر الشقوق الصغيرة فوق الجذور وتمتد بامتدادها

  تعمل بعض الحيوانات كاألرانب والخلند والنمل والكالب وغيرها على تفكك–د 
ًالصخر ميكانيكيا حيث توجد بيوتهـا، لتـصبح المفتتـات سـهلة النقـل أمـام عوامـل 
ــــــة  ــــــصخور الطبيعي ــــــى خــــــصائص ال ــــــات عل ــــــؤثر روث الحيوان ــــــة، كمــــــا ي التعري

  .  ةوالكيميائي
  
  
  
  

  -: بأشكال سطح األرض بأهمتعريف
  شكلها أو منظر طبيعي لها  اسم الظاهرة
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 : Altitude (elevation)  االرتفــاع
ع فـي المناســيب ألعلـي عـن مــستوى االرتفـا

 The height above seaسطح البحر 
level                                     

  
مجموعـــة مـــن : Archipelago األرخبيــل

الجـــزر المتفاوتـــة فـــي الحجـــم والمنتـــشرة فـــي 
 A group of مياه المحيط حول بعـضها

many islands                        

   خليج البنغال-أرخبيل أندمان 

  
    منطقــــة واســــعة مــــن :Basinالحــــوض 

 anٍاألرض محاطــــة  بــــأراض  مرتفعــــة 
Area of land largely enclosed 
by higher land                           
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 :Branch (tributary) الرافـد النهـري
نهـــر يتـــصل بنهـــر آخـــر مـــن مرتبـــة أعلــــى 

 A river or stream that. منــه
flows into a larger river or 

stream   
  

طريــق مــائي يقــوم اإلنــسان :Canalالقنــاة 
بحفرهـــا بـــين جـــسمين مـــائيين، تـــستخدم فـــي 

-A manالزراعـــة أو فـــي حركـــة الـــسفن 
made waterway connecting 
two bodies of water and is 
designed to shorten travel 
time or irrigate     .                     

  قناة السويس

  
ــــانيون  ــــق ٍ واد:Canyonالك  ضــــيق وعمي

بجوانــب شــديدة االنحــدار، وعــادة مــا يتكــون 
 A narrow    .عـــن طريـــق التعريـــة

valley with steep sides; usually 
created by erosion  

  



  - ٥٣ -

انحدار عالي وشديد لسطح : Cliff الحافة
 A high, steep صــخري أو للتربــة 

slope of rock or soil     
  

أرض تمتـــد علـــى طـــول : Coast الـــساحل
 A land along theالبحـر أو المحـيط 
sea or ocean  

  
واحـــدة مـــن األجـــسام :Continentالقـــارة 

الــــسبعة الموجــــودة علــــى ) اليــــابس(الــــصلبة 
سطح األرض، أي جسم يابس كبير محاط 

 One of the seven largestبالمـاء 
bodies of land on earth    

حــــائط كبيــــر يبنــــى بعــــرض : Dam الــــسد
النهر ليحجز مياه النهر في بحيرة صناعية 
A wall built across a stream 

or river to hold back water  
  

أرض تتكــون مــن الرواســب : Delta الــدلتا
النهريـــــة الناعمـــــة كالرمـــــل والـــــسلت تتكـــــون 

 Aبـــالقرب مـــن مـــستوى القاعـــدة لألنهـــار 
land built up by deposits of 
sand and silt at the mouth of 

some rivers  
  



  - ٥٤ -

ـــصحراء أراضـــي جافـــة، عـــادة : Desert ال
رمليــــــــة ، ال توجــــــــد بهــــــــا أشــــــــجار، تتميــــــــز 
باألمطـــــــار القليلـــــــة التـــــــي ال تكفـــــــي لقيــــــــام 

 A dry, barren regionالزراعــة 
usually sandy and without 
trees, little rainfall or 
practical use of land unless 

irrigated  

  الصحراء الكبرى

  

خط يمتد بين : Divide خط تقسيم المياه
ــــين  ــــة، يقــــسم ب ــــسالسل الجبلي ــــى قمــــم ال أعل

 The highest ridgeأحـواض األنهـار 
of land separating river basins  

  
األنهــار : Downstream األنهــار الــدنيا

ـــــالقرب مـــــن  التـــــي تتـــــصل بأنهـــــار أخـــــري ب
 The direction of aدة مـستوى القاعـ

river's flow; toward the 
mouth of the river    

شق طولي فـي الـصخر : Fault االنكسار
 Aمتبـــوع بحركـــة صـــخرية علـــى جانبيـــه

fracture in the rocks along 
which there has been 

movement    
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جــسم مــائي صــغير مــن : Fjord الفيــورد
 حافـات مياه البحر محاط بجوانب عالية أو

 A narrowًنحتت بواسطة الجليد سـابقا 
inlet of the sea between high 
banks or cliffs created by 

glaciers    
: Fork نقطــــة التقـــــاء الروافــــد النهريـــــة

ـــــــــــد  ـــــــــــده الرواف ـــــــــــي عن ـــــــــــي تلتق المكـــــــــــان الت
 The place where a streamالنهرية

or tributary joins a river    
سم كبيـر مـن الجليـد جـ: Glacier الثالجة

 Aالمتحـرك علـى سـطح األرض المنحـدر 
large body of slow moving ice 
which alters the land around 

it through displacement  
  

جسم من البحر أو المحيط : Gulf الخليج
 Part of a sea orيتـدخل فـي اليـابس 

ocean that reaches into land; 
usually larger than a bay  

  
مكــان محمـي فــي المــاء : Harbor المرفـأ

مــــــن األحــــــوال المناخيــــــة العاصــــــفة، حيــــــث 
تتــدخل طبيعــة تعرجــات خــط الــساحل علــى 

   فلسطين-ميناء حيفا 
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ـــــي  ـــــة  الت ـــــاح القوي ـــــسفن مـــــن الري ـــــة ال حماي
ًتــــسبب أضــــرارا للــــسفن وممتلكــــات المينــــاء، 

 A shelteredبـذلك ترسـو الـسفن بأمـان 
area of water where ships may 

anchor safely  

  
ــــــــــــــــــــسفير(نــــــــــــــــــــصف األرض   )الهيمي

Hemisphere : يــــــسمى نــــــصف األرض
حسب االتجاهات، إما شمالي وجنـوبي، أو 

 A half of the earthشـرقي وغربـي 
usually referred to as eastern 
or western; northern or 

southern                                 
  

  
مرتفــع مـن ســطح األرض جـزء : Hill التـل

منحـــدر مـــن جمـــع الجوانـــب، منهـــا الجبـــال 
ــــــــة  ــــــــت بعوامــــــــل التعري ــــــــي نحت القديمــــــــة الت

 A raised partفأصبحت دائرية وصغيرة 

of the earth's surface with sloping 
sides; old mountain which because 
of erosion has become rounder and 

shorter  

   خطوط كنتور-التل 
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كتلـة كبيـرة مـن : Iceberg جليد الطـافيال
ـــــث  ـــــى ســـــطح البحـــــر حي الجليـــــد العـــــائم عل
انكــــسرت مــــن الثالجــــات القطبيــــة، والجــــزء 
األكبر من حجمها تحت سـطح ميـاه البحـر 
A large mass of floating ice that has 
broken off from a glacier, most of 

this is underwater  
  

مساحة صـغيرة : Inlet بركة مياه ساحلية
 A smallمـن المـاء تتجمـع عنـد الـساحل 

part of a body of water that 
reaches into a coast  

  
ــــــرة مــــــساحة مــــــن األرض : Island الجزي

 An area of landًمحاطـة كليـا بالمـاء 
completely surrounded by 

water           
  

 أرض ضــيقة :Isthmusالجــسر البحــري 
لميـــــاه مـــــن جـــــانبين مـــــن األرض محاطـــــة با

وتــــصل بــــين كتلتــــين كبيــــرتين مــــن األرض 
Narrow strip of land with 
water on both sides 

  جزء من خريطة اليونان



  - ٥٨ -

connecting two larger pieces 
of land  

  
مــساحة كبيــرة مــن المــلء : Lake البحيــرة

 A large body ofمحاطــة باليــابس
water surrounded by land  

  
 :  Lowland المنخفـــضةاألراضـــي 

مــــــساحة مــــــن األرض مناســــــيبها منخفــــــضة 
 An area of low andعمـا حولهـا 

usually level land    
كتلـة سـطحية : Mesa  الهضبة الصخرية

ـــا  ًمـــن األرض يكـــون ســـطحها مـــستويا تقريب ً
 Aland formation  وجوانبها حائطية

having a relatively flat top 
and steep rock walls                 
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أرض مرتفعـــــــــــــة : Mountain الجبـــــــــــــل
صــــخرية، عــــادة مــــا تكــــون جوانبهــــا شــــديدة 

 Aاالنحــدار، ولهــا قمــم أعلــى مــن الــتالل 
high, rocky land, usually with 
steep sides and a pointed or 
rounded top, higher than a 

hill    
ـــــــة  ـــــــسلة الجبلي  Mountainالسل

range:لجبــال، قوســية سلــسة طويلــة مــن ا
ـــداد أو متـــصلة ، تتكـــون عـــادة نتيجـــة  االمت

 تتعــرض لهــا الــصخور الرســوبية تإللتــواءا
الموجودة في القشرة األرضـية ، منهـا جبـال 

 Aاأللـــب فـــي آســـيا وأوروبـــا واألمـــريكتين
long chain of mountains; a 

row of connected mountains  

  جبال االنديز

  
 Mouth (of a )المــصب(فــم النهــر 

river) المكان الذي ينتهـي فيـه النهـر فـي 
مـــسطح مـــائي كبيـــر، أي نهايـــة النهـــر عنـــد 

 A place where aخــط الــساحل 
river empties into a larger 
body of water; the end of a 

river  
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ًجــــسم كبيــــر جــــدا مــــن : Ocean المحــــيط
ــــــــى كــــــــل  ــــــــظ عل ــــــــق هــــــــذا اللف ــــــــاه، يطل المي

الثة أرباع المسطحات المائية التي تغطي ث
 A largest bodyًسـطح األرض تقريبـا 

of salt water; these cover 3/4 
of the earth's surface    

ـــــرة كتلـــــة مـــــن : Peninsula شـــــبه الجزي
ـــــاه البحـــــر، تحـــــاط  ـــــد داخـــــل مي اليـــــابس تمت

 piece of landبالمياه من ثالث جهات 
that extends into a body of 
water and is surrounded on 

three sides by water  
  

 أرض هادئة في تضاريسها:Plainالسهل 
 A وعـــادة مـــا تكـــون منخفـــضة االرتفـــاع

broad, flat or gently rolling 
area; usually low in elevation   
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أراضـــــــــي مرتفعـــــــــة : Plateau الهـــــــــضبة
ٍبسطح شـبه مـستو وجوانـب شـديدة االرتفـاع 

 A flat highlandترتفـع مـن الـسهول 
area with one steep face; 

elevated plain  

  
ـــــاء مكـــــان يـــــصنعه اإلنـــــسان : Port المين

علــى خــط الــساحل، لترســو الــسفن عليــه أو 
 Aًألغـــراض أخـــرى، لكنـــه لـــيس طبيعيـــا 

man-made place along the 
coastline where ships can load 
and unload cargo; not a 

natural harbor             

  سكندريةميناء اإل

  

جزء من النهر : Rapids المنحدر النهري
ًيكـــون المجـــرى فيـــه ضـــحال وتتحـــرك الميـــاه 

 ,A part of a riverعلـى الـصخور 
generally shallow, where the 
currents move swiftly over 

rocks.    
ــــسة مــــن الــــصخور أو : Reef الحــــاجز سل

 Aالرمـال فـي المـاء أو قريبـة مـن سـطحه 
ridge of rock or sand at or 

near the surface of the water 
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: Reservoir الخـــزان المـــائي الـــسطحي
بحيــــرة تجمــــع فيهــــا الميــــاه أو تخــــزن لحــــين 

 A lake whereاستعمالها في المستقبل 
water is collected and stored 

for future use  

  خزان جرين بلت

  
جــــسم مــــائي يتــــدفق علــــى : River النهــــر

دار األرض نحو بحيرة، أو محيط طول انح
 A largeأو أي جــــسم مــــائي آخــــر 

stream of water flowing 
through the land into a lake, 
ocean, or other body of water 

            
  

ًجسم مائي كبير مالح كليا أو : Sea البحر
 A large bodyًجزئيـا، يحـاط باليـابس 

of water, usually salt water, 
partly or completely 
surrounded by land                  

                

  البحر األحمر

  

: Source (of a river) مـصدر النهـر
 The placeالمكان الذي يبدأ منه النهـر 

where a river or stream 
begins           

  ممر جورجياممر مائي ضيق يـصل : Strait المضيق
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ـــــرين مـــــن المـــــاء ـــــين جـــــسمين كبي  A ب
narrow waterway connecting 

two larger bodies of water  

  
أراضي منخفـضة طوليـة : Valley الوادي

 Low landتقــع بــين الــتالل والجبــال 
between hills or mountains      

                        
  

ــــــــان ــــــــل مخروطــــــــي : Volcano البرك جب
كانيـة الشكل تكون من الصخور والمواد البر

الخارجـــــة مـــــن بـــــاطن األرض عـــــن طريـــــق 
 A cone shapedفوهـــــة بركانيـــــة 

mountain formed out of rock or 
ash thrown up from inside the 
earth, frequently with an opening 

or depression at the top  
  

المكـان تـسقط عليـه : Waterfall الشالل
فــة ًميــاه مجــرى النهــر، وغالبــا مــا يكــون حا

A place where running water 
makes a sheer drop, usually 
over a cliff                                 
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مـساحة : Bay )خليج صـغير(لسان مائي 
صـــــــغيرة مـــــــن المـــــــاء المـــــــالح تـــــــصل إلـــــــى 

 A األرض، يكون عادة أصغر من الخليج 

gulf  
 .Part of a body of salt water 

that reaches into the land; 
usually smaller than a gulf  

 

مـــساحة : Highland األراضـــي المرتفعـــة
مــن األرض تعــود فــي تــسميتها إلــى الــتالل 

 ,An area of hillsوالهـضاب والجبـال 
plateaus, and mountains     

 
: Continental Shelf الرصيف القـاري

هضبة من اليابس تتجه نحو المحيط لكنها 
ـــه، أول جـــزء مـــن قـــاع البحـــر أو تحـــت  مائ

 A plateau of landالمحيط نحـو اليـابس 

surface into the ocean but 
underwater  

   
ــــــابس  ــــــة مــــــن األرض :Capeرأس الي كتل

 A curvedالبارزة تمتد داخل جسم الماء 
or hooked piece of land 
extending into a body of water  
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ق واســــــعة مــــــن منــــــاط: Prairie البــــــراري
 Aالـــسهول تنمـــو عليهـــا أعـــشاب طويلـــة 

large plains region with tall 
grass  

   

ًنختم هذه األشكال من سطح األرض بهذا الشكل التخطيطي الذي يوضح عـددا 
  .من ظاهرات أشكال األرض

  .شكل توضيحي لعدد من الظاهرات الجيومورفولوجية): ٣(شكل رقم 
  
  

       جبل
          ثالجة

  
   النهر                                   بحيرة                   بركانتمصدر ركاما                

  
           شالل                 خط تقسيم               مروحة ارسابية                                            سهل فيضي             

                                                                       هضبة            البيوت      وادي النهر            
                                                           وادي عميق                                  ميسا

            تالل                                   نقطة التقاء روافد         نهر                        
      سهل                                     

      شاطئ                                                                                               ممر   
                مرفأ

                                          حواجز                                   رأس يابس       خليج                     
                                              دلتا                                    

                     جزيرة          حواجز رملية                               فم النهر                    شبه جزيرة   
                                     محيط                                         أرخبيل  
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  -:رموز بعض الظاهرات الجيومورفولوجية
  مالحظات  الرمز  )المصطلح(اdسم 

Stalagmite  

  
  

  يوضع لكل واحد رمز

Stalactite  

  

  

  يوضع لكل واحد رمز

Column  

  

  

  رمز الحجم الكبير منه

  

  Drumlinدرملين 
  

  

ـــــــز فـــــــي  يوضـــــــع الرم
ف الظـــــــــــاهرة منتـــــــــــص

ويــــــشير الــــــسهم إلــــــى 
  تحرك الجليد

  الصخور المتأخرة
Crag and tail    

ـــــــز فـــــــي  يوضـــــــع الرم
منتـــــــــــصف الظـــــــــــاهرة 
ويــــــشير الــــــسهم إلــــــى 

  تحرك الجليد
  الخراف الضالة

Roches 
moutonnées  

  

  

ـــــــز فـــــــي  يوضـــــــع الرم
منتـــــــــــصف الظـــــــــــاهرة 
ويــــــشير الــــــسهم إلــــــى 

  تحرك الجليد
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  الخدوش الجليدية
Striae, grooves    

  غير معرف      معروف اdتجاه

ـــــــز فـــــــي  يوضـــــــع الرم
منتـــــــــــصف الظـــــــــــاهرة 
ويــــــشير الــــــسهم إلــــــى 

  تحرك الجليد
حافة ركامات جليدية 

 Moraineكبرى 
ridge (major)  

  
يوضع الرمز على طول 

  قمة الحافة
حافة ركامات جليدية 

 Moraineصغرى 
ridges (minor)    

يوضع الرمز على طول 
   الحافةقمة

  Esker اسكر
  

  غير معروف   معروف اdتجاه

  

  

يوضع الرمز على طول 
  القمة

 Kettleالحفر الوعائية 
holes 

(large; small    

  يوضع لكل حفرة رمز

  قناة الجليد المنصھر
Melt- water   

channel 
(large)  

  

يشير السهم إلـى اتجـاه 
  التدفق

  قناة الجليد المنصھر
Melt- water 

channel 
(small)  

  
  معروف اdتجاه      غير معروف   

يشير السهم إلـى اتجـاه 
  التدفق

  حلبة جليدية
Cirques  

  

  

يوضع الرمـز علـى قمـة 
  ة الجليديةحافة الحلب
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  حقل جليدي صخري
Block field  

  

ــــــى  يوضــــــع الرمــــــز عل
  مساحة الحقل

  صخرة جليدية
Rock Glaciers  

  

ـــــان  ـــــز مك يوضـــــع الرم
  الصخرة

  دليل ا�رض المتجمدة
Observation of 
frozen ground    

ـــــان  ـــــز مك يوضـــــع الرم
  دالتجم

  كثبان رملية
Dunes (active; 

inactive)  
  

    غير نشطة  نشطة    

ـــــان  ـــــز مك يوضـــــع الرم
  الكثبان الرملية

  حافة كويستا
Escarpment    

  

يوضع الرمـز علـى قمـة 
الحافة وتتجه الشرطات 

  نحو االنحدار ألسفل
   قاع-خط الشاطئ 

Strandline  

  

يوضع الرمز على طول 
  الخط

  منخفض دائري عميق
Piping 

depression    

ـــــان  ـــــز مك يوضـــــع الرم
  المنخفض

منخفض كارست 
  )صغير وكبير(

Karst depression 
(large; small  

  

  
  صغير           كبير

ـــــان يوضـــــع ال ـــــز مك رم
  المنخفض

  عين ماء متدفقة
Spring  

  

توضــــع النجمــــة مكــــان 
ــــسهم  العــــين ويــــشير ال

  إلى اتجاه التدفق
  ) نشط-متروك (منجم 

Quarry or mine 
(active; abandoned)    

  متروك           نشط

ـــــان  ـــــز مك يوضـــــع الرم
  المنجم
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- متروك (منجم حصى 
  )نشط

Gravel pit 
(active; abandoned)  

  
  متروك           نشط

  

ـــــان  ـــــز مك يوضـــــع الرم
  المنجم

  وادي أخدودي
Gully  

  

يشير السهم إلـى اتجـاه 
  قالتدف

  مكان تكون الحصى
Gravel 

occurrence    

ـــــان  ـــــز مك يوضـــــع الرم
تكــــــــــــون أو حــــــــــــدوث 

  الحصى
  مخروط بركاني دائري

Cinder cone  
  

ـــــان  ـــــز مك يوضـــــع الرم
  المخروط

  انھيار كتل الثلج
Snow avalanche     يشير السهم إلـى اتجـاه

  اراالنهي
   أرضية كبيرةتانزd قا

Large Landslide  

  

ــــرج  ــــشير الخــــط المتع ي
إلى قمم الحافة والـسهم 

  إلى اتجاه التحرك
انزdقات أرضية 

  محدودة
Small Landslide 

  

يشير السهم إلـى اتجـاه 
  التحرك ألسفل

 التواء متصدع
Tension cracks  

    

يمتـــــــد الخـــــــط بطـــــــول 
  االلتواء 

  Falls ش�ل 
    

  

يوضـــــع الرمـــــز بحيـــــث 
ـــــاطع  يكـــــون الخـــــط الق

  للنهر مكان الشالل
نقط تجديد أو انحدارات 

   النھروعرة على قاع
Rapids  

  
ـــــان  ـــــز مك يوضـــــع الرم

  الظاهرة



  - ٧٠ -

  اتجاه الجريان
Direction of 
flow arrow  

  
يـدل الــسهم علـى اتجــاه 

  جريان النهر
  وادي جاف

Dry river bed    
  ًتجري فيه المياه نادرا

  وادي متقطع الجريان
Stream - 

intermittent  

  
تجـــري فيـــه الميـــاه مـــن 

  فترة ألخرى
  رمل في منطقة شاطئية
Sand in Water 
or Foreshore 

Flats  

  
ــــــــى  ــــــــنقط إل تــــــــشير ال
تجمعـــــات الرمـــــال فـــــي 

  المياه
حافات صخرية في مياه 

    البحر
ــسود ــدوائر ال اء تــشير ال
  إلى تجمعات الصخور

منطقة تفيض عليھا 
  المياه النھرية

Flooded area  

  
تــــــــــــــشير الخطــــــــــــــوط 
  المتقطعة إلى الفيضان

  أعشاب ملحية
Marsh, muskeg    

 

تــــــوزع الرمــــــوز علــــــى 
  مساحة األعشاب

  مستنقعات
Swamp   

مــــــوز علــــــى تــــــوزع الر
  مساحة المستنقعات

  بئر مياه أو ينبوع
Well, water or 
brine; Spring  

  
 عين الماء      بئر مياه

ـــــان  ـــــز مك يوضـــــع الرم
  البئر أو عين الماء

غيرة صخور أو جزر ص
  في مياه البحر

Rocks in water 
or small islands  

 
علــــــى + تــــــدل إشــــــارة 

مكـــــــــان الـــــــــصخور أو 
ـــــــــــصخرية  الجـــــــــــزر ال

  الصغيرة
  عمق المياه
Water 

elevation  

 
يــدل العــدد علــى عمــق 
ـــاه أو ارتفاعهـــا إذا  المي
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  كانت على اليابس
  روبير مساحة

Horizontal control 
point; Bench mark 

with elevation  
 

يدل العدد على منسوب 
النقطــــــة التــــــي وضــــــع 

  فوقها الرمز المثلث
ليست (نقطة ارتفاع 
  )روبير

Precise elevation  
 

يدل العدد على منسوب 
النقطــــــة التــــــي وضــــــع 

  فوقها الرمز
  خطوط كنتور

Contours; index, 
intermediate  

 

يدل الخط السميك علـى 
 خــــــط كنتــــــور رئيــــــسي

واآلخر على خط كنتـور 
ثــانوي، واألعــداد عليهــا 
مناســــــــــــيب خطــــــــــــوط 

  الكنتور
  خطوط كنتور للمنخفضات

Depression 
contours   

تكـــــون الـــــشرطات فـــــي 
  اتجاه قاع المنخفض

  Sandرمال 
 

يتــــــوزع الرمــــــز علــــــى 
  مساحة المنطقة

  ركامات جليدية
Moraine   

يتــــــوزع الرمــــــز علــــــى 
ـــــــــــــة  مـــــــــــــساحة منطق

  الركامات
مكان dستخراج (محجر 

  )الحجارة
Quarry  

 
ـــــان  ـــــز مك يوضـــــع الرم

  المحجر
  Caveكھف 

 
ـــــان  ـــــز مك يوضـــــع الرم

  الكهف
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  مراجع هامة
  -:المراجع العربية: ًأوال
 ، الجيومورفولوجيا والمنـاخ، دراسـة تحليليـة للعالقـة )١٩٧٩ (: شاور إسماعيل آمال- ١

  . القاهرة، مصر ، مكتبة الخانجي،١بينهما، ط 
 مـع التطبيـق علـى بعـض ز، التعبيـر الكمـي لـدور التعريـة عنـد ديفيـ )١٩٨٢: (  ــــــــــ- ٢

 ٥٥ - ٤٣ ، ص ص ١٤ ، السنة ١٤األودية المصرية، المجلة الجغرافية العربية، العدد 
.  
 ، الهيئــــة العامــــة ١، ط ) ١٩٨٤(:  أرســــطو طــــاليس ، ترجمــــة اســــحق بــــن حنــــين- ٣

  .ب، القاهرة، مصرالمصرية للكتا
، األطلـس المجـسم والملـون ألشـكال سـطح  )١٩٨٦: ( جودت سعادة وعباس حدادين- ٤

  .األرض، دار الجليل، بيروت ، لبنان
الجيومورفولوجيــا، دراســة فــي علــم أشــكال األرض، ، )١٩٨٩: ( جــودة حــسنين جــودة- ٥

  .دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر
 ١، معالم سطح األرض، المكتب الجامعي الحـديث، اإلسـكندرية، ط ) ١٩٩٨: (  ــــــــــ- ٦
.  
، أصــول الجيومورفولوجيــا، دراســة األشــكال )١٩٨٨: ( حــسن ســيد أحمــد أبــو العينــين- ٧

  .التضاريسية لسطح األرض، مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية، مصر
ليــل وبــين التجريــب ، الجيومورفولوجيــا بــين الوصــف والتح )١٩٦٩: (  صــالح بجيــري- ٨

   .٣٥ - ٢٤ ، السنة الثانية، ص ص ٢والتعليل، المجلة الجغرافية العربية، العدد 
  . ، أشكال األرض، دار الفكر، ط ، دمشق، سوريا)١٩٧٩(:  صالح الدين بجيري- ٩

ــسكري- ١٠ ــي ال ــي عل ــ)٢٠٠٠: ( عل ــوم األرض، مركــزا التمي ــوم اإلدارة ز، العــرب وعل  لعل
  .والحاسب

، حـــول عوامـــل المعرفـــة الجيومورفولوجيـــة الحديثـــة،  )١٩٨٢: ( محمـــد جـــاد طـــه - ١١
   .٧٨ - ٥٧ ، ص ص ١٤ ، السنة ١٤المجلة الجغرافية العربية، العدد 

، محاضــــرات فــــي الجيومورفولوجيــــا التحليليــــة )١٩٧٥: ( عمــــاد الــــدين الموصــــلي- ١٢
  .والتطبيقية، دار الفكر، دمشق، سوريا
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، األصول العامة فـي الجيومورفولوجيـا، دار )٢٠٠٤: (راضي فتحي عبد العزيز أبو - ١٣
  .  النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع

، مبـادئ الجيومورفولوجيـا )١٩٨٢(: عبـد الـرحمن حميـدة.  ماكس ديروو، تعريب د- ١٤
  .٢،ط ) أشكال التضرس األرضي(

  .بيروت، لبنان ، دار القلم، )١٩٨٠ (: منطق أرسطو، تحقيق عبد الرحمن بدوي- ١٥
ــــة  )٢٠٠٣: (  محمــــد صــــبري محــــسوب- ١٦ ، القــــاموس الجغرافــــي، الجوانــــب الطبيعي

  . والبيئية، مطبعة اإلسراء، القاهرة
ــــاب راضــــي- ١٧ ــــات  )١٩٨٩: (  محمــــد صــــبري محــــسوب ســــليم ومحمــــود دي ، العملي

  .الجيومورفولوجية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة
  .، جيومورفولوجية قشرة األرض، دار غريب)٢٠٠٢: ( محمد صفي الدين- ١٨
  

  -:المراجع األجنبية: ًثانيا
1 - Bull, W.B.:  (1991). Geomorphic responses to climatic change.  
New York:  Oxford University Press. 
2 -Hobbs, W.H. (1912). Earth Features and Their Meaning. 
3 -Strahler, A. N.: (1969), Elements of Physical Geography, New 
York. 

  -:مواقع وصفحات انترنت: ًثالثا
1 -http://members.aol.com/Lshgls/Geomorphology.html 
2http://directory.google.com/Top/Science/Earth_Sciences/Geology
/Geomorphology 
3 -http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/2388 
4 -http://geography.about.com/msub10.htm?once=true 
5 -http://www.geography-site.co.uk/pages/physical.html 
6 -http://www.geog.le.ac.uk/cti/phys.html 
7 -http://www.science.smith.edu/departments/Geology/geomorph 
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  الفصل الثاني
  الظاهرات الجيومورفولوجية التركيبية

Structural Features  
  

 تعــددها مــن عوامــل مختلفــة ع الظــاهرات الجيومورفولوجيــة، يــأتيتتعــدد أنــوا     
منها تعدد عوامل التعرية المكونة لها أو تغيرها، أو من تعدد التراكيب الصخرية 
التي تنعكس خصائـصها الـصخرية علـى شـكل هـذه الظـاهرات، أو حـسب القـوي 
األرضية التي تكونها، وما يهمنا هنا تقسيمها إلى نوعين رئيـسيين همـا ظـاهرات 

ً، أي التــــي تتكــــون كليــــا وتأخــــذ خصائــــصها  Erosion Featuresتعريــــة 
الـــــسطحية مـــــن فعـــــل عوامـــــل التعريـــــة بالنحـــــت واإلرســـــاب، وظـــــاهرات تركيبيـــــة 

Structural Features ـــــصخرية ـــــب ال  Rocks أي تكونهـــــا التراكي

Formation وتـشكل سـطحها عوامــل التعريـة، بمعنـى أنهــا تأخـذ خصائــصها ،
لمـــا كانـــت تتعـــدد أشــــكال و. مـــن التـــشكيالت تحـــت الـــسطحية والقــــوى الخارجيـــة

التراكيب الصخرية بنظامها المتعدد األحوال، فقد تكون الطبقات الصخرية أفقيـة 
أو مائلــة أو رأســية، أو تــأثرت بالحركــات األرضــية التــي تعقــد مــن نظامهــا، فــإن 
التعدد حادث في الظاهرات الجيومورفولوجية الناتجة عنها، فيأخذ سطح األرض 

ب الـصخرية، فـي حـين يتغيـر شـكله مـن فتـرة زمنيـة إلـى شكله األولي من التراكي
وضـع ) ٤(أخرى تحت تأثير عوامل التعرية الخارجية، هـذا، ويوضـح شـكل رقـم 

يظهــر فــي الــشكل الطبقــات الــصخرية . الطبقــات الــصخرية تحــت ســطح األرض
  .األفقية والمائلة والرأسية
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  .أوضاع الطبقات الصخرية تحت سطح األرض):٤(شكل رقم 
  

                 طبقات رأسية                         طبقات مائلة بشدة
  
  
  

    طبقات مائلة ببطء           
                                          طبقات أفقية
  -:ً وبناءا على هذا التعدد فإن أهم أنواعها يقع في اآلتي

  -: ظاهرات تكونها الطبقات األفقية:ًأوال
ً أنواعـــا Horizontal Formationن الطبقـــات الـــصخرية األفقيـــة     تكـــو

  -:مختلفة من الظاهرات، نذكر منها
  -:River Falls الشالالت – ١

   مــن أجمــل الظــاهرات الطبيعيــة علــى ســطح األرض، الســيما أنهــا تجمــع بــين 
عامــل الــصخر والميــاه الجاريــة بحركتهــا الــساقطة مــن أعلــى إلــى أســفل، تتكــون 

  -:ة إذا توفرت الشروط اآلتيةهذه الظاهر
  . أن تكون الطبقات الصخرية أفقية–أ 

ــــــا –ب  ــــــة علي ــــــر مقاومــــــة لعوامــــــل التعري ــــــصخرية األكث ــــــات ال  أن تكــــــون الطبق
  .أسفل منها) اللينة(، وأن تكون الطبقات الصخرية األقل مقاومة )سطحية(

) لجريــانًغالبــا مـا تكـون أنهــار دائمـة ا( أن يـؤثر علـى المنطقــة ميـاه جاريـة –ج 
  .مثل نهر النيل ونهر سانت لورنس
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   هــذا، وتتكــون الــشالالت علــى قيعــان األوديــة، ويكــون انحــدار ســطح األرض 
ًفيها رأسيا عادة، يقوم مجرى النهر في منطقة الشالل باآلتي ً:-  

األقــل (  عنــدما تــسقط ميــاه النهــر تعمــل علــى نحــت الطبقــة الــصخرية الــسفلى 
لمياه المرتدة على القاع بعد سقوطها من أعلى إلى ، يحدث ذلك نتيجة ل)مقاومة

، )األكثــر مقاومــة(أســفل، عندئــذ يحــدث تجويــف أســفل الطبقــة الــصخرية العليــا 
ًيــزداد التجويــف تــدريجيا باســتمرار ارتــداد الميــاه الــساقطة، باســتمرار ذلــك يــصبح 
ًمكشف الطبقة العليا معلقا فتحدث فيه شـقوق أعلـى التجويـف مـن الـداخل تحـت 

ٕأثير ثقلها، واذا تراجع التجويف أكثر فإن المكـشف المعلـق للطبقـة العليـا ينهـار ت
 يعني ذلك أن ،River Loadًفي قاع النهر ليصبح جزءا من الحمولة النهرية 

ويوضـح شـكل رقـم . ًالشالل يتراجع تدريجيا نحو روافد النهر من المراتب األولى
تطـــور ) ٦( يوضـــح شـــكل رقـــم كــذلك. ديناميكيــة الميـــاه فـــي منطقـــة الـــشالل) ٥(

  .منطقة الشالل
  .ديناميكية عمل المياه الساقطة على الشالل): ٥(شكل رقم 
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  .تطور منطقة الشالل): ٦(شكل رقم 

  
  -:أمثلة للشالالت في العالم

 ٩٨٠ فــي فنــزويال ارتفاعهــا Angle (Salto Angle) نجــلأشــالالت  - ١
 Rio Caroni. 1، تقع على نهر ريوكاروني ًامتر

، تقـــع ًا متـــر٩٥٠ فـــي جنـــوب إفريقيـــا ارتفاعهـــا Tugela شـــالالت تـــوغيال - ٢
  .شاللي أنجل وتوغيال) ٧(يوضح شكل رقم . Tugelaعلى نهر توجيال 

  .منظر لشاللي أنجل وتوغيال): ٧(شكل رقم 
  شالل توغيال

  

  ِ◌شالل أنجل

  



  - ٧٩ -

رويج ارتفاعهــا  فــي النــUtigord (Utigordsfoss)د شــالالت أوتيغــار - ٣
  .Glacier Fedًا، تقع على نهر جليشر فد  متر٨٠٠

 ٧٧٤ً تقـع فـي النـرويج أيـضا، يبلـغ ارتفاعهـا  ،Monge شالالت مـونجي – ٤
  .Mongebeckًمترا، تقع على نهر مونجي بك 

 ٧٦٢ تقـــع فــي زمبـــابوي، يبلـــغ ارتفاعهـــا ،Mutarazi شــالالت موتـــارازي – ٥
 Mutarazi. 3ًمترا، تقع على نهر موتارازي 

  ٧٣٩  فــــي كاليفورنيــــا بأمريكــــا ارتفاعهــــاYosemite شــــالالت يوســــمايت - ٦
  .ًا، تقع على نهر يوسمايتمتر
ً متــرا، ٧١٥ تقــع فــي النــرويج ، يبلــغ ارتفاعهــا ،Pieman شــالالت بيمــان – ٧

  .Pieman,s Creekتقع على نهر بيمان 
النــرويج،  تقــع فــي ،Espeland (Espelandsfoss) شــالالت اســبالند – ٨

 Opo. 4ً مترا، وتقع على نهر٧٠٣يبلغ ارتفاعها 

 ٦٥٥ فــي النــرويج ارتفاعهــا Ostra Mardolafoss شــالالت أوســتري - ٩
 Mardals. 5ًا، وتقع على نهر ماردال متر

ًا، متر٦٤٧ في النرويج ارتفاعها Yyssetrengene سترنغاني  شالالت - ١٠
 Tyssa River. 6تقع على نهر تيسا 

ًا، تقـع  متـر٦١٠ في فنزويال وارتفاعها Cuqaenan الت كوكونيانشال - ١١
 Cuquenan River. 7على نهر 

إال أنـــه توجـــد فـــي العـــالم شـــالالت أخـــري أخـــذت شـــهرتها مـــن اتـــساعها أو كبـــر 
  -:حجمها منها

 تقــع علــى نهــر نيــاجرا بــين الواليــات المتحــدة وكنــدا، تقــسم : شــالالت نيــاجرا–أ 
ى قــسمين، يــسمى الجــزء األكبــر منهــا شــالل هوســشو جزيــرة كــاوت الــشالالت إلــ



  - ٨٠ -

ً متـرا، ويـسمى الجـزء اآلخـر ٦٧٠ً مترا وعرضه ٦٥ويقع في كندا، يبلغ ارتفاعه 
 ٣٢٠ً متـرا، وعرضـه ٥٨شالل أمريكا، يقع فـي الواليـات المتحـدة، يبلـغ ارتفاعـه 

  .ًمترا
مبيـزي،  تقـع بـين دولتـي زامبيـا وزيمبـابوي علـى نهـر الزا: شالالت فيكتوريـا–ب 

ً مترا، تنحدر عليهـا كميـة ميـاه تـصل ١٧٠٠ً مترا، وعرضها ١٠٨يبلغ ارتفاعها 
ًث، ونظرا لكبر المـساحة المائيـة فيهـا فإنـه يتكـون عليـه الـضباب، /٣ م٩٤٣إلى 

ًكمــــا يــــسمع صــــوت الميــــاه الــــساقطة عاليــــا حــــدا ًتــــسمى محليــــا باســــم الــــضباب . ً
  .كتورياشاللي نياجرا وفي) ٨(يوضح الشكل رقم . الصاعق

  .امنظر لشاللي نياجرا وفيكتوري): ٨(شكل رقم 
  شالل فيكتوريا

  

  شالل نياجرا

  
  

 تقــع عــل نهــر بيغواســو بــين األرجنتــين والبرازيــل، تــشبه : شــالالت بيغواســو–ج 
ً مترا، تقسمها ٤٠٠ً مترا، وعرضها ٨٢في شكلها حدوة الحصان، يبلغ ارتفاعها 

ً شالال، وتعتبر من أجمل شالالت ٧٢ من األشجار الكبيرة واألعشاب إلى أكثر
  .العالم من حيث المنظر
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  -:Plains السهول الصخرية – ٢
     تتكــون أيــضا فــي الطبقـــات الــصخرية األفقيــة لكـــن تحــت ظــروف صـــخرية 
تختلـف عـن تلـك التــي تكـون الـشالالت مـع اشــتراك عامـل التعريـة فـي الحــالتين، 

ســهول أخــرى مثــل الــسهول الفيــضية نــذكر هنــا أنــه توجــد . وهــو التعريــة النهريــة
Flood Plains التي تتكون في األجزاء الدنيا مـن األوديـة عـن طريـق إرسـاب 

 التـــي تمثـــل نهايـــة Pine-Plainsمجـــرى النهـــر، كمـــا توجـــد الـــسهول التحاتيـــة 
الـــدورة الجيومورفولوجيـــة لعامـــل التعريـــة،  تتكـــون الـــسهول الـــصخرية إذا تـــوفرت 

   -:الشروط اآلتية
  .تكون المنطقة من طبقات صخرية أفقية على كل مساحتها أن ت–أ 

العليـــا ) األقـــل مقاومـــة لعامـــل التعريـــة( أن تكـــون الطبقـــة الـــصخرية اللينـــة –ب 
  .، وتكون الطبقة الصخرية المقاومة أسفل منها)السطحية(

ً أن تغطــي هــذه الطبقــات منطقــة واســعة تتــأثر بالميــاه الجاريــة ناحتــا الطبقــة –ج 
  .نحدار العام لسطح األرضالعليا مع اال

  -:تطور السهول الصخرية
  -:   يمكن تتبع تطور السهول الصخرية في الخطوات التالية

 تبــدأ الطبقــة الــصخرية العليـــا بالتآكــل بفعــل التعريـــة النهريــة، يكــون التآكـــل – ١
ًسريعا رأسيا ألسفل نظرا لليونتها، حيث تتكون أودية جوانبها شديدة االنحدار أو  ً ً

ًة، تـــستمر األوديـــة فـــي تعميـــق أوديتهـــا رأســـيا ألســـفل حتـــى يظهـــر الـــصخر رأســـي
كنتيجـة لـذلك تتكـون هـضاب بـين األوديـة . فـي قيعـان األوديـة) المقـاوم(الصلب 

تتميـز بالـسطح شـبه المـستوي، والجوانـب شـديدة االنحـدار ) أراضي بين األوديـة(
ًأو رأسية، تتناقص مساحتها تدريجيا نظرا التساع قيعان األ ًودية تدريجيا، تسمى ً

 كما تتكـون أوديـة نهريـة عميقـة ،Mesaكل هضبة منها باسم الموائد الصخرية 



  - ٨٢ -

جوانبهــا شــديدة االنحــدار، حيــث تبــدأ بالنحــت الجــانبي عنــدما تــصل إلــى الطبقــة 
، )الطاولــة( باللغــة األســبانية Mesaتعنــي كلمــة .ًالــصلبة، بادئــا نحتهــا بــصعوبة

 والجوانـــب Level land on top حيـــث الـــسطح المـــستوي عنـــد الـــسطح
 مــن أشــهرها مــا Steep rock cliffsالــصخرية المكونــة مــن حافــات عميقــة 
وبخاصـة فـي واليـة كلـورادو ) جنـوب غـرب(يوجد في الواليات المتحدة األمريكية 

Colorado.  
 يستمر نحت الموائد الصخرية تحت تأثير مجموعة من العوامل منها نحت – ٢

ت الحادثة على جوانبها، وفعل التجوية، وكنتيجة لـذلك تتـراكم األنهار، واالنهيارا
الصخور المتكسرة عند أقدامها، لتصل مرحلة يكون امتـدادها الرأسـي  أكبـر مـن 

 .Butte) البيــوت(امتــدادها األفقــي، فــي هــذه الحالــة تــسمى بالــشواهد الــصخرية 
  .هذه الظاهرة) ٩(يوضح شكل رقم 

  .ظاهرة البيوت): ٩(شكل رقم 
  

  
  .الحظ أن االمتداد الرأسي لهذه الظاهرة أكبر من االمتداد األفقي لها

 تتكــــون عنــــد أقــــدام الــــشواهد الــــصخرية أكــــوام كبيــــرة مــــن الــــصخور المفتتــــة –٣
، تظهــر فــي شــكل أهرامــات ترابيــة، تعــرف باســم المخروطــات )رواســب مختلفــة(
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ًغالبــا مــا تتكــون . ً ويكــون للــسيول والتجويــة دورا فــي تكوينهــا،Screeاالرســابية 
  بفعـل تجمـد الرطوبـة Fractured and broken رواسبها تلك التي تكسرت

ثــــم ســــقوطها علــــى ) تكــــسر ميكــــانيكي(فــــي شــــقوق الــــصخور أو بفعــــل الحــــرارة 
 . Angular particles ًالمنحــدرات الجبليــة، كمــا تكــون غالبــا زاويــة الــشكل

  .هذه الظاهرة) ١٠(يضح شكل رقم 
  .رة األهرامات االرسابيةظاه): ١٠(شكل رقم 

  
، لتكـون )السفلى( تستمر مجاري األنهار بعد ذلك في نحت الطبقة الصلبة – ٤

أوديـــة جديـــدة لهـــا تختلـــف عـــن خصائـــصها التـــي كانـــت لهـــا فـــي الطبقـــة العليـــا، 
  .تسمى باألودية المنطبعة

 هـو النهــر الــذي شـق واديــه فــي :Superimposed Riverالــوادي المنطبــع 
 لينة، ثـم عمقـه عـن طريـق النحـت الرأسـي ليـصل إلـى الـصخور الـصلبة صخور

التي تقع أسفل منها، ليشبه في شكله الوادي األول إلى حد ما، بمعنى آخـر أنـه 
  .طبع واديه في الطبقة الصخرية الصلبة

   -:Desert Mesaالموائد الصحراوية  - ٣
التعريـــة مـــن  ظـــاهرة أخـــرى تتكـــون فـــي طبقـــات صـــخرية أفقيـــة مـــع تغيـــر عامـــل 

 ،Wind Erosion إلــى التعريــة بالريــاح River Erosionالميــاه الجاريــة 
تتكـــون الموائـــد الـــصحراوية إذا تـــوفرت . وبتغيـــر المنـــاطق مـــن رطبـــة إلـــى جافـــة

  -:الشروط اآلتية
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 وجود طبقات صخرية أفقيـة بحيـث تكـون الطبقـة الـصخرية المقاومـة أعلـى – ١
ينــة أســفلها فــي مواجهــة الريــاح المحملــة ، وتكــون الطبقــة الــصخرية الل)ســطحية(

  .بالرواسب
 أن تكــــون الريــــاح عامــــل التعريــــة الــــسائد فــــي المنطقــــة، لــــذلك تتواجــــد هــــذه – ٢

  .الظاهرة في المناطق الصحراوية الجافة
   -:ديناميكية العمل

  -:    يمكن تتبع التطور في شكل الموائد الصحراوية من اآلتي
فتتــات صــخرية صــغيرة الحجــم علــى نحــت  تعمــل الريــاح بمــا تحملــه مــن م– ١

األجــزاء المواجهــة لهــا فــي الطبقــات الــصخرية الــسابقة الــذكر، يكــون النحــت فــي 
ًالطبقــة اللينـــة أكثــر نظـــرا لــضعف مقاومتهـــا للنحــت، وألن معظـــم حمولــة الريـــاح 
تكـــــون أقـــــرب إلـــــى ســـــطح األرض، وكنتيجـــــة الســـــتمرار عمليـــــة النحـــــت تتكـــــون 

، يكــــون حجمهــــا )العليــــا(ة الــــصخرية الــــصلبة أســــفل الطبقــــ) فراغــــات(تجــــاويف 
  .ونموها أكبر في الجهة التي تهب منها الرياح

 تتكـــون شـــقوق رأســـية فـــي األجـــزاء البـــارزة مـــن مكـــشف الطبقـــة الــــصخرية – ٢
ــــر حجــــم  ــــساعا وتعمقــــا مــــع كب ــــة، تــــزداد ات ــــوق تجــــاويف الطبقــــة اللين ــــصلبة ف ًال ً

ء المعلقـة مـن مكـشف الطبقـة بعـد ذلـك األجـزا) تـسقط(ًالتجاويف تدريجيا، تنهار 
  .الصلبة تحت تأثير ثقلها وفعل الجاذبية األرضية

 تتكـــون أكـــوام مـــن الرمـــال والحـــصى المنهـــار مـــن الطبقـــة الـــصلبة، تحمـــل – ٣
  . إلى أماكن أخريعالرياح منه ما تستطي

   -:Slope Formationظاهرات تتكون في طبقات مائلة : ًثانيا
نتيجــــة لتــــأثر الطبقــــات الــــصخرية بالحركــــات تنــــتج الطبقــــات الــــصخرية المائلــــة 

ًاألرضـــية كحركـــة الرفـــع أو االلتـــواء مـــثال، أو لترســـب المفتتـــات الـــصخرية علـــى 
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أسطح صخرية مائلة في األصل، يعمل تبادل الطبقات الصخرية الصلبة واللينة 
ًمع أثر عوامل التعرية على تكوين مظهرا جيومورفولوجيا له خصائص معينة ً.  

  -:Cuesta Featuresتا ظاهرة الكويس
أشـــــبه (   ظــــاهرة جيومورفولوجيــــة تركيبيــــة تظهــــر فـــــي صــــورة منطقــــة مرتفعــــة 

، لهـــا انحـــداران أحـــدهما شـــديد االنحـــدار واآلخـــر بطـــيء، ويكـــون خطـــا )بـــالتالل
، تتكــون Escarpmentًانحـدارهما متعاكــسان، يطلـق عليهــا أيــضا اسـم الحافــة 

  -:الكويستا إذا توفرت الشروط اآلتية
وجـود طبقـات صـخرية مائلـة متبادلـة ، مختلفـة فـي درجـة مقاومتهـا لعوامـل  – ١

 بجـــوار Hard Rocksالتعريـــة، بمعنـــى أن تكـــون الطبقـــة الـــصخرية الـــصلبة 
  ).١١(يوضح ذلك شكل رقم . Soft Rocksالطبقة الصخرية اللينة 

  .طبقات صخرية مائلة ودينامكية تراجعها): ١١(شكل رقم 

  
جاويف التحتية في الطبقة اللينة أسفل مكشف الطبقة الصلبة، حيث يكون تراجعها الحظ حدوث الت

  .  ًأسرع من تراجع الطبقة الصلبة، ليصبح المكشف الصلب معلقا ثم ينهار بعد ذلك

ً غالبا ما يتشكل سطحها الخارجي بفعل الميـاه الجاريـة، لـذلك توجـد عليهـا – ٢ 
  .وحولها أنواع مختلفة من األنهار

  -:Cuesta Partsات الكويستا مكون
  -:   تتكون الكويستا من األجزاء األتية
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ً منطقـة صـغيرة المـساحة غالبـا، أشـبه مـا :The Cuesta Crest القمـة – ١
  .تكون مستوية، وتكون أعلى المناسيب في جسم الكويستا

 منطقتـان جانبيتـان تنحـصران :The Cuesta Flanks جناحا الكويـستا – ٢
ولي للكويــستا وبــين أدنــى المناســيب فــي اإلتجــاه العرضــي لهــا، بــين المحــور الطــ

  .ومناسيبهما أعلى من مناسيب المناطق المنخفضة حول الكويستا
ً أكثــر المنـــاطق انحــدارا علـــى :The Cuesta Cliff حافــة الكويـــستا – ٣

  .الكويستا، تمثل مكشف الطبقة الصخرية األكثر مقاومة
 المــسافة الممتــدة :Transverse (Cross) Extent اإلمتــداد األفقــي – ٤

  .بين أدنى المناسيب للجناحين، وتكون متعامدة على محور الكويستا
 المــــسافة الممتــــدة مــــع :Longitudinal Extent اإلمتــــداد الطــــولي – ٥

بــين قمــة الكويــستا وبــين أدنــى المناســيب علــى طــول (المحــور الطــولي للكويــستا 
  ).الكويستا في االتجاه البعيد عن الحافة

 يمثـل المنطقـة بطيئـة االنحـدار :The Cuesta,s Back ظهر الكويـستا – ٦
  .، ويمثله الجناحان)مكشف الطبقة الصخرية اللينة(من الكويستا 

 منطقـة تمثـل قمـة الكويـستا ومـا : The Cuesta,s Nose أنف الكويستا – ٧
نحـدار نحـو حولها، بمعنى أنهـا المنطقـة التـي تبـدأ منهـا روافـد األنهـار العليـا باال

  .المناطق المنخفضة حولها
 منطقة صغيرة المساحة تقـع :The Cuesta,s Bridge قنطرة الكويستا – ٨

  .ًأسفل حافة الكويستا، تفصل عادة بين أعلى روافد نهرية
  -:الخصائص العامة

  -:   للوصول إلى تصور كامل عن الكويستا نلخص الخصائص الرئيسية لها
  -: أنواع من األنهار هي يرتبط بالكويستا عدة– ١
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 هـي :Consequent (Primary) Rivers) األوليـة( األنهار األصـلية –أ 
  .أنهار تجري مع اتجاه ميل الطبقات

 :Subsequent (secondary) Rivers)الثانويــة( األنهــار التاليــة –ب 
منــــاطق الــــضعف (هــــي أنهــــار تجــــري فــــي اتجــــاه مــــضرب الطبقــــات الــــصخرية 

أن خـــط المــضرب هـــو الخــط العمـــودي علــى خـــط انحـــدار ً، علمـــا بــ)الجيولوجيــة
  . الطبقات

 أنهــــار تجــــري فــــي اتجــــاه :Obsequent Rivers األنهــــار العكــــسية –ج 
  .معاكس لخط انحدار الطبقات

 قد تتكون الكويستات نتيجـة لوجـود التـواء مقعـر أو التـواء محـدب، وتـساعد – ٢
نحـت المنـاطق العليـا مـن عوامل التعرية في تشكيلها، تحدث هذه الحالة عنـدما ت

االلتـــواء المحـــدب بفعـــل عوامـــل التعريـــة، وتكـــون أنهـــار تجـــري علـــى طـــول خـــط 
يوضـــح . المحـــور، أو لتجمـــع الرواســـب فـــي أدنـــى المنـــاطق مـــن االلتـــواء المقعـــر

  .ذلك) ١٤(كما توضح خريطة رقم . الشكالن اآلتيان هذه الحالة
 بين Michiganالتكوينات الصخرية في والية متشجان ):١٢(شكل رقم 

  . وبحيرة متشجانHuronبحيرتي هورن 
  

  حافة نياجرا  
  بحيرة هورن                           بحيرة متشيجان  

                                   متشيجانبحيرة جورجيا
  
  

       صخور العصر السيلوري                                                                  صخور العصر األوردوفيشي
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  .عالقة الكويستات بااللتواءات): ١٣(شكل رقم 
  

  
  

               نحت صخور المحور        التواء مقعر      التواء محدب
  التواء محدب  

  .البحيرات العظمى في أمريكا الشمالية): ١٤(خريطة رقم 
    نياجرا) كويستا (حافة   
    

  شالالت نياجرا      
          بحيرة إيري                                                                  بحيرة أونتاريو                                                                   متشيجان                                               بحيرة هورن                    أونتاريو                       ويسكونسن                                                                                                                     جزيرة مونتيانا                                     شبه جزيرة بروس                               بحيرة سوبيريورورنتوت                                  

  
 عنــدما تتــأثر حافــة الكويــستا باالنكــسارات فإنهــا تتقطــع وتتكــون مــن أجــزاء – ٣

  .متباعدة، ويساوي مقدار التباعد مقدار الزحزحة التي يسببها االنكسار
 إذا كانــت الطبقــات الــصخرية اللينــة التــي تفــصل بــين الكويــستات متــساوية – ٤

وامل التعريـة، فـإن االمتـداد الطـولي لهـا يكـون في السمك وفي درجة مقاومتها لع
ًمتساويا، ويكون انحدار ظهورها واحدا ً.  
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 يــــدل وجــــود الكويــــستات فــــي منطقــــة مــــا علــــى تعاقــــب الطبقــــات الــــصخرية – ٥
الــصلبة واللينــة مــع وجــود درجــة ميــل معينــة لهــا، لــذلك ال تتكــون الكويــستات فــي 

فاوتـة فـي درجـة مقاومتهـا مناطق ذات تكوينات صـخرية أفقيـة حتـى لـو كانـت مت
  . لعوامل التعرية

 تتكون الكويستات في صخور رسوبية أو متحولـة، وال تتكـون فـي تكوينـات – ٦
  .صخرية نارية أو صخور متجانسة

ً تتكـــون حافـــة الكويـــستا مـــن مكـــشف الطبقـــة الـــصخرية الـــصلبة، وغالبـــا مـــا – ٧
ــــة، وشــــديدة االنحــــدار، فــــي حــــين ي تكــــون ظهــــر تكــــون مقطعــــة باألوديــــة العميق

الكويـــستا مـــن مكـــشف الطبقـــة اللينـــة، يكـــون انحـــداره وتقطعـــه أقـــل، هـــذا، ويـــدل 
ارتفــاع حافــة الكويــستا علــى ســمك الطبقــة الــصلبة المكونــة لهــا، والعالقــة بينهمــا 

  .طردية
  -:أهم الكويستات في العالم

  -:   يمكن ذكر أهم الكويستات في العام على النحو اآلتي
، توجـد فـي الواليـات األمريكيـة Niagara Escarpment كويستا نياجرا – ١

 Michigan، متـشجان Wisconsin، ويسكونسن Ontarioاآلتية أونتاريو 
  .New Yorkو والية نيويورك 

 Geological، تركيــــب جيولــــوجي Onondaga كويــــستا أونونــــداجا – ٢

Formationيوجد في واليتي أونتاريو ونيويورك بالواليات المتحدة األمريكية .  
، توجـد فـي واليتـي كنتكـي Pottsville Escarpment كويـستا بوتـسفيل – ٣

Kentucky وتنسي Tennessee في المنطقة التي تشغلها هـضبة كمبرالنـد ،
Cumberland.  
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، توجـد شـمال واليـة داكوتـا Missouri Escarpment كويستا ميـسوري – ٤
  .North Dakotaاألمريكية 

  . توجد في والية كنتكي،Muldraugh Hill كويستا تالل ملدرو – ٥
، توجد في والية تكساس Balcones Fault كويستا االنكسارات البلكونية – ٦

  .Texasاألمريكية 
 توجـد فـي واليـة أريزونـا األمريكيـة ،Mogollon Rim كويـستا موجولـون – ٧

Arizona.  
  .، توجد في جنوب أفريقياGod's Window والية شباك اإلله – ٨
 توجد في دولة مالي ،Bandiagara Escarpmentباندياجارا  كويستا – ٩

  .شمال غرب أفريقيا
  -:أنواع الكويستات

  -:   تتعدد أنواع الكويستات، يمكن إجمال عوامل تعددها في اآلتي
 مقـــدار ســـمك الطبقـــات الـــصخرية الـــصلبة واللينـــة التـــي تكـــون الكويـــستات، – ١

رجــــة ميلهــــا، كــــذلك فــــإن تكــــرار واخــــتالف مقاومتهــــا لعوامــــل التعريــــة،واختالف د
  .يعني تكون كويستات متجاورة) صلبة ولينة(تعاقبها 

 اختالف حجم الكويستات، والمساحة التي تشغلها، فنجد منها كبيـرة الحجـم – ٢
  .ومنها صغيرة الحجم، يتدخل في ذلك امتداد وسمك الطبقات

ل ٕ اخـــــتالف الـــــشكل الخـــــارجي للكويـــــستات، وتـــــأثره بنحـــــت وارســـــاب عوامـــــ– ٣
التعريــة، كــذلك فــإن الكويــستات قــد ال تتــأثر بعامــل تعريــة واحــد، إذ يــرتبط ذلــك 

  .بمدي ثبات أو تغير األحوال المناخية
ـــة – ٤ ـــا الظـــروف المناخي ـــشأتها، إذ يتحـــدد هن  الموقـــع الجغرافـــي للكويـــستات ون

  . التي صاحبت تكونهاةوالجيولوجي
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ًته، واذا كان محـدبا فـإن  شكل أنف الكويستات وما يرتبط بتحدبه أو استدار– ٥ ٕ
ًزاويته قد تكون صغيرة أو كبيـرة، أمـا إذا كـان مـستديرا فـإن لنـصف قطـر القـوس 

  .المحدد لدائرته دور في ذلك
  -:ً   بناءا على المتغيرات السابقة فإن الكويستات تقسم إلى اآلتي

   -: م١٩١٥ W.M. Davis تقسيم ديفيز – ١
ت إلـى أنواعهـا علـى سـمك الطبقـات اللينـة  في تقسيمه للكويستاز    اعتمد ديفي

ًوالصلبة السيما اللينة منها، بمعني أن التقارب والتباعد بينها كان عنـصرا مهمـا  ً
  .في التقسيم

 تظهـر فـي شـكل مـدرجات :Overlapping Cuestas كويستات سلمية –أ 
ًسلمية، يكون خط انحدار ميل الطبقات قصيرا، كما يكون سمك الطبقـات اللينـة 

  .ًيراصغ
  تكـــون المـــسافات بينهـــا :Close-set Cuestas كويـــستات متقاربـــة –ب 

ًمتوسطة المسافة، أي يكون سمك الطبقات الصخرية اللينة ال كبيـرا وال صـغيرا،  ً
  .ًكما أنه يكون متقاربا مع سمك الطبقات الصخرية الصلبة

 يكـــون فيهـــا ســـمك :Wide Spaced Cuestas كويـــستات متباعـــدة –ج 
  .ًلصخرية اللينة كبيرا، مما يجعلها متباعدة عن بعضهاالطبقات ا

    تذكر أن هذا التقسيم ينعكس على تضرس سـطح األرض، فيكـون التـضرس 
ًكبيرا في وجـود الكويـستات الـسلمية، يقـل فـي الكويـستات المتقاربـة، ويكـون قليـل 

  . التضرس في وجود الكويستات المتباعدة
  -: م١٩٦٢  J. Doornkampتقسيم دورنكامب 

ً   أخــذ دورنكامــب كــال مــن حجــم وشــكل أنــف الكويــستات كأســاس للتقــسيم، ثــم 
 وكويـستات Major Cuestasًقـسمها أوال حـسب الحجـم إلـى كويـستات كبـرى 
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ـــم قـــسم كـــل نـــوع منهمـــا حـــسب شـــكل أنـــف Miner Cuestasصـــغرى   ، ث
  -:الكويستات إلى األنواع اآلتية

، يكـون Angular-Nosed Cuestas كويـستات لهـا أنـف شـديد التحـدب –أ 
فيها مقدار الزاويـة الحـادة التـي رأسـها عنـد الحافـة وضـلعاها مـع امتـداد الجـانبين 

ًبعيدا عن الحافة صغيرا  ً .  
، يكـون مقـدار Blunt-Nosed Cuestasً كويستات لها أنف أقل تحـدبا –ب 

  . ًالزاوية الحادة متوسطا
، يكون فيهـا Rounded-Nosed Cuestas كويستات لها أنف مستدير –ج 

  .شكل الحافة من أعلى على شكل قوس
  -:  م١٩٦٤ – ١٩٦٢ تقسيم أبو العينين – ٣

أخذ أبو العينين حجم الكويستات ودرجة انحدار الحافة كأساس للتقسيم، أما من 
ــــرة الحجــــم  ــــستات كبي ــــى كوي ــــسمها إل  ،Major Cuestasناحيــــة الحجــــم فق

 وكويـستات صـغيرة ،Intermediate Cuestasوكويـستات متوسـطة الحجـم 
ً ثــم قــسم كــال منهــا إلــى ثالثــة أنــواع حــسب درجــة ،Miner Cuestasالحجــم 

  -:االنحدار كاآلتي
  .ْ ٤٠ -ْ ٢٠ كويستات لها حافة شديدة االنحدار، تتراوح بين –أ 

  .ْ ٢٠ –ْ  ١٠ كويستات لها حافة متوسطة االنحدار، تتراوح بين –ب 
  .ْ ١٠ر ، تقل عن  كويستات لها حافة بطيئة االنحدا–ج 
  -:Structural Rock-Benches المصاطب التركيبية – ٢

    تتنـــوع المـــصاطب الموجـــودة علـــى ســـطح األرض، يـــأتي التنـــوع مـــن جهتـــين 
األولـــي مـــن حيـــث مكـــان وجودهـــا، والثانيـــة مـــن حيـــث العامـــل أو العوامـــل التـــي 

 Riverكونتهــــا، إال أنــــه ليــــست جميعهــــا تركيبيــــة، فمنهــــا مــــصاطب نهريــــة 
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Terraces ومنهـا مـصاطب بحريــة ،Marine Terraces وأخـري جليديــة ،
Glaicers Terracesن، ومنهــــــا مــــــا تكــــــون فــــــي عــــــصر الباليوستوســــــي 

Pleistoceneومـا نحـن بـصدده هنـا .  نتيجة للتغيرات المناخية التي حدث فيـه
 Structuralًالمــــصاطب الــــصخرية التـــــي يكــــون الـــــصخر مــــسئوال عنهـــــا 

Benches (Terraces).   وال تتكون المصاطب الصخرية في كل مكان مـن
  -:سطح األرض، لذلك يجب أن تتوفر شروط معينة لتكوينها

   تعاقب الطبقات الصخرية الصلبة واللينة مع وجود ميل فيها،–أ 
ــــأثير عوامــــل التعريــــة عليهــــا، ممــــا ينــــتج عنهــــا تفــــاوت النحــــت وتكــــوين –ب   ت

  .المصاطب الصخرية
 ناتجة عن االنكسارات، Tectonic ةتكتو ني قد تتكون مصاطب صخرية –ج 

لكن ما يميزهـا عـن المـصاطب الـصخرية أن مكاشـف الطبقـات المكونـة لحافـات 
طبقـات ) ١٥(هـذا، يوضـح شـكل رقـم . المصاطب تكون مـن نـوع صـخري واحـد

  .صخرية مائلة وأخري ناتجة عن تآكل الجزء العلوي من انحدار محدب
  . وتكون مصاطبطبقات صخرية مائلة): ١٥(شكل رقم 

    حافة                  كانيونحافة  
                    تكون كانيون على المحور                    قدم حافة                               ية تكون كانيون             بدا

                                 أدني المصاطب  

ل يتكون مـن صـخور مائلـة انعكـست فـي صـورة مـصاطب مختلفـة الـسمك  الحظ أن النصف الشرقي من الشك
، فـي حـين يتكـون النـصف Anti-type Benches من نوع المصاطب في عكس ميـل الطبقـات على السطح

  .     الغربي من جانبي التواء محدب بعد انقسامه بواسطة كانيون
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ـــل هـــذا، وتتكـــون كـــل مـــصطبة مـــن جـــزأين رئيـــسيين همـــا حافـــة المـــصطبة، تم ث
أمـــا الجـــزء . ًاالنحـــدار الـــشديد، وتمثـــل أيـــضا مكـــشف الطبقـــة الـــصخرية الـــصلبة

ًالثاني منها فهو سطح المصطبة، يمثل االنحدار البطيء، ويمثل أيـضا مكـشف 
الطبقـــــة الـــــصخرية اللينـــــة، ويجـــــب مالحظـــــة أنـــــه إذا كانـــــت مكاشـــــف الطبقـــــات 

ة، ويكـــون الـــصخرية الـــصلبة مـــن صـــخور مختلفـــة فـــإن انحـــداراتها تكـــون متفاوتـــ
  .ًالحال أيضا على أسطح المصاطب الصخرية كذلك إذا كانت متفاوتة

    وعنــد تمثيــل المــصاطب الــصخرية بخطــوط الكنتــور فــإن الخطــوط الكنتوريــة 
ًالممثلــة لحافــة المــصطبة تكــون متقاربــة نظــرا لالنحــدار الــشديد، فــي حــين تظهــر 

  .دار البطيءخطوط الكنتور الممثلة لسطح المصطبة متباعدة حيث االنح
  -:أهم خصائصها العامة

 تكــون انحــدارات ســطح األرض متباينــة علــى طــول خــط االنكــسار الرئيــسي، –أ 
  .يتبع فيها انحدار شديد انحدار بطيء أو بالعكس

 تظهـــر مكاشـــف الطبقـــات الـــصخرية علـــى األرض فـــي مقدمـــة المـــصاطب –ب 
ئــــة مــــع مكاشــــف الـــصخرية، تتفــــق فيهــــا االنحــــدارات الــــشديدة واالنحــــدارات البطي

  .الطبقات الصلبة واللينة على التوالي
 يتبــــاين ارتفــــاع ســــطح األرض بتبــــاين ســــمك مكاشــــف الطبقــــات الــــصخرية –ج 

المتعاقبــــة، يتــــأثر هــــذا التبــــاين بعوامــــل التعريــــة المــــؤثرة عليهــــا، ولــــسمك الطبقــــة 
الــــصخرية الــــصلبة دور رئيــــسي فــــي ذلــــك، وكلمــــا زاد ســــمكها زاد انحــــدارها وزاد 

  .عوامل التعرية ال سيما النهرية منهاتقطعها ب
 يـــــرتبط امتـــــدادها وتوزيعهـــــا الجغرافـــــي بـــــالتوزيع األفقـــــي والرأســـــي للطبقـــــات –د 

  .الصخرية في المنطقة
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  -:أنواع المصاطب الصخرية
   -:  تتعدد أنواع المصاطب الصخرية، ويمكن تمييز األنواع التالية منها

 يتوافــق فيهــا :Dip-type Benches مــصاطب مــع اتجــاه ميــل الطبقــات –أ 
  .اتجاه انحدار سطح األرض مع اتجاه ميل الطبقات

 :Anti-dip type Benches مصاطب مع عكس اتجاه ميـل الطبقـات –ب 
  .يكون انحدار سطح األرض فيها عكس اتجاه ميل الطبقات

ـــة –ج  ـــى :Oblique Benches مـــصاطب مائل  تظهـــر بـــصفة خاصـــة عل
ـــأثر بالحركـــات التكتونيـــة البـــسيطة وبعوامـــل ، ت)الجناحـــان(جوانـــب الكويـــستات  ت

  .التعرية
  -: ظاهرات تركيبية أخرى: ًثالثا

ً    تتعـــدد الظـــاهرات التركيبيـــة غيـــر التـــي ذكـــرت ســـابقا فمنهـــا مـــا يتكـــون فــــي 
 ومنهــا مــا يتكــون فــي الــصخور الرســوبية Igneous Rocksالــصخور الناريــة 

Sedimentary Rocksصخر يكـون ظـاهرات  ، بمعني أنـه إذا كـان نظـام الـ
  -:تركيبية فإن نوع الصخر يكون أخرى،سوف نعرض لبعضها فيما يلي

  -:ظاهرات تكونها الصخور النارية- ١
   تكثـــر الظـــاهرات التركيبيـــة التـــي تكونهـــا الـــصخور الناريـــة ، فمنهـــا مـــا يتكـــون 
على سطح األرض نتيجة لخـروج الـصخور المنـصهرة مـن بـاطن األرض لتكـون 

، ومنهــا يتكــون Extrusive Igneous Rocks الخارجيــة الــصخور الناريــة
ليعــرف ) ًبــين الطبقــات الــصخرية أو قاطعــا لهــا(داخــل صــخور القــشرة األرضــية 

 هـــذا وتأخـــذ ،Intrusive Igneous Rocksباســـم الـــصخور المتداخلـــة 
الظــاهرات الناتجــة عــن النــوعين الــسابقين أســماء مختلفــة، فتعــرف األشــكال التــي 

 Volcanicلناريــــة الــــسطحية باســــم الظــــاهرات البركانيــــة تكونهــــا الــــصخور ا
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Features أما تلك التي تتكون في القشرة األرضية فتأخذ أسماء مثل الـسدود ،
ـــــة  ـــــث Dikes – Sillsالرأســـــية  واألفقي ـــــث أو باكولي ـــــسمى الكولي ، أو ت

Laccolith - Batholith هــذا، وتوضــح األشــكال اآلتيــة صــور الــصخور ،
  .النارية

  .صور الصخور النارية المتداخلة): ١٦(شكل رقم 
  سد ناري رأسي

  

  سد ناري أفقي

  
  ).الكوليث،باثوليث(أشكال أخرى من الصخور المتداخلة ): ١٧(شكل رقم 

    
  .المجما المتداخلةوالتالل البركانية ): ١٨(شكل رقم 

    
  ).١٩(  هذا، يمكن إجمال أشكال الصخور النارية المتداخلة في شكل رقم 
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  .الظاهرات التي تكونها الصخور النارية المتداخلة): ١٩(شكل رقم 
   سدود أفقية             

  الكوليث        
   لوبوليث                 

  سدود رأسية  
                                        شمبرباثوليث    

  
  -:يمكن إجمال الظاهرات التركيبية النارية في اآلتي

  -: التي تكونها الصخور المتداخلةالظاهرات -أ 
 تتكون عندما تتصلب المجمـا الخارجـة مـن بـاطن :Dike السدود الرأسية - ١

األرض في الشقوق والفوالق الرأسية والمائلة القاطعـة لطبقـات القـشرة األرضـية ، 
  ). ١٦(شكل رقم .  ومن أنواعها العروق التي تحتوي على معادن فلزية مهمة

 تتكـــون بـــين الطبقـــات الـــصخرية المكونـــة للقـــشرة  :Sillsيـــة  الـــسدود األفق- ٢
األرضية أو فـي الـشقوق الممتـدة مـع الطبقـات والواقعـة بينهـا، وال تكـون سـميكة، 

. أي ال تــضغط علــى الطبقــات الــصخرية الواقعــة أعلــى منهــا وال تجعلهــا تنحنــي
  ).١٦(شكل رقم 

يــرة مــن المجمــا  تتكــون عنــدما تتجمــع كميــات كب:Laccolith الالكوليــث - ٣
بين الطبقات الصخرية المكونة للقـشرة األرضـية، األمـر الـذي يـؤدي إلـى انحنـاء 
ًالطبقــات األعلــى منهــا حتــى الــسطحية ألعلــى مكونــة منــاطق مرتفعــة غالبــا مــا 
تكـــون قبابيـــة، قـــد تظهـــر الـــصخور الناريـــة المكونـــة لهـــا علـــى ســـطح األرض إذا 
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بمعنى آخر هي تالل . رية العليااستطاعت عوامل التعرية نحت الطبقات الصخ
  ).١٧(شكل رقم . نارية داخلية قاعدتها ألسفل وقمتها نحو سطح األرض

ًتتكــون أيــضا عنــدما تتجمــع المجمــا بــين الطبقــات :Batholith الباثوليــث - ٤
الــصخرية المكونــة للقــشرة األرضــية بحيــث تــضغط علــى الطبقــات الواقعــة أســفل 

ائهــا ألســفل، أي تكــون القاعــدة ألعلــى والقمــة منهــا، األمــر الــذي يــؤدي إلــى انحن
ٕألســفل، واذا اســتطاعت عوامــل التعريــة نحــت الطبقــات الواقعــة أعلــى منهــا فإنهــا 

  ).١٧(شكل رقم . تكون مناطق شبه مستوية من الصخور النارية
  -: الظاهرات التي تكونها الصخور النارية السطحية -ب 

لظــاهرات التركيبيــة الناتجــة    تتكــون علــى ســطح األرض مجموعــة أخــري مــن ا
عـــن تجمـــع الالفـــا علـــى ســـطح األرض والتـــي تظهـــر بأشـــكال مختلفـــة، إال أنهـــا 
ًتتعــرض مــن جديــد لعوامــل تــشكيل خارجيــة قــد تنحــت جــزءا منهــا، أو قــد تنحــت 

ويمكـــن مالحظـــة ذلـــك مـــن . الـــصخور الموجـــودة حولهـــا إذا كانـــت أقـــل مقاومـــة
  .أ ، ب) ٢٠(الشكل  

                                                                                                                                                                                                                                        )٢٠(شكل رقم 
  .نيةأشكال مختلفة من الظاهرات البركا

  قبل النحت)  أ ( 

  

  بعد النحت) ب ( 
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  . بعض التكوينات البركانية على سطح األرض) ٢١(كما يوضح الشكل رقم 
  .أشكال بركانية مختلفة على سطح األرض): ٢١(شكل رقم 

  قطاع في المخرط البركاني) ب (   مخروط بركاني طبقي) أ ( 

    
  ةبيتدفقات بركانية هضا) د (   كالديرا) ج ( 

  
  

 -:أهم الظاهرات النارية السطحية

 تتكون من تجمع الالفـا البركانيـة :Volcanic Domes القباب البركانية - ١
لــيس ببعيــد عــن فوهــة البركــان، يــرتبط شــكلها بالمكــان الــذي تتــصلب فيــه الالفــا، 

  .وبشكل المخروط البركاني على سطح األرض
تختلف المخاريط البركانية مـن  :Volcanic Cones المخاريط البركانية - ٢

بركان إلى آخر، يعود ذلك إلى طبيعة البركان وثورانـه، وطبيعـة المـواد الخارجـة 
ٕمنه، والى سطح األرض حول الفوهة، من أنواع هذه المخاريط مخاريط الحطـام 

ــــــصخري  ــــــراكين الهــــــضابية ،Pyroslastic Conesال  Shield والب

Volcanoes، والبـــــراكين الطبقيـــــة Strato Cones، والمخـــــاريط المركبـــــة 
Compound Cones، ثم الكالديرا Caldera.  
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   لــيس كــل مــا ســبق يمثــل كــل الظــاهرات البركانيــة علــى ســطح األرض، يوجــد 
على هذا السطح لألرض ظاهرات أخرى تتكون في مناطق البراكين منها ينـابيع 

، كما أن خروج )مياه تخرج في صورة نافورات(المياه الساخنة والغالية، والجيزر 
ـــــاطق  ـــــراكين، بـــــل تخـــــرج مـــــن من ـــــى فوهـــــات الب ـــــة ال يقتـــــصر عل الالفـــــا البركاني

  .  االنكسارات على طول خطوطها
  -:Salt Domes القباب الملحية - ٢

   تتكــــون فــــي منــــاطق الــــصخور الرســــوبية الملحيــــة، مــــن أهــــم مناطقهــــا خلــــيج 
 قبـة ملحيـة ٥٠٠المكسيك والخلـيج العربـي، يوجـد فـي خلـيج المكـسيك أكثـر مـن 

معروفــة تحــت ســطح األرض فــي المنطقــة الممتــدة مــن المكــسيك حتــى فلوريــدا، 
تتكون من طبقة سميكة من الملح الذي تكون قبل الزمن الجيولوجي الرابع، يبلغ 

ً مــيال تحــت الــسطح، كــذلك تتكــون فــي معظمهــا مــن الملــح ٥ - ٤ســمكها بــين 
ًا كبيـــرا للملـــح ، حيـــث يعتبـــر مـــصدرHaliteالتـــابع لمجموعـــة الهاليـــت توضـــح . ً

  .ًالمناظر اآلتية بعضا من هذه القباب في إيران على الخليج العربي
  -:القبة الملحية النموذجية

  -:   يمكن تلخيص أهم الخصائص لهذه القباب في اآلتي
 ، ويتــراوح Roughly Circular إلــى حــدا مــا  الــشكلة  هـي قبــاب دائريــ-أ 

  . ميل٢ - ١قطرها بين 
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  .مناظر للقباب الملحية غرب إيران على الخليج العربي): ٢٢(م شكل رق
ANTICLINES AND SALT DOMES, GULF COAST, IRAN  

    
الحظ أن القباب الملحية تظهـر فـي صـور األقمـار الـصناعية الـسابقة تظهـر بـاللون الـداكن، وهـي 

  ). م١٩٩٤تاريخ أخذ المناظر أكتوبر  (.ًأكثر وضوحا في المنظر األيسر

 تقــع معظــم الــتالل التجاريــة تحــت ســطح األرض بعــدة آالف مــن األقــدام، -ب 
  .ً قدما٢٥ - ٢٠وتقع بداياتها تحت السطح بمسافة تتراوح بين 

 Arid  قــــد تظهــــر قممهــــا علــــى ســــطح األرض، وتــــرى فــــي المنــــاطق-ج 

Environmentsالجافـة كمـا فـي الخلـيج العربـي، أمـا فـي المنـاطق الرطبـة   

Moist Environments فتظهر قممها في صورة محلـول ملحـي مكـون مـن 
 Concentrations of Calcite andمركـــزات الكالـــسيت والجـــبس  

Gypsum وتكـــون قممهـــا متـــسعة وقـــد يحتـــل القـــسم األوســـط منهـــا بـــراري أو ، 
  .سبخات

 يتميز التصريف النهـري لهـا بأنـه دائـري الـشكل، وقـد تتكـون بعـض الينـابيع -د 
  .هاالمعدنية على جوانب

 يختلــف تكــوين التربــة والغطــاء النبــاتي بــين ســطح القبــة الملحيــة والمنــاطق -هـــ 
  .المجاورة لها التي تتكون من صخور مختلفة عنها
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  مراجع هامة
  -:المراجع العربية: ًأوال
، األطلـس المجـسم والملـون ألشـكال سـطح  )١٩٨٦: ( جودت سعادة وعباس حدادين- ١
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ــي عبــد الوهــاب شــاهين- ٦ ــا، دار النهــضة )١٩٧٨: ( عل ــاالت فــي الجيومورفولوجي ، مق
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  .جيومورفولوجية قشرة األرض، دار غريب، )٢٠٠٢: ( محمد صفي الدين- ٩
  

  -:المراجع األجنبية: ًثانيا
1 - Walter M. T.: (---),Guide to the Geology of the Niagara 
Escarpment, The Niagara Escarpment Commission, ISBN 0-7729-
9336-X . 
2 -Blackwelder, E.: ( 1931 ), "Desert Plains," Journal of Geology, 
XXXIX), 133-40. 
3 -Gilluly, J., Waters, A. C., and Woodford, A. 0.(1955), 
Principles of Geology. San Francisco, W. H. Freeman & Co.,  



  - ١٠٣ -

4 -Howard, A. D.: (1942), "Pediment Passes and the Pediment 
Problem," Journal of Geomorphology, V,PP 3-31. 
4 -Mabbutt, J. A.: (1955), "Pediment Land Forms in Little 
Namaqualand)" South Africa Geographical Journal, CXXI,PP 
77-83. 
6 -Peel, R. F.: (1941), "Denudational Landforms of the Central 
Libyan Desert," Journal of Geomorphology, IV, PP 3-23. 
7 - http://www.factmonster.com/ipka/A0001781.html  
8 -http://gpc.edu/~pgore/Earth&Space/landforms.html 
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  الفصل الثالث
  التعرية النهرية

River Erosion 
منــاطق األنهــار مــن عوامــل التعريــة النــشطة علــى ســطح األرض فــي تعتبــر     
ير من المناطق على نطاق اليابس باستثناء المناطق الجليدية الدائمة، إال أنه كث

ـــى أخـــري، إذ أن أثرهـــا  يتفـــاوت أثرهـــا فـــي تـــشكيل ســـطح األرض مـــن منطقـــة إل
 Climateمرتبط بمتغيرات رئيسية تتحكم فيه، منها خصائص وتغيرات المناخ 

Changesنهـــار ، وخـــصائص طبوغرافيـــة ســـطح األرض التـــي تعمـــل عليـــه األ
Topography ـــــــصخرية ـــــــسطحية، ال ـــــــات تحـــــــت ال ـــــــى التكوين ، باإلضـــــــافة إل

  .، باإلضافة إلى عوامل أخرىStructure-Lithologyوالجيولوجية 
    هـــــــــذا، وينـــــــــتج عـــــــــن التعريـــــــــة النهريـــــــــة أنـــــــــواع مختلفـــــــــة مـــــــــن الظـــــــــاهرات 
الجيومورفولوجيـــــة كغيرهــــــا مــــــن عوامــــــل التعريـــــة األخــــــرى، تتكــــــون بالنحــــــت أو 

، Erosion Featuresقسم تلـك الظـاهرات إلـى ظـاهرات نحـت باإلرساب، وتن
ـــــــة Deposional Featuresوظـــــــاهرات إرســـــــاب  ، ثـــــــم ظـــــــاهرات متبقي

Residual Features ـــاطق ، تتـــوزع جميعهـــا بـــين المنـــاطق المرتفعـــة والمن
  .المنخفضة

 River النهريـــــة ة  تختلـــــف مـــــن جهـــــة أخـــــرى العمليـــــات الجيومورفولوجيـــــ

Processes أخــرى، يعــود ذلــك إلــى طبيعــة األحــوال المناخيــة  مــن منطقــة إلــى
السائدة، وطبيعـة ظـروف البيئـة الطبيعيـة فـي المنطقـة،  كـذلك تختلـف العمليـات 
ًالجيومورفولوجية النهرية في المنطقة الواحدة وفقا لتغير خصائص مجـرى النهـر 

د مــن فتــرة إلــى أخــرى، أمــا إذا رجعنــا للــوراء فــي األزمنــة الجيولوجيــة الــسابقة، فقــ
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نجد عوامل تعرية أخرى غير النهرية كانت تعمـل عليهـا، أو كانـت تعمـل عليهـا 
  .األنهار بدرجة مختلفة عن الوضع الحالي لها

   تبدأ األنهار بالجريـان علـى سـطح األرض عـادة مـن المنـاطق األكثـر ارتفاعـا 
High Lands ثـم تتجـه فــي جريانهـا مـع االنحـدار العـام لـسطح األرض نحــو 

 لتنهـــي عـــادة فـــي مـــسطحات مائيـــة Low Landsًقـــل انخفاضـــا المنـــاطق األ
كالبحـــار والمحيطـــات والبحيـــرات والمنخفـــضات تعـــرف باســـم مـــستويات القاعـــدة 

Base Levels بالتالي فهـي تنحـت مـن المنـاطق المرتفعـة، ثـم تنقـل المفتتـات ،
باستمرار عمليات النحـت واإلرسـاب النهريـة . الصخرية نحو المناطق المنخفضة

ًض منـــسوب األراضـــي المرتفعـــة تـــدريجيا علـــى حـــساب منـــسوب األراضـــي يـــنخف
ً تــدريجيا Vertical Distanceالمنخفــضة، بمعنــى آخــر يقــل الفــارق الرأســي 

  .بين أول النهر وآخره
  -:مصدر مياه النهر

   تــستمد األنهــار مياههــا مــن أكثــر مــن مــصدر مــائي ويكــون التــساقط المــصدر 
، Rain تمثــل ذلــك فــي األمطــار الــساقطة  وي،Precipitationالرئيــسي لهــا 

 الـذي يتـرجم Snowحيث تترجم في صورة جريان سطحي في جزء منها والثلج 
 على سطح األرض، ينصهر جليدها إذا ارتفعت Glaciersفي صورة ثالجات 

 Springsدرجات الحرارة، كذلك تستمد األنهـر بعـض مياههـا مـن عيـون المـاء 
ً أحيانــا، علــى Ground Water الجوفيــة فــي بعــض المنــاطق، أو مــن الميــاه

  .إي حال تسمى المياه الجارية في النهر باسم مجرى النهر
    تبـــدأ الميـــاه المتجمعـــة علـــى الـــسطح فـــي الجريـــان بمـــسيالت مائيـــة صـــغيرة، 
تلتقي مع بعضها لتكون روافد أكبر منها، ثم تتجمع في نهر رئيسي كبيـر يتجـه 

اعدة، وتسمى األنهر بمراتبها، على أن تكـون مع االنحدار العام نحو مستوى الق
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المراتب األولي في أول النهر عند القمم الجبلية، وتكون آخر المراتب في النهـر 
هــذا، ويكــون لكــل نهــر حــوض يــسمى حــوض . الــذي يــصل إلــى مــستوى القاعــدة

 ليفـصل Drainage Divide يحدده خط تقـسم الميـاه  River Basinالنهر 
نهــار المجــاورة، كمــا تقــع بــين كــل رافــدين نهــريين منــاطق بينــه وبــين أحــواض األ

 يوضــح شــكل .Interfluve Landsمرتفعــة تــسمى أراضــي مــا بــين األوديــة 
ًمنظـرا تخطيطيـا ) ٢٤(كما يوضح شكل رقـم . بعض المفاهيم النهرية) ٢٣(رقم  ً

ًلوادي نهري يبدأ من المناطق المرتفعة وينتهي في األراضي األقل انخفاضا فـي 
ً القاعــدة، الحــظ أن مناســيب األرض تــنخفض تــدريجيا كلمــا اتجهنــا نحــو مــستوى

ًمستوى القاعدة، كما أن شكل المجرى ينحني تدريجيا نحو مستوى القاعدة، تزيد 
  .هذه االنحناءات كلما قل انحدار سطح األرض

  . حوض النهر ومصدر مائه:)٢٣(شكل رقم 
  مصدر ماء النهر): ب (   شكل حوض النهر              ): أ (     شكل 

  
  

  .منظر تخطيطي لوادي نهري): ٢٤(شكل رقم 
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ًريجيا كلمـــا تقــدم المجـــرى مـــن المنـــاطق   كــذلك تقـــل انحـــدارات مجــرى النهـــر تـــد

ًالمرتفعـــة نحـــو مـــستوى القاعـــدة، إذ أن المجـــرى يعمـــل دائمـــا علـــى تقليـــل الفـــارق 
  .جرىانحدارات الم) ٢٥(الرأسي، يوضح شكل رقم 

  .انحدارات مجرى النهر): ٢٥(شكل رقم 

  
  -:مفاهيم نهرية عامة

  -:Base level مستوى القاعدة -: ًأوال
   المكــان الــذي ينتهــي فيــه مجــرى النهــر، ويكــون أدنــى منــسوب بالنــسبة للــوادي 

  .النهري، وقد يتمثل مستوى القاعدة في البحر أو المحيط، وقد يقع علي اليابس
  -:ت القاعدةأنواع مستويا
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 مـستوى ثابـت لمعظـم :General Base Level مـستوى القاعـدة العـام - ١
يعــرف باســم مــستوى (، يمثلــه مــستوى ســطح البحــر )صــفر ( األنهــار ، منــسوبه 

، ويقــصد بالميــاه البحريــة هنــا تلــك الميــاه المتــصلة علــى ســطح )ســطح المقارنــة 
  .األرض مع بعضها

 يقـــع علـــى يـــابس :Local Base Level مـــستوى القاعـــدة المحلـــي - ٢
األرض، يكــون منــسوبه أقــل أو أعلــى مــن منــسوب ســطح البحــر، يأخــذ األشــكال 

  -:اآلتية
ً المعروفـة ضـمنا باسـم البحـار التـي تقـع داخـل اليـابس، : األحواض النهائيـة-أ 

  .من أمثلتها بحر قزوين والبحر الميت وبحر آرال وغيرها
هـر، أو قـد ينتهـي إليهـا ثـم يخـرج منهـا  قد ينتهي إليهـا مجـرى الن: البحيرات-ب 

مـــن جهـــة أخـــرى، بمعنـــى أنهـــا نقطـــة تغيـــر، أي تكـــون نهايـــة لجـــزء مـــن النهـــر، 
 سطح البحر العـام، فقـد تكـون أقـل ىوبداية لجزء آخر، ال يرتبط منسوبها بمستو

ًمنـــه انخفاضـــا أو أكثـــر منـــه ارتفاعـــا بعـــض أنـــواع ) ٢٦(يوضـــح شـــكل رقـــم    . ً
  .مستويات القاعدة

  .البحار والبحيرات كمستويات قاعدة): ٢٦(شكل رقم 
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 تعتبـر مـستويات قاعـدة لألوديـة الـصحراوية، ولـيس : األحواض الصحراوية-ج 
بالضرورة أن تكون مليئة بالمياه، إذ تخضع في ذلك لظروف البيئة الصحراوية، 

  .ًكذلك قد تكون أعلى أو أقل انخفاضا من مستوى سطح البحر العام
ــة ن-د  ــد النهري ــاء الرواف إذا التقــى رافــدان نهريــان فــي نقطــة مــا فــإن :قطــة التق

  .نقطة التقائهما تعتبر مستوى قاعدة للرافد األقل مرتبة عادة
   يعتبر مستوى القاعدة من العناصر المهمة فـي التعريـة النهريـة، إذ يـؤدي أي 

النهريـــة، ارتفـــاع أو انخفـــاض فـــي منـــسوبه إلـــى تغيـــر العمليـــة الجيومورفولوجيـــة 
وبالتالي تكون ظاهرات نهرية جديـدة، حيـث يتبـع هـذا التغيـر تراجـع أو تقـدم فـي 

  .الدورة الجيومورفولوجية
  -: أجزاء الوادي النهري- :ًثانيا

  -:ٍ   يتكون كل واد نهري من األجزاء اآلتية
 يقـــصد بـــه الميـــاه التـــي تجـــري علـــى أقـــل :Running Water المجـــرى -أ 

ي الــوادي، يقــوم المجــرى بمــا يحملــه مــن مفتتــات صــخرية ًالمناســيب انخفاضــا فــ
  .بالنحت والنقل واإلرساب

ً أكثــــر المنــــاطق انحــــدارا فــــي الــــوادي، :River Sides جانبــــا الــــوادي -ب 
ينحـــصر كـــل جانـــب بـــين أعلـــى منـــسوب تـــصل إليـــه ميـــاه المجـــري وبـــين أدنـــى 

  .المناسيب في الوادي
ـــوادي -ج  ـــاع ال لـــى حـــد مـــا تقـــع أســـفل  منطقـــة مـــستوي إ:River floor ق

الجـــانبين، تحـــدث عليـــه عمليـــة النحـــت الرأســـي فـــي األجـــزاء العليـــا مـــن الـــوادي، 
هــذا، . وتترســب عليــه الحمولــة النهريــة عنــدما يفقــد المجــرى قدرتــه علــى الحمــل

  .ٍوتختلف خصائص النحت واإلرساب من واد إلى آخر
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عــة أو  األراضــي المرتف:Interfluve Lands أراضــي مــا بــين األوديــة -د 
 التـــي تقـــع بـــين روافـــد األوديـــة، تمثـــل جوانبهـــا الـــسفلى جوانـــب الروافـــد ةالهـــضابي

. النهريــة الموجــودة علــى جانبيهــا، يوجــد عليهــا كــذلك خطــوط تقــسيم ميــاه ثانويــة
  .أراضي ما بين األودية وخطوط التقسيم عليها) ٢٧(يوضح شكل رقم 

  مياه عليها وخطوط تقسيم الأراضي ما بين األودية): ٢٧(شكل رقم 
  .أراضي ما بين األودية): ب ( خطوط التقسيم        شكل ): أ (     شكل 

  
   -:River Load الحمولة النهرية - :ًثالثا

    يسمى كـل مـا يحملـه المجـرى أو يدفعـه مـن مفتتـات صـخرية صـغيرة وكبيـرة 
في تكوين وكتل صخرية وأمالح ذائبة بالحمولة النهرية، تمثل العنصر الرئيسي 

  -:ظاهرات النحت واإلرساب النهري، نجد منها األنواع اآلتية
 تتكــون مــن الكتــل الــصخرية الكبيــرة، :Sliding Load الحمولــة الزاحفــة -أ 

تتحــرك عــل القــاع وأســفل الجــانبين عــن طريــق الزحــف، إذ ال يــستطيع المجــرى 
النهيـــارات ًحملهـــا ويـــدفعها دفعـــا، توجـــد فـــي األجـــزاء العليـــا مـــن األوديـــة حيـــث ا

  .األرضية التي تحدث على الجانبين
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ً أقـل حجمـا مـن الحمولـة الزاحفـة، :Rolling Load الحمولة المدحرجـة -ب 
هذا، يبين . يستطع المجرى دحرجتها، وهي التي كانت في األصل حمولة زاحفة

  .الحمولة النهرية كبيرة الحجم والوادي في مرحلة الشباب) ٢٨(الشكل رقم 
  . الحمولة النهرية الكبيرة ومرحلة الشباب):٢٨(شكل رقم 

  الحمولة كبيرة الحجم): ب(مرحلة الشباب            شكل ): أ(شكل      

  
 يـــستطيع تيـــار :Jumping (Traction) Load الحمولـــة القـــافزة -ج 

ًالمجرى حملها تارة والقائها على القاع تارة أخرى، وهي أقـل حجمـا مـن الحمولـة  ٕ
  .دحرجةالم
 وهـي المفتتـات الـصخرية التـي :Suspension Load الحمولـة المعلقـةٍ -د 

ًيــــستطيع تيــــار المجــــرى حملهــــا وارســــابها بعيــــدا عــــن مــــصدرها تترســــب معظــــم . ٕ
الجــزء األدنـى مــن ( الحمولـة النهريـة صــغيرة الحجـم بـالقرب مــن مـستوى القاعـدة 

  .ة والدلتاواتلتكون ظاهرات نهرية رئيسية مثل السهول الفيضي) الوادي 
   تعــرف األنــواع الــسابقة مــن الحمولــة النهريــة بالحمولــة الــصلبة، نــذكر هنــا أن 
المفتتات الصخرية في مجـرى النهـر تحتـك مـع بعـضها الـبعض أو تـصطدم، ثـم 
تحتــك وتــصطدم بالقــاع ، األمــر الــذي ينــتج عنهــا نحــت القــاع وأســفل الجــانبين 

ًيا أيــــضا، كــــذلك يتغيــــر حجــــم ًتــــدريجيا، وصــــغر حجــــم الحمولــــة الــــصلبة تــــدريج ً
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ًالحمولة الصلبة وشكلها، لتصبح في مرحلة ما مـصقولة بـدال مـن الـشكل الـزاوي 
بعـض أنــواع الحمولـة النهريـة ومكــان ) ٢٩(يوضـح شــكل رقـم . لهـا) األصـلي ( 

  .تواجدها في مجرى النهر
  .بعض أنواع الحمولة النهرية): ٢٩(شكل رقم 

  حمولة صغيرة): ب ( ة            شكل حمولة كبير): أ ( شكل     

  
  .تحرك الحمولة مع المجرى): ج(شكل 

  
ــة المذابــة -هـــ   تعــرف باســم الحمولــة الكيميائيــة :Solution Load الحمول

Chemical Load  تتكــون مــن األمــالح ومركبــات المعــادن التــي اســتطاع ،
لـــة المذابـــة مـــادة المجـــرى إذابتهـــا أو تحليلهـــا مـــن صـــخور الـــوادي، تكـــون الحمو

الحمـة عــادة للمفتتـات الــصخرية الـصلبة التــي يرسـبها المجــرى، لتكـون فيمــا بعــد 
  .الصخور الرسوبية الطينية أو الرملية الناتجة عن فعل إرساب المجرى

  -:مصدر الحمولة النهرية
  -:   تأتي الحمولة النهرية من المصادر اآلتية
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ديــة الســيما فــي منطقــة الــشباب  االنهيــارات التــي تحــدث علــى جوانــب األو- ١
  .للوادي، تنتج هذه العملية الحمولة كبيرة الحجم

  . احتكاك الحمولة كبيرة الحجم مع قاع وجوانب الوادي- ٢
 احتكــاك الحمولــة مــع بعــضها الــبعض، ينــتج عنهــا بــصفة خاصــة الحمولــة - ٣

  .النهرية صغيرة الحجم
  -:تــذكــر

كلمــا تحركــت نحــو مــستوى القاعــدة  يقــل حجــم الحمولــة الــصخرية للمجــرى - ١
  .ليتحول جزء منها في النهائية إلى رواسب طميية طينية أو رملية

 تزداد الحمولة المذابة كلما اتجهنا في المجرى نحو مستوى القاعدة، يحدث - ٢
  .ذلك مع زيادة المساحة الصخرية التي يتحرك عليها المجرى

اد تقـــــدمها نحـــــو مـــــستوى  تـــــزداد درجـــــة صـــــقل الرواســـــب الحـــــصوية كلمـــــا ز- ٣
  .القاعدة، كما تزداد درجة استدارتها

ـــة النهريـــة مـــع تيـــار المجـــرى المتـــدفق علـــى تعميـــق وتوســـيع - ٤  تعمـــل الحمول
ــــوادي فيمــــا يعــــرف بالنحــــت الرأســــي   والجــــانبي لــــه Vertical Erosionال

Lateral Erosion.  
اهرات نهريـة  يترجم حجـم الحمولـة النهريـة وتأثيرهـا فـي نهايـة األمـر إلـى ظـ– ٥

  إما بالنحت أو باإلرساب على امتداد الوادي
  
  
.  

  -:River Basinمفاهيم خاصة بحوض النهر : ًرابعا
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   يمثــل حــوض النهــر المــساحة التــي تجــري عليهــا كــل الروافــد النهريــة التابعــة 
للنهر الرئيسي داخل خطوط تقسيم المياه المحددة له، وفيما يلي بعض المفـاهيم 

  . النهرالمتعلقة بحوض
ـــة - ١  يقـــصد بهـــا درجـــات األوديـــة، إي :Rivers Orders مراتـــب األودي

ترتيبهـــا بالنـــسبة لبعـــضها، يبـــدأ تـــرقيم المراتـــب النهريـــة مـــن الروافـــد العليـــا لروافـــد 
ً، ثم عندما يلتقـي رافـدان مـن المرتبـة األولـى يكونـان رافـدا مـن )١(الوادي بالعدد 

ًمــن المرتبــة الثانيــة يكونــان رافــدا مــن المرتبــة المرتبــة الثانيــة، وعنــد التقــاء رافــدين 
تـسهل عمليـة تـرقيم الروافـد النهريـة فـي مراتبهـا بعـض العمليـات . الثالثـة ، وهكـذا

الحــــسابية الخاصــــة بهــــا، والــــتخلص مــــن المــــسميات الجيومورفولوجيــــة لألنهــــار، 
المتجـه نحـو ) الرئيـسي ( ًومعروف ضمنا أن آخـر المراتـب تمثـل النهـر األصـلي

  .ى القاعدة، يوضح الشكل اآلتي كيفية ترقيم المراتب النهريةمستو
  .ترقيم المراتب النهرية): ٣٠(شكل رقم 

  ًمراتب الوادي كامال   ): ب (  شكل     مراتب جزء من وادي  )أ( شكل  

  
ـــسبة اســـتدارة الحـــوض - ٢  تمثـــل العالقـــة بـــين :Basin Circularity ن

 طــول محيطــه ، تــشير القــيم المرتفعــة لنــسب مــساحة حــوض النهــر وبــين مربــع
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ــــة مــــن النحــــت ــــرة طويل ــــى تعــــرض األحــــواض النهريــــة لفت تحــــسب . االســــتدارة إل
  -:كاآلتي

  
   )٢كم(مساحة حوض النهر                            

   ط٤   × ـــــــــــــــ= نسبة استدارة الحوض
  ٢)طول محيط الحوض(                           

تمثــــل العالقــــة بــــين عــــدد  : Texture Rateة تقطــــع الحــــوض  نــــسب- ٣
المجاري المائية في جميع مراتبها وبين محيط حوض الوادي، تدل نسبة التقطع 

  -:على مدى تقطع حوض الوادي، تحسب كاآلتي
  

  مجموع عدد المجاري المائية في كل مراتبها                                         
  ــــــــــــــــــــــــ = وض الوادينسبة التقطع في ح

  محيط حوض الوادي طول                                                   
 تحسب نسبة االستطالة :Basin Elongation نسبة استطالة الحوض - ٤

لمقارنــة شــكل حــوض الــوادي بالــشكل المــستطيل، ومــن ثــم معرفــة مقــدرة الــوادي 
ادة النــسبة علــى زيــادة القــدرة علــى النحــت، وتحــسب علــى النحــت، حيــث تــدل زيــ

  -:كاآلتي
   )٢كم( مساحة حوض النهر                                         

   ط                                                      ــــ ـــــــــــــــ                                                 
  ــــــــــــــــ=   حوض الوادينسبة استطالة 

  )كم ( أكبر طول لحوض الوادي                                       
  

ــرار النهــري للحــوض - ٥   يمثــل العالقــة بــين :Valley Frequency التك
مجموع عدد المجاري في جميع مراتبها وبين مساحة حـوض الـوادي، تـدل زيـادة 

ــــى طبيعــــة النحــــت الرأســــي  والجــــانبي، يفــــضل مقارنــــة التكــــرار لكــــل التكــــرار عل
يحـسب التكـرار النهـري ). ٢كـم/مجـرى(مجموعة من مراتب النهر، يكون تمييزهـا 

  -:كالتالي
  

  مجموع عدد الوافد في جميع مراتبها                                 
  ــــــــــــــــ= التكرار النهري لحوض النهر 



  - ١١٧ -

   ) ٢كم (مساحة حوض النهر                                     
 يمثـــل العالقـــة بـــين :Drainage Density كثافـــة التـــصريف النهـــري - ٦

الطـــول اإلجمـــالي لـــشبكة المجـــاري المائيـــة وبـــين مـــساحة حـــوض النهـــر، يكـــون 
  -:، وتحسب كاآلتي )٢كم/كم( تمييزها 

  )كم (الطول اإلجمالي لشبكة الروافد                                       
  ـــــــــــــــــ= كثافة التصريف في حوض الوادي

   )٢كم(مساحة حوض الوادي                                           
  

  -:مفاهيم أخرى: ًخامسا
 يحـسب طــول مجــرى :Longitudinal Distance طـول مجــرى النهــر- ١

مثــل المــسافة النهــر بــالكيلومتر أو بالميــل، وللمجــرى طــوالن، الطــول الفعلــي ، ي
المقاسة على األرض والممتدة مع طول المجرى، ومسافة هوائية، تمثـل المـسافة 
ًالمباشرة بين أول النهـر وآخـره، وغالبـا مـا يكـون الطـول الفعلـي أكبـر مـن الطـول 

. الهوائي، وكلما زاد الفرق بين اإلثنين دل على زيـادة اإلنحنـاء فـي مجـرى النهـر
  .رةهذه الظاه) ٣١(يوضح شكل رقم 

  .الطول الفعلي والهوائي للمجرى): ٣١(شكل رقم 

  
 فــي هالقطــاع الطــولي للنهــر مــع اخــتالف انحــدارا) ٣٢(رقــم كمــا يوضــح الــشك 

  .ًمقاطعه المختلفة ابتداءا من الجبلية حتى المناطق السهلية عند مستوى القاعدة
  .القطاع الطولي للوادي):  ٣٢( شكل رقم 
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 يقــصد بــه فــرق المنــسوب بــين :Vertical Distance  الفــارق الرأســي- ٢

أعلــى نقطــة فــي الــوادي وبــين أدنــى نقطــة عنــد مــستوى القاعــدة، فــإذا حــدث أي 
تغيير في الفارق الرأسـي بالزيـادة أو النقـصان فـإن المجـرى قـد يغيـر مـن العمليـة 
الجيومورفولوجيــة لــه إذ يــصحب ذلــك تغيــر فــي درجــات االنحــدار، يوضــح شــكل 

  .اختالف درجات االنحدار في مناطق مختلفة من المجرى) ٣٣(رقم 
  .درجات انحدار مختلفة وفارق رأسي مختلف): ٣٣(شكل رقم 

  
ًالحــظ  االخــتالف الواضــح فــي درجــات االنحــدار بــين المقــاطع الثالثــة للمجــرى، يبــدو واضــحا كيــف 

منـسوب وقلـت المـسافة يتأثر االنحدار بكل من فارق المنسوب والمسافة األفقية، فكلمـا زاد فـرق ال
األفقية زاد االنحدار، وينعكس ذلك على سرعة الجريان، وبالتـالي مقـدار النحـت الـذي يحـدث لقـاع 
ًوجوانب الوادي، الحظ أيضا كيف يخرج المجرى قويا من مستويات القاعدة المحلية التي يمر منها  ً

  ).  البحيرات( 
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لقطــاع العرضــي  يظهــر ا:Cross Section القطــاع العرضــي للــوادي - ٣
ً،   نظرا ألن المجرى يعمل علـى )٣٤(شكل رقم  ) V( للوادي في شكل حرف 

ًتعميق مجراه رأسيا، أما في المناطق الدنيا فإنه يحدث تغيير على شكل القطـاع 
ًفــي جزئــه األســفل نظــرا لنــشاط النحــت الجــانبي، مــع العلــم أن القطــاع العرضــي 

بمعنــى أنــه يكــون زاويــة حــادة أو ،  )V( يحــافظ علــى شــكله العــام وهــو حــرف 
يوضــح . منفرجــة رأســها ألســفل، تكبــر أو تــصغر حــسب موقــع القطــاع العرضــي

تطــور القطــاع العرضــي للــوادي بتغيــر النحــت مــن رأســي إلــى ) ٣٥(شــكل  رقــم 
  .جانبي

  ).V(شكل القطاع العرضي للوادي ): ٣٤(شكل رقم 

  
  .ادي في مراحله المختلفةشكل القطاع العرضي للو): ٣٥(شكل رقم 

     مرحلة الشباب المتأخرة                             مرحلة الشباب المبكرة       

  
  
  
  
                         مرحلة الشيخوخة                                     مرحلة النضج 
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  -:العوامل المؤثرة على جريان األنهار
 لميــــاه األنهــــار بمجموعــــة مــــن العوامــــل المختلفــــة،    يتــــأثر الجريــــان الــــسطحي

  -:نلخصها في اآلتي
 تكـــون العالقـــة طرديـــة بـــين :Precipitation كميـــة األمطـــار الـــساقطة - ١

كمية الجريان وكمية األمطـار الـساقطة، لـذلك تـزداد كميـة الجريـان فـي المنـاطق 
  .الرطبة عن المناطق الجافة والجليدية

 يتأثر الجريان بمدى تـضرس :Topography طبوغرافية سطح األرض - ٢
ســطح األرض، ودرجــات االنحــدار، ونــوع الظــاهرات الجيومورفولوجيــة الموجــودة 
في المنطقة، يضاف إلى ذلـك مواجهـة طبوغرافيـا الـسطح ألشـعة الـشمس أم ال، 
على أي حال ، فإن زيادة التضرس تعني كثرة العقبـات الـصخرية التـي تعتـرض 

  .جريان الماء
 لمـا كـان الجريـان :Structure and Geologyع الـصخر ونظامـه  نـو- ٣

الــسطحي البقيــة الباقيــة بعــد البخــر والتــسرب ألســفل، فــإن عوامــل صــخرية كثيــرة 
تـــؤثر علـــى الجريـــان، مثـــل نفاذيـــة الـــصخر ومـــساميته، ثـــم عـــدد وحجـــم الـــشقوق 
والفوالـــق الموجـــودة علـــى طـــول خـــط الجريـــان، يـــضاف إلـــى ذلـــك تـــأثر الـــصخر 

 الكيميـــائي بميـــاه المجـــرى، واســـتجابة الـــصخر للتفتـــت الميكـــانيكي الـــذي بالتحلـــل
  .يحدثه المجرى بحمولته

ــان - ٤ ــة الجري ــاخ منطق  تــؤثر العناصــر المناخيــة علــى حجــم :Climate من
ًالجريان، فمثال هناك فرق بـين مجـرى نهـري يجـري فـي منـاطق بـاردة أو معتدلـة 

 مــن حيــث الــسرعة واالتجــاه وبــين آخــر يجــري فــي منــاطق جافــة، كــذلك للريــاح
والخصائص الحرارية دور في ذلك، يضاف إلى ذلك مـا إذا كانـت ميـاه المجـرى 
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ًمعرضـــة للتجمـــد فـــي الفـــصل البـــارد جزئيـــا أو كليـــا، وقـــد يكـــون لتغيـــر األقـــاليم  ً
  . ًالمناخية على طول المجرى دورا في زيادة أو نقصان كمية مياه المجرى

غطــاء النبــاتي عالقــة عكــسية علــى الجريـــان، إذ لكثافــة ال: الغطــاء النبــاتي- ٥
تــزداد كميــة الميــاه المــسحوبة مــن التربــة، وتــزداد كميــة النــتح، كــذلك فقــد يــشكل 
الغطــــاء النبــــاتي عوائــــق طبيعيــــة تعيــــق الجريــــان، وتحتجــــز ميــــاه المجــــرى علــــى 
ــــات  ــــى بواســــطة النب ــــزداد الفاقــــد ألســــفل فــــي الــــصخور، وألعل مــــساحة أكبــــر، في

  .والمناخ
لص من ذلك أن العوامـل الـسابقة قـد تكـون إيجابيـة للجريـان المـائي، وقـد     نخ

تكون سلبية، وقد تكـون إيجابيـة فـي بعـضها، وسـلبية فـي بعـضها، والنتيجـة هـي 
كمية جريان تكون مجرى النهر الذي يصل إلى مستوى القاعـدة أم ال، أو يكـون 

  .ًقادرا على عملية التشكيل السطحية لمنطقة الوادي
  -: قاع الواديانخفاض

ً    يقـــصد بـــه نحـــت المجـــرى رأســـيا لواديـــه، أي تعميقـــه وتقليـــل الفـــارق الرأســـي، 
وتغير درجات انحداره، ثم ازدياد المسافة الطولية له، بصورة أخرى فإن استمرار 
ًانخفــاض قــاع الــوادي يعنــي انتقــال الــدورة الجيومورفولوجيــة للــوادي تــدريجيا نحــو 

، وهــي حفــر بيــضاوية Potholesلحفــر الوعائيــة األمــام،  يــتم ذلــك عــن طــرق ا
الــشكل إلــى حــد كبيــر تتكــون علــى قــاع الــوادي، تنــشأ هــذه الحفــر نتيجــة العوامــل 

  -:اآلتية
تحـت مجـرى النهـر (على قـاع الـوادي ) صلبة ولينة (  تباين نوع الصخور - ١
  .وعلى طول امتداده) 
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للقـــاع بـــدرجات ) الحمولـــة الـــسفلية بـــصفة خاصـــة( نحـــت المجـــرى بحمولتـــه - ٢
ـــوادي فـــي  ـــاع ال ـــذلك ينحـــت ق ـــى االختالفـــات الـــصخرية الموجـــودة، ل ـــة عل متفاوت

   -:يحدث تعميق القاع كاآلتي.   مناطق أكثر من مناطق
 عنـــدما يـــؤثر المجـــرى بحمولتـــه علـــى القـــاع تتكـــون منـــاطق منخفـــضة عـــن - ١

ور المنــاطق المجــاورة لهــا مــن القــاع، وتــرتبط المنــاطق المنخفــضة بتواجــد الــصخ
  .اللينة

 يــزداد انخفــاض المناســيب فــي منــاطق الــصخور اللينــة مــن القــاع لتــصبح - ٢
ًحفرا  تتحرك فيهـا ميـاه المجـرى فـي حركـة دورانيـة، ولمـا كانـت الحمولـة الـصلبة 

ًورأســيا ) نحــو الجــانبين(ًمتحركــة مــع تيــار المــاء فيهــا فإنهــا تنحــت جوانبهــا أفقيــا 
ر الوعائيـة، وديناميكيـة تيـار المجـرى الحفـ) ٣٦(هذا، يوضـح شـكل رقـم . ألسفل

  .عند حركته فيها
  .الحفر الوعائية): ٣٦(شكل رقم 

  حفرة وعائية): ب(ديناميكية تيار المجرى         شكل ): أ (شكل

  
ً، إذ يكون قويا في الجزء األمـامي مـن الحفـرة الوعائيـة، ثـم )أ(الحظ كيف يعمل تيار المجرى شكل 

ً، الحـظ أيـضا أن القـاع يـنخفض فـي جزئـه )التوسـيع األفقـي لهـا(ة سـفلية فيهـا تحدث تيـارات أفقيـ
  .، يشير السهم إلى اتجاه الجريان)ب(األمامي بصورة أسرع، وفي شكل 
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ـــى أن تتـــصل مـــع - ٣ ـــدريج إل ـــا وتتعمـــق رأســـيا بالت ـــة أفقي ً تتـــسع الحفـــر المتكون ً
ئيـة المتـصلة مـع بعضها البعض، عندئذ ينتقل قـاع الـوادي إلـى قـاع الحفـر الوعا

بعـــضها، يعنـــي هـــذا االنتقـــال فـــي منـــسوب القـــاع تقليـــل الفـــرق الرأســـي للـــوادي، 
 للمجــــرى، Longitudinal Profileبمعنـــى زيــــادة طـــول القطــــاع الطــــولي 

بصورة أخرى ينتج عن انتقال منسوب القاع إلى مناسيب أقل نقصان فـي درجـة 
  .انحدر المجرى

  -:الجزء األدنى من الوادي
ا الجــزء مرحلــة الــشيخوخة للــوادي ومجــراه، بمعنــى أنــه يمثــل منطقــة   يمثــل هــذ

ًاإلرســاب والنحــت الجــانبي، مكونــا ظــاهرات ارســابية مختلفــة، تتمثــل فــي الــسهل 
 ومــا يــرتبط بــه مــن ظــاهرات جيومورفولوجيــة، كــذلك Flood Plainالفيــضي 

يعتبـــر تغيـــر منـــسوب مـــستوى .  مـــن ظاهراتـــه الرئيـــسيةDeltaتعتبـــر الـــدلتاوات 
القاعدة بالنسبة للمجرى من أكثر العوامل المؤثرة علـى العمليـة الجيومورفولوجيـة 
له، كذلك فـإن تغيـر كميـة الميـاه المتدفقـة فيـه فـي كـل فيـضان لهـا دور مهـم فـي 

أما بالنسبة ألثر مستوى القاعدة فيمكن تلخيصه في . تشكيل ظاهرات هذا الجزء
  -:اآلتي

ة ملحوظـــة فــــإن المجـــرى يتحــــول مــــن  إذا انخفـــض مــــستوى القاعـــدة بــــصور- ١
ًاإلرساب والنحت الجانبي إلى النحت الرأسي نظرا الزديـاد سـرعة الجريـان، ينـتج 
عن ذلك تغير الشكل العـام لمنطقـة الـسهل الفيـضي، وتكـون ظـاهرات نحـت فيـه 
ًبــدال مـــن تطـــور ظـــاهرات اإلرســـاب، فعلـــى ســبيل المثـــال قـــد تتكـــون نقـــط تجديـــد 

Knick Points،مـصاطب نهريـة  أو تتكـون River Terraces السـيما ، 
ـــر الدوريـــة أثـــر تكـــرار هبـــوط مـــستوى ) ٣٧(يوضـــح شـــكل رقـــم . المـــصاطب غي

  .القاعدة على شكل القطاع الطولي للوادي
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  .العالقة بين هبوط مستوى القاعدة والقطاع الطولي ): ٣٧(شكل رقم 
  .القطاع الطولي قبل هبوط مستوى القاعدة): أ (   
  

  . القطاع الطولي بعد الهبوط األول):ب   ( 
  

  .القطاع الطولي بعد الهبوط الثاني): ج    ( 
  
  

  .القطاع الطولي بعد الهبوط الثالث): د    ( 
  

  .القطاع الطولي بعد الهبوط الرابع): هـ    ( 

  
  

  .ث في مستوى القاعدةدالحظ تكون نقط التجديد على قاع الوادي مع كل هبوط يح

ً فـــإن ســـرعة الجريـــان تقـــل نظـــرا لنقـــصان الفـــارق ستوى القاعـــدة إذا ارتفـــع مـــ- ٢
ًالرأســي، مــن ثــم تتراجــع منطقــة اإلرســاب بعيــدا عــن مــستوى القاعــدة، وقــد تغمــر 
ًمياه مستوى القاعدة جزءا مـن الـسهل الفيـضي الـذي كـان يرسـب عليـه المجـرى، 

ســهل بمعنــى أن منطقــة اإلرســاب تتراجــع نحــو المنــابع العليــا مــسافة مــا ويتكــون 
  .ًفيضي جديد بدال من السهل الفيضي الذي غمر

ً إذا كــان المجــرى قــادرا علــى عمليــة النحــت الرأســي بعــد تكــون االنحنــاءات - ٣
 فإنــه يعمــق واديــه فــي منطقــة الــسهل الفيــضي ،River Meandersالنهريــة 

  .ليكون مصاطب نهرية غير دورية ترتبط باالنحناءات النهرية
ة فـإن المجـرى يرسـب الحمولـة العالقـة بـالقرب منـه،  إذا ثبت مـستوى القاعـد- ٤

ـــذ تتكـــون الـــدلتا التـــي يتوقـــف شـــكلها حـــسب طبيعـــة اإلرســـاب وخـــصائص  عندئ
  .الساحل
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  -: الوادي في جزئه األدنىمكوناتخصائص 
 تظهـــر فيـــه االنحنـــاءات النهريـــة، أمـــا حمولتـــه فهـــي مـــن : مجـــرى النهـــر- ١ 

ًكتــل الــصخرية الكبيــرة، يكــون أيــضا النــوعين المعلــق والكيميــائي، وتنعــدم فيــه ال
ًتيــار المجــرى ضــعيفا بــسبب قلــة انحــدار األرض، يعمــل المجــرى علــى ترســيب 
حمولته وتكـوين ظـاهرات ارسـابية، كمـا يقـوم بعمليـة النحـت الجانبيـة التـي تعمـل 

  .على توسيع الوادي
 يظهـر عليـه الـسهل الفيـضي وعلـى أجـزاء مـن الجـانبين، كمـا : قاع الوادي- ٢

 الظــــاهرات الجيومورفولوجيــــة اإلرســــابية المرتبطــــة بــــه، أهمهــــا البحيــــرات تظهــــر
 ثـم ،Natural Levees والجـسور الطبيعيـة ،Ox-Bow Lakesالمقتطعـة 

 إذا تـــوفرت الــــشروط River Mouse عنـــد فـــم النهـــر Deltaتظهـــر الـــدلتا 
  .المناسبة لتكونها السيما استقرار مستوى القاعدة

ًما بطيئـا، ويتراجــع الجانبـان نحــو أراضـي مــا بــين  يكــون انحــداره: الجانبـان- ٣
ًاألودية نتيجة للنحت الجانبي الذي يقوم به المجرى، كـذلك يحـدث أحيانـا زحـف 

 بفعــل الجاذبيــة األرضــية والرطوبــة الموجــودة فيهــا، يكــون Soil Creepللتربــة 
ًانحــدارهما مقعــرا فــي الجــزء األســفل ثــم يتحــول إلــى انحــدار محــدب فــي األجــزاء 

  .عليا منهما نحو األجزاء العليا من أراضي بين األوديةال
 تتميــز بانخفــاض مناســيبها إذا قورنــت بمناســيب : أراضــي مــا بــين األوديــة- ٤

ًحـــوض النهـــر، بمعنـــى أن الفـــارق الرأســـي بينهـــا وبـــين قـــاع النهـــر صـــغيرا، كمـــا 
ة في تتميز بوجود االنحدارات المحدبة في المناطق المرتفعة، واالنحدارات المقعر

  .األراضي المنخفضة منها
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   -:River Meanderاالنحناءة النهرية 
    تتكـــون االنحنـــاءات النهريـــة عنـــدما يكـــون المجـــرى غيـــر قـــادر علـــى تخطـــي 
العقبـات التـي تعترضـه وبـصفة خاصـة الـصخرية منهـا، والنباتـات الكبيـرة، إذ أن 

ًتيـــار المجـــرى يكـــون ضـــعيفا وانحـــداره قلـــيال ال يـــساعد علـــى تخط يها،لـــذلك يقـــوم ً
ًالمجرى بااللتفاف حول هذه العقبات مكونا اإلنحناءة النهرية، تكون االنحناءات 
ٕكثيرة في الجزء األدنى، وان وجدت في األجزاء العليا فهي قليلـة العـدد، وتكونهـا 

ًتخطيطـا ) ٣٨(يوضـح شـكل            رقـم . الكتل الـصخرية الكبيـرة والمقاومـة
  .مجرى وأجزاء االنحناءةلإلنحناءة وقوة تيار ال

  .االنحناءة النهرية وأجزاؤها): ٣٨(شكل رقم 
  انحناءة في مرحلة الشباب): ب(انحناءة في مرحلة النضج   شكل ): أ(شكل 

  حافة االنحناءة                
  منحدر االنحناءة البطيء          

  الحافة                                     
  منحدر االنحناءة                                                        

  
  

  أجزاء اإلنحناءة):ج(شكل 
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  -:أجزاء اإلنحناءة النهرية
 يمثلهــــا جانــــب الــــوادي شــــديد :Meander Cliff  حافــــة االنحنــــاءة- ١

نحـت الجـانبي ْ  ، يتـأثر هـذا الجانـب بال٩٠االنحدار، قد يـصل فـي انحـداره إلـى 
ًكثيرا، لذلك تراجع بعيدا عن المجري ً.  

يعــرف بالجانــب بطـــيء : Slip-of Slope منحــدر االنحنــاءة البطــيء - ٢
ًاالنحدار من جانبي الوادي، يقابل حافة االنحنـاءة، يحـدث عليـه اإلرسـاب دائمـا 

  .، حيث يضعف تيار المجرى عليه
ًل الفيـضي، وتمثـل جـزءا مـن    ولما كانـت تتكـون االنحنـاءات النهريـة فـي الـسه

  .يوضح ذلك) ٣٩(تطوره، فإن شكل رقم 
  .السهل الفيضي وانحناءاته النهرية): ٣٩(شكل رقم 
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  -:Geomorphic Process  للسهل الفيضيالعملية الجيومورفولوجية
   يمكن تتبـع العمليـة الجيومورفولوجيـة التـي تحـدث فـي منطقـة الـسهل الفيـضي 

  -:على النحو اآلتي
 عنـــدما يقتـــرب منـــسوب المجـــرى مـــن منـــسوب مـــستوى القاعـــدة، ويكـــون قـــد - ١

تغلــب علــى العقبــات التــي اعترضــته بااللتفــاف حولهــا، فإنــه يكــون كــون لنفــسه 
ًطريقا◌ منحنية، يمر من مناطق بطيئة االنحدار ً.  

 على الجوانب المحدبة Lateral Erosion تنشط عملية النحت الجانبي - ٢
، فــي حــين تنــشط عمليــة اإلرســاب علــى الجانــب ) االنحنــاءاتالمكونــة لحافــات(

( ، باســتمرار العمليتــين الــسابقتين )منحــدر االنحنــاءة البطــيء( المقابــل للحافــات 
ًتتراجـع الحافـة بعيــدا عـن المجـرى الحقـا بهـا منحــدر ) النحـت الجـانبي واإلرسـاب ً

  .ًاالنحناءة البطيء، ويزداد المجرى انحناءا
نتيجـة للنحـت الواقـع ) يتغيـر مكانهـا ( ات النهريـة فـي التحـرك تبدأ االنحنـاء- ٣

  .ًعليها، وبكون اتجاه تحركها جانبيا ونحو مستوى القاعدة
 إذا كانــت حافــات االنحنــاءات متجــاورة بحيــث تتحــرك األولــى نحــو مــستوى - ٤

القاعدة والثانية نحو الروافد العليا، وكنتيجة للنحت الجانبي المـستمر تتـصل مـع 
، وتكــون ظــاهرات جيومورفولوجيــة مرتبطــة بهــا مثــل البحيــرات المقتطعــة بعــضها

ًوالجسور الطبيعية، يعني تكون البحيرات المقتطعة أن يهجر المجـرى جـزءا منـه 
ًباحثــا عــن أقــرب طريــق ليكمــل المــشوار فــي طريقــه نحــو مــستوى القاعــدة، تكــون 

ًأحيانا مليئة بالمياه وأحيانا أخرى تكون مستنقعات، أو تك ون جافة، يرتبط تواجد ً
الــسهل الفيــضي وتكــون ) ٤٠(الميــاه فيهــا بمنــسوب الفيــضان، يوضــح شــكل رقــم 

آليـــة تحـــرك االنحنـــاءات نحـــو ) ٤١(البحيـــرات المقتطعـــة، كمـــا يبـــين شـــكل رقـــم 
  .بعضها
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 تحرك  موقع السهل الفيضي من الدورة الجيومورفولوجية و):٤٠(شكل رقم 
  .ات المقتطعةاالنحناءات النهرية وتكون البحير

  
  .آلية تحرك االنحناءات النهرية نحو بعضها  ): ٤١( شكل رقم 
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ـــة مـــن الترســـيب علـــى جـــانبي المجـــرى فـــي وقـــت - ٥  تتكـــون الجـــسور الطبيعي
ًالفيضان، تكون في بداية األمر ضعيفة وقليلة المنسوب، يمتد طوليا مـع امتـداد 

ًرتفاعهــا تــدريجيا مــع كــل فيــضان، لتحجــز المجــرى فــي منطقــة الترســيب، يــزداد ا
ًمنطقــة مقعــرة تمتــد طوليــا بينهــا وبــين جانــب الــوادي، قــد تمتلــئ بالميــاه فــي وقــت 
ًالفيضان إذا كانت مياه المجرى أعلى من منسوب الجسور الطبيعيـة، وغالبـا مـا 
تستغل المنطقة المحصورة بينها وبين الجانبين في الزراعة معظم أيـام الـسنة مـا 

فتــرة الفيــضان، أمــا إذا عمــق المجــرى واديــه وامتنعــت ميــاه الفيــضان عنهــا، عــدا 
ــــشطة البــــشرية  ــــي األن ــــة دائمــــة، أو تــــستغل ف ــــاطق زراعيــــة ريفي فإنهــــا تكــــون من

  .خطوات تكون الجسور الطبيعية) ٤٢(يوضح شكل رقم . األخرى
  .خطوات تكون الجسور الطبيعية): ٤٢(شكل رقم 

    بل الفيضان                        ق  
٦  

                                أثناء الفيضان
                 مياه المجرى تغمر أراضي السهل الفيضي           

  ترسب الحمولة المعلقة         

  
  جسر طبيعي                               بعد الفيضان       

                                                                                  

  
  
 إذا نـــشطت عمليـــة النحـــت الرأســـي للمجـــرى لـــسبب مـــا فـــإن المجـــرى يتـــرك - ٦

سهله الفيـضي، ويكـون ظـاهرات جيومورفولوجيـة جديـدة مثـل المـصاطب النهريـة 
، مـن Alluvial Terracesًتسمى أحيانـا بالمـصاطب الفيـضية . غير الدورية
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تــد بطــول المجــرى، وقــد ال تتقابــل علــى الجــانبين، وفــد خصائــصها أنهــا قــد ال تم
توجــد علــى جانــب دون جانــب، كمــا أنهــا ال تكــون كبيــرة المــساحة، لكنهــا تعطــي 
ًمنظــرا طبيعيــا جمــيال لمنطقــة الــسهل الفيــضي، يــدل عــددها علــى جانــب الــوادي  ً ً
ًعلى عدد مرات النحت الرأسي، إذ أن كل واحدة منها كانت سـهال فيـضيا هجـره  ً

  .هذه العملية النهرية) ٤٣(يوضح شكل رقم . رى النهرمج
  .المصاطب النهرية الفيضية): ٤٣(شكل رقم 

  
  -:الجزء األعلى من الوادي

  -:خصائص الوادي في جزئه األعلى
   يتمثـــل الجـــزء األعلـــى مـــن الـــوادي فـــي روافـــد المراتـــب األولـــى منـــه، ويعـــرف 

ـــــدورة الجيومورفولو ـــــشباب مـــــن ال ـــــة ال ـــــة بمنطق ـــــشتد Young Stageجي ، فت
ًاالنحدارات على السطح، ويكون السطح نفسه أكثر تضرسا، كما تتميز األوديـة 

  .بعمليات النحت الرأسية بصفة عامة
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  -: يتميز المجرى في هذا الجزء من الوادي باآلتي: مجرى الوادي- ١
ً يكون سريعا في جريانه، ويكاد أن يكون مستقيما نتيجة للنحت الرأسي-أ  ً.  

ً يكـــون قـــادرا علـــى حمـــل المفتتـــات الـــصخرية الكبيـــرة، لـــذلك تكـــون معظـــم -ب 
حمولتــه أســفل الجــانبين، وعلــى القــاع إن وجــد، تبــدأ بعــد ذلــك الحمولــة المعلقــة 

  .والمذابة بالظهور
 يعمــل المجــرى فــي هــذه المنطقــة علــى تكــوين ظــاهرات نحــت، يــساعد فــي -ج 

ــــشالالت ــــصخرية، فتتكــــون ال ــــات ال ــــك االختالف ــــر Water Falls ذل ، والحف
  .حفرة وعائية واتجاه الجريان) ٤٤(يبين شكل رقم . Potholesالوعائية 

  .الحفر الوعائية واتجاه المجرى): ٤٤(شكل رقم 

  
  -: يتميز قاع الوادي بالخصائص اآلتية: قاع الوادي- ٢
ت  ال يوجد قاع للـوادي فـي هـذا الجـزء، يعـود ذلـك نتيجـة لنـشاط عمليـة النحـ-أ 

الرأســي، بمعنــى ال يوجــد أراضــي مــسطحة بــين أســفل الجــانبين، ويكــون القطــاع 
   ).V( ًالعرضي للوادي واضحا على شكل حرف 

، )منــــاطق صــــغيرة يحــــدث عليهــــا اإلرســــاب(  قــــد توجــــد عدســــات إرســــابية -ب 
ًتحـدث غالبــا فـي مواقــع االنحنـاءات النهريــة التــي يكـون ســبب تكونهـا فــي معظــم 

  . الصخريةالحاالت االختالفات
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  -: يتميز الجانبان باآلتي: جانبا الوادي- ٣
  . يكون الجانبان شديدا االنحدار نتيجة لتعميق المجرى لواديه باستمرار-أ 

 تحـــدث االنهيـــارات األرضـــية، وينـــتج عنهـــا تراجـــع الجـــانبين علـــى حـــساب -ب 
  .أراضي مابين األودية

تـي تنتهـي إلـى الـوادي،  تتقطع الجوانب من أعلى بسبب الـسيول والروافـد ال-ج 
ــــى كتــــل متجــــاورة شــــديدة  ًواذا كــــان عــــددها كبيــــرا فــــإن الجانــــب يبــــدو مقطعــــا إل ً ٕ

  .االنحدار
 تكون الكتل الـصخرية والمفتتـات الـصخرية المنهـارة مـن الجـانبين لـسبب أو -د 

ًآلخــر معظــم الحمولــة النهريــة للــوادي، حيــث تتحــول تــدريجيا إلــى حمولــة معلقــة 
  .و مستوى القاعدةكلما تقدم المجرى نح

  -: تتميز باآلتي-: أراضي ما بين األودية- ٤
 تتـــسع أراضـــي مـــا بـــين األوديـــة، وتظهـــر فـــي صـــورة هـــضاب مـــسطحة، أو -أ 

أراضي تتميز بتضرسها وشـدة انحـدارها، يتوقـف ذلـك علـى طبيعـة عمـل عوامـل 
التعريــة عليهــا، وانعكــاس أثــر صــخورها علــى ذلــك، لــذلك تتبــاين نــسبة تــضرس 

  .ليها، وبين مناطق أخرى غيرهاالسطح ع
 تنشط على أسطحها عمليات التفكك الميكانيكي والتحلل الكيميائي الناتجة -ب 

عن أثـر التجويـة عليهـا، وال يعنـي ذلـك أن عوامـل التعريـة ال تـؤثر عليهـا، فلكـل 
  .أثره ولكن بنسب متفاوتة

، وتمثــل  تحــيط بهــا جوانــب شــديدة االنحــدار يمثــل أســفلها جوانــب األوديــة -ج 
محاورهـــا خطـــوط تقـــسيم ميـــاه ثانويـــة تفـــصل بـــين أحـــواض ميـــاه الروافـــد النهريـــة 

  .المتصلة بالوادي الرئيسي
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ــــسيول -د  ــــق الناتجــــة عــــن نحــــت ال ــــشقوق والفوال ــــالفجوات وال  تتقطــــع حوافهــــا ب
، أو عــن )بــدايات الروافـد النهريـة مــن المرتبـة األولـى( والروافـد النهريـة الـصغيرة 

ًضية، لذلك تمثل أكثر المناطق انحدارا ووعورة في المنطقة العليا االنهيارات األر
  .من حوض الوادي

ً ينخفض منسوب أراضي ما بين األودية تـدريجيا كلمـا اتجهنـا نحـو منـاطق -هـ 
. التـي تبـدو مثلثـة الـشكل) المقـرن ( التقـاء الروافـد، حيـث منطقـة اقتـران األوديـة 

  .افدينمنطقة اقتران ر) ٤٥(يوضح المنظر رقم 
  ).المقرن ( منطقة االقتران ): ٤٥(شكل رقم 

  
ًالحظ اختالف ألوان في مياه المجريين، فلون المجرى القريب بلون األرض نظرا لفيضانه واحتوائـه 

  . ًعلى كميات كبيرة من الحمولة النهرية، فيما لون مياه المجرى البعيد صافيا

  -:ةبعض الظاهرات الجيومورفولوجية النهري
 River   مــن أهـــم الظـــاهرات الجيومورفولوجيـــة المميـــزة المـــصاطب النهريــة 

Terraces ونقـــط التجديـــد ،Knick Points واألســـر النهـــري ،River 

Captureإلى غير ذلك ،.  
  -:River Terracesالمصاطب النهرية : ًأوال

ٕ   تتكــون عــدة أنــواع مــن المــصاطب النهريــة، يعمــل نحــت النهــر وارســابه علــى 
وينهــــا، كمــــا تــــساعد االختالفــــات الــــصخرية وتغيــــر مــــستوى القاعــــدة ال ســــيما تك



  - ١٣٥ -

باالنخفاض على ذلك، وال يمكن تجاهل أثـر التغيـرات المناخيـة الحاليـة والـسابقة 
  -:من أنواع هذه المصاطب. في هذا األمر

   -:Glacier Terraces المصاطب النهرية الجليدية - ١
منها المصاطب الناتجة عن نحت الجليـد أو    تتكون بفعل الجليد في األودية، 

  .إرسابه
  يمكن التعرف عليها من عالمات نحت -:المصاطب الناتجة عن نحت الجليد

  -:الجليد اآلتية
 يظهـــر أثـــر نحـــت الجليـــد علـــى أســـفل الجوانـــب والقـــاع، وتتـــأثر بـــاقي أجـــزاء -أ 

  .الجوانب بالعمليات الجيومورفولوجية األخرى
ًوادي الــــذي تعــــرض لفعــــل الجليــــد أكثــــر انحــــدارا مــــن  يكــــون الجــــزء مــــن الــــ-ب 

  .األجزاء األخرى
 تكون أراضي ما بين األودية مكشوطة، تظهر عليها الخدوش الطولية فـي -ج 

األجـــزاء الـــسفلى للجوانـــب والقـــاع، وهـــي خـــدوش كونتهـــا الحمولـــة الجليديـــة أثنـــاء 
 التـــي بـــدأ احتكاكهـــا بالجوانـــب والقـــاع، يالحـــظ عليهـــا ازديـــاد ســـمكها فـــي الجهـــة

  .يتحرك منها الجليد
  . قد نجد الخراف الصخرية متناثرة على قلع الوادي-د 

 يمكـن التعـرف عليهـا مـن عالمـات تـدل :المصاطب الناتجة عـن إرسـاب الجليـد
   -:على إرساب الجليد

 التـي تمتـد بجـوار Lateral Moraine وجود الركامات الجليدية الجانبيـة -أ 
  .جوانب الوادي

لركامـــات اإلرســـابية المـــستعرضة علـــى القـــاع، حيـــث تحـــدد المكـــان  وجــود ا-ب 
  .الذي توقف عنده تحرك الجليد
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ركامـات توجـد فـي ( ، End Moraine ينتج عـن الركامـات المـستعرضة –ج 
تكون نقط تجديد على القاع، تظهر بعـد تحـول الـوادي مـن ) مقدمة تحرك الجليد

  .جليدي إلى نهري أو أثناءه ، وقد تحجز بحيرات
  -:Tectonic Terraces المصاطب النهرية التكتونية - ٢

 ال ســـــيما االنكـــــسارات ،Faults     تنــــتج فـــــي منــــاطق تتعـــــرض لالنكــــسارات 
 حيـــث تظهـــر علـــى جوانـــب الـــوادي، وقـــد ال يمكـــن ،Step Faultsالـــسلمية 

ٕالتعرف عليها بالنظر أحيانا، إذ ال بـد مـن المعرفـة الجيولوجيـة بالمنطقـة واجـراء  ً
  -:تحاليل على الصخور، يمكن التعرف عليها من اآلتيبعض ال

  . يغلب على المنطقة المظهر السلمي إذا كانت االنكسارات متكررة-أ 
 قـــد تظهـــر علـــى جانـــب واحـــد أو علـــى الجـــانبين، وقـــد يجـــرى المجـــرى فـــي -ب 

  .منطقة عميقة بينها تسمى باألخدود 
ة الناتجـة مـن تحـرك  يتم التعرف عليها مـن دراسـة أصـل المفتتـات الـصخري-ج 

  .الصخور على جانبي أسطح الصدوع
ً تكـون حافــات المــصاطب النهريــة شــديدة االنحــدار غالبــا أو رأســية، وتتكــون -د 

  .ًمن نوع واحد من الصخور، وتكون أيضا على مناسيب متفاوتة
   -:Rocky Terraces مصاطب نهرية يكونها نظام الصخر - ٣

نطقــة التــي تتكــون مــن طبقــات صــخرية    تنــتج مــن نحــت المجــرى لــصخور الم
  -:متفاوتة الصالبة، يمكن مالحظة اآلتي عليها

 يشترط فيها تبادل الطبقات الصخرية بين طبقات صلبة وطبقـات لينـة علـى -أ 
  .جانبي الوادي، وال يشترط أن تكون من نفس النوع الصخري

نبي  تختلــف عــن النــوع الــسابق فــي أنــه ال توجــد أســطح انكــسارات علــى جــا-ب 
  .ٕالوادي، وانما تظهر آثار النحت النهرية عليها
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 تتكـــون أســــطح المـــصاطب مــــن الــــصخور اللينـــة ذات االنحــــدار البطــــيء، -ج 
  .وتتكون حافات المصاطب من الصخور الصلبة ذات االنحدار الشديد

(  ال يشترط فيها تساوي سمك الطبقات اللينة والصلبة، لذلك تكون ساللمها -د 
  .تظمة االرتفاعغير من) حافاتها

 قــد تمثــل طبقــات صــخرية اللتــواء محــدب أو طبقــات صــخرية مائلــة نحــو -هـــ 
  .ًالمجرى، أو مائلة بعيدا عن المجرى، أو أفقية

 يــــــــدخل هــــــــذا النــــــــوع مــــــــن المــــــــصاطب النهريــــــــة تحــــــــت اســــــــم الظــــــــاهرات -و 
  .الجيومورفولوجية التركيبية

  -:Pleistocene Terraces مصاطب نهرية بليوستوسينية - ٤
ـــى تغيـــرات مناخيـــة      تعـــرض ســـطح األرض خـــالل عـــصر الباليوستوســـين إل
متبادلة ومتعاقبة بين جافة ومطيرة في مناطق، وبين مطيرة وجليدية في مناطق 
أخرى، وكان تبع ذلك تغير في عوامل التعرية العاملة على سطح األرض، ففي 

 الفتـرات المطيـرة فترات الجفاف كانت تنشط الرياح وسـيول الميـاه الفجائيـة، وفـي
كانت تنشط المياه الجارية، أما في الفترات الجليدية فكان ينشط الجليد ، وكانت 
مـــستويات القاعـــدة لألنهـــار أكثـــر األجـــزاء التـــي تـــأثرت بـــذلك، فتـــارة كـــان يرتفـــع 
منــسوب ســطح البحــر، وتــارة أخــرى يــنخفض، تبــع ذلــك زيــادة أو نقــصان الفــارق 

نـــت تتراجـــع فـــي الـــدورة الجيومورفولوجيـــة نحـــو الرأســـي لألنهـــار، بمعنـــى أنهـــا كا
ـــشيخوخة، وفـــي منـــاطق أخـــرى كانـــت  ـــشباب، أو تتقـــدم فيهـــا نحـــو النـــضج وال ال
تتحول األنهر إلى أودية جليدية، أو تتحول الجليدية إلى أنهر حسب التغير فـي 
درجات الحرارة، وفي بعض المنـاطق كانـت تجـف األنهـار أو تتحـول إلـى سـيول 

و تتحــول األوديــة الجافــة إلــى أنهــار حــسب التغيــرات المناخيــة وأنهــار فــصلية، أ
  -:الحادثة، وسوف نحاول أن نلخص انعكاسها على عوامل التعرية في اآلتي
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 يتحول المجرى إلى النحت الرأسي إذا انخفض مستوى القاعدة في المنـاطق -أ 
وب ًالتـــي لـــم تتجمـــد فيهـــا الميـــاه، بـــذلك كـــان يتـــرك ســـهوله الفيـــضية الحقـــا بمنـــس

  .مستوى القاعدة ليكون مصاطب نهرية أو نقط تجديد
 كانت تتجمد المياه في أعالي األنهار فـي الفتـرات الجليديـة، عندئـذ تتكـون -ب 

  .مصاطب نهرية سببها نحت الجليد بحمولته لجوانب الوادي
 عنــــدما كانــــت ترتفــــع درجــــات الحــــرارة فــــي منــــاطق األوديــــة الجليديــــة كــــان -ج 

تحــول األوديــة الجليديــة إلــى نهريــة وتترســب حمولــة الجليــد ينــصهر الجليــد، ثــم ت
، عندئــــذ تتكــــون مــــصاطب نهريــــة بفعــــل )الركامــــات الجليديــــة الســــيما الجانبيــــة(

  .إرساب الجليد
 كان ال يؤثر تغير مستوى القاعدة على األنهار التي تنتهي في منخفـضات -د 

ٕلعـــام، واذا صـــحراوية، أو فـــي مـــستويات قاعـــدة غيـــر مرتبطـــة بمـــستوى القعـــدة ا
  .تكونت عليها مصاطب نهرية فإن لكل حالة ظروفها الخاصة

 لـــم تكـــن تتكـــون المـــصاطب النهريـــة فـــي الفتـــرات المناخيـــة الجافـــة، حيـــث -هــــ 
ًيتوقــــف الجريــــان، أو يــــنخفض كثيــــرا، بمعنــــى أن يتوقــــف المجــــرى عــــن النحــــت 

، إضـافة إلـى الرأسي، وكانت تتأثر األودية بالرواسب الهوائية التـي تنقلهـا الريـاح
  .تأثرها بفعل عوامل التعرية

 أمــا إذا كانــت تتعــرض المنطقــة لفتــرة جفــاف وتغيــرت إلــى فتــرة مطيــرة، فــإن -و 
المجــرى ينــشط مــن جديــد، ويتوقــف تكــون المــصاطب النهريــة علــى عــدة عوامــل 

. أخـــرى غيـــر الجريـــان، كمـــدى ثبـــات أو تغيـــر مـــستوى القاعـــدة، إلـــى غيـــر ذلـــك
  ).٤٦(نظر شكل رقم إلكمال الفكرة عنها، ا

  .مصاطب نهر الميسسبي): ٤٦(شكل رقم 
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  -:Alluvial Terraces المصاطب الفيضية - ٥

ً    تتكــون فــي الــسهل الفيــضي، وتمثــل جــزءا مــن تطــوره عنــدما يتحــول المجــرى 
من النحت الجانبي إلى النحت الرأسي، تعرف بالمصاطب النهريـة غيـر الدوريـة 

Non-Cycle Terraces)لكــن مــا نــود ذكــره هنــا أنهــا )بق الحــديث عنهــاســ ،
تتكـون مــن الرواســب الفيــضية التــي كــان يرســبها المجــرى، ويبنــي ســهله الفيــضي 

  .منها
  -:Knick Pointsنقط التجديد : ًثانيا

ـــزداد فيهـــا ســـرعة جريـــان المجـــرى، واذا  ـــاع الـــوادي النهـــري، ت ٕ   تتكـــون علـــى ق
 نحـو المراحـل المبكـرة، حيـث يتحـول تكونـت فـإن الـدورة الجيومورفولوجيـة تتراجـع

المجرى بعدها إلى النحت الرأسي، تتكون هذه الظاهرة نتيجة لعدة أسـباب، منهـا 
ما يتعلق بالخصائص الصخرية للـوادي، ومنهـا مـا يتعلـق بالخـصائص المناخيـة 

تأمــل شــكل رقــم . لمنطقتــه، وأخــرى تــرتبط بتغيــر مــستوى القاعــدة، إلــى غيــر ذلــك
  . ونقط التجديد الصخريةحيث الشالالت) ٤٧(

  .نقط تجديد صخرية وشالل): ٤٧(شكل رقم 
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  -:    يمكن تمييز األنواع اآلتية منها

 Lithological and نقـــط تجديــــد يكونهــــا نــــوع الــــصخر ونظامــــه، - ١

Structural Knick Points ،تتأثر هذه النقط بوضـع الطبقـات الـصخرية ،
ًالبا ما تتكون نقط التجديد هنا على مكاشف وبمدى مقاومتها لنحت المجرى، وغ

تعــدد ) ٤٨(يــبن شــكل      رقــم . Hard Rocksالطبقــات الــصخرية الــصلبة 
  .نقط التجديد والصخرية منها

  
  .ومة الصخراتعدد نقط التجديد الناتجة عن مق): ٤٨(شكل رقم 

  ع الصخرنقط تجديد ناتجة عن نو): ب(تعدد نقط التجديد          شكل ): أ(   شكل 
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 نقــط تجديــد تكونهــا االختالفــات المناخيــة التــي تتعــرض لهــا منطقــة الــوادي - ٢

Knick Points of Climate Changes تتكــون غالبــا إذا تغيــرت  ،ً
األحوال المناخية من جافة إلى رطبة، كما كان يحدث فـي فتـرة الباليوستوسـين، 

ة، حيـث تـزداد كميـة ميـاه المجــرى أو لهبـوط مـستوى القاعـدة فـي الفتـرات الجليديــ
  .End Moraineوسرعة جريانه، أو تتكون بفعل اإلرسابات الجليدية النهائية 

 Knick نقـط تجديـد ناتجـة عـن اخـتالف كميـة الميـاه الجاريـة فـي الـوادي - ٣

Points of Water Quantity Changes تتكــون عنــدما تــزداد كميــة ،
ًيـث يعمـل ازديـاد األمطـار مـثال علـى األمطار الساقطة على حـوض الـوادي ، ح

ًزيـادة كميــة الميــاه الجاريــة وزيــادة النحــت الرأســي، قــد تتكــون أيــضا إذا انــصهرت 
كميــــات إضــــافية مــــن الجليــــد الــــذي يتحــــول إلــــى ميــــاه تــــضاف إلــــى كميــــة تلــــك 

  .الموجودة في المجرى
 Knick Points Of نقط تجديد تكونها البحيـرات الواقعـة علـى المجـرى - ٤

Lakes on the Stream ورغــم أن مثـل هــذه البحيـرات تكــون مــستويات ، 
ًقاعدة محلية، إال أن خروج المجرى منها مرة أخري يكون قويا ومنـدفعا، لتتكـون  ً
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) ٤٩(ًانظــر أيــضا شــكل رقــم . فــي منــاطق انطالقــه منهــا مــرة أخــرى نقــط تجديــد
  .حيث نقط التجديد والشالالت في منطقة نياجرا

  .الت ونقط تجديد على حافة نياجراشال): ٤٩(شكل رقم 
  منظر تخطيطي): ب( شكل          منظر طبيعي      ): أ(شكل     

  
  -:River Captureاألسر النهري : ًثالثا

مجـــرى نهـــر مجـــرى نهـــر آخـــر إلـــى ) يأســـر(   يعنـــي األســـر النهـــري أن يحـــول 
هرة بــين مجــراه بــشرط إن يكــون المجريــان فــي نفــس المنطقــة، تحــدث هــذه الظــا

األنهــار األصــلية واألنهــار التاليــة، حيــث ينــشط النهــر التــالي لــسبب مــا، فيــزداد 
نحتـــه الرأســـي، وســـرعة تراجعـــه نحـــو الـــوادي األصـــلي، يـــستمر التراجـــع إلـــى أن 
يتصل المجريان، فتندفع ميـاه النهـر األصـلي إلـى ميـاه النهـر التـالي الـذي عمـق 

ًاألصــلي كليــا أو جزئيــا، فــإذا كــان ًمجــراه ســلفا، وقــد يكــون تــدفق ميــاه المجــرى  ً
ًالتــدفق كليــا فــإن النهــر األصــلي يتكــون مــن نهــرين، أحــدهما فــي الجــزء األعلــى 

، والنهر األخـر يقـع دون )أعلى من نقطة األسر(ًمنه، يكون غالبا دائم الجريان 
ٍ، إمــا أن يجــف أو يتحــول إلــى واد موســمي، يتوقــف ذلــك )أســفلها(نقطــة األســر 

  .ه الذي يغذيهحسب مصدر الميا
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أكثـر، ويتراجـع نحـو المنــابع ) اآلسـر(   نتـساءل اآلن لمـاذا ينحـت النهـر التــالي 
   -:أسرع؟، يكون ذلك لعدة أسباب منها

  . إما أن تكون الطبقات الصخرية في منطقة الوادي التالي أكثر ليونة-أ 
  . أو تكون كمية المياه الواصلة له أكبر-ب 
يوضـــح شـــكل رقـــم . ن انحـــدار الـــوادي األصـــلي أو يكـــون انحـــداره أكبـــر مـــ-ج 

  .تطور عملية األسر في نهر بوتاماك
  .تطور عملية األسر النهري): ٥٠(شكل رقم 

  
  -:    بعد هذا العرض يمكن أن نميز بين نوعين من األنهار

 هــو النهــر التــالي الــذي اســتطاع أن :Capturer River النهــر اآلســر -أ 
  .مجرى النهر األصلي إليهيحول 
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وهو النهر األصلي الذي تغيـر اتجـاه : Captor River النهر المأسور -ب 
  .جريانه نحو النهر التالي

  -:، أهمها)النهر األصلي(  تتكون نتيجة لذلك مناطق مميزة في منطقة األسر 
حيـث انقطـع ( منطقة شديدة االنحدار فـي بدايـة النهـر المأسـور: فجوة األسر-أ 
  ).مصدر المائيال

 يظهــر فــي شــكل زاويــة تــشبه االنحنــاءة النهريــة، وهــي الجــزء : كــوع األســر-ب 
  .الذي حدث فيه التحول للمجرى من الوادي األصلي إلى الوادي التالي

   -:River Drainageالتصريف النهري 
  يقصد بكثافة التصريف النهـري كميـة الميـاه المتدفقـة فـي روافـد حـوض النهـر، 

تــزداد بزيــادة مــساحة حــوض النهــر، وازديــاد كميــة األمطــار الــساقطة وهــي كميــة 
عليـــه، إضــــافة إلــــى تأثرهـــا بمــــدى تــــضرس ســـطح حــــوض النهــــر، ومـــا بــــه مــــن 

  .خصائص صخرية مختلفة
  -:أنواع التصريف النهري حسب كثافته

  -:   يقسم التصريف النهري حسب كثافته إلى األنواع اآلتية
 تتـراوح كثافتـه :Low Drainage Density تـصريف نهـري مـنخفض - ١

 ، يوجــد فــي منــاطق غابــات كثيفــة ذات أحجــار رســوبية ٢ميــل/ ميــل٤ - ٣بــين 
  .رملية صلبة، تعمق األنهار أوديتها فيها، وتكون قليلة العدد

 تتــراوح :Medium Drainage Densityهــري متوســط ن تــصريف - ٢
دل فيهــــا  ، يوجــــد فــــي منــــاطق تتبــــا٢ميــــل/ ميــــل١٦ - ١٢كثافــــة تــــصريفه بــــين 

الطبقات الصخرية الرسوبية السميكة من رملية وطينية، يكـون فيهـا عـدد الروافـد 
  .النهرية أكثر من عددها في النوع السابق
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ــصريف نهــري عــالي - ٣  تتــراوح كثافــة :High Drainage Density ت
 ، يوجــد فــي تكوينــات صــخرية لينــة، تنحتهــا ٢ميــل/ ميــل٤٠ - ٣٠تــصريفه بــين 

نهرية بسهولة، يكون فيها عدد الروافـد النهريـة أكبـر مـن عـددها عوامل التعرية ال
  .في النوعين السابقين، يكون سطح األرض شديد التضرس والتقطع

ً تصريف نهري عال جـدا - ٤ ٍVery High Drainage Density: تتـراوح 
 ، يوجد في تكوينات صخرية ٢ميل/ ميل٥٠٠ - ٢٠٠بيه كثافة التصريف بين 

  .مقاومة، وتوجد في مناطق رطبة ذات أمطار غزيرةمتجانسة قليلة ال
  -:أشكال التصريف النهري

   يأخــــذ التــــصريف النهــــري ألحــــواض أوديــــة األنهــــار خصائــــصه مــــن عوامــــل 
متعددة، منها خصائص التركيب الصخري بين صلب ولين، وشكل نظامه العام 

هكــذا، فــي الحــوض، ثــم األحــوال المناخيــة الــسائدة، كــأن تكــون رطبــة أو جافــة، و
كــذلك تتــدخل الــشقوق والــصدوع االلتــواءات فــي وضــع لمــسات معينــة علــى هــذا 
التـــــصريف، يــــــضاف إلــــــى ذلــــــك االنحـــــدارات المختلفــــــة لــــــسطح األرض ومــــــدى 
درجاتهـــا، وال يمكــــن إغفــــال الــــدورة الجيومورفولوجيــــة التــــي وصــــل إليهــــا حــــوض 

  -:ًيأخذ التصريف النهري أشكاال متعددة نذكرها في اآلتي. النهر
 تظهـــر روافـــد :Dendritic Drainage التـــصريف النهـــري الـــشجري - ١

  -:النهر كأنها فرع شجرة متجهة لألعلى، يتكون إذا توفرت الشروط اآلتية
 أو يتكون فوق ،Horizontal Formation وجود طبقات صخرية أفقية -أ 

  .صخور نارية أو متحولة، أزيلت من فوقها طبقات إرسابية
التكتونية المؤثرة على منطقة حوض النهـر علـى النظـام  لم تؤثر الحركات -ب 

  .العام للصخور
  -):٥١(  يتميز التصريف النهري الشجري باآلتي، شكل رقم 
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 تتصل الروافد النهريـة مـع بعـضها الـبعض ومـع النهـر الرئيـسي بزوايـا حـادة -أ 
  .ْ ٧٠ال تزيد عن 

ي قطاعهــــا الطــــولي ً قــــد تكــــون الروافــــد الثانويــــة أحيانــــا طويلــــة االمتــــداد فــــ-ب 
Longitudinal Profileحيث تبدوا كأنها أودية رئيسية ،.  
  .التصريف النهري الشجري): ٥١(شكل رقم 

   
 يتكـون إذا :Rectangular Drainage التـصريف النهـري المـستطيل - ٢

  -:توفرت الشروط اآلتية
ق حافـات بــالرغم مـن أن األوديـة تكــون  لـيس بالـضرورة أن يتواجـد فــي منـاط-أ 

  .متوازية إلى حد ما
 أن تتــأثر المنطقــة بــالفوالق واالنكــسارات، حيــث تعمــل األنهــار علــى شــق -ب 

  ).خطوط االنكسارات(أوديتها في مناطق الضعف الجيولوجي 
  -):٥٢(  يتميز التصريف النهري المستطيل باآلتي، شكل رقم 

ازية إلى حـد مـا، حيـث تتبـع التـوازي فـي خطـوط  تظهر األنهار الرئيسية متو-أ 
  .االنكسارات الموجودة في المنطقة

 لــــيس بالــــضرورة أن تكــــون روافــــد المراتــــب األولــــى علــــى جــــانبي خطــــوط -ب 
التقسيم متشابكة، لكـن تتحـدد اتجاهاتهـا باتجاهـات خطـوط الـشقوق واالنكـسارات 

  .الظاهرة على السطح
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ا االنكــسارات حــادة فــإن هــذا النمــوذج مــن  إذا كانــت الزوايــا التــي تتــصل بهــ-ج 
 Angulatedالتـــــــصريف النهـــــــري يـــــــسمى بالتـــــــصريف النهـــــــري الـــــــزاوي 

Rectangular Drainage.   
  .التصريف النهري المستطيل): ٥٢(شكل رقم 

  
  -:Trellis Drainage التصريف النهري المتشابك - ٣

ي خطـوط تقـسيم الميـاه    يظهر في حوض النهر وكأن روافد األنهر على جـانب
تتشابك مع بعضها، في حـين أن األنهـار فـي المراتـب النهريـة المتوسـطة والعليـا 
تبــدوا متوازيــة حيــث أنهــا تمتــد مــع ميــل الطبقــات، يتكــون هــذا التــصريف بتــوفر 

  -:الشروط اآلتية
، أو أن تتواجــد Rocky Cliffs أن تتواجــد فــي المنطقــة حافــات صــخرية -أ 

  .Escarpmentsتات في حوض النهر كويس
 أن تتكون الطبقـات الـصخرية مـن صـخور لينـة وصـلبة فـوق بعـضها، مـع -ب 

  .وجود ميل لها
  -):٥٣(   يتميز التصريف النهري المتشابك باآلتي، شكل رقم 



  - ١٤٨ -

بزوايــا ) أنهــار ميــل الطبقــات( تتــصل الروافــد النهريــة الــصغيرة بــاألكبر منهــا -أ 
  .قائمة إلى حدا كبير

 Softر الطوليـــة الرئيـــسية علـــى الطبقـــات الـــصخرية اللينـــة  تقـــع األنهـــا-ب 

Rocksوتتراجع روافدها على امتداد خط مضرب ميل الطبقات ،.  
 إذا تــأثرت المنطقــة باالنكـــسارات فــإن زوايــاه تكـــون قائمــة بــصورة أوضـــح، -ج 

 Fault-Trellisعندئــــذ يــــسمى بالتــــصريف النهــــري المتــــشابك االنكــــساري 

Drainage .  
  .التصريف النهري المتشابك): ٥٣(شكل رقم 

  
ــــسنن - ٤ ــــصريف النهــــري الم ــــي -:Barbed Drainage الت  يتكــــون ف

  -:الظروف اآلتية
 علـــــى ســـــطح األرض Volcanic Features وجـــــود ظـــــاهرات بركانيـــــة -أ 

  .كالفوهات البركانية، والكالديرا، والمخاريط البركانية
جــاري الروافــد النهريــة  وجــود منخفــضات متعــددة فــي حــوض النهــر تتجــه م-ب 

  .نحوها ومن عدة اتجاهات
  -:   يتميز هذا التصريف النهري باآلتي
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ـــة -أ  ـــة فـــي اتجاهـــات مختلفـــة نحـــو الفوهـــات البركاني ـــد النهري ـــاه الرواف  تتجـــه مي
  .والمنخفضات الموجودة

ـــان والتقـــاء الروافـــد مـــع بعـــضها خـــصائص التـــشكيالت -ب   تحكـــم نظـــام الجري
  .البركانية في المنطقة

ــصريف النهــري المــشوش - ٥  تــصور أن -:Deranged Drainage الت
ًتائها دخل مدينة ال يعرفها، فإنـه يتيـه فـي شـوارعها دون خـط سـير محـدد، هكـذا 
تفعـــــل الروافـــــد النهريـــــة فـــــي هـــــذا التـــــصريف، حيـــــث تكـــــون فـــــي بـــــدايات الـــــدورة 

ريف الجيومورفولوجية، بمعنى أن معالم األودية لم تتضح بعد، يتكون هـذا التـص
  -:في ظل الظروف اآلتية

 إما أن تتغير الظـروف المناخيـة مـن فتـرة ألخـرى، بحيـث ال تعطـى لألنهـار -أ 
  .فرصة كافية بالنحت والتشكيل على سطح األرض

  . أو تتكون في تكوينات صخرية متنوعة ومتأثرة بحركات تكتونية مختلفة-ب 
  -:)٥٤(   يتميز التصريف النهري المشوش باآلتي، شكل رقم 

 ال توجــد اتجاهــات محــددة لجريــان الميــاه فــي أوديتهــا، حيــث أن مجاريهــا لــم -أ 
  .تكمل بعد نحت أوديتها مع االنحدارات العامة للمنطقة

 يوجد هذا التصريف في مناطق التغير لألحوال المناخية، كـأن تكـون شـبه -ب 
ي ، حيـث يتبـادل الجليـد مـع الميـاه الجاريـة فـPre-glaciated Landجليديـة 

  .تشكيل سطح األرض
ً تكون اتجاهات األودية غير محددة تماما، وتكون انحناءاتها شاذة ال سيما -ج 

  .في المناطق العليا من الحوض النهري
ً كثيــرا مــا توجــد المــستنقعات والبحيــرات الــضحلة فــي المنــاطق الوســطى مــن -د 

  .الوادي، حيث لم تعمق مجاري األنهار أوديتها بعد
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  التصريف النهري المشوش): ٥٤(شكل رقم 

    
 يتميز بوجوده في -:Radial Drainage  التصريف النهري اإلشعاعي- ٦

منــاطق مرتفعــة فــي الوســط، تنحــدر منهــا الروافــد النهريــة نحــو كــل االتجاهــات، 
أفـــضل بيئـــة يتكـــون فيهـــا هـــذا ) تـــالل انحـــداراتها محدبـــة(وتعتبـــر الـــتالل القبابيـــة 

  .)٥٥(التصريف، شكل رقم 
  
  
  
  

  .التصريف النهري اإلشعاعي): ٥٥(شكل رقم 
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 يوجــد فــي -:Centripetal Drainage التــصريف النهــري المركــزي - ٧

ـــد النهريـــة مـــن كـــل )حوضـــية(منـــاطق تـــنخفض فـــي الوســـط  ، تتجـــه إليهـــا الرواف
االتجاهـــات، يتكـــون فـــي قيعانهـــا عـــادة بحيـــرات أو مـــستنقعات، وتعتبـــر فوهـــات 

  ).٥٦( هذا النوع، شكل رقم البراكين من مناطق
  .التصريف النهري المركزي): ٥٦(شكل رقم 

   
  
  
  
  -:Parallel Drainage التصريف النهري المتوازي - ٨
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 Longitudinal Concave يوجــد بــين انحــدارات مقعــرة طوليــة االمتــداد 

Slopes وانحــدارات محدبـــة طوليـــة االمتـــداد Longitudinal Convex 

Slopes ٥٧(رقم ، شكل.(  
  .التصريف النهري المتوازي): ٥٧(شكل رقم 

  
  

  تدريبات
 حاول أن تتبع نهر األردن من أوله على سفح جبل الشيخ  إلى :التدريب األول

مــــستوى قاعدتــــه، ثــــم ســــجل أهــــم الظــــاهرات الجيومورفولوجيــــة الموجــــودة عليــــه، 
 بالحركـات ومستويات القاعدة الخاصة به،  كذلك حاول أن تربط تلك الظاهرات

األرضــية وأنــواع الــصخور فــي منطقتــه، إضــافة إلــى خــصائص مــصادر الميــاه 
  .الخاصة به

ً حاول أيضا أن تتبع نهر النيل من منابعه في وسط أفريقيا إلى :التدريب الثاني
مـــــــستوى قاعدتـــــــه فـــــــي البحـــــــر المتوســـــــط، حـــــــاول أن تـــــــسجل أهـــــــم الظـــــــاهرات 
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ًالجيومورفولوجية على امتداد طوله، قـد تجـد بعـضها متـشابها مـن حيـث الـشكل، 
  .اربط هذه الظاهرات بكل من نوع الصخور، وتغير األقاليم المناخية في واديه

  -: القطعة التالية لها عالقة بالتعرية النهرية، حاول أن تترجمها:التدريب الثالث
A river erodes in the following ways:                                    

1 - Corrosion (Abrasion):-    
The river uses its load to grind against the bed and sides the 
action would dislodge the materials and carry them away. 
This process operates in two ways:                                         
A - Vertical: Increases Depth. 
B - Lateral: Increases Width. 

Potholes(on the valley floor) are the product of corrosion. 
2 - Attrition:- 
The loosened materials that are being carried away collide 
against the riversides and bed and against one an other. 
Over time, they would become smaller and eventually 

reduced to fine particles called Silt                                       
3 - Solution (Corrosion):- 
The solvent action of water dissolves soluble materials and 

carries them away in solution.                                              
4 - Hydraulic Action:- 
The breaking down of rocks Removing and dragging rocks 
from the bed and banks of the river by the force of the 
running water (like a water jet). Usually there are lines of 
weakness like joints and cracks in the river. The work of 
hydraulic action forms plunge pools (Small Lakes).               

                                               
  مراجع هامة

  
  -:العربية: ًأوال
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 مـــع ز، التعبيـــر الكمـــي لـــدورة التعريـــة عنـــد ديفيـــ )١٩٨٢: ( آمـــال إســـماعيل شـــاور- ١
 ، ١٤ ، الـسنة ١٤التطبيق على بعض األودية المصرية، المجلة الجغرافية العربية، العدد 

   .٥٥ - ٤٣ص ص 
لملـــون ألشـــكال ، األطلـــس المجـــسم وا ) ١٩٨٦: (  جـــودت ســـعادة وعبـــاس حـــدادين- ٢

  .سطح األرض، دار الجليل، بيروت، لبنان
، أصــول الجيومورفولوجيــا، دراســة األشــكال )١٩٨٨: ( حــسن ســيد أحمــد أبــو العينــين- ٣

  .التضاريسية لسطح األرض، مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية، مصر
تريـة  ، التحليل الجيومورفولوجي للخـصائص المورفوموم١٩٨٠:  حسن محمد سالمة- ٤

ــد  ــي األردن، دراســات جغرافيــة، المجل ، الجامعــة  )١(      ، العــدد ٧لألحــواض المائيــة ف
  .األردنية، عمان

 ، حوض وادي الرميمين، دراسـة جيومورفولوجيـة، ١٩٩٠:  صبري محمد محمد التوم- ٥
  .رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان

، الجـزء األدنـى مـن وادي غـزة داخـل قطـاع غـزة،  ١٩٩٩:  عبد العظيم قدوره مشتهى- ٦
دراسة في الجيومورفولوجيا، رسالة دكتوراه غيـر منـشورة، قـسم الجغرافيـا، جامعـة النيلـين، 

  .الخرطوم
ــي عبــد الوهــاب شــاهين- ٧ ــا، دار النهــضة )١٩٧٨: ( عل ــاالت فــي الجيومورفولوجي ، مق

  .العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان
، األصـول العامـة فـي الجيومورفولوجيـا، دار )٢٠٠٤: (العزيـز أبـو راضـي فتحي عبد - ٨

  .  النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع
، القـاموس الجغرافـي، الجوانـب الطبيعيـة والبيئيـة،  )٢٠٠٣: ( مجمد صبري محـسوب- ٩

  .مطبعة اإلسراء، القاهرة
  
  
  

  -:األجنبية: ًثانيا
1 - Autin, W. J., et. al.: (1991), "Quaternary Geology of the Lower 
Mississippi River Valley." Chpt. 18 in Quaternary Non-glacial 
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Geology: Conterminous United States. Volume K-2 in The 
Geology of North America series. Boulder, CO: Geological 
Society of America. pp. 547-561.  
2 - Faegri, K. : (1952), On the Origin of Pot-holes, Journal of 
Glaciology, 2: (11), pp. 24-25.  
3 - Ikeda, S., & G. Parker, eds.: (1989), River Meandering. Water 
Resources Monograph No. 12, Washington, D. C, American 
Geophysical Union. 
4 - Keller, E.A: (1972), Development of Alluvial Stream Channels: 
A five-Stage Model, Geological Society of America Bulletin 82, pp 
753 - 756.                                       
5 - M. J. Selby: (1985), Earth's Changing Surface, Oxford 
University Press.                                                                
6 - References Fitzgerald, M. G.& Karlinger, M. R.: (1983), Daily 
Water and Sediment Discharges From Selected Rivers Of the 
Eastern United States, A Time- Series Modeling Approach, U. S. 
Geological Survey Water - Supply Paper 2216. 
7 - Strahler A. N. :1962, Hypsometric (area - altitude) analysis of 
Erosional Topography, Bull. Geo. Soc. American. No. pp. 1117 - 
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  -:صفحات ومواقع انترنت: ًالثاث
  

1 -/http://erode.evsc.virginia.edu 
2 -http://library.thinkquest.org/20035/river.htm  
3http://www.tiscali.co.uk/reference/encyclopaedia/hutchinson/m000638
6.html 
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4http://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/visualization/collections/ero
sion_deposition.html 
5 -http://seawalls.articleinsider.com/74333_water_erosion.html?rate=0 
6http://atlas.gc.ca/site/english/maps/climatechange/potentialimpacts/sen
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  الفصل الرابع
 التعرية الساحلية

Coastal (Marine) Erosion 
ً التعرية الساحلية بفعـل ميـاه البحـر العاملـة علـى يـابس األرض المحـيط   تحدث

بهــا، إضــافة إلــى تــأثر هــذا اليــابس المنــاطق الــساحلية بكــل مــن التجويــة وعوامــل 
ــــــــذلك قــــــــد تكــــــــون الظــــــــاهرات  التعريــــــــة األخــــــــرى كالميــــــــاه الجاريــــــــة والريــــــــاح، ل
ًالجيومورفولوجيــــة الــــساحلية تكونــــت كليــــا بفعــــل ميــــاه البحــــر، أو يكــــون تكوينهــــا 

ى ظــــاهرات ًجزئيــــا، أي يــــشترك فــــي تكوينهــــا عوامــــل تعريــــة أخــــرى، لــــذلك تــــسم
  .مشتركة

   كــذلك يعتبــر يــابس األرض المحــيط بميــاه البحــر حــصيلة صــراع طويــل امتــد 
عبر األزمنة الجيولوجية السابقة بين مياه البحر واليابس، بمعنى أن ميـاه البحـر 
كانت تغمر أجزاء مـن اليـابس المجـاور لهـا لفتـرة زمنيـة طويلـة، ثـم تتراجـع عنهـا 

 ذلــك أن مـــساحة اليـــابس أو المــاء علـــى ســـطح فتــرة زمنيـــة طويلــة أخـــرى، يعنـــي
األرض لم تكن ثابتـة فـي األزمنـة الجيولوجيـة الـسابقة، فكـل منهمـا بـين زيـادة أو 

  .نقصان
  تتشابك ثالثة عوامل خاصة بمياه البحـر عنـد تأثيرهـا علـى المنـاطق الـساحلية 

  -:وهي
المـد  ، وأمـواج Sea Waves تتمثـل فـي أمـواج البحـر : حركة مياه البحر- ١

، هــذا إذا أضــفنا أن التيــارات Currents ، والتيــارات البحريــة Tidesوالجــزر 
 Vertical، ومنهــا رأســية Horizontal Currentsالبحريــة منهــا أفقيــة 

Currents واذا علمنـــا أن ميـــاه البحـــر بيئـــة حيـــة، فـــإن الميـــاه البحريـــة غيـــر ،ٕ
فقيـة إلـى أفقيـة عليـا، ًساكنة حتى في األعماق، أيضا تنقسم التيـارات البحريـة األ
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وكغيرهـا مـن عوامـل .   وأفقية سفلى، كـذلك تنقـسم الرأسـية إلـى هابطـة وصـاعدة
التعريـــة األخـــرى، فإنهـــا تنحـــت وترســـب، وينـــتج عنهـــا ظـــاهرات جيومورفولوجيـــة 

  .تتكون بالنحت أو باإلرساب
 يــضاف إلــى حركــة ميــاه البحــر ملوحتهــا، بمعنــى أن : ملوحــة ميــاه البحــر- ٢

ًعاملـــة عليـــه ميـــاه البحـــر يتـــأثر كيميائيـــا بمـــا تحتويـــه ميـــاه البحـــر مـــن الـــصخر ال
باإلذابـة أو ) المجاورة لمياه البحـر( ملوحة، لذا تتأثر الصخور كيميائية التكوين 

  .بالتحلل الكيميائي
 ال يقتـــصر انعكـــاس نـــوع الـــصخر : يـــابس األرض المجـــاور لميـــاه البحـــر- ٣

ــــه مــــن شــــقوق وفوالــــق ع ــــى الظــــاهرات الجيومورفولوجيــــة ونظامــــه، ومــــا يحتوي ل
بـــل نجـــد هـــذا األثـــر فـــي جميـــع ) أي التـــي تتكـــون بفعـــل ميـــاه البحـــر( الـــساحلية 

عوامل التعرية ، لكن يبقى لمياه البحر خصوصية في ذلك حيث يكون أثر مياه 
  .ًالبحر عليه مزدوجا

   -:أجزاء المنطقة الشاطئية
ــــى جــــانبي خــــط ا ــــشاطئية والتــــي عل ــــساحل مــــن األجــــزاء    تتكــــون المنطقــــة ال ل

   -:اآلتية
 المنطقـة المحـصورة بـين أدنـى منـسوب :Shore Zone منطقـة الـشاطئ - ١

هـذا، . لمياه البحر وأدنى منسوب للحافة الـساحلية، أي عنـد حـد ارتطـام األمـواج
  -:وتنقسم منطقة الشاطئ إلى قسمين

 المنطقــــة المحــــصورة بــــين أعلــــى :Behind Shore الــــشاطئ الخلفــــي -أ 
لميـــاه البحـــر وأدنـــى منـــسوب للحافـــة الـــساحلية، وهـــي جـــزء مـــن منطقـــة منـــسوب 

، Angular، تكــون فيهــا الرواســب زاويــة Eroding Areaالنحــت الــساحلية 
ً، وغالبا ما تكون مختلطة وكبيرة نسبياPoorly Sortedوغير مصنفة  ً.  
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 المنطقة المحـصورة بـين أعلـى وأدنـى :Front Shore الشاطئ األمامي -ب 
 Transportation Ofيــاه البحــر، وهــي منطقــة نقــل الرواســب منــسوب لم

Sediments نحـــو قـــاع البحـــر بواســـطة األمـــواج الراجعـــة بعـــد تكـــسرها أســـفل 
الحافة وفي منطقة الشاطئ األمامي، وتكـون الرواسـب فيهـا بـين شـبه زاويـة إلـى 

ً، كمـا تكـون مـصنفة جزئيـا Sub-angular to Sub-roundedشـبه دائريـة 
Partly Sortedكمـــا أنهـــا أصـــغر حجمـــا مـــن رواســـب المنطقـــة الـــسابقة ، ً .
ــــة ) ٥٨(ويبــــين شــــكل رقــــم  ــــر حجــــم الرواســــب وشــــكلها فــــي المنطقــــة البحري تغي

  .المجاورة لليابس
  .تدرج الرواسب البحرية): ٥٨(شكل رقم 

                                        
  رمل حصوي       حصى رملي رمل سلتي                                                           

                                        سلت رملي                                          حصى    
                     طين سلتي     سلت طيني                    رمل

                  طين اليمي                    
    اليم طيني                          سلت     

                           طين
  اليمي   
  
  

ــشاطئ -ج  ــام ال ــة أم   المنطقــة التــي تقــع تحــت:Off-Shore Zone منطق
ٕأدنــى منــسوب لميــاه البحــر بجــوار منطقــة الــشاطئ األمــامي والــى الــداخل منهــا، 

 Roundedدائريـة ، تكـون الرواسـب فيهـا Depositionهي منطقـة اإلرسـاب 
متـشابهة  (Well Sortedًومصقولة بدرجة كبيرة، كما أنها تكون مفـروزة جيـدا 

ً، وهـــي أصـــغر حجمـــا مـــن رواســـب المنطقتـــين الـــسابقتين، نـــذكر )إلـــى حـــد كبيـــر
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ًأيـــضا أن حجـــم الرواســـب يقـــل تـــدريجيا فـــي هـــذه المنطقـــة باالتجـــاه نحـــو القـــاع  ً
  .د قوة األمواج القادمةالعميق، حيث تقل قوة األمواج الراجعة وتزي

، )شـديد( منطقـة ذات انحـدار مميـز :Coastal Cliff الحافة الـساحلية - ٢ 
تواجه مياه البحر مباشرة، وترتطم عليها األمواج، كما تمثل أول جزء من السهل 
الساحلي نحو البحر، تتعرض الحافة الساحلية لفعل التجوية وعوامل التعرية في 

عـــرض لنحـــت األمـــواج فـــي الجـــزء األســـفل منهـــا، لـــذلك الجـــزء األعلـــى منهـــا، وتت
ًتتكون أسفلها أكوامـا مـن الرواسـب المختلطـة تعـرف بـالمراوح اإلرسـابية الـصغيرة 

Scree.  
يمثـل متوسـط ( خط وهمـي منـسوبه صـفر :Coastal Line خط الساحل - ٣

، يفـــصل بـــين المنطقـــة الممثلـــة لقـــاع البحـــر وبـــين اليـــابس )منـــسوب ميـــاه البحـــر
المــصدر ) اليــابس( بــه، بــذلك هــو يفــصل بــين منطقتــين، تمثــل األولــى المحــيط

 ، وتمثـل الثانيـة منطقـة Source Of Sediments الرئيسي للرواسب البحريـة
  ).قاع البحر(اإلرساب لها 

المنطقــــة التــــي تبــــدأ مــــن الحافــــة :Coastal Plain الــــسهل الــــساحلي - ٤
 جيولوجيــة ســابقة بميــاه الــساحلية خــارج ميــاه البحــر، تــأثرت فــي أزمنــة وعــصور

البحر، إذ تكونت عليها ظاهرات جيومورفولوجية بحرية، تظهر معالمهـا البحريـة 
ًغالبــا تحــت الـــسطح، إال أن الــسطح الخـــارجي لهــا تــشكل بفعـــل عوامــل التعريـــة 

  .األخرى بعد انحسار مياه البحر وتراجعها نحو قاعه
  -:العوامل المؤثرة في التعرية البحرية

عريـة البحريـة بمجموعـة مـن العوامـل ، جـزء منهـا يتعلـق بميـاه البحـر،   تتأثر الت
وجـــزء يتعلـــق بخـــصائص اليـــابس العاملـــة عليـــه ميـــاه البحـــر، يـــضاف إلـــى ذلـــك 

  -:أشكال السواحل وانحداراتها، من هذه العوامل
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تلعـب حركـات ميـاه : Sea Water Movement حركـات ميـاه البحـر - ١
ًالبحر دورا رئيسيا في التعرية  البحرية، السـيما وأن لهـا الـدور األكبـر فـي النحـت ً

  -:واإلرساب، وما يهم هنا أمور منها 
 اتجــاه األمــواج بالنــسبة لخــط الــساحل، وقــوة تكــسرها فــي المنطقــة الــشاطئية، -أ 

  .كيفية تكسر األمواج عند الحافة) ٥٩(هذا، يبين شكل رقم .وسرعة تحركها
  .منطقة الشاطئيةتكسر أمواج البحر في ال): ٥٩(شكل رقم 

  

  

  
  

 خصائص التيارات البحرية السيما األفقية منهـا، ومـدى مقـدرتها علـى نقـل -ب 
الرواســـب مـــن شـــاطئ إلـــى آخـــر، أو مـــدى مقـــدرتها علـــى النحـــت فـــي شـــواطئ 

  .ثم مقدرة هذه التيارات على نقل الرواسب لألعماق البعيدة. أخرى
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أن مياه البحر تحتوي على أمـالح معروف :Salinity ملوحة مياه البحر - ٢
ــــسيوم  ــــور والماغني ــــى البــــروم والفل ــــصوديوم، إضــــافة إل متعــــددة أهمهــــا كلوريــــد ال
والكالــسيوم، وأن هــذه األمــالح تتفاعــل مــع أكاســيد المعــادن، ومركبــات األمــالح 
األخرى الموجودة في صخور الحافة الساحلية، لذلك فهي تعمل علـى تحللهـا أو 

ًضــعاف مقاومــة الــصخر أمــام األمــواج التــي تنحــت ميكانيكيــا إذابتهــا، وبالتــالي إ
  .ًأيضا

تعتبر درجة حرارة مياه البحر من أكثـر :  الخصائص الطبيعية لمياه البحر- ٣
ــة تــأثير  ًهــذه الخــصائص تــأثيرا علــى مقــدرتها علــى النحــت واإلرســاب، مــن أمثل

  -:درجات الحرارة
ونــات الكالــسيوم، كمــا تزيــد  يــساعد ارتفــاع درجــات الحــرارة علــى ترســيب كرب-أ 

ًنــسبة الكربونــات لــيال وتقــل نهــارا ، حيــث يمتــصها النبــات البحــري نهــارا ويفقــدها  ً ً
  .ًليال
ً قد يؤدي انخفاض درجة حرارة مياه البحر كثيرا إلـى تجمـدها، األمـر الـذي -ب 

  . يؤثر على حركة األمواج والتيارات البحرية
ًتبـر الحـوض البحـري مكانـا  يع:Sea Basin خـصائص الحـوض البحـري - ٤

ًلإلرساب، ومكانا لحركة ميـاه البحـر، لـذلك مـن أهـم خصائـصه المـؤثرة فـي ذلـك 
  -:ما يأتي

  . اتساع الحوض البحري، وعمقه، وانحدارات أسطح قيعانه-أ 
 شكل الساحل من حيث مدى تعرجه أو تقوسه، أو استقامته، حيـث يتحـدد -ب 

  .رجات أو بينها، أو أمامهامقدار النحت واإلرساب داخل هذه التع
 مــدى اتــصاله أو انقطاعــه عــن األحــواض البحريــة األخــرى الموجــودة علــى -ج 

  .سطح األرض، ثم مدى التأثير المتبادل بين هذه األحواض
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 مــدى وجــود الجــزر الـــساحلية، فقــد تكــون كثيــرة العـــدد أو قليلــة، وقــد تكـــون -د 
  .خطوطكبيرة الحجم أو صغيرة، وقد تنتظم في أقواس أو 

  . استجابة الرفارف القارية لنمو تكوينات المرجان، واألشكال    المختلفة له-هـ 
تعتبــر الخــصائص الــصخرية لليــابس :  خــصائص اليــابس المجــاور للبحــر- ٥

المجاور للبحر مـن أهـم العوامـل المـؤثرة علـى التعريـة البحريـة، ويمكـن أن نـذكر 
  -:الخصائص الصخرية اآلتية ذات العالقة

  .مدى مقاومة الصخور الساحلية للتفكك الميكانيكي بفعل أمواج البحر -أ 
 مدى استجابة الصخور الساحلية لألثـر الكيميـائي التـي تحدثـه ميـاه البحـر -ب 

  .عليها
 مدى تأثير الشقوق والفوالق على النحت البحري، إذ تعتبر منـاطق ضـعف -ج 

ى خـط الــساحل أم جيولوجيـة، إضـافة لـذلك شــكل اتجاههـا، هـل هـي عموديــة علـ
  .موازية له؟، إلى غير ذلك

 مــــدى تــــأثير نظــــام الــــصخر علــــى تقــــدم أو تراجــــع الــــدورة الجيومورفولوجيــــة -د 
الــساحلية، وهنــا تقــع عــدة احتمــاالت، فقــد تكــون الطبقــات الــصخرية أفقيــة، وقــد 
تكــون مائلــة، أو تكــون رأســية، واألهــم مــن ذلــك كيــف تترتــب الطبقــات الــصخرية 

  . فوق بعضها، وبجوار بعضهاالصلبة واللينة
 مــدى تــأثر صــخور الحافــة بالتجويــة، وعوامــل التعريــة األخــرى التــي تعمــل -هـــ 

ًأشـــكاال ) ٦٠(يبـــين شـــكل رقـــم . ًعلـــى تقطيـــع الحافـــة، وتقليـــل مناســـيبها تـــدريجيا
  .مختلفة لما يحدث على الحافات الساحلية
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  .ليةأثر التعرية والتجوية على الحافة الساح): ٦٠(شكل رقم 

  

  
 تــأثر المنــاطق الــساحلية بالحركــات التكتونيــة الســيما االنكــسارية التــي تغيــر -و 

المناطق الواقعة (من نظام الطبقات الصخرية، وتكون مناطق ضعف جيولوجية 
تـسهل عمليـات النحـت التـي تقـوم بهـا األمـواج، ) فيها خطـوط الـشقوق والفواصـل
منـــاطق الـــساحلية علـــى هبـــوط ســـواحل أو ارتفـــاع كمـــا تعمـــل االنكـــسارات فـــي ال

ًأخرى، يعني ذلك أن جزءا من السهل الساحلي قد يصبح جزءا مـن قـاع البحـر،  ً
ًأو قد يصبح جزءا من قاع البحر جزءا من السهل الساحلي، يتبع ذلك تغير في  ً

هـذا، يوضـح شـكل . خصائص المنطقة الـساحلية التـي تعمـل عليهـا ميـاه البحـر 
  .لسواحل البحريةا) ٦٢(رقم 

   علــــى أيــــة حــــال يمكــــن توضــــيح مــــا تتعــــرض لــــه المنطقــــة الــــساحلية بــــصورة 
  ).٦١(مختصرة كما في المخطط شكل رقم 
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  .مخطط للعوامل المؤثرة في المنطقة الشاطئية): ٦١(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
هــــــذا، يوضــــــح شــــــكل 

ــــــم  األشــــــكال ) ٦٢(رق
  .المختلفة للسواحل

  .واحل العاملة عليها مياه البحرأشكال الس): ٦٢(شكل رقم 
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  -:الظاهرات الجيومورفولوجية البحرية
   تتكون بفعل مياه البحر ظاهرات جيومورفولوجيـة متعـددة األشـكال واألحجـام، 
ًسواء بالنحت أو باإلرساب، وقد تتكون هذه الظاهرات كليا بفعل مياه البحر، أو 

ى، كــذلك قــد يكــون مــصدر رواســب هــذه يــساعد فــي تكوينهــا عوامــل تعريــة أخــر
ًالظــاهرات محليــا أو منقــوال مــن بحــار مجــاورة، أو مــن اليــابس المجــاور للبحــر،  ً

  -:يمكن ذكر أهم الظاهرات البحرية كاآلتي
  -:Coastal Cliffالحافة الساحلية 

   ظاهرة نحت بحرية تتكون نتيجة الرتطـام ميـاه البحـر بيـابس األرض المحـيط 
ر النحت على الحافة الساحلية بأن التعرية الساحلية للمنطقة تقع به، يدل استمرا
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ـــة الـــساحلية  ـــدورة الجيومورفولوجيـــة، بمعنـــى أن الحاف ـــة الـــشباب مـــن ال فـــي مرحل
  .تتراجع نحو السهل الساحلي

ً   تتميز الحافات الساحلية باختالف صخورها نوعـا ونظامـا مـن منطقـة ألخـرى  ً
طــاق المحلــى أو اإلقليمــي أو العــالمي، علــى طــول خــط الــساحل، ســواء علــى الن

لذلك تختلف الظاهرات الجيومورفولوجية من منطقة ألخرى علـى طـول الحافـات 
الساحلية، هذا، وتظهر الحافة الساحلية واضحة في مظهرهـا، ويميزهـا االنحـدار 

  .ْ ٩٠ -ْ  ١٥الشديد الذي يتراوح بين 
أخـــرى غيـــر الميـــاه البحريــــة ً   تتـــأثر الحافـــات الـــساحلية أحيانـــا بعوامـــل تعريـــة 

كالريــــاح والميــــاه الجاريــــة، فــــإذا تــــأثرت بالميــــاه الجاريــــة يالحــــظ تكــــون ظــــاهرات 
ــدلتا والفجــوات التــي تمثــل مخــارج الــسيول واألوديــة نحــو ةجيومورفولوجيــ  مثــل ال

البحــر إلــى غيــر ذلــك، أمــا إذا تــأثرت بالريــاح فإنــه توجــد ظــاهرات مثــل الكثبــان 
لساحلية نحو السهل الساحلي، في حين إذا تأثرت بالجليـد الرملية بجوار الحافة ا

فإنه توجـد عليهـا آثـار النحـت واإلرسـاب الجليـدي، ومـن أهـم الظـاهرات الجليديـة 
  . التي تقطع الحافة الساحلية الفيوردات

  تظهر على الحافة وبجوارها آثار التجوية واإلنهيـارات التـي تحـدث عليهـا، فقـد 
ت الــصخرية المختلفــة األشــكال تنقلهــا بعــد ذلــك األمــواج ًنجــد أكوامــا مــن المفتتــا

  .إلى المنطقة الشاطئية بعد ارتطامها بالجزء األسفل من الحافة بصفة خاصة
  -: للحافة الساحليةةالدورة الجيومورفولوجي

   يمكـــن متابعــــة مــــا يحــــدث علــــى الحافـــة الــــساحلية مــــن تطــــورات مختلفــــة فــــي 
  -:الخطوات اآلتية

 علــى يــابس Waves begin to breakلحــر بالتكــسر  تبــدأ أمــواج ا- ١
 Turbulent wavesلتتحــول إلــى أمــواج عميــاء ) منطقــة الــشاطئ( األرض 
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 Zone ofتــرتطم بالحافــة بقــوة، تعــرف منطقتهــا باســم منطقــة التعريــة القويــة 

Strong Erosion أمــــا المنطقــــة المجــــاورة لهــــا نحــــو القــــاع مــــن المنطقــــة ،
، Zone of Slight Erosionة التعريـة الهادئـة الـشاطئية فتعـرف باسـم منطقـ

  .يؤدي ذلك إلى تفكك ميكانيكي وكيميائي في مكان االرتطام
ً يكــون متــداخال كفجــوة Waves-cut Notch يظهــر حــد لفعــل األمــواج - ٢

داخل أسفل الحافة، يشكل هذا الحد البـدايات األولـى لتراجـع الحافـة نحـو الـسهل 
مــــواج العائــــدة والمتحركــــة علــــى ســــطح المنطقــــة الــــساحلي، فــــي المقابــــل تبــــدأ األ

الـــــشاطئية بتحريـــــك الرواســـــب الناتجـــــة مـــــن االرتطـــــام فـــــي اتجـــــاه قـــــاع البحــــــر 
Material removed by waves Erosion.  

ً تكبــر الفجــوات الــسفلى فــي الحافــة تــدريجيا باســتمرار ارتطــام األمــواج علــى - ٣
لحافــة، وعنــدما يفقــد هــذا الحافـة، وتتكــون شــقوق أعالهــا فــي الجــزء األعلـى مــن ا

ًالجزء توازنه فإنه ينهار ممثال جـزءا مفقـودا منهـا  ً ًMaterial removed by 

mass-wasting ليتكـــون حـــد جديـــد للحافـــة، عندئـــذ يقـــال أن األمـــواج قطعـــت 
   .Waves-cut Cliffالحافة 

 يستمر نقل األمواج الراجعة بعد تكسرها الفتات الصخري الناتج من تكـسر - ٤
، كمـــا يـــستمر ترســـيبها فـــي منطقـــة الـــشاطئ )تراجعهـــا بواســـطة النحـــت( ة الحافـــ

وهنـا يجـب . األمامي، لتبـدأ الظـاهرات االرسـابية بـالتكون كلمـا سـمحت الظـروف
أن نالحظ أن تكسر األمواج على الحافة ونقلها للمفتتات الـصخرية مـستمر، وال 

  .يقف أحدهما حتى يعمل األخر
الـــسابقة علـــى الحافـــة الـــساحلية يتكـــون مظهـــر  نتيجـــة الســـتمرار العمليـــات - ٥

  -:جديد يمكن تلخيصه في اآلتي
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التحـــرك فـــي اتجـــاه (ً تبعـــد الحافـــة تـــدريجيا باالبتعـــاد عـــن األمـــواج المتكـــسرة -أ 
  .ً، أي يضعف تأثيرها تدريجيا)السهل الساحلي

ً يقل انحدار الحافة تدريجيا ، وتتكون حافة جديـدة تختلـف فـي خصائـصها -ب 
  .ً كليا عن الحافة األصليةةرفولوجيالجيومو

ً تأخذ العمليات السابقة وقتا زمنيا طويال يقدر بـآالف أو مئـات اآلالف مـن -ج  ً ً
الــسنين، ويتوقــف طــول المــدة الزمنيــة علــى عوامــل كثيــرة منهــا اســتجابة صــخور 

  .الحافة للتعرية، ومقدرة األمواج على نحتها
نطقـة الـشاطئية نتيجـة الرتفـاع مناسـيب ً تزداد ضحولة المياه تدريجيا في الم-د 

) ٦٣(هـــذا، يبـــين الـــشكل        رقـــم . الرواســـب التـــي رســـبتها األمـــواج الراجعـــة
  .كيف ترسب األمواج

  دورة المنطقة الشاطئية بفعل األمواج):٦٣(شكل رقم 
    موجة طويلة منخفضة                          

  الصخر          رمل                
  الشاطئ في الصيف                                                  

  أمواج قصيرة وعالية وتكون حواجز                   
  

  الصخر                 
                                                     الشاطئ في الشتاء    

  
فــإن النحــت عليهــا يتوقــف،  عنــدما تــصبح الحافــة بعيــدة عــن فعــل األمــواج -هـــ 

وتبــــدأ المنطقــــة الــــشاطئية بالتــــشكل عــــن طريــــق اإلرســــاب، عندئــــذ تنتقــــل الــــدورة 
  .الجيومورفولوجية البحرية إلى مرحلة متأخرة منها

     تبدأ التعرية الساحلية بتكوين ظـاهرات اإلرسـاب البحريـة، وتكـون مرحلـة 
  .الشيخوخة قد بدأت
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ٍة فـي خـط مـواز لخـط الـساحل بـين األمـواج  تتكون منطقـة الترسـيب الرئيـسي- ٦
 حيث تضعف قـوة الميـاه البحريـة فـي هـذه المنطقـة مـن العائدة واألمواج القادمة،

  .قاع البحر الضحل
ً باســـتمرار عمليـــة الترســـيب يرتفـــع منـــسوب الرواســـب تـــدريجيا حتـــى يـــصبح - ٧

ٕ، واذا انقطــــع Barriersأعلــــى مــــن منــــسوب الميــــاه ليكــــون الحــــواجز البحريــــة 
صـــــول ميـــــاه البحـــــر فـــــي اتجـــــاه الحافـــــة بـــــسببها، فإنـــــه تتكـــــون بحيـــــرة ســـــاحلية و

Lagoonيوضـح شـكل           رقـم .  تمتد مع امتداد الحواجز وخـط الـساحل
  .تكون الحواجز) ٦٤(

  .تكون الحواجز البحرية): ٦٤(شكل رقم 
      جزر حاجزيه  

  
                                   بحيرة

  
  
  
  
  
ا تتكـرر ظـاهرة الحـواجز الـساحلية الطوليـة والبحيـرات الـساحلية، فإنـه  عندم-٨ 

  -:يتكون وضع جديد نلخصه في اآلتي
 تجف البحيـرات األقـدم نتيجـة النقطـاع ميـاه البحـر عنهـا، وتعرضـها للبخـر، -أ 

  .ويتكون مكانها منطقة منخفضة
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منطقة ًكان جزءا من ال( إذا جفت عدة بحيرات متتالية، فإن سطح األرض -ب 
  .Undulating Surfaceًيبدو مموجا ) الشاطئية

 تبــدأ رواســب الحــواجز بالتماســك مــع بعــضها بواســطة مــادة الحمــة لتكــون -ج 
  .الصخور، من أنواعها الصخور الرملية

 تتعــرض الحــواجز البحريــة والمنخفــضات المحــصورة بينهــا بعــد ذلــك لعوامــل -د 
  .الرياح، ليتشكل سطحها بواسطتهاالتعرية الهوائية األخرى كالمياه الجارية و

 ال يعنـــي تكـــون الحـــواجز البحريـــة والبحيـــرات بينهـــا أن اليـــابس ينمـــو علـــى - ٩
ًحــساب قــاع البحــر علــى طــول الحافــة الــساحلية، فقــد نجــد أجــزاءا منهــا تتعــرض 

  .ًللنحت، وأجزاءا أخرى تتعرض لإلرساب
   -:ظاهرات إرسابية

 بـــل تتكـــون الحـــواجز البحريـــة فقـــط   ال يقتـــصر إرســـاب األمـــواج علـــى تكـــوين 
ظـــــاهرات ارســـــابية أخـــــرى، إذ أن مجموعـــــة مـــــن العوامـــــل تتـــــدخل فـــــي تـــــشكيلها 
وبخاصــــة اتجـــــاه األمـــــواج وخـــــصائص التيــــارات البحريـــــة، مـــــن حيـــــث حمولتهـــــا 
وســـرعتها وخـــط ســـيرها بالنـــسبة للـــساحل، يـــضاف إلـــى ذلـــك خـــصائص الـــساحل 

  -: متنوعة نذكر منهاوالمنطقة الشاطئية، لذلك تتكون ظاهرات إرسابية
  -:Sea Spits الخطاطيف البحرية - ١

 Lowتتكــون الخطــاطيف البحريــة مــن رواســب تمتــد فــي الميــاه المنخفــضة    

Water عند رؤوس اليابس في اتجـاه الحافـات فـي منـاطق الخلجـان الـصغيرة  
Bays ،فــــي مثــــل هــــذه الحــــاالت تتحــــرك الرواســــب بمحــــاذاة أبــــواب الخلجــــان ، 

ألمـواج التـي تتحـرك نحـو الـساحل بزاويـة تتمـشى مـع اتجـاه تحـرك وتحت تـأثير ا
  -: الخطاطيف البحرية إذا توفرت الشروط اآلتية  تتكون.الرواسب
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 وجـود تعرجـات واضـحة فـي خـط الـساحل، بمعنـى وجـود رؤوس مـن اليــابس -أ 
  .Baysًتتداخل في مياه البحر تكون خلجانا صغيرة 

ك بمحـاذاة رؤوس اليـابس، تعمـل علـى  وجود تيـار مـائي بحـري أفقـي يتحـر-ب 
  .نقل الرواسب عند أبواب الخلجان الموجودة بين رؤوس اليابس

 تحرك أمواج البحر بزاوية نحو الساحل، أي يكون تحركها في اتجاه تحرك -ج 
  .تيار مياه البحر المتحرك أمام أبواب الخلجان

ه تيـار      البحـر     تبدأ الرواسب بالنمو من أحد جانبي باب الخليج فـي اتجـا
، يكـون النمـو فـي االمتـداد واالرتفـاع، يـستمر ذلـك إلـى أن )نحو الرأس المقابل( 

ًتتــصل الرواســب بــرأس اليــابس المقابــل، وأخيــرا ينقطــع وصــول ميــاه البحــر إلــى 
، وتـــسمى الرواســـب التـــي Lagoonالخلـــيج، عنـــدها يتكـــون الخلـــيج إلـــى بحيـــرة 

  .Bay- mouth Barالخليج ) باب(أقفلته باسم حاجز فم 
  -:Tombolo رواسب التمبولو - ٢

ــــساحل المواجــــه لهــــا      رواســــب بحريــــة تترســــب بــــين جــــزر أو بــــين جزيــــرة وال
Beach of sand or sand that connects two islands or an 

island with mainland.                                                         
  -: في توفر الشروط اآلتية   يتكون التمبولو

  . وجود جزر أمام خط الساحل تقع ضمن المياه الضحلة-أ 
  .ً يتكون الشاطئ عند السواحل من رواسب غالبا ما تكون رملية-ب 
 تتحــــرك أمــــواج البحــــر مــــن الجــــانبين نحــــو المنطقــــة الواقعــــة بــــين الجزيــــرة -ج 

  .والساحل المقابل لها
 أن تـصبح أعلـى مـن منـسوب ميـاه البحـر، ً   يستمر نمو الرواسب تـدريجيا إلـى
ًيالحظ أيـضا أن عـرض رواسـب التمبولـو . ًعندئذ يصبح ممرا من اليابس بينهما
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يكون أكبر جهة خط الساحل، وأقل جهة الجزر، يعود ذلك إلى طبيعة اإلرساب 
  .الخطاطيف البحرية التمبولو) ٦٥(يوضح شكل رقم . التي تقوم به األمواج

  .التمبولووطاطيف البحرية الخ): ٦٥(شكل رقم 
  .التمبولو): ب(شكل  .          الخطاطيف البحرية): أ(شكل 

  
ًمنــاظر اآلتيــة أشــكاال مختلفــة مــن التمبولــو والخطــاطيف البحريــة كــذلك توضــح ال

  ).٦٦(أنظر شكل رقم . كما توجد في الطبيعة
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  .البحريةمناظر مختلفة من التمبولو والخطاطيف ): ٦٦(شكل رقم 

  

  
، كمــا )خريطــة كنتوريــة فــي اليمــين ومنظــر إلــى الــشمال(يظهــر ألعلــى منظــرين للتمبولــو 
  .يظهر خطاف بحري إلى األسفل
  -:Coastal Erosion Featuresظاهرات النحت الساحلية 

  تتكون ظاهرات نحت متعـددة بواسـطة ميـاه البحـر، يمكـن القـول أنهـا جـزء مـن 
  -:ة بالنحت، من هذه الظاهراتتطور الحافة الساحلي

  -:Marine Steps (Terraces) المدرجات البحرية -ا 
  -:  تتكون المدرجات البحرية ألسباب متعددة، منها 
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 Climatic ن التغيـــرات المناخيـــة التـــي حـــدثت فـــي عـــصر الباليوستوســـي-أ 

Changes Of Pleistocene حيــث كــان منــسوب مــستوى ســطح البحــر ، 
زمن ثـــم يعـــود لالرتفـــاع، فقـــد تكـــرر ذلـــك عـــدة مـــرات، مـــع يـــنخفض فتـــرة مـــن الـــ

ــــــاز باالنخفــــــاض منــــــذ بدايــــــة عــــــصر  مالحظــــــة أن مــــــستوى ســــــطح البحــــــر امت
ًالباليوستوسـين، تاركـا أجـزاءا مـن المنـاطق الـشاطئية لتكـون فيمـا بعـد المـدرجات  ً

  . البحرية
 اخــــتالف الطبقــــات الــــصخرية المكونــــة للحافــــة الــــساحلية مــــن حيــــث النــــوع - ٢

ظام، إذ يعمل تبادل الطبقات الصخرية بـين صـلبة ولينـة علـى تفـاوت مقـدار والن
النحــت الحــادث علــى الحافــة، تعمــل األمــواج علــى نحــت الطبقــات اللينــة بــصورة 
أســــرع، لتكــــون أســــطح المــــصاطب البحريــــة بانحــــدار بطــــيء، وتبقــــى الــــصخور 

  .الصلبة بارزة بانحدار شديد مكونة حافات المصاطب
إذا تعرضـــت المنطقـــة الـــساحلية لالنكـــسارات، حيـــث تتحـــرك ً تتكـــون أيـــضا - ٣

ًالكتــل الــصخرية رأســيا، عندئــذ تتكــون ســواحل مرفوعــة أو شــواطئ هابطــة، تمثــل 
  .حافات االنكسارات حافات المصاطب البحرية

 قــد تتكــون المــصاطب البحريــة نتيجــة لطبيعــة النحــت الحــادث مــن األمــواج - ٤
  .لسواحلوالتيارات البحرية المتحركة أمام ا

  وعنــدما تتكــون المــصاطب البحريــة بواســطة نحــت األمــواج فــإن تراجــع الحافــة 
 Formed at the foot of a cliff by ايبـدأ مـن األجـزاء الـسفلى منهـ

wave erosion pushing the Wave-cut Cliff steadily back.    
هـــــذا، وتختلــــــف خـــــصائص المــــــصاطب البحريـــــة مــــــن منطقـــــة ألخــــــرى حــــــسب 

وين، ومـــا تتعـــرض لـــه المـــصاطب فيمـــا بعـــد مـــن عوامـــل تعريـــة خـــصائص التكـــ
هـذا، يوضـح شـكل          رقـم . مختلفة تغير من خصائص أسطحها وحافاتها
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نوعين من السواحل، أحدهما يتكون فيـه ظـاهرات إرسـاب بحريـة، واآلخـر ) ٦٧(
  .يتكون عليه ظاهرات نحت بحرية منها المصاطب البحرية

  .ت اإلرساب والنحت البحريةبعض ظاهرا): ٦٧(شكل رقم 
  بعض ظاهرات النحت): ب( اإلرساب      شكل بعض ظاهرات): أ(شكل 

  ساحل نحت        ساحل إرسابي   
                                                                      

                                                                                 
    تكون حافة بحرية          تكون مصاطب                   بحيرة                                                         

   حافة بحرية                                                                                      تمبولو           
                           بحيرة        

        حاجز فم الخليج                  خطاف بحري
                                                                                           مسالت بحرية  

                              األمواج تقطع المصطبة                                                                        جزيرة حاجزيه                          
  
  

  .مصاطب بحرية): ج(شكل 
            مصاطب بحرية  

  
  
  
  
  

 وحـواجز أبـواب Spitsيحتوي على ظـاهرات ارسـابية هـي الخطـاطيف البحريـة ) أ(الحظ أن الشكل 
، فـي حـين يحتـوي الـشكل Longitudinal Barsة والحواجز الطوليـBaymouth Barالخلجان

 والمسالت البحريـة Marine Terracesعلى بعض ظاهرات النحت وهي المصاطب البحرية) ب(
Sea Stacks إضافة إلى التمبولو Tombolo)ًفيبين عـددا مـن ) ج(، أما الشكل )ظاهرة إرسابية

  . المصاطب البحرية
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 فــي الخــرائط الكنتوريــة، تظهــر المــصاطب البحريــة) ٦٨(  كـذلك يــبن شــكل رقــم 
، فـي حـين )انحدارها بطيء(خطوط الكنتور المبينة ألسطح المصاطب متباعدة 

  ).انحدارها شديد(تظهر خطوط الكنتور المبينة للحافات متقاربة 
  .خريطة كنتورية توضح المصاطب البحرية) ٦٨(شكل رقم 

  
اطب البحريـة، كمـا يمكـن مالحظـة التباعـد والتقـارب فــي الحـظ أن األسـهم تـشير إلـى أسـطح المـص

خطوط الكنتور، كذلك يمكن مالحظة انطباق خطـوط الكنتـور علـى بعـضها عنـد خـط الـساحل حيـث 
 هذا، تبين األسهم السوداء السميكة أسـطح المـصاطب، وتبـين األسـهم الـسوداء .الجروف البحرية
  .الرفيعة حافاتها

  -:Cliffs الجروف البحرية -  ٢
ْٕ  ، واذا ٩٠  حــوائط تــشرف مباشــرة علــى ميــاه البحــر بانحــدار شــديد يــصل إلــى 

كانت حديثة التكوين فإنها تبدوا في صورة حوائط شديدة االنحدار غيـر مقطعـة، 
أما إذا كانت قديمة فإنها تتقطع بفعل عوامل التعريـة األخـرى، وبخاصـة التعريـة 

  -:سباب اآلتيةالنهرية، تتكون الجروف البحرية نتيجة ألحد األ
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 اخــتالف التكــوين الـــصخري فــي الطبقــات الـــصخرية المتعاقبــة فــي المنطقـــة -أ 
  .الساحلية، حيث تتبادل الطبقات الصلبة مع اللينة

 انخفاض منسوب سطح البحر وتراجعه عن اليابس، في هذه الحالـة تمثـل -ب 
  .الجروف البحرية شواطئ تعرية بحرية

  .ية التي تتعرض لها المنطقة الساحلية قد تكونها الحركات التكتون-ج 
  -:   هذا، ويمكن مالحظة اآلتي على الجروف البحرية

 تـؤثر ميـاه البحــر علـى الجــروف البحريـة بدرجــة أكبـر فــي منـاطق الــضعف :ًأوال
ـــر ليونـــة، تتكـــون فيهـــا فجـــوات ســـفلية تنمـــو  ـــشقوق والـــصخر األكث فيهـــا حيـــث ال

ًتــــدريجيا لتكــــون مــــستقبال الكهــــوف البحريــــة، ٕ واذا اتــــسعت الكهــــوف أو الفجــــوات ً
بدرجــــة يختــــل فيهـــــا تــــوازن الطبقـــــات الــــصخرية العليــــا فإنهـــــا تتعــــرض للـــــسقوط 

  .واالنهيار
ً يــؤثر عامــل الـصخر تــأثيرا واضـحا علــى شــكل وتطـور الجــروف البحريــة، :ًثانيـا ً

يتدخل في ذلك صالبة وليونة الصخر، ومدى وجـود الـشقوق والفوالـق، ثـم مـدى 
  -:لتحلل الكيميائي، نبين ذلك في األمثلة اآلتيةاستجابة الصخر ل

 البحــــري متجانــــسة، فإنــــه يتراجــــع نحــــو الــــسهل ف إذا كانــــت صــــخور الجــــر- ١
الساحلي بمعدل ثابت إذا كان فعل التعرية البحريـة ثابـت، وتتكـون الرواسـب فـي 

  .المنطقة الشاطئية من أصل صخور الجرف البحري
صــخور غيــر متجانــسة، فإنــه يتراجــع  إذا كــان الجــرف البحــري يتكــون مــن - ٢

بمعــدل غيــر ثابــت، ويتوقــف تراجعــه علــى طبيعــة التعريــة علــى الحافــة، إي إذا 
ًكانت ميكانيكية أو كيميائيـة أو كالهمـا معـا، يتوقـف ذلـك علـى تعاقـب الطبقـات 
الصخرية للجرف البحري، في هذه الحالة تتكون الرواسب الشاطئية مـن مفتتـات 
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أنظـر شـكل رقـم . ً انحدار الجرف متباينا من جزء آلخرصخرية متنوعة، ويكون
)٦٩.(  

  .أثر الطبقات الصخرية المائلة على شكل الساحل): ٦٩(شكل رقم 
  

  
ًالحظ أن الطبقات الصخرية المائلة كونت انحدارات متباينة، وخلقـت مـصاطب بحريـة، الحـظ أيـضا 

  .كيف تشكلت الحافات بعد ذلك

بحــري مــن صــخور كيميائيــة التركيــب فــإن التحلــل  عنــدما يتكــون الجــرف ال- ٣
 Coastalالكيميائي هو السائد، وتتكون ظاهرات بحرية مثل الكهـوف البحريـة 

Caves وظاهرات ناتجة عن تطور الكهوف مثل األقواس البحرية ،Coastal 

Arches والنــافورات، ويكــون خــط الــساحل متعرجــا، تتنــاثر أمامــه فــي المنطقــة ً
ً الــصخور والحــصى والعقــد الرمليــة التــي ال تتــأثر كيميائيــا إذا الــشاطئية كتــل مــن

ـــائي للجـــرف، كمـــا تتراجـــع  ًكانـــت موجـــودة ضـــمنا فـــي التكـــوين الـــصخري الكيمي
  . الحافة بصورة غير منتظمة

 قـــد تكـــون الطبقـــة الـــصخرية الـــسفلى صـــلبة والطبقـــة العليـــا لينـــة، فـــي هـــذه - ٤
ويكـون رواسـب المنطقـة الـشاطئية الحالة يتبـاين انحـدار الجـرف علـى الطبقتـين، 
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ًأكثرها من مكونات الطبقة اللينة، كما يكون تراجع الحافـة متباينـا، ويكـون أسـرع 
  .في الطبقة الصخرية اللينة

 قد تكون الطبقة الصخرية السفلى لينة والطبقة العليا صـلبة، يكـون انحـدار - ٥
درجـة أكبـر، األمـر الجرف غير متساوي بين الطبقتين، وتتراجع الطبقة السفلى ب

الــذي يــسبب انهيــارات فــي الطبقــة الــصخرية العليــا تحــت تــأثير التجــاويف التــي 
ــــل الجــــزء األمــــامي مــــن الطبقــــة  ــــد عليهــــا، وبفعــــل ثق تحــــدث بفعــــل النحــــت الزائ

  .الصخرية الصلبة
 قــد توجــد شــقوق عموديــة علــى خــط الــساحل، عندئــذ تكــون عمليــة النحــت - ٦

ًتي تتسع تدريجيا لتكون خلجانـا صـغيرة، ويكـون أكبر على امتداد هذه الشقوق ال ً
  .ًخط الساحل متعرجا

 قد تتأثر الجروف البحرية بعوامل التعرية األخرى كالريـاح والميـاه الجاريـة، - ٧
  .أو بقوة حركة المياه أسفل الجروف واتجاه حركتها

  -: الفجوات الجانبية واألقواس والمسالت البحرية- ٣
  -:ت إذا توفرت الظروف اآلتية     تتكون هذه الظاهرا

 أن تتكــــون صــــخور الحافــــة الــــساحلية مــــن تكوينــــات صــــخرية قابلــــة للتحلــــل -أ 
  .الكيميائي مثل صخور الحجر الجيري

ــــساحل -ب  ــــاه البحــــر رؤوس اليــــابس، بمعنــــى أن يكــــون ال  أن تتــــداخل فــــي مي
  .ًمتعرجا

لى لينــة،  أن تكــون الطبقــة الــصخرية العليــا صــلبة، والطبقــة الــصخرية الــسف-ج 
وبالتالي يكون التحلل الكيميائي للصخور السفلى أكبر في تعريتها من الصخور 

  .العليا
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 بذلك تـؤثر ميـاه البحـر بحركتهـا علـى رؤوس اليـابس مـن الجـانبين، لتحـدث -د 
ـــاطق األضـــعف، تتراجـــع نحـــو بعـــضها، أي نحـــو جـــانبي  فيهـــا فجـــوات فـــي المن

  ).٧٠(أنظر شكل رقم . رؤوس اليابس
  .تكون الكهوف واألقواس والمسالت البحرية): ٧٠(رقم شكل 

  )أ ( شكل )                            ب(          شكل 

  
  )ج ( شكل )                        د (           شكل 

  
  

ب ( ًيظهر خليجا ورأسين من اليابس، ثم تآكل أحد رؤوس اليابس في شكل ) أ ( الحظ أن الشكل 
ً وتكوين الكهوف البحرية، ثم الحـظ أيـضا فـي Back-to-Backعن طريق النحت من الجانبين ) 

، أما الـشكل Sea Archesاتصال مياه البحر من الجانبين وتكون األقواس البحرية ) ج ( الشكل 
  .Sea Stacksفيظهر سقوط األقواس وتكون المسالت البحرية ) د ( 

 Minorهرات نحـــــت صـــــغرى   هـــــذا، وتعتبـــــر مثـــــل هـــــذه الظـــــاهرات ظـــــا

Erosional Features تتكــــون أمــــام الحافــــات الــــساحلية، تكــــون األجــــزاء 
المنهــارة فــي المنطقــة الــشاطئية مــن األقــواس رواســب صــخرية أو حــصوية تبــدأ 

ًأشـكاال مختلفـة مـن المـسالت ) ٧١(يبـين شـكل رقـم . ًاألمواج في نحتهـا تـدريجيا
  البحرية
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  مختلفة من المسالت البحرية واألقواسشكل يبين مناظر ): ٧١(شكل رقم 
  أقواس ومسالت): ب(قوس بحري                  ): أ         (

  
  مسالت بحرية ): د(كهف بحري                  ): ج       (

  
   كهوف بحرية-                         هـ
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فولوجية البحرية إلى نخلص مما سبق أنه يمكن تقسيم الظاهرات الجيومور
  -:األقسام اآلتية

  منها:Erosional Coastal Featuresظاهرات النحت البحري : ًأوال
  .Coastal Cliff الحافة الساحلية - ١
  -: ظاهرات تنتج عن نحت الحافة، منها- ٢
  .Marine Benches (Terraces) المدرجات البحرية -أ 

  .Coastal Caves الكهوف الساحلية -ب 
  .Coastal Archesاألقواس الساحلية  - ج 
  .Sea Stacks ( Needles) المسالت البحرية -د 
  .Off-Shore Islands الجزر الساحلية - هـ 

  :Depositional Marine Featuresظاهرات اإلرساب البحري : ًثانيا
  .Coastal Bars الحواجز الساحلية - ١
  .Coastal Spits الخطاطيف الساحلية - ٢
  .Tomboloولو  التمب- ٣

  -:ظاهرات مشتركة: ًثالثا
   .Delta الدلتا -أ 
  .Sand Dunes الكثبان الرملية - ٢

  -:Classification of Coastsتقسيم السواحل البحرية 
كل الساحل بالعوامـل التكتونيـة والظـاهرات التركيبيـة، وبمـا تقـوم بـه عوامـل شت  ي

ًن السواحل تكتونييا وتركيبيا ٕالتعرية من نحت وارساب،و يتشكل النوع الرئيسي م ً
ًمصاحبا لتكوين القارات وقيعان البحار والمحيطـات، فعلـى سـبيل المثـال يـضيق 
ٕالــساحل فــي محــيط المحــيط الهــادي الســيما الــشرقي والــشمالي، واذا كــان األمــر 
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ـــــي إعطـــــاء بعـــــض الـــــسواحل  ـــــرى تلعـــــب دورا هامـــــا ف ـــــإن األنهـــــار الكب ًكـــــذلك ف ً
البحــــر مـــن رواســـب، وال يقتـــصر األمـــر علــــى خصائـــصها بمـــا تلقيـــه فـــي ميـــاه 

األنهـار بــل يقــوم الجليــد والريــاح وكـل عوامــل التعريــة بتــشكيل الــسواحل البحريــة، 
ًواذا انتقلنــا إلــى المــسطح المــائي فــإن األمــواج والتيــارات البحريــة تلعــب دورا فــي  ٕ

  -:تشكيلها، باختصار فإن أهم المتغيرات التي تعمل على تشكيل السواحل هي
  .الحركات التكتونية التي تؤثر على القشرة األرضية - ١
 تغيــر منــسوب مــستوى ســطح البحــر بــين ارتفــاع وانخفــاض خــالل العــصور - ٢

  .الجيولوجية السابقة
  . عوامل التعرية المؤثرة في المنطقة الساحلية- ٣
  . نوع ونظام الطبقات الصخرية وتركيبها الميكانيكي والكيميائي- ٤
أمـواج المـد والعواصـف وريـاح الهاريكـان والتورنيـدو والتيـارات  أثر األمواج و- ٥

  .ٕالبحرية في ما تقوم به من نحت وارساب
  . تأثير اإلرسابات المرجانية في بعض المناطق- ٦
 مــا تقــوم بــه بعــض األنــواع النباتيــة كغابــات المــانجروف، والمــستنقعات فــي - ٧

  .تغيير خصائص بعض السواحل
 تتعـــرض لــــه المنـــاطق الــــساحلية مـــن انهيــــارات  يـــضاف إلـــى مــــا ســـبق مــــا- ٨

  .وانزالقات في صخورها
ً   بنــاءا علــى مــا ســبق مــن متغيــرات فــإن تقــسيم الــسواحل إلــى أنواعهــا ال يكــون 
ًأمرا هينـا، ورغـم ذلـك حـاول الكثيـرون تقـسيمها آخـذين فـي االعتبـار عـددا منهـا،  ً ً

لــى العوامــل  فــي تقــسيمه للــسواحل عJohnson 1919ًفمــثال اعتمــد جونــسون 
 وبخاصـة حـاالت الرفـع والخفـض، هـذا، وقـد Tectonic Controlsالتكتونية 

  كمـا اعتمـد Inman and Nordstram 1971سـار علـى دربـه فيمـا بعـد 
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 فــي تقـــسيمه علــى نمـــو الــسواحل أو تراجعهـــا عـــن Valentin 1952فــالنتين 
 سـار  لعوامـل التعريـة، وقـدPhysical Processesطريـق العمليـات الطبيعيـة 

 أمـا شـيبرد .Hayes 1979 ثـم هيـز Davis 1964 زعلـى دربـه كـل مـن ديفيـ
Shepard 1973 فقد اعتمد في تـصنيفه علـى العوامـل األوليـة التـي صـاحبت 

  .بناء القارات إضافة إلى العمليات البحرية الحديثة
  -:Shepard Coastal Classificationتقسيم شيبرد للسواحل 

 Primary الـسواحل األوليـة  همـا،نـوعين رئيـسيين  قسم شيبرد الـسواحل إلـى 

Coasts والسواحل الثانوية ،Secondary Coasts:-  
  -:Primary Coasts السواحل األولية: ًأوال

   وهـــي الـــسواحل التـــي تكونـــت تحـــت تـــأثير عمليـــات غيـــر بحريـــة، تنقـــسم إلـــى 
   -:األقسام اآلتية

 كلت بفعــلســواحل تــش -:Land Erosion Coasts ســواحل النحــت - ١
   -:عوامل التعرية، تحت تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر، من أنواعها

  )٧٢( شكل رقم 
Ria Coast سواحل الرياس 

 تتكــــون بفعــــل -: ســــواحل الريــــاس-أ 
ميـاه الـضحلة أودية األنهار، ترتبط عـادة بال

ًنـــسبيا عنـــد مـــصبات األنهـــار التـــي غمـــرت 
بميــاه البحــر، يأخــذ قطاعهــا العرضــي شــكل 
القطـــــاع العرضـــــي لألوديــــــة، وقـــــد تبنــــــى 
.            الحـــــــــــواجز الرمليـــــــــــة عنـــــــــــد أبوابهـــــــــــا
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  )٧٣(شكل رقم 
Fjord Coasts سواحل الفيوردات 

 تتكــون بعــل -: ســواحل الفيــوردات-ب 
 بـل هـي جـزء مـن الـوادي األودية الجليديـة،

الجليــدي عنــد انتهائــه فــي ميــاه البحــر، إال 
أنه عندما ارتفع منسوب سطح البحر غمـر 
ــة الــوادي الجليــدي، يظهــر فــي صــورة  نهاي
ـــات  ـــة، محاطـــة بحاف خلجـــان ضـــيقة وعميق

 جوانـــــب الـــــوادي لشـــــديدة االنحـــــدار تمثـــــ
الجليـــدي، يــــشتهر بهــــا الــــساحل الــــشمالي 

              . الغربي من أوروبا

)٧٤(شكل رقم   
Karst Coasts سواحل الكارست 

تتكــــون فــــي -: ســــواحل الكارســــت-ج 
السواحل التي تتكـون مـن صـخور كيميائيـة 
ــوين مثــل الحجــر الجيــري، يتكــون هــذا  التك

ٕلكالسيوم واذابته بعـل الساحل نتيجة لتحلل ا
المياه، من أشهر مناطقـه الجـزر الموجـودة 
في البحر الكـاريبي، مـن أشـهر هـذه الجـزر 

                         . كوبا
 
. 

 

  )٧٥( شكل رقم 
Rock Coasts السواحل الصخرية 

ــــــــصخرية-د  ــــــــسواحل ال  هــــــــي -: ال
الـــسواحل التـــي نتجـــت عـــن تكـــسر صـــخور 

واج البحر عنـدما الحافات الساحلية بفعل أم
ـــصخور  ـــسوبه، ومنهـــا ســـواحل ال ـــع من ارتف
.                           الجرانيتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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:- ٍ                     Subaerial Deposition سواحل اإلرساب- ٢  

 نتيجة لترسيب عوامل التعرية العاملة على سطح األرض رواسبها بالقرب تتكون
                -:لشاطئية، من أنواعهامن خط الساحل أو في المياه ا

 
  )٧٦(شكل رقم 

Delta Coast سواحل الدلتاوات 

ــــــدلتاوات-أ  ــــــن -: ســــــواحل ال ــــــون م  تتك
ـــي يرســـبها النهـــر عنـــد  ـــضية الت الرواســـب الفي

ًتـــزداد ســـمكا مـــع كـــل الـــشاطئ، وهـــي رواســـب 
فيـــضان، تتكـــون هـــذه الـــسواحل مـــع االســـتقرار 
النــسبي فــي منــسوب مــستوى ســطح البحــر بعــد 
الفتــرات الجليديــة التــي حــدثت، تتقــدم الرواســب 
في مياه المنطقـة الـشاطئية، وتقـوم ميـاه البحـر 

.                            بتشكيل جزء منه  
 

 

   )٧٧(شكل رقم 
Alluvial Plain Coast 

ً تعــــرف أيــــضا -: الــــسواحل الفيــــضية-ب 
ــسواحل المــراوح الفيــضية، تعمــل قــوة األمــواج  ب
إلــى تحويلــه إلــى ســاحل ثــانوي فيمــا بعــد، وقــد 
ــــــساحل ــــــضية خــــــط ال ــــــشكل الرواســــــب الفي .         ت
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)٧٨( شكل رقم   

Glacial Deposition Coasts 
 سواحل ا½رسابات الجليدية

 تحـدد -: سواحل اإلرسابات الجليديـة-ج 
بالمناطق التـي كانـت مغطـاة بالجليـد فـي عـصر 
الباليوستوســـين، حيـــث تـــأثرت فيمـــا بعـــد بميـــاه 
ــة  البحــر، يمكــن معرفتهــا مــن الركامــات الجليدي

.          سبها الجليد في نهاية تحركهالتي ر  
 
 

 
)٧٩( شكل رقم   

Dune- Wind Deposition Coasts 
 سواحل الكثبان الرملية

 يــــصعب -: ســــواحل الكثبــــان الرمليــــة-د 
ًحل تــشكل كليــا الحكـم فــي حــاالت كثيـرة أن الــسا

بفعل إرسابات الريـاح المكونـة للكثبـان الرمليـة، 
فهــي ظــاهرات مــشتركة، لكنهــا تتميــز مثــل هــذه 

.      السواحل بأن لها شواطئ رملية ضيقة   
 

 
)٨٠(شكل رقم   

Eolianite -Fossil (Lithified) Dune Coasts 

 سواحل الكثبان المتحجرة

ــة-هـــ  ــر -:  ســواحل الــصخور الرملي  يكث
هذا النوع مـن الـسواحل فـي المنـاطق المداريـة، 

 حمولتهــا فــي بحيــث عملــت الريــاح علــى ترســي
ًالمنــاطق الــساحلية قــديما مكونــة كثبانــا رمليــة،  ً
إال أنهـــا تـــصلبت رواســـبها بفعـــل أحـــدى المـــواد 

وتختلـــف هـــذه الـــسواحل عـــن ســـواحل .الحمـــةال
ًالكثبــان الرمليــة فــي كونهــا وعــرة نــسبيا ، وخــط 

ُ .           الساحل تشوبه التعرجات الصغيرة  
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)٨١( شكل رقم   
Landslide Coasts 

dرضيةسواحل ا�قات اdنز  

 

 تعتمـد -: سواحل االنزالقـات األرضـية-و 
هذه السواحل في خصائصها على كتلـة الـصخر 
المكونـــــة للمنطقـــــة الـــــساحلية، ومـــــدى وجـــــود 
الرطوبة في الطبقـات الـصخرية المكونـة للحافـة 

.                             الساحلية  
 
 

  -:Volcanic Coasts السواحل البركانية - ٣
 في المناطق الساحلية التي تتأثر بالمواد الخارجة مـن البـراكين ال سـيما كونتت  

  -:الالفا والمواد الصلبة، من أنواعها

  )٨٢( شكل رقم 
Lava Flow Coasts 
 سواحل ال�فا المتدفقة

 -: ســواحل الالفــا البركانيــة المتدفقــة-أ 
تتميــز بوجــود المخــاريط البركانيــة التــي تتــدفق 

بركانيـة بـالقرب مـن خـط الـساحل، منها الالفـا ال
ويمتـــد أجـــزاء منهـــا أســـفل ميـــاه البحـــر لتتـــأثر 
ــــــــــــــــــــــــأمواج البحــــــــــــــــــــــــر ومياهــــــــــــــــــــــــه .                        ب

        .  

   )٨٣(  شكل رقم 
Tephra Coasts 

 سواحل التيفرا البركانية

 تتكـــون -: ســـواحل التيفـــرا البركانيـــة-ب 
لـيس بالـضرورة أن (من نواتج البراكين الصلبة 

، وتظهــــر فــــي صــــورة مخــــاريط )تكــــون الالفــــا
ــاه البحــر  ــد تحــت مي ــر منتظمــة تمت ــة غي بركاني

.                                  وتتأثر بها  
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       -:Diastrophic Movements Coastsالمتحركــــة  الــــسواحل - ٤
 فـــي المنـــاطق التـــي تـــأثرت باالنكـــسارات أو اإللتـــوات، بمعنـــى أنـــه حـــدث تتكـــون

تحريـك للطبقــات الــصخرية الــساحلية إمــا فـي اإلتجــاه الرأســي أو اإلتجــاه األفقــي، 
    -:من أنواعها

)٨٤( شكل رقم   
Fault Coasts 

 سواحل اdنكسارات

 تتميز بوجود -: سواحل االنكسارات-أ 
ًحافات انكساراية شديدة االنحدار يمثل جزءا 
من سطح االنكسار، هذا، وتحدد االنكسارات 
طبيعة السواحل إذا كانت رفعت أو خفضت، 
ًوعندما تنخفض فإن جزءا من الساحل يغمر 

.   البحر                    ويتأثر بفعل مياه
                     

   )٨٥(  شكل رقم 
Fold Coasts 

اdلتواءاتسواحل   

 تتكــون عنــدما -: ســواحل االلتــواءات-ب 
ـــواءا ـــاه البحـــر ال ســـيتتنتهـــي االلت ـــي مي ما  ف

المحدبة منها، وبذلك تكون المنطقة الـشاطئية 
ـــل هـــذا  ـــة عميقـــة، يمث ـــاه البحري ضـــيقة، والمي
.   النــوع الــسواحل المجــاورة لإللتــواءات األلبيــة

                        
 

  -:Ice Coastsسواحل الجليد - ٥

 فــي الــسواحل التــي يغطيهــا الجليــد باســتمرار، حيــث ينتهــي الجليــد فــي تتكــون   
 البحر، قد ينكشف جزء منها لفترة معينة في الـسنة، وتظهـر الكتـل الجليديـة مياه

ًالطافيــة أمــام هــذه الــسواحل، يــضاف إلــى ذلــك أنهــا ســواحل تفتقــر جــدا لمقومــات 
   -:الحياة البشرية،  ومنها
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   )٨٦( شكل رقم 
Ice Coasts 
 سواحل الجليد

 توجـد هـذه الــسواحل -: سـواحل الجليـد-أ 
ًحيــث تمتــد الغطــاءات الجليديــة، يمثلهــا جيــدا 
ــــصى  ــــة، وأق ــــة الجنوبي ــــارة القطبي ســــواحل الق
ـــا  ـــل مـــن آســـيا وأوروب ـــشمالية لك ـــسواحل ال ال

.                          وأمريكا الشمالية  
 

  -:Secondary Coasts يةالثانوالسواحل : ًثانياً◌
ً  هــي الــسواحل التــي تتــشكل أساســا بفعــل التعريــة البحريــة، تنقــسم إلــى األنــواع 

  -:اآلتية
 الــسواحل التــي -:Wave Erosion Coasts ســواحل نحــت األمــواج - ١

  -:نتجت من نحت األمواج للمنطقة الساحلية، نجد منها األنواع اآلتية
  

)٨٧(شكل رقم   
Irregular Coasts 

لسواحل غير المنتظمةا  

ــــة-أ  ــــر المنتظم ــــسواحل غي  هــــي -: ال
السواحل التي تنحت بدرجات متفاوتة بواسـطة 
األمـــواج نتيجـــة لتكونهـــا مـــن صـــخور صـــلبة 
ًولينـــة، بالتـــالي يبـــدو خـــط الـــساحل متعرجـــا 

ــــوع ومت ــــا مــــع ن ــــه، متوافق ــــي انحدارات ــــا ف ًباين ً
.                    الصخور المنحوتة  
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   )٨٨(  شكل رقم 
Straightened Coasts 

 السواحل المستقيمة

يظهـر فيهـا  -: السواحل المستقيمة-ب 
ال توجــد تعرجــات، وقــد (ًخــط الــساحل مــستقيما
، يعود ذلك إلـى طبيعـة )توجد تقوسات بسيطة

فعــــل األمــــواج والتيــــارات البحريــــة، وطبيعــــة 
.               الصخور المكونة له  

 
.  

 -:Marine Deposition Coasts ســواحل اإلرســاب البحريــة - ٢
رات البحريـة، تنقـسم إلـى تي تـشكلت بفعـل إرسـاب األمـواج والتيـاالسواحل ال وهي

  -:األنواع التالية
  

)٨٩(شكل رقم   
Barrier Coasts 

 سواحل الحواجز الرملية

قـــــد  -: ســــواحل الحـــــواجز الرمليـــــة-أ 
تتكـــون مـــن حـــواجز مفـــردة أو مركبـــة، وقـــد 

ًيهــا كثبــان رمليــة، أو تــصبح جــزرا، تتكــون عل
تتكون بفعل األمواج عندما تكون المنطقة في 
.  مراحــل متــأخرة مــن الــدورة الجيومورفولوجيــة

                        
 

   )٩٠( شكل رقم 
Cuspate Foreland Coasts 
 سواحل مقدمات ا�راضي البارزة

 ســـــــــواحل مقـــــــــدمات األراضـــــــــي -ب 
تظهـر فـي شـكل بـروز يتـدخل فـي  -:البارزة

ميـــاه البحـــر، وتبـــدو خطـــوط الـــساحل عنـــدها 
ــــي اتجــــاه البحــــر،  متقوســــة ورأس زاويتهــــا ف
تتكــون تحــت تــأثير إرســاب األمــواج والتيــارات 

     .                               البحرية
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   )٩١(  شكل رقم 
Beach Plain Coasts 
 سواحل الشواطئ السھلية

 -: ســـــواحل الـــــشواطئ الـــــسهلية-ج 
ســـواحل بحريـــة تتكـــون مـــن ســـهول رمليـــة، 
 تختلف عن تلك المكونة مـن الحـواجز الرمليـة
فــي أنــه ال توجــد فيهــا بحيــرات ســاحلية، وهــذا 
ـــسياحة  ـــسواحل مناســـب جـــدا لل ـــن ال ـــوع م ًالن

.                      البحرية  
 

   )٩٢(  شكل رقم 
Mud-Flat Coasts 

 سواحل الرواسب الطينية المستوية

 ســــــــــواحل الرواســــــــــب الطينيــــــــــة -د 
ـــسواحل -:المـــستوية ـــى طـــول ال ـــون عل  تتك

الطينية الرواسب والمنخفضة، تقع في مناطق 
فعــــل األمــــواج المــــنخفض، وقــــد يوجــــد فيهــــا 
.تقطعات بقنوات في مناطقها المستوية  

 
 

   )٩٣(  شكل رقم 
Beach rock Coasts 

 سواحل الشواطئ الصخرية

 -: ســـواحل الـــشواطئ الـــصخرية-هــــ 
تتمثــــل فــــي ســــواحل رمليــــة، ملتحمــــة بمــــواد 
كربونيـــة، وهـــي ســـواحل خـــشنة توجـــد بـــصفة 
خاصــة فــي المنــاطق المداريــة، تبــدو األحجــار 

.        الرملية منتشرة على هذه الشواطئ  



  - ١٩٥ -

 Coasts Built by Plant or تبنـى بالنباتـات والحيوانـاتاحل  سـو- ٣

Animal:- التــي تكونهــا أنــواع معينــة مــن النباتــات كاألشـــجار وهــي الــسواحل 
   -:الساحلية، والحيوانات كحيوان المرجان، تنقسم إلى األنواع اآلتية

    )٩٤(  شكل رقم 
Corel Reef-fringing Coasts 

 سواحل حافات المرجان

تتكــون  -:ســواحل حافــات المرجــان -أ 
فــي المنــاطق التــي ينمــو فيهــا المرجــان قــرب 
خـــط الـــساحل وتتـــصل بـــه، هـــذا، وتقـــع كـــل 

ال . الـسواحل المرجانيـة فـي المنـاطق المداريـة
.     توجد بحيرات في مثل هذه السواحل  

   )٩٥(  شكل رقم 
Barrier Reef Coasts 
 سواحل الحواجز المرجانية

 -: ســـــواحل الحـــــواجز المرجانيـــــة-ب 
تتكــون فــي المنــاطق التــي توجــد فيهــا حــواجز 

ــساحل،  ــدا عــن خــط ال ــة بعي ــصل (ًمرجاني ال تت
ويكون بينها وبين خط الـساحل بحيـرات، )  به

لنـوع أما المياه البحرية فهي أعمق من ميـاه ا
.                        السابق  

 

   )٩٦(  شكل رقم 
Serpulid Reef Coasts 
 سواحل المرجان ا�نبوبية

 -: ســـــواحل المرجـــــان األنبوبيـــــة-ج 
يـــة تتكـــون مـــن بنـــاء تكوينـــات مرجانيـــة أنبوب

ملتحمة بصخور الشاطئ، يكون سمكها عادة 
ً .                            محدودا  
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   )٩٧( شكل رقم 
Oyster Bank Coasts 
 سواحل التكوينات المحارية

 -:محاريـــــة ســـــواحل التكوينـــــات ال-د 
تتكــون مــن تجمــع المحــارات واألصــداف التــي 
تلقيهـــا األمـــواج وبـــصفة خاصـــة أمـــواج المـــد 
المنخفض، تكون عادة قليلة السمك، لكـن قـد 

.              يصل سمكها إلى عدة أمتار  
 
 

    )٩٨(  شكل رقم 
Reef Terrace - Fossil reef 

 سواحل المصاطب المرجانية المتحجرة

ـــــ   ســــواحل المــــصاطب المرجانيــــة -ه
تتكـــون مـــن رواســـب المرجـــان  -:المتحجـــرة

ــــى عــــصر  ــــود تكوينهــــا إل ــــي تحجــــرت، يع الت
الباليوستوســين، أو مــا قبلــه، تظهــر أســطحها 
ــسهل الــساحلي شــبه مــستوية،  ــاطق ال فــي من

.               ًادية نوعا ماوصخورها رم  
 

   )٩٩( شكل رقم 
Mangrove Coasts 

 سواحل المانجروف

تتكون في  -:)١( سواحل المانجروف-و 
المناطق التي تنمـو فيهـا غابـات المـانجروف، 

غرس جذورها في المياه البحرية وهي أشجار ت
الــشاطئية الــضحلة، وتنمــو فــي اتجــاه البحــر، 
ًوتعتبــر مناطقهــا صــعبة نظــرا لتــشابك الجــذور 
واختبــــاء الحيوانــــات واألســــماك بهــــا، إضــــافة 

تعتبـر المنــاطق . للرواسـب التــي تترسـب بينهــا
مــن . المداريــة مــن أنــسب المنــاطق لتواجــدها
نـــوب أشـــهر مناطقهـــا الجـــزر االندونيـــسية ج

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق آســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا،                                 
   
 



  - ١٩٧ -

    

    )١٠٠(  شكل رقم 
Marsh Coasts 
 سواحل المستنقعات

تتكــون فــي  -: ســواحل المــستنقعات-ز 
تنقعات منــاطق الــسواحل التــي توجــد فيهــا مــس

ـــاه البحريـــة فيهـــا  ـــالي فـــإن المي ملحيـــة، وبالت
ضــــــحلة، والــــــسهل الــــــساحلي لهــــــا يتغطــــــى 
بالحشائش التي تنمو فـي المـستنقعات، كـذلك 
تـــــرتبط عـــــادة بمنـــــاطق الرواســـــب الفيـــــضية 
ــــي نظــــام بنائهــــا ســــواحل  ــــشبه ف ــــة، ت الطيني

.                               المانجروف  
 

    )١٠١( شكل رقم 
Manmade Coasts 

 السواحل الصناعية

هي السواحل  -: السواحل الصناعية-ح 
التـــي يبنيهـــا اإلنـــسان علـــى نطـــاق ضـــيق أو 
واسع ألغراض عمرانية أو صناعية أو بهـدف 

.          إنشاء الموانئ  
 
 
 
 

ح من التقسيم السابق للسواحل أنه اشتمل على أنواع شتى منها، سواء تلك واض
التي تكونـت بالنحـت أو التـي تكونـت باإلرسـاب، كـذلك شـمل التـي تكونـت بفعـل 
الحركات التكتونيـة، وعوامـل التعريـة الهوائيـة، إضـافة إلـى الـسواحل التـي تكونهـا 

ًيولوجيـــا بفعـــل النباتـــات ميــاه البحـــر بالنحـــت أو باإلرســـاب، وتلـــك التــي تكونـــت ب
والحيوانـــات واإلنـــسان، إال أن التقـــسيم الـــسابق متعـــدد وكثيـــر التفـــرع فـــي أنواعـــه 
الرئيـــسية، بـــصفة عامـــة يعتبـــر مـــن أفـــضل التقـــسيمات التـــي وضـــعت لتـــصنيف 

  .السواحل إلى أقسامها المختلفة
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  -:هذا، ويمكن تلخيص تقسيم شيبرد للسواحل البحرية في اآلتي
   -:لمختصر للسواحل البحريةتقسيم شيبرد ا

    -:سواحل بحرية أولية: ًأوال
  -:تنقسم إلى: سواحل النحت- ١            

  . سواحل الرياس-                     أ 
  . سواحل الفيوردات-                     ب 
  . سواحل الكارست-                     ج 
  . السواحل الصخرية-                     د 

  -:تنقسم إلى:  سواحل اإلرساب- ٢            
  . سواحل الدلتاوات-                     أ 

  . السواحل الفيضية-                     ب 
  . سواحل اإلرسابات الجليدية-                     ج 
  . سواحل الكثبان الرملية-                     د 
  .احل الصخور الرملية سو-                     هـ 
  . سواحل االنزالقات األرضية-                     و 

  -:تنقسم إلى:  السواحل البركانية- ٣            
  . سواحل الالفا المتدفقة-                     أ 

  . سواحل التيفرا البركانية-                     ب 
  -:إلىم ستنق:  السواحل المتحركة- ٤            

  . سواحل االنكسارات-                     أ 
  . سواحل االلتواءات-                     ب 

  . سواحل الجليد- ٥            
  -:تنقسم إلى: السواحل البحرية الثانوية: ًثانيا

  -:تنقسم إلى:  سواحل نحت األمواج- ١            
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  .منتظمة سواحل بحرية غير -                     أ 
  ).مستقيمة( سواحل بحرية منتظمة -                     ب 

  -:تنقسم إلى:  سواحل اإلرساب البحري- ٢            
  . سواحل الحواجز الرملية-                     أ 

  . سواحل مقدمات األراضي البارزة-                     ب 
  .لسهلية سواحل الشواطئ ا-                     ج 
  . سواحل اإلرسابات الطينية-                     د 
  . سواحل الشواطئ الصخرية-                     هـ 

  -:تنقسم إلى:  سواحل تبنى بالنباتات والحيوانات- ٣            
  . سواحل حافات المرجان-                     أ 

  .رجانية سواحل الحواجز الم-                     ب 
  . سواحل المرجان األنبوبية-                     ج 
  . سواحل التكوينات المحارية-                     د 
  . سواحل المصاطب المرجانية المتحجرة-                     هـ 
  . سواحل المانجروف-                     و 
  . سواحل المستنقعات-                     ز 

  . سواحل صناعية-                   ح   
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  الفصل الخامس
  التعرية الصحراوية

Desert (Arid) Erosion 
 فمنهـــا الـــصحاري الجليديـــة فـــي المنـــاطق    تتعـــدد أنـــواع الـــصحاري فـــي العـــام،

، ومنهـا صـحاري )صحاري العروض الـدنيا( القطبية، ومنها الصحاري المدارية 
 ، هــذا ويتميــز النــوع األول بانخفــاض)صــحاري ظــل المطــر(العــروض الوســطى 

درجة الحرارة حتى درجة التجمد، في حين يتميز النوعان اآلخران بارتفـاع درجـة 
  .الحرارة لدرجة التجمد والجفاف
  -:الظروف المحيطة بالصحراء

   تحــيط بالــصحاري الحــارة مجموعــة مــن الظــروف المناخيــة تعمــل علــى خلــق 
  -:مظهر جيومورفولوجي مميز، نجملها في اآلتي

 ســقوط األمطــار قــصيرة، قــد تكــون دقــائق، وتكــون  تكــون مــدة-: األمطــار- ١
كميتهــا كبيــرة خــالل مــدة ســقوطها، أمــا الفتــرة الزمنيــة بــين ســقوط وآخــر لألمطــار 
تكـــون كبيـــرة قـــد تـــصل إلـــى عـــشر ســـنوات، يـــضاف إلـــى ذلـــك أن حبـــات المطـــر 

، يـــنعكس أثرهـــا علـــى ســـطح األرض فـــي )١٠٢(تكـــون كبيـــرة، انظـــر شـــكل رقـــم 
  -:اآلتي

  . أثر حبات المطر عند سقوطها على األرض):١٠٢(شكل رقم 
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 تعمــل حبــات المطــر الكبيــرة علــى تــشتت حبيبــات الــصخور الــسطحية، التــي -أ 
  .ًتأثرت بفعل التجوية سابقا

ً تمتلـــئ األوديـــة بالميـــاه ويكـــون الجريـــان ســـريعا، إذ أن صـــغر فتـــرة ســـقوط -ب 
 أكبــر مــن األمطــار وكبــر كميتهــا يجعــل المــاء الجــاري منهــا علــى ســطح األرض

المتــسرب فــي الــصخور، يــضاف إلــى ذلــك أن ميــاه الــسيول تحمــل معهــا كميــات 
كبيرة من الرواسب التي نتجت عن فعل التجوية خالل فتـرة زمنيـة طويلـة، تتجـه 
هذه الميـاه بمـا تحملـه مـن رواسـب إلـى المنخفـضات الـصحراوية المحـصورة بـين 

  .الجبال أو التي نحتت بفعل الرياح
ًتــأثر المنــاطق الجافــة بالريــاح كثيــرا الســيما وأن نــسبة الرطوبــة  ت-: الريــاح- ٢

فيهــا منخفــضة، يجــب العلــم أن الريــاح لوحــدها ال تــؤثر علــى الــصخور، بــل مــا 
تحملــه الريــاح مــن مفتتــات صــخرية هــو الــذي يــؤثر عليهــا، وهنــا يجــب أن نميــز 

   -:بين منطقتين
بالنحــت حيــث تكـــون  المنــاطق التــي تهــب منهــا الريــاح، تتميــز عــادة -:األولــى

الرياح سريعة وقوية ولها القدرة على حمل المفتتات الصخرية، أو تحريكها على 
ســـــطح األرض، لـــــذلك نتوقـــــع أن تتكـــــون فيهـــــا ظـــــاهرات نحـــــت مثـــــل الرواســـــب 

  .الحصوية، أو المنخفضات الصحراوية أو الموائد الصحراوية وهكذا
تكـون الريـاح قليلـة الـسرعة،  المناطق التي تنتهي عندها الرياح، وفيهـا -:الثانية

وقد فقدت مقدرتها على حمل الرواسب التي تكـون عـادة ناعمـة، لـذلك نتوقـع أن 
  .تتكون فيها ظاهرات إرسابية، ممثلة بشكل رئيسي في الكثبان الرملية بأشكالها

تمتـــاز المنـــاطق الـــصحراوية الجافـــة بـــالتغير الواضـــح فـــي -: درجـــة الحـــرارة- ٣
ًات اليـوم، لـذلك يكـون المـدى الحـراري كبيـرا بـين درجــة درجـة الحـرارة خـالل سـاع

الحــرارة الــصغرى أثنــاء الليــل، وبــين درجــة الحــرارة العظمــى أثنــاء النهــار، حيــث 
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يضاف إلى ذلك مـا يـصل إلـى سـطح األرض .  درجة مئوية٥٠ًتزيد أحيانا عن 
  .من كمية كبيرة من اإلشعاع الشمسي

لميكـانيكي التـي تتعـرض لـه الـصخور    ينعكس أثـر درجـة الحـرارة فـي التكـسر ا
ــــــــصها الكيميائيــــــــة  ــــــــر خصائ ــــــــل حجمهــــــــا تــــــــدريجيا دون تغي ــــــــسطحية، أي يق ًال

  .والميكانيكية، ينتج عنها عادة رواسب حصوية وكتل صخرية زاوية الشكل
ـــة- ٤  يقـــصد بهـــا الرطوبـــة الموجـــودة فـــي شـــقوق الـــصخور، فعنـــدما -: الرطوب

الرطوبــة، فإنهــا تــضغط علــى جوانــب تــنخفض درجــة الحــرارة أثنــاء الليــل وتتجمــد 
ًالـشقوق التـي تـزداد تـدريجيا فـي حجمهـا إلـى أن تتكـسر، أمـا عنـدما ترتفـع درجــة 
الحرارة فإن الرطوبة تتحول إلى ماء يتفاعل مع المعادن الموجـودة فـي الـصخور 

  .وأكاسيدها، األمر الذي يؤدي إلى تجوية كيميائية فيها
 الجوفيــة علــى ســطح األرض فــي منــاطق  تظهــر الميــاه-: الميــاه الجوفيــة- ٥

الواحات والمنخفضات الـصحراوية، ومـا يـؤثر علـى الـصخور انخفـاض منـسوبها 
وارتفاعــه بــين الفــصل الجــاف والرطــب، ومــا يتبعــه مــن حركــة لألمــالح وأكاســيد 
المعــادن المجــودة فــي الــصخور ، إضــافة إلــى مــا تحدثــه مــن أثــر كيميــائي علــى 

  .الصخور
 يمكن تتبع أثـر الكائنـات الحيـة فـي المنـاطق الجافـة -:لحية أثر الكائنات ا- ٦

  -:على النحو اآلتي
 تعمــل الحيوانــات القارضــة كاألرانــب والكــالب وغيرهــا علــى تفتــت الــصخور -أ 

  .ًالسطحية ميكانيكيا عندما تبني بيوتها داخل التربة
 رغــــم أن جــــذور النباتــــات تعمــــل علــــى تماســــك حبيبــــات الــــصخور، إال أن -ب 

ًر عنــدما تكبــر وتــضغط علــى الــصخور المحيطــة بهــا، فإنهــا تحــدث تكــسرا الجــذو
  .ًميكانيكيا فيها، عالوة على التغيرات الكيميائية في الصخور المحيطة بالجذور
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 تعمــل مخلفــات الحيوانــات العــضوية علــى تكــوين نــسيج هــش يــسهل علــى -ج 
  .عوامل التعرية نحته

  -:أهم الصحاري الجافة في العالم
  -:لخص أهم الصحاري الحار في العالم على النحو اآلتييمكن أن ن

ـــة - ١ ـــصحراء العربي ـــع :Arabian Desert ال  تعـــرف باســـم صـــحراء الرب
، تقـع فـي شـبه الجزيـرة العربيـة، تتغطـى ٢ مليون كم ٢.٣الخالي، تبلغ مساحتها 

فــي معظمهــا بالرواســب الرمليــة الســيما فــي المنــاطق الــشرقية والــشمالية الــشرقية 
  .منها

 ، تمتـد ٢ مليـون كـم٩.١ تبلـغ مـساحتها Sahara: صحراء شمال أفريقيـا - ٢
ـــا، تتغطـــي فـــي أجـــزاء واســـعة منهـــا  ـــارة أفريقي فـــي شـــريط غربـــي شـــرقي شـــمال ق

، فـي ) المناطق الوسطى بشكل خـاص(بالجبال الصخرية، والرواسب الحصوية 
كثبـــان حــين يتغطـــى جـــزء كبيــر منهـــا فـــي المنـــاطق الــشرقية والغربيـــة بالرمـــال وال

  .ًأشكاال مختلفة من الصحراوات) ١٠٣(هذا، ويبين شكل رقم .   الرملية
  .نماذج مختلفة من الصحراوات): ١٠٣(شكل رقم 

  صحراء كاليفورنيا): ب(صحراء ناميبيا             شكل ):أ(شكل 

  
  الصحراء الكبرى): د(صحراء ظل المطر         شكل ):ج (شكل
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تقــع فــي  . ٢ ألــف كــم٥٢٠ تبلــغ مــساحتها :Kalahari صــحراء كلهــاري - ٣
الجــزء الجنــوبي الغربــي مــن قــارة أفريقيــا، تتكــون مــن الرواســب الرمليــة والــسهول 

  .الصخرية
 ، تقـع جنـوب ٢ ألـف كـم٦٥تبلـغ مـساحتها  : Mojave صحراء موجـافي - ٤

غطـى ، تت)واليـات أريزونـا وكاليفورنيـا ونيفـادا( غرب الواليات المتحـدة األمريكيـة 
ــــصحراوية واألراضــــي  ــــى المنخفــــضات ال ــــة الحــــصوية، إضــــافة إل بالرمــــال والترب

  .الملحية المستوية
 ، تقــــع ٢ ألــــف كــــم٣١٠تبلــــغ مــــساحتها : Sonoran صــــحراء ســــونوران - ٥

إضـافة إلـى أجــزاء ) واليتـي أريزونيـا وكاليفورنيــا( جنـوب غـرب الواليـات المتحــدة 
، تتغطــى بالرمــال والتربــة )Sonoraشــبه جزيــرة ســونورا ( مــن شــمال المكــسيك 

الحصوية والمنخفضات الصحراوية، تتلقى كميـة أمطـار أكبـر مـن تلـك الـساقطة 
  .على صحراء موجافي

 ، ٢ ألــف كــم٤٥٥ تبلــغ مــساحتها :Chihuahuan صــحراء تــشيهوهون - ٦
واليــات أريزونــا و ( تقــع وســط شــمال المكــسيك وجنــوب غــرب الواليــات المتحــدة 

 تتكون من هضبة مرتفعة، تتغطى بالمناطق الصخرية، ،)نيومكسيكو وتكساس 
  .والرمال، وبعض الهضاب الصخرية

 تعـــرف باســـم صـــحراء :Australian Desert الـــصحراء األســـترالية - ٧
ـــــــغ مـــــــساحتها  ـــــــون كـــــــم٢.٣الرمـــــــال األســـــــترالية، تبل ـــــــث مـــــــساحة ٢ ملي  ، أي ثل

ا، تتواجــد أســتراليا،تغطي األجــزاء الغربيــة وبعــض المنــاطق الوســطى مــن أســترالي
  .فيها رواسب فيكتوريا الرملية، وبعض المناطق الحصوية والصخرية

ـــغ مـــساحتها :Monte صـــحراء مـــونتي - ٨ ـــف كـــم٣٢٥ تبل  ، توجـــد فـــي ٢ أل
  .، تتغطى في معظمها بالتكوينات الرملية)أمريكا الجنوبية(األرجنتين 
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 ، توجـد فـي ٢ ألـف كـم٢٠٠ تبلغ مـساحتها :Thar Desert صحراء ثار - ٩
  .ًلهند والباكستان، تتغطى أساسا بالرمال والحصىا

، تقــــع بــــين الــــصين ٢ مليــــون كــــم١٠٥تبلــــغ مــــساحتها :  صــــحراء جــــوبي- ١٠
  .ومنغوليا

  . ، توجد شرق إيران٢ ألف كم٥١.٢ تبلغ مساحتها : صحراء لوط- ١١
ـــوم- ١٢ ـــايزل ك  ، تقـــع جنـــوب ٢ ألـــف كـــم٢٥٦,٢ تلـــغ مـــساحتها : صـــحراء ك

  .روسيا
اري الــسابقة تختلــف فيمــا بينهــا مــن حيــث ســبب تــصحرها،    الحــظ أن الــصح

فمنهـــا مـــا يتكـــون غـــرب القـــارات، ومنهـــا مـــا يتكـــون وســـط القـــارات تحـــت تـــأثير 
الجبـــال، حـــاول أن تـــصنفها عزيـــزي القـــارئ لتبحـــث عـــن الـــسبب، ثـــم أعـــد رســـم 

  .خريطة العالم للصحاري
  .أهم الصحاري الجافة في العالم) ١٠٤(  هذا، يوضح شكل رقم 

  .الصحاري الجافة في العالم): ١٠٤(ل رقم شك
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  -:أهم الظاهرات الجيومورفولوجية
     يمكـن تتبــع أهــم الظـاهرات الجيومورفولوجيــة فــي المنـاطق الــصحراوية علــى 

  -:النحو اآلتي
   -:Pavement المنخفضات الصحراوية - ١

 فـــي      تعتبـــر المنخفـــضات الـــصحراوية مـــن أبـــز الظـــاهرات الجيومورفولوجيـــة
المنــاطق الجافــة، فهــي المكــان الــذي يمثــل مــستوى القاعــدة لألوديــة الــصحراوية، 
وفيها تتنوع األشـكال التضاريـسية الـسطحية، يتكـون كـل مـنخفض صـحراوي مـن 

  -):١٠٥(األجزاء التالية، أنظر شكل رقم 
  ) العظيمالحوض(المنخفض الصحراوي ) ١٠٥(شكل رقم 

  

  
  -:Pediment البدمنت -أ 
  يمثل أول أجزاء المنخفض الصحراوي عند النزول إليه من المناطق المرتفعة  

الموجــودة حولــه، لــذلك يحــاط بأســطح شــديدة االنحــدار تمثــل جوانــب المرتفعــان 
حول المنخفض، يتراوح انحدار سطحه من نصف درجة إلى سبع درجات، تبدو 
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ًدا، إذ يتصل بها المنطقة الفاصلة بين البدمنت والمناطق األعلى منه واضحة ج
ًبانحــدار مقعــر، وتكــون أكثــر انحــدارا منــه، ال يوجــد فــي معظــم الحــاالت رواســب 
ًعلى البـدمنت، إذ تعمـل سـيول األمطـار علـى نقلهـا لألجـزاء األقـل انخفاضـا فـي 
المنخفض الصحراوي، يساعد على ذلك االنحدار الواضح له، لكن ال يمنع ذلك 

تجــة عــن فعــل الجويــة علــى المنحــدرات مــن وجــود بعــض الرواســب الحــصوية النا
  .البدمنت) ١٠٦(المحيطة به واألعلى منه، يوضح شكل رقم 

  . البدمنتتطور):١٠٦(شكل رقم 
  

     الزمن الثالث                           بداية الزمن الثالث    منتصف  
  
  
  

                            الباليوستوسين             الوقت الحاضر                                     
  
  
  
  

الحظ األسهم الموجودة بين األشكال تشير إلى تطور البدمنت من الزمن الجيولوجي الثالث 
 كــذلك الحــظ كيــف يــزداد .ًإلــى منتــصفه، إلــى الباليوستوســين، وصــوال إلــى الوقــت الحاضــر

ًوضـوحا، ثـم الحـظ أيـضا كيـف االنحدار المقعر الرابط بـين البـدمنت والمنـاطق األعلـى منـه  ً
  .يزداد سمك الرواسب نحو القاع باستمرار تطوره

   -:Pajada البجادا -ب 
     تمثـل البجـادا الجـزء األوسـط مـن المـنخفض الـصحراوي، أي الـذي يقـع بـين 

، تتكـون عـادة مـن مـراوح إرسـابية، )الباليـا(البدمنت وقاع المـنخفض الـصحراوي 
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ً مع الخشنة، تبدو أقل انحدارا مـن البـدمنت، بـشكل تختلط فيها الرواسب الناعمة
أخــر، تتكــون البجــادا مــن أســطح إرســابية، فــي حــين يتكــون البــدمنت مــن أســطح 
صـــخرية، تعتبـــر أســـطح البجـــادا وعـــرة إلـــى حـــد كبيـــر، يعـــود ذلـــك إلـــى تقطعهـــا 
باألودية العديدة، ووجود الرواسب الخشنة، وتكون البجادا التي جرت عليها مياه 

ً حديثا أكثر تقطعا من البجادا التي لم تجر عليهـا ميـاه الـسيول، إذ تـدفن السيول ً
تشعبات األودية فيها بالرواسب الناتجة عن التجويـة أو الريـاح، انظـر شـكل رقـم 

  .، ثم تأمل كيف تظهر البجادا في الخريطة الكنتورية)١٠٧(
  .البجادا في الخريطة الكنتورية): ١٠٧(شكل رقم 

  
  -:Playaيا  البال-ج 
، )القــــاع(ًكــــون الباليــــا أقــــل المنــــاطق انخفاضــــا فــــي المــــنخفض الــــصحراوي    ت

ويكــون ســطح األرض أقــرب إلــى االســتواء، فــال تزيــد درجــة انحــدار الــسطح عــن 
تتكـــون الباليـــا مـــن الرواســـب الدقيقـــة التـــي تبقـــى عالقـــة فـــي ميـــاه . نـــصف درجـــة

ًطــي ســطحا مــستويا إلــى الــسيول المتجمعــة فــي قــاع المــنخفض، وبعــد ترســبها تع ً
حد كبيـر، هـذا، وقـد تغمـر الباليـا جميعهـا أو فـي جـزء منهـا بالميـاه ليتكـون فيهـا 
ًمستنقعات أو سبخات بعد جريان السيول، وقد تجف منها المياه كليا في انتظار 

  ).١٠٨(جريان السيول من جديد، انظر شكل رقم 
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  .باليا ال على سطحمنظر يبين استواء األرض): ١٠٨(شكل رقم 

  
  
  -: ظاهرات جيومورفولوجية تكونها الرياح-  ٢

ً تكــون الريــاح عــددا كبيــرا مــن الظــاهرات الجيومورفولوجيــة فــي المنــاطق الجافــة  ً
عــن طريــق النحــت واإلرســاب، وحقيقــة األمــر إن مــا تحملــه الريــاح مــن مفتتــات 
صــخرية هــو الــذي يــؤثر علــى الــصخور الــسطحية بالنحــت، وعنــد تجمعــه علــى 

ح األرض يكون ظاهرات الرياح اإلرسابية، تقوم الرياح بثالث عمليات، هي سط
، و التفتــــــــــت المتبــــــــــادل Deflation، و ســــــــــفي الرمــــــــــال Abrasionالبــــــــــري 

Attrition ـــــصخرية عـــــن ســـــطح األرض ـــــاع المفتتـــــات ال ، هـــــذا، يتوقـــــف ارتف
  -:وتحركها مع الرياح أو بواسطتها على مجموعة من العوامل نذكر منها

ًفالـصغيرة منهـا تحمـل بعيـدا عـن سـطح األرض، : المفتتات الصخرية حجم -أ 
ًواألكبر تتحرك قريبا منه، أما المفتتات الصخرية التي ال تـستطيع الريـاح حملهـا 

  .تحركها على سطح األرض
فكلمـا زادت ســرعة الريـاح كلمـا زادت مقــدرتها :  مقـدرة الريـاح علــى الحمـل-ب 

تــات الــصخرية تبقــى محمولــة بالريــاح إلــى علــى الحمــل، وال يعنــي ذلــك أن المفت
األبـــد، إذ تــــصل الريــــاح إلـــى مرحلــــة تفقــــد فيهــــا مقـــدرتها علــــى الحمــــل، فترســــب 
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ــــى . حمولتهــــا ــــاح إل ــــاطق التــــي تعمــــل عليهــــا الري ــــك تنقــــسم المن ــــى ذل ــــاءا عل ًوبن
منطقتــين، األولــى تهــب منهــا وتكــون قــادرة علــى الحمــل وتحريــك المفتتــات علــى 

ً إليهــــا وتكــــون قـــد فقــــدت مقــــدرتها علــــى الحمــــل، ووفقــــا الـــسطح، والثانيــــة تنتهــــي
الخــتالف خــصائص الريــاح فــي المنطقتــين تختلــف الظــاهرات الجيومورفولوجيــة 
المتكونــة علــى ســطح األرض، ففــي المنطقــة التــي تهــب منهــا الريــاح قــد تتكــون 
األســــطح الــــصخرية، أو األســــطح الحــــصوية، أمــــا فــــي المنطقــــة الثانيــــة فتتكــــون 

  .ة بتشكيالتها المختلفةاألسطح الرملي
ًقـد تكـون العوائـق الـسطحية التـي تعتـرض الريـاح كـتال :  العوائق الـسطحية-ج 

صــــخرية، أو نباتــــات صــــحراوية، تعمــــل هــــذه العوائــــق علــــى الترســــيب الفجــــائي 
لحمولــــة الريــــاح، أو نحــــت الــــصخور التــــي اعترضــــت الريــــاح بحمولتهــــا مكونــــة 

  .ظاهرات مختلفة
ياح تتحرك في اتجاه تحرك الرياح، بحيث يتحـرك جـزء ً   عموما فإن حمولة الر

ًمـــن الحمولــــة علــــى ســــطح األرض، وجــــزء يتحــــرك أعلــــى ســــطح األرض قلــــيال، 
ًوالجــزء األخــر يرتفــع كثيــرا بحيــث ال يــصطدم باألجــسام الــسطحية، يتوقــف ذلــك 

  ).١١٠(، وشكل     رقم )١٠٩(على حجم حمولة الرياح، انظر شكل رقم 
 تعنـي ارتطـام الرمـال التـي تحملهـا الريـاح باألجـسام :Abrasionعملية البـري 

التي تعترضها ال سيما الصخور السطحية، ينتج عنها بعض األشكال السطحية 
  -:نذكرها في

  .تحرك المفتتات الصخرية مع اتجاه الرياح): ١٠٩(شكل رقم 
    اتجاه الرياح              

  
       تتحرك الحبيبات الدقيقة بواسطة التعلق
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                تتحرك الحبيبات األكبر بواسطة القفز

  . سم من السطح٥تحرك حبيبات الرمل على ارتفاع ): ١١٠(شكل رقم 
      
  اتجاه الرياح                                                         نتيمتر              بوصةس       

  
               سحابة رمل                                                       

  )الهبابة                                                                                                 (
        سطح التحرك                 

 تعنـي تحويـل سـطح الـصخر مـن :Polishing Rocks صـقل الـصخور - ١
  .اعم نتيجة الحتكاك حمولة الرياح بسطح الصخورسطح خشن إلى سطح ن

 يعنـــي تكـــوين حفـــر صـــغيرة فـــي :Pitting Rocks) التثقيـــب( التنقيـــر - ٢
  .سطح الصخر، تشبه في شكلها بيوت النحل

 يعني تكوين حفـر كبيـرة وملحوظـة :Grooving Rocks حفر الصخور - ٣
  .في الصخر الذي تصطدم به حمولة الرياح

 يعنـــي تغيـــر شـــكل :Shaping & Facetingشين  التـــشكيل والتخـــ- ٤
  .الصخر السطحي لينتج شكل جديد

 يقصد بها حمل الفتات الـصخري النـاعم مـن :Deflationعملية سفي الرمال 
  . مكان إلى آخر على سطح األرض بواسطة الرياح

 يقصد بهـا ارتطـام حمولـة الريـاح ببعـضها :Attritionعملية التفتت المتبادل 
  .لفتات الصخري بواسطة الرياحأثناء تحرك ا

  -:  أهم ظاهرات نحت الرياح
  -:Yardangs الدهاليز الصحراوية - ١
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   تعــرف بظــاهرة األعــراف، وهــي إحــدى ظــاهرات النحــت الناتجــة عــن اخــتالف 
التركيــب الــصخري الــسطحي بــين صــخر لــين وصــخر صــلب، تظهــر فــي صــورة 

مـسافات مـا علـى سـطح ً متـرا، تمتـد ل٣٠ضلوع صـخرية قـد يـصل ارتفاعهـا إلـى 
ً متـــــرا، تتكـــــون ٤٠ - ١٠األرض، وقـــــد تكـــــون متوازيـــــة، يتـــــراوح اتـــــساعها بـــــين 

مـــن الـــصخور الـــصلبة، فـــي حـــين تكـــون الـــصخور ) الـــضلوع(الـــصخور البـــارزة 
لينة، وهي المناطق التي تنحتها الرياح بدرجة كبيـرة، ثـم ) الدهاليز(الواقعة بينها 

د، لذلك تبدو الدهاليز الصحراوية خالية من تنقل المفتتات الناتجة إلى مكان بعي
ًالرواسب، في حين تكون جوانب الضلوع صخرية تماما، تعتبر إيران مـن أشـهر 

  ).١١١(الدول التي توجد فيها مثل هذه الظاهرات، انظر شكل رقم 
  -:Pedestal Rocks الموائد الصحراوية - ٢

ــMesa Desertً   تعــرف أيــضا باســم  ك الناتجــة عــن ، لكنهــا تختلــف عــن تل
ــــي  ــــصخرية، إحــــدى ظــــاهرات النحــــت التــــي تكونهــــا الريــــاح ف ــــسهول ال تطــــور ال

  المناطق الصحراوية الجافة، تتكون الموائد الصحراوية إذا توفرت الشروط
  .مناظر مختلفة للياردنج): ١١١(شكل رقم 
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  -:اآلتية
مــن طبقــات ) االتــي تتــأثر بالريــاح وحمولتهــ( أن تتكــون الــصخور الــسطحية -أ 

  .ًصخرية متفاوتة في مقاومتها لنحت الرياح، غالبا ما تكون أفقية
 أن تكــون الطبقــات الــصخرية المقاومــة عليــا، وتقــع الطبقــات اللينــة أســفل -ب 

  ).الطبقات التي تتأثر بحمولة الرياح القريبة من سطح األرض(منها 
أي ( خرية  أن تكـــون معظـــم حمولـــة الريـــاح فـــي مجـــال هـــذه الطبقـــات الـــص-ج 

  ).تصطدم بها 
بعمليــة البــري بدرجــة أكبــر، فتبــدأ ) الــسفلى (    تتــأثر الطبقــات الــصخرية اللينــة 

بصورة أسرع من الطبقات العليا، ويكون نحتها أكبر في الجهة ) النحت(بالتآكل 
ـــة البـــري تتكـــون تجـــاويف فـــي الطبقـــة  التـــي تهـــب منهـــا الريـــاح، باســـتمرار عملي

ً حجمهــا تــدريجيا، عندئــذ تتكــون شــقوق فــي الجــزء البــارز الــصخرية اللينــة، يــزداد
ًمن الطبقة الصلبة، تزداد حجما وعمقا بزيادة التجاويف األسـفل منهـا، ثـم ينهـار  ً
جــزء منهــا تحــت تــأثير ثقلهــا، والجاذبيــة        األرضــية والتجــاويف التــي تــزداد 

ًهــا لتكــون جــزءا مــن ًتــدريجيا، أمــا األجــزاء المنهــارة فتبــدأ    الريــاح  بالتعامــل مع
ــــومي  ــــاطق  لهــــذه الظــــاهرة المتنــــزه الق حمولتهــــا فــــي المــــستقبل، مــــن أشــــهر المن

انظـــر شـــكل رقـــم ، National Park (U.S)بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة 
)١١٢.(  

  .نماذج مختلفة من الموائد الصحراوية): ١١٢(شكل رقم 
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  -:Desert Depressions المنخفضات الصحراوية - ٣
ـــة،    مـــن ـــة مـــن جمهوريـــة مـــصر العربي ـــر فـــي الـــصحراء الغربي  أمثلتهـــا مـــا يكث

ويعتبر منخفض القطارة أكبرها، حيث ينخفض عن مستوى سطح البحر بمقـدار 
ــــدة العلمــــين ١٣٤  ٥٠بنحــــو ) ســــاحل البحــــر المتوســــط ( ً متــــرا، ويبعــــد عــــن بل

ح ًكيلــومترا إلــى الجنــوب منهــا، تتكــون المنخفــضات الــصحراوية بفعــل نحــت الريــا
Wind Erosion وتعتبــر عمليــة ســفي الرمــال ،Deflation المــسئولة عــن 

 للتكوينــات Geologic Factorتكوينهـا، يــساعد فــي ذلــك العامـل الجيولــوجي 
الــصخرية الــسطحية، إذ تنحــت حمولــة الريــاح المتحركــة علــى الــسطح التكوينــات 

ات ، ثــــم تنقــــل الفتــــ)منــــاطق المنخفــــضات الــــصحراوية(الــــصخرية األكثــــر ليونــــة 
الــصخري إلــى مكــان آخــر، وتــستمر عمليــة نحــت الريــاح طالمــا اســتمرت الريــاح 
بالتــــأثير، بمعنــــى أن ســــطح األرض يــــستمر فــــي االنخفــــاض حتــــى يــــصل قــــاع 

ثــم ) ١١٣(المــنخفض الــصحراوي عنــد مــستوى المــاء البــاطني، تأمــل شــكل رقــم 
الحـــظ كيـــف تعمـــل عمليـــة ســـفي الرمـــال علـــى تخفـــيض مناســـيب ســـطح األرض 

  .المنخفض الصحراويوتكوين 
  . سطح األرض منسوبأثر سفي الرمال على): ١١٣(شكل رقم 

  
    سفي الرمال                                         

  
  سفي الرمال                      

  منخفض صحراوي     

  
       

  ً انخفاض سطح األرض تدريجيا                     
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  -:ساب الرياحظاهرات ناتجة عن إر

  -:Sand-Dunesالكثبان الرملية  - ١
ـــه  ـــاح من ـــة إذا تـــوفرت عوامـــل منهـــا، مـــصدر تتـــزود الري ـــان الرملي   تتكـــون الكثب
بالرمال، ووجـود ريـاح نـشطة، إضـافة لـبعض النباتـات أو الـصخور البـارزة علـى 

  .السطح لتحجز الرمال المتحركة
، Gentle Slope بطـيء    يوجد لكل كثيـب رملـي انحـداران، أحـدهما انحـدار

ًويكون في مواجهة الجهة التي تهب منها الرياح، ويكون محدبا، والثاني انحدار 
، يـسمى وجـه االنحـدار، ويكـون فـي االتجـاه الـذي تـذهب Steep Slopeشـديد 

ًإليه الرياح، وعادة ما يكون مقعرا واضحا ً.  
يصل ارتفاعها    تغطي الكثبان الرملية مساحة واسعة، أو مساحة صغيرة، وقد 

ً متـرا، هـذا، تتكـون الكثبـان الرمليـة إمـا فـي ٥٠٠إلى عدة أمتار، وقد يـصل إلـى 
بقي أن نذكر أن الكثبان . المناطق الصحراوية الجافة، أو في المناطق الساحلية

الرملية قد تكون مفردة، لكن تكون في األغلب في مجموعات تتفاوت فيما بينهـا 
 تتكــون الكثبــان الرمليــة فجــأة، ولكنهــا تتكــون فــي هــذا، ال. فــي الحجــم واالرتفــاع

  ).١١٤(مراحل بحيث يزيد حجمها وارتفاعها بالتدريج، انظر شكل رقم 
  .قطاع في كثيب رملي): ١١٤(شكل رقم 

  قطاع عرضي في كثيب رملي
  

                                                             اتجاه الرياح
  نحدار                                                     وجه اال           

  الطبقة العليا                                                            
               الطبقات األمامية              زاوية الوضع         
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  -:أنواع الكثبان الرملية
 تـشبه فـي شـكلها الهـالل، :Barchan Dunes الكثبـان الرمليـة الهالليـة -أ 

، والثـاني شـديد، )المحـدب(لها انحداران، أحدهما بطيء، يعرف بالسطح العلوي 
، تتكون عادة علـى منطقـة سـطحها قـوي )المقعر(يعرف باسم االنحدار األمامي 

Hard Ground Surface ويجـب أن يتـوفر بجوارهـا مـصدر مـن الرمـال ،
لك يجب أن نميز للرياح جهة رئيسية تهب منها، تتزود منه الرياح بحمولتها، كذ

هذا، تتكون الكثبان الهاللية عادة من حبيبات الرمال المتحركة على السطح إما 
الذي يوضـح ) ١١٥(عن طريق الدحرجة، أو عن طريق القفز، انظر شكل رقم 
وتأمـل كيـف ) ١١٦(اتجاه الرياح وشكل الكثبان الهاللية، كذلك انظر شكل رقم 

  .ذه الكثبان في الخريطة الكنتوريةتظهر ه
  .الكثبان الرملية الهاللية): ١١٥(شكل رقم 

      
                                                                                                             

  كثيب هاللي                    
    سطح الترسيب
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  .الكثبان الهاللية في الخريطة الكنتورية): ١١٦(شكل رقم 

  
  

 تتكــــون علــــى -:Transverse Dunes الكثبــــان الرمليــــة العرضــــية -ب 
مــساحة واســعة مــن ســطح األرض، تغطــي الريــاح أثنــاء هبوبهــا هــذه المــساحة، 
تتكون من كثبان رمليـة تتـوازى فيهـا أوجـه االنحـدارات، وفـي مثـل هـذا النـوع مـن 

ـــان الرمل ( يـــة تكـــون حمولـــة الريـــاح أقـــل مـــن حمولتهـــا فـــي النـــوع األول    الكثب
  ).١١٧(، انظر شكل رقم )الكثبان الهاللية 

  .الكثبان الرملية العرضية): ١١٧(شكل رقم 
  

         كثبان رملية عرضية  
  
  
  

  سطح الترسيب
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 تتكـــون مـــن -:Linear Dunes) الطوليـــة( الكثبـــان الرمليـــة الخطيـــة -ج 
طويلة االمتداد ومتوازية، تمتد مع اتجاه الرياح، تتكون في مناطق حمولة كثبان 

الريــاح فيهــا أقــل مــن حمولتهــا فـــي النــوعين الــسابقين، ويكــون للريــاح أكثــر مـــن 
  ).١١٨(اتجاه، بحيث تتحرك بزاوية ما نحو بعضها، انظر شكل        رقم 

  .الكثبان الرملية الطولية): ١١٨(شكل رقم 
      ولية   كثبان ط

  
  

  سطح الترسيب
  الرياح المتعاكسة بزاوية ميل                                                      

 تـشبه - :Parabolic(Blow out) Dunes الكثبـان الرمليـة القوسـية -د 
باللغــــــة االنجليزيــــــة، يــــــساعد فــــــي تكوينــــــه النباتــــــات  ) U( فــــــي شــــــكلها حــــــرف 

ه رئيــسي للريــاح، يــسود هــذا النــوع مــن الكثبــان الرمليــة الــسطحية، مــع وجــود اتجــا
ــــساحلية حيــــث تتــــوفر الظــــروف المناســــبة، انظــــر شــــكل   رقــــم  فــــي المنــــاطق ال

)١١٩.(  
  .الكثبان الرملية القوسية): ١١٩(شكل رقم 

  
            سطح الترسيب              كثيب قوسي

  
  

كـون مـن عـدة أذرع رمليـة،  تت-:Star Dunes الكثبـان الرمليـة النجميـة -هـ 
،يـشترط فـي تكوينهـا أن تهـب الريـاح مـن )أعلـى منـسوب(تمتد من نقطة مركزية 



  - ٢٢٣ -

أكثــر مــن اتجــاه لتلتقــي فــي مكــان مــا، تــشبه فــي شــكلها النجمــة، وتحــدد أذرعهــا 
   ).١٢٠(رقم ، شكل   للمنطقةبحسب اتجاهات الرياح الواصلة 

  .الكثبان الرملية النجمية): ١٢٠(شكل رقم 
  هبوب الرياح من اتجاهات مختلفة

                                           
                                  

  كثيب نجمي                                                               
  سطح الترسيب                           

  
    
ــة -و  ــوب الرملي  تتكــون الجيــوب الرمليــة بــسبب -:Sand Shadows الجي

تعترض الرياح المحملة بالرواسب، يـتم الترسـيب خلـف ) حواجز ( وجود عوائق 
ًالعـائق، قــد تكـون العوائــق كـتال مــن الـصخور أو األشــجار الكبيـرة، يتوقــف حجــم 

  ).١٢١(الرواسب وارتفاعها على حجم العائق، انظر شكل رقم 
  .الجيوب الرملية): ١٢١(شكل رقم 

                    الرياح تميل ألعلى وتزيد قوتها  الرياح تميل ألسفل وتقل قوتها  
  
  
  

                                       حاجز  ترسب الرياح حمولتها        
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  .شكل يجمع أنواع الكثبان الرملية): ١٢٢( شكل رقم 
  
  

  
     

                                                                            )طولية(كثبان خطية       
                                                                                                           كثبان عرضية

  
  

                                                              كثبان هاللية
  
  

        كثبان الحواجز     
  
  

                                                                                                             كثبان نجميه
  

                                                      كثبان قوسيه
                  

  
 بحــور الرمــال مــن الحبيبــات الرمليــة تتكــون-:Sand Sea بحــر الرمــال - ٢

ًالناعمـــة، ترســـب هـــذه الحبيبـــات فـــي نهايـــة هبـــوب الريـــاح، ونظـــرا لوجودهـــا فـــي 
ًمنــاطق جافــة فــإن الحبيبــات غيــر متماســكة بحيــث تــشكل خطــرا لمــن يــدخل فــي 
نطاقها، من أمثلتهـا بحـر الرمـال العظـيم الموجـود فـي الـصحراء الغربيـة بمـصر، 

 المنخفـــضات الــــصحراوية والواحــــات الموجــــودة فــــي وكانـــت الريــــاح التــــي كونــــت
الصحراء الغربية عن طريق سفي الرمال هي التـي رسـبت مـا نحتتـه فـي منـاطق 

  . بحر الرمال العظيم
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التموجات الرملية ) منطقة الترسيب (    كذلك تتكون في مناطق الرياح الهادئة 
Sand Undulationsمـــواج ، وهـــي تـــشبه عالمـــات النـــيم التـــي تكونهـــا األ

 .البحرية في المناطق الشاطئية الرملية

 رواســـب هوائيـــة تكونـــت بفعـــل -:Loess Deposits رواســـب اللـــوس - ٣
الرياح الجافة التي تكونت في عصر الباليوستوسين خالل الفترات الجافة، وهي 
ًرواســب حجمهــا صــغير بحجــم رواســب الــسلت والطــين، تكونــت أيــضا فــي نهايــة 

 تلـك الموجـودة فـي شـمال غـرب بئـر الـسبع بفلـسطين، هبوب الرياح، من أمثلتهـا
تعتبـــر تربـــات اللـــوس صـــالحة للزراعـــة إذا تـــوفر مـــصدر مـــائي كـــافي، لكـــن مـــن 

  . عيوبها جفاف الطبقة السطحية بسرعة وتشققها
  -:األودية في الصحراء الجافة

   تتميــز معظــم األوديــة فــي الــصحاري الجافــة بأنهــا ذات تــصريف داخلــي، أي 
المنخفـــضات الـــصحراوية والواحـــات، لكـــن القليـــل منهـــا يعتبـــر أوديـــة تنتهـــي إلـــى 

دائمــة الجريــان، حيــث تــستطيع اختــراق الــصحراء والوصــول إلــى مــستوى القاعــدة 
علــى أيــة حــال فــإن األوديــة الــصحراوية تتعــرض . العــام، مــن أمثلتهــا نهــر النيــل

  -:للظروف اآلتية
الرواســـب الناتجـــة عـــن  تتعـــرض األوديـــة فـــي الـــصحراء الجافـــة إلـــى تـــراكم - ١

ــــرة انقطــــاع  ــــة هــــي فت ــــرة طويل ــــارات خــــالل فت ــــاح واالنهي ــــة وارســــابات الري ٕالتجوي
  ).قد تصل إلى عشر سنوات(األمطار 

 عنــــدما تــــسقط األمطــــار فــــإن حمولتهــــا تتكــــون مــــن اإلرســــابات الحــــصوية - ٢
والرملية الناتجة عن التجوية والرياح باإلضافة إلـى نحـت المجـرى للـوادي، لـذلك 

  .ًن لون مياه المجرى بلون األرض نظرا لكبر كمية الرواسب التي يحملهايكو
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ً تكـــون ميـــاه المجـــرى ســـريعة نظـــرا لكبـــر كميـــة األمطـــار الـــساقطة فـــي فتـــرة - ٣
زمنية قصيرة، لذلك ال توجد فرصة للمجرى لفرز الحمولة النهرية أسـوة باألنهـار 

  .دائمة الجريان
، Alluvial Fansح ارســـابية  يرســـب المجـــرى حمولتـــه فـــي صـــورة مـــراو- ٤

تخـتلط فيهــا الرواســب الناعمـة بالرواســب الخــشنة بالحـصى، بمعنــى أنــه ال يوجــد 
  ).١٢٣(فرز للرواسب في منطقة الترسيب، أنظر شكل رقم 

 قد ال تظهر معالم القطـاع العرضـي للـوادي إذا كانـت كميـة الرواسـب التـي - ٥
  .ترسبت فيه كبيرة مقترنة بطول فترة الجفاف

 قــد تنتهــي األوديــة إلــى مــستنقعات أو بــرك تجــف فــي فتــرة الجفــاف، لكنهــا - ٦
( ًتكون مكانـا لترسـب الرواسـب دقيقـة الحجـم كمـا يحـدث فـي منـاطق الباليـا     

  ).قيعان المنخفضات الصحراوية
ـــا، إذ أن النحـــت - ٧ ـــابع بطيئ ـــوادي نحـــو المن ً يكـــون تراجـــع القطـــاع الطـــولي لل

  .لجريانالرأسي له متوقف على مدة ا
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  أشكال مختلفة من المراوح اإلرسابية): ١٢٣(شكل رقم 
  .مراوح إرسابية متعددة): أ ( شكل 

  

  
  .مروحة إرسابية فيضية): ب ( شكل 
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  الفصل السادس
  التعرية الجليدية

Glacial Erosion 
 بالتعرية الجليدية كل ما يقوم بـه الجليـد علـى سـطح األرض مـن نحـت يقصد   

ٕوارســاب، يجــب أن نميــز بــين نــوعين مــن الجليــد المتــراكم علــى ســطح األرض، 
األول يمثـــل الغطـــاءات الجليديـــة فـــي المنـــاطق القطبيـــة، ويمثـــل الثـــاني األوديـــة 

  .ة، وسوف يتم الحديث هنا عن األودية الجليديةالجليدي
  -:العوامل التي تحدد حركة الجليد

   بالرغم من أن الجليد جسم صلب إال أنه يتحرك علـى سـطح األرض الـصلب 
  -:ًأيضا، يتحكم في حركة الجليد عدد من العوامل

 توجــــد عالقــــة طرديــــة بــــين درجــــة انحــــدار ســــطح : انحــــدار ســــطح األرض- ١
  . تحرك الجليداألرض وسرعة

 تعمــل علــى جــذب األشــياء ألســفل، أي تجــذب الجليــد : الجاذبيــة األرضــية- ٢
  .نحو المناطق المنخفضة

 هنــاك عالقــة طرديــة بــين الزيــادة فــي : اســتمرار الزيــادة فــي كميــة الجليــد- ٣
كميــة الجليــد وســرعة تحركــه، يتوقــف ذلــك علــى األحــوال المناخيــة فــوق منطقــة 

ل المناخية بين منطقتي التزود والذوبان على طول الوادي التزويد، وتغير األحوا
  .الجليدي

  -:مفاهيم جليدية
 يمثل مقدمة الغطاءات الجليدية في المنـاطق :Ice Shelf الرف الجليدي - ١

ً مترا فوق سـطح ٥٠ - ٢القطبية نحو البحر، يظهر في صورة حافة ترتفع بين 
  .د بين اليابس والبحرًالبحر، وعادة ما تكون امتدادا للجليد الممت
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ً قبـة جليديـة تكــون عـادة أصـغر حجمــا :Ice Capالجليــد ) قلنـسوة( قبـة - ٢
، توجــد فــي ٢ كــم٥٠٠٠٠ومــساحة مــن الغطــاءات الجليديــة، لكنهــا ال تقــل عــن 

  .المناطق القطبية
 تغطـي المنـاطق القطبيـة مـن األرض :Ice Sheets الغطـاءات الجليديـة - ٣

ًشــماال وجنوبــا، تزيــد فــي مــ (  ، وهــي ظــاهرة دائمــة    ٢ كــم٥٠٠٠٠ساحتها عــن ً
  ).تقل مساحتها أو تزيد حسب التغيرات المناخية على سطح األرض 

ـــوادي الجليـــدي - ٤ ً كتلـــة مـــن الجليـــد الـــصلب تمتـــد طوليـــا مـــن :Glacier ال
منطقــة التــزود الجليــدي إلــى منطقــة الــذوبان، يوجــد فــي المنــاطق التــي تــنخفض 

  .درجة التجمدفيها درجات الحرارة حتى 
 المنطقــة التــي يحــدث :Accumulation (Glacial) التــراكم الجليــدي - ٥

فيها كل العمليات الخاصة بـسقوط الـثلج وتحركـه بواسـطة الريـاح، وتجمـده علـى 
 .سطح األرض، ثم تجمعه في األودية الجليدية

 ١٠٠ كتــل مــن الجليــد يزيــد طولهــا عــن :Iceberg كتــل الجليــد الطافيــة - ٦
ً متــرا انفــصلت عــن الغطــاءات الجليديــة ٣٠٠ - ٢٠٠راوح ســمكها بــين كــم، ويتــ

  .في المناطق القطبية، ثم اتجهت إلى مياه المحيط لتطفو عليها
 الفترة التي تحـدث فيهـا تحركـات ملحوظـة :Ice Surge الموجة الجليدية - ٧

  .في الثالجات، ال تقل عادة عن سنة
بــه تحــرك الجليــد علــى طــول  المقــصود :Ice Stream التيــار الجليــدي - ٨

الثالجات، يتـراوح تـدفق الجليـد فيهـا بـين عـدة مئـات مـن األمتـار إلـى كيلـومترات 
  .في السنة

ً يكــــون أصــــغر حجمــــا مــــن القبــــة :Valley Glacier وادي الثالجــــة - ٩
ٍالجليدية، يسير في واد◌ محدد على سطح األرض ٍ.  
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كل بواسـطة الجليـد  الوادي الذي ش:Glacial Valley الوادي الجليدي - ١٠
   ).U( وأخذ قطاعه العرضي شكل حرف 

ـــة - ١١  الثالجـــات المحـــددة بأوديـــة :Alpine Glaciers الثالجـــات األلبي
  .جليدية في المناطق الجبلية المرتفعة

 المنطقـــة :Zone Of Accumulation منطقـــة التـــراكم الجليـــدي - ١٢
لج باسـتمرار، ويتـدفق ، يتساقط فيها الـثSnowlineالواقعة أعلى من خط الثلج 

  .منها في األودية الجليدية
 المنطقـة الواقعـة :Zone Of Ablation منطقة االضمحالل الجليـدي - ١٣

أسفل خط الثلج، وهي منطقة يبدأ الجليد فيها بالذوبان، ويتحول إلى ميـاه تغـذي 
  .األنهار المتصلة به

لجليــــدي  الخــــط الفاصـــل بــــين منطقـــة التــــراكم ا:Snowline خـــط الــــثلج -١٤
  ).االضمحالل الجليدي( ومنطقة الذوبان 

 رواسب أشبه بالتالل يكونها الجليد، -:Moraines الركامات الجليدية - ١٥
عـادة مـا تكـون مختلطـة، يوجـد منهـا عـدة أنـواع، الركامـات الجانبيـة، والوسـطى، 

  .والنهائية
ــة - ١٦  الرواســب الجليديــة التــي :Lateral Moraines الركامــات الجانبي

تمتـــد بجـــوار جوانـــب الـــوادي الجليـــدي، تتكـــون عـــادة مـــن الـــصخور المنهـــارة مـــن 
  .الجوانب

 رواسـب جليديـة تمتـد وسـط :Medial Moraines الركامات الوسطى - ١٧
  .الوادي الجليدي ، تتكون من التقاء ركامات جانبية بعد اتحاد رافدين جليديين
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رواسـب جليديـة  :End (Terminal) Moraines الركامات النهائية - ١٨
تترسب في نهاية تحـرك الجليـد، توجـد بـشكل عرضـي، تتكـون مـن تـالل رسـوبية 

  :للتعرف على هذه الظاهرات وغيرها يمكن النظر إلى األشكال اآلتية. جليدية
  .القمم الهرمية وبعض الظاهرات المرتبطة بها): ١٢٤(شكل رقم 

  

                                      قمة هرمية  
      سيف جبليحلبة جليدية                

  
  
  
  ركامات وسطى   

  
       وادي جليدي

  بحيرة جليدية لواد معلق                                     
  ركام جانبي                                                     

  
  .أودية جليدية قبل ذوبان الجليد وبعده): ١٢٥(شكل رقم 

  
   بروز مكشوط                       ركامات وسطى           

                                                                                                                      قمة هرمية
                                                  سيف جبلي                                                       الثالجة الرئيسية 

  
                                                                          حلبات جليدية

   تراكم الجليد                                                                                                      المنطقة أثناء
  

      حوض                                                   حلبات                            قمة هرمية  
                                                                                                                  سيف جبلي
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  .قطاع في وادي جليدي بين منطقتي التراكم والذوبان): ١٢٦(شكل رقم 
  
  
  
  
  

  منطقة التراكم                                                                    
  خط الثلج                                 

                          شقوق عرضية                   
  

                                    مقدمة الجليد
                                                      منطقة الذوبان

   

  
  

  .األودية الجليدية وروافدها): ١٢٧(شكل رقم 
  .لجومنظر لثالجة من ا): ب(التقاء واديين جليديين   شكل ): أ(شكل    
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  -:الوادي الجليدي
 ( للـوادي الجليـدي شـكل حـرف    Cross Section   يأخذ القطاع العرضي 

U(  يختلف بذلك عن شكل القطـاع العرضـي للـوادي النهـري الـذي يأخـذ شـكل ،
، يعود ذلك إلى طبيعة النحت لكل منهما، ففي حين يحاول مجرى  )V( حرف 

 الوادي الجليدي يتحرك بحمولته كجسم صـلب، ًالنهر أن يعمق واديه رأسيا، فإن
  .وينحت الجوانب

   يبدأ الجليد بالتجمع عـادة مـن القمـم الهرميـة فـي الحلبـات الجليديـة، ثـم بزيـادة 
حجمه يندفع مع االنحدار العـام نحـو الـوادي الجليـدي، لتخـتلط بـه عنـد الجوانـب 

لعقبـات الـصخرية الكتل الصخرية والرواسـب المنهـارة مـن الجوانـب، ثـم يتخطـى ا
الموجودة على القاع، إضافة لذلك يمـر مـن أجـزاء يـضيق فيهـا قطـاع الـوادي أو 
يتـــسع، أو يلتقـــي بـــه روافـــد جليديـــة أخـــرى، تحـــت هـــذه الظـــروف نتوقـــع أن نجـــد 

  -:اآلتي
 فــــي األجــــزاء التــــي يتــــسع فيهــــا القطــــاع شــــقوق جليديــــة وســــطى تتكــــون - ١

  . امتداد الوادي في منطقة االتساعًالعرضي للوادي، ويكون امتدادها طوليا مع
 بجــوار جــانبي الــوادي الجليــدي فــي جــسم شــقوق جليديــة هامــشية تتكــون - ٢

الجليــد، ينــشأ هــذا النــوع مــن الــشقوق نتيجــة ألن حركــة الجليــد فــي وســط الــوادي 
  .أسرع من حركته عند الجانبين

ق ، تنـشأ فـي المنـاطشـقوق جليديـة عرضـيةً تتكون أيضا في جـسم الجليـد - ٣
ًاألكثر انحدارا من قاع الوادي الجليدي، أو في األجـزاء التـي تبـرز فيهـا صـخور 

  .على القاع
   بــذلك يتكــون فــي جــسم الجليــد ثالثــة أنــواع مــن الــشقوق، هــي شــقوق طوليــة، 

  .وجانبية، وعرضية



  - ٢٣٨ -

 Lateral تتكــــون علــــى جــــانبي الــــوادي الجليــــدي الركامــــات الجانبيــــة - ٤

Morainesــــل الــــصخرية ، وهــــي رواســــب مختلطــــة ــــشأ مــــن الرواســــب والكت  تن
المنهـــارة مـــن الجوانـــب، منهـــا مـــا يـــدفن فـــي جـــسم الجليـــد، ومنهـــا مـــا يتحـــرك مـــع 

  .ًالجليد محتكا بصخور الجوانب
 يعمل الجليـد أثنـاء تحركـه علـى دفـع كـل الرواسـب الموجـودة أمامـه، لتكـون - ٥

ًتالال تمتد عرضيا في الـوادي الجليـدي، وتعـرف باسـم الركامـات ا  Endلنهائيـة ً

Moraines.  
ً عنــدما يلتقــي واديــان جليــديان فــإن الركامــات الجليديــة الجانبيــة تلتقــي معــا - ٦

  .Medial Morainesلتكون الركامات الجليدية الوسطى 
 تعمـــل الحمولـــة الـــصخرية الموجـــودة علـــى جـــانبي الـــوادي الجليـــدي وأســـفله - ٧

على تكـوين الخـدوش ، وتعمل كذلك  )U( على نحتها وجعله يأخذ شكل حرف 
  .ًالطولية التي تمتد علة الجوانب وأجزاء من القاع أحيانا

 ينــصهر جــزء مــن جــسم الجليــد أســفله تحــت تــأثير درجــة الحــرارة الباطنيـــة - ٨
ليتكـــون مجـــرى نهـــري ســـفلي تتـــدفق مياهـــه مـــن أســـفل مقدمـــة الجليـــد، كـــذلك قـــد 

ـــر المتجمـــدة التـــي تـــصل إ ـــوي مـــن ميـــاه األنهـــار غي ـــوادي يتكـــون نهـــر عل ـــى ال ل
  .الجليدي

ظاهرات جيومورفولوجية مختلفة  مـن الركامـات الجليديـة والـصخور   تتكون– ٩
  .التي لم ينحتها الجليد بعد انصهاره ، ومن جوانب وقاع الوادي

  -:أهم الظاهرات الجيومورفولوجية
  -:ظاهرات النحت الجليدية: ًأوال



  - ٢٣٩ -

جليـد ألوديتـه، ويجـب   تتكون عدة ظـاهرات جيومورفولوجيـة ناتجـة عـن نحـت ال
أن نذكر أن الحتكاك حمولة الجليد بجوانب الوادي وقاعه دور كبير فـي تكـوين 

  -:ظاهرات النحت الجليدية، نذكر منها
ـــوادي Corries - Cirque الحلبـــات الجليديـــة - ١ ، تتكـــون فـــي بدايـــة ال

  .الجليدي، يتجمع فيها الجليد من المناطق المرتفعة
، منــاطق مرتفعــة، Serrates - Arêtes) بليــة الــضلوع الج(  الــسيوف - ٢

طوليــة االمتــداد ، حــادة القمــم، شــديدة انحــدار الجوانــب، تحــصر بينهــا الحلبــات 
  .الجليدية

ــــسيوف Matter Horns القمــــم الجبليــــة الهرميــــة - ٣ ــــو الحلبــــات وال ، تعل
  .الجبلية

  .، تظهر على قاع الوادي الجليديRock Steps العتبات الصخرية - ٤
 ، تظهــــر علــــى ســــطح Roche's Moutonneesلخـــراف الــــصخرية  ا- ٥

  .األرض بعد ذوبان الجليد، وتتناثر على قاعة
، هـي Truncated Spurs مقدمات أراضـي مـا بـين األوديـة المكـشوطة - ٦

  .األراضي التي تفصل بين الروافد الجليدية
  .U-Shape Valley القطاع العرضي للوادي الجليدي - ٧
ـــة المع- ٨ ، روافـــد نهريـــة تتـــصل بالروافـــد Hanging Valleysلقـــة  األودي

  .الجليدية بحافة شديدة االنحدار
 فتحات تنساب منها الميـاه عبـر أراضـي ،Spill Ways قنوات االنسكاب - ٩

  .ما بين األودية عندما تحجز مياهها بالجليد
ً، كانـت قـديما أوديـة جليديـة، ثـم غمـرت بميـاه البحــر Fjords الفيـوردات - ١٠
  .د ذوبان الجليدبع



  - ٢٤٠ -

  -: الجليدية والسيوفالحلبات - ١
ـــاطق تلتقـــي فيهـــا المنـــاطق  ـــر مـــن أوضـــح ظـــاهرات نحـــت الجليـــد فـــي من   تعتب
المرتفعة بالمناطق المنخفـضة، حيـث يبـدأ الجليـد فـي تكـوين واديـه عنـدما ينحـت 
ًســطح األرض األقــل انخفاضــا، تنمــو وتتــسع الحلبــات الجليديــة بــالتعميق الرأســي 

ع الجــانبي تحــت تــأثير ألــسنة جليديــة تمتــد مــن قبــل حقــل جليــدي يعلــو واالتــسا
  .مناطق تكونها

    تبـدأ الحلبـات الجليديـة المتكونـة بـالتراجع نحـو المنـابع العليـا بواسـطة النحــت 
التراجعـــي للجليـــد، وكنتيجـــة لتكـــون الحلبـــات الجليديـــة فإنـــه تتكـــون بينهـــا منـــاطق 

الجبلية، ) الضلوع(حادة تسمى بالسيوف شديدة االنحدار على جانبيها، رؤوسها 
  .وهي إحدى الظاهرات الجيومورفولوجية المتبقية

تكون مجموعـة الحلبـات والـسيوف الجبليـة القاعـدة الـسفلى لظـاهرة تعلوهـا تـسمى 
ــــشدة انحــــدار أســــطحها، وشــــدة  القمــــم الجبليــــة الهرميــــة، وهــــي منــــاطق تتميــــز ب

داراتها المقعــرة نحــو المنــاطق تــضرسها، كمــا يالحــظ علــى الحلبــات الجليديــة انحــ
المرتفعة، كذلك يالحظ أنـه قـد تتكـون فيهـا بحيـرات عنـد ذوبـان الجليـد، إذ تكـون 
ًقيعانها أكثر انخفاضا، وتتجمع فيها المياه المنحدرة من أعلى لتنطلق مـن جديـد 

  .منها أنهر تترنح في قاع الوادي الجليدي العريض
  -: بالتدريج ما يأتي   هذا، ويعني اتساع الحلبات الجليدية

  . زيادة مساحاتها على حساب السيوف الجبلية والقمم الهرمية-أ 
 ازديــاد انحــدار جوانــب الــسيوف الجبليــة ، ونقــصان القطــاع العرضــي لهــا، -ب 

  :انظر األشكال اآلتية
  
  



  - ٢٤١ -

  
  .مناظر طبيعية مختلفة للحلبات والسيوف الجليدية):١٢٨(شكل رقم 

  
 

 خريطة كنتورية للقمم الهرمية والحلبات والسيوف الجليدية):١٢٩( شكل رقم 
 



  - ٢٤٢ -

  .خريطة كنتورية ألحد األودية الجليدية والحلبات): ١٣٠(شكل رقم 

  
  .تشير األسهم للحلبات الجليدية: مالحظة

  -:الخراف الصخرية - ٢
 كتـــل مـــن الـــصخور المقاومـــة لنحـــت الجليـــد كانـــت تعتـــرض مجـــرى الجليـــد فـــي 

ه، وباستمرار تدفق الجليد اسـتطاع أن يتحـرك مـن فوقهـا، وبالتـالي أصـبحت وادي
عرضــة لالحتكــاك مــع الرواســب التــي تتحــرك مــع الجليــد أمامــه وأســفله، ليتحــول 
سطحها الخارجي من سطح مسنن ومشوه إلى سطح مـصقول، وقـد يظهـر علـى 

  .بعضها خدوش ناتجة عن االحتكاك
ل بــــارزة علــــى ســــطح األرض بعــــد    تظهــــر الخــــراف الــــصخرية فــــي صــــورة كتــــ

انصهار الجليد وانتهاء تحركه على سطح األرض، يتوقف عددها وحجمها على 
مجموعة مـن العوامـل أهمهـا نـوع الـصخر الـذي كـان يتحـرك عليـه الجليـد، ومـدة 
نحته للكتل الصخرية البارزة أسـفله، هـذا، وتظهـر الخـراف الـصخرية للنـاظر لهـا 

راف النائمــة علــى األرض، الســيما عنــدما تكــون مــن بعيــد وكأنهــا قطيــع مــن الخــ
كثيــرة العــدد، مــن أشــهر المنــاطق بهــذه الظــاهرة أجــزاء أوروبــا التــي كانــت مغطــاة 

  .بالجليد في عصر الباليوستوسين



  - ٢٤٣ -

ً تمتد أحيانا الخراف الصخرية بعرض الـوادي الجليـدي، وينـتج عنهـا بعـد انتهـاء 
  ).١٣١(الجليد تكون نقط تجديد نهرية، انظر شكل رقم 

  .تكون الخراف الصخرية، وشقوق الجليد فوقها):١٣١(شكل رقم 
  

  اتجاه تحرك الجليدشقوق عرضية                                    

                                        جسم الجليد
  نحت الصخور بواسطة حمولة                                                   

                                                                                                         الجليد    
  رك الصخور تح 

  الصخور أسفل الجليد  المنحوتة والحمولة                                                   

  
  -:األودية المعلقة - ٣

ة المعلقة نتيجة لعدة عوامل منها شكل القطاع العرضـي للـوادي    تتكون األودي
ــــذي يكــــون علــــى شــــكل حــــرف  ، المتميــــز بانحــــدارات جوانبــــه  )U( الجليــــدي ال

ًالشديدة أو الرأسية بسبب نحت الجليد للجوانب، ومن هذه العوامل أيضا العالقـة 
ذ يعني تجمـد بين الروافد النهرية والوادي الجليدي وما يقوم كل منهما بالنحت، إ

ًالميــاه فــي الــوادي الجليــدي حجــز الميــاه فــي الروافــد النهريــة جزئيــا أو كليــا، ينــتج  ً
عن ذلك أن يكون النحت في الوادي الجليدي أكبر وأسرع السيما على الجوانـب 
التـي تبــدوا رأســية، وعنـد انتهــاء الجليــد يتحــول الـوادي الجليــدي إلــى وادي نهــري، 

ًريـة المتـصلة بـه أعلـى منـسوبا مـن النهـر األصـلي، ثم يصبح مجرى الروافـد النه
ـــى الـــوادي  ـــو إل ـــاه الروافـــد مـــن عل ـــا، أي تـــسقط مي ـــال بينهمـــا فجائي ًويكـــون االنتق

، وقـد يكــون سـقوط المــاء مـن الروافــد )ًالـذي كــان جليـديا فيمــا مـضى ( األصـلي 
إلى الوادي األصلي في صورة شالالت، هذا، وقد يحـدث التعلـق لألوديـة بـسبب 



  - ٢٤٤ -

 جــرف بحــري، أو بــسبب انكــسارات تتعــرض لهــا المنطقــة تغيــر المناســيب وجــود
  .بين األودية األصلية والروافد المتصلة بها

   تتميز األودية النهرية المعلقة بأنها تجمع في خصائصها بين التعرية النهريـة 
ًوالتعرية الجليدية، خاصة وأن األجزاء العليا منها قد تبقى كليـا نهريـة التعريـة أو 
ًجزئيـــا، أمـــا األجـــزاء الـــدنيا منهـــا فـــيحكم علـــى تعريتهـــا بمـــا تتعـــرض لـــه األوديـــة 
الجليديــة مــن نحــت الجليــد، ثــم انتهائــه عنــدما تتغيــر األحــوال المناخيــة، لكــن مــا 
يالحــظ أنهــا تتــصل مــع أوديــة تظهــر عليهــا عالمــات نحــت أو إرســاب الجليــد، 

  :أنظر األشكال اآلتية
  .ادي معلقمنظر طبيعي لو): ١٣٢(شكل رقم 

  

  
  
  



  - ٢٤٥ -

  .خريطة كنتورية تظهر األودية المعلقة): ١٣٣( شكل رقم 

  
  .تشير األسهم إلى مجاري األودية المعلقة: مالحظة

  -: قنوات االنسكاب- ٤
  تتكــون قنــوات االنــسكاب عبــر أراضــي مــا بــين األوديــة، تحــدث هــذه الظــاهرة 

 الروافــــد، وعنــــدما يرتفــــع عنــــدما تتجمــــع ميــــاه الروافــــد تحــــت حجــــز الجليــــد لميــــاه
منسوب الماء فيها إلى أدنى منسوب في أراضي ما بين األودية فإنه يبحث عن 
أقــرب وأســهل طريــق عبــر أراضــي مــا بــين األوديــة، ثــم تنحــدر الميــاه المتجمعــة 

، إال أن هــذه الظــاهرة )ًيكــون عــادة النهــر األدنــى منــه منــسوبا(نحــو نهــر مجــاور 
  .تعود إلى المجرى في واديه األصليتنتهي عند انصهار الجليد، و

   يفهــم مــن ذلــك أن ميــاه الروافــد النهريــة المتــصلة بــالوادي الجليــدي تكــون فــي 
منطقة ال تنخفض فيها درجة الحرارة إلى درجة تجمد المياه، بحيث يكون مجرى 

، هـــذا، ويتوقـــف )ًاألقـــل منـــسوبا(ًمتـــصال بـــوادي جليـــدي ) ًأعلـــى منـــسوبا(نهـــري 
التــي تنحـدر عليهــا الميـاه عنـد التقائــه بـالوادي الجليــدي علـى فــرق ارتفـاع الحافـة 

المنــسوب بــين قــاع الــوادي المعلــق وقــاع الــوادي الجليــدي، وعلــى درجــة انحــدار 
  .جانب الوادي الجليدي
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   يفهم كذلك من هذه العملية أنه تتكون بحيرات في األجـزاء الـدنيا مـن األوديـة 
جليــد، يختلــف حجمهــا ومــساحتها مــن فتــرة المعلقــة عنــدما تحجــز مياههــا بفعــل ال

إلــى أخــرى، يعــود ذلــك إلــى ارتفــاع الجليــد فــي واديــه، وكميــة الميــاه الجاريــة فــي 
  .الوادي المعلق، وخصائص كل من جوانب األودية وأراضي ما بين األودية

  -:الفيوردات - ٥
  الفيـــوردات أوديــــة جليديــــة كانــــت تنتهــــي إلــــى ميــــاه البحــــر، وتبــــدو فــــي الوقــــت 

حاضــــر فــــي صــــورة خلجــــان ضــــيقة، جوانبهــــا شــــديدة االنحــــدار، ويتميــــز خــــط ال
الـــساحل فـــي منطقـــة الفيـــوردات بـــالتعرج الـــشديد، تتكـــون الفيـــوردات علـــى النحـــو 

  -:اآلتي
  . تكون في صورة أودية جليدية تنتهي في مياه البحر- ١
ً ينخفض منسوب مستوى سطح البحر، وينصهر الجليد، ويتحـول بـدال منـه - ٢

  .ٍاد نهري يترنح في قاع الوادي الجليديإلى و
 يبــــدأ الــــوادي النهــــري الجديــــد بالترســــيب علــــى قــــاع الــــوادي الجليــــدي عنــــد - ٣

  .الساحل
 يرتفع مستوى سطح البحـر فـي فتـرة زمنيـة الحقـة فيغمـر الجـزء األدنـى مـن - ٤

ًالـوادي الجليــدي سـابقا، ويظهــر فـي صــورة خلــيج، يمكـن تتبــع ذلـك مــن األشــكال 
  -:اآلتية

  .مراحل تكون الفيورد): ١٣٤(شكل رقم 
  

      
  

   أثناء الجليدالوادي الجليدي                  الوادي الجليدي بعد الجليد    
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  .الفيورد في الخريطة الكنتورية): ١٣٥(شكل رقم 
  

  
  .يشير السهم إلى الفيورد: مالحظة

  -:ظاهرات اإلرساب الجليدية: ًثانيا
 باســم الركامــات الجليديــة Glacial Depositsبات الجليديــة   تعــرف اإلرســا

Moraines وتمثــــل مجموعــــة الرواســــب التــــي يحملهــــا أو يــــدفعها الجليــــد، أو ،
تتحرك بينه وبين الجوانب بسبب حركته، وتظهر على سطح األرض بعد ذوبان 

  -:الجليد في مسميات مختلفة
  -:Lateral Moraines الركامات الجانبية -  ١

ًر فــي الــوادي الجليــدي بجــوار الجــانبين، وتمتــد طوليــا مــع الــوادي، تنــتج    تظهــ
عــن الرواســب المنهــارة مــن الجوانــب نحــو الــوادي، وجــزء منهــا ينــتج عــن نحــت 

  -:الجليد بحمولته للجانبين، ينتج عن الركامات الجليدية اآلتي
تنحت  عندما تتحرك الركامات الجانبية مع الجليد فإن الكتل الصخرية منها -أ 

  ً طولية أيضا، لكنها تكون أكبر Scratchesالجانبين، وتكون خدوش 
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ًعمقا وحجما في الجهة التي بدأت فيها الحمولة بالتحرك، ثم يقل الحجم والعمق  ً
، Abrasionًلألمــام نظــرا لــصغر حجــم الحمولــة عــن طريــق عمليــة االحتكــاك 

 تــــسببت فــــي يــــرتبط بهــــذا النقــــصان نقــــصان فــــي حجــــم الحمولــــة الجليديــــة التــــي
  .الخدوش

 بعــد ذوبــان الجليــد وتحــول الــوادي الجليــدي إلــى التعريــة النهريــة ينــتج عــن -ب 
ًالركامات الجانبية مصاطب نهرية تتكون كليا إلى حد ما من الرواسـب الجليديـة 
المختلــة، يحــدها مــن الجهــة الــسفلة قـــاع الــوادي الجليــدي العــريض ومــن الجهـــة 

يد االنحــدار، وقــد تظهــر عليــه آثــار الخــدوش العليــا جانــب الــوادي الجليــدي شــد
  .الجليدية

  -:Medial Moraines الركامات الوسطي - ٢
   توجد في الجزء األوسـط مـن الـوادي الجليـدي وتمتـد مـع امتـداده، تظهـر علـى 
ســطح الجليــد فــي صــورة خــط مــن الرواســب، تتكــون هــذه الركامــات نتيجــة التقــاء 

مات جليديـة جانبيـة لـواديين جليـديين، تظهـر واديين جليديين، وبالتالي تلتقي ركا
بعـــد ذوبـــان الجليـــد وكأنهـــا تقـــسم قـــاع الـــوادي إلـــى قـــسمين، وقـــد يمتـــد علـــى قـــاع 
الــوادي بـــسببها مجـــريين نهــريين، وفـــي أغلـــب األحيــان تكـــون رواســـب الركامـــات 
الوسطى والجانبية متشابهة في نوع الصخور، إذ أنها نتجت من صخور جانبي 

ً نجـــد خدوشــا جليديــة علــى صـــخور القــاع بــسبب نحتهــا لقـــاع الــوادي، كــذلك قــد
  -:الوادي، هذا، تبين األشكال اآلتية الركامات الجليدية الجانبية والوسطى
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  .خريطة كنتورية تظهر الركامات الوسطى والجانبية): ١٣٦(شكل رقم 
  

  
  .ركامات جليدية جانبية              
  . جليدية وسطىركامات              

  .تشير األسهم إلى الركامات الجليدية الوسطى: مالحظة
الحــظ تباعــد خطــوط الكنتــور علــى قــاع الــوادي الجليــدي، ثــم الحــظ التــزاحم الــشديد لخطــوط 

على جوانب الوادي الجليـدي فـي األجـزاء العليـا منـه، ) ًالمسافة بينها صغيرة جدا( الكنتور 
  .ليدل ذلك على االنحدارات الشديدة
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  .منظر طبيعي للركامات الجانبية والوسطى): ١٣٧(شكل رقم 
  

  
  .ركامات جليدية جانبية             

  .ركامات جليدية وسطى              
ــة الجليديــة  المحــصورة بــين الركامــات الجانبيــة (الحــظ كيــف تبــدو أراضــي مــا بــين األودي

ي تنهـار منهـا صـخور نحـو الـوادي الجليـدي مكونـة ، تأمل االنحدارات الشديدة الت)للواديين
  الركامات الجانبية

  -:End (Terminal) Moraines الركامات النهائية - ٣
   يتكــون الركــام النهــائي مــن الرواســب التــي يــدفعها الجليــد أمامــه أثنــاء تحركــه، 
تظهر في صورة تالل قوسية في حالة األودية الجليدية، أما في حالة الغطاءات 

ليديــــة فإنهــــا تبــــدو فــــي صــــورة تــــالل تمتــــد مــــع نهايــــة امتــــداد الجليــــد، تعمــــل الج
  -:الركامات بعد ذوبان الجليد على
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  .ُ تكوين بحيرات تحجز بينها وبين قاع الوادي الجليدي-أ 
 تكـــوين نقـــط تجديـــد نهريـــة، حيـــث يرتفـــع منـــسوب المـــاء فـــي جهـــة الـــوادي -ب 

هــذا، وتوضــح . لنهائيــة بــشدةالجليــدي، وينحــدر علــى الجانــب األخــر للركامــات ا
  :األشكال التالية الركامات النهائية

  .خريطة كنتورية لركامات نهائية لوادي جليدي): ١٣٨(شكل رقم 
  

  
  .تشير األسهم إلى الركامات النهائية للوادي الجليدي: مالحظة

ظ البحيـرة الحظ الشكل القوسي للركامات النهائية والممتدة بعرض الوادي الجليـدي، ثـم الحـ
التي تكونت بسبب اعتراض المياه بهذه الركامـات، كـذلك الحـظ كيـف يتـرنح الـوادي النهـري 
ًالــذي تكــون علــى قــاع الــوادي الجليــدي العــريض، انظــر أيــضا كيــف تبــدو جوانــب الــوادي 

  .شديدة االنحدار
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  .خريطة كنتورية للركامات الجليدية النهائية): ١٣٩(شكل رقم 
  

  
  .ر األسهم إلى الركامات الجليدية الناتجة عن الغطاءات الجليديةتشي: مالحظة

حاول عمل مقارنة بين هـذا الـشكل والـشكل الـسابق، تجـد أن الركامـات النهائيـة للغطـاءات 
الجليدية تمتد في صورة تالل طويلة مع امتداد أطراف الغطاءات الجليدية،، ويعنـي تعـددها 

  .توقف عندها الجليد أثناء زحفهتعدد المرات التي ) كما في الشكل ( 
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  -:دريباتت
  -: حاول ترجمة الفقرات اآلتية: التدريب األول

1 - Glacial Valleys:-                                                             
This Type Of valleys is the  most visible and striking of 
these ice created features. Characteristics include trough-
shaped valleys that result from the glacial action that widens 
and deepens them. In addition, glaciated valleys include 
steep vertical cliffs where glacial erosion has actually 
sheared away entire mountainsides. At the head of a glacial 
valley is a bowel shaped depression that is the principal 
point for the accumulation of snow and ice called a cirque.  

                                                                           
2 - Fjords:-     
A fjord is a deep, rounded bottom, steep-sided cavity 
adjacent to the ocean. These features were caved as the ice 
retreated from the valley. Following the Ice Age, these 
cavities were submerged when the sea level rose. Fjords 

may reach depths as great as 1000 meters or more.              
3-Arêtes:-                                                                               

Arêtes ( French for knife-edge) are jagged, narrow ridges 
created when the back walls of two cirque glaciers meet. 
They also can be formed when the divide between glaciers 
that occupy parallel valleys narrows. When this occurs the 

bordering valleys widen.                                                      
4 - Horns:-                                                                          

Horns are created in much the same way as Arêtes. Several 
cirque glaciers erode a mountain until all that is left is a 
steep, pointed peak with sharp, ridge-like arêtes leading up 
to the top. A classic example is the Matterhorn in 
Switzerland. The Matterhorn exhibits types of glacial 
erosion necessary to create arêtes horns, and cirques.           
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  -:عبر بأسلوبك في الحاالت اآلتية: التدريب الثاني
 أنت واقف أمام سواحل القارة القطبية الجنوبية، هناك أشياء ملفتة للنظر - ١

  .عند خط الساحل وأمامه في مياه البحر
ًائرة صعودا من الهند نحو األعالي،  قمت برحلة إلى جبال الهماليا بالط- ٢

  .الحظ كيف تتغير التعرية من نهرية إلى جليدية
في وسط ) زحف عليها (  قمت برحلة إلى المناطق التي غطاها الجليد - ٣

أوروبا خالل عصر الباليوستوسين، سوف تجد ما تركه الجليد على األرض 
  .من ظاهرات جيومورفولوجية مختلفة، حول أن تتذكرها

 قمت بزيارة إلى وادي جليدي تغير حاله من جليدي إلى نهري، حاول أن - ٤
  .تسجل مالحظاتك عن الظاهرات التي ممكن رؤيتها
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  مراجع هامة
  -:المراجع العربية: ًأوال
، األطلـــس المجـــسم والملـــون ألشـــكال  ) ١٩٨٦: (  جـــودت ســـعادة وعبـــاس حـــدادين- ١

  . لبنانسطح األرض، دار الجليل، بيروت،
الجيومورفولوجيــا، دراســة فــي علــم أشــكال األرض، ، )١٩٨٩: (جــودة حــسنين جــودة - ٢

  .دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر
  .، معالم سطح األرض، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية )١٩٩٨: (  ـــــــــ- ٣
دراســة األشــكال ، أصــول الجيومورفولوجيــا، )١٩٨٨: ( حــسن ســيد أحمــد أبــو العينــين- ٤

  .التضاريسية لسطح األرض، مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية، مصر
، األصـول العامـة فـي الجيومورفولوجيـا، دار )٢٠٠٤: ( فتحي عبد العزيـز أبـو راضـي- ٥

  .  النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع
يعيـة والبيئيـة، ، القـاموس الجغرافـي، الجوانـب الطب )٢٠٠٣: ( محمد صبري محـسوب- ٦

  .مطبعة اإلسراء، القاهرة
  -:المراجع األجنبية: ًثانيا

1 - Autin, W. J., et. al.: (1991), "Quaternary Geology of the Lower 
Mississippi River Valley." Chpt. 18 in Quaternary Non-glacial 
Geology: Conterminous United States. Volume K-2 in The 
Geology of North America series. Boulder, CO: Geological 
Society of America. pp. 547-561. 
2 - Bull, W.B.:  (1991). Geomorphic responses to climatic change.  
New York:  Oxford University Press. 
3 -Canadian Landscapes , net:  Natural Resources Canada , 
Terrain Sciences Division . 
4 -Gilluly, J., Waters, A. C., and Woodford, A. 0.(1955), 
Principles of Geology. San Francisco, W. H. Freeman & Co.,  
5 -Hobbs, W.H. (1912). Earth Features and Their Meaning. 
6 -Physical Geography. Net: Fundamentals of Physical 
Geography. 

  -: مفيدةصفحات ومواقع انترنت: ًثالثا
1 -/http://boris.qub.ac.uk/ggg 
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2 -http://www.isgs.uiuc.edu/earthsci/geomorph.htm 
3 -http://ggg.qub.ac.uk/papers/frame.htm 
4 -http://www.geography-site.co.uk/pages/physical/glaciers/erode.html  
5 -http://www.gpc.edu/~pgore/students/w97/landry/ 
6 -http://www.britannica.com/eb/article?tocId=49761 
7 -http://www.geography.learnontheinternet.co.uk/topics/glaciation1.html 
8 -http://ferl.becta.org.uk/display.cfm?resID=7920&page=628&catID=175 
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  الفصل السابع
  الطبوغرافيا الكارستية
Karst Topography 

 Limestone علــــى منــــاطق الحجــــر الجيــــري Karst    يطلــــق لفــــظ كارســــت
 التــي تتعــرض للتحلــل واإلذابــة الكيمائيــة بفعــل Dolomiteالحجــر الــدولوميتي و

  . المياه الجوفية والسطحية، واالسم منسوب إلى هضبة الكارست في يوغوسالفيا
  -:مناطق الكارست الكبرى في العالم

  -: قارة أوروبا- ١
    تنتـــشر ظاهراتـــه فـــي الهـــضبة الجيريـــة بيوغوســـالفيا، وفـــي كـــل مـــن اليونـــان،

ـــدلس فـــي أســـبانيا، وهـــضبة كاوســـي  ـــا، وايطاليـــا، ثـــم ســـهل األن  Causseٕألماني
بفرنـــسا، يـــضاف إلـــى ذلـــك منـــاطق مـــن بريطانيـــا، تعـــرف المنـــاطق الـــسابقة مـــن 

  .Carpathian Basinًأوروبا جيولوجيا باسم حوض كارباثيان 
  -: قارة آسيا- ٢

يــو ، وحــوض فيالOral Mountain  توجــد فــي منــاطق مــن جبــال األورال 
Vilyui Basin شـــمال شـــرق آســـيا، إضـــافة إلـــى هـــضبة  شـــان Shan  

Plateauجنوب شرق آسيا .  
  -: قارة أفريقيا- ٣

ً   تعتبر قارة أفريقيا في مجملها كتلة صـخرية صـلبة كبيـرة جـدا، تنتـشر منـاطق 
الكارســت فيهــا فــي منــاطق هامــشية منهــا، فتوجــد فــي منــاطق مــن جبــال أطلــس 

Atlas Mountainن المغــرب والجزائــر، إضــافة إلــى منــاطق مــن  فــي كــل مــ
  .جنوب وجنوب شرق القارة

  -: قارة أستراليا- ٤
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 وســط جنــوب Mullarbor Region   تنتــشر ظاهراتــه فــي إقلــيم موالربــور 
  ).الحوض االسترالي العظيم( القارة 

  -: قارة أمريكا الشمالية- ٥
ــــالش  ــــال األب ــــة جب ــــي أودي  Appalachian  توجــــد ظــــاهرات الكارســــت ف

Valleys ــيم أوزارك  جنــوب واليتــي Ozark Region شــرق القــارة، وفــي إقل
 بوســـط القـــارة، Southern Indiana & Kentuckyإنــديانا وكنتـــاكي 

ـــارة ـــدا جنـــوب شـــرق الق ـــك . إضـــافة إلـــى وســـط شـــبه جزيـــرة فلوري يـــضاف إلـــى ذل
  .مجموعات الجزر في البحر الكاريبي وأهمها جزيرة كوبا

  -:بية قارة أمريكا الجنو- ٦
  . شرق البرازيلBelo Horizonte  تتركز في منطقة بيلو 

  -:الشروط الواجب توفرها لتكون المظهر الكارستي
  -:   يمكن تلخيص هذه الشروط في اآلتي

 أن يتكون سطح المنطقة من صخر قابل للتحلل أو الذوبان الكيميائي مثل - ١
  .الحجر الجيري والحجر الدولوميتي

صـخرية سـميكة ومتماسـكة مـن الـصخور كيمائيـة التكـوين،  وجود تكوينات - ٢
  .وتحتوي على الكثير من الشقوق والفواصل

  . سقوط كمية من األمطار تكفي لتحلل وذوبان الصخور الجيرية- ٣
 وجــود أنهــار كبــرى تنحــت أوديتهــا فــي مــستوى أقــل مــن مــستوى األراضــي - ٤

يائي بالمياه، إذ تتـسرب الميـاه المرتفعة المتكونة من الصخور القابلة للتأثر الكيم
  .من الصخور المرتفعة حاملة معها األمالح المذابة إلى هذه األنهار

 وجـــود ميـــاه جوفيـــة تـــؤثر علـــى التكوينـــات الـــصخرية الجيريـــة تحـــت ســـطح - ٥
ـــاه . األرض بمعنـــى أن يقـــع أســـفل التكوينـــات الجيريـــة طبقـــة صـــماء تحجـــز المي



  - ٢٦٠ -

ًتوضـــــحا ) ١٤٠(، يبـــــين شـــــكل رقـــــم الجوفيـــــة خـــــالل التكوينـــــات الجيريـــــة، هـــــذا
  .لظاهرات كارستية متعددة

  .المظهر الكارستي) : ١٤٠(شكل رقم 
  خط تقسيم مياه الطبوغرافيا الكارستية                         

      عنق البالوعة              مجرى مختفي                              بالوعة إذابة
    

  الوعة هابطة                               بركة في بالوعةب                    
                                                                                     نبع يخرج من

                                                                                        البالوعة
                            نافذة كارستيةر في البالوعةصخور تنها

                                                                                     
                               كهف                                           نهر يدخل

                                           من باب الكهف                                            
                                                                                            

  

   
  -:يمكن تلخيص ما تتعرض له المناطق الكارستية في اآلتي

  -:اب باآلتيتتميز مرحلة الشب: Young Stage  مرحلة الشباب- ١
  .كاملة في تكوينها) العليا( تكون الطبقة الجيرية -أ 

  . توجد فيها شقوق تتكون مكان تقاطعها بالوعات إذابة-ب 
 تكـــون كهـــوف تحـــت ســـطحية بفعـــل تـــأثير الميـــاه الجوفيـــة علـــى الـــصخور -ج 

  .الجيرية، تتصل بها في حاالت كثيرة بالوعات اإلذابة التي تكونت على السطح
وجدت أنهار سطحية فإنها تدخل بالوعات اإلذابة التي تصادفها ثم إلى  إذا -د 

ًالكهــوف تحــت الــسطحية، ثــم يخــرج مــن فتحــات الكهــوف األقــل منــسوبا واألبعــد 
ًمسافة، بمعنى أن جزءا من النهر يكون مختفيا تحت سطح األرض ً.  
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ذابـــة بعــد إ) ًالرمـــل وأكاســيد الحديــد مــثال(  تتجمــع بقايــا الــصخور الجيريــة -هـــ 
المــادة الجيريــة علــى ســطح األرض لتكــون التربــة الحمــراء الســيما فــي المنــاطق 

  .المرتفعة
  -:تتميز باآلتي: Mature Stage  مرحلة النضج- ٢
  تـــزداد مـــساحة وعمـــق بالوعـــات اإلذابـــة الـــسطحية، وقـــد يتـــراكم فـــي قيعانهـــا -أ 

  .رواسب غير جيرية
هـار أسـقفها، وتتكـون فيهـا  تتكون الكهوف تحت السطحية من طبقـات، وتن-ب 

  .ظاهرات كارستية مختلفة مثل الهوابط والصواعد
ً ينخفض منسوب سطح األرض كثيرا نظرا لما يحدث فيه من انهيارات فـي -ج  ً

  ).الصماء( الكهوف والبالوعات، ويقترب من منسوب الطبقة السفلى 
  -:تتميز باآلتي: Old Stage  مرحلة الشيخوخة- ٣
 الطبقة الجيريـة منتهيـة نتيجـة مـا تتعـرض لـه مـن انهيـارات و  تكاد أن تكون-أ 

  .ازدياد عمق وحجم البالوعات
ً يتبقى من الطبقة الجيرية كتال قاومت عمليتي اإلذابة والتحلل تعرف باسم -ب 

  .Karst Towerاألبراج الكارستية 
. ً ينخفض سطح األرض كثيرا عما كان عليه في مرحلتي الـشباب والنـضج-ج 

  .تطور المناطق الكارستية) ١٤١(يوضح شكل رقم هذا، 
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  .تطور المظهر الكارستي): ١٤١(شكل رقم 
  
  

                             نهر سطحي          رافد نهري    
  
  

  مرحلة الشباب                                    
                                     

                                          
  
  

  مرحلة النضج                                       
  
  

  أودية تحت سطحية                                                 
  
  

  مرحلة الشيخوخة                                  
  
  

ــم اســتنتج مــا ــسابقة، ث ــة ال ــين األشــكال الثالث ــة، حــاول مالحظــة التطــور ب ذا حــدث للطبقــة الجيري
والظاهرات السطحية، كـذلك الحـظ كيـف تعمـق األنهـار أوديتهـا بـسرعة فـي الطبقـة الجيريـة، كـذلك 

  .الحظ كيف تختفي بعض األنهار السطحية لتختفي تحت سطح األرض

  -:بعض المفاهيم الكارستية
 A الكهف التي ال زالت تتدفق فيه المياه: Active Cave  الكهف النشط- ١

cave which has a stream flowing in it.                             
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.              لفظ يعود إلى سقوط سقف أو حوائط الكهوف:Breakdown االنهيار - ٢
Fall of rock from roof or wall of a cave  

ًواد عميـــق بجوانــب شـــديدة االنحـــدار، يتكـــرر كثيـــرا : Canyon  الكـــانيون- ٣ ٍ
ـــاط ـــى الطبقـــات فـــي من ًق الكارســـت، ناتجـــا عـــن األنهـــار التـــي تنحـــت وصـــوال إل ً

 A deep valley with steep to vertical walls; in. المقاومة السفلى
Karst frequently formed by a river rising on impervious 

rocks outside the Karst area ،ًرف أيـضا بأنــه الفجــوة الطوليــة ويعــ
 ,A deep. ت بالمياه الجارية في كل من سقف وقاع الكهوفالعميقة التي نحت

elongated cavity cut by running water in the roof or 
floor of a cave or forming a cave passage.     

فجــوة كبيــرة داخــل الــصخور تكفــي لــدخول اإلنــسان فيهــا : Cave  الكهــف- ٤
، أمـا إذا ملـيء بالرواسـب أو الـثلج ًكحد أدنى، قد يمأل بالمياه، أو قد يكون جافـا

 A natural cavity in rock large enough toفإنه ال يمكـن اختراقـه 
be entered by man. It may be water-filled. If it becomes 

full of ice or sediment and is impenetrable.     
لخارجــة حركــة الهــواء الداخلــة أو ا: Cave Breathing  تــنفس الكهــف- ٥

 Movement of air in مـن مـدخل الكهـف، أي تيـار الهـواء داخـل الكهـف 
and out of a cave entrance at intervals. Or, the 

associated air currents within the cave.                             
 يقـــصد بهـــا الرواســـب الطينيـــة والـــسلتية :Cave Earth أرض الكهـــف - ٦
 Clay, silt, fine sand and/orلتي تترسب علـى قـاع الكهـف ا) الناعمة(

humus deposited in a cave.                                                 
دراسـة الكهـوف والظـروف البيئيـة : Cave Ecology  إيكولوجيـة الكهـف- ٧

 The study of the interaction between caveالمــؤثرة فيــه 

organisms and their environment, e.g. energy input 
from surface, climatic influences.                                      
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يقــصد بهـا الكهــوف التـي تراكمــت علــى : Cave Fill  الكهـوف المملــوءة- ٨
قاعها األصلي رواسب من السلت والطين والرمـل والحـصى بحيـث ملئـت بـشكل 

 Transported materials such as silt, clay, sandجزئـي أو كلـي 
and gravel which cover the bedrock floor or  partially or 

wholly block some part of a cave.                  
مياه تتدفق من الرواسب أو الصخور  : Cave Spring  عين ماء كهفية- ٩

 A natural flow of water from rockالموجـودة   داخـل     الكهـف 
or sediment inside a cave.                                 

مجموعــة مــن الكهــوف فــي منطقــة : Cave System  النظــام الكهفــي- ١٠
ًواحدة مرتبطة بممرات، أو مرتبطة هيدرولوجيا، أو ممتـدة فـي تكوينـات صـخرية 

 A collection of caves interconnected byواحـدة تربطهـا ممـرات 

enterable passages or linked hydrologically or a cave 
with an extensive complex of chambers and passages.      

                                               
 Theالــــــدخول إلــــــى أو اكتــــــشاف الكهــــــوف : Caving  التكهــــــف- ١١

entering and exploration of caves.                                   

 )ظـاهرة كارسـتية(ميـاه جزئيـة تمـأل جوانـب الـدولين : Cenote السنوتي - ١٢
           .A partly water-filled, wall-sided doline  

ــــدولين- ١٣ ــــصريف مــــائي تحــــت ســــطحي، : Doline  ال ــــق لت مــــنخفض مغل
ـــــى شـــــ ـــــى المخروطـــــي، أو قـــــد يكـــــون عل كل يختلـــــف شـــــكله مـــــن األســـــطواني إل

 A closed depression الستاليت، يصل قطره إلى عدة مئـات مـن األمتـار

draining underground in Karst, of simple but variable 
form, e.g. cylindrical, conical, bowl- or dish-shaped. 
From a few to many hundreds of meters in dimensions.  
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    الكهف الذي ال يجري فياه تيار مـائي :   Dry Cave  الكهف الجاف- ١٤

A cave without a running stream.                                      
ًممـر كهفـي ضـيق ورأسـي، ينمـو غالبـا : Fissure Cave  خانق كهفي- ١٥

 ,A narrowصــل الــصخرية، ينــتج بفعــل اإلذابــة الكيميائيــة علــى طــول الفوا
vertical cave passage, often developed along a joint but 
not necessarily so. Usually due to solution but  

sometimes to tension.                                                        
ًرفــــــة كهفيــــــة متوســــــطة الحجــــــم مزركــــــشة جيــــــدا غ: Grotto  الجروتــــــو- ١٦

 A room in) المقصود مليئة بالظاهرات الكارستية المتنوعة تحت الـسطحية(
a cave of moderate dimensions but richly decorated.  

كهف يدخل فيـه النهـر ليتحـول بعـد : Inflow Cave  كهف يتدفق فيه- ١٧
 A cave into which a stream enters or ذلك إلى نهر تحت سطحي

is known to have entered formerly but which cannot be 
followed downstream to the surface.                            

فتحــة ســطحية طوليــة عميقــة : Karst Window النافــذة الكارســتية - ١٨
ثـــل ًالنـــاظر منهـــا يـــرى نهـــرا يجـــري علـــى قـــاع كهـــف أســـفل منهـــا لكنهـــا ليـــست م

 A closed depression, not a polje, which has aالبـولجي 
stream flowing across its bottom.                                      

ًمنخفض كبير وعميق قاعه مستويا، محاط بانحدارات : Polje  البولجي- ١٩
 A large closed depression drainingشـديدة ، تتكـون فيـه بحيـرات 

underground, with a flat floor across which there may 
be an intermittent or perennial stream and which may 
be liable to flood and become a lake. The floor makes a 
sharp break with parts of surrounding slopes.                  
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  -:أهم الظاهرات الكارستية
  -:Sink holes بالوعات اإلذابة - ١

ً   تعتبــر مــن أكثــر الظــاهرات الكارســتية انتــشارا، تعــد بــاآلالف أو بالمئــات فــي 
المــساحة الــصغيرة مــن منــاطق الكارســت، وهــي منخفــضات أرضــية تتبــاين فـــي 

ر، كمـا تتفـاوت فـي مـساحتها مـن أمتــار عمقهـا مـن عـدة أمتـار إلـى مئـات األمتـا
تشبه القمع الـذي يكـون ( ، تتميز بالشكل المخروطي )٢كم(مربعة إلى أكثر من 

ً، تتكون غالبا عند نقط التقاء الفواصل )رأسه ألسفل وقاعدته عند سطح األرض
والـشقوق فــي الــصخور الجيريــة، حيــث تنـشط عمليــة اإلذابــة الكيميائيــة للــصخور 

  -:ف عددها ومساحتها وعمقها على مجموعة من العوامل أهمهاالجيرية، يتوق
 عــــدد نقــــاط التقــــاء الــــشقوق والفواصــــل الموجــــودة علــــى ســــطح األرض فــــي - ١

  .الصخور الجيرية
 المـــدة الزمنيـــة منـــذ أن بـــدأت تتكـــون حتـــى شـــكلها الحـــالي، إذ تزيـــد اإلذابـــة - ٢

  .  الكيميائية بزيادة المدة الزمنية
ر وكميتهــــا، إذ تعتبــــر العامـــــل الرئيــــسي فــــي العمليـــــة  مــــدة ســــقوط األمطـــــا- ٣

  .الجيومورفولوجية الكارستية
 مدى وجود الكهوف األرضية أسفل الـشقوق والفواصـل الـسطحية للـصخور - ٤

  .للتعرف على بالوعات اإلذابة) ١٤٢(الجيرية، انظر شكل رقم 
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  .مناظر مختلفة من بالوعات اإلذابة): ١٤٢(شكل رقم 
  

  

  
  

  -: يمكن أن نميز منها األنواع اآلتية
  -:Solution Sinks بالوعات اإلذابة -أ 

   تتكــون نتيجــة للتحلــل الرأســي البطــيء للــصخور الجيريــة بفعــل الميــاه دون أن 
ًتتحــــرك الــــصخور ميكانيكيــــا، يطلــــق عليهــــا أحيانــــا اســــم الــــدولين  ًDoline أي ،

عيـا دون حـدوث انهيـارات، هـذا، توضـح التـي تتعمـق طبي) ًتقريبـا(الحفر الدائريـة 
  .األشكال اآلتية كيف تتطور بالوعات اإلذابة وقطاعها العرضي
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  .تطور بالوعات اإلذابة): ١٤٣(شكل رقم 
  تكون الشقوق والكهوف في الطبقة الصخرية الجيرية): أ(شكل 

  
  .تمأل برواسبها هذه الشقوق أعالها لةازدياد حجم الشقوق وهبوط الطبقة السطحية الموجود): ب(شكل 

  
ازدياد تقوس سطح األرض ألسفل فوق الشقوق والكهوف ثم تكون بحيرات فيها اذا سمحت ): ج(شكل 

  .الظروف المناخية بذلك

  
  .انهيار الطبقة السطحية واتصالها مع الكهوف والشقوق الموجودة داخل الطبقة الجيرية: )د(شكل 
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  .تورية لمنطقة مليئة ببالوعات اإلذابةخريطة كن): ١٤٤( شكل رقم 
  

  
الحظ أن بالوعات اإلذابة بأشـكالها المختلفـة تبـدوا فـي شـكل حلقـات كنتوريـة جوانبهـا شـديدة االنحـدار، كـذلك 

  .الحظ أن األسهم تشير إلى البحيرات التي تكونت في مناطق البالوعات التي انهدمت

  .ابة والدولينقطاعات توضح بالوعات اإلذ):١٤٥(شكل رقم 
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  -:Collapse Sinks بالوعات االنهدام -ب 
أسـقف الكهـوف والتجـاويف األرضـية، وعـادة مـا ) انهيار(  تتكون نتيجة لسقوط 

تكون جوانبها شديدة االنحدار ألنها تمثل جوانب الكهوف والتجاويف الكارستية، 
ًد ذلــك أنهــارا قــد تمــر منهــا األنهــار الــسطحية إلــى الكهــوف األرضــية لتــصبح بعــ

مختفية تجري على قيعان الكهوف، ثم تخرج مـن فتحاتهـا فـي مكـان آخـر وبعيـد 
  ).يكون أقل منسوبا من منسوب دخول النهر إلى الكهف( 

هـــذا، وقـــد يكـــون منـــسوبها أقـــل مـــن منـــسوب الميـــاه فـــي األنهـــار المجـــاورة، فـــإذا 
  ).١٤٦(          رقم ارتبطت بأنهار سفلية نشطة فإن الماء يتدفق منها، انظر شكل  

  .عالقة األنهار المختفية ببالوعات اإلذابة): ١٤٦( شكل رقم 
  
  

    
  

  تدفق المياه ألعلى في البالوعات                                  هبوط المياه ألسفل في   
   النهر السفلي        بفعل ضغط مياه النهر                                        البالوعة نحو

              نهر                                           
  

  نهر سفلي                                      
  
  
حظ كيف تدخل األنهار السطحية إلى بالوعات اإلذابة، ثم الحظ كيف تتدفق من بالوعـات ال

  .ًأقل منسوبا
أقل (ً، يكون ضحال Solution Pan يوجد منها نوع آخر يسمى وعاء اإلذابة 

  ومساحته كبيرة تصل إلى مئات الدونمات، ) ًعمقا من بالوعات االنهدام
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تترسب على قيعانه الرواسب الطينية والسلتية التـي تنقلهـا الميـاه الجاريـة، عندئـذ 
تتكـــون علـــى قيعانهـــا طبقـــة صـــخرية صـــماء أو شـــبه صـــماء تحجـــز الميـــاه فيهـــا 

  .ً، تقع كليا فوق مستوى الماء الباطنيKarst Lakesلتكون البرك الكارستية 
   من جهة أخرى فإن بالوعات اإلذابة تنمو بزيادة مـساحتها وعمقهـا لتتقـدم فـي 
الــدورة الجيومورفولوجيــة الكارســتية، إذ يعنــي ذلــك إزديــاد تآكــل الطبقــة الــصخرية 

ابــة مــع ، هــذا، وعنــدما تلــتحم بالوعــات اإلذ)نقــصان مناســيبها وكتلتهــا( الجيريــة 
، Compound Sink-holesبعــضها فإنهــا تكــون بالوعــات اإلذابــة المركبــة 

ًأما إذا تقدمت أكثر في دورتها الجيومورفولوجية فإنه تكون منخفضا كبيرا يشغل  ً
  ).هي مساحة البالوعات التي التحمت مع بعضها(مساحة كبيرة من األرض 

  -:Karst Windows النافذة الكارستية -ج 
، تكـــون عـــادة )مختفـــي ( تيجـــة النهـــدام ســـقف وادي نهـــري بـــاطني    تتكـــون ن

طوليـــة الـــشكل ، تمتـــد بامتـــداد النهـــر المختفـــي، جوانبهـــا شـــديدة االنحـــدار، فهـــي 
تكون جوانب الكهف الذي دخله المجرى النهري، الناظر من خاللهـا عنـد سـطح 

نهــار ٕ، واذا كانــت ســقف الــوادي الم)النهــر المختفــي(األرض يــرى الميــاه الجــاري 
، ويجـــب Uvalaًطـــويال فإنـــه يكـــون حفـــرة طويلـــة االمتـــداد تعـــرف باســـم أوفـــاال 

التـــذكير بــــأن النهــــر المختفـــي ينحــــت ويرســــب كمــــا تعمـــل األنهــــار علــــى ســــطح 
األرض، وتتـــأثر عمليـــة النحـــت فيـــه بـــالتغير الـــذي يحـــدث علـــى مناســـيب قيعـــان 

لــى أوفــاال، ثــم هــذا، يوضــح الــشكلين اآلتيــين تطــور النوافــذ الكارســتية إ. الكهــوف
  . والبولجيكل من النافذة الكارستية واألوفاال

  
  
  



  - ٢٧٢ -

  .تطور النافذة الكارستية إلى أوفاال): ١٤٧(شكل رقم 
  

                          بالوعات
  اتجاه جريان النهر السفلي                 

  
     ام سقف البالوعاتانهد                                                      

  
  نافذة كارستية                                                        

  
  

  
  . والبولجيالنافذة الكارستية واألوفاال): ١٤٨(شكل رقم 

  )رومانيا(أوفاال ): ب(نافذة كارستية           شكل ): أ(شكل        

  
  .البولجي): ج(شكل 
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  -:Polje ولجي الب-د 
ــــل، حيــــث األرض Slovenian word  هــــي كلمــــة ســــلوفانية  ــــي الحق  تعن

  -:، تتميز باآلتي) عريضة(المستوية والخصبة، تظهر في صورة أودية واسعة 
 تبــدو فــي صــورة أوديــة واســعة يــصل عرضــها إلــى مئــات األمتــار ، ويــصل -أ 

  .طولها إلى عدة كيلومترات
 تمثــل عــادة جوانــب مرتفعــات التوائيــة أو  تكــون الجوانــب شــديدة االنحــدار-ب 

ًانكــــــــسارية محيطــــــــة بهــــــــا، لــــــــذلك فإنهــــــــا تــــــــصنف أحيانــــــــا ضــــــــمن الظــــــــاهرات 
  .الجيومورفولوجية التركيبية

 تــدخل إليهــا األوديــة عــادة مــن عيــون مائيــة تخــرج مــن الكهــوف مــن أحــد -ج 
  .الجوانب متجهة نحو الجانب األخر

رواسب الفيضية عليهـا، وتربتهـا خـصبة ً تكون قيعانها مستوية نظرا لتراكم ال-د 
ـــاه  ًجـــدا، لـــذلك تكـــون مـــن أفـــضل المنـــاطق الـــصالحة للزراعـــة ال ســـيما وأن المي

  .الالزمة للري تكون متوفرة في أغلب األحيان
 Livno   هذا، ويوجد أكبر بولجي في جبال البلقان، يعرف باسم لفنو بولجي 

Polje كيلـومترا، ١٠ - ٥رضـه بـين ً كيلـومترا، ويتـراوح ع٦٠، يبلغ طوله نحو ً
( يوضــح شــكل رقــم . يعــود فــي نــشأته إلــى عمليــات تكتونيــة انكــسارية أو التوائيــة

  .واحدة منها  ) ١٤٩
  -: Caves الكهوف األرضية - ٢

، وقــد Simple Cave)  واحــد-غرفــة -كهــف (  قــد تكــون الكهــوف بــسيطة 
 مــا يمتــد ً، ومنهــا مــا يمتــد أفقيــا، ومنهــاCompound Cavesتكــون مركبــة 

  ، كذلك قد توجد قواعدها على مناسيب واحدة، أو على عدة) طوابق(ًرأسيا 
  . في سلوفانياRakov Poljeأحد أطراف بولجي راكوف ): ١٤٩(شكل رقم 
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، مـن جهـة أخـرى قـد تكـون جافـة، أو مليئـة بالمـاء، Layers) طوابق(مناسيب 
أو يجـــري علـــى قيعانهـــا أحـــد األنهـــار الـــسفلية، أو تخـــرج منـــه عيـــون مـــاء، ومـــن 
المناظر الجميلـة المرتبطـة بـالكهوف وجـود فتحـات فـي أسـقفها، ووجـود ظـاهرات 

اخلها، إضــافة إلــى الرواســب المختلفــة المحتمــل وجودهــا علــى كارســتية عديــدة بــد
ًوغالبــــا مــــا تكــــون الكهــــوف مــــن النــــوع الطبقــــي، إذ أن لــــذلك عالقــــة .   قيعانهــــا

بمــــستوى المــــاء البــــاطني، فيعنــــي انتقــــال منــــسوب مــــستوى المــــاء البــــاطني إلــــى 
  . جديدة) طبقات(صخور جيرية أسفل قاع الكهف تكون كهوف 

بط تكــون الكهــوف الــصغيرة بخطــوط الفواصــل والــشقوق،    مــن جهــة أخــرى يــرت
أمــا االحتمــال األكبـــر لتكونهــا فيعـــود إلــى تحلـــل الــصخور الجيريـــة تحــت ســـطح 
األرض بفعــــل الميــــاه الجوفيــــة، لــــذلك توجــــد الكهــــوف األرضــــية علــــى مــــستويات 
متعــــددة مرتبطــــة بمناســــيب الميــــاه الجوفيــــة، مــــن ذلــــك نجــــد أن معظــــم الكهــــوف 

  .نسوب المياه الجوفيةموجودة أعلى من م
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   كــذلك قــد تكــون قيعــان الكهــوف مــستويات قاعــدة محليــة لألنهــار التــي تــدخل 
) التي تجـري عليهـا األنهـار الـسفلية(إليها، ويعتبر أي تغير في مناسيب قيعانها 

  .تغير في العملية الجيومورفولوجية لألودية المرتبطة بها
ديد أطوال الكهوف مـع االمتـداد ً  أيضا تتحكم أسطح الفواصل الصخرية في تح

األفقـــي لهـــا، كمـــا يعمـــل نحـــت األنهـــار فـــي منـــاطق الكارســـت علـــى زيـــادة حجـــم 
ٕالكهــوف، واذا اســتمرت عمليــة النحــت الرأســي لألنهــار فــإن منــسوب قــاع الكهــف 
ًينتقل إلى قـاع كهـف أسـفل منـه الحقـا، أيـضا فـإن عمليـة اإلرسـاب تنـشط داخـل  ً

  الكهوف بعد هجرة قا
  ). ١٥٠(إلى كهف آخر أسفل منه،   انظر شكل رقم ع الكهف 

  .منظر تخطيطي للكهف من الداخل): ١٥٠(شكل رقم 

  
                                                               

                                       ستالكتيت               سقوط حجري

                    ستالجميت                       عامود

                                                                سدود جيرية 
 

       قاع الكهف                                                         
 

                                نهر على قاع الكهف
 

ظـاهرات كارسـتية ارسـابية علـى القـاع والـسقف (دة والدعائم الحظ األعمدة الهابطة والصاع
  .وبينهما، كذلك الحظ النهر التحتي النشط الذي ينحت على قاع الكهف
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  -:بعض الظاهرات الكهفية الكارستية
ً   تتعــدد الظــاهرات الكارســتية التــي تتكــون داخــل الكهــوف، علمــا بــأن معظمهــا 

  -:وقاع وجوانب الكهف، نذكر منهاظاهرات ارسابية تتكون على كل من سقف 
  -:Stalactites) الهوابط( األعمدة النازلة -أ 

  تتكــون نتيجــة لترســب جــزء مــن مــادة الكالــسيوم المحمولــة مــع الميــاه المتــسربة 
ًألســـفل علـــى ســـقف الكهـــف، تأخـــذ أشـــكاال متعـــددة، لكنهـــا تـــشترك فـــي خاصـــية 

ـــه بـــسقف  الكهـــف، ورأســـه واحـــدة وهـــي الـــشكل المخروطـــي التـــي تلتـــصق قاعدت
  .ألسفل، وعادة ما تكون رؤوسها مدببة أو حادة

  -:Stalagmite) الصواعد( األعمدة الصاعدة -ب 
   تتكــون نتيجــة لترســب الجــزء المتبقــي مــن مــادة الكالــسيوم المحمــول مــع نقــاط 
المــاء ، حيــث يترســب جــزء منــه علــى الــسقف ويترســب الجــزء البــاقي علــى القــاع 

ًملتــصقا ) القاعــدة(لقــاع، هــذا، ويكــون الجــزء العــريض عنــدما تــسقط الــنقط علــى ا
  .بالقاع، في حين يكون الجزء المدبب أو الحاد ألعلى

   مما سبق نجد أن الهوابط تنمـو ألسـفل، فـي حـين أن الـصواعد تنمـو ألعلـى، 
األعمــدة (،Pillars وعنــدما تلــتحم الهــوابط مــع الــصواعد فإنهــا تكــون الــدعائم 

Columns( الوســط أقــل مــن ســمكها عنــد القــاع أو الــسقف، يكــون ســمكها فــي
كمـا أنــه ليــست بالـضرورة أن تكــون رأســية، إذ يعتمــد وضـعها علــى مكــان ســقوط 

 عنـــدما تكـــذلك يجـــب أن نـــذكر أن مـــادة الكالـــسي. الـــنقط التـــي تحـــدث الترســـيب
تترسب على سـقف وقـاع الكهـف قـد تحمـل معهـا بعـض أكاسـيد المعـادن، يـؤدي 

لــصواعد واألعمــدة بلــون المعــادن فــي أكاســيدها، انظــر ذلــك إلــى تلــون الهــوابط وا
  ).١٥١(شكل رقم 
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  .منظر طبيعي لكل من األعمدة والهوابط): ١٥١(شكل رقم 
  .الهوابط): ب(شكل .                   األعمدة): أ(          شكل 

  

  
  -:Terra Rossa التربة الحمراء - ٣

نحــدار، تعــود فــي تكوينهــا إلــى أن ميــاه   تتكــون فــي المنــاطق الجيريــة قليلــة اال
األمطار المتجمعة على السطح الجيري تذيب كربونـات الكالـسيوم مـن الـصخور 
الجيريـة الــسطحية، ثـم تحملهــا خـالل الــشقوق ومـسامات الــصخور ألسـفل لتكــون 
بهـا ظـاهرات كارسـتية تحـت سـطحية، يتبــاين سـمك التربـة الحمـراء مـن متـر إلــى 

 علـــى كميـــة األمطـــار الـــساقطة، والمـــدة الزمنيـــة التـــي عـــدة أمتـــار، يتوقـــف ذلـــك
اســتغرقتها فــي التكــون، نخلــص مــن هــذا أن التربــة الحمــراء تتكــون مــن الــشوائب 

التــي اختلطــت بالــصخور الجيريــة عنــدما رســبت علــى ) الرمــل وأكاســيد الحديــد(
سـطح األرض، هـذا، وقـد تغطـي الـصخر الجيـري بأكملـه أو توجـد فـي مـساحات 

ناطق هذه التربة ما يوجد فـي وسـط وشـمال فلـسطين حيـث توجـد متقطعة، من م
  .الصخور الرسوبية
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  مراجع هامة
  -:العربية: ًأوال
، األطلـــس المجـــسم والملـــون ألشـــكال  ) ١٩٨٦: (  جـــودت ســـعادة وعبـــاس حـــدادين- ٤

  .سطح األرض، دار الجليل، بيروت، لبنان
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  .العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان
، األصول العامة فـي الجيومورفولوجيـا، دار )٢٠٠٤: ( فتحي عبد العزيز أبو راضي- ١٩

  .  النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع
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  -:المراجع العربية: ًأوال
 ، الجيومورفولوجيــا والمنــاخ، دراســة تحليليــة للعالقــة ١٩٧٩:  شــاور إســماعيل آمــال- ١

  . ، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر١بينهما، ط 
 مــع التطبيــق علــى بعــض زدورة التعريــة عنــد ديفيــ، التعبيــر الكمــي لــ )١٩٨٢: ( ـــــــــــ- ٢

 ٥٥ - ٤٣ ، ص ص ١٤ ، السنة ١٤األودية المصرية، المجلة الجغرافية العربية، العدد 
.  
 ، الهيئـة العامـة المـصرية ١ ، ط ١٩٨٤:  أرسطو طاليس ، ترجمة اسحق بن حنـين- ٣

  .للكتاب، القاهرة، مصر
األطلـــس المجـــسم والملـــون ألشـــكال ،  ) ١٩٨٦: (  جـــودت ســـعادة وعبـــاس حـــدادين- ٤

  .سطح األرض، دار الجليل، بيروت، لبنان
، عصور المطر في الصحاري الكبرى األفريقية، بحث  )١٩٧٢: ( جودة حسنين جودة- ٥

فــي الجيومورفولوجيــا المناخيــة لعــصر الباليوستوســين والــزمن الرابــع، مجلــة كليــة اآلداب، 
  . جامعة اإلسكندرية

الجيومورفولوجيــــا، دراســــة فــــي علــــم أشــــكال األرض، دار المعرفــــة ، )١٩٨٩: (ـــــــــــــ - ٦
  .الجامعية، اإلسكندرية، مصر

  .، معالم سطح األرض، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية )١٩٩٨: (  ـــــــــ- ٧
ـــ - ٨ ، دراســات فــي الجغرافيــا الطبيعيــة للــصحاري العربيــة، دار النهــضة  )١٩٨٨: (  ــــــــ

  . بيروت، لبنانالعربية،
، أصــول الجيومورفولوجيــا، دراســة األشــكال )١٩٨٨: ( حــسن ســيد أحمــد أبــو العينــين- ٩

  .التضاريسية لسطح األرض، مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية، مصر
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 ، التحليــــــــل الجيومورفولــــــــوجي للخــــــــصائص ١٩٨٠:  حــــــــسن محمــــــــد ســــــــالمة- ١٠
(  العـدد        ،٧اسات جغرافيـة، المجلـد المورفومومترية لألحواض المائية في األردن، در

  .، الجامعة األردنية، عمان )١
ـــــــوم- ١١ ـــــــد الت ـــــــد محم ـــــــرميمين، دراســـــــة ١٩٩٠:  صـــــــبري محم  ، حـــــــوض وادي ال

  .جيومورفولوجية، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان
  .سوريا ، أشكال األرض، دار الفكر، ط ، دمشق، ١٩٧٩:  صالح الدين بجيري- ١٢
، الجيومورفولوجيا بين الوصـف والتحليـل وبـين التجريـب  )١٩٦٩: (  صالح بجيري- ١٣

    ٢٤ ، الــسنة الثانيــة،               ص ص ٢والتعليـل، المجلــة الجغرافيـة العربيــة، العـدد 
- ٣٥.   

، حـــول عوامـــل المعرفـــة الجيومورفولوجيـــة الحديثـــة،  )١٩٨٢: (  طـــه محمـــد جـــاد- ١٤
   .٧٨ - ٥٧ ، ص ص ١٤ ، السنة ١٤رافية العربية، العدد المجلة الجغ

 ، الجزء األدنى من وادي غزة داخل قطـاع غـزة، ١٩٩٩:  عبد العظيم قدوره مشتهى- ١٥
دراسة في الجيومورفولوجيا، رسالة دكتوراه غيـر منـشورة، قـسم الجغرافيـا، جامعـة النيلـين، 

  .الخرطوم
الت فــي الجيومورفولوجيــا، دار النهــضة ، مقــا)١٩٧٨: ( علــي عبــد الوهــاب شــاهين- ١٦

  .العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان
ــسكري- ١٧ ــي ال ــي عل ــ)٢٠٠٠: ( عل ــوم األرض، مركــزا التمي ــوم اإلدارة ز، العــرب وعل  لعل

  .والحاسب
، محاضــــرات فــــي الجيومورفولوجيــــا التحليليــــة )١٩٧٥: ( عمــــاد الــــدين الموصــــلي- ١٨

  .سورياوالتطبيقية، دار الفكر، دمشق، 
، األصول العامة فـي الجيومورفولوجيـا، دار )٢٠٠٤: ( فتحي عبد العزيز أبو راضي- ١٩

  .  النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع
ـــة أســـيوط :  كمـــال حـــسين شـــلتوت- ٢٠ ـــة، مجل ـــي المنطقـــة العربي ـــساحلية ف ـــات ال األيك

  .للدراسات البيئية
، مبــادئ الجيومورفولوجيــا ١٩٨٢: عبــد الــرحمن حميــدة.  مــاكس ديــروو، تعريــب د- ٢١

  .٢،ط ) أشكال التضرس األرضي(
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ــــراب- ٢٢ ــــى )١٩٩٥: ( محمــــد مجــــدي ت ــــسد العــــالي عل ــــاء ال ــــأثير بن ــــاالت فــــي ت ، مق
  .جيومورفولوجية فرع دمياط، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر

  .صر، أشكال السواحل المصورة، منشأة المعارف، اإلسكندرية، م)١٩٩٧: (ـــــــــ - ٢٣
، جيومورفولوجيــة الــسواحل، دار الثقافــة للنــشر )١٩٨٦: ( محمــد صــبري محــسوب- ٢٤

  .والتوزيع، القاهرة، مصر
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