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  :ملخص
 تتعدد الكتابات التى تناولت مورفولوجية األراضى المصرية، وبالرغم من التعددية فإن  

 ,Ball) هناك اتفاق على تقسيم سطح مصر إلى خمسة أقاليم مورفولوجية هى ذاتها التى وضعها

J., 1939) . محمد «وأصبحت شائعة بين الباحثين لبساطة التقسيم، وهذه األقاليم الخمسة يذكرها
  :على النحو التالى» مورفولوجية األراضى المصرية«فى مؤلفه » ١٩٦٦صفى الدين، 

 شبه جزيرة سيناء - وادى النيل والدلتا ومنخفض الفيوم - الصحراء الشرقية -بية الصحراء الغر
  . قناة السويس والبحر األحمر-

وتقع الصحراء الغربية بين وادى النيل شرقاً إلى الحدود المصرية الليبية غرباً، ومن   
يد مساحتها عن ثلثى ساحل البحر المتوسط شماالً إلى الحدود المصرية السودانية جنوباً، وبذلك تز

  . ألف كيلو متراً مربعا٦٨٠ًمساحة مصر، إذ تناهز 
وتتعدد األشكال األرضية بصحراء مصر الغربية، وتتصدرها ظاهرة المنخفضات من   

حيث االنتشار والمساحة، وهى أهمها لكثير من األمور، منها أنها تمثل أهمية اقتصادية خاصة، 
ة إلقامة جزر من التجمعات الحيوية لإلنسان والنبات فضالً على أنها تؤمن ظروفاً مناسب

  .والحيوان، باإلضافة إلى كونها تمثل مستويات أساس للمياه السطحية
وتهدف الدراسة إلى محاولة حصر وتصنيف الدراسات التى تناولت جيومورفولوجية   

ية منها، منخفضات الصحراء الغربية فى مصر وتقييمها، مع التركيز على الدراسات الجغراف
ويهدف التصنيف إلى الكشف عن التطور الكمى والكيفى لتلك الدراسات وتباينها المكانى على 

  .مستوى المنخفضات بخاصة أو أرجاء الصحراء الغربية بعامة
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Summary: 
And become common among researchers to the simplicity of the division, and these five 
regions mentioned «Mohammed Safi-al-din, 1966» in his «morphology of Egyptian territory 
as follows: Western Sahara - Eastern Desert - the Nile Valley and Delta, -Fayoum 
Depression - Sinai Peninsula - the Suez Canal and the Red Sea. The Western Sahara is 
located between the Nile Valley in the east to the Egyptian-Libyan border to the west, and 
from the Mediterranean coast in the north to the Egyptian-Sudanese border to the south, and 
thus an area of more than two-thirds of Egypt's area, with approximately 680 thousand 
square kilometers. There are various landforms, led by the phenomenon of depressions in 
terms of proliferation and space, which is the most important for a lot of things, including that 
they represent important special economic, as well as providing favorable conditions for the 
establishment Islands gatherings vital human, plant and animal, in addition to being 
represented levels based water surface. The study aims to try inventory and classification 
studies on geomorphological depressions Western Sahara in Egypt and evaluation, with a 
focus on geographical studies them, and aims classification to detect evolution quantitative 
and qualitative of those studies and contrast spatial level depressions in particular or around 
the Western Sahara in general. 


