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 الرٌاح ودورها الجٌومورفولوجً فً االقالٌم الجافة ) الصحاري (:

 العلماء جمهرة أمام مؽلقة مجهولة مناطق, ببعٌد لٌس عهد حتى الصحراوٌة األقالٌم كانت
 إال الوقت ذلك فً ٌرتدها ولم الؽموض من كبٌر شًء ٌكتنفها كان كما, والمستكشفٌن

 العلماء أنظار أخذت ثم طوٌلة حقبة النحو هذا على ظلت, والمخاطرٌن المؽامرٌن بعض
 بعض أن وخصوصا   كبٌرا   قدرا   اهتمامهم من تلقى وأصبحت, إلٌها تتجه ذلك بعد

 األقالٌم بٌن الفوارق من هناك أن من ٌقٌن على كانوا والجٌولوجٌٌن الجٌومورفولوجٌٌن
 أن عن فضل   ذاه, دقٌقة علمٌة دراسة المناطق هذه دراسة ٌستوجب ما, والرطبة الجافة
 .مساحته جملة من% 03 من تقترب األرض سطح من كبٌرة مساحة تشؽل الجافة األقالٌم

 بعض منها نذكر العلماء من كبٌر عدد األقالٌم هذه عن الؽموض ستر نزع فً أسهم وقد
".  بٌدنل"و",  هٌوم فرٌزر ولٌام"و",  بول جون"و",  باجنولد" أمثال اإلنجلٌز العلماء

 كما. المصرٌة بالصحاري تظهر التً الجٌومورفٌة المظاهر بدراسة جمٌعا   اهتموا وقد
 وبعض"  بسارجة"و"  فالتر" أمثال األلمان من العلماء آخر عدد المضمار هذا فً ساهم

 بعض من كبٌرا   إقباال   الصحراوٌة المناطق دراسة القت كما".  جوتٌٌه" أمثال الفرنسٌٌن
",  ملتون"و"  بلكوٌلدر"و"  كٌرك براٌان" أمثال المعاصرٌن األمرٌكٌٌن العلماء

 وٌعتقد .كثٌر وؼٌرهم( . . . منؽولٌا صحراء درسا واألخٌران" ) مورٌس"و"  بٌركً"و
 من قارة منها تخلو ال تكاد الصحراوٌة المناطق أن"  جٌمس برٌستون" األمرٌكً األستاذ
 المناخٌة خصائصها فً عاما   تشابها   بٌنها فٌما المناطق هذه كل وتتشابه, القارات
 فً واحدة بصورة تظهر ال التشابه هذا رؼم الصحراوٌة المناطق أن ولكننا نجد. والنباتٌة

 أقوى االختلفات هذه وتظهر. أخرى إلى جهة من وتتباٌن لؾتتخ إنما توزعها جهات كل
 المناطق بها تتمٌز التً الخصائص أهم منو .التضارٌسٌة النواحً فً تكون ما

 لقلة أن إال, الحرارة عامل توافر من الرؼم وعلى, وندرتها الرطوبة قلة, الصحراوٌة
 أن ٌعنً ال هذا ولكن .به تتمٌز الذي القاحل المظهر ذلك إعطائها فً كبٌرا   أثرا   األمطار

 وال متباعدة فترات مدى على تتساقط األمطار إن إذ, المطر من تماما   خالٌة الصحاري
 على فجائٌة بصورة تتساقط فهً األمطار سقطت وإن, سقوطها فً معٌنا   نظاما   تتبع تكاد
 من الرؼم على فهً, األقالٌم هذه فً الشذوذ من نوعان نجد ولهذا. جارفة سٌول شكل

 وهنالك .الفٌضانات ألخطار تعرضا   العالم جهات أكثر من بؤنها توصؾ أن ٌمكن, جفافها
 :منها نذكر الشاذة الظاهرة لهذه أسباب عدة الواقع فً

 الحذر اتخاذ عدم إلى تإدي ما ؼالبا  , المناطق هذه فً الجفاؾ ظروؾ سٌادة أن( أ) 
 .الفجائٌة األمطار سقوط تعقب ما عادة التً الجارفة السٌول هذه من والحٌطة

 بواسطة جرفها احتمال من وٌقلل التربة تماسك على ٌعمل, نباتً ؼطاء وجود عدم( ب) 
 .واالنجراؾ التفتت سهلة ٌجعلها التربة جفاؾ أن عن فضل   هذا, األمطار مٌاه

, البناء عملٌة فً المستخدمة الطرق حٌث من, المساكن بناء فً ٌراعً ال ما ؼالبا  ( ج) 
 .الجارفة السٌول لفعل المساكن هذه تعرض احتمال, ذاتها البناء مواد حٌث ومن

 قد كما األمطار من تماما   خالٌة لٌست الصحراوٌة المناطق بؤن القول ٌمكن هذا وعلى
 أتاكاما صحراء ومن, اللٌبٌة الصحراء من أجزاء بعض استثنٌنا إذا إال البعض ٌتصور
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 صحراء فً) بشٌلً إٌكٌكً مدٌنة فً السنوي المطر متوسط بلػ فقد. الجنوبٌة بؤمرٌكا
 فً تقع التً كاالما مدٌنة أن كما. البوصة من% 3,33 نحو عاما   03 مدى على( أتاكاما
 سنة 30 فترة علٌها مرت قد, أتاكاما صحراء فً قحولة أكثر منطقة من واحدة منطقة
 فً السائد القانون أن المهم ولكن. األمطار مٌاه من واحدة نقطة علٌها تقع أن دون

 نأ والبد .االنتظام وعدم بالفجائٌة ٌتمٌز فٌها األمطار سقوط أن هو الصحراوٌة المناطق
 من بكثٌر أكبر األمطار من كمٌات تتلقى الصحاري من المرتفعة المناطق أن, أٌضا   نتوقع
 من كثٌر فً الحقٌقة هذه وتظهر, المنخفضة الحوضٌة المناطق على تتساقط التً تلك

 تٌبستً ومرتفعات, العربٌة الجزٌرة فً نجد كهضبة الصحراوٌة والهضاب المرتفعات
 معظم لوقوع نظرا   أنه فنجد, الحرارة درجة حٌث من أما .الكبرى بالصحراء وتاسٌلً
 كانت ولهذا, ارتفاعها بعظم الحرارة درجة تمتاز, المدارٌن بٌن الصحراوٌة المناطق
 درجة بلؽت إذ, بكالٌفورنٌا فالً دث منطقة فً العالم فً سجلت حرارة درجة أعلى

 عزٌزٌة قرٌة أن ذلك بعد المناخ علماء اكتشؾ وقد. ˚م 5,,3 المنطقة هذه فً الحرارة
 ارتفاع فً القٌاسً الرقم ضربت التً هً( مٌل   53 بحوالً طرابلس مدٌنة جنوب)

 عامة بصورة القول وٌمكن. ˚م 35 إلى فٌها الحرارة درجة وصلت إذا, الحرارة درجة
 الحرارة ةجدر فٌها تزٌد السفلى العروض فً الواقعة الصحراوٌة المناطق معظم بؤن

 على فعال أثر, الصحراوٌة األقالٌم فً للحرارة الٌومً وللنظام .˚م 05 على العظمى
 دون اللٌل أثناء الحرارة درجة تنخفض ما كثٌرا   إذ, األخرى الطبٌعٌة النواحً من كثٌر
 إذ, الصخر تفكٌك على مباشر أثر له والبرودة الحرارة تتابع أن فً والشك .التجمد نقطة
 الصخر تفكً ٌتم النحو هذا فجائٌا . وعلى انكماشا انكماشه ثم الصخر تمدد إلى ٌإدي
, نباتٌة حٌاة بها تنمو نتصور قد مما العكس على الصحراوٌة والمناطق .مٌكانٌكٌا   تفكٌكا  
 فً النباتات بعض تنمو ما كثٌرا  , الرمال كثبان فٌها تنتشر التً الجهات فً وحتى

 الصحراوٌة األقالٌم فً تنمو التً النباتات سلحت وقد. الكثبان بٌن توجد التً التجوٌفات
 نموها ٌتوقؾ حولٌة نباتات إما فهً, الجفاؾ ظروؾ مقاومة من تمكنها عدٌدة بوسائل
 أو, الفجائٌة األمطار عقب تزدهر ما سرعان ولكنها الطوٌل الجفاؾ فصل إبان تماما  
 أن كما, الجفاؾ فصل فً النمو عن متوقفة وكؤنها وتبدو الجفاؾ تتحمل مستدٌمة نباتات
 األوراق منها تختفً وقد, سوقها فً المٌاه اختزان على القدرة لها أخرى نباتات هنالك
 الحٌوانات هجمات الوقت نفس فً وتقٌها النتح عملٌة من تقلل أشواك إلى تتحور أو, تماما  

 .النوع لهذا مثل خٌر الصبار ونبات. العطشى

 جذورها تمتد إذ, الجذري تكوٌنها بعظم أنواعها اختلؾ على الصحراوٌة النباتات وتمتاز

 تصل ولكً, الرطوبة من قدر أكبر التربة من تكتسب لكً, كبٌرة لمسافات ورأسٌا   أفقٌا  

 وسائل من أخرى وسٌلة التباعد وٌعتبر هذا, متباعدة تنمو ولذا, الباطنٌة المٌاه مستوى إلى

 أن ٌستطٌع األرض من واسعة مساحة نبات كل ٌعطً إذ, الجفاؾ ظروؾ مع التؤقلم

 .جوفها من أو األرض سطح من سواء الرطوبة منها ٌمتص
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 :الصحراوٌة للمناطق الجٌومورفٌة الخصائص بعض

 مٌاه أن إذ, داخلً مائً تصرٌؾ ذات اهبؤن الصحراوٌة المناطق معظم تتمٌز -3
 البحار إلى تصل ما نادرا  , صحراوٌة مناطق فً طرٌقها تشق التً المائٌة المجاري
 تخترق التً النهرٌة األنظمة بعض هذا من نستثنً أن وٌمكننا, المحٌطات أو المفتوحة
 ونهر, النٌل كنهر, األمطار ؼزٌرة أقالٌم من تنبع ولكنها صحراوٌة مناطق الدنٌا مجارٌها
 تخترق أنها فً األنهار هذه كل تتشابه وتكاد .شٌلً فً لوا ونهر, السند ونهر, كولورادو
  مثل النٌل فنهر, شؤن ذات بروافد اتصالها ٌنعدم التً الدنٌا مجارٌها فً صحراوٌة مناطق

 ال كما, األدنى مجراه من مٌل 3533 على تزٌد لمسافة وذلك نوع أي من برافد ٌتصل ال
 قاربت كلما التدرٌجً بتناقصها, األنهار هذه مجاري تحملها التً المٌاه كمٌات تتمٌز

 سطح ٌمثل وال .والرمال والحصى الطمً من حمولتها معظم ترسب ٌجعلها مما المصب
 لتخفٌض األدنى الحد, الداخلً المائً التصرٌؾ ذات الصحراوٌة المناطق فً البحر
 سطح مستوى فوق المناطق هذه مثل فً القاعدة مستوى ٌرتفع ما كثٌرا   إذ, األرض سطح
 وحتى, بالرواسب للمتلء منها الداخلٌة الحوضٌة المناطق تعرضت ما إذا وذلك, البحر
, النٌل كنهر المفتوحة البحار إلى تنتهً مائٌة مجار تخترقها التً الصحراوٌة المناطق فً

 على محدودة أشرطة فً إال للنحت األدنى الحد البحر مستوى ٌمثل ال, كولورادو ونهر
 .البحار سواحل من بالقرب أو األنهار مجاري طول

 أكثر الجافة األقالٌم فً المٌكانٌكٌة التجوٌة عملٌات بان عامة بصورة القول ٌمكن -5
 الفتات من هائلة أكوام وجود فً هذا وٌظهر, الكٌمائٌة التجوٌة عملٌات من أهمٌة

 وهذا, األودٌة جوانب طول وعلى سفوحها وعلى, الهضاب قواعد من بالقرب الصخري
 هذه مساهمة ٌإٌد ما, األدلة من هناك إن إذ, الرطبة األقالٌم فً إطلقا   نجده ال ما

 شبه الجلمٌد أن" دٌفز" الحظ فقد. المناطق هذه فً الصخور بتقشر ٌعرؾ فٌما العملٌات
, جرانٌتٌة صخور من تتكون التً الصخرٌة المناطق فً وجودها ٌكثر التً الكروٌة
 الحرارة عتتاب ظاهرة تساهم ولم, الكٌماوي التحلل عملٌات بفعل األمر واقع فً تكونت

 تفكٌك عملٌة وتبدأ .الكروي شبه الشكل هذا على ظهورها فً جزئٌة مساهمة إال والبرودة
 خلل الصخور فً الفجائٌة األمطار مٌاه بتسرب, النحو هذا على الجرانٌتٌة الصخور
 الجرانٌتٌة الصخرٌة الكتلة تقسٌم على المٌاه هذه وتعمل, بها تكثر التً والمفاصل الشقوق

, الٌومٌة الحرارٌة بالتؽٌرات حدة على كتلة كل ذلك بعد وتتؤثر, متجاورة صؽٌرة كتل إلى
 الواحدة قشوره تساقط ثم سطحه تقشر إلى وتبرٌده الصخر تسخن عملٌة تإدي أن والبد
 فكؤن. الذكر اآلنؾ الكروي الشكل المتجاورة الصؽٌرة الكتل تتخذ أن إلى األخرى تلو

 الصخور تفكٌك بها ٌتم التً األولى الخطوة الحقٌقة فً تمثل الكٌماوٌة التجوٌة عملٌة
 نقرر أن ٌمكن أننا وعلى كروٌة شبه جلمٌد إلى الصحراوٌة المناطق فً الجرانٌتٌة
 تفكٌك فً ثانوٌا   دورا   الواقع فً تلعب الكٌماوٌة التجوٌة عملٌات بؤن, عامة بصورة
 .الصحراوٌة بالمناطق الصخور
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 تختلؾ بل واحدة صورة على التضارٌسٌة الناحٌة من كلها الصحراوٌة المناطق تظهر وال
 البعض بعضها عن تفصلها منبسطة هضاب شكل على تظهر فقد, آخر إلى مكان من

 . مرتفعة جبلٌة حواجز بها تحٌط واطئة أحواض شكل على تبدو قد أو, فارؼة جافة اودٌة

 : الصحراوٌة التضارٌس أنواع

 :(العرج أو) واألرج الحماده صحاري

 بٌن وتنحصر, بالحمادات تعرؾ التً هً االرتفاع متوسطة صخرٌة هضاب من وتتكون
 التً العرج بؤحواض تعرؾ بالرمال ملٌئة منخفضة أحواض الصخرٌة الهضاب هذه

 كبٌرة آثار الحمادات منها تتكون التً الجٌولوجٌة وللتكوٌنات. كثبان شكل على فٌها تنتشر
 رسوبٌة صخور من تتؤلؾ الهضاب هذه كانت إذا وخصوصا  , التضارٌس شكل على

 ما سرعان إذ, النحت لعوامل مقاومتها درجة فً وبالتالً صلبتها فً تتفاوت طباقٌة
 هً االنحدار شدٌدة حافات هٌئة على الصلبة التكوٌنات وتبقى, اللٌنة التكوٌنات تنحت
 تلل إلى الحماده صحاري منها تتكون التً الهضاب تتحول وقد. بالكوٌستات تعرؾ التً
 فتزٌل, طوٌلة فترة فٌها تعمل والمائً الهوائً النحت عوامل استمرت ما إذا, قبابٌة

 معظم فً تكون التً) البلورٌة الداخلٌة األساسٌة الصخور وتظهر الرسوبٌة الطبقات
 كجزر تبدو, قبابٌة منفردة تلل هٌئة على( العالم جهات لمعظم الصخري األساس األحٌان
 الجزر اسم األلمان الجؽرافٌٌن بعض علٌها أطلق ولهذا, الرمال من هائل محٌط وسط

 فإذا, الصلبة من واحدة بدرجة كلها لٌست البلورٌة الصخور أن, بالذكر وجدٌر. الجبلٌة
 أما, قبابٌة تلل الحماده صحاري فً النحت عملٌة عن تخلفت, التكوٌن حدٌثة هذه كانت
 التفكك لعوامل تعرضها بعد بدورها القبابٌة التلل تتحول فقد, التكوٌن قدٌمة كانت إذا

 تقطع التً الجافة األودٌة وتمثل .بالرمال تمتلئ ما سرعان حوضٌة مناطق إلى والنحت
" وادي" وكلمة. الصحاري من النوع هذا ٌمٌز آخر رافٌا  فزٌوؼ مظهرا  , الحماده هضاب
 المجاري على لتدل العالم جهات من كثٌر فً االستخدام شائعة أصبحت العربٌة باللؽة
 تفصل التً المنخفضة األحواض أمابالمٌاه.  ممتلئة الماضً فً كانت التً الجافة المائٌة
 من كبٌر عدد بها فٌنتشر" العرج" بؤحواض تعرؾ التً وهً, الحماده هضاب بٌن

 والبحٌرات السطحٌة المائٌة المجاري منها تختفً وتكاد الطولٌة الرملٌة الكثبان
 سرعان, األحواض هذه إلى الهضاب من المنحدرة المٌاه أن إلى هذا وٌرجع, الصحراوٌة

 .الرملٌة الكثبان منها تتكون التً الحبٌبات الدقٌقة الرمال تمتصها ما

 : الحوضٌة الجبلٌة الصحاري

, البلسون بؤحواض األسبانٌون ٌعرفها التً المنخفضة األحواض من مجموعة من وتتكون
 من النوع هذا وٌتمثل, مرتفع جبلً حاجز األحواض هذه من حوض بكل وٌحٌط

 هذه خصائص ومن. المتحدة الوالٌات وؼربً المكسٌك بلد فً تمثٌل خٌر الصحاري
 هذا فً األمطار وتتساقط. المركزي النمط هو فٌها المائً التصرٌؾ نمط أن, األحواض

 سفوح على األمطار مٌاه تنحدر ثم, المرتفعة الجبلٌة الحواجز على الصحاري من النوع
 بكل المائٌة المجاري هذه تلقى أن والبد, عمٌقة مجاري لنفسها حافرة المرتفعات هذه
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 شكل على الرواسب هذه فتبدو, الجبلٌة المنطقة من مخارجها عند الرواسب من حمولتها
 السٌول هذه مٌاه تتعدى ما وكثٌرا  , المرتفعات حضٌض عند تنتشر, فٌضٌه مروحة
. الضحلة البحٌرة ٌشبه ما مكونة الحوض سطح فوق وتنتشر, الفٌضٌة المراوح مناطق
 الملحٌة القشور من طبقة األرض سطح على تاركة, البحٌرة هذه مٌاه تتبخر ما وكثٌرا  

 بحٌرات الكبٌرة األحواض بعض فً تتكون وقد. القلوٌة بالمسطحات تعرؾ التً هً
. ( بال ) الحالة هذه فً وتعرؾ, كبٌرة بدرجة الملوحة نسبة بها ترتفع المٌاه مستدٌمة
 مإقتة بحٌرات, البلسون أحواض فوق تتكون التً البحٌرات معظم أن هو ٌهمنا والذي

 المرتفعات أقدام طول على وتمتد .البلٌا ببحٌرات, والمستدٌم منها المإقت, كلها وتعرؾ
 واضح انحدار لها مرتفعة أرض, الصحراوٌة المناطق فً البلسون بؤحواض تحٌط التً

 هذه مثل بؤن قبل من ٌعتقد الجٌومورفولوجٌٌن بعض وكان. الحضٌض بسفح تسمى
 حضٌض عند الفٌضٌة المروحٌة الرواسب تراكم نتٌجة تكونت قد المرتفعة األراضً
 ٌمتد واضح انحدار له سهل شكل على فتظهر, البعض ببعضها اتصالها ثم, المرتفعات

 خطؤ ذلك بعد ثبت وقد رسوبٌة أصول ذات إذن فهً. المرتفعات هذه حضٌض طول على
 فً تتؤلؾ المرتفعات أقدام عند تمتد التً المرتفعة األراضً هذه مثل إن إذ, الرأي هذا
 وقسم, بالبهادة ٌعرؾ الذي وهو اإلرساب بفعل تكون سفلً قسم: قسمٌن من األمر واقع
 العلوي السفح هذا تؽطً ما وكثٌرا   بال ٌعرؾ الذي وهو النحت عوامل بفعل تكون علوي
 نبؤ تعلوها التً" البدٌمنت"و السفلٌة البهادة وتتمٌز. الفٌضٌة اإلرسابات من رقٌقة طبقة

 وسبع درجة نصؾ بٌن ٌتراوح متدرج انحدار, البلولسن أحواض صوب, انحدارهما
 ما وكثٌرا  , درجة (3,-33) بٌن فٌتراوح ٌعلوهما الذي الجبلً السفح انحدار أما, درجات

 التً الجبلٌة السلسل سفوح تقسم أن ٌمكن هذا وعلى, رأسً جرؾ شكل على ٌبدو
 :أقسام ثلثة إلى الصحراوٌة األحواض صوب تنحدر

 .انحداره بشدة وٌتمٌز نفسه جبلً سفح( أ) 

 نحو متدرج انحدار ذو هوبان, النحت عوامل بفعل تكون قد بؤنه الوٌتمٌز سفح( ب) 
 .البهادة

 صوب متدرجا   انحدارا اآلخر هو وٌنحدر رسوبً أصل ذو وهو, البهادة سفح( ج) 
 .البولسن أرض

 اتصلت التً الفٌضٌة المراوح من سلسلة من اذكره سبق كما الحقٌقٌة البهادات وتتكون
 ما كثٌرا   التً الجلمٌد أو والزلط الطمً من رواسبها وتتؤلؾ. البعض ببعضها واندمجت

. واستوائه تضرسه بقلة البهادات مناطق فً األرض سطح ٌتمٌز كما. سطحها على تنتشر
, الحوض منطقة من إلٌها نظرنا ما إذا مقعر شكل على فتبدو" البدٌمنت" منطقة أما

 تزداد, والحصى الزلط من رواسب بعض المقعر التدرٌجً انحدارها طول على وتظهر
 تقطع ما وكثٌرا  . الفٌضٌة تكوٌناتها فً تماما   تختفً حتى البهادة صوب هبطنا كلما نعومة

 وقد .صؽٌرة سفوح إلى" البدٌمنت" سطح, الجبلً السفح من المنحدرة المائٌة المجاري
 -( 3585" ) ماكجً" ذكر فقد" البدٌمنت" بها تكونت التً الطرٌقة بشؤن اآلراء تضاربت

 والٌة ؼرب بجنوب سونورا لصحراء دراسته بعد وجودها إلى أشار من أول كان الذي
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 النحت على كبٌرة قدرة لها, المرتفعات سفوح على تنحدر التً السٌول مٌاه أن أرٌزونا
 نحت إلى هذا وٌإدي, للنحت ومعاول أدوات من تحمله وما تدفقها لسرعة وذلك, والهدم
 المنحدرة المائٌة المجاري بها تقوم الٌت الجانبً النحت عملٌات إلى وظهورها السفوح
 من الحوضٌة المناطق أن" جونسون" وٌعتقد. الصحراوٌة المناطق فً الجبال سفوح على

 فً مختلفة نطاقات ثلثة بوجود تتمٌز مرتفعة جبلٌة سلسل بها تحٌط التً, الصحاري
 :مناسٌبها

 .اإلرساب ظاهرة فٌه وتسود البهادة أراضً ٌضم داخلً نطاق( أ) 

 تإدي الٌت الرأسً النحت عملٌة فٌه وتسود الجبال سفوح مع ٌتمشى خارجً نطاق( ب) 
 .السٌول مجاري تعمٌق إلى

 به وتسود, البدٌمنت أراضً ٌضم والداخلً الخارجً النطاقٌن بٌن وسٌط نطاق( ج) 
 النقل على الكبٌرة بقدرتها علٌه تنحدر التً المائٌة المجاري وتتمٌز, الجانبً النحت عملٌة

 وهو, الداخلً أو األسفل النطاق دخلت إذا إال, إطلقا   حمولتها ترسب ال ولكنها والحمل
 .البهادة نطاق

 سفوح بها تتؤثر قد التً الخلفٌة التجوٌة عملٌة إلى" البدٌمنت" ظاهرة فٌرجع" دٌفز" أما
. الوراء إلى مطردأ   تراجعا   السفوح هذه تراجع إلى هذا وٌإدي, الجافة األقالٌم فً الجبال
, الجبال منحدرات على تفٌض التً السٌول مٌاه أٌضا   الخلفٌة التجوٌة عملٌة مع وتسهم
 (. الؽطائٌة بالفٌضانات تعرؾ وهً) وتآكلها نحتها على وتعمل

 :الصحراوٌة الرق سهول

 الصحراوٌة المناطق فً األرض سطح على تنبسط واسعة سهول عن عبارة وهً
 الرمال أما, والزلط والحصى األحجار من الرواسب بعض فوقها وتنتشر, كبٌرة لمسافات

 قامت قد الرٌاح أن على حاسم دلٌل السهول هذه وجود وفً, الرٌاح بفعل منها أزٌلت فقد
 الكبٌرة المفككة المواد إال األرض سطح على تبق فلم, قٌام خٌر والنقل النحت فً بعملها

 نقل على قدرتها زادت الرٌاح سرعة ازدادت وكلما, حملها على يتقو لم التً األحجام
 تعنً عربٌة كلمة الرق وكلمة. والحصى كالزلط األحجام الكبٌرة الصخرٌة المفتتات
 فٌها تؽوص التً المتراكمة الرمال منها أزٌلت التً أي األرض من المسترقة المناطق

 من أما .تتماوج أن دون الجمال تعبرها منبسطة أرض إلى وتحولت فرقت, الجمال أقدام
 الكبرى الصحراء أن فنجد الثلثة الصحراوٌة األنواع لهذه اإلقلٌمً التوزٌع حٌث

 نوعً إلى كلها تنتمً كلهاري وصحراء, الؽربٌة أسترالٌا وصحراء, العرب وصحراء
 نوع إلى فتنتمً الهند جزٌرة شبه ؼرب شمال فً ثار صحراء أما, والعرق الحماده
 إذ, االنتشار واسعة بؤنها الحوضٌة الجبلٌة الصحاري وتتمٌز. جهاتها معظم فً العرق
, األسٌوٌة القارة بؤواسط توجد التً المعتدلة والصحاري, إٌران صحراء إلٌها تنتمً

 توزٌعها مناطق شتى فً الصحراوٌة الرق سهول تنتشر وتكاد. األمرٌكٌتٌن وصحاري
 ونهر النٌل كنهر: األمطار ؼزٌرة مناطق من تنبع هامة أنهار( أسترالٌا قارة باستثناء)

( المساحة كبٌرة بمثابة نعتبرها أن ٌمكن التً تشاد بحٌرة فً مٌاه تنصرؾ الذي) شاري
 كلهاري صحراء فً األورانج ونهر, كولورادو ونره, السند ونهر, والفرات دجلة ونهر
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 من األخٌرة الثلثة لألنهار الدنٌا المجاري تتطور ولم. أتاكاما صحراء فً لوا ونهر
 أن إلى هذا وٌرجع ,راقٌة زراعٌة حضارة أٌة ضفافها على تقم ولم, االستؽللٌة الناحٌة

 ومن, األرض سطح من كبٌرة أبعاد على المٌاه فٌها تجري خانقٌه مجاري الدنٌا مجارٌها
 .متر 3333 على عمقه ٌزٌد الذي العظٌم كولورادو خانق الخوانق هذه أوضح

 :الصحاري أنواع

 : أقسام ثلثة إلى والنباتٌة المناخٌة الناحٌتٌن من الصحاري وتنقسم

 السنة شهور أدفؤ حرارة درجة فٌها تقل التً المناطق مع توزٌعها وٌتفق:  قطبٌة صحاري
 من النوع هذا وجفاؾ. مستدٌمة جلٌدٌة ؼطاءات سطحها على وتنتشر ˚م صفر عن
, فعل   موجودة الرطوبة إن إذ, الفسٌولوجً بالجفاؾ ٌسمى أن ٌمكن ما هو صحاريال

 ٌمكن ال لهذا( وأنتاركتٌكا جرٌنلند فً وخصوصا  ) الجلٌدٌة الؽطاءات فً محتبسه ولكنها
 .اإلطلق على النباتات منها تستفٌد أن

 وجودها ٌرجع إذ التضارٌسٌة بالصحاري تسمى أن وٌمكن:  الوسطى العروض صحاري
 لوجود أو, الكبٌرة القارٌة الكتل من الوسطى السهلٌة المناطق فً الداخلً لموقعها إما

 أمثلة ومن. رطوبة من بها ما وتسلبها الرطبة الرٌاح مسٌر تعترض مرتفعة جبلٌة سلسل
 الشرق إلى تركستان صحراء الداخلً لموقعها الجفاؾ ظروؾ بها سادت التً الصحاري

 العروض فً الواقعة الصحراوٌة المناطق عظم بؤن لقولا وٌمكن. قزوٌن بحٌرة من
 هذه أمثلة ومن, الرطبة للرٌاح الجبلٌة السلسل اعتراض إزاء تكونت قد الوسطى

 الواقعة بتاجونٌا وصحراء, المتحدة الوالٌات بؽرب العظٌم الحوض صحراء: الصحاري
 من الجنوبً الجزء مساحة من كبٌرا   جزءا   وتشؽل) األندٌز سلسل من الشرق إلى

 .معا   العاملٌن أثر إلى تكونها فٌرجع( منؽولٌا أو) جوبً صحراء أما(. األرجنتٌن

 على األحوال معظم فً وتقع:  المدارٌة الصحاري أو السفلى العروض صحاري
 االستواء خط وجنوب شمال ˚(03 -33) عرض خطً بٌن فٌما للقارات الؽربٌة السواحل
 خط وجنوب شمال ˚(53و  53) عرض خطً بٌن فٌما خاصة بصفة تتركز ولكنها

 توزٌع ٌتفق وٌكاد ,كبٌرة لمسافات الداخل صوب الساحلٌة المناطق من وتمتد .االستواء
 العروض فً ٌقعان اللذٌن المرتفع الضؽط نطاقً مع السفلى العروض فً الصحاري
 أن والبد, الرٌاح منها تخرج دائم مرتفع ضؽط مناطق وهً الخٌل بعروض المعروفة

 تكون الذي الفراغ لٌمأل الؽازي الؽلؾ من العلٌا الطبقات من الهواء هبوط هذا ٌتبع
 درجة ترتفع أن فلبد للهبوط الهواء كتلة تعرضت ما وإذا. وتباعده الهواء لخروج نتٌجة

 كما. التساقط ظاهرة حدوث إلى تإدي ٌمكن ان التً الظروؾ هذه إزاء وتنعدم, حرارته
 هً تنتقل, الذكر اآلنفة المرتفع الضؽط مناطق من تخرج التً التجارٌة الرٌاح أن

 ارتفاعا حرارتها درجة ترتفع مناطق إلى االستواء خط صوب مسٌرها فً األخرى
 التساقط ظاهرة لحدوث بها تمر التً المناطق ظروؾ ملءمة عدم إلى ٌإدي مما مطردا  

 القول ٌمكن ولهذا. عالٌة جبلٌة حواجز فٌها الرٌاح طرٌق تعترض التً المناطق فً إال
 العروض نفس بؤنها تتمٌز, التجارٌة الرٌاح وعروض, الخٌل عروض بؤن عامة بصورة
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 وصحراء, كلهاري وصحراء, الكبرى فالصحراء. المدارٌة الصحاري بها توجد التً
(, فٌكتورٌا صحراء) أسترالٌا وصحراء, وبلوخستان وأفؽانستان ثار وصحراء, العرب

 أرٌزونا وصحراء المكسٌك ؼرب بشمال سونورا وصحراء, أتاكاما وصحراء
 .العروض هذه فً تتركز تكاد الصحاري هذه كل. . .  وكالٌفورٌنا

 األرض سطح تشكٌل فً وأثرها الرٌاح

 األقالٌم فً األرض سطح تشكٌل فً إسهاما   الجٌومورفٌة العوامل أكثر الرٌاح عامل ٌعتبر
 وقلة, النباتٌة الؽطاءات من األقالٌم هذه خلو النحت على العامل هذا ٌساعد ومما, الجافة

 الرطب الهواء من والهدم النحت على أقدر الجاؾ الهواء أن والمعروؾ. الهواءرطوبة 
 ال الجارٌة المٌاه عامل أن ٌعنً ال هذا أن على. والرمال األتربة إثارة ٌستطٌع ال الذي
 ٌتفق ٌكاد إذ, المناطق هذه فً األرض سطح كٌلشت فً نصٌب بؤدنى ٌسهم

 بنصٌب تشترك أنها إال ضآلتها من الرؼم على الجارٌة المٌاه أن على الجٌومورفولوجٌٌن
 بفعل النحت عملٌة وتمر .الصحراوٌة األقالٌم فً األرض سطح معالم تؽٌٌر فً كبٌر

 :هً خطوات بعدة الرٌاح

 هذه وتإدي(  التذرٌة أو) الرٌاح اندفاع بقوة ودفعها الصخرٌة المواد اكتساح عملٌة -3
 .األرض سطح من الصخرٌة المفتتات وإزالة رفع إلى العملٌة

 فتات من ٌحمله وما الهواء اندفاع قوة بواسطة, األرض سطح وهدم نحت عملٌة -5
 على تتوقؾ النحت على الهواء مقدرة أن ذكرنا أن سبق وقد(  البري عملٌة) صخري
 التً هً المواد هذه إن إذ مفككة مواد من ٌدفعه ما مقدار وعلى, ورطوبته سرعته
 . النحت على تساعده

 ببعضها احتكاكها نتٌجة الهواء ٌحملها التً المفككة الصخرٌة المواد تفتت ازدٌاد -0
 .نقلها عملٌة ٌسهل مما البعض

 وسٌؤتً. القفز بطرٌقة أو, التعلق بطرٌقة أو, الجر بطرٌقة إما الصخرٌة المواد نقل -4
 المناطق هً الرٌاح بفعل تؤثرا   الصحراوٌة المناطق أكثر ولعل .بعد فٌما هذا شرح

 ومقدرته سرعته من ٌقلل أن البد األرض بسطح الهواء احتكاك إن إذ البارزة المرتفعة
 المناطق من الرٌاح بفعل تؤثرا   أكثر الناتئة المرتفعة المناطق كانت ولذا, النحت على

 حطام من وؼٌرها بالرمال المحملة الرٌاح اصطدمت ما وإذا. المسطحة المنخفضة
 خطوط المرتفعة المناطق سفوح وعلى األرض سطح على تتكون ناتئة بؤرض الصخر
 دراسته فً"  هدن" وصفها التً وهً اللٌنة الصخرٌة التكوٌنات فً ؼائرة طوٌلة

 فً متناهٌة وأشكالها الحٌوان كضلوع تبدو وهً بالٌاردانج وسماها التركستان لصحراء
 وتمتد قدما   03, 33 بٌن عرضها وٌتراوح قدما   العشرٌن على ارتفاعها ٌزٌد وقد. الؽرابة
 تقوى ال الرٌاح ألن وذلك, النحت فً الرٌاح أثر ٌعدوه ال أعلى حد وهناك .متوازٌة كلها
 دراسته من( 3843" ) باجنولد" الحظ وقد. أقدام بضعة إال أعلى إلى الرمال رفع على

 العلٌا األجزاء فً ٌظهر ما نادرا   التلؽراؾ لعمدة الرٌاح وصقل بري أن اللٌبٌة للصحراء
 األرض سطح فوق ٌعلو ال التً السفلى األجزاء على ٌقتصر ٌكاد بل, األعمدة هذه من
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 إال المترٌن تتعدى ال الرمال رفع على الرٌاح وقدرة أن ٌرى وهو, بوصة 35 من بؤكثر
 هذه كانت وإذا, وصقلها الصخور بري على بالرمل المحملة الرٌاح وتعمل .نادرا  

 الصخور هذه فً ثقوب حفر على الرٌاح تعمل, متجانسة تكوٌنات من تتؤلؾ الصخور
. مصر فً الشرقٌة بالصحراء الرملٌة الصخور فً تنتشر التً الثقوب تلك أمثلتها ومن

 محملة شدٌدة صحراوٌة لرٌاح تتعرض التً الصحراوٌة المناطق فً الثقوب هذه وتتكون
 وقد. واختفاإها الطبٌعٌة النباتات انعدام لتكونها ٌشترط كما, الرمال من وفٌرة بكمٌات
 المتجانسة الصخرٌة الحوائط فً الرٌاح بكهوؾ أحٌانا   تسمى التً الكهوؾ بعض تتكون
 بالرٌاح تؤثر التً الصخور كانت وإذا .الحوائط هذه قواعد من بالقرب وذلك, التكوٌن

 فً متناهٌة أشكاال   تتخذ جٌومورفٌة صور بعض تتكون, متؽاٌرة ومقاومة صلبة ذات
 لٌنة تكوٌنات على ترتكز وبؤنها بصلبتها تتمٌز ارتكازٌة صخور تتكون فقد. الؽرابة

 بالموائد عادة وتعرؾ, موائد شكل على وتبدو. الرٌاح بفعل وتبلى تنحت ألن تعرضت
 فتكون أعالٌها فً ولٌنة السفلى أجزائها فً صلبة الصخور كانت إذا أما, الصحراوٌة

 .مدببة شبه قمم ذات مخارٌط

 المناطق فً وجودها ٌكثر منخفضات حفر على بالرمال المحملة الرٌاح تعمل ما وكثٌرا  
 مثل تظهر وقد, صؽٌرة تجوٌفات الرملٌة الكثبان بٌن تظهر حٌث الرمال فٌها تتراكم التً
 نحت على أقوى الرٌاح أن فً والشك. ذاتها الرملٌة الكثبان سطوح على األحواض هذه
 سجل وقد. التماسك القلٌلة الصخرٌة التكوٌنات فً وحفرها الصؽٌرة األحواض هذه مثل
 شكل على كبٌرة أحواض وجود, منؽولٌا هضبة فً"  بركً"و"  مورٌس" من كل

 هذه أقطار أطوال وتزٌد كٌانج بالبانج سمٌاها التً هً, الرمال تكوٌنات وسط تجوٌفات
" مورٌس" وٌعتقد. قدم 433, 533 بٌن عمقها ٌتراوح كما, أمٌال الخمسة على التجوٌفات

 عوامل أٌة عملها فً تساعدها ولم وحدها الرٌاح حفرتها قد التجوٌفات هذه أن" بركً"و
 بكثٌر أوسع منخفضات نشؤة إرجاع فً المؽالٌن ومن. أخرى جٌومورفٌة أو, جٌولوجٌة

 الصحراء منخفضات تكون عزا الذ"  بٌدنل" األستاذ, الرٌاح فعل إلى كٌانج البانج من
 الواحات ومنخفض, الفرافرة ومنخفض والداخلة الخارجة كمنخفض مصر فً الؽربٌة
 هذه من واحد منخفض مساحة بؤن علما   وحدها الرٌاح فعل إلى, إلخ. . .  البحرٌة

 الخارجة الواحات فمنخفض. كٌانج البانج تجاوٌؾ مساحة أضعاؾ تعادل المنخفضات
 لنقد هذا" بٌندل" رأي تعرض وقد. مربع كٌلومتر آالؾ ثلثة على مساحته تزٌد مثل  

 هانأ البد الرٌاح عامل ؼٌر عدٌدة أخرى عوامل هناك أن وخصوصا   مرٌرٌن واعتراض
 .المنخفضات هذه حفر متضافرة كلها ساهمت

 الهوائٌة الرواسب

 تصادؾ أن بمجرد فهً, اإلرساب إلى المإدٌة العوامل من عامل الوقت نفس فً الرٌاح
 من التقلٌل وعلى, وتحركها اندفاعها إٌقاؾ على تعمل نوع أي من عقبة طرٌقها فً

 األرض سطح على تتراكم وهذه, واألتربة الرمال من بحمولتها تلقً ما سرعان سرعتها
 الرواسب أن بالنا عن ٌؽٌب أال ٌجب أنه على. الرواسب من سطوح أو, كثبان شكل على
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 أقالٌم معظم فً تنتشر بل وحدها الصحراوٌة المناطق على وجودها ٌقتصر ال الهوائٌة
 :اآلتٌة الجهات فً توجد إذ الطبٌعٌة العالم

 .العالم جهات من كثٌر فً السواحل خطوط طول على( أ) 

 .جافة شبه أو جافة أقالٌم فً أودٌتها تشق التً األنهار مجاري طول على( ب) 

 بفعل لحامها ٌتفكك ألن تتعرض ما كثٌرا   رملٌة صخور من تـتؤلؾ التً المناطق فً( ج) 
 .الرمال حبٌبات من مكوناتها إلى فتنفرط المتخلفة التجوٌة عوامل

 الرٌاح بفعل النقل

 فعندما والرمال, الؽبار بٌن نفرق أن علٌنا ٌجبقبل الخوض فً تفاصٌل هذا الموضوع 
 المواد وبعض الصخور بقاٌا فٌها األرض سطح على تنتشر جافة منطقة على الرٌاح تهب

 أن تستطٌع التً الناعمة الدقٌقة الذرات البقاٌا هذه من الرٌاح تلتقط أن فلبد, العضوٌة
 وتتكون. األقدام من آالؾ بضعة إلى األحٌان بعض فً ٌصل قد ارتفاع أعلى إلى تحملها

 الوقت وفً. الرمال بعواصؾ تفرقة أدنى دون تسمى التً هً قاتمة سحب الحالة هذه فً
 والتً نسبٌا   الثقٌلة الرملٌة الذرات بعض تتحرك", الترابٌة" السحب هذه فٌه تتكون الذي
 ظل فً السطح هذا على وتتجمع, األرض سطح من بالقرب حملها على الرٌاح تقو لم

 فكؤن. الصحراوٌة النباتات من ؼٌرها أو الشجٌرات أو, الناتئة الصخور خلؾ, الرٌاح
 تستطٌع فل الرمال أما الناعمة الؽبار لذرات إال الواقع فً ٌحدث ال التعلق بطرٌقة النقل

 .األرض سطح عن كثٌرا   بها ترتفع أن الرٌاح

 ضؽط ٌإدي إذ, القفز عملٌة طرٌق عن آخر إلى مكان من الرمال حبات نقل عملٌة تتم
 الزلط أو الحصى برواسب واصطدامها األمام إلى دفعها إلى الرمال حبات على الهواء
 أن نلحظ أن ٌجب أننا على. الوراء إلى ارتدادها ثم, األرض سطح على تنتشر التً

 الذي الجسم حجم على شًء كل وقبل أوال   ٌتوقؾ الرمال حبات على الرٌاح ضؽط
 درجة: ذاته الهواء حالة على أقل بدرجة ولكن كذلك ٌتوقؾ كما, الرٌاح لضؽط ٌتعرض
 القفز بعملٌة الواقع فً الرمال ذرات نقل عملٌة وتتم. سرعته, رطوبته درجة, حرارته
 .طوٌل   وقتا   آخر إلى مكان من الرمال ذرات نقل ٌستؽرق ولذا, وحدها

 الرملٌة الرواسب أنواع

 هذا" دلباجنو" بها قام التً تلك الرملٌة الرواسب إلٌها قسمت التً التقسٌمات أحسن ولعل
 الرواسب هذه فٌها تتحرك مناطق فً كانت الرملٌة للرواسبدراسته  أن من الرؼم على

 فٌها لعبت التً المناطق فً تصلح ال تقسٌماته أن ٌعنً وهذا. قٌد أي من طلٌقة وتنتقل
 تقٌٌد فً وكذلك, وبنائها الرواسب هذه اتجاهات تحدٌد فً كبٌرا   دورا   الطبٌعٌة النباتات
 ألنها وذلك االعتراض هذا رؼم" باجنولد" تقسٌمات على نعتمد أن ٌمكن ولكننا. انتقالها
 :الرملٌة الرواسب من نوعٌن هنالك أن" باجنولد" وٌرى. حالٌا لدٌنا التً التقسٌمات خٌر

 التموجات بعض فً وتتمثل ضٌق نطاق على وتنتشر محدودة أهمٌة ذات رواسب :أوالا 
 التً الرملٌة الرواسب سطوح على وآخر حٌن بٌن تظهر التً الحافات أو, الصؽٌرة
 .جٌومروفٌة داللة أٌة لها لٌس, الرواسب هذه ومثل. األرض على تنبسط
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 :فً وتتمثل الصحراوٌة المناطق فً واسع نطاق على تظهر رواسب :ثانٌاا 

 .الصحراوٌة النباتات أو الصخور خلؾ, الرٌاح ظل فً ترتاكم التً الرمال -3

 :نوعان الرملٌة الكثبان -5

 . بالبرخان تعرؾ التً الهللٌة الكثبان( أ) 

 .بالؽرود مصر فً تعرؾ كما, بالسٌوؾ تعرؾ التً الطولٌة الكثبان( ب) 

 . الحٌتان ظهور أو الرملٌة الجسور -0

 .المنبسطة الرمال بحار -4

 تقع التً المناطق فً وتراكمها تجمعها فٌتم: الرٌاح ظل فً تتراكم التً الرواسب أما
 جلمود أي أو, صحراوٌة شجٌرة أو, صخري حائط خلؾ تتراكم فقد, الرٌاح عن بمنؤى
 من تدفعه ما وترسب سرعتها تتوقؾ العقبات هذه بمثل الرٌاح اصطدمت فإذا. صخر
 إلى انحدارها درجة تصل حتى تراكمها وٌستمر. للرٌاح المظاهر العقبة جانب على رمال
 والكثٌب .العقبة من اآلخر الجانب على الرملٌة الرواسب تتزحلق وحٌنئذ, درجة 04

 إلى أقدام بضعة من ارتفاعه ٌتفاوت الرمال من تل عن عبارة( كثبان مفرد) الرملً
, قبل من خطؤ ٌظن كان وقد, الحبٌبات مستدٌرة رمال من وٌتكون, األمتار من عشرات

. الرٌاح طرٌق تعترض موانع أو حواجز وجود هو الرملٌة الكثبان تكون فً السبب بؤن
 ذات المناطق فً مالهااكت أو تكونها اوج إلى تصل الرملٌة الكثبان أن ذلك بعد ثبت ولكنه
 المناطق فً خاصة بصفة الرملٌة الكثبان وتتكون. التضرس القلٌل المستوي السطح

 ٌعوق نموها ٌحدد ما كثٌرا   الطبٌعً والنبات الرطوبة عامل ألن وذلك, الصحراوٌة
 الكثبان وتكون. الجافة المناطق فً األنهار ضفاؾ على أو الساحلٌة المناطق فً تكونها
 .بالؽرود تعرؾ التً وهً طوٌلة أو بالبرخان تعرؾ التً هللٌة إما الرملٌة

 منها تؤتً التً الجهة إلى المحدب جانبه ٌتجه قوس منها كثٌب كل وٌبدو :الهاللٌة الكثبان
 فً البرخان كثبان وتنتظم. الرٌاح نحوها تسٌر التً الجهة إلى طرفاه ٌتجه كما, الرٌاح
 هذه مثل ٌمٌز الذي الهللً الشكل ٌتؽٌر ما وكثٌرا  , السائدة الرٌاح اتجاه فً تمتد سلسل
 من قرٌبة الباطنٌة المٌاه كانت أو, الرٌاح اتجاه فً تؽٌر أي حدث ما إذا وذلك, الكثبان
 تثٌبت على تعمل نباتات نمو على ٌساعد مما الهللً الكثٌب أطراؾ عند األرض سطح
 من األوسط الجزء على قوتها فتركز األطراؾ هذه دفع على الرٌاح تقوى ال إذ, طرفٌه
 ٌتمزق وقد. الرٌاح مواجهة فً المقعر الجانب ظهور إلى النهاٌة فً ٌإدي مما الكثٌب
 من مخروطً شبه تل إلى منهما كل ٌتحول مستقلٌن قسمٌن إلى وٌنقسم وسطه من الكثٌب
 .الرمال

 خٌر وتتمثل, الصحراوٌة المناطق فً الهوائً اإلرساب صور أهم وهً :الطولٌة الكثبان
 طولٌة كثبان عن عبارة وهً, بالؽرود تعرؾ حٌث المصرٌة الؽربٌة الصحراء فً تمثٌل

 الؽرود هذه من ؼرد طول وٌبلػ. الرملٌة التلل من سلسلة من ؼرد كل ٌتؤلؾ متوازٌة
 أشهر ومن. األمتار من عشرات بضع على ٌزٌد فل عرضه أما, الكٌلومترات عشرات

 أن" بول جون" وٌرى. كٌلومترات 033 على طوله ٌزٌد الذي محرق أبً الؽرود هذه
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 قد ٌكون أن البد, التقدٌر هذا أساس وعلى. عام كل أمتار عشرة بمعدل ٌتقدم الؽرد هذا
 الذي الحطام عن عبارة هً الؽرود هذه ورمال. سنة ألؾ 03 حوالً تكونه فً استؽرق
 السائدة الؽربٌة الشمالٌة الرٌاح ذلك بعد دفعته وقد, القطارة منخفض حفر عن تخلؾ

 هذه اتجاه نفس تتبع تكاد متوازٌة خطوط شكل على الؽربٌة الصحراء سطح فوق ووزعته
 .الشرقً الجنوب إلى الؽربً الشمال من تمتد إذ الرٌاح

 التكوٌنات من فقرٌة حافات عن عبارة وهً :الحٌتان ظهور أو الصحراوٌة الجسور
, السائدة الرٌاح التجاه موازٌة األخرى هً وتمتد. قممها بتسطح وتتمٌز, الرملٌة

 منها ٌتؤلؾ التً الرملٌة التلل سلسلة سطح أن هو الؽرود وبٌن بٌنها الرئٌسً واالختلؾ
 .اإلطلق على بتسطحه ٌتمٌز وال حادا   مدببا   ٌبدو ؼرد أي

 هذه وتتمٌز الرمال" بفرشات" "باجنولد" سماها التً وهً :المنبسطة الرملٌة السهول
 التجعدات بعض استثنٌنا إذ إال اإلطلق على تضرسها وبعدم باستوائها السهول

 سلٌمة سهل السهول هذه أشهر ومن, الرمال رواسب فوق تظهر التً والتموجات
 سهل عن عبارة وهو, مربع مٌل آالؾ ثلثة من أكثر مساحته تبلػ الذي اللٌبٌة بالصحراء

. المنخفضة الكثبان بعض إال موجبة تضارٌسٌة ظاهرة أي دون البصر لمدى ٌمتد مستو
 فوق ترتكز وهً, قدما   33, 5 بٌن ما السهل هذا فوق المتراكمة الرمال سمك وتراوح
 .مباشرة األصلٌة الصخور

 اللوٌس رواسب

 الرمادي اللون إلى لونها ٌمٌل والتراب الطٌن من متماسكة ؼٌر رواسب عن عبارة وهً
 هذه وتتؤلؾ. للمٌاه إنفاذها بسهولة تتمٌز كما, الجٌر مركبات نسبة بها وترتفع, األصفر أو

 والدولوماٌت والكلسٌات, والفلسبار, الكوارتز من الزواٌا حادة جزٌئات من الرواسب
 هذه نشؤة بصدد مضى فٌما وجدلهم العلماء نزاع كثر وقد .األخرى المعادن وبعض

 محبذ إلى, بحرٌة رواسب بؤنها قائل إلى, فٌضً أصل ذات بؤنها قائل فمن, الرواسب
 وتلقت تجمعت قد العلماء أراء اآلن نجد ولكننا. إلخ. . .  توجد حٌث محلٌة نشؤة لفكرة
 .هوائٌة رواسب أنها وهو واحد رأي حول

 033, 333 بٌن سمكها ٌتراوح إذ الصٌن بلد فً تمثٌل خٌر اللوٌس رواسب وتتمثل
 أسهمت أنها البد التً الحشائش بعض خللها توجد وقد, طبقات فً تنتظم ال وهً, متر
 فرنس من ٌمتد نطاق هٌئة على أوروبا وسط فً اللوٌس رواسب تظهر كما. تراكمها فً
 شالرٌ" من اشتقت قد, هذه اللوٌس رواسب تكون أن المحتمل ومن .روسٌا شرق إلى

 بصورة القول هذا وٌنطبق, البلٌستوسٌنٌة الجلٌدٌة الؽطاءات عن تخلؾ الذي" الجلٌدي
 الٌوكرٌن سهول فً اكمتتر التً تلك وخصوصا  , األوروبٌة اللوٌس الرواسب على خاصة

 رواسب كل أن ٌعنً ال هذا أن من الرؼم على. سابقا   السوفٌتً االتحاد دول شرق فً
 أن ٌمكن اللوٌس من أنواع فهناك, جلٌدي أصل ذات, توزٌعها جهات شتى فً اللوٌس
 إلى تنتمً أنها ٌبدو التً العظٌم الصٌن حوض فً الهائلة كرواسب, بالصحراوٌة تسمى
 أو جوبً بصحراء توجد التً الصحراوٌة الرواسب من أصل   اشتقت وأنها, النوع هذا
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 بحر من الشرق إلى) التركستانً اإلسبتس بإقلٌم توجد التً اللوٌس رواسب ولعل. منؽولٌا
 هذا فً الواقع فً ٌهمنا والذي. الصحراوٌة اللوٌس نوع إلى األخرى هً تنتمً( قزوٌن
 التً المناطق فً الرواسب هذه تجمع إلى أدت التً هً التذرٌة عملٌة أن هو المجال
 .الحالً الوقت فً بها توجد

 الصحراوٌة التعرٌة دورة

 فً األرض سطح تطور فً كبٌرا   دورا   تلعب" البدٌمنت" ظاهرة أن ذكرنا أن سبق
 النهاٌة فً المسئول هو الحوضٌة الجبلٌة الجبال سفوح تراجع نإ إذ. الصحراوٌة األقالٌم

 منها تختفً منبسطة الصحاري أنواع فً أرض إلى المناطق هذه سطح تحول عن
 التً الصحراوٌة المناطق فً أما. مرتفعة جبلٌة حواجز من بها ٌحٌط وما المنخفضات

 المحتمل فمن السطح مستوٌة منبسطة أرض عن عبارة هً التً" الرق" سهول إلى تنتمً
 ما وكل تطورها مراحل معظم طوال سطحها فً مستوٌة أرضا   المناطق هذه مثل تظل أن

 تنتشر التً والحصوٌة الرملٌة الرواسب إزالة هو سطحها فً تعمله أن للرٌاح ٌمكن
 أرض إلى الطرٌقة بهذه الصحراء فتتحول الصلبة األصلٌة الصخور تظهر وبهذا, فوقها

 من نوعا   بها تحدث باطنٌة لحركات تتعرض لم إذا النحو هذا على تظل صلبة صخرٌة
 .االستواء وعدم التضرس

 الجبلٌة الصحاري فً خاصة بصفة تتمثل الصحراوٌة التعرٌة دورة بؤن القول ٌمكن ولهذا
 بها تحٌط الصحراوٌة" البلسون" أحواض من حوض وجود افترضنا فإذا, الحوضٌة
 الحوض فً أو آسٌا وسط فً تارٌم حوض فً الحال هً كما, مرتفعة جبلٌة حواجز
, األمطار سقوط عقب المنطقة هذه فً ٌتكون ما فؤول, الشمالٌة أمرٌكا بؽرب العظٌم
 المرتفعة الحواجز سفوح على تنحدر التً القصٌرة المائٌة والمسٌلت الجداول بعض

 المسٌلت لهذه بالنسبة القاعدة مستوى الحالة هذه فً ٌمثل الذي قاعه صوب للحوض
 أرض على تطل التً المنحدرات جوانب نحت على المائٌة المجاري تعمل .المائٌة

 المجاري وتعمل, وحدها ًئالما النحت عملٌة بفعل وذلك الب من نطاق فٌتكون المنخفض
 ضرأ فً, هذه النحت عملٌة عن المتخلفة الرواسب إلقاء على الوقت نفس فً المائٌة

 ارتفاع إلى آخر بمعنى ٌإدي أو, تدرٌجٌا   ارتفاعا قاعه ارتفاع إلى ٌإدي مما" البلسون"
 العملٌات هذه وتحدث. الحوض صوب المنحدرة المائٌة للمجاري بالنسبة القاعدة مستوى

 .الشباب طور فً

 األحواض بٌن تفصل التً المرتفعة الحواجز ارتفاع فٌقل, النضج طور فً أما
 الفٌضانات, الجانبٌة التسوٌة عملٌات بفعل مطردا   تراجعا   ال وتتراجع, المتجاورة
 ترق ما وسرعان, المعروؾ المقعر بشكلها المتجاورة البٌدمنت سفوح وتتلحم, الؽطائٌة
 تخترقها البٌدمنت بممرات ترعؾ ما كثٌرا   الفتً والممرات الثؽورات بعض فٌها وتتكون

 هذه ذلك بعد وتستطٌع. المتجاورٌن حوضٌن أحد صوب تنحدر التً المائٌة المجاري مٌاه
 ؾجر المرحلة هذه فً وٌتم, اآلخر الحوض صوب تنحدر التً األنهار تؤسر ان المجاري
 الحوض فً وإرسابها, أسرع بدرجة الحوضٌن احد فً تراكمت قد كانت التً الرواسب

. المتجاورٌن الحوضٌن فً األرض سطح مستوى هذا إزاء وٌتقارب, عمقا   األكثر اآلخر
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 عنها تتخلؾ وال, االختفاء فً البعض بعضها عن تفصلهما التً المرتفعة األرض وتؤخذ
 شاع التسمٌة هذه أن ولو, الجبلٌة الجزر تسمى ما كثٌرا   التً الصؽٌرة التلل بعض إال

 من بها ٌحٌط عما وتعلو وتبرز ناتئة جبلٌة كتلة أٌة على تطلق وأصبحت استخدامها
 التً التلل تسمى أن"  وٌلٌس" األمرٌكً الجٌومورفولوجً اقترح ولذا. منخفضة أرض
 الجٌومورفولوجً إلى نسبة وذلك"  بالبورنهارت" "البدٌمنت" تراجع عملٌة عن تتخلؾ
 .الصحراوٌة المناطق درسوا الذٌن العلماء أحسن من كان اذلً" بونهارت" األلمانً

 إذ, الجارٌة المٌاه وواصلته بدأته الذي العمل الرٌاح عامل ٌكمل الشٌخوخة مرحلة وفً
 الحوضٌة المنطقة فً األرض سطح على تراكمت التً النهرٌة الرواسب إزالة على تعمل
 .تضرس من علٌه ما كل ٌختفً سهل شبه إلى تحولها إلى ٌإدي مما

 حتى الصحراوٌة الرق سهول مناطق كل على فعل   مراحلها تتابعت قد الدورة هذه ولعل

 التً الؽربٌة الصحراء فً أثرها وٌتجلى. علٌه تظهر الذي السهلً الشكل إلى تحولت

 البدٌمنت دورة مراحل تتابع على رائع كدلٌل تقؾ صخرٌة سطوح من تتؤلؾ

 .الصحراوٌة
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