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اسة الرواسب من الجوانب المهمة والمؤثرة في دراسة األودیة، حیث تعتبر در 

تؤثر كمیه وحجم الرواسب الفیضیه على انتشار المجاري المائیة، فكلما قل حجم 

الرواسب ساعد ذلك على وجود مراوح فیضیه قلیله االنحدار وهذا بدوره یعطى الفرصة 

. للقنوات الجافه على أسطح المراوحوزیادة معدالت التشعب  للمیاه في االنتشار جانبیا

كما یؤثر حجم الرواسب على خصائص المجاري حیث یقل عمق المجاري والقنوات 

  .التي تقطع المراوح الفیضیه ذات الرواسب صغیرة الحجم

إلى أن الرواسب ذات  Abd elbary ,M.R.,1982) ،(.43فتشیر دراسة 

النسبة لعمق المجاري التي تشكلها  مللم تشكل قنوات ذات عمق یمثل العشر ب١الحجم 

 مللم في نفس المساحة مع ثبات الظروف والعوامل األخرى أي ٣الرواسب ذات الحجم 

أن الرواسب تؤثر على مورفولوجیة المراوح الفیضیه، كما أن دراسة الرواسب تفید في 

  .معرفه حجم التصریف، أنماط الترسیب المسیطرة على المراوح الفیضیه

  -: سة رواسب األودیة عليوتشتمل درا

  .الخصائص الجیولوجیة لمنطقة الدراسة- : أوالً 

  .المالمح الدقیقة ألسطح الحبیبات الدقیقة- ثانیاً 

  .الخصائص المعدنیة لرواسب األودیة الفیضیة بمنطقة الدراسة- ثالثاً 

 .الخصائص الكیمیائیة لرواسب األودیة الفیضیة بمنطقة الدراسة- رابعاً 
   - : والجغرافي لمنطقة الدراسةالموقع الفلكي 

والتي تضم مدینة المنیا (تقع منطقة الدراسة على الجانب الشرقي لوادي النیل 

الجدیدة والقري العمرانیة المجاورة لها وهي طهنا الجبل، الحوارتة، زاویة سلطان، بني 

خالد، الشیخ محمد، نزلة الشرفاء، نزلة جبل الطیر قبلي، جبل الطیر بحري، قریة 

  )المطاهرة
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  موقع منطقة الدراسة) ١(      شكل 

   ٥٠٠٠٠ : ١ من عمل الباحثین اعتمادًا على لوحات المنیا الطبوغرافیة مقیاس /المصدر

 درجة شماًال وبین خطي طول ٢٨ .١٥، ٢٨تمتد منطقة الدراسة بین دائرتي عرض 

حد الشمالي بینما الحد الجنوبي ویمثل وادي جرف الدیر ال.  درجة شرقاً ٣١، ٣٠.٤٥

الحافة الشرقیة لوادي النیل الحد الغربي لمنطقة  یتمثل في وادي المشقق، وتعد

الدراسة، علي حین یمثل خط تقسیم المیاه بصحراء مصر الشرقیة الحد الشرقي 

   ) .١(  شكل ٢ كم٥٣٠لمنطقة الدراسة والتي تبلغ مساحتها 
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  طقة الدراسةالخصائص الجیولوجیة لمن- : أوالً 

   ترتكـــز منطقـــة الدراســـة علـــى قاعـــدة صـــخریة صـــلبة ترجـــع إلـــى عـــصر مـــا قبـــل 

الكمبــري بالحقبــة األركیــة، تعاقبــت علیهــا الــصخور الرســوبیة التــي ترجــع لعــصر األیوســین 

ثم توالت علیها اإلرسابات األحدث في عصر البلیستوسین، وقد تغیر المظهـر )  ١(صورة

  .ة لتعرضها لحركة رفع في نهایة عصر المیوسینالعام بمنطقة الدراسة نتیج

  

وقد تكونت التراكیب الجیولوجیة أثناء ترسیب وتبلور الصخور، ولم تتعرض لقوي 

اذبیة األرضیة، وهي ذات أهمیة لتفهم الشكل األساسي لمیل خارجیة سوي قوي الج

وأهم ما . الطبقات وعن طریقها یمكن معرفة درجة التشویة التي طرأت على التكوینات

   -: یمیز هذه التكوینات ما یلي

یعد من أهم التراكیب الرسوبیة التي هي نتاج االختالفات بین : التطابق الصخري-أ

درجة (ن الكیمیائي والخصائص الفیزیائیة للصخور مثل الطبقات من حیث التكوی

إذ تبدو ظاهرة التطابق الصخري واضحة في حافة ) االلتحام والنفاذیة والمسامیة

  ) ٢(الهضبة وخاصة في تكوینات سمالوط صورة 

  
   )١( صورة 

  مكاشف الصخور الرسوبیة التي ترجع لعصر األیوسین بوادي زاویة سلطان

  ) ظهراً ١٢ناظرًا نحو الجنوب الشرقي الساعة (
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لطبیعة الترسیب، وذلـك كمـا یتـضح مـن انحـدارات تمیل الطبقات تبعًا : میل الطبقات -ب

 درجة وتمیل صوب الغرب والذي یبلغ    ٣:١األودیة صوب الشمال بدرجة تتراوح بین 

 درجات في المتوسط، وكان النحسار میاه البحر في نهایة األیوسین الـدور األكبـر ٦

  .   في هذا المیل

 صــخریة مختلفــة مــن حیــث وهــي عبــارة عــن فواصــل ذات طبیعــة: أســطح االنفــصال -ـجــ

التكوینــــات أو الحفریــــات التــــي تحملهــــا وتظهــــر الفواصــــل األفقیــــة فــــي جــــسم الحافــــة 

  ).٣(الصخریة والتي تسمي بأسطح الفواصل صورة 

  
    

 أسطح االنفصال بالكتلة الهضبیة بالقطاع الممتد بین المنیا وسمالوط) ٣(صورة 

  ) ظهراً ٢ الساعة –ناظرًا جهة الشرق (

  .التطابق الصخري الذي یظهر بالحافة الشرقیة بمنطقة الدراسة) ٢(صورة 

  عصراً ٤ الساعة -ناظرًا جهة الشمال الشرقي 
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   أسطح االنفصال في ثالث أشكال هي كالتاليوتتمثل

   وضع أفقي ویبدو واضحًا وملحوظًا في الحافة الغربیة-

 درجة شرقًا نتیجة لحركة رفع والتي أدت إلي ٢٠ درجة شماًال، ١٤ وضع مطوي بزاویة -

 .رفع المنطقة وطیتها

  درجة شرقًا ٢٠ درجة شماًال ،١٦ وضع مطوي بزاویة -

   -: قیقة ألسطح الحبیبات الدقیقةالمالمح الد-ثانیاً 

ــــى معرفــــة ظــــروف  ــــساهم دراســــة أســــطح الرواســــب الدقیقــــة فــــى التوصــــل إل    ت

اإلرساب القدیمـة والحدیثـة، حیـث تمكـن مـن دراسـة مالمـح الـسطح والبیئـات التـي مـرت 

ورغم هذا فال یمكن التعرف على البیئة من خالل ظاهرة منفردة، . بها الحبیبات الدقیقة

دراسة مجموعة من المالمح على عدد من الحبیبات، ومـن المهـم معرفـة أنـه ولذا یجب 

قــــد تكــــون هنــــاك عــــدة دورات تظهــــر علــــى ســــطح الحبــــة، وقــــد انطبعــــت فــــوق بعــــضها 

الــبعض، وبعـــض المالمـــح الموروثــة التـــي قـــد ال تتـــأثر باألحــداث الحدیثـــة قـــد تطمـــسها 

  .)٣٨ ،٣٦ ، ص ١٩٩٠جوده حسنین جوده ، محمود محمد عاشور ،(الظروف الصحراویة 

 عینــات مــن الرواســب ٩لعــدد ) S. E. M( وقــد تــم عمــل المــسح اإللكترونــي 

 روعي فیها تنوع مواقع العینات ما بین القمة –الدقیقة للمراوح الفیضیه بمنطقة الدراسة 

 – الطهنـــاوي - المــشقق– الـــشرفاء – وذلـــك بأودیــة زاویـــة ســلطان –والوســط والهــامش 

 خـــشم الـــوادي ، وذلـــك باســـتخدام جهـــاز – الطرفـــة –شـــارونة  - جـــرف الـــدیر–الـــشرفا 

link pentafet   وقد تم هذا المسح بوحدة المیكروسكوب اإللكتروني بجامعة القاهرة  

  -: وقد أسفرت نتائج المسح االلكتروني عن اآلتي

تنوع أشكال حبیبات الرواسب من حیث معامل االستدارة والكرویة، فارتبطت  

الستدارة والكرویة بمصبات األودیة بسبب طول رحلة النقل ویتمثل الحبیبات شدیدة ا

  ) أ، ب٤(ذلك في حبیبات صورة 
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  أشكال شبه مستدیره   )ب(حبیبات جیدة االستدارة                صوره) أ(        صوره 

  أشكال الرواسب بمنطقة الدراسة) ٤(لوحة 

 لقمــم المــراوح حیــث تــزداد األشــكال الحــادة وشــبه الحــادة ویتمثــل العكــس بالنــسبه

 وقــــد یرجـــع ذلـــك إلــــى تأثرهـــا بعملیـــات التجویــــة ،)٥(ویتمثـــل ذلـــك فــــي حبیبـــات لوحـــة 

المیكانیكیــة أو إلــى طبیعــة الــصخور المــشتقة منهــا تلــك الرمــال، أو إلــى قــصر المــسافة 

 ) ٤٤، ص٢٠٠٦كریم مصلح صالح، (التى تعرضت خاللها لعملیات النقل 

وقــد ظهــرت بعــض األشــكال الدقیقــة المرتبطــة بالتجویــة الكیمیائیــة والمیكانیكیــة، 

  -: التعریة الهوائیة والمائیة والتي تتمثل فیما یلي

         

  أشكال الحبیبات الحادة وشبة الحادة) ٥(لوحة 

  ظـــاهرة األطبـــاق المقلوبـــةUpturned plates  أو الحافـــات الدقیقـــة المتوازیـــة

Parallel ridesوقـــد تمثـــل هـــذه األطبـــاق حافـــات انقـــسام ) ٦( وتتمثـــل فـــي صـــورة

Cleavage scarps  نبیـل إمبـابي ومحمـود (ناتجـه عـن ارتطـام الحبیبـات أثنـاء قفزهـا

 . أي أنها ترجع للظروف الهوائیة)٣٦، ص ١٩٨٥عاشور، 
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  )ب(صوره)                                          أ(صوره 

  .أشكال الحبیبات الكرویة المختلطة برواسب السیلیكا) ٦(صورة 

  

 بعض المنخفضات الطولیة التى قد ترجع إلى زحف  وجود)أ٦(صوره      توضح

امتالء هذه المنخفضات باإلرسابات )  ب٦(الحبیبات وبریها، كما توضح صوره 

  .إلى تكون السیلیكاوالمحالیل التى تشیر إلى نشاط التجویة الكیمیائیة التي أدت 

  وجــود بعــض الــشروخConchoidal features  القوســیة أو الدائریــة واألشــكال  

متعـــددة األضـــالع وقـــد یرجـــع ذلـــك إلـــى تبلـــور األمـــالح علـــى أســـطح حبیبـــات الرمـــل 

نبیــل إمبــابى ومحمــود عاشــور، (مــسببه اتــساع الــشروخ الموجــودة علــى أســطح الحبیبــات 

  .)٣٨، ص ١٩٨٥

ترجع هذه ) ٧( والتي تظهر في لوحة V-shaped وتسمى   Vوجود حفر أشكال  -

األشكال إلى نشاط التجویة الكیمیائیة ومساهمتها في توسیع الشروخ الموجودة على 

               .أسطح الحبیبات وامتالء بعضها برواسب السلیكا

  

  .أطباق مقلوبه متآكلة على أسطح الحبیبات) ٧(صورة 
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 ممــا یــدل علــى  )٧(ســطح الرواســب كمــا فــي لوحــة ظهــور التموجــات علــى بعــض أ

 تعرض هذه الحبیبات إلى عملیات اإلذابة

  حیــث ظهــور حبیبــات شــبه حــاده ذات أســطح ) ٨( كمــا یتــضح ذلــك أیــضًا صــورة

 مموجـــه دلـــیال علـــى تعرضـــها لإلذابـــة واختالطهـــا برواســـب الـــسیلكا ممـــا ســـاهم فـــي

  .  إخفاء معالم سطحها

        
  

  . وقد امتألت برواسب السیلیكاVعلى شكل حفر ) أ  ( صورة 

     
  حبه شبه مستدیره وقد غلفتها) ج(منخفض یحتوي على                  ) ب(      

  .        رواسب السیلیكا مما ساهم فى إخفاء معالم السطحرواسب السیلیكا

  أشكال الحبیبات المختلطة بالسیلیكا) ٨(صورة 
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   -: رواسب أودیة بمنطقة الدراسةالخصائص المعدنیة ل: ثالثاً 

     تهدف هذه الدراسة إلى التمییز بین الحبیبات المعدنیة حتـى یمكـن اسـتنتاج 

مـــا إذا كـــان الراســـب أصـــلیا فـــي المنطقـــة أو غریبـــا آتیـــا مـــن جهـــة أخـــرى، وتـــم دراســـة 

حبة العینة تحت المیكروسـكوب مباشـرة ١٢٦الخصائص المعدنیة من خالل وضع عدد

      على المحتوي المعدني على كل حبة من الحبیبات المختارة        وتم التعرف 

كمـــا تـــم إضـــافة حمـــض الهیـــدروكلوریك لبعـــضها للكـــشف عـــن وجـــود الكربونـــات 

وذلــك حتــى یمكــن اســتنتاج مــا إذا كــان الراســب أصــلیا فــى المنطقــة أو غریبــا آتیــا مــن 

  .جهة أخرى

ســــب المــــرواح الفیــــضیة التحلیــــل المعــــدني لروا) ١(ومــــن خــــالل دراســــة الجــــدول 

  : یتضح اآلتي

ارتفــاع نــسبتي الكــوارتز والكاســیت بجمیــع عینــات رواســب أودیــة منطقــة الدراســة مــع -١

اختالف نسب تواجدهما من وادي ألخر، فـیالحظ علـى سـبیل المثـال ارتفـاع نـسبة 

تقریبــا مــن حجــم العینــة التــى تــم  % ٩٠ الكالــسیت بــوادي الطهنــاوي لتــصل إلــى

  .فحصها

ــــاوي والمــــشقق، -٢ وجــــود الحفریــــات وخاصــــة النیومولیــــت برواســــب قمــــة وادیــــي الطهن

  .وظهرت برواسب وسط وادي زاویة سلطان، وهامش خشم الوادي

  متداخلـة فـى الحجـر  Noudles  وهـو عبـارة عـن عقـد  Chertsوجـود الـصوان -٣

الجیــــري تتكــــون مــــن الــــسیلیكا وتتمثــــل هــــذه التكوینــــات فــــي رواســــب هــــامش وادي 

  .هناوى، ورواسب وسط وادي زاویة سلطانالط

عبــارة عــن حجــر جیــري ترتفــع بــه نــسبة كربونــات الكالــسیوم مــع (وجــود الــدولومیت -٤

ویتركــز برواســب وادي الطرفــة، ویظهــر برواســب وادیــي  %) ٥٠الماغنــسیوم عــن 

  .الطهناوي وجرف الدیر وبنسب قلیلة برواسب وادي خشم الوادي

ات قلیلــة والــسبب هــو إذابــة بعــض الكبریتــات فــى میــاه وجــود الجــبس والفلــسبار بكمیــ-٥

  .المطر فیتكون الجبس، باإلضافة إلذابة كربونات الكالسیوم
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  -: الخصائص الكیمیائیة لرواسب أودیة الفیضیه بمنطقة الدراسة-رابعاً 

إن معرفــة الخــصائص الكیمیائیــة لرواســب أودیــة الفیــضیة یعتبــر جانبــًا هامــًا فــي 

ائص تـــساعد فـــى التعـــرف علـــى مـــصدر الرواســـب المـــشكلة لهـــذه دراســـتها، فهـــذه الخـــص

المشقق -الشرفاء- عینات لرواسب أودیة كل من زاویة سلطان٤األودیة، وقد تم تحلیل 

  .الطهناوي-

  -: یتضح اآلتي) ١(ومن دراسة الجدول 

ارتفــاع نــسبة الكالــسیوم وأكاســیدها فــي الرواســب المــشكلة للمــراوح الفیــضیه بمنطقــة  -١

أمــا الثانیــة  % . ١٧,٦-٢٦,٢ -٣٥,٧-٦٠,٤ث بلغــت نــسبة األولــى الدراسـة حیــ

مــــــن جملــــــة أوزان الرواســــــب  % ١٩,٥٣ ، ٤١,٧٥ ، ٤٨,٤٢، ٨٢,٤٦فــــــشغلت 

 .الطهناوي–المشقق -الشرفاء-المشكلة ألودیة كل من زاویة سلطان

  نتائج التحلیل الكیمیائي لرواسب بعض أودیة بمنطقة الدراسة) ١(جدول 

  النسب المئویة لالكاسید  ویة للكاتیونات واآلیوناتالنسب المئ
زاویة   العنصر

  سلطان
  الطهناوي  المشقق  الشرفاء

زاویة   األكاسید

 سلطان
 الطهناوي المشقق الشرفاء

  ١٧,٦  ٢٦,٢  ٣٥,٧  ٦٠,٤  كالسیوم
أكسید 

  كالسیوم
٢١,٥  ٣٧,٧  ٤٥,٤  ٧٩,٢  

  ٢٩,٦  ١٦,٢  ١٦,٥  ٢,٥  سلیكون

ثانى 

أكسید 

  سلیكون

٦٧,٢  ٣١,٤  ٣٠,٧  ٤,٢  

  ٠,١٢  ٠,١٣  ٠,١٦  ١,٠٩  كبریت 

ثالث 

أكسید 

  كبریت

٠,٢٥  ٠,٣٠  ٠,٢٤  ٤,٢  

            ٣,٢  ٣,٨٤  ٤,٠١  ٢,٢  حدید

 .نتائج للتحلیل الكیمیائي الذي تم بوحدة المسح اإللكتروني بجامعة القاهرة: المصدر

ألكاسید الكالسیوم  % ٤٩,٩٥للكالسیوم و% ٣٤,٩٧على الترتیب، بمتوسط 

 النسبة إلى تكوینات الحجر الجیرى التى تمثل التكوینات ویرجع ارتفاع هذه
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المشكلة لمنطقة الدراسة والتي تجرى علیها األودیة الجافة الرافدة وما تقوم به میاه 

  .السیول من غسل ونقل لهذه التكوینات نحو مصبات األودیة

به ترتفع نسبة السیلیكون وأكاسیدها خاصة برواسب وادي الطهناوي حیث بلغت نس-٢

من جملة وزن عینة الرواسب بها وبلغت نسبة ثاني % ٢٩.٦السیلیكون بها 

ویرجع ذلك لوفرة الكوارتز في الصخور المشكلة % ٦٧.٢أكسید السیلیكون 

 – ١٦.٥نسبه السیلیكون بحیث ال تتعدي  لمنطقة الدراسة، بینما تنخفض نسبیاً 

  برواسب وبلغت نسبة ثاني أكسید السیلیكون بها% ١٦.٢

بأودیة الشرفاء والمشقق على الترتیب بینما تنخفض بشكل  % ٣١.٤-٣٠.٧

% ٤.٥نسبة ثاني أكسید السیلیكون وسجلت% ٢.٥ملحوظ نسبه السیلیكون 

  .برواسب وادي زاویة سلطان

كما تنخفض نسبة الكبریات بالرواسب المشكلة لرواسب أودیة منطقة الدراسة، -٣

بوادي زاویة سلطان وال % ١,٠٩وبوادي الطهناوي  % ٠,١٢حیث تراوحت بین 

برواسب ووادیي الشرفاء والمشقق وانخفضت أیضًا  % ٠,١٣-% ٠,١٦تتعدي 

بزاویة سلطان بینما انخفضت بشكل  % ٤,٢حیث ال تتعدي ثالث أكسید كبریت

-  ٠,٢٥-  ٠,٣٠ملحوظ برواسب أودیة المشقق، الطهناوي، الشرفاء لتبلغ 

 التي تعد –تأثیر المؤثرات البحریة علي الترتیب، ویرجع ذلك لبعد % ٠,٢٤

 ، ص ٢٠٠٣كریم مصلح صالح ،( عن منطقة الدراسة - مصدرا لهذه التكوینات

٥٦٨.(  

أما عن أقلها انتشارا فیتمثل في الصودیوم واأللمونیوم وأكاسیدها، حیث ال - ٤    

  . من نسبه العناصر الكیمیائیة برواسب األودیة المختارة% ١تصل إلى 

إلضافة إلى بعض العناصر األخرى وأكاسیدها التي تشكل نسب بسیطة هذا با-٥  

من التكوینات المشكلة للرواسب وتتمثل في تكوینات الماغنسیوم، الفسفور، 

  .البوتاسیوم، الحدید، الزنك
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  الخالصة

تعد دراسة التحلیل المعملي للرواسب السطحیة لنماذج من أودیة شرق المنیا 

من الجوانب المهمة والمؤثرة " راسة تحلیلیة جیمورفولوجیة د" بجمهوریة مصر العربیة

في دراسة األودیة، حیث تؤثر كمیه وحجم الرواسب الفیضیه على انتشار المجاري 

  المائیة

 درجة شماًال وبین خطي ٢٨ .١٥، ٢٨تمتد منطقة الدراسة بین دائرتي عرض 

مالي بینما الحد ویمثل وادي جرف الدیر الحد الش.  درجة شرقاً ٣١، ٣٠.٤٥طول 

الحافة الشرقیة لوادي النیل الحد الغربي  الجنوبي یتمثل في وادي المشقق، وتعد

لمنطقة الدراسة، على حین یمثل خط تقسیم المیاه بصحراء مصر الشرقیة الحد 

   ٢ كم٥٣٠الشرقي لمنطقة الدراسة والتي تبلغ مساحتها 

قیقة بعض األشكال الدقیقة  أظهرت دراسة المالمح الدقیقة ألسطح الحبیبات الد

المرتبطة بالتجویة الكیمیائیة والمیكانیكیة، التعریة الهوائیة والمائیة والتي تتمثل في 

  .التموجات على بعض أسطح الرواسب-  Vحفر أشكال - ظاهرة األطباق المقلوبة

ومن خالل دراسة الخصائص المعدنیة لرواسب أودیة بمنطقة الدراسة یتضح أن 

ة المختارة محل الدراسة تتمثل في الحجر الجیري الذي یعد الصخر رواسب األودی

  .األساسي المشكل ألحواض التصریف الرافدة للمراوح الفیضیه بمنطقة الدراسة

 اتضح من دراسة الخصائص الكیمیائیة لرواسب أودیة الفیضیه بمنطقة الدراسة 

ة قد جلبت من أحواض أن الرواسب المشكلة لرواسب األودیة المختارة بمنطقة الدراس

-الغنیة بالكالسیوم والسلیكون- تصریفها والتي تجرى على تكوینات الحجر الجیري 

  . من الصخور المشكلة للمنطقة% ٨١,٣٦) ٢كم٦١٣١,٠٥٩(التي تشكل نحو 

  

  



   وفا صالح.د   أسامه حسین شعبان.د            لنماذج من أودیة شرق المنیا التحلیل المعملي للرواسب السطحیة 

 - ٢٤٩ - 

  

  المراجع العربیة: أوالً 

ألودیة الجریان السیلى في الصحارى، دراسة في جیومورفولوجیة ا): "١٩٨٩(أحمد سالم صالح  - ١

 .، القاهرة٥١، معهد البحوث والدراسات العربیة سلسلة الدراسات الخاصة، رقم "الصحراویة

 بوادي ١٩٨٨وصف للتأثیر الجیومورفولوجى لسیل حدث في ینایر  ) : "١٩٩٠ (--------- ٢

 . ،القاهرة٦٣، مجلة الجمعیة الجغرافیة المصریة، مجلد " األطفیحى ، الصحراء الشرقیة

السیول والتنمیة في وادي فیران بجنوب سیناء دراسة جیومورفولوجیة  ) : ١٩٩٥ ( -------- ٣

تطبیقیة من منظور جیومورفولوجى ، المجلة الجغرافیة العربیة ، العدد السادس والعشرون ، 

 .القاهرة 

أودیة شمال سلطنة عمان ، دراسة في الجیومورفولوجیا الكمیة ،  ) : ١٩٩٥ ( --------- ٤

  .١٧٢سات الشرق األوسط ، جامعة عین شمس ، العدد  سلسلة درا

العمل المیداني في قیاس أشكال السطح دراسة في الجیومورفولوجیا، ): ١٩٩٩ (----------- ٥

 .دار عین للدراسات والبحوث اإلنسانیة واالجتماعیة، القاهرة

ألودیة في تطبیق الطرق الكمیة للكشف عن بعض خصائص ا): ١٩٨٨(جودة فتحي التركماني - ٦

منطقة شرق شبه جزیرة سیناء، المجلة الجغرافیة العربیة، الجمعیة الجغرافیة المصریة، العدد 

 . العشرون، القاهرة

التحلیل الجیولوجي للخصائص المورفومتریة لألحواض ): ١٩٧٨( حسن رمضان سالمة -- ٧

 .المائیة في األردن، مجلة الدراسات، الجامعة األردنیة، عمان، األردن

 ٤٣الخصائص الشكلیة ودالالتها الجیومورفولوجیة ، نشرة رقم ): ١٩٨٢ (----------  -- ٨

 . صادرة عن قسم الجغرافیا ،  جامعة الكویت ، الجمعیة الكویتیة ، الكویت 

أصول الجیومورفولوجیا، دراسة األشكال التضاریسیة ): ١٩٨٩(حسن سید أحمد أبو العنین  - ٩

  مؤسسة الثقافة الجامعیة، اإلسكندریة لسطح األرض، الطبعة العاشرة، 

هیدرولوجیة األقالیم الجافة وشبه الجافة ، سلسلة علمیة  ): ١٩٨٣(سعید محمد أبو سعده  -١٠

تصدر عن وحدة البحث والترجمة ، قسم الجغرافیا ، جامعة الكویت ، الجمعیة الجغرافیة الكویتیة 

  .،  الكویت 

 الشرقیة، دراسة جیومورفولوجیة، رسالة خالد كامل رشوان، وادي الطهناوي بالصحراء -١١

 .م ١٩٨٨جامعة المنیا ، ، كلیة اآلداب ، ماجستیر غیر منشورة 

 في المصبات الجیومرفولوجیة لإلرسابمشاهدات حقلیة للتحقیق من الضوابط ): ١٩٩٥( -١٢

 معهد البحوث الخاصة، سلسلة الدراسات عمان،المروحیة لروافد وادي سمائل بسلطنة 

  ، القاهرة ٦١لعربیة ، العدد رقم والدراسات ا
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  المصادر و الخرائط:   ثانیاً 

              الهیئة المصریة العامة للمساحة والوكالة الفنلندیة للتنمیة الدولیـة، الخرائـط الطبوغرافیـة - ١

٥٠.٠٠٠: ١. 

 غیر منشور عن تقییم وحصر الخسائر تقریر- المدني، هیئة الدفاع )م١٩٩٥(محافظة المنیا  - ٢

  .١٩٩٤ناجمة عن أحداث سیول نوفمبر عام ال

، مدیریة المساحة بالمنیا، دلیل الشیاخات والمدن والقرى )م٢٠٠٩.................. ( - ٣

  .بمحافظة المنیا

، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الدلیل اإلحصائي، )م٢٠١٠.................. ( - ٤

  .بیانات ومؤشرات المحافظة، بیانات غیر منشورة

، وحدة نظم المعلومات الجغرافیة  خریطة محافظة ) م٢٠١٠................ (. - ٥

  ٥٠٠٠٠:١المنیا
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