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 :مقدمة

عد االشكال الناتجة عن  االسانام  ن  ااالشاالشنكال الجرف فسجفلف رنة      ت
علنى قلنا المتتتنال الين الية و  لتنال       والالياح تشرالالى تباي  قدسة المراةالتي 

وانندس  االشنكال الناتجنة عن  االسانام       جني م نا   اينال      التعالية وتالانرباا 
 .واالشكال الناتجة ع  االساام الالياحي المائي 

 أواًل: أشكال اإلرساب المائي:

مانالش األشنكال    تعد األشكال الظاهالال الناتجة ع  اإلساام المنائي  ن   
 الجرف فسجفلف رنننة التننني تشنننرال  لنننى تبننناي  قننندسة المرنننا  علنننى قلنننا المتتتنننال         
الي الية  و  لتال التعالية وتالارباا جي م ا   آينال،  وتنالتبأ مبلنش مشنكال     
اإلساننام المننائي امنالننة الدسااننة  االلااعننال النندقرا لعوديننة  شننكلة عننددا   نن    

األودينة وسواانش . وتنر دساانتاا      األشكال مهماا: المالاوح الترضرة  و ياطش
 على النحف التالي:

 المراوح الفيضية:  -1

تعننند المنننالاوح الترضنننرة  ننن  األشنننكال الجرف فسجفلف رنننة التننني تنشننن  اتعنننا   .م 
اإلساننام المننائي  حرنن  تلننف  المرننا  انلننا المتتتننال الينن الية  و  لتننال        
التعاليننة  نن  الحاجننال الشننديدة االقحننداس والمننناطب المالتتعننة عبننال  جنناس       

بكال تياليف األودية  وتلف  اتالارباا عند   اسج األودية قترجنة للتيرنال   ش
المتننا ف جنني االقحننداس  جنلننا قنندسة المرننا  علننى قلننا اإلساننااال ويتحننفل          

جتبندم    لى  الينان  تعندد  و قمنأ  شنعاعي      ال ز الجاليان المائي     اليان
ينة  جي تالارش حمفلتاا  وتتالاش المفاد ال شنة والجال رد والحيي جني ادا 

عندة عفا نا جني شنكا      المالوحة  والالوااش الناعمة عنند مطالاجانا  وتنتحكر   
وحجر و حتنف  المنالاوح الترضنرة  مهمانا   ناحة حنفر التيناليف الن           
تتكنننفن عنننند   ال ننن، المالوحنننة  و مرنننة المانننال وقنننف  اليننن فس المشنننكلة 
للمنالة وييائياا اللثرفلف رة  وطبرعة اقحداس ااح األسر و   يالل 

داقرننة وتحلرننا المالئرننة التضننائرة تمكنن  الاالننش  نن  قرننا  ماعنناد الدسااننة المر
 . اعض المالاوح الترضرة

التي تعاني شنبكال    المالاوح الترضرة ال تنتشال عند   اسج األودية الالئر ة .م 
تينناليتاا مبلننش  نالننة الدسااننة  حرنن  ينتانني مبلباننا اميننبال يلرجرنننة         

علنى طنفل    اااتثناء  نالنة اللالبنبة و مبنفل التني تشنكا  نالاوح  لتحمنة       
  اسج مودية ال دسة  وال اا اليالاي  والعفدة وال اا الشالقي وتت ر هن    
المالاوح اكبال   ناحتاا ق نبرا   و نش قشنال عملرنة التالانرش المنائي التحمن          
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ان ل    ه   المالاوح ابعضاا النبعض حتنى ايتتن  حندود  نا  الوحنة  كفقنة       
دينننة  ننن    قترجنننة القتنننالام   ننناسج األو Bahadaاننناا الباننناد مو الرجنننادا  

 دس ال. 4اعضاا  وتتمرز ه   المالاوح ااقحداسها الب رأ ال   ال يتعد  

(  منا تتمرنز   118  111  ص ص 1991   باجة ) فدة جتحني التال مناقي   .ج 
 تنال وتنمنف    1.50-0.50 استتاعاا الن   يتنالاوح  نا انر      ةللاه   المجاس  

ة دايننا هنن   المجنناس  اعننض  نن  النباتننال واألعشننام الحفلرننة وتننر  الحظنن  
اعض المياطش الضحلة     تعما ال رفلة عنند انلفل األ اناس  لنى قحن       
سوااننش المننالاوح  حرنن  تتننالر اعننض الالوااننش التنني تنندل علننى   ننتف        

 الجاليان وشدت،  وهي جي األصا سوااش المالوحة.

 

 ( مراوح فيضية على أحد حافات شقيفة الفرين1)رقم شكل 
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 ية لبعض المراوح الفيضة بالهضبةالخصائص المور فومتر( 1)جدول 

  فبش المالوحة  
الم احة 

 ر
2
 

المحرأ 
  ر

الافل 
  

 تفاأ 
 العالر  

االستتا  ع    تف، 
 ااح البحال

 تفاأ دس ة 
 االقحداس

 3 12 1 540 1050 3.13 0.57 واد، ال دسة 1

 2 10 2 420 610 1.64 0.16 واد  شما  2

 2 12 2 220 580 1.42 0.09 واد  الجالجان 3

 4 13 3 522 750 2.70 0.38 واد  ال اا اليالاي 4

 4 190 178 230 660 1.75 0.16 الحتفةواد،  5

 2 110 96 540 830 2.90 0.44 واد  العفدةسواجد  6

7 
واد  ال اا سواجد 

 الشالقي
0.16 1.60 590 415 94 109 3 

 2 110 98 290 500 1.30 1.10 ا لرتة ال نبساجد  8

 2 85 73 360 980 3.50 0.63 الرتة ال دسواجد  9

10 
ماف  الرتةسواجد 

  فيلح
0.18 1.80 630 420 92 104 2 

 2.4 - - 436 718 2.1 0.38 المتفاأ

باساتخدا    20/06/2016المصدر : عمل الطالب من الدراسة المدنية بتااري   
ARC GIS  وبرنامجExcel 2007 

 دية: رواسب بطون األو -2

وهى تلن  المتتتنال التني تمنع قرعنان األودينة علنى طنفل  جاسيانا التني           
تلاننش  نالننة الدسااننة   نن   نااعاننا  لننى  يننباتاا  وتظاننال م ثننال وبننفحا  جننى     
األ زاء الفااى والدقرا    األودية  ثا  نالة البالد، ا ودية الجالجان وشما  

بلنش مودينة  نالنة انام     والمالحة وجي مودية  نالة العلرلة افاد  الكباش وجي م
 نارال وعنر    الالزيتفن وا ودية العفدة وواد  اطبرالق و نالة عكال ة و نالنة ا 

اليزالة بنالم  ديننة طبنالق وتتيانى اانفن األودينة جنى الاضنبة عنادة اكمرنال           
 برالة  ن  الالواانش المتككنة التني تت نر اال شنفقة وتتكنفن  ن  الال نال الناعمنة           

انر  60.0.20ل   يتالاوح قاالها  ا ار  وال شنة والار  والحيى والجال رد ا
 ا  تنال  2.0 – 0.70 باجة  لى الكتا الي الية الكبرالة التي يتالاوح قاالها  لى 

ا نبش تعالبناا للنلنا علنى      و  تديالة وشنب،   نتديالة  وتكفن  يلفلة الجفاقش 
ت ننفية مطالاجاننا يتعننا    لننىطننفل المجنناس  ابنناجة  لننى قحنن  المرننا  التنني مدل     

التدحالج واالقلالارة وي تلف انم  الالواانش  ن  واد   لنى      قر،اسالدوالحال ال 
 لنى م ثنال  ن      0.10آيال و    زء  لى  زء انتس الفاد  حر  تالاوح  ا ار  

 تال ويتفقف ام  ه   الالوااش علنى عندة عفا نا  نانا ات نا   جناس         0.50
األودية وقفة ال رفل ارناء الفل األ ااس والم اجة التي قلل  جراا وطبفبالاجرنة  

  المجاس  ودس ة اقحداسها وقفعرة التكفينال الالافارة التي تياي  جناس   قا
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األودية  ما تنثرال عملرنال التجفينة والتعالينة واالقارناسال األسبنرة  ن  ت ناقأ         
ص ال  واقزالقال ص الية على  فاقش  جاس  األودية جي استتنا  ق نبة هن      

  الالوااش دايا  جاس  األودية. 

    ااش تلا محجا اا  لما اتجاننا قحنف  ينبال األودينة     ويمك  اللفل من الالو      
وتتكننفن  نن  الحيننى والجال رنند والكتننا الينن الية الكبرننالة جننى األ ننزاء العلرننا     

ر  والال نال الناعمنة وال شننة النى  تنا      ان والفااى     جاس  األودية و ن  ال 
ال  ثنا  تن الجال رد والحيى جى األ زاء الدقرا    األودية حر  تنمف اعنض النبا 

لعفاج واللاف والال   يالل ه   الالوااش وهي  يدال ت ناهر جنى استتنا     ا
ق بة الالوااش ياصة المفاد الناعمنة و تفاناة ال شنفقة داينا  جناس  اعنض       

 األودية. 

 

 رواسب بطون األودية بوادي السهل الغربي (1) صورة رقم

  



 بوحويش نيالم هالل الدامى/ الطالب                                                         2018 يونية –والثالثون  الثالثالعدد  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

  

 ثانيًا: أشكال اإلرساب الرياحي:

تتعدد مشكال اإلساام الالياحي امنالنة الدساانة  نانا: الكثبنان الال لرنة       
 ر والتالشال الال لرة:والنبا

 الكثبان الرملية:: ]أ  [

 هما: مطينوهي تتمثل في ن

الكثبنننان الال لرنننة ال ننناحلرة المتينننلة وتعنننالد ااانننر تكنننفي  م نننداارا      الااا مأل األول:
 " )   اللفحة الجرفلف رة( تظاال جي شنكا تجمعانا ياصنة جني الجنزء      رني"الكالكاس

 لن  وشاوينة م  س بنة وسم     الشمالي الشالقي     نالة الدسااة  جي  نالة  الاني 
عننزاش شننالقا  تجمعننال قلرلننة جنني  ننا  نن   نالننة المالصننه اللالبننبة بالاننا   وهنني   

 300 ى هرئة شاليأ برب ال يزيد عالب، ع تظاال جي ه   األ ا   الم  فسة وعل
 2 ننر24.77 وتيانني هنن   الكثبننان الال لرننة المتيننلة   نناحة قلرلننة تلنندس احننفالي تنال  
لننة ويبلننس ال ننم  الظنناهال جنني اعننض األ ننا    ننا     نن    نناحة المنا ٪0.44ان ننبة 
 تنال  وهن   الالواانش عبناسة عن        2 تال وجي م ا   ميال، يينا حنفالي    9–4ار 

س ال شاطئرة  تمااكة امفاد صليالرة يال ش عمالهنا  لنى النز   الالاانش جني التتنالة       
عينال  البلفانتفي  والافلفانر   وتتن لف سواانش الكثبنان الال لرنة         الفاقعة  ا انر  

" النن   يتكننفن  نن  حبربننال  نن  الحجننال الجرننال  وجتننال  الكالكاسينرنن ة  نن  "المتيننل
اللفاقننش واألصننداد البحاليننة  ننش حبربننال  نن  الكننفاستز واعننض قاننش الحينني  ننش    
عداال    اليالي   وه   الالوااش هشة اللفا  تظانال اانا الابلرنة المنلاعنة اشنكا      

ألصننننتال وابننننح وتتمرننننز الفقاننننا األاننننرض المائننننا  لننننى الال نننناو  ال  نننن   لننننى ا  
 (Industrial Research Centre.1997. p.49-50).الباه 

 ال مأل الثاني: الكثبان الرملية الساحلية المفككة:

تمتنند الكثبننان الال لرننة ال نناحلرة المتككننة  فاشيننة ل ننأ ال نناحا وتظاننال      
ياصة جي المنالة الممتدة  ن   ينش واد  ال ناا الشنالقي حتنى  ينش واد        

اننا صننيرالة  تنننارالة  مو تكننفن  تيننلة  نن  شننما  شننالقا  وهنني عبنناسة عنن  اال
الال ال الناعمة والمتفااة وال شنة  و تدس ة    حر  اللنفن  نا انر  األانرض     
واألارض الباع   وعادة  نا يكنفن اناحاا  تمف نا  وبرنال   نتلال  وتتن لف  ن          

وتياني   ناحة    جئال    اللفاقش واألصداد البحالية    حبربال    الكنفاستز  
 نن   ملننة   نناحة المنالننة الدسااننة  ٪0.072ان ننبة  2 ننر 40.2 تلنندس احننفالي

 نفم شنالق ويينا    –وشمال بالم  – نفم  –وت ي  اتجاهال  ا ار  شمال 
 تال جنفق  تفانأ اناح البحنال و ن  يينائه الكثبنان        10استتاعاا  لى حفالي 

الال لرننة ال نناحلرة امنالننة الدسااننة من  عظماننا برننال  تماانن  و عننالر للت سيننة  
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تعننند الالواانننش البحالينننة الشننناطئرة المنلفلنننة اتعنننا األ نننفاج   اتعنننا الاليننناح  منننا 
 والتراسال البحالية وتراسال المد والج س هي الميدس األاااي لا   الكثبان.

  ب الكثبان الرملية الداخلية:

تنتشنال االلااعنال الندقرا  ن  ااننفن األودينة الجاجنة و الاوحانا الترضننرة        
تاوتة وهن   الكثبنان الال لرنة    وجي المن تضال تبعد ع  يأ ال احا  ام اجال  ت

الدايلرننة تتكننفن  نن  سوااننش س ننال الكننفاستز  ال اللننفن البننني  وتكفقنن  اتعننا   
 الالياح الجنفارة  وسوااباا  شتلة    الحجال الال لي المرفارني.

 الكثبان الرملية الصاعدة:  ]جـ 

ه   الكثبان الياعدة تياني اعنض الحاجنال الينلبة الممتندة جني  نالنة        
من تضال  والمتمثلة جي حاجال  نالة العد   نفانا  و نالنة اال نارال    الدسااة اال

واللالبننبة والمالصننه بالاننا  وحاجننال  نالننة اللعننالة واننلرتة اليالااننال وحتلننز  
واننلرتة الاليتنني شننالقا   وهنني تظاننال علننى هرئننة اشننالطة  نن  الالوااننش الال لرننة    
تيانني اعننض م ننزاء الحاجننال   مننا تيانني الم ننالل المائرننة التنني تلاننش هنن           

لحاجال جي شمال و نفم المن تض  باجة للحاجال المحراة امن تضال مودية ا
الاضبة  وه   الكثبان الياعدة قلرلة االقحداس وصيرالة الحجر  ال يتعد  اضعة 
م تاس  وسوااباا   تلاة االواانش يشننة   ن  الجال رند والحيني  التني تلانش        

 الحاجال 

 قترجة ل العة الالياح جي اعض التتالال.

 الكثبان الرملية الساحليةابعاد 0د

 ترننش س لنني  وتننر عننالر هنن   اللرااننال اعنند تحلرلاننا جنني      15تننر قرننا  ماعنناد  
 الجدول و   يالل الجدول م ك  ااتنتاج  ا يلي:

 تننال  750 – 170الكثبننان الال لرننة ال نناحلرة  ننا اننر       مطننفالتتننالواح  -م 
 تنالا  ويف ند مطنفل هن   الكثبنان الال لرنة جني  نالنة          427امتفاأ يبلس 

 وية م  س بة.شا
 165 تنال امتفانأ    300 – 90يتباي  عنالر الكثبنان الال لرنة  نا انر        -م 

 تالا  ويالحظ و نفد عالقنة  نا انر  الانفل والعنالر جكلمنا شاد الكترنش         
شاد  ع، عالر الكترنش  ا نبش مقن،  لمنا شادل  مرنة الال نال جنفق قمنة         
الكترش قا  عندل تحال ن، واالتنالي شاد مقارالانا علنى  ناقبي الكترنش  منا         

 زيد جي عالب،.ي
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استتاعال  ن  قرنا  دس نال االقحنداس و فاقنش الكثبنان الال لرنة و نفد          -ج 
ايننتالد جنني دس ننال اقحننداس الجفاقننش المفا اننة للالينناح و نند من جئننة      

دس ال  م اشاوينة  ْ  5 -ْ 3 االقحداس ال ائدة هي التئة االقحداسية ال ترتة
جنني  الالينناح  قجنند من جئننة جنني التئننة االقحننداس ال ننائدة     اقننش  نيننالد  

دس ننة  ومن هنننار   25 -ْ 12 االقحننداس المتفاننأ  لننى الشننديد جنني التئننة   
عالقة  باشالة ار  حجر الكثبان الال لرة ودس ة االقحنداس  جبزينادة حجنر    
الكترش تزيد  ع، دس ة اقحداس  اف ، عا   و اقش  نيال الالياح اف ، 

 ياص.
 قالحظ    قرا  دس ال اقحنداس فاقش الكثبنان الال لرنة و نفد اينتالد      -د 

ودس نة اقحنداس  فاقنش     دس نال اقحنداس الجفاقنش المفا انة للاليناح      جي
  نيالد الاليناح و ن  تحلرنا شاوينة اقحنداس الجفاقنش المفا انة للاليناح         
قجد من جئة االقحداس ال ائدة هي االقحداس المتفاأ  لى الشنديد جني التئنة    

   ومن هنار عالقة  باشالة.دس ة 25 –ْ  12
لرة  جمفعنة  ن  النباتنال مبلبانا  ن  قنف        تنمف على مبلش الكثبان الال  -  

الاالجننا والننديس والزينننة  وهنني تنمننف علننى قمننر الكثبننان الال لرننة وعلننى    
 األطالاد.

 – نفم وشمال بالم  –اتجاهال  حاوس الكثبان الال لرة  ا ار  شمال  -و 
و نننفم شننالق  ا ننبش اننرادة الالينناح الشننمالرة اليالارننة التنني تاننش علننى  

 الالوااش الال لرة لتكفن الكثبان.  نالة الدسااة   باجة  لى تفجال
تيانني الكثبننان الينناعدة اعننض الحاجننال الممتنندة جنني المنالننة الجنفارننة    -ش 

والمحراة االمن تضال امنالة الدسااة  ثا )حاجال  نالة المالصنه  
والعنند  وحاجننال  نالننة اللعننالة وحاجننال اننلرتة ال نند  وحاجننال اننلرتة       

 ننفيلح وآيننال ( الاليتنني وحاجننال اننلرتة الليننرعال وحاجننال اننلرتة افا  
الالواانش الال لرننة تيانني اعننض م ننزاء   وتظانال علننى هرئننة مشننالطة  نن  

 الحاجال  وتياي م زاء    الم رالل المائرة التي تلاش ه   الحاجال.
الكثبننان الينناعدة قلرلننة االقحننداس وصننيرالة الحجننر  وال يتعنند  عالبنناا  -ح 

 لنني شيننادة اننالعة الالينناح جنني اعننض التتننالال     اضننعة م تنناس  وال يزينند 
 دس ة. 35 -ْ  10ار دس ة اقحداس الحاجال التي تتالاوح  ا ار  واق ت
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 االبعاد المورفومترية للكثبان الرملية بالهضبة (2) جدول

 االتجا   تفاأ االقحداس االستتا    العالر   الافل   المفقش

 ش غ/ج ش 15 4 10 150 170 1

 غ/ج ش ش 17 5 13 300 400 2

3 300 180 9 5 6 "  " 

4 270 150 9 3 14 "   " 

 ش  /ج ش 12 3 8 170 325 5

 ش  / ج ش 13 4 8 175 750 6

 ش   / ج ش 12 4 7 115 640 7

 ش غ/ ج ش 10 3 8 190 390 8

   غ/ ج ش 12 5 12 200 500 9

 ش/ج 11 4 7 115 290 10

 ش/ج 17 5 8 185 460 11

 ش غ/ج ش 18 5 9 218 415 12

 /ج شش غ 17 4 9 235 340 13

 ش غ/ ج ش 12 4 7 125 390 14

 ش غ/ ج ش 15 5 8 120 330 15

 ARC GISالمصدر: عمل الطالب مان الدراساة الميدانياة باساتخدا  برناامج      
  Excel2007وبرنامج 
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 ال باك:

 نن  األشننكال الجرف فسجفلف رننة الناتجننة عنن  اإلساننام الالينناحي امنالننة       
 ننال المتالا مننة حننفل الحشننائت والنباتننال  الدسااننة وهنني عبنناسة عنن  ال ننلة جنني الال 

اليحالاوية  وتتشكا النبار عند ا تتعنالر حال نة الاليناح المحملنة االال نال عفائنب       
 (.103  ص 2005قباترة على ايتالد مشكالاا ومحجا اا )عزة محمد عبد اهلل   

 ذا وت قسم ال باك إلى نوعين هما:ه

 النبار ال احلرة. -1

 النبار الدايلرة. -2

 باك الساحلية:ال  -1

عباسة ع  ال لة    الال ال المتالا مة تنمف حنفل النباتنال وال يتجنفاش    
جي المتفاأ وقد يلا استتاعانا  لنى ال ننترمتالال وهني تتكنفن       م تاس 2استتاعاا 

عند اتتعالر حال ة الالياح المحملة االال ال  لى علبة   حد النباتال ال ائدة جني  
ديس  وتظانال النبنار ا شنكال  تعنددة تبعنا       الاضبة  ثا قبال الزينة والاالجنة والن  

اليتالد قف  النبال المثبتة لاا  جي اتجنا   نينالد الاليناح )عبند الحمرند محمند       
 (.15ص    1986  لرف 

 توزيع ال باك الساحلية:

  :النبار

الجرف فسجفلف رنة الناتجنة عن  اإلسانام الاليناحي امنالنة           األشنكال 
ل المتالا مة حنفل الحشنائت والنباتنال    الدسااة وهي عباسة ع  ال لة    الال ا

المحملة االال ال عفائب  اليحالاوية وتتشكا النبار عند ا تتعالر حال ة الالياح
 (103  ص  2005قباترة على ايتالد مشكالاا ومحجا اا )عزة محمد عبد اهلل  

 وتنل ر النبار الى قفعر  هما:

 النبار ال احلرة.  -1

 .النبار الدايلرة -2

  

  Excel 2007وبرنامج  Arc Gisالمصدر: عمل الطالب باستخدا  برنامج 
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 :النبار ال احلرة -1

عباسة عن  ال نلة  ن  الال نال المتالا منة تنمنف حنفل النباتنال وال          وهي
  تننالا  جنني المتفاننأ وقنند يلننا استتاعاننا  لننى ال نننترمتالال       3يتجنناوش استتاعاننا  

وهنني تتكننفن عننند ا تتعننالر حال ننة الالينناح المحملننة االال ننال  لننى علبننة   حنند     
النبنار  النباتال ال ائدة جي الاضنبة  ثنا قبنال الزينن، والاالجنا والنديس  وتظانال        

 ا شننكال  تعنننددة تبعننا  الينننتالد قننف  النبنننال المثبتننة لانننا جنني اتجنننا   نينننالد      
 (.15  ص 1986الالياح )عبد الحمرد محمد  رلف  

 :ال احلرة النبارتفشيش 

تنتشال النبار ال احلرة امنالة الدساانة  جني شنكا تالا منال س لرنة  وتظانال       
واد  المن نترال   جي المنالة الممتدة     ينش واد  ال ندسة بالانا  حتنى  ينش     

قبكة جنفق الكثبنان الال لرنة  و ن  ينالل اللراانال        20ر قرا  تالشالقي. ه ا وقد 
 ( تبر   ا يلي:3-4الحللرة للنبار  امنالة الدسااة  دول )

 تنالا  امتفانأ عنا      18و  1.50النبار جي الاضنبة يتنالاوح  نا انر       مطفال .م 
 تننال  وهنن   الزيننادة جنني مطننفل النبننار ا ننبش تننفجال  ينندس        8.50للاننفل 

تعنند اانا  ن  الكثبننان الال لرنة  وو نفد بانناء قبناتي  واستتننا        الال نال قظنالا   
 ن فم المرا  األسبرة التني تنثد   لنى تالطنش ال ناح  وتتماان  حبربنال        

للننا  نن  حال تاننا واقتلالاننا   بنناجة  لننى قنندسة النبننار علننى النمننف     الال ننال وت
هننف م ثننال النباتننال التنني تكننفن    واألشدهنناس  وتننر  الحظننة من قبننال الاالجننة 

 النبار الكبرالة.
م تنناس  6 تنال  امتفانأ حنفالي     11و 1.50يتنالاوح عنالر النبنار  نا اننر       .م 

طنفل   وتبر  من هنار عالقة طالدية  ا ار  طنفل وعنالر النبنار جكلمنا شاد    
 النبكة شاد  ع، عالباا.

م تاس  وامتفاأ  4.075 استتا  النبار ع  األسر المحراة ا، يبلس  ا ار  .ج 
 تال  واجا قبنار الاالجنة معلنى االستتاعنال  حرن  انجا معلنى        2.50 عا 

  تالي . 2استتا  حفالي 
   يالل تحلرا شاوية اقحداس  فاقنش النبنار تتنالاوح شواينا االقحنداس علنى        .د 

 10دس ننة امتفاننأ  ْ 13-ْ 6  رننة علننى انناح النبننار  ننا اننر  الجفاقننش األ ا
دس ال وتتمثا جي التئة االقحداسية المتفااة  لنى الشنديدة االقحنداس  حرن      

دس نال   ْ 10 –ْ  30 تالاوح  دس ة اقحداس الجفاقش ال لترة للنبار  ا انر  
 دس ال. 6امتفاأ 

قنفا  النباتنال    مبلش النبار قرد الدساانة جني الشناليأ ال ناحلي  تتمثنا جني رنال  م        .  
هنني قباتننال الزينننة وقبننال طالجننة وقبننال الننديس  ويتضننح من ماعنناد النبننار تنمننف      
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امعنندالل رااتننة جنني م   الحلننة  نن   الاحننا تافسهننا  حرنن  من هنننار  المينندس:   
 2016دي نمبال   18عما الاالش  ن  ينالل الدساانة المرداقرنة شناال قنفجمبال  لنى        

واالستتنا  واستتنا  النبنار       جمفعة    العالقال ار  الافل والعنالر والانفل  
جمش استتا  النبار عن  طالينب تنالا ر الال نال ينزداد طنفل وعنالر النبنار  حرن           
يثد   ل   لى شينادة اقارنال الال نال علنى الجفاقنش  منا ينثد   لنى شينادة الانفل           

 (.135 - 103  ص ص 2005واستتا  النبار )عزة محمد عبد اهلل  

 ان فى هضبة البطالساحلية اك الخصائص المورفومترية لل ب (3جدول )

النبار  فقش 
 ال احلرة

 العالر/ تال الافل/ تال
استتا  

 / تاللنبارا

دس ة 
االقحداس 
 األ ا رة

دس ة 
االقحداس 
 ال لترة

استتا  
 /ارالنبار

 1.5 6 9 4 11 14 1ال احا 

 1.8 6 10 3 4 6 2ال احا 

 2 8 12 3 6 10 3ال احا 

 1 4 7 3 3 4 4ال احا 

 1.5 6 9 2 4 6 5 احا ال

 0.5 8 11 1 15 2 6ال احا 

 1.5 8 10 3 10 13 7ال احا 

 1.5 3 7 2 7 6 8ال احا 

 2 7 10 3 11 18 9ال احا 

 2 3 6 3 6 7 10ال احا 

 2 5 8 2.5 7 10 11ال احا 

 1.5 7 8 2 2 3 12ال احا 

 1.5 6 9 3 11 14 13ال احا 

 1.7 4 7 3 5 8 14ال احا 

 1.5 6 8 2.5 10 11 15 احا ال

 Excel2017وبرنامج  Arc Gisالمصدر: الدراسة الميدانية 
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 فى هضبة البطان  الداخلية الخصائص المورفومترية لل باك (4جدول )

المفقش مو  اة 
 النبكة الدايلرة

 العالر/ تال الافل/ تال
استتا  
 النبكة/ تال

دس ة 
االقحداس 
 األ ا رة

دس ة 
اس االقحد
 ال لترة

استتا  
 الثبال/ار

 0.15 21 43 0.30 1.20 0.80 21دايلرة/ نفارة

 0.35 30 44 0.80 2.30 2 22دايلرة/ نفارة

 0.20 26 28 0.55 1.20 1.0 23دايلرة/ نفارة

 0.25 28 33 0.60 1.0 0.90 24دايلرة/ نفارة

 0.8 5 8 0.15 1.10 0.20 25دايلرة/ نفارة

 0.15 35 60 0.30 1.20 1.00 26دايلرة/ نفارة

 0.40 18 57 0.90 1.70 1.30 27دايلرة/ نفارة

 0.55 20 55 0.80 1.20 1.10 28دايلرة/ نفارة

 0.40 20 35 0.90 1.40 1.20 29دايلرة/ نفارة

 0.35 28 45 0.85 1.10 0.80 30دايلرة/ نفارة

 0.36 23.1 40.8 0.615 1.24 1.03 المتفاأ

 Arc Gisباسااتخدا  برنااامج  ماان الدراسااة الميدانيااة المصاادر: إعااداد الطالااب
 .Excel 2007 6/11/2016وبرنامج 

 :Nabkhasالنبار الدايلرة: ( 2

النبننار الدايلرننة عبنناسة عنن  تجمعاننا وتالا مننال س لرننة شننكلتاا الالينناح       
المحملة  قترجة لف فد علبة تتمثا جني مبلنش األحرنان ا حند النباتنال ال نائدة جني        

حفلاننا الال ننال يتكننفن النبننار  وهنني ت تلننف عنن  النبننار     الاضننبة حرنن  تتجمننش  
ال احلرة و   يالل الدسااة المرداينة للاالش تنر التعنالد علنى عندد  ن  حلنفق       
النبننار التنني يمثلاننا  جمفعننة  نن  النباتننال  ياصننة ربننال الال نن  م ثننال اقتشنناس       

( داينا مسابني   4-4 ن  النبنار  ندول )    10االمنالة. وقد تر قرنا  ماعناد عندد    
 ضال وعلى األااح الم تفية  و   ه   اللرااال اتضح  ا يلي:المن ت

   مبلننش النبننار الدايلرننة امنالننة الدسااننة الناتجننة عنن  اإلساننام الالينناحي
  و عظمعانا صنيرالة الحجنر ال يتجناوش     تتمثا جي قبال الال ن  والمثننان  

استتاعاا المتال الفاحد  وتنتشال مبلباا جي المنالة الجنفارة    الاضبة  
ابنني المن تضننال  وعلننى مطالاجاننا وعلننى انناح األسابنني      دايننا مس
 الم تفية.
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     امتفانأ عنا     تنالا  1.30-0.20 مطفل النبار الدايلرة تتنالاوح  نا انر  
  واستتاعاا  تالا  1.70-1.10 يبلس  تال واحد  ويتالاوح عالباا  ا ار 

 ار. 90 – 30 ا ار  

      ل اقحنداس     يالل تحلرا شوايا اقحنداس  فاقنش النبنار  تبنر  من دس نا
 ْ. 57-ْ 28الجفاقش المفا ة للالياح تتالاوح  ا ار  

 أشكال ال باك:   -1

 ننننننن  يينننننننائه المفسجف تالينننننننة للنبنننننننار ومحجا انننننننا والمالحلنننننننة     
الجرف فسجفلف رة التي  الل ااا  تمك  الباح     التعالد على األشكال اآلترة 

    النبار وهي:

 [ نباك صغيرة الحجم: 1]

 تننال  وهنني مصننيال النبننار جننى    2 لننى   تننال 0.70يتننالاوح طفلاننا اننر    
 تنال  م نا استتنا  وال يتجناوش      1.50 تنال  لنى    0.50الحجر  وعالبناا  نا انر     

 تال وتتمثا جى قبال الديس والال   واللانف   منا تتمرنز     1 – 0.30استتاعاا 
النبكة الييرالة الحجر ااالقحداس الللرا  وهي المالحلة األولى لتكفي  النبكة  م  

جنى النمنف شادل النبكنة جنى ماعادهنا وقندستاا علنى تينرد حبنال            لما شاد النبنال 
 (.399  ص 1991الال ال ) حمفد  حمد عاشفس  

 [ نباك متوسطة الحجم:2]

وهى م ثال اقتشاسا  جى المنالة ال احلرة     نالة الدسااة  وهني م ثنال    
تافسا  جى  الاحلاا  جمش شيادة قمف النبال وتفجال  مرال    الال نال يزيند طنفل    

 4النبار المتفااة الحجر  ا ار   مطفاللنبار وعالباا واستتاعاا  وتالاوح  ا
 2م تناس  واستتاعانا يتنالاوح انر       7م تناس  وال يتجناوش عالبناا     10م تاس  لى 
 م تاس.  3 تال  لى 

 [ نباك كبيرة الحجم: 3]

م ثننال تاننفسا   نن  النبننار المتفانناة الحجننر  ا ننبش  بنناجة  مرننال  نن        
 –والعنالر   –المتفااة الحجر احر  تزداد األاعناد )الانفل   الال ال  لى النبار 

وعالبناا   ا  تنال  18 لنى   ا  تنال  6واالستتا (  ويتالاوح النبار  برالة الحجنر انر    
هن ا  م تناس  وعنادة  نا ينالتبأ      3  ويزيد استتاعاا عن   ا  تال 11 لى  ا  تال 7    
 انبال الاالجة. النف  
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 [ ال باك المركبة )القصائم(: 4]

ليائر    تدايا  جمفعة  ن  قبنار  برنالة الحجنر   منا يننتج عنن،        تتكفن ال 
شكا  ال ش  احر  تتلاسم النبار  ش اعضاا البعض  وهي تعتبال    آيال  الاحنا  

 (. 198-196  ص 2003تافس النبار الكبرالة الحجر )عبد الحمرد محمد  رلف  

 700 لنى   ا  تنال  100الليائر امنالة الدساانة  نا انر      مطفالوتتالاوح  
 2.50  م نا استتاعانا تنالاوح انر      ا  تنال  300 لنى   ا  تنال  80وعالباا انر    ا تال 

 ننتف،  ت ننفد  االقحننداسال  م تنناس  وتتمرننز الليننائر ا نناح شننب،    3 لننى  ا  تننال
 ال ترتة.

 [ ال باك المتدهورة: 5]

سبر تدهفس و فل النبال  ال من هنار قبار قائمة  وقد يكفن ال بش جي 
المرا  األسبرة واستتنا   عندل الالطفانة وانلفل       ل  سا ش  لى استتا   ن فم

 مرننة  نن  األ انناس وتف نند النبننار المتنندهفسة جنني م ننا    تتالقننة  نن  المنالننة         
ال احلرة  حر  يبدم النبال جي ال افل جتيبح النبكنة  اجنة تاس نة اعنض الجن وس      
الجاجة  وتر  الحظة ه   النبار ينالل الدساانة المرداقرنة  التني م الاهنا الاالنش        

صة امنالة المالصه بالم  ديننة طبنالق و نالنة م  س بنة شنالقا   ومبلبانا       يا
 نن  قبننال الننديس   مننا من لرق ننان دوس جنني تنندهفس النبننال  نن  يننالل سعننى          

 موقاعاا لالاتعماالل الم تلتة. الحرفاقال

سبننر تظاننال النبننار المتنندهفسة جننى م ننا    تتالقننة  نن   نالننة الدسااننة     
ار قائمة  وساما يال ش ال بش ا ن يكفن قائمة قب دافل و فل النبال  ال من هنار

 لى استتا   ن فم المرا  األسبرة  واستتا   عندل الالطفانة وانلفل  مرنة  ن       
 األ ااس. 

وه ا وتلعش الالياح دوسا  ها نا  جنى قشن ة النبنار اقانا تمنال علنى  ينادس         
   الال ال الالئر رة المي ية للنبار ياصة دوس الالياح جنى االتجنا  العنا  التني تت ن     

 النبار حر  يتتب  ش االتجا  العا  للالياح الشمالرة والشمالرة اليالارة. 

وتتحكر جى قش ة النبار  جمفعة    العفا ا المتدايلة التني تلعنش دوسا    
جنني عملرننة تشننكرا النبننار و عاائاننا ييننائه  فسجفلف رننة ) حمننفد  اننالاهرر      

 (. 219-214  ص 2005دافقي  

تننالتبأ احرنناة النبننال جكلمننا شاد حجننر     ن للنبننار دوسة  رالو فسجفلجرننة  
النبال شاد حجر النبار وتنل ر الدوسة  لى رالرة  الاحا  وهي:  الحلة الاتفلنة   
والنضج  والكافلة  وتبدم المالحلة األولى اظافس النبار وتشكرا علبة جى   اس 
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الالياح المحملة االال ال والمفاعد الناعمة  حر  يعما ه ا النبال علنى اصناراد   
الال ننال التنني تبنندم اتننالا ر الال ننال يلننف النبننار اليننيرالة  و ننش قمف هننا    حبربننال

يننزداد تننالا ر الال ننال حتننى ييننا النبننال  لننى مقيننى قمننف لنن، جتيننا النبكننة  لننى   
مقيى استتا  وت ي  الشكا الناائي  قترجة ألن النبال ينمف جى تالانة مقنا  ثاجنة     

ظنالود المحلرنة  وجني    وهنا تظاال قمة التكرف ار  النبال والنبكة   باجة  لنى ال 
ه   المالحلة يمك  اللفل من النبكة وصل   لى  الحلة النضج  و ش اداية  الحلة 
الكافلة يبدم النبال اال افل قترجة لعد  وصفل  ن وس النبنال  لنى   نتف، المناء      
حتنننى يتعنننالر النبنننال للمنننفل  وتتعنننالر سواانننش النبكنننة للت سينننة والتالشننني   

 (. 404-391  ص 1995) حمفد عاشفس  

 

 العد  ( نبكة متدهورة يمثلها نبات الرمث بم طقة 2)رقم صورة 
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 (3صورة رقم )

 ( نبكة كبيرة الحجم ت مو خلف 4صورة رقم )

 أحد الكثبان الرملية بم طقة المرصص
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 : Sand sheetsالفرشات الرملية  -2

شكا    مشكال التالارش الالياحي )الانفائي( الناتجنة عن  جعنا الاليناح        
تف د اداية تكفن الكثبان الال لرة وهي عباسة ع    احال س لرة سقرلة  تياي 
األسابنني التنني لننر ت ننتيا جننى الزساعننة  وتتنن لف  نن   سال الال ننال الناعمننة          

 ااة  وتتمرز اااتفاء ااحاا الن بي. والمتف

و ن  الدساانة المرداقرنة التني م الاهنا الباحن   وقراانال اعنض األ ننا           
 التي تنتشال جراا سوااش التالشال الال لرة جى هضبة البانان تبر   ا يلي: 

التالشال الال لرة تظاال اشكا   ناحال صنيرالة داينا  نالنة الدساانة        -1
تضننال وجنني ااننفن األوديننة     علننى مانناح األسابنني الم ننتفية والمن   

وياصة  لما اعدقا ع  ال احا وتفبلنا االدايا     نالة عر  اليزالة 
بالانا   لنى  نالننة م  ناعد شننالقا  حتنى  نن تض الجيبننفم  نفانا   حرنن        

 تظاال التالشال الال لرة اشكا وابح اا   األ ا  . 
 تننال واحنند  واستتاعاننا  1 – 0.3يتننالاوح اننم  التالشننال الال لرننة اننر    -2

اننر  وهنني قلرلننة االقحننداس وتيانني اضننعة م تنناس  الاعننة  نن   30 حننفالي
 الم احة. 

 ( قصيم  بم طقة ج زور تكونت من تقارب5صورة رقم )

 مجموعة من ال باك يمثلها نبات الطرفا
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 عظر سوااش التالشال الال لرة تتكفن    حبربال الكفاستز والمتتتال   -3
 الجرالية والارنرة والال ال الناعمة وال شنة. 

   يالل التحلرا الحجمني لعرننال التالشنال الال لرنة تبنر  استتنا  ق نبة         -4
 ٪95ل قاعمة وس ال  تفااة(  لى حنفالي  المفاد الناعمة )بالي   س ا

 ٪2جننى العرنننال التنني تننر تحلرلاننا  وق ننبة المننفاد ال شنننة الينن  حننفالي   
وتالشني الحينى  نن   مرنش العرنننال  وقندسة الاليناح علننى حمنا محجننا        
 عرنة    الالوااش دون برالها  ي بش جى استتا  ق بة المنفاد الناعمنة   

 لرننة جننى جيننلي الشننتاء    جننى التالشننال الال لرننة  وت تتنني التالشننال الال    
األعشام الحفلرة يالل والالارش  جتالة الفل األ ااس  حر  تنمف علراا 

 .(6ا )شك ه   التتالة

 

 

 

 ( فراشات رملية بم طقة المرصص6صورة رقم )
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 لخالصة:ا

تمثل  اشنكال االسانام جني هضنبة الباننان جني قنفعر  همنا االسانلش           
المائي واالساام الالياحي  طاالل اشكال االساام المائي  تمثلنة جني المنالاوح    

 الترضرة

 سوااش اافن االودية  جالمالاوح الترضرة تمرزل اشكا عنا  اينيال   ناحتاا   و
  واطفالاننننا  نننناار 0.57 لننننى  2 نننر 0.09 وااعادها تالاوحننن    نننناحتاا  نننناار  

  وهني شنب،   نتفية  يتنالاوح      تالا  وااحاا قلرا االقحداس1050 تالا   لى 500
، ال دس ننال وتتمرننز اليننال مطفالاننا النن  4-2 تفاننأ دس ننة  قحننداسها  ننا اننر   

 تالا  وشيادة ات اعاا المتباي      زء  لى مينال جني قتنس المجنال .     100يتعد  
 وت تلف احجا  المفاد المالابة التي تتالف  ناا المالوحة .

ا ا سوااش اافن االودية هي تلن  المتتتنال التني تمنالء قرعنان االودينة       
على طفل  جاسياا التي تلانش الاضنبة  ن   نااعانا النى  ينباتاا وتظاال ا ثنال        

األ زاء الفااي والدقرا    االودينة وتتياني اانفن االودينة عنادة       وبفحا جي
 نن  الالوااننش المتككننة  نن  الال ننال الناعمننة وال شنننة والاننر          اكمرننال  برننالة 

وتكنفن  ينلفلة الجفاقنش و  نتديالة      .النى الكتنا الين الية     والجال رد  بناجة  
 ا بش تعالباا للنلا على طفل المجاس . وشب،   تديالة

ما ي ه اشكال االساام الالياحي التي ظاالل االاضبة  تمثل  جي وجر
الال لرة ال احلرة والكثبان الال لرة الدايلرة والكثبان الال لرة اليناعدة  ما   الكثبان
 عبناسة عن  ال نلة   النبار الناتجة ع  االساام الاليناحي االاضنبة وهني    ظاالل 

وتظاال النبار عند ا  المتالا مة حفل الحشائت والنباتال اليحالاوية   الال ال 
حال ننة الالينناح المحملننةاالال ال عفائننب قباترننة علننى ايننتالد اشننكالاا        تتعننالر
وهي قفعان قبار ااحلرة على  (103  ص2005   احمد عبداهلل )عزةواحجا اا

 نن  الاضننبة وقبننار دايلرننة عننند المن تضننال  وهنني   تلتننة       ال نناحا الشننمالي 
حرن  تنتشنال جني م نا        لمتندهفسة االحجا   ناا الكبالة والمتفااة والينيرالة وا 

وقترجنة لالسانام الاليناحي ظانالل ميضنا التالشنال الال لرنة           تلتة    الاضنبة 
  نناحال س لرننة سقرلننة تيانني االسابننى التنني الت ننتيا جنني   وهنني عبنناسة عنن   

، نناح األسر اشننكا   نناحال صننيرالة علننى  االاضننبةالزساعننة وهنني تظاننال 
 ا اعدقا ع  ال احا.واافن االودية م   لمالم تفية والمن تضال 
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