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 أشكال النحت املائي هبضبة البطنان مشال شرق ليبيا
 (جيومرفولوجية)دراسة 

 امللخص:
الدقيقة  اجليومرفولوجية األشكال هببة البننا    ااةة يف بع  يتناول البحث دراسة أشكال النحت املائي يف         

  كنقاط التجديد وحفر الغنس واملصاطب الصخرية والبيدمينت  مث دراسة املنحدرات وحتليل ارينة درجات االحندار ألوديةاب
درجة شرقا  ودائريت 25  ىلإدرجة شرقا 23.15 واجتاهاهتا وأشكال املنحدرات ابهلببة.  تقع مننقة الدراسة بني اني طول 

حيدها من الشمال البحر املتوسط ومن الشرق مجهورية مصر العربية  ومن  درجة مشاال 32.06  إىلدرجة مشاال 30.00عرض 
  وتقدر مساحتها حبوايل الغرب اليج عني الغزالة وجنواب متتد مننقة الدراسة عند املننقة االنتقالية بني الساحل والصحراء

 . ايلومرت مربعك  55475.22
وتسبق هذه الدراسة مقدمة وتشمل حتديد موقع الدراسة وأهدافها وأمهيتها وأسباب ااتيار موضوع البحث  وبع  من         

الدراسات السابقة  ولتحقيق أهداف البحث مت استخدام املنهج االستقرائي واملنهج التحليلي واألسلوب الكمي واألسلوب 
ت الدراسة على اخلرائط اجليولوجية والنبوغرافية وتقنية نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد  الكارتوجرايف  كما اعتمد

 .  ألوديةالدقيقة اب اجليومرفولوجية األشكالهبدف حتديد 
                                                                                                        املنحدرات                           شكالأ     ألوديةاب الدقيقة األشكال   النحت املائي  الكلمات املفتاحية :

Abstract 

          The research deals with the study of the forms of water sculpture in the Al-Battanan 

plateau, especially in some precise geomorphological forms in the valleys, such as renewal 

points, diving pits, rock terraces and piedmont, then studying the slopes and analyzing the 

map of gradients and directions of the slopes of the plateau. The study area is located 

between longitudes 23.15 degrees east to 25 degrees east, and two latitudes 30.00 degrees 

north to 32.06 degrees north latitude. And the desert, with an estimated area of about 

55,475.22 square kilometers. 

         This study is preceded by an introduction and includes determining the location of the 

study, its objectives, its importance, the reasons for choosing the topic of the research, and 

some of the previous studies, and to achieve the objectives of the research, the inductive 

approach, the analytical method, the quantitative method and the cartographic method were 

used, as the study relied on geological and topographic maps, geographic information 

systems technology and remote sensing, In order to determine the exact geomorphological 

shapes of the valleys. 
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 مقدمة:
ويقصد أبشكال النحت املائي تلك   والعمليات اليت سامهت يف تكوينهاعلم يهتم بدراسة أ شكال سنح األرض  اجليومرفولوجية

الناجتة عن النحت  األشكالعد على سنح مننقة الدراسة  وت اجليومرفولوجية األشكالالظاهرات اليت ينتج عنها جمموعة من 
 األوديةوينتج عن نشاط جماري  مستوى القاعدة  إىل األوديةوةول جماري  إىلاملائي موضوع البحث من الدالئل اهلامة اليت تشري 

كنقاط   ةألوديالدقيقة اب اجليومرفولوجية األشكالمتباينة  األبعاد واألحجام فوق سنح مننقة الدراسة منها  جيومرفولوجيةأشكاال 
 التجديد وحفر الغنس واملصاطب الصخرية والبيد مينت واملنحدرات  اليت تناوهلا هذا البحث . 

 -موقع منطقة الدراسة :  
درجة شرقا  ودائريت  25 إىلدرجة شرقا  23تقع مننقة الدراسة)هببة البننا ( يف الشمال الشرقي من ليبيا  بني اني طول  

بئر  إىلدرجة مشاال  حيدها من جهة ومتتد حدودها اإلدارية من اليج عني الغزالة غراب 32.00 إىلدرجة مشاال 30.00 عرض 
موقع بئر أحكيم )املوقع احلريب  د  سط وجنواب منخف  اجلغبوب   ويعالرملة شرقا عند احلدود الليبية املصرية ومشاال البحر املتو 
 ة والفاةلة بني اهلببة واملننقة الصحراوية  وتبلغ مساحة مننقة الدراسة الشهري يف احلرب العاملية الثانية( هو املننقة االنتقالي

 .اكيلومرت مربع  55475.22
 موقع منطقة الدراسة . 1)خريطة رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (50000 : 1اعتماداً على اخلرائط الطبوغرافية مقياس ) باحثاملصدر: عمل ال
 Excel 2007وبرنامج   Arc Gisباستخدام برنامج 

 ( موقع منطقة الدراسة1 -أ شكل )

 



 

 
 

 أهداف الدراسة :
   -:اآلتيةحتقيق جمموعة من األهداف  إىلهتدف دراسة أشكال النحت املائي هبببة البننا  

 درجات االحندار وأارى الجتاهات االحندار . رسم ارينة -1
 . ألوديةالدقيقة اب اجليومرفولوجية األشكالالتعرف على  -2
 حتليل ارينة درجات االحندار واجتاهاهتا ومعرفة مساحتها واصائصها وأشكاهلا. -3
 معرفة اخلصائص املورفومرتية لبع  من حفر الغنس . -4

 أمهية الدراسة :
  اجليومرفولوجيةمتميزة مبننقة الدراسة  املتنوعة يف بيئاهتا ومظاهرها  جيومرفولوجيةاسة كوهنا تدرس أشكاال تكمن أمهية الدر  -

 وتعد ميداان واسعا للدراسات العلمية .
 وما أتثريها يف استغالل بع  املواقع ألغراض اقتصادية أو زراعية أو ألوديةالدقيقة اب اجليومرفولوجية األشكالالتعرف على  -

 .؟ما دورها يف إعاقة التنمية :عمرانية  أي
 أسباب اختيار موضوع البحث :

 للتعرف عليها . جيومرفولوجيةارتباط الباحث مبننقة الدراسة أعنته اننباعات  - 
 إمكانية الدراسة امليدانية  وجتنب األماكن اليت تنتشر هبا ألغام احلرب العاملية الثانية. - 

 الدراسات السابقة :
الساحلية تناولت  ربقيف مننقة ط وادي   25م(   البحوث والدراسات عن 1974اسة )معهد الثروة املائية بلغراد يوغسالفيا در  -

يولوجية واملنااية بغرض وادي يف هببة الدفنة وكا  الغرض األساسي من الدراسة هو تكوين قاعدة من البياانت اجل  23الدراسة 
كما    ني ابللغة اإلجنليزية مع بع  التقارير ابللغة العربيةو  الدراسة من جملدين أساسوتتك سدود على مصبات األودية  إنشاء

 . ألوديةتبمنت الدراسة جمموعة من اخلرائط اجليولوجية وارائط النبااتت النبيعية والرتبة اخلاةة اب
مبننقة  راف على مشروعات األوديةشم وإم( دراسة وتصمي1974دراسة )اهليئة املصرية االستشارية لتنمية موارد املياه    -

  كما وعمل مشروعات الري للزراعة األوديةالدراسة كا  اهلدف من الدراسة العمل على تنمية املناطق الزراعية داال جماري 
اجلريي  وتتكو  من احلجر األوديةبشكل خمتصر تتمثل يف الصخور اجلريية اليت تغني معظم  األوديةجيولوجية  إىلتنرقت الدراسة 
درجات حسب   5 إىلكما قسمت الرتبة يف الدراسة    الرمادي اللو  مع تدااالت من احلجر اجلريي الدولومييت إىلاألبي  املائل 

 مكانيتها الزراعية .نوعية وجودة الرتبة وإ
   حتت عنوا    اجلزء الثايناألراضي الليبية  جيومرفولوجيةأحباث يف يف كتاب م ( 1975دراسة )جودة حسنني جودة    -

حداث اجليومرفولوجية اليت حدثت للصحراء الليبية مبا فيها حيث حتدث عن أهم األ  التنور اجليومورفولوجي للصحراء الليبية  
هم التغريات اليت حدثت يف اط الساحل  القد م من اجلنوب ةوب الشمال وأهببة البننا    من حيث تراجع البحر امليوسيين

كا  هلا األثر الكبري يف وجود معامل طبيعية هلا عالقة وثيقة ؛لكيفية التدرجيية اليت تراجع هبا عرب مراحل متعددة البحري القد م وا
 مبوضوع الدراسة .



 

 
 

) لوحة   م( تناولت جيولوجية اهلببة واملناطق اجملاورة  وهي عبارة عن ارينة جيولوجية1977دراسة)مركز البحوث الصناعية  -
صائص ةخور حيث تناولت الدراسة التفصيلية ا   مع كتيب تفسريي ابللغة اإلجنليزية للخرينة 25000;1الربدية( مقياس 

الزمن الثالث اليت متثلها تكوين اخلوميات والفائدية واجلغبوب الذي تغني ةخوره اجلزء األكرب من مننقة الدراسة وتظهر طبقاته 
اطع اجلاذبية لألودية كما تناولت الدراسة اخلنوط العامة للبنية بوضوح على طول امتداد احلافات الصدعية ويف بع  املق

لشمال الغريب اليت ميثلها ا إىلالغرب  إىلاجليولوجية حيث اتبح أتثر املننقة مبجموعة من الصدوع العادية اليت متتد من الشرق 
رواسب الصبغات والرواسب املائية  إىلة جدابيا   الكالكارنيت   الذي يظهر يف بع  أجزاء من املننقة الساحلية إضافتكوين أ
 واهلوائية .

م(   املسح االقتصادي الشامل إلقليم البننا      نشر الدراسة مركز البحوث 1990ارو    دراسة )أمحد سعيد الشريف وآ -
قوى العاملة فصول تشمل السكا  وال 8ةفحة موزعة على  229واالستشارات جبامعة قاريونس   بنغازي   حتتوي الدراسة على 

 والرتاكيب اجليولوجية واملوارد النبيعية واملائية والرتبة واملناخ والزراعة والصناعة وكا  اهلدف من الدراسة تقييم الوضع االقتصادي
 املشاريع االقتصادية . ر واستغالل املوارد النبيعية يف إنشاءواالجتماعي لإلقليم بغرض التنوي

حتليل  إىلاليت تنرق فيها شمالية والغربية ملنخف  اجلغبوب (  بعنوا  حتليل اهلوامش الم1991دراسة )حممد جمدي تراب   -
براز اخلصائص اجليومرفولوجية ملنحدرات اهلوامش الشمالية والغربية وعالقاهتا الية والغربية للمنخف  حيث قام إباهلوامش الشم

 59وتنورها واعتمدت الدراسة التحليل املورفومرتي لدرجات احندار  ببقية الوحدات األرضية وحتديد العوامل املسامهة يف تشكيلها
قدم التكوينات الصخرية اليت تظهر على سنح األرض اشئة أ  ةخور املوسني البحرية النقناعا ملنحدرات املنخف  وذكر أ

 .ابملنخف  
رسالة دكتوراه )غري منشورة( ومورفولوجية    دراسة جيليبيا يف مشال شرقهببة الدفنة   ( 2013املربوك   يدراسة )حمدود عل - 

ةفحة موزعة على املقدمة وتشمل موقع مننقة الدراسة ومالحمها  368  تتكو  الرسالة من  قسم اجلغرافيا جامعة عني مشس
وشبكات    الفصل األول تناول اخلصائص اجلغرافية ملننقة الدراسة وتشمل اخلرينة املورفولوجية فصول 5العامة وأهدافها وتشمل 

واحلافات واملنخفبات واخلصائص اجليولوجية العامة واخلصائص املنااية   وتناول الفصل الثاين الظاهرات  األوديةتصريف 
رةفة لنحت البحري كاجلروف البحرية واألالناجتة عن ا األشكالاجليومرفولوجية الساحلية واخلصائص العامة خلط الساحل و 

ما الفصل ري كالشواطئ والكثبا  الرملية   أرساب البحالناجتة من اإل األشكالحرية وكذلك الشاطئية واخللجا  والكهوف الب
حواض التصريف واصائص شبكات التصريف   مبننقة الدراسة كخصائص أ هوشبكات التصريف املائي حواضفقد تناول أ الثالث

الناجتة عن  األشكالحدرات   كما تناول الفصل اخلامس الناجتة عن التجوية وحركة املواد على املن األشكالوتناول الفصل الرابع 
عمار الصخور أ  التتابع النبقي لتكوينات الصخرية أواتبح من دراسة اخلصائص اجليولوجية وا  النحت والرتسيب املائي والريح
 عادية .الزمن الرابع كما أتثرت مننقة الدراسة جمموعة من الصدوع ال إىلاجلريية ترتاوح بني الزمن الثالث 

 
 
 



 

 
 

 املناهج واألساليب املستخدمة يف البحث :
 -اتبعت الدراسة عدة مناهج من أمهها اآليت : 

وأمناطها  األشكالوالتحقق منها هبدف رسم  ةورة خلصائص  اجليومرفولوجية األشكالالقائم على رةد  املنهج االستقرائي: -
 املختلفة.

وعالقتها بنوع الصخر ونظامه   ومعدالت النحت حتليل البياانت  األشكاليستخدم يف تفسري نشأة   املنهج التحليلي : -
 والقياسات اليت مت قياسها يف احلقل.

 -ومن أهم األساليب املستخدمة يف الدراسة ما يلي:
 األسلوب الكمي  واألسلوب الكارتوجرايف . -  

 أشكال النحت املائي :
  -لي :الناجتة عن النحت املائي ما ي األشكالهم ومن أ
 : ألوديةالدقيقة اب اجليومرفولوجية األشكالأوال: 

 نقاط التجديد :-1
ن املنحدر اليت يتغري فيها احندار القناع النويل للوادي بصورة فجائية عبنة ابلقناعات النولية لألودية  املرت األشكالحدى إ

 األوديةالقاعدة أو عبور  ىمستو    بسبب اخنفاضمظاهر عدم انتظام القناعات النولية لألودية ىحدإ يالذى يقع أسفلها  وه
اليت تتعاقب فيها طبقات ةلبة مع أارى لينة أو نتيجة للتغريات املنااية   ختتلف يف اصائصها اللثيولوجية لتكوينات جيولوجية
السلمي يف  ديد الشكلعلى جتديد شباهبا حيث تشكل مساقط مائية  وأتاذ أغلب نقاط التج األوديةساعد تيف عصور قدمية 
 .بع  األماكن

مام   وهي نوع من الصخر ونظامه أوهناك أنواع لنقاط التجديد ليست هلا عالقة ابلنحت املائي مثل نقاط التجديد اللثيولوجية
ما نقاط التجديد الرتكيبية يف بع  ية يغلب عليها الصخور اجلريية   ألكوهنا متثل مناطق ضعف جيولوج ؛عوامل التجوية والتعرية

ار على الوادي تعمل على تعديل يف شكل القناع النويل آ إىلفالشك أ  أمنار السيول اليت تسقط من آ  والروافد  ألوديةا
نتيجة لبيق الوادي  ؛اليت تظهر أتثريها يف تعديل قاع الواديكمية كبرية من املياه والرواسب   وااةة يف القناع األدىن حيث يتلقى
تقليل االحندار يف هذا القناع وعلى الرغم من  ذه السيول تعمل على ختفي  قاع الوادي ومن مثيف هذا اجلزء ويدل على ذلك ه

 ها وكمياهتا . تتصف هبا السيول من حيث تكرار نه يتسم بعدم االنتظام نتيجة للعشوائية اليتهذا التأثري إال أ
 -ومن االل الدراسة امليدانية لبع  نقاط التجديد مت مالحظة اآليت :

ال أ  االاتالفات إلتجانس يف التكوينات اجليولوجية غلب القناعات النولية لألودية  ورغم اأالتجديد يف نقاط  انتشار -أ 
 ظهور عدد من نقاط التجديد على طول جماري القناعات النولية لألودية. إىلاجليولوجية للصخر أدت 

هنا يف تراجع مستمر حنو املنابع  كما تظهر أيدل على   مما ألوديةامعظم نقاط التجديد ترتكز يف األجزاء العليا والوسنى من  -ب
 ااةة يف األجزاء العليا. األوديةبع  نقاط التجديد وتتفق مع حماور الصدوع اليت تتعامد على جماري 



 

 
 

غلبها على أو   وروافدها اليت تقنع احلافات واليت تقوم  بنحت قناعاهتا فيها األوديةغلب جماري أتظهر نقاط التجديد على  -ج
 مرتين . إىلشكل سلمي  تتابع فيها جمموعة من نقاط التجديد يرتاوح ارتفاعها ما بني مرت واحد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( نقط تغري االحندار على روافد وادي مشاس1صورة رقم )  

 
 جتة عن االختالفات اللثيولوجية( نقطة احندار ان2صورة رقم )

 أمتار  7 إىلللصخور اجلريية يصل ارتفاعها  
 بوادي اجلرفان مبنطقة الربدية



 

 
 

 احلفر الوعائية  : -2
ة والسريعة أشكال النحت املائي اليت ترتبط بنقاط التجديد  واملساقط املائية يف اجملاري ذلك يف املياه املبنرب إحدىهي   

تنشأ نتيجة الحندار املياه بقوة وسقوط الكتل واملفتتات الصخرية متفاوتة  ؛بارة عن حفر وجتاويف عميقة نسبيااجلري   وهى ع
 .]6[القاع  حنت وبري ةخور إىلاألحجام مع احلركة الدوارنية للدوامات املائية على نقاط تغري االحندار مما يؤدي 

ةغرية عند نشأهتا  تزداد وتتسع أبعادها  وقد تندمج مع بعبها البع  لتكو  حفرة واحدة كبرية  وتتميز هذه احلفر كوهنا 
احلجم مما جيعلها أتاذ شكال شبه دائري   ويتوقف تنور احلفر الوعائية على اخلصائص اللثيولوجية للصخور ومدى كثافة 

اه اليت حتدد حجم وكمية املفتتات الصخرية اليت حتملها مع وكمية املي األوديةالشقوق والفواةل الصخرية وعدم انتظام فتحات 
 . ]3[حركتها الدورانية 

ومن االل الدراسة امليدانية للباحث  مت رةد بع  من احلفر الوعائية  أسفل نقاط التجديد وأاذت القياسات املورفومرتية هلا  
 أبودية مننقة الدراسة .

 فر الوعائية يف هضبة البطنان/ هل ابملرت ( القياسات املورفومرتية لبعض احل1جدول )

 الشكل  العمق  العرض  الطول  االحداثيات  موقع احلفر الوعائية  الرقم

 شبه دائري  0.80 1.10 1.40 ش 23.03ق/  230.48 -52 وادي السهل الغريب 1

 دائري  0.40 2.10 2.50 ش 320.07.08ق/  230.49.32 وادي السهل الغريب 2

 دائري 1.20 2.10 2.50 ش320.68.80ق /  230.55.23 دةوادي العو  3

 دائري  1.75 3.00 3.20 ش 320.617.96ق / 230.55.12 وادي العودة 4

 دائري  1.70 2.75 3.5 31.45.27ق /  250.03.36 وادي اجلرفا  5

 شبه دائري  1.80 4.00 4.40 ش 310.45.21ق /  250.03.46 وادي اجلرفا   6

 شبه دائري  4.70 5.80 7.50 ش 310.56.22ق /  240.33.17 لشرقيوادي السهل ا 7

 شبه دائري  2.10 5.60 7.10 ش 310.56.24ق /  240.33.15 وادي السهل الشرقي 8

 بيباوي  1.60 2.90 4.50 ش 320.07.32ق /  230.21.49 وادي السدرة 9

 دائري 2.00 3.90 6.30 ش 31.36.13ق /  230.45.65 وادي الشعبة 10

 - 1.80 3.40 4.16  املتوسط 
  .Arc gisاعتماداً على الدراسة امليدانية واستخدام  باحثاملصدر: إعداد ال



 

 
 

 -اآليت: على النحو ( القياسات املورفومرتية لبع  احلفر الوعائية مبننقة الدراسة1نالحظ من اجلدول)
 5.80  إىلمرت 1.10 بني وعرضها  أمتار4.16 توسطمب  أمتار 7.50 إىلمرت  1.20أطوال احلفر الوعائية ترتاوح بني  -1
ر كما توجد جمموعات أارى من احلفر الوعائية اليت ال امت4.70 أ إىل 0.80ويرتاوح العمق بني  ر امتأ 3.40مبتوسط  أمتار

 مرت .0,50 يتعدى طوهلا املرت الواحد  وعمقها أقل من 
املائية اليت أظهرت احلفر الوعائية فعل الدوامات  إىلأطواهلا ويرجع ذلك  قياسات عرض احلفر الوعائية كانت قريبة من نتائج -2

 بشكل دائري وشبه دائري بوضوح. 
واحلصى  بسبب كثرة الرواسب نالحظ أ  عمق احلفر الوعائية أثناء الدراسة امليدانية مل يكن عمقها احلقيقي  بل أقل -3

 إعاقة ظهور العمق احلقيقي هلا .واملفتتات الصخرية املوجودة داال احلفر الوعائية 
  كما هو  األوديةاحلفر الوعائية اليت أسفل نقاط التجديد تظهر هي األكرب ويرجع ذلك الرتفاع نقاط التجديد يف  بع   -4

 -موضح يف الصور اآلتية :
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( حفر وعائية بوادي اجلرفان3صورة رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( حفر وعائية بوادي السهل الغريب4صورة رقم )

 



 

 
 

 املصاطب الصخرية:  -3
أ املصاطب البنيوية الصخرية نتيجة لالاتالفات اللثيولوجيةة للصةخور ونظةام الشةقوق والفواةةل املنتشةرة عليهةا  ومةدى تنش       

اليت  األوديةمقاومة الصخور لعوامل التعرية   وقد متت مشاهدة مصاطب ةخرية من االل الدراسة امليدانية  تظهر على جوانب 
وأسنح ةخرية شبه مستوية  قليلة التبرس  متثل مناطق يتغري فيها االحندار بصورة مشلتها الدراسة  وتكو  على شكل مدرجات 

 إىلفجائية للمنحدرات اليت تقع أعالها وتلك اليت أسةفلها وتةرتاوح درجةات احنةدار سةنح املصةاطب مةابني شةبه املسةتوية واخلفيفةة 
درجةة 20 اجلرفيةة مةن  إىلني االحنةدار الشةديد نسةبيا درجات  وترتاوح درجات احنةدار جبهاهتةا مةا بة7 إىل 2 درجتني املتوسنة من

املصةةةاطب بعمليةةةات التسةةةاقط مرت وتتةةةأثر جبهةةةات 2.30 إىل 0.20 ويبلةةةغ متوسةةةط ارتفةةةاع املصةةةاطب مةةةا بةةةني درجةةةة 52 إىل
 ىلإالصخري وعمليات التقوي  السفلى بفعل املسيالت املائية اليت تؤدى  النتشار الشقوق والفواةل ومناطق البعف ؛الصخري

 .]7[ األودية يالتقليل من مساحاهتا وتوسيع جمار تراجع املصاطب و  إىلأجزاء  واليت تؤدى  إىلجتزئة املصاطب وتقنيعها 
 ةور لبع  املصاطب :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( جبهة مصطبة على احلافة الشرقية بوادي الكيب مبنطقة زاوية أم ركبة6صورة رقم )
 
 

جبهة مصطبة صخرية على أحد روافد وادي العودة  (5)رقم  صورة
 العودة



 

 
 

 Pedimentالبيدمينت : -4
درجات وتزيد درجة احنداره يف القسم األعلى القريب 10 إىل نيدرجت 2البيدمينت سهل حتايت ترتاوح درجة احنداره مابني       

افات قد تكونت يف فرتة أ  األجزاء البعيدة عن احل إىللك من احلافات وتنحدر احندارا طفيفا كلما بعد عن احلافات  ويرجع ذ
افات  ويتأثر سنح البيدمينت بعمليات تراجع احلافات وعمليات النحت والتعرية اجلدولية سواء مبكرة عن األجزاء القريبة من احل

 تشكيل يف شكل الغسل الغنائي السنحي للحافات أو الغناءات الفيبية حيث تلعب التعرية املائية الغنائية دورا مهما يف
 .]2[سينة كتساح مفتتاهتا وتشكيل احنداراهتا البا سنوح البيدمينت عن طريق 

 -ومن االل الدراسة امليدانية وفحص املرئية الفبائية لسنوح البيدمينت مبننقة الدراسة يتبح ما يلي :
غلب أافات اليت تغني مننقة الدراسة و تنتشر سهول البيدمينت يف هببة البننا  على طول امتداد قواعد منحدرات احل -أ

 امرت  350  -20درجات ابتساع يرتاوح ما بني  7 إىل تنيدرج2 دارها ما بنياحلافات اليت حتيط ابملنخفبات ترتاوح درجة احن
 (.7)ةورة رقم 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
برواسب متفاوتة  ىائية البحلة اليت تقنعها   وتغن  أسنح البيدمينت ابملننقة تتميز بوجود العديد من اجملاري امل -ب

سنح البيدمينت  يلية  كما تغن  ب كمية وطاقة السيول اجلدو األحجام أغلبها مشتقة من ةخور احلافات  وهي ختتلف حبس
 بع  الرواسب الرملية اليت رسبتها السيول يف األجزاء السفلى من منحدرات البيدمينت .

 تنمو على سنح البيدمينت بع  النبااتت ااةة يف اجملاري املائية البحلة مثل نبات املثنا  ونبات الرمث والقنف . -ج
  -: البليستوسنية خالل عصر التعرية املائي
ة يف الصحارى النبيعية  الرئيس األشكالدورها يف تشكيل معظم  إرجاعيف الوقت احلايل من األمور املؤكدة علميا يف  املائيةالتعرية 

ملنرية يف كا  جيري االل الفرتات اأاجلافة و احلافات الصخرية والقور وغريها سواء   األوديةمن االل فعل املاء اجلاري  مثل 

 ( سطح بيدمنت متقطع بواسطة جماري مائية متتد أسفل حافات7صورة رقم )
 اثرسقيفة السدر مبنطقة ابخل



 

 
 

فلم يعد هناك  جمال لتجاهل  ]1[ار يف ظل  ظروف املناخ احلايلمن وقت آل األوديةاألزمنة اجليولوجية املاضية  أو ما تسيل به 
رساب يف اجلهات الصحراوية لصاحل فعل الريح  واليت كا  يعتقد لزمن طويل أبهنا إلوا والنقل   فعل التعرية ابملاء اجلاري ابلنحت

 جليومورفولوجي األهم  يف تشكيل سنح النناقات اجلافة .العامل ا
ات منرية حيث تؤثر املياه اجلارية يف املناطق  اجلافة  ةتأثريا واضحا رغم قلة االمنار الساقنة إال أهنا عندما تسقط على شكل را  

وقنع ةخرية تزيد من شدة تعرية تلك مفتتات وأتربة مامها من أجارفة حتمل كل ما يقع شديدة ولفرتة  قصرية  ينتج عنها سيوال 
 . األوديةعليها وااةة قاع وضفاف املياه يف املناطق اليت متر 

ر اهلباب نه جزء ال يتجزأ من هببة البننا  وعند ذكعلى الرغم من أنه اارج نناق الدراسة إال أمنخف  اجلغبوب  إىلوابلنظر 
أثناء  اجليومرفولوجية اليت أثرت يف املنخف تعرية املائية من أهم العوامل يتبني أب  عامل الليه   حيث واملنخفبات مت اإلشارة إ

االل فرتة طويلة مشلت الزمن  اوي الذى يقع فيه املنخف  قد عاىنالزمن الرابع   ومعين هذا أ  تشكيل سنح النناق الصحر 
جبفافه حيث متر سنوات دو  سقوط حاليا  لرغم من أ  املنخف  يتميزالقسم األاري من سابقه  وعلى ا إىلالرابع كله وامتدت 

ة عامل املدارية احلالية كانت مبثاب ىحظيت هبا الصحار  اليت أي كمية من االمنار به  إال أ  األمنار الساقنة أثناء الزمن الرابع
صر كانت فيه كمية ابملننقة حتمل طابع فعل املياه اليت تشكلت إاب  ع اجليومرفولوجية األشكالمن  جيومورفولوجي هام   فكثري

 األمنار السنوية الساقنة كبرية وكا  جري  املاء أعظم بكثري منه يف عصران احلايل .
 يويساعد هذا اجلري  الذ املاضيجتري ابملياه الفصلية علي أقل تقدير يف  األوديةكانت   املذكورةوأثناء هذه الظروف املنااية 

 .ى وطبيعة تبرس املنخف  من جهة أار  اقنة بغزارة من جهة منار الستميز  ابلسرعة اجلارفة وطبيعة األي
يف عصر البليستوسني  حيث  وعليه فقد أسهمت التعرية المائية بشكل فاعل في تطوير مظاهر السطح، على مر العصور وبصورة متميزة

تعقبها فرتات جفاف   ونتج فرتات متقنعة  فرتات منرية لفرتة طويلة من الزمن وعلى شكل  منريا عصراشهدت مننقة الدراسة 
 املنتشرة يف األوديةاملناطق املنخفبة   متمثلة يف  إىلاملياه اجلارية من شق جماريها من املناطق املرتفعة   استناعتعن ذلك أ  

مليسات السهول التحاتية وا إىلاحلالية من القيام هبا  إضافة تستنيع عوامل التعرية  اليت الأماكن كثرية من منخف  اجلغبوب  
  وغريها من املظاهر اليت تنتشر يف املنخف   ويبدو أنه كا  ميثل حوضا لتصريف مياه املناطق احملينة به واألحواضوالتالل املنعزلة 

عند حافات  طولياشكال  اختذتويظهر ذلك واضحا من طبيعة التعرية اليت تعرضت هلا مظاهر السنح وااةة امليسات حيث 
وهذا يؤكد أ  املياه كانت متر من جوانبها فعملت على تعريتها من تلك اجلوانب اليت متر هبا   وميكن قاعه   ابجتاهاملنخف  

فبال عن تنور ’ يسات يف تلك اجلهات أبشكال خمتلفةمالحظة ذلك عند احلافة اجلنوبية والغربية والشمالية حيث تنتشر امل
الرغم من أ  هذه على و   ]4[والكهوف واألبراجوائد الصحراوية أشكال أرضية أاري متنوعة بسبب التعرية املائية مثل امل

اليت تنتشر  ابملنخف  قد تشكلت االل البليستوسني  فإ  تشكيلها ال يزال مستمرا حتت أتثري   اجليومرفولوجية الظاهرات
 ية احلالية  ومما ذكر إافاء كثري من معاملها يف ظل الظروف املناا إىل ىناخ  اجلاف احلار احلايل مما أدظروف امل



 

 
 

نبني اثنني لتسهيل من جا  فقد مت دراسة هذا العامل  اجليومرفولوجيةعن التعرية املائية وقدرهتا على تشكيل ظواهر املنخف  
 اثره ونواجته ومها :دراسته وبيا  آ

 :جانب النحت املائي) اجلراين السطحي الغطائي( -أ 
سنح األرض   لى حتركات املياه وما يتصل هبا من قوة قادرة على النحت والنقل فوقيستخدم تعبري اجلري  السنحي للداللة ع

حمدودة واضحة  ويكو  اجلري  السنحي الغنائي أكثر أتثريا فوق املنحدرات العليا العريبة    جتري حمصورة يف جمار   حني ال
 اجتاه يفري من التعرية قبل أ  تنشأ اجملاري املائية فيصبح الزما لتحركات املواد حيث يصبح اجلري  السنحي مسؤوال عن قدر كب

 حتقيق شكلها واصائصها. إىلأسافل املنحدرات وتصل 
  -الناجتة عن فعل النحت املائي مبنخف  اجلغبوب : اجليومرفولوجيةأهم الظاهرات ومن 

 -ظاهرة الرش: -1
بسنح األرض  حيث يكثر أثر أمنار السيول اليت تتميز تعرية مائية تبدأ  بفعل ميكانيكي لقنرات ماء املنر حني تصندم وهي 

السنح ومن مث إنقاص مقدرة الرتبة على  جبقنرات كبرية احلجم يف حتريك حبيبات الرتبة من جهة كما تعمل مياهها على دم
ثريا يف املناطق وتكو  ظاهرة الرش أكثر ما تكو  فاعلية وأت ى املياه من جهة أار  انصرافتسريب املياه وإنفاذها فتعجل من 

حني يسقط  حيث يكو  سنح األرض مفككا وعاري من الغناء النبايت  وبتأثري  وية حيث التساقط اندر ولكنه غزيرالصحرا
 يسهل على عمليات التعرية املائية بفعل مياه األمنار الغزيرة وحتنيم الصخور فتبعف متاسكها ومن مث   عامل التجوية يف تفتيت
 .(8رقم  )ةورة إزالة ما مت تفتيته بفعل التجويةيف أغلب  األحيا  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصورة أتثر السطح املفكك بفعل حبات املطر  أسفلالحظ يف  اإلعصارية األمطار( ظاهرة الرش بفعل مياه 8صورة رقم )
 الصحراوي مكونة فجوات وجتاويف بني الصخور املفتتة

 



 

 
 

   -ظاهرة اجلداول: -2
بفعل حترك املياه علي املنحدرات الصخرية مكونة شبكة تصريف واضحة املعامل على األجزاء املبرسة من سنح تنتج هذه الظاهرة 

ويف هذه املرحلة تبدأ املياه يف التجمع يف عدد من اجلداول الصغرية السنحية ويساعد على ذلك عدم   (9رقم  )ةورةاألرض 
 ىائية الصغرية اليت تنحدر من أعلقة  العديد من اجملاري والقنوات املوتناسق  السنح ووعورته  وقد لوحظ يف املنن  انتظام

ما أ سم10 5-بني  سم  وعمقها ما6-3احلافات الصخرية مكونة شبكات تصريف مائي بسينة يف قنوات يرتاوح عرضها بني 
 تشكلت عليه. الذياتالف طول املنحدر الصخري ف ابلتختفأطواهلا 

 
ل املائية على هيئة شبكة تصريف مائي بسيطة الحظ احندار اجلداول املائية من أعلى الوادي ( ظاهرة اجلداو 9صورة رقم )

 قاعه إىل
 -ظاهرة املسيالت اجلبلية : -3
والقور وتتكو   األودية الت اجلبلية هي عبارة عن حتركات مائية منحدرة تتكو  غالبا على احلافات الصخرية املكونة جلوانبيسامل

 ىشتد النحت والتعميق الرأسي للمجر وي كبرية من اجلداول  احينما تزداد كمية املياه املتحركة  وتلتقي أعداد   املسيالت اجلبلية
وانادق ضيقة وعميقة  وابلتايل تزيد من عملية تعرية    مكونة أااديد]8[السنح الذى تشقه  احنداربسبب شدة  ؛املائي
قدام اجلبال أفة ونقلها للمناطق املنخفبة عند بعمليات التجوية املختل الرتبة السنحية والصخور املفتتة واملهشمة واجنراف
 إىلسيالت ليست األمنار فقط بل تعود يف نشأهتا   السبب األول يف نشأة هذه املأ إىلات الصخرية  وينبغي اإلشارة واحلاف

وكثريا ما تساعد هذه املسيالت على نقل األثر الدال على ذلك   اءوبق  التغريات الناجتة اليت حدثت قدميا يف العصر املنري



 

 
 

الرتسبات من األجزاء العليا يف احلافات الصخرية وترسيبها يف مناطق السبخات عن طريق اجملاري املائية اليت تؤدى إليها  تلك 
 إىليبا تقر  ينمرت  2يرتاوح  عرضها من  للمنخف  الشماليةاملسيالت  وقد لوحظ جمموعة من هذه الظاهرات يف ةخور احلافة 

مرتا  والبع   25 حوايل إىلفقد يصل طول بعبها  تشكلت عليه ياتالف طول املنحدر الذا أطواهلا ختتلف ابم  أر  امتأ 3.5
ويكثر وجود ظاهرة املسيالت اجلبلية على   احندارهأكثر من ذلك أو أقل حبسب طول املنحدر ودرجة  إىلار  تصل أطواله اآل
والنحت   االكتساح وأتثرها بعوامل التجوية امليكانيكية  ومن مث   احندارهاوذلك لشدة ؛ ارة امللفاالشمالية  ااةة عند ق احلافة

عرب نقاط البعف اجليولوجي اليت تكتنف  جبليةبفعل األمنار وجرف املكوانت الصخرية  مما جعل ذلك مهيأ لتكو  مسيالت 
جود هذه املسيالت على جوانب احلافة الشمالية والشرقية ويقتصر و   (10رقم  )ةورةالنبقات  الصخرية املكونة للحافات 

 الصحيح. واألبعاد وال تشكل أودية ابملعىن ةغرية احلجم اجملاريبح أ  هذه ت  اومن االل الدراسة امليدانية  للمنخف 

 
 حدى املسيالت املائية املنحدرة من أعايل احلافة الشمالية للمنخفضإ (10صورة رقم )

 -ت التعرية ابجلري  السنحي أبنواعه املختلفة  السابقة الذكر على جمموعة من العوامل وهي:هذا وتتوقف عمليا
 فكلما كثرت وتواةلت أتكدت عملية التعرية ابجلري  السنحي. منار الساقنة وكثافتها ونظامها كمية األ  -1
السرعة املتزايدة جلري  املياه   االحندار  ال احندار املنحدر  فاجلري  السنحي يكو  قوي فوق املنحدرات الشديدة  درجة -2

 تقلل الزمن املتاح لفقدا  املياه ابلتسرب.
مما ال يسمح للمياه ابلتسرب االهلا   ؛فالرتبة النينية تتميز بقلة النفاذية infiltration   capacityقابلية التسرب: -3

منها  ىلية واحلصوية اليت تتخللها املياه وتنفذ فيها فال يتبقفتعظم كمية املياه اجلارية فوق سنحها على عكس األراضي الرم
 سوى القليل . السنحيللجري  



 

 
 

طبيعة الغناء النبايت: فاحلشائش تبعف أتثريات قنرات املنر وتعوق اجلري  السنحي وتساعد التسرب عن طريق املمرات  -4
 اجلذرية .

 اثنيا : املنحدرات:
  وتكمن أمهيتها يف أهنا أكثر األجزاء تعرضا للتغريات اليت اجليومرفولوجيةامة يف الدراسة ات اهلمن املوضوعتعد دراسة املنحدرات 

الرتبة ال يف جمموعة من العناةر البيئية مثل املناخ والوضع اجليولوجي و اوهي انتج طبيعي تتد حتدث على سنح األرض 
نحدرات هو نتيجة التفاعل املباشر بني عمليات التجوية والتعرية وحركة   تنور املوالغناء النبايت   كما أ العمليات اجليومرفولوجيةو 

 .املواد وأنواع الصخور السائدة
املشكلة هلا   اجليومرفولوجيةالتعرف على طبيعتها وحتديد أنواعها والعوامل والعمليات  إىلدراسة املنحدرات مبننقة الدراسة وهتدف 
رات مت االعتماد على بع  التقنيات يف دراسة املنحدرات  تتمثل يف حتليل منوذج نتائج تعرب عن أشكال املنحد إىلللوةول 

 . Arc Gis10.5ابستخدام برانمج  DEMاالرتفاع الرقمي 
 ( درجات االحندار مبنطقة الدراسة2) خريطة رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Excel 2007وبرانمج  Arc Gisابستخدام برانمج  باحثاملصدر: عمل ال



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Excel 2007وبرانمج  Arc Gisاعتمادا على برانمج  باحثاملصدر: عمل ال
 حتليل خريطة االحندار: -أوال:

 -يلي : ( يالحظ ما2( وجدول مساحات االحندار رقم) 2)  من االل حتليل ارينة درجات االحندار رقم
% من مجلة مساحة مننقة 87.6بنسبة  ( 38110.8حوايل ) درجات3  منمتثل مساحة االحندارات شبه املستوية أقل  -أ

الستواء سنحه وابتعاد حافات اهلببة  كما تظهر األسنح شبه ؛ني معظم أجزاء املننقة ااةة اجلزء اجلنويبالدراسة وهى تغ
املننقة  إىلاملستوية على أراضي املنخفبات اليت تقع مابني احلافات  وتعرف هذه املنخفبات حمليا ابسم )السقايف(  إضافة 

 الساحلية .
لة مساحة % من مج11.4( بنسبة 2كم4935.6درجات حوايل ) 6 إىلدرجات 3تبلغ مساحة االحندارات اخلفيفة من  -ب

 غلبها يف اجلزء الشمايل.أمننقة الدراسة  وتنتشر 
لة % من مج0.7( بنسبة 2كم304.6درجات مساحة تقدر حبوايل )10إىلدرجات  6تغني فئة االحندارات املتوسنة من  -ج

 . األوديةمساحة مننقة الدراسة ويقتصر وجودها على احلافات الصدعية وحافات جماري 
 % من مجلة مساحة املننقة  وتظهر على0.3( بنسبة 2كم116.5درجات مساحة )10 تشكل االحندارات األكثر من  -د

 األودية يأغلب احلافات الصدعية وبع  جمار 
 
 
 
 
 
 
 

 2بمنطقة الدراسة/ كم مساحات درجة االنحدار( 2جدول رقم )



 

 
 

 -درات:اثنيا: حتليل خريطة اجتاه املنح
 ( اجتاه االحندار مبننقة الدراسة.3ارينة رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Excel 2007وبرانمج  Arc Gisابستخدام برانمج  باحثاملصدر: عمل ال
 

 
 
 
 



 

 
 

 الدراسة/ كم  ( اجتاهات االحندار ومساحاهتا ونسبتها ، املساحات حسب  اجتاه االحندار مبنطقة 3جدول رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Excel 2007وبرانمج  Arc Gisاعتمادا على برانمج  باحثصدر: عمل الامل

( اجتاهات االحندار ومساحتها ونسبتها حسب اجتاه  3( وجدول رقم )  3من االل حتليل ارينة اجتاه االحندار رقم ) 
 -االحندار نالحظ ما يلي :

مجلة مساحة مننقة من  %13.82 ( بنسبة2مك6013.4األراضي اليت تنحدر جهة الشمال تغني مساحة تقدر حبوايل ) 1-
 إىلإىل الغرب  واجملاري من اجلنوب  كرب نسبة تغني أجزاء املننقة متتد على احلافات الصدعية النولية من الشرقأ د  الدراسة  وتع

 الشمال متتد حافتها من على اجلانبني .
وهي تغني معظم أجزاء  11.96%بنسبة  (2كم  5197.2تبلغ مساحة األراضي اليت تنحدر جهة الشمال الغريب) -2

 . األوديةاملننقة يكثر تواجدها على حافات جماري 
 %من مساحة املننقة. 11.74( بنسبة 2كم5104.5 األراضي اليت تنحدر جهة الشمال الشرقي تقدر مساحتها حبوايل ) 3-
 %.11.75( بنسبة2كم5108.6تغني األراضي اليت تنحدر جهة اجلنوب الغريب مساحة)  -4
يف  ى%  تنتشر يف األجزاء الوسن 11.96( بنسبة2كم5200.2مساحة األراضي اليت تنحدر جهة اجلنوب الشرقي تبلغ ) -5

 منخفبات السقايف.
ومساحتها حوايل  األوديةتنتشر األراضي اليت تنحدر جهة الغرب يف معظم مننقة الدراسة وتغني معظم حافات  -6
 %.12.43( بنسبة 2كم5407.1)
 % .13.85( بنسبة2كم6022.2ألراضي اليت تنحدر جهة اجلنوب مساحتها)ا -7
( 2كم5402.2 ) تظهر األراضي اليت تنحدر جهة الشرق بشكل متفرق يف مجيع مناطق اهلببة تبلغ مساحتها -8

 من مجلة مساحة املننقة. % 12.42بنسبة

 



 

 
 

ل والشمال الغريب نحدرات أتاذ االجتاه انحية الشمامن االل حتليل ارينة اجتاه االحندارات ابملننقة يالحظ أ  اغلب امل
العوامل الباطنية املتمثلة يف حركات الرفع والتصدع اليت  إىلمتشيا مع الشكل العام للمننقة والذي يرجع تكوينها  ؛والشمال الشرقي

لتعرية املائية املتمثلة يف شبكات دور عوامل ا إىلرفع الكتل الصخرية  إضافة  إىلاليت أدت و ةابت املننقة االل الزمن الثالث أ
 اليت قامت بنحت األجزاء اللينة من الصخور.  األوديةتصريف 

 أشكال املنحدرات يف هضبة البطنان :
أربعة أشكال كبرية تتخذها  إىلمت س  اليت ق  كال املنحدرات السائدة ابملننقة من االل الدراسة امليدانية مت التعرف على أهم أش

 -وهي :  األوديةوافرت يف حافات مننقة الدراسة  ااةة على حافات جوانب املنحدرات حيث ت
 -املنحدرات احملدبة املقعرة : -1

املنحدرات  مث قسم  ىأسفل تتألف من عنصر حمدب أعل إىلهذا النمط من املنحدرات يتكو  من ثالث وحدات وهي من أعلى 
ذا الشكل األكثر شيوعا على سنح األرض وينتشر بشكل كبري يف ه د  أسفل املنحدر ويع الدرجة القصوى  وعنصر مقعر ميثل

 . ]9[يف تكوين هذا الشكل من املنحدرات  تعد املياه اجلارية السبب الرئيساملناطق اجلافة وشبه اجلافة  و 
درات حيث تزداد أسفل املنح إىلفاملياه اجلارية تبدأ من أعلى املنحدرات على شكل جري  غشائي غري مركز  يزداد كلما اجتهنا 

مركز  إىلقوة املياه وتركيزها على النحت يف األجزاء العليا وتكو  على شكل أجزاء حمدبة  وعندما يتغري منط اجلري  من غشائي 
ةغرية مقعرة الشكل تقوم برتسيب محولتها من الرواسب واملفتتات الصخرية  ا من املنحدرات يعمل على شق جمار  يف األجزاء الدني

  كما أ  للعوامل البنيوية  ]5[أسفلها  وتقوم بردم وختفيف االحندار  فتظهر مقعرة الشكل  إىللتها من أعلى املنحدرات اليت مح
ونوع الصخور واصائصها اللثيولوجية ومدى أتثري التجوية الكيميائية وامليكانيكية و حركة املواد من انزالقات وزحف وتفكك 

 النمط من املنحدرات .          الصخور  دورا كبريا يف تشكيل هذا 
 منحدرات اجلروف املقعرة : -2

ء من املنحدر وعنصر مقعر يشغل اجلز ء العلوي   قسم جريف مستقيم يتمثل يف اجلز يتكو  هذا الشكل من تتابع وحدتني احنداريتني
أغلب أجزاء قناعات من املنحدرات السفلي من املنحدر ويتميز بكرب املساحة األرضية اليت يشغلها املنحدر ويغني هذا الشكل 

 (. (13ةورة رقم     القريبة من املننقة الساحلية  األوديةودية الربدية وبع  حافاهتا يف األجزاء الدنيا من أ
أتثر ةخور املننقة ابلعديد  إىلوتعد االاتالفات اللثيولوجية للصخور من أهم أسباب تكو  هذا الشكل من املنحدرات  إضافة 

الذي تعمل على حتلل ية وامليكانيكية ملمارسة نشاطها ق والفواةل اليت أاتحت الفرةة لعمليات التجوية الكيميائمن الشقو 
وتفكيك وجتزئة الكتل الصخرية عن املنحدرات ومتثلت يف قناعات وادي مشاس واجلرفا  ووادي الزيتو   وتنتشر يف هذه 

ء العلوي من املنحدر  بينما سادت ظاهرة الزحف الصخري علة األجزاء القناعات ظاهرة التساقط واالنزالق الصخري يف اجلز 
 املقعرة من املنحدر . 

 -املنحدرات السلمية : -3
نوعا مركبا يتألف من املنحدرات املقعرة واحملدبة ومنحدرات اجلروف املقعرة  د  وتع  تتكو  املنحدرات السلمية من أكثر من تتابع

نحدر  ويرتبط وجوده ابملنحدرات اليت أتثرت ابلصدوع اليت ظهرت يف شكل درجات سلمية   تتابع أكثر من مرة على نفس امل



 

 
 

ويظهر هذا الشكل من  كما يتكو  على املنحدرات املتجانسة يف الرتاكيب الصخرية اليت مرت أبكثر من مرحلة جيومورفولوجية  
فات اللثيولوجية للصخور وكثافة الشقوق والفواةل املنحدرات على أغلب حافات أودية مننقة الدراسة  وقد سامهت االاتال

الصخرية  يف تكوين هذا النمط من املنحدرات  كما أ  عدد التتابعات ختتلف حسب طبيعة تراكيب الصخور وعدد تعاقب 
بقات النبقات الصلبة مع النبقات اللينة على املنحدر وظهرت النبقات الصلبة من الصخور على شكل عناةر حمدبة  بينما الن

 اللينة ظهرت على شكل عناةر مقعرة .
 -املنحدرات املستقيمة: –4

وهي األجزاء اليت ال يتغري احندارها يف اجتاه أسفل املنحدر وتظل اثبتة بوجه عام  ويتألف هذا الشكل من املنحدرات املستقيمة يف 
ات مبننقة الدراسة يف األجزاء اليت تتسم   ويرتبط وجود هذا النمط من املنحدر حندارية متساوية أو شبه متساويةدرجات ا

ابلتجانس الصخري  وتنتشر قناعات هذا النمط يف معظم أجزاء املننقة  مثل قناعات حافات أودية السهل الغريب ووادي 
  من األجزاء الدنيا من وبع ىتقيمة  وأغلبها يف األجزاء الوسن( املنحدرات املس14العودة ووادي اجلرفا  ةور رقم )

 .اعاتالقن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( املنحدرات احملدبة املقعرة11صورة رقم )
 على حافات وادي العودة

 ( املنحدرات احملدبة املقعرة12صورة رقم )
 بئر األشهبعلى حافات 

 قة الربدية( منحدرات اجلروف املقعرة على إحدى حافات وادي اجلرفان مبنط13صورة رقم )

 ( املنحدرات املستقيمة14صورة رقم )
 على أحد جوانب حافات السهل الغريب

 ( منحدرات سلمية الشكل على15صورة رقم )
 إحدى  حافات وادي مشاس



 

 
 

 -اخلامتة :
 -النتائج :

نتشار نقاط التجديد يف أغلب القناعات النولية لألودية  ورغم احت املائي هبببة البننا   يالحظ من دراسة أشكال الن -1
ظهور عدة نقاط جتديد على طول بع   إىلأدت  التجانس يف التكوينات اجليولوجية  إال أ  االاتالفات اللثيولوجية للصخور

   مما يدل على أهنا يف تراجع مستمر حنو املنابع .األوديةجماري أودية مننقة الدراسة  ااةة األجزاء العليا والوسني من 
وعرضها  رامتأ  4.16ر  مبتوسطامتأ 7.50 إىلمرت  1.20رةد جمموعة من احلفر الوعائية ابملننقة  تراوحت أطواهلا من  -2

احلفر الوعائية اليت ال  إىلر تقريبا  إضافة امتأ4.70  إىلمرت  0.80ر  والعمق يرتاوح ما بني امتأ 5.90 إىل 1.10ما بني 
 يتعدى طوهلا املرت.

 يف أغلب حافات مننقة الدراسة . األوديةتظهر املصاطب الصخرية على جوانب بع   3-
 واعد منحدرات احلافات.تنتشر سهول البيدمنت على طول امتداد ق -4
كيلو مرت مربع  وهى األراضي اليت تعرف حمليا 8110.8 درجات حوايل3بلغت مساحة االحندارات شبه املستوية أقل من -5

كيلومرت  4935.8درجات حوايل 6 إىلدرجات  3ابسم منخفبات السقايف  كما بلغت مساحة االحندارات اخلفيفة من 
 كيلومرت مربع.   304.6درجات تقدر مساحتها حبوايل 10 إىلدرجات  6نة من مربع  وفئات االحندارات املتوس

كيلومرت مربع  واجتاه   10.77من حيث مساحات اجتاه االحندار مبننقة الدراسة  سجل االجتاه أفقي)مسنح( حوايل  -6
 5200.2الشرقيجلنوب اما أ  2كم 5402.2 واالجتاه الشرقي  2كم   5104.5  والشمال الشرقي2كم  6013.4الشمال 
  والشمال 2كم5407.1   واجتاه الغرب 2كم  5108.6 واجلنوب الغريب  مساحته  2كم6022.2   واجتاه اجلنوب2كم
  نالحظ اجتاه املنحدرات جهة الشمال الغريب والشمال الشرقي واجلنوب الغريب وجهة الغرب والشرق 2كم  5197.2 الغريب

  وأمكن التعرف على أشكال املنحدرات وهى املنحدرات احملدبة املقعرة واجلروف بشكل متفرق يف مجيع أحناء مننقة الدراسة
 املقعرة  واملنحدرات املستقيمة واملنحدرات السلمية مبننقة الدراسة.

 -:التوصيات
 األشكال  من االل الدراسة امليدانية للتعرف على اجليومرفولوجيةيوةي الباحث الدارسني ابالهتمام ابلدراسات  1-
   ومدي االستفادة منها  وأتثريها على األنشنة البشرية  ورسم وحتليل أشكال السنح.يومرفولوجيةاجل
 يع السياحة  ملا حتتويه مننقة الدراسة من مقومات اجلذب السياحي.شجاالهتمام بت -2
 ن  االبتعاد عن  املنحدرات اجلرفية مبسافة تبمن إقامة السكا  واملنشأة  وشق النرق  بعيدا ع -3 

 أانار  التساقط واالنزالق من على املنحدرات.       
  األشكالظهار ر التعرية أبنواعها املختلفة و إاثاجليومرفولوجية احلقلية ملعرفة آ االهتمام ابلدراسات -4 

 اجليومرفولوجية  الناجتة عنها .      
ووضع جدوى اقتصادية لتحديد كمياهتا ومدى  األودية االهتمام ابلدراسات اهليدرولوجية ملعرفة كمية املياه املتسربة يف -5

 االستفادة منها .



 

 
 

ثناء سقوط االمنار ااةة يف الزراعة ؛ لالستفادة من املياه أاألوديةالسدود اخلرسانية واحلجرية والرتابية على جماري  إنشاء -6 
 واالستعماالت األارى . 

 انار السيول.؛ لتفادي أت والسكن وشق النرقاتشآعند تشييد املن األوديةقدام املنحدرات وبنو  االبتعاد عن أ  -7 
 عمل مدرجات على سفوح  املنحدرات لالستفادة منها يف الزراعة . -8 
 ائر احليواانت القريبة جدا من املنحدرات وكذلك عدم استغالل احلفر الوعائية واملصاطب إزالة  حظ -9 

 القوية الفجائية اليت قد تقبي عليها .   ائر  للحيواانت  حتاشيا  للسيولكحظ       
 انار التساقط واالنزالقات على النرق.     درات والنرق املعبدة للوقاية من أعمل حواجز ارسانية ما بني املنح -10
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