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طرق دراسة الكثبان الرملية الهابطة
 �.د/�سابر �أمني د�سوقى

اأ�ستاذ اجليومورفولوجيا  

كلية الآداب - جامعة بنها 

د/ حممود �أحمد حجاب

 اأ�ستاذ اجليومورفولوجيا امل�ساعد

كلية الآداب- جامعة �سوهاج.

مقدمة
العقبات  كثبان  اأ�سكال  اإحدى  هى  الهابطة  الكثبان    

التى ترتاكم ععلى منحدرات جروف احلافات  الت�ساري�سية 

لل�سقوط  بالرمال  املحملة  الرياح  تتعر�ض  عندما  واله�ساب 

املفاجئ على هذه املنحدرات ، حيث ت�سقط حبيبات الرمال 

فعل  من  ن�سبيًا  حممى  نطاق  اىل  الرياح  ظل  �سطح  عرب 

 ،)Bagnold,R.,1941,p.192( عليه  ت�ستقر  الرياح 

الدافعة  الرياح  ت�سلكها  ممرات  اجلافة  الأودية  وت�سكل 

املمرات  الرمال عرب هذه  ت�سل  وعندما   ، الرمال  حلبيبات 

اأ�سفلها  امل�ستوية  الأر�ض  اىل منحدرات احلافات  تهوى اىل 

مكونة اأ�سرطة من الروا�سب على هيئة ا�سافني تكتنز قممها 

كلما  تنمو  تظل   ، �سغرية  عقدية  كتالل  املوا�سع  بع�ض  فى 

ا�ستطالت اأ�سرطة الرمال فى اجتاه من�سرف الرياح )�سالح 

بحريى،1979،�ض 96( .

اأطلق  فقد   ، عديدة  مب�سميات  الهابطة  الكثبان  وتعرف 

الظل  كثبان  ا�سم   )Bagnold,R.,1941( عليها 

بالرمال  )احل�سينى،1998(  عَرفها  و   ،  Sand Shadow
 )Howard, A., 1985( �سماها  حني  فى   ، املنجرفة 

عليها  اأطلق  بينما   ،  Fixed Dunes الثابتة  الكثبان 

الرملية  الكثبان  م�سطلح   )Cooke,R., et al.,1993(

 Topographically Anchored طبوغرافيًا   الثابتة 

 Lancaster,N.and( واأ�سماها   ،  Sand Dunes
الت�ساري�سية   العقبات  كثبان   )Tchakerian,V.,1993
التى   ،Topographical Controlled Sand Dune
حيث   ، النحدار  متماثلة  غري  التالل  جوانب  على  تظهر 

يرتبط وجودها باجلانب الأ�سد انحدارًا من التالل الذى يقع 

فى من�سرف الرياح ، اأما )Tsoar,H.,2001( فقد اأطلق 

عليها م�سطلح Falling Dunes اأى الكثبان الهابطة وهو 

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

انتقالية  اأ�سكاًل  متثل  الهابطة  الكثبان  اأن  القول  وميكن 

ونف�ض  اله�ساب  اأو  التالل  اأ�سطح  على  الرملية  الأ�سكال  بني 

التى  ال�سهول  �سطح  على  مغايرة  اأخرى  اأ�سكال  اأو  الأ�سكال 

باأ�سكالها  الرملية  الأ�سكال  حتتفظ  ما  ،ونادرًا  اإليها  تهبط 

،اإل  اأو هاللية  اأثناء الهبوط  كاأن تكون طولية  وخ�سائ�سها 

اإىل ح�سي�سها عرب  املرتفعات  اأعاىل  من  تتحرك  كانت  اإذا 

الأودية اجلافة التى متتد حماور قيعانها مع الجتاه ال�سائد 

للرياح )�سورة -1(.

�سورة )1( الكثبان الهابطة الهاللية والطولية عرب الأودية اجلافة غرب طهطا- �سوهاج - م�سر
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- عالمات �لكثبان �لهابطة فى �مليد�ن

  ي�ستطيع الباحث اأن يتعرف على الكثبان الهابطة ومييزها 

عالمات  عدة  خالل  من  امليدان  فى  ال�ساعدة  الكثبان  عن 

و�سمات اأهمها ما يلى :-

احلافات  منحدرات  على  تتكون  الهابطة  الكثبان  اأن   -1

والتالل والعقبات الت�ساري�سية التى تقع فى اجتاه من�سرف 

املواجهة  املنحدرات  على  ال�ساعدة  تتكون  بينما  الرياح، 

لجتاه الرياح ال�سائدة فى املكان . 

ووجود  منحدراتها  بانتظام  ال�ساعدة  الكثبان  تتميز   -2

بينها  يف�سل  احلر  بالنطاق  يعرف  الرمال  من  يخلو  نطاق 

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

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

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

النطاق، بينما ليوجد هذا النطاق فى حالة الكثبان الهابطة 

التى تتميز اي�سا بانها تاخذ انحدارا يتوافق مع انحدار �سطح 

املنحدرات التى ترتاكم عليها )�سورة- 2( .

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. 

ال�سكل  الأحيان  معظم  فى  الهابطة  الكثبان  تاأخذ   -4

املروحى الذى تكتنز فيه القمة وتت�سع القاعدة ، بينما تاأخذ 

على  الرملى  الغطاء  �سكل  معظمها  فى  ال�ساعدة  الكثبان 

جوانب املنحدرات التى تغطيها 0�سورة-3(.

�سورة )2( تو�سح الكثبان ال�ساعدة والنطاق احلر الذى يف�سلها عن احلافة على اليمني

 وكثيب هابط على الي�سار ل يوجد به نطاق حر

�سورة )3( تو�سح الختالف فى ال�سكل بني الكثبان ال�ساعدة على اليمني 

والكثبان الهابطة على الي�سار

 ا.د/�سابر اأمني د�سوقى

د/ حممود اأحمد حجاب

طرق دراسة الكثبان الرملية الهابطة
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- �لعمل �مليد�نى على �لكثبان �لهابطة

خا�سة  ال�سرورة  غاية  فى  الهابطة  الكثبان  درا�سة  تعد 

من  للبيئة  ملعاي�ستهم  نظرًا  ال�سحارى،  �سكان  جانب  من 

جهة ، وحاجتهم لهذه الدرا�سات ملواجهة اأخطارها واأخطار 

الأ�سكال الرملية املتولدة منها من جهة اأخرى، وتهدف عملية 

القيا�ض بوجه عام اإىل حتديد اأبعاد الكثبان الرملية الهابطة 

وقيا�ض زوايا انحدارها وحتديد العالقة بينها وبني اجتاهات 

الرياح ال�سائدة اأو املظهر الت�ساري�سى والتعرف على م�سادر 

رمالها واأخطارها على مظاهر الن�ساط الب�سرى فى املناطق 

على  الرتكيز  يتم  الكثبان  هذه  درا�سة  وعند   ، لها  املتاخمة 

عدة جوانب اأهمها ما يلى :

1- قيا�س �أبعاد �لكثبان �لهابطة

الهابطة  الكثبان  اأبعاد  قيا�ض  اإىل  الباحثني  بع�ض  يلجاأ 

ال�ست�سعار  ولوحات  اجلوية  وال�سور  اخلرائط  من  وغريها 

الربامج  بع�ض  با�ستخدام  الف�سائية(  )املرئيات  بعد  من 

 Arc برامج  مثل  اجلغرافيا  جمال  فى  امل�ستخدمة  احلديثة 

با�سداراتها   Auto Cad حتى  اأو   ERDAS اأو    GIS
دقة  ذات  واملرئيات  اخلرائط  كانت  اإذا  خا�سة  املختلفة، 

الباحث  اأن ذلك ل مينع حاجة  اإل  منا�سب،  ومقيا�ض  عالية 

والدرا�سة اإىل قيا�ض هذه الأبعاد فى امليدان، من خالل اأخذ 

القيا�سات  واإجراء  الدرا�سة  منطقة  فى  الكثبان  من  عينة 

عليها كنوع من التاأكيد على �سحة القيا�سات التى متت على 

اخلرائط واملرئيات وغريها، ويراعى عند اختيار هذه العينة 

اأن تكون ممثلة لكل اأجزاء املنطقة ويتم حتديد مواقعها على 

اخلرائط بدقة مع ترقيم الكثبان التى �سيتم عليها القيا�ض، 

واأن تكون العينة منا�سبة من حيث العدد واحلجم لكل جمتمع 

كثافة  درجة  مع  تنا�سبها  مراعاة  مع  الدرا�سة،  قيد  الكثبان 

الكثبان فى اأجزاء املنطقة املختلفة، وت�سمل عمليات القيا�ض 

امليدانى على الكثبان الهابطة ما يلى : 

�- قيا�س �لطول

مع  يتفق  الذى  عبارة عن حموره  هو  الهابط  الكثيب  طول 

اجتاه الرياح اأو مع حمور الوادى الذى ينحدر على طوله فى 

بداية  من  اجلافة  الأودية  اأحد  قاع  طول  على  هبوطه  حاله 

ارتفاع الرمال عند قمة املنحدر اأو قاع الوادى وحتى نهايتها 

عند القاعدة اأو نهاية طرفها الآخر عند امل�سب )�سورة-4(. 

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 

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

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

ال�سوك طول حمور الكثيب املطلوب قيا�سه.

ب- قيا�س �لعر�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- 4(، 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 

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

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

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

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

عمودية على حمور الكثيب الطوىل فى كل قطاعات الكثيب 

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

القيا�سات وق�سمتها على عددها للح�سول على املتو�سط، واإن 

مع  لتتنا�سب  الأوىل  الطريقة  تف�سل  الدرا�سات  بع�ض  كانت 

اأق�سى طول للكثيب.

ج- قيا�س �الرتفاع

  يق�سد بارتفاع الكثيب اأق�سى بعد راأ�سى من قمة الرمال 

قيا�سه  وميكن  عليه،  ترتكز  التى  ال�سطح  حتى  املرتاكمة 

با�ستخدام اإحدى طريقينت الأوىل تتمثل فى قيا�ض طول اأحد 

الرمال  ارتفاع  نهاية  حتى  الرمال  قمة  من  الكثيب  جانبى 

تتميز  التى  الأجزاء  فى  القيا�ض  يكون  اأن  ويف�سل  بال�سريط 

باأكرب ارتفاع للرمال املرتاكمة والتى ي�سهل متييزها والتعرف 

اجلزء  هذا  انحدار  زاوية  قيا�ض  ثم   ، امليدان  فى  عليها 

اأو  ليفل  كالأبنى  املختلفة  النحدار  قيا�ض  اأجهزة  با�ستخدام 

بو�سلة برونتون .. وغريها )�سورة - 5( وح�ساب الرتفاع من 

خالل املعادلة الآتية )اأحمد �سالح،1999،�ض136(:

sine جيب زاوية النحدار  X الرتفاع = امل�سافة

اأما الطريقة الثانية فتعرف بالطريقة التخطيطية وتتمثل 

فى عمل قطاع عر�سى على الكثيب يبداأ من بداية ارتفاع 

الكثيب عن �سطح املنحدر على اأحد اجلوانب مرورا بقمة 

الكثيب حتى نهاية ارتفاع الرمل على اجلانب الخر، ثم ر�سم 
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�سورة )4( قيا�ض اأبعاد الكثبان الهابطة فى امليدان

�سورة )5( قيا�ض زاوية انحدار وطول اأحد جوانب كثيب هابط عند القمة 

لتحديد ارتفاعه عن �سطح املنحدر

القطاع على ورق ر�سم بيانى بالطريقة اليدوية او با�ستخدام 

برامج نظم املعلومات اجلغرافية وا�ستخراج اق�سى بعد بني 

ملقيا�ض  تبعا  وحتويله  املر�سوم  ال�سكل  وقاعدة  الكثيب  قمة 

الر�سم فيكون الناجت هو ارتفاع الكثيب )�سكل-1(.

د- قيا�ض النحدار

الهابطة  الكثبان  على  قيا�سه  املطلوب  بالنحدار  يق�سد    

الطوىل  املحور  طول  على  النحدار  زوايا  مقدار  قيا�ض  هو 

وذلك  النحدار،  لتغري  تبعًا  ذلك  يتم  اأن  على  للكثيب 

اأى   ، املختلفة  النحدار  قيا�ض  واأجهزة  ال�سريط  با�ستخدام 

الزاوية  ت�سجل  اأن  ويراعى   ، للكثيب  الطوىل  القطاع  قيا�ض 

باملوجب اأو ال�سالب ح�سب اجتاه القيا�ض من اأ�سفل لأعلى اأو 

بذلك،  خا�سة  جداول  فى  القيا�ض  بيانات  وت�سجل  العك�ض، 

وتقا�ض زوايا النحدار عادة مقربة اإىل اأقرب ن�سف درجة، 

الطوىل من  املحور  على طول  القيا�ض  ب�سوابط  اللتزام  مع 

حيث عدم انحراف خط القيا�ض، وا�ستخدام نوع واحد من 

اأجهزة قيا�ض النحدار فى عملية القيا�ض، وكتابة رقم الكثيب 

وموقعه ورقم القطاع على ورقة اجلدول اخلا�سة به.

 ا.د/�سابر اأمني د�سوقى

د/ حممود اأحمد حجاب

طرق دراسة الكثبان الرملية الهابطة
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�سكل )1( قيا�ض الرتفاع بالطريقة التخطيطية

ه- ت�سجيل �ملالحظات

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 

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

الأودية  وجمارى  احلافات  واجهات  انحدار  وخ�سائ�ض 

وال�ستغالل الب�سرى ودوره فى التاأثري على الرمال الهابطة، 

اأو تاأثري الرمال الهابطة على الأن�سطة الب�سرية املجاورة، اإىل 

جانب التقاط ال�سور الفوتوغرافية .

و- جمع �لعينات

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

جمع العينات من اأ�سطح الكثبان التى وقع عليها الختيار من 

قبل ، ويراعى عند جمع العينات ما يلى :

- اأن يراعى فى اختيار العينات التوزيع اجلغرافى والنوعى 

خريطة  على  العينات  موا�سع  توقيع  ويتم  المكان،  قدر 

للمنطقة، وحتديد مواقعها حتديدا دقيقا .  

- اأن تكون العينات ممثلة لكل اأجزاء �سطح الكثيب العليا 

والو�سطى والدنيا. 

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

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

 ، جم   100 بنحو  تقدر  بكمية  منها  ويكتفى  جيدا  تخلط  ثم 

العينة  بيانات  اأكيا�ض بال�ستيك وتكتب عليه  يتم و�سعها فى 

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

نف�ض البيانات على ورقة وو�سعها مع العينة 

داخل الكي�ض حت�سبا مل�سح البيانات اخلارجية املكتوبة عليه 

اثناء النقل اأو العمل امليدانى،مع غلق الكي�ض جيدا .

اجلمع  عملية  اأثناء  العينة  بروا�سب  تختلط  ال  يراعى   -

روا�سب املنحدرات التى ترتكز فوقها رمال الكثبان الهابطة 

- حتليل ومتثيل البيانات

عمليات  من  عليها  احل�سول  مت  التى  البيانات  تخ�سع 

من  تتم  والتى  املختلفة،  التحليل  لعمليات  امليدانى  القيا�ض 

خالل ما يلى :

�أوال- �لتحليل �ملوفومرتى للكثبان �لهابطة

ي�سمل �لتحليل �ملورفومرتى للكثبان �لهابطة ما يلى :

1- �لتحليل �ملورفومرتى الأبعاد �لكثبان

على  الهابطة  للكثبان  لأبعاد  املورفومرتى  التحليل  يعتمد 

الطول  وهى   ، امليدان  فى  لأبعادها  املبا�سرة  القيا�سات 

والعر�ض والرتفاع وارتفاع احلافة اجلبلية املظاهرة للكثيب 

نتائج  واأدراج  اح�سائيًا  البيانات  تلك  حتليل  خالل  من   ،

التحليل فى جداول )جدول-1( ت�سم املتو�سط العام لأى بعد 

من هذه الأبعاد والنحراف املعيارى بني اأى منها مبا ي�سمح 

نتائج  ومقارنة  جهة  من  اخل�سائ�ض  هذه  على  بالتعرف 

التحليل فى املنطقة بنظائرها فى املناطق الأخرى من جهة 

اأخرى.
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جدول )1( نتائج التحليل الح�سائى لأبعاد الكثبان 

الهابطة على منحدرات احلافة الغربية لوادى النيل بني 

اأ�سيوط و�سوهاج

الأبعاد  هذه  بني  الرتباطية  العالقات  درا�سة  وكذلك    

املختلفة )جدول -2( ودللتها املورفولوجية ، والتعرف على 

اأكرث املتغريات تاأثريا فى الأبعاد الأخرى .

�الرتفاع�لعر�س�لطول�البعاد
�رتفاع 

�حلافة

من�سوب 

�لكثيب

1الطول

0.8091العر�ض

0.7120.7961الرتفاع

ارتفاع 

احلافة
0.198-0.069-0.0431

من�سوب 

الكثيب
0.2830.5020.2240.4731

�ملعامل
�لطول 

باملرت

�لعر�س 

باملرت

�الرتفاع 

باملرت

�رتفاع 

�حلافة 

باملرت

134،75368،7226املتو�سط

4009520280اعلى قيمة

2052180ادنى قيمة

النحراف 

معيارى
106.926.94.824.4

0.1-0.50.30.02التفلطح

1.110.50.3اللتواء

0.80.70.60.1الختالف

110309.5220الو�سيط

جدول )2( العالقات الرتباطية بني اأبعاد الكثبان الهابطة 

على منحدرات احلافة الغربية لوادى النيل بني اأ�سيوط

2- �لتحليل �ملورفومرتى  ملنحدر�ت �لكثبان �لهابطة  .

خ�سعت منحدرات الكثبان الرملية الهابطة التى مت قيا�سها 

ميدانيًا لعملية التحليل الكمى بهدف معرفة التوزيع التكرارى 

لزوايا انحدارها ، ومعدلت تقو�سها للوقوف على 

�لعو�مل �لتى �ساهمت فى ن�ساأتها وتطورها، وي�سمل ذلك 

در��سة �ملو�سوعني �الآتيني:

�أ- �لتوزيع �لتكر�رى لزو�يا �النحد�ر 

التى  الأر�سية  امل�سافات  جتميع  العملية  هذه  فى  يتم 

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

املئوية  الن�سبة  ح�ساب  ثم  للكثبان،  الطولية  املحاور  على 

امل�سافات  طول  اإجماىل  من  زاوية  لكل  الأر�سية  للم�سافة 

�سكل  بيانيًا فى  املقا�سة ميدانيًا، ومتثل  للقطاعات  الأر�سية 

)�سكل-2(، 
)1(

هي�ستوجرامات 

�سكل )2( التوزيع التكرارى لزوايا انحدار منحدرات الكثبان الهابطة على 

منحدرات احلافة الغربية لوادى النيل بني اأ�سيوط و�سوهاج

)١(   ملعرفة املزيد عن حتليل زوايا النحدار يراجع )�سابر اأمني،1993-1994، �ض �ض 127-117(.

 ا.د/�سابر اأمني د�سوقى

د/ حممود اأحمد حجاب

طرق دراسة الكثبان الرملية الهابطة
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اإىل  الهابطة  الكثبان  منحدرات  انحدار  زوايا  تق�سم  ثم 

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

طريقة ينج )Young,1972(، التى يو�سحها اجلدول )3( 

جدول )3( التوزيع التكرارى ملجموعات زوايا النحدار على منحدرات الكثبان الهابطة 

على منحدرات احلافة الغربية لوادى النيل بني اأ�سيوط و�سوهاج

       امل�سدر: اعداد الباحثان

�لفئة
�لطول

)%(

�لز�وية 

�ل�سائعة

�لطول 

)%(

�لزو�يا �حلدية

و�سف �النحد�ر
�لطول)%(�لعليا�لطول)%(�ل�سفلى

م�ستوى22،6-�سفر2،622،6�سفر-2

هني37،756،431،356،4 - 5

متو�سط616،665،365،3102،6 - 10

فوق املتو�سط1137،81311،2113،9181،9 -18 

�سديد30-1926،3207،119-302،6

�سديد جدا-45-319،1334،831-فاأكرث

على  للتعرف  املجموعات  تلك  من  جمموعة  كل  ودرا�سة 

الزوايا ال�سائعة بها واأٍى من هذه الفئات ي�ستحوذ على الن�سبة 

 ، املورفولوجية  ذلك  ودللة  الأر�سية  امل�سافات  من  الكربى 

والعوامل املوؤثرة على درجات النحدار .

ب- حتليل �لتقو�س على منحدر�ت �لكثبان �لهابطة

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 

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

واآخرون  الرحمن  عبد  وطريقة   ،)Young,1972( ياجن 

اإىل  الرجوع  )Abdel-Rahman,et al,1982(، وميكن 

بالتف�سيل  الطرق  تطبيق هذه  كيفية  ملعرفة  الدرا�سات  تلك 

التعرف على  �سكل  اأو  اإىل حتديد  التقو�ض  ، وتهدف درا�سة 

والتقعر  التحدب  حيث  من  الهابطة  الكثبان  منحدرات 

ودللتها  �سيوعًا  الأكرث  الأ�سكال  هذه  واأى  وال�ستقامة، 

اجليومورفولوجية، و�سمات منحدرات الكثبان من حيث قيم 

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

ال�سكل  ثنائية  ،اأم  )�سكل -3(  امل�ستقيمة  والأق�سام  واملقعرة 

اأ�سكال  وعالقة  فقط،  واملقعرة  املحدبة  العنا�سر  بها  تتمثل 

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

فئات زوايا النحدار املختلفة .  

ثانياً �لتحليل �لبيانى 

التى مت قيا�سها  البيانى ر�سم القطاعات  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 

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

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

  ،)4 )�سكل-  الأوتوكاد  اأو  املعلومات اجلغرافية  نظم  برامج 

للبيانات الح�سائية املختلفة  البيانى  التمثيل  اإىل  بالإ�سافة 

كر�سم  املختلفة  والبيانات  املتغريات  بني  الرتباط  وعالقات 

ومعادلت  الرتباط  وحتليل  البيانية  الهي�ستوجرامات 

الروا�سب  لأحجام  التكرارية  واملدرجات  اخلطى،  النحدار 

... وغريها .  
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 �سكل )3( اأ�سكال التقو�ض على منحدرات الكثبان الهابطة على منحدرات احلافة الغربية لوادى النيل بني اأ�سيوط و�سوهاج

Arc GIS سكل )4( قطاع على الكثبان الهابطة مر�سوم بربنامج�

�سكل )5( العالقة بني متو�سط حجم الروا�سب واملعامالت الح�سائية للعينات على منحدرات احلافة 

الغربية لوادى النيل بني اأ�سيوط و�سوهاج

ثالثاً- �خل�سائ�س �لطبيعية لرو��سب �لكثبان �لهابطة  .

ت�سمل در��سة �خل�سائ�س �لطبيعية للرو��سب ما يلى :

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

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

للحبيبات .      5-  الرتكيب الكيميائى واملعدنى للروا�سب.

1- �أحجام �لرو��سب:

توزيع  على  التعرف  اإىل  الروا�سب  اأحجام  درا�سة  تهدف 

التوزيع  ودللة هذا   ، الهابطة  الكثبان  الروا�سب فى  اأحجام 

املوؤثرة  العوامل  اأهم  وحتديد  والر�ساب  النقل  ظروف  على 

 ، للروا�سب  امليكانيكى  التحليل  عمليات  خالل  من   ، فيها 

 Wentworth  وت�سنيف اأحجـامها تبعًا لت�سنيف وينتورث

الدرا�سات  من  العديد  اأوردته   الذى  الـروا�سب  لأحجام 

)Boggs,S.,2009( ؛وا�ستخدام وحدات الفاى )Ø( فى 

كاملتو�سط   ، الإح�سائية  واملعامالت  القيم  بع�ض  ا�ستخراج 

املدى  ون�سف  والتفلطح   واللتواء  املعيارى  والنحراف 

الدرا�سات،  من  العديد  فى  معادلتها  وردت  والتى  الربيعى 

هذه  بني  واخلطية  الرتباطية  العالقات  ا�ستخراج  وكذلك 

القيم ودللته املختلفة )�سكل-5(.

 ا.د/�سابر اأمني د�سوقى

د/ حممود اأحمد حجاب

طرق دراسة الكثبان الرملية الهابطة
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2- �أ�سكال �لرو��سب:

الكثبان  رمال  لروا�سب  والكروية  ال�ستدارة  درا�سة  تتم 

الهابطة من خالل عملية املقارنة الب�سرية للحبيبات بالأ�سكال 

 ، )Pye,K.,1994,p.8( )6-الواردة فى لوحة باور )�سكل

ت�سويرها  بعد  املختارة  العينات  من  حبيبة   50 لعـدد  وذلك 

حتديد  ثم  )�سورة-6(،  ال�سرتيوميكرو�سكوب  با�ستخدام 

الن�سب املئوية لفئات ال�ستدارة والكروية ، واأدراج النتائج فى 

جداول ،ثم متثيلها بيانيًا وحتليل الدللت اجليومورفولوجية 

لأ�سكال ال�ستدارة والكروية فى الروا�سب. 

3- �خل�سائ�س �لدقيقة ل�سطح �حلبيبات:

الكثبان  رمال  ل�سطح حبيبات  املجهرية  الدرا�سات  تعد     

التعرف على  التى ميكن من خاللها  الأ�ساليب احلديثة  من 

ظاهرات دقيقة على �سطح احلبيبات ل ترى بالعني املجردة،  

القدمية  البيئات  على  التعرف  فى  الظاهرات  هذه  وتفيد 

هذه  وتاريخ  اأ�سل  ومعرفة   ، املختلفة  الر�ساب  وظروف 

وتعرية خالل  له من عمليات جتوية  تعر�ست  وما  احلبيبات 

رحلتها)1(.

�سكل )6( لوحة باور لتحديد كروية وا�ستدارة الروا�سب

�سورة )6( ت�سوير احلبيبات بال�سرتيوميكرو�سكوب لت�سهيل مقارنتها بلوحة باور
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