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 :النهر وسرعة النهر عمل

 قاع فً االحتكاك مقدار على وكذلك الوادي انحدار درجة على رئٌسً بشكل النهر سرعة تعتمد
. نفسه النهر ٌنقلها التً الحمولة مقدار وعلى الماء كمٌة على وكذلك النهري المجرى وجوانب
 الوادي فً االنحدار درجة زٌادة مع األخرى العوامل بقٌة ثبات حالة فً الجرٌان سرعة تزداد
 الجاذبٌة قوة تزداد حٌث. النهرٌة الودٌان انحدار درجة فً القلة مع السرعة تلك وتقل النهري
 الماء بٌن ٌحصل الذي االحتكاك وٌإدي .األولى الحالة فً الماء على المإثرة األرضٌة
 ذلك وٌزداد. النهر فً الجرٌان سرعة تخفٌض إلى النهري الوادي وجوانب قاع وبٌن المتحرك
. لنهر قطاع من معٌنة مواقع فً ٌحصل الذي والدوامات االنتظام عدم حالة زٌادة مع التؤثٌر
 ماء من السطحً القسم أن إال األنهار لمجاري العرضٌة القطاعات تشابه عدم من الرؼم وعلى
 الجرٌان سرعة وتتناقص. سرعة النهر جهات أكثر ٌكون العمٌق جزئه فوق ٌقع الذي النهر

 .  والجوانب القاع باتجاه المكان ذلك عن باالبتعاد

 المتؽٌرات بقٌة بقاء مع السرعة تلك وتقل تصرٌفها كمٌة زٌادة مع األنهار جرٌان سرعة تزداد
 المعادلة تبٌنها التصرٌؾ كمٌة وبٌن الجرٌان سرعة بٌن وثٌقة عالقة هناك أن حٌث, حالها على
 :التالٌة

Q = AV 

 ( مثال مكعب متر)  حجمٌة بوحدة مقاسة التصرٌؾ كمٌة=  Q أن حٌث

A  =(مربع متر) العرضً المقطع مساحة 

V  =وبٌن الجرٌان سرعة بٌن وثٌقة عالقة وتوجد( مثال الثانٌة/متر) الجرٌان سرعة معدل 

 األنهار جرٌان سرعة تكون السرعة فً تإثر التً العوامل بقٌة ثبات مع إذ النهر حمولة مقدار
 .اقل حمولة ذات تكون التً األنهار جرٌان سرعة من بكثٌر اقل الحمولة من العالٌة الكمٌة ذات

 ذكر فقد قاعه على تكون التً تلك وخاصة النهر حمولة كمٌة تقدٌر فً مهما دورا السرعة تلعب
 ذلك سرعة تضاعفت ما إذا مرة 66 تزداد القاعٌة المواد تحرٌك على النهر قابلٌة أن جلبرت
 نسبة تزداد إذ النهر, ٌنقلها التً الحمولة طبٌعة فً أثرها االضطراب لدرجة ان كما. النهر
 .النهر فً االضطراب حالة من تزٌد تٌارات تسودها التً األنهار فً الذرات الصؽٌرة المواد

 إذ حمولته, وكمٌة نوعٌة تقرٌر فً مهما دورا النهر علٌها ٌجري التً الصخور طبٌعة تلعب
 هذه فً حمولتها فتكون ومقاومة صلبة صخور فوق وقوٌة سرٌعة انهار تجري أن أحٌانا ٌحدث
 هشة تكوٌنات فوق الجرٌان البطٌئة األنهار بعض تجري عندما العكس وٌحدث. قلٌلة الحالة
 لهذه جٌدا مثاال الصٌن فً هو هوانك نهر وٌعتبر, كبٌرة نهرٌة حمولة إلى ذلك فٌإدي مفككة
 من تؽٌر منها كبٌرة كمٌات فٌنقل المتماسكة ؼٌر اللوٌس منطقة فوق ٌجري انه حٌث الحالة
 إلى بالنسبة أما. األصفر بالنهر النهر هذا تسمٌة جاءت ومنها األصفر اللون نحو مٌاهه شكل
 وٌقوم. المٌاه نقاوة ودرجة الصخور ذوبان قابلٌة مقدار على تعتمد فإنها الذائبة المنقولة المواد
 كٌفٌة القابلٌة هذه وتوضح, وهكذا وٌرسبها ثانٌة ٌلتقطها ثم الذرات الخشنة المواد بترسٌب النهر
 .أخر مكان إلى وٌنقلها ٌحطمها ثم النهر ٌبنٌها التً والحصوٌة الرملٌة والحواجز السدود تنقل
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 -: النهري النقل أساليب

 : اآلتٌة األربعة بالطرق الجاري الماء بواسطة المواد نقل ٌتم

 : Traction الجر ـ1

 عن األحجام المختلفة الرواسب حبٌبات تحرٌك بواسطتها ٌتم التً العملٌة هً السحب أو الجر
 امتداد على تتحرك التً النهر حمولة تسمى ولهذا المجرى, قاع طول على الدحرجة طرٌق

 Traction الجر حمولة أو Bed Load القاع بحمولة السحب أو الجر أو بالتدحرج سواء القاع
Load, جرٌان سرعة واشتداد الفٌضان مواسم أثناء وٌتعاظم الجر أو القاع حمولة حجم وٌزداد 

 باستطاعتها كان ما كبٌرة, صخرٌة كتل وجر دحرجة من حٌنئذ المٌاه تتمكن كما المٌاه,
 ما عادة الذي الدقٌق الصخري الفتات وأن كما. المٌاه منسوب انخفاض مواسم فً تحرٌكها
 بالقفز ٌتحرك الفٌضان وقت تراه المٌاه قله مواسم فً القاع امتداد على بالجر ٌتحرك

Saltation العالقة الحمولة ضمن بالمٌاه محموال ٌصبح بل Suspended Load . 

 : Saltation القفز ـ 2

 القفز طرٌق عن المائً التٌار دفع بقوه المجرى قاع فوق نسبٌا الكبٌرة الرواسب حبٌبات تتحرك

Jumping, ًالقاع فوق مستقرة حبٌبه أي أن ذلك. ومسافات فترات على النهر قاع تلمس فه 

( هٌدرولٌكً) مائً ضؽط فٌنشؤ معلوم, حد إلى سبٌله وتعترض المتحرك الماء تعوق النهري
 الجر حاله فً كما فتتدحرج الحبٌبه مقاومة على التؽلب من المٌاه تتمكن ما سرعان و.  خلفها

Traction العالقة الحمولة ضمن المتحركة المٌاه فتحتوٌها أعلى إلى تدفع قد أو . 

 : Suspension التعلق ـ 3

 من المواد هذه ترفع البداٌة وفى الجارٌة بالمٌاه معلقه هٌئه فً الدقٌقة المواد معظم تحرٌك ٌتم
 على وتدخل الضفاؾ, من الجارٌة المٌاه إلى تؤتى أو( المائً) الهٌدرولٌكً بالدفع القاع

 عاده ذلك وٌكون. المائً االضطراب ٌعظم حٌث المائً المجرى من الجزء ذلك الخصوص

 Laminar Type الصفٌحً النوع من المائً الجرٌان ٌكون حٌث المجرى, قاع من مسافة على

 أثناء المٌاه فً معلقه تبقى التً الدقٌقة, الحبٌبات تعوٌم من المعقدة الدوامٌة الحركات وتتمكن
 فً الوحٌد السبب لٌس المضطرب الجرٌان بؤن القول نضٌؾ أن وٌنبؽً. المصب تجاه جرٌانها
 أقل أن حتى للؽاٌة منخفض إرساب بمعدل الدقٌقة الصلصالٌة المعادن من بعضا ألن التعلق,
 . أبدا عالقة إلبقائها كافٌه الجاري للماء حركه

 : Solution اإلذابة ـ 4

 الحرارة, و الرطوبة وفره مثل مناخٌة ألسباب إما الكٌمٌائٌة؛ التجوٌة تنشط المناطق بعض فً
. الحامضٌة أو العادٌة المٌاه فً لإلذابة السرٌعة واستجابته الصخر بنوعٌه تختص لٌثولوجٌة أو

 األنهار تؽذى التً فاألمطار الذائبة المواد من ضخمه حمولة تحوى األنهار مٌاه نرى ولهذا
 مٌاه تستطٌع ثم ومن الجو, فً الموجود الكربون أوكسٌد ثانً من بعضا سقوطها أثناء تذٌب
 فوق طوله بجمٌع ٌجرى النهر كان إذا خصوصا الجٌرٌة, الصخور من كثٌرا تذٌب أن النهر
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 الجر حمولة تقل الحالة هذه مثل وفى , إٌرلندا فً Shannon شانون كنهر جٌرٌة أراضً

 خالل من النقل على النهر قابلٌة تعرؾ أن وٌمكن . تماما تتالشى قد بل والتعلٌق, والقفز,
 : هما مفهومٌن

 .اإلحجام المتباٌنة الذرات ذوات الرواسب لحمولة اإلجمالً الوزن مجموع وتعنً السعة

 إذ. قاعة طول على ٌحركها أن للنهر ٌمكن التً الذرات اكبر حجم أو وزن وتعنً والكفاءة

 الماء تٌار استطاع فقد. م 3 عن قطرها ٌزٌد صخرٌة كتال تحرك أن األنهار من كثٌر تستطٌع

 الكتل ببعض ٌدفع أن 6291 سنة فً كالٌفورنٌا جنوب فً  St.Francis سد تهدم أثناء المتدفق

 واستطاع. النهر أسفل باتجاه واحد كٌلومتر لمسافة طن 61111 وزنها ٌبلػ التً الكونكرٌتٌة

 .طن 65 حوالً تزن كبٌرة صخورا فٌضانه خالل ٌحرك أن إنجلترا فً Lyn نهر

 

 :النهرية التعرية

 واآللً الكٌماوي الحت عملٌات خالل من وحته الصخر إضعاؾ على الجارٌة المٌاه تعمل

 األسفل من تقوٌض أو جانبً بحفر عادة تنتهً التً المائً واالقتالع والحفر  النخر أو والكشط

, الحثً نشاطه فً الجاري الماء ٌتبعه الذي االتجاه الصخر صالبه وتحدد الصاعد النحت أو

 الجٌومورفولوجٌة العملٌات من األنهار وتعتبر الضعٌفة, الصخور فً الراسً الحت ٌشتد كان

 األنهار وتوجه األرض سطح على التضارٌس مظاهر تؽٌٌر فً أساسٌا دورا تلعب التً المهمة

 : التالٌة الطرق خالل من تتم أن ٌمكن التً التعرٌة عملٌة إلى طاقتها من قسما
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 :الذوبان -1

 كمٌة وتختلؾ. الصخرٌة الطبقات فوق جرٌانها عند المٌاه بها تقوم التً اإلذابة عملٌة بها ونعنً
 لطبٌعة تبعا وكذلك المٌاه نقاوة لدرجة تبعا أخر إلى نهر من األنهار مٌاه فً الذائبة المواد

 فً التكربن لعملٌة دراستنا عند بٌنا أن لنا سبق وقد. النهر ذلك علٌها ٌجري التً الصخور
 على ٌحتوي الذي الماء فً الذوبان على كبٌرة قابلٌة الصخور لبعض أن كٌؾ التجوٌة موضوع
 هً الباطنٌة المٌاه تقوم كما. والطباشٌرٌة الجٌرٌة الصخور مثل المخفؾ الكربونٌك حامض
 نحو الذائبة المواد هذه كل وتنقل.  الذائبة المواد من كبٌرة بكمٌات األنهار مٌاه بتزوٌد األخرى
 .النهر ذلك فٌه ٌنتهً الذي المكان

 : الهيدروليكي األثر -2

 الصخور على المسلط المائً ضؽط جراء من األنهار بها تقوم التً النحت عملٌة به ونعنً
 الموجودة الضعؾ ومواقع الشقوق خالل الماء تٌار وٌندفع. النهري للمجرى المكونة المختلفة

 الفجائً االنفجار وٌإدي. منها صخرٌة أجزاء واقتطاع المناطق تلك توسٌع فٌسبب الصخور فً
 قوٌة موجات تولٌد إلى االضطراب الشدٌد النهر تٌار فً الماء بخار تحتوي التً للفقاعات
 .الصخور وتحطٌم تمزٌق عنه ٌتسبب الذي األمر المجاورة الصخرٌة السطوح تضرب

 : النحت -3

 خالل من العملٌة هذه تنجم. األنهار بها تقوم الذي المٌكانٌكً النحت أو الصقل عملٌة وٌعنً
 المختلفة والحصى الؽرٌن وذرات النهر ٌحملها التً الصلبة المواد اصطدام مثل عدٌدة عملٌات
 الصخور بٌن ٌحدث الذي المتكرر التصادم خالل من أو, النهري المجرى بجوانب, األحجام
 مواد لتحطم نتٌجة أو, خاص بشكل الفٌضانات خالل النهري المجرى قاع وبٌن األحجام الكبٌرة
 اصطدامها أو, األخر بعضها مع ذراتها اصطدام بسبب حجما اصؽر ذرات إلى نفسها الحمولة
 من وٌصبح المنقولة المواد ذرات أحجام تتناقص لذلك ونتٌجة النهري, المجرى وجوانب بقاع
 حالة فً كثٌرا القوة هذه وتتعاظم قلٌلة الصافٌة للمٌاه النحت قوة تكون. حملها النهر على السهل
 على تكون التً الصخور وتزٌل تصقل التً والحصى الصؽٌرة والصخور الرمل ذرات وجود
 على النهري المجرى قاع فوق جٌدا المصقولة أو المدورة الحصى وجود وٌدل معها اتصال
 تقدٌر إٌجاد ٌمكن وال. األشكال هذه إلى الحصى تلك حولت قد األمد طوٌلة نحت عملٌة حدوث
 ففً. وتؽٌرها فٌها تتحكم التً العملٌات لتعقد وذلك األنهار, بها تقوم التً التعرٌة لمعدل مقنع

 سم 31 حوالً إلى تصل أن التعرٌة لهذه ٌمكن الطٌنٌة الصخور تالل فٌها تسود التً المناطق
 وقد. الصلبة النارٌة الصخور ذوات المناطق على سرٌع تؤثٌر أي ٌظهر ال حٌن فً العام فً

 حوض فً النهرٌة التعرٌة كمٌة تقدر أن المتحدة للوالٌات الجٌولوجً المسح خالل من أمكن
 مناطق لوجود وبالنظر. عام 6111 – 5111 لكل سم 31 بحوالً قدرت حٌث المسٌسٌبً

 فقد, والحشائش بالؽابات مؽطاة ألنها قلٌال علٌها األنهار تؤثٌر ٌكون المتحدة الوالٌات فً أخرى
 .سنة 2111 – 1111 لكل سم 31 بحوالً المتحدة الوالٌات لعموم النهرٌة التعرٌة مجمل قدر
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 : النهري الترسيب

 درجة تناقص بسبب أو المٌاه كمٌة فً القلة بسبب إما سرعته تتناقص عندما النهر ٌرسب
 فٌقوم النقل على طاقته فوق الحمولة من جزء ٌصبح حٌث النهري, للمجرى بالنسبة االنحدار
 بالتناقص سرعته تبدأ حالما حمولته من حجما األكبر المواد بترسٌب النهر ٌبدأ. بترسٌبها
 أن ذلك وٌعنً. الؽرٌن ثم والرمال الصؽٌرة الحصى تتبعها الكبٌرة الحصى ثم الصخور فٌرسب
 بعض وتظهر. أسفله حتى المجرى أعالً من ومتدرجا منتظما ٌكون النهري الترسٌب

 بعض وجود أو النهر تعترض سدود توجد كؤن الحاالت بعض فً التدرج لهذا االستثناءات
 البحٌرة تلك داخل ارساباته بمعظم النهر ٌلقً حٌث نفسه النهر مجرى تعترض التً البحٌرات
 ٌدخل الذي الراٌن نهر ذلك على مثال وخٌر. الرواسب من خالٌا ٌكون ٌكاد وهو منها وٌخرج
 دخوله عند النٌل نهر أو. رائقة صافٌة بمٌاه منها وٌخرج بالطمً محمل وهو كونستانس بحٌرة
 تلك من وٌخرج فٌها رواسبه بمعظم ٌلقً حٌث السودان جنوب فً السدود مستنقعات منطقة
 .األبٌض بالنٌل بعدها النٌل ٌسمى حٌث الرواسب من خالٌة تكون ومٌاهه المنطقة

 قطاعات كل على توجد وإنما فقط النهري المجرى من األسفل بالقسم الترسٌب عملٌة ترتبط ال
 إذ النهري المجرى من أخر إلى مكان من تختلؾ اإلرسابات تلك نوعٌة أن ؼٌر تقرٌبا المجرى

 هذا, عام بشكل النهر مجرى من األسفل الجزء من االقتراب مع الرواسب ذرات حجوم تقل
 الظروؾ إحدى وفً سرعته تتناقص عندما معه ٌحملها التً الرواسب من بجزء النهر وٌلقً
 :التالٌة

 النهر ٌنتقل عندما المثال سبٌل على ٌحدث كما االنحدار درجة فً واضح تؽٌٌر حصول عند -6
 نسبٌا قلٌلة انحدار درجة ذوات سهلٌة أو هضبٌة مناطق نحو االنحدار شدٌدة جبلٌة منطقة من
 . عادة أالماكن هذه مثل فً الطٌنٌة المراوح تتكون حٌث

 لحدوث فٌها مواتٌة الظروؾ تكون بحٌث وواسعة عرٌضة ودٌان فوق النهر ٌجري عندما -9
 .النهرٌة الودٌان تلك فوق الترسٌب عملٌة حدوث وبالتالً الفٌضانات

 إلقاءه إلى ٌإدي الذي األمر بحٌرة فً بالرواسب محمل الجرٌان سرٌع نهر ٌنتهً عندما -3
 .تدرٌجٌة بصورة بالرواسب البحٌرة لقاع مؽطٌا أو دلتا مكونا البحٌرة قاع فوق رواسبه لمعظم

 تتالشى أو تتناقص حٌث صحراوي شبة أو صحراوي إقلٌم إلى األنهار من نهر ٌصل عندما -4
 . رواسب بشكل معها ٌحملها التً المواد تاركا بسرعة مٌاهه

 مالئمة البحر فً الظروؾ كانت إذا الدلتاوات تتكون حٌث البحر فً النهر ٌنتهً عندما -5
 .الدلتاوات وتكون الرواسب لتجمع

 : األنهار لها تعرض التي التغيرات بعض

 حٌث. أودٌتها بقطع وبدأت نشؤت قد تكون أن بعد كثٌرة أمور لألنهار تحدث أن المحتمل من
 إلى منها البعض ٌتعرض أو الصلبة, الصخرٌة القاعدة مستوى إلى الوصول األنهار تحاول
 بتؽٌٌر الجلٌدٌة الثالجات تقوم كما. ؼارقة ودٌانها من أجزاء تصبح أو النهري األسر حالة

 النهرٌة الودٌان بعض البركانٌة والطفوح األرضٌة االنزالقات وتؽلق األنهار, بعض مجاري
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 المٌاه مصدر ٌنقطع أن وٌحدث. النهر مجرى اتجاه بتؽٌٌر تقوم أو خلفها بحٌرات تشكل حٌث
 وتضع األنهار بعض مٌاه لتصرٌؾ نتٌجة أو األرضٌة الحركات بسبب األنهار تؽذي التً

 الحاالت تلك من بعضا ٌؤتً فٌما وسنتناول. لها الطبٌعً التطور وتمنع ودٌانها فً العقبات
 : المهمة

 : القاعدة مستوى -1

 معرفة من لنا بد ال األنهار تكونها التً الجٌومورفٌة األشكال تفاصٌل دراسة فً ندخل أن قبل
 النهر ٌحاول الذي المستوى به ونعنً. النهرٌة للتعرٌة القاعدة مستوى وهو أال جدا مهم مفهوم
 هناك. والترسٌب التعرٌة فً عملة خالل من إلٌه حوضه جهات كل ٌوصل أن روافده بكل

 مثل عدٌدة حاالت فً ٌتمثل الذي الدائمً القاعدة مستوى هما القاعدة مستوٌات من نوعان
 ٌتمثل مإقت قاعدة ومستوى النهر, مجرى من ما مكان فً صالبة اشد صخرٌة طبقات ظهور
 المجرى من أعاله الواقع للقسم بالنسبة نفسها الصلبة الصخرٌة الطبقات تلك مستوى فً

 مستوى البحٌرة تلك تعتبر حٌث بحٌرة فً ٌصب النهر كان إذا نفسه الشًء وٌحدث. النهري
 الداخلٌة األحواض قٌعان تعتبر كما. النهر من أعاله الواقع للقسم بالنسبة المإقت القاعدة

 فذلك مإقتة المستوٌات هذه اعتبرت لماذا أما. فٌها تنتهً التً لألنهار مإقتة قاعدة مستوٌات
 خالل من أو الحاالت بعض فً ودٌانها تعمٌق فً المستمر بعملها تستطٌع األنهار أن إلى ٌرجع

 القاعدة مستوى كونت التً الظروؾ تلك على تقضً أن أخرى حاالت فً الترسٌب عملٌات
 .الدائمً القاعدة مستوى نحو ثانٌة وترجع المإقت

 ٌزداد بحٌث القاعدة مستوى مع متوازن منحن بشكل قطاع تكوٌن إلى األنهار من نهر كل ٌهدؾ
 هذا ارتفاع وٌتناقص ومنابعه النهر حوض أعالً من اقتربنا كلما النهري المنحنى ذلك ارتفاع
 ٌمثل الذي المكان أو النهر فٌه ٌنتهً الذي المكان من اقتربنا كلما القاعدة مستوى من المنحنى
 فً وادٌه تعمٌق فً ٌسرع أن النهر على أن ذلك وٌعنً. القاعدة مستوى الرتفاع األساس
 العملٌة هذه فً ٌتباطؤ أن أٌضا وعلٌه القاعدة مستوى عن كثٌرا فٌها مرتفعا ٌكون التً المناطق

 هذه لنا وتوضح. القاعدة مستوى من ارتفاعها فً القرٌبة النهري الوادي من السفلى األجزاء فً
 فً وادٌه وتعمٌق العمودي النحت عملٌة فً طاقته معظم ٌوجه أن علٌة النهر أن كٌؾ الفكرة

 ذلك توسٌع نحو المنخفضة المناطق فً طاقته ٌوجه أن علٌة وان المرتفعة الجبلٌة المناطق
 خالل من الوادي قاع مستوى رفع إلى حتى أحٌانا النهر وٌضطر بل. تعمٌقه من بدال الوادي
 تصل أن الوادي أجزاء لكل ٌمكن وبذلك التعمٌق عملٌة فً ٌتباطؤ أن اجل من الترسٌب عملٌات

 النظرٌة الناحٌة من استطاع إذا  متوازنا النهر وٌكون. تقرٌبا واحد وقت فً القاعدة مستوى إلى
 ال انه بحٌث ٌنقلها التً الحمولة وكمٌة فٌه الجارٌة المٌاه كمٌة مع ٌتوافق منحنى له ٌكون أن

 التً الحمولة من شٌئا ٌرسب أن ٌحاول ال نفسه الوقت وفً للتعرٌة عملٌة بؤٌة ٌقوم أن ٌحاول
 للحمولة نقله وهو به ٌقوم الذي العمل مع متوازنة النهر ٌختزنها التً الطاقة تكون وبذلك. ٌنقلها
 .فقط
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 : النهري األسر -2

 أخر نهر منابع كل أو جزء على باالستٌالء األنهار احد ٌقوم عندما النهري األسر عملٌة تحدث
 لظروؾ نتٌجة وٌحصل. النهر ذلك حوض حساب على حوضه مساحة بذلك موسعا مجاور
 العمودي النحت عملٌة من أسرع األنهار احد لوادي العمودي النحت عملٌة تكون أن متعددة
 العملٌة هذه وتعرؾ. المنابع باتجاه الوادي ذلك طول فً زٌادة إلى ٌإدي الذي األمر أخر لنهر
 احد إلى بالنسبة االنحدار درجة زٌادة األسر سبب ٌكون أن وٌمكن. التراجعً النحت عملٌة باسم

 لوادٌه, تعمٌقه عملٌة زٌادة وبالتالً النهر, ذلك جرٌان سرعة فً زٌادة ٌعقبه, األخرى األنهار
 .الجبلٌة الحافات إحدى أسفل من نهر ٌنبع عندما كثٌرا الحالة هذه مثل وتحدث

 

 : النهرية التعرية عن الناتجة التضاريس

 من الشباب مرحله فً النهر ٌكون عندما النهرٌة التعرٌة عن الناتجة التضارٌس معظم تتشكل
 الشباب مرحله فً تزال ما أقالٌم فوق النهار تلك تجري عندما أو الجٌومورفولوجٌة الدورة
 ترتفع سطوحها بان األقالٌم تلك كل وتتصؾ. المرتفعة الهضاب أو الوعرة الجبال كمناطق
 ٌجعل الذي األمر( األنهار فً للتعرٌة الدائمً القاعدة مستوى)  البحر سطح مستوى عن كثٌرا
. القاعدة مستـوي إلى تصـل لكً بسرعة ودٌانـها تعمـق أن تحاول علٌـها تجري التً األنهار
 جوانب ذوات خوانق داخل وتجري كبٌره انحدار درجات ذوات بؤنها األنهار هــذه تتصؾ

. والجنادل الشـالالت وجود فٌها وٌكثر( v) حرؾ تشبه عمـٌقة ودٌان فً أو االرتفاع شاهقة

 المواد بسبب فائضة حموالت ذوات تصبح بعضها أن رؼم ودٌانها بتعمٌق األنهار هــذه تقــوم
 تلك على وترسب ودٌانها بتعمٌق األنهار هذه تقوم ال لذا روافدها بعض فً تلقٌها التً الكثٌرة
 هذه فً النهرٌة التعرٌة أجزاء من تتكون التً التضارٌس أهم إجمال وٌمـكـن. أحٌانا الودٌان
 :باالتً المرحلة

 :العميقة والوديان النهرية الخوانق -1

 ارتفاعا مرتفعة الجوانب تلك وتكون االنحدار, شدٌدة جوانب ذات نهرٌة ودٌان عن عبارة وهً
 انهار فً تحصل التً النهرٌة التعرٌة اثر عن ٌنتج ما الودٌان هذه وتبٌن. سعتها إلى قٌاسا كبٌرا
 إلى إضافة بها تقوم والتً الودٌان تلك توسٌع عملٌة من بكثٌر أعظم بسرعة ودٌانها بتعمٌق تقوم
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.  لودٌانها الروافد تعمٌق عملٌه أو المختلفة بؤنواعها التجوٌة مثل أخرى عملٌات نفسه النهر
 األمر المختلفة التعرٌة لعملٌات مقاومه صخور من واألخادٌد العمٌقة الودٌان جوانب تتكون
 المفاصل مثل المختلفة الضعؾ مناطق وجود وٌساعد. بعضها عن كثٌرا تتباعد ٌجعلها ال الذي

 الشالالت تراجع وٌساعد كما النهري الوادي تعمٌق عملٌة سرعه زٌادة على واالنكسارات
 ذوات مرتفعة مناطق فوق الخوانق معظم تنشؤ. لوادٌه النهر تعمٌق عملٌة توضٌح إلى السرٌع
 تباعد إلى ٌإدي ال مما الوادي جوانب فوق قلٌل الجوٌة اثر ٌكون حٌث جاؾ شبة أو جاؾ مناخ
 وشبة الجاؾ الؽربً القسم فً توجد التً العمٌقة الودٌان فً الحالة هً كما. الجوانب تلك

 حوالً طوله وٌبلػ كولورادو لنهر العظٌم الخانق وأشهرها. المتحدة الوالٌات من الجاؾ
 .كم9 من عمقه وٌقرب كم511

 هنا الخوانق معظم نشؤت وقد. كولورادو هضبة تكون أفقٌه صخرٌة طبقات خالل طرٌقة وٌشق
 تلك لودٌان وتعمٌق للشباب أعادة عملٌة صاحبتها رفع حركه إلى المنطقة تعرض جراء من

 ناتجة مختلفة أرضٌه أشكال فٌها وتظهر واسعة بؤنها العلٌا الوادي هذا حافات وتتصؾ. األنهار
 لهذا عمق أقصى وٌصل. صالبتها درجة فً مختلفة رسوبٌة لصخور المتباٌنة التعرٌة عن

 ساعدت التً الجنادل الخانق هذا داخل وتكثر. المرتفعة الحافات تلك عن مترا   6215 الخانق
 تعرؾ اصطناعٌة بحٌرة هوفر سد بناء بسبب تكون وقد. الخانق هذا تعمٌق سرعه على بدورها
 النهر وادي من البحٌرة تلك مٌاه شؽلته الذي القسم فً التعرٌة إٌقاؾ إلى أدت مٌد بحٌرة باسم

 حالة من وضوحا اقل خانقا   مصر فً النٌل نهر عمل وقد. داخلها بالترسٌب النهر قٌام وكذلك
 متر كٌلو نصؾ من اقل بٌن اتساعه ٌتراوح األفرٌقٌة الهضبة فوق كولورادو فً العظٌم الخانق
 الشمال فً كم66 حوالً إلى الصلبة الجرانٌت صخور خالل مجراه ٌقطع حٌث الجوانب فً

 بعض فً ترتفع الجروؾ تشبه بجدران محاطا الوادي وٌكون الجٌرٌة الصخور تسوده حٌث
 .النهر فوق متر 314 من أكثر إلى األماكن

 

 :والجنادل الشالالت -2

. النهر مجرى فً مفاجئ هبوط وجود إلى نتٌجة المائٌة المساقط أو الشالالت ظاهرة تتكون 
 فإنها الجنادل أما. منها والهضٌبة الجبلٌة األقالٌم داخل وخاصة القارات كل فً الشالالت وتوجد
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 توجد أن للجنادل وٌمكن األنهار فً الشالالت مواقع من األسفل إلى أو األعلى إلى عاده توجد
 فً الشباب مرحله تحدٌد عند تعتمد التً المقاٌٌس احد والجنادل الشالالت وتعتبر. أحٌانا لوحدها
 وٌدل النهر لتطور الطبٌعً التارٌخ خالل من تكونت التً تلك أولهما نوعٌن من وتتؤلؾ. النهر

 خارجٌة لظروؾ نتٌجة وثانٌهما. المطلوب المتوازن انحداره ٌكمل لم النهر أن على وجودها
 من العادي النمط بؤنه منها األول النوع وٌعرؾ الشالالت, تكوٌن على النهر تجبر معٌنه

 النهر ٌقوم التً الصخور صالبة درجة فً االختالفات إلى كلٌا   تكونه وٌرجع المائٌة, المساقط
 .خاللها وادٌه بتعمٌق

 وكان ٌتصرؾ النهر من أعاله الواقع الجزء جعل إلى صلب صخري تكوٌن ظهور ٌإدي إذ
 ذلك أسفل الواقع النهر جزء مازال حٌن فً له المإقت القاعدة مستوى الصخري التكوٌن ذلك

 التكوٌن ذلك ٌقسم وبذلك. األول القسم عن مختلفا له القاعدة مستوى ٌعتبر الصخري التكوٌن
 أشهر ومن. الشالل أو المائً المسقط مكونا مفاجئ بشكل لوادٌه النهر تعمٌق عملٌة الصخري
 وٌكون وهذا. وكندا المتحدة الوالٌات بٌن الحدود على الشهٌرة نٌاؼارا شالالت ذلك على األمثلة
 . عامودٌا   أو أفقٌا إما المائٌة المساقط من النوع هذا فً الصلبة الصخرٌة التكوٌنات وضع

 

 الصخرٌة التكوٌنات له تتعرض التً النحت بسبب عادة األولى الحالة فً الشالالت تتراجع

 إلى ذلك وٌإدي الدوامات وحصول الماء تساقط جراء من الصلبة الصخور أسفل الواقعة اللٌنة

 عند الشالل ارتفاع وٌختلؾ. الخلؾ نحوا الشالالت وترجع الصلبة الصخرٌة الطبقات تكسٌر

 الشالل ارتفاع ٌقل إذ. الصلبة الصخرٌة للطبقات المٌل التجاه تبعا الحالة هذه فً تراجعه

 وٌحدث األرض باطن باتجاه تمٌل الصخرٌة الطبقة تلك كانت إذ حاله فً تراجعه عند تدرٌجٌا  

. تدرٌجٌا   تراجعه عند الشالل ارتفاع ٌزداد إذ الخارج نحو الصخرٌة الطبقات تمٌل عندما العكس

 ارتفاعه أن ؼٌر عامودي بوضع الصلبة الصخور كون حالة فً الوراء إلى الشالل ٌتراجع وال

 .الجنادل من نوع إلى وٌتحول تدرٌجً بشكل الحالة هذه فً ٌتناقص
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 أن ٌمكن والذي والجنادل, الشالالت تكوٌن إلى النهر تطور ٌصٌب الذي االضطراب ٌإدي كما
 :التالٌة الحاالت فً ٌحصل

 :جراء من النهر مصب على ٌطرأ الذي االنخفاض. أ

 قوٌه شباب إعادة حاله إلى تتعرض التً األنهار لبعض سرٌعة عامودي نحت عملٌه حدوث -6
 الرئٌسً النهر نحو منها المٌاه فتتساقط معلقه روافد وكؤنها روافدها بعض ٌبقى الذي األمر
 . شالالت بشكل

 المجاري قٌعان مستوٌات فً وسرٌعا   كبٌرا   اختالفا   النهري األسر حاالت بعض تسبب -9
 أو شالالت هٌئه على المؤسورة األنهار مٌاه سقوط إلى ٌإدي مما واألسرة المؤسورة النهرٌة
 . عادة المنخفض الموقع تمثل التً اآلسرة األنهار ودٌان فً مائٌة مساقط

 تتراجع عندما وذلك الشالالت تكون أن الجبلً اإلقلٌم فً حدثت التً الجلٌدٌة للتعرٌة ٌمكن -3
 بشكل المعلقة الجلدٌة الودٌان تحتل التً األنهار مٌاه فتساقط. األنهار ودٌانها وتحتل الثالجات
 .الرئٌسٌة الجلدٌة الودٌان تحتل التً األنهار نحو مائٌة مساقط

 تكون ذلك وبسبب المرتفعة األجراؾ عمل إلى أحٌانا األمواج به تقوم الذي النحت ٌإدي -4
 .البحر باتجاه األجراؾ أعالً من األنهار بعض مٌاه تتساقط عندما الشالالت

 مما األنهار لبعض السفلى األقسام من تخفض أن وااللتواء االنكسار حاالت لبعض ٌمكن -5
 .المائٌة المساقط تكوٌن إلى ٌإدي

 ٌحدث وقد والجنادل, الشالالت من أشكال النهري المجاري بعض ٌصٌب الذي الؽلق وٌعمل
 :ٌلً لما نتٌجة الؽلق هذا

 . األرضٌة االنزالقات -6

 .الجلٌدٌة الركامات بواسطة -9

 مواقع نحو إٌاها دافعه مواضعها تؽٌٌر على األنهار بعض تجبر التً الثالجات بواسطة -3
 .ارتفاعا   أعلى



الوحاضزة السادست ) األنهار ودورها الجٍىهىرفىلىجً (                            

 .الجغزافٍت قسن/ اَداب كلٍت/ األنبار جاهعت/  إعداد:   أ.م د. هحود هىسى حوادي
 

11 
 

 تضارٌس فوق ٌجري وتجعله جدٌدا   موقعا   ٌؤخذ النهر تجعل أخرى مصاحبه ظروؾ أٌة -4
 .منتظمة ؼٌر

 نتٌجة األنهار قٌعان من العامودٌة ولٌست الشدٌدة المنحدرات عند سابقا   ذكرنا كما الجنادل وتنشؤ
 أسفل عند الموجودة الخالبة الجنادل وتعتبر. الحاالت معظم فً الوراء إلى الشالالت لتراجع
 بنحت األنهار تقوم عندما الجنادل من أخر نوع وٌظهر. النوع لهذا مثاال   نٌاؼارا شالالت
 مدٌنه فوق لورنس سانت نهر فً الموجودة الجنادل فً كما مقاومتها, فً متشابهة ؼٌر صخور
. كولورادو لنهر العظٌم الخانق منطقه فً الجنادل من النوع هذا ٌتمثل وكذلك مباشرة مونتلاير
 إلى معها الدول تضطر ما وكثٌرا  . األنهار فً المالحة أمام عقبات والشالالت الجنادل وتشكل

 بقٌه كانت إذا األنهار من الجنادل فٌها تظهر التً المناطق جوانب على قنوات بحفر تقوم أن
 إلى القنوات تلك وتحتاج. للمالحة صالحة وأسفلها والشالالت الجنادل أعلى الواقعة النهر جهات
 إلى والسفن القوارب رفع أو خفض على تساعد التً باألحواض تتمثل معقدة هندسٌة منشآت
 .أخر مستوى

 :الوعائية الحفر -3

 تقوم دورانٌة حركة تكوٌن إلى القوي الماء سقوط ٌإدي حٌث المائٌة المساقط قدمات عند وتوجد

 الحفر باسم حفر وتكوٌن الصلب النهري القاع بنحت وحصى رمال من تحمله ما بواسطة

 علىً   دلٌال تعتبر أن ٌمكن أنها ؼٌر مهمة تضارٌسٌة إشكاال الحفر هذه تكون وال. الوعائٌة

 الحفر وتتكون. الشباب مرحلة فً تكون التً األنهار به تقوم الذي العمودي النحت مقدار

 محافظة تضل ولكنها الطفل صخور مثل اللٌنة الصخرٌة التكوٌنات فوق سرٌع بشكل الوعائٌة

. والكوارتز والبازلت كالجرانٌت صلبة نارٌة صخور فً تكونها عند جٌدة بصورة شكلها على

 البرك باسم ٌعرؾ ما إلى الوراء إلى الشالالت تراجع جراء من الدورانٌة الحفر بعض وتتحول

 السابق المجرى بمثابة ٌعتبر الذي كراندكولً فً توجد التً تلك البرك هذه وأشهر الؽاطسة

 فوق من الماء تساقط جراء من الؽاطسة البرك تلك تكونت وقد واشنطن والٌة فً كولومبٌا لنهر

 .مترا  ( 699) حوالً ارتفاعه ٌبلػ جرؾ
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 :النهري الترسيب عن الناتجة التضاريس

 : ٌلً ما وتشمل

 : الفيضية السهول -1

 مستوى من ما حد إلى وقرٌبه منخفضة مستوٌات ذوات بؤنها لألنهار الفٌضٌة السهول تتصؾ
 الطموٌة اإلرسابات تجمع جراء من السهول تلك وتكونت. فعال عندها تكن لم أن التعرٌة قاعدة
. فٌها االنحدار درجه بقله السهول هذه وتتمٌز. بتوسٌعها األنهار قامت التً الودٌان قٌعان فوق

 والمستنقعات الهاللٌة والبحٌرات النهرٌة االلتواء مثل متعددة تضارٌسٌة مظاهر فوقها وتنتشر
 السهل من وهناك هنا الموجودة المنخفضات تشؽل والتً توزٌعها فً المنتظمة ؼٌر والبحٌرات
 أجزاء كل فوق الترسٌب عملٌه انتظام عدم جراء من المنخفضات تلك معظم تنتج. الفٌضً
 األخرى تستلم ال حٌن فً الرواسب من كبٌره كمٌات المناطق بعض تتلقى حٌث الفٌضً السهل
 لهذه وٌمكن.  العراق جنوب فً األهوار مناطق فً كما منخفضات إلى فتتحول قلٌله رواسب إال

 تحصل التً التؽٌرات جراء من تنشا أن الصؽٌرة التضارٌس إشكال من وؼٌرها المنخفضات
 .ألنهرٌه االلتواءات تطور خالل من أو الفٌضانات إثناء األنهار بعض لمجاري

 :ألنهريه االلتواءات -2

 مجار ولها عرٌضة فٌضٌه سهول فوق تجري التً األنهار على الملتوٌة األنهار صفة تطلق  
. واضح بشكل المٌزة هذه فٌه تتمثل الذي تركٌا فً مٌاندر نهر من االسم هذا أخذت وقد متعرجة
 فً متعاقب تؤرجح تكوٌن إلى مٌلها بسبب االلتواءات لتكوٌن واضحا مٌال األنهار كل وتطهر
 فً واضحا نجدة وإنما فقط باألنهار مرتبطا التؤرجح هذا ٌكون وال. آخر إلى جانب من جرٌانها
 فً النفاثة للتٌارات وتكوٌنه الهواء حركه عند ذلك ٌحصل كما األخرى الكبٌرة األجسام تحرك
 فً الخلٌج كتٌار المحٌطٌة التٌارات بعض فً المحٌطات مٌاه تحرك عند أو. الجوي الؽالؾ
 إرجاعه ٌمكن النهرٌة االلتواء حدوث فً الرئٌسً السبب أن سابقا ٌعتقد وكان. األطلسً المحٌط
 أن إال. االلتواء مكونا   حولها ٌنثنً أو ٌدور ٌجعله مما النهر تواجه التً العقبات وجود إلى

 ولٌس مستقٌمة نهرٌة مجار فً حتى ٌتكون أن لاللتواء الممكن من انه أثبتت الحدٌثة الدراسات

 لندن, فً Imperial College فً مخبرٌه تجربة ذلك أثبتت وقد, العقبات من نوع أي فٌها

 المناطق بعض بالطوٌل لٌس وقت مضً بعد ظهرت وقد. ومنتظما   ثابتا   فٌه الماء جرٌان وكان
 المناطق تلك حول بالدوران النهر بدا ثم المجرى, قاع من منتظمة مسافات على الضحلة
 خالل النهر تٌار سرعة اختالؾ أن الباحثٌن بعض وٌعتقد النهرٌة الدورانات ٌطور وبدا الضحلة
 التً الضحلة المناطق نشوء عن مسئول القاع من القرٌبة الجهات فً السرعة تلك وقله قطاعه
 االلتواءات تطور عن مسئول ٌكون حلزونً تٌار حدوث أٌضا عنها وٌنتج. قلٌل قبل ذكرها سبق

 .النهرٌة

 الجرٌان ٌلحق العلٌا الطبقات من اقل بسرعة النهر فً المٌاه من السفلى الطبقات تتحرك فعندما
 . المحدبة الضفة نحو المقعرة الضفة من القاعً بالجرٌان السطحً

 المكونة المواد ونوعٌة طبٌعة وبٌن النهرٌة االلتواءات حدوث سبب بٌن الباحثٌن بعض وٌربط
 والطٌن الؽرٌن ذرات مثل دقٌقة رسوبٌة مواد وجود ٌإدي حٌث النهرٌة المجاري لقٌعان
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 كان إذا حٌن فً. وااللتواء التعرج إلى ٌمٌل النهري المجرى جعل إلى الناعمة الرمال وبعض
 المجرى ذلك فإن النهري المجرى وقاع جوانب على كافٌة بدرجه متوفرة ؼٌر المواد هذه مثل
 على وٌطلق الفٌضً السهل من عرٌض قطاع على مجاري عده إلى وٌنقسم التمزق إلى ٌمٌل
 فً طموي نهر لحاله نموذجٌة دراسة أظهرت وقد المضفورة األنهار اسم المجاري هذه مثل

 تتصؾ التً باألنهار مرتبطة تكون الكبٌرة االلتواءات أن المتحدة بالوالٌات العظمى السهول
 .مجارٌها حدود بتماسك

 االلتواءات مواقع تؽٌر ٌتبع حٌث الفٌضً السهل وتسوٌه تكوٌن عملٌه فً االلتواءات وتساهم
 وتلعب اإلرسابات من بطبقه السهل ذلك تؽطٌه إلى الفٌضً السهل فوق أخر إلى مكان من

 جانب من النهرٌة الثنٌات بعض تقترب إذ النهرٌة الودٌان توسٌع فً مهما دورا االلتواءات
 وتراجعها النهرٌة التعرٌة إلى الوادي من الجوانب تلك تعرض إلى ذلك فٌإدي النهري الوادي
. النهرٌة الودٌان تطور مراحل من النضج مرحلة فً واضحة العملٌة هذه وتكون الخلؾ إلى
. النهرٌة االلتواءات نطاق سعه من قرٌبه تكون المرحلة هذه فً الودٌان قٌعان سعه الن وذلك
 من بكثٌر أضٌق الشٌخوخة مرحلة فً التً النهرٌة الودٌان فً االلتواءات نطاق ٌكون حٌن فً

 مواقع تؽٌر وٌإدي. المرحلة هذه فً الدور هذا تإدي أن تستطٌع ال ولذا الودٌان تلك قٌعان
 بإزالة النهر ٌقوم عندما ذلك نهري اسر حاالت حدوث إمكانٌة إلى المستمر النهرٌة االلتواءات
 .طوٌال نهرا إٌاه تاركا إلٌه الرافد ذلك منابع من قسم فٌحول رافده عن تفصله التً المرتفعات

 : الطبيعية السدود -3

 النضج مرحلتً فً الفٌضً سهله فوق ٌجري عندما طموٌة سدود بإنشاء النهر ٌقوم
 جهاتها عند ارتفاعا   حاالتها أكثر على وتكون األنهار مجاري السدود تلك وتوازي. والشٌخوخة

 أو والنصؾ متر كٌلو بٌن اتساعها وٌتراوح. عنه ابتعدت كلما تدرٌجٌا وتنحدر النهر من القرٌبة
 الفجائً الترسٌب حاله إلى األنهار مجاري من بالقرب الكبٌر ارتفاعها فً السبب ٌرجع. أكثر
 األنهار مع الطبٌعٌة السدود وجود ٌرتبط. ضفافها فوق تطؽً عندما األنهار تنقلها التً للمواد
 بقٌة إلى قٌاسا السدود لهذه نسبٌا   المرتفع الموقع إلى وبالنظر. االلتواء ظاهرة فٌها تتكون التً

 بقٌة تكون حٌن فً. االعتٌادٌة الفٌضانات من عادة محمٌة تكون فإنها الفٌضً السهل أجزاء
 السدود ارتفاع ٌكون المثال سبٌل فعلى. بالفٌضان فتتؤثر منخفضة الفٌضً السهل أجزاء

 المنازل ارتفاع من أعلى الصٌن فً وٌانجتسً هو وهوانك إٌطالٌا فً( بو) لنهر الطبٌعٌة
 المناطق تلك ٌصٌب قد الذي الخطر مقدار ٌتضح هنا ومن المجاور الفٌضً السهل فً الموجودة
 مساحه 6256 سنه المشهور فٌضانه فً المسٌسبً نهر ؼمر فقد. الفٌضان جراء المنخفضة
 عن البعٌدة المنخفضة المناطق فً الواقعة مساكنهم نسمه911,111 من أكثر فقد بحٌث واسعة
 فً لالستٌطان جٌده مواقع لألنهار الطبٌعٌة السدود مناطق وتقدم هذا. العالٌة الضفاؾ تلك

 تربتها نسٌج خشونة أن كما قلٌل قبل ذكرنا كما للفٌضان تعرضها قله بسبب الفضٌة السهول
 السطحً للتصرٌؾ نتٌجة فٌها الملوحة قله إلى أضافة فٌها الزراعٌة باألعمال القٌام على ٌساعد
 الرديء والتصرٌؾ الناعم النسٌج ذات بالتربة قٌاسا التربة هذه فً نسبٌا   العالٌة النفاذٌة وقابلٌة
 .األنهار عن البعٌدة النهرٌة األحواض قٌعان فوق توجد التً
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 : الدلتاوات -4

 بتفرعات محاطة العادة فً وتكون األنهار مصبات عند تقع طموٌة رسوبٌة مناطق الدلتاوات   
 هذا أعطً وقد. النهر ذلك فٌه ٌنتهً الذي المكان نحو اتجهنا كلما بعضها عن تتباعد التً النهر
 ولكً. أعاله والمرسوم اإلؼرٌقً دلتا حرؾ تماما تشبه التً النٌل نهر دلتا إلى األمر أول االسم
 من اكبر النهر مصب أمام الرواسب من ٌتجمع ما كمٌة تكون أن من البد الدلتاوات تتكون
 جسم نحو وصوله عند عاده النهر تٌار ٌتوقؾ. واألمواج المائٌة التٌارات تزٌلها التً الكمٌة
 إلقائه إلى ٌإدي الذي أالمر ذلك ؼٌر أو بحرا أو بحٌرة ٌكون كان الحركات قلٌل أو مستقر مائً

 Terek نهر دلتا فً ٌحدث ما ذلك على مثال وخٌر. وبسرعة ارساباته من األعظم القسم إلى

 هذه تقدم عملٌة مشاهدة حتى ٌمكن حٌث. الروسً الفولؽا ونهر باكو مدٌنه بٌن قزوٌن بحر على
 وعلى. سنوات 6 أو 5 لكل كم 6ر5 ٌبلػ بمعدل تتقدم أنها إذا قزوٌن بحر داخل السرٌعة الدلتا
 زال ما تقدمها معدل أن إال قزوٌن لبحر العمٌقة المٌاه إلى تصل بدأت مقدمتها أن من الرؼم
 . أضعاؾ بعشرة جنٌؾ بحٌرة فً الراٌن نهر دلتا تقدم معدل من اكبر

 ظروؾ توفر من بد ال المستقرة, المائٌة بالمسطحات التقائها عند دلتاوات األنهار تكون ولكً

 تجلبها التً اإلرسابات كمٌة تكون أن منها الدلتاوات ببناء تقوم أن األنهار تستطٌع لكً عدٌدة

 نمو معها ٌمكن ال بدرجة عمٌقا النهر فٌه ٌنتهً الذي الساحل ٌكون ال وان نسبٌا   كبٌرة األنهار

 منطقه فً النهر من األوسط القسم أمام األنهار تنقلها التً اإلرسابات معظم تتجمع. فٌه الدلتا

 ومع الوقت مع ارتفاعا ٌزداد طموي حاجز ذلك جراء من فٌتكون المستقر المائً بالجسم اتصاله

 المناطق وتظل. الطرٌقة بهذه األنهار وتتشعب الدلتا وتنمو. االستثنائٌة العالٌة الفٌضانات حدوث

 تمتلئ ثم األمر أول فً مالحة ساحلٌه بحٌرات بشكل الفروع تلك بٌن المحصورة المنخفضة

 البحٌرات تلك ردم إلى ذلك ٌإدي حٌث الفٌضانات خالل تصلها التً باإلرساالت تدرٌجٌا

 رفع إلى األنهار تجلبها التً الطموٌة اإلرسابات وتإدي. الدلتا إلى جدٌدة أراضً بذلك لتضٌؾ

 .األنهار تلك فٌها تنتهً التً والبحار البحٌرات قٌعان مستوى
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 :  المروحية الداالت -5

 مناطق عند المراوح هذه وتنشا. الطٌنٌة المراوح باسم أو المروحٌة السهول باسم أحٌانا تعرؾ

 وبٌن والهضاب العالٌة والتالل الجبلٌة كالسالسل الشدٌد االنحدار ذوات المناطق بٌن االنتقال

 بطون أو مثال كالسهول انحدارها درجة بقلة تتمٌز والتً لها المجاورة المنخفضة الجهات

 وقتٌة فٌها تجري التً األنهار تكون حٌث جاؾ شبه أو جاؾ مناخها بان تتمٌز التً الودٌان

 من كبٌرة كمٌات االنحدار الشدٌدة المنطقة فوق بسرعة جرٌانها عند األنهار تلك وتحمل. عادة

 األنهار تلك جرٌان سرعة وتتناقص. المختلفة التجوٌة عملٌات هٌؤتها قد كانت التً الرواسب

 معظم بإلقاء تقوم األنهار إن إال ذلك وٌإدي. المجاورة المنخفضة المناطق نحو انتقالها عند فجؤة

 أوال الذرات الخشنة الرواسب معظم وتترسب. االنتقال منطقة فوق الرواسب من تحمله ما

 إلى االنقسام إلى معه النهر ٌضطر حاجز ٌتكون حٌث النهري المجرى منتصؾ فً وخاصة

 تحملها التً والرواسب مٌاهها كمٌة وتقل األنهار تفرع وٌزداد أٌضا بدورهما ٌنقسمان فرعٌن

 كبٌر سمك ذات الطموٌة المروحة أن نجد ولذلك. المرتفعة الجبلٌة المنطقة عن ابتعدت كلما

 حجم وٌقل سمكها وٌتناقص المرتفعة المنطقة من القرٌب األعلى جزئها فً خشنة ورواسب

 لكثٌر السفلى الحافات عند وٌظهر. المرتفعة المنطقة تلك عن ابتعدنا كلما اتساعها وٌزداد ذراتها

 خالل النافذة األنهار مٌاه خروج عن الناتجة والعٌون الٌنابٌع من مجموعة المروحٌة السهول من

 .للمروحة المسامٌة التكوٌنات

 

 :النهرية التعرية دورة

 تؽٌرات إحداث على بهذا تعمل وهً, وتعمٌقها مجارٌها توسٌع على دائما   األنهار تدأب
 األرض مستوى تخفٌض عن النهاٌة فً تسفر, األرض قشرة تضارٌس فً عدٌدة وتبدٌالت
 سطح ذي منخفض سهل إلى األرض سطح ٌتحول حتى تضرس من بها ما كل وإزالة المرتفعة
, واحد وهدؾ معٌنة ؼاٌة إلى ٌرمً أودٌتها جوانب وتوسٌع, لمجارٌها األنهار شق فكؤن. مستو
 النهر تصٌب التً التؽٌرات مجموعة على وٌطلق. وتعادلها اتزانها مقاطع بلوغ وهو أال

 تنحدر التً المرتفعة األرض تخفٌض ٌتم أن إلى األرض سطح على جرٌانه بداٌة من وحوضه
 الدورة هذه وتمر. النهرٌة التعرٌة دورة علٌها ٌطلق, السطح مستوى إلى ٌصل حتى علٌها
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 وهذه, واضحة وممٌزات بخصائص منها مرحلة كل فً األرض سطح ٌتمٌز, مراحل بثالث
 ما وكثٌرا   .الكهولة أو الشٌخوخة ومرحلة النضج ومرحلة, الشباب مرحلة هً الثالث المراحل

 المرور عن القاعدة مستوى إلى األرض بسطح الوصول إلى تإدي التً الحوادث لتسلس ٌشذ
 عن, تماما   مختلفة أخرى صورة إلى المراحل هذه تتابع ٌتحول ما وكثٌرا  , الثالث المراحل بهذه

 تعقد: منها عدٌدة عوامل إلى هذا وٌرجع, وتطورها تتابعها بها ٌمر التً العادٌة الصورة
 التؽٌرات بعض حدوث أو البطٌئة الباطنٌة التقلقالت بعض وحدوث, الجٌولوجً والبناء التركٌب

 حدوث وعلى, واكتمالها الدورة إتمام عدم على العوامل هذه وتعمل. المناخٌة الظروؾ فً
 بمراحلها الدورة مرت ما إذا مظاهر من العادٌة األحوال فً ٌنجم عما تحٌد واضحة تؽٌرات

 .الثالث الكالسٌكٌة

 الثالث المراحل إلى النهري التطور مراحل قسم من أول" دٌفز مورٌس ولٌام" كان وقد
 بعض افترض ولكنه, الشٌخوخة ومرحلة, النضج ومرحلة, الشباب مرحلة: المعروفة

 :التطور من الثالث المراحل بهذه األنهار تمر لكً االفتراضات

 تعرضت ثم األوقات من وقت فً البحر مٌاه تؽمرها كانت النهر بها ٌجري التً األرض أن -6
 .ٌابسة أرض إلى وتحولت حدٌثة رافعة لحركات

 رسوبٌة طبقات من تتؤلؾ كان, تعقده وعدم ببساطته ٌتمٌز األرض لهذه الجٌولوجً البناء أن -9
 وتختفً, البحر صوب عاما   مٌال   الطبقات هذه وتمٌل, اللٌنة مع الصلبة الطبقات فٌها تتعاقب
 .االنكسارات أو االلتواءات منها

 من حالة فً منسوبها ظل, البحر سطح مستوى عن علت التً الجدٌدة األرض هذه أن -3
 .واكتمالها الدورة إلتمام كافٌة تكون طوٌلة لفترة( البحر لمستوى بالنسبة) والثبات االستقرار

 األرض هذه على تطرأ التً التؽٌرات ٌوجز أن" دٌفز" استطاع, االفتراضات هذه أساس وعلى
 :التالً النحو على النهرٌة الدورة مراحل من مرحلة كل فً الجدٌدة

 :الشباب مرحلة

 كما, الكبٌرة( التالٌة األنهار) الروافد من قلٌل وعدد, الرئٌسٌة األنهار من قلٌل عدد ٌتكون -6
 حتى الصاعد النحت عملٌات بواسطة طوال تزداد, عدٌدة قصٌرة مسٌالت الوقت نفس فً توجد
 . شجري نهري تصرٌؾ نظام ٌتكون

 أو عمقها مدى وٌتوقؾ ,V)) حرؾ شكل على األودٌة لمعظم العرضٌة القطاعات تظهر -9

 .البحر سطح فوق - تكوٌناته خالل شقت الذي - اإلقلٌم ارتفاع درجة على ضحالتها

 هوامش عند لألودٌة المرتفعة الجوانب تظهر بل المرحلة هذه فً الفٌضٌة السهول تتكون ال -3
 .وتقٌده مائها جرٌان تحصر بحٌث فٌها تجري التً األنهار

 تكن لم إذا والمستنقعات البحٌرات فٌها تظهر وقد, باتساعها األنهار بٌن ما مناطق تتمٌز -4
 .القاعدة مستوى من أعلى
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 فٌها األنهار مجاري تعترض التً المناطق فً والمسارع والشالالت المائٌة المساقط تتكون -5
 األودٌة خصائص أوضح من خاصٌة المائٌة المساقط وتمثل, الصالبة شدٌدة صخرٌة تكوٌنات
 .الشباب طور فً التً النهرٌة

 .معالمها وضوح وبعدم باتساعها المٌاه تقسٌم مناطق تتمٌز -6

 فً النهري التصرٌؾ قوام ٌبدو ولذا كثافتها وقلة أعدادها بقلة عامة بصفة األنهار تتمٌز -7
 " .خشونة" حالة

 :النضج مرحلة

 تصرٌؾ نظام اإلقلٌم سطح فوق السبب لهذا وٌتكون, وعددا  , طوال النهرٌة األودٌة تزداد -6
 .متكامل مائً

 األودٌة بعض فتتكون السائدة - الصخرٌة الخصائص مع تتفق بحٌث اتجاهاتها األودٌة تعدل -9
 .النحت السهلة الصخرٌة الطبقات امتداد مع امتدادها ٌتفق ٌكاد التً التالٌة الطولٌة

 هذه وتصبح, وأعماقها أطوالها من المائٌة المجاري تزٌد أن بعد المٌاه تقسٌم مناطق تكثر -3
 .األنهار بٌن ما مناطق تضٌق كما, بارزة حواؾ شكل على تبدو بحٌث المعالم واضحة المناطق

 فً الروافد بقٌة تظل بٌنما, تعادله أو اتزانه مقطع إلى المرحلة هذه فً الرئٌسً النهر ٌصل -4
 . متعادلة ؼٌر حالة

 تعترض كانت التً العقبات من ؼٌرها أو المائٌة المساقط أو البحٌرات إزالة عملٌة تتم -4
 .الشباب مرحلة فً النهر مجرى

 انحناإه ٌكثر الذي, النهر مٌاه مجرى عن الوادي جوانب وتبتعد, الفٌضٌة السهول تتكون -6
 الجوانب وتحددها تقٌدها أن دون حرة النهر مٌاه وتنطلق, الواسع الفٌضً السهل فوق وانثناإه
 المنحنٌات نطاق ٌشؽل بحٌث المرحلة هذه فً الفٌضً السهل اتساع وٌكون. للوادي المرتفعة
 . النهرٌة

, األنهار كثافة تزداد كما, والبروز الوضوح من لها حد أقصى إلى اإلقلٌم تضارٌس تصل -7
 . متوسطة حالة فً النهري التصرٌؾ" قام" ٌبدو ولذا

 :الشيخوخة مرحلة

 عد ٌفوق ولكنه, النضج مرحلة فً بعددها قورن ما إذا الرئٌسٌة األنهار روافد عدد ٌقل -6
 .الشٌخوخة مرحلة فً النهرٌة الروافد

 انحدار ٌقل كما, الطولٌة قطاعاتها انحدار بقلة وتتمٌز, لها اتساع أقصى النهرٌة األودٌة تبلػ -3
 .العرضٌة قطاعاتها فً األنهار جوانب

 كما, المعالم واضحة ؼٌر المٌاه تقسٌم مناطق تصبح كما األنهار بٌن ما أراضً ارتفاع ٌقل -4
 .النضج مرحلة فً توجد كانت
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 من تماما   وتختفً, ذاتها الفٌضٌة السهول فً المائٌة والبطائح والمستنقعات البحٌرات تتكون -5
 .الشباب مرحلة فً علٌه كانت عما المناطق هذه تختلؾ وبذا, األنهار بٌن ما مناطق

 مٌاه بها تقوم التً النهري النحت عملٌات شتى على األرضً االنهٌار عملٌات تتفوق -6
 .األنهار

 القاعدة مستوى تبلػ حتى جهاته من كثٌر وتنخفض, اإلقلٌم فً التضارٌس معالم معظم تزول -7
 .النهري للنحت األدنى الحد أو

 " .والنعومة الدقة" من له حد أقصى إلى النهري التصرٌؾ" قوام" ٌصل -1

 الدورة هذه تحدث لكً ٌشترط أنه, النهرٌة التعرٌة دورة لمراحل السابق العرض من ونرى
 الحاالت معظم فً تحقٌقها ٌمكن ال افتراضات توافر, والتتابع التعاقب من السالؾ النحو على
 واستقرارها األرضٌة الكتلة وثبات, الجٌولوجً البناء تعقد وعدم الصخرٌة األنواع كتجانس)

, هذه النهرٌة التعرٌة لدورة" دٌفز" تسمٌة على البعض ٌعترض ما كثٌرا   ولهذا(. طوٌلة لفترة
 من حال بؤي العادٌة الدورة هً تكون أن ٌمكن ال قولهم حد على إنها إذ,  العادٌة بالدورة
 .وتحقٌقها توافرها ٌندر وافتراضات شروط توافر لحدوثها ٌشترط دام ما األحوال

 ٌتؤلؾ التً التضارٌسٌة المظاهر معظم أن, اآلن الثابتة األمور من: النهرٌة التعرٌة دورة تعقد
 كالتً فقط واحدة دورة تمر ولم عدٌدة تعرٌة دورات علٌها تعاقبت قد األرض سطح منها

 مرة وحٌوٌتها نشاطها الشٌخوخة طور بلؽت التً المناطق تستعٌد ما فكثٌرا  , سبق فٌما ناقشناها
 ما إذا األحوال معظم فً الظاهرة هذه وتحدث. الشباب بتجدٌد ٌعرؾ ما هو وهذا, أخرى
 المائٌة المجاري استعادة إلى هذا فٌإدي, األسباب من لسبب لالنخفاض القاعدة مستوى تعرض

 .ثانٌة مرة النحت على لطاقتها - الشٌخوخة مرحلة بلؽت التً -

 األرضٌة التضارٌس استعادة إلى تإدي التً األسباب" ثورنبري" األمرٌكً األستاذ لخص وقد
 :ٌلً بما الشٌخوخة طور بلؽت قد تكون أن بعد وحٌوٌتها لشبابها

 تصحبها قد رافعة لحركات الٌابسة الكتل تعرضت ما إذا الشباب استعادة عملٌات تحدث قد( أ)
 قد كما محلً نطاق فً الحركات هذه مثل تحدث وقد, واالنكسارات االعوجاجات بعض أحٌانا
 اإلخالل إلى الحركات هذه مثل وتإدي, العالم من شاسعة أرجاء تصٌب شاملة حركات تكون
 اشتداد هذا عن وٌنجم, بلؽتها قد المائٌة المجاري بعض تكون قد التً التوازن أو التعادل بحالة

 عملٌة وتعرؾ, النحت على مقدرتها تزاٌد من هذا ٌتبع وما مٌاهها سرعة وازدٌاد, انحدارها
 . بال حٌنئذ الشباب استعادة

 أنحاء جمٌع فً عاما   انخفاضا البحر منسوب انخفض ما إذا الشباب استعادة تحدث قد( ب)
 المحٌطٌة األحواض عمق زٌادة إلى تإدي المحٌطات قٌعان فً هبوط حركات لحدث إما, العالم

 دون تحول بحٌث الٌابس على جلٌدٌة ؼطاءات تتراكم عندما أو, مٌاهها منسوب وانخفاض
 انخفض ما وإذا منسوبها فٌنخفض والبحار المحٌطات إلى واألمطار األنهار مٌاه وصول
, شبابها - البحار إلى تنتهً التً - األنهار تستعٌد أن فالبد, النحو هذا على البحار مٌاه منسوب

 من الطولٌة قطاعاتها وتتحول مجارٌها من الدنٌا األجزاء فً أو مصباتها من بالقرب وخصوصا  
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 سطح مستوى لها تعرض انخفاضات أحدث ولعل, التقطع حالة إلى والتعادل التوازن حالة
 أثناء وذلك الجلٌدٌة بٌن ما والفترات الجلٌدٌة الفترات بٌن فٌما تحدث كانت التً تلك, البحر
 الحالً منسوبه من أقل كان بؤنه الفترات تلك فً البحر منسوب وٌقدر. البالٌستوسٌن عصر
 . بال الحالة هذه فً الشباب تجدٌد عملٌة وتعرؾ, قدم 311 بحوالً

 األرض سطح بتعرض ترتبط ال ولكنها ونشاطها, األنهار لشباب عملٌات تحدث قد( ج)
 التجدٌد بعملٌات, العملٌات هذه مثل وتعرؾ, البحار مٌاه منسوب وانخفاض رافعة لحركات
 زٌادة أو الرواسب من األنهار مٌاه حمولة تناقص عن إما العملٌات هذه وتنجم للشباب الثابت
 أو األقالٌم من أقلٌم على تسقط التً األمطار كمٌات تزاٌد نتٌجة األنهار ٌتحملها التً المٌاه كمٌة
 .النهري األسر عملٌات بفعل

 تمام واضحة آثارها الشباب تجدٌد عملٌات تترك: الشباب تجدٌد عن الناجمة الجٌومورفٌة اآلثار
 :ٌلً فٌما اآلثار هذه وتتمثل, األرض سطح جهات من كثٌر فً الوضوح

 من لنهر األعلى والمجرى المرتفعات تكون كؤن الطبوؼرافً التناسق عدم ظاهرة فً: أوال  
, أراض من بها ٌحٌط وما النهر مجرى أجزاء بقٌة تكون بٌنما, مثال   النضوج مرحلة فً األنهار

 . الدورة الثنائً بالوادي الحال هذه فً النهر وادي وٌسمى, الشباب طور فً

 أساس على, هذا تفسٌر استحال وإذا, مجراه من أجزاء بعض فً النهر انحدار اشتد إذا: ثانٌا  
 مفر فا - مجراه تعترض الصلب الصخر من حواجز كوجود -( صخرٌة) لٌثولوجٌة عوامل
 وحدوث, للهبوط قاعدته مستوى تعرض إلى األجزاء هذه فً النهر انحدار شدة إرجاع من وقتئذ
 .عنده الطولً قطاعه فً والتقطع االنكسار من نوع

, المتعمقة الثنٌات ظاهرة الشباب تجدٌد عن تنجم التً الهامة الجٌومورفٌة الظاهرات من: ثالثا  
 عن تمام   تختلؾ بذلك وهً, النهر مجرى تعمق مع تتعمق التً الثنٌات عن عبارة هً التً

. المصب صوب مستمرا   زحفا وتزحؾ لألنهار الفٌضٌة السهول فً توجد التً" العادٌة" الثنٌات
 ٌشق النهر كان عندما, منخفضة أرض فوق نشؤت ما أول متعمقةال الثنٌات هذه نشؤت وقد

 لحركات المنخفضة األرض هذه تعرضت ثم. وانثناءات منحنٌات فوقها وٌرسم, خاللها طرٌقه
 والثنٌات المنحنٌات وأخذت وتعمٌقه مرجاه نحت على لقوته النهر استعادة ذلك عن فنجم, رافعة
 .لمجراه النهر تعمٌق بسبب األرض سطح فً األخرى هً تؽور

 ظاهرة, األنهار نشاط تجدٌد عملٌة تصحب التً الهامة الجٌومورفٌة الظاهرات من: رابعا  
 فً وتتؤلؾ, القدٌمة الفٌضٌة السهول من الباقٌة البقٌة المدرجات هذه وتمثل,  النهرٌة المدرجات

 ذكر كما المدرجات هذه وتتكون. والرمال والطٌن الحصى من رواسب من األحوال معظم
 للٌابس بالنسبة البحر مستوى تعرض فإذا, وحدها النهري النحت عملٌات نتٌجة" جلبرت"

 هذه انخفضت فإذا, لألنهار القاعدة مستوٌات فً مشابه تؽٌر حدوث هذا ٌعقب أن فالبد لتذبذب
 طول على النهرٌة المصاطب من سلسلة تكون إلى هذا أدى, متعاقبة مراحل على المستوٌات
 الٌابس وانخفض, العكس حدث إذا أما. النحت على مقدرتها الزدٌاد وذلك األنهار ضفاؾ
 .للنهر الدنٌا المنطقة فً تسود إرساب ظاهرة هذا تعقب أن فالبد القاعدة مستوى وارتفع

 :قسمٌن إلى النهرٌة المدرجات ٌقسم أن"  كوتن" النٌوزلندي الجٌومورفولوجً استطاع وقد
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 وقد, القدٌمة األودٌة أراضً وتمثل( العادٌة التعرٌة بدورة ترتبط أي) دورٌة مدرجات -6
 جانبً نحت عملٌات محلها وحلت الرأسً النحت عمٌالت فٌها توقفت التً الفترات فً تكونت
 عن النهرٌة المدرجات أحد ارتفاع وٌمثل( الفٌضٌة سهولها توسٌع إلى ٌإدي مما) األودٌة لهذه

 ومن, شبابه تجدٌد عملٌة حدوث بعد تعمٌقه النهر استطاع الذي القدر, لًالحا الفٌضً السهل
 منها زوج كل وٌقع, األنهار جوانب على منها أزواج ظهور, الدورٌة المدرجات ٌمٌز ما أهم
 .النهر وادي أجزاء من جزء فً وذلك, واحد مستوى فً

 هذا وجود وفً, األنهار ضفاؾ على أزواج شكل على تظهر ال وهً دورٌة ؼٌر مدرجات( ب)
 الوقت فً قدما   تسٌر كانت الرأسً النحت عملٌات أن على كاؾ دلٌل, المدرجات من النوع
 نطاق تنقل إلى هذا وٌإدي, الجانبً النحت عملٌة بواسطة أودٌتها األنهار فٌه توسع كانت الذي
 الوادي أرض فٌه تصل الذي الوقت وفً اآلخر الجانب إلى الوادي جانبً أحد من النهر ثنٌات
 جانبً كال على نهرٌة مدرجات تتكون( الرأسً النحت عملٌة بواسطة) لها انخفاض أقصى إلى

 .واحد مستوى فً تقع ال ولكنها الوادي

 مجرى ألن انتظامها وعدم بتعقدها النهرٌة الثنٌات مناطق فً تتكون التً المدرجات وتمتاز
 وقد, المصب نحو مستمرا   زحفا   تزحؾ ذاتها الثنٌات وألن, التؽٌر كثٌر الثنٌات مناطق فً النهر
 وإبقائها النهر جوانب أحد فً النهرٌة المدرجات إزالة إلى الثنٌات زحؾ أو المجرى تؽٌر ٌإدي
 سفلً مدرج بذلك فٌندمج المدرجات أحد أجزاء من جزء زوال إلى ٌإدي قد كما, آخر جانب فً

 ضفاؾ على تمتد التً النهرٌة المدرجات أن الحاالت معظم فً ونالحظ .ٌعلوه الذي بالمدرج
 بعدم سطوحها وتتمٌز التقطع كثٌرة هً بل, تسطحها أو باستمرارها تتمٌز ما نادرا  , األنهار
 فوق الطمً من كمٌات ولترسب, األنهار لمٌاه المدرجات هذه تعرض إلى هذا وٌرجع. استوائها
 هذه فٌه توجد الذي النهر وادي فً تصب التً القصٌرة األنهار مٌاه بفعل وذلك, سطوحها
 أمرا   تتبعها وٌصبح, النهرٌة المدرجات معالم إزالة إلى العملٌتان هاتان وتإدي, المدرجات

 .للؽاٌة صعبا  

 المعروؾ االصطالح أطلق من أول" دٌفز" األمرٌكً الجٌومورفولوجً كان :السهول أشباه
 إلٌها تصل التً المراحل آخر تمثل التً, األرضٌة للتضارٌس النهائٌة الصورة على السهل بشبه
 ٌعد, إذن السهل فشبه. خصائصها بكل التعرٌة دورة مراحل علٌها تتابعت ما إذا التضارٌس هذه

 بٌنم كبٌرا   رواجا   السهول أشباه فكرة القت وقد. السطحٌة التعرٌة لعملٌات النهائً النتاج بمثابة
 بها أخذ فقد. معارضة أشد عارضها بعضهم أن من الرؼم على الجٌومورفولوجٌٌن
 من آخر كبٌر وعدد"  بنك" واأللمانً"  الباران دي" الفرنسً الجٌومورفولوجً
 البحرٌة التعرٌة مدرسة أنصار من كانوا الذٌن العلماء سوى فٌها ٌشك ولم, الجٌومورفولوجٌٌن

 ولكنها, السطحٌة التعرٌة عملٌات عن تنجم لم السهول أشباه أن من ٌقٌن على كانوا والذٌن. 
 .البحرٌة التعرٌة بفعل الجٌومورفٌة المظاهر من ؼٌرها وكثٌر هً تكونت

 بطبٌعة فالبد وصحٌحة سلٌمة" دٌفز" بها جاء كما العادٌة التعرٌة دورة أن جدال   فرضنا وإذا
 قشرة أن كذلك افترضنا وإذا, لها النهائٌة الحتمٌة النتٌجة بمثابة السهل شبه ٌكون أن من الحال

 باألرض األمر ٌنتهً أن فالبد كافٌة طوٌلة لمدة واالستقرار الثبات من حالة على ظلت األرض
" الدٌفٌزٌه" المدرسة بٌن الرئٌسٌة الخالؾ ونقطة. القاعدة مستوى إلى تنخفض أن إلى الٌابسة
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 الهدوء فترات كانت إذا عما التساإل فً هً" بنك" مدرسة وبٌن السهول أشباه بفكرة تإمن التً
 اكتمال إلى تإدي بحٌث الزمن من كافٌة لمدة تستمر الرض قشرة لها تتعرض التً والثبات
 بقصرها تتمٌز الفترات هذه أن أو سهل, شبه إلى الٌابسة األرض وتحوٌل الجٌومورفٌة الدورة
 خاتمة تمثل( السهول أشباه) أنها عن النظر بصرؾ هذا, السهول أشباه تكون دون ٌحول مما

 .الجٌومورفٌة الدورة

 تمكن التً الهدوء فترات أن أساس على علٌها اعتراضهم السهل شبه لفكرة المهاجمون وٌبنً
 من أمرٌكا قارة أن مثال البعض ٌقدر إذ قصٌرة فترات دروتها إتمام من الجٌومورفٌة العوامل
 سهل شبه إلى( الحالً القوت فً منسوبها وخفض نحتها معدل ضوء على) تتحول أن الممكن
 اضطرابات الطوٌلة الفترة هذه أثناء تحدث أال المعقول ؼٌر ومن, سنة ملٌون 65 حوالً بعد

 سهل إلى القارة وتحول, الدورة اكتمال عدم على وتعمل, الحالٌة الهدوء فترة من تفسد أرضٌة
 الفترة تتمٌز أن الضروري من لٌس بؤنه القول هذا على" الدٌفٌزٌه" المدرسة أنصار وٌرد .هائل

 تإدي التً إلتحات عملٌة إن إذ, الهدوء من تامة بحالة الدورة الكتمال الالزمة الطوٌلة الزمنٌة
 لبلوغ عملها تواصل أن الممكن من, القاعدة مستوى فً سهل شبه إلى ما منطقة تحول إلى

 ٌكون أن بشرط, المنطقة له تتعرض قد الذي البسٌط االرتفاع من فترات أثناء األولى ؼاٌتها
 النحت عملٌات بواسطة خفضها معدل من أقل( إبٌروجٌنٌة حركات بفعل) ارتفاعها معدل

 .المختلفة

 الجٌومورفٌة الدورة صحة فً إطالقا  "  ولتربنك" ٌشك لم": بنك" نظر فً الجٌومورفٌة الدورة
 ٌتم ما نادرا   خاصة حالة بمثابة اعتبرها أنه األمر فً ما وكل" دٌفز" بها جاء كما للتعرٌة
 ال أمر وهو, طوٌلة لفترة واستقرارها األرض قشرة ثبات على ٌتوقؾ هذا دام ما, حدوثها
 تطور فً الزمنً العامل أهمٌة اإلدراك تمام أدرك قد" بنك" أن هذا ومعنى نادرا   إال ٌحدث

 والتدمٌر للنحت األشكال هذه تتعرض كانت عندما وذلك, االرتفاع بحركات األرضٌة األشكال
 .تطورها مراحل خال

 وهو, التعرٌة بدورة ٌتصل فٌما" بنك" آراء لتفهم األول األساس بؤن القول ٌمكن هذا وعلى
 استبدال إلى" بنك" دفع ما وهذا استقرار, عدم من حالة فً وأبدا   دائما األرض قشرة بؤن اإلٌمان
 بالمراحل" دٌفز" بها جاء التً والشٌخوخة والنضج, الشباب بمرحلة الممثلة الثالث المراحل
 . متزاٌد رفع مرحلة( أ:  )األتٌة

 . منتظم رفع مرحلة( ب)

 . واهن ضعٌؾ رفع مرحلة( ج)

 أثناء األرض سطح لها ٌتعرض كان التً االرتفاع حركات أن على المراحل هذه وتدل
 ببطء الحركات هذه تبدأ إذ, وقوة سرعة تختلؾ كانت المختلفة النحت عوامل بفعل" تخفٌضه"

 فً وتتالشى تضعؾ ثم, الثانٌة المرحلة فً حدوثها ٌنتظم أن إلى سرعة تزداد ثم واضح
 من مرحلة كل فً خاصة بممٌزات النهرٌة لألودٌة العرضٌة المقاطع وتتمٌز. األخٌرة المرحلة

 على ٌدل مما الشكل محدبة, األولى المرحلة فً األودٌة جوانب تظهر إذ, الثالث المراحل هذه
 مناطق تعرض بها ٌطرد التً الخطى بنفس تسٌر ال وتوسٌعها األودٌة هذه تعمٌق عملٌات أن
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 ذلك بعد تصبح ثم, مستقٌمة الجوانب هذه فتبدو, الثانٌة المرحلة فً أما. لالرتفاع األودٌة هذه
 .األخٌرة المرحلة فً الشكل مقعرة

 وقد, معارضة أشد بنك آراء( 6241" ) جونسون" األمرٌكً الجٌومورفولوجً عارض وقد
 والمستقٌم المحدب) لألودٌة العرضٌة المقاطع شكل بٌن بربطه فٌه تردى الذي الخطؤ مدى بٌن

 عدة هنالك أن ٌرى وهو, األودٌة هذه مناطق له تتعرض الذي االرتفاع درجة وبٌن( والمقعر
 هذه أهم ومن, النهرٌة لألودٌة العرضٌة المقاطع أشكال تحدٌد فً متضافرة كلها تساهم عوامل
 التً الصخرٌة المواد وحجم, المناخ وعامل, الجٌولوجً البناء ونوع, الصخور نوع العوامل
 أن الخطؤ من ولهذا. واد كل بها ٌوجد التً التطورٌة والمرحلة, التجوٌة عملٌات عن تخلفت
 .اإلقلٌم لها ٌتعرض التً الرافعة الحركات نوع إلى لألودٌة العرضٌة المقاطع أشكال تعزى

 بؤن أولهما ٌعتقد بٌنما بؤنه" بنك" و" دٌفز" بٌن الرئٌسٌة االختالؾ أوجه نلخص أن وٌمكننا
, الٌابسة الكتلة لها تتعرض سرٌعة رافعة بحركات األحٌان أؼلب فً تبدأ الجٌومورفٌة الدورة
 ٌنعدم سهل شبه عن عبارة الكتلة هذه وتصبح الدورة إتمام إلى تإدي تام ثبات بحالة وتنتهً
" دٌفز" بٌنه الذي النحو على ٌتم ال الجٌومورفٌة, الدورة مراحل تتابع أن" بنك" ٌرى, تضرسه

 ما إذا البطء فً متناهٌة رافعة لحركات الٌابسة الكتلة بتعرض المعتاد فً الدورة هذه تبدأ إذ
, الٌابسة الكتلة هذه ارتفاع عدم إلى هذا وٌإدي, التعرٌة عوامل بها تعمل التً بالسرعة قورنت

 وهو, تضارٌسٌة مالمح أٌة به توجد ال منخفض سهل إلى فتتحول, تضرسها دون والحٌلولة
 . بال" بنك" سماه الذي
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