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 لخص البحث :م
تشيكل  ذي   و الجيومورفولوجية في  الحيحراا الغرةيية رمحير   األشكالواحدة من أبرز  الياردانج تعد       

  التعريية ال واييية عواميي  رفعييالفرييدة مين ليتل تي تير تاليي المييا  ال،ديمية ي تيم أعييد  حييا ت ا  الظاذرة
 شيرقا  بيين وادي النييي  الواقعيةالحجير الجييري  يركز الرحث الحال  على تليوين اليياردانج فيوط سيضب ذ يرة

ي لياردانجيحف الرحث ويحلي اللحايص المورفولوجية واألرعاد المورفومترية ليكما    رةا  ومنلفض الفرافرة 
 . وتضورذيا اليياردانج نشي ةأذيم العواميي والعملييا  الجيومورفولوجيية التي  تيىتر عليى  دراسيةراإل يافة إليى 

يي ويحيينف ي نمو جييية ي  ضولييية ؛ ا الت يياريس قيييد الدراسيية إلييى لمييس وحييدا  مورفولوجيييةذيي ا الرحييث أي  
درس الرحييييث الحييييال  رالتفحيييييي مجموعيييية ميييين العوامييييي والعمليييييا  كمييييا ييييي ي وذرمييييية قرابيييييةدايرييييية ي  شيييير 

 الميكانيكيييةي التجوييية وتشييمي التعرييية ال واييييةي ذييالييياردانو وتضوير ا نشيي ةالجيومورفولوجييية التيي  تشييار  فيي  
 وديناميكية تساقط اللتيوالليميايية ي 

The Geomorphology of Yardang Landscape above the Limestone 

Plateau in Egypt’s Western Desert  
(Between the Nile Valley and Farafra Depression) 

Abstract: 
    Yardang landforms is one of the most prominent geomorphologic units in 

Egypt’s Western Desert. These unique landforms were formed by paleo-water 

corrosive action, and later on had been reworked by aeolian factors. The current 

research is focusing on yardang formation above the surface of limestone plateau 

which lie between the Nile Valley from the east and Farafra Depression from the 

west. The research describes and analyzes the morphological characteristics and 

morphometric dimensions of Yardang, in addition to reviewing the most 

important factors and geomorphological processes affecting yardang’s origin and 

development.  

This research also classifies the landforms under consideration into five 

morphological sub-units: elongated, typical, , semi-circular, domed, and 

pyramidal. 

The current research studies in details a group of geomorphologic factors and 

processes that are involving in the formation and development of yardang 

landscape, Including aeolian abrasive roles, both physical and chemical 

weathering, and dynamic processes of mass wasting. 
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 مقدمة :
يستلدم محضلب الياردانج لوحف األشكال الجيومورفولوجية الناتجة عن نح  الرياح سواا فى حلور    

  ويعد المستلشف والرايد  (Ghodsi,2017,p.21) األساس أو فى الرواسب المتماسكة على حد سواا
ف تل  التتل لوح Yardang( أول من استلدم محضلب ياردانج 1903) Hedinالسويدي سيفين ذيدين 

قليلة االرتفاع شر  المتوازيةي والت  يفحل ا عن رع  ا ممرا  ضولية نحتت ا الرياح ف  التلوينا  ال،ديمةي 
واعتبر ذيدن أن الياردانج تشكل  رفعي الميا  ف  بداية األمري تم ت لل  رفعي نح  الرمال على األرجب و ل  

حا ري ولم ينكر دور الت ريةي والبريي وقوة الرياح السايدة ذو المسىول رشكي كبير عن تشكيل ا ف  الوق  ال
 ) (Wang et al,2011,p.1واتجاذات ا معظم العام ف  تشكيي ذ   الظاذرة 

 Steepوتعن  حافة أو  فة منحدرة  Yarمن كلمة تركمانية األحي ذ   Yardangوقد ُأشتق محضلب 
bank سمى أعضى ل ا حفة االرتفاع ي ور م أن رعض الياردانج حغير جدا   ير أن الم

(Goudie,2006,p.67). 
ال ي يستلدم للتعبير عن تل  التتل أو الرواب  الضينية  Hummockوي،ترن أحيانا  رالظاذرة لفظ كدوة    

محدودة األرعاد ضوال  وعر ا  وارتفاعا ي والت  تتللي س ول الرتياي رغض النظر عن شكل ا ال ي  الرا  ما يكون 
  (.282،ص 2002)الرشيدي ، أو قرابيا ي أو  ير  ل  ملروضيا ي

" وذو اسم محل  Kharafish يضلق ف  رعض أقاليم محر الجغرافية عل  الياردانج مسمى "اللراشيف 
ذ ا المحضلب ألول  Beadnellلألسضب المرتفعة اللشنة الت  تححر بين ا أحواض وممرا ي وقد استلدم 

الت  تتلون من أعداد كبيرة جدا  من الياردانج الممتدة على ال  رة الجيرية م عند وحفة للرتيا 9191مرة عام 
  . (Embabi,2018,p.94)فيما بين اللارجة ووادي النيي

وينتشر الياردانج رشكي عام ف  المناضق الجافة الت  تتميز ر،لة الغضاا النرات ي والت  تتعرض للتعرية رفعي    
الححراا الليبية  –ظم العامي ومن أش ر ذ   المناضق ) ححراا لوط اإليرانية الرياح ال،وية أحادية االتجا  مع

 –ححراا ناميبيا  –منض،ة يوركو ف  تشاد  –ف  الحين  ححراا تلتمكان –الححراا الغرةية المحرية  –
يكية( والححراا المحيضة برحيرة روجرز ف  كاليفورنيا رالواليا  المتحدة األمر  -الححراا الساحلية ف  بيرو

(Ghodsi,2017,p21). 
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 الموقع والمساحة :
تغض  منض،ة الدراسة قضاعا  من ححراا محر الغرةيةي والت  تمتد بين وادي النيي شرقا ي ومنلفض الفرافرة    

شمال  رب مركز ديروط )محافظة  09 رةا ي ويبدأ ظ ور الياردانج عل  سضب ال  رة الجيرية عند الليلو 
كمي وتلاد تلتف  ذ   الظاذرة 981كمي وعن منلفض الفرافرة 949لمنض،ة عن مدينة أسيوط أسيوط( وة ل  ترعد ا

تماما  كلما اتج نا  رةا  تجا  منلفض الفرافرةي وقبي إنشاا ضييريق ديروط الفرافرة كان الوحول لمنض،ة الدراسة 
ت،ييع المنض،ة بين دايرتييييي  عيييرض شمييياال ي وةين لضييييي     70ً   70ً   99و    70ً   91ً   99حعب جدا ي وفلليا   

    7كم 74999(؛ وتبلو مساحة منض،ة الدراسة 9 شرقا  شكي )   79ً   77ً   91و    71ً   40ً   91ضيييييول 
براز أذم    ترجع أذمية الرحث ف  دراسة وتحليي أحد الظاذرا  الجيومورفولوجية الت  تميز الححراا الغرةية وا 

 ا وتضورذاي كما ي دف الرحث إلى دراسة األشكال المورفولوجية والمورفومترية للياردانج العوامي المىترة ف  نش ت
 وأذم العوامي والعمليا  الجيومورفولوجية الموترة ف  نش ت  وتضور  

وذنا  اللتير من الدراسا  السار،ة الت  تناول  الياردانج رشكي تفحيل  من ا عل  سبيي المتال ال 
  ( 7991(ي  حافظ )7997(ي الرشيدي ) 9111ي التركمان  )(Embabi, 1999الححر)

م  ونمو ج 7991عام  TMوقد اعتمد الرحث على المريية الف ايية لل،مر الحناع  األمريك  الندسا  
ي ك ل  اللرايط والمرييا  المتاحة من المواقع Aster 7991لل،مر الحناع   DEMاالرتفاعا  الرقم  

( لوحت  9180ي إلى جانب اللريضة الجيولوجية )كونوكو -Google Earth USGSاإلللترونية متي موقع 
 19999:  9ي واللرايط الضبو رافية م،ياس 199.999: 9أسيوط والفرافرة م،ياس 

واج   الدراسا  الميدانية رعض الحعورا  الت  تتمتي ف  عدم توافر اللدما  عل  ضريق ديروط الفرافرة رشكي 
كم شمال 9رشكي لاصي إلى جانب التح يرا  األمنية الشديدة من الدلول ألتر من عامي واللدما  األمنية 

الضريق وجنور ؛ و ل  الحتمال التعرض للضر الدلول لنضاط محظوٍر أمنيا ي وكان نتيجة  ل  التحار العينة 
كم شمال 9زذا )( ياردانج ف،ط ف  المنض،ة اآلمنة والت  ال يمكن تجاو 14الم،اسة ميدانيا  من الياردانج على )

وجنوب الضريق(ي وقد تم االعتماد رعد  ل  عل  المرييا  الف ايية ف  تحديد مجموعة من الياردانج  الت  ترعد 
ياردانجي وقد روع   941كمي والت  كان من الحعب قياس ا ميدانيا ي وشمل  ذ   العينة 9عن الضريق ألتر من 

متي رعد عمي معايرة لل،ياسا  الميدانية للياردانجي وما تم قياس  ف  التيار العينة الم،اسة التمتيي الحجم  األ
 ي ومر  الدراسة الميدانية رالمراحي التتتة التالية :ARC GIS 1.5راستلدام برنامج 
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م( تمتل  ف  زيارة ضريق ديروط 7998/ 7/ 8-1  الدراسة االستلشافية لمنض،ة الدراسة لتل الفترة من)9
كم"  41.1كم "يمر رمنض،ة الدراسة  799 ي وال ي أنشئ حديتا  عل  سضب ال  رة رضول الفرافرة األسفلت

يويعد الضريق الوحيد للوحول لح،ي الياردانج محي الدراسةي ك ل  تم رحد األشكال الملتلفة للياردانج 
 والتحوير الفوتو راف  لرع  ا 

 ا دراسة اللحايص المورفومترية للياردانج م( وتم لتل1/8/7998-1  الدراسة التانية لتل الفترة من )7
ياردانجي وزع  على منض،ة الدراسة ف  شكي س  قضاعا  ت،ع عل  جانب  الضريق  14حيث تم قياس أرعاد

كم يتم قياس األرعاد المورفومترية للياردانجي كما تم رحد المساحا  الت  تغضي ا األشكال 9رما اليزيد عن 
ول الياردانج ودراست ا ذ ا إلى جانب التحوير الفوتو راف  لألشكال الرملية رحورة وا حة دالي ح،

 المورفولوجية الياردانج  
م( ولحح  الستلمال رعض ال،ياسا  المورفومتريةي ودراسة 8/7/7991  الدراسة التالتة لتل يوم )7

 ورفولوجية ف  تضورذا   األشكال الجيومورفولوجية المرترضة رالياردانج لتو يب دور العوامي والعمليا  الجيوم
 وتناول البحث العناصر اآلتية :

 الخصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة. -أولا 
 التوزيع الجغرافي للياردانج . -ثانياا 
 الخصائص المورفولوجية للياردانج.  -ثالثاا 
 الخصائص المورفومترية للياردانج . -رابعاا 

 . نشأة وتطور الياردانج بمنطقة الدراسة -خامساا 
 

 أوالً : الخصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة :

 الخصائص الجيولوجية : -2
ال ش  أن اللحايص الجيولوجية تلعب دورا  م ما  ف  نش   الياردانج وتضور ؛ من حيث نوع الحلر    

ية ( أن التلوينا  الجيولوج7( والشكي )9وضبيعت  ومدى ت تر  رعمليا  التعرية والتجويةي ويو ب الجدول )
لمنض،ة الدراسة تنتمى إلى الزمنين الجيولوجيين التالث والرارعي وفيما يل  دراسة تفحيلة لللحايص 

 الجيولوجية 
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( مساحات التكوينات الجيولوجية المكشوفة بمنطقة الدراسة 2جدول )   

 .ARC GIS 10.5المصدر : قياسات الباحث من الخريطة الجيولوجية باستخدام برنامج    

 الزمن العصر التكوين / ارسابات (2المساحة )كم النسبة ٪ الرمز

Qg 7.25 172.44 ةرواسب حصوي  

 تكوينات رملية Qs 3.85 91.67 الرابع الهولوسين

 إجمالي إرسابات الزمن الرابع 264.11 11.10 

Tea 19.55 1158.64 األيوسين األعلى أبو محرك 

 الثالث
Tems 48.33 1158.64 سمالوط 

 األيوسين األوسط
 

Tei 20.35 487.83 المنيا 

لثالثإجمالي تكوينات الزمن ا 2115.21 88.90   

 إجمالي التكوينات الجيولوجية بمنطقة الدراسة 2379.32 100.00 
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 تكوينات الزمن الثالث : -أ
الجيرى  اإليوسين األوسط تمتل ا حلور الحجرتتمتي ف  عحر اإليوسين )األوسط واألعلى(؛ فترة    

 األيوسين  بتلويني  "المنيا وسمالوط"ي أما فترة اإليوسين األعل  فيمتل ا تلوين أبو محر  
 :) تكوين المنيا ) إيوسين أوسط  

ليحيي محيي تليوين ليبييا  Minia Formation أول من جياا رمحيضلب تليوين المنييا (  (Said ,1962يعد
ويعبيير ذيي ا المحييضلب عيين   (Zittel , 1883)اليي ي جيياا ريي   Formation upper Libyanاألعلييى 

البييياض المنكشييف  حييحراا محيير الغرةييية فيي  تليي  الفتييرة  ليحييف التتييارع الضر،يي  للحجيير الجيييري ناحييع
  (Sallam et la, 2013, p. 4)مترا     71جنوب مدينة المنيا ي وي،در سم  ال،ضاع النمو ج  ل  

لجييري ناحيع البيياض إليى رميادي الليون وتتيدالي ويت لف تلوين المنيا ف  معظم  من حيلور الحجير ا   
 حيلور  مع  ضر،ا  من الحجر الجيري الضراشييري الغني  رحفرييا  النيموليي  )قيروال المتيكية(ي وتتمييز

والميارلي وت،يدر مسياحت  بيي  الضفيي الجييري ميع الحجير حيلور تتعاقيب حييث الحيلريي التجيانس رعيدم
 المكشوفة رمنض،ة الدراسة  من مساحة التلوينا   %79.71أي  7كم 480.87

 :) تكوين سمالوط ) إيوسين أوسط  
يتييي لف تليييوين سيييمالوط مييين ضر،يييا  حجييير جييييري رملييي  يتيييدالي معييي  الحجييير الجييييري الضراشييييري الغنييي  

أمييا األجييزاا العلويييا فتظ يير فيي  شييكي ضر،ييا  ميين الحجيير الجيييري المتييدالي  رالحفريييا  فيي  أجزاييي  السييفلىي
  ويغضي  مسياحة ت،يدر بييي (Abbas,el at, 1993, p302)لون يا لتحميرار معي  الميارل والضفييي ويمييي 

( 7ويو ييييب الجييييدول )ميييين إجمييييال  التلوينييييا  الجيولوجييييية رالمنض،ييييةي  %48.77بنسييييرة  7كييييم9918.14
 اللحايص العامة لتلوينا المنيا وسمالوط  

 ( الخصائص العامة لصخور اإليوسين األوسط بمنطقة الدراسة 2جدول )

       After: Abu El Ghar., et al, 2005, p.3. بتصرف    

عريارة عين حيلور حلحياليةي وميارل ضيني  أرسيب في  بييية سياحلية : تكوين أبو محرك ) إيوسين أعلى (
متدالي معة حفريا  نيميولوتية يعلو  حجر جيري  ن  رضحالب حمراا وةي اا كان  تعيال ف  بيية شر  

 . من إجمال  مساحة التلوينا  % 91.11بنسرة  7كم9918.14مالحةي ويغض  مساحة ت،در 

 الوحدات الصخرية الخصائص الصخرية التركيب الرسوبي اتوجود حفري
 تكوين المنيا حجر جيري ناصع البياض طبقات سميكة وضخمة كبير

 تكوين سمالوط حجر جيري  نيموليتي كتل صغيرة شبه أفقية كبير جدا  
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  :ين()الهولوسالزمن الرابع  إرسابات -ب
 19.10تغض  مساحا  تبلو من مساحة المنض،ةي وتتمتي ف  الرواسب الرملية الت   %99.9تشكي    
تغض  مساحة تبلو  والرواسب الححويةمن إجمال  التلوينا  المكشوفة رالمنض،ة ي  %7.81بنسرة  7كم

 من إجمال  تلوينا  منض،ة الدراسة  %0.71بنسرة  7كم907.44
 : التركيب الجيولوجي -ج
( أن االنكسييارا  رمنض،يية الدراسيية ت ليي  نفييس اتجاذييا  االنكسييارا  الرييسيية رمحيير 7يت ييب ميين شييكي )   

( أعداد االنكسارا  وأضوال ياي وقيد تيم حسياب ا مين ليتل اللريضية الجيولوجيية كونوكيوي 7ويو ب الجدول )
  ARC GIS 10.5ي لوحت  أسيوط والفرافرة راستلدام برنامج 9180

 ل النكسارات وأعدادها بمنطقة الدراسة( أطوا3جدول )
 % الطول كم % العدد إتجاه االنكسار

 7767 7767 7762 27 شمالي شرقي / جنوبي غربي

 7267 3767 7767 7 شمالي / جنوبي

 7762 7263 7767 77 شمالي غربي / جنوبي شرقي

 767 762 767 7 شرقي / غربي

 277 27767 277 77 المجموع

 .ARC GIS 10.5ر : قياسات الباحث من الخريطة الجيولوجية باستخدام برنامج المصد        

تعيد االنكسيارا  ذيي  العناحيير التركيبييية الرييييسة رمنض،ية الدراسيةي وقيد بليو إجميالى أضيوال االنكسيارا      
عتقييية كيييمي ويتحيييييظ أن ذنيييييا   99و 9.81كييييم ي وتراوحييي  أضوال يييا بيييين   911الم،اسييية رالمنض،يييية نحيييو 

( ؛ حييييييث أن زييييادة أضيييييوال 99117ارتراضيييية موجرييية قويييية جيييدا  بيييييين أضيييييوال اإلنكسيييارا  وأعيييييدادذا بلغييييي  )
 االنكسارا  ارترط بزيييادة أعييدادذا والعكييس ححيب  

وقييد ظ يير  إحييدى الضيييييا  فيي  جنييوب شييرط منض،يية الدراسييشةي والتيي  ترجييع نييييش ت ا لعمليييا  الشييد وليييس 
ال يغطي وذي ا يعني  أن يا حييدى لعمليييا  التييحدع الملتلفية والتي  أتير  رشيكي ملحيو  في  شيكي لعمليا  

  (Ahmed,A.,1997,p.19).واتجا  الياردانج رمنض،ة الدراسة
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يت ب من لتل العرض السابقي ورمضار،ة اللرايط الضبو رافية مع اللريضة الجيولوجية مدى الت تير    
 الجيولوج  ف  المتمب الجيومورفولوجية لسضب ال  رة الجيرية والت  تمتي المنض،ة المدروسة جزا من اي

بي يمكن ال،ول ر ن معظم الظاذرا  الجيومورفولوجية الت  ظ ر  رالمنض،ة رشكي عامي والياردانج رشكي 
ية ملتلفة )التجوية لاص ذى ف  األساس وحدا  جيولوجية تشكل  رعد  ل  رفعي عوامي جيومورفولوج

والتعرية(ي يت ب أي ا  أن المنض،ة ت تر  رالعديد من االنكسارا  والفواحي الت  تشكي مناضق  عفي  
حيث نشض  عوامي النح  الملتلفة ف  إعادة تشكيل اي ويظ ر  ل  وا حا  ف  اتجاذا  الحواف والتتل 

 المنعزلة المحيضة رمنض،ة الدراسة  
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سية لمنطقة الدراسة :الخصائص التضاري - 2  
 تتمتي دراسة اللحايص الجيومورفولوجية ف  )االرتفاعا ي االنحدارا  يواتجا  االنحدارا ( :

 الرتفاعـات : -أ
ن كيان ألترذيا ارتفاعيا  4( وشكي )4يو ب الجدول )    ( مدى التراين ف  االرتفاع دالي منض،ة الدراسةي وا 

متييرا  فييوط منسييوب سييضب الرحييري  797لدراسييةي ويبلييو ارتفاع ييا ي،ييع فيي  الغييربي والجنييوب الغرةيي  لمنض،يية ا
ي أميا أقييي المنيياضق ارتفاعييا  فت،يع فيي  الوسييطي وي،ييي %9.90ويمتيي ذيي   الفييية نسييرة  يييلة جييدا  ت،ييدر بنحييو 

ميين مسيياحة منض،يية الدراسيية وذييو  %71متييرا   فييوط منسييوب سييضب الرحييري وتمتييي نحييو  999ارتفاع ييا عيين 
 مترا   974 ور الياردانجي وي،در المدى الت اريس  لمنض،ة الدراسة النضاط ال ي يزداد في  ظ

وأتيير قليية ارتفيياع منض،يية الدراسيية فيي  زيييادة نشيياط عوامييي التعرييية ولاحيية الرييياحي وحيييث أن الحييلور التيي  
يتلون من ا الياردانج حلور جيرية فعمي ذ ا على زيادة عملييا  النحي  وتاليي الضر،يا  السيضيحة رحيفة 

 أعضى حورة وا حة لفناا العديد من الياردانج   مستمرة مما
 ( ارتفاعات بمنطقة الدراسة4جدول )

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 . ARCGIS 10.5المصدر : القياسات من حساب الباحث باستخدام برنامج        

 درجات  النحـدار : –ب 
ي /كم   9.7 رمتوسط درجة انحدار    7إلى    9( أن متوسط انحدار المنض،ة يتراوح بين 1يت ب من شكي )   

ميين نمييو ج   slopeو ليي  رعمييي   ARC GIS 10.5وتييم اسييتلراج فيييا  االنحييدار راسييتلدام برنييامج 
 ,Young, 1972)ي وتم ت،سيم المنض،ة إلى س  فيا  إنحدار وف،ا  لتحنيف DEMاالرتفاعا  الرقم  

p,173) ( 1كما يو ح ا الجدول  ) 

 % 2المساحة كم االرتفاع

 0..8 28.02 متر  08أقل 

 2..20 .002.8 متر  288<  08

 2.44. 02..282 متر  228<  288

 2..22 20..24 متر  2.8<  228

 2.22 222.08 متر  208<  2.8

 2.80 8..22 متر  208<  208

 .8.2 22.. متر فأكثر 208

 288 42..240 االجمالي
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 لدراسة( درجة انحدار منطقة ا5جدول )
 

 
 

 
 

    

 ARCGIS 10.5المصدر : القياسات من حساب الباحث باستخدام برنامج 
مييين مسييياحة منض،ييية الدراسييية ت،يييع فييي  فيييية المنييياضق مسيييتوية  %87أن نحيييو  يت يييب مييين الجيييدول السيييابق

>  9ذا بين االنحدار إلى ذّينة االنحداري والت  ي،در انحدار  ي وقد ساعد ذ ا مع سيادة الرياح الشيمالية    1ً 
والشمالية الغرةية من ج ةي ووجود كميا  كبيرة من الرمالي وعدم وجود عوايق ضبيعة من ج ة ألرى عل  
نح  الياردانج وتشكيل  رمنض،ة الدراسةي أما االنحيدارا  الشيديدة والشيديدة جيدا  تظ ير رشيكي  يييي للغاييةي 

 من إجمال  منض،ة الدراسةي و الرا  ما تشكي ذ   الفية انحدار م،دما  اليارانج       %9.99 فت تتجاوز
 اتجاه النحدار: –ج

( أن منض،ييية الدراسييية تنحيييدر رحيييفة عامييية مييين الجنيييوب الغرةييي  نحيييو الشيييمال 1يت يييب مييين الشيييكي ) 
ن كانيي  فيي  رعييض أجزاي ييا تنحييدر ناحييية الشييمال؛ ويرجييع  ليي  إلييى تعييرض المنض،يية لعمليييا   الشييرق ي وا 

تلتونيية ليتل العحيور الجيولوجييةي وسييادة النحي  رفعيي الريياح الشيمالية الغرةيية السيايدة رمنض،ية الدراسيةي 
وت دف دراسة اتجاذا  االنحدار للتعيرف علي  االتجاذيا  الرييسية السيايدة رمنض،ية الدراسيةي والتعيرف علي  

ولاحييية نحيي  الريييياحي وتيييم حسييياب اتجاذيييا  االنحيييدارا  ألتيير المواقيييع تييي ترا  رالعملييييا  الجيومورفولوجييييةي 
من نمو ج االرتفاعا  الرقم  لمنض،ة الدراسة بواسضة برنامج  reclassifyو  Aspectومساحت ا من عمي
ARC GIS 10.5 ( 1(ي وجاا  النتايج كما ذ  مو حة رالجدول )1كما يو ح ا شكي: ) 

 % 2المساحة كم الوصف الجيومورفولوجي االنحدار

 2..0. 00..220 مستوية وشبه مستوية ْ   2ْ  >  0

2  <  44.22 80..0. انحدار هين ْ   5ْ 

 22.00 2..4.2 متوسط االنحدار ْ   00ْ  >  5

00  <  2.40 28..2 فوق متوسطة االنحدار ْ   01ْ 

 8.22 ...2 شديدة االنحدار ْ   00>01

00  <  8.82 .8.8 شديدة االنحدار جدا   ْ 

 288.88 42..240  االجمالي
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 ( اتجاه النحدارات بمنطقة الدراسة6جدول )
 

 
     

 
 
 
 
 
 

          
 . ARCGIS 10.5: القياسات من حساب الباحث باستخدام برنامج  المصدر        

تمتل  جميع فيا  االنحدار رمنض،ة الدراسة رشكي شر  متساٍو عدا المناضق المستوية ي ف،د جاا  نسبت ا 
ي وتمتي ذ   األجزاا  %77حوال  

إما مناضق فرشا  رملية تم 
مشاذدت ا ميدانيا  وتوقيع إحداتيات ا 

وعند تحديدذا عل  ي GPSبواسضة 
المريية الف اية تتضار،  مع 
النضاقا  المستويةي أو مناضق ظ ر 
الياردانج ب ا ف  مرحلة مت لرة من 
عمرذا الجيومورفولوج ي وقد نحتت ا 
الرياح ولم يتبق سوى سضب حلرى 
مستويي وقد  ض  الرمال معظم 

 أجزاي ا  
  

 االتجاه 2مك %

 مستوي 520.84 21.73

 شمال 246.74 10.29

 شمال شرق 251.95 10.51

 شرق 213.48 8.91

 جنوب شرق 216.76 9.04

 جنوب 248.43 10.36

 جنوب غرب 258.84 10.80

 غرب 218.51 9.11

 شمال غرب 221.79 9.25

 االجمالي 2397.32 100.00
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الخصائص المناخية : -3  
تشييكيي الظيياذرا  أذييم العوامييي الضبيعييية التيي  تييىتر رشييكي كبييير فيي   ىحييدإتعييد اللحييايص المنالييية  

وللتعيييرف عليييى اللحيييايص المناليييية واليييياردانج رحيييورة لاحيييةي رحيييورة عامييية  ذييياتضور الجيومورفولوجيييية و 
الحييادرة عيين ال يييية العاميية لألرحيياد الجوييية لمحضتيي  أرحيياد المنالييية لمنض،يية تييم االعتميياد عليي  البيانييا  ل

م   وتشمي كت  من )درجة الحرارة يالمدى الحراريي سرعة 7994:  9109لتل الفترة من  افرةوالفر أسيوط 
   لعناحرذ   ا( وفيما يل  دراسة  االرياح واتجاذ
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 درجة الحرارة : -أ

أن منييا  ( 0والشييكي )( 0الجييدول )يو ييب    
منض،يييية الدراسيييية يتميييييز رارتفيييياع درجيييية الحييييرارة 

سييييينوي ال سيييييطتو المحييييييث ي،يييييدر يرشيييييكي عيييييام 
 م  79.8ليييييدرجا  الحيييييرارة فييييي  محضييييية أسييييييوط 

محضيييية ل درجتييييان ت،ريرييييا  ويرتفييييع ذيييي ا المتوسييييط 
 الحيرارة ليتل أشي ردرجيا   وتنلفض يالفرافرة

ويسيييييجي الشيييييتاا )ديسيييييمبر ي ينييييياير ي فبرايييييير( 
( على الترتيبي  97ي  99ن )قي درجا  الحرارة ف  كت المحضتيأش ر يناير  ليتل  الحيرارةدرجية وترتفع م 

يحيي معيدل حييث ي شي ور السينة حيرارة ىييييير يولييو أعلييييش ( ويعد أ سضسي يوليو  ي ةأش ر الحيف )يوني
    الفرارفرة محضة   ت،ريرا ف م° 79أسيوط ي محضة م فى °78.1درجة الحرارة 

  المدى الحراري : -ب

أن ( 8والشيييييييكي ) (0) الجييييييدول يو ييييييب   
الحراري  ذامدا تميز رارتفاع تمنض،ة الدراسة 
المييييدى الحييييراري  ي،ييييدرحيييييث  ؛رشييييكي عييييام

والفرافيييييييرة السييييييينوي فييييييي  محضيييييييا  أسييييييييوط 
ي ومن على الترتيب (ْ    2263،  ْ   2767)

أن ذيي ا المييدى يلتلييف ميين أي ييا  المتحييظ 
 كييييانشيييي ر آللييييري ف قحييييى مييييدى حييييراري 

رمحضتي  أسييوط والفرافيرة  برييأ لتل ش ر
والسيييما إ ا مييا أليي  فيي   تير  أعظييم مييا يكييون فيي  تليي  الفتييرةيول يي ا يكييون تيي  م  علي  الترتيييبي 77.1و 77.0

ف  الظي الت  تلتلف التتفا  وا حا  عن  ةلم،اسااالعترار أن درجا  الحرارة السار،ة تمتي درجا  الحرارة 
 حيرارة الجيو رم،يداردرجية  ليىالحيلور ع ةحيرار درجة تزيد و   درجة حرارة الحلور المعر ة ألشعة الشمس

  ( 77ص  ، 2777)هيوم ، لحجر الرمل  ل ً   1ي وجيري لحجر اللً   97
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  الرياح . -ج

ويتم دراسة ي   وتضور  تعد الرياح من أذم العناحر المنالية الت  تىتر رشكي قوي ف  نش ة الياردانج   
لسايدة رمنض،ة الدراسة ااح ييالريويتحيظ أن ( 1( والشكي )8اتجا  الرياح وسرعت ا كما يت ب من الجدول )

 %44.17و %79.1وتمتي  اح الشمالية والشمالية الغرةيةيالري  ذرمحضة أرحاد الفرافرة سنة  41ل لت
ي ت    %14.71بنسرة   االتجا  السايد للرياح ذو الشمال الغرة يمتيأسيوط محضة  عل  الترتيب أما

 سجل  محضة،د ف دالي المحضتين؛معدل السكون يلتلف أما  ي%70.48رعدذا الرياح الشمالية بنسرة 
حيث  الفرافرةويرجع  ل  إلى عمق منلفض  ؛%90.11سجل  محضة الفرافرة ي بينما  %7.47أسيوط 

  فوط سضب الرحر ت،ريرا   يبلو أقي منسوب في  مترين

 رصاد منطقة الدراسةألمحطات  لتجاه الرياح السائدةالشهري  ( المتوسط8جدول )

 شمالية 
شمالية 
 شرقية شرقية

جنوبية 
 نوبيةج شرقية

جنوبية 
 غربية غربية

شمالية 
 سكون  غربية

 2.43 54.25 6.40 5.30 2.53 2.58 2.83 2.33 31.15 أسيوط
 17.65 44.53 5.45 2.18 1.95 1.10 1.75 2.20 37.48 الفرافرة

 

م2024إلى  2790من عام   غير منشورة : الهيئة العامة لألرصاد الجوية ، بياناتالمصدر  
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 سرعة الرياح :  -د

 أن( 99( والشكي )0) يت ب من الجدول
ال تتعيرض لريياح قويية أو  منض،ة الدراسية

ن متوسيط سيرعة الريياح ال إحييث  يعنيفة
كييييم/س رمحضتيييي  منض،يييية 1.1 يتجيييياوز

 تعييييييدوذيييييي ا يعنيييييي  أن المنض،يييييية الدراسييييييةي 
 المعييدل   ويبلييو مسييت،رة ميين ذيي   الناحييية

 الدراسيييية رمنض،يييية الرييييياح لسييييرعة السيييينوي 
 ميييين الرييييياح سييييرعة كييييم/سي وتتريييياين4.1
 حييث ديسيمبري شي ر فيى ناذياألد تحي حين كم/سي فى1.7 يونيو ش ر فى أقحاذا آلري فتبلو إلى ش ر

 الرةيييع فحييل  فيي   روت ييا إلييى فتحيي آلييري إلييى فحييي ميين الريياح سييرعة تلتلييف كييم/سي كيي ل 7.1سيجل 
 درجيية فييى تحييدث التيي  الت بيي را  رسييبب ال وايييية والييدواما  الرمليييةي العواحييف  ليي  للتييرة ويرجييع والحيييف
   الشتاا فحي ف  أدناذا إلى تحي بينما العامي الفترة من تل  لتل الحرارة
:التوزيع الجغرافي للياردانج بمنطقة الدراسة  -ثانياً   

( التراين ف  التوزيع الجغراف  للياردانج دالي منض،ة الدراسةي رع  ا كيان قرييب 99يت ب من الشكي )   
مييين الضرييييق دييييروط الفرافيييرةي وتيييم دراسيييت  وقياسييي  مييييدانيا ي ويمتلييي  المسيييتضيي األحمييير علييي  اللريضييية أميييا 

لياردانج الرعيد عن الضريق وكما سبق ال،ول إني  مين الحيعب دراسيت ا وقياسي  مييدانيا ي ف،يد تيم دراسيت ا مين ا
ويمتل ييا المرةييع األزرط عليي  اللريضييةي  USGSي google Earthالمرييييا  الف ييايية المتاحيية ميين موقييع 

الياردانج في  المريييا   وتم توزيع ا على ستة قضاعا  موزعة على منض،ة الدراسةي بناا  على درجة و وح
الف ايية حت  يتتنى للراحث دراست ا مورفومتريا  بدقةي ويمكن توزيع ال،ضاعا  المدروسة من الياردانج كما 

 يل  :
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  القطاع األول :
كيمي وفللييا   98ي،ع ف  أقح  الجنيوب الغرةي  لمنض،ية الدراسيةي ويرعيد عين ضرييق دييروط الفرافيرة بنحيو    

ً   79 شماالي  وةين لضي  ضيول    70ً   79ً   79 و    70ً   90ً   99بين دايرت  عرض  ي،ع ال،ضاع 
 شييرقا ي وتتييوزع الييياردانج رشييكي كتيييف فيي  لضييوط متوازييية ت ليي  اإلتجييا     71ً   11ً   79 و    71ً   19

 الشمال  الغرة  / جنيوة  شيرق ي وذيو نفيس اتجيا  الريياح السيايدة رالمنض،يةي ويتحيظ  ييق المسيافا  فيميا
( يت يب أن اليياردانج في  ذي ا ال،ضياع يتمييز 97( وال،ضاع األول في  الشيكي )7بين اي ومن لتل الملحق )

متيييرا  ي  19و  8.1يييياردانج موزعيية داليييي ال،ضييياع تراوحيي  أضوال يييا بيييين  71رحييغر أرعييياد ي ف،يييد تييم قيييياس 
  مترا    74و  9.1وتراوح عر  ا بين 

  القطاع الثاني :

 41 و    70ً   79ً   41بيين دايرتي  عيرض  يال،ضياع األولمين شيرط إلى الدراسة ي،ع جنوب منض،ة ال   
يتميييييز ذيييي ا ي و  شييييرقا     71ً   11ً   99 و    71ً   10ً   99 شييييماال ي وةييييين لضيييي  ضييييول    70ً   79ً  

؛ ممييا يعنيي  أن ييا فيي  مرحليية مركييرة ميين م،ارنيية رغييير  ميين ال،ضاعييا  ال،ضيياع ريي ن أحجييام الييياردابج كبيييرة جييدا  
يومورفولوج ي كما يت ب من الحلور أن يا مازالي  محتفظية بلون يا األحيل ي وليم تنشيط عواميي عمرذا الج

كبييرة ضيية ر ك شير ال،ضياع ظ ير التعرية ولاحة الرياح بيدورذا في  تشيكيي اليياردانجي كي ل  يتحيظ أن ذي ا 
واف يييا ارتفييياع حفييي  نحييي  أجيييزاا من ييياي فظ ييير  مت،ضعييية؛ وحيييي  الريييياح( -نشيييضة عواميييي التعريييية )المييييا 

ال،ضياع التيان  م،ارنية رالت ياريس المحليية كميا يت يب مين  متيرين دة كاني أما ال،اعي يمترا  97إلى اللارجية 
  ( وقد تراين  الياردانج الم،اسة ف  لحايح ا الجيومورفولولوجية  97ف  الشكي )

  القطاع الثالث :

اع السيابق عنيد دايرتي  عيرض ذو ألبير ال،ضاعيا  السي  مين حييث الحجيمي وي،يع إليى الشيمال مين ال،ضي   
    71ً   11ً   79 و    71ً   14ً   99 شييييماال ي ولضيييي  ضييييول    70ً   71ً   79 و    70ً   77ً   79

كم عين الضرييق اليرييسي وأذيم ميا يمييز   كميا يت يب مين ال،ضياع التاليث  8.1شرقا ي ويرعد ذ ا ال،ضاع نحو 
يياردانج ترايني  في   71أضوال اي وقد تم قياس  ( قلة المسافا  بين الياردانج وكتافت ا وزيادة97ف  الشكي )

 مترا   74و  97مترا ي أما العرض فتراوح بين  717:  77أرعادذا المورفومترية فتراوح  أضوال ا بين 
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 القطاع الرابع : 
تييم متحظيية الييياردانج رشييكي  كــم 3.5ذييو قضيياع حييغير الحجييم ي،ييع جنييوب ضريييق ديييروط الفرافييرة بنحييو    

 و    70ً   71ً   99ن من الحعب ال،ياس ميدانيا ي وفلليا  ي،ع ال،ضاع بين دايرت  عرض مراشري وللن كا
 شيييرقا ي وتييم قيييياس    71ً   11ً   99 و    71ً   19ً   99 شييماال ي وةييين لضييي  ضييول    70ً   70ً   49
( أن الرمييال 97؛ ويتحييظ ميين ال،ضيياع الرارييع رالشييكي ) Google Earthييياردانج ميين برنييامج  71عييدد 

جيييزاا الوسيييضى مييين ال،ضييياع والتييي  تمتيييي الجيييزا المييينلفض ويحيييي ارتفاعييي  إليييى متيييرين م،ارنييية ضمييير  األ
متيرا  ي أميا  914و  74رالت اريس المحليةي ويظ ر الياردانج حول  ر حجام متراينةي فتراوحي  أضوال يا بيين 

 ار ي ف   أشير  مترا ي ويري الراحث ف  ذ  ال،ضاع ت تر رشكي كبير رعملية اإل 71و  1العرض فتراوح بين 
رضية م،عرة نشضة الميا  سواا ال،ديمة أو الجوفية في  ت،ضيع يا علي  محياور ملتلفية فظ ير  اليياردانج ب ي ا 

 الشكي  
   القطاع الخامس :

حداتيا  ي،ع بين دايرت  عرض  1.1ي،ع إلى الشمال من ضريق ديروط الفرافرة عل  رعد      77ً   79كمي وا 
 شيييرقا ي    71ً   11ً   99 و    71ً   48ً   99اال ي وةيييين لضييي  ضيييول  شيييم   70ً   71ً   99 و    70ً  

( ويتمييز ذي ا ال،ضياع رضيول 97وتظ ر الياردانج ف  شكي متناتر كما يو ب ال،ضاع اللامس في  الشيكي )
متيرا ي وعر ي ا يتيراوح بيين  980و  78الياردانج م،ارنة رغير  من ال،ضاعا  الم،اسةي فيتراوح أضوال ا بين  

 ترا ي وتغض  الرمال أجزاا كبيرة من ال،ضاع    م 78و  99
  القطاع السادس :

كيم شيمال ضرييق دييروط الفرافيرة ي  99ي،ع في  الشيمال الشيرق  مين منض،ية الدراسية علي  رعيد يحيي إليى    
حييداتيا  ي،ييع بييين بييين دايرتيي  عييرض   شييماال ي وةييين لضيي  ضييول    70ً   70ً   79 و    70ً   77ً   79وا 

 شييييرقا ي ويتميييييز ذيييي ا ال،ضيييياع رحييييغر أضييييوال الييييياردانج وعر يييي ا    79ً   91ً   79 و    71ً   11ً   79
مترا   78و  4مترا  ف  حين تراوح عر  ا بين  919و  91م،ارنة رال،ضاعا  األلرىي وتتراح أضوال ا بين 

ي وظ يير  لييتل ذيي ا ال،ضيياع رعييض األشييكال البنيوييية المتمتليية فيي  ضييية م،عييرة ي كيي ل  يتحييظ أن اتجييا  
دانج أل  االتجا  الشمال  والشمال  الغرة  وذو ما يتماشى مع بنية المنض،ة وك ل  الرياح السايدة كميا اليار 

 (  97يت ب من ال،ضاع السادس ف  الشكي )
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 مورفولوجية الياردانج : -ثالثاً 

ن كان الشكي الضول ي واإلنسياب  النمو ج  ألت  ر األنواع ظ ر الياردانج رمنض،ة الدراسة ر شكال ملتلفة وا 
 تلرارا  رالمنض،ة ف  حين ظ ر  رعض األشكال التانوية متمتلة ف  الشكي ال،راب  وال رم  وشرة المستدير 

 :أشكال طولية غير نموذجية  - 2

كمىلرت يا تماميا  مين حييث  الياردانج مةم،د  ظ ر ي وقد يكاد يكون ذ ا النوع األلتر انتشارا  رمنض،ة الدراسة
و  0ويتييراوح متوسييط ارتفاع ييا بييين  (9الت يياريس المحليييةيكما يت ييب ميين الحييورة )ارتفاع ييا عيين مسييتوى 

  سم   01
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

اتفياط رعواميي التعريية )مييا  ي ريياح(؛ ويت يب  لي  مين قلية ارتفاع يا مين ناحييةي و ومن الوا ب أن ا تي تر  
  الضبيعيي  عليي  أسييضح ا ميين ناحييية ألييرىي ويتحييظ أي ييا  ظ ييور النرييامحاورذييا مييع اتجييا  الرييياح السييايدة 

  المنلف ة الت  ال تلبث أن تضمر تح  رواسب الرمال 
فيي  رعييض الموا ييع تنحييدر قييارٍب م،لييوٍبي و علييى شييكي الييياردانج تبييدو أو نموذجيــة: انســيابية  أشــكال -2

ة مييع ظ ييور أشييكال جيومورفولوجييية دقي،يية ناتجييلرييياح السييايدة لانحييدارا  شييديدا  فيي  الجانييب المواجيي    ام،ييدمات
اليدنيا م،و ية  ي ياتبيدو أجزاو  يعن عمليا  النحي  
منحرف الرياح تدريجيا  ف    اف  حين ينحدر جانب
ي (7كمييا يت ييب ميين الحييورة )حتييى يلييتحم رالسييضب 

ضويييي ولاحيية فيي  حاليية  يييي  يظ يير لرع يي اوقييد 
   زيادة نح  الرياح من مىلرة الياردانج 
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اردانج يظ ر ذ ا الشكي من اليأشكال شبه دائرية :  -4
رحيييورة محيييدودة جيييدا  رالمنض،يييةي ولعيييي السيييبب فييي   لييي  
يرجييييع إلييييى قييييرب انت يييياا عمرذييييا الجيومورفولييييوج  حيييييث 
نشييييض  الرييييياح رعييييد بري ييييا وضمرذييييا ركميييييا  كبيييييرة ميييين 

( وقد يكون ذنا  كتير 7الرمال كما يت ب من الحورة )
مييين ذييي ا النميييو ج وللييين ضرمييير  أسيييفي الرواسيييب الرمليييية 

 لي المنض،ة   الموجودة بوفرة دا
ميين األشييكال التانوييية التيي  ظ يير  : أشــكال قبابيــة  -4

 تظ يييير علي يييياقمم ييييا ال،رابييييية  وقييييد لييييوحظ أن رالمنض،ييييةي
األشيييكال تييي تر   ذييي  أن ي و كييير الرشييييدي قشيييور جيريييية

ي ويظ ر  لي  في  انحيدارات ا المحدرية يبنح  ماي  سابق
تشير  كما تبدو علي ا آتار المسيت  المايية الدقي،ة الت 

 إلييييى دور محييييدود للجريييييان الميييياي  الحييييال  فيييي  تشييييكيل ا
تبيييييدو   وفييييي  الوقييييي  نفسييييي   (799ي ص7999)الرشييييييدي

وكتييييرا  ميييا يحيييي النحييي   يقواعيييدذا منحوتييية رفعيييي الريييياح
  وقد يرجع قلة تواجيدذا إليى أن ال،اعدة الحلرية الجيرية

ن تلييي  االسيييتضالة أو  يبيييدأ يتلييي  شيييكت  مسيييتضيت    ارع ييي
ن ا قد بدأ  ت ل  ضري، ا نحو الشيكي الضيول  تشير إلى أ
   (4كما تو ب الحورة ) النمو ج 

قاعدتيي  راتسيياع يتميييز ذيي ا الشييكي  :أشــكال هرميــة  -5
يمكين ال،يول أي  قليلة االرتفاع م،ارنة رما يجياور  مين يياردانجي حغيرة األحجام  ان أيتحظ ي و ،مت ر م،ارنة
  ياليييياردانجمييين ويتحيييظ نييدرة ظ يييور ذييي ا الشييكي جيومورفولوجييييةي ال ت ييافييي  المراحييي األلييييرة مييين دور ر ن ييا 

عنييد رواسييب جيرييية متماسييكة جييدا   عرييارة عيين (1كمييا تو ييب الحييورة ) تييم رحييد  ميييدانيا    ياليي النمييو جو 
ليتولوج  ال تلوين  ل ا فإن ؛قشور جيريةال،اعدةي أما ال،مة ف   عرارة عن رمال لشنةي ومفتتا  حلريةي و 

إلييى  ذيي ا ةرأو شييديدة الم،اوميية لعمليييا  النحيي  وألييرى ذشيية وأقييي حييت حييلرةضر،ييا  لرع تتتيياعرييارة عيين 
   رالياردانج من جميع الج ا  المحيضةالرمال  وتوافرالرياح نح  دور جانب 
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 ً  :نجاالخصائص المورفومترية لليارد -رابعا

المورفومتريية ميييدانيا ي وزعيي   تييم قيياس أرعادذييا 14ييياردانج رمنض،ية الدراسييةي من يا  799تيم قييياس عيدد      
يياردانج مين  941( وقيياس 9( والملحيق )97على أجزاا ملتلفة من منض،ية الدراسية كميا يو يح ا الشيكي )
( يوفيما يلي  دراسية اللحيايص المورفومتريية 7المرييا  الف ايية المتاحة من برنامج جوجي إيرث ملحق )

   للياردانج رالمنض،ة :

الطول  -2  
أميا التي   (microscale)ضوال الياردانج ما بين السنتيميترا  ال،ليلةي ويضليق علي يا ميكروسيكيي تتراوح أ    
الليليومترا   لتي  تحيي أضوال يا إليىوا (mesoscale) أمتيار فيضليق علي يا ميسوسيكيي عين عيدةزيد أضوال يا ت

 ( . (Carling, 2013,p276  (megascale)سكيي فتسم  رالميجا
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 11.4متيرا  رمتوسيط  97787أضوال ا رمنض،ة الدراسيةي وقيد بليو إجميال  أضوال يا نحيو  الياردانج ف  وتتباين
متيرا  ي ويمكين توزييع  9.0متيرا  ي وأقيي ضيول كيان  717.0متيرا  للواحيدة ي أميا أقحي  ضيول لليياردانج فبليو  
لتيير ميين (؛ فيييتحظ أن الفيتييين األولييى والتانييية يمييتتن أ1األضييوال علييى لمييس فيييا  كمييا يو ييب الجييدول )

ميين إجمييال  أضييوال الييياردانج الم،اسييةي ذيي  أقييي ميين المتوسييط العييامي فيي  حييين الفييية اللييامس والتيي   41%
 مترا    979من إجمال  الياردانج زاد أضوال ا عن  %90تمتي 

 بعاد الياردانج بمنطقة الدراسةأ( تصنيف 7جدول )

 الطــــــــــول العـــــــــــــرض 2المساحة م
 الفئات بالمتر العدد % الفئات بالمتر العدد % المربع فئات بالمترال العدد %

26.5 33 < 200 39.5 95 < 20 7 28 < 20  
27.5 57 002  :< 500  28.5 59 20  :< 20 36.5 93 20  :< 40  
22.5 25 500 :< 2000  29 34 20  :< 30 22.5 43 40  :< 80 
9.5 25 2000 :<  2500  20 20 30 :< 40 25.5 32 80  :< 220 
 فأكبر 220 35 29.5 فأكبر 40 24 9 فأكبر 2500 68 34
 المجموع 200 200  200 200 المجموع 200 200

 (2-2المصدر : القياسات الميدانية وتحليل الملحقين)         
ن ورم،ارنة متوسط أضوال الياردانج رمنض،ة الدراسة ومناضق ألري دالي محر ولارج ا نتحظ أن  ألبر م

متوسط أضوال الياردانج ف  كٍي من منض،ة  رب جبي أم الغنايمي وجنوب اللارجية رمحافظية اليوادي الجدييد 
 ( 940يص 7991متيييرا  علييي  الترتييييب لليييياردانج الحيييلري رمييينلفض اللارجييية )حيييافظ ي  79متيييرا ي و 97
)الرشيييدي  را  متيي 1.1األبيييض وعييين المكفيي  التييى بلييو متوسييط ضول ييا  ينج فييى وادامتوسييط ضييول الييياردو 
ي 7991متييييييرا  )رغييييييدادي ي 0.99أميييييا فيييييي  الواحيييييا  الرحرييييييية بليييييييييو متوسييييييط الضيييييول  ( 781ي ص7999ي

(ي لليين التلييف األميير عنييد م،ارنيية متوسييط أضييوال الييياردانج رمنض،يية الدراسيية مييع أضييوال الييياردانج 904ص
م 1117ول كييييان م وأقحيييي  ضيييي49.7رحييييحراا لييييوط اإليرانييييية التيييي  جيييياا متوسييييط أضييييوال الييييياردانج ب ييييا 

(Ghodsi,2017,p.25)   
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 العرض : -2
متييرا   7190،ييد بلييو إجمييال  عييرض الييياردانج ف ييتحييظ التريياين اللبييير فيي  عييرض الييياردانج الم،اسيية

الجيييدول السيييابق ومييين ليييتل  يمتيييرا   9.0وأقيييي عيييرض  يمتيييرا   88.0وكيييان ألبييير عيييرض ي متيييرا  98رمتوسيييط 
جاا  أقي حيث  يمن إجمال  الياردانج رمنض،ة الدراسة % 11نحو  نمتتوالتانية ي ىوليتحظ أن الفية األ

تسياع اليياردانجي وعنيد م،ارنية متوسيط عيرض اليياردانج رمنض،ية امن المتوسط العام مميا يعكيس ال ييق في  
الدراسيية مييع منيياضق ألييري نجييد أن ذيي ا المتوسييط ألبيير ركتييير ميين متوسييط عييرض الييياردانج  ييرب جبييي أم 

( 940يص 7991متييرا  عليي  الترتيييب )حييافظ ي  4.1متييرا  و 7.1لوادي الجديييد اجيية رييالغنييايم  وجنييوب اللار 
( 904ي ص7991متيرا  )رغيدادي ي 1.78متوسيط عيرض اليياردانج بيي  بليوف  الواحيا  الرحريية حييث ك ل  

 متييرا  99.7متوسييط عييرض الييياردانج حيييث بلييو  ف،ييد تشييار  مع ييا إلييى حييد كبيييرأمييا حييحراا لييوط اإليرانييية 
(Ghodsi,2017,p.25)   

المساحة : - 3  
رمتوسيييط  7م 781880أن إجميييال  مسييياحا  اليييياردانج الم،اسييية تحيييي إليييى( 7-9مييين الملحيييق )يت يييب    

ن ( أ1ي ويو ييب الجييدول )7م 1.48وأ ييغر مسيياحة  7م 77777.1ي وكانيي  ألبيير مسيياحة  7م 9171.4
ردانج الم،اسة ت،يي مسياحت ا عين من إجمال  اليا %18.1قليلة المساحة حيث أن  رمنض،ة الدراسةالياردانج 

المتوسيييط العيييامي للن يييا كبييييرة المسييياحة رم،ارنت يييا رمتوسيييط مسييياحة اليييياردانج رمنض،ييية  يييرب جبيييي أم الغنيييايم 
متييرا  )رغييدادي  49.40( والواحييا  الرحرييية 940يص 7991)حييافظ ي  7م 17وجنييوب اللارجيية  7م 10.8

 ( 904ي ص7991ي
معامل الشكل : -4  
 اليياردانج وتبيدو يب يا تمير التي  الجيومورفولوجيية لمرحليةل ا  مىشير  ضول يا إليى اليياردانج عرض نسرة تمتي   

 بيين المسيافة تليث نحيو ل يا عيرض وأقحيىضيول  أقحيى ويسياوي  م،لوبي قارب جسم شكي على النمو جية
ي ص 7999)الرشيييدي ي 4:  9ي  7:  9 بييين مييا الضييول إلييى العييرض نسييرة تحييي أي ومىلرت يياي م،ييدمت ا
أن الشييكي النمييو ج  للييياردانج تلييون نسييرة العييرض إلييى  (Ghodsi,2017,p25)فيي  حييين اعتييير (  788

:  9ي وعند حساب نسرة عرض اليياردانج إليى ضول يا رمنض،ية الدراسية جياا المتوسيط العيام 7.1:  9الضول 
 (  99)ي وذ  تتشار  إلى حد كبير مع معامي الشكي للياردامج رشمال اللارجة كما جاا ف  الجدول  7.1
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( متوسط نسبة العرض إلى الطول في بعض حقول الياردانج  بصحراء مصر الغربية20جدول )  

 (Embabi, 1999,p25) المصدر 

(ي 1كميا يو يب الجيدول ) 9.1:  9أميا أقيي نسيرة فكاني    0.0: 9ظ ر  ألبر نسرة العرض إليى الضيول 
من إجميال  اليياردانج الم،اسية يينلفض في  معاميي الشيكي عين المتوسيط العيامي وييدل  %10.4ويتحظ أن 

الشييلولة مين عمرذيا الجيومورفوليوج  في  ألتير مين نحيف منض،ية ذ ا على وحول اليياردانج إليى مرحلية 
 (   1الدراسة كما يو ب )الحورة 

 : (2) الرتفاع - 5
متيرا  في  حيين أقيي  4.1ف  منض،ة الدراسة ر ن ارتفاعاذا قليلة نوعا  ماي فكيان أقحي  ارتفياع  نجاداليار  اتسم

من جملة ما تم قياس   %11.7( يتحظ أن 99)مترا  ي ومن الجدول  9.1مترا  رمتوسط  9.41ارتفاع كان 
  ورم،ارنيية ج مرحليية مت،دميية ميين التضييورايييدل علييى بلييور الياردنييميييدانيا  كييان أقييي ميين المتوسييط العييام ممييا 

                                                 
ات الياردانج من المرئية الفضائية بشكل دقيق وذلك لوجود ظل لألشكال المجسمة، لذا اقتصرت دراسة كالًً مالن يصعب قياس ارتفاع( 2)

 المساحة ( علي العينة التي  تم قياسها ميدانياً فقط . –الحجم -)االرتفاع 

 

 النسبة موقع الياردانج النسبة موقع الياردانج

 0..:  2 أم الدبادب - . 2.02:  2 جنوب الفرافرة - 2

 4.2:  2 شمال الخارجة - 2 2.28:  2  عين الرمل - 2

 0.0:  2 بئر الجبل - 0 2.02:  2 األبيض – 4
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متوسط ارتفاع اليياردانج رمنض،ية الدراسية ومنض،ية  يرب جبيي أم الغنيايم نجيد أن متوسيط االرتفياع متسياويان 
أمتييار  7االرتفيياع عيين اليياردانج الحييلري جنييوب اللارجييةي واليي ي ي،ييدر بييي متيرا  فيي  حييين ي،ييي متوسييط  9.1

متيييرا  )رغييييدادي  7.47(  أميييا متوسييييط ارتفييياع الييييياردانج رالواحيييا  الرحريييية كييييان 940يص 7991)حيييافظي 
 تيييييييييييرا  م71( فييييييييييي  حيييييييييييين متوسيييييييييييط ارتفييييييييييياع اليييييييييييياردانج فييييييييييي  حيييييييييييحراا ليييييييييييوط كيييييييييييان 904ي ص7991ي

(Ghodsi,2017,p25)   
 وحجم الياردانج بمنطقة الدراسة ارتفاع ( تصنيف22جدول )

 االرتفــــــــــــــاع م 4الحجم م

  الفئات بالمتر العدد % المكعب الفئات بالمتر العدد %

 2أقل من  28 20.2 488أقل من  42 0..0

 2: أقل من  2 20 0.2. 088: أقل من  488 0 0..2

 4: أقل من  2 0 ..20 088: أقل من  088 . 24.8

 .: أقل من  4 0 22.2 2288: أقل من  088 4 2.0

 فأكبر . 4 2.2 فأكبر 2288 2 2.0

288 2.  288 2.  

 المصدر : قياسات ميدانية         

تناقص أحجام ا تدريجيا  رفعي النح  والت ريية ي كما تارتفاع ا تدريجيا  كلما قي ضول اي،ي عرض الياردانج و 
كن ايية وتتشي  لسيضب تماميا  راييتم نحت يا وتسيوية ف يي تاحالت ت يا اية دور تماما  ف  ن تلتف حتى  عبر الزمن
  ( .Embabi,1999,p.30)للياردانج 

 : حجمال - 7

المسيياحة في  االرتفيياعي ويبليو متوسييط حجييم  ( عين حجييم اليياردانج رحاحييي  يرب9111عبير )التركمييان   
ع أحجييام الييياردانج الحييلري رمنض،تيي  يتشييار  إلييى حييد كبييير ميي ووذيي 7م 770.1الييياردانج الم،يياس ميييدانيا  

عليييي  الترتيييييب؛ ويو ييييب قليييية حجييييم  7م 799و  7م 719 ييييرب جبييييي أم الغنييييايم وجنييييوب مدينيييية اللارجيييية 
الييياردانج الم،اسيية إلييى نشيياط الرييياح فيي  نحيي  أجييزاا كبيييرة ميين الييياردانج وأن مييا تر،يي  من ييا يو ييب أي ييا  

السبب الرييس ف  قلة أحجام الياردانج الم،اسية مييدانيا  المرحلة المت،دمة من عمرذا الجيومورفولوج ي ولعي 
ولاحة مع توافر كميا  كبييرة مين الرميال  Abrasionيرجع لدور الرياح الشمالية الغرةية ف  زيادة الت لي 

 الت  ت،وم بدور المعاول الت  تساعد ف  عمليا  البري والت رية 
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                                                                                                            م    0202 -يناير/  السابع عشر

عل   Grooves وجود ألاديد  ياردانج تتمتي ف حجام الأعلى تناقص الجيومورفولوجية دلة األ ومن  
 ان يار اللتي واتساع الفواحيي و  Under Cuttingالت،ويض السفل  ي و راجع ال،مموت ظ ور الياردانجي
Fallen Block من جسم الياردانجal,2018,p42) (Lin,et  الميدانية دلة رعض األ( 0) حورة ب   وتو

   ي الرياح عل  تناقص حجم الياردانج رفع المرجحة

  
( بيين مسياحة اليياردانج واللحيايص المورفومتريية األليري 97)يت ب من لتل العتقية االرتراضيية جيدول 

 9.87بلغيي  وكييي ميين ضييول الييياردانج وعر يي ا  المســاحةبييين  عالقــة ارتباطيــة موجبــة قويــةأن ذنييا  
رتريياط وذيي ا ال يعنيي  ا 9.97فيي  حييين جيياا  العتقيية موجريية  ييعيفة مييع االرتفيياع  يعليي  الترتيييب 9.18و

( أن 9ميا يو يح  الملحيق ) وقيد تيم متحظتي   لي  مييدانيا  وذيو يرتفاع اليياردانجالمساحة اللبيرة مع زيادة ا
فيي  حييين كييان ارتفاع ييا متييرا  واحييدا ي وألتيير الييياردانج  7م 19718.ألبيير مسيياحة م،اسيية ميييدانيا  ت،ييدر بنحييو 

  وذ ا يعن  أن  ليس رال رورة زيادة المساحة تعني  زييادة 7م8.409مترا ي كان  مساحت   4.1ارتفاعا  كان 
 االرتفاع والعكس ححيب ي وذو ما يدلي عل  وجود عتقة ضردية  عيفة بين المساحة واالرتفاع  
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                                                                                                            م    0202 -يناير/  السابع عشر

( العالقة الرتباطية للخصائص المورفومترية للياردانج22جدول )  

  MS excel  2016معامل الرتباط بواسطة برنامج على المصدر : إعداد الباحث اعتمادا 
،  0.66والضييول والعييرض والمسيياحة ف،ييد جيياا  ضردييية قوييية حيييث بلغيي   اليــاردانج حجــمالعتقيية بييين أميا 

عل  الترتيب ي وذ ا يعن  أن  كلما زاد الضول والعرض دل  ل  عل  زيادة حجم الياردانج  0.80 ، 0.96
  أن زييادة ( وذي ا يعني9.99وك ل  مساحت ا ف  حين جياا  العتقية جياا  ضرديية  يعيفة ميع االرتفياع )

 7م 7748حجم الياردانج ال يعن  زيادة ارتفاعيةي وذي ا ميا تيم متحظتي  مييدانيا  فحجيم اليياردانج وحيي إليى 
فيي  حييين كييان ارتفاع ييا متييرين ف،ييط   أمييا العتقيية بييين ضييول الييياردانج وعر يي ا فجيياا  موجريية قوييية جييدا  

 ما زاد الضول زاد أي ا  العرض  وذ ا يعن  االرتراط بين ضول الياردانج وعر  ا فكل 9.84وةلغ  
 : انحدار مقدمة الياردانج - 2

دما  اليياردانج تترياين في  درجيا  انحيدارذاي فبلغي  أقحي  انحيدار ن م،أ( 9الملحق )يت ب من لتل    
رمتوسييييط عييييام    97 بينمييييا أقييييي انحييييدار كييييان    48
وذيييييو انحيييييدار شيييييديد ضر،يييييا  لميييييا جييييياا رييييي     71.7 

(young,1972,p.173)ارنييييييييييييييييية متوسيييييييييييييييييط ي ورم،
انحييدار م،دميية الييياردانج رمنض،تيي   ييرب أم الغنييايم 

 و    04وجنيييييوب اللارجييييية يت يييييب قلييييية االنحيييييدار 
( ي 940يص 7991علييي  الترتييييب )حيييافظ ي    01

ف  حين كان متوسط انحدار الم،دمة في  الواحيا  
دراسييية عييين (ي وقيييد زاد انحيييدار م،يييدما  اليييياردانج رمنض،ييية ال904ي ص7991)رغيييدادي ي   47.71الرحريييية 

؛ ويرجيييع السيييبب فييي  زييييادة معيييدال   (Ghodsi,2017,p26)ً   91.4اليييياردانج رحيييحراا ليييوط اإليرانيييية 

  
الطول 

 بالمتر
أقصي العرض 

 بالمتر

متوسط العرض 

 بالمتر

األرتفاع 

 بالمتر
 0الحجم م 2المساحة م

÷ الطول 

 العرض

العرض 

 الطول÷ 

     1 الطول بالمتر

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1 0.84 أقصي العرض بالمتر

 1 0.86 0.76 متوسط العرض بالمتر

 1 0.43 0.38 0.49 األرتفاع بالمتر

 1 0.13 0.52 0.68 0.82 2المساحة م

 1 0.80 0.10 0.42 0.76 0.66 0الحجم م

 1 0.08- 0.15- 0.51- 0.44- 0.41- 0.54- العرض÷ الطول 

 1 0.36- 0.12- 0.22- 0.44 0.31 0.27 0.17 الطول÷ العرض 
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                                                                                                            م    0202 -يناير/  السابع عشر

انحيدار م،يدما  اليياردانج عين رياق  أجزاي يا للون يا مواجية للريياح يالتي  تنشيط في  نحت يا وت،وي ي ا رشييكي 
 ( 8ألبر من األجزاا ف  منحرف الرياح كما توحب الحورة )

 : اردانجاتجاهات الي - 7

(  7-9الملح،يان )التجاذا  السايدة لليياردانج رمنض،ية الدراسية والتي  يو يح ا ( أن ا94من الشكي )يت ب 
  :ما ا ظ ر  ف  شكلين من االتجاذا  وذأن 
ي  شـرقيالجنـوبي ال /غربـي الشـمالي التجيا  اال في  يرمنض،ية الدراسية من الياردانج %72.6يتجه نحو  -

ميييين إجمييييال  أعييييداد  % 44.4تجييييا  االنكسييييارا  السييييايدة رالمنض،يييية والتيييي  تمتييييي ويتفييييق ذيييي ا االتجييييا  مييييع ا
 % 44.1 - 14.7ي وكميا سيبق الي كر أن يا تمتيي لتل ش ور العام االنكسارا  ي ك ل  مع الرياح السايدة

 وتنشط من إجمال  اتجاذا  الرياح الت  ت ب عل  منض،ة الدراسة لمحضت  أسيوط والفرافرة عل  الترتيب ي
مع األل  في  االعتريار أن قوت يا   لتل الفترا  الت  ت ب في ا عل  المنض،ة البري والت ريةف  الرياح   ذ 

 رفعي الرياح الحلور الجيرية المكونة للياردانج ح  يساعدعل  نما تسمب بتحري  الرمال م
ليي  مييع اتجييا  فيي    وتتفييق ،شــمالي/جنوبيتجييا  افيي   رمنض،يية الدراسيةمــن اليــاردانج  %9.4يتجــه نحــو  -

 ت ييبتجيا  الريياح التي  البير نسيرة في  أوالتي  تعيد تيان   يالريياح الشيمالية التي  ت يب علي  منض،ية الدراسية
سييييوط أرمحضتييي   % 70.48ي  79.91بنسيييرة  ال،يييولكميييا سيييبق ي و علييي  منض،ييية الدراسييية معظيييم السييينة

ن كانيييي   يوالفرافييييرة عليييي  الترتيييييب وا 
تمتييييييي نسييييييرة قليليييييية إال أن وجودذييييييا 

ط ذيي   الرييياح فيي  تشييكيي يعنيي  نشييا
اتجييييا  ملتلييييف رعييييض الشيييييئ عيييين 
اإلتجيييييا  السيييييايد لليييييياردانج التييييي  تيييييم 

ولم يظ ر رمنض،ية الدراسية قياس ا   
   لري للياردانج أي اتجاذا  أ
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                                                                                                            م    0202 -يناير/  السابع عشر

نج : االعوامل والعمليات الجيومورفولوجية المؤثرة في نشأت وتطور اليارد -خامساً   

 نشأة اليارانج : -2
(9)لدراسييييا  ميييين ا اللتيييييرذنييييا  

التيييي  تناوليييي  نشيييي ة للييييياردانج ك حييييد األشييييكال الجيومورفولوجييييية المرترضيييية  
 :يل  نش ة فيماال مراحي تناول ويمكن ي وجميع ا لم يلتلف ف  أحي النش ة؛رالححراا الغرةية المحرية

ور الت  تمتي حلترترط رضبيعة الحلور الجيرية ف  البداية نش ة جيولوجية : كان  المرحلة األولى
  األلاديد  كون  ما يشرو  فترة البليوستوسينلتل تشرع  رالميا   األساس الت  تلون في ا الياردانجي ف،د

ــة : ــة الثاني  كانيي  ت ييب التيي  الرييياح حيييث قاميي  ال ولوسييينفتييرة تتمتييي فيي  فتييرا  الجفيياف لييتل  المرحل
 والبييري  Deflation لت رييية ا رفعييي  يياوتعمي، األلييوار تليي  بتوسيييع األلييوار وقنييوا  يلألودييية موازييية

Abrasionالييدور األلبيير فيي  نحيي  الحافييا   للبييري  وكييان الشييكيي انسيييابية لضييية حافييا  عيين  ليي  فنييتج ي
 الللفيية األجيزاا عليى أي يا   ميىتر لي  دور كيان كميا اليياردانجي جيانب  وعليى wind ward للريياح المواجي 
    Reverse flowالعكس   التدفق رفعي lee ward الرياح منحرف ف والت  ت،ع  للياردانج

بين  الفاحلة Corridors الممرا  ف  توسيع Weatheringرعد  ل  التجوية  نشض  المرحلة الثالثة :
وك ل  اإل ارة الت  ظ ر  ، Mass Wasting ن ياال واال Rock Fallاللتي  تساقط رفعي الياردانج

 ت تيرذا رشكي وا ب ف  نش ة الياردانج   
وظ ور الياردانج  يالضول  وتتم رفناا الشكي يالياردانج ُعمر من الن ايية المرحلةذ   رابعة:المرحلة ال

 عن ينفحي اآللر  ارع تغضي ا الرمال رعد  ل ي  Block Collapses من ارةال لتيكمجموعة من ال
 ذ   كي نح  يتم الوق  ورمرور يجدا   حغيرة اللتي بين الممرا  وال ير،ى سوى شواذد تل  وتس،ط يقواعد 
من حلور األساس الت  نحت  في ا اليادرانج يأو تغض   األحل  السضب جديد من يظ روقد  الر،ايا

 رالرمالي وال ير،ى ما يدل عل  وجود الياردانج ف  المنض،ة   
عندما تنشط الرياح رمساعدة  را  الرمال الموجودة ف  ت لل ا  Demiseوتتسضب الياردانج وتنت   تماما  

ير،ى من ا سوى لراشيف سرعان ما تغض  رالرواسب والمفتتا ي فتزيد من اتساع الممرا  ما بين فت 
 . (Barchyn & Hugenholtz ,2015,p5868)الياردانج 

                                                 
  Goudie, 2007 -Brooks, 2001-Embabi, 1999 -7777الرشيدي،  -2777التركماني،  (2)
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 العوامل الجيومورفولوجية المؤثرة في نشأة الياردانج وتطوره: -2

فولوجييييية إلييييى جانييييب دور كييييي ميييين جيومور الرعييييدد ميييين العوامييييي والعمليييييا    تييييرترط نشيييي ة الييييياردانج وتضييييور 
عترار أن ت تير ذ   العوامي مترياين مين ي مع الو ع ف  االاللحايص الليتيولوجية للحلور وعامي الزمن

 تتمثـل تلـك العوامـلو   (Lin,et al , 2018, p41)منض،ة أللرى رسبب التتف ظروف البييية المحيضية 
 اح(المنا  ي الرواسب الت  تحمل ا الريرعض عناحر ف  )

   من )درجة الحرارة والرياح( ف  كي  نج وتضور ايتمتي دور المنا  ف  نش ة الياردالمناخ :  – أ
 : درجة الحرارة 

 ميين الفتييرة العييام لييتل المتوسييط عيين ت،ييي الحييرارة السييار،ين أن درجييا ( 8) شييكيوال( 0يو ييب الجييدول )   
ترتفيع درجية واحيدة ميويية حييث ة أسييوط لمحضي مo 99 ينياير فى ل ا قيمة أدنى مسجلة مارسي إلى نوفمبر

 يللمنض،يية ال،ارييية للظييروف نظييرا   عاميية رحييفة ن ييارا   تلييون مرتفعيية الحييرارة ودرجيية يمحضيية الفرافييرة ت،ريرييا  فيي 
 المييدى متوسييط يحييي حيييث ال،ارييية الظييروف رفعييي والسيينوي  والشيي ري   اليييوم الحييراري  أي ييا  المييدى ويرتفييع
يترتيب عليى ذي ا الترياين في  و ي علالي الترتيالب  2263، و ْ   2767رافرة والفأسيوط  رمحضت  ي السنو  ي الحرار 

ت  إلييى نشيياط التجوييية نعييدام الغضيياا النريياي واعترييار الجفيياف السييايد حاليييا  مييع الو ييع فيي  اال المييدي الحييراري 
فتمدد وانكماال الضر،ا  السضحية لحلور الحجر الجيري المكونة للياردانج يترتب علي  ت،شير الميكانيكية؛ 

وتضيييييور عمييييير   يوذييييي  تعميييييي عليييييى ت،لييييييي حجيييييم اليييييياردانج يضر،ييييية السيييييضحية وسييييي،وض ا عليييييى المميييييرا ال
 لموجودة على للياردانج رشكي وا ب  أ ف إلى  ل  اتساع الفواحي ا يالجيومورفولوج 

في   ألبيريحياحر  رالت لييد تفياو  المتميس للحيلور لبير في  درجية حيرارة ال يواا التفاو  ال ك ل  فإن    
 عليييى إحيييداث التفكييي  الضبيعييي  للحيييلور وانفيييراط قيييدرة الحيييرارة يعنييي  مميييا  نفسييي ايرارة الحيييلور درجييية حييي
من ت تيرذا وفرة الفواحي والش،وط وعدم تجيانس  ي وي اعفن س لة الن،ي أمام عوامي التعريةلتلو  حبيرات ا
ن ج ية ييىدي إليى ي حيث ينشي  داليي اللتلية أو الضر،ية الواحيدة ألتير ميوالتتف تركيب ا المعدن  يالحلور

  (14يص 9111تلسرذا وتش،، ا )حالب ي 
سييم  17لييتل الدراسيية الميدانييية وجييد أن اتسيياع الفواحييي فيي  الحييلور المكونيية للييياردانج وحييي إلييى و     

وينت ييي  األمييير  يويسييياعد ذييي ا فييي  تسييياقط الحيييلور يوزييييادة نسيييرة المفتتيييا  التييي  سيييرعان ميييا تن،ل يييا الريييياح
اللييي يسياعد عليى  أتنياا انخفاض درجـات الحـرارة ي أماالياردانج وتراجع ل،مم ارانفحال أجزاا من واج ا  
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ن أرمعنى ي ومن تم زيادة نشاط عملية التجوية الليمياييةي دالي مسام الحلر زيادة معدال  تبلور األمتح
   ونشاط التجوية الليميايية وزيادة يذنا  عتقة ضردية قوية بين انلفاض درجا  الحرارة

 اح الريWind: 

يظ ر الدور الجيومورفولوج  للرياح ف  
 نج فيما يل  :انش ة وتضور اليارد

لة و ذنا  تتتة تيارا  ذوايية ذ  المسى 
عن تشكيي الياردانج تعرف راسم تيارا  

( 91التدفق كما يو ح ا الشكي )
 يجابيتيار التدفق اإلتتمتي ف  

Positive Flow winds  ذو تيار
 Negative Flowتيار التدفق السلب و  والمسىول عن نح  واج ة الياردانجي اردانجال واا المواج  للي

Winds  ل عن الت،ويض السفل  و ذو المسى وUnder cutting ي الشكي الم،عر ف  جوانب الياردانج وظ ور
ل عن نح  جوانب الياردانج ف  و ذو التيار المسى  Continuous Flow current تيار الحركة الدوامية

   رياحظي ال
وت،ييوم الرييياح بنحيي  الييياردانج رعييد  مراحييي متتالييية تبييدأ فيي  
نحييي  الجوانيييب المواج ييية للريييياحي تيييم نحييي  السيييفب المواجييي  
للريييياحي تيييم نحييي  أجيييزاا مييين اليييياردانج فييي  منحيييرف الريييياح 
والجيييزا العليييوي فييي  منحيييرف الريييياح رفعيييي التيييدفق العكسييي ي 

دفق وفيييييي  الن اييييييية يييييييتم نحيييييي  مييييييىلرة الييييييياردانج رفعييييييي التيييييي
 ( 970يص 9111)التركمان  ي  Reverse Flowالم،لوب
التلف  معدال  النح  حسب قوة الرياح وما تحمل  من وقد 

( زيادة معدال  1مفتتا  حلرية ي ويت ب من الحورة )
المواج ة للرياح كما يت ب كميا  الرمال  ةالنح  ف  الج 
  من الياردانج   األسفي الجزاالت  تغض  
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  ي تحملها الرياح:الرواسب الت -ب
قيد الدقي،ة تحمل ا الرياح إلى ارتفاعا  و فالمواد الناعمة  ي اتن،ي الرياح المفتتا  الحلرية وف،ا  ألحجام    

أمييا الضري،يية التانييية ف يي  ال،فييز  Suspensionويكييون الن،ييي ذنييا رضري،يية التعلييق  يتحييي إلييى آالف األقييدام
Saltation  فيع الميواد اللشينة إليى أعليى ودفع يا إليى األميام عين ضرييق إليى ر  الريياححيث تىدي قوة دفع ؛

حي  متيريني  يير أن ت تيرذيا في  عمليية الن ألتير مينال،فزي وف  العادة ال يزيد ارتفاع يا عين سيضب األرض 
ممي حيث  7 علىوتت تر ب ا المفتتا  الت  يزيد قضرذا  Tractionوالضري،ة التالتة ذ  الجر  يرالو األذمية
وقد ظ ر دور الرواسب الرملية وا حا  رمنض،ة  يح على تحريك ا رعيدا  عن موا ع ا األحليةال ت،وى الريا

العواميي  الدراسة حيث ساعد  وفرة المفتتا  الرملية عل  زيادة نح  أجسام الياردانج رشكي كبير ف   تعيد
 المساعدة على تفتي  حلور األساس عن ضريق االحتلا  والبري 

 ولوجية المؤثرة في نشأة الياردانج وتطوره:العمليات الجيومورف -3
  Physical Weathering : الميكانيكية التجوية -أ

ومفتتيييا  رضري،ييية ميكانيكيييية رحتييية دون حيييدوث تغييييرا  فييي   Fragmentsتتفكييي  الحيييلور إلييي  شيييظايا    
يت يب مين و  يفي ياوتتنوع أشكال التجويية الميكانيكيية بتنيوع العواميي الضبيعيية الميىترة  لحايح  الليمياييةي

( أذيييم أشيييكال التجويييية 99) الحيييورة
رحيييدذا علييي  تيييم الميكانيكيييية التييي  
منض،ييييييية الدراسييييييية جسييييييم اليييييييياردانج ر

وتتمتيييييييييي فييييييييي  )الت،شيييييييييري التفكييييييييي  
   اللتل (االنفحال و ي الحبيب 

تييييييييييم  الميدانييييييييييية الدراسيييييييييية لييييييييييتلو 
 الحييييلدة الجيرييييية ال،شييييورمتحظيييية 

كميييا يت يييب  اليييياردانج أسيييضب فيييوط 
 أذميية وتلمينأ(ي -99من الحورة )

 التعيرف عليى ف  ال،شور تل  وجود



                                                  دسعيمجلة كلية اآلداب جامعة بور                             277

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

                                                                                                            م    0202 -يناير/  السابع عشر

 إ ارية علي  لتل ا التساقط ي فعميرضرة فترة لتل ال،شور تل  تلون  ف،د يوتضورذا الياردانج نح  مراحي
 ترسيب ا أُعيد أم الت  من اي األسفي الرواسب مسام ف  سواا الميا  مع وتسرة ا لإل ارة ال،ابلة الجيرية المواد
 أسيييضب فيييوط  وتحيييلب  جفييي  قشيييور شيييكي عليييى لإل ارييية م،اومييية األلتييير الميييواد ور،يييي  راقيييا  شيييكي عليييى

)الرشييييدي  وتماسيييك  جفييي  متييي يقواعيييدذا عنيييد أو يمنحيييدرات ا عليييى لتسيييت،ر ألسيييفي تحركييي  أو ي اليييياردانج
  (   7997ي

 Under Cutting:  التقويض السفلي -ب
ملييية نحيي  لألجييزاا الييدنيا ع   

ة مييييييين ريييييييينج وال،ر امييييييين الييييييييارد
ي ويشيييييتر  كيييييي سيييييضب األرض

مييين البيييري والتجويييية فييي  زييييادة 
الت،ييييييويض السييييييفل  للييييييياردانجي 
وينت يي  األميير رسيي،وط األجييزاا 
العلييييييييا مييييييين اليييييييياردانج رسيييييييبب 

الجا بية وتتراجع ال،مةي وةتلرار ذ   العملية يتنياقص حجيم اليياردانج إليى أن تنت ي  تماميا   تيم رحيد رعيض 
ة الدراسيةي فمن يا ميا تيم سي،وط الواج ية الم،و ية وتراجعي  ال،مية أللتير مين حاال  الت،ويض السفل  رمنض،
 (   99مترين كما يت ب من الحورة )

 والتذرية  البري  -ج
يعيييييد كييييييي ميييييين البييييييري والت ريييييية ميييييين أذييييييم العمليييييييا  
الجيومورفولوجيييييييية الميييييييىترة فييييييي  تضيييييييور شيييييييكي اليييييييياردانجي 

رفعيييي  يييغط الريييياح  Abrasionفتتعيييرض أسيييضح  للبيييري 
حملييي  مييين  را  رميييالي فتزييييي ميييا علي يييا مييين رواسيييب وميييا ت

 مفككة أو تعر  ا للتفك  واالنفحال   
( أن عملية البري تنشط رشكي وا يب في  األجيزاا ال،ريرية مين سيضب األرض 07ي ص 7999وألد )ترابي 

رييان والتيي  ال يتعييدى ارتفاع ييا متييريني ويييزداد البييري رمنض،يية الدراسيية رفعييي الملييزون ال ايييي ميين رمييال اللت
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عييب ويل (  97الرملييية الموجييودة رالمنض،ييةي ليي ا تظ يير حييلور الييياردانج محيي،ولة كمييا يت ييب ميين الحييورة )
ن كيييانوتعيييديي ح،يييول يييياردانج نشييي  دور ا مركزي يييا فييي   البيييري  فييي  مييين الحيييعب تحدييييد معيييدال  التاليييي  ي وا 

ح لحيلور اليياردانج معملييا ي ف،د استلدم  العديد من قوانين الميكانيكا لحساب معدال  بري الرياالضبيعية
  (9) ومن ا

 

تيارا  الرياح واحتلال ا رالسضبي ويت تر معدل الت رية رمدى تتحيم دفع فتتم ر،وة ي Deflation التذريةأما 
 حبيرا  الحلري ونمط الفواحيي واستواا السضب  

اتجيا  حركية التيدفق؛  ك ل  تىتر ميكانيكية حركة الرياح ف  عملية الت رية حيث إن  عندما ي،يي ال يغط في 
فييإن قليية االنحييدار تسيياعد التيييار السييفل  عليي  ن،ييي الحبيرييا  المنحوتيية والمجييوا  رالضري،يية التيي  تتناسييب مييع 

 (  979ي ص  9111أحجام ا )التركمان  ي
 اإلذابة السطحية :  -د

ليى ضيول علي  حيلور الحجير الجييريي ييزداد نشياض ا ع التي  تيىترذ  إحدى حور التجوية الليمياييية    
تبيد أن يكيون ي ومسيتوى المياا الرياضن ي فرالرضورية وتي،يا   ارتراضيا  وترترط اإل ارة  يلضوط الفواحي والش،وط 

                                                 
(2) D  ، معدل البري =Z  ، )االرتفاع عن سطح األرض )صفر =H  أقصى ارتفاع لمسار الرمال = 

 D(z) .متوسط عمق البري على الحجر الجيري =)  Wang et al,2011,p.6 ). 
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 وذنيا  يالحيلور دالييمستوى المياا الرياضنى أسيفي السيضب عليى عميق يسيمب للمييا  أن تتسيرب راسيتمرر 
وجيييود ضر،يييا  وج  تتمتيييي فييي ؛ ال بيييد مييين توافرذيييا حتيييى ت،يييوم اإل ارييي  بيييدورذا الجيومورفوليييشيييروط رعيييض ال

  والفواحي رالحلوري درجة مسامية الحلور ونفا يت   الش،وط  ي وفرة ارةحلرية قابلة لإل
 

؛ تمتي  ل  ف  ظ ور اللتير مين حفير اإل ارية ظ ر دور اإل ارة ف  نش ة الياردانج وتضور  رشكي وا ب   
ميع كرةونيا  اللالسييوم  عنيد اتحياد ا  الريا  ترجيع نشي توالتي   ي(97) كما تو ب  حورةر حجام ا الملتلفة 

ي وال ي ي،وم بدور  إلى تلوين محلول كرةون  ملفف ل  قيدرة اللرةون الموجود ف  ال واا الجوي تان  ألسيد 
مييرور الوقيي  لتلييوين فجييوا  ركبيييرة علييى إ اريية الحجيير الجيييري وتلييوين فجييوا  تتسييع وتتحييي برع يي ا مييع 

لتل الدراسا  الميدانية تم رحد و  مر عل  تلفيض حجم الياردانج وفناي يي تعمي ف  ن اية األوحفير ألبير
حفيير اإل اريية الملتلفيية األرعيياد علييى ظ ييور رعييض الييياردانج تراينيي  فيي  أشييكال ا وأحجام ييا كمييا  اللتييير ميين

  يت ب من الحورة السار،ة  
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 :نتائج الدراسة 
أسيييوط فيي  اتجييا  ميينلفض الفرافييرة ي  كييم جنييوب  ييرب مدينيية949ظ يير الييياردانج رمنض،يية الدراسيية رعييد  -9

 ويعد ضريق ديروط الفرافرة الضريق الوحيد للوحول لمنض،ة الدراسة عل  سضب ال  رة الجيرية  
يتييراوح العميير الجيولييوج  لمنض،يية الدراسيية بييين الييزمن الجيولييوج  التالييث متمييتت  فيي  تلوينييا  اإليوسييين  -7

 ت  ف  اإلرسارا  الرملية  األوسط واألعلىي والزمن الجيولوج  الرارع متمت
متييرا  حيييث إن الفييارط بييين منسييوب أعلييى ن،ضيية 914المييدى الت اريسيي  العييام رمنض،يية الدراسيية ي،ييدر بييي -7

م  19إليييى  9م(  أمييا متوسيييط انحييدار المنض،ييية فيبليييو 71م( وأدنييى ن،ضييية)797دالييي منض،يية الدراسييية )
 درجة   9.1رمتوسط درجة انحدار 

متيرا ي وذي   01،ة الدراسة ألتر األجزاا انلفا ا ي فت يتجاوز ارتفاع يييا تمتي األجزاا الوسض  من منض -4
 رمتارة األحواض ال،ديمة الت  ترسب  في ا حلور الحجر الجيري 

لعب  اللحايص المنالية )الحرارة يالمدى الحراري يالسرعة الرياح واتجاذات ا الملتلفة( دورا  م ما  في   -1
   تضور الياردانج رمنض،ة الدراسة 

ت،يييييي أضيييييوال اليييييياردانج وارتفاع يييييا رشيييييكي كبيييييير رم،ارنت يييييا رغيرذييييياي وييييييدل ذييييي ا علييييي  نشييييياط العملييييييا   -1
 الجيومورفولوجية ولاحة )البري والت رية( لما ل ما من دور وا ب ف  نش ة الياردانج وتضور  

لرواسب وجود كميا  ذايلة من الرمال رمنض،ة الدراسة ساعد على زيادة نشاط النح  حيث متل  ذ   ا -0
 المعاول الت  استلدمت ا الرياح ف  نح  أجزاا من الياردانج رشكي كبير  

مين اليياردانج ت لي  االتجيا   %17.1ي ل  الياردانج رمنض،ة الدراسة نفس إتجا  الرياح السايدة حييث إن  -8
 الشمال  الغرة  / الجنوة  الشرق  ي وذ ا نتاج سيادة نوع واحد من الرياح معظم أيام العام  

أذم أشكال التجوية الميكانيكية الت  تم رحدذا عل  جسم الياردانج رمنض،ية الدراسية تتمتيي في  )الت،شير  -1
 ي التفك  الحبيب  ي واالنفحال اللتل (  

ظ ييييييور الييييييياردانج فيييييي  منض،يييييية الدراسيييييية رشييييييكي يييييييدل علييييييى أن ييييييا فيييييي  مرحليييييية متيييييي لرة ميييييين العميييييير  -99
تفكك  أجزاىذيا ي وانفحيل  م،يدمات ا ي واتسيع  الجيومورفولوج ي تمتي  ل  ف  رحد العديد من ا وقد 

 المسافا  بين الممرا  دالي ح،ول الياردانج  
تنت   الياردانج وتتسضب تماما  عندما تنشيط الريياح رمسياعدة  را  الرميال في  ت لل ياي فيت ير،يى من يا  -99

 ،ة  المنضر ذاسوى لراشيف سرعان ما تغض  رالرواسب والمفتتا ي وال ير،ى ما يدل عل  وجود
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 المقاس ميدانياا  التحليل المورفومتري للياردانج( 2ملحق )
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 بالمتر

أقصي 

العرض 

 بالمتر

متوسط 

العرض 

 بالمتر

رتفاع اال

 بالمتر

انحدار 

الواجهه 

 بالدرجة

 0الحجم م 2المساحة م

الطول 

 ÷

 العرض

العرض 

÷  
 الطول

االتجاه 

العام 

 بالدرجة

 العينة األولي 

0 2.45 00 142 0 -02 2.5 005400 0:245 04.0 022 

2 0040 0045 00 042 -00 .20425 00.24.. 0:24. 04.0 002 

0 2140 145 040 042 -.0 2.0425 2504.0 0:04. 0400 0.2 

. 0.41 042 .4. 241 -22 00.422 020401 0:042 0450 00. 

5 2040 541 .42 .40 -00 00540. 55.400 0:.40 0425 000 

. 224. .41 542 .42 -02 052402 .0240. 0:040 0400 025 

0 02 240 142 040 -00 22042 00004.. 0:045 0421 000 

1 22 142 04. 040 -20 0104. 55242. 0:240 0400 022 

 العينة الثانية

2 042 041 042 0405 -05 0.422 005400 0:.4. 0420 0.2 

00 .41 24. 24. 04.5 -00 0.402 .4.0 0:241 0405 052 

00 .4. 24. 24. 0415 -0. 0541. 00410 0:241 040. 05. 

02 0042 2 2 04.5 -02 2400 0400 0:.42 0405 0.1 

00 0.45 240 240 04. -00 ..455 05450 0:.42 040. 00. 

0. 0045 041 041 045 -01 2040 ..410 0:.4. 040. 0.. 

05 00 2 2 040 -20 20 05402 0:540 0420 051 

0. 0 240 240 0415 -02 0.40 00400 0:040 0400 00. 

00 .45 242 242 0420 -01 0.40 00420 0:040 040. 05. 

01 241 2 2 0 -20 024. 0.400 0:.42 0420 0.2 

 العينة الثالثة

02 014. . .41 0425 -0. 0004. 01422 0:040 0400 000 

20 0040 . 040 045 -.2 5.41 0.54.0 0:04. 0422 002 

20 21 240 142 042 -02 2.04. 00.402 0:040 0400 020 

22 0242 0 .41 0 -02 .5401 010420 0:.4. 040. 000 

20 0.40 1 040 045 -20 2004. 050401 0:.40 0420 00. 

2. 2245 04. 0 04. -0. 0.45 0114.. 0:.4. 0405 020 

25 20 . 540 040 -00 020 000405 0:040 0400 000 

2. 2045 545 .41 2 -20 022425 2.0400 0:.40 0420 020 

20 22 .40 542 240 -20 00.42 2004.0 0:04. 0421 000 

 العينة الرابعة

21 0045 .42 54. 2425 -0. 02540 000425 0:541 0420 0.0 

22 0.45 0040 141  -01 .024.5 5..400 0:042 0400 0.0 

00 0040 .42 042 040 -20 024.. 50.402 0:.40 042. 000 

00 20 .4. 540 040 -.. 00.4. 020452 0:040 0400 000 

02 0.40 .4. 040 045 -20 ..4.1 2004.0 0:040 0400 0.0 

00 0045 . .45 042 -20 005 004.2 0:242 040. 0.. 

0. 2 041 041 040 -00 0.42 005450 0:540 0420 0.5 

05 0.40 541 045 042 -20 00400 024.. 0:.40 040. 000 
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                                                                                                            م    0202 -يناير/  السابع عشر

 العينة الخامسة

0. 2240 041 .40 045 -20 00040. 0054.0 040 0400 000 

00 .2 20 2040 0 -20 0.0. 00040. 240 04.. 020 

01 20 54. 042 2 -00 0004. 00.1400 041 0420 002 

02 .45 245 24. 041 -05 0.425 2.401 24. 0401 022 

.0 2 24. 24. 040 -25 204. 20400 045 0422 001 

.0 245 .42 .42 04. -01 0242 0245. 240 04.. 000 

.2 .4. 240 240 040 -00 00412 20420 24. 04.0 001 

.0 004. . 540 041 -22 2004. 02401 54. 0401 00. 

.. 5045 00 141 .45 -21 505 200410 54. 0402 0.0 

.5 540 040 040 04. -05 24.2 020400 04. 0400 0.5 

.. 0.42 .41 14. 04. -20 210421 00450 .40 0425 001 

.0 20 .41 .45 045 -22 2. .00422 .42 042. 0.0 

.1 0042 242 242 040 -00 2240. 0054.0 .40 0400 0.0 

 لعينة السادسةا

.2 0141 02 0041 040 -00 2254. .2400 0:04. 04.. 002 

50 01 0 045 242 -00 2.. .2.402 0:54. 0401 0.0 

50 .2 00 145 245 -.1 5.. ..5400 0:042 0400 022 

52 51 2. 541 2425 -00 0022 0221450 0:24. 04.0 000 

50 0242 . 241 045 -02 0042 2011400 0:240 04.2 00. 

5. 1 040 040 041  -0. 1 5145. 0:.42 0400 001 

 00040 .000 اإلجمالي
20042 

00241  0020042 20102412    

  0422 0:042 45412. .02042 -25 042  40. 20401 المتوسط

 المصدر: القياسات الميدانية .    
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                                                                                                            م    0202 -يناير/  السابع عشر

 المقاس من المرئيات الفضائية  التحليل المورفومتري للياردانج( 2ملحق )
رقم 

 العينة

الطول 

 بالمتر

أقصي العرض 

 بالمتر

متوسط 

العرض 

 بالمتر

 الطول  ÷العرض  العرض÷ الطول  2المساحة م
االتجاه العام 

 بالدرجة

 األول القطاع 

1 14.2 6.6 6 93.7 0.15 0.46 332 

2 22.6 8.8 8 198.9 0.11 0.39 331 

3 8.78 5.6 4.5 49.2 0.18 0.64 322 

4 9.79 4.8 4 47.0 0.21 0.49 311 

5 18.8 8.7 5.5 163.6 0.11 0.46 312 

6 9 8.5 6 76.5 0.12 0.94 338 

7 32.6 1.5 1 48.9 0.67 0.05 332 

8 20.7 5.3 4.6 109.7 0.19 0.26 341 

9 95.2 24.4 22 2322.9 0.04 0.26 322 

10 20.6 7.1 7 146.3 0.14 0.34 311 

11 40.8 16 15 652.8 0.06 0.39 316 

12 36.2 18.3 16.8 662.5 0.05 0.51 342 

13 60.8 16.2 16 985.0 0.06 0.27 332 

14 43.9 17 16 746.3 0.06 0.39 341 

15 51 19.2 18.8 979.2 0.05 0.38 322 

16 41.7 8.6 7 358.6 0.12 0.21 352 

17 19.1 9.5 8.5 181.5 0.11 0.50 312 

18 11.9 5.5 5 65.5 0.18 0.46 346 

19 16 5.8 5 92.8 0.17 0.36 296 

20 25.8 8.6 8 221.9 0.12 0.33 311 

21 15.4 7.8 7 120.1 0.13 0.51 298 

22 22.9 5.8 5 132.8 0.17 0.25 338 

23 23.68 17.5 15.4 414.4 0.06 0.74 332 

24 48.4 19.8 18.5 958.3 0.05 0.41 318 

25 21.2 7.8 5.5 165.4 0.13 0.37 322 

 الثاني القطاع 

26 102.3 88.7 80.8 9074.0 0.01 0.87 352 

27 142.4 36.2 35.1 5154.9 0.03 0.25 341 

28 187.8 36 35 6760.8 0.03 0.19 322 

29 136.1 14.8 12.5 2014.3 0.07 0.11 311 

30 166.7 22 20.1 3667.4 0.05 0.13 316 

31 96.5 18.2 17.2 1756.3 0.05 0.19 351 

32 30.38 7.7 7 233.9 0.13 0.25 332 

33 53.5 7.8 7 417.3 0.13 0.15 341 

34 192.6 58.4 55 11247.8 0.02 0.30 291 

35 85.3 20.5 19.5 1748.7 0.05 0.24 301 

36 173.2 50.9 45.8 8815.9 0.02 0.29 316 

37 135.5 30.3 29.1 4105.7 0.03 0.22 332 

38 120.6 21.8 19.5 2629.1 0.05 0.18 341 

39 194.3 58.3 55.7 11327.7 0.02 0.30 322 

40 234.1 53.1 50.1 12430.7 0.02 0.23 311 

41 176.8 17.1 15.8 3023.3 0.06 0.10 316 
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                                                                                                            م    0202 -يناير/  السابع عشر

42 88.4 36.2 34.6 3200.1 0.03 0.41 293 

43 166.1 40.6 35.4 6743.7 0.02 0.24 322 

44 129.8 16.6 12.9 2154.7 0.06 0.13 341 

45 175.1 38.6 36.6 6758.9 0.03 0.22 322 

46 72.8 11.7 10.5 851.8 0.09 0.16 311 

47 202.1 68.8 65.8 13904.5 0.01 0.34 300 

48 107.6 25.2 22.5 2711.5 0.04 0.23 313 

49 92.2 16 15 1475.2 0.06 0.17 322 

50 58.4 11.9 9.5 695.0 0.08 0.20 333 

 الثالث القطاع

51 56.4 15.1 13.5 851.6 0.07 0.27 332 

52 363.7 88.9 85.5 32332.9 0.01 0.24 344 

53 101.2 56.8 52.4 5748.2 0.02 0.56 322 

54 141.6 34.6 32.5 4899.4 0.03 0.24 308 

55 160.2 29.7 22.8 4757.9 0.03 0.19 316 

56 35.7 13.8 9.8 492.7 0.07 0.39 338 

57 36.8 12.1 9 445.3 0.08 0.33 310 

58 9.4 2.9 1.7 27.3 0.34 0.31 341 

59 40.8 12.4 9.8 505.9 0.08 0.30 332 

60 128.4 30.2 28.8 3877.7 0.03 0.24 341 

61 84.1 23.3 22 1959.5 0.04 0.28 333 

62 32.3 7.8 7 251.9 0.13 0.24 311 

63 68.8 30.1 28.8 2070.9 0.03 0.44 316 

64 88 42.2 39.7 3713.6 0.02 0.48 257 

65 124.2 28.9 27.1 3589.4 0.03 0.23 332 

66 32.4 14.4 11.5 466.6 0.07 0.44 341 

67 87.3 27.1 25 2365.8 0.04 0.31 322 

68 189.8 58.1 57.1 11027.4 0.02 0.31 301 

69 78.6 15.3 14.2 1202.6 0.07 0.19 316 

70 74.3 16.9 14.5 1255.7 0.06 0.23 301 

71 104.4 22.5 19.5 2349.0 0.04 0.22 332 

72 75.2 29.2 22.5 2195.8 0.03 0.39 341 

73 36.2 14.2 12 514.0 0.07 0.39 322 

74 218 28.7 26 6256.6 0.03 0.13 311 

75 143.1 13.4 11.5 1917.5 0.07 0.09 316 

 الرابع القطاع

76 154.8 32.7 30 5062.0 0.03 0.21 332 

77 69.9 20.1 18 1405.0 0.05 0.29 341 

78 59 17.6 15.5 1038.4 0.06 0.30 322 

79 63.3 11.2 9.5 709.0 0.09 0.18 307 

80 56.3 14.5 11.8 816.4 0.07 0.26 316 

81 66.7 19.7 16.5 1314.0 0.05 0.30 311 

82 84.6 28 25.4 2368.8 0.04 0.33 332 

83 102 40 33.8 4080.0 0.03 0.39 341 

84 20.4 6.5 5.5 132.6 0.15 0.32 333 

85 101.2 21 19.5 2125.2 0.05 0.21 311 

86 91.7 36.2 34.5 3319.5 0.03 0.39 316 
87 20.7 7 7 144.9 0.14 0.34 312 
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                                                                                                            م    0202 -يناير/  السابع عشر

88 49.1 10 8.5 491.0 0.10 0.20 332 

89 63 19.6 18.1 1234.8 0.05 0.31 341 

90 45.7 13.1 11.5 598.7 0.08 0.29 322 

91 77.4 12.7 10.8 983.0 0.08 0.16 322 

92 40.8 12.1 11.2 493.7 0.08 0.30 316 

93 22.4 7.6 7 170.2 0.13 0.34 295 

94 36.4 23.5 22.5 855.4 0.04 0.65 332 

95 83 14 13 1162.0 0.07 0.17 341 

96 36.6 9.2 9 336.7 0.11 0.25 322 

20 87.1 21 20 1829.1 0.05 0.24 311 

21 83.6 18 16 1504.8 0.06 0.22 316 

22 49.3 11.8 10.5 581.7 0.08 0.24 338 

000 36.5 8.6 8 313.9 0.12 0.24 357 

 الخامس القطاع 

101 59.8 15.4 14.5 920.9 0.06 0.26 332 

102 83 19.1 18 1585.3 0.05 0.23 344 

103 37 18.1 17 669.7 0.06 0.49 322 

104 29.4 15.6 15 458.6 0.06 0.53 299 

105 28.2 12.4 11.5 349.7 0.08 0.44 316 

106 33.9 17.7 15.5 600.0 0.06 0.52 332 

107 63 24.3 22.2 1530.9 0.04 0.39 341 

108 27.1 10.4 10 281.8 0.10 0.38 322 

109 60.5 16.7 15 1010.4 0.06 0.28 311 

110 45.7 17.9 17 818.0 0.06 0.39 311 

111 74.4 29.6 28 2202.2 0.03 0.40 338 

112 88.2 21.3 19.5 1878.7 0.05 0.24 332 

113 53.9 18 17.5 970.2 0.06 0.33 391 

114 80.9 23.5 22.1 1901.2 0.04 0.29 322 

115 155 59.5 55.2 9222.5 0.02 0.38 311 

116 174.1 47 41.2 8182.7 0.02 0.27 316 

117 93.7 27.6 22.8 2586.1 0.04 0.29 338 

118 41.27 17.2 15.6 709.8 0.06 0.42 298 

119 51.9 21.1 19.5 1095.1 0.05 0.41 341 

120 97.2 38 35.8 3693.6 0.03 0.39 322 

121 159.4 36.2 33 5770.3 0.03 0.23 311 

122 121.5 24.2 22.2 2940.3 0.04 0.20 316 

123 156 37 35.5 5772.0 0.03 0.24 391 

124 102.5 18.4 14.8 1886.0 0.05 0.18 332 

125 187.2 29.3 28 5485.0 0.03 0.16 302 

 السادس القطاع 

126 159.9 22.9 20 3661.7 0.04 0.14 299 

127 172.5 36.1 35 6227.3 0.03 0.21 341 

128 14.5 3.7 3 53.7 0.27 0.26 322 

129 22.5 9.1 9 204.8 0.11 0.40 306 

130 18.8 8.6 8 161.7 0.12 0.46 316 

131 124.00 29.70 25.00 3682.8 0.03 0.24 338 

132 60.80 22.90 19.50 1392.3 0.04 0.38 332 
133 96 38.6 33.9 3705.6 0.03 0.40 294 
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 ARC GIS 10.5وبرنامج  جوجل ايرثموقع المصدر : قياسات من  
 

 

134 42.8 12.5 11 535.0 0.08 0.29 322 

135 77.2 24.3 23 1876.0 0.04 0.31 311 

136 142 33 30.5 4686.0 0.03 0.23 316 

137 31.5 5 5 157.5 0.20 0.16 332 

138 102 30 28 3060.0 0.03 0.29 313 

139 154 25.8 24 3973.2 0.04 0.17 341 

140 172 45 44 7740.0 0.02 0.26 322 

141 88 28 25.5 2464.0 0.04 0.32 394 

142 98.8 23.8 22 2351.4 0.04 0.24 332 

143 58.6 20 16.5 1172.0 0.05 0.34 341 

144 95.6 30.4 28 2906.2 0.03 0.32 295 

145 53.6 19.7 18.2 1055.9 0.05 0.37 311 

146 51.7 19 17 982.3 0.05 0.37 319 
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 المراجع العربية :
 . ( : الموسوعة الجيومورفولوجية ي اإلسكندرية7999محمد مجدي )تراب ،   9
جيومورفولوجيية اليياردانج فيوط أسيضب الرتييا رمينلفض اللارجية ي (: 9111ي جيودة فتحي  ) التركماني  7

 ي كلية اآلداب فرع دمن ور ي جامعة اإلسكندرية   7دورية اإلنسانيا  يع 
الحييحراا الغرةيييةي -(: جيومورفولوجييية الرتيييا فييى ميينلفض الفرافييرة 7997عييويس أحمييد) ي  يالرشــيد  7

 عين شمس   دابي جامعةرسالة دكتورا   ير منشورةي كلية اآل
( : األشيييكال األر يييية الناتجييية عييين فعيييي الريييياح رمييينحفض 7991محميييود إبيييراذيم دسيييوق  )بغـــدادي ،   4

 الواحا  الرحرية ي رسالة ماجستير  ير منشورة يقسم الجغرافيا ي جامعة المنوفية  
 رمييينلفض الريييياح فعيييي عييين الناتجييية األر يييية (: األشيييكال7991حيييالب ) الفتييياح عبيييد عميييادي  حـــاف   1

 ي رسالة دكتوراة  ير منشورة ي كلية اآلداب ي جامعة بن  سويف   جيومورفولوجية دراسةرجة اللا
( منيييا  سييييناا وسييياحي محييير الشيييرق  ي رسيييالة ماجسيييتير  يييير 9117ضيييارط زكرييييا إبيييراذيم ) ،ســـالم   1

 منشورةي كلية اآلدابي جامعة الزقازيق 
والمنض،ييية السييياحلية فيميييا بيييين رأس جيومورفولوجيييية الحافييية الجبليييية : (9111كيييريم محيييلب )ي  صـــالح  0

الزعفرانييية وأبيييو ركييير "الحيييحراا الشيييرقية"ي رسيييالة دكتيييورا   يييير منشيييورةي قسيييم الجغرافيييياي  كليييية اآلدابي 
 جامعة عين شمسي ال،اذرة 

جيولوجييية محييري ترجميية نحييري متييرىي إبييراذيم عبييد ال،ييادر فييرجي وفييايق   ( :2722هيــوم و . ) )  8
 ال،اذرة  فلتسي دار الضراعة الحديتةي
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