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  رأس األدب�ة على ال�احل ال��الي الغ��ي ل�ل�ج ال����

  ت�ل�ل ج��م�رف�ل�جي 

  (*)ه�ة صاب� أم�� دس�قي/ د  

  :ال�ل��

تع� رأس األدب�ة هي ال�أس األرض�ة ال�ح��ة ال��ج�دة �ال�احل ال��الي الغ��ي ل�ل�ج ال����، 

وهي رأس ص���ة ال��أة رس���ة ال��ه�، وق� ساه� في ت����ها الع�ی� م� الع�امل لعل أه�ها تغ�� 

ك�، �٤.٣ى ��ل لها على ام��اد م��ر ش�الي ش�قي ـــــ ج���ي غ��ي و��لغ أقم���� س�ح ال���، 

م�اح�ها ك�، وت�لغ ٣,٤وأق�ى ع�ض على ام��اد م��ر ش�الي ش�الي غ��ي ـــــ ج���ي ج���ي ش�قي 

وع�امل وع�ل�ات ال����ل ل�أس األدب�ة، ال�المح ال�غ�اف�ة ال���ع�ة و���اول ال��� دراسة  .٢ك�٧.٥٤

أش�ال ال��ح ال��ت��ة بها، ، و أتها وت��رها، وال��ائ� ال���ع�ة ل�واس�ها ال����ةال��ث�ة على ن�

 .وأه���ها ال����ق�ة

  

ت�ل�ل ج��م�رف�ل�جي، ال�احل ال��الي الغ��ي ل�ل�ج  ،رأس أرض�ة، رأس األدب�ة: ال�ل�ات ال�ف�اح�ة

ال ال��ح، األه��ة ال����، ع�امل وع�ل�ات ال����ل، ال��أة وال���ر، ال�واس� ال����ة، أش�

  . ال����ق�ة
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  .جامعة بنھا - لیة اآلداب ك - المساعد الجیومورفولوجیاأستاذ  
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  :ال�ق�مة

تع� رأس األدب�ة هي ال�أس األرض�ة ال�ح��ة ال��ج�دة �ال�احل ال��الي الغ��ي ل�ل�ج ال����، 

وهي رأس ص���ة ال��أة رس���ة ال��ه�، وق� ساه� في ت����ها الع�ی� م� الع�امل لعل أه�ها تغ�� 

م���� س�ح  ال��� ث� اس�ق�اره ع�� م����ه ال�الى فى الع��ر ح�� أد� ارتفاع . م���� س�ح ال���

اإلسالم�ة إلى إغ�اق األج�اء ال���ف�ة الق���ة م� ال��� م��لة ل�ل�ان صغ��ة، في ح�� �ه�ت أج�اء 

م� ال�����ات ال����ة ال�احل�ة األك�� مقاومة لع�ل�ات ال�ع��ة في ش�ل ن��ءات أو رؤوس �ا��ة م���ة 

ش�الي ر لى ام��اد م�� عو��لغ أق�ى ��ل لها ). ٥٠-٤٩، ص ص ١٩٩٩صالح،(في م�اه ال���

ج���ي ج���ي  –�اد م��ر ش�الي ش�الي غ��ي على ام�ك�، وأق�ى ع�ض ٤,٣ ج���ي غ��ي -  ش�قي

ش�اَال، وخ�ي  ٢٩º´٥٢´´٠١و ° ٢٩ˊ٤٩˝٣٧ك�، وفل��ًا ت��� رأس األدب�ة ب�� دائ�تي ع�ض ٣,٤ ش�قي

 ).١(ش�ل  ٢ك�٧,٥٤ش�قًا، وت�لغ م�اح�ها  °٣٢ˊ٣٠˝٣٥و  °٣٢ˊ٢٨˝��٢١ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 L8OLI_TIRS، وال��ئ�ة الف�ائ�ة ١٩٩٤عام  ٥٠٠٠٠:١إع�اد ال�اح�ة إع��ادًأ على ال��ائ� ال���غ�اف�ة مق�اس : ال���ر

  �Arc GIS 10.30اس���ام ب�نامج  SRTM 30mون��ذج االرتفاعات ال�ق�ي  ٢٠٢٠لعام 

  م�قع رأس األدب�ة) ١(ش�ل 
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 .م��لة ال��� -١

 ما هي الع�امل والع�ل�ات ال���م�رف�ل�ج�ة ال�ي ساه�� في ن�أة رأس األدب�ة؟ -أ 

هل ت�ع�ض رأس األدب�ة ألخ�ار ج��م�رف�ل�ج�ة؟ وما أك�� ال��ا�� تع�ضًا له�ه األخ�ار؟ و��ف   -ب 

 ���� ال�غل� عل�ها؟

 �ع� ال��ان� ال����ق�ة لل�راسة ال�ال�ة؟ وما هي ه�ه ال��ان�؟ هل ت�ج�  - ج 

 

 .ف�وض ال��� -٢

ال�ع��ة ال�ائ�ة، وال�ع��ة : ت�ع�ض رأس األدب�ة ل�ائفة م���عة م� الع�امل والع�ل�ات القار�ة م�ل -أ 

ال��اح�ة، وع�ل�ات ال����ة، والع�ل�ات ال����ة م���لة في تغ�� م���� س�ح ال���، واألم�اج، 

 .�ارات ال����ة، وح��ات ال�� وال��ر وال�ي ساه�� في ن�أتهاوال�

ت�ع�ض �ع� أج�اء ال�ان� ال��الي ال��قي وال��قي ل�أس األدب�ة ألخ�ار ال��� �فعل الع�ل�ات   -ب 

 .ال����ة، و���� ال�غل� عل�ها ب�ضع ح�اج� ص���ة ح�ل ال�أس في ه�ه ال��اضع

 .ولعل أه�ها ال��ا� ال��احي على جان�ها ال����ي ت���ع رأس األدب�ة ب�ع� ال��ان� ال����ق�ة  - ج 

 

 .أه�اف ال��� -٣

یه�ف ه�ا ال��� إلى رس� خ���ة ج��م�رف�ل�ج�ة ل�أس اآلدب�ة ت�ضح أش�ال ال��ح ال��ت��ة بها، 

وال��اد ال�ي ت��نها، والع�امل والع�ل�ات ال���م�رف�ل�ج�ة ال�ي ساه�� في ت���لها س�اء في ال�اضي أو 

ه�ا �اإلضافة إلى ��فة ت���ف تق��ات ال���مات��  ،ال��ان� ال����ق�ة ال���لفة لها ی�ال�اض�، وت��

في ال�راسة ال���م�رف�ل�ج�ة لل�أس، وذل� م� خالل ت�ل�ل ال��ائ� وال��ئ�ات الف�ائ�ة ون�اذج 

الف�صة ن�� ��� وال���ان، م�ا أتاح ال��تل اس�� االرتفاعات ال�ق��ة واالع��اد على األجه�ة ال��اح�ة م�ل

  .ت�ل�ل ال��انات ال��ان�ة �أسل�ب ع�لي م���

ول��ق�� أه�اف ال��� اس���م� ال�اح�ة ال��هج ال�غ�افي ال�ل�� القائ� على ال��ز�ع وال��� وال��ل�ل 

وال�عل�ل وال�ق���، ه�ا �اإلضافة إلى اس���ام ال�سائل ال��ی�ة في ال��� وال����لة في ب�امج ن�� 

  .�ة واالس��عار ع� �ع�ال�عل�مات ال�غ�اف
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 .م�ادر ال�راسة -٤

 :أع���ت ال�راسة ال�ال�ة على ع�ة م�ادر هي

 .ال�راسات ال�ا�قة -أ 

ت�� ال�راسات ال�ا�قة ال�راسات ال�ي ت�اول� م��قة ال�راسة، وال�راسات ال�ي ت�اول� دراسة 

دة م�ها س�اء �ان� ال�ؤوس األرض�ة أو ال�اه�ات ال��ت��ة بها خارج ح�ود م��قة ال�راسة وت� االس�فا

 :ع���ة أو أج���ة، وهي ت�ل�� ف��ا یلي

  ال�اه�ات ال���م�رف�ل�ج�ة في ال���قة ال�احل�ة الغ���ة ل�ل�ج "وم�ض�عها ) ١٩٨٤مع��ق ،(دراسة

وت�اولـــ� هـــ�ه ال�راســـة ال��ـــائ� ال���ع�ـــة ل���قـــة ال�راســـة، وال��ـــائ� ال��رف�م���ـــة " ال�ـــ��� 

 .�ات واألش�ال ال���م�رف�ل�ج�ة به�ه ال���قةألح�اض ت���فها، ودراسة ال�اه

   الــــ�ؤوس األرضــــ�ة ل�ــــاحل م�ــــ� ال�ــــ�الي الغ��ــــي دراســــة "وم�ضــــ�عها ) ٢٠٠٣شــــل�ي، (دراســــة

ــــــة ــــــة ال�راســــــة، وال�ــــــاه�ات " ج��م�رف�ل�ج� ــــــة ل���ق ــــــ� هــــــ�ه ال�راســــــة ال��ــــــائ� ال���ل�ج� وت�اول

 . عل�ها، وت��رها ال���م�رف�ل�جي ال���غ�اف�ة ل�اه�ات أس�ح ال�ؤوس، والع�امل ال����ة ال��ث�ة

   ٢٩' ٣٠ســاحال خلــ�ج ال�ــ��� شــ�ال دائــ�ة عــ�ض "  وم�ضــ�عها ) ٢٠٠٦أبــ� جاللــة ، (دراســة °

وت�اول� ه�ه ال�راسة ال��ائ� ال���ع�ـة ل���قـة ال�راسـة، واألشـ�ال " دراسة ج��م�رف�ل�ج�ة مقارنة 

 .ه�ارات ال����ةال���م�رف�ل�ج�ة ال����ة والقار�ة، وم�ا�� ال���ل واإلن

  األخ�ار ال���م�رف�ل�ج�ة غ�ب خل�ج ال���� م� ال���� " وم�ض�عها ) ٢٠١٠م���� ، (دراسة

وت�اول� ه�ه ال�راسة " إلى رأس ال�عف�انة دراسة ت���ق�ة �اس���ام ن�� ال�عل�مات ال�غ�اف�ة 

�ار تغ��ات خ� ال��ائ� ال���ع�ة ل���قة ال�راسة، وأخ�ار ال���ل، وأخ�ار ح��ة ال��اد، وأخ

 .ال�ا�ئ، وأخ�ار ال����ة ال�ل��ة

  ه��روج��م�رف�ل�ج�ة أح�اض ال����� ال�ئ���ة على " وم�ض�عها ) ٢٠١٢ال��ه�� ، (دراسة

وت�اول� ه�ه ال�راسة الع�امل ال���ل�ج�ة وال��اخ�ة ال��ث�ة في ": ال�احل الغ��ي ل�ل�ج ال���� 

ه��رول�ج�ة ألح�اض ت���فها، ��ا تع�ص� ه�ه م��قة ال�راسة، وال��ائ� ال��رف�م���ة وال

 .ال�راسة أ��ًا إلى األخ�ار اله��روج��م�رف�ل�ج�ة ����قة ال�راسة
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  دراسة(Waha,S.,1991)  وم�ض�عها“Ras Shukeir Sabkha and Associated Salina 

Deposits: Comparison with Aholocene Depositional Equivalent”  وت�اول� ه�ه

ت���ر س��ة رأس شق��، وت�ا�ع ال�واس�، ون�ع ال�واس� ال�ل��ة بها،وع�ل ق�اعات  ال�راسة

 .ل�واس�ها

   دراسة(Al-Hurban, A.,et al., 2008)  وم�ض�عها“Geomorphic Changes in Ras 

AL - Subiyah area, Kuwait”    وت�اول� ه�ه ال�راسة ال��ائ� ال���ل�ج�ة

  . رواس�ها ال����ة، وال�غ��ات ال���م�رف�ل�ج�ة ال�ي ��أت عل�هاوال���م�رف�ل�ج�ة لل�أس، وت�ل�ل 

  

و���ح م� ه�ا الع�ض أن دراسة رأس األدب�ة �ال�احل ال��الي الغ��ي ل�ل�ج ال���� ل� ت�� 

  .ه�فًا أص�ًال أل�ة دراسة سا�قة
 

 .ف�� وت�ل�ل ال��ائ� ول�حات ال��از�� ال���ة وال��ئ�ات الف�ائ�ة  - ب 

 ٥٠٠٠٠:١، اله��ة ال����ة العامة لل��احة، مق�اس ١٠٠٠٠٠:  ١ف�ة مق�اس ال��ائ� ال���غ�ا ،

١٩٩٤. 

  اله��ة ال����ة العامة )ل�حة ب�ي س���( ٥٠٠٠٠٠: ١خ���ة م�� ال���ل�ج�ة مق�اس ،

 .١٩٨٧لل��احة ال���ل�ج�ة وش��ة ��ن��� ��رال، 

  ١٩٥٦،١٩٥٥ ، اله��ة العامة لل��احة الع����ة،٤٠٠٠٠:  ١ال��ر ال���ة مق�اس. 

  ١٩٦٦، اله��ة العامة لل��احة الع����ة، ٥٠٠٠٠:١ل�حات ال��زا�� مق�اس. 

  ال��ئ�ة الف�ائ�ةLandsat 8 OLI_TIRs  ٢٠٢٠لعام . 

 ال��ئ�ة الف�ائ�ة Land Sat TM  ١٩٩٠لعام. 

  ن��ذج االرتفاعات ال�ق�يSRTM  م٣٠ب�قة. 
 

ل��زا�� ال���ة وال��ئ�ات الف�ائ�ة في ال�راسة وق� ت� االس�فادة م� �ل ما أت�ح م� خ�ائ� ول�حات ا

  .ال�ال�ة، ح�� أنها ت��ل م��رًا ل���� م� ال��انات ال�ي اع���ت عل�ها دراسة رأس األدب�ة
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  .ال�راسة ال���ان�ة  -ج 

  : ت� أث�اء ال�راسة ال���ان�ة ع�ل اآلتي

  ة رأس األدب�ة، ع��ات، ب�اقع أر�ع ع��ات ل) ١٠(ج�ع ع��ات ال�واس�، وال�ي بلغ ع�دها���

 .وع���ان ل�واس� ق��ات ال��، وأر�ع ع��ات لألل��ة ال����ة

  ق�اس أر�عة ق�اعات ع�ض�ة على ال��اج� ال�مل�ة �ال��ء ال��قي وال����ي ال��قي م� رأس

  .األدب�ة

  ت�ــ��ل �عــ� م�ــاه� ال����ــة علــى ســ�ح رأس األدب�ــة وال����لــة فــي ال��ــ�وعات ال�ــ�اح�ة م�ــل

 .العام ال��ی�شا�ئ ال���� 

 إل�قا� ص�ر ف�ت�غ�اف�ة لل�اه�ات ال�ق�قة ال��ت��ة ���ح رأس األدب�ة. 

 

  :وس�ف ی��اول ال��� ال��ض�عات ال�ال�ة

  .ل�أس األدب�ةال�المح ال�غ�اف�ة ال���ع�ة : أوالً 

  .أش�ال ال��ح ال��ت��ة ب�أس األدب�ة: ثان�اً 

  .   وت��ر رأس األدب�ةع�امل وع�ل�ات ال����ل ال��ث�ة على ن�أة : ثال�اً 

  .األه��ة ال����ق�ة ل�أس األدب�ة: را�عاً 

  :وف��ا یلي دراسة تل� ال��ض�عات على ال��� ال�الي

  .ل�أس األدب�ةال�المح  ال�غ�اف�ة ال���ع�ة : أوالً 

 .ال��ائ� ال���ل�ج�ة - ١

 ان��ار رواس� ال�م� ال�ا�ع) ٢(ل ی��ح م� ال����ة ال���ل�ج�ة ل���قة ال�راسة ش�

  : على س�ح رأس األدب�ة، وهي �ال�الي) ال�ل����س�� واله�ل�س��(

 .رواس� شا���ة  -أ 

ال�ا�ئ ال�الي، وال�واس�  :م�ل ،وت���ل ه�ه ال�واس� في �ع� ال�اه�ات ب�أس األدب�ة

ال�مل�ة ال���ة وال�ي ت�ج� في ص�رة أش��ة م�ق�عة ح�ل رأس األدب�ة، وت�ألف ه�ه ال�واس� م� 
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وال��ى وال�واس� ال����ة ال�ل���ة س�اء �ان� مل���ة ���اد ج���ة أو  ال�مال ال��ارت���ة

  . س�ل���ة

 .رواس� ر�اح�ة - ب 

ت�ألف ه�ه ال�واس� م� رواس� رمل�ة مف��ة، وت���ل في ال��اك والف�شات ال�مل�ة ال�����ة ح�ل 

  ).٣(ن�اق ال���ات ب�أس األدب�ة ش�ل 
  

 .رواس� ال���ات -ج 

بل����س���ة وهل�س���ة م�ع�دة، وذل� ���� تع�د م�ادر  ت�ألف رواس� ال���ات م� رواس�

ال�واس� ال�ي تغ�� ال���ات س�اء �ان م��رها ما ت�ل�ه األم�اج وال��ارات ال����ة م� رواس� 

  ).٤(����ة، أو ن���ة ت��� ال��اه وت�س�� األمالح على ال��قة ال����ة م� ال���ة ش�ل 

 .رواس� األود�ة -د 

ن م� ال��ى وال���اء وال�مال، وال�ي نقل�ها ال��اه ال�ار�ة هي ع�ارة ع� رواس� ت��� 

  .م� اله�ام� الغ���ة ل�أس األدب�ةرواس�ها وأرس��ها ع�� م�ارج األود�ة �الق�ب 

  

أما �ال���ة لل���ة ال���ل�ج�ة ل�أس األدب�ة فإن ال��اك�� ال���ة م� ف�اصل، وص�وع تع� ال��ه� 

�ـات ال�ـ�، واالن�ـغا� األفقـي ال��ـاح�ة لل���ـات ال����ن�ـة خـالل ال�ائ� ف�ها، وت�جع ن�أتها إلى ع�ل

ع��� األول���س�� وال���س��، وتأخ� ال��اك�� ال���ـة فـي م��قـة ال�راسـة ات�ـاه�� ه�ـا ات�ـاه مـ�از 

ج�ـــ��ي  –شـــ�ال شـــ�قي(العق�ـــة  ، وات�ـــاه مـــ�از ل�لـــ�ج)ج�ـــ�ب شـــ�ق  –شـــ�ال غـــ�ب(ل�لـــ�ج ال�ـــ��� 

ت�� ال�ان� ال����ي ال��قي لل�أس و��ل� قاع�ته �ات�اه ال�ا�� م�ا  ف�اصل رئ���ة�ج� ، وق� ت)غ��ي

 Monica) ��ــ�� إلــى أثــ� هــ�ه ال�ــ�وف فــي ال��ــأة ال�ــ���ة لــ�أس األدب�ــة و��فــ� هــ�ا مــع ذ��تــه 

Ribeiro, 2017, Pp.11-12). 
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   رواسب السبخات برأس األدبیة) ٤( شكل  
 ناظراً صوب الشمال الغربي -

 برأس األدبیة الرواسب الریاحیة) ٣( شكل
 ب الشمال الشرقي ناظراً صو  -

، ١٩٨٧، عام ��٥٠٠٠٠٠:١ة ال���ل�ج�ة ��ن�� ��رال، مق�اس م� إع�اد ال�اح�ة إع��ادًأ على ال�� : ال���ر

  �Arc GIS 10.30اس���ام ب�نامج 

  ال�����ات ال���ل�ج�ة ال����ة ب�أس األدب�ة) ٢(ش�ل 
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 .�ع�ة ل��ح رأس األدب�ة�ال��ائ� ال�-٢

  :ال���ع�ة ف��ا یلي ت���ل ه�ه ال��ائ�

 .االرتفاعات -أ 

أن س�ح رأس األدب�ة ) ٦(وخ���ة االرتفاعات ش�ل ) ٥( ی��ح م� ال����ة ال����ر�ة ش�ل

م ح�الي ���٥لف في م����ه م� ج�ء آلخ�، ح�� تغ�ي األج�اء ال�ي �قل ارتفاعها ع� 

ال���� على ��ال ٪ م� إج�الي م�احة م��قة ال�راسة، وت���ل في ال��اق ١٤,٨ب���ة  ٢ك�١.١٢

اله�ام� ال����ة ل�أس األدب�ة مع ام��اد واضح له�ه الف�ة ن�� الغ�ب في ال��ء ال��الي ال��قي 

ب���ة  ٢ك�٤,٣٤م ح�الي ١٠م وأقل م� ٥م� ال�أس، وتغ�ي األج�اء ال�ي ی��اوح ارتفاعها ب�� 

  ب�ة، ٪ م� إج�الي م�احة م��قة ال�راسة وهي ب�ل� تغ�ي أغل� س�ح رأس األد٥٧.٦
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٪ م� ١٨.٨ب���ة  ٢ك�١.٤٢م ح�الي ١٥م وأقل م� ١٠وتغ�ي األج�اء ال�ي ی��اوح ارتفاعها ب�� 

وهي ت���ل في م�ا�� م�ف�قة وس� وغ�ب رأس األدب�ة، وتغ�ي  ،إج�الي م�احة م��قة ال�راسة

٪ م� إج�الي ٦.١ب���ة  ٢ك�٠.٤٦م ح�الي ٢٠م وأقل م� ١٥األج�اء ال�ي ی��اوح ارتفاعها ب�� 

م�احة م��قة ال�راسة وهي ت�ج� في األج�اء الغ���ة م� رأس األدب�ة، ب���ا تغ�ي األج�اء ال�ي 

٪ م� إج�الي م�احة م��قة ال�راسة وهي ٢.٧ب���ة  ٢ك�٠.٢٠م ح�الي ٢٠ علىی��� ارتفاعها 

  .ت���ل في م�ا�� م�ف�قة م� الهام� الغ��ي ل�أس األدب�ة
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 .االن��ارات  - ب 

س�ادة االن��ارات اله��ة على س�ح رأس األدب�ة ) ٧(ی��ح م� ت�ل�ل خ���ة االن��ارات ش�ل 

٪ م� ج�لة م�احة م��قة ال�راسة، وق� ت� تق���ها إلى ٩٩.٢ب���ة  ٢ك�٧.٤٨ح�� أنها ت��ل 

٪ م� ٦٥.٧ب���ة  ٢ك�٤.٩٥تغ�ي ح�الي ) ٠,٥ºإلى أقل م�   ºم� صف�: (الف�ات ال�ال�ة

م� ٢٠.٧ب���ة  ٢ك�١.٥٦تغ�ي ح�الي ) ١ºإلى أقل م�  ٠.٥ºم� (م�احة م��قة ال�راسة، 

ب���ة  ��٢ ٠.٨٢تغ�ي ح�الي ) ١.٥ºإلى أقل م�  ١ºم� (إج�الي م�احة م��قة ال�راسة، 

تغ�ي ح�الي ) ٢ºإلى أقل م�  ١.٥ºم� ( ٪ م� إج�الي م�احة م��قة ال�راسة، ١٠.٩

) فأك�� ٢º(ب���ا ت��ل االن��ارات . م�احة م��قة ال�راسة ٪ م� إج�الي١.٩ب���ة  ٢ك�٠.١٥

٪ م� إج�الي م�احة م��قة ال�راسة، وم� ال�اضح أنها ت�ت�� ���اضع ٠.٨ب���ة  ٢ك�٠.٠٦

  .ان��ار ال��اك على س�ح رأس األدب�ة
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 .ات�اهات االن��ار -ج 

�اهات االن��ار ب�أس األدب�ة أن ع�د ات) ٨(ی��ح م� ت�ل�ل خ���ة ات�اهات االن��ار ش�ل 

  :بلغ خ�� ات�اهات هي

  م� إج�الي م�احة م��قة ١١.٦ب���ة  ٢ك�٠.٨٧تغ�ي م�احة : ال����رات ال�����ة ٪

 .ال�راسة

 م� إج�الي م�احة ٢٠.٧ب���ة  ٢ك�١.٥٦تغ�ي م�احة : ال����رات ذات االت�اه ال��الي ٪  

 .م��قة ال�راسة

 م� إج�الي م�احة ٢٧.٩ب���ة  ٢ك�٢.١١تغ�ي م�احة : ال����رات ذات االت�اه ال��قي ٪

 .م��قة ال�راسة

 م� إج�الي م�احة ٢٠ب���ة  ٢ك�١.٥١تغ�ي م�احة : ال����رات ذات االت�اه ال����ي ٪

 .م��قة ال�راسة

 م� إج�الي م�احة ١٩.٨ب���ة  ٢ك�١.٤٩تغ�ي م�احة : ال����رات ذات االت�اه الغ��ي ٪

 .م��قة ال�راسة

 

ا الع�ض أن االت�اه ال�ائ� لالن��ارات ب�أس األدب�ة ه� االت�اه ال��قي ح�� ی��ح م� ه�

٪ م� ٤٠.٧٪ م� إج�الي م�احة ال�أس، وت��ل االت�اهات ال��ال�ة وال�����ة ٢٧.٩ن��ة ���ل 

٪ م� إج�الي ال��احة، وت�ف� ه�ه ١٩.٨إج�الي م�احة ال�أس، ب���ا ���ل االت�اه الغ��ي 

  .العام ل��ح م��قة ال�راسةال����ة مع االن��ار 

  

  .أش�ال ال��ح ال��ت��ة ب�أس األدب�ة: ثان�اً 

  :أنها ت���� على ع�ة أش�ال هي ) ٩(ی��ح م� ف�� ال����ة ال���م�رف�ل�ج�ة ش�ل 

 .س��ة رأس األدب�ة - ١

ال���ة هي ع�ـارة عـ� األراضـي ال���ف�ـة ال���ـ�ب ع�ـا ح�لهـا وتق�ـ�ب مـ� م��ـ�ب ال��ـاه ت�ـ� 

� عل�هـــــا اســــ��اء ال�ـــــ�ح وتغ��هــــا األمـــــالح وت�ــــاد ت�لـــــ� مــــ� ال��اتـــــات، وت��ــــ� بهـــــا ال�ــــ���ة، و�غلــــ
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وتعــ� هــ�ه ال�ــ��ة مــ� األشــ�ال ال��رف�ل�ج�ــة ال���ــ�ة لــ�أس ). ٦، ص ٢٠١٧أمــ��،(ال��ــ��قعات وال�ــ�ك 

شـــــ�اًال، وخ�ـــــي �ـــــ�ل  ٢٩º´٥٢´´٠١و  ٢٩º´٥٠´´١٠وت��ـــــ� بـــــ�� دائ�تـــــي عـــــ�ض  )١٠(شـــــ�ل  األدب�ـــــة

٣٢´٢٨´´٢١º ٣٢´٣٠´´٣٥وº   ش�قًا، وهي ع�ارة ع� س��ة ساحل�ة ت�جع ن�أتها إلى وق�عهـا ت�ـ� تـأث��

ال�� العالي ����قة رأس األدب�ة، و����� س��ها �االس��اء ح�� ال ت��� درجة ان��اره ع� درج�ـ��  �م�

  .، و���اوح ارتفاعها ب�� صف� وخ��ة أم�ار ف�ق م���ب س�ح ال���٢ك�٢‚٥٤فق�، وت�لغ م�اح�ها 
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األول وهـ� م�ـاه خلـ�ج ال�ـ��� ال�ـي تغ�ـ� : ت���� س��ة رأس األدب�ة م�اهها م� ثالثة م�ادر هـ�

ــاه األرضــ�ة وال�ــي ت�هــ�  ال��ــا�� ال���ف�ــة مــ� ال�ــ��ة خــالل ف�ــ�ات ال�ــ� العــالي، وال�ــاني وهــي ال��

��ـ�ل مفاجـأ �غـ�ارة  خاصـة ع�ـ� سـق��ها، وال�الـ� وهـ� األم�ـار )١١(شـ�ل  س��٦٠ال���ة على ع�� 

ولف�ــ�ة م�ــ�ودة ذلــ� ألنهــا تعــ� أحــ� م�ــادر تغ��ــة ال�ــ��ة �ال��ــاه �اإلضــافة إلــى مــا ت��لــة مــ� مف��ــات 

  . وم�اد ناع�ة وأمالح إلى س�ح ال���ة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، وال��ئ�ة الف�ائ�ة ١٩٩٤عام  ٥٠٠٠٠:١إع�اد ال�اح�ة إع��ادًأ على ال��ائ� ال���غ�اف�ة مق�اس : ال���ر

L8OLI_TIRS  وال�راسة ال���ان�ة٢٠٢٠لعام ،.  

  ال����ة ال���م�رف�ل�ج�ة ل�أس األدب�ة) ٩(ش�ل 
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 نا��ًا ص�ب ال��ال ال��قي   -س��ة رأس األدب�ة ) ١٠(ش�ل 

س� ����ة األدب�ة �٦٠ه�ر ال��اه األرض�ة على ع�� ) ١١(ش�ل 

 نا��ًا ص�ب ال���ب الغ��ي  –
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هــا، وال��ــادر وتع�ــ� خ�ــائ� ال�واســ� ال�ــ���ة ل�ــ��ة رأس األدب�ــة ال�ــ�وف ال�ــي ن�ــأت ف�

ال�ــي أشــ�ق� م�هــا هــ�ه ال�واســ�، ��ــا تف�ــ� فــي ال�عــ�ف علــى الع�امــل والع�ل�ــات ال���م�رف�ل�ج�ــة ال�ــي 

ساه�� في نقلها و�رسابها في ب���ها ال��ی�ة، و�ال�الي ت���� ال�واس� ���ات مع��ة على ��ل ام��ادها 

  :أفق�ًا ورأس�ًا، وس�ف ی��اول ه�ا ال��ض�ع ال��ان� ال�ال�ة

  

 .ال��ل�ل ال���ي ل�واس� س��ة رأس األدب�ة -أ 

�ق�� �ال��ل�ل ال���ي لل�واس� ت���فها إلى ف�ات على أساس ح�� ال����ات، ول��ق�� ه�ا 

اله�ف ت� حف� ق�اع في س��ة رأس األدب�ة وأخ� أر�ع ع��ات ل��ل�لها ت�ل�ًال م��ان���ًا ب�اقع ع��ة 

) ١٢(وش�ل ) ١(ج�ول  و���� .ت�� ال����ة واح�ة لل�واس� ال����ة وثالث ع��ات لل�واس�

  .ال���ان��ي ل�واس� س��ة رأس األدب�ةال��ائ� 

  

  ال��ل�ل ال���ان��ي ل�واس� س��ة رأس األدب�ة): ١(ج�ول 

  

  

  رق� الع��ة
  الع�� 

 )س�(

  

  ��ي وصل�ال

أقل م� (

٠‚٠٦٣(  

ل ناع� ج�ًا رم

)٠‚٠٦٣ -

 )م�٠‚١٢٥

  

  رمل ناع� 

)١٢٥‚-

  )م�٠‚٢٥

 

رمل م��س� 

)٠‚٢٥-

 )م�٠‚٥

رمل خ�� 

)٠‚٥ -

 )م�١‚٠

رمل خ�� 

-١‚٠(ج�ًا 

 )م�٢‚٠

  ح�ى 

)٢‚٠ -

 )م�٤‚٠

١٣‚١  ٣٤‚٢  ٢٧‚١  ١٩‚٢  ٢‚٣  ١‚١  ٣‚٠  ٢٠  ١  

١٢‚٧  ٣٢‚٦  ٢٣‚٣  ١٥‚٨  ٩‚٣  ٤‚١  ٢‚٢  ٥٠  ٢  

٩‚٥  ٢٨‚٤  ٢٠‚٥  ١٦‚٦  ١٥‚٢  ٨‚٢  ٢‚٠  ٧٠  ٣  

٦‚٥  ٢٣‚٩  ١٧‚٦  ١٨‚١  ١٩‚٨  ١٣‚٥  ١‚٥  ١٠٠  ٤  

  . جامعة ب�ها –�ل�ة اآلداب  –ف�ا ون�� ال�عل�مات ال�غ�اف�ةت� ال��ل�ل ��ع�ل ق�� ال�غ�ا

  

  :ما یلي) ١٢(وش�ل ) ١(و���ح م� ج�ول 

  ت�ألف رواس� س��ة رأس األدب�ة م� ال��ى وال�مال ����لف أح�امها وال��ي وال�ل�ال، م�ا

���� إلى ال��� ال���ي ال���� ن���ة ال��ای� في م�ادر ال�واس� ون�ع��ها، والعامل 
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���م�رف�ل�جي ال�� قام �ال�قل وال��س�� و���غ�اف�ة س�ح ال��س��، و��ف� ه�ا مع ما ذ��ته ال

 . في دراس�ها ل���ات م��ف� األح�اء �ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة) ١٣٤٨، ص ٢٠١٦ح���،(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بلغ� ت��د ال�مال ال���ة ج�ًا وال���ة وال���س�ة في الع��ة ال����ة ل�واس� ال���ة ح ��

٪ على ال��ت��، ب���ا تقل ن�� ال�مال ال�اع�ة وال�اع�ة ج�ًا، ١٩‚٢٪ و ٢٧‚١٪ و٣٤‚٢ن���ها 

ول� ���لف االت�اه العام لل��ز�ع في ال�واس� . ٪ على ال��ت��١‚١٪ و٢‚٣ح�� بلغ� ن���ها  

٪ و ٢٣‚٩ت�� ال����ة رغ� إخ�الف ال��� قل�ًال، ح�� ت�اوح� ن��ة ال�مال ال���ة ج�ًا ب�� 

٪، وس�ل� ن��ة ال�مال ال�اع�ة وال�اع�ة ج�ًا ٢٣‚٣٪ و ١٧‚٦٪، وال�مال ال���ة ب�� ٣٢‚٦

٪ و ٩‚٣ل ال�اع�ة ج�ًا ب�� ارتفاعًا ن���ًا في ال�واس� ت�� ال����ة ح�� ت��اوح ن�� ال�ما

٪، ب���ا ت��ف� ن��ة ال��ي ١٣‚٥٪ و٤‚١، وت��اوح ن��ة ال�مال ال�اع�ة ب�� ٪١٩‚٨

  .٪ ٣‚٠٪ و١‚٥الع��ات ح�� ت��اوح ب�� وال�ل�ال �

  )  ١(إعداد الباحثة بناء على بیانات الجدول : المصدر

  رأس األدب�ةال���ار� ألح�ام ال�واس� ال����ة وت�� ال����ة ل���ة  ال��ز�ع) ١٢(ش�ل 
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  س�ل ال��ى ز�ادة مل���ة في رواس� ال���ة ح�� بلغ� ن���ه في ال�واس� ال����ة

 . ٪١٢‚٧٪ و ٦‚٥٪، أما في ال�واس� ت�� ال����ة فق� ت�اوح� ن���ه ب�� ١٣‚١

  ف ب��ات ت�ف� ه�ه ال��ائج  في ات�اع ال��� ال���ي لل�واس� وتع�د ع�امل نقلها و�خ�الف ��و

ج���ة ق��، ل���ات ش�ه ) ١٧٤- ١٦٤،ص ص ١٩٩١عاش�ر وآخ�ون،(ال��س�� مع دراسة 

 الع��ي،(ل���ات ال�احل ال��الي ل�ولة ال����، ودراسة ) ٣٢ص ،٢٠٠٦ كل��،(ودراسة 

، ٢٠١٠ع�� ال����،(ل���ات ال�احل ال��الي ل�ولة ال����، ودراسة ) ٦٥ص ،٢٠٠٧

 ص ،٢٠١٦ح���،(لي الغ��ي ل�ل�ج ال����، ودراسة لل���ات في ال�هل ال�اح) ١٩٥ص

 .ل���ات م��ف� األح�اء) ١٣٤٨

  

ی��ح م�ا س�� أن س��ة رأس األدب�ة ت���ن م� ��قات م� ال�واس� م��اس�ة وغ�� م��اس�ة 

إلى اخ�الف ال��ائ� ال���ع�ة لل���ة وال�ي ت�ع�� ب�ورها  أد�م��ای�ة مع �ع�ها ال�ع�، م�ا 

-Al Saifi & Qari,1996,pp.534)���ق�ة ال���لفة له�ه ال���ة و��ف� ه�ا مععلى ال��االت ال�

، ��ا ت��� خ�ائ� ال�����ات ال����ة أن ه�اك تعادل في س��ها م� ح�� االن��اش  (536

واإلرساب ال���ي، و��� ال���� في ه�ا ال��ازن ع� ���� م���ب ال�اء ال��في ال��لي وال�� ���ل 

س�ح ال���ات، ��ا ی���� س�ح ال���ات ��ه�ر ال����ات أو ال��ك أو ال��ع  ال�� األدنى الن��اش

  .(Goodal & et al.,2000, p. 103)و (Briere,2002,pp.1-5)ال�ائي و��ف� ه�ا مع �ل م� 

  

 .ال��ل�ل ال�ع�ني ل�واس� س��ة رأس األدب�ة - ب 

لها، م�ا ��اع� في  یه�ف ال��ل�ل ال�ع�ني ل�واس� ال���ة إلى ال�ع�ف على ال����� ال�ع�ني

مع�فة وت��ی� م��رها س�اء �ان� ه�ه ال�واس� م�ضع�ة أم م�ق�لة، ��ا ���� اس���اج ما ��أ على 

ال�واس� م� تغ��ات ن���ة ل�غ�� العامل ال�اقل وال��س�، أو ل�غ�� ال��وف ال��اخ�ة، م�ا ��ه� في 

ول��ق�� ه�ا ). ٢٢٨،ص ٢٠١٤أب� �اشا،(ال�ع�ف على ال���ات ال�ي أرس�� ف�ها ه�ه ال�واس� 

ال��ل�ل ال�ع�ني ) ١٣(وش�ل ) ٢(ج�ول و����اله�ف ت� أخ� أر�ع ع��ات وت�ل�لها ت�ل�ًال مع�ن�ًا، 

  .ل�واس� س��ة رأس األدب�ة
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  ال��ل�ل ال�ع�ني ل�واس� س��ة رأس األدب�ة) : ٢(ج�ول 

  انه��ر��  كال���  هال��  ج��  فل��ار  ك�ارت�  رق� الع��ة

١‚٠  ١٠‚٤  ٢٠‚٣  ١٨‚٨  ١٤‚٣  ٣٥‚٢  ١  

١‚١  ١٥‚٨  ١٢‚٦  ١٦‚٢  ٢٤‚٢  ٣٠‚١  ٢  

٦‚٤  ١١‚٢  ١٨‚٨  ٢٤‚٦  ٢١‚٥  ١٧‚٥  ٣  

٢‚٨  ١٢‚٧  ١٥‚٣  ١٧‚١  ١٩‚٤  ٣٢‚٧  ٤  

  .جامعة الع��� -ت� ال��ل�ل �ال�ع�ل ال����� لق�� األراضي وال��اه ��ل�ة العل�م ال�راع�ة ال����ة            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢(على ب�انات ج�ول  اع��ادام� إع�اد ال�اح�ة : ال���ر

 ن�ائج ال��ل�ل ال�ع�ني ل�واس� س��ة رأس األدب�ة) ١٣(ش�ل 
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  :ما یلي) ١٣(ل وش�) ٢(و���ح م� ج�ول

  ٣(٪ ع��ة ١٧‚�٥ع� مع�ن ال��ارت� م� أك�� ال�عادن ان��ارًا �ال���ة ح�� ت��اوح ن���ه ب�� (

، ه�ا وت��� ن�ائج ال��ل�ل ال�ع�ني إلى وج�د مع�ن ال��ارت� ب��� م��س�ة )١(٪ ع��ة ٣٥‚٢و

�ر ال�مال و�فاءة ��ع�� الق�اعات، و��جع ارتفاع ن��ة ال��ارت� أو ان�فاضها إلى ال�ع� ع� م�

أن ز�ادة ن��ة ه�ا ال�ع�ن ب��ادة ) ٢٠، ص ١٩٩١عاش�ر وآخ�ون ،(العامل ال�اقل،ك�ا أوضح 

الع�� ق� ت�د� إلى س�ادة ال�مال ب�صفها م��نًا أص�ًال م� م��نات ت��ة ال���ات، وان�فاضه أو 

 . غ�ا�ه ی�جع إلى س�ادة مع�ن ال��� واألنه��ر��

  ع��ة ١٦‚٢ادن غ�� ال�اب�ه ���ائ�ًا، وت��اوح ن��ة مع�ن ال��� ب�� �ع� مع�ن ال��� م� ال�ع ٪

، و����ن ن���ة ت�س�� األمالح ع�� إل�قاء س�ح ال�واس� مع ال��ل�ل )٣(٪ ع��ة ٢٤‚٦و) ٢(

ال�ل�ي ن���ة ال���� ال��ی�، ��ا ت�اع� ال�اص�ة ال�ع��ة على معادلة ما ی���� م� م�ال�ل 

س�ة م� أسفل إلى أعلى، وتق�م �إذا�ة �ع� ال����ات القابلة لإلذا�ة مل��ة ع� ���� ح���ها ال�أ

م�ا ی�د� إلى ت�س�� ال��� ومعادن أخ��، ون���ة لل���� ال��ی� �ال���ة خاصة في ف�ل 

ال��ف ی�داد ت���� األمالح �ال��ال�ل ���امات ال���ر ال����ة، وت��س� ال��ال�ل ال����ة 

ها م�ال�ل مل��ة أقل ��افة، ومع اس���ار ه�ه الع�ل�ة ���ح ���� ��اف�ها العال�ة وت�ل م�ل

، ص ١٩٨٧م��ف،(ال��ل�ل ال�ل�ي أك�� ت����ًا وت�ه�أ ال��وف إلى ت�س�� مع�ن ال��� 

و�ع� وج�د ال��� دل�ل على ان��اف س�ح ال���قة ال�ي ی���ل بها ن��ًا الح��اجة ل�رجة ). ٣٤٢

  .ح�ارة ون��ة ت��� م�تفع��� ح�ى ی��س�

  وتأخ� بل�راته ال��ل )١(٪ ع��ة ٢٠‚٣و ) ٢(٪ ع��ة ١٢‚٦ت��اوح ن��ة مع�ن الهال�� ب�� ،

اإلب�� واله��سي ال�����، و����ن ه�ا ال�ع�ن ���� ال��ع ال����� ن���ة ان�فاض م���ب س�ح 

ال��ام ال���ي، ��ا أن اق��اب ال��اه ت�� ال����ة �ان له دور في ت���� ب�ك و����ات ض�لة 

ن في ف�لي ال��اء وال����، وت���� ص�فًا تار�ة ق��ة مل��ة س���ة وت�� س���ة، وم� ت��� 

ال�ع�وف أنه �ل�ا زادت ���ة ال��اه ال�اخلة إلى ال��ام ال���ي، أد� ذل� إلى ت���� ق��ة هال���ة 

 .أك�� صال�ة وس��اً 
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  إلى  ت����هع ز�ادة ، وت�ج)٣(٪ ع��ة ٦‚٤و ) ١(٪ ع��ة ١‚٠ت��اوح ن��ة مع�ن األنه��ر�� ب��

أنه أح� معادن ال�����ات، ح�� ت�اع� ع�ل�ات اإلذا�ة وال����ء على ز�ادة ت���� أمالح 

األنه��ر�� في ال��قات ال����ة، ب���ا ی�جع ان�فاضه وقل�ه في ال��قات ت�� ال����ة إلى 

لي وم� ال���� ت��ل ال��� إ). ٢٠٨، ص ١٩٩١عاش�ر وآخ�ون،(تأدرته وت��له إلى ج�� 

انه��ر�� خاصة ع��ما ی��س� ال��� في ال����ات ال��ق�ه ال��لة ن���ة ال����، فإنه ی��� في 

ص�رة بل�رات ج���ة تفق� ج��ء ماء وم� ث� ی���ل إلى انه��ر�� في �ل ��وف م�ل�ة جافة، 

ن��ة وج�د األنه��ر�� �األن��ة ال����ة على أساس عامل��  (Selley,2003,p.41)وق� ح�د 

درجة ال��ارة ال��تفعة وز�ادة مع�الت ال����، وت�ف� ال��ل�ل ال�ل�ي ال��ی� ل���ر  : ه�ا

ال����نات وال�����ات ال����ة �األن��ة ال����ة س�اء �ان ه�ا ال��ل�ل م��ره م�اه ال��� أون�ع 

  .م�ه أو م�اه صاع�ة �ال�اص�ة ال�ع��ة

  و��ل وج�د مع�ن ال�ال��� على )٢(٪ ١٥‚٨و ) ١(٪ ع��ة ١٠‚٤ت��اوح ن��ة ال�ال��� ب�� ،

ال�ور ال���� ال�� مارس�ه ع�ل�ات اإلذا�ة في ال���ر ال����ة ال��ج�دة �ال���قة، وع� ���� 

ال��ع لل��ل�ل ال�ل�ي ال���� أو القار�، م�ا س�ح �إت�ام أك�� م� ع�ل�ة إذا�ة له�ه ال���ر 

د ت���� ال�ال��� �ال��قات ال�فلى ال����ة األم� ال�� ی�د� إلى ز�ادة ن��ة ال�ال���، و��دا

وح�ى اق��اب ��قة ال���، و�ع�� ارتفاع ت����ه �ال��قات ال�فلى، إلى وج�د م��ر مائي ی��� 

ك�ا ت��اوح . ع�ل�ة اإلذا�ة و����ل في ال��اه ال�اع�ة �ال�اص�ة ال�ع��ة، وال����عة دوما �األمالح

، و��جع ذل� إلى وف�ة ال�مال ����ة رأس )٢(٪ ع��ة٢٤‚٢و) ١(٪ ع��ة ١٤‚٣ن��ة الفل��ار ب�� 

 . األدب�ة

  ل���ات ش�ه ج���ة ق��، ) ٢١-٢٠،ص ١٩٩١عاش�ر وآخ�ون ،(ت�ف� ه�ه ال��ائج مع دراسة

، ٢٠١٤أب� �اشا،(ل���ات ال�احل ال��الي ل�ولة ال����، ودراسة ) ٣٤، ص٢٠٠٦كل��،(ودراسة 

 .ل���ات م��ف� ال����ة) ٢٧٠ص 
 

 .ل��ق��ات و����ات ا  - ٢

ت���� ق��ات و����ات ال�� فـي ال�ـ�ء ال�ـ�قي وال��ـ��ي ال�ـ�قي وال�ـ�الي مـ� رأس األدب�ـة، وت�جـع 

ن�أتها إلى وف�ة ال�مال وال��ارات ال���ـة ال��م�ـة، وال�ـي تلعـ� دورًا مه�ـًا فـي تع��ـ� الق�ـ�ات ال���ـة وذلـ� 
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ت ال���ـة ب�اسـ�ة ت�ـارات ال�ـ� م� خـالل ع�ل��ـي ال��ـ� واألرسـاب، ح�ـ� یـ�� نقـل ال�واسـ� داخـل الق�ـ�ا

واألمـ�اج ال�ــائ�ة ��ـا یــ�� ت���ـ� هــ�ه ال�واسـ� فــي ت�ـاه ال��ــ� ب�اسـ�ة ت�ــارات ال�ـ�ر م�ــا ��ـاع� علــى 

�اإلضـافة لـ�ل� ). ١٤(شـ�ل ) ٣٦٠، ص ٢٠٠٤ضـاحي، (ت��ن أل��ة ت��� فـي مـ�اخل الق�ـ�ات ال���ـة 

���ـ�ات ال���ـة ، ح�ـ� ت�ـ���ع ت�ـارات وج�د م�ا�� م��ف�ة ال����ب عل س�ح ال���ة وال�ي ت��ـل ال

ال�ـ� أن تع�ــ� خــالل ال�قــا� األقــل م��ــ��ًا مــ� ال�ـ�اج� ال�مل�ــة م�ــ�لة ق�ــ�ات ت��ــاب خاللهــا ال��ــاه أث�ــاء 

  ).١٥(ف��ات ال�� ل���ق� في ال��ا�� ال��لة خلف ال��اج� م��لة ال����ات ال���ة ش�ل 

  

م، ��ـا تـ� رصـ� ثـالث ١٢٣م و ٢٥ح أ��الها ب�� وق� ت� رص� ث�ان ق��ات م��ة ب�أس األدب�ة ت��او 

م، ٢‚٩م، وم��ســـ� ع�ضـــها ���٤٥٠ـــ�ات م��ـــة، األولـــى تقـــع ج�ـــ�ب شـــ�ق رأس األدب�ـــة، و��لـــغ ��لهـــا 

س�، تغ��ها ال��اه خالل ف��ة ٨٠ب��ها و��� خل�ج ال���� حاج� رملي ی�لغ م��س� ارتفاعه ب��  و�ف�ل

وال�ان�ة تقـع . ���� ق�اة م��ة ��ن�ها ت�ارات ال�� �ال�ل�جال�� وت��ل ��فة أساس�ة ��ل�ج ال���� ع� 

م، و�ف�ــلها عــ� ال�لــ�ج حــاج� رملــي ی�لــغ ٣م، وم��ســ� ع�ضــها �٢٠٠ــال��ء ال��ــ��ي، و��لــغ ��لهــا 

وتقـع ال�ال�ـة �ـال��ء ال�ـ�الي مـ� . س�، وت��ل �ال�ل�ج �ق�اة م��ـة تقـع شـ�قها م�اشـ�ة٦٠م��س� ارتفاعه 

م، و�ف�ــلها عـــ� م�ــاه ال�لــ�ج حـــاج� رملــي �قــع إلـــى ٣‚٥وم��ســـ� ع�ضــها  م٢٦١الــ�أس و��لــغ ��لهــا 

ســ� وت��ــل ��ــفة أساســ�ة ��لــ�ج ال�ــ��� �ق�ــاة م��ــة تقــع إلــى ٩٠ال�ــ�ال م�هــا ی�لــغ م��ســ� ارتفاعــه 

  ).١٦(ال��ق م� ال����ة ش�ل 

  

ن���ها ن��  وت�ألف ق��ات ال�� م� م�اد م��ان�ة ال��� ق�امها ال�مال ال���س�ة األح�ام وال�ى بلغ�

٪، ب���ا ان�ف�� ن��ة ال�واس� ال�ق�قة م� ٣٤٪، تل�ها ال�مال ال�اع�ة ال�ي اس���ذت على ن��ة ٦٠

٪ م� وزن الع��ة، وم� ال��جح أن اخ�الف س�عات ال��اه  ٦ف�ة ال��ى وال�ل�ال إذ ل� ت��ل س�� 

ت ال��، إذ أن ت�ارات ال�� خالل ف��ات ال�� وال��ر تلع� دورها فى ت�ای� مع�الت االرساب ف�ق م���ا

أك�� م� ) ال�ا�ئ(غال�ًا ما ت��ن أس�ع م� ت�ارات ال��ر، ومع�ى ه�ا أن س�عة ال��اه ن�� ال�اخل 

س�ع�ها ن�� ال���، م�ا �ع�ل على نقل ���ات أك�� م� ال�واس� ن�� ال�اخل، وله�ا فإن ال��اد ال�اع�ة 

  ).١٠٣ب،ص ١٩٨٨ال����ى،(ال ت�� ��وفًا ج��ة لالرساب 
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م�  ��الي�ات ال���ة �ال��ء الل���ن��ذج ل) ١٦( ش�ل

 نا��ًا ص�ب ال��ال ال��قي – رأس األدب�ة

ت��ن األل��ة ال����ة في م�اخل الق��ات ال���ة ) ١٤(ش�ل 

 نا��ًا ص�ب ال��ال    –
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 .األل��ة ال����ة - ٣

تعــ� األل�ــ�ة ال����ــة مــ� أشــ�ال ال�ــ�ح ال���ــ�ة ل�ــا�ئ رأس األدب�ــة، وهــي ع�ــارة عــ� ت��عــات  

إرســاب�ة ��ل�ــة ال�ــ�ل ت��ــ�ن مــ� ال�مــال وال��ــى، وت��ــل �ال�ــا�� مــ� أحــ� ��ف�هــا و���ــ� األخــ� فــي 

ذل� ن���ة تع�ض أ��اف األل��ة ال�ارج�ة لإلن��ـاء فـي ات�ـاه وعادة مات��هي ���اف أو أك��، و . ال���

ال�ا��، ���� ان��اف األم�اج ح�ل أ��افها أو ب�أث�� تع�د ات�اهات األم�اج �ال���قة ال�ـا���ة، ون�ـ�ا 

لهــ�وء األمــ�اج علــى جانــ� الل�ــان ال��اجــه لل�ــا�� یــ�داد ال��ســ�� علــى هــ�ه األجــ�اء، م�ــا �ع�ــل علــى 

تـ�اب، (ال�افات وال��اك�ات ال�مل�ة، وم� ث� ��اع� على ز�ادة ات�اعه و��ف� ذلـ� مـع إضافة سل�لة م� 

  .(Leseth,T., & et al., 2001, P. 112)و ) ٢٧٥ - ٢٧٤، ص ٢٠٠٥

  

وق� ت� رص� ل�انان ����ان ب�أس األدب�ة، ح�� �قـع ال�ـان األول �ـال��ء ال�ـ�الي مـ� رأس األدب�ـة       

م�ــ�ًا، و����ــ�  ٣‚٥م�ــ�ًا، وم��ســ� ع�ضــه  ٤٥ج�ــ��ي شــ�قي، و��لــغ ��لــه  –و�أخــ� ات�ــاه شــ�الي غ��ــي 

ال��ـ��ي ال�ـ�قي،  –ه�ا الل�ان ب�ج�د خ�اف�� ع�� نهای�ه، ح�� �أخ� أحـ�ه�ا االت�ـاه ال�ـ�الي الغ��ـي 

ال��ـــ��ي الغ��ـــي، وقـــ� ت�ـــ�� مـــ� خـــالل ال�راســـة ال���ان�ـــة أن  –االت�ـــاه ال�ـــ�ال ال�ـــ�قي  و�أخـــ� اآلخـــ�

ول ت�ــ�ن ن���ــة ان�ــ�اف ال��ــارات ال�ائ�ــة حــ�ل �ــ�ف الل�ــان فــي ف�ــ�ات ال�ــ�، أمــا ال��ــاف ال��ــاف األ

ب���ا �قع الل�ـان ). ١٧(ال�اني فق� ت��ن ن���ة ال���ة ال�ائ��ة لل��ارات ال�ائ�ة خالل ف��ات ال��ر ش�ل 

 ٨٠، و��لغ ��لـه ج���ي ش�قي –ال�اني �ال��ء ال��الي ال��قي ل�أس األدب�ة و�أخ� ات�اه ش�الي غ��ي 

م�ــ�ًا، و����ــ� علــى رمــال نها�ــة الل�ــان عالمــات ال���جــات ال�ائ�ــة م�ــا یــ�ل  ١٠م�ــ�ًا، وم��ســ� ع�ضــه 

  ). ١٨(على أث� ال��ارات ال�ان��ة في ال�� م� ن��ه وات�اعه ش�ل 

  

ًا ب�اقـع وف��ا ی�عل� ب�راسة رواس� األل��ة ال����ة فق� ت� أخ� أر�ـع ع��ـات ل��ل�لهـا ت�لـ�ًال م��ان���ـ

  .ع���ان ل�ل ل�ان أح�اه�ا م� الق�ة واألخ�� م� اله�ام� الق���ة م� ال�ا��

  :مایلي) ١٩(وش�ل ) ٣(و���خ م� ج�ول 
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  ت��د ال�مال ����لف أن�اعها ع��ات رواس� األل��ة ال����ة ب�أس األدب�ة ح�� بلغ� ن���ها

��ء ال��الى م� رأس األدب�ة، و ٪ م� إج�الي وزن ع��ة ال��ء األدنى م� الل�ان ال��ج�د �ال٩٨

 .٪ م� إج�الي وزن ع��ة ال��ء األعلى له�ا الل�ان٩٨‚٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نا��ًا ص�ب  –ل�ان ���� �ال��ء ال��الي م� رأس األدب�ة ) ١٧(ش�ل 

 ال��ال ال��قي

نا��ًا  –ل�ان ���� �ال��ء ال��الي ال��قي م� رأس األدب�ة ) ١٨(ش�ل 

 ص�ب ال���ب ال��قي
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  ٣٢‚٩ت��د ال�مال ال���س�ة وال�اع�ة في ع��ات رواس� األل��ة ال����ة ح�� بلغ� ن���ها ٪

ج�ًا، ح�� بلغ�  ٪ على ال��ت��، ب���ا تقل ن�� ال�مال ال�اع�ة ج�ًا وال�مال ال���ة٣٦‚٣و

٪ على ال��ت��، ب���ا ت��ف� ن��ة ال��ي وال�ل�ال وال��ى ١١,٢٪ و ١٨‚٥ن���ها 

 .٪ على ال��ت��٠‚٧٪ و ٠‚�٤الع��ات ح�� بلغ� ن���ها  

 

ی��ح م�ا س�� أن رواس� األل��ة ال����ة �غل� عل�ها ال�ا�ع ال�ملى، و�ن �ان� ت��ل إلى ال�مال 

بها ن��ة ال��اد ال�ق�قة وال���ة، و��جع ذل� إلى ضعف الع�ل�ات ال����ة ال���س�ة وال�اع�ة، وت��ف� 

  ).١٣٦، ص ٢٠٠٤ضاحي،(�الق�ب م� ساحل رأس األدب�ة، و��ف� ذل� مع 

  

  

  ال��ل�ل ال���ان��ي ل�واس� األل��ة ال����ة : )٣(ج�ول 

  
  موقع العینة

  
طمي 

  وصلصال
أقل من (

٠‚٠٦٣(  

رمل ناعم جداً 
)٠‚٠٦٣ -

 )مم٠‚١٢٥

  
  مل ناعم ر
)١٢٥‚-

  )مم٠‚٢٥
 

رمل متوسط 
)٠‚٢٥-

 )مم٠‚٥

رمل خشن 
)٠‚٥-
 )مم١‚٠

رمل خشن 
-١‚٠(جداً 
 )مم٢‚٠

   
  الحصى

)٢‚٠-
  )مم٤‚٠

أدنى اللسان الموجود 
  بالجزء الشمالي

١‚٥  ٣‚٤  ٥‚٧  ٣٦‚١  ٣٠‚٦  ٢٢‚٢  ٠‚٥  

أعلى اللسان الموجود 
  بالجزء الشمالي

٠‚٣  ٠‚٤  ٧‚٢  ٤٠‚٤  ٣٤‚٧  ١٦‚١  ٠‚٩  

ان الموجود أدنى اللس
  بالجزء الشمالي الشرقي

١  ٦‚٩  ١١‚٧  ٢٣‚٦  ٣٧‚٢  ٢٠‚٣  ٠‚٣  

أعلى اللسان الموجود 
  بالجزء الشمالي الشرقي

٠‚٩  ٩‚٤  ٣١‚٦  ٤٢‚٥  ١٥‚٥  ٠‚١  -  

  . جامعة ب�ها –�ل�ة اآلداب  –ت� ال��ل�ل ��ع�ل ق�� ال�غ�اف�ا ون�� ال�عل�مات ال�غ�اف�ة
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ال��ز�ع ال���ار� ل�واس� الل�ان ال���� ال��ج�د �ال��ء ال��الي م�  ) أ(

 رأس األدب�ة

ال��قي ال��ز�ع ال���ار� ل�واس� الل�ان ال���� ال��ج�د �ال��ء ال��الي  ) ب(

 م� رأس األدب�ة

  )٣(م� إع�اد ال�اح�ة إع��ادًا على ب�انات ج�ول : ال���ر

ع ال���ار� ل�واس� األل��ة ال����ة ب�أس ال��ز�) ١٩(ش�ل 
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 .ال�مل�ة ال��اج� -٤

ت���� ال��اج� ال�مل�ة ���احل رأس األدب�ة، ح�� أنها ت��ج ع� ت�اك� ال�مال في م��قة ال���� ن���ة 

ل�قابل ال�مال ال��ق�لة ت�اه ال�ا�ئ ب�ل� ال�مال ال���قة م�ه وال�����ة مع االرت�اد ال��جي ت�اه ال��� 

أش��ة ��ل�ة ض�قة ت�تفع ع�  ، وم� ث� ت��أ في ال�ه�ر على ه��ة)٢٤٦، ص  ٢٠٠١م���ب، (

م���� س�ح ال���، وق� ی��اوح ع�ضها ب�� ��عة أم�ار وم�ات األم�ار وق� ی��� ع� ذل� ��ا ه� ال�ال 

 Shand, R., D., & et)ك� ٦في شا�ئ ن��ز�ل��ا ح�� ��ل ع�ض ال��اج� ال�مل�ة ه�اك إلى 

al.,2001,p.147) .  

  

ة، ح�� ی��أ في ال����� ��اج� غارق ن���ة ال��� و����ن ال�اج� ال�ملي خالل م�احل م��ا�ع

اإلرت�اد� لألم�اج ال�����ة یلي ذل� ب�ا�ة �ه�ره ف�ق م���� س�ح ال��� �فعل ما ��اف إل�ه م� 

رواس� م��نًا خلفه ����ة ض�لة م�ف�لة ع� ال��� �ال�اج� ال�ملي وم��لة �ه ع� ���� ق��ات م��ة، 

ال�اج� واإلرساب خلفه م�د�ة إلى ز�ادة ض��لة ال����ة ال�لف�ة وس�عان ما ت��� األم�اج في مق�مة 

وتق�م ال�اج� ن�� ال�ا�ئ، وفي ال�ها�ة یل��� ال�اج� وال���قة ال��اه�ة له �ال�ا�� ل��خال ض�� ن�اق 

  ).١٨٤، ص ٢٠١٥دس�قي، (ال�ا�ئ األمامي 

  

ال��ق�ة م� رأس اآلدب�ة، وهي  وق� ت� رص� ه�ه ال�اه�ة أث�اء ال�راسة ال���ان�ة �ال���قة ال�����ة

م، و����� ه�ا ال�اج� ٧,٥م و٤‚٩م و���اوح ع�ضه ب�� ٥٧ع�ارة ع� حاج� رملي ��لي ی�لغ ��له ن�� 

س� و �٦٠ق�ة �����ة و����� خلفه ����ة ش�ی�ة ال���لة، وت���قه ق�اتان م�ی�ان ی��اوح ع�ضه�ا ب�� 

  ).٢٠(إلل��ام �ال�ا�ئ األمامي ش�ل س� وفي ��ره األخ�� ل٤٨س� و ٤٢س� وع�قه�ا ب�� ٧٥

  

  

  

  

  



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٨٢٨

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ب�اس�ة  وق� قام� ال�اح�ة أث�اء ال�راسة ال���ان�ة ب�فع أر�ع ق�اعات ع�ض�ة على ال��اج� ال�مل�ة

، وال�� ت��� م�ه�ا وج�د ق��ات م��ة ق���ة ال ت�ل إل�ها م�اه )٢٢و  ٢١(ش�ل  جهاز ت�تل اس�����

س� م�ا ی�ل على أن وج�د ٦٥س� و ٢٥م وع�قها ب�� ٢‚٧س� و ٥٠ب��  ال�� ال�الي ی��اوح ع�ضها

  . ال��اج� ال�ال�ة �ع� ��رًا ج�ی�ًا م� أ��ار الع�ل�ات اإلرساب�ة ال�ا�قة ال�ي شه�تها رأس األدب�ة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قناة مدیة حاجز رملي

 بحیرة ضحلة

نا��ًا ص�ب  –حاج� رملي ج��ب ش�ق رأس األدب�ة ) ٢٠(ش�ل 

 استخدام جھاز توتل استیشن في رفع القطاعات على سطح رأس األدبیة) ٢١(شكل 
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و��نـــامج  Total Stationت�تـــل اس���ـــ�  ال���ان�ـــة �اســـ���ام جهـــازإعـــ�اد ال�اح�ـــة اع��ـــادا علـــى ال�راســـة : ال��ـــ�ر

AutoCAD CIVIL 3D     

م�  ال��قي ال����يال��قي و �ال��ء  ةاج� ال�مل�� ال� ىعل أر�ع ق�اعات ع�ض�ة) ٢٢(ش�ل 

 رأس األدب�ة 
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 .ال���جات ال�مل�ة -٥

�ئ، وت�ه� خالل ح�وث ال�� ال���ف� م�ا ت���� ال���جات ال�مل�ة في ال��اق األمامي م� ال�ا

���� إلى أنها �اه�ة م�ق�ة، وم� الع�امل ال�ي ساع�ت في ن�أتها ت�ارات ال�� وال��ر واألم�اج ال��ل�ة 

وت��� ه�ه ال���جات . ال����ة، ه�ا �اإلضافة إلى ح�� رواس� ال�مال ال�ي ت�ألف م�ها ال���جات ال�مل�ة

س�، وتف�ل ب��ها ٨٠س� و�٢٠ق رأس األدب�ة، و���اوح ��لها ب�� م�از�ة ل�� ال�احل في ج��ب ش

و�ع�ها ذات ق�� م���ة م�ا ���� إلى م�� ). ٢٣(س� ش�ل ٦س� و ٣م��ف�ات ی��اوح ع�قها ب�� 

تأث�� ت�ارات ال�� على ن�اق ال�ا�ئ، ح�� أن ت��ار ح�وثها ی�د� إلى ت��ب ق�� ال���جات ال�مل�ة، 

ة م�ا ���� إلى تق�م وت�اجع ال��اه وتأث�� ح���ها ال�وران�ة في ت���ل ق�� وال�ع� اآلخ� ذات ق�� حاد

  ). ١٦٣، ص ٢٠٠٤ضاحي،(ه�ا ال��ع م� ال���جات ال�مل�ة و��ف� ذل� مع 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

  نا��ًا ص�ب –ال���جات ال�مل�ة في ج��ب ش�ق رأس األدب�ة ) ٢٣(ش�ل 

 ال���ب ال��قي 
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 .ــ ال��اك والف�شات ال�مل�ة ٦

 .ال��اك  -أ 

. ل����� ال���� ال����ال��اك ع�ارة ع� ت�اك� ال�مال ح�ل األع�اب وال��اتات ال���او�ة ذات ا

أم��، (وت�ف� ه�ه ال����ة مع �ل م� . و��داد ح�� ه�ه ال��اك مع اس���ار ن�� ال��اتات واألع�اب

وت��ای� أ�عاد ال��اك في م��قة ال�راسة، . (Abuodha, J.,O., 2003,  P.41)و ) ٢٧، ص ٢٠١٨

  ). ٢٤(س� ش�ل ٨٠س� و٢٥م��، و���اوح االرتفاع ب��  ٢‚٥فال��ل والع�ض ��ل إلى 

  

وت���� ال��اك �ع�م ت�اثل ج�ان�ها م� ح�� االن��ار وال��ل، ف��ان� مق��ل ال��اح تق��ب م� زاو�ة 

 ، و���د عل�ها ال��ل ال���ق��،°٣٤و ° ٢٣اس�ق�ار ال�مال أو ت�ل إل�ها، ح�� ت��اوح ه�ه ال�او�ة ب�� 

ار م���ة ق���ة، ل�ل� ���� الق�ل أن وأح�اناً  ی��ل ال����ر ال���ق�� �ق�ة ال���ة ب�ح�ة ان��

ال���ق��ة هي ال��ل ال�ائ� على ج�ان� مق��ل ال��اح، ب���ا ی��اوح  –ال����رات ال���ق��ة أو ال����ة 

  .ال�قع� –، و���د عل�ها ال��ل ال���ب أو ال���ب °١٧و ° ٣ان��ار ج�ان� م���ف ال��اح ب�� 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نا��ًا ص�ب ال��ال الغ��ي –حقل ن�اك في ش�ق رأس األدب�ة ) ٢٤(ش�ل   
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 .الف�شات ال�مل�ة - ب 

ات ال�مل�ة م� أك�� أش�ال ال��س�� �فعل ال��اح ش��عًا على س�ح رأس األدب�ة، ح�� تع� الف�ش

س� ح�� �ق��ب م���ب ال�اء ال��في م� ال��ح، و���� س��ها ١٠٠س� و٢٥ی��اوح س��ها ب�� 

، وق� أت�ح م� °٣و ° ��اوح ان��ارها ب�� صف��االس��اء مع قل�ل م� ال���جات ال����ة، ح�� ی

دراسة ه�ه الف�شات أث�اء ال�راسة ال���ان�ة أنها ت�ألف م� ت�ا�ع م� ال�قات ال�اع�ة وال���ة، و���ل� 

و�غل� على ف�شات ال�مال ال��ل خف�ف . به�ه ال�قات أح�انا �ع� ال��ى وال���اء صغ��ة ال���

  .  ال���ج

 

  .ال����ل ال��ث�ة على ن�أة وت��ر رأس األدب�ةع�امل وع�ل�ات : ثال�اً 

  :ت���ل ه�ه الع�امل والع�ل�ات ف��ا یلي

 .ال��اخ -١

تع� دراسة األح�ال ال��اخ�ة ذات أه��ة ق��� �ال���ة لل�راسة ال���م�رف�ل�ج�ة ال�ال�ة، وذل� ن��ًا 

ى ب�انات م��ة ل�أث�� ع�اص� ال��اخ على ع�امل ال����ل ال�ارج�ة وس�ف تع��� ه�ه ال�راسة عل

أرصاد ال���� �اع��ارها أق�ب م��ة ل���قة ال�راسة ، وتق��� ال�راسة على الع�اص� ال��اخ�ة 

  :ال�ال�ة

 .درجة ال��ارة   -أ 

وت��قف  تع� ال��ارة م� أه� ع�اص� ال��اخ، ح�� أنها ت�ث� على �ق�ة ع�اص� ال��اخ م� ناح�ة،

ت��ن ة إلى ال�ور ال�ه� ال�� تلع�ه ال��ارة في ، ه�ا �اإلضافعل�ها ت���ة ال���ر م� ناح�ة أخ�� 

أن م��قة ال�راسة تقع ض�� ال��اق ) ٢٥(وش�ل ) ٤(، و���ح م� ج�ول س��ة رأس األدب�ة

، و���اوح ه�ا °م٢٠.٣ال���او� ال�� ی���� �ارتفاع ال��ارة ح�� ی�لغ ال�ع�ل ال���� ل�رجات ال��ارة 

  . ل�ه�ر ال��ف ° م٢٧.٣ل�ه�ر ال��اء و° م١٨.٢ال�ع�ل ب�� 
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  م��س� درجات ال��ارة وس�عة ال��اح و���ة ال��� ����ة أرصاد ال���� : )٤(ج�ول 

)٢٠١٨ - ١٩٨٠(خالل الف��ة   

 الع�اص�

 

 ال�ه�ر

م��س� درجة 

)ᵒم(ال��ارة   

م��س� درجة 

ال��ارة ال�غ�� 

)ᵒم(  

م��س� درجة 

ال��ارة الع��ي 

)ᵒم(  

س�عة ال��اح 

)س/ ك�(  

م��س� ���ة 

)م�(اراألم�  

١٤‚٨ ی�ای�  ١٠‚٣  ٢٠‚٢  ٠‚٥ ٢٠‚٠ 

١٠‚٤  ١٥‚٣ ف��ای�  ٢٠‚٩  ٠‚٣ ١٨‚٠  

١٧‚٨ مارس  ١٢‚٦  ٢٣‚٧  ١٥‚١  ٢‚٦  

٢٢‚٩ اب��ل  ١٦‚٠  ٢٩‚١  ١٦‚٤  ٠‚٦  

٢٥‚٦ مای�  ١٩‚٣  ٣٢‚٩  ١٧‚٠  ٢‚٦  

٢٨‚٤ ی�ن��  ٢٢‚١  ٣٦‚٠  ١٧‚٠  ٠ 

٢٩‚٩ ی�ل��  ٢٣‚٩  ٣٧‚١  ٠ ٠‚١٩ 

٢٩‚٨ أغ���  ٢٤‚١  ٣٦‚٩  ١٧‚٠  ٠ 

٢٧‚٧ س�����  ٢٢‚٤  ٣٣‚٧  ٠ ٠‚١٩ 

١٩‚٧  ٢٤‚٧ أك����  ٣١‚٠  ١٦‚٠  ٦‚٢  

٢٠‚١ ن�ف���  ١٥‚٣  ٢٦‚٣  ١٣‚٠  ١‚٠  

١٦‚٧ د�����  ١١‚٥  ٢١‚٨  ١٧‚٠  ١‚٣  

 ١,٦ ١٧,٠ ٢٩,١ ١٧,٣ ١٦,٩ ال���س�

  .    اله��ة العامة لألرصاد ال���ة ، ق�� ال��اخ : ال���ر

  

  - ف��ای�  –ی�ای�  -د����� -ن�ف��� - �أك���(وت��ب�ب درجة ال��ارة في ن�ف ال��ة ال���� 

م��س� درجة ال��ارة (° م٣١و ) م��س� درجة ال��ارة ال�غ�� ل�ه� ی�ای� (° م١٠.٣ب�� ) مارس

ی�ن�ة  –مای�  –إب��ل ( ب���ا ت��ب�ب درجة ال��ارة في ن�ف ال��ة ال��في ). الع��ى ل�ه� أك����

° م٣٧.١و ) �ارة ال�غ�� ل�ه� إب��ل جة ال�م��س� در ( ° م١٦ب�� ) س����� –أغ���  –ی�ل�ه  –

  ).م��س� درجة ال��ارة ل�ه� ی�ل�ه(
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و��د� ه�ا ال��ای� ال�اضح في درجات ال��ارة ����قة ال�راسة إلى ت��د وان��اش ال��ى 

وال�الم��، و�ال�الي تع�ضها لل�ف��، وم� ث� فإن ت��ار ال�غ�� في درجات ال��ارة ی��ج ع�ه ت��� 

��ا ی�د� ارتفاع درجة ال��ارة وال�الم�� وان��ار ال�ف��ات ف�ق س�ح رأس األدب�ة، وتف�� ال��ى 

خالل ف�ل ال��ف إلى صع�د ال��اه األرض�ة ال���عة �األمالح ب�اس�ة ال�اص�ة ال�ع��ة إلى 

  س�ح س��ة رأس األدب�ة وع��ما ت���� ال��اه ت��اك� األمالح على س�ح ال���ة

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 .ال��اح - ب 

ع� ال��اح م� ع�اص� ال��اخ ال�ه�ة ال�ي ی�داد تأث��ها في ال��ا�� ال�افة، ح�� ت��ن دائ�ة ت

ه�ا و��لغ ال�ع�ل ال���� ل��عة . ال���ة، خاصة إذا ل� ی�ج� عائ� ���ع ح���ها، أو یه�� م� ح�تها

ل��اء، ال�اعة ل�ه�ر ا/ك�١٦.٥ال�اعة في م��ة ال����، و���اوح ه�ا ال�ع�ل ب�� /ك�١٧ال��اح 

وت�ل ال�ع�الت ال�ه��ة ل��عة ال��اح إلي ال��اح ال��ث�ة . ال�اعة ل�ه�ر ال��ف/ك�١٧.٦و

) ٤(أو تق��ب م�ها ��ا ه� ال�ال في ال�ه�ر ی�ای� وف��ای� و��ل�� وس����� ج�ول ) ال�اعة/ك�٢٠(

تع� العامل م�ا �ف�� دور ال��اح في نقل ال���، وجل� األم�ار، �اإلضافة إلى أنها ).  ٢٦(وش�ل 

م��س�ات درجات ال��ارة ����ة أرصاد ال���� في الف��ة م�  )٢٥(ش�ل  

)٢٠١٨ - ١٩٨٠( 
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وتلع� ال��اح . األساسي في ت�ل�� األم�اج، و�ع�ائها ال�اقة ل�ي تق�م ب����ل ش�ا�ئ رأس األدب�ة

دورًا مه�ًا م� خالل ق�امها �ع�ل�ات ال���، ونقل ال�واس� ال�مل�ة ال�اع�ة، وت�س��ها م��نة أش�ال 

ل��اح ال�ي ش�ل�ها م� ح�� رمل�ة م�ت��ة بها، وال�ي تع�� ب���عها وأش�الها ال���لفة خ�ائ� ا

االت�اه وال��عة، ��ا ی�ع�� تأث�� ال��اح على ع�امل أخ�� م�ل خ�ائ� ال��ح، ودرجة خ��ن�ه، 

  .واالن��ار

  

ك�ا تع�ل ال��اح على ت�س�� ال�مال ال�اع�ة ف�ق س�ح س��ة رأس األدب�ة م�ا ی�د� إلى ت�اجع 

، ��ا أن ال��اح تق�م )٨٢، ص٢٠١٤أب� �اشا،(أ��افها ال�ارج�ة وت��لها إلى ف�شات رمل�ة م����ة 

ب�قل ال�مال ال�ي ت����ها ال��اتات ال�ي ت��� على أ��اف ال���ة م�ا ی�د� إلى ت���� ال��اك على 

  ).٤٦، ص ٢٠٠٦كل��،(س��ها 

  

   

 

  

 

   

    

  

  

  

  

  

  

  

  خالل الفترة  س�عة ال��اح ����ة أرصاد ال���� )٢٦(ش�ل 

)٢٠١٨ - ١٩٨٠(   
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 .األم�ار -ج 

ار وخ�ائ� م� في ال����، و��ع ه�ا ال�ع�ل القل�ل لألم�١.٦ی�لغ ال�ع�ل ال���� لألم�ار 

ال��ارة م��قة ال�راسة ض�� ال��اخ ال�اف، وت���� األم�ار في ن�ف ال��ة ال����، وت�لغ ذروتها 

وتلع� األم�ار دورًا مه�ًا في ن�� �ع� ال��ائ� ). ٢٧(وش�ل ) ٤(م� في أك���� ج�ول ٦.٢

�شات ال�مل�ة وال��اتات ال�ي تع�ل على ز�ادة مع�الت ت�س�� ال�مال م�ا ی�د� إلى س�عة ت��ن الف

وال��اك على س�ح رأس األدب�ة، ه�ا �اإلضافة إلى ال�ور ال�� تلع�ه في ن�أة س��ة رأس األدب�ة 

خاصة ع�� سق��ها ���ل مفاجأ ولف��ة م��ودة ذل� ألنها تع� أح� م�ادر تغ��ة ال���ة �ال��اه 

  . �اإلضافة إلى ما ت��لة م� مف��ات وم�اد ناع�ة وأمالح إلى س�ح ال���ة

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 .ع�امل ال����ل ال����ة -٢

 .األم�اج -أ 

تع� األم�اج م� ع�امل ال����ل ال�ه�ة وال��ث�ة في ت���ل �اه�ات ال���قة ال�احل�ة ل�أس 

األدب�ة س�اء �ان� �ال��� أو ال��س�� وذل� ن���ة ���ع�ها ال���ات�ة، وت��ل� األم�اج ن���ة ت��ل 

حطة أرصاد السویس لكمیة المطر الساقطة بمالمعدالت الشھریة  )٢٧(ش�ل   

)٢٠١٨ -١٩٨٠( خالل الفترة   

 



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٨٣٧

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

داد األم�اج ح��ًا مع ز�ادة ق�ة ال��اح وز�ادة ف��ة ه���ها وم�� ال�اقة م� ال��اح إلى ال�اء، وم� ث� ت� 

ات�اع م��ح اله��ب، وت���ن األم�اج ال���ل�ة م� ال��اح م� أم�اج م��ای�ة في أ�عادها وف��اتها 

، )٢٢٢، ص ٢٠٠١م���ب، (وم��اخلة ���ل �ع�� ���عة ال��اح ال�ي ول�تها في م��قة ال��ل� 

خ� ال�احل م�أث�ة �االت�اه ال�� ته� ن��ه ال��اح، ��ا ت���� ����ة دائ��ة  وت���ك ���رة أفق�ة ن��

 .Nieves G)رأس�ة ت�داد في س�ع�ها و��ل ق��ها �ل�ا اق���� م� خ� ال�احل و��ف� ذل� مع 

Valiente,& et al, 2019,p.64) . ما یلي) ٥(و���ح م� ج�ول :  

  م ل�ه� ١‚٨٦م ل�ه� مارس  و ٠‚�٩٥راسة ب�� ت���اوح ارتفاعات األم�اج أمام س�احل م��قة ال

 . اك����

   م لف�ل ال���ع و ١‚٣٦ی��اوح ال�ع�ل الف�لي الرتفاعات األم�اج أمام س�احل م��قة ال�راسة ب��

 . م لف�ل ال��ف١‚٧١

   ی�جع ز�ادة ارتفاعات األم�اج خالل ف�ل ال��ف أمام س�احل م��قة ال�راسة إلى س�ادة ال��اح

خالل ف�ل ال��ف مع ز�ادة مع�الت ) �ال�ة، وال��ال�ة ال��ق�ة، وال��ال�ة الغ���ةال�(ال��ال�ة 

 ). ٢٠١٨ – ١٩٨٠( س خالل ف�ل ال��ف في الف��ة /ك�١٧‚٦س�ع�ها وال�ي ی�لغ م��س�ها 

 
 

  ) ٢٠١٨ – ٢٠٠٣( م��س� ارتفاع األم�اج أمام س�احل رأس األدب�ة خالل الف��ة  :)٥(ج�ول 

ال���س� 

  الف�لي

  اع االم�اج ارتف

  )م ( 
  الف��ل  ال�ه�ر

ال���س� 

 الف�لي

ارتفاع االم�اج 

 )م ( 
 الف��ل ال�ه�ر

١‚٧١ 

 ی�ن�ة ١‚٥٣

 ١‚٥٣  ال��ف

 د����� ١‚٨٢

 ی�ای� ١‚٥٦ ی�ل�ة ١‚٨٥ ال��اء

 ف��ای� ١‚٢٢ أغ��� ١‚٧٥

١‚٥٨ 

 س����� ١‚٣٤

 ١‚٣٦  ال����

 مارس ٠‚٩٥

 اب��ل ١‚٨ اك���� ١‚٨٦ ال���ع

 مای� ١‚٣٢ ن�ف��� ١‚٥٥

  . ف�ع خل��ي ال���� والعق�ة، ب�انات غ�� م���رة –ال�عه� الق�مي لعل�م ال��ار وال��ای�: ال���ر
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 .ال�� وال��ر وال��ارات ال����ة - ب

ت��ث �اه�تا ال�� وال��ر ��فة ی�م�ة ن���ة اس��ا�ة ال��اه لق�� ج�ب ال��� والق�� خالل 

ف ال�� وال��ر ����قة ال�راسة م� ال��ع ال��ف ی�مي، ح�� ی�ج� ارتفاعان ح���ه�ا، و�ع� ت���

وان�فاضان �ل ی�م، م�ا أث� على ��افة ال��ارات ال���ة وال�ي عادة ما ت��ن أك�� وض�حًا في ال��ع 

، وذل� ألن ال�ق� ال��اح ل���ة ��لة ال�اء ���ن )١(ن�ف ال��مي ع�ها في ال��ع�� ال��مي وال���ل�

م�اس�� ال�� وال��ر ����قة ال�راسة عام ) ٦(ج�ول  و���). ١٧٤، ص  ٢٠٠٧صاب� ، (أ��ل 

٢٠١٨.  

  :ما یلي) ٦(ج�ول ت�ل�ل و���ح م� 

   م ل�ه�ر ی�ای� وف��ای� ومارس، ب���ا ٢‚٢٠م ل�ه�� ی�ن�ه و��ل�ه، و١‚٨٠ی��اوح أعلي م� ب��

ل�ه�� ی�ای� ود�����، ��ا  م١‚٦٠م ل�ه�ر ی�ل�ه واغ��� وس����� و١‚٣٠ی��اوح أقل م� ب�� 

 .م١‚٧٥م ل�ه� ی�ای� ����س� س��� ١‚٩٠م ل�ه� ی�ل�ة و١‚٥٥ی��اوح ال���س� ال�ه�� لل�� ب�� 

   م ل�ه�� ف��ای� ومارس، ب���ا ٠‚١م ل�ه�� ی�ل�ه وأغ���، و ٠‚٦٠ی��اوح أعلى ج�ر ب��

ال���س� ال�ه�� لل�� م ل�ه� د�����، ��ا ی��اوح ٠‚٥ی��اوح أقل م� ب�� صف� ل�ه� س����� و 

  .م٠‚٥٤م ل�ه� د����� ����س� س��� ٠‚٧٠م ل�ه�ر ی�ل�ة وأغ��� وس�����، و ٠‚٣٥ب�� 

وتلع� ت�ارات ال�� دور ���� وم�ث� في ش�ا�ئ م��قة رأس األدب�ة، وذل� م� خالل ت��ی� أن�اع 

ال�ا�ئ خالل األم�اج ال�ي ت�ل إلى ال�ا�ئ، وما ی��ت� عل�ها م� ت�ز�ع ال�واس� على ��ل خ� 

 , Mónica Ribeiro.(الف��ة ال�ي ت��الى ف�ها �ع� ال��ارات ال���ة ال�ان��ة و��ف� ذل� مع ما ذ��ته

2017, p.165(  

. و���ل� ع� ت��ار ح�وث ال�اه�ت�� ت�ارات مائ�ة افق�ة ت�ث� في ت���ل س�احل م��قة ال�راسة

  : وت��� تل� ال��ارات �ال��ائ� ال�ال�ة

                                                 
لل�ــ� وال�ــ�ر ال�ــ�مى ارتفــاع وان�فــاض �ــل یــ�م ، وال��ــف یــ�مى ارتفاعــان وان�فاضــان م��ــاو�ان تق���ــًا �ــل یــ�م ، أمــا ال�ــ� وال�ــ�ر  )١(

  ) . ١٢٤، ص  ٢٠٠٦ال��اعي ، ( �ًال م� ال��تفع�� ال���ال��� أو ال���ف��� ال���ال��� ال���ل� ، ف���ث له اخ�الف في ارتفاع 
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 ل����ة في ف��ة ال�� ��ل�ج ال���� أمام س�احل م��قة ال�راسة ات�اه ح��ة عام ت��� ال��ارات ا

ش�الي غ��ي، إال أنه ی���ف ع� ذل� االت�اه ع�� دخ�له لل��اه ال��لة �الق�ب  –ج���ي ش�قي 

م� خ� ال�احل ف���� ات�اه ش�قي غ��ي ع��د� على خ� ال�احل و����� ذل� االت�اه ح�ى 

�ع� ذل� ی��� ان��افه ل���� ش�ل دوراني ع�� ات�اه عقارب ال�اعة ع�� نها�ة رأس األدب�ة، و 

  .لي وال��الي الغ��ي ل�أس األدب�ةال�ان� ال��ا

  ٢٠١٨م�اس�� ال�� وال��ر ����قة ال�راسة عام : )٦(ج�ول 

  )م ( االرتفاع 

 ال�ه�
 أقل م� أعلى م�

م��س� 

 ال��
 أقل ج�ر أعلى ج�ر

م��س� 

 ال��ر

م�� ال�� 
(*) 

 ٢‚٠ ٠‚٥٥ ٠‚٢ ٠‚٩ ١‚٩٠ ١‚٦٠ ٢‚٢٠ ی�ی�ا

 ٢‚٠ ٠‚٦٠ ٠‚٢ ١‚٠ ١‚٨٥ ١‚٥٠ ٢‚٢٠ ف��ای�

 ١‚٩٠ ٠‚٦٥ ٠‚٣ ١‚٠ ١‚٨٥ ١‚٥٠ ٢‚٢٠ مارس

 ١‚٧٠ ٠‚٦٥ ٠‚٤ ٠‚٩ ١‚٨٠ ١‚٥٠ ٢‚١٠ إب��ل

 ١‚٦٠ ٠‚٦٠ ٠‚٤ ٠‚٨ ١‚٧٥ ١‚٥٠ ٢‚٠ مای�

 ١‚٦٠ ٠‚٤٥ ٠‚٢ ٠‚٧ ١‚٦٠ ١‚٤٠ ١‚٨٠ ی�ن�ه

 ١‚٧٠ ٠‚٣٥ ٠‚١ ٠‚٦ ١‚٥٥ ١‚٣٠ ١‚٨٠ ی�ل�ه

 ١‚٨٠ ٠‚٣٥ ٠‚١ ٠‚٦ ١‚٦٠ ١‚٣٠ ١‚٩٠ أغ���

 ٢‚١٠ ٠‚٣٥ صف� ٠‚٧ ١‚٧٠ ١‚٣٠ ٢‚١٠ س�����

 ١‚٩٠ ٠‚٥٥ ٠‚٢ ٠‚٩ ١‚٧٥ ١‚٤٠ ٢‚١٠ أك����

 ١‚٧٠ ٠‚٦٥ ٠‚٤ ٠‚٩ ١‚٨٠ ١‚٥٠ ٢‚١٠ ن�ف���

 ١‚٥٠ ٠‚٧٠ ٠‚٥ ٠‚٩ ١‚٨٠ ١‚٦٠ ٢‚٠ د�����

 ١‚٧٩ ٠‚٥٤ ٠‚٢٥ ٠‚٨٣ ١‚٧٥ ١‚٤٥ ٢‚٠٤ ال���س�

   ه��ة ق�اة ال����، م��� ال���ث،  إدارة ال����� وال���ث وال�راسات: ال���ر

  ) .الف�ق ب�� أعلى م� وأقل ج�ر( م�� ال�� (*) 
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  ال�ان�ة إال أنها ورغ� ضعف / س�٣ت�لغ س�عة ال��ارات ال���ة الق���ة م� خ� ال�احل أقل م�

ت�اهاتها ال�ي ت��ن إما م�عام�ة على خ� ال�احل س�ع�ها ت�د� إلى ن�� ال��احل وذل� ن���ة ا

أو م���ة زاو�ة م�ل معه، ب���ا ت��� س�عة ال��ارات ال���ة ب�ا�ة م� م��قة رأس األدب�ة ل���اوح ب�� 

ال�ان�ة وت�د� تل� ال��ارات إلى ن�� ال�ان� ال��قي وال����ي ال��قي م� رأس األدب�ة / س�٦و  ٣

ب���ا ت�س� ح��ل�ها على ال�ان� ال��الي وال��الي ال��قي م�ه  ن���ة تعام�ها على خ� ال�احل

رغ� ز�ادة س�ع�ها ول�� ومع ان��افها في ات�اه دوراني ع�� ات�اه دوران عقارب ال�اعة فإنها 

ش�ال غ�ب ف�قل س�ع�ها وت�س� ح��ل�ها  –ت���م م�ة أخ�� �ال��ارات ذات االت�اه ج��ب ش�ق 

 ).   ٢٨(ش�ل 

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soliman , 1996 , P. 421.نقالً عن  ١٧٦، ص  ٢٠٠٧صابر ، : المصدر
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  ش�الي امام س�احل ال�ان� ال��الي وال��الي  –ت��� ال��ارات ال�ائ�ة في ف��ة ال��ر ات�اه ج���ي

ال��قي م� رأس األدب�ة ث� ت�قابل مع ال��ارات ال�ائ�ة ال��ت�ة ع� خ� ال�احل ش�ال م��اء األدب�ة 

عقارب ال�اعة م�ا  ال��قي م�ا ی�د� إلى تغ�� ات�اهها ل���� ات�اه دوران –ذات االت�اه الغ��ي 

 ).٢٩(ی�د� إلى تقل�ل س�عة تل� ال��ارات و�ال�الي �غل� عل�ها ال��س�� ع� ال��� ش�ل 
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وق� ن�ج ع� ت�اف� هات�� الع�ل���� تغ��ات ��� ال�ا�ئ، ح�� �ع��� اس�ق�ار أو ث�ات أ� 

ل�ي تأتي إلى ه�ا الق�اع وال���ة ال�ي ق�اع مع�� م� خ� ال�ا�ئ على ال��ازن ب�� ���ة ال�واس� ا

ت���ع  م�ه، وت��قل إلى خارج ح�وده، ��ا ت��ه� ال��ا�ئ ال�مل�ة ال����فة لألم�اج وال��ارات ال�ائ�ة 

وق� أع���ت ال�اح�ة في دراس�ها ل�غ��ات ). ٢٨ - ٢٧،ص ١٩٩٠أب� راضى،( ب����� ال�ع��ة عل�ها 

 Land Sat، وال��ئ�ة ١٩٩٠لعام   Land Sat TMف�ائ�ة خ� ال�ا�ئ على ال�قارنة ب�� ال��ئ�ة ال

ETM  ٢٠٢٠لعام.   

  

ك�، و����� ���ادة ع�ل�ة ال��س�� ال�ائي خاصة على ١٢‚٨ی�لغ ��ل خ� ال�ا�ئ ب�أس األدب�ة 

ح�� ت�لغ ج�لة ال��احات ال�ق��عة م� ال�ا�ئ �فعل ع�ل�ات . ��ل شا�ئ ال��ف ال��الي لل�أس

ك�ا ت�لغ ج�لة . ٢س���٤,٨ع�ل ن�� س���  ٢م١٤٣‚٢) ٢٠٢٠ – ١٩٩٠(ال��� خالل الف��ة 

 ٢م٢٢٤‚٠) ٢٠٢٠– ١٩٩٠(ال��احات ال��افة ل�� ال�احل ع� ���� ال��س�� خالل الف��ة 

ت���� مع��ها على ال�ان� ال��الي وال��الي ال��قي ل�أس األدب�ة  ٢س�٧‚��٥ع�ل ت�س�� س��� 

  ). ٣٠(و��ل� على ل�ان رأس األدب�ة ش�ل 

  

  .األه��ة ال����ق�ة ل�أس األدب�ة: را�عاً 

تع� رأس األدب�ة م� ال��ا�� ال��� وال�ي ت��ع ���ل م�اش� ل����ة الق�ات ال��ل�ة ال����ة 

ح�� �غل� عل�ها ال�ا�ع الع���� م� وح�ات ع����ة ونق�ة ل��س ال��ود، وال س��ل ل�����ها إال م� 

، وق� قام� الق�ات ال��ل�ة ٢ك�٧.٥٤ا وال�ي ت�لغ خالل ال��� وت�� إش�افه خاصة مع صغ� م�اح�ه

م، �١٩٠٠ان�اء ش��ة ��ق على س�ح ال�أس �الفعل م�ها ال���� ال��د� ل�ا�ئ ال���� العام ���ل 

�اإلضافة إلى ���ق�� جان���� له�ا ال�ا�ئ أ��ًا، ه�ا ف�ًال ع� ���� ال���� ال�عف�انة وال�� ��� 

�ع ال���قة ب�ج�د ش��ة م� ال��قات ال�ي ت��� أج�ائها �ع�ها ال�ع� �اله�ام� الغ���ة لل�أس، ��ا ت��

  ).٣١(ش�ل 
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���� أن�اء ق��ة س�اح�ة وم�سى لل���ت في  فأنه وف��ا ی�عل� �ال�ؤ�ة ال���ق�ل�ة ل����ة رأس األدب�ة

��ح أم�ان�ة ت����ه س�اح�ًا، ال��ء ال��الي م� ال�أس، خاصة وأنه خالي ت�امًا م� ال����� الع���� م�ا ی

�قامة شا�ئ خاص و . �ة ال��قل �هه�ا �اإلضافة إلى وج�د ���� ��� به�ا ال��ء م�ا ��اع� على ح� 

على ال��ء ال��الي ال��قي �الق�ب م� ل�ان رأس األدب�ة، وذل� به�ف اس�غالله في ال����ة ال��اح�ة به�ا 

ت في رأس األدب�ة ب�ع� ال��اتات ال�ي ت���ل ��وف ك�ا ���� زراعة م�ا�� ال���ا. ال��ء م� ال�أس

ع�� ن�ات ، األكاس�ا والل�س���ا اتن�اتن�ات ال���، (ال�فاف واألمالح وت��ن ذات عائ� أق��اد� م�ل 

  ).ال���

  

�اســ���ام ب�نــامج   ٢٠٢٠لعــام  +Landsat ETMوال��ئ�ــة الف�ــائ�ة  ١٩٩٠لعــام  Landsat Tmال��ئ�ــة الف�ــائ�ة : ال��ــ�ر

ARC Gis10.3  

  ات خط الشاطئ برأس اآلدبیة تغیر )٣٠(شكل 
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، وال��ئ�ة الف�ائ�ة ١٩٩٤عام  ٥٠٠٠٠:١س إع�اد ال�اح�ة إع��ادًأ على ال��ائ� ال���غ�اف�ة مق�ا: ال���ر

L8OLI_TIRS  وال�راسة ال���ان�ة٢٠٢٠لعام ،.  

  اس���امات األرض ب�أس األدب�ة)  ٣١(ش�ل 
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  :ال��ائج

ل�ل�ج ال����، وهي تع� رأس األدب�ة هي ال�أس األرض�ة ال�ح��ة ال��ج�دة �ال�احل ال��الي الغ��ي  -١

رأس ص���ة ال��أة رس���ة ال��ه�، وق� ساه� في ت����ها الع�ی� م� الع�امل لعل أه�ها تغ�� 

ك�، وت�لغ م�اح�ها ٣,٤ك�، وأق�ى ع�ض ٤,٣م���� س�ح ال���، و��لغ أق�ى ��ل لها 

 .٢ك�٧,٥٤

وت���ل في رواس� على س�ح رأس األدب�ة ) ال�ل����س�� واله�ل�س��(ت���� رواس� ال�م� ال�ا�ع  -٢

 .األود�ة ورواس� ال���ات وال�واس� ال��اح�ة ورواس� ال��ا�ئ

م��ًا، ح�� تغ�ي األج�اء ال�ي �قل ارتفاعها  ٤٩ت��اوح ف�ات االرتفاعات ب�أس األدب�ة ب�� صف� و  -٣

م� إج�الي م�احة م��قة ال�راسة، وتغ�ي األج�اء ال�ي ) ٪١٤,٨(ب���ة  ٢ك�١,١٢م ح�الي ٥ع� 

م� إج�الي م�احة م��قة ) ٪٥٧,٦(ب���ة  ٢ك�٤,٣٤م ح�الي ١٠م وأقل م� ٥رتفاعها ب�� ی��اوح ا

ب���ة  ٢ك�١,٤٢م ح�الي ١٥م وأقل م� ١٠ال�راسة، وتغ�ي األج�اء ال�ي ی��اوح ارتفاعها ب�� 

م وأقل م� ١٥م� إج�الي م�احة م��قة ال�راسة، وتغ�ي األج�اء ال�ي ی��اوح ارتفاعها ب�� ) ٪١٨,٨(

م� إج�الي م�احة م��قة ال�راسة، ب���ا تغ�ي األج�اء ال�ي ) ٪٦,١(ب���ة  ٢ك��٠,٤٦الي م ح٢٠

 .م� إج�الي م�احة م��قة ال�راسة) ٪٢,٧(ب���ة  ٢ك�٠,٢٠م ح�الي ٢٠ی��� ارتفاعها ع� 

، ح�� �الح� س�ادة االن��ارات ) ٢ºوأك�� م�  ºصف�(ت��اوح ف�ات االن��ار ب�أس األدب�ة ب��  -٤

م� ج�لة م�احة م��قة ) ٪٩٩,٢(ب���ة  ٢ك�٧,٤٨س�ح رأس األدب�ة ح�� أنها ت��ل  اله��ة على

  .م� إج�الي م�احة ال���قة) ٪٠,٨(ب���ة  ٢ك�٠,٠٦ال�راسة، ب���ا ت��ل االن��ارات ال���س�ة 

تقع م��قة ال�راسة ض�� ال��اق ال���او� ال�� ی���� �ارتفاع ال��ارة ح�� ی�لغ ال�ع�ل ال����  -٥

ل�ه�ر ال��ف، ° م٢٧.٣ل�ه�ر ال��اء و° م١٨.٢، و���اوح ه�ا ال�ع�ل ب�� °م��٢٠.٣ارة ل�رجات ال

ال�اعة في م��ة ال����، و���اوح ه�ا ال�ع�ل ب�� /ك�١٧و��لغ ال�ع�ل ال���� ل��عة ال��اح 

ال�اعة ل�ه�ر ال��ف، و��لغ ال�ع�ل ال���� لألم�ار /ك�١٧.٦ال�اعة ل�ه�ر ال��اء، و/ك�١٦.٥

ل����، و��ع ه�ا ال�ع�ل القل�ل لألم�ار وخ�ائ� ال��ارة م��قة ال�راسة ض�� م� في ا١.٦

 .م� في أك����٦.٢ال��اخ ال�اف، وت���� األم�ار في ن�ف ال��ة ال����، وت�لغ ذروتها 
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تع� األم�اج م� ع�امل ال����ل ال�ه�ة وال��ث�ة في ت���ل �اه�ات ال���قة ال�احل�ة ل�أس األدب�ة  -٦

�� أو ال��س�� وذل� ن���ة ���ع�ها ال���ات�ة، وت���اوح ارتفاعات األم�اج أمام س�احل س�اء �ان� �ال�

ك�ا تلع� ت�ارات ال�� دور ���� . م ل�ه� اك����١‚٨٦م ل�ه� مارس  و ٠‚٩٥م��قة ال�راسة ب�� 

وم�ث� في ش�ا�ئ م��قة رأس األدب�ة، وذل� م� خالل ت��ی� أن�اع األم�اج ال�ي ت�ل إلى ال�ا�ئ، 

ما ی��ت� عل�ها م� ت�ز�ع ال�واس� على ��ل خ� ال�ا�ئ خالل الف��ة ال�ي ت��الى ف�ها �ع� و 

 ال��ارات ال���ة ال�ان��ة

ك�، و����� ���ادة ع�ل�ة ال��س�� ال�ائي خاصة على ١٢‚٨ی�لغ ��ل خ� ال�ا�ئ ب�أس األدب�ة  -٧

ال�ا�ئ �فعل ع�ل�ات  ح�� ت�لغ ج�لة ال��احات ال�ق��عة م�. ��ل شا�ئ ال��ف ال��الي لل�أس

ك�ا ت�لغ ج�لة . ٢س���٤,٨ع�ل ن�� س���  ٢م١٤٣‚٢) ٢٠٢٠ – ١٩٩٠(ال��� خالل الف��ة 

 ٢م٢٢٤‚٠) ٢٠٢٠– ١٩٩٠(ال��احات ال��افة ل�� ال�احل ع� ���� ال��س�� خالل الف��ة 

�ة ت���� مع��ها على ال�ان� ال��الي وال��الي ال��قي ل�أس األدب ٢س�٧‚��٥ع�ل ت�س�� س��� 

 .و��ل� على ل�ان رأس األدب�ة

ی�ت�� ب�أس األدب�ة ع�ة �اه�ات ج��م�رف�ل�ج�ة م�ها س��ة رأس األب�ة، واألل��ة ال����ة، وال��اج�  -٨

ال�مل�ة، ق��ات و����ات ال��، ه�ا �اإلضافة إلى �ع� األش�ال ال�مل�ة م�ل ال��اك والف�شات ال�مل�ة، 

 .وال���جات ال�مل�ة

� س��ة رأس األدب�ة أنها ت���ن م� ��قات م� ال�واس� م��اس�ة وغ�� ی��ح م� دراسة رواس -٩

م��اس�ة م��ای�ة مع �ع�ها ال�ع�، م�ا ی�د� إلى اخ�الف ال��ائ� ال���ع�ة لل���ة، ��ا ت��� 

خ�ائ� ال�����ات ال����ة أن ه�اك تعادل في س��ها م� ح�� االن��اش واإلرساب ال���ي، 

ع� ���� م���ب ال�اء ال��في ال��لي وال�� ���ل ال�� األدنى و��� ال���� في ه�ا ال��ازن 

 .الن��اش س�ح ال���ات، ��ا ی���� س�ح ال���ات ��ه�ر ال����ات أو ال��ك أو ال��ع ال�ائي

م، ��ا ت� رص� ثالث ١٢٣م و ٢٥ت� رص� ث�ان ق��ات م��ة ب�أس األدب�ة ت��اوح أ��الها ب��   - ١٠

م، ٢‚٩م، وم��س� ع�ضها ٤٥٠ق رأس األدب�ة، و��لغ ��لها ����ات م��ة، األولى تقع ج��ب ش� 

س�، تغ��ها ال��اه خالل ٨٠و�ف�ل ب��ها و��� خل�ج ال���� حاج� رملي ی�لغ م��س� ارتفاعه ب�� 

. ف��ة ال�� وت��ل ��فة أساس�ة ��ل�ج ال���� ع� ���� ق�اة م��ة ��ن�ها ت�ارات ال�� �ال�ل�ج
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م، و�ف�لها ع� ال�ل�ج حاج� ٣م، وم��س� ع�ضها ��٢٠٠لغ ��لها وال�ان�ة تقع �ال��ء ال����ي، و 

وتقع ال�ال�ة �ال��ء . س�، وت��ل �ال�ل�ج �ق�اة م��ة تقع ش�قها م�اش�ة٦٠رملي ی�لغ م��س� ارتفاعه 

م، و�ف�لها ع� م�اه ال�ل�ج حاج� ٣‚٥م وم��س� ع�ضها ٢٦١ال��الي م� ال�أس و��لغ ��لها 

س� وت��ل ��فة أساس�ة ��ل�ج ال���� �ق�اة ٩٠ی�لغ م��س� ارتفاعه رملي �قع إلى ال��ال م�ها 

 .م��ة تقع إلى ال��ق م� ال����ة

ت� رص� ل�انان ����ان ب�أس األدب�ة، ح�� �قع ال�ان األول �ال��ء ال��الي م� رأس األدب�ة         - ١١

م��ًا،  ٣‚٥م��ًا، وم��س� ع�ضه  ٤٥ج���ي ش�قي، و��لغ ��له  –و�أخ� ات�اه ش�الي غ��ي 

 –و����� ه�ا الل�ان ب�ج�د خ�اف�� ع�� نهای�ه، ح�� �أخ� أح�ه�ا االت�اه ال��الي الغ��ي 

ال����ي الغ��ي، وق� ت��� م� خالل ال�راسة  –ال����ي ال��قي، و�أخ� اآلخ�االت�اه ال��ال ال��قي 

ل�ان في ف��ات ال��، ال���ان�ة أن ال��اف األول ت��ن ن���ة ان��اف ال��ارات ال�ائ�ة ح�ل ��ف ال

ب���ا �قع . أما ال��اف ال�اني فق� ت��ن ن���ة ال���ة ال�ائ��ة لل��ارات ال�ائ�ة خالل ف��ات ال��ر

ج���ي ش�قي،  –الل�ان ال�اني �ال��ء ال��الي ال��قي ل�أس األدب�ة و�أخ� ات�اه ش�الي غ��ي 

ال نها�ة الل�ان عالمات ال���جات م��ًا، و����� على رم ١٠م��ًا، وم��س� ع�ضه  ٨٠و��لغ ��له 

 .ال�ائ�ة م�ا ی�ل على أث� ال��ارات ال�ان��ة في ال�� م� ن��ه وات�اعه

تع� رأس األدب�ة م� ال��ا�� ال��� وال�ي ت��ع ���ل م�اش� ل����ة الق�ات ال��ل�ة ال����ة   - ١٢

�ل ل�����ها إال ح�� �غل� عل�ها ال�ا�ع الع���� م� وح�ات ع����ة ونق�ة ل��س ال��ود، وال س�

 .٢ك�٧,٥٤م� خالل ال��� وت�� إش�افه خاصة مع صغ� م�اح�ها وال�ي ت�لغ 

ت���ع رأس األدب�ة ب�ج�د ش��ة م� ال��ق وال��قات ال�ي ت��� أج�ائها �ع�ها ال�ع� وال�ي قام   - ١٣

ة ال�عف�ان –ال��� �إن�ائها ل��مة �ع� ال��اقع الع����ة على ال�أس، وأ��ا ل��� ���� ال���� 

 .��ا�ئ ال���� العام وشا�ئ وم�ع� ب��وس��رت
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  ال��ادر وال��اجع

  :ال��ادر: أوالً 

، ومق�اس ١٩٤٣، ١٠٠.٠٠٠:  ١اله��ة ال����ة العامة لل��احة، ال��ائ� ال���غ�اف�ة مق�اس  -١

١٩٩٤،  ٥٠.٠٠٠:١. 

�ل�ج�ة اله��ة ال����ة العامة لل��احة ال���ل�ج�ة وش��ة ��ن��� ��رال، خ���ة م�� ال�� -٢

 .١٩٨٧، )ل�حة ب�ي س��� (  ٥٠٠.٠٠٠:  ١مق�اس 

، ول�حات ١٩٥٦،١٩٥٥، ٤٠.٠٠٠:  ١اله��ة العامة لل��احة الع����ة، ال��ر ال���ة مق�اس  -٣

 .١٩٦٦، اله��ة العامة لل��احة الع����ة، ٥٠.٠٠٠:١ال��زا�� مق�اس 

  Land Sat TM,1990  :اله��ة العامة لالس��عار م� �ع� وعل�م الف�اء ال��ئ�ة الف�ائ�ة  -٤

 . Land Sat 8 OLI_TIRS,2020: وال��ئ�ة الف�ائ�ة 

اله��ة العامة لألرصاد ال���ة، ق�� ال��اخ، ب�انات م�اخ�ة ل���ة أرصاد ال���� في الف��ة م�  -٥

 ٢٠١٨إلى  ١٩٨٠

 .، ال����، م�اف�ة ال����٢٠٠٧م��� ال�عل�مات ودع� ات�اذ الق�ار،  -٦

 

  :ال��اجع الع���ة: ثان�اً 

ب، ج��م�رف�ل�ج�ة م��قة ال���ان ج��ب ال����، إص�ارات وح�ة  ١٩٨٨ال����ى، ال��� ال���،  -١

 .جامعة ال���� وال��ع�ة ال�غ�اف�ة ال�����ة - ال��� وال��ج�ة �ق�� ال�غ�اف�ا 

دی�ام��ات ال�ع��ة ال�ا���ة وال�غ��ات ال�عاص�ة ل�احل :  ١٩٩٠أب� راضى، ف��ي ع�� الع���،  -٢

 .، م�لة �ل�ة اآلداب ، جامعة ���ا دل�ا ال��ل

دراسة ° ٢٩ '٣٠، ساحال خل�ج ال���� ش�ال دائ�ة ع�ض  ٢٠٠٦أب� جاللة، فات� حام�،  -٣

 .ج��م�رف�ل�ج�ة مقارنة، رسالة ماج���� غ�� م���رة ، ق�� ال�غ�اف�ا ، �ل�ة اآلداب ، جامعة ب�ها

دراسة ج��م�رف�ل�ج�ة،  –ال���� ، س��ات ال�احل ال��الي ل�ولة ٢٠٠٧الع��ي، جاب� ع�� هللا، -٤

  .رسالة ماج���� غ�� م���رة، معه� ال���ث وال�راسات الع���ة، القاه�ة
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، ه��روج��م�رف�ل�ج�ة أح�اض ال����� ال�ئ���ة علي ال�احل  ٢٠١٢ال��ه��، م�وة دمحم ، -٥

غ�اف�ة، الغ��ي ل�ل�ج ال����، رسالة ماج���� غ�� م���رة ، ق�� ال�غ�اف�ا ون�� ال�عل�مات ال�

 .كل�ة اآلداب ، جامعة األس���ر�ة 

، ج��م�رف�ل�ج�ة ال���ات في م��ف� ال�احات ال����ة �اس���ام ن�� ٢٠١٤أب� �اشا، ح��،  -٦

ال�عل�مات ال�غ�اف�ة وت���ل�ج�ا اإلس��عار ع� �ع�، رسالة ماج���� غ�� م���رة، ق�� ال�غ�اف�ا 

 .ب�هاون�� ال�عل�مات ال�غ�اف�ة، �ل�ة اآلداب، جامعة 

، ال��ل�ل ال���م�رف�ل�جي ل���ات م��ف� واد� ال���ون، ٢٠١٧أم��، ه�ه صاب�،  -٧

  .ال��لةال����ة لل�غ�� ال���ي، ع�د د�����

، ال�ق��� ال���م�رف�ل�جي ل���قة ش�قي ق�اة ال���� ودوره في ال����ة ٢٠١٨أم��، ه�ه صاب�،  -٨

 ).٢٧(ق�اة ال����، الع�د  ال�راع�ة، م�لة �ل�ة اآلداب والعل�م اإلن�ان�ة، جامعة

، ال���ات ال�اخل�ة في م��ف� األح�اء وال���الت ال����ة ال��ت��ة بها، ٢٠١٦ح���، أماني،  -٩

 .١٢م�لة ال�راسات اإلن�ان�ة واألدب�ة، �ل�ة اآلداب، جامعة �ف� ال��خ، الع�د 

�ة  لل�ان� ، ت�ل�ل ال����ة ال���م�رف�ل�ج�ة وأه���ها ال����ق٢٠١٥دس�قي، إسالم صاب�،  - ١٠

الغ��ي ل�ل�ج ال���� م� واد� ب�ع ج���ًا إلي واد� مغ�ة ال���� ش�اًال �اس���ام تق��ات 

االس��عار ع� �ع� ون�� ال�عل�مات ال�غ�اف�ة، رسالة د���راه غ�� م���رة، ق�� ال�غ�اف�ا ون�� 

  . ال�عل�مات ال�غ�اف�ة، �ل�ة اآلداب، جامعة ب�ها

وس األرض�ة ل�احل م�� ال��الي الغ��ي دراسة ، ال�ؤ ٢٠٠٣شل�ي، وه�ه حام�،  - ١١

 . ج��م�رف�ل�ج�ة، رسالة د���راه غ�� م���رة، ق�� ال�غ�اف�ا، �ل�ة اآلداب، جامعة ���ا

، األثار ال���م�رف�ل�ج�ة ال�اج�ة ع� ح��ة ال��اه في ال���قة  ٢٠٠٧صاب�، أح�� إب�اه�� دمحم،  - ١٢

ق�� ال�غ�اف�ا،  –��راه غ�� م���رة ، �ل�ة اآلداب ال����ة م� ال�ف إلي الع�� ال���ة ، رسالة د�

 . جامعة ب�ها 

،ال�هل ال�احلى على ال�ان� الغ��ى ل�ل�ج ال���� ف��ا ب�� رأس  ١٩٩٩صالح، ���� م�لح ، - ١٣

 .جامعة ال�قاز�� ، ال�راسات ال�اصة  –غارب و رأس ال�ب ، م�لة �ل�ة اآلداب 
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على ساحل ال��� األح�� ف��ا ب�� رأس أب� س�مة ، األش�ال اإلرساب�ة ٢٠٠٤ضاحي، دمحم ف�ز� ، - ١٤

ش�اًال وح���راب ج���ًا دراسة ج��م�رف�ل�ج�ة،رسالة د���راه غ�� م���رة، ق�� ال�غ�اف�ا،جامعة 

 .ج��ب ال�اد�

 - ج��م�رف�ل�ج�ة ، ال���ات في ش�ه ج���ة ق�� دراسة١٩٩١عاش�ر، م���د دمحم، وآخ�ون،  - ١٥

 .ق��، ال�وحة ال�راسات اإلن�ان�ة، جامعةح���ة، م��� ال�ثائ� و  - ج��ل�ج�ة

،ال���ات في ال�هل ال�احلي الغ��ي ل�ل�ج ال���� �اس���ام ن�� ٢٠١٠ع�� ال����، إ��ان،  - ١٦

ال�عل�مات ال�غ�اف�ة، رسالة ماج���� غ�� م���رة ، ق�� ال�غ�اف�ا ون�� ال�عل�مات، �ل�ة اآلداب، 

 .جامعة ب�ها

احل ال��الي في دولة ال���� ت�ز�عها ن�أتها خ�ائ�ها، ، س��ات ال�٢٠٠٦كل��، ع�� ال����، - ١٧

 .٣١٨ال��ع�ة ال�غ�اف�ة ال�����ة، ال����، الع�د 

، ال�اه�ات ال���م�رف�ل�ج�ة في ال���قة ال�احل�ة الغ���ة ل�ل�ج ١٩٨٤مع��ق ،أح�� ال��� ، - ١٨

 .س���ر�ةال���� ، رسالة ماج���� غ�� م���رة ، ق�� ال�غ�اف�ا ، �ل�ة اآلداب ، جامعة اال

، أس� عل� ال�س���ات ، ع�ادة ش��ن ال����ات ، جامعة ١٩٨٧م��ف ، دمحم ب� ع�� الغ�ي ،  - ١٩

 .ال�ل� سع�د ، ال��اض

 .، ج��م�رف�ل�ج�ة األش�ال األرض�ة، دار الف�� الع��ى ، القاه�ة ١٩٩٧م���ب، دمحم ص���،  - ٢٠

 . لع��ي، القاه�ة ، األ�ل� ال���م�رف�ل�جي، دار الف�� ا ٢٠٠١م���ب، دمحم ص��� ،  - ٢١

، األخ�ار ال���م�رف�ل�ج�ة غ�ب خل�ج ال���� م� ال���� إلى رأس ٢٠١٠م����، دمحم ح��،  - ٢٢

، �ل�ة اف�ة ،رسالة ماج���� غ�� م���رةال�عف�انة دراسة ت���ق�ة �اس���ام ن�� ال�عل�مات ال�غ� 

 .اآلداب، ق�� ال�غ�اف�ا ، جامعة ال�قاز��
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Ras al-Adabiya on the northwest coast of the Suez Gulf   
 Geomorphological analysis 

 
Abstract: 

 
Ras al-Adabiya is the only Headland on the northwest coast of the Suez Gulf, 

and it is the head of rocky sedimentary emergence, and many factors contributed 
to its formation, perhaps the most important of which is the change of sea level, 
and its maximum length is 4.3 km, the maximum width is 3.4 km, and it is area 
is 7.54 km2. The research deals with the study of the natural geographical 
features of Ras al-Adabiya, the formation factors and processes affecting its 
origin and development, the natural characteristics of its surface deposits, the 
Land Forms associated with it, and it is importance Applied. 
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