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ملخص البحث: 
الأ�صكال  على  التعرف  حماولة  اإىل  البحث  هذا  يهدف 

فيما  النيل  لوادي  الچيومورفولوچية  التغريات  عن  الناجتة 

بني اأ�صوان والأق�صر، خالل القرنني التا�صع ع�صر والع�صرين، 

الدرا�صة،  مبو�صوع  املرتبطة  املفاهيم  اأهم  عر�ض  مت  حيث 

واأ�صاليب  ومناهج  البيانات،  وم�صادر  واأهدافها،  واأهميتها 

عر�ض  مت  كما  وو�صائلها،  البيانات  وم�صادرها  الدرا�صة 

عوامل  ح�صب  الدرا�صة  مبنطقة  الچيومورفولوچية  الأ�صكال 

حيث  النهري،  والإر�صاب  النحت  كعوامل  ن�صاأتها  واأ�صباب 

تكونت منها العديد من الأ�صكال القدمية واحلديثة كاجلزر 

ظهور  اإيل  اإ�صافة  الرملية،  واحلواجز  والأل�صنة  النهرية 

والبحريات  املهجورة  واملجاري  كالقنوات  جديدة  اأ�صكال 

املجاري  داخل  املائية  النباتات  منو  اإيل  اإ�صافة  املقتطعة، 

الفرعية والقنوات املائية.

أواًل: تحديد منطقة الدراسة:
 00  ,˚23 َ  58 ً  تقع منطقة الدرا�صة بني دائرتي عر�ض 00 

 ً  00   ,˚32   َ  33    ً 00 طول    خطي  وبني  25˚ �صمال،    َ35  ً

 200 كنتور  خطي  بني  الدرا�صة  منطقة  وتنح�صر   ،˚33   َ  15

�صرق وغرب جمرى النيل، تبلغ م�صاحة منطقة الدرا�صة قرابة 

 53025 الدرا�صة  منطقة  ظهري  م�صاحة  وتبلغ  كم2،   2665.4

النهر  ياأخذ  كم2،   1720.34 الفي�صي  ال�صهل  وم�صاحة  كم2، 

حتى  والنحناء  وال�صتقامة  والأت�صاع  ال�صيق  بني  فيها  طريقه 

ي�صل اإيل ثنية قنا �صكل )1(.

حيث  املنطقة،  تلك  يف  النهر  جمرى  خ�صائ�ض  تتعدد 

كم،   252 قرابة  والأق�صر  اأ�صوان  بني  فيما  النهر  طول  يبلغ 

للقاع  عمق  ومبتو�صط  كم،   1.12 للمجرى  عر�ض  مبتو�صط 

7م، اأما م�صاحة امل�صطح املائي فبلغت 183.9 كم2، وم�صاحة 

اجلزر 41.84 كم2، يعد معدل التعرج بني اأ�صوان والأق�صر 

اأدنى املعدلت حيث ي�صل اإيل 1.2 عام 2010.

ثانيًا: أسباب إختيار الموضوع:
واأهمها  درا�صته  ملنطقة  الطالب  اختيار  اأ�صباب  تتعدد 

مايلي:

النيل مبرور  التي طراأت على جمري  التغريات  1- �صرعة 

الزمن بظهور اأ�صكال چيومورفولوچية جديدة واإختفاء اأخرى 

وزيادة ن�صاط النهر يف عملياته املختلفة باملنطقة.

الچيومورفولوچية  الأ�صكال  من  الإ�صتفادة  حماولة   -2

التي ت�صاحب تطور جمرى النيل، كاجلزر النيلية والقنوات 

واملجارى املهجورة اإ�صافة اإيل النباتات املائية.  

الطالب  ت�صاعد  اأن  التي ميكن  الدرا�صات  توافر بع�ض   -3

والچيولوچيا  الچيومورفولوچيا  جمالت  فى  درا�صته  يف 

واملرئيات  اخلرائط  توافر  اإيل  بالإ�صافة  والهيدرولوچيا 

الف�صائية.

ثالثا : أهداف الدراسة :
تهدف الدرا�صة اإيل مايلي :

1- درا�صة اخل�صائ�ض الچيومورفولوچية ملنطقة الدرا�صة. 

2- تتبع التغريات املعا�صرة لوادي النيل احلديثة. 

3- حماولة ر�صم خرائط چيومورفولوچية ملنطقة الدرا�صة 

بتتبع التغريات احلديثة التي اإنتابت املجرى.

�صكل )1( موقع منطقة الدرا�صة
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رابعًا: مناهج البحث وأساليب الدراسة:
1- املنهـج الأ�صـولـي: اعتمد الطالب يف درا�صته على املنهج 

الأ�صويل للتعرف على خ�صائ�ض الأ�صكال الچيومورفولوچية 

حتدث  التي  الچيومورفولوچية  العمليات  ودرا�صة  واأ�صكالها، 

ملجرى النيل، والعوامل املوؤثرة فيها، والتعرف على اأ�صل ن�صاأة 

تلك الظاهرات.

تطور  تتبع  املنهج يف  ا�صتخدم هذا  التاريخـي:  املنهـج   -2

عليها  طراأت  التي  والتغريات  الچيومورفولوچية،  الأ�صكال 

خالل الفرتة الزمنية للدرا�صة.

كما ا�صتخدم الطالب عدة اأ�صاليب من اأهمها:

ذاك  ا�صتخدام  اأمكن  التحليلـي:  الو�صفـي  الأ�صلـوب   -1

النيل  لوادي  الچيومورفولوچية  الأ�صكال  و�صف  يف  الأ�صلوب 

من حيث اأنواعها واأ�صكالها عند تعذر قيا�صها ميدانيا اأوعدم 

و�صوحها على اخلرائط وال�صور واملرئيات الف�صائية.

يف  ذلك  يتمثل  والكارتوجرايف:  الكمـي  الأ�صلـوب   -2

بالأ�صكال  اخلا�صة  والقيا�صات  الكمية  البيانات  جمع 

حيث  الكارتوجرايف  الأ�صلوب  اإيل  اإ�صافة  الچيومورفولوچية 

الف�صائية  واملرئيات  الطبوغرافية  اخلرائط  حتليل  مت 

 )GIS( اجلغرافية  املعلومات  نظم  اأدوات  باإ�صتخدام 

) RS( وتقنيات الإ�صت�صعار عن بعد

خامسًا : مصادر الدراسـة :
تتعدد و�صائل الدرا�صة التي اإعتمد عليها الطالب يف درا�صته 

لإ�صتخال�ض نتائج علمية دقيقة ولتقييم النتائج التي الو�صول 

اإليها واملقارنة بينها، ومنها الطالع على الدرا�صات ال�صابقة 

هيدرولوچية،  جغرافية،  جيولوجية،  درا�صات  كانت  �صواء 

الف�صائية،  واملرئيات  اخلرائط  وحتليل  فح�ض  اإيل  اإ�صافة 

كارتوجرافيا  البيانات  ومتثيل  امليدانية،  الدرا�صة  واإجراء 

واأخريا كتابة البحث.

1( الدراسات السابقـة:
)1(اآمال اإ�صماعيل ح�صن �صاور، اأرا�صي طرح النيل واكله، 

درا�صة جغرافية، القاهرة، 1966 متثلت هذه الدرا�صة يف 

وتغيري  نحتها  النيل  جمرى  ا�صتطاع  التي  املناطق  اإظهار 

اجلزر  وتكوين  الإر�صاب  مناطق  تناولت  كما  معاملها 

الر�صوبية. 

)2(اأحمد مو�صى خليفة مراد، وادي النيل فيما بني اأ�صوان 

تتبعت هذه   2001 وادفو، ر�صالة ماج�صتري، جامعة طنطا 

الدرا�صة جمرى النيل وخ�صائ�صه اجليومورفولوجية.

النيلية  اجلزر  چيومورفولوچية  حامد،  حممد  )3(حنان 

الإ�صكندرية  جامعة  دكتوراه،  ر�صالة  م�صر،  يف  الر�صوبية 

الر�صوبية  النيلية  اجلزر  الدرا�صة  هذه  تناولت   2005

يف  املوؤثرة  والعوامل  الچيومورفولوچية  وخ�صائ�صها 

ن�صاأتها.

يف  النيلية  اجلزر   ، ال�صحات  حممد  عبداهلل  )4(على 

م�صر درا�صة چيومورفولوچية، ر�صالة دكتوراه، جامعة عني 

�صم�ض، 2007 مت فيها درا�صة كال من اخل�صائ�ض الطبيعية 

والتغريات املكانية للجزر النيلية والعوامل املوؤثرة فيها .

2( الخرائـط والمرئيات الفضائية:
علماء  بوا�صطة  اأنتجت  التي  الطبوغرافية  )1(اخلرائط 

احلملة الفرن�صية عام 1818 

التي   50.000  :1 مقيا�ض  الطبوغرافية  )2(اخلرائط 

اأنتجت مب�صلحة عموم امل�صاحة امل�صرية عام 1906 

)3(اخلرائط الطبوغرافية مقيا�ض 1: 25000 التي اأنتجت 

عام 1927, ,1944, 1987 الهيئة العامة للم�صاحة.

 50.000  :1 مقيا�ض   1990 الطبوغرافية  )4(اخلرائط 

هيئة امل�صاحة امل�صرية

)5(املرئيات الف�صائية Land sat  لأعوام )1972, 1986, 

) +Mss, TM, ETM( من نوع )2000, 2006

)6(لوحات  Auto cad اخلا�صة بهيدرلوجية جمرى النيل 

بحوث  معهد  مبعرفة  اأن�صئت  التي  املنطقة،  وطبوغرافية 

النيل من ال�صور اجلوية لعام 2004 

موقع  على  عالية  بدقة  رفعها  مت  التي   )1( )7(ال�صور 

لعام   ،)pixel( �صم   50 بدقة   Google Earth برنامج 

)GeoEye, WorldView-2( 2010 من اأقمار

لنف�ض  خمتلفة  ل�صنوات  للمنطقة  امليدانية  )8(الدرا�صة 

الأ�صكال الچيومورفولوچية املدرو�صة عام 2009, 2010, 2011

NASA والتي تتيح مل�صتخدميها اإجراء التحليالت   لقد مت ا�صتخدام م�صطلح مرئيات ليدل علي املرئيات الف�صائية التي مت جمعها من موقع 
 )1(

Google ا�صم �صور وذلك لأنها �صور ميكن منها فقط الر�صم والتحليل  الچيوموفولوچية عليها، وقد اأطلق علي البيانات التي مت ر�صمها من موقع 

النظري دون التحليل الآيل بربامج نظم املعلومات اجلغرافية
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3( العمل الميداني:
الطالب  �صاعدت  التي  الو�صائل  اأهم  امليداين من  العمل  يعد 

على فهم التغريات يف املجرى وجزره، ومنها اأمكن التعرف 

على الأ�صكال اجليومورفولوجية باملنطقة، ومت العمل امليداين 

على عدة مراحل هي:

2009، مت فيها  اإ�صتطالعية يف  املرحلة الأويل: وهي زيارة 

للعمل  متهيدا  ومالحمها  الدرا�صة  منطقة  جوانب  اإ�صتيعاب 

امليداين الفعلى ذا امل�صح ال�صامل، لأخذ كل الحتياطات الالزمة 

مع حماولة للتعرف على بع�ض الأ�صكال املوجودة باملنطقة.

 2011  ,2010 يف  احلقلي  العمل  مرحلة  الثانية:  املرحلة 

والذي مت فيه اأخذ العينات، والقيا�صات اخلا�صة بالأ�صكال، 

املكتبية،  املعلومات  مع  احلقلية  املراجعات  وعمل  وتطبيق 

اإعادة توزيع الأ�صكال وتوقيع احلديث الت�صكيل منها، مع  ثم 

اإلتقاط ال�صور الفوتوغرافية

الچيومورفولوچية  التغيرات  عن  الناتجة  األشكال 
لمجرى النيل فيما بين أسوان واألقصر

مقدمة:
من  للعديد  الدرا�صة  مبنطقة  وجمراه  النيل  وادي  تعر�ض 

الأ�صكال  من  العديد  ظهور  يف  دوراً  لها  كان  التي  التغريات 

تلك  من  تبني  حيث  الدرا�صة،  مبنطقة  اجليومورفولوجية 

الدرا�صة اأن معدلت الإر�صاب كانت كبرية خالل الفرتة بني 

حملها  وحلت  تراجعت  قد  اأنها  اإل   ،)1986-1972( عامي 

الأخرية )2001, 2010(، كما  ال�صنوات  النحت يف  عمليات 

بالتغريات  اخلا�ض   )2( وال�صكل   )1( جدول  من  يت�صح 

الچيومورفولوچية جلوانب املجرى وحتركاته.

املدة من

ن�صبة النحت يف 

جوانب املجري 

بني الفرتتني كم2

ن�صبة  الر�صاب يف 

جوانب املجري 

بني الفرتتني كم2

عدد ال�صنوات بني 

كل فرتة والأخرى

مقدار التحرك 

�صرقا لكل عام بني 

الفرتين )مرت(

مقدار التحرك 

غربا لكل عام بني 

الفرتين )مرت(

1986-19726.7147.6143.14.2

2001-19868.6160.61522.8

2006-200145.242.848.47

2010-200628.327.155.68.4

جدول )1( معدلت النحت والر�صاب يف جوانب املجرى يف املدة )2010-1972(

 ARCGIS امل�صدر: اإعداد الطالب اعتمادا على املرئيات الف�صائية واخلرائط الطبوغرافية املختلفة باإ�صتخدام برنامج

�صكل )2( معدلت النحت والإر�صاب خالل الفرتة )1972- 2010(

امل�صدر: اإعداد الطالب اإعتماداً علي بيانات جدول)1(
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جدول )2( تق�صيم اجلزر بالن�صبة ملركز جمرى النيل لعام 2010 فقط يف�صل باقي ال�صنوات

امل�صدر: عمل الطالب اعتمادا على املرئيات الف�صائية عام 2010

وقد لوحظ خالل الفرتة 1972-2010 ما يلي:

انخفا�ض  يف  املجرى  جوانب  يف  الر�صاب  معدلت  اأن   -

تدريجيا خا�صة يف ال�صنوات الأخرية.

املجرى بني عامي   الإر�صاب علي جوانب  اإزدهار حركة   -

1972 و 2001 

- حتول العمليات التعرية النهرية من الر�صاب اإيل النحت 

يف املدة من 2001 وحتى الآن 

- يف حالة زيادة يف جوانب املجرى لداخله )داخل املجرى( 

فاإن ذلك يكون نتيجه لعاملني:

* اإن�صمام اجلزر جلوانب املجرى.

* ظهور الأل�صنه الرملية اجلديدة املال�صقة للمجرى.

من  الغربي  اجلانب  يف  ب�صدة  النهري  النحت  يزداد   -

املجرى مقارنة باجلانب ال�صرقي يف معظم املُدَد املذكورة.

اإيل  النهري،  والر�صاب  النحت  عمليات  �صاعدت  لقد 

حدوث تغريات داخل املجرى باملنطقة والتي بدورها اأدت اإيل 

ظهور العديد من الأ�صكال الچيومورفولوچية باملنطقة والتي 

ر�صد منها ما يلي:

1- تغير توزيع مواقع الجزر بالنسبة لمحور المجرى:
ح�صب  باملنطقة  النهرية  اجلزر  ت�صنيف  درا�صة  تفيد 

حترك  اأ�صباب  حتديد  يف  املجرى  ملركز  بالن�صبة  موقعها 

اجلزر �صرقا وغربا بالن�صبة ملركز املجرى ومعدلتها والنتائج 

التغري يف اجلزر  املرتتبة عليها، كما تفيد يف درا�صة عوامل 

النهرية باإختالف مواقعها �صرق وغرب املجرى، علي حتديد 

النهري،  والر�صاب  النحت  بعمليات  جزيرة  كل  تاأثر  مدى 

وتفيد اأي�صاً يف درا�صة �صكل التغريات التي حتدث على اجلزر 

املركزية )التي تقع يف مركز املجرى( ودرجات النحت التي 

حتدث على جوانبها وحتديد اجلوانب الأكرث عر�صة لعوامل 

م�صاحة اجلزر كم2%عدد اجلزرالت�صنيف املورفولوچي للجزر

1822.2210.45جزر مركزية

2530.8614.31جزر �صرقية

2429.6310.62جزر غربية

---911.12جزر �صمت �صرقا

---56.17جزر �صمت غربا

100 %81الإجمايل

من  ملوقعها  طبقاً  اجلزيرة  يف  النهري  والإر�صاب  النحت 

املجرى الرئي�ض، وقد اأظهرت الدرا�صة النتائج التالية الواردة 

يف جدول )2( و�صكل )3(.

* اجلزر املركزية:

فرعني  اإيل  وتق�صمه  املجرى  تتو�صط  التي  اجلزر  هي 

رئي�صيني، وبلغ عدد اجلزر النهرية التي تقع يف مركز )و�صط( 

املجرى 18 جزيرة بن�صبة 22.22 % من اإجمايل عدد اجلزر 

كم2   10.45 م�صاحة  باإجمايل  باملنطقة،  الرئي�صة  النهرية 

ومنها )عوا�ض، العطرون، الكاب، اأرمنت، جرب( منها خم�ض 

جزر تقع جنوب اأ�صوان وتتمثل غالبية اجلزر املركزية املوقع 

يف اجلزر الرئي�صة القدمية.

* اجلزر ال�صرقية:

تتمثل يف اجلزر النهرية التي تقع اإيل اجلانب ال�صرقي من 

من   %  30.86 بن�صبة  جزيرة   25 عددها  بلغ  حيث  املجرى، 

اإجمايل عدد اجلزر النهرية الرئي�صة باملنطقة اأي مبقدار ثلث 

باإجمايل م�صاحة  66 جزيرة،  البالغ  باملنطقة  اجلزر اجلزر 

14.31 كم2 ومنها ) بيجا، فيلة، اأ�صوان، دراو، البيا�صية ( 

ال�صرق  نحو  تلك اجلزر وحتركها  اإن�صمام  ال�صبب يف  ويعود 

اإيل عوامل الإر�صاب النهري على اجلانب ال�صرقي مع زيادة 

عوامل النحت على اجلانب الأخر )الغربي(.

* اجلزر الغربية:

الغربي  اجلانب  عند  تقع  التي  النهرية  اجلزر  عدد  بلغ 

عدد  اإجمايل  من   %  29.63 بن�صبة  جزيرة   24 املجرى  من 

اجلزر النهرية الرئي�صة اأي اأنها متثل هي الأخرى قرابة ثلث 

اجلزر باملنطقة باإجمايل م�صاحة 10.62 كم2 ومنها جزيرة 
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اإقليت  )املن�صورية، الفار�صية، الأقالته(، كما كادت جزيرة 

اأن تل�صق باملجرى الغربي بفعل الإن�صان لتحل الزراعة حمل 

املجرى الفرعي من املجرى.

*جزر التحمت بال�صهل الفي�صي:

ال�صرق  باجتاه  املجرى  مياه  انحراف  من  الرغم  على 

وزيادة معدلت النحت عليه، اإل اأن اأكرث اجلزر التي التحمت 

الغربي،  باجلانب  مقارنة  ال�صرقي  اجلانب  يف  تقع  باملجرى 

ولعل ال�صبب يف ذلك اأن اجلزر التي ان�صمت للجانب ال�صرقي 

هي جزر كبرية امل�صاحة، يقع املجرى الرئي�ض اإيل الغرب منها 

مما �صاعد علي زيادة عمليات الإر�صاب يف جمراها الفرعني 

وبزيادت  العايل،  ال�صد  ت�صغيل  بعد  خا�صة  الإطماء  وزيادة 

اأخذت اجلزر  الفرعية  املائية  القنوات  الر�صاب يف  معدلت 

يف الإن�صمام تدريجياً باجلانب ال�صرقي للمجرى.

املجرى  من  ال�صرقي  للجانب  �صمت  التي  اجلزر  عدد  بلغ 

خالل الفرتة بني )1906 - 2010( 9 جزر بن�صبة 11.11 % 

من اإجمايل عدد اجلزر الرئي�صة باملنطقة ) بهريف، جميلة، 

العوامية،  ال�صغب،  عطية،  �صرق،  الكلح  احل�صينية،  امللكية، 

فقد  الغربي  للمجرى  ان�صمت  التي  اجلزر  اأما   ،) العمي 

عدد  اإجمايل  من   %  6.17 بن�صبة  فقط  جزر   5 عددها  بلغ 

الريقية  ال�صبحة،  باملنطقة هي ) فاطرية،  الرئي�صة  اجلزر 

اجلديدة، ال�صرب، بني حميد(.

على  تقع  التي  النهرية  اجلزر  عدد  اأن  �صبق  مما  يت�صح 

اأن  حيث  عددياً،  تت�صاوى  تكاد  والغربي  ال�صرقي  اجلانبني 

اجلانب  عن  واحدة  جزيرة  مبقدار  يزيد  ال�صرقي  اجلانب 

الغربي، ومع هذا فاإن اإجمايل م�صاحة اجلزر التي تقع غرب 

النيل تزيد مبقدار 4 كم2 عن م�صاحة اجلزر التي تقع �صرقاً، 

اأما عدد اجلزر التي تتمركز يف و�صط املجرى فهي اأقل من 

فم�صاحته  ذلك  ومع  وغرباً،  �صرقاً  تقع  التي  اجلزر  اأعداد 

تزيد عن م�صاحة اجلزر التي متيل للجانب ال�صرقي اأو تكاد 

التي تقع  تت�صاوى معها، وهذا يدل على مدى تعر�ض اجلزر 

املجرى  مياه  انحراف  ب�صبب  امل�صتمر،  للنحت  املجرى  �صرق 

على اجلانب ال�صرقي وزيادة اأعماقها.

�صكل )3( تق�صيم اجلزر اإيل فئات ح�صب موقعها من مركز املجرى

امل�صدر: عمل الطالب اعتماداً على املرئيات الف�صائية لعام 2010
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2-القنوات المائية المهجورة :    
الن�صاأة  حديثة  ظاهرة  املهجورة  املائية  القنوات  تعد 

باملنطقة، فقد ظهرت اإبان ت�صغيل ال�صد العايل والتحكم يف 

حركة املياه داخل املجرى وزيادة عمليات الإر�صاب، و�صيادة 

التحام  اإيل  اأدى  مما  العالقة،  حلمولته  النهر  اإلقاء  ظاهرة 

ظهور  علي  �صاعد  والذي  الفي�صي،  بال�صهل  اجلزر  اأطراف 

القنوات املائية حم�صورة بينهما.

يبداأ ظهور القنوات املائية املهجورة يف املنطقة اإيل ال�صمال 

من ثنية كوم امبو ومل يظهر اأيا من تلك القنوات جنوباً، وبلغ 

اأغلبها ب�صبب  التي ظهرت ثمان قنوات  عدد القنوات املائية 

اجلزر  بني  الكباري  وبناء  الفي�صي  بال�صهل  اجلزر  ان�صمام 

قناة  كل  خا�صية  اإيجاز  وميكن  �صكل)4(.  الفي�صي  وال�صهل 

من تلك القنوات كالتايل:- 

)1( قناة منيحة:

تقع القناة �صرق املجرى حيث ظهرت قبل عام 1945 وكانت 

عبارة عن جمرى فرعي ملجرى النيل، ثم تطور من حتركات 

جزيرة منيحة الواقعة غربه مما اأدي اإيل انح�صاره اإيل  قناة 

مائية مغلقة، ومع زيادة معدلت الر�صاب النهري يف القناة 

املائية، مل يبقى منها �صوى اجلزء ال�صمايل املت�صل مبا�صرة 

مبجرى النيل، كما امتالأ و�صطها باحل�صائ�ض والنباتية املائية 

والر�صابات الرملية فكانت م�صاحتها يف مرئيات 2002 نحو 

0.104  كم2، ثم انخف�صت اإيل 0.097كم2  يف عام 2010, 

مما يدل على زيادة معدلت الردم والر�صاب بها.

)2( قناة الكلح:  

تدريجا  للمجرى  الن�صمام  �صرق يف  الكلح  اأخذت جزيرة 

حتى الت�صقت بجانبه ال�صرقي يف عام 2007، ثم بداأت قناة 

نحو   2002 لوحات  يف  م�صاحتها  فكانت  الظهور  يف  الكلح 

0.0162 كم2 متمثلة يف قناتني، ثم تقل�صت م�صاحتهما يف 

القناة  لتعر�ض  نظراً  كم2   0.0071 فاأ�صبحت   2010 عام 

اإيل  حاليا  �صبيلها  ويف  الزراعي،  للتو�صع  الردم  لعمليات 

الختفاء واإحالل الزراعة املو�صمية حملها.

)3( قناة ال�صبحة:

بداأ ظهور قناة ال�صبحة على اجلانب الغربي للمجرى بعد 

ب�صد  الفي�صي  بال�صهل  اجلزيرة  بربط  املنطقة  اأهايل  قيام 

ترابي، كما يظهر يف مرئيات 1986 لت�صهيل عملية الت�صال 

بها، لذا فقد انق�صمت اإيل �صطرين، كالهما يت�صل باملجرى 

من جانب عك�ض الأخر، وبلغت م�صاحة القناة اجلنوبية عام 

2001 حوايل 0.161 كم2، ثم تطورت عام 2010 فقلت اإيل 

0.157 كم2، كما بلغت م�صاحة القناة ال�صمالية عام 2001 

حوايل 0.184 كم2، اإل اأنها زادة م�صاحتها عام 2010 اإيل 

0.205 كم2 وذلك ب�صبب تطهري املجرى من النباتات املائية 

مما اأدى اإيل تو�صيع جوانب القناة وبالتايل زيادة م�صاحتها. 

)4( قناة املطاعنة:

كانت قناة املطاعنة املائية يف لوحات عام 1934 عبارة عن 

كقناتني   1972 مرئيات  يف  ظهرت  ثم  فرعي،  مائي  جمرى 

الغربي  اإيل اجلانب  ان�صمام جزيرة املطاعنة  بعد  مائيتني، 

قناتني  اإيل  ك�صابقتها  الأخرى  هي  وانق�صمت  املجرى،  من 

اإحداها يف ال�صمال والأخرى يف اجلنوب، بعد ربط اجلزيرة 

اجلزء  عن  املياه  ح�صرت  كباري،  بثالثة  الفي�صي  بال�صهل 

ال�صهل  من  جزء  ال�صمالية  القناة  واأ�صبحت  بينهما،  الواقع 

وتركت  ن�صبياً،  منخف�صاً  مو�صعا  ميثل  كان  واإن  الفي�صي، 

خلف  وتكونت  مبا�صرة،  باملجرى  تت�صل  اجلنوبية  القناة 

من  املت�صربة  للمياه  م�صيالت  القناة  على  ال�صمايل  الكوبري 

القناة املائية ال�صمالية احلبي�صة.

 2002 املطاعنة اجلنوبية يف مرئيات  قناة  وبلغت م�صاحة 

نحو 0.101 كم2، ثم تناق�صت اإيل 0.078 كم2، يف مرئيات 

قليال من  اأقل  م�صاحتها  فكانت  ال�صمالية  القناة  اأما   ،2010

نظريتها، فكانت م�صاحتها يف مرئيات 2002 نحو 0.35 كم2 

ثم اإنخف�صت اإىل 0.027 كم2.

�صورة )1( قناة املطاعنة 
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)5(قناة الدبابية:

مرئيات  يف  ظهرت  حيث  موؤخرا  اإل  القناة  تلك  تظهر  مل 

2010 بعد اقرتاب جزيرة الدبابية من اجلانب ال�صرقي من 

املجرى فظهرت بواكري القناة بعد قطع املجرى املائي مبمر 

وبلغت  ال�صرقية،  املجرى  وحافة  اجلزيرة  بني  ربط  ترابي 

م�صاحتها 0.165 كم2 عام 2010.

)6( قناة العوامية: 

مائي  جمرى  الفي�صي  وال�صهل  العوامية  جزيرة  بني  تكون 

 1945 عام  املجرى  حواف  من  اجلزيرة  وباقرتاب  فرعي، 

ظهرت القناة املائية املذكورة يف لوحات 1972، ثم الت�صقت 

ال�صهل  وبني  بينها  و�صل  كوبري  بناء  بعد  باملجرى  اجلزيرة 

الفي�صي، مما اأدى اإيل اإنف�صال قناتني مائيتني من املجرى 

العمراين  التو�صع  مت  وبذلك  اجلزيرة،  طول  على  الفرعي 

القناة  فانف�صلت  القناة،  من  ال�صمايل  اجلزء  يف  والزراعي 

يف  اجلنوبية  القناة  وا�صتمرت  متاما،  املجرى  عن  ال�صمالية 

ات�صالها باملجرى حتى عام 2009 اإل اأنه طغت عليها ظاهرت 

منو النباتات املائية والروا�صب الرملية فغطتها ومل يبق منها 

الردم  عمليات  ا�صتمرار  يزال  ول  الو�صط،  يف  اأجزاء  �صوى 

داخل القناة بتو�صيع ال�صهل الفي�صي، نظرا لوقوع القناة يف 

اأنواعها  منطقة �صياحية يرتفع فيها �صعر الأرا�صي مبختلف 

كما  م�صتمر  ردم  يف  القناة  فجوانب  لذا  وعمرانية،  زراعية 

اجلنوبية  القناتني  م�صاحة  وبلغت   )2( رقم  �صورة  تو�صحه 

وال�صمالية يف مرئيات عام 2001 )0.0286, 0.0089 كم2 

 2009 عام  مرئيات  يف  م�صاحتهما  كانت  ثم  التوايل(،  على 

)0.007, 0.0071 كم2 على التوايل(.

)7( قناة غرب الأق�صر:

بداأ ظهور بواكري جزيرة رملية غرب مدينة الأق�صر تكونت 

بينها وبني  الغربي من املجرى، حيث ح�صرت  على اجلانب 

املجرى قناة مائية ات�صلت مبا�صرة باملجرى، ومبرور الزمن 

من  املجرى  عن  فانف�صلت  حولها  الروا�صب  تراكم  ازداد 

املائية  والنباتات  املياه  بداخلها  وامتالأت  واجلنوب  ال�صمال 

وتقل�صت م�صاحتها يف مرئيات عامي )2002, 2009( )من 

0.0593 اإيل 0.012 كم2( على التوايل.

)8( قناة عزبة الراوي يو�صف:

جديدة  جزيرة  لظهور  نتيجة  الظهور  حديثة  مائية  قناة 

عزبة  عند  املجرى،  من  الغربي  اجلانب  مع  اإلتحمت  رملية 

الراوي غري اأنها تركت بينها وبني ال�صهل الفي�صي قناة مائية 

�صورة )2( تطور قناة العوامية

ال�صمالية  جهتها  من  املجرى  مياه  و�صول  بانقطاع  ا�صتدقت 

واجلنوبية، وامتالأت القناة بالنباتات حتى اأ�صبحت بالتدريج 

كم2   0.021 حوايل  م�صاحتها  وو�صلت  حبي�صة  مائية  قناة 

عام 2010.

  

عام  اأواخر  يف  حديثاً  حتولت  التي  املائية  القنوات  ومن 

بعد  مغلقة  قناة  اأ�صبحت  التي  الفوزة  جزيرة  قناة   2010

قطع القناة بحاجز ترابي ربط بني اجلزيرة وحافة املجرى 

بالنباتات  امتالأت  بركة  اإيل  القناة  حتولت  وقد  ال�صرقية، 

املائية واملياه الراكدة لذا ا�صتخدمها الأهايل كمناطق لرتبية 

املوا�صي )كاجلامو�ض( الذي يحتاج اإيل مياه لي�صبح فيها كما 

ا�صتخدمت الأرا�صي املرتفعة منها يف الزراعة، كما يظهر يف 

�صورة )3(
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�صورة )3( قناة جزيرة الفوزة بعد قطع القناة بردمها بحاجز ترابي وانت�صار حرفة الرعي بها

امل�صدر: العمل امليداين يف 2011-9-19

�صكل )4( القنوات املائية على جانبي املجرى مبنطقة الدرا�صة

امل�صدر: عمل الطالب اعتماداً على حتليل املرئيات الف�صائية لعامي 2002, 2010
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 3-البحيرات  المقتطعة :
القنوات  عن  خ�صائ�صها  يف  املائية  البحريات  تختلف 

املائية املهجورة يف كونها دائرية ال�صكل، اأما القنوات املائية 

فهي تتميز ب�صكلها الطويل غري اأنهما يت�صابهان يف ن�صاأتهما 

وازداد  فرعي  مائي  جمرى  بقايا  تراكم  من  تكونا  لكونهما 

جتمع الروا�صب حتى اختفى وحلت حمله هاتان الظاهرتان، 

وميكن اأن نطلق عليها البحريات املتبقية جتاوزا لبقائها على 

قائمة من بقايا التحام اجلزر النهرية باملجرى على العك�ض 

من البحريات املقتطعة التي تن�صاأ من اقتطاعها بتغري املجرى 

املقتطعة  البحريات  لأن  والإر�صاب،  النحت  بعوامل  مل�صاره 

يرتبط تكونها كظاهرة متبقية عن هجرة املنعطفات النهرية.

املقتطعة  املائية  البحريات  العديد من  باملنطقة  وقد ظهر 

املنعزلة عن املجرى والتي ا�صتمدت مياهها من املياه اجلوفية 

غري  املجاورة،  الزراعية  الأرا�صي  من  املنحدرة  وامل�صارف 

الرئي�ض  تن�صاب نحو املجرى  فاإنها  باملياه  اأنها عندما متتلئ 

لكل  وقد حدث ذلك  وم�صيالت جدولية،  من خالل خمرات 

البحريات التي ظهرت باملنطقة، وبلغ عدد تلك البحريات )5 

بحريات( تت�صابه يف م�صاحاتها واأ�صكالها �صكل )5( وميكن 

تناول تلك البحريات كما يف اجلدول التايل:

)1( بحرية بهريف:

وقد  املجرى،  ال�صرقي من  البحرية على اجلانب  تلك  تقع 

باجلانب  بهريف  جزيرة  التحام  بعد  البحرية  تلك  ظهرت 

كان  الذي  الفرعي  املجرى  مو�صع  يف  املجرى،  من  ال�صرقي 

يقع بينهما، غري اأن ذلك املجرى قد امتلئ متاما بالروا�صب 

جدول )3( خ�صائ�ض البحريات املتبقية بال�صهل الفي�صي مبنطقة الدرا�صة

�صورة )4( بحرية بهريف يف 3-31- 2005 

امل�صدر: اإعداد الطالب اعتماداً على )املرئيات الف�صائية لعامي 2002, 2010(

مالحظاتالفارق كم2امل�صاحة عام 2010 كم2امل�صاحة عام 2002 كم2البحرية

- 0.02250.02230.0002بهريف

�صفر0.04650.00465ال�صل�صلة

ب�صبب التطهري+ 0.05060.05300.0024الردي�صية )1(

- 0.03160.02290.0087الردي�صية )2(

+ 0.003190.001790.00140الكلح �صرق

- 0.01920.01850.007احلجز بحري

 ,2005 مرئيات  يف  بو�صوح  وظهرت   ،1990 لوحات  يف  كما 

مرئيات  �صم يف   0.5 بلغت  التي  العالية  للدقة  وذلك   2010

البحرية  فظهرت   ،Google موقع  من   WorldView-2
الذي  الهرمي  �صكلها  يف  وتبدو  متاما  املجرى  عن  منف�صلة 

ترتكز قاعدته يف اجلنوب ال�صرقي وقمته يف ال�صمال الغربي 

قرابة   2002 عام  مرئيات  م�صاحتها يف  فبلغت  �صورة )4(، 

لت�صل   2009 عام  مرئيات  يف  تناق�صت  ثم  كم2،   0.0225

اإىل 0.0223 كم2.   
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�صورة )5( بحرية ال�صل�صلة يف 2-28- 2005 

)2( بحرية ال�صل�صلة:

تقع تلك البحرية على اجلانب الغربي من املجرى، وظهرت 

من  الغربي  باجلانب  الروا�صب  بع�ض  ان�صمام  من  البحرية 

ميلئ  اأن  دون  البحرية  مو�صع  ترك  حيث  مبا�صرة  املجرى 

بالروا�صب مما �صاعد على تكوين تلك البحرية، �صورة )5( 

وقد ظهرت تلك البحرية يف لوحات 2005 مب�صاحة 0.00465 

كم2 ثم هي نف�صها امل�صاحة مل تتغري يف عام 2010، ومل تظهر 

تلك البحرية من قبل.

)3( بحريتا الردي�صية قبلي:

توجد بحريتان يف �صرق جزيرة الردي�صية قبلي منف�صلتان 

املياه من  باملياه وذلك من جتمع  النيل ومتتلئان  عن جمرى 

وللمجرى،  املجاورة  املناطق  من  املت�صربة  الأر�ض  باطن 

وبلغت م�صاحة البحرية اجلنوبية يف فرتتي )2005, 2010( 

فكانت  ال�صمالية  البحرية  اأما  كم2(   0.053  ,0.0506(

م�صاحتها ) 0.0316, 0.0229 كم2(.

)4( بحرية الكلح �صرق: 

تعد تلك البحرية من بقايا ان�صمام جزيرة الكلح بال�صهل 

تكونت  التي  املائية  القناة  وردمت  قطعت  حيث  الفي�صي 

حلقت  التي  الردم  عوامل  وفعل  بها  الروا�صب  كمية  بزيادة 

بقاع القناة املائية اإل اأن تلك البحرية تركت ب�صكلها احلايل. 

مقارنة  عمقها  وزيادة  م�صاحتها  لت�صاع  وذلك   )6( �صوة 

بباقي خ�صائ�ض القناة املائية التي تكونت منها.

وتت�صل البحرية مبجرى النيل مبا�صرة من طرفها ال�صمايل 

من  اأعلى  بالبحرية  املياه  �صطح  من�صوب  اأن  غري  الغربي، 

من�صوب �صطح املياه مبجرى النيل باملنطقة حيث يبلغ من�صوب 

�صطح املياه بالبحرية 81 مرت فوق من�صوب �صطح البحر، اأما 

من�صوب �صطح مياه النيل جوارها فيبلغ 77 مرت فوق من�صوب 

مل�صافة  مرت   4 مبقدار  تنحدر  مياهها  اأن  اأي  البحر  �صطح 

قدرها 300 مرت وتتزود البحرية باملياه املت�صربة من الأرا�صي 

الزراعية املحيطة بها يف ال�صهل الفي�صي، مما يجدد ارتفاع 

من�صوب املياه بها، وبلغت م�صاحة بحرية الكلح �صرق ال�صغرية 

كم2(   0.00179  ,0.00139(  )2009  ,2002( فرتتي  يف 

فكانت )0.0404, 0.0386  الكربى  ال�صمالية  البحرية  اأما 

كم2( على التوايل.

�صورة )6( بحرية الكلح عام 2010
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)5( بحرية احلجز بحريى:

التي  الر�صاب  عوامل  من  تبقي  ما  اآثار  من  البحرية  تعد 

حلقت بجزيرة احلجز بحري التي تقع �صرق املجرى، فبداأت 

ظهورها يف لوحات 1945، حيث ي�صب فيها م�صرف بقطر 

ليلقي  ال�صمالية  جهتها  من  يخرج  ثم  مرت،   10  :  5 بني  ما 

مبياهها باملجرى النهري مبا�صرة، وبلغت م�صاحتها يف فرتتي 

)2002, 2009( )0.0192, 0.0185 كم2( على التوايل.

�صكل )5( البحريات املائية املقتطعة يف منطقة الدرا�صة

امل�صدر: عمل الطالب اعتمداً على املرئيات الف�صائية لعامي 2002, 2010

4-  األلسنة والحواجز  الرملية :
�صريعاً  نتاجاً  الرملية  واحلواجز  الرملية  الل�صنة  متثل 

يتوقف على طول  ل  الذي  النهري  والر�صاب  النحت  لعوامل 

املجرى، حيث اأن النهر يلقي بحمولته العالقة املنقولة باجلر 

والقفز داخل املجرى فتظهر الأل�صنه الرملية على مرت�صبة اإما 

على جوانب املجرى اأو على نهايات واأطراف اجلزر النهرية، 

اأو اأنها تظهر يف منت�صف املجرى فتق�صمه اإيل فرعني كما هو 

احلال يف منطقة الزنيقة قبلي �صورة )7(، ثم تاأتي عوامل 

النحت والنقل مرة اأخرى، لتحرك هذه الل�صنة الرملية من 

موقعها ملوقع اأخر يف اجتاه حركة التيار املائي للنهر.

104



العـدد الرابع        2012

األشكال الناتجة عن التغيرات الچيومورفولوچية الحديثة  لوادي النيل فيما بين أسوان واألقصر                                                                   حممــد الراوي دنـــدراوي

�صورة )7( م�صكلة احلواجز الرملية الغاط�صة حتت املجرى واأخطارها على املالحة النهرية

امل�صدر:العمل امليداين للطالب بقرية الزنيقة، يف 2009-12-2

 وميكن تعريف الأل�صنة الرملية باأنها الأجزاء البارزة حول 

ظاهرة  �صكل  يف  عنها  تنف�صل  اأن  اإل  تلب�ض  ل  التي  اجلزر 

امليداين  العمل  يف  الطالب  مالحظات  من  وذلك  م�صتقلة 

لالأ�صكال الرملية على طول املجرى باملنطقة. وهذه الل�صنة 

تتخذ �صكال  الإر�صابات عادة  اإمتداد من  الرملية عبارة عن 

ذات  اإر�صابات  من  وتتكون  املائي  التيار  اجتاه  يف  م�صتطيال 

1981، �ض38( ومعظم الأل�صنه  اأكرب ن�صبيا ) جاد،  اأحجام 

اإحدى  بجوار  تتكون  اأنها  الدرا�صة جانبية مبعنى  يف منطقة 

مما  اجلزر  بع�ض  حول  تتكون  قد  اأنها  كما  النهر،  �صفتي 

 ,1992 الفي�صي.)د�صوقي،  بال�صهل  التحامها  عليه  يرتتب 

�ض183( 

طرق ومراحل نشأة االلسنة الرملية :
املجرى  جانبي  على  النهري  النحت  عوامل  تزداد  عندما 

يف  خا�صة  الأمر  بادئ  يف  تاآكلها  علي  يعمل  مما  وجزره، 

على  ال�صل�صلة  كخانق  النهرية  واخلوانق  املنعطفات  مناطق 

لنهايات  مال�صقة  رملية  ال�صنه  تتكون  حيث  الذكر،  �صبيل 

والر�صاب  النحت  عمليات  وبا�صتمرار  �صمالها،  يف  اجلزر 

واإذا  �صمال،  وتتجه  اجلزيرة  عن  الرملية  الل�صنة  تنف�صل 

اأوالتثبيت  الثبات  عوامل  من  عامالً  الرملية  الل�صنة  واجه 

تتوقف  ال�صميك،  الطمي  طبقات  من  كطبقة  اأو  كالنباتات 

الل�صنة عن حتركها، نحو ال�صمال وتثبت اأماكنها، ثم تتواىل 

عليها عمليات الر�صاب التي جتعل منها جزيرة اأكرب حجما 

الروا�صب  كمية  مع  يتما�صى  م�صتوى  يف  لكن  ارتفاعاً،  واأكرث 

التي تتعاقب عليها.

التوزيع المكاني لأللسنة الرملية والحواجز الرملية:
يختلف توزيع الل�صنه الرملية من قطاع لأخر داخل منطقة 

يف  متاما  تختفى  بل  الرملية،  الل�صنه  تقل  حيث  الدرا�صة 

وذلك  الأول"  اجلندل  ومنطقة  اخلزان،  بحرية   " قطاعي 

ال�صالبة، رقيقة  �صديدة  وقاعه من �صخور  املجرى  لرتكيب 

اإ�صافة  الر�صاب  عملية  على  ذلك  ي�صاعد  ل  حيث  امللم�ض، 

من  ال�صمال  واإيل  النحدار،  و�صدة  املياه  جريان  �صرعة  اإيل 

ر�صوبي  رملي  ن�صيج  من  املجرى  قاع  يتكون  اأ�صوان  منطقة 

الأمر  ن�صبيا  املياه  هدوء  مع  القوام،  خ�صن  النحدار  قليل 

الذي �صاعد على ظهور وتكون الل�صنه الرملية، لذلك تنت�صر 

املياه  هدوء  حيث  امبو،  كوم  �صمال  يف  بكرثة  الل�صنه  هذه 

وانخفا�ض �صرعتها، كما تزداد يف اجلانب الغربي للمناطق 

حيث  للمجرى  ال�صرقي  اجلانب  يف  عنها  فيها،  تنت�صر  التي 

ارتفاع عمق املجرى وزيادة عمليات النحت �صكل )6(.

 5 الدرا�صة  مبنطقة   2002 عام  الرملية  الل�صنة  عدد  بلغ 

عام  ازدادت  حني  يف  كم2،   0.549 مب�صاحة  رملية  األ�صنة 

حيث  كم2،   2.72 مب�صاحة  رملي  ل�صان   14 فبلغت   ،2010

تظهر تلك الأل�صنه على �صطح املجرى يف وقت التحاريق يف 

ال�صدة ال�صتوية، مما يزيد من خطورتها علي حركه املالحة 

النهرية، وذلك لختفاءها حتت �صطح املياه حيث يف مو�صم 

تقوم  لذا  امل�صب،  نحو  الزائدة  املياه  اأوت�صريف  الفي�صان 

من  للتخل�ض  املحاولت  بالعديدمن  احلكومية  الهيئات 

الأل�صنة الرملية و�صحبها اإيل خارج املجرى.

ويف مقارنة بني اجلزائر )اجُلزِيَرات( و الأل�صنه الرملية 

الو�صول  لكل منهما، ميكن  امليدانية  الطالب  روؤية  ح�صب 

اإيل املقارنة التالية:-
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جدول )4( مقارنة بني خ�صائ�ض اجُلزِيرَات والأل�صنة الرملية

الأل�صنه الرمليةاجُلزِيَرات )اجلزائر(اخل�صائ�ص

رملي خال�ضر�صوبي، �صخريالتكوين

�صريطي، م�صتطيلبي�صاوي، دائري، طويلال�صكل

منو النباتات
تنمو على اجلزر الر�صوبية، 

وتختفى من اجلزر ال�صخرية
ل تنمو عليها النباتات لتفككها وخ�صونة رمالها

فجائية احلركة �صريعة التنقل داخل املجرىبطيئة احلركة م�صتقرة ن�صبياقابليتها للنقل

اأماكن تواجدها
تظهر مال�صقة للمجرى 

ومقدمات اجلزر الرئي�صة
تنمو مال�صقه ملوؤخرة اجلزر الرئي�صة وحافتها، وجوانب املجارى الفرعية

املظهر 

اخلارجي

تظهر على هيئة ُجزِيرَات 

مرتفعة خ�صنة امللم�ض تغطيها 

النباتات

تظهر على هيئة متوجات ت�صري يف اجتاه املجرى حيث ترتفع موؤخرتها 

ن�صبيا عن مقدمها

الإنت�صار
تن�صر بكرثة على طول منطقة 

الدرا�صة

تنت�صر بكرثة يف املنطقة الواقعة بني جزيرة الفوقاين 

وتنتهي يف مقابل جزيرة ال�صطب يف منت�صف قطاعي كوم امبو، 

ادفو وذلك يف فرتت عام 2002

اأما يف فرتة 2010 فينح�صر تواجدها بني جزيرة جنع الفوقاين وجزيرة 

الطوناب بقطاعي كوم امبو، ادفو

اجلدول: من عمل الطالب اعتماداً على العمل امليداين يف املدة من 2009 حتى 2011

�صكل )6 (التوزيع اجلغرايف  لالأل�صنة واحلواجز الرملية مبنطقة الدرا�صة

امل�صدر: عمل الطالب اعتمداً علي املرئيات الف�صائية 2010
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1- النباتات الطبيعية:
تعد النباتات املائية من التغريات البيئية التي وقعت علي 

املجرى  امتالأ  حيث  العايل،  ال�صد  بناء  بعد  النيل  جمرى 

املظاهر  من  وهي  والدائمة،  العائمة  واحل�صائ�ض  بالنباتات 

املياه  �صرعة  انخفا�ض  بعد  بو�صوح  اإنت�صرت  التي  الطبيعية 

بالقناطر  التحكم يف خ�صائ�ض �صرعة املجرى  الناجتة عن 

حلقت  التي  للتغريات  نتيجة  ن�صاأت  اأنها  كما  وال�صدود، 

باملجرى من �صحالة مياهه خا�صة يف املجاري الفرعية وعلي 

اأ�صطح اجلزر املو�صمية واجلزيرات الطميية.

وظهور اجلزر  املجرى  على جوانب  املائية  النباتات  وتنمو 

يف  النباتات  نوع  اختالف  مع  وحوافها،  املو�صمية  النهرية 

جماوراً  ينمو  البو�ض  فنبات  املجرى،  طول  وعلى  مو�صع  كل 

تنمو  فاإنها  الطافية  النباتات  اأما  واجلزر،  املجرى  جلوانب 

لآخر  مكان  من  متفرقة  مناطق  يف  غريها  على  متطفلة 

لتحتمي  والبو�صية  اجلذرية  النباتات  لتجمعات  ومتداخلة 

املواقع  حمددة  غري  فهي  لذلك  لها،  املجرى  جرف  من  بها 

النباتات  اأنواع  ح�صب  لآخر  مكان  من  وجودها  يختلف  بل 

مبنطقة  املائية  النباتات  توزيع  ويختلف  عليها،  تتطفل  التي 

طول  على  لأخرى،  حافة  ومن  لأخرى،  منطقة  من  الدرا�صة 

املجرى كما يت�صح من اجلدول التايل:-

جدول )5( توزيع النباتات املائية  مبنطقة الدرا�صة عام 2010

القطاع النهري اأو 

النطاق
امل�صاحة كم2

م�صاحة املجرى 

بالقطاع

0.12111.40بحرية اخلزان

0.5116.79اجلندل الأول واأ�صوان

3.8737.27كوم امبو

4.3340.95ادفو

5.7839.21اإ�صنا

6.5848.23الأق�صر

اإجمايل م�صاحة 

النباتات
21.19

م�صاحة النباتات على 

جانب املجرى ال�صرق 
9.42

م�صاحة النباتات على 

جانب املجرى الغربي 
11.78

2.36الفرق بني القطاعني

 امل�صدر: اجلدول من اإعداد الطالب من مرئيات 2010

عن  نذكرها  اأن  ميكن  التي  الهامة  املالحظات  ومن 

النباتات مبنطقة الدرا�صة:-

1-تتعدد اأنواع النباتات الطبيعية املائية باملنطقة باختالف 

خ�صائ�ض املجرى لكل منطقة فمنها:

هيئة  على  املجرى  حواف  على  ينت�صر  البو�ض  نبات   •
املائية  والقنوات  الأخوار  مناطق  يف  طويل  �صريط 

املهجورة.

• النباتات ال�صاقيه )الهي�ض( وتنمو على طول املجرى يف 
مناطق متعددة فوق اأ�صطح اجلزر املو�صمية �صورة.

متفرقة  مبناطق  وتنت�صر  النيل(  )ورد  طافية  نباتات   •
ذات  املائية  النباتات  من  غريها  على  متطفلة  خمتلفة 

وجدت  اأينما  تظهر  فهي  لذا  بها،  لتحتمي  ال�صيقان 

النباتات ال�صاقية �صورة )8(.

اجلنوبية  اجلزر  يف  تنمو  )كال�صنط(  �صجرية  نباتات   •
املنطقة  �صــــمال  يف  تنمو  واأخرى  الدرا�صـــــــة  ملنطقة 

)كالنخيل، وال�صف�صاف ( �صورة )9(.

2- تنمو النباتات املائية يف مناطق خمتلفة ل ترتبط مبكان 

حمدد فهي تنمو على حواف املجرى يف اأي اأجزاء من جوانبه 

اإ�صافة اإيل منوها بعمق املجرى.

3- مع اقرتاب الطرق املر�صوفة من حواف املجرى وزيادة 

م�صاحة املناطق املر�صوفة تختفي النباتات املائية منها.

النحت  عليها  يتواىل  التي  النهرية  اجلروف  ظهور   -4

النهري، اأدي اإيل اإختفاء النباتات املائية ل�صعف متا�صكها.

الرملية  الأل�صنة  فوق  النهرية  النباتات  منو  اإختفاء   -5

املنت�صرة على طول املجرى  نظرا لتقلباتها امل�صتمرة وانعدام 

مت�صاك حبيباتها.

املجرى  حلواف  املال�صقة  للنباتات  التام  الإنعدام   -6

باملناطق املر�صوفة بعوامل التك�صية كاحلجارة اإل من بع�ض 

النباتات التي منت بالقرب منها اأو على م�صافة قريبة منها.

اأو  كليا  بالنباتات  املو�صمية  اجلزيرات  بع�ض  تغطى   -7

الطميية  فاجلزيرات  الچيولوچي  تركيبها  ح�صب  جزئيا 

للنمو حيث جتد  املنا�صبة  البيئة  لوجود  النباتات  بها  تزدهر 

منها موطناً لتما�صك جذورها مما يقلل من درجة اجنرافها 

مع تيارات املياه.

وحواف  املنطقة  جنوب  يف  ال�صجرية  النباتات  تنمو   -8

املجرى كما يظهر من مرئيات 2010 

حواف  على  النخيل  كاأ�صجار  النباتات  منو  اإزدهار   -9
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معدلت  لزيادة  منه  الغربي  اجلانب  على  خا�صة  املجرى 

الإر�صاب النهري غربا عن معدلت النحت �صرقا التي ت�صيب 

�صيقان النخيل بالإجنراف والإقتالع.

النيل(  )ورد  الطافية  النباتات  معظم  يرتكز   -10

نبات  لنمو  الفرعية  واملجارى  املهجورة  املائية  بالقنوات 

الهي�ض وهدوء املياه ن�صبياً.

اأق�صى  11- بع�ض حافات اجلانب الغربي من املجرى يف 

لزيادة  وذلك  املائية  النباتات  من  تخلوا  املنطقة  �صمال 

املناطق املهذبة من اإ�صنا جنوبا حتى الأق�صر �صمال.

ومن اأهم عوامل التي �صاعدت علي منو النباتات املائية 

باملنطقة: عمق املجرى املنا�صب الذي يبلغ متو�صطه 7 اأمتار، 

م/ث،   0.29 متو�صطها  يبلغ  التي  باملجرى  املياه  و�صرعة 

لها  مالذا  ن�صبيا  الهادئة  املناطق  من  النباتات  جتد  وبذلك 

وموطناً جديداً لها، كما هو احلال يف مناطق القنوات املائية 

املهجورة واأفرع املجرى املو�صمية.

�صورة )8( النباتات املائية الطافية وال�صاقية )وردالنيل، الهي�ض(

�صورة )9( اأ�صجار ال�صنط على اجلانب الغربي للمجرى

امل�صدر: الدرا�صة امليدانية مبنطقة الرمادي 

قبلي يف 2009-2-12
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�صكل )7(  توزيع النباتات املائية داخل املجرى مبنطقة الدرا�صة

امل�صدر: عمل الطالب اإعتماداً على مرئيات عام 2010
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الخاتمة :
تنوعت وتعددت الأ�صكال الچيومورفولوچية التي ظهرت 

مبجرى  حلقت  التي  الچيومورفولوچية  التغريات  اإثر 

الأخرية،  ال�صنوات  يف  خا�صة  الدرا�صة،  مبنطقة  النيل 

والبحريات  املهجورة،  املائية  القنوات  الأ�صكال  تلك  ومن 

املقتطعة، واجلزر النهرية املن�صمة جلوانب املجرى وكانت 

نتائج الدرا�صة كالتايل:

والأق�صر  اأ�صوان  بني  فيما  الدرا�صة  منطقة  تقع   .1

الأبعاد  متفاوتة  ثنيات   8 يف  املجرى  يتعرج  كم،   252 بطول 

واخل�صائ�ض، واملجرى عايل الت�صعب لكرثة اجلزر خا�صة يف 

اجلنوب، حيث يتدرج ال�صهل الفي�صي يف م�صاحاته فيختفي 

جنوبا ويزداد ات�صاعا �صمال ويرتامى يف �صهل كوم امبو.

2. اإرتبطت الأ�صكال الچيومورفولوچية التي ظهرت مبنطقة 

الدرا�صة بتغريات املجرى النهري والتي تاأثرت بعوامل النحت 

الإر�صاب النهري.

اخل�صائ�ض  يف  التغريات  على  العايل  ال�صد  بناء  اأثر   .3

الطبيعية ملجرى النيل باملنطقة من حيث زيادة طول املجرى 

واإنكما�ض  القطاعات،  بع�ض  يف  عر�صه  وتناق�ض  الرئي�صي، 

م�صاحة امل�صطح املائي.

النهرية  للجزر  الچيومورفولوچية  اخل�صائ�ض  تاأثرت   .4

حدوث  يف  وا�صحًا  ذلك  ظهر  وقد  العايل،  ال�صد  بناء  بعد 

تغريات معا�صرة يف اجلزر النهرية مكانياً، من حيث ان�صمام 

بع�ض اجلزر باإحدى �صفتي املجرى، اأو ن�صاأة جزر حديثة، اأو 

التحام جزيرتني اأو اأكرث يف جزيرة واحدة، مثل ذلك التحام 

با�صم  تعرف  واحدة  جزيرة  يف  العوايد،   العبل،  جزيرتي 

كيمان املطاعنة والتي كونت بدورها قناة املطاعنة املهجورة. 

اأحد الأخطار  5. ميثل النحت يف �صفاف املجرى واجلزر 

ظاهرة  فهي  املنطقة،  لها  تتعر�ض  التي  الچيومورفولوچية 

چيومورفولوچية �صبقت بناء ال�صد العايل، حيث كانت تظهر 

بعد  خطراً  اأكرث  اأ�صبحت  امل�صكلة  اأن  اإل  في�صان،  كل  عقب 

بناء ال�صد العايل وحجز احلمولة النهرية العالقة، مما �صاعد 

الأمر  املجرى،  التعرية على �صفتي  ن�صاط عوامل  ذلك على 

وانهيالها، مما جعلها خطراً  ال�صفاف  اإىل نحت  اأدى  الذي 

والأرا�صي  واملن�صاآت  املباين  اأ�صا�صات  يهدد  چيومورفولوچيا 

الزراعية املوجودة على جانبى املجري. 

الأخطار  اأهم  اأحد  )املكانية(  اجلانبية  الهجرة  تعد   .6

الچيومورفولوچية التي يتعر�ض لها املجرى واجلزر النهرية، 

�صوب  اأخرى  وتارة  ال�صرق،  �صوب  املجرى  يهاجر  فتارة 

الغرب، وتتبعه يف ذلك اجلزر النهرية، مما ترتب عليه ظهور 

تغريات يف خ�صائ�ض املجرى وتغري مواقع اجلزر اإ�صافة اإيل 

وبالتايل  وتال�صيها،  اختفاءها  اأو  الفي�صي  بال�صهل  التحامها 

ظهور الكثري من الأل�صنة الرملية التي تظهر فجاأة معرت�صة 

النهرية علي  املالحة  يهدد �صالمة  الذي  الأمر  املجرى  لقاع 

قطاع املجرى باملنطقة.

به  يقوم  الذي  الدور  احلالية  الدرا�صة  من  تبني  وقد   .7

املائي،  املجرى  اإطماء  يف  جيومورفولوجي  كعامل  الإن�صان 

ومن ثم تعر�ض املجرى احلايل للهجرة اجلانبية، وذلك من 

خالل ما يقوم به من ردم املجارى الفرعية بهدف اكت�صاب 

�صدود  اإن�صاء  اأو  الزراعية،  الأرا�صي  من  جديدة  م�صاحات 

اأو ترابية بهدف �صرعة اإطماء  املجرى الفرعي من  حجرية 

اأجل �صم اجلزر اإيل حواف املجرى، وهذا بدوره ميثل خطرًا 

نتيجة  لهجرة املجرى �صرقًا اأو غربًا يف موا�صع التحام اجلزر 

يف حماولة منه للو�صول اإىل حالة التزان اجلديدة.

المصادر المراجع:
أواًل : المصادر  

1. الهيئة امل�صرية العامة للم�صاحة: 

 .1906  ,  50.000  :1 مقيا�ض  الطبوغرافية  • اخلرائط 
 .1934 , 100.000 :1 • اخلرائط الطبوغرافية مقيا�ض 
 .1945  ,  25.000  :1 مقيا�ض  الطبوغرافية  • اخلرائط 

 ,1990,  50.000  :1 مقيا�ض  الطبوغرافية  اخلرائط   •
طبعة اوىل1991،  وطبعة ثانية  1996. 

2. معهد بحوث النيل:

عام  م�صح   5.000  :1 مقيا�ض  الطبوغرافية  • اخلرائط 
2007

مقيا�ض  املجرى  قاع  ملنا�صيب  الهيدرولوچية  اخلرائط   •
1: 5.000 عام 2007

110



العـدد الرابع        2012

األشكال الناتجة عن التغيرات الچيومورفولوچية الحديثة  لوادي النيل فيما بين أسوان واألقصر                                                                   حممــد الراوي دنـــدراوي

ثانيًا:- المراجع العربية 
يف  النيل  في�صان  الدين)1990(:  عز  فاتن  اإبراهيم   .1

ر�صالة  احلا�صر،  الوقت  حتي  العربي  الفتح  منذ  م�صر، 

دكتوراه ، الزقازيق.

ال�صطح  اأ�صكال   :)2003( فتحي  جودة  الرتكماين،   .2

درا�صة يف اأ�صول الچيومورفولوچيا، القاهرة .

جمرى  )1997(:چيومورفولوچية   ..................  .3

املجلة   ، قنا  ثنية  منطقة  يف  املعا�صرة  وتغرياته  النيل 

اجلغرافية العربية ، العدد 30 ، ج 2، �ض415- 468.

4. احل�صيني، ال�صيد ال�صيد )1991(: نهر النيل يف م�صر 

منحنياته وجزره _ درا�صة چيوموفولوچية، مركز الن�صر، 

جامعة القاهرة.

5. ال�صحات، علي عبداهلل حممد )2007( :اجلزر النيلية 

يف م�صر درا�صة چيومورفولوچية، دكتوراه، عني �صم�ض. 

6. ال�صيخ، اأحمد اأحمد حممد )1990(: احلافة ال�صرقية 

ال�صل�صلة،  وخانق  قنا  وادي  م�صب  بني  ما  النيل  نهر  لوادي 

درا�صة چيومورفولوچية، ر�صالة ماج�صتري، القاهرة. 

يف  درا�صة  م�صر:  �صخ�صية   :)1980( جمال  حمدان،   .7

عبقرية املكان، اجلزء الأول، عامل الكتب، القاهرة. 

8. د�صوقي، �صابر اأمني )1992( : مورفولوچية جمرى نهر 

النيل فيما بني بني �صويف- والقناطر اخلريية، جملة بحوث 

كلية الآداب، جامعة املنوفية، العدد 10. 

)2001(:چيومورفولوچية  �صربي  حممد  حم�صوب،   .9

الأ�صكال الأر�صية، القاهرة.

�صامل ن�صر اأحمد)1993( : "اأثر ال�صد العايل على   .10

وقناطر  اأ�صوان  خزان  بني  فيما  النيل  جمرى  مورفولوجية 

الدلتا"، ر�صالة ماج�صتري، غري من�صورة، كلية الآداب، جامعة 

الإ�صكندرية. 

حامد)2005(:  حممد  حنان  حممد،   .11

م�صر،  يف  الر�صوبية  النيلية  اجلزر  جيومورفولوجية 

الإ�صكندرية.

النيل  وادي   :)2001( خليفة  مو�صى  اأحمد  مراد،   .12

فيما بني اأ�صوان وادفو، ر�صالة دكتوراه، طنطا. 

م�صطفى، اأحمد اأحمد ال�صيد )1976(: وادي النيل   .13

ماج�صتري  ر�صالة  جيومورفولوجية،  درا�صة  وا�صنا،  اإدفو  بني 

الإ�صكندرية.

ثالثًا: المراجـع األجنبيـة : 

1-  Abd El – Bary, K. R., (1992): “Effect of the 
high Aswan Dam on the water and the bed level of 
the Nile” international conference on protection and 
development of the Nile and other Major river, Feb. 
3 -5, 1992, Cairo.

2- Abu El–Ata, A., (1978): “Egypt and Nile River 
after The high Dam”, Jan. 1978.

3- Dury. G. h., (1970): (Editor) River and River 
Terraces, London.

4- Embabi. N., 2004, The west desert and The 
Nile Valley, Soc. Geogr, Cairo.

5- Leopold. L. B., (1995): Water Rivers and 
Creeks, California, saslite.

6- Said, R., (1962): “The Geology of Egypt” El 
serveier. Amsterdam. 

7- Said, R., (1990): “The Geology of Egypt”. 
Rotterdam, Nether Land 

رابعًا: المواقع اإلليكترونية:

1- http://www.davidrumsey.com/ 

2- http://www.terraserver.com/

3-http://landsat.usgs.gov/products_slcoffgapmask.php

4- http://nsidc.org/data/virtual_globes/

5-http://www.lib.utexas.edu/maps/ams/north_africa/

6-http://libremap.org/data/state/new_jersey/drg/

7-http://www.maplibrary.org/stacks/Africa/Egypt/
index.php

8-http://www.codeproject.com/KB/cs/buildgisapp.aspx

9-http://www.cartographic.com/xq/asp/egypt/
topographic/maps/rid.88/tid.3/sid.0/cid.0/vid.0/
oid.0/qx/hub/index.asp

111


