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 انسؤال األول 

 

 .     في يصز قارٌ بيٍ انصحزاوييٍ انشزقية وانغزبية -1
 

 انغرتيحأوال 5 انصحراء 

تمتد الصحراء الغربية التي تشغل نحو ثمثي المساحة اإلجمالية لمصر إلي الغرب من وادي    
واعمي  1ة من اليضاب الصخرية التي تحصر بينيا منخفضات النيل ودلتاه , وىي تتكون من مجموع

جيات الصحراء الغربية توجد في ركنيا الجنوبي الغربي حيث يوجد جبل العوينات الذي يقع برمتو تقريبا 
لى الشمال من ىذه الكتمة الجبمية توجد  1خارج الحدود المصرية باستثناء سفوحو الشمالية الشرقية  وا 

متر فوق مستوى سطح البحر. 0111المرتفعة والتي يبمغ ارتفاعيا في المتوسط  ىضبة الجمف الكبير
وتتكون ىذه اليضبة من الحجر الرممي النوبي وتنحدر انحداًرا فجائًيا صوب منخفض ىائل يحدىا شرقا 
لى الشمال من ىضبة الجمف الكبير توجد  ىو المنخفض الذي يضم الداخمة والخارجة وأبو منقار. وا 

ى مكونة من صخور جيرية. وىى أقل ارتفاًعا من ىضبة الجمف الكبير إذ ال يزيد ارتفاعيا ىضبة أخر 
متر فوق مستوى سطح البحر, ولكنيا تمثل أبرز مظير تضاريسى إلى الغرب من وادي النيل، 011عن 

قار وتنحدر ىذه اليضبة انحداًرا شديًدا صوب وادي النيل شرًقا وصوب منخفض الخارجة الداخمة وأبو من
جنوًبا، وكذلك نحو منخفض القطارة شمااًل، وفى ىذه اليضبة يوجد منخفضان ىائالن ىما الفرافرة 

 والبحرية. 

لى الشمال من منخفض القطارة   تمتد اليضبة الجيرية الميوسينية التي تبدو عمى  –سيوة  –وا 
يبية وتعرف ىذه اليضبة شكل مثمث تقع رأسو غربي الدلتا وقاعدتو تمتد عمى طول الحدود المصرية الم

متر فوق مستوى سطح البحر، وىى بدورىا تنحدر  011باسم "ىضبة مرماريكا" ويبمغ ارتفاعيا نحو 
 انحداًرا فجائًيا صوب منخفض القطارة وسيوة جنوًبا. 

 كهيح انترتيح



كما تنحدر ىذه اليضبة انحداًرا إقميمًيا عاًما صوب الشمال الغربي حتى تبمغ البحر المتوسط  
متر فوق مياه ىذا البحر، وتقترب اليضبة اقتراًبا شديًدا من البحر 01وبيا إلى حوالي حيث يصل منس

المتوسط فى القطاع الغربي األقصى من الساحل الشمالي لمصحراء الغربية بحيث ال يفصميما عن 
مياىو سوى شريط ضيق من األرض السيمية الساحمية. كما يقطعيا أودية تنحدر من حافة اليضبة 

 مال إلى البحر المتوسط. صوب الش

وتتميز الصحراء الغربية بعدة خصائص تنفرد بيا عمى غيرىا من المناطق األخرى والسيما  
الصحراء الشرقية، فالصحراء الغربية تكاد تكون خالية من األودية باستثناء األودية القصيرة المنحدرة إلى 

متجية شرًقا صوب النيل أما بالنسبة البحر المتوسط. وكذلك بعض المسيالت القصيرة الصغيرة ال
لممناطق الحوضية أو المنخفضات، فاليضبة بطبيعة الحال ذات تصريف داخمي حيث تنحدر األودية 
من الحافات الصخرية , ومن ثم فإن نمط التصريف ليذه المنخفضات نمط مركزي، كما أن الصحراء 

الساحمية فى أقصى الشمال والتي قد تكون عرضة  الغربية فقيرة جًدا فى الموارد المائية فيما عدا الشقة
 لبعض األمطار في فصل الشتاء. 

كما أن الصحراء الغربية تكاد تخمو تماًما من المياه السطحية، ولذا فإن التجمعات البشرية  
المستقرة فى الواحات تعتمد فى حاجتيا من المياه عمى الخزانات الباطنية، فينا توجد المياه الجوفية فى 

 الحجر الرممى. وتستخرج المياه أما فى صورة آبار عادية أو ارتوازية واألخيرة ىى األغمب. 

ومن الخصائص التى تتميز بيا الصحراء الغربية أيًضا ظاىرة الكثبان الرممية والسيما الكثبان  
ى إلى الطولية التى تنتشر عمى شكل سيوف أو خطوط متوازية، ومحاور أغمبيا تمتد من الشمال الغرب

الجنوب الشرقى، بمعنى أنيا تتمشى مع الرياح الشمالية التى أسيمت فى تكوينيا. وأشير ىذه الكثبان 
الرممية كثيب أبو محرك الذى يمتد تقريًبا من دائرة عرض منخفض البحرية حتى منخفض الخارجة كما 

يصل عرضو إلى نحو  كم، بينما201يواصل امتداده أيًضا فى اتجاه الجنوب , ويبمغ طولو أكثر من 
كم، والواقع أن الرمال سواء كانت عمى ىيئة غطاءات أو كثبان فإنيا نتيجة لإلرساب الذى يسببو 01

الرياح فى الصحراء الغربية، كما أن ىذه الرياح أيًضا تكون مسئولة عن تكوين بحر الرمال العظيم، 
ار سواء عمى الزراعة أو الطرق أو مراكز وعمى الحركة المستمرة لمكثبان الرممية وما يرتبط بيا من أضر 

 االستقرار. 



 ثانيا : الصحراء الشرقية.  

% من جممة مساحة اإلقميم 40تشغل الصحراء الشرقية مساحة من األراضي تعادل نحو  
مساحة الصحراء الغربية. ويحدد الصحراء الشرقية من الشرق قناة السويس  2/0المصري، أي أقل من 

لبحر المتوسط. ومن الغرب وادى النيل، ويمكن أن نميز فى الصحراء الشرقية األقاليم وخميج السويس وا
 المورفولوجية اآلتية: 

 جبال البحر األحمر فى الشرق. -أ

 ىضبة الصخور الجيرية فى الشمال وتعرف بيضبة المعازة.  -ب

 ىضبة الحجر الرممى النوبي فى الجنوب وتعرف بيضبة العبابدة. -جـ

 لبحر األحمر:جبال ا -أ
تعد جبال البحر األحمر الحد الشرقى لحوض النيل، وىى تمتد موازية لمبحر وال تترك بينيا  

وبين الساحل سوى سيل ضيق، وتتكون ىذه الجبال من صخور نارية، وتتميز بأنيا ضيقة فى الشمال 
نما ىى عبارة وتتسع كمما اتجينا جنوًبا. ويالحظ أن ىذه الجبال ال تكون سمسمة واحدة متصمة  مستمرة وا 

عن مجموعة من السالسل الجبمية المتوازية تبرز منيا قمم عالية ويمثل جبل الشايب الذى يبمغ ارتفاعو 
 متًرا أعمى ىذه القمم. 4032نحو 

لى الشمال من جبال البحر األحمر يوجد ىضاب جيرية مرتفعة مثل ىضبة الجاللة القبمية،   وا 
لى وىضبة الجاللة البحرية ويتك ونان من الصخور الجيرية ويفصل أحداىما عن األخرى وادى عربة. وا 

 متًرا فوق مستوى سطح البحر. 321الشمال منيما يوجد جبل عتاقة الذى يبمغ ارتفاعو نحو 

وتمثل جبال البحر األحمر خط تقسيم لممياه إذ تنحدر عمى جوانبيا الشرقية أودية قصيرة،  
جوانبيا الغربية تجرى أودية طويمة ينتيي بيا المطاف إلى النيل، تنتيي إلى البحر األحمر، وعمى 

وتتميز األخيرة بأنيا أودية عرضية باستثناء وادى قنا الذى يمتد امتداًدا طولًيا بمحور يكاد يكون موازًيا 
لنير النيل نفسو ولكنو يسير فى اتجاه معاكس لو أي من الشمال إلى الجنوب، ىذا ويتصل باألودية 

سية كثير من الروافد مما أدى تمزيق الصحراء الشرقية وتقطيعيا بشدة وىذه خاصية تتميز بيا الرئي
 الصحراء الشرقية عمى الصحراء الغربية.

 الهضبة الشمالية )هضبة المعازة(:  -ب
سميت بيذا االسم نسبة إلى قبيمة المعازة التى تنتشر فى كثير من أرجائيا وتتكون ىذه اليضبة  

رية، ويفصميا وادى قنا عن جبال البحر األحمر وتعتبر ىذه اليضبة من أبرز المالمح من صخور جي



التضاريسية فى الصحراء الشرقية إلى الشمال من ثنية قنا، وينحدر فوقيا أودية كثيرة متعددة الروافد 
رفة تتجو صوب النيل غرًبا من أىميا وادى أسيوط الذى ينحدر إلى النيل عند مدينة أسيوط ووادى ط

الذى يتصل بالنيل إلى الشمال من المنيا , ووادى سنور الذى ينتيى إلى النيل جنوبى دائرة عرض بنى 
سويف بقميل وقد تعرضت ىذه اليضبة لبعض الحركات التكتونية التى أسفرت عن حدوث بعض 

ثر األودية الصدوع الطولية والعرضية مما سيل السبيل لحفر بعض األودية. وربما كان وادى قنا وىو أك
إثارة لالنتباه ألنو الوادى الطولى الوحيد فى الصحراء الشرقية وىو عبارة عن وادى عكسي ينحصر بين 
تكوينات جيولوجية تختمف فى الشرق عنيا فى الغرب، ففي الشرق تظير الصخور النارية التى تتكون 

قى لمتكوينات الجيرية، وأغمب منيا جبال البحر األحمر، أما فى الغرب فيسير المجرى مع اليامش الشر 
 الظن أن الفوالق الطولية قد لعبت دوًرا ىاًما فى تسييل حفر وادى قنا. 

 الهضبة الجنوبية )هضبة العبابدة(:  -جـ
تشغل الجزء الجنوبى من الصحراء الشرقية، وسميت بيذا االسم نسبة إلى القبائل التى تعيش  

ارتفاًعا من اليضبة الجيرية فى الشمال. ويزداد اتساع  فييا، وىى تتألف من صخور رممية، وىى أقل
ىضبة العبابدة كمما اتجينا صوب الجنوب حتى تبمغ أقصى عرض ليا عمى الحدود المصرية السودانية. 

 ويقطع ىذه اليضبة عدة أودية ومن أىم ىذه األودية وادى شعيط ووادى الخريط ووادى العالقى. 

كم وينحدر صوب الغرب ليتصل بالنيل إلى الشمال نم 411فوادى شعيط يبمغ طولو حوالى  
كم، وأطوال روافده 411دائرة عرض كوم أمبو، أما وادى الخريط فيبمغ طول مجراه الرئيسي حوالى 

، ويصب ىذا 4كم42.111كم وىذه الروافد تجمع مياه منطقة شاسعة تتجاوز مساحتيا 0011حوالى 
ى العالقى فيو أعظم األودية الجافة فى الصحراء الشرقية بعد الوادى فى النيل شرق كوم أمبو، أما واد

 وادى قنا. 

كم ويتجو بصفة عامة صوب الغرب ويبمغ النيل بالقرب 201ويبمغ طول مجراه الرئيسى أكثر من 
وىو من أغزر األودية مياىا  4كم20.111من بمدة كورسكو، وتقدر مساحة حوض ىذا الوادى بنحو 

ل، وتنحدر مياىو بشدة وتنقل معيا كل ما يصادفيا مما يترتب عميو تغير واضح وتتكرر بو ظاىرة السيو 
 فى المالمح المحمية لألرض عقب كل سيل. 

ومن ىذا يتضح أن الصحراء الشرقية تقطعيا شبكة شديدة التعقيد من األودية وروافدىا , ومن  
جبال البحر األحمر ووادى  ثم فيى تتمثل فى مجموعة من اليضاب الصغيرة المتعددة المحصورة بين

النيل وىى فى ىذا شديدة التميز عن الصحراء الغربية التى ىى عبارة عن سطوح صخرية شاسعة خالية 
تقريًبا من األودية باستثناء فسميا الشمالى المطل عمى البحر المتوسط , والتصريف المائى لمصحراء 



ىو مختمف فى ذلك عن التصريف الداخمى تصريف خارجى و  –كما تبين من العرض السابق  –الشرقية 
 الذى تتسم بو الصحراء الغربية. 

أما مصادر المياه فى الصحراء الشرقية فيى مياه األمطار الصحراوية األعصارية الفجائية التى  
تسقط عمى جبال البحر األحمر وتنصرف عمى ىيئة سيول تتجو شرًقا إلى البحر األحمر أو غرًبا إلى 

يا سرعان ما تتسرب فى الرمال والحصى التى تتراكم فى بطون األودية، ثم ىناك أيًضا النيل، إال أن
المياه الجوفية التى تستمد من أبار تحفر في قيعان األودية وىى آبار ضحمة إذ أن منسوب المياه بيا 

ذا كانت الصحراء الشرقية فقيرة فى موارد المياه فيى بالتأكيد أ 01يقع عمى عمق  فضل بكثير أمتار , وا 
وال سيما فى موارد مياىيا السطحية من الصحراء الغربية، وفضاًل عن المياه السطحية ومياه اآلبار توجد 

 بعض الينابيع التى تنبثق منيا المياه تمقائًيا من أنواع معينة من الصخور.

السمات والصحراء الشرقية خالية من الكثبان الرممية و نطاقات الرمال اليائمة التى تعد من  
البارزة لمصحراء الغربية. وربما كان االستثناء ليذه القاعدة رواسب الرمال التى تتراكم بصفة خاصة عمى 
ساحل البحر األحمر جنوب رأس بناس، وىى تدين فى تراكميا فى ىذه المنطقة الساحمية لتقابل الرياح 

لشرقية مما يتسبب عنو حالة من الشمالية الغربية التى تسود معظم جيات مصر مع الرياح الجنوبية ا
الركود تسفر عن أرساب حبات الرمال التى تحمميا الرياح الشمالية الغربية, وعمى أية حال فإن ىذه 
الرواسب تمثل ظاىرة محمية محدودة ال يمكن مضاىاتيا بأي حال من األحوال ببحر الرمال العظيم 

ية, وال بالكثبان الرممية عظيمة الحجم التى تتوزع المشيور الذى يقع فى القسم الغربى من الصحراء الغرب
فى مناطق متفرقة من أرجاء ىذه الصحراء، ويالحظ أن الصحراء الغربية تسمى أيًضا الميبية بينما يطمق 
عمى الصحراء الشرقية اسم الصحراء العربية، ويرجع ذلك إلي تشابو األولى وارتباطيا طبيعًيا وبشرًيا 

 ريقية عمى حين أن الثانية تقترب فى خصائصيا من صحراء شبو الجزيرة العربية.بالصحراء الكبرى اإلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انسؤال انثاَي 
َاقش خصائص كم يٍ انسهم انفيضي وجىاَب وادي انُيم داخم األراضي انًصزية  

 .     يىضحاً انظاهزات واألشكال انًزتبطة بهًا .

 

 السهل الفيضى:  -1
ســتوعب قــدر معــين مــن الميــاه، ولــذلك فعنــدما المجــرى عبــارة عــن وعــاء ي 

تزيد كمية الميـاه عـن القـدرة االسـتعابية لممجـرى فإنيـا تفـيض عمـى جانبيـو مكونـة 
الســيل الفيضــى. خاصـــة وأن ىــذه الميـــاه كانــت محممـــة بــالطمى قبـــل بنــاء الســـد 

 العالى. ويغطى طمى النيل الحديث الذى تم ترسيبو أثناء فترات الفيضان. 
فيضــى ضــيق فــى الجنــوب ويتســع بالتــدريج كممــا اتجينــا صــوب والســيل ال 

الشـــمال، فيـــو ضـــيق لدرجـــة االختفـــاء فـــى بعـــض المواضـــع مثـــل منطقـــة جنـــدل 
أســوان، وخــانق السمســمة. ويــزداد اتســاع الســيل الفيضــى ليبمــغ أقصــاه عنــد دائــرة 

ــاي. ويعــد42ينــة بنــى ســويف  عــرض مد الســيل الفيضــى عمــى الجانــب  كــم تقريًب
ى النيـــل أكثـــر اتســـاًعا مـــن مثيمـــو عمـــى الجانـــب الشـــرقى فيمـــا عـــدا الغربـــى لمجـــر 
 منطقة قنا. 

ـــدريجًيا مـــن الجنـــوب إلـــى   ويقـــل منســـوب ســـطح الســـيل الفيضـــى ت
ـــد أســـيوط  44-40الشـــمال، حيـــث يصـــل المنســـوب عنـــد أســـوان    -00مي، وعن

مي فــوق مســتوى ســطح البحــر. ومعنــى ذلــك أن 41-03مي، وعنــد قمــة الــدلتا  04
 م اختالف فى منسوب السيل الفيضى بين أسوان وقمة الدلتا22 ىناك حوالى

المرتبطـــة بالســـيل الفيضـــى   Micro Featuresوالظـــاىرات الدقيقـــة  
محـــدودة جـــًدا وتكـــاد تقتصـــر عمـــى الجســـور الطبيعيـــة التـــى تكونـــت بســـبب زيـــادة 

وبطيـــه. ىـــذا الترســـيب عمـــى جـــانبى المجـــرى حيـــث يكـــون التيـــار المـــائى ىـــادئ 
باإلضـــافة إلـــى بعـــض المســـتنقعات والبـــرك التـــى تتكـــون فـــى األجـــزاء المنخفضـــة 
نســـبًيا مـــن الســـيل الفيضـــى والتـــى تجمـــع فييـــا ميـــاه الصـــرف الزراعـــى، واألجـــزاء 

 الطولية التى تمثل بقايا المجارى المائية الميجورة. 

 



 جوانب الوادى: -3
رتفعين. وبشـكل عـام فـإن الجانـب ينتيى السيل الفيضى شرًقا وغرًبـا بجـانبين مـ 

الشــرقى لــوادى النيــل أكثــر ارتفًعــا وأشــد انحــداًرا مــن الجانــب الغربــى. وتتــألف األجــزاء 
العميا من جوانب وادى النيل من الحجر الجيرى األيوسين، بينمـا تتـألف األجـزاء الـدنيا 

متصـمة،  نم رواسب النيل القديمة ورواسب األوديـة. وتتميـز جوانـب الـوادى إنيـا ليسـت
بــل أنيـــا مقطعـــة بواســـطة العديـــد مـــن األوديـــة المنحـــدرة صـــوب النيـــل مـــن الصـــحراوين 

 الشرقية والغربية. ويرتبط بجوانب الوادى بعض األشكال لعل أىميا ما يمى: 

 

 )أ( المصاطب النهرية: 

ــــداد جــــانبى وادى النيــــل ، وىــــى ال توجــــد   ــــى امت ــــة عم توجــــد المصــــاطب النيري
نما مقطعـة بفعـل األوديـة، وتتميـز ىـذه المصـاطب بوجـود جـانبين:  متصمة ومستمرة، وا 

االنحـــدار، ويمثـــل ارتفـــاع ىـــذا شـــديد جانـــب أفقـــى لطيـــف االنحـــدار، وجانـــب رأســـى 
الجانب عن سطح المصطبة الواقعة أسفمو القدر الذى استطاع النير تعميقـو، وتحكـى 

ترســيب ىــذه المصــاطب قصــة تطــور نيــر النيــل، حيــث أن كــل مصــطبة تــرتبط بــدورة 
 يعقبيا دورة نحت سريعة نتيجة النخفاض مستوى سطح البحر. 

وتنقســم المصــاطب عمــى جــانبى الــوادى إلــى أربــع مجموعــات ىــى: المجموعــة  
م فـــوق مســـتوى 031 -021األولـــى وىـــى األقـــدم واألكثـــر ارتفاًعـــا، ويمثميـــا المصـــطبة 

الثانيــة وتمثــل الســيل الفيضــى، وينتمــى عمرىــا إلــى البميستوســين األدنــى. والمجموعــة 
فـــــوق منســـــوب الســـــيل الفيضـــــى  11م والمصـــــطبة 41م والمصـــــطبة 000المصـــــطبة 

الحالى، وتنتمى ىذه المصاطب إلـى البميستوسـين األوسـط، والمجموعـة الثالثـة وتمثميـا 
ـــــوق منســـــوب الســـــيل الفيضـــــى 00م والمصـــــطبة 21م والمصـــــطبة 20المصـــــطبة  م ف

األعمــى. والمجموعــة الرابعــة تضــم  الحـالى. وتنتمــى ىــذه المصــاطب إلــى البميوستوسـين
م فــــوق مســــتوى الســــيل الفيضــــى الحــــالى، وتنتميــــان إلــــى 2م والمصــــطبة 4المصــــطبة 
 اليولوسين.



 

 )ب( المراوح الفيضية: 
تتكــون المــراوح الفيضــية عنــد أقــدام جوانــب الــوادى، وتــرتبط بمصــبات األوديــة  

وادى الرمميــة، ومروحــة  القادمــة مــن الصــحراوين الشــرقية والغربيــة ومــن أمثمتيــا مروحــة
وادى الرشراش، وغيرىا من المراوح التى تكونت عمى الجانب الشرقى لوادى النيل بين 
الصف وحموان. وقد تمتحم ىذه المراوح ببعضيا مكونـة مـا يعـرف باسـم البيـادة. وعـادة 
ما يتقطع سطح ىذه المراوح والبيـادة بفعـل قنـوات األوديـة الحديثـة، ويتـراوح عمـق ىـذه 

م، ومعنـــى ذلـــك أن المـــراوح والبيـــادة لـــم تكـــن عرضـــة لمترســـيب 0و  1.0وديـــة بـــين األ
نما كانت ىناك فترات تعميق.   فقط، وا 

وتتـــألف المـــراوح مـــن أنـــواع مختمفـــة مـــن الرواســـب، وبـــالطبع فـــإن كـــل نـــوع مـــن 
الرواســب ينتمـــى إلـــى فتـــرة زمنيـــة معينـــة، ولـــذلك فـــإن المـــراوح لـــم تتكـــون خـــالل مرحمـــة 

نمـــا  عمـــى عـــدة مراحـــل مختمفـــة مـــن الترســـيب. وقـــد تطغـــى ميـــاه النيـــل خـــالل واحـــدة، وا 
فتـرات الفيضـان عمـى ىـوامش المـراوح، لــذلك نجـد تـداخل بـين رواسـب فتـرات الفيضــان 
عمى ىوامش المراوح، لذلك نجد تداخل بين رواسب المراوح والرواسـب النيميـة. ويتـراوح 

م، وتتــألف ىــذه الوراســب 41ســمك رواســب المــراوح بــين بضــعة ســنتيمترات وأكثــر مــن 
مــن خمــيط مــن الطــين، والرمــال بأنواعيــا المختمفــة، والحصــى والحصــباء. وبشــكل عــام 

 فإن أحجام الرواسب يقل فى اتجاه ىوامش المراوح الفيضية. 

 )جـ( الكهوف: 

ىى عبارة عن فجوات تكونـت بفعـل اإلذابـة فـى صـخور الحجـر الجيـرى، وممـا   
صــل والشــقوق فــى الحجــر الجيــرى. ورغــم أن الكيــوف ســاعد عمــى تكوينيــا وجــود الفوا

ظـــاىرة صـــغيرة الحجـــم، إال أنيـــا متباينـــة فـــى أحجاميـــا. ويـــرتبط بيـــذه الكيـــوف بعـــض 
 الظاىرات الدقيقة مثل األعمدة الصاعدة واألعمدة اليابطة. 

عـدد الكيـوف التـى أمكـن التعـرف عمييـا مـن فحـص الموحـات الطبوغرافيــة يبمـغ  
كيفًـا فيمـا  02، 0402-02ى نشرتيا المساحة المصـرية عـام والت 40111: 0مقياس 



بــين القــاىرة وقنــا، منيــا ســتة كيــوف عمــى الجانــب الشــرقى لــوادى النيــل، ســبعة كيــوف 
عمـــى الجانـــب الغربـــى. وأن ىـــذه الكيـــوف تتركـــز فـــى الجـــزء األوســـط مـــن وادى النيـــل 

ىــــذه كـــم. وبعـــض 21الممتـــد بـــين مدينـــة ديـــروط وحتـــى جنـــوب مدينـــة ســـوىاج بنحـــو 
، وكيــف El- Matran Caveالكيــوف تحمــل أســماء محميــة مثــل كيــف المطــران 

    El- Banat Caveالبنات 

ويعـــد كيـــف وادى ســـنور مـــن الكيـــوف المشـــيورة عمـــى الجانـــب الشـــرقى لـــوادى  
كـم. وقـد تـم اكتشـافو أثنـاء اسـتغالل  01النيل، ويقع إلـى الشـرق مـن قريـة سـنور بنحـو 

ي، حيــث ظيــرت فتحــة تــؤدى إلــى فجــوة عميقــة، 02 خــام األليســتر مــن المحجــر رقــم 
وكانـــت ىـــى كيـــف وادى ســــنور. وتبـــين مـــن الدراســـات الجيولوجيــــة التـــى تمـــت عمــــى 

 21و  21الكيـــف والمنــــاطق المجــــاورة لــــو، أن عمــــر كيــــف وادى ســــنور يتــــراوح بــــين 
مميـــون ســـنة، حيـــث إن تكوينـــو قـــد ارتـــبط بصـــخور الحجـــر الجيـــرى الـــذى ينتمـــى عمـــره 

ـــــ ـــــوجى إل ى عصـــــر االيوســـــين األوســـــط. ويوجـــــد األعمـــــدة الصـــــاعدة واليابطـــــة الجيول
Stalactites and Stalagmites  بـالكيف. وعنـدما تمتقـى الصـواعد بـاليوابط فإنيـا

 تؤدى إلى تكوين العمود الذى يشبو جزع الشجرة 
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 انعىامم انمؤثرج في مىاخ مصر  .  - أ

 

 

  -يتأثر مناخ مصر بالعوامل التالية : 
 الموقع  -1

في الجزء الشمالي الشرقي من أفريقيا باالضاقة إلي سيناء من قارة أسيا ، تقع مصر 
ويحدىا من الشمال البحر المتوسط ، ومن الجنوب السودان ، ومن الغرب ليبيا ، ومن 

 الشرق فمسطين وخميج العقبة والبحر األحمر . 
ك أن معظم  شمااًل تقريبًا . ومعني ذل   32 و    22وتقع مصر فمكيًا بين دائرتي عرض 

األراضي المصرية تقع ضمن االقميم المداري الجاف الذي يسيطر عميو الضغط المرتفع 
دون المداري وما يصاحبو من ىواء ىابط يقمل من فرصة سقوط األمطار فيما عدا 
ىامشيا الشمالي . ويعني ذلك أيضًا أن األراضي المصرية تكون عرضة لممنخفضات 

 لبحر المتوسط وتسبب سقوط األمطار في فصل الشتاء . الجوية التي تتكون عمي طول ا
 التضاريس  -2

يسود السطح المستوي عمي معظم األراضي المصرية فيما عدا سالسل جبال البحر 
مترًا فوق مستوي سطح البحر في جبل الشايب  2187األحمر حيث يصل االرتفاع إلي 

البحر في جبل سانت مترًا فوق سطح  2641، وكذلك سيناء حيث يصل االرتفاع إلي 
كاترين . وقد انعكس ىذا الوضع التضاريسي عمي مناخ مصر حيث تقل درجة الحرارة 
وتزيد كمية األمطار الساقطة عمي المناطق المرتفعة وتقل عمي المناطق المستوية إذا 

 تساوت األحوال األخرى .
 المسطحات المائية . -3

عمي الحد من برودة الشتاء ، كما تعمل المسطحات المائية عمي تمطيف حرارة الصيف و 
تعمل عمي زيادة كمية األمطار في المناطق القريبة منيا ، ويرجع تأثير ىذه المسطحات 
المائية إلي مساحتيا ، وحركة الكتل اليوائية التي تمر عمييا . فتأثير البحر األحمر 



ه مباشرة  محدود ألنو ضيق وصغير المساحة وامتداد سالسل جبال البحر األحمر بجوار 
، أما البحر المتوسط فتأثيره عمي مناخ مصر أقوي ألنو أكثر اتساعًا وامتدادًا ، كما انو 
يقوم بتغذية المنخفضات الجوية الشتوية التي تتكون فوقو . أما البحيرات الموجودة في 
مصر مثل بحيرة ناصر وبحيرة قارون وبحيرة التمساح والبحيرات المرة الكبرى والصغرى 

ا ذات مساحات صغيرة ، وتأثيرىا محمي عمي المناخ ، ويقتصر ىذا التأثير عمي ني‘ف
تمطيف درجة الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة . فبحيرة ناصر مثاًل أدت إلي انخفاض الحرارة 

  عما كانت عميو قبل وجود البحيرة .       1.5
 

 

 

 أشكال انسطح في دنتا وهر انىيم   - ب

 

  -انسطح انتانيح 5 تضم دنتا وهر انىيم أشكال

 فروع دلتا النيل:  -

نعنى بفروع دلتا النيل تمك الفروع القديمة والحديثة، وقد تعرضت الفروع القديمة لإلطماء فى  
الفترات التى يقل فييا الفيضان، حيث يزيد معدل الترسيب عمى النحت. ولم يبق من ىذه الفروع وال 

مجرى النيل، وليا نفس خصائصو من حيث التثنى  فرعى دمياط ورشيد، وىما قنوات طبيعية مثل
 والجزر واالتساع والضيق، فنحن بإزاء مجارى طبيعية تمثل استمراًرا لممجرى األصمى. 

 السيل الدلتاوى:  -

وىو عبارة عن سطح يتكون من طمى النيل الحديث، حيث أنو تكون بفعل عممية الترسيب  
فوق ىذا السيل بعض التالل الرممية، وتتركز ىذه التالل فى المستمرة بواسطة الفروع القديمة. ويبرز 

 Turtleعمى ىذه التالل ظيور السالحف  Sandford & Arbelجنوب وشمال شرق الدلتا وقد أطمق 

backs . 

 Lagoonsالبحيرات الساحمية   -

وبحيرة  توجد ىذه البحيرات عند اليامش الشمالى لمدلتا وأىميا بحيرة المنزلة، وبحيرة البرلس، 
أدكو، وتتصل ىذه البحيرات بالبحر عن طريق فتحة، ويتم تطيير ىذه الفتحات لتظل البحيرات عمى 
اتصال بالبحر، وأصل ىذه البحيرات أنيا كانت أجزاء من البحر، ونتيجة ألن الترسيب فى األجزاء التى 

التالى تكون حاجز رممى يفصل كانت تنتيى إلييا الفروع القديمة لمنيل أكبر منو فى األجزاء األخرى، وب
كل بحيرة عن البحر، وعمق ىذه البحيرات ال يتعدى عدة أمتار، ومصدر المياه الموجودة فييا ىو مياه 



الصرف الزراعى حيث تنتيى إلييا شبكة الصرف فى دلتا النيل، وليذا فإن مموحة مياه البحيرات أقل من 
ازية لخط الساحل. وقد تكون ىذه الجزر بقايا حواجز مموحة مياه البحر. ويوجد بيذه البحيرات جزر مو 

بحرية قديمة، ونتيجة لتقيقر مستوى سطح البحر بقيت ىذه الحواجز، ثم تعرضت لمتقطع، وظيرت 
 كجزر. 

 المستنقعات والسبخات:-

 -Elتمتد عمى طول اليوامش الجنوبية لمبحيرات الساحمية ويطمق عمييا اسم البراى         

Barari تمك األراضى التى تبدو غير صالحة لالستغالل، وأىم مميزاتيا ما يمى: ، وىى 

 أنيا مشبعة بالمياه وترفع فييا نسبة األمالح.  -أ

 أنيا ذات تربة ثقيمة ألنيا تتألف من مواد صمصالية ناعمة.  -ب

 يكثر بيا نباتات وأعشاب المستنقعات.  -جـ

المناطق أن معظميا يوجد دون مستوى سطح  ومما ساعد عمى ارتفاع نسبة األمالح فى ىذه   
البحر، كما يوجد صرف طبيعى فى اتجاه ىذه المناطق، وبما أن المياه التى تغسل التربة تكون محممة 
باألمالح، فإنيا تؤدى إلى ارتفاع مموحتيا، ىذا فضاًل عمى أن العواصف تدفع مياه البحر إلى البحيرات 

 مناطق خالل النوات. ثم تدفع مياه البحيرات إلى ىذه ال
  .  

 صخىر االيىسيه وانثهيىسيه في مصر    - ج

% مــن إجمــالى مســاحة األراضــى المصــرية وأىــم منــاطق توزيعيــا حــول وادى 41وتغطــى صــخور األيوســين 
النيل بين أسنا والقاىرة عمى ىيئة ىضاب ترفع بضع مئـات مـن األمتـار فـوق وادى النيـل، وفـى الصـحراء الشـرقية 

ىضــبة المعــازة، وىضــبة المقطــم، وجبــل عتاقــة، كمــا أنيــا تؤلــف ىضــبة التيــو وجبــل أم خشــيب حيــث تتمثــل فــى 
وتتـألف صـخور األيوسـينى مـن  وىضبة القصـيمة فـى شـبو جزيـرة سـيناء، واليضـبة الوسـطى مـن الصـحراء الغربيـة

 الحجر الجيرى والمارل والصمصال.

 ة ىى من أسفل إلى أعمى كما يمى: ويمكن تقسيم صخور األيوسين فى مصر إلى ثالث وحدات رئيسي 

 الوحدة األولى:  -أ

تعـرف ىــذه الوحـدة باســم "حجـر طيبــة الجيـرى"، وىــى تتــألف مـن حجــر جيـرى يحتــوى عمـى عقــد صــوانية  
Filnty   وىــى صــخور واســعة االنتشــار فــى جنــوب مصــر وشــبو جزيــرة ســيناء، وتشــكل ىــذه الصــخور معظــم ،

 لفرافرة. وتنتمى ىذه الوحدة إلى األيوسين األسفل. الحافتين الشرقية والغربية لمنخفضى ا



 الوحدة الثانية: -ب

وىـى عبــارة عـن حجــر جيــرى  ”Lower Moqattamتعـرف ىــذه الوحـدة باســم "تكـوين المقطــم السـفمى"  
نوموليتى ناصع البياض يتداخل فيو طبقـات مـن المـارل والطفـل. وتظيـر ىـذه الوحـدة بوضـوح فـى منطقـة المنيـا سئ

 جمة بشبو جزيرة سيناء وتنتمى ىذه الوحدة إلى األيوسين األوسط.وىضبة الع

 الوحدة الثالثة:  -جـ

وىى عبـارة  Upper Moqattamيطمق عمى ىذه الوحدة اسم "تكون المعادى" أو تكوين المقطم العموى  
ويمكـن تميـز ىـذه الوحـدة بسـيولة عـن وحـدة  Brown Sandy Limestonعن حجـر جيـرى رممـى ذى لـون بنـى 

 لمقطم السفمى. ا

% مــن إجمــالى مســاحة األراضــى ، وتوجــد ىــذه التكوينــات فــى ثالثــة 1.2وتغطــى تكوينــات البميوســين حــوالى 
 نطاقات رئيسية ىى: 

 منطقة وادى النطرون .  -أ

 ساحل خميج السويس والبحر األحمر ووادى النيل حتى دائرة بنى سويف تقريًبا . -ب

نــد مصــات األوديــة الصــحراوية وخاصــة الصــحراء الشــرقية إلــى الجنــوب مــن الرواســب النيريــة التــى ترســبت ع -جـــ
 بنى سويف وحتى آسنا تقريًبا. 

 

 
 ******يهحىظة ******

هذا انًُىذج هى ًَىذج استزشادي نهطانب حيث يهتزو 
، ويًكٍ  انتىضيحية انطانب بزسى انخزائظ واألشكال

 هزواإلطالع ػهي انًزاجغ انؼزبية واألجُبية وإضافة يا ي
 

 يغ أطيب تًُياتي بانُجاح وانتفىق
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أمين 

 دسوقي

 


