
 االشكال االرضية الناتجة عن الرياح في المناطق الجافة وشبة الجافة
ىي مجموع العمميات التي تقوم بيا الرياح ) نحت , نقل , إرساب (  :التعرية الريحية   

أثر التعرية الريحية في المناطق الصحراوية و . يبرز و التي تسيم في تشكيل سطح األرض
. النباتي , جفاف التربة و تفتتيا , سرعة الرياح و قوتيا المناطق الجافة بسبب قمة الغطاء

 ىي: لعمميات التي تقوم بيا الرياح لتشكيل السطحا
تم عن طريق حت و تجويف االجزاء الرخوة من صخور : يالنحت و األشكال الناتجة عنه .أوال

. بالصخورالقشرة األرضية عن طريق اصطدام ذرات الغبار و الرمال التي تحمميا الرياح 
 ياىي:ألشكال الناتجة منا

واسعة في األرض تكونت بسبب قيام الرياح بإزالة   ىي تجاويف  :لمنخفضات الصحراويةا .1
الرمال وتذريتيا من السطح لفترات طويمة , قد يصل قاع المنخفض إلى الطبقات الحاممة 

 .لمائية و تزدىر الواحات ا لممياه فتنفجر الينابيع
 بينيا تحصر االرتفاع متوسطة االطراف مترامية صخرية ىضاب ىي:  الحمادة صحاري .2

 العالم. في الصحاري معظم الحمادة تشكل و العرق بأحواض تسمى رممية أحواض
 لمسافات الصحراوية المناطق في األرض سطح عمى تنبسطة واسعة سيول:  الرق سهول .3

 بفعل منيا فأزيمت الرمال أما الزلط و الحصى و األحجار من الرواسب فوقيا تنتشر,  كبيرة
 الرياح.

 نتيجة تتكون,  اإلنحدار شديدة سفوح وذات الذرى مدببة أو قبابية تالل ىي:  المفردة التالل .4
 اليوائي. النحت بفعل الصخري السطح من األكبر الجزء إزالة

 طبقة وجود عند الظاىرة ىذه تتكون (:الشيطان موائد) الغراب الموائد الصحراوية او عش .5
 السفمية الطبقة تآكل ان حيث صالبة اقل اخرى طبقات تغطي الصخور من صمبة عموية
 التي المظاىر ىذه تكون الى يؤدي مما العميا الطبقة من اكثر بمعدل السفمي النحت بفعل

 الظاىرة ىذه وتظير.  الفطرة او المظمة تشبو التي( الشيطان موائد او الغراب عش) تسمى
 .الرزازة بحيرة غرب تقع التي الطار تالل ومنيا العراق في عديدة مناطق في

مكونة من صخور متباينة الصالبة ونتيجة ليبوب الرياح   كتل صخرية  ىى عبارة: الياردنج  .6
عمى تمك الصخور فتنحت الصخور المينة وتترك الصخور الصمبة عمى ىيئة اشرطة صخرية 

 .ممدة عمى االرض تفصل بينيا خوانق ضيقة



عبارة عن تجاويف تنحت في األجزاء المينة من الصخور , حيث : كهوف الرياح ثقوب أو  .7
تعمل الرياح عمى جر وحمل المفتتات والمواد الصخرية المجواه , وتترك وراءىا بعض 

او ما يعرف بقرص العسل او سن المنشار   والعامل الرئيسى فى وجود ىذة الثقوب . الفجوات
تنشأ ىذة الظاىرة فى الكتل الصخرية المينة المواجة لمرياح  ىى الرياح المحممة بالرمال حيث

الحمولة التى تحمميا الرياح بالصخر نجد ان الرمال   ونتيحة ليبوب الرياح عمييا واصطدام
 .قد نحتت ثقوب صغيرة فى االماكن المينة والضعيفة فى الكتل الصخرية

المنقولة ويتكون من ثالث انواع لمنقل  المواد وحجم الرياح سرعة عمى النقل يعتمد: النقل ثانًيا.
 والزحفالدقيقة  الرمال نقل يتم :والقفزالصغير  األجسام و الغبار نقل يتم: التعمق وىي 

 الحصى. و الصخور نقل  يتم: األرضي
حيث يعد اإلرساب العممية األخير من عمميات  : إرساب الرياح و األشكال الناتجة عنه : ثالثًا

الريحية و يحدث عندما تضعف سرعة الرياح و قوتيا تبدأ بإرساب المفتتات الصخرية , عرية تال
كما أن بعض األشكال المتشكمة من ترسيب الرياح لحمولتيا تتالشى عند التعرض لرياح شدية 
أما البعض اآلخر تثبت لكبر حجميا و تثبيت جذورىا في األرض سواء كان بفعل المياه أم 

 ي:الناتجة عن اإلرساب الريحألشكال . االحشائش
ىي حبيبات من الغبار و الرمل الدقيق الذي تحممو الرياح من الصحراء . تبقى  : الموس  .1

عالقة في اليواء لفترة طويمة و تسقط بفعل األمطار و الجاذبية االرضية فتتراكم و 
عرية تتم تتكون مواد الموس من مواد غريبة بعيدة عن موطنيا األصمي ألن التس.المو  تكون

ىناك عدة ظروف يحتاجيا الموس لكي يتراكم : , في منطقة و اإلرساب في منطقة أخرى
 .المناخ الرطب , الغطاء النباتي

 تتكون و األمتار عشرات غمى أقدام بضعة من إرتفاعيا يختمف رممية تالل :الرممية الكثبان .2
تكوينيا : ضعف سرعة الرياح و ن العوامل التي تساعد عمى الحبيبات. م مستديرة رمال من

اصطداميا بعائق و قد يكون ىذا العائق ) تل , شجرة ( , حيث تتنوع أشكال الكثبان الرممية 
و أنواع الكثبان الرممية ىي : الكثبان الرممية ة حسب كيفية التكوين و اتجاه الرياح في المنطق

  . ةنجمية و الكثبان البرخانيالطولية و الكثبان الرممية الياللية و الكثبان الرممية ال
 
 



 المنحدرات واثرها في تشكيل سطح االرض
ىو ميل سطح األرض عن خط األفق أو الميالن الذي يربط نقطتين  : Slopeاالنحدار  

يعني االنحدار انحراف  .ويعبر عن االنحدار بالنسبة المئوية أو بالدرجة مختمفتين في المنسوب,
 او ميل االرض عن المسنوى االفقي حيث يكون االنحدار كبيرا كمما زاد الميل او االنحراف.

 :انواع المنحدرات 
انحدار بسيط او خفيف: ويشمل المناطق ذات الميل البطيء. نالحظ في ىذا االنحدار  .1

البعض. ويشمل تباعد خطوط الكنتور )خطوط االرتفاع المتساوية( عن بعضيا 
( درجة. وتعد من اصمح السفوح لالنشطة 15-1االنحدارات التي تتراوح درجاتيا مابين )

 المختمفة.
 
 
 
 
 

 
انحدار معتدل او متوسط: يكون اكثر ميل وانحدار من االنحدار البسيط. نالحظ تقارب  .2

راوح خطوط الكنتور من بعضيا اكثر مما في النوع االول. وتشمل االنحدارات التي تت
( درجة. وتعد اقل اىمية من النوع السابق في مجال استغالليا 25-15مابين ) 

 لالغراض المختمفة.

 



 
انحدار شديد: يشمل االنحدارت الشدية الميل التي تقترب فييا خطوط الكنتور من  .3

( درجة. يواجة 45-25بعضيا البعض بشكل كبير جدا وتكون درجة انحدارىا مبين )
 فوح مشاكل عديدة لشدة االنحدار وعدم استقرار بعض السفوح.استغالل تمك الس

درجة وال  45االنحدارات الجرفية: وىي االنحدارات التي تكون درجة انحدارىا اكثر من  .4
 تصمح الي استخدام.

 حركة المواد الصخرية عمى سفوح المنحدرات:
التي تعد من المشاكل تتعرض المنحدرات الى مجموعة من العمميات او حركة المواد الصخرية و 

التي يتعرض ليا النشاط البشري سواء فوق تمك المنحدرات او في اسفميا. تحدث تمك العمميات 
او الحركة وذلك تحت تأثير الجاذبية االرضية  و وجود الماء الذي يعمل عمى تقميل التماسك 

المواد الصخرية  واالحتكاك بين الصخور و وجود االنحدار اذا كمما زاد االنحدار زادت حركة
 وباشكال مختمفة وكما ياتي:

 07 – 77: تحدث في السفوح الشديدة االنحدار التي يتراوح انحدارىا مابين Fallsالسقوط  .1
درجة. تكون حركتيا اما بشكل مباشر دون االحتكاك بالمنحدر او تتدحرج بسرعة كبيرة عمى 



من كتل صخرية وجالميد وحصى السفوح. ومن نتائجيا تجمع المواد المتساقطة بانواعيا 
 ومفتتات واتربة عمى شكل اكوام كبيرة اسفل المنحدر وتسمى ىذه الظاىرة بالتالوس.

درجة, وتتكون  77: تحدث عمى السفوح غير الجرفية التي يقل انحدارىا عن Slideاالنزالق  .2
 سفوحيا من طبقات صخرية مائمة باتجاة االنحدار وذات تراكيب مختمفة.

: تحدث في السفوح ذات التكوينات اليشة وتكون حركة الكتل الصخرية عمى Slumpاليبوط  .3
االغمب حركة ىاللية الشكل وفي بعض االحيان تتحرك كتمتين او اكثر بشكل متتالي وبالنتيجة 

 تتخذ شكل مميز حيث تظير وراء بعضيا البعض بشكل مصفوف.
دث في السفوح التي تتكون من رواسب : وىو االنييار السريع الذي يحMudflow التدفق الطيني  .4

طينية ىشة ذات سمك كبير ترتكز عمى طبقات صمبة, وعندما تتشبع بالماء يقل تماسكيا ويزداد 
ثقميا فتتحرك الى االسفل بسرعة الن الماء يقمل من االحتكاك. تعد ىذة العممية من اخطر 

فات طويمة بعيدة عن السفوح التي العمميات التي تتعرض ليا المنحدرات النيا تنتقل بسرعة ولمسا
 حدثت فييا لذا تؤدي الى تدمير مايعترضيا من عمران ومشاريع.

: تحدث عمى المنحدرات المعتدلة والبطيئة االنحدار والتي Creepالزحف او الحركة البطيئة  .5
 تتكون من طبقة سميكة من التربة ومفتتات الكتل الصخرية فبعد سقوط االمطار او ذوبان الثموج
تفقد التربة والمفتتات الصخرية قوة تماسكيا الداخمية فتخضع لقوة الجذب االرضي نحو االسفل 
وبشكل بطيءدون تكون مجاري مائية. تظير اثارىا واضحة من خالل ميل اعمدة الكيرباء او 

 االشجار او تشقق جدران االبنية.
تتحرك الرمال من اعمى المنحدر الى : تحدث في السفوح الرممية الشديدة االنحدار, حيث االنييال .6

 اسفمو وكأنو ماء يجري وفي السفوح الجرفية تكون كالشالل.
 العوامل المتحكمة في نشوء وتطور المنحدرات:

 التعرية واالنييارات واالعمال اليندسية. .1
وجود االوزان فوق السفوح مثل اقامة ابنية او تجمع كتل صخرية او الثموج او تجمع مياة  .2

 االمطار.
ارتفاع نسبة المياة في الطبقات الصخرية ممايؤدي الى اضعاف تماسكيا وتقميل  .3

 االحتكاك.
 التعرض الى ىزات ارضيو ناتجة عن حدوث الزالزل او التفجيرات. .4



 تأثير عناصر المناخ المختمفة. .5
 وجود التشققات والفواصل في الطبقات الصخرية. .6
 تعرية.قمة الغطاء النباتي يزيد من عمميات ال .7

 


