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  األولانغؤال 
 .      ػؽف ػٍُ اٌدغؽاف١خ ، ثُ رىٍُ ػٓ فؽٚػٗ اٌّطزٍفخ

 

بمعنى  Geoكممة اغريقية تتألف من مقطعين ىما  Geography الجغرافيا  
وبناء عمى ذلك فالجغرافيا تعنى وصف . بمعنى الوصف  Graphyاالرض ، 

تطور تطورًا كبيرًا حتى اصبح أعم وأعمق من ىذا التعريف األرض ، وىذا التعريف 
ويتعرض ىذا التعريف لنقد من قبل الجغرافيين . ة أالتينية مالمستمد من أصل الكل

وذلك ألن ىذا التعريف يجعل الجغرافيا عمم وصفى ويفتقد الصفة العممية ، حيث 
التصدى  يقتصر عمى مجرد وصف وتسجيل الحقائق والظاىرات واالشكال دون

عمى الجانب الوصفى  ان االقتصار  لمتحميل والتفسير والتعميل والتقييم ، وقد ذكرة 
من شانة أن يحول الدراسة الجغرافيو الى ما يشبو دوائر المعارف ، ويحول دون 

التوصل الى قواعد عامة وقوانين تحكم الظاىرات الجغرافية المختمفة ، وبمعنى اخر 
. غرافية وبين تقنينيا عمميًا يباعد بين الظاىرات الج

لقد تعددت االراء والمناقشات حول تعريف عمم الجغرافيا وسوف نذكر منيا          
فالجغرافيا تسعى ببساطة وبغير الدخول فى . أكثر ىذة التعريفات شيوعًا واعتدااًل 

تعقيدات فمسفية الى وصف االرض ، فيى كما يقول ريتشارد ىارنشيودن عمم وصف 
ولما كان الوصف يعتمد فى المقام االول عمى المالحظة ، فان . لمقام االول فى ا

. ىا من العموم الميدانية االخرى المالحظة تكون ميمة بالنسبة لمجغرافيا بل لغير
 

كهُح انتشتُح     

تعهُى أعاعٍ     

 دساعاخ اجتًاعُح   



( عمم دراسة سطح االرض ) وقد نص احد القواميس عمى أن الجغرافيا ىى 
ويبدو من ىذا  . كانيا وشكميا ومظاىرىا الطبيعية واقساميا السياسية وس

التعريف أن ميدان الجغرافيا واسع الى حد كبير ، فالمظاىر الطبيعية تخص عمم 
الجيولوجيا ، والمناخ يخص عمم المترولوجيا ، واالقسام السياسية تبدو أنيا من 
نصيب المؤرخ اذ أنيا نتاج عمميات بشرية طويمة االمد مثل الحروب واليجرات 

رًا مما كتب عن السكان ومشاكميم يقع خارج نطاق تخصص والثورات ، وأن كثي
الجغرافى ، وواضح من ذلك أن الجغرافيا تعتمد عمى نتائج العموم االخرى لذلك فانيا 

. تكون عمم مركب ومعقد
وقد عرف البعض الجغرافيا بأنيا العمم الذى ييتم بدراسة االنسان واالرض         

أى عمم الجغرافيا يدرس االنسان باعتبار أنو العنصر  والعالقة المتبادلة بينيما ، فيو
البشرى الذى يؤثر فى االرض ، ويدرس االرض باعتبار أنيا المسرح الطبيعى الذى 

.    يمارس عمية االنسان نشاطة 
وبما أن االرض بالنسبة لطالب الجغرافيا ىى الوثيقة االولى ، والخريطة ىى         

ن يبدأ باالرض وينتيى بالخريطة وذلك ألن الجغرافيا الحقيقية الوثيقة الثانية ، فعمية أ
تفيم خارج قاعة الدرس ، والخريطة ال تفصح عن كل شيئ بحكم ما يفرضة مسقطيا 

ومقياسيا من حدود، ومن ىنا كان من مبادئ العمل الحقمى ضرورة عمل اضافات 
.  ميمة الى الخريطة عن طريق المالحظة فى الميدان

افضل التعاريف التى ذكرت فى تعريف عمم الجغرافيا ىو ان الجغرافيا ولعل       
دراسة فى شخصية المكان عمى اعتبار انيا مجموعة من االبعاد الطبيعية والبشرية 

عمى أن تدرس ىذة االبعاد ليس فقط باعتبارىا منفصمة ، وليس  (كل الجغرافى ال )
بعتبار انيا تتفاعل فيما بينيا تفاعاًل  فقط بعتبارىا أبعاد ثنائية ، وانما يجب أن تدرس

. ىو شخصية موضوع الدراسة  جديد كائن ينتج عنومركبًا 
: وال شك أن الدراسات الجغرافية ترتكز عمى  أربع مراحل اساسية ىى 

 
 
 



: المرحمى االولى 
فى منطقة ما ، قد  (طبيعية أو بشرية ) افية ىى مرحمة توزيع الظاىرة الجغر      

أو دولة أو وحدة سياسية ، وقد يكون التوزيع  ( محافظة مثالً ) ء من دولة تكون جز
. عمى مستوى العالم 

المرحمة الثانية  
ىى مرحمة الربط بين الظاىرة الجغرافية موضوع الدراسة والظروف الطبيعية      

 والبشرية ، وتحديد المحاور التى توزع فييا ىذة الظاىرة ، وكذلك الربط بين الظواىر
. المتشابيو 

: المرحمة الثالثة 
وىى مرحمة التعميل أو التحميل ، وىنا نتسائل لماذا ترتبط الظاىرة موضوع       

وابط ضالدراسة بمحاور معينة دون غيرىا ؟ وىنا يجب دراسة العوامل واالسباب وال
. التى تفسر وجود ظاىرة بالمحاور التى تتوزع فييا 

: المرحمة الرابعة 
مرحمة التقويم ، وفى ىذة المرحمة نتطرق الى دراسة الجوانب التطبيقية  ىى        

. أو النفعية لمظاىرة موضوع الدراسة 
 

فروع عمم الجغرافيا  : ثانيًا 
: يمكن تقسيم الجغرافيا الى أربعة فروع رئيسية ىى 

: الجغرافيا الطبيعية  -1
دخل  ل الطبيعية التى التيتم الجغرافيا الطبيعية بدراسة الظاىرات واالشكا     

لالنسان فييا سواء بالتأثير الموجب أم السالب مثل الجبال واليضاب والتالل 
والسيول والوديان والكثبان والبحار والبحيرات ، وتضم الجغرافيا الطبيعية الفروع 

:- الثانوية التالية 
: جغرافية التضاريس   -أ

سطح االرض ، ويطمق عمى العمم تيتم جغرافية التضاريس بدراسة اشكال        
واذا كانت جغرافية  Geomorphologyالذى يدرس ىذا الفرع الجيومورفولوجيا 



التضاريس تدرس اشكال السطح المختمفة دون التطرق الى اصل النشأة والتطور 
فان الجيومورفولوجيا تدرس أشكال السطح دراسة تحميمية تعميمية من حيث النشاة 

. والتطور 
: افيو المناخية الجغر -ب

تيتم الجغرافيو المناخية بدراسة العناصر المناخية من حرارة وضغط ورياح        
وأمطار ورطوبة ، وكذلك االقاليم المناخية وخصائصيا المختمفة ، والعوامل 

. المؤثرة فى المناخ 
: الجغرافيو الحيوية  -ج

طبيعى والحيوان عمى تختص الجغرافيا الحيوية بدراسة الغطاء النباتى ال      
. سطح االرض وكذلك االقاليم الحيوية والعوامل المؤثرة فييا 

: جغرافية البحار والمحيطات  -د
تيتم جغرافية البحار والمحيطات بدراسة نشاة البحار والمحيطات ،         

لوجية قيعانيا وسواحميا والعوامل ووخصائص مياىيا الطبيعية والكميائية، ومورف
يطات من ثروات طبيعية واقتصادية  فييا وما تحتوية ىذة البحار والمحالمؤثرة 

الجغرافية البشرية   -2
تيتم الجغرافيا البشرية بدراسة الظاىرات البشرية التى ىى من صنع االنسان         

طورًا كبيرًا بحيث شممت توزيع السالالت البشرية ، ولقد تطورت الجغرافية البشرية ت
تضمن دراسة كل شممت دراسة الجغرافيو السموكية وىى التى توصفاتيا ، كما 

االجتماعية ، كما شممت دراسة اثر  وحياتو سانالمؤثرات الطبيعية عمى ثقافة اإلن
: االنسان ذاتة عمى البيئة الطبيعية ، وتتضمن الجغرافيا البشرية الفروع التالية 

: جغرافية السكان  -أ
اسة السكان عددا وتوزيعًا وكثافتًا ونموًا وتركيبًا تختص جغرافية السكان بدر       

. ، والمشاكل التى تترتب عمى ذلك وكيفية عالجيا
:  جغرافية السكن  -ب
 



تتناول جغرافية السكن المظاىر الجغرافية الستقرار االنسان فى اماكن        
كز معينة ، وكذلك نتائج ىذا االستقرار ، وتتعدد مراكز االستقرار لتشمل مرا

. االستقرار بكل صورة ، ومراكز االستقرار الحضرى بكل صورة 
: الجغرافية االقتصادية  -ج

د الطبيعية واالقتصادية رتدرس الجغرافيو االقتصادية التوزيع المكانى لمموا      
عمى سطح االرض ، وما يرتبط بذلك من انتاج ونقل واستيالك ، كما ييتم 

ان من رعى وزراعة وصناعة وتجارة ونقل بدراسة النشاط االقتصادى لالنس
. وخدمات 

: الجغرافية السياسية  -د
 تتناول الجغرافية السياسية دراسة االختالفات بين االقاليم السياسية        

الطبيعية والبشرية  المكونة لياخالل العناصر الجغرافية من  ( الدول )  
فى الخريطة السياسية العالمية إلبراز وزنيا السياسي ومدى تأثيرىا واالقتصادية 
. وتأثرىا بيا 

: جغرافية المدن  -ه
تيتم جغرافية المدن بدراسة المدن من حيث النشأة والموقع والنمو والوظائف  

. واالقميم الذى تخدمة 
: جغرافية السياحو  -و 

يقصد بجغرافية السياحة السفر أو التنقل أو الترحال من مكان االقامة       
والسياحة بيذا . لى مكان اخر بيدف االستجمام واالسترخاء واالستمتاع الدائم ا

الشكل قد عرفيا االنسان منذ قديم الزمان ، فاالنسان قديمًا يتنقل من مكان الاخر 
بيدف الحصول عمى غذائة ، ومن ثم تطور بعد ذلك واصبح التنقل بيدف 

التنقل من اجل الحصول عمى المعرفة والتجارة ، ومع تقدم االنسان أصبح 
االستمتاع واالسترخاء حتى يستطيع االنسان أن يعود الى ممارسة نشاطة وعممة 

. بعد ذلك 
 



وتعد السياحة نشاطًا اقتصاديًا فى الوقت الراىن من خالل استخدام        
الموارد الطبيعية لخدمة السياحة مثل المناخ المعتدل والشواطئ الساحرة ، وكذلك 

ممثمة فى المناطق االثرية والمتاحف ووسائل النقل والمواصالت الموارد البشرية 
وانشاء القرى السياحية القامة السائحين لذا تعد السياحة صناعة ميمة تسيم 

. بنصيب كبير فى الدخل القومى 
  ةيمالجغرافية االقل -3

حدة تيتم الجغرافية االقميمية بدراسة فروع الجغرافيا الطبيعية والبشرية فى و       
مكانية محددة المعالم تسعى الى ابراز الشخصية الجغرافية الفريدة لممكان أو االقميم 
سواء كان ىذا المكان أو االقميم جزء من دولة أو دولة بأكمميا أو وحدة سياسية أو 

. قارة من القارات أو العالم كمو 
: الجغرافية التطبيقية  -4

سنوات االخيرة مجرد عمم ثقافى يقتصر عمى لم تعد الجغرافية التطبيقية فى ال      
واالستفادة توسيع االفق العممى لراغبى المعرفة ، بل اىتمت بتخطيط المكان وتييئتة 

. فى نواحى الحياة المتعددة ، ومن ىنا بدأت الجغرافية التطبيقية فى الظيور  منو
 

  انثاٍَانغؤال 
 . ْ اٌظطٛؼ اٌؽقٛث١خٚػر أ١ّ٘خ ظؼاقخ ططٛؼ اٌمشؽح األؼػ١خ ، ثُ رىٍُ ع

: تعد صخور القشرة األرضية ذات أىمية كبيرة ويرجع ذلك إلى ما يمي 
 

 .أنيا تمدنا بمعمومات عن نشأة األرض وتطورىا  -1

 

أن صخور القشرة األرضية تتفاعل بدرجات متباينة مع عمميات التجوية  -2
وجميد الميكانيكية والكيميائية ، وعوامل التعرية المختمفة من مياه ورياح 

 .مشكمة الظاىرات واألشكال الحالية لسطح األرض 

 

 

أنيا المصدر الرئيسي الذي اشتقت منو التربة التي تعد أساس الحياة النباتية  -3
 .عمى سطح األرض 

 



أنيا مصدر لممواد الخام التي يستخدميا اإلنسان مثل الفحم والحديد  -4
بترول والغاز والمنجنيز والفوسفات ، ىذا باإلضافة إلى أنيا مصدر لل

 .الطبيعي 

 
انصخىس انشعىتُح  

من % 5تشكل الصخور الرسوبية مع ما تحول عنيا من صخور متحولة حوالى 
حجم المواد الصخرية المكونة لمقشرة االرضية ، بينما تشكل الصخور النارية 

من حجم المواد الصخرية المكونة لمقشرة االرضية ، وبالرغم من % 95والمتحولة 
من سطح االرض ،ويدل ىذا عمى % 75لصخور الرسوبية تغطى حوالى ذلك فان ا

مدى تأثير عمميات التجوية وعوامل التعرية فى عمميات النحت والترسيب وتعد 
الصخور الطينية والصمصالية ، والحجر الرممى ، والحجر الجيرى من أكثر الصخور 

جام الجبيبات التى والجدول التالى يوضح أح. الرسوبية انتشارًا عمى سطح االرض 
.  تتكون منيا الصخور الرسوبية 

:- وتتميز الصخور الرسوبية بالخصائص التاليو 
 Stratumوترتبط كل طبقة  Strats توجد صخور الرسوبية فى شكل طبقات -1

بظروف وطبيعة عمميات الترسيب ، ويمكن تميز كل طبقة عن االخرى 
كل طبقة والطبقة المجاوره  بدراسة مكوناتيا وتركيبيا المعدنى ، ويفصل بين

 .  Bedding Planeليا سطح يعرف باسم سطح الطيافية  

 

وىى عبارة عن بقايا  Fossils تحتوى الصخور الرسوبية عمى حفريات  -2
الكائنات الحية سواء كانت حيوانية او نباتية والتى كانت تعيش خالل فترات 

 .بيعية القديمة الترسيب ، وبالتالى فانيا تشير الى ظروف البيئة الط

تتميز الصخور الرسوبية باستدارة حبيباتيا بسبب انتقاليا لمسافات طويمة   -3
وتمثل الصخور الرسوبية المحصمة النيائية لعمميات التجوية وعوامل التعرية 

وعندما تتماسك . لممواد المفككة   Redepositionبعد اعادة الترسيب 
الرسوبية والتى قسميا الرواسب فانيا تكون مايعرف باسم الصخور 



الجيولوجيين بحسب طريقة تكوينيا واختالف نشأتيا الى ثالث مجموعات 
: رئيسية ىى 

الصخور الرسوبية الميكانيكية أو الفتاتية   -1
Mechanical or Clastic Rocks  

يتكون ىذا النوع من الصخور الرسوبية من تعرض الصخور القديمو سواء كانت 
ولة لعمميات التجوية وعوامل التعرية وتفتتيا الى أجزاء نارية أو رسوبية أو متح

وحبيبات صغيرة ، ثم تقوم عوامل النقل المختمفة من مياة جارية ورياح وجميد بنقميا 
ثم تتجمع فى النياية وتتماسك وتتالحم أجزاء المفتتات بعضيا مع البعض االخر 

صخور الرممية والصخور لتكون الصخور الميكانيكية أو الفتاتية ، ومن امثمتيا ال
. الطينية ، والكنجموميرات والريشيا 

 الصخور الرسوبية الكيميائية -2

Chemical Rocks 
تتكون الصخور الرسوبية الكميائية نتيجة لترسيب مركبات معدنية مختمفة بعد 

تبخر المياة وبعض المحاليل التى كانت مزابو فييا ، ولذلك فانيا توجد فى المناطق 
فييا معدالت التبخر وىى المناطق الجافة ، وقد توجد بعض الصخور التى ترتفع 

ويعد الممح الصخرى ، . الرسوبية الكيميائية حول فوىات الينابيع والنافورات الحارة 
والجبس ، واالعمدة الصاعدة واليابطة التى تشاىد فى الكيوف والمغارات الجيرية 

. من أشير أنواع الصخور الرسوبية الكيميائية 
 Organic Rocks الصخور الرسوبية العضوية -3

تتكون الصخور الرسوبية العضوية من مركبات مصدرىا بقايا الحيوانات 
والنباتات المختمفة ، فقد تتجمع بقايا وىياكل الحيوانات البحرية عمي قيعان البحار 

وفى . والمحيطات وتكون الصخور الرسوبية العضوية مثل الحجر الجيرى العضوى 
حيان قد تتكون الصخور الرسوبية العضوية من تراكم جذوع االشجار ودفنيا بعض اال

.   تحت غطاء سميك من الرواسب ومن ثم تؤلف طبقات الفحم 
 

  انثانثانغؤال 
 . طٕف اٌّعْ ػٍٟ أقبـ وً ِٓ اٌّٛلغ ٚاٌٛظ١فخ ٚاٌسدُ 



وفًُا َهً ع، ٠ّٚىٓ رظ١ٕف اٌّعْ ػٍٝ أقبـ وً ِٓ اٌّٛلغ ٚاٌٛظ١فخ ٚاٌسدُ إٌٝ ػعح أٔٛا

.  ششح يثغظ نهزا انتصُُف

تصنيف المدن على أساس الموقع  -1
:  ٠ّىٓ رظ١ٕف اٌّعْ ػٍٝ أقبـ اٌّٛلغ إٌٝ األٔٛاع اٌزب١ٌخ     

:  يذٌ األَهاس -أ 

ٟ٘ رٍه اٌّعْ اٌزٟ ٠ؽرجؾ ٔشأرٙب ثدبٔت أزع األٔٙبؼ أٚ ػٍٝ خبٔجٟ إٌٙؽ أٚ ػٍٝ خبٔت  

ٚأِثٍخ ٘ػٖ اٌّعْ ػع٠عح، ٚٔػوؽ ِٕٙب ػٍٝ قج١ً اٌّثبي ِع٠ٕخ . ِْٕؼطف ٔٙؽٞ أٚ ػٕع اٌزمبء ٔٙؽٞ

اٌمب٘ؽح ػٍٝ ٔٙؽ ا١ًٌٕ، ِٚع٠ٕخ لٕب ػٍٝ ِٕؼطف لٕب، ِٚع٠ٕخ ثغعاظ ػٍٝ خبٔت ٔٙؽ ظخٍخ، ِٚع٠ٕزٟ 

.  اٌطؽؽَٛ ٚأَ ظؼِبْ ػٕع اٌزمبء ا١ًٌٕ األؾؼق ثب١ًٌٕ األث١غ، ِٚع٠ٕخ ثبؼ٠ف ػٍٝ ٔٙؽ اٌك١ٓ

:  يذٌ انغهىل -ب 

رٍه اٌّعْ اٌزٟ رمغ فٝ اٌكٙٛي قٛاء وبٔذ ٘ػٖ اٌكٙٛي ف١ؼ١خ أٚ خج١ٍخ، ِٚٓ أِثٍخ ٘ٝ  

ِٓ اٌكٙٛي اٌف١ؼ١خ ؽٕطب ٚثٕٟ ق٠ٛف فٝ اٌكًٙ اٌف١ؼٟ فٝ ِظؽ، ِٚع٠ٕخ شٕعٞ فٝ ٚاظٜ 

ِٚٓ أِثٍخ ِٓ اٌكٙٛي اٌدج١ٍخ أثٙب ٚاٌطبئف ٚاٌّع٠ٕخ . ا١ًٌٕ فٝ اٌكٛظاْ، ِٚع٠ٕخ وٍىزب فٝ إٌٙع

.  ٌٍّّىخ اٌؼؽث١خ اٌكؼٛظ٠خ، ِٚع٠ٕخ ٚاؼقٛ فٝ قٙٛي أٚؼثب اٌشؽل١خإٌّٛؼح فٝ ا

: يذٌ انتقاء انطشق -جـ 

٘ٝ رٍه اٌّعْ اٌزٟ رمغ ػٕع اٌزمبء ؽؽ٠م١ٓ أٚ أوثؽ ِٓ اٌطؽق اٌجؽ٠خ أٚ اٌجسؽ٠خ، أٚ  

ِٚٓ أِثٍخ ٘ػٖ اٌّعْ . اٌزمبء اٌطؽق اٌجؽ٠خ ثبٌطؽق اٌجسؽ٠خ، أٚ اٌزمبء اٌطؽق اٌجؽ٠خ ٚإٌٙؽ٠خ

٠ٕزٟ اٌفبٚ ٚاٌجظؽح ػٕع اٌزمبء شؾ اٌؼؽة ثبٌط١ٍح اٌؼؽثٟ فٝ اٌؼؽاق، ِٚع٠ٕزٟ ثٛؼقؼ١ع ِع

ٚاٌك٠ٛف فٝ ِظؽ ػٕع اٌزمبء لٕبح اٌك٠ٛف ثبٌجسؽ اٌّزٛقؾ شّبالً ٚض١ٍح اٌك٠ٛف خٕٛثًب، ِٚع٠ٕخ 

ش١ىبغٛ فٝ اٌٛال٠بد اٌّزسعح األِؽ٠ى١خ ز١ث رٍزمٟ ؽؽق اٌشؽق ٚاٌغؽة ثطؽق اٌشّبي 

. ٚاٌدٕٛة

:  يذٌ انغىاحم انثحشَح -ء 

٘ٝ اٌّعْ اٌزٟ رؽرجؾ ٔشأرٙب ِٚمِٛبد اٌس١بح ثٙب ثثؽٚاد اٌجسبؼ أٚ اٌجس١ؽاد ِٚٓ  

ٚاٌزٟ ٔشأد وّؽاوؿ ٌظ١ع ( اٌى٠ٛذ ٚاٌعٚزخ ٚإٌّبِخ ٚظثٟ)أِثٍزٙب ِؼظُ ِعْ اٌط١ٍح اٌؼؽثٟ 

ؼث١خ اٌكؼٛظ٠خ ٚثؼغ ِعْ قبزً اٌجسؽ األزّؽ فٝ ِظؽ ٚاٌكٛظاْ ٚاٌٍّّىخ اٌغ. اٌكّه ٚاٌٍؤٌؤ

ِثً اٌغؽظلخ ٚثٛؼقٛظاْ ٚا١ٌٍث، ٚثؼغ ِعْ قبزً اٌجسؽ اٌّزٛقؾ قٛاء فٝ أٚؼثب أٚ فٝ 

اٌٛؽٓ اٌؼؽثٟ ِثً ف١ٕك١ب فٝ إ٠طب١ٌب ٚؽٕدخ فٝ اٌّغؽة، ٚؽؽاثٍف فٝ ١ٌج١ب ٚز١فب ٠ٚبفب فٝ 

.  فٍكط١ٓ

:  يذٌ انتعذٍَ -هـ

، ٌٚػٌه رزسٛي ِعْ اٌزؼع٠ٓ ٘ٝ رٍه اٌّعْ اٌزٟ رٕشأ ثكجت اقزغالي اٌثؽٚاد اٌّؼع١ٔخ 

إٌٝ ِعْ أشجبذ ثؼع ٔؼٛة ِطؿْٚ أٚ ازز١بؽٟ اٌّؼعْ اٌّكزطؽج إغا ٌُ ٠ٛخع ِمَٛ آضؽ ِٓ 

ِٚٓ أِثٍخ ٘ػٖ اٌّعْ ِعْ اٌجزؽٚي ِثً ِع٠ٕخ اٌظٙؽاْ . ِمِٛبد اٌس١بح ٠ّىٓ أْ ٠ؼٛي قىبٔٙب

أثٛ ؼظ٠ف فٝ ِظؽ، ِٚع٠ٕخ أثم١ك فٝ اٌٍّّىخ اٌؼؽث١خ اٌكؼٛظ٠خ، ِٚع٠ٕخ ؼأـ غبؼة ِٚع٠ٕخ 

ِٚع٠ٕخ ظضبْ فٝ لطؽ، ِٚٓ أِثٍخ ِعْ اٌػ٘ت ِع٠ٕخ خٛ٘بٔكجؽج فٝ خٕٛة أفؽ٠م١خ، ِٚع٠ٕخ 



ِٚٓ أِثٍخ ِعْ اٌفسُ ِع٠ٕخ ٚاقٓ فٝ أٌّب١ٔب اٌغؽث١خ، ِٚع٠ٕخ ثزكجؽج فٝ . وبٌدٛؼٜ فٝ اقزؽا١ٌب

. اٌٛال٠بد اٌّزسعح األِؽ٠ى١خ

: يذٌ انحذود -و 

ٚلع رجعأ ٘ػٖ اٌّعْ طغ١ؽح . اٌسعٚظ اٌع١ٌٚخ ٌٍعٚي اٌّزدبٚؼح ٘ٝ رٍه اٌّعْ اٌزٟ رمغ ػٍٝ 

اٌسدُ ِسعٚظح اٌٛظ١فخ، ٚأْ وبْ ثؼؼٙب ٠ّٕٛ ٚرزؼعظ ٚظبئفٗ ضبطخ إغا وبٔذ ِٕطمخ اٌظ١ٙؽ 

ِٚٓ أِثٍخ ِعْ اٌسعٚظ ِع٠ٕخ ؼفر ػٕع اٌسعٚظ . لبظؼح ػٍٝ رٛف١ؽ اٌس١بح ٌؼعظ وج١ؽ ِٓ اٌكىبْ

ٌَٛ ػٕع اٌسعٚظ اٌّظؽ٠خ ا١ٌٍج١خ، ِٚع٠ٕخ ٚاظٜ زٍفب ػٕع اٌسعٚظ اٌّظؽ٠خ اٌفٍكط١ٕ١خ، ِٚع٠ٕخ اٌف

ِٚع٠ٕخ اٌكٍغ ػٍٝ اٌسعٚظ ث١ٓ ظٌٚخ اإلِبؼاد اٌؼؽث١خ اٌّزسعح ٚاٌٍّّىخ . اٌّظؽ٠خ اٌكٛظا١ٔخ

.  اٌؼؽث١خ اٌكؼٛظ٠خ

: تصُُف انًذٌ حغة انىظُفح -2

ِّٚب الشه ف١ٗ أْ ِؽاوؿ االقزمؽاؼ اٌسؼؽٞ ١ٌكذ زع٠ثخ إٌشأح، ٚأٔٙب ّٔذ ٚرطٛؼد  

ضالي فزؽح ؾ١ِٕخ ؽ٠ٍٛخ، ٌٚػٌه ِٓ اٌّسزًّ أْ ٚظبئف اٌّعْ فٝ اٌٛلذ اٌؽا٘ٓ ١ٌكذ ٘ٝ اٌزٟ 

ِٚٓ األِثٍخ اٌعاٌخ ػٍٝ غٌه ِع٠ٕخ أوكفٛؼظ فٝ إٔدٍزؽا ٔشأد وّع٠ٕخ . وبٔذ رؤظ٠ٙب ػٕعِب ٔشأد

ث١ّٕب أزع ٚظبئفٙب اٌؽئ١ك١خ فىبٌٛلذ اٌؽا٘ٓ ٘ٝ طٕبػخ اٌك١بؼاد، ٚوػٌه ِٓ اٌط١ٍح  خبِؼ١خ،

ٔشأد خ١ّؼٙب ٌّؽاوؿ ط١ع ثسؽٞ، أِب ا٢ْ فٛظبئفٙب ( اٌى٠ٛذ ٚاٌعِبَ ٚاٌعٚزخ ٚظثٟ)اٌؼؽثٟ 

. ِزؼعظح ثكجت اٌز١ّٕخ االلزظبظ٠خ اٌزٟ ؽؽأد ػ١ٍٙب ثؼع ظٙٛؼ اٌجزؽٚي ٚاالقزفبظح ِٓ ػٛائعٖ

:  ِٓ رؼعظ ٚظبئف اٌّعْ، إال أٔٗ ٠ّىٓ رظ١ٕفٙب زكت اٌٛظ١فخ اٌؽئ١ك١خ وّب ٠ٍٝٚثبٌؽغُ 

:  انًذٌ انًىاًَ -أ 

ٟ٘ رٍه اٌّعْ اٌزٟ رمغ ػٍٝ قبزً اٌجسؽ أٚ اٌجس١ؽح أٚ ػٍٝ خبٔت لٕبح، ٚرىْٛ ٚظ١فزٙب  

لع ٘ػٖ اٌجؼبئغ ٚاٌكٍغ . اٌؽئ١ك١خ شسٓ ٚرفؽ٠غ اٌجؼبئغ اٌٛاؼظح إٌٝ أٚ اٌظبظؼح ِٓ اٌّع٠ٕخ

ٚ٘ػٖ إٌّطمخ اٌزٟ ٠طعِٙب . رطض إل١ٍُ ِؼ١ٓ أٚ خؿء ِٓ ظٌٚخ أٚ ظٌٚخ ثأوٍّٙب أٚ ػعح ظٚي

.  Hinter landا١ٌّٕبء رؼؽف ثبقُ اٌظ١ٙؽ 

ٚ٘ٝ أوجؽ   ٠ٚSea Partsّىٓ ر١١ّؿ ػعح أٔٛاع ِٓ اٌّٛأٟ ٌؼً أّ٘ٙب اٌّٛأٟ اٌجسؽ٠خ  

ب أٚ ظٌٚخ أٚ ػعح ظٚي، ٚٚظٟ ًّ فزٗ شسٓ ٚرفؽ٠غ ِب ٠ظعؼ أٚ ركزٛؼظٖ اٌّٛأٝ ألٔٙب رطعَ إل١ٍ

٠ٚدت أْ رىْٛ ٘ػٖ اٌّٛأٝ ِظّّخ ثطؽ٠مخ ركّر ثؽقٛ اٌكفٓ اٌؼّاللخ ػٍٝ . اٌعٌٚخ أٚ اٌعٚي

ؽٛي أؼطفخ فٝ ١ِبٖ ػ١ّمخ، ٠ٚدت أْ رزٛافؽ األخٙؿح ٚاٌّؼعاد اٌالؾِخ ٌؼ١ٍّبد اٌشسٓ 

اٌظبظؼح أٚ اٌٛاؼظح  ٚاٌزفؽ٠غ، وػٌه ٠دت رطظ١ض ِكبزبد ٚاقؼخ ٌزطؿ٠ٓ اٌكٍغ ٚاٌجؼبئغ

ِٚٓ أِثٍخ ٘ػٖ اٌّٛأٝ ١ِٕبء اإلقىٕعؼ٠خ، ١ِٕٚبء . ٌفزؽاد ِٕبقجخ ثس١ث ال رىْٛ ػؽػخ ٌٍزٍف

اٌك٠ٛف ١ِٕٚبء ثٛؼقؼ١ع فٝ ِظؽ، ١ِٕٚبء ظثٝ ١ِٕٚبء ٚأثٛ ظجٟ فٝ اإلِبؼاد اٌؼؽث١خ اٌّزسعح، 

ٚد فٝ ٌجٕبْ، ١ِٕٚبء ١ِٕٚبء خعح ١ِٕٚبء اٌعِبَ فٝ اٌٍّّىخ اٌؼؽث١خ اٌكؼٛظ٠خ، ١ِٕٚبء ث١ؽ

.  ٠ٛ٘ٛ٘بِب فٝ ا١ٌبثبْ، ١ِٕٚبء قعٟٔ فٝ اقزؽا١ٌب

  Market Towns: يذٌ األعىاق -ب 

ٚلع رمغ ثؼغ اٌّعْ فٝ ٚقؾ إل١ٍُ غٕٝ ثئٔزبخٗ، ٚرىْٛ ٘ػٖ اٌّعْ ثؤؼ ٌزدّغ اٌطؽق  

ارٙب اٌزٟ رؽثؾ اٌمؽٜ ِٚعْ اإلل١ٍُ األضؽٜ، ٌػٌه رؽقً ِؽاوؿ االقزمؽاؼ اٌجشؽٜ األضؽٜ ِٕزح

إٌٝ ٘ػا إٌٛع ِٓ اٌّعْ وّب رشزؽٜ ِٕٗ ِب رسزبج إ١ٌٗ ِٓ قٍغ غ١ؽ ِزٛافؽح ٌع٠ٙب، ِٚٓ ٕ٘ب رّثً 



ِٚٓ أِثٍخ ٘ػٖ اٌّعْ خ١ّغ ػٛاطُ . ِعْ األقٛاق قٛلًب ِؽوؿ٠ب ٌإلل١ٍُ اٌػٞ رمغ ٚقطٗ

.  ِسبفظبد خّٙٛؼ٠خ ِظؽ اٌؼؽث١خ، ِٚع٠ٕخ وِٛبقٟ فٝ غبٔب، ِٚع٠ٕخ وبٔٛ فٝ ١ٔد١ؽ٠ب

:  نًذٌ انصُاعُحا -جـ

٘ٝ رٍه اٌّعْ اٌزٟ رّثً اٌظٕبػخ ٚظ١فزٙب اٌؽئ١ك١خ، ٚغٌه ػٓ ؽؽ٠ك رد١ٙؿ ٚأػعاظ  

ِٚٓ أِثٍخ ٘ػٖ اٌّعْ ِع٠ٕخ اٌّسٍخ اٌىجؽٜ . اٌّٛاظ اٌطبَ أٚ إٔزبج اٌكٍغ االقزٙالو١خ اٌىبٍِخ اٌظٕغ

ِٚبٔشزؽ ّٚ٘ب ِٚع٠ٕخ وفؽ اٌعٚاؼ ّٚ٘ب ِزطظظز١ٓ فٝ طٕبػخ إٌك١ح فٝ ِظؽ، ِٚع٠ٕزٟ ١ٌعؾ 

ِزطظظز١ٓ فٝ طٕبػخ إٌك١ح فٝ إٔدٍزؽا، ِٚع٠ٕخ زٍٛاْ اٌّزطظظخ فٝ طٕبػخ اٌسع٠ع 

ٚاٌظٍت فٝ ِظؽ، ِٚع٠ٕخ ثزكجؽج اٌّزطظظخ فٝ طٕبػخ اٌسع٠ع ٚاٌظٍت فٝ اٌٛال٠بد 

. اٌّزسعح األِؽ٠ى١خ

 Manning Towns: يذٌ انتعذٍَ -د 

ظ١ٔخ اٌّزٛافؽح ف١ٙب ِٕٚٙب وّب أشؽٔب قبثمًب ٘ٝ رٍه اٌّعْ اٌزٟ رؽرجؾ ٔشأرٙب ثبٌثؽٚاد اٌّغ 

.  اٌص.... ِعْ اٌجزؽٚي، ِٚعْ اٌػ٘ت، ِٚعْ اٌفسُ

:  يذٌ انعىاصى -هـ 

ٟ٘ رٍه اٌّعْ اٌزٟ رزّؽوؿ ف١ٙب اٌّىبرت اٌؽئ١ك١خ ٌٍٛؾاؼاد، ٟٚ٘ ثػٌه رٛطف ثأٔٙب  

زخ فٝ لطؽ، ٚاٌؽ٠بع ِٚٓ أِثٍخ ٘ػٖ اٌّعْ اٌمب٘ؽح فٝ ِظؽ، اٌعٚ. ِعًٔب إظاؼ٠خ فٝ اٌّمبَ األٚي

.  فٝ اٌٍّّىخ اٌؼؽث١خ اٌكؼٛظ٠خ ِٚٛقىٛ فٝ ؼٚق١ب

:  انًذٌ انذَُُح -و 

رٛخع ٘ػٖ اٌّعْ فٝ ِٕبؽك ِطزٍفخ ِٓ اٌؼبٌُ، ٚأْ وبْ ألعاِٙب ٠ٛخع فٝ اٌعٚي اٌؼؽث١خ،  

ِٚٓ أِثٍخ ٘ػٖ اٌّعْ ِىخ اٌّىؽِخ ٚاٌّع٠ٕخ إٌّٛؼح فٝ اٌٍّّىخ اٌؼؽث١خ، ٚاٌمعـ اٌشؽ٠ف فٝ 

.  ؽ١ٓ، ِٚع٠ٕخ ثٕبظـ فٝ إٌٙعفٍف

  Resort Towns: يذٌ االعتجًاو -ص 

لع رٕشأ ِعْ االقزدّبَ ثكجت ٚخٛظ ث١ئخ ؽج١ؼ١خ خ١ٍّخ أٚ اػزعاي إٌّبش وّب ٘ٛ اٌسبي  

فٝ أقٛاْ فٝ ِظؽ، ٕٚ٘بن ِعْ اقزدّبَ قبز١ٍخ ٠ٍدأ إ١ٌٙب اٌك١بذ ٌّّبؼقخ ؼ٠بػخ اٌكجبزخ 

اٌجسؽ اٌّفزٛزخ، وّب ٘ٛ اٌسبي فٝ ِعْ شؽَ اٌش١ص ٚظ٘ت ٚاٌغٛص أٚ ٌّدؽظ إٌظؽ إٌٝ ١ِبٖ 

.  ٚٔٛث١غ ٚاٌغؽظلخ فٝ ِظؽ، ِٚع٠ٕخ ١ِبِٟ فٝ اٌٛال٠بد اٌّزسعح األِؽ٠ى١خ

  New Towns: انًذٌ انجذَذج -ح 

٘ٝ رٍه اٌّعْ اٌزٝ ٔشأد زع٠ثًب أِب ٌزىْٛ ِعًٔب طٕبػ١خ ٚأِب ٌزطف١ف اٌؼغؾ اٌكىبٟٔ  

ِذ ِغ ِؽٚؼ اٌؿِٓ، ٠ٚٛخع ثبٌّعْ اٌدع٠عح ِٕبؽك طٕبػ١خ ػٍٝ اٌّعْ اٌمع٠ّخ اٌزٟ رؼص

ِٚٓ أِثٍخ اٌّعْ اٌدع٠عح فٝ ِظؽ ِع٠ٕخ اٌؼبشؽ ِٓ ؼِؼبْ ِٚع٠ٕخ اٌكبظاد، . ٚأضؽٜ قى١ٕخ

.  ِٚع٠ٕخ اٌؼبِؽ٠خ

ومن أمثمتها فى المممكة العربية السعودية مدينة ينبع عمى ساحل البحر  
.  األحمر، وفى ليبيا مدينة البيضا



:  ضُف انًذٌ عهً أعاط انحجىخ -3

ٔؼٕٝ ثبٌسدُ ػعظ اٌكىبْ، ٌٚػٌه رظٕف اٌّعْ إٌٝ ِعْ طغ١ؽح اٌسدُ أٚ ِزٛقطخ  

:  ٠ّٚىٓ رظ١ٕف اٌّعْ إٌٝ أٔٛاع ثسكت زدُ قىبٔٙب إٌٝ ِب ٠ٍٝ. اٌسدُ أٚ وج١ؽح اٌسدُ

 

 

: انًذَُح انصغُشج -أ 

٘ٝ ػبظح ِب رىْٛ زٛاػؽ ٘ٝ رٍه اٌّعْ اٌزٟ ال ٠زؼعٜ زدُ قىبٔٙب ػعح آالف ٔكّخ، ٚ 

٠ٚٛخع ثٙب ِؼظُ أٔٛاع اٌّسبي اٌزدبؼ٠خ، ٚخ١ّغ أٔٛاع اٌطعِبد . اٌّؽاوؿ اإلظاؼ٠خ فٝ اٌّسبفظبد

.  اٌسى١ِٛخ غ١ؽ اٌسى١ِٛخ

:  انًذَُح -ب 

٘ٝ رٍه اٌّعْ اٌزٟ ٠ظً زدّٙب إٌٝ ِبئخ أٌف ٔكّخ أٚ أوثؽ، ٚ٘ٝ رٍه اٌّعْ اٌزٟ رّثً  

.  ثٕٙب ٚاٌؿلبؾ٠ك ٚإٌّظٛؼح ٚأق١ٛؽ ٚلٕب فٝ ِظؽ: ِثً ِعْاٌؼٛاطُ اإلظاؼ٠خ ٌٍّسبفظبد 

 Conurbation: انًجًع انحضشي -جـ 

ٚلع . ٚ٘ٛ اٌػٞ ٠ظً زدُ قىبٔٗ إٌٝ ١ٍِْٛ ٔكّخ، ٚأز١بًٔب ٠ظٕف ػٍٝ أٔٗ ِع٠ٕخ ١ٔٛ١ٍِخ 

٠ىْٛ اٌّدّغ اٌسؼؽٜ ػجبؼح ػٓ اٌزسبَ ػعح ِعْ طغ١ؽح ثؼؼٙب ِغ اٌجؼغ ا٢ضؽ أٚ اٌزسبَ 

.  ْ اٌظغ١ؽح ِغ ِع٠ٕخ وج١ؽحثؼغ اٌّع

  Megalopolis: انًذٌ انضخًح -د

٘ٝ رٍه اٌّعْ اٌزٝ رٕشأ ٔز١دخ اٌزسبَ ػعح ِعْ وج١ؽح ثؼؼٙب ِغ اٌجؼغ ا٢ضؽ ثس١ث  

ِٚٓ أِثٍخ ٘ػا إٌٛع ِٓ اٌّعْ فٝ اٌٛؽٓ اٌؼؽثٟ اٌمب٘ؽح اٌىجؽٜ . رغطٝ ِكبزخ وج١ؽح ِزظٍخ

وّب . ِع٠ٕخ شجؽا اٌط١ّخ ٚثؼغ اٌمؽٜ اٌّدبٚؼح ٌٙباٌزٟ رؼُ ِع٠ٕخ اٌمب٘ؽح ِٚع٠ٕخ اٌد١ؿح ٚ

 .رٛخع أِثٍخ أضؽٜ ٌٙػٖ اٌّعْ فٝ شؽلٟ اٌٛال٠بد اٌّزسعح األِؽ٠ى١خ ٚخٕٛة شؽق ا١ٌبثبْ
 

 

  انشاتعانغؤال 
 أغوؽ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤظٞ إٌٟ اضزالف األٚظ٠خ فٟ ػّمٙب ٚاركبػٙب ، ثُ اشؽذ ضظبئض 

  أشىبي اٌكطر اٌّؽرجطخ ثبٌٕسذ اٌّبئٟ

:- ىناك عدة عوامل  تؤدى إلى اختالف األودية في عمقيا واتساعيا ولعل أىميا 
 

 الطاقة كمية المياه التي تجرى في النير وسرعة جريانيا  طاقة النير ويقصد بيذه -1

 
 .درجة انحدار األودية ، فحيثما يزيد االنحدار تعمق األودية مجارييا  -2

 



الحمولة تعد معاول ىدم يستخدميا  النير من حيث الحجم والنوع ، وىذهحمولة  -3
 .النير في حفر مجراه وتوسيع جانبية 

 

 . اختالف الصخور والبنية الجيولوجية لممنطقة التي يجرى فييا مجرى النير  -4

ويوسع فعندما يمر النير بمنطقة ذات صخور ىشة يستطيع النير أن يعمق مجراه 
ا شديد االنحدار وترتبط حيث يظير الوادي خانقي واديو ، بعكس الصخور الصمبو

.    Rapidsأو الجنادل   Fallsبو مجموعة من المساقط 
 

وجود غطاء نباتي عمى سطح المياه مما يقمل من سرعة اندفاع المياه وبالتالي  -5
 . تقل مقدرتيا عمى حمل المفتتات 

 

مستوى القاعدة ، ويقصد بو أقل مستوى يصل إليو النير عند حفره لمجراه  -6
 General  العام مستوى القاعدة: القاعدة إلى قسمين ىما  وينقسم مستوى

Base Level   وىو مستوى سطح البحر وىو مستوى األنيار التي تصب في
ونير الكنغو ، والقسم الثاني  نالبحار والمحيطات مثل نير النيل ونير األمازو

وىو مستوى سطح البحار   Local Base Levelىو مستوى القاعدة المحمى 
لقة حيث يعد بحر قزوين والبحر الميت مستوى قاعدة محمى لألنيار التي المغ

. تصب فييما 
          

:- ويرتبط بالنحت المائي عدة أشكال ىي 
 :األودية النيرية  -1

بحفرىا ،  تقوم المياه الوادي النيري ىو عبارة عن منطقة منخفضة من سطح األرض
مصباتيا  لعام لسطح األرض حتى تصل إلىوتجرى من منابعيا العميا متتبعة االنحدار ا

األودية روافد رئيسية وثانوية  وبمرور الوقت تتكون ليذه. يطات حسواء كانت بحارًا أو م
 ون الوادي النيري في بداية تكوينووبالتالي يتسع حوض الوادي النيري وعادة ما يك

كون أراضى سيمة ويقل انحدارىا وتت نحدار ثم ال يمبث أن تتسع جوانبوضيق وشديد اال
. منبسطة   

 :الشالالت والجنادل  -2

مما يعمل عمى الشالل ىو عبارة عن منطقة يشتد فييا انحدار النير بشكل مفاجئ 
، وقد يكون سبب ذلك وجود صخر صمب يعترض مجرى النير ، أو  زيادة اندفاع المياه



ومن أمثمة دع متعامد عمى المجرى ويكون جانبو اليابط في اتجاه المنبع ، حدوث ص
مترًا ، وشالالت فيكتوريا عمى  55الشالالت ، شالالت نياجرا ويبمغ السقوط ىنا  ىذه

. متر  100ويبمغ السقوط ىنا نحو الزمبيزي نير 
 حيث تندفع المياه تعترض المجرى النيري لجنادل فيي عبارة عن صخور صمبوأما ا

. بشدة لتالطم صخور القاع 

   :المصاطب النيرية  -3

النيرية عبارة عن مصطبة تشرف عمى النير ، وتتميز بوجود سطح شديد  المصطبة
درجة ويشرف عمى النير ، وسطح عموي لطيف االنحدار قد  90االنحدار قد يصل إلى 

وقد تكون المصاطب . المصب  اتجاه يصل إلى درجتين ، وىذا السطح ينحدر في
. أو انخفاض مستوى القاعدة هوعية الصخور أو التغيرات المناخيناتجة عن التباين في ن

ع المصاطب وتعد المصاطب الناتجة عن انخفاض مستوى القاعدي ىي أكثر أنوا
. ىذا النوع من المصاطب تمك التي توجد جانبي نير النيل  ومثمو. النيرية شيوعًا 

 

  انخايظانغؤال 
 .   ٔبلش اٌؼٛاًِ اٌّؤثؽح فٟ إٌجبد اٌطج١ؼٟ

 
: عة من العوامل أهمها يتأثر النبات الطبيعى بمجمو

  المناخ :
يعتبر المناخ من أهم العوامل المؤثرة فى نمو النبات الطبيعى وتوزيعه على سطح األرض 
بطريق مباشر  بواسطة التساقط والحرارة وضوء الشمس والرياح ، وغير مباشر عن طريق 

.  العوامل الحيوية فى التربة 

  التساقطRainfall 
ى الرطوبة الجوية واألمطار ورطوبة التربة من أهم عناصر المناخ يعتبر التساقط ممثالً ف

لك ألن هللا سبحانه وتعالى جعل من الماء كل شيئا حيى على سطح 1المؤثرة فى توزيع النبات و
حيث يالحظ ان النبات يستمد احتياجاته من الرطوبة . األرض فهو يمده بجميع العناصر الغذائية 

جانب ارتفاع خصوبة التربة مما يساعد على نمو النباتات والعابات  الجوية ورطوبة التربة الى
الضخمة فعندما تكون التربة حصوية خشنة عالية النفاذية مع مناخ رطب فان ذلك يساعد على 
انتشار الحشائش ، بينما التربة الصلصالية الصماء منخفضة المسامية تساعد على تكوين البرك 

.  من نباتات طبيعية  ، والمستنقعات وما يرتبط بها
تمثل الرطوبة الجوية عامالً هاماً وذلك لن انخفاض نسبة الرطوبة بالجو يزيد مايفقده  

وعلى العكس فان   Evaporanspirationالنبات من رطوبة عن طريق عملية النتح والبخر 
لطبيعى فى من هنا نجد أن النبات ا. ارتفاع نسبة الرطوبة بالجو يقلل من عملية النتح والبخر 

المناطق الصحراوية الجافة ترتفع فيها مايفقدة النبات من رطوبة بسبب قلة الرطوبة الجوية ، 
لذلك فان النباتات تتكيف مع هذه الظروف وتتغلب عليها عن طريق أن يكون لها أوراق مدببة 

النباتات وسميكة لها أشواك مغطاة بطبقة شمعية لتقليل عملية النتح والبخر أو أن يكون لهذه 
.  جذور طويلة ومتشعبة حتى تستطيع امتصاص أكبر كمية من المياه



أما فى المناطق غزيرة المطر والتى ترتفع بها الرطوبة النسبية فى الجو فان خصائص  
وسمات النباتات تختلف كل االختالف عن المناطق الصحراوية فأوراقها عريضة وكثيفة 

ة عملية النتح والبخر مما يساعد على انتشار الغابات وسيقانها طويلة ، مما يساعد على سرع
لذلك نجد أن هناك ترابط واضح بين توزيع األمطار والغطاء النبات على . واألشجار الضخمة 

. سطح األرض 

    الحرارةTemperature 
تؤثر الحرارة فى نمو النبات الطبيعى وذلك ألنها تحدد درجة نمو النبات فهناك حد أدنى 

الحرارة لنمو النبات حيث يالحظ انه اذا انخفضت درجة حرارة التربة عن صفر وأقص من 
درجة مئوية فى حين أن 60درجة لتنمو النباتات ، بينما يحدث أحسن نمو للغابات المدارية عند 

النباتات القطبية تنمو فى درجات حرارة تزيد قليالً عن التجمد ، أما أضا وصلت درجة الحرارة 
نها تضر بالنباتات وتجمد التربة وبالتالى يصعب على النبات الحصول على الى التجمد فأ

. تختلف درجة الحرارة النسب لنمو النبات الطبيعى حسب أنواع النباتات ودورة حياتها.الغذاء 

  الضوء 
للنباتات على ضوء الشمس ، والتى    Photosynthesisتتوقف عملية التمثيل الضوئى

وفيل التى تمتص الطاقة التى يحتاجها النبات من ضوء الشمس وأن تتم بواسطة مادة الكلور
كانت كمية الضوء التى يحتاجها النبات تتفاوت من نوع الى آخر فهناك بعض النباتات تتالئم مع 

. الظالم أو الظل 
يتفاوت مقدار طول فترة الضوء الشمسى من مكان الى أخر حسب دائرة العرض فالنباتات 

إال إذا توفرت لها كمية مناسبة من الضوء يومياً ، من هنا يالحظ فترات  التنمو وال تزدهر
الضوء الشمسى تتفاوت حسب فصول السنة فهو يطول خالل فصل الصيف فى العروض العليا 

مما يساعد على استمرار عملية التمثيل الضوئى لفترات طويلة ودون توقف وبالتالى نمو 
. النباتات بصورة أكبر

    الرياحWinds 
تؤثر الرياح على النباتات بطريق مباشر وغير مباشر ، فعندما تشتدد سرعة الرياح وتزداد 

قوتها وتحدث األعاصير تقوم باقتالع األشجار والنباتات من جذورها ، كما أنها تجرد الغابات 
من أوراقها وأزهارها ،وأذا عبرت الرياح مسطحات مائية مثل البحار والمحيطات قبل وصولها 

ى الغابات واألشجار فأنها تحمل معها جزيئات من األمالح والمياه المشبعة باألمالح مما يسبب ال
. هالكها 

كما أن الرياح الشديد والقوية والسريعة الحارة الجافة تزيد من فقد النباتات للرطوبة 
مناطق التى والماء وسرعة عملية النتح والبخر وبالتالى فأنها تضر بالنباتات كما هو الحال فى ال

. تتعرض الى رياح الخماسين والسيروكو
 

    التربةSoil 
تؤثر التربة مثلها مثل المناخ على النبات الطبيعى فالتربة الصلصالية ثقيلة القوام منخفضة 

المسامية التسمح بتسرب المياه الى باطن األرض وتصبح مالئمة النتشار البرك والمستنقعات 
كانت تصلح لنمو بعض النباتات المالئمة لهذه الظروف ، أما  فى المناطق غزيرة المطر وأن

التربة الرملية المسامية التى تسمح بتسرب المياه فأنها غير مالئمة لنمو النبات حتى فى األقاليم 
. غزيرة المطر 

تتألف التربة من صخور غير عضوية نتيجة عمليات النحت المختلفة كما أنها تتكون من مواد 
. من تحلل النباتعضوية اشتقت 

والتربة قد تكونت فى مكانها اى أنها اشتقت من نفس الصخور التى ترتكز فوقها أو أنها منقولة 
المنقولة  Loessمن مكان بعيد بفعل عوامل التعرية المختلفة كما هو الحال فى تربة اللويس 



جارى المائية واألودية بواسطة الرياح كما أن هناك التربة الفيضية المنقولة بواسطة األنهار والم
. وهى تربة منقولة أيضا

تحتل التربة الجزء األعلى من السطح الصخرى ، وتعتبر التربة مصدر إلنتاج بعض المواد 
والعناصر الهامة مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغسيوم والنحاس والكبريت والتى يرجع  

خريطة تربات العالم نجد أنها تختلف من تكوينها الى عمليات التجوية الكيميائية  وبالنظر الى 
: مكان الى آخر تبعاً لمجموعة العوامل أهمها 

  المناخ .
يعتبر المناخ من العوامل الهامة المؤثرة فى التربات فعندما تزداد كمية األمطار بشكل يفوق 

أن النسبة معدالت التبخر والنتح فان الماء الفائض يتبخر حامالً معه المواد المخصبة للتربة كما 
كما أن الحرارة هى األخرى .الباقية تتسرب الى باطن األرض وتقلل أيضاً من خصوبة التربة 

. تعمل على زيادة معدالت التبخر والنتح مما يضعف من خصوبة التربة

  األحياء. 
تقوم بعض الفطريات والبكتريا والحياء المجهرية األخرى بالتفاعل مع بعض المواد 

تحللها مثل دورة األرض التى تعمل على رفع خصوبة التربة عن طريق العضوية الميتة و
تقليبها وعمل أنفاق وممرات وأنابيب تسمح بمرور الهواء من السطح الى الداخل مما يرفع من 

. خصوبة التربة

  نوع الصخر. 
تختلف التربات من مكان الى أخر حسب نوع الصخر الذى اشتقت منه وذلك ألنة يحدد طبيعة 

فالتربة اشتقت من صخور بركانية عالية الخصوبة من أى نوع . تحلل العناصر الكيمائية  عملية
أخر من التربات بينما الصخور التى اشتقت من الحجر الجيرى معدومة الخصوبة الرتفاع نسبة 
األمالح التى اشتقت من الحجر الجيرى معدومة الخصوبة الرتفاع نسبة األمالح والكالسيوم بها 

. صلح للزراعة مثل التربة الفيضية أو البركانية فهى الت

 انحدار سطح األرض. 
تتميز التربات فى المناطق لطيفة االنحدار بالسمك لذلك تصبح عالية الخصوبة بينما المناطق 
شديدة االنحدار تكون تربتها قليلة السمك أو معدومة ، وعندما تتراكم التربات عند حضيض 

ار واألودية فأنه تتكون التربة الفيضية أو تربة السهول الفيضية الجبل أو عند نهايات األنه
. والمراوح والداالت الفيضية وهى تربات خصبة تصلح لنمو النباتات الطبيعية

 

****** يهحىظح ******
هزا انًُىرج هى ًَىرج اعتششادٌ نهطانة حُث َهتضو 

، وًَكٍ  انتىضُحُح انطانة تشعى انخشائظ واألشكال
ٌ انًشاجع انعشتُح واألجُثُح وإضافح يا َهضو اإلطالع عم

 

يع أطُة تًُُاتٍ تانُجاح وانتفىق 

 

صابر . د.أ

أمين 

 دسوقي

 


