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الكلمات المفتاحية:
اجليومورفولوجيا القدمية ، الإ�صكندرية ، الآثار الغارقة.

ملخص:
�صاحل  على  الإ�صكندرية  مدينة  الأكرب  الإ�صكندر  �صيد 

البحر املتو�صط عام 332 قبل امليالد ، وكانت املدينة م�صهورة 

فى العامل مبكتبتها العاملية الكبرية ، وكانت تقع �صمن اإقليم 

البطاملة الثانى فى بداية القرن الثالث قبل امليالد ، بالإ�صافة 

القدمي  العامل  عجائب  اإحدى  يعد  الإ�صكندرية  فنار  اأن  اإىل 

ال�صبعة الذى مت بناءه فى ع�صر البطاملة ، وكانت الإ�صكندرية 

مق�صمة اإىل اأحياء منها احلى امللكى ، احلى ال�صعبى ، اإل اأنها 

طمرت حتت �صطح البحر بعد تعر�صها لهزة اأر�صية وحركة 

يرتاوح بني  من�صوب  بقايا على  وقوع  اإىل  اأدت  اأر�صى  هبوط 

تاأثرها  جانب  اإىل  البحر  �صطح  م�صتوى  حتت  اأمتار  و8   6

بالإرتفاع التدريجى فى م�صتوى �صطح البحر نتيجة التغريات 

املناخية التى حدثت فى ع�صر الهولو�صني.

الأثرى الذى مت  امل�صح  نتائج  البحث بع�ض  وي�صتخدم هذا 

ل�صواطئ الإ�صكندرية فى امليناء ال�صرقي وخليج اأبوقري خالل 

اخلم�صني عاما الأخرية ، اإىل جانب التحليل الكارتوجرافى 

اجلغرافيني  وخرائط  القدمية  الطبوغرافية  للخرائط 

الف�صائية  املرئيات  حتليل  جانب  اإىل  القدامى  والرحالة 

والتحليل املعملى للروا�صب التى مت جمعها من طبقات الرتبة 

بهدف اإعادة ر�صم اخلريطة اجليومورفولوجية للمنطقة قبل 

بداية ت�صييد املدينة ، والتعرف على املالمح اجليومورفولوجية 

الإ�صكندر  لإختيار  اأدت  التى  الطبيعية  ومقوماتها  للمنطقة 

لهذا املوقع لبناء مدينته الكبرية لنحاول الإجابة عن �صوؤال 

الإ�صكندرية  مدينة  تعر�ض  املحتمل  من  هل   : نف�صه  يطرح 

املعا�صرة لنف�ض املخاطر الطبيعية التى اأدت اإىل غرقها حتت 

البحر خالل الع�صور التاريخية .

1.مقدمة:
 Paleo يعــــــد علــــــم اجليــــــومورفولوجيـــــــــــا القديـــــــــمة

اجليومورفولوجيا  علم  فروع  اأحد   Geomorphology
التى  القدمية  الأر�ض  �صطح  اأ�صكال  بدرا�صة  يهتم  الذى 

الروا�صب  حتت  اأنطمرت  اأو  التعرية،  بعوامل  اأزيلت  اإما 

لتكويتها  اأدت  التى  العوامل  واإدراك  منها،  الأحدث 

هذا  اأهداف  بني  ومن  اجليومورفولوجى،  وتطورها 

 Paleo قدمية  جيومورفولوجية  خرائط  ر�صم  العلم 

اأ�صكال  متثيل  تعيد   Geomorphological Maps
وظاهرات �صطح الأر�ض القدمية،  باإ�صتخدام رموز وعالمات 

اإ�صطالحية متفق عليها بني املتخ�ص�صني، ومن اأمثلتها ر�صم 

خرائط تو�صح املظهر املورفولوجي لفروع دلتا النيل القدمية 

خالل  بها  املرتبطة  الأر�صية  والظاهرات  اإندثارها  قبل 

الفرتات التاريخية )�صكل1(.

 Underwater Archaeology اأما علم الآثار الغارقة

فهو اأحد اأحدث فروع علم الآثار الذي يهتم باإكت�صاف ودرا�صة  

)املحيطات  املائية  امل�صطحات  قاع  على  الغارقة  األآثار 

والبحار والبحريات والأنهار( �صواء املاحلة اأو العذبة ، ومن 

  Maritime Archaeology البحرية  الآثار  علم  فروعه 

البحار.  قيعان  على  الغارقة  الآثار  بدرا�صة  يهتم  وهو 

 )Akesson,2004(

العلوم  اأحد   Geoarchaeology واجليواأركيولوجيا 

واأدوات  واأ�صاليب  مناهج  ت�صتخدم  التي  احلديثة  البينية 

فى  تفيد  معلومات  ل�صتنتاج  الأر�ض  علوم  فى  البحث 

الأر�ض  �صطح  تطور  مراحل  ا�صتنباط  اأو  الثار  التنقيب عن 

)تراب،2011، �ض 127(. 

اجليومورفولوجيا  علمي  بني  يقع  البحث  هذا  وجمال 

القدمية Paleo Geomorphology ، واجليواأركيولوجيا 

اإليها  تو�صل  نتائج  اأ�صتخدام  مع   ،Geoarchaeology
 Underwater الغارقة  الآثار  علم  هو  ثالثا  علما 

 .Archaeology

2. أهداف البحث:
اخلريطة  بناء  اإعادة  اإىل  البحث  هذا  يهدف 

قبل  الإ�صكندرية  منطقة  ل�صاحل  القدمية  اجليومورفولوجية 

332 قبل امليالد  املدينة عام  ببناء  الإ�صكندر املقدوين  قيام 

با�صتخدام بع�ض الأدلة الأثرية الغارقة وال�صواهد الأخرى. 
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�صكل1: منوذج خلريطة جيومورفولوجية قدمية لدلتا النيل فيما بني 

)After : Butzer, 2002( 5-6 األف �صنة من الوقت احلا�صر

3. أساليب البحث ووسائله :
اأعتمدت الدرا�سة على ا�ستخدام عدد من اأ�ساليب البحث 

وو�سائله من اأهمها مايلي: 

خطوط  وخرائط  القدمية  اخلرائط  وحتليل  درا�صة   •
الأعماق املت�صاوية املعا�صرة واملرئيات الف�صائية.

ملنطقة   Eco-sound survey الأعماق  �صرب  نتائج   •
  )Empereur, 1998( امليناء ال�صرقي والغط�ض

من  امل�صعة  بالنظائر  وتاأريخها  الروا�صب  حتليل  نتائج   •
الياب�ض  فى    Deep drilling املحفورة  العميقة  الآبار 

 Deep marine drilling on the القارى  الرف  وعلى 

 Stanley et al.,( بها  قام  التى   continental shelf
.)1996; 2006 & 2007

• حتليل الروا�صب وتاأريخها من الآبار يدويا )± 20 مرت(  
على الياب�ض  Soil sampling by auger coringالتى 

قام بها كل من 

• (Morhange et al., 2005; Stanley et 
al., 1996; 2006 & 2007; Goiran,2000; 
Falux,2012. 
الع�صال فى درا�صتها  التى قدمتها منا  الدكتوراه  ر�صالة   •
عن جيومورفولوجية واأركيولوجية مدينة  الإ�صكندرية بق�صم 

اجلغرافيا، كلية الآداب بجامعة دمنهور 2013 .

• نتائج عمليات امل�صح الركيولوجى ل�صواطئ ال�صكندرية من 
امليناء ال�صرقي حتى كامب �صيزار واأبوقري التى قام بها كل من: 

• Underwater Archaeological Survey by 
the Hellenic Institute for the Preservation of 
Nautical Tradition and the Hellenic Institute 
for Ancient and Mediaeval Alexandrian 
Studies, 2000 

• Centre d'Études Alexandrines, The 
underwater site of Qaitbay, 2004 - 2006

• French-Egyptian underwater survey, at 
Abu Qir 2000

4. الدراسات السابقة:
در�صت �صواحل مدينة الإ�صكندرية فى الكثري من الأعمال 

العلمية التى �صاهمت يف ك�صف النقاب عن جغرافيتها القدمية 

واأثارها الغارقة وخ�صائ�ض موقعها الطبيعي من بينها: 

• Geography (Goddio et al., 1998(.
• Geology and paleogeography 
(Warne and Stanley, 1993; Goiran et al., 

2005(.
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• Stratigraphy (Goiran et al., 2000(.
• Submerged archaeology: Empereur, 1998 

and Marriner et al., 2008.
• Sedimentology (Morhange et al., 2005; 

Stanley et al., 1996 & 2006; Goiran,2001; 
Falux,2012(.
الدرا�صات  من  للعديد  م�صرحا  الإ�صكندرية  كانت  اأثريا 

كما  الإ�صكندرية،  عن  الأثرية  الأعمال  فى  تف�صيال  وردت 

القدمية  الكال�صيكية  امل�صادر  العديد من  املدينة يف  در�صت 

)عن عزت قادو�ض ، 2007( من بينها :

• ال�صاعر اليوناين هومريو�ض Homeros )القرن التا�صع 
والثامن ق.م(. 

�صنة  Theocritos )من  ثيوكريتو�ض  اليوناين  ال�صاعر   •
270 ق.م (. 

 Pseudo-Callisthenes كاليثتني�ض  ب�صيدو  املوؤرخ   •
)القرن الثاين-الأول ق.م(.

ع�صر  فى  املدينة  )زار    Polybius بوليبيو�ض  املوؤرخ   •
بطليمو�ض الثامن – 200ق.م(.

• املوؤرخ ديودور ال�صقلى  )زار املدينة فى ع�صر يوليو�ض 
قي�صر عام 59 ق.م (.  

)زار  قي�صر  يوليو�ض  اليونانى  واملوؤرخ  الع�صكرى  القائد   •
عليها  حاكما  نف�صه  واأعلن  اإليها  هاربا  ق.م   48 عام  املدينة 

بطليمو�ض  واأخيها  ال�صابعة  كليوباترا  بني  اخلالف  اأثناء 

الثالث ع�صر(.  

اثناء  املدينة  )و�صف   Strabo ا�صرتابون  اجلغرافى   •
زيارته عام 25-24 ق.م(.

)زار   Lucanus لوكانو�ض   : القرطبى  وال�صاعر  املوؤرخ   •
املدينة اأثناء حكم كليوباترا 48 ق.م(.

• املوؤرخ ال�صكندرى اليهودى  فيلون Philo )15 ق.م حتى 
50 ( وقدم و�صفا ل�صواحل بحرية مريوط.

• ثم تواىل املوؤرخني على املدينة واأحدثهم هو جوليانو�ض 
 – )كبادوكيا  ال�صغرى  اأ�صيا  من  م   363-323  Julianos

و�صط تركيا حاليا (.

5. النتائج:
5-1 املقومات اجلغرافية ملوقع مدينة الإ�سكندرية:

املقومات  من  لعدد  مدينته  ملوقع  الإ�صكندر  اإختيار  وقع 

اجلغرافية الآتية:

5-1-1 اأختار الإ�صكندر موقع مدينته حم�صورا بني البحر 

املتو�صط  �صمال وبحرية مريوط جنوبا. 

5-1-2 �صهولة ربط املدينة بداخل م�صر عن طريق املواين 

الداخلية الواقعة على البحرية.

5-1-3 اأختار موقع مدينته عند خليج  حم�صور بني وراأ�ض 

لوخيا�ض )راأ�ض ال�صل�صلة( �صرقا وراأ�ض العجمي غربا لهدوء 

مياه البحر و�صهولة الدفاع عنها. 

5-1-4 توافر املياه العذبة من خالل الفرع الكانوبي املتاخم 

ملوقع املدينة الذي كان ي�صب يف خليج اأبوقري)�صكل2( .

5-1-5 موقع جزيرة  فارو�ض واجلزر ال�صخرية املتاخمة 

لها )�صكل3(:

بل�صان  بالياب�ض  مت�صلة  فارو�ض  جزيرة  كانت   1-5-1-5

بناء  فى  بعد  فيما  اأ�صتغل   )Tombolo  1
)تومبولو   رملي 

ج�صر الهيبا�صتاديوم.

اجلزر  اإحدى  موقع  الثانى  بطليمو�ض  اأ�صتغل   2-5-1-5

ال�صخرية لبناء فنار ال�صكندرية القدمي.

مريوط  اإقليم  �صال�صل  متتد  املوقع:  جيولوجية   6-1-5

مبحاذاة ال�صاحل من ال�صكندرية وحتى ال�صلوم وهى عبارة 

متدرجة  البطروخي  اجلريي  احلجر  من  طولية  تالل  عن 

طولية،  منخف�صات  جمموعة  بينها  تف�صل  الرتفاع  فى 

التي  ال�صال�صل  هذه  ن�صاأة  تف�صري  يف  الباحثني  اأختلف  التي 

نح�صرها يف ثالثة اآراء )جودة، 2003( : ن�صاأة بحرية متثل 

خطوط �صواحل قدمية ، اأو ذات ن�صاأة قارية بفعل الرياح ، اأو 

مركبة الن�صاأة  اأى بحرية امل�صدر منقولة بالريح ) �صكل4( 

ال�صل�صلة الأوىل )ال�صاحلية(  ت�صييد املدينة على بقايا  ، ومت 

املتاآكلة وال�صل�صلة الثانية ) �صكال 5 و6(. 

)١)    اأ�صل م�صطلح Tombolo اإيطايل وهو يعرب عن ل�صان ر�صوبى )رملى اأو ح�صوي( ي�صل بني الياب�ض وجزيرة �صخرية وهو يتكون عادة فى 

ال�صواطئ الهادئة الأمواج ال�صحلة )تراب، 2011(.
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(After: Braun and hogen,1575(
�صكل2 : �صبكة القنوات املائية التي كانت تغذي املدينة من الفرع الكانوبي الذي 

يظهر بالركن العلوي الأي�صر من اخلريطة

�صكل 3: موقع مدينة الإ�صكندرية الفريد حم�صورا بني البحر والبحرية

اأ.د. جمدى تراب خريطة جيومورفولوجية قديمة لساحل منطقة اإلسكندرية بإستخدام دالئل اآلثار الغارقة 
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(After: Stanley & Hamza, 1992(
�صكل 4: ال�صال�صل التاللية املمتدة مبحاذاة �صاحل البحر املتو�صط  

(After: Captain W.H. Smyth, 1833(
�صكل5: موقع بناء املدينة على بقايا ال�صل�صلة ال�صاحلية املتاآكلة 

بالنحر البحري وال�صل�صلة الثانية
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(After: Flaux, 2011(
�صكل 6: عالقة موقع املدينة بالأ�صكال الأر�صية باإقليمها

الرموز الواردة بالخريطة:
1- �صل�صلة �صاحلية 2- كثبان رملية �صاحلية 3- �صهل دلتاوى 

4- فر�صات رملية 5- اآرا�صى م�صت�صلحة  6- امتداد بحرية 

البحرية  من  م�صتغلة  اأجزاء   -8 مريوط  بحرية   -7 مريوط 

11- قناة مائية 12-اآرا�صى  10 - �صبخة  9- مالحة املك�ض 

حمالت   -14 الدلتا   تخوم  اآرا�صى   -13 قدمية  زراعية  

عمرانية Mar ،Maa Se، Em مواقع عينات الروا�صب 

5-1-7 الرياح والتيارات البحرية املوؤثرة على موقع املدينة:

تهب الرياح على موقع املدينة من اإجتاه ال�صمال وال�صمال 

ال�صتاء  ف�صلي  يف  وخا�صة  ال�صنة  فرتات  معظم  الغربي 

واخلريف، ومن اإجتاه اجلنوب واجلنوب ال�صرقي خالل فرتة 

 ، )�صكل7(  ال�صيف  ف�صل  ويف  الربيع  ف�صل  يف  اخلما�صني 

الرياح املحملة  ت�صاقط الأمطار �صتاءا بدفع  مما يعمل على 

الغرب  من  اجلوية  املنخف�صات  مرور  اأثناء  املاء  ببخار 

وتقليل معدلت  وتلطيف من درجة احلرارة �صيفا،  لل�صرق، 

الغربي  البحري  التيار  ينقل  كما  ال�صنوي.  احلراري  املدى 

على  وي�صاعد  �صرقا،  تر�صيبها  ويعيد  الغرب  من  الروا�صب 

دوران التيارات املائية داخل امليناء ال�صرقي)�صكل 8(، ولكن 

يقل الفارق املدي بني اأعلى مد واأدنى جزر حلوايل ربع املرت 

ولذلك ي�صعف تاأثريه فى ت�صكيل �صواحل املدينة.

(After: http://climate.umn.edu/wind/kaxn) Last modified: October 5, 2004 
�صكل7: وردات اإجتاهات الرياح ال�صائدة مبدينة الإ�صكندرية خالل ف�صول ال�صنة

اأ.د. جمدى تراب خريطة جيومورفولوجية قديمة لساحل منطقة اإلسكندرية بإستخدام دالئل اآلثار الغارقة 
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(After:Millet & Goiran, 2007(
�صكل 8: اإجتاهات التيارات املائية داخل امليناء ال�صرقي و�صرعتها

امل�صدر: اأطل�ض و�صف م�صر احلملة الفرن�صية،  1798

�صكل 9: موقع الإ�صكندرية ك�صريط �صيق بني البحر والبحرية

5-2 درا�سة املظهر املورفولوجي ملو�سع ملدينة من خالل 

حتليل اخلرائط التاريخية:

ميكن  للمدينة  التاريخية  اخلرائط  بع�ض  درا�سة  من 

ا�ستنتاج عدد املالحظات جنملها فى النقاط التالية:

م�صيدة  كانت  املدينة  اأن  نالحظ   )9 )�صكل  درا�صة  من   •
البحر  بني  حم�صور  اجلريي  احلجر  من  �صيق  �صريط  على 

املتو�صط �صمال، وبحرية مريوط جنوبا ليتجاوز اإت�صاعه فى 

بع�ض املوا�صع اأكرث من ب�صعة ع�صرات من الأمتار . 

 1802 عام  الفرن�صية  احلملة  خريطة  درا�صة  من   •
)�صكل10(، وخريطة )Bellin,1764( )�صكل11( نالحظ 

ال�صخرية  والربوزات  اجلزر  من  جمموعة  تنت�صر  كانت  اأنه 

فارو�ض  جزيرة  بني  ي�صل  خط  �صكل  على  ممتدة  املغمورة 

مع  تلتحم  اجلزر  هذه  وكانت  غربا،  العجمى  وراأ�ض  �صرقا 

الياب�ض مكونة راأ�صا بحريا يتجه غربا موازيا خلط ال�صاحل 

يبداأ من جزيرة فارو�ض ، ومن مقارنة اخلريطتني باخلرائط 

احلديثة ، ميكننا تقدير معدل النحر البحري الذي تعر�ض له 

الراأ�ض البحري خالل القرنني التا�صع ع�صر والع�صرين.
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امل�صدر: اأطل�ض و�صف م�صر احلملة الفرن�صية  1802

�صكل10: اإمتداد راأ�ض بحري من جزيرة فارو�ض غربا اإل اأنه تعر�ض للنحر البحري حديثا

(After: Bellin,1764(
�صكل 11:اإمتداد راأ�ض بحري للغرب من جزيرة فارو�ض

اأ.د. جمدى تراب خريطة جيومورفولوجية قديمة لساحل منطقة اإلسكندرية بإستخدام دالئل اآلثار الغارقة 
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• ومن درا�صة )�صكل12( نالحظ اأن بحرية مريوط كانت 
اإىل  غربا  ت�صل  الأر�ض،  �صطح  من  كبرية  م�صاحة  ت�صغل 

والثانية،  ال�صاحلية  ال�صل�صلة  بني  حم�صورة  احلمام  منطقة 

عن  يف�صلها  وكان  اأبواملطامري،  مدينة  حتى  جنوبا  ومتتد 

بحرية اأبوقري حاجزا طبيعيا، ولكنها كانت مت�صلة بها عرب 

ل�صواحل  اأثار  لوجود  اخلريطة  ت�صري  كما  الثغور،  من  عدد 

فى  مائيتها  اختالف  اأو  جفافها  اإىل  ت�صري  للبحرية  قدمية 

ف�صول ال�صنة.

امل�صدر: اأطل�ض و�صف م�صر احلملة الفرن�صية  1798

�صكل12: مورفولوجية بحرية مريوط خالل نهاية القرن الثامن ع�صر

ا�صتخال�ض  الفلكى )�صكل13( ميكن  ومن درا�صة خريطة 

العالقة بني طبوغرافية املوقع وتخطيط املدينة ، التى �صيدت  

فوق جمموعة من التالل اجلريية املتبقية عن ال�صل�صلة الثانية 

كما  البحر،  �صطح  فوق  مرتا   25  –  5 بني  يرتاوح  مبن�صوب 

يالحظ اإمتداد الهيبا�صتاديوم الذي ي�صل بني جزيرة فارو�ض 

اأنه  ونرى   ،  (.b. c  81–117( بطليمو�ض  و�صيده  وال�صاحل 

بني  ي�صل  كان  طبيعيا  ر�صوبيا  ل�صانا  م�صتغال  ببناءه  قام 

ال�صتدلل  وميكن   ،  Tombolo تومبولو  واجلزيرة  الياب�ض 

جانبى  على  رملية  روا�صب  باإنت�صار  الل�صان  هذا  وجود  على 

الهيبا�صتاديوم فى اخلريطة ال�صادرة القرن الثالث امليالدى 

AD 415-Hypatia time 370 )�صكل14(.
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)امل�صدر: خريطة حممد الفلكي ، 1868 (

�صكل 13: العالقة بني طبوغرافية مو�صع املدينة وتخطيطها

 �صكل 14: اإنت�صار روا�صب رملية على جانبى الهيبا�صتاديوم اأثناء فرتة اإنت�صار امل�صيحية فى القرن الثالث 

AD 415-Hypatia   time 370 امليالدى

اأ.د. جمدى تراب خريطة جيومورفولوجية قديمة لساحل منطقة اإلسكندرية بإستخدام دالئل اآلثار الغارقة 
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• كما اأمكن حتديد موقع الهيبا�صتاديوم من درا�صة نتائج 
 After:( حتليل عينات الروا�صب العميقة التي قام بجمعها 

Marriner & Morhange, 2006) واملوقع املقرتح بهذه 
اجل�صر  ت�صييد  ثم  البداية  يف  طبيعيا  تكونه  يوؤكد  اخلريطة 

فوقه)�صكل 15(.

�صكل 15: موقع الهيبا�صتاديوم ح�صب درا�صات

(After: Marriner & Morhange, 2006(

5-3 طبوغرافية قاع البحر عند امليناء ال�سرقي:

امليناء  يف  املت�صاوية  الأعماق  وخطوط  نقاط  مبقارنة 

امليناء  اأجزاء  اأعمق  اأن  القدمية واحلديثة: نالحظ  ال�صرقي 

خريطة  فى  اأمتار   7 من  اأكرث  عمقها  ليتعدى  كان  ال�صرقي 

 10 من  اأكرث  بلغ  اأنه  اإل   ،)16 )�صكل   )Napier, 1841(

 )El Geziry et al., 2007( اأمتار فى اخلرائط احلديثة

بامليناء،  الأجزاء  اأعمق  موا�صع  اإختالف  مع   ،)17 )�صكل 

اإىل  اإ�صافة  بالأمواج،  النحت  عمليات  لن�صاط  ذلك  ويرجع 

تقدير  ميكن  ذلك  وعلى   ، التكتوين  الأر�صي  الهبوط  حركة 

القاع  ل�صخور  التكتوين  والهبوط  البحري  النحت  معدل 

بحوايل مرتين/ 100�سنة.
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(After: Napier, 1841(
�صكل 16: نقاط الأعماق فى امليناء ال�صرقي عام 1841 بالأمتار 

)ي�صري املربع لأعمق الأجزاء(

(El Geziry et al., 2007(
�صكل 17: خطوط الأعماق املت�صاوية فى قاع امليناء ال�صرقي عام 2007 بالأمتار 

)ي�صري املربع لأعمق الأجزاء (

اأ.د. جمدى تراب خريطة جيومورفولوجية قديمة لساحل منطقة اإلسكندرية بإستخدام دالئل اآلثار الغارقة 
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 )Roux,1764( خريطة  درا�صة  من  يالحظ  كما 

بامليناء  باملقارنة  الغربي  امليناء  اأعماق  زيادة  )�صكل18( 

مدفوعة  بالأمواج  البحري  للنحت  تعر�صه  نتيجة  ال�صرقي 

بالتيار البحري الغربي 

(After: Roux,1764(
�صكل 18: نقاط اأعماق قاع امليناءين ال�صرقي والغربي بالإ�صكندرية

 Submerged الغارقة  البحرية  ال�سواطئ   4-5

:shorelines
بعثة  باإجراءه  قامت  الذي  بال�صونار  امل�صح  نتائج  بدرا�صة 

جامعة اأثينا عام 2009 على قاع البحر املتو�صط قبالة امليناء 

 Chalari et al.,( )19 ال�صرقي باملواقع املو�صحة )ب�صكل

2009(، ميكن حتديد وجود مقدمات �صواطئ بحرية قدمية 
اأمتار و14   8 تظهر بقاياها خارج امليناء ال�صرقي على عمق 

بقاياها  بتاأريخ   )Goddio et al., 1998( قام   ، مرتا 

الأثرية بني 50 - 2140 �صنة و 40 - 5625 �صنة من الوقت 

احلا�صر )�صكال20 و21(، وهذه ال�صواطئ حتتاج اإىل املزيد 

من الدرا�صة وجمع وحتليل عينات من روا�صب قاع البحر عند 

مواقع ال�صواطئ الغارقة.  
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(After: Chalari et al., 2009(
�صكل 19: مواقع امل�صح بال�صونار على قاع البحر قبالة امليناء ال�صرقي

(After: Chalari et al., 2009(
�صكل 20: مواقع وقطاع طبوغرايف لل�صواطئ البحرية الغارقة على عمق 8 و14 مرتا من 

حتليل بيانات امل�صح بال�صونار

اأ.د. جمدى تراب خريطة جيومورفولوجية قديمة لساحل منطقة اإلسكندرية بإستخدام دالئل اآلثار الغارقة 
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(After Goddio et al., 1998(
�صكل 21: نتائج تاأريخ البقايا الأثرية املتبقية على ال�صواطئ املغمورة اأمام امليناء ال�صرقي

: Subsidence 5-5 حركة الهبوط الأر�سي التكتوين 

على  والق�صور  ال�صرقي  امليناء  اأر�صفة  بقايا  وجود  يدل 

على  البحر  �صطح  م�صتوى  ارتفاع  معدلت  تتجاوز  اأعماق 

تعر�ض املنطقة للهبوط التكتوين، كما اأكت�صفت البعثة الأثرية 

امل�صرية الفرن�صية يف احلي امللكي الغارق يف امليناء ال�صرقي 

العديد من الأثار الغارقة من اأر�صفة واأعمدة وغريها، يرجع 

عمرها اإىل 90 - 130 �صنة ق.م،

ومن درا�صة جمموعة القطاعات الت�صاري�صية املقا�صة فى 

 Goddio( )22 اأحد اأر�صفة امليناء ال�صرقي الغارقة )�صكل

لالأر�صفة  العلوي  ال�صطح  اأن  نالحظ   ،  )et al., 1998
ينخف�ض عن م�صتوى �صطح البحر احلايل بعمق يرتاوح بني 5 

اإىل 6.5 مرت ، على الرغم اأن م�صتوى �صطح البحر اأنخف�ض 

خالل الألفي �صنة الأخرية بقيم ل تتعدى املرتين ، مما ي�صري 

اإىل تعر�ض قاع امليناء ال�صرقي حلركة هبوط اأر�صي ترتاوح 

جميع  اأن  لوحظ  كما  الفرتة.   تلك  خالل  مرت   4.5-3 بني 

القطاعات فيما عدا القطاع رقم E مييل �صطحها العلوي عن 

للر�صيف مما  الطرف اخلارجي  الأفقي، كما مييل  امل�صتوى 

اأر�صي غري متوازنة  يدل على تعر�ض املنطقة حلركة هبوط 

 .Tilting Subsidence

التي  الغارقة  املورفولوجية  الظاهرات  من  العديد  وهناك 

توؤكد حدوث حركة الهبوط الأر�صي اإ�صافة اإىل تاأثري النحت 

البحري بالأمواج يف املنطقة اأهمها ما يلي )�صكل 23(:

حتت  لوخيا�ض  راأ�ض  م�صاحة  من   %90 من  اأكرث  اإنغمار   •
م�صتوى �صطح البحر احلايل.

 Diamond" ال�صرقي  امليناء  مدخل  اإت�صاع  كان   •
اإت�صاعه حاليا  600 مرتا ، ولكن بلغ  Entrance" ل يتعدى 
اأكرث من 1700 مرتا ب�صبب تعر�صه حلركة الهبوط الأر�صي 

اإ�صافة اإىل تاأثري النحر البحري. 

ال�صرقي،  امليناء  خارج  مغمور  بحري  حاجز  بروز   •
اأثناء  الأمواج  هجمات  من  امليناء  حماية  عن  امل�صئول  وهو 

العوا�صف ، وكان عمقه ليتعدى مرتا واحدا منذ 2300 �سنة، 

اإل اأنه اأ�صبح الآن على عمق ثالثة اأمتار. 
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(After Goddio et al., 1998( 
�صكل 22: قطاعات ت�صاري�صية لأحد اأر�صفة امليناء ال�صرقي الغارقة ومواقعها

(After: Chalari et al., 2009( 
�صكل 23: بع�ض الظاهرات املورفولوجية الغارقة خارج امليناء ال�صرقي

اأ.د. جمدى تراب خريطة جيومورفولوجية قديمة لساحل منطقة اإلسكندرية بإستخدام دالئل اآلثار الغارقة 
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معدالت الهبوط األرضي:
للهبوط  الإجمالية  للقيمة  الباحثني  تقديرات  اأختلفت 

الأر�صي الذي تعر�ض له قاع امليناء ال�صرقي بالإ�صكندرية منذ 

 Jondet( 5.5 - 8.5 مرت بقيم ترتاوح بني   ، �صنة   2300

تباينت  كما   .)  1912,1916,1921& Goddio,2000
ملليمرتات   3-1.6 بني  ال�صنوي  الهبوط  معدلت  تقديرات 

�صنويا.

(El-Fishawi & Fanos, 1989; Fanos, 1989; 
Frihy 1992; 2003; Stanley & warne, 1993(.

عام  لالإ�سكندرية  مقرتحة  جيومورفولوجية  خريطة 

331 ق.م:

ميكن اإعادة اإ�صتقراء مظاهر �صكل �صطح الأر�ض قبل �صروع 

اإ�صكندر الأكرب يف بناء مدينته عن طريق حتليل وتف�صري الأدلة 

عن  املتبقية  اجليومورفولوجية  وال�صواهد  اجليواأركيولوجية 

القدمية  اجليومورفولوجية  اخلريطة  واإقرتاح   ، الفرتة  تلك 

املو�صحة )ب�صكل 24(. 

 �صكل24: خريطة جيومورفولوجية قدمية لالإ�صكندرية عام 332 ق.م

الخاتمة:
من  عدد  اإىل  الفريد  ملوقعها  الإ�صكندرية  مدينة  تدين 

عرب  اأي�صا  تعر�صت  اأنها  اإل   ، والب�صرية  الطبيعية  العوامل 

الأر�صية  الهزات  اأهمها  املخاطر  من  لعدد  الطويل  تاريخها 

اإرتفاع  اإىل  اإ�صافة  التدريجي  الأر�صي  والهبوط  والت�صونامي 

م�صتوى �صطح البحر الذي قد يهددها بالغرق. 
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