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النيل بمنطقة  بنهرلطاقة النهر ودورها في التغيرات الجيومورفولوجية  الهيدروليكيةالنمذجة 
 جزيرة الكريمات 

 
 

 الملخص:
العديـــد مـــأ المتغيـــرات علـــ   النهـــر ككتلـــة متنركـــة مـــأ المـــاه طبـــد أأ يكـــوأ لـــ   ا ـــة أو  ـــو  تتو ـــ 

ومع اختالف هذه المتغيرات تتبايأ  ا ة النهر مأ مو ع ألخـر،  ،الهيدروليكية والتي يصعب الفصل بينهما
إذ تـــرتبط عمليـــات الننـــت والن ـــل لتكـــوأ ســـبب فـــي ن ـــد  وت ـــور العديـــد مـــأ الظـــاهرات الجيومورفولوجيـــة، 

. و ــد تــم ت بيــذ النمذجــة فــي ت ــدير  ا ــة ا ــة النهــرواطرســاب بفعــل األنهــار ون ــا ها الجيومورفولــوجي ب 
النيـل بمن  ـة جرةـر  الكرةمـات،  نهـرالنهر والعوامل المؤثر  فيها والظاهرات الجيومورفولوجيـة الناتجـة عنهـا ب

للوصول إل  أعل  د ـة فـي النتـائف وفـي عمليـة التنليـل  سوذلك عأ  رةذ استخدام ت نيات الجيوانفورماتيك
 والت ييم.

Hydraulic Modeling of River Energy and Its Role in the Geomorphological 

Changes in the Nile River in the Al Kuraimat Island Area 

Abstract: 

A river, as a moving mass of water, must have energy or power that 

depends on many hydraulic variables, which are difficult to separate. With the 

difference of these variables, the river’s energy varies from one location to 

another, causing the emergence and development of many geomorphological 

phenomena, as the processes of erosion, transport and deposition are related, due 

to rivers and their geomorphological activity, to the energy of the river. The 

modeling was applied in estimating the energy of the river, the factors affecting 

it, and the geomorphological phenomena resulting from it in the Nile River in the 

area of Al-Kuraimat Island, by using geoinformatics techniques to reach the 

highest accuracy in the results and in the analysis and evaluation process. 
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 المقدمة:
 خلـــذ فـــي تســـاهم التـــي والمت ـــابكة المع ـــد  العوامـــل مـــأ العديـــد بفعـــل خواصـــها النهـــر  ا ـــة تكتســـب
  ا ة في تؤثر التي العوامل أأ الذكر عأ وغن . المختلفة بخصائصها ال ا ة تلك لتوليد المواتية الظروف
 فـي العال ـة هـذا وضـع فـنأ ثـم ومـأ ؛متبادلـة عال ة فهي وبالتالي بها؛ تتدثر التي نفسها العوامل هي النهر
 .(7002)صابر،  المتغير  العوامل مع الثابتة العوامل تتبدل أأ الممكأ فمأ انندار، معادلة  كل
 النيل، نهرل والمورفولوجية الهيدروليكية والخصائص النهر  ا ة بيأ تهدف الدراسة إل  تنليل العال ةو 

 ومعرفـة التبايأ، هذا عأ الناجمة الجيومورفولوجية واآلثار ،النهر  ا ة في المؤثر  العوامل تنليلمأ نيث 
بالنبس  الروضة م ياس مأ 09 الكيلو إل  00 الكيلو مأ الممتد  الكرةمات من  ةب بينهما، اطرتباط درجة
 (.1  كل)الرابع 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

                 
 

 SAS.Planet  المصدر:                       
 (: مو ع من  ة الدراسة1 كل )
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ولتن يــذ الهــدف مــأ الدراســة ف ــد تــم اطعتمــاد علــ  العديــد مــأ النمــاذم والبــرامف، منهــا مــا  امــت بــ  
المراكــر البنثيــة وخاصــة معهــد بنــوث النيــل، واآلخــر مــأ إعــداد البــانثيأ اعتمــادا  علــ  البــرامف الهندســية 

(Autocad Civil & HEC RASأو اطعتمــاد علــ  ال )  نمــاذم الجــاهرOnline   فــي نســاب بعــ
( باإلضــافة إلــ  العديــد مــأ المعــادطت الهيدروليكيــة 7الخصــائص الهيدروليكيــة ومنهــا  ا ــة النهــر ) ــكل 

 (. ومأ أهم هذه النماذم والبرامف والمعادطت ما يلي:3والهيدرولوجية ) كل 
  نمـــوذم رةاضـــي ثنـــائي األبعـــادGSTARS2.00 لفـــة علـــ  معـــدطت لتمثيـــل امـــرار تصـــرفات مخت

 .الننت واإلرساب

  للنموذم (1) (ماننف معامل) اطنتكاك معامل NERVE(7). 
 HEC-RAS  .لعمل ال  اعات التضارةسية ونساب الخصائص الهيدرولوجية والهيدروليكية 

 Autocad Civil 3D  والخصـــائص  الننـــت واطرســـاب ونجـــممســـانات و  مناســـيب لنســـاب
 .التضارةسية

 ARC GIS 10.0  المورفومترةة الخصائص ابلنس. 
 

 وبناه  عل  ذلك تم تصني  البنث إل  الموضوعات اآلتية:
 النيل بمنطقة الكريمات: نهربالعوامل المؤثرة في الطاقة النهرية أواًل ــ 
 :النهرية في طاقة النهرقناة ــ تأثير حجم التصريف وال 1

فاعليـة النهـر بالنسـبة  امـل المـؤثر  فـييعد كل مأ نجم التصرة  ونجم ال نا  النهرةـة مـأ أهـم العو 
ممـــا  ،(3)فكلمـــا ارداد تصـــرة  النهـــر كلمـــا ارداد المنـــيط المبلـــل  ـــوط ،لف ـــداأ ال ا ـــة باطنتكـــاك الخـــارجي

 ،يترتب علي  ن ص في نص    ره المائي، مصنوبا باضمنالل واضح منسوس في سرعة جرةـاأ مياهـ 
 .(Pen, et al.,2001) وتبعا لذلك تنخف   ا   النهر انخفاضا ملنوظا

 

                                                 
هي  يي م سوبي بن بًيعلى اليص يف ايمار يففيعن طلير يًيع،م الي  ، ب ايففًعلي ل يففاعبلين فيافق يف ايمار ايفا عايع  قيم معاملل ملا جلن    ( 3)

 (. 3333يفً لب يفعمض ن يففاعلن ف  يف ب عن فشكل يففجمى )سعهد بو ث 
(3 )NERVE = Nile Egypt Routing Velocity Eveloution 
اازديد ، ل يففو ط يففبلل كلفع كعن سجمى يفًهم ضوال ااماضعب ب ًفع اال ، ، ل طط يف السس ب ن يففعل يفجعني ايفاعع المحيط المبلل  (0

 (.Perzyna,2016مار سعئ  سعل م )، ل يففو ط يففبلل ح ًفع اك ن يففجمى اف اع اض اع بعفًببن فكف ن تا
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Source: http://www.peacesoftware.de/einigewerte/gerinnehydraulik_e.html 

https://www.eng.auburn.edu/~xzf0001/Handbook/Channels.html 

https://www.lmnoeng.com/manning.php 

 

ـــ في نساب  ا ة النهر والخصائص الهيدروليكية لل نوات Onlineبع  النماذم الجاهر  ـــ (:7 كل )
 المك وفة )األنهار(

http://www.peacesoftware.de/einigewerte/gerinnehydraulik_e.html
https://www.eng.auburn.edu/~xzf0001/Handbook/Channels.html
https://www.lmnoeng.com/manning.php
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 ع الدراسة(: المعادطت الهيدروليكية لل  اعات العرضية وال ولية النهرةة المستخدمة في موضو 3 كل )
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 نيث المفتتات، ونمل الننت عل   درت  وبالتالي و ا ت ، (1)النهر تصرة  بيأ  ردية عال ة توجدو 
 والجوانب بال اع اطنتكاك في المتمثلة الفعل رد  وى  عل  تنركها  و  تفوق  إل  المياه كمية رةاد  تؤدي
 (.   1002 منسوب،)

بيأ  1092إل  عام  1721اه السد العالي خالل المد  مأ و د تراوح اإليراد السنوي لنهر النيل  بل بن
 100عام خالل هذه المد  تجاور اإليراد المائي عل   73، مع مالنظة إأ 3مليار م 177و  6.59
(، ومأ ثم كاأ النهر يمتلك  ا ة كبير  بسبب رةاد  نجم المياه، ومأ ثم تمير 7010)ع ية،  3مليار م

ما بعد بناه السد العالي ف د بلغ أ ص  تصرف خل   نا ر أسيوط ب ابلية أعظم للننت والن ل. أ
/يوم. بناه علي  يمكأ اعتبار أأ 3م.م71051.0/يوم، بينما التصرف الواصل إل  ال اهر  3م.م70951.0

، بمعن  أأ (7)/يوم3م.م770 يمة التصرف األ ص  خل   نا ر أسيوط ونت  الوصول إل  ال اهر  تعادل 
في السنة بعد بناه السد العالي خل  خراأ أسواأ، أما خل   3مليار م 90تجاور كمية التصرة  لم ت

بعد بنائ  )نسأ،  3مليار م 30 بل بناه السد العالي إل   3مليار م 92 نا ر أسيوط ف د انخف  مأ 
7016 .) 

وأدى انخفــا  كميــة التصــرة  بهــذا ال ــكل إلــ  انخفــا  فــي  ا ــة النهــر، فنــدثت بعــ  التغيــرات 
فولوجيــة بــالمجرى. هــذه التغيــرات  ــملت الننــت واطرســاب بال ــاع والضــفاف، وتغيــرت جغرافيــة النهــر المور 

 .بتكوةأ مجرى جديد داخل المجرى ال ديم نظرا  ل لة التصرفات
لتمثيــل امــرار  GSTARS2.00و ــد  ــام معهــد بنــوث النيــل باســتخدام نمــوذم رةاضــي ثنــائي األبعــاد 

/يـوم علـ  معـدطت الننـت واإلرسـاب بمن  ـة الدراسـة، 3م.م 3.0و  7.0و  770تصرفات مختلفة تعادل 
يـوم تـراوح  .1( أأ معدل سمك الننت عند امرار التصرفات الساب ة لمد  1نيث تبيأ مأ تنليل الجدول )

م. 0577و  0517يوم تراوح بيأ  30م. بينما في نالة التصرفات الثالثة المذكور  لمد  0511و  0510بيأ 
م علـــ  0577و  0519يــوم تــراوح بــيأ  .1مك لإلرســاب عنــد امــرار هــذه التصــرفات لمــد  بينمــا أ صــ  ســ
م عل  التوالي، نستنتف مأ التنليل السابذ رةاد  معدطت 0563و  0531يوم تراوح بيأ  30الترتيب، ولمد  

                                                 
 (.3991كف ن يفف عه يفف ج دة ف  فوظن سع ًن )سوب بب   تصريف النهر (3
/اي م )ايايص تايمف في  حعفين 0م.م333اياص تامف تاف ف  ففعظم يففًشآ  يفه دناف ك ن يففاعسن الص يفً ل يفادام سًهع ايفوداث هي   (3

/ايي مب هيي  يف اييمف يف اييف ف  يففًعلييل فلوييبس يفميبيي  سيين اليي  ،  فييص 0م.م033مف تاييمف كيي ينث(ب اافكيين يفايي ل ان تايي –يف يي ين  

 .(3333)سعهد بو ث يفً لب م 3.0/ا م افثل افق يفغع،س 0م.م  33يفاعهمةب ف  ح ن  ن ادنص تامف 



                                                  دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            091

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

                                                                                                            م    0202 -يناير/  السابع عشر

 الننــت واطرســاب مــع رةــاد  كميــة التصــرة ، ولكــأ الغالــب علــ  من  ــة  ــمال النــبس الرابــع والــذي ت ــع
 ضمن  من  ة الدراسة هو اإلرساب مما يوضح أأ  ا ة النهر بمن  ة الكرةمات منخفضة بصفة عامة.

 (: أ ص  سمك للننت واإلرساب نهاية النبس الرابع )أسيوط ــ ال اهر ( للتصرفات المختلفة1جدول )
  

 جفيييييييييعف                  سيييييييييدة
 يف امف

 يف امف )ا م( 

 /ا م0مم.033 /ا م0م.م333 /ا م0م.م333

33 

 3.33 3.33 3.33 يفًوت

 3.33 3.39 3.33 يإلنلعب

 3.33 3.30 3.33 يففمق

03 

 3.33 3.33 3.30 يفًوت

 3.30 3.03 3.33 يإلنلعب

 3.33 3.33 3.30 يففمق

 7001المصدر: معهد بنوث النيل، بيانات غير من ور ،                  
 

ذلك أأ الرةاد  في تصرة  النهر يصانبها عاد   ،البسا ة المسدلة ليست بهذه والجدير بالذكر أأ
ال اع، وف  هذه النالة ي تد ساعد اطنتكاك الخارجي وكذلك الننت النهري.  ةاردياد في نجم نمول

فرادى كل عل  نده، ذلك ألنها  العوامل المؤثر والوا ع أن  مأ الخ ور  مناولة التعامل مع مختل  أوج  
 . تنيل الفصل بينهمامتراب ة مت ابكة يس

وفي ، (1)المائيمجرى النهر تتندد بما يسم  نص  ال  ر  ةفاعليف د تبيأ مأ الدراسات الساب ة أأ 
كاأ النهر أكثر فاعلي  وتدثيرا. ويكوأ ال  اع العر  للنهر نموذجيا نينما يكوأ نص   نالة رةادت 

تتكوأ وخاصة التي  ،  أدن  ند ممكأونينئذ ينخف  ف داأ ال ا ة مأ اطنتكاك الخارجي إل ،دائري 
األماكأ التي تتكوأ عندها ضفاف النهر مأ مواد  ، أماضفافها مأ مواد صلصالية أو نصوية متماسكة

عرةضة مجارى  تتكوأ ومأ ثم مفكك  ه  ، كالرمال والغرةأ، فدأ النهر يواصل توسيع مجراه بسهول ، 
 (topic-https://iraqigeolibrary.yoo7.com/t122) مما يرةد مأ ف داأ  ا ة النهر

النيل  نهر( الخصائص المورفومترةة لل  اعات المائية ب6و3و7( والجداول ).و  6وةوضح ال كليأ )
 بمن  ة الكرةمات.

                                                 
 .(3333افثل يفًببن ب ن سبعحن يفا عع يفعمض فف عه يفًهم اًد نا ن سع ًن ا، ل يففو ط يففبلل ) لفعا لب  (3

https://iraqigeolibrary.yoo7.com/t122-topic
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ابمنيعس   HEC-RASبعل خديم نف ذج  3333:  3يفخميئط يفه دنا،ب غميف ن سا عس يففادن: يا فعديى الص 

AutoCAD Civil 3D 2020 

 النيل بمن  ة الكرةمات بنهر(:   اعات عرضية للمنيط المبلل 6 كل )
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 (1)1077 النيل بمن  ة الكرةمات نهر  اعات المائية بلالخصائص المورفومترةة ل(:7جدول )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7013 النيل بمن  ة الكرةمات نهر  اعات المائية بلالخصائص المورفومترةة ل(:3جدول )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3(    (y :) افق يفبماعنس  لط )م(.يففبعفن يفمال ن ب ن ل ح يفف عه ايعع يفاًعة /  (T :) امض ي عع يفاًعة اًد ل ح يفف عه س  لط)م(.  

(Aسبعحن يفا عع يفعمض فلاًعة :) (3)م( ب اا م حبعبه سن يففععدفن: امض يفاًعةb ) X( ينتفعع يفاًعةy.) (pيففو ط يففبلل سن ي عع يفا :)ًعة 

ب اتم حبعبه سن يففععدفن: سبعحن )م( (: نار يفا م يفه دناف ك R).  AutoCAD Civil 3D 2020)م(ب اتم حبعبه سبعشمة ببمنعس  

 (.p/ يففو ط يففبلل ) (Aيفا عع )
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 النيل نهر(: متوسط نص  ال  ر الهيدروليكي لل  اعات المائية ب6جدول )
 7013-1077بمن  ة الكرةمات  

م ني

 يفا عع

نار يفا م س  لط 

 يففً ان (R)بعفف م  يفه دناف ك 

نار يفا م س  لط 

 (R) بعفف م يفه دناف ك 

3903 3330 3903 3330 

 0.9 3.3 3ي عع  – 3ي عع  0.9 3.3 3

 0.0 0.9 0ي عع  – 3ي عع  0.0 0.9 3

 0.3 0.9 3ي عع  – 0ي عع  0.1 0.0 0

 0.3 0.0 3ي عع  – 3ي عع  0.0 3.3 3

 0.3 0.3 3ي عع  – 3ي عع  0.9 0.3 3

 0.3 0.9 1ي عع  – 3ي عع  3.0 0.1 3

 3.3 3.0 0ي عع  – 1ي عع  0.9 3.3 1

 3.0 3.3 9ي عع  – 0ي عع  3.0 3.3 0

 3.9 3.3 33ي عع  – 9ي عع  3.0 3.3 9

 3.3 0.3 33ي عع  – 33ي عع  3.3 0.3 33

 3.3 0.9 33ي عع  – 33ي عع  3.3 0.3 33

 3.3 3.3 30ي عع  – 33ي عع  3.3 3.0 33

 3.3 3.3 يفف  لط 3.3 3.3 30

    3.3 3.3 يفف  لط

 (.3و 7المصدر: اعتمادا  عل  جدولي )                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ب بعل خديم بمنعس  3330ا  3903ب اعس  3333:  3يفخميئط يفه دنا،ب غميف نب سا عس يففادن: يا فعديى الص 

AutoCAD Civil 3D 2020 

 النيل بمن  ة الكرةماتنهر (: مجسم يوضح المنيط المبلل مأ مجرى . كل )
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  ( ما يلي:6و  3و  7( والجداول).و 6يتضح مأ ال كليأ )
( و ا ـــة النهـــر وعال ـــة Pة بـــيأ المنـــيط المبلـــل )توصـــلت الدراســـات الســـاب ة إلـــ  وجـــود عال ـــة عكســـي

ــــدروليكي ) ــــيأ نصــــ  ال  ــــر الهي ــــة ب ــــ  مجموعــــة مــــأ R ردي ــــذي يعتمــــد نســــاب  عل ( و ا ــــة النهــــر، وال
المتغيـــرات، ولكـــأ  بـــل التنليـــل طبـــد مـــأ التنويـــ  أأ العوامـــل والعمليـــات المـــؤثر  فـــي  ا ـــة النهـــر متداخلـــة 

تو ع أأ ت ذ بع  األر ام التي توصلت إليها الدراسـة طرتبا هـا ومت ابكة كما سبذ ذكره، ومأ ثم فمأ الم
 النيل بمن  ة الدراسة، نيث تبيأ اآلتي: نهربالتغيرات التضارةسية ب

  م كنــد أ صــ  عــام 6رةــاد  نصــ  ال  ــر الهيــدروليكي ب ــاع المجــرى الغربــي لجرةــر  الكرةمــات مــأ
ـــذي عكـــس الج 6، وخاصـــة بال  ـــاع ر ـــم 7013م عـــام 57.إلـــ   1077 انـــب ال ـــر ي للجرةـــر  وال

تتبــايأ فيــ  درجــة نصــ  ال  ــر الهيــدروليكي بــيأ الرةــاد  والن صــاأ ومــأ ثــم تبــايأ معــدطت الننــت 
ــــاد  نصــــ  ال  ــــر  ــــي فرة ــــة النهــــر، أمــــا الجانــــب الغرب ــــاتف عــــأ اطخــــتالف فــــي  ا  واطرســــاب الن

ل علــــ  معــــدطت الهيــــدروليكي أدى إلــــ  رةــــاد   ا ــــة النهــــر ومــــأ ثــــم رةــــاد  معــــدطت الننــــت والن ــــ
 اإلرساب.

  م، أربــع منهــا عــام 350انخفــ  نصــ  ال  ــر الهيــدروليكي فــي العديــد مــأ ال  اعــات المائيــة عــأ
بالجانب ال ـر ي لجرةـر  الكرةمـات، وثـالث بالجانـب الغربـي وخاصـة بالمن  ـة ال ـمالية، فـي 1077

وخاصـة بال  ـاع  م، أربع بال  اعات المائية الوس   مأ المجرى،7013موا ع عام  .نيأ بلغت 
 (.9، ومو ع واند ف ط بال  اع المائي الغربي ر م )152( والذي بلغ 2ر م )

ومأ ثم  ا ة النهر إل  المتغيرات التي يعتمد عليهـا  يوةرجع التبايأ في  يمة نص  ال  ر الهيدروليك
السـرةاأ  في نساب ، وهـي ثـالث متغيـرات، المنـيط المبلـل بعال ـة عكسـية، وعـر  المسـ ح المـائي وعمـذ

بعال ــة  رديــة، وهــذه المتغيــرات تتبــايأ علــ   ــول ال  اعــات المائيــة ســواه العرضــية أو ال وليــة بمن  ــة 
الدراسة كما هو موضح بالجدوليأ السـاب يأ، نتيجـة التبـايأ فـي الخصـائص الهيدرولوجيـة والتضارةسـية مـأ 

 مو ع ألخر.
في العديد مأ ال  اعات وخاصة ال مالية مأ  ولكأ بصفة عامة تبيأ رةاد  نص  ال  ر الهيدروليكي    

، ومـــأ ثـــم تتســـم هـــذه المنـــا ذ برةـــاد  7013إلـــ   1077من  ـــة الدراســـة مـــع مالنظـــة رةادتهـــا مـــأ عـــام 
ــــا  مــــع نصــــ  ال  ــــر  ــــة النهــــر التــــي تتناســــب  ردي ــــاد   ا  ــــ  معــــدطت اإلرســــاب لرة معــــدطت الننــــت عل
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ـــر  ـــة والتـــي تمي ـــة الجنوبي ت بانخفـــا  ملنـــوي وتـــدرةجي فـــي نصـــ  ال  ـــر الهيـــدروليكي، والعكـــس بالمن  
كـم، والتـي تمثـل أكثـر مـأ نصـ    ـاع .35( بمسـافة 2( إل  ال  اع ر م )1الهيدروليكي مأ ال  اع ر م )

 1077(، وبم ارنة متوسط  يمـة نصـ  ال  ـر الهيـدروليكي مـأ عـام .الدراسة، وي ذ عأ ذلك   اع ر م )
م علــ  الترتيــب، ومــأ ثــم فــنأ التغيــر كــاأ 651م إلــ  650لــونع عــدم التغيــر ت رةبــا مــأ  7013إلــ  عــام 

داخليــا ف ــط فــبع  ال  اعــات راد بهــا نصــ  ال  ــر الهيــدروليكي والــبع  األخــر انخفــ  والــذي كــاأ لــ  
مــردود علــ   ا ــة النهــر ومــأ ثــم التغيــرات التضارةســية والجيومورفولوجيــة ولكــأ المنصــلة النهائيــة ل  ــاع 

 عد بناه السد العالي.الدراسة هو التغير المندود ب
 :رالنه طاقة فيالمياه  مناسيب تأثير ـ 2

 لكــل المنــاظر  المائيــة التيــارات ســرعة لتنديــد الرئيســية العوامــل أهــم أنــد الميــاه مناســيب دراســة تعــد
ــل ا مــاه أو ننــت نــدوث انتمــاطت اســتنتام وبالتــالي. النهــر  ا ــة ثــم ومــأ منســوب  وجوانــب  ــاع مــأ لك 
 . المجرى 

 بــيأ العال ــة دراســة وخاصــة النيــل نهــرل ال ــامل الننــت تناولــت التــي الســاب ة الدراســات مــأ وتبــيأ
 مناسـيب فـي الهبـوط مـأ أكثـر تكـوأ  ال اع مناسيب في الهبوط أأ النيل، نهر  اع ومناسيب المياه مناسيب
 تدكـل اكهنـ يكـوأ  عنـدما ولكـأ ونـده، ال ـاع في الننت يكوأ  عندما يدتي وهذا. لها المصانبة المياه س ح
 (.1079 جاسر،) المناظر  المياه منسوب في تغيير ذلك فيصانب الجوانب مأ

( وجــود تبــايأ بســيط فــي مناســيب الميــاه ســواه بــيأ الموا ــع المختلفــة أو .وةتضــح مــأ تنليــل الجــدول )
 ببيأ  هور السنة، نيث تبيأ اآلتي:

  داخل   اع من  ة لبنر فوق منسوب س ح ام 775.7و  7750يتراوح متوسط مناسيب المياه بيأ
 الدراسة.

  م ت رةبا .7يبلغ الفرق بيأ أعل  منسوب وأ ل منسوب 
  م، وأ ــل المناســيب فــي فصــل ال ــتاه 73ســجلت أعلــ  مناســيب فــي فصــل الصــي  والتــي تجــاورت

 م ت رةبا ، وهي فتر  أ ل اطنتياجات.7150
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 م7010 النيل بمن  ة الكرةمات عام نهرب المياه مناسيب(: .جدول )
 يف  م يفشهم

 جً ب الط شفعل

 كم93.933 كم 90.333 كم 93.33

 اًعام
3-33 33.30 33.33 33.11 

33-33 33.03 33.03 33.93 
 33.31 33.90 33.33 يفًهعان -33

 فبميام

3-33 33.33 33.33 33.13 

33-33 33.33 33.33 33.13 

 33.33 33.03 33.00 يفًهعان -33

 سعنس

3-33 33.33 33.13 33.03 
33-33 33.13 33.30 33.03 

 33.00 33.30 33.33 يفًهعان -33

 يبمال
3-33 33.39 33.30 33.03 

33-33 33.33 33.30 33.03 
 33.90 33.19 33.03 يفًهعان -33

 سعا 

3-33 33.03 33.19 33.90 

33-33 33.33 33.09 30.33 

 30.03 30.31 33.39 يفًهعان -33

 ا ن  

3-33 30.33 30.30 30.03 

33-33 30.30 30.13 30.93 

 30.13 30.33 30.33 يفًهعان -33

 ا ف  

3-33 30.33 30.39 30.13 

33-33 30.39 30.31 30.13 

 30.33 30.30 30.33 يفًهعان -33

 اغب س

3-33 33.93 30.00 30.33 

33-33 33.13 30.33 30.00 

 30.30 30.33 33.31 يفًهعان -33

 ملب فب

3-33 33.33 33.00 30.33 

33-33 33.33 33.30 33.31 

 33.30 33.90 33.33 يفًهعان -33

 اك  بم

3-33 33.33 33.33 33.13 

33-33 33.33 33.33 33.10 

 33.03 33.33 33.31 يفًهعان -33

 ن ففبم

3-33 33.03 33.03 33.99 

33-33 33.33 33.09 33.30 

 33.03 33.13 33.33 يفًهعان -33

 دابفبم

3-33 33.33 33.33 33.39 

33-33 33.01 33.09 33.33 

 33.30 33.30 33.33 يفًهعان -33

 33.30 33.30 33.33 يفف  لط

 م.7010المصدر: معهد بنوث النيل، بيانات غير من ور ، عام                      
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 7001 عام النيل بمن  ة الكرةمات نهرب ةالمختلف للتصرةفات الم ابلة المياه س ح مناسيب :(9) جدول

 المو ع مأ م ياس الروضة
 ) كم (

 منسوب المياه الم ابل للتصرةفات المختلفة )م(
م ابل تصرة  

 / يوم3م.م120
م ابل تصرة  

 / يوم3م.م770
م ابل تصرة  

 / يوم3م.م7.0
م ابل تصرة  

 / يوم3م.م3.0

0.5000 
 7.576 76573 76571 73502 أعل  المناسيب
 10507 10507 10507 10507 أ ل مناسيب

035600 
 7.590 76593 765.2 73571 أعل  المناسيب
 17532 .1753 .1753 17571 أ ل المناسيب

00500 
 ..7.5 76560 .7651 735.2 أعل  المناسيب
 12526 12526 12523 12523 أ ل المناسيب

 .7001التصرةفات بالنبس الرابع ،  ير رةاد معهد بنوث النيل ، دراسة تدث                  
 

فــي اســتنتام مناســيب  GSTARS2.00 اسـتخدام نمــوذم رةاضــي ثنــائي األبعـادبو ـد  امــت ورار  الــري 
/يوم خلـ   نـا ر أسـيوط، ونتـ  3م.م 3.0و 7.0و  770 و 120 تصرفات تعادللس ح المياه الم ابلة 
 (.9)جدول  يوم.1 نا ر الدلتا لمد  

 عال ــة توجــد نيــث التصـرة ، كميــة ارتفــاع مـع الميــاه مناســيب ارتفــاع( 9) الجـدول ليــلتن مــأ يتضـح
 عنــد م76571 و يــوم،/ 3م. م 120 تصــرة  عنــد م73502 لميــاهل منســوب بلــغ أ صــ  إذ ،همــابين  رديــة
 .التوالي عل  يوم/ 3م.م 3.0 و 7.0 تصرة  عند م7.576و  ،م76573 و يوم،/ 3م.م 770 تصرة 
 والتــي نهــرمناسـيب  ــاع ال مــع ذلــك وةتفــذ  ـماط ، باطتجــاه الميــاه مناســيب انخفـا  أيضــا   يتضــح كمـا

 .الدراسة بمن  ة النيل نهر  ول عل  المياه مناسيب انخفا  عل  ذلك أدى مما  ماط ، اتجهنا كلما ت ل
يـــــــوم  ،1007 عـــــــامم 73530 النيـــــــل بمن  ــــــة الكرةمـــــــات نهـــــــرب لميـــــــاهمنســــــوب ل أعلـــــــ  ســـــــجل و ــــــد

 1009 إلـ  1077 عـام مـأ الفتـر  تعتبـر كما/يوم. 3م.م 73051.0بسبب أعل  فيضاأ  م،79/0/1007
 تــم عليــ  وبنــاه   العــالي، الســد إن ــاه منــذ مــر  ألول تــم والــذي ناصــر، لبنيــر  الكليــة الســعة اكتمــال فتــر  هــي

 مليار 31950  برةاد  العالي، السد خل  النيل بنهر عليها المتعارف المعدطت مأ أعل  تصرةفات إ الق
 (.7001 النيل، بنوث معهد)3م

 فـي هـي العال ـة وهـذه.  فيـ المـؤثر  ليكيةالهيدرو  والعوامل( ال ا ة) المياه انندار بيأ العال ة دراسةتم و 
، وةؤكــد ذلــك تنليــل المــار التصــرف مــع  رديــا   يتناســب بــالمجرى  الميــاه اننــدار :اأ عــأ تخــرم ط اجمالهــا
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النيــل ســجلت بــالنبس الرابــع والــذي ت ــع  نهــرلــ  درجــة اننــدار للميــاه بأأ أع( نيــث تبــيأ 7و 2الجــدوليأ )
 سم/كم، مع انخفاضها تدرةجيا بعد بناه السد العالي. 75.9ضمن  من  ة الدراسة، نيث تجاورت 

ســم/كم 757/يــوم، إلــ  3مليــوأ م700ســم/كم أل ــل تصــرة  .25و ــد تباينــت درجــة اننــدار الميــاه بــيأ 
وم، وهــو تصــرة  ودرجــة اننــدار تــؤدي إلــ  رةــاد  كبيــر  فــي  ا ــة النهــر /يــ3مليــونم .90ألعلــ  تصــرة  

نــداث تغيــرات مورفولوجيــة كبيــر  ب النيــل بهــذا  نهــروالتــي تــؤدي إلــ  تنرةــك كميــة كبيــر  مــأ رواســب ال ــاع وال
مليـــوأ  .ســـم/كم لكـــل رةـــاد  فـــي التصـــرة   ـــدرها  051النـــبس، مـــع مالنظـــة رةـــاد  درجـــة اننـــدار الميـــاه 

 يوم.3م.م 600و 700صرة  /يوم. بيأ ت3م
 النيل  بل وبعد بناه السد العالي نهر(: درجة انندار المياه )سم/كم( ب2جدول )

 يفععم

 يفا عع
3930 3913 3911 

 3.33 3.30 3.03 ال ين ــ الًع

 3.03 3.93 3.03 الًع ــ نج  حفعدي

 3.33 3.33 3.93 نج  حفعدي ـ ال  ،

 0.33 0.33 0.33 ال  ، ــ يًع،م يفدف ع

                         Source: Evans , and Attia , 1991 &  RNPD , 1990 

 المختلفة للتصرةفات الم ابلةال نا ر(  –(: درجة انندار س ح المياه بالنبس الرابع )أسيوط 7جدول )
  جفعف  يف امار

 /يف  م0م.م

 ل ح ينودين

يفف عه 

 (لم/كم)

 يسع دنجن يفخ  نة الص يفضفعف ايالل خد

 اسعن الص ، ل يفوبس 1.3 333

 اسعن الص ، ل يفوبس 0.3 333

 افكن يل  ععبه الص ، ل يفوبس 0.3 033

 ظه ن بعض يفف يي  يفومجن الص كعسل يفوبس 0.0 033

 تامف حمجعى الص ، ل يفوبس 0.3 333

 اكعد اغفم كعفن يفجب ن الص كعسل يفوبس 0.3 333

333 0.0 
ب ااؤدي يفص كعسل يفوبستغفم كعفن يفجب ن الص 

 توماق كف ن كب مة سن ،فص يفاعع

 . 19، ص  7001معهد بنوث النيل ، دراسة تدثير رةاد  التصرةفات بالنبس الرابع ،                    
 رةـاد  ثـم ومـأ الميـاه، مناسـيب ارتفـاع يواكبهـا التصرة  كمية رةاد  بدأ ال ول يمكأ ذلك عل  واعتمادا  

ومـع  .النيـل نهـرل مورفولوجيـة تغيـرات ونـدوث النهـر،  ا ـة معـدل فـي ارتفـاع وبالتالي لمياه،ا انندار درجة
/يـوم ت رةبـا ، وبالتـالي 3م.م770ت بيذ ذلك عل  من  ة الدراسة تبيأ ممـا سـبذ أأ متوسـط كميـة التصـرة  
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للضفاف  سم/كم، مما يدل عل  ضع   ا ة النهر لتصبح آماأ7فالند األ ص  طنندار س ح المياه هو 
 واطستخدامات الب رةة مأ خ ر عملية الننت.

 
 :تأثير سرعة التيارات المائية في طاقة النهرـ  3

ترتبط سرعة التيارات المائية بصور  مبا ر  بكمية التصرة ، وتسهم الرةاد  في كالهما في رفع ال ا ة 
 . ة الكرةماتالنيل بمن  نهرسرعة المياه ب( 9(  وال كل )0وةوضح الجدول ) .النهرةة
 

 م7010عام  النيل بمن  ة الكرةمات نهر(: سرعة المياه ب0) جدول
 يفف ي 

سن سا عس 
 يفماضن

 غمب الط شمق يفعفق

005000 
  مال

3.33 3.33 3.11 3.93 
3.33 3.33 3.11 3.93 
3.33 3.39 3.13 3.00 
3.33 3.33 3.13 3.19 
0.33  3.31 3.33 
3.33  3.33 3.33 

035600 
 وسط

3.3 3.93 3.03 3.93 
3.33 3.93 3.03 3.93 

3.33 3.19 3.13 3.19 

3.3 3.30 3.33 3.33 
0.33 3.39 3.39 3.33 
3.33 3.33 3.33  

1.33 3.33   

93.933 
 جً ب

3.3 3.13 3.33 3.33 

3.3 3.13 3.33 3.33 

3.93 3.31 3.33 3.33 

3.93 3.31 3.30 3.03 

3.3 3.30 3.3 3.3 

0.33 3.33   

0.03 3.3   

 .7010معهد بنوث النيل، بيانات غير من ور ،                       
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 ما يلي: (9وال كل ) (0يتضح مأ تنليل الجدول )
اخــتالف ســرعة التيــارات المائيــة عنــد الســ ح عنهــا عنــد ال ــاع؛ نيــث لــونع أأ ســرعة التيــارات المائيــة 

متــر، ثــم ت ــل كلمــا هب نــا صــوب ال ــاع فــي معظــم .05صــل أ صــاها مــأ مســتوي ســ ح المــاه نتــ  عمــذ ت
م/ث عنـــد الســـ ح فـــي المنـــا ذ التـــي يرةـــد بهـــا عمـــذ الســـرةاأ مثـــل غـــرب 0500نيـــث تجـــاورت الموا ـــع، 

المجــرى جنــوب ووســط من  ــة الدراســة و ــرق المجــرى وســط و ــمال الدراســة، فــي نــيأ انخفضــت الســرعة 
ى في الجنوب وغرب المجـرى فـي  ـمال من  ـة الدراسـة وذلـك ط تـراب ال ـاع مـأ سـ ح الميـاه،  رق المجر 

(، ويعـري السـبب فـي ذلـك إلـ  رةـاد  درجـة اطنتكـاك بـيأ الميـاه و ـاع Kinghton, 2004وهـو مـا أكـده )
اد تركيرهــا إلــ  النمولــة العال ــة والتــي يــرد ةالمجــرى، وبالتــالي ت ــل ســرعة التيــار المــائي. كمــا أرجعهــا ســالم

  (.7006بال رب مأ ال اع، ومأ ثم تتنا ص سرعة التيار المائي باطتجاه صوب ال اع )سالم ، 

  AutoCAD Civil 3D( بعل خديم بمنعس  9جدال ) يففادن: يا فعديى الص

 النيل بمن  ة الكرةمات بنهر(: سرعة المياه 9 كل )
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هذا اطختالف في سرعة التيارات المائية علـ  هـذا الننـو سـواه الرأسـي أو األف ـي إلـ  التبـايأ و د أدى 
ة الننــت المرتفعــة تكــوأ عمليــ درجـة التعرةــة النهرةــة، ففــي المنــا ذ ذات السـرعات ا ــة النهــر ومــأ ثــم فـي 
هــي الســائد  والعكــس صــنيح، ففــي المنــا ذ المنخفضــة الســرعة تكــوأ عمليــة ( الميكــانيكي و الهيــدروليكي)

اإلرسـاب هــي الســائد  مــع  ــرط وفـر  الرواســب، ومــع ترســب هــذه المفتتـات تظهــر علــ   ــكل نــواجر رمليــة 
 .تتراكم لتصبح  واعد للجرر التي تظهر بالمجرى 

 

لتنديــد درجــة خ ــور  نالــة الســرةاأ  Froude Number (Fr)اطعتمــاد علــ  ر ــم فــرود  و ــد تــم 
ذا  )سرعة المياه(، فنذا كاأ الر م أ ل مأ الواند كانت السرعة منخفضة )السرةاأ هادئ، أو تنت نرم(، وال

عاليـة فـي  كاأ ر م فرود أكبر مأ الواند كانت سرعة التدفذ عالية السـرةاأ و ا ـة النهـر مرتفعـة ولهـا  ـدر 
(، و ـد Kasper, 2005عمليتي الننت والن ل، أما في نالـة السـرةاأ النـرم فـنأ ر ـم فـرود يسـاوي الوانـد )

 (:10في نساب ر م فرود )جدول( 6المعادلة ر م )تم اطعتماد عل  
 

 7010عام  النيل بمن  ة الكرةمات مجرى نهرب نالة السرةاأ )ر م فرود((: 10) جدول
 Y V Fr المو ع

 نوبج
 0517 0599 .350  رق المجرى 
 0517 05.7 .75 وسط المجرى 
 0507 0561 .75 غرب المجرى 

 وسط
 0500 0523 250  رق المجرى 
 0510 0521 50. وسط المجرى 
 .051 0571 350 غرب المجرى 

  مال
 0511 05.1 756  رق المجرى 
 0511 0527 .65 وسط المجرى 
 0517 0570 .65 غرب المجرى 

 (.6المصدر: اعتمادا  عل  معادلة فرود ر م )                        
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و د تبيأ مأ تنليل الجدول إأ  يمة ر م فـرود سـجلت أعلـ  متوسـط فـي وسـط و ـمال من  ـة الدراسـة، 
ومرتبط ذلك ب كل مبا ر بم  ع ال نا ، نيث تسـجل أكبـر سـرعة م اسـة فـي ال نـوات المائيـة أسـفل السـ ح 

(، ولكأ بصفة عامـة ر ـم فـرود .701م مأ س ح المياه )العذبة، .057إل   .050 درها  النر عند مسافة
فـي غـرب المجـرى وسـط   ـاع الدراسـة، ممـا  .051، نيـث لـم يتجـاور 150بمن  ة الدراسة ا ـل بكثيـر مـأ 

يدل عل  انخفا  سرعة التيارات المائية ب كل كبير وهـي مـأ النـوع تنـت النـرم، وةؤكـد ذلـك إأ متوسـط 
م/ث وهــي تمثـــل أ صــ   يمـــة للســـرعات 0529عة الميـــاه فــي جميـــع   اعــات من  ـــة الدراســـة ت ــل عـــأ ســر 

(، 7012)ننــت الضــفاف وال ــاع( للتربــة الرمليــة والرمليــة اللوميــة )الجرمــة،  (1)المســموح بهــا إلجهــاد ال ــص
ا معـدطت النيل فـي وسـط و ـمال من  ـة الدراسـة، ليـرداد بهمـ نهر وي ذ عأ ذلك مو عيأ ف ط غرب مجرى 

 الننت.
 

 :طاقة النهر في تشعبال درجة تأثير -4
 نيـث ،فـي  ا ـة النهـر المـؤثر المائي للمجرى  المورفولوجية الخصائص أهم مأ الت عب درجة تعد

 بلغــتو ــد  . المــائي التيــار ســرعة خفــ  إلــ  تــؤدى ممــا اطنتكــاك، درجــة تــرداد الت ــعب، درجــة رةــاد  مــع
 .م7070عام  (7)6053 ب  اع الدراسة الت عب درجة

 ال  اعــات موا ــع( 2) وال ــكل ، الكرةمــات بمن  ــة المائيــة التيــارات ســرعة( 11) الجــدول وةوضــح 
 .عندها المائي التيار سرعة  ياس تم التي

 7003 عام الكرةمات بمن  ة النيل نهرب المائية التيارات سرعة( 11) جدول
 ن يف  عن يففعئ  م/ثلما نيم يفا عع لمان يف  عن يففعئ  م/ث نيم يفا عع

3 3.00 3 3.33 

3 3.10 3 3.33 

0 3.30 3 3.33 

                      Source: Roushdy & Amin, 2003 ب3333ب اسعهد بو ث يفه دناف كعب 3330سعهد بو ث يفً ل  

  

 

 

                                                 
بياال فكبيم يفيمايبط ه  احد يفع يسل يف   تمتبط بعدم يل امين ضفعف اييعع يفًهيم اهي  ابيعنة اين سايدين يفاي ة اا يفجهيد يفف جهد القص  (3

 (.3333يفكهماس كعن ك ن ب ن جزئ ع  يف مبن يفف فعلكن يبل سفعنلن ي ى يف دفق فعفلهع )حبنب 
 .(3900/، ل يففجمى )يفوب ً ب 3× جفعف  ا، يل يفجزن مقياس التشعب = (3)
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 7003، بيانات غير من ور ، عام ومعهد بنوث الهيدروليكا النيلالمصدر: معهد بنوث                

 بها المائي التيار سرعة  ياس تم التي ال  اعات موا ع :(2)  كل
 

 بمن  ـــة المائيـــة التيـــارات ســـرعة فـــي تبـــايأ وجـــود( 2) وال ـــكل( 11) الجـــدول تنليـــل مـــأ يتضـــح
 بلغـت نيـث سـرعة، أ صـ  سـجلت بالت ـع من  ة دخول   بل المائي التيار سرعة أأ لونع ف د الكرةمات،
 مـــأ ال ـــر ي الجانـــب فـــي بلغـــت إذ الت ـــعب، من  ـــة دخولهـــا عنـــد الســـرعة هـــذه انخفضـــت ثـــم ث،/م 0573
 أمـــا ،٪7651 األولـــ  الســـرعة عـــأ انخفـــا  بنســـبة ث،/م 0593( الكرةمـــات جرةـــر   ـــرق  ـــمال ) المجـــرى 
 بنســـبة ث،/م 0527 بلغــت ف ــد ،(الكرةمــات جرةــر   ـــمال غــرب) المجــرى  مــأ الغربــي الجانــب فــي الســرعة
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 المــائي التيــار ســرعة أأ بالمالنظــة الجـدير ومــأب ٪950 الت ــعب من  ــة دخـول  بــل الســرعة عــأ انخفـا 
 ال  اع في المائي التيار سرعة تراونت إذ ث؛/م 0573 وه  األول  السرعة إل  تصل لم الموا ع با ي في
 .التوالي عل  ث/م 0599 و ث،/م 0591 و ث،/م .059 ،(9) ال  اع وأيضا   ،(.) وال  اع ،(6)

 

 درجــــة ارتفعــــت نيــــث ال ا ــــة، ف ــــداأ إلــــ  أدت الت ــــعب درجــــة ارتفــــاع فــــنأ العال ــــة هــــذه ونتيجــــة
 فـــي ال ا ـــة ف ـــداأ فـــنأ وبالتــالي ،لرةـــاد   ـــول المنـــيط المبلـــل المجــرى   ـــاع وجوانـــب الميـــاه بـــيأ اطنتكــاك
 المجــرى، وتعــرم الجــرر، ووجــود ال ــاع انخفــا و  وارتفــاع المجــرى، اتســاع أو ضــيذ نتيجــة ينــدث المجــرى 
 .كبير  بدرجة أخر إل    اع مأ نسبيا   تختل  اطنتكاك درجة فنأ وبالتالي
، كمـا NERVE(7) للنمـوذم (1)(ننف ما معامل) اطنتكاك معاملو د  ام معهد بنوث النيل بنساب        

  ـول علـ  المختلفـة الموا ـع بـيأ جـدا    في  تبايأ وجود(، نيث تبيأ 9تم نسابها مأ معادلة ماننف ر م )
 تراونـت نيـث المجرى، و اع وجوانب المياه بيأ اطنتكاك معامل  يم في الدراسة بمن  ة النيلنهر  مجرى 
 فـي اطنتكـاك معامـل  يم انخفا  في السبب ويعرى . 05016 و 05013  بيأ اطنتكاك معامل  يم درجة
 عنـد ال ـاع مناسـيب طرتفـاعباإلضـافة . اطنتكـاك معامـل  ـيم مـأ ل لـ ممـا الجـرر انعدام إل  الموا ع بع 
 علــ  راد العمــذ متوســطفــي نــيأ أأ  متــر، 7500 المــاه ســ ح مــأ العمــذ متوســط بلــغ إذ ال  اعــات، تلــك
  ـيم وبالتالي المائي، لل  اع مناسبة مسانة وجود إل  أدى مما األخرى، ال  اعات معظم عند أمتار أربعة
 الرابـع النـبس  ـول كامل عل  المجرى   كل في الكبير  التغيرات مأ بالرغم ولكأ نتكاك،اط لمعامل أعل 
 يجـب وط. ال بيعيـة لألنهـار المتو ـع المـدى فـي ت ـع اطنتكاك معامل  يم فنأ ،(الدراسة من  ة ضمن  ت ع)

 أأ العـرف جـرى  والتـي المثاليـة، النهرةـة لل نـوات ماننف ومعامل ال بيعية لألنهار ماننف معامل بيأ الم ارنة
  .(3)(7001 النيل، بنوث معهد) 0507 تكوأ 
 
 

                                                 
عليي ل يففاعبليين فيافق يف اييمار ايفا عاييع  يي م سععسييل سيع نييً  : هيي  يي م سوبيي بن بًييعلى اليص يف اييمار يففيعن طليير يًييع،م الي  ، ب ايففً( 3)

 . (3333)سعهد بو ث يفً لب  يفعمض ن يففاعلن ف  يف ب عن فشكل يففجمى
(3 )NERVE = Nile Egypt Routing Velocity Eveloution 
ى س بعاان ف  يفعمضب اال ت جد بهع جزن اا تعمجع ب ب ًفع سجمى يفً ل  (0( او  ى الص يفعدايد سين يفجيزن يفاً ي  يفًهمان يففثعف ن: ه  غعفبع

ن يفف عحين سين يف عيي ٪91ايف عمجع  ايفاً ي  يففما ن. ح ث اب هلق كل سن يالح كعك بعفاعع ايفجعنب ن بعإلضعفن  فص يالح كعك يفيديطل  نوي  

 (.3991بعفًهم )سوب بب 
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 :في طاقة النهرنحدار اال  ةدرجتأثير ـ 5
وكلمـــا اردادت الســـرعة، عظمـــت كميـــ  ال ا ـــة  ،جرةـــاأ الميـــاه فـــي ســـرعة النهـــرتـــتنكم درجـــة اننـــدار 

الذي يسبب تنولهمـا إلـ   النهر الكامنة وتتبدد  ا ت  النركية بواس ة اطنتكاك ةتت تت  ا . كما النركية
ننت جوانب و اع المجرى المائي بواس ة  ـوه ضـغط الميـاه ومـا تنملـ   ةتستهلك عملي نيث ،نرارةة ة ا 

 .مأ رواسب  سما مأ ال ا ة المف ود 
 (17) الجــدول يوضــح كمــا الدراســة، بمن  ــة النيــل نهــر بمجــرى  اطننــدار درجــة( 7) ال ــكل وةوضــح

 .م7013 و 1077 عامي نداراطن درجة فئات مسانات نسب
وةتبـيأ مـأ تنليـل الجــدول وال ـكل ارتفـاع المنــا ذ هينـة اطننـدار بمن  ـة الدراســة بصـفة عامـة ســواه 

، وهــذا اطرتفــاع  بيعــي علــ  الترتيــب ٪6751و  ٪6659، نيــث تراونــت بــيأ 7013أم عــام  1077عــام 
 ـة  رديـة )منخفضـة بمن  ـة الدراسـة( الفاصـل الرأسـي بعالنيث تعتمد درجة اطنندار عل  متغيـرةأ وهمـا 

وهــ   ،فكلمــا ارداد الفــرق الرأســي بينهمــا كلمــا اردادت  ا ــ  النهــر الكامنــةوالمســافة األف يــة بعال ــة عكســية، 
 الفئـة هـذه علـ  ين بـذ ومـا ،ال ا ة المخرونة في المياه ألنها ت غل مو عا أعل  مأ دفع الجاذبية األرضـية

  .٪90 عل  معا   نسبتهما ترةد نيث ،(.150ـ..05) الفئة عل  ين بذ
 الننـت بمنا ذ معظمها وتنت ر فدكثر، درجة 7 عل  انندارها درجة ترةد التي المنا ذ وةلي ذلك

فئـة   في الدراسة من  ةت ع  عامة بصفة ولكأ ونفر اطنجراف، ،النهرةة الجرر او بالمجرى  سواه بالضفاف
 بصــفة المائيــة التيــارات ســرعة انخفــا  يؤكــد ممــا ،٪.2جــاور بنســبة تت ،(1) هينــةالو  المســتويةاطننــدارات 

 النهـــر فيجـــنح ال اعيـــة، نمولتـــ  كامـــل وســـنب نمـــل علـــ   ا تـــ  مـــأ  ســـما   األصـــلي التيـــار يف ـــدل عامـــة،
 اطننــدار، درجــة معهــا انخفــ  ثــم ومــأ الضــفاف، ومنســوب ال ــاع منســوب بــيأ الفــارق   لــل ممــا. طرســابها
 درجـة في ـل اإلرسـاب فيـرداد المائيـة التيارات سرعة انخفا  إل  أدى ال كل بهذا اطنندار درجة وانخفا 
 .وهكذا اطنندار
 
 
 
 

                                                 
 (oung,1972Y) اطنندار هينة درجة 7 و صفر: ينف تصني  نسب )3



                                                  دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            330

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بفً ان يفكمافع  النيل نهر بمجرى )٪(  اطنندار درجة فئات مسانات نسب( 17) دولج

 7013و  1077 عامي

 3330 3903 دنجن يالنودين

 33.3 33.3 3.33ايل سن 

 30.3 39.3 3.33ـ  3.33

 33.0 9.0  3.33ـ  3.33

 3.9 3.3   3.33ـ  3.33

 30.0 33.3 فأكثم 3.33

 Auto Cad Civil  3D( باستخدام برنامف 7المصدر : إعداد البانث اعتمادا  عل   كل )                         
 

 :في طاقة النهرنحدار اال  تأثير اتجاهـ 6
 وتدثيرهـا تجمعهـا ومنـا ذ المياه نركة اتجاه لتنديد النيلنهر  بمجرى  اطنندار اتجاه دراسة تهدف 
 0وةوضـح ال ـكليأ ). واإلرسـاب الننـت بعمليتـي ارتبا هـا مـدى تنديـد ثم ومأ المائية التيارات سرعة عل 
 النيل بمن  ة الكرةمات. ( اتجاه انندار  اع نهر13لجدول )( وا10و 

. بعلي خديم 3330ا 3903ب ايعس  3333: 3يفخيميئط يفه دنا،ب غميف ينب سا يعس  -يففادن : يا فيعديى اليص :

 Arc Map 10.5بمنعس  

 7013و 1077النيل بمن  ة الكرةمات عامي  نهر ( درجة انندار مجرى 7 كل )
 

3330 3903 

 جزيرة

 الكريمات

 جزيرة

 الكريمات
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 1077عامي  الكرةماتالنيل بمن  ة  نهر ات فئات اتجاه اطنندار )٪( بمجرى ( نسب مسان13جدول )
 7013و 

 3330 3903 يالتجعه

 3.3 3.3 شفعل

 9.3 9.3 شفعل شمق

 33.9 33.1 شمق

 33.3 33.0 جً ب شمق

 3.0 3.1 جً ب

 33.0 33.3 جً ب غمب

 33.1 33.3 غمب

 30.0 33.3 شفعل غمب

 Auto Cad Civil  3D برنامف باستخدام( 0)  كل عل  اعتمادا  :  رالمصد                    

 

 

 

 

. بعلي خديم 3330ا 3903ب ايعس  3333: 3ف نب سا عس يفخميئط يفه دنا،ب غمي -يففادن : يا فعديى الص :

 Auto Cad Civil 3Dبمنعس  

 3330ا 3903يفً ل بفً ان يفكمافع  اعس   نهم ( يتجعه ينودين سجمى9شكل )
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 :يلي ما( 13) والجدول( 10و  0) يأال كل تنليل مأ وةتضح
 النيــل لمجــرى  الــرئيس اطتجــاه علــ  العمــودي اطتجــاه هــو ال  اعــات جميــع فــي الســائد اطتجــاه يعــد

ومأ ثم فنأ اطتجاه السائد طتجاه انندار  ،شفعل - جنوب  هولمائي للمجرى ا العام فاطتجاه ال  اع، داخل
 مــأ وللتدكــد 7013 أو 1077 عــام ســواه ٪70 تجــاورت بنســبة غــرب، ا  ــرق  هــو ــاع وضــفاف المجــرى 

 Auto Cad برنــامف باســتخدام المجــرى  داخــل الثانويــة( ال نــوات) المجــاري  توضــح خــرائط إن ــاه تــم ذلــك

Civil 3D مـع تتجـ  الرئيسـية المجـاري  مـأ منـدود عـدد أو رئـيس مجـرى  وجود تضحي ، نيث(10)  كل 
أمــا اطتجاهــات األخــرى  .فيهــا تصــب التــي الثانويــة ال نــوات مــأ العديــد عليهــا يتعامــد للمجــرى  العــام اطتجــاه

 بالكامل. ال  اع عل  مورعةوالنواجر الرملية ال اطنجراف نفر نت ارفتعود إل  ا
 واإلرسـاب، الننـت معـدطت ا ة النهر ومأ ثم  عل  ال اع انندار اتجاه تدثير مدى كيفية ولمعرفة

 اطتجــاه مــع تتفــذ التــي اطتجاهــات نســبة انخفضــت كلمــا علــ  تــنص التــي العامــة ال اعــد  علــ  اطعتمــاد تــم
 ثـم ومـأ النهـر،  ا ـة وانخفضت والمياه ال اع بيأ اطنتكاك درجة رادت كلما للمجرى  ال ولي لل  اع العام
 مـا وهـو. (7019 ا ـة النهـر )صـابر،  في انخفا يواكب   علي  وبناه   المائية التيارات سرعة في ا انخف

بعلي خديم بمنيعس  . 3330ا 3903ب ايعس  3333: 3يفخيميئط يفه دنا،ب غميف ينب سا يعس  -يففادن : يا فعديى اليص :

Auto Cad Civil 3D 

 7013و 1077النيل بمن  ة الكرةمات عامي نهر ( ال نوات الثانوية بمجرى 10 كل )
 

 جزيرة

 الكريمات

 جزيرة

 الكريمات
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 .الننت معدطت عل  اإلرساب معدطت ن اط يؤكد ما وهو الدراسة، من  ة عل  بالفعل ين بذ
 

 .   في طاقة النهر النيلنهر  تأثير رواسب قاع ـ 7
ترةد مأ  الرواسب الخ نة فكثر  ة باطنتكاك الخارجي، في استهالك ال ا نهر اع ال رواسب تؤثر

 الذي يتمير ب اع أملس مأ الرمال ال ا ة، بينما ي ل الفا د مأ عملية اطنتكاك فيرةد الفا د مأ ال ا ة
 المواد المكونة لل اع( أأ 11( وال كل )16وةتبيأ مأ تنليل الجدول ) .(Chow,1959) وال مي الناعمة

سة إل  ند كبير ويظهر هذا التجانس واضنا  إل  عمذ خمسة أمتار تنت  اع النهر. متجان تتسم بدنها
، وسجل أعل  موسط كما يالنع عدم وجود مواد خ نة في هذا العمذ واأ وجدت فتكوأ بنسبة ضئيلة جدا  

س مم، أما با ي األنبا0531لنجم الرواسب بالنبس الرابع الممتد مأ أسيوط إل   نا ر الدلتا، نيث بلغ 
  .مم.057فت ل عأ 

 النيل )مم( بيأ أسواأ و نا ر الدلتا نهر  اع لرواسب (: المتوسط العام16جدول )
 سععسل سعنً  فلخش نن س  لط حجم يفمايلل )سم( يفوبس

 3.330 3.33 ال ين ــ الًع

 3.333 3.39 الًع ــ نج  حفعدي

 3.333 3.33 نج  حفعدي ــ ال  ،

 3.303 3.03 ال  ، ــ يًع،م يفدف ع

 .7012، الجرمةالمصدر:                    
 ( بمن  ة الكرةمات ٪) النيل مجرى نهر  اع لرواسب الميكانيكي التنليل(: .1جدول )

 نسل نعام نسل س  لط نسل طشن حاص يفف ي  كم يفف ي 

شمق 

 يففجمى

93.333 33.33 03.93 33.33 3.00 

90.333 3.33 3.90 13.93 30.31 

93.33 3.33 3.31 33.30 39.10 

 30.33 30.03 33.3 0.91 يفف  لط

الط 

 يففجمى

93.333 3.31 03.39 33.00 3.33 

90.333 3.33 3.33 13.13 33.99 

93.33 3.33 0.93 11.03 30.33 

 33.30 13.33 33.19 3.90 يفف  لط

غمب 

 يففجمى

93.333 0.33 31.03 33.30 3.33 

90.333 3.33 3.33 13.03 33.33 

93.33 3.31 03.31 33.33 3.03 

 33.39 33.03 33.39 3.93 يفف  لط

 م.7070، والدراسة الميدانية 7010معهد بنوث النيل، بيانات غير من ور ، عام المصدر:                
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 ( اآلتي:11( وال كل ).1كما يتبيأ مأ تنليل الجدول )
 90يع   اعات من  ة الدراسة نيث تجاور متوس اتها عل  سياد  رواسب الرمال المتوس ة بجم٪  .

 في نيأ جاهت رواسب الرمال الخ نة في المرتبة الثانية في جميع   اعات من  ة الدراسة.
  ظهور النص  جنوب و مال من  ة الدراسة مع انخفا   ديد وسط المن  ة الدراسة، ولكأ بصفة

 . ٪6عامة تنخف  نسبة النص ، فلم تتجاور 
يتضح مأ التنليل السابذ أأ النبس الرابع أكثر األنباس خ ونة في  اع المجرى، ومأ ثم يعد 
أكثرها استهالكا  لل ا ة وخاصة بمن  ة الكرةمات والتي تنت ر بها الرمال الخ نة والنص  نت  واأ كانت 

)الجرمة،  05030نسبتها منخفضة، و د أكد ذلك أأ أعل  معامل لماننف سجل بهذا النبس، إذ بلغ 
7012.) 

 

 :الكريمات بمنطقة النيل نهرب النهر طاقة ـ ثانيا
يعــــد ت ــــدير  ا ــــة النهــــر كميــــا  مــــأ األمــــور  ــــديد  التع يــــد وذلــــك لتعــــدد المتغيــــرات الهيدرولوجيــــة  

والهيدروليكيــــة والتــــي ت ــــمل: كميــــة التصــــرة ، واطننــــدار، وعجلــــة الجاذبيــــة، وكثافــــة الميــــاه وغيرهــــا مــــأ 
 (.7016، المتغيرات )نسأ

 وةتمير النظام الجيومورفولوجي بثالثة أنماط مأ ال ا ة: 
 وهي ال ا ة المخرونة في المياه. Potential Energyال ا ة الكامنة  -
 : ال ا ة التي تستهلك بالفعل في نركة المياه ونمولتها.Kinetic Energyال ا ة النركية  -

Source: RNPD , 1990 
 يفً ل بفً ان يفدنيلن نهم(: يف ك ان يفج  ف ج  فاعع 33شكل )
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لنهــر الكامنــة، وتبــدد  ا تــ  النركيــة : نتــام ت ــتت  ا ــة اThermal Energyال ا ــة النرارةــة  -
نتيجة اطنتكاك بيأ كتلة المياه المتنركـة و ـاع النهـر وهـو مـا يعـرف باطنتكـاك الخـارجي )جـود ، 

100..) 

بــالمجموع النســابي لكــل مــأ  ا ــة  بيرنــوليويمكــأ التعبيــر عــأ ال ا ــة الكليــة والتــي تســم  بمعادلــة      
كــة. وتكــوأ  ا ــة الوضــع هــي ارتفــاع  ــاع ال  ــاع المــائي عــأ الوضــع و ا ــة الضــغط المــائي و ا ــة النر 

مســتوى معــيأ أو أســاس مونــد لل يــاس كمنســوب ســ ح البنــر، ويعبــر عــأ  ا ــة الضــغط المــائي بم ــدار 
( هـي مربـع السـرعة المتوسـ ة kEارتفاع س ح الماه عأ ال اع  ــ العمذ المتوسط(. وتكـوأ  ا ـة النركـة )

(. وبنـــاه  عليـــ  فـــنأ 7001الجاذبيـــة األرضـــية )معهـــد بنـــوث النيـــل،  لل  ـــاع المـــائي م ســـوما علـــ  ضـــع 
 ، هي: بيرنوليمعادلة 

 /2g2=Z+Y+V 1E 
التــي  (1)والــذي يعتمــد علــ  اســتعمال معادلــة ال ا ــة HEC-2كمــا اســتخدم معهــد بنــوث النيــل نمــوذم      

عنـد نهايـة النـبس المـائي  الموجود  ةتنص عل  أأ ال ا ة الموجود  عند بداية النبس المائي تساوي ال ا 
 باإلضافة إل  ال ا ة المف ود  في انت ال المياه مأ بداية النبس لنهايت . 

 وبناه  علي  فنأ معادلة ال ا ة، هي:  
)Akbar Moosavi1, et al., 2015( e/2g+h2

2+V2+Y2/2g= Z1
2+V1+Y1Z 

e+h2=E1E 

 ي  يمة ال ا ة عل  الننو اآلتي:و د تم عمل تعديل عل  معادلة ال ا ة إلظهار تبايأ أكثر ف
  K  +EP=E2/2g   &   E2=Y+v2E(7001)معهد بنوث النيل،   

 نيث:
E  .ال ا ة الكلية = 
Z .ارتفاع ال اع عأ مستوى ال ياس 
Y  ال ا ة الكامنة أو  ا ة الجهد [العمذ المتوسط لل  اع المائي(pE)[. 
V .السرعة المتوس ة لل  اع المائي 

                                                 
  سجف ع يف عين يفففا دة بعالح كيعك بي ن ييعع يفًهيم ايفف يعه يففيعنة ف ييه بعإلضيعفن  فيص يف عيين يفففاي دة ن  جين ف غ يم ه heيف عين يفففا دة  (1

2g)2/سبعحن يفا عع يففعئ  ب ن بدياين انهعاين يفويبس اافكين يف عب يم اين ذفيق كفيع الي : 
2V –/2g 2

1(V E= SL + C eh  2أوE-1he=E  

(Austin, 1970.) 
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                                                                                                            م    0202 -يناير/  السابع عشر

G ذبية األرضية.هي عجلة الجا 
/2g2V  ا ة النركة  =(kE) 

 النيـــل بمن  ـــة الكرةمـــات نهـــر  اعـــات المائيـــة ب ا ـــة النهـــر بال( 30ا  31ا  33ات ضيييح يفجيييديال )
 ، و د تبيأ اآلتي:1077

( والتــي تعتمــد علــ  أربعــة متغيــرات، وهــي الســرعة 1Eتبــيأ مــأ ت بيــذ المعادلــة األولــ  ل ا ــة النهــر )
مــذ ال ــاع مــأ ســ ح الميــاه وعجلــة الجاذبيــة األرضــية وجــود تبــايأ بســيط جــدا  فــي وارتفــاع  ــاع المجــرى وع

 7357، وبيأ 1077م عام 7657م بمتوسط .765و  7350 ا ة النهر بيأ ال  اعات، نيث تراونت بيأ 
، وهذه نتيجة من  يـة لصـغر  ـول من  ـة الدراسـة الـذي لـم يتجـاور 7013م عام 7653م بمتوسط 7652و 
( والتـي ط تعتمـد علـ  ارتفـاع ال ـاع عـأ 2Eم اطعتمـاد علـ  المعادلـة الثانيـة ل ا ـة النهـر )كم، ومأ ثـم تـ9

س ح البنر، فكانت أكثر د ة في الم ارنة بيأ ال  اعات المائيـة علـ   ـول ال  ـاع العرضـي، نيـث تبـيأ 
 اآلتي:
    م مــع 7013اســتمرت مرتفعــة أيضــا  عــام  1077المنــا ذ التــي كانــت تتســم بارتفــاع ال ا ــة عــام

رةــاد  خــالل هــذه الفتــر ، وةرجــع ذلــك فــي الم ــام األول إلــ  رةــاد  عمــذ المجــرى النــاتف عــأ عمليــة 
 الننت المستمر  خالل هذه الفتر  الناتف عأ رةاد  ال ا ة.

    اعات، وخاصـة  13  اعات مأ  0م في 7013إل  عام  1077ارتفاع  ا ة النهر مأ عام  
 الدراسة. في ال  اعات ال مالية مأ من  ة

    أو  1077م: وتنت ر معظمها في المن  ة الجنوبية سـواه عـام 9منا ذ ت ل بها  ا ة النهر عأ
م، وهي أ ل  ا ة مسجلة بمن  ة الدراسة، والسـبب فـي ذلـك هـو اطنخفـا  ال ـديد فـي 7013عام 

م، 3567، نيــث بلغــت  ا ــة النهــر .ال نــا  الفرعيــة  ــرق جرةــر  الكرةمــات، وخاصــة بال  ــاع ر ــم 
 نتيجة ارتفاع منسوب ال اع، ومأ ثم انخفا  الفارق بيأ منسوب ال اع وس ح المياه. 

     م فــدكثر: وتنت ـر فـي النصـ  ال ــمالي مـأ من  ـة الدراســة، 9منـا ذ ترةـد بهـا  ا ــة النهـر علـ
، وبناه  علي  فنأ هـذه المنـا ذ تتسـم ب ـدرتها العاليـة 7013مع مالنظة رةادتها ب كل ملنوي عام 

 الننت والن ل. عل 
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 1077 النيل بمن  ة الكرةمات نهر  اعات المائية ب(:  ا ة النهر بال19جدول )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 7013 النيل بمن  ة الكرةمات نهر  اعات المائية ب(:  ا ة النهر بال12جدول )
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 7013 -1077 رةماتالنيل بمن  ة الك نهر  اعات المائية ب(: متوسط  ا ة النهر بال17جدول )

 المسافة )كم( المن  ة
 (2E ا ة النهر ) (1E ا ة النهر )

1077 7013 1077 7013 
 51. 57. 7650 7653 .05 – 0 7  اع  – 1  اع 
 57. 650 7357 7350 150 – .05 3  اع  – 7  اع 
 56. .5. 7650 7650 .15 – 150 6  اع  – 3  اع 
 56. 53. .765 7650 750 – .15 .  اع  – 6  اع 
 950 51. 7656 .765 .75 – 750 9  اع  – .  اع 
 59. .5. 7650 .765 350 – .75 2  اع  – 9  اع 
 952 951 7659 7653 .35 – 350 7  اع  – 2  اع 
 950 957 7659 7657 650 – .35 0  اع  – 7  اع 
 957 50. 7651 7350 .65 – 650 10  اع  – 0  اع 
 957 950 7653 7350 0. – .65 11   اع – 10  اع 
 953 50. 7652 7653 .5. – 50. 17  اع  – 11  اع 
 .95 956 .765 .765 950 – .5. 13  اع  – 17  اع 

 50. 52. 7653 7657 950 اإلجمالي
 (.12و  19المصدر: اعتمادُا عل  جدولي )          
 

 
ســة معــدطت اإلرســاب هــي الســائد  عــأ الجــره يســتنتف مــأ ذلــك أأ الجــره الجنــوبي مــأ   ــاع الدرا    

وبـيأ جرةـر  بنـي ال مالي، وخاصة في ال نوات الفرعيـة مثـل الفاصـلة بـيأ جرةـر  الكرةمـات والضـفة ال ـر ية 
الفيضــي. أمــا المن  ــة  نـدير والضــفة الغربيــة، وبالفعـل خــالل هــذه الفتــر  التنمـت جرةــر  بنــي نــدير بالسـهل

ية عل  الننت أكثر مأ الجنوبيـة بصـفة عامـة، مـع مالنظـة أأ كـل   ـاع لـ  ال مالية فتتمير ب درتها العال
سمات  الخاصة ف د ترةد معدطت الننت في جره وفي الو ت نفس  ترةد معدطت اإلرساب فـي الجـره األخـر 

 مأ ال  اع، طختالف الخصائص الهيدرولوجية والهيدروليكية مأ جره ألخر.
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 :الكريمات بمنطقة النيل نهرب واالرساب النحت مليتيع في النهر طاقة تأثير ـ ثالثاً 
 إذ ،اطيدروليكيـة المسـائل أع ـد مـأ الناجمة عأ التبايأ في  ا ة النهر واطرساب الننت عمليتي تعتبر

 .كما سبذ ذكره مت ابكة عوامل عد  تنكم  الجارةة المياه نركة مع الرسوبية المواد انت ال أأ
 

 :واالرساب النحت عمليتي يكية الرأسية الناتجة عنالتغيرات المورفودينام ـ 1
بمن  ــة  لمجــرى النيــل وال  اعــات التضارةســية ســتتناول الدراســة الناليــة تنليــل خــرائط اطرتفاعــات

5 وترجــع أهميــة هــذا الجــره إلــ  معرفــة (71إلــ  جــدول  10( و )جــدول 70إلــ   ــكل  17الكرةمــات ) ــكل 
نتــائف اســتخدام هــذا األســلوب فــي الرأســي، و  الننــت واإلرســاب ليتــيوعم بــيأ  ا ــة النهــرالعال ــة التــي تــربط 

ت دير الننت تكوأ عل  جانب كبير مأ الد ة نظرا  ألنها تعتمد عل  الم ارنـة بـيأ صـورتيأ ن ي تـيأ لنالـة 
 :، نيث تبيأ اآلتيالمجرى 
    بعــــ   ، وةرجـــع الســــبب فـــي ذلــــك إلـــ  ٪ 057إلــــ   051م مـــأ 16رةـــاد  الفئـــة التــــي ت ـــل عــــأ

تال ـــم كتـــل المـــاه ببعضـــها، ، نيـــث أدت إلـــ  الـــرؤوس النجرةـــة وخاصـــةمن ـــات الهيدروليكيـــة، ال
 .وانت ار نفر اطنجراف الرأسي عملية الننتن اط عل   ساعدتوندوث الدوامات المائية التي 

   0.أعلـ  نسـبة، نيـث ترةـد علـ   م فوق منسوب س ح البنر77المناسيب األعل  مأ  سجلت٪ 
نتيجـــة رةـــاد  عمليـــة اإلرســـاب طنخفـــا   ا ـــة النهـــر بصـــفة م، 7013أو عـــام  1077ســـواه عـــام 

تنــول النــواجر الرمليــة والتــي كانــت تظهــر بــالخرائط الهيدرو بوغرافيــة عــام  عامــة، ممــا أدى إلــ 
 إل  جرر نهرةة خالل فتر  الم ارنة 1077

     م 7013البنـر عـام  متر فدكثر فوق منسوب س ح70انخفا  نسبة اطرتفاعات التي ترةد عل
م، وةرجع ذلك ليس طنخفا  مناسيب ال ـاع ولكـأ طلتنـام بعـ  الجـرر بالسـهل 1077عل  عام 

ومـأ ثـم أصــبنت خـارم نــدود  بنـي نــدير،الفيضـي وخاصـة بالجانــب الغربـي نيـث التنمــت جرةـر  
 من  ة الدراسة )ندود المجرى(.
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 النيل بمن  ة الكرةمات نهرمجرى تفاعات )٪( بنسب مسانات فئات اطر  :(10جدول )
 7013و  1077عامي  

 3330 3903 يالتجعه

 3.3 3.3 م33ايل سن 

33-33 3.3 3.3 

33-33 3.3 3.3 

33-31 3.3 3.3 

31-30 0.9 3.0 

30-39 0.3 33.3 

39-33 30.3 33.9 

33-33 33.3 3.1 

33-33 3.3 3.3 

 33.0 30.3 م فأكثم33

 Auto Cad Civil 3D( باستخدام برنامف 17المصدر: اعتمادا  عل   كل )                        
 

 بعلييي خديم. 3330ا  3903 اييعس  ب 3333: 3 سا يييعس فه دنا،ب غميف يينبي يفخيييميئط -: الييص يا فيييعديى :  يففاييدن

 Auto Cad Civil 3D بمنعس 

 3330ا  3903 اعس  يفكمافع  بفً ان يفً ل نهم سجمى ينتفعع فئع ( 33) شكل
 

 جزيرة

 الكريمات

 جزيرة

 الكريمات
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 بعليي خديم. 3330ا  3903 اييعس  ب 3333: 3 سا ييعس يفه دنا،ب غميف يينب يفخييميئط الييص يا فييعديى :  يففاييدن

 Auto Cad Civil 3D بمنعس 

النيل بمن  ة  نهر ( بمجرى 9ـ 1( الننت واطرساب بال  اعات العرضية )13 كل )
 7002و 1077الكرةمات عامي 
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 بمنيعس  بعلي خديم. 3330ا  3903 ايعس  ب 3333: 3 سا يعس يفه دنا،ب غميف ينب يفخيميئط اليص يا فعديى : يففادن

Auto Cad Civil 3D 

النيل  نهر ( بمجرى 13ـ  2ال  اعات العرضية )الننت واطرساب ب :(16 كل )
 7013و 1077بمن  ة الكرةمات عامي 
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 AutoCAD Civil 3D 2020( باستخدام برنامف  16و 13المصدر: اعتمادا  عل  ال كليأ )                    
 1077مأ  بنهر النيل بمن  ة الكرةمات (: مننن  الننت واطرساب الراسي لل  اعات العرضية.1)  كل

 7013إل  
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 AutoCAD Civil 3D 2020بعل خديم بمنعس   3333:  3يفخميئط يفه دنا،ب غميف ن سا عس يففادن: يا فعديى الص           

 7013إل   1077النيل بمن  ة الكرةمات مأ  نهرلية ل(: الننت واطرساب بال  اعات ال و 19 كل )
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 AutoCAD Civil 3D 2020( وبرنامف 19المصدر: اعتمادا  عل   كل )            

 1077النيل بمن  ة الكرةمات مأ  نهر(: مننن  الننت واطرساب الراسي لل  اعات ال ولية ل12 كل )
 7013إل  
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  7013-1077النيل بمن  ة الكرةمات  نهرالعرضية ب التضارةسية(: خصائص ال  اعات 70جدول )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، والمنسـوب األدنـ  AutoCAD Civil 3D 2020وبرنـامف  HEC-RAS( باستخدام نمـوذم 12إل   13المصدر: اعتمادا  عل  األ كال )
 رساب والننت(.النيل بالنسبة لمنسوب س ح البنر. )ف/ الفارق بيأ إجمالي اإل ب اعهو أعمذ ن  ة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برنامف النيل بمن  ة الكرةمات باستخدام  نهر( ب3(: نساب نجم الننت واطرساب )م17 كل )
AutoCAD Civil 3D 2020  
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 7013إل   1077النيل بمن  ة الكرةمات مأ  نهر( ب3(: نجم الننت واطرساب )م71جدول )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AutoCADابمنيعس   HEC-RASبعلي خديم نفي ذج  3333:  3يفخميئط يفه دنا،ب غميف ن سا عس  فعديى الص يففادن:  اديد يفبعحث يا 

Civil 3D 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (33جدال )يا فعديى الص  يففادن:               

 بمن  ة الكرةمات ( مورع عل  ال  اعات3(: نجم الننت واطرساب )م10 كل )
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 (71لمصدر: اعتمادا  عل  جدول )ا               

 بمن  ة الكرةمات ( مورع عل  ال  اعات3(: الفرق بيأ نجم اإلرساب والننت )م70 كل )
 

 يتضح مأ تنليل األ كال والجداول الساب ة ما يلي:
 أ ــ مناسيب النحت واالرساب )م(:

ت واإلرسـاب والم ارنـة تعد هذه ال رة ة هي أ ل ال رق د ة لتمثيل الوا ع في نسـاب معـدطت الننـ  
ــالتغير الســرةع مــأ موضــع ألخــر، و ــد تبــيأ مــأ تنليــل  بينهمــا، ألنهــا تعتمــد علــ  متغيــرات منليــة تتســم ب

 ( ما يلي:70( والجدول )12إل   16األ كال )مأ 
 ـــ  القطاعات العرضية:  

  .تعرضت جميع ال  اعات العرضية بمن  ة الدراسة لعمليتي الننت واإلرساب 
  م.567.و  15.6 ص  ننت بيأ تراوح أ 
   م.5.7.و  75.7تراوح أ ص  ارساب بيأ 
  ( 350م( أعل  مأ متوسط أ ص  ننت )656متوسط أ ص  إرساب.)م 
   9057موا ع رةاد  في معدطت اإلرساب عل  معدطت الننت بنسبة  0سجلت٪. 
  فــــي بعــــ   رةـــاد  معــــدطت اإلرســـاب والننــــت أدت إلـــ  رةــــاد  ال ــــول المتعـــرم لل  ــــاع العرضـــي

 (  مال المن  ة.11( جنوب من  ة الدراسة، و  اع )7( و )1ال  اعات، وخاصة ب  اعي )
   اعـات وخاصـة  .رةاد  معدطت الننت في بع  ال  اعات أدت إل  رةـاد  عمـذ المجـرى فـي  

إلــ  عــام  1077أمتــار مــأ عــام  3(  وســط من  ــة الدراســة بانخفــا  أكثــر مــأ .بال  ــاع ر ــم )
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ب فـــي ذلـــك يرجـــع إلـــ  الـــدوامات المائيـــة طنت ـــار رؤوس نجرةـــة بالضـــفة الغربيـــة م، والســـب7013
 للمجرى.

   اعــــات  7رةـــاد  معــــدطت اإلرســــاب فــــي معظـــم ال  اعــــات أدت إلــــ  ارتفــــاع  ـــاع المجــــرى فــــي  
متـر، نـتف عنـ  وجـود نـاجر  6(   مال من  ة الدراسة بارتفاع أكثر مأ 13وخاصة بال  اع ر م )
 وسط المجرى. 7013الهيدرو بوغرافية عام رملي ظهر بالخرائط 

يتضــح مــأ هــذا التنليــل رةــاد  كــل مــأ معــدطت الننــت واإلرســاب مــأ الجنــوب إلــ  ال ــمال فــي الجــره 
كم ت رةبا ، أما الجره المتب ي ط توجد  اعد  ثابتة واضنة في معدطت 7الجنوبي مأ من  ة الدراسة لمسافة 

اإلرساب، ولكأ تبيأ سـياد  معـدطت اإلرسـاب فـي الغالبيـة العظمـ   الرةاد  أو الن صاأ سواه في الننت أو
مأ ال  اعات وخاصـة الجنوبيـة، فـي نـيأ ال  اعـات ال ـمالية فيسـود معـدطت الننـت. ولكـأ بصـفة عامـة 
لـونع وجـود تـوارأ إلـ  نـد كبيــر بـيأ معـدطت الننـت واطرسـاب نيـث لــم يتجـاور الفـارق بينهمـا مـأ نيــث 

 م..05نيث المتوسط  م، ومأ..95اإلجمالي 
 ـــ القطاعات الطولية:  
   ـــــغ أ صـــــ  ننـــــت م، ومتوســـــط 0520 –م، ومتوســـــط الننـــــت 15.0م وأ صـــــ  ارســـــاب 7570-بل

 م(.-بال  اع ال ولي ال ر ي )أ 05.7اإلرساب 
   ـــــغ أ صـــــ  ننـــــت م، ومتوســـــط 7507 –م، ومتوســـــط الننـــــت 3532م وأ صـــــ  ارســـــاب .56.-بل

 م(.–ي )ب بال  اع ال ولي الغرب 0503اإلرساب 
يتضح مأ ذلك واأل كال الساب ة سياد  الننت الرأسـي ب ـول المجـرى غـرب جرةـر  الكرةمـات، ومـأ ثـم 
يعــد المجــرى الــرئيس أمــا ال نــا  ال ــر ية فتتبــايأ بهــا معــدطت الننــت واطرســاب، ولكــأ مــع ســياد  معــدطت 

 رةمات بالضفة ال ر ية. اإلرساب، ومأ ثم إذا استمرت بهذا ال كل فمأ المتو ع التنام جرةر  الك
 (:2ب ــ مساحة النحت واالرساب )م

تعد هذه ال رة ة أكثر د ة مأ ال رة ة الساب ة في الم ارنة بيأ معدطت الننت واإلرساب،         
 ( ما يلي:70( والجدول )12إل   16و د تبيأ مأ تنليل األ كال )مأ 

     معـدطت اإلرسـاب علـ  معـدطت الننـت بصـفة اتف ت هذه ال رة ة مع ال رة ة الساب ة فـي سـياد
، وخاصـــة فـــي الجـــره الجنـــوبي مـــأ من  ـــة الدراســـة، نيـــث بلـــغ إجمـــالي 7م1702عامـــة بفـــارق بلـــغ 
، 7م0721، فـــي نـــيأ بلـــغ إجمـــالي مســـانة اإلرســـاب 7م97.، بمتوســـط 7م2326مســـانة الننـــت 

 .7م212بمتوسط  
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    ص   اعيأ عأ ال رة ة الساب ة.  اع، بتنا 13  اعات مأ  2سياد  معدطت اإلرساب في  
    اعات برةاد    اعيأ عأ ال رة ة الساب ة. 9سياد  معدطت الننت في   

 (:3ــ حجم النحت واالرساب )مج 
تعد هذه ال رة ة أدق ال رق عند نساب معدطت الننـت واإلرسـاب والم ارنـة بينهمـا ألنهـا         

ة للمن  ة ) ول وعر  وارتفاع(، و د تبيأ مـأ تنليـل األ ـكال تعتمد في الم ام األول  عل  األبعاد الثالث
 ( ما يلي:71( والجدول )70و 10و  17)

   ( إلـ  ال  ـاع 1تتسم المن  ة الجنوبية بسياد  نجم اإلرساب عل  نجم الننـت مـأ ال  ـاع ر ـم )
 مأ مسانة من  ة الدراسة. ٪0.كم بنسبة 3( بمسافة 2ر م )

   10ن  ة الدراسة برةاد  نجم الننت عل  نجـم اإلرسـاب مـأ ال  ـاع يتمير الجره ال مالي مأ م 
 .٪.7كم بنسبة .15إل  نهاية من  ة الدراسة ب ول 

    مـأ إجمـالي  ـول  ٪96كـم بنسـبة 6سياد  نجم اإلرسـاب علـ  نجـم الننـت بصـفة عامـة ب ـول
 من  ة الدراسة، وةتفذ ذلك مع ما ذكر مأ  بل عأ  ا ة النهر.

   أ من  ــة الدراســة يتســم برةــاد  كــل مــأ نجــم الننــت ونجــم اإلرســاب باطتجــاه الجــره الجنــوبي مــ
 كم ت رةبا .7 ماط لمسافة 

    (، 2( إلـ  ال  ـاع ر ـم )7مـأ ال  ـاع ر ـم ) 3م1.000سجل أعل  نجـم لإلرسـاب والـذي تجـاور
فة والســبب فــي ذلــك لســياد  عمليــات اإلرســاب بال نــا  الفرعيــة الفاصــلة بــيأ جرةــر  الكرةمــات والضـــ

 ال ر ية للمجرى.
    وهــي نتيجــة متو عــة 3ألــ  م 6.53بصــفة عامــة رةــاد  نجــم اإلرســاب علــ  نجــم الننــت بفــارق ،

 طنخفا   ا ة النهر بمن  ة الدراسة بصفة عامة كما سبذ ذكره.
 

ـــــليســـــتنتف مـــــأ  الســـــابذ وبم ارنـــــة معـــــدطت الننـــــت واإلرســـــاب الســـــنوي خـــــالل المـــــرنلتيأ  التنلي
اإلرساب الرأسـي بمجـرى في الم ابل يرداد ديرات الننت ال امل تتنا ص بمرور الرمأ الهيدرولوجيتيأ أأ ت 
كـاأ ذلـك راجعـا  ط تـراب النهـر مـأ بلـو  مرنلـة اطتـراأ النهـائي ، و هـو السـمة الغالبـةو النيل بمن  ة الدراسـة 

 المالئم لخصائص  الهيدرولوجية الجديد . 
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 لناتجة عن عمليتي النحت واالرساب:ـ التغيرات المورفوديناميكية األفقية ا 2
 أ ـ التغيرات المورفوديناميكية األفقية الناتجة عملية النحت:  

 (:76و 73و 77( والجداول )77و 71يتضح مأ تنليل ال كليأ )
   ( 1051-1097الفتــــرة:)   إلــــ   1002رةــــاد  مســــانة الننــــت ب ــــكل كبيــــر خــــالل المــــد  مــــأ

، والجـدير بالـذكر أأ 7كـم750  الكرةمـات والتـي بلغـت ، وخاصة بجرةـر 7كم656، نيث بلغت 10.1
( والخصـــــائص الهيدرولوجيـــــة )كميـــــة التصـــــرة ( أكـــــدت أأ هـــــذه 77الخـــــرائط ال بوغرافيـــــة ) ـــــكل

المسانة ط ترجع في الم ام األول إل  عملية الننت، نيث تدكد مأ كمية التصرة   بل بناه السد 
عـد أ ـل اإليـرادات السـنوية لنهـر النيـل، فـي نـيأ وهـي ت 1002عام  3مليار م90العالي، أنها بلغت 

م 1010و  1000و  1007مليــــار فــــي الســــنوات التاليــــة مبا ــــر   100تجــــاورت اإليــــرادات علــــ  
(، ومع هذه الرةاد  فـي كميـة التصـرة  غمـرت هـذه المنـا ذ وتـم ننتهـا بعـد ذلـك. 1006)جاسر، 

مليــار  0753كميــة التصــرة  جرةــرتيأ، نيــث بلغــت  .103نيــث ظهــرت الجرةــر  فــي خــرائط عــام 
إلـ  ظهـور أجـراه كبيـر  مـأ  1002، ومأ ثم ف د أدى اطنخفا  ال ديد فـي اإليـراد المـائي عـام 3م

 ــاع المجــرى وخاصــة المتــاخم للجرةــر  بالمن  ــة ال ــمالية، كمــا تظهــره الخرة ــة ال بوغرافيــة ) ــكل 
دوأ )الكرةمــات( وجرةــر  بنــي ( كدنــ  مغ ــ  بالميــاه والنباتــات والــذي كــاأ يفصــل بــيأ جرةــر  ســع77

 ندير.
   ( 1005-1051الفترة:)  ،وهي فتـر  تتسـم باطنت ـال المفـاج  فـي  ا ـة النهـر لبنـاه السـد العـالي

نيث تباينت  ا ة النهر  بل وبعد بنائ ، و د تبيأ وجـود العديـد مـأ المالنظـات وهـي رةـاد  عمليـة 
 .7كم0576جرةر  الكرةمات(، بنجمالي الننت بالضفة ال ر ية ف ط، والننت بالجرر النهرةة )

   ( 2929-1005الفتـــرة:)  وهـــي فتـــر  الثبـــات أو التـــوارأ فـــي  ا ـــة النهـــر، و ـــد تـــدثرت الضـــفاف
( ٪29(، مــع مالنظــة رةــاد  الننــت بــالجرر )1)لونــة  7كــم0537والجــرر بعمليــة الننــت، بنجمــالي 

يــة ســواه رؤوس نجرةــة أو (، وةرجــع ذلــك إلــ  انت ــار وســائل النما٪76أكثــر منهــا فــي الضــفاف )
 تكسيات بالضفاف لنمايتها مأ عملية الننت.
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ب 33333:  3ب ا 33333:  3ب ا 33333:  3يففايييدن: يا فيييعدي اليييص يفخيييميئط يف ب غميف ييينب سا يييعس 

 Arc Map 10.5بعل خديم  م3333يفه ئن يفععسن فلفبعحن. ايففمئ ع  يففضعئ ن 

النيل بمن  ة الكرةمات مأ  نهر رفولوجية لمجرى (: التغيرات الجيومو 71 كل )
 7070إل  عام  1002عام 
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، الهيئـــة 100000:  1، و 7.000:  1، و 0000.:  1المصـــدر: اعتمـــادا علـــ  الخـــرائط ال بوغرافيـــة، م يـــاس 
 العامة للمسانة.
 10.1إل  عام  1002النيل بمن  ة الكرةمات مأ عام  نهر (: مجرى 77 كل )
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 7070إل   1002النيل بمن  ة الكرةمات مأ عام  نهر( ب7(: مسانات الننت )كم77جدول )
 اإلجمالي جرر النهرةةال الضفة الغربية الضفة ال ر ية المد  الرمنية

1002-10.1 .06023 977223 3710130 666107. 
10.1-100. 710099 0 70177 7601.6 
100.-7010 99.71 7.277 700217 37306. 
1002-7010 737163 0 709303 196669 

 Arc Map 10.5 ( باستخدام71 كل ) -المصدر : اعتمادا  عل :    

 

 7070إل   1002النيل بمن  ة الكرةمات مأ عام  نهر( ب7(: مسانات اإلرساب )كم73جدول )
 اإلجمالي الجرر النهرةة الضفة الغربية الضفة ال ر ية المد  الرمنية

1002-10.1 09710 70..7 701373 372200 
10.1-100. 331701 79013.1 7062793 .020.0. 
100.-7010 .6760 00701 .7.306 920.7. 
1002-7010 97102 1903301 726.20 7930022 

 Arc Map 10.5( باستخدام 71 كل ) -المصدر : اعتمادا  عل :     
 

 1002النيل بمن  ة الكرةمات مأ عام  نهر( ب7(: الفرق بيأ مسانات اإلرساب والننت )كم76جدول )
 7070إل  

 الجرر النهرةة الضفاف المد  الرمنية
الفرق بيأ إجمالي 
 اإلرساب والننت

1002-10.1 - 110.690 - 3007719 - 611677. 
10.1-100.  +7703729  +707202.  +67303.1 
100.-7010  +.7777  +736977   +772670 
1002-7010  +0123..  +97729  +769.931 

 Arc Map 10.5 ( باستخدام71 كل ) -المصدر : اعتمادا  عل :       
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 يرات المورفوديناميكية األفقية الناتجة عملية اإلرساب:ب ـ التغ 
 (:76و 73و 77( والجداول )77و 71يتضح مأ تنليل ال كليأ )

 ( 1051-1097الفتــرة  :) والغالــب منهــا مــرتبط بــالجرر 7كــم0533بلغــت المســانة الكليــة لإلرســاب ،
 وخاصة جرةر  بني ندير، يليها رةاد  اإلرساب عل  الضفة ال ر ية.

 ــ فتــر  التبــايأ ال ــديد فــي  ا ــة النهــر للتغيــر فــي الخصــائص الهيدرولوجيــة  (:1005-1051رة )الفت
النيل كما سبذ ذكره، نيث انخفضت  ا ة النهر ب ـكل كبيـر بعـد بنـاه السـد العـالي، ممـا  نهر لمجرى 

 7070ة الميدانية، المصدر: الدراس
 النيل بمن  ة الكرةمات نهر اثر عملية الننت بمجرى  :(1لونة )
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، والتــي ظهــرت ب ــكل واضــح بالضــفة الغربيــة والجــرر 7كــم51.ســجل أعلــ  معــدل لإلرســاب، إذ بلغــت 
ةة، ولكأ وجب التنوي  إل  إأ هذه المسانة ط تمثل الناتف عأ عملية اإلرساب ف ط، ولكأ ترجع النهر 

إلــ  عامــل رئــيس وهــو انخفــا  منســوب الميــاه النــاتف عــأ انخفــا  كميــة التصــرة ، ممــا أدى إلــ  
مأ إجمالي  ٪.1م بنسبة 10.1عام 7كم.052مسانة النيل، ب نهر انك اف المنا ذ الضنلة بمجرى 

مالصـ ة للضـفة الغربيـة ) ـكل اب خالل هذه الفتر ، وت ع جميعهـا بالجانـب الغربـي مـأ المجـرى اإلرس
77.) 

 ( 2929-1005الفترة:)  مرنلة التوارأ في  ا ة النهر، نيث انخفضت عملية اإلرساب ب كل كبير
 (.7)لونة  ٪20، وخاصة بالجرر النهرةة بنسبة 7كم0592عأ الفتر  الساب ة، إذ بلغت 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يتضح مأ دراسة ديناميكية عمليتي الننت واطرساب األف ي ما يلي:
 :كانت معدطت الننت أكثر مأ معدطت اإلرساب، ولكـأ هـذه النتيجـة  ـد تكـوأ  قبل بناء السد العالي

 7070المصدر: الدراسة الميدانية، 
وتنول ال نوات المائية  النيل بمن  ة الكرةمات نهر بمجرى  اإلرساباثر عملية  :(7لونة )

 إل  أذرع مائية ومهجور 
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 غير وا عية كما سبذ ذكر.
 :7كـم657، نيـث بلغـت كـاأ التفـوق لمعـدطت اإلرسـاب مقارنة بين قبل السد وبعد بناء السـد العـالي ،

مـــع مالنظـــة انضـــمام جـــره كبيـــر مـــأ المنـــا ذ الضـــنلة ب ـــاع المجـــرى والتـــي ظهـــرت علـــ  الســـ ح 
 طنخفا  منسوب المياه إل  هذه المسانة.

 :وهـي أكثـر الفتـرات وا عيـة )مرنلـة التـوارأ( فكـاأ السـائد هـو معـدطت اإلرسـاب  بعد بناء السد العـالي
 ، طنخفا   ا ة النهر.7كم0577بمسانة بنسبة بسي ة عل  معدطت الننت، 

  م، بمسـانة 7070إلـ  عـام  1002سياد  معدطت اإلرساب بصفة عامة خـالل فتـر  الم ارنـة مـأ عـام
النيـل نهـر  أو الجرر النهرةة وخاصة جرةر  الكرةمات، وةؤكد ذلك أأ مجـرى  ف، سواه بالضفا7كم.75

 الننت والن ل بالنسبة لعملية اإلرساب. يعد مأ األنهار منخفضة ال ا ة ومأ ثم انخفا  عملية
 

 النيل بمنطقة الكريمات: نهررابعًا ـ تأثير طاقة النهر في جيومورفولوجية 
ومــأ يــؤدي التبــايأ فــي  ا ــة النهــر إلــ  ن ــد  العديــد مــأ الظــاهرات الجيومورفولوجيــة المرتب ــة بهــا، 

ت الفضــائية، تــم دراســة ورصــد العديــد منهــا، الدراســة الميدانيــة وتنليــل الخــرائط ال بوغرافيــة والمرئيــا خــالل
 (.76و  73( و  كل )79و .7جدول )

 (7070-1002النيل بمن  ة الكرةمات ) نهر (: الخصائص المورفومترةة لمجرى .7جدول )
 يفبًن                         

  يفخاعئص 
1002 10.1 100. 7070 

 1.3 1.3 33.9 9.1 (3) كم يففجمىسبعحن 

 0.3 0.3 0.3 3.3 (3ن يففب ح يففعئ  ) كمسبعح

 3.33 3.30 3.31 3.33 )كم( ، ل يففجمى يفمئ س

 3.19 3.30 3.33 3.30 ، ل يفضفن يفشمي ن )كم(

 3.01 3.39 3.03 3.00 ، ل يفضفن يفغمب ن )كم(

 3.33 3.33 3.13 3.33 )كم( س  لط امض يففجمى

 1 0 3 3 ادد يفجزن

 0.1 0.3 3.3 3.0 (3سبعحن يفجزن ) كم

 3.30 3.33 3.33 3.31 (3) سعدل يف عمج

 0.33 3.93 3.33 3.31 يف شعل سعدل 

 Arc Map 10.5( باستخدام 73 كل ) -المصدر : اعتمادا  عل :                  
 

                                                 
اان س ال م فوبعب سعدل يف عمج ان ،ماق يبفن ، ل يفاًعة يفًهمان الص ، ل يفخط يففب ا م يفاي افثل ايايم سبيعفن بي ن يل خدست ،م (3)

ىب ا ذي كعن ا مياح ب ن  3.33يففًب  ايففالب ا ذي كعن يفًعت  ايل سن  ىب ا ذي كعن يفًيعت  اكثيم  3.3ا  3.33كعن يففجمى سب ا فع كعن س عمجع

ى  3.3سن   (.Morisawa, 1985)كعن سًع فع
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، الهيئــــة 0000.:  1، و 7.000:  1، و 0000.:  1م يــــاس  المصــــدر: اعتمــــادا علــــ  الخــــرائط ال بوغرافيــــة،
 Arc Map 10.5م باستخدام 7070العامة للمسانة. والمرئيات الفضائية 

 يفً ل بفً ان يفكمافع   نهم ففجمى يفف نف ف ج ن(: يف غ مي  30شكل )

 3333اعم   فص 3931سن اعم 
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 3330ا 3903اعس   بفً ان يفكمافع ( 1)يفً ل نهمباعع  يفظعهمي  يفج  س نف ف ج ن( 33) جدال

 الظاهرات
1077 7013 

 (7المسانة )م العدد (7المسانة )م العدد
 0512 20 0579 67 نفر اطنجراف
 0516 77 0562 10 النواجر الرملية
 0570 0. 0596 33 المستن عات

 Auto Cad Civil  3D( باستخدام برنامف 76المصدر : اعتمادا  عل   كل )          

                                                 
 فيص  3931تم يل ثًعل دنيلن يفجزن يفًهمان طالل هاه يففيدةب ايالا فيعد اليص يفخيميئط يف ب غميف ين ايففمئ يع  يففضيعئ ن طيالل يففيدة سين  (3

 (.39( ا)جدال 30م )شكل 3333

 . بعلي خديم بمنيعس 3330ا 3903ب ايعس  3333: 3سا يعس  يفخيميئط يفه دنا،ب غميف ينب -يففادن : يا فعديى اليص :

Auto Cad Civil 3D 2020 

اعس  بفً ان يفكمافع    يفً ل بًهم بعض يفظعهمي  يفج  س نف ف ج ن( 33شكل )

 3330ا 3903
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ب  ــاع الدراســة ( تعــر  مجــرى النيــل 76و  73) يأ( وال ــكل79و .7) يأيتضـح مــأ تنليــل الجــدول      
 ، نيث تبيأ اآلتي :م7070إل  عام  1002كبير  خالل الفتر  الممتد  مأ عام  جيومورفولوجيةلتغيرات 

  إذ بلـغ م ـدار 1076م عـا 7كـم 356إلـ   10.1عام  7كم  .75تنا ص مسانة المس ح المائي مأ ،
أدى ذلـك  طنخفـا  كميـة التصـرة  ومناسـيب الميـاه بعـد بنـاه السـد العـالي، و ـد .7كـم 51.التنا ص 

، ومتوسـط عـر  المجـرى مـأ 7كـم251إلـ   7كـم 052لتنا ص كل مأ مسانة المجـرى مـأ أكثـر مـأ 
 م.7070كم عام .151إل   1002كم عام 15.1

  إذ بلــغ م ــدار 7070عــام كــم  .951إلــ   1002عــام  كــم 9567تنــا ص  ــول المجــرى الــرئيس مــأ ،
م، مــع وجــود تبــايأ بســيط فــي أ ــوال الضــفاف فيمــا بــيأ  بــل وبعــد بنــاه الســد العــالي، 720التنــا ص 

  م.1503إل   1502وثبات معدل التعرم ت رةبا مأ 
  م. مـــع7013م أم عـــام 1077ســـواه عـــام  مجـــرى النيـــل بمن  ـــة الدراســـةتنت ـــر نفـــر اطنجـــراف فـــي 

م. 7013نفر  عام  20 إل م 1077نفر  عام  67مأ مالنظة وجود رةاد  في عدد نفر اطنجراف 
 1077مـأ عـام  7كـم0579 في المسانة مـأوبالرغم مأ الرةاد  في العدد إط ان  لونع وجود تنا ص 

 والســـبب. ، وكـــذلك تنـــا ص كبيـــر فــي متوســـط كـــل مـــأ ال ـــول والعـــر 7013عـــام  7كـــم 0512 إلــ 
الرؤوس النجرةـة التـي أدت إلـ  ظهـور الننـت الرأسـي؛ نتيجـة هي نت ار نفر اطنجراف ا فيالرئيس 

إلـــ  توالـــد الـــدوامات المائيـــة أو تيـــارات  أدىطصـــ دام التيـــار المـــائي بـــالرأس النجرةـــة، األمـــر الـــذي 
ومــأ ثــم يختلــ  التورةــع الرأســي واألف ــي  ،، فيدخــذ  ــكل التــدفذ نركــة دواميــة مضــ ربة(3) نلرونيــة
ات في ر ائذ المياه بنيث تصبح أسـرع الر ـائذ هـي السـ نية بينمـا ت ـل السـرعة بـاط تراب مـأ للسرع

ال اع مبا ر ، وةـؤدي هـذا التورةـع الرأسـي المتنـا   صـوب ال ـاع إلـ  أنـداث دوامـات ذات  ـو   ـفط 
(، نتيجــة الننــت 1077عاليــة، وذات تــدثير تصــادمي  ــوي، أو بــاألخرى ذات  ــو  ننــت  ــديد  ) ــ ، 

وامي التي تؤدي إل  ننت  اع النهر بفعل  و  تيار الماه الصافي ونده أي بدوأ أي اثر للمفتتات الد
 .كدسلنة ننت

                                                 
دنجين 33بيعاي تس يل  بزيااينم ناس حجيمي دنجن اي دايسع  سعئ نب ااعيد يلي خدي 93لماس يفوجمي يفاي فه زياان اكبم سن فال اك ن (  3)

سن امض يففجمى يففعئ  ه  يف ض  يألسثل فوفعان يفجب ن ل يل اسعم ام طلير يفيماس يفوجيميب ح يث ت ًعليل يفاي م يفعظفيص  3.3اب  ل 

ى  ى ،مداع ى سي  يفزاي 93س  زاياع س ي ل يفيمسسس يفوجماين يف ي  تايل اين  فلبماع  يف  ف ن تًعلبع ى اكبي ع  93ايع يف ي  تزايد اليص دنجينب اتًعليبع

 (.Ahmed, 2005دنجن )



                                                  دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            330

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

                                                                                                            م    0202 -يناير/  السابع عشر

   وجــود رةــاد  فــي  تتبــايأ الخصــائص المورفومترةــة للنــواجر الرمليــة ب  ــاع الدراســة، نيــث لــونع
موضـع م، وةرجـع ذلـك إلـ  ثبـات 7013إل  عـام  1077متوسط كل مأ ال ول والعر  مأ عام 

بصــفة عامــة مــع رةــاد  النمــو األف ــي والرأســي للنــواجر نتيجــة رةــاد   1077النــواجر الرمليــة عــام 
عـام  7كـم0562 مسـانة النـواجر الرمليـة مـأ ولكأ بصفة عامة تبيأ انخفا  فـي عملية اإلرساب.

، وةرجـــع ذلـــك إلـــ  كـــل مـــأ مصـــدر الرواســـب و ا ـــة النهـــر.  7013عـــام  7كـــم0516إلـــ   1077
نما يرجع لعمليات الننت الرأسـي وتخفـي  ال ـاع مصدر ليالف س في الم ام األول ننت الجوانب، وال

عـأ الت ـور  7017. وةتفـذ ذلـك مـع دراسـة صـابر الذي تمـارس  ـوى التـدفذ عوضـا  عـأ الرواسـب
الجيومورفولــوجي للنــواجر الرمليــة فــي مجــرى النيــل بدراســة نالــة بمنافظــة ســوهامب نيــث تبــيأ مــأ 

رواسب النواجر الرملية بمجرى النيل بصفة عامـة، مـع مالنظـة أأ المصـدر  دراست  تعدد مصادر
الـــرئيس للرواســـب هـــو ننـــت ال ـــاع يليـــ  ننـــت الضـــفاف والجـــرر النهرةـــة علـــ   ـــول مجـــرى النيـــل 

 (.7017)صابر، 
    م. مــع 7013م أم عــام 1077ســواه عـام  مجــرى النيــل بمن  ـة الدراســةفـي  (1)المســتن عاتتنت ـر

 مسـتن ع 0. إلـ م 1077عـام مسـتن ع  33مـأ  منـا ذ المسـتن عاتد  فـي عـدد مالنظة وجـود رةـا
 إلـ  1077مـأ عـام  7كـم0596 تنا صـت المسـانة مـأ م. وبالرغم مأ الرةاد  في العدد7013عام 
، نظـرا  لعمليـات ، وكذلك تنا ص كبير في متوسـط كـل مـأ ال ـول والعـر 7013عام  7كم 0570

 هالي لرةاد  ر عة األراضي الرراعية.الردم المستمر  التي ي وم بها األ
   جــرر نهرةــة عــام  2رادت أعــداد الجــرر النهرةــة مــأ جرةــر  وانــد  أو اثنــيأ  بــل بنــاه الســد العــالي إلــ

ـــة بســـبب انخفـــا  7070 ـــة وتنولهـــا إلـــ  جـــرر نهرة ـــد مـــأ النـــواجر الرملي م، بســـبب انك ـــاف العدي
ــ تـم  7070عام  7كم 352إل   10.1م عا 7كم756مناسيب المياه، ومأ ثم رةاد  مسانة الجرر مأ 

م ــ،   وخاصة رةاد  مسانة جرةرتي الكرةمات وبني ندير، نتف عن  التنام جرةر  1002استثناه عام 
 1599بنــي نــدير بالضــفة الغربيــة، و ــد أدى رةــاد  عــدد الجــرر النهرةــة إلــ  رةــاد  معــدل الت ــعب مــأ 

 م.7070عام  3506كند أ ص   بل بناه السد إل  
                                                 

ب (يفبيدة يفشي  ان) اييل يالح  عجيع  ه  انيض سًخفضن تغفمهع يفف عه سعظم ف مي  يفبًن اال تًوبيم اًهيع  ال في  ف يمي  (3

 (.3333 ل ايفب ص اغ مهع )حجعبب اتًف  بهع يفًبعتع  يففعئ ن سن ن ع اند يفً
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 ــا  فــي موضــع كــل جرةــر  إلــ  فــرعيأ، ومــع الهجــر  تع رضــت ال نــا  النهرةــة لتغيــرات نيــث تن ســم ال ن
الجانبية لل نا  يتسع أند الفرعيأ عل  نساب اآلخر نت  يستوعب ميـاه ال نـا  كلهـا، ويضـمنل الفـرع 

مهجـور   اآلخر تدرةجيا ، وت مره الرواسب ليتنول إل  أذرع مائية، لينتهي بهـا الم ـاف لتصـبح  نـوات
و ــد تــم تصــني  ال نــوات بمن  ــة الدراســة  (.7012)صــابر، تن  ــع الصــلة بينهــا وبــيأ مجــرى النيــل 

 ( إل  اآلتي:.7) كل 
   :وهـي مـأ أكبـر ال نـوات المائيـة المهجـور  بمن  ـة الدراسـة، و ـد ظهـرت قناة جزيـرة بنـي حـدير

ر والسـهل الفيضـي الغربـي، بـيأ جرةـر  بنـي نـدي 10.6ك نا  ثانوية بالخرائط ال بوغرافية عام 
، وةرجـــع الســـبب الـــرئيس  ـــي ذلـــك إلـــ  اطنخفـــا  7070واختفـــت بالمرئيـــات الفضـــائية عـــام 

المفــــاج  لمناســــيب الميــــاه بعــــد بنــــاه الســــد العــــالي، وةؤكــــد ذلــــك انت ــــار المنــــا ذ المنخفضــــة 
 والمستن عات نت  اآلأ.

    :نيـث تن  ـع الصـلة بينهـا وبـيأ وهي مـأ ال نـوات المهجـور  موسـميا  قناة جزيرة كوم أدريجة ،
نهر النيل في فتر  أ ل اطنتياجات )فصل ال ـتاه(، مـا عـدا ذراع مـائي فـي الجـره ال ـمالي مـأ 
ـــك لعـــد  أســـباب منهـــا انت ـــار  ـــ   نـــا  مهجـــور  تمامـــا،  وذل ـــ  و ـــك تنولهـــا إل ـــا ، وهـــي عل ال ن

 نا ، مما يدل علـ  المستن عات المائية نيث تنت ر النباتات ب كل كثي  وخاصة في جنوب ال
 سرعة ا تراب اطلتنام. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Google Earth, 2019 يففادن:                    

 النيل بمن  ة الدراسة نهر(: ال نوات الفرعية والمهجور  مأ .7 كل )
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 الخاتمة:
 :يمكأ إيجار أهم النتائف التي توصلت لها الدراسة في الن اط التالية

إل  انخفـا  فـي  ا ـة النهـر، بمن  ة الدراسة بعد بناه السد العالي ة  أدى انخفا  كمية التصر  .1
 .هذه التغيرات  ملت الننت واطرساب بال اع والضفاف ،فندثت تغيرات مورفولوجية بالمجرى 

تميرت المن  ة الجنوبية والتي تمثل أكثر مأ نص    اع الدراسة بانخفا  ملنوي وتدرةجي في  .7
رات لذي كاأ لـ  مـردود علـ  انخفـا  فـي  ا ـة النهـر ومـأ ثـم التغيـنص  ال  ر الهيدروليكي، وا
 التضارةسية والجيومورفولوجية.

نيـــث بلـــغ النـــد  الميـــاه، اننـــدار درجـــة انخفـــا  واكبهـــابمن  ـــة الدراســـة الميـــاه  مناســـيب انخفـــا  .3
 سم/كم، مما يدل عل  ضع   ا ة النهر.7األ ص  طنندار س ح المياه هو 

، مما يدل عل  انخفا  سرعة التيارات المائية ب كل 150سة ا ل بكثير مأ ر م فرود بمن  ة الدرا .6
 كبير وهي مأ النوع تنت النرم.

  اع وجوانب المياه بيأ اطنتكاك درجة ارتفعت نيث ال ا ة، ف داأ إل  أدت الت عب درجة ارتفاع ..
 لرةاد   ول المنيط المبلل. المجرى 

 ا ــ  النهــر  فــي نــتف عنــ  انخفــا راســة بصــفة عامــة، ارتفــاع المنــا ذ هينــة اطننــدار بمن  ــة الد .9
 .وه  ال ا ة المخرونة في المياه ألنها ت غل مو عا أعل  مأ دفع الجاذبية األرضية ،الكامنة

بمن  ــة الدراســة،  للمجـرى  ال ــولي لل  ــاع العـام اطتجــاه مـع تتفــذ التــي اطتجاهـات نســبة انخفضـت .2
 .النهر  ا ة وانخفضت مياهوال ال اع بيأ اطنتكاك درجة رادت ومأ ثم

النبس الرابع أكثر األنباس خ ونة في  اع المجرى، ومأ ثم يعد أكثرها استهالكا  لل ا ة وخاصـة  .7
بمن  ة الكرةمات والتي تنت ر بها الرمال الخ نة والنص  نتـ  واأ كانـت نسـبتها منخفضـة، و ـد 

 أكد ذلك أأ أعل  معامل لماننف سجل بهذا النبس.
ت الننـــت واإلرســـاب الســـنوي خـــالل المـــرنلتيأ الهيـــدرولوجيتيأ أأ ت ـــديرات الننـــت بم ارنـــة معـــدط .0

هـو و اإلرساب الرأسي بمجرى النيل بمن  ة الدراسـة في الم ابل يرداد ال امل تتنا ص بمرور الرمأ 
كاأ ذلك راجعا  ط تراب النهـر مـأ بلـو  مرنلـة اطتـراأ النهـائي المالئـم لخصائصـ  ، و السمة الغالبة

 رولوجية الجديد . الهيد
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ـــة مـــأ عـــام  .10 ـــر  الم ارن ـــ  عـــام  1002ســـياد  معـــدطت اإلرســـاب األف ـــي بصـــفة عامـــة خـــالل فت إل
أو الجــرر النهرةــة وخاصــة جرةــر  الكرةمــات، وةؤكــد  ف، ســواه بالضــفا7كــم.75م، بمســانة 7070
لنسـبة النيل يعد مأ األنهار منخفضة ال ا ة ومأ ثم انخفا  عمليـة الننـت والن ـل با نهرذلك أأ 

 لعملية اإلرساب.
ـــد مـــأ الظـــاهرات الجيومورفولوجيـــة المرتب ـــة بهـــا   .11 أدى التبـــايأ فـــي  ا ـــة النهـــر إلـــ  ن ـــد  العدي

بمن  ــة الدراســة، مثــل النــواجر الرمليــة والجــرر النهرةــة وال نــوات الفرعيــة والمهجــور  .. وغيرهــا مــأ 
 الظاهرات.

 
 المراجــع:المصادر و 

 :المصادرأواًل ــ 
، 1002،  بعة عـام 0000.:  1م ياس امة للمسانة المصرةة : الخرائط ال بوغرافية ، الهيئة الع .1

 . .100عام  0000.:  1، وم ياس 10.1عام  7.000:  1وم ياس 
 م.7070، عام Landsat TMمرئيات فضائية مأ نوع  .7
،  بعـــة عـــام 000.:  1م يـــاس  معهـــد بنـــوث النيـــل، الخـــرائط الكنتورةـــة ل ـــاع مجـــرى نهـــر النيـــل، .3

1077. 
 .م7013، عام لمن  ة الكرةماتمعهد بنوث الهيدروليكا، الخرائط الكنتورةة  .6
)سـرعة ومناسـيب  7010بيانـات غيـر من ـور ، عـام  ومعهد بنـوث الهيـدروليكا، معهد بنوث النيل، ..

 .المياه(
 

 المراجع العربية:ــ  ثانياً 
، مكتبــة بســتاأ المعرفـــة، : هيــدروليكا المضـــخات وال نــوات المك ــوفة7001إســماعيل، ســمير منمــد،  .1

 اإلسكندرةة.
: المالنظــات علــ  تصــرفات نهــر النيــل ال بيعــي الم ــدر  عنــد أســواأ، 1006 ،جاســر، منمــد منمــود .7

 ..1مجلة علوم المياه، المركر ال ومي لبنوث المياه، العدد 
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ث : الننر ال امل بمجرى نهر النيل، مركر البنوث المائية، معهـد بنـو 1079جاسر، منمد منمود،  .3
 الهيدروليكا وال مي، ال نا ر الخيرةة.

السـدود بنمـوذم مناكـا  علـ   طنهيـارات: ت يـيم األثـر البيئـي 7012الجرمة، سهير كليـب عبـدالوهاب،  .6
 السد العاليب رسالة ماجستير غير من ور ،  سم الجغرافيا، كلية اآلداب، جامعة الفيوم.

يــل فيمــا بــيأ ســوهام جنوبــا   وأســيوط  ماط ـــ : األذرع المائيــة لنهــر الن.701 ،نجــاب، منمــود أنمــد ..
 .37دراسة جيومورفولوجية، مجلة كلية اآلداب، جامعة سوهام، العدد 

 : الجيومورفولوجيا، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرةة..100 ،جوده، جوده نسنيأ .9
 و نـــا ر نمـــادي: ننـــت وانهيـــال ضـــفاف نهـــر النيـــل بـــيأ  نـــا ر نجـــع 7016 ،نســـأ، إبـــراهيم منمـــد .2

أسيوطب دراسة جيومورفولوجية باستخدام ت نيات اطست عار عأ بعد ونظم المعلومات الجغرافيةب رسـالة 
 دكتوراه غير من ور ،  سم الجغرافيا، كلية اآلداب، جامعة المنصور .

وأســـيوط )مصـــر العليـــا(، الجمعيـــة  نمـــادي: الجـــرر النيليـــة بـــيأ نجـــع 1077 ،، الســـيد الســـيدالنســـيني .7
 ، الكوةت.116ةتية، العدد الجغرافية الكو 

: أصول الجيومورفولوجيا، ال بعة األول ، دار الميسر  للن ر والتورةـع، 7006 ،سالمة، نسأ رمضاأ .0
 عماأ.

: اآلثار الجيومورفولوجيـة الناجمـة عـأ نركـة الميـاه فـي المن  ـة 7002صابر، أنمد إبراهيم منمد،  .10
غيـــر من ـــور ،  ســـم الجغرافيـــا، كليـــة اآلداب، الممتـــد  مـــأ الصـــ  إلـــ  العـــيأ الســـخنة، رســـالة دكتـــوراه 

 جامعة بنها.
: الت ــور الجيومورفولــوجي للنــواجر الرمليــة فــي مجــرى النيــل، دراســة 7017صــابر، انمــد إبــراهيم،  .11

نالة بمنافظة سوهام المجلة الجغرافية العربية، الجمعية الجغرافيـة المصـرةة، العـدد الرابـع واألربعـوأ، 
 الجره األول.

: رصــد التغيــرات واألخ ــار الجيومورفولوجيــة الناجمــة عــأ بنــاه 7019إبــراهيم منمــد،  صــابر، انمــد .17
 نــا ر نجــع نمــادي بمجــرى النيــل باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة، الجمعيــة الجغرافيــة المصــرةة، 

 العدد الواند والتسعوأ.
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بمن  ـة ملـوي دراسـة  ال نوات المائية المهجور  مأ مجرى النيـل :7012، صابر، أنمد إبراهيم منمد .13
 في الجيومورفولوجيا الت بي ية، المجلة المصرةة للتغير البيئي.

: اآلثار الجانبية للسد العالي دراسة جيمرفلوجية، رسالة ماجستير غيـر  (1077  ، منمد منمود ) .16
 من ور ،  سم الجغرافيا، كلية اآلداب، جامعة عيأ  مس.

يكا ال نوات المائية المك وفة، دار جامعـة الملـك سـعود : هيدرول.701العذبة، عبدالرنمأ بأ علي،  ..1
 للن ر، الرةا ، المملكة العربية السعودية.

النيــــل فيمــــا بــــيأ ديــــروط والمنيــــا  لــــوادي: الجيومورفولوجيــــا الت بي يــــة 7010، ع يــــة، أيمــــأ ع يــــة .19
يــة التربيــة، باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة واطست ــعار عــأ بعــد، رســالة دكتــوراه غيــر من ــور ، كل

 جامعة عيأ  مس.
 : جيومورفولوجية األ كال األرضية، دار الفكر العربي، ال اهر .1002، منسوب، منمد صبري  .12
دراسة مدى استيعاب النبس الرابع للتصرفات المختلفة وأثر ذلك عل  : 7001معهد بنوث النيل،  .17

 خط المنافع، المركر ال ومي لبنوث المياه، ال نا ر الخيرةة.
: دراســـــة تـــــدثير رةـــــاد  التصـــــرفات بـــــالنبس الرابـــــع باســـــتخدام نمـــــوذم  7001بنـــــوث النيـــــل، معهـــــد  .10

 رةاضي ، المركر ال ومي لبنوث المياه، ال نا ر الخيرةة.

ــــــل ،  .70 ــــــاهر  ،  7003معهــــــد بنــــــوث الني ــــــيأ أســــــيوط وال  ــــــة ب ــــــات المالني : دراســــــة م ــــــاكل اطختنا 
 المركر ال ومي لبنوث المياه ، ال نا ر الخيرةة .

منافظة  –: دراسة ظاهر  اط ماه أمام مدخذ من ة مياه  الكرةمات   7003هد بنوث النيل ، مع  .71
 الجير  ، المركر ال ومي لبنوث المياه، ال نا ر الخيرةة .

: دراســـــة مدخـــــذ من ـــــة ميـــــاه ال ـــــرب بجرةـــــر  الكرةمـــــات ، مركـــــر  7003معهـــــد بنـــــوث النيـــــل ،   .77
 ث المياه، ال نا ر الخيرةة.منافظة الجير  ، المركر ال ومي لبنو  –أ فيح 
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