
 
 :لمياه السطحية الجاريةالدور الجيومورفولوجي ل

  

 :نهاراأل

ي ف أهمية وأكثرهاالعمليات الجيومورفية انتشارا  أكثرمن  األنهارتعتبر            

ة بنقل معظم المواد الصخري األنهارتقوم  إذ. وتغيير مظاهره األرضعلى سطح  ثيرالتأ

 عمل علىت فإنها. وبذلك المحيط البحر إلىغيرها من العمليات  أوالقارية التي اقتطعتها 

ع عن عند كل مستويات االرتفا األنهار. تنتشر تخفيض سطوح القارات بشكل متواصل

وكذلك  فوق مستوى خط الثلج الدائم مستوى سطح البحر تقريبا ما عدا تلك التي ترتفع

 .ا عدا المناخ ذي االنجماد الدائمالمناخ فيم أنواعتوجد في معظم  أنيمكن  فإنها

 األنهارالتي قامت  األرضية األشكاليرى بعض  سطح الهضبةوان المرء ليعج      

ذلك  ودلوراكوباعتبارها العملية الرئيسية فيها كما في الخانق العظيم لنهر بتكوينها، 

 سطح الهضبةكم عن مستوى  5.1الخانق الذي يزيد عمقه في بعض مواقعه عن 

 كم.51المجاورة له والذي يبلغ اتساعه حوالي 

 

تقوم بوظيفتين مهمتين  أنهاحيث  األرضاسم مكائن  األنهار على Strahlerأطلقلقد 

قوة تعمل ب هاوإنسه في بعض المناطق كما بعن سطح اليا الزائدةتصرف المياه  أنها إذ

 هيقوم النهر في سبيل انجاز وظيفته الثاني ،اليابسةفي سبيل نحت وتعرية سطح 

  التالية: باألعمال

 .الذي يتحرك عليه األرضتعرية سطح و بإذابةيقوم  -5

 .إذابتها أواد التي قام بتعريتها ينقل تلك المو -5

 التعلق. أويرسب المواد التي قام بنقلها بطريقة الدحرجة  -3

 بأعمال ضاأييقوم  وإنماعمل النهر كما بينا سابقا على النحت والتعرية فقط  رصال يقت

اد . والداالت المروحية وسهول البجتوالدلتا واما في السهول الفيضية كبيرة ك إنشائية

Bajada.  إنشائيةبذلك عوامل  ألنهاراتكون  أنويمكن constructional  بقدر ما

ه لنهر في هذفيصبح ا ،أحيانافي الوقت نفسه  destructional هدمتكون عليه عوامل 

في مناطق معينة من مجراه بعملية النحت يقوم النهر  إذ gradedمتوازناالحالة نهرا 

وبذلك فهو نهر حفار ويرسب النهر في واديه في مناطق معينة من مجراه  والتعرية

 وليست aggradedمرسب في واديه بعض المواد التي قام بتعريتها ونقلها فيقال انه 

بهها تش إذالتي تمر بمثل هذه الحاالت  الوحيدةهي العملية الجيومورفولوجية  األنهار

ر وعلى نطاق انهاأل أن. غير واألمواجليات كالثالجات والرياح في ذلك بعض العم

 . وتأثيرا أهمية أكثرهاتكون  أنكن كلها يم األرض

 

 :األنهارمصادر مياه 

 
م من . يغور قساألنهارلمياه  ألمباشرهالمصادر  لثلوج الذائبةوا األمطارتعتبر مياه 

ج . ويتحرك خاللها ثم يخروالتربة الصخريةداخل التكوينات  والثلوج األمطارمياه 



حيث تقوم    seepageحتى بصورة رشح  أوينابيع  أوبعضه ثانية بشكل عيون 

التي  يراتمن خالل البح األنهار، وتتغذى كثير من ثانية األنهارهذه المياه بتغذية 

 اراألمط. وتتزود تلك البحيرات بدورها بالمياه بوساطة يهافتمر  أوتنبع منها 

 مياه الثلوج التي تذوب وتنتهي فيها. أوعليها  الساقطة

 

 :جريان المياه السطحية بصورة عامةتساعد الظروف التالية على زيادة و

    ظروف مناخية مالئمة: -5
بة زيادة نس إلىالذي يؤدي  األمرناتجة عن زوابع رعدية  األمطارط تتمثل بسقو       

المجال الكافي للتربة والنبات الطبيعي المتصاص  إتاحةالجريان السطحي وذلك لعدم 

. تؤثر الظروف المناخية على كمية الجريان األمطارواخذ كمية كبيرة من مياه 

تناقص ثافة النبات الطبيعي حيث تغير المباشر المتمثل في ك تأثيرهاالسطحي من خالل 

تقليل  ىإلنسبة المياه السطحية الجارية مع زيادة كثافة ذلك الغطاء التي تؤدي بدورها 

فتضيع نسبة كبيرة منها بسبب نفاذها  األرضفوق سطح  األمطارسرعة جريان مياه 

 ةوكلما قلت كثاف النتح. –خالل مسامات التربة والصخور وكذلك عن طريق التبخر 

يد . كما ويزاألمطارالسطحية الجارية من مياه الغطاء النباتي كلما كبرت حصة المياه 

ارتفاع الرطوبة النسبية في الهواء من حصة المياه السطحية الجارية بسبب تناقص 

. وتساعد معدالت الحرارة الواطئة على التبخر –ع المائي عن طريق النتح نسبة الضيا

 .التبخر –بها فعالية عملية النتح تقل بسب إذ أيضاالجارية زيادة حصة المياه السطحية 

 

 :ظروف جيولوجية وتضاريسية مالئمة

نزداد حصة المياه السطحية الجارية في المناطق التي تتكون من صخور ذوات           

ي حالة قلة وجود وكذلك ف shaleدرجات مسامية قليلة مثل الطين وصخور الطفل 

حصل العكس عندما تكون التكوينات الصخرية مسامية بدرجة ، ويالشقوق والمفاصل

صخور المجمعات مع وجود نظام مفصلي واضح في  أوكبيرة كصخور الطباشير 

 .اطنيةالب المياه إلىثلوج وتنضم وال األمطارالمنطقة حيث يضيع قسم كبير من مياه 

زيد فيها درجة كما وتزداد حصة المياه السطحية الجارية في المناطق التي ت       

والثلوج الذائبة على السطح في هذه  األمطاراالنحدار حيث تتعاظم سرعة جريان مياه 

 تأخذ نأمجال للصخور والتربة والغطاء النباتي ولعملية التبخر  ىال يبقالحالة وبذلك 

نسبة كبيرة من تلك المياه ويحصل العكس تماما عندما تكون درجة االنحدار للسطح 

   قليلة.

       

 

 :األنهارتصنيف 

ف تصن أن لألنهاريمكن  األخرىكما هي الحالة في كثير من الظواهر الطبيعية        

 لى:إاستنادا  األنهارتقسم  إذ ،يف تبعا للمقياس المستخدم في ذلكعدة تصان إلى

 

 التالية: األقسام إلىطبيعة جريان الماء في الوديان النهرية  أوال:



  Permanentالجريان الدائمة  األنهار -5

تلك التي يستمر جريان الماء فيها طيلة العام وتسبب ظروف  األنهارنعني بهذه       

 :منها لألنهار ألدائميلة الجريان كثيرة حا

 ألقاليماكما في انهار  العام.تكون كمية التساقط كبيرة وموزعة توزيعا منتظما طيلة  -5

 لخ...اوالكونغو.زون ااالستوائية مثل االم

يمر مجراه خاللها كما في النيل  أومن عدة بحيرات  أوينبع النهر من بحيرة  -5

 ومكنزي.

الثالجات كما في نهري الدانوب  أوينبع النهر من نهائيات الغطاءات الجليدية  -3

 الشمالية. أمريكاونهر مزوري في قارة  أورباوالراين في قارة 

ما دون مستوى  إلىمن واديه  أقسامعميق قام بت إذايصبح النهر دائمي الجريان  -4

 الذي يجعله يتغذى بكميات ثابتة من المياه الباطنية. األمر ألدائميالماء الباطني 

 

  Intermittentالمتقطعة  األنهار -5

 األنهاروتوجد هذه  فترات.ي تتقطع عنها مصادر المياه في تال األنهاروهي            

شبه  ألقاليماي يكون التساقط فيها فصليا وتكون شائعة في الت األقاليمفي  األغلبعلى 

 هما:قسمين  إلىبدورها  األنهارتقسم هذه  الجافة.

 الينابيع.المتقطعة التي تتغذى بوساطة  األنهار)أ( 

 للماء.المتقطعة التي تتغذى من الجريان السطحي  األنهار)ب( 

تعميق لم تقم ب أنهاهار بسبب نمن اال األولىينقطع الجريان بالنسبة للحالة              

دون المستوى الدائم للماء الباطني خالل الفترة الجافة من السنة ) شكل رقم  إلىها دياو

( ز وينقطع الجريان في حالة النوع الثاني عندما يتوقف التساقط في منطقة تغذية 34

فعة تغطيها اطق مرتلم ينبع من من إذاويصبح النهر فصليا  فصلي.النهر لكونه ذا تساقط 

 منها.ينبع  أوفي بحيرة  رال يمانه  أوالثلوج 

 Ephemeralالوقتية  األنهار -3

وال يحدث أي جريان مائي  الجافة،في المناطق الجافة وشبه  األنهارتظهر هذه           

ويعتمد مقدار طول  األنهارووديان تلك  أحواضعلى  األمطارعقب سقوط  إالفيها 

ى الساقطة وعل األمطارعلى كمية  األنهارتجري فيها المياه في مثل هذه الفترة التي 

 التساقط.الفترة التي استغرقتها عملية 

 

 لنظمها:تبعا  األنهارتصنيف  –ثانيا 

الذي تتصرف  األسلوب أوالطريقة  Regimeالنهر  رجيم أونعني بنظام النهر         

يها كمية التصريف عالية في النهر ) أي الفترات التي تكون ف النهر،بموجبه مياه 

 الصيهود(.الفيضان( والفترات التي تنخفض فيها كمية ذلك التصريف ) 

 

 إلى:تبعا لذلك  األنهارتصنف 

 البسيط:ذوات النظام  األنهار -5



ترتفع مناسيب المياه في النهر وتزداد كمية التصريف في هذا النوع من النظام          

لمائي مع فترة زيادة التجهيز ا أوترتبط مع فترة التساقط الكبيرة  مرة واحدة في السنة

وتنخفض كمية التصريف وتهبط المناسيب للنهر في فترة معينة  التغذية.من منطقة 

تناقصه وقلة كمية التجهيز المائي من  أومن السنة تتفق مع انقطاع التساقط  أخرى

 .لتغذية كما في نهري دجلة والفراتمنطقة ا

 

 المزدوج:ذوات النظام  ألنهارا -5

فع فيهما منسوب المياه في النهر يظهر على انهار هذا النظام فترتان يرت           

 األنهارعتبر . وتالقليل ائيمين للمناسيب الواطئة والتصريف الحصران بينهما فترتت

مطر لاالستوائية مثاال جيدا على هذه الحالة حيث توجد في المناخ االستوائي قمتان ل

رفع  لىإالذي يؤدي معه  األمراالستوائية  األقاليمتتفقان مع فترتي تعامد الشمس على 

وتنخفض تلك المناسيب المناسيب في فترتي قلة المطر  األنهار.مناسيب المياه في 

كن لهذه ويم والكونغو.زون اكما في نهري االم القمتين،النسبية المحصورة بين هاتين 

الغزيرة في الخريف  األمطارالتي تتزود بالماء من  لألنهار أيضاتحصل  أنالحالة 

ادة ثانية وتحدث زي النهري.بنهاية الشتاء ويقل معها التصريف  األمطاروالشتاء ثم تقل 

الثلوج  ابةإذ إلىللتصريف عندما ترتفع درجات الحرارة في بداية الفصل الحار وتؤدي 

خير  أللباالتي تنبع من جبال  أورباوب المتجمعة في منطقة التغذية وتعتبر انهار جن

 على ذلك. األمثلة

 

  المركب:النظام  -3

نة متباي أنواعاتضم  أنكبيرة جدا بحيث يمكن  حوض النهرعندما تكون مساحة       

ام يكون نظ أنمعقول التشمل تضاريس متنوعة فان من غير  أوالمناخية  األقاليممن 

صرف مياه ذلك الحوض متشابهه وتتبع نظاما النهر الذي ي أجزاءالجريان في كل 

 أمثلةوب والدان المسيسبيواحدا ولذلك يصبح نظام الجريان مركبا فيها. وتعتبر انهار 

  لروافد.اروافدها وتباعد المسافات بين تلك  األنهار بكثرةوتتصف هذه  ذلك.جيدة على 

 

  River Orders  لمراتبها:تبعا  األنهار تصنيف -ثالثا 

تبعا لمراتبها كان من بينها محاولة هورتن  األنهارجرت محاوالت عديدة لتصنيف       

Horton وشريف  5415، ومحاولة سترالر عام 5441سنة  فيShreve 5411 سنة 

تصنيف الوديان  إلىتهدف كل تلك المحاوالت  .5491 سنة Scheideggerوشايدكر 

لمجاري وال تهدف عملية ترتيب ا ري.النهالنهرية تبعا لبدء تسلسلها في تكوين المجرى 

تعطي دليال تقريبيا عن كمية الجريان الذي يمكن  أنهذا فقط بل يمكن لها  إلىالنهرية 

تكون  أنحيث كلما زادت مرتبة النهر فان من المتوقع  يكون في شبكة نهرية معينة أن

عة هورتون ضالذي و يعتبر الدليلو .تغذيكبيرة بسبب الروافد التي  هفي هكمية الميا

ف وقبل ان نصن .بتصنيف االنهار الى مراتباكثر تلك المحاوالت بساطة حيث قام 

االنهار حسب رتبتها ال بد من التعرف على الخصائص المورفومترية لالحواض 

 المائية الن الرتبة واحدة من هذه الخصائص.



 

 الخصائص المورفومترية لالحواض المائية: 

هذه لما ل الجومورفولوجيين،المائية جانبا كبيرا من اهتمام تمثل دراسة االحواض      

مورفومترية لالحواض المائية عامة لافالخصائص  عديدة.من دالالت بيئية  األحواض

 Structureخاصة البنية الجيولوجية     ) الطبيعية،ترتبط ارتباطا مباشرا بالعوامل 

كما تلقي دراسة تلك الخصائص  عليهاأ تغيرات تطر وأية( والمناخ والغطاء النباتي 

 Sediment)         الرسوبي وإنتاجهاالمائية  هايدرولوجية المجاريالضوء على 

Yield .)  لك.ذ إلىيضاف  المختلفة.االرسابية والحتية  األشكالودورها في تطوير 

كتلك المتعلقة  أخرى،هذه الدراسة تمثل قاعدة ضرورية الهتمامات علمية  إن

ي تحدد العوامل الطبيعية السائدة ف الجيولوجية.والهندسة  والتربة، مائية،البالمصادر 

عوامل تتفاعل هذه ال إذ كبير.حد  إلىالمائية خصائصها المورفومترية  األحواضبيئات 

، اضاألحولتلك  ةر السمات الجيومورفولوجية المميزفي تطوي النهاية،في  لتساهم،

ا بالنسبة للتغييرات التي تتعرض لها العوامل المائية حساسة جد األحواضولما كانت 

    بواسطة.بحيث تتمكن من استيعابها  الطبيعية،

غرافية للحصول على مختلف القياسات المورفومترية والخرائط الطب وتستعمل    

، هاالطرق الرياضية المتعارف علي بتطبيق أو مباشرة،يمكن حسابها  بطبيعتها، التي،

 : ىإلوتقسم هذه الخصائص 

 الخصائص المساحية والشكلية وتشمل: -أ

 .5كمالحوض/  مساحة -5

 

 ( = Elongation Ratioنسبة االستطالة )  -5

 طول قطر دائرة بنفس مساحة الحوض / كم        

 اقصى طول الحوض / كم                       
 ( 3.54ثابت النسبة التقريبية ) X* مساحة الدائرة = نق مربعا 

 ( = Circularityارة الحوض ) استد -3

 

  5مساحة الحوض / كم                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 5مساحة دائرة يساوي محيطها محيط الحوض نفسه / كم  

• 
المحيط =
 3.54×نق5 

 3.54÷  نق مربعا = المساحة •

 ( 3.54÷ نق = جذر مربع نصف القطر ) المساحة  •

  

 

 =( 5) ( From Factor)معامل شكل الحوض  -4

  5مساحة الحوض/ كم                      

 5/كمالحوضمربع طول                      

 الخصائص التضاريسية:  -ب



 ( =  Relief Ratio. نسبة التضرس )5

 واخفض نقطة في الحوض ( م    ىأعلالتضرس ) الفرق بين      

 / كمالحوضطول                              

 

 = (3)( Hypsometric Index. المعامل الهبسومتري ) 5

 االرتفاع النسبي ) النسبة يين ارتفاع أي خط كنتوري     

          الحوض.ارتفاع في  أقصى إلىمختار                     

 محصورة بين أي خط كنتورياللنسبة بين المساحة ة النسبية ) االمساح

 نفس الحوض(لالمساحة الكلية  إلىومحيط الحوض        

 

 المائية:الشبكة خصائص   -ج

 (= Drainage Density. الكثافة التصريفية )5

 طول المجاري المائية بجميع رتبها / كم       .  

  5مساحة الحوض / كم                    

 

 (= Stream Frequencyكرار النهري ). الت5

 رتبها.عدد المجاري المائية بجميع           

  5مساحة الحوض / كم                  

  (. Stream Order. رتبة النهر ) 3

المسيل المائي بالنسبة لبقية المجاري المائية في نفس الحوض ،  أووتعني مركز النهر 

التي ال تصب فيها اية مجاري مائية بمجاري تسمى المجاري  وحسب منهاج ستريلر

الرتبة االولى ، في حين تنتمي الى الرتبة الثانية المجاري الناتجة عن التقاء مجريين 

 او اكثر من الرتبة االولى وهكذا .

 =  (Bifurcation ratio ). نسبة التشعب النهري 4

  عدد االنهار من رتبة معينة                             

 عدد االنهار في الر تبة التالية                           

 ( = Texture Ratio. معدل النسيج الحوضي ) 1

 مجموع النتوءات البارزة في أي خط كنتوري في الخوض المائي           

 طول محيط الحوض نفسه                               

 

 ( = The Weighted mean value) اإلقليمي. معدل النسيج 9

 (   ألحوضيمعدالت النسيج × مجموع ) المساحات الحوضية            

 مجموع المساحات الحوضية                               

سب ح األنهارتصنيف  إلى اآلنالخصائص المورفومتريه نعود  أكملنا أنبعد و          

وشوم  هورتون حسب منهاج كل منية بجميع رتبها حددت الشبكات المائ بحيث ،رتبتها

اوية تفاعات المتسوستريلر. بحيث وصل بين التعرجات المتتابعة في خطوط االر

  .، ثم صنف المجاري المائية المتشكلة حسب الرتبة وفقا لمنهاج ستريلرباتجاه المنابع



 

 بموجب دليل هورتون األنهارمراتب 

 روافد. أيةت لها التي ليس األنهار، وهي األولىانهار المرتبة  -5

 قط.ف األولىالتي تصب فيها انهار المرتبة  األنهاروهي  الثانية،انهار المرتبة  -5

مرتبة ال إلىالتي تعود  األنهارمن ارتباط  األنهاروتنشأ هذه  الثالثة:انهار المرتبة  -3

 .(4)وتأتي بعد ذلك بقية المراتب بشكل متسلسل الثانية.

 

  Drainage Patternعا لنمط التصريف تب األنهارتصنيف  –رابعا 

منطقة شكال خاصا يعرف بنمط التصريف  أليةشبكة التصريف النهري  تأخذ       

 المنطقة.عندما ترسم على خارطة تلك  األنهاروهو الذي تبدو فيه مجاري ووديان 

ال يكون وضع الشبكة النهرية هذا اعتباطيا بل انه يكون نتيجة  أنومن الطبيعي 

 بنيتها.وقات بين نوعية المناخ السائد وطبيعة التضاريس وكذلك نوعية الصخور للعال

 إلى:النهرية التصريف  نماطأتقسيم  أمكنوبذلك 

 

  Dendriticالشجرينمط التصريف النهري  -5

يرتبط وجود هذا النمط من التصريف بالمناطق التي تكون صخورها متجانسة           

ما ك بسيطا.تميل ميال  أواالمتداد  أفقية قات صخريةذوات طب األغلبوتكون على 

تبدو و هضبة.سطح  أوذو تضاريس واطئة كأن يكون سهال  بأنهويتصف السطح فيها 

وتختلف كثافة التفرغ النهري  األشجار. أغصانفي هذا النمط وكأنها تفرعات  األنهار

 إذ ية المناخفي هذا التصريف تبعا لدرجة صالبة الصخور ومساميتها وكذلك لنوع

صخور لتزداد كثافة التفرغ كلما كانت الصخور ذوات صالبة قليلة كما هي الحال في ا

تزيد و المقاومة.في مناطق الصخور النارية الصلبة  عالرسوبية في حين يقل التفر

 ..مع زيادة كمية التساقط وتقل بقلته أيضا عدرجة التفر

  Rectangularنمط التصريف المستطيل  -5

 منطقة من المناطق الصخري أليةتعتبر المفاصل مناطق ضعف في التكوين         

 أندث ويح ،امتداداتها فوق مناطق الضعف تلك تثبت أنحيث تحاول الوديان النهرية 

المفاصل في المنطقة نظاما متعامدا ينعكس بدوره على شكل التصريف حيث  تأخذ

 .مع بعضها بزاوية قائمة تقريبا األنهارتلتقي 

  Trellisنمط التصريف التكعيبي  -3

يتطور نمط التصريف النهري التكعيبي فوق المناطق ذوات البنيات االلتوائية          

هرية حيث تثبت الوديان الن ،الجيومورفولوجيةالتي تكون في مرحلة النضج من الدورة 

عديدة بشكل  دوتتصل بهذه الوديان رواف اللينة.الرئيسية نفسها فوق المناطق الصخرية 

ويكون  للصخور األصليمتعامد تقريبا يكون بعضها موافقا في اتجاهه مع اتجاه الميل 

 .معاكسا التجاه ذلك الميل األخرالبعض 

  Annular )الدائري(نمط التصريف المدور -5

يرتبط وجود هذا النمط فوق الجهات التي تكون بنيانها قبابية وفي مرحلة النضج        

جيمورفية حيث تتعاقب الطبقات الصخرية المختلفة في درجة الصالبة من الدورة ال



ئيسية الر األنهارتثبت  متبلورة.وتحيط كلها بالمركز الذي يتكون من صخور نارية 

ن الحافات تنبع م بها روافدوديانها فوق مناطق الصخور اللينة الدائرية االمتداد وتلتقي 

 .ةصالب األكثرالمرتفعة التي تمثل الصخور 

  Radial اإلشعاعينمط التصريف النهري 

 يظهر فوق إذ مختلفة من التضاريس أنواعيمثل هذا النمط من التصريف فوق      

 توالدلتااالمخاريط البركانية وفوق القباب التي تكون في مرحلة الشباب وكذلك على 

 ةابتعدنا عن نقط والداالت المروحية. وتتباعد خطوط التصريف عن بعضها كلما

 . مركزية مرتفعة

ذوات صبغة  أخرى أنماطالتصريف  أنماطما تقدم من  إلى باإلضافةتوجد و 

مثل التصريف المركزي حيث تلتقي خطوط التصريف مع بعضها  األغلبمحليه على 

 األشكالة و بقي لبركانيهأفي منخفض مركزي كما في مناطق الحفر البالوعيه والفوهات 

د فيها ق التي تمتطاتوازي الذي يوجد في العادة في المنونمط التصريف الم، الحوضية

 دي.الجليبشكل متوازي كما في مناطق الركام  أوالمجاري على شكل مسافات منتظمة 

  

  Genetic Classificationتبعا لنشاتها  األنهارتصنيف   خامسا:

ية التي رتبعا لنشاتها وطبيعة العالقة بينها وبين ميل الطبقات الصخ األنهارتصنيف 

       إلى:تجري عليها 

  Consequentالتابعة  األنهار -5 

 إلقليم.اللصخور في  األصليالتي تتبع في اتجاة جريانها الميل  األنهارنعني بها       

 األشكالالتابعة فوق كل  األنهارظهر تو النوع.هذا  إلى األرضترجع معظم انهار 

 . ياان بركتكونت لتوها كان تكون جبال التي األرضية

  Subsequent التالية: األنهار -5

الن امتدادها العام يكون    Strikeاسم انهار المضارب  األنهار هيطلق على هذ      

 وديانها فوق الطبقات اللينة األنهارهذه  وتثبت الصخرية.مع اتجاة مضارب الطبقات 

 أواسية التعرية الر تأثيرعميقة بسبب شدة  بأنهاولذلك تتميز تلك الوديان  نسبيا.

  فيها. العمودية

  Obsequentالعكسية  األنهار -3

س الصخرية أي عك باتجاه معاكس التجاة ميل الطبقات التي تجري األنهارعني نو     

وتتصف  اإلقليم.في  الموجودة Consequentالتابعة  األنهارجريان الماء في  هاتجا

 ألنهاة انحدار شديدة وال تكون عميقة قصيرة وذوات درج بأنها األنهاروديان هذه 

 ألنهارلالعكسية روافد  األنهارتجري فوق التكوينات الصخرية الصلبة عادة وتعتبر 

  األغلب. على Subsequentالتالية 

  Resequentالحديثة  األنهار -4

 نهاراألالميل للطبقات الصخرية عادة اسم  هالتي تجري مع اتجا األنهارعلى  يطلق   

 نهاأالتابعة وتختلف عنها في  األنهارمع اتجاة جريان  األنهارتجري تلك ، ويثةالحد

لية على التا لألنهارالحديثة روافد  األنهاروتكون  التابعة. األنهاربعد نشو  نشأتانهار 

    األكثر.



    Isequentالعشوائية  األنهار – 1

ب ال تتبع ترتي أنها إذاها نجد سببا مقنعا لتحديد مجر أنوهي االنهار التي ال يمكن 

اتجاة  تجري في كل أنهاال تجري باتجاة الميل للطبقات غير  أنهاالبنية الصخرية كما 

 .النهري المرتبط معها شجريا التصريفويكون نمط  مناسب.

ا غير شيوع النشأةمن حيث  األنهار أنواع أكثرالخمسة السابقة  األنواعتعتبر و  

خاصة  نشأةصفات  أعطتهات وديانها لعمليات باطنية تعرض أخرىهناك انهارا  أن

  وهي:بها 

  Antecedentالسالف النهر  -5

 بشكلكان قد طور مجراه  أنحيث في بعض الحاالت ينحرف مجرى النهر بعد     

نات التكوي فانكشا أووح البركانية فبسبب الط أو األرضيةجيد نتيجة للحركات 

 ة بمكانالقون من كا إذاعلى النهر اسم النهر السالف  يطلقو الباطنية.الصخرية النارية 

طيئة تكون ب أنرغم قوى االنحراف التي يفترض  هالبقاء في مجرا هيجعل في مقدور

  لها.ومجاريها غير منسجمة مع المنحدرات المجاورة  األنهارهذه وتكون جدا 

  Superimposed المنطبع:النهر  -5

 يضا.أضمن تكوينات صخرية معينة وضمن بنية معينة  هيقوم النهر بعملية تعميق لوادي

تكوينات صخرية مطمورة تختلف كثيرا  األنهار ت التعرية تكشفايلعم رستمرااومع 

اسبة كان غير من أماكننفسها وهي واقعة في  األنهارفي تكوينها وفي بنيتها ولذلك تجد 

صخورا ذات صالبة تعبر  أنها أوعلى جوانب التواء محدب شديد  أوتكون على قمة 

تتحاشاها في ظروف التصريف االعتيادية ومما يساعد على  أنكبيرة كان من الممكن 

باب الش إعادة إلى حالة هوينات من قبل النهر المنطبع تعرضسرعة كشف تلك التك

ارتفاعا عن  رأكثمع بقاء التكوينات الصلبة  اإلقليمبعد ذلك بتسوية  األنهارحيث تقوم 

اومة. المق الصخورون وديانها ضيقة وعميقة عند عبورها لتلك كلها وت المستوى العام

 بها ويصعب تمييزها المحيطةغير منسجمة تماما مع البنيات  األنهارتكون معظم هذه و

  .السالفة األنهاركثيرا عن 

 

 Floods الفيضانات:

رحلة هذه الم إلىيصل النهر بحيث  bank fullمرحلة امتالء الضفاف  عن وهو عبارة

 فيضيألعندما يكون مستوى سطح الماء في المجرى النهري مع المستوى نفسه للسهل 

عانت كل وقد  يطغى الماء فوق ضفاف النهر حيث يحدث الفيضان. و لهالمجاور 

وتعرض الكثير منها له في كل عام  تاريخها،لة الفيضان في وقت ما من امن ح األنهار

ام سد من قد يسببها انهد إذظروف وحوادث كثيرة تتسبب الفيضانات نتيجة لو تقريبا.

ويؤدي غلق المجاري . 5451في كاليفورنيا في سنة  St.Francisالسدود كما في سد 

تراكم المياه خلفها وبالتالي حدوث الفيضانات على  إلىالنهرية بواسطة الجليد 

 Connecticutتكتمثل الذي يحدث كثيرا في نهر كونيالواطئة المجاورة  األراضي

 بأمطار بوالمصحوتسبب معظم الفيضانات من الذوبان السريع للثلوج  نيوانكلند.في 

ط الغزيرة التي تسق األمطاروتؤدي  والسند.غزيرة كما في دجلة والفرات ونهر الكنج 

 رضيةأكانت  إذاخاصة  األنهارحدوث الفيضانات في كثير من  إلىبشكل غير اعتيادي 



سابقة بحيث ال يكون فيها مجال  إمطارشبعة بالمياه من م أوالحوض النهري متجمدة 

 لىإالتي تتجه كلها تقريبا في هذه الحالة  األمطارالمتصاص كمية كبيرة من مياه تلك 

 الفيضان.المجرى النهري فتسبب 

جم من جراء زيادة ح األنهارتتعاظم قوة النقل والتعرية كثيرا وبشكل سريع لدى        

يا ولوجتؤدي عمال جيومورف أنطيع تست األنهار أنه ويعني ذلك الماء وزيادة سرعت

قوم حيث ت االعتيادية.واكبر من ذلك الذي تؤديه في الظروف  أسرعل الفيضان خال

 هاراألنبتعميق وتوسيع مجاريها وقد تقوم بتكوين مجار جديدة لها وتلقي  األنهار

تكوين  إلىضية مما يؤدي رواسبها خالل الفيضان بشكل غير منتظم فوق سهولها الفي

هوانك هو  فقد حفر نهر بحيرات. أوبعض المنخفضات التي تمتلىء بالمياه بشكل برك 

لي مجرى جديدا واخذ يصب في المحيط في مكان يبعد حوا 5145في فيضانه سنة 
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فوق سهولها الفيضية  natural leveesد الطبيعية دوالس األنهارتعمل الكثير من       

د الطبيعية عبارة عن مناطق طويلة مرتفعة ووالسد الفيضان.من جراء تكرار عملية 

في السهل الفيضي وبشكل مجاور لها ويكون مستواها  األنهارتمتد بموازاة مجاري 

 يمكن تصور كيفية تكون تلك الضفاف الفيضي.من مستوى بقية جهات السهل  أعلى

 مرحلة فوق الضفاف ) الفيضان إلىجريان النهر قبل وصوله تكون سرعة  إذببساطة 

جأة وتتناقص سرعة النهر ف ،أيضا( كبيرة وقابليته على حمل الرواسب تكون كبيرة 

مرحلة الفيضان بسبب اتساع مجراه فيسبب ذلك  إلىبعد طغيانه على جوانبه ووصوله 

خاص في المناطق كميات كبيرة من الرواسب ذوات الذرات الكبيرة بشكل  إلقاءه

المجاورة له مباشرة في حين ال تتلقى الجهات البعيدة عن المجرى النهري في السهل 

اه تبقى عالقة في المي أنالمواد الناعمة الذرات من الرواسب والتي يمكن  إالالفيضي 

وتصبح  ا.أيضوتكون كمية الرواسب التي تتجمع فوق تلك المناطق قليلة  ،أطوللفترة 

هات منسوبا من بقية ج أعلىمجاورة للنهر نتيجة لتكرار عملية الفيضان هذه المناطق ال

  الفيضي.السهل 

 

 :سرعة النهروعمل النهر 

تعتمد سرعة النهر بشكل رئيسي على درجة انحدار الوادي وكذلك على مقدار  

ر االحتكاك في قاع وجوانب المجرى النهري وكذلك على كمية الماء وعلى مقدا

. تزداد سرعة الجريان في حالة ثبات بقية العوامل هي ينقلها النهر نفسالحمولة الت

الوادي النهري وتقل تلك السرعة مع القلة في  فيمع زيادة درجة االنحدار األخرى

المؤثرة على الماء  األرضيةحيث تزداد قوة الجاذبية  النهرية.درجة انحدار الوديان 

يحصل بين الماء المتحرك وبين قاع وجوانب  يؤدي االحتكاك الذيو  األولى.في الحالة 

ادة مع زي التأثيرويزداد ذلك  النهر.تخفيض سرعة الجريان في  إلىالوادي النهري 

وعلى  لنهر.حالة عدم االنتظام والدوامات الذي يحصل في مواقع معينة من قطاع 

من ي القسم السطح أن إال األنهارالقطاعات العرضية لمجاري  هالرغم من عدم تشاب

رعة س وتتناقص. جهات النهر سرعة أكثرماء النهر الذي يقع فوق جزئه العميق يكون 

 الجريان باالبتعاد عن ذلك المكان باتجاة القاع والجوانب.  



مع زيادة كمية تصريفها وتقل تلك السرعة مع بقاء بقية  األنهارتزداد سرعة جريان    

ثيقة بين سرعة الجريان وبين كمية هناك عالقة و أنحيث  حالها،المتغيرات على 

 التالية:التصريف تبينها المعادلة 

Q = AV 

  مقاسة بوحدة حجمية ) متر مكعب مثال( = كمية التصريف Q أنحيث 

A  مربع( )متر= مساحة المقطع العرضي 

V  الثانية مثال()متر= معدل سرعة الجريان/ 

قية مع ثبات ب إذدار حمولة النهر توجد عالقة وثيقة بين سرعة الجريان وبين مقو      

ذات الكمية العالية من  األنهارالعوامل التي تؤثر في السرعة تكون سرعة جريان 

 اقل.التي تكون ذات حمولة  األنهاراقل بكثير من سرعة جريان  الحمولة

تلعب السرعة دورا مهما في تقرير كمية حمولة النهر وخاصة تلك التي تكون على      

 59على تحريك المواد القاعية تزداد  رالنهقابلية  أن Gilbertذكر جلبرت  قاعه فقد

في طبيعة  أثرهالدرجة االضطراب  نكما ا .ما تضاعفت سرعة ذلك النهر إذامرة 

ي الت األنهارالمواد الصغيرة الذرات في  نسبةتزداد  إذاالحمولة التي ينقلها النهر 

 النهر.ي تسودها تيارات تزيد من حالة االضطراب ف

ة مهما في تقرير نوعية وكميوتلعب طبيعة الصخور التي يجري عليها النهر دورا       

تجري انهار سريعة وقوية فوق صخور صلبة ومقاومة  أن أحيانايحدث  إذ هحمولت

ة لبطيئا األنهارويحدث العكس عندما تجري بعض  قليلة.فتكون حمولتها في هذه الحالة 

ر نهر ، ويعتبحمولة نهرية كبيرة إلىفيؤدي ذلك  شة مفككةالجريان فوق تكوينات ه

هوانك هو في الصين مثاال جيدا لهذه الحالة حيث انه يجري فوق منطقة اللويس غير 

منها و األصفركبيرة منها تغير من شكل مياهه نحو اللون  كمياتالمتماسكة فينقل 

 إنهافمواد المنقولة الذائبة ال إلىبالنسبة  أما .األصفرت تسمية هذا النهر بالنهر جاء

 يقوم النهر بترسيبو تعتمد على مقدار قابلية ذوبان الصخور ودرجة نقاوة المياه.

تنقل  ، وتوضح هذه القابلية كيفيةقطها ثانية ويرسبها وهكذاالمواد الخشنة الذرات ثم يلت

مكان  لىإثم يحطمها وينقلها  السدود والحواجز الرملية والحصوية التي يبنيها النهر

 . أخر
 هنا مصحح. إلىمالحضة: 

  River Load  :الحمولة النهرية   

ية عندما تبقى له القابلية ولوجالنهر عامال مؤثرا من الناحية الجيومورف ليض 

ددة تبعا تعم بأساليبينقل النهر حمولته المختلفة  إذ المختلفة.على تحريك الحمولة 

 :إلىوالتي تقسم الحمولة  لنوعية تلك

  Solution Loadالحمولة الذائبة  -1

الكثير من المواد بشكل ايونات ذائبة وتكون تلك االيونات جزء  األنهارتحمل  

. وتعتبر الكاربونات والكبريتات والكلوريدات وتتحرك مع حركتة هالماء نفس من

 الماء الباطني الذي األمالح منمعظم تلك  يأتيو تلك االيونات. أهمواالكاسيد من بين 

ال و بة التي تعرضت لعمليات التجوية.يترشح بشكل بطيء من خالل الصخور والتر

التي تحصل على جوانب وقاع المجاري  اإلذابةالقليل منها من خالل عمليات  إال يأتي

  الجبس. أوالتي تجري فوق الصخور الجيرية  األنهارالنهرية ما عدا تلك 



ل ويقترب المعد، ف جزء بالمليونااللد عن حمولة ذائبة تزي األنهارينقل عدد من      

جدا ليس  مهمة اإلذابة. وتعتبر عملية جزء بالمليون 544المواد في حدود العام لهذه 

ريان السطحي والجمنخفضة ذوات التضاريس ال األقاليمالجبلية بل وفي  األقاليمط في فق

ملية ع أنعتقد البطيء كما في القسم الجنوبي الشرقي من الواليات المتحدة حيث ي

بمعدل متر واحد كل  ضاألرتخفض من مستوى سطح  أنالذوبان استطاعت 

 األخرى نواعاأل. وتتجاوز حمولة النهر الذائبة في مثل هذه المناطق سنة 514.444

 حواليكمية المواد المذابة ب   Murray. وقد قدر موري من الحمولة النهرية

يتكون نصفها تقريبا من  األنهارمياه في الميل المكعب الواحد من  طن 195.111

 9.144 حواليء تقدر بالبحار كمية من الما إلى األنهاروتنقل  الكالسيوم.كاربونات 

باليين طن من المواد  1 هتنقل ما مقدار األنهاركان تقدير موري صحيحا فان  فإذا 3ميل

 البحر في كل عام. إلىاليابسة  الذوبان منبطريقة 

  

  Suspendedلقة الحمولة العا -2
 أنمن ذرات الطين الناعمة جدا والتي يمكن  لألنهارالحمولة العالقة  تتألف 

 حركةهذه المواد عالقة في المياه حتى تتوقف  وتبقى Colloidalتكون حتى غروية 

. وال تعتمد كمية حمولة النهر من هذه جسم مائي راكد إلىند وصول النهر ع نالجريا

دار ومق األمطارمثل طبيعة  أخرىفقط بل على عوامل  سرعةدار المواد العالقة على مق

لنباتي وخاصة المتكون من حجم ذرات التربة السطحية وكذلك على مقدار الغطاء ا

الماء في النهر على حمل تساعد حالة االضطراب الناتجة عن حركة و. الحشائش

على  جريتأالتجارب التي  أظهرتفقد  ،كميات من مواد ذوات ذرات اكبر حجما

ملية يرفع مواد ر أنالسريعة الجريان فقط يستطيع  األنهارقليال من  إن األنهاربعض 

. وتلعب التيارات الصاعدة دورا مهما في متوسطة الحجم على قيعانهاذوات ذرات 

كرار حدوث التيارات الهابطة تعالقة في المياه. ويزداد  وإبقائهامنقولة رفع المواد ال

المصب بحيث تفوق في عددها مقدار التيارت  هر باتجاما تحرك النهفي مياه النهر كل

ي ب التحدوث حالة االضطرا إلى إاللتيارات ال تؤدي االمائية الصاعدة ولكن مثل هذه 

  النهر. هتبقي المواد عالقة في ميا

 

  Bed loadالقاعية الحمولة  -3
قة نقلها بطري أو رفعهاال يستطيع النهر  والتيبعض المواد خشنة الذرات إن  

 تتألفو لتكون الحمولة القاعية، يقوم برفعها ودحرجتها على طول القاع النهري التعلق

 حتى إليهاتظم  أنالحمولة القاعية من الصخور الصغيرة والحصى والرمال ويمكن 

اهدات المش أظهرتولقد  والتضاريس.ذرات الغرين الخشنة تبعا لطبيعة جريان النهر 

برية التي جرت من خالل نافذة جانبية موجودة على لمخالنهرية ا المجاري ألحدى

 أخرقسما من الحمولة القاعية يتدحرج وينزلق قسم  أنجانب ذلك المجرى النهري 

ون ويك العالقة.جزء من الحمولة  منها بشكل يبدو معه وكأنه األخر منها ويطفو القسم

اد ال يمكن تقرير الحدود بين المومن الصعوبة بمكان قياس كمية الحمولة القاعية حيث 

وبشكل عام تكون نسبة الحمولة  واضحة.ن غير وكالقاعية والحمولة العالقة التي ت



ة. ولقد الكبير األنهار الصغيرة منها في األنهاربيرة في الحمولة العالقة ك إلىالقاعية 

 أنير غ .القاعية هالنهر على تحريك حمولت تجارب عديدة لتقدير مدى قابلية أجريت

 . تامةالتجارب لم تكن مقنعة بصورة نتيجة لهذه  أية

 : من خالل مفهومين هما على النقلتعرف قابلية النهر  أنيمكن و    

لحمولة الرواسب ذوات الذرات  اإلجماليمجموع الوزن  وتعني Capacityالسعة 

التي  حجم اكبر الذرات أوتعني وزن و Competence والكفاءة اإلحجام.المتباينة 

 تحرك كتال أن األنهارتستطيع كثير من  إذ قاعة.يحركها على طول  أنيمكن للنهر 

سد  تهدم أثناءفقد استطاع تيار الماء المتدفق  م. 3عن صخرية يزيد قطرها 

St.Francis    يدفع ببعض الكتل الكونكريتية  أن 5451في جنوب كاليفورنيا في سنة

واستطاع نهر النهر.  أسفل هكيلومتر واحد باتجاسافة طن لم 54444التي يبلغ وزنها 

Lyn  طن.  51يحرك خالل فيضانه صخورا كبيرة تزن حوالي  أنفي انجلترا 

 

 :رية النهريةالتع

من خالل عمليات الحت  هالصخر وحت إضعافالجارية على  هتعمل الميا 

 evulsions والحفر Abrasionالنخر  أو والكشط Corrosion الكيماوي واآللي

 Bank- cavingتنتهي عادة بحفر جانبي  التي Hydraulickingالمائي  واالقتالع

 Headword erosionالنحت الصاعد  أو Under-cutting األسفلتقويض من  أو

شتد كان ي الحتي،عه الماء الجاري في نشاطه صالبه الصخر االتجاه الذي يتب وتحدد

ة من العمليات الجيومورفولوجي اراألنهتعتبر ، والضعيفةالراسي في الصخور  الحت

 هتوجو األرضفي تغيير مظاهر التضاريس على سطح  أساسياالمهمة التي تلعب دورا 

  تالية:التتم من خالل الطرق  أنعملية التعرية التي يمكن  إلىقسما من طاقتها  األنهار

  Solutionالذوبان  -1

د جريانها فوق الطبقات التي تقوم بها المياه عن اإلذابةعملية ا نعني بهو  

جة تبعا لدر أخر إلىمن نهر  األنهارتختلف كمية المواد الذائبة في مباه و الصخرية.

 أنق لنا وقد سب النهر.نقاوة المياه وكذلك تبعا لطبيعة الصخور التي يجري عليها ذلك 

ر قابلية لبعض الصخو أنن في موضوع التجوية كيف بينا عند دراستنا لعملية التكرب

ك المخفف مثل ياء الذي يحتوي على حامض الكاربونبيرة على الذوبان في المك

اه بتزويد مي األخرىكما تقوم المياه الباطنية هي  والطباشيرية.الصخور الجيرية 

الذي  المكانوتنقل كل هذه المواد الذائبة نحو   الذائبة.بكميات كبيرة من المواد  األنهار

 .ينتهي فيه ذلك النهر

 

 الهيدروليكي  ثراأل -2

ط المسل ئيمن جراء ضغط الما األنهارم بها ونعني به عملية النحت التي تقو 

يندفع تيار الماء خالل الشقوق و. للمجرى النهري ألمكونهالمختلفة  على الصخور

 جزاءأومواقع الضعف الموجودة في الصخور فيسبب توسيع تلك المناطق واقتطاع 

الفجائي للفقاعات التي تحتوي بخار الماء في تيار النهر ويؤدي االنفجار  منها.صخرية 



 ألمراتوليد موجات قوية تضرب السطوح الصخرية المجاورة  إلىالشديد االضطراب 

 .الذي يتسبب عنه تمزيق وتحطيم الصخور

  

  abrasionالنحت  -3
ه تنجم هذ األنهار.النحت الميكانيكي الذي تقوم بها  أوعني عملية الصقل يو  

رات ذومن خالل عمليات عديدة مثل اصطدام المواد الصلبة التي يحملها النهر عملية ال

من خالل التصادم  أو النهري،بجوانب المجرى  األحجام،الغرين والحصى المختلفة 

وبين قاع المجرى النهري خالل  األحجام الكبيرةالمتكرر الذي يحدث بين الصخور 

ما ذرات اصغر حج إلىمواد الحمولة نفسها  نتيجة لتحطم أو خاص،الفيضانات بشكل 

اصطدامها بقاع وجوانب المجرى  أو األخر،بسبب اصطدام ذراتها مع بعضها 

 ىالسهل علذرات المواد المنقولة ويصبح من  أحجامتتناقص ونتيجة لذلك  ،النهري

ة لتكون قوة النحت للمياه الصافية قليلة وتتعاظم هذه القوة كثيرا في حا حملها.النهر 

وجود ذرات الرمل والصخور الصغيرة والحصى التي تصقل وتزيل الصخور التي 

المصقولة جيدا فوق قاع  أوتكون على اتصال معها ويدل وجود الحصى المدورة 

 هذه إلىحولت تلك الحصى  قد األمدالمجرى النهري على حدوث عملية نحت طويلة 

لك لتعقد وذ ،األنهارية التي تقوم بها التعر تقدير مقنع لمعدل إيجادال يمكن و. األشكال

نية ففي المناطق التي تسود فيها تالل الصخور الطي وتغيرها.العمليات التي تتحكم فيها 

 تأثيرسم في العام في حين ال يظهر أي  34حوالي  إلىتصل  أنيمكن لهذه التعرية 

مسح من خالل ال أمكن. وقد ناطق ذوات الصخور النارية الصلبةسريع على الم

حيث  يبيألمسيستقدر كمية التعرية النهرية في حوض  أنالجيولوجي للواليات المتحدة 

في  أخرى. وبالنظر لوجود مناطق عام 9444 – 1444سم لكل  34حوالي قدرت ب

فقد  ،مغطاة بالغابات والحشائش ألنها عليها قليال األنهار تأثيرالواليات المتحدة يكون 

 – 1444سم لكل  34 حواليلعموم الواليات المتحدة بلنهرية قدر مجمل التعرية ا

 سنة.  4444

 

 : الترسيب النهري

بب تناقص بس أوبسبب القلة في كمية المياه  إمايرسب النهر عندما تتناقص سرعته       

يصبح جزء من الحمولة فوق طاقته ، حيث ر بالنسبة للمجرى النهريدرجة االنحدا

ه حالما حجما من حمولت األكبرأ النهر بترسيب المواد يبد بترسيبها.على النقل فيقوم 

ى الصغيرة الحصسرعته بالتناقص فيرسب الصخور ثم الحصى الكبيرة تتبعها  تبدأ

 عاليأالترسيب النهري يكون منتظما ومتدرجا من  أن. ويعني ذلك والرمال ثم الغرين

أن الحاالت كوتظهر بعض االستثناءات لهذا التدرج في بعض  أسفله.المجرى حتى 

وجود بعض البحيرات التي تعترض مجرى النهر نفسه  أوتوجد سدود تعترض النهر 

اليا يكاد يكون خحيث يلقي النهر بمعظم ارساباته داخل تلك البحيرة ويخرج منها وهو 

ير مثال على ذلك نهر الراين الذي يدخل بحيرة كونستانس وهو وخ الرواسب.من 

نهر النيل عند دخوله منطقة  أو رائقة.اه صافية ويخرج منها بمي بالطميمحمل 



مستنقعات السدود في جنوب السودان حيث يلقي بمعظم رواسبه فيها ويخرج من تلك 

 .األبيضالمنطقة ومياهه تكون خالية من الرواسب حيث يسمى النيل بعدها بالنيل 

جد على تو وإنمامن المجرى النهري فقط  األسفل الترسيب بالقسمال ترتبط عملية    

 أخر إلىنوعية تلك االرسابات تختلف من مكان  أنكل قطاعات المجرى تقريبا غير 

من  األسفلتقل حجوم ذرات الرواسب مع االقتراب من الجزء  إذالنهري  المجرىمن 

ي يحملها معه عندما هذا ويلقي النهر بجزء من الرواسب الت عام،مجرى النهر بشكل 

  التالية:الظروف  إحدىك قبل قليل وفي كما ذكرنا ذله تتناقص سرعت

 

كما يحدث على سبيل المثال عندما  عند حصول تغيير واضح في درجة االنحدار -5

جة سهلية ذوات در أوينتقل النهر من منطقة جبلية شديدة االنحدار نحو مناطق هضبية 

  عادة. أالماكنانحدار قليلة نسبيا حيث تتكون المراوح الطينية في مثل هذه 

بحيث تكون الظروف مواتية فيها  عندما يجري النهر فوق وديان عريضة وواسعة -5

 فوق تلك الوديان النهرية. عملية الترسيبلحدوث الفيضانات وبالتالي حدوث 

الذي يؤدي  األمر عندما ينتهي نهر سريع الجريان محمل بالرواسب في بحيرة -3

سب مغطيا لقاع البحيرة بالروا أونا دلتا فوق قاع البحيرة مكو هلمعظم رواسب إلقاءه إلى

 تدريجية.بصورة 

حيث تتناقص  شبة صحراوي صحراوي أو إقليم إلى األنهارعندما يصل نهر من  -4

  رواسب.تتالشى مياهه بسرعة تاركا المواد التي يحملها معها بشكل  أو

لبحر ي اكانت الظروف ف إذاعندما ينتهي النهر في البحر حيث تتكون الدلتاوات  -1

  الدلتاوات.لتجمع الرواسب وتكون  ةمالئم

 

 : األنهارالتي تعرض لها  تغيراتبعض ال

طع بق وبدأتتكون قد نشأت  أنكثيرة بعد  أمور لألنهارتحدث  أنمن المحتمل  

 أومستوى القاعدة الصخرية الصلبة،  إلىالوصول  األنهارتحاول  حيث أوديتها.

ما ك. من وديانها غارقة أجزاءتصبح  أو النهري راألسحالة  إلىيتعرض البعض منها 

 ضيةاألروتغلق االنزالقات  ،األنهارمجاري بعض  يريتغالجليدية ب الثالجات تقوم

بتغيير  تقوم أووالطفوح البركانية بعض الوديان النهرية حيث تشكل بحيرات خلفها 

ات بسبب الحرك األنهارينقطع مصدر المياه التي تغذي  أنيحدث و. اتجاة مجرى النهر

منع ديانها وتوتضع العقبات في و األنهارنتيجة لتصريف مياه بعض  أو األرضية

 : مهمةبعضا من تلك الحاالت ال يأتي. وسنتناول فيما التطور الطبيعي لها

 

  Base Level: مستوى القاعدة -1

 بد لناال  رهاالجيومورفية التي تكونها االن الاألشكندخل في دراسة تفاصيل  أنقبل     

توى سونعني به الم النهرية.وهو مستوى القاعدة للتعرية  أالمن معرفة مفهوم مهم جدا 

من خالل عملة في  إليه هيوصل كل جهات حوض أن هالذي يحاول النهر بكل روافد

الذي  ألدائميهما مستوى القاعدة رسيب. هناك نوعان من مستويات القاعدة التعرية والت

صالبة في مكان ما من مجرى  دة مثل ظهور طبقات صخرية اشديتمثل في حاالت عدي



فسها نمستوى قاعدة مؤقت يتمثل في مستوى تلك الطبقات الصخرية الصلبة ، والنهر

هر كان الن إذا هويحدث الشيء نفس النهري.للقسم الواقع اعالة من المجرى  بالنسبة

لقسم الواقع لت بالنسبة يصب في بحيرة حيث تعتبر تلك البحيرة مستوى القاعدة المؤق

 ارلألنهالداخلية مستويات قاعدة مؤقتة  األحواضكما تعتبر قيعان  اعالة من النهر.

 ألنهارا أن إلىلماذا اعتبرت هذه المستويات مؤقتة فذلك يرجع  أما فيها.التي تنتهي 

ات من خالل عملي أوتستطيع بعملها المستمر في تعميق وديانها في بعض الحاالت 

تقضي على تلك الظروف التي كونت مستوى القاعدة  أن أخرىيب في حاالت الترس

 . ألدائميثانية نحو مستوى القاعدة المؤقت وترجع 

دة القاعن قطاع بشكل منحن متوازن مع مستوى يتكو إلى األنهاريهدف كل نهر من    

 هعبنامحوض النهر و أعاليقتربنا من حنى النهري كلما االمنبحيث يزداد ارتفاع ذلك 

 اقتربنا من المكان الذي ينتهيويتناقص ارتفاع هذا المنحنى من مستوى القاعدة كلما 

لى ع أنالرتفاع مستوى القاعدة. ويعني ذلك  األساسالمكان الذي يمثل  أوالنهر  هفي

مستوى  يها كثيرا عنفي المناطق التي يكون مرتفعا ف هيسرع في تعميق وادي أنالنهر 

 السفلى من الوادي النهري األجزاءفي هذه العملية في  أأيتباط أن اأيض هالقاعدة وعلي

علية  النهر أنوتوضح لنا هذه الفكرة كيف  القاعدة.في ارتفاعها من مستوى  القريبة

في المناطق الجبلية  هعملية النحت العمودي وتعميق واديفي  هيوجه معظم طاقت أن

دال توسيع ذلك الوادي ب المنخفضة نحو في المناطق هطاقت هيوج أنالمرتفعة وان علية 

رفع مستوى قاع الوادي من خالل  إلىحتى  أحيانا. بل ويضطر النهر همن تعميق

الوادي  ءأجزايتباطأ في عملية التعميق وبذلك يمكن لكل  أنعمليات الترسيب من اجل 

 ذاإ gradedويكون النهر متوازنا  تقريبا.مستوى القاعدة في وقت واحد  إلىتصل  أن

 هتوافق مع كمية المياه الجارية فييكون له منحنى ي أناستطاع من الناحية النظرية 

لوقت عملية للتعرية وفي ا بأيةيقوم  أنوكمية الحمولة التي ينقلها بحيث انه ال يحاول 

ختزنها . وبذلك تكون الطاقة التي يرسب شيئا من الحمولة التي ينقلهاي أنال يحاول  هنفس

 مع العمل الذي يقوم به وهو نقله للحمولة فقط.  النهر متوازنة
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ل ك أوباالستيالء على جزء  األنهارالنهري عندما يقوم احد  األسرتحدث عملية       

. على حساب حوض ذلك النهر هاحة حوضمجاور موسعا بذلك مس أخرمنابع نهر 

 األنهارعملية النحت العمودي لوادي احد  تكون أن متعددةويحصل نتيجة لظروف 

ي طول ذلك زيادة ف إلىالذي يؤدي  األمر أخرمن عملية النحت العمودي لنهر  أسرع

ن أعملية باسم عملية النحت التراجعي. ويمكن . وتعرف هذه الالوادي باتجاة المنابع

يادة ز هيعقب ،األخرى األنهاراحد  إلىبالنسبة  زيادة درجة االنحدار األسريكون سبب 

 وتحدث مثل هذه، هلوادي هلتالي زيادة عملية تعميقوبا ،ذلك النهر في سرعة جريان

  الجبلية. الحافات إحدى أسفلالحالة كثيرا عندما ينبع نهر من 

 

 : اريس الناتجة عن التعرية النهريةالتض



ه لتتشكل معظم التضاريس الناتجة عن التعرية النهرية عندما يكون النهر في مرح

يه أو عندما تجري تلك النهار فوق أقاليم ما تزال ولوجالشباب من الدورة الجيومورف

في مرحله الشباب كمناطق الجبال الوعرة أو الهضاب ألمرتفعه. وتتصف كل تلك 

لدائمي اعدة أمستوى الق )ترتفع كثيرا عن مستوى سطح البحر األقاليم بان سطوحها 

تجري عليـها تحاول أن تعمـق  يجعل األنهار التياألمر الذي  (للتعرية في األنهار

ذوات  بأنهااألنهار  وديانـها بسرعة لكي تصـل إلى مستـوي القاعدة. تتصف هــذه

في وديان  االرتفاع أودرجات انحدار كبيره وتجري داخل خوانق ذوات جوانب شاهقة 

 م هــذه األنهار( ويكثر فيها وجود الشـالالت والجنادل. تقــو vعمـيقة تشبه حرف ) 

بتعميق وديانها رغم أن بعضها تصبح ذوات حموالت فائضة بسبب المواد الكثيرة التي 

بعض روافدها لذا ال تقوم هذه األنهار بتعميق وديانها وترسب على تلك  تلقيها في

إجمال أهم التضاريس التي تتكون من أجزاء التعرية النهرية  الوديان أحيانا. ويمـكـن

 رحلة باالتي:في هذه الم

 

 الخوانق النهرية والوديان العميقة: -5

تكون تلك الجوانب ، ونهرية ذات جوانب شديدة االنحدار وديان وهي عبارة عن   

. وتبين هذه الوديان ما ينتج عن اثر التعرية ه ارتفاعا كبيرا قياسا إلى سعتهامرتفع

ة توسيع عظم بكثير من عمليالنهرية التي تحصل في انهار تقوم بتعميق وديانها بسرعة أ

تلك الوديان والتي تقوم بها إضافة إلى النهر نفسه عمليات أخرى مثل التجويه بأنواعها 

تتكون جوانب الوديان العميقة واألخاديد   لوديانها.المختلفة أو عمليه تعميق الروافد 

را عن ثيال يجعلها تتباعد كمن صخور مقاومه لعمليات التعرية المختلفة األمر الذي 

. ويساعد وجود مناطق الضعف المختلفة مثل المفاصل واالنكسارات على زيادة بعضها

سرعه عملية تعميق الوادي النهري كما ويساعد تراجع الشالالت السريع إلى توضيح 

تنشأ معظم الخوانق فوق مناطق مرتفعه ذوات مناخ جاف  لواديه.عملية تعميق النهر 

ا ال يؤدي إلى تباعد لجوية قليل فوق جوانب الوادي ممأو شبة جاف حيث يكون اثر ا

. كما هي ألحاله في الوديان العميقة التي توجد في القسم الغربي الجاف تلك الجوانب

 Grand وادكولورالخانق العظيم لنهر ها وشبة الجاف من الواليات المتحدة. وأشهر

Canyon  طريقة خالل ويشق  كم.5كم ويقرب عمقه من 144ويبلغ طوله حوالي

وقد نشأت معظم الخوانق هنا من جراء  .وادكولورقات صخرية أفقيه تكون هضبة طب

للشباب وتعميق لوديان تلك  ةإلى حركه رفع صاحبتها عملية اعادتعرض المنطقة 

األنهار. وتتصف حافات هذا الوادي العليا بأنها واسعة وتظهر فيها أشكال أرضيه 

ويصل  .ر رسوبية مختلفة في درجة صالبتهاباينة لصخومختلفة ناتجة عن التعرية المت

تكثر داخل هذا و. متراً عن تلك الحافات ألمرتفعه 5441أقصى عمق لهذا الخانق 

 . وقد تكون بسببدورها على سرعه تعميق هذا الخانقالخانق الجنادل التي ساعدت ب

أدت  meadاصطناعية تعرف باسم بحيرة ميد  بحيرة Hoover damبناء سد هوفر 

إلى إيقاف التعرية في القسم الذي شغلته مياه تلك البحيرة من وادي النهر وكذالك قيام 

 ةد عمل نهر النيل في مصر خانقاً اقل وضوحا من حالالنهر بالترسيب داخلها. وق

االفريقيه يتراوح اتساعه بين اقل من نصف الهضبة  فوق وكولورادالخانق العظيم في 



رانيت ألصلبه إلى حوالي جحيث يقطع مجراه خالل صخور الانب كيلو متر في الجو

كم في الشمال حيث تسوده الصخور الجيرية ويكون الوادي محاطا بجدران تشبه 59

 متر فوق النهر.  344ترتفع في بعض األماكن إلى أكثر من  الجروف
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ى وجود هبوط مفاجئ في إل تتكون ظاهرة الشالالت أو المساقط المائية نتيجة      

يه لجبلية والهضبتوجد الشالالت في كل القارات وخاصة داخل األقاليم او. مجرى النهر

. أما الجنادل فإنها توجد عاده إلى األعلى أو إلى األسفل من مواقع الشالالت في منها

تعتبر الشالالت والجنادل احد واألنهار ويمكن للجنادل أن توجد لوحدها أحيانا. 

ما تلك . وتتألف من نوعين أولهعند تحديد مرحله الشباب في النهرالمقاييس التي تعتمد 

التي تكونت من خالل التاريخ الطبيعي لتطور النهر ويدل وجودها على أن النهر لم 

هر تجبر الن نتيجة لظروف خارجية معينه يكمل انحداره المتوازن المطلوب. وثانيهما

 ،النمط العادي من المساقط المائيةف النوع األول منها بأنه يعرو ، على تكوين الشالالت

ويرجع تكونه كلياً إلى االختالفات في درجة صالبة الصخور التي يقوم النهر بتعميق 

إذ يؤدي ظهور تكوين صخري صلب إلى جعل الجزء الواقع أعاله من  خاللها.واديه 

 المؤقت له في حين مازالالنهر يتصرف وكان ذلك التكوين الصخري مستوى القاعدة 

ن ع مستوى القاعدة له مختلفا الصخري يعتبرجزء النهر الواقع أسفل ذلك التكوين 

لك التكوين الصخري عملية تعميق النهر لواديه بشكل وبذالك يقسم ذ األول.القسم 

ارا غشهر االمثله على ذالك شالالت نيامفاجئ مكونا المسقط المائي أو الشالل. ومن أ

يكون وضع التكوينات و. وهذا نداكى الحدود بين الواليات المتحدة وعل الشهيرة

 تتراجع عامودياً.الصخرية الصلبة في هذا النوع من المساقط المائية إما أفقيا أو 

رية ه التكوينات الصخلحت التي تتعرض نت في الحالة األولى عادة بسبب الالشالال

دي لدوامات ويؤء تساقط الماء وحصول األلينه الواقعة أسفل الصخور ألصلبه من جرا

لصلبه وترجع الشالالت نحوا الخلف. ويختلف الطبقات الصخرية أذالك إلى تكسير 

الل عند تراجعه في هذه الحالة تبعا التجاه الميل للطبقات الصخرية ألصلبه. شارتفاع ال

خرية تميل الصإذ يقل ارتفاع الشالل تدريجياً عند تراجعه في حاله إذ كانت تلك الطبقة 

باتجاه باطن األرض ويحدث العكس عندما تميل الطبقات الصخرية نحو الخارج إذ 

يزداد ارتفاع الشالل عند تراجعه تدريجياً. وال يتراجع الشالل إلى الوراء في حالة كون 

الصخور ألصلبه بوضع عامودي غير أن ارتفاعه يتناقص في هذه الحالة بشكل 

 ن الجنادل. تدريجي ويتحول إلى نوع م

 

 تكوين الشالالت والجنادل، إلى يصيب تطور النهرالذي  االضطرابكما يؤدي  

 والذي يمكن أن يحصل في الحاالت التالية:

 

 جراء:ذي يطرأ على مصب النهر من االنخفاض ال أ.



حت عامودي سريعة لبعض األنهار التي تتعرض إلى حاله إعادة نحدوث عمليه  -5

ي يبقى بعض روافدها وكأنها روافد معلقه فتتساقط المياه منها شباب قويه األمر الذ

 نحو النهر الرئيسي بشكل شالالت. 

تسبب بعض حاالت األسر النهري اختالفاً كبيراً وسريعاً في مستويات قيعان  -5

المجاري النهرية المأسورة واالسره مما يؤدي إلى سقوط مياه األنهار المأسورة على 

اقط مائية في وديان األنهار اآلسرة التي تمثل الموقع المنخفض هيئه شالالت أو مس

  عادة.

يمكن للتعرية الجلدية التي حدثت في اإلقليم الجبلي أن تكون الشالالت وذالك عندما  -3

تتراجع الثالجات وتحتل وديانها األنهار. فتساقط مياه األنهار التي تحتل الوديان الجلدية 

 الرئيسية.نحو األنهار التي تحتل الوديان الجلدية  المعلقة بشكل مساقط مائية

يؤدي النحت الذي تقوم به األمواج أحيانا إلى عمل األجراف المرتفعة وبسبب ذالك  -4

 ر.البحتكون الشالالت عندما تتساقط مياه بعض األنهار من أعالي األجراف باتجاه 

نهار ام السفلي لبغض األيمكن لبعض حاالت االنكسار وااللتواء أن تخفض من األقس -1

 المائية.مما يؤدي إلى تكوين المساقط 

 

من الشالالت والجنادل، وقد  أشكال الغلق الذي يصيب بعض المجاري النهري ويعمل

 :ما يلينتيجة ل يحدث هذا الغلق

  .األرضية االنزالق -5

 .ديةيبواسطة الركامات الجل -5

لى تغيير مواضعها دافعه إياها نحو الثالجات التي تجبر بعض األنهار ع بواسطة -3

 مواقع أعلى ارتفاعاً.

ظروف مصاحبه أخرى تجعل النهر يأخذ موقعاً جديداً وتجعله يجري فوق  ةيأ -4

  .تضاريس غير منتظمة

تنشأ الجنادل كما ذكرنا سابقاً عند المنحدرات الشديدة وليست ألعاموديه من و       

نادل . وتعتبر الجت إلى الوراء في معظم الحاالتالقيعان األنهار نتيجة لتراجع الشال

ويظهر نوع أخر من  النوع.ارا مثاالً لهذا غالموجودة عند أسفل شالالت نيا الخالبة

ل ، كما في الجنادحت صخور غير متشابهة في مقاومتهاالجنادل عندما تقوم األنهار بن

ع الك يتمثل هذا النونت لورنس فوق مدينه مونتريال مباشرة وكذاالموجودة في نهر س

 تشكل الجنادل والشالالتو. وكولورادمن الجنادل في منطقه الخانق العظيم لنهر 

. وكثيراً ما تضطر الدول معها إلى أن تقوم بحفر قنوات ة في األنهارعقبات أمام المالح

على جوانب المناطق التي تظهر فيها الجنادل من األنهار إذا كانت بقيه جهات النهر 

وتحتاج تلك القنوات إلى  لمالحة.ل ادل والشالالت وأسفلها صالحةعة أعلى الجنالواق

منشآت هندسية معقدة تتمثل باألحواض التي تساعد على خفض أو رفع القوارب 

 .إلى مستوى أخر والسفن
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ي ئية حيث يؤددوريه وتوجد عند قدمات المساقط الماتعرف أحيانا بالحفر الدرو       

ة تقوم بواسطة ما تحمله من رمال وحصى نيارسقوط الماء القوي إلى تكوين حركة دو

فر وال تكون هذه الح الوعائية.بنحت القاع النهري الصلب وتكوين حفر باسم الحفر 

إشكاال تضاريسية مهمة غير أنها يمكن أن تعتبر دليال ًعلى مقدار النحت العمودي الذي 

فوق  وتتكون الحفر الوعائية بشكل سريع الشباب.التي تكون في مرحلة  راألنهاتقوم به 

التكوينات الصخرية اللينة مثل صخور الطفل ولكنها تضل محافظة على شكلها بصورة 

ول الكوارتز. وتتحو رانيت والبازلتجكالصخور نارية صلبة  تكونها فيد جيدة عن

ى الوراء إلى ما يعرف باسم دورية من جراء تراجع الشالالت إلبعض الحفر الدر

راندكولي الذي كشهر هذه البرك تلك التي توجد في وأ Plunge Poolالبرك الغاطسة 

يعتبر بمثابة المجرى السابق لنهر كولومبيا في والية واشنطن وقد تكونت تلك البرك 

 .( متراً 555يبلغ ارتفاعه حوالي ) الغاطسة من جراء تساقط الماء من فوق جرف

 

 :س الناتجة عن الترسيب النهريضاريالت

  وتشمل ما يلي:

 

  :يهضالسهول الفي -1
ه إلى حد قريبو منخفضةال نهار بأنها ذوات مستويات يه لضل الفيتتصف السهو 

 تكونت تلك السهول من جراءو فعال.ما من مستوى قاعدة التعرية أن لم تكن عندها 

 ميز هذه. وتتامت األنهار بتوسيعهاديان التي قمويه فوق قيعان الوطتجمع اإلرسابات ال

 واءاريسيه متعددة مثل االلتضر ت. وتنتشر فوقها مظاهالسهول بقله درجه االنحدار فيها

عها والتي مه في توزيضوالمستنقعات والبحيرات غير المنتالنهرية والبحيرات الهاللية 

 تنتج معظم تلك الفيضي.تشغل المنخفضات الموجودة هنا وهناك من السهل 

المنخفضات من جراء عدم انتظام عمليه الترسيب فوق كل أجزاء السهل الفيضي حيث 

تتلقى بعض المناطق كميات كبيره من الرواسب في حين ال تستلم األخرى إال رواسب 

هذه .  ويمكن لوار في جنوب العراقهاالقليله فتتحول إلى منخفضات كما في مناطق 

الصغيرة أن تنشا من جراء التغيرات التي  ات وغيرها من إشكال التضاريسضالمنخف

 .من خالل تطور االلتواءات ألنهريه أوتحصل لمجاري بعض األنهار إثناء الفيضانات 

  

 Meandersألنهريه االلتواءات  -2

ه يضى األنهار التي تجري فوق سهول فيتطلق صفة األنهار الملتوية عل         

في تركيا  meanderاالسم من نهر مياندر عريضة ولها مجار متعرجة وقد أخذت هذا 

الذي تتمثل فيه هذه الميزة بشكل واضح. وتطهر كل األنهار ميال واضحا لتكوين 

. وال رخااللتواءات بسبب ميلها إلى تكوين تأرجح متعاقب في جريانها من جانب إلى آ

بيرة الكيكون هذا التأرجح مرتبطا باألنهار فقط وإنما نجدة واضحا في تحرك األجسام 

في  jet streamsحركه الهواء وتكوينه للتيارات النفاثة األخرى كما يحصل ذالك عند 

. أو عند تحرك مياه المحيطات في بعض التيارات المحيطية كتيار الف الجويغال

اللتواء سي في حدوث ائيقا أن السبب الرابكان يعتقد سو. األطلسيفي المحيط  الخليج



وجود العقبات التي تواجه النهر مما يجعله يدور أو ينثني  النهرية يمكن إرجاعه إلى

تكون يثبتت انه من الممكن لاللتواء أن الحديثة أ اتااللتواء. إال أن الدراسحولها مكوناً 

ربة وقد أثبتت ذلك تج قبات،العحتى في مجار نهرية مستقيمة وليس فيها أي نوع من 

د . وقماً ظجريان الماء فيه ثابتاً ومنت، وكان لندن في Imperial Collegeيه في مخبر

مة ظعلى مسافات منتظهرت بعد مضي وقت ليس بالطويل بعض المناطق الضحلة 

ثم بدا النهر بالدوران حول تلك المناطق الضحلة وبدا يطور  ،من قاع المجرى

ويعتقد بعض الباحثين أن اختالف سرعة تيار النهر خالل قطاعه  النهرية اتالدوران

التي  ةالضحلل عن نشوء المناطق وئمن القاع مس القريبةالسرعة في الجهات  وقله تلك

تطور  ل عنوئيضا حدوث تيار حلزوني يكون مساوينتج عنها  قليل.سبق ذكرها قبل 

اقل من  عةبسرفعندما تتحرك الطبقات السفلى من المياه في النهر  النهرية.االلتواءات 

حو الضفة ن المقعرةبالجريان القاعي من الضفة الطبقات العليا يلحق الجريان السطحي 

  .المحدبة

عية نوو طبيعةيربط بعض الباحثين بين سبب حدوث االلتواءات النهرية وبين و     

المجاري النهرية حيث يؤدي وجود مواد رسوبية دقيقة مثل  ناعلقي المكونةالمواد 

لنهري يميل إلى ذرات الغرين والطين وبعض الرمال الناعمة إلى جعل المجرى ا

 بدرجه كافية على متوفرةكان مثل هذه المواد غير  إذا. في حين التعرج وااللتواء

لك المجرى يميل إلى التمزق وينقسم إلى عده جوانب وقاع المجرى النهري فإن ذ

طلق على مثل هذه المجاري اسم ضي وييجاري على قطاع عريض من السهل الفم

دراسة نموذجية لحاله  أظهرت وقد   BRAIDED STREAMSفوره ظهار المناال

 رتبطةمتكون  الكبيرةفي السهول العظمى بالواليات المتحدة أن االلتواءات  نهر طموي

 التي تتصف بتماسك حدود مجاريها. رباألنها

تساهم االلتواءات في عمليه تكوين وتسويه السهل الفيضي حيث يتبع تغير مواقع و    

فوق السهل الفيضي إلى تغطيه ذلك السهل بطبقه من  رأخااللتواءات من مكان إلى 

ض تقترب بع إذاالرسابات وتلعب االلتواءات دورا مهما في توسيع الوديان النهرية 

الثنيات النهرية من جانب الوادي النهري فيؤدي ذلك إلى تعرض تلك الجوانب من 

لة واضحة في مرح يةالعملالنهرية وتراجعها إلى الخلف وتكون هذه  التعريةالوادي إلى 

وذلك الن سعه قيعان الوديان في هذه  النهرية.النضج من مراحل تطور الوديان 

 في حين يكون نطاق االلتواءات النهرية.تكون قريبه من سعه نطاق االلتواءات  المرحلة

ولذا  بكثير من قيعان تلك الوديان أضيق الشيخوخةفي الوديان النهرية التي في مرحلة 

هرية اءات النويؤدي تغير مواقع االلتو المرحلة.أن تؤدي هذا الدور في هذه  عال تستطي

ات المرتفع ةنهري ذلك عندما يقوم النهر بازالحدوث حاالت اسر  ةالمستمر إلى امكاني

 يال.ونهرا ط إياهتاركا  إليهالتي تفصله عن رافده فيحول قسم من منابع ذلك الرافد 
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سدود طمويه عندما يجري فوق سهله الفيضي في مرحلتي  بإنشاءيقوم النهر  

حاالتها  أكثروتوازي تلك السدود مجاري األنهار وتكون على  والشيخوخة.النضج 

اوح ويتر عنه.من النهر وتنحدر تدريجيا كلما ابتعدت  يبةالقرارتفاعاً عند جهاتها 



ن يرجع السبب في ارتفاعها الكبير بالقرب م ثر.أكاتساعها بين كيلو متر والنصف أو 

فوق  عندما تطغي األنهارمجاري األنهار إلى حاله الترسيب الفجائي للمواد التي تنقلها 

 لتواء.االمع األنهار التي تتكون فيها ظاهرة  الطبيعيةضفافها. يرتبط وجود السدود 

 لفيضيأالسهل  أجزاءبقية  لىقياسا إوبالنظر إلى الموقع المرتفع نسبياً لهذه السدود 

لسهل ا أجزاءن تكون بقية ي. في حاالعتياديةة من الفيضانات عاد محميةتكون  فإنها

 الطبيعيةدود ل يكون ارتفاع السفعلى سبيل المثا بالفيضان. فتتأثر منخفضة ألفيضي

تسي في الصين أعلى من ارتفاع المنازل جفي ايطاليا وهوانك هو ويان Bo ر بولنه

جودة في السهل الفيضي المجاور ومن هنا يتضح مقدار الخطر الذي قد يصيب المو

ور لمشهفي فيضانه ا المسيسبينهر  فقد غمر الفيضان.جراء  المنخفضةتلك المناطق 

في  الواقعةنسمه مساكنهم  544ر444من  أكثر دبحيث فق واسعةمساحه  5415سنه 

عية وتقدم مناطق السدود الطبي هذا. ةالعاليتلك الضفاف  البعيدة عن المنخفضةناطق مال

نهار مواقع جيده لالستيطان في السهول الفيضيه بسبب قله تعرضها للفيضان كما الل

فيها  اعيةالزر باألعمالنسيج تربتها يساعد على القيام  خشونةذكرنا قبل قليل كما أن 

نسبياً في  عاليةلافيها نتيجة للتصريف السطحي وقابلية النفاديه  الملوحةإلى قله  ةاضاف

لتربه ذات النسيج الناعم والتصريف الرديء التي توجد فوق قيعان باقياسا  التربةذه ه

 .عن األنهار البعيدةالنهرية  األحواض
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 اطةمح العادةتقع عند مصبات األنهار وتكون في  ةطموي ةسوبيرالدلتاوات مناطق    

لنهر التي تتباعد عن بعضها كلما اتجهنا نحو المكان الذي ينتهي فيه ذالك بتفرعات ا

إلى دلتا نهر النيل التي تشبه تماما حرف دلتا  األمر ولأهذا االسم  أعطيالنهر. وقد 

. ولكي تتكون الدلتاوات البد من أن تكون كمية ما يتجمع أعالهوالمرسوم  اإلغريقي

 واج.واألم المائيةمن الكمية التي تزيلها التيارات صب النهر اكبر م أماماسب من الرو

يتوقف تيار النهر عاده عند وصوله نحو جسم مائي مستقر أو قليل الحركات كان يكون 

اتة من ارساب األعظمالقسم  إلى إلقائهمر الذي يؤدي إلى االبحيرة أو بحرا أو غير ذالك 

ر قزوين بين على بح Terek نهر . وخير مثال على ذلك ما يحدث في دلتاةوبسرع

. حيث يمكن حتى مشاهدة عملية تقدم هذه الدلتا ا الروسيغلومدينه باكو ونهر الف

. سنوات 9أو  1كم لكل  5ر1دل يبلغ أنها تتقدم بمع إذاداخل بحر قزوين  السريعة

 أن معدل إاللبحر قزوين  العميقةوعلى الرغم من أن مقدمتها بدأت تصل إلى المياه 

 . افأضعال اكبر من معدل تقدم دلتا نهر الراين في بحيرة جنيف بعشرة تقدمها ما ز

ال بد من  ،المستقرة المائيةاألنهار دلتاوات عند التقائها بالمسطحات  تكونولكي  

روف عديدة لكي تستطيع األنهار أن تقوم ببناء الدلتاوات منها أن تكون كمية ظتوفر 

 سبياً وان ال يكون الساحل الذي ينتهي فيه النهراالرسابات التي تجلبها األنهار كبيرة ن

. وال تنشاً الدلتاوات مثالً فوق السواحل التي رجة ال يمكن معها نمو الدلتا فيهعميقا بد

 على ذالك يهوق واألمواجأن ال تكون التيارات  تتعرض لظاهرة االنغمار وكذلك يجب

ن تكو أنغير أنها يمكن  جدا لتكون الدلتاوات أساسيهروف ظوليست هذه ال الساحل.

ا أنه إالروف ظانهار ال يتوفر فيها بعض هذه الفهناك  نشوؤها. ةعامه المكاني قاعدة



 ألنهارااالرسابات التي تنقلها  معظم. هذا وتتجمع الدلتاوات بإنشاءتقوم  أنستطاعت ا

راء جمن النهر في منطقه اتصاله بالجسم المائي المستقر فيتكون من  األوسطالقسم  أمام

. ئيةاالستثنا العاليةث الفيضانات ذلك حاجز طموي يزداد ارتفاعا مع الوقت ومع حدو

بين  ةالمحصور المنخفضةل المناطق ظ. وتالطريقة هبهذ األنهارلتا وتتشعب وتنمو الد

ابات ثم تمتلىء تدريجيا باالرس األمر أولفي  مالحةتلك الفروع بشكل بحيرات ساحليه 

 بذلك لتضيف ردم تلك البحيرات إلىيضانات حيث يؤدي ذلك التي تصلها خالل الف

ع رف إلى األنهارالتي تجلبها  ةتؤدي االرسابات الطمويوالدلتا.  إلى جديدة أراضي

واسب التي . وتقوم تلك الراألنهارحار التي تنتهي فيها تلك مستوى قيعان البحيرات والب

قل العظيم نوع من الث إيجاد إلى طويلة ةلفترالعظيمة والتي استمرت لنقلها  األنهارنقلتها 

اهره ظت هذه الظ. وقد لوحفيهالهبوط نوعا من قد يضغط بدوره على القاع فيكون الذي 

 بيالمسيسنهر  ألقاهاالرواسب التي  أدتحيث  الشماليةعلى سواحل خليج المكسيك 

 . هفي اهره هبوطظحدوث  إلى
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تنشا هذه و الطينية.باسم المراوح  أوباسم السهول المروحية  حياناأتعرف   

المراوح عند مناطق االنتقال بين المناطق ذوات االنحدار الشديد كالسالسل الجبلية 

والتالل العالية والهضاب وبين الجهات المنخفضة المجاورة لها والتي تتميز بقلة درجة 

 جافشبه  أوالتي تتميز بان مناخها جاف  بطون الوديان أوانحدارها كالسهول مثال 

عند جريانها  األنهارتحمل تلك و عادة.التي تجري فيها وقتية  اراألنهيث تكون ح

 يأتهاهكميات كبيرة من الرواسب التي كانت قد ة فوق المنطقة الشديدة االنحدار بسرع

الها نحو نتقعند ا فجأة األنهار تلكوتتناقص سرعة جريان  المختلفة.عمليات التجوية 

معظم ما تحمله  بإلقاءتقوم  األنهار إن إالويؤدي ذلك  المجاورة.المناطق المنخفضة 

 أوالتترسب معظم الرواسب الخشنة الذرات و االنتقال.من الرواسب فوق منطقة 

 إلىوخاصة في منتصف المجرى النهري حيث يتكون حاجز يضطر النهر معه 

ها وتقل كمية مياه األنهارويزداد تفرع  أيضاا فرعين ينقسمان بدورهم إلىاالنقسام 

 نأولذلك نجد  المرتفعة.والرواسب التي تحملها كلما ابتعدت عن المنطقة الجبلية 

القريب من  األعلىالمروحة الطموية ذات سمك كبير ورواسب خشنة في جزئها 

دنا عن عالمنطقة المرتفعة ويتناقص سمكها ويقل حجم ذراتها ويزداد اتساعها كلما ابت

ويظهر عند الحافات السفلى لكثير من السهول المروحية  تلك المنطقة المرتفعة.

 خالل التكويناتالنافذة  األنهارمجموعة من الينابيع والعيون الناتجة عن خروج مياه 

 . المسامية للمروحة
 


