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دراسة الخصائص المورفولوجية للجدد  النارية بالجزء األدنى من حوض وادي ب البحث يهتم
كإحدى مخرجات النظام التكتوني المؤثر في النظام الحوضى ودراسة  الشيخ  جنوبي شبه جزيرة سيناء

ألخرى بمنحدرات الجزء األدنى من حوض وادي الشيخ، ولقد تم العالقات المتبادلة بينها وبين العناصر ا
الجدد وبكثافة مرتفعة وبشكل ال يتكررفي بقية أجزاء  منطقة للدراسة لضمها العديد من أنماطاختيار 

 اتبع المنهج األصولي في دراسة الخصائص المورفولوجية للظاهرة بتحليل وإلنجاز هذا البحثالحوض ، 
امل وعمليات تشكيلها، ثم تنميطها،باإلضافة إلى دراسة مراحل تطورها شكلها، وتحديد عو
  .الجيومورفولوجى

في اتجاهاتها وأبعادها تبعا لقـوى الـشد التـي     الجدد النارية تتباين   أن ولقد تبين من الدراسة
التركيبية تعرضت لها القشرة األرضية إبان حدوث الحركات التكتونية،كما تؤثر الخصائص الليثولوجية و           

 .للجدد فى تشكل ظاهرات موجبة  أو سالبة 

Morphological of dykes of lower part of  
Sheikh Valley basin, Southern of the Sinai peninsula EL- 

Maged, M. Shoala  
Professor, Geography Department, Faculty of Arts, University of Damanhour    

Magedaly@hotmail.com 
Symposium of prof., Dr. Soliman Huzayeen, 2000, Geography Dept., faculty of 
Arts,  Alex. Univ., Egypt. 2000, 173: 216 
Summary: 
Find interested in studying the Morphological of dykes of  lower part of  
Sheikh Valley basin, Southern of the Sinai peninsula as one output of tectonic 
system influential in the basin system and study the interrelationships between 
them and the other elements of slopes of lower part of the basin of Wadi el-
Sheikh, and area has been chosen for study because it contains many styles and 
high density of dykes comparing with the all parts of the basin, and to 
accomplish this research follow the fundamentalist approach in the study of the 
morphological characteristics of the phenomenon of shape analysis, identifying 
factors and processes formed, then pattern it, in addition to studying 
geomorphological stages of development. 



The study found that new firearms vary in trends and dimensions depending on 
the forces of tension experienced by the Earth's crust during a tectonic 
movements, as well as effect of the properties and Compositional of lithological 
state, indeed contributions in form positive and negative phenomena. 

  

  

 

  
  

 


