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ملخص:
على  ال�سخرية  الكتل  وتراكم  جمع  حقول  اإكت�ساف  م 
طول �سواحل منطقة علم الروم الواقعة �سرقى مدينة مر�سى 
مطروح ، واإى الغرب من مدينة الإ�سكندرية بحواى 280كم، 
وتطل على �ساحل البحر امتو�سط بطول �سبعة كيلومرات فى 

منطقة تتعر�ض لهبوب الرياح ال�سمالية وال�سمالية الغربية.
اأ�ساليب  من  عدد  اإ�ستخدام  الدرا�سة على  هذه  تعتمد 
اميدانى  القيا�ض  بينها  من  الچيومورفولوچى  البحث 
على  امتجمعة  ال�سخرية  الكتل  واأحجام  لأ�سكال  التف�سيلى 
�ساحل منطقة الدرا�سة وحاور توجيه 349 كتلة �سخرية فى 
اأربعة موا�سع ختارة من نطاق البحث وم القيا�ض بح�سر 
على  عمودية  حاور   6 على  الواقعة  ال�سخرية  الكتل  جميع 
اإى  كيلوجرامات  ب�سعة  من  كتلتها  تتباين   ، ال�ساحل  خط 
 ، مكعبا  مرا   14 لنحو  ي�سل  وبحجم   ، طن   43 من  اأكر 
 80 لأكر من  ت�سل  م�سافات  ال�ساطئ على  تتبعر على  كما 
قطاعات  من  واإن�ساء عدد   ، احاى  ال�ساحل  خط  من  مرا 
ال�سواطئ باإ�ستخدام اميزان ام�ساحى بهدف درا�سة العاقة 
بن اإنحدار �سطح الأر�ض والتوزيع اجغرافى للكتل ، ور�سم 
وجمع   ، التف�سيلية  الچيومورفولوچية  اخرائط  من  عدد 
عدد من عينات احفريات البحرية بالكتل ال�سخرية لتاريخ 
العامل اجيومورفولوجى ام�سئول عن عملية النقل باإ�ستخدام 
كربون14 ، وحديد دور اأمواج الت�سونامى القدمة والعوا�سف 
احديثة فى نقل هذه الكتل ال�سخمة من قاع البحر اأونحتها 
من مقدمات الر�سيف البحرى امغمور واإعادة تر�سيبها على 
قد  م�سر  امتو�سط  البحر  �سواحل  واأن  خا�سة  ال�ساطئ، 
تعر�ست لعدد من الهزات الأر�سية امدمرة نتجت عنها اأمواج 
و1303  و1202  و881   746  ،  365  ،  23 اأعوام  ت�سونامى فى 

و1870 مياديا و�ساهمت فى تهدم فنار ومكتبة الإ�سكندرية 
القدمة. 

الت�سونامى،   ، زلزل   ، اأر�سية  هزات  امفتاحية:   الكلمات 
امتو�سط،  البحر   ، مطروح  مر�سى   ، الروم  علم   ، عوا�سف 

اأخطار طبيعية.

1-المقدمة:
ال�سماى  ال�ساحل  اإقليم  �سمن  الدرا�سة  منطقة  تقع 
500 كم من مدينة  م�سافة حواى  الذى متد  الغربى م�سر 
ال�سكندرية �سرقا واإى مدينة ال�سلوم على احدود ام�سرية 
وتقع  ال�ساحل،  خط  من  كم   20 لنحو  ي�سل  بعمق  الليبية 
منطقة علم الروم �سرقى مدينة مر�سى مطروح وت�سرف على 
بن  فيما  وتنح�سر   ، كيلومرات  �سبعة  بطول  ال�ساحل  خط 
دائرتى عر�ض53˝  21 َ  31 ˚ و18˝  22َ  31˚  �سمال خط 
الإ�ستواء ، وبن خطى طول23˝  16َ   27 ˚ و15˝  22َ   27˚  

�سرق جرنيت�ض )�سكل 1(.

 The Egyptian-Franco research program IMHOTEP (research project No. EGY/FR7 - 016(  1م�ســروع بحثــى

�سكل 1 : اموقع الفلكى واجغرافى منطقة الدرا�سة
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2  م التحليل معامل BETA مدينة Miami بولية فلوريدا بالوليات امتحدة الأمريكية

   ويهدف البحث اإى درا�سة اخ�سائ�ض الچيومورفولوچية 
حقول الكتل ال�سخرية امنت�سرة على �سواطئ امنطقة ، ودور 
اأمواج الت�سونامى القدمة والعوا�سف احديثة فى نحت ونقل 
هذه الكتل واإعادة تر�سيبها على �سواطئ منطقة علم الروم ، 
خا�سة واأنها بعيدة عن احافات ال�سخرية، ويت�سابه تكوينها 
الچيولوچى مع ام�ساطب البحرية امغمورة على عمق يراوح 
تطبيق  على  الدرا�سة  هذه  واإعتمدت  وامر.  مر  ن�سف  بن 
القيا�ض  اأهمها  الچيومورفولوچى  البحث  اأ�ساليب  من  عدد 
اميدانى لأبعاد الكتل ال�سخرية )الطول ، العر�ض، ال�سمك( 
من  تكونها  اأ�سا�ض  على  التقديرى  ووزنها  كتلتها  ح�ساب 
الأحجار اجرية التى تبلغ كثافتها 2،2 جرام/�سم3 ، وقيا�ض 
مواقعها  وحديد    ، احاى  البحر  م�ستوى  فوق  من�سوبها 
الفلكية باإ�ستخدام جهاز GPS دقة مر واحد ، وقيا�ض ام�سافة 
بن كل كتلة وخط ال�ساحل، اإنحدار �سطح الأر�ض، وتركيبها 

لتعر�سها  الچيومورفولوچية  والأدلة  وال�سواهد  ال�سخرى 
للتعرية البحرية القدمة قبل نقلها من البحر، وذلك بقيا�ض 
349 كتلة �سخرية موزعة على اأربعة مواقع للقيا�ض التف�سيلى 

للكتل يو�سح مواقعها )جدول1( و)�سورتا 1 و2( وم قيا�ض 
جميع الكتل امتقاطعة مع قطاع عمودى على خط ال�ساحل بكل 
منطقة ختارة ،  وجمع عدد من عينات الأ�سداف البحرية 
البحر  تاريخ خروجها من  لتقدير  الكتل  املت�سقة على هذه 
2، اإ�سافة اإى   AMS 14 باإ�سلوب  وموتها باإ�ستخدام كربون 
الرفع ام�ساحى لعدد 6 مقاطع ت�ساري�سية عمودية على خط 
ال�ساحل باإ�ستخدام ميزان م�ساحى )�سورة 3(، ور�سم عدد 
من اخرائط الچيومورفولوچية التف�سيلية، كما اأ�ستخدمت 
بع�ض امعادلت لتقدير اإرتفاع اأمواج الت�سونامى ام�سئولة عن 
نقل الكتل ال�سخرية واإعادة تر�سيبها على �سواطئ امنطقة .

اموقع اجغرافىرقم اموقع
الإحداثيات

 )E( خطوط الطول)N( دوائر العر�ض
01˝ 22َ  31˚12˝ 16َ   27˚  �ساطئ الفروز1

08˝ 22َ   31˚49˝  17َ  27˚  �ساطئ اأندل�سية2

18˝ 22َ   31˚22˝  19َ   27˚  �ساطئ علم الروم3

22˝  22َ   31˚  46˝ 19َ   27˚  �ساطئ مينا ح�سي�ض4

چيومورفولوچية حقول الكتل الصخرية الضخمة على سواحل منطقة علم الروم بالساحل الشمالى الغربى لمصر          اأ.د. جدى تراب  ، نورا دلل  ، نورهان نور 

�سكل 2: امواقع امختارة للقيا�ض اميدانى للكتل ال�سخرية
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�سورة 3: اأ�سلوب قيا�ض امقاطع الطبوغرافية العمودية 
على خط ال�ساحل

�سورة1: قيا�ض اأبعاد الكتل ال�سخرية

�سورة 2: قيا�ض ام�سافة بن كل كتلة وخط ال�ساحل احاى

1-1 الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة:
يتكون ال�سهل ال�ساحلة منطقة الدرا�سة من ثاث �سا�سل 
البطروخى، ومتد  تتكون من احجر اجرى  تالية طولية 
منخف�سات  ثاث  وتف�سلها  ال�ساحل  خط  وموازية  متوازية 
طولية متوزاية اأي�سا تغطيها طبقة رقيقة من الطفل وتتناثر 
بها بع�ض ال�سبخات والرك والبحرات التى ت�ستمد مياهها 
ال�ستاء.  ف�سل  فى  المطار  وت�ساقط  البحر  من  بالت�سرب 
اجيومورفولوجى  امظهر  هذا  تف�سر  فى  الآراء  واأختلفت 
ن�ساأة  يوؤيد  اأولها  اأراء  ثاثة  فى  تق�سيمها  ومكن   ، الفريد 
 Hilmy، 1951; Paver،1954( هذه ال�سا�سل بفعل الرياح
اأنها ن�ساأت فى بيئة  Shata،1955 &( ، ويرى الراأى الثانى 

بحرية )Anwar et al.،1981 and Shata، 1987( ومثل 
فى  ن�ساأتها  الثالث  الراأى  اأ�سحاب  ويدين  قدمة،  �سواحل 
 El-Shazly et al.، 1964 ;( بيئة ختلطة بحرية / قارية

.)1984  ، وتراب   ،  Selim، 1974

ه�سبة  مقدمات  اجنوب  من  ال�ساحلى  ال�سهل  ويحد 
اجرية  الأحجار  من  تتاألف  التى  اميو�سينية  مارماريكا 
البحرية الن�ساأة، وتقطعها جموعات من الأودية وام�سيات 
اجبلية التى ت�سكلت اأثناء الفرات امطرة من الزمن الرابع 

)�سكل 3(.  

�سكل 3 : چيولوچية منطقة مر�سى مطروح
)Ater Holail، H.، 1993(
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�سكل5: معدل اإجاهات الرياح منطقة مطروح 
فيما بن 2011/2001 

)www.windinder.com(

ومكنت الأمواج من نحت بع�ض اأجزاء ال�سل�سلة ال�ساحلية 
البحرية  وام�سات  امتناثرة  اجزر  بع�ض  اإل  منها  يتبق  وم 
داخل  التوغل  فى  وجحت  البحر،  �سطح  م�ستوى  فوق  ترز 
اإ�سافة   ، الياب�ض فى موا�سع اأخرى لتبدو على �سكل خلجان 
ال�سل�سلة  من  الأخرى  الأجزاء  بع�ض  وت�سوية  ك�سط  اإى 

وحولتها اإى اأر�سفة بحرية �سبه م�ستوية.
 13.3 بن  فيما  مطروح  منطقة  احرارة  درجة  وتراح 
اأغ�سط�ض،   �سهر  فى  درجة  و25.5  يناير  �سهر  فى  درجات 
�سنويا  131ملليمرات  ال�ساقطة  الأمطار  كمية  ولتتجاوز 
معظم  الرياح  وتهب  )�سكل4(،  ال�ستاء  �سهور  فى  وتركز 
الغربى  ال�سمال  و�سمال  الغربى  ال�سمال  من  ال�سنة  فرات 
ال�ساحل  على  تهب  التى  الرياح  تتميز  حيث   ،  )5 )�سكل 
تتجاوز  التى  العالية  ب�سرعتها  فوكة  منطقة  غربى  ال�سماى 
تتعر�ض  التى  النوات  فرات  اأثناء  وخا�سة  /الثانية  اأمتار   6
 Ater: Mortensen، et( ال�ستاء اأثناء ف�سل  امنطقة  لها 

 .)al.، 2006

�سكل4: معدلت درجات احرارة وكميات الأمطار ال�ساقطة 
�سهريا على منطقة مطروح خال الفرة من 2011-1985  

)www.windinder.com(

2- نتائج الدراسة:

2-1- تحليل القطاعات التضاريسية للشواطئ:
القطاعات  تو�سح  التى   )12 اإى   6 من  )اأ�سكال  بدرا�سة 
امختارة  الأربعة  لل�سواطئ  قيا�سها  م  التى  الت�ساري�سية 
ال�سخرية  الكتل  وتوقيع  م�ساحى  ميزان  باإ�ستخدام  ميدانيا 

امتجمعة على ال�سواطئ عليها، ناحظ مايلى:
)1(تنت�سر الفر�سات الرملية والنبكات على اجزء الأعلى 

من ال�ساطئ اخلفى بالقطاعات الثانى والثالث وال�ساد�ض.
عائق  جاوز  من  ومكنها  قافزة  �سخرية  كتلة  )2(تراكم 

بارز من �سطح الأر�ض بالقطاع الأول.
)3(حرك الكتل ال�سخرية م�سافات كبرة ت�سل حواى 

الأربعن مرا على القطاعن اخام�ض وال�ساد�ض على الرغم 
من �سدة اإنحدارهما وت�سر�سهما.

التى  القطاعات  اأقل  والأول  الثانى  القطاعان  )4(يعتر 

على  الكتل  وحركت  ال�سخرية  الكتل  اأعداد  عليها  تر�سبت 
اأنحدارها  قلة  من  الرغم  على  ق�سرة  م�سافات  �سواطئها 
ويرجع ذلك لعدم توافر كتل �سخرية مغمورة على القاع  اأمام 

لنقلها لل�ساطئ.
)5(تنت�سر الكتل ال�سخرية امغمورة على جميع القطاعات 

با اإ�ستثناء وهى تعد فري�سة �سهلة لاأمواج التى �ستهب على 
امنطقة اأثناء عوا�سف ف�سل ال�ستاء لنقلها لل�ساطئ.

چيومورفولوچية حقول الكتل الصخرية الضخمة على سواحل منطقة علم الروم بالساحل الشمالى الغربى لمصر          اأ.د. جدى تراب  ، نورا دلل  ، نورهان نور 
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�سكل 6 : مواقع القطاعات الت�ساري�سية امقا�سة منطقتى �ساطئ علم الروم و�ساطئ مينا ح�سي�ض

�سكل7: قطاع ت�ساري�سى رقم 1

�سكل8: قطاع ت�ساري�سى رقم 2

�سكل9: قطاع ت�ساري�سى رقم 3

)6(لوحظ عدم تراكم اأية كتل �سخرية بالقطاعن الرابع 

واخام�ض على امدرج البحرى )1مر( على م�سافة 15 و25 
مر على التواى من خط ال�ساحل ما يدل على �سدة الأمواج 
ل�سدة  البحر نظرا  ال�ساطئ وقدرتها على �سحبها نحو  بهذا 

اإنحدار ال�ساطئ. 
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�سكل10: قطاع ت�ساري�سى رقم 4

�سكل11: قطاع ت�ساري�سى رقم 5

�سكل12: قطاع ت�ساري�سى رقم 6

2-2- تحليل الخرائط الچيومورفولوچية:
و14(   13 الچيومورفولچيتن )�سكا  بدرا�سة اخريطتن 
واأعاه  ال�ساطئ  اأمام  مغمور  بحرى  مدرج  وجود  ناحظ 
للهولو�سن  يرجع  واحد  مر  اإرتفاعه  بحرى  مدرج  مبا�سرة 
اأجزاء  معظم  نحت  فى  الأمواج  جحت  وقد   ، الأرجح  على 
ال�سل�سلة التالية ال�ساحلية وحولتها اإى جرد تال متبقية 

اأو م�سات بحرية بارزة )�سورة 4(، وتتقطع ال�سل�سلة الثانية 
بعدد من الأودية التى ت�سب حمولتها على ال�ساطئ ، لتعاود 
الأمواج تر�سيبها عليه اأثناء فرات العوا�سف وخا�سة الكتل 
الفر�سات  تـنت�سر  كما   ، ال�سكل  الكروية  الأقطار  امحدودة 
الرملية والنبكات على الق�سم الأعلى من ال�ساطئ اخلفى .  
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�سكل  13 : خريطة جيومورفولوجية فى اموقع رقم 3 ب�ساطئ علم الروم

�سكل 14: خريطة جيومورفولوجية للموقع رقم 4 ب�ساطئ مينا ح�سي�ض

1415



العـدد الثالث        2011

�سورة 4: م�سلة بحرية متبقية من ال�سل�سلة التالية ال�ساحلية

جدول 2: متو�سط اأبعاد الكتل ال�سخرية امقا�سة بكل قطاع

2-3 –أبعاد الكتل الصخرية:
من درا�سة )جدول 2( الذى يو�سح متو�سط اأبعاد  349 كتلة 
�سخرية مقا�سة بالقطاعات الأربعة ناحظ اأن متو�سط الكتلة 
واحد،  مكعب  مر  حواى  ي�سل  الدرا�سة  منطقة  الواحدة 
فى  امقا�سة  الكتل  اأحجام  اأكر  وتركز   ، طن   1.89 ووزن 
�ساطئ اأندل�سية بحجم متو�سط قدره 2.15 مر مكعب ووزن 
يتعدى 4.5 طن وذلك لإ�ستواء ال�سطح ، وحركت الكتل على 
�سواطئ م�سافة متو�سطة قدرها 31.53 مر ، واأطولها على 
الإطاق ب�ساطئ الفروز )54.93( ، ويرجع ذلك لإ�ستواء 

ال�سطح اأي�سا بامقارنة ب�ساطئ علم الروم ومينا ح�سي�ض .

الوزن 
بالطن

احجم 
م3

امن�سوب 
بامر

ام�سافة 
بامر

متو�سط اأبعاد الكتل بال�سم عدد 
الكتل 
فى كل 
قطاع

رقم 
القطاع ال�سمكاموقع

)c(

العر�ض
)b(

الطول
)a(

2.08 1.02 0.96 54.93 0.51 1.14 1.51 57 1.A �شاطئ الفروز

4.58 2.15 1 26.95 0.65 1.61 1.82 13 2.A
�شاطئ اأندل�شية

0.17 0.41 3.41 39.69 0.36 0.79 1.07 85 2.B

2.57 1.01 3.43 29.92 0.42 0.94 1.34 90 3.A �شاطئ علم 
1.04الروم 0.65 0 28.2 1.7 1.01 1.42 23 3.B

0.89 0.56 1.2 9.49 0.41 0.94 1.22 81 4.A �شاطئ مينا ح�شي�ش

1.89 0.97 1.67 31.53 0.67 1.07 1.39 99.7 امعدل العام

ومن درا�سة )جدول3( الذى يو�سح احد الأق�سى لأبعاد 
الكتل ال�سخرية امقا�سة بكل قطاع ، ناحظ اأن الكتل الكبرة 
تر�سبت على م�سافات تراوح بن 7.5 مر ب�ساطئ علم الروم 
)قطاع  اأندل�سية  ب�ساطئ  مر  و42.2   ) رقم  )قطاع 
ال�ستة  بامحاور  ال�سخمة  الكتل  وتر�سبت جميع   ،  ) رقم 
باإنخفا�ض من�سوبها الذى ليتجاوز امر الواحد. كما لوحظ 
اأن اأكر الكتل امتحركة بامنطقة قد تر�سبت على �ساطئ علم 
الروم بحجم قدره 13.89 مر مكعب ووزن حواى 43 طن 
عليه  تر�سبت  الذى  ال�سطح  من�سوب  لإنحفا�ض  ذلك  ويرجع 

وهو ليتجاوز امر الواحد .  

15( الذى يو�سح العاقة بن وزن الكتل  وبدرا�سة )�سكل 
اأن  ناحظ  ال�ساطئ  على  امقطوعة  وام�سافة  ال�سخرية 
العاقات جميعا عك�سية ، اأى اأن طاقة اموجة تقل مع زيادة 
ام�سافة امقطوعة ، وخا�سة فى القطاعات اأرقام   و 
طاقة  يفقد  ما  ال�ساطئ  اإنحدار  �سدة  ب�سبب  وذلك  و 

اموجة. 
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جدول 3: احد الأق�سى لأبعاد الكتل ال�سخرية امقا�سة بكل قطاع

الوزن 
بالطن

احجم 
م3

امن�سوب 
بامر

ام�سافة 
بامر

متو�سط اأبعاد الكتل بال�سم عدد 
الكتل 
فى كل 
قطاع

رقم 
القطاع ال�سمكاموقع

)c(

العر�ض
)b(

الطول
)a(

27.56 6.89 0.5 11 0.65 2.65 4 57 1.A �شاطئ الفروز

20.04 6.07 1 22.4 0.8 2.3 3.3 13 2.A
�شاطئ اأندل�شية

1.21 2.24 7 42.5 1 1.4 1.6 85 2.B

43.34 13.89 0.5 7.5 1.1 3.1 4.1 90 3.A �شاطئ علم 
4.08الروم 2.04 0 13.2 0.6 1.7 2 23 3.B

9.65 3.64 1 9 0.55 2.5 2.65 81 4.A �شاطئ مينا ح�شي�ش

17.65 5.8 1.9 17.6 0.78 2.27 2.94 99.7 امعدل العام

�سكل 15 : العاقة بن وزن الكتل ال�سخرية وام�سافة امقطوعة على ال�ساطئ
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 Pignatelli،C.، et al.، 2009 & معادلتى  وبتطبيق 
متو�سط  تقي�سا  التى   Williams D. & Halls، A.، 2004

ال�سخرية  الكتل  نقل  على  قادرة  ت�سونامى  موجة  اإدنى 
اأن  ناحظ   ،  )4 )جدول  نتائجها  يو�سح  التى  قطاع  بكل 
الكتل  نقل  على  قادرة  ت�سونامى  موجة  اأدنى  اإرتفاع  متو�سط 
ال�سخرية امر�سبة على �سواطئ امنطقة ي�سل حواى 1.9 
وحواى   Pignatelli،C.، et al.، 2009 معادلة  ح�سب  مر 
 Williams D. & Halls، A.، معادلة  ح�سب  مر   3.1

الكتل  لنقل  ولكن  الإرتفاع  اأمواج حدودة  تتطلب  اأى   2004

من  متولدة  لطاقة  يحتاج  اأندل�سية  �ساطئ  على  امر�سبة 
معادلة   ح�سب  اأمتار  ل�سبعة  اإرتفاعها  ي�سل  ت�سونامى  موجة 
Pignatelli وحواى 2.4 اأمتار فقط لل�ساطئ ذاته بتطبيق 

 .Williams & Halls معادلة

وينبغى لتحريك الكتل امتناثرة على �سواطئ امنطقة حدوث 
اأمواج  طاقة  اأن  اإى  يرجع  وذلك   ، الإرتفاع  بالغة  عوا�سف 
الت�سونامى اأعلى من طاقة اأمواج العوا�سف مع ثبات اإرتفاع 
 Williams & اموجة، يبلغ متو�سط اإرتفاعها ح�سب معادلة
اأندل�سية  ب�ساطئ  الإطاق  واأعاها على  Halls 12.5 مرا 

 Pignatelli معادلة  وبتطبيق   ، مرا   16 من  اأكر  باإرتفاع 
يبلغ متو�سط اإرتفاع اأمواج العوا�سف القادرة على نقل الكتل 
اأي�سا  اأندل�سية  ب�ساطئ  واأعاها  8.3 مر  امنطقة  ب�سواطئ 
يرجح  ما  غرمنطقيا  بالطبع  وهذا  مرا،   11.7 باإرتفاع 
الت�سونامى  اأمواج  بوا�سطة  ال�سخمة  ال�سخرية  الكتل  نقل 

القدمة .  
جدول 4: متو�سط اإدنى موجة ت�سونامى اأوعوا�سف 

قادرة على نقل الكتل ال�سخرية بكل قطاع ح�سب معادلتى1 
)Pignatelli،C.، et al.، 2009 & Williams D. & Halls، A.، 2004(

عدد الكتل فى رقم القطاعاموقع
اإرتفاع اموجة بامركل قطاع

Williams D. & Halls، A.، 2004Pignatelli،C.، et al.، 2009امعادلة ام�ستخدمة 

 عوا�سف ت�سونامى  عوا�سف ت�سونامىنوع اموجة

A573.38213.5740.59.032.1�شاطئ الفروز

�شاطئ اأندل�شية
2.A134.09616.387111.685

2.B852.3949.58576.482

�شاطئ علم 
الروم

3.A902.98411.9490.57.664

3.B233.19912.7980.57.393

A812.75811.03517.414.4�شاطئ مينا ح�شي�ش

99.73.13612.5551.98.278امعدل العام

1 1-Williams D. & Halls, A., 2004:

Ht= 0.25 (ps-pw/pw)a/cl 

Hs = (ps-pw/pw )a/cl 

2-Pignatelli,C., et al., 2009:

Ht  (0.5*c*(pb-pw/pw))/cl

حيثHt اإرتفاع موجة الت�سونامى ، Hs اإرتفاع موجة العوا�سف، ps كثافة ال�سخر ، pw كثافة مياه البحر، cl معامل الرفع، a طول الكتلة، bعر�ض 
الكتلة ، c �سمك الكتلة
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2-4- تصنيف أوضاع ترسيب الكتل الصخرية على الشاطئ:
الكتل ال�سخرية امراكمة  التى تتخذها  الأو�ساع  بدرا�سة 

على ال�ساطئ مكن ت�سنيفها لاأماط التالية :
2-4-1 – كتل مراكمة اأفقيا على ال�ساطئ:

ينت�سر هذا النمط من الكتل على الأر�سفة البحرية البازغة 
امحدودة الإرتفاع بتاأثر فعل الأمواج العاتية وهى تنتزع من 

الأر�سفة امغمورة عادة بقوة دفع اأفقية)�سورة 5(.

2-4-2- كتل مراكمة راأ�سيا:

عائق  باأى  الإ�سطدام  مع  الكتل  من  النمط  هذا  يرتبط 
�سخرى قبل تر�سبها مبا�سرة على ال�ساطئ اأو اإرتكازها راأ�سيا 

فوق كتل اأقدم منهااأو ح�سورة بينها)�سورة 6(.

2-4-3- كتل منحدرة لل�ساطئ اأو للياب�ض: 

يرتكز هذا النمط من الكتل على عوائق طبوغرافية اأو كتل 
اأقدم منها)�سورة 7(. 

�سورة 5: كتلة مراكمة اأفقيا حركت م�سافة 11.60 مرا على 
�ساطئ علم الروم

�سورة 6: كتلة اأرتكزت راأ�سيا على �ساطئ علم الروم

�سورة 7: كتلة منحدرة نحو خط ال�ساحل ب�ساطئ مينا ح�سي�ض

2-4-4- كتل مدفونة بااإر�سابات الرملية بفعل الرياح:

فى  اخلفى  ال�ساطئ  على  الكتل  من  النمط  هذا  ينت�سر 
الرياح  اإ�سطدام  نتيجة  الرملية  الفر�سات  تر�سيب  نطاق 
تر�سيبها  على  ي�ساعد  ما  الكتل  بهذه  بالرمال  امحملة 

حولها)�سورة 8(.

2-4-5-كتل قافزة فوق العوائق البارزة من ال�ساطئ:

عن  تر�سب  وهى  ال�ساطئ  على  النادرة  الأماط  اأحد 
الأمواج امتك�سرة القوية )�سورة 9(.

�سورة 8 : كتلة مدفونة بالرمال امنقولة بفعل الرياح 
على �ساطئ علم الروم

1819



العـدد الثالث        2011

ال�ساحلية  الفجوات  داخل  ح�سورة  كتل   -6-4-2

:Notches

اأحد الأماط الفريدة من الكتل التى ي�سعب حريكها ما 
الفجوة  م�ستوى  ورفعتها  نقلتها  التى  الأمواج  قوة  على  يدل 

وح�سرتها بقوة داخلها)�سورة 10(.  

2-4-6- كتل متعاقبة الر�سيب مرحليا:

اأنه قد ن�ساأ عن تدافع عدد من الأمواج  ي�سر هذا النمط 
امنقولة  الكتل  وتت�سم  العوا�سف  اأثناء  القوية ويرجح حدوثه 

بهذا ال�سلوب ب�سغر حجمها ن�سبيا )�سورة 11(.

�سورة 9: كتلة �سخرية قافزة فوق عائق طبوغرافى 
ب�ساطئ علم الروم

�سورة 10 : كتلة �سخرية ح�سورة داخل فجوة بحرية على 
من�سوب مرين فوق  م�ستوى �سطح البحر احاى 

ب�ساطئ علم الروم

�سورة 11: جموعة كتل متعاقبة الر�سيب على 
�ساطئ مينا ح�سي�ض

2-5- مصادر الكتل الصخرية:
من  ال�ساطئ  على  امنقولة  الكتل  م�سادر  حديد  مكن 
اإى  اإ�سافة  العام  امورفولوجى  ومظهرها  اأحجامها  درا�سة 
وهى  ال�ساطئ  نحو  نقلها  قبل  القدم  البحرى  النحت  اأدلة 

كما يلى:
واأعيد  ال�سيول  اأثناء  الأودية  اأر�سبتها  2-5-1 كتل �سخرية 

تت�سم  وهى  البحر  �ساطئ  على  بالأمواج  وتر�سيبها  نقلها 
مظهرها �سبه الكروى و�سغر حجمها.

2-5-2 كتل �سخرية منتزعة من الر�سيف البحرى امغمور 

وحوافها  �سمكها  بقله  تت�سم  وهى  ال�ساطئ  على  وتر�سيبها 
بقايا  ظهور  اإى  اإ�سافة  القائمة  �سبه  وزواياها  اخطية 
البحرية على  الأ�سداف  واإلت�ساق  البحر  الذابة مياه  حفر 

�سطحها العلوى.
وام�سات  اجروف  عن  اأنف�سلت  �سخرية  كتل   3-5-2

ال�سخرى  والت�ساقط  التجوية  عمليات  بتاأثر  البحرية 
باجاذبية الأر�سية واأعيد تر�سيبها بفعل الأمواج .

2-6- أدلة حدوث التعرية البحرية القديمة للكتل:
 Paleo notches 2-6-1 بقايا للفجوات البحرية القدمة

على الكتل.
 Paleo القدمة  الإذابة  وقنوات  حفر  بقايا   2-6-2

solution holes & channels مياه البحر على الكتل.

2-6-3 حفر التجوية احيوية بالأ�سداف البحرية.
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الصخرية  الكتل  تراكم  فى  المؤثرة  العوامل   –7-2
على شواطئ المنطقة:

مكن ا�ستنباط اأهم العوامل اموؤثرة فى جمع وتراكم الكتل 
ال�سخرية على �سواطئ امنطقة فيما يلى:

لاأمواج  بالأن�سبة  وتوجيهه  ال�ساحل  خط  �سكل   1-7-2

ال�سائدة بامنطقة.
3-7 -2 قوة الأمواج وطاقتها.

3-7-3 حدوث اأمواج الت�سونامى القدمة.

3-7-4 عمق امنطقة ال�ساحلية.

3-7-5 مدى توافر الكتل ال�سخرية امنقولة بعوامل التعرية 

الأخرى وتر�سيبها على قاع البحر.

2-8- نتائج تحليل كربون 14 
م حليل اإحدى عينات الأ�سداف البحرية التى م جمعها 
واأبعادها   3 رقم  باموقع  ال�سخرية  الكتل  اإحدى  �سطح  من 
 0.45 ال�سمك   ،  0.70 العر�ض   ،  1.45 الطول   : كالتاى 
�سم، وحركت على ال�ساطئ م�سافة قدرها 32.70 مرا على 
ووزنها   ، مكعبا  مرا   0.456 حجمها  ويبلغ  �سفر،  من�سوب 
حركت  قد  الكتلة  هذه  اأن  النتائج  واأو�سحت  طنا.   0.661

منذ حواى 60 عاما وهو ما يواكب حدوث اأحد الزلزل الذى 
تعر�ض له قاع البحر امتو�سط بالقرب من ال�سواحل اجنوبية 
�سبتمر   10 يوم   ، ليما�سول  مدينة  قبالة  قر�ض  جزيرة 
اأمواج  عنه  ونتج  ريخر،  مقيا�ض  ح�سب   6.1 بقوة   ،  1953

ت�سونامى مرتفعه وهدم 135 قرية واأودى بحياة 40 �سخ�سا 
و�سرد 1000 اآخرين.

3 – الخاتمة:
على  امتناثرة  ال�سخمة  ال�سخرية  الكتل  اأن  ن�ستخل�ض 
طول �سواحل منطقة علم الروم يرجح نقلها بوا�سطة اأمواج 
امتو�سط  البحر  قاع  على  حدثت  التى  القدمة  الت�سونامى 
وخا�سة الكتل التى يتجاوز حجمها ن�سف مرا مكعبا بوزن 
600 كيلوجراما على الأقل ، اأما الكتل الأقل حجما فقد نقلت 

على الأرجح بوا�سطة اأمواج العوا�سف احديثة .

4- شكر:
اماج�ستر  لطالبى  والتقدير  بال�سكر  الباحثون  يتقدم 
عماد الدين الردان ومنى ح�سنى على معاونتهما فى الرفع 

ام�ساحى للقطاعات الطبوغرافية ل�سواطئ امنطقة.
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