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 التغيرات الحديثة لمجرى النيل بمصر

 1881إلى عام  1891دراسة موفورمترية للفترة من عام 

 عمي هصطفي كاهل هرغني. د
يدرس اهسيّيّرفّهّسيب تنويج اآلداة تتٌِب 

 كشى اهسغرافيب
 

 :مقدمة 

ضغٓ ٌِر اهٌيل فٓ يضر تدراشبح ؽديدث سغرافيج ّسيّيّرفّهّسيج،  
ذوح فٓ اهؾديد يً اهدراشبح هشبٌدفّرد ّآرنلل،  ّسيّهّسيج، ّؤرنيّهّسيج، خي

ّتّل، ّتّخزر، ّضفٓ اهديً ؤتّ اهؾز، ّسّدٍ ضشٌيً، ّاهشيد اهشيد اهضشيٌٓ، 
ّآيبل شبّر، ّيضيّد ؽبشّر، نيب شِدح اهشٌّاح اهيبظيج اُخيبيًب يوضّغلًب  
تدراشلج يسرْ اهٌِر اهضديد ّيب يعرؤ ؽويَ يً خعّر يً كتل اهؾديلد يلً   

 .خبضج تؾد تٌبء اهشد اهؾبهٓاهخخضضبح ّ
 1881ضخلٓ ؽلبى    1891ّيً ذى ّكؼ االخخيبر ؽوٓ اهفخرث يً ؽلبى   

هدراشج اهخغيراح اهخٓ عرؤح ؽوٓ يسرْ اهٌيل فٓ يضر، ّذهم ألشتبة ؽديدث 
خخيذل فٓ ؤً ُذٍ اهفخرث ضدد تِب ختبيٌبح فٓ ايراداح اهٌيل اهيضلرْ اٌؾنلس   

خرخة ؽويِبيً خذتذة فلٓ يشلخّْ   ذهم ؽوٓ نييج اهيٌضرف يً اهييبٍ، ّيب 
اهسريبً، ّؽيق اهيسرْ، ّاهؾيويبح اهٌبخسج ؽً ذهم، تبالظبفج اهلٓ ؤً خولم   

اهخٓ خرنح تضيبخِب تيب سوتخَ يً ييلبٍ، ّيلب    1881اهفخرث شِدح شيّل ؽبى 
سرفخَ يً رّاشة اهلخِب فٓ يسرْ اهٌيل ييب نبً هَ ؤذر ّاظص فلٓ خؾلديل   

ٌح شبئدث هفخرث خسبّزح األشتّػ، ّيب ٌخز ؽً اهخضبئص اهِيدرّهّسيج اهخٓ نب
 .ذهم فٓ خغير هويلعؼ اهؾرظٓ هويسرْ فٓ اهفخراح اهالضلج هخوم اهشيّل

ّهؾل ؤُى االؽختبراح إلخخيبر خوم اهفخرث ُّ خّافر اهخرائع اهعتّغرافيج  
 1، ّاهضّر اهسّيج تيليبس رشى 1881ّؽبى  1891ؽبى  050555:  1تيليبس 

، ّاهخلرائع  050555:  1ّاهخرائع اهسّيج تيليبس  150555:  1، 150555: 
، ّاهضّر اهفظبئيج الٌدشلبح  1550555:  1تيليبس  1881اهِيدرّهّسيج هؾبى 
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TM  ّهنل ُذٍ األشتبة خى اخخيبر خوم اهفخرث هخنًّ ُلدفب  1ّ  3ّ  1هولٌّاح ،
رئيشيًب هودراشج هيضبّهج رضد ّخفشير تؾط خغيراح يسرْ اهٌيل فلٓ يضلر   

يب يً خالل اهخضويالح اهيّرفّيخريج اهيدؽيج تبهخضويالح اهسيّيّرفّهّسيلج  اهؾو
 .اهضلويج

 :هدف الدراسة 

يخٌبّل ُذا اهتضد اهخضبئص اهيّرفّيخريج هيسرْ اهٌيل فلٓ يضلر    
اهييذوج فلٓ ؤتؾلبد اهيسلرْ     1881ضخٓ ؽبى  1891اهؾويب فٓ اهفخرث يً ؽبى 

ق، ّيشلبضج، ّشلنل،   ّشنوَ، ّخضبئص يلعؾج اهؾرظٓ يً اخشبػ، ّؽيل 
 .ّاهغبُراح اهيّرفّهّسيج تَ

ّيِدف اهتضد اهٓ رضد اهخغيراح اهيّرفّهّسيج يً خالل اهخضوليالح   
 1881ضخٓ ؽبى  1891اهيّرفّيخريج، ّاهيشبُداح اهضلويج خالل اهفخرث يً ؽبى 

 .ّاهذْ خى ايظبش ؤشتبة اخخيبر خوم اهفخرث فييب شتق
اح فٓ خوم اهفخرث ؽً اهفخراح اهشبتلج نيب يِدف اهتضد اهٓ اتراز اهخغير 

هِب يؼ يراؽبث اخخالف األشبهية اهيشخخديج فٓ نل يٌِب هوخفشير، ّذهم هوّضّل 
اهٓ خفشيراح هخضويل اهخغير ؤكرة اهٓ اهدكج يً خالل اهؾّايل ّاهؾيويبح اهخلٓ  

 .شبدح فٓ خوم اهفخرث
سلرْ  ّغٌٓ ؽً اهذنر ؤٌَ يً اهخعّرث خعتيق يؾدالح اهخغير فٓ اهي 

ؽوٓ يٌعلج اهدراشج ترتع اهيبظٓ تبهضبظر ؤّ اهيشخلتل، ّذهم نيلب ؤّظلص   
ؤً خعتيق يؾدالح اهخغير فٓ كعبػ يً يسرْ  1881اهشيد اهشيد اهضشيٌٓ ؽبى 

اهٌيل فٓ يضر ؤً اٌخعتلح ؽوٓ كعبػ يً اهيسرْ تذاخَ ال خٌعتق ؽوٓ ؤسزاء 
خعتيلِب فٓ فخلرث   ؤخرْ يٌَ، ّؤً ضص خعتيلِب فٓ فخرث زيٌيج يؾد يً اهخعإ

 .زيٌيج ؤخرْ الخخالف اهؾّايل ّدرسج خإذيرُب خالل نل فخرث زيٌيج
 

 

 :منطقة الدراسة 



 3 

شيباًل يً كٌبعر اشٌب فٓ ° 10 101خيخد يٌعلج اهدراشج يً خع ؽرط  
نى يً شد ؤشّاً ّضخٓ كٌبعر اهلدهخب ؽولٓ تؾلد     166060اهسٌّة ؽوٓ تؾد 

ج ؽوٓ خضبئص اهيسرْ ّخغيراخلَ  نى ؽً شد ؤشّاً، ّخلخضر اهدراش 80309
 .دًّ شِوج اهفيظٓ



 1 



 0 

 الخصائص المورفومترية لمجرى النيل فى مصر العليا : أوالً 

 :امتداد المجرى 

يتدؤ يسرْ اهٌيل فٓ يضر اهؾويب فٓ اعبر يٌعلج اهدراشج يلً كٌلبعر    
اشٌب فٓ اهسٌّة، ّييخد ضّة اهشيبل ضخٓ يديٌج ادفّ، ذى يٌضرف فٓ اخسلبٍ  

نى ضخٓ اهرزيلبح، ذى يؾبّد اٌضرافَ فلٓ اخسلبٍ اهشليبل     15يشبفج اهشيبل ه
اهشركٓ ضخٓ كّص، ذى شيباًل ضخٓ يديٌج كٌب، ضيد يٌضرف تؾدُب ٌضّ اهغرة، 
ذى اهٓ اهسٌّة اهغرتٓ ضخٓ يديٌج ٌسؼ ضيبدْ، ّخالل ُذٍ اهيشلبفج يٌؾعلف   

ْ اهيسرْ تضّرث ّاظضج ييذل ذهم فٓ ذٌيج كٌب، ذى ييخد اهيسرْ يرث ؤخلر 
نى تبخسبٍ اهشيبل اهغرتٓ ضخٓ يديٌج يٌفوّع، ذى يخسَ ٌضّ اهشليبل   19هيشبفج 

 (1)شنل . يً يٌفوّع ضخٓ اهّشعٓ ذى اهٓ كٌبعر اهدهخب
 050555:  1تيليبس  1881ّيّظص خضويل اهخرائع اهعتّغرافيج هؾبى  

ؤً خضٌيف اخسبٍ كعبؽبح يسرْ اهٌيلل   150555:  1ّاهضّر اهسّيج تيليبس 
، يؼ اخخالف (110ص . 1866ضفٓ اهديً، )اهدراشج يخفق يؼ يب ذنرٍ تيٌعلج 

 :عفيف يؾَ فٓ ؤعّال ُذٍ اهلعبؽبح ّاهخٓ خخيذل فٓ اآلخٓ 
 :كعبؽبح خخسَ ٌضّ اهشيبل اهشركٓ يّظص  -
  نى 15كّص ّعّهَ  -كعبػ اهرزيلبح. 
  نى 165اهّشعٓ ّعّهَ  -كعبػ شيبهّع. 
 :كعبؽبح خخسَ ٌضّ اهشيبل اهغرتٓ يّظص  -
  ّنى 115اهرزيلبح ّعّهَ  -كعبػ ادف. 
  ْنى 155يٌفوّع ّعّهَ  -كعبػ ٌسؼ ضيبد. 
 :كعبؽبح شيبهيج سٌّتيج يّظص  -
  نى 10كٌب ّعّهَ  -كعبػ كّص. 
  نى 115شيبهّع ّعّهَ  -كعبػ يٌفوّع. 
  ٓنى 95اهلبُرث ّعّهَ  -كعبػ اهّشع. 
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 :أبعاد مجرى النيل فى مصر العليا 

ْ اهٓ ايظبش علّل اهيسلرْ، ّؽرظلَ،    خِدف دراشج ؤتؾبد اهيسر 
ّؽيلَ ّاٌضدار سّاٌتَ، ّاهؾالكج تيٌِى تّاشعج اهليبس يلً اهضلّر اهسّيلج    

 1،  3،  1تبهيلبييس اهشبتق ذنرُب، ّاهيرئيلبح اهفظلبئيج الٌدشلبح اهلٌلبث     
، 050555:  1ّيعبتلج ٌخبئز اهليبشبح يً اهخلرائع اهعتّغرافيلج تيليلبس    

اهخٓ ؤؽدُب يؾِد تضلّد اهييلبٍ ّاهخلرائع     1881ّاهلعبؽبح اهؾرظيج هؾبى 
، UNDPتبهخؾبًّ تيً ّزارث اهرْ ّاأليلى اهيخضلدث    1881اهِيدرّهّسيج هؾبى 

ّاشخخداى األشبهية االضضبئيج تّاشعج اهضبشة اآلهٓ هوّضّل اهٓ ٌخبئز دكيللج  
 .يينً تٌبء خفشيراح ؽويِب

 :طول المجرى 

يب ؽوٓ ذلالد يضلبدر   اؽخيد خضويل عّل يسرْ اهٌيل فٓ يضر اهؾو 
رئيشيج كد خنًّ يخخوفج فٓ يضبدرُب، ّعرق كيبشِب، ّهنٌِب فٓ اهٌِبيج خؾعٓ 

 .يئشرا ألعّال كعبؽبح يسرْ اهٌيل يً اشٌب اهٓ اهلبُرث
 1895، ّسيبل ضيلداً  1811فؾوٓ شتيل اهيذبل ؤّظص اهضشيٌٓ ؽبى  

ؤشلّاً  نى يً  308ُٓ  1895 - 11ؤً ؤعّال يسرْ اهٌيل خالل اهفخرث يً 
نى هولعبػ يً ٌسؼ ضيبدْ اهٓ ؤشيّع، ؤيب يلً   190ضخٓ ٌسؼ ضيبدْ، ّختوغ 

 .نى 151ؤشيّع اهٓ اهلبُرث فيتوغ اهعّل 
 18109ٌضّ  1899ضخٓ  1891ّشسل يرنز اهتضّد اهيبئيج هوفخرث يً  

نلى   19003نى هعّل اهيسرْ يً كٌبعر اشٌب ضخٓ كٌبعر ٌسؼ ضيبدْ، ٌّضّ 
نى يً كٌبعر ؤشيّع ضخلٓ   151كٌبعر ؤشيّع، ّ يً كٌبعر ٌسؼ ضيبدْ ضخٓ

كٌبعر اهدهخب، ّشسل اهليبس يً اهضّر اهسّيج ّاهخرائع اهِيدرّهّسيج هوفخلرث  
عّل اهيسرْ يً كٌبعر اشٌب اهٓ كٌبعر ٌسؼ ضيبدْ  1881 - 1881يً ؽبى 

نى، ٌّلص عّل اهيسرْ يً كٌبعر ٌسؼ ضيبدْ اهٓ كٌبعر ؤشيّع  190تٌضّ 
نى، ّغل عّل اهيسلرْ يلً كٌلبعر     193تلج ضيد شسل ؽً اهليبشبح اهشب

 (1)شنل . نى 151ؤشيّع اهٓ كٌبعر اهدهخب دًّ خغير يذنر ضيد توغ 
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 : Sinuosity Ratioمعدل التعرج 

اهخلع  )ُّ يؾيبر هضشبة خؾرر اهيسرْ اهٌِرْ تلشيج عّل اهيسرْ  
اهخلع اهلذْ يخّشلع سلبٌتٓ     )ؽوٓ عّل اهّادْ ( اهذْ يخّشع ظفخٓ اهٌِر

، 1881اهشيد اهشيد اهضشليٌٓ،  )يؾختر اهٌِر يخؾرسًب  100، فبذا زاد ؽً (اهّادْ
 (.11ص 

ّتضشبة يؾدل اهخؾرر هويسرْ يً كٌبعر اشٌب اهٓ كٌبعر اهلدهخب تولغ    
ُّذا يؾٌٓ ؤً اهيسرْ هيس يخؾرسًب، ّكد شسل ؤؽوٓ يؾدل خؾلرر فلٓ    1013

يلً ٌسلؼ    1010ولغ  ، تيٌيب ت1011اهلعبػ يً اشٌب اهٓ ٌسؼ ضيبدْ ضيد توغ 
 .يً ؤشيّع اهٓ ضوّاً 1016ضيبدْ ألشيّع، 

 :عرض المجرى 

يخخوف ؽرط يسرْ اهٌيل فٓ يضر اهؾويب تؾد تٌبء اهشد اهؾبهٓ ختؾلًب   
هنييج اهييبٍ اهيٌضرفج خالل شِّر اهشٌج، ؤّ عتلًب هيب خوليَ اهشيّل يلً ييلبٍ   

سرْ تإٌلَ  ّرّاشة فٓ يسرْ اهٌيل، ّهؾل ذهم يرسؼ اهٓ خؾريف ؽرط اهي
اهؾرط اهفؾوٓ هوييبٍ فٓ يسرْ اهٌيل خالل اٌخفبط اهٌِر يؼ اٌخفبط نييلج  
اهييبٍ اهيٌضرفج، ّيينً اهلّل ؤً ؽرط اهيسرْ يختبيً يً يّكؼ آلخر ٌغرا 
هّسّد غبُراح يّفّهّسيج تلبػ اهيسلرْ يذلل اهسلزر، ؤّ فلٓ يٌلبعق      

وٓ عّل اهيشبفج االٌؾعبفبح، ّتفضص خشؾًّ كعبؽًب ؽرظيًب يلشيج تبهخشبّْ ؽ
تيً كٌبعر اشٌب ّكٌبعر ٌسؼ ضيبدْ، ّكٌبعر ؤشيّع ّضخٓ كٌبعر اهلدهخب هؾلبى   

، ختيً يً ذهم ؤً يخّشع ؽرط اهيسرْ فٓ اهلعبػ األّل يً كٌلبعر  1881
يخر، تيٌيب توغ فٓ اهلعبػ اهذبٌٓ يً  995اشٌب ضخٓ كٌبعر ٌسؼ ضيبدْ توغ ٌضّ 
خر، ّشسل يخّشع اهؾلرط فلٓ   ي 601كٌبعر ٌسؼ ضيبدْ اهٓ كٌبعر ؤشيّع 

 .يخرًا 915اهلعبػ اهذبهد يً كٌبعر ؤشيّع ضخٓ كٌبعر اهدهخب 
ّكد هّضغ يً خضويل اهلعبؽبح اهؾرظيج هيسرْ اهٌيل هوفخرث يً ؽلبى   

، ّاهلعبؽبح اهؾرظيج اهخٓ ؤؽدخِب ّزارث اهرْ ّيرنز 1881ضخٓ ؽبى  1881
ٌُبم ٌلص فٓ يخّشع ؤً  1881ضخٓ ؽبى  1891تضّد اهييبٍ هوفخرث يً ؽبى 

 0ؽرط يسرْ اهٌيل ؽوٓ يشخّْ كعبؽبح يٌعلج اهخٓ خى خضديدُب يخراّش تيً 
يخرًا ؽً اهفخراح اهشبتلج، ّؤً يخّشع اهزيبدث فٓ ؽرط اهيسرْ تليً   15 -
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يخر  9توغ ( 1891 - 1891ّاهفخرث يً ؽبى ( 1881 - 1881)اهفخرث يً ؽبى 
 .اهسٌّة اهٓ اهشيبل ؽوٓ اهخرخيةيخر هولعبؽبح اهشبتلج يً  101يخر ّ 809ّ

 :العمق 

ٌُبم يفبُيى يخغبيرث هؾيق اهيسرْ، فبهتؾط يشخخدى يخّشلع ؽيلق    
اهيسرْ هوخؾتير ؽً ؽيق اهيسرْ، ّيؾرفَ تإٌَ ُّ اهفبرق اهرؤشٓ تيً شلعص  
اهييبٍ فٓ اهٌِر ّيخّشع يٌشّة اهلبػ، ّيخخذ اهيلبرٌج ؽولٓ ؤشلبس اهلعلبػ    

خر يدرس ؽيق اهيسرْ يً زاّيج ؤخرْ ُّلّ  اهعّهٓ هويسرْ، ّاهتؾط اآل
 :يخّشع ؽيق اهيلعؼ اهؾرظٓ هويسرْ ّيليشَ يً اهيؾبدهج االخيج 

 
 =  يخّشع ؽيق اهيلعؼ 

 
(Milne, 1979. P. 226) 

ّكد خى يلبرٌج يخّشع ؽيق اهيسرْ اهذْ خى كيبشَ يً كتل يؾِد تضّد  
ْ خلى ضشلبتَ يلً    ، ّاهذ1881ّؽبى   1891اهييبٍ هولعبؽبح اهؾرظيج هؾبى 

اهيؾبدهج اهشبتلج فّسد ؤً يخّشع اهؾيق هولعبؽبح اهيخخبرث ّاهخٓ يتوغ ؽلددُب  
يخر هويشبفج تيً كٌبعر اشلٌب   6060 -يخر  6080 -يخر  9015كعبؽًب يتوغ  35

اهٓ كٌبعر ٌسؼ ضيبدْ، ّيً كٌبعر ٌسؼ ضيبدْ اهٓ كٌبعر ؤشيّع، ّيً كٌبعر 
ة، ّؤً يخّشع اهؾيق اهذْ خى ضشبتَ يلً  ؤشيّع اهٓ كٌبعر اهدهخب ؽوٓ اهخرخي

يخرًا ؽوٓ اهخرخية، ّؤً اهخغير تليً   6019، 1015، 9000اهيؾبدهج اهشبتلج توغ 
 .شى ُّّ يلتّل اهٓ ضد يب 10 -شى  15اهؾيق اهيلبس ّاهيضشّة يخراّش تيً 

 :مستوى المياه بمجرى نهر النيل 

هشليبل، فِلٓ   خخدرر يشخّيبح اهييبٍ تيسرْ اهٌيل يً اهسٌّة اهلٓ ا  
يخر اذٌبء فخرث اهشدث اهشخّيج، ّيضل اهيشلخّْ   61015خشسل ؽٌد كٌبعر اشٌب 

يخر، ذى خإخذ يشخّيبح اهييبٍ فلٓ   19015اهٓ ؤكضٓ درسج هَ فٓ شِر يّهيّ 
يخلر خلالل    6101االٌخفبط فٓ اخسبٍ اهشيبل هخشسل ؽٌد كٌبعر ٌسؼ ضيبدْ 

يشلخّيبح اهييلبٍ فلٓ    يخر فٓ شِر يّهيّ، ذى خّاضلل   60090شِر يٌبير ّ
يخرًا فلٓ شلِر    19االٌخفبط ٌضّ اهشيبل هخضل ؽٌد كٌبعر ؤشيّع هيشخّْ 

 يشبضج اهيلعؼ اهؾرظٓ

 اخشبػ اهيسرْ تيً اهظفخيً
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يخر فٓ شِر يّهيّ نيب شسوخَ اضضبءاح يرنز تضلّد اهييلبٍ    05010يٌبير ّ
 .1881تّزارث اهرْ هوؾبى 

 :شكل القطاع العرضى للمجرى 

لخيً شنل اهلعبػ اهؾرظٓ تعري (Kington, 1981, p. 583)ضدد نٌسخًّ  
 :يً اهيؾبدهج االخيج  Asymmetryاألّهٓ تضشبة يؾدل ؽدى االٌخغبى 

 
 =يؾدل ؽدى االٌخغبى 

 
ّتخعتيق ُذا اهيؾدل ؽوٓ يسرْ اهٌيل يً ٌسؼ ضيبدْ ضخلٓ كٌلبعر    

كعبػ يً اهلعبؽبح اهخٓ خلى   31هٌضّ  103 - 100اهدهخب، ّسد ؤٌَ يخراّش تيً 
     -(  901-)راّش اهيؾلدل تليً   ، ّخل %95كعبؽًب ؤْ تٌشتج  15ضشبتِب ُّٓ 

، ّفٓ نوخلب اهضلبهخيً   %15هٌضّ ذيبٌٓ كعبؽبح ؤخرْ، ؤْ تيؾدل ( 1501-)
يينً ّضف اهيلعؼ اهؾرظٓ هويسرْ هسييؼ اهلعبؽبح تؾدى االٌخغبى التخؾلبد  

 (3)شنل . اهليى ؽً اهّاضد اهضضيص تباليسبة ّاهشبهة
 
 
 
 
 
 

 قث الدراسثعدن انحظان الهقاطع العرضيث ةهنط( 3)شكل 
ؤيب اهعريلج اهذبٌيج فلد ؽتر ؽٌِب تلييج اهشنل اهٌِدشٓ، ّيخى اهخؾلرف   

 :ؽويَ يً خالل اهيؾبدهج اآلخيج 
 كييج اهشنل اهٌِدشٓ هولعبػ اهؾرظٓ هويسرْ

 

 يشبضج اهسٌة األييً - يشبضج اهسبٌة األيشر يً اهخع اهذْ يٌضف اهيسرْ

 يشبضج اهلعبػ نوَ

 (اهؾيق ؽٌد يٌخضف اهلعبػ -ؤكضٓ ؽيق )اهيشبفج تيً يٌخضف اهلعبػ اهؾرظٓ اهٓ ٌلعج ؤكضٓ ؽيق ×  1

 اهيشبضج اهنويج هويلعؼ اهؾرظٓ
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  = 
 
ّفٓ ضبهج اذا نبً ٌبخز اهلييج اهّاضد اهضضيص يضتص اهشنل يشلخعياًل،   

يضتص شلنل   1نبفئًب، ؤيب اذا زادح ؽً يضتص اهشنل كعبؽًب يخ 100ّاذا نبٌح 
 .اهلعبػ اهؾرظٓ يذود اهشنل

ّتخعتيق اهيؾبدهج ؽوٓ ٌفس اهلعبؽبح اهشبتلج ّسد ؤً ٌُلبم شلنالً    
يلً اهلعبؽلبح   % 98هولعبػ اهؾرظٓ يً ٌسؼ ضيبدْ اهٓ كٌبعر اهدهخب فٌضّ 

يً % 1، ٌّضّ 109 - 106خؾختر يً اهٌّػ اهيخنبفٓء ضيد خراّضح اهلييج تيً 
ُّٓ ؤكرة اهٓ اهشنل اهيذولد،   1031 - 1501اهلعبؽبح خراّضح اهلييج تيً 

-1011اهيختليج، فنبٌح اهلييج خخلراّش تليً   % 15ؤيب اهٌشتج ُّٓ (. 1)شنل 
 (1)شنل . ّيً اهيينً ّضفَ شنل كعبؽبخِب تإٌِب شتَ يشخعيوج 1035

 :مساحة المقطع العرضى 

ً هآلخلر، ّؤيظلًب   خخخوف يشبضج اهيلعؼ اهؾرظٓ هويسرْ يً ينلب  
خخخوف تيً اهلعبؽبح اهذالد ّاهخٓ خى خضديدُب تيً كٌبعر اشٌب ٌّسلؼ ضيلبدْ   
ّؤشيّع، ّتضشبة يخّشع يشبضج اهيلعؼ اهؾرظٓ يلً تيبٌلبح اهلعبؽلبح    

هولعبػ يً كٌبعر اشٌب اهٓ كٌبعر ٌسؼ ضيلبدْ ّسلد ؤً    1881اهؾرظيج هؾبى 
يخّشع اهيشبضج هولعبؽبح هو 1يخر 0138، فٓ يلبتل 1يخر 1680اهيخّشع يتوغ 

تيً كٌبعر ٌسؼ ضيبدْ ّكٌبعر ؤشيّع، ؤيب يخّشع يشبضج اهيلعلؼ اهؾرظلٓ   
 .1يخر 0111هولعبؽبح تيً كٌبعر ؤشيّع ّكٌبعر اهدهخب فلد توغ 

ّكد خى ضشبة ؽالكج االرختبع تيً يشبضج اهيلعؼ اهؾرظٓ ّاخشلبؽَ،   
كشيح اهلعبؽبح يً كعبؽًب ؽرظيًب،  35ّيشبضج اهيلعؼ اهؾرظٓ ّؽيلَ هٌضّ 

ضيد اهؾدد تبهخشبّْ تيً اهلعبؽبح اهذالد اهشبتلج، ّختيً يً ذهلم ؤً يؾبيلل   
  - 5008 - 5010االرختبع تيً يشبضج اهيلعؼ اهؾرظٓ ّاخشبؽَ خخراّش تليً  

 



 11 

يً اهسٌّة اهٓ اهشيبل، تيٌيب يؾبيل االرختلبع تليً يشلبضج اهيلعلؼ      5005
يً اهسٌلّة اهلٓ    50510 - 50518 - 50511اهؾرظٓ ّؽيلَ يخراّش تيً 

 .اهشيبل
 :العالقة بين مستوى مياه النيل وعرض المجرى 

ؽدى ّسّد ؽالكج تيً يشخّْ اهييبٍ تبهيسرْ ّؽرط ( 0)يّظص شنل  
 91اهيسرْ، ضيد يالضغ يً اهشنل ؤً اهيسرْ يإخذ فٓ االخشبػ ؽٌد يشخّْ 

يخشؼ فٓ  يخرًا، ؤْ ؤً ؽرط اهيسرْ 39يخر ّ 00يخر ّ 09يخر ّ 19يخر، 
 .سييؼ يشخّيبح اهييبٍ اهيضددث شبتلًب ؽوٓ يشخّْ اهلعبؽبح اهذالد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (0)شنل 
 اهؾالكج تيً يشخّْ ييبٍ اهٌيل تيٌعلج اهدراشج ّؽر ط اهيسرْ
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 اهؾالكج تيً يشبضج اهيلعؼ ّؽرط اهيسرْ( 6)شنل 
 

 :العالقة بين مساحة المقطع وعرض المجرى 

تيً يشلبضج   5063ّسّد ؽالكج ارختبع ّاظضج ختوغ ( 6)ّظص شنل ي 
اهيلعؼ اهؾرظٓ ّؽرط اهيسرْ، ُّٓ خخخوف يً ينبً آلخر ختؾًب هوؾيويلبح  
اهيّرفّهّسيج اهشبئدث يً سبٌة، ّاهخظبريس اهيضددث هويسلرْ يلً سبٌلة    

 .ؤخرْ
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 :العالقة بين مساحة المقطع العرضى وعمق المجرى 

هيشبضج اهيلعلؼ اهؾرظلٓ ّؽيلق اهيسلرْ     شسل يؾبيل االرختبع  
هولعبؽبح اهخٓ خى دراشخِب ّاهخٓ خزيد ؽً ذالذًّ كعبؽلًب ألسلزاء   ( 50553)

، ُّّ يب يؾٌٓ ؤٌَ ال خّسد ؽالكج تليً يشلبضج   1881ّ 1891يخفركج هؾبيٓ 
 .اهيلعؼ اهؾرظٓ ّؽيق اهيسرْ

 :المنحنيات النهرية 

دْ اهشيبح اهخٓ خئذر ؽوٓ اهيٌضٌيبح اهٌِريج ؤّ اهذٌيبح اهٌِريج ُٓ اض 
شنل يسرْ ٌِر اهٌيل فٓ يضر اهؾويب، ّيينً اهلّل ؤٌَ ال يّسد ؽبيل ّاضلد  
فلع يينً يً خالهَ خفشير ؤشتبة خذٌٓ اهٌِر، ّؽوٓ ذهم التد ؤً يّظلؼ فلٓ   
اهضشتبً ؤً ٌُبم ؽّايل يخخوفج خئدْ اهٓ اخخالف اهيٌضٌيبح فٓ يليبشِب يلً  

 .اهذٌيبح
ؤً زيبدث خؾرر اهيسلرْ   (Langeein and Leopold, 1966)ّكد ؤّظص  

ؤّ اٌضٌبءٍ يزداد يؼ زيبدث ؤكضٓ اٌضراف هويسرْ ؽٌد ٌلبع اٌضلراف اهذٌيلج،   
 :ّاهذْ يينً ضشبة يً اهيؾبدهج اهخبهيج 

 
 
 

 °365سب× ؤكضٓ اٌضراف ؽٌد ٌلعج اٌؾعبف اهذٌيج = اخسبٍ كشى يً اهيسرْ 
 

    
(Davuid Knighton, 1984, p. 129) 

ّيً خالل ُذٍ اهيؾبدهج يينً خضديد شلنل االٌضٌلبء فلٓ اهيسلرْ،      
هؾبى  050555:  1ّتفضص اهضّر اهسّيج ّاهخرائع اهعتّغرافيج تيليبس رشى 

 :ؤينً خضديد األٌيبع اهخبهيج هالٌضٌبء  1881

 يخّشع اهيضّر األدٌٓ هوّادْ

 اهعّل اهنوٓ
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ّضل اهيسرْ فٓ كعبؽَ يً سرسب اهٓ اخييى اهٓ ؤكضٓ ضد هالٌضٌبء  -1
بريس ؽوٓ سبٌتَ األييً، ّؤسزاء يلً  ّؤضتص االٌضٌبء يضنّيًب تبهخظ

اهسبٌة األيشر، ّيٌعلج اهيراغج، ّيضة ّادْ األشيّعٓ، ّاهيٌعللج  
 .يً تٌٓ شلير اهٓ ديرّع، ّاهيٌعلج يً اهرّظج اهٓ شيبهّع

خشير ٌخبئز خعتيق اهيؾبدهج اهشبتلج ؽوٓ ٌضّ ؽشرًّ اٌضٌبء تلبهيسرْ   -1
ؤكضلٓ اٌضلراف   يً ُذٍ االٌضٌبءاح يلل فيِب % 10اهٓ ؤً ؤنذر يً 

هويسرْ يؼ خعتيق يؾبدهج اخسبٍ كشى اهيسلرْ، ّيؾٌلٓ ُلذا اخشلبػ     
اهيٌضٌيبح ٌشتيًب يؼ خشسيل زيبدث فٓ عّل يّسج االٌضٌبء ييب يئدْ اهٓ 

اٌغلر  . اٌفرار االٌضٌبء ؤنذر يً اٌظغبعَ فيزداد كعر خلّس االٌضٌبء
 (1)شنل 

ٌضٌيبح ضشة هوي (Brice J., 1981, p 184)يشير خعتيق خضٌيف ترايس  -3
اهشنل يً خالل خضويل اهخرائع اهسّيج ّاهخرائع اهعتّغرافيج تيليلبس  

ؤً ضضر األشنبل فٓ كعبؽبخَ اهيسرْ اهذالد ؽوٓ  050555:  1رشى 
 :اهٌضّ اهخبهٓ 

ٌسؼ ضيبدْ ّيّسد تَ اضدْ ؽشر ذٌيج رئيشيج، خيشج  -كعبػ اشٌب  -
اٌضٌلبءاح   يٌِب يخيبذوج، ّؤرتؾج اٌضٌبءاح غير يخيبذوج، ّاهلذالد 

 .األخرْ يرنتج يخيبذوج



 16 



 11 

 
ؤشيّع ّيشير شنوَ اهٓ ّسّد خشؼ اٌضٌبءاح  -كعبػ ٌسؼ ضيبدْ  -

هويسرْ اهرئيشيٓ خخيذل فٓ ؤرتؾلج اٌضٌلبءاح يخيبذولج، ّذالذلج     
اٌضٌبءاح تشيعج غير يخيبذوج، ّاٌضٌبء ّاضد يرنة ّغير يخيبذوج، 

 .ّآخر يرنة يخيبذل
ذٌيج رئيشيج، ذالذج ؽشر يٌِب ضوّاً ييذوَ ؽشرًّ  -كعبػ ؤشيّع  -

يخيبذوج، ّؤرتؾج اٌضٌبءاح غير يخيبذوج ّتشيعج، ّاهذالد االٌضٌبءاح 
 .األخرْ يرنتج يخيبذوج
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 1نيوّ يخر، ّيخراّش اخشبػ اهذٌيج تيً  3501يخراّش عّل اهذٌيبح تيً 

 نيولّ يخلر،   3 - 5005نيوّ يخر، نيب يخراّش ٌضف كعر اهخلّس تيً  9 -
نيوّ  300نيوّ يخر، ّيخّشع ؽرظِب  15ّيينً اهلّل ؤً يخّشع عّل اهذٌيج 

 .نى 100يخر، ّيتوغ يخّشع ٌضف كعر اهخلّس 
يّظص اهسدّل اهشبتق ؤً اهٌشة تيً ؽٌبضر اهيٌضٌيبح يختبيً، ضيلد  

، ّخخراّش اهٌشة تليً اخشلبػ   6-103خخراّش ٌشة عّل اهذٌيج اهٓ اخشبػ تيً 
، ّشسوح اهٌشتج تيً عّل اهذٌيج ٌّضف 1103تيً  1.0اهذٌيج ّؽر ظبهيسرْ 

 .10، 300كعر اهخلّس 
% 85يخظص يً ؤتؾبد اهذٌيبح تيٌعلج اهدراشج ّاهٌشة تيً ؤتؾبدُب، ؤً 

يً ُذٍ اهذٌيبح غير ينخيوج اهٌيّ، ّيختبيً شتة ذهم ؤيب ٌخيسج هزيلبدث علّل   
ظبريس اهخٓ اهذٌيج ؤّ ٌضف كعر اهخلّس، ّيينً ؤً يؾزْ ذهم اهٓ عتيؾج اهخ

خضيع تبهذٌيج فٓ يٌبعق، ؤّ هعتيؾج اهؾيويبح اهشبئدث ّعتيؾج اهضيّهج فٓ يٌبعق 
 .ؤخرْ

ؤينً يً خالل خفشير اهضّر اهسّيج، ّخضويلل اهلعبؽلبح اهؾرظليج    - 0
هولعبػ يً ٌسؼ ضيبدْ اهٓ ؤشيّع، رضد غبُرث يّفّهّسيلج خلرختع   

. ُٓ درر اهذٌيلج تبهيٌؾعفبح اهٌِريج هيسرْ اهٌيل فٓ خوم اهلعبؽبح ّ
Meander Scroll     غبُرث خخشنل ٌخيسج ؽيويلج اهخرشلية ٌّشلإث ُّٓ

شوشوج يً ضّاسز اهٌلبع فّق اهسبٌة اهداخوٓ يً االٌضٌلبءث اهٌِريلج،   
 (9)شنل . ّخفضل نل ّاضدث تّاشعج يٌخفظبح اؽخراظيج

ييب شتق يينً خفشير ٌشإث االٌضٌبءاح اهٌِريج ٌخيسج اهخغبير فٓ يلبّيج 
هيسرْ هوخؾريج اهيرختعج يؼ اهدّراٌبح اهذبٌّيج ؽتر اهيسرْ ّؽٌد ضدّد يّاد ا

اٌضراف يً اهيسرْ اهيشخليى فيئدْ ذهم اهٓ ؽيويبح خؾريج ّارشبة يشلخيرث  
يٌخز ؽٌِب خّشيؼ االٌضراف، ّؽٌد رؤس ٌعبكبح اهذٌيج يضدد سريبً دائرْ يؼ 

هييبٍ ؽٌد اهللبػ  ضرنج اهييبٍ اهشعضيج هوسبٌة اهخبرسٓ، يب يئدْ اهٓ خضرم ا
خسبٍ اهسبٌة اهداخوٓ يً االٌضٌبءث، ّيضدد ؤكضلٓ كلّث خيبذويلَ ؽٌلد رؤس     

ّاأليلّار   (Pools)االٌضٌبءث ييب يشبؽد ؽوٓ ٌشإث شوشوج يخخبتؾج يً اهدّايبح 
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ؤً  (Harvey 1975)خخنٌَّ كرة ٌلعج االٌضٌبء، ّكد ؤّظص  (Riffles)اهضغيرث 
ث يرختع تؾرط اهيسرْ ّاهخدفلبح ؽتر عّل يّسج اهدّايبح ّاأليّار اهضغير

 (3)شنل . اهسزء اهيغيّر تبهييبٍ يً اهيسرْ
 :الجزر النيلية 

 :اعــــدادها 

ؤّظضح اهدراشبح اهشبتلج هٌِر اهٌيل خظبرة ّاظص يً ضيد اؽلداد   
سزيرث يً ؤشيّع اهٓ  191تٌضّ  1819اهسزر اهٌيويج، فلد كدرُب اهضشيٌٓ ؽبى 

هٌفس اهيشلبفج، تيٌيلب ذنلر سلّدث      1891ؽبى  109اهلبُرث، ّكدرُب تٌضّ 
، 1819سزيرث ؽبى  95اهخرنيبٌٓ ؤً ؽدد اهسزر اهٌيويج تيٌعلج ذٌيج كٌب ّضدُب 

، ُّذا يؾٌٓ ؤً ؽدد اهسزر تيٌعلج ذٌيج كٌب ييذلل يلب   1881سزيرث ؽبى  15ّ
يً ؽدد اهسزر نوِب يً ؤشيّع هولبُرث، ّكد دفؼ ُذا االخخالف % 05يلرة يً 

اهٓ خأخٓ اهضذر ؽٌد اضضبء ؽدد اهسزر تبالظبفج اهٓ ّظلؼ يؾلبيير   اهتبضد 
يينً يً خالهِب اضضبء ؽدد اهسزر تبشوّة ؤكرة اهٓ اهدكج، ّكد خى اهخّضلل  

نى، ّاهخٓ يزيد ارخفبؽِب ؽلً   1اهٓ اضضبء ؽدد اهسزر اهخٓ يزيد عّهِب ؽً 
ٓ اهضلّر  يٌشّة يشخّْ اهييبٍ فٓ فخرث اهشدث اهشخّيج، ّيً ذى خى اهرسّػ اه

اهسّيج ّاهفظبئيج اهخٓ خى خضّيرُب خالل فضّل اهضيف، ّخى يعبتلج االؽلداد  
:  1، ّاهخلرائع اهِيدرّهّسيلج تيليلبس    150555:  1يً اهضّر اهسّيلج  

، ّاهخرائع اهركييلج  050555:  1، ّاهخرائع اهعتّغرافيج تيليبس 1550555
تلج يّكؼ اهسزر ٌغرًا ، نيب خى يعب"اهّسَ اهلتوٓ"هويضبفغبح  0555:  1تيليبس 

الخخالف اهفخرث اهزيٌيج، ّؽوٓ ذهم يينً اهلّل ؤً ؽدد اهسزر اهخٓ خى اضضبئِب 
ّاهخٓ يزيد ارخفبؽِب ؽً يٌشلّة يشلخّْ    1881 - 1885خالل اهفخرث يً 

 :نى ُٓ ؽوٓ اهٌضّ اهخبهٓ 1اهييبٍ فٓ اهيسرْ، ّيزيد عّهِب ؽً 
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 (2)جدول 
نى ّيٌشّتِب ؽً يٌشّة يشخّْ اهييبٍ  1ؽدد اهسزر اهخٓ يزيد عّهِب ؽً 

 تبهيسرْ
 الهوقع العدد
11 
11 
31 

 يً اشٌب اهٓ ٌسؼ ضيبدْ
 يً ٌسؼ ضيبدْ اهٓ ؤشيّع

 يً ؤشيّع اهٓ ضوّاً
 يً اشٌب اهٓ ضوّاً 81

نلى ّيزيلد    1سزيرث يلل عّهِب ؽً  11تبالظبفج اهٓ ذهم ٌُبم ٌضّ  
ا يؾٌٓ ؤً ؽدد اهسزر اهخٓ يٌشّتِب ؽً يٌشّة يشخّْ اهييبٍ فٓ يّكؾِب، ُّذ

سزيلرث،   111يزيد يٌشّتِب ؽً يٌشّة اهييبٍ تبهيسرْ فٓ يّكؾِلب ٌضلّ   
سزيرث خى رضدُب ؤذٌبء فخرث اهشدث اهشخّيج ّخضدد يّاكؾِب يً  19تبالظبفج اهٓ 

 .1881خالل اهيلعؼ اهؾرظٓ هويسرْ هؾبى 
 :أشكال الجزر 

اهخٓ ذنرُب ( 8)شنل  خخيذل فٓ يٌعلج اهدراشج األشنبل اهشبئؾج هوسزر 
 :ُّٓ ( 08ص . 1881اهشيد اهضشيٌٓ، )
 10ّؽلددُب   1:  8ّيزيد عّهِب ؽً ؽرظِب تٌشتج  :جزر شريطيث - أ 

 %.1001سزيرث تٌشتج 
، 1:  1ُّٓ ؤشتَ تبهوّزث ٌّشتج عّهِب اهلٓ ؽرظلِب    :جزر طوليث - ب 

سزيرث ُّٓ خشنل اهيرختج األّهٓ تٌشلتج   01ّؽددُب 
00061.% 

ّخخييز تإً ؤضد سّاٌتِب يشخليى ّاهسبٌة اآلخر يللّس،   :قوسيث  جزر- جـ
ّيٌخشر ُذا اهٌّػ فٓ شيبل يوّْ ٌّسؼ ضيبدْ ّكٌلب  

سلزر تٌشلتج    15ّيٌشيج اهترديس ّاهيراغج، ّؽددُب 
 .يً اسيبهٓ ؽدد اهسزر% 1503
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خإخذ شنل اهؾيً ّخنبد خنلًّ اهٌشلتج تليً اهعلّل      :جزر هسحديرت - د 
ٌخشر فٓ اهيٌعلج يً ٌسؼ ضيلبدْ  ، ّخ1:  1ّاهؾرط 

يلً  % 19000سزيرث تٌشلتج   19اهٓ ؤشيّع ّؽددُب 
 .اسيبهٓ اهسزر

 :أبعاد الجزر 

خى خضٌيف اهسزر اهٓ سزر دائيج، ّسزر يّشييَ خغِر ؤذٌلبء فخلرث    
اهشدث اهشخّيج ّيتوغ ؤعّاهِب تيً تظؾج يئبح يً األيخبر اهلٓ تظلؾج نيولّ    

ظؾج ؽشراح األيخبر ؤّ يزيد ؽً اهيبئلج  يخراح، تيٌيب ؽرظِب ال يزيد ؽً ت
يلً   901يخر اهلٓ   3115يخر كوياًل، ؤيب اهسزر اهدائيج فيخراّش ؤعّاهِب تيً 

 .يخرًا 3155اهنيوّيخراح، ّيتوغ يخّشع ؤعّاهِب ٌضّ 
ّيخراّش ؽرط اهسزر اهخٓ خى ضضرُب ُّٓ يب ؤعوق ؽويِب اهدائيلج   

 115اهييبٍ تبهيسرْ تليً   نى ّيٌشّتِب ؽً يٌشّة 1ّاهخٓ يزيد عّهِب ؽً 
 .يخر خلريتًب 655يخرًا، ّيتوغ يخّشع ؽرط اهسزر ٌضّ  1990يخر ضخٓ 
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 :التغيرات المورفومترية وداللتها المورفولوجية : ثانياً 

ؤّظص خضويل اهخضبئص اهيّرفّيخريج هويسرْ، ّيلبرٌلج اهلعبؽلبح    
اهخلرائع  ، ّفضص اهضّر اهسّيج 1881ّّؽبى  1891اهؾرظيج هويسرْ هؾبى 

ّاهشبتق ذنر يلبييشِب ؤً اهخغيراح اهخٓ ضدذح  1881ّؽبى  1891اهسّيج هؾبى 
 1881ضخٓ ؽلبى   1891هيسرْ ٌِر اهٌيل فٓ يضر اهؾويب فٓ اهفخرث يً ؽبى 

 :خخيذل فٓ اآلخٓ 
 .خغير نييج اهخضرف -
 .خغير يشخّْ اهييبٍ فٓ اهيسرْ -
 .خغير سبٌتٓ اهيسرْ -
 .خغيراح اهسزر اهٌيويج -

 :ة التصرف وداللتها المورفولوجية تغير كمي

شِدح تدايج فخرث اهدراشج خذتذة فٓ يخّشع اهخضرفبح اهشٌّيج ضيلد   
 61ضيد خذتذة اهخضلرف ضلّل    1891ّ  1891توغ ؤدٌٓ خضرف فٓ ؽبى 

يويبر يخر ينؾة، ّكد ؤدْ ذهم اهٓ اٌخفبط اهخضرف اهيّيٓ خالل فخرث اهشدث 
يخر ينؾة فٓ اهيّى، ؽويًب تإً اهضد  يويًّ 15اهٓ ٌضّ  1899اهشخّيج فٓ ؽبى 

يويًّ يخر ينؾة فٓ اهيلّى،   85 - 90األدٌٓ اهذْ نبً يشيص تَ يخراّش تيً 
ّكد نبً هِذا االٌخفبط ؤذرٍ اهّاظص فٓ اٌخفبط يشخّْ اهييبٍ ؽولٓ علّل   
يسرْ اهٌيل فٓ يضر اهؾويب ييب خرخة ؽويَ كوج ؽيق اهيسرْ، ّغِّر سلزر  

يً ٌسؼ ضيبدْ اهٓ ؤشيّع، ٌّشإ ؽً ذهلم يؾبٌلج   سٌيٌيج ضغيرث فٓ اهلعبػ 
هويالضج اهٌيويج هوشفً اهشيبضيج ٌخيسج هؾدى خّفر اهغبعس اهنبفٓ هِب تبالظبفج اهٓ 

 .يشنوج فٓ اهييبٍ ّاهنِرتبء
نيب ؤدْ ُذا اهخغير اهٓ ٌضح سّاٌة اهيسرْ ؽً عريق اٌفضبل نخلل   

ّزيبدث اهٌضح اهسبٌتٓ يً اهخرتج ؽوٓ سبٌتٓ اهيسرْ، ؤّ خغير خضبئص اهخرتج 
 (.1)هيسرْ شنل 

ضيد تدؤح اهشيّل فٓ االٌِيبر ؽوٓ  1890ّيب هتد ؤً خغير اهضبل ؽبى  
ستبل اهتضر األضير، ّاخسَ اهشيل ؽتر ّادْ كٌب ٌضّ يسرْ اهٌيل، ّكد نبً ُذا 
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اهشيل ؤشد يً ضيد نييج اهييبٍ اهيٌضرفج ّاهرّاشة ؽً شيل ّادْ االعفيضٓ 
، ّاهذْ ٌخز ؽٌَ اخالف يشبضبح زراؽيج نتيرث، 1891ؽبى سٌّة يديٌج اهضف 

ضدد ؤكّْ شيل يً ضيد اهنييج ّاهرّاشة ضيد  1881ّفٓ ؤّائل فتراير ؽبى 
، ّخإذرح تَ يضبفغبح ؤشيّع ّشُّبر، ّاشٌب ؽً عريق 3يويًّ يخر 115توغ 

ّادْ اهشتيل ّّادْ اهشّنٓ، ّكد ؤدح ُذٍ اهشيّل اهٓ ارخفبػ يٌشّة اهييلبٍ  
دث ؽيق اهيسرْ هفخرث ؤشتّػ يؼ ارشبة ضلّل تؾط اهسزر ّارشلبة  ّزيب

 .ؽوٓ سبٌة اهيسرْ
ؤيظًب شِد زيبدث خدفق نييج اهييبٍ اهلٓ   1881ّغٌٓ ؽً اهذنر اً ؽبى  

تضيرث اهشد اهؾبهٓ، ضيد خغير فيظبً اهٌيل يً ؤكل يً اهيخّشع اهٓ اهيخّشلع  
اهٓ  1881فخرث يً ؽبى ذى اهٓ فيظبً ؽبهٓ ييب ؤدْ اهٓ زيبدث اهخضرف فٓ اه

يويبر يخر ينؾة، ّكلد   113يويبر يخر ينؾة اهٓ  85ّخذتذتَ يً  1881ؽبى 
ؤدْ ذهم اهٓ ارخفبػ يشخّْ اهييبٍ، ّزيبدث ؽيق اهيسرْ، ّخرخة ؽولٓ ذهلم   
زيبدث يشبضج اهيلعؼ اهؾرظٓ ّزيبدث االرشبة ؽوٓ سلبٌتٓ اهيسلرْ شلنل    

يبدْ زيبدث ضلل اهلبػ نيلب  ، نيب شِد كعبػ اهيسرْ ؽٌد كٌبعر ٌسؼ ض(15)
 (.9)يّظضَ اهيسشى شنل 

 :تغير مستوى المياه بالمجرى 

تفضص خشسيالح يشخّْ اهييبٍ تيؾِد تضّد اهييبٍ تّزارث اهرْ، ّسد  
ؤً ٌُبم خغيراح شِريج هيشخّْ اهييبٍ ؽٌد كٌبعر اشٌب ٌّسؼ ضيبدْ ّؤشيّع، 

ؽٌد كٌبعر اشلٌب   ؤً يشخّْ اهييبٍ( 3)ٌُّبم خغيراح شٌّيج، ّيّظص سدّل 
يخرا،  19015يً اهيخر اهٓ  16015يخغير خالل شِّر اهشٌج ضيد يخراّش تيً 

 - 61015تيٌيب يخراّش اهخغير خالل شِّر اهشٌج ؽٌد كٌبعر ٌسؼ ضيبدْ تليً  
يخرا، ّفٓ اهيلبتل ؽٌد كٌبعر ؤشيّع يخراّش اهخغير خالل شِّر اهشٌج  60090

 .يخر 05010 - 19055تيً 
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ً خختؼ خغير يشخّْ ييبٍ اهٌيل فٓ اهيسرْ ؽٌلد خضلرف   ّكد هّضغ ي 
 :فٓ اهيّى ؤذٌبء فخرث اهدراشج يب يإخٓ  1 3يخر 105

 1891نيوّ يخر شِدح اهفخرث يً ؽلبى   161ؽٌد كٌبعر اشٌب ؽوٓ تؾد - ؤ 
يخرًا، ذى شلِد خلالل    5095-اٌخفبظًب يشخلرًا يتوغ  1883ضخٓ ؽبى 
 .يخرًا 5005+ توغ زيبدث يخشبّيج ي 1881 - 81اهفخرث يً 

نى ضدد خغير هيشخّْ اهييبٍ يتوغ  308ؽٌد كٌبعر ٌسؼ ضيبدْ ؽوٓ تؾد   -ة 
ذى شِد خغير آخر يتوغ  1891،  1893،  1891يخر خالل ؽبى  501-
ذلى شلِد    1883ضخٓ ؽلبى   1890يخر خالل اهفخرث يً ؽبى  508 -

 .يخرًا 509+ تٌضّ  1881 - 81ارخفبؽًب هوفخرث يً 
 1883 - 91نى شِدح اهفخلرث يلً    011عر ؤشيّع ؽوٓ تؾد ؽٌد كٌب- ضل

يخر ، ّزيبدث يخشبّيج خلالل األؽلّاى    5050-اٌخفبظًب يخشبّيًب يتوغ 
 .يخرًا 501+ اهخبهيج هوفخرث اهشبتلج تيؾدل 

ّهِذا اهخغير هَ اٌؾنبشبح ؽوٓ اهؾيويبح اهيّرفّهّسيج فٓ يسرْ ٌِلر   
خلييج هويسرْ يشسل ّشع اهيسلرْ  اهٌيل فٓ يضر اهؾويب، ففٓ اهلعبؽبح اهيش

 - 81اكضٓ يؾدل هوشرؽج فٓ ضبهج زيبدث يشخّْ اهييبٍ خلالل اهفخلرث يلً    
، ّكوج اهشرؽج خدريسيًب ٌضّ اهلبػ ّاهسّاٌة، تيٌيب شلِدح اهلعبؽلبح   1881

اهيخؾرسج هويسرْ ييل خع اهشرؽج اهلضّْ خدريسيًب ٌضّ اهسبٌة اهيلؾر يلً  
ؽٌد يضّر اهذٌيج، ّخشسل اهٌلعج اهدافؾج تسلّار  اهذٌيج ضخٓ يٌعتق ؽويَ خيبيًب 

اهسبٌة اهيلؾر ؤشفل اهيضّر يتبشرث ؤؽال يؾدل هوشرؽج فٓ اهيسلرْ، ُّلٓ   
 .اهٌلبع اهخٓ خضدد فيِب ٌضح يخزايدًا فٓ سبٌتٓ اهيسرْ

 

                                                           
يخرًا فٓ اهيّى يضدرُب يرنز  105اهخغير يً ضشبة اهتبضد ّيشخّْ اهييبٍ ؽٌد اهخضرف  1

 .تضّد اهييبٍ ّاهرْ
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 :تغير جانبى المجرى 

يؾنس خغير سبٌتٓ يسرْ اهٌيل دالالح يّفّهّسيج ُبيج، ّيً ذى خعوة 
غير فٓ سبٌتٓ اهيسرْ رضد اهخغيراح اهخٓ ضدذح يً خالل اهضلّر  خضويل اهخ

ّاهيشلبُداح اهييداٌيلج هؾلبى     1881خالل ؽبى  150555:  1اهسّيج تيليبس 
ّيلبرٌخِب تٌخبئز اهخغيراح اهخٓ خّضل  1881، ّاهلعبؽبح اهؾرظيج هؾبى 1881

بى اهٓ ؽل  1891هوفخرث يً ؽبى ( 1881ؽتد اهتبرْ ّؽعيج ؽبى )اهيِب نل يً 
ّاهدراشلبح   150555:  1تّاشعج خضويل اهضّر اهسّيج تيليبس رشى  1899

 :اهضلويج ّكد ختيً يً خوم اهيلبرٌج اهٌخبئز اهخبهيج 
ّاهضّر اهسّيج ٌلص اهيّاكؼ  1881ؤّظضح اهلعبؽبح اهؾرظيج هؾبى  -1

ّاهخٓ ضدد تِب ٌضح هسبٌتٓ اهيسرْ يلً   1899اهخٓ خى رضدُب ؽبى 
 .1881يّكؼ ؽبى  15اهٓ  1899يّكؼ ؽبى  16

 (4)جدول 
 حغيراج جانةي هجرى نهر النيل في هصر العميا

 اهشٌج
 سبٌة اهيسرْ

1891* 1899* 1881# 

عّل سلبٌتٓ اهيسلرْ هلى    
 خخؾرط هوٌضح

 نى 1155 111100 نى 1111

 %0801 %65 %65 اهٌشتج
عّل اهسّاٌة اهخٓ خؾرظح 

 هوٌضح
 نى 138 نى 111 نى 301

 %1109 %11 %11 اهٌشتج
عّل اهسّاٌلة اهخلٓ خلى    

 خنشيخِب ّدؽيِب
 نى 091 نى 06600 نى 100

 %1909 %19 %13 اهٌشتج
 (Abdelbary, R and Attia, K., 1991. P3)اهيضدر * 
 .اهيضدر يً كيبشبح اهتضد# 
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نلى   1511يّظص اهسدّل اهشبتق ٌلص فٓ عّل سبٌتٓ اهيسرْ يً  -1
نلى ؽلبى    1515، ّهيضل اهٓ 1899نى ؽبى  3533اهٓ  1891ؽبى 

1881. 
خشير ٌشتج ؤعّال سبٌتٓ اهيسرْ اهخٓ ال خخؾرط هؾيويبح اهٌضح ؤٌِلب   -3

شتج ذبتخج خالل األؽّاى اهذالد، تيٌيب شِدح ٌشتج ؤعّال اهسّاٌة اهخٓ 
% 1109ّ% 11ّ% 11خؾرظح هوٌضح اهٓ اهلٌلص ضيلد توغلح    

 .ؽوٓ اهخّاهٓ 1881ّ 1899ّ 1891هؤلؽّاى 
 100خى خنشيخِب ّخدؽييِب ؽيّديًب يً زادح ؤعّال سبٌتٓ اهيسرْ اهخٓ  -1

 %.1909تٌشتج  1881نى ؽبى  091اهٓ  1891نى ؽبى 
كعبؽًب ؽرظيًب هيسرْ اهٌِر يً كٌبعر اشلٌب اهلٓ    85ختيً يً خضويل  -0

ؤً اهخغير فٓ ارخفبػ سبٌتٓ اهيسرْ  1881ّ 1891كٌبعر اهدهخب هؾبيٓ 
( 15)يخذتذة يً يّكؼ اهٓ آخر، فلد ؤّظضح تؾط اهلعبؽبح شلنل  

ؤً اهخغير يضدد تضدّد ٌضح اهلبػ ّاهٌضح اهسبٌتٓ ّاالرشبة فنويلب  
 .زادح اهؾيويبح اهذالد زاد يؾِب ارخفبػ سبٌة اهيسرْ

خإذير ؽيويبح اهخنشيج ؽوٓ سبٌة اهيسلرْ،  ( 15)يّظص اهلعبػ شنل  -6
خإذير زيبدث ؽيويبح ٌضح اهلبػ ّاهٌضلح  ( 11)نيب يّظص اهلعبػ شنل 
بة ؽوٓ اهسبٌة اهشركٓ هويسرْ، نيب يّظلص  اهسبٌتٓ ّؽيويبح االرش

 .ٌفس اهخإذير ؽوٓ اهسبٌة اهغرتٓ( 15)اهلعبػ شنل 
شُّد ؤذٌبء اهدراشج اهييداٌيج هيّاكؼ اهخٓ خخؾرط هؾيويبح اهٌضح فلٓ   -1

فخرث ؤكل اٌشيبة هييبٍ اهٌيل تبهيسرْ خالل شلِر يٌلبير ّفترايلر ؤً    
ضدْ اهسلبٌتيً ؽلً   سبٌتٓ اهيسرْ يخإذر ايب تبٌزالق نخل نتيرث يً ا

عريق اهٌضح اهسبٌتٓ ّيغِر ذهم تّظّش فٓ تؾط يٌبعق االٌؾعفبح 
ؤّ ؽً عريق اهخفنم هيّاد اهخرتج اهخٓ خشنل اضدْ اهسّاٌة اهيؾرظج 

ؤّ ( 1)هخإذير اهخيبراح اهٌبسيج ؽً ضرنج اٌشيبة ييبٍ اهٌيلل، ضلّرث   
يرانلة  ٌخيسج هؤليّار اهخٓ خخّهد ٌخيسج هضرنج اهيرانة اهشليبضيج ؤّ  

اهٌلل فٓ ٌعبق اهيسبرْ كويوج االخشبػ، نيب هّضغ ؤذٌبء اهدراشج اهضلويج 
ؤً تؾط اهسزر اهخٓ اهخضلح تبهشِل اهفيظٓ فلٓ ٌعلبق خخؾلرط    
سّاٌتِب اهخٓ خضدد اضدْ سبٌتٓ يسرْ اهٌيل اهٓ اهٌضح ٌخيسج الخخالف 
يرنتبح اهخرتج ّازاهج تؾط يّادُب تّاشعج ؤشبهية اهرْ اهيشلخخديج  

 .تبخبح اهخٓ خٌيّ تِب ّيخى ازاهخِبّاهٌ
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 خإذير اهٌضح اهسبٌتٓ ؽوٓ يسرْ ٌِر اهٌيل تيٌعلج اهدراشج( 1)ضّرث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خإذير األيّار ؽوٓ سبٌتٓ اهيسرْ اهٌبخز يً اهيرانة اهشيبضيج( 1)ضّرث 
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نى يً ؤشّاً شلنل   151006شِد اهلعبػ اهؾرظٓ اهذْ يلؼ ؽوٓ تؾد  -9

يخر يلً اهغلرة    105ارشبة يؼ ٌضح عفيف ؽوٓ تؾد  ؽيويج( 11)
يخر ّؽيويج ازاهج هورّاشة ؽوٓ اهسبٌة اهشلركٓ، نيلب    155هيشبفج 

ؤّظضح اهدراشج اهضلويج ؤً خوم اهيٌعلج كد خؾرظح يٌبعق اهخنشليج  
تِب هخفنم ٌخيسج هخإذير األيّار اهٌبخسج ؽً اهشفً اهشيبضيج ّاهخلداخالح  

 .اهتشريج
نى ؽً ؤشّاً ٌضح فٓ  19103ّيلؼ ؽوٓ تؾد ( 11)شِد اهلعبػ شنل  -8

اهسبٌة اهشركٓ ّارشبة فٓ اهسزء األّشع يً اهلعبػ، ّارشبة ؽوٓ 
نى ؽً ؤشلّاً   198اهسبٌة اهغرتٓ، ّكد ايخد ُذا اهٌيع ضخٓ اهلعبػ 

ضيد هّضغ فيَ ارشبة هويسرْ اهفرؽٓ ٌّضح هوسبٌة اهشركٓ هويسرْ 
 .اهرئيشٓ ّارشبة هوسبٌة اهغرتٓ

نى ؽً شد ؤشّاً اشخلرارا ٌشتيًب،  115 -نى  160اهيشبفج تيً شِدح  -15
 1891ضيد هى خشسل اهلعبؽبح اهؾرظيج خغيراح يوضّغج تليً ؽلبى   

، ّهؾل ؤنذر اهيٌبعق اشخلرارًا ُّ يّكؼ اهلعبػ اهؾرظلٓ  1881ّؽبى 
 .نى ؽٌد شد ؤشّاً ضيد هى يشسل ؤْ اخخالفبح خذنر 16909ؽٌد اهنيوّ 
 :ة تغيرات الجزر النيلي

تدؤح اهخغيراح ؽوٓ شنل اهسزر اهٌيويج خالل فخرث اهدراشج يٌلذ ؽلبى    
ضيد خؾرظح اهسزر اهنترْ ّاهضغرْ اهٓ االيخداد شيباًل ّسٌّتًب، نيب  1880

% 15ؽوٓ اشخيرار اهٌضح اهسبٌتٓ هٌضّ  1881ؤّظضح اهدراشج اهييداٌيج ؽبى 
شّيف، ّكد ختيً  يً اهسزر اهّاكؼ فٓ اهلعبػ يً كٌبعر ٌسؼ ضيبدْ ضخٓ تٌٓ

 .يً اهفضص ؤً ُذا اهٌضح تخإذير األيّار اهٌبسيج ؽً اهتّاخر اهشيبضيج
نيب ؤّظضح اهدراشج ؤيظًب ؤٌَ هيس ٌُبم كبؽدث ؤشبشيج هِسرث اهسلزر   

 .ٌضّ اهظفج اهشركيج هويسرْ ّاالهخيبى تَ ؤّ اهظفج اهغرتيج اهيلبتوج ّاالهخيبى تَ
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 1881ذج ّاهدراشج اهضلويلج ؽلبى   ّكد هّضغ يً اهضّر اهسّيج اهضدي 
نى، ّيينً  1ّسّد تؾط اهسزراهلويوج فٓ كبػ اهيسرْ اهخٓ ال يزيد عّهِب ؽً 

خفشير ٌشإث ُذٍ اهسزر اهٓ خدفلبح اهرّاشة اهخشٌج يً سراء اهشيّل ّخذتلذة  
 1861، تلرايس  1863اهخضرف، ّهؾل ُذا اهخفشير يخفق يؼ يب ذنرٍ فبٌشخّم 

اهٓ اهريبل اهشبفيَ اهخٓ خضيوِب اهريلبش اهشليبهيج    ، تبالظبفج1811ُّخشنّم 
اهغرتيج اهشبئدث ّخوليِب فٓ اهشِل اهفيظٓ ؤّ اهيسرْ يتبشلرث، اهلٓ سبٌلة    

 .اهرّاشة اهخٓ خٌضح يً اهسزر ّسّاٌة اهيسرْ ّيؾبد خرشيتِب يرث ؤخرْ
ّهؾل ؤُى اهخغيراح اهخٓ ضدذح هوسزر اهٌيويج ُٓ اهخغيراح اهخٓ ضلدذح   

سزر ّتخبضج فٓ اهسزء اهييخد يً ؤدفّ اهٓ اهيراغج، ذى فلٓ  هؾرط تؾط اه
اهسزء اهييخد يً يوّْ اهٓ شيوّع، ّيً اهّشعٓ ضخلٓ ضولّاً ضيلد زاد    

% 1فٓ األسزاء اهشبتلج ؽوٓ اهخرخية تٌضّ  1881اهٓ ؽبى  91االخشبػ يً ؽبى 
ّيؾزْ ذهم ألشتبة ؽديدث ؤُيِب خإذير اهشيّل ّاٌخشبر اهٌتبخبح % %ّ1 109ّ 
ّخبضج ّرد اهٌيل ّاهٌتبح اهعتيؾلٓ ؽولٓ    1881-80غزارث خالل األؽّاى ت

سبٌتٓ اهسزر ييب ؤشِى فٓ خسييؼ اهرّاشة ّخذتيخِب ّزيبدث يؾدل االرشبة ؽوٓ 
 .سبٌتٓ اهسزر
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 :المراجــــــــع 

 :الخرائط والصور الجوية : أوالً 

، ّاهخلرائع  150555:  1ضلّر سّيلج   ( 1881)اهيشبضج اهؾشنريج  -1
 .050555:  1يج يليبس اهسّ

 .050555:  1خرائع يليبس ( 1881)اهِيئج اهيضريج اهؾبيج هويشبضج  -1
 .دراشج كعبؽبح يسرْ اهٌيل( 1889)يرنز تضّد اهييبٍ  -3
اهخللرائع ( 1881)، (1881)ّزارث اهللرْ ّتضللّد اهييللبٍ،    -1

 .1550555:  1اهِيدرّسيّهّسيج هيضر تيليبس رشى 
 

 :المراجع العربية : ثانياً 
ايراداح ٌِر اهٌيل تيً اهزيبدث ّاهٌلضبً ( 1898)اشيبؽيل شبّر  آيبل -1

 .فٓ اهفخرث اهضديذج، اهيسوج اهسغرافيج اهؾرتيج، اهلفبُرث
يٌضٌيبخلَ ّسلزرٍ   )ٌِر اهٌيل فٓ يضر ( 1881)اهشيد اهشيد اهضشيٌٓ  -1

 .، يرنز اهٌشر هسبيؾج اهلبُرث(دراشج سيّيّرفّهّسيج
 .سزء األّل، اهلبُرث، شخضيج يضر، اه(1895)سيبل ضيداً  -3
 .، سيّيّرفّهّسيج يضر، االشنٌدريج(1898)سّدث ضشٌيً  -1
ٌشإخَ ّاشخخداى ييبَُ فٓ اهيبظلٓ  )، ٌِر اهٌيل (1883)رشدْ شؾيد  -0

 .اهعتؾج األّهٓ، دار اهِالل، اهلبُرث( ّاهيشخلتل
، سغرافيلج اهضلضبرْ اهيضلريج    (1885)يضيد ضترْ يضشلّة   -6

، اهضلضراء اهشلركيج، دار اهٌِظلج    اهسزء اهذبٌٓ( اهسّاٌة اهعتيؾيج)
 .اهؾرتيج، اهلبُرث

 .يّرفّهّسيج األراظٓ اهيضريج، اهلبُرث( 1866)يضيد ضفٓ اهديً  -1
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