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 تأثير الخصائص المورفولوجية للقنوات الفرعية

لجانبى مجرى نهر النيل على استخداماتها بين قنا 
 والصف
 عوٓ يضعفٓ نبيل يرغٌٓ. د*

 
ضِد يسرْ ٌِر اهٌيل خغيراح يخـددث خالل اهفخرث اهيبغيج، ٌّخيسج 
هوخغيراح اهيّرفّهّسيج ّاهِيدرّهّسيج اهخٓ ضدذح ؿوٓ ػّل يسرْ ٌِر اهٌيل 

يشبراح سديدث هيسرْ اهٌيل خبرنج يشبرٍ اهلديى، فٓ ضنل كٌّاح ؼِرح 
فرؿيج، اشخخديح ُذٍ اهلٌّاح فٓ ؤغراع ؿديدث، ّيً ذى ترز ؤُييخِب فتـغِب 
خـرع هوخسفيف ّخضّل اهٓ ؤرع زراؿيج، ّتـغِب يبزال يشخخدى، ّاهتـع 

 .اآلخر يخـرع هوخوّد
خٓ خنٌّح ٌخيسج ّخـرف اهلٌّاح اهفرؿيج تخوم اهلٌّاح اهسبٌتيج اه

هوخغيراح اهِيدرّهّسيج تيسرْ ٌِر اهٌيل تـد تٌبء اهشد اهـبهٓ، ّخػوق ؿويِب 
، ّتظفج ؿبيج خسرْ اهييبٍ تخوم اهلٌّاح Khorsّزارث اهيّارد اهيبئيج األخّار 

فٓ تـغِب ػّال اهـبى ّاهتـع اآلخر فٓ فخراح يضدّدث يً اهشٌج، ّخختبيً 
يخبر، ّخخييز خرتخِب تإٌِب خرتج ؿغّيج يضتـج ؤ 7يً اهيخر ّ 5.5ؤؿيبكِب تيً 

 .تبهييبٍ ييب يشبؿد ؿوٓ ٌيّ اهضضبئص ّاهٌتبخبح تِب
 :هدف البحث 

يِدف اهتضد اهٓ دراشج خظبئط اهلٌّاح اهفرؿيج هيسرْ اهٌيل، 
ّضظر اشخخدايبخِب، ّيـرفج يدْ خإذير اهخظبئط اهيّرفّهّسيج ؿوٓ 

وٓ يب خى اشخخالظَ يً اهدراشبح االشخخداى يً خالل خلييى نييًب يتٌٓ ؿ

                                           
*
 .ؤشخبذ يشبؿد اهسغرافيب اهػتيـيج تلشى اهسغرافيب تنويج اآلداة تتٌِب  
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اهضلويج، هوّظّل اهٓ ؤٌشة اشخخداى هخوم اهلٌّاح فٓ اهيشخلتل شّاء تبهخػّير 
 .ؤّ اإلغالق

نيب يِدف اهتضد اهٓ اهلبء اهغّء ؿوٓ اآلذبر اهشوتيج ّاإليسبتيج 
اهيختبدهج تيً اشخخداى خوم اهلٌّاح اهفرؿيج هيسرْ ٌِر اهٌيل ّاهخظبئط 

 .َاهيّرفّهّسيج ه
 :مراحل إعداد البحث 

 :ير اهتضد تيراضل ّخػّاح  ؤشبشيج خيذوح فييب يوٓ 
ّخخيذل ذهم فٓ نل يً دراشج يضيد : اإلػالؽ ؿوٓ اهدراشبح اهشبتلج  -1

، ّآيبل ضبّر          Said (1981)، ّ(1966)ظفٓ اهديً ؤتّ اهـز 
، ّيضيّد (1991، 1988، 1975)، ّاهشيد اهشيد اهضشيٌٓ (1966)

ّظبتر ؤييً       Zeinab El Barbary, (1997)، (1995)ؿبضّر 
(2552) 

اسراء اهدراشج اهييداٌيج االشخػالؿيج هخضديد يّاكؾ اهلٌّاح اهخٓ يينً  -2
ؤً خخغؾ هودراشج ّاهخػتيق، ّيّكـِب ّرتػ ُذٍ اهيّاكؾ ؿوٓ اهػتيـج 

 .تبهظّر اهفغبئيج ّاهخرائػ اهِيدرّػتّغرافيج

ويج تبهيّاكؾ اهيخخبرث ّؤخذ ؿيٌبح هوييبٍ، يؾ اسراء اهدراشج اهضلويج اهفـ -3
 .دراشج سّاٌة اهلٌّاح، ّضظر اهضضبئص

ؿيل ٌيبذر هولٌّاح اهيخخبرث تبشخخداى ترايز اهضبشة اآلهٓ هوخـرف  -4
 .ؿوٓ اهخظبئط اهيّرفّهّسيج هخوم اهلٌّاح

اظدار  55.555: 1، 25.555ّ: 1خضويل اهخرائػ اهػتّغرافيج يليبس  -5
 55.555: 1ّاهخرائػ اهيظّرث يليبس  1991، ّؿبى 1984ؿبى 

 .هخضديد يشبر خوم اهلٌّاح ّخػّرُب ّؿالكخِب تبهيسرْ اهرئيشٓ
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سيؾ اهتيبٌبح اهخبظج تبهلٌّاح اهفرؿيج اهيخخبرث يً ضيد اهيٌبشية  -6
اهيلبتوج هوخظرفبح فٓ اهيسرْ اهرئيشٓ ؿٌد ُذٍ اهلٌّاح، ّخضديد 

ذالذج ضِّر، تبإلغبفج اهٓ  اشخخدايبخِب خالل فخراح زيٌيج يختبيٌج نل
اهخظبئط اهتيئيج، ّاهـبئد االكخظبدْ يً االشخخداى اهضبهٓ، ّخضديد 

 .اهـالكج تيٌِب هّغؾ اهضوّل اهيينٌج هالشخخدايبح اهيشخلتويج

اشخنيبل اهتيبٌبح اهخبظج تبهيظفّفج اهخٓ خى ّغؾ خريػج يشبرُب،  -7
 .يً اهدراشج اهضلويج، نيب شيخغص فييب تـد

 :سس اختيار القنوات الفرعيةأ: أوالً 

كٌبث فرؿيج يً خالل فضط اهخرائػ اهسّيج  55خى ضظر ٌضّ 
، 2555ّاهيرئيبح اهفغبئيج هـبى  2555، ؿبى 55555: 1اهيظّرث يليبس 

ّختيً ؤً ٌُبم خيس كٌّاح فرؿيج تبهسزر هيبذا؟ ّخيس ؿضر كٌبث ؤّغضح 
كيبشَ ّهيس هِب خرائػ اهدراشج اهضلويج ؤٌِب يِسّرث ّهيس تِب اشخخداى يينً 

كٌّاح خى دراشخِيب يً كتل  6ُيدرّػتّغرافيج فخى اشختـبدُب، تبإلغبفج اهٓ 
، ّيً ذى يظتص ؿدد اهلٌّاح اهفرؿيج اهخٓ هى خدرس ّيخّفر هِب 1997زيٌة 

تـع اهخرائػ ّخخـدد فٓ اشخخدايبخِب ؿوٓ ػّل اهيسرْ يً كٌب ضخٓ اهظف 
 6، يٌِيب %34.44ٌّاح فرؿيج تٌشتج ك 15خى اخخيبر ؿدد . كٌبث فرؿيج 29

كٌّاح ؿوٓ اهسبٌة  4كٌّاح خخظل تبهيسرْ اهرئيشٓ يً اهٌيل يً ػرفيً يٌِب 
اهضركٓ هويسرْ، ّكٌبخبً ؿوٓ اهسبٌة اهغرتٓ، ّخى اخخيبر كٌبخبً خلخرً تٌِر 
اهٌيل يً ػرف ّاضد يً سِج اهغرة، ّكٌبخيً خلخرً تبهيسرْ اهرئيشٓ يً 

ث سِج اهضرق ّاألخرْ سِج اهغرة نيب يّغص سدّل    ؤنذر يً يّكؾ، ّاضد
 .ّاألضنبل اهيرفلج( 2)، (1)



 (181) 
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 :معيار االختيار   - 1

 :ّكد خى اخخيبر اهلٌّاح اهفرؿيج تٌبء ؿوٓ األشس اهخبهيج 
خٌّؽ االكخراً تٌِر اهٌيل يً ؤنذر يً سِج، يؾ اخخالف زاّيج  -1

 .االكخراً
يج ّخرائػ ػتّغرافيج خّفر خرائػ ُيدرّػتّغرافيج ّظّر فغبئ -2

 .كدييج ّضديذَ

شِّهج اهّظّل اهٓ اهلٌّاح اهفرؿيج ّاهخسّل تيٌػلخِب ّاسراء اهدراشج  -3
 .اهضلويج، ّؤخذ اهـيٌبح يٌِب

ؤً خنًّ اهلٌّاح اهفرؿيج يّزؿج ؿوٓ يٌػلج اهدراشج، ّييذوج هولٌّاح  -4
 .اهدائيج ّاهيّشييج

 .ؤً خيذل اهٌيبذر كٌّاح دائيج ّكٌّاح يّشييج -5

 .د اشخخدايبح اهلٌّاح اهفرؿيج ّخٌّؿِبخـد -6

 :نماذج الدراسة  - 2

اهخبهيج ػتلًب هويـبيير اهشبتلج ؿوٓ ( األخّار)خى اخخيبر اهلٌّاح اهفرؿيج 
 :اهٌضّ اهخبهٓ 

 :قناة دندرا ( 1

ّخخظل تبهيسرْ اهرئيشٓ هٌِر اهٌيل يً ؤنذر يً يّكؾ سِج اهغرة 
 1نى ّيلؾ ضرق يديٌج دٌدرا تٌضّ  ..1يػوق ؿويِب ؤضيبًٌب ضتنٓ، ّيتوغ ػّهِب 

ُّّ يذبل خػتيلٓ هخّر اهزراتٓ، ( 1)نى يً ؤشّاً ضنل  298نى ّؿوٓ تـد 
 .ّاالخظبط، ّاهيػيـج، ّخّر شبضل شويى
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 يرئيبح فظبئيج خّظح كٌبث دٌدرا( 4)شنل 



 (188) 

 
 نى يً أشّاً 498خريعج ُيدرّعتّغرافيج هلٌبث دٌدرا عوٓ تعد ( 4)شنل 
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 :قناة جرجا ( 2

نى  453يخظل تػرفيً تبهيسرْ اهرئيشٓ هٌِر اهٌيل يً سِج اهغرة ؿوٓ تـد 
( 3)نى ّيلؾ ؤيبى يديٌج سرسب نيب يخغص يً ضنل  4يً ؤشّاً، ّيتوغ ػّهَ 

 .ُّّ يذبل خػتيلٓ هخّر اهخبزٌداريج ّخّر اهٌظيراح( 4)ّاهخريػج ضنل 
 

 
 

 ضّر فظبئيج خّظح كٌبث خرخب( 4)شنل 
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 نى يً أشّاً 144خريعج ُيدرّعتّغرافيج هلٌبث خرخب عوٓ تعد ( 1)شنل 
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 :قناة مجريس ( 3

يخظل تيسرْ ٌِر اهٌيل يً سِج اهغرة يً ػرف ّاضد نيب يّغص 
نى يً  557.5نى، ّخلؾ ؤيبى كريج ظدفب ؿوٓ تـد  1.9، ّػّهِب (5)ضنل 

 .ّر اهيييًّؤشّاً ّييذل ٌيّذر هخّر شٌّر ّخ

 
 خريعج ُيدرّعتّغرافيج هخّر يخريس ( 4)شنل 

 نى يً أشّاً 44404عوٓ تعد 
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 :قناة العونة ( 4

خخظل تبهيسرْ اهرئيشٓ هٌِر اهٌيل يً ػرفيً يً سِج اهضرق، ّيلؾ 
نى، خـختر يذبل خػتيلٓ هخّر  5نى يً ؤشّاً، ّيتوغ ػّهِب  519ؿوٓ تـد 

 .اهترضب، ّخّر اهـالهيب
 :ناة الحاج قنديل ق( 5

ّخخظل تبهسبٌة اهضركٓ ( 6)نى يً ؤشّاً ضنل  625خلؾ ؿوٓ تـد 
نى ّيً يذبل  4هيسرْ اهٌيل يً ػرفيً ؤيبى كريج اهـبيريج، ّيتوغ ػّهِب 

 .خػتيلٓ هخّر سزيرث اهدّى، ّخّر سزيرث اهػّاتيج
 

 
 (اهحبج كٌديل)خريعج عتّغرافيج خّظح اهلٌبث اهفرعيج ( 4)شنل 
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 :ة ببا قنا( 6

نى يً ؤشّاً، ّخخظل تبهيسرْ تبهسبٌة اهغرتٓ  785خلؾ ؿوٓ تـد 
نى ُّّ  5.4هيسرْ اهٌيل يً ػرفيً ؤيبى كريج تتب غرة، ضيد يتوغ ػّهً 

 (.7)تذهم يـد ؤػّل اهلٌّاح اهخٓ خى اخخيبرُب هودراشج اهييداٌيج ضنل 
 

 
 اًنى يً أشّ 484ضّرث فظبئيج هلٌبث تتب خلع عوٓ تعد ( 4)شنل 

 

 :قناة جزيرة سعيد ( 7

نى يً ؤشّاً، ّيخظل تبهيسرْ يً ػرفيً يً  798.9خلؾ ؿوٓ تـد 
 .نى ؤيبى ؿزتج اهدتبٌج 3.5سِج اهضرق ّيتوغ ػّهِب 

 :قناة الكريمات ( 8

نى يً ؤشّاً، ّخخظل تبهسبٌة اهضركٓ هيسرْ  843خلؾ ؿوٓ تـد 
ُّٓ يذبل ( 8)نل اهٌيل، يً ؤنذر يً سِج ّيتوغ ػّهَ نيوّ يخر خلريتًب ض

 .خػتيلٓ هخّر دير اهـذراء، ّاهيؼبُرث
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 نى يً أشّاً 841ضّرث فظبئيج هلٌبث اهنرييبح اهفرعيج عوٓ تعد ( 8)شنل 
 

 :قناة جيرزا (  9

نى يً ؤشّاً ّخخظل تبهسبٌة اهغرتٓ يً ػرف  861.83خلؾ ؿوٓ تـد 
 (.9)نى ضنل  2.8ّاضد ّيتوغ ػّهِب 
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 ّعتّغرافيج هلٌبث خيرزا اهفرعيجخريعج ُيدر( 9)شنل 

 نى يً أشّاً 844084عوٓ تعد 
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 :قناة مزعونة ( 15

نى يً ؤشّاً ّخخظل تبهسبٌة اهضركٓ هويسرْ  864.48ّيلؾ ؿوٓ تـد 
نى ّيلؾ ضرق سزيرث نفر ترنبح ّنفر ؿيبر ضنل  4يً ػرفيً ّيتوغ ػّهِب 

(15.) 
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 نى يً أشّاً 841018عوٓ تعد  ضّرث فظبئيج هلٌبث يزعٌّج اهفرعيج( 44)شنل 
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 :الخصائص المورفولوجية للقنوات الفرعية المختارة : ثانياً 

تيليبس رشى         1991ختيً يً فضط اهخرائػ اهػتّغرافيج هـبى 
 5.555: 1تيليبس رشى  2552، ّاهخرائػ اهِيدرّػتّغرافيج هـبى 55.555: 1

داح اهييداٌيج، ؤً اهخظبئط ّاهيرئيبح اهفغبئيج، ّاهليبشبح اهضلويج ّاهيضبُ
 :اهيّرفّهّسيج اهيرختػج تبالشخخداى هولٌّاح اهفرؿيج اهيخخبرث خخيذل فييب يوٓ 

 :أطوال المجارى الفرعية ( 1)

خى كيبس ؤػّال يسبرْ اهلٌّاح اهفرؿيج اهيخخبرث يً اهخرائػ 
ضيد خراّش ؤػّال  5555: 1تيليبس رشى  2552اهِيدّػتّغرافيج هـبى 

نى 1يخخبرث اهخٓ خخظل تيسرْ ٌِر اهٌيل يؾ اخسبٍ اهسريبً تيً اهيسبرْ اه
نى، تيٌيب ختوغ ؤػّال اهلٌّاح اهخٓ خخظل تيسرْ ٌِر اهٌيل تإنذر يً سِج  2.8ّ

نى ضيد يير تِذٍ اهلٌّاح سزء يً اهخظرف فٓ كػبؽ اهٌِر اهخٓ  5نى 1ّتيً 
 .خلخرً تَ

فخرث يً ؿبى نيب ؤّغضح يلبرٌج ؤػّال اهلٌّاح اهيخخبرث خالل اه
ؤً ؤػّال خوم اهلٌّاح كد خـرغح هوخٌبكط  2552ّؿبى  1991ّؿبى  1982

ؤيخبر فٓ اهشٌج، ّؤً ؤػّال اهلٌّاح اهيخخبرث  5يخر ّ 1.5تيـدل يخراّش تيً 
ّخٌبكظِب ال يرختػ تيّكـِب ؤّ يّكؾ اكخراٌِب تبهيسرْ اهرئيشٓ هٌِر اهٌيل 

ٓ هويسرْ اهرئيشٓ فٓ خوم تل خرختػ تبهخػّر اهيّرفّهّس( ضرق ؤّ غرة)
 .اهيّاكؾ ّتخبظج يراضل خػّر اهسزر تِب

 
 :ّيخظح ذهم ييب يوٓ 
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ؤدْ تٌبء اهرئّس ّاهخنشيبح اهضسريج فٓ نل يً ضيبل ضرق تٌٓ ( ؤ 
يزار ّضيبل ضرق تتب اهٓ ضظر اهييبٍ فٓ اهيسرْ اهرئيشٓ، 
ّاٌضظر اخظبل اهيسبرْ اهفرؿيج هٌِر اهٌيل اهٓ ػرف ّاضد فلػ، 

غبفج اهٓ ضدّد خغيراح ُيدرّهّنيج فٓ ٌلػ اخظبل خوم تبإل
اهيسبرْ اهفرؿيج تٌِر اهٌيل ييب خئدْ اهٓ ضدّد خغيراح 

 .يّرفّهّسيج هليـبٌِب
ؤشِى اهخضبى تـع اهسزر اهٌِريج إلضدْ غفخٓ اهيسرْ ّهخظتص ( ة 

سزء يً اهشِل اهفيغٓ، تبإلغبفج اهٓ اهخضبى سزيرخيً ؤّ ؤنذر فٓ 
ل سزيرث تتب اهضيبهيج ّاهسٌّتيج هخظتص سزيرث سزيرث ّاضدث يذ

ّاضدث فلػ ُٓ سزيرث تتب اهٓ ؼِّر األخّار ّخػّرُب ّضدّد 
خغيراح يّرفّهّسيج تيٌبػق اكخراً خوم األخّار تبهيسرْ اهرئيشٓ 

، نيب اهخضيح اهسزر اهّاكـج ضرق اهضيذيج (11)هنيب يّغضِب ضنل 
خّر فٓ خوم اهيٌػلج، فٓ سزيرث ّاضدث ييب ؤشِى فٓ ٌضإث ّخػّر اه

ّاهٓ اهسٌّة يٌِب اهخضيح اهسزيرث تبهغفج اهغرتيج يً اهسزء 
اهسٌّتٓ هِب، نيب ؤدْ اهٓ ؼِّر كٌبث فرؿيج اهٓ اهغرة يً ػرفِب 
اهضيبهٓ، ّكد ؤشِى اهخضبى سزيرث ضبرٌّج تبهغفج اهضركيج اهٓ ؼِّر 

 .يسبرْ فرؿيج ضتنيج تخوم اهيٌػلج
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 (4444)ضبتر أييً : اهيضدر 

 
 .ياليح خغير اهخزر اهٌِريج فٓ يخرْ اهٌيل تيً اهيٌيب ّيغبغج( 44)شنل 
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ختيً يً فضط خرائػ ػّر اهسزر ّاهدراشبح اهشبتلج ّسّد ( سـ
ؤّ ( األخّار)خفبّح فٓ اهفخرث اهزيٌيج هؼِّر اهيسبرْ اهذبٌّيج 

اٌدذبرُب يرختػ تبهخضبى اهسزر تبهشِل اهفيغٓ ضيد هّضؼ ؤً تـع 
ّضِدح يراضل خنٌِّب ؤنذر  1978فرؿيج خنًّ تـد ؿبى اهلٌّاح اه

يً ٌظف كرً يرختػ تبهخضبى اهسزر تبهشِل اهفيغٓ يذل سزيرث 
 (.12)اهرارْ ّسزيرث يسريس ضنل 

 

 
 (4988)اهشيد اهشيد اهحشٌٓ : اهيضدر 

 ياليح خغير اهخزر اهٌِريج تيً ٌخح حيبدْ ّأشيّع( 44)شنل 

 :أعماق القنوات وعرضها ( 2) 

( 2،4،5)ضنل  2552االؿخيبد ؿوٓ اهخرائػ اهِيدّػتّغرافيج هـبى  خى
هليبس ؤؿيبق اهلٌّاح ( 15، 14)هـيل خرائػ يّغص ذهم ٌيّذر هِب ضنل 

ّضشبة ٌشتج اهـيق ػتلًب هػّل اهلٌبث يً خالل اهٌيبذر اهخٓ خى اهضظّل ؿويِب 
ؤً  ، ّكد ّغص (15)تّاشػج اهضبشة اآلهٓ ّاهخٓ يّغص ٌيّذسًب هِب ضنل 
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يخّشػ ؤؿيبق يسبرْ اهلٌّاح اهيخخبرث اهخٓ خخظل تيسرْ ٌِر اهٌيل فٓ اخسبٍ 
ؤيخبر  5ؤيخبر، ّؿرغِب يخراّش تيً  9يً اهيخر ّ 5.5اهسريبً خخراّش تيً 

يخر، تيٌيب يخراّش ؤؿيبق اهلٌّاح اهيخخبرث ّاهخٓ خخظل تبهيسرْ  125ّ
يخراّش ؿرغِب تيً ؤيخبر ضيد  15يً اهٓ  5.5اهرئيشٓ تإنذر يً سَِ تيً 

يخر ُّٓ ذاخِب اهلٌّاح اهخٓ يير تِب سزء يٌَ اهخظرف فٓ  245يخر اهٓ  35
 .كػبؽ اهٌِر اهخٓ خلخرً تَ

 

 خريعج ُيدرّعتّغرافيج هلٌبث يزعٌّج اهفرعيج( 41)شنل 
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خريعج خّظح ٌيّذج يخشى هخّر يزعٌّج تبشخخداى ترٌبيح ( 44)شنل 

 اهحبشة اآلهٓ
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 :ق المائى العرض والعم( 3) 

ؤّغضح اهيضبُداح ّاهليبشبح اهضلويج ّيلبرٌخِب تبهليبشبح يً اهخرائػ 
 :اهِيدرّػتّغرافيج يب يإخٓ 

 2.5يخراّش اهـرع اهيبئٓ هولٌّاح اهيخخبرث ؤذٌبء فخرث اهشدث تيً ( ؤ 
يخر، ّيخيذل ؤكظٓ ؿرع يبئٓ فٓ نل يً كٌبث سرسب  125يخر ّ

-35)يسريس ؿوٓ اهخرخية  ّيزؿٌّج ّخّرتيب ّاهضبر كٌديل ّخّر
-5)، (يخر35-15)، (يخر35-25)، (يخر75-35)، (يخر125
 (.يخر25

ختيً ؤذٌبء اهدراشج اهضلويج ؤً اهـيق اهيبئٓ هألخّار ؤّ اهلٌّاح ( ة 
 .ؤيخبر 8يً اهيخر ّ 5.5اهفرؿيج خختبيً تيً 

ؤّغص يػبتلج سس اهـيق ؤذٌبء اهدراشج اهضلويج ألسزاء يخخوفج ( ضـ
، 14، 5، 4، 2)هّاضدث تبهخرائػ اهِيدرّػتّغرافيج ؤضنبل هولٌبث ا

ؤً ٌُبم ختبيً فٓ اهـيق داخل اهلٌبث اهّاضدث، ّتخضويل اهخرائػ ( 15
يخر اهٓ ؤنذر  5)اهِيدرّػتّغرافيج هولٌّاح اهيخخبرث ختيً ؤً اهـيق 

يً ػّل اهلٌبث فٓ نل يً كٌبث % 65يضنل ؤنذر يً ( ؤيخبر 8يً 
يزؿٌّج ّنفر سيرزا ّخّرتتب ّاهنرييبح سرسب ّيسريس ّكٌبث 

فٓ نل يً كٌبث تتب ّكٌبث اهـٌّج % 25ّاهضبر كٌديل، ّيظل اهٓ 
 5.5ّكٌبث دٌدرا ّكٌبث سزيرث شـيد، ّييذل اهـيق اهذْ يخراّش تيً 

يً ػّل اهلٌبث فٓ نل يً كٌبث % 75ؤيخبر ٌضّ  4يً اهيخر اهٓ 
 .دٌدرا ّكٌبث اهـٌّج ّكٌبث سزيرث شـيد
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 :ناسيب المياه بالقنوات م( 4)

شخل أكضٓ فرق تيً أعوٓ يٌشّة هوييبٍ تبهلٌّاح اهيخخبرث ّأعوٓ ( ؤ 
يخر يويَ كٌبث  4.56تِب فٓ كٌبث سرسب اهفرؿيج ضيد توغ  يٌشّة
يخر، تيٌيب شسل اهفرق فٓ نل يً كٌبث يسريس ّاهـٌّج  3.86دٌدرا 
يً ضيد  يخر ؿوٓ اهخرخية، ّيإخٓ كٌبث اهنرييبح 3.53يخر ّ 3.58

يخر يويَ خّر اهضبر  3.29اهفرق فٓ اهخرخية اهخبيس ضيد توغ 
يخر، خشبّْ اهفرق تيً ؤؿوٓ يٌشّة  3.21كٌديل ضيد توغ اهفرق 

ّؤكل يٌشّة فٓ نل يً كٌبث نفر سيرزا ّكٌبث يزغٌّج ضيد توغ 
يخر ّيـزْ ذهم هلرة اهيشبفج تيٌِيب ضيد هى خخسبّز  3.13
 .نى2.65

يويًّ  355ؤً اهفرق تيً اهيٌشّة اهيلبتل ( 2)يّغص سدّل ( ة 
يخر  5.53يّى ّؤؿوٓ يٌشّة هوييبٍ فٓ اهلٌّاح يخراّش تيً /3يخر

يخر، ضيد شسل ؤؿوٓ فرق فٓ كٌبث اهضبر كٌديل نيب شسل  1.69ّ
ؤدٌٓ فرق فٓ خّر دٌدرا، ّسبء خرخية اهلٌّاح ػتلًب هوفرق تيً 

ّة هوييبٍ ؿوٓ يّى ّؤؿوٓ يٌش/3يويًّ يخر 355اهيٌشّة اهيلبتل 
اهٌضّ اهخبهٓ كٌبث اهضبر كٌديل، ذى خّر شـيد يويَ كٌبث تتب، ذى كٌبث نفر 
سيرزا ّخّر يزؿٌّج، يوٓ ذهم كٌبث اهنرييبح ذى كٌبث يسريس ذى 
كٌبث اهـٌّج ّسرسب ّاألخير فٓ اهخرخية كٌبث دٌدرا، ّخراّضح درسج 

ٓ خلخرة ، 8.8ُّّ 7.9تبهلٌّاح اهفرؿيج تيً  (PH)كبؿديج اهييبٍ 
يً درسج كبؿديج اهيسرْ اهرئيشٓ هٌِر اهٌيل فٓ يٌبػق االكخراً 

 .8.85 - 8.5ضيد خخراّش تيً 
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 :طرق اتصال القنوات الفرعية بالمجرى الرئيسى( 5)

ػرق االخظبل تذالد ػرق ( Zeinab El-Babarg, 1997)ضددح 
ُٓ: 

 .االخظبل يً األيبى ّاهخوف يً سِج ّاضدث -1
 .اهخوف أْ يً اخخبُيًاأليبى ّاالخظبل يً  -2

 .االخظبل يً ذالد اخسبُبح ؤّ ؤنذر ضتنٓ -3

ّؿوٓ غّء ُذا اهخظٌيف اهذْ اؿخيد ؿويَ تـد ذهم يـِد تضّد اهٌيل 
فٓ ضظر اهلٌّاح اهفرؿيج، يينً ؤيغًب خػتيلَ يؾ ادخبل تـع اهخـديل ؿوٓ 

 :اهٌضّ اهخبهٓ 
 .أّ اخضبل عنس اخخبٍ اهخريبًاخظبل يؾ اخسبٍ اهسريبً،  -1
 .خظبل يً اخسبُيًاال -2

ألً ذهم شيشِى فٓ حضر اهلٌّاح االخظبل يً ذالد اخسبُبح  -3
 .اهفرعيج أكرة إهٓ اهدكج

يؾ األخذ فٓ االؿختبر يـيبر ػّل اهلٌّاح تضيد يدخل فٓ اهضظر 
يخر، ُّذا يِدف اهٓ ضظر اهلٌّاح  355اهلٌّاح اهخٓ يزيد ػّهِب ؿً 

خدخل اهفـل اهتضرْ فٓ  اهخٓ ضنوح تّاشػج خػّر ٌِر اهٌيل ّهيس اهخٓ
ّاهيرئيبح ( 15اهٓ  1يً )ضفرُب ألغراع يخخوفج نيب خّغص األضنبل 

 .اهفغبئيج اهشبتلج
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 :االستخـدام وطــرق القيــاس : ثالثاً 

هخضديد االشخخداى خى االؿخيبد ؿوٓ اهدراشج اهضلويج يؾ فضط تـع 
يج االشخخداى فنبً التد اهيرئيبح اهفغبئيج هخضديد ضداذج االشخخداى، ؤيب هخضديد ؤُي

يً ّظفَ نييًب ّذهم يً خالل اخغبؽ اهتيبٌبح اهخٓ خى اهضظّل ؿويِب ؤذٌبء 
اهدراشج اهضلويج هوليبس يً خالل ؿيل يظفّفج خى خضديد يـبيير االشخخداى يً 

 :خالهِب، ذى كيشح ؤُييج االشخخداى يً ٌخبئسِب ؿوٓ اهٌضّ اهخبهٓ 
 :ى المصفوفة معايير االستخدام المطبقة ف( 1) 

خى خحديد االشخخدايبح تبهٌشتج هولٌّاح اهفرعيج خالل اهزيبراح اهحلويج ( أ 
 :فٓ اآلخٓ 

 .اهرْ -1
 .اهظرف -2

 .اهيالضج -3

 .اهظيد ّخرتيج األشيبم -4

 .يوسإ هويتيح ّاهغذاء هوػيّر اهيِبسرث -5

يثل اهعيق )خى ّظع يعبيير هليبس خأثير اهخضبئص اهخيّيّرفّهّخيج ( ة 
عوٓ ( زاّيج االكخراً -نييج اهخضرف  - اهعرط -اهعّل  -

 :االشخخدايبح اهشبتلج عوٓ اهٌحّ اهخبهٓ 
 : تبهٌشتج هيدْ اشخخداى اهلٌّاح اهفرؿيج -1

 :ّخى اهخظٌيف ؿوٓ اهّسَ اهخبهٓ
 -ؤْ اشخخداى فٓ ضدّد اهلٌبث فلػ ّيخإذر تبهـيق  :خبص  -أ 

 .ّزاّيج االكخراً -اهػّل  -االخشبؽ 
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الشخخداى هيشبضج ضّل اهلٌبث ّيخإذر  ؤْ ايخداد :يحوٓ  -ة 
يذل اهرْ )تيٌشّة اهييبٍ فٓ اهيسرْ ّنييج اهخظرف 

 (.ّاهظرف ّاهيالضج
ّيخيذل فٓ ايخداد االشخخداى خبرر خإذير اهلٌبث  :اكوييٓ  -حـ

 .اهفرؿيج ّيخيذل ذهم فٓ اشخخداى اهلٌبث نيضػج هوغذاء ّاهيتيح
يشخّيبح ػتلًب هفخرث ّخى خلشييَ اهٓ ذالد  مدى دوام االستخدام -2

 :االشخخداى ُّٓ 
ّفيَ يشخير االشخخداى ّخإذيرٍ ّخإذرٍ تبهخظبئط : فخرث كضيرث 

 .اهػتيـيج هفخرث ؤيبى ؤّ ضِّر
 .ّفيَ يشخير االشخخداى هشٌج نبيوج: فخرث يخّشعج 

 .ّيشخير االشخخداى ّؤذرٍ ّخإذرٍ هـضر شٌّاح: فخرث عّيوج 
 (4)خدّل 

 هويدْ ّدرخخِب يضفّفج األُييج اهٌشتيج

 اهيدْ
 اهدرخج

 ضـ ة ؤ

 3 2 1 فخرث كظيرث

 4 3 2 فخرث يخّشػج

 5 4 3 فخرث ػّيوج

 : يدْ دّاى االشخخداى عتلًب هوعيق ٌّشتَ اهيخخوفج تبهلٌبث اهفرعيج -4

 :ّخى خظٌيفَ ؿوٓ اهٌضّ اهخبهٓ 
يً ػّل اهلٌبث ّاخشبؽ % 65يخر ّييذل  2.5ؿيق ؤكل يً ( ؤ 

 . يخر 55اهلٌبث ؤكل يً 
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، ّاالشخخداى يخيذل فٓ ٌيّ اهضضبئص، ّخرتيج (1)ّدرسخَ 
 األشيبم، ّاهظرف، ّيوسإ هوػيّر اهيِبسرث

اهٓ % 45ؤيخبر ّييذل يً  4اهٓ  2.5ؿيق يخراّش تيً ( ة
اهٓ  55يً ػّل اهلٌبث ّاخشبؽ اهلٌبث يخراّش تيً % 65

 . يخر 255

يبم ، ّاالشخخداى يخيذل فٓ اهرْ ّظيد األش(2)ّدرسخَ 
 (.يرانة ظغيرث هورشّ)ّخرتيج األشيبم ّاهيالضج 

ؤيخبر ّييذل  8ؤيخبر اهٓ ؤنذر يً  4ؿيق يخراّش تيً ( سـ
 . يخر 255يً ػّل اهلٌبث ّاخشبؽ اهلٌبث يزيد ؿً % 65

، ّاالشخخداى يخيذل فٓ اهيالضج، ّاهرْ، ّظيد (5)ّدرسخَ 
 .ّخرتيج األشيبم

 (1)خدّل 
 خخداى اهلٌّاح اهفرعيج اهيخخبرثيضفّفج األُييج اهٌشتيج الش

 األُييج اهدرخج اهدّاى اهخرنيز اهيدْ االشخخداى

 3 ة يخّشػ يخّشػ يضوٓ اهرْ( 1)

 5 ضـ فخرث ػّيوج يرخفؾ يضوٓ اهظرف( 2)
 2 ة كظيرث يٌخفع خبط اهيالضج( 3)
اهظيد ّخرتيج ( 4)

 األشيبم
 3 ة يخّشػ يخّشػ خبط

يوسإ هويتيح ( 5)
 ّاهغذاء هوػيّر

 اهيِبسرث

 2 ة كظير يخّشػ اكوييٓ
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  Importance Indexمؤشر األهمية 
 خى ضشبة يئضر األُييج اهٌشتيج هالشخخداى اهلٌّاح اهيخخبرث ػتلًب هويـبدهج اهخبهيج

 
 = يئضر األُييج

 
 :ضيد ؤً 

 خإذير نل اشخخداى يً اهدراشج اهضلويج= س 
 (4)سدّل يسيّؽ كيى ؤكظٓ خإذير هألُييج اهٌشتيج تبه=  15
اهّاضد )ّ( ظفر)ؿدد االشخخدايبح اهخبغـج هودراشج ّيخراّش اهيئضر تيً =  5

، ّيً ذى ينًّ ٌُبم خإذير شبهة هوخظبئط اهيّرفّهّسيج ؿوٓ (اهظضيص
االشخخداى، ؤيب فٓ ضبهج اهّاضد اهظضيص فيـٌٓ ذهم ؤكظٓ ؤُييج تٌبء ؿوٓ 

 .ينًّ يػوق ؤّ ؤشبشٓاالشخخداى، ّاهخإذير اهشوتٓ هالشخخداى ؿوٓ اهلٌبث 
تـد ضشبة يئضر األُييج اهٌشتيج الشخخداى ( 4)ّيختيً يً سدّل 

اهلٌّاح اهفرؿيج اهيخخبرث، ؤً اشخخداى اهلٌّاح اهفرؿيج هوظرف يضخل اهيرختج 
األّهٓ يً االشخخداى، يويَ اشخخداى خوم اهلٌّاح فٓ اهرْ ّاهظيد ّخرتيج 

يالضج ّنيوسإ هويتيح ّاهغذاء هوػيّر األشيبم، يوٓ ذهم اشخخداى اهلٌّاح فٓ اه
 .اهيِبسرث
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 :نتائج البحث : رابعاً 

خنيً ؤُييج اهلٌّاح اهفرؿيج هيسرْ اهٌيل ػتلًب هيب ؤّغضخَ اهدراشج 
اهضلويج هٌيبذر يً ُذٍ اهلٌّاح، ّيب خى سيـَ يً تيبٌبح، ّخضويل اهيرئيبح 

اهٌشتيج الشخخداى  اهفغبئيج ّيب خى اخغبؿَ هوليبس يً خالل يظفّفج األُييج
 :اهلٌّاح فٓ اآلخٓ 

ؤً تـع اهلٌّاح اهفرؿيج هيسرْ اهٌيل خخشتة فٓ خضخح اهخدفلبح  -1
تبهيسرْ اهرئيشٓ، ّيٌخز ؿً ذهم خغيراح ُيدرّهّنيج فٓ اهخظرفبح 

 .ّاألؿيبق ّشرؿج اهخيبر
ختيً ؤً تـع اهلٌّاح اهفرؿيج هيسرْ ٌِر اهٌيل خشخّؿة سزء يً  -2

رْ اهرئيشٓ ّؤً ُذا االشخيـبة يخّكف ؿوٓ اهخظرف اهيبر فٓ اهيس
يٌشّة ّيشبضج ّضنل ّينبً االخظبل اهلٌبث اهفرؿيج تيسرْ اهٌيل 

 .اهرئيشٓ

هّضؼ ؤذٌبء اهدراشج اهضلويج ّيً اهٌخبئز ؤً اهلػبؽ اهّاكؾ تيً تٌٓ  -3
شّيف ّاهظف خشِى فيَ اهلٌّاح اهفرؿيج فٓ ضضً اهخزاً اهسّفٓ 

ألرغيج ؤيغًب ّذهم يً خالل خضويل تبهييبٍ فٓ يٌبػلِب ّاهييبٍ ا
اهخرائػ اهِيدرّسيّهّسيج هخوم اهيٌبػق، ّارخفبؽ يٌشّة اهيبء 
األرغٓ فٓ تـع اهلرْ اهلريتج يً خوم اهلٌّاح ّخإذيرٍ ؿوٓ اهيٌضأح 

 .ّاألراغٓ تِب

ختيً يً خضويل خرائػ اهٌيبذر اهيسشيج هولٌّاح اهفرؿيج تّاشػج  -4
ّخػتيق اهيظفّفج ( 15)ضنل  اهضبشة اآلهٓ ّاهيّغص ٌيّذر هِب



 (444) 

ّضشبة يئضر األُييج اهٌشتيج الشخخداى اهلٌّاح اهفرؿيج اهضلبئق 
 :اهخبهيج

ؤً اهفخرث اهلظيرث ّاهخٓ يشخير االشخخداى ّخإذيرٍ ّخإذرٍ  –ؤ 
تبهخظبئط اهػتيـيج هفخرث ؤيبى ؤّ ضِّر خخيذل فٓ ذالد كٌّاح 

هلٌّاح فبً اهفخرث سزيرث شـيد، ّنفر سيرزا ّاهـٌّج، ؤيب فٓ تبكٓ ا
 .اهيخّشػج ُٓ اهشبئدث

% 65يخر ّييذل  2.5ؤً يدْ دّاى االشخخداى ػتلًب هـيق ؤكل يً  –ة 
يً % 46يخر يخيذل فٓ  55يً ػّل اهلٌبث، ّاخشبؽ اهلٌبث ؤكل يً 

سيوج ؤػّال اهلٌّاح اهيخخبرث، ؤيب يدْ االشخخداى ػتلًب هـيق 
 55اهلٌبث خخراّش تيً ؤيخبر ّاخشبؽ  4يخر اهٓ  2.5يخراّش تيً 

يً سيوج ؤػّال اهلٌّاح % 34يخر ييذل فٓ  255يخر اهٓ 
 .اهيخخبرث

يإخٓ اشخخداى اهلٌّاح هوظرف فٓ اهيرختج األّهٓ يويَ اهرْ ذى  -ضـ
 .خرتيج األشيبم ّظيدُب

، ّذهم (1)خشخخدى ُذٍ اهلٌّاح فٓ خرتيج ّظيد األشيبم ظّرث ركى  -5
هغذاء األشبشٓ هألشيبم تِب ُّّ الٌخفبع شرؿج اهخيبر تِب ّنذرث ا

Fumon. 

ختيً يً اهدراشج اهضلويج ؤً تـع اهلٌّاح اهفرؿيج خشخخدى فٓ اهظرف  -6
ُّذا هَ خإذير شوتٓ ؿوٓ اهتيئج، نيب ؤً ( 2)نيب خّغص ظّرث ركى 

تـغِب يشخخدى فٓ رْ اهضلّل اهيسبّرث تيبنيٌبح ضفػ تـع يٌِب 
 (.3)اخِب ظّرث ركى يخرم خإذير شوتٓ ؿوٓ يّرفّهّسيج اهلٌبث ذ



 (444) 

 

 
 

 اشخخداى اهلٌّاح اهفرعيج فٓ عيويج اهرْ ّخرتيج األشيبم( 4)ضّرث ركى 
 
 

 
 

 اشخخداى اهلٌّاح اهفرعيج فٓ ضرف اهييبٍ اهٌبخخج عً اهزراعج( 4)ضّرث ركى 
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 اشخخداى اهلٌّاح اهفرعيج فٓ اهزراعج ّخرتيج األشيبم( 4)ضّرث ركى 

د اٌخفبع يشخّْ اهخظرفبح تِب ؿً هّضؼ فٓ تـع اهلٌّاح ؿٌ -7
يً اهخظرف اهيخّشػ هويسرْ، ّسّد ييبٍ راندث تِذٍ اهلٌّاح % 5.5

 .ييب يئدْ اهٓ آذبر شوتيج تيئج فٓ اهيٌبط اهيضيػ تِب

ختيً يً اهيالضؼبح اهييداٌيج ؤً تـع اهلٌّاح اهفرؿيج خخظل تيسرْ  -8
، ّؤً ذهم اهٌيل يً ػرفيً، ّؤً تـغِب ينذر تَ اهضضبئص ّّرد اهٌيل

هَ ؤذريً ؤضدُيب ايسبتٓ،ُّّ خٌليج اهييبٍ اهيبرث تَ ذاخيًب ّتيّهّسيًب، 
ّاآلخر شوتٓ فٓ اإلشِبة فٓ خسيؾ اهرّاشة فٓ تـع األسزاء ييب 

 .يئدْ اهٓ رنّد اهييبٍ ّاٌخضبر األيراع تخوم اهيٌبػق

شسل ؤذٌبء اهدراشج اهييداٌيج كيبى األُبهٓ فٓ تـع اهلرْ اهلريتج يً  -9
ٌّاح اهفرؿيج يذل كريج األنراد، ّيٌلتب، ٌّزهج سّدث، ّكريج زُرث، اهل

ّيٌضإث اهضرنج، ّنفر رفبؿٓ اهٓ تٌبء يٌضأح ؿوٓ اهيسرْ 
ّاشخخدايبح خئدْ اهٓ خغيراح فٓ يّرفّهّسيج اهيسرْ اهرئيشٓ 

، ضيد خٌضإ ؿً ذهم ضفر اٌسراف فٓ (3)ّ ( 1)ّاهفرؿٓ ظّرث ركى 
اٌِيبر اهخنشيبح ّضدّد ٌضح فٓ  اهيسرْ اهرئيشٓ ييب يئدْ اهٓ

 .سّاٌة اهيسرْ
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