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 مقدمة:

العلوم والمعارف تتطور عبر الزمن ويزداد سكان األرض وانتشارهم يتسع ويصحب ذلك اعماار لاضرض   

واستهالك لموارد ها وثرواتها وخيراتها. وقد نتج عن زيادة ساكاان األرض وماتاطالابااتاهام واألنشاطاة الاتا  

يزاولونها واستخدام التقنيات الحديثة الت  قربت البعيد وسهلت الصعب والمستحيل، آثار إيجابية وسلاباياة  ا  

مكونات النظام البيئ  الجوي والمائ  والصخري والحيوي. وقد عمال اننساان عالات اساتاصاالي األرا ا  

والترب الفقيرة وحول الصحاري الت مروج خضراء، ولطا  ثاثايار مان األ اواء، وحامات  ا  ثاثايار مان 

المناطق الغطاء النبات  وحيواناتها، وغيرها من انعمال اإليجابية الت  يعملها اننسان. وثما أن لإلنسان اثار 

إيجابية    مكونات البيئة ان أن ما يزاوله من أعمال وانشطة مختلفة وما تعمله وسائل التقناياة الاحادياثاة مان 

تسهيالت أثار سلبية    مكونات البيئة مقصودة وغير مقصودة. وقاد ناتاج عان الاناشااط الاباشاري الاماتاناو  

استنزاف وتلوث للموارد والثروات الطبيعية الجوية والمائية وانر ية المتجددة وغير المتجددة. وينتاج عان 

ذلك مع استمرار زياد سكان األرض نشوء أزمات ومشكالت    العالم غذائية وصحية وغيرها تتاساباب  ا  

حدوث امراض واوبئة وو يات وهجرات بشرية وصراعات إقليمية وعالمية وغيرها من انخطار واألزمات 

 الت  تحدث    العالم.

وقد ساهمت العلوم المختلفة بالبحث والدراسة والتحليل وتقديم الحلول المناسبة للقضايا والمشكالت الاتا       

توا ه اننسان المعاصر ومنها علم الجغرا يا. وتتميز الجغرا يا بانها علم شمول  المعر ة مو وعه األرض 

واننسان يربط بين العلوم الطبيعية والعلوم البشرية، والجغرا   لدية خلفية علمية  يدة من الاعالاوم األخار  

تعينه علت و ع تصور لضمور والقضايا الت  تحدث    البيئة والمجتمع وتساعده علات اساتاناتااج األسابااب 

وانثار واقتراي الحلول المناسبة لها، وقد انعكس ذلك علت ثثير من الدراسات واألبحاث الجغرا ية الاحادياثاة 

الت  تناولت القضايا البيئة والمجتمعية والسكانية والعمرانية والزراعية والمائية والنقل والماخااطار وغايارهاا 

 التي تحدث على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي.من القضايا والمشكالت 

ويتناول كتاب الجغرافية الطبيعية: أسس ومفاهيم وتطبيقات الجانب الطبيعي للجغرافيا العععامعة العتعي تعهعتعم 

باألرض كموطن لإلنسان ومصدر مقومات حياته الهوائية والمائية واالرضعيعةو واالنسعان خعلعيعفعة هللا فعي 

األرض والعامر لها. وقد قُسم الكتاب الى اثنى عشر وحدة تتناول كل وحدة مناقشة موضعو  أو أكعثعر معن 

موضوعات الجغرافيا الطبيعيةو وتناول الوحدة الثانية عشر مناقشة نماذج تطبيقية لمشكالت وقضايا بعيعئعيعة 

أسبابها واثارها وكيفية مواجهتها. واختتم الكتاب بقائمة للمراجع العربية واألجنبية والمواقع االلكترونية التي 

تم االطال  عليها واالستفادة منها في اعداد الكتاب ولكي يستفيد منها القارئ العكعريعم لعمعنيعد معن االطعال  

 والمعرفة في مجال الجغرافيا والبيئة والمناخ.

والمهتميان باالاماو اوعاات وهللا اسال ان يكون في الكتاب إضافة علمية في مجاله وفائدة للقراء المختصين 

 المختلفة الجغرا ية والبيئية والمناخ والمياه والمخاطر وغيرها من انهتمامات العلمية.

 وهللا المو ق

 المؤل                                                               
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 موضوعات الكتاب:                                                             الصفحة

 5الوحدة األولى: تعريف الجغرافيا مفهومها واقسامها وعالقتها بالعلوم االخرى:                   

 9الوحدة الثانية:  خلق الكون ونشأته ومكوناته والمجموعة الشمسية.                                

 71الوحدة الثالثة: شكل األرض وابعادها وحركاتها وعالقتها بالمجموعة الشمسية واثارها.         

 55الوحدة الرابعة: تضاريس األرض أشكالها وانواعها وخصائصها وأهميتها.                      

 17الوحدة الخامسة: تطور تونيع اليابسة والماءو حركة الصفائح األرضية واثارها والحرارة الباطنية لألرض.  

 19الوحدة السادسة: صخور األرض أنواعهاو مكوناتهاو خصائصها وأهميتها.                      

الوحدة السابعة: العوامل الخارجية المشكلة لسطح االرضو التجوية و التعريةو االنهيارات األرضيةو         

                                                                25والدورة التحاتية لألرض واثارها.                                                                  

الوحدة الثامنة: الطقس والمناخ : تعريفهاو أهميتهاو عناصر المناخو تونيعها الجغرافيو       

 55تصنيف المناخو وتذبذب وتغير المناخ.                                                             

 775الوحدة التاسعة: المياه العذبةو مصادرهاو أهميتهاو وتونيعها الجغرافي.                         

 751الوحدة العاشرة: التربةو تعريفهاو أهميتهاو أنواعهاو مكوناتهاو خصائصهاو تصنيفهاو تونيعها الجغرافي.     

الوحدة الحادية عشر: الغطاء النباتي والحيوانات البريةو تعريفهاو أنواعهاو خصائصهاو       

 751أأهميتهاو وتونيعها الجغرافي.                                                                      

 715الوحدة الثانية عشر: نماذج تطبيقات في مجال الجغرافيا الطبيعية.                               

 752المراجع:                                                                                              
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لوحدة األولى: تعريف الجغرافيا مفهومها واقسامها وعالقتها بالعلوم االخرى:ا   

يهتم بدراسة سطح األرض حيث يعيش االنسان والكائنات الحعيعة األخعرى وتعتعوفعر فعيعه الجغرافيا علم       

جميع مقومات حياته المختلفةو واالنسان ساكن لألرض ومستغل لخيراتها ومعواردهعا وثعرواتعهعا العطعبعيعععيعة. 

 وتعتبر الجغرافيا علم شمولي يربط بين العلوم البشرية والعلوم الطبيعية.

وقد تطورت الجغرافيا من الوصف للظاهرات الطبيعية والبشرية التي على سطح ألرض الى ععلعم يعهعتعم     

بالوصف والتوقيع والتونيع للظاهرات الطبيعية والبشريةو والتصنيف والتحليل والتفسير والتعليل لعلعبعيعانعات 

والمعلوماتو والتوقع للموضوعات واالحداث الطبيعية والبشرية المدروسة والعالقة بينها باستخدام األساليعب 

 والتقنيات الحديثة المختلفة.

 عالقة الجغرافيا بالعلوم األخرى:

الجغرافيا علم يهتم بدراسة مكونات البيئة الطبيـعيــة الهوائيـة والصـخـرية والمائيـة والعحعيعويعة العنعبعاتعيعة     

والحيوانيةو وغيرهـا من الظـاهـرات الطبيعيـةو كما تهتم الجغرافيا بدراسة االنسان ونشاطه المخعتعلعف ععلعى 

سـطـح األرض النراعـي والعمراني والصنـاعي وغيرها من األنشطة التي يناولهاو واستـغعاللـعه لعلعمعـعوارد 

 والثــروات الطبيعيـة المختلفــةو والتفــاعـل بين البيئـة الطبيعية والبشرية التي تتنو  عبر النمن. 

ودراسة البيئة الطبيعية والبشرية والتفاعـل بينها وتأثيـر كل منها في األخـر من قبل الجغرافيين يتعطعلعب      

خلفية علمية عامة معرفية وتطبيقية من العلوم األخرى الطبيعية والبشرية كعلم الجيولوجيا والمناخ والطعقعس 

والمياه والبحار والمحيطات واالحياء والكيمياء والفينياء والفلك والنراعةو وغيرها من العلوم الطبيعية. كما 

يحتاج الجغرافي لخلفية علمية عامة من العلوم البشرية الدينية واللغوية والتعاريعخعيعة والسعيعاسعيعة والسعكعانعيعة 

واالجتماعية والطعبعيعة والعنراععيعة واالقعتعصعاديعة والعععمعرانعيعة 

 والصناعية والنقل والمواصالتو وغيرها من العلوم البشرية. 

وتنو  خلفية الجغرافي العلمية والتطبعيعقعيعة تُعكعون لعديعة         

معرفة شمولية عامة يستطيع من خاللها أن يضعع تصعور ععام 

للموضوعات المطروحة للدراسعة والعبعحعث والعنعقعاش أسعبعابعهعا 

وأثارهاو ومن ثم الخروج بتوصيات وحلول مناسعبعةو وهعذا معا 

يمين علم الجغرافيا عن العلوم األخرى التي تهتم بعمعوضعوععات 

 محددة في نطاق تخصصها. 
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 أقسام الجغرافيا وفروعها:

تطورت وتشعبت الجغرافيا عبر النمن كغيرها من العلوم نتيجة اتسا  العمعععرفعة العطعبعيعععيعة والعبعشعريعة     

واالحتياجات واالهتمامات البشريةو وتطور تقنيات التعلم والتعليم وجمع البيانعات والعمعععلعومعات والعتعخعنيعن 

 والتصنيف والتحليل والتعليل والتوقع وتبادل المعلومات والبيانات. 

وقد أخذت الجغرافيا مكانتها العلمية بين العلوم وساهمت بالدراسات واألبحاث النظرية والتعطعبعيعقعيعة العتعي    

تهتم بالبيئة الطبيعية والبشريةو وفي المحافظة على مكونات البيئة الطبيعيةو وحمايعة االنسعان معن األخعطعار 

بأنواعها وعمل الدراسات وتقديم المقترحات والمرئيات التي من شانها تطور العمعجعتعمعع وتعحعسعن أوضعاععه 

االقتصادية والنراعية والعمرانية واالجتعمعاععيعةو وغعيعرهعا معن شعئعون العحعيعاة. وععلعى ضعوء اهعتعمعامعات 

 وموضوعات الجغرافيا تفرعت الى قسمين رئيسينو وهما:

 : تهتم بدراسة سطح األرض ومكوناته الطبيعية الجوية والصخرية والمائية والحيوية.جغرافيا طبيعية -7

 تهتم بدراسة االنسان وانشطته المختلفة.جغرافيا بشرية:  -5

وقد تفرعت األقسام الرئيسية للجغرافيا الى أقسام فرعيةو ومن اقسام العجعغعرافعيعا العطعبعيعععيعة: جعغعرافعيعة      

 التضاريس )جيومورفولوجيا( وجغرافية المناخ وجغرافية المياه والجغرافيا الحيوية وجغرافية البيئات. 
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ومن فرو  الجغرافيا البشرية: جغرافية السكانو الجغرافيا االقتصادية والعجعغعرافعيعا السعيعاسعيعة والعجعغعرافعيعا 

النراعية وجغرافية العمران والجغرافيا الطبية وغيرها من فرو  الجغرافيا التي تتعد وتتطور بتطور العلعوم 

 والتقنيات العلمية المختلفةو واحتياجات المجتمعات البشرية.

ومن خصائص وصفات أقسام الجغرافيا الطبيعية والبشرية انهما متالنمين ال يعنعفعصعالن ععن بعععضو      

وهما وجهان لعلم واحد وهو الجغرافياو وعلى الجغرافي أن يكون ملما بمعلومات جغرافية طبيععيعة وبشعريعة 

حتى يستطيع أن يحلل ويفسر ويعلل لما يحدث في جميع المجاالت التي تهعتعم بعمعكعونعات العبعيعئعة العطعبعيعععيعة 

 والبشرية والعالقة فيما بينها.

 الجغرافيا الطبيعية:

فر  من فرو  الجغرافيا العامة تهتم بدراسة الظاهرات ومكونات البيئية الطبيعية الجوية والصعخعريعة والعمعائعيعة       

والحيوية النباتية والحيوانيةو خصائصها والعالقة فيما بينهاو وأثرها في مكونات البيئات األخرى الطبيعية والعبعشعريعةو 

   والتفاعل والتأثير والتأثر بين مكونات البيئة الطبيعية المختلفة ومكونات البيئة البشرية.

 اهتمامات الجغرافيا الطبيعية:

تهتم الجغرافيا الطبيعية بدراسة االغلفة المكونة للبيئة الطبيعية الهوائية والمائية والصخرية والحيويةو مكوناتها     

 واهميتها والعالقة فيما بينها واهميتها لإلنسان وانشطته المتنوعة.

 االغلفة المكونة للبيئة الطبيعية:  

تتكون البيئة الطبيعية من أربعة أغلفة رئيسة هي: الغالف الجوي ) العغعاني( والعغعالف العمعائعي      

 والغالف الصخري والغالف الحيوي النباتي والحيواني.                                 

الغالف الغاني:  يشمل النطاق العغعاني )العهعوائعي( العذي      

يطوق الكرة األرضيةو وهو عبارة عن مجموعة معن العغعانات 

والعوالق الجوية المعخعتعلعفعة. وتعتعفعاوت فعي نسعب معكعونعاتعهعاو 

كالغانات )االكسجيعن والعنعتعروجعيعن وثعانعي اكسعيعد العكعربعون 

وغيرها من الغانات الجوية( وبخار الماء واالتعربعة واالمعال  

 .وغيرها من العوالق الجوية الدقيقة
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يشمل جميع أنوا  المياه المالحة والعذبة الموجودة في الجو من بخار وعلى سطح األرض الغالف المائي:  

 من بحار ومحيطات وانهار وبحيرات وجليد وثلوج ومياه جوفية في باطن االرض.

: يشمل النطاق الصخري الذي يغطي باطن األرضو ويتألف من أنوا  مختلفة من الغالف الصخري 

.صخور تتفاوت في تركيبها وحجمها وصالبتها وألوانها وتركيبها المعدني وفوائدها واستخداماتها  

يشمل البيئة التي تتمثل بها شتى صور الحياة على سطح األرض النباتية والحيوانيعة   : الغالف الحيوي

 والبشرية.  

 موضوعات الجغرافيا الطبيعية:

تتناول الجغرافيا الطبيعية الموضوعات الطبيعية التالية:      

 النجوم والكواكبو أهميتها وعالقتها بما يحدث في الغالف الجوي لألرض.الفلك:  

 الشكل الخارجي لسطح األرض من جبال وتالل وهضاب وسهول وغيرها من الظاهراتالتضاريس:  

 الطبيعية خصائصهاو أهميتها وتونيعها الجغرافي.    

واالنهار والبحيرات وغيرها من الظاهرات المائيةو خصائصها وأهميتها    البحار والمحيطات  

 وتونيعها الجغرافي. 

 عناصرها وخصائصها واهميتها وتونيعها الجغرافي وعالقتها بعناصر البيئة االخرى.: الطقس والمناخ 

 أنوا  التربة وخصائصها واهميتها وتونيعها الجغرافي وعالقتها بعناصر البيئة االخرى.التربة:  

 : أنوا  النباتات أهميتها وتونيعها الجغرافي وعالقتها بعناصر البيئة االخرى.الغطاء النباتي 

 أنواعها وخصائصها أهميتها وتونيعها الجغرافي والعوامل المؤثرة فيه.الحيوانات البرية: 

 التفاعل بين مكونات البيئة الطبيعية والبشرية  المختلفة األثر والتأثير.: البيئة 
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 الوحدة الثانية: خلق الكونو نشأتهو مكوناتهو والمجموعة الشمسية

 خلق الكون ونشأته:

حاول العلماء والفالسفة منذ القدم تفسير نشأة الكونو متى وكيف نشاء ومعرفة مكونات تعركعيعبعه ومعتعى      

وكيف ستكون نهايته. ووضعوا عددا من النظريات لعهعذا العغعرض اال أنعهعا لعم تعكعن اال اجعتعهعادات حعاول 

واضعوها تفسير أمرا يتجاون نطاق تفكيرهم وادراكهم المحدود معتمدين على مبدأ وجود المادة ونشأة الكون 

عُرهُ إَِذا أََراَد بالصدفة متجاهلين خالق الكون الذي بقدرته تتكون األشياء القائل في محكم كتابه الكريم:  إِنََّمعا أَمر

 (. 25َشيرئًا أَنر يَقُوَل لَهُ ُكنر فَيَُكوُن )يسن اآلية 

وقد خلق هللا سبحانه وتعالى السماء من مادة دخانية في مدة قدرها يومين كما أشار الى ذلعك فعي  كعتعابعه    

عنَعا َطعالعنين بقوله:  ًها قَالَعتَعا أَتَعير ًعا أَور َكرر ِض ائرتِيَا َطور َرر تََوٰى إِلَى السََّماِء َوِهَي ُدَخاٌن فَقَاَل لََها َوِلألر  ِععيعنائِعثُمَّ اسر

(. وكل ما في الكون من مجرات ونجوم وكواكب وغيرها من االجرام السعمعاويعة معععلعقعة 77)ُ فصلت اآلية 

عِوي السَّعَمعاَء تسبح في الفضاء ال تحيد عن مساراتها حتى يأذن هللا بنهايتها يوم القيامةو قال تعععالعى:  َم نَعطر يَعور

نَا ۚ إِنَّا ُكنَّا فَاِعِليَن  ًدا َعلَير َل َخلرٍق نُِعيُدهُ ۚ َوعر  (.712)األنبياء اآلية َكَطيِِّ الِسِِّجِلِّ ِللرُكتُِب ۚ َكَما بََدأرنَا أَوَّ

مما سبق يتبين أن الكون العظيم وما يشتمل عليه من أجرام سماوية مختلفة الحجم لم ينشأ صدفة انما       

نشاء بقدرة الخالق عن وجل ويسير وفق نواميس وسنن كونية دقيقة ال يتجاونها حتى يأذن هللا بنهايتهو 

تاِلِف اللَّيرِل َوالنَّهاِر آَلياٍت أِلُوِلي األلبابو فسبحان الخالق القدير القائل:  ِض َواخر َرر إِنَّ فِي َخلرِق السَّماواِت َواألر

ِض َربَّ  َرر َ قِياًما َوقُعُوًدا َوَعلى ُجنُوبِِهمر َويَتَفَكَُّروَن فِي َخلرِق السَّماواِت َواألر ما َخلَقرَت هذا نا الَِّذيَن يَذرُكُروَن َّللاَّ

 (.797-791)سورة ال عمران اآلية باِطاًل ُسبرحانََك فَِقنا َعذاَب النَّاِر 

 مكونات الكون:

تقدمت العلوم والتكنولوجيا ونادت المعرفة الفلكيةو وقام االنسان في السنوات األخعيعرة بعرحعالت      

استكشافية للفضاء ولكن ال نالت معلوماته عن الكون محدودة جًداو ولعم يسعتعطعع إجعابعة العععديعد معن 

األسئلة المطروحة حوله  كبدايته واتساعه وامتداده وحدوده ونهايته وغيرهعا معن األسعئعلعة العمعتعععلعقعة 

عِم إاِلَّ قَعِلعيعاًل بالكون والتي من االسرار التي ال يعلمها اال هللا سبحانه وتعالى القائل:  َن ٱلرِععلر َوَمآ أُوتِيتُم مِِّ

ٰ  (و والقائل25) االسراء اآلية  ِش عتَعَوٰى َععلَعى الرععَعرر نََها ٰ ثُمَّ اسر ُ الَِّذي َرفََع السََّماَواِت بِغَيرِر َعَمٍد تََرور : َّللاَّ

يَاِت لَعَلَُّكمر بِِلعقَع ُل اآلر َر يُفَصِِّ َمر ى ٰ يَُدبُِِّر األر ِري أِلََجٍل ُمَسمًّ َس َوالرقََمَرٰ  ُكلٌّ يَجر َر الشَّمر  َربِِّعُكعمر تُعوقِعنُعوَن اءِ َوَسخَّ

 (.  5)سورة الرعد اآلية 
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 وقسم الفلكيون االجرام السماوية الى األنوا  التالية:

 المجرات:

تنتشر في السماء كتل من الضوء الخافت وهي عبارة عن مجرات يضم كل منعهعا معاليعيعن معن العنعجعوم     

واالقمار والمذنبات والسدوم التي ال يعلم عددها اال خالقها سبحانهو وتشكل المجرات الوحدات األساسعيعة فعي 

البناء الكوني. ويوجد ماليين من المجرات وفي كل منها ماليين من النجوم.و وكل نجم من هذه النجوم يتبععه 

و يدور حوله أكثر من كوكب مثل األرض ويدور حول بعض الكواكب تابع )قمر( أو أكثر. وعلى الرغم من 

وجود ماليين المجرات في السماء اال أنه ال يمكن لنا رؤيتها بالعين المجردة ما عدا مجرة واحدة تعععرف بـعـ 

مليون سنة ضوئيةو وتتألف معن معجعمعوععة معن العمعجعرات  5)مجرة المرأة المسلسلة( التي تبعد عنا حوالي 

ومنها مجرة التبانة. وهي المجرة التي تنتمي اليها المجموعة الشمسية باإلضافة الى ماليين النجوم التي تبعدو 

على شكل نقط ضوئية متقاربة مشكلة شبكة ضوئية ممتدة عبر السماء. وقد قسم الفلكعيعون العمعجعرات حسعب 

 شكلها الى األقسام التالية: 

  المجرات البيضاوية 

  المجرات الحلنونية 

   .المجرات الحلنونية الممتدة 

 .المجرات غير المنتظمة 

 .المجرات العدسية 

 النجوم والكواكب:

ُ يعرى اال بعععدسعات     يتألف الكون من ماليين النجوم والكواكبو منها ما يُرى بالعين المجردة ومنهعا معا ال

ومناظير تكبير لبعدهاو وال يعلم عددها اال خالقها سبحانه وتعععالعى. وتعتعفعاوت هعذه العنعجعوم والعكعواكعب فعي 

 أحجامها وفي خصائصها.

 النجوم:

جمع نجم وهو جرم ملتهب مشتعل يصدر الضوء منه المعا فيراه سكان األرض في الليل ولكن ال يُعرى     

في النهار بسبب ضوء الشمس. وتتفاوت درجة لمعان النجوم نتيجة اختالف شدة اإلضاءة الحقيعقعيعة لعلعنعجعوم 

واختالف بعدها عن األرض. وتظهر النجوم بألوان مختلفة منها األبيض واالصفر واالحمر واالنرق ويرجع 
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ذلك الى اختالف درجة حرارتها. وأكثر النجوم لمعانا في السمعاء هعو نعجعم 

سعنعة   2,1الشعرى اليمانيةو وهو نجم متأللئ يعبعععد ععن األرض بعحعوالعي 

معرة.  52ضوئية. وتقدر طاقته االشعاعية بما يعادل الطاقة الشمسية حوالي 

 وتتحرك النجوم في مدارات خاصة بها ال تحيد عنها كما حددها خالقها عن وجل.

 الكواكب:

أجسام معتمة ال تضئ ذاتيا وانما تعكس االشعة الشمسية الساقطة عليعهعا     

فتبدو مضيئة كالقمر مع أنه معتم في األصل. وتعدور العكعواكعب حعول أحعد 

النجومو ومنها الكواكب السيارة التي تدور حول الشمس والتي تعرف بعاسعم 

 المجموعة الشمسية.

وقد ساهم العرب بدور كبير في معرفة كثير من النجوم وتوابعهعاو فعقعد      

قاموا في العصور اإلسالمية المندهرة برصد النجوم والكواكعب واكعتعشعاف 

عدد منها وأطلقوا عليها أسماء عربية ال نالت تستخدم في كثير من اللغات العالمية. ووضع العععرب جعداول 

 فلكية لها قيمة علمية تحتوي على مسارات النجوم والكواكب وتوابعها ومواعيد غروبها على مدار العام.

 األقمار:

اجرام معتمة تعكس الضوء الساقط عليها من الشمس فتبدو مضيئة وهي تابعة لبعض الكواكب تدور حولها      

 في مدارات معروفة. ويختلف عددها من كوكب ألخرو واهمها القمر التابع لألرض والذي يدور حولها.

 المذنبات:

جرم فلكي غير مضيء يجر خلفه ذيال طويال أقل لمعانا من جسمه. وتعبعدو العمعذنعبعات     

على هيئة سحابة مضيئة تخترق السماء وتظل مرئية لعدة أيام وربما لععدة أشعهعرو وتعدور 

المذنبات في مدارات متباينة حول الشمس. ويتألف المذنب من ثعالثعة أجعناء رئعيعسعة هعي 

)النواةو والهالةو والذيل(. وتنسب أسماء المذنبات الى مكتشفعيعهعاو ومعن العمعذنعبعات معذنعب 

هالي الذي أكتشفه الفلكي اإلنجليني ادموند هاليو ويدور مذنب هالي دورة كاملة في مدار 

 كم. 2كم وعرضها 75سنةو ويبلغ طول نواة مذنب هالي حوالي  21حول الشمس كل 

 السدم:

 سحب كونية تتكون من غانات وجنئيات كونية دقيقة. وتظهر السدم في السماء على هيئة كتل سحابية كبيرة مضيئة.
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 الشهب:  

أجرام كونية صغيرة تسبح في فضاء المجموعة الشمسيةو وعندما تدخل فعي فضعاء      

المجموعة الشمسية وفي الغالف الجوي لألرض تقع تعحعت تعأثعيعر العجعاذبعيعة األرضعيعة 

كعم فعي  11فتتوهج ثم تنطفئ بسرعةو وتسير متوهجة في كبد السماء بسرعة تعتعجعاون 

الثانيةو ويمكن رؤيتها كثيرا ليال. وينتج عن احتكاكها بالهواء ارتفا  حرارتها وتوهجعهعا 

                                                                                                                            كم.   51 -2واحتراقها. وتظهر الشهب في الغالف الجوي على ارتفا  يتراو  ما بين 

 النيانك:

أجرام سماوية شبيهة بالشهب تخترق الغالف الجوي اال أنها تختعلعف ععنعهعا فعي أنعهعا    

كم في الثانية دون أن تتفعتعت  21  –  11تصل الى سطح األرض بسرعة تتراو  ما بين 

في الغالف الجوي. ويؤثر سقوط النيانك على األرض فيحدث فعوهعات أرضعيعة كعبعيعرة 

وينتج عنها أحيانا قتل للكائنات الحية المختلفة النباتية والحيوانية التي تععيعش فعي أمعاكعن 

                                                                                  سقوطهاو وقد تم العثور على قطع صغيرة من النيانك في المملكة العربية السعودية.

 البروج ومطالع النجوم:

تنتشر النجوم في السماء منفردة وأحينا على هيئة مجموعاتو ويطلق عليها البروجو وتمر بها الشمعس       

اثناء مسارها الظاهري في السماء على مدار السنةو ويعرف هعذا العمعدار بعدائعرة العبعروج. وتعنعقعسعم دائعرة 

درجة من درجات الطولو ولكل فصعل معن فصعول السعنعة  11برجاو يشمل كل برج منها  75البروج الى 

 ثالثة بروج على النحو التالي:

 السرطان واألسد والسنبلة.فصل الصيف: 

 المينان والعقرب والقوس.فصل الخريف: 

 الجدي والدلو والحوت.فصل الشتاء:  

 الحمل والثور والجوناء. فصل الربيع: 

طالعا مقسمة على فصول السنة. واسعتعخعدمعت  52وُ قسمت البروج الى عدد من الطوالعو ويبلغ عددها      

العرب البروج والطوالع في تحديد مواسم االمطار والحرث والنر  والحصاد وتلقيح األشجار والحيوانات. 

َوالسَّعَمعاِء  وقدُ وضع للبروج العديد من التقاويم. وقد ذكر هللا سبحانه وتعالى البروج في كتابه العنين بقعولعه:

بُُروجِ 
نَا فِي السََّماِء بُُروًجا َوَنيَّنَّاَها ِلعلعنَّعاِظعِريعن ( وقوله تعالى: 7)سورة البروج اآليةَذاِت الر )سعورة َولَقَدر َجعَلر

 (.27)سورة الفرقان اآليةتَبَاَرَك الَِّذي َجعََل فِي السََّماِء بُُروًجا ( وقوله تعالى: 72الحجر اآلية 
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   أهمية النجوم والكواكب واالجرام السماوية األخرى:

                                                              لألجرام السماوية المختلفة فوائد عديدة ذكرها هللا سبحانه وتعالى في كتابه الكريمو منها:

يَا السََّماءَ  َنيَّنَّا : إِنَّانينة للسماء الدنياو قال تعالى · نر  (.٦ )سورة الصافات اآليةالرَكَواِكِب  بِِنينَةٍ  الدُّ

َوُهَو الَِّذي (:  ٥قال تعال )سورة الملك اآليةيهتدي بها البشر في البر والبحر الى الطرق والمسالك الصحيحةو  ·

ٍم يَعرلَُمو يَاِت ِلقَور نَا اآلر لر ِر ۗ قَدر فَصَّ تَُدوا بَِها فِي ُظلَُماِت الربَرِِّ َوالربَحر  (٧٩)سورة االنعام اآليةَن َجعََل لَُكُم النُُّجوَم ِلتَهر

رجوما للشياطين الذين يحاولون استراق السمع حينما يقضي هللا أمرا ويتحدث به أهل السماءو قال تععالعى: · 

نَا لَُهمر َعَذاَب ا تَدر نَاَها ُرُجوًما ِللشَّيَاِطيِن ۖ َوأَعر يَا بَِمَصابِيَح َوَجعَلر نر  ) سورة الملك (ِعيرلسَّ َولَقَدر َنيَّنَّا السََّماَء الدُّ

َس ِضيَاًء َوالرقََمَر نُوًرا َوقَدََّرهُ َمنَاِنَل ِلتَعرلَُموا َععَدَد معرفة األيام والحساب: قال تعالي:  · ُهَو الَِّذي َجعََل الشَّمر

ٍم يَعرلَُموَن  يَاِت ِلقَور ُل اآلر ِ ۚ يُفَصِِّ ِلَك إِالَّ بِالرَحقِّ
ُ َذٰ نِيَن َوالرِحَساَب ۚ َما َخلََق َّللاَّ  (.٥)سورة يونس اآليةالسِِّ

 المجموعة الشمسية:

تعد المجموعة الشمسية احدى النظم الشمسية التابعة لمجرة التبانةو وتتكون المجموعة الشعمعسعيعة معن      

الشمس وتسعة كواكب سيارة واقمارهاو وهي ععطعاردو العنهعرةو األرضو العمعريعتو العمعشعتعريو نحعلو 

 أورانوسو نبتونو وبلوتو. وتسير الكواكب التسعة وما يتبعها من أقمار في أفالك بيضاوية حول

الشمس لقدرتها على جذبها وفق سنن كونية دقيقة ال تحيد عنها وال تتجاونها حتى بإذن هللا بنهايتهاو قعال  

بَُحعوَن تعالى:  َس َوالرقََمَرۖ  ُكلٌّ فِي فَلٍَك يَسر (. 11)سعورة األنعبعيعاء اآليعة َوُهَو الَِّذي َخلََق اللَّيرَل َوالنََّهاَر َوالشَّمر

وتختلف كواكب المجموعة الشمسية في خصائصها الطبيعية والبيئية وقربها وبعععدهعا معن الشعمعس وععدد 

 األقمار التابعة لها.

 الشمس:

عبارة عن كرة من الغانات الملتهبةو تتعألعف معن معادتعي العهعيعدروجعيعن     

درجعة معئعويعةو وتصعدر  2111والهليوم. وتبلغ درجة حرارة سطحها نحو 

الشمس حرارة وطاقة هائلة في الفضاء بسبب التفاععالت فعي داخعلعهعا العتعي 

تشبه تفاعالت القنبلة الذرية ويظهر عليعهعا معجعمعوععة معن العبعقعع السعوداءو 
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ويعبعلعغ تعرف بالبقع الشمسية وتحيط بها منطقة الوهج الشمسيو 

مليون ضعععف حعجعم األرض. وتعجعري الشعمعس  1.7حجم الشمس 

 وتوابعها في مسار فلكي حول مركن مجرة التبانة. 

وتعد الشمس مصدرا للطاقة والحعرارة والضعوء لعلعكعواكعب     

واالجرام السماوية التابعععة لعهعاو وتشعكعل العطعاقعة العواردة معن 

% من الطاقة المعوجعودة ععلعى 99.99الشمس لألرض حوالى 

سطح األرضو وتعتبر الشمس أيضا العمعصعدر األسعاس 

َس ِضيَاًء َوالرقََمَر  للضوءو قال تعالى: ُهَو الَِّذي َجعََل الشَّمر

       ۚ عِحعَسعاَب عنِعيعَن َوالر علَعُمعوا َععَدَد السِِّ نُوًرا َوقَدََّرهُ َمنَاِنَل ِلعتَععر

علَعُمعونَ  ٍم يَععر يَاِت ِلقَور ُل اآلر ۚ  يُفَصِِّ ِ ِلَك إِالَّ بِالرَحقِّ
ُ َذٰ  َما َخلََق َّللاَّ

عنَعا ِسعَراجعاً   ( وقعولعه تعععالعى:5)سورة يونس اآلية َوَجععَعلر

 ً  (.71 )سورة النبأ اآلية َوهَّاجا

 األرض:

احدى الكواكب التابعة للمجموعة الشمسية وأهمها  للكائنات الحيةو عليها تتوفر البيئة العمعنعاسعبعة لعحعيعاة       

االنسان والكائنات الحية األخرى النباتية والحيوانيةو ويتوفر بها مقومات الحياة المختلعفعة العغعانيعة والعمعائعيعة 

والصخرية والحيوية وجميع الموارد والثروات الطبيعية األرضية الصخرية والمعدنية وغيرها من متطلبعات 

العيش والحياة والرفاهية. وليست االرض قريبة من الشمس بدرجة تؤدي الى اشتداد حرارتها أو بعيدة معنعهعا 

معلعيعون كعم. وتعدور األرض  729.5بدرجة تؤدي الى برودتهاو ومعدل المسافة بين األرض والشمس نحو 

سعاععة. وتعدور  52كم/الساعة عند الدائرة االستوائيةو وتتم دورتها تعقعريعبعا فعي 7111حول نفسها بسرعة 

يعومعا. ويعنعتعج ععن دوران األرض  125  2/7األرض حول الشمس من الغرب نحو الشرق في مدة قدرها 

 حول نفسها تونيع الحرارة والضوء على سطحها بصورة تسمح بالحياة والنشاط فوقها. 

ويمين الغالف الجوي المحيط باألرض عن بقية كواكب المجموعة الشمسيةو بما فعيعه معن غعانات     

وعوالق جوية دقيقة ضرورية للحياة : غاناتو بخار الماءو غبار وامال  مختلفة وغيرها من الععولعق 

الدقيقة الحجم المتطايرة في الجو من اليابسة والبحار والمحيطات. ويعتعبعع األرض تعابعع واحعد يعدور 

  حولها وهو القمر.
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 القمر:

تبَاَرَك الَِّذي َجعََل فِي السََّماِء  كوكب معتم تابع لألرض يعكس ما يسقط عليه من ضوء الشمسو قال تعالى:   

كعمو  122.211ويبعد عن األرض بنعحعو  (. 27)سورة الفرقان اآليةبُُروًجا َوَجعََل فِيَها ِسَراًجا َوقََمًرا ُمنِيًرا 

 59.5% من حجم األرض. ويدور القمر حول األرض في مدار بيضاوي تستغرق دورته  51وحجمه نحو 

يوما. وينتج عن دورانهما ظاهرتا كسوف الشمس وخسوف القمرو ويعتمد ذلك على موقع وحعركعة كعل معن 

 األرض والقمر والشمس حول بعضهم البعض. 

 التقاويم وااليام: 

اتخذ االنسان منذ القدم اليوم والسنة لتسجيل االحداث المختلفةو وقد  ُعرفت التقاويم معنعذ العقعدمو ومعنعهعا      

التقويم اليومي القمري والشمسي والنجميو والشهر القمري والسنة القمرية والشمسية والنجميةو ولكعل معنعهعا 

 خصائصه التي تمينه عن التقاويم األخرى.

 التقويم اليومي: 

يعتبر اليوم الوحدة األساسية في قياس النمن ويُعرف بأنه الفترة النمنية بين مرور جرم سماوي في      

عبورين متتالين لخط محدد بالنسبة للراصد كخط النوالو فاذا كان الجرم هو الشمس فانه يعرف اليوم باليوم 

 الشمسيو وإذا قيس اليوم بعبور نجم فان اليوم يعرف باليوم النجمي.

اليوم الشمسي:  المدة التي تنقضي بين تعامد الشمس في أعلى وضع لها )النوال( على نقطة محددة على سطح  

 ساعة تقريبا. 52األرض مرتين متتاليتينو ويبلغ طوله 

المدة التي تنقضي بين تعامد نجم من النجوم على نعقعطعة معحعددة ععلعى سعطعح األرض  : اليوم النجمي

دقعائعق  1ثوانو أقل من اليوم الشمسي بمعقعدار  2دقيقة و 52ساعة و 51مرتين متتاليتينو ومقداره 

 ثانية. 52و

المدة التي يستغرقها القمر في دورته حول األرض ويطعلعق ععلعيعه الشعهعر العقعمعريو :  الشهر القمري 

 يوماو ويتمين الشهر القمري بمعرفة بدايته ونهايته. 59.51ويبلغ متوسط طوله نحو 

ِ شهراو قال تعالى:  75تتألف السنة من لسنة: ا  ِر ِعنرَد َّللاَّ ًرا فِي إِنَّ ِعدَّةَ الشُُّهور ِ  ِكتَابِ  اثرنَا َعَشَر َشهر )سورة  َّللاَّ

 (و ومنها السنة القمرية والسنة الشمسية.12التوبة اآلية 
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تعتمد السنة القمرية على دوران القمر حعول معحعوره وحعول األرض والشعمعس. وظعهعور السنة القمرية: 

يوماو وتظهر فيها الفصول األربعة في أشهر مخعتعلعفعة فعي  152األوجه المختلفة للقمر وطول السنة القمرية 

 كل سنة عن السنة األخرى.

يوماو  125  2/7تعتمد السنة الشمسية على حركة األرض حول الشمسو وطولها تقريبا والسنة الشمسية:  

 يوما. 77وتنيد عن السنة القمرية بمقدار 

 التقويم الهجري:

:      شععهرا. قععال تعععالى 75يعتمععد التقععويم الهجععري علععى دوران القمععر حععول األرض. وتقععسم الععسنة فيععه الععى     

 ِ ِر ِعنرَد َّللاَّ ًرا فِي إِنَّ ِعدَّةَ الشُُّهور ِ  اثرنَا َعَشَر َشهر َض  ِكتَاِب َّللاَّ َرر َم َخلََق السََّماَواِت َواألر (و 12)سورة التوبة اآلية يَور

يوما. وتحدد بداية الشهر في التقويم الهجري بأول ليلة يُرى فيهعا الهعالل ألول  11أو  59ويتألف الشهر من 

يومععاو ويبععدأ اليععوم فععي التقععويم الهجععري  11مععرة بعععد اقترانععه مععع الععشمس وغروبععه بعععدها أو اكتمععال الععشهر 

 بغروب الشمس وينتهي بالغروب في اليوم التالي.

الذي هاجر فيه رسول هللا صلى هللا وسلم من مكة المكرمة ويطلق عليه التقويم الهجري نسبة لليوم     

ميالديععة. ويُعععرف بالتقويععم  255يوليععو مععن عععام  72أو  75الععى المدينععة المنععورة ويوافععق ذلععك تقريبععا 

اإلسالميو ويرمن له بـحرف )هـ(. وأشهر السنة القمرية االثنا عشرو هي: محعرمو صعفرو ربيعع أولو 

ربيع اآلخرو جمادى األولىو جمادى اآلخرةو رجبو شعبانو رمضانو شوالو ذو القعدةو وذو الحجة. 

ويعتععبر التقععويم الهجععري التقععويم المعتمععد فععي تحديععد الععشعائر الدينيععة فععي العععالم االسععالمي كيععوم عرفععة 

 وبداية شهر رمضان ونهايتهو وهو التقويم الرسمي في المملكة العربية السعودية.

 التقويم الميالدي:

يومععا. وتتكععون الععسنة  125يعتمععد التقععويم الميععالدي علععى دورة األرض حععول الععشمسو وتععستغرق     

يومععاو ويعععرف التقععويم الميععالدي بالتقويععم  17-52شععهراو ويععتراو  عععدد أيامععه  75الميالديععة مععن 

الجريجوري نسبة للبابا جريجوري الثالث عشرو ويرمن له بالحرف )م(. وأشهر السنة الميالدية االثنا 

عشرو هي: ينايرو فبرايرو مارسو ابريلو مايوو يونيعوو يوليعوو أغعسطسو سعبتمبرو أكتوبعرو نوفمعبرو 

 ديسمبر. ويعتبر التقويم األكثر استخداما وانتشارا في العالم.
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: شكل األرض وأبعادها وحركاتها وعالقتها بالمجموعة الشمسية وأثارهاالوحدة الثالثة   

األرض بيضاوية الشكلو منبعجة عند الدائرة االستوائية ومفلطحة عند القطبينو ويبلغ قطر األرض فعي      

كمو والمسافة بعيعن أي معن العقعطعبعيعن والعدائعرة  21112كم ومحيطها االستوائي  75152الدائرة االستوائية 

و وتشكل المسطحات المائية معنعهعا نعحعو 5مليون كم  571كم. وتبلغ مساحة األرض نحو   71,111االستوائية 

%. وتتصف األرض بانبساطها وامتدادها فال نهاية لها من أي موقع علعيعهعاو 57%. وتشغل اليابسة نحو 17

 ، فاذا وقف االنسان في القطب الشمالي أو الجنوبي أو على الدائرة االستوائية يرى األرض منبسطة أمامه

نَا فِيَها َرَواِسيَ  :قال تعالى قَير نَاَها َوأَلر َض َمَددر ِض َكعيرعَف  :قوله تعالى( و79)سورة الحجر اآلية  َواألَرر َوإِلَى األَرر

َض بَِساًطا: وقوله تعالى (51)سورة الغاشية اآلية  ُسِطَحتر  ُ َجعََل لَُكُم األَرر  (.79)سورة نو  اآلية  َوَّللاَّ

 كروية األرض واألدلة على ذلك:

 ذكر العلماء عددا من األدلة على كروية األرضو منها:

استدارة صورة األرض التي أخذت من الفضاء بواسطة االقعمعار والسعفعن  •

 الفضائية.

اتسا  دائرة األفق معع االرتفعا  ععن سعطح األرضو حينمعا يقعف االنعسان فعي  

مكان ما يالحظ أن السماء تنطبعق علعى األرض معشكلة دائعرةو ويعنداد اتعسا  

 هذه الدائرة كلما ارتفع االنسان من المكان الذي يقف عليه.

رؤية أعالي األشياء البعيدة قبل أسافهاو كرؤية السفن عند قدومهاو والعكس عندما تغادر الشاطئ تعخعتعفعي  

أسافلهعا قعبعل أععالعيعهعاو وفعي كعلعتعا 

الحالتين ظهور السعفعن واخعتعفعاؤهعا 

يكون االمر تدريجيا حسب اقترابهعا 

وابتعادها معن الشعاطعئو ولعو كعان 

 شكل األرض غير كروي ال اختفت أو ظهرت السفن مرة واحدة دون تدرج في الظهور.

 استدارة ظل األرض على القمر عند خسوفهو حيث يالحظ انحناء ظل األرض على سطح القمر. •

اجتما  الليل والنهار على سطح األرضو عندما تشرق الشمس تتعععرض األجعناء الشعرقعيعة معن األرض  •

لألشعة الشمسية قبل األجناء الغربية فيسود الضوء في الشرق بينما يسود العظعالم فعي العغعرب. ويعنحعف 
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النور تدريجيا نحو الغرب ليحل معحعل العظعالمو وفعي نعفعس العوقعت 

  ينحف الظالم نحو الشرق ليحل محل النور.

رحلة ما جالن: لقد أثبتت العرحعالت االسعتعكعشعافعيعة أن االنسعان إذا   •

أنطلق من مكان ما على سطح األرض وسار في نفس االتعجعاه يعععود 

الى المكان نفسه الذي انطلق منه. وقد قام الرحالة معا جعالن بعرحعلعة 

م( بدأها من اسبانيا وبرهن من خاللها على كروية األرض 7557  -7579حول العالم استغرقت عامين ) 

 وانه من الممكن الدوران حولها.

 عالقة األرض بالمجموعة الشمسية ونتائجها:  

تحرك األرض كغيرها من كواكب المجموعة الشمسية عدة حركات ) دورات( هي: حركة األرض حول ت    

محورهاو وحركة القمر حولهاو وحركة األرض والقمر حول الشمسو وحركتها ضمن المجموعة الشعمعسعيعةو 

بَُحونَ  قال تعالى: َس َوٱلرقََمَر ۖ ُكلٌّ فِى فَلٍَكٍۢ يَسر (و 11) سعورة األنعبعيعاء اآليعة َوُهَو ٱلَِّذى َخلََق ٱلَّيرَل َوٱلنََّهاَر َوٱلشَّمر

َس َوالرقََمرَ وقوله:  َر الشَّمر َ يُوِلُج اللَّيرَل فِي النََّهاِر َويُوِلُج النََّهاَر فِي اللَّيرِل َوَسخَّ عِري إِلَعٰى أََجعٍل كُ  أَلَمر تََر أَنَّ َّللاَّ لٌّ يَجر

َ بَِما تَعرَملُوَن َخبِير ى َوأَنَّ َّللاَّ َسمًّ   (.59) سورة لقمان اآلية مُّ

وينتج عن حركات األرض والقمر حول الشمس بعض الظاهرات الطبيعية كتعاقب الليل والنهار والعفعصعول  

 األربعة وظاهرتا الخسوف والكسوفو وغيرها.

 أوال: حركة األرض حول محورها:

تدور األرض حول محورها أمعام الشعمعس دورة      

 52سعاععة و 51كاملة نحو الشرق في مدة تبلغ نحو 

ثعوانو ويعنعتعج ععن دوران األرض حعول  2دقيقة و 

 محورها تعاقب الليل والنهار.

 ثانيا: حركة األرض حول الشمس:

وهعي يوم.  2/7يوما و  125تدور األرض حول الشمس من الغرب الى الشرق في مدار بيضاوي يستغرق نحو     

حركة ال يشعر بها سكان األرض وينتج عن هذه الحركة تعاقب الفصول األربعة الشتاء والعربعيعع والصعيعف 

والخريف. ولكل من الفصول األربعة خصائصه كطول الليل والنهار واختالف األحوال العجعويعة. ويعخعتعلعف 
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تونيع الفصول على سطح األرضو فيختلف النصف الشمالي من األرض عن النصف العجعنعوبعيو فعاذا كعان 

 الفصل شتاء في نصف الكرة الشمالي فانه يكون صيفا  في نصف الكرة الجنوبيو والعكس.

 .فصول السنة:  تتألف السنة من أربعة فصول: الشتاء والربيع والصيف والخريف

 فصل الشتاء:) االنقالب الشتوي(:

تتعامد الشمس خالل فصل الشتاء الشمعالعي ععلعى معدار     

ديسمبرو وهو أقصى ما تصعل  57جنوبا في  ر51.5الجدي 

اليه الشمس جنوبعا. وفعي هعذا العفعصعل يعنيعد طعول العلعيعل 

ويقصر طول النهارو ويقل ععدد سعاععات شعروق الشعمعس 

اليومية كلما اتجهنا شماال نحو العقعطعب الشعمعالعي والعععكعس 

باالتجاه نحو القطب الجنعوبعي. وأشعهعر الشعتعاء: ديسعمعبعرو 

 يناير وفبراير.

 فصل الربيع: )االعتدال الربيعي(:

مارسو وفي هذا الفصل يتعسعاوى  57تتعامد الشمس خالل فصل الربيع على الدائرة االستوائية في    

 طول الليل والنهار. وأشهر الربيع: مارس وابريل ومايو.

 فصل الصيف )االنقالب الصيفي(:

يونيوو وهو  51شماال في  ر51.5تتعامد الشمس خالل فصل الصيف الشمالي على مدار السرطان     

أقصى ما تصل اليه الشمس شماال. وخالل هذا الفصل ينيد طول النهار ويقل في العلعيعل ويعنيعد ععدد 

ساعات النهار باالتجاه نحو القطب الشمالي والعكس باالتجاه نحو القطب الجعنعوبعي. أشعهعر الصعيعفو 

 هي: يونيوو ويوليه وأغسطس.

 فصل الخريف )االعتدال الخريفي(:

سعبعتعمعبعر. وخعالل فصعل  51فعي (  1) تتعامد الشمس خالل هذا الفصل على العدائعرة االسعتعوائعيعة    

 الخريف يتساوى طول الليل والنهارو وأشهر الخريف هي: سبتمبر واكتوبر ونوفمبر.
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 ثالثا: دوران القمر حول ألرض:

سعاععاتو  2يعومعا و 51يدور القمر حول نفسه في معدة قعدرهعا     

سعاععة  71يعومعا و 59ويدور حعول األرض كعتعابعع لعهعا فعي معدة 

واألرض والقمر يدوران حول الشمسو ويعمعر العقعمعر اثعنعاء دورانعه 

 حول األرض بمنانل )أطوار( وهي:

يكون وجه القمر المقابل لألرض مظلم ال يرى لوقو   : المحاق

القمر بين األرض والشمسو ومن ثم ال يصل ضوء الشمس إلى وجه 

 القمر المقابل لألرض. 

يكون شريط دقيق من القمر مضاء وتكون نسبة إضاءته قليلة ثم تنداد تدريجياًو ويكون في الهالل: 

 .أول بداية الشهر

يبدا القمر في هذا الطور بعد سبعة أيام من المحاقو ومعن العمعمعكعن رؤيعة نصعف العقعمعر التربيع األول:   

مضيئا خالل النصف األول من الليلو ويعود سبب تسمية هذا المرحلة بالعتعربعيعع األول لعععبعور العقعمعر ربعع 

 درجة. 91المسافة حول األرض منذ طور الُمحاقو وتكون الناوية بين القمر والشمس 

تكون معظم أجناء القمر مضيئةو عندما يَتلقى أكثر من نصف وجه القمر ضوء الشمس االحدب المتنايد:  

المباشرو وتنداد اإلضاءة ومن الممكن رؤيته بدر. يظهر هذا الطور بعد عشر أيام ونصف إلى أربععة عشعر 

 .يوماً من ظهور المحاق

يكون سطح القمر المواجه لألرض مضيء نتيجة سطو  أشعة الشمس مباشرة عليهو ويظهر عند  :البدر

 .غروب الشمس مباشرة

تقلِّ المنطقة الُمضاءة من وجه القمرو وتستمرِّ بالتناقصو ويمكن رؤية القمر في : األحدب المتناقص

 وقت متأخر من الليل وفي النهار.

 يكون نصف وجه القمر مضيئاو ويمكن رؤيته في النهار.التربيع الثاني: 

يكون شريط دقيق من القمر مضيءو إضاءة قليلة ويقل تدريجياً ومن ثم يختفي ويكون :  الهالل األخير

 في نهاية الشهر القمري.



21 

 ظاهرة كسوف الشمس وخسوف القمر: 

يحععدث الكععسوف والخععسوف نتيجععة دوران األرض والقمععر      

معا حول الشمس. ويحدث خعسوف القمعر حينمعا تكعون األرض 

واقععععة بيعععن العععشمس والقمعععرو ويكعععون القمعععر فعععي ظعععل األرض 

ويبدو الجنء الواقع فعي فتحجب األرض اشعة الشمس عن القمرو 

ظل األرض من القمعر معتمعا فيحعدث الخعسوفو وقعد يكعون خعسوف 

 القمر كليا أو جنئيا.  

ويحدث كسعوف الشعمعس ععنعدمعا تعكعون األرض والعقعمعر     

والشمس على خط استقامة واحدةو ويمر القمر في دورانه حول 

األرض ما بين الشمس واألرض حاجبا أشعة الشمس جنئيا أو 

  كليا من الوصول لألرضو ويحدث كسوف كلي أو جنئي.

 

 

 

 تحديد المواقيت والمواقع على األرض:

تحدد المواقع واالوقات على سطح األرض باسعتخدام دوائعر الععرض وخطعوط الطعول. وهعي خطعوط       

وهميععة مععن عمععل االنععسان ترسععم علععى خارطععة الكععرة األرضععية بنظععام معيععن لتععسهيل تحديععد مواقععع األماكععن 

واالوقععات علععى سععطح األرض. وقععد ُاسععتخدم خطععان أساسععيان لتعيععن المواقععع واالوقععاتو وهمععا: العععدائرة 

 االستوائية وخط جرينتش.

دائرة وهمية تلف حول وسط الكرة األرضعية معشكلة دائعرة تقعسم دوائعر الععرض العى :  الدائرة االستوائية 

 (. 1قسمين متساويين: نصف الكرة الشمالي ونصف الكرة الجنوبيو ويرمن لها بدرجة ) 

 خط وهمي يصل بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي مارا بمدينة )خط الطول الرئيس(: خط جرينتش 

 (و ويقسم خطوط الطول الى قسمين شرق وغرب.1جرينتش بالقرب من لندن في بريطانياو ودرجته صفر )
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 دوائر العرض: 

درجععة شععمال الععدائرة االسععتوائيةو  91دائععرةو  721يبلععغ عععددها     

درجة جنوبهعا. وتبلعغ المعسافة بيعن كعل دائعرة وأخعرى درجعة  91و

 ثانية. 21دقيقة وكل دقيقة  21واحدةو وتقسم كل دائرة الى 

 خطوط الطول: 

 721شعرق جعريعنعيعتعش و 721خطا منها  121يبلغ عددها      

غربه. وتتقاطع خطعوط العطعول معع العدائعرة االسعتعوائعيعة ودوائعر 

 21دقيقة والعدقعيعقعة العى  21العرض األخرىو وتبلغ المسافة بين الخطوط درجة واحدةو وتقسم الدرجة الى 

ثانية. وتتباعد خطوط الطول عند الدائرة االستوائيةو وتتقارب تدريجيا كلما اتجهنا نحو القطبين وتلتقعي ععنعد 

القطبينو وتعرف خطوط الطول بخطوط النوال )التوقيت( الن النوال يحل بجميع األماكن التعي تعقعع ععلعى 

 خط طول واحد في وقت واحد.

 أهمية دوائر العرض وخطوط الطول:

 لدوائر العرض وخطوط الطول عدة فوائدو منها: 

تحديد مواقع األمكنة علت سطح األرض بمعر ة دائرة العرض وخط الطول للمكان، مثال مدينة الرياض  -

 شرقا. 47ْشمان وخط الطول  24تقع علت دائرة العرض ْ

 معرفة االتجاهات والمواقع على الخرائط واالستفادة منها في المالحة البحرية والجوية ونحوها. ·

لمختلعف األمعاكن علعى سععطح األرضو فعدوران األرض حعول نفعسها قعد جععل األجععناء معرفعة األوقعات  ·

الععشرقية مععن األرض تتعععرض ألشعععة الععشمس قبععل األجععناء الوسععطى والغربيععة منهععاو وفععي نفععس الوقععت 

 األماكن التي تقع على خط طول واحد يحل بها النوال في وقت واحد.

ألي موقعع بتحديععد موقععه بالنعسبة للععدائرة االسعتوائيةو حيععث أن درجعة الحععرارة معرفعة الحالعة المناخيععة  ·

 تنداد كلما اقتربنا من الدائرة االستوائية وتقل كلما اتجهنا نحو القطبين شماال أو جنوبا منها.
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 تحديد األوقات بمعرفة خطوط الطول:

( بإضعافة سعاعة لكعل 1يمكن تحديد الوقت لالماكن بمعرفة خطوط الطول والوقت عند خعط جعرينتش )     

دقائق لكل درجة واحدة باالتجاه شرق من جرينتشو وطرحهعا باالتجعاه غربعا منهعا.  2درجة طولية أو  75

 معرفة الوقت للمكان بمعرفة خط طولهو مثال: 

( كم تكون العساعة فعي مدينعة الريعاض العتي تقعع علعى 1مساءا في جرينتش )خط طول  1إذا كانت الساعة 

 شرقا. 22خط 

 درجة 22= 1 – 22الحل: الفرق بين خطي طول الرياض وجرينتش = 

 دقيقة 722=  2×  22الفرق بالدقائق = 

 ساعات 1=  21÷  722الفرق بالساعة = 

 ساعة مساءا 2=  1+  1الوقت في الرياض =

ظهرا في جرينتش علمعا أن نيويعورك  75مثال أخر: كم تكون الساعة في مدينة نيويورك اذا كانت الساعة 

 غربا. 15تقع على خط الطول 

 خطا 15= 15+1الفرق في درجة خط الطول = 

 دقيقة. 111=  2× 15الفرق بالدقائق =  

 ساعات. 5= 21÷  111الفرق بالساعات = 

سعاعات فعان العنمن فعي نيويعورك  5وحيث أن النمن في نيويورك متأخر عن الوقت في جرينيتش بمقعدار 

 صباحا.1= 5 -75يكون = 
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 تحديد خط الطول بمعرفة الوقت: 

يمكععن معرفععة خععط طععول المكععان علععى سععطح األرض اذا  ُعععرف الوقععت باتبععا  الخطععوات    

 التاليةو مثال:

صباحا فعي مكعة المكرمعة الواقععة علعى  1.12صباحا في مدينة الرياض وكانت الساعة  2اذا كانت الساعة  

 شرقاو ما خط الطول لمدينة الرياض. 21خط الطول 

 دقيقة. 52= 1.12  -  2.1اإلجابة: الفرق في النمن بين المدينتين =

 درجات طولية. 2= 2÷  52الفرق بين المديتين بالدرجات = 

 22= 2+ 21وحيث أن نمن الرياض متقدم على نمن مكة فان الرياض تقع الى الشرق من مكة = 

 درجة شرقا. 22خط طول الرياض = 

 خط التاريت الدولي:

( خًطععا 1شععرقا وغربععا مععن خععط جععرينتش ) 721أُعتععبر خععط الطععول   

م. ويبلعغ الفعرق بيعن توقيعت خعط التعاريت الدولعي 7222دوليا في ععام 

سععاعة الن توقيتععه يععسبق توقيععت جرينتععش  52وتوقيععت خععط جععرينتش 

سعاعة معن ناحيعة  75من ناحية الشرق ويتأخر عنه بمقدار  75بمقدار 

الغرب. وبعبور خط التاريت الدولي يتغير التعاريت بتقعدم يعوم أو تأخيعر 

يوم حسب جهة العبور للخط. فالذي يععبر الخعط معن اسعيا نحعو أمريكعا 

الشمالية ينقص يوما. بينما الذي يعبر من أمريكا الشمالية متجهعا شعرقا 

  نحو أسيا ينيد يوما.
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 تضاريس األرضو أشكالها وأنواعها وخصائصها وأهميتها.الوحدة الرابعة:  

. وتتاف من مسطحات مائية ويابسةو وتشعغعل العمعسعطعحعات 5مليون كم 571تبلغ مساحة األرض نحو        

 %( من مساحة األرض.      59) 5مليون كم 722واليابسة نحو %(. 17)و نحو 5مليون كم 125المائية نحو 

 المسطحات المائية البحرية:

وتعشمل ميعاه المحيطعات والبحعار % معن معساحة األرضو 17تشغل المسطحات المائية  نحو    

معترا. وتتعصل المحيطعات بالبحعار  2111و 1111ويتراو  متوسط أعماقها ما بين والخلجانو 

والخلجعان ععبر ممعرات ومعضايق مائيعةو وتنتهعي اليهعا ميععاه 

األنهعععار العععتي تنحعععدر مباشعععرة وغعععير مباشعععرة نحوهعععا معععن 

وقععد ُقععسم المععسطح المععائي المحيععط بععاألرض الععى مناطععق  اليابععسةو

مائيععة عظمععى تُعععرف بالمحيطععاتو وهععي المحيععط الهععادي ومععساحته 

%( مععن مععساحة المحيطععاتو والمحيععط 51)  5مليععون كععم 727نحععو 

مليععون  12%(و والمحيععط الهنععدي 52)   5مليععون كععم 92األطلععسي 

و     5مليععون كععم 72%(و يليععه المحيععط المتجمععد القطععبي 51)     5كععم

 %( من مساحة المحيطات. 2)

ومن المسطحات البحرية والخليجية: بحر العرب ومساحعتعه 

معلعيعون  5.511و والبحر المتوسط 5مليون كم 1.221نحو 

و والعبعحعر العكعاريعبعي 5العف كعم 225و والبحر األحمر 5كم

و 5العف كعم 519و والعخعلعيعج العععربعي 5مليون كم 5.  172

و وخليج المكسعيعك وتعبعلعغ 5مليون كم 5.715وخليج البنغال 

و وغعيعرهعا معن العبعحعار 5معلعيعون كعم 7.511مساحته نحو 

 والخلجان الصغيرة والكبيرة المساحة.

وتعتبر المحيطات مصدر الميعاه العذبعة علعى سعطح األرض وفعي الغعالف الجعويو وتحتعوي قيععان البحعار و 

المحيطات على ثروات وموارد طبيعية كثيرةو كما تلعب المحيطات دورا هما في عمليعة  التعونان الحعراري 

 لألرض والغالف الجوي والمائي.
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 القارات: 

% معن مسعاحعة األرض 59تشكل اليابسة من الكعرة األرضعيعة نعحعو     

مليون كيلو متر مربععو وقعد قُسعمعت العيعابسعة العى سعبعع  571البالغة نحو 

قارات هي: اسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشعمعالعيعة وأمعريعكعا العجعنعوبعيعة 

وأوقععيععانععوسععيععاو والععقععارة الععقععطععبععيععة 

الجنوبية. وأكبر القارات: قارة أسيا 

و 5مليون كم 22.2ومساحتها نحو 

و 5مليون كعم 11تليها قارة أفريقيا 

وأصغر القارات قعارة أوقعيعانعوسعيعا 

 .5مليون كم 2.5وتبلغ مساحتها 

 الشكل الخارجي لسطح األرض:

يقععصد بالععشكل الخععارجي لععسطح األرض مععا عليهععا مععن ظععاهرات  ُ    

طبيعيععة مععن بحععار وسععهول وهععضاب وتععالل وجبععال وأوديععة وخوانععق 

وصخور ورمال وسباخ وقيعان ونباتاتو وغيرها من المظاهر الطبيعية 

 الظاهرة على وجه األرضو وفيما يلي تعريف مختصر لهذه الظاهرات:

 المياه: 

تشمل جميع أنوا  المياه الطبيعية: الغانية والسائلعة والصعلعبعة      

والمالحة والعذبة والحارة والباردة المنتعشعرة ععلعى سعطعح األرض 

وفي جوها وباطنهاو كالعبعحعار والعمعحعيعطعات واالمعطعار والعبعخعار 

والضباب والندى واالنهار والبحيرات والمستنقعات والينعابعيعع 

والمياه األرضية الجوفية السطحية والعميقةو والمياه المتجمعدة 

في القطبين وعلى قمم الجباللو وتشكل العمعيعاه العمعالعحعة نعحعو 

 % من جملة المياه على سطح األرض.1% والعذبة 91
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                                                                 السهول:                                                                                                

أراضي واسعة منبسطة ومستوية قليلة االرتفا  كسهل تهامة بالمملكة العربية السعودية الواقع ما بين البحر 

األحمر غربا والمرتفعات الغربية من الشرقو واالراضي الساحلية الواقعة بين الخليج العربي في الشرق 

 وهضبة الدبدبة والصمان في الغرب. 

 الهضاب: 

مناطق مرتفعة ومنبسطةو وهي اقعل ارتفاععا معن الجبعال وأعلعى معن العسهول وتتمعين بععدم وجعود قمعة        

واضحة لها وقلة التضرس مع ارتفا  تدريجيو وقد تكون عالية االرتفا  كهضبة التبت شمال الهند ويتجاون 

متراو وقليلة االرتفا  كهضبة نجد وهضبة الحجان وهضبة نجران وعسير بالمملكة العربية  2111ارتفاعها 

 مترا. 7511الى  511السعودية ويتراو  ارتفاعها ما بين 

 الجبال: 

مناطق مرتفعة تتمين بارتفاعها ووجود قمة واضعحة معع انحعدار شعديد وتعضرس ولهعا جعذور فعي      

ِض باطن األرض تعمل على تثبيت األرضو قال هللا:  َرر نََها َوأَلرقَى فِي األر َخلََق السََّماَواِت بِغَيرِر َعَمٍد تََرور

ِض َرَواِسعَي أَن تَِميعَد بُِكعمر وقوله تععالى:   (و71) سورة لقمان اآلية َرَواِسَي أَن تَِميَد بُِكمر  َوأَلرقَعى فِعي األَرر

تَععُدوَن  َض ِمَهععاًداو  (و وقولععه تعععالى: 75) سععورة النحععل اآليععة َوأَنرَهععاراً َوُسععباُلً لَّعَلَُّكععمر تَهر َرر عَععِل األر أَلَععمر نَجر

تَاًدا   (.1و 2) سورة النبأ اآليات َوالرِجبَاَل أَور

وتختلف مكونات وارتفاعات والوان الجبالو منهعا األبيعض واالحمعر واالخعضر واألسعود واالصعفرو قعال     

تَِلفًعا أَلروانُهعا َوِمعَن الرِجبعاِل ُجعدَ تعالى:  نا بِعِه ثََمعراٍت ُمخر َرجر َ أَنرَنَل ِمَن السَّماِء ماًء فَأَخر عٌر  دٌ أَلَمر تََر أَنَّ َّللاَّ بِيعٌض َوُحمر

تَِلعٌف أَلروانُهعا  (. ومعن الجبععال العاليعة جبعال الهمااليععا شعمال الهنعد ويتجععاون 51)سعورة فععاطر اآليعة َوَغرابِيععُب ُسعوٌد ُمخر

معترا  1111متراو ومرتفعات جبال السروات بالمملكة العربية السعودية ويتجاون ارتفاعهعا  2251  ارتفاعها

 مترا.  2111في االجناء الجنوبية الغربية من المملكةو ويصل ارتفا  امتدادها في اليمن الى 
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 التالل: 

مناطق مرتفعة تشبه الجبال لكنها أقل ارتفاعا وتضرسا وانحعدارا منهعا. وتكعثر التعالل فعي مقدمعة      

المرتفعععات والسالسععل الجبليععة المرتفعععة كمععا هععو الحععال فععي التععالل الجبليععة الععتي تقععع بيععن المرتفعععات 

 الجنوبية الغربية وسهل تهامة والبحر األحمر بالمملكة العربية السعودية.

 األودية واألنهار:

مسارات مائية منخفضة عما حولها تنحدر من المناطق العمعرتعفعععة     

نحو المناطق المنخفضة وتجري عبرها مياه االمطار التي تسقط عليها 

وعلى المناطق المجاورة لها نحو المناطق المنخفضة. وتختلف األودية 

في خصائصها وعوامل تكونها وععمعقعهعا وطعولعهعا واتسعاععهعا وععدد 

روافدها. وتُقسم األودية العى قسعمعيعنو هعمعا: أوديعة رطعبعة دائعمعة أو 

موسمية الجريانو وتعرف باألنهار وتكثر في المناطق الرطعبعة وشعبعه 

الرطبة غنيرة االمعطعار كعمعا هعو العحعال فعي العمعنعاطعق االسعتعوائعيعة 

والمدارية الرطبة والمناطق الموسمية ونحوها. ومن األنهار المشهورة 

نهر النيل ونهر األمانونو ونهري دجلة والفرات. والنو  العثعانعي معن 

األودية الجافةو وهي أودية تكون غالبا جافة طوال العام وقد تجري فيها األوديةو 

المياه فترات قصيرة بعد سقوط االمطارو وتتواجد في المناطق الجافة. ومن أمعثعلعة 

االودية الجافة وادي الرمة ووادي حنيفة ووادي فعاطعمعة ووادي العدواسعر ووادي 

  جانان وغيرها من االودية الجافة المنتشرة في المملكة العربية السعودية.

 الخوانق )االخاديد(:

عبارة عن صد  او شق ضيق في األرض حعاد الجعانبينو نعشأ ععن الحركعات الباطنيعة العتي تعرضعت لهعا    

االرضو وعن التعرية النهرية لبطون مجاريها. وتكثر االخاديد في اليابسة وفي قيعان البحار. ومن االخاديعد 

والصدو  االخدود االفريقي العظيم الذي يمتد من غرب اسعيا العى شعرق 

افريقيععا ونتععج عنععه نععشوء البحععر األحمععرو واخععدود ماريانععا فععي المحيععط 

كععم 11كععم واتعساعه نحعو 5511الهعادي شعرق الفلبيعن ويبلععغ طولعه نحعو 

مترا. وتعشكل التعصدعات والتعشققات األرضعية  77111ويتجاون عمقه 

أودية ومجاري االنهار. ومن أودية الصدو  وادي لجعب بمنطقعة جعانان 

 بالمملكة العربية السعودية.
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 لرمال: ا 

عبارة عن حبيبات صخرية ومعدنية صغيرة جدا ناتجة ععن تفتعت    

وتجنء العصخور ععبر العنمن بعسبب عوامعل التعريعة والتجويعة. وقعد 

عملععت الريععا  والميععاه الجاريععة علععى نقععل المفتنععات الععصخرية مععن 

منععاطق تفتتهععا الععى منععاطق أخععرى مععن العععالم. وتتفععاوت الرمععال فععي 

مكوناتها وأشكالها واحجام حبيباتها والوانهاو وتغطي الرمعال معساحة 

شاسععععة معععن الععععالمو وتعععسود كثعععيرا فعععي المنعععاطق الجافعععة )المناطعععق 

الصحراوية( وفي المناطق الساحلية. وتنتشر الرمال على هيئة كثبان 

وعروق في الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا وفي شبه الجنيرة العربيعة كرمعال النفعود والعدهناء والربعع 

 المملكة العربية السعودية.% من مساحة 11الخالي وغيرها من التجمعات الرمليةو وتشكل أكثر من 

 السباخ: 

عبارة عن أراضي منخفضة ومستوية تتجمع فيها مياه االمطار أو      

تتسرب اليها مياه البحعار المجعاورةو وعنعدما تتععرض لحعرارة العشمس 

فععي المنععاطق الجافععة الحععارة تتبخععر مععشكلة تربععة ملحيععة مختلفععة فععي 

وتكععثر الععسباخ فععي المناطععق  خصائععصها عععن األراضععي المحيطععة بهععا.

القريبة من البحار كسبخة مطي في الجنوب الشرقي من الربع الخعاليو وفعي 

 المناطق الداخلية كمملحة القصب بمنطقة الرياض بالمملة العربية السعودية.

 البحيرات: 

هي أراضي منخفعضة عمعا حولهعا تنحعدر اليهعا ميعاه االمطعار المحيطعة بهعاو وتنتهعي اليهعا ميعاه األنهعار      

واالودية التي تنحدر من المناطق المرتفعة القريبة والبعيدة منها. وتختلف البحيرات فعي معساحاتها واعماقهعا 

وخععصائص مياههععا. وغالبيععة ميععاه البحععيرات عذبععة وتععشكل مععصدرا مهمععا لميععاه األنهععار وللمععدن والمناطععق 

المحيطععة بهععا. وتكععثر البحععيرات فععي المنععاطق الرطبععة وشععبه الرطبععةو 

وتقعععل أو تنععععدم فعععي المنعععاطق الجافعععة. ومعععن البحعععيرات المعععشهورة 

البحعععيرات العظمعععى الخمعععس فعععي أمريكعععا العععشمالية وأكبرهعععا بحعععيرة 

سعععوبيريور وبحعععيرة هعععرون بواليعععة ميعععشيجان بأمريكعععاو والبحعععيرات 

 العظمى في شرق افريقيا وأشهرها بحيرة فكتوريا وبحيرة تنجانيقا.
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 المحيطات:

% مععن مععساحة األرض. 17مععسطحات مائيععة شاسعععة المععساحة تحيععط باليابععسة وتععشكل نحععو         

معترا. وتتعصل بالبحعار والخلجعان ععبر ممعرات ومعضايق  2111و 1111ومتوسط أعماقهعا معا بيعن 

مائيةو وتنتهي اليها مياه األنهار التي تنحدر مباشرة نحوها من المناطق اليابسة كنهعر األمعانون العذي 

يصب في المحيعط االطلعسي. وقعدُ قعسم المعسطح المعائي المحيعط بعاألرض العى منعاطق مائيعة عظمعىو 

وهي: المحيط الهادي والمحيط األطلسي والمحيط الهندي والمحيط المتجمعد. وتتفعاوت المحيطعات فعي 

مساحاتها وأعماقها وخصائصها المائية والكائنات الحية الحيوانية والنباتيعة العتي تعيعش فيهعا. وتجعري 

في البحعار والمحيطعات تيعارات مائيعة طويلعة ومتوسعطة 

وقعععصيرهو تختلعععف خصائعععصها المائيعععة ععععن خعععصائص  

المياه التي تجري فيهاو ويبلغ طعول بععضها االف الكيلعو 

مترات وعرضها مئات الكيلو متراتو تتحرك من المياه 

البععاردة فععي القطبيععن نحععو الميععاه الدافئععة  فععي المناطععق 

المداريععععة واالسععععتوائية والعكععععسو ومنهععععا تيععععار خليععععج 

المكععععسيك الععععدافئ وتيععععار البععععرادور البععععارد. وتعتبععععر 

المحيطات مصدر المياه العذبة على سعطح األرض وفعي الغعالف الجعويو وتحتعوي قيععان المحيطعات 

على ثعروات ومعوارد طبيعيعة كثعيرةو كمعا تلععب المحيطعات دورا مهمعا فعي عمليعة التعونان الحعراري 

 لألرض والغالف الجوي والمائي.

 الغطاء النباتي الطبيغي: 

يقصد به جميع أنوا  النباتات الطبيعية التي تنمو في البيئة دون تدخل من االنسان كاألشجار والشجيرات    

واالحراش واالعشاب والحشائش وغيرها من النباتات. وتختلف النباتات في خصائعصها وأطوالهعا واشعكالها 

وكثافتها وأعمارها وألوانها وفوائدها ومقاومتها للظروف الجوية واآلفات واالمراض النباتية وغيرها. ولكعل 

بيئية جغرافية نباتاتها التي تأقلمت مع بيئتها الطبيعية الجوية والمائية واالرضية من حيث الحرارة والرطوبة 

والريا  والتربةو فمثال المناطق االستوائية تتمين بارتفا  وكثافة اشجارها 

حيععث ترتفععع الحععرارة وتقععل االمطععار وأوراقهععاو بينمععا المنععاطق الجافععة 

ورطوبععة الجععو تقععل فيهععا األشععجار وتتععصف بقلععة االرتفععا  والكثافععة 

 وأورقها ابرية صغيرةو وتحتاج لكمية مياه ورطوبة جو قليلة.
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 الوحدة الخامسة:  تطور تونيع اليابسة والماءو حركة الصفائح األرضية واثارهاو والحرارة

 الباطنية لألرض.                   

يتألف سطح األرض من مياه ويابسةو وقد كانت األرض كتلة واحدة وتجنأت الى اجناء مكونعة الشعكعل      

الجغرافي الحالي لتونيع البحار والمحيطات والقاراتو وقد مر التونيع العجعغعرافعي لعلعمعيعاه والعيعابسعة ععبعر 

 العصور واالنمنة الجيولوجية الماضية بأشكال مختلفة.

ويشير علماء األرض والجعيعولعوجعيعا العى أن تعونيعع      

المحيطات والبحار والقارات لعم يعكعن بعهعذا الشعكعل خعالل 

عمر األرض الطويلو ووضعوا نظعريعات ععديعدة تعوضعح 

مراحل تطور تونيع المحيطات واليابسة معععتعمعديعن ععلعى 

وجود أدلة وأثعار وشعواهعد معنعاخعيعة وجعيعومعورفعولعوجعيعة 

وأحافير نباتية وحيوانية مطمورة في مناطق معخعتعلعفعة معن 

االرض. وقد تناولت الدراسات الجيولوجية وعلوم األرض 

بالتفصيل نظريات نشأة األرض وتشكل سطحها والعتعونيعع 

الععجععغععرافععي لععلععمععيععاه والععيععابسععة عععبععر العععععصععور واالنمععنععة 

الجيولوجية الماضيةو وهي مشروحة بالتفصيل في العكعتعب 

الجيولوجية والجيعومعورفعولعوجعيعةو ومعن هعذه العنعظعريعات 

نظرية نحنحة القارات وتعرف بنظرية الصفائح ونظعريعة 

االنجراف القاريو وقد وضعها العالم األلماني ألفرد فيجنعر 

مو وهي تشير الى أن األرض في بدايتها كانعت 7975عام 

تحيط بها المياهو ثعم انعقعسعمعت هعذه العكعتعلعة خعالل العععصعر  مكونة من قارة واحدة كبيرة تعرف بقارة بنجايا

الجوراسي الى قسمين هما: لوراسيا وجندواناو وأخذت هذه القارة الضخمة في التجنؤ عبر النمن إلعى كعتعل 

أصغر والتحرك والتباعد عن بعضها البعض مشكلة قاراتو وهذه القارات لم تتعخعذ معوضعععا ثعابعتعا معنعذ أن 

سعم/ السعنعةو مشعكعلعة العوضعع  5-5تكونت األرضو بل هي في حركة بطيئة دائمة تتراو  سرعتها ما بيعن 

الحالي الجغرافي لتونيع البحار والمحيطات واليابسةو وهذا التونيع ليس ثابتا بل سوف يتغير في المسعتعقعبعل 

وقد اعتمد فيجنر في وضع نظريعتعه خالل الماليين من السنوات الن الصفائح األرضية مستمرة في التحرك. 

 على عدد من األدلة والبراهينو منها:
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 التشابه المالحظ بين شكل سواحل القارات المتقابلة وخاصة بين أفريقيا وامريكا الجنوبية. -7 

 تشابه المتحجرات النباتية والحيوانية في غرب أفريقيا وشرق أمريكا الجنوبية.  -5

 التشابه القائم بين وحدات الصخور القديمة في غرب أفريقيا مروراً بالمحيط األطلسي وأمريكا.-1 

 التشابه في آثار المناخ القديم في غرب افريقيا وشرق أمريكا الجنوبية. -2 

ويرجعععع فيجعععنر سعععبب تحعععرك العععصفائح العععى ععععدة عوامعععل أهمهعععا          

التيارات الحرارية الباطنية الناتجة ععن حعرارة بعاطن األرض العشديدة. وقعد 

انتععشرت النظريععة فععي العععالم ولهععا كثععير مععن المؤيععدين لبععساطتها ووضععو  

 أدلتهاو ولها معارضون يرون أن األدلة غير كافية لتفسير نحنحة القارات. 

 الصفائح األرضية أو االلوا  األرضية:

  الصفائح الرئيسية:

 تتألف قشرة األرض من عدد من الصفائح الكبيرة والمتوسطة والصغيرة المساحةو ومنها:

 الصفيحة االسيوية األوربية 

 صفيحة المحيط الهادي 

 صفيحة أمريكا الشمالية 

 صفيحة أمريكا الجنوبية 

 الصفيحة الهندية األسترالية 

 الصفيحة االفريقية 

 الصفيحة القطبية الجنوبية 

 الصفائح الثانوية:

 الصفيحة األناضولية 

 الصفيحة العربية 

 صفيحة البحر األحمر 

 الصفيحة الفلبينية 

 الصفيحة الكاريبية 



33 

 أثار حركة الصفائح:

تتحرك الصفائح األرضية في اتجاهات مختلفعةو وتعتعبر التيعارات الحراريعة الباطنيعة الناتجعة ععن حعرارة     

 باطن األرض العامل الرئيس في حركة الصفائحو وينتج عن حركة الصفائح مختلفة االتجاه ظاهرات طبيعية منها: 

 تجنء قشرة األرض الى قطع وكتل من اليابسة مشكلة القارات. -7

نععشوء الجبععال والمرتفعععات نتيجععة تععصادم الععصفائح وضععغط  -5

بعضها على بعضو كضغط الصفيحة الهندية على الصفيحة 

 االسيوية ونشوء جبال الهماليا.

حععدوث صععدو  وانكععسارات وهبععوط واخاديععد أرضععية ينتععج  -1

عنها ارتفا  الجانبينو وتشكل المرتفعات الجانبيعة كمرتفععات 

البحعععر االحمعععر العععشرقية فعععي غعععرب شعععبه الجنيعععرة العربيعععة 

 والمرتفعات الغربية في شرق مصر والسودان.

حععدوث الععبراكين والععنالنل كمععا هععو الحععال فععي الععنالنل  -2

الععتي تقععع فععي مععصر والععسعودية واليمععن وتركيععا وإيععران 

نتيجععة حركععة الععصفيحة العربيععة. وتععشكل منععاطق التقععاء 

والكتععل األرضععية منععاطق بععراكين ونالنل تعععرف الععصفائح 

 بمناطق االحنمة النارية.

 العوامل المشكلة لتضاريس سطح األرض: 

يتباين سطح األرض من مرتفعات ومنخفضاتو تشكل األراضي المرتفعة العجعبعال والعتعالل      

والهضابو واألرضي المنخفضة احوض البحار والمعحعيعطعات والعبعحعيعرات ومعجعاري االوديعة 

واالنهار واالخاديد والصدو  وغيرها من المنخفضات االرضعيعة. ويعتعغعيعر الشعكعل العخعارجعي 

لسطح األرض عبر النمن بارتفا  مناطق وانخفاض أخرى. ويقصد بالشكل العخعارجعي لسعطعح 

األرض هو ما يرى من مظاهر وظاهرات طبيعية ععلعى سعطعح األرض معن بعحعار وصعخعور 

وسهول وجبال وتالل وهضاب وسهعوب واوديعة وانعهعار وبعحعيعرات وسعبعاخ وقعيعععان ورمعال 

وقد تشكل سطح األرض نعتعيعجعة ععوامعل   وغيرها من المظاهر الطبيعية التي توجد على سطح.
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باطنية )تحدث في باطن األرض( وعوامل خارجية وال نالعت هعذه العععوامعل مسعتعمعرة فعي ععمعلعهعا 

 بدرجات متفاوتة من منطقة ألخرى من سطح األرض. وتقسم الى قسمين: باطنية وخارجية.

 أوال:  العوامل الباطنية: 

يتعرض بعاطن األرض لحركعات داخليعة     

ينتج عنها ارتفا  منعاطق وانخفعاض مناطعق 

أخرى معن سعطح األرضو وتُقعسم الحركعات 

الباطنيعععععة العععععى قعععععسمين: حركعععععات بطيئعععععة 

 وحركات سريعة.

 الحركات الباطنية البطيئة:  -7

حركات تحدث خعالل معاليعيعن السعنعيعن      

 كحركة نحنحة الصفائح األرضيةو وتقسم الى قسمين حسب اتجاه تأثيرها: 

حركات رأسية من األسفل الى األعلى أو العكس وينشأ عنها ارتعفعا  العقعارات أو انعخعفعاضعهعا  •

 وتعرف بالعوامل البانية للقارات.

 حركات أفقية وتعمل على ثني وطي الصخور وينتج عنها الجبال والهضاب. •

 الحركات الباطنية السريعة:  -5

الحركات الباطنية التي تحدث فجأة في باطن األرض خالل فعتعرة نمعنعيعة قصعيعرة كعالعبعراكعيعن        

 والناللو وهي أقل تأثيرا من العوامل الباطنية البطيئة.

 أثار الحركات الباطنية:              

تتعرض الطبقات الصخرية المكونعة لعألرض خعالل عمرهعا الطويعل لحركعات باطنيعة بطيئعة     

وسعععريعة قويعععة ومتوسعععطة وضععععيفة ينتعععج عنهعععا عمليعععات شعععد وضعععغط علعععى مكونعععات األرض 

الصخرية تؤدي الى انكسار وتصد  في الصخور الباطنية الصلبة والتواء و الثني في العصخور 

األقل صعالبة. وتقعسم اثعار الحركعات الباطنيعة العى قعسمين: االنكعسارات وااللتعواءات األرضعيةو 

 ولكل منها خصائصها واثارها.
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 ـ االنكسارات االرضية:أ  

االنكسارات األرضية هي حدوث كسر في الطبقات الصخرية نتيجة عملية الضغط والشد التي تعتعععرض      

لهاو يصحبها تحرك بعض أجناء الطبقات رأسيا أو أفقيا. وتنتشر االنكسارات االرضية في أماكن عديدة معن 

العالمو وهي شواهد جيولوجية تدل على أن مناطقها قد تعرضت عبر األنمنة العمعاضعيعة معن ععمعر األرض 

لحركات باطنية. وتأخذ أثار االنكسارات أشكال مختلفةو ينتج عنها ظاهرات جيولوجية وجعغعرافعيعة معتعععددةو 

وهي: ارتفا  مناطق من سطح األرض وانخفاض معنعاطعق أخعرىو ونشعوء االخعاديعد والصعدو  األرضعيعة 

بأنواعها. وقد قسم الجيولوجيون وعلماء األرض االنكسارات الى عدة أنو  ومسميات حسب شكلها الخارجي 

واتجاه تصدعها. ومن أنوا  االنكسارات: العادي والمعكوس والناحف واالفقي والسلمي أو المتدرجو والقافن 

 أو الضاغط والهابط أو االخدودي وغيرها من المسميات.

 االنكسار العادي: -7

يننلق أحد جوانب الصد  على طول سطح الصد  وينخفض نحو األسفل عن مستوى الجانب المواجعه       

 لهو وينشا هذا االنكسار نتيجة حركة الشدو ويعرف أيضا بانكسار الشد.
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ترتفع احدى طبقات الكسر وتنحف على الجانب االخر من الصد و وأحعيعانعا تعنحعف  االنكسار الناحف: -5

  .على الجانب المواجه

تتكسر الطبقات ويهبط بعضها ويرتفع البعض االخر فتظهر  الطبقات على االنكسار السلمي أو المتدرج:  -2

 .شكل درجات السلم

تنكسر الطبقات ويهبط الجنء االوسط الى األسفلو او يرتفع جانبا الصد  االنكسار االخدودي )الهابط(:  -5

 مشكلة أخاديد وأودية.

 تتكسر الطبقات في الجانبين وتهبط نحو االسفل ويبقى الوسط مرتفعا مشكال هضاب.االنكسار الهضبي:  -2

 االلتواءات األرضية: -ب

تتعرض طبقات األرض نتيعجعة لعلعحعركعات العبعاطعنعيعة      

للضغط والشد ينتج عنها نشوء طيات )ثنعيعات( والعتعواءات 

أرضيةو وتحدث في الطبقات الصخرية الرسعوبعيعة العقعابعلعة 

للطيو وتشكل ارتعفعاععات وانعخعفعاضعات أرضعيعةو وتعأخعذ 

الطيات اشكال مختلفة منها: العطعيعات العمعحعدبعة والعطعيعات 

 المقعرة والطيات المستلقيةو والطيات المتماثلة.

 :أهمية معرفة مناطق االنكسارية وااللتواءات

معرفة مناطق االنكسارات وااللتواءات األرضية له عدد    

 من الفوائدو منها:

شععواهد علععى األحععداث الجيولوجيععة الععتي تعرضععت لهععا  -7

 تاريخها  الجيولوجي  الطويل. طبقات األرض في الماضي خالل

. تظهر على جوانب الفوالق )االنكسارات( الطبقات الجيولوجية واضحة بينعة ُ تمكعن  الجيولوجيعون 5

 من التعرف على خصائصها الجيولوجية والمعدنية والبترولية. 
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تمثل مناطق الكسور والفوالق والطيات مناطق ارتفاعات وانخفاضات أرضييه تعنعشعط فعيعهعا ععمعلعيعات  .1

 التجوية والتعرية.

. تؤثر الكسور والفوالق والطيات في دورة المياه األرضيةو إذ عن طريقها تتسرب المياه إلى 2

 باطن األرضو وعن طريقها أيضا تتدفق المياه الباطنية الى سطح األرض.

قطعا   . معرفة مناطق االنكسارات والطيات األرضية يساهم في اختيار األماكن المناسبة لكل5

من قطاعات التنمية المختلفة المائيةو العمرانيةو الصناعيةو النراعيةو شبكة الطعرقو وغيرهعا 

 من القطاعات التنموية المتعددة التي يناولها االنسان.

 حرارة باطن األرض: 

تتألف األرض من عدة طبقات تختلف في خصعائصعهعا العطعبعيعععيعة        

ومكوناتها الصخرية والمعدنية وحرارتهاو وهي النواة )المركن( وغعطعاء 

 النواة )المنتل( والقشرة

وتشير الدراسات العلمية لباطن األرض أن بعاطعنعهعا شعديعد العحعرارة     

درجعة  2111وتنداد حرارته باالتجاه نحو مركنهاو وتتجاون حرارتعه 

مئوية. ويدل على حرارة باطن األرض عدد من الشواهد منها حعدوث العنالنل 

والبراكين وما يصحبها من مقذوفات بركانية من صعخعور ومعععادن معنعصعهعرةو 

 والمياه والينابيع الحارة التي تخرج من باطن األرض.

 لعالقة بين العوامل الباطنية والخارجية:ا 

تتعرض الطبقات األرضية عبر النمن لحركعات باطنيعة دائمعةو كحركعة العصفائح وحعدوث       

البراكين والنالنل وينتج عن هذه الحركات والحوادث تكسر وتجنء والتواء في قعشرة األرض. 

وتععشكل اثارهععا ارتفاعععات وانخفاضععات فععي سععطح األرضو كمععا يحععدث لمظععاهر سععطح األرض 

التآكل واالنخفاض بواسطة عمليات الحتو التجوية والتعرية للمنعاطق المرتفععة والطمعر والدفعن 

للمناطق المنخفضةو عملية تسوية لسطح األرضو فالعوامل الباطنية تبني وتشكل سعطح األرض 

وينععشا عنهععا الجبععال والتععالل والهععضاب واألوديععة والخوانععق وغيرهععا مععن الظععاهرات الطبيعيععةو 

وتعمل العوامل الخارجيةو التجوية بأنواعهعا الميكانيكيعة والكيميائيعة والحيويعةو وعوامعل التعريعة 
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بتسوية سطح األرض. والعوامل الباطنيعة والعوامعل 

الخارجيععة عمليععات مععستمرة متععضادة ومتعاكععسة فععي 

العععدور والنتعععائجو العوامعععل الباطنيعععة تعععشكل سعععطح 

األرض والعوامععععل الخارجيععععة تععععسويو والعوامععععل 

الباطنية والخارجية عمليات معستمرة حعتى يعرث هللا 

األرض ومععا عليهععا.  وتععععرف العمليععات المعععستمرة 

لتأكععل وانخفععاض المنععاطق المرتفعععة وطمععر ودفععن 

المنععععاطق المخفععععضة مععععن سععععطح األرض بالععععدورة 

التحاتيةو وهعي دورة معستمرة ألن العوامعل الباطنيعة 

كحركة صفائح قشرة األرض  والبراكين والعنالنل 

مععستمرة فععي الحععدوث وتععؤدي الععى نععشوء ارتفاعععات 

وانخفاضات في سطح األرضو والعوامل الخارجية 

الجويعة معن ريعا  وحعرارة ورطوبعة وأمطعار وميععاه جاريعة معستمرة فعي تفتيعت العصخور وحععت 

 وخفض المرتفعات ودفن المخفض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 الوحدة السادسة: صخور األرض: أنواعلهاو مكوناتهاو خصائصها وأهميتها

تتكون األرض من صخور ومعادن مختلفة النو  والخصائص واأللعوان والفوائعد. وتمعر العصخور علعى      

اختالفهععا بععدورة تعععرف بالععدورة الجيولوجيععة أو الععدورة التحاتيععةو وهععي أن سععطح األرض يتعععرض لعوامععل 

التجوية والتعرية المختلفة التي تعمل على تفتيت الصخور ونقلها من مكان ألخر حيث ترسبها. وتتصلب هذه 

الرواسب نتيجة تراكم بعضها فوق بعض فترة نمنية طويلة ينتج عنه ضغط شديدو أو بواسطة مواد رسعوبية 

الحمة تأتي بها المياه تؤدي الى تماسكها وتالحمها وبالتالي تصلبهاو وتشكل صخور رسوبية. وتتعرض هعذه 

الصخور بعد فترة نمنية طويلة للضغط فتشتد صالبتها مشكلة صخور متحولة تتعرض عبر العنمن للعوامعل 

الجويععة والععضغط الععشديد ويععناد صععالبتها وتكتععسب خععصائص الععصخور الناريععة. ولكععل مععن صععخور األرض 

                                                        خصائها الطبيعية التي تمينها عن الصخور األخرى ولكل منها أهميتها وفوائدها التي من أجلها خلقها هللا.

 أنوا  الصخور: 

تصنف الصخور على أساس كيفية تكونها الى صخور نارية وصخور رسوبية وصخور متحولةو ولكل   

 منها خصائصه ومنياه واستخداماته. 

 الصخور النارية: -أ 

تُعرف بالصخور األولية حيث تعتبر أصل الصخور. وقد تكونت نتيجة تصلب المقذوفات البركعانعيعة بعععد 

 برودتهاو وتتألف الصخور النارية من معادن متبلورةو وتتمين بانها: 

عدم احتوائها على أحافعيعر نعبعاتعيعة  -2ال تتشكل على هيئة طبقات منتظمةو   -1عديمة المسامو -5شديدة الصالبةو  -7

 ومن الصخور النارية البانلت والجرانيت.       مقاومة لعوامل التجوية والتعرية.  -5وحيوانيةو 

الصخور الرسوبية: وهي عبارة عن مفتتات الصخور النارية وبقايا نباتيعة وحعيعوانعيعة تعرسعبعت   –ب 

 عبر النمنو وخصائصها عكس خصائص الصخور الناريةو ومن خصائصها:

تتشكل على هيئعة طعبعقعاتو         -1متوسطة وضعيفة الصالبة   -5وجود المسامات )الفرغات(و     -1

 تتأثر بعوامل التجوية والتعرية.  -5احتوائها على بقايا نباتات وحيواناتو   -2

                              ومن الصخور الرسوبية الصخور الرملية والصخور الجيرية والصخور الطينية والعضوية.
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 خصائص الصخور النارية والرسوبية                           

 

 جـ ـ الصخور المتحولة: 

صخور متحولة من صخور رسوبية أو ناريعةو وبعتعأثعيعر العحعرارة        

والضغط أو كليهما لفترة نمنية طويلة تصعلعبعت وتعحعولعت العى صعخعور 

جديدة تختلف في خصائصها عن الصخور األصلية التي تعحعولعت معنعهعاو 

وتعتبر الحرارة والضغط الشديد والرطوبة من أهم الععوامعل العتعي تعؤدي 

الى التحول. ومن الصخور المتحولة من نارية صخر النيس والشعيعسعتو ومعن الصعخعور العمعتعحعولعة 

 الرسوبية صخر الرخام وهو متحول من الحجر الجيري وصخر الكوارتن وهو متحول من الحجر الرملي.

 أهمية الصخور:

تحتوي الصخور بأنواعها على المعادن والثروات الطبيعية األرضيةو فالصخور النارية تحتوي على المعادن 

الفلنية كالحديد والذهب والفضة والنحاس والرصاص والننك والقصدير والبالتيعن وغعيعرهعا معن العمعععادن. 

وعلت سبيل وتحتوي الصخور الرسوبية على المعادن الالفلنية كالجبس والبوتاسو والمياه والبترول والغان. 

المثال يرتبط توزيع الموارد والثروات الطبيعية    المملكة العربية السعودية باتاوزياع الصاخاور  افا  غارب 

المملكة منطقة الدر  العرب  حيث الصخور النارية الصلبة يو د المعادن الفلزية ثالحادياد والاذهاب والافاضاة 

 الصخور الرسوبية الصخور النارية

 متحولة من الصخور النارية اصل الصخور

 تتكون على هيئة طبقات ال تتكون على هيئة طبقات

 يوجد بها احافير نباتية وحيوانية ال يوجد بها بقايا احافير نباتية أو حيوانية

 يوجد بها  مسامات ال يوجد بها مسامات

 أقل صالبة من الصخور النارية شديدة الصالبة مقاومة لعوامل التجوية والتعرية

 تكثر بها المعادن الالفلزية والمياه والبترول والغاز تكثر بها المعادن الفلنية الحديد والذهب والفضة والنحاس
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والنحاس وغيرها من المعادن الفلزية، وياتاوا اد 

وتكثر المعادن الال لزية والمياه والبترول والغااز 

   الرف العرب  حيث تسود الصخور الرسوبياة 

    شمال ووسط و نوب وشرق المملكة.

 الدورة الصخرية: 

تمثععل الععدورة الععصخرية المراحععل الععتي تمععر      

بهعععععا صعععععخور األرض ععععععبر العععععنمن. تتكعععععون 

الععععصخور الناريععععة مععععن المقععععذوفات البركانيععععة 

المنعععصهرة بععععد تبلورهعععا وتحولهعععا معععن الحالعععة 

الععسائلة الععى الحالععة الععصلبةو وتتفععاوت الععصخور 

في مدة تبلورها الختالف مكوناتهاو وبعد أن تبرد المقذوفات المنصهرة تتشكل الصخور النارية وتتمين بشدة 

الصالبةو وتتعرض عبر النمن لعوامل التجوية والتعرية الجوية           )الهوائية والمائية(  فتفتت وتجنؤ 

الى قطع صعغيرة تترسعب فعي مناطقهعاو وتنقلهعا عوامعل التعريعة الهوائيعة والمائيعة معن مكانهعا وترسعبها فعي 

مناطق أخرى قريبة وبعيدة من مكانها االصليو كما تتعرض الكائنات العضوية النباتية والحيوانية المنتشرة 

االرض للجفاف والتفتت والتأثر بالعوامل الجوية المختلفة الهوائية والمائيعة. وتتععرض المفتتعات على سطح 

العصخرية والعععضوية المتراكمععة عععبر الععنمن الطويععل العى الععضغط والحععرارة والرطوبععة فتتماسععك وتتععصلب 

مكونععة صععخور رسععوبية أقععل صععالبة مععن الععصخور الناريععةو وتحتععوي علععى مععسامات وبقايععا مععواد عععضوية. 

وتتعرض الصخور الرسوبية غبر النمن لمنيد من الضغوط نتيجة تعضاعف تعراكم الرواسعب فعوق بععضها 

والحرارة والرطوبة وتشتد صالبتها وتتحول الى صخور متحولة تتمين بخعصائص وسعط معا بيعن العصخور 

الناريععة الععشديدة الععصالبة عديمععة المععسام والععصخور الرسععوبية  الععضعيفة والعاليععة المععسام. وتتعععرض 

الصخور المتحولة ععبر العنمن لمنيعد 

معععن العععضغوط والحعععرارة والرطوبعععة 

فععينداد تالحمهععا وتماسععكها وصععالبتها 

وتكتسب خصائص العصخور الناريعة. 

وتأخذ عملية تحول الصخور من حالة 

الى أخرى فترة نمنيعة طويلعة تتفعاوت 

مععدتها مععن صععخر ألخععرو ويعتمععد ذلععك 

علعععى خعععصائص مكونعععات العععصخور 

وأحعععععوال مناطقهعععععا الجويعععععةو وهعععععي 

عمليععات مععستمرة حععتى تنتهععي الحيععاة 

 ويرث هللا األرض وما عليها.
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لوحععدة الععسابعة:  العوامععل الخارجيععة المععشكلة لععسطح األرض: التجويععةو التعريععةو االنهيععارات ا 

 االرضيةو والدورة التحاتية لألرض واثارها

يقصد بالعوامل الخارجية المشكلة لسطح األرض العوامل الجوية والمائيعة واالنهيعارات االرضعيةو     

وهي تعمل عكس العوامل الباطنية التي ترفع مناطق وتخفض مناطق أخرىو بينما العوامل الخارجيعة 

تخفض المناطق المرتفعة وتطمر وتدفن المناطق المنخفضة فهعي تقعوم بعمليعة تعسوية لعسطح األرض. 

والعوامععل الخارجيععة المععشكلة لععسطح األرضو هععي: عوامععل التجويععة وعوامععل التعريععة واالنهيععارات 

األرضيةو وهي عمليات مستمرة عبر النمنو وتنتهي بنهاية األرض. ويتفاوت أثر العوامل الخارجيعة 

من منطقة جغرافية ألخرى الختالف خصائصها التضاريسية والجوية والمائيةو وتختلف في المناطعق 

الجبلية والهضيبة عنها في المناطق المنبسطة والسهلية والرمليةو والمناطق الرطبة عنها في المناطقعة 

الجافععة والمنععاطق الحععارة عععن البععاردةو والمنععاطق الغابيععة والععشجرية عنهععا فععي المنععاطق قليلععة النبععات 

والجرداء. وتقسم العوامل الخارجية المشكلة لسطح األرض الى ثالثة أنوا : عوامل التجوية والتعرية 

 واالنهيارات االرضية.

 أوال: عوامل التجوية:

تُعرف بعوامل التهيئةو وهي عملية تفكعك العصخور وتفتتهعا وتحللهعا نتيجعة لمؤثعرات التجويعةو         

وتقسم التجوية الى ثالثة أنوا : ميكانيكية وكيميائية وحيويةو وتعمل عوامل التجويعة بأنواعهعا فعي كعل 

مكان من سطح األرض مجتمعة ومنفردةو وقد يعسود نعو  منهعا أكعثر معن األنعوا  االخعرىو فالتجويعة 

المكانية تسود أكثر في المناطق الحارة الجافة بينما تعمل أقوى التجوية الكيميائية في المناطق الرطبةو 

والتجويعععة الحيويعععة فعععي المنعععاطق كثيفعععة األشعععجار 

والحيوانععاتو كمععا تختلععف عمليععات التجويععة خععالل 

فصول السنة في المنطقعة الواحعدةو وفعي الفعصول 

الرطبععة تععسود أكععثر التجويععة الكيميائيععة والفععصول 

الجافععععة تععععسود التجويععععة الميكانيكيععععة. وعلععععى 

العمععومو كلهععا تعمععل فععي المكععان معععا مجتمعععة 

 ومنفردة ولكن تختلف في القوة والتأثير.
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   التجوية الميكانيكية: -7

تفكععك وتفتععت الععصخور الععى أجععناء أصععغر دون تغععير فععي خصائععصها.       

وتحدث التجوية الميكانيكيعة نتيجعة تبعاين درجعة حعرارة المكعان فعي االنخفعاض 

واالرتفععا  مععا بيععن حععرارة الليععل والنهععار والععصيف والععشتاء. وكلمععا ناد المععدى 

الحراري في المناطق الصخرية أدى الى اضعاف الصخور وتفككهعا وتجنئهعا 

 مع بقاء المفتتات في مكانها.

 التجوية الكيميائية: -5

تحلل وتغير خصائص الصخور بسبب تفاعل العوامعل الجويعة االكعسجين       

وثاني أكسيد الكربون والحرارة والرطوبة وغيرها من مكونات الغالف الجوي 

مع مكونات الصخور المعدنية. وينتج ععن ذلعك تغعير خعصائص العصخور معن 

حيععث القعععوة والعععضعف واأللعععوانو وتععذوب بععععض العععصخور وتتحلعععل وتتفتعععت 

 البعض االخر مع بقاء المفتتات في مكانها.

 التجوية الحيوية: -1

وهي تجنء الصخور وتكسرها وتحللها نتيجة تأثير الكائنات الحية النباتية      

والحيوانية السائدة في المنطقة. وتعمل جذور النباتات دوار كبيرا فعي تعفعكعيعك 

الصخور الى أجناء أصغر كما تضعف من تماسك التربة السطحيعة لعألرض. 

كما تقوم الحيوانات والقوارض بأضعاف سطح األرض معن خعالل جعحعورهعا 

التي تحفرها في األرض فتضعف األرض وتسمح بدخول الهواء والمياه فيعهعاو 

 وتضعف تمسك التربة وتؤدي الى انهيار سطح األرض. 

 وتتأثر عمليات التجوية بعدد من العوامل منها:

الصخور النارية ال تتحلل وال تعذوب ولعكعن تعتعغعيعر نوعية الصخور ومكوناتها:  - 

بعض خصائص مكوناتها والوانها بينما الصخور الرسوبية تضعف ويتحلل ويذوب  

 بعضها كالصخور الجيرية والملحية.
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تختلف أنوا  التجوية في عملها حسب البيئة المناخية فاألجواء  الحارة الخصائص المناخية:   -  

الجافة تسود فيها التجوية الميكانيكية أكثر من البيئات االخرىو بينما تسود التجوية الكيميائية أكثر 

 في األجواء الرطبة.

نوعية النباتات والحيوانات: تنشط التجوية الحيوية بنوعيها النباتية والحيوانية في المناطق التي تتوفر بها   -  

 النباتات والحيوانات بكثافة كما تختلف حصب نو  النبات والحيوان السائد في المنطقة.

يقصد به المدة التي تتعرض له الصخور لعملعيعات العجعويعة. وكعمعا هعو معععروف أن طول المدة النمنيةو:  -

عوامل التجوية ال تؤدي الى تفكك الصخور وتجنئها خالل فترة نمنية قصيرة بل تحتاج العى فعتعرة نمعنعيعة 

طويلة مئات واالف وماليين السنوات ويعتمد ذلك على نو  الصخور ومكوناتها والبيئة الجغرافية والمناخيعة 

 والنباتية السائدة فيها.

 ثانيا: عوامل التعرية:

تعمل عوامل التعرية الهوائية والمائية على حت الصخور وتعريتها ونعقعل معفعتعتعاتعهعا ومعفعتعات ععوامعل      

التجوية من أماكنها االصلية الى مناطق أخري قريبة وبعيدة وارسابها. وتععمعل ععوامعل العتعععريعة بعنعوععيعهعا 

باستمرار على إنالة األجناء المرتفعة والبارنة من األرض ودفن المناطق المنخفضة منها. وتختلف عمليات 

التعرية من بيئة جغرافية ألخرى ومن وقت آلخر خالل اليوم والشهر وفصول السعنعةو ومعن سعنعة ألخعرى. 

 وتقوم عوامل التعرية الهوائية والمائية بثالث عمليات: النحت والنقل واإلرساب. 

 التعرية الهوائية )الريحية(: -أ

تعمععل الريععا  بحععت الععصخور البععارنةو ونقععل المفتتععات الععى منععاطق اخععري. وتختلععف أثععار التعريععة     

الريحية من بيئة جغرافية ألخرىو وينيد قوتها في المناطق الجافة قليلة الغطعاء النبعاتي ويقعل نعشاطها 

في المناطق الرطبة والكثيفة األشجار. وتقوم الريا  بثالث عمليات النحت والنقل واإلرسابو ويختلف 

تأثير الريا  في العصخور علعى ععدد معن 

 العوامل والمؤثراتو منها:

الريععا  الععسريعة تحمععل سععرعة الريععا :  -

عوالعق أكعثر وأثرهعا فعي العصخور أقععوى 

 وأوضح.
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تكرار اتجاه هبوب الريا  خالل العام من اتجاه معين على الصخر يؤدي الى تعأكعل تكرار اتجاه الريح:  -

 الجنء المواجه من الصخر للريا  السائدة.

تربيعة ورمليعة وغيرهعاو وكلمعا نادت كميعة العوالعق العتي تحملهعا مقدار ما تحملعه الريعا  معن عوالعق:  •

 الريا   قوي أثرها في تأكل الصخور.

التي تحملها الريا : ترابيةو رمليةو حصويةو وعلى العموم كلما نادت خشونة العوالق التي          نوعية العوالق   -

 تحملها الريا  قوي تأثيرها في الصخور.

: تؤدي رطوبة الجو والتربة الى ثقل العوالق وتماسك التربة ويقلعل معن  كميعة العولعق   رطوبة التربة والجو -

 التي تحملها الريا  فيكون أثرها في الصخور محدودا.

يحد الغطاء النباتي من تأثير التعرية الريحية ألنه يحد ويقلل من سرعة الريا  وكلمعا كثافة الغطاء النباتي:  -

قلت سرعة الريا  ضعف مقدرتها على نقل المفتتات والعوالق الجوية واالرضيةو كما يحمي الغطعاء النباتعي 

التربة من المؤثرات الجوية الشمس ونخات المطر التي تعؤدي العى تفكعك التربعةو كمعا تعمعل جعذور النباتعات 

 واألشجار على تماسك التربة ويصعب على الريا  اثارتها.

: تختلف خصائص الصخور المكونة لألرض من الصخور النارية الصلبة الى الصخور العرسعوبعيعة توعية الصخور  -

اللينة عنها في الصخور المتحولة متوسطة الصالبةو ويكون تأثير الريعا  فعي الصعخعور العرسعوبعيعة أكعثعر وأسعر  

 واقوى وأوضحو اما في الصخور النارية فأثرها محدود ويأخذ وقتا أطول من الصخور الرسوبية.

وعلى العموم التعرية تستغرق وقتا طويال في نحت الصخور وتأكلهاو وقد يأخذ مئات  واالف ومالييعن العسنين كمعا    

هععو الحععال فععي الععصخور الناريععةو هععذا الععى جانععب نوعيععة الخععصائص الجويععة والجغرافيععة الععسائدة فععي منطقععة 

 الصخور.

وترسعب الريعا  حمولتهععا بالتعدرج بمعا يتناسععب      

مع سرعتها وكلما انخفضت سعرعتها قلعت مقدرتهعا 

على حمل المواد الثقيلعةو وتعضع المعواد الثقيلعة اوالً 

ثععم االخععف فععاألخف وتبقععى المععواد الترابيععة الناعمععة 

الخفيفععة الععونن عالقععة فععي الجععو فععترة طويلععة مععن 

النمنو وتتأثر سرعة الريا  وعملية ترسعب المعواد 

بععالحواجن الطبيعيععة كالجبععال والظععاهرات البععشرية 

الظععععاهرات كالمبععععاني واالشععععجار وغيرهععععا مععععن 
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الطبيعيعععة والبعععشرية المنعععشرة علعععى سعععطح األرضو وكلمعععا ناد حجعععم 

 وارتفا  الظاهرة قوي تأثيرها على سرعة الريا  وارسابها لحمولتها.

 التعرية المائية: -ب 

يقصد بها التعرية الناتجة عن العوامل والمؤثرات المائيعة بحاالتهعا      ُ 

المختلفة الغانية والسائلة والصلبة. وتعمل التعرية المائيعة فعي كعل مكعان وتنعشط فعي المنعاطق الرطبعة 

عنها فعي المنعاطق الجافعة والفعصول الرطبعة عنهعا قعي الفعصول الجافعةو وتقعوم التعريعة المائيعة بثعالث 

عمليات النحت والنقل واإلرساب. ويتفعاوت عمعل التعريعة المائيعة معن منطقعة جغرافيعة ألخعرى بعسبب 

 اختالف خصائصها المائية والجغرافية والصخريةو ومنها:

: تعؤدي رطوبعة الجعو العى تعشبع العصخور بالمعاء وتغعير خصائعصها وضععفها وسعهولة    رطوبة الجو  -

 تفككها وتأكلها وذوبانها. 

 : قوة التساقط وحجم قطرات المطر وكثافتها وطول مدة تساقطها.خصائص االمطار -

 مياه االمطار الجارية وسرعة جريانها.كمية وكثافة:  -

تعمل النباتات على حماية التربة والصخور معن التآكعل واالنجعرافو حيعث أن  كثافة الغطاء النباتي:  -

الغطاء النباتي يحمي التربة من أثر االمطار الساقطة وحرارة الشمسو كما ان جذور النباتات تقعوي 

 تماسك التربةو وتقلل من سرعة جريان المياه ومن ثم يقل أثرها في تعرية الصخور.

كلمععا ناد انحععدار األرض قويععت التعريععة المائيععةو فالتعريععة المائيععة أقععوى فععي  نععسبة انحععدار األرض:  -

 المناطق المرتفعة والمنحدرة منها في المناطق المنبسطة وشبه المنبسطة.

 في المناطق الساحلية.شدة وقوة األمواج البحرية  -

الصخور النارية تقاوم التعرية المائية أشد معن العصخور الرسعوبية التعي       طبيعة خصائص الصخور:  -

 تتأكل وتتفتت وتذوب أحيانا عندما تتعرض للمياه.

تُقعسم التعريععة المائيععة الععى عععدة أنععوا : التعريعة المطريععةو التعريععة المائيععة الععسطحيةو التعريععة المائيععة   

 الجوفيةو التعرية الجليدية والتعرية المائية البحرية )الساحلية(.
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 التعرية المطرية: -7

تؤثر االمطار في التربة والصخور وتفتتها وتعضعف تماسعكهاو ويعتمعد      

ذلك على حجم قطرات المطر وقوتها وغنارتها ومعدة تعساقطها. وكلمعا ناد 

حجم قطرات المطعر قعوي أثرهعا فعي التربعة والعصخورو وينعشا عنهعا تفكعك 

التربععة وتطععاير حبيباتهععاو والعكععس. ويختلععف أثععر قطععرات المطععر مععن بيئععة 

 جغرافية ألخرى بسبب اختالف خصائص امطارها وأرضها. 

 . التعرية المائية السطحية: 5

تععشمل الميععاه الجاريععة علععى سععطح األرضو     

مياه السيول واألنهار والينابيع والعيون. وتعمل 

الميعععاه الجاريعععة بنحعععت وحفعععر مجاريهعععا ونقعععل 

وارسععاب مفتتاتهععا ويعتمععد نععشاطها وأثرهععا فععي 

 األرض على غنارة مياهها وخصائص أرضية مجاريها.

 التعرية النهرية:  -أ

تعمل المياه الجارية من المناطق المرتفعة نحو المناطق المنخفضعةو العدائعمعة والعمعوسعمعيعة والعمعحعدودة       

الجريان بنحت وحفر وتوسعة مجاريهاو ويختلف ذلك من مجرى معائعي ألخعر الخعتعالف خصعائعص العمعيعاه 

 الجارية وخصائص مجاريها التضاريسية والصخرية. 

تتفاوت االودية واألنهار في خصائصها الجيومورفولوجية وكمية المياه التي تجرى فيها خالل العامو فمنها    

دائم الجريان والموسمي والجاف وشبه الجافو ويختلف منسوب مياهها من نعهعر ألخعرو ويعرجعع ذلعك العى 

اختالف وتعدد مصادرها المائية. وتستمد األنهار مياها من العمعصعادر العتعالعيعة: االمعطعارو العثعلعوج العذائعبعةو 

البحيراتو الينابيعو والمياه السطحية المتشبعة بها األراضي التي تجري بها االنهار. فعاألنعهعار العتعي تسعتعمعد 

مياهها من أكثر من مصدر تستمر في الجريان خالل العام وتحافظ على معنعسعوبعهعا العمعائعيو وقعد تعتعععرض 

للفيضانات خالل مواسم االمطار. ومن األنهار الهامة نهر النيل بأفريقيا ونهر األمانون بأمريكعا العجعنعوبعيعةو 

 ونهر المسيسيبي بأمريكا الشماليةو ونهر التايمن بأوروباو ونهري دجلة والفرات بأسيا وغيرها من االنهار.



48 

 كيف تتشكل المجاري المائية:

تتععشكل مجععاري االوديععة بعععد تععساقط االمطععار علععى      

اختععالف أنواعهععا واحجععام قطراتهععا الععتي تنحععدر مياههععا 

نحو المناطق المنخفضةو وتشكل مجعاري مائيعة سعطحية 

قععصيرة جععدا وقليلععة العمععقو وتمثععل الحالععة األولععى مععن 

) الرتبة االولى ( ثعم تأخعذ فعي التعمعق والطعول   المجرى

واالتععسا و وتلتقععي المجععاري القععصيرة ببعععضها مععشكلة 

الحالة الثانيعة معن العشبكة )الرتبعة الثانيعة(و وتعستمر ميعاه 

االمطار الجارية في االطالة والتعمعق وتلتقعى بالمجعاري  

المائية األخعرى القريبعة وتعشكل الحالعة الثالثعة معن شعبكة 

المجرى ) الرتبة الثالثة(و وهكذاو وتستمر المياه الجارية 

في جريانها حتى تنتهي في منطقة منخفضة تعرف بحوض التصريفو 

وقععد يكععون داخلععي فععي اليابععسة أو خععارجي فععي البحععر. وتأخععذ شععبكة 

المجاري المائية على اختالف احجامها أشكاال هندسعية مختلفعة كالعشكل 

العععشجري واالشععععاعي والمتعععواني والمعععشبك والمعععستطيل والمركعععني 

وغيرها من االشكال. ولكل مجرى معائي رطعب أو جعاف روافعد تغذيعة 

بالمياهو ويختلف عددها وخصائصها من مجرى ألخرو وتعشكل حوضعا 

للواديو ويعرف حوض الوادي بانه المنطقة التي تغذي المجرى بالمياه 

بعد تساقط االمطارو أي أن مياه االمطار العتي تعسقط عليعة تنحعدر نحعو 

المجرىو وتختلف مساحة الحوض وخصائصه التضاريسية من مجرى 

مائي ألخر. ويتكون حوض الوادي الرئيس من مجموعة من االحواض 

الكبيرة والمتوسعطة والعصغيرةو ويختلعف عددهعا 

من حوض ألخعر. ويفعصل بيعن االحعواض حافعة 

)منطقعععة( مرتفععععة تععععرف بخعععط تقعععسيم الميعععاهو 

فاصلة بين حوضين أو أكثرو تعؤدي العى انحعدار 

ميععاه االمطععار فععي اتجاهععات مختلفععةو وقععد يكععون 

خععط التقععسيم مرتفععع جععدا كالجبععال أو متوسععط أو 

 أو أقل من ذلك. قليل االرتفا و ربما عدة أمتار
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وتختلف االودية في خصائصها: مكوناتعهعا الصعخعريعة وععمعقعهعا وطعولعهعا    

واتساعها وعدد روافدها. وتقسم االوديعة العى قسعمعيعن: اوديعة رطعبعة دائعمعة 

الجريان بالمياه وتكثر في المناطق الرطبة غنيرة االمطار وشبه الرطبة كعمعا 

هو الحال في المناطق االستوائية والمدارية العرطعبعة والعمعنعاطعق العمعوسعمعيعة 

ونحوها. ومن األنهار المشهورة نهر العنعيعل ونعهعر األمعانونو ونعهعري 

دجلة والفرات. والنو  الثاني من االوديةو االودية الجعافعةو وهعي أوديعة 

تكون غالبا جافة طوال العام وقد تجري فيها المياه فترات قصعيعرة بعععد 

سقوط االمطارو وتنشر في المناطق الجافة وشعبعه العجعافعة. ومعن أمعثعلعة 

االودية الجافة وادي الرمة ووادي حنيفة ووادي فاطمة ووادي العدواسعر 

 وغيرها من االودية الجافة المنتشرة في المملكة العربية السعودية.

 مراحل تطور مجاري االودية:

تمععر مجععاري االوديععة خععالل عمرهععا الطويععل بمراحععل تغععيرو تبععدأ بمجععاري    

قصيرة جداو قليلة العمقو ثعم تأخعذ فعي النمعو والتغعير فعي خصائعصهاو ويختلعف 

نمو وتطور مجاري االودية من وادي ألخر ويرجع ذلك الى اختالف خصائص 

مناطقها الجيولوجيعة والجغرافيعة والجويعة والمائيعة. ويمعر نمعو وتطعور مجعاري 

االوديععة بثععالث مراحععلو هععي: مرحلععة الععشباب ومرحلععة النععضج ومرحلععة 

 الشيخوخة ولكل مرحلة خصائصها التي تمينها عن المراحل األخرى.

 مرحلة الشباب:

تنحدر المياه معن المنعاطق المرتفععة نحعو المنعاطق المنخفعضةو يكعون الفعارق بيعن     

المنطقتين واضحاو وفي هذه المرحلة تنحدر مياه النهر بقعوة فتعمعق مجراهعاو ويكعون 

 (.Vمجرى الوادي مستقيما و ضيقا وعميقا وشديد االنحدار على شكل حرف )

 مرحلة النضج:

تأكل معظم الصخور العلوية من سطح المجريو يقل فارق ارتفا  المجرى ما بين البداية والنهايعةو    

( وتعععرج المجععرى Uوتقععل سععرعة جريععان الميععاهو يأخععذ المجععرى فععي االتععسا و ويأخععذ شععكل حععرف )

 وتتشكل السهول الفيضية.
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 مرحلة الشيخوخة:

يقل فارق االرتفا  ما بيعن بدايعة ونهايعة مجعرى النهعرو وتنخفعض سعرعة جريعان الميعاه     

وتضعف قدرتها على النحتو وفي هذه المرحلة يتسع مجرى النهر وتتغير مساراتهو وتكثر 

التعرجععات واالنحنععاءات فععي مجععرى النهععر لعععدم قدرتععه علععى نحععت 

العععصخور العععصلبة العععتي فعععي مجعععراه. وتتعععشكل العععسهول الفيعععضية 

والبحعععيرات المقتطععععةو والمعععساقط المائيعععة )العععشالالت( فعععي مناطعععق 

 الصخرية من المجرىو والداالت المروحية في مصب المجرى. الحواف

 التعرية الجليدية: 

تتشكل األنهار الجليدية في المناطق الجبلية الباردة حيث تعتعسعاقعط العثعلعوج    

وتتراكم مشكلة غطاءات جليدية على الجبال تنحدر ببطء ععلعى هعيعئعة أنعهعار 

جليدية نحو المناطق المنخفضة. وتعمل األنهار الجليدية على حت معجعاريعهعا 

نتيجة تحركهاو وتحمل معها المفتتات الصخريةو وينتج عن االحعتعكعاك العذي 

يحدث بين الكتل الصخرية العتعي يعجعرفعهعا العجعلعيعد فعي معجعراه خعدوش فعي 

 الصخور تكون على هيئة خطوط متوانية مختلفة العمق واالتسا  والطول.

 التعرية المائية الجوفية:

تحدث التجوية والتعرية المائية في بعاطن األرضو وتعشكل حفعر      

واحعععواض ومجعععاري مائيعععة باطنيعععةو ويعتمعععد ذلعععك علعععى خعععصائص 

األرض الباطنية ونوعية مكوناتهعا العصخرية وغعنارة االمطعار التعي 

تعععسقط علعععى سعععطحها والتعععشققات والتعععصدعات األرضعععية العععسطحية 

المنتشرة بهاو وتنشط التجوية والتعريعة المائيعة الباطنيعة فعي المناطعق 

الرسععوبيةو وتععضعف فععي المنععاطق الععصخرية الناريععة. وتكععثر الحفععر 

والمجاري المائية الباطنية في الصخور الرسوبية القابلة لإلذابة والتفتت كالصخور الجيرية والملحية والرملية 

ونحوهععا مععن الععصخور والمعععادن الرسععوبية. ويختلععف حجععم الحفععر الوعائيععة 

والمجعععاري المائيعععة الباطنيعععة معععن منطقعععة ألخعععري بعععسبب اختعععالف غعععنارة 

امطارهاو وخصائصها الجيولوجية ونوعية صخورها ونوعيعة تربعة سعطحها 

والتصدعات والتشققات المنتشرة بها والتي من خاللها تتعسرب ميعاه االمطعار 
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ومن خالل المجاري المائية الباطنيعة تنتقعل الميعاه الباطنيعة معن الساقطة على سطحها الى باطن االرض. 

المنععاطق غنيععرة األمطععار الععى منععاطق باطنيععة أخععرى مععشكلة فيهععا مععصادر ميععاه لهععا. وتععشكل التجويععة 

والتعريععة المائيععة الباطنيععة فجععوات وكهععوف باطنيععة مختلفععة االحجععام يععنداد حجمهععا بعععد سععقوط أمطععار 

غنيععرة علععى سععطحهاو وتتععسع ويععضعف سععقفها وينهععار مععشكال حفععرا سععطحية مختلفععة االحجععام رطبععة 

وجافعععة. وتعععشكل الحفعععر والفجعععوات الباطنيعععة 

مناطق انهيارات أرضية بعد سقوط االمطعار 

أو نيععادة الععونن علععى سععطحها فععي مناطععق 

 السدود والمباني الثقيلة والطرق في المدن. 

 التعرية الساحلية:

تتععععرض العععصخور العععساحلية البحريعععة والمحيطيعععة للتأكعععل والتفتعععت      

ونشوء الحواف الصخرية الحادة والفجوات والفتحات العصخرية مختلفعة 

االتسا و ويرجع ذلعك العى التجويعة والتعريعة المائيعة الناتجعة ععن حركعة 

مياه البحار والمحيطات الدائمة كحركة األمواج والمد والجنر. ويختلعف 

أثر التعرية الساحلية على خصائص الصخور المكونعة للعسواحلو ويكعون أثرهعا محعدود فعي العصخور 

الناريعة وقعوي فعي العصخور الرسعوبيةو والعى قعوة حركعة الميعاه العتي تعضرب فعي العصخور العشاطئية 

 وكلما ناد سرعتها قوي أثرها في الصخور.

 ثالثا: االنهيارات واالننالقات األرضية:

تحدث االنهيارات واالننالقات الطينية والصخرية في مناطق كثيرة من العالم وتعودي العى خعسائر     

بععشرية وماديععة جععسيمةو ويرجععع حععدوث االنهيععارات واالننالقععات األرضععية الععى كثععير مععن العوامععل 

 الطبيعيةو ومنها:

 أوال: العوامل الطبيعية:

نوعية صخور المرتفعاتو تتألف الجبال من صخور نارية ومتحولعة ورسعوبية. وتتميعن جيولوجية:  •

تماسكاو وتنحدر الصخور معن الصخور النارية والمتحولة بالتماسك بعكس الصخور الرسوبية األقل 
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المرتفعععععات كثععععيرا فععععي حالععععة وجععععود تععععصدعات وتععععشققات 

وانكسارات فيها يضعف تماسكها ويسهل سعقوطها وانحدارهعا 

 نحو االسفل.

تشمل مقدار ارتفعا  العمعنعطعقعة العجعبعلعيعة ونسعبعة تضاريسية:  •

انحدارهاو وعلى العموم كعلعمعا ناد االرتعفعا  ونسعبعة انعحعدار 

الجبال تكون احتمالية تساقط الصخور عالية جداو كما يسعاععد 

 على تساقط الصخور عدم تماسك تربة وصخور المرتفعات.

تؤثر العوامل الجعويعة فعي تعمعاسعك الصعخعور وفعي مناخية: •

خصائصهاو وتؤدي الى تساقط الصعخعور وحعدوث انعهعيعارات 

واننالقات صخرية وطينية في المناطق المرتفعة. ويعنعشعا ععن 

ارتفا  الحرارة وانخفاضها بين الليل والنهار والصيعف والشعتعاء لعفعتعرة نمعنعيعة طعويعلعة العى تعمعدد 

الصخور وانكماشها وتنشط التجوية الميكانيكيةو وتضعف الصخور ويؤدي الى تكعسعرهعا وتعجعنؤهعا 

الى كتل صغيرة سهلة الحركةو كما تعمل التجوية الكيميائية الناتجة عن تفاعل عناصر غانات الجعو 

من اكسجين وغيره من الغانات مع الحرارة والرطوبة واالمطعار العى تعغعيعر خصعائعص الصعخعور 

واضعاف تماسكهاو وتؤدي االمطار الى تشبع وترطب التربة التي تغطي الصخور والالحمة لها الى 

عدم تماسكها ومن ثم انحدار الصخور والتربة المشبعة بعالعمعاء نعحعو األسعفعلو وتعكعثعر االنعهعيعارات 

 واالننالقات السفحية في المناطق الرطبة حيث تكثر األمطار.

تععساهم العوامععل الحيويععة النباتيععة والحيوانيععة فععي تععساقط صععخور سععفو  المرتفعععات نحععو المناطععق حيويععة: 

المنخفضة منها. ويعمل الغطاء النباتي في المناطق المرتفعة على حماية صعخور وتربعة العسفو  الجبليعة معن 

تباين الحعرارة العشديد اليوميعة والفعصليةو كمعا تحميهعا معن ضعربات قطعرات االمطعارو وتقلعل معن تبلعل تربعة 

السفو  الجبليةو كما تعمل جذور النباتات على تماسك تربة سعفو  الجبعالو وتتعسبب جعذور وجعذو  النباتعات 

 كثيرا في تكسر الصخور عندما تنمو شجرة في صد  وشق صخري.

وتعمل الحيوانات على اضعاف بعض المناطق الصخرية من خالل جحورها العتي تعسمح للعوامعل الجويعة    

بالتعمق في الصخور وتساعد على نشاط التجويعة الميكانيكيعة والتجويعة الكيميائيعة. وتعودي حركعة الحيوانعات 

 في المناطق الجبلية الى تساقط الصخور من خالل المشي عليها أو االحتكاك بها.
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تتساقط الصخور وغيرها من المناطق المرتفععة نحعو المنعاطق المنخفعضة نتيجعة :  الجاذبية األرضية 

الجاذبية األرضيةو وينداد سعرعة تعساقط العصخور العسفحية بنيعادة ارتفعا  المنطقعة وشعدة انحعدارهاو 

فالجبال المرتفعة تتساقط منها الصخور بسرعة عاليعةو وتقعل سعرعة حركعة العصخور والمعواد النانلعة 

 في المناطق شبه المستوية.

 ثانيا: العوامل البشرية:

يناول االنسان أنشطة مختلفة في المناطق المرتفعة وما حولها ينتج عنها تساقط الصخور والمواد   

 السفحية االخرى الى األسفلو ومن هذه األنشطة:

 يضعف تماسك التربة ويجعلها عرضة للحرارة واالمطار. قطع األشجار والنباتات السفحية   •

يقلل من كثافة الغطاء النباتي ويدمر جذورهاو كما تعمل الرعي في المناطق الجبلية وسفوحها  •

الحيوانات على حركة الصخور من مكانها وتدحرجها نحو األسفل وتصطدم بالصخور األخرى وتتهاوى 

 الصخور والمواد الترابية والطينية نحو األسفل.

يؤثر في خصائص األرض الجيومورفولوجية والمائية بناء مناطق سكنية في المرتفعات وسفوحها  •

 وتتشبع األرض بالماء وتتسرب نحو السفو  فيضعف تماسكها ويسهل سقوطها وانهيارها نحو األسفل.

ألغراض التعدين وشق االنفاق واقامة المباني وغيرها يؤثر في تماسك الصخور والتربة  التفجيرات •

 ويتسبب في تساقط الصخور وانهيار السفو  الجبلية.

تعمععل العوامععل الطبيعيععة واألنععشطة البععشرية فععي المنععاطق الجبليععة والمرتفعععة علععى تععساقط الععصخور       

وانحدارها نحعو األسعفل ويعنداد خطرهعا فعي مواسعم االمطعار حيعث تعذوب المعواد الالحمعة للعصخور وتتعشبع 

التربة بالماء وتننلق التربة والصخور نحو األسفل مشكلة خطرا على المناطق السكنية والطرق وتتسبب فعي 

 وفيات وتدمير لإلنشاءات القريبة منها.

 الدورة التحاتية لسطح األرض:

األرض معن مرتفععات وهعضاب ومنخفعضات وسعهول وأوديعةو وهعي نتعائج عوامعل يتشكل سعطح      

باطنية وخارجية. وتتعرض اشكال سطح األرض التضاريسية لعمليات ثالث هي التجوية )الميكانيكية 

والكيميائية والحيوية(و والتعرية )الهوائية والمائية( واالنهيعارات األرضعية والعسفحيةو وهعذه العمليعات 

تعمل على خفض المناطق المرتفععة ودفعن المنعاطق المنخفعضة معن سعطح األرضو فتنيعل المرتفععات وتنقعل 
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والبعيععدة مفتتاتهعا الععصخرية والمعدنيععة الععى المنععاطق المنخفععضة القريبععة 

منها فيقل ارتفا  المناطق المرتفعة من جبعال وتعالل وغيرهعا ويقعل 

انخفعععاض المنعععاطق المنخفعععضةو ويأخعععذ الفعععارق بيعععن المرتفععععات 

والمنخفضات يقلو وتصبح تضاريس المنطقة شعبه متعساويةو وهعذه 

العمليععات تأخععذ فععترة نمنيععة طويلععة جععدا تععصل الععى مئععات واالف 

ومالييعععن العععسنوات. ويطلعععق علعععى عمليعععة التعريعععة وألحعععت لعععسطح 

األرض الدورة التحاتية أو الدورة الجيولوجية أو الدورة الجغرافية. 

وتختلععف قوتهععا وأثرهععا مععن منطقععة ألخععرى الختععالف الخععصائص 

الجيولوجيعة والتضاريعسية والمناخيعة لعسطح األرض. وهعذه العدورة 

ال تتوقعععف بعععل معععستمرة الن العوامعععل الباطنيعععة )حركعععة العععصفائح 

والععععبراكين والععععنالل( والعوامععععل الخارجيععععة )التجويععععة والتعريععععة 

واالنهيععععارات واالننالقععععات األرضععععية( المععععشكلة لععععسطح األرض 

 مستمرة حتى يرث هللا األرض ومن عليها.

وتمر الدورة التحاتية لسطح األرض بثالث مراحل: المرحلة األولعى )مرحلعة العشباب(و والمرحلعة الثانيعة     

)مرحلة القوة(و والمرحلة الثالثة )مرحلة العشيخوخةو العضعف(و ولكعل معن هعذه المراحعل الثعالث خصائعصها 

الجيومورفولوجيععة والهيدرولوجيععة. المرحلععة األولععى: تتمععين بارتفععا  المنطقععة واسععتقامة مجاريهععا وعمقهععا 

 (و وتكثر في مجاريها العقبات الصخرية والحفر الوعائيةو والمساقط المائية.vوضيقها وتأخذ شكل حرف )

المرحلعععة الثانيعععة: تتمعععين تقريبعععا بعععنوال العععسطح 

األصععلي للمرتفعععات بتأكععل األجععناء العلويععة منععه 

وارتفعععا  منعععسوب المنعععاطق المخفعععضةو واتعععسا  

المجععاري المائيععة والتواءهععاو وفععي نهايتهععا تععصل 

 مجاريها المائية لمرحلة شبه التعادل.

المرحلة الثالثة: يقل الفارق بين المرتفعات والمنخفضات معن سعطح األرضو وتعصل تعضاريس المنطقعة العى 

مرحلة شبه االستواء واالنبساط مع قليل من المرتفعات التي تشكل بقايا مرتفعات قديمة واثار لمجعاري مائيعة 

مستوية. ولكل من المناطق الجغرافية دورتها التحاتية العتي تمينهعا ععن المنعاطق الجغرافيعة األخعرى الجبليعة 

والهعععععضبية والعععععصحراوية والرطبعععععة والجافعععععةو فعععععي نعععععشاطها والمعععععدة العععععتي تعععععستغرقها وأثارهعععععا 

 الجيومورفولوجية. 
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الوحدة الثامنة: الطقس والمناخ تعريفهاو أهميتهاو عناصر المناخو تونيعها الجغرافيو   

 تصنيف المناخو وتذبذب وتغير المناخ

يُعتبر الطقس والمناخ من عناصر البيئة الطبيعية الهامة المؤثرة في مكونات البيئة الطبيعية االخرى      

األرضيةو المائيةو الحيويةو النباتية والحيوانيةو وفي مكونات البيئة البشرية المختلفة وما يناوله االنسان من 

 أعمال وأنشطة. 

: حالة الجو خعالل فعترة نمنيعة قعصيرة )ثعوانو دقعائقو سعاعاتو أيعامو أسعابيع( ومثعال ذلعك تعريف الطقس 

النشرة الجوية التي تذا  وتنشر في وسائل االععالم المختلفعةو ويهتعم الطقعس بحالعة الجعو فعي طبقعات الغعالف 

 الجوي من حرارة وضغط جوي وتيارات هوائية وريا  وغيرها من عناصر الجو. 

: حالة الجو خالل فترة نمنية طويلة سنواتو عقودو قرونو مئاتو االف وماليين السنوات(و تعريف المناخ

ويعتمد المناخ فعي بياناتعه علعى مععدالت بيانعات الطقعس المختلفعة اليوميعة والعشهرية والعسنويةو ويهتعم المنعاخ 

بعناصر الجو في الطبقة السفلية من الغالف الجوي المالمسة لألرضو والعالقة المتبادلة بينها وبين مكونعات 

 البيئة الطبيعية األخرىو ومكونات البيئة البشرية المختلفة.

 أهمية الطقس والمناخ:

يؤثععر الطقععس والمنععاخ مباشععرة وغععير مباشععرة فععي مكونععات البيئععة الطبيعيععة المختلفععة الععصخرية والمائيععة     

والنباتية والحيوانية والمعدنيةو وفي االنسان نموه وصحته البدنية والنفسية وتفكيره وابداععه ومأكلعه ومعشربه 

وملبسه وتنقالته وأنشطته المختلفة النراعية والمائية والعمرانية والصناعية والسياحية والترويحية والتعليمية 

 والتجارية واألنشطة االقتصادية المختلفةو وغيرها من االعمال واألنشطة التي يناولها االنسان خالل حياته اليومية.

 عناصر الطقس والمناخ: 

 يتألف الطقس والمناخ من العناصر الجوية التالية:

 الضغط الجوي           -1الحرارة                            -5االشعا  الشمسي              - 7     

 االمطار -2البخر والنتح والرطوبة            -5الريا                           -2     
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 العوامل العامة المؤثرة في الطقس والمناخ:

تختلف الخصائص الجوية العامة للغالف الجعوي المالمعس لعسطح األرض معن منطقعة جغرافيعة ألخعرى      

 نتيجة عوامل جغرافية وجوية محلية وإقليمية وعالميةو منها:

 تونيع اليابس والماء على سطح األرض )القرب والبعد من المسطحات المائية(: -7

تعتععبر البحععار والمحيطععات المععصدر الععرئيس لرطوبععة الجععو واالمطععارو وتتععصف أجععواء ومنععاخ المناطععق     

القريبة معن المعسطحات المائيعة بارتفعا  الرطوبعة واعتعدال الجعو وصعغر المعدى الحعراري اليومعي بيعن الليعل 

والنهار والفصلي بين فصلي الشتاء والصيفو وتتصف المناطق البعيدة من المسطحات المائيعة بجفعاف الجعو 

 وقارية المناخ واتسا  المدى الحراري اليومي والفصلي.

 القرب والبعد من الدائرة االستوائية: -5

( 1 شعمال العدائرة االسعتوائية ) ر 51تتحرك الشمس في حركة ظاهرية خالل العام ما بين معدار العسرطان     

 جنوباو وتَحظى المنطقة االستوائية والمدارية بكمية عالية معن االشععا  الشمعسيو وبعشكل  ر51ومدار الجدي 

عععام تقععل درجععة حععرارة جععو سععطح األرض كلمععا اتجهنععا شععماال نحععو القطععب الععشمالي او جنوبععا نحععو القطععب 

الجنوبي نتيجة اختالف كمية االشعا  الشمسي الساقطة على سطح األرض ولذا تختلف درجة حعرارة أجعواء 

سطح االرض ومواقع مراكن الضغط الجوي واتجاه وسرعة الريعا  ورطوبعة الجعوو وتونيعع االمطعار علعى 

 سطح األرض.

 خصائص التضاريس: -1

تختلعععف خعععصائص تعععضاريس األرض فعععي االرتفعععا  واالنخفعععاض واالتجعععاه واالشعععكال وااللعععوانو     

وخععصائص تركيععب ومكونععات الععصخور والتربععة والوانهععاو ولععذا يختلععف منععاخ المنععاطق الجبليععة عععن 

المناطق المحيطة بها من حيث الحرارة والضغط الجوي واتجاه وسعرعة الريعا  والرطوبعة واالمطعار 

وغيرها من عناصر المناخ عنها في المناطق السهلية والمنخفعضةو وتختلعف حعرارة المنعاطق الرمليعة 

عنهععا فععي المنععاطق الحععصوية والترابيععةو ولكععل بيئععة تضاريععسية طقععسها ومناخهععا الععذي يمينهععا عععن 

 المناطق األخرى.
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 عناصر المناخ:

تختلف خصائص عناصعر المنعاخ وتونيعهعا الجغرافعي علعى سعطح األرض معن مكعان ألخعر نتيجعة تأثيعر    

العوامل الجوية والجغرافية المحلية واإلقليمية والعالميةو وتتمين بعض المناطق بعالحرارة والرطوبعة وأخعرى 

 بالحرارة والجفافو بينما تسود البرودة واالعتدال في مناطق أخرى.

 أوال: االشعا  الشمسي:

تعتبر الشمس معصدر الطاقعة لعألرض وغالفهعا الجعويو وتمثعل      

%و والباقي يأتي معن معصادر أخعرى منهعا: احعتراق العشهب  99.9

والنيانك ومن باطن األرض تخرج مصاحبة للبراكين والمياه الدافئة 

التي تتدفق معن البعاطن نحعو سعطح األرضو واألشععة المنعكعسة معن 

القمعععر وحرائعععق الغابعععات والطاقعععة الحراريعععة المنبعثعععة معععن النعععشاط 

البشري المختلف الصناعي ووسائل النقل والتدفئة والطهعي وغيرهعا 

من مصادر الطاقة البشرية. وتقدر كمية الطاقة الشمعسية العتي تعصل 

 / دقيقةو وهي كمية شبه ثابتةو وتعرف بالثابت الشمسي. 5كالورى / سم 5لسطح الغالف الجوي بنحو 

وتبعععث العععشمس الطاقعععة فعععي جميعععع االتجاهعععات علعععى هيئعععة    

موجععععات كهرومغناطععععسية نحععععو الغععععالف الجععععوي واألرضو 

ومعظمهععا يُمتععص بواسععطة مكونععات الغععالف الجععوي الغانيععة 

والمائيععععة والعوالععععق الجويععععة المختلفععععة أو يتععععشتت فععععي الجععععوو 

وتتفععاوت خععصائص اإلشعععا  الشمععسي حععسب طععول الموجععات 

اإلشعععاعية أو ترددهععا. ويقععاس طععول الموجععات اإلشعععاعية مععن القمععة الععى القمععةو ويععستخدم فععي 

 (.7111\ 7)قياسها وحدة الميكرونو يساوي الميكرون واحد من االلف من المليمتر 

ويععستعمل مععصطلح الطيععف الكهرومغناطيععسي لوصععف مجععاالت األشعععة الشمععسية مختلفععة الطععول     

القصيرة والمتوسطة والطويلة. وتقسم األشعة الشمسية الى ثالثة أنوا  هي: األشعة الحرارية واألشعة 

 الضوئية واألشعة البنفسجية وفوق البنفسجية. ولكل من هذه األشعة خصائصها: 
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 األشعة الحرارية: -7

تعععرف باألشعععة تحععت الحمععراء ويععتراو  طععول موجاتهععا بيععن      

% معععععن اإلشععععععا   22ميكعععععرونو وتمثعععععل تقريبعععععا  2.1  -  1.1

الشمعععسيو وهعععي أشععععة ال يمكعععن رؤيتهعععا إال أنعععه يُحعععس ويُعععشعر 

% مععن اإلشعععا   11بوجودهععا فععي شععكل حععرارة. ويُقععدر طععول 

% بطعول  75ميكرونو بينما يُبث نحعو  7.5و 1.1الشمسي بين 

 .  ميكرون 7.5موجات تتجاون 

 األشعة المرئية:  -5

أشعة يمكن رؤيتها في شكل ضوء الشمس األبيض )ضوء النهار(   

و أو في شكل ألوان الطيف السبعة المعروفة البنفسجيو األنرقو األخضرو 

األصفرو البرتقالي واألحمرو وهي االشعة التي يمكن رؤية لونها في السماء 

بعد سقوط االمطار في قوس قن  أو في منشور نجاجي وغيرها من المواد 

 1.1و 1.2العاكسة لأللوان. ويتراو  أطوال موجات األشعة المرئية بين 

 % من جملة اإلشعا  الشمسي. 25ميكرونو وتمثل 

 : األشعة البنفسجية وفوق البنفسجية -1

ميكرون كأشعة إكس وأشعة جاماو وتمثل األشعة  1.2تمثل األشعة الشمسية التي يقل طولها عن     

 % من اإلشعا  الشمسي.  9البنفسجية وفوق البنفسجية 

 العوامل المؤثرة في تونيع االشعا  الشمسي:

تتفاوت كمية اإلشعا  الشمسي العتي تعصل لعسطح األرض نمانعا ومكانعا نتيجعة أثعر ععدد معن     

العوامـل والمؤثـعرات منهـعا اختعالف طعول المعسافة بيعن العشمس واألرض خعالل الععامو ومقعدار 

 ناوية سقوط األشعة الشمسية على سطح األرضو وطول اليومو واختالف شفافية الغالف الجوي.
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 اختالف المسافة بين الشمس واألرض خالل العام:   - 7

تدور األرض حول الشمس من الغرب نحو العشرق بعسرعة      

كيلومتر في الساعةو دورة كاملة خالل العامو وينتج ععن  7111

دورانها الفصول األربععة )العصيفو الخريعفو العشتاء والربيعع(. 

مليعون كعم   751ويبلغ معدل المسافة بين األرض والعشمس نحعو 

مليون ميل(و وتنيـد هـذه المعسافة فعي فعصل العصيف وتقعل  91) 

في فصل العشتاء ألن دوران األرض حعول العشمس يأخـعذ شـعكال 

بيضاويا )إهليجي( وليس دائريا تماما. وتبلغ المسافة بين الشمس 

مليون كمو ويكعون ذلعك فعي  755واألرض خالل فصل الصيف 

 721يوليوو ويعرف بفترة األوج. وتقترب األرض من الشمس في فصل الشتاءو وتبلغ المسافة بينهما  2يوم 

 ينايـرو وتعـرف بفتـرة الحضيض. 1مليون كم وذلك فـي يوم      

وتتلقى األرض مـن األشعة الشمعسية خعالل فعترة الحعضيض )العشتاء( كميعة معن األشععة أكعثر معن     

% لقـعرب األرض 1األشعة التي تسقط على سطح األرض خالل فترة األوج )الصيف(و وتقدر بنحعو 

من الشمس خـالل فصل الشتاء. وبسب نيادة كميـة األشعة الشمعسية العتي تسقـعط علعى سعطح األرض 

خالل فصل الشتاء يفترض أن يكون فعصل العشتاء أدفعئ معن فعصل العصيف لكعن الواقعع المالحعظ هعو 

العكععس وهععو أن فععصل الععصيف أحععر مععن فععصل الشتـععاءو ويرجـععع ذلععك الععى تععأثير عععدد مععن العوامععل 

والمؤثرات الجوية ومنها صغر ناوية سقوط األشعة الشمسية وما يترتب عليها من نيادة المسافة التي 

تقطعها األشعةو وانتشار األشعة الشمسية علعى معساحة شاسععة معن 

سـعععععطح األرضو وكعععععثرة العوالـعععععق الجويـعععععة وكثافـعععععة العععععسحب 

 والغطاءات الثلجية خالل فصل الشتاء.

 اختالف ناوية سقوط األشعة الشمسية السنوية على سطح األرض: -5

يتفاوت ارتفا  الشمس بالنسبة لألرض خالل اليوم والفصل والعامو      

ويععؤدي ذلععك الععى اختععالف مقععدار ناويععة سععقوط األشعععة الشمععسية علععى 

سععطح األرض. ويمكععن تحديععد مقععدار ناويععة األشعععة الشمععسية الععساقطة 

على أي موقع من سطح األرض خالل فعصول العسنة بإتبعا  الخطعوات 

 التالية:
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 جنوباو 51.5شماال أو  51.5تحديد دائرة عرض تعامد الشمس معرفة دائرة الموقع:  -7

 معرفة الفرق بين دائرة عرض الموقع ودائرة عرض تعامد الشمس حسب الفصل من -5

ويكون الناتج هو مقدار ناوية سقوط  91يطر  الفرق بين دائرتي العرض من السنةو  

 األشعة الشمسية على الموقع:  

 مثال:  

شماالو فما مقدار ناوية سقوط األشعة عليها خالل  52ر 25تقع مدينة الرياض على دائرة عرض َ     

 فصول السنة.

 الصيف الشمالي: 

 يوليو  57الفرق بين دائرة عرض مدينة الرياض ودائرة عرض تعامد الشمس في   

 ر 7  75َ  =  51   11  - 52   25=    

 ر 22َ  22=  7 75 – 91 11مقدار ناوية سقوط األشعة الشمسية على مدينة الرياض في الصيف = 

 الشتاء الشمالي:

 ديسمبر= 55الفرق بين دائرة عرض الرياض ودائرة عرض تعامد الشمس في    

 ر  22 75= َ 51   11+  52   25      

 مقدار ناوية سقوط األشعة الشمسية على مدينة الرياض في الشتاء =

 ر 27 22َ = 22 75 - 91 11      

 الربيع والخريف: 

مارس(        57الفرق بين دائرة عرض مدينة الرياض ودائرة عرض تعامد الشمس في الربيع )      

 51.5=   1  - 51.5سبتمبر(  55والخريف )

 مقدار ناوية سقوط األشعة الشمسية على مدينة الرياض في فصلي الربيع والخريف 

  =91 – 51.5  =22.5  
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                                                              اختالف عدد ساعات شروق الشمس اليومية: -1

ساعةو وتتعرض المناطق  52تدور األرض حول محورها من الغرب نحو الشرق دورة كاملة خالل       

الشرقية من األرض لإلشعا  الشمسي قبل األجناء العغعربعيعةو وععدم تعععرض سعطعح األرض لعإلعشعععا  

        الشمسي مرة واحدةو وتحدث ظاهرة الليل والنهـار. 

ويتفـاوت طـول الليعل والعنعهعـعار خـعالل السعنعـعةو وععدد    

ساعات شروق الشمس اليومية على سعطعح األرض خعالل 

فصول السنة حسب دوائـر العرضو في النصف الشعمعالـعي 

مـن الكـرة األرضية تتعامـد الشمس خـالل الصيف الشمالي 

شماال )مدار السرطان(و ويعنداد  51.5على دائرة العرض 

عدد ساعات شـروق الشمس اليومية بعاالتعجعـعاه شعمعاال معن 

الدائـرة االستوائيـعة نعحعـعو العقعطعب الشعمعالعي. وفعي فصعل 

الشتاءو ينعخعفعض ععدد سعاععات شعروق الشعمعس العيعومعيعة 

باالتجاه شماال من الدائرة االسعتعوائعيعة. ويعحعـعدث العععكعـعس 

بالنسبة في نصف الكـرة األرضيـة الجنوبي. ويترتب ععلعى 

اختالف عدد ساعات شروق الشمس اليومية اختالف كمية اإلشعا  الشمسعي العتعي تسعقعط ععلعى األرض. 

ساعة(و وععنعد  75ويبلغ عدد ساعات شروق الشمس اليومية خالل فصل الصيف عند الدائرة االستوائية )

و 91أشعهعر ععنعد دائعرة العععرض  2ردقيقة(و وتشرق الشمس لمدة 55ساعة و 72)    21دائرة العرض 

وتحدث ظاهرة شمس نصف الليل حيث تشاهد الشمس قي الليلو ويتساوى العلعيعل والعنعهعار خعالل فصعلعي 

(و ويحدث العكس عندما تتععامعد الشعمعس 1الربيع والخريف عندما تتعامد الشمس على الدائرة االستوائية )

جنوبا ) مدار الجدي ( ينداد عدد ساعات شروق الشمس اليومية باالتجاه نحعو دائعرة  51.5على العرض 

 جنوبا ) القطب الجنوبي (. 91العرض 

                                                                                مكونات الغالف الجوي: -2  

يتألف الغالف الجوي من مجموعة من الغانات كاألكسجيعن والعنعتعروجعيعن وثعانعي أكسعيعد       

الكربونو والعوالق الجوية كبخار الماء والسحب والعغعبعار واألمعال  واألدخعنعـعة وغعيعرهعا معن 

الغانات والعوالـق والجسيمات والذرات الدقيقة جدا المتطايرة في الجو. وتتفاوت كمعيعاتعهعا فعي 

الغالف الجوي وتونيعها المكاني والنمانيو فمثال تنتشر األمال  واألبخرة العمعائعيعة فعي سعمعاء 

المسطحات المائية والغابيةو أما األتربة فتنتشر فعي سعمعاء العمعنعاطعق العجعافـعة والصعحعراويـعةو 

 ويسـود الـدخـان في أجـواء المناطـق الصناعية ومناطـق محـارق النفايات. 



62 

وتلعب مكونات الغالف الجوي المختلفة دورا كبيرا في حجب وعكس وخفض نسبة األشعة الشمعسية التعي    

تصل لسطـح األرضو كمـا أنها تحمي األرض مـن األشعـعة الشمعسية العضارة علعى الكائنعات الحيعة المختلفعة 

 ميكرون. 1.1بامتصاصها لألشعة فوق البنفسجية عالية التردد التي يقل طولها عن 

 ويتمثل تأثير مكونات الغـالف الجـوي في وصول األشعة الشمسية لسطح األرض في ثالث عمليات:

 تشتت وانتشار األشعة الشمسية.  -أ

 انعكاس وارتداد االشعة.-ب 

 امتصاص االشعة. -جـ 

حينمععا تععصطدم األشعععة الشمععسية بمكونععات الغععالف الجععوي   

الدقيقععة فإنهععا تمتععصها أو تعكععسها أو تععشتتها فععي البيئععة الجويععة 

المحيطة بها. وليس كل األشعة التي تصطدم بالجنئيات الجوية 

تتععشتت بععل يعتمـععد ذلععك علععى الخععصائص الطبيعيـععة للجنئيـععات 

والـععذرات الجـععويةو وطععول الموجععات اإلشعععاعية. فالجنئيععات 

ميكرون(  1.5الجوية التي أطوالها أكبر من الموجة الضوئية )

ال تععشتت بععل تمتععص وتعكععس األشعععةو أمععا الجنئيععات الجويععة 

ميكرون( تتعسبب فعي تعشتت  1.5األصغر من طـول الموجـة )

األشعة في الجو ويعني هعذا أن الموجعات القعصيرة تتعشتت أكعثر معن الموجعات الطويلعةو ولعذا فعان الموجـعات 

القصيـععرة الـنرقـععاء والبنفسـجيـععة تنتشـععر فـععي الععسماء فععي األيععام الصـافيـععة أكثـععر مععن الموجـععات اإلشعـاعيـععة 

الصفراء والحمـراء فتبدو السمـاء نرقاء. وعند ما تنتعشر الجنئيعات األكبـعر كعاألبخرة المائيعة والعضباب فعي 

 السماء فان نرقة السماء تقـل وتميل نحـو البياض.

 اختالف خصائص التضاريس:  – 5

تختلف كمية األشعة الشمسية التي تسقط على المناطق المضرسة عن العمعنعاطعق العمعنعبعسعطعة. وتعلعقعـعى       

األراضي المنبسطـة كمية أوفـر من األشعـة الشمسية التي تسقط على المناطق متباينـة التضاريـس ومختلفعـعة 

االتجاهـاتو ويـؤدي اختالف اتجاه المـرتفعـات الى تعرض واجهات معينة خالل اليوم ألشعة الشمس بعيعنعمعا 

يسود الظل الواجهات األخرى. وعلى سبيل المثال تحظـى الواجهـات الشرقيـة من المرتفعـعات فعي الصعبعا  

باإلشعا  الشمسي بينما تكون الواجهات الغربية في الظلو ويحـدث العععكعـعس بعععد الـعنوال حعيعث تعحعظعـعى 
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الواجهـات الغـربية والجنوبية بكمية كثيرة من االشعا  الشمسيو وتتعرض الواجهات الشمالية لكمعيعات أقعل. 

ويحدث نفس األمر بالنسبة للظاهرات الطبيعية كالصخور واألودية واألشجار والظاهرات البشرية كالمعبعانعي 

 المنتشرة على سطح األرض.

 ثانيا: الحرارة:

تعتبر الشمس العمعصعدر العرئعيعس لعلعطعاقعة       

الحرارية التعي تسعود سعطعح األرض وغعالفعهعا 

الععجععويو وهععي انعععععكععاس لععإلععشعععععا  الشععمععسععي. 

وتختعلعف درجعة حعرارة سعطعح األرض خعالل 

الساعات واأليام والشهور والفصعول واالععوامو 

ويرتبط تفاوتها باختالف كمية األشعة الشمعسعيعة 

التي تصل لسطعح األرض. وتعرتعفعع العحعـعرارة 

خـالل النهار بسبب شروق الشعمعس وتعنعخعفعض 

خالل الليل لغروبهاو وتنيـد الحـرارة فعي األيعام 

التي تقل فيها السحب وتنخفض في األجواء كثيفة السحبو ويرجع ارتفا  الحرارة في المناطـق الصحراويـعة 

الى صفاء سمائها وقلة السحب خالل العام. وتختلف درجة الحرارة اليومية مع نيادة وانخفاض كمية االشععة 

 الشمسية اليومية التي تسقط على سطح األرض خالل النهارو وتعرف بالدورة االشعاعية والحرارية اليومية. 

وتختلعف درجععة حععرارة سععطح األرض وجوهععا مععن منطقععة جغرافيععة ألخععرى ومععن مكععان ألخععر الختععالف مواقعهععا     

الجغرافيععة مععن سععطح األرضو وتبععاين خصائععصها التضاريععسية والععصخرية والمائيععة والنباتيععةو وغيرهععا مععن العوامععل 

والمؤثععرات الجغرافيععة والجويععة والمائيععةو ونتيجععة ذلععك نععشأة نطاقععات حراريععة عالميععة وإقليميععة ومحليععة لكععل منهععا 

 خصائصها الحرارية.

 العوامل المؤثرة في اختالف الحرارة على سطح األرض:

 الموقع العروضي: -7

تحدد دوائر العرض تونيع اإلشعا  الشمسي على سطح األرضو وتقل كميته بشكل عام باالتجاه شماال أو جعنعوبعا     

من الدائرة االستوائية نحو القطبين. وتعتبر المنطقة االستوائية أحر المناطق يليها المنطقة المدارية ثم المنطقة المعتدلعة 

ثم المناطق القطبية الباردة الشمالية والجنوبية من األرض حيث تسود الغطاءات الثلجية. وخالل العامو تخعتعلعف درجعة 

 الحرارة في المناطق الشماليـة من سطح األرض عن جنوبها. 
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                                                                             تونيع اليابس والماء:  -5

تختلـف المسطحـات المائيـة فـي خصائصهـا الطبيعيـة عن اليابسـةو فاليابسـة تكتسـب الحرارة  بسرعـة   

وتفقـدها بسرعةو بينما المسطحـات المائية تكتسب الحرارة ببطء وتفقدها ببطء. ويؤدي ذلك الى تفـاوت 

الحـرارة بينهما على الرغـم من تجـاورهما وتعرضهما لنفس كمية الطاقة. وينشا عن ذلك اختالف الضغط 

الجوي بين المسطحات المائية واليابسة وتحرك الريا  بينهما. وعلى العموم تعتدل الحرارة في المنطقة 

القريبة من المسطحات البحرية ويقل المدى الحراري اليومي والفصليو وترتفع الحرارة والمدى الحراري 

 في المناطق البعيدة من البحار.

                                                                    خصععائععص الععتععضععاريـععـععس:  –1 

تختلف حرارة اليابسة من منطقة ألخرى نتيجة اختالف خصائص التضاريس. ويتمثل تأثيعر العتعضعاريعس 

في ارتفاعها وانخفاضهاو واختالف اتجاهاتها بالنسبة ألشعععة الشعمعس واخعتعـعالف خصعائعص معكعونعاتعهعا 

والوانها. ويؤثر ارتفا  التضاريس في درجة الحرارة حيث تنخفض الحرارة بارتفا  التضعاريعس بعمعععدل 

مترا. ويختلف هذا المعدل على سطح األرض من مكان ألخر ومعن فصعل ألخعرو وكعذلعك  751مر لكل 7

القرب والبعد من سطح األرض. ويرجع انخفـاض الحـرارة مـع ارتفا  األرض الى عـعدد معن العععوامـعل 

والمؤثـرات منها االبتعاد عن تأثيـر اإلشعـا  األرضيو بععد 

أن تسخن االرض فعإنعهعا تسعخعـعن العهعـعواء الـعذي يعععلعـعوهعا 

بواسطـة وسائل نعقعـعل العحعـعرارة العثعالثو وهعي: اإلشعععا  

والتوصيل والحمل. وينتج عـن ذلك أن العهعـعواء العمعالمـعس 

لسعطعـعح األرض يعحععظعـعى بععالعنعصععيعب األوفعر معن حععرارة 

األرضو وهذا يجعععل أجـعواء العمعرتعفعععـعات العععالعيعة بعاردة 

ومعتدلة في المناطق االستوائية والمدارية وشعبعه العمعداريعةو 

كما هو الحال في مرتفعععات شعرق ووسعط أفعريعقعيعا كعجعبعل 

متراو وتغعطعي العثعلعوج  5295كلمنجارو الذي يبلغ ارتفاعه 

قمتهو وكذلك مرتفعات غرب شبه العجعنيعرة العععربعيعة فعي العمعمعلعكعة 

ُ ععمعان العواقعععة فعي العنعطعاق  العربية السعودية ومرتفعات العيعمعن و

 المداري وشبه المداري. 

وتختلعععف درجعععة حعععرارة المرتفععععات حعععسب اتجاهاتهعععا بالنعععسبة ألشععععة 

الشمسو وعلى سبيل المثعال الواجهعات العشرقية منهعا تكعون دافئعة خعالل 
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والعكس للواجهات الغربية من المرتفعات تكون معتدلة الحرارة خالل فترة الصبا  دافئة فترة الصبا  ومعتدلة في المساء 

حععرارة المرتفعععات حععسب نوعيععة صععخورهاو وتتمععين المرتفعععات المكونععة مععن بعععد نوال الععشمس. كمععا تختلععف 

الصخور النارية بارتفا  حرارتها والعكس بالنسبة للصخور الرسوبيةو كما تختلف حرارة المرتفععات حعسب 

ألوان صخورهاو وترتفع حرارة المرتفعات ذات الصخور السوداء وتنخفض وتعتدل في المرتفعات البيضاء. 

وعلى العموم درجة الحرارة تختلف على سطح األرض علعى المعستوى الععالمي واإلقليمعي والمحلعي لعوامعل 

 جوية وجغرافية عالمية وإقليمية ومحلية.

                                                                    كيف تنتقل الحرارة بين االجسام: 

 تنتقل الحرارة بين األجسام والمناطق الحارة والباردة بطرق ثالث: اإلشعا  والتوصيل والحمل:  

                                                                                          اإلشعا : - 7

تبث األجسام الحارة الطاقة الى ما حولها على هيئة اشعا و وعلى سبيل المعثعال ععنعد معا تصعل األشعععة     

الشمسية لسطح األرض فإنه يمتص جنء منها وترتفع حرارته ولكنه ال يحتفظ بالحرارة العتعي اكعتعسعبعهعا بعل 

يبثها على هيئة اشعا  الى الهواء المحيط باألرض فيسخنو وتنيد كمية اإلشعا  األرضعي بعارتعفعا  حعرارة 

 سطح األرض ويتوقف عند ما تبرد. 

 الحمل الحراري: -5

تنتقل الحـرارة في الهواء رئاسيا وافقيا من المناطق الحارة والدافة الى المناطق المعتدلة والباردة بواسطة     

الريععا  وتعععرف بطريقععة الحـععملو وبواسععطتها تنتقععل الحععرارة مععن سععطح األرض الععدافئ الععى األجععواء العليععا 

البععاردةو وتنتقععل الحععرارة أفقيععا مععن مكععان ألخـععرمن سععطح االرض مصاحبـععة للهـععواء المتحـععرك أفقيععا. وعلععى 

العمومو الريا  التي تهب من المناطق الحارة أو الدافئة نحو المنعاطق المعتدلعة والبعاردة تنقعل معهعا الحعرارةو 

 والتي تتحرك من األجواء الباردة أو المعتدلة تنقل معها البرودة للمناطق الحارة والدافئة.

                                                                              التوصيل الحراري: - 1

يحدث التوصيل الحراري بين األجسام متباينة الحرارةو وتنتقل الحرارة من األجسام الحارة الى األجسعام     

الباردةو وينيد من سرعة انتقالها بين الجسمين ارتفا  مقدر الفرق بعيعنعهعمعا فعي درجعة العحعرارة. وتعتعفعاوت 

األجسام في مقدرتهما على التوصيل الحراري حسب خصائص كل منعهعا. ويعتعوقعف سعريعان العحعرارة بعيعن 

األجسام الحارة والباردة حينما تتساوى حرارة الجسمين. وعندما يسعخعن سعطعح األرض )العيعابسعة والعمعاء( 

المعرض ألشعة الشمس فان الحرارة تنتقل منه الى الهواء الذي يعلوه بواسطة عملية العتعوصعيعل العحعراريو 
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والعكس يعحعدث ععنعدمعا تعكعون حعرارة األرض أقعل معن 

حرارة الهواء الذي يعلوها فان الحرارة تنعقعل معن العهعواء 

لسطح األرضو ويحدث التوصيل الحراري بين معكعونعات 

سطح األرض من صخور وغيرهاو ويعتمد قوة التوصعيعل 

بينها ععلعى خصعائعص تعركعيعبعهعا ومعكعونعاتعهعا العمعععدنعيعة 

 فالصخور النارية أسر  توصيال من الصخور الرسوبية.

 مصطلحات حرارية:

الطاقة الموجودة في االجسام: ويقال حجر حار وهواء حار.                                                                         الحرارة: 

. 11مر ودرجة حرارة الحجر  21او  51مقدار حرارة الجسم: درجة حرارة الهواء : درجة الحرارة مر

أعلـى درجـة حـرارة تسـجـل خـالل فـتـرة التسـجيلو قد تكون درجة الحرارة العظمى )القصـوى(: 

مدتها دقائق أو ساعات أو أيام أو شهور أو فصول او سنواتو وتتجاون الحرارة العظمى في المناطق 

.                                                      51الصحراوية الحارة كالصحاري العربية في بعض أشهر الصيف  مر

أقل درجـة حـرارة تسـجـل خـالل فـتـرة التسـجيلو قد تكون مدتها درجة الحرارة الصغرى ) الدنيا(: 

دقائق أو ساعات أو أيام أو شهور أو فصول او سنواتو وتنخفض كثيرا دون الصفر في المناطق القطبية 

والباردةو وأحيانا في المناطق الصحراوية خالل فصل الشتاء. ويتم معرفة درجة الحرارة العظمى والصغرى 

                                                                                  باستعراض السجل الحراري.

يمثل وسط األرقام المسجلةو ويعطي المعدل أو المتوسط الحراري فكرة عامة معدل الحرارة )المتوسط(: 

 عن الحالة السائدة لعنصر الحرارة خالل فترة التسجيلو ويتم الحصول عليه بطريقتين:

جمع قيمة درجة الحرارة العظمى مع قيمة درجة الحرارة الصغرى المسجلةو ويقسم  -7

 المجمو  على أثنين:  
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جمع قيم جميع القراءات التي تم تسجيلها خالل فترة التسجيلو وقسمة حاصل الجمع على عدد  -5

 القراءات:

  

 

   

ويعطي المعدل في كال الحالتين فكرة جيدة عن متوسط الحرارة للجو السائد إذا كانت قعيعم العقعراءات 

الحرارية خالل فترة التسجيل متقاربة ليس بها حاالت حرارية شاذة سعواء كعان ارتعفعاععا شعديعدا أو 

انخفاضا شديـدا يؤثر في المعـدل.  وقـد يشير الى الوسطية لكنـه ال يبيعـعن معدى تعون  العقعيعم حعول 

 .2و 1و5و2و وهو المتوسط لألرقام التالية 2يساوي  71و2و2و2و5الوسطو مثالو المتوسط لألرقام التالية 

ومن المعدالت الحرارية المعدل اليومي والمعدل الشهري والمعدل السنوي. ويعتبر المعـدل    

الحراري اليومي األساس في حساب المعـدالت األخرى.                                           

مقدار الفرق بين درجة الحرارة العظمى والصغرى المسجلتين في السجل اليومي : المدى الحراري

والفصلي والسنويو ومعرفة المدى الحراري مهم جدا في الدراسات المناخية النراعية والصحية 

والصناعية وحركة وسائل النقل والدراسات التطبيقية األخرىو فهو يعطي صورة عن مدى التباين 

 واالختالف الحراري اليومي والشهري والفصلي والسنوي.

ويتفععاوت المععدى الحععراري علععى سععطح األرض مععن منطقععة ألخععرى. وينيععد باالتجععاه نحععو     

القطبين شماال أو جنوبعا معن المنطقعة االسعتوائية لالختـعالف الكبيـعر فعي كميعة األشععة الشمعسية 

المكتسبة والمفقودة في المناطق القطبيةو وكذلك يرتفع المعدى الحعراري باالبتععاد ععن المناطعق 

الععساحلية حيععث تععسود القاريـععةو ويقععل تأثيـععر المسطحـععات المائيـععةو كمععا يتععأثر المععدى الحععراري 

                   باالرتفعععععععا و فينيعععععععد فعععععععي المنعععععععاطق المرتفععععععععة ويقعععععععل فعععععععي المنعععععععاطق المنخفعععععععضة . 

ويـرتـفـعععع المـعععدى الـحـعععراري اليـعععومي والشهــعععري والفـعععصلي والسنـعععوي فـعععي المنــاطـعععق 

الصحراوية بسبب ارتفا   درجة الحرارة ارتفاععا شعديدا خعالل النهعار وتنخفـعض أثنـعاء الليـعل 
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تتمين المناطـق الصحراوية خعالل أشعهر العصيف بمععدل حعراري الى نحـو النصف أو أقـل. و

.   51مرتفع ومعدل أقل في أشهر الشتـاءو ومدى حراري كبير يتجاون أحيانا   مر

تونيع الحرارة على سطح األرض والعوامل المؤثرة فيه:                                           

تتباين حرارة جو سطح األرض ) شكل تونيع الحرارة على سطح األرض( من حار في النطاقين 

االستوائي والمداري وبارد في النطاق القطبي وشبه القطبيو واالعتدال في العروض الوسطى. 

كما تختلف حرارة الجو في المناطق الجبلية عنها في المناطق السهلية والمنخفضةو والمناطق 

البحرية عنها في المناطق الداخلية للقارات. ويرجع اختالف حرارة سطح األرض وجوها الى 

عوامل جغرافية وجوية محلية وإقليمية وعالميةو منها: المـوقـع بالنسبة لـدوائـر العرض وتونيـع 

 اليابـس والماء وحالة الجو السائدة وخصائص التضاريس وغيرهـا من العوامـل الجغرافية والجوية. 
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الضغط الجوي: ثالثا   

يُعرف الضغط الجوي بأنعه ونن ععمعود معن العهعواء فعوق مسعاحعة        

محددة تمتد من سطح البحر حتى نهاية الغالف الجوي. ويبلغ معععدل ونن 

معلعلعيعبعارو وهعي وحعدة   7171عمود الهواء لمساحة بوصة مربعة نحعو  

 تستخدم من قبل الجويين والمناخييـن لقياس الضغـط  الجوي.

ويختلف مقدار الضغط الجـوي جغرافيا أفقيعا وراسعياو كمعا يختلـعف فعي     

المـوقـععع الـواحـععد خعععالل الععدقائق و الععساعة واليعععوم والفععصل والعععام تبععععا 

الختالف حرارة الجو. ويقل مقدار الضغط  الجعوي باالرتفعا  فعي الغعالف 

الجوي  بسبب  قصر عمعود الهعواء باالرتفعا  معن سعطح البحعر وانخفعاض 

كمية العوالق الجوية باالرتفا   من سعطح األرض معصدر العوالعق الجويعة 

المختلفة كالغانات واالبخرة واالمال  واالتربةو وانخفاض الحعرارة نتيجعة 

 االرتفا   في الجو.

 التونيع الجغرافي للضغط الجوي:

يختلـف التونيـع الجغــرافـي للضغــط الجـوي على سـطـح األرض مـن مـكان ألخـرو بل يعتعفعـعاوت فـعي     

المـكان الواحـد خالل اليوم والساعةو ويرتبط تونيع الضغط الجوي على سعطعح األرض بعاخعتعالف تعونيعع 

الحرارة اليومي والشهري والفصلي. ويؤدي ارتفا  حرارة سطح األرض الى سخونعة وتعمعدد العهعواء العذي 

يعلوهو ومن ثم تقل كثافته فيخف وننه ويصعـد الى أعلى. وإذا انخفضت الحرارة يحدث العكس للهواء يعبعرد 

 وينكمش وتنيد كثافته ووننه وضغطه فيننل نحو األسفل. 

ويمكن القول أن العالقة بين الضغط الجوي والحرارة عالقة عكسيةو وهي أن ارتفا  الحرارة يؤدي الى      

انخفاض الضغطو وانخفاضهـا يؤدي الى ارتفاعه. وحيث أن درجـة حـرارة الجـو تختلـف من مـعكعان ألخـعر 

من سطح األرض ومن وقت ألخر فان الضغط الجوي كذلك يختلـف تبعـا الختـالف تونيـع الحعـعرارة ععلعى 

سطـح األرض. وعلـى العمـوم تعتبر الحرارة الدافئة مناطق ضغط منخفض والمناطق الباردة مناطق ضغعط 

 مرتفعو وينتج عن اختالف قيم الضغط الجوي حركة الهواء والمعروفة بالريا .

ويشير تونيع معدل الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر الى وجعود أحعنمعة لعلعضعغعط العجعوي فعي      

 النصف الشمالي والجنوبي من سطح األرضو وهي:
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 حنام الضغط المنخفض االستوائيو ويسود في المنطقة االستوائية.  -7

حاازام الااضغط المرتفااع شاابه المااداري ويسنااود  اا  المنطقنااة الواقعااة بيناان دائرتاا  العاارض        -2

  شمنان و نوبا من الدائرة انستوائية. 35ْ  – 25

 شمان و نوبا من الدائرة انستوائية.  65حزام الضغط المنخفض شبه القطب  حول دائرة العرض  -3

 حزام الضغط المرتفع القطب  بالقرب من القطبين الشمال  والجنوب  -4

 الريا :

يتميـن الغـالف الجـوي بعـعدم استقـعراره أو ثباتـعه علعى حالـعة واحـعدة فهـعو دائمعا فعي حركعة مستمـعرة ال      

تتوقـععف ومختلفععة الععسرعة واالتجععاه. وترجععع حركععة الهععواء الععى اختععالف حععرارة سععطح األرضو ولععو كانععت 

حرارة األرض واحدة ألصبح الضغط الجـوي على سـطح األرض متسـعاويا وثابتعا غيـعر متغعير ولمعا تحعرك 

الهواء. ونتيجـة اختالف الحرارة على سـطح األرض اختلـف الضغـعط الجـعويو ونعشأة منعاطق ضعغط جعوي 

مرتفع ومنخفض تتعسبب فعي حركـعة الهـعواء معن مناطـعق الضغـعط المرتفـعع العى منعاطق العضغط المنخفعض. 

وتعععرف منععاطق الععضغط الجععوي المنخفععض بمنععاطق األعاصععيرو ومنععاطق الععضغط الجععوي المرتفععع بمناطععق 

أضـداد األعاصير. وتعتبـر مناطـق الضغط المنخفض منعاطق تجمعع وتكعدس الهعواءو ثعم يرتفعع فيهعا الهـعواء 

الى أعلىو ويخرج الهواء معن مراكعن العضغط المرتفعع نحعو مـراكـعن الضغـعط المنخـفـعض باتـجـعاه عـقـعارب 

 السـاعـة. أما في مناطـق الضغـط المنخفض فالهواء بتحرك باتجاه ضد عقارب الساعة.

 سرعة الريا  واتجاهاتها:

تهب الريا  نتيجة اختالف الضغط العجعوي العنعاتعج ععن      

اختالف الحرارة معن معنعطعقعة ألخعرىو ويعحعدث اخعتعـعالف 

الضغـط على نطـاق محلي وإقليمي وعالمي. وينشأ عن ذلعك 

ريا  محلية وإقليمية وعالميةو وتتفاوت سرعة واتجاه الريا  

حسب الوقت والمكان وبين الليل والنعهعارو وتعتعمعيعن العريعا  

خالل الليل غالبا بالهدوء وقلة االضطرابعاتو ويعرجـعع ذلعك 

الـى عـدم وجـود طاقـة حـعراريـعة بسعبعب غعيعـعاب الشعمعس. 

وتنيد سرعة الريا  خالل النهار لعتعوفعر العطعاقعة العحعراريعة 
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تعونيعع واختالف تونيعها على سطح األرض من مكان ألخر. كما أن اتجاه الريا  يختلعف بسعبعب اخعتعالف 

 .الضغط على سطح األرض خالل اليوم والفصل والسنة

وتتععأثر حركععة الهععواء بعععدد مععن العوامععل والمؤثـععرات     

ومنهععععا قـععععوة انحـععععدار الضغـععععطو )قععععوة الجاذبيععععة( وقـععععوة 

كوريوليس )قانـون فـعرل( وقـعوة الطـعرد المركنيعة وعامعل 

االحتكعععععاك بالظعععععاهرات األرضعععععية الطبيعيعععععة والبعععععشرية. 

ويتفـاوت تأثيـر هذه العوامـل في حـركة الهواء فمثعال تتأثعر 

ولكنها ال تتأثر بعامل الريا  العلوية العالمية بقوة كوريوليس 

االحتكاك النعاتج ععن تعأثير سعطح األرضو بينمعا الريعا  المحليعة 

 .تتأثر بعامل االحتكاك لكنها ال تتأثر بقوة كوريوليس

 قوة انحدار )تدرج( الضغط: -7

يعتبر اخعتعالف قعيعمعة الضعغعط العجعوي ععلعى سعطعح       

األرض العامل الرئيس والمحرك األساسي لتحـرك الهـواء وانتقالـه من منطقـة ألخعرى. وععنعدمعا يعتعععرض 

سطح األرض ألشعة الشمس تتباين حرارته وتختلف قيم الضغط الجوي ويتحرك الهواء من مناطق الضعغعط 

المرتفع نحو مناطق الضغط المنخفض. وتختلف سرعة تحرك الهواء من مناطق الضغط المرتفع نحو منطقة 

الضغط المنخفض بسبب اختـالف قيم الضغط بين خطوط الضغطو وتعرف بخطوط تساوي الضعغعط. وهعي 

خطوط تصل بين قيم مناطق الضغط المتساويةو وتختلف المسافة بينها. وكلما كـان معقعـعدار فعارق الضعغعـعط 

ويمكن بينها كبيـرا والمسافـة قصيـرة نادت سـرعـة الريا  والعكسو ويعرف هذا العامل بقوة تدرج الضغط 

حسابها بمعرفة مقدار الفـرق بين مقـدار الضغـط في مركـن الضغـط المرتفع والضغط العمعنعخعفعض ومعن ثعم 

 قسمته على المسافة بين المركنين.

مللعيعبعارو ومعقعدار الضعغعط فعي معركعن الضعغعط  7171مثال: مقدار الضغط في مركن الضغط المرتفع =  

 ملليبار. 7112المنخفض = 

 الحل:
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ونظرا الختالف نسبة انحدار الضغط بين مراكن الضغط وكذلك بين خطوط تساوي الضعغعط فعان سعـعرعـعة 

 الريا  ليست ثابتة بل تختلـف على سطـح األرض خـالل العام والفصل والشـهـر واليوم والساعة والدقائق.

 قوة الجذب نحو المركن:  – 5

تحدث قوة الجذب نحو المركن نتيجة تحرك األجسام حركة دورا نية. وتعمل قوة الجذب نعحعو العمعركعن       

على جذب أي جسم يتحرك حركة دورانية باتجـاه مركـن دورانـهو أي جسم يتحرك حركة دائرية البد له من 

أن يتسار  باتجـاه مركن دورانه. وتأثير قوة الجذب نحـو المركـن محـدودو ويكـون تأثيرها أوضعح ععنعد معا 

تكون الريا  تسير على شكل منحنى كاألعاصير التي تحدث قريبا من المنطقة االستوائية حيث ينعدم تعأثعيعر 

 قوة كوريوليـس واألعاصير التي تشغل مساحة صغيرة كاألعاصير الدوامة )التورنادو(.

 قوة كوريوليس )قانون فرل(:   - 1

تؤثـععر قـععوة كـوريوليـععس فععي حركععة الهععواء وهععي ناتجععة عععن دوران األرضو وتعععرف بقانـععون فععرل أو       

قانـون االنحـراف. وتنص على أن األجسـام المتحـركة في الغالف الجوي تنحـعرف العى يميـعن اتجاهـهـعا فعي 

نصف الكـرة الشمالي والى يسار اتجاهها فعي نعصف الكعرة الجنوبعيو وتنععدم قعوة كوريعوليس عنـعد الـدائـعرة 

االسـتوائيـة وتنداد باالتجاه نحو القطبين وينيـد تأثيـر قتوها بنيادة سرعة حركعة األجعسامو ويعنداد انحعراف 

الريا  كلما نادت سرعتها. وبسبب تعأثير قعوة كوريعوليس فعان الريعا  ال تعسير معن مركعن الضغـعط المرتفعع 

نحـو مركن الضغـط المنخفض على شكل خط مستقيم بل تنحرف الى يميعن اتجاههعا فعي الجعنء العشمالي معن 

 األرض والى يسار اتجاها في النصف الجنوبي من األرض.

  عامل االحتكاك:  - 2

تتأثـر الـريا  السـطحيـة بسطح األرض وما عليه من ظاهرات بارنة طبيعية وبشرية كالجبال واألشجار      

 والمباني واإلنشاءات وغيرها من الظاهرات واألجسام البارنة على سطح األرض. 

وتؤثر الظاهرات الطبيعية والبشرية بشكل كبير في سرعة واتجاه الريا  السطحيةو ويعتمـد تأثيـر عامـل     

االحتكاك في الـريا  على حجم وارتفا  الظاهرة فكلما ناد حجمها وارتفاعها كان تأثيرها أكبر. ويقل تعأثعيعر 

الظاهرات السطحية الطبيعية والبشرية في الريا  باالبتعاد عن سـطح األرضو ولـذا فان سـرعة الريا  تناد 

باالرتفا  من سطح األرض وتقل باالقتـراب منه. ومـن الـريعا  العتعي ال تعتعأثـعر بسعـعطعح األرض الـعريعا  
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العـلـويـة والتيارات النفاثـة شديـدة السـرعـة. وتعمـل الظـاهـرات السطحية الطبيعية والبشريعة ععلعى تعغعيعيعر 

مسار الريا  واتجاهاتها فتنحرف يمينا أو يسارا من مسارها األساسيو أو ترتعفعع العى أععلعى فعتعععبعـعر فعوق 

الظاهرات الطبيعية أو البشرية. ويختلعف تعأثعيعر )قعوة تعدرج الضعغعطو قعوة العجعذب نعحعو العمعركـعن وقـعوة 

كوريوليـسو وقوة االحتكاك( في حركة الهواء من منطقة ألخرى ومن وقت ألخرو ولـذا فان سرعـة واتعجعاه 

 الريا  على سطح األرض ليست على نمط واحد بل تختلف من مكان ألخرو ومن وقت آلخر.

 ريا  الجيوسترفيك: 

تعمل قوة كوريوليـس بعكس قـوة االنحدار )قوة الجذب نحو مركن الضغط المنخفض(و فتحـعرف الـعريا      

عن مسارها المستقيـم. ويحعصل أحيانعا أن تحـعدث حـالـعة مـعن التـعوانن بيعن القعوتين تعؤدي العى نعشوء ريعا  

الجيوسترفيك. وتعرف ريا  الجيوسترفيك بأنها ريا  علوية تتكـون نتيجـة حـدوث حالـة من التوانن بين قوة 

انحععدار الععضغط وقععوة كوريععوليس. ويكععون الععضغط المرتفععع علععى يميععن مععسارها والععضغط المنخفـععض علععى 

يسارهـععا فععي النععصف الععشمالي مععن األرض والععى يععسار 

اتجاها في النصف الجنوبعي مـعن األرضو وتعتبـعر ريعا  

 الجيوسترفيك من الحاالت الجوية النادرة الحدوث.

 أنوا  الريا :

يتحعععرك الهعععواء معععن منعععاطق العععضغط المرتفعععع العععى       

منععاطق الععضغط المنخفععض بععسبب اختععالف حععرارة سععطح 

األرض ومععا يترتععب عليععه مععن اختععالف الضغـععط الجـععوي 

معععن منطقعععة ألخعععرى. ويختلـعععف الهـعععواء المتحـعععرك فعععي 

مساحـععععة النطـععععاق الـععععذي يتحـععععرك فيـععععه والفتـععععرة التععععي 

ويكـعون  يستغرقهاو وتحدث حركة الهواء على نطاق عالمي لتشمل الغالف الجعوي المحيعط بعاألرضو

الهععواء فععي حركععة مععستمرة طععوال العععام كالععدورة العامععة للريععا  والريععا  العلويععة وموجععات رسععبي 

والتيارات الهوائية النفاثة. وقد تشغل مساحة كبعيرة معن سعطح األرض ولفعترة أقـعل معن عـعام كالريعا  

الموسمية التي تهب على أجناء معينة من سطح األرض وتغير مسارها واتجاهها خالل فصول العامو 

سعاعة معا بيـعن الليـعل  52وتهب الريا  علعى نطعاق محعدود معن سعطح األرض وتغعير معسارها خعالل 

والنهـار كـريا  النسيـم التي تحـدث نتيجـة للتباين الحراري المحلي الناتج عن اختالف طبيعـة سـعطح 

األرض كنسيم العبر والبحعر ونعسيم الجبعل والعواديو ونعسيم الواحعة والصحـعراءو العذي يحـعدث نتيجـعة 
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للتباين الحراري المحلي الناتج عن اختالف طبيعـة سـطح  وقـد تكعون حركعة الهعواء أصعغر معن ذلعك 

ويمكـعن تقسيـعم كالدوامات والنوابعع الهـوائـعية الصغيــعرة العتي تحـعدث فعي الجعو باستمـعرار لثوانعي ودقعائقو 

  حـركـة الهـواء الـى ثالثة أنوا  هي:

 حركة هوائية علويةو - 

 حركة هوائية متوسطة االرتفا . - 

حركة هوائية منخفضة )سطحية(.  -   

ويشمل كل منها عدة أنوا  من الريا  لكل منها خصائصها الطبيعية.    

الحركة الهوائية العلوية: -أوال  

يقصد بها الهواء الذي يتحرك في األجناء العلويعة معن الغعالف الجويعة بعيعدا ععن سعطح األرض نتيجعة       

اختالف الحرارة بين العروض الدافئة االستوائية والمدارية والعروض القطبية وشبه القطبية الباردةو وتعشمل 

الععدورة العامععة للريععا و والتيععارات النفاثععةو والموجععات الهوائيععة الطويلععة المعروفععة بموجععات روسععبيو وهععذه 

الظععاهرات الجويععة ال تتععأثر بالظععاهرات الطبيعيععة والبععشرية 

 المنشرة على سطح األرض.

 الدورة العامة للريا :   - 7

يتحـعععرك الهـعععواء بيعععن الععععروض االستوائيـعععة والقطبيـعععة      

نتيجـععة التبايـععن الحـععراري بيـععن أجععواء المنطقـععة االستوائيـععة 

الدافئـععة والمنطقععة القطبيعععة البععاردةو وتععععرف بنظععام العععدورة 

العامععة للريععا و وهععي ريععا  مععستمرة طععوال العععام ال تتأثععر 

 بظاهرات سطح األرض الطبيعية والبشرية.

 التيارات الهوائية النفاثة: - 5

تعتبر التيارات الهوائية النفاثة من الظعاهرات الجويعة العلويعةو       

وقد اكتشفت خالل الحعرب العالميعة الثانيعةو وأطلعق عليهعا التيعارات 

الهوائيععة النفاثععة لشـععدة سععرعتها. وهـععي عبععارة عععن ريععا  علويععة 

سـريعـة تقع في أعلى طبقة التربوسعفير. ويبلعغ طعول التيعار النفعاث 



77 

آالف الكيلومععترات وعرضععه مئععات الكيلومععتراتو ويبلععغ أقععصى حععد لععسرعته فععي منطقععة مركععنه. وتععستمد 

التيارات النفاثـة طاقتهـا من التباين الحـراري بين المناطـق االستوائيـعة والمـعدارية الحعارة والمنعاطق القطبيعة 

الباردةو وتنحف جنوبا في فصـل الشتاء وشـماال في فعصل العصيفو وتكـعون شديـعدة السـعرعة خـعالل فعصل 

الشـتاء لشـعدة التبايـعن الحعراري بيعن المنطقتيعن الدافئعة والبعارةو بينمعا تقعل سعرعة التيعار النفعاث خعالل فعصل 

الصيف بسبب تلقي المنطقـة القطبية كمية كثيرة من الطاقة الشمسية التي تؤدي الى قلة التباين الحراري بيعن 

 دوائر العرض الشمالية الباردة والجنوبية الدافئة.

 ثانيا: الريا  متوسطة االرتفا :

 الريا  الدائمة: - 7

تشمل الريا  التي تهب بين مناطق الضغط المرتفع والمنعخعفعض شعبعه العدائعمعة وهعي معنعطعقعة الضعغعط      

و ومعنعطعقعة 21شبه المداريو ومنطقة الضغط المنخعفعض  11المنخفض االستوائية ومنطقة الضغط المرتفع 

. وتتمين الريا  الدائمة بأنها ثابتة االتجاه طوال العام. وتشمل الريعا  العتعجعاريعة 91الضغط المرتفع القطبية 

 والريا  العكسية والريا  القطبيةو ولكل منها خصائصها الجوية.

 الريا  التجارية:  -أ 

نحو المنخفض االسعتوائي. و ُعرفعت بالتجاريعة لدورهعا  11تهب من حنام الضغط المرتفع شبه المداري     

الهام في العصور الماضية في تسيير السفن الشراعية التجارية التي تجوب البحار والمحيطات. ويطلعق علعى 

الريا  التي تهب من منطقة الضغط المرتفع شبه المدارية الشمالية نحو المنخفض االستوائي بالريا  التجارية 

الشمالية الشرقيةو وتهب من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربيو أما الريعا  العتي تهعب معن منطقعة العضغط 

المرتفع شبه المدارية الجنوبية نحو المنخفض االسعتوائي تُععرف بالريعا  التجاريعة الجنوبيعة الغربيعةو وتلتقعي 

 الريا  التجارية الشمالية الشرقية بالريا  التجارية الجنوبية في منطقة المنخفض االستوائي )الرهو االستوائي(.

 الريا  الغربية )الريا  العكسية(:    -ب 

شععماال  21و 11تسـععود الـععريا  الغـععربية العععروض الوسطـععى الـواقعـععة تقريبععا بيععن دائـرتـععي العععرض       

شماال( نحـو منطقـة الضغـط المنخفض شبـعه القطبعي  11وجنوبا من منطقة الضغـط المرتفع شبـه المداري )

جنوبعا.  21جنوبعا العى دائعرة الععرض  11شماالو وتهب جنوبعا معن دائعرة الععرض  21عنـد دائـرة العرض 

مسارها فـي النصف الشمالي من الجنوب الغـعربي نحـعو الشـعمال الشـعرقيو وفعي الجنـعوب تهعب معن العشمال 

الغربععي نحـععو الجنـععوب الشـرقـععيو وتختلععف الريععا  الغربيععة )العكععسية( عععن الريععا  التجاريععة فععي اتجاهاتهععا 
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الجـوية التي ينتج عنها اضعطرابات جويعة وكثافتهاو خاصة في فصل الشـتاء الـذي تكثـر فيه المنخفـضات 

 يتغير بسببهـا اتجـاه الريا  وسرعتهـاو وتجلب الريا  الغربية االمطار لغرب أوربا.

 الريا  القطبية  -جـ 

شماال وجنوبعا. وتهعب  91و 21تسود الريا  القطبية العروض الباردة الواقعة بين دائرة العرض      

شعماال  21نحعو منطقعة العضغط المنخفعض  91من منطقة الضغط المرتفع القطبي عند دائرة الععرض 

وجنوباو ويكون اتجاههعا شعمالية شعرقية فعي نعصف الكعرة العشمالي وجنوبيعة شعرقية فعي نعصف الكعرة 

 الجنوبيو وتتصف الريا  القطبية بالبرودة.

    الريا  الموسمية: -5

توصـف الـريا  بالموسميـة ألنهـا تغيـر اتجاههـعا خـعالل الععام مـعن فعصل ألخعر نتيجـعة التبايعن        

الحراري الذي يحدث خالل العام بين اليابسة والمسطحات المائية في مناطق هبوبها. وتحـعدث الريعا  

الموسمية في أماكن كثيرة من العالمو إال أنه يقعصد بهعا غالبعا الريعا  العتي تغعير اتجاههعا فعي المنطقـعة 

المدارية والمناطـق القريبة منهاو والعتي ُتسـقـعط غـعالبية أمطـارهـعا فعي فعصل العصيف وتتعأثر الـعريا  

الموسمية بمدى اختـالف الحـرارة بيـعن اليابعسة 

والمعععععسطحات المائيعععععة المحيطعععععةو وبالحـعععععركة 

الجـععوية العلويععة الععسائدة فععي األجععواء العليععا مععن 

منطقعععة سعععيادة الريعععا  المـوسـعععمية كالتيععععارات 

الجـوية التـي تعبـر فـوق جنـوب أسـياو وكـعذلك 

بالمـؤثـععععرات السـطحيـععععة التضاريععععسية كجبععععال 

الهيماليا. وتختلعف خعصائص الريعا  الموسعمية 

خععالل العععام مععن فععصل ألخععر بععسبب اختععالف 

منطقة النشأةو فهي باردة جافة في الشتاء ودافئة 

رطبة في فصل الصيف كما هو الحال في موسم االمطار التي تسقط صيفا على جنوب غرب المملكعة 

العربية السعودية وعلى جنوب وجنوب شعرق أسعيا وغيرهعا معن المنعاطق العتي تقعع فعي نطعاق هبعوب 

 الريا  الموسميةو أما في فصلي الربيع والخريف فهما فصالن انتقاليان بين الفصلين.
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 الريا  المنخفضة )السطحية(:  –1

 الريا  المحلية:   

يتفاوت مقدار الضغط الجوي على نطاق محلى بسبب التبعاين الحعراري نتيجعة اختعالف طبيعـعة سـعطح        

األرض فـععي المنطقـععة الواحـععدة كاالرتفععا  واالنخفـععاض واالتجععاه وتونيـععع اليععابس والمععاء والغطععاء النبععاتيو 

واختالف مكونات وخعصائص األرض والعصخور ونحعو ذلعك. ويعؤدي اختعالف العضغط الجعوي علعى نطعاق 

محلععي الععى حركععة الهـععواء مععن مناطـععق الضغـععط المرتفععع الععى مناطـععق الععضغط المنخفععضو ويعععرف الهععواء 

المتحرك بالريا  المحلية. وتتصف الريا  المحلية بصغر المساحة العتي تعسودها وقعصر عمرهعا كنعسيم البعر 

والبحر ونسيم الجبل والوادي ونسيم العصحراء والواحعةو ونعسيم البحعيرات والحعدائق والمتننهعات والمعنار  

سععاعة أو أقععل. وتععشمل كععذلك الريععا  المحليععة  52والمعسابح ونحوهععا مععن حركععات الهععواء الععتي تحععدث خععالل 

الريععا  المععصاحبة للمنخفععضات الجويععة الحععارة والبععاردة كريععا  الخماسيـععن والععسموم والععسيروكو والفهععن 

والشنوك وريا  المسترالو وريـا  البورا وغيرهـا من الريعا  العتي تعصاحب المنخفعضات الجويعة. وتختلعف 

الخصائص الجوية للريا  المحلية فمنها الحار والبارد ومنها الرطعب والجعافو وكعذلك تختلعف فعي سعرعتهاو 

 ويمكن تقسيم الريا  المنخفضة الى عدة أنوا  منها:

ريا  النسيم: -أ   

تشمل الريا  الناتجة عن اختالف الحرارة والضغط بين المناطق اليابسة والمناطق الرطبة     

كالمسطحات المائية والمسطحات الخضراء كالغابات والحدائق والمنار  ونحوها واختالف الحرارة 

 والضغط بين السفو  واألودية.

 نسيم البر والبحر:   -أ 

بعد شروق الشمس تتعرض المسطحات المائية واليابسة لألشعة الشمسية وتأخعذ حرارتهمعا باالرتفعا  إال      

أنه يالحظ أن اليابعسة ترتفعع حرارتهعا بعشكل أسعر  معن المعسطح المعائي المجـعاور. وترتفـعع حـعرارة الهعواء 

السفلي من الغالف الجوي الذي يعلو اليابسةو بينما يكون الهواء الذي يعلو المسطحات المائية باردا. ونتيجـعة 

الختـالف الحـراري بينهما خـالل النهـار ينشأ ضغـط منخفـض على اليابسة وضغط مرتفع على المعسطحات 

المائيةو ويتحـرك الهـواء من منطقـة الضغـط المرتفـع البحري الى منطقـة الضغـط المنخفعض علعى اليابعسة. 

وتستمـععر هععذه العمليععة خععالل النهععار بارتفععا  الهععواء فععي منطقععة الععضغط المنخفععض علععى اليابععسة الععى أعلععىو 

ويتحرك ليحل مكانه هواء بارد رطب قادم من المسطح المائي المجـاورو وتعرف هعذه العمليعة بنعسيم البحعر. 
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ويبـععدأ نسيـععم البحـععر فععي التحـععرك غالبـععا مععا بيـععن 

صععباحاو ويبلـععغ أوجـععه مععا بيععن  77  –  71الععساعة 

معساءا بعسبب التبعاين الحعراري العشديد   1و 7الساعـعة 

والمسطحات المائيـة. ويؤثـر نعسيم البحـعر فعي بين اليابسة 

اليابععسة المحيطـععة بـععه فيلطـععف الجععو ويرفععع مععن رطوبتععه. 

وقـد يـؤدي أحيانا العى سقـعوط األمطـعار خاصعة أمطعار معا 

بعععد الظهعععر كمععا يحعععدث فععي العععسفو  الغربيععة للمرتفععععات 

الجنوبيعة الغربيعة معن شعبه الجنيعرة العربيعةو وخعالل الليععل 

يحععدث العكععس تععبرد اليابععسة والهععواء الععذي يعلوهععا مععشكال 

منطقة ضغط مرتفعع بينمعا تبقعي المعسطحات المائيعة دافئعة فيعسخن الهعواء العذي يعلوهعا معشكال منطقعة ضعغط 

 منخفضو وينتقل الهواء خالل الليل من اليابسة نحو البحرو ويكون الهواء جافاو ويعرف بنسيم البر.

 الريا  المصاحبة للمنخفضات الجوية )الريا  المحلية(: -ب 

تحـععدث الريععا  المحليـععة بععسبب نععشوء ضععغوط محليععة وتحـععرك المنخفععضات الجويععة البععاردة والحـععارة.       

وتتفـاوت هـذه الريا  في خصائصهـا الجويـةو ويـرجـع ذلك الى اختالف خصائص مناطق نشأتها ومساراتها 

فمنها البارد والحار والرطبو ومنها الجاف. ويطلـق عليهـا أسماء محليـة مختلفـة. وتقسـم الريا  المصاحبـة 

للمنخفضات الجوية الى ريا  محلية حـارة وباردة وتنشأ فـي المناطـق المرتفعـة والمنخفعضة. ومـعن الـعريا  

الحععارة الععتي تهععب فععي مقدمععة المنخفععضات الجويععة ريععا  الخماسععين والععسموم والععسيروكو والهرمتععان 

وريععا  البركفيلععدرن. ومععن الريععا  المحليععة الجبليععة الحععارة الععتي تهععب فععي مقدمععة المنخفععضات الجويععة 

والتي تكتسب حرارتها من اننالقها على السفو  الجبلية ريا  الفهنو ريا  الشنوكو وريا  سانتا انعا. 

ومن الريا  المحلية الباردة التي تهب في مؤخرة المنخفضات الجويعة ريعا  المعسترال وريعا  البعورا. 

 وفيما يلي أمثلة لبعض الريا  المحلية:

 الريا  الحارة: -أوال

تتكـون الريا   الحـارة  الجافة في المناطـق الصحراوية الحارةو وتتميـن بحـرارتها وجفافهـعا وإثارتهـعا       

لألتـربةو وتنتشر في أماكـن كثيـرة من العالـم. ومنها ريا  الصحراء الكبرى بشمال أفريقيا كريا  الخماسين 

والقبلي والسيروكوو وريا  الهرمتان. وريا  شبه الجنيرة العربية كالعسمومو والكـعوس. وريعا  البركفيلعدرن 
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فععي جنـععوب شـععرق أسععترالياو وريععا  النونععدا فععي األرجنتيععن. وتنقععل الـععريا  الععصحراوية الحععرارة واألتربععة 

والرمال الناعمة الى مناطق بعيدة عن أماكن نشأتهاو وعند ما تعبر مسطحات مائية تتغير بععض خصائعصها 

كنيعععادة رطوبتهعععا وحرارتهعععا وتقعععل كميعععة 

األتربة والرمال التي تحملها. ويعتمعد ذلعك 

علععى مععساحة المععسطح المععائي الععذي تعععبره 

كما هـعو الحعال بالنعسبة لـعريا  الصحـعراء 

الكبـرى فهـي صحـراويـة المنعشأو وريعا  

العععسيروكوو وريعععا  الليفعععانتن معععن شعععمال 

أفريقيععا والععتي تعععبر البحععر المتوسععط الععى 

جنوب أورباو كما تعبر الريعا  معن غعرب 

افريقيا ناقلة الرمال عبر المحيط األطلعسي 

نحو أمريكا الجنوبية وخليج المكسيكو وتفقد الريا  التي 

ععععععبر البحعععععر المتوسعععععط والمحيعععععط األطلعععععسي بععععععض 

خصائصهـععععا األصليـععععة وتكتععععسب بعععععض الخصائـععععص 

 الجوية للمناطق التي تعبرها كالحرارة والرطوبة.

 ريا  الخماسين:

تنشأ ريا  الخماسين فوق الرمعال العصحراوية فعي       

 51شمال أفريقياو وقـد أطلـق عليهـا الخماسيـن ألن عـدد األيام العتي تهـعب فيهـعا علعى معصر فعي الععام نحعو 

يوما. وتهب ريا  الخماسين على مصر في فتـرات غيـر منتظمـةو ويتـركـن معظمها في فصل الربيع. وهي 

معن العصحراء وترفـعع درجـعة الحـعرارة فجعأة ريا  جافة محملعة باألتربعة والرمعال والغبعار نظعرا لهبوبهعا 

 كم / الساعة.  721مر خـالل ساعتيـن. وتصل سرعـة ريا  الخماسين أحيانا 15ارتفاعا شديدا يصل الى 

 ثانيا: الريا  الباردة 

ريا  باردة تهب فعي مؤخعرة المنخفعضات الجويعة وتعؤدي العى انخفعاض درجعة حعرارة المناطعق       

التي تمر عليهاو ومنها على سبيل المثعال ريعا  المعسترال فعي جنعوب فرنعسا وريعا  البعورا فعي شعمال 

البحر األدرياتيك وريا  الكريفتن في شمال شبه جنيرة البلقانو وريا  البورا في وسط أسيا وروسعيا. 
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وريا  البرجا في وسعط اسعيا وروسعيا و أسعلكا وريعا  النورثعر العشمالية وريعا  البلعينارد فعي أمريكعا 

الشمالية وريا  البامبو را في جنوب شرق البرانيل واألرجنتين وريا  البرسعتر الجنوبيعة فعي سعاوث 

 ويلن جنوبي شرق استراليا ونيونيلندا. 

 ريا  المسترال:  -7

تتكـون ريا  المـسترال فـوق المـرتفعـات الجبلية المحيطـة بحـعوض العرون بفرنعساو وهعي ريعا       

شـديـدة البرودة. وتنحـدر بفعـعل عامـعل الجاذبيـعة بسـعرعة شعديدة نحعو وادي العرونو ويساعـعدها علعى 

سرعتهـا اتجاههـا نحـو مؤخرة المنخفضات الجوية التي تتعرض لها جنوب أوربا خالل فصلي الشتاء 

كيلعو معترا فعي العساعة. وتعستمر فعي انحعدارها عبعر  21والربيعو وقد تتجاون سرعة ريعا  المعسترال 

وادي الرون الى شواطئي البحر المتوسط وتؤثر ريا  المسترال الباردة في المناطق التي تهعب عليهعا 

 بخفض حرارتها واقتال  األشجار وتدمير المساكن.

 ريا  البورا  -5

ريا  باردة تشبه ريا  المسترالو تنحدر في فصل الشتاء معن مرتفععات األلعب نحعو شعمال البحعر      

األدرياتيكي. وتهب في مؤخعرة المنخفعضات الجويعة المتوسعطية. وينيعد انحعدارها معن المرتفععات فعي 

كيلعو معترا فعي العساعة. وتتعسبب ريعا  البعورا فعي انخفعاض  21نيادة سعرعتهاو ويتجـعاون سـرعتهـعا 

 شديد في درجة الحرارة وتكون أحيانا مصحوبة بالثلوج.
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 الكتل الهوائية:

تُعرف بانها جسم ضخـم من الهـواء متجانس فعي خصائـعصه الطبيعيـعةل الحـعرارة والرطوبعة واالسعتقرار.    

ويبلغ قطرها مئعات أو أالف الكيلعو معتراتو ويقعل تجعانس خعصائص الكتعل الهوائيعة باالبتععاد معن مراكنهعا. 

ويتوقع في الكتل الهوائية الضخمة أن تكون األجناء المواجهة للمنطقة االستوائية أدفأ معن أجنائهعا المواجهعة 

 للمنطقة القطبية.

تنشأ الكتل الهوائية فوق المسطحـات المائية واليابسة على حـد سـواءو ويتطلب في مكان نشأتها مساحة        

واسعة متشابهة في خصائصها الطبيعية التضاريسية والجوية والحـركة الهـعوائعيعة. ويسعاععد تعجعانعس معكعان 

النشأة على تجانس خصائص الهواء الذي يعلوهو كما يتطلب استقرار الهواء فوق المنطقة فترة نمنية طويلةو 

 عدة أيام أو أسابيعو لكي تكتسب بعض الخصائص الهوائية للمنطقة التي تعلوها كالحرارة والرطوبة ونحوها.

ويكتسب الهـواء خصائـص األرض التي يعلـوهاو فإذا أستقـر الهـواء فـوق مسطحات مائيعة فعان نسعبعة       

رطوبة الجو تنيد والعكس فوق اليابسة تنخفض رطوبة الجو. وإذا كانـت منطقة نشأة الكتلة العهعوائعيعة حعارة 

 وعند ما تتحرك العكعتعل العهعوائعيعةفان الهواء الذي يعلوها يكـون حـارا واذا كانت باردة فان الهواء يكون باردا. 

من مكان نشأتها الى مناطق أخـرى فإنهـا تفقـد خصائصهـا الطبيعيـة تدريجيـاو فإذا اتجهـت نحـو المنعطعـعقعـعة 

االسـتوائيـة فان حرارتها تنيـدو وإذا اتجهـت صـوب القطـبين فان درجـة حـرارتهـا تنخفـض. وإذا تحـركعت 

من المسطحات المائية نحو اليابسة فإنها تفقد تدريجيا جنءا من رطوبتهاو والعكس إذا تحركعت معن العيعابسعة 

 نحو البحر فان رطوبتها تنيد. 

 تصنيف الكتل الهوائية:

تصنف الكتل الهوائية حسب مكان نشأتها العروضي والجغرافي ودرجة رطوبتهـاو ومدى اسعتقرارها.        

 وقد أُعطيت الكتل الهوائية رمونا تبين مكان نشأتها وخصائصها الجوية على النحو التالي:

 أقسام الكتل الهوائية حسب مكان نشأتها العروضي:

 Arctic Air masses (A )كتل هوائية قطبية شديدة البرودة   –7

 Polar Air Masses  (P)كتل هوائية قطبية باردة             -5

 Tropical Air Masse (T)كتل هوائية مدارية                 -1

 Equatorial Air Masses  (E )كتل هوائية استوائية       – 2
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ولتحديد مكان نشأة الكتلة الهوائية بالنسبة للمسطحات المائية واليابسة قسمت الكتل العهعوائعيعة     

 الى قسمين هما:

  )Maritime Air Masses )Mكتل هواية بحرية                - 7

    )Continental Air Masses )Cكتل هوائية قارية              -5

 و تصنف الكتل الهوائية حسب درجة حرارتها الى كتل حارة وباردة على النحو التالي:

  )Warm Air Masses )W     كتل هوائية دافئة                   -7

     )Cold Air Masses )K      كتل هوائية باردة                    -5

 وتصنف الكتل الهوائية الى كتل مستقرة وغير مستقرة على النحو التالي:      

  )Stable Air Masses  )Sكتل هوائية مستقرة                  -7  

    )Unstable Air Masses )U         كتل هوائية غير مستقرة  -1
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 الرطوبة والتساقط:

تتعرض المسطحات المائية المختلفة والغطاء النباتي على سطح األرض لحرارة الشمس فتسخن فيحدث       

التبخر من المسطحات المائية والنتح من الغطاء النبعاتي. وتتفعاوت عمليعة البخعر والنتعح معن منطقعة جغرافيعة 

وأخرى نتيجة اختالف خصائصها الجوية والجغرافيةو وينتج عن ذلك عدد من الظاهرات الجوية يععبر عنهعا 

 بالمصطلحات الجوية التالية:

 أوال: الرطوبة:  

تتبخر مياه البحار والمحيطات والغطاء النباتي وغيرها من مصادر المياه مشكلة رطوبة في الجو      

وتتمين أجواء المسطحات المائية المحيطية والبحرية والمناطق الغابية كثيفة األشجار بارتفعا  رطوبعة 

جوهاو وتنخفعض رطوبعة أجعواء المنعاطق الداخليعة والبعيعدة ععن البحعار والمحيطعات وكعذلك المناطعق 

ويرجععع اختععالف رطوبععة الجععو الععى عععدد مععن العوامععل والمؤثععرات   الععصحراوية قليلععة الغطععاء النبععاتي.

 الطبيعية ومنها:

وجود واتسا  المسطحات المائية بأنواعها المالحة والعذبةو وتشمل مياه البحار والمحبطات والمعستنقعات   -7

 وغيرها من المسطحات المائية.

 القرب والبعد من مصادر المياه المحيطية والبحرية والنهرية وغيرها من المسطحات المائية. -5

القرب من الدائرة االستوائية كثيرة المسطحات المائية والبحيرات والمستنقعات واالنهار وأمطار                   -1

 غنيرة طوال العام.

 اختالف فصول السنة وما ينتج عنها من اختالف الحرارة وتساقط االمطار. -2

 اختالف درجة الحرارة اليومية والشهرية والفصلية. -5

اختالف مصادر الريا : الريا  التي تهب من الجهات البحرية والمحيطية وغيرهعا معن المعسطحات المائيعة تجلعب   -2

 معها بخار الماء فترفع رطوبة أجواء المناطق التي تهب عليهاو والريا  التي تهب من الصحاري تكون جافة.

كثافععة الغطععاء النبععاتي: تعتععبر النباتععات بأنواعهععا مععصدرا هامععا لرطوبععة الجععوو وكلمععا نادت نععسبة وكثافععة  -1

 الغطاء النباتي نادت رطوبة جوه والمناطق القريبة منه.  
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 أهمية الرطوبة وأنواعها:

 مصدر االمطار واشكال التكاثف األخرى السحب والندى والضباب. -

 يحتوي بخار الماء على حرارة كامنه تساهم في التوانن الحراري لألرض والغالف الجوي. -

 تعتبر رطوبة الجو مصدرا للمياه وللطاقة الالنمة الستمرار العمليات والظاهرات الجوية المختلفة. -

 تعتبر رطوبة الجو مصدرا للمياه التي تحتاجها النباتات والحيوانات خاصة في المناطق الجافة. -

ويعبر عن رطوبة الجو بعدة طرق وهي الرطوبة المطلقة والرطوبة النوعية والرطعوبعة العنعسعبعيعة وضعغعط  

 بخار الماء.

 الرطوبة المطلقة -7

 (.1غ/م7ونن بخار الماء في وحدة معينة من الهواءو ويعبر عنها بالغرام لكل متر مكعب من الهواء)      

 الرطوبة النوعية: -5

تشير الرطوبة النوعية الى كمية ونن بخار الماء الموجعود فعي وحعدة ونن معن الهعواءو وهعي ونن    

بخار الماء لكل وحدة معينة من الهواء الرطعب. ويععبر ععن الرطوبعة النوعيعة بجعرام معن بخعار المعاء 

 لكل كيلو جرام من الهواء )غ/ كجم(.

 الرطوبة النسبية: -1

يعتععبر مععصطلح الرطوبععة النععسبية االكععثر شععيوعا واسععتخداما فععي المجععاالت الجويععة والمناخيععة    

للتعبير عن مقدار بخار الماء في الجو عند درجة حرارة معينة مقارنة بالحد األعلعى معن البخعار 

الذي يعستطيع الهعواء أن يحملعه عنعد نفعس درجعة الحعرارة. وتعشير الرطوبعة النعسبية العى النعسبة 

المئوية بين مقدار بخار الماء الموجود فعال في الجو ضمن حجم معين من كمية البخعار الالنمعة 

لكي يكون ذلعك الهعواء معشبعا فعي نفعس درجعة حرارتعه وضعغطهو ويتناسعب مقعدار الهعواء علعى 

حمل بخار المعاء تناسعبا طرديعا معع درجعة حرارتعهو أي أنعه كلمعا ارتفععت درجعة حعرارة الهعواء 
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.  711  –  1نادت مقدرته على حمل كمية من بخعار المعاء. وتعتراو  الرطوبعة النعسبية معا بيعن  

% ومتوسط الرطوبعة إذا كانعت الرطوبعة 51ويعتبر الهواء جافا إذا كانت نسبة رطوبته أقل من 

% وعالي الرطوبة إذا نادت ععن ذلعك. ويعتعبر الجعو فعي حالعة تعشبع إذا بلغعت  11-21ما ببن 

 %.711نسبة الرطوبة 

 ثانيا: درجة الندى:

هي الدرجة الحرارية التي يصبح عندها الهعواء ععاجنا ععن حمعل معا يحتويعه معن بخعار المعاء فيبعدا بععضه   

 بالتكاثفو واذا انخفضت درجة الحرارة تحت الصفر المئوي يطلق على درجة الندى نقطة التجمد.

 ثالثا: البخر والنتح: 

التبخر هو هروب جنئيات الماء من المسطحات المائية وغيرها من االجسام العتعي تعحعتعوي     

على رطوبة الى الجو مكونة بخار الماءو ويحدث التبخر عند ما تتعرض للحرارة العمعسعطعحعات 

المائية وغيرها من االجسام التي تحتوي على رطوبةو وتُعرف عملية هروب جنئيات الماء معن 

المسطحات المائية واالجسام الرطبة بالتبخر ومن النباتات بالنتحو وتنداد عملية التبخعر والعنعتعح 

بارتفا  حرارة الجو. وتختلف كمية التبخعر والعنعتعح ععلعى سعطعح األرض لعععدد معن العععوامعل 

 والمؤثرات الجوية والجغرافية ومنها:

 اختالف درجة حرارة الجو على سطح األرض من مكان آلخرو وكذلك اختالفها خالل اليوم في •

 المكان الواحد.     

اختالف رطوبة الجو من مكان ألخر وفي المكان الواحدو وكلما ارتفعت رطوبة الجو في المنطقة والمعكعان  •
 قل التبخر والنتح.

سرعة ورطوبة الريا : كلما ارتفعت سرعة الريا  ناد التبخر والعنعتعح والعععكعسو وتعؤثعر رطعوبعة   •

وجفاف الريا  في عمليتي البخر والنتح والعالقة عكسية إذا نادت رطوبة الريا  قل التبخر والنتحو ويعنداد العبعخعر 

 والنتح إذا كانت الريا  القادمة الى المنطقة جافة.

حرارة الريا : تؤثر حرارة الريا  في عمليتي التبخر والنتح وكلما ارتفعت حرارة الريا  الععابرة فعوق المعسطحات  •
 الرطبة ناد التبخر والنتح والعكس.
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اختالف ملوحة المسطحات المائية: يختلف معدل البخر باختالف ملوحة الجسم المائيو وتقلل المواد  •

المذابة في الماء من سرعة التبخرو ولذا فان مععدل التبخعر يكعون أعلعى فعي المعسطح المعائي الععذب 

 عنه في الماء المالح في نفس الظروف الجوية كالحرارة وسرعة الريا .

 رابعا: ضغط بخار الماء:

يقصد به الضغط الناتج عن ضغط بخار الماء الموجود في الهواءو ويتناسب ضغط بخار الماء معع     

كمية بخار الماء الموجود في الجوو كلما ناد بخار الماء في الهواء ارتفع ضغطه. ويبلعغ ضعغط بخعار 

الماء أقصاه عند ما يصل الهواء الى مرحلة التشبع ببخار الماءو وفعي هعذه الحالعة يبلعغ الهعواء مرحلعة 

التشبع فال يستطيع أن يمتص المنيد من البخارو ويختلف ضغط بخار المعاء معع تغعير درجعة الحعرارة 

 وكذلك بدرجة عذوبة المياهو ويكون الضغط على المياه العذبة أعلى منه على المسطحات المائية غير العذبة.

 خامسا: التكاثف:

تحول الماء من الحالة الغانية الى الحالة السائلة أو الصلبةو وهو عكس عملية التبخرو ويعحعدث        

 التكاثف نتيجة عدد من العواملو منها:

 عوامل ذاتية: تحدث بسبب ارتفا  الهواء الرطب الى أعلى لألسباب التالية:  - أ

 انخفاض الضغط الجوي عند سطح األرضو وارتفا  الهواء الى أعلى وتعرضه للبرودة. -7

صعود الهواء الى أعلى بتأثير التيارات الهوائية الصاعدةو وارتفا  الهعواء فعوق العمعنعحعدرات  -5

 والسفو  الجبلية.

 عوامل غير ذاتية: تنخفض الحرارة بعوامل غير ذاتية نتيجة: - ب

فقدان الحرارة عن طريق االشعا  األرضيو واالشعا  المباشر عن طريق الهواء الرطب الذي يعؤدي  -7

 الى تكون السحب والضباب.

 مالمسة الهواء الدافئ لألسطح الباردة السائد على سطح األرض ويؤدي الى تكون الندى والصقيع. -5

اختالط الهواء الدافئ مع الهواء البارد يؤدي الى انخفاض حعرارة العهعواء العدافعئ فعيعحعدث العتعكعاثعفو -1

 وتتكون السحب والضباب. 
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يحدث التكاثف الهوائي بالقرب من سطح األرض ويعرف بالتكاثف السطحيو وفي الطبقات العليا معن 

الجو ويعرف بالتكاثف العلوي. وينتج عن التكاثف بنوعيه السطحعي والعععلعوي ععدد معن العظعاهعرات 

 الجويةو ومنها:

 أوال: التكاثف السطحي:

 الندى: -7

قطرات مائية تتكون في الصبا  قبل طلو  الشمس على االجسام الباردة كنجاج السيارات وغيرها من        

 االسطح الباردةو ويتالشى الندى بعد طلو  الشمس بقليل بسبب تعرض قطرات الندى للحرارة فتتبخر.

 الصقيع: -5

بلورات ثلجية صغيرة جدا تتكون في الصبا  قبعل طلعو  العشمس علعى االسعطح البعاردةو والعصقيع هعو       

الندى اال أنه وصل الى درجة التجمد نتيجة انخفاض درجة حرارة الجوو ويالحظ الصقيع  في اليعالي البعاردة  

قبععل طلععو  الععشمس كطععالء أبيععض علععى نجععاج الععسيارات وأوراق النباتععات وغيرهععا مععن االجععسامو ويختفععي 

 الصقيع بعد طلو الشمس مباشرة.

 الضباب: -1

ذرات مائيععة صععغيرة جععدا خفيفععة الععونن تتطععاير فععي الجععوو ويععنداد وننهععا بععالقرب مععن سععطح األرض.       

ويحدث الضباب نتيجة تكاثف بخار الماء في الهواء القريب من سطح األرض بسبب انخفاض درجة الحرارة 

خالل فصل الشتاء أو الربيع. ويحدث الضباب كثيرا بالقرب من المسطحات المائية كالعسواحل البحريعة وفعي 

 مناطق الغابات وبعد سقوط االمطار.

 ثانيا: التكاثف العلوي:

 يحدث التكاثف العلوب بعيدا عن سطح األرض وينتج عنه عدد من الظاهرات الحوية منها:    

 السحب: -7

تتععألف الععسحب مععن قطععرات مائيععة صععغيرة جععدا ناتجععة عععن تبخععر مععصادر الرطوبععة األرضععية والجويععة.    

وتتكاثف قطرات الماء المكونة للسحب حول نويات التكاثف الموجودة في الجوو وهي ذرات دقيقة مكونة من 
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االمععال  المتطععايرة مععن المععسطحات المائيععة البحريععة واالتربععة وذرات 

الغبار المتطايرة من المناطق الصحراوية والمناطق البركانية والمعدن 

والمصانع والمعنار  وغيرهعا معن معصادر التلعوث الجعوي. وتعصنف 

السحب حسب ارتفاعها الى سحب منخفضة وسحب متوسطة وسعحب 

مرتفعة وينقسم كل نو  منهعا العى ععدة أنعوا  ولكعل منهعا خصائعصها 

الطبيعيعة المائيعة ونععسبة نويعات التكعاثف الدقيقععة وحرارتهعا ومععساحتها 

 وارتفاعها وسماكتها ولونها واجواء تشكلها وأوقات امطارها. 

 سادسا: التساقط ) التهطال(:

تسقط قطرات الماء المكونة للسحب ببطء شديد بسبب صغر حجمهاو وينمو حجم القطعرات ببعطء ويعنداد     

 حجها ووننهاو وتسقط على سطح األرض على هيئة ضباب وصقيع وندى وبَردر وثلج ومطر.

 الثلج  -7

تتعرض قطرات المطر النانلة من السحاب في طريقها لعسطح األرض للعبرودة 

فتنخفض درجة حرارتها مشكلة بلورات ثلجية تسقط خفيفة علعى سعطح األرض 

تشبه القطن المندوف فعال تؤثعر أثنعاء سعقوطها علعى االنعسان والحيعوان والنبعات 

 وتكسو األرض بالبياض وتتراكم عليها بسماكة مختلفة تتجاون المتر أحيانا.

5- :  البَردر

حبات من الثلج مستديرة الشكل تتكون في السحب نتيجة صعود قطرات الماء    

العععى أعلعععى وتجمعععدها بعععسبب دفعهعععا بواسعععطة التيعععارات الهوائيعععة العععصاعدة فعععي 

السحابةو فيتكون البَردر ويثقل ثعم يعننل نحعو سعطح األرض نتيجعة عامعل جاذبيعة 

األرضو ويععناد ويقععل حجععم حبععات البَععردر اذا تعرضععت حبععات الععبرد فععي طريععق 
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تساقطها ألجواء باردة أو حارةو وكثير من البَردر الساقط يذوب قبل أن 

يصل لسطح األرضو ويختلف حجعم حبعات البَعردر معن حبعات صعغيرة 

جدا الى حبات كبيرة يصل حجمها حجم حبة البرتقال المتوسط الحجعم  

وتنيد أحياناو وبحعدث العبرد اضعرارا إذا ناد حجعم حباتعه وينتعج عنعه 

 خسائر مادية واضرار بشرية.

 األمطار: -1

قطرات الماء السائلة العتي تعسقط معن العسحب علعى سعطح         

االرض. وتتفاوت كميتها من مكان ألخر معن سعطح األرض. كمعا 

تتفاوت حجم قطرات المطر من مطره ألخرى. وتصنف االمطعار 

 حسب األسباب التي تؤدي الى تكون السحب على النحو التالي:

 :أمطار تصاعديةو وتعرف باألمطار االنقالبية –أ 

 األمطار اإلعصارية أو أمطار الجبهات: -ب  

 جـ ـ أمطار تضاريسية:  

 األمطار التصاعدية )االنقالبية(:  –أ 

تععرف بالتععصاعدية ألنهعا تتععشكل نتيجععة صععود بخععار المعاء الععى أعلععى وتَكعون الععسحاب وتععسقط        

 االمطار راجعةو ويصعد بخار الماء نتيجة عدة عواملو ومنها:

ارتفا  حرارة االرض ينشأ عنه تيارت حرارية صعاعدة  –7 

تععدفع الهععواء المحمععل ببخععار المععاء الععى اعلععى ويععبرد الهععواء 

الععصاعد فيتكععاثف بخععار المععاء ويكععون سععحبا ركاميععة ممطععرةو 

تسقط االمطار على مساحات صغيرة يتراو  مساحتها ما بين 

كيلععو مععترا مربعععا. وتععستمر أمطارهععا لفععترة نمنيععة  51و 51

قصيرة قعد تعستمر لمعدة نعصف سعاعة أو سعاعةو وقعد تعصحب 

 االمطار التصاعدية بعواصف رعدية.
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العى أعلعى   مرور هواء بارد رطب على منطقة أدفئ منهو فينشأ حالة من عدم االسعتقرارو فيعصعد الهعواء -5

 فيبرد ويتكاثف فتتكون السحبو وتسقط االمطار. 

 تحدث األمطار التصاعدية مصاحبة لألعاصير المدارية. -1

 ب ـ األمطار اإلعصارية أو أمطار الجبهات: 

تحععدث فععي منععاطق االعاصععير وفععي منععاطق الجبهععات     

الهوائيععة حيععث تلتقععي كتلععة هوائيععة بكتلععة هوائيععة أخععري 

تختلععف عنهععا فععي خصائععصها الهوائيععة. وينععشأ عععن التقععاء 

الكتلتيععن صعععود الهععواء الععدافئ الرطععب الععى أعلععىو فيععبرد 

 ويتكاثف مكونا سحبا ممطرة.

 األمطار التضاريسية: -جـ ب 

االمطار التي تحدث نتيجة تأثير التضاريس التي ترغم الهعواء الرطعب علعى العصعود العي أعلعىو فيعبرد      

ويتكاثف بخار الماء مكونا سحباو تسقط األمطار على المناطق الجبلية. ويعتمد تأثير التضاريس علعى سعقوط 

 األمطار على عدد من العوامل والمؤثرات الجوية والجغرافية منها: 

 مقدار ارتفا  التضاريس -7

 حجم المرتفعات - 5

 شدة انحدار المرتفعات -1

 أتجاه انحدار المرتفعات بالنسبة للريا  القادمة. -2

 القرب والبعد من مصدر الرطوبة -5

 حالة الجو بالنسبة للهواء القادم للمنطقة الجبلية من حيث استقراره واضطرابه - 2

 حالة الهواء القادم للمنطقة الجبلية من حيث رطوبته وجفافه - 1

 الموقع العروضي للمرتفعات الجبلية.  - 2
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 التونيع الجغرافي لألمطار في العالم:  

تختلف كمية األمطار التي تسقط على الكرة األرضية من مكان ألخر واوقات سقوطها. وتقعل ععن     

ملم كما هو الحال في صحاري أفريقيا كالصحراء الكبرى في شمال أفريقيا وصحعاري العجعنيعرة  51

معلعم فعي معنعاطعق  5111العربية ووسط أسيا وصحاري أمريكا واستراليا. وتتجاون كمية  األمعطعار 

كثيرة من العالم االستوائية والمدارية والموسمية والمناطق الجبلية المواجهة للريا  العرطعبعة كعمعا هعو 

الحال في شمال شرق الهند. وفي بعض المناطق الجبلية حيث تتوفر الرطوبة العالية. ويتفاوت تونيعع 

األمطار حسب القاراتو وتحظى أمريكا الجنوبية بأكبر كمية لألمطار السعنعويعة حعيعث يعبعلعغ معععدلعهعا 

 ملم. 211ملمو وأقلها أستراليا  7221

ويرجع تفاوت كمية االمطار التي تسقعط ععلعى سعطعح األرض 

 لعدد من العوامل والمؤثرات الجوية والجغرافيةو منها.

القرب والبعد من مصادر الرطوبة الجعويعةو حعيعث تعناد   –  7 

رطوبة الجو بالقرب من المسطحات المائية البحرية وتعقعل 

 بالتعمق في اليابسة. 

طبيعة تضاريس المنطقة واتجعاه العمعرتعفعععات بعالعنعسعبعة   - 5

 للريا  الرطبة التي تهب عليها.

الظاهرات الجوية التي تحدث في المنطعقعة كعاألععاصعيعر   – 1

 المدارية والجبهات الهوائية والمنخفضات الجوية ونحوها.

هبوط الهواء في نطاق الضغط المرتفع شبه المداري يؤدي العى سعخونة الهعواء وتعشتت العسحب  - 2

 وجفاف المناطق المدارية ونشوء الصحاري العربية والصحراء الكبرى وغيرها من الصحاري المدارية.

 التيارات البحرية الباردة التي تسير بمحاذات السواحل ال تساعد على تبخر المياه الساحلية كما  -5

 هو الحال في الساحل الغربي لشمال افريقيا حيث يسير تيار كناري البارد بعكس التيارات الدافئة    

 التي تؤدي الى تبخر مياه البحر كتيار خليج المكسيك الدافئ الذي يؤدي الى تساقط االمطار على    

 غرب أوربا.    



94 

وقو  المنطقة في مهب الريا  البحرية الرطبة كالريا  الموسمية التي تهب علعى  -2

شرق وجنعوب شعرق اسعياو والهنعد والمرتفععات الجنوبيعة الغربيعة معن شعبه الجنيعرة 

 العربية. وعلى العمومو يالحظ أن االمطار تكثر فق المناطق التالية:

المنطقععة االسععتوائيةو حيععث الرطوبععة العاليععةو والتقععاء الريععا  التجاريععة الععشمالية  -7

بالريا  التجارية الجنوبية مشكلة جبهة هوائية استوائيةو تؤدي الى صعود الهعواء 

 الدافئ الرطب الى أعلى فيبرد ويتكاثف مكونا سحبا كثيفة تسقط أمطارا غنيرة على المنطقة.

 العروض الوسطى الواقعة في مهب الريا  العكسية الرطبة في غرب أوربا.   -5

 المناطق الواقعة في مهب الريا  الموسمية الرطبة في جنوب وجنوب شرق اسيا.    -1
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 وتقل األمطار في المناطق التالية: 

العروض العليا القطبية الباردةو ويرجع ذلك الى أن الهواء في العروض العليا بارد دائماو  -7

ويؤثر ذلك في مقدرته على التشبعو فهي منخفضة جداو وقد تسقط أمطار قليلة على هيئة 

 ثلوج تتراكم على األرض. 

المناطق الصحراوية الحارةو تتصف بارتفا  الحرارة والجفاف وقلة االمطار لبعدها عن   -5

المسطحات المائية ووقوعها في داخل القارات أو في ظل المطر أو في نطاق الضغط المرتفع 

شبه المداري حيث يهبط الهواء نحو األسفل فترتفع حرارته وتتشت السحب كما هو الحال في  

 الصحراء الكبرى في شمال افريقيا وصحاري الجنيرة العربية.
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 تصنيفات المناخية:ال 

يختلعف منعاخ االرض معن مكعان ألخعر لععدد معن العوامعل والمؤثعرات االرضعية والجويعة ومنهعا: القععرب      

والبعد من الدائرة االستوائية وتونيع اليابس والماء وطبيعة التضاريسو ولتفاوت أثر هذه العوامل والمؤثرات 

األخرى األرضعية والجويعة العالميعة واالقليميعة والمحليعة يجععل معن العصعب معرفعة منعاخ األرض وتونيععه 

ودراسته بشكل دقيق التسا  مساحة األرض واختعالف العوامعل المؤثعرة فيعهو وغعنارة المعلومعات والبيانعات 

المناخية. وقد أدت هذه العوامل الى التعميم المناخي وعمل مناطق مناخيعة متعشابهة فعي الخعصائص المناخيعة 

تعرف بالتصنيفات المناخيةو وقد تم وضع عدد من التصنيفات المناخية ولكل منها خصائصه التي تمينه ععن 

 التصنيفات االخرىو ويتصف التصنيف المناخي بشكل عام بعدد من السماتو منها:

 أن يكععون التععصنيف قععادرا علععى المواننععة بيععن المعلومععات المناخيععة الكثععيرة وتنظيمهععا علععى هيئععة -7
 مجموعات محددة مفيدة.

 أن يسعى الى تحقيق أهداف معروفة ومحددة.  -5

 أن يكون سهل التطبيق.  -1

 (.  )Griffiths, J. and D. Driscoll )7925أن يعتمد على عناصر مناخية   -2

 المعايير واألسس التي اعتمدت عليها التصنيفات المناخية:

تختلععف التععصنيفات حععسب الموضععو  والهععدف والحقععائق المتوفععرة واالسععس الععتي قامععت عليهععا. وتتنععو       

التقسيمات المناخية التي أقترحها العلماء لتقسيم سطح االرض الى أقاليم مناخية تبعا لألسس التي أختارها كل 

 باحث منهم كأساس للتقسيمو وفيما يلي بعض االسس التي استخدمها المختصون.

 استخدام عناصر المناخ لتصنيف المناخ: - أ

اعتمدت كثير من التقاسيم المناخية على اختالف درجة الحرارة الى جانب استخدام عناصر مناخية أخرى    

 عند تصنيف مناخ األرض على النحو التالي:

 أعظم الشهور حرارة. -7

 أقل الشهور حرارة. -5

 المتوسط الشهري لدرجة الحرارة. -1

 المتوسط السنوي لدرجة الحرارة. -2
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 المدى الحراري اليومي والسنوي. -5

 القيمة الفعلية لدرجة الحرارة. -2

 المتوسط السنوي لما يعرف باسم الحرارة الحيوية.   -1

 

 وعلى أساس االختالفات الحرارية تم تميين ثالثة نطاقات حرارية كبرى هي:   

 أقاليم ما بين المدارينو ال يوجد فيها فصل شتويو والمتوسعط العشهري لدرجعة حعرارة أبعرد شعهر -7

.72من شهور السنة ال يقل عن   مر

 درجة شماال وجنوبا( وتتراو  درجة الحرارة  15 -51أقاليم تقع فيما وراء المداريين )بين  -5

. 72-71السنوية من       مر

 درجة شماال وجنوبا تقريبا وال ترتفع 21أقاليم قطبية وشبه قطبية وتقع فيما وراء دائرة عرض   -1

.71حرارة أي شهر من شهور السنة عن      مر

كمية االمطار والتساقط:                                                                          -ب 

 استخدم العلماء عند تصنيفهم االقاليم المناخية عناصر التساقط التالية: 

 كمية االمطار الشهرية. -7

 كمية االمطار الفصلية. -5

 كمية االمطار السنوية. -1

 عدد االيام الممطرة خالل الفصل الممطر. -2

 القيمة الفعلية للتساقط. -5

 كثافة االمطار. -2

 التغير في كمية االمطار السنوية. -1

 نسبة التساقط الى التبخر. -2

 معامل التساقط الى البخر. -9

 وقد ربط كثير من علماء المناخ بين نو  االقليم المناخي وكمية االمطار السنوية الساقطة فوق هذا االقليمو 
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 الرطوبة النسبية: -جـ 

 معدل الرطوبة النسبية الشهرية. -7

 معدل الرطوبة النسبية الفصلية. -5

 معدل الرطوبة النسبية السنوية. -1

 القيمة الفعلية للبخر والنتحو وأثر ذلك في معرفة العالقات البيئية وبين العناصر الطبيعية.   -2

وأضاف بعض العلماء االختالف في المظهر العام للنباتات الطبيعية عند تقسيمهم لألقاليم المناخية    

 على اعتبار أنها تعد انعكاسا لتنو  الظروف المناخية في االقاليم.

 (199و أصول الجغرافيا المناخيةو ص 7215)أبو العينينو حسنو معامل الرطوبة ويساوي:   -5

 

 

 

 

 أهمية التصنيف المناخي للجغرافيين:

يعتبر التصنيف المنعاخي مهعم جعدا للجغعرافيين فقعد وضعع الكعم الهائعل معن المعلومعات الجويعة    

الععتي يتععم رصععدها وجمعهععا بواسععطة محطععات الرصععد الجععوي فععي العععالم علععى شععكل مجموعععات 

مناخية متشابهة يعسهل التععرف عليهعا واالسعتفادة منهعاو وكمعا هعو مععروف أن المنعاخ يؤثعر فعي 

جميع مكونات البيئة الطبيعية والبشرية وفي االنشطة البشرية المختلفةو فان معرفة أنوا  المنعاخ 

يساعد على معرفة أنوا  عديدة من مكونات البيئة. والعكس صحيح حيث يمكعن مالحظعة سعلوك 

النباتات والحيوانات والتربةو وتوقع مناخ المنطقة في الوقت الحاضر والمستقبل والتععرف علعى 

 (.  Gabler, et al, 515نوعية المناخات التي كانت سائدة خالل آالف وماليين السنوات الماضية )
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 نماذج من التصنيفات المناخية:

تصنيفو وقد ُطور غالبها من متخصصين غير مناخيين  711تعددت التصنيفات المناخية وتجاون عددها    

(Grif,791  و وتتفاوت في أهدافها واالسس التي اعتمدت عليها ودرجة تعقيدهاو وفي انتشارها. ويعتبر)

تصنيف كوبن أكثر التصنيفات شيوعا وانتشارا في العالم لبساطته واعتماده على عناصر مناخية يمكن 

 الحصول عليها كالحرارة واالمطار. 

 تصنيف كوبن:

ينسب التصنيف الى عالم النبات والمناخ العالم االلماني فالديمير كوبنو وقد صنف مناخ العالم      

( الى عدد من االقسام المناخيةو وقد طوره فيما بعد في عامي 7972في بداية القرن العشرين )

. وقد أستخدم كوبن في تصنيفه معدل عنصري المناخ الحرارة واالمطارو وهي 7912و 7917

االسهل قياسا واالكثر توافرا في العالم. وتعتبر الحرارة واالمطار أهم العناصر المناخية أثرا على 

(. وقد عمل كوبن حدود )Gabler,511االنسان والحيوان والنبات والتربة وشكل سطح األرض 

تصنيفه المناخي لتنطبق مع خارطة تونيع النبات حسب تصنيف النبات الذي ُطور من قبل عالم 

النبات السويسري الفونن دي كاندلو ولذا فان حدود تصنيف كوبن خطوط نباتيةو ومينة أخرى 

تضاف لمنايا تصنيف كوبن أنه تصنيف تعميمي وصفي يمكن تطبيقه على أي منطقة في العالم حيث 

أنه يحتاج فقط لبيانات الحرارة واالمطار. ويعتبر تصنيف كوبن مهم للجغرافيين لربطه بين عنصري 

المناخ )الحرارة واالمطار( والنبات الذي يتأثر كثيرا بالحرارة والرطوبةو كما أنه بسيط وسهل يمكن 

 رسم خارطة تونيع له على جميع المقاسات.

ولتصنيف كوبن الكثير من المنايا التي تجعله االكثر انتشارا في العالم اال أنه يوجد عليه بعض   

المالحظات التي برنت عند التطبيق على العالمو وقد الحظها كوبن وغيره من العلماء وحاولوا 

تعديلها وتالفيها. ومن الملحوظات التي واجهت تصنيف كوبن أنه أعتمد فقط على المعدل الشهري 

للحرارة واالمطارو والمعدالت كما هو معروف تعطي تقدير تقريبي غير دقيق لعنصر المناخ. 

وتجاهل كوبن من أجل تبسيط التصنيف تأثير العناصر الجوية االخرى كالريا و السحبو كثافة 

االمطارو والتطرف الحراري. ويعتبر تصنيف كوبن تصنيف تجريبي و ليس أصوليو ولذا فانه يتعامل مع 

 (.Gabler,515حقائق أو مالحظات وليس مع االسباب التي أدت الى وجود هذا النو  من المناخ)
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 تقسيمات تصنيف كوبن:

 قسم كوبن مناخ العالم الى خمسة أقسام رئيسيةو رمن لها بحروف ال تينية كبيرة وهي:  

 (Aالمناخ الحار )

 (.Bالمناخ الجاف وشبه الجاف )

 (.Cالمناخ المعتدل )

 (.Dالمناخ البارد )

 (.Eالمناخ القطبي )

ثم قسم كوبن االقسام المناخية الرئيسية الى أقسام أصغر حسب نظام المطر الفصليو ورمن لها بحروف   

 التينية صغيرة على النحو التالي:

 (:Aأوال: المناخ الحار)

 (Afأمطار طول العام )

 (Awأمطار شتوية جاف صيفا )

 (Sأمطار شتوية جاف صيفا )

 (.Mأمطار طول العام مع فصل قصير جدا جاف تقل به االمطار )

 (Bثانيا: المناخ الجاف وشبه الجاف )

 قسم كوبن المناخ الجاف الى ثالثة أنوا  ورمن لها بحروف التينية صغيرة:

 و وقُسم الى نوعين حسب درجة الحرارة:Bwالمناخ الصحراوي الجاف  –أ 

 (Bwhحار ) -7

 (Bskبارد ) -5

 قسم الى نوعين حسب درجة الحرارة: ’(و وBsالمناخ الصحراوي المعتدل شبه الجاف ) –ب 

 (Bshصحراوي حار )  -7

 (Bskصحراوي بارد ) -5

 (: Cالمناخ المعتدل ) -ثالثا
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قسم كوبن المناخ المعتدل معتمدا على الحرارة واالمطار الفصلية العى ثعالثعة أنعوا  رمعن لعهعا بعحعروف    

 التينية كبيرةو ثم قسم كل منها الى أقسام مناخية ثانوية رمن لها بحروف ال تينية صغيرة.

 (.Cfaمعتدل ممطر طوال العام حار صيفا ) -7

 (.Cfbمعتدل ممطر طوال العام دافئ صيفا ) -5

 (.Cfcمعتدل ممطر طول العام مائل للبرودة صيفا )  -1

 (.Cwaمعتدل ممطر صيفا جاف شتاء حار صيفا ) -2

 (.Cwbمعتدل ممطر صيفا جاف شتاء دافئ صيفا ) -5

 (.Csaمعتدل ممطر شتاء جاف صيفا حار صيفا )  -2

 (.Csbمعتدل ممطر شتاء جاف صيفا دافئ صيفا ) -1

 (:Dرابعا: أقاليم المناخ البارد )

قسم كوبن هذا االقليم على أساس فصلية المطر الى قسمين رئيسين. وعلى أساس        

 حراري قسم االقليم الى عدة أقسام مناخية فرعية ورمن لها بحروف ال تينية صغيرة:

 (Dالمناخ البارد )

 ممطر طول العام وتغنر شتاء:                       ممطر صيفا وجاف شتاء

 (Dwa(                                      حار صيفا )Dfaحار صيفا )

 ( Dwb(                                      دافئ صيفا )Bfbدافئ صيفا )

 (Dwe(                            مائل للبرودة صيفا )Dfeمائل للبرودة صيفا )

 (Dwd(                                      بارد صيفا )Dfdبارد صيفا )

 (: Eالمناخ القطبي )  خامسا:

قسم كوبن هذا االقليم على أساس اختالف طول فصل النموو ويرمن لكل منهما بحرف    

 التيني كبير وهما:
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( ويتمين بفصل نمو قصير تتراو  درجة حرارته ما بين فوق مستوى التجمد ETالتندرا ) -7

 درجات مئوية. 71و

كوبن ( وفيه تنخفض درجة الحرارة طوال العام عن درجة التجمد. وقد مين F Eالتجمد )  -5

 (.EHالمناطق الباردة  التي تكسوها الثلوج الناتجة عن االرتفا  عن سطح البحر ورمن  له بحرف )

 التونيع الجغرافي العام  للمناخ:

وضع المناخيون خارطة عامة لتصنيف وتونيع مناخ األرض الى أقاليم مناخيةو كل أقعالعيعم 

منها يتصف بخصائص مناخية معينة نتيجة العوامل العامعة العتعي تعؤثعر فعي تعونيعع االشعععا  

الشمسي والحرارة  والضغط الجوي وحركة الريا  واالمطار ورطوبة الجو والبعخعر والعنعتعحو 

وهي القرب والبعد من الدائرة االستوائية والقرب والعبعععد معن العمعسعطعحعات العمعائعيعة العبعحعار 

والمحيطات واالرتفا  من سطح األرضو  وهذه األقاليم هي: المناخ االستوائي الحار العرطعب 
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وشععبععه الععرطعععب والععمععنعععاخ 

العععمعععداري العععرطعععب وشعععبعععه 

الرطب والمناخ الصعحعراوي 

الحار الجعاف وشعبعه العجعاف 

والععمععنععاخ الععمعععععتععدل الععرطععب 

وشععبععه الععرطعععب والععمععنعععاخ 

القطبي الشديد البرودة وشعبعه 

القعطعبعي والعمعنعاخ السعاحعلعي 

للعروض الوسطى  العرطعب 

في غرب العقعارات والعمعنعاخ 

الموسمي  ومعنعاخ العمعنعاطعق 

الععمععرتععفعععععة. وقععد انعععععكععسععت 

الخصعائعص العمعنعاخعيعة لعكعل 

إقليم  ععلعى العمعيعاه والعتعربعة 

والحياة النباتعيعة والعحعيعوانعيعة 

والوضع االقتصادي والحعيعاة 

العامة واالنشعطعة العمعخعتعلعفعة 

 التي  يناولها سكان اإلقليم.
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 وتغير المناخ:  تذبذب

يختلف التونيع الجغرافي لمناخ سطح االرض من منطقة ألخرى ألسباب طبيععيعة معخعتعلعفعةو وتعتعصعف      

العروض الدنيا بالدفء والعروض الوسطى باالعتدال والعروض العليا بالبرودة. وهذه الصورة السائدة حاليا 

لتونيع مناخ االرض لم تكن السائدة طوال عمر االرض بل لقد تعرضت لتغيرات مناخية طويلة ومتوسعطعةو 

ولذبذبات مناخية قصيرة. فالمناطق الحارة أو الجافة ال يعني أن مناخها كان حارا أو جافا في الماضي البعيدو 

 بل لقد سادت الرطوبة المناطق الجافة حاليا كما مرت المناطق الباردة حاليا بفترات دافئة.

ويهتم علم المناخ العقعديعمو أحعد      

فرو  علم المناخو بدراسعة العمعنعاخ 

الععقععديععم لععألرض ومععحععاولععة وضععع 

تصععور لععلععتععغععيععر الععمععنععاخععي الععذي 

تعرضت له األرض. ونعظعرا لعععدم 

معاصرة االنسان للتغيرات المناخية 

القديمة التي تعععرضعت لعهعا أجعواء 

األرض وعععدم تسععجععيععل االنسععان 

للتغيرات والذبذبات المناخعيعة العتعي 

عاصرها لعدم معرفته للكتابةو أو عدم اهتمامه بتسجيل االحداثو أو ألن التغير العمعنعاخعي يعحعدث بعالعتعدريعج 

خالل فترة نمنية طويلة ال يمكن أن يالحظها االنسان خالل عمره القصير. وقد حاول العلماء التعرف ععلعى 

أنوا  المناخ القديم لألرض أو أجناء منها وتوصلوا الى أن األرض ككل أو جنء معنعهعا قعد معرت بعحعاالت 

مناخية مختلفة عما هي عليه اآلن معتمدين على عدد من االدلة والشواهد المطعمعورة فعي بعاطعن االرض أو 

 المتشكلة على سطحها التي تعكس الظروف المناخية السائدة في الماضي.

 األدلة على التغيرات المناخية:

حاول العلماء بما توفر لديهم من أدلعة طبيعيعة وبعشريةو وتعشمل االدلعة الطبيعيعة البيولوجيعة لبقايعا كائنعات     

حية نباتية وحيوانية وادلة بشرية واشكال جيومورفولوجية ناتجعة ععن تعأثير عوامعل مناخيعة كاألوديعة الجافعة 

والميعاه الجوفيعة المخننعة فعي بعاطن االرض. وتعشمل األدلعة البعشرية معا تركعه االنعسان معن اثعار معن كتابعات 

ورسوم وادواتو ومعا تععرض لعه االنعسان معن هجعرات ومجاععات وأمعراض وغيرهعا معن االحعداث واالثعار 

 البشريةو وتوصل العلماء الى أن مناخ األرض مر بتغيرات وذبذبات عديدة.
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 أسباب الذبذبات والتغيرات المناخية:

مر مناخ األرض بتغيرات مناخية وتذبذبات طويلة ومتوسعطة وقعصيرةو ولعم يكعن المنعاخ الحالعي      

لألرض هو السائد عبر عمرها الطويل بل لقد تعرضت المناطق الحارة لالعتدال والبرودة وتعرضت 

 المناطق الباردة للدفء والمناطق الصحراوية الجافة العتدال الجو وارتفا  الرطوبة. 

وقععد حععاول العلمععاء تفععسير وتعليععل التغععيرات والتقلبععات والتذبععذبات المناخيععة الععتي تعرضععت لهععا       

االرض بوضععع العديععد مععن النظريععات العلميععةو ولكععن هععذه النظريععات لععم تععستطع التوصععل الععى معرفععة 

االسععباب والعوامععل الحقيقيععة الععتي أدت الععى تغععير وتذبععذب منععاخ األرضو ويرجععع ذلععك الععى أن هععذه 

التغيرات والتذبذبات المناخية حدثت في أنمنة جيولوجية وعصور ماضية جعدا لعم يعاصعرها االنعسان 

بحيث يعستطيع تتبعهعا بالمالحظعة العى جانعب أن التغعير المنعاخي ال يحعدث نتيجعة عامعل ومؤثعر واحعد 

بحيث نقول أنه حدث بسبب كذاو ولكنه يحدث بسبب عوامل ومؤثعرات ععدة تتعلعق بالعشمس والغعالف 

الجوي وجغرافية األرضو ولذا وضع العلماء العديد من النظريعات العلميعة لتفعسير التغعيرات المناخيعة 

منهععا مععا يتعلععق باإلشعععا  الشمععسي والهندسععة األرضععية ومواقععع القطبيععن وشععفافية الغععالف الجععويو 

والتغيرات الجغرافية التي تعرضت لهعا األرض فعي الماضعي. ويبعدو معن تعصفح كعل نظريعة معن هعذه 

النظريات في البداية أنهعا تعلعل أسعباب التغعيرات المناخيعة العتي تعرضعت لهعا األرض اال أن تفحعصها 

بعشكل دقيععق وإثعارة العديععد معن االسععئلة حعول التغععيرات المناخيعة الطويلععة والمتوسعطة والقععصيرة التععي 

حدثت في الماضي البعيد والقريب فإنها تفشل في االجابة عليها مما جعل العلماء يستمرون فعي تعديعل 

وتصحيح النظريات العسابقة  ووضعع نظريعات جديعدة لتفعسير التغعيرات والتقلبعات والذبعذبات المناخيعة 

التي تعرض لها مناخ األرض. وسوف تبقى النظريات المناخية القديمة والجديدة عاجنة ععن التوصعل 

الى تفسير علمي منطقي مقبول لبيان أسباب التغيرات المناخية بأنواعها ألنها أحداث خارجة عن قدرة 

وادراك االنسانو وان التغيرات المناخية ال تحدث وفقا لسبب او نتيجعة بعل تحعدث وفعق سعنن وقوانيعن 

 الهية محكمة. ومن استعراض نظريات التغيرات المناخية يمكن تصنيفها الى المجموعات التالية:

 النظريات االشعاعية. -7

 النظريات الفلكية. -5

 النظريات الجغرافية.-1
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 النظريات االشعاعية:

تربط النظريات االشعاعية بين كمية االشعا  الشمسي وحرارة الجوو وهي أن نيادة االشعا  المنبعث من    

الشمس يؤدي الى نيادة كمية االشعا  الشمسي العذي يعصل لعسطح األرضو ويحعدث العكعس عنعدما تنخفعض 

كمية االشعا  الشمسي. وتفاوت كمية االشعا  الشمسي بالنيادة أو النقصان ينتج عنعه ارتفعا  وانخفعاض فعي 

درجة حرارة سطح االرض. وتفترض النظريات االشعاعية أن كميعة االشععا  الشمعسي العتي تعصل لعألرض 

ويرجعع ذلعك العى عوامعل ععدة تتعلعق بالعشمس ليست ثابته عبر النمن بعل تتفعاوت بالنيعادة والنقعصانو 

نفسها حيث أن كمية االشعة التي تنطلعق معن العشمس ليعست ثابتعة فقعد تنيعد أو تقعل ولعذا تتفعاوت 

كميععة االشعععة الععتي تععصل لععسطح األرض فنيععادة االشعععة المنبعثععة مععن الععشمس يععؤدي الععى نيععادة 

االشعا  الشمعسي العذي يعصل لعسطح االرضو ويحعدث العكعس عنعد معا تنخفعض كميعة االشععا  

الشمسي. وترجع النظريات الشمعسية اختعالف كميعة االشععا  العصادر معن العشمس لعوامعل ععدة 

منها ما يحث للشمس نفسها من تفاعالت باطنية مختلفة تؤثر في كميعة الطاقعة الشمعسية المنبعثعة 

منهاو أو وجود بقع شمسية على سطح الشمسو كما أن كمية األشعة الشمسية العتي تعصل لعسطح 

األرض تعتمععد علععى شععفافية الجععو المحيععط بععاألرض الععذي يعتمععد علععى نععسبة الغععانات والعوالععق 

الدقيقة العالقة في الجو كاألتربة والغبار وبخعار المعاء وغيرهعا معن العوالعق الجويعة الدقيقعة التعي 

و وتنداد كمية االشعة الشمسية الواصلة لعسطح تتفاوت كميتها وتونيعها الجغرافي من فترة ألخرى

 األرض كلما نادت شفافية الجو والعكس.

 نظرية البقع الشمسية:

تظهر على سطح الشمس بشكل دوري غير ثابت بقع مظلمة غير معروف      

سعنةو كمعا لعوحظ وقوعهعا خعالل  77بالتأكيد سبب تواجعدهاو تظهعر تقريبعا كعل 

سعنة.  5111و و7211و 711و 21و 51و 15و 55فترات دورية أخرى كل 

وقد الحظ العلماء وجود عالقة بين ظهور البقع الشمعسية وتغعير الحعرارة علعى 

سطح األرضو وهي كلما نادت البقع الشمسية تقل درجة الحعرارة علعى سعطح 

األرض. وقد ربط العلماء بين البقع الشمسية وبعض الظاهرات الجوية كتذبذب 

 االمطارو وحدوث الجفاف ونحو ذلك في مناطق مختلفة من العالم. 
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 نظرية شفافية الجو:

تربط نظرية شفافية الجو بين معا يحعصل لمنعاخ األرض معن تغعير وتذبعذب ععبر العنمن بعاختالف شعفافية     

الغالف الجوي لألرض. وتقوم النظرية علعى افعتراض أن كميعة األشععة العصادرة معن العشمس ثابتعة وأنهعا ال 

تصل لسطح األرض عبر النمن بنفس المقدار لمرورها بالغالف الجوي الذي تتفاوت كمية مكوناته من وقت 

ألخر )الغانات وبخار الماء واالمال  واالتربة واالدخنة وغيرها من العذرات الدقيقعة المتطعايرة والعالقعة فعي 

الغععالف الجععوي( واختععالف شععفافية الجععو يؤثععر فععي كميععة األشعععة الشمععسية الواصععلة لععسطح األرضو وتععنداد 

حععرارة جععو األرض والعكععس عنععد مععا تنخفععض شععفافية الجععو تقععل كميععة األشعععة الشمععسية الواصععلة لععألرضو 

وتنخفض حرارة الجو المحيط باألرض. وتعتمد شفافية الغالف الجوي على كمية العوالق األرضعية المختلفعة 

المنبعثة من األرض نحو الغالف الجوي كالغانات واالبخرة واالمال  واالتربة الدقيقعة ونحوهعا معن العوالعق 

الدقيقة المنبعثة من االرض أو من األنشطة البشرية المختلفة. ومن النظريات المتعلقة بشفافية الغالف الجوي 

 نظرية المقذوفات البركانية ونظرية االنبعاثات الغانية.

 نظرية المقذوفات البركانية:

تعتبر البراكين من االحداث الطبيعية المصاحبة لتعاريت األرض الطويعلو فقعد حعدثت فعي الماضعي     

والتنال تحدث في الوقت الحاضر في أماكن مختلفة من سطح األرض وسوف تستمر في الحدوث في 

المستقبلو وتطلق البراكين كميات هائلة من الغبار والرماد البركاني نحو الغالف الجوي مكونة سحب 

ضخمة من الغبار والرماد. وتبقى هذه المواد الدقيقة عالقة في الجو لخفة وننها فترة طويلة من النمن 

وتعمل على الحد من كمية االشعة الشمسية الواصلة لعسطح األرضو وينتعج ععن ذلعك انخفعاض درجعة 
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حرارة سطح األرض والجو المالمس له. ولقد لعبعت المقعذوفات البركانيعة التعي 

حدثت في الماضي على خفض كميعة األشععة الواصعلة لعسطح األرض وخفعض 

حععرارة جععو األرضو ونتععج عععن ذلععك تغععيرات وتذبععذبات مناخيععة. ويعتمععد تأثيععر 

المقذوفات البركانية على حرارة سطح األرض على كميعة المقعذوفات البركانيعة 

 ومدة بقائها عالقة في الغالف الجوي.

 نظرية الغانات الجوية: 

تتلخص فكرة تأثير الغانات الجوية على حرارة الغالف الجوي المحعيعط بعاألرض بعأن العغعانات      

الجوية تسمح من خاللها بعبور االشعة ذات الموجات العقعصعيعرة بعيعنعمعا تعحعد معن نعفعاذ األشعععة ذات 

الموجات الطويلة ومن ثم ارتدادها نحو مصدر انبعاثها. وقد اخذ الكثير من العلماء بهذه الفكرة لتفسير 

ارتفا  حرارة الغالف الجويو وربط العلماء بين ارتفا  نسبة الغانات في الجعو العنعاتعجعة ععن نيعادة 

عدد سكان األرض وما يصاحبه من نيادة األنشطة العبعشعريعة العمعخعتعلعفعة فعي العمعجعاالت الصعنعاععيعة 

والنراعية والنقل والتدفئة وغيرها من األنشطة واالعمال البشرية العتعي تعنداد بشعكعل مسعتعمعر. وقعد 

أوضحت التقارير والدراسات الحكومية وغير الحكومية الحديثة ارتفا  نسعبعة العغعانات فعي العغعالف 

(و وبرنت في الوقت الحاضر ظعاهعرة معا )CO5الجوي بشكل عامو ومنها غان ثاني اكسيد الكربون 

يعرف باالحتباس الحراريو وتحدث هذه الظاهرة بسبب تأثير الغانات المنبثقة في الجو العتعي تعععمعل 

على منع والحد من هروب ونفاذ األشعة األرضية طويلة الموجعة والعحعرارة العنعاتعجعة ععن األنشعطعة 

البشرية المختلفة نحو الطبقات العليا من الجو ومن ثم للفضاء الخارجعي فعتعرتعد نعحعو سعطعح األرض 

 فترفع من حرارة سطح األرض والهواء المالمس له.

 النظرية الفلكية:

تعتمد النظريات الفكية على ما يحدث لمدار األرض في مدارها حول الشمس الذي بدوره يؤثر في     

 كمية االشعة الشمسية التي تصل لألرض. وتتلخص المؤثرات الفلكية على النحو التالي:

 التغير في مركن الشمس في المدار. -7

 تذبذب حركة المحور )مباكرة االعتدالين(.  -5

 ميل المحور على مدار األرض. -1
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 أوال: تغير مركن الشمس في المدار:

تدور األرض حول الشمس في فلك على شكل بيضاويو وتحتل الشمس أحد مركنيهو وينتج عن ذلك أن      

و وتبعد في وقت وتعرف بنقطة Perihelioالشمس تكون قريبة من األرض في وقتو وتعرف بنقطة الرأس 

سنة مما يترتعب  95111. ويتذبذب موضع الشمس بين مركني الفلك البيضاوي مرة كل Aplelionالذنب 

 عليه تذبذب كمية األشعة التي تصل لسطح األرض.

 ثانيا: تذبذب حركة المحور:

ساعةو ولكنها ال تدور حول مدار ثابت تماما كما تدور العكعرة حعول  52تدور األرض حول محورها كل    

محور ثابت. بل تدور حول محور مترنح يصنع في ترنحه قطعا ناقصا كبيراو ونتيجة لهذا يتغير الوقت الذي 

(و 1أو خط االستواء  ر51.5شماال أو مدار الجدي   ر51.5تصبح فيه الشمس عمودية على مدار السرطان ) 

 .أوقات السمت لالعتدالين واالنقالبين

 ثالثا: ميل المحور على مدار األرض:

الناوية التي يصنعها المستوى االستوائي لألرض على مستوى مدار األرض حول الشمسو هعذه الناويعة     

. وهذا الميل هو المعسئول ععن ر52  ر12و ر57  19َ.  وترددت في السابق بين ر51  11َفي الوقت الحاضر هي 

حدوث الفصول األربعةو واذا قل هذا الميلو قل اختالف ناوية األشعة الشمسية الساقطة علعى أجعناء مختلفعة 

من سطح األرضو وقلت الفروق بين الفصول المختلفعةو بينمعا يحعدث العكعس اذا ناد هعذا الميعلو ممعا يحعدث 

 سنة. 21111فرقا أكبر بين المناطق المناخية المختلفةو ويقدر تذبذب المحور خالل فترة تقدر بنحو 

هععذه الععترددات أو التذبععذبات المختلفععة فععي حركععة دورات االرض حععول المحععور ودوران األرض حععول    

الشمس وتغير موضعها من الفلكو بحيث يبدو كما لعو كانعت العشمس غعيرت موضععها فعي مركعن الفلعك كلهعا 

تععؤدي الععى اختالفععات فععي كميععة االشعععا  الشمععسي الععساقط علععى دوائععر العععرض المختلفععةو ولععه أثععر فععي منععاخ 

النطاقات العرضية المختلفة. وعلى ضعوء معا يحعدث لعألرض نتيجعة دورانهعا حعول محورهعا وحعول العشمس 

وضع العلماء العديد من النظريات التي تفسر التغيرات والتذبذبات المناخيعة العتي تععرض لهعا منعاخ األرضو 

م )7911(و ونظريععة ميالنكععوفيتش Ballو)7295(و ونظريععة بععول Crollم )7215ومنهععا نظريععة كععرول 

Milankovitch وعلععى العمععومو النظريععة الفلكيععة ال تقععدم تفععسيرا للعععصور الجليديععةو ولكنهععا تقععدم تفععسيرا .)

لحععدوث فععترات جليديععة يفععصل بعععضها عععن البعععض اآلخععر فععترات غععير جليديععة أو دفيئععةو وسععبب التغععيرات 

الجليدية هو انخفاض اإلشعا  الشمسي في الصيفو ونشاطه في الشتاءو وهذا معناه تنايد التساقط الجليعد فعي 
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فصل الشتاء وعدم ذوبان حرارة الصيف للجليدو فيتراكم عاما بعد عام ويقل منسوب البحرو ويبعد أثر البحر 

 الملطف عن اليابسة فينيد من شدة برودتها.

 النظريات الجغرافية:-7

تفسر النظريات الجغرافية التغيرات المناخية التي مرت بها األرض الى معا حعصل لعألرض معن تغعيرات     

عبر النمن كتغير موقع القطبينو وتغير تضاريس األرض. ومن هذه النظريات نظرية فيجنر التي تربط بين 

التغيرات المناخية التي مرت بها األرض وتغير مواقع القطبينو واننيا  القارات عن بعضها البعضو وتبديل 

مواقعهاو فلم يكن تونيعها في الماضي كما هي عليه اآلن بل لقد كانت القارات متقاربة وحعصل لهعا انفعصال 

وتباعد مكونة التونيع الجغرافي الحالي للقارات. ونظرية بروكس الجغرافية التي ربطعت التغعيرات المناخيعة 

التي مرت بها األرض بالتغيرات العنيفة التي شكلت سطح األرض مكونة االرتفاعات واالنخفاضات. ويعرى 

بروكس أن العصور الجليدية الرئيسية نشأت عقب تغيرات عنيفة عند ما كانت القارات أكعثر ارتفاععاو وأبععد 

عن التيارات البحريةو أما المناخ المعتدل فقد كان سائدا عنعد معا كانعت القعارات منخفعضة ومعستوية تكعثر بهعا 

 المجارية المائية والمسطحات المائية.

 الوسائل المتبعة لتحديد تاريت التغيرات المناخية: 

التغيرات المناخية والذبذبات المناخية ظاهرات طبيعية مالنمة لألرضو فقعد حعدثعت قعبعل وجعود      

االنسان على سطح االرض وسوف تحدث حتى يرث هللا األرض ومن عليها. وفي العواقعع ال تعتعوفعر 

 سجالت للتغيرات المناخية التي حدثت في الماضيو ويرجع ذلك الى عدد من العوامل منها:

 حدثت التغيرات والذبذبات المناخية في فترات نمنية قديمة سبقت تواجد االنسان. -7

 بعد أن وجد االنسان لفترة طويلة لم يقم بتسجيل التغيرات واالحداث المناخية التي مرت بها األرض لعدم  -5

 معرفته بالكتابة أو لعدم اهتمامه بالتغيرات المناخية.    

عدم توفر أجهنة رصد وتسجيل لعناصر المناخ المختلفة اال في القرون المتأخرة ربمعا تعععود العى  -1

بداية القرن السابع عشر. وهي بداية محدودة على بعض عناصر المناخو وفي أماكن معينة من سطح 

األرض. وقد تطورت عملية الرصد والتسجيل المناخي في كثيعر معن دول العععالعم اال أنعه ال تعنال 

 منطق كثيرة من سطح األرض ال يتوفر بها رصد جوي و من ثم سجالت مناخية دقيقة. 
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ولألسباب السابقة لجاء العلماء الى اتبا  أساليب مختلفة لتأريت فترات التغيرات والتقلبات والتذبعذبعات         

 المناخية التي مرت بها االرض أو أجناء منها في الماضي البعيد والمتوسط والقريب.

وتتفاوت هذه الطرق في دقتهاو وقد مكنت العلماء من تحديد التاريت التقريبي لألحداث المناخية الماضيةو 

 (.- 12هـووص7211) موسىوومن األساليب والطرق المستخدمة لتأريت التغيرات التي حدثت في الماضي 

 (.Dendrochronologyطريقة تحليل حلقات األشجار الضخمة وتعرف بالتقويم النباتي )-7

 (.  Lichensنمو االشنيات )-5

 (. Varvesتحليل رقائق الطمي الجلدية ) -1

 أخذ عينات للتراكمات الجليدية في المناطق القطبية.-2

 استخدام النظائر المشعة:-5

 (. C 72التأريت بواسطة الكربون المشع )  -ا 

 التأريت بواسطة سلسلة اليورانيوم. -ب

جـ  أرغون. –التأريت بواسطة البوتاسيوم  -  

د  السترونتيوم. -التأريت بواسطة الربيديوم   –  

نظائر أخرى تستخدم في تأريت األحداث المناخية القديمة: -هـ   

 ( .72و  72نظائر األكسجين ) ·

 الديتريوم ·

 (.C 71)  71الكربون ·

 ( في الجليد القطبي. 571) رصاص  Dالراديوم   ·

 طرق أخرى للتأريت: -2

طرق التأريت األثرية: –أ   

 مراكب النقل في األنهار. - 7

 مراكب لعبور البحار. -5

 استخدام الفخار. -1

 االستخدام المبكر للمعادن. -2

 تأهيل الحيوانات. -5
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 الوحدة التاسعة المياه العذبة: مصادرهاو أهميتهاو تونيعها الجغرافي 

نَا) الماء عصب الحياةو وهو أصل كل األحياء. قال تعالى:      ءٍ  ُكلَّ  الرَماءِ  ِمنَ  َوَجعَلر ٍ  َشير ِمنُعونَ  َحيِّ سعورة  ( أَفاََل يُؤر

ِشعي َععلَعٰى ) و وقال تعالى: 11األنبياء اية  نِِه َوِمنرُهمر َمنر يَمر ِشي َعلَٰى بَطر ُ َخلََق ُكلَّ َدابٍَّة ِمنر َماٍء ۖ فَِمنرُهمر َمنر يَمر َوَّللاَّ

ٍء قَِديرٌ  َ َعلَٰى ُكلِِّ َشير ُ َما يََشاُء ۚ إِنَّ َّللاَّ لُُق َّللاَّ بَعٍ ۚ يَخر ِشي َعلَٰى أَرر لَيرِن َوِمنرُهمر َمنر يَمر  .25سورة النور اية ( ِرجر

ويشكل الماء نسبة كبيرة من جسم اإلنسان والحيوان والنبات والتربةو وانخفاض كميته يؤدى إلى الهالك     

والموت والتدهور البيئي. وعندما تشح المياه يقل الغطاء النباتيو وتتعرض الحعيعوانعات لعلعجعو  والضعععف 

والمرض وتنتهي بالموتو ويؤثر سلبا على اإلنسان فيتعرض للمجاعة واألمراض لسوء التعغعذيعة. وتعحعدث 

الحروب والنناعات والهجرات البشرية والحيوانية الفردية أو الجماعية إلى معنعاطعق تعتعوفعر فعيعهعا العمعيعاه. 

وتموت األرض عندما تنعدم أو تشح فيها المياه فإنها تجف وتتوقف عن اإلنبات وتحيي بعد سقوط األمطارو 

تَِهاقال تعالى َض بَعرَد َمور َرر يَا بِِه األر ُ ِمَن السََّماِء ِمنر َماٍء فَأَحر . وقعال 722( سورة العبعقعرةو آيعة :) َوَما أَنرَنَل َّللاَّ

جٍ بَِهيجٍ تعالى:)  تر َوَربَتر َوأَنربَتَتر ِمنر ُكلِِّ َنور تَنَّ َنلرنَا َعلَيرَها الرَماَء اهر َض َهاِمَدةً فَإِذَا أَنر َرر  .  5( سورة الحج آية َوتََرى األر

ويتواجد الماء في حاالته الثالثل الغانية في الغالف الجوي المعحعيعط بعاألرض والسعائعلعة ععلعى سعطعح     

األرض )المحيطات والبحار والبحيرات والمستنقععات واألنعهعار(و وفعي بعاطعن األرض )العمعيعاه العجعوفعيعة 

السطحية والعميقة(و والصلبة )الغطاءات الثلجية والكتل الجليدية( في المعنعاطعق العقعطعبعيعة وأععالعي العجعبعال 

% من الكرة األرضيةو الى جانب  17المرتفعة الباردة. وتغطي المسطحات المائية البحرية المالحة حوالي 

 االنهار والبحيرات والمستنقعات المنتشرة على سطح األرض والمياه الباطنية في جوف االرض.

وتعتبر البحار والمحيطات المصدر الرئيس للمياه العذبة بأشكالها المختلفة الغانية والسعائعلعة والصعلعبعة      

 وتنتقل المياه من المسطحات المائية الى اليابسة بواسطة الدورة المائية.

 الدورة المائية:

يقصد بها دورة المياه التي تبدأ من المحيطات عبر الغالف الجوي واليابسة ثم عودتها الى العمعحعيعطعات      

مرة أخرى على شكل امطار مباشرة على المحيطات أو تنحدر اليها من اليابسة كمياه جارية أو تتسرب فعي 

% من المياه العمعوجعودة ععلعى سعطعح   91باطن األرض  نحو البحار والمحيطات. وتشكل المحيطات نحو 

% رطعوبعة 1,12% مياه االنهارو 1,11% مونعة على النحو التالي 1االرضو بينما تشكل المياه العذبة 

 %.  1,115% غطاءات ثلجية. ويحتوي الغالف الجوي على 1,15%و و1.75% مياه البحيراتو 1,1التربةو 
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وتععبععدأ الععدورة الععمععائععيععة عععنععد مععا تععتعععععرض 

المسطحات المائية للطاقة الشمسية فتعتعبعخعر. 

ويرتفع بخار الماء الى أعلىو ويُعقعدر بعخعار 

الماء من المسطحات المائية في السنة بعنعحعو 

كععيععلععومععتععر مععكعععععب. وتععتععكععون  255,111

السحب فوق العمعسعطعحعات العمعائعيعة وتسعقعط 

كعيعلعو  219,111أمطار فوقها تقدر بنعحعو 

متر مكعب في السنة. ويتعحعرك العبعاقعي معن 

المياه المتبخرة من المحيطات نعحعو العيعابسعة 

بواسطة التيارات الهوائعيعة العتعي تعمعر فعوق 

المسطحات المائية والمتجهة نعحعو العيعابسعةو 

كيلو متر مكعععب فعي  22,111وتقدر بنحو 

السنة. ويُقدر ما يدخل العغعالف العجعوي معن 

بخار الماء الناتج عن التبخر من المسطحات 

المائية البحار والعبعحعيعرات والعمعسعتعنعقعععاتو 

والخنانات المائيةو واالنهارو والنتح من العغعطعاء العنعبعاتعي 

كيلو معتعر معكعععب.  25,151الموجود على اليابسة بنحو 

وتبلغ كمعيعة االمعطعار العتعي تسعقعط ععلعى العيعابسعة بعنعحعو 

كيلو متر مكعبـو وبعد أن تسقط االمطار علعى  712,111

تصعل  اليابسة يتبخعر جعنء معنعهعا أثعنعاء نعنولعهعا قعبعل أن

لألرضو ويتعرض الذي يصل لألرض لعدة حعاالت: قسعم 

يتسرب في باطعن األرضو ويعععتعمعد هعذا ععلعى مسعامعيعة 

التربةو ويُكون مياه جوفية ومجاري معيعاه بعاطعنعيعة تعغعذي 

االنهار. ويشكل القسم االخر من االمطار الساقطة بحيرات 

تنحدر منها االنهار نحو البحار والمحيطاتو كعمعا تعتعكعون 

المستنقعات المائية السطحية مختلعفعة العمعسعاحعة.  وتعلعععب 

االشجار دورا كبيرا في الحد من وصول االمطار مبعاشعرة 

الى االرض. وتتعرض االمطار التي تسقط في منعاطعق االشعجعار لعحعالعتعيعنل جعنء يصعل لسعطعح االرض 
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مباشرةو وجنء يسقط على ورق االشجار مكونا قطرات مائية على أوراق االشعجعارو يعتعبعخعر جعنء معنعهعا 

 للغالف الجويو والباقي يسقط على االرض على هيئة قطرات مائية نتيجة ثقلهو وتأثير الجاذبية االرضية.

 المينانية المائية:

يقصد بالمينانية المائية كمية المياه المتوفرة على سطح االرض والمياه المفقودة بواسطة العتعبعخعر معن      

المسطحات االرضية والتربة. ويمكن حساب المينانية المائية للكرة االرضعيعة بعمعععرفعة العمعيعاه العمعتعبعخعرة 

والساقطة والجارية والمياه المخنونة في باطن االرض. ويمكن وضع المعادلة التالعيعة لعحعسعاب العمعيعنانعيعة 

 المائية للكرة االرضية:

 

 

 ويمكن تجاهل مخنون المياه وتكتب المعادلة على النحو التالي:    

  

 

وعلى العموم المينانية المائية للكرة االرضية تشكل حالة توانن فالمياه  

المتبخرة من المحيطات والمسطحات المائية على اليابسة تسعاوي كعمعيعة 

 األمطار الساقطة عليها على النحو التالي:

 كيلو متر مكعب 571,111المكتسب للمحيطات واليابسة )أمطار( 

 كيلو متر مكعب 571,111المفقود للمحيطات واليابسة )تبخر( 

أذن المينانية المائية لألرض بشقيها المائعي والعيعابعس معتعسعاويعة حعيعث 

  يساوي كمية المياه المفقودة بواسطة البخر كمية االمطار الساقطة عليها.

وتختلف المينانية المائية حسب الموقع العروضي والعوامل الجوية والجغرافيةو ولذا فان المينانية تختلف   

على سطح االرض من قارة ألخريو وكذلك تختلف حسب الفصل من السنة نتعيعجعة اخعتعالف العخعصعائعص 
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الطبيعية الجوية والجغرافية لكل منطعقعة. وبسعبعب ذلعك 

نجد أن بعض المناطق الجغرافية تكون المينانية المائية 

موجبعةو ويعكعون لعديعهعا فعائعض معائعي فعتعتعكعون فعيعهعا 

البحيرات وتجري بعهعا االنعهعارو ويعكعثعر بعهعا العغعطعاء 

النباتيو بينما بعض المناطعق العجعغعرافعيعة تعكعون فعيعهعا 

المينانية المائية سالبةو فيحدث عجن مائي فتعنعععدم بعهعا 

البحيرات واألنهار الجاريةو ويندر بها الغطاء النعبعاتعي. 

وتختلف المينانية المائية خالل الععام معن فصعل ألخعر 

 نتيجة اختالف موسم األمطار وحرارة الجو. 

 

 مصادر المياه العذبة على سطح األرض:

 األمطار:

تعتبر االمطار المصدر الرئيس للمياه العذبة على سطح االرضو وتتفاوت كمياتها من منعطعقعة        

جغرافية ألخرى. وينشى عن تساقط االمطار رطوبة الجو وتراكم الثلوج في المناطق القطبية وعلعى 

المرتفعاتو وتتكون البحيرات واالنهار والمستنقعات والمياه الجوفية. وتشكل العمعيعاه العععذبعة معا بعن 

% معن  91% من المياه الموجودة على سطح األرض بينما تشكل الميعاه العمعالعحعة نعحعو 1  – 5.5

% من المياه العذبة مخننة في الكتل والغعطعاءات العجعلعديعة والعثعلعجعيعة فعي 19مجمو  المياهو ونحو 

% من المياه العذبةو 51القطبين وقمم الجبالو وتشكل المياه الجوفية المخننة في باطن األرض نحو 

% من 5وبقية المياه العذبة وهي نسبة بسيطة جدا مخننة في البحيرات واالنهار والتربة والجو نحو 

 المياه العذبة.

وينتج عن االمطار جميع اشكال المياه في الغالف الجوي وعلى سطح األرض من رطوبعة وجعلعيعد وثعلعوج 

وبحيرات ومستنقعات وأنهار ومياه جوفية وعيون وينابيع مائية وغيرها من اشكال المياه. ويختلعف تعونيعع 

المياه بأنواعها وأشكالها على سطح األرضو وتشكل مصادر مهمة للمياه العذبة للبيعئعات العتعي تعكعثعر بعهعاو 

 وتختلف كمياتها وتونيعها الجغرافي ومدى االستفادة منها. 
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 الغطاءات والكتل الجليدية والثلجية:

يعتبر الماء المخنن منذ فترات طويلة في الكتل واألنهار الجليدية والعثعلعجعيعة فعي   

المناطق القطبية وعلى قمم الجبعال جعنءاً ال يعتعجعنأ معن دورة العمعاء. وتسعتعحعوذ 

% من الكتلة الجليدية الموجودة في العالمو بينما تحعتعوي 91أنتاركتيكا على حوالي 

% من إجمالي الكتلة الجليدية العالعمعيعة. 71الغطاءات الجليدية في جرين الند على 

معتعرو ومعع ذلعك  7511ويصل سمك الغطاء الجليدي في جرين الند إلى حعوالعي 

متر. وتحتوي العكعتعل العجعلعيعديعة العقعطعبعيعة ععلعى  2111يمكن أن يصل سمكه إلى 

مخنون مائي عذب ضخم ولكن االستفادة منها فعي العوقعت العحعاضعر معحعدود جعدا 

 لبعدها عن مناطق االستيطان البشري.

 :المياه الجارية السطحية

تتكون األنهار في المناطق المطيرة وتقل أو تندر في المناطق الجافة قليلة المطر. وتكثر األنهعار فعي العمعنعاطعق      

االستوائية والمناطق الموسمية والمناطق المعتدلة التي تقع في مهب الريا  الرطبة. وتقل األنهعار العدائعمعة العجعريعان 

في المناطق الجافةو وتختلف األنهار في خصائها المائية وفي مناسيب جريانعهعا واسعتعمعرار جعريعانعهعا خعالل العععام. 

وتعتعمععيعن بععععض األنععهعار بعطععولعهععا واتسععا  

مجراها وعدم انخفاض معنعسعوبعهعا العمعائعي. 

ومن األنهار نهر النيلو نهر السنعغعالو نعهعر 

النيجرو نهر الكنغو في افريقياو ونهر السعنعد 

ونعهعري دجعلعة والعفعرات فعي اسعيعاو ونعهعر 

الدانوب ونهعر العتعايعمعنو ونعهعر السعيعن فعي 

أوروباو ونهر كولورادو ونهعر العمعسعيعسعبعي 

في أمريكا الشمعالعيعةو ونعهعر األمعانون فعي 

أمريعكعا العجعنعوبعيعةو وغعيعرهعا معن األنعهعار 

 المنتشرة على سطح األرض.

وتعتبر األنهار شريان الحياة للمناطعق العتعي 

تجري فيهاو وعليها قامت وتطورت الحضارات حيث تشكل المصدر الرئيس للمياه العذبة ووسيلة نقل وتواصل بعيعن 

المناطق التي تجري فيهاو وبجوارها وحولها تطورت النراعة حيث تتوفر المياه العذبة والتربة العخعصعبعة. ويعععتعبعر 

نهر النيل ونهري دجلة والفرات نموذجا ألهمية األنهار حيث حولها نشأة الحضارات القديمة والنالت الشريان العهعام 

   للمناطق والدول التي تجري في أراضيها.
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 البحيرات:

مسطحات مائية دائمة وموسمية تتشكل في المعنعاطعق العمعنعخعفعضعة معن 

األرض حيث تنحدر اليها مياه االمطار الساقطعة حعولعهعا وكعذلعك معيعاه 

الثلوج الذائبة من المرتفعات القريبة منها. وتعتبر البحيرات من مصادر 

المياه العذبة للمناطق التي تقع حولها كما أن كثير من البحيرات تشعكعل 

مصدرا هاما لألنهارو وحول البحيرات قعامعت العمعدن والعمعسعتعوطعنعات 

واألنشطة البشرية ومن البحيرات بحيرة تشاد وبحيرة فكتوريا بأفريقياو 

والبحيرات العظمى بأمريكا الشماليةو وبحيرة طبرية بفعلعسعطعيعنو وغعيعرهعا معن 

 البحيرات المنتشرة في العالم.

وتكثر في المناطق الجافة العبعحعيعرات    

الموسمية التي تنشا بعد هطول االمطعار 

وتستمر لفترة قصيرة وتعتعبعخعر نعتعيعجعة 

تعرضها لحرارة الجو وتؤدي الى تكون 

السععبععاخ والععمععمععالععحو وتععتععصععف مععيععاه 

 البحيرات الموسمية بعدم عذوبة مياهها.

 العيون والينابيع المائية:

تنتشر العيون والينابيع المائية في مختلف المناطق الجغرافيةو وتعتبر مصدر مائي هام خعاصعة       

في المناطق الجافة حيث تشح االمطار وتنعدم المياه السطحية الجارية والبحيراتو وتتعغعذى العععيعون 

والينابيع بالمياه الجوفية السطحيةو وتتأثر مياهها بكمية االمطار الساقطعة ععلعى معنعاطعقعهعاو ويعرتعفعع 

منسوب مياهها أوقات سقوط االمطار وينخفض او تجف إذا قلت االمطارو كما تتأثر العيون والينابيع 

بسحب مياهها ألغراض الشرب وري المنار  

والحيوانات مما يؤدي الى جفعافعهعا تعمعامعا كعمعا 

حصل لبعض عيون وينابيع المياه في العمعمعلعكعة 

 العربية السعودية كعيون األفالج والخرج.
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 المياه الجوفية:

تتكون المياه الجوفية في باطن األرضو وتستمد مياهها من االمطار التي تسقط على مناطقها أو تنحدر       

اليها مياه االمطار التي تسقط بعيدا عنها وتنحدر اليها عبر مجاري مائية سطحية وباطنعيعةو وتعقعسعم العمعيعاه 

الجوفية من حيث العمق الى مياه سطحية ومياه جوفية عميقة. وتستمد المياه الجوفية السطحية معيعاهعهعا معن 

االمطار التي تسقط على مناطقهاو وتختلف كمية وغنارة مياهها من عام ألخر نتيجة اختالف كمية االمطار 

الفصلية أو السنوية. وتتصف المياه الجوفية العميقة في الجنيرة العربية بغنارة مياههاو وهي معيعاه أمعطعار 

سقطت في الماضي عليها خالل العصور واالنمنة الماضية المطيرة ويقدر أعمارها بمئات واالف وماليين 

السنواتو وال تتأثر المياه الجوفية العميقة كثيرا باألمطار الحالية التي تسقط على مناطقها لعقعلعتعهعا وارتعفعا  

 حرارة الجو الذي تؤدي الى تبخر نسبة كبيرة منها.

وتتواجد المياه الجوفية في كل مكان من العالم وتتفاوت غنارة مياهها من منطقة جغرافية ألخرىو وتعتبر   

مصدرا معائعيعا هعامعا جعدا فعي العمعنعاطعق 

الجافةو وتعتمد كثير من الدول على المياه 

الجعوفعيعة العععمعيعة كعدول شعبعه العجعنيعرة 

العربية. وقد دلت الدراسات الجيعولعوجعيعة 

والهيدرولوجية بغنارة المياه الجوفية فعي 

المملكة العععربعيعة السعععوديعة العتعي يعععود 

أعمارها العى العععصعور العمعطعيعرة العتعي 

سقطت على شبه الجنير العععربعيعة خعالل 

 مئات واالف وماليين السنوات الماضية. 

 الوضع المائي في العالم:

% 1أوضحت الدراسات المائية أن كمية المياه العذبة على سطح األرض محدودة جدا ال تتجعاون    

% معنعهعا معيعاه معالعحعة غعيعر صعالعحعة لعلعشعرب 91من مجمو  المياه على سطح األرض حيث أن 

% من المعيعاه 7ولألغراض البشرية األخرىو وان المتا  لسكان االرض من المياه العذبة ال يتجاون 

% منها مخنن على هيئة جليد وثلوج في المناطق القطبية وفي قمم الجبعال العبعععيعدة ععن 5العذبةو و

مناطق االستيطان البشريو وفي باطن األرض حيث يصعب استخراجها الرتعفعا  كعلعفعتعهعا. وكعمعيعة 

المياه العذبة المتوفرة قليلة جدا وشبه ثابتة ويقابلها ارتفا  عدد سكان األرض ونيعادة العطعلعب ععلعى 



119 

المياه لألغراض البشرية المننلية والنراعية والصناعية وغيرها من األنشطة البشعريعة العتعي تعؤدي 

الى استهالك المنيد من المياه العذبة والى تلوث مياه االمطار واألنهار والبحيرات والمياه العجعوفعيعة. 

وتواجه المياه العذبة القعلعيعلعة العمعتعاحعة فعي العععالعم العى 

االستنناف والتلوث وهذا يحد من االستفادة منها ويخلق 

مشكلة مائية عالمية ربعمعا تعخعلعق صعراععات وحعروب 

مائية في المستقبل بين الدول التي تعقعع ععلعى بعحعيعرات 

وانهار مشتركة كما هو الحال بين العدول العتعي يعجعرى 

في أراضيها نهر النيل كدولة اثيوبيا والسودان ومصعرو 

والدول التي تجري فيها مياه نهرا دجلة والفرات تعركعيعا 

وسعوريعا والععععراقو واالنعهععار العمعشععتعركعة بععيعن إيععران 

والعراقو ونهر األردن وإسرائيل واالنهعار العمعشعتعركعة 

بين الهند والصين وبنجالدش وبعاكسعتعان وغعيعرهعا معن 

األنهار والبحيرات المشتركة في الععالعم. ويعرى بعععض 

من الخبراء أن حروب المستقبل سوف تكون صراعات 

 حول مصادر المياه.
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 الوحدة العاشرة: التربة تعريفهاو أهميتهاو خصائهاو تصنيفهاو وتونيعها الجغرافي    

تُعرف التربة بانها الطبقة الترابية المفككة التي تعلو سطح األرضو وتتكون من مفتتات صخريعة     

ومعدنية وحيوية نباتية وحيوانيةو وتتنو  التربة في خصائصها العفعيعنيعائعيعة ومعكعونعاتعهعا العطعبعيعععيعة 

وسماكتها وتماسكها ومساميتها ولونها وخصوبتهعا. وفعي العتعربعة يعنعمعو ويعتعغعذى العغعطعاء العنعبعاتعي 

 والمحاصيل النراعية بأنواعهاو ومن التربة ُخلق أبو البشر ادام عليه السالم.

إِنَّ َمثَل َمعا  : ملسو هيلع هللا ىلص َعنر أبي موسى قَاَل: قَاَل َرُسول َّللاَّ  والترب متعددة الفوائد واالستخدام وُشبهت بطالب العلمو

بَ  ضاً فَكانَتر َطائِفَةٌ َطيبَةٌو قبِلَِت الرَماَء فأَنر الركألَ والرعُشرَب  تتِ بعَثني َّللاَّ بِِه مَن الرُهَدى والرعلرِم َكَمثََل َغيرٍث أََصاب أَرر

ا َوَنَرَععوا. و اَب َطعائِعفَعةٌ أََصعالرَكثِيَرو َوَكاَن ِمنرَها أََجاِدُب أَمسَكِت الماَءو فَنَفََع َّللاَّ بَِها النَّاس فََشربُوا ِمنرَها وَسقَور

و َونَ ِسُك َماًء َوال تُنربُِت َكأل فََذِلَك َمثَُل َمنر فَقُهَ فِي ِديَن َّللاَّ َرىو إِنََّما ِهَي قِيعاٌن ال تُمر عَه بَما بعَعثَعنِعي َّللاَّ فَ ِمنرَها أُخر

ِسلرُت بِهِ  ِ الَِّذي أُرر فَعر بِذِلَك َرأرساً ِولَمر يَقربَلر ُهَدى َّللاَّ         .متفٌق َعلَيهِ  بِِهو فَعَِلَم وَعلََّمو َومثُل َمنر لَمر يَرر

 قوام التربة:

تتكون التعربعة معن ذرات معخعتعلعفعة صعخعريعة ومعععدنعيعة    

وحيويةو وتكون ترب طينية ورملية وطميه مختلفة النسعبو 

ومختلفة االستخدام والصالحية لألنشطة البشرية العنراععيعة 

 والمائية والعمرانية وغيرها من األنشطة.

 مسامية التربة:

يقصد بمسامية التربة الفراغات التي تعفعصعل بعيعن حعبعيعبعات    

وذرات التربةو ويتفاوت حجمها من تعربعة ألخعرى معن ععالعيعة 

المسام ومتوسطة وصغيرة جدا أو عديمعة العمعسعامو ومعن خعالل مسعامعات 

التربة يتخلل الماء والهواء. والترب عالية المسام ال تمسك الماء فعيعتعسعرب 

نحو باطن االرض فيستفيد منه النبات والبشرو واما الترب منخفضة المسام 

او الصماء عديمة المسام ال تسمح لعمعيعاه االمعطعار بعالعتعسعرب نعحعو بعطعن 

األرض وتشكل مستنقعات معحعدودة العفعائعدة ولعفعتعرة قصعيعرة معن العنمعن 

وتساعد على تكون الترب الملحية والسبخات. وعلى العمومو في المعنعاطعق 

المطيرة عالية المسام تكون التربة مشبعة بالماء وفي المناطق الجافة قلعيعلعة 

 االمطار مشبعة بالهواء. 
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 نسيج التربة:

يقصد به تناسق حجم حبيبات التربةو ويتفاوت حجم     

 1.115حبيبات التربة من تربة ألخرى معن أقعل معن 

 معلعم لعلعطعمعي  1.15  –  1.115ملم للمواد الطعيعنعيعة و

لععلععمععواد   مععلععم15   –  5مععلععم لععلععرمععلو و -  5     1.15

الحصوية. ويؤثر حجم حبيبات التربعة فعي خصعوبعتعهعا 

 ومساميتها ونفاذ المياه من خاللها نحو باطن األرض.

 لون التربة:

تتفاوت ألوان التربة من منطقة ألخرى فمنها الحمراء والصعفعراء والسعوداء والعبعيعضعاء وغعيعرهعا معن     

األلوانو ويرجع اختالف الوان الترب الى مكوناتها المعدنية والعضوية وتأثرها عبر النمن بعناصر المنعاخ 

 الحرارة والرطوبةو والعوامل الجوية االخرى.

 العوامل الطبيعية المؤثرة في تَكون الترب:

تختلف الترب في خصائصها الطبيعية الفينيائية والكيميائية وفوائدهاو وهي نعتعاج ععوامعل طعبعيعععيعة        

مختلفة صخرية وجوية وحيوية ونمنيةو ومن هذه العوامل الصخور االصلية للتربة والتضاريعس والعمعنعاخ 

 والنمن.

 المواد األولية االصلية: -7

يقصد بها الصخور االصلية المفتتة والمنقولة نتيجة عوامل التجوية الميكانيكية والكيميائية والحعيعويعةو      

والتعرية المائية والهوائيةو وعبر النمن تفتت حطام الصخور العى حعبعيعبعات وذرات صعخعريعة ومعععدنعيعة 

 صغيرة جدا تعتبر األساس المكون للتربةو وتختلف خصائص الصخور األولية ومفتتتاها المكونة للتربة.

 التضاريس: -5

تعتبر التضاريس عامل مهم جدا في تشكل التربةو وتتأثعر العتعربعة بعنعوععيعة العتعضعاريعس وانعحعدارهعاو    

وخصائصها الطبيعية والعناصر المعدنية المكونة لهاو وتتنو  التربة في العمعنعطعقعة العواحعدة ولعكعل معنعهعا 

خصائها الطبيعية التي تمينها عن ترب المناطق األخرىو مثالو تختلف ترب المناطق المرتفعة والسفحيعة 

والمناطق المنخفضة ومجاري االودية والمناطق الرملية والساحلية عن بعضها. ولكل من الترب المعكعونعة 

 لسطح األرض خصائصها نتيجة اختالف خصائص تضاريس مواقعها ومصادر مكوناتها.
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 المناخ: -1

يُعتبر المناخ عامل رئيس في تشكل التربة من بداية تفتت الصخور االصلعيعة العمعكعونعة لعلعتعربعة العى       

حبيبات صخرية وذرات معدنية مخعتعلعفعة. 

وتتأثر التربة في جميعع معراحعل تعكعونعهعا 

بعناصر المناخ مباشعرة وغعيعر معبعاشعرةو 

خععاصععة الععحععرارة واالمععطععار والععرطععوبععة 

والريا . وتعمعل العتعجعويعة العمعيعكعانعيعكعيعة 

الناتجة عن تباين العحعرارة خعالل العنعهعار 

والععلععيععلو والصععيععف والشععتععاء الععى تععمععدد 

وانكماش الصخور وضعفها وتكسرها الى 

أجناء صخرية وذرات وحبيبات صخرية 

ومعدنية صغيرة جعداو وتعععمعل العتعجعويعة 

الكيميائية الناتجة ععن االمعطعار وتعفعاععل 

رطوبة الجو مع مكعونعات العجعو العغعانيعة 

على تغير خصعاص معكعونعات الصعخعور 

واذابتها أو اضعافها مما يسهل تفتتها وتَغير ألوانها. كما تعمل الريا  ومياه األمطار العجعاريعة ععلعى حعت 

الصخور ونقل مفتتتاها مختلفة الخصائص الطبيعية الى أمكان أخرى قريبة وبعيدة من مصادرها األصلية. 

كما يؤثر المناخ غير مباشرة في تَكون التربة من خالل تأثيره في الكائنات الحية النباتية والحيوانيعة العتعي 

تشكل جنءا من مكون التربة. ونظرا ألثر عناصر المناخ المباشر وغير المباشر فعي تَعكعون العتعربعة فعإن 

  تونيع التربة على سطح االرض يتطابق كثيًرا مع تونيع األقاليم المناخية العالمية.

 النباتات الطبيعي والكائنات الحية: -2

تشكل مفتتات وبقايا الكائنات الحية النباتية والحيوانية جنًءا من مكونات    

 التربعةو ويضعيعف العنعبعات العمعواد العععضعويعة لعلعتعربعة كعمعادة العهعيعومعس

Humus(و وتؤثر مخلفات النباتات المتحللة في نسبة)  (PH وخصعوبعة )

التربةو كما تعمل الكائنات الحية التي تعيش في التربة وعليها على إضافعة 

المواد العضوية ) مخلفاتها والعكعائعنعات العمعيعتعة( العى العتعربعة وتعنيعد معن 

خصوبتها. ويختلف أثر الغطاء النباتي في التربة حسب نوععيعتعه وكعثعافعتعه 
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وخصائصهو ويعمل الغطاء النباتي على حماية التربة من االشعا  الشمسي المبعاشعر فعيعخعفعف معن ععمعلعيعة 

التبخرو ويحد من سرعة الريا  فيخفف من تعرية التربةو ويعمل على حماية العتعربعة معن تعأثعيعر ضعربعات 

المطر المباشرةو وتساعد جذور النباتات على تماسك التربة وتقلل من انعجعرافعهعا بعواسعطعة معيعاه األمعطعار 

الجارية. وتلعب الكائنات الحية الحيوانية والحشرات الكبيرة والصغيرة والدقيقة الحجم التي تتخذ من التربعة 

 مسكن لها كالنمل واالرانب والكالب وغيرها على تفتتيك التربة واضعاف تماسكها. 

 :النمن -5

تتكون التربة خالل فترة نمنية طويلةو وتتغير خصائصها عبر النمن نظرا لتغير العوامل المؤثعرة          

فيهاو ولذا ال تحتفظ التربة بخصائصها االصلية الى االبد بل هي في حالة تغير مستمرو ويأخذ ذلك فترة 

طويلة من النمن. ويختلف عمر تَكون التربة من تربة ألخرىو ويأخذ تكون التربة أحيانا مئات السنيعن 

 ويقل وينيد أحيانا حسب الخصائص الصخرية والجوية لمنطقة تكونها. 

وتتشكل التربة نتيجة للعوامل الطبيعيةو ومنها: نوعيعة معكعونعات الصعخعور األولعيعة والعتعضعاريعس          

والمناخ والكائنات الحية النباتية والحيوانية والنمنو وتتنو  خصائص التربة علعى سعطعح األرض نعتعيعجعة 

اختالف وتنو  العوامل والمؤثرات الطبيعية المكونة لهاو ولكل منها خصائصها التي تعمعيعنهعا ععن العتعرب 

األخرى من حيث مكونات عناصرها المعدنية والعضوية والنسيج والعمق والمعسعامعيعة ومعدى صعالحعيعتعهعا 

 لإلنبات وغيرها من خصائص الترب.

 تصنيف الترب:

تتنو  خصائص الترب كثيًرا على سطح األرضو ويرجع ذلك الى اختالف العوامل المؤثرة فعي      

تكونها ومنها خصائص الصخور االصلية التي تتفتت منها والعمعنعاخ والعغعطعاء العنعبعاتعي السعائعد فعي 

المنطقةو الى جانب العوامل االخرى المؤثرة في تكون التربة. وحاول العلماء تصعنعيعف العتعرب العى 

مجموعات متشابهة في خصائصها الطبيعية وتطورهاو الى مجموععة معن العتعربو ومعن تصعانعيعف 

الترب التصنيف الروسي والتصنيف البريطاني والتصنيف الفرنسي والتصنيف الكندي والعتعصعنعيعف 

األسترالي والتصنيف األمريكي وغيرها من التصنيفاتو ولكل من هذه التصنيفات اسسه التي اعتعمعد 

عليها. ويعتبر تقسيم التربة الى مجموعات عروضية أقدمها وابسعطعهعاو ويعتعشعابعه كعثعيعرا بعالعتعونيعع 

النطاقي للمناخ )االشعا  الشمسي والحرارة والرطوبة وغيرها من عناصر المناخ( لتأثيره العمعبعاشعر 

 في التربة وغير المباشر من خالل تأثيره على الغطاء النباتي الذي يؤثر في التربة.
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 التونيع الجغرافي للترب:

تتون  الترب على سطح االرض بشكل عام على هيئعة     

نطاقات جغرافيةو وهي تعرب معتعطعورة العتعكعويعنو تشعغعل 

مساحة شاسعة من سطعح األرض تعتعشعابعه فعي تعونيعععهعا 

الجغرافي مع التونيعع العجعغعرافعي لعلعنعطعاقعات العمعنعاخعيعةو 

ويعكس ذلك أثر المناخ المباشر وغير المناشعر فعي تعكعون 

التربة. ويقسم النطاق الجغرافي للترب الى ثالثعة نعطعاقعات 

 وهي:

 تربة التندرا -7

 ترب األقاليم الرطبة. -5

 ترب األقاليم شبه الرطبة والجافة. -1

 

 أوال: تربة التندرا شديدة البرودة:

تسود في مناطق القطبيعن      

شديدة البرودةو وتتنو  المواد 

األولية التي اشتقت منها تربعة 

التندرا من صخور عصر معا 

قععبععل الععكععمععبععري وتععكععويععنععات 

العصر العكعريعتعاسعي وبعععض 

التكوينات الرسوبية الحعديعثعة. 

ويكسو الجلعيعد تعربعة العتعنعدرا 

معظم العععام بعاسعتعثعنعاء فعتعرة 

قصيرة معن شعهعور الصعيعف 

التي ترتفع فيها الحرارة قليعال 

وتؤدي الى اذابة الجليد السطحي بينما تبقى التربة السفلية متجمدة ال تسمح لمياه الجليد الذائبعة بعالعتعسعرب 

نحو باطن األرضو وتتشكل على السطح المستنقعات المائية. وتتصف تربة التندرا بانعهعا رديعئعة صعرف 

المياه السطحيةو غير ناضجةو حمضية هنيلة القطا  محدودة الخصوبة غير مناسعبعة لعنعمعو األشعجعار أو 
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للنراعة باستثناء مساحات محدودة ولفترة نمنية قصيرة من العام خالل فترة ذوبان الجليد. وتنقسم تعربعة 

التندرا بشكل عام الى تربات بنية وتسود في المرتفعات والمنحدرات والحافات المرتفعةو وتربات العكعلعي 

 وتسود في المناطق رديئة الصرف.

 ثانيا: ترب األقاليم الرطبة الباردة والمعتدلة:

 تختلف ترب المناطق الرطبة نظرا الختالف خصائصها المناخيةو ومنها:  

 تربة البيدنول:

البيدنول كلمة روسية تعني الرماد البركانيو ويميل لون تربة البيدنول الى اللون الرماديو وتتواجعد        

في االقاليم المعتدلة البرودة واالمطار المتوسطةو وهي تربة رديئة التصريفو منخفضة الخصوبة تنعمعو 

 بها أشجار الغابات واالعشاب المناسبة لخصائصها.

تطورت تربة )البيدنول( تحت ظروف مناخية رطبة وغطاء نعبعاتعي معن العغعابعاتو وتعنعقعسعم العى       

قسمين: رطبة باردة ورطبة معتدلة. وتسود الترب الرطبة الباردة في العروض الععلعيعا والعمعععتعدلعة العتعي 

تسود فيها الغابات الصنوبريةو بينما تسود الترب الرطبة المعتدلة في المناطق شبه المداريعة العتعي تعنعمعو 

فيها الغابات النفضية عريضة األوراق. وتعتبر تربة البيدنول في العروض شبه المدارية تربات انتقالعيعة 

بين تربات البيدنول السائدة في المناطق المناخية الباردة الرطبعة وبعيعن تعربعات العالتعريعت السعائعدة فعي 

 االقاليم المدارية الحارة الرطبة.

 ترب العروض المدارية )الالتريت(:

تسود تربة الالتريت وشبه الالتريت في العروض المدارية الحارة الرطبة والغابات المداريةو وتتعمعيعن    

بلونها األحمر أو األصفر وعمقهاو وهي تربة فقيرة بالمواد العضوية والمعدنية. وتتألف تربة العالتعريعت 

 من أكاسيد الحديد وااللمنيوم.

 تربة البراري:

تتكون في مناطق الحشائش الطويلة في العروض الوسطى الرطبةو وتمتان بالخصوبعةو ولعونعهعا      

يميل للسواد أو داكنة بسبب تحلل النباتات والحشائش المتراكمة عليهاو وتتمين بعمقعهعا ويعتعراو  معا 

أقدامو وكذلك بخصوبتها الجيدةو وتعتبر تربة البراري السوداء تربة انتقالعيعة بعيعن تعرب  5  –  1بين 

 نطاقات الغابات الرطبة وترب النطاقات شبه الجافة.
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 تربة األراضي السوداء:

تعرف تربة األراضي السوداء بتربة الجيرنونم وهي لفظة روسية تعنعي تعربعة سعوداءو وهعي       

 تربة ناضجة سوداء اللون بسبب تجمع المواد العضويةو خصبة غنية بالمواد العضوية المتحللة.

 التربة الكستنائية والبنية:

تطورت التربة الكستنائية تحت غطاء نباتي من حشائش االستبس القصيرة واالمطار المتعوسعطعةو    

وهي ويميل لونها الى اللون الكستنائي أو البنيو وهي غنية بالمواد المعدنية وفقيرة بالمواد العضويةو 

 تربة وسط في خصائصها بين ترب األراضي السوداء )تربة الجيرنونم( وترب المناطق الجافة.

 الترب الصحراوية:

تسود الترب الصحراوية في النطاقات الحارة الجافة قليلة االمطار والغطاء النباتيو ويعمعيعل لعونعهعا العى     

اللون األحمر والبني او األصفر وغيرها من األلوان المحلية بسبب اختالف مكونات الصخعور العتعي تسعود 

فيهاو وهي تربة قليلة السمكو تحتوي على المواد الجيرية والمعدنيةو وتنخفض بها المواد العضوية والدبالو 

 والترب الصحراوية ترب منخفضة الخصوبة ضعيفة االنبات.

 ترب أخرى:

يوجد العديد من الترب غير الناضجة أو مكتملة التكوينو وهي ترب ضحعلعة كعالعتعرب العجعبعلعيعة ععلعى      

المنحدرات والسفو  الجبليةو والترب الطموية في السهول الفيضية لألنهار والعمعجعاري العمعائعيعةو والعتعرب 

الرملية في مناطق الكثبان والغطاءات الرمليةو والترب الصعخعريعة فعي العمعنعاطعق الصعخعريعة والعمعفعتعتعات 

   الصخرية. وتفاوت هذه الترب في خصائصها الطبيعية العامة ومدى صالحيتها لإلنبات الطبيعي أو النراعي.
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الوحدة الحادية عشر: الغطاء النباتي والحيوانات البريةو تعريفهاو أنواعهاو خصائضهاو            

 أهميتها وتونيعها الجغرافي.

يشمل الغطاء النباتي الطبيعي جميعع أنعوا  العنعبعاتعات ععلعى سعطعح األرض كعاألشعجعار والشعجعيعرات      

واالحراش واالعشاب والحشائشو وغيرها من النباتات الطويلة والمتوسطة والقصيرة والدائعمعة والعحعولعيعة 

والموسمية. ويتنو  الغطاء النباتي على سطح األرض من بيئة جغرافية ألخرى في شكله وحجعمعه وطعولعه 

ولونه ورائحته وفوائدهو ومده نموه وحاجته المائية ومناسبته لألحعوال العجعويعة. ويشعكعل العغعطعاء العنعبعاتعي 

بأنواعه جنءا هاما من مكونات البيئة الطبيعية الجوية والمائية والصخريةو وهو نتاج عوامل البيئة العثعالثعة 

المناخ والماء والتربة. ويتون  الغطاء النباتي على سطح األرض على هيئة نعطعاقعات ومعنعاطعق جعغعرافعيعة 

تتطابق تقريبا مع تونيع نطاقات المناخ والتربة. وتعتبر عناصر المناخ وأهمها االشعا  الشمسي والحعرارة 

والرطوبة واالمطار ونو  التربة أهم العوامل المؤثرة في نمو وتطور وانتشار الغعطعاء العنعبعاتعي بعأنعواععه. 

ولكل بيئية جغرافية نباتاتها التي تمينها عن نباتات المناطق الجغرافية األخرى الختالف خصائصها الجوية 

واألرضية والمائيةو وتوجد نباتات للمناطق الباردة وللمناطق الرطبة الحارة والمعتدلة ونعبعاتعات لعلعمعنعاطعق 

الحارة الجافة وشبه الجافة ونباتات للمناطق المرتفعة والمنخفضة ونباتات للمناطعق الصعخعريعة والعرمعلعيعةو 

ونباتات للمناطق المائية العذبة والمالحةو وغيرها من البيئات الجغرافية. وقد ُصنف الغطاء النباتي الشجري 

 على أساس عاملين هما: الموقع الجغرافي  والمناخ السائد.

 العوامل المؤثرة في الغطاء النباتي:

يتأثر الغطاء النباتي بعدد من العوامل والمؤثرات الطبيعية وأهمها المناخ والتربة والمياهو ويعتبعر العنعبعات نعتعاج     

الخصائص المناخية والمائية والتُرابية للمنطقة التي يسود فيهاو وتونيعه الجعغعرافعي يعتعطعابعق تعقعريعبعا معع العتعونيعع 

 الجغرافي للمناخ والتربة. وفيما يلي باختصار إيضا  أهم العوامل المؤثرة في نمو وتطور الغطاء النباتي.

 المناخ: -7

تؤثر عناصر المنعاخ فعي العنعبعات بشعكعل      

مبعاشعر وتشعمعل االشعععا  الشعمعسعي والضعوء 

والحرارة واألمطار والرطوبة والريا و ويؤثر 

بطريق غعيعر معبعاشعر معن خعالل تعأثعيعره فعي 

التضاريس والتربةو والكائنات الحية المختلفعةو 

واستجابة لتأثير المناخ المباشر وغير المبعاشعر 
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في النبات فان لكل بيئة مناخية نباتاتهاو تتطور وتنمو وتتشكل وتتلون حسب البيئة المناخيةو ولذا يُلعحعظ ان 

 التونيع الجغرافي للنبات يتطابق الى حد كبير مع التونيع الجغرافي للنطاقات المناخية. 

 التربة:  -5

تُعتبر التربة مصدر غذاء هام للنباتات لما تحتوي عليه من معقعومعات نعمعو العنعبعات معن معععادن ومعواد     

عضوية وماء وهواءو وتختلف التربة في خصوبتها وفي نوعية النبات العذي يسعود فعيعهعا بسعبعب اخعتعالف 

 خصائصها الطبيعية وعناصر مكوناتها المعدنية والعضوية وغيرها من خصائص التربة.

 الماء -1

يحتاج النبات للماء لينمو ويستمر في الحياةو وحيث يتوفر الماء ينمو النباتو ولكل بيئة مائعيعة نعبعاتعاتعهعاو    

وتكثر الغابات واألشجار الكبيرة والكثيفة واألوراق العريضة في المناطق التي تغنر بها المياه كعالعمعنعاطعق 

االستوائية والمناطق األخرى التي تتصف أجوائها بالرطوبة واالمطارو وتقل كثافة  الغطاء النباتي وحجمعه 

و أوراقه في المناطق التي تنخفض فيها رطوبة الجو واألرض كالمناطق الجافة حيث تسود الصحاريو كما 

يتأثر الغطاء النباتي بنوعية الماء من حيث العذوبة والملوحةو ولكل منها نباته الذي ينمو فيه ولعذا تعخعتعلعف 

 نباتات مناطق المياه العذبة عن نباتات مناطق المياه المالحة. 

 التونيع الجغرافي للنبات:

شماال وجنوباو وتعوجعد فعي   51-71تسود الغابات والنبات االستوائي الرطب تقريبا بين دائرتي عرض    

افريقيا وأمريكا الجنوبية واندونيسياو والهند وجنوب الصين والفلبينو وغيرها من المناطق االستوائية وشبه 

استوائية. والغابات المعتدلة تسود في النطاق المناخي المعتدل والدافئ في الصين واليابان وكوريا وأستراليا 

وجنوب البرانيل وأروبا وامريكاو وغيرها من المناطق التي  يسود فيها المناخ المععتعدلو وغعابعات العبعحعر 

شعمعاال وجعنعوبعا معن العدائعرة  25-15المتوسط وتسود في نطاق البحر المتوسط تقريبا بيد دائرتي عرض 

االستوائيةو وتوجد في النطاق الشمالي من أفريقيا المطل على البحر المعتعوسعط وسعواحعل بعالد الشعام وفعي 

جنوب أوروبا وكاليفورنيا بأمريكا ووسط شيلي بأمريكا الجنوبعيعة وجعنعوب شعرق اسعتعرالعيعا وفعي جعنعوب 

افريقياو وغيرها من المناطق التي يسود فعيعهعا معنعاخ العبعحعر 

المتوسطو وتنتشر النباتات الصحراوية في النطاق الجغرافعي 

كصعحعاري أفعريعقعيعا وشعبعه العجعنيعرة  الحار الجاف العحعارة

 العربية وغيرها من الصحاري في أسيا وأمريكا وأستراليا.
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 أنوا  الغابات وخصائصها  وتونيعها الجغرافي                                          

 التونيع الجغرافي النتشارها خصائصها نو  الغابات

الغابات االستوائية 
 المطيرة

 نباتات دائمة الخضرة -7

 متعددة الطوابق -5

 طويلة وعريضة الجذو  واالوراق -1

 تكثر بها المتسلقات والطفيليات -2

 التنو  البيولوجي النباتي والحيواني -5

 أمطار غنيرة طوال العام -2

شماال  71تكثر في المنطقة االستوائية بين دائرتي عرض 
وجنوبا من الدائرة االستوائيةو في كل من حوض 

األمانون بأمريكا الجنوبية وافريقيا االستوائيةو وجنوب 
 اسيا وغير المناطق التي يسود فيها المناخ االستوائي.

الغابات االستوائية 
 النفضية

أشجارها اقل كثافتا وحجما -7
وطوال من اشجار الغابات 

االستوائية غنيرة االمطار طوال 
العام                             

تتنو  بها نباتات مدارية  -5
-1  أشجار وجنبات واعشاب

تسود في منطقة مهب الريا  
الموسمية االستوائية محاذية 
-للغابات االستوائية المطيرة

امطارها غنيرة وفترة جفاف 
 قصيرة.

تقع في هامش الغابات االستوائية الرطبةو تقريبا بين 
شماال وجنوبا من الدائرة 51-71دائرتي عرض 

االستوائيةو وتوجد في افريقيا و وسط أمريكا الجنوبية 
واندونيسياو والهند وجنوب الصين والفلبينو وغيرها من 

 المناطق شبه استوائية.

 الغابات المعتدلة
طويلة وصلبة ومختلطة             -7
تساقط  -1عريضة األوراق  -5

 ا وراقها خالل فصل الخريف.
 امطار متوسطة طوال العام -2
 درجة حرارة معتدلة- 5

تسود في النطاق المناخي المعتدل والدافئو توجد في 
الصين واليابان وكوريا وأستراليا وجنوب البرانيلو 

وأروبا وامريكاو وغيرها من المناطق التي  يسود فيها 
 المناخ المعتدل.

غابات البحر األبيض 
 المتوسط

أ شجار وجنبات وأعشاب مقاومة -7
 للجفاف

 أشجار الصنوبريات -5

 عريضة األوراق -2

 امطار شتوية جافة صيفا -5

تسود في نطاق البحر األبيض المتوسط تقريبا بيد دائرتي 
شماال وجنوبا من الدائرة االستوائيةو  25-15عرض 

وتوجد في دول جنوب أوروبا وكاليفورنيا بأمريكاو 
ووسط شيلي بأمريكا الجنوبيةو وجنوب وجنوب شرق 
استرالياو وفي جنوب افريقيا وغيرها من المناطق التي 

 يسود فيها مناخ األبيض البحر المتوسط

أوراق عريضة               -7 الغابات النفضية
تسقط اوراقها خالل الشتاء - 5

 البارد

 21 – 21تنمو في غرب القارات بين دائرتي العرض 
 حيث يسود شتاء بارد وصيف معتدل كغرب أوروبا

الغابات الصنوبرية 
 ) التايجا(

 دائمة الخضرة      -7
 عريضة األوراق            5
شمعية الملمس وابرية         -1
تندهر في الشتاء البارد - 2

والصيف القصير                
 مخروطية الشكل- 5

وجنوبا من التندراو وتوجد  51تنمو شمال دائرة العرض 
 في شمال اسيا وأروبا وكندا وألسكا.

النباتات الصحراوية 
 الباردة )التندرا(

نباتات قصيرة العمر من األعشاب -7
والطحالب واالنهار وغيرها من النباتات 

 التي تنمو خالل فترة الدفء القصيرة
المناطق القطبية وشبه القطبية الشمالية: شمال اسيا 

 وأوروبا وكندا وألسكا

النباتات الصحراوية 
 الحارة الجافة

اشجارها قليلة الكثافةو قصيرة -7
  االرتفا                        

      اوراقها صغيرة وابرية -5
ومن اشجارها الصباريات      -1

والسلم والعرعر و   والطلح
 السدر.

تسود في المناطق الجافة قليلة االمطار وحرارة شديدة 
خالل فصل الصيفو وتوجد في الصحاري الغربية في 

أفريقيا وشبه الجنيرة العربية وغيرها من الصحاري في 
 اسيا وافريقيا وامريكا وأستراليا
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 الحيوانات البرية:

تتنو  الحيوانات والطيور والنواحف والحشرات على سطح األرضو     

ولكل بيئة جغرافية حيواناتها وطيورها وحشراتها التي تكيفت مع بعيعئعتعهعا 

الجوية والمائية والغذائية وكثافتها الشجرية. وتسعود العحعيعوانعات العمعحعبعة 

للبرد الشديد في المناطق القطبية وشعبعه العقعطعبعيعة كعالعدب والعذئعب وثعور 

المسك والبومة وطائر الخرشفة القطبيو وغيرها من الحيوانات والطعيعور 

التي تكعيعفعت معع األجعواء العبعاردةو بعيعنعمعا تسعود العحعيعوانعات والعطعيعور 

والحشرات والنواحف المحبة للحرارة والرطوبة في المناطق االسعتعوائعيعة 

وشبه االستوائية كحيوان الجاكوار و أوكابي والببغاء الرمادي وآكل النمعل 

والقرد العنكبوتي والتمسا  االستوائي والنعمعر والعفعهعد وقعرد الشعمعبعانعني 

والغوريالو وغيرها من الحيوانات الماشية والناحفة والعمعتعسعلعقعة العمعحعبعة 

للدفء والرطوبةو ويعيش في المناطق معتدلة األجواء )العحعرارة والعرطعوبعة( ومعتعوسعطعة العكعثعافعة 

الشجرية حيوان الدب والخننير البري والفيل واآليل األحمر والسنجاب والراكعون والعذئعب والعنعسعر 

االصلع وغيرها من الحيوانات التي تكيفت مع البيئة المعتدلة الحرارة والرطوبة وكعثعافعة االشعجعارو 

وفي المناق الحارة الجافة تكثر بها الحيوانات التي تكيفت مع األجواء الحارة الجافة شعحعيعحعة العمعيعاه قعلعيعلعة العنعبعات 

وتكتفي في عيشها على القليل من الماء ورطوبة الجو والنبات كالجمل والظعبعي والعغعنال والعفعهعد والعكعلعب والعذئعب 

والضبع واالرنب والضب والقنفذ وغيرها من الحيوانات الماشية والناحفة والطائرة التي تكيفت مع األجعواء العحعارة 

 الجافة صيفا والباردة  قليلة الرطوبة شتاًء ونبات وغطاء شجري محدود موسمي وحولي.
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 الوحدة الثانية عشر: نماذج تطبيقات في مجال الجغرافيا الطبيعية 

 تمهيد:

تتناول الجغرافيا الطبيعية بالدراسة والبحث والتحليل مكونعات العبعيعئعة العطعبعيعععيعة العهعوائعيعة والعمعائعيعة      

والصخرية والحيويةل أهميتها وتونيعها الجغرافي  والترابط والتفاعل فيما بينها وتأثيرها في الكائنات الحية 

ومنها االنسان وتأثير األنشطة البشرية المختلفة فيهاو ويستمد االنسان جميع مقومعات حعيعاتعه معن ععنعاصعر 

مليار نسمةو ويصاحب ذلك نيادة فعي األنشعطعة  2البيئة الطبيعية المختلفة. ويقدر عدد سكان األرض بنحو 

البشرية  المختلفة النراعية والمائية والتعدينية والصناعية والعمرانية والترفيهية والترويحية وغعيعرهعا معن 

االعمال واألنشطة التي ينداد تنوعها وعددها مع نيادة السكان والتطور والنمو العحعضعاري لعدول العععالعمو 

ونيادة الطلب على الموارد والثروات البيئة الطبيعية العمعخعتعلعفعة العجعويعة واالرضعيعة والعمعائعيعة والعنعبعاتعيعة 

والحيوانية واستنناف الموارد المتجددة وغير المتعجعددةو وتعلعوث العغعالف العهعوائعي والعمعائعي والصعخعري 

والنباتي وأصبحت تشكل خطرا على حياة الكائنات الحية بأنواعها البشرية والنباتية والعحعيعوانعيعة. ويسعاهعم 

الجغرافيون كغيرهم من المختصين في العلوم األخرى بدراسة األغلفة البيئية الطبيعية ومكوناتها المختلعفعةو 

ويتمين الجغرافيون عن غيرهم من المختصين بما لديهم من خلفية علميه ومعرفيعة فعي العععلعوم العطعبعيعععيعة 

والبشرية ومهارات في استخدام الحاسوب وبرامج التحليل االحصائي وتمثيل البيانات ورسم الخرائط كنظعم 

المعلومات الجغرافية وغيرها من وسائل التقنية الحديثة الجغرافية وغير العجعغعرافعيعة. ومعن اثعار األنشعطعة 

البشرية المتعددة في البيئة تلوث الهواء والماء والتربة والنبات وتدهورهاو والتصحر واالحتباس العحعراري 

وتغير المناخ والخصائص الطبيعية للمناطق القريبة من مناطق االستيطان البشري والتي أصبحت في كثيعر 

من مناطق العالم تشكل خطرا على البشر والعنعبعاتعات والعحعيعوانعيعاتو وتعتعسعبعب فعي صعراععات وحعروب 

ومجاعات وهجرات بشرية وانتشار األوبئة واالمراض وكثعرة العوفعيعات وحعدوث فعيعضعانعات وتصعدععات 

وانهيارات أرضية واننالقات صخرية وطينية وغيرها من الظواهر واالحداث الجوية والمائيعة واالرضعيعة 

 التي تنتج عن تفاعل العوامل والمؤثرات الطبيعية مع العوامل والمؤثرات البشرية.

 ويتطلب مساهمة الجغرافيين في دراسة المشكالت والقضايا البيئية والبشرية عدة أمور منها:    

المام معرفي وتصور جيد ألبعاد واهداف القضايا والمشكالت البيئية وغيرها من المعوضعوععات العمعراد  .7

 دراستها ومعالجتهاو وتحديد مواقعها وتونيعها الجغرافي وأسبابها واثارها.

القيام بمسح للدراسات النظرية والتطبيقية السابقة التي تناولت قضايا ومشكالت مشابهة أو قعريعبعة معنعهعا  .5

 لالستفادة من مناهجها وقائمة مراجعها واالساليب والتقنيات المستخدمة في جمع البيانات والتحليل
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 والتوقعات المستقبلية وغيرها.  

 صياغة أهداف وتساؤالت محددة وجيدة تؤدي الى نتائج وتوصيات تحقق الغرض من الدراسة. -1

 استخدام التقنيات الحديثة في جمع البيانات وتحليلها وتمثيلها. -2

 االستعانة بالخبراء في مجال جمع البيانات وتحليلها وتمثيلها. -5

 استنتاج نتائج مركنة في ضوء أهداف وتساؤالت الدراسة. -2

 صياغة توصيات محددة وواضحة وفق نتائج البحث. -1

 اإلخالص والتجرد من المؤثرات الخارجيةو -2

               األمانة العلمية في جميع مراحل اعداد الدراسة والبحث -9

الموضوعات التطبيقية في نطاق الجغرافية الطبيعية  منوعة وكثيرة جعدا فعي نعطعاق األنعظعمعة       

البيئية الهوائية والمائية والصخرية والحيويةو والعالقة  فيما بينها وبين الكائنات الحية المختلعفعة ومعا 

ينتج عن ذلك من اثار إيجابية وسلبية وظاهرات ومشكالت واحداث كالعتعلعوث بعأنعواععه واسعتعنعناف 

الموارد والثروات الطبيعية الجوية والمائية واألرضيةو واالخطار بأنواعها والعتعخعطعيعط والعتعطعويعر 

 نماذج تطبيقية في مجال الجغرافيا الطبيعية
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التنموي النراعي والمائي والعمراني والصناعي وغيرها من القطاعات التنموية المتعددة. وفيما يلي 

 استعرض مختصر لبعض الموضوعات التي تدخل في نطاق تطبيقات في الجغرافيا الطبيعية.

 تلوث الهواء: 

يحيط الهواء باألرض ويُعرف بالغالف العجعويو ويُعععتعبعر أهعم ععنعاصعر العحعيعاة       

واوفرها وال قيمة له ماديا ولكن ال حياة بدونه الحتوائه على الغانات الضرورية لحيعاة 

الكائنات الحية المختلفة كاألكسجين وغيره من الغانات الجويةو ويحمي الغالف الجعوي 

الكائنات الحية من االشعة الشمسية الضارة واألرض من شدة حرارة الشمعسو ويعععمعل 

 على التوانن الحراري لألرض واعتدال حرارتها لتصبح مناسبة للحياة.

%(  57ويتكون الغالف الجوي من مجموعة من العععنعاصعر معنعهعا األكسعجعيعن )     

%( وبعخعار العمعاءو وغعيعره معن  1.11%( وثاني أكسيد الكربون ) 12والنتروجين )

الغانات والغبار واالمال  والعوالق الدقيقة المتطايرة فعي العجعو. وتعحعتعفعظ العععنعاصعر 

المكونة للهواء بنسب تركينها في البيئة النظيفة بفعل دورات العبعيعئعة العمعخعتعلعفعة. وقعد 

نعمت الكائنات الحية خالل العصور والقرون الماضية بالهواء العنعقعيو إال أنعه نعتعيعجعة 

نيادة عدد سكان االرض وللتقدم العلمي والتعقعنعي وانديعاد العنعشعاط العبعشعري العمعتعععدد 

التعديني والصناعي والنراعي والعمعرانعي وتعععبعيعد العطعرقو وغعيعرهعا معن االنشعطعة 

صلبة وسائلعة وغعانيعة إلعى العجعو أصعبعحعت البشرية وما يصاحبها من تطاير مخلفات 

تشكل خطرا على الكائنات الحية بأنواعها. وأنتشر الدخان في سعمعاء العمعدن العمعكعتعظعة 

بالسكان مشكال انقالب حراري وركود الهواءو وتلوثعه بعالعغعانات العمعخعتعلعفعة كعأكسعيعد 

الكبريت والنيتروجين والكربون وثاني أكسيد الكربون وغان الفلور واألتربةو وغعيعرهعا 

من المواد الغريبة التي تتطاير بكميات كبيرة في سمعاء العمعدن والعمعنعاطعق الصعنعاععيعة 

والنراعية ومناطق النفايات المختلفة ومناطق هدم المباني وتجريف االراضي وغيرهعا 

 من مناطق األنشطة البشرية. وتقسم مصادر تلوث الهواء على النحو التالي:

ملوثات ذات منشأ طبيعي كالمواد المعدنية والنباتية والكائنات الدقيقة المتعطعايعرة   - 7

في الجو كالغبار واألمال  وحبوب اللقا  والبكتيرياو وغيرها من المواد الطبعيعععيعة 

 الدقيقة القابلة للتطاير. 

 ملوثات ناتجة عن االنشطة البشريةو ومنها:  -5 

 احتراق الوقود المستخدم في الصناعة وتوليد الطاقة ووسائل النقل والتدفئة والطبت. -
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 االدخنة الصادرة من المصانع والمحاجر والكسرات. -

 حرائق الغابات والمنار  ونفايات المدن المختلفة. -

 الحروب واالنشطة العسكرية المختلفة. -

 استخدام المبيدات الحشرية في أجواء المدن. - 

وتختلف نسب الملوثات المتطايرة في الجو سواء كان منشأها طبيعي أو بشري. ويعتمد نسبعة تعواجعدهعا حسعب       

طبيعة مصدرهاو وتكثر ذرات االمال  الدقيقة في األجواء البحرية والمحيطية وذرات العغعبعار فعي أجعواء العمعنعاطعق 

الصحراويةو وتنتشر حبوب اللقا  في المناطعق العنراععيعة والعغعابعاتو بعيعنعمعا تسعود معركعبعات العكعربعون والعدخعان 

 والرصاص ونحوها في أجواء المناطق الصناعيةو والمدن المكتظة بحركة السكان والمركبات.

وقد تعرضت مناطق شاسعة من العالم للتلوث الهوائيو ويتفاوت نسبة تعركعنه معن معنعطعقعة جعغعرافعيعة      

ألخرى حسب تواجد مصدرهو كما أن تلوث الهواء ال يقتصر على مكان نشأته بل يتعداه الى مناطق بعععيعدة 

عنها بسبب العوامل الجوية كالريا  والسيول. ويؤدي تلوث الهواء الى تلوث االمعطعار والعمعيعاه السعطعحعيعة 

)الغطاءات الثلجية واألنهار والبحيرات والعيون( والمياه الجوفية السطحية والعععمعيعقعةو والعتعربعة والعغعطعاء 

النباتيو الغابات والمراعي. ويتسبب تلوث الهواء في نشوء مشكالت صحية مختلفة جسدية ونفسيةو وتُكون 

ظاهرة االحتباس الحراري التي تؤدي الى ركود الهواء وارتفا  درجة حرارتعه وتعغًعيعر العبعيعئعة العحعراريعة 

 . للكائنات الحية المختلفة

 سبل وإجراءات الحد من التلوث الهوائي:

تتفاوت كثافة التلوث الهوائي من بيئة جغرافية ألخرى الخعتعالف خصعائصعهعا العجعويعة والعجعغعرافعيعة       

والسكانية واالقتصادية والعمرانية ونو  األنشطة البشرية السائدة وغيرها. ويمكن الحد من التلوث الهوائعي 

 والتقليل من أثاره باتخاذ عدد من السبل واإلجراءات التي من شأنها أن تحافظ على نظافة الهواءو ومنها:  

توعية فئات المجتمع بأهمية الهواء للحياة والمحافظة على نظافتهو واتخاذ الوسيلة التوعوية المناسبة  -

 لكل فئة من فئات المجتمع وشرائحه المختلفة.

 وضع التشريعات والنظم البيئية للحد من تلوث الهواو وبيان النسبة المسمو  بها من التلوث. -

إنشاء جهان مختص لمراقبة تلوث الهواءو وتنويده بالفنيين المختصينو واألجهنة المعتعطعورة العتعي  -

تقيس نسب مكونات الهواء بدقةو وإعطائه الصالحية الكاملة التخعاذ العقعرارات العمعنعاسعبعة لعمعخعالعفعي 

 األنظمة البيئة ومكوناتها.
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منع إقامة المصانع والورش الصناعية وأسواق الحيوانات وغيرها معن مصعادر العمعلعوثعات     -

الجوية بالقرب من المعدنو وإلعنام العمعنعشعآت الصعنعاععيعة أن تعأخعذ فعي 

 االعتبار عند إنشائها نظافة البيئة الهوائية.

اإلكثار من إنشاء الحدائق والمتننهات وغرس األشجارو ألن العنعبعاتعات  -

 تلطف الجو وتقلل من نسبة ثاني أكسيد الكربونو وتنود الجو باألكسجين.

 تلوث المياه:     

الماء عصب الحياةو وقد تعرض في السنوات األخيرة ألمرين: االستنناف      

والتلوثو ويعتبر الماء ملوثا حينما يتغير تركيب عناصرهو أو تعتعغعيعر حعالعتعه 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب مؤثرات طبيعية أو بشرية أو بعكعلعيعهعمعا 

بحيث تصبح المياه اقل صالحية لالستعماالت الطبيععيعة العمعخعصعصعة لعهعا أو 

لبعضها. وقد تعرضت المياه بأنواعها للتلوث وتغيرت خصائصها في معنعاطعق 

كثيرة من العالم. ويُعتبر اإلنسان وما يناوله من أنشطة مختلفة مصعدر تعلعوث 

المياهو وينداد التلوث المائي بعنيعادة السعكعان واألنشعطعة العبعحعريعة والعنعهعريعة 

والنراعية والصناعية وغيرها من األنشطة واالععمعال العتعي يعناولعهعا سعكعان 

األرض. وقد تغيرت الخصائص الطبيعية لألمطار ومياه البحار والعمعحعيعطعات 

والبحيرات واألنهار والمياه الجوفية وأصبحت غير صالحة لالستعمال البشري 

والحيواني والنباتي مباشرة في كعثعيعر معن دول العععالعمو ومصعدرا لعألمعراض 

واالوبئةو ومدمرة ومشوهة  للممتلكات العامة والخاصة. ويرجع سعبعب تعلعوث 

 المياه في العالم لعوامل كثيرة منها. 

  نيادة االستخدام البشري للبحار والمحيطات واألنهار والبعحعيعرات كعوسعيعلعة

لالتصال والنقل والشحن والترفيه وما يعتعرتعب ععلعيعه معن رمعي لعلعمعخعلعفعات 

 وتسرب مواد الوقود وغيرها نحو المسطحات المائية.

  إقامة المصانع على ضفاف السواحل العبعحعريعة واألنعهعار والعبعحعيعرات ومعا

يترتب عليه من رمي مخلعفعات العمعواد العمعصعنعععة العخعشعبعيعة والعمعععدنعيعة و 

 البالستيكية والنيتية والكيميائية واإلشعاعيةو والمياه الحارة الملوثة وغيرها.
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  تلوث مياه األنهار والبحيرات باألمطار الحمضية مباشرة عندما تسقط األمطار عليها أو على مصادرهاو

 وغير مباشرة عندما تنحدر إليها المياه الملوثة من مناطق أخرى.

   نيادة الكثافة السكانية حول البحار واألنهار والبعحعيعرات ومعا يعتعرتعب ععلعى ذلعك معن نيعادة األنشعطعة

  والملوثات البشرية حولها.

   رمي مخلفات المستوطنات البشرية الصلبة والسائلة مباشرة في البحار والمحيطات واالنهار والبحيعرات

 أو بالقرب منها. 

   صرف مياه المجاري )الصرف الصحي( من المناطعق السعكعنعيعة إلعى العبعحعار والعمعحعيعطعات واالنعهعار

 والبحيرات القريبة منها.

  .وجود المياه الجوفية في مكونات صخرية تحتوي على مواد خطيرة كاإلشعا  ونحوه 

   رمي مخلفات المدن على سطح األرض أو طمرها في باطنها يجعلها عرضة  لألمطار والتحلل ويصل 

 أثر المواد المتحللة للمياه الجوفية.     

  صرف المياه الصناعية والتعدينية الملوثة والنيوت المستخدمة الى االودية و باطن األرض عبر اآلبار 

 السطحية والعميقة أو التصدعات والتشققات األرضية السطحية.      

  طمر المواد الخطرة اإلشعاعية والكيميائية والمواد السامة في باطن األرض يؤدي الى تلوث المياه 

 الجوفية عندما يحدث تسرب في الحاويات أو تأكلها نتيجة تأثير األرض والرطوبة.     

  وجود تشققات وتصدعات في سطح األرض يسر  في تسرب مياه األمطار والمستنقعات والمياه 

 الملوثة إلى باطن األرض.     

  تسرب المياه المستخدمة في ري المحاصيل النراعية ) مياه الصرف النراعي( التي تحتوي عادة على 

 بقايا مخصبات كيميائية ومبيدات حشرية خطرة نحو األنهار والبحيرات وباطن األرض.    

  ضت كميات كبيرة من المياه الجوفية يؤدي إلى ارتفا  نسبة ملوحتها ويسود كثيرا في المناطق النراعية 

 والمناطق القريبة من البحار.        

  .عمليات التنقيب عن البترول والغان في مياه البحار والمحيطات وما يترتب عليها من مخلفات نفطية 

  انفجار حقول أو مصافي تكرير البترول  ومنصات إنتاج البترول المنتشرة في المناطق البحرية وبالقرب

 من األنهار والبحيرات.

  حوادث اصطدام ناقالت النفط  ببعضها أو بحواف صخرية أو كتل جليدية وما ينتج عنها من تسرب 

 للنيت نحو المياه البحرية.    

    .تفريغ المياه الملوثة  بالنيت من السفن المستخدمة من أجل تواننها في مياه البحار والمحيطات 

  .تسرب البترول من خنانات ومصافي تكرير البترول المنتشرة على الشواطئ البحرية والنهرية والبحيرات 
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   رمي مخلفات المصانع الكيميائية والمفاعالت النووية اإلشعاعية والمخلفات الطبية الخطعرة والسعامعة

 في مياه البحار والمحيطات واالنهار والبحيرات.

 وقو  الحروب في المناطق البحرية والنهرية أو بالقرب منها كما حدث في منطقة الخليج العربي أثناء 

حرب الخليج حيث تلوثت مياه الخليج  وشط العرب بسبب تسرب النيت من أبعار العنيعت العكعويعتعيعة      

 والعراقيةو ومن ناقالت النفط التي تجوب المنطقة.

  .حرائق ناقالت النفط وما يترتب عليها من تلويث للمياه البحرية والنهرية وسمائها 

 سبل حماية المياه من التلوث:

يشكل تلوث مياه البحار والمحيطات واألمطار واألنهار والبحيرات والمياه العجعوفعيعة خعطعرا ععلعى       

جميع مكونات البيئة الجوية والمائية واألرضية والحعيعويعة والعبعشعريعة ونشعوء األوبعئعة واالمعراض فعي 

المجتمعو وشح في مصادر المياه العذبة تتسبب في نشوء انمات ونناعات مائية محلية وإقليمية. ولعمعنعع 

 تلوث المياه والحد منه يمكن أن يُتخذ عدد من السبل واإلجراءاتو منها:

 .التوعية العامة  لفئات المجتمع بأهمية المياه وكيفية المحافظة عليها 

 .وضع القوانين والنظم التي تحد من تلوث المياه 

  عدم صرف مياه المجاري والمخلفات المائية السكانية والصناعية والعنراععيعةو والعمعيعاه العمعلعوثعة

بأنواعها نحو البحار والمحيطات واالنهار والبحيرات ومجاري األوديعةو وبعالعقعرب معن مصعادر 

 المياه الصالحة لالستخدام البشري والحيواني والنباتي. 

  عدم رمي النفايات الصناعيةو والطبية الكيميائية واإلشعاعية والسعامعة فعي العبعحعار والعمعحعيعطعات

 واألنهار والبحيراتو ومجاري األودية وفي باطن األرض.

  تحديد أماكن خاصة ومحددة من قبل الجهات المختصة لصرف معيعاه العمعجعاري العمعلعوثعة ورمعي

 المخلفات الصناعية والطبية وغيرها من المخلفات الضارة السائلة والصلبة. 

  األخذ في االعتبار عند إقامة منشأة مدنية أو عسكرية او صناعية او تعدينية المحافظة على نظافة وسالمعة

 مياه منطقة المنشأة من التلوث الذي قد ينتج عن مخلفاتها السائلة والصلبة وغيرها من المخلفات.

  المراقبة المستمرة من الجهات المختصة للتأكد من عدم تلوث معيعاه العبعحعار والعمعحعيعطعات ومعيعاه

الشرب والري النراعيو ويتم ذلك بأخذ عينات مائية باستمرار وتحعلعيعلعهعا لعلعتعأكعد معن نعظعافعتعهعا 

 وصالحيتها لالستخدام.
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 تدهور وتلوث التربة:

يقصد بالتربة المفتتات الصخرية والمعدنية والعضوية التي تعلو سطح األرضو وتشكل طبقة رقعيعقعة        

قليلة السمكو يتراو  سمكها من عدة سنتيمترات الى عدة امتار. وتشكل التربة عنصر طبيعيعي هعامو فعيعهعا 

تخنن المياه وينمو النبات ويمتص غذائية من عنعاصعر العتعربعة العمعنعوععةو 

ويستمد االنسان والنبات والحيوان الماء والغذاء من التربة. وقعد تعععرضعت 

التربة في السنوات األخيرة في مناطق شاسعة من العالم للتدهور والعتعلعوث 

نتيجة للنشاط البشري المختلف وأصبحت غير منبتة اال بععد اسعتعصعالحعهعا 

ويؤثر ذلك على  نمو النباتات الرعوية واإلنتاج النراعي. ويمكن تلخعيعص 

 أسباب تلوث وتدهور التربة في العالم على النحو التالي:

نيادة النشاط البشري النراعي والرعوي والعمراني والصناعي وغيرهعا  •

من االنشطة التي يناولها اإلنسانو وما يترتب على ذلك من نحعف ععلعى 

 الترب الصالحة للنراعة واإلنبات الطبيعي.

 رمي المخلفات البشرية الصلبة والسائلة المختلفة في مناطق الترب الخصبة. •

 رمي مخلفات العمران والمصانع الصلبة والسائلة في مناطق الترب الخصبة. •

 .الرعي الجائرو تحميل المراعي أكثر من طاقتها الرعوية 

  قطع األشجار والشجيرات يؤدي الى انكشاف التربة وتعريتعهعا وسعهعولعة

 جرفها وتعريتها بواسطة الريا  والسيول.

 .المبالغة في استخدام المخصبات والمبيدات الحشرية لألغراض النراعية 

  استخدام وسائل الري القديمة )الغمر( في ري المحاصيل النراعية يتسبب في تملح العتعربعة نعتعيعجعة

 تبخر المياه النائدة عن حاجة النبات.

  .استخدام مياه المجاري )الصرف الصحي( والمياه الملوثة لري المحاصيل النراعية 

 .نقل الترب الخصبة لألغراض العمرانية وطمر المناطق المنخفضة 

 .نحف الرمال نحو المناطق النراعية والمراعي 
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 إجراءات وسبل الحد من تدهور وتلوث التربة:  

ُخلق االنسان من التربة ومنها يستمد مأكله ومشربه ومسكنه وملبسهو وغيرها من متطلباته وحاجاته.        

وتدهور وتلوث التربة يعني القضاء على مصدر مهم من مصادر الحياة والبقاء والرفاهية وينتج ععنعه شعح 

وتلوث في الغذاء والنبات بأنواعه والمياه اآلرضيةو وتعرض الكائنات الحية العتعي تعتعغعذى ععلعيعهعا ومعنعهعا 

اإلنسان  للجو  واألوبئة واألمراض والوفياتو ولذا يجب المحافظة على التربة ويتم ذلك باتعخعاذ ععدد معن 

 االجراءات والطرق المناسبة لحمايتها من التدهور والتلوثو ومنها:

  وضع التشريعات والضوابط من قبل الجهات المختصة لحماية وصيانة التربة معن ععوامعل العتعدهعور

 وأنوا  التلوث المختلفة.

  منع رمي النفايات الصناعية والعمرانية ونفايات المدن المختلفة في مناطق الترب الصالعحعة لعإلنعبعات

 الطبيعي والنراعة ويجب رميها في مناطق محددة من قبل الجهات المختصة.

  منع صرف مياه المجاري ومياه المصانع الملوثة في مناطق الترب الخصعبعة وصعرفعهعا فعي معنعاطعق

 أخرى محدودة المساحة وتكون معروفة لدى أصحاب وسائل نقل المخلفات.

  توعية المنارعين بأضرار اإلفراط في استخدام المخصبات الكيمعيعائعيعة وتشعجعيعععهعم ععلعى اسعتعخعدام

 األسمدة العضوية.    

  توعية المنارعين بخطر اإلفراط في استخدام المبيدات الكيميائية للقعضعاء ععلعى العحعشعرات واآلفعات

 النراعية وتشجيعهم على التقليل منها واستخدام المكافحة الحيوية.

  إتبا  دورة نراعية منوعة بدال من التركين على نو  معين معن العمعحعاصعيعل معمعا يضعععف العتعربعة

 وينهكهاو بينما النراعة المنوعة المحاصيل تؤدي الى خصوبة التربة 

  توعية المنارعين بخطر المياه النائدة عن حاجة المحاصيل النراعيعة العتعي تعنعتعج ععادة ععن العري

 بالغمر وبيان أنها تؤدي الى تملح التربة وتدهورها وانخفاض انتاجيتها. 

  منع قطع األشجار والنباتات المختلفة حتى ال  تتعرى وتتفكك وتصبح سهلة النقل بواسطة العريعا  أو

 الجرف بواسطة السيول الجارية.

 .منع نقل وتجريف الترب الخصبة الى مناطق أخرى 
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 التصحر:

يعرف التصحر بانه تحول المناطق الخضراء معن    ُ 

غابات واشجار وشجيرات وأعشعاب وحشعائعش العى 

أراضي جرداء من النبات بسعبعب ععوامعل طعبعيعععيعة 

منهعا: قعلعة االمعطعار وارتعفعا  حعرارة العجعو وشعدة 

الريا و وبشرية: قطع األشجعار ألغعراض معخعتعلعفعة 

نراعية وتجارية وصناعية وطهي وتدفئةو والعرععي 

الععجععائععر ونحععف الععمععدن والعععععمععران واإلنشععاءات 

الصناعية نحو العمعسعطعحعات العخعضعراء العمعخعتعلعفعة 

 والترب الصالحة لإلنبات الطبيعي.               

وقد تعرضت العمعسعطعحعات العخعضعراء فعي العععالعم  

بأنواعها للقطع والتجريف وتعرية التربة من العنعبعات 

 .   وتحولت الى اراضي جرداء صحراوية وشبه صحراوية

وتختلف نسبة التصحر في العالم من بيئة جغرافية ألخرى الختالف  خصائصها العطعبعيعععيعة األرضعيعة      

والمناخية والنباتيةو وخصائصها البشرية: عدد سكانها ونموها وتطورها الحضاري ووعي سكانها بعأهعمعيعة 

 البيئة الطبيعية بشكل عام والبيئة النباتية بشكل خاص. ويؤثر التصحر في مكونات البيئة الطبيعية والبشريةو ومنها:  

 تقلص مساحة الغطاء النباتي من أشجار وغيرها وتدهور المراعيو •

خفض أعداد الحيوانات واإلنتاج الحيواني والغذائيو وخلق أنمات غذائية وارتفا  في أسعار المواد العغعذائعيعة  •

 النباتية والحيوانيةو 

 كثرة العواصف الغبارية والترابية. •

 انتشار االمراض  التنفسية والبصريةو  •

 تلوث أجواء المدن وتشوهها. •

القضاء على الغطاء النباتي يعني القضاء على مععمعل طعبعيعععي السعتعهعالك ثعانعي أكسعيعد العكعربعون وإنعتعاج   •

 االكسجين الهام لحياة الكائنات الحيةو

يتسبب التصحر وما ينتج عنه من اثار سلبية اقتصادية وغيرهعا فعي صعراععات معحعلعيعة وإقعلعيعمعيعة   •

 وهجرات بشرية وحيوانية. 
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 سبل وإجراءات الحد من ظاهرة التصحر:

 للحد من التصحر يمكن اتخاذ عدد من اإلجراءات منها:  

التوعية البيئية المبكرة لجميع فئات المجتمع بأهمية الغطاء النباتي بأنواعه منعاخعيعا وبعيعئعيعا واقعتعصعاديعا  •

 وغذائيا وجماليا.

وضع التشريعات الصارمة لحماية الغطاء النباتي من القطع والرعي الجائر وحماية التربة من  التعلعوث  •

 والتدهور والمياه من االستنناف والتلوث.

 العناية بالمحميات الطبيعية الشجرية والرعوية.  •

 األخذ في االعتبار اآلثار البيئية عند تنمية المناطق الغابية والمناطق الرعوية. •

 تشجيع المواطنين على التشجير وذلك بالدعم المادي والمعنوي. •

 مواجهة التصحر والتدهور البيئي في المملكة العربية السعودية

تقع المملكة جغرافيا في شبه الجنيرة العربية ومناخيا في النطاق المداري الحار الجاف الذي يعتعصعف      

درجعة  51بارتفا  حرارة الجو خالل فصل الصيفو وتتجاون العظمى أحيانا في بعض مناطق المعمعلعكعة 

ملم تنيد وتعقعل فعي بعععض العمعنعاطعقو 751  -711مئوية وقلة كمية االمطار ويبلغ معدلها السنوي ما بن 

وتتصف بالتذبذب الشديد من عام ألخرو وقد تنيد في عام وتشح في عام أو عدة أعوامو  وقد انعكعس ذلعك 

على نوعية وكثافة  الكائنات الحية النباتية والحيوانية في المملكةو وقد تعكعيعفعت العنعبعات والعحعيعوانعات معع 

الخصائص المناخية والطبيعية السائدة من حرارة مرتفعة وشح في المياه والغطاء النباتي. وقعد تعععرضعت 

للتصحر البيئة الطبيعية الهشة في المملكة النباتية والكائنات الحية التي تعيش عليها خالل السنوات الماضية 

 والتدهور النباتي وانخفاض اعداد الحيوانات الفطرية وانقراض بعضهاو ويرجع ذلك الى عدة عواملو هي: 

 قلة االمطار وتذبذب كمياتها واختالف تونيعها الجغرافي في مناطق المملكة. -7

ارتفا  معدل درجة الحرارة خالل العام  يودي الى ارتفا  مععدالت العتعبعخعر معن العمعسعطعحعات  -5

المائية والتربةو والنتح من الغطاء النباتيو وينتج عن ذلك عجن شديد في المواننة المائيعة السعنعويعة 

 في المملكة وينعكس ذلك على البيئة الطبيعية السائدة النباتية والحيوانية التي تعيش فيها.
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 تصرفات االنسان الخاطئةو منها: -1

 قطع كميات كثيرة من األشجار الحية ألغراض مختلفة تجارية وتدفئة وتطهي وغيرها من األغراض. •

 الرعي الجائر غير المنظم الذي ال يتناسب مع طاقة المراعي ومواسم االنبات. •

 تحويل مناطق األشجار والمناطق الرعوية الى مناطق سكنية وصناعية وغيرها من المرافق والخدمات. •

وألهمية البيئة الطبيعية ومكوناتها النباتية والحيوانية والحد من التصحر والتدهور البيئي       
 اتخذت المملكة العربية السعودية عدد من إجراءات والمبادرات لحمايتها وتنميتهاو منها:

 انشاء هيئات وادارات ومؤسسات حكومية لحماية الحياة الفطرية النباتية والحيوانية وانمائها. •

 انشاء المحميات الطبيعية ومجلس للمحميات الطبيعية للمحافظة على الحياة الفطرية النباتية والحيوانية. •

 عمل برامج توعوية بيئية لسكان المملكة إليضا  أهمية البيئة ومكوناتها للكائنات الحية المختلفة. •

 التوسع في انشاء الحدائق والمتننهات والمسطحات الخضراء في مدن وقرى وهجر المملكة. •

تشجيع المواطنين على تأسيس جمعيات بيئية لحماية الغطاء النباتي وتنميته في مختلف مناطق ومدن  •
 وقرى المملكة.

أنشاء قوات خاصة للبيئية تهدف الى حماية البيئة ومكوناتها  من االعمال البشرية الخاطئة التي تضر   •

بالبيئة كقطع وحرق األشجار وتلويث وجرف التربة والرعي والصيد الجائر وغيرها من االعمال 

والتصرفات التي تودي الى الحاق الضرر بمكونات البيئة المختلفة النباتية والحيوانية والهوائية والمائية 

 والصخرية وغيرها من مكونات البيئة.

 اتخاذ عدد من المبادرات البيئية المحلية واإلقليمية والعالمية  لحماية البيئة وتنميتهاو منها: •

 أوال: انشاء المحميات الطبيعية في المملكة

التصحر مشكلة بيئية استفحلت  في المملكة خالل العععقعود األخعيعرة   

نتج عنها تقلص مساحة وكثافة الغطاء النباتي وارتفا  حعرارة العجعو 

وانخفاض في أعداد الحيوانات البعريعة وانعقعراض بعععضعهعاو وكعثعرة 

العواصف الغبارية والرملية وتدهور التربة والعمعراععيو وانعخعفعاض 

 في اإلنتاج النراعي والحيواني وغيرها من األنشطة االقتصادية. 

مناطق وللحد من التصحر والتدهور البيئي عملت المملكة على حماية 

متمينة بخائصها الجيولوجية والتضاريسية والمناخية ونباتاتها وحيعوانعاتعهعا 

معحعمعيعة تعتعواجعد فعي  75تعرف بالمحميات الطبيعية وقد تجعاون ععددهعا 

مختلف مناطق المملكةو ومنها محمية حرة الحرة ومحمية الوعول ومحمية 

 جنر فرسان ومحمية عروق بني معارض وغيرها من المحميات الطبيعية.
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وألهمية حماية المحميات الطبيعية في  المملكعة وتعنعمعيعتعهعا  

( بتاريعت  579صدر أمر ملكي رقم ) أ / والمحافظة عليها 

 المحميات الملكية "هـ   بإنشاء " مجلس 7219/  9/  71

 1يهتم بشؤون المحميات الملكية في الممعلعكعة وععددهعا 

محمياتو بهدف الحفاظ على الغطاء العنعبعاتعي وتعنعمعيعتعه 

والمحافظة على الحياة الفطرية وتكاثرها وانمائها والحد 

من الصيد والرعي الجعائعر ومعنعع االحعتعطعاب وتعنعمعيعة 

المحميات الطبيعية عبر اتسا  نطاق رقعتها الجغعرافعيعة 

% معن مسعاحعة العمعمعلعكعة.  72% إلى أكثر من  2من 

 وتعرف بالمحميات الملكية وهي:

وتشمل  محمية االمام عبد العنين بن محمد الملكية: •

محمية روضة خريم والمناطق المجاورة لها ويبلغ 

 كيلومتر مربع.  77111مساحتها 

: تبلغ مساحتها االمام سعود بن عبد العنين الملكيةمحمية  •

 كيلومتر مربعو  5521

تبلغ مساحتها  محميه االمام تركي بن عبد هللا الملكية: •

 كيلومتر مربعو  97511

 كيلومتر مربعو  75111تبلغ مساحتها الكلية  محمية الملك عبدالعنين الملكية: •

كيلومتر مربعو وهي أكبر  711111تبلغ مساحتها  محميه الملك سلمان بن عبدالعنين الملكية: •

 المحميات في المملكة

البحر ومشرو   مشرو  نيوم وتشمل المنطقة الواقعة بين محمية األمير محمد بن سلمان الملكية: •

 كيلومتر مربعو  72111األحمر والعالو وتبلغ مساحتها 

 كيلو متر مربع.  152تتواجد في منتنه الثمامةو وتبلغ مساحتها  محمية الملك خالد الملكية: •

https://mhtwyat.com/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84%d9%8a%d9%87/
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 ثانيا: المبادرات البيئية السعودية 

لحماية البيئة من التدهور والتصحر والحفاظ على غطائها النباتي وتنميته  في المملكة صدر العديد من    

المبادرات التي تهدف الى حماية البيئة ومكوناتهاو ويتطلب ذلك تعاون المواطنين مع الجهات المختصة 

 والمشاركة في تنفيذهاو ومن المبادرات البيئية: 

 مبادرة البرنامج الوطني للتوعية البيئية  -7

يتطلب مواجهة التصحر والتدهور البيئي في المملكة مشاركة وتعاون مكونات المجتمع مع الجهات   

المختصةو وتهدف المبادرة رفع مستوى وعي سكان المملكة بقضايا البيئة وبيان دورهم في المحافظة عليها 

وتنمية غطاءها النباتي وأهمية العمل الجماعي من أجل بيئة أفضل لآلجال القادمة. ويتم ذلك من خالل تنفيذ 

 برامج توعوية لفئات المجتمع واستخدام األسلوب والوسيلة المناسبة لكل فئة. 

 حماية البيئة الدولية: -5 

يتطلب حماية البيئة الدولية التعاون ومشاركة المجتمع اإلقليمي والدوليو ولتحقيق ذلك تحرص المملكة     

على حضور الفعليات البيئية اإلقليمية والدولية والمشاركة في تنفيذها ودعمها ماديا ومعنوياو ومنها على 

سبيل المثال المشاركة في االحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف واليوم العالمي للبيئة و يوم 

وحضور مؤتمرات تغير المناخ واالحتباس الحراري وغيرها من الفعاليات والمناسبات الدولية   األرض

 التي تهتم بشئون البيئة.

 مبادرة الرياض الخضراء -1

أُطلقت الهيئة الملكية لمدينة العريعاض مشعرو  العريعاض العخعضعراء  كعأحعد    

مشاريع المملكة الخضراء الذي يهدف الى تحويل معديعنعة العريعاض العى معديعنعة 

مليون شجعرة بعهعدف تعحعسعيعن جعودة  1.5خضراءو ويتم ذلك من خالل غرس 

الهواء واالكثار من الظل وخفض درجة حرارة الهواء ويأتي ذلك تحقيقًا لعرؤيعة 

 . 5111المملكة 

 مبادرة المملكة الخضراء والشرق األوسط األخضر - 2

 71مليارات شجرة  منها  51مبادرات طموحة أطلقتها المملكة ضمن عدة برامج مستقبلية تتضمن  نراعة    

الهدف العالم  للتشجير، وتهدف  % من5ما يمثل مليار شجرة في الشرق األوسطو   21مليار شجرة في المملكة و

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
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 تغير وتذبذب المناخ واالحتباس الحراري: 

 تغير وتذبذب المناخ: -7

مر المناخ خالل عمر االرض الطويل بتذبذبات وتغيرات مناخية طويلة ومتوسطة وقصيرةو وتغير في      

تونيعه الجغرافي فالمناخ السائد في الوقت الحاضر ليس هو قبل االف وماليين السنينو والمناطق الباردة 

شهدت في الماضي السحيق فترات دافئة ومعتدلةو والمناطق الدافئة والمعتدلة تعرضت لفترات مناخية 

 بارةو والمناطق الجافة حاليا مرت بفترات رطبة والعكس. 

ويرجع التغير والتذبذب المناخي لسطح      

األرض الى عوامل ومؤثرات طبيعية عدة 

تتعلق بالشمس والغالف الجوي وجغرافية 

األرض. وقد وضع العلماء العديد من 

النظريات العلمية لتفسير التغيرات المناخية 

منها ما يتعلق باإلشعا  الشمسي والهندسة 

األرضية ومواقع القطبين وشفافية الغالف 

الجوي والتغيرات الجغرافية التي تعرضت 

لها األرض في الماضي. وينعكس تغير 

وتذبذب المناخ على خصائص سطح األرض والكائنات الحية التي تعيش عليه النباتية والحيوانية 

 . وعلى االنسان ونشاطاته المختلفة

 االحتباس الحراري: -5

يتعرض الغالف الجوي للدفء وارتفا  درجة حرارة الهواء المحيط بسطح األرضو وينتج      

االحتباس الحراري عن عوامل طبيعية كالمقذوفات البركانية وما يصاحبها من مصهورات ورماد 

وقد برنت ظاهرة االحتباس الحراري كثيف ينتشر في الغالف الجوي لفترات مختلفة الطولو بركاني 

في العقود والسنوات األخيرة نتيجة نيادة سكان األرض وما يصحبه من نيادة في األنشطة البشرية 

المختلفة الصناعية والنراعية والحيوانية والعمرانية ووسائل النقل وانتشار الحرائق وقطع الغابات 

 وتدمير لمكونات البيئة المختلفةو وقد أدت األنشطة البشرية التي تنداد بنيادة سكان االرض الى 
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والذي يُعنى اليه ارتفا  حرارة الهواء  CO5(الجوي ) ارتفا  نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغالف  

المحيط باألرض ألنه يحد من نفاذ وهروب الحرارة المنبعثة من األرض واالشعا  األرضي المنعكس نحو الطبقات 

 العليا من الغالف الجوي.

وقد إشارات الدراسات والتقارير المناخية العالمية الى أن نسبه ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي أخذ في     

االرتفا  بشكل ملحوظ بعد الثورة الصناعية ويسايره ارتفا  في درجة حرارة الجوو وبلغ مستوى ثاني أكسيد 

( بعدهاو وارتفا  في حرارة الجو 275ppوبلغ ) 521pp(الكربون في الغالف الجوي قبل الثورة الصناعية )

( ويؤثر ذلك في األنظمة البيئة المائية والنباتية والحيوانية ويشكل خطرا على االنسان ونشاطاته  1.2cبمقدار )

المختلفة. ومن اثار االحتباس الحراري ارتفا  حرارة الهواء 

المحيط باألرض وينتج عنه ذوبان الجليد في المناطق القطبية 

المتراكمة خالل االف وماليين السنوات والثلوج المتراكمة 

على قمم الجبال وارتفا  منسوب مياه البحار والمحيطاتو 

ونيادة أعداد وتكرار العواصف والريا  الشديدة وما 

يصحبها من أمطار غنيرة وفيضانات في المدن واألنهارو 

كما يوثر االحتباس الحراري في الغطاء النباتي واإلنتاج 

والحيواني وغيرها من االثار التي تنتج عن النراعي 

ارتفا  حرارة الجو في المستقبل. وتعتبر ظاهرة 

وقد االحتباس الحراري ظاهرة عالمية وإقليمية ووطنيةو 

عقدت الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية المهتمة بالمناخ 

والبيئة العديد من المؤتمرات واللقاءات الدولية واإلقليمية 

والوطنية للحد من ظاهرة االحتباس الحراري واالثار السلبية 

المتوقعة مستقبال على البيئة ومكوناتها الطبيعية والبشريةو 

وقد اتخذ العديد من القرارات وصيغت األنظمة الدولية 

واإلقليمية التي من شأنها الحد من حرارة الجو وخفض نسبة 

المنبعث الى الغالف الجوي  CO5(ثاني أكسيد الكربون )

 ومنها:

  خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون)CO5(  وغيره من
الغانات العالقة في الجو التي تبثها المصانع ومحطات 

 الطاقة ووسائل النقل والتبريد وغيرها من المصادر التي تبث الغانات.

 منع قطع األشجار وتدمير الغطاء النباتي.  ¨

 انشاء المحميات الطبيعية النباتية. ¨

   التشجير.والوسائل المناسبة التي تساعدهم على تشجيع المواطنين على التشجير ودعمهم معنويا وتنويدهم بالمواد 
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 دور المملكة العربة السعودية في الحد من التلوث البيئي واالحتباس الحراري العالمي:

التلوث البيئي واالحتباس الحراري مشكلة عالمية لها اثار سلبية على مكونات البيئة الطبيعية الهوائية     

والمائية والصخرية والحيوية النباتية والحيوانيةو وعلى البشرل صحتهم ومصادر غذائهم ورفاهيتهم 

وسلوكهم واألنشطة المختلفة التي يناولونها. وحرصا من المملكة على حماية البيئة المحلية واإلقليمية 

والعالمية اتخذت عدة مبادرات محلية وعالمية للحد من االنبعاثات الكربونية التي تؤدي الى االحتباس 

 الحراري ورفع درجة حرارة الهواء المحيط  باألرضو ومنها:

اصدار األنظمة والقوانين التنظيمية والتشريعية التي من شانها حماية بيئة المملكة من التلوث والتدهور   
 الهوائي واالرضي والمائي والحيوي.

استصال  األراضي المتصحرة  والمتدهورة وحمايتها وتشجيرها مما يساهم بخفض االنبعاثات   
 الكربوني و ينيد إنتاج االكسجين.

مليار شجرة في السعودية  71مليار شجرةو  51مبادرة السعودية والشرق األوسط األخضر بنراعة   

مليار في الشرق األوسط من أجل خفض االنبعاثات الكربونية الناتجة عن األنشطة البشرية  21و

 ومصادر الطاقة المتعددةو وانتاج االكسجين الهام للحياة.

انضمام المملكة لالتفاقيات الدولية واإلقليمية التي من شانها حماية البيئة من التلوث بأنواعه والحد من   
 االنبعاثات الكربونية.

 انضمام المملكة لالتفاقيات الدولية واإلقليمية التي من شأنها الحد من التغير المناخي واثاره.  

التوجه الى الطاقة المتجددة  الشمسية والهوائية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة تحقيقا   

 و ومساهمة للحد من االنبعاثات الكربونية واالحتباس الحراري العالمي. 5111لرؤية المملكة  
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وتعتبر مدينة نيوم في شمال غرب المملكة أول مدينة متكاملة تعتمد كليا على الطاقة المتجددة الى جانب 

 العديد من مشاريع  توليد الطاقة الشمسية والريحية التي نفذت في مناطق مختلفة من المملكةو منها:

كم من مدينة سكاكا في  11مشرو  محطة سكاكا للطقة الشمسية الكهروضوئيةو يقع المشرو  على بعد  -7

 منطقة الجوف شمال المملكة.

( 111مشرو  محطة جعدة لعلعطعاقعة الشعمعسعيعة بسعععة أجعمعالعيعة ) -5

كعم  51ميجاواتو يقع المشرو  في مدينة  الصناعية الثالثة على بعد 

 من مكة المكرمة

مشرو  محطة الشعيبة للطاقة الشعمعسعيعة العكعهعروضعوئعيعة بسعععة   -1

كعم معن  21( ميجاواتو يقع المشرو  على بعد 211اجمالية قدرها )

 جنوب محافظة جدة.

مشرو  محطة المدينة المنورة للطاقة الشمسية الكهروضوئيةو يعقعع  2

كم من المدينة المنورة وبسعة اجمالية قعدرهعا  52المشرو  على بعد  

 ( ميجاوات51)

مشرو  محطة رابغ للطاقة الشمسية الكهعروضعوئعيعةو بسعععة  -5

كعم  55( ميجاواتو يقع المشرو  على بع 111اجمالية قدرها )

 من محافظة رابغ.

مشرو  محطة سدير للطاقة الشمسية الكهروضوئعيعة بسعععة   -5

( ميجاواتو تقع بمدينة جالجل في منطعقعة سعديعر 7511قدرها )

 بمنطقة الرياض.

مشرو  محطة الجوف للطعاقعة العريعحعيعةو يعقعع فعي معنعطعقعة  -2

 الجوف بشمال المملكة.
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 السيول و الفيضانات: 

تشكل االمطار الغنيرة وما ينتج عنها من سيول وفيضانات مائية      

خطرا في مجاري وضفاف األنهار واالودية وفي المدن كثيفة العمران 

والسكانو وتحدث المشكالت الناتجة عن السيول والفيضانات بسبب تظافر 

عدد من العوامل والمؤثرات الطبيعية والبشريةو ويندر ان تحدث نتيجة 

 عامل واحد ولكن قد يكون احدها اكثر تأثيرا من العوامل االخرىو ومنها:

 .عوامل طبيعية جوية: غنارة وكثافة االمطار ومدتها ووقتها 

  خصائص  األرض الجيولوجية والجيومورفولوجية: صخريةو رمليةو

طينيةو منخفضةو مرتفعةو شديدة االنحدارو ومسار االودية وعدد 

 وروافدهاو الت.

  تخطيط المدن والمناطق السكنية والطرق: مدى مناسبة اختيار موقع

وتخطيط مناطق المدن واإلنشاءات والمرافق والخدمات والطرق 

للخصائص الطبيعية لألرض ومجاري األنهار واالودية ومناطق 

 تجمع مياه االمطار.

 .عدم دقة وتوفر المعلومات المتعلقة بخصائص االمطار وحوادث السيول السابقة 

  تصرفات السكان الخاطئة: البناء في مجاري االودية غير واضحة المعالم وفي مناطق تجمع مياه

االمطار واغالق مجاري االودية أو أجناء منها بالتوسع العمراني او النراعي أو رمي مخلفاتها في او 

 بالقرب من المجاري المائية.

 كيفية الحد والتخفيف من اخطار السيول والفيضانات:

للتخفيف من أخطار السيول والفيضانات على االروا  والممتلكات العامة والخاصة يمكن  اتخاذ بعض      

 االجراءاتو ومنها:

معرفة كمية وكثافة االمطار واوقات تساقطها واخذها في االعتبار عتد العتعخعطعيعط أو العقعيعام بعاي نشعاط  -

 عمراني وصناعي وتعبيد للطرق وغيرها من االعمال.

االخذ في االعتبار الخصائص الجوية واالرضية الجيولوجية والجيومورفولوجية عند اختيار موقع المدن  -

 والمناطق السكنية والخدمية وغيرها.
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األخذ في االعتبار كميات السيول ومسارتها عند تنفيذ مشاريع كالطرق واالنفاق والعجعسعور داخعل العمعدن و  •

 خارجها. وعدم رفع مستوي الطرق كثيرا حتي ال تحجن السيول وتمنعها من االستمرار في الجريان.

دراسة الخصائص التضاريسية وتحديد مسارات األودية للمناطق العمعراد تعطعويعرهعا وتعخعطعيعطعهعا.  •

 كمناطق سكنية أو إقامة عليها إنشاءات صناعية وانشطة نراعية وغيرها.

وضع وتطبيق اللوائح واالنظمة التي من شأنها حماية االودية والشعاب من االعتداء عليها بإغالقهعا او  •

تضيق مجاريها او تجريفها او تغيير خصائصها العجعيعومعورفعولعوجعيعة أو ردمعهعا بعمعخعلعفعات العمعبعانعي 

 والمصانع وغيرها من المواد الصلبة التي تحد من جريان المياه فيها.

اقامة سدود وحواجن قليلة االرتفا  على مجاري االودية التي تشكل السيول فيهعا خعطعرا ععلعى العمعدن والعقعري  •

 والطرق والمناطق النراعية والصناعية التي تمر بها من اجل تخفيف سرعة جريانها والحد من خطرها.

استخدام وسائل االعالم المختلفة لتوعية السكان بأخطار السيولو واماكنها وارشادهم الى طرق السالمة  •

 التي يمكن ان يتبعوها لتجنب اخطار السيول والفيضانات واالبتعاد عن مسارتها.
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 االنهيارات الصخرية والطينية:

تننلق وتنجرف التربة والصخور من المناطق المرتفعة نحو المناطق المنخفضة. وتشكل التربة      

والصخور المننلقة خطرا على الطرق والقرى والمباني التي تقع على السفو  الجبلية والمرتعفعععات 

أو بالقرب منها. وأكثر المناطق المعرضة الننالق وانحدار الصخور والتربة العمعنعاطعق العمعرتعفعععة 

غنيرة االمطار كالمناطق االستوائية والموسمية وغعيعرهعا معن العمعنعاطعق 

التي تتعرض ألمطار غنيرةو ويرجع اننالق التربة والصخور العى ععدد 

 من العوامل والمؤثرات الجوية واالرضية والبشرية منها:

  .ارتفع منسوب المنطقة الصخرية عما حولها 

 .ضعف تماسك صخور وتربة المرتفعات 

 .غنارة وكثافة واستمرار االمطار الساقطة 

  قطع أشجار السفو  والمنحدرات والقضاء على الغطاء النباتي أليعا أو

 الرعي الجائر.

  إقامة إنشاءات صناعية وتعدينية ونراعية ومخططات سكنية على قمم

المرتفعات والمنحدرات يؤدي الى تسرب مياه الصرف المننلي وميعاه 

الحدائق نحو السفو  الجبلية وترطبها وضعف تماسكها فتننلق العمعواد 

 الطينية والصخور نحو األسفل.

  عمل تفجيرات أرضية ألغراض إنشائية من طرق وجسور وتعدين وتصنيع وعمران  وغعيعرهعا

 من االعمال يؤدي الى اهتنان سفو  المرتفعات واضعاف تماسكها فتنحدر نحو االسفل.

  كثرة حركة وسائل النقل والمعدات الثقيلة على المرتفعات وبعالعقعرب معن العمعنعحعدرات يضعععف

 تماسك الصخور ويسهل انحدارها.
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 اإلجراءات التي تمنع وتحد من انزالق وانحدار التربة والصخور السفحية:

للحد من اننالق التربة والصخور السفحية يعمعكعن اتعخعاذ ععدد معن    

 اإلجراءات والسبل الوقاية منها:

  عدم إقامة إنشاءات ومبعانعي سعكعنعيعة فعوق العمعنعحعدرات السعفعحعيعة

 والمناطق التي تعلوها أو االسفل منها.

  .منع التفجيرات ألغراض انشائية في المناطق السفحية أو القريبة منها 

  عدم قطع أشجار المنحدرات والمناطق السفحية أو تعجعريعدهعا معن

الغطاء النباتي والحد معن العرععي والعحعد معن حعركعة العحعيعوانعات 

 ألغراض الرعي.

  عدم تغيير طبيعة السفو  والمنحدرات كشق الطرق والممرات أو

تغيير شبكة مجاري مياه االمطار أو نقل الصخور منها ألغعراض 

 البناء وغيرها.
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 المراجع العربية:

 .1( أصول الجغرافيا المناخيةو دار النهضة العربية و بيروتو ط 7925أبو العينينو حسن )

 .7عمانو ط-( المدخل الى علم الجغرافية الطبيعيةو دار صفاء للنشر7992أبو سمورو حسن وعلى غانم )

 .5هـ( تونيع األمطار في جنوب غرب المملكة العربية السعوديةو الرياضوط7257األحيدبو إبراهيم ) 

 .7هـ( أودية منطقة الرياضو الرياضو ط7272األحيدبو إبراهيم )

( التنمية وأثرها  على المياه في المملكة العربية السعوديةو عمادة البحث 7217األحيدبو إبراهيم ) 

 .7العلميو  جامعة األمام محمد بن سعود االسالميةو الرياضو ط

هـ(  اثر النشاط البشري علي سـطح األرضو مجلة جامعة االمام محمد بن    7219األحيدبو إبراهيم )  

 . 7سعود االسالميةو العدد 

( بعض المخاطر الطبيعية األرضية والجوية في المملكة العربية السعوديةو  7992األحيدبو إبراهيم)

 .555-571وص52والسنة  52المجلة الجغرافية العربيةو الجمعية الجغرافية المصريةو العدد 

( النالنل والباكين في المملكة العربية السعوديةو مجلة بحوث كلية االدابو 7995األحيدبو إبراهيم ) 

 .725 –727و ص77جامعة المنوفيةو العدد 

( بعض المظاهر الجيومورفولوجية لألودية الجافة في المملكة العربية 7995األحيدب و إبراهيم ) 

 .22-7السعوديةو مجلة الجغرافيا والتنميةو كلية االدابو جامعة المنوفيةو ص

( المخاطر الحيوية في المملكة العربية السعوديةو بحوث كلية االدابو جامعة 7991األحيدبو إبراهيم )

 .75المنوفيةو العدد 

( السيول والفيضانات في المملكة العربية السعوديةو بحوث كلية االدابو جامعة 7991األحيدبو إبراهيم )

 .75المنوفيةو العدد 

هـ( الخصائص الجيولوجية لمنطقة الرياضو كتاب منطقة الرياضو امارة 7279األحيدبو إبراهيم )  

. 21-5و ص 2الرياضو المجلد   

هـ( تضاريس منطقة الرياضو كتاب منطقة الرياضو امارة الرياضو المجلد 7279األحيدبو إبراهيم )  

.775-29وص 2  
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و 2هـ( مناخ منطقة الرياضو كتاب منطقة الرياضو امارة الرياضو المجلد 7279األحيدبو إبراهيم )  

. 717-771ص   

( مناخ المملكة العربية السعوديةو الموسوعة الجغرافية للعالم االسالميو المجلد 7279االحيدبو إبراهيم ) 

 الثالثو القسم األولو عمادة البحث العلميو جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية

هـ( الصحراء الكبرى : دراسة جغرافيةو الموسوعة  الجغرافية للعاالم 7279األحيدبو إبراهيم ) 

 وعمادة البحث العلميو جامعة االمام  محمد بن سعود االسالمية.  77االسالميو المجلد 

 .7هـ( الكوارث الطبيعية وكيفية مواجهتها دراسة جغرافيةو الرياضو ط7279األحيدبو إبراهيم )

 .5هـ( المخاطر الطبيعية في المملكة العربية السعودية وكيفية مواجهتهاو ط7251األحيدبو إبراهيم )

 .7هـ( االنسان والبيئة مشكالت وحلولو الرياضو ط7252األحيدبو إبراهيم )

 .7هـ( المناخ والحياةو الرياضو ط7252األحيدبو إبراهيم )

 .7هـ( جغرافية المخاطرو الرياضو ط7252األحيدبو إبراهيم )

هـ( جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالميةو وكالة لجامعة 7255األحيدبو إبراهيم وإبراهيم الدوسري )

 .7لشؤون المعاهد العلميةو اإلدارة العامة  لتطوير الخطط والمناهجو الرياضو ط

 .5هـ( المدخل الى الطقس والمناخ والجغرافيا المناخيةو الرياضو ط7217األحيدبو براهيم )

 .7(و الجغرافيا الفلكية النظام الشميو دمشقو ط 5115البارودي )

 .7هـ( مبادئ الجغرافيا الطبيعيةو دار الفكرو دمشقو ط7192بحيريو صال  )

 .7( أسس الجغرافيا المناخية والنباتيةو دار النهضةو بيروتو ط7922البناو علي )

( أصول وتطبيق الجغرافيا الطبيعية لألراضي الجافة مع تطبيقات سعوديةو دار 5177التركمانيو جودة )

 .7الثقافة العربيةو القاهرةو ط

 .7( جغرافية النباتو افريقيا الشرقو الدار البيضاءو ط7991تشا و عبدالسالم )

 .7تونيو يوسف )بدون( معجم المصطلحات الجغرافيةو دار الفكرو القاهرةو ط
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( الجغرافيا في القرن العشرين: دراسة لتقدمها وأساليبها وأهدافها واتجاهاتها )محرر(7912تيلورو جريف)

 .7و ترجمةو محمد السيد غالب ومحمد أبو الليل وومراجعة أحمد رنقانهو الهيئة المصرية للكتابو القاهرةو جـ 

( الجغرافيا في القرن العشرين: دراسة لتقدمها وأساليبها وأهدافها وأتجاهاتها )محرر(7915تيلورو جريف)

 .5و ترجمةو محمد السيد غالب ومحمد أبو الليل  ومراجعة أحمد رنقانهو الهيئة المصرية للكتابو القاهرةو جـ 

هـ( البروج وعالقتها بالنراعة في المملكة العربية  السعوديو 7272الجلعودو علي و عبدالعنين الشمري)
 .5الهيئة العربية  لكتابو الرياضو ط 

 .7( معالم سطح األرضو دار النهضة العربيةو بيروتو ط7921جودةو جودة )

 .1( الجغرافيا الطبيعية لصحاري العالم العربيو منشأة المعارفو اإلسكندريةوط7922جودةو حسنين )

 .7( الجغرافية الطبيعية والخرائطو منشأة المعارفو اإلسكندريةو ط7925جودهو حسنين )

( أنماط التربة ومصادر المياه والتلوث البيئي في الفكر الجغرافي الحديثو مركن 7992حسنو محمد )

 اإلسكندرية  للكتابو اإلسكندرية.

 .1هـ( تمهيد في علم الجغرافيا: الكتاب األول في التضاريسو الجامعة السوريةو  ط7111الحكيمو عمر )

 .7هـ( الظواهر الجغرافية بين العلم والقرانو الدار السعودية للنشر والتونيعو جدةو ط7212خضرو عبدالعليم )

( سبع سنابل خضرو ونارة النراعة والمياهو المملكة العربية 7921الخطيبو عبدالباسط )

 .5السعوديةو الرياضو ط

 رنقانةو أبراهيم )بدون( الجغرافيا المناخيةو مكتبة االداب ومطبعتها بالجماينو مصر.

 .7هـ( الربع الخاليو جدةو ط7252الراشدو محمد وعبد هللا العنينانو هيئة المساحة الجيولوجية السعودية )

( العمليات البيوفينيائية في البيئة: منهجية جغرافية )ترجمة وتعريب( 7919الرديسيو سمير )

 .7الخرطومو  الدار السودانية للكتبو المجلد األول والمجلد الثانيو ط

( العمليات البيوفينيائية في البيئة: منهجية جغرافية )ترجمةوتعريب(  7919الرديسيو سمير )

 .7الخرطومو الدار السودانية للكتبو المجلد الثانيو ط
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 .5هـ( الجغرافيا الطبيعية للمملكة العربية السعوديةو جدةو ط 7279سقاو عبدالحفيظ )

 هـ( تطور االستكشاف المعدني خالل مائة عامو وكالة الونارة  للثروة7279سهلو محمد وأحمد الشنطي )

 .7المعدنيةو ونرة البترول والثروة المعدنيةو المملكة العربية السعوديةو الرياضوط    

هـ( علم الطبقات: الستراتيغرافياو ونارة التعليم العالي والبحث             7211السيابو عبدهللا والسيد جاسم الجاسم )

 .7العلميو بغدادو ط

هـ( مصلحة األرصاد   7217شحادةو نعمان وعلي عبدة والسيد رفيقو مجمع اللغة العربية األردني )

 .5الجويةو مجمع اللغة العربية األردنيةو عمانو ط

 .7( الجغرافيا الطبيعية: اشكال سطح األرضو مكتبة الخريجيو الرياضو  ط7215شرفو عبدالعنين )

 .5( جغرافية التربةو جامعة البصرةو ط7925الشلشو علي )

 جدة.هـ( جيولوجية الدر  العربيو مركن النشر العلميو جامعة الملك عبدالعنينو 7271الشنطيو أحمد )

 ( أسس الجغرافية العامةو مكتبة االنجلو7925صادقو دولت وعلي البنا )

 .7( جيومورفولوجية قشرة األرضو دار النهضة العربيةو بيروتو ط7917صفي الدينو محمد )

 .7( تُرب العالمو ترجمةو دار المريتو الرياضو ط7212العامريو سامي واألمين حسن ضي )

 .7( خرائط الطقس والتنبؤ الجويو جامعة البصرةو ط7925العانيو حانم و ماجد السيد ولي محمد )

 .7عمانو ط  –( الجغرافيا النباتيةو دار صفاء للنشر والتونيع 7991عبد الخالق وعبد الولي الخليوي )

عبدهو أحمد )بدون( الجغرافيا التاريخية لشبه الجنيرة العربية في عصور ما قبل التاريت ودار المعرفة   

 الجامعيةو اإلسكندرية.

السطحو مكتبة األنجلو المصريةو    –( الجغرافيا الطبيعية: الجنء األول المدخل 7922عسلو محمد )

 .5القاهرةو ط

 ( الجغرافيا الفلكيةو دار المريت للنشرو الرياض.7921العقادو أنور )
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هـ( الجغرافيا النباتيةو عمادة شؤون المكتبات ـ 7215العوداتو محمد وعبدالسالم عبدهللا و عبدهللا الشيت )

 . 7جامعة الملك سعودو الرياضو ط

 ( جغرافية الغالف الحيوي: النبات والحيوانو دار صفاء 7992الغريريو عبدالعباس وسعدية الصالحي )

 للنشر والتونيع.و عمان.

 غوريو إبراهيم )بدون( البيئات الطبيعيةو دار الشرقو بيروت.

 غوريو إبراهيم )بدون( الجبال والهضابو دار الشرقو بيروت.

 غوريو إبراهيم )بدون( ألحت ومظاهرهو دار الشرقو بيروت.

 غوريو إبراهيم )بدون( الصحاري والسهول والسهوبو دار الشرقو بيروت.

 غوريو إبراهيم )بدون( المحيطات والبحارو دار الشرقو بيروت.

 .7فايدو يوسف )بدون( البنية والتضاريس: تضاريس األرض الموجبة والسالبةو دار النهضة القاهرةو  ط

 فايدو يوسف )بدون( جغرافية المناخ و النباتو دار النهضة العربيةو بيروت.

 .7متوليو محمد )بدون( وجه األرضو مكتبة االنجلو المصريةو القاهرةو ط

 .7هـ( الجغرافيا الطبيعية أسس ومفاهيم حديثةو دار الفكر العربيو القاهرةو  ط7252محسوبو محمد)

جامعة الملك  -هـ(و عمادة شؤون المكتبات7212المشهديو عبده وعبدالحليم الدماطي ومحمود فهمي )

 .7سعودو الرياضو ط

 .7هـ( الفلك للهواةو النادي العلمي السعوديو جدةو ط7251المصطفىو نكي )

 .5هـ( الجغرافيا الحيويةو دار القبلة للثقافة اإلسالميةو جدةو ط7212المطريو السيد خالد )

 .7عربيو بيروتو ط-( معجم مصطلحات الجغرافية والبيئة الطبيعية: انجليني7919مكتبة لبنان )

 .7هـ(و الرياضو  ط7252المليحيو عادل وعقيل العنني وحاتم حكيمو شركة التعدين السعوديةو معادنو )

 .7هـ( المعجم الجغرافي المناخيو دار الفكرو دمشقو ط7212موسىو على )
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( الجغرافيا التاريخية: عصر ما قبل التاريت وفجرهو مكتبة االنجلو 792غالبو محمد ويسري الجوهري) 

 المصريةو القاهرة.

 .7هـ( أشكال سطح األرض المتأثرة بالريا  في شبه الجنيرة العربيةو الكويتو ط7217الغنيمو عبدهللا )

هـ( أقاليم الجنيرة العربية بين الكتابات العربية القديمة والدراسات المعاصرةو وحدة البحث 7217الغنيمو عبدهللا )

 .7الجمعية الجغرافية الكويتيةو الكويتو  ط –والترجمة ـ قسم الجغرافيا بجامعة الكويت 

( أشكال سطح األرض في شبه الجنيرة العربية في المصادر العربية القديمةو وحدة البحوث 5115الغنيمو عبدهللا )

 .7الجمعية الجغرافية الكويتيةو الكويتو ط –والترجمة  قسم الجغرافيا بجامعة الكويت 

 غوريو إبراهيم )بدون( األنهار والينابيعو دار الشرقو بيروت.

 7( األرصاد الجويةو ط7925الفنديو محمد )

 .7هـ( الجغرافيا النباتية للمملكة العربية السعوديةو الرياضوط7255النافعو عبداللطيف )

 .7العربية السعوديةو الرياضو طهـ( جغرافية الحيوانات البرية في المملكة 7219النافعو عبداللطيف )

 .7هـ( الجغرافيا الطبيعية للمملكة العربية السعوديةو الرياضو ظ7221النافعو عبداللطيف )

 .1نخلةو فخري ومحب الدين حسين و سيد علي صالجو التراكيب والخرائط الجيولوجيةو دار المعارفو ا  القاهرةوط

 .7هـ( جغرافية المملكة العربية السعوديةو الرياضو ط7255النشوانو عبدالرحمن )

 .7هـ( المملكة العربية السعودية: حقائق وأرقامو جدةو ط7211هيئة المساحة الجيولوجية السعودية )

هـ( مقدمة في التاريت الطبيعي للمملكة  العربية   7275المملكة العربية السعودية ) -ونارة النراعة والمياه

 .7السعوديةو الرياضو ط

 .7هـ( جيولوجية وجيومورفولوجية المملكة العربية السعوديةو الرياضو ط7272الوليعيو عبدهللا )

 .7هـ( المدخل الى الجغرافيا الطبيعية والبشريةو الرياضو ط7251الوليعيو عبدهللا )

 .7جامعة الملك سعودو الرياضو ط –هـ( العالقات المائية في النباتو عمادة شؤون المكتبات 7212الوهيبيو محمد )

هـ( البيدولوجي نشأة ومورفولوجيا وتقسيم األراضيو عمادة شؤون المكباتـ جامعة الملك 7212يوسفو أحمد )

 .7سعودو الرياض, ط
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