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 :الجيومورفولوجي ادورهالرياح و

ة شبه جاف أومناطق جافة باعتباره  األرضيصنف ثلث مساحة سطح  أنيمكن          

 . وليس مناألرضمن سطح  ثالثل الظروف الصحراوية تسود في هذاأن  كويعني ذل

 أن الجفاف قبل أوالسهولة بمكان استعمال بعض المصطلحات الجغرافية كالصحراء 

اء وما يعنيه المناخ الجاف فليس هناك تعريف مقبول ومتفق نتأكد مما نقصده بالصحر

قلة بالصحراء تتميز  إن حال, أيةعلى  القول,عليه كليا عن الصحراء غير انه يمكن 

لبيئة توجد في هذه ا أنوينعكس هذا بدوره على قلة الكائنات الحية التي يمكن , الرطوبة

ات المظاهر الصحراوية ويكون النب همأالصحراوية فندرة الغطاء النباتي تعتبر من بين 

بق وينط الصحراوية.تكيفت تماما للعيش في الظروف تالتي  األنواعالموجود من 

ذلك  نهبأيعرف المناخ الجاف  أنيمكن و الحيوانية.الحياة  إلىالشيء نفسه بالنسبة 

م من المهو سقوطه.بعد  األرضالمناخ الذي يتبخر فيه كل المطر الذي يبقى على سطح 

الساقطة ذلك الن  األمطاريرتبط الجفاف بقلة كمية  أننؤكد هنا انه ليس شرطا  أن

تصبح مناطق صحراوية  أندون  األمطاركميات قليلة من  إالهناك مناطق ال تستلم 

وتحاول معظم  ذلك.ن عملية التبخر هي العامل المهم في تقرير اجافة. وبذلك ف

 تقرر طبيعة المناخ الجاف. تؤكد ذلك عندما أنالتصانيف المناخية 

طبة رال األقاليموال توجد في الحقيقة حدود فاصلة في المناخ والتضاريس بين    

ة كانت كمي إذاحال المناطق شبه جافة  ةآياوسوف نعتبر على  والمناطق شبه الجافة

 أمطارهاكانت كمية  إذاونعتبر المناطق صحراوية  سم. 00 – 00مطرها السنوي بين 

 نأالمناطق التي ال يمكن لها  بأنهاويعرف بعض الباحثين الصحاري  ذلك.اقل من 

 المحيط. إلىتنشأ تصريفا مائيا خارجيا يصل 

 رتأثيال الرطبة ويقل فيها األقاليمعوامل التعرية الرئيسية في  األنهارتكون        

ر بالصحراوية التي تعت األقاليمف ما يحدث في الجيومورفولوجي للرياح على خال

ة مائالد األنهار. هذا وتكون األرضلمظاهر سطح  األساسيةر الرياح فيها عوامل التغيي

ما  إذا exiotedالداخلية  األنهارنادرة الوجود في مناطق الصحاري وهي من نوع 

شر ... الخ وتنتكولورادو.وجدت فيها كما في انهار النيل ودجلة والفرات والسند ونهر 

الوقتية والفصلية الجريان التي تتكون من جراء  األنهارالصحراوية  األقاليمفي 

 المجاورة.من جراء ذوبان الثلوج في الجهات المرتفعة  أوالوقتية الغزيرة  األمطار

ظهر وال ي الكيماويةمما عملية التجوية  أكثروتسود الصحاري التجوية الميكانيكية 

 وية ويكون نادرا في مناطقالصحرا األقاليموجود للغطاء النباتي في كثير من جهات 

 أخرى.

الصحراوية من خالل النشاطات المترابطة لعدة  األقاليمتنشأ التضاريس في        

 عمليات للتعرية كالرياح والتجوية والمياه الجارية.

 

  :عمل الرياح

 نهاأ إذوالثالجات  األنهارمثل  األخرىال تختلف الرياح عن بعض عوامل التعرية      

 أخر لىإرية الصخور التي تواجهها وتنقل الحطام الصخري المفكك من مكان تقوم بتع

الجليد في و األنهاروتشبه الرياح  أخرى.بعملية الترسيب في مواقع معينة  أيضاوتقوم 
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 ة.المختلفكانت محملة بذرات الصخور  إذا أسرععملها في تعرية الصخور يكون  أن

 التي توجد في األرضيةة من التضاريس وينشأ من جراء عمل الرياح مجموعة متنوع

 هي:من الصحاري  أنواعثالثة 

 

 

 Hamada: الصحاري الصخرية -1

وتعرف عادة باسم صحاري الحمادة وتتألف هذه الصحاري من سطوح صخرية  

عادة مع وجود بعض البقع التي تغطيها الحصى  األصليةتنكشف فيها الصخور 

 والرمال.

  Stony Desertsالصحاري الحجرية  -2

وتغطي سطوحها الحجارة المحطمة والحصى المتنوع وتسمى عادة بصحاري الرق 

Reg  العربية.في الجزائر والسرير في ليبيا وجمهورية مصر 

 .Ergوتعرف عادة بصحاري العرق  الصحاري الرملية -0

 

 تعرية الرياح 

 : يتها للصخور من خالل عمليتين هماتقوم الرياح بتعر         

 

  Deflationعملية التفريغ  -1

 اناأحيوتعرف  دحرجتها. أوبرفعها  إماالمواد الصخرية المفككة  إزالةوتعني عملية  

خور الكاملة للذرات الدقيقة من الص اإلزاحةعملية التفريغ تعني  أنكما  التذرية.بعملية 

الرياح  طيعالثقيلة التي ال تست من منطقة ما بوساطة الرياح تاركة المواد ذوات الذرات

ما  كثرأتسود  أنهاالمناخية غير  األقاليمتتم في مختلف  أنيمكن لهذه العملية و فعها.ر

نه ما فقد قدر بعض الباحثين على سبيل المثال بأ الجافة, وشبهالجافة  األقاليمتسود في 

 2000 ألدلتا النيل قد فرغت بوساطة الرياح خالل  أجزاءمن تربة  مترا 2.4سمكه 

واسعة من منطقة السهول العظمى في الواليات  أجزاء. وقد تعرضت خيرةاألسنة 

المتحدة لعملية التفريغ خالل هذا القرن عندما قامت الرياح بنقل كميات هائلة من التربة 

بب عن ذلك وقد تس لها.التي تعرض تماسكها للتفكك بسبب عمليات الحراثة المتواصلة 

 ياألطلسحتى ساحل المحيط  تتجه شرقا حدوث كثير من العواصف الغبارية التي

ن الصحراوية التي تكو األقاليمعملية التفريغ تزداد حدة في  أنويعني ذلك . أحيانا

 وسرعة.استمرارية واشد نشاطا  أكثرالرياح فيها 

يوجد في الجهات الجنوبية من والية نيومكسيكو وفي والية تكساس في الواليات        

وهي منخفضات ناتجة  Bolsonالجبال تعرف باسم البولسون  تقع بين أحواضالمتحدة 

رواسب ب األحواضويتغطى سطح بعض هذه  الرياح.عن عملية التفريغ التي تقوم بها 

 الوقتية التي تنبع من الجبال التي تحيط بتلك األنهارطموية سميكة قامت بترسيبها 

ويعتقد , ن صخريةتكون ذوات قيعا األحواضك من تل أخرقسما  أنغير  األحواض.

عملية التسوية التي  إلىالسهول الصحراوية الموجودة في صحراء كلهاري تعود  أن

حيث تقوم  اأيضلعملية التفريغ  أساسياوتعتبر صحاري الحمادة نتاجا  الرياح.تقوم بها 
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رك الحصى والحجارة في مكانها مكونة ما تتلرواسب الدقيقة وا ذراتبالتقاط الرياح 

 الحمادا. أو Desert Pavements               لصحاري المرصوفةا باسميعرف 

لدائرية تعمل بعض التجاويف الضحلة ا أنجفافا  األقل األقاليمتستطيع الرياح حتى في و

 رىاألخالشكل في المناطق التي تكون الصخور فيها ذوات صالبة اقل من الصخور 

 هأن. هذا ويعتقد blowoutsباسم هذه  قليال وتعرفالمجاورة لها وحيث يكون النبات 

قد تكون بهذه الطريقة كثير من المنخفضات الموجودة في الصحراء الغربية في مصر 

رى المجاورة له والتي تقع كلها خوالمنخفضات الصغيرة االكما في منخفض القطارة 

دون مستوى سطح البحر وكذلك الحال في مناطق الواحات الصحراوية المشهورة في 

 واحة الفرافرة والداخلة والخارجة. مصر مثل

 

 Abrasionعملية النحت ) الصقل (  -2

التي تقوم بها الرياح من خالل ضربها للسطوح الصخرية بوساطة ما وهي           

وبذلك فان عملية التفريغ تتم من  األخرى.تحمله من ذرات الرمل وذرات الصخور 

طع الق أدواتتتم دون وجود  أنالصقل  خالل حركة الهواء فقط بينما ال يمكن لعملية

تعرية  الإالرياح القليلة السرعة  تعملال. وتلفةوالنحت المتمثلة بذرات الصخور المخ

الرياح القوية تستطيع بوساطة ما تحمله من حطام  أنميكانيكية قليلة لصخور غير 

تقوم بصقل وتعرية ما يواجهها من  أنصخري كذرات الرمال والحصى الصغيرة 

 الرياح بوساطة تأثيرويزداد  الجارية.وتشبه الرياح في هذه الحالة المياه  خور.ص

ث من حي األرضفي المستويات القريبة من سطح  تقدم,ما  إلى إضافةعملية الصقل 

 0.0مسافة تزيد عن  إلىترفع ذرات الرمل  أنتكون الرياح قادرة فيها على  أنالنادر 

 كأدواتالرياح  تستخدمهاأن معظم ذرات الرمل التي المتر الواحد علما ب أومن المتر 

رجة مقاومة . كما تلعب داألرضمتر من سطح  0.0للنحت والتعرية تتركز خالل 

را مهما في تقرير مقدار تأثرها بالتعرية الناتجة من عمل الرياح حيث الصخور دو

 .صالبةالمنها في الصخور الشديدة  تأثرا بتلك العملية أكثرتكون الصخور اللينة 

ابة من التي تسود فيها رياح ه األقاليميزداد تأثير الرياح في الصقل بوضوح في         

التلغراف التي مدت على طول سكة  أسالكمن جراء ذلك  تآكلتفقد  تقريبا.اتجاه واحد 

. وقد قطعت فقط سنةعشر  إحدىخالل  أقطارهاحوالي نصف  إلىحديد عبر قزوين 

بية الموجودة في جنوب غرب الواليات المتحدة بوساطة الرمال التلغراف الخش أعمدة

 ور.الصخ أوضرورة حمايتها بالكونكريت  إلى أدىالذي  األمرالتي تعصفها الرياح 

 ) وتعني dreikanterو  ventifacets األوجهتعتبر الحصى والصخور ذوات       

قوم نتائج عملية الصقل التي تمهما من  ( نتاجا ةاأللمانيذوات الجوانب الثالث في اللغة 

انب تقوم الرياح بصقل الج إذ قوية.بها الرياح في الصحاري الحجرية حيث تسود رياح 

المواجه لها من تلك الصخور بصورة مستمرة بوساطة ما تحمله من ذرات الصخور 

 ,بعا التجاه الرياح ومقدار سرعتهاتلك الحصى ت أوجهويختلف شكل  مثال.كالرمال 

من المظاهر الناتجة عن التعرية  أخرمظهر ارضي  Yardangالياردانك ويعتبر 

ويتكون الياردانك من مجموعة  الرياح.الميكانيكية ) النحت والصقل ( الذي تقوم به 

ويصل حجم بعض  البعض.من الحافات المرتفعة والوديان المتوازنة مع بعضها 
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رضا وتكون قيعانها حجرية ع واحد ترمعدة كيلو مترات طوال وكيلومو إلىالوديان 

وتمثل  مترا. 00حوالي  إلىوترتفع  أحيانافي بعض الحاالت وقد تغطيها الرمال 

فيها  تؤثر أنالوديان مناطق الصخور القليلة المقاومة التي استطاعت تعرية الرياح 

يها تعرية م تؤثر فبشكل كبير في حين تحتل الحافات مناطق الصخور الصلبة التي ل

. واشهر المناطق التي تتمثل فيها هذه الظاهرة في جنوب غرب الواليات يراالرياح كث

وحين تكون الطبقات السفلى اقل صالبة من  وإيران. أسياالمتحدة وفي صحاري وسط 

عن التعرية  ةتعرية شديدة في حين تظل الطبقات العليا بعيد إلىالطبقات العليا تتعرض 

ن هذه العملية اسم الصخور التي تشبه نبات الناتجة ع األشكالويطلق على  المركزة

 .Pedestal Rocksالصخرية  األعمدةتعرف باسم  أو mushroom الفطر

 

 :نقل الرياح

قل المواد الصخرية المفككة بوساطة الرياح بطرق ثالثة هي التعلق تتن       

Suspension والقفزSaltation .تفسير ميكانيكية عملية النقل التي إن والدحرجة 

قع يوجد نطاق رقيق جدا ي باآلتي: إيجازهامعقدة غير انه يمكن تعتبر تقوم بها الرياح 

 لم تكن إنحركة للهواء  أيةمباشرة حيث ال توجد في هذا النطاق  األرضفوق سطح 

ذرات الصخور التي . ويعتمد سمك هذا النطاق على حجم توجد فيه حركة ضعيفة جدا

من قطر ذرات الصخور الموجودة  1/00 لي. ويبلغ سمكه حوااألرضتغطي سطح 

ن سمك ذلك النطاق سيكون اف مليمتر 00كان معدل الذرات  فإذا األرض.على سطح 

وتزداد سرعة الرياح بسرعة فوق ذلك النطاق مع االرتفاع وتظهر فيها  واحدا.مليمترا 

 إضافةنحو الجانبين  أو األسفل أوالدوامات وحركات اضطراب سريعة نحواالعلى 

سرعة الحركة الصاعدة  أنوقد دلت التجارب على  الرياح.االتجاه العام لحركة  إلى

 للرياح.السرعة العامة  معدل 1/0 للهواء خالل تلك الدوامات يبلغ حوالي

ن حيث الحجم ضمن تقع م أنهاتحاليل المواد التي تنقلها الرياح  أظهرتلقد       

غبار,  أنهاوالتي تصنف على  رليمتم 0.00تقل عن  أقطار: مواد ذوات مجموعتين

بار تلتقط ذرات الغو رمال. أنهاجزيئاتها عن ذلك والتي تصنف على  أقطارومواد تزيد 

ريقة طة الرياح وتنقل بطبوسا األعلى إلىالتي تضم الذرات الناعمة من الطين والغرين 

ل تنق نأة وبذلك يمكن يتظل هذه الذرات مرفوعة بوساطة الحركات الدوام, والتعلق

يرفع الغبار الرتفاعات  أنكم. ويمكن للهواء  1010مسافات بعيدة تصل حتى  إلى

فعلى سبيل المثال وصل سمك عاصفة غبارية حدثت في تشرين الثاني من عام  كبيرة,

وكانت هذه العاصفة قد بدأت  ,مترا 2440ارتفاع  إلىات المتحدة في الوالي 1000

الشمالية والجنوبية وسارت باتجاه نيويورك بمعدل  في والية نبراسكا وواليتي داكوتا

. 2كم 1.000.000وقد غطت هذه العاصفة حوالي  الساعة.كم في 00سرعة يبلغ 

من  هاإليغبار قادم  األرضويعتقد بعض الباحثين انه يوجد فوق كل منطقة من سطح 

 ماكنأ إلىار غبتنقل ال أنالرياح يمكن لها  أنويتأكد هذا القول من حقيقة  أخرىمناطق 

 لىإ . فعلى سبيل المثال يصل الغبار القادم من الصحراء الكبرىبعيدة عن مصادرها

وقد سجل وصول كميات من  كم.0200تبعد عنها بحوالي  أنهارغم  أحيانالترا جان

لقد قذف و .شبه جزيرة اسكندنافية مرات عديدة إلى أيسلنداالغبار البركاني القادم من 
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مستويات عالية في الهواء عند ثورة بركان كاركاتوا في اندونيسيا  لىإالرماد البركاني 

 كاملة.احاطة  باألرضأحاط  أنظل عالقا في الهواء لفترة طويلة بعد  1880في عام 

 لىإبار من مكان تنقل كميات هائلة من ذرات الغ أن وتستطيع عواصف الغبار        

حوالي غطت مساحة قدرت ب 1001 سمار 12و  0ففي عاصفة واحدة حدثت بين  أخر

رسبت كمية كمية من الغبار والمحيط  من 2كم 440000من اليابسة و  2كم 400000

اء الكبرى وكانت هذه العاصفة قادمة من الصحر طن 1.000.420 حواليتقدر ب

. وقد سجلت مثل هذه الكمية من الترسيب في عواصف الغبار األطلسيباتجاه المحيط 

لصحراوية ا األقاليموشرقي آسيا وفي كثير من  واألرجنتيناليا التي تحدث في استر

 .األخرى

ملم بطريقتي القفز والدحرجة على  0.00ذراتها عن  أقطارتنقل المواد التي تزيد      

ا للمواد عند نقله األنهاروتشبه عملية النقل بالقفز تلك التي تقوم بها  األرض.سطح 

سبب ب األعلى إلىتقوم تيارات الهواء المرتفعة  ذإ مجاريها.الخشنة الذرات على طول 

ثم تسقط هذه الذرات خالل  األعلىالحركة االضطرابية للرياح بنقل ذرات الرمال نحو 

ومن ثم يتكون مسار لذرات الصخور المتحركة  للرياح.مع االتجاه العام  األفقيةحركتها 

رة وتعيد تلك الذ عمودي مع نزول منحدر طويل نسبيايتألف من صعود قصير شبه 

تبدأ القفز ثانية عند ارتطام ذرة  أنها أوحركتها ثانية  األرضعند سقوطها على سطح 

ذرات الصخور عند قفزها على  إليهيعتمد مقدار االرتفاع الذي تصل  بها. أخرىرمل 

يكون ذلك االرتفاع على  إذ األرض.مقدار سرعة الرياح وكذلك على طبيعة سطح 

ال يمكن و رملية.من االرتفاع الذي ينجم عن القفز فوق سطوح  كثرأالسطوح الحصوية 

 .األرضمترا فوق سطح  1.8عن  األحوالحال من  بأيةيزيد  أنللقفز 

 

 : ترسيب الرياح 

عا نقلتها الرياح والتي تتباين طرق نقلها تب يتترسب كافة المواد الصخرية الت           

يقتي نة تنقل بطرذرات خش إلىبطريقة التعلق  حامن ذرات دقيقة تنقلها الري ألحجامها

تناقص تو. سرعة الرياح بالتناقصتبدأ ويتم ذلك الترسيب حالما  ,الدحرجة والقفز

اح التي سببت حركة تلك الري الضغط الخفيفعند اقترابها من مناطق  أماسرعة الرياح 

ناتجة عند جية الالجيومورفو األشكال أهم إن. جراء وجود عوارض متنوعةمن  أو

 :ترسيب الرياح هي

 اللويس:تربة  -1

نقلها ت بمتي قاالتجمع الرواسب الدقيقة الذرات  تطلق على ألمانيةاللويس كلمة       

من  الثابتةو القويةبوساطة الرياح  طويلةوتنتقل تلك الترسبات عبر مسافات  ,الرياح

 األمطارتقوم طوبه حيث ر أكثر أقاليمشبه صحراويه نحو  أوصحراويه  مناطق

سبات . ولقد درست تراألقاليمالغالف الجوي ثم تتراكم وتستقر في تلك من  بإنزالها

في  Von richthofenفون رشتهوفن  األلمانيمره من قبل الجيولوجي  ألولاللويس 

تميز ما ت أهم إن واسعة.حيث تنتشر تلك الترسبات فوق مساحات  ,شمال غرب الصين

ية خاصوال تظهر فيها  مساميةتكون من ذرات دقيقه وتكون ت أنهابه رواسب اللويس 

 ناتجة هاأنمن ترسيب نهري بل  ناشئةليست  أنهااالخيره على  الصفة. وتدل الطبقية
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يقان س لتأثير نتيجةالعاموديه  البنيةويظهر بها نوع من  .Aeolianعن ترسيب هوائي 

 يألعامودلنا المقطع  ويكشف .ساللويوجذور النباتات التي دفنت خالل تراكمات 

 لعادةافي  مرتبطةعاموديه دقيقه تكون  أنابيبلتكوينات اللويس وجود عدد هائل من 

ا هذه وتفسر لن النباتية.برواسب من كربونات الكالسيوم المتخلف من تحلل المواد 

حوائط  على شكل تعريتها,رغم سهولة  ثابتة,رواسب اللويس تبقى  أنكيف  الخاصية

يرجع اصل  إذ أخر إلىبات اللويس من مكان تختلف مصادر ترسو دار.شديدة االنح

سمك  . ويبلغصحراء غوبي في وسط منغوليا إلىن في الصي الموجودةتربة اللويس 

الكبرى  انهار الصين أزالت. وقد األماكنمترا في بعض 000ب حوالي تلك الرواس

ها ترسيب وإعادةه التربة هذمن  هائلةكميات  وروافدهمسي جتمثل نهر هوانك هو واليان

 داخل سهولها الفيضيه. ةثاني

لكبرى ا لألنهار ألمجاورهفي المناطق  المتحدةتوجد ارسابات اللويس في الواليات و    

 أومترا  00حوالي  األنهارفي وادي نهر المسيسبي و ويبلغ سمك هذه الرواسب قرب 

اري ا ابتعدنا عن المجالرواسب بشكل سريع كلم تلكسمك  صصويتناق ذلك.من  أكثر

وقد قامت الرياح بنقل تلك الرواسب من السهول الفيضية فترة انخفاض  النهرية.

اح الري إلىوالرمال الجافة مناسيب المياه حيث تتعرض خاللها مساحات من الغرين 

من  صلاألقد نقلت تلك الرواسب في  األنهار. وقد كنت اإلقليمالتي تهب في  القوية

الصين  لويس في. ويكمن بذلك االختالف بين رواسب الالشمال إلىتقع رواسب جليدية 

ن نقل م أصالرواسب اللويس في الصين تكون ناتجة  أنحين . في والواليات المتحدة

رواسب اللويس في الواليات المتحدة  أن إال, ترسيبها بإعادة األنهارثم قامت  الرياح

  .ثم قامت الرياح بنقلها األصلنهرية في 

وكأنها جلبت من المناطق المجاورة التي تعرضت  أورباتبدو رواسب اللويس في      

 ألنهارا أجرتالجليد والتي تقع شمالها حيث قامت الرياح بنقل هذه الرواسب ثم  ألثر

قطع يمتد بنطاق واسع االمتداد مت أورباتحويرات طفيفة عليها. وتتمثل تربة اللويس في 

وب لندا حتى جنووب ألمانيامرتفعات الهرسينية في من حوض باريس عبر منطقة ال

من العالم كما في تركيا وفي  أخرىللويس في مناطق  أخرىوتوجد ارسابات  روسيا.

  واستراليا. األرجنتين

 

  :الكثبان الرملية -2

ل تالل تتجمع بشك أنهاتختلف الرواسب الرملية عن الرواسب الغبارية ) اللويس ( في 

يطلق على مثل هذه الرواسب الرملية اسم  وأشكالها.وامتداداتها  هاأحجاممتباينة في 

 يهإلاالتجاه الذي تهب  وتتحرك هذه الكثبان عادة بصورة بطيئة مع .Dunesالكثبان 

في  متارأقليلة في االرتفاع وعدة  أمتارمن  أحجامهاتختلف الكثبان كثيرا في , والرياح

مترا ويزيد ارتفاع قواعدها  200من  أكثرا يزيد ارتفاع البعض منه أن إلىاالمتداد 

مترا. وعلى الرغم  00ويتراوح ارتفاع معظم الكثبان الرملية في حدود  مترا. 000عن 

ون يك أنالشائع في وجودها  أن إالوجود الكثبان الرملية بصورة منفردة  إمكانيةمن 

ة في تزيد عن االف الكيلومترات المربع بشكل مجموعات تغطي مساحات واسعة

 نماإوال يقتصر وجود الكثبان الرملية على الجهات الصحراوية فقط  األحيان.بعض 
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د انحسار نتوجد في بعض المناطق الساحلية التي تنكشف فيها مناطق رملية ع أنيمكن 

. حيث يؤدي هبوب رياح قوية من المحيط باتجاه اليابسة الجزرعملية الماء عنها خالل 

ال تكون و الساحل.الرملية وترسيبها في المناطق القريبة من نقل بعض تلك المواد  إلى

تلك الكثبان بنفس الحجم الذي عليه الكثبان الصحراوية وال بنفس المساحة التي تشغلها. 

وتعتبر المنطقة التي تمتد على طول خليج بسكاي في فرنسا وكذلك سواحل بلجيكا 

بان . وتنشأ الكثالرملية الساحليةلعالم بالكثبان وهولندا من المناطق المشهورة في ا

التي تجري فوق وديان عريضة في مناطق  األنهارعلى طول مجاري  أيضاالرملية 

 .ةلرملية وترسبها بشكل كثبان رمليشبه جافة حيث تقوم الرياح بنقل المواد ا أوجافة 

 

 :إلىتقسم الكثبان الرملية 

  Transverse :الكثبان االعتراضية -1
من  وتنشأ, تجاه العام للرياح في المنطقةامتدادها العام عموديا مع اال التي يكونوهي 

التموجات الرملية  أمثلتهاومن  واحد.رياح معتدلة في سرعتها وتهب من اتجاه 

وسالسل الكثبان الرملية االعتراضية والتي تتكون من سالسل من كثبان ذوات قمم 

د حين تزدا فيدرجة انحدار قليلة ذو  بأنهياح ويتصف جانبها المواجه للر متموجة,

ة لكثبان االعتراضيوتمتد بعض ا للرياح.المعاكس  األخرشدة االنحدار على الجانب 

. وتتحول هذه السالسل في المناطق التي ال يكون ة مستمرة لمسافات طويلةوربض

)  خانالكثبان الهاللية البار باسمتالل هاللية الشكل تعرف  إلىوجود الرمل فيها كافيا 

Barchan’s ويكون الجانب  الرياح,(. وتمتد اذرع البارخان مع االتجاه العام لهبوب

المواجه للرياح من الكثبان الهاللية مقوسا وذو درجة انحدار قليلة في حين يكون 

وتنشأ هذه الحالة من وجود دوامات هوائية ترفع  االنحدار.مقعرا وشديد  األخرالجانب 

مع  ألماما إلى. وتتقدم تلك الكثبان التي تسقط على هذا الجانبلرملية قسما من المواد ا

س مة الكثيب نحو الجانب العاكالذرات الرملية من فوق ق بإلقاءحركة الرياح التي تقوم 

ا التي فيها الرمال جافة جد األقاليم. وتكون سرعة هجرة بعض الكثبان كبيرة في لها

 00 – 0عة تقدم الكثبان الهاللية بين . ويتباين معدل سرةكبيرالرياح فيها  ةوسرع

ي الزراعية ف واألراضيالغابات  أراضيمترا في العام. وقد غمرت الكثبان المتحركة 

. لمالجافة من العا األجزاءمدن في المناطق الرطبة المناخ كما دفنت كثير من القرى وال

ه الحالة ثل هذ, وتجري مدن التي دفنت بالرمال في تركستانوصف احد الباحثين الم إذ

تغيرات بسرعة ال, حيث يفاجىء المرء مناطق الصحاري الكبيرة في العالمير من ثفي ك

قوم  –في صحراء قزل  الرمليةللكثبان  لواحد.. فقد سجل احد العالالطبوغرافية فيها

وجود معدل لحركة  األخرمترا في اليوم الواحد . وقد الحظ البعض  10.8بمعدل 

 الشمالية.  اكارو الينسنة في  20مترا في خالل  01لكبيرة بمعدل الكثبان الهاللية ا

 

  Longitudinal :الكثبان الطولية -2
تمتد هذه بشكل سالسل من الرواسب الرملية بصورة موازية لالتجاه العام للرياح و

لعدة مئات  ة تصلوبصورة متصلة لمساف األحيانفي بعض الكثبان السائدة وتسير هذه 

هذه الكثبان تنشا في المناطق التي توجد  أنالدراسات  أظهرت. وقد تراتمن الكيلو م
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فيها تيارات هوائية متجاورة قوية حيث تتناقص سرعة التيارين كليهما على الجوانب 

ثبان الك باسم. وتعرف هذه الكثبان الرواسب الرملية التي تحملها قاءإل إلىمما يؤدي 

والي ح إلىالسيف في بحر الرمل في مصر ويصل ارتفاع بعض كثبان  Siefالسيفية 

ن مترا ويبلغ مقدار عرض كثبا 210حوالي  إلى إيرانمتر ويصل بعضها في  100

. ويكون ظهر بعض الكثبان الطويلة عريضا ارتفاعها عادة أضعافالسيف ستة 

 .ظهر الحوت()كثبان  باسمفتعرف آنذاك 

 

 :الكثبان الرملية الثابتة -3

ول حيث تتح, تهب فيها الرياح من كل الجهات في المناطق التيتنشأ هذه الكثبان و 

السبب  ويعتقد بعض الباحثين أن ,يعرف باسم الكثبان الثابتة الكثبان الهاللية إلى ما

 .قلة مصادر الرمال التي تتزود بهاالرئيسي في ثبات بعض الكثبان الرملية هو 

 

   
 

 


