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مقدمة:

الكثبان ال�صاعدة هى �إحدى �صور كثبان العقبات
الت�ضاري�سية التى ترتاكم على منحدرات التالل واله�ضاب
عندما تواجه الرياح املحملة بالرمال على �سطح الأر�ض،
حيث ت�صعد حبيبات الرمال عرب �سطح املنحدر املواجه
للرياح اىل قمته لتهبط على اجلانب الآخر من العقبة
اذا كانت تال او ت�ستمر فى حركتها على �أ�سطح اله�ضاب
متخذ ًة ا�شكا ًال رملية �أخرى � ،أو عندما ت�صعد الدوامات
احللزونية الريحية احلافات امل�شكلة جلوانب الأودية اجلافة
( ،)Tsoar,H.,2001,p.411مع الأخذ فى االعتبار �أن
الرياح ال ت�ستطيع �أن تدفع �سوى احلبيبات الدقيقة �صعودا
عرب اجلروف واملنحدرات �إىل �أعاىل اله�ضاب  ،لذا تتخلف
الرمال اخل�شنة عند قواعد اجلروف
و يندر �أن ترفعها اىل القمة (�صالح بحريى�،1979،ص
 . )110وهى من الكثبان الرملية غري الثابتة او امل�ستقرة
ككثبان ال�صدى  ،لذلك فهى متثل ا�شكاال رملية انتقالية غالبا
ما تتغري خ�صائ�صها اذا ما �صعدت اىل �أعاىل اله�صاب
والتالل .
وتعرف الكثبان ال�صاعدة مب�سميات عديدة  ،فقد �أطلق
عليها (�صالح بحريى )1979،ا�سم كثبان الظل Sand
 ، Driftsو�أطلق عليها البع�ض م�صطلح Climbing-
 ،Falling Dunesفى حني تعرف لدى البع�ض الآخر با�سم
 ،Headland –by-Bass Dunesبينما عرفت مب�صطلح
 Climbing Dunesفى معظم الكتابات التى تناولت
درا�سة ا�شكال الكثبان الرملية ( )Blight,J.,2013وهو
امل�صطلح الذى ا�ستخدمته الدرا�سة احلالية.
أو ً
ال  :شروط تكون الكثبان الصاعدة

تتكون الكثبان ال�صاعدة �إذا توافرت جمموعة من الظروف
التى ال تختلف فى جمملها عن الظروف التى �أثرت فى ن�ش�أة
( )١ا�ستاذ اجليومورفولوجيا بجامعة بنها
( )٢ا�ستاذ اجلغرافيا الطبيعية بجامعة �سوهاج
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الكثبان الهابطة والأ�شكال الرملية فى ال�صحارى اجلافة ،
ومن هذه الظروف ما يلى :
 -1خصائص االنحدار

تعد اجلروف وواجهات احلافات اجلبلية ومنحدرات
جوانب التالل واملرتفعات التى تقع فى مواجهة الرياح
الناقلة للرمال بيئة مثالية لتكون الكثبان ال�صاعدة � ،شريطة
�أال تزيد درجات انحدارها ب�أى حال من الأحوال عن 60
ْ  ،و�أال تقل عن  ، ْ 10حيث �أ�شارت الدرا�سات �إىل �أن هذه
الزوايا هى زوايا االنحدار املالئمة لتكون الكثبان ال�صاعدة
( )Bye,K.,and Tsoar,H.,2009,p.195بينما تتكون
كثبان ال�صدى عندما تزيد درجة انحدار املنحدر عن ْ60
()Chojnacki,M., et al. ,2014,p.2؛ مع الأخذ فى
االعتبار �أنه فى حالة املنحدرات التى يتجاوز انحدارها زاوية
ا�ستقرار الرمل (ْ )32فان الرمال ترتاكم على هيئة �أغطية
تنحدر �إىل �أ�سفل مرة �أخرى لتعطى غطا ًء من الرمال على
واجهة املنحدر املواجه للرياح بزاوية انحدار ا�ستقرار الرمل
(� ، )34ْ-ْ 32إىل جانب ت�أثري االنحدار على عملية نقل الرمال
�إىل �أعلى املنحدر حيث تتحرك الرمال مبختلف �أ�شكالها
على املنحدرات التى ترتاوح زوايا انحدارها بني �صفر و 33
ْ ()Tsoar,H.,and White,B.,1998,p.159
 -2خصائص المناخ
أ-الرياح

ت�ؤثر الرياح فى ت�شكيل الكثبان ال�صاعدة من خالل ما يلى -:
• اجتاه الرياح:
تتكون الكثبان ال�صاعدة عندما تتوفر رياح تهب من اجتاه
واحد �سائد معظم فرتات ال�سنة ،وقد تتعامد عليها رياح
تهب من اجتاهات ثانوية تعمل على جتميع الرمال فى بع�ض
الكثبان ال�صاعدة على جوانب الأودية اجلافة .
• �سرعة الرياح:
من املعلوم �أن ال�سرعة احلرجة للرياح التى تت�سبب فى
حركة املواد على �سطح الأر�ض يزداد مقدارها بزيادة حجم
احلبيبات فت�صل �إىل  4مرت ًا  /الثانية فى حالة احلبيبات التى
ترتاوح �أحجامها بني  0,25 - 0,1مم  ،بينما ت�صل �إىل 7,1
مرت/الثانية للحبيبات التى ت�صل �أحجامها �إىل  1مم (حممد
و�صيف  ،بدون � ،ص ، )6كما �أن الرمال الناعمة تتطلب
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لنقلها وحتريكها �سرعات ال تقل عن  20كم  /ال�ساعة  ،بينما
تتطلب الرمال املتو�سطة احلجم �سرعات تقدر بنحو  35كم /
ال�ساعة (عبد احلميد كليو و�إ�سماعيل ال�شيخ� ، 1986،ص )41
 ،وميكن القول �أن ال�سرعات التى ترتاوح بني  35-20كم/
ال�ساعة �سرعات مالئمة لتكون الكثبان ال�صاعدة خا�صة و�أن
احلبيبات الدقيقة هى التى تدفعها الرياح �صعودا �إىل �أعلى.
ب-المطر

تتميز املناطق اجلافة بندرة املطر وعدم انتظامه وتذبذب
كمياته  ،وميكن القول انه فى تلك املناطق ال يتوفر قدر ًا من
املياه ي�ساعد على زيادة املحتوى املائى داخل رمال الكثبان
 ،وي�ؤدى �إىل زيادة وزن حبيبات الرمال � ،أو حتويل روا�سب
الغرين والطني وال�صل�صال والروا�سب الكل�سية عندما تت�شبع
بالرطوبة �إىل مادة الحمة تعمل على متا�سك حبيبات الرمال
ن�سبي ًا  ،وت�سهم فى حتديد حركتها  ،لذلك ف�إن احلبيبات
غالبا ما تكون مفككة و�أكرث عر�ضة لل�سفى بوا�سطة الرياح ،
وال يظهر تقريب ًا �أثر لفعل املطر اال فى حاالت �سقوط كميات
كبرية من املطر والتى ت�سقط ب�شكل فجائى خالل فرتة زمنية
ق�صرية  ،مما قد ي�ؤدى اىل اكت�ساح رمال الكثبان ال�صاعدة
على جوانب الأودية وروافدها وجوانبها � ،أو جوانب املرتفعات
التى ي�سقط عليها املطر .
ج-الحرارة

ي�ؤثر ارتفاع درجات احلرارة وعظم املدى احلرارى فى
املناطق ال�صحراوية على التفكك امليكانيكى لل�صخور
والروا�سب وزيادة معدالت التبخر وخف�ض املحتوى املائى
للرتبة  ،مما يجعل حبيبات الرمال والروا�سب فى �صورة مفككة
و�أخف وزنا منها فى حالة ت�شبعها بالرطوبة  ،وهو ما يوفر
م�صدر ًا لروا�سب الكثبان  ،كما ي�ؤدى ارتفاع درجة احلرارة
�إىل �أكرث من  ْ 40م فى بع�ض الأحيان �إىل تك�سر الإنزميات،
وتوقف العمليات احليوية فى النباتات ال�صحراوية التى قد
تنمو فى مو�سم انخفا�ض احلرارة و�سقوط املطر على جوانب
وقيعان الأودية  ،وبالتاىل هالكها متام ًا (�إمبابى وعا�شور،
� 1983ص  ، )31ومن ثم يقل ت�أثريها على تثبيت الرمال
والرتبة  ،مما ي�ساعد على �سفيها بوا�سطة الرياح.
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق ف�إن من العوامل املهمة فى ن�ش�أة
الكثبان ال�صاعدة وفرة م�صادر دائمة لرمال الكثبان والتى
قد تتمثل فى كثبان وفر�شات �أ�سطح ال�صحارى� ،أو تفكك
حبيبات الكوارتز من �صخور غنية بها ك�صخور احلجر الرملى
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�أ.د/حممود حجاب

و�صخور احلجر اجلريى الرملى� ،أو ال�صخور اجلرانيتية ..
وغريها .
ثانيًا :عالمات الكثبان الصاعدة فى الميدان

ي�ستطيع الباحث �أن يتعرف على الكثبان ال�صاعدة
ومييزها عن الكثبان الهابطة فى امليدان من خالل عدة
عالمات و�سمات �أهمها ما يلى -:
� -1أن الكثبان ال�صاعدة تتكون على املنحدرات املواجهة
الجتاه الرياح ال�سائدة فى املكان  ،بينما تتكون الهابطة على
منحدرات احلافات والتالل والعقبات الت�ضاري�سية التى تقع
فى من�صرف الرياح .
 -2تتميز الكثبان ال�صاعدة بانتظام منحدراتها ووجود
نطاق يخلو من الرمال يعرف بالنطاق احلر يف�صل بينها وبني
احلافة �أو ال�سطح ال�صاعدة عليه ،وهو النطاق الذى ترجع
ن�ش�أته �إىل وجود تيار هوائى مرتد يتكون عند ا�صطدام الرياح
بالعائق الت�ضاري�سى فيعمل على تذرية رمال هذا النطاق
وتكون حافة رملية فى الأجزاء العليا من الكثيب  ،بينما
اليوجد هذا النطاق فى حالة الكثبان الهابطة التى تتميز
اي�ضا بانها تاخذ انحدارا يتم�شى مع انحدار �سطح املنحدرات
التى ترتاكم عليها  ،مع عدم تكون �أية حافات وملية .
 -3غالب ًا ما تغطى الكثبان ال�صاعدة التى ترتاكم ب�سمك
كبري على املنحدرات املقعرة كل ظاهرات املنحدر كالكتل
ال�صخرية وروا�سب اله�شيم  ،وكل �سمات وخ�صائ�ص ال�سطح
الذى ترتاكم عليه ،بينما فى حالة الكثبان الهابطة تظهر
بع�ض روا�سب اله�شيم والكتل ال�صخرية وروا�سب غ�سل
املنحدرات ،خا�صة عند قواعد الكثبان بالقرب من ح�ضي�ض
املنحدرات حيث تنت�شر الرمال على م�ساحات �أو�سع ومن ثم
يقل �سمكها فتظهر من ا�سفله روا�سب الأ�سا�س.
 -4ت�أخذ الكثبان ال�صاعدة فى معظمها �شكل الغطاء
الرملى على جوانب املنحدرات التى تغطيها  ،بينما ت�أخذ
الكثبان الهابطة فى معظم الأحيان ال�شكل املروحى الذى
تكتنز فيه القمة وتت�سع القاعدة ( �صورة.)1-
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�صورة ( )1تو�ضح االختالف فى ال�شكل بني الكثبان ال�صاعدة على اليمني والكثبان الهابطة على الي�سار
وي�شري ال�سهم ( )1اىل احلافة الرملية عند قمة الكثيب ال�صاعد وي�شري ال�سهم ( )2اىل ال�سطح اخلاىل
من احلواف الرملية فى الكثيب الهابط يف وادي �أبو رتاج  -غرب �سوهاج

�صورة ( )2قيا�س �أبعاد الكثبان ال�صاعدة فى امليدان بوادي �أبو رتاج  -غرب �سوهاج .
ثالثًا :العمل الميدانى على الكثبان الصاعدة

تتناول درا�سة الكثبان ال�صاعدة اجلوانب الآتية :
 -1قيا�س الأبعاد املورفومرتية للكثبان
ت�شمل عمليات القيا�س امليدانى على الكثبان ال�صاعدة ما
يلى :
�أ -قيا�س الطول
طول الكثيب ال�صاعد هو عبارة عن حموره الذى يتفق مع
اجتاه الرياح من بداية ارتفاع الرمال عند قاعدة املنحدر
 10املجلد التاسع ( )١مار�س ٢٠١٧

وحتى نهايتها عند القمة (�صورة.)2-
ويتم حتديد املحور الطوىل للكثيب من خالل و�ضع
�شاخ�صني عند قمته وقاعدتة ثم و�ضع جمموعة من
ال�شواخ�ص �أو ال�شوك بينهما �شريطة �أن تكون هى و�شاخ�صا
الأ�سا�س على ا�ستقامة واحدة وموازية لها متاما ،ثم تتم
عملية قيا�س امل�سافة بينها ب�شريط قيا�س وتدون القيا�سات فى
جدول  ،وميثل �إجماىل طول القيا�س بني ال�شواخ�ص �أو ال�شوك
طول حمور الكثيب املطلوب قيا�سه .وقد بلغ �أق�صي طول لأحد
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الكثبان ال�صاعدة التي خ�ضعت للدرا�سة امليدانية بوادي �أبو
رتاج غرب �سوهاج  250مرت ًا .
ب -قيا�س العر�ض
يق�صد بعر�ض الكثيب امل�سافة العمودية على طوله من بداية
تراكم الرمال على �أحد جوانبه و�صو ًال �إىل نهاية الكثيب على
اجلانب الآخر (�صورة ،)2 -وميكن قيا�س عر�ض الكثيب من
خالل �إحدى طريقتني الأوىل تتمثل فى قيا�س �أق�صى عر�ض
بنف�س طريقة قيا�س الطول وذلك بو�ضع عدد من ال�شواخ�ص
بطريقة عمودية على حمور الكثيب الطوىل فى املنطقة التى
يبلغ فيها الكثيب �أق�صى مدى لالت�ساع وغالبا ما تكون عند
القاعدة ،ثم تقا�س امل�سافة بال�شريط بني كل �شاخ�ص و�آخر ،
فيكون الناجت هو �أق�صى عر�ض للكثيب� ،أما الثانية فتتمثل فى
قيا�س متو�سط العر�ض من خالل قيا�س عدة خطوط عمودية
على حمور الكثيب الطوىل فى كل قطاعات الكثيب العليا
والو�سطى والدنيا بنف�س الطريقة ال�سابقة،ثم جمع القيا�سات
وق�سمتها على عددها للح�صول على املتو�سط،و�إن كانت بع�ض
الدرا�سات تف�ضل الطريقة الأوىل لتتنا�سب مع �أق�صى طول
للكثيب .وقد بلغ �أق�صي عر�ض للكثيب ال�صاعد �سابق الذكر
 150مرت ًا
ج -قيا�س االرتفاع
يق�صد بارتفاع الكثيب الفرق بني من�سوب قاعدة الكثيب
من بداية ارتفاع الرمال ومن�سوب قمة الكثيب ال�صاعد على
جانب املنحدر ،وميكن قيا�سه با�ستخدام �إحدى طريقينت
الأوىل تتمثل فى قيا�س طول الكثيب من قمة الرمال حتى
نهاية ارتفاع الرمال بال�شريط  ،ثم قيا�س زاوية انحدار هذا
اجلزء با�ستخدام �أجهزة قيا�س االنحدار املختلفة كالأبنى
ليفل �أو بو�صلة برونتون ..وغريها وح�ساب االرتفاع من خالل
املعادلة الآتية:
االرتفاع = امل�سافة  Xجيب زاوية االنحدار sine
(�أحمد �صالح�،1999،ص)136
�أما الطريقة الثانية فتعرف بالطريقة التخطيطية وتتمثل
فى عمل قطاع ت�ضاري�سى على الكثيب يبد�أ من بداية ارتفاع
الكثيب عن �سطح املنحدر عند القاعدة حتى نهاية ارتفاع
الرمل عند قمة املنحدر  ،ثم ر�سم القطاع على ورق ر�سم
بيانى بالطريقة اليدوية او با�ستخدام برامج نظم املعلومات
اجلغرافية وا�ستخراج الفرق فى املن�سوب بني قمة الكثيب
وقاعدته  ،والذى ي�شكل ارتفاع الكثيب على جانب املنحدر.

�أ.د�/صابر الد�سوقى
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د -قيا�س االنحدار
يق�صد باالنحدار املطلوب قيا�سه على الكثبان ال�صاعدة هو
قيا�س مقدار زوايا االنحدار على طول املحور الطوىل للكثيب
على �أن يتم ذلك تبع ًا لتغري االنحدار ،وذلك با�ستخدام
ال�شريط و�أجهزة قيا�س االنحدار املختلفة � ،أى قيا�س القطاع
الطوىل للكثيب  ،ويف�ضل ا�ستخدام لوح خ�شبى طوله ال يقل عن
 1مرت ترتكز علية بو�صلة برونتون او الأبنى ليفل اثناء عملية
القيا�س نظرا النتظام االنحدار على قطاعات الكثيب املختلفة
 ،ويراعى �أن ت�سجل الزاوية باملوجب �أو ال�سالب ح�سب اجتاه
القيا�س من �أ�سفل لأعلى �أو العك�س ،وت�سجل بيانات القيا�س
فى جداول خا�صة بذلك ،وتقا�س زوايا االنحدار عادة مقربة
�إىل �أقرب ن�صف درجة ،مع االلتزام ب�ضوابط القيا�س على
طول املحور الطوىل من حيث عدم انحراف خط القيا�س،
وا�ستخدام نوع واحد من �أجهزة قيا�س االنحدار فى عملية
القيا�س ،وكتابة رقم الكثيب وموقعه ورقم القطاع على ورقة
اجلدول اخلا�صة به.
هـ  -ت�سجيل املالحظات
تت�ضمن عمليات القيا�س ت�سجيل املالحظات التف�صيلية
عن �شكل الكثبان ولون رمالها والروا�سب املحلية املختلطة
معها ،وظاهرات �سطح الكثيب ،والنبات الطبيعى وارتفاع
احلافة اجلبلية التى يرتاكم عليها واجتاهها ،وخ�صائ�ص
الأودية اجلافة التى قد ترتاكم علي جوانبها بع�ض الكثبان،
وخ�صائ�ص انحدار واجهات احلافات وجمارى الأودية
واال�ستغالل الب�شرى.
و -جمع العينات
تت�ضمن درا�سة الكثبان والقيا�س عليها فى امليدان مرحلة
جمع العينات من �أ�سطح الكثبان التى وقع عليها االختيار
من قبل  ،ويراعى عند جمع العينات ما يلى :
 التوزيع اجلغرافى والنوعى للعينات قدر االمكان ،ويتمتوقيع موا�ضع العينات على خريطة للمنطقة ،وحتديد مواقعها
حتديدا دقيقا با�ستخدام اجهزة حتديد املواقع االلية.
 �أن تكون العينات ممثلة لكل �أجزاء �سطح الكثيب العلياوالو�سطى والدنيا ،وذلك الجراء املقارنات بني �أحجام
الروا�سب على �أجزاء الكثيب املختلفة .
 يتم جمع العينة بك�شط كمية من الرمال فى م�ساحة�20سم �20 Xسم وب�سمك ال يقل عن � 2سم من ال�سطح ،
ثم تخلط جيدا ويكتفى منها بكمية تقدر بنحو  100جم ،
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يتم و�ضعها فى �أكيا�س بال�ستيك وتكتب عليه بيانات العينة
(الرقم-املوقع-املو�ضع) بقلم غري قابل للم�سح ،مع كتابة
نف�س البيانات على ورقة وو�ضعها مع العينة داخل الكي�س
حت�سبا مل�سح البيانات اخلارجية املكتوبة عليه اثناء النقل �أو
العمل امليدانى ،مع غلق الكي�س جيدا .
 يراعى اال تختلط بروا�سب العينة �أثناء عملية اجلمعروا�سب املنحدرات التى ترتكز فوقها رمال الكثبان ال�صاعدة.
رابعا  :تحليل وتمثيل البيانات
ً

تخ�ضع البيانات التى مت احل�صول عليها من عمليات
القيا�س امليدانى لعمليات التحليل املختلفة ،والتى تتم من
خالل ما يلى :
-1

التحليل الموفومترى للكثبان الصاعدة٣

ي�شمل التحليل املورفومرتى للكثبان ال�صاعدة ما يلى :
�أ -التحليل املورفومرتى لأبعاد الكثبان
يعتمد التحليل املورفومرتى لأبعاد للكثبان ال�صاعدة على
القيا�سات املبا�شرة لأبعادها
فى امليدان  ،وهى الطول والعر�ض واالرتفاع وارتفاع احلافة
اجلبلية املظاهرة للكثيب ،
من خالل حتليل تلك البيانات اح�صائي ًا و�أدراج نتائج
التحليل فى جداول ت�ضم املتو�سط العام لأى بعد من هذه
الأبعاد واالنحراف املعيارى بني �أى منها مبا ي�سمح بالتعرف
على هذه اخل�صائ�ص من جهة ومقارنة نتائج التحليل فى
املنطقة بنظائرها فى املناطق الأخرى من جهة �أخرى.
وكذلك درا�سة العالقات االرتباطية بني هذه الأبعاد

املختلفة ودالالتها املورفولوجية  ،والتعرف على �أكرث املتغريات
ت�أثريا فى الأبعاد الأخرى .
ب -التحليل املورفومرتى ملنحدرات الكثبان ال�صاعدة
تخ�ضع منحدرات الكثبان الرملية ال�صاعدة التى مت
قيا�سها ميداني ًا لعملية التحليل الكمى بهدف معرفة التوزيع
التكرارى لزوايا انحدارها  ،ومعدالت تقو�سها للوقوف على
العوامل التى �ساهمت فى ن�ش�أتها وتطورها ،وي�شمل ذلك
درا�سة ما يلى :
• التوزيع التكرارى لزوايا االنحدار
يتم فى هذه العملية ح�ساب الن�سب املئوية لأطوال امل�سافات
الأر�ضية التى ت�شغلها زوايا االنحدار فى القطاعات الأر�ضية
التى قي�ست على املحاور الطولية للكثبان ،ومتثل بياني ًا فى
�شكل هي�ستوجرامات (�شكل ،)1-ميكن من خاللها التعرف
على التوزيع التكرارى لزوايا االنحدار ،هل هو توزيع �أحادى
املنوال� ،أم ثنائى املنوال ،و�إذا ظهر به �أكرث من عمودين يكون
التوزيع متعدد املنوال (�أحمد �صالح� ،1999،ص ،)142كما
ي�ستطيع الباحث التعرف على الزوايا ال�شائعة على التوزيع
التكرارى وهى الزوايا التى ت�شغل ن�سبة كبرية من امل�سافات
الأر�ضية للقطاعات �أو الزوايا الأكرث تكرار ًا ،والتى يدل
موقعها من ال�شكل على نوع االنحدار ال�سائد على الكثبان،
فقد تكون الزوايا ال�شائعة مرتفعة القيم وهذا دليل على �شدة
االنحدار ،وقد تكون منخف�ضة القيم ،

(�شكل )1-منوذج لهي�ستوجرام متثيل التوزيع التكرارى لزوايا االنحدار علي الكثبان ال�صاعدة
( - )٣لال�ستزادة ميكن الرجوع لدرا�سة �سابقة للباحثني عن طرق درا�سة الكثبان الهابطة  -مرجع رقم ()5
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مما يدل على انخفا�ض االنحدار.
ثم تق�سم زوايا انحدار منحدرات الكثبان ال�صاعدة �إىل
فئات ح�سب �إحدى طرق التق�سيم املختلفة والتى من �أ�شهرها
طريقة ينج ( ،)Young,A.,1972ودرا�سة كل جمموعة
من تلك املجموعات للتعرف على الزوايا ال�شائعة بها و�أىٍ
من هذه الفئات ي�ستحوذ على الن�سبة الكربى من امل�سافات
الأر�ضية وداللة ذلك املورفولوجية  ،والعوامل امل�ؤثرة على
درجات االنحدار .
• حتليل التقو�س على منحدرات الكثبان ال�صاعدة
هناك العديد من الطرق التى ت�ستخدمها الدرا�سات
اجليومورفولوجية عند حتليل املنحدرات والتى وردت فى
كتابات يحيى فرحان ( ،)1983و�صابر �أمني (1988و)2000
واحمد �صالح( )1999وغريها من الدرا�سات التى تناولت

حتليل �شكل تقو�س املنحدرات ومن �أ�شهر هذه الطرق
طريقتى ياجن ( ،)Young,A.,1972وطريقة عبد الرحمن
و�آخرون ( ،)Abdel-Rahman,R.,et al.,1982وميكن
الرجوع �إىل تلك الدرا�سات ملعرفة كيفية تطبيق هذه الطرق
بالتف�صيل  ،وتهدف درا�سة التقو�س �إىل حتديد �أو التعرف
على �شكل منحدرات الكثبان ال�صاعدة من حيث التحدب
والتقعر واال�ستقامة ،و�أى هذه الأ�شكال الأكرث �شيوع ًا وداللة
ذلك اجليومورفولوجية ،و�سمات منحدرات الكثبان من حيث
قيم التقو�س هل هى ثالثية ال�شكل تتمثل بها العنا�صر املحدبة
واملقعرة والأق�سام امل�ستقيمة � ،أم ثنائية ال�شكل تتمثل بها
العنا�صر املحدبة واملقعرة فقط (�شكل  ،)2-وعالقة �أ�شكال
التقو�س بتطور الكثبان ،وما هى �أ�شكال التقو�س ال�سائدة على
�سطوح الكثبان .

�شكل( )2منوذج للتمثيل البيانى لأ�شكال التقو�س على منحدرات الكثبان ال�صاعدة
 -2التحليل البيانى

يق�صد بالتحليل البيانى ر�سم القطاعات التى مت قيا�سها
فى امليدان من خالل مقيا�س ر�سم منا�سب �إما با�ستخدام
الطريقة اليدوية التى تعتمد على بع�ض الأدوات الكتابية
الب�سيطة كامل�سطرة واملنقلة والقلم الر�صا�ص ن�صف ملم
وورق الر�سم البيانى� ،أو بالطريقة الآلية من خالل برامج
نظم املعلومات اجلغرافية �أو الأوتوكاد (�شكل.)3-
بالإ�ضافة �إىل التمثيل البيانى للبيانات االح�صائية
املختلفة وعالقات االرتباط بني املتغريات والبيانات املختلفة
كر�سم الهي�ستوجرامات البيانية وحتليل االرتباط ومعادالت
االنحدار اخلطى ،واملدرجات التكرارية لأحجام الروا�سب
...وغريها .
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�شكل ( )3قطاع فى كثيب �صاعد مر�سوم با�ستخدام برنامج Arc GIS
خامسًا  -الخصائص الطبيعية لرواسب الكثبان
الصاعدة .

ت�شمل درا�سة اخل�صائ�ص الطبيعية للروا�سب ما يلى -:
� -2أ�شكال الروا�سب.
� -1أحجام الروا�سب .
 -3البنية الداخلية للروا�سب -4 .اخل�صائ�ص الدقيقة
للحبيبات  -5 .الرتكيب الكيميائى واملعدنى للروا�سب.
وميكن الرجوع للدرا�سات املتخ�ص�صة للتعرف على خطوات
اجراء مثل هذه الدرا�سات خا�صة ما يتعلق منها بو�سائل
التحليل اجليومورفولوجى وحتليل الروا�سب للدرا�سات
اجليومورفولوجية �أو تلك التى تناولت درا�سة الأ�شكال الرملية
فى ال�صحارى امل�صرية والعربية ،والتى ورد بع�ضها فى قائمة
املراجع .
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