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  :ملخص

يمثل مجـرى فـرع رشـيد أحـد فرعـي نهـر النيـل، والـذي تعـرض الجـزء األدنـى منـه  للعديـد                  
 خاصـة خـالل الفتـرة المحـصورة بـين نهايـة القـرن العـشرين وبدايـة القـرن           –مـن التعـديات البـشرية   

  . أسهمت كثيرا في تغيير مالمحه المورفولوجية -الحالي

ــش ــديات الب ــوزع  مظــاهر التع ــين خمــس مجموعــاتوتت ــاً حــسب مــساحاتهارية ب ــت تنازلي ،   رتب
ورش صــناعة الطــوب، والمنــشآت العمرانيــة، وأقفــاص االســتزراع الــسمكي، وورش       : تــشمل

 . صناعة مراكب الصيد، ومراسي النقل النهري

ــات    ــى المرئي ــافة إل ــاق ، إض ــيب األعم ــرائط مناس ــة وخ ــرائط الطبوغرافي ــة الخ ــتخدمت كاف واس
ــة ــضائية الرقمي ــديات   الف ــت بالتع ــي ارتبط ــة الت ــرات المورفولوجي ــسير التغي ــل وتف ــيم وتحلي ــي تقي ، ف

  .على مجرى الفرع بمنطقة الدراسة

ــة،     ــرات المورفولوجي ــستين للتغي ــوعتين رئي ــود مجم ــن وج ــائج ع ــشفت النت ــاك ــر  :  أواله تغي
ــت ،   ــات النح ــسيادة لعملي ــت ال ــث كان ــة؛ حي ــات المورفولوجي ــلوك العملي ــي س ــاف ــ: وثانيته ــر ف ي تغي

  .وعورة قاع المجرى 

ــسبة    ــث  بلغــت ن ــة؛ حي ــات الميداني ــائج القياس ــشعرة  بنت ــات المست ــائج البيان ــايرة نت ــم مع ــد ت وق
ــا  ــق بينهم ــد  % ٨٣التواف ــشعار عــن بع ــة االســتعانة بوســائل االست ــى أهمي ــد أكــدت الدراســة عل ، وق

  . سواءفي متابعة التغيرات المورفولوجية خالل فترات زمنية  طويلة أو قصيرة على حد
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Summary: 
 Rosetta Branch is one of the two the branches of Nile River. The lower part of 
Rosetta Branch which lies between the Coastal road bridge and the Rosetta 
promontory is exposed to many human encroachments. These caused many 
morphological changes, especially at the end of the twentieth century and the 
beginning of the present century. The five major groups of human encroachments are 
defined and ranked according to their area. These include: Ateliers of bricks, 
Settlements, Fishing agriculture, Ateliers of fishing boat and Anchorages of river 
transportation. All available topographic, bathymetric maps and Remote Sensing 
techniques were used to assess, analyze and interpret the morphological changes 
which resulted from the human encroachments. 
Two main sets of morphological changes occurred during the period of study. The 
first set of changes was changes in behavioral of geomorphologiacl processes, where 
erosion processes were dominant. The second set was changes in the channel bottom 
roughness. 
The accuracy of the Remote Sensing results was checked using field samples. Eighty 
three of samples were consonant with the results of Remote Sensing techniques. 
Remote Sensing can be potentially useful techniques to determine the long- term as 
well as short- term morphological changes. 
 
 

 

 

 

 



 

   


