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  :ملخص
ية فى العالم للنحت البحرى والتآكل بفعل األمواج ،وسوف  المناطق الساحلتتعرض

يزداد هذا النحت ،كما يتوقع علماء المناخ ،بارتفاع متوسط درجة حرارة جو الكرة األرضية 
 م كل عقد من الزمن خالل القرن الحادي والعشرين ،مما   ٠,٥ ـ ٠,٢بما يتراوح بين 

سم بحلول عام ١١٠-٣٠معدل يتراوح بينب يترتب عليه ارتفاع منسوب سطح البحر العالمى
 ومنها سواحل  م، األمر الذي سيترتب عليه إغراق أجزاء واسعة من المناطق الساحلية٢١٠٠

 ومن بينها سواحل مصر الشمالية التى تدخل ضمن فئة سواحل الدول ،جنوب البحر المتوسط
ك ضمن التقرير  وذل High protection statusالتي تحتاج إلى جهود فعاله لحمايتها 

 Result of :الصادر عن برنامج تبنته حكومة الواليات المتحدة األمريكية والذي يعرف باسم
changes in the ecosystem in the coastal zone  

 عرفت مصر طرق حماية المناطق الساحلية منذ زمن بعيد، فعندما أزمع ولقد
ليحيى موانيها القديمة تمثلت أمامه مشكلة اإلسكندر األكبر أن يقيم مدينته على جزيرة فاروس 

حركة التيارات البحرية المتجهة إلى الشرق، وهنا اهتدى إلى بناء الهبتاستاديوم بغرض كسر 
 تفاقم مشكلة النحت البحري على السواحل الشمالية لدلتا النيل بمصر، وبعد. قوة تلك التيارات

ات األخيرة باعتبارها إحدى المشكالت أولت الدولة عناية خاصة لهذه المشكلة  في السنو
الرئيسية التي تهدد قاطني تلك المنطقة وأنشطتهم االقتصادية؛ ومن أجل ذلك قامت الدولة 

  .١٩٨١ عام الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئبإنشاء 
 لوحظ بعد استخدام أساليب الحماية المختلفة والمتمثلة في حواجز األمواج ولقد
DOLOSجز البازلتية وصائدات الرمال، أن هناك مجموعة من المخاطر تواجه تلك  والحوا

األساليب، لذلك فقد أصبح من المهم دراسة المشكلة لتحديد أبعادها فى محاولة وضع األسلوب 
  .األنسب لعالجها

 إلى ١٥٠٠ تم تحليل كافة الخرائط المتاحة في الفترة من ولتحقيق هذا الهدف
ني اشتمل على رسم خريطة لمنطقة الجانب الغربي لمصب فرع م ، وعمل مسح ميدا١٩٩٩

، من خالل القياس الميداني بواسطة جهاز المحطة المساحية المتكاملة ١٩٩٩رشيد عام 
Total Station وجمع عينات المياه إلجراء التحليل الكيميائي الالزم لها، وكذلك قياس ، 



ترات زمنية مختلفة في محاولة لرسم معدالت التغير الجيومورفولوجي لخط الساحل في ف
  .خريطة لما سوف تؤول إليه المنطقة في المستقبل

جيومورفولوجية التي انتابت منطقة المصب ،وبخاصة  إلى دراسة التغيرات الويهدف البحث     
جانبه الغربي ومتابعة توقعات تلك التغيرات مستقبالً، لتحديد أبعاد وحجم المشكالت التي تواجه 

  .المنطقة
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Summary: 
Coastal areas in the world exposed for Maritime carving and erosion waves, and will 
increase this sculpture, is also expected climate scientists, high average score warming of 
between 0.2 0.5 m each decade during the twentieth one century, resulting in rising Sea 
surface between 30-110 cm by the year 2100 AD, which would have dumping large parts 
of the coastal areas, including the southern coast of the Mediterranean Sea, including the 
North coast of Egypt falling within category that need to be effective efforts. 
Egypt known ways to protect coastal areas a long time ago, when intend to Alexander the 
Great to assess his city on the island of Pharos was in front of him is a problem-bound 
movement of marine currents to the east, and here guided to building Alhbtastadiom to 
break the power of those currents. After growing problem of sculpture sea on the 
northern shores of the Nile Delta in Egypt, given the country special attention to this 
problem in recent years as one of the major problems that threaten residents of that region 
and their economic activities; and for that, the country creates the Egyptian General 
Authority for the Protection of beaches in 1981. it observed - after the use of different 
methods of protection and of breakwaters DOLOS of basalt and barriers sand traps- there 
are a range of risks facing those methods, so it has become important to study the 
problem to determine its dimensions in trying to put the most appropriate method to treat. 
To achieve this goal all available maps in the period from 1500 to 1999, have been 
analyzed and the work of field survey included Map area west of side of the mouth of the 
Rosetta branch in 1999, through the measurement field integrated Total Station, and 
collect water samples for chemical analysis necessary , as well as measuring the rates of 
change geomorphological coastline in different periods of time in an attempt to draw a 
map of what will accrue to the region in the future. 
 
     


