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 الدور الجٌومورفولوجً لألمواج، واألشكال الساحلٌة الناتجة عنها:

ٌنتج عن اصطدام األمواج بالشواطئ انضغاط الهواء الموجود أمامها فً الشقوق 
الصخرٌة التً تتضمن والفواصل التً تتضمنها مكونات السواحل وخاصة الطبقات 

كسور وفواصل وفوالق, حٌث تعمل األمواج على دفع الهواء بقوة كبٌرة وبسرعة 
نحو الشاطئ فٌدخل فً الشقوق والفواصل والكسور وبعد تراجع الموجة السرٌع 
ومن ثم الهواء ٌحدث صوت انفجاري شدٌد, وبتكرار العملٌة تتوسع الشقوق 

التجوٌة وما ٌترتب علٌها من عملٌات هبوط والفواصل فتزداد عملٌات التعرٌة و
وانزالق ومن ثم تراجع السواحل وٌكون على نطاق واسع فً السواحل التً تتضمن 
طبقاتها الصخرٌة فوالق كبٌرة, إذ تتركز التعرٌة والتجوٌة فٌها لذا تظهر على شكل 

وفً السنة أو قنوات تمتد نحو الٌابس بعضها بشكل ظاهر من أعلى إلى اسفل طبقة 
بعض األماكن ٌكون فً الطبقات تحت السطحٌة أي غٌر ظاهر, وتعد هذه الظاهرة 
ذات مخاطر على األبنٌة والمنشآت والطرق المقامة قرب تلك السواحل, وقد أدت 

 إلى تدمٌرها فً مناطق عدة.

كما إن اصطدام الجالمٌد والزلط والكتل الصخرٌة الصغٌرة التً تحملها األمواج أو 
ى القاع نحو األجزاء السفلى من الشواطئ فتصدم بها بقوة حسب قوة تحركها عل

الموجة فتعمل على تؤكلها, وٌظهر تؤثٌرها واضحا فً المناطق الجرفٌة إذ تسهم هذه 
العملٌة مع العوامل األخرى فً تعرٌة الطبقات السفلٌة حتى ٌتحول بعضها إلى 

إدي إلى انهٌار الكتل التً كهوف أو ممرات مائٌة فً داخل الطبقات الصخرٌة أو ت
 تعلوها.

تعمل التجوٌة الناتجة عن عمل مٌاه البحار على إذابة الصخور الضعٌفة التماسك, أو 
تحدث تفاعل بٌن  بعض المعادن واألمالح التً تحتوٌها مٌاه البحار مع بعض 

, كما تحدث التجوٌة نتٌجة لقوة لالمعادن والعناصر التً تتكون منها صخور السواح
بوط المٌاه فوق أعلى الشواطئ عندما تتعرض إلى أمواج عالٌة وحدوث العواصف ه

واألعاصٌر, حٌث ٌنتج عن االصطدام الشدٌد للماء فً مقدمة الشواطئ وخاصة 
الجرفٌة ارتفاع المٌاه إلى عدة أمتار مندفعا نحو الٌابس لمسافة عدة أمتار وتهبط بقوة 

اطق حٌث تعمل على تفكك التكوٌنات محدثة أثار واضحة فً تكوٌنات تلك المن
الضعٌفة كما تدخل المٌاه فً المسامات والشقوق والكسور فتعمل على تجوٌتها 
فتتوسع بمرور الزمن وتتحول إلى مواضع ضعف فً مكونات السواحل ٌسهل 

تؤثٌر ذلك على  رتحطٌمها عند التعرض إلى تؤثٌر عوامل أخرى. وقد ال ٌقتص
 من منشآت وابنٌه وطرق.  دلى ما موجومكونات السواحل فقط بل ع

أن  تأثٌر األمواج  على الشواطئ ٌختلف من مكان ألخر متأثرة بعدة عوامل منها  
 ما ٌأتً:

درجة انحدار الشاطئ , إذ ٌكون التؤثٌر فً الجرفٌة الشدٌدة االنحدار اكبر من  -1
 البطٌئة االنحدار, كما فً الشكل أدناه.
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 النحدارشكل سواحل شدٌدة وبطٌئة ا

جرف بحري

شاطىء بحري بطًء االنحدار

 

اتجاه الموجة نحو الشاطئ , تإثر األمواج التً تتجه بصورة عمودٌة على  -2
الشواطئ اكثر من التً تكون بشكل مائل, كما ٌكون التؤثٌر كبٌرا فً السواحل 
المفتوحة أمام عمل األمواج, أي خالٌة من التعرجات والمعوقات التً تحد من قوة 

 األمواج.

نوع وحجم المواد المفككة التً تستخدمها األمواج كؤدوات للنحت والتعرٌة, إذ  -3
ٌكون التؤثٌر واضحا إذا كانت تلك المواد من الحصى والجالمٌد والكتل الصخرٌة, 

 وٌقل تؤثٌرها عندما تكون مفتتات ناعمة.

هشة نوع مكونات الشواطئ, تتكون الشواطئ من طبقات صخرٌة أو مواد  -4
ضعٌفة التماسك من الرمل والطٌن والجالمٌد والتً ٌسهل تعرٌتها, أما فً الطبقات 
الصخرٌة فالتؤثٌر ٌتباٌن من مكان ألخر وٌعود ذلك إلى بنٌة وتركٌب تلك الطبقات 
وما تتضمنه من تراكٌب ثانوٌة كالفواصل والشقوق والفوالق, إذ تتخذ بعض الطبقات 

ألنه ٌتركز  ادها وهذا ٌجعل تؤثٌر األمواج علٌها كبٌرالصخرٌة وضعا أفقٌا فً امتدا
فً الفواصل والشقوق بشكل مباشر, وفً بعض المواضع تتخذ الطبقات وضع مائل 
باتجاه المٌاه أي نحو األمام فتكون الفواصل والشقوق فً وضع مائل على مسار 

لطبقات نحو األمواج لذا ٌكون التؤثٌر اقل من السابق, أما الوضع األخر فهو مٌل ا
األمواج بشكل مباشر على فواصل تلك الطبقات بل  رالٌابس إلى الوراء لذا ال تإث

 ٌتركز التؤثٌر فً الشقوق التً تتضمنها حٌث ٌزداد بزٌادتها, الشكل أدناه.

 

 

 

 

\ 
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 شكل أوضاع الطبقات الصخرٌة المكونة للسواحل

 

, كلما كانت المٌاه عمٌقة ٌزداد تؤثٌر األمواج وتقل  عمق المٌاه أمام الشاطئ -5
 قوتها فً المٌاه الضحلة التً تعمل على تكسرها قبل وصولها إلى الشواطئ .

قوة األمواج التً تتباٌن من مكان ألخر حسب خصائصها العامة المتمثلة  -6
ن وال بارتفاعها وطولها وشدتها وتكرارها, لذا تكون قوتها ضعٌفة فً بعض األحٌا

بضع كغم/ م زتتجاو
2
كغم/ م3333فً حٌن تكون قوتها كبٌرة وتصل إلى  

2
, ومن  

كغم/ م13333اكثر األمواج قوة المصاحبة لألعاصٌر وتصل إلى اكثر من 
2
والتً  

 مرة فً الدقٌقة.  14تكون مدمرة وٌصل عدد مرات اصطدامها بالشاطئ 

وجد طبقات ضعٌفة تعلوها التعاقب الطبقً فً بنٌة تكوٌنات السواحل حٌث ت -7
التعرٌة والتجوٌة فً تلك الطبقات فتعمل على  تطبقات صلبة لذا تتركز عملٌا

تقوٌضها فتتحول إلى كهوف تتخذ أشكال متباٌنة حسب طبٌعة سمك وامتداد تلك 
فٌنتج عنها انزالق أو انهٌار الطبقات  ةالطبقات, وقد تكون ضٌقة وطوٌلة أو عرٌض

 التً فوقها.

ت األنهار واألودٌة الجافة فً البحار والتً تسهم فً تفكك الصخور مصبا -8
والتكوٌنات الساحلٌة لما تحدثه من تعرٌة وتجوٌة والتً تظهر واضحة من امتداد 
تلك المصبات بشكل متداخل مع الٌابس وبؤشكال مختلفة حسب نوع مكونات الساحل 

الجارٌة فٌها أوقات سقوط  صلبة أم هشة, فعند مصبات األودٌة الجافة تقوم المٌاه
األمطار بتعرٌة التكوٌنات السطحٌة و تجوٌة الطبقات التً تحتها فتعمل على تفكٌكها 
وٌزداد التؤثٌر فً التكوٌنات التً تتضمن فوالق تعجل فً عملٌات التعرٌة والتجوٌة 

 وتراجع الشواطئ لتضامن التعرٌة السفلٌة لمٌاه البحر مع العلوٌة لمٌاه الوادي.  

  :البحري( النحت )ظاهرات نحت األمواج عن الناجمة الساحلٌة األشكال -

 اصطدام ان حٌث الساحلٌة المظاهر بعض تشكٌل فً كبٌرا دور األمواج تعلب
 من تحمله ما وترسٌب تعرٌتها على ٌعمل الساحل بصخور مستمر بشكل األمواج
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 السواحل على األمواج حركة عن الناتجة األشكال واهم السواحل على صخري فتات
 : هً

 :Sea cliffsالجروف البحرٌة  -1

 سواء البحر مٌاه فإن الصالبة فً متباٌنة طبقات من الشاطئ صخور تتكون عندما
 الطبقات بنحت تقوم والجزر المد حركتً تٌار أو بحرٌة تٌارات أو أمواج أكانت
 مٌاه على مشرف مرتفع حائط شكل على هذه فتبقى الصلبة, من أسرع بمعدل اللٌنة
 الجروف بعض نشؤة ترجع وقد. البحري الجرف مكونة الساحل لخط ومواز البحر

 طبقاته فٌه تآكلت التً الشاطئ منطقة الرتفاع أو مثال البحر سطح مستوى النخفاض
 تآكل وٌزداد. الزواٌا قائمة مرتفعة صالبة األكثر العلٌا طبقاته وظلت اللٌنة, السفلى
 وتبدأ العواصف, هبوب وأثناء الصٌف فً عنه الشتاء فً الجرف من اللٌنة الطبقات
 تتوغل التً البحرٌة بالكهوف تنتهى ثم صخوره فً الظهور فً والشقوق الفوالق
. ساقطة وتنهار توازنها فٌختل معلقة الصلبة الصخور تبدو أن إلى الصخر فً عمٌقا
 الٌابس نحو الجروف تتراجع وهكذا..  جدٌد جرف لتكوٌن جدٌدة قصة الموج لٌبدأ

. بحرٌا رصٌفا أو بحرٌا تحاتٌا سهال له وٌكون الٌابس حساب على البحر وٌتقدم
 ودرجة مسامٌته ودرجة الصخر بنٌة أساس على الجروف تراجع سرعة وتتوقف
 للنحت فٌها ٌتعرض التً الفترة وطول واألمطار والرٌاح األمواج وقوة انحداره
 البحري.

 : Marine Cavesالكهوف البحرٌة  -2 

 الكهوف هذه تتشكل إذ البحرٌة, الجروف تراجع إلى البحرٌة الكهوف تكون ٌرجع
 اصطدام عن وتنشؤ الجرف, قواعد عند الطبقات فً الضعف مناطق طول على

 صغٌرة دائرٌة وفجوات نتوءات مكونة للنحت القابلة الصخور فتتآكل بها األمواج
 حافة فً غائرة وكهوف حجرات إلى تتحول حتى تدرٌجٌا تتسع أن تلبث ما الحجم,
 كلما وتضٌق األمواج لفعل المواجهة فتحاتها باتساع الكهوف هذه وتتمٌز الجرف,
 فً الكهف عمق ٌزداد البحري النحت عملٌات نشاط استمرار ومع. للداخل اتجهنا

 Marine. بحرى مدخل إلى بالتالً وٌتحول انهٌاره إلى ٌإدى مما الجرفٌة الحافة
inlet  

 Natural bridges, marine البحرٌة واألنفاق واألقواس الطبٌعٌة الجسور -3
arches and channels 

 متقابلة, بصورة البحرٌة الجروف فً محفورة متقابلة فجوات هً البحرٌة األقواس
 الفجوة هذه وترتبط الصخر, فً ممتدة فجوة لٌشكال معا, التقائها على تعمل بحٌث
 لعوامل ضعٌفة مقاومة ذو الصخر هذا لكون أما الصخر فً الضعف بمناطق عادة

 .والشقوق الفواصل كوجود نفسها الصخور طبقات بنٌة فً لضعف وإما النحت
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 :Marine inletالمداخل البحرٌة  -4

 بتٌارات ٌتؤثر ما وكثٌرا الٌابس فً ٌتداخل ضٌق مائً ممر عن المصطلح هذا ٌعبر
 أمام البحرٌة الكهوف أسقف انهٌار عن البحري المدخل ٌنشؤ وقد والجزر, المد

 واألودٌة األنهار بمصبات أٌضا البحرٌة المداخل ترتبط كما األمواج, هجمات
 :نشؤتها الختالف تبعا اآلتٌة لألنماط المداخل تصنف ذلك وعلى. الجلٌدٌة

 االنكسار خط كان إذا وخاصة االنكسارات عن تنشؤ: االنكسارٌة البحرٌة المداخل - أ
 األغوار حالة فً عمقا أكثر البحري المدخل الساحل, وٌكون خط اتجاه على عمودي
 .الصدعٌة

 للضغط نتٌجة االلتوائٌة البحرٌة المداخل تتكونااللتوائٌة:  البحرٌة المداخل -ب
 الطولٌة الشقوق بعض ظهور ٌعمل مما الملتوٌة الصخرٌة الطبقات شد عن الناتج

 األمواج, هجمات أمام سهلة فرٌسة الشقوق هذه فتصبح االلتواء, بمحور المرتبطة
 .الٌابس داخل المٌاه من أذرع وتداخل إزالتها فٌسهل

 مصبات مع البحرٌة المداخل من النوع هذا ٌرتبطالنهرٌة:  البحرٌة المداخل -ج
 المداخل مثل جافة, شبه حتى أو موسمٌة أو الجرٌان دائمة أكانت سواء األنهار

 األخضر الجبل والحشاٌفً, وأودٌة عجٌبة ألودٌة مطروح مرسى غربً المنتشرة
 النهرٌة المصبات تعبٌر الظاهرة هذه على ٌطلق وقد. الصومال وساحل بلٌبٌا

 الخلٌجٌة.

 : Marine stacks - seaالمسالت البحرٌة  -5

 للجروف ومتاخمة البحر فً كجزر الناتئة الصخور من أعمدة عن عبارة وهى
 البحرٌة والجسور األقواس أسقف وتساقط الجروف, هذه تراجع عن وتنشؤ البحرٌة,

 على تماما, والتآكل النحت هو أٌضا المسالت هذه ومصٌر. األمواج هجمات أمام
 األخرى هً أنها إال طوٌلة, زمنٌة فترات البحري النحت لفعل مقاومتها من الرغم

 فً الجٌولوجً الضعف مواطن عند وخاصة والتفتٌت, والتآكل لالنقسام تتعرض

 Marineالبحرٌة  األعمدة تعبٌر ٌطلق وقد. بالتدرٌج نحتها على فتعمل أسفلها
pillars  البحرٌة المداخن أو Marine chimny المحدودة الطوٌلة المسالت على 

   القطر.

 :Marine headlandsالرؤوس البحرٌة  -6

 وتبرز , السواحل خطوط تعرجات نتٌجة والخلجان البحرٌة الرإوس تتكون
 :ٌلً فٌما نحصرها عوامل عدة بسبب البحر داخل الرإوس

 وصمودها الصخرٌة التكوٌنات بعض صالبة عن تنشؤ :لٌثولوجٌة بحرٌة رؤوس -أ
 البحري. النحت عوامل أمام
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)  الثنٌات مثل الجٌولوجٌة التراكٌب بعض عن تنشؤ: تركٌبٌة بحرٌة رؤوس -ب
 المحدبة الثنٌات نتٌجة أٌضا الرإوس تتكون وقد المٌل. وحٌدة(  الطٌات

 .الساحل خط اتجاه على عمودٌة بصورة الممتدة واالنكسارات

 نتٌجة ٌحدث الذى البحري النحت عوامل ضعف بسبب تنشأ بحرٌة رؤوس -ج
 التٌارات مسارات أو باإلقلٌم, السائدة الرٌاح نظم أو الشاطئٌة, المنطقة ضحالة
 . العوامل من وغٌرها الساحل خط بتوجٌه وعالقتها البحرٌة

 :Wave-cut platformsالرصٌف البحري  -7

 نتٌجة الٌابس, صوب الجروف بتراجع التحاتً البحري الرصٌف تشكٌل ٌرتبط
. البحرٌة الجروف لقواعد السفلى والتقوٌض باألمواج, البحري النحت عملٌات
 بصفة وتنحدر بؤسطحها, األمواج احتكاك نتٌجة باستوائها البحرٌة األرصفة وتتمٌز
 هٌنا. انحدارا البحر نحو عامة

 : البحري( األرساب )ظاهرات األمواج عن ترسٌب الناجمة الساحلٌة األشكال -

 تؤثٌر أٌضا هو وإنما فحسب, هدمٌا   تؤثٌرا لٌس والمحٌطات البحار مٌاه تؤثٌر إن
  البحري هً: األرساب ظاهرات أهم ومن. بنائً

 :Marine barsالحواجز البحرٌة 

 من تتكون البحر سطح تحت مغمورة , التالل تشبهه سالسل عن عبارة وهى
 فوق ممتدة حواجز صورة فً وتظهر , الحجم الدقٌقة البحرٌة والمفتتات الرواسب
 النٌم عالمات امتدادها فً تشبه وهى. الجزر فترات أثناء البحر سطح مستوى

Ripple marks, فً تتشكل وهى. منها وانتظاما تناسقا وأقل حجما أكبر أنها إال 

  أساسٌة. بصفة الرمال من وتتكون , الساحل خط من بالقرب الضحلة المٌاه

 :Marine spitsاأللسنة البحرٌة  -2

 وتتصل والحصى, الرمال من تتكون الشكل طولٌة إرسابٌة تجمعات عن عبارة وهى
 النهرٌة المخارج عند وخاصة البحر, فً األخر وٌمتد طرفٌها أحد من بالٌابس

 األلسنة أطراف تتعرض ما وكثٌرا البحٌرات, وفتحات الخلٌجٌة والمصبات

 انحراف بسبب ,Hook الخطاف ٌشبه بما الٌابس اتجاه فً لالنثناء الخارجٌة

 ونظرا الشاطئٌة بالمنطقة األمواج اتجاهات تعدد بتؤثٌر أو أطرافها, حول األمواج
 األجزاء, هذه على الترسٌب ٌزداد للٌابس, المواجه اللسان جانب على األمواج لهدوء
 زٌادة على ٌساعد مما  الرملٌة والتراكمات الحافات من سلسلة إضافة على ٌعمل مما

 .اتساعه
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 : Marine hooks  البحرٌة الخطاطٌف -3

 بسبب لالنثناء الخارجٌة أطرافها تتعرض التً البحرٌة األلسنة أشكال إحدى هً
 مائٌة دوامات وحدوث المائٌة, والتٌارات األمواج من متعددة التجاهات تعرضها

 الٌابس. نحو أطرافها انحراف على تعمل

 : السواحـل تشكٌل فً المؤثرة العـوامل -

 كبٌر زمنى بعد لهـا ٌلزم التً الطبٌعٌة العملٌات من هما والتعرٌة التجوٌة كانت إذا
 البٌئـة أن غٌر. الصحراوٌــة القارٌة المناطق فً وخاصـة تؤثٌرهمـا ٌتضح حتى

 الطبٌعٌة العملٌات تؤثٌر فٌها ٌتضح التً الفرٌدة األنماط من نمطـا تمثل الساحلٌـة
 أو والسواحل. تؤثٌره وتتبع رصده ٌمكن نسبٌا قلٌل زمنى بعد فً(  تعرٌة+  تجوٌة)

 أنشط من المناطق هذه وتعتبر المٌاه مع الٌابسـة أو القارات التقاء هً الشواطئ
 شكل وٌتوقف .باستمرار للتغٌر عرضـة فإنهـا لذا المٌاه بواسطـة النحت مناطق
 أن ٌمكن والتً البعض بعضهـا مع المتداخلة العوامل من عدد تفاعل على الساحل

 بهـا. ٌتعلق وما المٌاه حركـة تؤثٌر(:  األولـى)  العوامل من مجموعتٌن فً نحصرها

 نفسهـا. السواحل طبٌعـة تؤثــٌر(: الثانٌة)  

 األمواج فعل تؤثٌر هو هنـا المٌاه بحركـة المقصـودالمٌاه:  حركــة تأثٌر:  أوال
  البحرٌة: والتٌارات والجزر المد وحركـة

 وأن البحرٌـة التعرٌـة عوامـل أهم من األمواج أن المعروف مناألمواج:  أ:تأثٌر
 نفسـه الساحل وتضارٌس الرٌاح همـا؛ أخرٌن بعاملـٌن مرتبط األمواج هذه تؤثٌر

 واحد ٌوم فً السواحل تشكٌل فً تؤثٌرهـا أن إذ خاصـة أهمٌـة العواصف وألمواج
 الهـدم بؤمواج تعرف فإنهـا ولهذا أسابٌع عدة فً العادٌة األمواج تؤثٌر ٌعادل

 األتٌــة: األنماط فً األمواج تؤثٌر وٌتلخص

   الهٌدرولٌكً: التأثٌر

 فً مباشـرا قوٌا تؤثٌرا تحدث( الجرف) الشاطئ نحو المندفعـة المٌاه كتل أن إذ
 شكل طبٌعـة أن الدراسات أثبتت وقد بهـا األمواج تصطدم عندما الصخور تحطٌم
 األمواج تكــسر عند أنه لوحظ فقد. الصخــور تحطٌم على فعال تؤثٌر ذات األمواج

 وبذلك ككل الموجـة سرعـة ضعف تبلغ بسرعـة الموجـة قمـة فوق المـاء ٌندفع قد
 معـه تتحطم نحو على الجرف وجه على عملهـا تباشر قد المرتفعـة الضغوط فإن

 مما الجرف وبٌن بٌنهـا الهـواء من جٌبـا تحصر قد الموجـه أن الصخـور. كمـا
 الموجـة ارتداد وعند بشدة بالجرف الموجـة اصطدام عند الهـواء ضغط إلـى ٌإدى
 إلى النهاٌـة فً ٌإدى الهواء وتمدد انضغاط عملٌـة وبتوالً فجؤة الهـواء ٌتجدد
 ملٌئـا الجرف كان إذا فعاال ٌصبح الموج تؤثٌر أن لوحظ الصخــر. وقد تحطٌم

 الموجـه بفعل المحبوس الهواء انضغاط بتوالً أنه إذ والشروخ. والفواصل بالشقوق
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 تحطٌم وبالتالً توسٌعهـا إلى ٌإدى والشروخ والفواصل الشقوق هذه داخل فً
 . نفســه الصخر

 : السواحل على الهٌدرولٌكً التأثٌر نواتج

 الصخري الحطام كتل تمارسـه الذى التؤثٌر ذلك وهو: (النحــت)  التحاتً التأثٌر
 أو معلقـة جـروفا إنشاء إلى ٌإدى مما الجرف بؤسفل الرٌاح بفعل اصطدامهـا عند

 (.واألمطــار والرٌـاح الحرارة) التجوٌـة عوامل على توثر بارزة

 الصخري الحطام األمواج تدفـع عندمـا التؤثٌر هذا وٌحدثالبــرى:  االحتكاك تأثـٌر
 عن الناتج االحتكاك نتٌجـة من أنه إذ األمواج ارتداد مع الحطـام هذا سحب وعند

 مع الوقت نفس فً وتصادمه بعض مع بعضـه الصخري الحطــام مكونات تصادم
 وصخور الصخري الحطام) لكلٌهمـا البرى من نوع ٌحدث الشاطئ صخور
 . الشاطـئ تآكل إلى النهاٌـة فً ٌإدى ممـا( الشاطـئ

 ما بقــدر األمواج تؤثٌر فً الذوبان تؤثٌر ٌنحصر ال: (الذوبــان) اإلذابـة تأثــٌر
 للذوبان.  المكونات هذه وقابلٌـة نفسـه الصخر مكونات طبٌعـة فً ٌنحصر

 عدد ٌتراوح أي التواتر السرٌـع النوع من كانت إذا لألمواج الهدمً التؤثٌر وٌتلخص
 النمط هذا على األمواج حركـة أن إذ.  الدقٌقــة فً موجــة 15-13 من  الموجات

. الشاطــئ أسفل إلى تتجـه الماء كتلــة فإن األمواج تتكسر فعندمـا دائرٌـة تكون
 أعلى من المواد ٌمشط الموج من النمط هذا فإن الدائرٌـة الحركـة لهذه ونتٌجـة
 .نحتً تؤثٌر مإدٌا أسفل إلى الشاطئ

 : والجــزر المد حركـة تأثٌر -ب

 ارتفاع بٌن البحر سطح ٌتحرك إذ المعروفـة الطبٌعٌـة الظواهـر من والجزر المد
 القمر جذب تؤثٌر بسبب( دقٌقـة 52و ساعـة 24)  تقرٌبا ٌوم كل مرتٌن وانخفاض
 أهمٌـة ذات فهً قوٌا تحاتٌـا تؤثٌرا والجزر المد تٌارات وتمارس لألرض والشمس
 .تعرٌـة سطـــوح تكوٌن فً واضحة

 : البحرٌـة التٌارات تأثٌر -ج

 الساحل نحت ٌكون حٌث للساحل بالنسبة نفسه التٌار اتجاه على التؤثٌر هذا وٌتوقف
 فإن التؤثٌر هذا إلى وباإلضافـة. الساحل على التٌار اتجاه ٌتعامد عندمـا ٌكون ما أشد
 السواحل على البحرٌة التٌارات تؤثٌر فاعلٌـة فً تتحكم التً العوامل من عددا هناك
 فً ٌحدث كما الشدٌد التبخٌر من الناتجـة ملوحته ودرجة نفسه التٌار كثافة منها

 فإن حال كل وعلى. نفسها حول األرض دوران تؤثٌر إلى باإلضافة المدارٌة الجهات
 فً الهامـة العوامل ومن .السواحل تشكٌل فً محدود تؤثٌر ذات البحرٌة التٌارات
 القلٌلة الجروف أن إذ, ارتفاعها أي الساحلٌة الجروف تضارٌس, السواحل تشكٌل

 األكثر الجروف وتآكل تراجع سرعـة تفوق(  تتآكل)  بسرعـة تتراجع االرتفاع
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 هذا .الصخور طبٌعة وحدة وبغرض التعرٌة معدالت وتماثل تساوى بغرض ارتفاعا
 . المناخٌة بالتغٌرات ترتبط التً البحر مستوى فً التغٌرات تؤثٌر إلى باإلضافـة

 صخــور السواحل(: نفسهـا )نوعٌــة السواحل طبٌعـة تأثــٌر: ثــانٌا  

 أن المعروف فمن السواحل تشكٌل عوامل من هامـا عامال الصخور نوعٌة تمثل
 بفعل والذوبان للتحلل وقابلٌـة استجابة الصخور أنواع أكثر هً الجٌرٌـة األحجار
 األمالح أٌونات تحدثـه ما بفعل للذوبان قابلٌتهـا إلى باإلضافـة الكٌمٌائٌـة التجوٌة
 لألحجار فبالنسبةالمتحولــة.  أو النارٌة الصخور بخالف البحار مٌاه فً المختلفة
 هذه كانت إذا أما. العموم وجه على للتآكل قابلٌة الصخور أكثر من فإنهـا الجٌرٌـة
 المسببـة العوامل تلخٌص ٌمكن فإنـه والبحر الٌابسـة بٌن التماس خط تشكل األحجار

 :التالٌـة النقاط فً الجٌرٌة األحجار لتآكل

 فإن لذا القلٌلــة الصالدة ذات الصخور مــن بإنهـا عادة تتمٌز الجٌرٌة األحجار.1
 الجٌرٌة األحجار وتفتٌت تحطٌم فً فعاال ٌكون سوف لألمواج الهٌدرولٌكً التؤثٌر
(  الجٌرٌة األحجار تكوٌنات فً والفواصل الشقوق تكثر عادة) وفواصل شقوق ذات
 .التحطٌم عملٌة فً ٌزٌد مما

 إرجاع وٌمكن الكٌمٌائً للتآكل قابلٌة الصخور أنواع أكثر من الجٌرٌة الصخور. 2
 من والمحٌطات البحار مٌاه على المطلة الجٌرٌة للصخور الكٌمٌائً التآكل سبب
 .عاملٌن خالل

 الجوي الهواء مكونات بفعل تحدث التً التجوٌة وهى:  الكٌمٌائٌـة التجوٌة(   أ) 
 مكونة المكونات هذه تتحد حٌث( أوكسجٌن+  الكربون أكسٌد ثانً+  مـاء بخار)

 تآكلها إلى النهاٌة فً ٌإدى حٌث الجٌرٌة األحجار على ٌإثر الذى الكربونٌك حمض
 البعد هذا أن غٌر كبٌر زمـنى بعد فً تتم طبٌعٌة عملٌـة هً الكٌمٌائٌـة والتجوٌة
 الحمضٌة الغازات من غٌره أو الكربون أكسٌد ثانً نسبة بزٌادة ٌقل الكبٌر الزمنى
 .الكبرٌت وأكاسٌد النٌتروجٌن أكاسٌد مثل األخرى

 حمض خالل من الجٌرٌة األحجار على كٌمٌائً تؤثٌر كذلك الشاطئٌـة للمٌاه(  ب) 
 كلما تزداد الكربون أكسٌد ثانً إذابة على المٌاه قدرة أن المعروف فمن الكربونٌك

 درجة سٌما وال فالمناخ الحرارة. إذن درجة بزٌادة القدرة وتقل الحرارة درجة قلت
 الجٌرٌة. الصخور تآكل فً مباشر غٌر هامـا دورا تلعب الحرارة

 حماٌة الشواطئ من تأثٌر األمواج:

تعد السواحل من المواقع التً تستغل بؤنشطة متنوعة رغم أنها تقع تحت تؤثٌر 
األمواج التً تإدي إلى تدمٌر القرٌبة من الشواطئ, وعلٌه ٌجب اتخاذ بعض 

 اإلجراءات ومنها ما ٌؤتً:

عمل حوائط كونكرٌتٌة أمام الشواطئ وٌفضل أن تكون على عمق معٌن بحٌث  -1
 أسفلها إلى تؤثٌر األمواج فٌقلل من أهمٌتها. ضال ٌتعر
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بملوحة  رعمل حواجز من الكتل الصخرٌة الكبٌرة وذات تركٌب معدنً ال ٌتؤث -2
 مٌاه البحار.

متوازي  عمل مسنات أو حواجز من كتل صخرٌة أو إسمنتٌة وعلى شكل -3
بضعة أمتار للحد من قوة األمواج قبل الوصول إلى  زولمسافات قصٌرة ال تتجاو

 الشاطئ .

قطع األجراف الشدٌدة االنحدار التً تتعرض إلى عملٌات مختلفة من تعرٌة  -4
وانزالق وهبوط وتحوٌلها إلى معتدلة  أو بطٌئة االنحدار, إذ توضع األجزاء 

 لحماٌتها من األمواج. لٌة المقطوعة إمام التكوٌنات األص

الحد من تؤثٌر مجاري األنهار واألودٌة الجافة من خالل عمل مصاطب أو  -5
 مسارع أو قنوات كونكرٌتٌة للحد من آثار المٌاه الجارٌة على تكوٌنات الشواطئ .

غرس أشجار المنجرف فً المناطق التً تتوفر فٌها تكوٌنات وظروف مالئمة,  -6
 قدرة على النمو فً المٌاه المالحة.والذي من خواصه ال

أبعاد المنشآت والطرق عن الشواطئ مسافة كافٌة تكون فٌها بعٌدة عن المخاطر  -7
 الناتجة عنها.
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