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السؤال األول

تكمم عن المصادر التي يمكن الحصول منها عمي البيانات
المتعمقة بالمنحدرات .

يمكن الحصول عمي البيانات المتعمقة بالمنحدرارت من ثالثة مصادر هي -:

 -0الخرائط الكنتورية :

تعــد الخ ـرائط الكنتوريــة مقيــاس  ، 010111 : 0و  250111 : 0مــن أف ــل الخ ـرائط

التــي يمكــن الحصــول منهــا عمــي بيانــات المنحــدرات  ،حيــث أنهــا تجمــا بــين الصــورة
العامة والبيانات التفصيمية من ناحية  ،كما أنه يمكن استخدامها بسهولة في الميـدان
لتوقيا بيانات ا افية عميها من ناحية أخري  .ولكن يعيب هـذ الخـرائط انهـا ال ت ـم

كل ما في الطبيعة من تفاصل  ،كما أن القطاعـات التـي يـتم رسـمها مـن هـذ الخـرائط

تكــون مهــوهة بســبب المبالغــة الرأســية  ،وبالتــالي تكــون النتــائغ المبنيــة عميهــا يــر

دقيقة .

 -2الصور الجوية :

تعد الصور الجوية أكثر دقة من الخرائط الكنتورية لمحصول عمي بيانـات المنحـدرات ،

وممــا يعيــب هــذ الصــور صــعوبة التعــري عمــي الظــاهرات الدقيقــة مــن خــالل تحميــل

الصور الجوية  ،كما أن الرؤية المجسمة وحسـاب االرتفاعـات بدقـة لحسـاب االنحـدار
من الصور الجوية تعد مهكمة أمام الكثير من الباحثين  .ويكون من األف ل االعتماد

عمــي كــل مــن الخ ـرائط الكنتوريــة والصــور الجويــة فــي حالــة ال ــرورة القصــوي مثــل
استحال الوصول إلي منطقة الدراسة أو وجود صعوبات تعرض الباحث إلي الخطر .

 -3القياس الحقمي :

يعد القياس الحقمي من أهم مصادر الحصول عمي بيانات المنحدرات حيث يتم القياس
مباهرة في الحقل ويمكن تقسيم طرق قياس المنحدرات في الحقل إلي -:
أ -قياس قطاعات المنحدرات .

يتم قياس قطاعات المنحدرات في الحقل بناء عمي األسس التالية -:

 تحديد مواقا القطاعات والتعري عمي أهم خصائصها  .ويراعـي عنـد
تحديــد هــذ المواقــا أن تغطــي كــل منطقــة الدراســة وأن تكــون ممثمــة

لكــل التكوينــات الجيولوجيــة  ،ولكــل أهــكال الســطن  ،وأن يكــون مــن
السهل الوصل إلي هذ المواقا .

 تحديد بداية ونهاية واتجاهات خطوط قطاعات المنحدرات  .وعادة ما
يبدأ القياس مـن خطـوط تقسـيم الميـا وينتهـي عنـد خطـوط تصـريي

الميــا  ،أو عنــد نقطــة التغيــر فــي االنحــدار التــي تفصــل بــين خــط

القطاع والسهل المستوي  ،أو عند قـاع احـد الروافـد الكبيـرة لممجـري

الرئيســي  .أمــا اتجــا القيــاس فينبغــي أن يســير فــي اتجــا عمــودي
عمي خطوط الكنتور .

 القيــام بقيــاس قطاعــات المنحــدرات  .وذلــب بتقســيم كــل قطــاع إلــي
وحــــداد انحداريــــة وقيــــاس المســــافات األر ــــية بينهــــا  ،ودرجــــات

انحدارها  .وعادة ما يتم القياس عمي طول مسافات أر ية متساوية
فــي حالــة تجــانس الصــخور أو إذا كانــت القطاعــات تتميــز بــالتقوس

التدريجي  .وقد يتم القياس بـين نقـط التغيـر فـي االنحـدار فـي حالـة

تباين صالبة الصخور .

 تســـجيل البيانـــات عمـــي طـــول خطـــوط القطاعـــات ســـواء كانـــت هـــذ
البيانــــات تتعمــــق بالخصــــائ

الجيولوجيــــة  ،وخصــــائ

السطحية واالنهياالت األر ية  ،وطبيعة الجريان المائي .

ب -عمل خريطة مورفولوجية لممنحدرات .
ويتم ذلب بإتباع الخطوات التالية :

الرواســــب

اهرح خصائ

السؤال الثاني :

الظاهرات الجيومورفولوجية بدلتا وادي ويبة .

ت م دلتا وادي ويبة العديد من الظاهرات الجيومورفولوجية  ،وفيما يمي هرح لخصائ

الظاهرات -:

هـذ

اٌغإاي اٌثاٌث
ٔالؼ األّ٘ية اٌحطبيمية ٌذساعة إٌّسذسات
ٚجعر األّ٘ية اٌحطبيمية ٌذساعة إٌّسذسات ِٓ خالي اٌدٛأب اٌحاٌية :
أٚال :أخشاء اٌّماسٔات بطشيمة وّية بيٓ عدذ ِٕداغك ِحبايٕدة فد جىٛيٕٙدا
اٌديٌٛددٛخ ٚظشٚفٙددا إٌّاخيددة ٚجطٛس٘ددا اٌديِٛٛسفٌٛددٛخ ٌٍٛ ،لددٛ
عٍ د أٚخددٗ اٌحؾ دابٗ  ٚاالخددحال ف د عددّات إٌّسددذسات ٌٙددزٖ إٌّدداغك 0
ٚوزٌه اخحباس اٌحبدايٓ فد دساعدة ِٕسدذسات ِٕطمدة ِعيٕدة أؽدٕمث بيأاجٙدا
األٌٚية بأعاٌيب ِخحٍفة 0
ثأيا  :ئٔؾاء خشائػ خاصة باعحمشاسية إٌّسذسات ٚرٌه ِٓ خالي 0
 -0اٌحعددش عٍددد اٌخصدددائص اٌديٌٛٛخيدددة ٌٙددزٖ إٌّسدددذسات ِثدددً ٔ 0دددٛ
اٌصددخش ِٚي دً اٌطبمددات  ٔٚددُ اٌفٛاص دً ٚ ،وددزٌه زىددة اٌّددٛاد بأٔٛاعٙددا
اٌّخحٍفة ِٚ ،ا يشجبػ بٙزٖ اٌسشوة ِٓ أخطاس عٍ اٌطشق اٌدبٍية ٚخطٛغ
اٌغىه اٌسذيذية ٚبعط ِشاوض االعحمشاس اٌبؾشي ف إٌّاغك اٌدبٍية0
 -2اٌحعش عٍ عّات اٌغطر  ٚأّٔاغ أسذاسٖ ٌحمييّٙدا ٌخذِدة أردشاض
اٌحّٕية اٌؾاٍِة 0
 -3اٌحعش عٍ جطٛس إٌّسذسات ٚاجدا٘ات ٘دزا اٌحطدٛس فد اٌّغدحمبً ،
ِٚذي جٛاخذ عٍّيات خيِٛٛسفٌٛٛخدة ِعيٕدة لدذ جدإثش فد اٌّغدحمبً عٍد
عٍّية اٌحّٕية ِثً اإلٔٙياالت األسظية ٚاٌدذٌٚة ٚإٌسث اٌماعذي ٚصزف
اٌشِاي 0
ثاٌثا ً  :اٌسصٛي عٍ اٌىثيش ِٓ اٌبيأدات اٌحد جٙدُ إٌّٙذعديٓ اٌدضساعييٓ
ٚاٌّددذٔييٓ عٍ د زددذ عددٛاء ِثددً أٔددٛا إٌّسددذسات ٚاٌعٛاِددً ٚاٌعٍّيددات
اٌدِٛٛسفٌٛٛخة اٌح عاّ٘ث ف جؾىيٍٙا ٚجطٛس٘ا عٛاء ف اٌّاظ أٚ
اٌساظددشٚ ،الؽدده أْ ٘ددزٖ اٌبيأددات جغدداعذ إٌّٙذعدديٓ عٍ د جفٙددُ غبيعددة
أؽىاي عطر األسض ٚجسذيذ اٌّٛاظع اٌّغحمش ،اٌّسّية ِٓ ِخاغش جٍده
اٌعٍّيددات لبددً اٌميدداَ بحخطدديػ أي ِؾدداسيع ٕ٘ذعددية ِثددً  :اٌطددشق اٌغددذٚد
ٚاٌّطاسات ِٛٚالع ِشاوض االعحمشاس اٌبؾدشي ِدٓ خٙدة ِّ ،دا يسدحُ اجخدار
اإلخددشاءات اإليداصيددة ٌّعاٌدددة جٍدده األخطدداس ودددضء ِددٓ بشٔدداِح صدديأة
اٌّٛاسد اٌطبيعية ٚزغٓ ئداسجٙا0
سابعددا ً -اٌحعددش

عٍدد غبيعددة االٔسددذاسات ٚأثش٘ددا فدد اٌحّٕيددة اٌضساعيدددة

فاٌغطٛذ رات االٔسذاسات اٌؾذيذ ال يّىٓ اعحخذاِٙا ف اٌضساعة  ،زيدث
أٔٙددا ال جحددير اٌفشص دة ٌٍّيدداٖ باٌحغددشخ خددالي ِغ داَ اٌص دخش ،وّددا أٔٙددا ال
جغاعذ عٍ جىٛيٓ رطاء ِٓ اٌحشبة أِا اٌغدطٛذ رات االٔسدذاسات اٌٍطيفدة
فأٙا جغّر ٌٍّيداٖ باٌحغدشخ خالٌٙدا ،وّدا أٔٙدا جغداعذ عٍد جىدٛيٓ رطداء
عّيه ِٓ اٌحشبة ٌ ٚ ،زٌه جعذ اٌغطٛذ رات االٔسذاسات اٌٍطيفة ِٓ أٔغدب
ِٕاغك اٌحّٕية اٌضساعية فعٍ عبيً اٌّثاي فاْ زٛاٌ  4/3عطٛذ اٌمطا
اٌدٕٛب ِٓ ؽبٗ خضيدش عديٕاء جحّيدض باالٔسدذاسات اٌؾدذيذ ٌٚ ،دزٌه فداْ
٘زا اٌمطا ٚعش ِ ٚحعشط ٚئِىأية االعحفاد ِٕٗ فد اٌحّٕيدة اٌضساعيدة
ِسددذٚد ٌٍغايددة  ،بعىددظ اٌمطددا اٌؾددّاٌ اٌددزي جغ دٛد عٍيددٗ االٔسددذاسات
اٌٍطيفددة ٌٚ ،ددزٌه فأددٗ ريددش ِحعددشط ٚيّىددٓ االعددحفاد ِٕددٗ ف د اٌحّٕيددة
اٌضساعية ئٌ زذ وبيش 0
خاِغدداِ :عشفددة ج دأثيش االٔسددذاسات عٍ د ع ديش اٌّع داسن اٌسشبيددة  ،فإٌدداغك
اٌدٍيددة اٌؾددذيذ االٔسددذاس جعددذ ِٕدداغك ِٕاعددبة ٌٍّبارح دة ٔٚصددب اٌىّددائٓ
بغبب لٍة اِحذاد اٌشؤية اٌح جسذد٘ا ٘زٖ إٌّاغك 0وّا أٔٙا جعٛق عدٌٛٙة
االجصاي  ٚجمف عمبة وبيش ف ٚخٗ اٌديٛػ ٚ0العيّا اٌمٛات اٌبشية 0
أِا اٌغطٛذ رات االٔسذاسات اٌٍطيفة  ،فأٙا جفشض عٍ اٌديدٛػ
اٌّحساسبة جىحيىا خاصا ِثً  :زفش اٌخٕادق ٚئلاِة اٌغحائش اٌشٍِية زث
أْ ٘زٖ إٌّاغك اٌٍطيفة االٔسذاس جغاعذ اٌديٛػ عٍ اٌحسشن ف يغش
ٚعددٌٛٙة  ،وّددا أٔٙددا جغ دّر بّ دذي بعيددذ اٌشؤيددةٚ ،بددزٌه جح دير اٌفشصددة
ٌألعٍسة اٌّخحٍفة باٌحعاِ ْٚع بععٙا اٌبعط األخش 0

*****ٍِسٛظة ******
٘زا إٌّٛرج ّ٘ٛٔ ٛرج اعحشؽادي ٌٍطاٌب زيث يٍحضَ
اٌطاٌب بشعُ اٌخشائػ ٚاألؽىاي اٌحٛظيسية ٚ ،يّىٓ
اإلغال عٍ اٌّشاخع اٌعشبية ٚاألخٕبية ٚئظافة ِا يٍضَ
ِع أغيب جّٕياج بإٌداذ ٚاٌحفٛق

أ.د .صابر أمين دسوقي

