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  :ملخص

ن نطاق شاطئ خليج أبوقير شرق محافظة اإلسكندرية، وقد  نطاق شاطئ المعدية جزءاً مليمث
أضحى هذا النطاق يضيق ذرعاً من التدخل البشري في صور شتى، وبشكل انعكس على تغير خصائص 

  . في مدى زمني قصير- خاصة الساحلية منها-العوامل والعمليات الجيومورفولوجية
طئ؛ تتصدرها العوامل البحرية، وتضم وتتعدد العوامل الجيومورفولوجية المشكلة لنطاق الشا

األمواج البحرية، والمد والجزر، والعوامل القارية، وتشمل مجرى فرع رشيد وبحيرة إدكو، والرياح، 
  .إضافة إلى فعل اإلنسان

عادة ‘نطاق الشاطئ األمامي و: ويتوزع نطاق الشاطئ بين ثالث وحدات مورفولوجية مميزة، تشمل
  .ونطاق أمواج العواصف المتكسرة) البحرية(  ونطاق األمواج المتكسرة العاديةتشكيل األمواج المتكسرة،

وتتنوع الظاهرات المورفولوجية بنطاق الشاطئ بين الحواجز والحافات البحرية المغمورة، وحافات 
بقايا األصداف البحرية، والضروس البحرية، وجميعها ظاهرات موقوتة ومرتهنة في ظهورها واختفائها 

  .طبيعة عوامل وعمليات تشكيلها طوال العامبتغير 
وقد أسهمت التعديات البشرية في تعديل المالمح المورفولوجية وضيق اتساع نطاق الشاطئ الخلفي 

  .شرقي الميناء الجديد، سواء بالبناء أو اقتطاع أجزاء منه للزراعة أو بتدشين المخلفات
المختلفة على الهجرة المستمرة لخطوط األعماق وقد انعكست السيادة شبه المطلقة لعمليات اإلرساب 

تجاه عرض البحر، إضافة إلى تأثيرها المباشر في الحركة بميناءي المعدية، مما تسبب في ظهور العديد 
من المشكالت التي تعوق استغاللهما االستغالل األمثل، تتصدرها ظهور العديد من البقع الضحلة بمدخلي 

  .رملية، وإطماء الحوض الداخلي للميناء الجديدالميناءين، ونمو األلسنة ال
وأوضحت الدراسة أهمية االستعانة بنتائج التحليل البصري واإلحصائي للمرئيات الفضائية من نوع 

TMمما يسهم   في تتبع العوامل الجيومورفولوجية وتحديد مجال تأثيرها خالل فصول السنة المختلفة ،
  .ة المترتبة على تغير سلوك تلك العوامل وأخذ الحيطة مبكراًفي الكشف المبكر عن اآلثار الجانبي
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Summary: 
Al-MAADIA  beach represent a part of Abu Qir Bay Beach, eastern of 
Alexandria, has become impatient with range of human intervention in various 
forms, and reflected on the changing characteristics of geomorphological factors 
and processes - especially coastal ones - in a short period of time. 
There are various factors geomorphological problem of the scope of the beach; led 
by marine factors, and includes sea waves, and tides, and continental factors, 
including the Rosetta branch stream and lake Idku, wind, as well as human-
induced. The range of beach is distributed among three distinct morphological 
units, include: in beach zone, the regular surf (Navy) zone and the zone of broken 
waves of storms. And morphological phenomena vary the zone of the beach 
between the barriers and submerged marine rims, and the edges of the remnants of 
seashells, and internecine marine, and ticking all the phenomena and depend on to 
appear and disappear change the nature of the factors and processes formed 
throughout the year. Human encroachment has contributed to amend the 
morphological features and narrow breadth of the beach back east of the new port, 
whether building or truncated portions of it for agriculture or waste launched. The 
reflected sovereignty almost absolute operations deposition different constant 
migration of lines depths towards the sea, in addition to their direct impact on 
traffic of two ports, causing the appearance of many of the problems that hinder 
the exploitation of optimization, led by the emergence of several spots shallow 
entrance of  ports, and the growth of tongues sand, and silting basin procedure of 
the new port. The study showed the importance of the use of the results of visual 
and statistical analysis of TM in determines the sphere of influence during the 
different seasons of the year, which contributes to the early detection of side 
effects of changes in the behavior of these factors and take precautions early. 


