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  :ملخص
 البحرين الغربي على بعد حوالي عشرين كيلو متراً في أقصى الطرف الجنوبي الغربـي               يقع منخفض 

من منخفض القطارة ، وهو أحد أربعة منخفضات تقع على الجانب األيمن للطريق غير المعبـد بـين سـيوة               
والبحرية ، وتضم من الغرب إلى الشرق منخفضات البحرين الغربي ، والبحـرين الـشرقي ، ونويميـسة ،                   

 طريق غير معبد يبلغ طوله حوالي – الواقعة جهة الشمال الغربي منه –سترة، و يربط المنخفض ببلدة سيوة      و
شماالً ، أي ما يقابـل   28ْ  45َ،   28ْ   38َ  11ً كيلو متراً ،  و يمتد المنخفض بين دائرتي عرض  ١٢٠

شرقاً ، بمـسافة    26ْ  30َ  ٥6ً،  26ْ  18َ  52ً كيلو متر ، وبين خطي طول ١٢,٥مسافة قدرها حوالي    
  .  كيلو متر ا٢٠ًتقدر بحوالي 

تعد صخور عصر اإليوسين األوسط أقدم التكوينات الـصخرية التـي تظهـر علـى سـطح أرض           و
المنخفض ، وقد تأثر إقليم المنخفض بالحركات األرضية التي أصابت األجزاء الشمالية من مصر فيمـا بعـد                  

ل عدد من التراكيب الثانوية ، حيث يشير نمط خطوط الكنتور التركيبيـة              عصر الميوسين ، ونجم عنها تشكي     
 وتشغل بحيرة البحرين الغربية الحالية قاع منخفض تركيبى شبه بيضاوي ، تأثر جانبه الجنوبي بصدع رئيسي                

  . اً كيلو متر ٢٠غرب لمسافة حوالي / محوره الطولي شرق 
 تبعـاً لتـصنيف     –  تتـراوح قيمـة معامـل قاريتـه           ويقع المنخفض ضمن إقليم المناخ الجاف ؛ إذ       

Gorczynski    لمحطتي أرصاد سيوة والبحرية باعتبارهمـا أقـرب محطـات الرصـد             ٥٢,٣ ،   ٥١,٩بين 
  . للمنخفض 

وتنوع عوامل وعمليات تشكيل المدرجات البحيرية فوق قاع المنخفض ومرور ها بمراحـل تطوريـة       
طح وواجهات واضحة المعالم تتناوب عليها عوامل التشكيل الخارجية         تبدأ منذ انحسار المياه عنها في شكل أس       

، وذلك بإزالتها بفعل عمليات النحت المختلفة ، أو ردمها أسفل غطاء المفتتات الناجم عن حركة المواد فـوق                  
المنحدرات ، أو الرواسب الهوائية ، أو قد تعلوها فى بعض المواضع قشرة كلسية رقيقة تحول بينهـا وبـين                 

  .وامل وعمليات الهدم ، ومن ثم فإنها تنهي دورتها التحاتية بإزالة معالمها بالنحت أو الردم باإلرساب ع
وأوضحت الدراسة أهمية استخدام وسائل التحليل المجهرى والميكانيكى فى دراسة بيئـات  الترسـيب      

  .لوجية الحقلية القديمة ، مع توخى الحذر عند األحذ بنتائجها ، وتدعيمها باألدلة الجيومورفو
وتوصى الدراسة بضرورة تبني مشروع بحثي يكون من أهدافه استكمال الخريطة الجيومورفولوجيـة             
للظاهرات التي تخلفت عن أحداث الزمن الرابع بصحارى مصر ، والتأكيد على عدم تعمـيم النتـائج ، مـع                    



ء الظروف البيئيـة المحيطـة   الوضع فى االعتبار خصوصية كل موضع يتم دراسته من قبل الباحثين في ضو 
 .به،  ويقترح الباحث أن تتبنى الجمعية الجغرافية المصرية هذا المشروع
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 Summary:  
Located Western Bahrain depression, about twenty kilometers in the far 
southwestern edge of the Qattara Depression, which is a four depressions located on 
the right side of the road is the temple between Siwa and El- Baharia, and includes 
from west to east: western Bahrain depression, eastern Bahrain depressions, 
Nuyemisa, and Sitra, and connecting -town of Siwa - located to the northwest of it - 
through the unpaved a length of  about 120 kilometers, and extends low between 

latitudes   38َ   28ْ   ،45َ  ٢٨  N, corresponding to a distance of about 12.5 kilometers, 
and between longitudes  52ً  18َ  26ْ  ،56ً  30َ    26ْ  east, a distance of approximately 

20 km. The rocks era Middle Eocene oldest rock formations that appear on the surface 
of the land low, have been affected region low movements ground that hit the 
northern parts of Egypt later Miocene, and resulted in the formation of a number of 
compositions secondary, where it refers pattern contours synthetic and operates the 
current West Lake Bahrain bottom low synthesizer semi-oval, affected the southern 
major fault line longitudinal axis east / west for a distance of about 20 kilometers. 
The depression is located within the territory of the dry climate; ranging value of 
coefficient - depending on the classification of Gorczynski between 51.9, 52.3 to Siwa 
and meteorological stations as the nearest Bahrain monitoring stations is low. 
And the diversity of factors and processes forming lacustrin terraces above the bottom 
of the depression and the passage of her stages evolutionary start since receding 
waters them in the form of surfaces and interfaces defined alternating them factors 
forming foreign, and therefore removed by the different erosion processes, or 
backfilling bottom cover debris caused by the movement of materials over the slopes, 
or Aeolian sediment, or has topped in some places calcareous thin crust shifted 
between them and the factors and demolitions, and then it ends its removed landforms 
erosion or buried by deposition processes. 
The study showed the importance of the use of microscopic analysis and mechanical 
studying of ancient depositional environments, with Be cautious when their  results 
are taken, and strengthened with field geomorphological evidence. 
The study recommends the need to adopt a research project be objectives complete 
map geomorphological of phenomena which has lagged behind the events time of 
quaternary of Egypt, and to emphasize the lack of dissemination of results, taking into 
account the specificity of each position are studied by researchers in the light of the 
environmental conditions surrounding it, the researcher suggests that adopt Egyptian 
Geographic Society this project. 



 


