
 

 المرحلة االولى/ صباحي                                                                            المادة :جيمور  

 التعرية النهرية

 األمطار تسقط وحٌن األرض فوق سطحٌا جرٌان تجرى التً المٌاه لكل الرئٌسً المصدر هً األمطار مٌاهان       

 فً ٌختزن أو ، الصخرٌة الفوالق و والشقوق الفواصل وخالل الصخور مسام فً آخر جزء وٌتسرب بعضها، ٌتبخر

 مٌاه وترجع ، المائٌة للمجاري مكونا الباقً ٌنحدر بٌنما ، الجلٌدٌة األودٌة و الغطاءات و والمستنقعات البحٌرات

 : طرٌق عن األنهار إلى األمطار

 .  مباشرة األمطار سقوط عقب السطحً التدفق ـ 1

 المجاري تفقده ما فتعوض جانبٌا تسربا األنهار إلى تتسرب وهى ، الصخور مسام فً المختزنة الجوفٌة المٌاه ـ 2

 . للتبخر نتٌجة المٌاه من المائٌة

 من ٌنبع الذى الجنوبً الكبٌر النهر ومنها لبنانو العراق  وأنهار ، بإنجلترا التاٌمز كنهر الجلٌد من الذائبة المٌاه ـ 3

 . جعٌتا مغارة نبع من ٌصدر الذى الكلب ونهر ، داود عٌن

 سطح على التضارٌس مظاهر تغٌٌر فً اساسٌا دورا تلعب التً المهمة الجٌومورفولوجٌة العملٌات من االنهار تعد

  -: التالٌة الطرق خالل من تتم ان ٌمكن التً التعرٌة عملٌة الى طاقتها من قسما االنهار وتوجه،  االرض

 المواد كمٌة تختلفو ، الصخرٌة الطبقات فوق جرٌانها عند المٌاه بها تقوم التً االذابة عملٌة به نعنً : الذوبان -1

 ذلك علٌها ٌجري التً الصخور لطبٌعة تبعا وكذلك المٌاه نقاوة لدرجة تبعا آخر الى نهر من االنهار مٌاه فً الذائبة

 قابلٌة الصخور لبعض ان كٌف التجوٌة موضوع فً أو الكربنة التكربن لعملٌة دراستنا عند بٌنا وان سبق وقد  ،النهر

 كما ، والطباشٌرٌة ةالجٌرٌ الصخور مثل المخفف الكاربونٌك حامض على ٌحتوى الذي الماء فً الذوبان على كبٌرة

 نحو الذائبة المواد هذه كل وتنقل  الذائبة المواد من كبٌرة بكمٌات االنهار مٌاه بتزوٌد االخرى هً الباطنٌة المٌاه تقوم

 . النهر ذلك فٌه ٌنتهً الذي المكان

 الصخور على المسلط الماء ضغط جراء من االنهار بها تقوم التً النحت عملٌة به ونعنً : الهيدروليكي االثر -2

 فٌسبب الصخور فً الموجودة الضعف ومواقع الشقوق خالل الماء تٌار ٌندفع إذ ،النهري للمجرى المكونة المختلفة

  منها صخرٌة أجزاء واقتطاع المناطق تلك توسٌع

. 



 مثل عدٌدة عملٌات خالل من هذه تنجم ،االنهار بها تقوم التً المٌكانٌكً النحت او الصقل عملٌة وتعنً : النحت -3

 المجرى بجوانب االحجام المختلفة والحصى والرمل الغرٌن ذرات مثل ، النهر ٌحملها التً الصلبة المواد اصطدام

 خالل النهري المجرى قاع وبٌن االحجام الكبٌرة الصخور بٌن ٌحدث الذي المتكرر التصادم خالل من او ، النهري

 مع ذراتها اصطدام بسبب حجما اصغر ذرات الى نفسها الحمولة مواد تحطم نتٌجة او ، خاص بشكل الفٌضانات

 المنقولة المواد ذرات احجام تتناقص لذلك ونتٌجة ،النهري المجرى وجوانب بقاع اصطدامها او ، اآلخر بعضها

 وجود حالة فً كثٌرا القوة هذه وتتعاظم قلٌلة الصافٌة للمٌاه النحت قوة تكون ،حملها النهر على السهل من وٌصبح

 وجود وٌدل معها اتصال على تكون التً الصخور وتزٌل تصقل التً والحصى الصغٌرة والصخور الرمل ذرات

 تلك حولت قد االمد طوٌلة نحت عملٌة حدوث على النهري المجرى قاع فوق جٌدا المصقولة او المدورة الحصى

 . االشكال هذه الى الحصى

 ففً  وتغٌرها فٌها تتحكم التً العملٌات لتعقد وذلك  االنهار بها تقوم التً التعرٌة لعملٌة مقنع تقدٌر اٌجاد ٌمكن ال

 ال حٌن فً العام فً سم33 حوالً الى تصل ات التعرٌة لهذه ٌمكن الطٌنٌة الصخور تالل فٌها تسود التً المناطق

 للوالٌات الجٌولوجً المسح خالل من امكن وقد ،الصلبة النارٌة الصخور ذوات المناطق على سرٌع ثٌرتأ أي ٌظهر

 لوجود وبالنظر سنة، 6333 – 5333 لكل سم33 حوالً المسٌسبً حوض فً النهرٌة التعرٌة كمٌة تقدر ان المتحدة

 اثر مجمل قدر فقد والحشائش بالغابات مغطاة ألنها قلٌال علٌها االنهار ثٌرتأ ٌكون المتحدة الوالٌات فً اخرى مناطق

 . سنة 0333 – 0333 لكل سم 33 بـ المتحدة الوالٌات لعموم النهرٌة التعرٌة

 -ٌلً: فٌما نجملها العواملأهم  من عدد على الذكر السالفة المختلفة بأنواعه بالنهرٌة التعرٌة عملٌاتتتأثر 

 بأنواعها النهرٌة التعرٌة عملٌات زادت وتواصلت كثرت فكلما : وكثافتها ونظامها الساقطة االمطار كميه ـ 1

 . المختلفة

 المتزاٌدة السرعة الن ، االنحدار الشدٌدة المنحدرات فوق عظٌم ٌكون السطحً فالجرٌان : المنحدر انحدار درجه ـ 2

 . بالتسرب المٌاه لفقدان المتاح الزمن تقلل المٌاه لجرٌان

 المٌاه كمٌه فتعظم خاللها بالتسرب للمٌاه ٌسمح ال ، النفاذٌة بقله تتمٌز التً الطٌنٌة فالتربة :بيالتسر قابليه ـ 3

 للجرٌان منها ٌتبقى فال فٌها وتنفذ المٌاه تتخللها التً الحصوٌة و الرملٌة األراضً عكس على ، سطحها فوق الجارٌة

 . القلٌل سوى السطحً

 عن التسرب وتساعد ، السطحً الجرٌان وتعوق المطر قطرات تأثٌر تضعف فالحشائش :النباتي الغطاء طبيعة ـ 4

 نهر ذلك مثال الفٌضان، وقت نوعا تدفقها ٌقل ثم ومن المٌاه سٌر تعوق واألشجار ، الجذرٌة الممرات طرٌق

 . الكثٌفة االستوائٌة الغابات من إقلٌم خالل ٌجرى الذى زونااالم


