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الشكر والتقدير 

الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى سيد الخمؽ أجمعيف ، الذم كفقني إلتماـ ىذا         

الجيد العممي المتكاضع ، الذم آمؿ أف يسد جانبان مف النقص في المادة العممية في منطقة الدراسة  

كيشكؿ خطكة تتمكىا عدة  خطكات تيتـ بدراسات الجيكمكرفكلكجيا  عامةن كفي الجانب التطبيقي 

.   عمى كجو الخصكص 

 ما كاف ليذا البحث ليخرج بالييئة التي عمييا دكف تضافر جيكد العديد مف اإلخكة الذيف تعجز     

كممات الشكر كاالمتناف عمى إيفائيـ حقكقيـ ، كأخص بالذكر األستاذ المشرؼ الدكتكر محمد عمى 

عبد الرحيـ العرفي ، الذم منحني مف عممو ككقتو كجيده الكثير ، فكاف إلرشاداتو  المثمرة  

فجزاه اهلل  عنا خير الجزاء  . كتكجيياتو  السديدة كرحابة صدره خير دافع كعكف إلتماـ ىذه الرسالة 

 كال يسعني أيضان إال أف أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير لكؿ مف الدكتكر جبريؿ أمطكؿ عمى 

كالدكتكر الشربيني جامعة الزاكية ك الدكتكر قادرم عبد الباقي أحمد جامعة عدف كالدكتكر الصيد 

م  لما ك جدتو  فييـ مف تشجيع كعكف فميـ مني كؿ الشكر زالصادؽ الجيالني جامعة بنغا

كاالمتناف  كبجدر بي أف أنكه بفضؿ األخكة الكراـ كىـ منير العقكرم كالشييد بإذف اهلل صالح الكفرة 

كالميندس محمد الدناع الذيف أمدكني بالمعمكمات كالخرائط كالي كؿ الطمبة كالطمبات في قسـ 

الدراسات العميا جامعة بنغازم كالشكر كالتقدير لعائمتي عمى ما قدمكه  لي مف تشجيع ك رفع مف 

 .المعنكيات حتى بعدما طالت فترة مناقشتي لمرسالة فميـ جميعان شكرم كتقديرم كامتناني 

 ....كاهلل كلي التكفيؽ

 

 



 و
 

 قائمة المحتوٌات 

 الصفحة الموضوع

 ب حقوق الطبع 

 ج قرار لجنة المناقشة 

 د اإلهداء

 ه شكر وتقدٌر

 و فهرس المحتوٌات

 ي قائمة الجداول 

 ك قائمة األشكال والصور 

 س قائمة المالحق

 ع الخالصة 

 26-1 مقدمة عامة اإلطار النظري

 2 مقدمة 

 3 مشكلة الدراسة 

 4 تساإالت الدراسة 

 4 أهداف الدراسة 

 5 أهمٌة الدراسة 

 5 أسباب اختٌار موضوع الدراسة 

 6 المنهجٌة المتبعة فً الدراسة 

 10 مفاهٌم ومصطلحات الدراسة 

 12 الدراسات السابقة 

 21 صعوبات الدراسة 

 22 موقع منطقة الدراسة 

 
 



 ز
 

 74-27 الخصائص الطبٌعٌة لمنطقة الدراسة: الفصل األول 

 28 تمهٌد 

 28 الخصائص الجٌولوجٌة : أوالً 

 29 التكوٌنات الصخرٌة والتتابع الطبقً  -1

 35 البنٌة الجٌولوجٌة - 2

 38 التطور الجٌولوجً والتكتونً - 3

 44 الخصائص الُمناخٌة :  انٌاً 

 46 درجة الحرارة  -1

 52 الضغط الجوي - 2

 53 الرٌاح - 3

 57 األمطار - 4

 62 الرطوبة النسبٌة - 5

 65 الخصائص التضارٌسٌة :  ال اً 

 65 خط الساحل  -1

 68 تاالنحدارا- 2

 69 األودٌة - 3

 70 المراوح الفٌضٌة - 4

 71 السهل - 5

 72 الكهوف الجٌرٌة - 6

 74 الخالصة 

 126-75 المحددات الجٌومورفولوجٌة فً مدٌنة درنة : الفصل الثانً 

 76 تمهٌد

 77 خط ساحل مدٌنة درنة : أوال

 78 الخصائص الطبٌعٌة لحركة األمواج -1

 88 الخصائص الطبٌعٌة للمنطقة الشاطئٌة الضحلة -2

 95 تغٌرات األمواج فً المنطقة الشاطئٌة الضحلة - 3

 



 ح
 

 103 منحدرات الحافة الجنوبٌة وجوانب األودٌة بمدٌنة درنة :  انٌاً 

 103 :الخصائص الجٌومورفولوجٌة للمنحدرات  -1

 108 أشكال المنحدرات السائدة فً منطقة الدراسة - 2

 119 العملٌات الجٌومورفولوجٌة المشكلة للمنحدرات - 3

 126 الخالصة 

 151-127 مراحل تطور مدٌنة درنة وعالقته بالمحددات الجٌومورفولوجٌة : الفصل الثالث

 128 تمهٌد 

 128 النشؤة والتطور الحضري لمدٌنة درنة : أوالً المرحلة األولى 

 134 التوزٌعات السكانٌة فً مدٌنة درنة :  انٌاً 

 138 األبعاد المكانٌة للنمو العمرانً بالمدٌنة :  ال اً 

 139 أك ر جهات المدٌنة نمواً  -1

 140 الجهات المتوسطة النمو بالمدٌنة - 2

 141 أقل الجهات نمواً بالمدٌنة - 3

 142 أ ر المحددات الجٌومورفولوجٌة على استخدام األرض : رابعاً 

 142 م 1966استخدام األراضً سنة  -1

 144 م 1980استخدام األراضً سنة - 2

 146 م 2000استخدام األراضً سنة - 3

 149 م 2006استخدام األراضً سنة - 4

 151 الخالصة 

المحددات الجٌومورفولوجٌة ومستقبل التوسع العمرانً لمدٌنة               : الفصل الرابع 
 درنة

152-179 

 153 تمهٌد 

 154 أ ر خط الساحل على الواجهة العمرانٌة لمدٌنة درنة : أوالً 

 164 األخطار الجٌومورفولوجٌة المصاحبة للتوسع العمرانً :  انٌاً 

 164 الجرٌان السٌلً فً المنطقة  -1

 170 حركة المواد على المنحدرات - 2



 ط
 

 175 األخطار الناتجة عن التجوٌة الملحٌة - 3

 179 الخالصة 

 188-18 االستنتاجات والتوصٌات 

 181 النتائج : أوالً 

 التوصٌات : انٌاً  187

 207-189 المراجع والمصادر 

 207-201 المالحق

 209-208 الخالصة  باللغة االنجلٌزٌة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ي
 

 فهرس الجداول 

رقم 
 الجدول

 الصفحة العنوان  

المتوسط الشهري لدرجات الحرارة فً محطة خالل الفترة من  1

1961-2007 

47 

المتوسط الشهري لدرجات الحرارة العظمى والصغرى فً محطة درنة خالل  2
 م 2007-1960الفترة من 

48 

- 1960المتوسطات الشهرٌة للضغط الجوي فً محطة درنة خالل الفترة من  3

 رم بالمللٌبا2007

52 

النسب المئوٌة التجاهات الرٌاح السائدة فً محطة درنة خالل الفترة من  4

 م2007- 1960
54 

 1961محطة درنة خالؿ الفترة مف المتكسط الشيرم لسرعة الرياح بالعقدة في 5
   ـ2007_ 

55 

المتوسط الشهري لكمٌة األمطار بالملٌمترات فً محطة درنة خالل الفترة من  6
 م 1961-2007

58 

-1961المتوسط الشهري للرطوبة النسبٌة فً محطة درنة خالل الفترة من  7

 م 2007
72 

 82 م1999-1998أبعاد األمواج المقاسة خالل شهري ٌناٌر وأغسطس سنة  8

متوسط ارتفاع رشاش األمواج باألمتار على طول ساحل مدٌنة درنة خالل  9

 م 1999-1998شهري أغسطس وٌناٌر 
101 

 107 البٌانات المورفومترٌة لالرتفاعات والمساحة 10

 141 م2008نسبة المساحة العمرانٌة واتجاهات النمو لمدٌنة درنة  11

 143 م1966استخدام األراضً فً مدٌنة درنة سنة  12

 145 م 1980استخدام األراضً فً مدٌنة درنة لسنة  13

 147 م 2000استخدام األراضً فً مدٌنة درنة سنة  14

 157 أكبر الجزر االصطناعٌة فً العالم حسب المساحة  15

 162 مشروع إنشاء مجموعة من الجزر على خط الساحل مدٌنة درنة  16

 
 
 



 ك
 

 قائمة األشكال والصور 

رقم 
 الشكل 

 الصفحة  العنوان

 24 الموقع الجغرافً لمنطقة الدراسة  1

 26 حدود منطقة الدراسة  2

 32 الخرٌطة الجٌولوجٌة لمنطقة الجبل األخضر  3

 34 التتابع الطبقً لمنطقة الدراسة من العصر األٌوسٌنً إلى الحقب الرباعً   4

 36 خرٌطة تكتونٌة توضح توزٌع الصدوع الرئٌسٌة فً منطقة الجبل األخضر  5

أحد الشقوق فً تكوٌنات الحجر الجٌري ٌنحدر من أعلى الحافة الجنوبٌة  6
 لمدٌنة درنة جنوب شرق درنة 

37 

الفواصل والشقوق فً تكوٌنات الحجر الجٌري فً الجنوب الغربً من مدٌنة  7
 درنة

38 

 39 المرحلة األولى من مراحل التطور الجٌولوجً والتكتونً للمنطقة  8

 40 المرحلة ال انٌة من مراحل التطور الجٌولوجً والتكتونً للمنطقة 9

 41 المرحلة ال ال ة من مراحل التطور الجٌولوجً والتكتونً للمنطقة 10

 42 المرحلة الرابعة من مراحل التطور الجٌولوجً والتكتونً للمنطقة 11

 43 رسم تخطٌطً للتطور التكتونً بالجبل األخضر فً قطاعات طولٌة  12

 45 الكتل الهوائٌة التً تمر على منطقة البحر المتوسط  13

-1961المتوسط الشهري لدرجات الحرارة فً محطة درنة خالل الفترة من  14

 م 2007

48 

التفكك الكتلً فً صخور الحجر الجٌري فً أحد منحدرات الحافة جنوب  15
 شرق مدٌنة درنة 

50 

التقشر بفعل التجوٌة المٌكانٌكٌة فً صخور الحجر الجٌري جنوب غرب  16
 درنة

51 

المتوسط الشهري لكمٌات األمطار بالملٌمترات فً محطة درنة خالل الفترة  17
 م 1961-2007

59 

أحد الكهوف الكارستٌة فً صخور الحجر الجٌري فً الجانب األٌمن الغربً  18
 لوادي درنة 

60 

 61 األرصفة الحصوٌة المتكونة على جوانب قنوات السٌول  19

- 1961المتوسط الشهري للرطوبة النسبٌة فً محطة درنة خالل الفترة من  20

 م 2007

63 

 
 
 



 ل
 

فً صخور الحجر (اإلذابة )حفر وتجوٌفات ناتجة عن التجوٌة الكٌمٌائٌة  21
 الجٌري على الجانب األٌمن لوادي درنة 

64 

 66 قوس بحري فً الساحل الشرقً لمدٌنة درنة 22

شاطئ أمامً شدٌد االنحدار فً المنطقة المحصورة بٌن وادي الحصٌن  23
 والمٌناء البحري لمدٌنة درنة

67 

شواطئ أمامٌة هٌنة االنحدار فً المحصورة من المٌناء البحري وحتى وادي  24
 الناقة الحدود الغربٌة لمدٌنة درنة 

67 

 68 جوانب الحافة الجنوبٌة لمنطقة الدراسة المنحدرة من الجنوب إلى الشمال  25

 73 أحد الكهوف الجٌرٌة فً حً المغار  26

 76 المحددات الجٌومورفولوجٌة المإ رة فً التوسع العمرانً فً مدٌنة درنة  27

تحكؿ المدار الدائرم لجزيئات الماء عند اقترابيا مف المياه داخؿ األمكاج   28
 الضحمة إلي مدار بيضاكم

79 

 81 أبعاد الموجه  29

 83 شاطئ أمامً شدٌد االنحدار مٌاه عمٌقة  30

 84 التغيرات الفصمية الرتفاع األمكاج في نقاط القياس المختمفة 31

 85 التغير الفصمي لفترة المكجة في نقاط القياس 32

 85 التغير الفصمي لطكؿ المكجو في نقاط القياس المختمفة 33

 90 تدرج صخري وكهف مرتبط بالفواصل المتعامدة مع خط الساحل  34

 91 مٌل الطبقات الصخرٌة تجاه البحر وتساقط الكتل الصخرٌة  35

فواصل متعامدة وبداٌة تشكل خلجان صغٌرة داخل صخور تكوٌن درنة  36
 األك ر انتشاراً على طول ساحل مدٌنة درنة 

92 

انحدار شدٌد وعملٌات نحت نشطة للجروف خط الساحل من وادي الحصٌن  37
 شرقاً حتى رأس المتارٌس غرباً 

93 

خلجان مفتوحة وانحدار هٌن فً المنطقة الممتدة من رأس المتارٌس إلى رأس  38
 بومسافر 

94 

شواطئ رملٌة هٌنة االنحدار فً المنطقة المحصورة بٌن رأس بومسافر  39
 ووادي الناقة 

95 

 96 اصطداـ األمكاج كارتدادىا عند حجر إمامي عميؽ 40

 98 تكسر األمكاج المنحرفة فكؽ حيد حاجز مرجاني قبؿ أف تصؿ إلي الشاطئ 41

 100 أشكاؿ فعؿ األمكاج التي يمكف أف تتعرض ليا الجركؼ 42

 
 
 



 م
 

 102 تآكل المبانً بسبب رذاذ البحر 43

 107 المنحني اليسبكمترم النسبي لمنطقة الدراسة 44

 110 المقعرة عمي الحافة الجنكبية الغربية لمنطقة الدراسة_ المنحدرات المحدب  45

 111 منحدرات الجركؼ المقعرة بالحافة الجنكبية لمنطقة الدراسة 46

منحدرات جروف جوانب األودٌة الحدود الشرقٌة لمنطقة الدراسة وادي  47
 الحصٌن وٌالحظ شدة تؤ رها بعملٌات التفكك وتساقط الكتل 

112 

المنحدرات شبة السلمٌة والمنحدرات المستقٌمة على الحافة الجنوبٌة الغربٌة  48
 لمنطقة الدراسة 

113 

 114 منحدرات المستقٌمة على أحد جوانب وادي درنة جنوب شرق منطقة الدراسة 49

 115 المنحدرات المستقيمة عمى الحافة الجنكبية لمدينة درنة 50

تتابع من األرصفة البنٌوٌة الدقٌقة بؤحد ال نٌات على الجانب األٌسر بالجزء  51
 الوسط لوادي الناقة 

116 

ة مجمكعة مف مخاريط اليشيـ في نطاؽ الصخكر الجيرية عمى الحافة الجنكبي 52
 لمدينة درنة

117 

 118 بكادم الناقة جنكب غرب منطقة الدراسة  المراكح الفيضيةلحدإ 53

 119 مصطبة بحرية شديد االنحدار في تككيف درنة في الساحؿ الشرقي لمدينة 54

 120 المجرى الرئٌس لوادي الحصٌن  55

ظاىر التافكني الناشئة عف تجكية الفجكة في الصخكر الجيرية جنكب شرؽ   56
 منطقة الدراسة

122 

حد الكيكؼ الكارستية في صخكر الحجر الجيرم في الجانب الجنكبي الغربي  أ 57
 مف حي المغار

123 

 124 ثار التفكؾ الصخرم عمي الجانب الغربي لمكادم الناقة جنكب غرب منطقةآ 58

 125 تساقط الكتؿ الصخرية عمى الجانب الشرقي لمكادم درنة 59

 125 االنزالؽ الصخرم كظيكر القمة عارية مف الركاسب بمجرة كادم الناقة 60

 133 1963استعماؿ األراضي  لمدينة درنة عاـ   61

 135 ـ 1964تكزيع السكاف داخؿ أحياء مدينة درنة لعاـ  62

 136   ـ1984تكزيع السكاف داخؿ أحياء مدينة درنة لعاـ  63

 137   ـ1984تكزيع السكاف داخؿ أحياء مدينة درنة لعاـ  64

 138 الشكؿ الطكلي لمدينة كاتجاىات النمك 65

 140 اتجاىات النمك العمراني في مدينة درنة 66

 



 ن
 

 144   ـ1966استخداـ األراضي في مدينة درنة سنة  67

 145 ـ  1980استخداـ األراضي في مدينة درنة لسنة  68

 148  ـ2000 إلى عاـ 1986المخطط الشامؿ لالستخدامات األراضي مف عاـ  69

 148   ـ2000استخداـ األراضي في مدينة درنة سنة  70

 149 الزحف العمرانً على األراضً الزراعٌة جنوب شرق المدٌنة حً بومنصور 71

 154   ـ2025مخطط التكسع المستقبمي لمدينة درنة حتى عاـ  72

 155 ظاىرة تأكؿ الكاجية العمرانية لمباني المطمة عمي خط الساحؿ 73

 156 انييار األرصفة خط الساحؿ عمي طريؽ الككرنيش 74

 158 اآلالت الحديث المستخدمة في  بناء الجزر الصناعية في دبي 75

 158 بيكيؼ يتـ بناء جزيرة نخمة الجمير االصطناعية بد 76

 159 والردم الصخور دفن مرحلة بعد الجزر ظهور بداٌة 77

 160 مشركع تطكير ساحؿ مدينة درنة 78

 161 متر كٌلو 6 : الحالٌة الساحل مساحة 79

 161 كـ 15: مساحة الساحؿ بعد التطكير 80

 162 التكاليؼ اإلجمالية لمشركع  تطكير ساحؿ مدينة درنة 81

 163  ـ2025مستقبؿ التكسع العمراني في مدينة درنة عاـ  82

 164  في منطقة الدراسةةمكاقع األخطار الجيكمكرفكلكجي 83

 166  في مجرم كادم درنة1959فيضاف سنة  84

 167  ، في سد كأدم بكمنصكر1986فيضاف سنة  85

 168  ، في سد البالد1986فيضاف سنة  86

 169 سد بكمنصكر جنكب مدينة درنة 87

 170 سد البالد يقع في جنكب المدينة 88

 172 تساقط الكتؿ الصخرية عمى احدم الطرؽ الجبمية  جنكب غرب مدينة درنة 89

 172 التساقط الصخرم ألحد جكانب األكدية جنكب شرؽ مدينة درنة 90

 173 صخكر قابمة لسقكط باتجاه باب شيحا الغربي 91

 178 المنشآت العمرانية القريبة مف خط الساحؿ ك تعرية دىانات الحكائط 92

 178   تأكؿ أعمدة اإلنارة عمى طريؽ الككرنيش 93

 
 
 
 



 س
 

 قائمة المالحق 

 الصفحة  عنوان الملحق الرقم

 202 مٌ اق األمم المتحدة الخاص بالجزر االصطناعٌة  1

  مشركع حمامة الكاجية البحرية مقدـ مف مكتب اإلسكاف كالمرافؽ درنة مقترح  2
    ألكؿ كالبديؿ

203 

مشركع حمامة الكاجية البحرية مقدـ مف مكتب اإلسكاف كالمرافؽ درنة مقترح   3
 الثاني كالبديؿ

204 

مشركع حمامة الكاجية البحرية مقدـ مف مكتب اإلسكاف كالمرافؽ درنة مقترح   4
 كالبديؿ الثالث

205 

 206 الفيضانات المسجمة في سد البالد 5

 207 صكرفالفيضانات المسجمة في سد بكـ 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ع
 

 أثر المحددات الجيكمكرفكلكجية عمى التكسع العمراني في مدينة درنة

  إعداد  

  ادـ فرج حمد خالد  

 المشرؼ

 محمد عبد الرحٌم  العرفً_ د 

 الملخص 

         تهتم هذه الدراسة بمعرفة أ ر المحددات الجٌومورفولوجٌة على التوسع العمرانً فً مدٌنة 

درنة ، والتركٌز علً دراسة وتحلٌل  العوامل والعلٌات الجٌومورفولوجٌة ودورها فً تشكٌل تلك 

المحددات ، وتتم ل هذه المحددات فً كل من خط الساحل ، و الحافة الجنوبٌة لمنطقة الدراسة ، 

باإلضافة إلً مجموعة من األودٌة التً تنحدر من الحافة مخترقة المدٌنة باتجاه خط الساحل ،  

وٌناقش البحث حاضر ومستقبل التوسع العمرانً واألخطار الجٌومورفولوجٌة المترتبة على هذا 

التوسع ، للوصول إلً نوع من التكٌف بٌن المحددات و متطلبات النمو العمرانً  ، والتعرف على 

تجارب الدول التً استطاعت التغلب على هذه المعوقات كنموذج ٌمكن تطبٌقه على منطقة 

 .الدراسة  

        وقد تم االعتماد على الدراسة المٌدانٌة ، الستكمال النقص والتؤكد من صحة المعلومة 

المكتبٌة ، واالستعانة بالمنهج التحلٌلً الكمً فً تحلٌل البٌانات المناخٌة وتوضٌحها فً جداول 

وأعمدة بٌانٌة ، و دراسة البٌانات المورفومترٌة لالرتفاع والمساحة من خالل المنحنى 

الهسبومتري النسبً لتحدٌد المرحلة الجٌومورفولوجٌة إلً تمر بها منطقة الدراسة ، كذلك استخدام 

المنهج التارٌخً فً تتبع مراحل النمو العمرانً ومعرفة الفترات الزمانٌة األك ر تؤ راً بالمحددات 

الجٌومورفولوجٌة ، باإلضافة إلً منهج المقارنة واستخدامه فً المقارنة بٌن خرائط التوسع 

ولقد أظهرت نتائج .   العمرانً لعدة سنوات ومعرفة األماكن القابلة للتوسع واألخطار المستقبلٌة 

الدراسة أن تؤ ٌر المحددات الجٌومورفولوجٌة على مدٌنة درنة نتج عنه جملة من المشاكل ، لعل 

 التً كانت موجودة فً تمن أبرزها الزحف على األراضً الزراعٌة من جهة ، وملء الفراغا

المخططات من جهة أخري ، كذلك لجوء معظم السكان إلً التوسع الرأسً كؤحد الحلول ، وعدم 

مراعاة مواصفات هذا التوسع والتركٌز على اإلسكان على حساب العدٌد من الخامات األخرى ، 

  .2006من استخدام األراضً  عام  ( فً المائة 53)حٌث وصلت نسبة اإلسكان 



 ف
 

 ٌصل إلى 2025        وفً  ظل الوضع الحالً للمدٌنة ، ٌتوقع أن عدد السكان فً عام 

 ، وملء الفراغات و ة نسمة ، وأن الحلول المإقتة كالزحف على األراضً الزراع127.081ً

التوسع الرأسً الغٌر مدروس مسبقاً ، لن ٌستطٌع استٌعاب الزٌادة السكانٌة المتوقعة مستقبالً، 

وعلى ضوء ما سبق من نتائج ،  توصلت الدراسة إلً مجموعة من الحلول أهمها أن مدٌنة  درنة 

ال ٌمكن لها التوسع بال نهاٌة على طول خط  الساحل وإنها ستضطر فً وقت من األوقات ، فً 

، وربط المدٌنة بشبكة طرق  (الفتاٌح )المستقبل إلً التوسع فً اتجاه المنطقة الجنوبٌة للمدٌنة 

تعمل على سرعة الوصول واالنتقال بٌن اإلحٌاء ، و إضافة مساحات جدٌدة من خالل التوسع 

باتجاه ساحل البحر فبما ٌعرف بظاهرة ردم البحر ، كذلك الحفاظ على األراضً الزراعٌة ووضع 

القوانٌن الصارمة من الجهات المعنٌة من جهة ، ورفع مستوي الوعً لدي المواطن من جهة 

أخرى ، للحد من الزحف على األراضً الزراعٌة ومنع استغالل الفراغات داخل المخططات 

ووقف التوسع الرأسً الغٌر مبنً على الموصفات الهندسة ، وعدم تجاهل أهمٌة استخدامات 

 . األراضً والتركٌز على اإلسكان على حساب باقً الخدمات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

النظري لمدراسة اإلطار 

   مقدمة :

  مشكمة الدراسة  .

   تساؤالت الدراسة. 

  أىداف الدراسة   .

  أىمية الدراسة   .

  أسباب اختيار موضوع 

   المنيجية المتبعة في الدراسة 

    مفاىيم ومصطمحات الدراسة 

  الدراسات السابقة   .

  صعوبات الدراسة . 

 موقع منطقة الدراسة.    



2 
 

: مقدمة 

     مما الشؾ فيو أصبحت دراسات الجيكمكرفكلكجيا التطبيقية مف المكضكعات اليامة التي 

أضافت عمى عمـ الجغرافيا أىمية حيكية ، كجعمت مف عمـ الجغرافيا عممان يرتبط بمشاكؿ اإلنساف 

قامة المناطؽ العمرانية مف جية  كييتـ باقتراح حمكؿ ليا ، حيث تكجد عالقة كثيقة بيف نمك المدف كا 

مظاىر جيكمكرفكلكجية مف جية أخرل، كتؤثر مف ، كبيف طبكغرافية سطح األرض ، كما تتضمنو 

مظاىر سطح األرض بصكرة مباشرة أك غير مباشرة عمى نمك المدف كتكجيو تكسعيا العمراني ؛ 

لذلؾ أصبح مف الضركرم فتح الباب لمقياـ  بدراسات تتناكؿ تأثير مظاىر السطح عمي األنشطة 

كعمي نمك المدف كتكسعيا العمراني بصفة خاصة ، كفي ىذا اإلطار تسعي . البشرية بصفة عامة 

ىذا الدراسة في التعرؼ عمى أثر المحددات الجيكمكرفكلكجية عمى التكسع العمراني في مدينة درنة 

، مف خالؿ تحميؿ العكامؿ كالعمميات الجيكمكرفكلكجية المككنة لطبيعة المحددات الجيكمكرفكلكجية 

 .  جيكمكرفكلكجي، بالتالي رسـ الصكرة المستقبمية لمتكسع العمراني مف منظكر 

    لقد شيدت المدف في الميبية تكسعان حضاريان في مختمؼ االتجاىات خالؿ ثالث العقكد الماضية 

كمازالت المدف في تكسع كامتداد مستمر ، غير أف المدف في ليبيا تتبايف فيما بينيا في طبيعة 

التضاريس كنكع العراقيؿ التي تحدد نمكىا ، فمكرفكلكجي مدينة درنة تتميز بالتعقيد لتطكرىا تحت 

تأثير المحددات الجيكمكرفكلكجية التي تمنع تكسعيا في اتجاىات معينة ، حيث انحصر نمكىا نحك 

الجنكب بسبب الحافة الجبمية ، األمر الذم تكرر في تكسعيا نحك الشماؿ لمحاذاتيا خط الساحؿ ، 

فضالن عف كجكد مجمكعة مف األكدية المنحدرة مف الحافة الجنكبية لمنطقة الدراسة باتجاه خط 

الساحؿ ، كنتيجة ليذه األسباب ؛ اكتسبت مدينة درنة سمة الشكؿ الطكلي في نمكىا ، مما تمخض 

 عنو جممة مف المشاكؿ الحضرية التي رافقت التكسع العمراني في المدينة ، كبناءن عمى ما تقدـ كمف
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أجؿ إجراء دراسة جيكمكرفكلكجية معمقة تحقؽ األغراض المرجكة ؛ تحاكؿ ىذه الدراسة التعرؼ 

عمى أثر المحددات الجيكمكرفكلكجيا عمى التكسع العمراني كفؽ منيجية عممية تعتمد عمى استقراء 

كتحميؿ طبيعة العكامؿ ك العمميات  الجيكمكرفكلكجية ؛ باإلضافة إلى ككنيا محاكلة لمفت األنظار 

 ككنو أحد  أعضاء فريؽ التخطيط الذم يتحمؿ جزءن كبيران كميمان في الجيكمكرفكلكجيإلى دكر 

، تحديد أنسب الطرؽ  تكفير معمكمات متنكعة تساىـ بشكؿ فاعؿ في إنجاح المشاريع العمرانية

 .لمتقميؿ أك تفادم العديد مف األخطار الجيكمكرفكلكجية 

 : الدراسة مشكلة 

تقؼ المحددات الجيكمكرفكلكجيا في أكثر حاالت التكسع العمراني مانعان يحدد امتداد المدف       

في اتجاىات مختمفة ، بحيث تنمك في جية كيتعرقؿ نمكىا في جية أخرل ، كقد تتدخؿ التقنية 

الحديثة كالخبرات في إمكانية التعديؿ  كالتقكيـ لتكجيو النمك الحضرم ، إال أف تبقى المعكقات 

قامة المراكز العمرانية  إف مدينة درنة نمت .الجيكمكرفكلكجية العامؿ الحاسـ في تخطيط المدف كا 

كتطكرت تحت ىذا التأثر، مما سبب نكعان مف عدـ التكازف في تكسع المدينة خضريان في مختمؼ 

فيؿ ىذا النكع مف االرتباط بيف . االتجاىات ، كأعطى منطقة الدراسة سمة الشكؿ الطكلي 

مكانية التكسع األفقي كالرأسي كاالمتداد في جية كاالنكماش في جية  المحددات الجيكمكرفكلكجية كا 

  مشكمة الدراسة يمكف فإفأخرل يحمؿ نكع مف العالقة يمكف الكشؼ عنيا ؟ كاعتمادا عمى ىذا 

  :صياغتيا كفؽ التساؤؿ اآلتي 

ىي المحددات الجيومورفولوحية المؤثر عمى التوسع العمراني في مدينة درنة وأي المحددات  ما

األكثر تأثرًا ؟ وىل من إخطار جيومورفولوجية مصاحبة ليذا التوسع ؟ 
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: تساؤالت الدراسة   

 :  كما يمي تـ تحديد عدد مف التساؤالت تعتبر بمثابة إطار تنظيمي لمبحث كتمت صياغتيا       

ىؿ ساىمت المحددات الجيكمكرفكلكجية في تكجيو التكسع الحضرم لممدينة بشكؿ متبايف كفى _  1

اتجاىات مختمفة ؟ 

ىؿ تتبايف المحددات الجيكمكرفكلكجيا في تأثيرىا ما ىك المحدد األكثر تأثيران عمى تكسعيا _ 2

الحضرم ؟  

ىؿ ىنالؾ إخطار جيكمكرفكلكجية كاضحة بالفعؿ بمدينة درنة ؟ ما ىي أكثر المكاضع تعرضان _ 3

؟   ليذه المخاطر

:  أىداف الدراسة 

كمعرفة أثارىا . التعرؼ عمى المظاىر كالعكامؿ الجيكمكرفكلكحية المكجكدة في منطقة الدراسة _ 1

. عمى نمك المدينة الحالي كالمستقبمي 

كالتي عمى ضكئيا يمكف . إبراز دكر الجيكمكرفكلكجيا التطبيقية في تخطيط المراكز الحضرية  _ 2

تحديد المكاضع المستقرة كغير المستقرة كالتي تتعرض لمخاطر االنييارات كاالنزالقات كاليبكط 

. كتساقط الكتؿ  كالتعرية كمف ثـ االبتعاد عنيا أك معالجة المشاكؿ التي تتعرض ليا 

رسـ خريطة تحدد أنكاع األخطار الجيكمكرفكلكجية التي تتعرض ليا منطقة الدراسة كالسبؿ _ 3

. الكفيمة لمحد مف ىذه اإلخطار

 مدٌنة فً الحضري للنمو المستقبلٌة الصورة ترسم التوصٌات  م ومن النتائج إلى الوصول _ 4

 درنة
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: أىمية الدراسة 

تبرز أىمية مدينة درنة ككنيا رابع أكبر تجمع سكاني حضرم في إقميـ بنغازم ، كتربط شرؽ       

  كـ عف مدينة طبرؽ 175سكل  البمد بغربو ، بطريؽ ساحمي كحيد ، حيث ال تبتعد بمكقعيا ىذا

 كـ جية الغرب كبالتالي يربط ىذا الطريؽ مدينة درنة تسعيففي جية الشرؽ كعف مدينة البيضاء 

بباقي المدف البالد في الغرب ، كذلؾ تتميز مدينة درنة بمكقعيا عمي ساحؿ البحر المتكسط 

كامتدادىا عمى خط الساحؿ جعؿ مينا مدينة عاصرت العديد مف الحضارات في تطكرىا الحضرم 

، ىذا اإلرث الحضارم يتطمب تكسعان عمرانيان منسجمان كمتكافقان مف مكرفكلكجية المدينة ، بحيث 

تستطيع المدينة الحفاظ عمى مكركثيا الحضارم مف جية كمكاكبة متطمبات النمك الحضرم 

  .المعاصر مف جية أخر 

: أسباب اختيار المكضكع  

قمة الدراسات المحمية التي تتناكؿ الجانب التطبيقي في الجيكمكرفكلكجيا عامةن ، كالبحكث _ 1

. كالدراسات المتعمقة بالتكسع العمراني كالنمك الحضرم بصكرة خاصة 

رغبة الباحث في تكضيح أىمية الجكانب التطبيقية في الدراسات الجيكمكرفكلكجية في نجاح  _ 2

 .المشاريع العمرانية كذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى المشاكؿ القائمة كالمتكقعة 

أبراز دكر الجيكمكرفكلكجي كأحد أعضاء فريؽ التخطيط الذم يتحمؿ جزء كبير كميـ في _ 3

.  تسيـ بشكؿ فاعؿ في نجاح المشركع كتقمؿ مف المشاكؿ التي ترافؽ تنفيذه  تكفير معمكمات 

ميؿ الطالب لزيادة تحصيمو العممي في الدراسات الجيكمكرفكلكجية كخاصةن الجانب التطبيقي  _4

  .منيا
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: اإلجراءات المنيجية 

يمكف تعريؼ المنيجية ؛ بأنة الكسيمة التي باإلمكاف إتباعيا لمكشؼ عف الحقائؽ المراد        

كىى مجمكعة مف األساليب يتبعيا الباحث لتحميؿ مشكمة الدراسة كالكصكؿ إلى . التكصؿ إلييا

كتعتمد ىذه الدراسة في منيجيتيا عمى مرحمتيف أساسيتيف ، مرحمة جمع البيانات كمرحمة . النتائج 

: تحميؿ البيانات 

مرحمة جمع البيانات  _ أوالً 

 :العمل المكتبي _ 1

 تـ في ىذا الجانب االعتماد عمى الدراسات السابقة مف كتب كدكريات كتقارير  كرسائؿ       

عممية التي تعرضت لممكضكع سكاء عمى المستكل العالمي أك اإلقميمي ك المحمى ، كذلؾ لمعرفة 

القكاسـ المشتركة كأكجو الشبة كاالختالؼ كاإلضافات الجديد كالطرؽ التي اتبعكىا كما اعتمدت 

  كالتي تمت االستفادة منيا في 50000 :1الدراسة عمى الخرائط الطبكغرافية ذات المقياس 

التعرؼ عمى أثر مظاىر السطح عمى التكسع العمراني كذلؾ تـ جمع البيانات المناخية لمنطقة 

الدراسة كالتي مف خالليا يتـ التعرؼ عمى عناصر المناخ حيث يعتبر  المناخ المناسب كالمعتدؿ 

        كما تـ استخداـ الخرائط  الجيكلكجية ذات مقياس  .مف أىـ مقكمات االستيطاف الحضرم 

  . لمتعرؼ عمى الخصائص الجيكلكجية لمنطقة250000 : 1

 :الدراسة الميدانية _ 2

اشتمؿ ىذا الجانب عمى الزيارة الميدانية لمنطقة الدراسة لغرض استكماؿ النقص كالتأكد مف       

صحة بعض المعمكمات المتحصؿ عمييا مف الدراسة المكتبية ، كمقارنة خرائط منطقة الدراسة عمى 

 :كما يمي  الطبيعة ، كيمكف تقسيـ الدراسات الميدانية إلى 
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:  الزيارات الميدانية _ أ

      حيث أجريت العديد مف الزيارات الميدانية لعدد مف الظاىرات الجيكمكرفكلكجية كالتعرؼ عمى 

العكامؿ كالعمميات التي ساىمة في تشكيميا ، كلعؿ مف ابرز ىذه الظاىرات انحدارات الحافة 

كجكانب األكدية كتـ حصر عدد األكدية المنحدرة مف الحافة الجنكبية لمنطقة الدراسة المخترقة 

المدينة باتجاه خط الساحؿ شماالى، كيبمغ عددىا ثمانية أكدية أىميا كادم درنة كمف ثـ كادم الناقة 

ككادم الحصيف باإلضافة إلى كادم الخميج ككادم سؽ الكتر ككادم المقاطي كذلؾ كادم الخريش 

  . 2013 _ 2012عاميف كبكمسافر ، تـ ىذا الدراسة في الفترة الكاقعة فما بيف 

: المالحظة والمشاىدة _ ب

ركزت المالحظة عمى التغير الذم يحدث في بعض الظاىرات بسبب التداخؿ بيف المحددات       

الجيكمكرفكلكجية كالمشاريع التكسع العمراني مدم درجة التكيؼ مع ما يمميو كاقع مدينة درنة 

كأجريت العديد مف المقابالت مع العديد مف المسئكليف في مصمحة التخطيط العمراني كبعض 

باإلضافة .     الجيكلكجييف ككذلؾ المكاطنيف لمحصكؿ عمى البيانات التي ترتقي بمستكم الدراسة 

إلى التقاط بعض الصكر الفكتكغرافية لبعض الظكاىر كاستخداـ مجمكعة مف األدكات في العمؿ 

 :الميداني كمنيا ما يمي 

كراسة كأقالـ لتسجيؿ المالحظات الحقمية _ 1

آلة تصكير فكتكغرافية  _2

 لتحديد المكاقع  GPSبكصمة لتحديد االتجاىات ك جياز_3

  ، لقياس زكايا االنحدارات (الكالنكميتر)جياز قياس المنحدرات _4
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     :المقابمة الشخصية _ ج

تعتبر المقابمة الشخصية إحدل الكسائؿ الميمة لجمع البيانات ؛ لذا تـ مقابمة العديد مف       

المسؤكليف بالتخطيط العمراني بمدينة درنة ككذلؾ العامميف بالمكاتب اليندسة كاالستشارية كبعض 

أساتذة قسـ الجيكلكجيا بجامعة قاريكنس ، مما زاد مف إثراء القيمة العممية لمدراسة كتقكية جكانب 

. الضعؼ فييا 

: مرحمة تبويب وتصنيف البيانات _د

تـ خالؿ ىذا المرحمة ترتيب البيانات حسب تصنيفا في فصكؿ الدراسة كالتأكد مف صحتيا         

.   كدمجيا في متف الفصكؿ ككضع خطة لتكفير متطمباف كؿ فصؿ عمى حدم 

: مرحمة تحميل البيانات _ ه 

البد مف أم دراسة عممية مف منيج أك أسمكب في تحميؿ البيانات كالمعمكمات التي يتـ       

، كقد تـ  (ميدانية )، أك مصادر أكلية  (مكتبية  )الحصكؿ عمييا سكاء مف مصادر ثانكية 

االعتماد في ىذه الدراسة عمى عدة مناىج لتحميؿ كفيـ العالقة بيف المحددات الجيكمكرفكلكجية 

  .كالتكسع العمراني لمدينة درنة

: المناىج المستخدمة : ثانيًا 

: المنيج التاريخي _ 1

استخداـ ىذا األسمكب لفيـ الظكاىر عف طريؽ تتبعيا تاريخيان ، كالتركيز عمى عنصر الزمف،      

كاستخداـ ىذا المنيج في تتبع مراحؿ التكسع العمراني في مدينة درنة كأثر المظاىر 

. الجيكمكرفكلكجية في تكجيو النمك الحضرم 
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 : المنيج الوصفي  _ 2

كمف خاللو يمكف أف يقـك بالتحميؿ الكصفي لمظكاىر الجيكمكرفكلكجية بعد االطالع عمى      

كالكشؼ عف العالقة بيف المحددات . العديد مف التقارير كالدكريات الخاصة بمنطقة الدراسة 

 .الجيكمكرفكلكجية كطبيعة التكسع العمراني في مدينة درنة 

: المنيج التحميل  _ 3

حيث يـ تحميؿ البيانات كاإلحصائيات التي تجمع كتكزيعيا عمى جدكؿ كخرائط ذات مقاييس       

مناسبة كتكضح ذلؾ بيانيان عف طريؽ المحنيات كاألعمدة البيانية كاستخداـ مقاييس النزعة المركزية 

كالمتكسطات الحسابية لمعناصر المناخ كاستخداـ األعمدة كالدكائر فيما يعرؼ بالعرض البياني ، ك 

.    تحميؿ بيانات المساحة كاالرتفاع باستخداـ المنحني اليسبكمترم النسبي 

:  المنيج المقارن  _ 4

حيث يمكف خاللو تتبع درجة تأثير مظاىر السطح عمى النمك العمراني كذلؾ مف خالؿ        

مكانية التكسع المساحي كاألماكف القابمة  مقارنة خرائط المنطقة لعدة سنكات كمعرفة اتجاه النمك كا 

 كبالتالي تـ التركيز عمى دراسة المقارنة بيف ،لمنمك العمراني كالمخاطر المترتبة عمى ىذا التكسع 

  كالتعرؼ عمى شكؿ المدينة كخصائص مكقعيا  في فترات زمنية متقاربة،المساحة كالنمك السكاني 

، باإلضافة ككنو  يساىـ في التعرؼ عمى التغيرات التي حصمت ، فيما يعرؼ بتبادؿ الكظائؼ في 

كذلؾ مف خالؿ مقارنة تطكر . المساحات الزراعية كاستبداليا بالكظائؼ السكنية كالتجارية كالخدمة 

 .   استخدامات األرض بمدينة درنة 
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  :مفاىيـ كمصطمحات الدراسة    

ىي دراسة الخصائص العامة لمظاىر سطح األرض مف حيث الشكؿ : الجيومورفولوجيا التطبيقية 

 (تعرية ، تجكية ، انييارات، انزالقات ، ىبكط )كالتككيف كالعمميات التي تؤثر في تمؾ المظاىر 

 .  (1)كعالقة ذلؾ بالنشاط البشرم مف حيث اإلمكانيات كالمعكقات 

 مصطمح عاـ يطمؽ عمى كؿ العمميات التي تعمؿ عمى نقؿ مكاد السفح :االنييارات األرضية 

  .   (2)كتنقسـ عمميات السفكح إلى السقكط الصخرم كاالنزالؽ األرضي كالزحؼ الصخرم 

شكؿ رسكبي يشبو المركحة في معظمة ينتج مف ترسيب نيرم أك سيمي كذلؾ : مراوح فيضية 

 عمى حمؿ ركاسبو مع انتقالو مف انحدار جبمي السيميعندما تتناقص بحدة قدرة النير أك المجرل 

 .  (3)شديد باتجاه أراضي سيمية ممتدة إماـ قكاـ الحافات 

يطمؽ عمى تمؾ األجزاء مف سطح األرض الشديدة االنحدار بحيث يككف ىذا االنحدار : حافة 

 .  (4)الشديد في اتجاه مضاد لميؿ الطبقات الصخرية في المنطقة 

 البحر لحالة تبعاً  الحد هذا وٌتذبذب الساحلٌة والحافة الشاطئ بٌن الفاصل حد هو   :الساحل خط

 جزراً  أم كان مداً 
(5) 

                                                           

      ،  دار صفاء لمنشر كالتكزيع: عماف ) . الطبعة األكلي ." ضيةرألاالتضاريس  ".  الدليمي ،خمؼ حسيف (1)
  .32ص  ( . 2005

دار اإلسراء لمنشر كالتكزيع  :اإلسكندرية )  .الطبعة األكلي. " القاموس الجغرافي ".  محسكب  ،محمد صبرم (2)
   91 ص  .(2003، 
  13مرجع سابؽ ،  ص  (3)
دار : بيركت ) الطبعة األكلي ." الجيومورفولوجية ، بين النظرية والتطبيق"  . شاىيف ، عمى عبد الكىاب (4)

  147 ص  . (2004النيضة العربية لمنشر كالتكزيع ، 

  3 ص  .(1993منشأة المعارؼ ، : اإلسكندرية ) ."جغرافية البحار والمحيطات  ". جكدة ،جكدة حسنيف( ( 5)
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ىك عممية زحؼ النسيج العمراني إلي خارج المدينة سكاء كاف أفقيان أك عمكديان " : التوسع العمراني 

. (1) "  بطريقة عقالنية أك عشكائية

   .الخارجً ومظهرها المدٌنة شكل وصف : المدٌنة مورفولوجٌة

ىك تفتت الصخكر عمى ىيئة أشرطة تكازم سطكحيا ، نتيجة التمدد كاالنكماش الناتج :  التقشر

 . (2)عف التفاكت الحرارم الكبير

ىك الحطاـ الصخرم المتجمع كككمات متراكمة أسفؿ أقداـ المنحدرات شديدة : مخاريط اليشيم 

 . (3)االنحدار 

ىي المنطقة المالمسة لخط الشاطئ كالتي تتغير فييا الخصائص :  المنطقة الشاطئية الضحمة  

. الطبيعية لألمكاج 

ىك المساحة الكاقعة بيف حضيض الجركؼ البحرية كىي الحكائط الصخرية المشرفة :  الشاطئ

ذا حدث ككاف الساحؿ سيميان يخمك مف الجركؼ  عمى البحر ، كأدنى منسكب تصمو مياه الجزر ، كا 

 تغير الشاطئ يطمؽ حينئذ عمى المساحة المحصكرة بيف أعمى حد تصمو أمكاج العكاصؼ فإف

 كبيف أدنى منسكب تصمو مياه الجزر

 
 
 

                                                           

رسالة ماجستير غير منشكرة   ،"تقييـ األثر البيئي لمتكسع العمراني في مدينة المرج "" . عمى  ،عادؿ رمضاف (1)
  10 ص . 2009 :قسـ الجغرافيا ، جامعة بنغازم 

 الطبعة الثامنة ،             . " دراسة في عمم أشكال سطح األرض: "الجيومورفولوجية " . جكدة  ،جكدة حسنيف (2)
  338 ص . ( 1998دار المعرفة الجامعية ،   :  اإلسكندرية) 
 ، مجمة الجغرافية العربية االتجاىات الحديث في الجيكمكرفكلكجية التطبيقية ، . الدسكقي  ،صابر أميف (3)

 24ص .  ( 2000: القاىرة  ) ، 35الجمعة الجغرافية المصرية ، الجزء األكؿ ، العدد 
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يقصد بيا مقدار الضغط الذم تكلده األمكاج عمى صخكر الشاطئ ، مقاسان :  طاقة األمواج  

 .بالكيمكجراـ عمى متر مربع 

عندما نصطدـ األمكاج بالحكائط البحرية كالنتكءات الصخرية البارزة بقكة ، تتطاير : رذاذ األمواج 

مياىيا في شكؿ رشاش ك رذاذ ، كيساىماف في تشكيؿ مكرفكلكجية الجركؼ البحرية عند مستكيات 

  .(1)أعمى مف مستكل أمكاج العكاصؼ 

: الدراسات السابقة 

 تمثؿ الدراسات السابقة اإلطار النظرم كالدليؿ المرجعي الذم يسترشد بو الباحث كيميد لو        

الطريؽ كيرسـ لو الخطكات العريضة التي تكجو مسار دراستو ، مف الجدير بالذكر كقبؿ التعريؼ 

بتمؾ الدراسات السابقة ، يعتبر عمـ الجيكمكرفكلكجيا التطبيقية مف العمكـ التي ظيرت مؤخران، كذلؾ 

في نياية الستينيات كبداية السبعينيات  في الدكؿ المتقدمة مثؿ بريطانيا كفرنسا كالكاليات المتحدة 

األمريكية ، أما في دكؿ النامية فمـ يدخؿ مؤسساتيا التعميمة إال في منتصؼ الثمانيات ؛ لذا نجد 

أف الدراسات الجيكمكرفكلكجيا التي تتناكؿ الجانب التطبيقي محدكدة إلى حد ما ، كذلؾ كاف 

غفاؿ إبراز األىمية  االىتماـ بجيكمكرفكلكجيا األصكلية في كثير مف الدراسات كالبحكث العممية ،  كا 

النفعية مف خالؿ تكظيؼ المعمكمات الجيكمكرفكلكجية في خدمة اإلنساف كنشاطاتو المختمفة ، 

بالتالي فالدراسات التي تتناكؿ مكضكع الدراسة بشكؿ مباشر نادرة بعض الشيء ، مما ترتب عمية 

  :ٌلً ماالتعرؼ عمى دراسات تتناكؿ جكانب متشابية ، مف بيف ىذه الدراسات 

 

                                                           

دراسة  ألثر :  ط الساحؿ المحصكر بيف سكسة كدرنة بالجبؿ األخضر  خ" .الجيالني ، الصيد صالح  (1)
 رسالة ماجستير ، غير منشكرة  ، قسـ الجغرافية ، كمية اآلداب ، . "األمكاج عمى الظاىرات الجيكمكرفكلكجية 

    .2001جامعة ببنغازم ، 
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 :عمى المستوى العالمي 

  استنتج منيا أف خريطة تكزيع  :(لبيار جورج  ) في دراسة لتوزيع السكان في العالم  _  

السكاف في العالـ يبرز فييا تفاكتا كبيران في شغؿ سطح القارات ، إذ أف بعض أجزائيا ترزح تحت 

كطأة تجمعات سكانية شديدة ، في حيف أف غيرىا يكاد يككف فارغان ، كغيرىا تتميز بكجكد سكاف 

منتشريف ىنا ك ىناؾ ، كتكصؿ إلي أف أربعة أخماس سكاف الكرة األرضية يحتمكف أقؿ مف خمس 

مساحة القارات ، راجعان السبب في ذلؾ إلى فئتيف مف العكامؿ أكليا الطبيعية كثانييا التاريخية ، 

حيث أبرز دكر مظاىر السطح في تكزيع السكاف كتكجيو نمكىـ ، كأكد أف خريطة السكاف تعكس 

 . (1)بأمانة ىذا التأثير 

أكد فييا أف تكزيع السكاف يأخذ صكرة : عن سكان اليابان  (1997إسماعيل ،  )أما دراسة _ 

غير متعادلة نظران لظركؼ السطح ، حيث يعيش معظـ  السكاف في مناطؽ السيكؿ كالتي تشكؿ 

كتتركز الكثافة المرتفعة في المدف التي تطؿ عمى البحر  نسبة متكاضعة مف مساحة الياباف ،

                                                                                                              . (2)أما المناطؽ الجبمية فتتميز بانخفاض الكثافة السكانية  الداخمي في شماؿ كيكسك،

إضافة فييا تأكدان عف أثر  "جغرافية السكان"في كتابة  (1984كالك ، )دراسة قام بيا الباحث _ 

التضاريس عمى تكزيع السكاف ، كأف التحكؿ الحاد بيف الجبؿ كالسيؿ يعنى التغير المفاجئ في 

كثافة السكاف ، كأما  مناطؽ مقدمات الجباؿ تعتبر نطاقات اتصاؿ بيف بيئات مختمفة ،  كىذا ما 

  .تؤكده القراءة السريعة لمخرائط الطبكغرافية بعد مطابقتيا لخرائط تكزيع السكاف

                                                           

دار عوٌدان للنشر والتوزٌع  : بٌروت   ) .ترجمة سموحً فوق العادة ".   جغرافٌة السكان ". جورج ،بٌار (1)
 .   67ص . ( 1970،  

دار : القاىرة  ). الطبعة الثامنة   . "أسس عمم السكان وتطبيقاتو الجغرافية  ".احمد عمى ، إسماعيؿ  (2)
  213 ، 212ص  . (1997الثقافة لمنشر كالتكزيع ،  

    49 ،47 ص.( 1984دار المريخ ، :  الرياض  ). ترجمة شكقي مكي."جغرافية السكان" . كالرؾ  ،جكف (3)
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: عمى المستوى اإلقميمي 

أم غيج  المنطقة الممتدة فيما بين القصير ومرسى" دراسة بعنوان  . (2007أبو رية ، )قدم _ 

تطرؽ فييا لدراسة جيكلكجية منطقة القصر كمرسى أـ غيج ، كالتحميؿ و "، دراسة جيومورفولوجية

 لممنحدرات ، ةالجيكمكرفكلكجي ألحكاض كشبكات التصريؼ ، كدراسة الخصائص المكرفكمترم

كتحميؿ الخرائط الجيكمكرفكلكجية لمنطقة الدراسة ، كمف ثـ التعرؼ عمى األخطار الجيكمكرفكلكجية 

مكانية التنمية العمرانية ، ككاف مف ضمف النتائج تحديد خطر أحجاـ السيكؿ كدرجة خطكرتيا ،  كا 

كالتعرؼ عمى أثر الجكية الممحية عمى المنشات العمرانية كأكصى بضركرة رفع مستكيات الطرؽ 

 . (1) عف مستكل المياه الجكفية

المخاطر الجيومورفولوجية بمراكز العمرانية عمى " بعنوان ،  (2006عبد اهلل ، )كذلك دراسة _ 

 تناكؿ فييا الباحث الخصائص الطبيعية  بمنطقة الدراسة  ،" ساحل البحر األحمر في مصر

كاألخطار المرتبطة بالسيكؿ في عرض لتاريخ السيكؿ في المنطقة كالعكامؿ المتحكمة في حدكثيا 

  دراسة المخاطر المرتبطة  بالتجكية الممحية  كتأثيرىا عمى  كذلؾكتحديد اآلثار التدميرية ليا،

الطرؽ كالمباني في كالكصكؿ عمى مجمكعة مف الخرائط التي تكضح األماكف األكثر عرضة 

 (2)األحمر  لممخاطر الجيكمكرفكلكجية  كالتي تيدد مراكز العمراف عمى ساحؿ البحر

 االمتداد العمراني لمدينة نابمس والعوامل"  تحت عنوان ، (2008عمران ، )وفى دراسة _ 

  "المؤثرة فيو

                                                           

 رسالة دكتكرا ،غير منشكرة  ، . " المنطقة الممتدة فيما بيف القصير كمرسي أـ غيج " . أبكرية ،أحمد محمد (1)
   2007 :قسـ الجغرافية كنظـ المعمكمات الجغرافية ، كمية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية 

    ."  المخاطر الجيكمكرفكلكجية بمراكز العمراف عمى ساحؿ البحر األحمر في مصر "عبد اهلل  ، أحمد زايد  (2)
   2006 :رسالة ماجستير ، غير منشكرة ، قسـ الجغرافيا ، كمية اآلداب ، جامعة القاىرة 
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ركزت الدراسة عمى تتبع النمك العمراني لمدينة نابمس مف حيث النشأة كالتطكر ، ثـ تناكلت أىـ 

كالمكقع كالمكضع كالكضع الطكبغرافى كنكع االنحدارات ككذلؾ . العكامؿ المؤثرة عمى ىذا االمتداد 

في نشأة المدينة كتطكر ، كأكد عمى إف . كما أكضحت دكر مصادر المياه . التركيب الجيكلكجي 

 .  (1)كاف لألشكاؿ األرضية أثر كبير في  تكجيو المدينة بشكؿ شريط طكلي باتجاه الشرؽ كالغرب 

دور السمات الجيومورفولوجية في حماية "  بعنوان ، (2007البارودي ، )و جاءت دراسة _ 

كأمثمة لبعض "  حماة" حيث تناكؿ فييا حالة لممدف العربية القديمة ، " البيئة داخل المدن العربية 

ما تعانيو المدف المعاصرة ، حيث تكصؿ الباحث إلى أف أبرز مشكالت التكسع الحالي لبعض 

المدف المعاصرة ىك عدـ األخذ بعيف االعتبار الخصائص الجيكمكرفكلكجية لكاضع المدف كالمناطؽ 

.  (2)المحيطة بيا 

الضوابط الطبيعية وأثرىا عمى " التي تحمل عنوان ،  (2001الزاممي ، "  جاءت دراسة كذلك_ 

 تطرؽ فييا أثر العكامؿ الطبيعية ،" شبكة العمران في محافظة اإلحساء بالمممكة العربية السعودية

كالتككينات الجيكلكجية ، كمظاىر السطح ، المناخ ، كالتربة ، كالمكارد المائية  في المنطقة ، 

كالتكزيع المكاني لمراكز العمراف، كأنماطو ، كأحجاـ ىذه المراكز ، ككيؼ أثرت المحددات الطبيعية 

 . (3)سابقة الذكر في نمكىا 

                                                           

 رسالة ماجستير ، غير . " االمتداد العمراني لمدينة نابمس كالعكامؿ المؤثرة فيو " . عمراف  ،عمار عادؿ (1)
 . 2008  :منشكرة   ، كمية الدراسات العميا ، بفمسطيف المحتمة 

المجمة  ." دكر السمات الجيكمكرفكلكجية فى حماية البيئة داخؿ المدف العربية ". الباركدم ، محمد بف سعيد  (2)
 . 34 ، ص 5 ، ص 2007  ، الجمعية الجغرافية السكرية ، 27، العدد الجغرافية العربية 

الضوابط الطبٌعٌة  وأ رها على شبكة العمران فً محافظة اإلحساء بالمملكة  " .الزاملً ، أ حمد السٌد  (3)
  ، 33 ، الجزء ال انً ، الجمعٌة الجغرافٌة المصرٌة ، السنة 38 ، العدد المجلة الجغرافٌة العربٌة، "السعودٌة 

2001  
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جيومورفولوجية حوض التصريف النيري األعمى من  وادي "بعنوان ،  (2007العدرة ، ) دراسة_ 

قاـ الباحث بدراسة المالمح العامة لمنطقة الدراسة كتناكؿ العكامؿ الطبيعية كدكرىا في ، "الخميل 

 كذلؾ تصنيؼ األشكاؿ الجيكمكرفكلكجية  حسب نشأتيا كتحميؿ الشبكة الجيكمكرفكلكجيالتشكيؿ 

المائية كدراسة خصائصيا المكرفكمترية كما أكضح الباحث بعض الجكانب التطبيقية مف خالؿ 

 . (1) تحميؿ أثر االنحدارات عمى أنماط استخداـ األرض

دراسة "  سكان محافظة البحيرة والعوامل المؤثرة في توزيعيم "  جاءت دراسة تحمل عنوان _

استخدـ فييا عدة طرؽ كارتكجرافية تمثمت في رسـ ،  (1998إبراىيم ،)كارتكجرافية أعدىا 

مجمكعة مف الخرائط السكانية ،كتـ مقارنتيا بمجمكعة مف الخرائط الطبيعية لمعرفة العالقة بيف 

الظركؼ الطبيعية كتكزيع السكاف ، كتكصؿ إلى أف الضكابط الطبيعية المتمثمة في التضاريس 

 . (2)كالمناخ كالتربة أثرىا كبير عمى تكزيع السكاف بالمحافظة  

، "  العمرانية في الجزائرالتييئةاألخطار الطبيعية وسياسة "، بعنوان  (2006حجمة ، )دراسة ، _

حيث يرل الباحث إف ىنالؾ إشكالية في التييئة العمرانية ، بسبب األخطار الطبيعية التي تتعرض 

ئة الحضرية ككذلؾ مف خالؿ اختيار مليا الجزائر، كما يذكر نكع عممية التدخؿ في ميداف التو

المكضع المالئـ النتشار المدف كالتكسعات العمرانية الجديدة كدراسة مركبات المكضع كالمتغيرات 

 . النتشار المدف مالءمتياالطبيعية، كاالنحدارات كمعرفة مدل 

                                                           

رسالة ماجستير          " . جيكمكرفكلكجية حكض التصريؼ النيرم األعمى مف كادم الخميؿ " . العدرة ،نزيو عمى  (1)
  .2007 :غير منشكرة ، كمية الدراسات العميا ، جامعة النجاح ، بفمسطيف المحتمة 

 رسالة دكتكراه  غير منشكرة  . " سكاف محافظة البحيرة كالعكامؿ المؤثرة في تكزيعيـ " . إبراىيـ  ،أحمد حسف (2)
 .  1998:   قسـ الجغرافيا  ، كمية اآلداب ، جامعة القاىرة 
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كالجيك تقنية التربة كتحديد األراضي الصالحة كغير الصالحة، كقدرتيا عمى تحمؿ المنشأ ت كأيضا 

التعرؼ عمى الفيضانات مف خالؿ تحديد المساحات التي يمكف أف تغمرىا مياه الفيضانات كمف ثـ 

 علٌها منع البناء
(1)

 . 

: عمى المستوى المحمى  

مظاىر السطح وأثرىا عمى توزيع السكان بمنطقة "تحت عنوان ، ،( 2004فائد ،)دراسة ،_ 

 دراسة طبيعة تكزيع السكاف  كحيث تناكلت الدراسة الظركؼ الطبيعية لمنطقة المرقب ،  "المرقب

كالتعرؼ عمى النطاقات األكثر كثافة سكانيان ، ثـ إبراز العالقة المباشرة كغير المباشرة لمتضاريس 

عمى تكزيع السكاف في منطقة الدراسة ، حيث ركز الباحث عمى دكر كؿ مف التككيف الجيكلكجي ، 

 .(2)كدرجة االنحدار ، كالتربة في كجكد نكع مف التبايف في التكزيع كالكثافة بمنطقة  

العوامل الطبيعية وأثرىا عمى نشأة مراكز  " بعنوان ،  ( 2008المنتصر ،  )أما دراسة ، _

تطرقت الدراسة لتعرؼ عمى العكامؿ الطبيعية المؤثرة في ، " العمران ونموىا في شعبية مصراتة 

                             : النتائج  مراكز العمراف ، كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مفكتطكرالتخطيط العمراف ، 

 توزٌعها فً سابقاً  تحكمت وقد ، العمران مراكز نشؤة فً تؤ ٌر الطبٌعٌة للظروف كانت_ أ

 . وحجمها

 الظروف أخذ على الحرص من وقللت ، الهندسٌة العمرانٌة النواحً على المخططات ركزت_ ب

   المختلفة العمرانٌة لإلنشاءات  التصامٌم إعداد عند الحسبان فً الطبٌعٌة

                                                           

ندوة الوقاية من الكوارث الطبيعية   . األخطار الطبيعية كسياسة التييئة العمرانية في الجزائر  .حجمة ، عمى  (1)
 . 12،  11ص  . 2006 ،، ببنغازم  (الربيع ) ، مارس 25 _23، مف والتخفيف من أثارىا 

 رسالة ماجستير غير . " مظاىر السطح كأثرىا عمى تكزيع السكاف بمنطقة المرقب " . فائد  ،إبراىيـ محمد (2)
 . 2004 :منشكرة ، قسـ الجغرافية ، كمية اآلداب ، جامعة الفاتح ، بطرابمس 
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: مدينة درنة " ، بعنوان  ( 1996المنصوري ،   )وفيما يخص منطقة الدراسة جاءت  دراسة ، 

حيث تتبعت  الدراسة مراحؿ النمك السكاني في ضكء مجمكعة مف ، "  دراسة في جغرافية المدن 

كاعتمدت الدراسة . المتغيرات الطبيعية كالبشرية ، خاصةن الطبكغرافية منيا المميزة لمكضع المدينة 

عمى المخططات الشاممة لمنطقة ، مبينة نمك المدينة كتطكرىا كأثر طبكغرافية المدينة التي فرضت 

عمييا امتدادان طكليان ، مما جعؿ فرصتيا لمنمك مستقبالن محدكدان لكقكعيا عمى سيؿ ضيؽ محصكر 

 .( 1)بيف البحر في الشماؿ كالحافة الجبمية ناحية الجنكب 

العجز المائي وأثاره في إقميم حوض وادي درنة دراسة " ، بعنوان  ( 2000سماعيل،إ)دراسة ، _

 تناكؿ فييا الدراسة  البيئة الطبيعية إلقميـ ، كمصادر المياه ، ككذلؾ النمك ،" في الجغرافية 

الحضرم كتطكر استيالؾ المياه ، كناقش الباحث التكسع العمراني كتطبيؽ معادلة االنحدار لتحديد 

شكؿ العالقة مابيف عدد سكاف اإلقميـ كاحتياجات السكاف مف المياه ، كاتضح كجكد عالقة قكية 

 . (2) بيت المتغيريف  ، األمر الذم نجـ عنو عجز مائي في منطقة الدراسة 

خط الساحل المحصور بين سوسة ودرنة بالجبل " ، بعنوان  ( 2001الجيالني ،  )دراسة ، _ 

 حيث دراسة ألثر األمواج عمى الظاىرات الجيومورفولوجية والمنشآت الساحمية ،" األخضر 

استخدـ الباحث أساليب رياضية ، كما استخدـ القياس المباشر لخصائص األمكاج خالؿ فصؿ 

الصيؼ كالشتاء، كتكصؿ الدراسة إلى أف تأثير األمكاج عمى المنشآت يختمؼ باختالؼ بعد 

 . تؤ ر درنة لمدٌنة الساحلٌة المنشآت أن وأضاف .مكاضعيا عف خط الساحؿ 

                                                           

 " العكامؿ الطبيعية كأثرىا عمى نشأة مراكز العمراف كنمكىا في شعبية مصراتة  "المنتصر. فاطمة عبد المطيؼ (1)
  ص . 2008 : أكتكبر ، بمصراتة  7 رسالة ماجستير  غير منشكرة  ، قسـ الجغرافية ، كمية اآلداب ، جامعة .

288،  289  
  180 ، 179ص .  مرجع سابؽ . المنصكرم  ،سالمة محمد (2)
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 كخاصتون ما يتعمؽ بر ذاد البحر كنعرؼ ىذه الظاىرة محميان بالشرش الذم كاف   األمواج  بفعل

  .( 1)سببان في تمؼ أغمب األسطح الخارجية لممنشآت القريبة مف خط ساحؿ المدينة 

االختالفات المكانية لتراجع خطوط " ، بعنوان  ( 2003الحمري ،  )كذلك جاءت دراسة ،_ 

ركزت الدراسة عمى معرفة  " الشاطئ في المنطقة الممتدة من درنة وحتى سوسة بالجبل األخضر

أثر التغيرات الطبيعية عمى المنطقة الساحمية ، مف خالؿ دراسة خصائص األمكاج كطبيعة المنطقة 

الشاطئية الضحمة ،المتمثمة في التركيبات الصخرية لمجركؼ الساحمية ، كالمظاىر الجيكمكرفكلكجيا 

لخط الساحؿ ، ككانت مف نتائج الدراسة يجب عند قياـ أم مشاريع عمرانية أك سياحية مراعاة أف 

تتماشى ىذه المشركعات مع النظاـ البيئي لممنطقة الساحمية ، كحماية الكاجية العمرانية لممدينة 

ببناء كاسرات األمكاج لمتخفيؼ مف حدة ارتفاع رذاذ األمكاج ، كتكاد تتطابؽ ىذه الدراسة مع ما 

  .  (2) 2001تكصؿ إلية  الجيالني 

تناكلت " تقييم الجريان السطحي لحوض وادي درنة" بعنوان  ( 2008رمضان ،  )أما دراسة _ 

الدراسة الخصائص الطبيعية لحكض كادم درنة مف حيث المكقع كالتضاريس كالدكرة الييدركلكجية 

لمحكض ، كما تطرؽ إلى أخطار الفيضانات عمى مدينة درنة ، مف الناحية التاريخية كأثارىا 

المدمرة ، كحاكلت الدراسة التنبؤ بحدكث الفيضانات لمتقميؿ مف أخطارىا كذلؾ باستخداـ مجمكعة 

مف الطرؽ الرياضية  كتقدير معدالت الجرياف السطحي لمعرؼ كميات المياه التي تتسرب إلي 

 .(3)باطف األرض 

                                                           

.  مرجع سابؽ .  الجيالني  ،الصيد صالح (1)
  رسالة ماجستير، غير منشكرة ،  " االختالفات المكانية لتراجع خطكط الشاطئ "الحمرم ، يكنس عبد القادر  (2)

  . 2003 :قسـ الجغرافيا ، كمية اآلداب ،  جامعة الفاتح  طرابمس 
رسالة ماجستير غير  . " تقييـ الجرياف السطحي لحكض كادم درنة " رمضاف   ،عبد الك نيس عبد العزيز (3)

   .2008 :منشكرة ، قسـ اليندسة المدنية ، كمية اليندسة ، جامعة الفاتح  طرابمس 
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 ، تناكؿ الباحث " دراسة حضرية : مدينة درنة " ، بعنوان ،  ( 2009الخجخاج ، ) دراسة ، _

التطكر الحضرم لمدينة درنة كالخصائص المكانية كمكرفكلكجية المدينة ، ككذلؾ تطرؽ فييا الى 

مراحؿ التخطيط الحضرم ، كأكدت الدراسة أف لمتضاريس دكران كبيران في تكجيو النمك العمراني 

بالمدينة ، أخذت بذلؾ مدينة درنة الشكؿ الطكلي الممتد مف الغرب إلى الشرؽ مكازية لحافة الجبمية 

 (1)كالساحؿ  

: تطوير الواجية البحرية لمدينة درنة " ، ( 2012عبد القادر ،  )في حين تناولت دراسة _  

مف حيث الخصائص الشكمية المتداد خط الساحؿ كالمقكمات الطبيعية " دراسة في تخطيط المدن 

كالبشرية لتنمية كتطكير الكاجية البحرية ، كما تبيف مف خالؿ دراسة المقطع التضاريسي لمكاجية 

البحرية ، أف االمتداد العاـ ألراضي المدينة  يتميز بقمة االنبساط كضيؽ المساحة األرضية التي 

يمكف استغالليا في المشاريع العمرانية ، أف المباني السكانية كالمنشات العمرانية ، التي يتراكح 

 ـ ، تعاني معظـ ىياكؿ ككاجيات المباني بسبب رشاش ثمنيف  إلى أربعيفقربيا مف خط الساحؿ 

  . (2)رذاذ البحر 

كمف خالؿ االطالع عمى الدراسات السابقة  سكاء كانت عمى مستكل عالمي أك إقميمي أك محمي    

 عمى ةالجيكمكرفكلكجيأك حتى عمى مستكل منطقة الدراسة ، ال تكجد دراسة تتناكؿ أثار المظاىر 

التكسع العمراني ، بشكؿ مباشر ؛ كلكف تكجد مجمكعة مف الدراسات التي تتطرؽ إلى بعض 

كالتي مف خالليا تعطى . القكاسـ المشتركة أك التي تتناكؿ جكانب معينة  مف الدراسة الحالية 

                                                           

: دار الساقية لمنشر : بنغازم ) .الطبعة األكلي  ."  مدينة درنة دراسة حضرية ". الخجخاج ، امراجع  محمد  (1)
2009 . ) 

 . "دراسة في التخطيط الخضرم :  تطكير الكاجية البحرية لمدينة درنة ". عبد القادر ، عبد القادر محمد  (2)
  .2012 :، أكاديمية الدراسات العميا ،  بنغازم  رسالة ماجستير غير منشكرة
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ما سبؽ ؛ كربما   صكرة عامة تساعد عمى بمكرة دراسة تفصيمية ، كىذا ما حاكلنا عرضو مف خالؿ 

كبناءن عمى ذلؾ  تحاكؿ ىذه .  التطبيقية ةالجيكمكرفكلكجييعزل ذلؾ إلى حداثة حقؿ الدراسات في 

الدراسة أف تفتح المجاؿ لمدراسات كبحكث تعطى لألبعاد الجيكمكرفكلكجية دكران ىامان في نجاح 

  .العديد مف المجاالت ، ذات العالقة المباشرة  بحياة اإلنساف كنشاطات المختمفة

 : الصعكبات التي كاجيت الدراسة 

: وتنقسم إلي قسمين ىما 

: كتتمثؿ في اآلتي : الصعوبات المكتبية _ 1

 قمة المراجع كالصادر العممية التي تيتـ بدراسات  الجيكمكرفكلكجية كاعتماد الباحث عمى _أ

    .المعمكمات التي يتـ الحصكؿ عمييا مف كاقع الدراسة الميدانية 

 معظـ الرسائؿ كالدراسات في منطقة الدراسة ، تيتـ بالجيكرفكلكجيا األصكلية كتبتعد إلي حد ما _ب

عف الجانب النفعي الذم ىك أساس الجيكمكرفكلكجيا التطبيقية ، مما ساىـ في كجكد صعكبة  

التعرؼ عمى التأثير المتبادؿ بيف المتغيرات األمر الذم يتطمب فيـ أغمؽ لعديد مف التخصصات 

. العممية 

بداء _ ج ندرة كجكد مختصيف في مجاؿ الجيكمكرفكلكجيا  في منطقة إقامة الباحث كاالستعانة بيـ كا 

النصح كالمشكرة في العديد مف المسائؿ العممية األمر الذم انعكس عمى طكؿ مدة إنياء الرسالة 

. كتبايف كجيات النظر يبف العديد مف التخصصات 

: تتحدد ىذه الصعكبات في اآلتي : الصعوبات الميدانية _ 2

  مف أصعب األمكر التي كاجيت الباحث في الدراسات الميدانية ، ىك الجانب األمني في مدينة _أ

الحدكد     درنة ، كعدـ فيـ معظـ الناس إلي طبيعة عمؿ الباحث في ىذا األماكف ، كخاصةن في 
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الغربية كبتحديد في كادم الناقة ، ككذلؾ األمر في الحدكد الشرقية مف كادم الحصيف ، كأصبح 

  األمر يزداد سكء كمع طكؿ المدة ، عكس ما كاف يتكقع الباحث مما تسبب في  تأخر إنياء الرسالة

  صعكبة كجكد كسائؿ نقؿ تتفيـ الميمة المنكط  بالعمؿ الذم يقـك بو الباحث كارتفاع تكاليؼ _ب

. النقؿ  كسرعة الباقة مما ساىـ في شح المعمكمة في معظـ الرحالت 

 كثرة تكرار األسئمة  مف عديد مف الجيات الحككمية عمى المكاطنيف ، األمر الذم انعكس عمي _ج

    .عدـ التفاعؿ اإليجابي مع المكاطنيف عف طرح األسئمة

: مكقع منطقة الدراسة 

   المكقع نكعاف ، ىما المكقع الفمكي أك الرياضي كىك الذم يمكف تحديده بًدقة بخطكط الطكؿ  

كدكائر العرض كالذم يقدـ إجابة لمسؤاؿ أيف تقع المدينة ؟ إال أنو ال يعطي إجابة لمسؤاؿ لماذا  تقع 

  . (1)ىنالؾ ؟ لذا نمجأ إلي المكقع النسبي الذم يبيف مكقع الظاىرة بالنسبة لمظاىرات  األخرل 

: الموقع الفمكي _ أ

 شماالن، كبيف ( 0 32: َ  45  _   0 32:   َ  30)  تقع مدينة درنة بيف  دائرتي عرض     

بذلؾ تقع مدينة درنة ضمف اإلقميـ .  شرقان ،( 0 22:  َ 45_   0  22 :  َ 30)  خطي طكؿ 

المعتدؿ الدافئ كتنتمي بمكقعيا ىذا ، إلى مناخ البحر المتكسط ، فيي تشرؼ عمى البحر مباشرةن   

. كتتأثر بو 

:  الموقع النسبي _ ب

                                                           

رسالة ماجستير  . " التحميؿ المكاني لتطكر استعماالت األرض في مدينة طبرؽ ".عادؿ إدريس ، الخالدم   (1)
     25 ص  . 2009 :كمية اآلداب ، قسـ الجغرافيا ، جامعة بنغازم .  غير  منشكرة  
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تقع مدينة درنة جغرافيان ، في الجزء الشمالي الشرقي مف الساحؿ الميبي شرؽ الجبؿ األخضر ،     

كتعد مدينة درنة رابع أكبر تجمع سكاني حضرم في إقميـ بنغازم ، يحدىا البحر المتكسط مف 

كـ عف   175كىي ال تبعد بمكقعنا ىذا سكاء " الشماؿ ، كىي بذلؾ تعد مف المدف الساحمية ،

مدينة طبرؽ في جية الشرؽ ، كالتي تربطيا بطريؽ ساحمي ، كىك الممر الكحيد بيف المدينتيف ، 

 كـ تسعيفكيربط ىذا الطريؽ مدينة درنة بباقي مدف البالد في الغرب ، فتبعد عف مدينة البيضاء 

فيي بمكقعيا تمثؿ حمقة كصؿ بيف شرؽ البالد كغربو . ( 1) "كـ   300كعف مدينة بنغازم حكالي 

 ( . 1 )، إضافة إلى احتفاظيا بميناء بحرم يتميز بإمكانية  استخدامو طكاؿ أياـ السنة   شكؿ 

:  الموضع _ ج  

    يعرؼ المكضع عمي انو األرض التي تقكـ عمييا المدينة كأف لممكضع تأثيران في تركيب المدينة 

الداخمي كالشكؿ الذم تأخذه فكؿ مكضع مدينة لو خصائص شديدة الخصكصية يؤثر في نمكىا 

فمكضع مدينة درنة قاـ حكؿ نكاة متجمعة تتمثؿ في منطقة سكنية قديمة متراصة  . (2)  كتطكرىا

تقع مدينة درنة .  المباني المكجكد عمى جانبي كادم درنة  المنحدر مف الجافة باتجاه ساحؿ البحر 

 كـ ، أربع طكلو  عمى الشريط الساحمي مع امتداد سيؿ صغير كخصب عمى طكؿ الشاطئ كيبمغ

ك إلي الجنكب مف السيؿ ترتفع األرض بصكرة كعره إلي سطح صخرم مرتفع يبمغ ارتفاعو حكالي 

 ـ ، فكؽ سطح البحر ، كتتصؼ ىذه المنطقة بكعكرتيا كبانحدارىا الشديد تبدأ مف الحافة ستيف

 .الجنكبية باتجاه البحر شماالن 

                                                           

 _ 1973التحميؿ المكاني لمكظيفة التعميمية في مدينة درنة في الفترة الممتدة مابيف " .ارحكمة ، محمد احمد  (1)
   25 ص .  2014 : ، كمية اآلداب ، قسـ الجغرافيا ، جامعة ، بنغازم ةرسالة ماجستير غير منشكر .  ـ" 2006

 اليادم مصطفي (تحرير) ." الجماىيرية ، دراسة في الجغرافية"التحضر في كتاب .  القز يرل  ،سعد خميؿ (2)
  236ص ( .  1995، دار الجماىيرية لمتكزيع كالنشر : سرت  )  .بكلقمة ، الطبعة األكلي
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كيخترؽ المدينة ثمانية أكدية رئيسية مف الجنكب إلى الشماؿ كادم الخميج ، ككادم شؽ الكتر    

ككادم الحصيف ككادم المقاطي باإلضافة إلى كادم الخريشة ككادم بك سافر ككادم الناقة كمف 

     ىكتار2517 كتبمغ مساحة المدينة (2)" أىميا كادم درنة الذم يقسـ المدينة إلي شطريف 

كيظير تبايف كاختالؼ في تضاريس المنطقة ، فمحمة بك منصكر تقع إلى الشرؽ مف كادم درنة 

عمى طكؿ الكاجية البحرية لممدينة ، كتنقسـ المحمة إلى قسميف عمكم كسفمي حيث يمتد المستكل 

 أمتار ، ثـ يبدأ في االرتفاع  نحك الحافة ثمانياألكؿ لممحمة باب طبرؽ عمى ارتفاع متكسط 

كـ تقريبان ، فيما القسـ الثاني ، الساحؿ الشرقي   2 كبعرض يصؿ إلي  ـ  100الجبمية ليصؿ إلي 

أرض كعرة نسبيان  أما محمة المغار تمتد عمى   .فيمتد شرؽ كادم درنة بمحاذاة الكاجية البحرية

كـ لترتفع إلى حكالي   كاحد ـ ، كتتجو المحمة صكب الجنكب بمسافة سبع عشرعمى ارتفاع 

ـ ، في حيف تقع محمة البالد في كسط المدينة   250ـ ، ثـ لتنتيي بسمسمة جبمية تصؿ إلي 100

أما محمة الجبيمة فيا محاذية لخط الساحؿ . ، غرب كادم درنة ، كمف الجنكب  جركؼ  صخرية 

   كنتيجة لمكضع المدينة عمى ساحؿ البحر ،في الجانب الشماؿ الغربي لمدينة غرب كادم درنة

كعمى المركحية الفيضية لكادم درنة خمقت ظركؼ عممت مجتمعة عمى تحديد اتجاه نمكىا فاتجاه 

نمك المدينة نحك الغرب كالشرؽ مما أعطاىا الشكؿ الطكلي ، بمعني أف تكسعيا سيككف رىنان 

 خط الساحؿ األكلي لمجبؿ األخضر  كالمتمثمة في الحافة  جنكبان  بمحدداتيا الجيكمكرفكلكجيا

  كـ في شكؿ متعرج  يميؿ احد عشركيبمغ طكؿ ساحؿ مدينة درنة كمجمكعة مف األكدية ، حيث 

في اتجاه إلي الجنكب أم داخؿ المدينة ، ثـ يتجو شماالن عف الحدكد الغربية لممنطقة الدراسة  كيبمع 

( . 2 )  متر عف سطح البحر شكؿ 250اعمي ارتفاع لمدينة دربة 

                                                           

  14 مرجع سابؽ ، ص .سالمة محمد ، المنصكرم  (2)
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 :تمييد  

مما الشؾ فيو أف لمخصائص الطبيعية العامة دكران ميمان في التعرؼ عمى طبيعية منطقة        

الدراسة كفيـ مراحؿ تطكرىا ، كمف ثـ نستطيع أف نحدد شخصية اإلقميـ أك المنطقة المراد دراستيا  

فمعظـ الدراسات في الجغرافيا الطبيعية بصفة عامة كالدراسات الجيكمكرفكلكجية خاصةن تبدأ بدراسة 

الخصائص الطبيعية كالتي يمكف كصفيا بمسرح األحداث لمعظـ الظاىرات  الجيكمكرفكلكجية ، 

حيث ال يمكف التدرج في دراسة فصكؿ الدراسة بمعزؿ عف عرض أىـ الخصائص الطبيعية 

لممنطقة ، كيتناكؿ ىذا الفصؿ الخصائص الجيكلكجية  كتشمؿ التككينات الصخرية كالتتابع الطبقي 

ك البينة الجيكلكجية كالتطكر التكتكني لمنطقة الدراسة  ثـ الخصائص المناخية الحالية  المتمثمة في 

مطار كرطكبة نسبية ، باإلضافة إلي الخصائص  عناصر المناخ مف حرارة كضغط جكم كرياح كا 

التضاريسية لمدينة درنة كتشمؿ خط الساحؿ كاالنحدارات األكدية ، كذلؾ المراكح الفيضية كالسيؿ 

  .  الساحمي كالكيكؼ الجيرية

:   الخصائص الجيولوجية : أواًل  

      تفيد الدراسات الجيكلكجية في التعرؼ عمى بعض خصائص السطح كفيـ العكامؿ المؤثرة فيو 

إلي جانب معرفة أصؿ األشكاؿ ككيفية نشأتيا كتطكرىا ؛ كال يعني ذلؾ أف التراكيب الجيكلكجية ليا 

تكتمؿ  لكي  الغمبة في ىذا الشأف ، بؿ يجب األخذ في عيف االعتبار كؿ مف العممية كالفترة الزمني

 عند دراسة أم ظاىرة  W. M. Davis" ديفيز " جكانب النظرية الجيكمكرفكلكجية التي كضعيا  

جيكمكرفكلكجية عمى أسس عممية دقيقة  ، إذ تعتبر جميع الظاىرات الجيكمكرفكلكجية نتاج التفاعؿ 

بيف عمميات التعرية مف ناحية ك التركيب الصخرم مف ناحية أخرل ، كاضعيف في عيف االعتبار 

    متداخمة فيما بينيا مف جية  أف أيان مف ىذه العكامؿ ال تعمؿ بصكرة منفردة ، كلكنيا جميعيا 
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درنة ضمف نطاؽ البحر   كبحكـ مكقع مدينة،كفي تأثيرىا عمى سطح األرض مف جية أخرم 

، حيث تعرضت ىذه المنطقة  ( تيتش )المتكسط  أك البحر الجيكلكجي القديـ فيما يعرؼ بحر

ألحداث جيكلكجية ، خاصة في الفترة مابيف الكريتاسي العمكم كالرباعي ، تمثمت في حركات رفع 

كىبكط تكتك نية نتج عنيا صدكع كفكاصؿ كأحكاض كقمـ مختمفة األشكاؿ ، ىذا باإلضافة لما نتج 

 كقد كاف لتمؾ اإلحداث  . عف تكرار عممية غمر كانحسار مياه البحر مف تجمع لركاسب متنكعة

الجيكلكجية انعكاساتيا الكاضحة عمي الظاىرات الجيكمكرفكلكجية كأشكاؿ السطح في منطقة الجبؿ 

التككينات  كما سيتضح ذلؾ مف خالؿ دراسة. كمدينة درنة بصفة خاصة  األخضر عامةن 

الجيكلكجية كالتتابع الطبقي كالبنية الجيكلكجية كالتطكر التكتكني كمف خالؿ الخريطة الجيكلكجية 

كالكتيب التفسيرم لمدينة درنة يتضح أف التككينات الصخرية ك ترسباتيا يتراكح أعمارىا ما بيف 

( . 3)الحقبتيف الثالثي كالرباعي شكؿ 

: التكوينات الصخرية والتتابع الطبقي _ 1

           كتتككف معظـ التككينات الصخرية في منطقة الدراسة مف الحجر الجيرم الذم يشكؿ 

 كفيما يمي تكضيح التقسيمات . (1) أما الباقي فعبارة عف مارؿ كدكلكميت ( في المائة 90)

الصخرية لدكرات الترسيب المستقمة ، كىذه التككينات الصخرية  تبدأ مف األقدـ إلي األحدث تبعان 

 :( 4)لمعصكر الجيكلكجية التي نشأت خالليا شكؿ  

 :  الثالثً الحقب_ أ

   :(مٍىسٍىً أوسط  )، " سىست " تكىٌه أبىنىوٍت _   1

                                                           

 المصاطب النيرية كاألرصفة  البحرية دراسة جيكمكرفكلكجية تطبيقية بمنطقة الجبؿ " .العرفي ، محمد عمى  (1)
 ، كمية اآلداب  ، بنغازم ، السنة الحادية عشر ، العدد بنغازم، جامعة  "  مجمة قار يونس العممية  ."األخضر 
 .    333 ص . 1998الممتاز ، 
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أبكلكنية )ترجع تسميتو بحجر جيرم أبكلكني بسبب كجكدة بالقرب مف منطقة سكسة الساحمية         

                ، كيعتبر ىذا التككيف الذم ال يظير منو لمعياف إال جزؤه العمكم بمنطقتي باب شيحة  (القديمة 

كأسفؿ كادم درنة كداخؿ المدينة ، أقدـ صخكر المنطقة تككينان ، إذ يتألؼ مف حجر جيرم يميؿ 

إلى المكف الرمادم كاألبيض الفاتح في بعض أجزائو ، كيتميز بأنو مجيرم كخشف الحبيبات ، كما 

انو طباشيرم في بعض أجزائو  كيرجع ىذا الترسيب في أصمة إلى ترسبات البحار العميقة كيحتكل 

 ذات لكف بني داكف ، كيصدر عف الحجر الجيرم رائحة نفاذة قعمى درنات أك تشابكات سيميسي

صعكدان إلى تككيف درنة الذم يعمكه ، كتتميز منطقة " سكسة " عند كسره ، كيتدرج تككيف أبكلكنية 

 كما يتميز أيضان بتدخالت منتظمة لطبقات . (1)االنتقاؿ بيف التككينيف بسمؾ ضئيؿ نسبيان  

متكسطة التماسؾ مف الصخكر الجيرية الصمبة كشديدة التماس كأخرم لينة ضعيفة التماسؾ ، 

 .  (2) متران 380كقيس أكبر سمؾ  ىذا التككيف في جنكب شرؽ األثركف حيث بمغ 

   :(أٌىسٍىً عهىي  )تكىٌه دروت  _2

، مف لكف رمادم إلى  ( مدكلكميت ) يتألؼ ىذا التككيف في جزئو السفمي مف حجر جيرم      

رمادم مشبع بالبياض دقيؽ الحبيبات في أغمب الحاالت ، أما الجزء العمكم كاألكسط لمتككيف 

فيتميز بحجره الجيرم الطحمبي الشعابي  المرجاني في بعض أجزائو ، مف خالؿ عممية تقييـ 

 (3)مفصمة لممقطع جديد في كادم  درنة ثبت أف تككيف درنة مرده إلى العصر البريابكني 
 كيظير .

     تككيف درنة في المنطقة الساحمية  تدريجيان مف تككيف أبكلكنية الكاقع تحتو ، كيبمغ سمؾ ىذا 

                                                           

  16 . المنصكرم ، ص  ،سالمة محمد  (1)
         "مكرفكلكجية الكارست في المنطقة الممتدة مف درنة إلي سكسة بالجبؿ األخضر"  . الشحكمي  ،خميفة أحمد (2)

   42 ص . 2003 :، قسـ الجغرافيا ، كمية اآلداب ، جامعة  بنغازم  رسالة ماجستير غير منشكرة
  14 . رمضاف ، مرجع سابؽ  ،عبدالكنيس عبد العزيز (3)
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 متران  كيتناقص سمؾ ىذا التككيف تدريجيان باالتجاه جنكبان 140التككيف في منطقة درنة  حكالي  

حتى ينخفض تمامان عند المنحدر الجنكبي لمجبؿ األخضر ، كيكجد في ىذا التككيف العديد مف 

الشقكؽ كالفكاصؿ كالفجكات الكارستية ، بفعؿ عكامؿ التعرية ، مما ىيأ الفرصة لتككيف خزاف جكفي 

 .(1)مائي مستغؿ عمى نطاؽ كاسع في الجبؿ األخضر بصفة عاـ 

   :(أولجوسيني سفمي )تكوين البيضاء    _3

     استمرت ظركؼ الترسيب الشعابي حتى العصر األكليجكسيني السفمي ، حيث ترسب ىذا 

التككيف الذم يظير في شكؿ حجر جيرم طحمبي ، أصفر يميؿ الى البياض غني بآثار الجمد 

شككيات ، كيحتكل الصخر عمى كمية كبيرة مف بقايا العصر البريابكني أعيد ترسيبيا أثناء العصر 

األكليجكسيني السفمي ، كال يكجد أم أثر في لكحة درنة لعضك مارؿ شحات ، كىك العضك الغالب 

عمى غيره في تككيف البيضاء ، كتختفي الدكرة الصخرية الخاصة بتككيف البيضاء كميان مع االتجاه 

 .       (2)شرقان ، كما ثبت ذلؾ عند دراسة الجزء الشرقي بالقرب مف القرضبة 

  : (وليجو سيني أوسط إلى عموي   )تكوين األبرق _4 

يمثؿ تككيف األبرؽ دكرة ترسيب منفردة ، كيعمك ىذا التككيف تككيف البيضاء في الناحية       

الغربية مف المكحة ، كتككيف درنة في ناحيتيا الشرقية ، كلكف بال تكافؽ ، كىك يتميز بصخكر     

( . 3)ت التي يغمب عمييا المكف البني مالكالكارنا

                                                           

 رسالة ماجستير غير منشكرة .  " التمكث البيئي بالمخمفات الصمبة في مدينة درنة " . المنفي ، جمعة أرحكمة  (1)
   28 ص . 2006  :، قسـ الجغرافيا ، كمية اآلداب ، جامعة   بنغازم

، لكحة درنة ، الكتيب التفسيرم ،  (1 :250000). خريطة ليبيا الجيولوجية .مركز البحكث الصناعية  (2)
 . 3 ص . 1973طرابمس ، 

  5 .المرجع السابؽ ، ص  (3)
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 النكع كالكالسيميكتيت مع تداخالت قميمة مف الحجر الجيرم  كالمحتكل عمى حفريات أغمبيا مف

ف كنا قد عثرت  ،بطابعيا الدكلكميتي إلى حد  كغالبان ما تتميز ترسبات تككيف األبرؽ الطحمبي ،  كا 

 ، الذم يكاد يككف نقيان تكالدكلكميفي بعض المناطؽ عمى صخكر تحتكم عمى نسبة عالية مف 

العصر  تبيف مف نتائج الفحص الحفرم أف ترسبات تككيف األبرؽ تعكد إلى الفترة مابيف كقد

.    (1) األكليجكسيني األكسط إلى العمكم 

   :( عموي إلى ميوسيني سفمي أولجوسيني ) ، ةائديفتكوين ال  _5

      يعتبر ىذا التككيف أكثر الكحدات انتشارا عمى المكحة ، كقد نشأ نتيجة طغياف بحرم كاسع 

النطاؽ ، حدث في مستيؿ العصر األيكسيني ، كبداية التككيف طبقة مف الطيف ، تميؿ إلى 

االحمرار، أما األجزاء العميا مف ىذا التككيف فيتألؼ مف حجر جيرم نقي يحتكم عمى حفريات ، 

كىك يميؿ إلى البياض كتتراكح حبيباتو مابيف المتكسط  كالخشكنة ، كيتداخؿ معو في بعض 

المكاضع الحجر الجيرم الطحمبي المرجاني ، كغالبان ما تككف ىذه الصخكر قد تبمكرت مف جديد 

 ذات لكف قسيميسيحيث تعمك سطحيا طبقة كمسية تحتكل في معظـ األحكاؿ عمى درنات كمسية 

بني ضارب في االحمرار، كقد اتضح مف خالؿ التحميؿ المجيرم لمحفريات بأف تككيف الفائدية 

                       .(2)ينتمي إلي الفترة مابيف العصريف األكليجكسيني العمكم ، كالميكسيني السفمي 

:   صخور الحقب الرباعي _ ب 

تنتشر ركاسب الحقب الرباعي عمى امتداد ساحؿ البحر المتكسط عمى شكؿ رماؿ الشاطئ        

      كالكارنايتكالكثباف الرممية التي تذركىا الرياح ، كفي بعض األحياف تتماسؾ الرماؿ في شكؿ 

                                                           

   5 ص .الكتيب التفسيرم ، لكحة درنة ، مرجع سابؽ  (1)
  22 ص . مرجع سابؽ .إسماعيؿ ، أنكر فتح اهلل  (2)
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كما  .(1)ندر   ذك األصؿ البحرم إال فيما نايتيعكد إلي أصؿ ريحي بشكؿ غالب كال يكجد الكالكار

تظير في المنطقة ركاسب تتألؼ مف جالميد كحصى كرماؿ ، كتمتاز ىذه الركاسب بسمكيا ، 

كخاصةن عند مصبات األكدية  المكسمية مككنة دلتا جافة كسيكؿ فيضية حيث تنتشر ركاسب 

األكدية عمى ساحؿ منطقة الدراسة كخاصةن عند مصبات األكدية كعند أقداـ الحافات الجبمية 

(2)المتاخمة لمبحر 
.  

 انتتابع انطبقً نهمىطقت  (4)شكم   

  اندراست مه انعصر األٌىسٍىً إنى انحقب انرباعً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .21أوىر فتح هللا إسمبعٍل ، مرجع سببق ، ص : المظدر                           

                                                           

 . 6الكتيب التفسيرم ، لكحة درنة ، مرجع سابؽ ، ص  (1)
اليادم بكلقمة ،  (تحرير ) ." في كتاب الساحل الميبي . " جيكمكرفكلكجية الساحؿ "  .اليراـ، فتحي أحمد  (2)

  93 ص ( . 1997 مركز البحكث كاالستشارات  :  بنغازمجامعة ) .الطبعة األكلي  .كسعد القزيرم 
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:  البنية الجيولوجية _ 2

      تعد دراسة البنية الجيكلكجية مف المكضكعات ذات األىمية في الدراسات الجيكمكرفكلكجية ، 

إذ أنيا تمقي الضكء عمي األحداث الجيكلكجية التي مرت بيا المنطقة كتطكرىا الجيكلكجي ، كمف ثـ 

يمكف التعرؼ عمي الظركؼ الجغرافية المحيطة بمنطقة الدراسة  كتطكرىا الجيكمكرفكلكجي ، كما 

أنيا تفيد في تفسير نشأت بعض الظاىرات الجيكمكرفكلكجية خاصة األشكاؿ البنيكية مثؿ الحافات 

  كغيرىا كسكؼ نتناكؿ في دراسة البنية الجيكلكجية  .... كاألكدية كحكاؼ أسطح الصد كع

:  العناصر اآلتية  

الطيات   _ أ 

الصدوع  _ ب

 الشقوق والفواصل  _ ج 

: الطيات _ أ 

    يمكف القكؿ إف الجبؿ األخضر عبارة عف طية محدبة ذات انحدارات بسيطة ، حيث تتراكح  

درجة ك في بعض عشرة إلى خمس كثالثكف  ما بيف الباليكسيفاالنحدارات في طبقات الكريتاسي 

 درجة كما في السكاحؿ الشرقية لمنطقة الدراسة ، أما في خمسيفاألحياف  يصؿ ميؿ الطبقات إلي 

األيكسيف تككينات األحدث فاالنحدارات عمكمان شبة أفقية ، كاالتجاىات المحكرية لمثنيات الرئيسية 

.  (1)شرؽ  ، شماؿ شكؽ _ىي غرب ، جنكب غرب 

                                                           

رسالة ماجستير غير .  " اآلثار البيئية لمتنمية الزراعية في منطقة سيؿ المرج " . الساحمي  ،عقكب عمر  (1)
  ص . 2005  : قسـ الجغرافيا ، كمية اآلداب ، جامعة بنغازم،منشكرة 
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: الصدوع _ ب 

     تكجد الصدكع في تككيف المرحمة األخيرة لمنطقة الجبؿ األخضر كأغمب الصخكر المتكشفة  

في منطقة الجبؿ كخصكصان ، في مناطؽ السكاحؿ ككذلؾ في شماؿ كمنتصؼ الجبؿ األخضر 

كيمكف القكؿ بأف التراكيب الجيكلكجية السائدة في معظـ أرجاء الجبؿ األخضر عامةن كمنطقة 

الدراسة عمى كجية الخصكص ىي التراكيب الصدعية ، كتتفاكت عدد الصدكع مف حيث أطكاليا 

كمقدار إزاحتيا  تفاكتان كبيران مف منطقة إلى أخرل فيي أكثر سيادة كشدة قي الشرؽ كالشماؿ عنيا 

كتعتبر الصدكع التي يمكف مشاىدتيا عمي سطح األرض عبارة عف صدكع  ". في الغرب كالجنكب

 درجة أك صدكع ذات ميؿ عمكدم تقريبان خمس كخمسكف الي خمس كسبعكف عادية ذات ميؿ 

كيتراكح اتجاه إزاحتيا في بعض المكاقع بيف ارتفاع كانخفاض ، كيرجع ليذه الصدكع األثر البالغ في 

كتعد الحافة الجنكبية لمدينة درنة  . (5)تككيف المصاطب الرئيسية الثالث لمجبؿ األخضر، شكؿ 

            (1)" إحدل ىذه المصاطب 

 خريطة تكتونية توضح توزيع الصدوع الرئيسية في منطقة الجبل األخضر (5)شكل 

  .74 ، ص 2003،  (غٍر مىشىرة  )خلٍفت احمد الشحىمً ، رسبلت مبجستٍر ، : المظدر 

                                                           

تقرير نيائي منشور دراسة كتقييـ الغطاء النباتي الطبيعي بمنطقة الجبؿ األخضر ، . م العالمية ؼمؤسسة القذا (1)
 65ص .  2005،  فريق من األساتذة من جامعة عمر المختار إعداد
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:  الفواصل و الشقوق _ ج 

      الفكاصؿ ىي أسطح أك مستكيات لمتشقؽ تقسـ الصخكر إلي أجزاء ذات أحجاـ مختمفة ، 

كتنتظـ في مجمكعة مف االتجاىات المحددة ، كىي بذلؾ تختمؼ عف الشقكؽ التي تمتد بشكؿ 

عشكائي داخؿ كخارج الكتؿ الصخرية ، كتنتشر الفكاصؿ كالشقكؽ في كؿ الصخكر ، كتأخذ شكالن 

( 1)صكرة  (1)  كقد تتجاكز أطكليا عشرات األمتارـأفقيا أك رأسيان أك مائالن ،   كقد تمتد لبضعة مؿ

كيمكف أف تككف الفكاصؿ مصاحبة لمصدكع كىي كسكر ذات اتجاىات منتظمة دكف أية إزاحة بيف 

طرفي الكسر ، كتجدر اإلشارة إلي أف الفكاصؿ كأنظمتيا ليا أثرىا البالغ في تككيف أنماط  صرؼ 

الكدياف ككذلؾ اتجاه فركع أحكاض الكدياف ، كما ليا تأثير بالغ األىمية في حركة المياه الجكفية 

             ( .2)صكرة .    (2)كتككيف التجكية الكارست  كتساقط الكتؿ الصخرية  

  الحجر تكوٌنات فً الشقوق أحد (6)صورة 

 درنة مدٌنة شرق جنوب  درنة لمدٌنة الجنوبٌة الحافة أعلً من الجٌري ٌنحدر

  .اتجاه التصوٌر ، نحو الجنوب الشرقً  . 2012 ،  المٌدانٌة الدراسة : المصدر

                                                           

 رسالة ماجستير ." جيكمكرفكلكجية منطقة جبؿ أـ خشيب شماؿ غرب جزيرة سيناء "  . حافظ  ، عماد صالح  (1)
  88 ، 78 ص . 2008 :غير منشكرة  ،  قسـ الجغرافيا ، كمية اآلداب ، جامعة بني سكيؼ 

   65 ص .دراسة كتقييـ الغطاء النباتي الطبيعي بمنطقة الجبؿ األخضر ، مرجع سابؽ  (2)
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  والشقوق الفواصل (7)صورة 

 درنة مدٌنة من الغربً الجنوب فً الجٌري فً تكوٌنات الحجر

 

  . 2012الدراسة الميدانية  ، : المصدر 

:  التطور الجيولوجي والتكتوني  _ 3 

يعد التطكر الجيكلكجي كالتكتكني لمدينة درنة جزءن مف تطكر منطقة الجبؿ األخضر ، كمف        

خالؿ تتبع مراحؿ التطكر لمنطقة الجبؿ األخضر اتضح أف اإلقميـ قد تعرض ألربعة ترسيبات 

   : ٌلً بنيكية تتمخص فيما
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:  المرحمة األولي 

     تعرض فييا الجبؿ األخضر لحركة رفع تكتكنية خالؿ العصر الكريتاسي كقد عممت عمى 

ظيكره كجزيرة بارزة فكؽ مستكل سطح البحر ، كذلؾ عمى امتداد ثنية محدبة عظمى يمتد محكرىا 

جنكب الجنكب الغربي ، كما نتج عنيا اضطراب التتابع الطبقي / في اتجاه شرؽ الشماؿ الشرقي 

كتطكير سطح عدـ التكافؽ الفاصؿ بيف تككيني البنية ك المجاىير ، باإلضافة إلي انعكاس 

األكضاع الطبكغرافية ، حيث ارتفعت المنطقة الشمالية الشرقية مف الجبؿ األخضر كتعرضت إلي 

 كما مكضح في خريطة  ( 1) . تعرية شديدة أدت إلي إزالة جميع تككينات الكريتاسي األسفؿ منيا 

(  .  8)شكؿ 

المرحمة األولى من مراحل التطور الجيولوجي والتكتوني لممنطقة  ( 8 )شكل 

فتحي أحمد اليراـ ، محمد مجدم تراب ، التطكر الجيكمكرفكلكجي لبعض أكدية الجبؿ األخضر ،          : المصدر 
  .1990  ، السنة الثالثة ، العدد الرابع ،مجمة قاريونس العممية

                                                           

 التحميؿ الرياضي الجيكمكرفكمترم  لبعض األكدية الساحمية بمنطقة الجبؿ  ".العمكاني ، محمد عطايا  (1)
،  21 ص  .2005 : رسالة ماجستير غير منشكرة  ، قسـ الجغرافيا ، كمية اآلداب ، جامعة بنغازم .   "األخضر

23   

 
N 
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 :  المرحمة الثانية

في عصر األيكسيف تعاقبت عمميات انحسار كتقدـ البحر في المنطقة ، كأدم ذلؾ في بداية        

حدثت معظـ  كقد. ىذا العصر إلى تعرية معظـ إرسابات األيكسيف ك جميع التككينات السابقة ليا 

     بحرية ضحمة ، كنتيجة لمحركات التكتكنية المتتابعة حدثت عمميات  اإلرسابات تحت ظركؼ

انزال قات إلرسابات المناطؽ الضحمة نحك المياه العميقة مما أدل إلي حدكث التداخؿ المعركؼ 

بيف تككيني درنة ك أبكلكنيا في المنطقة الساحمية ، كفي نياية األيكسيف حدثت حركة رفع لمجبؿ 

( .   9 ) شكؿ خريطة .  (1)نحك الشماؿ  (  تيتش)األخضر صكحبت بتقمص بحر

الجيولوجي والتكتوني لممنطقة   المرحمة الثانية من مراحل التطور (9)خريطة         

 45 ص , سابق مرجع , تراب مجدي محمد , الهرام أحمد  فتحً : المصدر

                                                           

  رسالة ." تمكث مياه العيكف في المنطقة المحصكرة بيف كادم الككؼ ككادم درنة  " .دة  ا شح ،شكقي (1)
  62  ص . 1998: ماجستير  غير منشكرة  ، قسـ الجغرافيا ، كمية اآلداب ، جامعة بنغازم 

 
 

 
N 
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: المرحمة الثالثة  

تعرضت المنطقة لحركة رفع  تكتكنية أخرل خالؿ أكاخر اإليكسيف ، كأدل ىذا إلي انحسار       

البحر مف األجزاء الشمالية مف إقميـ الجبؿ  األخضر ، ثـ تقدـ البحر مرة أخرل كفي بداية 

الميكسيف تتابعت عمميات تقدـ كانحسار البحر في األكليجكسيف ، حيث أدت عممية الغمر األكلى 

إلى إرساب عضك مارؿ شحات ،  ككانت شحات مركز االنخفاض ، تتبع ذلؾ انحسار قصير 

( . 10 )  خريطة شكؿ كما ىك مكضح في ، لمبحر أدل إلي تككيف سطح عدـ التكافؽ

المرحمة الثالثة من مراحل التطور الجيولوجي التكتوني  لممنطقة  (10)خريطة 

  .45ص، المرجع السابؽ : المصدر 

  المرحمة الرابع

 حركة الرفع الرئيسية لممنطقة خالؿ أكاسط الميكسيف كبرزت خاللو األجزاء الشمالية مف إقميـ     

الجبؿ األخضر ، كتكررت عممية تقدـ البحر كانحساره خالؿ دكرات ترسيبية برزت أثنائيا تككينات 

  .(11)شكؿ كما في الخريطة .   (1) .البيضاء ك األبرؽ

    
                                                           

  26 ص . مرجع سابؽ ، العمكاني ، محمد عطايا  (1)

 
N 
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 الرابع المرحلة( 11 )خرٌطة

 لمنطقة والتكتونً الجٌولوجً التطور مراحل من الرابع المرحلة

    .45ص، المرجع السابؽ : المصدر  

مف خالؿ تتبع مراحؿ التطكر التكتكني يبدك كاضحان أف التركيب الحالي لمجبؿ األخضر ىك          

نتاج تطكر طكيؿ كمعقد ، فالصخكر الرسكبية المنكشفة في منطقة الدراسة يتراكح عمرىا 

كقد تعرضت لحركات طي كتصدع  معتدؿ القكة ابتداءن مف عصر  (الكريتاسي العمكم كالثالثي )

األيكسيف األكسط كحتى عصر الميكسيف األكسط ، كقد تعرضت المنطقة اللتكاء تبعتو فترات غمر 

متتابعة مف البحر الضحؿ ، ك يعد التقبب الطفيؼ المصاحب لمتقكس األخير الذم حدث بعد 

أف التطكر الجيكلكجية لمنطقة الدراسة  . (12)شكؿ . الميكسيف ىك آخر حدث تكتكني بالمنطقة 

يساىـ كبشكؿ كبير في فيـ العديد مف أصؿ الظاىرات الجيكمكرفكلكجية كالكصكؿ الي تحميؿ 

 .  منطقي يساعد في دراسة  العكامؿ كالعمميات التي أدت إلي  تشكميا 

 
N 
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  .42الصيد الصادؽ الجيالني ، مرجع سابؽ ، ص : المصدر 
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 : بمنطقة الجٌومورفولوجٌة المحددات تشكٌل فً وأهمٌتها المناخ عناصر : ثانٌاً 

يكاد يتفؽ أغمب الباحثيف عمي أف معظـ األشكاؿ الجيكمكرفكلكجية في النطاؽ المدارم        

نما كانت لمظركؼ المناخية  الجاؼ كشبة الجاؼ لـ تتككف في ظؿ الظركؼ المناخية الراىنة ، كا 

القديمة الدكر األكبر في نشأتيا ، كخاصةن أثناء الفترات المطيرة كشبة المطيرة في البميستكسيف  

كيكاد يقتصر دكر العكامؿ الجيكمكرفكلكجية في ظؿ المناخ الراىف عمي مجرد تعديؿ األشكاؿ 

الجيكمكرفكلكجية المكجكدة ، كذلؾ عف طريؽ النحت أك اإلرساب أك كمييما معان دكف إحداث 

كبناءن عمى ما سبؽ فاف اليدؼ الرئيسي مف مناقشة كدراسة عناصر المناخ .  (1)تغيرات كاضحة  

الحالي ليس فقط التعرؼ عمي تأثيره عمى المحددات الجيكمكرفكلكجية ، بؿ تحديد أكثر عناصر 

المناخ نشاطان كفاعمية في عمميات التشكيؿ ، حيث تختمؼ عناصر المناخ في تأثيرىا مف عنصر 

.   إلى آخر كمف منطقة إلى أخرل 

 كيتأثر مناخ مدينة درنة بعدد مف العكامؿ أىميا الكتؿ اليكائية كالضغط الجكم كالرياح ،        

حيث يتأثر مناح مدينة درنة بالكتؿ اليكائية ، فالتيارات اليكائية التي تغزك البحر المتكسط في 

فريقيا ، كبسبب  فصؿ الشتاء تحمؿ معيا كتالن ىكائية مف المحيط األطمسي كقارات أكربا كآسيا كا 

مركر تمؾ الكتؿ عمي مياه البحر فإنيا تكتسب الحرارة بسرعة كيزداد محتكاىا مف بخار الماء ، 

حاالت عدـ استقرار جكم ، ظيكر  خاصةن إذا طالت فترة بقائيا فكؽ سطح البحر، مما يسبب 

كتتسبب تمؾ الكتؿ في سقكط أمطار غزيرة كما أف تقابؿ الكتؿ اليكائية المتباينة فكؽ البحر 

المتكسط يؤدم إلي تككف جبيات تتكلد بسببيا انخفاضات جكية يتأثر بيا مناخ المنطقة في فصؿ 

الخريؼ كالشتاء كالربيع ، 

                                                           

 رسالة دكتكراه غير منشكرة ،  ." حكض كادم غرب القصير دراسة جيكمكرفكلكجية " .معتكؽ ، احمد السيد  (1)
 125 ص  .  1988  :قسـ الجغرافية ، كمية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية 
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أما في فصؿ الصيؼ فيقؿ التبايف بيف الكتؿ اليكائية لتقارب حرارتيا مما يسبب في ندرة       " 

( .               13) شكؿ (1)" تككيف االنخفاضات الجكية 

 المتوسط البحر منطقة على تمر التً الهوائٌة الكتل(13)شكل  

  .27 ص ،1990 للنشر، الجماهيرية دار الجوية، األرصاد النطاح، محمد: المصدر

أما بالنسبة لمضغط الجكم ، تعتبر الظركؼ المناخية المسيطرة عمى منطقة البحر المتكسط        

كالتي تككف في حالة  (المرتفعة كالمنخفضة)محصمة لمكقعيا بالنسبة لمراكز الضغط الجكم الرئيسة 

تنقؿ دائـ بيف الشماؿ كالجنكب عمى مدار السنة ، كينتج عف ىذا االنتقاؿ تبادؿ السيطرة كالنفكذ 

كالتي تؤدم بدكرىا إلى اختالؼ سرعة كاتجاه الرياح كنكعية الكتؿ  "لمضغكط الجكية المختمفة، 

كتتغير . اليكائية مف حيث المصدر كالصفات كما لذلؾ مف آثار كبيرة عمى مناخ منطقة الدراسة

       الحالة الجكية في منطقة البحر المتكسط مف فصؿ آلخر تبعان لتقدـ أك تراجع مراكز الضغط 

تأثير ثالث  وتقع منطقة الجبل األخضر بوجه عام ومدينة درنة بخصوص تحت  . (1) " الجكم

                                                                                                                                 .مناطؽ مف الضغط الدائـ ، كىي المنخفض األيسمندم كالمرتفع األزكرم كالمنخفض االستكائي 

                                                           

 1975 : بنغازم ، العدد السابع  ، جامعة مجمة كمية اآلداب ، " مناخ إقميـ المرج " . ممطي  ، سعد قسطند (1)
   239 ص .
      ."دراسة في الجغرافيا المناخية :  خصائص األمطار في منطقة الجبؿ األخضر ". بف عمى  ،محسف فتح هلل (2)

  36 ص .  2007 : بنغازمرسالة ماجستير غير منشكرة  ،  قسـ الجغرافيا ، كمية اآلداب ، جامعة 
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كيختمؼ مدل شدة كعمؽ ىذه المراكز المختمفة لمضغط الجكم مف كقت آلخر، كىذا يؤثر بشكؿ 

حيث تيب عمي منطقة الدراسة الرياح الغربية العكسية في . مباشر في سرعة الرياح كاتجاىيا 

فصؿ الشتاء بسبب تزحزح منطقتي الضغط المنخفض األيسمندم كالمرتفع األزكرم نحك الجنكب ، 

كفي فصؿ الصيؼ تخضع المنطقة ليبكب الرياح الشمالية بسبب تزحزح مناطؽ الضغط الجكم 

نحك الشماؿ مع حركة الشمس الظاىرية  

 كقد اعتمدت الدراسة في تحميؿ عناصر المناخ عمى محطة درنة ، كما تـ مراعاة الفترة      

الزمنية لعناصر المناخ ، حيث يفضؿ عند القياـ بدراسة تحميمية لعناصر المناخ أف تككف الفترة 

 عامان حني تعطي مؤشران حقيقيان لممنطقة المراد دراستيا 30الزمنية لقاعدة البيانات كحد أدنى 

  كفيما يمي دراسة لعناصر المناخ في محطة . كالكصكؿ إلي نتائج مبنية عمى أسس عممية 

 : األرصاد درنة 

:  درجة الحرارة _ 1

تعتبر درجة حرارة اليكاء المحصمة النيائية لمعالقة بيف كمية اإلشعاع الشمسي الكاصؿ إلى        

تعد الحرارة أىـ عنصر مف عناصر .  (1)سطح األرض كبيف اإلشعاع األرضي المرتد إلى الجك 

المناخ ، نظران ألنيا تؤثر عمى بقية العناصر المناخية مف ضغط جكم كرياح كتبخر كرطكبة 

كتكاثؼ بمختمؼ أشكالو ، كيؤدم التغير في درجات الحرارة عمى المستكم اليكمي أك الفصمي إلي 

تكرار تمدد الصخكر كانكماشيا ثـ تفكيكيا أخيران ، كتفكؾ الصخكر بيذه الطريقة مف إحدل  

 .سطح األرض العمميات الجيكمكرفكلكجية اليامة التي تسيـ في تشكيؿ 

                                                           

 رسالة ماجستير غير . "دراسة تحميمية ألصناؼ المناخ :  مناخ الجبؿ األخضر  ". نكح ،سعيد إدريس  (1)
   69 ص .  1998  :منشكرة  ،  قسـ الجغرافيا ، كمية اآلداب ، جامعة  بنغازم
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كتميؿ درجة الحرارة في مدينة درنة إلي االعتداؿ ، حيث يبمع المتكسط السنكم لدرجة        

 كىذا راجع لمكقع منطقة الدراسة بالقرب مف البحر كتأثر مناخيا عشريف درجة مئكية  الحرارة 

بالمؤثرات البحرية ، كبكجو عاـ تنخفض درجة الحرارة في فصؿ الشتاء كترتفع في فصؿ الصيؼ  

 . الذم يبيف المتكسطات الشيرية لدرجات الحرارة في محطة درنة (14)كشكؿ  (1)جدكؿ 

 ( 1 )جدول 

المتوسط الشيري لدرجات الحرارة 

 م  2007 _1961في محطة درنة خالل الفترة من 

 دٌسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس ٌولٌو ٌونٌو ماٌو أبرٌل مارس فبراٌر ٌناٌر الشهور
المعدل 
 السنوي

 المتوسط
 الشهري

14.2 14.4 15.5 17.8 20.4 23.7 25.4 26.1 25.2 22.7 19 15.7 20.0 

إعداد الباحث استنادا عمى بيانات المركز الكطني لألرصاد الجكم ، طرابمس : المصدر 

ففي فصؿ الشتاء ينخفض المتكسط الشيرم لدرجة الحرارة إلي حده األدنى في شير يناير         

أما في فصؿ الصيؼ تبدأ درجة الحرارة في أبع عشر كاثناف في المائة درجة مئكية ليصؿ إلي 

 ست االرتفاع التدريجي ابتداءن مف شير فبراير كحثي تصؿ إلي أقصي ارتفاع ليا كالذم يبمغ 

في شير أغسطس  كفي شير سبتمبر تخفض درجة الحرارة كعشركف كاحد مف العشرة درجة مئكية  

في المتكسط ، كىذا راجع إلي تأثير خمس كعشركف كاثناف مف العشرة درجة مئكية قميالن لتصؿ إلي 

كيستمر ىذا االنخفاض في . البحر الذم مف خصائصو اكتساب الحرارة ببطء كفقدانيا ببطء 

درجات الحرارة إلي أف يدخؿ فصؿ الشتاء الذم يمتاز بالدؼء في األقاليـ الساحمية ، كما أنو في 

ىذه الفترة تبدأ الشمس في رحمتيا الظاىرية  السنكية جنكبان باتجاه خط االستكاء مما يجعؿ أشعتيا 

 .تصؿ إلي األرض مائمة كبالتالي تعمؿ عمى خفض درجة الحرارة عمى مثؿ ىذه المناطؽ 
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المتوسط الشيري    (14)شكل 

   م2003 _1961لدرجات الحرارة في محطة درنة خالل الفترة من 

 ( .1)جدول   :المصدر

       

كيتضح أىمية عنصر درجة الحرارة في تجكية كتفكيؾ صخكر كتشكيؿ مظاىر السطح         

منطقة الدراسة ، مف خالؿ معرفة المدل الحرارم الشيرم كالفصمي في محطة درنة ، فالفركؽ في 

درجات الحرارة يسبب تغيرات في نكع العمميات الجيكمكرفكلكجية التي تمارس عمميا ، فعنصر 

الحرارة يؤدم إلي حدكث التمدد كاالنكماش ، كالتمدد كالذكباف كما ينتج عنيا مف تشقؽ كتفتت 

 (2)جدكؿ . الصخكر 

  الحرارة لدرجات الشهري المتوسط (2)جدول 

  م  2007 _ 1960 من الفترة خالل درنة محطة فً العظمً والصغرى

 
 الشهور  

 
 ٌناٌر

 
 فبراٌر

 
 مارس

 
 أبرٌل

 
 ماٌو

 
 ٌونٌو

 
 ٌولٌو

 
 أغسطس

 
  سبتمبر

 
  أكتوبر

 
  نوفمبر

 
  دٌسمبر

 
المعدل 

 السنوي 

 
 العظمً

 

17.3 
 

17.8 
 

19.22 
 

21.68 
 

24.12 
 

27.24 
 

31.08 
 

28.88 
 

28.19 
 

26.11 
 

22.6 
 

19.04 
 

23.6 
 

 الصغرى
 

10.8 
 

10.9 
 

11.91 
 

13.46 
 

16.46 
 

20.11 
 

22.55 
 

23.27 
 

21.96 
 

19.07 
 

15.5 
 

12.43 
 

16.5 
 

 المدى
 

6.43 
 

6.90 
 

7.31 
 

7.74 
 

7.66 
 

7.13 
 

8.53 
 

5.61 
 

6.23 
 

7.04 
 

7.0 
 

6.61 
 

7.06 

إعداد الباحث استنادان عمى بيانات المركز الكطني لألرصاد الجكم ، طرابمس : المصدر 
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كيظير مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف أعمي درجة حرارة عظمي في محطة درنة كانت في 

أما أدني درجة حرارة كاحد كثالثكف كثماني مف مائة درجة مئكية ، شير يكليك ، حيث بمغت 

خالؿ شير يناير ، أما المدل الحرارم عشرة كثمانية مف عشرة درجة مئكية صغرم فقد بمغت 

ثمانية كثالث كخمسكف مف مائة درجة الشيرم بمحطة درنة يصؿ أقصاه في شير يكليك ليبمغ 

 كبنسبة لممدل الحرارم  خمس ككاحد كستكف درجة مئكية ، كأدناه في شير أغسطس ليبمغمئكية 

بيف شيرم يناير ك يكليك ، كثالث كسبعكف درجة مئكية    أثاف عشرالفصمي فقد كصؿ إلى

كبارتفاع المدل الحرارم الشيرم كالفصمي في محطة درنة تزداد فعالية التجكية الميكانيكية في 

كعندما يتعرض الصخر لدرجات الحرارة المتباينة فإف يتعرض لقكل . تكسير صخكر المنطقة 

ضغط متغيرة تؤدم إلي تفكيكو  خاصةن كأف درجة الحرارة فكؽ أسطح الصخكر في المناطؽ 

 عف درجة الحرارة المسجمة ( في المائة 50 ) المتكشفة كالمتعرضة لإلشعاع الشمسي تزيد بنسبة 

 .في الظؿ أثناء النيار 

:  بمدينة درنة ةالجيومورفولوجيأثر درجة الحرارة عمى المحددات 

    بعد ىذا العرض عف خصائص عنصر الحرارة في منطقة الدراسة ، تجدر اإلشارة إلى إف أيان 

مف مفردات ىذا العنصر ال يؤثر بمفرده دكف سائر المفردات األخرل، كاألثر الناتج عنيا جميعان 

ممثالن في صكرة تفكيؾ طبيعي لصخر ال يمكف إرجاحو لمفرد بعينو ، دكف النظر لبقية  مفردات 

عنصر الحرارة ، كبالتالي يعتبر ىذا التأثير محصمة نيائية لمتفاكت الحرارم سكاء عمى المدل 

 اليكمي أك الشيرم أك الفصمي أك حيى الشذكذ الحرارم ، كىنالؾ العديد مف العمميات

 التي ثبت لفعؿ الحرارة بأنيا العامؿ الرئيسي في إتماميا كمف أىميا تفكؾ الكتمي الجيكمكرفكلكجية 

  : كالتقشر 



50 
 

:  التفكك الكتمي 

تعد عممية التفكؾ الكتمي مف أىـ  العمميات التي تعزم لتأثيرات التفاكت الحرارم  كيعني      

تكسر جسـ الصخر كانقسامو إلي كتؿ عمي طكؿ خطكط المفاصؿ كسطكح االنفصاؿ التي تمزؽ 

  أجزاءه ، كالتي تكجد عادةن في مجمكعات مختمفة االتجاىات تتقاطع مع بعضيا البعض بزكايا 

شتي ، حيث تعمؿ ظركؼ التجكية عمي تكسع ىذه المفاصؿ كتفكيؾ الصخر األصمي كتحكيمو إلي 

كمف خالؿ الزيارة الميدانية لمنطقة الدراسة   (15)صكرة ( .  1)حطاـ مف جالميد ككتؿ صغيرة 

شاىد الطالب أثار ىذه العممية عمي نماذج متعددة لصخكر الحجر الجيرم في أماكف متفرقة مف 

مدينة درنة ، كخاصةن عمي جكانب المنحدرات ، المنحدرة مف الحافة الجنكبية لممدينة ، ك خط 

ساحؿ منطقة الدراسة ، فالتمدد الحرارم لمبمكرات الممحية داخؿ الفكاصؿ كالشقكؽ أكبر مف تمدد 

. الصخر األصمي مما يؤدم إلى تفكيكو ، بسبب التبايف اليكمي في درجات الحرارة  

 الحجر صخور فً الكتلً التفكك (15)صورة 

 درنة مدٌنة شرق جنوب الحافة منحدرات أحد الجٌري فً

   2012 .الدراسة الميدانية ، : المصدر  

                                                           

  34ص  . ( 1976دار الفكر ، : دمشؽ  )  ." أشكال األرض ". بحيرل ، صالح الديف (1)
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: التقشر 

ىك تفتت الصخكر عمي ىيئة أشرطة مكازم سطكحيا ، نتيجة لمتمدد كاالنكماش الناتجيف        

عف التفاكت الحرارم الكبير ، كما ينجـ عنيا مف ضغكط داخمية في الصخر كيحدث تكسر 

كتظير ىذه العممية بكضكح في منطقة الدراسة كتـ مشاىدتيا عمى  . (16) صكرة (1)سطكحيا 

. جكانب المنحدرات جنكب غرب الحافة الجنكبية لمدينة درنة  

التقشر بفعل التجوية  ( 16)صورة 

في الصخور الحجر الجيري جنوب غرب مدينة درنة الميكانيكية 

 . 2012الدراسة الميدانية ، : المصدر 

                                                           

دارة المعرفة الجامعية : اإلسكندرية  ) الطبعة األكلي ، .  "الجيومورفولوجية  ".  جكدة  ،جكدة حسنيف  (1)
 33 ص . ( 1998
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:  الضغط الجوي  _ 2 

الضغط الجكم ؛ ىك الثقؿ الناتج مف الغالؼ الجكم عمى سطح األرض ، فكؿ المكاد          

التي تكجد عالقة باليكاء كالعناصر التي تدخؿ في تركيب الغالؼ الجكم عمكمان ليا أكزانيا ، كالتي 

، كيكصؼ   ،(1)  تساىـ بيا في الضغط الذم يحدثو الغالؼ الجكم عمى أم منطقة تقع تحتو

الضغط عمكمان بأنة منخفض أك مرتفع إذا نقص أك زاد عف المعدؿ المتعارؼ عمية دكليان كالذم 

 كيعتبر الضغط الجكم عنصران ميمان مف .(2)ار عند مستكل سطح البحر يب ممؿ1013.2يساكم 

عناصر المناخ ، كذلؾ الف تغير مناطؽ الضغط بيف الشتاء كالصيؼ يترتب عمية تغير في 

اتجاىات الرياح ، حيث نجد أف منطقة الدراسة تتعرض خالؿ فصؿ الشتاء لمركر المنخفضات 

الجكية القادمة مف منطقة الضغط المرتفع المتمركز فكؽ البحر المتكسط ، أما في فصؿ الصيؼ 

  ( .3)جدكؿ .  (3)تككف منطقة الدراسة عرضو لمضغط المرتفع األزكرم 

 الجوي للضغط الشهرٌة المتوسطات( 3 )جدول

  بانمههٍبار .م  2007_ 1961 من الفترة خالل درنة محطة فً

 دٌسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس ٌولٌو ٌونٌو ماٌو أبرٌل مارس فبراٌر ٌناٌر الشهور
 المتوسط

 السنوي

 المتوسط
 الشهري

1017.5 1016.1 1014.2 1012.2 1012.4 1011.7 1010 1010.3 1012.4 1014.6 1015.3 1016 1013.6 

. إعداد الباحث اعتمادان عمى بياناف مصمحة األرصاد الجكم ، طرابمس : المصدر  

                                                           

دار صفاء : عماف ) .الطبعة األكلي  ."المدخل إلي عمم الجغرافيا الطبيعية  ". أبك سمكر، عمى غانـ  ،حسف (1)
 .  47،  ص  ( 1998لمنشر ، 

الطبعة " .  مدخل إلى عمم  المناخ والجغرافيا المناخية " .صفر، العجمي ، محمكد عزك ، ضارم ناصر  (2)

  109 ص  ( .1987مكتبة الفالح، : الككيت ) .األولً 
دراسة في التخطيط :  تقييـ األثر البيئي لمتكسع العمراني في مدينة المرج الجديدة  " . عمي،عادؿ رمضاف  (3)

  31 ص . 2009 :رسالة ماجستير غير منشكرة ،  قسـ الجغرافيا ، كمية اآلداب ، جامعة بنغازم  "البيئي
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يتضح لنا إف أعمي متكسط لمضغط الجكم بمغيا خالؿ ىذه الفترة  (2)كمف خالؿ الجدكؿ         

 ، في فصؿ الشتاء مف شير يناير ، فيما يعرؼ بالضغط المرتفع الذم يعمؿ ممميبار 1017.5

 ممميبار 1010عمى انخفاض ممحكظ  في درجات الحرارة ، كأدني متكسط  لمضغط الجكم سجؿ 

تقريبان خالؿ فصؿ الصيؼ بشير يكليك ، الذم يتركز عمى المنطقة بشكؿ عاـ ، مما يعمؿ عمى 

 كمب ٌالحظ  ،ارتفاع درجات الحرارة ،  كمف ثـ ارتفاع في الرطكبة النسبية بالمناطؽ الساحمية عمكمان 

وهب ال تسٌد أو تىقض عه إإن المتىسطبث الشهرٌت للضغظ الجىي تعتبر متقبربت إلى حد مب حٍث 

 مللٍببر أربعتالمتىسظ السىىي بأكثر مه 

: الرياح _ 3

تعد الرياح  مف  العناصر المناخية الميمة التي تسيـ بنصيب  كبير في تشكيؿ الظاىرات  

الجيكمكرفكلكجية ، كنحت التككينات الصخرية اليشة ، كنقؿ المفتتات كترسيبيا في أماكف أخرم 

عمي شكؿ كثباف ك فرشات رممية ، غير أف تأثيرىا ال يضاىي تأثير فعؿ المياه الجارية  في 

التشكيؿ ، عمي الرغـ مف أف سرعة الرياح تفكؽ سرعة المياه بكثير ؛ إال أنيا أقؿ كثافة كبالتالي 

كالرياح تختمؼ في سرعتيا كاتجاىيا مف مكاف آلخر كمف فصؿ إلي . (1)أقؿ قكة مف حيث التأثير

آخر ، كىذا بسبب التذبذبات التي تطرأ عمي التكزيعات الضغطية الدائمة كالفصمية عمى منطقة 

الدراسة مف ناحية ، كمف ناحية أخرم تنكع مظاىر السطح كاالختالفات المحمية في التضاريس 

التي تقؼ عائقان أماـ الرياح فتغير مف سرعتيا كاتجاىيا ، كسكؼ يتـ معالجة عنصر الرياح مف 

  .جانبيف االتجاه كالسرعة

                                                           

 ( 1997دار المعرفة الجامعة ، : اإلسكندرية  ). "الجغرافيا الطبيعية لمزمن الرابع  ".  جكدة  ،جكدة حسنيف (1 )
  18  ص .
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: اتجاه الرياح _ أ 

خالؿ فصؿ الصيؼ ينخفض الضغط الجكم في  منطقة الدراسة ، األمر الذم يؤدم إلى     

ىبكب الرياح الشمالية ، حيث يككف البحر المتكسط مركزان لمضغط المرتفع  ، كفي فصؿ الشتاء 

يرتفع الضغط الجكم ك بالتالي تيب الرياح اإلعصارية مف عدة اتجاىات ، كتمثؿ الرياح الشمالية 

ألف معظميا رياح دائمة مصدرىا الضغط المرتفع  (4)الغربية نسبة مرتفعة في ىذا الفصؿ جدكؿ 

  .  األزكرم كبعضيا اآلخر إعصارم

(  4)جدول  

  الرياحالنسبة المئوية التجاىات

  م 2007 _ 1960السائدة في محطة درنة خالل الفترة من 

شمال  شمال االتجاه
 شرق

شرق 
 

جنوب 
 شرق

جنوب  جنوب
 غرب

شمال  غرب
 غرب

 
 المجموع

 %100 65 1 21 2 0 1 0 10 %النسبة 

 إعداد الباحث باالعتماد عمى مصمحة األرصاد الجكم ، طرابمس:  الصدر 

كمف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتضح إف الرياح السائدة بشكؿ عاـ عمى مدينة درنة تتمثؿ في         

مف جممة الرياح السائدة في منطقة  ( في المائة  65)الرياح الشمالية الغربية كالتي تشكؿ نسبتيا 

رياح جنكبية غربية ، يمييا الرياح  (في المائة  21)الدراسة بينما تتفاكت الرياح األخرل مابيف 

، ثـ الرياح الشرقية  (في المائة  2)كالرياح الجنكبية  ( في المائة  10)الشمالية التي تمثؿ  نسبتيا 

   .الرياح الجنكبية الشرقية كالشمالية الشرقية في الكقت تنعدـ فيو ( في المائة  1)
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 اح سرعة الري_ ب

كفؽ بيانات محطة   ( 5 )تبمغ أقصي سرع لمرياح عمى المنطقة بشكؿ عاـ كما جاء بالجدكؿ    

 ساعة كاتجاىيا أربع كستة مف العشرة عقدة  في درنة في شير يكليك بفصؿ الصيؼ حيث كصمت 

أثاف عشر كأربعة مف عشرة أما في فصؿ الشتاء بشير يناير كصمت سرعة  الرياح  شمالية غربية ،

منطقة الدراسة متباينة  بكاتجاىيا جنكبية غربية ، كيمكف القكؿ إف سرعة  الرياحعقدة في الساعة 

. كغير منتظمة ، بسبب المكقع الجغرافي كالقرب مف خط الساحؿ 

المتوسط الشيري لسرعة   (5)جدول 

  م 2007 _ 1961الرياح بالعقدة في محطة درنة خالل الفترة من

 المتوسط  اتجاه الرٌاح  الشهور 

 12.4 غربٌة جنوبٌة ٌىاٌر

 13.3 غربٌة جنوبٌة فبراٌر

 12.8 غربٌة شمالٌة مارس

 11.9 غربٌة شمالٌة ابرٌم

 10.7 غربٌة شمالٌة ماٌى

 11.4 غربٌة شمالٌة ٌىوٍى

 14.6 غربٌة شمالٌة ٌىنٍى

 14 غربٌة شمالٌة أغسطس

 11.4 غربٌة شمالٌة سبتمبر

 10.1 غربٌة شمالٌة أكتىبر

 11.6 غربٌة جنوبٌة وىفمبر

 13.1 غربٌة جنوبٌة دٌسمبر

 12.3 غربٌة شمالٌة انسىىي انمتىسط

. إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات المركز الكطني لألرصاد الجكم ، طرابمس : المصدر  
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كترجع زيادة  سرعة الرياح في محطة درنة في شيرم يكليك كأغسطس كأثناء فترة سيادة          

الرياح الشمالية الغربية ، إلي أف الحافات الشمالية لمجبؿ األخضر تسبب في انحراؼ معظـ الرياح 

الشمالية في اتجاه الجنكب الشرقي األمر الذم جعؿ الرياح تسير بانضغاط في اتجاه كاحد كيزداد 

تبعٌا لذلؾ سرعتيا ، خاصةن كأف الضغط المحمي المتمركز عمى اليابس في فصؿ الصيؼ ىك 

فيرجع السبب لمكقع  ، ضغط منخفض ، أما عف انخفاض سرعة الرياح السائدة في فصؿ الشتاء 

محطة درنة عمى السفكح الشمالية لمجبؿ األخضر، حيث تقؼ الجباؿ كالنباتات عائقان يحجب الرياح 

كذلؾ يؤثر المباني المطمة عمى خط ساحؿ مدينة درنة ، كخاصةن . عف المحطة في فصؿ الشتاء 

  .المرتفعة منيا في خفض سرعة الرياح كالعمؿ عمي تشتيتيا

: أثر الرياح عمى المحددات الجيومورفولوجية بمدينة درنة 

تقـك الرياح بعمميا الجيكمكرفكلكجي عف طريؽ عممية مزدكجة تساىـ فييا ظاىرتاف يصعب       

زالة المكاد الصخرية  تحديد أييما أقكم تأثيران ، فعممية االكتساح بكاسطة الرياح تؤدم إلي حمؿ كا 

اليشة مف غبار كرماؿ كحصى ذم حجـ معيف ، أما عممية النحت فتتـ بكاسطة انقضاض الرياح 

المحممة بالمفتتات الصخرية التي تتحكؿ إلي عكاصؼ رممية تقكـ عمى مسح الصخكر ك برييا 

كعندما تككف الرياح خالية مف الرماؿ كالغبار يصبح تأثيرىا كعامؿ تعرية محدكدان  .  (1)كصقميا 

لمغاية أك ضعيفان ميما بمغت قكتيا ، كمف ثـ البد ليا مف مفتتات صخرية تنقمو ، كتككف ليا بمثابة 

معاكؿ ىدـ تكثر عمى الصخكر فتصقميا كتنحتيا ،  كيتكقؼ دكر الرياح عمى عدة عكامؿ أىميا 

سرعة الرياح ، كنظاـ ىبكبيا  كدرجة جفاؼ اليكاء مف الرطكبة  كندرة النبات الطبيعي ، ىذا فضالن 

    عمى الخصائص األخرل كنكع الصخر كنظامو ، كنشاط عمميات التفكؾ كالتحمؿ الصخرم بما 

                                                           

 11 ص . مرجع سابؽ ، جكدة ، جكد حسنيف  (1)
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تكفره مف مفتتات تمثؿ المادة األكلى التي تذركىا الرياح كخاصةن الناعمة منيا ، كبحكـ مكقع مدينة 

درنة بقرب مف ساحؿ البحر المتكسط ، مف جية ككجكد الحافة الجنكبية المحاذية لممدينة مف جية 

أخرل ، ساعد إلي حد كبير في خمك الرياح مف الغبار ك الرماؿ كبالتالي أصبح تأثيرىا ضعيفان 

كمحدكدان لمقياـ بعمميتي االكتساح كالنحت برغـ مف قكتيا ، فضالن عف مناخ مدينة درنة الذم 

يتصؼ بشكؿ عاـ بأنة شبو رطب ، كلكف يبقي التأثير األكبر لمرياح عمى أحد المحددات 

الجيكمكرفكلكجية المتمثؿ في خط الساحؿ ، حيث تعد الرياح مف أىـ العناصر المناخية المرتبطة 

 بجيكمكرفكلكجية السكاحؿ ، فبناءن عمي سرعة الرياح كقكتيا كاتجاىيا تحدد سرعة كطاقة كاتجاه

كلذلؾ فأنو مف خالؿ التعرؼ عمى سرعة الرياح يمكف تحديد المنطقة الساحمية األكثر تعرضا 

لتأثير األمكاج كتمؾ المحمية مف ىذا التأثير، كبذلؾ يمكف القكؿ إف معظـ الظاىرات 

  الجيكمكرفكلكجية المكجكدة بساحؿ منطقة الدراسة ىي نتاج لمتأثير غير المباشر لمرياح عمى 

 حركة األمكاج

 : األمطار_  4

 تعد المياه الجارية مف أىـ عكامؿ تشكيؿ سطح األرض في األقاليـ الجافة كشبو الجافة ،       

كقد مارست المياه الجارية نشاطان كاسعان أثناء فترات المطر في عصر الباليكستكسيف ، كاف ليا 

. (1)الدكر األكبر في تشكيؿ العديد مف الظكاىر الجيكمكرفكلكجية المختمفة التي نشاىدىا اليـك  

كتعد األكدية  العميقة التي تتكزع في منطقة الجبؿ األخضر بصفة عامة  كالتي تكجد في مدينة 

درنة بصفة خاصة ما يرتبط بيا مف ظاىرات كالمصاطب  كالمنحدرات كالمراكح الفيضية انعكاسا 

كنقؿ لممكاد  الكاقعة  ، أف ما تقكـ بو األمطار مف تشكيؿ ألسطح بعض الجركؼ. ليذا النشاط 

                                                           

 رسالة دكتكراه  غير . " حكض كادم عباجي غرب القصير دراسة جيكمكرفكلكجية " .معتكؽ ، أحمد السيد  (1)
  125 ص . 1988  :منشكرة ، قسـ الجغرافيا ، كمية اآلداب ، جامعة  اإلسكندرية 
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ذابة بسيطة لمصخكر الجيرية ، يعد دليالن عمى أىمية اإلمطار في منطقة الدراسة   عمى المنحدرات كا 

كتمر المنطقة بفصؿ صيؼ جاؼ يستمر تقريبان مف شير أبريؿ حتى شير سبتمبر ، ترتفع أثناءه 

درجات الحرارة إلي أقصاىا كيشتد الجفاؼ مما يسبب في زيادة فاعمية التجكية الميكانيكية لمصخكر   

كما تمر المنطقة أيضان بفصؿ ممطر يبدأ مف شير أكتكبر كيستمر حتى شير مارس تسقط خاللو 

األمطار بكميات مختمفة مف شير إلى آخر ففي الشيكر التي تزداد فييا كميات األمطار يحدث 

. جرياف سطحي لممياه عبر األكدية يككف لو تأثيره الكاضح في  عمميات النحت كالنقؿ كاإلرساب 

    باإلضافة إلي الدكر التي تقـك بو التجكية الكيميائية في إذابة الصخكر الجيرية في منطقة

( .  6)الدراسة  جدكؿ 

 (6 )جدول

 األمطار لكمٌة الشهري  المتوسط

 م 2007 _ 1961  من الفترة خالل درنة محطة فً  بالملٌمترات

 المعدل السنوي دٌسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس ٌولٌو ٌونٌو ماٌو أبرٌل مارس فبراٌر ٌناٌر  الشهور

 269.44 52.13 20.11 41.31 4.86 0.27 0.25 2.88 5.37 9.62 22.46 39.80 60.39 الشهري المتوسط

 . طرابلس , الجوي األرصاد مصلحة على اعتماداً  الباحث إعداد : المصدر

يتضح مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف معظـ األمطار تسقط في الفترة مف شير أكتكبر حتى          

نياية شير مارس كمعظميا أمطار إعصارية كتضاريسية ساعد عمى سقكطيا انخفاض درجة حرارة 

اليابس بالنسبة إلي البحر المتكسط مف جية ، كىبكب العكاصؼ الرعدية الممطرة مف جية أخرم ،  

 ستيف كثمانية كثالثكف كيتراكح المتكسط الشيرم لكمية األمطار التي تسقط عمى محطة درنة مابيف

مـ في شير يكليك ، ثـ تبدأ  صفر كخمس كعشركف في المائة في شير يناير ك في المائة مـ 

 كميات األمطار في االرتفاع التدريجي حتى تصؿ إلى أعمى مستكل ليا في شير يناير شكؿ 

. مـ  كأربع كأربعكف في المائة 269، كيبمغ المتكسط السنكم لمكميات األمطار  (17)
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( 17)شكل 

المتوسط الشيري لكميات األمطار  

     م2007 _ 1961بالمميمترات في محطة درنة حالل الفترة من 

  ( .5)جدكؿ : المصدر 

 : أثر األمطار عمى المحددات الجيومورفولوجية بمدينة درنة  

تؤثر األمطار عمى المحددات الجيكمكرفكلكجية بمنطقة الدراسة  بشكؿ مباشر أك غير مباشر ،  

 :كيمكف حصر اآلثار بصفة عامة  فيما يمي 

: اآلثار المباشرة 

يتمثؿ التأثير المباشر لألمطار في ارتطاـ قطرات المطر بالصخر ، كفعؿ المسيالت المائية إذ     

تساىـ ىذه العممية في تعديؿ أشكاؿ السطح بالمنطقة ، ك إف كانت أكثر فاعمية في الفترات المطيرة 

فينتج عف ارتطاـ قطرات المطر كتفاعميا بالصخكر تككيف العديد مف .  (1)في الباليكستكسيف 

                                     الحفر كالثقكب التي يزيد اتساعيا باستمرار، إذ يؤدم تحكؿ مياه األمطار المتساقطة إلى محمكؿ 

                                                           

   58 ، 57 ص .حافظ ، مرجع سابؽ ، عماد صالح (1)
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كتفكؾ كثير  حمضي مخفؼ بسبب اتحاد األكسجيف مع الكربكنات المكجكدة في اليكاء  إلى تحمؿ 

مف المعادف المككنة لمصخكر ، كما يؤدم دخكؿ المياه في صخكر الحجر   الجيرم عبر الفكاصؿ 

كالشقكؽ  التي تكتنفو إلى نشاط عممية التجكية الكيميائية ، مما يؤدم إلي تحكؿ ىذه الفكاصؿ 

.  (18)صكرة  . (1)كالشقكؽ  بفعؿ اإلذابة إلى ما يعرؼ بالكيكؼ الجيرية 

 أحد الكهوف الكارستٌة  (18)صورة 

 فً صخور الحجر الجٌري فً الجانب األٌمن الغربً لوادي درنة 

  .2012 ، المٌدانٌة الدراسة : المصدر

كمف اآلثار المباشرة لألمطار أيضان ، أنو سقكطيا بغزارة يحدث نكعان مف الجرياف السيمي          

كغنى عف البياف ما ليذه السيكؿ مف دكر في عممية التشكيؿ ، كالتي ضاعؼ مف تأثيرىا كفرة 

الركاسب كالمفتتات الصخرية فكؽ المنحدرات ، حيث يستخدـ المياه ىذه الحمكلة كمعكؿ ىدـ لما 

 .يعترض طريقيا مف عقبات 

                                                           

 دراسة تحميمية باألشكاؿ كالرسـك :" الظاىرات الجيومورفولوجية الرئيسة  ". محسكب ، محمد صبرم  (1)
  52ص . ( 1992دار الثقافة لمطباعة كالنشر ،: القاىرة  ) التكضيحية
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:  اآلثار غير المباشرة 

     أما عف اآلثار غير المباشرة لسقكط األمطار فيتجمي بكضكح في نشاط فعؿ التجكية بشقييا 

الميكانيكي كالكيميائي ، تمؾ العممية ينجـ عنيا تفكؾ الصخر كتحممو ، ككشفو أماـ عكامؿ التعرية  

إلي جانب تأثيره عمى عممية االنيياالت األرضية التي تؤدم إلي عدـ أنتضاـ قطاعات المنحدرات 

مما يساىـ في نشأة بعض الظاىرات التي مف أبرزىا ما يسمي باألرصفة الحصكية كمخركطات 

 كتنتشر األرصفة الحصكية في األجزاء الدنيا لألكدية  منطقة الدراسة كتظير عمى ىيئة (1)اليشيـ 

قنكات متكارية تشير إلي اتجاه السيؿ كتتميز بعدـ االنتظاـ ك ينحدر معظميا مف الحافة الجنكبية  

أما بنسبة لظاىرة مخاريط اليشيـ فسيأتي ذكرىا خالؿ دراسة  (19)باتجاه خط الساحؿ صكرة 

 .الفصؿ القادـ 

( 19)  صورة  

األرصفة الحصوية المتكونة عمى جوانب قنوات السيول 

  اتجاه التصكير نحك الجنكب .  2012الدراسة الميدانية ، : المصدر 

                                                           

   164  ص . أبك ربة ، مرجع سابؽ  ،أحمد محمد (1)



62 
 

:   الرطوبة النسبية _ 5

ىي عبارة عف النسبة المئكية بيف كمية بخار الماء المكجكد فعالن في كحدة  حجـ معيف          

فالرطكبة .   (1) مف اليكاء ، كبيف كمية بخار الماء الالـز لتشبع ىذا اليكاء في درجة الحرارة نفسيا

في  70_ 50 ) يعد اليكاء جافان ، أما إذا تراكحت بيف ( في المائة 50  )النسبية إذ قمت عف

ذا زادت عف (المائة كما   .( 2) يعد اليكاء ذا رطكبة مرتفعة (في المائة  70 ) فبعد اليكاء عاديان  كا 

تعتمد الرطكبة النسبية عمي كمية ما يحتكيو اليكاء مف بخار الماء ، كتتأثر الرطكبة النسبية بدرجة 

الحرارة  ،  لذا فيي تختمؼ مف فصؿ آلخر ، كتختمؼ مف مكاف آلخر، كذلؾ باختالؼ الظركؼ 

 (  .        7 )جدكؿ . المحمية ، كالقرب كالبعد عف البحر 

انمتىسط انشهري نهرطىبت (7)جدول 

   و  2007 _1961فً محطت دروت خالل انفترة مه  انىسبٍت 

 دٌسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس ٌولٌو ٌونٌو ماٌو أبرٌل مارس فبراٌر ٌناٌر الشهور
 المتوسط

 السنوي

 72 68.64 69.5 71.5 73.95 76.08 76.58 7233 71.37 69.72 69.95 69.83 72.33 الشهري المتوسط

  . طرابلس , الجوي األرصاد مصلحة على اعتمادا الباحث أعداد : المصدر

يتضح أف الرطكبة النسبية في منطقة الدراسة تتراكح  (20)مف خالؿ الجدكؿ السابؽ كالشكؿ       

بيف الرطكبة العادية كالمرتفعة ، كلقد سجؿ أعمي معدؿ شيرم لممتكسط الرطكبة النسبية في محطة 

في  68.64)  كأدني متكسط شيرم ليا بمغ  ( في المائة  76.58 )درنة في شير يكليك حيث بمغ 

           في شير ديسمبر ، كتشيد مدينة درنة معدالت رطكبة عالية حيث بمغ المتكسط السنكم  ( المائة 
                                                           

  . (1995دار المعرفة الجامعية ، :  اإلسكندرية  ) . " الجغرافيا المناخية والنباتية" . جكدة  ،جكدة حسنيف (1)
  215ص 

 لمنشر كالتكزيع كاإلعالف   :درا الجماىيرية ) .الطبعة األكلي  .  "األرصاد الجوي  ".  النطاح  ،محمد أحمد (2)
  98 ص   . (1990
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كيرجع سبب ارتفاع الرطكبة النسبية في فصؿ الصيؼ لمكقع مدينة درنة  ( في المائة  72)

المحمي مف تأثير رياح القبمي ك ىبكب الرياح الشمالية القادمة مف البحر كالتي تككف عادةن مشبعة 

بنسبية كبيرة مف بخار الماء ، كيؤدم ارتفاع الرطكبة النسبية في اليكاء إلي زيادة نشاط عمميات 

التجكية الكيميائية كخاصةن في الصخكر الجيرية ، بينما يؤدم انخفاضيا المصحكب بانخفاض في 

  .درجات الحرارة إلي زيادة نشاط عمميات التجكية الميكانيكية كزيادة قدرتيا عمى تحطيـ الصخكر

( 20 )شكل

 النسبٌة للرطوبة الشهري المتوسط

   م  2007 _ 1961 من الفترة خالل درنة محطة فً

   .(6)الجدكؿ : المصدر 
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 :  أثر الرطوبة النسبية عمى المحددات الجيومورفولوجية بمدينة درنة

     يؤدم ارتفاع قيـ الرطكبة النسبية في منطقة الدراسة إلى نشاط كبير لعمميات التجكية 

الكيميائية ، كىي عممية تحمؿ الصخر بكسائؿ كيميائية يكتسب  الصخر  خصائص جديدة مختمفة 

عف خصائصو األصمية كخاصة في المناطؽ التي تحتكم عمى صخكر ترتفع فييا كربكنات 

الكالسيـك مثؿ الحجر الجيرم كالتي تتأثر بعمميات التكربف كاإلذابة ، مما يؤدم إلي حدكث حفر 

كتختمؼ الصخكر في درجة استجابتيا لعممية التكربف كاإلذابة  . (1)كتجكفات عميقة داخؿ الصخر

جية فتبدك كاضحان تأثيرىا  في الصخكر الجيرية كالدكلكميتية ، كلقد لكحظ آثار كثكؿمتبعان لمخكاص الؿ

باإلضافة إلى . تمؾ العممية في مناطؽ تكزيع الصخكر الجيرية في كجييات متفرقة بالمدينة 

صخكر المنطقة الساحمية التي تتأثر بنسيـ البحر، أىـ مصادر الرطكبة في المنطؽ الساحمية ، 

( . 21)صكرة 

  التجوٌة عن ناتجة وتجوٌفات حفر (21)صورة 

 درنة لوادي األٌمن الجانب على الجٌري الحجر صخور فً ( اإلذابة)الكٌمٌائٌة  

 . 2012الدراسة الميدانية ، : لمصدر ا

                                                           

دار الثقافة : القاىرة  ) . " العمميات الجيومورفولوجية " . رضي  ،محسكب ، كمحمد دياب، محمد صبرم   (1)
  16ص .  ( 1989 ، لمنشر كالتكزيع 



65 
 

:    الخصائص التضاريسية _ ثالثًا 

   تشغؿ منطقة الدراسة جزءن مف إقميـ الجبؿ األخضر ، كقبؿ بزكغ ىذا الجبؿ فكؽ سطح البحر   

كاف معرضان لعمميات تخميؽ كتككف كتشكه كتصمب لطبقاتو الصخرية في حكض ترسيب الجبؿ 

األخضر ، كعند بركزه ك ظيكره أعمى مف مستكل سطح البحر كاف عبارة عف طبقات جيكلكجية 

مصمتة منتظمة ال يكجد بيا كدياف أك أنيار أك شكاظي بحرية أك أم سمة مف سمات مظاىر 

سطح األرض المختمفة ؛ كلكف منذ بزكغو أعمى مف سطح األرض كتعرضو لعكامؿ التعرية 

كالتجكية بدء تشكيؿ سطحو مف تالؿ ككدياف كسيكؿ كغيرىا مف مظاىر السطح كمف أىـ أشكاؿ 

                     .     السطح األرض في منطقة الدراسة 

 :  خط الساحل _ 1 

كـ أربعة عشر  تطؿ مدينة درنة عمى البحر  المتكسط مف الجية الشمالية بساحؿ يبمغ طكلو     

تقريبان كيتميز خط الساحؿ بكثرة التعرجات خاصةن في المنطقة الكاقعة بيف كادم الحصيف كالميناء 

مف الجية الشمالية الشرفة لممدينة ، ثـ تبدأ التعرجات تقؿ تدريجيان كمما اتجينا غربان ، في المنطقة 

كيرجع سبب تميز خط الساحؿ . الكاقعة بيف الميناء ككادم الناقة ، الحدكد الغربية لمدينة درنة 

بكثرة التعرجات في المنطقة المحصكرة بيف كادم الحصيف كالميناء إلى تتبع فعؿ األمكاج اليدامة 

لمفكاصؿ المتعامدة عمى خط الساحؿ التي تكتنؼ التككينات الصخرية المختمفة ، حيث أدل ىذا 

عالكةن عمى كجكد التككينات الصخرية  (22)الفعؿ إلي تحكؿ تمؾ الفكاصؿ إلى أقكاس صكرة 

، ذات الشقكؽ  (األثركف ك أبكلكنيا كدرنة )المنتشرة عمى طكؿ الشاطئ كالمتمثمة في تككينات 

  .(كربكنات الكالسيـك  )العديدة كالطبقات الرفيعة كالمتكسطة كمككناتيا الكربكنية ،
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 (22 )صورة

 درنة لمدٌنة  الشرقً الساحل فً  بحري قوس

 . 2012 ، المٌدانٌة الدراسة : المصدر

باإلضافة إلى تنكع كانتشار لمظاىرات المكرفكلكجية . (1)التي تسيـ في إبراز مظاىر النحت البحرم

عمى طكؿ امتداد خط الساحؿ الشرقي لمدينة ، فبينما تنتشر الجركؼ الشديد االنحدار كالكيكؼ 

نجد أف  (23)كالمصاطب البحرية التي تتميز مقدمات شكاطئيا األمامية بشدة االنحدار ، صكرة 

خط ساحؿ الغرب لمدينة درنة تنشر فيو اإلرسابات الشاطئية الرممية كالتي تنتظـ في شكؿ شكاطئ 

رممية يزيد طكؿ كؿ منيا عف بضع مئات مف األمتار كتتميز مقدمات شكاطئيا بانحداراتيا اليينة 

  .(24)صكرة . (2)

                                                           

  103 ص . اليراـ ، مرجع سابؽ  ،فتحي أحمد (1)
  50 ص . مرجع سابؽ . الجيالني  ،الصيد الصادؽ (2)
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(  23 )صورة

  فً االنحدار شدٌد أمامً شاطئ

 درنة لمدٌنة البحري والمٌناء الحصٌن وادي بٌن المحصورة المنطقة

 . 2012 ، المٌدانٌة الدراسة : المصدر

( 24 )صورة

 المنطقة فً االنحدار هٌنة أمامٌة شواطئ

 درنة لمدٌنة الغربٌة الحدود الناقة وادي حتى و البحري المٌناء من الممتدة

 

  . 2012 ، المٌدانٌة الدراسة : المصدر
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: االنحدارات  _  2

      تنحدر مدينة درنة بكجو عاـ مف الجنكب إلى الشماؿ ، كذلؾ نتجو النشأة التكتكنية التي 

تعرضو ليا المنطقة أباف العصكر الجيكلكجية المختمفة ، كذلؾ بكصؼ منطقة الدراسة ضمف 

الكصؼ العاـ لمجبؿ األخضر بأنيا ىضبة ذات شكؿ مائؿ ينحدر جانبيا الشمالي انحدران شديدان 

نحك الساحؿ كيفصميا عف البحر شريط ضيؽ يختمؼ في اتساعو مف مكاف إلى آخر ، كيختمؼ 

االنحدار مف جزء آلخر داخؿ مدينة درنة ، كيرجع ذلؾ إلى اختالؼ نكع الصخر كنظامو ، إلى 

 كالطيات كالحافات ةجيكمكرفكلكجياؿجانب الحركات األرضية المؤثرة في تشكؿ بعض الظاىرات 

كالتالؿ ، المنتشرة في أماكف متفرقة في المدينة  كجميعيا يتغير عمى جكانبيا درجات االنحدار ، 

(  25)حيث يزيد االنحدار عمي جكانب الحافة الجنكبية لممدينة  كالتالؿ كجكانب األكدية  صكرة 

يقؿ تدرجيان باالتجاه إلى كسط المدينة ، حيث المركحية الفيضية لكادم درنة كالسيؿ الساحمي ، 

 .  ككذلؾ الحاؿ بنسبة لمساحؿ الغربي

  الحافة جوانب (25)صورة 

 الشمال إلً الجنوب من المنحدرة الدراسة الجنوبٌة لمنطقة

           .2012 ، المٌدانٌة الدراسة : المصدر
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: األودية _ 3

     يعرؼ الكادم في منطقة الدراسة عمى أنو مجرل مائي تتحرؾ فيو المياه مف أعمى الكادم إلي 

أسفؿ نياية الكادم ، حتى تصؿ إلي مستكم القاعدة سطح البحر ، كتقطع شبكة مف األكدية 

المعقدة مدينة درنة مف الجنكب إلي الشماؿ كالتي استطاعت أف تصؿ بمجارييا الضيقة كالكثيرة 

كنظران إلي تجانس التككيف الجيرية في منطقة الجبؿ األخضر فإف الشكؿ . االنحناءات إلي البحر 

العاـ الذم يسكد شبكة التصريؼ المائي لألكدية في منطقة الدراسة ىك نظاـ التصريؼ الشجرم 

  .(1)المعدؿ 

كمف أىـ ىذه األكدية كادم درنة الرئيسي الذم يقطع بمجراه العميؽ الحافة األكلى لمجبؿ األخضر   

كيحتكم الكادم عمى . مخترقان كسط المدينة لينتيي في البحر ، إلى الغرب مف ميناء درنة البحرم 

ينبكعيف يعتبراف مف أغزر ينابيع المنطقة ، كيقع أحد الينبكعيف ، كيدعي عيف بكمنصكر عمى بعد 

كـ مف البحر، كيستقي ىذا الينبكع مياىو مف منسكب الماء الجكفي في الطبقات األكليجكسيف 12

 كـ مف البحر ، كتصدر مياىو 5األسفؿ ، أما الينبكع الثاني ، كيسمي عيف درنة ، فيقع عمي بعد 

مف طبقات الصخكر الجيرية التابعة لأليكسيف األكسط ، كتفيض مياىو عيف درنة  كتجرم بالكادم 

  ىذا باإلضافة إلى عدة مسالت صغير أخرم (2) كـ قبؿ أف تغكص بقاعة 1لمسافة تقدر بنحك 

 .منحدرة مف الحافة األكلي  (حمكؽ  )أقؿ أىمية تمثؿ أكدية 

                                                           

 العالقة بيف أنماط التصريؼ كالتراكيب  الجيكلكجية  ، في المنطقة الممتدة بيف سكسة " . الطاىر ،عابد محمد (1)
 : كمية اآلداب ، جامعة  بنغازم  ،  رسالة ماجستير غير منشكرة ، قسـ الجغرافيا. "كرسة  بالجبؿ األخضر ك

   . 87 ، ص 1990
 ( 1980دار المعرفة الجامعة ، : اإلسكندرية  ).الجغرافيا الطبيعية لمصحاري العربية  .جكدة ، جكدة حسنيف  (2)
   352، 351ص . 
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 تعمؿ عمى تصريؼ مياه األمطار في تدرج في االنحدار لينتيي في البحر كأىميا كادم        

فرطاس ، ككادم المقاط المذاف يخترقاف محمة بكمنصكر ، كتتميز ىذه األكدية بأنيا ضحمة كصغيرة 

كما يختر أطراؼ المدينة مف الجية .  (1  )كجافة معظـ أياـ السنة رغـ مركرىا بالمناطؽ الزراعية

الشرقية كادم الحصيف المنحدر مف الحافة الجنكبية الشرقية لينتيي كغيرة مف األكدية إلى البحر، 

الذم يمثؿ مستكل القاعدة لمنطقة الدراسة ، باإلضافة إلى كادم الناقة الذم يمثؿ أطراؼ المدينة 

مف الجية الغربية ، كبالتالي يمكف القكؿ إف مدينة درنة نشأت عمى شريط ساحمي ضيؽ محصكر 

    األخضر بيف البحر المتكسط كالحافة الشمالية الشرقية لمجبؿ 

:     المراكح الفيضية   _ 4

     ىي عبارة عف رسكبيات تتجمع عند مخارج األكدية نتيجة التغير المفاجئ في انحدار القطاع 

الطكلي لتمؾ األكدية ، كتتشكؿ في المناطؽ الجافة كشبة الجافة ، كفي المناطؽ التي تتكفر فييا 

مصادر التزكيد بالرسكبيات كتمؾ المناطؽ التي تمتد عمى طكؿ المناطؽ الصدعية أك المناطؽ 

 تعد المراكح الفيضية كاحدة مف أبرز مظاىر اإلرساب المائي في .(2)الجبمية ذات النشأة التكتكنية 

المناطؽ الجافة ، كتأخذ المراكح شكالن مخركطيان رأسو عند مخرج الكادم ، كقاعدتو في نياية 

كتكجد في منطقة الدراسة عدة مراكح فيضية ، تتناثر عند مخارج األكدية ككادم  .(3 )المصب

 كيعكد السبب في صغرىا  أف نطاقاتيا صغيرة نسبيان  الحيبف ، كفرطاس ، كانبخ ككادم الناقة ، غير

                                                           

  70 ، 69ص .  الخجخاج ، مرجع سابؽ  ،امراجع محمد  (1)
 رسالة ماجستير غير . "جيكمكرفكلكجية حكض التصريؼ األعمى مف كادم الخميؿ " .العدرة ، نزيو عمي  (2)

  95 ص . 2007  :قسـ الجغرافيا ، كمية الدراسات العميا ، جامعة النجاح الكطنية ، نابمس ، فمسطيف   منشكرة
 جيكمكرفكلكجية المراكح الفيضية عمى الساحؿ الغربي لمبحر األحمر فيما بيف الزيت " الباجكرم   ،ىبة إبراىيـ (3)

   رسالة ماجستير غير منشكرة   ، ." كرأس الغردقة باستخداـ  االستشعار عف بعد  كنظـ المعمكمات الجغرافيا 
  67ص  . 2011: قسـ الجغرافيا ، كمية اآلداب ، جامعة المنصكرة 
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كدرجة  إلى مجمكعة مف العكامؿ ؛ تتمثؿ في مساحة أحكاض التصريؼ ، كطكؿ األكدية ، 

كأىميا المركحة الفيضية لكادم درنة . االنحدار المجرم ، باإلضافة إلي طبيعة التككيف الميثكلكجي 

كالتي كانت تمثؿ النكة األكلى لتجمعات السكانية في المدينة   حيث تكجد معظـ األراضي الزراعية 

لمدينة درنة عمي مركحية ىذا الكادم ، كقد أسيمت عدة عكامؿ في تطكر المراكح الفيضية في 

منطقة الدراسة أىميا طبيعة الجرياف المائي في األكدية ، الذم كاكب األدكار المطيرة التي حدثت 

خالؿ عصر البالستكسيف فضالن إلى الجرياف المائي الحالي المرتبط بحدكث السيكؿ عمى فترات 

 متقطعة

: السيل  _ 5

عف مستكل سطح البحر   (  ـ100)    يقصد بالسيؿ المناطؽ المستكية التي ال يزيد ارتفاعيا عف 

كتختمؼ السيكؿ بيف سيكؿ ذات سطح مسطح ، كسيكؿ ليا سطح متمكج في حيف تمتاز سيكؿ 

. أخرل بالسطح المقطع أك سيكؿ تغطييا المستنقعات ، كالرماؿ ، كالطيف ، كالحصى ، كاألحجار 

كـ مف ىذا السيؿ ترتفع األرض أربع كتقع مدينة درنة عمى سيؿ صغير كحصب يبمغ طكلو 

 عف سطح البحر ، كيزداد منسكبو كمما ـ ستكفبصكرة كعرة إلى سطح صخرم مرتفع يبمغ ارتفاعو 

 متران عف 250تـ التكغؿ جنكبان داخؿ حكض كادم درنة حتى ينتيي بمنطقة جبمية يبمغ ارتفاعيا 

 كمف ىنا نالحظ أف السيؿ يتدرج في االرتفاع مف الشماؿ إلي الجنكب ، كتساىـ   .(1)سطح البحر 

في سيكلة كصكؿ مياه الكدياف إلي المنطقة المنخفضة التي تتجدد الركاسب فييا مف سنة إلى 

أخرل كتتككف أراضي زراعية خصبة ؛ متجددة التربة ، كتحتكم عمى كميات جيدة مف المياه 

.   الجكفية المتجمعة مف تسرب مياه األدكية

                                                           

                      69 ص .الخجخاج ، مرجع سابؽ ، أمراجع محمد  (1)
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: الكيوف الجيرية _6

كىي عبارة عف ممرات أك أنفاؽ كدىاليز طبيعية تمتد تحت سطح األرض لمسافات كبيرة         

ذات امتداد أفقي كرأسي يتفؽ إلي حد كبير مع نظـ الفكاصؿ الصخرية ، كقد تتألؼ الكيكؼ مف 

حجرة كاحدة أك عدد مف الحجرات ، كتتككف ىذه الحجرات عادةن عند مكاضع التقاء الفكاصؿ الرأسية 

 كقد تجرم فييا مجارم باطنية تتشعب في باطف األرض ، كما أنيا كثيران ما تككف (1).كاألفقية 

خالية تمامان مف المياه ، كمما الشؾ فيو أف اتجاىات المفاصؿ كالشقكؽ التي تكجد بالصخكر 

  (2)الجيرية ىي التي تحدد نمط ىذه الكيكؼ كالشكؿ العاـ الذم تظير بو 

كاف لـ يكف الجبؿ األخضر كمو ، عبارة عف كتمة صخرية مف _ يمكف التأكيد أف معظـ      

األحجار الجيرية بأنكاعيا المختمفة القابمة لمذكباف ، كتعتبر منطقة الدراسة جزءن مف إقميـ الجبؿ 

 مـ ، كتذكب مياه األمطار في ثاني 269األخضر ، حيث تصؿ معدالت األمطار السنكية إلي 

أكسيد الكربكف مككنة حمض الكربكنيؾ المخفؼ كالذم يتفاعؿ مع التككينات الصخرية المتأثرة 

بالصدكع كالفكاصؿ كالشقكؽ تتخمميا لتتفاعؿ معا ، مككنو محاليؿ مف بيكربكنات الكالسيـك الذائبة 

 كالصكاعد فتتشكؿ  تتحرؾ مع المياه الجكفية أمالح الكالسيـك كمركباتيا مككنة ركاسب مف اليكابط

شكاليا كأعماقيا كدرجة انتشارىا مف مكاف إلي آخر مف  فجكات في سطح األرض تختمؼ أطكاليا كا 

 كمف حالؿ الدراسة الميدانية لمدينة درنة ، تنتشر ظاىر  . (3)أىـ ىذه الظكاىر الكيكؼ الجيرية 

    الكيكؼ الجيرية في العديد مف أحياء المدينة ، كخاصةن حي المغار ، الممتد عمى سفح المرتفع مف 

                                                           

  385ص .  ( 2005منشأة المعارؼ ، : اإلسكندرية ) ." أشكال سطح األرض"  . تراب  ، محمد مجدم (1)
دار النيضة العربية : بيركت  )الطبعة الثانية  . "  جيومورفولوجية قشرة األرض ".صفي الديف ، محمد   (2)
  257 ،256 ص . ( 1991،
  . 71 ص .دراسة كتقييـ الغطاء النباتي الطبيعي بمنطقة الجبؿ األخضر ، مرجع سابؽ  (3)
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حيث ساىمت الطبقات شبة  جية الجنكبية بالنسبة لممدينة كمف جية الشرقي بالنسبة لكادم درنة ، 

 .الصماء لصخكر تككيف أبكلكنيا عمى تركيز المياه في صخكر تككيف درنة ذم النفاذية العالية 

كبالتالي شيكع الكيكؼ في صخكر ىذا التككيف ، األمر الذم يساعد عمى حدكث ما يعرؼ بظاىرة 

إذ تؤدم عمميات التجكية كاإلذابة الناتجة عف المياه الجكفية إلى تككيف حفر . اليبكط األرضي 

ككيكؼ في الطبقات تحت السطح كالتي تتكسع كتكبر بمركر الزمف لقابمية تمؾ الصخكر عمى 

الذكباف بالماء حتى تصبح الطبقة السطحية رقيقة كضعيفة التماسؾ فتنخسؼ أك تيبط إلي األسفؿ  

 (26)صكرة 

 ( المغار حً ) فً الجٌرٌة الكهوف أحد (26)شكل 

 . 2012، المٌدانٌة الدراسة : المصدر

 كيتضح مما سبؽ ، أف مظاىر السطح التي تتميز بيا مدينة درنة ، ىي أقرب ما تككف  في حد 

ذاتيا محددات تتحكـ في تكسع المدينة عمرانيان ، حيث ساىـ حط الساحؿ كاالنحدارات في تكجييو 

المدينة في تكسعيا كسكؼ األفقي اتجاه الشرؽ كالغرب ، بينما قممت الكيكؼ الجيرية إلي حد كبير 

نسعى جاىدان في ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى ىذه المحددات . مف فرصةن التكسع الرأسي 

الجيكمكرفكلكجية ، كؿ عمى حدة  كىؿ تتبايف العكامؿ كالعمميات الجيكمكرفكلكجية المؤثرة في 

 . تشكميا 
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  الخالصة

      تـ دراسة  الخصائص الطبيعية العامة لمنطقة الدراسة ، مف خالؿ التعرؼ عمى الخصائص 

الجيكلكجية كتشمؿ التككينات الصخرية كالتتابع الطبقي ، كذلؾ دراسة البنية الجيكلكجية بما فييا مف 

طيات كصدكع باإلضافة إلى الفكاصؿ كالشقكؽ كالتعرؼ عمى التطكر الجيكلكجي كالتكتكني لممنطقة 

الدراسة ، فالتركيب الحالي منطقة الدراسة ىك نتاج لتطكر طكيؿ كمعقد مف األحداث الجيكلكجية ،  

ثـ دراسة ك تحميؿ عناصر المناخ المختمفة كتأثيرىا عمى المحددات الجيكمكرفكلكجية بالمنطقة ، 

كما تـ دراسة الخصائص التضاريسية كتشمؿ خط الساحؿ كاالنحدارات كاألكدية باإلضافة إلى 

.       المراكح الفيضية كالسيؿ الساحمي كالكيكؼ الجيرية 
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   :تمييد 

فكلكجية كر تشكيؿ ـفً       تناكؿ ىذا الفصؿ دراسة كتحميؿ كمعرفة مدم تحكـ مظاىر السطح 

 شكمت ىذه المحددات ، كيمكف التًكالعمميات الجيكمكرفكلكجية . المدينة كتحديد اتجاىات نمكىا

جية في كؿ مف خط الساحؿ الممتد مف كادم الحصيف شرقان لكحصر أىـ ىذه المحددات الجيكمكرفك

حتى كادم الناقة غربان ، كالحافة الجنكبية المحاذية لخط الساحؿ ، باإلضافة إلي مجمكعة مف 

كلعؿ مف . (27)األكدية  التي تخترؽ المدينة مف الجنكب إلي الشماؿ في اتجاه البحر ، صكرة  

.  أبرزىا كادم درنة الذم يقسـ المدينة إلى نصفيف كالذم يعتبر مف أىـ معالميا

المحددات  (27)   صورة  

المؤثرة في التوسع العمراني في مدينة درنة  الجيومورفولوجيا

  .2009 سنة  فرع درنة ،مكتب العمارة لالستشارات اليندسية ،: المصدر 
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       كانطالقان مف أىمية خط ساحؿ مدينة درنة كاعتباره محددان جيكمكرفكلكجيان مؤثران عمى التكسع 

العمراني ، سكاءن كاف ذلؾ في تكجيو نمك الحضرم أك تأثيره عمى الكاجية العمرانية لممدينة ، 

يتطمب األمر دارسة عممية مسبقة ، لنشأة األمكاج كطبيعة حركتيا كخاصةن األمكاج الساحمية منيا ، 

كنكع  كطبيعة التككينات الجيكلكجية المككنة لخط الساحؿ ،  فشكؿ خط الساحؿ ما ىك إال نتاج 

 .ليذه العمميات 

: خط الساحل مدينة درنة : أوال

     إذا كانت التجكية كالتعرية ىما مف العمميات الطبيعية التي يمـز ليا بعد زمني كبير حتى 

يتضح تأثيرىما كخاصةن في المناطؽ القارية الصحراكية ، غير أف البيئة الساحمية تمثؿ نمطان مف 

األنماط الفريد التي يتضح فييا تأثير العمميات الجيكمكرفكلكجيا في بعد زمني قميؿ نسبيان يمكف 

رصده كتتبع تأثير ، فالسكاحؿ تعتبر مف أنشط مناطؽ النحت بكاسطة المياه لذا فيي عرضة لمتغير 

المستمر ، باإلضافة إلي أف مجاؿ تأثير تمؾ العمميات يتركز في نطاؽ اتصاؿ اليابس بالبحر 

       كيتكقؼ شكؿ خط الساحؿ منطقة الدراسة عمى تفاعؿ العديد مف العكامؿ المتداخمة مع 

  بعضيا البعض ، 

لذا . كترجع االختالفات ك التبايف في أشكاؿ السكاحؿ إلى العكامؿ التي أسيمت في تككينيا      

كتعد األمكاج ، كخاصةن " تتخذ أشكاالن متباينة كحتى ضمف مسافة قصيرة ال تتجاكز كاحد كيمكمتر 

الساحمية منيا ، العامؿ الرئيسي المؤثر في تشكيؿ المظاىر الطبكغرافية الساحمية سكاء أكانت 

.  (1)" عامؿ نحت أـ إرساب 

                                                           

دار الجماىيرية لمنشر : بنغازم  ). الطبعة األولً " .  الجغرافيا البحرية"  .األعكر ، بكلقمة كمحمد ، اليادم ( 1)
  78 ص . 1993كالتكزيع ، 
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  : الخصائص الطبيعية لحركة األمواج  _1 

    تنشأ حركة األمكاج عادةن مف ىبكب الرياح كالعكاصؼ ، أك مف تأثير حركة المد كالجزر        

 كبما أف ( .1)أك مف التيارات البحرية الناشئة بفعؿ األمكاج  ، كأيضان مف تأثير الزالزؿ كالبراكيف 

 البحر المتكسط يعد مف أقؿ البحار في العالـ تأثران بظاىرة المد ، حيث ال يكاد يرتفع المد فيو عف

ك أف سجؿ الزالزؿ كالبراكيف يكضح أف السكاحؿ الجنكبية لمبحر  (2)" في المتكسط أربعيف سـ 

المتكسط كخاصةن الساحؿ الميبي تقؿ فيو اليزات الزلزالية العنيفة كالثكرات البركانية المدمرة ، إذا 

 .  (3)تصبح الرياح السبب الرئيسي لنشكء حركة  األمكاج في منطقة الدراسة 

     كتتعرض مدينة درنة أثناء فصؿ الشتاء إلي ىبكب الرياح العكسية الغربية ، التي يصاحبيا 

 (األعاصير  )مركر االنخفاضات الجكية التي تسبب نشكء الرياح الشديدة كالعكاصؼ المدمرة 

كالتي تيب مع مسالؾ الرياح العكسية الغربية نفسيا ، مف الغرب إلى الشرؽ كتجعؿ نسبة ىدكئيا 

 كيصاحب مركر االنخفاضات الجكية كأعاصيرىا المدمرة زيادة في ارتفاع األمكاج .(4)محدكدة جدان 

كفي طاقتيا كسرعتيا ، بينما يصاحب فترات السككف ، أمكاج أقؿ ارتفاعان كطاقةن كسرعة مف 

كيمكف التعرؼ عمى األمكاج كاالختالفات الزمنية كالمكانية لخصائصيا الطبيعية مف . سابقتيا 

 :خالؿ تتبع الخطكات اآلتية 

                                                           

  81ص . الجيالني ، مرجع سابؽ ، الصيد الصادؽ  (1)
الدار العامة لممكتبات : مصراتة  ). الطبعة األكلي  .  " الميبية المواني " .أبك مدينة، حسنيف مسعكد  (2)

   66ص . ( 2008كالنشر، 
 81مرجع سابؽ ، ص  (3)
 (الدار الجامعية لمطباعة كالنشر : القاىرة  ) ."  أصول الجغرافيا المناخية ". أبك العينيف  ، حسف سيد أحمد (4)
  201 ص .
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: مفيوم األمواج وطبيعية حركتيا _ أ

األمكاج ىي عبارة عف حركات اىتزازية لجزيئات الماء ، كتنشأ بسبب االحتكاؾ الناتج عف     

 تمكجات بأنيا عبارة عف "  Basom وقد عرفيا باسكوم. تحريؾ اليكاء المالمس لسطح مياه البحر 

كيمكف القكؿ بأف األمكاج ىي  . (1 )"سطحية لسطح الماء ناتجة بفعؿ الرياح إليابو فكؽ البحر

عبارة عف اضطراب سطح المياه الذم يعزم إلى حركة الرياح عند االحتكاؾ   المباشر بماء البحر 

  Frentz      فرانز جيرزنكقد ظيرت أكؿ نظرية عممية لتفسير حركة األمكاج عمى يد األلماني " 

Gerstne  حيث أكضح مف خالليا إف جزيئات الماء داخؿ المكجة تتحرؾ في مدارات 1802سنة ، 

كبيذه الحركة الدائرية فإف الماء ، دائرية ، كأف الماء يتحرؾ عند قاعيا عكس اتجاه حركة المكجة 

( . 28)، شكؿ ( 2) "المتحرؾ في المدارات الدائرية يعكد إلى مكقعة األصمي  

تحول المدار الدائري لجزيئات  (28)شكل 

الماء داخل األمواج عند اقترابيا من المياه الضحمة إلي مدار بيضاوي 

    األهلٌة    : بٌروت  ) نقالً عن ، بتري ، حٌن شري ، األرض ، 83الصٌد الصادق الجٌالنً ص : المصدر  
 .  16، ص  ( 1979_ للنشر والتوزٌع 

                                                           

  83 ص . الجيالني ، مرجع سابؽ ،الصيد الصادؽ  (1)
    83 ص .مرجع سابؽ  (2)



80 
 

كاألمكاج ببساطة تتكلد بالرياح عف طرؽ تحكيؿ أك نقؿ الطاقة مف اليكاء إلي الماء ،            

بحيث تنمك األمكاج في الحجـ مع زيادة قكة الرياح كمع زيادة فترة ىبكبيا كزيادة المسطح الذم 

كالكاقع أف كيفية بعضيا ، كيختفي الصغير منيا كسط الكبير ، كتزداد تزاحمان  .  (1)  تيب فكقو 

أماـ الشاطئ ، كما تتغير قمميا مف القمـ انتقاؿ الطاقة مف الرياح إلي األمكاج مف المكضكعاف 

الصعبة التي تكاجو دراسة األمكاج ؛ كربما ترجع الصعكبة في استحالة قياس تمؾ العالقة بيف 

إما بالنسبة لحركة األمكاج عند دخكليا .  الرياح كمياه البحر إثناء ىبكب العكاصؼ العنيفة 

المنطقة الشاطئية الضحمة فيي غاية في التعقيد ، فبمجرد دخكؿ األمكاج عند منطقة التكسر تتغير 

إلى قمـ حادة   (فرانز جيرزنر )أبعادىا ، كتختمؼ أنماطيا ، كتتداخؿ مع المستديرة التي كصفيا 

كبكصكؿ المكجة إلى المياه الضحمة يختؿ تكازنيا كتندفع . بسبب زيادة ميؿ محكر المدار الدائرم 

 .إلى أعمى الشاطئ في شكؿ أمكاج متكسرة 

: أبعاد الموجة وفترتيا _  ب 

 :(  29)تتمثؿ أبعاد المكجة فيما يمي ، شكؿ  

تجاكرىا   المكجة التي   قمتيا كبيف قاع   كيقصد بو المسافة الرأسية التي تمتد بيف:ارتفاع الموجة 

 (2)قاعييا  متجاكرتيف أك بيف  قمتي مكجتيف   ىي المسافة األفقية التي تمتد بيف :طول الموجة   

     ىي الفترة الزمنية الالزمة لمركر قمتيف متتاليتيف أك قاعيف متتالييف بعالمة   : فترة الموجة

 .  (3)ثابتة 

                                                           

  206 ص . محسكب محمكد دياب راضي  ،محمد صبرم (1)
  325 ص .صفي الديف ، مرجع سابؽ ، محمد  (1)
  84الجيالني ، مرجع سابؽ  ص ، الصيد الصادؽ  (2)
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أبعاد الموجة  (29)شكل 

 . 203 ص محمد صبرم محسكب ، محمكد دياب راضي ، مرجع سابؽ ،: المصدر

       كتبرز أىمية دراسة الخصائص الطبيعية لحركة األمكاج ما تتضمنو مف إبعاد لألمكاج مف   

حيث ارتفاع المكجة كطكليا كفترتيا ، لفائدتيا في التعرؼ عمى بعض التغيرات التي تحدث  في 

خصائصيا الطبيعية ، كما أنيا تعطي صكرة أكثر كضكح لبعض خصائص قاع المنطقة الشاطئية 

فكلكجي أعطاء معمكمات يستفيد منيا في التخطيط اليندسي كرالضحمة ، كبالتالي يستطيع الجيكـ

لحماية السكاحؿ مف األمكاج كما تحممو مف رذاذ كذلؾ مف خالؿ اإللماـ الكامؿ بالمعالجة الكمية 

كانطالقا مف ىذه األىمية ألبعاد األمكاج كمدم . الدقيقة لخصائص األمكاج كانحرافيا أماـ السكاحؿ 

تأثيرىا عمى قطاعات خط ساحؿ مدينة درنة  ، فقد تـ االعتماد عمى الدراسة الميدانية التي تناكلت 

دراسة ألثر األمكاج عمى األشكاؿ الجيكمكرفكلكجية كالمنشآت الساحمية في المنطقة المحصكرة بيف 

سكسة كدرنة ، كعمى الرغـ مف مضي ستة عشر عامان عمي ىذه الدراسة ، مازالت تحتفظ 

بمعمكمات ميدانية دقيقة باعتمادىا عمى القياس المباشر لخصائص طبيعة حركة األمكاج  ، كربما 

كاف مف األفضؿ إجراء قياسات جديدة كعمؿ نكع مف المقارنة لمكصكؿ إلي نتاج أفصؿ كلكف كاف 

الكضع األمني لمنطقة الدراسة األثر األكبر في عرقمة القياـ بمثؿ ىذه الدراسات الميدانية مف جية  
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     األمر الذم ساىـ في تأخير الدراسة كعدـ انجازىا قي الكقت المحدد ليا ىذه مف جية أخرل  

مف خالؿ ما سبؽ تـ اختيار نقاط القياس المحصكر بيف كادم الناقة غربان ككادم الحصيف شرقان 

كالتي تمثؿ حدكد منطقة الدراسة ، لمتعرؼ عمى ارتفاع األمكاج كفترتيا كأطكاليا في مدينة درنة 

خالؿ فصمي الشتاء كالصيؼ ، مرتبة مف الشرؽ إلي الغرب كالمتمثمة في الساحؿ الشرقي   

 درنة ، كمصيؼ درنة الجديدة لمعائالت ، كمصيؼ أدليس ، تحميوكمصيؼ شركة الجبؿ ، كمحطة 

   (8)جدكؿ 

( 8)جدول   

 م 1999_1998 خالل شيري يناير وأغسطس سنة المقاسةأبعاد األمواج 
 (م)طول الموجة  (ث)فترة الموجة  (م)ارتفاع الموجة  فترة القٌاس نقاط القٌاس

ٌناٌر  1
 أغسطس

0.60 
0.36 

4.39 
4.06 

30.06 
25.71 

ٌناٌر  2
 أغسطس

0.43 
0.26 

4.03 
3.39 

25.33 
17.92 

ٌناٌر  3
 أغسطس

0.66 
0.40 

4.71 
4.37 

34.60 
29.79 

ٌناٌر  4
 أغسطس

0.57 
0.35 

4.37 
4.05 

29.79 
25.58 

ٌناٌر  5
 أغسطس

0.49 
0.29 

4.08 
4.03 

25.96 
25.33 

ٌناٌر  المتوسط
 أغسطس

0.55 
0.33 

4.31 
 3.98 

29.148 
24.866 

 .  86الصٌد الصادق الجٌالنً ، مرجع سابق ، ص : الصدر 

كمف خالؿ الجدكؿ السابؽ نالحظ االختالفات المكانية كالزمانية ألبعاد األمكاج في مدينة درنة      

حيث تبيف أف ارتفاع األمكاج يرتفع في جمع نقاط القياس بشكؿ عاـ في فصؿ الشتاء كينخفض في 

فصؿ الصيؼ ، كذلؾ بسبب زيادة سرعة الرياح ، فارتفاع المكجة عادةن يزداد مع زيادة سرعة 

    ، كذلؾ يختمؼ ارتفاع األمكاج مف نقطة قياس إلى أخرل في نفس  الرياح كزيادة فترة ىبكبيا

 .فترة القياس 
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         كيرجع السبب في ذلؾ إلى عمؽ المياه أماـ الشاطئ باإلضافة إلي اختالؼ انحدار 

الشاطئ األمامي ، فعندما يككف الشاطئ األمامي شديد االنحدار تصبح مياىو عميقة كتتككف بو 

أما في حالة كجكد  . (30 )  ،  كصكرة كاحدأمكاج أقؿ ارتفاعان كما ىك الحاؿ في نقطة القياس 

شاطئ أمامي يتميز بانحداره المتكسط ، فسكؼ تككف المياه أمامو متكسطة العمؽ ، كينتج عف ىذا 

 كالتي سجمت فييا أعمي معدؿ ثالثالشاطئ أمكاجان مرتفعة ، كما يالحظ ذلؾ في نقطة القياس 

كعندما يككف الشاطئ األمامي ىيف تككف المياه  . (31)الرتفاع األمكاج في مدينة درنة ، شكؿ 

كما إف ." خمسة أمامو شديد الضحكلة كينتج عنو أمكاج قميمة االرتفاع ، كما في نقطة القياس 

االختالؼ في ارتفاع األمكاج قد يرجع إلى طبكغرافية القاع ، فعندما تككف ظركؼ القاع غير 

منتظمة كمتباينة فيما بينيا ينعكس ذلؾ عمى ارتفاع األمكاج ، كيحدث اختالؼ بيف نقاط القياس 

 .   (2)" المتقاربة بغض النظر عمى طبيعة االنحدار الشاطئ األمامي

    شاطئ أمامي شديد االنحدار مياه عميقة  (30)صورة  

 " اتجاه الصكرة نحك الشماؿ " ،  2012: الدراسة الميدانية 

                                                           

  87 ص .الجيالني ، مرجع سابؽ ، الصيد الصادؽ  (1)
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التغيرات الفصمية الرتفاع األمواج في نقاط القياس المختمفة  (31)شكل 

 ( . 8)جدول : المصدر  

 ثانية لكؿ عشريفأما بالنسبة لفترة المكجة فيمكف تقسيـ األمكاج إلى قصيرة كالتي تقؿ عف  "      

. (1) " ثانية تقريبان  مف عشريف إلي أربعيف مكجة تقريبان ، كاألمكاج الطكيمة تتراكح فتراتيا الزمنية 

حيث لـ يتعد متكسط تردد  (32)كحسب ىذا التقسيـ تقع مدينة درنة ضمف األمكاج القصيرة ، شكؿ 

 ثكافو في جميع نقاط القياس ، بغض النظر عمى خمسالمكجة مف خالؿ نقاط القياس عف 

االختالفات الطفيفة بيف فصمي الشتاء كالصيؼ ، التي يمكف إرجاعيا إلى ىبكب الرياح القكية في 

 ،  كاحد كثالث في حيف سجمت أطكؿ األمكاج في النقطتيف .فصؿ الشتاء مقرنة بفصؿ الصيؼ 

 كفي شير  ثالثكف ـ كست مف العشرة سـك إلي أربع كثالثكف ـ كستيف سـ في شير يناير

 عمى التكالي   خمس كعشركف ـ ككاحد كسبعيف سـ، ك تسع كعشركف ـ كتسع كسبعيف سـ أغسطس

خمس كعشركف        ، حيث بمغت في شير يناير اثنيفبينما سجمت أقصر األمكاج في نقطة القياس 

كيمكف إرجاع  ،سبع عشر ـ كاثناف كتسعكف سـ ، في شير أغسطس ـ كثالث كثالثكف سـ 

                                                           

  168 ص .أبكرية ، مرجع سبؽ ذكره ، أحمد محمد  (1)
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االختالفات في أطكاؿ األمكاج بيف نقاط القياس خالؿ فصمي الشتاء كالصيؼ إلى ارتفاع األمكاج 

بسبب ىبكب الرياح القكية مف جانب ، كعمؽ المياه حيث ارتبطت األمكاج األكثر طكالن بالمياه 

( . 33)شكؿ ". األكثر عمقان مف جانب آخر 

التغير الفصمي لفترة الموجة في نقاط القياس (32)شكل 

 ( . 8 )جدكؿ : المصدر 

 التغير الفصمي لطول الموجو في نقاط القياس المختمفة(33)شكل 

   (  .8 )جدكؿ : المصدر 
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:  أنواع األمواج _ ج 

إف معرفة أنكاع األمكاج المتكسرة ىي التي تبيف نكعية األمكاج األكثر تأثيران عمى خط الساحؿ  "    

، إال أف معرفة أنكاعيا قبؿ التكسر تكشؼ أيضان عف كثير مف الحقائؽ المتعمقة بحركتيا كأبعادىا ، 

كقد تعددت أنكاع األمكاج بتعدد  . (1) "كيختمؼ تأثيرىا عمى خط الساحؿ حسب خصائصيا 

فقسمت عمى أساس سرعتيا " التقسيمات التي كضعت مف قبؿ العديد مف العمماء كالباحثيف 

كارتفاعيا كطاقتيا كاتجاه مسارىا كحسب اختالؼ شكميا ، كما قسمت عمى أساس العالقة الكاضحة 

كتختمؼ أنكاع األمكاج في  . (2)" بيف تككيف األمكاج بفعؿ الرياح كغيرىا مف التقسيمات المختمفة 

مدينة درنة باختالؼ سرعة كقكة كاتجاه الرياح المكلدة ليا ، حيث تتعرض مدينة درنة إلى ىبكب 

 ،  ( الساعةعقدة في14.6  )رياح قكية خالؿ فصؿ الشتاء ، تزيد سرعتيا في بعض األحياف عف

ككذلؾ تتعرض إلى ىبكب رياح محمية شاطئية مابيف الخفيفة كالنشطة خالؿ فصؿ الصيؼ ، 

كبالتالي يمكف تحديد ثالث أنكاع مف األمكاج المتكسرة عمى خط الساحؿ كذلؾ تبعان لمعكامؿ التي 

   أدت إلي تكسرىا ، مثؿ انحدار الشاطئ كعمؽ الماء كدرجة تحدر المكجة كقكة كاتجاه الرياح  

  .فيما يمي 

: الموجة المنحدرة   _1

 كتنتج مف تكسر مكجة طكيمة كمنخفضة عمى شاطئ شديد االنحدار يتميز بتككيناتو الحصكية" 

  .(3)" الخشنة كتتميز ىذه المكجة بتقكس مقدمتيا كانييارىا بصكرة فجائية عند منطقة التكسر

                                                           

  89 ص  .الجيالني ، مرجع سابؽ ، الصيد الصادؽ  (1)
مؤسسة : بيركت  ) ." األقيانوغرافيا الطبيعية ". شرؼ الديف  ، أبك العينيف  كسيد حسف، حسف سيد أحمد . (2)

  240 ص . ( 1969عبد الحفظ البساط ، 
  49 ص . الحمرم ، مرجع سابؽ ،يكنس عبد القادر( 3)
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     كتعد ىذه األمكاج مف األمكاج المدمرة كالتي يمكف بسيكلة مالحظتيا في المناطؽ الشاطئية ، 

كعادة ما تحصر داخميا كمية ضخمة مف اليكاء المضغكط كيبد كاضحان عند انييارىا كخركج اليكاء 

مصحكبان بفرقعات عنيفة ، كما أف الطاقة الناتجة عف تكسرىا ترتد نحك البحر في صكرة تيارات قكة 

 . (1)كخطيرة كىي التي يطمؽ عمييا بالتيارات الشقية 

: الموجة المتدفقة _  2

ىذا النكع مف أمكاج التكسر يرتبط باألمكاج الناتجة عف رياح تتميز بقصر ىبكبيا كتبدك         " 

مقدماتيا مغطاة برغاكم البحر ، كمف كأىـ ما يميزىا أنيا تفقد طاقتيا تدريجيان ، كليست بصكرة 

فجائية كسريعة كاألمكاج المنحدرة ، حيث تتقدـ إلي األماـ نحك الشاطئ كالتي عادةن ما يتميز بقمة 

.   كيتحكؿ مثؿ ىذا النكع مف األمكاج إلي أمكاج  بائية  .( 2 )"انحداره كتككيناتو الرممية الناعمة 

 : (المتقدمة  )األمواج المندفعة _ 3

كىي في الكاقع أمكاج غير متكسرة كلكنيا تتقدـ باندفاع نحك الشاطئ شديد االنحدار لذا         

فيي تتميز بقمة الرغاكل كالفقاقيع ، كىي أقرب في شكميا إلي المكجة االىتزازية التي تتحرؾ مف 

أعمى إلي أسفؿ أماـ شاطئ شديد االنحدار ، كتتميز المياه أمامو بعمقيا الكبير نسبيان ، كبما أف 

منطقة الدراسة تتعرض ليبكب الرياح القكية في فصؿ الشتاء ، باإلضافة إلي الرياح المحمية 

الخفيفة كالنشطة خالؿ فصؿ الضيؼ ، فنشأ عف ذلؾ أمكاج ذات طاقة عالية ناتجة عف رياح 

. العكاصؼ كىي عبارة عف أمكاج غير منتظمة الشكؿ كذات قمة حادة كمائمة إلي األماـ 

                                                           

  49ص . الحمرم ، مرجع سابؽ ، يكنس عبد القادر  (1)
  224 ص. محمكد دياب راضي ، مرجع سابؽ كمحسكب ، محمد صبرم  (2)
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     كأمكاج تتكلد محميان كىي تنشأ بكاسطة الرياح المحمية كىي أقؿ طاقة كليا تأثير عمى التككينات 

 الشكاطئ إلى ثالثة أنماط  Davies 1964دافيزكبناءن عمى ما سبؽ فقد قسـ  "  ،الصخرية ضعيفة 

كمف  . (1)" ىي شكاطئ ذات الطاقة العالية كشكاطئ الطاقة المتكسطة كشكاطئ الطاقة المنخفضة 

_  ست كعشركف سـ يتضح أف ارتفاع األمكاج في منطقة الدراسة يتراكح مابيف  (8)خالؿ الجدكؿ 

 باألمكاج الصغيرة أك القصيرة ، مف ثـ يمكف القكؿ Beaufort ىذا االرتفاع يصفو ست كستكف سـ 

بأف منطقة الدراسة تتميز بأف شكاطئيا مف نكع منخفض الطاقة ، كذلؾ ألف طاقة المكجة تتناسب 

كلكف ىذا التعميـ ال يخمك مف بعض الحاالت الشاذة ، كبصفة عامة يبمغ . طرديان مع ارتفاعيا 

خمس  كمتكسط ارتفاع األمكاج خمسيف سـ متكسط طكؿ األمكاج في منطقة الدراسة حكالي 

ساعة في حيف يصؿ متكسط طاقة في  كـ ثماني كعشركف بينما متكسط سرعة األمكاج كأربعكف سـ

  .     (2) 2ـفي كجـ  12756األمكاج إلي حكالي 

: الخصائص الطبيعية لممنطقة الشاطئية الضحمة _ 2 

تفقد األمكاج جزءن كبيران مف خصائصيا الطبيعية عند تحركيا باتجاه الشاطئ ، كيبدأ معدؿ      

فقدنيا لطاقة يتناقص بشكؿ ممحكظ ، كبالتالي تقصر أطكليا كتقؿ سرعتيا ىذا التغير في 

الخصائص الطبيعة لحركة األمكاج ، يؤدم إلي حدكث التكسر لألمكاج ، كتتأثر قطاعات خط 

الساحؿ بيذه التغيرات ، كمما ال شؾ فيو ال يمكف القياـ بدراسة عممية تكشؼ عف أىـ الحقائؽ                                                                        

المتعمقة بالخصائص الطبيعية لحركة األمكاج ما يحدث ليا مف تغيرات في المنطقة الشاطئية 

                                                           

 السيؿ الساحمي لمبحر األحمر مف الحدكد المصرية السكدانية شماالن حتى " .الدالي ، السيد محمد عبد الرحيـ ( 1)
  رسالة دكتكرا غير منشكرة  ، قسـ الجغرافيا ، معيد البحكث كالدراسات األفريقية ، جامعة ."رأس أبك شجرة جنكبان 

  44 ص  .2012 : القاىرة 
  106،  104 ، 86 الجيالني ، مرجع سابؽ  ص   ، الصيد الصادؽ(2)
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الضحمة بدكف اإللماـ الكامؿ بالخصائص الطبيعية لممنطقة الشاطئية الضحمة كأىـ ىذه الخصائص 

:                                     ىي ما يمي 

: البنية الجيولوجية لصخور المنطقة الساحمية _ أ

   تعد بنية الصخكر مف العكامؿ الميمة كالتي ليا الدكر الفاعؿ في تغير شكؿ الشكاطئ ، حيث 

تتخذ تمؾ الصخكر أكضاعا مختمفة كضمف مساحة محدكدة قد ال تتجاكز بضع أمتار، كيعكد ذلؾ 

لتكائية كىبكط كارتفاع أثناء إإلى الظركؼ التي حدثت فييا عمميات الترسيب كما رافقيا مف حركات 

عمميات الترسيب أك بعدىا ، كالتي انعكست آثارىا عمى طبيعة امتداد الطبقات الصخرية فاتخذت 

 : كمنيا ما يمي أشكاال مختمفة ، أكضاع متباينة

: طبقات صخور أفقية _ 1

       تتخذ بعض أنكاع الصخكر كضعا أفقيا في امتدادىا ، حيث تتعامد األمكاج في اتجاىيا 

ذابة مككنات تمؾ  عمى أسطح انفصاؿ تمؾ الطبقات كما تتضمنو مف كسكر، فتعمؿ عمى تعرية كا 

كيعتبر عامؿ اختالؼ التركيب الصخرم مف أىـ العكامؿ المؤثرة  ، الصخكر كخاصة الضعيفة منيا

فيما تحممو "  في تشكيؿ المظير الجيكمكرفكلكجي في المناطؽ الساحمية ، كيزدد ىذا التأثر فاعمية 

األمكاج مفتتات مف زلط ك رماؿ كحصى تدفعيا معيا نحك الساحؿ ،إذ تعد ىذه المكاد بمثابة 

قذائؼ تكجييا األمكاج صكب صخكر الساحؿ فتحطميا كتفتتيا ، كليذا تصبح بأسطح الطبقات 

كليذا تصبح عممية النحت بفعؿ األمكاج عممية ضعيفة نسبيان ، إذا خمت مياه ىذا األمكاج مف 

 .  (1)" معاكؿ اليدـ التي تحمميا 

                                                           

  ص 330 . صفي الديف ، مرجع سابؽ  ،محمد (1)
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كفي منطقة الدراسة تعد الفكاصؿ كسطكح الطبقات األفقية خطكط ضعؼ تسمح لمياه األمكاج       

ية  ترتبط بيا مثؿ الخمجاف جالمتعامد عمى الشاطئ بالنحت مف خالليا كتككف أشكاؿ مكرفكلك

كالمصاطب الصخرية المدرجة المرتبطة  (34 )صكرة الصغير كالكيكؼ المرتبطة بالفكاصؿ 

  .بأسطح الطبقات

( 34)شكل 

    تدرج صخري وكيف مرتبط بالفواصل المتعامدة مع خط الساحل

  .اتجاه التصوٌر نحو الشمال الشرقً . 2012 ، المٌدانٌة الدراسة : المصدر

 : طبقات صخرية مائمة نحو المياه  _ 2

 يسيؿ ميؿ الطبقات نحك خط الساحؿ نحتيا باألمكاج ، أما الطبقات المائمة نحك اليابس      

بمعنى أنو عندما تميؿ الطبقات نحك البحر ، يصعب نحتيا كتظؿ باقية فترات زمنية طكيمة نسبيان ، 

تتكسر عند أسطح  فإف التقكيض السفمي بكاسطة األمكاج يكدم إلي انزالؽ كسقكط الكتؿ الصخرية

  .(35)الفكاصؿ بزكايا قائمة عمى مستكيات االنفصاؿ الطبقي ، شكؿ 
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ميل الطبقات   (35)صورة 

 البحر وتساقط الكتل الصخرية الصخرية تجاه 

    .2012 ، المٌدانٌة الدراسة : المصدر

         مككنة ما يعرؼ بالجركؼ المعمقة بينما إذا كانت الطبقات تميؿ في االتجاه العكسي ، أم 

نحك اليابس فإف الكتؿ الصخرية ال تستطيع التكسر عند سطكح الفكاصؿ ، كبالتالي فإف الجركؼ 

كبذلؾ يصبح كجو الجرؼ البحرم خاضعان في شكمو "  ،تميؿ إلى الكقكؼ في كضع قائـ تقريبا

التجاه ميؿ كسمؾ الطبقات الصخرية ، كفي ساحؿ مدينة درنة يتضح أف اتجاه ميؿ الطبقات في 

أغمب التككينات الصخرية ألكجو الجركؼ البحرية يككف نحك البحر ، كقد نتج عف ميؿ الطبقات 

.    (1)" الصخرية تككيف جركؼ قميمة االرتفاع شديد االنحدار تجاه البحر 

                                                           

  135 ص .الجيالني ، مرجع سابؽ ، الصيد الصادؽ  (1)
 

 

 



92 
 

: صالبة الصخور _ 3

        تتبايف الصخكر في تركيبيا المعدني مف نكع ألخر كىك المعيار الذم تـ تصنيفيا عمى 

أساسو إلى نارية كرسكبية كمتحكلة ، كحتى ضمف النكع الكاحد تكجد أنكاع ثانكية تختمؼ في نسب 

المعادف المككنة ليا ، كفي نسجتيا كتعتمد صالبة الصخكر كمقاكمتيا لعكامؿ التعرية عمى     

أدم اختالؼ صالبة " حيث  تركيبيا المعدني ، كخصائصيا الفيزيائية كالمسامية كالنفاذية.

الصخكر في منطقة الدراسة إلي اختالؼ أشكاؿ كأحجاـ الظاىرات المكرفكلكحية ، كخاصةى الخمجاف 

البحرية ، ففعؿ األمكاج عادةى ما يتتبع مناطؽ الضعؼ في الصخكر ، كبالتالي عندما تنحت 

األمكاج مف خالؿ الفكاصؿ المتعامدة عمى خط الساحؿ فأف ىذا الفكاصؿ سكؼ تتحكؿ إلي خمجاف 

( . 36)صكرة   " صغيرة 

فواصل متعامدة وبداية تشكل خمجان   (36)صورة  

 صغيرة داخل صخور تكوين درنة  األكثر انتشارًا عمي طول ساحل مدينة درنة

 

    .2012الدراسة الميدانية ، : المصدر 
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 :شكل خط الساحل _ ب

يمتد خط ساحؿ مدينة درنة مف كادم الحصيف شرقا حتى مجرم كادم الناقة غربا ، كيتميز خط    

الساحؿ منطقة الدراسة بكجكد انحناءات داخمية كأخرل خارجية مشكمة رؤكس بحرية ، فخطكط 

السكاحؿ المتعرجة تشتد تعرية رؤكسيا المتكغمة في البحر ، في حيف يزداد الترسيب داخؿ خمجانيا 

، كيتميز خط الساحؿ المحصكر بيف كادم الحصيف كرأس المتاريس بخصائص مكرفكلكجية تميزه 

عف باقي قطاعات خط الساحؿ ، مف حيث صالبة الصخكر كشدة انحدار الشاطئ األمامي ، 

 صكرةكذلؾ تعتبر الجركؼ المكازية لخط الساحؿ في ىذه المنطقة مف أكثر الجرؼ نشاطان نحتان ، 

(37  . )

انحدر شديد وعمميات نحت نشطة   (37) صورة 

 لمجروف خط الساحل من وادي الحصين شرقًا حتى رأس المتاريس غرباُا 

  . اتجاه التصكير ، الشماؿ .  2012الدراسة الميدانية ، : المصدر 
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 كـ حتى منطقة رأس خمسة       ك يمتد الساحؿ بعد ذلؾ مككنان خميجاى مفتكحان  لمسافة تزيد عف 

ثـ يصبح الساحؿ ىيف االنحدار  في معظمو ، كتكثر الشكاطئ الرممية التي  . (38)بكمسافر شكؿ 

 كـ أربعةيمكف استغاللو لألنشطة االقتصادية كالسياحية كتمتد الشكاطئ الرممية لمسافة تزيد عف 

تقريبان حتى مجرم كادم الناقة غربان ، ىذا الشكاطئ تخترقيا مجمكعة مف مجارم األكدية المنحدرة 

كمف خالؿ  .   مف الحافة الجنكبية لمدينة درنة كككنو بعض المراكح الفيضية عند التقائيا بالساحؿ 

 الحصيف حتى كادمما سبؽ يمكف تقسيـ خط ساحؿ مدينة درنة إلي ثالث قطاعات ، مف مجرم 

رأس المتاريس ، كينفرد ىذا القطاع بمظاىر مكرفكلكجية ، تختمؼ عف باقي القطاعات مف حيث 

جركؼ المكازية لخط الساحؿ كصالبة لمصخكر مع انحدر شديد ؿنشاط اكبر لمعمميات النحت ؿ

لشاطئ األمامي ، في حيف يختمؼ خط الساحؿ مف رأس المتاريس إلي رأس بكمسافر ، حيث 

يتميز ىذا القطاع بالخمجاف المفتكحة ، كالقطاع األخر يتميز بشكاطئ رممية حتى كادم الناقة 

( .                                   39)الحدكد الغربية لممنطقة الدراسة شكؿ 

 خلجان مفتوح وانحدار هٌن (38)شكل 

  فً المنطقة الممتد من رأس المتارٌس إلً رأس بومسافر

 .اتجاه التصكير ، نحك الشماؿ الغربي  .  2012الدراسة الميدانية ، : المصدر 
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 شواطئ رملٌة هٌنة االنحدار (39)شكل 

  فً المنطقة المحصورة بٌن رأس بومسافر ووادي الناقة 

 اتجاه التصكير ، الجنكب الشرقي .  2012الدراسة الميدانية ، : المصدر 

: تغيرات األمواج في المنطقة الشاطئية الضحمة _ 3

أىـ التغيرات التي تحدث عمى المكجة عند اقترابيا مف المياه الضحمة إماـ تأثر عمى ارتداد        

المكجة ، منيا اختالؼ عمؽ المياه كطكؿ ك ارتفاع المكجة فاألمكاج  القصير كمتكسطة االرتفاع 

إما في حالة ما تككف  فترة " غالبان ما تضعؼ كتتالشى قكتيا عمى ساحؿ رمي قميؿ االنحدار،

باإلضافة إلي طكؿ الشاطئ ىي ما " المكجة طكيمة كاالرتفاع المحدكد فاالرتداد المكجة يككف كامالن 

  :يمي 

: ارتداد الموجة _ أ

كالذم  (40)إلي الخمؼ شكؿ  (تنعكس  )عندما تصطدـ المكجة بحاجر مستقيـ فإنيا ترتد      

      ك يبيف اصطدـ المكجة بحاجر إماـ مياه عميقة كيطمؽ عمى الخط العمكد المتقطع الخط العادم

  . ما بيف الخطيف المتقطع اتجاه المكجة يسمي بزاكية االصطداـ ( أ)كالزاكية 
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كىنالؾ عدة "  (1)ىي راكية االرتداد في الغالب تككف الزاكيتاف متساكيتاف   ( ب )إما الزاكية        

عكامؿ تأثر عمى ارتداد المكجة ، منيا اختالؼ عمؽ المياه كطكؿ ك ارتفاع المكجة فاألمكاج  

 (2) "القصير كمتكسطة االرتفاع غالبان ما تضعؼ كتتالشى قكتيا عمى ساحؿ رمي قميؿ االنحدار،

" إما في حالة ما تككف  فترة المكجة طكيمة كاالرتفاع المحدكد فاالرتداد المكجة يككف كامالن 

 كبمكف مالحظ ارتداد (3) .باإلضافة إلي طكؿ السكاحؿ الرممية ، كدرجة انحدر الشاطئ األمامي 

األمكاج في منطقة الدراسة بكامؿ قكتيا في خط الساحؿ المحصكر بيف كادم الحصيف كرأس 

 المتاريس

( 40)شكل 

اصطدام األمواج وارتدادىا عند حجر إمامي عميق 

  .216  مرجع سابق ، ص ، راضً دٌاب محمود ، محسوب صبري محمد: المصدر 

                                                           

  216 ص . راضي ،  مرجع سابؽ  ، محمكد ديابكمحسكب ، محمد صبرم  (1)
 ، قسـ   رسالة ماجستير غير منشكرة. "ساحؿ قطاع غزة دراسة جيكمكرفكلكجية " .ألبنا ، ىبو فايز جمعة  (2)

  20ص   .  2011  :غزة  الجغرافية ، كمية اآلداب ، الجامعة اإلسالمية 
  217 ص .مرجع سابؽ  (3)
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: انحراف األمواج _ ب 

عندما تقترب األمكاج المائمة مف الشاطئ فإف خطكط القمة تنحرؼ متكازية مع بعضيا في  " 

محاذاة خط الشاطئ ، كىذا التغير في االتجاه مع التغير في السرعة يسمي انحرافان ، كتنحرؼ 

األمكاج في عمكميا إما بسبب زيادة االنحدار مقدمة الشاطئ أك تضرس طبكغرافية القاع أك كثرة 

التعرجات خط الساحؿ كذلؾ إذا ىبت الرياح شاطئية بزاكية مائمة عمى الشاطئ فتقترب األمكاج مف 

أىمية انحراؼ األمكاج أماـ الشاطئ بالنسبة "  كتبرز  . (1)" الشاطئ بشكؿ منحرؼ 

يف في أنو يكدم إلي تكزيع الطاقة بصكرة تعمؿ عمى تعديؿ الساحؿ ، ىكذا فمف ملمجيكمكرفكلكج

األىمية بمكاف بالنسبة لمتخطيط اليندسي لحماية السكاحؿ اإللماـ الكامؿ بالمعالجة الكمية الدقيقة 

لخصائص األمكاج كانحرافيا أماـ السكاحؿ كاثر المظاىر المكرفكلكجية الغارقة عمى انحراؼ قكة 

  .(2 )"األمكاج 

 كتتعرض األمكاج المتجو  نحك خط الساحؿ في منطقة الدراسة إلي االنحراؼ كالتكسر نتيجة       

لتقدميا بميؿ السيما في المنطقة المحصكرة بيف رأس المتاريس بكمسافر غربي مدينة درنة ، كذلؾ 

يساعد عمى إضعاؼ األمكاج في ىذه المنطقة كجكد حيد مف الشعاب المرجانية بأشكاؿ مختمفة 

تمتد مكازية لخط الساحؿ مما يجعميا بمثابة مصائد تتكسر عمييا األمكاج قبؿ كصكليا إلي خط 

 ( .  41)الساحؿ  شكؿ 

                                                           

  115 ص . الجيالني ، مرجع سابؽ  ،الصيد الصادؽ (1 )
  219 ص .   مرجع سابؽ  راضي ، ، محمكد ديابكمحسكب ، محمد صبرم ( 2 )
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تكسر األمواج المنحرفة   (41)شكل 

 فوق حيد حاجز مرجاني قبل أن تصل إلي الشاطئ

  . اتجاه التصوٌر نحو الشمال الغربً   .2012 ، المٌدانٌة الدراسة : المصدر

: تداخل األمواج _ ج 

يحدث التداخؿ في األمكاج في المنطقة الشاطئية الضحمة عند ارتداد المكجة المصطدمة        

بالشاطئ األمامي مع األمكاج القادمة مف البحر ، كغالبان ما تعمؿ الرياح المحمية عمى تكليد 

األمكاج الشاطئية التي تتداخؿ مع األمكاج القامة مف عرض البحر ، كالحقيقة يعد فيـ ىذا التداخؿ 

غاية في التعقيد ، كيتكقؼ نجاح أغمب الدراسات العممية لمخصائص األمكاج في المنطقة الشاطئية 

الضحمة عمى فؾ رمكز ىذا التعقيد ، كيعد خطكة ىامة في تفسير العديد مف التغيرات المكانية 

فاألمكاج المتداخؿ عمى طكؿ . كالزمانية كىي  الخصكصية التي تميز قطاعات الشكاطئ المختمفة 

خط ساحؿ مدينة درنة تختمؼ في اصطداميا كتداخميا مف قطع ألخر ، كذلؾ بسبب عمؽ المياه 

 .كطبكغرافية القاع 
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فالمياه الضحمة تعمؿ عمي تكسير األمكاج كاستنزاؼ طاقتيا قبؿ كصكليا لمشاطئ فتتغير       

إلي قمـ حادة  ، في حيف تتحكـ  أبعادىا كتتداخؿ مع بعضيا كتتحكؿ قمميا مف قمـ مستديرة 

 بسبب احتكاؾ جزيئات الماء  سرعتياطبكغرافية القاع في سرعة األمكاج كانحرافيا فاألمكاج تنخفض

بالقاع كتزداد انخفاضان مع ضحكلة المياه كبالتالي تتداخؿ األمكاج القادمة مع المرتدة ، عند حصكؿ 

.   االحتكاؾ بقاع 

:  تكسر األمواج _ د 

لة إلي أمكاج متكسرة خطكة ىامة في ضحيعد التحكؿ النيائي لممكجة العادية بفعؿ المياه اؿ      

العمميات الجيكمرفكلكجية الساحمية ، كالكاقع أف الحركة الميكانيكية لألمكاج عند تكسرىا مازالت في 

كتتأثر  حاجة لدراسات كأبحاث عديدة لكي تتضح الصكرة العامة عف طبيعة ىذا الحركة ،

مكرفكلكجية خط الساحؿ ، بظاىرة تكسر األمكاج ، كذلؾ مف خالؿ نقؿ الطاقة كتكزيعيا بكاسطة 

أنكاع مختمفة مف األمكاج المتكسرة ، ك تكجد مجمكعة مف الخطكات ينبغي اإللماـ بيا كلمتعرؼ 

   :ما يمي عمي طبيعة تكسر األمكاج في المياه الشاطئية الضحمة كىي

 :حدوث التكسر _ 1

عندما يقصر طكؿ المكجة بسبب قكة ضغط  الرياح داخؿ المنطقة الشاطئية الضحمة سكؼ         

تميؿ لمتكسر ، كتفسير ذلؾ أنو عندما تميؿ المكجة ذات الفترة القصيرة عمى نقطة التكسر تككف 

سرعة الرياح أقصى ما يمكف عند قمة المكجة األطكؿ فترة ، فتبقى المكجة الصغيرة محمكلة إلى 

اإلماـ بكاسطة السرعة الدائرية لجزيئات الماء قرب قمة المكجة األطكؿ فترة ، كيتسبب ضغط 

كتقكـ عممية  التكسر بدكر ميـ في نقؿ .   الرياح بعد ذلؾ في تكسر المكجة في اتجاه تقدميا 

  .الطاقة كتكزيعيا عمى طكؿ خط الساحؿ 
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فجسـ الماء المندفع إلي األماـ ك إلى األسفؿ فكؽ جزء مف قمة المكجة الطكيمة سكؼ يضيؼ     

قكةن دافعة أخرل إلى القكة المكجكدة في الحركة الدائرية لجزيئات الماء عمى سطح المكجة   

أف تنتقؿ لكؿ أنكاع األمكاج ، فاألمكاج الصغيرة  كبكاسطة ىذه الميكانيكية فإف طاقة األمكاج يمكف

ستغذل األمكاج الطكيمة ، كفي حالة الكصكؿ إلى حدكث التكسر عند قمة األمكاج األطكؿ التي ال 

تكجد بيا حركة إلى األماـ فإف تشتت الطاقة يككف ىك السائد كليس نقؿ الطاقة 

: نقطة تكسر األمواج  _ 2

ترتبط أعمى الضغكط الكاقعة عمى الصخر باألمكاج المتكسرة ، كلكف الضغط يختمؼ باختالؼ    " 

المسافة بيف النقطة التي تتكسر فييا األمكاج كبيف الجرؼ ، كقد لكحظ  أنو عند تكسر األمكاج قد 

يندفع انبثاؽ مف الماء فكؽ قمة المكجة بسرعة تبمغ ضعؼ سرعة المكجة ككؿ كبذلؾ فالضغكط 

كمثؿ ىذا الظركؼ .  (1)"المرتفعة قد تباشر عمميا عمي كجو الجرؼ لفترة ثانية كاحدة أك ثانيتيف

 .أ ، ب ، د  ( 42 )مبينة في شكؿ 

 أشكال فعل األمواج التي يمكن أن تتعرض ليا الجروف (42)شكل 

   
 . 278 ، ترجمة ليمى محمد عثماف ، مرجع سبؽ ذكره ، ص الجيكمكرفكلكجياسباركس، . ك . ب : المصدر 

                                                           

  279 ، 278  ص .سباركس ، مرجع سبؽ ذكره . ك . ب  (1 )
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 عف تحطيـ المنشآت الساحمية ، كلك تكسرت المكجة في المسئكلة     كىي الظركؼ الرئيسية 

ج ، فقد ينحبس جيب مف اليكاء بيف المكجة  . (42)الكضع المناسب بالنسبة لمجرؼ ، شكؿ 

نما  المكسرة كالجرؼ ، كلك حدث ىذا فقد تنتج ضغكط عالية جدان ليس منشأىا المكجة نفسيا كا 

 .ضغط اليكاء المحبكس بيف المكجة 

: تطاير رشاش ورذاذ األمواج  _ 3

    باإلمكاف مالحظة ىذه الظاىرة عمي خط ساحؿ مدينة درنة ، فعندما تمتطـ األمكاج بالحكاجز 

كالحكائط البحرية كالنتكءات الصخرية البارزة بقكة ، تتطاير مياه األمكاج في شكؿ رشاش كرذاذ ، 

حيث تساىـ ىذه الظاىرة في تشكيؿ مكرفكلكجي الجركؼ البحرية عند مستكيات أعمي مف مستكل 

 األكؿ عف تآكؿ المباني كسمخ أك المسئكؿأمكاج العكاصؼ ، كما يعتبر رشاش األمكاج كالرذاذ 

عمى طكؿ امتداد ساحؿ مدينة درنة ، كيتبايف  (43 )صكرةتجريد مككنات المباني الخراسانية ،  

كدرجة   (10)كيختمؼ تأثير رشاش األمكاج كالرذاذ يختمؼ ارتفاع مقدمة الشاطئ األمامي  جدكؿ 

 .مكاجيتو لألمكاج 

( 9)  جدول  

  متوسط ارتفاع رشاش األمواج باألمتار في نقاط القياس  

 م 1999 _1998 عمى طول ساحل مدينة درنة خالل شيري أغسطس ويناير 

 نقاط القياس              
  ارتفاع رشاش األمكاج

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 0.00 0.00 1.14 0.00 0.95 أغسطس

 1.60 1.80 2.49 1.20 4.49 يناير

 . 117الصيد الصادؽ الجيالني ، مرجع سبؽ ذكره ، ص :  المصدر
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مف خالؿ الجدكؿ نالحظ أف رشاش األمكاج بمغ أقصى ارتفاع لو في شير يناير في نقطة       

 كما ىك  كاحد ـ كعشركف سـ كاقؿ ارتفاع أربع متر كتسع كأربعكف سـ  حيث بمغكاحد ،قياس 

 أما في شير أغسطس ، فأعمى ارتفاع لرشاش األمكاج كاف في نقطة اثنافالحاؿ في نقطية القياس 

 حيث بمغت كاحد كبعدىا تأتي نقطة القياس كاحد متر كأربع عشر سـ  ، حيث سجمت ثالثةالقياس 

فمـ تسجؿ في شير أغسطس أم  (خمسة ، أربعة ، كاحد  ) أما نقاط القياسخمس كتسعكف سـ ، 

ارتفاع ؛ بسبب طبيعة شكاطئيا الرممية ، كذلؾ يمكف تفسير التبايف كاالختالؼ بيف نقاط القياس 

مف حيث االرتفاع كاالنخفاض تأثير رشاش األمكاج ؛ إلى مدل تعرج خط الساحؿ كارتفاع الجركؼ 

.  كالجكاجز كالحكائط البحرية كدرجة المكاجية لألمكاج 

 تأكل المباني بسبب رذاذ البحر (43)صورة 
 

 . ، اتجاه التصوٌر ، نحو الجنوب الغربً 2012 ، المٌدانٌة الدراسة : المصدر
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  :الحافة األول لمجبل األخضر و األودية بمدينة درنة:  ثانيَا 

تعتبر المنحدرات ذات أىمية كبيرة في الدراسات الجغرافيا عامةن كالجيكمكرفكلكجية خاصةن ؛       

لما ليا مف تأثير عمى النشاط البشرم بأشكالو المختمفة ، كالتكسع العمراني كشؽ الطرؽ كبناء 

السدكد ، كغير ذلؾ مف األنشطة المختمفة ، حيث يؤثر طبيعة االنحدار ك شدتو كاستقراره 

كالعمميات الجيكمكرفكلكجية التي يتعرض ليا ، عمى نمك المراكز العمرانية  كظيكر أنماط مختمفة 

كتجدر اإلشارة إلى أف أشكاؿ المنحدرات . مف النمك العمراني كالمدف الشريطية كالمتناثرة كالدائرية 

 مف  ، منطقة يعد انعكاسان لمظركؼ الجيكلكجية كالمناخية كالجغرافية المختمفة التي انتابت أم 

خالؿ ما سبؽ ذكره ، نالحظ بصفة عامة إف دراسة المنحدرات مرت بعدة مراحؿ مف الدراسات 

الكصفة إلى الدراسات الكمية كالميدانية ، كربما حاف الكقت إلى كجكد نكع مف الدراسات  تتناكؿ 

ىذه الدراسات مف الدراسة األكاديمية البحتة إلى دراسات تطبيقية ، مف  الجكانب التطبيقية ، كنقؿ

اجؿ االستفادة منيا في مجاالت بشرية عديدة كمرحمة متقدمة في الدراسات الجيكمكرفكلكجية عامةن   

   كتحميؿ قطاعات المنحدرات كأشكاليا ك المرحمة التحاتية التي تمر بيا منطقة الدراسة بشكؿ خاص

:  لممنحدرات الجيومورفولوجيةالخصائص _ 1

تيدؼ دراسة المنحدرات في منطقة الدراسة  إلى التعرؼ عمى طبيعة المنحدرات كتحديد       

أنكاعيا السائدة ، كالعكامؿ كالعمميات الجيكمكرفكلكجية المشكمة ليا في الماضي كالحاضر ، كمعدؿ 

تطكر منطقة الدراسة ، كقد شممت الدراسة الميدانية لممنحدرات مدينة درنة كؿ مف ؛ منحدرات 

الحافة الجنكبية كجكانب األكدية  لمدينة درنة ، التي تمثؿ في حد ذاتيا محددات تؤثر عمى تكسع 

المدينة باتجاه الجنكب ككذلؾ الحاؿ بنسبة إلي جكانب األكدية التي تخترؽ العديد مف أحياء المدينة 

: كسكؼ تشمؿ الخصائص الجيكمكرفكلكجية لممنحدرات ما يمي 
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:  الوحدات التضاريسية لمنطقة الدراسة _ أ

    تمثؿ المنطقة الممتدة فيما بيف كادم الناقة غربان ككادم الحصيف شرقان جزءن مف إقميـ البحر 

األبيض المتكسط ، كفي الحافة الشمالية الشرقية مف منطقة الجبؿ األخضر، تتراكح مناسيب 

الجنكبية  الجافة  (المصطبة األكلي  ) متران 250المنطقة فيما بيف مستكم سطح البحر كمنسكب 

  :  ، كقد أمكف تقسيـ المنطقة تضاريسيان إلى لمدينة درنة

 :نطاق األراضي السيمية _ 1

 تتمثؿ األراضي المنخفضة في المساحة المحصكرة بيف خط الساحؿ كالحافات الصدعية        

، كتبمغ مساحة ىذا  ( ـ ستيف _  صفر )الجنكبية المشرفة عمى المدينة ، كتمتد بيف خطي كنتكر 

 مف إجمالي مساحة منطقة الدراسة  ( في المائة 57.8  )ىكتار ، بما يعادؿ 1455النطاؽ نحك  

 كـ ، كيتبايف ىذا االتساع مف منطقة إلي أخرل ، اثناف كنصؼكيبمغ متكسط األراضي السيمية 

 كـ عند مخرج كادم اثناف كنصؼحيث يبمغ االتساع أقصاه عند مخارج األكدية حيث بمغ نحك 

كيرجع اتساع األراضي السيمية عند  ؛ عند مخرج كادم الحصيف كسبع مائة ـ كـ اثناف درنة ك 

مخارج األكدية إلى عظـ التصريؼ المائي لألكدية كما تجمبو مف ركاسب ، باإلضافة لتراجع 

الحافات الصدعية ؛ بسبب نشاط التعرية المائية كالتقكيض السفمي ليا كتضـ األراضي السيمية 

العديد مف الظاىرات الجيكمكرفكلكجية اليامة منيا ، القطاعات الدنيا لألكدية كالمصاطب النيرية 

كالتي تظير عمى جكانب األكدية ، كذلؾ الحاؿ بنسبة إلى المراكح الفيضية عند مصبات األكدية 

المنحدرة مف الحافة الجنكبية لممدينة باتجاه الشماؿ نحك ساحؿ البحر ، باإلضافة إلى الجركؼ 

.   البحرية المكازية لخط الساحؿ مشكمة جركفان نشطة فيما بيف كادم الحصيف كالميناء 
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: نطاق اليضبة الصخرية  _ 2

 ىكتاران بنسبة 620كتبمغ مساحتو  ( 100 _ستكف  ) كتنكريمتد ىذا نطاؽ فيما بيف خطي    

 مف المساحة الكمية لمدينة درنة ، كيتميز ىذا النطاؽ باالنحدارات ( في المائة 24.63 )تصؿ إلى

الشديدة ، حيث يبدك االنحدار شبة رأسي كخاصةن في الجانب الشرقي لشيحا الشرقية في الجزء 

المحاذم لكادم درنة ككذلؾ الحاؿ لمجانب الشمالي لشيحا الغربية المشرؼ عمى محمة البالد كيبمغ 

 كيضيؽ كـ كست مائة ـ نطاؽ اليضبة أقصي اتساع لو في الكسط لشيحا الغربية  حيث يصؿ 

 كتتسـ حافة ـ  540ىذا االتساع كمما اتجينا نحكا الشماؿ الشرقي لشيحا الشرقية ليصؿ إلى

القاعدة بالتقطع الشديد بفعؿ التعرية المائية  كنشاط عمميات التجكية المختمفة كاالنييارات  صخكر

الصخرية ، كما يترتب عمى ذلؾ مف تراجع خمفي لمحافات محؿ الدراسة ، كتعد اليضبة الصخرية 

مف الظاىرات المرتبطة بخصائص الصخكر ، أكثر مف ارتباطيا بعكامؿ أخرل في تككينيا كمراحؿ 

تطكرىا ، مما يكضح انعكاس ليثكلكجية الصخر كنظامو ، إلى جانب ما تعرضت لو مف ظركؼ 

  .تكتكنية أثرت عمى منطقة الدراسة

 :نطاق الحافة الجنوبية  _ 3

         ىكتاران بما يعادؿ443كتبمغ مساحة ىذا النطاؽ  ( 250 _ 100)      كيمثؿ خط كنتكر 

 ىكتاران أم ما يساكم 2517 مف مساحة منطقة الدراسة التي تبمغ حكالي ( في المائة 17.56 )

 كتمتد ىذه الحافة مكازية لممدينة درنة مف الناحية الجنكبية ،  تقريبان 2كـ  خمس كعشركف حكالي 

مف كادم الناقة غربان إلى الجنكب الشرقي لمدينة كتبايف ىدا االتساع مابيف الحافة كخط الساحؿ 

 متران تقريبان ثـ تتسع لتصؿ إلى 723فتتقارب جنكب غرب المدينة بالقرب مف محمة انبخ لتصؿ إلى 
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  الحدكد الشرؽأثاف كـ كسبع مائة ـ ، أقصى اتساع ليا في الساحؿ الشرقي لتصؿ إلى      

باتجاىيا صكب خط الساحؿ ، كيتخمؿ نطاؽ الحافة لكادم الحصيف ، كتتصؼ بشدة انحدارىا 

الجنكبية لمدينة درنة مجمكعة مف األكدية كالتي مف أىميا كادم درنة الذم يقطع بمجراه العميؽ 

ية لمنطقة الدراسة ، مخترقان كسط المدينة فالحافة الجبمية الجنكبية  ذات الصخكر الجيرية األيكسي

  .فما يعرؼ بمستكل القاعدة. لينتيي في البحر 

 :المرحمة الجيومورفولوجية التي تمر بيا المنطقة _ ب

 يعتبر التحميؿ اليبسكمترم مف الكسائؿ الشائعة في دراسة العالقة بيف المساحة كاالرتفاع ،       

إذ أنة يعبر عف تكزيع المساحة بيف خطكط الكنتكر ، كيعد المنحني اليبسكمترم مف أفضؿ الطرؽ 

الكمية التي يمكف مف خالليا تحديد المرحمة الجيكمكرفكلكجية التي تمر بيا منطقة الدراسة  حيث 

تظير األجزاء المرتفعة عمى أنيا مازلت في مرحمة الشباب أك بداية النضج ، في حيف تشير 

 (1) إلى كصكؿ المنطقة إلى مرحمة متقدمة في دكرتيا الجيكمكرفكلكجية كالسيميةاألجزاء المنخفضة 

الذم يعرؼ أيضا   كيتـ التحميؿ اليبسكمترم عف طريؽ إنشاء المنحنى اليبسكمترم المطمؽ      

باسـ المنحنى اليبسكجرافي أك المنحنى التكرارم المتجمع ، إال أنة يفضؿ استخداـ المنحني 

اليبسكمترم النسبي الذم يفيد في دراسة األشكاؿ األرضية الناتجة عف عمميات النحت كيسمح 

 . (2) بإجراء المقارنات بينيا

                                                           

 دراسة جيكمكرفكلكجية ، ." السبخات في شبة جزيرة قطر ".  تراب  ،عاشكر  كمحمد مجدم، محمكد محمد  (1)
 325 ص . 1991 :جيكلكجية ، حيكية ، مركز الكثائؽ كالبحكث اإلنسانية ، الدكحة ، جامعة قطر 

  28 ص .حافظ ، مرجع سابؽ ، عماد صالح  (2)
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 والمساحة لالرتفاعات المورفومترٌة البٌانات(10)جدول 

 للمساحة الهابط المتجمع  %المساحة لالرتفاعات الصاعد المتجمع 2كم المساحة المنسوب
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 ……………… 100 ………………… 25 المجموع

 5000: 1 الكنتورٌة الخرائط من القٌاس : المصدر

 الدراسةالمنحنى الهسبومتري النسبً لمنطقة  (44)شكل 

           

   ( .16 )جدكؿ : المصدر 
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يتضح مف دراسة كتحميؿ البيانات المكرفكمترية لالرتفاعات كالمساحة في منطقة الدراسة جدكؿ     

أنيا قد دخمت مرحمة النضج حيث بمغت القيمة  (44) شكؿ (1)كالمنحنى اليسبكمترم النسبي  (11)

 (في المائة  48) تقريبان مما يشير إلى أف (في المائة  52 ) نحك(2)التكاممية لممعامؿ اليسبكمترم 

مف مساحة منطقة الدراسة قد تـ نحتيا بكاسطة عكامؿ التعرية المختمفة التي تضاعؼ تأثيرىا إباف 

 كالذم يشير إلى بمكغ مرحمة النضج الكامؿ (في المائة  52 )العصكر المطيرة كلـ يبؽ منيا سكل

كتتميز ىذه الراحمة الجيكمكرفكلكجية باألسطح االنحدارية كشدة . أك ما يسمي بمرحمة التكازف 

.  التضرس كتظير فييا أكدية المجارم المائية عميقة شديدة االنحدار عمى جانبي المجرل 

  :  أشكال المنحدرات السائدة في منطقة الدراسة _ 2

 خالؿ التحميؿ السابؽ لقطاعات التضاريسية لممنحدرات منطقة الدراسة ، باإلضافة مف   تبيف    

التي تحتكم عمى العديد مف ب المرؾ  النكع   الميدانية أنيا تتميز بمنحدرات مف الدراسةإلى 

العناصر المقكسة كيتخمميا مزيج مف التككينات كالتراكيب الجيكلكجية كتنكع العكامؿ كالعمميات 

الجيكمكرفكلكجية التي ساىمت كما تزاؿ في تشكيؿ كتطكر المنحدرات ، كمف يمكف تقسيـ أشكاؿ 

: المنحدرات في منطقة الدراسة تبعان لعامؿ الشكؿ كالمسافة األرضية إلى قسميف ىما 

األشكال الكبيرة       _ أ
                                                           

:  تم إنشاء المنحنً الهسبومتري النسبً لمنطقة الدراسة بإتباع الخطوات التالٌة .(1)

اآللً  متران باستخداـ الحاسب 20قياس المسافة المسافات المحصكرة بيف خطكط الكنتكر بفاصؿ رأسي مقداره _  أ

 (. Ver.  GIS  Arc.9.1)برنامج 

. حساب النسبة المئكية لمساحة كؿ نطاؽ كنتكرم مف المساحة الكمية كمجمع ىابط _ ب
. حساب النسبة المئكية الرتفاع كؿ نطاؽ كنتكرم مف االرتفاع الكمي كمجمع صاعد_ ج
توقٌع النسب المئوٌة على رسم بٌانً ، بحٌث تم ل المساحات على المحور األفقً واالرتفاعات على المحور _ د

. الرأسً 

بالنسبة تـ حساب القيمة التكاممية لممعامؿ النحتي اليسبكمترم عف طريؽ قياس النسبة المئكية لمكتمة المتبقية . (2)

تنتظر دورها  تزاؿ إلى الحجم الكلً المنطقة قبل أن تبدأ عملٌات النحت ، وتعبر القٌمة عن نسبة األجزاء التً ما

.  لإلزالة بواسطة عوامل التعرٌة 
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األشكال الصغيرة      _ ب

: األشكاؿ الكبيرة _ أ

      كتشمؿ المنحدرات التي تشغؿ مساحات كبيرة مف األرض ، حيث تظير تأثير الظركؼ 

الدراسة المكرفكتكتكنية إلي مرت بيا منطقة الدراسة ، كتنقسـ ىذه األشكاؿ عمى المنحدرات منطقة 

  :اآلتية إلى األنكاع 

منحدرات الجركؼ المقعرة  _ 2  المقعرة      _ المنحدرات المحدبة  _ 1

  المنحدرات المستقيمة _ 4المنحدرات شبة السميمة              _ 3

:   المقعرة _ المنحدرات المحدبة  _ 1

 يعد ىذا الشكؿ مف أكثر أشكاؿ المنحدرات شيكعان عمى سطح األرض ، كيتألؼ ىذا الشكؿ مف 

ثالث كحدات في تتابع كاحد مف تتابعات المنحدرات ، كىذه الكحدات مف أعمى ألسفؿ ؛ عنصر 

محدب ، قسـ الدرجة القصكل ، عنصر مقعر ، كليس ىنالؾ أطكاؿ ثابتة لممسافات األرضية التي 

تغطي ىذه الكحدات ، كبالمثؿ معدالت التقكس لمعنصريف المحدب كالمقعر ، كعادةى ما تككف درجة 

يعد ىذا الشكؿ أكثر أشكاؿ المنحدرات .   (1) أربعيف درجةانحدار قسـ الدرجة القصكل أقؿ مف 

، كيرجع ذلؾ لتجانس البنية الجيكلكجية كظركؼ تطكرىا  (45 )صكرة انتشاراى في منطقة الدراسة 

عمى أثر المياه الجارية ككنيا  عبر المراحؿ المختمفة ، كتدؿ سيادة ىذا الشكؿ مف المنحدرات

 . األرضية اإلنيياالت الرئيسي في عممية التككيف إلى جانب عمميات التفكؾ كالتحمؿ ك المسئكؿ

 

                                                           

 . 1972 ،  العدد الخامس ، القاىر ، المجمة الجغرافية العربية .  " أشكال السفوح" . أمنابي ، نبيؿ السيد . (1)
  77ص 
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  المنحدرات (45)صورة 

      الدراسة لمنطقة الغربٌة الجنوبٌة الحافة المقعرة علً_ المحدب 

 . ، اتجاه التصكير الجنكب الغربي 2012الدراسة الميدانية ، : المصدر 

حيث تأخذ المياه الجارية شكؿ غطاء مائي يحمؿ كؿ ما يصادفو مف مفتتات مف أعمى        

المنحدر مما يعمؿ عمى تحدبو نتيجة لعمميات التجكية كالتعرية ، كبذلؾ يتككف التحدب العمكم ، 

بينما يميؿ الجزء األسفؿ إلى لمتقعر نتيجة تكالي عمميات الترسيب مع نشاط عمميات التحات 

                                 المختمفة ، كيفصؿ بيف ىذيف العنصريف قسـ مستقيـ كىك أشد انحداراى ، كالسيما أف صخكر 

المنطقة تكاد تتسـ بالتجانس النسبي في صخكرىا الجيرية األصؿ ، مما يتيح الفرصة لممياه الجارية 

 األرضية أف تشكؿ كحدات المنحدر الثالث التي تككف ىذا الشكؿ  اإلنيياالتكعمميات التفكؾ ك

المقعرة أف المياه _ كلعؿ الداللة الجيكمكرفكلكجية اليامة التي يحمميا انتشار المنحدرات المحدبة 

 _ 2 عف تككيف ىذا النكع مف المنحدرات المسئكؿمؿ الجيكمكرفكلكجية الرئيسي االجارية ىي الع

:    منحدرات الجروف المقعرة 

يزيد انحداره عف  (جرؼ ) يتككف ىذا الشكؿ مف تتابع كحدتيف ىما قسـ الدرجة القصكل         

     يشكؿ الجزء العمكم لممنحدر ، كعنصر مقعر يشكؿ الجزء السفمي ، كيتميز بامتداده  أربعيف درجة
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الكاضح كترتبط الجركؼ بالطبقات الصخرية الصمبة ، كتختمؼ األطكاؿ كالمسافات األرضية التي 

تغطييا الجركؼ ، ككذلؾ درجة انحدارىا مف منطقة ألخرل ، بينما يشغؿ العنصر المقعر الجزء 

السفمي مف منحدرات الجركؼ المقعرة كيرتبط بالطبقات الصخرية اليشة كعادةى ما تككف المسافة 

األرضية التي تغطييا العناصر المقعرة أطكؿ مف التي تغطييا الجركؼ كيظير ىذا الشكؿ في 

 ليذه التكتكنيةمنطقة الدراسة عمى منحدرات الحافة الجنكبية  كيرجع كجكده إلى طبيعة النشأة 

كما  (46 )صكرة الحافة ، باإلضافة إلى تأثير المياه الجارية في زيادة انحدار األجزاء العميا منيا 

يظير ىذا الشكؿ أيضان عمى منحدرات جكانب األكدية خاصةن األجراء العميا منيا مرتبط في الغالب 

بعمميات النحت الرأسي لممجارم المائية عمى طكؿ الشقكؽ كالفكاصؿ كمحاكر الصدكع المنتشرة في 

 األرضية بسبب ىذه اإلنيياالتالصخكر ، كمف ثـ تعد مسرحان لنشاط عمميات التجكية كحدكث 

 تراجع ىذه  مما يؤثر عمى  (47)، صكرة العمميات ، كتساقط الكتؿ الكبيرة أسفؿ الجركؼ 

المنحدرات ، حيث ينكشؼ السطح الجديد كيككف مسرحان لنشاط عمميات التجكية مرة أخرل ، كيعد 

                                  .ذلؾ مؤشران عمى سيادة عمميات التجكية في تشكيؿ المنحدرات 

 الدراسة لمنطقة الجنوبٌة بالحافة فً المقعرة الجروف منحدرات (46)شكل 

 

اتجاه التصكير نحك الجنكب الشرؽ "  ، 2012الدراسة الميدانية ، : المصدر 
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( 47 )شكل

 الشرقٌة الحدود األودٌة جوانب جروف منحدرات

    الكتل وتساقط التفكك بعملٌات تأثرها شدة وٌالحظ , الحصٌن وادي الدراسة لمنطقة

 
.  اتجاه التصكير نحك الشماؿ الشرقي "  ، 2012الدراسة الميدانية ، : المصدر 

   : السلٌمة شبة المنحدرات_3 

يتككف ىذا الشكؿ مف المنحدرات مف أكثر مف تتابع مف تتابعات المنحدرات ، كيعتبر نكعان     

المقعرة ، كمنحدرات الجركؼ المقعرة ، كتختمؼ خصائص _  مف المنحدرات المحدبة مركبان 

مف  . (1) تككينة  إلىالتتابعات التي يتككف منيا الشكؿ السممي حسب طبيعية العكامؿ التي تؤدم

خالؿ الدراسة الميدانية أمكف مالحظة ىذا الشكؿ مف المنحدرات عمى الحافة الجنكبية لمنطقة 

الدراسة ككذلؾ الحاؿ لمنحدرات جكانب األكدية ، حيث تتبادؿ طبقات الحجر الجيرم كالحجر 

ك الطفؿ ، كبالتالي تختمؼ درجة استجابة  الجيرم الطباشيرم كالحجر الرممي كبعض أشرطة المارؿ

. الصخر عمى طكؿ امتداد المنحدر لعكامؿ التعرية 

                                                           

  80 ص . أمنابي ، مرجع سابؽ  ، نبيؿ السيد (1) 
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كثرة نقاط تغير االنحدار ، كيعكس ىذا الشكؿ مف االنحدرات األطكار المختمفة إلى مما يؤدم      

لتطكر منطقة الدراسة كالذم لـ يحدث دفعة كاحدة بؿ عمى عدة مراحؿ مختمفة ، حيث نتج عف كؿ 

األحدث باتجاه األجزاء الدنيا مف إلى مرحمة منيا أحد المدرجات ، كالتي تتدرج مف األقدـ 

( .  48 )صكرة المنحدرات كمجام األكدية 

المنحدرات شبة السميمة   (48)صورة 

و المنحدرات المستقية عمى الحافة الجنوبية الغربية لمنطقة الدراسة 

 

 "أتجا التصكير نحك الجنكب الغربي "  ، 2012الدراسة الميدانية ، : المصدر 

، إلية أف خصائص ىذه األطكر تتغير تدريجيان تبعان لممراحؿ التي كصمت إلى كتجدر االشارة     

فباالتجاه نحك أعالي المنحدرات يقؿ معدؿ تقكس العناصر المحدبة كالمقعرة كيزداد أطكليا ، كما 

تقؿ درجة انحدرا أقساـ الدرجة القصكم ، أم أف الدرجات كالتتابعات السميمة تصبح أقؿ أرتفاعان 

 . (1)كانحدران كمما صعدنا الى أعمى 

                                                           

 224ص . عماد صالح ، حافظ ، مرجع سابؽ . (1)
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  : المنحدرات المستقيمة _ 4

يتألؼ ىذا النكع مف أقساـ مستقيمة ذات درجة انحدار متقاربة بكجو عاـ ، كيرتبط ىذا النمط      

مف المنحدرات بالعديد مف األشكاؿ ، حيث يظير عمى جكانب األكدية كفي نطاؽ مخارجيا مف 

الحافة الجنكبية لمنطقة الدراسة ، حيث تبدك المنحدرات المستقيمة شبة عارية مف الركاسب ، أما 

 ، صكرةاألجراء العميا لألكدية تتميز بشدة انحدارىا كانعداـ تاثير المياه الجارية في الكقت الحاضر

مما يسمح لعمميات التجكية المختمفة كتحرؾ المكاد عمى المنحدرات اكتسابيا االستقامة ،  (49)

كذلؾ تظير المنحدرات المستقيمة ككنيا أجزاءن مف القطاعات المنحدرات عمى ىيئة أقساـ مف 

كفكؽ أسطح  (50 )، صكرة التتابع كبصفة خاصة عمى قطاعات الحافة الجنكبية لمنطقة الدراسة 

. األرصفة البحرية كالمصاطب ، كفي نطاؽ حكاؼ أسطح الصدكع 

منحدرات المستقيمة  (49)صورة 

    عمى أحد جوانب وادي درنة جنوب شرق منطقة الدراسة

 
 .  ، اتجاه التصكير نحك الجنكب الشرقي2012الدراسة الميدانية ، :المصدر 
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المنحدرات المستقيمة عمى الحافة الجنوبية لمدينة درنة  (50)صورة 

 
  .اتجاه التصكير نحك الجنكب الغربي"  ، 2012الدراسة الميدانية ، : المصدر 

: شكال  المنحدرات الصغيرة أ_ ب

كىي تمؾ األشكاؿ الصغيرة التي تتككف عمى منحدرات أشكاؿ السطح الرئيسة المتككنة عمى      

الكحدات الصخرية الكبيرة كاألشكاؿ الصغيرة مثؿ األشكاؿ الكبيرة تتككف إما نتيجة لالختالؼ في 

بنية الجيكلكجيا أك بفعؿ عكامؿ التشكيؿ الخارجية كلكف درجة االختالؼ بينيما ىك أف األشكاؿ 

الصغيرة تنتج عف االختالفات المحمية في ىاتيف المجمكعتيف مف عكامؿ تشكيؿ أشكاؿ سطح 

 : كتنقسـ المنحدرات الصغيرة إلى األنكاع اآلتية  . (1)األرض

 :  الدقٌقة البنٌوٌة األرصفة_ 1

كتعد مف أبرز األشكاؿ الدقيقة التي تتككف عمى الصخكر األفقية أك قميمة الميؿ ، حيث ينعكس  

   في  منطقة التعاقب الميثكلكجي لمصخكر في ىيئة أرصفة صخرية كيرتبط تكزيع األرصفة البنيكية

                                                           

   261 ص .الدالي ، مرجع سابؽ ، السيد محمد عبد الرحيـ . (1)
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الدراسة بالصخكر الجيرية ذات الطبقات الدقيقة حيث تمثؿ مسرحان لما يسمي بالتجكية       

المتغايرة التي تعمؿ عمى تفكيؾ األجزاء المينة بصكرة أكبر مف األجزاء الصمبة ، حيث تمتد عمى 

ىيئة كاجيات حرة صغيرة تككف جركفان قميمة االرتفاع ، في حيف تمتد األجراء الصمبة في صكرة 

أفقية ، كقد تبيف مف خالؿ الدراسة الميدانية أنيا تكثر في مكاضع الثنيات ك تجديد الشباب بالنسبة 

(   51 )صكرة لألكدية 

( 51)صورة  

تتابع من األرصفة البنيوية الدقيقة 

بأحد الثنيات عمى الجانب األيسر بالجزء الوسط لوادي الناقة 

  .اتجاه التصوير نحو  الجنوب الغربي"  ، 2012الدراسة الميدانية ، : لمصدر ا

ىك الحطاـ الصخرم المتجمع ككمكمات متراكمة أسفؿ أقداـ : مخاريط ىشيم المنحدرات _ 2

إلى المنحدرات شديدة االنحدار، كيختمؼ سمؾ اليشيـ مف منطقة الى أخرم مف عدة سنتمترات 

عدة أمتار ، كما يختمؼ أحجاـ الركاسب التي تككف ىشيـ المنحدرات مف صخر ألخر ، كيتكقؼ 

  .ىذا عمى خصائص النكعية لمصخر 
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 كالمارؿ بيف ـ ن  كاثاف عشر سـ ، خمسيكفحيث يتراكح قطر ىشيـ الصخكر الجيرية بيف        

 سـ كذلؾ كفقان لمدليؿ البريطاني خمسة سـ ، كاحد سـ  كالصمصاؿ بيف  ثالثكف30  سـ ك كاحد

   كيالخظ مف خالؿ الدراسة الميدانية  .(1) لتصنيؼ الركاسب WentWorth العاـ كمقياس كنتكرث 

لممنحدرات لمنطقة الدراسة أف ركامات اليشيـ تنتشر عمى منحدرات الحافة الجنكبية الجبمية عمكمان 

 كاف تقؿ كجكدىا عمى منحدرات جكانب األكدية بصكرة كاضحة ، كيرجع السبب في ذلؾ الي  إفك

        فعؿ التعرية السيمية ، كما لكحظ ارتفاع نسبة الركاسب الخشنة مقابؿ الركاسب الناعمة

 . (52 )صكرة 

(52 )شكل  

الهشٌم مخارٌط من مجموعة  

 درنة لمدٌنة الجنوبٌة الحافة على الجٌرٌة الصخور نطاق فً

  
  "الغربً الجنوب نحو التصوٌر اتجاه " ، 2012 ، المٌدانٌة الدراسة :      المصدر

                                                           

 رسالة دكتكراه غير منشكرة  ،  ." دراسة مقارنة لبعض أشكاؿ السطح في مصر ". الدسكقي ، صابرم أميف  (1)
  299 ص . 1987 :كمية اآلداب ، جامعة عيف شمس 
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: منحدرات المراوح الفيضية _ 3

تعد المراكح الفيضية أبرز مظاىر اإلرساب المائي في البيئات الجافة ، كيقصد بيا الركاسب      

المتراكمة عند حضيض المنحدرات أماـ بعض األكدية الخانقية ، حيت تختمط فييا المفتتات 

مف خالؿ الدراسة الميدانية  كجد أف  ، ىا المختمفة الحجـ كالشكؿ كالنكع ، كيتبايف درجة االنحدار

المكاد الخشنة تتركز في رأس المركحة كالتي تتألؼ مف الحصي كالزلط ك الجالميد ، كيتبايف 

  االستدارة ، نتيجة النقؿ إلىكىي في الغالب تميؿ  ( سـ خمسة كعشركف _ خمسة سـ  )أحجاميا 

لمسافات طكبمة بكاسطة المياه الجارية ، أما الركاسب المتكسطة كالخشنة فتكثر في الكسط ، في 

حيف ترسيب الركاسب الناعمة في قاعدة المركحة ، كيختمؼ حجـ كشكؿ المركحة حسب قدرة 

( . 53 )صكرة ، الكادم الذم أرسبيا كدرجة انحدار السطح األصمي 

  المراوح حدىإ (53) صورة 

 الدراسة منطقة غرب جنوب الناقة الفٌضٌة بوادي

" . اتجاه التصكير نحك الجنكب الغر بي "  ، 2012الدراسة الميدانية ، : المصدر 
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 : منحدرات المصاطب البحرية  _ 4

 مصاطب بحرية ، يكجد أغمبيا عمى الساحؿ الشرقي لمدينة درنة فيما بيف ثمانيةلقد تـ رصد       

كادم الحصيف ك الميناء البحرم ، كقد تبيف مف خالؿ بعض القياسات الميدانية عمى منحدرات ىذه 

       المصاطب أنيا ذات سطكح شبة مستكية ، حيث يتراكح درجات انحدار سطكحيا مابيف 

خمسة   ) ، أما كاجيات المصاطب فقد تراكحت درجات انحدارىا ما بيف( كخمسة درجات _صفر )

  كتنتشر المصاطب البحرية في المناطؽ ذات الطاقة النحتية العالية  (  كتسعكف درجة _ عشر

 ( .54)شكؿ 

  بحرٌة مصطبة (54)صورة 

 لمدٌنة الشرقً الساحل فً درنة تكوٌن شدٌد االنحدار فً

 . اتجاه التصكير نحك الشماؿ الغربي"  ، 2012الدراسة الميدانية ، : المصدر 

 :العمميات الجيومورفولوجية المشكمة لممنحدرات  _ 3

اتضح دراسة سمات أشكاؿ المنحدرات كالدراسة الميدانية لممنحدرات ، تأثر المنحدرات في     

 ، كفيما يمي دراسة لكؿ منيما كتعرؼ عمى مدل أثرىا في الجيكمكرفكلكجية بالعممياتتشكيميا 

   :تشكيؿ كتطكير منطقة الدراسة 
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 :  الجارٌة المٌاه_ أ

تعد المياه الجارية مف أىـ عكامؿ تشكيؿ المنطقة بصفة عامة كمنحدرات جكانب األكدية بصفة     

خاصة ، كيقصد بالمياه الجارية مياه األمطار التي سقطت عمى المنطقة في الماضي كالتي 

كيختمؼ فعؿ المياه الجارية مف نحت إلي ترسيب . تتعرض ليا في الحاضر بفعؿ السيكؿ الحالية 

عدة عكامؿ منيا ، طبيعة الجرياف السطحي كمقدار الترسيب كالتبخر كطبيعة االنحدار  ، أما  كفؽ

بنسبة لمسيكؿ الحالية تقـك بدكر ىاـ يتمثؿ في تعديؿ أشكاؿ المنحدرات ،  كنتيجة االختالفات 

الدقيقة لمتضاريس ، كدرجة االنحدار يتـ تجمع مياه السيكؿ في مسارات تمتقي ىذه المسارات في 

( .     55)النياية في المجرل الرئيسي  لمكادم شكؿ 

 الحصٌن لوادي الرئٌسً المجرى (55)شكل 

 

 "اتجاه التصكير نحك الشماؿ "  ، 2012الدراسة الميدانية ، : المصدر 

 Weathering :   التجوية_ ب 

يقصد بيا تغير حالة الصخر األصمي مف حالتو المتماسكة باعتبارىا كتمة كاحدة إلى حالة       

غير متماسكة ، عمى ىيئة أجزاء مفككة أك متحممة في مكاف الصخر األصمي نفسو ، أك باألحرل 

   ىي نكع مف التكيؼ كالتالـؤ بيف الصخر كالظركؼ الطبيعية المتغيرة ، ىذا التكيؼ مف شأنو أف 
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كتؤثر التجكية في منحدرات  . (1)يصيب جسـ الصخر بالضعؼ فيتفتت كيتحمؿ كىك في مكضعو 

المنطقة ؛ ألنيا تؤدم إلى إضعاؼ كتفتيت كتحمؿ الصخكر السطحية مما يؤدم إلى حدكث 

 األرضية ، كىي تكثر عمى منحدرات الحافة الجنكبية لمنطقة الدراسة ، كما أنة ال يجب اإلنيياالت

كمف خالؿ الدراسة  أف نغفؿ عممية اإلذابة التي تحدث لمصخكر الجيرية في المنطقة الساحمية

الميدانية ، اتضح تأثر منطقة الدراسة بغالبية عمميات التجكية ، كخاصة ، التجكية الكيميائية ، 

      ككذلؾ بسبب ارتفاع معدالت الرطكبة النسبية حيث يبمغ المتكسط السنكم في منطقة الدراسة 

  باإلضافة إلي ارتفاع معدالت سقكط كمية اإلمطار بمتكسط سنكم يصؿ إلي (في المائة  72 )

كبالتالي يمكف القكؿ إف ىنالؾ نكع مف التبايف كاالختالؼ في نشاط عمميات التجكية  مـ   269

بيف المناطؽ الرطبة كشبة الرطبة كالمناطؽ الصحراكية كلكف ينبغي أف نتذكر دائما أنيما يعمالف 

كمف أجؿ تسييؿ دراسة عمميات التجكية تقسـ التجكية .  معا رغـ االختالؼ مف مكاف إلى آخر 

: عامةن إلى قسميف رئيسييف ىما التجكية الكيميائية كالتجكية الميكانيكية 

 التجوية الكيميائية  :

التجكية الكيميائية عبارة عف تفاعؿ أك تأثر مككنات الصخر المعدنية بالماء أك بخاره أك أحد      

العناصر الجكية ، فيتحكؿ مككنات الصخر أك بعضيا إلى تراكيب جديدة تختمؼ عف المادة 

األصمية ، كتتـ ىذه العممية في مكضع الصخر كدكف أية حركة ، كمف عمميات التجكية الكيميائية 

المنتشرة في منطقة الدراسة ، عمميتا التحمؿ كاإلذابة كالتي تظير عمى ىيئة تجكية الفجكة ككيكؼ 

، كيرجع نشأة كمييما إلى فعؿ إذابة بعض المعادف بفعؿ قطرات الندم  (56)التافكني شكؿ 

. كالمطر الفجائي 

                                                           

 رسالة ماجستير غير منشكرة   ، قسـ . " مرادهجيكمكرفكلكجية منخفض كادم "  . القبائمي  ،محمد سالـ (1)
  90 ص .  2004 : بنغازم  الجغرافيا ، كمية اآلداب ، جامعة 
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ظاىر التافوني الناشئة   (56)صورة 

عن تجوية الفجوة في الصخور الجيرية جنوب شرق منطقة الدراسة 

 

  ،2012الدراسة الميدانية ، : المصدر 

ىذا باإلضافة إلي انتشار الحفر الكارستية الناتجة عف التجكية الكيميائية في تككيف        

الصخكر الجيرية ، حيث تـ تسجؿ العديد منيا في منطقة الدراسة ، كىي عبارة عف حفر صغيرة أك 

    تجكيفات يتراكح ارتفاعيا كاتساعيا بضعة سنتمترات كنحك المتريف تقريبان ، كما تصؿ إلى 

أعماؽ مماثمة كتأخذ في الغالب الشكؿ شبة المستدير ، كقد ساعد عمى انتشار ىذه الظاىر ة كجكد 

األحجار الجيرية في المنطقة كانكشافيا أماـ عمميات التجكية المختمفة مما يجعؿ منيا فرسو سيمة 

لعمميات التكربف كاإلذابة كالتميؤ ، حيث تعتبر مف أكثر أنكاع  الصخكر قابمية لمذكباف في المحاليؿ 

الكيميائية كيساعد عمى نشاط ىذه العممية كفرة الرطكبة كالمياه ك الشقكؽ كالفكاصؿ ما يؤدم إلى 

  اتساعيا كاتصاؿ بعضيا ببعض كبالتالي تككيف فجكات كبيرة تصبح فيما بعد كيكفان كارستية  

( . 57)شكؿ 
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أحد الكيوف الكارستية  (57)صورة 

 في صخور الحجر الجيري في الجانب الجنوبي الغربي من حي المغار

 
 . ، اتجاه التصكير نحك الجنكب الغربي 2012الدراسة الميدانية ، : المصدر 

 التجوية الميكانيكية  : 

يقصد بالتجكية الميكانيكية تفكؾ الصخر كتفتيتو في مكانو إلى جزيئات أصغر، دكف أف        

تمحؽ بمككناتو المعدنية أية تغيرات ، فالتجكية الطبيعية ىي مجرد عممية انتزاع قطعة مف الصخر 

كجرشيا أك سحقيا كىي في مكضعيا دكف حركة كتتكافر في منطقة الدراسة العكامؿ التي تساعد 

      عمى نشاط التجكية الميكانيكية كاالختالفات الحرارية اليكمية كالفصمية ، كالتي تعمؿ عمى 

تككف الفكاصؿ كالشقكؽ ، كبصفة خاصة عمى امتداد مناطؽ الضعؼ الجيكلكجي ، كبالتالي تنتشر 

ظاىرة التفكؾ الكتمي عمى طكؿ امتداد الحافات الجنكبية لمدينة درنة ككذلؾ الحاؿ لمنحدرات 

عمميات جيكمكرفكلكجية أخرل تقـك بعمؿ التجكية  ككما لكحظ كجكد (58) جكانب األدكية شكؿ

الميكانيكية  كخاصةن عمى طكؿ خط ساحؿ منطقة الدراسة فما يعرؼ بالتجكية الممحية أم تأثير 

  التجوٌة من النوع هذا وٌسود  األمالح المتسربة داخؿ الشقكؽ كالفكاصؿبمكراتالضغط الناتج عف 

.    شكل  الدراسة منطقة سواحل المٌكانٌكٌة
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 الصخري التفكك أثار (58)صورة 

 منطقة  غرب جنوب الناقة للوادي علً الجانب الغربً

 . ، اتجاه التصكير الجنكب الغربي 2012الدراسة الميدانية ، : المصدر    
 

:  األرضية اإلنيياالت_ ج 

 األرضية بمنطقة الدراسة اإلنيياالت    يمثؿ سقكط الصخكر كالتدحرج كاالنزالقات الصخرية عممية 

، حيث يمثؿ تساقط الصخكر نكعان مف الحركة السريعة لممكاد عمى المنحدرات كتحدث عمى 

  ثالثكف درجةمنحدرات جكانب األكدية كالحافة الجنكبية لمنطقة الدراسة كالتي يزيد انحدارىا عف 

كتتمثؿ في  (59 )صكرة  ،كتتراكح األحجاـ فما بيف بضعو سنتمترات كتصؿ أحيانا  إلى أمتار

الكتؿ الصخرية كالجالميد التي انفصمت عف الحكاؼ الصخرية متأثرة بالشقكؽ كالفكاصؿ كبسبب 

االنحدارات الشديدة التي تسكد منحدرات جكانب األكدية ك الحافات ، ينتج مف سقكط الكتؿ 

الصخرية كارتطاميا تحطـ أجزاء منيا مشكمة مفتتات صخرية تبدك عمى ىيئة غطاء غير محدد 

الشكؿ كتسيـ الفكاصؿ كالشقكؽ المتقاطعة في سرعة تساقط كتدحرج الصخر ، كيشكؿ العنصر 

. المستقيـ لممنحدر سطح تحرؾ لمكتؿ الساقطة كالمتدحرجة ألسفؿ المنحدر 
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( 59 )شكل

 درنة للوادي الشرقً الجانب على الصخرٌة الكتل تساقط

 

   . ، اتجاه التصكير نحك الشرؽ2012الدراسة الميدانية ، : المصدر 

 العمميات السريعة لحركة المكاد ، كىي تحدث بشكؿ لكذلؾ تعتبر االنزالؽ األرضي إحد       

فجائي كتظير حيث تتعاقب الطبقات الصمبة مع الطبقات األقؿ صالبة كتككف طبقات مائمة في 

 ( 60 )صكرة ،اتجاه المنحدر كتظير ىذه الظاىر كاضحة عمى جكانب األدكية في منطقة الدراسة

( 60 )شكل

 الناقة وادي بمجرة الرواسب من عارٌة القمة وظهور الصخري االنزالق

 

  . ، اتجاه التصكير نحك الغرب2012الدراسة الميدانية ، : المصدر 
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  :الخالصة

تناكؿ ىذا الفصؿ دراسة المحددات الجيكمكرفكلكجية في مدينة درنة كتشمؿ خط الساحؿ       

كالحافة األكلي لمحبؿ األخضر كاألكدية في منطقة الدراسة ، كاىتمت الدراسة التي تناكلت خط 

الساحؿ بالتعرؼ الخصائص الطبيعية لمحركة ، إبعاد األمكاج مف حيث ارتفاع كطكؿ المكجة 

كفترتيا كأنكاعيا ، باإلضافة إلى طبيعة المنطقة الشاطئية الضحمة ،  كالبنية الجيكلكجية لمصخكر 

الساحؿ كالطبقات الصخرية كصالبة الصخكر كعمؽ المياه  ، كالتغيرات األمكاج في المنطقة 

الشاطئية الضحمة ، كركزت الدراسة عمى أىـ التغيرات التي تحدث لألمكاج في المنطقة الشاطئية 

الضحمة ، كارتداد األمكاج ك انحرافيا كذلؾ تداخؿ األمكاج كتكسرىا كتطاير رشاش كرذاذ األمكاج  

، كما تـ دراسة الحافة األكلي لمجبؿ األخضر كاألكدية مف خالؿ خصائص المنحدرات كمراحؿ 

. تطكر منطقة الدراسة كأشكاؿ المنحدرات كالعمميات الجيكمكرفكلكجية المشكمة لممنحدرات كتطكرىا 
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الفصؿ الثالث  
مراحؿ تطكر مدينة درنة 

 كعالقتو بالمحددات الجيكمكرفكلكجية
 :تمييد  
  النشأة كالتطكر الحضرم لمدينة درنة : المرحمة األكلي : أكالن: 

فترة الفتح  اإلسالمي  _  2          فترة العيد اإلغريقي و الروماني  _ 1

فترة االستعمار االيطالي  _  4                 فترة االستعمار التركي  _ 3

: التكزيعات السكانية في مدينة درنة : ثانياي 

                                              1964توزيع السكان في مدينة درنة  لعام    _1

    1980توزيع السكان في مدينة درنة  لعام    _2

      2000توزيع السكان في مدينة درنة  لعام  _ 3

   2006توزيع السكان في مدينة درنة  لعام  _ 4

 :األبعاد المكانية لمنمك  العمراني بالمدينة : ثالثان  

 الجيات متوسطة النمو بالمدينة_  2نموًا            أكثر جيات المدينة _ 1

 أقل الجيات نموًا بالمدينة _ 3

 :أثر المحددات الجيكمكرفكلكجية عمى استخداـ األراضي : رابعان  

  م  1980استخدام األراضي سنة  _ 2   م      1966استخدام األراضي سنة _ 1

  م  2006استخدام األراضي سنة  _ 4  م      2000استخدام األراضي سنة  _ 3

الخالصة  
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    : تمييد

     تقدـ الحديث سمفان عف المحددات الجيكمكرفكلكجيا ك المتمثمة في خط الساحؿ الممتد مف كادم 

الناقة غربان إلي كادم الحصيف شرقان ، كالحافة الجنكبية المحاذية لخط الساحؿ باإلضافة إلى  بعض 

األكدية التي تخترؽ المدينة مف الجنكب إلى الشماؿ ، ككاف التركيز في ذاؾ السياؽ عمى معرفة 

شبو كاممة لطبيعة ىذه المحددات الجيكمكرفكلكجية  كالعمميات المسؤكلة عمى تشكيميا كاستكماالن 

ليدا الحديث كاف لزامان التطرؽ إلى النشأة كالتطكر التاريخي لممدينة ، كالتعرؼ عمى تكزيع السكاف 

رفكلكجية كمدم تأثيرىا مككمراحؿ نمكىـ كمف ثـ ربط ىذه التطكر كالتكزيع السكاني بالمحددات الجيك

.  عمى استخدامات األرض في منطقة الدارسة 

:  النشأة والتطور الحضري لمدينة درنة : أواًل المرحمة األولي 

تعد مدينة درنة مف المدف القديمة كالتي ظيرت منذ فجر التاريخ ، كيعتقد أف مدينة درنة قد      

نشأت في ىذا المكاف لعدة أسباب نذكر منيا كجكد األراضي الزراعية الخصبة حيث كانت النكة 

األكلي لممدينة عمى ضفاؼ كادم درنة الذم ينحدر مف الحافة باتجاه الساحؿ ككذلؾ كجكد مكرد 

مائي العيكف المنتشرة فييا ، إضافة إلي تكفر المناخ المالئـ لقياـ الزراعة المستقرة عمى السيؿ 

الممتد بيف البحر كالجبؿ في الجنكب كعمى ضفاؼ الكادم الذم يقسميا إلي نصفيف كاف كال يزاؿ 

. لمكقعيا عمى ساحؿ البحر المتكسط دكر ىاـ في ساعد عمى نشأتيا كتطكرىا 

:  فترة العيد اإلغريقي و الروماني _ 1

      عمى الرغـ مف أف  اسـ دارنيس اإلغريقي لمدينة درنة قد كرد ذكره في بعض كتب 

 ، كما ظير اسميا في الخرائط البحرية قبؿ الميالد 150الجغرافييف  اإلغريؽ  مثؿ بطميمكس سنة 

            مف ذلؾ العيد ، فمف الغريب أنيا لـ تكف ذات أىمية كبيرة في العيد اليكناني كالركماني ؛ فربما 
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 صعكبة الكصكؿ  إلييا بسبب االرتفاع المفاجئ أك الشديد لحافة "كاف سببو في ذلؾ ىك.      

اليضبة مف حكليا إضافة إلي تطرفيا ناحية الشرؽ مع عدـ الحاجة الممحة في استخداـ مينائيا 

 فاف أىمية مدينة درنة لـ نظير إال  (3) "الذم كاف يغني ميناء أبكلكنيا كطمميثة عنو في تمؾ الفترة 

  ـ أصبحت 297في العيد البيزنطي حيث أصبح ليا في تمؾ الفترة مركز ديني خاص ، كفي سنة 

كمف أبرز معالـ تمؾ الفترة  السكر الرماني القديـ كاف يحيط . درنة عاصمة مرمريكا حتى مصر 

بالمدينة كتظير معالمو عند المقيى الصيفي سابقان كفي الجزء الغربي مف المدينة القديمة ،إضافة 

إلى كجكد المقابر القديمة في حي المغار ككجكد كيكؼ كمغارات كمدرجات متناثرة في أطراؼ 

 عمر كتنتيي عند ميداف األسطىالمدينة مما ينبئ أف كجكد المدينة الرمانية كانت تبدأ مف شارع 

. البمدية 

: فترة الفتح  اإلسالمي  _2 

الثاني فتح المسممكف بقيادة الصحابي الجميؿ عمر بف العاص مدينة دارنيس سنة        " 

  ميالدم ، مطمقيف عمييا اسميا العربي الذم عرفت بو حتى اآلف باسـ 642لميجرة ، كالعشركف 

درنة كالتي يستدؿ عمييا مف خالؿ مقبرة الشيداء الكامنة عند الرافد الشرقي مف كادم درنة كسط 

.   (4)"  لمميالد 694 لميجرة ، أربعة كسبعكف المدينة حتى الكقت الحاضر ، ككاف ذلؾ سنة 

كذلؾ ذكرىا الرحالة العرب كغيرىـ في مدكناتيـ عندما مركا كحطكا بيا عبر فترات زمنية متعاقبة ، 

 ميالدم عندما قاـ 1254كذلؾ في سنة  (كتاب الجغرافيا  )كمنيـ ابف سعيد المغربي في كتابة 

:  بزيارة تكنس كما جاكرىا ماران بدرنة متحدثان عنيا بقكلة 

                                                           

دار النيضة العربية لمتكزيع : اإلسكندرية   )  . الطبعة األكلي. " جغرافٌة لٌبٌا"،  شرؼ ،عبد العزيز  (1)
 . 454 ص . (1963 ،كالنشر

  11 ص . الخجخاج ، مرجع سابؽ  ،مراجع محمد (2)
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حصبة األرض فيو األشجار كالخيرات مف جباليا ينزؿ نير درنة كيصب في البحر المالح ، لـ "    

 ، كما أشار ابف  (1) "أرم في جميع بالد برقة عمى طكليا نيران غيره كفي جنكب الصحراء المقفرة 

 ميالدية  1378خمدكف إلى مدينة درنة في مقدمتو سنة 

: فترة العيد العثماني _ 3

 ميالدم ، إلى أف مدينة 1660         أشار العياشي في رحمتو الشييرة عندما مر بميبيا سنة 

 ميالدم في أغمب 1637 لميجرة 1023درنة قد تـ تعميرىا مف قبؿ قبائؿ األندلسييف سنة 

عدد الجالية األندلسية يقرب مف ثمانمائة " ركفيرم أف  المصادر التاريخية حيث يذكر فرانسيسكك

مف الذم قدمكا إلى درنة لالستقرار كاستغالؿ أرضييا الخصبة ، كما بادركا في تشيد مباًف سكنية 

خاصة بيـ ؛ حيث كانت طريقة مجيئيـ لدرنة بكاسطة أربعة سفف تجارية رست بميناء درنة كىي 

تطكرت مدينة درنة كمركز  . (2) " ميالدم 1637تكنسية تؤكؿ إلى دام تكنس كذلؾ في سنة 

حضرم بقدـك المياجريف األندلسييف حيث أسيمت العائالت األندلسية في إصباغ السمة الحضرية 

 ميالدية أم فترة 1680كفي سنة . عمى المدينة مف خالؿ الطراز المعمارم األندلسي ك المغاربي 

الحكـ القره مانمي تكلي حكـ المدينة محمد بي ، الذم تنسب لو العديد مف المساىمات التي أسيمت 

   في ازدىار المدينة كشؽ الساقية مف عيف بكمنصكر حتى كسط المدينة كتأسيس المسجد الكبير 

 ميالدية كتـ تقسيـ مدينة درنة إلى أربعة محالت كالتي أثرت 1689بالمدينة سنة  (العتيؽ  )

بدكرىا عمى طبكغرافية المدينة مما انعكس ذلؾ عمى مكرفكلكجية المدينة كستمر ىذا التأثر حتى 

: كفتنا الحاضر ، ىذه التقسيمات تتمثؿ في األتي 

                                                           

: منشكرات المكتبة التجارية : بيركت ) . الطبعة األكلي  ."كتاب فً الجغرافٌا " المغربي ، ، ابف سعيد ( 1)
 147 ص . (1970 ،لمنشر كالتكزيع 

        . الطبعة األكلي . "عرض للوقائع التارٌخٌة البرقاوٌة , التارٌخ الكرونولوجً لبرقه " ركفيرك ، ،فرانسيسكك ( 2)
  32 ص ( . 2003منشكرات مركز الجياد الميبييف لمدراسات التاريخية ، طرابمس   )إبراىيـ الميدكم ،  (ترجمة  )
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:    محمة حي البالد _ أ

       كىي أصغر محالت المدينة كأقدميا كأقميا امتداد ، كتقع عمى الضفة الغربية لمكادم درنة  

 (النكر حاليان ) كتتميز في ككنيا مزيج مف الطراز األندلسي كالتركي الشرقي متمثمة في سكؽ الظالـ

كاألزقة الممتكية كعيرىا مف الساحات كيقطف ىذه المحمة مجمكعة مف  (العتيؽ  )كالمسجد الكبير 

كتقع  (الراشدية  ) األقميات الييكدية ك المسيحية ، كما تكجد في محمة لمبالد مدرستيف نظاميتيف

   .كالثانية داخؿ المحمة بأحد منازؿ األىالي (الجبؿ حالياى  )بجكار فندؽ المدينة 

:  صور نمحمة حي بوم_ ب

كسمية بيذا االسـ نسبتان إلى الصحابي الجميؿ سي منصكر الفارسي الذم دفف في ىذه       

المحمة ، كالتي تقع عمى يميف الكادم جية الشرؽ كمقسمة إلى جزأيف ضمف المحمة نفسيا إلى 

منصكر الفكقي كمنصكر التحتي ، كتعد أكبر األحياء األربعة امتدادان مكرفكلكجيان كأكثرىا سكانان ، 

 نسمة ، كيقطف بيا عائالت تاجكرية كزليتنية 4800حيث يقدر عدد سكانيا في تمؾ الفترة بحكالي 

.  مع قميؿ مف العائالت المصراتية 

: حممة حي المغار _ ج  

     عرفت المحمة بيذا االسـ لكثرة المغارات بيا التي كاف يقطنيا السكاف قديمان ، كتمتد عمى سفح 

مرتفع مف الجية الجنكبية بالنسبة لممدينة مف جية الغرب بالنسبة لكادم درنة ، كبمغ عدد سكاف 

 نسمة تقريبان ، كما يكجد مسجد الرشيد بيذه المحمة حاليان الذم شيده رشيد باشا 2000محمة البالد 

  . ميالدية1882عاـ 

: محمة حي الجبيمة _ د 

 ربحية       تقع محمة الجبيمة في الشماؿ الغربي لكادم درنة ، كأنشأ العثمانيكف بيا طاحكنة 

                      لطحف الغالؿ كذلؾ في العيد العثماني الثاني ، حيث يعرض فرنشسكك ككرك في كصفو العمراني 
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 منزؿ في معظميا 700عدد منازؿ المدينة " لمدينة درنة في فترة العيد العثماني الثاني إلى أف .    

 ميالدم قد بمغ     حكالي 1901قميمة إذ تركم بعض المصادر إلى أف سكاف مدينة درنة في سنة 

 نسمة مف األقميات الييكدية 100 نسمة مف األتراؾ ك1300 نسمة تقريبان ، مضافان إليو 8000

 نسمة مف األقمية المسيحية ، باإلضافة إلى عدد مف الجنسيات األخرل مف مالطا ثالثكفكحكالي 

  .(1) "كاليكناف ككريت 

: فترة االستعمار االيطالي _ 4

 اضطر االيطاليكف إلى أقامة سكر عاؿو حكؿ مدينة درنة ، مف السفح 1920        في سنة 

الجنكبي حتى البحر شماالن، كمف الميناء حتى غرب المدينة ، عند المنطقة الزراعية ، بأربع بكابات 

رئيسة الزالت بعض مف آثارىا شاىدان لمعياف ، حيث باب بنغازم جية الغرب كباب طبرؽ باتجاه 

الطريؽ المتجو إلى طبرؽ ، كباب شيحا باتجاه الجنكب الغربي ، كباب الرابع يسمي بباب الكادم 

المطؿ عمى كادم درنة ، ككانت فكرة السكر أمنية بالدرجة األكلي لسد ىجمات المجاىديف في تمؾ 

كتتمخص فترة األعمار االيطالي لمدينة درنة كإسيامات مدنية في ككف المعمار الجديد . الفترة 

خاصةن إباف فترة الثالثينات ، كاف مف أىـ مراحؿ التحكؿ التي عرفتو مدينة درنة ، مف رصؼ 

الطمياف لمطرقات كشيدكا جسران لعبكر الكادم كأضافكا بعض المباني ذات القيمة الفنية ، كالتي 

مف خالؿ إضافة عدد مف . حرص مصممكىا عمى أف تتكاءـ جماليان مع البيئة التقميدية لمدينة 

المنازؿ ذات طابقيف بالطراز االيطالي الغربي مع دمج المسحة العربية الشرقية عمى بعض األبنية 

، كالتي أعطتيا ركنقان كجماالن عمرانيان يتماشى مع البناء الشرقي القديـ كالبناء الغربي الحديث ، 

                                 كذلؾ أبراز فكرة التدرج كاالستمرارية مع الراتب البصرم الذم يختمؼ كثيراى عما نجدة 

اليـك في المدف الميبية الساحمية مف تمكث بصرم في العمارة التي امتزجت محتكياتيا بما ىك .     
                                                           

   19 ، 18 ص . الخجخاج ، مرجع سابؽ  ،مراجع (1)
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بناءن عمي ما سبؽ  كانت بداية .  مستكرد مف بيئة مخالفة لمبيئة المحمية مما حمؽ ربكة حضرية 

النمك العمراني عمى جانبي مجرل كادم درنة ، بشكؿ غير مترابط  كعشكائي إلى حدو ما ، أما في 

فترة االحتالؿ اإليطالي لميبيا ، حظيت مدينة درنة باىتماـ كبير مف قبؿ اإليطالييف ، مما جعؿ 

أضؼ إلى ذلؾ تـ  (جكىرة البحر المتكسط  )منيا مركزان إلقميميا حتى أنيـ أطمقكا عمييا اسـ  

نشاء العديد مف المنشآت ، كبالتالي بالمكاف الكصؿ إلى حقيقة مفادىا إف ىذه  تخطيط المدينة كا 

المدينة ضاربة في القدـ مف حيث النشأة ، أما مف ناحية التخطيط العمراني ، فإف المعالـ الحضرية 

  ىكتاران 463 ، حيث بمغت المساحة الحضرية في تمؾ الفترة  1966كاف في عاـ " المممكسة 

( .      61)شكؿ . (1)تقريبان 

( 61 ) شكل

 1963  عام درنة لمدٌنة  األراضً استعمال

    59 ـ ، ص 1984مؤسسة دككسياس ، درنة ،التقرير النيائي عف المخطط العاـ ،: المصدر

: التوزيعات السكانية في مدينة درنة : ثانياُا 

                                                           

   19 ، 18 ص .الخجخاج ، مرجع سابؽ ، مراجع ( 1)
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       تعتبر دراسة التكزيع السكاني مف المكاضيع التي تعكس أثر نمك الحجـ السكاني عمى 

المساحة التي يعيش السكاف عمييا خالؿ فترات زمنية مختمفة ، كبشكؿ عاـ يتصؼ تكزيع السكاف 

بالديناميكية ، فيك دائـ التغير كىذا يرجع إلى عدة ضكابط طبيعية كبشرية ، حيث تندمج ىذه 

الضكابط مع بعضيا البعض لتعطي صكرة تفصيمية ليذا التكزيع ، كقد تتبايف ىذه الضكابط فما 

بينيا مف حيث تأثيرىا عمى التكزيع السكاني ، كىذه ما ينطبؽ عمى منطقة الدراسة فالضكابط 

  : درنة  السكاف داخؿ مدينةم تكزيععؿ  كبرتأثيركاف ليا  ، الطبيعية كخاصةن التضاريسية

:       م 1964توزيع السكان في مدينة درنة لعام _ 1

 بالبساطة كعدـ التعقيد ، كذلؾ لعدـ 1964اتصفت حياة السكاف في مدينة درنة في عاـ       

تنكع مصادر الدخؿ كصغر مساحة المدينة مما سيؿ فييا عممية الحركة كالكصكؿ كاالتصاؿ ، 

باإلضافة إلى قمة متطمبات الحياة الحضرية في ذلؾ الكقت ، حيث اعتمد اغمب سكاف المدينة عمى 

مزاكلة مينة الزراعة ، مما كاف  لو األثر الكاضح في تكطف ىؤالء  السكاف بالقرب مف مزارعيـ 

، كما كاف لعامؿ طبيعة سطح األرض ( الجبيمة )ك  (صكر فبكـ )كحقكليـ المنتشرة بكثرة في حي 

كانبساطيا ، أثر كبير في تركز السكاف في ىاتيف المحمتيف مما سيؿ عممية النقؿ كاستغالؿ 

فقد اتصفت بانحدار  (المغار)األرض في أغراض الزراعة كخصكصان في محمة الجبيمة ، أما محمة 

أرضيا ، فاستغمت المناطؽ المرتفعة لمسكف كاألراضي المبسطة في إعماؿ الزراعة ، في حيف 

، حيث يكجد فييا مراكز النشاط التجارم كبؤر رجاؿ  (البالد  )اختمؼ الحاؿ تمامان في محمة 

األعماؿ كاحتكت أيضان عمى بعض المساكف القديمة ، كعمكمان كاف كؿ جزء مف أحياء المدينة يضـ 

، فإنو يتناسب مع اإلمكانيات كالظركؼ  جزءن مف سكاف المدينة سكاءن كاف عددان كبيران أك صغيران 

  ( .   62)  ـ ، شكؿ 1964المكجكدة في كؿ حي لعاـ 

   م1964توزٌع السكان داخل أحٌاء مدٌنة درنة لعام  (62)شكل 
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    .  ـ 2006مكتب التخطيط العمراني بمدينة درنة لعاـ : المصدر 

:    م 1984توزيع السكان في مدينة درنة لعام  _ 2 

 عامان بظركؼ سياسية كاقتصادية كاجتماعية جديد ، عممت عمى 20      لقد مرت البالد خالؿ 

تطكر المدف كالمراكز الحضرية المكجكدة في البالد بشكؿ عاـ  ، ككانت مدينة درنة مف بيف المدف 

التي استفادت مف ىذه النيضة العمرانية مف خالؿ تطكير شكؿ المدينة الحضرم ، كاستغالؿ 

األرض في خدمة السكاف المتزايديف يكمان بعد يكـ ، كلقد كاف لزيادة السكاف في مدينة درنة األثر 

الكاضح في نمك المدينة عما كانت عمية في الماضي ، كذلؾ لتمبية الحاجة الماسة   مف مساكف 

جديدة كمرافؽ كخدمات كطرؽ كبني تحتية كغيرىا مف المتطمبات التي يحتاجيا سكاف المدينة ، 

   مع بقاء محمة ( الجبيمة ) ك  (صكر فبكـ )ك  (المغار  )لذلؾ لجأت المدينة لمتكسع في محالت 

عمى حالتيا السابقة ، كمع النمك السكاني كالمساحي لممدينة اختمفت صكرة التكزيع  (البالد  )

( .  63)السكاني داخؿ األحياء المككنة لممدينة شكؿ 

 

   م1984توزٌع السكان داخل أحٌاء مدٌنة درنة لعام  (63)شكل 
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     .  ـ 2006مكتب التخطيط العمراني بمدينة درنة لعاـ : المصدر 

 ( في المائة 48.6 )صكر عمى أكبر نسبة مف سكاف المدينة كىي ف     حيث احتكت محمة بكـ

مف سكاف المدينة اإلجمالي ، كتكسعت ىذه المحمة في تمكىا العمراني في اتجاه الساحؿ الشرقي ، 

كابرز أسباب التكسع االتجاه ىك استكم طبكغرافية األرض ، أما محمة المغار فقد احتكت عمى ما 

مف سكاف المدينة ، كترجع ىذه الزيادة  في محمة المغار بناءن عمى  ( في المائة 26.6)   نسبتو 

نشاء كحدات سكنية جديدة في مجاكرة  في اتجاه  (باب شيحا  )زيادة الرقعة المساحية لمحي ، كا 

مف جممة  ( في المائة 21.7 )الجنكب الغربي نحك الحافة ، في حيف بمغت مساحة حي الجبيمة 

فقط مف جممة  ( في المائة 3.1 )سكاف المدينة ، كبمغت نسبة السكاف في محمة البالد حكالي 

سكاف المدينة ، كىذا يعكد إلى صغر مساحة الحي ، كقدـ البيكت السكنية المكجكدة فيو ، كعدـ 

. صالحية بعضيا باإلضافة إلى عدـ كجكد فراغات ، تتكافؽ مع حجـ الزيادة السكانية لممدينة 

.  كعدـ التجديد في البناء ككنيا أصبحت ذات قيمة تاريخية في حد ذاتيا 

 :   م 2006توزٌع السكان فً مدٌنة درنة لعام  _ 2

مع تكاصؿ زيادة أعداد السكاف في مدينة درنة ، كاف البد مف تنفيذ المخطط الشامؿ المستقبمي ، 

 .  ـ 1984الذم خططت لو شركة دككسيادس في عاـ 
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في  (الحصيف  )في الغرب كمتجاكرة  (أمبخ  ) كالمتمثؿ في تكسع المدينة في متجاكرة       

حيث بمغ عدد سكاف مدينة " الشرؽ أمالن في سد حاجة السكاف لمساكف إضافية بالدرجة األكلي 

 ، كىذا ما دفع إلى استغالؿ ما يمكف استغاللو  (1)"   ـ 2006 نسمة عاـ 83857درنة حكالي 

صكر فمف أراضي داخؿ األحياء السكانية ، لمؿء الفراغات المكجكدة بيف المساكف في محالت بكـ

كالجبيمة كالمغار ، كالقضاء عمى أغمب األراضي الزراعية كالحقكؿ المنتشرة بكثرة في األحياء 

إال أف الحاجة ظمت قائمة لمساكف إضافية ، فكاف البد مف تكسع المدينة كما خطط ليا . المذككرة 

أف ىذا التغير المساحي الذم أحدثتو المدينة لـ يغير مف . في الساحؿ الشرقي كالساحؿ الغربي 

صكر ف  ـ ، حيث ظمت محمة بكـ1984تكزيع السكاف بشكؿ كبير ، عما كانت عمية المدينة عاـ 

 ( في المائة 29) ك محمة المغار  ( في المائة 44 )تضـ أكبر نسبة مف سكاف في المدينة حكالي 

مف جممة السكاف ، أما بنسبة لمحمة الجبيمة لـ تتغير كثيراى عما كانت عمية فقد بمغت نسبة السكاف 

 ( .  64)مف جممة السكاف بالمدينة ، شكؿ  ( في المائة 22.2 )فييا حكالي 

   م1984توزٌع السكان داخل أحٌاء مدٌنة درنة لعام  ( 64)شكل 

      .  ـ2006مكتب التخطيط العمراني بمدينة درنة لعاـ : المصدر 

                                                           

  .  م2006النتائج األولية لمتعداد العام لمسكان ، الييئة الكطنية لممعمكمات كالتكثيؽ ،  (1 )
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مف جممة سكاف المدينة ، كىكذا نرل أف صكرة  ( % 4.3 )كأخيران جاءت محمة البالد لتضـ      

  ـ ، كىذا يعكد الي عدـ 2006 _ 1984التكزيع السكاني كانت متشابيو تقريبان بيف عامي 

استعاب كالن مف محمتي البالد كالجبيمة لسكاف أكثر بسبب محدكدية أراضييا ، أما في محمتي 

 (الحصيف )بكمصكر كالمغار فالحاؿ مختمؼ ، كذلؾ مف خالؿ مقدرة االكلي في التكسع في منطقة 

التي تمتد غرب المدينة ، كتحدىا الحافة الجبمية المحيطة  (أمبخ  )، كتكسع الثانية في منطقة 

بالتالي أنعكس ذلؾ عمى شكؿ المدينة كاعطيا سمة الشكؿ الطكلي في . بالمدينة مف الجنكب 

 .( 65)نمكىا العمراني شكؿ 

 النمو واتجاهات لمدٌنة الطولً الشكل (65 )شكل  

     .68  ـ ، ص1984مؤسسة دككسياس ، درنة ،التقرير النيائي عف المخطط العاـ ،: المصدر

 :اإلبعاد المكانية لمنمو العمراني بالمدينة : ثالثًا 

يقصد باألبعاد المكانية لمنمك العمراني ، تحميؿ حركة العمراف عمى سطح  األرض في منطقة      

ما ، كتمثؿ دراسة األبعاد المكانية لظاىرة النمك العمراني بيذا المفيكـ ىدفان جغرافيان أصيالن في حد 

   األىمية ، فيي كبير ذاتو ، فتعد بذلؾ دراسة االختالفات المكانية لمنمك العمراني بالمدينة عمى قدر 

                       اتجاىات نمكىا  تحدٌد تسيـ في فيـ الظاىرة كعالقتيا المكانية كتبرز أىـ العكامؿ المؤثرة في
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الشكؿ الدائر ىك أنسب األشكاؿ لنمك المدف ككنو يحقؽ راحة في انتقاؿ العمالة  كالتسكؽ أف " .       

كيخمؽ نكعان مف التكازف بيف كسط المدينة كأطرافيا ، كال يتحقؽ ىذا الشكؿ إال في المدف التي تتميز 

كىذا ماال يتكفر في مكضع مدينة  . (1)" بمكاضع سيمة متماثمة خالية مف العقبات الطبكغرافية 

درنة ، فيي  محصكرة بيف خط الساحؿ كالحافة الجنكبية لممدينة ، باإلضافة إلى مجمكعة مف 

األكدية التي تخترقيا مف الجنكب إلي الشماؿ  شديد االنحدار ، مف أىميا كادم درنة الذم يقسـ 

المدينة إلى نصفيف ، بالتالي انعكس ذلؾ عمى النمك العمراني لممدينة كجعميا تفتقد الشكؿ المثالي 

عمى الرغـ . الدائرم كتتجو إلي الشكؿ الطكلي كمحاذاتيا  لخط الساحؿ كالحافة في الكقت نفسو 

مف أف اتجاىات حركة النمك العمراني  بالمدينة يمكف الحكـ عميو مف خالؿ خريطة المخطط العاـ 

لممدينة ، إال أف التحميؿ الكمي لمظاىر يعطي داللة أشمؿ كأدؽ مف الكصؼ ، في تحدد األبعاد 

المذيف يكضحاف اتجاىات النمك  (12)كالجدكؿ  (66)المكانية لمنمك العمراني  مف خالؿ الشكؿ 

 : المجمكعات اآلتية مدينة ، يمكف  تقسيـ النمك بالمدينة في االتجاىات المختمفة إلىاؿالعمراني في 

 : نمواً  المدٌنة جهات أكثر_ 1

 يشمؿ ىذا االتجاه الساحؿ الشرقي لمدينة درنة ، حيث مف الشماؿ خط الساحؿ ، كشرقان       

  830مجارم كادمو الحصيف كجنكبان الحافة الجبمية ، ككصؿ مجمكع المساحة العمرانية ليذا االتجاه 

  ىكتاران تقريبان ، بذلؾ سجمت  أعمى نسبة في النمك العمراني  في ىذه الناحية ، بنسبة تقدر حكالي

 مف إجمالي قيمة النمك العمراني بالمدينة ، كبالتالي يبيف ىذا االتجاه مدل (مف المائة  43 )

صكر كالبالد كالجبيمة كيكاد يتقارب مع ا تجاه ف مع االتجاىات األخرل المتمثمة في حي بكـ التبايف

 .النمك في الجانب الغربي لممدينة ، كىك ما يعرؼ بحي المغار

                                                           

        169  ص .الخالدم ، مرجع سابؽ ، عادؿ إدريس  (1)
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اتجاىات النمو العمراني في مدينة درنة  (66)شكل 

      .2009 مخطط مدينة درنة ، سنة .المجنة الشعبية العامة ، مصمحة التخطيط العمراني : لمصدر ا

كالشماؿ _ كيعد اتجاه الغرب ثاني االتجاىات تكسعان ، أم بعد اتجاه الجنكب الشرقي         

             ىكتار أم ما يشكؿ نسبة تقدر بحكالي705الشرقي ، حيث كصؿ مجمكع المساحة العمرانية 

كيرجع السبب في ارتفاع .  مف جممة النمك العمراني  في االتجاىات المختمفة (في المائة  36 )

المساحة العمرانية في كؿ مف االتجاىيف السابقيف إلى طبكغرافية المنطقة ، كذلؾ التكسع في 

االتجاىيف الغربي كالشرقي بمحاذاة  خط الساحؿ كالحافة الجنكبية يبتعد ىذاف المساراف عف 

  . المحدديف األكثر تأثيراى عمى اتجاىات النمك في المدينة

: الجيات متوسطة النمو بالمدينة _ 2

كالشمالي الغربي ، حيث يمعب البحر _       كتتمثؿ ىذه الجيات في االتجاه  الشمالي الشرقي 

 ىكتار 210ىنا دكران ميمان في إعاقة النمك العمراني مما يجعؿ مف المساحة العمرانية بيا ال تتعدل 

 مف جممة النمك العمراني في ( في المائة 10.7)في حي الجبيمة ، حيث تمثؿ نسبة حكالي

 .اتجاىات المدينة ، ثـ يأتي الثانية حي بكمنصكر 
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كادم درنة ، كىنا يبرز دكر  حيث يحده البحر مف الشماؿ ك جنكبان كادم المقاطي مف الغرب    

 ىكتاران ، بنسبة 191حيث تبمغ المساحة العمرانية  األكدية في منع التمدد العمراني غرباى كجنكبا ،

  .مف جممة النمك العمراني في االتجاىات المختمفة  (في المائة  9.6)تصؿ حكالي 

( 11)جدول 

  2008نسبة المساحة العمرانية واتجاىات النمو لمدينة درنة في عام 

 % المساحة باليكتار االتجاه اإلحياء السكنية

 43 830 الشرق الساحل الشرقي

 36 705 الغرب المغار 

 10.7 210 الغربي_ الشمال الجبيمة 

 9.6 191 الشرقي_ الشمال بومنصور

 0.7 14 الجنوب_الشمال  البالد 

 1 00 1950  المجموع 

. عمؿ الباحث اعتمادان عمي البيانات مف  كحدة المخططات كالتييئة العمرانية بالمرافؽ ، درنة : المصدر 

  :بالمدٌنة نمواً  الجهات أقل _ 3

يقؿ النمك العمراني كيصؿ إلى أدنى معدؿ لو في حي البالد ، فمف الشرؽ كادم درنة كمف      

الجنكب جرؼ كبعدىا الحافة الجنكبية ، مف الشماؿ خط الساحؿ كمف الغرب كجرل كادم ، حيث 

 ىكتاران كىي تشكؿ نسبة ضئيمة مف الجممة أربعة عشرال تتعدم مساحة النمك العمراف عف 

 فقط ، كيرجع السبب إلى المحددات (في المائة  0.7  )المساحية العمرانية بالمدينة كالتي تبمغ

. الطبيعية  كادم درنة كخط الساحؿ مف جية ك الحافة كمجرل كادم مف جية أخرل 



142 
 

:  عمى استخدام األراضي ةفولوجيرأثر المحددات الجيومو: رابعًا  

مف خالؿ الحديث عف األبعاد المكانية لمنمك العمراني بالمدينة ، يمكف القكؿ إنو ىنالؾ         

عدـ تكازف بيف األحياء السكانية مف حيث التمدد كاالنكماش ، فالساحؿ الشرقي ككذلؾ الحاؿ لحي 

المغار كاف ليما الفرصة في النمك عكس األحياء األخرل لممدينة كحي الجبيمة كالبالد ، كالسبب 

في ذلؾ  طبكغرافية األرض باإلضافة إلى خط الساحؿ كالحافة الجنكبية ، كنعكس ذلؾ عمى 

استخدامات األرض المكاكبة لتطكر النمك في مساحات األراضي ، فأصبح التكسع الراسي ك الزحؼ 

سمة ىذا التكسع كلتكضيح . عمى األراضي الزراعية ، ككجكد نكع مف التشتت بيف أحياء المدينة 

ىذه العالقة  بيف الزيادة في التكسع المساحي ككجكد المحددات الجيكمكرفكلكجيا البد مف دراسة 

: تحميمية لمخططات استخداـ األراضي في مدينة درنة لكؿ مف 

:   م  1966استخدم األراضي سنة _ 1

 تعد مكرفكلكجية مدينة درنة ذات طابع مميز مما أضفي عمييا سمة التعقيد بحكـ تطكرىا        

تحت تأثير عدة عكامؿ ، منيا مجمكعة مف األكدية كلعؿ أبرزىا كادم درنة ، ككذلؾ إحاطتيا 

بالمرتفعات مف جية الجنكب كخط الساحؿ مف جية الشماؿ ، األمر الذم أثر في عدـ اتساع 

يتبيف أف  (67)ك الشكؿ  (13)مساحتيا الحضرية كتكغميا باتجاه الداخؿ ، مف خالؿ الجدكؿ 

مساحة االستخداـ السكني حازت عمى أعمى نسبة مف بيف إجمالي النسبة العامة لكافة 

 ىكتاران تقريبان  (في المائة  36.3) ، فكانت حكالي 1966االستخدامات الحضرية بالمدينة في سنة 

  168.8حيث جاءت بناءن عمى المساحة التي تضمنيا االستخداـ السكني الذم كاف يقدر حكالي 

ىكتاران ، يمييا بالرتبة الثانية مف حيث النسبة كالمساحة األراضي الفضاء الحضرية كالتي بمغت 

 األمر الذم أعطى فرصة (في المائة  29.2)  ىكتاران تقريبان كبنسبة تقدر حكالي 135.3حكالي 

. كبيرة في  زيادة التكسع 
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  م  1966استخدام األراضي في مدينة درنة سنة  (12)جدول 

 النسبة المئوٌة من إجمالً المساحة (بالهكتار  )المساحة  االستخدام

 36.3 168.8 سكنً

 3 13.8 إداري

 4.2 19.6 تجاري

 1.2 6 صناعً

 1.9 8.7 تعلمً

 0.9 4.3 صحً

 1.8 8.2 ثقافً ودٌنً

 0.4 1.8 ترفٌهً

 1.6 7.5 مناطق خاصة

 3.1 14.5 طرق

 16.4 75.8 مناطق خضراء

 29.2 135.3 أراضً فضاء

 100 463.3 مجموعة المساحة

 . 11 ، ص 1967 ، أثينا ، 1966مؤسسة دككسيادس ، المخطط العاـ ، درنة ، : المصدر   

      األفقي المحدد في فترة الحقة مف مخططات الجيؿ األكؿ بالمدينة ، كلكف ما إف شغمت ىذه 

المساحة الخضرية الفضاء منتصؼ فترة الجيؿ الثاني بدأ التكسع الرأسي يأخذ مجراه باعتباره نمطان 

سائدان بالمدينة ، مما نتج عنو تكدس عمراني أك تركز حضرم شديد عمؿ عمي تفكؾ النسيج 

 األحزمةالحضرم الذم امتازت بو مدينة درنة في فترة الجيؿ األكؿ ، تمييا في المساحة استخداـ 

        ، أما االستخداـ التجارم فقد بمغ حكالي( ىكتار  75.8   )مساحتيا بمغت  حيث  الخضراء ، 

ق          تقريبان ، في حيف جاء االستخداـ اإلدارم كشبكة الطرؽ بالمستكم نفس (  ىكتاران 19.6 )

أما بالنسبة لقمة مساحة االستخداـ فكانت مف نصيب الجانب . ىكتاران عمى التكالي  ( 3.1 ، 3) 

.   مف إجمالي المساحة (في المائة  0.4  )الترفييي حيث بمغت نسبتو
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  م  1966استخدام األراضي في مدينة درنة سنة  (67)شكل 

مؤسسة دككسيادس ، التخطيط بالمحافظات الشرقية ، التقرير اإلقميمي ،ليبيا ،كزارة التخطيط كالتنمية  ، سنة : المصدر 
  . 37 ص 1968

:    م 1980استخدم األراضي سنة _ 2

ممتدة حضريان كبشكؿ أفقي ـ  1984 _ 1966نمت المدينة كاتسعت بسرعة خالؿ الفترة       

عمى سفح الجبؿ في كؿ مف مناطؽ باب شيحا كباب طبرؽ ، كالساحؿ الشرقي ، مع مد عدة طرؽ 

شريانية ، كىي الفترة التي بدأ فييا انتشار الشريط الخدمي كاإلدارم الجية المكاجية لخط الساحؿ 

حيث تعامد عمييا كافة الشكارع الرئيسية مف الغرب باتجاه الشرؽ مغايرة لتكجو  النمط التقميدم . (1)

 ، أخذ الشكؿ الحضرم العصرم ، فحاز فييا  االستخداـ السكني عمى 1966السائد بمخطط سنة 

،   (68)مف إجمالي مساحة المخطط العاـ بالمدينة كشكؿ  (14)  ىكتاران ،  جدكؿ 379.9حكالي 

 .  (في المائة   42.4  )أم ما نسبتو

                                                           

  136 ص .المنصكرم ، مرجع سابؽ ، سالمة  (1)
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(  13 )جدول

 م  1980 لسنة درنة مدٌنة فً األراضً استخدام

 المداحة إجمالي من المئوية الندبة (بالهكتار ) المداحة االدتخدام

 42.4 379.9 سكنً

 2 17.1 إداري

 3.2 29.1 تعلٌمً

 2 15.7 خضراء مناطق

 4.2 37.6 صناعً

 1.7 15 عامة منافع

 15.1 130.2 طرق

 7 60.8 خاصة مناطق

 21.4 190.9 فضاء أراضً

 100 896.3 المساحة إجمالً

 . 25مؤسسة  دككسيادس ، مرجع سابؽ ، ص : المصدر 

 

   1980 لسنة درنة مدٌنة فً األراضً استخدام  (68)شكل 

 

 79 ، ص 1984مؤسسة دككسيادس ، درنة التقرير النيائي ، عف المخطط العاـ ، : المصدر 
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  ىكتاران تقريبان ، كبالتالي 190,9      يميو في المساحة أراضي الفضاء التي كانت تقدر حكالي 

كفترة التسعينيات تأخر تنفيذ . خمؽ  فرصة لمدينة أكبر في التكسع العمراني داخؿ مساحة المخطط 

مشركع مخططات الجيؿ الثالث كمع قمة تكفر العرض كما يقابمو مف طمب ممح عمى السكف أدل 

إلى حمكؿ كقتيو مف السكاف أنفسيـ دكف إتباع النمط العمراني المنظـ ، أما بقيو االستخدامات 

األخرل كانت مساحاتيا الحضرية داخؿ المخطط قميمة النسبة ، كيرجع السبب إلى التركيز عمى 

السكف الذم أصبح الشغؿ الشاغؿ لسكاف كبالتالي جاء ذلؾ عمى حساب باقي االستخدامات 

.  األخرل

 : م  2000 سنة األراضً استخدام_ 3

  ىكتار لالستخداـ السكني ، أم ما 850 لمدينة درنة حكالي 2000خصص مخطط سنة        

بينما حاز ( 69)شكؿ  مف أجمالي مساحة المخطط الحضرم ، (في المائة  53.6)نسبتو حكالي 

القطاع الطرؽ باعتباره استخدامان حضريان داخؿ المخطط عمى حصة أكبر مف بيف االستخدامات 

 مف إجمالي  (في المائة  15.6  )  ىكتاران  بنسبة247األخرل حيث بمغت المساحة المقدرة حكالي 

  ىكتاران 194يميو االستخداـ الصناعي بمساحة قدرىا  (70)شكؿ  (15)مساحة المخطط ، جدكؿ 

  مف إجمالي  مساحة المخطط ، ثـ قطاع التعميـ بمساحة تصؿ إلى (في المائة  12.2   )بنسبة

 مساحة المخطط كتمييا مف إجمالي   (في المائة  8  )  ىكتاران أم ما نسبتو إجمالي حكالي128

بقية االستخدامات األخرل مف حيث المساحة الحضرية المقترح استغالليا ، كقد اقترح المخطط 

بديميف لمنمك كالتكسع البديؿ األكؿ كاف يقضي بتكسع المدينة جية الشرؽ كالغرب عمى طكؿ خط 

الساحؿ ، بينما البديؿ الثاني يرتكز عمى تكسع المدينة في اتجاه الغرب مع إقامة مدينة تابعة ليا 

كمف الكاضح إف تكسع المدينة في ىذيف االتجاىيف سيكسبيا شكالن  في الفتائح ما كراء المنحدر ،

  .طكليان غير فعاؿ إلى حدو ما
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         السيما إذا كضعت في االعتبار الصعكبات المترتبة عمى ىذا الشكؿ ، كلكف يبدك أنة 

ليس أماـ المدينة أم خيار آخر يستحؽ البحث ، أما الكادياف المذاف يحداف المدينة مف الشرؽ إلى 

الغرب فميسا كبيريف كيمكف تجاكزىما بدكف صعكبات كبيرة ، أما التكسع جنكبان فيما كراء المنحدر ، 

يعطي فرصة لمتكسع كالنمك ، كلكف في ىذه الحالة سيتخذ ىذا التكسع شكؿ المدينة التابعة كلف 

يككف جزءن ال يتجرأ مف المدينة ، بسبب عدـ إمكانية الربط  بسيكلة بينيما ، فضالن عمى ذلؾ 

سيتعيف تزكيد مثؿ ىذه التجمع البديؿ بعدد مف الكظائؼ المستقمة ، مف األرجح أف يكدم ذلؾ إلى 

.   الزراعي حتجمع جديد قائـ بذاتو عمى ارتباطو بمشركع الفتائ

 (14)جدول 

 م  2000 سنة درنة مدٌنة فً األراضً استخدام

 النسبة المئوية من إجمالي المخطط باليكتار  )المساحة  االستخدام

 53.6 850 سكني

 6.7 107 إداري

 8 128 تعميمي

 2.2 34 ترفييي وأحزمة خضراء

 12.2 194 صناعي

 1.7 27 منافع عامة

 15.6 247 طرق

 100 1587 إجمالي المساحة

 . 2009مصمحة التخطيط العمراني ، مدينة درنة ، : المصدر 
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 المخطط الشامل (69)شكل 

   م2000 إلى عام 1986لالستخدامات األراضً من عام 

 ، ص  1984 ، أثينا ، 2000مؤسسة دككسيادس ، المخطط المقترح ، درنة ، : المصدر 

  استخدام (70)شكل 

 م  2000 سنة درنة مدٌنة فً األراضً

  (14)الجدكؿ رقـ : المصدر 
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 : م  2006 سنة األراضً استخدام_ 4

كىذا ما دفع إلى . (1) 2006 نسمة في عاـ 83857بمغ عدد سكاف مدينة درنة حكالي      

استغالؿ ما يمكف استغاللو مف أرض داخؿ األحياء ، لمؿء الفراغات المكجكدة بيف المساكف في 

محالت بكمنصكر كالجبمية ك المغار، كالقضاء عمى أغمب األراضي الزراعية كالحقكؿ المنتشرة 

،   (71)بكثرة في األحياء المذككرة شكؿ 

 الزحف العمرانً على (71)شكل 

 األراضً الزراعٌة جنوب شرق المدٌنة حً بومنصور

 . ، اتجاه التصكير نحك الشماؿ الشرقي 2012الدراسة الميدانية ، سنة : المصدر 

كيعكد السبب الرئيسي لتقمص تمؾ األراضي الزراعية لمكضع المدينة المحدكد في االتساع ،        

إال أف الحاجة ظمت قائمة لمساكف إضافية ، فكاف البد مف تكسع المدينة كما خطط ليا في 

                         أف ىذا  .   ىكتاران 2517حيث قدرت مساحة المدينة  .  الساحؿ الشرقي كالساحؿ الغربي لممدينة

                                                           

 العبم للتعداد  األولٍت الىتبئج ، نهسكان انعاو وانتعداد اإلحصاء مصهحت ، والتىثٍق للمعلىمبث الىطىٍت الهٍئت( 1)

  3 ص ، 2006 ، للسكبن
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التكسع الذم أحدثتو المدينة لـ يغير مف تكزيع السكاف بقدر كبير ، كىكذا نرم أف صكرة .             

مف خالؿ تحميؿ كمقارنة    .2000التكزيع السكني  كانت متشابية إلى حد كبير لممخططات سنة 

  463.3تطكر استخداـ األرض بمدينة درنة نخمص إلى إف مجمكعة المساحة الكمية قد زادة مف 

كقد اتخذت المدينة خالؿ تمؾ الفترة شكالن  . 2006  ىكتاران عاـ 2517 إلى 1966ىكتاران في عاـ 

طكليان ممتدان عمى طكؿ خط الساحؿ الذم يحد المدينة مف جية الشماؿ ، كقد تبيف أف شكؿ المدينة 

جاء تبعان لخصائص المكضع شديد االنحدار مف الجنكب ، كما أخذت استخداـ األرض داخؿ 

المدينة طابع التغير الدائـ بكصفو بالديناميكية كمع التطكر الحضارم في البالد بشكؿ عاـ ، كذلؾ 

مف خالؿ تبادؿ الكظائؼ الزراعية كالتي كانت تغطي مساحات كاسعة مف المدينة بالكظائؼ 

السكنية كالتجارية كالخدمية ، كىذا ما فرضو النمك الحضارم في منطقة الدراسة بالتحديد ، فقد 

  ـ                         2006 _ 1966   عاـ ازدادت مساحة  المنطقة المخصصة لالستخداـ السكني خالؿ

تباعو        كيعكس ىذه الزيادة سياسة الدكلة كاىتماميا بتكفير المسكف المالئـ مف جية ، كا 

إذا ازدادت مساحات األراضي المستخدمة في األغراض . بالمدارس كالمستشفيات مف جية أخرل 

السكنية ، كصاحبتيا زيادة في استخداـ األرض لألغراض التعميمة كالصحية كالصناعية كذلؾ 

التجارية كاإلدارية ، كقد جاءت تمؾ الزيادة بالدرجة األكلى عمي حساب األراضي الزراعية التي 

كىذا يكضح الصكر  تتكاجد بكثرة في المدينة كخاصةن في حي الجبيمة ك المغار كحي بك منصكر

العاـ لتأثير المحدد ت الجيكمكرفكلكجية بشكؿ مباشر كغير مباشر عمى التكسع العمراني في منطقة 

 الدراسة
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 :الخالصة 

إلى دراسة مجمكعة مف المراحؿ ، التي شاىدتيا مدينة درنة ، حيث تناكلت     تطرؽ ىذا الفصؿ 

المرحمة األكلي النشأة التطكر الخضرم  لمدينة درنة ، كالكقكؼ عمى بعض المحطات في فترات 

زمنية مختمفة ، لمتعريؼ عمى عراقة المدينة أباف فترة العيد اإلغريقي ك الركماني كذلؾ  اإلسالمي 

ثـ فترة االستعمار التركي كااليطالي كدكر ىذه الحضارات في رسـ معالـ مدينة درنة  ، كذلؾ 

 2006 ك2000 باإلضافة إلى عاميف 1980 ، كعاـ 1964دراسة التكزيع السكاني لمدينة ، عاـ 

. كتحميؿ ىذا التكزيع السكاني فما بيف أحياء المدينة ، كالتعرؼ عمى األبعاد المكانية لمنمك العمراني

بالمدينة ، كأخيران أبراز دكر ك أثر المحددات الجيكمكرفكلكجية عمى استخداـ األراضي في منطقة 

الدراسة 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

الفصل الرابع  
المحددات الجيومورفولوجية 

  ومستقبل التوسع العمراني لمدينة درنة
:  تمييد 

:   تأثير خط الساحؿ عمى الكاجية العمرانية لمدينة درنة: أكالن 

:   األخطار الجيكمكرفكلكجية المصاحبة لمتكسع العمراني : ثانياى 

: الجريان السيمي في منطقة الدراسة _ 1

حماية المدينة من الفيضانات  _ أ 

سد بكمنصكر  _  1

سد البالد  _ 2 

: حركة المكاد عمى المنحدرات  _ 2

: العوامل المؤثرة عمى عمميات تساقط الصخور _ أ 

الخصائص الصخرية  _ 1

درجة انحدار المنحدر _ 2

الظركؼ المناخية  _ 3

. طرق الحماية والحد من األخطار الناجمة عن التساقط الصخري _ ب

:  األخطار الناتجة عف التجكية الممحية _ 3

: عمميات التجوية الممحية _ أ 

التمدد الحرارم لبمكرات األمالح   _ 3تميؤ لألمالح  _ 2النمك البمكرم        _ 1

  الخالصة



153 
 

تمييد 

        2025في ظؿ الكضع الحالي لمدينة درنة كعمى ضكء عدد السكاف المتكقع في عاـ          

 لف تؤدم زيادة الكثافة السكانية العامة كمؿء الفراغات (1) نسمة 127.081كالذم يقدر بحكالي  

في المخططات السابقة ، إال إلى استيعاب جزء مف الزيادة السكانية المتكقعة ، مف ناحية أخرل 

تكجد عمى طكؿ خط الساحؿ في شرؽ المدينة كغربيا مساحات يمكف أف يمتد إلييا العمراف ، كمف 

الكاضح أف تكسع المدينة في ىذيف االتجاىيف سيكسبيا شكالن طكالن ينعكس سمبان عمى مستكل 

الخدمات بيف أحياء المدينة ، مف الراجع أنة ال يمكف لمدينة درنة أف تستمر في التكسع بال نياية 

نيا ستضطر في  كقت ما في المستقبؿ إلى التكسع في اتجاه الداخؿ  عمى طكؿ خط الساحؿ كا 

متجاكزة الحافة الجنكبية في كال األحكاؿ ، كىناؾ إمكانية في تكسع المدينة في الجنكب فيما كراء 

كيمكف اعتبار االتجاه الثاني أفضؿ خاصةن مع كجكد بكادر عمرانية  .  (72 )شكؿ  ،المنحدر

حيث أقيمت مشاريع . كالتي تمثؿ في حد ذاتيا ، لبنة يمكف احتكاء التكسع العمراني المستقبمي 

. ألحياء عمرانية سكنية كمنيا في منطقة القرقؼ أعمى الحافة الجنكبية لممدينة 

 كحدة سكنية ، كمؾ 3420  ىكتاران كبعدد 454كتـ إعداد مخطط في ىذه المنطقة بمساحة        

إنشاء طريؽ جنكبية لممدينة بمحاذاة الحافة الجنكبية كي تربط أجزاء المدينة مع تكفير المقكمات 

األساسية لنمك التجمع السكني ، كما تـ تحديد منطقة صناعية أعمى الحافة الجنكبية تقابؿ منطقة 

كذلؾ أمكانية التكسع الرأسي داخؿ مخططات المدينة  . (2)   ىكتاران 153.233القرقؼ بمساحة 

 .كربما ىذا ما حدث في الكثير مف أحياء المدينة 

                                                           

  20ص  . 2009 ، ىيئة االستشارية ، مخطط مدينة درنة ، العمارةمكتب  (1)
  7 4 ص. عبد القادر ، مرجع سابؽ ، عبد القادر محمد  (2)
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          حيث ازداد البناء الرأسي في شيحا الغربية ك الشرقية عمي سبيؿ المثاؿ بنسبة تقدر        " 

 (1 ) "1984 عف ما كاف عمية الحياف في  عاـ 2012 في سنة  (في المائة  85 )

  م 2025مخطط التوسع المستقبمي لمدينة درنة حتى عام  (72)شكل 

 . 32ص. مصمحة التخطيط العمراني ، مشركع الجيؿ الثالث لممخططات ، إقميـ البطناف ، مدينة درنة : المصدر 

: أثر خط الساحل عمى الواجية العمرانية لمدينة درنة  : أوالً 

تعاني الكاجية العمرانية لمنطقة الدراسة مف شدة األمكاج العاتية في فصؿ الشتاء بظاىرة ما      

يعرؼ بالرذاذ كخاصةن في المنطقة الممتد مف رأس المتاريس عند ميناء درنة شرقان إلي مصب كادم 

 غربان ، مما تسبب في انييارات األرصفة كطبقات األساس ، القائـ عمييا طريؽ خط الساحؿ أمبخ

   ، صكرةكذلؾ التآكؿ المستمر لمحكائط كخرسانات المباني العمرانية المطمة عمى الكاجية البحرم

.         ىذه الظاىرة  تتطمب منا معرفة الخصائص الطبيعية لحركة األمكاج مف حيث دراسة طبيعة  (73)

                                                           

  2012 .مقابمة شخصية ، مكتب التخطيط العمراني  (1)
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حركة األمكاج كأنكاعيا كسرعتيا كطاقتيا كذلؾ معرفة تغير األمكاج في المنطقة الشاطئية .       

الضحمة كىك ما تـ التعرؼ عميو في سياؽ سابؽ كبالتالي يصبح مف السيؿ كضع الحمكؿ كالحد 

مف ىذا المنطمؽ يمكف القكؿ إف خط الساحؿ يعتبر مف المحدد األكثر . مف تفاقـ ىذه الظاىرة 

تأثيران عمى التكسع العمراني سكاء كاف ذلؾ بالتأثير المباشر مف خالؿ ظاىرة الرذاذ كانييار 

أك الحد مف التكسع العمراني لممدينة في اتجاه  (74 ) ، صكرةاألرصفة المحاذية لخط الساحؿ

الشماؿ كمانع طبيعي ، كذلؾ  كيعتبر خط الساحؿ مف أنشط مناطؽ النحت بكاسطة المياه لذا فيك 

عرضة لمتغير المستمر، فالعمميات الجيكمكرفكلكجية يتضح تأثيرىا في بعد زمني قميؿ نسبيان يختمؼ 

 المؤثرة عمى الحافة الجنكبية كأكدية منطقة الجيكمكرفكلكجيةعمى ما ىك عمية الحاؿ بنسبة لمعمميات 

الدراسة مف حيث التشكيؿ الذم يتطمب فترات أطكؿ زمنيان ،  باإلضافة إلي  تأثير خط الساحؿ 

يتركز عمى نطاؽ اتصاؿ اليابس بالبحر ، أم انحصار ىذه العمميات الجيكمكرفكلكجية في منطقة 

محددة كليس عمى نطاؽ أكسع كما ىك الحاؿ  لألكدية  كالحافة 

ظاىرة تأكل الواجية العمرانية لمباني المطمة عمي خط الساحل  (73)شكل 

 .اتجاه التصكير الجنكب الغربي   .2012الدراسة الميدانية ، : المصدر 
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 انييار األرصفة خط الساحل عمي طريق الكورنيش (74)شكل 

 .اتجاه التصكير الشماؿ الشرقي  الدراسة الميدانية ، .: 2012المصدر 

   كلكف في العقكد الثالثة الماضية ، لـ يعد التكسع العمراني باتجاه السكاحؿ أمران مستحيالن كقد 

اتجيت أنظار العديد مف الدكؿ إلى استغالؿ مساحات كاسعة مف األراضي ، كذلؾ باستخداـ 

الكسائؿ العممية المتطكرة ككالدة أراض و جديد فيما يعرؼ بظاىرة ردـ البحر ، كلعؿ مف أىـ ىذه 

الدكؿ عمى المستكل العالمي ىكلندا كالصيف كالياباف ، أما عمى المستكل اإلقميمي تعتبر دكؿ 

الخميج سباقة في ىذا المجاؿ دبي عمي سبيؿ المثاؿ ، األمر الذم تطمب مف األمـ المتحدة كضع 

مف ميثاؽ األمـ  (60)قكانيف كلكائح تنظـ ميالد مثؿ ىذا األراضي كالجزر االصطناعية ، فمادة 

يحدد كينظـ حؽ ممكية األراضي الكليدة ، كتختمؼ ىذه الدكؿ في ما بينيا  (2)المتحدة ممحؽ رقـ 

مف حيث األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا ، في استغالؿ ىذه المساحات فدكلة كالياباف تعتبر 

الزيادة السكانية كالتكسع المساحي مف أىـ أكلكياتيا ، في ظؿ ظركؼ طبكغرافية غاية في التعقيد ، 

في حيف تعتبر دكلة مثؿ ىكلندا زيادة إنتاج الزراعة مف أىـ أىدافيا لككنيا مف أىـ الدكؿ الزراعية 

المصدرة في دكؿ االتحاد األكربي ، كالرؤية تختمؼ لدكؿ الخميج التي ترم أف العامؿ  السياحي ىك 

( .  21)جدكؿ . اليدؼ  في حد ذاتو
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أكبر الجزر االصطناعية في العالم حسب المساحة  (15)جدول 

   االستخدام أسم الدولة أو اإلمارة (2كم )المساحة ب االسم ت

 مدن أراضي زراعية ىولندا 970 فموبودلر 1

 حمبة مرسي ياس أبو ضبي  25 جزيرة ياس 2

 مطار  اليابان  10.5 مطار كانساي الدولي 3

 مطار الصين 9.38 مطار ىونغ كونغ الدولي 4

 سياحي  دبي 8 نخمة جبل عمي  5

 مطار اليابان  6.8 مطار تشبو الدولي  6

 إسكان  دبي 6.5 نخمة الجميرة  7

 سكن اليابان 5.8 جزيرة روكو 8

 سكن  اليابان   5.2 جزيرة بورت  9

 .    2017 يكليك ، 28مركز الخميج لمدراسات ، أبحاث ، األربعاء ، : المصدر 

        كتعد الدراسة العممية إلنشاء مثؿ ىذه األراضي ىي خالصة مخاض ما تكصؿ إليو العقؿ 

ىذا مف جانب . متناىية  البشرم مف تركيض لممعكقات الطبيعية بما يخدـ احتياجات اإلنساف الال

دخاؿ نظاـ بيئي جديد إلى مككنات البيئة الطبيعية بدرجة عالية مف التكيؼ كعدـ االختالؿ  كا 

بأنظمتيا يمثؿ تحديان آخر يضاؼ لمكاسب ىذه العقكؿ مف جانب آخر ، ىذه الدراسات ترتكز عمى 

مجمكعة مف العكامؿ التي تعد حجر األساس إلقامة مثؿ ىذه المشاريع ، عكامؿ طبيعية  تيتـ 

بدراسة خط الساحؿ كالتعرؼ عمى الخصائص الطبيعية لحركة األمكاج كالمنطقة الشاطئية الضحمة  

كطبكغرافية القاع ، كسجؿ اليزات الزلزالية كالبراكيف المدمرة ، باإلضافة إلى حركة المد كالجزر عند 

بداية المشركع ، كعكامؿ بشرية كتشمؿ المعرفة العممية كاإلمكانيات المادية التي تستطيع تكفير 

كتعتبر دبي نمكذجان لمثؿ ىذه المشاريع  (76)ك ( 75 )، صكرةاآلالت ك األجيزة التقنية الحديثة 

       .(77 )، صكرةعمى المستكل اإلقميمي 
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اآلالت الحديث المستخدمة في  بناء الجزر الصناعية في دبي  (75)شكل 

 . 2005 يناير ، 22 ،السبت ، 955مجمة الشرؽ األكسط ، العدد : المصدر 

 كيف يتم بناء جزيرة نخمة الجمير االصطناعية بدويي (76)شكل 

 .مجمة الشرؽ األكسط ، مرجع سابؽ : المصدر 
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( 77 )شكل

 والردم الصخور دفن مرحلة بعد الجزر ظهور بداٌة

 .مرجع سابؽ : المصدر 

 كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو في ىذا السياؽ ىؿ تتكفر عمى المستكل المحمي عامةن العكامؿ      

المساعدة عمى تنفيذ مثؿ ىذه المشاريع العمالقة كمدينة درنة بصفة خاصة ؟ يمكف اإلجابة عمى 

ىذا السؤاؿ مف خالؿ تكفر العكامؿ الطبيعية كالبشرية السابقة ، فالعكامؿ الطبيعية لحركة األمكاج 

كطبيعة المنطقة الشاطئية ك طاقة األمكاج  ، باإلضافة إلى اليزات الزلزالية كالبراكيف المدمرة 

كحركة المد كالجزر التي تـ درستيا سابقان تعزز ىذه الفرضية ، حيث تعد الرياح ىي السبب 

  فيعقدة14.6 )الرئيسي لنشكء لحركة األمكاج كتصؿ سرعة الرياح في منطقة الدراسة إلى 

كبالتالي يصبح دكر العكامؿ األخرل في نشأت حركة األمكاج أقؿ أىمية فحركة المد . (  الساعة

 سـ في العمـك كذلؾ الحاؿ بنسبة إلى أربعيففي البحر المتكسط ال يكاد يرتفع فييا المد عف 

التيارات البحرية أما بالنسبة إلى سجؿ اليزات الزلزالية كالبراكيف يعتبر البحر المتكسط كخاصةن 

.      األجزاء الجنكبية مف أكثر األماكف استقراران في حكض المتكسط ، باإلضافة إلى  القكة التدميرية 
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كالتي تقؿ عمى المعدؿ المتعارؼ عميو في الدراسات   لطاقة األمكاج المحدكدة .       

 كالتدرج في عمؽ المياه عمى طكؿ خط 2 كجـ لكؿ ـ29062_20000الجيكمكرفكلكجية ما بيف 

ساحؿ منطقة الدراسة ، كؿ ىذه المعطيات تساعد عمى نجاح مثؿ ىذه المشاريع  ثـ يأتي دكر 

العصر البشرم المتخصص في ىذا المجاؿ كرأس الماؿ ، كىذا ما قامت بو  شركة  آرتي ليبيا 

لألعماؿ المعمارية اليندسية ك االستثمارية ، فما يعرؼ بمشركع تطكير ساحؿ مدينة درنة  شكؿ 

.     (5 ، 4  ،1) كبعض المقترحات المقدمة لحؿ مشكمو الكاجية البحرية ممحؽ  (78)

 مشروع تطوير ساحل مدينة درنة (78)شكل 

 . 15ص . شركة آرتي ، ليبيا  لألعماؿ المعمارم اليندسية كاالستشارية المشتركة : المصدر 

كالمساحة ما بعد  (79) شكؿ  (  ىكتاران 95  )حيت تبمغ المساحة المخصصة لمتطكير حكالي

ىذه الدراسة تعد مف الدراسات األكائؿ عمى المستكل  (80)، شكؿ   ( ىكتاران 190 )التطكير

ك أصبح ليس (   ىكتاران 190 )المحمي فالتكسع باتجاه خط الساحؿ كاستغالؿ مساحة تقدر بنحك

التي يتكفر فيا  (17)باألمر المستحيؿ كيتككف المشركع مف مجمكعة مف الجزر البحرية جدكؿ 

مستكل عاؿو مف الخدمات السياحية كتبمغ التكمفة اإلجمالية لتنفيذ ىذه المشركع حكالي مميار كمائتي 

  . (81)مميكف دينار شكؿ 
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 كم 6 : الحالٌة الساحل مساحة( 79 )شكل

 .  4ص . شركة آرتي  ، ليبيا لألعماؿ المعمارم اليندسية كاالستشارية المشتركة : المصدر 

  كم 15: مساحة الساحل بعد التطوير (80)شكل 

 . مرجع سابؽ : المصدر 
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( 16)جدول 

مشروع أنشاء مجموعة من الجزر عمى خط الساحل مدينة درنة 

. شركة آرتي لألعماؿ اليندسية : المصدر 

( 81)شكل 

التكاليف اإلجمالية لمشروع  تطوير ساحل مدينة درنة 

 

( .  22)جدكؿ : المصدر  

المســــاحة    اسم الجزيرة ت
 (ىكتار)

التكمفة 
 (مميون دينار ليبي)

 30 ha 400,000,000 (DHIAFA )الضٌافة جزٌرة -1

 NOHA ISLAND 12 ha 200,000,000) )نهــى جزٌرة -2

 11 ha 190,000,000 (AQUA WORLD )آكوا جزٌرة -3

 23 ha 210,000,000 (MARINA ISLAND )مارٌنا جزٌرة -4
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عمى الرغـ مف أف مدينة درنة تأثرت في نمكىا كتكسعيا العمراني بالمحددات       

الجيكمكرفكلكجية المتمثمة في خط الساحؿ كالحافة الجنكبية ككذلؾ العديد مف األكدية ، ىذا ال 

يعطي مبرران إلى كضع حمكؿ قصيرة األمد ، كمؿء الفراغات في المخططات السابقة عمى حساب 

األراضي الزراعية ، أك التكسع الرأسي غير المدركس كالذم يساىـ في تشكيو المدينة كبركز نكع 

مف التمكث البصرم ،  كاألجدر بنا البحث عمى حمكؿ جذرية في ظؿ الزيادة السكانية ككضح 

.  الخطط المستقبمة المناسبة 

كىك ما أكردنا في ىذا الفصؿ مف خالؿ المحددات الجيكمكرفكلكجية كمستقبؿ التكسع العمراني       

التي تؤخذ بعيف االعتبار عند إعداد  (82)لمدينة درنة كالتعرؼ عمى  مجمكعة مف البدائؿ شكؿ 

كاالستفادة مف الدراسات العممية الحديث التي تعالج ظاىر التكسع . أم مشركع في المستقبؿ 

 العمراني كمعكقات النمك

( 82 )شكل

 2025 عام درنة مدٌنة فً العمرانً التوسع مستقبل

  .2 ص .أعداد الباحث باالعتماد عمى  ، مصمحة التخطيط العمراني ، فرع درنة : المصدر
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:   المصاحبة لمتوسع العمراني ةيومورفولوجيجاألخطار ال:  ثانيًا 

  كتيدؼ دراسة األخطار الجيكمكرفكلكجية في منطقة الدراسة إلى تحديد تمؾ األخطار التي 

تتعرض ليا المنطقة كالتي تقؼ عائقان أماـ تكسع المدينة كبالتالي تحديد انسب الطرؽ لتقميؿ أك 

تفادم حدكثيا مما يتيح الفرصة أماـ التنمية في المنطقة بصكرة آمنة مف أم أخطار تيددىا ، 

كتتعرض منطقة الدراسة إلى العديد مف األخطار الجيكمكرفكلكجية منيا السيكؿ ، كحركة المكاد 

كفيما يمي عرض ألىـ األخطار  (83)عمى المنحدرات ، كأخطار التجكية الممحية شكؿ 

 : الجيكمكرفكلكجية بمنطقة الدراسة

 الدراسة منطقة فً الجٌومورفولوجٌا مواقع األخطار( 83 )شكل

  .2012 أعداد الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية ، :المصدر 

  :المنطقة فً السٌلً الجرٌان_  1

يقصد بالجرياف السيمي كميات األمطار التي تزيد عف القدرة االمتصاصية لمركاسب ، أك       

نفاذيتيا بأحكاض المنطقة ، مما يؤدم لتدفؽ المياه عمى ىيئة مسارات عشكائية متعددة االتجاىات 

                     حسب تضاريس كانحدار أسطح األحكاض ، كالتي تتحد في مجارو سيميو لتصب في المجارم
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يمثؿ الجرياف السيمي إحد المشكالت اليامة كاألخطار   الرئيسية ، أك ما يعرؼ بمستكل القاعدة.      

الطبيعية التي تيدد المناطؽ الجافة كشبو الجافة ، كيختمؼ آثارىا مف منطقة إلى أخرل تبعان 

لخصكصية كؿ منطقة ، كما يمثؿ جرياف السيكؿ في منطقة الدراسة أحدم المشكالت اليامة التي 

حيث تتقاطع معظـ مجارم األكدية في  ، تعيؽ مسيرة التنمية كتستنزؼ كثيران مف الجيد كالماؿ

منطقة الدراسة مع  الطرؽ الرئيسية  أك الفرعية ، أك تمتد الطرؽ داخؿ مجارم األكدية خاصةن في 

بعض أحياء المدينة ، كيؤدم ذلؾ إلى خمؽ العديد مف المشاكؿ كالمخاطر عمي الطرؽ 

كمستخدمييا كالمناطؽ العمرانية المقامة عمييا  كتتمثؿ المشكمة في منطقة الدراسة في فجائية 

األمطار كتفاكت كمياتيا ، كإللقاء الضكء عمي ىذه المشكمة كالتعرؼ عمى أبعادىا ، يجب أف 

نناقش عدد مف العكامؿ التي تؤثر بشكؿ كاضح عمى الجرياف السيمي  مف حيث شدتو كتكقيتو 

كعددان مرات تكراره كأثاره التدميرية ، كتتمثؿ أىـ ىذه  العكامؿ في نظاـ المطر في منطقة الدراسة 

 حيث تتقاطع معظـ مجارم األكدية في منطقة الدراسة ،كبرغـ مف تعدد أسباب حدكث الفيضانات 

مع  الطرؽ الرئيسية  أك الفرعية ، أك تمتد الطرؽ داخؿ مجارم األكدية خاصةن في بعض أحياء 

المدينة ، كيؤدم ذلؾ إلى خمؽ العديد مف المشاكؿ كالمخاطر عمي الطرؽ كمستخدمييا كالمناطؽ 

 .العمرانية المقامة عمييا 

         كتتمثؿ المشكمة في منطقة الدراسة في فجائية األمطار كتفاكت كمياتيا ، كإللقاء الضكء 

عمي ىذه المشكمة كالتعرؼ عمى أبعادىا ، يجب أف نناقش عدد مف العكامؿ التي تؤثر بشكؿ 

كاضح عمى الجرياف السيمي  مف حيث شدتو كتكقيتو كعددان مرات تكراره كأثاره التدميرية ، كتتمثؿ 

أىـ ىذه  العكامؿ في نظاـ المطر في منطقة الدراسة كبرغـ مف تعدد أسباب حدكث الفيضانات  

في العالـ ،ال أف أسباب الفيضانات في مدينة درنة ال تتعدل سكل الفيضانات الناتجة عف ىطكؿ 

        أما بنسبة لمعكامؿ المساعدة عمى حدكثو فيمكف . األمطار الغزير الفجائية في فصؿ الشتاء 
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 في ىطكؿ المطر عمى شكؿ رخات قكية كشدة انحدار السطح باإلضافة إلى تماسؾ أجتازىا.       

كتتسـ منطقة الدراسة بتعاقب .التربة كقمة مساميتيا كشقكقيا كخمك المنطقة مف الغطاء النباتي 

حدكث السيكؿ عمييا ، حيث تعرضت تاريخيان لمعديد مف الفيضانات أدت إلي خسائر بشرية كمادية 

ففي . كلعؿ أىـ ىذه الفيضانات المدكنة حدثت في القرف العشريف كحسب مشاىدة المعاصريف ليا 

 حدث فيضاف ضخـ تحدث عنو الكثيركف مف المعاصريف، كفي كاقع 1942شير أكتكبر سنة 

كفي . األمر ال نعرؼ مدل الخسائر البشرية كالمادية آنذاؾ نظران لظركؼ الحرب العالمية الثانية 

 ، حدث فيضاف ىائؿ أدم إلي خسائر بشرية كمادية ، كما ىك معركؼ 1959شير أكتكبر سنة 

لدل العديد مف المعاصريف ، حيث كصؿ منسكب المياه إلي أعمي الجسر القديـ الكاقع كسط 

(  84)المدينة شكؿ 

 (84)شكل 

  في مجري وادي درنة1959فيضان سنة 

  .298.  ، ص2016 كاقع التكازف البيئي بيف الدمار كاألعمار بمنطقة الجبؿ األخضر ، سنة :المصدر 
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، حدث فيضاف كلكف كاف متكسط القكة كلـ تحدث أضرار تذكر 1968       أما في أكتكبر سنة 

 ، حيث حدث فيضاف ضخـ بعد إنشاء سدم البالد      1986عمى عكس ما حدث في نكفمبر سنة 

  مميكف  ثالث عشركبك منصكر كأدل إلى بعض اإلضرار المادية لكال حجر السد بكمنصكر حكالي

كالمدينة    (85 )شكؿمتر مكعب مف المياه حسب قراءة الييئة العامة لممياه لتعرض سكاف الكادم 

كمف المعركؼ أف معظـ مناطؽ العالـ تحدث الفيضانات فييا  . (86)شكؿ ، إلى خسائر كبيرة 

عادةن في فصؿ معيف مف السنة أكثر منيا في فصؿ آخر ، كىنا نجد ثالثة فيضانات حدثت في 

حكض كادم درنة في السابؽ حدثت في شير أكتكبر كفيضاف آخر سجؿ في نكفمبر مما يعطي 

 يبيف. ( 6 )مؤشران عمى أف فصؿ الخريؼ ىك أكثر الفصكؿ التي تحدث فييا الفيضانات ممحؽ 

. الفيضانات المسجمة في سد البالد كسد بكمنصكر

( 85)شكل 

   ، في سد وأدي بومنصور1986فيضان سنة 

 . 296مرجع سابؽ ، ص : المصدر
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( 86)شكل 

   ، في سد البالد1986فيضان سنة 

  .87 عبد الكنيس عبد العزيز رمضاف ، مرجع سابؽ ، ص:المصدر 

 : حماية المدينة من الفيضانات_ أ

    نتيجة لخطكرة ىذه الفيضانات عمى مدينة درنة، تـ تصميـ سديف لحماية المدينة مف 

الفيضانات، حيث تمت دراسة حكض كادم درنة أكائؿ السبعينيات في القرف الماضي مف قبؿ شركة 

Hidroprojekatصكر كسد البالد  ف اليكغسالفية، كعمى ضكء ىذه الدراسة تـ إنشاء سد بكـ

: سد بومنصور _ 1

الركامي مزكد بنكاة  جنكب مدينة درنة، كىك مف النكع كـ  د ثالثة عشر يقع سد بكمنصكر عمي بع

كقد أسس عمى طبقة األحجار  (87)مف الطيف كطبقة مف المرشحات عمى كجو النكاة ، شكؿ 

 7، مما تطمب إزالة طبقات الحصى كالطمي التي تغطي الصخكر، عرض السد عند القمة  الكمسية

،  أربعة كسبعكف ـ  كارتفاع السد  ـ273 كيبمغ طكؿ السد  ـ155، كالعرض عند القاعدة ـ 

 1:1.5 فكؽ مستكل سطح البحر كالميكؿ الجانبية تجاه البحيرة  ـ 228كمنسكب السد عند القمة 
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 كتبمغ ـ    559097³  ركككمية الصخ ³ـ  106191   ككمية التربة في السد1:1.4كخمؼ السد 

  . مميكف متر مكعباثناف كعشركف كتصؼالسعة التخزينية لمسد 

سد بومنصور جنوب مدينة درنة   (87) شكل 

   .2012 ، الميدانية الدراسة : المصدر

 كتبمغ المياه إلى باإلضافة ، الغرينية اإلرسابات حجز عمى قدرة لو تككف بحيث السد صمـ كقد

 السد منصكر بك سد كيعتبر ، مكعب متر مميكف ثالثة حكالي الطمي أك الغريف تخزيف سعة

  .درنة مدينة إلى تصؿ أف قبؿ نادرة ىيدركلكجية أحداث الستقباؿ كالمصمـ الرئيسي

: سد البالد  _ 2

 شماؿ سد بك منصكر، كىك مف النكع   عشره كـيقع جنكب مدينة درنة مباشرة عمى بعد    

 كعند ثمانية ـ ، كيككف عرض السد عند القمة  (88)الركامي أيضا ذك القالب الطيني، شكؿ 

  كمنسكب السد عند القمةأربعكف ـ   ـ  كارتفاعو 105 كيبمغ طكؿ السد دة أربعة كثمانكف ـ  القاع

 كخمؼ السد 1:1.5 فكؽ مستكل سطح البحر، كالميكؿ الجانبية تجاه البحيرة حمسو كأربعكف ـ 

 كتبمغ كمية التربة في جسـ  1:1.4
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كاحد   متران مكعبان، كتبمغ سعتو التخزينية 66665  متران مكعبان ككمية الصخكر 10592السد      

 مميكف متران مكعبان كتكمف أىميتو في حماية المدينة مف الفيضاف، كفي تغذية الخزانات كنصؼ 

الجكفية كخاصة خزاف أبكلكنيا الذم يقع إلى جانب السد مباشرة، كالذم تعتمد عميو المدينة عف 

 مف احتياجاتيا المائية، كلككنو أصغر  (في المائة  60) طريؽ اآلبار الجكفية في تزكيدىا بحكالي 

. بكثير مف سد بكمنصكر، يمكف أف يستغؿ سد البالد في تخزيف المياه لالستفادة منيا

 سد البالد يقع في جنوب المدينة  (88)                              شكل 

 . 2012الدراسة الميدانية ، : المصدر

: حركة المواد عمى المنحدرات _ 2

   تتكقؼ حركة المكاد عمى المنحدرات عمى التكازف النسبي بيف القكة المؤدية لمحركة كالمقاكمة     

التي تتجو لمنع حركتيا باتجاه حضيض المنحدر كالتي تتمثؿ في االحتكاؾ  (قكة رد الفعؿ  )

كتتعرض المنحدرات إلى عمميات السقكط كاالنزالؽ كاليبكط كالتدفؽ كالزحؼ ، .  (1)كالتماسؾ 

كتنشط ىذا الظاىرة في التككينات ضعيفة التماسؾ حيث تتحرؾ الكتؿ المنفصمة مف الطبقات العميا 

   .الجركؼ منحدرات  نحك األسفؿ أما بشكؿ مباشر دكف االحتكاؾ بالمنحدر كما في 

                                                           

:  القبهرة والتىزٌع للىشر العربً الفكر دار) . "   األرضٍت اإلشكال جٍىمىرفىنىجٍت"  ، محسىة،  طبري محمد( 1)

  110 ص ( .  2002
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كقد تعرضت مناطؽ " عمى السفكح شديد االنحدار حتى تستقر أسفميا ، أك بسرعة كبيرة       

 في 1988عديد في العالـ إلى مخاطر حركة المكاد عمى المنحدرات مثؿ ما حدث في المغرب عاـ 

كذلؾ ما حدث في ريكدم جانيرك الجبمية كأدل .  شخصان خمسكف  الذم تسبب في كفاة فاسمدينة 

  .(1)"  فضالن عمى الحصائر المادية 18000 شخص كتشريد أكثر مف 277إلي كفاة 

كتعتبر حركة المكاد عمى السفكح مف أىـ األخطار التي تتعرض ليا الطرؽ الجبمية المحاذية       

فجميعيا معرضة لمحركة كعدـ االستقرار ، كذلؾ . (89)لحافة الجنكبية لممنطقة الدراسة شكؿ 

الحاؿ بنسبة  لمسفكح جكانب األكدية ىي أكثر السفكح تعرضان لعمميات التساقط الصخرم كالزحؼ 

كاالنييار كيرجع ذلؾ في المقاـ األكؿ لعمميات النحت الرأسي كالجانبي التي تتعرض ليا األكدية في 

، كتعتبر المنحدرات بيئة مناسبة لحركة المكاد كتتحرؾ عمييا بفعؿ عدد  (90)منطقة الدراسة شكؿ 

مف القكل ، فقكل الجاذبية تعمؿ عمى تحريؾ المكاد األرضية عمى السفكح تساعدىا المياه الجارية 

كاألمطار كالرياح كقكة الدفع الناتجة عف تصادـ الصخكر بعضيا ببعض كاالىتزازات الناتجة عف 

حركة السيارات عمى الطريؽ القريبة مف السفكح   

 كلقد اعتمد الدراسة الحالية عمى المسح الميداني لعدد مف السفكح المتاخمة لبعض الطرؽ       

في الجنكب الغربي لمنطقة الدراسة ككذلؾ الحاؿ في الجنكب الشرقي ، كاألحياء السكنية التي 

تشرؼ عمييا منحدرات الحافة ، كىذه األحياء ىي باب شيحا الغربي ك الشرقي ك الساحؿ الشرقي 

كلقد اتضح أف حركة المكاد عمى ىذه المنحدرات تتمثؿ في التساقط     .( 91)لمدينة درنة شكؿ 

 الصخرم كىك أكثرىا شيكعان بمنطقة الدراسة ، كاالنزالقات كزحؼ المكاد المفتتة

                                                           

 : دار الصفاء لمنشر كالتكزيع ، عماف .) الطبعة األكلي  . "ية التضاريس األرض" الدليمي ، ، خمؼ حسيف  (2) 
  194 ص ( . 2005
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( 89)شكل 

 تساقط الكتل الصخرية عمى احدي الطرق الجبمية  جنوب غرب مدينة درنة

 . 2012الدراسة الميدانية ، : المصدر 

( 90)شكل 

التساقط الصخري ألحد جوانب األودية جنوب شرق مدينة درنة 

  .2012الدراسة الميدانية ، : المصدر 
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( 91 )شكل

 الغربً شٌحا باب باتجاه لسقوط قابلة صخور

  .2012الدراسة الميدانية ، : المصدر 

: العوامل المؤثرة عمى عمميات تساقط الصخور _أ

   كيمكف القكؿ إف ىنالؾ مجمكعة مف العكامؿ المؤثرة في عممية السقكط الصخرم بمنطقة الدراسة 

   :فما يمي يمكف إيجازىا 

: الخصائص الصخرية _ 1

تتألؼ األجزاء الجنكبية مف الحافة المشرفة عمى مدينة درنة  مف صخكر الحجر الجيرم        

الطباشيرم الذم تنتشر بو الفكاصؿ ك الشقكؽ كالصدكع كالتي يؤدم تقاطعيا مع يعظيا البعض 

اآلخر إلى انفصاؿ بعض الكتؿ عف كاجية المنحدر ، كما يزيد مف خطكرة األمر أف تككينات 

الحجر الجيرم ترتكز في بعض أجزاء مف الحافة فكؽ تككينات طفميو قميمة المقاكمة لعمميات 

التجكية كالتعرية المختمفة مما يؤدم إلى سرعة تآكميا األمر الذم ييدد اتزاف الصخكر الجيرية التي 

 .تعمكىا كبالتالي سقكطيا 



174 
 

: درجة انحدار المنحدر _ 2

    تعتبر درجة االنحدار مف العكامؿ اليامة في حركة المكاد عمى المنحدرات كتشير الدراسات 

ال تصمح إلقامة  ( ن 45 ن ك26.5  )الجيكمكرفكلكجية إلى أف درجات االنحدار التي تتراكح بيف

كبدراسة درجة االنحدار في الجزء الجنكبي مف الحافة كبعض المناطؽ   .( 1)المنشآت العمرانية 

 ( ن 45 ن ك 27  )األخرل كالطرؽ الجبمية المحاذية لمحافة الجنكبية الغربية تبيف أنيا تتراكح بيف

كبالتالي يمكف القكؿ أف المنحدرات شديد االنحدار عامؿ مساعد عمى سرعة تحرؾ الكتؿ كسقكطيا 

. كبالعكس 

  :الظروف المناخية _ 3

 تعد درجة الحرارة كاألمطار كالرطكبة مف أىـ العناصر المناخية التي تؤثر في حركة المكاد 

كانفصاؿ الكتؿ عمى المنحدرات ، حيث تساعد مياه األمطار في نشاط عمميات التجكية الكيمائية 

في الصخر ، مما يعمؿ عمى انفصاؿ بعض الكتؿ ، خاصةن مع سيادة الحجر الجيرية في منطقة 

الدراسة ، كىك مف أكثر الصخكر قابمية لعمميات اإلذابة كالتجكية الكيمائية ، كما يعمؿ المدل 

الحرارم في منطقة الدراسة عمى تعرض التككينات الصخرية لمحرارة المرتفعة نياران كالبركدة ليالن إلى 

تككف الشقكؽ ، كازدياد اتساع الفكاصؿ كتكغؿ تأثير التجكية  داخؿ الصخر ، مما يعمؿ عمى 

.     انفصاؿ بعض الكتؿ مف المنحدر 

يمكن الحد من مخاطر  طرق الحماية والحد من األخطار الناجمة عن التساقط الصخري و_  ب

 : التساقط باستخدام الوسائل اآلتية 

                                                           

، نشر في  "بعض األخطار الطبٌعٌة على الطرق البري فً شمال عمان  سلطنة "عمى ، ، أحمد عبد السالـ  (1)
  375 ص . 2002  ، 247 العدد الجمعية الكويتية ،قسـ الجغرافية جامعة الككيت ك 
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.   إزالة الكتؿ المتراكمة عمى جكانب المنحدرات كالتي يحتمؿ سقكطيا  _1

.  استخداـ المكاد األسمنتية لتثبت الصخكر التي تمثؿ خطران عمى الطريؽ _2

.  تقطيع المنحدرات المتاخمة لمطرؽ عمى ىيئة مدرجات  _3

 عمؿ دعامات عند أقداـ المنحدرات لمتخفيؼ مف الذبذبات الناجمة عف النقؿ الثقيؿ عمى _4

. الطريؽ الساحمي 

: األخطار الناتجة عن التجوية الممحية _ 3

تعد التجكية الممحية المختمفة مف نمك البمكرات الممحية كالتمدد الحرارم لمبمكرات الممحية كتميؤ    

لألمالح مف أىـ العمميات المؤثرة في تدمير المنشآت العمرانية كخاصةن القريبة مف خط الساحؿ ، 

كيعتبر مياه البحر المصدر الرئيسي لألمالح سكاء ما تحممو الرياح عمى ىيئة مسحكؽ أك أترابو 

ممحية ، يتـ مؿء الشقكؽ كالفكاصؿ المكاجية لمرياح ، أك بسبب تطاير رذاذ مياه البحر عند ارتطاـ 

األمكاج بخط الساحؿ ، أثناء المد كاألمكاج العالية ، كسكؼ يتـ دراسة عمميات التجكية الممحية ك 

 : أخطارىا ككسائؿ الحماية مف ىذه األخطار فيما يمي 

 :تتمثل عمميات التجوية الممحية في كل من  _أ

: النمو البموري لألمالح _ 1

    بسبب تراكـ األمالح الذائبة حكؿ بمكرات األمالح داخؿ  الشقكؽ كالفكاصؿ حدكث اجيادات 

ضغط عمى حدكد الفكاصؿ كالشقكؽ كعمى حبيبات الصخر ، مما يكدم إلى تفكؾ حبيبي   كتعد 

الجركؼ الساحمية أكثر تأثران بنمك البمكرات مما يؤدم النييار كتراجع الجركؼ ، كبالتالي يشكؿ 

 .خطران عمى المنشآت الساحمية 
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: تميؤ لألمالح _ 2

 يقصد بيا تشبع بمكرات األمالح بالماء ، مما يؤدم لتمدد البمكرات ، كتتكقؼ ىذه العممية       

عمى كؿ مف مصدر المياه كدرجة الحرارة ، حيث تتبمكر األمالح عقب تبخر الماء ، مما يؤدم 

لزيادة حجميا مشكمة ضغكط كبيرة عمى الصخكر ، كفي أثناء الميؿ تمتص األمالح بخار الماء 

مما ينشط عممية التميؤ ، كبالتالي تحمؿ كتفكؾ الصخر  

: التمدد الحراري لبمورات األمالح _ 3

تتمدد البمكرات الممحية داخؿ الشقكؽ كالفكاصؿ ، أكثر مف تمدد الصخر األصمي مما يكدم       

تنتشر ىذه الظاىر في الصخكر الساحمية لمنطقة الدراسة كالتي تتعرض .   (1) إلى تفكؾ الصخكر 

معظميا إلى األمكاج كرذاذ البحر ، كمف ثـ تبدأ عممية التمدد الحرارم لبمكرات الممح كفي النياية 

.  ينيار الصخر كيتفكؾ 

 ينتج عف العمميات السابقة إحداث إتالؼ لممنشآت . األخطار الناتجة عن التجوية الممحية _ ب

نشاءات ىندسة كاآلتي  : البشرية ، مف طرؽ كمبافو كا 

 تتعرض القكاعد الخراسانية كجدراف المباني لمتحميؿ كالتفكؾ بفعؿ األمالح كبخاصة المنشآت _1

. التي تقع بالقرب مف خط الساحؿ 

 تأكؿ دىانات الحكائط كتغبر ألكانيا بالقرب مف خط الساحؿ ، بسبب تطاير رذاذ المياه المحممة _2

باألمالح ، مما يؤدم لترسب األمالح داخؿ الشقكؽ كتبمكرىا كمف ثـ تتآكؿ الطبقة اإلسمنتية 

( .  92)شكؿ . الحامية لمحكائط كتظير عارية 

                                                           

 84 ص .محسكب ، مرجع سابؽ ، محمد صبرم  (1)
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المكجكد  ( C 3  A) حدكث تفاعؿ بيف ألكمنيات الكمسيكـ الثالثية إلى تؤدم التجكية الممحية _3

سمفيات الكالسيـك ،  )في األسمنت ، كبيف السمفيات كالكمكريدات المذابة في الماء إلى تككيف 

كما تتآكؿ أعمدة . مما يؤدل لتحطيـ األسمنت المككف لمقكاعد الخراسانية  ( كالبكتاسيكـسمفيات 

كيبدك كاضحان  . (1) كالحديد المككف ليا األمالح كالدعامات المعدنية ، بسبب التفاعالت بيف اإلنارة

( . 93)عمى أعمدة اإلنارة عمى طريؽ الككرنيش بمدينة درنة شكؿ 

يتعرض الطريؽ الساحمي لعمميات التشقؽ كاليبكط ، حيث يساعد المكف األسكد لمطريؽ عمى _ 4

امتصاص أكبر قدر مف الحرارة ، مما يزيد مف فعؿ التجكية الممحية عمى تمزيؽ الطبقة اإلسفمتية 

: وسائل الحماية من التجوية الممحية _ ج

استخداـ األسمنت المقاـك لألمالح كالحديد المجمفف في إقامة األعمدة الخراسانية كاألسقؼ إلي _ 1

جانب استخداـ المكاد الكيميائية الحديثة في عزؿ جدراف المباني كالتي تتميز بمقاكمتيا لمتجكية 

. الممحية 

دىاف أعمدة اإلنارة كالدعامات الحديدية بطبقات عازلة لمنع تأثير عمميات التجكية المختمفة مف _ 2

. الكصكؿ إلييا ، كبالتالي يمنع صدأىا ك تأكميا 

استخداـ مادة البيتكميف التي أثبتت كفاءتيا كمادة عازلة في قكاعد المنشآت الخراسانية  _3

إنشاء المباني العمرانية ، بعيدان عف خط الساحؿ كخاصةن في نطاؽ الجركؼ الساحمية النشطة _ 4

كرفع مناسيب . كعمؿ الدراسات الفنية الالزمة كاختيار مكاد البناء التي تتكيؼ مع البيئة المحمية 

. الطرؽ كخطكط األنابيب عف سطح األرض كاالبتعاد عف مستكل المياه الجكفية 

                                                           

 321 ص . أبك رية ، مرجع سابؽ  ،أحمد محمد (2)
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( 92)شكل 

المنشآت العمرانية القريبة من خط الساحل و تعرية دىانات الحوائط 

   .2012الدراسة الميدانية ، : المصدر 

( 93)شكل 

   تأكل أعمدة اإلنارة عمى طريق الكورنيش

    2012الدراسة الميدانية ، : المصدر 
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 :الخالصة 

ىذه العالقة .  نسمة  127.081 بحكالي 2025      كتقدر الزيادة السكانية  المتكقعة  في عاـ 

العكسية بيف النمك السكاني كالتكسع العمراني ترتب عمية مجمكعة مف المشاكؿ منيا الزحؼ عمى 

األراضي الزراعية ، نقص الخدمات باإلضافة إلي مؿء الفراغات المكجكدة في المخططات كالتركيز 

كاالىتماـ باإلسكاف الذم انعكس سمبان عمى استخدامات األراضي ، كبالتالي تطمب األمر إيجاد 

حمكؿ تتكافؽ مع الزيادة السكانية ، حيث طرحت مجمكعة مف البدائؿ منيا التكسع فما كراء الحافة 

كالشرؽ ، غربان باتجاه كادم الناقة كشرقان باتجاه كادم الحصيف ،  _أك في كؿ مف االتجاىيف الغرب 

ككؿ منيا مزاياه كعيكبو ، كالبديؿ اآلخر محاكلة التكسع في اتجاه خط الساحؿ كطرح أفضؿ 

المقترحات في ىذا الجانب ، كذلؾ تناكلت الدراسة أىـ األخطار التي تتعرض ليا منطقة الدراسة ، 

منيا أخطار السيكؿ كتساقط الكتؿ كأخطار التجكية الممحية ، كحاكلت كضع الحمكؿ ليا كالحد مف 

.    أثارىا 
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 النتائج كالتكصيات

 :كصمت ىذه الدراسة إلى عدد مف النتائج كالتكصيات تمثمت في اآلتي 

  وأىميا ما يمي: نتائج الدراسة  : أواًل 
  :الخصائص الطبيعية العامة لمنطقة الدراسة _ أ

أظيرت  دراسة  الخصائص الطبيعية العامة لمنطقة الدراسة  كالتي يمكف كصفيا بمسرح      

اإلحداث لمعظـ الظاىرات  الجيكمكرفكلكجية ، حيث تعتبر جميع الظاىرات الجيكمكرفكلكجية نتاج 

: التفاعؿ بيف عمميات التعرية مف ناحية ك التركيب الصخرم مف ناحية أخرل ، النتائج اآلتية 

 أكضحت الدراسة أف التككينات الصخرية ترسباتيا يتراكح أعمارىا ما بيف الحقبتيف الثالثي _1

كالرباعي ، كأف التركيب الحالي لمنطقة ىك نتاج تطكر طكيؿ كمعقد كتعتبر صخكر الحجر الجيرم 

أما الباقي فعبارة عف  ( في المائة  90)مف أكسع التككينات انشاران في مدينة درنة حيث  تشكؿ 

  .مارؿ كدكلكميت

 تعرضت منطقة الدراسة لحركات طي كتصدع  معتدؿ القكة ابتداءن مف عصر األيكسيف األكسط _2

كحتى عصر الميكسيف األكسط ، تبعتو فترات غمر متتابعة مف البحر الضحؿ ، أدت إلى تشكيؿ 

جنكب غرب ، كما تكلد عف _ الجبؿ األخضر كحدبة عظيمة االتساع تمتد باتجاه شماؿ شرؽ 

القكة الضاغطة تككيف نظامان مف الصدكع كالفكاصؿ تقطع التككينات المختمفة ك يعد التقبب الطفيؼ 

. المصاحب لمتقكس األخير الذم حدث بعد الميكسيف ىك آخر حدث تكتكني بالمنطقة

الدراسة مع ما أكده معظـ الباحثيف أف المحددات الجيكمكرفكلكجية المتمثمة في   اتفقت نتائج_3

نما كاف  خط الساحؿ كالحافة الجنكنية كاألكدية لـ تتككف في ظؿ الظركؼ المناخية الراىنة ،كا 

لمظركؼ المناخية القديمة الدكر األكبر في نشأتيا ، خاصةن أثناء الفترة المطيرة كشبة المطيرة في 
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البميستكسيف ، كيكاد يقتصر دكر العكامؿ الجيكمكرفكلكجية في ظؿ المناخ الراىف عمى مجرد تعديؿ 

األشكاؿ الجيكمكرفكلكجية المكجكدة قبؿ ، سكاء عف طرؽ النحت أك اإلرساب أك بكاسطتيما معان 

    .دكف إحداث تغير كاضح 

يساىـ ارتفاع المدل الحرارم اليكمي كالشيرم كالسنكم في منطقة الدراسة في نشاط عمميات _ 4

التجكية كيتضاعؼ تأثيره في ظؿ كجكد عدـ تجانس بيف الصخكر ، كلذلؾ تعد التجكية مف 

عمميات الجيكمكرفكلكجية اليامة التي مارست كمازالت تمارس نشاطيا في ظؿ ظركؼ المناخ 

الحالي ، بما تحدثو مف تغيرات عمى المحددات الجيكمكرفكلكجية مف جية كما يرتبط بيا مف 

. ظاىرات جيكمكرفكلكجية مف جية أخرل  

 مف نسبة ىبكب الرياح (في المائة  65  )تسكد الرياح الشمالية الغربية منطقة  الدراسة كتشكؿ_ 5

، ك ترتفع الرطكبة النسبية في مدينة درنة ، (  ساعة في عقدة 14.6 )ك تبمغ أقصي سرعة ليا

شير يكليك ، مما يضاعؼ نشاط عمميات (  في المائة 76.85)حيث بمغ أعمى متكسط شيرم ليا 

في حيف يعد التساقط مف أىـ . التجكية الكيميائية في صخكر الحجر الجيرية الشائعة بمدينة درنة

عناصر المناخ تأثيران في  المنطقة منذ نشأتيا كحتى الكقت الحاضر بطريقة مباشرة أك غير مباشرة 

 . البميستكسيفكقد مارست المياه الجارية نشاطان كاسعان أثناء فترات المطر في عصر 

: المحددات الجيومورفولوجيا المؤثر عمى التوسع العمراني _ ب

 أظيرت دراسة المحددات الجيكمكرفكلكجية المؤثرة في اتجاىات النمك في مدينة درنة ، أف 

العمميات الجيكمكرفكلكجية تختمؼ في تأثيرىا عمى تمؾ المحددات ، مف حيث المكاف كالزماف 

فالعمميات المؤثرة عمي الحافة الجنكبية لممدينة ككذلؾ الحاؿ لمجارم األكدية يمـز ليا بعد زمني 

كبير حتى يتضح تأثيرىما ، في حيف يعتبر خط الساحؿ مف أنشط  مناطؽ النحت بكاسطة المياه 
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لذا فيي عرضة لمتغير المستمر ، باإلضافة إلى انحصار ىذا النشاط في مكاف اتصاؿ اليابس 

عمى النمك . بالماء ىذا مف حيث المكاف  بالتالي يعتبر خط الساحؿ مف أكثر المحددات تأثيرا ن

     :العمراني مف خالؿ ما سبؽ تكصؿ الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كىي كما يمي 

يتميز خط ساحؿ مدينة درنة خاصةن كحكض البحر المتكسط ، بعدـ ارتفاع المد حيث ال يكاد _ 1

 في المتكسط ، كىذا ما يتطابؽ مع الدراسة الميدانية لخط الساحؿ  أربعكف سـ يرتفع المد فيو عف 

باإلضافة إلي قمة  حدكث اليزات الزلزالية ، كالثكرات البركانية ، مما يتيح فرصة إلقامة مشاريع 

تكسع باتجاه خط الساحؿ ، حيث تناكلت ىذه الدراسة نمكذجان لبعض الدكؿ المقدمة في ىذا المجاؿ 

أك التعرؼ عمى أىـ المقكمات التي مف شأنيا . ، كذلؾ  مف أجؿ فتح المجاؿ لمثؿ ىذه الدراسات 

إنجاح مثؿ ىذه المشاريع كاعتبارىا خطكة  تعززىا مجمكعة مف الخطكات في المستقبؿ  

مف أىـ العكامؿ المؤثرة عمى الخصائص الطبيعية لحركة األمكاج كخاصةن  الرياح تعتبر سرعة _2

إذا طالت فترة ىبكبيا ، مف جية كالمسافة التي تقطعيا الرياح عمى سطح الماء مف جية أخرل   

تستطيع إثارة أمكاج عاتية كتمؾ التي تيب  فالرياح اليابة مف مسافة ميؿ كاحد مف خط الساحؿ ال

. ميؿ عشرة  مف مسافة

يختمؼ فعؿ األمكاج عمى طكؿ ساحؿ مدينة درنة باختالؼ طاقة األمكاج ، بينما تختمؼ _  3

  األشكاؿ الناتجة عف ىذا الفعؿ باختالؼ البنية كالتراكيب الجيكلكجية المككنة لصخكر

إف العامؿ المتحكـ في ارتفاع رشاش كرذاذ األمكاج ىك مقدار طاقة األمكاج في كؿ قطاع مف _ 4

قطاعات الشاطئ ، باإلضافة إلي شكؿ الساحؿ كارتفاع الجركؼ كدرجة مكجيتيا لألمكاج يعد 

 األكؿ عف تمؼ أغمب أجزاء الكاجية العمرانية لمدينة درنة المسئكؿتطاير رشاش كرذاذ األمكاج 

كتمثؿ ذلؾ في التقشر كالتشقؽ ، كتساقط الكتؿ اإلسمنتية ،  
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أظيرت دراسة االنحدار، أف منطقة الدراسة تنحدر بشكؿ عاـ مف الجنكب إلى الشماؿ ، كيبمغ  _ 5

  متران ، عند الحافة الجنكبية المكازية لخط الساحؿ  كأدنى منسكب 250أعمى ارتفاع لمدينة درنة 

يتمثؿ في مستكل القاعدة ساحؿ البحر، كيتضح مف دراسة كتحميؿ البيانات المكرفكمترية 

. لالرتفاعات كالمساحة أف منطقة الدراسة بمكغ مرحمة النضج الكامؿ أك ما يسمي بمرحمة التكازف 

كتتميز ىذه الراحمة الجيكمكرفكلكجية باألسطح االنحدارية كشدة التضرس كتظير فييا أكدية 

.  المجارم المائية عميقة شديدة االنحدار عمى جانبي المجرل 

المقعرة ىي األكثر _تبيف مف خالؿ دراسة أشكاؿ المنحدرات الكبيرة أف المنحدرات المحدبة_ 6

انتشاران في منطقة الدراسة ، كقد صاحب ىذه المنحدرات أشكاؿ صغيرة ، عبارة عف انعكاس 

لالختالفات الميثكلكجية أك عكامؿ التشكؿ الخارجي لممنطقة كىذا يدؿ عمى أف المياه الجارية ىي 

العامؿ الجيكمكرفكلكجي الرئيسي المسئككؿ عف تشكيؿ منحدرات الحافة كجكانب                          

.  األكدية بمدينة درنة 

 مرت منحدرات  منطقة الدراسة في دكرتيا الجيكمكرفكلكجية بأربع  مراحؿ عبر ثالثة أطكار  _7

مف أطكار النمك حتي كصمت إلى شكميا الحالي ، كتنكعت فييا طرؽ التطكر بيف تطكر المنحدرات 

. بطريؽ التخفيض كالتراجع باإلحالؿ كالتراجع بالتكازم  

:  أثر المحددات الجيومورفولوجية عمى التوسع العمراني واتجاىات النمو _ ج

     تعتبر مدينة درنة مف المدف القديمة كالتي ظيرت منذ فجر التاريخ خالؿ االحتالؿ اإلغريقي 

كال تزاؿ  (مارماريكا )كاتخذت عاصمة إلقميـ  (دارنس  )لمبالد ، كقد سميت في ذلؾ الكقت مدينة 

اآلثار المكجكدة داخؿ المدينة تشيد عمى عراقتيا التاريخية كتكغميا في عمؽ الحضارة القديمة كمف 

األرجح أف مدينة درنة قد نشأت في ىذا المكاف بسبب كجكد الماء كخصكبة التربة كتكفر المناخ  
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المالئـ لقياـ زراعة مستقرة عمى السيؿ الممتد بيف البحر كالكادم كعمى ضفاؼ المركحية الفيضية 

:  مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي . لكادم درنة الذم يقسـ المدينة إلى نصفيف 

أف النمك العمراني لمدينة درنة  كانت بداياتو األكلى عمى جانبي مجرم كادم درنة ، ككاف نمكان _ 1

 التي تعد البداية الحقيقية لمنمك الحضرم في المدينة 1963عشكائيان في أغمب األحكاؿ ، حتى عاـ 

.    ىكتاران 463، حيث بمغت مساحتيا آنذاؾ 

 نسمة إلى 21609 ثالثة أضعاؼ ، أم مف 1984 ك 1964زاد عدد السكاف فيما بيف عاـ _ 2

 نسمة ىذه الزيادة تطمبت مساحات إضافية فكاف التكسع في كؿ مف شيحا الشرقية كالغربية 60390

 83857 كصؿ عدد سكاف المدينة 2006  ىكتاران ، أما في عاـ 1225بمساحة تقدر بحكالي 

  ىكتاران ، كبيذا التكسع تككف مدينة درنة استنفذت كامؿ 2517نسمة كمساحة تقدر بحكالي 

.       مساحاتيا المخطط لمتكسع العمراني 

كتمخضت عمى ذلؾ بركز  ، العمراني  بدأت المحددات الجيكمرفكلكجية في عرقمة ىذا التكسع_ 3

العديد مف المشاكؿ ، الزحؼ عمى األراضي الزراعة ، نقص الخدمات ، كمؿ الفراغات التي كانت 

كالتركيز عمى اإلسكاف عمى . مكجكدة في المخططات ، باإلضافة إلى التكسع الرأسي  كحؿ مؤقت 

 .   2006 في استخدامات األراضي عاـ  (في المائة   53  )بنسبة .حساب الخدمات األخرل 

أدم انحصار النمك العمراني إلى التفكير في كجكد بدائؿ بحيث يكاكب الزيادة السكانية ككاف _ 4

مف بيف ىذه البدائؿ التكسع المدينة غربان باتجاه كادم الناقة كشرقان بمحاذاة خط الساحؿ نحك كادم 

الحصيف ، أك التكسع فيما كراء الحافة الجنكبية بمنطقة الفتائح ، ككاف ىذاف البديالف مزايا كعيكب 

. ، كلكف يبدك أف ليس لمدينة درنة أم خيار أخر ، سكاء أخذ البديؿ األقؿ عيكبان مف بيف البدائؿ 
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كاالستفادة مف  (ردـ البحار  )التعرؼ عمى المقكمات الطبيعية كالبشرية إلقامة مشاريع عمالقة _ 5

تجربة الدكؿ الرائدة في ىذه المجاؿ ككالدة مساحات جديدة  مف األراضي ، تساىـ في فتح آفاؽ 

.  جديدة تعكس مدل قدرة العقؿ البشرم عمى تحدم المعكقات الطبيعية كالتكيؼ معيا 

 في ظؿ 2025رسـ خريطة تكضيحية مبيف عمييا اتجاىات التكسع العمراني المستقبمي لعاـ _ 6

. نسمة  127.081زيادة سكانية تقدر بحكالي 

  المصاحبة لمتكسع العمراني ، منيا السيكؿ كتعرؼ عمى ةيكمكرفكلكجيجدراسة األخطار اؿ_ 7

كمعرفة األشير األكثر عرضة لحدكث مثؿ ىذه . سجؿ منطقة الدراسة التاريخي لظاىرة الفيضانات 

 .  الظاىرة 

حماية مدينة درنة مف أخطار الفيضانات كاالستفادة مف مياه األمطار في األغراض المختمفة _ 8

 مميكف متران أثاف كعشركف كتصؼ كذلؾ مف خالؿ  إنشاء سد بكمنصكر بسعة تخزينية تصؿ إلى  

.  مميكف متران مكعبان مف المياه كاحد كنصمكعبان كسد البالد بسعة تخزينية تصؿ إلي 

دارسة حركة المكاد كمخاطرىا كيعتبر تساقط الصخكر مف عمى الحافة باتجاه الطرؽ الجبمية  _ 9

كاألحياء المشرفة عمى الحافة ، أكثر األخطار شيكعان في منطقة الدراسة ، كخصكصان في  حي 

كتتكقؼ عممية التساقط الصخرم عمى مجمكعة مف العكامؿ منيا . باب شيحا الغربي كالشرقي 

.    خصائص الصخر كدرجة االنحدار باإلضافة إلى الظركؼ المناخية 

التعرؼ عمى مدل تأثير التجكية الممحية ، عمى المنشآت العمرانية كتبيف أف مياه البحر ىي _ 10

المككف الرئيسي لألمالح سكاء كاف ذلؾ عف طريؽ الرذاذ أك األمكاج العالية ، كدراسة أىـ عمميات 
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التجكية الممحية ، كالنمك البمكرم لألمالح كالتميؤ ك التمدد الحرارم لبمكرات األمالح حيث تضافرت 

 . ىذه العمميات لتشكؿ أخطاران عمى المنشآت العمرانية ك الطرؽ كخاصةي القريبة مف خط الساحؿ

: التوصيات _ ثانياُا 

يقترح الطالب بعض التكصيات التي قد يستفيد منيا المخططكف كالباحثكف كالمسؤكليف         

بيدؼ تطكير منطقة الدراسة كعمؿ تنمية مستدامة في ظؿ ظركؼ كاقعيا كدكر المحددات 

 : الجيكمكرفكلكجيا في رسـ مستقبميا كىي كما يمي 

 إنشاء قاعدة بيانات متكاممة عف مدينة درنة  يمكف االعتماد عمييا عند البدء في تنفيذ _1

المشاريع اإلسكانية ، كيتـ ذلؾ مف عدة جيات متخصصة مع كضع مقترحات كاضحة ألماكف 

. التكسع في المستقبؿ ، كاالبتعاد عف الحمكؿ الكقتية  قصير األجؿ 

 االستفادة مف تجارب الدكؿ التي استغمت مساحات إضافية مف سكاحميا ، أعطتيا نكعان مف _2

 ايجابيان عمى حياتيا االقتصادية كنمك قدراتيا السياحية ، كخمؽ نكعان كانعكسالمركنة  في تكسعيا 

. مف التكازف البيئي ، بيف المحددات كالقدرات  

 الحفاظ قدر اإلمكاف عمى األراضي الزراعية  مف خالؿ الرفع مف مستكم المكاطف أكالن ككضع _3

القكانيف الصارمة مف الدكلة كالجيات المعنية ثانيان في الحد مف الزحؼ عمى األراضي الزراعية مف 

كعدـ تجاىؿ أىمية . جانب  كمنع استغالؿ الفراغات داخؿ المخططات مف جانب آخر 

استخدامات األراضي المبنية عمى معايير عممية في التركيز عمى اإلسكاف عمى حساب باقي 

.     استخدامات األراضي 
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 المكاجية العمرانية مف  تأثير رشاش كرذاذ األمكاج ، يمكف التقميؿ مف  أما فما يتعمؽ بحماية_ 4

ىذه اآلثار ، ببناء ما يعرؼ  بكاسرات األمكاج لمتخفيؼ حدة ارتفاع رذاذ األمكاج أك بناء رصيؼ 

كاستخداـ طالء خاص . خرساني يمتد بمحاذاة خط الشاطئ  يعمؿ عمى التخفيؼ مف قكة األمكاج 

يعمؿ كعازؿ بيف األسطح الخارجية لمباني الكاجية العمرانية  القريبة مف الساحؿ كبيف رشاش كرذاذ 

األمكاج      

نظران لتكرار السيكؿ في مدينة درنة ، يبغي تكفير إدارة أك غرفة عمميات دائمة خاصة بالسيكؿ _ 5

، كيعمؿ فييا ككادر فنية مدربة ، يككف مياميا اتخاذ إجراءات كقائية قبؿ كأثناء كبعد حدكث 

. السيكؿ 

تحديد أماكف األخطار كبالتالي ، االبتعاد عنيا عند شؽ الطرؽ كطرح مجمكعة مف البدائؿ _ 6

بعاد المباني مف خط الساحؿ كالتعرؼ عمى أقصى مدل يصمو رذاذ األمكاج  كالخيار األفضؿ ، كا 
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           كتاب الساحل الميبي .  الساحؿ الميبي  جيكمكرفكلكجيةاليراـ ، فتحي أحمد ، _  32

مركز البحكث :  جامعة قاريكنس  . الطبعة األكلى.اليادم أبك لقمة ، كسعد القز يرل  (تحرير )

  . 1997كاالستشارات ، 

منشكرات المكتب  ). الطبعة األكلي . "  كتاب في الجغرافيا "ابف سعيد ، المغربي ،  _ 33

  ( . 1970: التجارم لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، بيركت 

التاريخ الكركنكلكجي لبرقو : عرض لمكقائع التاريخية البرقاكية "فرانسيسكك ،  ركفيرك ، _ 34

  ، 2003: إبراىيـ الميدكم ، طرابمس  (ترجمة  )الطبعة األكلي ، "  ـ1911 _1551
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:  المصادر والتقارير الرسمية _  ثانيًا 

 النتائج األكلية  .الييئة الكطنية لممعمكمات كالتكثيؽ ، مصمحة اإلحصاء كالتعداد العاـ لمسكاف _ 1

 . 2006لمتعداد العاـ لمسكاف ، 

  .2009مكتب العمارة ، ىيئة االستشارية ، مخطط مدينة درنة ،  _2

الطبعة األكلى   (تقرير  )كاقع التكازف البيئي بيف الدمار كاألعمار بمنطقة الجبؿ األخضر ،  _3

 . 2016سنة 

، لكحة درنة ، الكتيب  (1 :250000)مركز البحكث الصناعية ، خريطة ليبيا الجيكلكجية ، _4

  .1973التفسيرم ، طرابمس ، 

، لكحة درنة ،  ( 1: 5 00000 )مركز البحكث الصناعية ، خريطة ليبيا الطبكغرافية ،  _5

 .  1973الكتيب التفسير ، طرابمس ، 

المركز الكطني لألرصاد الجكم ، طرابمس ، البيانات المناخية ، في محطة درنة خالؿ الفترة   _6

 . 2007 _1961مف 

نيائي منشكر إعداد   (تقرير )دراسة كتقييـ الغطاء النباتي الطبيعي بمنطقة الجبؿ األخضر ،_  7

 . 2005فريؽ مف األساتذة مف جامعة عمر المختار ، 

السبخات في )مركز الكثائؽ كالبحكث اإلنسانية ، دراسة جيكمكرفكلكجية ، جيكلكجية ، حيكية _ 8

 . 1991الدكحة ، جامعة قطر ،   (شبة جزيرة قطر

  . 1984مؤسسة ، دككسيادس ، درنة التقرير النيائي عف المخطط العاـ لسنة ، _ 9
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 االستثماريةمشركع تطكير ساحؿ مدينة درنة شركة آرتي ليبيا لألعماؿ المعمارية اليندسية ك _ 10

 . 2010المشتركة ، 

:  الدوريات _  ثالثًا 

 ،  العدد الخامس ، القاىرة المجمة الجغرافية العربية، "أشكاؿ السفكح " منابي ،  نبيؿ السيد ،إ _1

 ،1972 .  

مجمة الجغرافية  .الدسكقي ،  صابر أميف، االتجاىات الحديث في الجيكمكرفكلكجية التطبيقية _ 2

 . 2000:   القاىرة 35 الجمعة الجغرافية المصرية ، الجزء األكؿ ، العدد . العربية

 حماية البيئة داخؿ المدف فيدكر السمات الجيكمكرفكلكجية " محمد بف سعيد  ،  الباركدم _3

  . 2007  ، الجمعية الجغرافية السكرية ، 27، العدد المجمة الجغرافية العربية ، "العربية 

ندوة الوقاية من حجمة ،  عمى ، األخطار الطبيعية كسياسة التييئة العمرانية في الجزائر  ،  _4

  .2006،  ، ببنغازم(الربيع ) ، مارس 25 _23، مف الكوارث الطبيعية والتخفيف من أثارىا 

المصاطب النيرية كاألرصفة  البحرية دراسة جيكمكرفكلكجية تطبيقية " العرفي  ، محمد عمى ،  _5

، جامعة قار يكنس ، كمية اآلداب  ، بنغازم    مجمة قار يونس العممية "بمنطقة الجبؿ األخضر 

 . 1998، السنة الحادية عشر ، العدد الممتاز ، 

التطكر الجيكمكرفكلكجي لبعض أكدية الجبؿ "اليراـ  ، فتحي أحمد ، تراب محمد مجدم ، _  6

 . 1990 ، السنة الثالثة ، العدد الرابع، مجمة قاريونس العممية، "األخضر 
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 ، العدد السابع  ، جامعة مجمة كمية اآلداب، " مناخ إقميـ المرج " ممطي سعد قسطندم ،  _7

  .1975قاريكنس ، 

عمى ، احمد عبد السالـ ، بعض اإلخطار الطبيعية عمى الطرؽ البرم في شماؿ سمطنة عماف  _8

 . 2002  ، 247 العدد الجمعية الكويتية ،، نشر في قسـ الجغرافية جامعة الككيت ك 

 .    2017 يكليك ، 28مركز الخميج لمدراسات ، أبحاث ، األربعاء ، _ 9

 . 2005 يناير ، 22 ،السبت ، 955مجمة الشرؽ األكسط ، العدد _ 10

: الرسائل العممية _  رابعًا 

رسالة دكتكرا . " المنطقة الممتدة فيما بيف القصير كمرسى أـ غيج  " .أبكرية ، أحمد محمد _ 1

غير منشكرة   ، قسـ الجغرافية كنظـ المعمكمات الجغرافية ، كمية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ، 

2007  . 

  غير  رسالة ماجستير. " الحافات الشمالية ليضبة الجاللة البحرية " .أبكرية ، أحمد محمد  _2

 . 2003منشكرة  ، كمية اآلداب ، جامعة دمنيكر ، اإلسكندرية ، 

  رسالة دكتكرا ." سكاف محافظة البحيرة كالعكامؿ المؤثرة في تكزيعيـ " .إبراىيـ ، أحمد حسف _ 3

 . 1998غير منشكرة   ، قسـ الجغرافيا ، كمية اآلداب ، جامعة القاىرة ، 

ثارة في إقميـ حكض كادم درنة دراسة جغرافية " .إسماعيؿ ، أنكر فتح اهلل _4         ." العجز المائي كا 

  .2000رسالة ماجستير غير منشكرة ، قسـ الجغرافية ، كمية اآلداب  جامعة قاريكنس، ببنغازم ، 
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 التحميؿ المكاني لمكظيفة التعميمية في مدينة درنة في الفترة الممتدة "  . محمد احمد ،أرحكمة _5

 رسالة ماجستير غير منشكرة  ، كمية اآلداب ، قسـ الجغرافيا ، . "  ـ 2006 _ 1973مابيف 

 . 2014يكنس  بنغازم ،  جامعة قار

دراسة        :  خصائص األمطار في منطقة الجبؿ األخضر " .بف عمي ، محسف فتح اهلل  _6

 رسالة ماجستير غير منشكرة   ،  قسـ الجغرافيا ، كمية اآلداب ، جامعة   . "في الجغرافيا المناخية 

 . 2007قاريكنس ،

       ."جيكمكرفكلكجية منطقة جبؿ أـ خشيب شماؿ غرب جزيرة سيناء " .حافظ ، عماد صالح  _7

 . 2008 سكيؼ ،   جامعة بني   كمية اآلداب ، ، قسـ الجغرافيا ، ماجستير غير منشكرة  رسالة 

 رسالة . " تقييـ الجرياف السطحي لحكض كادم درنة ".عبد الك نيس عبد العزيز   ،  رمضاف _8

  .2008، قسـ اليندسة المدنية  كمية اليندسة ، جامعة الفاتح ، طرابمس ،  منشكرة. ماجستير غير

 رسالة ماجستير . " التكسع الخضرم كأثره عمى استعماالت األرض " .زايد  ، محمكد عمى   _9

 .  2003غير منشكرة   ، كمية  اآلداب كالعمـك ،   قسـ الجغرافية ، جامعة المرقب ، 

 تمكث مياه العيكف في المنطقة المحصكرة بيف كادم الككؼ ككادم درنة  " .دة ،  شكقي  اشح _10

، قسـ الجغرافيا ، كمية اآلداب ، جامعة قاريكنس ، بنغازم ،     رسالة ماجستير غير منشكرة ." 

1998  .

المخاطر الجيكمكرفكلكجية بمراكز العمراف عمى ساحؿ البحر األحمر "  .عبد اهلل ، أحمد زايد  _11

، قسـ الجغرافيا ، كمية اآلداب ، جامعة القاىرة ،   رسالة ماجستير غير منشكرة . " في مصر 

2006 . 

دراسة في التخطيط :  تطكير الكاجية البحرية لمدينة درنة ". محمد عبد القادر ،عبد القادر _12

 . 2012رسالة ماجستير غير منشكرة  ، أكاديمية الدراسات العميا ، بنغازم ،.  "الخضرم 
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 رسالة . " تقييـ األثر البيئي لمتكسع العمراني في مدينة المرج" .عمى ، عادؿ رمضاف  _13

  .2009ماجستير غير منشكرة  ، قسـ   الجغرافيا ، جامعة قاريكنس ،  بنغازم ، 

 رسالة دكتكراه غير منشكرة  ، قسـ . " حكض كادم كتير " .عمي ، متكلي عبد الصمد   _14

 . 2001الجغرافيا ، كمية اآلداب ، جامعة القاىرة ، 

 رسالة ."  االمتداد العمراني لمدينة نابمس كالعكامؿ المؤثرة فيو " .عمراف ، عمار عادؿ  _15

 . 2008ماجستير  غير منشكرة  ، كمية الدراسات العميا ، بفمسطيف المحتمة ،  

 رسالة . " مظاىر السطح كأثرىا عمى تكزيع السكاف بمنطقة المرقب " .فائد ، إبراىيـ محمد  _16

 . 2004  ، جامعة الفاتح ، بطرابمس  كمية اآلداب ،  ماجستير غير منشكرة   ، قسـ الجغرافية ، 

جيكمكرفكلكجية المراكح الفيضية عمى الساحؿ الغربي لمبحر "  .الباجكرم ، ىبة إبراىيـ _ 17

  "األحمر فيما بيف الزيت كرأس الغردقة  باستخداـ  االستشعار عف بعد كنضـ المعمكمات الجغرافيا 

 .  2011 رسالة ماجستير غير منشكرة  ، قسـ الجغرافيا ، كمية اآلداب ، جامعة المنصكرة ، .

 رسالة ماجستير غير . " ساحؿ قطاع غزة دراسة جيكمكرفكلكجية ".ىبة فايز جمعة ، ألبنا   _18

 .  20 ، ص 2011منشكرة  ، قسـ الجغرافية ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، 

: خط الساحؿ المحصكر بيف سكسة كدرنة بالجبؿ األخضر " .الجيالني ،  الصيد صالح  _19

 رسالة ماجستير ، غير منشكرة   ، قسـ ."دراسة ألثر األمكاج عمى الظاىرات الجيكمكرفكلكجية 

 .  2001الجغرافية ، كمية اآلداب ، جامعة قاريكنس ، ببنغازم ، 

 رسالة . " االختالفات المكانية لتراجع خطكط الشاطئ " .الحمرم ،  يكنس عبد القادر  _20

 . 2003ماجستير ، غير منشكرة  ، قسـ الجغرافيا ، كمية اآلداب ،  جامعة الفاتح ، طرابمس ، 

 "  التحميؿ المكاني لتطكر استعماالت األرض في مدينة طبرؽ ".الخالدم ، عادؿ إدريس  _21

  .2009رسالة ماجستير غير منشكرة  ، كمية اآلداب ، قسـ الجغرافيا ، جامعة قاريكنس بنغازم ، 
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 السيؿ الساحمي لمبحر األحمر مف الحدكد المصرية " .، السيد محمد عبد الرحيـ  الدالي _22

  رسالة دكتكرا ق غير منشكرة ، قسـ الجغرافيا ، ."السكدانية شماالن حتى رأس أبك شجرة جنكبان 

 . 2012معيد البحكث كالدراسات األفريقية ، جامعة القاىرة ،  

           ." دراسة مقارنة لبعض أشكاؿ السطح في مصر " .صابرم أميف  ، الدسكقي _23

 . 1987رسالة دكتكراه غير منشكرة  ، كمية اآلداب ، جامعة عيف شمس ، 

رسالة . "  اآلثار البيئية لمتنمية الزراعية في منطقة سيؿ المرج ".الساحمي ، عقكب عمر  _24

 . 2005ماجستير غير  منشكرة  ، قسـ الجغرافيا ، كمية اآلداب ، جامعة قاريكنس ، بنغازم ، 

 مكرفكلكجية الكارست في المنطقة الممتدة مف درنة إلى سكسة  ".الشحكمي ، خميفة أحمد   _25

  رسالة ماجستير غير منشكرة ، قسـ الجغرافيا ، كمية اآلداب ، جامعة قار ." بالجبؿ األخضر 

  .2003يكنس ، بنغازم ، 

 العالقة بيف أنماط التصريؼ كالتراكيب الجيكلكجية  ، في المنطقة " .الطاىر، عابد محمد  _26

 رسالة ماجستير  غير منشكرة ، قسـ الجغرافيا، . "   بالجبؿ األخضر كرسوالممتدة بيف سكسة ك

 . 1990كمية اآلداب ، جامعة قاريكنس ، بنغازم  

  "جيكمكرفكلكجية حكض التصريؼ النيرم األعمى مف كادم الخميؿ " .العدرة ، نزيو عمى   _27

 .2007غير منشكرة ، كمية الدراسات العميا ، جامعة النجاح ، بفمسطيف المحتمة ،  رسالة ماجستير

 التحميؿ الرياضي الجيكمكرفكمترم  لبعض األكدية الساحمية " .العمكاني ،  محمد عطايا  _28

 رسالة ماجستير غير منشكرة  قسـ الجغرافيا ، كمية اآلداب ، جامعة ." بمنطقة الجبؿ األخضر 

 . 2005قاريكنس ، بنغازم ، 

  رسالة ماجستير غير . "جيكمكرفكلكجية منخفض كادم مرادة " القبائمي ،  محمد سالـ ،  _29

  . 2004منشكرة   ، قسـ الجغرافيا ، كمية اآلداب ، جامعة قار يكنس ، بنغازم ، 
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 رسالة ."   التمكث البيئي بالمخمفات الصمبة في مدينة درنة " .المنفي ، جمعة أرحكمة   _30

 . 2006ماجستير غير مشكرة   قسـ الجغرافيا ، كمية اآلداب ، جامعة قاريكنس ، بنغازم ، 

 رسالة ماجستير . "دراسة في جغرافية المدف :  مدينة درنة "المنصكرم ، سالمة محمد ،   _31

  . 1996 قسـ   الجغرافيا ، جامعة قاريكنس ،  بنغازم ، .غير منشكرة   

العكامؿ الطبيعية كأثرىا عمى نشأة مراكز العمراف كنمكىا "  .المنتصر،  فاطمة عبد المطيؼ  _32

 7  رسالة ماجستير غير منشكرة  ، قسـ الجغرافية ، كمية اآلداب ، جامعة . "في شعبية مصراتة 

 . 2008أكتكبر ، بمصراتة  ، 

 النمك السكاني كأثرة عمى تكزيع السكاف كتركيبيـ كتغير " .مصمح ، عالء الديف فارس _ 33

  رسالة ماجستير غير . " (2006_1954)استخدامات األراضي في مدينة درنة  خالؿ الفترة 

 . 2007منشكرة  ، كمية اآلداب ، قسـ الجغرافيا ، جامعة بنغازم ، 

 رسالة دكتكراه " حكض كادم غرب القصير دراسة جيكمكرفكلكجية ".معتكؽ ، أحمد السيد  _34

 .  1988قسـ الجغرافية ، كمية اآلداب ، جامعة ، اإلسكندرية ، .  غير منشكرة

 رسالة ." دراسة تحميمية ألصناؼ المناخ :  مناخ الجبؿ األخضر " .نكح ،  سعيد إدريس  _ 35

  .1998بنغازم ، ماجستير غير منشكرة  قسـ الجغرافيا ، كمية اآلداب ، جامعة  قار يكنس 

:  المقابالت _ خامسًا 

 )مقابمة شخصية مع الميندس محمد الدناع ، إدارة العالقات العامة مصمحة التخطيط العمراني _ 1

  .  2012/ 11  / 10بتاريخ   (بيانات حكؿ التكسع العمراني كأىـ المعكقات 

مقابمة شخصية مع الميندس عمى عبد الكريـ الشاعرم ، بمكتب الصيانة بمحطة التحمية درنة _ 2

 . 2012 / 11/ 22. معمكمات حكؿ تأثر األمكاج عمى الصيانة الدكرية لممحطة . 
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مقابمة شخصية مع األستاذ أجكيدة  أبكبكر بكبيضة ، مستشار جمعية الييمع لمدراسات _ 3

الميدانية بدرنة ، كرئيس الجمعية األىمية لحماية البيئة كتنسيؽ بمدينة ، كعضك الجمعية الميبية 

لمتخطيط كالتنمية المستدامة بدرنة ، كمدير مكتب بكمنصكر لمدراسات المائية ،  معمكمات حكؿ  

 / 11 / 27 . (دكر السدكد في حماية المدينة كمدم مساىمتيا في الحد مف األخطار المتكقعة )

2012 . 
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( 1 )ملحق

 

 . تقرٌر األمم المتحدة  حول الجزر االصطناعٌة : المصدر 
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 ( 2 ) ملحق

  مقدو انبحرٌت انىاجهت حمامت مشروع

    األول وانبدٌم مقترح دروت وانمرافق اإلسكان مكتب مه
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( 3 )ملحق

  مقدو انبحرٌت انىاجهت حمامت مشروع

    الثانً  وانبدٌم مقترح دروت وانمرافق اإلسكان مكتب مه
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( 4 )ملحق

  مقدو انبحرٌت انىاجهت حمامت مشروع

الثالث   وانبدٌم مقترح دروت وانمرافق اإلسكان مكتب مه
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  (5) ممحق

 البالد سد في المسجمة الفيضانات

 التخزين زمن (m3 )الحجم (m )المياه منسوب التاريخ

 ساعة 12 17000  17-12-1977

 يكـ 23 39800  10-01-1978

 يكـ spillway  163   المفيض 25-10-1978

 الفيضاف بعد 12172 28.12 10-10-1977

 يكـ 30  23.9 30-12-1979

23-2-1980 29 131200  

 يكـ 12 72980 28.59 1-11-1986

27-11-1986 41.7 spillway 
 1987-9-10 إلى

1-12-1986 39.2 877540 

 يكـ 13 269000 31.4 27-10-1988

24-12-1988 33.4 398200  

 شيكر 6 534000 35 19-1-1991

 أياـ 10 157100 29.1 2-11-1991

 يكـ 12 114000 30 7-12-1991

26-12-1991 spillway   

25-10-1995 39.7 996300  

STOCKY, Determination of the 1'000- year flood of Derna and BU 

Mansur Reservoirs, 2003. 
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 (6 )ملحق

 منصور بو سد في المسجمة الفيضانات

 التخزين زمن (m3 )الحجم (m )المياه منسوب التاريخ

 يكـ 12 881200  31-10-1977

 يكـ 14 271000  13-12-1977

 أياـ 6 71000  27-12-1977

 أياـ 10 846000  25-10-1978

 أياـ 8 105200  10-10-1979

 أياـ 8 368000 189 23-2-1980

 يكـ 43 13000000 216.65 28-11-1986

 أياـ 7 209300 188.1 1-1-1987

24-12-1988 187.5 192500  

 يكـ 14 405500 190 30-12-1988

 أياـ 3 16000  26-3-1989

 يكـ 11 107300 194.3 7-1-1990

 يكـ 14 797400 192.79 19-1-1991

 يكـ 21 5008000 205.4 26-12-1991

 يكـ 12 675000 192 8-12-1999

STOCKY" "سابؽ مرجع .
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Abstract 

         This study is concerned with the effect of geomorphological 

determinants on urban expansion in the city of Derna. The focus is on the 

study and analysis of the geomorphological factors and properties and their 

role in the formation of these determinants. These determinants are in both 

the coastline and the southern edge of the study area. The research 

discusses the present and future of urban expansion and the 

geomorphological hazards of this expansion, in order to reach a kind of 

adaptation between the determinants and the requirements of urban growth, 

and to identify the experiences of the countries that were able to overcome 

On these constraints as a model that can be applied to the study area. 

        The study was based on the field study, to complete the shortage and 

verify the accuracy of the library information, and to use quantitative 

analytical methods in the analysis of climate data and clarify them in tables 

and columns, and study the morphometric data of height and area through 

the relative hspometric curve to determine the geomorphological stage to 

pass the study area, The use of the historical approach in tracking the 

phases of urban growth and knowledge of the temporal periods most 

affected by the geomorphological determinants, in addition to the 

comparison method and its use in comparison between urban expansion 

maps for several years and with Places negotiable FH expansion and future 
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risks. The results of the study showed that the effect of geomorphological 

determinants on the city of Derna resulted in a number of problems, 

perhaps the most prominent of which was the encroachment on the 

agricultural lands on the one hand and the filling of the spaces that existed 

in the plans on the other hand. Most of the population resorted to vertical 

expansion as a solution, This expansion and focus on housing is at the 

expense of many other raw materials, with the proportion of housing (53%) 

of land use in 2006                                                                                 . 

        In the current situation of the city, the population in 2025 is expected 

to reach 127,081, and temporary solutions such as crawling on agricultural 

land, filling the blanks and unplanned vertical expansion will not be able to 

absorb the expected population increase in the future. In the light of the 

above, The study reached a number of solutions, the most important of 

which is that the city of Derna can not be expanded endlessly along the 

coastline and that it will be forced at one time, in the future to expand in the 

direction of the southern area of the city (Alftaih), and connect the city 

network of roads working on the speed of access and the transition between 

Revival, and the addition of serious areas As well as the preservation of 

agricultural land and the establishment of strict laws from the concerned 

authorities on the one hand, and raise the level of awareness of the citizen 

on the other hand, to reduce the encroachment on agricultural land and 

prevent the exploitation of spaces within the plans and stop vertical 

expansion Which is not based on engineering specifications, and does not 

ignore the importance of land use and focus on housing at the expense of 

other services                                                                                           .
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