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مقدمة:
العقبات  كثبان  �سور  اإحدى  هى  ال�ساعدة  الكثبان 

واله�ساب  التالل  منحدرات  على  ترتاكم  التى  الت�ساري�سية 

الأر�ض،  �سطح  على  بالرمال  املحملة  الرياح  تواجه  عندما 

املواجه  املنحدر  �سطح   عرب  الرمال  حبيبات  ت�سعد  حيث 

العقبة  من  الآخر  اجلانب  على  لتهبط  قمته  اىل  للرياح 

اله�ساب  اأ�سطح  على  حركتها  فى  ت�ستمر  او  تال  كانت  اذا 

الدوامات  ت�سعد  عندما  اأو   ، اأخرى   رملية  ا�سكاًل  متخذًة 

احللزونية الريحية احلافات امل�سكلة جلوانب الأودية اجلافة 

اأن  العتبار  فى  الأخذ  مع   ،)Tsoar,H.,2001,p.411(

�سعودا  الدقيقة  احلبيبات  �سوى  تدفع  اأن  ت�ستطيع  ل  الرياح 

، لذا تتخلف  اله�ساب  اأعاىل  اإىل  عرب اجلروف واملنحدرات 

الرمال اخل�سنة عند قواعد اجلروف 

بحريى،1979،�ض  )�سالح  القمة  اىل  ترفعها  اأن  يندر  و 

امل�ستقرة  او  الثابتة  غري  الرملية  الكثبان  من  وهى   .  )110

ككثبان ال�سدى ، لذلك فهى متثل ا�سكال رملية انتقالية غالبا 

اله�ساب  اأعاىل  اىل  �سعدت  ما  اذا  خ�سائ�سها  تتغري  ما 

والتالل .

اأطلق  فقد   ، عديدة  مب�سميات  ال�ساعدة  الكثبان  وتعرف 

 Sand الظل  كثبان  ا�سم  بحريى،1979(  )�سالح  عليها 

Climbing- م�سطلح  البع�ض  عليها  واأطلق   ،   Drifts
Falling Dunes، فى حني تعرف لدى البع�ض الآخر با�سم 
Headland –by-Bass Dunes، بينما عرفت مب�سطلح 
تناولت  التى  الكتابات  معظم  فى    Climbing Dunes
وهو    )Blight,J.,2013( الرملية  الكثبان  ا�سكال  درا�سة 

امل�سطلح الذى ا�ستخدمته الدرا�سة احلالية.

أواًل : شروط تكون الكثبان الصاعدة
تتكون الكثبان ال�ساعدة اإذا توافرت جمموعة من الظروف 

التى ل تختلف فى جمملها عن الظروف التى اأثرت فى ن�ساأة 

 ، اجلافة  ال�سحارى  فى  الرملية  والأ�سكال  الهابطة  الكثبان 

ومن هذه الظروف ما يلى : 

1- خصائص االنحدار
ومنحدرات  اجلبلية  احلافات  وواجهات  اجلروف  تعد 

الرياح  مواجهة  فى  تقع  التى  واملرتفعات  التالل  جوانب 

الناقلة للرمال بيئة مثالية لتكون الكثبان ال�ساعدة ، �سريطة 

 60 عن  الأحوال  من  حال  باأى  انحدارها  درجات  تزيد  األ 

هذه  اأن  اإىل  الدرا�سات  اأ�سارت  حيث   ،   ْ10 عن  تقل  واأل   ،  ْ

الزوايا هى زوايا النحدار املالئمة لتكون الكثبان ال�ساعدة 

تتكون  بينما   )Bye,K.,and Tsoar,H.,2009,p.195(

 60ْ عن  املنحدر  انحدار  درجة  تزيد  عندما  ال�سدى   كثبان 

فى  الأخذ  مع  )Chojnacki,M., et al. ,2014,p.2(؛ 

العتبار اأنه فى حالة املنحدرات التى يتجاوز انحدارها زاوية 

اأغطية  الرمال ترتاكم على هيئة  الرمل )32ْ( فان  ا�ستقرار 

الرمال على  لتعطى غطاًء من  اأخرى  اأ�سفل مرة  اإىل  تنحدر 

واجهة املنحدر املواجه للرياح بزاوية انحدار ا�ستقرار الرمل 

)32 ْ-34ْ( ، اإىل جانب تاأثري النحدار على عملية نقل الرمال 

اأ�سكالها  مبختلف  الرمال  تتحرك  حيث  املنحدر  اأعلى  اإىل 

 33 على املنحدرات التى ترتاوح زوايا انحدارها بني �سفر و 

)Tsoar,H.,and White,B.,1998,p.159( ْ

2- خصائص المناخ
أ-الرياح 

توؤثر الرياح فى ت�سكيل الكثبان ال�ساعدة من خالل ما يلى :-

• اجتاه الرياح:
تتكون الكثبان ال�ساعدة عندما تتوفر رياح تهب من اجتاه 

رياح  عليها  تتعامد  وقد  ال�سنة،  فرتات  معظم  �سائد  واحد 

تهب من اجتاهات ثانوية تعمل على جتميع الرمال فى بع�ض 

الكثبان ال�ساعدة على جوانب الأودية اجلافة .

• �سرعة الرياح: 
فى  تت�سبب  التى  للرياح  ال�سرعة احلرجة  اأن  املعلوم  من    

حركة املواد على �سطح الأر�ض يزداد مقدارها بزيادة حجم 

احلبيبات فت�سل اإىل 4 مرتًا / الثانية فى حالة احلبيبات التى 

ترتاوح اأحجامها بني 0,1 - 0,25 مم ، بينما ت�سل اإىل 7,1 

مرت/الثانية للحبيبات التى ت�سل اأحجامها اإىل 1 مم )حممد 

تتطلب  الناعمة  الرمال  اأن  كما   ، �ض6(   ، بدون   ، و�سيف 
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لنقلها وحتريكها �سرعات ل تقل عن 20 كم / ال�ساعة ، بينما 

تتطلب الرمال املتو�سطة احلجم �سرعات  تقدر بنحو 35 كم / 

ال�ساعة )عبد احلميد كليو واإ�سماعيل ال�سيخ،1986 ، �ض 41( 

كم/  35-20 بني  ترتاوح  التى  ال�سرعات  اأن  القول  وميكن   ،

ال�ساعة �سرعات مالئمة لتكون الكثبان ال�ساعدة خا�سة واأن 

احلبيبات الدقيقة هى التى تدفعها الرياح �سعودا اإىل اأعلى.

ب-المطر 
 تتميز املناطق اجلافة بندرة املطر وعدم انتظامه وتذبذب 

كمياته ، وميكن القول انه فى تلك املناطق ل يتوفر قدرًا من 

الكثبان  رمال  داخل  املائى  املحتوى  زيادة  على  ي�ساعد  املياه 

روا�سب  اأو حتويل   ، الرمال  وزن حبيبات  زيادة  اإىل  ويوؤدى   ،

الغرين والطني وال�سل�سال والروا�سب الكل�سية عندما تت�سبع 

بالرطوبة اإىل مادة لحمة تعمل على متا�سك حبيبات الرمال 

احلبيبات  فاإن  لذلك   ، حركتها  حتديد  فى  وت�سهم   ، ن�سبيًا 

غالبا ما تكون مفككة واأكرث عر�سة لل�سفى بوا�سطة الرياح ، 

ول يظهر تقريبًا اأثر لفعل املطر ال فى حالت �سقوط كميات 

كبرية من املطر والتى ت�سقط ب�سكل فجائى خالل فرتة زمنية 

ق�سرية ، مما  قد يوؤدى اىل اكت�ساح رمال الكثبان ال�ساعدة 

على جوانب الأودية وروافدها وجوانبها ، اأو جوانب املرتفعات 

التى ي�سقط عليها املطر .

ج-الحرارة 
فى  احلرارى  املدى  وعظم  احلرارة  درجات  ارتفاع  يوؤثر 

لل�سخور  امليكانيكى  التفكك  على  ال�سحراوية  املناطق 

املائى  املحتوى  وخف�ض  التبخر  معدلت  وزيادة  والروا�سب 

للرتبة ، مما يجعل حبيبات الرمال والروا�سب فى �سورة مفككة 

يوفر  ما  وهو   ، بالرطوبة  ت�سبعها  حالة  فى  منها  وزنا  واأخف 

ارتفاع درجة احلرارة  يوؤدى  ، كما  الكثبان  لروا�سب  م�سدرًا 

اإىل اأكرث من 40ْ  م فى بع�ض الأحيان اإىل تك�سر الإنزميات، 

قد  التى  ال�سحراوية  النباتات  فى  احليوية  العمليات  وتوقف 

تنمو فى مو�سم انخفا�ض احلرارة و�سقوط املطر على جوانب 

وعا�سور،  )اإمبابى  متامًا  هالكها  وبالتاىل   ، الأودية  وقيعان 

الرمال  تثبيت  على  تاأثريها  يقل  ثم  ومن   ،  )31 �ض   1983

والرتبة ، مما ي�ساعد على �سفيها بوا�سطة الرياح.

ن�ساأة  فى  املهمة  العوامل  من  فاإن  �سبق  ما  اإىل  بالإ�سافة 

والتى  الكثبان  ال�ساعدة وفرة م�سادر دائمة لرمال  الكثبان 

تفكك  اأو  ال�سحارى،  اأ�سطح  وفر�سات  كثبان  فى  تتمثل  قد 

حبيبات الكوارتز من �سخور غنية بها ك�سخور احلجر الرملى 

 .. ال�سخور اجلرانيتية  اأو  الرملى،  و�سخور احلجر اجلريى 

وغريها .

ثانيًا :عالمات الكثبان الصاعدة فى الميدان
ال�ساعدة  الكثبان  على  يتعرف  اأن  الباحث  ي�ستطيع 

عدة  خالل  من  امليدان  فى  الهابطة  الكثبان  عن  ومييزها 

عالمات و�سمات اأهمها ما يلى :-

املواجهة  املنحدرات  على  تتكون  ال�ساعدة  الكثبان  اأن   -1

لجتاه الرياح ال�سائدة فى املكان ، بينما تتكون الهابطة على 

التى تقع  الت�ساري�سية  منحدرات احلافات والتالل والعقبات 

فى من�سرف الرياح . 

ووجود  منحدراتها  بانتظام  ال�ساعدة  الكثبان  تتميز   -2

نطاق يخلو من الرمال يعرف بالنطاق احلر يف�سل بينها وبني 

ترجع  الذى  النطاق  وهو  عليه،  ال�ساعدة  ال�سطح  اأو  احلافة 

ن�ساأته اإىل وجود تيار هوائى مرتد يتكون عند ا�سطدام الرياح 

النطاق  هذا  رمال  تذرية  على  فيعمل  الت�ساري�سى  بالعائق 

بينما   ، الكثيب  من  العليا  الأجزاء  فى  رملية  حافة  وتكون 

تتميز  التى  الهابطة  الكثبان  حالة  فى  النطاق  هذا  ليوجد 

اي�سا بانها تاخذ انحدارا يتم�سى مع انحدار �سطح املنحدرات 

التى ترتاكم عليها ، مع عدم تكون اأية حافات وملية .  

3- غالبًا ما تغطى الكثبان ال�ساعدة التى ترتاكم ب�سمك 

كالكتل  املنحدر  ظاهرات  كل  املقعرة  املنحدرات  على  كبري 

ال�سخرية وروا�سب اله�سيم ، وكل �سمات وخ�سائ�ض ال�سطح 

تظهر  الهابطة  الكثبان  حالة  فى  بينما  عليه،  ترتاكم  الذى 

غ�سل  وروا�سب  ال�سخرية  والكتل  اله�سيم  روا�سب  بع�ض 

املنحدرات، خا�سة عند قواعد الكثبان بالقرب من ح�سي�ض 

املنحدرات حيث تنت�سر الرمال على م�ساحات اأو�سع ومن ثم 

يقل �سمكها فتظهر من ا�سفله روا�سب الأ�سا�ض. 

الغطاء  �سكل  معظمها  فى  ال�ساعدة  الكثبان  تاأخذ   -4

تاأخذ  بينما   ، تغطيها  التى  املنحدرات  جوانب  على  الرملى 

الذى  املروحى  ال�سكل  الأحيان  معظم  فى  الهابطة  الكثبان 

تكتنز فيه القمة وتت�سع القاعدة ) �سورة-1(. 
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�سورة )1( تو�سح الختالف فى ال�سكل بني الكثبان ال�ساعدة على اليمني والكثبان الهابطة على الي�سار 

وي�سري ال�سهم )1( اىل احلافة الرملية عند قمة الكثيب ال�ساعد وي�سري ال�سهم )2( اىل ال�سطح اخلاىل 

من احلواف الرملية فى الكثيب الهابط يف وادي اأبو رتاج - غرب �سوهاج

�سورة )2( قيا�ض اأبعاد الكثبان ال�ساعدة فى امليدان بوادي اأبو رتاج  - غرب �سوهاج . 

ثالثًا: العمل الميدانى على الكثبان الصاعدة
تتناول درا�سة الكثبان ال�ساعدة اجلوانب الآتية :

1- قيا�ض الأبعاد املورفومرتية للكثبان

ت�سمل عمليات القيا�ض امليدانى على الكثبان ال�ساعدة ما 

يلى : 

اأ- قيا�س الطول

طول الكثيب ال�ساعد هو عبارة عن حموره الذى يتفق مع 

املنحدر  قاعدة  عند  الرمال  ارتفاع  بداية  من  الرياح  اجتاه 

وحتى نهايتها عند القمة )�سورة-2(. 

و�سع  خالل  من  للكثيب  الطوىل  املحور  حتديد  ويتم 

من  جمموعة  و�سع  ثم  وقاعدتة  قمته  عند  �ساخ�سني 

ال�سواخ�ض اأو ال�سوك بينهما �سريطة اأن تكون هى و�ساخ�سا 

تتم  ثم  متاما،  لها  وموازية  واحدة  ا�ستقامة  على  الأ�سا�ض 

عملية قيا�ض امل�سافة بينها ب�سريط قيا�ض وتدون القيا�سات فى 

جدول ، وميثل اإجماىل طول القيا�ض بني ال�سواخ�ض اأو ال�سوك 

طول حمور الكثيب املطلوب قيا�سه. وقد بلغ اأق�سي طول لأحد 
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اأبو  الكثبان ال�ساعدة التي خ�سعت للدرا�سة امليدانية بوادي 

رتاج غرب �سوهاج 250 مرتًا .

ب- قيا�س العر�س

   يق�سد بعر�ض الكثيب امل�سافة العمودية على طوله من بداية 

تراكم الرمال على اأحد جوانبه و�سوًل اإىل نهاية الكثيب على 

اجلانب الآخر )�سورة- 2(، وميكن قيا�ض عر�ض الكثيب من 

خالل اإحدى طريقتني الأوىل تتمثل فى قيا�ض اأق�سى عر�ض 

بنف�ض طريقة قيا�ض الطول وذلك بو�سع عدد من ال�سواخ�ض 

بطريقة عمودية على حمور الكثيب الطوىل فى املنطقة التى 

اأق�سى مدى لالت�ساع وغالبا ما تكون عند  الكثيب  يبلغ فيها 

القاعدة، ثم تقا�ض امل�سافة بال�سريط بني كل �ساخ�ض واآخر ، 

فيكون الناجت هو اأق�سى عر�ض للكثيب، اأما الثانية  فتتمثل فى 

قيا�ض متو�سط العر�ض من خالل قيا�ض عدة خطوط عمودية 

العليا  الكثيب  قطاعات  كل  فى  الطوىل  الكثيب  حمور  على 

والو�سطى والدنيا بنف�ض الطريقة ال�سابقة،ثم جمع القيا�سات 

وق�سمتها على عددها للح�سول على املتو�سط،واإن كانت بع�ض 

طول  اأق�سى  مع  لتتنا�سب  الأوىل  الطريقة  تف�سل  الدرا�سات 

للكثيب. وقد بلغ اأق�سي عر�ض للكثيب ال�ساعد �سابق الذكر 

150 مرتًا 

ج- قيا�س الرتفاع

   يق�سد بارتفاع الكثيب الفرق بني من�سوب قاعدة الكثيب 

من بداية ارتفاع الرمال ومن�سوب قمة الكثيب ال�ساعد على 

طريقينت  اإحدى  با�ستخدام  قيا�سه  وميكن  املنحدر،  جانب 

حتى  الرمال  قمة  من  الكثيب  طول  قيا�ض  فى  تتمثل  الأوىل 

نهاية ارتفاع الرمال بال�سريط ، ثم قيا�ض زاوية انحدار هذا 

كالأبنى  املختلفة  النحدار  قيا�ض  اأجهزة  با�ستخدام  اجلزء 

ليفل اأو بو�سلة برونتون ..وغريها وح�ساب الرتفاع من خالل 

املعادلة الآتية: 

sine جيب زاوية النحدار  X الرتفاع = امل�سافة

                                       )اأحمد �سالح،1999،�ض136(

وتتمثل  التخطيطية  بالطريقة  الثانية فتعرف  الطريقة  اأما 

فى عمل قطاع ت�ساري�سى على الكثيب يبداأ من بداية ارتفاع 

ارتفاع  نهاية  حتى  القاعدة  عند  املنحدر  �سطح  عن  الكثيب 

ر�سم  ورق  على  القطاع  ر�سم  ثم   ، املنحدر  قمة  عند  الرمل 

بيانى بالطريقة اليدوية او با�ستخدام برامج نظم املعلومات 

الكثيب  قمة  بني  املن�سوب  فى  الفرق  وا�ستخراج  اجلغرافية 

وقاعدته ، والذى ي�سكل ارتفاع الكثيب على جانب املنحدر.

د- قيا�س النحدار

يق�سد بالنحدار املطلوب قيا�سه على الكثبان ال�ساعدة هو 

قيا�ض مقدار زوايا النحدار على طول املحور الطوىل للكثيب 

با�ستخدام  وذلك  النحدار،  لتغري  تبعًا  ذلك  يتم  اأن  على 

ال�سريط واأجهزة قيا�ض النحدار املختلفة ، اأى قيا�ض القطاع 

الطوىل للكثيب ، ويف�سل ا�ستخدام لوح خ�سبى طوله ل يقل عن 

1 مرت ترتكز علية بو�سلة برونتون او الأبنى ليفل اثناء عملية 

القيا�ض نظرا لنتظام النحدار على قطاعات الكثيب املختلفة 

، ويراعى اأن ت�سجل الزاوية باملوجب اأو ال�سالب ح�سب اجتاه 

القيا�ض  بيانات  وت�سجل  العك�ض،  اأو  لأعلى  اأ�سفل  القيا�ض من 

فى جداول خا�سة بذلك، وتقا�ض زوايا النحدار عادة مقربة 

على  القيا�ض  ب�سوابط  اللتزام  مع  درجة،  ن�سف  اأقرب  اإىل 

القيا�ض،  خط  انحراف  عدم  حيث  من  الطوىل  املحور  طول 

عملية  فى  النحدار  قيا�ض  اأجهزة  من  واحد  نوع  وا�ستخدام 

القيا�ض، وكتابة رقم الكثيب وموقعه ورقم القطاع على ورقة 

اجلدول اخلا�سة به.

هـ -  ت�سجيل املالحظات

التف�سيلية  املالحظات  ت�سجيل  القيا�ض  عمليات  تت�سمن   

املختلطة  املحلية  والروا�سب  رمالها  ولون  الكثبان  �سكل  عن 

وارتفاع  الطبيعى  والنبات  الكثيب،  �سطح  وظاهرات  معها، 

،وخ�سائ�ض  واجتاهها  عليها  يرتاكم  التى  اجلبلية  احلافة 

الأودية اجلافة التى قد ترتاكم علي جوانبها بع�ض الكثبان، 

الأودية  وجمارى  احلافات  واجهات  انحدار  وخ�سائ�ض 

وال�ستغالل الب�سرى.

و- جمع العينات

تت�سمن درا�سة الكثبان والقيا�س عليها فى امليدان مرحلة 

اأ�سطح الكثبان التى وقع عليها الختيار  جمع العينات من 

من قبل ، ويراعى عند جمع العينات ما يلى :

ويتم  المكان،  قدر  للعينات  والنوعى  التوزيع اجلغرافى   -

توقيع موا�سع العينات على خريطة للمنطقة، وحتديد مواقعها 

حتديدا دقيقا با�ستخدام اجهزة حتديد املواقع اللية.  

اأن تكون العينات ممثلة لكل اأجزاء �سطح الكثيب العليا   -

اأحجام  بني  املقارنات  لجراء  وذلك  والدنيا،  والو�سطى 

الروا�سب على اأجزاء الكثيب املختلفة . 

م�ساحة  فى  الرمال  من  كمية  بك�سط  العينة  جمع  يتم   -

 ، ال�سطح  من  �سم   2 عن  يقل  ل  وب�سمك  20�سم   X 20�سم 

 ، جم   100 بنحو  تقدر  بكمية  منها  ويكتفى  جيدا  تخلط  ثم 
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العينة  بيانات  عليه  وتكتب  بال�ستيك  اأكيا�ض  فى  و�سعها  يتم 

كتابة  مع  للم�سح،  قابل  غري  بقلم  )الرقم-املوقع-املو�سع( 

الكي�ض  داخل  العينة  مع  وو�سعها  ورقة  على  البيانات  نف�ض 

اأو  حت�سبا مل�سح البيانات اخلارجية املكتوبة عليه اثناء النقل 

العمل امليدانى، مع غلق الكي�ض جيدا .

اجلمع  عملية  اأثناء  العينة  بروا�سب  تختلط  ال  يراعى   -

روا�سب املنحدرات التى ترتكز فوقها رمال الكثبان ال�ساعدة.

رابًعا : تحليل وتمثيل البيانات
عمليات  من  عليها  احل�سول  مت  التى  البيانات  تخ�سع 

القيا�س امليدانى لعمليات التحليل املختلفة، والتى تتم من 

خالل ما يلى :

1-  التحليل الموفومترى للكثبان الصاعدة٣
   ي�سمل التحليل املورفومرتى للكثبان ال�ساعدة ما يلى :

اأ- التحليل املورفومرتى لأبعاد الكثبان

  يعتمد التحليل املورفومرتى لأبعاد للكثبان ال�ساعدة على 

القيا�سات املبا�سرة لأبعادها 

فى امليدان ، وهى الطول والعر�ض والرتفاع وارتفاع احلافة 

اجلبلية املظاهرة للكثيب ، 

نتائج  واأدراج  اح�سائيًا  البيانات  تلك  حتليل  خالل  من 

هذه  من  بعد  لأى  العام  املتو�سط  ت�سم  جداول   فى  التحليل 

الأبعاد والنحراف املعيارى بني اأى منها مبا ي�سمح بالتعرف 

فى  التحليل  نتائج  ومقارنة  جهة  من  اخل�سائ�ض  هذه  على 

املنطقة بنظائرها فى املناطق الأخرى من جهة اأخرى.

الأبعاد  هذه  بني  الرتباطية  العالقات  درا�سة  وكذلك 

املختلفة ودللتها املورفولوجية ، والتعرف على اأكرث املتغريات 

تاأثريا فى الأبعاد الأخرى .

ب- التحليل املورفومرتى  ملنحدرات الكثبان ال�ساعدة  

مت  التى  ال�ساعدة  الرملية  الكثبان  منحدرات  تخ�سع 

التوزيع  قيا�سها ميدانيًا لعملية التحليل الكمى بهدف معرفة 

على  للوقوف  تقو�سها  ومعدلت   ، انحدارها  لزوايا  التكرارى 

ذلك  وي�سمل  وتطورها،  ن�ساأتها  فى  �ساهمت  التى  العوامل 

درا�سة ما يلى :

• التوزيع التكرارى لزوايا النحدار 
يتم فى هذه العملية ح�ساب الن�سب املئوية لأطوال امل�سافات 

الأر�سية التى ت�سغلها زوايا النحدار فى القطاعات الأر�سية 

فى  بيانيًا  ومتثل  للكثبان،  الطولية  املحاور  على  قي�ست  التى 

�سكل هي�ستوجرامات )�سكل-1(، ميكن من خاللها التعرف 

على التوزيع التكرارى لزوايا النحدار، هل هو توزيع اأحادى 

املنوال، اأم ثنائى املنوال، واإذا ظهر به اأكرث من عمودين يكون 

كما  �ض142(،  �سالح،1999،  )اأحمد  املنوال  متعدد  التوزيع 

التوزيع  على  ال�سائعة  الزوايا  على  التعرف  الباحث  ي�ستطيع 

امل�سافات  التى ت�سغل ن�سبة كبرية من  الزوايا  التكرارى وهى 

يدل  والتى  تكرارًا،  الأكرث  الزوايا  اأو  للقطاعات  الأر�سية 

الكثبان،  على  ال�سائد  النحدار  نوع  على  ال�سكل  من  موقعها 

فقد تكون الزوايا ال�سائعة مرتفعة القيم وهذا دليل على �سدة 

النحدار، وقد تكون منخف�سة القيم ، 

)�سكل-1( منوذج لهي�ستوجرام متثيل التوزيع التكرارى لزوايا النحدار علي الكثبان ال�ساعدة

)٣(  - لال�ستزادة ميكن الرجوع لدرا�سة �سابقة للباحثني عن طرق درا�سة الكثبان الهابطة - مرجع رقم )5(
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�سكل)2( منوذج للتمثيل البيانى لأ�سكال التقو�ض على منحدرات الكثبان ال�ساعدة

مما يدل على انخفا�ض النحدار.    

اإىل  ال�ساعدة   الكثبان  انحدار منحدرات  زوايا  تق�سم  ثم 

فئات ح�سب اإحدى طرق التق�سيم املختلفة والتى من اأ�سهرها 

جمموعة  كل  ودرا�سة   ،)Young,A.,1972( ينج  طريقة 

واأٍى  بها  ال�سائعة  الزوايا  على  للتعرف  املجموعات  تلك  من 

امل�سافات  من  الكربى  الن�سبة  على  ي�ستحوذ  الفئات  من هذه 

على  املوؤثرة  والعوامل   ، املورفولوجية  ذلك  ودللة  الأر�سية 

درجات النحدار .

• حتليل التقو�ض على منحدرات الكثبان ال�ساعدة
الدرا�سات  ت�ستخدمها  التى  الطرق  من  العديد  هناك 

فى  وردت  والتى  املنحدرات  حتليل  عند  اجليومورفولوجية 

كتابات يحيى فرحان )1983(، و�سابر اأمني )1988و2000( 

تناولت  التى  الدرا�سات  من  وغريها  �سالح)1999(  واحمد 

الطرق  هذه  اأ�سهر  ومن  املنحدرات  تقو�ض  �سكل  حتليل 

طريقتى ياجن )Young,A.,1972(، وطريقة عبد الرحمن 

واآخرون )Abdel-Rahman,R.,et al.,1982(، وميكن 

الرجوع اإىل تلك الدرا�سات ملعرفة كيفية تطبيق هذه الطرق 

التعرف  اأو  حتديد  اإىل  التقو�ض  درا�سة  وتهدف   ، بالتف�سيل 

التحدب  حيث  من  ال�ساعدة  الكثبان  منحدرات  �سكل  على  

الأكرث �سيوعًا ودللة  الأ�سكال  واأى هذه  والتقعر وال�ستقامة، 

ذلك اجليومورفولوجية، و�سمات منحدرات الكثبان من حيث 

قيم التقو�ض هل هى ثالثية ال�سكل تتمثل بها العنا�سر املحدبة 

بها  تتمثل  ال�سكل  ثنائية  اأم   ، امل�ستقيمة  والأق�سام  واملقعرة 

العنا�سر املحدبة واملقعرة فقط )�سكل -2(، وعالقة اأ�سكال 

التقو�ض بتطور الكثبان، وما هى اأ�سكال التقو�ض ال�سائدة على 

�سطوح الكثبان .  
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2- التحليل البيانى 
قيا�سها  مت  التى  القطاعات  ر�سم  البيانى  بالتحليل  يق�سد 

با�ستخدام  اإما  منا�سب  ر�سم  مقيا�ض  خالل  من  امليدان  فى 

الكتابية  الأدوات  بع�ض  على  تعتمد  التى  اليدوية  الطريقة 

ملم  ن�سف  الر�سا�ض  والقلم  واملنقلة  كامل�سطرة  الب�سيطة 

برامج  خالل  من  الآلية  بالطريقة  اأو  البيانى،  الر�سم  وورق 

نظم املعلومات اجلغرافية اأو الأوتوكاد )�سكل-3(.

الح�سائية  للبيانات  البيانى  التمثيل  اإىل  بالإ�سافة    

املختلفة وعالقات الرتباط بني املتغريات والبيانات املختلفة 

كر�سم الهي�ستوجرامات البيانية وحتليل الرتباط ومعادلت 

النحدار اخلطى، واملدرجات التكرارية لأحجام الروا�سب 

...وغريها .  
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Arc GIS سكل )3( قطاع فى كثيب �ساعد مر�سوم با�ستخدام برنامج�

الكثبان  لرواسب  الطبيعية  الخصائص   - خامسًا 
الصاعدة  .

  ت�سمل درا�سة اخل�سائ�ض الطبيعية للروا�سب ما يلى :-

الروا�سب.   اأ�سكال    -2            . الروا�سب  اأحجام   -1

الدقيقة  4- اخل�سائ�ض  للروا�سب.      الداخلية  البنية    -3

للحبيبات .      5-  الرتكيب الكيميائى واملعدنى للروا�سب.

وميكن الرجوع للدرا�سات املتخ�س�سة للتعرف على خطوات 

بو�سائل  منها  يتعلق  ما  خا�سة  الدرا�سات  هذه  مثل  اجراء 

للدرا�سات  الروا�سب  وحتليل  اجليومورفولوجى  التحليل 

اجليومورفولوجية اأو تلك التى تناولت درا�سة الأ�سكال الرملية 

فى ال�سحارى امل�سرية والعربية، والتى ورد بع�سها فى قائمة 

املراجع .

أواًل : المراجع العربية
فى  امليدانى  )1999(:العمل  �سالح  �سامل  اأحمد   -1

الن�سانية  والبحوث  للدرا�سات  عني  ال�سطح،  اأ�سكال  قيا�ض 

والجتماعية، القاهرة .

)1999(:جيومورفولوجية  على  ال�سالم  عبد  اأحمد    -2

املجلة   ، البحرية  منخف�ض  �سرق  �سمال  الطولية  الكثبان 

اجلغرافية العربية ، العدد الرابع والثالثون ، اجلزء الثانى ، 

ال�سنة الواحد والثالثون ، القاهرة .

املورفومرتى  )1988(:التحليل  الد�سوقى  اأمني  �سابر   -3

وادى  الأدنى من حو�ض  الهاللية فى اجلزء  الرملية  للكثبان 

العدد  العربية،  اجلغرافية  املجلة  �سيناء،  �سماىل   - امل�ساجد 

الع�سرون، ال�سنة الع�سرون ، القاهرة .

4-  �سابر اأمني الد�سوقى )2000(:الكثبان الطولية �سرقى 

اجلغرافية  املجلة   ، جيومورفولوجى  حتليل   - ال�سوي�ض  قناة 

ال�سنة   ، الأول  اجلزء   ، والثالثون  اخلام�ض  العدد   ، العربية 

الثانية والثالثون ، القاهرة .

5- �سابر اأمني الد�سوقى ، حممود حجاب)2015(: طرق 

للتغري  امل�سرية  املجلة   ، الهابطة  الرملية  الكثبان  درا�سة 

البيئي ، املجل- د ) 7 ( ، العدد ) 2 ( . 

ال�سحارى  جغرافية   :)1979( بحريى  الدين  �سالح   -6

العربية،من�سورات املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، 

معهد البحوث والدرا�سات العربية .

ال�سيخ  اإ�سماعيل  حممد  و  كليو  اأحمد  احلميد  عبد   -7

درا�سة  الكويت-  دولة  فى  ال�سماىل  ال�ساحل  نباك   :)1986(

بق�سم  والرتجمة  البحث  وحدة  ،اإ�سدارات  چيومورفولوچية 

اجلغرافيا بجامعة الكويت واجلمعية اجلغرافية الكويتية .

الرتبة  اجنراف  )د.ت(:  و�سيف  عبده  حممد  حممد   -8

 ، بالرياح وعالقته بظاهرة الت�سحر، ق�سم �سيانة الأرا�سى 

مركز بحوث ال�سحراء.

9- نبيل اإمبابى وحممود عا�سور )1983(:الكثبان الرملية 

فى �سبه جزيرة قطر ، اجلزء الأول ، مركز الوثائق والبحوث 

الن�سانية ، الدوحة .

10- نبيل اإمبابى وحممود عا�سور )1985(:الكثبان الرملية 

فى �سبه جزيرة قطر ، اجلزء الثانى ، مركز الوثائق والبحوث 

الن�سانية ، الدوحة .

مورفولوجية  فرحان)1983(:  عي�سى  يحيى   -11

الأردن،من�سورات  و�سط  من  خمتارة  مناطق  فى  املنحدرات 

جامعة الريموك، الأردن.
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