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 أثز تغٍزاث انتصزٌف انًائً بُهز انٍُم

 فً تشكٍم انًاليح انجغزافٍت نحىض بحٍزة َاصز
 العرفػري دمحم عػض الجكتػر حامج حامج 

 مجرس الجغخافيا الصبيعية
 جامعة الفيػم، معيج البحػث والجراسات االستخاتيجية لجول حػض الشيل

 

 انًهخص انؼزبى

، أي رصج 7152و 5431لتغيخات التي شخأت عمى البحيخة خالل العقػد األربعة األخيخة بالفتخة بيغ يتشاول  البحث رصج ا
 الرػرة الجيشاميكية لحػض بحيخة ناصخ، وىل ستطل تمظ السالمح دون تغييخ بعج إنذاء سج الشيزة األثيػبي.

. كسا تصػر 5444محجود عام  عاما تدايجا مصخدا عجا تقمز 27سجمت مداحة بحيخة الدج العالى في مرخ خالل 
وال يتػقف تغيخ مالمح السجخى  % تقخيبا5الحي تخاجع فييا الصػل بشدبة  7111الصػل الحكيقي الستعخج، باستذشاء عام  

اليسشى واليدخى لمسجخى  -والسدصح الشيخي بصػل القصاعات الصػلية لمسجخى، بل تفاوتت التغيخات بيغ الزفتيغ الذخقية والغخبية
 الذخق اكثخ مشيا فى الغخب. ة ألخخى ؛ ويخجع ىحا لكثخة األودية التي تقتخن بشيخ الشيل والبحيخة مغمغ فتخ 

ومغ تػصيات البحث أن يتع مخاعاة التغيخ في القصاعات العخضية عشج إنذاء كباري أو معابخ عخضية عمى السجخى 
 الخئيدي أو األخػار.

 .ي تغسخ أثشاء الفيزاناتحطخ إقامة أي مشذئات ثابتة عمى السدصحات الت
 تشسية زراعات الخزخ عمى مدصحات األراضي التي تتعخض لمغسخ وقت الفيزانات السختفعة.

 

 انًحتىٌاث

 يقذيت:

 . ( تغيخ خخيصة حػض البحيخة عبخ الدمغ5)
( التقييع التصػري السقارن لخرائز البحيخة بالفتخة 7)

5431-7152 
 . ( تصػر خرائز ضفتي البحيخة2)

 تائج وانتىصٍاث:انُ
 

 يقذيت:

 2.5يستج حػض نيخ الشيل مداحة تقجر بحػالي 
مميػن كيمػمتخ مخبع، تسثل عذخ جسمة مداحة قارة إفخيكيا، 

 . 5درجة عخضية 21وعبخ ما يديج عمى 
كع، 5121 مدافة تبمغ نيخ الشيل في مرخقصع ي

 125.1-177درجة عخضية) 4.1يقصعيا عبخ نحػ 
مغ أقرى اإلجسالي  و%( شػل72)عادل نحػ ربعتشسااًل(، 

 داخل األراضي  حػضويذغل و . 7مشابعو حتى مربو
 

                                                 
1 Nile Basin Initiative& Global Environmental 

Facility& United Nations Develoment 
Programme& World Bank, Transboundary 

Analysis, May 2001, pp.1- 
 ، طبعة دار الهالل،2جمال حمدان، شخصية مصر، ج 2

 .619ص ،م1995

% مغ 4.5كيمػمتخ مخبع، تذكل  722111السرخية 
 .2مداحة الحػض اإلجسالية

كان يحكع نيخ الشيل نطاما فيزيا شجيج التبايغ و 
الػادي في كل عام بشحػ فيو الفيزان بيغ ذروة يكتدح 

وفتخة شح مائي  ،4سياهمميار متخ مكعب مغ ال 511
 تتقمز فيو ترخيف السياه ويزيق السجخى ألدنى حج.

وبعج إنذاء قشاشخ أسػان والدج العالي انخفزت  
الفخوقات ألدنى حج بالتخديغ القخني خمف الدج العالي، 
وتغيخت معالع خخيصة السجخى أمام الدج حتى الحجود 

 الدػدانية. –السرخية 
وماحػليا  صخحػض بحيخة ناتدتيجف الجولة 

لإلستفادة مغ مخدونيا السائي في الدراعة ، بالتشسية
واالستيصان الخيفي، وإستغالل الثخوات التعجيشية والتحجيخية 
التي تتػفخ بسحيصيا جشػب الرحخاء الذخقية والغخبية، 

 وتشسية الدياحة الخيفية والبيئية.

                                                 
3 United Nations Environment Programme 

(U.N.E.P),Atlas of International Fresh Water 
Agreements Nairobi ,2002, p.40 

واستخجام مياىو في الساضي  نذأتو-، نيخ الشيلرشدي سعيد 4
 .202م، ص1993دار الهالل، القاهرة، ، والسدتقبل

hoe  

 

 AUCES 
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كسا يعير مشصقة حػض البحيخة مجتسعات محمية 
الشػبية عايذت مخاحل تصػر حػض البحيخة  تتسيد بثقافتيا

بعج إنذاء كل مغ سج أسػان في مصمع القخن العذخيغ 
، فقج تع تيجيخ جدء مغ والدج العالي في بجاية سبعيشياتو

سكانيا وإعادة تػشيشو في حػض كػم أمبػ. وىػالء ىع 
 السدتيجفػن ببخامج التشسية في اإلقميع بالجرجة األولى.

ي فنننني إقمننننيع حننننػض البحيننننخة لكننننغ السجتسننننع السرننننخ 
السدتيجفػن بالتشسية سنػاء كنانػا األصنميػن أو السيناجخون 
مننغ السحافطننة وأقنناليع مرننخ إلييننا يجيمننػن التغيننخات التنني 
شخأت عمى أجداء حػض بحيخة ناصنخ بعنج إنذناء مذنخوعات 

تننى يسكننغ تحدننبيا فنني تخننديغ السينناه فنني القننخن الساضنني ح
 مذخوعات التشسية السدتيجفة.

 ت انبحث: إشكانٍ

تجور إشكالية البحث حػل رصج التغيخات التي 
شخأت عمى البحيخة خالل العقػد األربعة األخيخة بالفتخة بيغ 

، أي رصج الرػرة الجيشاميكية لحػض 7152و 5431
بحيخة ناصخ، وىل ستطل تمظ السالمح دون تغييخ بعج إنذاء 

 سج الشيزة األثيػبي.
  يُطقت انذراست:

ػرة شبو ثابتة تسيدىا وتعارفت تحتفظ األمكشة بر
عمييا السجتسعات وتعاممػا معيا، لكغ مشصقة حػض بحيخة 
ناصخ في مرخ والدػدان تتغيخ مالمحيا بتغيخ حجع 
الترخيف السائي وحجع السخدون مشو أمام الدج العالي، 
فتتدع مداحة البحيخة في عام وتشكسر في آخخ، ويؤثخ ىحا 

-يخ مغ شكل السكانفي كل مالمحيا وخرائريا، بل تغ
 البحيخة ككل. 
مغ الجشػب فمكيا ناصخ  -الدج العالي حيخة ستج بت

 حيث لمذسال عمى مجى ما يقخب مغ ثالث درجات عخضية 
ويقصع فييا  .شساالً  74ºو 75º´41بيغ دائخَتى عخض تقع 

وعمى كع،  500بمغ شػليا نحػ تسدافة الشيخ عبخ البحيخة ل
كشو في الفتخة األخيخة يجور متغيخ مغ سشة ألخخى ول مشدػب
 .م فػق سصح البحخ531حػل 

ويستج نيخ الشيل عبخ بحيخة ناصخ بذكل مباشخ 
أو مدتكيع مغ أسػان حتى الحجود الدػدانية فيسا يقخب مغ 

كع(، ولكغ البحيخة تستج  747-741ثالثسائة كيمػمتخا)
مدصحيا السائي عبخ شػاشئ شجيجة التعخج تتفاوت أشػاليا 

 5431كع عام  7121( بيغ  7152-5431خة )خالل الفت
كع، أي أن الصػل 7415بستػسط  7152كع عام  2734و

الستعخج لمبحيخة يبمغ مايقخب مغ عذخة أمثال الصػل 
 %(. 441السدتكيع)

وتستج البحيخة في قصاعيا الجشػبي عشجما تقصع 
الحجود الدػدانية مغ الجشػب الذخقي لمذسال الغخبي حتى 

ي تجاه الجشػب الذخقي قميال لتعػد إلى أبػ جشزل، تشثش
إمتجادىا األول تجاه الذسال الذخقي حتى مشصقة سيالة، 
تدتسخ بعجىا في نفذ االتجاه الذسالي الذخقي حتى 

 كذتسشة، تدتكيع إتجاىيا نحػ الذسال حتى أسػان. 
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ت انجارٌت وانًستهذفت فً جُىب يصز.( انذي ٌىضح االيتذاد انجغزافً نبحٍزة يصز ويشزوػاث انت1ًٍُأَظز انشكم رقى )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ال يترف مشاخ بحيخة الدج العالي بجفافو، فو 
بل يتدبب في فقجان يزيف إلى رصيجىا السائي ماءا 

 جدء مشو بالبخخ، ويتزح ذلظ مسايمي: 
  أبػسنننسبل ووادى حمفنننا و محصنننات أسنننػان  منننغيتبنننيغ

م º22.4يبمننغ متػسننصيا ل ادرجننات الحننخارة صننيفارتفننا  
 ثع تشخفس تنجريجيًا حتنى ترل أدناىا فى الذنتاء إلنى

º52.1م. 
 حينننث معتجلنننة الدنننخعة  بأنيننناسنننخعة الخيننناح  تترنننف

أي أنينا رياحنًا معتجلنة كع/سناعة،  54و57تتخاوح بيغ 
وىادئننة عمننى مننجار العننام، وتتننخاوح الخينناح األكثننخ ىبػبننًا 

ية الذخقية عمى الذسالية والذسالية الغخبية والذسالبيغ 

 .التػالى
  الستػسنط حينث يتنخاوح  ،البحينخةالجفناف حنػض يدػد

  منع 7٫51السحصات النثالث بنيغ عمى لألمصار الدشػى 
فنني  مننع 1٫13وأبػسننسبل فنني  مننع 2٫21وأسننػان فنني 

 وادى حمفا.
  الخشػبنننة الشدنننبية أقرننناىا خنننالل فرنننل الذنننتاء تبمنننغ

وترننل أدناىننا خننالل فرننل الخبيننع بدننبب ىبننػب الخينناح 
قرناه صنيفًا ألالبخنخ ويختفنع الجشػبية الغخبينة الجافنة ، 

درجننات الرتفننا  مع/شننيخ  721 معجلننو بمننغيل (يػنيننػ)
مػسننننع تدننننا  السدننننصح السننننائي لمبحيننننخة فنننني حننننخارة وا

حجع الفاقج بالبخخ وقج أدى ىحا إلى ارتفا  الفيزان، و 
 .سشػياً  2مميارات م 4شحػ ل
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 تساؤالث انبحث:

 كانٍت تتًثم فًٍا ٌهً:ثًت تساؤالث حىل تهك االش
  ىل يؤشنخ تغينخ السدنصح السنائي لمبحينخة عنغ االتجناه

نحػ الثبات أو التشاقز أم التدايج، وماىػ معنجل التغينخ 
 الدشػي.

  ىننل يتغيننخ السقصننع العخضنني لمبحيننخة بتغيننخ السدنناحة
 ودرجتو.

  ىنل يننشعكذ تغيننخ الترننخيف السننائي ومخنندون البحيننخة
 ا عبخ الدمغ.عمى أشػال شػاشئيا، ومجى تعخجاتي

  عشجما تدداد مداحة البحيخة تتػغل السياه في مرنبات
، وينندداد عننجدىا الننػاردة مننغ اليزننبتيغ األوديننة الجافننة

 والسدافات البيشية وأشػاليا مغ سشة ألخخى. 
  ىننل تننؤثخ الحننػاف الغخبيننة ليزننبة الرننحخاء الذننخقية

والحنننػاف اليزنننبية الذنننخقية لمرنننحخاء الغخبينننة عمننننى 
 ي ضفتيا الذخقية والغخبية.خخيصة البحيخة ف

ويدتيجف البحث تقديع البحيخة لقصاعات   
مكانية تترف كل مشيا بسالمح تسيدىا، ومتابعة التصػرات 
الفيدوغخافية التي شخأت عمى البحيخة مع كل إرتفا  في 
مشاسيب السياه والفيزان فييا في العقػد الثالثة األخيخة، 

ات السكانية الصػلية وتقييع ىحا التصػر عمى مدتػى القصاع
 وكال مغ الزفة الذخقية والغخبية لمبحيخة.

 يُهجٍت انبحث:

تصمب اإلجابة عمى التداؤالت والدابقة اتبا   
 مشيجية مذتقة مغ  السشاىج التالية ومغ أىسيا ما يمي :

 طزق انتقٍُت:
لسا كانت بحيخة الدج العالي منغ السػاضنع القميمنة فني 

مالمحيا بتغينخ  ثابتة ، بل تتغيخ العالع التي التحتفظ برػرة
حجننع الترننخيف السننائي الننػارد إلييننا مننغ األمصننار الدنناقصة 
عمننى روافننج حننػض الشيننخ، والتنني تتغيننخ عمننى مننجى شننيػر 
الدنشة والدننشيغ فنني نفنذ الػقننت، لننحا يرنعب رصننج تغيخاتيننا 

 ومالمحيا عبخ الدمغ دون االستعانة بالرػر الفزائية.
سنننتقخاء الرنننػر وسنننشحاول تػضنننيح ذلنننظ منننغ خنننالل إ

 5431الفزائية الستاحة لحنػض البحينخة بسرنخ فني أعنػام 
التي تغصي  7152و  7151و 7111و 5444و 5441و

العقننجيغ األخيننخيغ مننغ القننخن العذننخيغ واألولننيغ مننغ القننخن 
 الحادي والعذخيغ.

تعتسنج الجراسننة بجرجنة رئيدننية عمنى الرننػر الفزننائية 
-7111-5444-5441-5431لمبحيننننخة فنننني سننننشػات )

سنننشة فننني نياينننة  27(، غصنننت فتنننخة بمغنننت 7151-7152
القنننخنيغ العذنننخيغ والحنننادي والعذنننخيغ، أي ثمنننث قنننخن منننغ 
الندمغ. وقنج تنع رسنع كننل مشينا ووضنعيا قينج الكيناس لتقشننيغ 
مالمحيننا وخرائرننيا الثابتننة، وإنذنناء قاعننجة بيانننات تزننع 

بيانات البحيخة فني الدنشػات الدنت لمتعنخف عمنى خرائرنيا 
 قصاعات السكانية السختمفة:ال الجيشامية في

يستج مغ أسػان حتنى كذنتسشة جشػبنا،  القصا  الذسالي:
 ويبمغ شػلو ستػن كيمػمتخا.

 12يستننننج عمننننى مننننجى  القصننننا  األوسننننط الذننننسالي:
 كيمػمتخا مغ كذتسشة شساال حتى الديالة جشػبا.

يقع بيغ الديالة شساال وأبػ  القصا  األوسط الجشػبي:
 كيمػمتخا. 14 حشزل جشػبا،  ويبمغ شػلو

كنع منغ أبنػ حشطنل  33يستج  لسدنافة  القصا  الجشػبي:
  الدػدانية جشػبا.-شساال حتى الحجود السرخية

 ( تغٍز خزٌطت حىض انبحٍزة ػبز انزي1ٍ)
بنيغ ( 5431-7152خالل ثمث قخن مغ الدمغ فني الفتنخة )

أعقبت بشاء الدنج القخنيغ العذخيغ والحادي والعذخيغ والتي 
ت خخيصة حػض البحيخة؛ فداد حجنع كتمنة السيناه ، تغيخ العالي

فننني مجنننخى الشينننخ، واتدنننعت مدنننصحاتو السائينننة، وضينننخت 
عبخ مربات األودينة الجافنة تعسقت لمبحيخة ججيجة امتجادات 

بننل تكننػيغ لشيننخ الشيننل قالتنني كانننت تقتننخن بننالسجخى السننائي 
 بحيخة ناصخ.

عنج بمالمح خخيصنة السشصقنة تغييخ االتجاه األول في ىحا ىػ 
والتنني السدننتيجف نذننأة الدننج العننالي، لكننغ التغييننخ الثنناني 

نقرجه ىشنا فني ىنحا البحنث يتسثنل فني تغينخ مالمنح السجنخى 
دنبب تغينخات الترنخيف السنائي والسدصح الشيخي والزفاف ب

الدننشػي ودوريننة اإلمننجاد السائي)الدننشػات الدننسان والعجنناف 
  وفقا لمتخاث الثقافي السرخي(.

 :1585( انبحٍزة ػاو 1-1)
ويعخف شػل البحيخة بأنو السدافة خالل الجدنع السنائى التنى 

ينجور متػسنط  ترل بنيغ أبعنج نقصتنيغ عمنى شناشئ البحينخة،
كع(، بيشسا سنجل 711شػل اإلمتجاد السدتكيع لمبحيخة حػل )

كنع(، أي أن الصننػل 7121متػسنط الصننػل الستعنخج لمبحيننخة )
ال الصنػل الستعخج الحكيقي يبمغ أكثخ ما يقخب مغ سبعة أمثن

 %(.213السدتكيع ، حيث تبمغ ندبة التعخج )
نحنػ  5431تجور مداحة بحيخة الدج العالى في مرخ عنام 

(، ويقنننجر متػسنننط 7كنننع7224) آالف منننا يقنننخب منننغ ثالثنننة 
كنننع(، ويسكنننغ 54.1العنننخض الكمنننى لجدنننع البحينننخة بحنننػالي )

تعخيف عخض البحيخة بأنو شػل الخنط الػاصنل بنيغ الذناشئ 
البحيننخى والذنناشئ األخننخ السقابننل بحيننث يتقنناشع مننع الخننط 

 ة فى أى نقصة كانت.السحجد لصػل البحيخة بداوية قائس
ولكغ عخض البحيخة يتفاوت تفاوتا شجيجا منغ مػضنع رخنخ  

نطخا لتػغل مياه البحيخ في مربات وأفسام األودينة السشحنجرة 
إلنى البحيننخة مننغ ىزننبة الرننحخاء الذننخقية والغخبيننة بننجرجات 
مختمفننة وفقنننا لسدنننتػيات قيعانينننا منننغ مدنننتػى سنننصح ميننناه 

 البحيخة الحي يحجده حجع الفيزان.

(  5ولكغ تتفاوت مالمح وخرائز بحيخة الدج العالى في مرخ مغ قصا  رخنخ عمنى الشحنػ النحي يػضنحو الجنجول التنالي رقنع ) 
 (. 7والذكل رقع) 

https://www.google.com.eg/search?q=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9+%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9+%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81&sa=X&ved=0ahUKEwiLu9y6qNjZAhUHmrQKHaUABysQ7xYIIigA
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 .1585( انًاليح انجغزافٍت وانخصائص انجًٍىرفىنىجٍت نقطاػاث بحٍزة انسذ انؼانً ػاو  1)  جذول

المساحة  البيان -القطاع
 2كم

متوسط الطول 
 المستقيم)كم(

متوسط الطول 
 المتعرج

 )كم( 

نسبة 
 التعرج

 % 

متوسط 
العرض الكلى 

 )كم(
 5.9 882 525 59.5 470 كشتمنة -قطاع أسوان 
 11.3 774 488 63 1065 السيالة -قطاع كشتمنة 
 5.3 1084 569 52.5 382 ابو حنظل -قطاع السيالة 

 7.0 506 455 90 862 الحدود السودانية -قطاع ابوحنظل 
 14.0 768 2036 265 2779 الجملة

 بتقٍُت االستشؼار يٍ بؼذ وَظى انًؼهىياث انجغزافٍت.1585انًصذر: قٍاساث يٍ انصىر انفضائٍت ػاو 

 

 كشتًُت: –قطاع أسىاٌ 
( أي سننجس مدنناحة البحيننخة 7كننع421شننكمت مدنناحتو )  
%(. وسنننننننجل متػسنننننننط الصنننننننػل السدنننننننتكيع لمبحينننننننخة 52)
غ متػسنننط الصننننػل الستعنننخج لمبحيننننخة كنننع(، بيشسنننا بمنننن14.1)
كع(، وبحلظ ثبمنغ ندنبة تعنخج البحينخة فني ىنحا القصنا  171)
%(، بيشسا يقجر متػسط العخض الكمى لمبحيخة في ىحا 337)

 كع(. 1.4القصا  نحػ )
 انسٍانت:  –قطاع كشتًُت 

يمي القصا  الدابق جشػبا، وىػ مغ أكبنخ القصاعنات مدناحة 
% منننغ جسمنننة 23.2ي ( أ7كنننع5111حينننث يقنننجر بشحنننػ )

مداحتيا، بيشسا سجل متػسط الصػل السدتكيع لينحا القصنا  
كنع(، 433كع(، كع يجور متػسنط الصنػل الستعنخج نحنػ )12)

وتديننننج ندننننبة التعننننخج عننننغ الستػسننننط العننننام إذ ترننننل إلننننى 
%(، فزنناًل عنننغ متػسننط العنننخض الكمننى ينننجور حنننػل 224)

 كع(.55.2الستػسط العام لمبحيخة والحى سجل )
 ابى حُظم: -سٍانت قطاع ان

ابنػ حشطنل نحنػ منا  -تجور مداحة البحيخة بقصا  الدنيالة  
% مننننغ 52.3( أي 7كننننع237) 7يقننننخب مننننغ ربعسائننننة كننننع

مدنناحة البحيننخة، ثننع متػسننط الصننػل السدننتكيع الننحى يذننكل 
كنع(، 114كع(، يمييع متػسط الصػل الستعنخج بشحنػ )17.1)

ل وترنننل ندنننبة التعنننخج إلنننى أعالىنننا بينننحا القصنننا  أذ تذنننك
%(، ويشخفس متػسط العخض الكمنى عنغ الستػسنط 5134)

 كع(.1.2العام بشحػ )
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 انحذود انسىداٍَت : -قطاع ابىحُظم 
الحننجود الدننػدانية  -شننكمت مدنناحة ىننحا القصننا  ابػحشطننل  

% منننغ مدننناحة البحينننخة، ثنننع 25.1( أي 7كنننع317نحنننػ )
أشننػل القصاعننات حيننث  متػسننط الصننػل السدننتكيع الننحى يعننج

كع(، بيشسنا تقنل ندنبة التعنخج عنغ الستػسنط العنام 41سجل )
%(، يمننننييع متػسننننط العننننخض الكمننننى بشحننننػ 111بشدننننبة )

(2.1  .)% 
 1555( انبحٍزة ػاو 1-2)

%( عغ 74.3زادت مداحة بحيخة الدج العالى بشدبة الخبع )
 5441، حيننث بمغننت مدنناحتيا عننام  5431مدنناحتيا عننام 

(. 7كع2414) 7وخسدسائة كع آالف غ ثالثةنحػ ما يديج ع
كننع(، ثننع 711السدننتكيع ) بيشسننا يبمننغ الستػسننط العننام لمصننػل
كنننع( بدينننادة تقتنننخب 7123سنننجل متػسنننط الصنننػل الستعنننخج )

، وتبمغ ندنبة التعنخج عنغ 5431ندبتيا عغ الثمث في عام 
%( أي عذننخة أمثننال 5151الخننط السدننتكيع والتننى تذننكل )

الخط السدتكيع. في الػقت الحي يبمغ متػسنط العنخض الكمنى 
غ تتفاوت السالمنح لبحيخة الدج العالي عذخيغ كيمػ متخا . لك

الجغخافية والخرائز الجيػمػرفػلػجبة لبحينخة الدنج العنالي 
منننغ ق ا  رخنننخ عمنننى الشحنننػ النننحي يػضنننحو 5441عنننام 

 (. 2( والذكل رقع)   7الججول التالي رقع ) 
 

https://www.google.com.eg/search?q=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9+%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9+%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81&sa=X&ved=0ahUKEwiLu9y6qNjZAhUHmrQKHaUABysQ7xYIIigA
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 1555(انًاليح انجغزافٍت وانخصائص انجًٍىرفىنىجٍت نقطاػاث بحٍزة انسذ انؼانً ػاو 2) جذول
 المساحة البيان -القطاع

 2كم 

 متوسط
 الطول 
 المستقيم 

 )كم(

 متوسط الطول 
 المتعرج 

 )كم(

 نسبة 
 التعرج

 % 

 متوسط العرض
 الكلى 
 )كم( 

 8.6 1157 689 59.5 630 كشتمنة -أسوان 
 13.8 1025 646 63 1221 السيالة -كشتمنة 
 8.0 1532 805 52.5 508 ابو حنظل -السيالة 

 9.6 598 539 90 1109 ةالحدود السوداني -ابوحنظل 
 20.0 1010 2678 265 3469 الجملة

 بتقٍُت االستشؼار يٍ بؼذ وَظى انًؼهىياث انجغزافٍت.1585قٍاساث يٍ انصىر انفضائٍت ػاو  انًصذر: 
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 كشتًُت:  –قطاع أسىاٌ 
% مننننغ 53.7( تذننننكل 7كننننع121فقننننج شننننكمت مدنننناحتو )

لمبحيننخة، وسننجل متػسننط الصننػل السدننتكيع  السدنناحة الكميننة
كننع(، 134كننع(، ولكننغ بمننغ متػسننط الصننػل الستعننخج )14.1)

%( أي إحننجى 5512ومننغ ثننع بمغننت ندننبة تعننخج البحيننخة )
عذننخة مثننل الصننػل السدتكيع)السباشننخ( ، بيشسننا بمننغ متػسننط 

 كع( .3.1العخض الكمى نحػ )
 انسٍانت:  –قطاع كشتًُت 

مدننناحة حينننث تقنننجر بحنننػالي منننازال يسثنننل أكبنننخ القصاعنننات 
(، وسجل متػسط الصػل السدتكيع لينحا القصنا  7كع5775)
كنع(، 311كع(، كع يجور متػسنط الصنػل الستعنخج نحنػ )12)

وتنننجور ندنننبة التعنننخج حنننػل الستػسنننط العنننام إذ ترنننل إلنننى 
%(، فزنناًل عننغ متػسننط العننخض الكمننى الننحى سننجل 5171)
 كع(.52.3)

 ابى حُظم: -قطاع انسٍانت 
ابننننػ حشطننننل  -حة البحيننننخة بقصننننا  الدننننيالة تننننجور مدننننا 

(، بيشسننننا بمننننغ متػسننننط الصننننػل السدننننتكيع 7كننننع113نحننننػ)
كننع(، وبننحا ترننل 311كننع( والصننػل الستعننخج بشحننػ )17.1)

ندننبة التعننخج إلننى أعالىننا بيننحا القصننا  ، أذ تذننكل خسدننة 

%(، ويشخفس متػسط العخض الكمى عغ 5127عذخ مثال )
 كع(.3.1الستػسط العام بشحػ )

 انحذود انسىداٍَت: -ابىحُظم قطاع 
(، وسنننجل 7كنننع5514بمغنننت مدننناحة ىنننحا القصنننا  نحنننػ ) 

كننع(، وتقننل ندننبة 41متػسننط الصننػل السدننتكيع شننػال بمننغ )
%(، ويبمنغ متػسنط 143التعخج عغ الستػسط العنام بشدنبة )

   %(.4.1العخض الكمى بشحػ )
 :1555( انبحٍزة ػاو 1-3)

دناحة التني يذنغميا استسخ ارتفا  مشدنػب ميناه البحينخة والس
( بشدنبة 5444مدصحيا السائئ في نياية القخن العذنخيغ )

الننحي سننبق أن تجنناوزت  5441% مننغ مدنناحتيا عننام 72
%. فقننج بمغننت مدنناحة 74.3بشدننبة  5431مدنناحتيا فنني 

 (.7كع4412نحػ) 5444بحيخة الدج العالى عام 
كننع(، مقابننل 711وبمننغ الستػسننط العننام لمصننػل السدننتكيع ) 
صننػل الستعننخج ، ومننغ ثننع بمغننت ندننبة التعننخج كننع( لم2552)
مثال، ولقج بمنغ متػسنط  57%( تذكل ما يقخب مغ 5521)

 كع(.74.1العخض الكمى لمبحيخة )
لكغ تتفاوت السالمح الجغخافية والخرائز الجيػمػرفػلػجبة 

منغ قصنا  رخنخ عمنى الشحنػ 5444لبحيخة الدج العالي عنام 
 (.  4الذكل رقع) ( و  2الحي يػضحو الججول التالي رقع ) 

 
 .1555(انًاليح انجغزافٍت وانخصائص انجًٍىرفىنىجٍت نقطاػاث بحٍزة انسذ انؼانً ػاو 3) جذول

 البيان -القطاع
 المساحة

 2كم

 متوسط الطول
 المستقيم 

 )كم(

 متوسط الطول 
 المتعرج 

 )كم(

 نسبة 
 التعرج

 % 

 متوسط 
 الكلى العرض

 )كم( 
 15.8 1286 765 59.5 1058 كشتمنة -أسوان 
 17.9 1231 776 63 1478 السيالة -كشتمنة 
 8.2 1770 930 52.5 519 ابو حنظل -السيالة 

 12.3 718 647 90 1352 الحدود السودانية -ابوحنظل 
 29.5 1176 3117 265 4407 الجملة

 انجغزافٍت. بتقٍُت االستشؼار يٍ بؼذ وَظى انًؼهىياث 1585قٍاساث يٍ انصىر انفضائٍت ػاو  انًصذر: 

 
 كشتًُت : –قطاع أسىاٌ 

(، 7كننننع5113كذنننتسشة ) –بمغنننت مدنننناحة قصنننا  أسننننػان  
كع( والصنػل 14.1وسجل القصا  متػسصا لمصػل السدتكيع )

مخة  52كع(، أي بمغ الصػل الحكيقي الستعخج 211الستعخج )
قننجر الصننػل السدننتكيع السباشننخ، وبمغننت ندننبة تعننخج البحيننخة 

متػسننننط العننننخض الكمننننى بشحننننػ  %(، وأخيننننخًا يقننننجر5731)
 كع( .51.3)

 انسٍانت: –قطاع كشتًُت 
(، 7كع5423الديالة نحػ ) –تقجر مداحة قصا  كذتسشة   

كننع(، كننع 12وسنجل متػسننط الصننػل السدننتكيع ليننحا القصننا  )
كننع(، وتديننج ندننبة 221ينجور متػسننط الصننػل الستعننخج نحننػ )

%(، فزناًل 5725التعخج عغ الستػسط العنام إذ ترنل إلنى )
 كع(.52.4عغ أن متػسط العخض الكمى بمغ )

 ابى حُظم : -قطاع انسٍانت 
ابنننننػ حشطنننننل  -تنننننجور مدننننناحة البحينننننخة بقصنننننا  الدنننننيالة  

(، ويقننننننجر متػسننننننط الصننننننػل السدننننننتكيع 7كننننننع154نحننننننػ)
كننننع(، بيشسننننا يقننننجر متػسننننط الصننننػل الستعننننخج بشحننننػ 17.1)
كع(، وترل ندبة التعنخج إلنى أعالىنا بينحا القصنا  أذ 421)

مننثال ، ويننشخفس  53%( أي مننا يقننخي مننغ 5221تذننكل )
كع(عننغ الستػسننط العننام لمعننخض 3.7متػسنط العننخض الكمننى )

 الكمي لمبحيخة.
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 انحذود انسىداٍَت: -قطاع ابىحُظم 
الحجود الدػدانية شكمت مدناحة  -وأخيخًا قصا  ابػحشطل   

ل السدنتكيع (، ثع متػسط الصنػ7كع5217ىحا القصا  نحػ )
كننع(، بيشسننا 41الننحى يعننج مننغ أعمننى القصاعننات حيننث سننجل )

%(، يمنييع متػسنط العنخض 253ندبة التعخج تقجر بشدنبة )
 %(.  57.2الكمى بشحػ )

 :2005( انبحٍزة ػاو 1-4)
اسننتسخت مدنناحة بحيننخة الدننج العننالى فنني مرننخ فنني الديننادة 

% عننغ 7.1نحننػ  7111ولكننغ بشدننبة محننجودة بمغننت عننام 
(. ولقنج 7كنع4152فقج بمغنت مدناحتيا  نحنػ) ،5444عام 

كننننع( مقابننننل 711بمننننغ الستػسننننط العننننام لمصننننػل السدننننتكيع )
كع( لمصػل الستعخج ، أي تقجر الشدبة بيشيسا )ندبة 2131)

%(. ويقنجر متػسنط 5514منثال ) 57التعخج( ما يقنخب منغ 
 كع(.73.3العخض الكمى لمبحيخة )

لكننننننننننغ تتفنننننننننناوت السالمننننننننننح الجغخافيننننننننننة والخرننننننننننائز  
منغ قصنا  7111لجيػمػرفػلػجبة لبحيخة الدنج العنالي عنام ا

(  4رخننخ عمننى الشحننػ الننحي يػضننحو الجننجول التننالي رقننع ) 
 (.  1والذكل رقع) 
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 .2005انجغزافٍت وانخصائص انجًٍىرفىنىجٍت نقطاػاث بحٍزة انسذ انؼانً ػاو  ح( انًالي4) جذول

 المساحة البيان -القطاع
 2كم

متوسط 
 الطول 
 المستقيم

 كم()

متوسط 
 الطول

 المتعرج  
 )كم(

 نسبة 
 لتعرج %ا

متوسط 
 العرض

 الكلى 
 )كم( 

 15.2 1286 765 59.5 1136 كشتمنة -أسوان 
 18.1 1247 786 63 1495 السيالة -كشتمنة 
 8.6 1754 921 52.5 527 ابو حنظل -السيالة 

 12.4 682 614 90 1359 الحدود السودانية -ابوحنظل 
 28.8 1164 3085 265 4517 الجملة

 بتقٍُت االستشؼار يٍ بؼذ وَظى انًؼهىياث انجغزافٍت.1585قٍاساث يٍ انصىر انفضائٍت ػاو  انًصذر: 

 

 كشتًُت:  –قطاع أسىاٌ 
أمننننننا عننننننغ ىننننننحا القصننننننا  فقننننننج شننننننكمت مدنننننناحتو  

كنع( منا 211(، وسجل متػسط الصػل الستعنخج )7كع5521)

، أي بمغنت  كنع(14.1مثل الصنػل السدنتكيع ) 52يقخب مغ 
%(. في الػقت التي بمغ متػسط 5731ندبة تعخج البحيخة )

 كع( .51.3العخض الكمى لمبحيخة في ىحا القصا  نحػ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Ass. Univ. Bull. Environ. Res. Vol. 22 No. 2 October 2019 

 

 55 

 انسٍانت: –قطاع كشتًُت 
الدننيالة مننغ أكبننخ قصاعننات البحيننخة  –يعننج قصننا  كذننتسشة  

متػسنط (، بيشسنا سنجل 7كع5441مداحة حيث تقجر بشحػ )
كننع(، كسننا يننجور متػسننط 12الصننػل السدننتكيع ليننحا القصننا  )

 57كع(، أي ترل الشدبة بيشيسا 231الصػل الستعخج نحػ )
%(، وبمنغ متػسنط العنخض الكمنى لينحا القصنا  5742مثال )

 كع(.53.5)
 ابى حُظم: -قطاع انسٍانت 

ابنننننػ حشطنننننل  -تنننننجور مدننننناحة البحينننننخة بقصنننننا  الدنننننيالة  
ط الصننػل السدننتكيع الننحى يذننكل (، ثننع متػسنن7كننع172نحننػ)

كنع(، 475كع(، يمييع متػسط الصػل الستعنخج بشحنػ )17.1)
مثننل  53أي أن التدننبة بننيغ الصننػل الحكيقنني الستعننخج بمننغ 

الصػل السدتكيع، وترل ندبة التعخج أعالىا بيحا القصا  أذ 
%(، ويننشخفس متػسننط العننخض الكمننى ليبمننغ 5214تذننكل )
 كع(.3.1بشحػ )

 

 انحذود انسىداٍَت: -قطاع ابىحُظم 
(، وبمنغ الصنػل 7كنع5214شكمت مداحة ىحا القصا  نحنػ )

كننع مقابننل تدننعيغ كيمننػمتخا لمصننػل  154الحكيقنني الستعننخج 
%(، أمنننا متػسنننط 137السدنننتكيع ، وبمغنننت ندنننبة التعنننخج )

 %(.  57.4العخض العخض الكمى فقج بمغ )
 :2010( انبحٍزة ػاو 1-5)

مدنننناحة تقننننجر  7151سننننجمت بحيننننخة الدننننج العننننالى عننننام 
(، ، أي زادت مدنننناحتيا بننننشفذ الشدننننبة 7كننننع4111بشحننننػ)

. ويبمنغ الستػسنط العنام 7111%( عغ عنام 7.5السحجودة )
كنننع(، كسنننا سنننجل متػسنننط الصنننػل 711لمصنننػل السدنننتكيع )

%( أي 5714كننع(، وبمغننت ندننبة التعننخج )2711الستعننخج )
مثال. بمغ متػسط العخض الكمى لبحيخة الدج العالى عام  57

7151. 
وتتفنناوت السالمننح الجغخافيننة والخرننائز الجيػمػرفػلػجبننة 

منغ قصنا  رخنخ عمنى الشحنػ 7151لبحيخة الدج العالي عنام 
 (. 1( والذكل رقع)   1الحي يػضحو الججول التالي رقع ) 

 .2010(انًاليح انجغزافٍت وانخصائص انجًٍىرفىنىجٍت نقطاػاث بحٍزة انسذ انؼانً ػاو 5) جذول

 المساحة البيان -القطاع
 متوسط الطول المستقيم)كم( 2كم

 متوسط 
 الطول المتعرج 

 )كم(

 نسبة التعرج 
% 

 متوسط العرض الكلى 
 )كم(

 16.6 1326 789 59.5 1146 كشتمنة -قطاع أسوان 
 18.7 1368 862 63 1535 السيالة -قطاع كشتمنة 
 9.0 1767 928 52.5 535 ابو حنظل -قطاع السيالة 

 12.7 696 627 90 1389 الحدود السودانية -قطاع ابوحنظل 
 31.0 1209 3205 265 4605 الجملة

 بتقٍُت االستشؼار يٍ بؼذ وَظى انًؼهىياث انجغزافٍت.1585قٍاساث يٍ انصىر انفضائٍت ػاو  انًصذر: 

 كشتًُت : –قطاع أسىاٌ 
(، وسننننجل 7كننننع5541بمغننننت مدنننناحة القصننننا  الذننننسالي ) 

كننننع( مقابننننل 14.1باشننننخ )الس-متػسننننط الصننننػل السدننننتكيع 
كنع(، ثننع ندننبة 234كنع( لمصننػل الستعنخج الننحى شننكل )234)

%(، أي أن الصنننػل الحكيقننني 5271تعنننخج البحينننخة بمغنننت )
مننثال مننغ الصننػل السدننتكيع السباشننخ. أمننا  52الستعننخج بمننغ 

 كع( .51.1متػسط العخض الكمى ليحا القصا  فيقجر بشحػ )
 انسٍانت :  –قطاع كشتًُت 
الدننيالة مننغ أكبننخ القصاعننات مدنناحة  –شة يعننج قصننا  كذننتس

(، وسنننجل متػسنننط الصنننػل 7كنننع5121حينننث يقنننجر بشحنننػ )
كننع(، كسننا يننجور متػسننط الصننػل 12السدننتكيع ليننحا القصننا  )

كننع(، أي أن الصننػل الحكيقنني الستعنننخج 317الستعننخج نحننػ )
مثننل الصننػل السباشننخ بشدننبة تعننخج تقننجر بحننػالي  54يبمننغ 

ى لينحا القصنا  منغ %(، وسجل متػسط العخض الكم5213)
 كع(.53.2البحيخة )

 ابى حُظم:  -قطاع انسٍانت 
ابننننػ حشطننننل  -تننننجور مدنننناحة البحيننننخة بقصننننا  الدننننيالة  

(، ويذننننننكل متػسننننننط الصننننننػل السدننننننتكيع 7كننننننع121نحننننننػ)
كع( لستػسط الصػل الستعخج، وترل 473كع( مقابل )17.1)

%( 5212ندبة التعخج إلى أعالىنا بينحا القصنا  أذ تذنكل )
مثنل الصنػل السباشنخ، وبمنغ  53ػل الحكيقي يبمغ أي أن الص

 كع(.4.1متػسط العخض الكمى ليحا القصا  البحيخي نحػ )
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 انحذود انسىداٍَت :  -قطاع ابىحُظم 
(، وبمغ متػسنط 7كع5234شكمت مداحة ىحا القصا  نحػ )

ج، كننع لمصننػل الستعننخ  172كننع( مقابنل 41الصنػل السدننتكيع )
وتدننننجل ندننننبة التعننننخج ندننننبة مشخفزننننة عننننغ القصاعننننات 

%(، ويقجر متػسط العخض الكمى ليحا القصنا  141الدابقة)
 %(.57.2البحيخي نحػ )

 :2012( انبحٍزة ػاو 2-1-6)
 7152سننجمت مدنناحة بحيننخة الدننج العننالى فنني مرننخ عننام 

، بيشسنا 7151% عغ عنام 1.1( أي 7كع4411زيادة نحػ)

كننع(، ومتػسننط 711ػل السدننتكيع )يبمننغ الستػسننط العننام لمصنن
كننع(، أي أن الصننػل الحكيقنني يقننجر 2731الصننػل الستعننخج )

مثننننننل الصننننننػل السدننننننتكيع، وبمغننننننت ندننننننبة التعننننننخج  57ب
%(. كسا يتجاوز متػسط العخض الكمى الثالثيغ متخا 5724)
 كع(.25.4)

وتتفنناوت السالمننح الجغخافيننة والخرننائز الجيػمػرفػلػجبننة 
منغ قصنا  رخنخ عمنى الشحنػ 7152لبحيخة الدج العالي عنام 

 (.  2( والذكل رقع)  1الحي يػضحو الججول التالي رقع ) 
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 .1585(انًاليح انجغزافٍت وانخصائص انجًٍىرفىنىجٍت نقطاػاث بحٍزة انسذ انؼانً ػاو 6) جذول

 البيان -القطاع
 المساحة

 2كم

 متوسط 
 الطول

 المستقيم 
 )كم(

 متوسط
 الطول 
 المتعرج 

 )كم( 

 نسبة 
 التعرج 

% 

 متوسط 
 العرض

 الكلى  
 )كم(

 16.8 1361 810 59.5 1159 كشتمنة -قطاع أسوان 

 20.2 1394 879 63 1709 السيالة -قطاع كشتمنة 

 9.8 1825 958 52.5 616 ابو حنظل -قطاع السيالة 

 12.9 709 638 90 1421 الحدود السودانية -قطاع ابوحنظل 

 31.9 1239 3285 265 4905 الجملة

 بتقٍُت االستشؼار يٍ بؼذ وَظى انًؼهىياث انجغزافٍت.1585قٍاساث يٍ انصىر انفضائٍت ػاو  انًصذر: 

 
 كشتًُت : –قطاع أسىاٌ 

(، سنننننجل متػسنننننط الصنننننػل 7كنننننع5514بمغنننننت مدننننناحتو ) 
كننع(، 351كنع(، ومتػسنط الصنػل الستعنخج )14.1السدنتكيع )

مثنننننل الصنننننػل  54أي أن الصنننننػل الحكيقننننني الستعنننننخج بمنننننغ 

%(، ويقنننجر 5215السباشنننخ، وبمغنننت ندنننبة تعنننخج البحينننخة )
كنع( 51.3متػسط العخض الكمى ليحا القصا  البحيخي نحنػ )

. 
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 انسٍانت : –قطاع كشتًُت 
يعننج أكبننخ القصاعننات البحيخيننة مدنناحة حيننث وتقننجر بشحننػ  
كننع(، 12(، وسننجل متػسننط الصننػل السدننتكيع )7كننع5214)

كنع(، أي أن 324جور متػسط الصنػل الستعنخج حنػل )بيشسا ي
منثال حينث ترنل ندنبة التعنخج  54الشدبة بيشيسا ترل إلنى 

%(. وبمننغ متػسننط العننخض الكمننى ليننحا القصننا  5244إلننى )
 كع(.71.7البحيخي )

 ابى حُظم : -قطاع انسٍانت 
ابنننننػ حشطنننننل  -تنننننجور مدننننناحة البحينننننخة بقصنننننا  الدنننننيالة  

كنع( 17.1صنػل السدنتكيع )(، وبمغ متػسنط ال7كع151نحػ)
كنننع( لستػسنننط الصنننػل الستعنننخج أي أن الصنننػل 413مقابنننل )

الحكيقي الستعخج يتجناوز الصنػل السباشنخ السدنتكيع بثسنانيػ 
عذخ مثال، حيث ترل ندبة التعخج إلى أعالىا بيحا القصا  

%(. ويشخفس متػسنط العنخض الكمنى لينحا 5371البحيخي )
 كع(.4.3القصا  البحيخي ليبمغ )

 انحذود انسىداٍَت: -ع ابىحُظم قطا
الحننجود الدننػدانية نحننػ  -شننكمت مدنناحة قصننا  ابػحشطننل  
(، وبمننننغ متػسننننط الصننننػل السدننننتكيع السباشننننخ 7كننننع5475)
كننع لمصننػل الحكيقنني الستعننخج، وترننل  123كننع( مقابننل 41)

%(، أمنننا متػسنننط العنننخض الكمنننى لينننحا 214ندنننبة التعنننخج )
 كع(.57.4القصا  البحيخي فيبمغ )

 قٍييٍى انتطييىري انًقييارٌ نخصييائص انبحٍييزة( انت2)
 2012-1585بانفتزة 
مغ خالل إستقخاء مخخجات قياسنات حنػض البحينخة  

بسرخ خنالل العقنػد األربعنة األخينخة كسنا بدنجميا الجنجول 
 (، ومشيسا ندتخمز عجة حقائق:3( والذكل رقع )2رقع )

 

 .2012-1585بحٍزة انسذ انؼانً خالل انفتزة  (انًاليح انجغزافٍت وانخصائص انجًٍىرفىنىجٍت نقطاػاث2) جذول

 البيان -القطاع 
 المساحة

 2كم
متوسط الطول 
 المستقيم)كم(

متوسط الطول 
 المتعرج )كم(

نسبة التعرج 
% 

متوسط العرض الكلى 
 )كم(

1985 2779 265 2036 768 14.0 
1995 3469 265 2678 1010 20.0 
1999 4407 265 3117 1176 29.5 
2005 4517 265 3085 1164 28.8 
2010 4605 265 3205 1209 31.0 
2017 4905 265 3285 1239 31.9 

 بتقٍُت االستشؼار يٍ بؼذ وَظى انًؼهىياث انجغزافٍت.1585قٍاساث يٍ انصىر انفضائٍت ػاو  انًصذر: 

  سجمت مداحة بحيخة الدج العنالى فني مرنخ خنالل الفتنخة
تصػرا مصخدا عجا تقمز محجود عام  7152-5431مابيغ 
أدنى  5431. فقج بمغت عام 5441إذا قػرن بعام  5444

(، 7كننع7224مدنناحة لمبحيننخة حيننث تبمننغ السدنناحة نحننػ )

لترنل 5411وتدتسخ مداحة البحيخة فنى اإلتدنا  فنى عنام 
إذ  7152إلنى أقرناىا فنى عننام  (، وترنل7كنع2414إلنى )

 (.7كع4411) يقجر بشحػ
 

 
 
  كسنننا ارتنننبط بنننالتصػر السصنننخد تصنننػر الصنننػل الحكيقننني

إذ يقنننجر بشحنننػ  7152الستعنننخج، فقنننج بمنننغ أعننناله فنننى عنننام 
بستػسنننط  5431كنننع(، ويرنننل إلنننى أدنننناه فنننى عنننام 2731)

كع(، ولع يذح عمى التصنػر السصنخد 7121شػل يجور حػل )
% تقخيبا عغ العام 5ي تخاجع بشدبة الح 7111سػى عام  
( .فنني الػقننت الننحي يكنناد يكننػن متػسننط 5444الدننابق لننو )

 كع(.711الصػل في حالة ثبات )
  أما عغ ندبة التعخج رغنع تداينجىا السصنخد عامنة، لكنغ

 5431يالحظ أربعة مدتػيات متجرجة، أوليا يتسثل في عام 
ام %(، يميينا عن213التي تقل فيينا بذنكل منتالحظ بشدنبة )

حيننننث تننننجور ندننننبة الصننننػل الحكيقنننني إلننننى الصننننػل  5441
منثال فني  55السدتكيع حػل عذخة أمثال، تختفنع ألكثنخ منغ 

 7152و 7151، وأخيننننخا عننننامي 7111و 5444عننننامي 
 مثال. 57التي تتجاوز 

 ( 54.1نفذ التجرج في متػسط العخض الكمى مغ )كع
ليدنننجل  5441، ثنننع عننناد إلنننى االرتفنننا  عنننام 5431عنننام 

(، 7152،7151كننع فنني عننامي  ) 74ع حننػل كننع(، ثنن71)
لينننجور حنننػل  7152-7151وبمنننغ العنننخض أقرننناه عنننامي 

 كع.25
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 ( تطىر خصائص ضفتً انبحٍزة3)

سننبق اإلشننارة بامتننجاد حننػض بحيننخة الدننج العننالي مننغ  
الدػدانية جشػبا حتى الدج العالي جشنػب  -الحجود السرخية
 747-741ا يقخب مغ ثالثسائنة كيمنػمتخا)مجيشة أسػان فيس

كنننع( ، ىنننحا فزنننال عنننغ إمتنننجادىا فننني األراضننني الدنننػدانية، 
وتحجىا مغ الذخق جشنػب ىزنبة الرنحخاء الذنخقية وجبنال 
البحنننخ األحسنننخ، بيشسنننا يحنننجىا منننغ الغنننخب جشنننػب ىزننننبة 

 الرحخاء الغخبية. تسيدت بعجة سسات نحكخ مشيا:
  عامنننة عمنننى  تتخكننند صنننخػر وتكػيشنننات منننا قبنننل الكسبنننخى

، يميينننا صنننخػر الحجنننخ الخممنننى لمبحينننخة األشنننخاف الذنننخقية

غخب البحيخة خاصة فى الشصاق األوسنط مشينا، تتخكد الشػبى 
 ثننع رواسننب النندمغ الخابننع التننى تشتذننخ فننى مجننارى األوديننة

 الجافة الستجية إلييا.

  أحيانننًا إلننى مشدننػب سننصحيا بعننج نذننأة البحيننخة ووصننل
أذرعًا مائية كػنت لبحخ م فػق مدتػى سصح ا531مشدػب 

منننغ الجػاننننب  واديننناً  517نحنننػ خممنننت أودينننة بمنننغ عنننجدىا ت  
 .األخػارالذخقية والغخبية عخفت ب

  اتمدنناحأضنافت األجنداء النجنيا مننغ تمنظ األخنػار الغارقنة 
 1نحنػ الكمية )في مرخ والدػدان( لتبمغ مداحتيا إضافية 
 .2مميار م 514وتخدن نحػ  7آالف كع
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 ضفتً انبحٍزة ػبز انزيٍ: ( تطىر خصائص3-1)
ال يتػقنننف تغينننخ مالمنننح السجنننخى والسدنننصح الشينننخي بصنننػل 
القصاعننننات الصػليننننة لمسجننننخى، بننننل تفاوتننننت التغيننننخات بننننيغ 

لمسجننخى مننغ اليسشننى واليدننخى  -الزننفتيغ الذننخقية والغخبيننة
 .فتخة ألخخى عمى الشحػ الحي سيتزح في التحميل التالي

 

 :1585( ػاو 3-1-1)

أدننى مدناحة لبحينخة  5431زنائية عنام سجمت الرػرة الف
الدج العالي، وانعكذ ذلظ عمنى خرنائز جغخافينة ومالمنح 
جيسػرفػلػجينننة تسيننند ضنننفتييا الذنننخقية عنننغ الغخبينننة عمنننى 

( الننحي يعننخض لتقيننيع 4الشحننػ الننحي يػضننحو الجننجول رقننع )
السقارن لمسالمح الجغخافية والخرائز الجيسػرفػلػجية بيغ 

 .5431ضفتي البحيخة عام 
 

 .1585(انتقٍٍى انًقارٌ نهًاليح انجغزافٍت وانخصائص انجًٍىرفىنىجٍت بٍٍ ضفتً انبحٍزة ػاو 5رقى ) جذول

 البيان -القطاع
 نسبة التعرج % الطول متعرج )كم( الطول المستقيم )كم(

 غرب شرق غرب شرق غرب شرق
 1039.0 726.7 613 436 59 60 كشتمنة -قطاع أسوان 
 519.4 1020.3 322 653 62 64 سيالةال -قطاع كشتمنة 
 515.7 1620.4 263 875 51 54 ابو حنظل -قطاع السيالة 

 412.0 603.4 379 531 92 88 الحدود السودانية -قطاع ابوحنظل 
 597.3 938.0 1577 2495 264 266 الجملة

 ًؼهىياث انجغزافٍت.وَظى انبتقٍُت االستشؼار يٍ بؼذ 1585قٍاساث يٍ انصىر انفضائٍت ػاو  انًصذر: 

 
 ًٌكٍ أٌ َتبٍٍ يٍ انجذول ػذة يالحظاث:

  يديننج الصننػل السدننتكيع لمبحيننخة بالزننفة الذننخقية عشننو
بالزننفة الغخبيننة فننى كافننة قصاعننات البحيننخة عننجا قصننا  

كنننع( 33الحنننجود الدنننػدانية حينننث يبمنننغ ) -ابػحشطنننل 
كنننع(، 47بالزننفة الذننخقية بيشسننا فننى الزننفة الغخبيننة )

قصنا  رخنخ حينث سنجل أقرنى شنػل ولكغ يختمف مغ 
الحجود الدنػدانية فنى حنيغ يبمنغ  -لو بقصا  ابػحشطل 

 كع(.14ابػ حشطل بشحػ ) -أدنى شػل بقصا  الديالة 
  أمننا عننغ الصننػل الستعننخج لذنناشئ البحيننخة فقننج سننجل

كننع(، بيشسننا بمننغ 7441بالزننفة الذننخقية شننػال وقننجره )
كننع(، ويخجنع ىننحا إلننى تزننخس 5122بزنفتيا الغخبيننة )

لزفة الذنخقية فني جشنػب الرنحخاء الذنخقية وتقصعينا ا
باألوديننة مسننا أدى إلننى زيننادة تغمغننل جدننع البحيننخة فنني 
األجداء النجنيا منغ األودينة، مسنا أدى إلنى شنجة تعخجينا 

%( جسمة أشػال مثيمتينا 13.7بشدبة تديج عغ نرف )
 في الزفة الذخقية . 

  ابنننننػ حشطنننننل فنننننى شميعنننننة  -ويننننأتى قصنننننا  الدنننننيالة
مغ حيث الصػل بالزفة الذخقية حيث سجل القصاعات 

كع(، ووصل إلى أعاله بالزفة الغخبية فى قصنا  123)
 كع(.152كذتسشة بصػل ) –أسػان 

  تدنننتسخ الزنننفة الذنننخقية لمبحينننخة فنننى التفنننػق عمنننى
سػاحل نطيختيا بالزفة الغخبية فى ندبة تعخج شنػاشئ 

%( 423البحينننننننخة، فقنننننننج سنننننننجل الستػسنننننننط العنننننننام )
الذننخقية والغخبيننة عمننى التننػالى، %( لمزننفة 142.2و)

ابنػ  -تبمغ أعالىا فى الزنفة الذنخقية بقصنا  الدنيالة 
 –%(، كسا يأتى قصا  أسنػان 5171.4حشطل بشدبة )

كذننتسشة فننى مقجمننة قصاعننات الزننفة الذننخقية بشدننبة 
%(، بيشسا أدناىا فنى الزنفة الذنخقية والغخبينة 5124)

الحننننننننجود الدننننننننػدانية بشدننننننننبة  -قصننننننننا  ابػحشطننننننننل 
(112.4.)% 

 :1555( ػاو 3-1-2)
عغ صػرتيا  5441اتدعت مداحة بحيخة الدج العالي عام 

، واسنننتسخت السالمنننح التننني تسيننند ضنننفتيا 5431فننني عنننام 
الذخقية عغ الغخبية عمى الشحنػ النحي يػضنحو الجنجول رقنع 

( النننننحي يعنننننخض لتقينننننيع السقنننننارن لمسالمنننننح الجغخافينننننة 3)
عننننام  والخرننننائز الجيسػرفػلػجيننننة بننننيغ ضننننفتي البحيننننخة

5441. 
 .1555(انتقٍٍى انًقارٌ نهًاليح انجغزافٍت وانخصائص انجًٍىرفىنىجٍت بٍٍ ضفتً انبحٍزة ػاو 8رقى ) جذول

 البيان -القطاع
 نسبة التعرج % الطول متعرج )كم( الطول المستقيم )كم(

 غرب شرق غرب شرق غرب شرق

 1062.7 1250.0 627 750 59 60 كشتمنة -أسوان 

 517.7 1517.2 321 971 62 64 لسيالةا -كشتمنة 

 451.0 2553.7 230 1379 51 54 ابو حنظل -السيالة 

 452.2 751.1 416 661 92 88 الحدود السودانية -بوحنظل 

 603.8 1413.9 1594 3761 264 266 الجملة

 انجغزافٍت.بتقٍُت االستشؼار يٍ بؼذ وَظى انًؼهىياث 1585قٍاساث يٍ انصىر انفضائٍت ػاو  انًصذر: 

 
 ًٌكٍ أٌ َتبٍٍ يٍ انجذول ػذة يالحظاث:

  يديننننج الصننننػل السدننننتكيع لمبحيننننخة بالزننننفة الذننننخقية
السػاجية لسختفعات البحخ األحسخ عشنو بالزنفة الغخبينة 

السػاجيننة لمجنندء الجشننػبي مننغ الرننحخاء الغخبية)ىزننبة 
الجمف ومختفعات العػيشات( فى كافة القصاعات السكانية 

الحنجود الدنػدانية حينث  -ا  ابػحشطنل لمبحيخة عجا قص
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كنننع( فنننى 47كنننع( بالزنننفة الذنننخقية مقابنننل )33يبمنننغ )
الزفة الغخبينة ، كسنا يختمنف الصنػل السدنتكيع لذناشئ 
البحيننخة بزننفتيا الذننخقية ذاتيننا مننغ قصننا  رخننخ حيننث 

الحننننجود  -سنننجل أقرننننى شننننػل لنننو بقصننننا  ابػحشطننننل 
 -الدػدانية فى حنيغ يبمنغ أدننى شنػل بقصنا  الدنيالة 

 كع(.14ابػ حشطل بشحػ )
  أمننا عننغ عننغ األشننػال الستعخجننة لذننػاشئ البحيننخة فقننج

كنننع( 2215سنننجل الستػسنننط العنننام بالزنننفة الذنننخقية )
كنع( بالزنفة الغخبينة، أي الشدنبة بيشيسنا 5144مقابل )

كع بالذخقية لكل كيمػ بالزنفة الغخبينة،  7.4ترل إلى 
ابنننػ حشطنننل فنننى شميعنننة  -كسنننا ينننأتى قصنننا  الدنننيالة 

ت مغ حيث الصػل بالزفة الذخقية حيث سجل القصاعا
كع(، وعمى جانب آخخ وصل إلى أعاله بالزفة 5224)

 كع(.172كذتسشة بصػل ) –الغخبية فى قصا  أسػان 
  تدنننتسخ الزنننفة الذنننخقية فنننى التفنننػق عمنننى الزنننفة

الغخبيننة فننى ندننبة التعننخج لمبحيننخة فقننج سننجل الستػسننط 

%( لمزنننننفة 112.3%( لألولنننننى و)5452.4العنننننام )
ثانينة عمنى التنػالى، تبمنغ أعالىنا فنى الزنفة الذننخقية لم

%(، 7112.2ابنننػ حشطنننل بشدنننبة ) -بقصنننا  الدنننيالة 
كذنتسشة فنى مقجمنة قصاعنات  –كسا يأتى قصنا  أسنػان 

%(، بيشسنننا أدناىنننا 5117.2الزنننفة الذنننخقية بشدنننبة )
الحنننننننجود الدنننننننػدانية بشدنننننننبة  -بقصنننننننا  ابػحشطنننننننل 

%( 415.1%( بالزنننفة الذنننخقية، وبشدنننبة )215.5)
 ابػ حشطل. -بالزفة الغخبية فى قصا  الديالة 

 .1555( ػاو 3-1-3)
 5444استسخت مداحة بحيخة الدج العالي في اإلتدا  عام 

، واستسخت السالمح التي تسيند 5441عغ صػرتيا في عام 
ضنننفتيا الذنننخقية عنننغ الغخبينننة عمنننى الشحنننػ النننحي يػضنننحو 

منننح ( الننحي يعننخض لتقيننيع السقننارن لمسال51الجننجول رقننع )
الجغخافينة والخرننائز الجيسػرفػلػجينة بننيغ ضنفتي البحيننخة 

 .5444عام 

 .1555(انتقٍٍى انًقارٌ نهًاليح انجغزافٍت وانخصائص انجًٍىرفىنىجٍت بٍٍ ضفتً انبحٍزة ػاو 10رقى ) جذول

 البيان -القطاع
 نسبة التعرج % الطول متعرج )كم( الطول المستقيم )كم(

 غرب شرق غرب شرق غرب شرق
 1066.1 1501.7 629 901 59 60 كشتمنة -أسوان 
 533.9 1906.3 331 1220 62 64 السيالة -كشتمنة 
 529.4 2942.6 270 1589 51 54 ابو حنظل -السيالة 

 590.2 852.3 543 750 92 88 الحدود السودانية -ابوحنظل 
 671.6 1676.7 1773 4460 264 266 الجملة

 بتقٍُت االستشؼار يٍ بؼذ وَظى انًؼهىياث انجغزافٍت.1585انفضائٍت ػاو قٍاساث يٍ انصىر  انًصذر: 

 

 ًٌكٍ أٌ َتبٍٍ يٍ انجذول ػذة يالحظاث:
  يدننتسخ زيننادة الصنننػل السدننتكيع لبحينننخة الدننج العنننالي

بالزفة الذخقية عشو بالزفة الغخبية فى كافة قصاعنات 
الحنجود الدنػدانية حينث  -البحيخة عجا قصنا  ابػحشطنل 

كننع( بالزننفة الذننخقية بيشسننا ىنني فننى الزننفة 33يبمننغ )
كع(. كسنا يختمنف الصنػل السدنتكيع لمبحينخة 47الغخبية )

بالزننفة الذننخقية ذاتيننا مننغ قصننا  رخننخ حيننث سننجل 
الحننجود الدننػدانية  -أقرننى شننػل لننو بقصننا  ابػحشطننل 

ابنػ حشطنل  -فى حيغ يبمغ أدننى شنػل بقصنا  الدنيالة 
 كع(.14بشحػ )

 ذننػاشئ بحيننخة الدننج العننالي أمننا عننغ الصننػل الستعننخج ل
كنع(، 4411فقج سجل الستػسط العام بالزفة الذخقية )

كنع( مسنا ينجل عمنى 5222بيشسا بمغت بالزفة الغخبينة )
زيادة الصنػل الستعنخج لمبحينخة فيسنا بنيغ الزنفتيغ، كسنا 

ابنػ حشطنل فنى شميعنة القصاعنات  -يأتى قصا  الديالة 
حينث  البحيخية مغ حيث شػل شػاشئة بالزفة الذخقية

كننع(، ووصننل أعنناله بالزننفة الغخبيننة فننى 5134سننجل )
 كع(.174كذتسشة بصػل ) –قصا  أسػان 

  تدتسخ الزفة الذخقية لمبحيخة فى تفػق عمنى الزنفة
الغخبينة فنى ندننبة تعنخج شنػاشئيا، فقننج سنجل الستػسننط 

%( 125.1-%5121.2العننام لمتعننخج فيسننا بيشيسننا  )
 لمزفة الذخقية والغخبية عمى التػالى.

 غ ندبة التعنخج أعالىنا فنى الزنفة الذنخقية بقصنا  تبم
 74%( أي 7447.1ابنننػ حشطنننل بشدنننبة ) -الدنننيالة 

كذنتسشة  –مثل الخط السدتكيع، كسا يأتى قصا  أسنػان 
فننى مقجمننة قصاعننات الزننفة الذننخقية بننأكثخ مننغ عذننخة 

%(، بيشسنننا ترنننل 5111.5أمثنننال الصنننػل السدنننتكيع )
لحنننننجود ا -ندننننبة التعنننننخج ألدناىننننا بقصنننننا  ابػحشطننننل 

%( بالزنننننفة الذنننننخقية، 317.2الدنننننػدانية بشدنننننبة )
%( بالزفة الغخبية فى قصا  الديالة 174.7وبشدبة )

 ابػ حشطل. -
 .2005( ػاو 3-1-4)

ضمنت مدناحة بحينخة الدنج العننالي فني التداينج فني مصمننع 
( فتغيخت صػرتيا عنغ 7111القخن الحادي والعذخيغ)

ت ( ، واسننننتسخ  5444نيايننننة القننننخن العذننننخيغ )عننننام 
السالمح والخرائز التي تسيد شػاشئ ضفتيا الذخقية 
عننغ الغخبينننة عمنننى الشحنننػ النننحي يػضنننحو الجنننجول رقنننع 

( الننحي يعننخض لتقيننيع السقننارن لمسالمننح الجغخافيننة 55)
والخرننائز الجيسػرفػلػجيننة بننيغ ضننفتي البحيننخة عننام 

7111. 
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 2005 ىرفىنىجٍت بٍٍ ضفتً انبحٍزة ػاو(انتقٍٍى انًقارٌ نهًاليح انجغزافٍت وانخصائص نج12ًٍ) جذول رقى
 نسبة التعرج % الطول متعرج )كم( الطول المستقيم )كم( البيان -القطاع

 غرب شرق غرب شرق غرب شرق
 1049.2 1518.3 619 911 59 60 كشتمنة -أسوان 
 517.7 1953.1 321 1250 62 64 السيالة -كشتمنة 
 490.2 2948.1 250 1592 51 54 ابو حنظل -السيالة 

 510.9 860.2 470 757 92 88 الحدود السودانية -ابوحنظل 
 628.8 1695.5 1660 4510 264 266 الجملة

 بتقٍُت االستشؼار يٍ بؼذ1585قٍاساث يٍ انصىر انفضائٍت ػاو  انًصذر: 
 .2012-1585وَظى انًؼهىياث انجغزافٍت خالل انفتزة يابٍٍ 

 

 الحظاث:ًٌكٍ أٌ َتبٍٍ يٍ انجذول ػذة ي
  يديننج الصنننػل السباشنننخ أو السدنننتكيع لذنننػاشئ البحينننخة

بزفتيا الذخقية عشو بالزفة الغخبية فى كافة قصاعات 
البحينخة، ويدنتثشى منغ ذلنظ القصنا  الجشنػبي )ابػحشطننل 

كع( بالزفة 33الحجود الدػدانية(، حيث يبمغ شػلو) -
كنع. كسنا يختمنف 47الذخقية بيشسا فنى الزنفة الغخبينة )

دتكيع لذػاشئ البحيخة بالزفة الذخقية ذاتيا الصػل الس
مننغ قصننا  رخننخ؛ حيننث سننجل أقرننى شننػل لننو بقصننا  

الحجود الدػدانية فى حيغ يبمغ أدنى شنػل  -ابػحشطل 
بشحػ  -ابػ حشطل -الديالة  -بالقصا  الح يميو شساال 

 كع(.14)
  يعكننذ تعننخج شننػاشئ البحيننخة مننجى تننجاخل السدننصح

لتنني تقتننخن بيننا واأللدننشة السننائي لمبحيننخة مننع األوديننة ا
التي تفرل كل مشيا؛ وقج سجل متػسط الصػل الستعخج 

كننع(، بيشسننا 4151لذننػاشئ البحيننخة بالزننفة الذننخقية )
كننع(، حينث تدينج الذننخقية 5111يبمنغ بالزنفة الغخبينة )

 %.527عغ الغخبية بشدبة 
  ابػ حشطل فى مقجمة القصاعات  -يأتى قصا  الديالة

شئو الستعخجنننة بالزنننفة البحيخينننة منننغ حينننث شنننػل شنننػا
كننع(، بيشسننا بمننغ 5147الذنخقية حيننث سننجل شننػال بمننغ )

كذننتسشة  –أقرنناه  فنني الزننفة الغخبيننة بقصننا  أسننػان 
 كع(.154بصػل وقجره)

  يدتسخ تفػق الذػاشئ البحيخية بالزفة الذنخقية عنغ
نطيختيننا بالزننفة الغخبيننة فننى ندننبة التعننخج، فقننج سننجل 

-%5141.1الستػسنننط العنننام لمتعنننخج فيسنننا بيشيسنننا )
%( لمزفة الذخقية والغخبية عمى التػالى، تبمغ 173.3

ابػ حشطل  -أعالىا فى الزفة الذخقية بقصا  الديالة 
 –%(، كسنننننا ينننننأتى قصنننننا  أسنننننػان 7443.5بشدنننننبة )

كذننتسشة فننى مقجمننة قصاعننات الزننفة الذننخقية بشدننبة 
الحجود  -%(، بيشسا أدناىا بقصا  ابػحشطل 5144.7)

%( بالزننننفة الذننننخقية، 5144.7الدننننػدانية بشدننننبة )
%( بالزفة الغخبية فى قصا  الديالة 441.7وبشدبة )

 ابػ حشطل. -
 :2010( ػاو 3-1-5)

فنني ىننح العننام اتدننع السدننصح السننائي بشدننبة محننجودة  
(، وانعكننذ ذلننظ عمننى درجننة تننجاخل منناء 7111عسننا قبننل )

البحيخة منع تزناريذ اليزنبتيغ الذنخقية والغخبينة، ومنغ ثنع 
اشئ البحينننخة فننني الزنننفتيغ الذنننخقية اختمفنننت خرنننائز شنننػ 

والغخبينننة عمنننى الشحنننػ النننحي يػضنننحو الجنننجول رقنننع )( النننحي 
يعننننخض لمتقيننننيع السقننننارن لمسالمننننح الجغخافيننننة والخرننننائز 

 .7151الجيسػرفػلػجية بيغ ضفتي البحيخة عام 
 .2010ٍزة ػاو انتقٍٍى انًقارٌ نهًاليح انجغزافٍت وانخصائص انجًٍىرفىنىجٍت بٍٍ ضفتً انبح (13) جذول رقى

 البيان -القطاع
 نسبة التعرج % الطول متعرج )كم( الطول المستقيم )كم(

 غرب شرق غرب شرق غرب شرق

 1066.1 1581.7 629 949 59 60 كشتمنة -أسوان 

 530.6 2179.7 329 1395 62 64 السيالة -كشتمنة 

 502.0 2961.1 256 1599 51 54 ابو حنظل -السيالة 

 517.4 883.0 476 777 92 88 لحدود السودانيةا -ابوحنظل 

 640.2 1774.4 1690 4720 264 266 الجملة

 بتقٍُت االستشؼار يٍ بؼذ1585قٍاساث يٍ انصىر انفضائٍت ػاو  انًصذر: 
 .2012-1585وَظى انًؼهىياث انجغزافٍت خالل انفتزة يابٍٍ 

 

 ًٌكٍ أٌ َتبٍٍ يٍ انجذول ػذة يالحظاث:
 دننتكيع لمبحيننخة بالزننفة الذننخقية عشننو يديننج الصننػل الس

بالزفة الغخبية فنى كافنة قصاعنات البحينخة عنجا القصنا  
الحننجود الدننػدانية  -ابػحشطننل  -الجشننػبي مننغ البحيننخة 

كننع( بالزننفة الذننخقية 33حيننث يبمننغ شػلننو السباشننخ )
كنع(، ويختمننف 47بيشسنا يستنج فنى الزننفة الغخبينة عبنخ )

قرنى شنػل بجوره  مغ قصا  بحيخي رخخ حينث سنجل أ
الحننجود الدننػدانية(  -لننو بالقصننا  الجشننػبي )ابػحشطننل 

فى حيغ يبمغ أدنى شنػل لنو بالقصنا  النحي يمينو شنساال 
 كع(.14ابػ حشطل( بشحػ ) -)الديالة 

  أما عغ الصػل الحكيقني الستعنخج فقنج سنجل الستػسنط
كنننع(، ينننشخفس 4271العنننام لصػلنننو بالزنننفة الذنننخقية )

% 524ترنل إلنى كنع( بشدنبة 5141بالزفة الغخبية )
مسننننا يكذننننف التننننجاخل الذننننجيج بننننيغ البحيننننخة ويننننابذ 
الزفتيغ  الذخقية عغ الغخبية، كسا يأتى قصا  الديالة 

ابننػ حشطننل كننأكبخ القصاعننات البحيخيننة شننػال بالزننفة  -



Ass. Univ. Bull. Environ. Res. Vol. 22 No. 2 October 2019 

 

 63 

كنع(، وبمنغ أعناله بالزنفة 5144الذخقية حينث سنجل )
كذننتسشة بصننػل يرننل إلننى  –الغخبيننة فننى قصننا  أسننػان 

 كع(.711)
  الزننفة الذننخقية فننى تدنجيل أكبننخ ندننبة تعننخج تدنتسخ

شػاشئ بحيخية عغ الزفة الغخبينة فقنج سنجمتا متػسنط 
%( لمزننفة الذننخقية 141.7-%5224.4عامننا بمننغ )

والغخبينننننة عمنننننى التنننننػالى، وعمنننننى مدنننننتػى القصاعنننننات 
البحيخية تبمغ ندبة التعخج أعالىنا فنى الزنفة الذنخقية 

، %(7415.5ابنننػ حشطنننل بشدنننبة ) -بقصنننا  الدنننيالة 
كذنتسشة فنى مقجمنة قصاعنات  –كسا يأتى قصنا  أسنػان 
%(، بيشسا ترل أدناىا 511.5الزفة الذخقية بشدبة )

%( 332الحجود الدنػدانية بشدنبة ) -بقصا  ابػحشطل 
%( بالزننفة الغخبيننة 117بالزننفة الذننخقية، وبشدننبة )

 ابػ حشطل. -فى قصا  الديالة 
 :2012( ػاو 3-1-6)

  السدننصح السننائي ادننات 7152تكننخر فنني ىننح العننام  
(، وانعكذ ذلنظ عمنى 7151عسا قبل )أيزا بشدبة محجودة 

اليزننبتيغ  األوديننة الننػاردة مننغ البحيننخة مننع دننصح تننجاخل م
 يةذػاشئ البحيخ ال ػاصالذخقية والغخبية، ومغ ثع اختمفت خ

( النحي 54لزفتيغ عمى الشحػ الحي يػضحو الججول رقع )با
خافيننننة والخرننننائز يعننننخض لمتقيننننيع السقننننارن لمسالمننننح الجغ
 .7151الجيسػرفػلػجية بيغ ضفتي البحيخة عام 

 

 .2012(انتقٍٍى انًقارٌ نهًاليح انجغزافٍت وانخصائص انجًٍىرفىنىجٍت بٍٍ ضفتً انبحٍزة ػاو 14) جذول رقى

 البيان -القطاع
 نسبة التعرج % الطول متعرج )كم( الطول المستقيم )كم(

 غرب شرق غرب شرق غرب شرق
 1069.5 1648.3 631 989 59 60 كشتمنة -أسوان 
 535.5 2226.6 332 1425 62 64 السيالة -كشتمنة 
 523.5 3053.7 267 1649 51 54 ابو حنظل -السيالة 

 520.7 905.7 479 797 92 88 الحدود السودانية -ابوحنظل 
 647.3 1827.1 1709 4860 264 266 الجملة

 بتقٍُت االستشؼار يٍ بؼذ1585ٍت ػاو قٍاساث يٍ انصىر انفضائ انًصذر: 
 .2012-1585وَظى انًؼهىياث انجغزافٍت.خالل انفتزة يابٍٍ 

 

 ًٌكٍ أٌ َتبٍٍ يٍ انجذول ػذة يالحظاث:
  الدنننج السدنننتكيع لبحينننخة  -السباشنننخيدينننج الصنننػل

مثيمنننو بالزنننفة الذنننخقية عنننغ فننني مرنننخ العنننالي 
بالزننفة الغخبيننة فننى كافننة قصاعننات البحيننخة عننجا 

الحننجود الدننػدانية حيننث يبمننغ  -بػحشطننل قصننا  ا
بالزنفة كع( 47مقابل )( بالزفة الذخقية كع 33)

الغخبينننة، كسنننا يختمنننف الصنننػل السدنننتكيع بالزنننفة 
الذخقية ذاتيا مغ قصا  رخنخ حينث سنجل أقرنى 

الحجود الدنػدانية فنى  -شػل لو بقصا  ابػحشطل 
ابنػ حشطنل  -حيغ يبمغ أدنى شػل بقصا  الديالة 

 .كع(14بشحػ )
  الستعننننخج فقننننج سننننجل الحكيقنننني أمننننا عننننغ الصننننػل

مقابل  كع(4311العام بالزفة الذخقية ) ومتػسص
% 534كننع( بشدننبة زيننادة تقننجر بحننػالي 5214)

 -قصنا  الدنيالة ويدنجل ، قيةخ ذالزفة اللرالح 
أكبننخ شننػل شننػاشئ ابننػ حشطننل بالزننفة الذننخقية 

 –بيشسننا سننجل قصننا  أسننػان كننع(، 5144)متعننخج 
 شنننػللمبحينننخة أعمنننى لغخبينننة بالزنننفة ا كذنننتسشة 

 كع(.125)متعخج

  الزنفة الغخبينة  تجناوزتدتسخ الزفة الذخقية فنى
فقننننج سننننجل  ،لبحيننننخةشننننػاشئ افننننى ندننننبة تعننننخج 
-%5372.5)فننننننني كمييسننننننناالستػسنننننننط العنننننننام 

 .%( عمى التػالى142.2

  لزنفة الذنخقية بقصنا  باأعالىا ندبة التعخج تبمغ
%(، كسنا 2112.2ابػ حشطنل بشدنبة ) -الديالة 

كذتسشة فنى مقجمنة قصاعنات  –أتى قصا  أسػان ي
ترل %(، بيشسا 5114.1الزفة الذخقية بشدبة )
الحجود الدػدانية بشدبة  -أدناىا بقصا  ابػحشطل 

%( بالزنننننننننننفة الذنننننننننننخقية، وبشدنننننننننننبة 411.2)
 -%( بالزفة الغخبية فى قصا  الديالة 171.2)

 ابػ حشطل.
ضيييفتً ( انتقٍيييٍى انًقيييارٌ نتطيييىر خصيييائص 3-2)

 ة انبحٍز
الشننظ أن التقينننيع السقنننارن لمسالمننح الجغخافينننة والخرنننائز 
الجيسػرفػلػجية بيغ ضفتي البحيخة في الدشػات السذار إليو 

، وىحا ما 7152-5431ستؤسذ لتقييع عام لسجسل الفتخة 
( 55( و)51، والذكل رقع)(51سيتزح بالججول التالي رقع)

 الحي نخمز مشيع بعجة حقائق نػجدىا فيسا يمي:
 

 .2012-1585(انتقٍٍى انًقارٌ نهًاليح انجغزافٍت وانخصائص انجًٍىرفىنىجٍت بٍٍ ضفتً انبحٍزة خالل انفتزة  15  رقى) ولجذ
 

 البيان -العام
 الطول المستقيم

 )كم( 
 الطول متعرج

 )كم( 
 نسبة التعرج

 % 
 غرب شرق غرب شرق غرب شرق

1985 266 264 2495 1577 938.0 597.3 
1995 266 264 3761 1594 1413.9 603.8 
1999 266 264 4460 1773 1676.7 671.6 
2005 266 264 4510 1660 1695.5 628.8 
2010 266 264 4720 1690 1774.4 640.2 
2017 266 264 4860 1709 1827.1 647.3 

 بتقٍُت االستشؼار يٍ بؼذ1585قٍاساث يٍ انصىر انفضائٍت ػاو  انًصذر: 
 .2012-1585خالل انفتزة يابٍٍ غزافٍت وَظى انًؼهىياث انج
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  يكننناد يكنننػن الصنننػل السدنننتكيع لمبحينننخة خنننالل الفتنننخة
متدنناوى بالزننفة الذننخقية والغخبيننة، حيننث  5431-7152

كننع بالزننفتيغ عمننى التننػالي،  714و 711يبمننغ متػسننصيا 
ويخجع ىحا لكثخة األودية التي تقتخن بشيخ الشيل والبحيخة مغ 

 خب.الذخق أكثخ مشيا في الغ
  بيشسننا يتبننايغ الصننػل الستعننخج الحكيقنني لزننفتي بحيننخة

، حيث سجل 7152-5431الدج العالى خالل الفتخة مابيغ 
أدنى شػل لمبحيخة عمى مدتػى الزفة الذخقية  5431عام 

كننع( لكننل مشيسننا عمننى 5122كننع( و)7441والغخبيننة فبمننغ )
التػالي، وتديج جسمة أشػال شنػاشئ الزنفة الذنخقية مثيمتينا 

 %. 41زفة الغخبية بشدبة في ال
  واتدنننعت مدننناحة البحينننخة بذنننكل مصنننخد فننني العقنننػد

وزادت جسمة أشػال شػاشئيا فني  5431الثالثة التالية لعام 
، فبمغننننننت 7152الزننننننفتيغ حتننننننى بمغننننننت أقرنننننناىا عننننننام 

كننننع( لمزننننفة الذننننخقية والغخبيننننة عمننننى 5214-كننننع4311)
الستعننخج بننيغ -التننػالي، ولكننغ الفجننػة فنني الصننػل الحكيقنني

تيغ اتدننع بجرجننة كبيننخة لرننالح الزننفة الذننخقية التنني الزننف
% أي زادت بسقننجار 534زادت عننغ الزننفة الغخبيننة بشدننبة 

 عاما. 27أربعة مخات في 
  تقننل ندننبة التعننخج )ندننبة الصننػل الستعننخج إلننى الصننػل

السدتكيع( بذكل متالحظ عمنى الزنفة الذنخقية والغخبينة فنى 
%( 142.2%(، )423( بشدنبة )5431بجاية الفتنخة )عنام 

أي كننل مائننة كيمننػمتخ مننغ الذننػاشئ الستعخجننة لكننل مشيسننا، 
، تختفنننع كنننع بالزفةالذنننخقية 512بالزنننفة الغخبينننة يقابمينننا 

%( لمزننننفة 5372.5لتدننننجل ) 7152الشدننننبة فننننى عننننام 
أي  بالزفة الغخبينة .  5444% عام 125الذخقية( مقابل 

كننل مائننة كيمننػمتخ مننغ الذننػاشئ الستعخجننة بالزننفة الغخبيننة 
 كع بالزفة الذخقية. 722 يقابميا

 

 

 
 انُتائج وانتىصٍاث( 4)

 انُتائج:أوال: 
  27سجمت مداحة بحيخة الدج العالى في مرخ خالل 

إذا  5444عاما تصػرا مصنخدا عنجا تقمنز محنجود عنام 
. كسنننننا تصنننننػر الصنننننػل الحكيقننننني 5441قننننػرن بعنننننام 

الحي تخاجنع  7111الستعخج، ولع يذح عشو سػى عام  
 ا.% تقخيب5بشدبة 

 غ تستنننج حنننػض بحيننننخة الدنننج العنننالي فيسننننا يقنننخب منننن
مشدنننػب وصنننل كنننع(، و  747-741ثالثسائننة كيمنننػمتخا)

م فػق مدتػى سنصح 531أحيانًا إلى مشدػب سصحيا 
خممننت أوديننة بمننغ عننجدىا أذرعننًا مائيننة ت  كػنننت و  ،البحننخ
.أضافت (األخػارعخفت بانبيغ )مغ الج وادياً  517نحػ 

إضافية  اتمداحالغارقة األجداء الجنيا مغ تمظ األخػار 
 1نحننػ الكميننة )فنني مرننخ والدننػدان( لتبمننغ مدنناحتيا 
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 .2مميار م 514وتخدن نحػ  7آالف كع
  ال يتػقنننف تغينننخ مالمنننح السجنننخى والسدنننصح الشينننخي

بنننيغ بصنننػل القصاعنننات الصػلينننة لمسجنننخى، بنننل تفاوتنننت 
ويخجننع ىننحا لكثننخة األوديننة التنني تقتننخن بشيننخ ؛ الزننفتيغ

 خق أكثخ مشيا في الغخب.الشيل والبحيخة مغ الذ
  حيننث خننالل الفتننخةيتبننايغ الصننػل الستعننخج الحكيقنني ،

زنفة الذنخقية بالأدنى شنػل لمبحينخة  5431سجل عام 
والغخبينننة عمنننى التنننػالي، وتدينننج جسمنننة أشنننػال شنننػاشئ 
الزنننفة الذنننخقية مثيمتينننا فننني الزنننفة الغخبينننة بشدنننبة 

41 .% 
  اتدعت مداحة البحيخة بذكل مصخد، ولكغ الفجنػة فني

الستعننخج بننيغ الزننفتيغ اتدننع بجرجننة -الصننػل الحكيقنني
كبيننخة لرننالح الزننفة الذننخقية التنني زادت عننغ الغخبيننة 

 27% أي زادت بسقنننجار أربنننع منننخات فننني 534بشدنننبة 
 عاما.

  كنننل مائنننة كيمنننػمتخ منننغ الذنننػاشئ الستعخجنننة بالزنننفة
الذننننخقية، تختفننننع  كننننع بالزننننفة 512الغخبيننننة يقابميننننا 
%( لمزنفة 5372.5لتدنجل ) 7152الشدبة فى عنام 
بالزفة الغخبية .  5444% عام 125الذخقية( مقابل 

أي كننل مائننة كيمننػمتخ مننغ الذننػاشئ الستعخجننة بالزننفة 
 كع بالزفة الذخقية. 722الغخبية يقابميا 

 انتىصٍاث:ثاٍَا: 
مخاعننناة التغينننخ فننني القصاعنننات العخضنننية عشنننج إنذننناء  .5

كبننناري أو معنننابخ عخضنننية عمنننى السجنننخى الخئيدننني أو 
 األخػار.

حطخ إقامنة أي مشذنئات ثابتنة عمنى السدنصحات التني  .7
 تغسخ أثشاء الفيزانات السختفعة.

زراعنات الخزنخ عمنى مدنصحات األراضني التني تشسية  .2
 تتعخض لمغسخ وقت الفيزانات السختفعة.

التننننخويج لمدننننياحة الشيخيننننة والدننننياحة البيئيننننة فنننني  .4
الزفاف الذخقية لمبحيخة لإلسنتفادة منغ تنجاخل الينايذ 

والسحسيات الصبيعية فني إتدا  مداحة الطالل و والساء 
 ل وادي العالقي.ثاألودية الخئيدية م

 قائًت انًصادر وانًزاجغ

 انًصادر:أوال: 

 انصىر انفضائٍت:
 .5431عام ناصخ صػرة فزائية لبحيخة  .5
 .5441عام  لبحيخة ناصخصػرة فزائية  .7
 .5444عام  لبحيخة ناصخصػرة فزائية  .2
 .7111عام  لبحيخة ناصخصػرة فزائية  .4
 .7151عام  لبحيخة ناصخصػرة فزائية  .1
 .7152عام  لبحيخة ناصخصػرة فزائية  .1

 ثاٍَا: انًزاجغ:

 انًزاجغ بانهغت انؼزبٍت:)أ( 
، شبعنننة دار 7جسنننال حسنننجان، شخرنننية مرنننخ، ج .2

 .م5441 اليالل،

حامننننج العرننننفػري، ردم الشيننننل وتزننننييق السجننننخى  .3
سمػكيات فػضنػية ومخناشخ منجمخة، حػلينات كمينة 

 . 7152داب، جامعة بشي سػيف، ار
حامج العرفػري، تقييع أثخ التغيخات السػسسية في  .4

 بشية مجخى نيخ الشيل وكيفية تػضيفيا، 
نذأتو واسنتخجام مياىنو  -رشجي سعيج، نيخ الشيل .51

، دار الينننالل، القننناىخة، فننني الساضننني والسدنننتقبل
 م.5442

، 5سميسان حديغ، حزنارة مرنخ أرض الكشاننة،   .55
 م.5445ىن ، 5455لقاىخة، دار الذخوق، ا

صننفػح خيننخ، البحننث الجغخافنني مشاىجننو وأسنناليبو،  .57
 م.5441دار السخيخ ، الخياض، 

فتحنني دمحم مرننمحي، مشنناىج البحننث الجغخافنني،    .52
م، 5444، مخكد معالجة الػثنائق، شنبيغ الكنػم،5

 .11-11ص ص
دراسة في  دمحم حسجي بديػني، الشيل والسرخيػن: .54

لشيننل فنني عيننػن مرننخم، التننأثيخ الستبننادل،ممؤتسخ ا
م، الجنننندء األول،مخكنننند 5444ديدننننسبخ  51-54

 الجراسات والبحػث البيئية،جامعة أسيػ .

نطنام بيئني  دمحم عبج الفتاح القراص، نينخ الشينل: .51
فنني الساضنني والحاضننخ،ممؤتسخ الشيننل فنني عينننػن 

م، الجنننننننندء 5444ديدننننننننسبخ  54-51مرننننننننخم، 
األول،مخكنننند الجراسننننات والبحننننػث البيئية،جامعننننة 
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SUMMARY  :  

The research with monitoring the changes that. 

occurred on the lake during the last four decades between 1985 and 2017, that is, monitoring the 

dynamic image of the Lake Nasser basin, and whether these features will remain unchanged after the 

construction of the Ethiopian Renaissance Dam. 

The area of the High Dam Lake in Egypt recorded a steady increase during 32 years, with the 

exception of a limited contraction in 1999. The real winding length also developed, with the exception of 

2005, when the length decreased by approximately 1%.  

features of the course and river course does not stop along the longitudinal sections of the stream, 

but the changes varied between the eastern and western-right and left banks of the stream from time to 

time; this is due to the large number of valleys associated with the Nile and the lake from East is more 

than west. One of the recommendations of the research is to take into account the change in the cross-

sections when constructing bridges or transit crossings on the main course or the rivers. 

It is prohibited to construct any fixed installations on flooded areas during floods  .  

The development of vegetable crops on flooded land areas during high floods  .  

 


