
دورية علمية حمكمة ت�صدر عن اجلمعية امل�صرية للتغريات البيئية 

إصدار خاص                                                                                                    يوليو ٢٠١٧ 

رقم الرتقيم الدوىل للدوريات

ISSN  2090-228x



اإ�صدار خا�ص يوليو 2017 23

قـواعــد الـنشــــر

ا�ســــــــــــم املجــلــــــة:

 The Egyptian Journal of البيئي   للتغري  امل�صرية  املجلة 

Environmental Change

جهة اإ�سدار املجلة:

 The Egyptian Society اجلمعية امل�صرية للتغريات البيئية

of Environmental Change

فرتات الإ�ســــــدار:

باللغـات  واأكتوبر  مار�س  �صهرى  فى  �صنويا  ن�صف  ت�صدر 

العربيـة والإجنليزية و الفرن�صية

اأهــــــــــداف املجلة :

فى  الأ�صيلة  العلمية  والدرا�صات  البحوث  بن�صر  تهتم 

كوكب  اأغلفة  فى  البيئية  بالتغريات  ال�صلة  ذات  املو�صوعات 

الأر�س باللغات العربية والإجنليزية والفرن�صية .

�سـيا�ســـــة الن�ســــر:

1- لهيئة التحرير حق البت فى �صالحية البحث للتحكيم.

2- تخ�صع جميع البحوث التى يتم تقدميها للتحكيم من قبل 

متخ�ص�صني من ذوى اخلربة واملكانة العلمية املتميزة.

3- ل تلتزم املجلة برد اأ�صول البحوث املقدمة اإليها فى حالة 

قبولها للن�صر وفى حالة عدم قبولها للن�صر. من حق الباحث 

ا�صرتداد بحثه.

4- يخطر رئي�س التحرير موؤلف البحث ب�صالحية البحث اأو 

عدم �صالحيته للن�صر باأ�صرع وقت ممكن.

5- ل يجوز لأ�صحاب البحوث التى تن�صر فى املجلة اأن يعيدوا 

ن�صرها اأو جزء منها فى موؤلف اأو جملة اأخرى اإل بعد موافقة 

خطية من رئي�س التحرير.

ر�ســــــوم الن�ســــر:

300 جنيها م�صريا لترد  يقابل  البحث ما  1. ر�صم حتكيم 

فى حالة عدم قبول البحث.

2. يتكفل الباحث مب�صروفات طباعة ون�صر بحثه )حم�صوبة 

 A4 Normal Margins ال�صفحة  مقا�س  اأ�صا�س  على 

 Simplified Arabic خط   ،  1.5 ال�صطور=  بني  مب�صافة 

اأعلى  من  �صم  و2،54  جانب  كل  من  �صم   3،18 بهام�س 

ال�صفحة واأ�صفلها(. 

3. ت�صاف تكاليف طباعة ال�صفحات امللونة  واأغلفة الأعداد 

اخلا�صة عند طلبها .

قــواعـــــد الن�ســــر:

تقبل البحوث املقدمة للن�صر فى املجلة وفقاً لل�صوابط التالية:

موافقة  على  ح�صل  اأو  ن�صره،  �صبق  قد  البحث  يكون  األ   -1

بالن�صر فى  جملة اأخرى اأو نال به جائزة لدى اأية جهة.

�صاملة  �صفحة   50 عن  البحث  �صفحات  عدد  يزيد  األ   -2

اجلداول والأ�صكال واملراجع باللغة العربية، 25 �صفحة باللغة 

الإجنليزية ، وميكن اإ�صدار عدد خا�س للبحث الذى تتجاوز 

�صفحاته العدد املحدد.

3- ل يجوز �صحب البحث بعد اإقرار ن�صره فى املجلة.

4- تقبل البحوث باللغة العربية اأو الإجنليزية اأو الفرن�صية.

5- يرفق كل باحث نبذة خمت�صرة عن �صريته الذاتية مربزًا 

اأهم موؤلفاته مبا ل يتجاوز )50( كلمة.

6- يح�صل الباحث على 10 م�صتالت من بحثه اإ�صافة لن�صخة 

واحدة من املجلة.

قواعـد كتابـة األوراق العلمـيــة

اأ-  تعليمات عامة:

على   الكتابة  وتكون  ون�صختني  اأ�صل  من  البحث  يقدم   -1

من  واحد  وجه  على   )A4( مقا�س  ورق  وعلى   1٫5 م�صافة 

ترقيمًا  والأ�صكال  واجلداول  ال�صفحات  وترقم  ال�صفحة، 

مت�صل�صاًل. وتقدم اجلداول وال�صور واللوحات على �صفحات 

م�صتقلة مع حتديد اأماكن ظهورها فى املنت.

2- يت�صمن البحث ملخ�س فى حدود 200 كلمة تو�صح هدف 

البحث وطريقته واأهم النتائج.

3- تن�صق الكتابة حتت عناوين رئي�صة هى املقدمة، واأهداف 

ال�صابقة،  الدرا�صات  ومناهجه،  البحث  وطرائق  الدرا�صة، 

والنتائج واملناق�صة واخلامتة والتو�صيات واملراجع.

ب-  كتابــــة املراجـــع:

ي�صار اإىل املراجع فى املنت با�صم املوؤلف و�صنة الن�صر )داخل 

ل�صم  طبقًا  اأبجديًا  ترتيبًا  املراجع  قائمة  وترتب  قو�صني( 

املوؤلف و�صنويًا طبقًا للموؤلف الواحد، وبحيث ي�صمل كل مرجع 
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ثم  البحث  وعنوان  الن�صر  و�صنة  املوؤلفني(  )اأو  املوؤلف  ا�صم 

ا�صم وعاء الن�صر )الدورية( ورقم املجلد واأرقام ال�صفحات 

املن�صور فيها البحث.

ج- الخت�سارات والوحدات:

تخت�صـر عناوين املجـالت والدوريـات طبقًا للقائمـة العاملية 

 The World List of Scientific العلمية  للدوريات 

بدًل  دوليًا  املحددة  الخت�صارات  وت�صتخدم   Periodicals
من كتابة الكلمات كاملة مثل: �صم، مم، م. كم، �صم2، مل، 

ملجم، كجم، % … الخ.

د- اجلداول والأ�سكال وال�سور:

يجب اأن تكون اجلداول والر�صومات واللوحات منا�صبة مل�صاحة 

والأ�صكال  ال�صور  تكون  اأن  على  املجلة  �صفحة  فى  ال�صف 

بالقلم  �صورة  اأو  �صكل  كل  خلف  ويكتب  التفا�صيل  وا�صحة 

الر�صا�س عنوان خمت�صر للبحث ورقم ال�صكل امل�صل�صل.

هـ- تعليــمات الطباعــة:

 IBM-MS World Latest للربنامج  طبقًا  الطباعة  تتم 

اخلط  وحجم   Simplified Arabic اخلط  نوع   Version
ال�صفحة  منت�صف  فى   Bold اأ�صود   16 الرئي�صى  للعنوان 

البحث  كان  اإذا  وذلك  واحلوا�صى،  للن�س  عادي   14 وحجم 

اإذا كان البحث   Times New Roman اأو  العربية.  باللغة 

باللغة الإجنليزية على اأن يكون حجم خط العنوان الرئي�صى 

للن�س  اخلط  وحجم  ال�صفحة  منت�صف  فى  اأ�صود   14

واحلوا�صى 12 عادى.

و- الـمرا�ســـــــــــــالت:

للتغريات  امل�صرية  اجلمعية  ورئي�س  املجلة  حترير  رئي�س 

البيئية :

اأ.د. حممد جمدى تراب

هاتف:  201002603250 +

ق�صم اجلغرافيا - كلية الآداب - جامعة دمنهور - م�صر

Website: www.ejecsite.wordpress.com
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المجلة المصرية للتغير البيئي
رئيــــ�س التحريــــر

اأ.د. حممــــد جمــدى تـراب

هيــــئة التحريــــر

اأ.د/ اأحمد ال�سريعى )جامعة اأم القرى ، اململكة العربية ال�صعودية(

اأ.د/ عبدالعظيم اأحمد عبد العظيم )جامعة دمنهور، م�صر(

د/ حممد علوات )املدر�صة العليا لالأ�صاتذة – بوزريعة اجلزائر(

اأ/ اإينا�س اأحمد فرغلى )جامعة عني �صم�س ، م�صر (

الهيــــــئة ال�ست�ســـــارية )مرتبة هجائياً(

اأ.د/ اإبراهيم حممد على بدوى )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة دمياط، م�صر(

اأ.د/ اأحمد عبدال�سالم ح�سنني )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة املنوفية ، م�صر(

اأ.د/ جهاد حممد قربة )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة اأم القرى ، اململكة العربية ال�صعودية(.

اأ.د/ جودة فتحى الرتكمانى )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة القاهرة م�صر(

اأ.د/ �سابر اأمني د�سوقى )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة بنها ، م�صر(

اأ. د/ عامر الو�سالتي )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة تون�س ، تون�س(.

اأ.د/ عبداهلل عبده عالم )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة كفرال�صيخ، م�صر(

اأ.د/ عبد رب النبى حممد عبد الهادى )اأ�صتاذ بق�صم الأرا�صى بجامعة دمنهور، م�صر(.

اأ.د/ عزت قادو�س )اأ�صتاذ بق�صم الآثار - جامعة الإ�صكندرية ، م�صر(.

اأ.د/ فالح على ) اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا -جامعة �صيدي حممد بن عبد اهلل -فا�س ، اململكة املغربية(.

اأ.د/ حممد اخلزامى عزيز )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة الفيوم، م�صر(

اأ.د. ماجد حممد �سعلة )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة دمنهور، م�صر(

اأ.د/ م�سطفى فودة ) م�صت�صار وزارة البيئة ل�صئون املحميات الطبيعية، م�صر(.

اأ.د/ نا�سر ال�سالح )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة اأم القرى ، اململكة العربية ال�صعودية(.

اأ.د/ نوارى �سويهر)اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا -جامعة هوارى بومدين ، اجلمهورية اجلزائرية(.
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القنوات المائية المهجورة من مجرى النيل بمنطقة ملوي
 دراسة في الجيومورفولوجيا التطبيقية

اإعداد الدكتور

اأحمد اإبراهيم حممد �سابر

اأ�ستاذ اجليومورفولوجيا امل�ساعد

كلية الآداب ـ جامعة بور�سعيد
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القنوات المائية المهجورة
 من مجرى النيل بمنطقة ملوي

 دراسة في الجيومورفولوجيا التطبيقية
اإعداد الدكتور

اأحمد اإبراهيم حممد �صابر

اأ�صتاذ اجليومورفولوجيا امل�صاعد

كلية الآداب ـ جامعة بور�صعيد

2017

الملخص :
لبع�س  وتركه  املائي  للمجرى  املورفولوجية  التغريات  تعد 

املجارى الفرعية التي تعر�صت لالطماء من اأهم اخل�صائ�س 

اجليومورفولوجية لنهر النيل، حيث يت�صع اأحد الفرعني على 

الفرع  وي�صمحل  القناة،  مياه  ي�صتوعب  حتى  الآخر  ح�صاب 

الأخر تدريجيًا، وتطمره الروا�صب، ومن ثم فالقنوات املائية 

املهجورة اأ�صلها قنوات مائية رئي�صية حتولت مع مرور الوقت 

املطاف  بها  لينتهي  مائية،  اأذرع  اإىل  ثم  فرعية،  قنوات  اإىل 

جمرى  وبني  بينها  ال�صلة  )تنقطع  مهجورة  قنوات  لت�صبح 

النيل(، وتتميز املناطق التي ت�صغلها بقايا تلك املجاري باأنها 

الظاهرات  بها  وتتنوع  الت�صاع،  وقليلة  املن�صوب،  منخف�صة 

اجليومورفولوجية وال�صتخدامات.

من  املهجورة  املائية  القنوات  حتليل  اإىل  البحث  ويهدف 

جمرى النيل بقطاع ملوي، من حيث ن�صاأتها وتطورها وحتديد 

الب�صرية،  اأم  الطبيعية  �صواء  فيها  املوؤثرة  والعمليات  العوامل 

بن�صاأتها  املرتبطة  اجليومورفولوجية  الظاهرات  ك�صف  مع 

وتطورها، وا�صتخداماتها. 

كم�صدر  امليداين  العمل  على  الدرا�صة  هذه  اعتمدت  وقد 

الظاهرات  ودرا�صة  البيانات،  على  احل�صول  يف  رئي�صي 

الدرا�صة  اعتمدت  كما  املهجورة،  املائية  بالقنوات  املرتبطة 

على املرئيات الف�صائية، واخلرائط الطبوغرافية، واخلرائط 

ا�صتخدام  مع  النيل،  نهر  جمرى  لقاع  الهيدروطبوغرافية 

 Auto CAD Map 3D,( برامج نظم املعلومات اجلغرافية

Auto CAD Civil 3D & ARC GIS( كاأحد التقنيات 
يف الدرا�صة والتي اأعطت نتائج جيدة.

The AbAndoned WATer ChAnnels from 
The nile river in mAlAWi region : 

A sTudy in Applied geomorphology
dr. Ahmed ibrahim mohamed saber

Abstract: 
The morphological changes of the water 

course and its leaveing out  for some Secondary 
ones that had been subject to silting are the most 
important geomorphological characteristics of 
the Nile River, where one branch expands on 
the expense of the other to accommodate the 
canal water, the other branch decays gradually, 
and becomes coveres with sediments.
Accordingly, The abandoned water chan-

nels were originally main water channels that 
changed with the passage of time into second-
ary ones, the then to water arms, to end up to 
become abandoned channels (interrupted link 
between them and the course of the Nile), the 
areas occupied by the remains of those sewage 
are characterized by low-level , narrow width 
,and variable  geomorphological phenomena, 
and Uses.
The research aims at analyzing the abandoned 

water channels from the Nile stream in the Ma-
lawi sector, in terms of their origin, develop-
ment, and identifying the factors and processes 
affecting them, both physical and human, with 
the detection of geomorphological phenomena 
related to their origin, development and uses.
The study relied on field study as a major 

source of data acquisition, studying phenome-
na associated with abandoned water channels. 
The study also relied on Satellite, topographic 
maps, and hydrographic maps of the of the 
bottom of the Nile, using the use of GIS soft-
ware )Auto CAD Map 3D, Auto CAD Civil 
3D & ARC GIS( as one of the techniques in 
the study which gave good results.
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مقدمــة:
الرئي�صية  املظاهر  اأهم  الفرعية  لقنواته  النهر  تعد هجرة 

يف تطور جمرى النيل، حيث تتعر�س القناة النهرية لتغريات 

اأماكن  يف  نهرية  جزر  عدة  و�صطها  يف  يتكون  فقد  متعددة، 

خمتلفة، يرتتب عليها انق�صام القناة يف مو�صع كل جزيرة اإىل 

الفرعني  اأحد  يت�صع  للقناة  الهجرة اجلانبية  فرعني. وب�صبب 

على ح�صاب الآخر حتى ي�صتوعب مياه القناة كلها، وي�صمحل 

نهائيًا  ويهجر  الروا�صب،  وتطمره  تدريجيًا،  الآخر  الفرع 

اأن  تلبث  ول  املجرى،  اإحدى �صفتي  بجانب  وتلتحم اجلزيرة 

الأخرى   لتلقي هي  تتزحزح جانبيا  ثم  اأخرى،  تتكون جزيرة 

يف النهاية امل�صري نف�صه، مما يوؤدي اإىل تطور وهجرة املجرى 

املائية  فالقنوات  ثم  ومن   .)68 �س  )د�صوقي،2002،  ذاته 

املهجورة عبارة عن بقايا �صعب نهرية قدمية كانت تف�صل بني 

ال�صفاف واجلزر اأو بني اجلزر بع�صها وبع�س، ومع انخفا�س 

ال�صهل  من  كجزء  قيعانها  ظهرت  املجرى  يف  املياه  من�صوب 

التي  املناطق  وتتميز  وزراعتها،  ردمها  بعد  احلايل  الفي�صي 

قليلة  املن�صوب  منخف�صة  باأنها  املجاري  تلك  بقايا  ت�صغلها 

امللتوي يف بع�س  اأو  امل�صتقيم  الطويل  ال�صكل  وتاأخذ  الت�صاع، 

فالقنوات  عليه  وبناًء   .)57 �س   ،2015 )حجاب،  الأحيان 

املائية املهجورة اأ�صلها قنوات مائية رئي�صية حتولت مع مرور 

الوقت اإىل قنوات فرعية )ثانوية(، ثم اإىل اأذرع مائية مغلقة 

من اأحد الطرفني، ثم اإىل قنوات مهجورة.

يف  تفيد  تف�صيلية  درا�صة  اإجراء  اإىل  البحث  ويهدف 

وتطورها  ن�صاأتها  املهجورة، من حيث  املائية  القنوات  حتليل 

ك�صف  مع  فيها،  املوؤثرة  والعمليات  العوامل  وحتديد 

وتطورها،  بن�صاأتها  املرتبطة  اجليومورفولوجية  الظاهرات 

وا�صتخداماتها. ولتحقيق هذه الأهداف مت اختيار قطاع من 

جمرى النيل يقع �صرق مدينة ملوي )�صكل 1(، ويرجع ال�صبب 

مهجورة  مائية  قناة  من  اأكرث  لوجود  املوقع  هذا  اختيار  يف 

الظاهرات  تنوعت  ثم  ومن  خمتلفة  زمنية  فرتات  على 

معها  تنوعت  عليه  وبناًء  مرحلة،  بكل  اجليومورفولوجية 

الدرا�صة،  مبنطقة  والب�صرية  الطبيعية  والعمليات  العوامل 

مما يتيح الفر�صة لدرا�صة تف�صيلية لهذه الظاهرة.

د. اأحمد اإبراهيم حممد �صابر القنوات المائية المهجورة من مجرى النيل بمنطقة ملوي
دراسة في الجيومورفولوجيا التطبيقية

الدرا�صة  2016 مبنطقة  النيل عام  نهر  ويبلغ طول جمرى 

املمتدة من  590م، وذلك يف املنطقة  13كم مبتو�صط عر�س 

الكيلو 283.5 اإىل الكيلو 296.5 من مقيا�س الرو�صة، وتعد 

فرتة  خالل  النهرية  اجلزر  واأ�صهر  اأكرب   
)1(

الرب�صا جزيرة 

الدرا�صة من عام 1826 اإىل 2017م )�صكل1(.

وقد اعتمدت هذه الدرا�سة على امل�سادر الآتية :

على  احل�صول  يف  رئي�صي  كم�صدر  امليدانية:  الدرا�صة   •
لتحليلها  للرتبة  وعينات  مورفومرتية  )خ�صائ�س  البيانات 

ميكانيكًيا و كيميائًيا(، ودرا�صة الظاهرات املرتبطة بالقنوات 

املائية املهجورة، والتقاط ال�صور الفوتوغرافية.

• املرئيات الف�صائية من نوع Landsat TM، عامي 2016 
Google Earthو 2017م، و

• اخلرائط الطبوغرافية، مقيا�س 1 :50000 طبعة 1996، 
وعددها  للم�صاحة،  العامة  امل�صرية  الهيئة  عن  ال�صادرة 

3خرائط )ملوي، واأبوقرقا�س، ووادي اأبوح�صاة(. و مقيا�س 

1: 25000 عام 1954 وعددها خريطتان )ملوي والرو�صة(.

النيل،  نهر  جمرى  لقاع  الهيدروطبوغرافية  اخلرائط   •
مقيا�س 1: 5000، طبعة 1982، و 2007، وعددها 6 خرائط، 

ال�صادرة عن معهد بحوث النيل.

طبعة   ،100000  :1 مقيا�س  الفرن�صية،  احلملة  خرائط   •
عام 1826، وعددها خريطتان )منفلوط و املنية(.

١(  جزيرة الرب�صا اأهم جزيرة واأكربها م�صاحة مبنطقة الدرا�صة خالل فرتة الدرا�صة 1826 اإىل 2017م، ولكنها ل تعد من اجلزر الدائمة، حيث 

التحمت اجلزيرة بال�صهل الفي�صي، ومع كل التحام تظهر جزيرة اأخرى تاأخذ نف�س ال�صم .. وهكذا، ومن ثم وجب على الباحث اأطالق م�صميات 

اأخرى على جزر الرب�صا لعدم اخللط بينهما اأثناء ال�صرح والتحليل، وهي على النحو التايل: 

•  اأطلق على جزيرة الرب�صا التي ظهرت بخرائط احلملة الفرن�صية عام 1826، ا�صم جزيرة الرب�صا القدمية.
•  اأطلق على جزيرة الرب�صا التي ظهرت باخلرائط الطبوغرافية عام 1954، ا�صم جزيرة الرب�صا احلديثة.

• اأطلق على جزيرة الرب�صا التي ظهرت باخلرائط الهيدروطبوغرافية عام 1982 حتى الآن، ا�صم جزيرة الرب�صا املعا�صرة.
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�صكل 1: املوقع العام ملنطقة الدرا�صة
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الدراسات السابقة: 
تناولت  التي  اجليومورفولوجية  الدرا�صات  تعدد  رغم 

اأن  اإل  ظاهرات،  من  فيه  مبا  النيل  جمرى  جيومورفولوجية 

تتطرق  النيل مل  املهجورة من جمرى  املائية  القنوات  درا�صة 

وعدم  بالعموم  ات�صمت  ثم  ومن  تف�صيلية،  درا�صة  اأية  لها 

التعمق يف التحليل اجليومورفولوجي للظاهرة حمل الدرا�صة. 

وميكن ت�صنيف اأهم الدرا�صات التي اعتمدت عليها الدرا�صة 

على النحو التايل:

حجاب  درا�صة  الفرعية:  والقنوات  املائية  الأذرع   -

                        ،2001 النيل  بحوث  ومعهد    ،2005 ودرا�صة مرغني   ،2015

.Sallam and El-barbary, 2005 و ،El-Barbary 1997و

 ،1993 د�صوقي  درا�صة  النيل:  جمرى  جيومورفولوجية   -

و2002، و 2013، واحل�صيني 1991، والرتكماين 1992.

وتتاألف هذه الدرا�سة من اأربعة مباحث رئي�سية، وهي:

اأوًل ـ ن�صاأة القنوات املائية املهجورة.

ثانيًا ـ اخل�صائ�س املورفولوجية للقنوات املائية املهجورة.

ثالثًا ـ الظاهرات اجليومورفولوجية مبنطقة القنوات املائية 

املهجورة.

املائية  القنوات  ملنطقة  الب�صرية  ال�صتخدامات  ـ  رابعًا 

املهجورة.

وفيما يلي درا�سة لهذه املو�سوعات ب�سكل تف�سيلي:

مجرى  من  المهجورة  المائية  القنوات  نشأة  ـ   أواًل 
النيل في منطقة ملوي.

لبع�س  وتركه  املائي  للمجرى  املورفولوجية  التغريات  تعد 

املجارى الفرعية التي تعر�صت لالطماء من اأهم اخل�صائ�س 

ملوي  ومنطقة  عامة  ب�صفة  النيل  لنهر  اجليومورفولوجية 

تاأثري  ومدى  املجرى  تغريات  ولتقدير  اخل�صو�س.  وجه  على 

ذلك على ن�صاأة وتطور القنوات املائية املهجورة، مت العتماد 

و 1982،  و1954،  اأعوام 1826،  الطبوغرافية  على اخلرائط 

 2017 الدرا�صة امليدانية عام  2016، بجانب  ومرئية ف�صائية 

 Auto CAD Map 3D صكل2(. ومت العتماد على برنامج�(

ملعرفة اخل�صائ�س املورفومرتية للظاهرات قيد الدرا�صة.

ويت�صح من حتليل ال�صكل )2( تعر�س جمرى النيل مبنطقة 

عام  من  املدة  خالل  عديدة  مورفولوجية  لتغريات  الدرا�صة 

1826 اإىل عام 2016، حيث تبني الآتي :

• عام 1826:
بلغت م�صاحة امل�صطح املائي 14.3كم2عام 1826، اأما طول 

املجرى الرئي�صي فبلغ 12.6كم، مع مالحظة اأن طول ال�صفة 

الغربية،  ال�صفة  طول  بكثري  يفوق  النيل  ملجرى  ال�صرقية 

ال�صبب  13.6كم على الرتتيب، ويرجع  و  22.9كم  بلغ  حيث 

يف ذلك اإىل وجود ذراع مائي طويل )4.7كم( يقع بال�صفة 

ال�صرقية، لكن مل يتمكن الباحث من احل�صول على خرائط 

توؤكد مراحل ن�صاأته وتطوره، وبالرغم من توفر خرائط عام 

القدمية  الرب�صا  جزيرة  اأن  فقط  اأظهرت  قد  اأنها  اإل   1806

كانت تتكون من جزيرتني التحمتا خالل املدة 1806 حتى عام 

1826م، )�صكل3(.

وقد ظهر مبجرى النيل مبنطقة الدرا�صة 3 جزر نهرية عام 

1826م، واحدة تقع �صرقًا وهي جزيرة الرب�صا القدمية وهي 

اأكرب اجلزر م�صاحة حيث بلغت 4.1كم2. ويف�صلها عن ال�صهل 

الفي�صي ال�صرقي قناة نهرية ثانوية ل يتعدى متو�صط عر�صها 

اجلزيرتني  اأما  الطرفني.  مفتوحة  5.6كم،  وطولها  50م، 

يف  ويقعان  0.55كم2،  معًا  م�صاحتهما  يتجاوز  مل  الآخرتني 

قناة  الغربي  الفي�صي  ال�صهل  عن  وتف�صلهما  املجرى،  غرب 

نهرية ثانوية مفتوحة الطرفني يبلغ طولها 2.9كم، ومتو�صط 

)الرب�صا  الأوىل  اجلزيرة  فاإن  ثم  ومن  430م،  عر�صها 

اإىل اللتحام بال�صفة ال�صرقية ملجرى  القدمية( هي الأقرب 

لقناة  ال�صرقية  وال�صفة  بينها  الفا�صلة  القناة  وحتول  النيل، 

مائية مهجورة.

• عام 1954:
مل تتغري م�صاحة امل�صطح املائي تقريبًا، حيث بلغت 14.5كم2 

بفارق 0.2كم2 عن عام 1826م، واإن دل ذلك على �صيء اإمنا 

وت�صاوي  الفرتة،  تلك  خالل  املياه  منا�صيب  ثبات  على  يدل 

م�صاحة النحت والإر�صاب، حيث تبني من حتليل ال�صكل )4( 

اعتمادًا على برنامج Auto CAD Map 3D اإن اإجمايل 

النهرية  والغربية واجلزر  ال�صرقية  بال�صفتي  النحت  م�صاحة 

5.37كم2،  فبلغ  الإر�صاب  م�صاحة  اإجمايل  اأما  5.55كم2، 

الإر�صاب  معدلت  مع  النحت  معدلت  تقاربت  فقد  ثم  ومن 

ب�صكل كبري، وهو ما �صاعد على ثبات م�صاحة امل�صطح املائي 

تقريبًا خالل املدة من 1826 اإىل 1954م.
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�صكل 2: التطور اجليومورفولوجي ملجرى النيل مبنطقة ملوي فيما بني عامي 1826 و 2016م 
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http://www.davidrumsey.com :امل�سدر

�صكل 3: جمرى النيل مبنطقة ملوي عام 1806م

امل�سدر : اخلرائط الطبوغرافية ، مقيا�س 1 : 100000  عام 1826، 

 Auto Cad Map 3D ومقيا�س 1 :25000 عام 1954، با�ستخدام برنامج

�صكل 4: التطور اجليومورفولوجي ملجرى النيل مبنطقة ملوي 

فيما بني عامي 1826 و 1954

النهرية  للجزر  مورفولوجي  تغري  حدث  بالذكر  واجلدير 

بقطاع الدرا�صة خالل 128�صنة، حيث التحمت جزيرة الرب�صا 

الثانوية  املائية  القناة  وحتولت  ال�صرقية،  بال�صفة  القدمية 

التي ظهرت يف خرائط عام 1826م اإىل قناة مائية مهجورة، 

ومن ثم تعد اأقدم القنوات املهجورة التي تكونت خالل فرتة 

واحدة  جزيرة  واأ�صبحت  اجلزيرتني  التحمت  كما  الدرا�صة، 

م�صاحتها)2.7كم2(،  وزادت  احلديثة(،  الرب�صا  )جزيرة 

واأخذت �صكل طويل من اجلنوب اإىل ال�صمال، مع هجرتها يف 

 3 اجتاه ال�صرق، اأما اجلزر النهرية الأخرى فقد بلغ عددها 

جزر ترتاوح م�صاحتها بني 0.35كم2 و 0.53كم2. وبالن�صبة 

اإىل  اأدى  ما  وهو  الطرفني،  مفتوحة  فجميعها  املائية  لالأذرع 

ال�صفة  طول  من  12.8كم  ال�صرقية  ال�صفة  طول  اقرتاب 

الغربية 13.6كم، وهذا التباين الب�صيط ب�صبب وجود تقو�س 

عدد  وبلغ  طولها.  من  زاد  الغرب  اجتاه  يف  الغربية  بال�صفة 

ات�صاعًا  اأكربها   ،1954 عام  اأربعة  الثانوية  املائية  القنوات 

 1954 احلديثة  الرب�صا  جزيرة  بني  تف�صل  التي  تلك  وطوًل 

املائية  القنوات  اأما  النيل،  جمرى  من  ال�صرقية  وال�صفة 

بني  تقع  حيث  الدرا�صة  قطاع  �صمال  فتقع  الأخرى  الثانوية 

جزيرة البيا�صية وال�صفة الغربية للمجرى، وبني اجلزيرتني 

)البيا�صية و دير اأبوحن�س(.

•  عام 1982:
امل�صطح  م�صاحة  يف  كبري  تناق�س   )2( ال�صكل  من  يتبني 

املائي عن عامي 1826 و 1954م، اإىل الن�صف تقريبًا، حيث 

بلغ 7.9كم2، ويرجع ال�صب الرئي�صي يف ذلك اإىل النخفا�س 

يف كميات الت�صريف لنهر النيل بعد بناء ال�صد العايل، فبلغ 

يف  707م.م3/يوم  العايل  ال�صد  بناء  قبل  ت�صريف  اأق�صى 

�صهر �صبتمرب، انخف�س بعد بنائه اإىل 221 م.م3/يوم يف �صهر 

 ،(Sallam and El-barbary., 2005, p.493( يوليو 

م.م3/يوم   184 و   57 بني  الدرا�صة  مبنطقة  تراوح  وقد 

)Samuel et al., 2009, p.1089(، اأدى ذلك اإىل نق�س 
الكثري من اجلزر  التحام  نتج عنه  النهرية،  القناة  يف حجم 

عن  يف�صلها  كان  التي  وخا�صة  الفي�صي،  بال�صهل  النهرية 

بارتفاع من�صوب  تتميز  كانت  الفي�صي جماري فرعية  ال�صهل 

القاع بها مثل جزيرة الرب�صا احلديثة، ومن ثم تكون املجرى 

املائي املهجور الثاين.

كما �صادت عمليات الإر�صاب ب�صكل عام خالل الفرتة من 

 8.1 الإر�صاب  م�صاحة  بلغت  حيث   ،1982 عام  اإىل   1954

كم2)م�صاف اإليها م�صاحة القناة املائية املهجورة(، وم�صاحة 

وا�صح  ب�صكل  الإر�صاب  ظاهرة  وانت�صرت  كم2،   1.7 النحت 

اأكرب  والتي �صجلت  املهجورة،  املائية  القناة  يف جنوب مدخل 

اإجمايل  من   %45.1 بن�صبة  3.9كم2  بلغت  حيث  م�صاحة، 

م�صاحة الإر�صاب مبنطقة الدرا�صة ) �صكل 5(.
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�صكل 5: التطور اجليومورفولوجي ملجرى النيل مبنطقة ملوي 

فيما بني عامي 1954 و 1982

اأ�صهرها   ،1982 خرائط  يف  نهرية  جزر   3 ظهرت  وقد 

اأما اجلزيرتني  1.2كم2،  الرب�صا احلديثة، مب�صاحة  جزيرة 

البيا�صية ودير اأبوحن�س فم�صاحتهما 0.99كم2، و 0.43كم2 

على الرتتيب. وقد نتج عن ن�صاأة اجلزر النهرية قنوات مائية 

ثانوية، حيث بلغ عددها 3 قنوات، كما لوحظ انت�صار الأذرع 

ال�صرقية  بال�صفة  وتقع  واحد،  طرف  من  املفتوحة  املائية 

يف  �صببًا  كانت  وهي  الدرا�صة  منطقة  من  ال�صمايل  باجلزء 

زيادة طول ال�صفة ال�صرقية )18.2كم( على ال�صفة الغربية 

)15.2كم(. ويختلف ذلك مع درا�صة حجاب 2015، ودرا�صة 

والتي  )الأخوار(،  املائية  الأذرع  عن   El-Barbart 1997
تو�صلت اإىل تركز العدد الأكرب منها بال�صفة الغربية ملجرى 

النيل.

• عام 2016:
تغري ب�صيط بني عامي 1994 و 2016م، مع حدوث انخفا�س 

امل�صطح  م�صاحة  مثل:  املورفومرتية،  اخل�صائ�س  معظم  يف 

املائي 5.7كم2، ب�صبب التحام جزيرة دير اأبوحن�س بال�صفة 

اختفاء  ب�صبب  14.1كم  ال�صرقية  ال�صفة  وطول  ال�صرقية، 

الأذرع املائية املفتوحة من طرف واحد، لكن زاد طول ال�صفة 

ظهر  مائي  ذراع  وجود  وهما:  ل�صببني  )15.9كم(  الغربية 

اجتاه  يف  التقو�س  زيادة  مع   ،)2 )�صكل  الغربية،  بال�صفة 

الغرب. 

كما تبني اقرتاب اختفاء القناة املائية الثانوية بني جزيرة 

منطقة  قطاع  �صمال  للمجرى  ال�صرقية  وال�صفة  البيا�صية 

عر�صها،  متو�صط  يف  الكبري  التناق�س  ب�صبب  الدرا�صة، 

ثم  ومن   ،2016 عام  و79م  1982م،  عام  299م  بلغ  حيث 

يتوقع التحامها بال�صفة ال�صرقية قريبًا. ويرجع ذلك لزيادة 

معدلت الإر�صاب على معدلت النحت خالل الفرتة من 1982 

الرتتيب  0.13كم2على  و  2.38كم2  بلغ  حيث  2016م،  اإىل 

)�صكل 6(.

يت�صح من العر�س ال�صابق هجرة جمرى النيل بقطاع ملوي 

يف اجتاه الغرب خالل فرتة الدرا�صة 1826 اإىل 2016م، ومن 

املجرى  �صرق  املهجورة  املائية  القنوات  وانت�صرت  ن�صاأت  ثم 

فقط، ولتف�صري ذلك تو�صلت الدرا�صة اإىل العديد من الأ�صباب 

التي ميكن تو�صيحها على النحو التايل: 

العامل  الباحث  نظر  وجهة  من  تعد  الأودية  روا�صب    .1

الرئي�صي يف هجرة اجلزر النهرية يف اجتاه ال�صرق والتحامها 

املائية  القنوات  وانت�صار  ظهور  ثم  ومن  ال�صرقية  بال�صفة 

حتليل  من  تبني  حيث  ال�صرقي،  الفي�صي  بال�صهل  املهجورة 

�صكل )7( وقوع جميع الأودية اجلافة �صرق منطقة الدرا�صة، 

ومع حدوث كل جريان �صيلي حتمل املياه معها كميات كبرية 

ومن  النيل،  النهاية مبجرى  ت�صب يف  والتي  الروا�صب،   من 

امل�سدر : اخلرائط الطبوغرافية ، مقيا�س 1 : 5000 عام 1982، ومرئية ف�سائية 2016، 

 Auto Cad Civil 3D با�ستخدام برنامج

�صكل 6 : التطور اجليومورفولوجي ملجرى النيل مبنطقة 

ملوي فيما بني عامي 1982 و 2016
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د. اأحمد اإبراهيم حممد �صابر القنوات المائية المهجورة من مجرى النيل بمنطقة ملوي
دراسة في الجيومورفولوجيا التطبيقية

املنطقة عن طريق  الأودية من حمولتها يف هذه  تتخل�س  ثم 

قطاعات  عمل  مت  ذلك  من  وللتاأكد  فجائي.  ب�صكل  ار�صابها 

�صرق  الفي�صي  بال�صهل  للروا�صب  ميكانيكي  وحتليل  رئي�صية 

القنوات  مناطق  يف  وخا�صة  ال�صائد  الن�صيج  ملعرفة  املجرى 

من  �صطحية  طبقات  وجود  تبني  وقد  املهجورة،  املائية 

م�صافات  من  املنقول  احلاد  واحل�صى  اخل�صنة  الروا�صب 

مما   ،)1 )لوحة  على3�صم،  قطرها  يزيد  والتي  قريبة، 

اأن القاعدة التي تبنى عليها القنوات املائية املهجورة  يعك�س 

روا�صب خ�صنة  الدرا�صة هي  النهرية مبنطقة  بع�س اجلزر  و 

ورملية بالدرجة الأوىل، والن�صيج ال�صائد بها )رمل وح�صى(، 

الفي�صية  الروا�صب  من  متتابعة  ر�صوبية  طبقات  وجود  مع 

احلديثة، واختالف قوام كل طبقة عن الأخرى والتي تعك�س 

الرتكماين  درا�صة  ذلك  ويوؤكد  ال�صيول،  باأحداث  ارتباطها 

عن  تن�صاأ  الرملية  احلواجز  اأن  النهرية،  اجلزر  ن�صاأة  عن 

النمو  اأما   ، القاع  روا�صب حمولة  اإر�صابات خ�صنة من  طريق 

فيحدث عن طريق اإ�صافة الروا�صب الأنعم والأقل حجمًا فوق 

فوق  احلاجز  يرتفع  حتى  هكذا  احلال  ويظل  احلاجز،  نواة 

م�صتوى املياه، وي�صبح جزيرة )الرتكماين، 1992، �س129(. 

اإىل  الدرا�صة  تو�صلت  حيث  الرملية  احلواجز  عن  ودرا�صتنا 

4.0مم  على  قطرها  تتجاوز  مل  الرملية  احلواجز  روا�صب 

)�صابر، 2012، �س412( ويوجد ذلك بالفعل باجلزر النهرية 

امللتحمة بال�صهل الفي�صي، )لوحة 1(، اأما الروا�صب مبنطقة 

كما  املناطق  بع�س  يف  3�صم  جتاوزت  فقد  املهجورة  القنوات 

�صبق ذكره. ومن ثم فقد اأثرت روا�صب ال�صيول التي تلقي بها 

الأودية اجلافة املوجودة �صرق املجرى على رفع من�صوب القاع 

وتكوين حواجز خا�صة اأمام القنوات املائية والتي عملت على 

ال�صهل  اإىل من�صوب  النهاية  لت�صل يف  غلقها، ورفع من�صوبها 

الفي�صي. 

امل�سدر: اخلرائط الطبوغرافية، مقيا�س 1 : 50000، عام 1996م.

�صكل7: �صبكة الت�صريف التي ت�صب مبنطقة الدرا�صة
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امل�سدر: ت�سوير الباحث، 2017

لوحة 1: التباين يف حجم الروا�صب املكونة للقنوات املائية املهجورة واجلزر النهرية 

امللتحمة بال�صهل الفي�صي مبنطقة الدرا�صة 

http://www.davidrumsey.com :امل�سدر

�صكل 8 : مورفولوجية جمرى النيل مبنطقة ملوي عامي 1826 و 1922م

الثانوية  القناة  اأن  الطبوغرافية  اخلرائط  من  تبني   .2

وال�صفة  عام 1826م  اللتان ظهرتا  بني اجلزيرتان  الفا�صلة 

الغربية اأو بعد التحامهما يف جزيرة واحدة )الرب�صا احلديثة( 

1922م )�صكل 8(  الطبوغرافية عام  كما ظهرت باخلرائط 

اإىل  اجلزيرتني  �صرق  الرئي�صية  والقناة  رئي�صية،  قناة  اإىل 

اإىل  ثم  1954م  عام  الطبوغرافية  باخلرائط  ثانوية  قناة 

كما  1982م  عام  الهيدروطبوغرافية  باخلرائط  مهجورة 

�صبق ذكره، مما يوؤكد وجود هجرة جانبية للجزر النهرية يف 

اجتاه ال�صرق. ومن ثم يخالف ذلك القاعدة املعروفة ب�صيادة 

النحت بال�صفة ال�صرقية والإر�صاب بال�صفة الغربية )عو�س، 

123  124(. ويوؤكد ذلك درا�صة �صعبان عن  2001، �س �س 

املنيا  مبحافظة  النيلية  باجلزر  اجليومورفولوجية  امل�صكالت 

وقوع   اإىل  الدرا�صة  تو�صلت  القطاع(،  �صمن  ملوي  )منطقة 

اأكرب عدد من اجلزر يف �صرق املجرى بن�صبة 62.5 % من عدد 

اجلزر)�صعبان، 2015، �س63(.
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هنا  فال�صيادة  النحت،  على  الإر�صاب  معدلت  �صيادة   .3

اإىل قنوات  النهاية  لت�صل يف  املائية  القنوات  تدل على تطور 

مبنطقة  الإر�صاب  ظاهرة  �صيادة  على  والأدلة  مهجورة، 

الدرا�صة كثرية وميكن تناولها على النحو التايل:

قطاع  من  النهرية  اجلزر  تختف  مل  النهرية:  اجلزر  اأ. 

واجلزر  2017م،  عام  حتى   1826 عام  بداية  من  الدرا�صة 

وعندما  الإر�صاب.  توؤكد  ظاهرة  هي  ذاتها  حد  يف  النهرية 

تلتحم اجلزر القدمية تظهر جزر حديثة، ويوؤدى وجود اجلزر 

اأكرث بح�صب عدد اجلزر  اأو  اإىل جمريني  املجرى  ت�صعب  اإىل 

الكائنة داخل املجرى عند مقطع عر�صي معني. وتعد درجة 

املائي  للمجرى  املورفولوجية  اخل�صائ�س  اأهم  من  الت�صعب 

درجة  زيادة  مع  حيث  املائية،  التيارات  �صرعة  على  املوؤثر 

انخفا�س  اإىل  يوؤدى  مما  الحتكاك،  درجة  تزداد  الت�صعب، 

الدرا�صة  مبنطقة  تراوحت  حيث  املائي،  التيار  �صرعة  يف 

0.44 عند ت�صريف  0.63م/ث مبتو�صط عام  و   0.25 بني 

 ،)Samuel , et al. 2009, p.1089( 83.3م.م3/اليوم

من  تعد  فهي  اأخرى  مبناطق  الدرا�صة  منطقة  ومبقارنة 

املناطق التي تت�صم بانخفا�س �صرعة املياه اإىل حد ما، حيث 

املنطقة  يف  الدرا�صة  منطقة  �صمال  املياه  �صرعة  متو�صط  بلغ 

املمتدة بني بني �صويف والقاهرة 0.48م/ث )�صابر، 2007، 

�س239(، اأما جنوب املنطقة بني جنع حمادي و�صوهاج فبلغ 

�س21(،   ،2013 و�صابر،  )د�صوقي  0.50م/ث  املتو�صط 

اإىل  اأدى  الت�صعب  درجة  ارتفاع  فاإن  العالقة  هذه  ونتيجة 

فقدان الطاقة، حيث زادت درجة الحتكاك بني املياه وجوانب 

الحتكاك  معامل  قيم  درا�صة  من  ذلك  ويت�صح  املجرى،  قاع 

املواقع  بني  جدًا  طفيف  تباين  وجود   
)1(

ننج( ما  )معامل 

املختلفة على طول جمرى نهر النيل مبنطقة الدرا�صة يف قيم 

بلغ  حيث  املجرى،  وقاع  وجوانب  املياه  بني  الحتكاك  معامل 

ارتفاع  ب�صبب   ،0.019 الحتكاك  قيم معامل  متو�صط درجة 

)معهد  باملنطقة  اجلزر  عدد  زيادة  نتيجة  الت�صعب؛  درجة 

بحوث النيل، 2001، �س 18(. وتعتقد ليوبولد ووملان اأنه لي�س 

باأنه  النهر  وو�صف  الت�صعب  بني  كبري  اأو  تام  ارتباط  هناك 

ت�صري  الأخرى  الدرا�صات  من  كثريًا  اأن  اإل  )رادم(.  مر�صب 

نتائج  نتيجة من  الر�صوبية متثل  الرتباط. فاجلزر  اإىل هذا 

�صعف النهر على احلمل ولو ب�صورة موؤقتة ن�صبيًا. ول تتكون 

القطاعات بطيئة النحدار. ومن ثم  اإل يف  الر�صوبية  اجلزر 

والإر�صاب  النحدار  بطء  بني  وا�صح  ال�صببي  الرتباط  فاإن 

والت�صعب )جاد، 1981، �س17(.

اخلرائط  على  اعتمادا   : النيــــــــــــل  قــــــــاع  منا�ســــيب  ب. 

الهيدروطبوغرافية مقيا�س 1 : 5000  عامي 1982 و 2007م، 

 )DEM( الرتفاعات  خرائط  عمل  مت  النيل،  بحوث  معهد 

 Autocad وح�صاب م�صاحة فئات الرتفاع با�صتخدام برنامج

Civil 3D، لقاع جمرى النيل مبنطقة الدرا�صة، )�صكل 9(:
يت�صح من حتليل ال�صكل )9( ما يلي:

الثانوية،  املائية  بالقنوات  ارتفاعا  املناطق  اأكرث  تنت�صر   •
الفي�صي  لل�صهل  املجاور  الثانوية  القناة  اأن مدخل  تبني  حيث 

ينذر  مما  ال�صديد  بالرتفاع  يت�صم  القطاع  �صمال  ال�صرقي 

بزيادة من�صوبه مع مرور الوقت والتحام جزيرة دير اأبوحن�س 

املناطق  ظهرت  كما  الفي�صي.  بال�صهل  اجلنوبي  طرفها  من 

املرتفعة اأي�صًا بني اجلزيرتني يف القطاع ال�صمايل، اأما املناطق 

الأخرى التي متثل اأكرث املناطق ارتفاعًا تظهر متناثرة بجوار 

بجوار  الب�صيطة  املناطق  وبع�س  املعا�صرة،  الرب�صا  جزيرة 

�صفتي جمرى النيل ال�صرقية والغربية.

• تغري مورفولوجي كبري بقاع جمرى النيل بقطاع الدرا�صة 
عام 2007، حيث ارتفع من�صوب قاع النيل ب�صكل ملحوظ عام 

2007م، خا�صة بالفئة الثالثة 38م فاأكرث. حيث بلغت ن�صبتها 

وانت�صرت  الدرا�صة،  منطقة  م�صاحة  اإجمايل  من   %19.3

جزيرة  بني  الفا�صلة  الثانوية  املائية  بالقناة  ملحوظ  ب�صكل 

دير اأبوحن�س وال�صهل الفي�صي، حيث ارتفع قاع الذراع املائي 

اجلزيرة  بالتحام  ينذر  مما  38م،  من  اأكرث  اإىل  بالكامل 

قناة  اإىل  الفا�صلة  القناة  وحتول  الفي�صي  بال�صهل  بالكامل 

مائية مهجورة وهو ما حدث بالفعل. كما ارتفع من�صوب قاع 

الذراع املائي الآخر الفا�صل بني اجلزيرتني )البيا�صية و دير 

اأبوحن�س( �صمال قطاع الدرا�صة، وخا�صة يف ال�صرق، با�صتثناء 

قناة مائية ثانوية، ولكن من املوؤكد التحام اجلزيرة بال�صفة 

بع�س  تظهر  حيث  اجلنوبي،  الطرف  من  وخا�صة  ال�صرقية 

فوق  38م  على  قاعها  من�صوب  ترتفع  التي  املتناثرة  املناطق 

م�صتوى �صطح البحر.

• زيادة املناطق التي ترتفع على 38م فاأكرث اأي اقرتابها من 
من�صوب ال�صهل الفي�صي من 13.9% عام 1982 اإىل ٪19.3 

يدل على  املائية، مما  الأذرع  2007 وخا�صة يف مناطق  عام 

�صيادة عملية الإر�صاب على عملية النحت.

١(  قيم معامل ماننج : هي قيم حم�صوبة بناًء على الت�صريف املار خلف قناطر اأ�صيوط، واملنا�صيب املقابلة لذلك الت�صريف والقطاعات العر�صية 

املقا�صة يف الطبيعة ل�صكل املجرى.

د. اأحمد اإبراهيم حممد �صابر القنوات المائية المهجورة من مجرى النيل بمنطقة ملوي
دراسة في الجيومورفولوجيا التطبيقية
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جـ ـ احلواجز الرملية وامل�ستنقعات:

متثل احلواجز الرملية نواه لبناء اجلزر، حيث يبداأ تكوين 

احلواجز نتيجة اإر�صاب املياه ملا حتمله من فتات وبتكرار هذه 

اأن  العملية تنمو هذه احلواجز تدريجيا لتكون جزرًا ل تلبث 

الفي�صي  لل�صهل  الأمر  نهاية  يف  تن�صم  حتى  وتتزحزح  تنمو 

املجرى  تطور  اأو  النهرية  اجلزر  تطور  فاإن  ثم  ومن  املجاور، 

نف�صه، يعتمد اأ�صا�صا على تطور احلواجز الرملية.

ومن  املياه  �صرعة  تناق�س  اإىل  النباتات  وجود  يوؤدي  كما 

يتجاوز  ل  النباتات  من  قليلة  فاأعداد  الإر�صاب،  حدوث  ثم 

عددها 4 فاأقل /م2 يكون لها تاأثريها على اإعاقة حركة املياه، 

ويزداد هذا التاأثري مع زيادة كثافة النباتات وو�صولها اإىل 25 

ي�صاعد  مما   ،)7-Coulthard, 2005, pp.6( نبتة/م2 

على تر�صيب جزء من احلمولة العالقة باملياه، وقدرت بع�س 

الدرا�صات كمية الطمي التي حت�صل عليها نباتات ورد النيل يف 

م�صاحة قدرها فدان بنحو 6.8طن، وهي كمية كبرية تعادل 

41% من متو�صط الفي�صان، بل اإن موت النباتات وحتللها ينتج 

مو�صم  خالل  29�صم  بنحو  �صمكها  قدر  الروا�صب  من  كمية 

اأنواع  اأهم  ومن   .)38-37 �س  2002، �س  )ال�صر�صي،  النمو 

هو  والأذرع  الثانوية  وقنواته  النيل  مبجرى  النهرية  النباتات 

نبات الغاب والهي�س والتي ت�صهم يف حمايتها من النحت ولها 

املجاري  ات�صاع  وتقليل  الروا�صب  بع�س  اجتذاب  يف  دورها 

اأنواعها  بع�س  منو  �صرعة  مع  خا�صة  بجوارها،  تنمو  التي 

وكثافته، مما ت�صهم يف �صيادة عمليات الإر�صاب عند قواعد 

�صفاف املجاري )حجاب، 2015، �س 23(. وتبني من مقارنة 

احلواجز الرملية وامل�صتنقعات بني عامي 1982 و 2007م ما 

يلي )�صكل 10( و)لوحة 2(:

• ظهرت احلواجز الرملية وامل�صتنقعات 1982 ب�صكل وا�صح 
�صمال قطاع الدرا�صة �صواء بني جزيرة دير اأبوحن�س وجزيرة 

الفي�صي  وال�صهل  اأبوحن�س  دير  جزيرة  بني  اأو  البيا�صية 

انت�صرت  كما  القاع،  من�صوب  زيادة  على  يدل  مما  ال�صرقي، 

ب�صكل ملحوظ على ال�صفة ال�صرقية جلزيرة الرب�صا املعا�صرة 

بالقناة املائية الثانوية بني اجلزيرة وال�صهل الفي�صي، وبع�س 

املناطق املبعرثة وخا�صة �صرق مدينة ملوي، وقد بلغت م�صاحة 

احلواجز الرملية 0.34كم2، وامل�صتنقعات املائية 0.76كم2، 

باإجمايل 1.10كم2.

• زادت م�صاحة امل�صتنقعات ب�صكل كبري وخا�صة يف اجلزء 
لأن  ويعد هذا طبيعي   ،2007 عام  الدرا�صة  ملنطقة  ال�صمايل 

تربة القنوات املائية تتميز باأنها تربة ع�صوية م�صبعة باملياه، 

AutoCAD Civil 3D امل�سدر: اإعداد الباحث اعتماداً على اخلرائط الهيدروطبوغرافية ، مقيا�س 1 : 5000، طبعة 1982، و2007 با�ستخدام برنامج

�صكل 9: منا�صيب قاع جمرى النيل مبنطقة ملوي عامي 1982 و 2007
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AutoCAD Civil 3D امل�سدر: اإعداد الباحث اعتماداً على اخلرائط الهيدروطبوغرافية ، مقيا�س 1 : 5000، طبعة 1982، و 2007 با�ستخدام برنامج

�صكل 10: احلواجز الرملية وامل�صتنقعات مبجرى النيل مبنطقة ملوي عامي 1982 و 2007

امل�سدر: ت�سوير الباحث، 2017.

 لوحة 2: انت�صار احلواجز الرملية وامل�صتنقعات مبجرى النيل مبنطقة الدرا�صة
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مما ي�صاعد على منو النباتات ب�صكل كبري )مرغني، 2005، 

املائي بني  الذراع  تقريبًا  امل�صتنقعات  فقد غطت  �س 481(، 

بالتحام  يوحي  مما  ال�صرقية،  وال�صفة  اأبوحن�س  دير  جزيرة 

انت�صرت  كما  التحامها،  نهاية  من  اقرتبت  قد  اأو  اجلزيرة، 

ب�صيط  مائي  اإل ذراع  يبقى  امل�صتنقعات بني اجلزيرتني، ومل 

والباقي غطى بالرمال )احلواجز الرملية( والنباتات و�صوف 

امل�صتنقعات  انت�صرت  ال�صابق، كما  بالذراع  الذراع  يلحق هذا 

ب�صيط  جزء  عدا  ما  املعا�صرة  الرب�صا  جزيرة  حدود  وغطت 

منها يقع بال�صفة الغربية نتيجة �صيادة عملية النحت، وتقريبًا 

املعا�صرة  الرب�صا  الثانوية بني جزيرة  القناة  النباتات  غطت 

قريبًا  بالتحامها  ينذر  مما  املجرى،  من  ال�صرقية  وال�صفة 

كما  مهجورة،  مائية  قناة  اإىل  وحتولها  ال�صرقية  بال�صفة 

لوحظ ولأول مرة منذ عام 1826 انت�صار الكثري من النباتات 

وجنوب  و�صط  وخا�صة  الغربية  بال�صفة  الرملية  واحلواجز 

ال�صفة تقريبًا، مع مالحظة احتمال ظهور جزر حديثة، حيث 

اأق�صى  يف  تقع  واأخرى  جنوبًا  تقع  غاط�صة  جزيرة  ظهرت 

ال�صمال قد تتحول قريبًا اإىل جزر نهرية. وقد بلغت م�صاحة 

احلواجز الرملية 0.12كم2، وامل�صتنقعات املائية 1.45كم2، 

باإجمايل 1.57كم2 عام 2007.

د ـ التدخل الب�سري:

اأهم مظاهر التدخل الب�صري التي  تعترب عملية الردم من 

وقد  ال�صواء.  على  املائية  الأذرع  وجماري  �صفاف  على  تتم 

يف  وا�صح  ب�صري  تدخل  وجود  امليدانية  الدرا�صة  من  تبني 

عملية اطماء املجاري الفرعية �صواء عن طريق ردمها بهدف 

اأدى  الزراعية، مما  الأرا�صي  م�صاحات جديدة من  اكت�صاب 

بال�صهل  اجلزر  والتحام  الفرعي  املجرى  اطماء  �صرعة  اإىل 

الفي�صي، وقد انت�صرت هذه الظاهرة يف اأكرث من موقع، حيث 

األأجزاء املنخف�صة من الآثار  ر�صدت الدرا�صة امليدانية ردم 

الربك  يف  واملتمثلة  املهجورة،  املائية  القنوات  من  املتبقية 

من  اجلنوبي  اجلزء  يف  املنخف�صة  والأرا�صي  وامل�صتنقعات 

منطقة الدرا�صة والذي ميثل القناة املهجورة من عام 1954 

 1982 عام  من  املهجورة  القناة  اآثار  وردم   ،1982 عام  اإىل 

من  متبقية  بحرية  لأكرب  ردم  عملية  تتم  كما   .2017 وعام 

الفي�صي  وال�صهل  احلديثة  الرب�صا  جزيرة  بني  املائية  القناة 

ال�صرقي وامل�صتخدمة يف ن�صاط �صيد الأ�صماك )لوحة 3(.

ويرجع ال�صبب يف عملية الردم اإىل �صيق الرقعة الزراعية 

كانت  حيث  الغربي،  باجلانب  مقارنة  ال�صرقي  اجلانب  على 

الفرتات )قبل  النيل يف فرتة من  تقرتب احلافة من جمرى 

الرقعة  لتو�صيع  الردم  عملية  ن�صطت  ثم  ومن   ،)1826 عام 

الثانوية  والقنوات  املائية  الأذرع  ح�صاب  على  الزراعية 

التي  البلدية  الع�صوية  والأ�صمدة  الطمي  وي�صتخدم  املجاورة، 

توفرها حيوانات احلقل التقليدية، كما ت�صتخدم مواد اأخرى 

امل�صطح  من  م�صاحات  ردم  يف  الأحجار  واأحيانًا  كالرمال 

بغر�س  الفي�صي  ال�صهل  اإىل  واإ�صافتها  املائية  لالأذرع  املائي 

الزراعة وهو ال�صتخدام الأكرث �صيوعًا. وقد ا�صتطاع الإن�صان 

من خالل هذه العمليات اأن يتو�صع على ح�صاب الأذرع املائية 

اأرا�س زراعية،  اإىل  التي تنت�صر حولها ويحولها  وامل�صتنقعات 

بال�صحولة  تتميز  التي  الأذرع  وهوام�س  اأطراف  عند  خا�صة 

وقلة العمق، والتي ل تتطلب كميات كبرية من املواد الالزمة 

للردم. ويتفق ذلك مع درا�صة حجاب، حيث تعد الأذرع املائية 

على اجلانب ال�صرقي هي اأكرث اجلهات التي تتم بها عمليات 

الطماء، نظرًا ل�صيق الرقعة الزراعية وحاجة الإن�صان للغذاء 

)حجاب، 20105، �س45(.

كما تبني اأن الهدف من عملية الردم لي�س لغر�س الزراعة 

ال�صهل  للربط بني  ا�صتغاللها كطرق ومدقات  واإمنا  فح�صب، 

الدرا�صة  ر�صدت  فقد  القريبة.  النهرية  واجلزر  الفي�صي 

الفي�صي  ال�صهل  ترابية ت�صل بني  �صدود  اأربع  امليدانية وجود 

مالحمها  مازالت  املجاورة  النهرية  واجلزر  ال�صرقي 

املورفولوجية وا�صحة )لوحة 4(، اثنان لربط جزيرة الرب�صا 

املعا�صرة وال�صهل الفي�صي ال�صرقي جنوب منطقة الدرا�صة، 

يقع  والثاين  الدرا�صة،  مبنطقة  بحرية  اأهم  يقطع  احداهما 

مناطق  بني  يف�صل  انه  مييزه  ما  واأهم  اجلنوب  اأق�صى  يف 

ف�صل  يف  الحتياجات  اأكرث  فرتة  يف  باملياه  تغطى  منخف�صة 

ال�صيف. كما ر�صدت الدرا�صة امليدانية وجود �صد ترابي يعد 

دير  جزيرة  بني  ي�صل  الدرا�صة  مبنطقة  ال�صدود  اأطول  من 

الواقعة  املناطق  وتت�صم  ال�صرقي،  الفي�صي  وال�صهل  اأبوحن�س 

�صماله وجنوبه بانت�صار الربك وامل�صتنقعات، اأما ال�صد الأخري 

واحلديث يف نف�س الوقت فهو �صد نباتي حديث الن�صاأة يعترب 

نواة لتحوله اإىل �صد ترابي والهدف منه هو غلق مدخل القناة 

عملية  وترية  لزيادة  اجلنوبي  طرفها  من  الثانوية  املائية 

الطماء وحتولها اإىل جزء من ال�صهل الفي�صي ومن ثم زيادة 

م�صاحة الرقعة الزراعية.

يف  كبري  دور  لها  احلجرية  الروؤو�س  اأن  بالذكر  واجلدير 

اطماء القنوات املائية، حيث تبني من اخلرائط الطبوغرافية 

عام 1954 )�صكل 11(، انت�صار العديد من الروؤو�س احلجرية 

تنت�صر  كما  )15راأ�س(،  النحت  من  الغربية  ال�صفة  حلماية 
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 لوحة 3: ردم القنوات املائية املهجورة مبجرى النيل مبنطقة الدرا�صة

بال�صفة ال�صرقية، �صمال �صرق منطقة الدرا�صة )4 روؤو�س(، 

وبالرغم من الهدف الرئي�صي من اإن�صاء الروؤو�س احلجرية هو 

حماية ال�صفاف من عملية النحت، اإل اأنها من اأهم العوامل 

املحلية التي اأدت اإىل ظهور النحت الراأ�صي، نتيجة ل�صطدام 

توالد  اإىل  يوؤدى  الذي  الأمر  بالراأ�س احلجرية،  املائي  التيار 

الدوامات املائية اأو تيارات حلزونية، )لوحة 5(؛ والتي تقوم 

الراأ�صية  احلركة  بفعل  الجنراف  حفر  تكوين  يف  بدورها 

ال�صاعدة للدوامات يف نحت قاع املجرى، وتوؤدي هذه احلركة 

اإىل �صفط ورفع املواد املفككة من قاع املجرى وحتريكها معلقة 

 Ahmed,(النهر م�صب  �صوب  وكذلك  راأ�صي،  اجتاه  يف 

pp. 84 ,2005-85(. مما يوؤدي اإىل زيادة ما يحمله النهر 
حملها،  النهر  ي�صتطيع  ل  املواد  وهذه  �صخرية،  مفتتات  من 

من  قريبة  م�صافات  على  القاع  على  ترت�صب  ما  ف�صرعان 

رملية  حواجز  �صكل  يف  الجنراف(  )حفر  املنحوتة  املناطق 

)�صابر، 2012، �س407(.

بال�صفة  كبري  ب�صكل  تنت�صر  احلجرية  الروؤو�س  اأن  ومبا 

من  الغربي  باجلانب  الجنراف  حفر  انت�صرت  الغربية 

املجرى واأ�صبحت اأكرث عمقًا من املناطق الأخرى، ويف املقابل 

انت�صرت احلواجز الرملية يف الو�صط وال�صرق، وهو ما �صاعد 

املتاخمة جلزيرة  باملناطق  القاع خا�صة  ارتفاع من�صوب  على 

املائية  القناة  اطماء  على  ذلك  �صاعد  احلديثة،  الرب�صا 

الروؤو�س  ال�صرقية )خالية من  وال�صفة  الثانوية بني اجلزيرة 

من�صوب  وانخفا�س  العايل  ال�صد  بناء  بعد  احلجرية( خا�صة 

املياه، واجلدير بالذكر حافظت القناة املائية بني جزيرة دير 

اأبوحن�س وال�صفة ال�صرقية على البقاء لفرتة طويلة حتى بعد 

القناة،  �صرق  احلجرية  الروؤو�س  وجود  ب�صبب  1982م،  عام 

باجتاه  الرب�صا احلديثة(  الروا�صب )جزيرة  امتداد  مع  لكن 

بني  ال�صلة  انقطعت  ثم  ومن  القناة،  مدخل  اأغلق  ال�صمال 

عن  النا�صئة  الجنراف  حفر  وظلت  املائي،  واملجرى  القناة 

اطماء  بعد  وحتولت  ب�صكلها،  حمتفظة  احلجرية  الروؤو�س 

مرتفعة  مناطق  بينها  تف�صل  وم�صتنقعات  برك  اإىل  القناة 

متثل احلواجز الرملية.
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امل�سدر: ت�سوير الباحث، 2017.

 لوحة 4: انت�صار ال�صدود والروؤو�س احلجرية مبنطقة الدرا�صة، والتي كان لها دور رئي�صي 

يف عملية اطماء القنوات املائية وحتويلها اإىل مهجورة

امل�سدر: ت�سوير الباحث، 2017.

لوحة 5: اإن�صاء الروؤو�س احلجرية حلماية ال�صفة ال�صرقية من عملية النحت، والتي كانت 

�صبب يف انت�صار الدوامات املائية واحلواجز الرملية �صمال منطقة الدرا�صة
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ثانيًا ـ الخصائص المورفولوجية للقنوات المائية المهجورة :
تباينت العوامل والعمليات �صواء الطبيعية اأم الب�صرية امل�صئولة 

الدرا�صة  مبنطقة  املهجورة  املائية  القنوات  وتطور  ن�صاأة  عن 

وجود  عنه  نتج   ،2017 عام  اإىل   1826 عام  من  املدة  خالل 

للقنوات  املورفولوجية  العديد من الختالفات يف اخل�صائ�س 

 3D AutoCAD بربنامج  ح�صابها  مت  والتي  املهجورة، 

Map، وميكن تو�صيحها على النحو التايل )�صكل 12(:

امل�سدر: اخلرائط الطبوغرافية، مقيا�س 1 : 25000، عام 1954

�صكل 11: التوزيع اجلغرايف للروؤو�س احلجرية واملناطق 

ال�صحلة التي تظهر يف فرتة اأقل منا�صيب للمياه عام 1954 

مبنطقة الدرا�صة.

امل�سدر: اخلرائط الطبوغرافية ، مقيا�س 1 : 100000 عام 1826، ومقيا�س 1 : 25000 

ومرئية   ،1982 عام   5000  :1 مقيا�س  الهيدروطبوغرافية  واخلرائط   ،1954 عام 

Auto Cad Map 3D ف�سائية 2016. با�ستخدام برنامج

�صكل 12: التوزيع اجلغرايف للقنوات املائية )املهجورة 

واملو�صمية والدائمة( مبنطقة الدرا�صة

اخل�صائ�س  يف  تباين  وجود   )12( �صكل  من  يت�صح 

على  ت�صنيفها  ميكن  والتي  املهجورة،  للقنوات  املورفولوجية 

النحو التايل:

•  القناة املهجورة رقم )1( قبل عام 1826: يتوقع الباحث 
اأن تكون هذه القناة فا�صلة بني جزيرة نهرية وال�صهل الفي�صي 

اأقدم  خلرائط  الباحث  تو�صل  لعدم  يرجع  والتوقع  ال�صرقي، 

كما  املورفومرتية  وخ�صائ�صها  ذلك،  توؤكد  التاريخ  هذا  من 

بلغ طولها  الآتي:  ظهرت يف خرائط 1826م كذراع مائي يف 

47.6م،  عر�صها  ومتو�صط  0.22كم2،  وم�صاحتها  4.7كم، 

ومعدل تعرجها 1.04.

•  القناة املهجورة رقم )2(: تعد اأقدم قناة مائية مهجورة 
موؤكدة مبنطقة الدرا�صة، حيث ظهرت القناة املائية املهجورة 

 100000  :  1 مقيا�س  عام 1826  الفرن�صية  بخرائط احلملة 

1954م مقيا�س  واختفت متامًا باخلرائط الطبوغرافية عام 

1 : 25000، وخ�صائ�صها املورفومرتية، هي: طولها 5.6كم، 

ومعدل  50.3م،  عر�صها  ومتو�صط  وم�صاحتها0.28كم2، 

تعرجها 1.11.

القنوات  اأكرب  من  تعد   :)3( رقم  املهجورة  القناة   •
ثانوية  كقناة  وقد ظهرت  الدرا�صة،  املهجورة مبنطقة  املائية 
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 ،25000  :  1 مقيا�س   1954 عام  الطبوغرافية  باخلرائط 

تف�صل بني جزيرة الرب�صا احلديثة وال�صهل الفي�صي ال�صرقي، 

واختفت باخلرائط الهيدروطبوغرافية عام 1982 مقيا�س 1 : 

5000، ويبلغ طولها 5.8كم، وم�صاحتها 2.55كم2، ومتو�صط 

يف  ال�صبب  ويرجع   ،1.01 تعرجها  ومعدل  440م،  عر�صها 

املفاجئ  النخفا�س  اإىل  املورفومرتية  اخل�صائ�س  زيادة 

ملنا�صيب املياه بعد بناء ال�صد العايل. ويوؤكد ذلك وجود بحرية 

حمتفظة بخ�صائ�صها �صواء امل�صاحة اأو العمق )�صيلي ذكرها 

حتى  وامل�صتنقعات  املنخف�صة  املناطق  وانت�صار  بالتف�صيل(، 

بنهر  مت�صلة  ال�صمالية  املنطقة  ظلت  بالذكر  واجلدير  الآن. 

حتى  بخ�صائ�صه  حمتفظا  ظل  مائي  ذراع  �صكل  على  النيل 

اختفى عام 2007م )�صكل 13(. 

•  القناة املهجورة رقم )4(: تعد من اأ�صغر واأحدث القنوات 
املائية املهجورة وتقع �صمال قطاع الدرا�صة وقد ظهرت كقناة 

لفرتة  ب�صكلها  واحتفظت   ،1954 عام  خرائط  يف  رئي�صية 

بها  النحت  معدلت  لزيادة  ذلك  يف  ال�صبب  ويرجع  طويلة 

وانت�صار حفر الجنراف، ولكن مع حدوث متدد طويل جلزيرة 

الرب�صا يف اجتاه ال�صمال اأدى اإىل ارتفاع من�صوب القاع و�صيق 

Auto Cad Civil 3D امل�سدر: اإعداد الباحث اعتماداً على اخلرائط الهيدروطبوغرافية، مقيا�س 1 : 10000، طبعة 1978، و 2007، با�ستخدام برنامج

�صكل 13: الرتفاعات مبنطقة القنوات املائية املهجورة مبنطقة ملوي عامي 1978 و 2007

مدخل القناة املهجورة ، لتتحول اإىل قناة ثانوية يف اخلرائط 

الهيدروطبوغرافية عام 1982م، ثم اختفت �صواء باملرئيات 

مع  2017م،  عام  امليدانية  الدرا�صة  اأو   2016 عام  الف�صائية 

وهو  �صماًل  يقع  الطماء متامًا  اأو�صك على  مائي  ذراع  وجود 

طولها  بلغ  وقد  اأبوحن�س،  دير  جزيرة  طول  زيادة  عن  نا�صئ 

110م،  عر�صها  ومتو�صط  0.33كم2،  وم�صاحتها  2.99كم، 

ومعدل تعرجها 1.15.

القنوات  من  وهي   :)5( رقم  الثانوية  املهجورة  القناة   •
النيل  املهجورة مو�صميًا، حيث تنقطع ال�صلة بينها وبني نهر 

يف فرتة اأقل الحتياجات )ف�صل ال�صتاء(، ما عدا ذراع مائي 

اإىل  و�صك حتولها  على  وهي  القناة،  من  ال�صمايل  اجلزء  يف 

قناة مهجورة متاماً، وذلك لعدة اأ�صباب منها التدخل الب�صري 

طبيعية  اأو  ذكره،  �صبق  كما  ال�صدود  واإن�صاء  الردم  عملية  يف 

وانت�صار  القناة  مدخل  يف  الرملية  احلواجز  انت�صار  وخا�صة 

بلغت  وقد  القناة،  جنوب  يف  وخا�صة  كثيف  ب�صكل  النباتات 

2016حوايل  الف�صائية  املرئيات  يف  ظهرت  كما  م�صاحتها 

0.23كم2، وطولها 2.9كم، ومتو�صط عر�صها 78م، ومعدل 

تعرجها 1.06.
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التي �صوف  الثانوية رقم )6(: وهي من القنوات  القناة   •
حدث  حيث  القريب،  الوقت  يف  مهجورة  قناة  اإىل  تتحول 

الفا�صلة بني جزيرة  القناة  تناق�س كبري يف متو�صط عر�س 

متو�صط  فبلغ  ال�صرقي،  الفي�صي  وال�صهل  املعا�صرة  الرب�صا 

بلغ  و218م عام2007م، يف حني  299م عام 1982،  العر�س 

م�صاحة  اأن  مالحظة  مع   ،2016 عام  80م  العر�س  متو�صط 

عام  القناة  م�صاحة  اإجمايل  من   %32 متثل  كانت  النباتات 

1982، اأما عام 2007 بلغت 54% من اإجمايل م�صاحة القناة، 

مما يدل على �صرعة اقرتاب اللتحام. حيث حدث تناق�س يف 

3.24م/ال�صنة خالل املدة من عام  العر�س مبعدل  متو�صط 

1982 اإىل 2007م، ومبعدل تناق�س بلغ 15.3م/ال�صنة خالل 

التغري  2016م، فاعتمادًا على هذا  اإىل   2007 املدة من عام 

يف الفرتة الثانية �صوف تلتحم اجلزيرة بال�صفة ال�صرقية بعد 

5 �صنوات تقريبًا، ومن املمكن اأن تكون يف وقت اأقل من ذلك 

يبلغ  كان  حيث  الوقت،  مرور  مع  يزداد  التناق�س  معدل  لن 

املرحلة  اأما  3.24م/ال�صنة  الأوىل  باملرحلة  التناق�س  معدل 

عن  الب�صري  التدخل  حالة  ويف  15.4م/ال�صنة،  فبلغ  الثانية 

طريق اإن�صاء ال�صدود الرتابية اأو غلق القناة من اجلنوب �صواء 

كان عامل طبيعي اأو ب�صري فاإنها قد تتحول اإىل قناة مهجورة 

يف اأقل من عام تقريبًا وت�صبح جزءًا من ال�صهل الفي�صي.

بجزيرة  القنوات  اإحدى  امليدانية  الدرا�صة  ر�صدت  كما 

الرب�صا املعا�صرة تقع بالن�صف الغربي من اجلزيرة تقريبًا، 

Google Earh, 2016 :امل�سدر

�صكل 14: القناة املائية املهجورة بجزيرة الرب�صا 

املعا�صرة مبنطقة الدرا�صة

امل�سدر: Google Earh وت�سوير الباحث، 2017.

لوحة 6: الذراع املائي بال�صفة الغربية جنوب غرب مبنطقة الدرا�صة

حيث تتميز بوجود موا�صع منخف�صة على �صطحها، ويرتاوح 

)�صكل  و100�صم   60 بني  بها  يحيط  عما  املوا�صع  هذه  عمق 

14(. اأما القناة الأخرى فتقع بال�صفة الغربية جنوب منطقة 

الدرا�صة، وهي عبارة عن ذراع مائي، حدث له اطماء لن�صفه 

كوبري  اإن�صاء  طريق  عن  الب�صري  التدخل  ب�صبب  اجلنوبي 

ال�صيف،  فرتة  خالل  باملياه  ممتلئ  الأخر  والن�صف  ملوي، 

ويظل حمتفظًا باملياه خالل ف�صل ال�صتاء )اأقل الحتياجات( 

بالرغم من انقطاع ال�صلة متاما بنهر النيل )لوحة 6(.



اإ�صدار خا�ص يوليو 2017 2425

القنوات  لمنطقة  الجيومورفولوجية  الخصائص  ـ  ثالثًا 
المائية المهجورة بمنطقة ملوي:

ال�سهل  وتطور  ن�ساأة  يف  املهجورة  املائية  القنوات  دور  ـ   1

الفي�سي:

عن  الناجتة  الرئي�صية  املعامل  اأحد  الفي�صي  ال�صهل  يعد 

هجرة النهر ملجاريه الثانوية، مما يرتتب على ذلك ان�صمام 

)احل�صيني،  رقعته  وات�صاع  الفي�صي  لل�صهل  النهرية  اجلزر 

التغريات  يف  املائية  القنوات  دور  وملعرفة  �س97(.   ،1991

اخلرائط  على  العتماد  مت  الفي�صي  لل�صهل  املورفولوجية 

1954 و 1982 ومرئية ف�صائية  و  اأعوام 1826  الطبوغرافية 

بالعتماد  )�صكل15(.   2017 امليدانية  والدرا�صة   2016 عام 

على برنامج 3D AutoCAD Map يف ح�صاب اخل�صائ�س 

وقد  الدرا�صة،  مبنطقة  الفي�صي  ال�صهل  لتطور  املورفومرتية 

تبني ما يلي:

اأ ـ املرحلة الأوىل )1826 ـ 1954(:

ان�صم اإىل ال�صهل الفي�صي �صواء ال�صرقي اأو الغربي م�صاحة 

فدان   110.1 على  الغربي  اجلانب  ا�صتحوذ  فدان،   961.8

بن�صبة  فدان   851.7 ال�صرقي  واجلانب   ،%11.4 بن�صبة 

الفي�صي،  ال�صهل  اإىل  امل�صافة  امل�صاحة  اإجمايل  من   %88.6

حتول  اإىل  الن�صبة  هذه  ارتفاع  يف  الرئي�صي  ال�صبب  ويرجع 

القدمية  الرب�صا  جزيرة  بني  الفا�صلة  الثانوية  املائية  القناة 

وال�صفة ال�صرقية اإىل قناة مهجورة نتج عنه التحام اجلزيرة 

بال�صهل الفي�صي ال�صرقي واأ�صبحت جزء منه )لوحة 7(، مع 

مالحظة اإن م�صاحتها قبل اللتحام كانت تبلغ 979.5 فدان 

عام،   128 خالل  فدان   176 منها  نحت  التحامها  بعد  ولكن 

ونتيجة هذا اللتحام زادت م�صاحة ال�صهل الفي�صي ال�صرقي 

من 2180 فدان عام 1826م اإىل 3031.7 فدان عام 1954م.

واخلرائط   ،1954 عام   25000  :  1 ومقيا�س   ،1826 عام   100000  :  1 مقيا�س   ، الطبوغرافية  امل�سدر:اخلرائط 

Auto Cad Map 3D الهيدروطبوغرافية مقيا�س 1: 5000 عام 1982، ومرئية ف�سائية 2016. با�ستخدام برنامج

�صكل 15: التطور اجليومورفولوجي لل�صهل الفي�صي مبنطقة الدرا�صة
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امل�سدر: ت�سوير الباحث، 2017.

لوحة 7: منطقة التحام جزيرة الرب�صا القدمية بال�صهل الفي�صي ال�صرقي نتيجة حتول القناة املائية 

بينهما اإىل مهجورة خالل املدة بني 1826 و 1954ـ ناظرًا �صوب الغرب

ب ـ املرحلة الثانية )1954 ـ 1982(:

لها  كان  املدة  هذه  خالل  املهجورة  املائية  القنوات  ن�صاأة 

الفي�صي،  لل�صهل  مورفولوجية  تغريات  وجود  يف  رئي�صي  دور 

وخا�صة باجلانب ال�صرقي، حيث بلغت امل�صاحة امل�صافة اإليه 

امل�صافة  امل�صاحة  اإجمايل  من   %63.6 بن�صبة  1300فدان 

لل�صهل الفي�صي مبنطقة الدرا�صة، نتيجة حتول القناة املائية 

اإىل  ال�صرقية  وال�صفة  احلديثة  الرب�صا  جزيرة  بني  الثانوية 

بقطاع  املهجورة  القنوات  اأكرب  من  تعد  والتي  مهجورة  قناة 

منطقة  يف  القناة  وقوع  ت�صبب  حيث   ،)8 )لوحة  الدرا�صة 

متاأثرة بعمليات اختالف من�صوب املياه املو�صمي باملجرى بني 

اأقل الحتياجات )ال�صتاء( واأكرث الحتياجات )ال�صيف( اإىل 

حتولها لقناة مهجورة بعد انخفا�س من�صوب املياه نتيجة بناء 

الن�صبة  اأما  فدان.   607 القناة  م�صاحة  وتبلغ  العايل،  ال�صد 

لل�صفة  اأ�صيفت  التي  الفي�صي  ال�صهل  م�صاحة  من  الباقية 

الغربية خالل املدة من 1954 اإىل 1982 بلغت 36.4% ولكن 

ال�صبب هنا ل يتعلق بالقنوات املائية املهجورة حيث يرجع اإىل 

املجاورة  املجرى  قاع  من  اأجزاء  وانك�صاف  الإر�صاب  عملية 

لل�صفة الغربية نتيجة انخفا�س منا�صيب املياه بعد بناء ال�صد 

العايل.

ج ـ املرحلة الثالثة )1982 ـ 2016(:

بلغت امل�صاحة امل�صافة اإىل ال�صهل الفي�صي خالل هذه املدة 

688 فدان ، منها 467فدان بن�صبة 67.9% م�صاف اإىل ال�صهل 

بن�صاأة  مرتبط  الأول  ل�صببني  ذلك  ويرجع  ال�صرقي،  الفي�صي 

اأبوحن�س  دير  التحام جزيرة  نتيجة  وذلك  املهجورة  القنوات 

بانت�صار  الثاين مرتبط  وال�صبب   )9 ال�صرقية )لوحة  بال�صفة 

امل�صاف  اأما اجلزء  ال�صرقية،  ال�صفة  بجوار  الإر�صاب  عملية 

من   %32.1 بن�صبة  فدان   221 بلغ  الغربي  الفي�صي  لل�صهل 

املدة.  هذه  خالل  امل�صاف  الفي�صي  ال�صهل  م�صاحة  اإجمايل 

ويعزى ال�صبب يف ذلك اإىل الأ�صباب نف�صها بال�صفة ال�صرقية، 

2016م هو  اإىل  املدة من 1826  ولأول مره خالل  تبني  حيث 

مائية  قناة  حتول  نتيجة  الغربية  لل�صفة  فدان   16.9 اإ�صافة 

ثانوية تف�صل بني جزيرة حديثة الن�صاأة وال�صفة الغربية اإىل 

قناة مهجورة.
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امل�سدر: ت�سوير الباحث، 2017.

لوحة 8: منطقة التحام جزيرة الرب�صا احلديثة بال�صهل الفي�صي ال�صرقي نتيجة حتول القناة 

املائية بينهما اإىل مهجورة خالل املدة بني 1954 و1982 ـ ناظرًا �صوب اجلنوب الغربي

امل�سدر: ت�سوير الباحث، 2017.

لوحة 9: منطقة التحام جزيرة دير اأبوحن�س بال�صهل الفي�صي ال�صرقي نتيجة حتول القناة املائية 

بينهما اإىل مهجورة خالل املدة بني 1982 و 2016 ـ ناظرًا �صوب ال�صمال الغربي
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يت�سح من التحليل ال�سابق ما يلي:

مهجورة  اإىل  املائية  القنوات  حتول  اأن  الدرا�صة  اأظهرت 

كانت ال�صبب الرئي�صي يف اأن م�صاحة ال�صهل الفي�صي بقطاع 

ملوي وخا�صة باجلانب ال�صرقي يف تطور م�صتمر، فقد زادت 

عن  الزيادة  بلغت  حيث  فيها،  تراجع  دون  مرارًا  امل�صاحة 

1954م،  اإىل  الأ�صلية 961.8 فدان من عام 1826  امل�صاحة 

ثم  1982م،  عام  اإىل   1954 عام  من  فدان   2045 وزيادة 

اأخرى حوايل 688 فدان من عام 1982  امل�صاحة مرة  زادت 

اإىل 2016م. باإجمايل اإ�صافة 3695 فدان من عام 1826 اإىل 

2016م، منها2619 فدان بال�صفة ال�صرقية بن�صبة 70.9%، و 

1076 فدان بال�صفة الغربية بن�صبة ٪29.1. 

�صوف  القريب  الوقت  يف  اأنه  امليدانية  الدرا�صة  من  تبني 

وال�صفة  البيا�صية  جزيرة  بني  الثانوية  املائية  القناة  تتحول 

باحل�صائ�س  امتالأت  حيث  مهجورة،  قناة  اإىل  ال�صرقية 

متو�صط  يتعدى  فال  الرملية،  واحلواجز  املائية  والنباتات 

عر�صها 78م كما �صبق ذكره، ويقل عن ذلك بكثري يف فرتة 

مغلق  مائي  ذراع  اإىل  القناة  تتحول  حيث  الحتياجات،  اأقل 

من مدخله اجلنوبي، ومن ثم فاإن القناة يف �صريها لالختفاء 

والتحام اجلزيرة بال�صفة ال�صرقية، مما �صينتج عنه اإ�صافة 

لإجمايل  والقناة(  192.6فدان)اجلزيرة  ب  تقدر  م�صاحة 

م�صاحة ال�صهل الفي�صي، وبناًء عليه متركزت الزيادة بال�صفة 

ال�صرقية، فهو اأكرث منوًا وتطورًا من اجلانب الغربي، و�صيظل 

كذلك يف الفرتة املقلبة. 

2 ـ الربك وامل�ستنقعات:

البيئية  الظاهرات  اأهم  من  وامل�صتنقعات  الربك  تعد 

املهجورة،  املائية  القنوات  وتطور  بن�صاأة  املرتبطة  الطبيعية 

وقد مرت مبراحل من التغري امل�صاحي، �صواء لتاأثري العوامل 

عن  الب�صرية  العوامل  اأو  التبخر  معدلت  لرتفاع  الطبيعية 

طريق اقتطاع وردم اأجزاء منها وحتويلها اإىل اأرا�س زراعية. 

وقد مت ر�صد 5 مناطق تنت�صر بها الربك وامل�صتنقعات عام 

2017 منها 3 مناطق بالقناة املائية املهجورة بعد بناء ال�صد 

العايل )1954 ـ 1982( بني جزيرة الرب�صا احلديثة وال�صهل 

املدة  خالل  املهجورة  بالقناة  ومنطقتني  ال�صرقي،  الفي�صي 

بني عام )1982 ـ 2017( مابني جزيرة دير اأبوحن�س وال�صهل 

الفي�صي ال�صرقي، مع مالحظة اأن كل منطقة تنق�صم بداخلها 

اإىل جمموعة من الربك وامل�صتنقعات، اأما القنوات املهجورة 

اأرا�س  اإىل  وحتولت  متاما  منها  الربك  اختفت  فقد  الأخرى 

الف�صائية  املرئيات  من  التغري  هذا  ر�صد  مت  وقد  زراعية. 

 AutoCAD Map برنامج  با�صتخدام  امليدانية  والدرا�صة 

3D والذي ميكن تو�صيحه على النحو التايل:
جزيرة  بني  املهجورة  القناة  جنوب  وم�ستنقعات  برك  اأـ 

الرب�سا احلديثة وال�سفة ال�سرقية. 

تبني من الدرا�صة امليدانية عام 2017 اختفاء الربك التي 

 ،)Google Earth( 2016 الف�صائية عام  باملرئية  ظهرت 

�صغرية  منطقة  اإل  يتبقى  ومل  زراعية،  اأرا�س  اإىل  وحتولت 

عبارة عن م�صتنقعات ل تتعدى م�صاحتها 600م2 جنوب ال�صد 

القناة املائية،  اأثر �صريع على اطماء  له  الرتابي، والذي كان 

وخا�صة املنطقة ال�صمالية منه، ونبات الغاب هو النبات ال�صائد 

لالأرا�صي  زراعي  كم�صرف  املنطقة  وت�صتغل  املنطقة،  بتلك 

املجاورة. اأما املنطقة الثانية فتقع �صمال ال�صد مب�صافة 500م 

تقريبًا، وتبلغ م�صاحتها حوايل 6 اأفدنة عام 2016، وقد لوحظ 

وجود �صلم من الأحجار داخل اإحدى املناطق، وهذا دليل على 

عمق القناة النهرية قبل الطماء )لوحة10(.

املهجورة بني جزيرة  القناة  �سمال  وم�ستنقعات  برك  ـ  ب 

الرب�سا احلديثة وال�سفة ال�سرقية:

نطلق  اأن  ميكن  والتي  الرب�صا  بركة  الأوىل  املنطقة  ت�صمل 

عليها بحرية الرب�صا، وقد تكونت نتيجة اطماء القناة املائية 

املهجورة بعد بناء ال�صد العايل، وهي من البحريات املحتفظة 

بلغت  حيث   ،)11 )لوحة  تقريبا  املورفولوجية  بخ�صائ�صها 

 2007 عام  و16.9فدان  2005م،  عام  م�صاحتها 18.2فدان 

الأطراف  على  منها  اأجزاء  ردم  اإىل  يرجع  التناق�س  وهذا 

 2011 عام  م�صاحتها  اأما   ،)11 )لوحة  واجلنوبية  ال�صمالية 

ويعزى  فدان،   11.8 بلغت   2016 وعام  فدان،   11.4 بلغت 

ال�صبب يف ذلك ل�صتخدامها لغر�س �صيد الأ�صماك من قبل 

اأي  ثم  ومن  الأ�صخا�س،  لأحد  تاأجريها  طريق  عن  احلكومة 

القانونية،  للم�صائلة  ال�صخ�س  يعر�س  بال�صلب  فيها  تدخل 

ولكن بالرغم من ذلك ر�صدت الدرا�صة امليدانية ردم اأجزاء 

ال�صبب  اأما  التدخل حمدود.  لكن هذا  الغربية  بال�صفة  منها 

املجاورة،  املناطق  عن  قاعها  من�صوب  انخفا�س  هو  الثاين 

مبتو�صط  3م، حيث ت�صل اإىل 6.3م يف و�صط البحرية )عمق 

44.5م  ال�صرقية  ل�صفتها  من�صوب  واأعلى  38.2م،  القناة 

الهيدروطبوغرافية  اخلرائط  ـ  البحر  �صطح  من�صوب  فوق 

لالأرا�صي  طبيعيًا  م�صرفًا  جعلها  النخفا�س  هذا   ،)2007

الزراعية، بجانب تاأثرها ب�صيول وادي الرب�صاوي )قريبة من 
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Google Earth امل�سدر: ت�سوير الباحث، 2017، و

لوحة 10: برك وم�صتنقعات جنوب القناة املائية املهجورة بني جزيرة الرب�صا احلديثة وال�صفة ال�صرقية 

)1954 ـ 2017(

تف�صري  وهو  النيل  بنهر  املياه  منا�صيب  وارتفاع  �صيله(،  خمر 

لزيادة م�صاحتها عام 2016 على عام 2011، حيث مت قيا�س 

ال�صيف  التقاطها يف ف�صل  م�صاحتها من مرئية ف�صائية مت 

بتاريخ 2016/7/8، وهي فرتة اأكرث الحتياجات والتي ترتفع 

بها منا�صيب املياه بنهر النيل اإىل اأعلى م�صتوياته. 

بحرية  �صمال  من  مقتطع  جزء  فهي  الثانية  املنطقة  اأما 

احلديثة  الرب�صا  جزيرة  بني  ال�صد  اإن�صاء  ب�صبب  الرب�صا 

11(، وقد تبني من املرئية  ال�صرقي )لوحة  الفي�صي  وال�صهل 

يف  كبري  تناق�س  وجود   2017 امليدانية  والدرا�صة  الف�صائية 

م�صاحة الربك بتلك املنطقة حتى اختفت متامًا عام 2017، 

تبني  املورفولوجية  خ�صائ�صها  عن  املزارعني  ب�صوؤال  ولكن 

ظهور املياه على ال�صطح يف بع�س ال�صهور ب�صبب ارتفاع املياه 

النيل، وهو ما  املياه بنهر  بارتفاع منا�صيب  الأر�صية املرتبط 

�صبب ارتفاع ن�صبة امللوحة بها.
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Google Earth امل�سدر: ت�سوير الباحث، 2017، و

لوحة 11: برك وم�صتنقعات �صمال القناة املائية املهجورة بني جزيرة الرب�صا احلديثة وال�صفة ال�صرقية 

)1954 ـ 2017(

ب ـ برك وم�ستنقعات مبنطقة القناة املهجورة بني جزيرة 

دير اأبوحن�س وال�سهل الفي�سي ال�سرقي:

املقتطعة  املائية  البحريات  من  العديد  باملنطقة  ظهرت 

املنعزلة عن املجرى �صمال منطقة الدرا�صة، والتي حتولت اإىل 

برك وم�صتنقعات، )لوحة 12(، حيث اأو�صحت املقارنة خالل 

املهجورة  القناة  لبحريات   2017 اإىل   1982 عام  من  املدة 

احلديثة بني جزيرة دير اأبوحن�س وال�صهل الفي�صي ال�صرقي، 

وخا�صة  املورفومرتية،  خ�صائ�صها  يف  �صريع  تناق�س  وجود 

وتقطعيها  للبحريات  انكما�س  حدث  حيث  اجلنوبية  الربك 

0.5 فدان  تتجاوز م�صاحتها  اأجزاء �صغرية احلجم، مل  اإىل 

الب�صري  التدخل  هو  الرئي�صي يف ذلك  وال�صبب  عام2016م، 

عن طريق ردمها وحتويلها اإىل اأرا�س زراعية.
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امل�سدر: ت�سوير الباحث، 2017، 

لوحة 12: منطقة الربك وامل�صتنقعات بني جزيرة دير اأبوحن�س وال�صهل الفي�صي ال�صرقي 

�صمال منطقة الدرا�صة

يت�سح من التحليل ال�سابق ما يلي:

حيث  املهجورة  القنوات  مبناطق  الربك  م�صاحة  تتفاوت   •
تراوحت بني 0.2 و11.8 فدان، وتعد بحرية الرب�صا هي اأكرب 

الدرا�صة  منطقة  ومبقارنة   .2016 عام  م�صاحة  البحريات 

م�صاحة  اأن  تبني  الأق�صر،  اإىل  اأ�صوان  من  املمتدة  باملنطقة 

الربك مبنطقة الدرا�صة اأقل، اإذ تراوحت م�صاحتها بني 0.4 

)دندراوي،   2010 عام  فدان   4.5 مبتو�صط  فدان،   12.1 و 

2011، �س 90(.

مياهها،  �صحولة  يف  وامل�صتنقعات  الربك  جميع  ت�صرتك   •
عمق  مبتو�صط  1.0م،  و   0.20 بني  املياه  عمق  يرتاوح  حيث 

)الدرا�صة  3م  مبتو�صط  الرب�صا  بحرية  با�صتثناء  0.5م، 

 :  1 مقيا�س  الهيدروطبوغرافية  واخلرائط   ،2017 امليدانية 

10000 عام 2007(.

• تتميز البحريات باتخاذها ال�صكل الطويل وخا�صة بحرية 
البي�صاوي  مثل  متباينة  اأ�صكال  وجود  مالحظة  مع  الرب�صا، 

وامل�صتطيل.

والدرا�صة  املقارنة  فرتات  خالل  التغري  درا�صة  من  تبني   •
بع�س  يف  الربك  وم�صاحات  عدد  يف  زيادة   ،2017 امليدانية 

 ،)16( ال�صكل  من  تبني  حيث  قدمية،  �صنوات  عن  ال�صنوات 

بحرية  اإل  تظهر  فلم   ،1985 عام  الربك  م�صاحة  تناق�س 

الرب�صا فقط، اأما عام 1999 ظهرت العديد من الربك �صبه 

املت�صلة كاأنها قناة مازالت مت�صلة بنهر النيل، ثم تناق�صت 

انخف�صت  ثم   ،2007 عام  زادت  ثم   ،2005 عام  اأخرى  مرة 

عام 2014 كما لو كانت عام 1985، ويرجع ذلك اإىل ارتفاع 

املناطق  نحو  ال�صهور  بع�س  يف  الزراعي  ال�صرف  معدل 

املنخف�صة والتي متثل الربك اأو مناطق منخف�صة جافة متتلئ 

باملياه لتتحول اإىل برك وم�صتنقعات، مبعنى اأن الربك اأ�صبه 

واجلدير  الزراعي(.  )ال�صرف  املياه  يتلقى  �صرف  بحو�س 

على  ال�صيول  مياه  تاأثري  وهو  ومهم  اأخر  عامل  وجود  بالذكر 

املنخف�صة،  واملناطق  للبحريات  املورفولوجية  اخل�صائ�س 

لوادي  �صيل  خمر  وجود  امليدانية  الدرا�صة  من  تبني  حيث 

بني  املائية  القناة  اإىل  ينتهي  كان   ،)13 )لوحة  الرب�صاوي 

حتولها  بعد  ولكن  ال�صرقية  وال�صفة  احلديثة  الرب�صا  جزيرة 

اإىل قناة مهجورة انقطع الت�صال بني وادي الرب�صاوي ونهر 

النيل، ومن ثم اأ�صبحت القناة املهجورة هي منطقة ال�صتقبال 

اأثر كبري يف  له  ال�صيول، ومن ثم كان  الوحيدة ملياه وروا�صب 

املورفولوجية  للخ�صائ�س  ال�صنوات  بع�س  يف  زيادة  وجود 

للربك وامل�صتنقعات وخا�صة يف عددها وم�صاحتها.
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Google Earth :امل�سدر

�صكل 16: التطور املورفولوجي للربك وامل�صتنقعات مبناطق القنوات املهجورة

 )1985 - 2015( مبنطقة الدرا�صة

Google Earth امل�سدر: ت�سوير الباحث، 2017، و

لوحة 13: وادي الرب�صاوي وخمر �صيله الذي ينتهي بالقناة املائية املهجورة مبنطقة الدرا�صة

3ـ اجل�سور الطبيعية:

ولوحة   )17( و�صكل   2017 امليدانية  الدرا�صة  من  تبني 

)14( انت�صار اجل�صور الطبيعية ب�صكل كثيف وخا�صة باجلانب 

بانت�صار  ذلك  يرتبط  حيث  الدرا�صة،  منطقة  من  ال�صرقي 

وقوامها  ارتفاعها  يتباين  والتي  املهجورة،  املائية  القنوات 

املنطقة  وداخل  اأخرى  اإىل  منطقة  من  انحدارها  ودرجة 

الواحدة، حيث تبني الآتي:
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امل�سدر: اإعداد الباحث اعتماداً على اخلرائط الهيدروطبوغرافية 1978 و 2007 مقيا�س 1 : 10000، 

AutoCAD Civil 3D معهد بحوث النيل، با�ستخدام برنامج

�صكل 17: جم�صم ملنطقة القنوات املهجورة عامي 1978 و 2007 مبنطقة الدرا�صة

امل�سدر: ت�سوير الباحث، 2017، 

لوحة 14: مناذج من اجل�صور الطبيعية مبنطقة الدرا�صة
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بني  الدرا�صة  مبنطقة  الطبيعية  اجل�صور  ارتفاع  يتباين   •
املناطق  يقع يف  ارتفاع  اأعلى  اأن  6.0م، مع مالحظة  و   0.4

املناطق  اأكرث  متثل  وهي  وامل�صتنقعات،  للربك  املتاخمة 

منطقة  و�صمال  و�صط  يف  موجودة  مازالت  والتي  انخفا�صًا، 

الدرا�صة، وال�صهل الفي�صي القدمي قبل عام 1826م، واجلدير 

بالذكر وجود بع�س اجل�صور على ارتفاعني خمتلفني بالن�صبة 

للمناطق املجاورة، في�صل ارتفاع واجهة اجل�صر 4م عن بع�س 

املناطق، و 1.0م عن مناطق اأخرى.

مع  لآخر،  موقع  من  الطبيعية  اجل�صور  قوام  يختلف   •
مالحظة اأن اجل�صور التي تقع �صرق القنوات املهجورة مبنطقة 

الدرا�صة تتكون من الطني، وي�صذ عن ذلك بع�س اجل�صور التي 

تقع مب�صب الأودية والتي توؤدي اإىل وجود تداخل من الروا�صب 

غرب  تتكون  التي  اجل�صور  اأما  واحل�صى،  اخل�صنة  الرملية 

القنوات املهجورة والتي متثل اأجزاء من اجلزر النهرية، فهي 

تتكون من طبقتني، طبقة رقيقة من الطني ل يتعدى �صمكها 

0.5م، ويقع اأ�صفلها طبقة متو�صط �صمكها 2.0م تتكون من 

يف  اخل�صونة  متو�صطة  ورمال  اجل�صور،  ببع�س  ناعمة  رمال 

النهرية  اجلزر  وتطور  بن�صاأة  ذلك  ويرتبط  اأخرى،  ج�صور 

والتي ترتبط ارتباطا وثيقا باحلواجز الرملية، حيث مت ر�صد 

ج�صر ميثل اأول م�صتوى ملقدمة جزيرة دير اأبوحن�س مبتو�صط 

يتكون من طبقة علوية طينية �صمكها حوايل  ارتفاع2.30م، 

0.5م، والطبقة ال�صفلى من رمال بني متو�صطة وناعمة، ولكن 

مع مالحظة انخفا�س ن�صبة الرمال تدريجيا بالجتاه �صماًل 

رملي  من  اجل�صر  قوام  حتول  ثم  ومن  متاما،  تختفي  حتى 

اإىل طميي ثم اإىل طيني، وبناًء عليه فان اجلزء الأمامي من 

اجل�صر ميثل مقدمة حاجز رملي تكون اأمام جزيرة البيا�صية 

قبل التحامها بال�صهل الفي�صي.

• ر�صدت الدرا�صة امليدانية اأقدم ج�صر جنوب �صرق منطقة 
الدرا�صة، حيث يرتاوح ارتفاعه بني 4.0 و 6.0م، وهو عبارة 

والطينية،  واحل�صوية  الرملية  الروا�صب  من  طبقات  عن 

وروا�صب  )�صيول(  اأودية  روا�صب  من  التعرية  عوامل  لتداخل 

نهرية )رمال ناعمة وطينية(، اأما اجل�صر الثاين فيقع �صمال 

�صرق منطقة الدرا�صة، نتيجة التحام جزيرة الرب�صا القدمية 

بال�صهل الفي�صي ال�صرقي، وبالرغم من اأنه ميثل اأقدم ج�صر 

اإل اأن ارتفاعه ل يتجاوز 2.5م، ويرجع ال�صبب يف ذلك لرتفاع 

التدخل  ب�صبب  تدريجيًا  املهجورة  املائية  القناة  منا�صيب 

100 عام تقريبًا، و�صطح اجل�صر  الب�صري امل�صتمر لأكرث من 

تتنوع به مظاهر ال�صتخدام من طرق وترع واأرا�س زراعية. 

• ترتاوح درجة انحدار واجهة اجل�صور بني 45 و 90 درجة، 
تكوينات  من  تتكون  التي  باجل�صور  الأقل  النحدارات  ومتثل 

خمتلفة وخا�صة الرمل واخلالية من النباتات الطبيعية التي 

تعمل على متا�صكها، اأما اجل�صور التي ت�صل درجة انحدارها 

النباتات  بها  وتنت�صر  الطني  من  تتكون  فهي  درجة   90 اإىل 

)النجيلة والغاب( التي �صاعدت على متا�صكها، بالإ�صافة اإىل 

تك�صية واجهة بع�س اجل�صور حلمايتها من النهيال.

اإىل  ال�صرق  من  متتد  التي  اجل�صور  من  العديد  انت�صار   •
الغرب و�صط منطقة الدرا�صة، والتي ل يتجاوز ارتفاعها عن 

لقاع  من�صوب  اأخف�س  نحو  بالجتاه  تدريجيا  ويقل  1.0م، 

هو  ذلك  يف  وال�صبب  متاما،  تختفي  حتى  املهجورة  القنوات 

القناة  با�صت�صالح  املزارعني  يقوم  حيث  الب�صري،  التدخل 

ونباتات  م�صتنقعات  على  حتتوي  مازالت  والتي  املهجورة 

�صغرية  م�صاحات  اإىل  املهجورة  القناة  بتق�صيم  طبيعية، 

وت�صويتها، وهذه الت�صوية حتتاج اإىل ردم هذه املناطق اأو اإزالة 

ومن  املنخف�صة،  للمناطق  واإ�صافتها  املرتفعة  املناطق  من 

امل�صت�صلحة  غري  املناطق  عن  مرتفعة  تكون  الت�صوية  بعد  ثم 

والتي متثل اأكرث املناطق املنخف�صة مبنطقة القناة املهجورة، 

من  بالقرب  تنت�صر  وهي  والرمل،  الطني  من  خليط  وقوامها 

الربك وامل�صتنقعات التي مازالت موجودة حتى الآن.

احلديثة  الرب�صا  جزيرة  خا�صة  اجل�صور  بع�س  واجهة   •
واجهة  اأن  دليل  يعد  ثم  ومن  الغاب  بنبات  مغطاة  مازالت 

اأي�صا  ذلك  ويوؤكد  للجزيرة،  ال�صرقية  ال�صفة  متثل  اجل�صر 

وجود بع�س الأحجار التي كانت م�صتخدمة يف عملية التك�صية 

زيادة  اأ�صباب  من  وهي  النحت،  عملية  من  اجلزيرة  حلماية 

درجة انحدارها. 

عن  وي�صذ  فقط،  بالزراعة  م�صتغلة  اجل�صور  �صطوح   •
ذلك ج�صر غري م�صتغل يف اأي ن�صاط ب�صري، ويقع يف مدخل 

القناة املهجورة بني جزيرة الرب�صا احلديثة وال�صهل الفي�صي 

الأ�صل  يف  وهو  0.40م،  ارتفاعه  متو�صط  ويبلغ  ال�صرقي، 

املائية  القناة  اأمام مدخل  تكون  رملي  كان عبارة عن حاجز 

يف  النخفا�س  نتيجة  العايل  ال�صد  بناء  بعد  ظهر  املهجورة، 

)النجيلة(،  الطبيعية  بالنباتات  مغطى  وهو  املياه،  منا�صيب 

مما �صاعد على متا�صكه، ومل يتم ا�صت�صالحه حتى الآن، اأما 

اجل�صر الثاين فتتنوع به ال�صتخدامات من طرق وترع ون�صاط 

القدمية  الرب�صا  جزيرة  بني  الدرا�صة  منطقة  �صمال  زراعي 

وال�صهل الفي�صي ال�صرقي.

د. اأحمد اإبراهيم حممد �صابر القنوات المائية المهجورة من مجرى النيل بمنطقة ملوي
دراسة في الجيومورفولوجيا التطبيقية
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المهجورة  المائية  القنوات  استخدامات  ـ  رابعًا 
بمنطقة الدراسة:

ا ـ الزراعة:
تعد الزراعة من اأهم ال�صتخدامات ملنطقة القنوات املائية 

القنوات  الأ�صا�س على حتويل بقايا  املهجورة، والتي يقوم يف 

املياه  انح�صار  بعد  املك�صوفة  واملناطق  وامل�صتنقعات(  )الربك 

اأرا�س  اإىل  املائي  املجرى  وبني  بينها  ال�صلة  لنقطاع  عنها 

�صاحلة للزراعة، ويتم ذلك بعدة طرق، وهي:

املراد  املنطقة  جفاف  على  تتوقف  الأوىل:  الطريقة 

وهي  وامل�صتنقعات(،  الربك  )بقايا  املياه  من  ا�صت�صالحها 

يف الغالب عبارة عن منطقة مغطاة بنات الغاب، والذي يتم 

التخل�س منه عن طريق احلرق، ور�صدت الدرا�صة امليدانية 

تزداد  والتي  الغاب،  نبات  حرق  فيه  يتم  موقع  من  اأكرث 

تدريجيا بالجتاه �صماًل، وخا�صة يف منطقة القناة املهجورة 

بني جزيرة دير اأبوحن�س وال�صهل الفي�صي )لوحة 15(.

املرحلة  تلك  امليدانية  الدرا�صة  ر�صدت  بالذكر  واجلدير 

باملناطق التي تغمر باملياه خالل فرتة اأكرث الحتياجات والتي 

جنوب  �صواء  انخفا�صًا  الأكرث  املهجورة  القنوات  بقايا  متثل 

القناة املهجورة بني جزيرة الرب�صا  الدرا�صة مبدخل  منطقة 

�صرق  �صمال  املائي  بالذراع  اأو  ال�صرقية،  وال�صفة  احلديثة 

ال�صرقية.  وال�صفة  البيا�صية  جزيرة  بني  الدرا�صة  منطقة 

املزارعني  وب�صوؤال  وال�صرعة  بالتكرار  الظاهرة  هذه  وتت�صم 

يحدث  )الغاب(  الطبيعية  النباتات  حرق  عملية  اأن  تبني 

للتخل�س منها متامًا  اأكرث من مرة  يوميًا تقريبا، مع حرقها 

)لوحة15(.

التخل�س  بعد  املرحلة  هذه  تبداأ  الثانية:  الطريقة 

الت�صوية  مرحلة  تاأتي  حيث  متامًا،  الطبيعية  النباتات  من 

)لوحة16(، ويتم ذلك بطريقتني، الأوىل: وهي ت�صوية الأر�س 

عن  ب�صيط  ارتفاعها  ويكون  اخلارج،  من  تربة  اإ�صافة  دون 

اأما  0.5م،  تتعدى  ل  امل�صت�صلحة،  غري  املجاورة  املناطق 

يف  وهي  املنطقة  خارج  من  تربة  جلب  وهي  الثانية  الطريقة 

بع�س  يف  الدرا�صة  ور�صدت  طميية،  اأو  رملية  تربة  الغالب 

املناطق ردمها باحلجارة وخملفات البناء، وب�صوؤال املزارعني 

تبني اأنه بعد رفع من�صوبها بهذه املكونات يتم تغطيتها بطبقة 

�صميكة من تربة �صاحلة للزراعة، للو�صول اإىل من�صوب اآمن ل 

يتاأثر مب�صكالت املياه الأر�صية، وتكون اأكرث ارتفاعًا من النوع 

ال�صابق .

زراعة مناطق القنوات املائية املهجورة  الطريقة الثالثة: 

بدون ت�صوية اأو اإ�صافة اأي روا�صب لها، بعد انح�صار املياه عنها 

وخا�صة باملناطق �صبه امل�صتوية، ولكن بع�صها تعاين من العديد 

من امل�صكالت البيئية وخا�صة ارتفاع ن�صبة الأمالح لقربها من 

من�صوب املياه الأر�صية )لوحة 17(، وقد مت حتليل عينات من 

الرتبة لأكرث من موقع وقد تراوحت درجة امللوحة بني 4.1 و 

5.3 ملليموز/�صم، ولكن مع مالحظة انخفا�س درجة امللوحة 

ملليموز/  1.9 و   0.5 بني  تراوحت  حيث  املواقع  بع�س  يف 

اأف�صل الرتبات ال�صاحلة لال�صتخدام  �صم، ومن ثم تعد من 

الزراعي، وتغطى جزءًا كبريًا من اأرا�صي القنوات املهجورة، 

لالأرا�صي  �صرف  مناطق  اإىل  حتولها  الثانية  امل�صكلة  اأما 

بكل  وتاأثرها  ال�صيف،  ف�صل  يف  خا�صة  املجاورة  الزراعية 

مع  لكن  النيل،  مبجرى  املياه  من�صوب  وارتفاع  ال�صيول  من 

مرور الزمن يرتفع من�صوبها تدريجيًا حتى ت�صبح خالية من 

امل�صكالت البيئية، كما هو احلال باأقدم قناة مهجورة مبنطقة 

الدرا�صة بني جزيرة الرب�صا القدمية وال�صفة ال�صرقية )1826 

- 1954( كما �صبق ذكره.

املهجورة  القنوات  مبنطقة  حما�صيل  ثالثة  زراعة  وتنت�صر 

القمح  حم�صويل  يزرع  ال�صتاء  ف�صل  ففي  عامة،  ب�صفة 

مع  الذرة،  حم�صول  يزرع  ال�صيف  ف�صل  ويف  والرب�صيم، 

وجود اأنواع اأخرى مثل ق�صب ال�صكر والفول ولكن مب�صاحات 

حمدودة جدا )لوحة 18(.

٢ـ صيد األسماك:
املائية  القنوات  مبنطقة  اجليومورفولوجية  العمليات  توؤثر 

املهجورة على ن�صاط حرفة �صيد الأ�صماك، حيث تقل تدريجيًا 

مع حتول القناة الرئي�صية اإىل قناة ثانوية ثم لذراع مائي ثم 

هجرة القناة متاما وانقطاع ال�صلة بينها وبني جمرى النيل، 

لتتحول اإىل جمموعة من البحريات ثم لربك ثم مل�صتنقعات 

حتى تختفي امل�صطحات املائية، ويف هذه احلالة تنتهي حرفة 

�صيد الأ�صماك متاما مبنطقة القنوات املهجورة، وقد تبني من 

الدرا�صة امليدانية ما يلي:

انت�صار حرفة �صيد الأ�صماك يف ثالثة مناطق فقط، وهي: 

بحرية الرب�صا: واملتبقية من املجرى املائي الذي كان يف�صل 

بني جزيرة الرب�صا احلديثة وال�صهل الفي�صي ال�صرقي، وتعد 

اأكرب مزرعة �صمكية مبنطقة الدرا�صة، ويتم ال�صيد بها ب�صكل 

املنطقة  اأما  �صنويا من احلكومة.  تاأجريها  يتم  قانوين حيث 

وتتناق�س  النيل،  مبجرى  مت�صلة  غري  بركة  فهي  الثانية 

مياهها  وتبخر  الب�صري  التدخل  نتيجة  تدريجيا،  م�صاحتها 

الثالثة  املنطقة  اأما  الدرا�صة،  منطقة  �صمال  وتقع  تدريجيا، 
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د. اأحمد اإبراهيم حممد �صابر القنوات المائية المهجورة من مجرى النيل بمنطقة ملوي
دراسة في الجيومورفولوجيا التطبيقية

امل�سدر: ت�سوير الباحث، 2017، 

لوحة 15: حرق النباتات الطبيعية مبنطقة القنوات املهجورة ل�صت�صالحها مبنطقة الدرا�صة، كما تبني ا�صت�صالح 

 لتمهيدها للزراعة )وجود بع�س القواقع حديثة الرت�صيب على �صطحها(
ً
الأرا�صي املغمورة باملياه مو�صميا

امل�سدر: ت�سوير الباحث، 2017، 

لوحة 16: اأرا�س مت ت�صويتها بالقنوات املائية املهجورة ل�صت�صالحها مبنطقة الدرا�صة
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امل�سدر: ت�سوير الباحث، 2017، 

لوحة 17: اأرا�س تعاين من ارتفاع درجة امللوحة بها مبناطق القنوات املائية املهجورة مبنطقة الدرا�صة

امل�سدر: ت�سوير الباحث، 2017، 

لوحة 18: اأرا�س خ�صبة مزروعة مبح�صويل الرب�صيم والقمح مبناطق القنوات املائية املهجورة مبنطقة الدرا�صة

مو�صمية،  بحرية  وهي  الدرا�صة،  منطقة  �صمال  اأق�صى  فتقع 

يغمر  رملي  حاجز  النيل  جمرى  وبني  بينها  يف�صل  حيث 

باملياه يف فرتة اأعلى املنا�صيب مبجرى النيل، ومن ثم تعد من 

الدرا�صة  من  تبني  ولكن  الأ�صماك،  �صيد  يف  املهمة  املناطق 

بال�صلب،  لالإن�صان  للنباتات مع تدخل  انت�صار كثيف  امليدانية 

ومن ثم �صوف تتحول تدريجيا من بحرية مو�صمية اإىل بركة 

حرفة  تنت�صر  كما  وتختفي.  كامل  اطماء  لها  يحدث  حتى 

والتي  امل�صتنقعات  بع�س  يف  حمدودة  ولكنها  الأ�صماك  �صيد 

مازالت  ولكنها  بها،  للنباتات  وانت�صار  العمق  ب�صحالة  تت�صم 

حمتفظة بجزء من املياه ل�صببني نتيجة حلداثة تكوينها وهو 

�صبب انت�صارها بكثافة �صمال منطقة الدرا�صة، وال�صبب الثاين 

هو ا�صتخدامها كم�صرف زراعي للتخل�س من املياه الزائدة 

عن حاجة النباتات، ومن ثم تنت�صر بها العديد من الكائنات 

احلية الأخرى مثل الزواحف والطيور.

كما ر�صدت الدرا�صة امليدانية انت�صار حرفة ال�صيد بالذراع 

املائي �صمال منطقة الدرا�صة )قناة مائية مهجورة مو�صمية( 

بني جزيرة البيا�صية وال�صفة ال�صرقية، ويتم بكفاءة ودرجة 

كبرية، ويعد ذلك طبيعيًا ب�صبب انت�صار النباتات املائية التي 

ي�صتغل  ولذلك  للتفريخ،  وكموائل  والأك�صجني  الغذاء  توفر 

96% من الأذرع املائية مبجرى النيل يف حرفة �صيد الأ�صماك 

 ،)Sallam and El-barbary, 2005, p.497(

وي�صتخدم ال�صيادون و�صيلتان ل�صيد الأ�صماك، وهما: و�صع 
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امل�سدر: ت�سوير الباحث، 2017، 

لوحة 19: انت�صار حرفة �صيد الأ�صماك مبنطقة القنوات املائية املهجورة مبنطقة الدرا�صة

د. اأحمد اإبراهيم حممد �صابر القنوات المائية المهجورة من مجرى النيل بمنطقة ملوي
دراسة في الجيومورفولوجيا التطبيقية

الأ�صماك  وجمع  رفعها  ثم  زمنية  لفرتة  املياه  داخل  ال�صباك 

املناطق  يف  ال�صغرية  املراكب  ا�صتخدام  اأو  بها،  املتجمعة 

املائي  الذراع  يف  الدرا�صة  منطقة  يف  واملتمثلة  عمقا  الأكرث 

فقط )لوحة 19(. 

3 ـ الترع والمصارف:
ملناطق  ال�صائعة  ال�صتخدامات  من  وامل�صارف  الرتع  تعد 

املياه  من  دائم  م�صدر  وجود  من  فالبد  املهجورة،  القنوات 

ا�صتخدامها يف  ل�صهولة  الزراعية  الأرا�صي  العذبة قريب من 

التحام  كل  مع  الزراعية  الأرا�صي  م�صاحة  زيادة  ومع  الري. 

واختفاء  الفي�صي  بال�صهل  الدرا�صة  منطقة  جلزر  يحدث 

القناة املائية امل�صتخدمة �صابقا يف الري، فكان لبد من اإن�صاء 

القنوات  من  املنخف�صة  املوا�صع  ا�صتغالل  طريق  عن  الرتع 

املهجورة، وقد ر�صدت الدرا�صة امليدانية ترعتني �صرق منطقة 

طريق  عن  اليهما  املياه  تو�صيل  ويتم   ،)20 )لوحة  الدرا�صة 

منطقة  جنوب  املهجورة  القناة  مقدمة  يف  تقع  رفع  حمطة 

اأ�صل الرتعة  الدرا�صة، ومل يتو�صل البحث لنتائج دقيقة عن 

جنوب منطقة الدرا�صة كما �صبق ذكره، اأما الرتعة ال�صمالية 

فهي حتتل اأقدم قناة مائية مهجورة مبنطقة الدرا�صة، ولكن 

للرتع عن  املورفولوجي  ال�صكل  لإعطائها  ب�صري  تدخل  حدث 

طريق حفر اأجزاء منها، وقد ا�صتخدم ناجت احلفر على جانبي 

الرتعة كطرق تربط ما بني جنوب و�صمال منطقة الدرا�صة، 

وهي املناطق املتاخمة لأقل من�صوب بتلك املنطقة والتي متثل 

بقايا القناة املائية املهجورة. 

كما ر�صدت الدرا�صة امليدانية نواة لن�صاأة ترعة جديدة تقع 

بالقناة املائية املهجورة املو�صمية بني جزيرة البيا�صية وال�صفة 

غري  املعروف  ب�صكلها  امل�صارف  اأما   .)20 )لوحة  ال�صرقية 

املنخف�صة  املناطق  ت�صتغل  حيث  الدرا�صة،  مبنطقة  موجودة 

والتي مل ت�صتخدم يف اأي ن�صاط ب�صري كم�صارف طبيعية.

4ـ الطرق:
يف  زيادة  مهجورة  اإىل  املائية  القنوات  حتول  عن  نتج 

ثم وجب  �صبق ذكره، ومن  الزراعية كما  الأرا�صي  م�صاحات 

املعدات  ونقل  املناطق،  لتلك  الو�صول  ل�صهولة  الطرق  اإن�صاء 

والأدوات امل�صتخدمة يف ال�صت�صالح والزراعة، وقد تبني من 

املورفولوجية  اخل�صائ�س  يف  تباين  وجود  امليدانية  الدرا�صة 

21(، حيث ر�صد نوعان من  للطرق مبنطقة القنوات )لوحة 

الطرق ح�صب املوقع بالن�صبة للقنوات املهجورة، وهما:

• الطرق على جانبي القنوات املائية املهجورة: وهي تت�صم 
بالتعرج لرتباطها ب�صكل اجلزيرة امللتحمة بال�صهل الفي�صي، 

ال�صهل  �صكل  تاأخذ  اأو  القناة  غرب  يقع  الطريق  كان  اإذا 

الطرق من  تعاين هذه  و  القناة،  �صرق  يقع  اإذا كان  الفي�صي 

م�صكلة واحدة وهي حدوث انهيالت للجانب املرتفع )واجهة 

الفي�صي  ال�صهل  اأو  القدمية  اجلزيرة  ميثل  والذي  اجل�صر( 

اجل�صور،  تكوينات  تباين يف  وجود  حالة  وخا�صة يف  القدمي، 

وت�صبب هذه النهيالت يف �صعوبة التنقل عليها، وخا�صة اإذا 

حدث �صقوط اأمطار اأو تاأثرت بري املناطق الزراعية املرتفعة، 

والتي من املمكن اأن توؤدي اإىل توقف احلركة عليها متامًا.

بال�صتقامة  تت�صم  املهجورة: وهي  القنوات  و�صط  الطرق   •
اإىل حد ما، مع وجود بع�س الطرق التي تاأخذ �صكل منحنيات، 
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امل�سدر: ت�سوير الباحث، 2017، 

لوحة 20: ا�صتخدام القنوات املائية املهجورة كرتع لري الأرا�صي الزراعية  املتاخمة لها

وقوامها الأ�صا�صي من الرمل، وهذه الطرق تعاين من العديد 

هذه  تتحول  حيث  ال�صابق،  النوع  من  اأكرث  امل�صكالت  من 

اأو املدقات اإىل م�صارف تغطى باملياه بعد عملية ري  الطرق 

منا�صيب  زيادة  حالة  اأو يف  لها،  املجاورة  الزراعية  الأرا�صي 

اأن  النيل، كما  املياه بنهر  املياه الأر�صية واملرتبطة مبنا�صيب 

العديد  يف  هبوط  حلدوث  يعر�صها  الأر�صية  باملياه  ت�صبعها 

من  الأر�صية  املياه  منا�صيب  يف  التغري  نتيجة  اأجزائها  من 

اإعاقة  لي�صبب ذلك  الرتبة  اإىل جفاف وهبوط  وانتفاخ  ت�صبع 

احلركة عليها متامًا، وخا�صة لو�صائل النقل الكبرية والثقيلة 

امل�صتخدمة يف الزراعة.

6 ـ مجاالت أخرى:
القنوات  مناطق  ا�صتغالل  امليدانية  الدرا�صة  ر�صدت 

اأخرى، مثل: البناء عليها، ولكن ب�صكل  املهجورة يف جمالت 

حمدود ول ت�صتخدم كمباين �صكنية، ولكن عبارة عن حجرة 

تخزين  لغر�س  ت�صتخدم  16م2،  م�صاحتها  متو�صط  واحدة 

معدات الزراعة وتربية احليوانات فقط وتنت�صر ب�صفة عامة 

حمدود  فهو  و�صطها  يف  اأما  املهجورة  القنوات  حدود  على 

ل�صتغالل اأكرب قدر منها يف الزراعة، فر�صدت الدرا�صة مبان 

يف  الغالب  يف  وتبنى  100م2،  مبتو�صط  اأكرب  م�صاحات  على 

املياه  من�صوب  بارتفاع  وتت�صم  زراعتها،  ي�صعب  التي  املناطق 

الأر�صية بها، وت�صتخدم هذه املباين كحظائر لرتبية املوا�صي. 

ك�صون  املهجورة   القنوات  من  املناطق  بع�س  ت�صتخدم  كما 

واحلديد  والرمل  الزلط  مثل  البناء،  يف  امل�صتخدمة  للمواد 

وال�صمنت )لوحة 22(.
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امل�سدر: ت�سوير الباحث، 2017، 

لوحة 21: انت�صار الطرق )املدقات( مبناطق القنوات املائية املهجورة مبنطقة الدرا�صة

امل�سدر: ت�سوير الباحث، 2017، 

لوحة 22: ا�صتخدامات مناطق القنوات املائية املهجورة مبنطقة الدرا�صة

د. اأحمد اإبراهيم حممد �صابر القنوات المائية المهجورة من مجرى النيل بمنطقة ملوي
دراسة في الجيومورفولوجيا التطبيقية
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الخاتمة:
النحو  على  والتو�سيات  النتائج  بع�س  ا�ستخال�س  ميكن 

التايل:

النتائج:
1. تعر�س جمرى النيل مبنطقة ملوي لتغريات مورفولوجية 

وكانت   ،2016 عام  اإىل   1826 عام  من  املدة  خالل  عديدة 

ال�صيادة ملعدلت الإر�صاب على النحت، وال�صيادة هنا اأدت اإىل 

حتول القنوات املائية الرئي�صية اإىل قنوات مهجورة.

�صرق جمرى  املهجورة  املائية  القنوات  وانت�صرت  ن�صاأت   .2

اإىل   1826 الدرا�صة  فرتة  خالل  ملوي  بقطاع  فقط  النيل 

2016م، وذلك لعدة اأ�صباب من اأهمها:  روا�صب ال�صيول التي 

والعامل  املجرى،  �صرق  املوجودة  اجلافة  الأودية  بها  تلقي 

الثاين التدخل الب�صري عن طريق غلق القنوات والأذرع املائية 

عن طريق بناء ال�صدود.

اخل�صائ�س  يف  الختالفات  من  العديد  وجود   .2

تنوع  ب�صبب  املهجورة،  للقنوات  والهيدرولوجية  املورفومرتية 

وتداخل العوامل الطبيعية والب�صرية امل�صئولة عن ن�صاأة وتطور 

القنوات املائية املهجورة مبنطقة ملوي.

3. ترتبط بالقنوات املائية املهجورة العديد من الظاهرات 

اجليومورفولوجية، مثل: 

مهجورة  اإىل  املائية  القنوات  حتول  الفي�سي:  ال�سهل    •
كانت ال�صبب الرئي�صي يف اأن م�صاحة ال�صهل الفي�صي يف تطور 

م�صتمر، فقد زادت امل�صاحة مرارًا دون تراجع فيها، وبناًء عليه 

متركزت الزيادة بال�صفة ال�صرقية، فهو اأكرث منوًا وتطورًا من 

اجلانب الغربي، و�صيظل كذلك يف الفرتة املقلبة بقطاع ملوي. 

البيئية  الظاهرات  اأهم  من  وامل�ستنقعات:  الربك   •
املهجورة،  املائية  القنوات  وتطور  بن�صاأة  املرتبطة  الطبيعية 

وقد مرت مبراحل من التغري امل�صاحي، وقد مت ر�صد 5 مناطق 

تنت�صر بها الربك وامل�صتنقعات عام 2017  بالقنوات املهجورة 

املهجورة  القنوات  اأما  العايل،  ال�صد  بناء  بعد  تكونت  التي 

قبل بناء ال�صد العايل فقد اختفت الربك وامل�صتنقعات منها 

الربك  جميع  وت�صرتك  زراعية.  اأرا�س  اإىل  وحتولت  متاما 

بع�س  م�صاحتها يف  وزيادة  مياهها،  وامل�صتنقعات يف �صحولة 

ال�صرف  معدل  ارتفاع  ب�صبب  قدمية،  �صنوات  عن  ال�صنوات 

ومنا�صيب  ال�صيول  مياه  وتاأثري  ال�صهور،  بع�س  يف  الزراعي 

نهر النيل على اخل�صائ�س املورفولوجية للبحريات واملناطق 

املنخف�صة.

مبنطقة  اجل�صور  ارتفاع  يتباين  الطبيعية:  اجل�سور   •

الدرا�صة، مع مالحظة اأن اأعلى ارتفاع يقع يف املناطق املتاخمة 

للربك وامل�صتنقعات، وهي متثل اأكرث املناطق انخفا�صًا، والتي 

الدرا�صة. واختلف  مازالت موجودة يف و�صط و�صمال منطقة 

التي  قوام اجل�صور من موقع لأخر، مع مالحظة ان اجل�صور 

تقع �صرق القنوات املهجورة تتكون من الطني، وي�صذ عن ذلك 

بع�س اجل�صور التي تقع مب�صب الأودية )تداخل من الروا�صب 

القنوات  غرب  اجل�صور  اأما  واحل�صى(،  اخل�صنة  الرملية 

ويقع  الطني  من  رقيقة  طبقة  طبقتني،  من  تتكون  املهجورة 

اجل�صور  واجهة  انحدار  درجة  ويرتاوح  رملية،  طبقة  اأ�صفلها 

بني 45 و 90 درجة.

مبنطقة  املهجورة  املائية  القنوات  ا�صتخدامات  تنوعت   .5

والذي  ال�صتخدامات،  اأهم  من  الزراعة  وتعد  الدرا�صة: 

املهجورة  املائية  القنوات  بقايا  الأ�صا�س على حتويل  يقوم يف 

الأخرى  ال�صتخدامات  اأما  للزراعة،  �صاحلة  اأرا�س  اإىل 

والطرق،  وامل�صارف،  والرتع  الأ�صماك،  �صيد  حرفة  فهي: 

والبناء عليها )ب�صكل حمدود ول ت�صتخدم كمباين �صكنية(، 

وك�صون للمواد امل�صتخدمة يف البناء )الزلط والرمل واحلديد 

وال�صمنت(.

التوصيات:
معلومات  قاعدة  بعمل  الدرا�صة  تو�صي  تقدم  ما  على  بناًء 

املهجورة   املائية  القنوات  من  املتبقية  الآثار  عن  متكاملة 

للمحافظة عليها، ومنع اأي حماولة لتجفيفها، اأو ا�صتخدامها 

ال�صحي  ال�صرف  مبياه  تلوثها  طريق  عن  علمي  غري  ب�صكل 

والربك  البحريات  مناطق  يف  الب�صرية  املخلفات  واإلقاء 

وامل�صتنقعات، اأو باملناطق املنخف�صة، وجعلها مناطق حمميات 

طبيعية، حيث ت�صنف تلك املناطق �صمن الأرا�صي الرطبة. 

ومن ثم لبد من ا�صتغاللها ب�صكل علمي �صليم وخا�صة التو�صع 

يف حرفة �صيد الأ�صماك.

قائمة المراجع والمصادر:
أواًل ـ المراجع العربية:

جيومورفولوجية   :  )1992( فتحي  جودة  الرتكماين،   .1

كلية  بحوث  جملة  حالة"،  "درا�صة   ب�صوهاج  قرمان  جزيرة 

الآداب جامعة املنوفية.

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

الن�صر  مركز  جيومورفولوجية،  درا�صة   - وجزره  منحنياته 

جلامعة القاهرة.



اإ�صدار خا�ص يوليو 2017 4041

د. اأحمد اإبراهيم حممد �صابر القنوات المائية المهجورة من مجرى النيل بمنطقة ملوي
دراسة في الجيومورفولوجيا التطبيقية

احل�صائ�س   :  )2002( عبداحلميد  جمدي  ال�صر�صي،   .3

البنات،  كلية  اجلغرافية،  البحوث  ن�صرة  م�صر،  يف  املائية 

جامعة عني �صم�س، العدد19.

لنهر  املائية  )2015(:الأذرع  اأحمد  حممود  حجاب،   .4

درا�صة  �صماًلـ  واأ�صيوط  جنوبًا   �صوهاج  بني  فيما  النيل 

�صوهاج،  جامعة  الآداب،  كلية  جملة  جيومورفولوجية، 

العدد38.

اجلمرفلوجية  اخل�صائ�س   :)1981( حممد  طه  جاد،   .5

لنهر ال�صهل الفي�صي مع درا�صة عن النيل يف م�صر الو�صطى، 

اجلمعية اجلغرافية الكويتية، العدد 32، الكويت. 

جمرى  مورفولوجية   :  )1993( اأمني   �صابر   ، د�صوقي   .6

جملة  اخلريية،  والقناطر  �صويف  بنى  بني  فيما  النيل  نهر 

بحوث كلية الآداب ، جامعة املنوفية ، العدد 10، القاهرة .

التغريات  بع�س   :  )2002( اأمني   �صابر  د�صوقي،   .7

املنيا  بني  النيل  نهر  ملجرى  احلديثة  اجليومورفولوجية 

، اجلمعية  العربية  ، جملة اجلمعية اجلغرافية  �صويف  وبنى 

اجلغرافية امل�صرية ، العدد39 ، القاهرة .

8. د�صوقي، �صابر اأمني، و �صابر، اأحمد اإبراهيم ) 2013(: 

الأخطار اجليومورفولوجية ملجرى النيل فيما بني جنع حمادي 

كلية  جملة  اجلغرافية،  املعلومات  نظم  با�صتخدام  و�صوهاج 

الآداب، جامعة بور�صعيد، العدد الأول.

التغريات   :  )2011( الراوي  حممد  دندراوي،   .9

اأ�صوان  بني  فيما  النيل  لوادي  املعا�صرة  اجليومورفولوجية 

وال�صت�صعار  اجلغرافية  املعلومات  نظم  با�صتخدام  والأق�صر 

من بعد، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، ق�صم اجلغرافيا، كلية 

الآداب، جامعة جنوب الوادي.

امل�صكالت   :  )2015( ح�صني  اأ�صامة  �صعبان،   .10

اجليومورفولوجية باجلزر النيلية مبنطقة املنيا، جملة ال�صرق 

�صم�س،  عني  جامعة  الأو�صط،  ال�صرق  بحوث  مركز  الأو�صط، 

العدد 37.

11.�صابر، اأحمد اإبراهيم )2007(: الآثار اجليومورفولوجية 

اإىل  ال�صف  من  املمتدة  املنطقة  املياه يف  الناجمة عن حركة 

العني ال�صخنة، ر�صالة دكتوراه غري من�صورة، ق�صم اجلغرافيا، 

كلية الآداب، جامعة بنها.

12. �صابر، اأحمد اإبراهيم )2012( : التطور اجليومورفولوجي 

مبحافظة  حالة  درا�صة   : النيل  جمرى  يف  الرملية  للحواجز 

اجلغرافية  اجلمعية  العربية،  اجلغرافية  املجلة  �صوهاج، 

امل�صرية، العدد الرابع والأربعون، اجلزء الأول.

امل�صرية  الهيئة  النيل،  نهر   : 13. عو�س، حممد )2001( 

العامة للكتاب، القاهرة.

14.  مريغني، على م�صطفى )2005( : تاأثري اخل�صائ�س 

املورفولوجية للقنوات الفرعية جلانبي جمرى نهر النيل على 

جامعة  الآداب،  كلية  جملة  وال�صف،  قنا  بني  ا�صتخداماتها 

الزقازيق )فرع بنها(، العدد8، اجلزء الأول. 

ثانيًا ـ المراجع األجنبية:

1. Ahmed, A. F. (2005): Hydrodynamic Behaviour 
of Bank Protection Structures (Groins), M. SC. 
Thesis, Faculty of Engineering , Banha University.

2. Coulthard, T., (2005): Effects of Vegetation 
on Braided Stream

Pattern and Dynamics, Water Resources Re-
search,Vol.41.

3. El Barbary, Z. M. (1997): Environmental Study 
on the Nile Secondary Channels )Khores( Between 
Beni-Suef and the Delta Barage, M. SC. Thesis, 
Faculty of Engineering , Cairo University.

4. Sallam, Gamal A. and El-barbary, zeinab M., 
(2004): the Effect of Closing Secondary Channels on 
the Morphology and the Ecology of the River Nile, 
Eighth International Water Technology Conference, 
Iwtc8, Alexandria, Egypt

5. http://www.davidrumsey.com.

6. Samuel, M. G., Elsaeed, G. H., Refaey, M. 
A. and Ziada, W. M., (2009): The Impact of 
Manmade Interventions on the River Nile at El-
rayramoun, Egypt, Journal of Applied Sciences 
Research, 5(9): 1088-1102.



اإ�صدار خا�ص يوليو 2017 4243
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.Google Earth 2016 و 2017م، و
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