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هذا كتاب علوم الأر�ص والبيئة لل�سنة الأوىل من املرحلة الثانوية، جاء مكماًل ملا مت بناوؤه 

يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي، وممهًدا ملا �سيدر�سه الطالب يف ال�سنة الأخرية من املرحلة الثانوية، 

ومن�سجًما مع فل�سفة الرتبية والتعليم.

املواد  وهي  الأول،  اجلزء  يف  منها  ثالث  جاء  درا�سية،  وحدات  �ست  الكتاب  ي�ستمل 

لبة، والأر�ساد اجلوية، واملياه. والثالث الأخرى يف اجلزء الثاين، وهي الرتاكيب  الأر�سية ال�سُّ

اجليولوجية، والبيئة، والفلك وعلوم الف�ساء . 

عنا يف ا�سرتاتيجيات التدري�ص التي جتعل من الطالب  ولتحقيق الروؤية اجلديدة للمنهاج، فقد نوَّ

املحور الرئي�ص يف العملية التعّلمية التعليمية، كا�سرتاتيجية التفكري الناقد، وحل امل�سكالت، والعمل 

التعاوين، والتعلم بالن�شاط، لتنمية معارف الطلبة، ومهاراتهم، واجتاهاتهم، ومن ثم جعلهم قادرين 

على �سنع القرار، والتعامل باإيجابية مع جميع الق�سايا املحيطة بهم. وكذلك تناولنا التقومي الواقعي 

القائم على قيا�ص اإجنازات املتعلم يف مواقف حياتية، وم�ساعدته على التعلم مدى احلياة، ومن اأجل 

احلياة، وتنمية مهارات التقومي الذاتي لدى الطلبة.

ذ داخل  وقد ت�سمن الكتاب بع�ص الأن�سطة )الإثرائية والتحليلية والتجريبية( كاأن�سطٍة ُتنفَّ

الغرفة ال�سفية وخارجها، بالإ�سافة اإىل ال�سناديق اجلانبية، ودرا�سة احلالة، واخلرائط املفاهيمية، 

والر�سوم البيانية، وق�سايا البحث واملناق�سة.

املقدمة

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
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النتاجات

يتوقع منك في نهاية هذه الوحدة اأن تكون قادًرا على اأن:

ح المق�سود بكل من: البنية البلورية، والبلورة، والَمْعِدن، والعالقات بينها. تو�سِّ

د عنا�سر ال�سكل الخارجي للبلورة. تحدِّ

ت�سنِّف مجموعات المعادن َوفق مكوناتها الكيميائية.

ف الخ�سائ�ص الفيزيائية للمعادن، وت�ستخدمها في تحديد ا�سم الَمْعِدن.
َّ
تتعر

ل  ز ن�سيج ال�سخور النارية الباطنية وال�سطحية عن طريق الربط بين عمق التبلور ومعدَّ
ِّ
تمي

التبريد وحجم البلورات مع ذكر اأمثلة.

ت�سنِّف ال�سخور النارية َوفق ن�سيجها.

ن المعادن بعملية التبلور الجزئي. ت�سف �سل�سلة تفاعالت بوين وظروف تكوُّ

د اأهم المعادن المميزة لل�سخور النارية، وت�سنِّفها َوفق مكوناتها المعدنية. تحدِّ

ت�ستنتج ت�سنيف ال�سخور النارية المختلفة بح�سب ن�سبة ال�سليكا.

ف اأ�س�ص ت�سنيف ال�سخور الر�سوبية مع الأمثلة.
َّ
تتعر

تربط بين نوع ال�سخر الر�سوبي ون�ساأته.

ر بع�ص معالم ال�سخور الر�سوبية والعمليات الم�سوؤولة عن ذلك.
ِّ

تف�س

ل. ل وعوامل التحوُّ ف مفهوم التحوُّ
َّ
تتعر

ل. ل المختلفة من حيث المتداد الجغرافي وعوامل التحوُّ ف اأنواع التحوُّ
َّ
تتعر

لة اعتماًدا على الن�سيج، مع ذكر اأمثلة. ت�سنِّف ال�سخور المتحوِّ

ناتها واآفاقها المختلفة. ف مفهوم التربة ومكوِّ
َّ
تتعر

ن التربة. ح العوامل الموؤثرة في تكوُّ تو�سِّ

لبة في الأردن. ر الأهمية القت�سادية لبع�ص  المواد الأر�سية ال�سُّ تقدِّ
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المواد األرضية
لبة الصُّ

الوحدة           

1

ل ال�شخور لبنات البناء الأ�شا�شية للق�شرة الأر�شية، وهي مورد اقت�شادي مهم لزدهار الدول: تُ�شكِّ

    فما المعادن؟ وما خ�شائ�شها؟ وما اأهميتها؟

ن ال�شخور؟ وما اأهميتها؟     ممَّ تتكوَّ

ن التربة؟ وما اأهميتها؟     كيف تتكوَّ

قال اهلل تعالى:

)�سورة فاطر، الآية 27(
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الفصل      )Minerals(المعادن

1

بة.  نان من عنا�رس منفردة واأخرى مركَّ ال�سكل )1– 1(: َمْعِدنان مكوَّ

ن من عن�سر منفرد(. ن من اأكثر من عن�سر(.)اأ( َمْعِدن الذهب )َمْعِدن مكوَّ )ب( َمْعِدن الكوارتز )َمْعِدن مكوَّ

لبة متجان�سة من اأ�سٍل  تعّلمت في �سفوف �سابقة اأن الَمْعِدن )Mineral( هو كل مادة طبيعية �سُ

غير ع�سوي، لها ترتيب ذري داخلي منتظم، وتركيب كيميائي محدد. والمعادن اإما اأن تكون 

 ،)CaCO3( الكال�سيت  مثل  ا 
ًّ
كيميائي ا 

ً
مركب اأو   ،)Au( والذهب   ،)S( كالكبريت  منفرًدا  ا 

ً
عن�سر

والكوارتز )SiO2(، انظر ال�سكل )1–1(.

)Crystal Concept and Crystal Structure( البلورية  البلورة والبنية  مفهوم   –1

لبة ترتتب فيها الذرات  ف املادة املتبلورة باأنها مادة �سُ
َّ
توجد جميع املعادن يف حالة متبلورة، وُتعر

ترتيًبا منتظًما متكرًرا يف ثالثة اأبعاد. وُتعدُّ وحدة بناء البلورة )Unit Cell( اأ�سغر جزء يف بلورة 

ر وحدة بناء البلورة يف الأبعاد 
َّ
املعدن، وترتتب فيها الذرات ب�سكل هند�سي منتظم، حيث تتكر

ن البنية البلورية للَمْعِدن التي تعك�ص بدورها ال�سكل البلوري اخلارجي للَمْعِدن. انظر  الثالثة لتكوِّ

النفط، تناقش َمْعِدنية:  لي�شت  مواد  اأنها  على  الآتية  المواد  ت�شنيف  اأ�شباب  في  وزمالءك  ومعلمك 

والخ�شب، والبال�شتيك، والفحم الحجري، والألمنيوم، والماء.

)Mineral Concept( اأوًل: مفهوم الَمْعِدن
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)اأ( وحدة بناء البلورة والبنية البلورية لكلوريد ال�سوديوم )َمْعِدن الهاليت(.

ال�سكل )1-2(: وحدة بناء البلورة والبنية البلورية وال�سكل البلوري ملَْعِدن الهاليت.

)ب( ال�سكل البلوري لَمْعِدن الهاليت.

اأيون كلور

اأيون �سوديوم

ال�سكل )1-3(: بلورات مختلفة الحجم للَمْعِدن نف�سه.

ال�سكل )1-2( الذي ُيثِّل البنية البلورية، وال�سكل البلوري لَمْعِدن الهاليت.

باأ�سطح  اخلارج  من  حماطة  مادة   )Crystal( البلورة 

م�ستوية ت�سمى الأوجه البلورية. وتختلف البلورات 

يف اأحجامها؛ فبع�ص البلورات تكون كبرية لدرجة 

اأبعاد  اإىل  ت�سل  وقد  املجردة،  بالعني  لرُتى  كافية 

ا  بالأمتار، وبع�سها الآخر يكون �سغرًيا جدًّ مقي�سة 

لدرجة اأنه ل يكن روؤيتها اإل مبجاهر ذات قوة تكبري 

عالية. ومتتلك بلورات املَْعِدن الواحد الرتتيب الذري 

الداخلي املنتظم نف�سه، انظر ال�سكل )1–3(.

للبلورة  ال�شكل اخلارجي  عنا�رص   –2

ال�سكل  ولو�سف  للذرات،  املنتظم  الداخلي  الذري  الرتتيب  للبلورة  اخلارجي  ال�شكل  يعك�ص 

اخلارجي للبلورة ُت�ستخدم العنا�رس الآتية: 

الوجه البلوري: �سطح م�ستٍو يحدُّ البلورة من اخلارج، ويعطي البلورة �سكلها اخلارجي.  – اأ 

احلافة البلورية: اخلط الناجت من تقاطع كل وجهني بلوريني متجاورين.  – ب 

الزاوية املج�شمة: الزاوية الناجتة من تقاطع ثالثة اأوجه بلورية متجاورة اأو اأكرث.  – جـ 

الزاوية بني الوجهني: الزاوية الناجتة من تقاطع العمودين املقامني على الوجهني البلوريني   – د 

املتجاورين، التي تقع يف مركز البلورة.
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ب�سنعها  اأنت  تقوم  خ�سبية  لبلورة  الخارجي  ال�سكل  عنا�سر  د  حدِّ زمالئك،  مع  بالتعاون 

با�ستخدام مواد البيئة المتوافرة لديك، واعر�سها على معلمك.

)جـ( الزاوية المج�ّسمة

)د( الزاوية بين الوجهين)ب( الحافة البلورية

)اأ( الوجه البلوري

ال�سكل )1– 4(: عنا�سر ال�سكل الخارجي للبلورة.

ًدا، ثم اأجب 
ِّ
ل ال�سكل جي ح ال�سكل )1–4( عنا�رس ال�سكل اخلارجي لبلورة املكعب. تاأمَّ ويو�سِّ

عن الأ�سئلة التي تليه:

ما عدد الأوجه البلورية يف البلورة ؟ وهل جميعها متماثلة ال�سكل؟  

ما ال�سكل الهند�سي الذي  يثله كل وجه بلوري؟ وهل لهذه الأوجه دور يف حتديد ال�سكل اخلارجي؟  

لحظ احلافة البلورية بني الوجهني املتجاورين، ما عدد احلافات البلورية يف البلورة؟  

مة املحددة بالدائرة، ما عددها يف البلورة؟ 
ّ

لحظ الزاوية املج�س  

م اخلّطان بالن�سبة  لحظ الزاوية بني الوجهني، هل الوجهان متجاوران اأم متقابالن ؟ كيف ُر�سِ  

لكل وجه ؟ ما قيمة الزاوية بني الوجهني يف البلورة؟

ما عالقة الزاوية بني الوجهني مع الزاوية التي تنتج من التقاء الوجهني البلوريني عند احلافة البلورية؟  

المعادن  اإلى ذلك  اآلف معدن، وُي�ساف  الأر�سية على )4(  الق�سرة  المعادن في  يزيد عدد 

المعادن  كانت  ولّما  المعادن.  ت�سنيف  من  بد  كان ل  ولهذا  با�ستمرار؛  ُتكت�سف  التي  الجديدة 

على  ت�سنيفها  في  العلماء  اعتمد  فقد  موجبة،  واأيونات  �سالبة  اأيونات  تحوي  كيميائية  مركبات 

لها  المعادن  من  عدًدا  يجمع  الت�سنيف  هذا  لأن  الكيميائية؛  �سيغته  في  للَمْعِدن  ال�سالب  الأيون 

 )Minerals Classification( ثانيًا: ت�شنيف المعادن
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الجدول )1-1( : ت�شنيف المعادن اإلى مجموعات اعتماًدا على مكوناتها الكيميائية.

اأمثلةا�شم المجموعةرقم المجموعة


ال�شيغة الكيميائية

ال�سليكات1

العائالت 

ال�سليكاتية

2SiO4(Mg, Fe)اأوليفني

SiO3(Mg, Fe)بايروك�سني

Si8O22(OH)2(Ca2Mg5)اأمفيبول

مايكا
KAl3Si3O10(OH)2م�سكوفيت

K(Mg, Fe3)Si3O10(OH)2بيوتيت

فل�سبار

فل�سبار بوتا�سي 

)اأورثوكليز(

KAlSi3O8

AlSi3O8 (Ca, Na)بالجيوكليز

SiO2كوارتز

الكربونات2

CaCO3كال�سيت

CaMg(CO3)2دولوميت

Cu2CO3(OH)2مالكيت

Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)اأباتيتالفو�سفات3

الأكا�سيد4
Fe2O3هيماتيت

Fe3O4ماغنتيت

الكربيتيدات5
PbSغالينا

FeS2برييت

الكربيتات6
CaSO4.2H2Oجب�ص
BaSO4باريت

الهاليدات7
NaClهاليت

CaF2فلوريت

8

املعادن 

اأحادية

 العن�رس

Auذهب
Agف�سة

Sكربيت
Cغرافيت

Cما�ص
 ال�سيغة الكيميائية لي�ست للحفظ.

ح الجدول )1–1( المجموعات الَمْعِدنية،  خ�سائ�ص مت�سابهة اأهمها اأن لها الن�ساأة نف�سها. ويو�سِّ

واأهم المعادن التي تنتمي اإليها، و�سيغها الكيميائية، ادر�سه جيًدا، ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليه:
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ما المجموعة التي ت�سم اأكثر عدد من المعادن بين المجموعات الَمْعِدنية؟ ماذا ت�ستنتج من ذلك؟  

من خالل درا�ستك ال�سيغ الكيميائية للعنا�سر، ما وجه الختالف بين كل من الغالينا والبيريت؟  

اعتماًدا على المكونات الكيميائية لمعادن المجموعة ال�سليكاتية، اأي هذه المعادن يحوي   

يها؟ واأي المعادن يخلو من الحديد والمغني�سيوم؟  الحديد والمغني�سيوم؟ ماذا يمكن اأن ُن�سمِّ

يها؟  وماذا يمكن اأن ُن�سمِّ

اإذا علمت اأن المعادن التي تحوي الحديد والمغني�سوم غامقة اللون، والمعادن التي ل تحوي   

الحديد والمغني�سيوم فاتحة اللون، ف�سنِّف المعادن ال�سليكاتية اإلى معادن غامقة اللون، واأخرى 

فاتحة اللون.

ما الَمْعِدن ال�سليكاتي الذي يتكّون فقط من الأك�سجين وال�سليكون؟  

لت اإلى اأن مجموعة ال�سليكات قد اأُفردت في رتبٍة واحدٍة؛ لأنها المجموعة الوحيدة التي  تو�سَّ

مت المعادن اإلى معادن �سليكاتية، ومعادن 
ِّ

تحتوي على ال�سليكون في تركيبها الكيميائي، فُق�س

ل�سليكاتية. ومن الدوافع التي اأف�ست اإلى درا�سة معادن ال�سليكات بتف�سيٍل كبيٍر انت�سارها الوا�سع 

في �سخور الق�سرة الأر�سية.

ف عليها. وتمتاز المعادن في ما 
ُّ
يعتمد الجيولوجيون الخ�سائ�ص الفيزيائية للمعادن في التعر

بينها بمجموعة من الخ�سائ�ص الفيزيائية التي قد تكون خ�سائ�ص �سوئية مثل اللون، والُحكاكة، 

ية 
ِّ

النف�سام، وخ�سائ�ص ح�س الق�ساوة، والمك�سر، و�سطوح  مثل  تما�سكية  والبريق، وخ�سائ�ص 

ية المغناطي�سية. كالطعم، والرائحة، والملم�ص، والخا�سّ

اللون، والُحكاكة،  مثل  للمعادن  المميزة  الفيزيائية  الخ�سائ�ص  �سابًقا عدًدا من  تعّلمت  وقد 

المعادن  واأن  للمعدن،  ت�سجيلها  يمكن  خا�سية  اأول  هي  اللون  خا�سية  اأنَّ  وعرفت  والق�ساوة، 

اللون الأخ�سر، واأن  اللون الأ�سفر، والمالكيت ذي  الكبريت ذي  األواًنا مميزة مثل  قد تمتلك 

منها  متعددة،  باألواٍن  يوجد  الذي  الكوارتز  مثل  عدة  باألواٍن  يوجد  اأن  يمكن  الواحد  الَمْعِدن 

الأبي�ص، والأ�سفر، والبنف�سجي، وال�سفاف. واأما ُحكاكة الَمْعِدن فهي لون م�سحوقه، ويجري 

 )The Physical Properties of Minerals( ثالثًا: الخ�شائ�ص الفيزيائية للمعادن



15

المعادن  اأن  ا  اأي�سً وتعلَّمت  الأبي�ص.  الخزف  من  قطعٍة  با�ستخدام  عادًة  الخا�سية  هذه  تحديــد 

تختلف في ما بينها في ق�ساوتها، ويمكن تحديد ق�ساوة الَمْعِدن با�ستخدام مقيا�ص مو�ص للق�شاوة 

ا بع�سها لبع�ص ح�سب درجة 
ًّ
ن من ع�سرة معادن مرتبة ن�سبي )Mohs Hardness Scale( الذي يتكوَّ

ف المزيد من الخ�سائ�ص 
ّ
ق�ساوتها، من الأقل ق�ساوة )1( اإلى الأكثر ق�ساوة )10(، و�سوف تتعر

الفيزيائية للمعادن في هذا الف�سل، ومنها:

 )Luster( البريق -  1

ف البريق باأنَّه الكيفية التي يعك�ص بها الَمْعِدن ال�سوء ال�ساقط على �سطحه. وتمتلك المعادن  ُيعرَّ

التي تظهر كالفلزات بريًقا فلزيًّا، اأما المعادن ذات البريق الالفلزي فُتو�سف باأن بريقها لوؤلوؤي، 

اأو حريري، اأو ترابي، اأو زجاجي، انظر ال�سكل )1 – 5(.

)ب( بريق ل فلزي في َمْعِدن الكبريت.)اأ( بريق فلزي في َمْعِدن الغالينا.

ال�سكل )1-5(: معادن ُتظهر بريًقا خمتلًفا. 

)Cleavage( النف�شام -  2

البناء  في  ال�سعيفة  الترابط  م�ستويات  امتداد  على  للت�سّقق  الَمْعِدن  قابلية  باأنَّه  النف�شام  ف 
َّ
ُيعر

الأ�سيلة  ال�سفات  من  فهي  ثم  ومن  ِقها، 
ْ
َطر عند  م�ستوية  مل�ساء  اأ�سطح  ن  تتكوَّ اإذ  البلوري، 

للمعادن. ويمكن روؤية اأب�سط اأنواع النف�سام في َمْعِدن المايكا، اإذ يكون النف�سام في اتجاه 

عطي �سفائح رقيقة وم�ستوية، انظر ال�سكل )1 – 6(. 
ُ
واحد، وينف�سم َمْعِدن المايكا لي

فيها بح�سب  ُيو�سف النف�سام  انف�سام؛ ولذا  اأكثر من �سطح  لها  باأنَّ  المعادن  وتمتاز بع�ص 

عدد الم�ستويات والزوايا بين هذه الم�ستويات، فقد يحدث النف�سام في م�ستًوى واحد، اأو 

م�ستويين، اأو ثالثة، اأو اأكثر، انظر ال�سكل )1 – 6(.
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الفل�سبار في  َمْعِدن  ينف�سم  متعامدة، في حين  اتجاهات غير  ثالثة  في  الكال�سيت  َمْعِدن  ينف�سم 

اتجاهين غير متعامدين، وينف�سم َمْعِدن المايكا في اتجاه واحد.

لماذا يوجد لبع�ص المعادن �سطح انف�سام واحد، ولبع�سها الآخر �سطحان اأو اأكثر؟

)جـ(:النف�سام في ثالثة م�ستويات.
)ب( النف�سام في م�ستويين.

)د( النف�سام في اأربعة م�ستويات.

ال�سكل )1-6(: معادن ُتظهر �سطوح انف�سام. 

)اأ( النف�سام في م�ستوى واحد.

النف�سام في م�ستويين متعامدين.

النف�سام في م�ستويين غير متعامدين.

النف�سام في ثالثة م�ستويات متعامدة.

النف�سام في ثالثة م�ستويات غير متعامدة.
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)Magnetism( المغناطي�شية -  4

َمْعِدن  مثل  المغناطي�ص  نحو  المعادن  بع�ص  تنجذب 

انظر  طبيعيًّا،  مغناطي�ًسا  ُيعدُّ  الذي   ،)Fe3O4( الماغنتيت 

ال�سكل )1-8(. وتنجذب الكثير من المعادن في مجال 

مغناطي�سي قوي وبخا�سة تلك التي تحتوي على الحديد. وُت�ستخدم هذه الخا�سية في ف�سل 

المعادن بع�سها من بع�ص بهدف ا�ستخال�سها اقت�ساديًّا.

)Fracture( المك�شر -  3

المك�شر هو ال�سطح الناتج من ك�سر الَمْعِدن �سناعيًّا في اتجاهات غير منتظمة واأ�سطح غير م�ستوية 

عند  تنك�سر  بل  انف�ساًما  ُتظهر  ل  الكوارتز  مثل  المعادن  وبع�ص  النف�سام.  اأ�سطح  عن  تختلف 

ا محاريًّا اأو ع�سوائيًّا، انظر ال�سكل )1–7(.
ً
ِقها، ويمكن اأن ُتظهر تلك المعادن مك�سر

ْ
َطر

ال�سكل )1-7(: اأ�سكال املك�رس.

ال�سكل )1-8(: خا�سية املغناطي�سية يف َمْعِدن املاغنتيت.

بالرجوع اإلى الجدول )1-1(، هل ينجذب معدنا الكال�سيت والجب�ص اإلى المغناطي�ص؟ لماذا؟

ما الفرق بين المك�سر والنف�سام؟

)ب( المك�سر الع�سوائي )في غير م�ستويات اأ�سطح النف�سام(.)اأ( المك�سر المحاري.
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الجيولوجي الناشئ

بالتعاون مع معلمك وزمالئك، ُزْر متحف وزارة الطاقة )�سلطة امل�سادر الطبيعية 

�سابًقا(، واجمع بيانات تتعّلق باملعادن املختلفة التي در�ستها، ثم اأعدَّ مطوية اأو لوحة 

جدارية ت�سف من خاللها اخل�سائ�ص الفيزيائية والكيميائية لتلك املعادن.

المعادن والحياة ∗ 

ال�سائع،  الطعام  ملح  هو  الهاليت  فَمْعِدن  اليومية؛  بحياتنا  ا 
ً
كبير ارتباًطا  المعادن  ترتبط 

ن�ستخدم  كما  الأ�سنان،  وح�سوات  والزينة  التجارة  في  والف�سة  الذهب  معدَني  ون�ستخدم 

َمْعِدن الغرافيت في اأقالم الر�سا�ص واأقطاب البطاريات، وَمْعِدن الكوارتز في �سناعة الزجاج 

تبطين  ُي�ستخدم في  باأنه حجر كريم  الأوليفين  َمْعِدن  الحا�سوب. ويمتاز  وال�ساعات ورقائق 

�ستخدم في �سناعة الزجاج والخزف. و�سنتناول بع�ص المعادن 
ُ
اأفران ال�سهير. اأما الفل�سبار في

الموجودة في الأردن، واأهميتها القت�سادية في الجدول )2-1(.

الجدول )1-2(: اأهمُّ المعادن في الأردن، واأماكن وجودها، واأهميتها القت�شادية.

الأهمية القت�شادية للَمْعِدناأماكن وجودها�شم الَمْعِدن

معادن النحا�ص

)مالكيت، اآزوريت(
فينان، ووادي اأبو خ�سيبة

مركبات  وحت�سري  ال�سبائك،  و�سناعة  النحا�ص،  اأ�سالك 

كيميائية مثل كربيتات النحا�ص.

فينان، ووادي عربةمعادن املنغنيز
�سناعة الفولذ، وال�سناعات الكيميائية مثل البطاريات، 

والدهانات، والأ�سبغة والأ�سمدة.

اجلب�ص

حو�ص نهر الزرقاء – ال�سبيحي، 

ووادي احل�سا، ووادي الكرك، 

ووادي املوجب.

العازلة  واجلدران  البناء،  واأعمال  الإ�سمنت،  �سناعة 

لل�سوت، ومادة مالئة يف �سناعة الدهانات والطبا�سري، 

واجلبائر.

الذهب
وادي عربــة، ووادي اأبــو 

خ�سيبة

يف  عالية  )قابلية  الإلكرتونية  املنتجات  و�سناعة  الزينة، 

التو�سيل للحرارة والكهرباء( .

الـمراجع

(Glossary)قائمة المصطلحات

¤É©J ˆG óªëH ”

 للمطالعة الذاتية.
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اخرت رمز الإجابة ال�سحيحة لكل مما ياأتي:  –  1

ن من عن�رس واحد : َمْعِدن يتكوَّ  )1(

- الغرافيت. د  الغالينا.   - جـ  الهاليت.   - ب  املالكيت.   - اأ 

املجموعة التي يتبع لها اأكرب عدد من املعادن هي:  )2(

- الكربيتيدات. د  ال�سليكات.   - جـ  الفو�سفات.   - ب  الكربونات.   - اأ 

واحد من املواد الآتية ُيعدُّ َمْعِدًنا:  )3(

- الأملنيوم. د  الكربيت.   - جـ  املاء.   - ب  احلديد.   - اأ 

يتاز َمْعِدن الذهب بالربيق:  )4(

- اللوؤلوؤي.  د  احلريري.   - جـ  الزجاجي.   - ب  الفلزي.   - اأ 

ف كالًّ من الَمْعِدن، والحافة البلورية، والبريق.
ِّ
عر  –  2

كيف يكن التمييز بني كل من َمْعِديَن:   –  3

الكوارتز والغالينا.   - اأ 

الهاليت والكال�سيت.   - ب 

املاغنتيت واجلب�ص.  - جـ 

ا دقيًقا:
ًّ
ف�رسِّ ما ياأتي تف�سرًيا علمي  –  4

عدم اجنذاب َمْعِدن املالكيت للمغناطي�ص.  - اأ 

ِقها.
ْ
ل ُتظهر بع�ص املعادن مثل َمْعِدن الكوارتز انف�ساًما بل مك�رًسا عند َطر  - ب 

الأوجه البلورية ثابتة ومميزة لبلورات املَْعِدن الواحد.    - جـ 

ف على املعادن.
ُّ
ل يكن العتماد على خا�سية واحدة يف التعر  - د 

غها الكيميائية بالربيق الفلزي دائًما؟ ف�رسِّ 
َ
ي ز املعادن التي حتوي عنا�رس فلزية �سمن �سِ

َّ
هل تتمي  –  5

ذلك.

ملاذا ل ُت�سنَّف املعادن اعتماًدا على الأيون املوجب يف تركيبها الكيميائي؟   –  6
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د العوامل املوؤثرة يف كل مما ياأتي: – حدِّ  7

البنية البلورية للمعادن.  - اأ 

�سكل وحدة بناء البلورة والبنية البلورية للَمْعِدن.  - ب 

لبة؟   ز البلورات عن الأنواع الأخرى من املواد ال�سُّ
ّ
- ما الذي يي  8

- ملاذا تختلف املعادن يف خ�سائ�سها الفيزيائية والكيميائية؟   9

 من: 
ٍّ
ا واحًدا لكل

ً
10 - اقرتح �سبب

- ت�سابه بع�ص املعادن يف اأ�سكالها البلورية على الرغم من اأن تركيبها الكيميائي خمتلف.  اأ 

- اختالف اأحجام بلورات املعادن.  ب 
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الفصل      )Rocks(الصخور

2

ن في اأ�سفل الق�سرة الأر�سية واأعلى  تنتج ال�شخور النارية من تبريد ال�سهير ال�سليكاتي الذي يتكوَّ

ال�ستار، ومن تبلوره، وت�سّلبه. وتزداد درجة حرارة باطن الأر�ص كلما اتجهنا نحو الأعماق، وهو 

ما ُيعرف بالممال الحراري الأر�شي )Geothermal Gradient(. وللممال الحراري الأر�سي قيمة 

�ص لكل )1( كم عمًقا ح�سب موقعنا من �سطح الأر�ص، 
°
متغيِّرة وغير ثابتة؛ اإذ قد ت�سل اإلى )44(

ولكن كمتو�سط لهذه القيمة للجزء العلوي من الق�سرة الأر�سية، وتبًعا لآبار جرى حفرها لهذه 

الغاية، فاإن درجة الحرارة تزداد بمتو�شط )30(°�ص لكل )1( كم عمًقا.

) Textures of  Igneous Rocks ( اأن�شجة ال�شخور النارية  –1

لبلورات  الن�سبي  املبني على احلجم  الناري  العام لل�سخر  باأنه املظهر   )Texture( الن�شيج ف 
َّ
ُيعر

نة لل�سخر، و�سكل هذه البلورات وطريقة ترتيبها. ويختلف حجم البلورات املعدنية  املعادن املكوِّ

يف ال�سخور النارية يف ما بينها باختالف مكان ومعّدل التربيد لل�سهري ال�سليكاتي. ويكن اأن تربد 

ن بلورات معدنية كبرية احلجم يكن  لتكوُّ الفر�سة  تتهياأ  املاغما ببطء �سديد يف الأعماق، ولذا 

)خ�شن(،  مرئي  ن�شيج  باأنه  حينئٍذ  الن�سيج  وُيو�سف  ال�سخر،  ومتييزها يف  دة، 
ّ
املجر بالعني  روؤيتها 

ويكون ال�سخر �شخًرا ناريًّا باطنيًّا، انظر ال�سكل )1–9(.

ن من ثالثة اأنواع من ال�سخور هي النارية والر�سوبية  تعّلمت �سابًقا اأن الق�رسة الأر�سية تتكوَّ

ن من َمْعِدن واحد اأو جمموعة من املعادن  لبة تتكوَّ لة. وعرفت اأن ال�شخر )Rock( مادة �سُ واملتحوِّ

املرتابطة بع�سها ببع�ص، وقد در�ص العلماء اأنواع ال�سخور الثالثة والعالقات بينها �سمن ما ُيعرف 

الثالثة  ال�سخور  اأنواع  من  نوع  كل  تناول  و�سيتم   ،  )Rock Cycle( الطبيعة  يف  ال�شخور  بدورة 

بالتف�سيل لحًقا. 

)Igneous Rocks( اأوًل: ال�شخور النارية
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َمْعِدن البالجيوكليز ال�سودي

َمْعِدن البيوتيت

َمْعِدن الكوارتز

َمْعِدن الفل�سبار البوتا�سي

دة كما يف �سخر الغرانيت الباطني.
َّ
نة لل�سخر بالعني املجر ال�سكل )1-9(: الن�سيج املرئي، وفيه يكن متييز املعادن املكوِّ

ولكن اإذا بردت الالبة �رسيًعا على �سطح الأر�ص فاإن 

ن بلورات معدنية �سغرية احلجم  ذلك ُيف�سي اإىل تكوُّ

هذه  ُترى  ل  اإذ  ال�شطحية،  النارية  ال�شخور  يف  كما 

دة، فُيو�سف الن�سيج حينئٍذ باأنه 
َّ
البلورات بالعني املجر

ن�شيج غري مرئي )ناعم(، انظر ال�سكل )10-1(.

اأما الن�شيج البيغماتيتي )Pegmatitic Texture( فُيميِّز 

�سخور البيغماتيت التي ُترافق ال�سخور الغرانيتية من 

ز هذا الن�سيج بِكرَب حجم 
َّ
حيث الزمان واملكان، ويتمي

الن�سيج  وين�ساأ هذا  ال�سكل )1–11(.  انظر  بّلوراته، 

يف املراحل الأخرية من تبلور املاغما الغرانيتية، حيث 

ا، 
ًّ
ة ن�سبي بالغازات وال�سوائل احلارَّ ُت�سبح املاغما غنية 

القادرة على نقل اأيونات العنا�رس الالزمة لبناء بلورات 

ها ب�رسعة اأكرب. املعادن ومنوِّ

نة  املكوِّ املعادن  بّلورات  اأحجام  اختالف  لحظت 

وهذا  التربيد،  مكان  ظروف  باختالف  �سخر  لكل 

يعني اختالف ال�سخور النارية يف ن�سيجها.

ال�سكل )1-10( : الن�سيج غري املرئي : اإذ ل 

نة لل�سخر بالعني  ن�ستطيع متييز املعادن املكوِّ

دة كما يف �سخر البازلت ال�سطحي.
ّ
املجر

ز 
َّ
ال�سكل )1-11(: الن�سيج البيغماتيتي: يتمي

ببلوراته الكبرية.

ما الفــرق بيــن الن�سيــج الخ�ســن والن�سيج 

البيغماتيتي؟
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ال�سكل )1–12(: اأنواع اأخرى من اأن�سجة ال�سخور النارية )ال�سّماقي والزجاجي(.

ن نتيجة خروج الغازات من الالبة. ال�سكل )1–13(: الن�سيج الفقاعي املتكوِّ

)ب( الن�سيج الزجاجي يف �سخر الأوب�سيديان.  )اأ( الن�سيج ال�سّماقي يف �سخر الريوليت البورفريي.

)Porphyritic Texture(؛  )بورفريي(  ال�شّماقي  الن�شيج  مثل  الأن�سجة؛  من  اأخرى  اأنواع  وُتوجد 

انظر  املرئية،  غري  البلورات  من  و�سط  يف  مغمو�سة  مرئية  كبّلورات  فيه  ال�سخر  ن�سيج  ويظهر 

الن�سيج  هذا  وين�ساأ   ،)Glassy Texture( زجاجي  باأنه  الن�سيج  ُيو�سف  وقد  ال�سكل )1–12/اأ(. 

ن فيه  �ص املاغما اإىل عملية تربيد فائقة ال�رسعة على �سطح الأر�ص )الالبة(، فال تتكوَّ
َّ
عندما تتعر

بلورات، انظر ال�سكل )1–12/ب(.

الـمراجع

(Glossary)قائمة المصطلحات

¤É©J ˆG óªëH ”

اللون،  اأبي�ص  الخفاف  �سخر  خ�سائ�ص  عن  لديك  المتوافرة  التعلُّم  م�سادر  في 

ل اإليه. و�سبب وجوده باللون الفاتح، وتناق�ص ومعلمك وزمالءك في ما تتو�سَّ

ن  يتكوَّ الذي   )Vesicular Texture( الفقاعي  الن�شيج  النارية  لل�سخور  ا  اأي�سً املميزة  الأن�سجة  ومن 

ن الفجوات )الفقاعات( التي متيِّز  نتيجة خروج الغازات من الالبة وهي على �سطح الأر�ص، فتتكوَّ

هذا الن�سيج، كما هو احلال يف �سخر اخلفاف بنوعيه؛ الأبي�ص والأ�سود، انظر ال�سكل )13-1(.
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ولكن، كيف يكن اأن تنتج �سخور نارية خمتلفة الرتكيب من نوع واحد من املاغما ؟

)Bowen’s Reaction Series( شل�شلة تفاعل بوين�  

ا يف كل مرحلة 
ًّ
لحظ اجليولوجيون يف درا�ستهم لاّلبة املتدفقة من الرباكني اأن الالبة تختلف كيميائي

عن �سابقتها، وهذا يدل على اإمكانية اأن ُتنِتج املاغما الواحدة اأنواًعا خمتلفة من ال�سخور النارية. 

 )Mineral Composition of Igneous Rocks( 2 – التركيب الَمْعِدني لل�شخور النارية

ا 
ًّ
الناري غني د لونه، فاإذا كان ال�سخر  الناري ُيحدِّ اأنَّ المحتوى المعدني لل�سخر  تعّلمت �سابًقا 

ا بمعادن الأوليفين 
ًّ
بَمْعِدن الكوارتز والفل�سبار يكون لونه فاتًحا، واإذا كان ال�سخر الناري غني

والبيروك�سين يكون لونه غامًقا، واإذا احتوى ن�سبة متو�سطة من المعادن الغامقة والفاتحة يكون 

ًطا، انظر ال�سكل )1–15(. لونه متو�سِّ

اأ الفراغات بكربونات الكال�سيوم.
ّ
ال�سكل )1–14( : الن�سيج اللوزي حيث ُتعب

ناتها الَمْعِدنية. ال�سكل )1– 15( : اختالف األوان ال�سخور النارية باختالف مكوِّ

)جـ( �سخر الغابرو )لون غامق(.)ب( �سخر الديوريت )لون متو�سط(.)اأ( �سخر الغرانيت )لون فاحت(.

وقد ُتمالأ هذه الفقاعات بمعادن ثانوية من بقايا ال�سهير ال�سليكاتي، اأو بمعادن الكال�سيت 

اللوزي  بالن�شيج  ف 
َ
ُيعر ن�سيًجا  ن 

ِّ
وُتكو التجوية،  عملية  اأثناء  في  بعد  ما  في  والكوارتز 

)Amygdaloidal Texture(، انظر ال�سكل )14-1(.
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ال�سكل )1–16(: �سل�سلة تفاعل بوين وعالقتها بال�سخور النارية.

دد في مطلع  وقد قام عالم ال�سخور بوين )Bowen( باإجراء اأول بحث مخبري في هذا ال�سّ

القرن الع�رسين، وذلك بدرا�سة املعادن التي تتبلور من املاغما على درجات احلرارة املتفاوتة، 

النخفا�ص  املعادن، ومع  اأنواع معينة من  تبلور  اإىل  ُيف�سي  املاغما  تربيد  اأن  اإىل  ل  تو�سَّ وقد 

ا يف درا�سته  ل اأي�سً امل�ستمر على درجات احلرارة تبداأ اأنواع اأخرى من املعادن بالتبلور، وتو�سَّ

اإىل اأن بقاء املَْعِدن يف املاغما بعد تبلوره ُيف�سي اإىل تفاعله مع ما تبقى من املاغما لإنتاج املَْعِدن 

ب�شل�شلة  اإليها �سمن �سل�سلة ُعرفت  ل  التي تو�سَّ النتائج  الت�سل�سل. ورتَّب بوين  يليه يف  الذي 

تفاعل بوين، انظر ال�سكل )16-1(. 

درجة احلرارة 

وعملية التبلور

درجة حرارة مرتفعة

�ص 
 °
)1200(

) التبلور اأوًل(

بالجيوكليز كل�سي

CaAl2Si2O₈)Mg، Fe(2SiO₄

بايروك�سني

)Mg، Fe(SiO₃

اأمفيبول

)Ca₂Mg₅(Si₈O₂₂)OH(₂

درجة حرارة منخف�سة 

�ص
°
)700(

)التبلور اأخرًيا(

بيوتيت

K)Mg ، Fe₃(Si₃O₁₀)OH(₂

KAl₃Si₃O₁₀)OH(₂

بالجيوكليز �سودي

NaAlSi₃O₈

الو�شف الكيميائي املعدين

باطني             �شطحي

فوق قاعدي )فوق مايف(

قاعدي )مايف(

متو�سط )اأنديزيتي(

حم�سي )فل�سي(

اأوليفني

 بالجيوكليز

كل�سي �سودي

)Ca، Na( AlSi₃O₈

KAlSi₃O₈فل�سبار بوتا�سي

م�سكوفيت

SiO₂ كوارتز

�شل�شلة تفاعل بوين

�شل�شلة غري مت�شلة�شل�شلة مت�شلة

برييدوتيت

غابرو

ديوريت

غرانيت

كوماتيت 

بازلت 

اأنديزيت

ريوليت

تتاألف �سل�سلة تفاعل بوين من فرعني رئي�سني؛ الأين وُي�سّمى �شل�شلة التفاعالت املت�شلة، والأي�رس 

ن  ح ال�سكل )1–16( اأن عملية التبلور تبداأ بتكوُّ وُي�سّمى �شل�شلة التفاعالت غري املت�شلة. ويو�سِّ

ن بلورات املعادن الأخرى،  بلورات معدين الأوليفني والبالجيوكليز الكل�سي، ثم ي�ستمر تكوُّ

ن َمْعِدن الكوارتز. ن جمموعة من املعادن تنتهي بتكوُّ ومع نهاية عملية التربيد تتكوَّ



26

ل ال�سكل )1-16(، واأجب عن الأ�سئلة الآتية: والآن، تاأمَّ

نها �سل�سلة التفاعالت املت�سلة؟ وكيف تتغريَّ املكونات الكيميائية لها  ما املعادن التي تت�سمَّ  

مع ا�ستمرارية انخفا�ص درجة حرارة املاغما ؟

يت �سل�سلة التفاعالت غري املت�سلة بهذا ال�سم ؟ ملاذا �ُسمِّ  

املعادن  تتبع هذه  املاغما؟ وهل  تبلور  لعملية  الأخرية  املراحل  ن يف  تتكوَّ التي  املعادن  ما   

لإحدى ال�سل�سلتني ال�سابقتني؟

ما ا�سم ال�سخر الذي يحوي الن�سبة الكربى من َمْعِدن الأوليفني؟ واإىل اأي و�سف معدين   

ينتمي؟

اأقل،  �سليكا  وكميات  اأعلى،  ومغني�سيوم  حديد  بكميات  ز 
َّ
تتمي �سخور  على  اأمثلة  اأعِط   

ا بال�سليكا حتتوي على البوتا�سيوم وال�سوديوم بكميات وفرية. واأمثلة على �سخور غنية جدًّ

اأيُّ ال�سخور حتتوي على ال�سليكا واحلديد واملغني�سيوم بكميات متو�سطة؟  

اإذا علمت اأن البازلت والغابرو مت�سابهان يف مكوناتهما املعدنية، فما الختالف بينهما؟  

ح اإجابتك. ن؟ و�سِّ هل ملكونات ال�سخر الناري املعدنية اأثر يف نوع الن�سيج ال�سخري املتكوِّ  

ن�ستنتج مما �سبق اأنه كلما انخف�ست درجة حرارة املاغما قلَّت ن�سبة احلديد واملغني�سيوم 

والكال�سيوم يف املعادن املتبلورة منها، وباملقابل تزداد ن�سبة ال�سليكا وال�سوديوم والبوتا�سيوم 

والأملنيوم. واأن اختالف مكونات ال�سخر املعدنية ل يوؤثر يف نوع الن�سيج ال�سخري، بل 

يف لون ال�سخر.

ل�شل�شلة التفاعالت غير المت�شلة  نة  اأنَّه في كل مرحلة من المراحل المكوِّ اإلى  لت  تو�سَّ

)Discontinuous Series( يحدث تبريد لَمْعِدن جديد يختلف كليًّا عن الَمْعِدن الذي 

�سبقه، اأما في �شل�شلة التفاعالت المت�شلة )Continuous Series( فيحدث فقط تبادل اأيوني 

بين الكال�سيوم وال�سوديوم �سمن تركيب مجموعة معادن البالجيوكليز.

ج ال�سخور الناتجة من تبلور المعادن من ال�سخور فوق القاعدية )فوق المافية(  اإًذا، تتدرَّ

بالمعادن  الغنيَّة  )الفل�سية(  الحم�سية  ال�سخور  اإلى  والمغني�سيوم  الحديد  بعن�سَري  الغنيَّة 

ال�سليكاتية.
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ُت�سّمى عملية تبلور المعادن وف�سلها عن ال�سهير ال�سليكاتي في مرحلة ما عملية التبلور 

التبلور الجزئي  اأن عمليات  اأثبت بوين  الجزئي )Fractional Crystallization(، وقد 

ال�سكل  انظر  والآن،  النارية.  ال�سخور  من  مختلفة  اأنواع  اإنتاج  اإلى  ُتف�سي  اأن  يمكن 

)1-17(، ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليه:

ال�سكل )1– 17( : عملية التبلور اجلزئي.

�سخر ناري تكَون من عدد 

من البلورات املعدنية

ماغما ذات مكونات 

كيميائية معينة

حجرة ماغما 

على اأعماق 

كبرية

تبلور املعادن 

من املاغما 

ونزولها اإىل 

اأ�سفل

�سخر ناري تكّون من عدد 

من البلورات املعدنية

)اأ(

تبلور لحق للمعادن

حجرة ماغما 

�سغرية

تكّون �سخر ناري 

من نوع جديد

هجرة املاغما بعد تغرّي 

مكوناتها الكيميائية

)ب(

حة يف ال�سكل )1–17/ اأ(؟ ما الذي حدث يف حجرة املاغما الرئي�سة  املو�سَّ  

نات الكيميائية للماغما املتبقية؟ هل حدث تغريُّ يف املكوِّ  

حة يف ال�سكل )1–17/ب(؟ ماذا حدث للماغما املو�سَّ  

ويف  وخمتلفة،  جة  متدرِّ مراحل  على  ال�سليكاتي  ال�سهري  من  املعادن  بلورات  ن  تتكوَّ

ن يف  ن �سخًرا ناريًّا خمتلًفا عن ال�سخر الناري املتكوِّ كل مرحلة تنف�سل هذه املعادن لتكوِّ

املرحلة التي ت�سبقه، وهذا ُيف�سي اإىل تغريُّ كيميائية املاغما با�ستمرار.
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نوع ال�شخر النارين�شبة ال�شليكا )%(

حم�سي  )فل�سي(اأكرب من )65(

متو�سط )اأنديزيتي()65-55(

قاعدي )مايف()45–55(

فوق قاعدي )فوق مايف(اأقل من )45(

الجدول )1–3(: ت�شنيف ال�شخور النارية ح�شب ن�شبة ال�شليكا فيها.

نِّفت ال�سخور النارية ح�سَب ن�سبة ال�سليكا؟ كيف �سُ  

ما �سبب اختالف ن�سبة ال�سليكا يف ال�سخور النارية ؟  

ن؟ ملاذا؟ هل تتوقع اأن ينعك�ص ذلك على خ�سائ�ص ال�سخر الناري املتكوِّ  

لت من الجدول )1–3( وال�سكل )1–16( اإلى اأن ال�سخور الحم�سية )الفل�سية(  تو�سَّ

اأكبر من )65( % ب�سبب وفرة معادن الكوارتز والم�سكوفيت  تحتوي على ن�سبة �سليكا 

على  تحتوي  المافية(  )فوق  القاعدية  فوق  ال�سخور  اأن  حين  في  البوتا�سي،  والفل�سبار 

ن�سبة �سليكا اأقل من )45( % ب�سبب احتوائها على معادن حديدومغني�سية مثل الأوليفين 

والبايروك�سين.

ذ الن�شاط التجريبي  ف كيف يمكن المقارنة بين ال�شخور النارية المختلفة نفِّ والآن، لتتعرَّ

.)1-1(

)Chemical Composition of  Igneous Rocks( الرتكيب الكيميائي لل�شخور النارية  –3

)الحديدومغني�سيـة  ال�سليكاتية  المعادن  نـوع  على  الناريـة  لل�شخـور  الكيميائي  التركيب  يعتمد 

ادر�ص  والآن،  النارية.  ال�سخور  في  وجودها  ون�سبة  فيها،  ال�سائدة  الحديدومغني�سية(  وغير 

الجدول )1–3(، واأجب عن الأ�سئلة التي تليه:
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ن�شاط تجريبي )1–1(: تعرُّف الأنواع المختلفة لل�شخور النارية 

النارية )غرانيت، وبازلت، وغابرو، وديوريت(  عينات من ال�سخور  المواد والأدوات الالزمة: 

ذ الإجراءات  رة، وبال�ستعانة بال�سكل )1-16( نفِّ
ِّ
حة في ال�سكل )1-18(، وعد�سة مكب المو�سّ

الآتية:

 )ب( �سخر البازلت.

 )د( �سخر الديوريت.

 )اأ( �سخر الغرانيت.

 )جـ( �سخر الغابرو.

ال�سكل )1– 18( : اأنواع خمتلفة من ال�سخور النارية.

الإجراءات

1- ادر�ص الن�سيج ال�سخري للعينات، ماذا تالحظ؟

ل تربيدها؟ 2- ما عالقة الن�سيج ال�سخري للعينات مبعدَّ

نات الَمْعِدنية الأ�سا�سية لكلِّ �سخر؟ 3- ما المكوِّ

نة له ؟ د اللون لكلِّ �سخر، ما عالقته باملعادن املكوِّ 4– حدِّ
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ل  ا، اإل اأنها ل ُت�سكِّ
ً
ل ال�شخور الر�شوبية غطاًء رقيًقا ُيغلِّف )75( % من �سطح الأر�ص تقريب ُت�سكِّ

العمليات  ف الآن 
َّ
تتعر الق�سرة الأر�سية. و�سوف  الُكلِّي ل�سخور  �سوى )5(% فقط من الحجم 

الم�سوؤولة عن ن�ساأة ال�سخور الر�سوبية:

1– ال�شخور الر�شوبية وعالقتها بالتجوية والتعرية

عمليات  من  الناجت  ال�سخري  الفتات  تراكم  ها  اأهمُّ ة،  ِعدَّ بطرائق  الر�سوبية  ال�سخور  ن  تتكوَّ

املياه  اإذ تعمل  الطويل؛  الزمن اجليولوجي  ره عرب  ثم ت�سخُّ بع�سه فوق بع�ص،  احلت والتعرية 

�ست لعمليات التجوية املختلفة وتعريتها، ونقل الفتات ال�سخري 
َّ
على حتِّ ال�سخور التي تعر

ر عرَب  وتر�سيبه يف البحار اأو املحيطات على هيئة ر�سوبيات يرتاكم بع�سها فوق بع�ص، ثم تت�سخَّ

ن �سخوًرا ر�سوبية. الزمن اجليولوجي الطويل لتكوِّ

)Lithif ication( )ر 2– من الر�شوبيات اإىل ال�شخر )عملية الت�شخُّ

ال�سخري  الفتات  تر�سيب  نتيجة  ن  تتكوَّ  )Sediments( الفتاتية  الر�شوبيات  اأن  �سابًقا  تعلَّمت 

متما�سكة،  وغري  مفككة  الرت�سيب  بعد  الر�سوبية  املواد  هذه  وتكون  واملنخف�سات،  البحار  يف 

 الزمن، ويعمل ِثَقل 
ِّ
وتكون الفراغات امل�سامية بني حبيباتها كبرية، ثم ترتاكم الر�سوبيات على مر

وتقليل  وتقاربها،  احلبيبات،  على ر�صِّ  الزمن  مبرور  عليها  الواقع  وال�سغط  املتجّمعة  الروا�سب 

حجم امل�سامات بينها، وُت�سمى هذه العملية الرتا�صَّ )Compaction(، ومن ثم حُتَمل املواد الالحمة 

)Cement Materials(، وهي مواد ذائبة يف املاء مثل كربونات الكال�سيوم، اأو اأكا�سيد احلديد، اأو 

ب فيها ُم�سبِّبة متا�سك احلبيبات،  اأيونات ال�سليكا مع املحاليل اإىل الفراغات بني احلبيبات، وترت�سَّ

.)Cementation( و�سريورة الروا�سب اإىل �سخر ر�سوبي، وُت�سّمى هذه العملية ال�شمنتة

 )Sedimentary Rocks( ثانيًا: ال�شخور الر�شوبية

ل مالحظاتك يف اجلدول الآتي : �سجِّ  

الجدول )1-4(: المقارنة بين اأنواع مختلفة من ال�شخور النارية.

ل التربيدالن�شيجا�شم ال�شخر اللوناملكونات املعدنيةمعدَّ
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)Types of Sedimentray Rocks( 3– اأنواع ال�شخور الر�شوبية

التجوية،  الناجت من عمليات  ال�سخري  الفتات  لها  اأوَّ رئي�سة  ثالثة م�سادر  الر�سوبية  لل�سخور 

الثاين فهو  اأما امل�سدر  �شخوًرا ر�شوبية فتاتية.  ُمنتًجا بذلك  عه  اأماكن جتمُّ اإىل  الذي يجري نقله 

حني  الكيميائية  الر�شوبية  ال�شخور  ُتنِتُج  التي  البحريات  اأو  البحار  يف  )املحاليل(  الذائبة  املواد 

ب. واأما امل�سدر الثالث فهو من بقايا كائنات نباتية وحيوانية، وُت�سّمى ال�سخور الناجتة  ترت�سَّ

منها ال�شخور الر�شوبية الع�شوية.

و�سندر�ص هذه ال�سخور بالتف�سيل ملعرفة الأ�سا�ص الذي اعُتِمَد يف ت�سنيفها.

من  الأنواع  هذه  متتاز   :)Clastic Sedimentary Rocks( الفتاتية  الر�شوبية  ال�شخور  اأ   –  

ُ عن حجم احلبيبات  ال�سخور الر�سوبية بن�سيجها الفتاتي )Clastic Texture(، الذي ُيعربِّ

ا لت�سنيفها، وُت�سنَّف ال�سخور 
ًّ
نة لل�سخر؛ لذلك ُيعدُّ حجم احلبيبات معياًرا اأ�سا�سي املكوِّ

ب ن�سيجها اإىل �سخور ذات ن�سيج خ�سن، اأو ن�سيج متو�سط، اأو 
َ

الر�سوبية الفتاتية ِبَح�س

ح اجلدول )1-5( حدود الفئات احلجمية للحبيبات، ونوع ال�سخر  ن�سيج ناعم. ويو�سِّ

نه. الر�سوبي الفتاتي الذي تكوِّ

الجدول )1–5( : ت�شنيف ال�شخور الفتاتية ح�شَب حجم حبيباتها.

حدود الفئة احلجمية 

)مم(
ا�شم ال�شخرا�شم الرا�شب اأو الفتاتالن�شيج

256 >
256 – 64

64 – 4

4 - 2

جلمود )Boulder(خ�سن

)Cobble( ح�ساة كبرية

)Pebble( ح�ساة

)Granule( حبيبة

ح�سباء

)Gravel(

كونغلومريات 

)Conglomerate(

اأو

)Breccia( بري�سيا

2 – 
1

16

�سخر رملي )Sandstone(رمل )Sand(متو�سط

1

16
 -

1

256

1

256

 
<

غرين )Silt(ناعم

)Clay( طني

)Siltstone( سخر غريني�

غ�سار )Shale( اأو

)Mudstone( سخر طيني�

يقلُّ 

حجم 

احلبيبات 

نة  املكوِّ

لل�سخر 

الفتاتي

ر. ا�ستنتج المق�سود بعملّية الت�سخُّ
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)ب( �سخر الربي�سيا. )اأ( �سخر الكونغلومريات.

ن�شاط تجريبي )1–2(: التمييز بين ال�شخور الر�شوبية الفتاتية 

رملي،  و�سخر  وبري�سيا،  )كونغلوميرات،  الر�سوبية  ال�سخور  من  عينات  والأدوات:  المواد 

حة في ال�سكل )19-1(. وغ�سار( المو�سَّ

)د( �سخر الغ�سار.

ال�سكل )1–19(: اأنواع خمتلفة من ال�سخور الر�سوبية الفتاتية.

الإجراءات

�ص العينات ال�سخرية، ثم �سنِّفها َوْفق اأن�سجتها اإىل ن�سيج خ�سن ومتو�سط وناعم. تفحَّ  -1

2- ادر�ص عينَتي الكونغلومريات والربي�سيا، ثم ا�ستخل�ص الفرق بينهما.

دة؟
َّ
هل يكنك م�ساهدة حبيبات ال�سخر الرملي بالعني الـُمجر  •

د �سكل حبيبات ال�سخر الرملي، هل هي جيدة ال�ستدارة اأم ل؟ با�ستخدام العد�سة املكربة حدِّ  •
دة؟ ماذا ت�ستنتج؟

َّ
هل يكنك روؤية حبيبات الغ�سار بالعني الـُمجر  •

ن من  ي الكونغلومريات والربي�سيا لهما ن�سيج فتاتي خ�سن مكوَّ
َ
لت اإىل اأن �سخر تو�سَّ

ن من حبيبات  معادن اأو فتات �سخري، واأن ال�سخر الرملي ن�سيجه فتاتي متو�سط، ومكوَّ

ا. ن من معادن طينية ناعمة جدًّ َمْعِدن الكوارتز، واأن الغ�سار ن�سيجه فتاتي ناعم، ومكوَّ

ا يف فرز الأحجام املختلفة للفتات ال�سخري؛  وتوؤدي طاقة التيار املائي الناقل دوًرا مهمًّ

)جـ( ال�سخر الرملي.
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ال�سكل )1-20(: درجة ا�ستدارة احلبيبات وعالقتها بامل�سافة املقطوعة.

ة. )ب( �سخر الربي�سيا يتاز بحبيباته ذات احلواف احلادَّ )اأ( �سخر الكونغلومريات يتاز با�ستدارة حبيباته.

اأيُّ ال�سخرين؛ الكونغلومريات اأم الربي�سيا يكون اأبعد عن امل�سدر؟ اأعِط تف�سرًيا.  

نقَل نهر ُفتات جمّوى من الغرانيت وال�سخر اجلريي من منطقة واحدة ، اأيُّ الفتات   

ي�سبح اأكرث ا�ستدارة بعد م�سافة )10( كيلومرت؟ ملاذا؟

ن هذه ال�سخور  ال�شخور الر�شوبية الكيميائية ) Chemical Sedimentary Rocks(: تتكوَّ ب– 

بفعل تر�سيب املواد الذائبة يف مياه البحار والبحريات. وهذا الرت�سيب يكون نتيجة مبا�رسة 

لزيادة تركيز املواد الذائبة يف املحاليل فوق امل�سبعة لعمليات غري ع�سوية )كالتبخر مثاًل 

يف مناطق �سحلة من البحار واملحيطات، الأمر الذي ُيف�سي اإىل و�سول تركيز الأيونات 

اإىل  اخل�سن  والرمل  كاحل�سباء  اخل�سن  الفتات  نقل  يتم  اإذ 

قعر النهر حيث تنزلق اأو تتدحرج فوق ال�سطح، اأما الرمل 

النهر،  مياه  الناعم والطني فيكونان حممولني ومعلَّقني يف 

ا. بان عندما ت�سبح �رسعة املياه بطيئة جدًّ ويرت�سَّ

اأثناء عملية  احلبيبات يف  قطعتها هذه  التي  امل�سافة  على  احلبيبات  ا�ستدارة  وتدلُّ درجة 

دة ال�ستدارة تدلُّ على اأنها ُنقلت م�سافات بعيدة عن امل�سدر، اأما 
ِّ
النقل، فاحلبيبات جي

احلبيبات �سعيفة ال�ستدارة فتدلُّ على اأنها قد ُنقلت م�سافات قريبة من امل�سدر. فمثاًل 

ح يف ال�سكل )1-20/اأ( يتاز با�ستدارة حبيباته، يف حني  �سخر الكونغلومريات املو�سَّ

ة  ال�سكل )1-20/ب( ذات حواف حادَّ حة يف  املو�سَّ الربي�سيا  تكون حبيبات �سخر 

ل ال�سكل )1-20(، واأجب عن ال�سوؤالني َبْعَدُه: ال�سكل. والآن، تاأمَّ

ــر العالقــة بيــن الفــرز  ف�سِّ

و�سرعة النقل.
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اإىل حّد ما فوق الإ�سباع، فتبداأ عملية الرت�سيب اإىل اأ�سفل(.

ذ الن�شاط التجريبي )3-1(. وللتمييز بني ال�شخور الر�شوبية الكيميائية، نفِّ

ن�شاط تجريبي )1–3(: التمييز بين ال�شخور الر�شوبية الكيميائية 

وملح  ودولوميت،  جيري،  )�سخر  كيميائية  ر�سوبية  ل�سخور  عينات  الالزمة:  والأدوات  المواد 

 ،)HCl( وحم�ص الهيدروكلوريك الُمخفَّف ،)حة   في ال�سكل )1–21 �سخري، وجب�ص( مو�سَّ

ومطرقة، وعد�سة ُمكبِّرة، واأدوات لتحديد الق�ساوة )قطعة زجاج، ن�سل �سكين فولذي(.

)ب( �سخر الدولوميت.

)د( �سخر اجلب�ص.

)اأ( �سخر جريي.

)جـ( ملح �سخري.

ال�سكل )1–21(: اأنواع خمتلفة من ال�سخور الر�سوبية الكيميائية.

الإجراءات

ة. ْف كل عينة �سخرية م�ستخدًما العد�سة املكربِّ 1- �سِ

اأي  �سخرية،  عينة  كل  على  املُخفَّف  الهيدروكلوريك  حم�ص  من  القطرات  بع�ص  2- �سْع 

ة مع احلم�ص، واأيها يتفاعل بدرجة اأقل، واأيها ل يتفاعل؟ العينات يتفاعل ب�سدَّ

ة، ولكن يف هذه املرة اطحن جزًءا من  اأِعْد املحاولة مرة اأخرى للعينات التي ل تتفاعل ب�سدَّ  -3

العينة قبل اإ�سافة احلم�ص، ولحظ ماذا يحدث.

4- اخد�ص العينات ال�سخرية م�ستخدًما ظفر اليد، وقطعة زجاج، ون�سل �سكني فولذيًّا لتحديد 
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اأي العينات اأكرث ق�ساوة، واأيها اأقل ق�ساوة. ]علًما اأن ق�ساوة الإظفر )2.5( – وقطعة الزجاج 

كني الفولذي )6.5([.
ِّ

ِل ال�س )5.5( – وَن�سْ

نت  5- هل تتوقَّع اأن تكون ال�شخور الر�شوبية الكيميائية التي در�شتها يف هذا الن�شاط قد تكوَّ

بالطريقة ذاتها؟ ف�رسِّ اإجابتك.

ر�سوبية  �سخور  هي   :)Organic Sedimentary Rocks( الع�شوية  الر�شوبية  ال�شخور  جـ– 

نت من بقايا كائنات حية، ومن اأمثلتها: تكوَّ

 ،)Coquina( ومن اأنواعه الكوكينا :)Organic Limestone( ال�شخر الجيري الع�شوي  .1

ة بع�سها مع بع�ص.  رة مترا�سَّ ن من بقايا اأ�سداف وهياكل كائنات بحرية مك�سَّ الذي يتكوَّ

ن  وُيعدُّ ال�سخر الطبا�سيري )Chalk( مثاًل اآخر على ال�سخور الجيرية الع�سوية، ويتكوَّ

هذا ال�سخر في غالبيته من الأجزاء ال�سلبة لبقايا كائنات دقيقة، انظر ال�سكل )22-1(.

) ب ( ال�سخر الطبا�سريي. ) اأ ( �سخر الكوكينا.

ال�سكل )1–22(: بع�ص اأنواع ال�سخر اجلريي الع�سوي.

ة مع حم�ص الهيدروكلوريك الُمخفَّف، واأن  لحظت اأن ال�سخر الجيري يتفاعل ب�سدَّ

الدولوميت يتفاعل مع حم�ص الهيدروكلوريك املُخفَّف بدرجة اأقل، واأن اجلب�ص وامللح 

ا اأن الإظفر يخد�ص اجلب�ص ول يخد�ص  ال�سخري ل يتفاعالن مع احلم�ص. ولحظت اأي�سً

باقي العينات، واأن قطعة الزجاج تخد�ص باقي ال�سخور.

الـمراجع

(Glossary)قائمة المصطلحات

¤É©J ˆG óªëH ”

ومعلمك  وتناق�ص  ق�ساوتها،  في  الكيميائية  الر�سوبية  ال�سخور  اختالف  �سبب  في 

وزمالءك في ما تتو�سل اإليه.
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د الألوان،  ان )Chert(: وهو �سخر متعدِّ وَّ ال�شُ  .2

ن اأ�سا�ًسا من ال�سليكا،  بحري التكوين، يتكوَّ

ع اأ�سداف كائنات حية غنية  وينتج من تجمُّ

والراديولريا،  كالإ�سفنجيات  بال�سليكا 

ال�سكل  انظر  بال�سليكا.  غنية  محاليل  اأو 

.)23–1(

ان من معرفة التركيب المعدني والكيميائي  وَّ ويمكن التمييز بين ال�سخر الجيري وال�سُ

ن من َمْعِدن الكال�سيت )CaCO3( الذي يتفاعل مع  لكل منهما؛ فال�سخر الجيري مكوَّ

حم�ص الهيدروكلوريك الُمخفَّف، اإ�سافة اإلى اأن ق�ساوة ال�سخر الجيري ت�ساوي )3(، 

ن من َمْعِدن الكوارتز الناعم )SiO2(، ومن ثم ل يتفاعل مع حم�ص  ان فيتكوَّ وَّ واأما ال�سُ

الهيدروكلوريك الُمخفَّف، وق�ساوته ت�ساوي )7(.

ان. وَّ ال�سكل )1–23(: �سخر ال�سُ

ن من فو�سفات الكال�سيوم  �شخر الفو�شفات )Phosphates(: وهو �سخر ر�سوبي يتكوَّ  .3

ومواد اأخرى ن�ساأت من تفاعل محاليل غنية بالفو�سفات مع �سخور �سابقة، بالإ�سافة 

اإلى تراكم عظام كائنات حيوانات بحرية، 

واأ�سنانها. وتكثر مثل هذه ال�سخور في كل 

�سماًدا  وُت�ستعمل  والمغرب،  الأردن  من 

قابلة  فو�سفاتية  اأ�سمدة  اإلى  تحويلها  بعد 

للذوبان، انظر ال�سكل )24-1(.

ال�سكل )1–24(: �سخر الفو�سفات.

)Some Features of Sedimentary Rocks( بع�ص معالم ال�شخور الر�شوبية  –4

زها عن ال�سخور النارية 
ِّ
تمتاز ال�سخور الر�سوبية باحتوائها على مجموعة من المعالم التي تمي

لة، وتنتج هذه ال�سخور في اأثناء عملية التر�سيب اأو بعدها. ومن درا�سة هذه المعالم  والمتحوِّ

يمكن التو�سل اإلى معلومات تفيد في معرفة بيئات التر�سيب، والظروف التي كانت م�سوؤولة 

نها؟ ن ال�سخر الر�سوبي. ولكن ما هذه المعالم؟ وما ظروف تكوُّ عن تكوُّ
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 :)Graded–Bedding( المتدرِّجة  الطبقية   – اأ 

وفي هذا النوع من الطبقية ُتبدي الطبقات 

في  ًجا  تدرُّ بع�ص  فوق  بع�سها  بة  المتر�سِّ

الحبيبات  حجم  يقلُّ  اإذ  حبيباتها؛  حجم 

كلما اتجهنا اإلى اأعلى في الطبقة الواحدة، 

كما في ال�سكل )25-1(.

قد  الطبقية  هذه  تكون  اأن  تتوقَّع  هل   

اأم  التر�سيب  عملية  اأثناء  في  نت  تكوَّ

بعدها؟ لماذا؟

الطبقية  ن  بتكوُّ التيار  �سرعة  عالقة  ما   

جة؟ المتدرِّ

عالمات النَّيْم )Ripple Marks(: وتظهر على   - ب 

المائية  التيارات  بفعل  الرملية، وتنتج  للطبقات  العلوي  ال�سطح  جات �سغيرة على  تموُّ �سكل 

اأو الهوائية. وي�سير الطرف الحاد للموجة اإلى اتجاه حركة التيارات المائية القديمة اأو اتجاه 

ح في ال�سكل )26-1(. حركة الرياح، كما هو مو�سَّ

)ب( عالمات نيم نتجت بفعل التيارات الهوائية.

ال�سكل )1–26(: عالمات نيم نتجت بفعل التيارات املائية والهوائية.

)اأ( عالمات نيم نتجت بفعل التيارات املائية.

جة. ال�سكل )1–25(: الطبقية املتدرِّ



38

)Metamorphism( ل 1– التحوُّ

ى  لة ن�سبة حجمية قليلة من حجم مكونات �سخور الق�سرة الأر�سية ل تتعدَّ ُتمثِّل ال�سخور المتحوِّ

ن من الماغما،  )0.5(%، اإل اأنها ُت�ستخدم في الأبنية والأعمال الفنية. ومثل هذه ال�سخور لم تتكوَّ

ت اإلى  نت بفعل عمليات اأّثرت في �سخور اأ�سلية اأدَّ ول من عمليات التر�سيب المعروفة، واإنما تكوَّ

ف التحوُّل باأنه التغير الذي يطراأ على ن�سيج ال�سخر اأو تركيبه المعدني اأو كليهما وهو 
َّ
لها. وُيعر تحوُّ

ل  لة. ويمكن اأن يتم التحوُّ لبة، منتًجا بذلك �سخوًرا جديدة ُتعرف بال�شخور المتحوِّ في الحالة ال�سُّ

رات على ن�سيج ال�سخر الذي تاأثَّر 
ُّ
لة(.وتح�سل التغي عن �سخور �سابقة )نارية اأو ر�سوبية اأو متحوِّ

اإنتاج  اإلى  ل التي ُتف�سي  اأو عليهما مًعا. فما عوامل التحوُّ اأو على مكّوناته المعدنية،  ل  من التحوُّ

�سخور جديدة؟

)Factors Controlling Metamorphism( ل عوامل التحوُّ  –2

ل هي الحرارة، وال�شغط، والن�شاط الكيميائي للموائع،  ي�شتلزُم توّفر عوامل مختلفة لحدوث عملية التحوُّ

وقد توؤّثر هذه العوامل مجتمعة اأو منفردة في ال�سخر بالدرجة ذاتها اأو بدرجات متفاوتة.

الحرارة )Temperature(: ُتعدُّ الحرارة  اأ   – 

ل، اإذ تقوم باإ�سعاف  من اأهم عوامل التحوُّ

الروابط الكيميائية بين الأيونات والذرات، 

َمْعِدن  من  ما  اأيون  انتقال  ت�سهيل  ثم  ومن 

لَمْعِدن اآخر، فتتكّون معادن جديدة، الأمر 

ل جديد. ب اإنتاج �سخر متحوِّ
ِّ
الذي ُي�سب

مع  ال�سغط  يزداد   :)Pressure( ال�شغط  ب– 

�ص ال�سخور المدفونة في 
ّ
العمق. وتتعر

باطن الأر�ص لل�سغط من جميع التجاهات، 

ويكون هذا ال�سغط على نوعين في اأثناء 

المح�سور  ال�سغط  وهما  ل،  التحـوُّ عملية 

وال�سغـط   ،)Confining Pressure(

ـه )Directed Pressure(، كما هو  الُموجَّ

ح في ال�سكل )27-1(. مو�سَّ

)Metamorphic Rocks( لة ثالثًا: ال�شخور المتحوِّ

ه(. ال�سكل )1–27(: اأنواع ال�سغط )املح�سور واملوجَّ

تغريُّ يف احلجم

1
�ص

2
�ص

3
�ص

)اأ( ال�سغط املح�سور.

تغريُّ يف احلجم وال�سكل

1
�ص

2
�ص

3
�ص

ه. )ب( ال�سغط املوجَّ
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ف ال�شغط المح�شور باأنه ال�سغط الموؤّثر في ال�سخر ب�سورة مت�ساوية من التجاهات جميعها، 
َّ
وُيعر

ه باأنه ال�سغط الموؤّثر في ال�سخر ب�سورة  ف ال�شغط المُوجَّ
َّ
وينتج بفعل وزن ال�سخور المحيطة، وُيعر

غير مت�ساوية، وينتج بفعل حركات ال�سفائح الأر�سية.

ل ال�سكل )1 - 27(، ثم اأجب عن الأ�سئلة الآتية: والآن، تاأمَّ

�ص له الج�سم في ال�سكلين )اأ( و )ب(؟
َّ
ر الذي يتعر

ُّ
ما التغي  

ر؟
ُّ
كيف ينتج هذا النوع من التغي  

رات الَمْعِدنية؟
ُّ
هات الن�سيجية اأو التغي رين يمكن اعتباره نوًعا من الت�سوُّ

ُّ
اأي التغي  

لت مما �سبق اإلى اأن ال�سغط المح�سور يوؤّثر في البنية الَمْعِدنية لل�سخر من خالل عملية الت�ساغط  تو�سَّ

اأكثر كثافة )ترا�ص ذّرات الَمْعِدن في  التي تحدث للذرات منتًجا معادن جديدة ذات بنية بلورية 

ه في اأن�سجة ال�سخور التي تتاأّثر به. ه ُيف�سي اإلى اإحداث ت�سوُّ حجم اأقل(، واأن ال�سغط الموجَّ

الـمراجع

(Glossary)قائمة المصطلحات

¤É©J ˆG óªëH ”

ل اإليه. ل، وتناق�ص ومعلمك وزمالءك في ما تتو�سَّ في دور الماء في اإحداث التحوُّ

)Types of  Metamorphism( ل اأنواع التحوُّ  -3

ل، وبع�ص الأحداث الجيولوجية التي ُترافقها،  ح ال�سكل )1–28( بع�ص اأنواع التحوُّ يو�سِّ

ل المتمثلة بالحرارة وال�سغط. اعتماًدا على ال�سكل، اأجب  والظروف المحيطة بعملية التحوُّ

عن ال�سوؤالين َبْعَدُه:

ل اإقليمي عند حدود  حتوُّ

الت�سادم بني ال�سفائح القارية

ل متا�سي واإقليمي  حتوُّ

عند ُنطق الغو�ص

ل متا�سي حتوُّ
ل بالدفن حتوُّ

غالف �سخري 

قاري

غالف �سخري 

حميطي

ل. ال�سكل )1-28(: بع�ص اأنواع التحوُّ
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ل؟ ل الواردة في ال�سكل )1-28( وهل توجد اأنواع اأخرى من التحوُّ ما اأنواع التحوُّ  

ل التما�سي؟ ل الإقليمي والتحوُّ ما العامل الأكثر فاعلية في اإحداث كلٍّ من التحوُّ  

انت�ساًرا، ويحدث  ل  التحوُّ اأنواع  اأكثر   )Regional Metamorphism( الإقليمي ل  التحوُّ ُيعدُّ 

عند ُنُطق الغو�ص اأو الت�سادم )حدود ال�سفائح المتقاربة(.

ل الحراري )Contact Metamorphism( فيحدث عندما تتالم�ص  ل التما�شي اأو التحوُّ اأما التحوُّ

ك بجواره، 
َّ
 من خالله، اأو تتحر

ُّ
كة من الأعماق اإلى اأعلى مع ال�سخر الذي تمر

ِّ
الماغما المتحر

ل  ل في م�سافات محدودة النطاق. ويوجد نوع اآخر من التحوُّ ويحدث هذا النوع من التحوُّ

َل بالدفن )Burial Metamorphism( ويحدث نتيجة دفن ال�سخور الر�سوبية اإلى  ى التحوُّ ُي�سمَّ

اأعماق بعيدة في باطن الأر�ص، الأمر الذي ُيف�سي اإلى رفع درجة الحرارة وال�سغط اإلى حدٍّ 

لة.  اإنتاج �سخور متحوِّ
َّ
ل، ومن ثم يكفي لبدء عملية التحوُّ

)Classification of Metamorphic Rocks( لة ت�شنيف ال�شخور المتحوِّ  –4

الأنواع  ِف 
ُّ
لتعر ال�سخري و�سيلة  الن�سيج  الجيولوجيون  اعتمد 

لة َوفق  مت ال�سخور المتحوِّ
ِّ

لة. وُق�س المختلفة لل�سخور المتحوِّ

قة،  المتورِّ لة  المتحوِّ ال�سخور  هما  مجموعتين؛  اإلى  ن�سيجها 

قة. لة غير المتورِّ وال�سخور المتحوِّ

باأنها  المتوّرقة  لة  المتحوِّ ال�شخور  ف 
َّ
ُتعر  :)Foliated Rocks( المتوّرقة  لة  المتحوِّ ال�شخور  اأ   – 

ل الإقليمي، وتمتاز هذه ال�سخور بوجود التوّرق  نة بفعل التحوُّ لة المتكوِّ ال�سخور المتحوِّ

المعدنية  البلورات  ترتيب  باأنَّه   )Foliation( التورق  ف 
َّ
وُيعر ال�سغط.  تاأثير  عن  الناجم 

عموديًّا على اتجاه ال�سغط للتقليل من اأثره فيها، كما يظهر في ال�سكل )29-1(.

ل الإقليمي. �سها اإىل ال�سغط �سمن مناطق التحوُّ
ُّ
ال�سكل )1- 29(: ترتيب املعادن يف ال�سخور نتيجة تعر

ل. )اأ( قبل التحوُّ

�ص املعادن
ُّ
تعر

اإىل ال�سغط

ل. )ب( بعد التحوُّ

ما نوع ال�سغط المتولِّد في مناطق 

ل الإقليمي؟ التحوُّ
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الذي   )30-1( ال�سكل  ل  تاأمَّ والآن، 

قة  لة المتورِّ ح اأنواع ال�سخور المتحوِّ يو�سِّ

ل، ثم اأجب عن  مرتَّبة ح�سب درجة التحوُّ

الأ�سئلة الآتية:

لة  المتحوِّ ال�سخور  ن  تتكوَّ اأن  يمكن  اأين   

حة في ال�سكل )1-30(؛  قة المو�سَّ المتورِّ

مناطق  اأم  الإقليمي  ل  التحوُّ مناطق  �سمن 

ل الحراري؟ التحوُّ

ق  متورِّ ل  متحوِّ ينتج �سخر  اأن  يمكن  هل   

ق اآخر بزيادة درجة  ل متورِّ من �سخر متحوِّ

ل؟ اأعِط اأمثلة، اإن كان ذلك ممكًنا. التحوُّ

حـة  لة المتوّرقة المو�سَّ رتِّب ال�سخور المتحوِّ  

في ال�سكل اعتماًدا على الزيادة في درجات 

ل. التحوُّ

قة  لة المتورِّ تو�سلت اإلى اأن ال�سخور المتحوِّ

ل، فمثاًل  تختلف باختالف درجات التحوُّ

الأردواز - وهو �سخر حبيباته  �شخر  ينتج 

ل  ناعمة غامقة اللون - عند درجات تحوُّ

ُمثِّل مرحلة 
منخف�سة، اأما �شخر الفياليت في

بلورات  ن من  ل ويتكوَّ التحوُّ متو�سطة من 

ا لمًعا، اأما ال�شي�شت فهو �سخر ُيمثِّل درجات 
ً
ب ال�سخر مظهر ا ُتك�سِ

ًّ
كبيرة الحجم ن�سبي

نة  ل تقرُب من العالية، وكلما زاد ال�سغط ودرجة الحرارة زاد حجم البلورات المكوِّ تحوُّ

ز �شخر الناي�ص انف�سال معادنه فاحتة اللون عن املعادن غامقة اللون على 
ِّ
لل�سخر، واأهم ما يي

�سكل اأ�رسطة، انظر ال�سكل )30-1(.

قة. لة املتورِّ ال�سكل )1-30(: ال�سخور املتحوِّ

)Slate( سخر الأردواز�

)Phyllite( سخر الفياليت�

)Schist( سخر ال�سي�ست�
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)Gneiss( سخر الناي�ص�
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نات املعدنيةحجم احلبيباتا�شم ال�شخرالن�شيج ال�شخر الأم )الأ�شلي(املكوِّ

غري متورق

 كوارتزيت

)Quartzite(
�سخر رمليكوارتزناعمة اإىل خ�سنة

 رخام

)Marble(
�سخر جرييكال�سيتمتو�سطة اإىل خ�سنة

ًدا، ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليه:
ِّ
والآن، ادر�ص اجلدول )1–6( جي

قة. لة غري املتورِّ اجلدول )1–6(: اخل�شائ�ص العامة لأهم ال�شخور املتحوِّ

نات الكيميائية لكل من �سخر الكوارتزيت والرخام؟ ما املكوِّ  

ل امل�سوؤول عن تكّونهما؟ ما نوع، اأو اأنواع التحوُّ  

اأي ال�سخرين اأكرث ق�ساوة ؟ كيف عرفت؟  

اأي ال�سخرين يكن اأن ُيظهر تفاعاًل مع حم�ص الهيدروكلوريك )HCl( املُخفَّف؟ ملاذا؟  

ق يف بع�ص ال�سخور، ول يحدث يف �سخور اأخرى؟ ملاذا يحدث التورُّ  

ووفًقا  احلرارة.  درجة  زيادة  بفعل  تنتج  قة  املتورِّ غري  ال�سخور  اأن  ا�ستنتجت  لعلك 

نات املعدنية؛ فاإن �سخر الكوارتزيت اأكرث ق�ساوة من �سخر الرخام، يف حني اأن  للمكوِّ

�سخر الرخام يتفاعل مع حم�ص الهيدروكلوريك )HCl( املُخفَّف.

قة  لة غري املتورِّ ز ال�شخور املتحوِّ
َّ
قة ) Non Foliated Rocks(: تتمي لة غري املتورِّ ب – ال�شخور املتحوِّ

ق اأو عدم و�سوحه، وَت�ساوي حجم حبيباتها؛ لذلك اعتمد العلماء املحتوى  بانعدام التورُّ

املعدين لهذه ال�سخور يف ت�سنيفها، انظر ال�سكل )1–31(.

)ب( �سخر الكوارتزيت.

قة. لة غري املتورِّ ال�سكل )1-31(: اأمثلة على ال�سخور املتحوِّ

)اأ( �سخر الرخام.
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)Soil( رابًعا: التربة

)Soil Concept( 1- مفهوم التربة

باأنواعها  التجوية  اأن  �سابًقا  تعّلمت 

والكيميائية،  الفيزيائية،  المختلفة 

والحيوية تعمل على تحلُّل ال�سخور 

عمليـة  نتائج  اأهم  ومـن  وتفتُّتهـا، 

لكثير  مة 
ِّ
قي ن خامات  التجوية تكوُّ

هـو  الأهـم  ولكـن  المعادن،  من 

تكوينها لفتات �سخري قادر على 

ن قطاًعا من التربة.
ِّ
دعم الحياة ُي�سّمى التربة، انظر ال�سكل )1–32( الذي يبي

)Soil Composition( نات الرتبة 2– مكوِّ

 ،%)25( بن�سبة  وماء   ،%)25( بن�سبة  وهواء   ،%)45( بن�سبة  معدنية  مواد  من  الرتبة  ن  تتكوَّ

ومواد ع�سوية بن�سبة )5(%. والآن، اأجب عن الأ�سئلة الآتية بعد مناق�سة زمالئك فيها:

نات الرتبة؟ ب مكوِّ
َ

ب هذا الختالف يف ِن�س
ِّ
ما العوامل التي ُت�سب  

ما م�سدر املواد الع�سوية واملواد املعدنية يف الرتبة؟ و ما اأهمية كل منها؟  

اأين يوجد املاء والهواء يف الرتبة؟  

.)Pie Diagram( نات الرتبة با�ستخدام التمثيل الدائري ار�سم الن�سب املئوية ملكوِّ  

)Factors Influencing Soil Formation( ن الرتبة 3- العوامل املوؤثّرة يف تكوُّ

م يف  التي تتحكَّ العوامل  نها جمموعة  م يف تكوُّ التجوية، ويتحكَّ ن الرتبة بفعل عمليات  تتكوَّ

عمليات التجوية ذاتها، ومن هذه العوامل:

اأ– نوع ال�شخر )Rock Type(: تتفاوت املعادن يف مقاومتها لعمليات التجوية؛ لذا فاإن نوع 

�ص للتجوية ومبا يحتويه من معادن ل بد واأن يوؤثر يف النواجت النهائية 
َّ
ال�سخر الذي يتعر

لتفتُّت ال�سخور وحتلُّلها.

كيف يوؤّثر اختالف نوع ال�سخور في طبيعة التربة الناتجة؟ وكيف يوؤّثر في خ�سوبتها؟

ال�سكل )1–32(: الرتبة وبع�ص اآفاِقها.
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لها،  ومعدَّ التجوية  نواجت  يف  م  التحكُّ يف  والرطوبة  احلرارة  ُت�سِهم   :)Climate( املناخ  ب– 

ها يف املناطق الرطبة )كاملناطق ال�ستوائية(؛  وتكون درجات التجوية الكيميائية على اأ�سدِّ

ها يف املناطق اجلافة  ن تربة ب�سماكاٍت كبرية، اأما التجوية الفيزيائية فتكون على اأ�سدِّ فتتكوَّ

ن تربة ذات �سماكاٍت قليلة. )القطبية وال�سحراوية(، وُتكوِّ

املناطق  يف  الكيميائية  التجوية  لت  ُمعدَّ تكون   :)Topography( الأر�ص  طبوغرافية  جـ– 

ا يف حتلُّل  املاء، وتوؤّدي دوًرا مهمًّ اأكرب من  امل�ستوية كبرية؛ وذلك لحتفاظها بكميات 

ل التعرية يف هذه املناطق تكون �سماكة الرتبة كبرية. اأما  ال�سخر، ونتيجة لنخفا�ص ُمعدَّ

على ال�سفوح املنحدرة، فتكون حركة املياه اأكرث؛ ولذا ت�ستدُّ عمليات التعرية التي جترف 

 تكون �سماكة الرتبة قليلة. والآن، ادر�ص ال�سكل )1– 33( واأجب عن 
ّ
الرتبة، ومن ثم

الأ�سئلة الآتية: 

ما اأثر اختالف �سدة النحدار يف املواقع )1 و 2 و 3( يف حركة املياه اجلارية؟ ويف   

ل التعرية؟ ُمعدَّ

ل التعرية اأكرب؟ يف اأيِّ املواقع يكون ُمعدَّ  

ل التعرية، و�َسْمك الرتبة  ما العالقة بني ُمعدَّ  

الناجتة؟

يف  �َسْمًكا  اأكرث  نة  املتكوِّ الرتبة  تكون  اأين   

ة زمنية واحدة، يف املوقع )1(؟ اأم  اأثناء مدَّ

يف املوقع )2(؟ اأم يف املوقع )3(؟ ملاذا؟

لحظت اأن املوقع )1( منب�سط؛ لذلك يحتفظ 

الأمر  �سعيًفا،  فيه  التعرية  ل  ُمعدَّ ويكون  باملاء، 

ل التعرية فيه  ن الرتبة. اأما يف املوقع )2( فيكون ُمعدَّ ل تكوُّ الذي ُيف�سي اإىل زيادة ُمعدَّ

اأما �سماكة  ب�سبب النحدار.  فيه تكون �سعيفة  الرتبة  ن  فاإنَّ احتمالية تكوُّ اأكرب، وعليه 

املختلفة  التعرية  نواجت  ع  جتمُّ نتيجة  وذلك  يكن؛  ما  اأكرب  فتكون   )3( املوقع  يف  الرتبة 

القادمة اإليه من املوقعني )1و 2(.

ال�سكل )1-33(: اأثر اختالف طبوغرافية 

الأر�ص يف �َسْمك الرتبة املتكّونة.

1

2

3
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 )Soil Profile ( 4- مقطع الرتبة

ف مقطع الرتبة باأنه املقطع الراأ�سي جل�سم الرتبة الذي يظهر فيه تتابع اآفاقها بدًءا من �سطح 
َّ
ُيعر

نت فوقه الرتبة. والأفق )Horizon( هو جزء من الرتبة له  الأر�ص وانتهاًء بال�سخر الذي تكوَّ

اللون  ال�سكل )1-34( من حيث  حة يف  املو�سَّ الرتبة  اآفاق  خ�سائ�ص معينة. وت�ستطيع متييز 

والن�سيج بالآفاق الآتية:

الع�سوية  المواد  ن من  يتكوَّ  :)O( الأفق  اأ   – 

اأفق  وُي�سّمى  ا، 
ًّ
جزئي اأو  ا 

ًّ
كلي المتحّللة 

.)Humus( الدبال

ن من الحبيبات المعدنية  الأفق )A(: يتكوَّ ب– 

الماء  وينتقل  الع�سوية،  المواد  وبع�ص 

اأ�سفـل  اإلى  النطـاق  هـذا  خالل  من 

الناعم،  ال�سخري  الفتات  معه  حاماًل 

والمواد الـُمذابة، لذا ُي�سّمى اأفق الغ�شيل 

.)Leaching Horizon(

ما  الأفق  هذا  في  ع  يتجمَّ  :)B( الأفق  جـ– 

مواد  من   )A( الأفق  عبر  نقله  جرى 

اأفق  ُي�سّمى  لذا  ُمذابة،  ومواد  طينية، 
ال�سكل )1-34(: اآفاق الرتبة.

)C( الأفق

)B( الأفق

)A( الأفق

)O( الأفق

بل  مئات  يلزم  قد  ولذا  �سديد؛  ببطٍء  الأر�سية  الق�رسة  ى �سخور  تتجوَّ  :)Time( الزمن  د  – 

اأنواع  ى بع�ص  اأن تتجوَّ ن فتات �سخري ب�سماكات كبرية. ويكن  ال�سنني لتكوُّ اآلف 

ا، يف حني قد يتطلب الأمر 
ًّ
ال�سخور؛ مثل ال�سخر اجلريي، يف ُمَدٍد زمنية ق�سرية ن�سبي

ُمَدٍد زمنية كبرية لتجوية �سخر مثل البازلت.

الـمراجع

(Glossary)قائمة المصطلحات

¤É©J ˆG óªëH ”

د اأي العوامل الأكثر تاأثيًرا  ن التربة، ثم حدِّ في عوامل اأخرى يمكن اأن توؤّثر في تكوُّ

نها، وتناق�ص ومعلمك وزمالءك في ذلك. في تكوُّ
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الحتفاظ  على  قدرته  الأفق  هذا  ز 
ِّ
ُيي ما  واأهم   ،)Accumulation Horizon( الرتاكم 

باملاء، ف�رسِّ ملاذا؟

ن هذا الأفق من فتات �سخري )قطع �سخرية من ال�سخر الأم(، وحبيبات  الأفق )C(: يتكوَّ د   – 

معدنية. ويرتكز هذا الأفق فوق �سخر الأ�سا�ص )�سخر الأم(.

ن الآفاق الثالثة )B ، A ، O( ما ُي�سّمى الرتبة احلقيقية )Actual Soil(. وُت�سّمى الرتبة  ُتكوِّ

التي تظهر فيها جميع الآفاق تربة نا�شجة )Mature Soil(، اأما الرتبة التي ينق�سها بع�ص 

.)Immature Soil( من هذه الآفاق فُت�سّمى تربة غري نا�شجة

ازرع اأنت وزمالوؤك اأنواًعا من النباتات في حديقة المدر�سة م�ستعيًنا باإر�سادات وزارة الزراعة.
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لبة في األردن ∗  األهمية االقتصادية للمواد األرضية الصُّ
ُتعدُّ م�سادر الثروة المعدنية، مثل المعادن وال�سخور ال�سناعية )ال�سخور التي تدخل في 

دخل  م�سدر  لكونها  بالإ�سافة  والجتماعي،  القت�سادي  التطّور  عوامل  اأهم  من  ال�سناعة( 

بكميات  الخامات  بع�ص  وتوجد  ال�سناعية،  وال�سخور  بالمعادن  غني  بلد  قومي.والأردن 

عة لال�ستثمار، ومن هذه الخامات الفو�سفات، ورمل الزجاج،  ا، وبنوعية جيدة م�سجِّ كبيرة جدًّ

واأحجار البناء والزينة، والطبا�سير، والجب�ص، وغيرها. 

توجد �سخور الفو�سفات في مناطق ال�سيدية، والح�سا، والر�سيفة، ولواء الكورة. واأهم 

الأ�سمدة،  �سناعة  في   
ِّ
الُمهم الفو�سفوريك  حم�ص  لت�سنيع  الُف�سفور  ا�ستخراج  ا�ستخداماته 

ال�سكر،  وتنقية  والأدوية،  الفلزات  ا�ستخال�ص  في  واأحما�سه  الُف�سفور  م�ستقات  وُت�ستخدم 

و�سناعة الخزف والن�سيج والكبريت، وهو من م�سادر اليورانيوم.

ويوجد الجب�ص في مناطق نهر الزرقاء – ال�سبيحي، على طول الحافة ال�سرقية من حفرة 

النهدام، وفي الطفيلة، ووادي الح�سا، ووادي الموجب، ووادي الكرك، ومنطقة الأزرق. 

بة للتربة(  وفي اأعمال البناء، و�سناعة  وُي�ستخدم في �سناعة الإ�سمنت البورتلندي )مادة ُمخ�سِّ

األواح الجدران واأوراقها، والقوالب، والجدران العازلة لل�سوت والمقاومة للحريق، والجب�ص 

)مادة مالئة ل�سناعة الدهانات(، والطبا�سير، ومبيدات الح�سرات.

كما توجد ال�سخور النارية بوفرة في الأردن، منها الغرانيت والبازلت. ولها اأهمية اقت�سادية 

المباني  داخل  في  للزينة  البناء كحجارة  اأغرا�ص  في  اأ�سا�سية  ب�سورة  الغرانيت  ا ل�ستخدام 
ً
نظر

�ستخدم في الديكورات الداخلية، وفر�ص الطرقات، وجوانب ال�سكك 
ُ
وخارجها. اأما البازلت في

الحديدية.

لة، ويمكن ا�شتخدامه في الخلطة الإ�شمنتية للبالط،  وُيعدُّ رخام �شبعة من ال�شخور المتحوِّ

بة بطريقة الل�سق. وكاأحجار الزينة المركَّ

ا  ة للن�شاط الِفالحي والغطاء النباتي، وُتعدُّ اأي�شً وُتعدُّ التربة من الموارد الطبيعية، فهي ُمهمَّ

ا لبع�ص مواد البناء، والموارد المعدنية. م�سدًرا ُمهمًّ

 للمطالعة الذاتية.

الـمراجع

(Glossary)قائمة المصطلحات

¤É©J ˆG óªëH ”
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اخرت رمز الإجابة ال�سحيحة لكل مما ياأتي:  –  1

ن من تربيد الالبة وتبلورها وت�سلُّبها: اأحد ال�سخور الآتية تكوَّ  )1(

الغرانيت.  ب -  اأ   - ال�سخر اجلريي.   

ال�سي�ست. د   -  جـ - البازلت.    

حتتوي جميع ال�سخور النارية على عن�رَسي :  )2(

ب - الكال�سيوم وال�سوديوم.  اأ    - ال�سليكون والكال�سيوم. 

جـ - احلديد واملغني�سيوم.   د  - ال�سليكون والأك�سجني.

املَْعِدن ذو اأعلى درجة حرارة تبلور يف �سل�سلة تفاعل بوين هو :  )3(

ب - اأوليفني.  اأ    - بالجيوكليز �سودي.  

جـ - بايروك�سني.     د  - اأمفيبول.

ر الغ�سار : ُب ت�سخُّ
ِّ
اأيُّ العمليات الآتية ُت�سب  )4(

الرت�سيب.  ب -  اأ   - التعرية.    

الرتا�ّص.  د   -  جـ - التجوية.    

ا دقيًقا: 
ًّ
ف�رسِّ ما ياأتي تف�سرًيا علمي  –  2

تكون �سماكة الرتبة يف املناطق امل�ستوية اأكرث منها يف املناطق املنحدرة. اأ   - 

ل يوجد معدنا الأوليفني والكوارتز مًعا يف �سخر ناري واحد. ب- 

انت�سار ال�سخر اجلريي يف مناطق اأو�سع من مناطق انت�سار �سخر اجلب�ص وامللح ال�سخري. جـ- 

ا يف املناطق الرطبة، وحمدوًدا يف املناطق اجلافة. يكون دور التجوية الكيميائية كبرًيا جدًّ د  - 

ف اأن�سجة ال�سخور النارية، ودرا�ستها.
ُّ
اهتمام العلماء بتعر هـ - 

 من:
ٍّ
ز بني كل

ِّ
– كيف متي  3

الناي�ص وال�سي�ست؟  - اأ 

الرخام والكوارتزيت؟  - ب 
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– قارن بني الأفق )A( والأفق )B( من حيث:  4

ب- العمليات التي جتري فيه - ا�سم الأفق    اأ  

د - الن�سيج نات    - املكوِّ جـ 

املعدين  الكيميائي  والرتكيب  الغرانيت،  ل�سخر  املعدين  الكيميائي  الرتكيب  بني  الفرق  – ما    5

ل�سخر البازلت؟  

– ما املعادن الأكرث انت�ساًرا يف ال�سخور الر�سوبية الفتاتية؟ وملاذا تتوافر هذه املعادن بكميات    6

كبرية؟ 

– اأيُّهما اأف�سل لنحت ِقَطع ال�سطرجن؛ الرخاَم اأم الأردواز؟ ف�رسِّ اإجابتك.    7

ل ملجموعتك ال�سخرية. اأين ُيحتمل اأن جتد عينات من  – َهْب اأنَك تبحث عن �سخر متحوِّ  8

قة على �سطح الأر�ص؟  لة غري املتورِّ قة وال�سخور املتحوِّ لة املتورِّ ال�سخور املتحوِّ

ا؟ 
ًّ
– ما الذي يجعل لل�سخور النارية ن�سيًجا زجاجي  9

ِل التربيد؟  – ما العامالن الآخران املوؤّثران يف عملية التبلور اإ�سافة اإىل ُمعدَّ  10



النتاجات
يتوقع منك في نهاية هذه �لوحدة �أن تكون قادًر� على �أن:

ت�ستنتج العالقة بين كثافة الهواء واالرتفاع في الغالف الجوي.

نات الغالف الجوي. ف مكوِّ تتعرَّ

الجوي،  وال�سغط  الحرارة،  ودرجة  ال�سماكة،  حيث  من  الجوي  الغالف  طبقات  ت�سف 

ناتها، واأهّميتها. ومكوِّ

ح العمليات المتعلقة بالتلّوث الجوي التي تحدث في طبقات الغالف الجوي، واأهّميتها  تو�سِّ

في االتزان.

ر بع�ض العمليات االأ�سا�سية ذات العالقة بالغالف الجوي، وارتباطها بالحياة على �سطح  تف�سِّ

االأر�ض.

تلك  في  الحرارة  درجة  تغيُّر  ل  ُمعدَّ على  اعتماًدا  طبقة،  اأي  في  الهواء  حرارة  درجة  د  تحدِّ

الطبقة.

ت�ستنتج اأهمية الغالف الجوي للحياة على �سطح االأر�ض.

ح طرائق التعبير عن رطوبة الهواء )ن�سبة المزج، و�سغط بخار الماء، والرطوبة الن�سبية،  تو�سِّ

ودرجة الندى(.

ح  دور الهواء الم�سبع ببخار الماء في عملية التكاثف. تو�سِّ

ت�ستخدم متغيرات رطوبة الهواء بحلِّ م�سائل ح�سابية ب�سيطة.

ر حدوث بع�ض الظواهر التي تحدث في الغالف الجوي مثل )التكاثف والندى(. تف�سِّ

د حالة االإ�سباع لعينات مختلفة من الهواء عند درجات حرارة مختلفة عن طريق ح�ساب  تحدِّ

فرق االإ�سباع والرطوبة الن�سبية.

د حالة كل من الرطوبة الن�سبية ودرجة الندى عمليًّا. تحدِّ

ح العمليات الموؤثرة في الرطوبة الن�سبية. تو�سِّ

ق االإيمان بعظمة الخالق، وقدرته �سبحانه وتعالى. تعمِّ



الوحدة           األرصاد الجوية

2

من مميّز�ت  كوكب �لأر�ض، هذ� �لكوكب �لجميل، وجود غالف جوي تحدث فيه �لعمليات �لمختلفة 

�لتي توؤثّر في حياتنا:

    فلماذ� نهتم بدر��سة غالف �لأر�ض �لجوي؟

ن �لأحو�ل �لجوية �لمختلفة وتغيُّر�تها؟     وماذ� يعني وجود �لماء في �لغالف �لجوي؟ وما عالقة ذلك بتكوُّ

قال �هلل تعالى:

)�سورة الروم، االآية 48(
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الفصل      )Atmosphere(الغالف الجوي

1
)Components of the Atmosphere( نات �لغالف �لجوي �أوًل: مكوِّ

يحيط بكوكب االأر�ض غالف جوي تحتفظ به بفعل قوى الجاذبية، ويمتدُّ عدة مئات من 

ا من نظام االأر�ض، ويوؤّثر في معظم العمليات  ل جزًءا مهمًّ الكيلومترات فوق �سطح االأر�ض، وُي�سكِّ

الحيوية والتفاعالت الكيميائية والفيزيائية التي تجري عليها.

مكّونات  من  رئي�ض  ب�سكل  االأر�ض  �سطح  من  القريبة  الطبقات  في  �لجوي  �لغالف  ن  ويتكوَّ

رئي�سة )�سبه ثابتة التركيز(، واأخرى ثانوية )متغيِّرة التركيز، مثل بخار الماء الذي يمتاز بتراكيزه 

ا(. المتغّيرة )0-4(%، وله اأهمية كبرى في حالة الطق�ض(، وغازات نادرة )تركيزها قليل جدًّ

واالآن، ادر�ض الجدول )2-1(، واأجب عن االأ�سئلة التي تليه:

ن منها �لغالف �لجوي في �لطبقات �لقريبة من �سطح �لأر�ض. نات �لرئي�سة و�لثانوية �لتي يتكوَّ �لجدول )2-1(: �لمكوِّ

نات رئي�سة )�سبه ثابتة �لتركيز( نات ثانوية )متغيِّرة �لتركيز(مكوِّ �(مكوِّ غاز�ت نادرة )تركيز قليل جدًّ

نات نات�لتركيز )٪(�لمكوِّ نات�لمكوِّ �لمكوِّ

)N2( نيرتوجني

)O2( اأك�سجني

)Ar( اأرغون

)CO2( ثاين اأك�سيد الكربون

78.1

20.9

0.9

0.04

)H2O((g) بخار املاء

)O3( اأوزون

)SO2( ثاين اأك�سيد الكربيت

)NO2( ثاين اأك�سيد النيرتوجني

)CO( اأول اأك�سيد الكربون 

لبة دقائق �سُ

)Ne( نيون

)He( هيليوم

)Kr( كربتون

)H2( هيدروجني

)CH4( ميثان

ومعلمك وزمالءك في �لفرق بين �لهو�ء و�لغالف �لجوي.تناقش



53

)Composition of the Atmosphere( ثانيًا: تركيب �لغالف �لجوي

ناتها وخ�سائ�سها،  ة طبقات لكل منها مكوِّ ن من ِعدَّ تعلَّمت �سابًقا اأن الغالف الجوي يتكوَّ

فما هذه الطبقات؟ وما اأهميَّتها؟ وهل تتوقَّع اأن تكون متجان�سة في خ�سائ�سها مع االرتفاع؟ اأي 

هل الكثافة ودرجة الحرارة والرطوبة وغيرها، ثابتة اأم متغيِّرة مع االرتفاع؟

نات، ف�سِّ ذلك. ر غاز النيرتوجني ن�سبة الرتكيز االأعلى من هذه املكوِّ يت�سدَّ  

ماذا تتوقَّع اأن يحدث اإذا زاد تركيز االأك�سجني عن تركيز النيرتوجني يف الغالف اجلوي؟  

هل يتغيَّ تركيز اأول اأك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي؟ ملاذا؟  

نات اأخرى للغالف اجلوي غي واردة يف اجلدول )2-1(؟ ما م�سدرها  هل تتوقَّع وجود مكوِّ  

- اإن ُوجدت-؟ اأعِط اأمثلة عليها.

ر 
ُّ
تغي رئي�سة، وذلك ح�سب  اأربع طبقات  اإلى  الجوي  الغالف  الجوية  االأر�ساد  م علماء 

ِّ
يق�س

 اأجب عن 
َّ
له جيًدا، ثم ح في ال�سكل )2-1(. تاأمَّ قيمة درجة الحرارة مع االرتفاع، كما هو مو�سَّ

االأ�سئلة التي تليه:

�لعالقة بين كثافة �لهو�ء و�لرتفاع في �لغالف �لجوي 

ابحث في مكتبة المدر�سة اأو في ال�سابكة )االإنترنت( عن العالقة بين كثافة الهواء واالرتفاع 

في الغالف الجوي، ثم اأجب عن االأ�سئلة االآتية:

ر كثافة الهواء مع االرتفاع؟
َّ
 كيف تتغي

 ما قيمة كثافة الهواء عند كل من االرتفاعات االآتية: )6( كم، )11( كم، )30( كم، )50( كم، 

)100( كم، )150( كم و )200(كم؟

ر.
ُّ
ا با�ستخدام برمجية اإك�سل، واأعِط و�سًفا لنوع هذا التغي

ًّ
ر بياني

ُّ
 مثِّل هذا التغي

، فما ارتفاع 
3
 اإذا علمت اأن كثافة الهواء عند م�ستوى �سطح البحر ت�ساوي )1225( غم/�سم

الطبقة التي تحتوي ن�سف كتلة الهواء )50(%، وثالثة اأرباع كتلة الهواء )75(%، و)90(% 

و)99(% من كتلة الهواء؟

ية من   قارن بين �سماكة الطبقة التي تحتوي على )99(% من الهواء و�سماكة الطبقة المتبقِّ

الغالف الجوي التي تحتوي على )1(% فقط من كتلة الهواء.

نشاط تحليلي )1-2(
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ح طبقاته االأربع الرئي�سة وتغيُّ درجة احلرارة فيها. ال�سكل )2-1(: مقطع راأ�سي للغالف اجلوي ُيو�سِّ

ما اأقل درجة حرارة يف كل من طبقَتي الرتوبو�سفي وامليزو�سفي؟  

�ض؟
°
عند اأي ارتفاعات يف الغالف اجلوي ت�سل درجة احلرارة اإىل )-80(  

اأعِط و�سًفا لتغيُّ درجة احلرارة مع االرتفاع يف كل طبقة من طبقات الغالف اجلوي؟  

لت غيمة على ارتفاع )5( كم، فماذا تتوقَّع اأن يكون �سكل الهطل فيها؟ ملاذا؟ اإذا ت�سكَّ  

ة وجود احلد الفا�سل بني كل طبقتني من طبقات الغالف اجلوي؟ وما املعيار املّتبع يف 
َّ
ما اأهمي  

و�سعه؟

ويف ما ياأتي و�سف لكل طبقة:

)Troposphere( )لرتوبو�سفري )�لطبقة �ملناخية�  -1

( �سمااًل وجنوًبا )11( كم، 
°
ل ارتفاع طبقة �لرتوبو�سفري عند خطوط العر�ض املتو�سطة )50 يبلغ معدَّ

بينما يبلغ متو�سط ارتفاعها فوق القطبني )8( كم، و)18( كم فوق املناطق اال�ستوائية. وحتتوي 

هذه الطبقة على معظم بخار املاء املوجود يف الغالف اجلوي، ون�سبة كبية من الغبار.

تتناق�ض درجة احلرارة وال�سغط اجلوي يف هذه الطبقة مع االرتفاع، ويحدث فيها عمليات تبادل 
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ن االأوزون  ن جزيء االأوزون (O3) من ثالث ذرات من االأك�سجين. اكتب معادلة تكوُّ يتكوَّ

نه. ًحا الظروف المالئمة لتكوُّ مو�سِّ

)Mesosphere( )3-�مليزو�سفري )�لطبقة �ملتو�ّسطة

متتدُّ طبقة �مليزو�سفري حتى ارتفاع )80( كم تقريًبا، وتتناق�ض درجة حرارة هذه الطبقة مع االرتفاع، 

ى احلدُّ الفا�سل لهذه الطبقة عّما  �ض تقريًبا. وُي�سمَّ
°
وميكن اأن ت�سل درجة احلرارة فيها اإىل )-100(

فوقها ميزوبوز )Mesopause(. ف�سِّ ملاذا تتناق�ض درجة احلرارة �سمن هذه الطبقة مع االرتفاع.

)Thermosphere( )4- �لثريمو�سفري )�لطبقة �حلر�رية

ا، وتزداد درجة  يبلغ �َسْمك هذه الطبقة مئات الكيلومرتات. وتكون كثافة الهواء فيها قليلة جدًّ

�ض عندما تكون االأن�سطة 
°
احلرارة �سمن هذه الطبقة بازدياد االرتفاع، وقد ت�سل اإىل )1500(

الفا�سل  ى احلدُّ  الكرة االأر�سية، وُي�سمَّ املاء والطاقة احلرارية وامللوثات اجلوية مع �سطح  بخار 

بني هذه الطبقة عّما فوقها تروبوبوز )Tropopause(. وحتدث يف هذه الطبقة معظم العمليات 

ى �لطبقة �ملناخية. املتعلقة بحالة الطق�ض من رياح، وغيوم، وهطل، وغيها؛ لذا ُت�سمَّ

ملاذا حتلِّق الطائرات عادة فوق طبقة الرتوبو�سفي؟  

ل تناق�ض درجة احلرارة مع االرتفاع = التغيُّ يف درجة احلرارة/ التغيُّ يف  اإذا علمت اأن معدَّ  

ل تناق�ض درجة احلرارة مع االرتفاع يف طبقة الرتوبو�سفي باال�ستعانة  االرتفاع، اح�سب معدَّ

بال�سكل )1-2( .

)Stratosphere( )ة 2- �ل�سرت�تو�سفري )�لطبقة �مل�ستقرَّ

ز 
َّ
وتتمي ا، 

ً
تقريب كم   )50( ارتفاع  حتى  الرتوبو�سفي  طبقة  نهاية  من  �ل�سرت�تو�سفري  طبقة  متتدُّ 

ن  بوجود غاز االأوزون. وتزداد درجة احلرارة ويقلُّ ال�سغط اجلوي فيها مع االرتفاع. تتكوَّ

ى  زها عن غيها، لذلك ُت�سمَّ
ِّ
ة طبقات رقيقة حتتفظ كل منها بخ�سائ�ض متي هذه الطبقة من ِعدَّ

طبقة �ل�سفائح. وتقوم طبقة االأوزون بامت�سا�ض االأ�سعة فوق البنف�سجية ال�ساقطة من ال�سم�ض، 

.)Stratopause( ا فوقها �سرت�توبوز ى احلدُّ الفا�سل لهذه الطبقة عمَّ وُي�سمَّ
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ال�سم�سية قوية. وتوجد معظم الغازات يف هذه الطبقة على �سكل 

اأيونات، ملاذا؟ اإن وجود التاأيُّن يف هذه الطبقة له اأهمية بالغة يف 

ز طبقة الثيمو�سفي 
َّ
تاأمني االت�ساالت الال�سلكية. ولكن، مباذا تتمي

ْمك والكثافة؟ عن غيها من طبقات الغالف اجلوي من حيث ال�سَّ

)Dilution( 2 - تخفيف �لرتكيز

ث  اإ�سافة اإىل احلركة االأفقية للهواء )الرياح( فاإنه يوجد تيارات هوائية �ساعدة حتمل الهواء امللوَّ

ث، االأمر الذي  من �سطح االأر�ض اإىل طبقات اجلو العليا، فيحلَّ الهواء النظيف مكان الهواء امللوَّ

ثات قرب م�سادر انبعاثها يف الهواء القريب من ال�سطح. ُيف�سي اإىل تخفيف تركيز هذه امللوِّ

)The Atmosphere and Air Pollution( ثالثًا: �لغالف �لجوي وتلوُّث �لهو�ء

تعلَّمت �سابًقا اأن الهواء من اأهم العنا�سر ال�سرورية ال�ستمرار الحياة على �سطح االأر�ض، فما 

ثات؟  ث؟ وما حال الغالف الجوي مع هذه الملوِّ ث الهواء؟ وكيف يتلوَّ المق�سود بتلوُّ

اأو  ُقطيرات،  �سكل  على  اإما  فهي  مختلفة؛  اأ�سكاٍل  على  مواد  اإلى وجود  �لهو�ء  تلوُّث  ُيعزى 

االإن�سان،  فيها  الحية بما  بالكائنات  رر  ال�سَّ ُتلِحق  بن�سب متفاوتة،  اأو غازات  لبة عالقة،  مواد �سُ

ث  تلوُّ عمليات  في  واأ�سا�سيًّا  ا  مهمًّ دوًرا  التروبو�سفير  طبقة  ي  وتوؤدِّ االأثرية.  واالأماكن  والمباني 

ث الهواء بما ياأتي: الهواء، ويمكن تلخي�ض العمليات المتعلقة بتلوُّ

)Transport( 1 - �لنقل

ا اإىل مناطق 
ًّ
ثات الهواء من مناطق انبعاثها )م�سادرها(، وتنقلها اأفقي حتمل الرياح ال�سطحية ملوِّ

ثات م�سافات تتجاوز اآالف الكيلومرتات. اأخرى. وميكن اأن حتمل الرياح امللوِّ

في  واحدة  االأ�سماك؛  لتربية  بحيرتين  وَهْب وجود  كبيرة،  �سناعية  منطقة  عمان  مدينة  َهْب 

االأغوار واأخرى في المناطق ال�سحراوية ال�سرقية. فاإذا عرفت اأن الرياح ال�سائدة في االأردن 

هي رياح غربية، ففي اأي البحيرتين تكون االأ�سماك اأح�سن حااًل؟ لماذا؟

الجوي ال  الغالف  اأن  َهْب 

الطبقات،  هذه  من  ن  يتكوَّ

ماذا تتوّقع اأن يحدث؟

الدخان  لل�سكان في منطقة ما تحوي م�سانع ُتطلق كميات هائلة من  اأن يحدث  تتوقَّع  ماذا 

ثة للجو في حال توقُّف عمليات النقل، وتخفيف التركيز؟ والغازات الملوِّ
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)Leakage( 3- �لت�رسُّب

ثات التي تذوب يف املاء، مثل مركبات الكلور، اإىل طبقات اجلو  ات من بع�ض امللوِّ
ّ
تت�سَّب كّمي

اآثاًرا �سلبية خطرة على  العليا )ال�سرتاتو�سفي(، وتبقى هناك ُمدد زمنية طويلة، ويرتك بع�سها 

الغالف اجلوي.

)Deposition( 4- �لرت�سيب

ثات بالرت�سيب، ويتم بطريقتني: يتخلَّ�ض الغالف اجلوي من امللوِّ

ف �لرت�سيب �جلاف باأنه الرت�سيب غي امل�ساحب 
َّ
�أ    - �لرت�سيب �جلاف )Dry Deposition(: وُيعر

بالهطل، وميكن بوا�سطته اأن يتخلَّ�ض الغالف اجلوي من )10(% من كتلة الدقائق التي تدخله 

ب هذه الدقائق بفعل قوة اجلاذبية، اأو  ة االأج�سام العالقة كبية احلجم، اإذ ترت�سَّ تقريًبا، وبخا�سّ

ُتلقى على �سطح االأر�ض بفعل التيارات الهوائية الهابطة.

ثات �أو تر�سيبها كما ياأتي: وميكن �أن توؤثّر حالة �جلو من حيث �ل�ستقر�ر يف �نتقال �مللوِّ

1 . حالة �ل�ستقر�ر �جلوي، اإذ تكون كل من احلركة االأفقية والراأ�سية للهواء �سعيفة وحمدودة 

ا؛ اأي تكون الرياح خفيفة، وتكون التيارات الراأ�سية هابطة. االأمر الذي ُيف�سي  جدًّ

عها يف طبقة رقيقة قريبة من �سطح االأر�ض. ثات، وجتمُّ اإىل تر�سيب امللوِّ

�سديدة  والرياح  ال�ساعدة  الراأ�سية  بالتيارات  ز 
َّ
تتمي التي  �جلوي،  �ل�ستقر�ر  عدم  حالة   .  2

ا، ومن ثم تخفيف تراكيزها يف الطبقة 
ًّ
ا وراأ�سي

ًّ
ثات اأفقي ب انتقال امللوِّ

ِّ
احلركة التي ُت�سب

ال�سفلى القريبة من �سطح االأر�ض.

ف �لرت�سيب �لرطب باأنه الرت�سيب الذي ُي�ساحب 
َّ
ب - �لرت�سيب �لرطب )Wet Deposition(: ُيعر

حاالت الهطل، ويتم عن طريق العمليات االآتية:

ثات اجلوية  1 . نويّات �لتكاثف )Condensation Nuclei(: اإذ يتكاثف بخار املاء على امللوِّ

ب طبقة من   ُيالحظ الذين ي�سكنون ُقْرب الك�سارات اأو المحاجر اأو م�سانع االإ�سمنت، تر�سُّ

ر ذلك. الغبار على بيوتهم، و�سياراتهم، وعلى االأ�سجار في اأثناء الليل، ف�سِّ

ثات �إلى طبقات �لجو تناقش ومعلمك وزمالءك في �لطر�ئق �لتي يمكن عن طريقها تقليل ت�سرُّب �لملوِّ

�لعليا.
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التي تكرُب ويزداد حجمها،  الغيوم  ًنا قطرات  الغبار واالأمالح( مكوِّ لبة )دقائق  ال�سُّ

.)Precipitation( وت�سقط على �سكل هطل

بدقائق  النازل  الهطل  ي�سطدم   :)Scavenging( الهطل  نزول  اأثناء  يف  ال�شوائب  التقاط   .  2

ثات  ثات اجلوية العالقة يف الهواء، فيلت�سق بها، ويلقيها على �سطح االأر�ض. اأما امللوِّ امللوِّ

الغازية فيتم �سحبها بوا�سطة التيارات الهابطة امل�ساحبة للهطل، واإلقاوؤها على �سطح 

ثات اجلوية بهذه الطريقة تقريًبا. االأر�ض، ويتم التخلُّ�ض من )80(% من امللوِّ

3 . �لتفاعل �لكيميائي )Chemical Reaction(: يجري تفاعل بني بخار املاء يف اجلو مع بع�ض 

الكربون  اأك�سيد  وثاين  النيرتوجني،  واأكا�سيد  الكربيت،  اأكا�سيد  مثل  الغازية  ثات  امللوِّ

 Acid( نة �لهطل �حلم�سي ن احلمو�ض التي تذوب مع ماء املطر، وت�سقط معه مكوِّ فتتكوَّ

له وتاأثيه يف البيئة يف ف�سل الحق. ف على اآلية ت�سكُّ
َّ
Precipitation(، و�ستتعر

ر ذلك. ن بعد الهطل، ف�سِّ نالحظ اأن مدى الروؤية يتح�سََّ
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 للمطالعة الذاتية.

∗ )Origin of The Atmosphere( أصل الغالف الجوي
ز به االأر�ض دون غيرها من 

َّ
اإن الغالف الجوي الذي يحيط باالأر�ض هو غالف فريد تتمي

اأن الغالف الجوي الذي  اإلى المزيد من االهتمام به. ويعتقد العلماء  الكواكب، وهذا يدفع 

ر على مراحل ِعّدة حتى و�سل اإلى مكّوناته الحالية التي تمنح الحياة  يحيط باالأر�ض قد تطوَّ

على �سطح االأر�ض. وهذه المراحل هي:

االأر�ض،  ن�ساأة  بداية  مع  )Original Atmosphere(: وكانت  لي  �لأوَّ �لجوي  �لغالف  مرحلة   - 1

 ،)He( والهيليوم )H2( ًنا من غازي الهيدروجين وُيعتقد اأن الغالف الجوي البدائي كان مكوَّ

.)Big Bang( وهذان الغازان رافقا انف�سال االأر�ض عن مادة الكون بفعل االنفجار العظيم

اأن االأر�ض في هذه  ُيعتقد   :)Secondary Atmosphere( لثانوي� 2 - مرحلة �لغالف �لجوي 

ا  وكانت الغازات المنبعثة من البراكين هي: بخار الماء 
ًّ
المرحلة، كانت ن�سطة بركاني

وكبريتيد   ،)CO( الكربون  اأك�سيد  واأول   ،)CO2( الكربون  اأك�سيد  وثاني   ،)H2O(

التي  نف�سها  الغازات  الهيدروجين )H2S(، والميثان )CH4(، واالأمونيا )NH3(، وهي 

تنبعث من البراكين اليوم.

ن الغالف المائي على االأر�ض، وفي  وعندما َبرد �سطح االأر�ض تكاثف بخار الماء، وكوَّ

ال�سواهد  بع�ض  بعد. وت�سير  لم يكن موجوًدا   
َّ
الحر االأك�سجين  اأن  ُيعتقد  المرحلة  هذه 

ب فيها الحديد غير الموؤك�سد. ن بيئة اختزالية تر�سَّ الجيولوجية اإلى تكوُّ

ر )�لحالي( )Current Atmosphere(: وفي هذه المرحلة ُيعتقد اأنه  3 - مرحلة �لغالف �لجوي �لمتطوِّ

لية ُتدعى الطحالب الخ�سراء الُمزرقَّة )Blue Green Algae( وكانت  ُوجدت كائنات حية اأوَّ

البناء   عملية  طريق  عن  ال�سم�ض  اأ�سعة  بوا�سطة  االأك�سجين  باإنتاج  وبداأت  الماء،  في  تعي�ض 

االأوزون  ن غالف  وتكوَّ لالأر�ض،  الجوي  الغالف  في  بالتراكم  االأك�سجين  وبداأ  ال�سوئي. 

)O3( بفعل تفاعل االأك�سجين مع االأ�سعة فوق البنف�سجية )UV(. وبعد ذلك اأ�سبح لكوكب 

ر  االأر�ض غالف جوي يحميها من االأ�سعة الكونية، وبداأت اأ�سكال الحياة المختلفة بالتطوُّ

على �سطِح االأر�ض.

الـمراجع

(Glossary)قائمة المصطلحات

¤É©J ˆG óªëH ”
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1 - اخرت رمز االإجابة ال�سحيحة لكل مما ياأتي:

)1( طبقة الغالف اجلوي التي ت�سهُد معظم االأحوال اجلوية، هي:

ب - الرتوبو�سفي. اأ    - الثيمو�سفي.    

د   - ال�سرتاتو�سفي. جـ - امليزو�سفي.    

)2( حتوي طبقة الرتوبو�سفي معظم كتلة الغالف اجلوي من الغازات وذلك ب�سبب:

اأ    - قوة اجلاذبية االأر�سية التي جتذب جزيئات الغازات فيها.

ب - كون م�سدر ت�سخينها من االأ�سفل.

جـ - كونها طبقة متقلبة، وكون هوائها ممزوًجا جيًدا.

د   - احتوائها معظم بخار املاء املوجود يف الغالف اجلوي.

ث اجلوي ترتك بع�ض االآثار ال�سلبية اخلطرة علىطبقات  )3( اأيُّ العمليات ذات العالقة بالتلوُّ

الغالف اجلوي العليا؟

ب - النقل. اأ    - تخفيف الرتكيز.   

د   - الرت�سيب. جـ - الت�سُّب.    

)4( كلما ارتفعنا اإىل اأعلى يف الغالف اجلوي: 

اأ    - تزداد الكثافة، وتقلُّ درجة احلرارة.

ب -  تزداد الكثافة، ويزداد ال�سغط اجلوي.

جـ - تقلُّ الكثافة، وتزداد درجة احلرارة.

د   - تقلُّ الكثافة، ويقلُّ ال�سغط اجلوي.

ا دقيًقا:
ًّ
2 - ف�سِّ ما ياأتي تف�سًيا علمي

اأ    - ال ن�ستطيع عمل تق�سيمات راأ�سية للغالف اجلوي تبًعا لل�سغط والكثافة.

ب - تناق�ض تركيز غاز ثاين اأك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي من )11(% يف بداية ن�ساأته 

ا.
ًّ
اإىل )0.04(% حالي
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طبقة  يف  تزداد  حني  يف  االرتفاع،  مع  الرتوبو�سفي  طبقة  يف  احلرارة  درجة  تقلُّ   - جـ 

ال�سرتاتو�سفي.

ة.  
َّ
د   - ُتو�سف طبقة ال�سرتاتو�سفي بالطبقة امل�ستقر

هـ - يهتم العلماء بدرا�سة الغالف اجلوي.

3 - ماذا تتوقَّع اأن يحدث للحياة على �سطح الكرة االأر�سية لو فقدت االأر�ض غالفها اجلوي فوق 

ارتفاع )80( كم؟

الت�سمية،  �سبب  حيث  من  اجلوي  الغالف  يف  احلرارية  والطبقة  املناخية  الطبقة  بني  قارن   -  4

واالأهمية، والكثافة، وال�سماكة.

ل تناق�ض درجة احلرارة مع االرتفاع يف الطبقة الواقعة بني �سطح االأر�ض  5 - اأ  -   اح�سب معدَّ

�ض، وعلى ارتفاع 
°
وارتفاع )4( كم، اإذا علمت اأن درجة حرارة �سطح االأر�ض )15(

�ض.
°
)4( كم هي )-11(

لت اإليها يف الفرع )اأ(، اح�سب درجة احلرارة على ارتفاع  ب - با�ستخدام النتيجة التي تو�سَّ

لت اإليها بالبيانات املعرو�سة  )10( كم عن �سطح االأر�ض. ثم قارن النتائج التي تو�سَّ

يف ال�سكل )2-1(. هل ترى تطابًقا؟ ف�سِّ اإجابتك.

نات الغالف اجلوي. ب مكوِّ
َ

ح اأ�سباب اختالف ِن�س 6 - و�سِّ

7 – ما دور نويَّات التكاثف يف عمليات الهطل؟
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الفصل     

2
)Evaporation( أّوًل: �لتبخر�

الغازية. ولكن، هل  اإلى الحالة  ال�سائلة  ل المادة من الحالة  �لتبخر هو تحوُّ اأن  تعلَّمت �سابًقا 

فيه؟  الموؤثرة  العوامل  التبخر؟ وما  ل  بمعدَّ المق�سود  اأي درجة حرارة؟ وما  التبخر عند  يحدث 

ل التبخر في المنطقة الواحدة مع الزمن؟ لماذا؟ وهل يختلف معدَّ

الرياح  وتعمل  الحرارة،  درجات  جميع  على  دائًما  الطبيعية  الظروف  في  التبخر  يحدث 

والتيارات الراأ�سية على خلط هذا البخار بالهواء الجاف لُي�سبح رطًبا.

ل �لتبخر من �سطح االأر�ض، وهو  من العنا�سر التي يقي�سها الرا�سد الجوي في عمله اليومي ُمعدَّ

ة  ل التبخر على عدَّ /�سهر(. ويعتمد ُمعدَّ
2
كمية التبخر في وحدة الم�ساحة ووحدة الزمن )لتر/م

عوامل اأهّمها، درجة الحرارة، ورطوبة الجو، و�سرعة الرياح.

ل التبخر ي�ستخدم الرا�سد الجوي وعاًء وا�سًعا مفتوًحا ومملوًءا بالماء، وم�ساحة  ولقيا�ض ُمعدَّ

ويقي�ض   .)Evaporation Pan( �لتبخر  بحو�ض  ُيعرف  للهواء،  ا  �سً معرَّ ويبقى  معروفة،  �سطحه 

بعدها  ليتمَّ  نف�سها،  ال�ساعة  يوم في  ة �سباح كل  الوعاء مرَّ الماء في هذا  ارتفاع  الجوي  الرا�سد 

ل التبخر من ال�سطح. ح�ساب كمية الماء الذي تبخر في اأثناء )24( �ساعة، وهي التي ُتمّثل معدَّ

ُت�سبِّب زيادة درجة الحرارة زيادة الطاقة الحركية لجزيئات الماء، وهذا ي�ساعد على تفككها 

ن هذه الطاقة في جزيئات البخار على �سكل طاقة كامنة  وهروبها اإلى الغالف الجوي، حيث ُتخزَّ

ر هذه الطاقة اإلى المحيط الخارجي.  ما دامت في الحالة الغازية، وعند تكاثف البخار تتحرَّ

للتبخر  �لكامنة  �لطاقة  الماء  من  واحد  كيلوغرام  ر  لتبخُّ الالزمة  الحرارية  الطاقة  كمية  وُت�سّمى 

تقريًبا.  جول/كغ   )
6
10×2.5( المتو�سط  في  وت�ساوي   ،)Latent Heat of Evaporation(

الماء في الغالف الجوي
)The Water in Atmosphere(

)االأغوار  الباقورة  في  مائي  م�سطح  من  التبخر  ل  لمعدَّ ال�سهري  المتو�سط  اأن  علمت  اإذا 

ل التبخر في  / �سهر، اح�سب المتو�سط اليومي لمعدَّ
2
ال�سمالية(، في �سهر تموز )259( لتر /م

تلك المنطقة.
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�لطاقة �لكامنة للتبخر  =  كمية �لطاقة �لحر�رية )جول(

     )جول/كغ(                       كتلة �لماء )كغ(

اأبعاده  منزل  �سطح  على  عت  تجمَّ المطر  من  كمية  ر  لتبخُّ الالزمة  الحرارية  الطاقة  كمية  ما 

 ،
3
ت�ساوي )1000( كغ/م �سم، وكثافته  الماء )2(  ارتفاع  اإذا كان متو�سط  )10م * 15م( 

( جول/كغ؟
6
وكمية الطاقة الكامنة )2.5 * 10

ل من  للتحوُّ الم�ساحبة  الكامنة  الماء، والطاقة  تو�سيحيًّا لحاالت  ال�سكل )2-2( ر�سًما  ويمثِّل 

حالة اإلى اأخرى. 

تبادل جزء كبير من  الجوي م�سوؤولة عن  الغالف  تتم  في  التي  للتبخر  الكامنة  الطاقة  وُتعدُّ 

الطاقة الحرارية بين االأر�ض والغالف الجوي، وتوزيعها على الكرة االأر�سية. ويمكن ح�ساب 

الطاقة الكامنة للتبخر َوفق العالقة الريا�سية االآتية:

ال�سكل )2-2(: حتّول احلالة والطاقة امل�ساحبة.
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)Humidity( ثانيًا: رطوبة �لهو�ء

ن الهواء من خليط من الغازات اأحدها بخار الماء، ويمكن اأن يكون الهواء غير م�سبع  يتكوَّ

الهواء  رطوبة  عن  وُيعبَّر  رطًبا.  هواًء  اأ�سبح  م�سبًعا  كان  واإذا  جافًّا،  هواًء  فن�سّميه  الماء  ببخار 

الندى.  الن�سبية، ودرجة  والرطوبة  المزج،  ون�سبة  المطلقة،  الرطوبة  اأهمها:  ة  ِعدَّ بم�سطلحات 

ف هذه الم�سطلحات في هذا الف�سل. و�سوف نتعرَّ
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 )Absolute Humidity( 1- �لرطوبة �ملُطلقة

ُت�سّمى كتلة بخار املاء املوجود يف كمية من الهواء اجلاف �ملحتوى �ملائي. فاإذا ا�ستطعنا حتديد كتلة 

ف �لرطوبة 
َّ
بخار املاء يف كمية معينة من الهواء الرطب نكون قد حّددنا املحتوى املائي له. وُتعر

 .)
3
)غم/م ووحدتها  اجلاف،  الهواء  من  مكعب  مرت  يف  املوجود  املاء  بخار  كتلة  باأنها  �ملطلقة 

وميكن ح�ساب قيمة الرطوبة املطلقة با�ستخدام العالقة الريا�سية االآتية:

)Mixing Ratio( 2- ن�سبة �ملزج

ف ن�سبة �ملزج باأنها كتلة بخار املاء )بالغرام( املوجودة يف كيلوغرام واحد من الهواء اجلاف، 
َّ
ُتعر

ووحدتها )غم/ كغ(. وميكن ح�ساب قيمة ن�سبة املزج با�ستخدام العالقة الريا�سية االآتية:

�لرطوبة �لمطلقة = كتلة بخار �لماء )غم(/1م3 من �لهو�ء �لجاف

ن�سبة �لمزج = كتلة بخار �لماء )غم(/1كغ من �لهو�ء �لجاف

اأنها تحوي )100( غم من  َتبيَّن  عند تحليل عينة من الهواء الموجود في م�ستودع تخزين، 

بخار الماء و )30( كغ من الهواء الجاف. 

اح�سب ن�سبة المزج في هواء الم�ستودع.  

هل تختلف ن�سبة المزج بزيادة درجة الحرارة )من دون حدوث تغّير في المحتوى المائي(؟   

ا�سُتخدمت مكّيفات الهواء لتبريد م�ستودع التخزين، واأف�ست اإلى انخفا�ض درجة حرارة   

الم�ستودع من دون حدوث تكاثف لبخار الماء فهل يطراأ تغيُّر على ن�سبة المزج؟ لماذا؟ 

في  المزج  ن�سبة  ت�سبح  فكم  الماء.  بخار  من   %)10( تكاثف  التبريد،  عملية  با�ستمرار   

الم�ستودع؟

ا اإذا كانت رطوبته الن�سبية اأقل من )100(%، حتى لو كانت رطوبته الن�سبية  ُي�سّمى الهواء جافًّ

ي�ساوي  الرطوبة  من  محتواه  اأن  يعني  ال  الجاف  الهواء  اأن  اأي  جافًّا؛  هواًء  فُي�سّمى   %)99.9(

 ،%)100( الن�سبية  ورطوبته  الماء  ببخار  م�سبًعا  يكون  عندما  فقط  رطًبا  الهواء  ويكون  �سفًرا. 

و�سوف تدر�ض مفهوم الرطوبة الن�سبية الحًقا. 
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ت درجة احلرارة ما مل ُي�ساحب ذلك  تو�سلت مما �سبق اإىل اأن ن�سبة املزج للهواء ال تتغيَّ اإذا تغيَّ

تكاثف للبخار، واإذا ح�سل التكاثف قلَّ املحتوى املائي للهواء، وقلَّت عندها ن�سبة املزج.

)Vapor Pressure( 3 - �سغط �لبخار

ا اآخر َي�سُهل قيا�سه وحتديد قيمته هو �سغط  ً ي�ستخدم الرا�سد اجلوي لتحديد رطوبة الهواء متغيِّ

ف باأنَّه ال�سغط النا�سئ عن وجود بخار املاء يف الهواء، وُيقا�ض بوحدات ال�سغط  َّ
�لبخار، وُيعر

اجلوي املعروفة )مليبار اأو هكتوبا�سكال(.

ويزداد �سغط البخار كلما ازدادت كمية البخار يف الهواء، وترتاوح قيم �سغط البخار بني )�سفر( 

للهواء اجلاف يف املناطق ال�سحراوية، و)50( مليبار للهواء الرطب يف املناطق املدارية البحرية.

ا يقي�ض الرا�سد اجلوي درجة حرارة الهواء بوا�سطة ميزان احلرارة 
ًّ
ولتحديد �سغط البخار عملي

ة لهذا الغر�ض؛ اإذ تكون كمية  اجلاف، وميزان احلرارة املُبلَّل، وُت�سَتخدم جداول خا�سة ُمعدَّ

درجة  بني  الفرق  قلَّ  كلما  مرتفًعا  البخار  �سغط  يكون  ثم  ومن  كبية،  الهواء  املاء يف  بخار 

احلرارة للميزان اجلاف وامليزان املُبلَّل.

�لميز�ن �لجاف

ميزان حرارة زئبقي، يوجد فيه مجرى �سيق بين م�ستودع الزئبق واالأنبوبة ال�سعرية، ُي�ستخدم 

لقيا�ض درجة الحرارة.

�لميز�ن �لُمبلَّل

ميزان حرارة عادي كالميزان الجاف، يكون م�ستودع الزئبق فيه ملفوًفا بقطعة قما�ض مبللة.

وكما هو احلال مع ن�سبة املزج، اإذا مل يحدث زيادة اأو نق�سان يف كمية بخار املاء املوجودة يف 

ا اإذا زادت كمية البخار يف الهواء فاإنَّ  . اأمَّ الهواء فاإنَّ �سغط البخار لعيِّنة من ذلك الهواء ال يتغيَّ

�سغط البخار �سيزداد، والعك�ض �سحيح.

)Saturation( ثالثًا: �لإ�سباع

1- �إ�سباع �لهو�ء 

ها االأعلى، وتتنا�سب  ُي�سبح الهواء م�سبًعا ببخار املاء اإذا و�سلت قدرته على ا�ستيعاب البخار حدَّ

�لإ�سباع.  حمتوى  املائي  املحتوى  ى  ُي�سمَّ احلالة  هذه  ويف  احلرارة.  درجة  مع  طرديًّا  القدرة  هذه 
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ى ن�سبة مزج الهواء عندما يكون م�سبًعا عند درجة حرارة معينة ن�سبة مزج �لإ�سباع، وُي�سّمى  وُت�سمَّ

ى الفرق بني ن�سبة كل من املزج الفعلية للهواء  �سغط البخار عند هذه الدرجة �سغط �لإ�سباع. وُي�سمَّ

ل ن�سبة كل من مزج االإ�سباع  ون�سبة مزج االإ�سباع عند درجة حرارة معينة فرق �لإ�سباع. وت�سكِّ

و�سغط االإ�سباع للهواء قيًما ثابتة ومعروفة لكل درجة حرارة، كما يف اجلدول )2-2(. 

�لجدول )2-2(: ن�سبة كل من مزج �لإ�سباع و�سغط �لإ�سباع للهو�ء عند درجات حر�رة مختلفة.

�سغط �لإ�سباع )مليبار(ن�سبة مزج �لإ�سباع )غم/كغ(درجة �لحر�رة )°�ض(

10-1.792.860

5-2.64.218

03.836.110

55.498.724

107.7612.27

1510.8317.05

2014.9523.38

2520.4331.68

3027.6942.45

3537.2556.26

4049.8173.81

باال�ستعانة باجلدول )2-2( اأجب عن االأ�سئلة االآتية:

ا با�ستخدام 
ًّ
 مثِّل العالقة بني درجة احلرارة وكّل من ن�سبة مزج االإ�سباع و�سغط االإ�سباع بياني

برجمية اإك�سل.

 ما عالقة كل من ن�سبة مزج االإ�سباع و�سغط االإ�سباع بدرجة احلرارة؟

�ض ت�ساوي )6( غم/كغ. اح�سب ما ياأتي:
°
 اإذا كانت ن�سبة املزج لهواء درجة حرارته )25(

اأ    - فرق االإ�سباع لهذا الهواء.

ب - فرق االإ�سباع له اإذا اأ�سبحت درجة حرارة هذا الهواء )10(°�ض من دون اأن تتغيَّ ن�سبة املزج له.

لت مما �سبق اإىل كيفية م�ساهمة عملية تربيد الهواء يف جعله قريًبا من االإ�سباع. تو�سَّ

 )Relative Humidity( 2 - �لرطوبة �لن�سبية

ف �لرطوبة �لن�سبية باأنها الن�سبة بني �سغط بخار املاء الفعلي لعينة من الهواء و�سغط بخار االإ�سباع 
َّ
ُتعر

ا عن �سغط البخار  على درجة حرارة معينة. وميكن ا�ستخدام ن�سبة املزج اأو املحتوى املائي ِعَو�سً

ا بو�سفها ن�سبة مئوية باملعادلتني االآتيتني:
ًّ
يف هذا التعريف. وُيعربَّ عن الرطوبة الن�سبية ريا�سي
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�لرطوبة �لن�سبية عند درجة حر�رة معينة

= )�سغط بخار املاء الفعلي ÷ �سغط االإ�سباع عند تلك الدرجة( × %100  )1(   

اأو �لرطوبة �لن�سبية عند درجة حر�رة معينة

= )ن�سبة املزج الفعلية ÷ ن�سبة مزج االإ�سباع عند تلك الدرجة( × %100  )2(    

�ض، 
°
باال�ستعانة بالجدول )2-2( اح�سب الرطوبة الن�سبية للهواء اإذا كانت درجة حرارته )20(

و�سغط البخار فيه )11.69( مليبار.

املائي  املحتوى  تدلُّ على  االإ�سباع، وال  ُبْعِده عن  اأو  الهواء  ِب 
ْ
لُقر �لن�سبية موؤ�ًسا  �لرطوبة  ُتعدُّ 

ذ الن�ساط الآتي: للهواء )اأي كمية البخار املوجودة فيه(. وملعرفة كيف ُتقا�ض الرطوبة الن�سبية نفِّ

ن�شاط تجريبي )2–2(: �لرطوبة �لن�سبية  

وكاأ�ض  �سفاف،  وال�سق  وقطن،  ُمبلَّل،  واآخر  جاف  حرارة  ميزان  �لالزمة:  و�لأدو�ت  �لمو�د 

ح بيانات الرطوبة الن�سبية اعتماًدا  زجاجية، وقطعة من الكرتون، والجدول )2-4( الذي يو�سِّ

على درجة حرارة الميزان الجاف والفرق بين قراءة الميزانين الجاف والُمبلَّل.

�لإجر�ء�ت

1 - ُلفَّ م�ستودع ميزان احلرارة املبلل بقطعة من القطن.

2 - بلِّل قطعة القطن باملاء.

ت امليزانني اأحدهما قرب االآخر.
ِّ
3 - ثب

4 - اترك امليزانني مدة )10( دقائق، ثم اأكمل اجلدول )3-2(.

�لجدول )2-3(: درجات �لحر�رة في منطقتين.

�ل�ساحة �لمدر�سيةغرفة �ل�سف�لبيان

�ض(
°
قراءة امليزان اجلاف )

�ض(
°
قراءة امليزان املبلل )

الفرق بني قراءتي امليزانني

الرطوبة الن�سبية
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لدرجة حرارة  املقابلة  احلرارة  اإىل درجة  ت�سل  انزل عموديًّا حتى  اجلدول )4-2(،  5 - من 

ميزان احلرارة اجلاف.

ا مبا يعادل الفرق بني درجَتي احلرارة للميزانني.
ًّ
6 - من درجة حرارة امليزان اجلاف، �ِسْ اأفقي

7 - تكون قيمة الرطوبة الن�سبية ناجتة من تقاطع درجة حرارة امليزان اجلاف )اخلط االأفقي( مع 

الفرق بني قراءتي امليزانني )اخلط العمودي(.

8 - اح�سب قيمة الرطوبة الن�سبية يف �ساحة املدر�سة يف الوقت نف�سه.

ما ال�سبب في لفِّ قطعة القطن الُمبلَّل حول م�ستودع الميزان؟  

ما قيمة الرطوبة الن�سبية في غرفة ال�سف )اأو المختبر(؟  

على ماذا يعتمد الفرق بين قراءتي الميزانين؟  

ة ن�سف  هل تتوقَّع اأن تتغيَّر قيمة الرطوبة التي ح�سلت عليها عند اإ�سعال مدفاأة كهربائية مدَّ  

�ساعة في مكان اإجراء التجربة في ال�سف )اأو المختبر(؟ لماذا؟

�لجدول )2-4(: بيانات �لرطوبة �لن�سبية �عتماًد� على درجة حر�رة �لميز�ن �لجاف و�لفرق بين قر�ءتَي �لميز�نين؛ �لجاف و�لُمبلَّل.

درجة حر�رة �لميز�ن 

�لجاف  )°�ض(

�لفرق بين قر�ءتي �لميز�نين؛ �لجاف و�لُمبلَّل )°�ض(

12345678

108877665544342415

128978685848392921

149079706051423426

169081716354463830

189182736557494134

209183746659514437

229283766861544740

249284776962564943

269285787164585146

289385787265595348

309386797367615550
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  )Dew Point( 3 - درجة �لندى

ح ال�سكل )2-3( عينتني من الهواء )اأ، ب( درجتا حرارتهما واحدة، لكنهما خمتلفتان  ُيو�سِّ

يف الرطوبة الن�سبية.

ال�سكل )2-3(: عينتان من الهواء مت�ساويتان يف درجة احلرارة، وخمتلفتان يف الرطوبة الن�سبية.

(CG) áæ«©dG(Ü) áæ«©dG

باال�ستعانة باجلدول )2-2( وال�سكل )2-3( اأجب عن ال�سوؤالني االآتيني:

كم درجة يحتاج تربيد الهواء يف العينة )اأ( حتى ي�سبح م�سبًعا؟  

كم درجة يحتاج تربيد الهواء يف العينة )ب( حتى ي�سبح م�سبًعا؟  

كلما كانت الرطوبة الن�سبية اأقل، احتاج الهواء اإىل تربيٍد اأكرث حتى ي�سبح م�سبًعا. وُت�سّمى درجة 

احلرارة التي يجب تربيد الهواء اإليها حتى ي�سبح م�سبًعا درجة �لندى. 

اإذ  الن�سبية؛  للرطوبة  موؤ�ًسا  الندى  ودرجة  احلرارة  درجة  بني  الفرق  اجلوي  الرا�سد  وي�ستخدم 

كلما كان الفرق قلياًل زادت قيمة الرطوبة الن�سبية. ولتحديد درجة الندى يقي�ض الرا�سد اجلوي 

ن �لندى عند تكاثف بخار املاء الزائد عن  درجة احلرارة با�ستخدام امليزانني؛ اجلاف واملُبلَّل. ويتكوَّ

اإ�سباع الهواء ب�سبب انخفا�ض درجة احلرارة دون درجة الندى ومالم�سته �سطًحا بارًدا.

)Condensation( ر�بًعا: �لتكاثف  

ل فيها بخار الماء اإلى �سائل. لكن، ماذا يح�سل  تعلَّمت �سابًقا اأن �لتكاثف هو العملية التي يتحوَّ

للهواء اإذا انخف�ست درجة حرارته دون درجة الندى؟ بالتاأكيد، �سُت�سبح ن�سبة المزج له اأكبر من 

ل بخار الماء الزائد على االإ�سباع  ن�سبة مزج االإ�سباع، و�سي�سل اإلى مرحلة فوق االإ�سباع، ويتحوَّ

ب على ال�سطح مثل قطرات الندى، اأو تبقى ُمعلَّقة في الغالف الجوي  اإلى قطرات من الماء تتر�سَّ

مثل ُقطيرات الغيمة، اأو ُقطيرات ال�سباب.

�ض
°
درجة احلرارة = 20

الرطوبة الن�سبية = %90

�ض
°
درجة احلرارة = 20

الرطوبة الن�سبية = %20
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وكي يحدث �لتكاثف ل بد من تو�فر �سرطين �أ�سا�سيين هما:

اأن ي�سبح الهواء فوق م�سبع )رطوبة ن�سبية اأكثر من %100(.  

اأن يتوافر �سطح تجري عليه عملية التكاثف.  

اأما  االأر�ض.  �سطح  الموجودة على  لبة  ال�سُّ االأج�سام  التكاثف على  معظم عمليات  وتجري 

الغالف  في  العالقة  واالأمالح  االأبخرة  الغبار وجزيئات  دقائق  على  التكاثف  فيجري  الهواء  في 

وهي  )Condensation Nuclei(؛  �لتكاثف  نَوى  وُت�سّمى  الجوي، 

ة ميكرومترات، ويحوي  اأج�سام �سغيرة ال يتجاوز قطر كل منها عدَّ

الغالف الجوي اآالف االأطنان من هذه النَّوى.

ويوجد ثالث عمليات طبيعية تزيد من الرطوبة الن�سبية لي�سبح الهواء فوق م�سبع، وهي:

)Increasing Water Content( 1 - زيادة �ملحتوى �ملائي

يزداد املحتوى املائي للهواء باإ�سافة بخار املاء له، وذلك عن طريق التبخر. فاإذا مكث الهواء 

فوق امل�سطحات املائية كاملحيطات والبحار ازداد حمتواه املائي، وامتاز بالرطوبة العالية، واأما 

ز باجلفاف لعدم وجود التبخر.
َّ
اإذا مكث فوق املناطق القارية اجلافة كال�سحاري متي

ا من فوق املناطق البحرية )ذا م�سار  لذا، اإذا كان م�سدر الهواء القادم ملنطقة ما بحريًّا اأو مارًّ

بحري( ازداد املحتوى املائي، وارتفعت الرطوبة الن�سبية يف املنطقة. اأما اإذا كان م�سدر الهواء 

ا من فوق املناطق القارية )ذا م�سار قاري( قلَّ املحتوى املائي، وانخف�ست  قاريًّا جافًّا، اأو مارًّ

الرطوبة الن�سبية يف املنطقة.

ما خ�سائ�ض الرياح التي تهبُّ على المملكة من الجنوب ال�سرقي؟ وما خ�سائ�ض تلك الرياح 

التي تهبُّ من ال�سمال الغربي من حيث الرطوبة؟

)Cooling( 2 - �لتربيد

يعني تربيد �لهو�ء فقده بع�ض طاقته احلرارية، وقد تعلَّمت �سابًقا اأن �لتربيد من العمليات الطبيعية 

التكاثف.  اإىل حالِة االإ�سباع ورمبا  الن�سبية للهواء، وُت�سِهم يف و�سوِله  الرطوبة  التي تزيد من 

ة اأهمها: ويتم تربيد الهواء بطرائق عدَّ

 ميكرومرت.
6
1 مرت= 10
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اأ    - �لتبريد بالإ�سعاع )Cooling by Radiation(: ت�سقط اأ�سعة ال�سم�ض على �سطح االأر�ض 

في النهار، في�سُخن. وفي الليل تفقد االأر�ض الطاقة الحرارية عن طريق االإ�سعاع فيبرد 

ليلة،  كل  في  ر 
َّ
تتكر عملية  باالإ�سعاع  والتبريد  لها.  المالم�ض  الهواء  ويبرد  �سطحها، 

وتختلف باختالف ف�سول ال�سنة.

د 
َ
َبر اأعلى  اإلى  الهواء  ارتفع  اإذا   :)Cooling by Lifting( �أعلى  �إلى  �لهو�ء  برفع  �لتبريد   - ب 

الطبيعة عن طريق  الهواء في  الن�سبية، وربما تكاثف بخاره. ويرتفع  وازدادت رطوبته 

الت�سخين ال�سطحي، والجبهات الهوائية، والت�ساري�ض، والمنخف�سات الجوية.

اإلى  ُيف�سي  الخارجي  المحيط  مع  الحرارية  الطاقة  تبادل  دون  من  الهواء  ارتفاع  اإن 

�لتبريد  العمليـة  التمدد فقط، وُتدعى هذه  نتيجة لهذا  ده وانخفا�ض درجة حرارته  تمدُّ

�لذ�تي )Adiabatic Cooling( اأي �لتبريد بالتمدد )Cooling by Expansion(. وكذلك 

الخارجي  المحيط  الحرارية مع  الطاقة  تبادل  االأ�سفل من دون  اإلى  الهواء  ط 
َ
اإذا هب

هذه  وُتدعى  فقط.  التقلُّ�ض  لهذا  نتيجة  حرارته  درجة  وازدادت  حجمه،  تقلَّ�ض 

العملية �لت�سخين �لذ�تي )Adiabatic Warming(؛ اأي �لت�سخين بالتقلُّ�ض �أو �لنكما�ض 

.)Warming by Compression(

ا 
ً
�ض/كم اإذا كان جافًّا، اأما اإذا كان الهواء رطب

°
ا بمقدار ثابت وهو )10(

ًّ
ويبرد الهواء ذاتي

�ض/كم، ويعتمد ذلك على كمية 
°
ر بمعّدل )6(

ّ
فاإن التبريد الذاتي له غير ثابت، واإنما يتغي

نتيجة  رة 
ّ
المتحر الكامنة  الحرارية  الطاقة  كمية  د  تحدِّ بدورها  التي  المتكاثف  البخار 

التكاثف. 

  ماذا يحدث للهواء في الحاالت االآتية:

اأ    - اإذا ا�سطدم ب�سل�سلة جبلية تعتر�ض طريقه؟

ن من اأ�سفله؟ ب - اإذا �ُسخِّ

جـ - اإذا التقت كتلتان هوائيتان مختلفتان في الكثافة؟

د   - اإذا رافقه تيارات هوائية �ساعدة؟

  لماذا يزداد معّدل �سقوط الأمطار على المرتفعات الغربية في الأردن؟
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 )Mixing( 3 - �خللط

امل�سبع بدرجَتي حرارة ون�سبة  الهواء غي  اإذا خلطنا عينتني من  ميكن احل�سول على هواء م�سبع 

حه املثال االآتي: مزج خمتلفتني كما يو�سِّ

نة من الهواء درجة حرارتها )�سفر(°�ض ون�سبة املزج لها )3( غم/كغ، ومزجتها 
ّ
اإذا كان لديك عي

نة م�ساوية لها يف احلجم لكن درجة حرارتها )20(°�ض، ون�سبة املزج لها )14( غم/كغ. با�ستخدام 
ِّ
بعي

اجلدول )2-2( اأثبت اأنه ميكن اأن يحدث التكاثف نتيجة خلط هاتني العينتني، ثم اح�سب مقدار 

كتلة بخار املاء الذي �سيتكاثف.

�حلل

مبا اأن حجم العينتني مت�ساٍو فاإن:

- متو�سط درجة حرارة املزيج = )0+20( ÷ 2 =10°�ض.

- ومتو�سط ن�سبة املزج لهذا املزيج = )3+14( ÷ 2 = 8.5 غم/كغ.

- نالحظ من اجلدول )2-2( اأن الهواء الذي درجة حرارته ت�ساوي )10(°�ض يكون م�سبًعا اإذا 

كانت ن�سبة املزج فيه م�ساويًة لـ )7.76( غم/كغ، وعليه، يكون املزيج الناجت من عملية اخللط 

ف�سي ذلك اإىل التكاثف.
ُ
مزيًجا فوق امل�سبع و�سي

- كتلة بخار املاء الذي �سيتكاثف = متو�سط ن�سبة املزج – مزج االإ�سباع

      )فرق االإ�سباع(             = 8.5 – 7.76

                                                       = 0.74 غم/ كغ من كتلة املزيج.

اإذا كان لديك عينتان من الهواء الرطب كتلة كل منهما )1( كغ وكانت درجة حرارة االأولى 

)�سفر( °�ض ون�سبة مزجها )3( غم/كغ، وكانت درجة حرارة الثانية )30(°�ض ون�سبة مزجها 

)21( غم/كغ، اح�سب كتلة بخار الماء الذي يتكاثف نتيجة مزج هاتين العينتين.

مثال 
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∗ )Latent Heat in the Atmosphere( الطاقة الكامنة في الغالف الجوي

ي�سخن الهواء المالم�ض ل�سطح االأر�ض مبا�سرة عن طريق التو�سيل اأو الحمل اأو االإ�سعاع، 

الحرارية  الطاقة  انتقال  ا  اأي�سً ويمكن  الجوي.  الغالف  اإلى  انتقلت  قد  الطاقة  تكون  وبذلك 

اإلى الغالف الجوي عن طريق الطاقة الكامنة للتبخر، وهذه الطريقة  التي ت�سل من ال�سم�ض 

من اأهم طرائق انتقال الطاقة الحرارية وتوزيعها بين �سطح االأر�ض والغالف الجوي. فالماء 

ل اإلى بخار  ا من الطاقة ال�ساقطة عليه كي يتحوَّ
ً
الموجود على �سطح االأر�ض يمت�ض جزًءا كبير

ماء، ويختزنها على �سورة طاقة كامنة في جزيئات بخار الماء، ويفقدها في الغالف الجوي 

عندما يتكاثف بخار الماء عائًدا اإلى حالته ال�سائلة.

معظم  فاإن  والجدي،  ال�سرطان  مداري  بين  وانتقالها  الظاهرية،  ال�سم�ض  لحركة  ا 
ً
ونظر

دائرة  جنوب  المدارية  المناطق  في  ز  تتركَّ االأر�ض  �سطح  على  ت�سقط  التي  الحرارية  الطاقة 

ا  ا من الطاقة الحرارية في المناطق المدارية، ونق�سً اال�ستواء و�سمالها. ونتيجة لذلك نجد فائ�سً

فائ�ض  الكامنة الزداد  الطاقة  والتوزيع عن طريق  النقل  ولوال عمليات  القطبية.  المناطق  في 

ا. ا جدًّ
ً
الطاقة الحرارية في المناطق المدارية، وارتفعت درجة الحرارة فيها ارتفاًعا كبير

ا من م�ساحة 
ً
ي جزًءا كبير تقوم المحيطات بدور مهم في هذه العملية؛ الأن المحيطات ُتغطِّ

الهواء عالي  الماء، وي�سبح  هائلة من  ر كميات  تتبخَّ العالية  الحرارة  االأر�ض، وب�سبب درجة 

ر الماء فاإنه يمت�ض كميات كبيرة من الطاقة الحرارية المتوافرة في تلك  الرطوبة. وحتى يتبخَّ

والحرارة.  للبخار  م�سدًرا  المدارية  المناطق  في  الواقعة  المحيطات  عدُّ  ويمكن  المناطق. 

الهواء الرطب، وتوزيعه على  الرياح واالأنظمة الجوية )المنخف�سات الجوية( بحمل  وتقوم 

ر الطاقة الكامنة فيه فتدخل 
َّ
اإلى االأعلى ويبرد ويتكاثف، فتتحر اإذ يرتفع  دوائر العر�ض العالية؛ 

نه. الغالف الجوي وُت�سخِّ

 للمطالعة الذاتية.

الـمراجع
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1 - اخرت رمز االإجابة ال�سحيحة لكل مما ياأتي:

)1( عند حتليل عينة من الهواء املوجود يف م�ستودع تخزين ُوجد اأنها حتوي )30(كغ من 

الهواء اجلاف، وكانت ن�سبة املزج يف هواء الغرفة ت�ساوي )3.3( غم/كغ. فكم يكون 

حمتوى امل�ستودع من بخار املاء؟

( غم.
 1 

11
ب - ) اأ    - )99( غم.    

د   - )9.9( غم. جـ - )11( غم.    

ب�سبب  االأخرى  دون  ال�سيارات  زجاج  من  معينة  واجهة  على  اأحياًنا  الندى  ن  يتكوَّ  )2(

اختالف:

اأ    - درجة حرارة ال�سطحني.

ب - نعومة ال�سطحني.

جـ - كثافة ال�سطحني.

د   - �َسْمك ال�سطحني.

)3( تزداد الرطوبة الن�سبية يف الهواء عندما يكون:

اأ    - املحتوى املائي للهواء قلياًل.

ب - الهواء بعيًدا عن االإ�سباع.

جـ - الفرق بني درجة حرارة الهواء ودرجة الندى قلياًل.

د   - الفرق بني درجة حرارة الهواء ودرجة الندى كبًيا.

)4( اإذا كان املحتوى املائي للهواء قلياًل وبعيًدا عن االإ�سباع فاإن ذلك يعني اأن:

اأ    - الهواء قريب من املناطق ال�ساحلية.

ب - الرطوبة الن�سبية قليلة.

جـ - قدرة الهواء على ا�ستيعاب البخار قليلة.

د   - درجة حرارة الهواء قريبة من درجة الندى.
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ح املق�سود بكل من ن�سبة املزج، و�سغط البخار، وَنوى التكاثف، والتربيد الذاتي. 2 - و�سِّ

ل التبخر، وبعد   لقيا�ض معدَّ
2
3 - قام را�سد با�ستخدام وعاء مك�سوف مملوء باملاء م�ساحته )1.5( م

)24( �ساعة قا�ض املاء املوجود يف الوعاء فوجده قد نق�ض )3( لرتات، فما املتو�سط اليومي 

ل التبخر؟ ملعدَّ

4 - لديك عينتان مت�ساويتان يف احلجم من الهواء الرطب، درجة حرارة العينة االأوىل )30(° �ض 

ورطوبتها الن�سبية )30(%، ودرجة حرارة العينة الثانية )10(° �ض ورطوبتها الن�سبية )90(%، 

اإذا ا�ستخل�ست جميع املاء املوجود يف هاتني العينتني، فاأيهما ُتعطيَك كمية اأكرب من املاء؟ ملاذا؟

اإذا ُعلِّقت على حبل الغ�سيل وكانت درجة احلرارة دون  5 - هل ميكن اأن جتفَّ املالب�ض املُبلَّلة 

د؟ ملاذا؟ التجمُّ

ا دقيًقا: 
ًّ
6 - ف�سِّ ما ياأتي تف�سًيا علمي

اأ    – كلما كان الفرق بين درجة حرارة الهواء ودرجة الندى قلياًل، زادت الرطوبة الن�سبية.

ب – كلما زادت درجة حرارة الهواء، زادت قدرته على ا�ستيعاب كميات اأكبر من بخار 

الماء.

7- حتدُث معظم الظواهر اجلوية الناجمة عن التكاثف )مثل الندى وال�سباب( لياًل، اأو يف �ساعات 

ال�سباح الباكر، ف�سِّ ذلك.



النتاجات

يتوقع منك في نهاية هذه �لوحدة �أن تكون قادًر� على �أن:

ف ن�سب توزيع المياه على �سطح الأر�ض. تتعرَّ

ت�سف العمليات التي تقوم عليها دورة الماء في الطبيعة.

ت�سف الحو�ض المائي ال�سطحي.

تح�سب الموازنة المائية لحو�ض مائي �سطحي.

ت�سف الخ�سائ�ض الفيزيائية؛ الم�سامية والنفاذية للخزان المائي الجوفي.

د العالقة بين الم�سامية والنفاذية، واأثر ذلك في حركة المياه الجوفية. تحدِّ

ُتطبِّق م�سائل ريا�سية في ح�ساب الم�سامية والنفاذية.

ت�سف طبيعة الخزان المائي الجوفي: من�سوب الماء، ونطاق الت�سبُّع، ونطاق الرطوبة، والطبقات 

ذة والكتيمة. المح�سورة وغير المح�سورة، والطبقات المنفِّ

تربط بين مخزون الحو�ض، وكمية ال�سخ، وكمية التغذية.

ف خ�سائ�ض بع�ض الأحوا�ض المائية ال�سطحية في الأردن واأمثلة عليها. تتعرَّ

ت�سف خ�سائ�ض بع�ض الأحوا�ض المائية الجوفية في الأردن.

تقيِّم موارد المياه غير التقليدية في الأردن والتجربة الأردنية بخ�سو�ض ذلك.

د في ا�ستهالك المياه. ُتر�سِّ

تقيِّم جهود الدولة في توفير موارد جديدة للمياه في الأردن.



الوحدة           المياه 

3

�لماء هو �ضرُّ �لحياة على �لأر�ض، �إذ �إن �زدهار �لح�ضار�ت وتدهورها مرتبط به:

يات �لمائية �لتي تو�جه �لأردن؟ وكيف يمكن �لتغلُّب عليها؟     فما �أهم �لتحدِّ

قال �هلل تعالى:

)�سورة الأنبياء، الآية 30(
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المياه السطحية والجوفية
)Surface and Ground Water(

الفصل     

1
)The Surface Water and Its  Elements( أوًل: �لمياه �ل�ضطحية وعنا�ضرها�

توزيع �ملياه على �ضطح �لأر�ض   -1

ا. 
ً
تقريب  %)29( الياب�سة  ي  ُتغطِّ بينما  ا، 

ً
تقريب الأر�سية  الكرة  �سطح  من   %)71( املياه  ي  ُتغطِّ

ل املياه املاحلة )البحار واملحيطات( اجلزء الأكرب من املياه على الأر�ض )97.5(%، يف  وت�سكِّ

ل املياه العذبة جزًءا �سغرًيا ن�سبته )2.5(%. ويوجد )79(% من املياه العذبة على  حني ت�سكِّ

مياه جوفية  �سكل  على  ال�سائل  العذب  املاء  معظم  ويوجد  القطبية،  املناطق  �سورة جليد يف 

ل املياه العذبة ال�سائلة ال�سطحية فقط )1(% من جمموع املياه العذبة.  بن�سبة )20(%، وت�سكِّ

وقد تعلَّمت �سابًقا اأن العملية اأو العمليات التي تنتقل بوا�سطتها املياه من مكان لآخر بني الغالف 

ن هذه  وتت�سمَّ  ،)Hydrologic Cycle( �ملائية  �لدورة  ُتدعى  اجلوي  والغالف  والياب�سة  املائي 

الدورة جمموعة من العمليات مثل �لتبخر، و�لتكاثف، و�لهطل، و�لرت�ضاح، و�جلريان �ل�ضطحي.

ر، هي:  وقد تعلَّمت يف وحدة االأر�صاد اجلوية، اأنه ال بد من توافر ثالثة �رشوط حلدوث التبخُّ

يكون  لذا،  البخار؛  هذا  ا�ستيعاب  على  للهواء  وقدرة  للطاقة،  وم�سدر  للماء،  م�سدر  توافر 

لعدِم  م�سبًعا  الهواء  كان  اإذا  ر  تبخُّ يحدث  ول  الباردة،  الأيام  ال�سحراء ويف  قلياًل يف  ر  التبخُّ

وجود متَّ�سع يف الهواء لبخار املاء.

ل الغيوم  ن �لهطل )Precipitation( ل بدَّ من حدوث عملية التكاثف التي تت�سكَّ وكي يتكوَّ

ن الغيوم من ُقطريات �سغرية تكون ُمعلَّقة يف الهواء، ول بد لهذه القطريات  بوا�سطتها، وتتكوَّ

ن قطرات ذات حجم كاٍف لت�سقط  اأن تندمج بع�سها مع بع�ض لتكوِّ ال�سغرية يف الغيوم من 

حتت تاأثري اجلاذبية الأر�سية وتالم�ض �سطح الأر�ض.
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في م�سادر التعلم المتوافرة لديك في كمية الأمطار التي هطلت على الأردن في ال�سنوات 

الثالث الما�سية مقارنة مع ال�سنة الحالية، وتناق�ض ومعلمك وزمالءك في ما تتو�سل اإليه.
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ويحدث �جلريان �ل�ضطحي )Surface Runoff( عندما ت�سبح الرتبة غري قادرة على ا�ستيعاب الهطل 

 .)Infiltration( ف عملية دخول ماء املطر اإىل داخل م�سامات الرتبة بالرت�ضاح
َ
ال�ساقط عليها. وُتعر

�ضعة �لرت�ضاح )Infiltration Capacity(، وتتفاوت  ى قدرة الرتبة على ا�ستيعاب ماء املطر  وُت�سمَّ

قدرة الرتبة على ا�ستيعاب ماء املطر، اإذ تكون كبرية يف البداية عندما تكون الرتبة جافة، ثم تتناق�ض 

هذه القدرة اإىل اأن ت�سبح كمية املاء املرت�سح قليلة وثابتة تقريًبا.

الهطل  ة  دَّ �سِ قلَّت  وكّلما  �سقوطه،  ة  وُمدَّ الهطل  ة  �سدَّ منها  اأخرى،  بعوامل  الرت�ساح  ويتاأثر 

ل الهطل اأكرب  ل الرت�ساح، ويحدث اجلريان عندما يكون معدَّ ة �سقوطه؛ زاد معدَّ وزادت مدَّ

من قدرة الرتبة على ا�ستيعاب املاء بغ�ض النظر عن زمن الهطل. 

)Surface Water Catchement( حلو�ض �ملائي �ل�ضطحي�  -2

د اأيَّ مجرى مائي بالماء.  ف �لحو�ض �لمائي �ل�ضطحي باأنَّه كل الم�ساحة الأر�سية التي ُتزوِّ
َّ
ُيعر

ويف�سل بين كل حو�ض والحو�ض الذي يجاوره فا�سل على هيئة مرتفع ُيدعى خط تق�ضيم �لمياه 

ِفه وحدة هيدرولوجية لح�ساب  بَو�سْ المائي  الحو�ض  وُي�ستخدم   ،)Water Divide Line(

كميات عنا�سر الدورة المائية 

من هطـل، وتبخر، وجـريان، 

وتغذية للمياه الجوفيـة. والآن، 

وقم   ،)1-3( ال�سكل  ادر�ض 

اأنت وزميلك بتحديد الأجزاء 

الرموز  م�ستخـدًما  عليه  الآتية 

حة على ال�سكل: المو�سَّ

الأحوا�ض المائية الرئي�سة.  

خط تق�سيم المياه بين الأحوا�ض الرئي�سة وبين الروافد النهرية.  

ما العوامل التي ميكن اأن توؤّثر يف �سكل احلو�ض املائي ال�سطحي؟  

ال�سكل )3–1(: الأحوا�ض المائية ال�سطحية وخط تق�سيم المياه.

)د()اأ(

)هـ(

)و(

)جـ(
)ب(
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الرت�ساح،  معّدل  في  توؤّثر  اأخرى  لديك عن عوامل  المتوافرة  التعلم  في م�سادر 

وتناق�ض ومعلمك وزمالءك فيها.
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ة عوامل منها: الت�ساري�ض، ونوع ال�سخور التي  يعتمد �سكل احلو�ض املائي ال�سطحي على عدَّ

 فوقها املاء، والرتاكيب اجليولوجية كالطيات وال�سدوع.
ُّ
مير

)Water Budget( ملو�زنة �ملائية�  -3

ُيق�سد باملو�زنة �ملائية املقارنة بني كمية املياه الداخلة اإىل م�ساحة معينة من �سطح الأر�ض كاحلو�ض 

ن داخل هذه امل�ساحة،  املائي ال�سطحي اأو ج�سم بحرية مثاًل، وكمية املياه التي ميكن اأن ُتخزَّ

والكمية التي ميكن اأن تخرج منها. َووفًقا لهذا التعريف ميكن �سياغة املوازنة املائية بالعالقة 

الريا�سية الآتية:

�لتغيُّر في كمية �لتخزين = كمية �لمياه �لد�خلة - كمية �لمياه �لخارجة 

ح عليها المدخالت والمخرجات. ال�سكل )3-2(: ج�سم مائي لبحيرة مو�سَّ

تبخر

مياه �سطحية

جريان جويفمياه جوفية

جريان �سطحي

هطل

مياه جوفية

طبقات كتيمة

�لمو�زنة �لمائية لج�ضم مائي )بحيرة(

ادر�ض ال�سكل )3-2(، ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليه:

نشاط تحليلي )1-3(

د املدخالت واملخرجات للبحرية.	• حدِّ  

ماذا يحدث مل�ستوى املاء يف البحرية يف احلالت الآتية:	•  
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ن؟ واأين تذهب المياه التي ترت�سح  لعلك ت�ساءلت يوًما من اأين تاأتي مياه الينابيع؟ وكيف تتكوَّ

داخل التربة؟ اإن المياه التي تمالأ الفراغات والم�سامات في ال�سخور في باطن الأر�ض ُتدعى �لمياه 

 )Aquifers( �لجوفية  �لخز�نات  الجوفية  المياه  ن  لتكوُّ المنا�سبة  الأر�سية  المواد  وُتدعى  �لجوفية. 

ة خ�سائ�ض منها: الم�سامية والنفاذية.  ولهذه الخزانات عدَّ

)Physical Properties of Aquifers( خل�ضائ�ض �لفيزيائية للخز�نات �جلوفية�  -1

�مل�ضامية )Porosity(: اإن معظم املواد الأر�سية �سواء اأكانت �سخوًرا اأو ر�سوبيات اأو تربة   - اأ 

ناتها بن�سب متفاوتة، وُيطلق على  هي مواد غري �سّماء متاًما واإمنا حتوي فراغات بني مكوِّ

هذه الفراغات ا�سم �مل�ضامات )Pores(. اأما ن�سبة حجم الفراغات يف ال�سخر اإىل احلجم 

الكلي لل�سخر َفُتدعى �مل�ضامية. وُيعربَّ عنها بالعالقة الريا�سية الآتية:

 )Ground Water( ثانيًا: �لمياه �لجوفية

كمية املدخالت = كمية املخرجات.  -

كمية املدخالت اأكرب من كمية املخرجات.  -

اإذا كان حجم املدخالت واملخرجات من املياه لهذه البحرية ل�سهر ما كما هو يف اجلدول   -

)3-1(، اح�سب مقدار التغريُّ يف حجم ماء البحرية. هل يرتفع م�ستوى املاء اأم ينخف�ض 

يف البحرية؟ ملاذا؟

�جلدول )3-1(: �ملدخالت و�ملخرجات من �ملياه لبحرية ل�ضهٍر ما.

حجم �لماء )مليون متر مكعب(�لمدخالت و�لمخرجات

14اجلريان ال�سطحي اإىل البحرية

9اجلريان ال�سطحي من البحرية

2اجلريان اجلويف اإىل البحرية

3اجلريان اجلويف من البحرية

1.5الهطل

0.5التبخر

يف جدول منف�سل، �سنِّف املدخالت واملخرجات املائية من البحرية واإليها.	•  
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�لأولية  �لم�ضامية  ال�سخر  ن  تكوُّ اأثناء  في  نت  تكوَّ التي  )الم�سامات(  الفراغات  وُتدعى 

ال�سخور  في  ا 
ًّ
ن�سبي مرتفعة  عادة  الأولية  الم�سامية  وتكون   ،)Primary Porosity(

انظر  لة،  المتحوِّ وال�سخور  الباطنية  النارية  ال�سخور  في  ومنخف�سة  الفتاتية،  الر�سوبية 

ال�سكل )3-3/اأ(.

ن  تكوُّ بعد  ن  تتكوَّ التي  الم�سامية  فهي   )Secondary Porosity( �لثانوية  �لم�ضامية  اأما 

الجزئي  الذوبان  بفعل  تحدث  ال�سخور  في  تجاويف  �سكل  على  وتكون  ال�سخر، 

لبع�ض اأنواع ال�سخور مثل ال�سخر الجيري، ومثال عليها المياه المخّزنة في التجاويف 

نتيجة  وتحدث  وفوا�سل،  �سقوق  �سكل  على  اأو  ال�سير.  وادي  تكوين  في  الموجودة 

ع والت�سققات كما هو الحال في ال�سخور الغرانيتية على �سبيل  �ض ال�سخور للت�سدُّ
ُّ
تعر

المثال، انظر ال�سكل )3-3/ب(.

حجم �لم�ضامات د�خل �ل�ضخر

�لحجم �لكلي لل�ضخر
%100 * م�ضامية �ل�ضخر =

لة؟ لماذا تنخف�ض الم�سامية الأولية في ال�سخور النارية الباطنية والمتحوِّ

اح�سب م�سامية �سخر ما اإذا كانت ن�سبة حجم الم�سامات الكلي فيه اإلى الحجم الكلي لل�سخر 

هي )4:1(.
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ن المياه الجوفية في الم�سامات الموجودة بين الر�سوبيات(. )اأ( الم�سامية الأولية في ال�سخور الر�سوبية الفتاتية )ُتخزَّ

)ب( الم�سامية الثانوية في ال�سخر الجيري و�سخر الغرانيت.

تجاويف في ال�سخر الجيري بفعل الذوبان الجزئي 

)اأماكن تخزين المياه الجوفية(. 

�سقوق وفوا�سل تظهر في �سخر الغرانيت 

)اأماكن تخزين المياه الجوفية(.

ال�سكل )3-3(: اأ�سكال الم�سامية؛ الم�سامية الأولية والم�سامية الثانوية.

ن من ال�سخور الجيرية، ويعدُّ  تكوين و�دي �ل�ضير: وحدة جيولوجية رئي�سة في الأردن، تتكوَّ

ا جيًدا، ي�ستقي منه عدد كبير من المواطنين في الأردن.
ًّ
هذا التكوين خزاًنا مائي

والتربة،  الر�سوبيات  مثل  المت�سلِّبة  غير  الأر�سية  المواد  في  مرتفعة  عادة  الم�سامية  وتكون 

ا في المواد الأر�سية المت�سلِّبة، انظر الجدول )2-3(.
ًّ
ومنخف�سة ن�سبي

�لم�ضامية %مو�د �أر�ضية غير مت�ضلِّبة )ر�ضوبيات(�لم�ضامية %مو�د �أر�ضية مت�ضلِّبة )�ضخور(

د الفرز20-30ال�سخر الر�سوبي الفتاتي
ِّ
25-50رمل اأو ح�سى جي

20-35مزيج رمل وح�سى 5-20ال�سخر الر�سوبي الكيميائي

ل 40-50الغرين2-5ال�سخر الناري الباطني وال�سخر املتحوِّ

45-55الطني1-12ال�سخر الناري ال�سطحي

�جلدول )3-2(: قيم �مل�ضامية لبع�ض �ملو�د �لأر�ضية �ملت�ضلِّبة و�ملو�د �لأر�ضية غري �ملت�ضلِّبة.
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�لعو�مل �ملوؤثرة يف �مل�ضامية �لأولية لل�ضخور �لر�ضوبية �لفتاتية  

)Factors Influencing Primary Porosity of Clastic Sedimentary Rocks(  

تتاأثر امل�سامية الأولية لل�سخور، وخا�سة ال�سخور الر�سوبية الفتاتية، بعدد من العوامل منها:  

نة لل�سخر متقاربة يف احلجم  درجة �لفرز )Sorting(: كلما كانت احلبيبات املكوِّ  . �أ 

الأولية  امل�سامية  وتكون   ،)Well Sorted( �لفرز  جيدة  باأنها  احلبيبات  فت  ُو�سِ

ذات حجوم  لل�سخر  نة  املكوِّ احلبيبات  كانت  اإذا  اأما  ال�سخر،  هذا  مرتفعة يف 

الأولية  امل�سامية  وتكون   ،)Poorly Sorted( �لفرز  �ضيئة  باأنها  فُتو�سف  خمتلفة 

منخف�سة يف هذا ال�سخر، انظر ال�سكل )4-3(.

�ض الر�سوبيات لل�سغط 
ُّ
تر��ّض �حلبيبات )Compaction(: تعلَّمت �سابًقا اأن تعر ب . 

لذا،  احلبيبات؛  بني  الفراغات  تقلُّ�ض  اإىل  ُيف�سي 

قلَّت  ال�سخور  الواقع على  الرتا�ّض  فاإنه كلما زاد 

انظر  عموًما،  ال�سخور  لتلك  الأولية  امل�سامية 

ال�سكل )5-3(.

)ب( الفراغات بني حبيبات �سيئة الفرز.)اأ( الفراغات بني حبيبات جيدة الفرز.

ال�سكل )3-4( : درجة الفرز وتاأثريها يف امل�سامية الأولية.

ترا�ّض كبري بني احلبيبات، وتاأثريه يف امل�سامية الأولية. )ب(   ترا�ّض قليل بني احلبيبات، وتاأثريه يف امل�سامية الأولية.) اأ ( 

ال�سكل )3-5( : ترا�ّض احلبيبات، وتاأثريه يف امل�سامية الأولية.

الأولية  الم�سامية  تقلُّ  لماذا 

عندما يكون الفرز �سيًئا؟
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التي  املادة  باأنها  �لالحمة  �ملادة  ف 
َّ
ُتعر  :)Cementing Material( �حلبيبات  بني  �لالحمة  �ملادة  وجود    . جـ 

ال�سائعة  ال�سكل )3-6(. ومن املواد الالحمة  الفراغات بني احلبيبات ال�سخرية، انظر  ب يف  ترت�سَّ

معادن الكال�سيت، والدولوميت، واأكا�سيد احلديد التي من �ساأنها جميًعا اأن ُتقلِّل من م�سامية ال�سخر 

الأولية كلما زاد وجودها بني احلبيبات ال�سخرية.

)ب( حبيبات �سخرية م�ساماتها تخلو من وجود مادة لحمة.) اأ ( مادة لحمة موجودة بني م�سامات احلبيبات ال�سخرية.

ال�سكل )3-6(: وجود املادة الالحمة بني م�سامات احلبيبات ال�سخرية، وتاأثريها يف امل�سامية الأولية.

مادة لحمة

حبيبات �سخرية

م�سامات

حبيبات �سخرية

د .     �ضكل �حلبيبات )Grains Shape(: يوؤّثر �سكل احلبيبات يف امل�سامية الأولية، فعلى �سبيل املثال، 

تكون الفراغات بني احلبيبات جيدة ال�ستدارة اأكرث منها بني احلبيبات ذات ال�ستدارة الأقل، 

ملاذا؟ انظر ال�سكل )7-3(.

)ب( حبيبات �سخرية غري جيدة ال�ستدارة.) اأ ( حبيبات �سخرية جيدة ال�ستدارة.

ال�سكل )3-7(: �سكل احلبيبات، وتاأثريه يف امل�سامية الأولية.

اأيهما م�ساميته اأعلى؛ الرمل اأم الطين، لماذا؟  

عند اإ�سافة الماء اإلى الطحين، نجد �سعوبة في عجن الطحين، ما ال�سبب في ذلك؟  

ح تاأثير ال�سغط في ذلك. كيف تتاأثر م�سامية ال�سخور الأولية مع العمق؟ و�سِّ
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�لنفاذية )Permeability(: لحظت اأن امل�سامية ُتعطي معلومات عن كمية املياه التي ميكن  ب - 

تخزينها يف ال�سخور، لكنها ل تعطينا معلومات وا�سحة عن حركة املياه خالل امل�سامات؛ 

لذا كان ل بد من درا�سة عامل اآخر وهو 

على  الأر�سية  املواد  قدرة  وهي  �لنفاذية، 

ال�سماح للماء باملرور من خاللها، وتعتمد 

النفاذية على حجم امل�سامات، ووفرتها، 

ودرجة ات�سال هذه امل�سامات بع�سها مع 

بع�ض، انظر ال�سكل )8-3( .

وتختلف ال�سخور يف نفاذيتها؛ فمنها �ضخور جيدة �لنفاذية، مثل ال�سخور الرملية وال�سخور 

فيها  امل�سامات  حجم  يكون  )كتيمة(  منفذة  غري  �ضخور  ومنها  الت�سّققات،  كثرية  البازلتية 

ا، وعددها كبرًيا، ولكنها ل ت�سمح للمياه باملرور من خاللها، مثل ال�سخور  �سغرًيا جدًّ

الطينية، وُتقا�ض النفاذية بوحدات امل�سافة والزمن، مثل: مرت/ثانية، اأو مرت/يوم.

ال�سكل )3-8(: م�سامات مّت�سلة ُتعطي نفاذية عالية.

�لعالقة بين �لم�ضامية �لأولية و�لنفاذية 

ادر�ض اجلدول )3-3( واأجب عن الأ�سئلة التي تليه:

�جلدول )3-3(: �لعالقة بني �مل�ضامية �لأولية و�لنفاذية .

�لنفاذية )متر/يوم(�لم�ضامية �لأولية )%(�لمادة

اأقل من 450.01 - 55طني

0.01 - 3010 - 52رمل ناعم

1000 - 2510000 - 40ح�سى

0.3 - 53 - 30�سخر رملي

0.00003 - 10.1 - 10�سخر جريي متبلور

0.0003 - 0.003اأقل من 1غرانيت ل يحوي �سقوًقا

نشاط تحليلي )2-3(



87

اأي المواد نفاذيتها اأعلى ما يمكن؟ واأيها اأقل ما يمكن؟	•

لماذا ُتعدُّ نفاذية ال�سخر الرملي اأقل من نفاذية الرمل الناعم؟	•

على الرغم من اأن م�سامية الطين اأعلى من م�سامية ال�سخر الرملي، اإل اأن الطين �سخر كتيم، 	•

ر ذلك.
ِّ

ذ، ف�س وال�سخر الرملي �سخر منفِّ

هل بال�سرورة اأن تكون ال�سخور ذات النفاذية العالية ذات م�سامية عالية ؟ لماذا؟	•

ة المواد ال�سخرية في الجدول؟	•
ّ
ر انخفا�ض م�سامية الغرانيت عن م�سامية بقي

ِّ
بماذا تف�س

)Vertical Distribution for Under Surface Water( لتوزيع �لر�أ�ضي للمياه تحت �ضطح �لأر�ض�  -2

ع المياه تحت �سطح الأر�ض في الجزء العلوي من الق�سرة الأر�سية، حيث تمتلئ م�سامات  تتوزَّ

ا بالماء. 
ًّ
ا اأو كلي

ًّ
ال�سخور جزئي

ع المياه في باطن الأر�ض في نطاقين رئي�سين هما : وفي المناطق الرطبة يمكن اأن تتوزَّ

ا من �سطح التربة اإلى ال�سطح 
ًّ
نطاق �لتهوية )Aeration Belt(: يمتدُّ نطاق التهوية راأ�سي  - �أ 

ا بالماء والهواء، 
ًّ
العلوي للنطاق الم�سبع بالمياه، وتمتلئ الفراغات في هذا النطاق جزئي

ا نطاق عدم �لإ�ضباع، وُيق�سم اإلى ثالثة ُنُطق ثانوية هي:  وُي�سّمى اأي�سً

�سطح  من  التربة  رطوبة  نطاق  يمتدُّ   :)Soil Moisture Belt( �لتربة  رطوبة  نطاق   .1

اإليه من الماء  النباتات بما تحتاج  د  التربة حتى عمق )30 �سم -50 �سم(، ويزوِّ

ها، وتحتفظ التربة بالماء في هذا النطاق بفعل قوة التال�سق  والغذاء ال�سروريين لنموِّ

)Cohesion( بين الماء والحبيبات.

اأ�سفل نطاق  �لنطاق �لمتو�ضط )Intermediate Belt(: يمتدُّ النطاق المتو�سط من   .2

رطوبة التربة اإلى الجزء العلوي من نطاق ال�سغط ال�سعري، ويختلف �سمكه من 

مكان لآخر، والمياه فيه خليط من رطوبة التربة والمياه ال�ساعدة بتاأثير الخا�سية 

ال�سعرية. وتنتقل مياه التغذية خالل هذا النطاق اإلى المياه الجوفية.

ال�سعري  نطاق �ل�ضغط �ل�ضعري )Capillary Pressure Belt(: يقع نطاق ال�سغط   .3

ب�سع  بين  النطاق  هذا  �سمك  ويتراوح  الجوفي،  الماء  من�سوب  فوق  مبا�سرة 

اأكثر  ال�سنتمترات في الرمل، ويكون  اإلى ع�سرات  الناعم  �سنتمترات في الح�سى 
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ك 
َّ
�سمًكا في الطين، لماذا؟ ويعتمد �سمكه على نوع التربة وطبيعة ن�سيجها. ويتحر

الماء في هذا النطاق بفعل الخا�سية ال�سعرية، اإذ يرتفع اإلى اأعلى في اتجاه معاك�ض 

لتجاه الجاذبية الأر�سية.

نطاق �لت�ضبُّع )Saturation Belt(: ويلي هذا النطاق نطاق التهوية اإلى اأ�سفل، وفيه تكون   - ب 

مملوءة  ال�سخر  اأو  التربة  م�سامات 

كليًّا بالماء، وُيعرف ال�سطح العلوي 

لنطاق الت�سبُّع بمن�ضوب �لماء �لجوفي 

)Water Table(، ويعتمد �سكل هذا 

ال�سطح اإلى حد كبير على ت�ساري�ض 

نطاق  اأ�سفل  في  ويوجد  المنطقة. 

الكتيمة  ال�سخور  من  طبقة  الت�سبُّع 

انظر  اأ�سفل.  اإلى  الماء  ب 
ُّ
ت�سر تمنع 

التـوزيـع  ِف 
ُّ
لتـعـر  )9-3( ال�سكل 

الراأ�سـي للمياه تحت �سطح الأر�ض.

)Aquifers and Confining Layers( لخز�نات �لجوفية و�لطبقات �لكتيمة�  -3

تعلَّمت �سابًقا اأن المواد الأر�سية التي يمكن اأن تاأخذ موا�سفات الخزان المائي الجوفي يجب 

�لجوفي  �لخز�ن  تعريف  الم�سامية والنفاذية. وعليه يمكن  �سرطان رئي�سان: هما  فيها  يتوافر  اأن 

�لمائي )Aquifer( باأنه وحدة جيولوجية )�سخر، اأو ر�سوبيات، اأو تربة( لها القدرة على تخزين 

ا محفوًرا في الخزان.
ًّ
ا جوفي

ً
المياه، ونقلها اإلى منطقة الت�سريف التي يمكن اأن تكون نبًعا اأو بئر

�لكتيمة  �لطبقات  ى  فُت�سمَّ الجوفي  الخزان  موا�سفات  فيها  تتوافر  ل  التي  الأر�سية  المواد  اأما 

نفاذية  تربة( ذات  اأو  اأو ر�سوبيات،  )Confining Layers(، وهي وحدة جيولوجية )�سخر، 

قليلة اأو معدومة. وبناًء على هذا التعريف يوجد نوعان من الطبقات الكتيمة:

.)Aquitard( الطبقات قليلة النفاذية  -

.)Aquifuge( )الطبقات عديمة النفاذية )كتيمة تماًما  -

ال�سكل )3-9(: التوزيع الراأ�سي للمياه حتت �سطح الأر�ض.

نطاق �لتهوية

نطاق �لت�ضبُّع

�لنطاق �ملتو�ضط

من�سوب املاء اجلويف
نطاق �ل�ضغط �ل�ضعري

�سخور كتيمة

نطاق رطوبة الرتبة
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ن اخلزان اجلويف املائي ل بد من وجود تتابع جيولوجي لطبقات حتمل موا�سفات  وحتى يتكوَّ

تعريًفا  ن  كوِّ ثم  ًدا 
ّ
جي  )4-3( اجلدول  ادر�ض  والآن  كتيمة.  طبقة  الأ�سفل  من  يليها  خزان، 

للخزانات اجلوفية املائية باأنواعها املختلفة، وتناق�ض ومعلمك وزمالءك يف اأهمية وجود الطبقة 

الكتيمة بالن�سبة للخزان اجلويف.

�جلدول )3-4(: �أنو�ع �خلز�نات �جلوفية.

مثال�لنفاذية �لم�ضاميةنوع �لخز�ن �لجوفي

خز�ن جوفي 

مرتفع �لم�ضامية و�لنفاذية

)Aquifer(

م�سامية مرتفعة

)ُيخزن املاء(

نفاذية مرتفعة

)ي�سمح بحركة املاء(

ال�سخر الرملي

خز�ن جوفي 

قليل �لنفاذية

)Aquitard(

م�سامية مرتفعة

ا( 
ً
)ُيخزن املاء غالب

نفاذية منخف�سة

)ي�سمح بحركة بطيئة للماء(

�سخر الغ�سار

�أنو�ع �لخز�نات �لجوفية �لمائية )Types of Aquifers(: تبًعا للتتابعات الجيولوجية التي   - �أ 

الكتيمة،  الطبقة  التي تحمل موا�سفات  الجوفي والطبقات  الخزان  تحمل موا�سفات 

فاإنه يمكن تمييز نوعين رئي�سين من الخزانات:

الوحدة  تكون  عندما   :)Unconfined Aquifer( �لمح�ضور  غير  �لجوفي  �لخز�ن   .1

طبقة  الأر�ض  �سطح  عن  يف�سلها  ل  خزان  موا�سفات  تحمل  التي  الجيولوجية 

ى  وُي�سمَّ  .)10-3( ال�سكل  انظر  مح�ضور،  غير  جوفيًّا  خز�نًا  ُتدعى  فاإنها  كتيمة 

ع لهذا الخزان من�ضوب �لماء �لجوفي، وهو عبارة عن 
ُّ
ال�سطح العلوي لنطاق الت�سب

فيه  يكون  الذي  الم�ستوى 

�سغط ال�سائل في الفراغات 

الجـوي،  ال�سغط  م�سـاويًا 

وعند حفـر بئر جوفـي في 

هذا الخزان فاإن الماء يرتفع 

العلوي  الم�ستوى  اإلى  فيه 

للطبقة الم�سبعة.

ال�سكل )3-10( : خزان جويف غري حم�سور.

من�سوب املاء اجلويفبئر جويف

نطاق التهوية

ع
ّ
نطاق الت�سب

طبقة كتيمة

نطاق التهوية

ع
ّ
نطاق الت�سب
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وتتم تغذية اخلزان اجلويف غري املح�صور مبا�رشة من مياه االأمطار التي ترت�صح داخل 

ع.
َّ
الرتبة، وتتغلغل من خالل نطاق التهوية اإىل اأن ت�سل اإىل النطاق امل�سب

�خلز�ن �جلويف �ملح�ضور )Confined Aquifer(: عندما تكون الوحدة اجليولوجية   .2

التي حتمل موا�سفات خزان حم�سورة بني طبقتني كتيمتني فاإنها ُت�سّمى خز�نًا جوفيًّا 

حم�ضوًر�، انظر ال�سكل )3-11(. يف هذه احلالة فاإن املياه يف اخلزان تكون واقعة 

بئر يف هذا اخلزان  التي تعلوه. وعند حفر  الطبقات  حتت �سغط كبري بفعل وزن 

ى امل�ستوى الذي ي�سل اإليه  عة، وُي�سمَّ
َّ
فاإن املاء يرتفع فيها فوق م�ستوى الطبقة امل�سب

ى البئر املحفور �لبئر  املاء م�ضتوى �جلهد �ملرتي )Potentiometric Surface( وُي�سمَّ

.)Artesian Well( لرتو�زي�

عندما  يحدث  وهذا  تلقائي،  ب�سكل  متدفق  الرتوازي  البئر  يكون  اأن  وميكن 

اإذا كان  اأما  اأعلى من م�ستوى �سطح الأر�ض،  يكون م�ستوى �سطح اجلهد املرتي 

ة  �سطح اجلهد املرتي اأقل من م�ستوى �سطح الأر�ض فاإن البئر يكون بحاجة مل�سخَّ

ل�ستخراج املاء منه، انظر ال�سكل )11-3(.

الطبقة  فيها  ف  تتك�سَّ التي  املنطقة  تغذية اخلزان اجلويف املح�سور من خالل  وتتم 

املح�سورة وُت�سبح ظاهرة على �سطح الأر�ض، وُت�سّمى هذه املنطقة منطقة �لتغذية 

.)Recharge Area(

منطقة التغذية

�سطح اجلهد املرتي

بئر ارتوازي متدفق
�سطح الأر�ضبئر ارتوازي غري متدفق

طبقة كتيمة

خزان جويف حم�سور

طبقة كتيمة

ال�سكل )3- 11( : خزان جويف حم�سور.

ما العوامل التي يمكن اأن توؤثر في انت�سار الخزانات الجوفية المائية المح�سورة وغير المح�سورة؟
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تغذية �خلز�نات �جلوفية )Recharge Aquifers(: تتغّذى اخلزانات اجلوفية املائية من املياه   - ب 

ال�سطحية ومياه الأمطار التي ترت�سح من خالل الرتبة وال�سخور اإىل اأن ت�سل اإىل �سخور 

اخلزان. ولتعوي�ض النق�ض الناجت من �سخِّ املياه اجلوفية يتم تغذية اخلزانات اجلوفية املائية 

يتغّذى  التي  املنطقة  وُت�سّمى  الأمطار.  مياه  اأو  ال�سطحية  باملياه  وذلك  �لطبيعية،  بالتغذية 

التعوي�ض  �لتغذية �ل�ضطناعية، ويكون  اأو  �لتغذية،  منطقة  ال�سطح  اخلزان اجلويف من  منها 

عة ب�سبب  يف نق�ض مياه اخلزان اجلويف عن طريق �سخِّ املياه ال�سطحية ومياه الربك املُتجمِّ

 Recharge( ى �آبار �لتغذية �صقوط االأمطار عرب اآبار حمفورة يف �صخور اخلزان اجلويف ُت�صمَّ

.)Wells

يف  اجلوفية  املياه  كمية  على  للمحافظة   : �ل�ضخِّ وكمية  و�لتغذية  �حلو�ض  خمزون  بني  �ملو�زنة   - جـ 

الآبار ل  امل�ستخرجة من  املياه  اأن تكون كميات  ينبغي  ال�ستنزاف،  اخلزان اجلويف من 

التغذية  ل  ومعدَّ ال�سخ  ل  معدَّ بني  موازنة  عمل  من  بدَّ  ل  اأي  التغذية،  كميات  تتجاوز 

للخزان اجلويف.

)Over Pumping Consequences( تبعات �ل�ضخِّ �جلائر  - د 

يتم  الذي  البئر  املاء اجلويف حول  انخفا�ض من�سوب  اإن  �ملاء �جلويف:  �نخفا�ض من�ضوب   .1

�سخِّ املاء منه ُيدعى خمروط االنخفا�ض )Cone Depression(، انظر ال�سكل )12-3(.

ل   /�سنة، ومتو�سط معدَّ
3
ي�ساوي )25( مليون م التغذية في منطقة ما  ل  اإذا كان متو�سط معدَّ

/ �سنة، فماذا تتوقَّع اأن يحدث للحو�ض الجوفي المائي في هذه المنطقة 
3
ال�سخ )75( مليون م

ل نف�سه؟ ت عملية ال�سخِّ بالمعدَّ
َّ
لو ا�ستمر

نشاط إثرائي )4-3(

�لنمو �لعمر�ني، وتاأثيره في �لتغذية �لجوفية �لمائية

اأ تاأثريه يف التغذية اجلوفية املائية، واقرتح 
َّ
ادر�ض واقع النمو العمراين يف مدينتك اأو قريتك، وتنب

خطة مع زمالئك لزيادة ارت�ساح مياه الأمطار اإىل خزانات املياه اجلوفية.
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وبا�ستمرار �سخِّ املاء من اخلزان اجلويف ينخف�ض م�ستوى املياه اجلوفية فيه، ويرتتَّب على ذلك 

جفاف االآبار ال�صحلة، وارتفاع ملوحة املياه يف اخلزان. ف�رشرِّ �صبب ذلك.

ومن الأمثلة اجلديرة بالدرا�سة لهذا املو�سوع، الو�سع املائي خلزان الأزرق اجلويف الذي مُيثِّل 

املورد االأ�صا�س للمياه يف منطقة �صمال �رشق االأردن. ويف الثمانينيات من القرن املا�صي جرى 

حفر العديد من الآبار لتلبية حاجات املزارعني يف املنطقة وال�سكان يف منطقة عمان الكربى، 

ب يف انخفا�ض املن�سوب املائي يف احلو�ض، وا�ستنزافه، وزيادة ن�سبة ملوحة 
َّ
الأمر الذي ت�سب

العديد من الينابيع، وجفاف بع�سها الآخر. ولتفادي مثل هذه امل�سكالت ل بد من �سخ املياه 

من دون حدوث ا�ستنزاف للمياه اجلوفية؛ اأي اأن ل تتجاوز كمية املياه امل�ستخرجة من اخلزان 

.)Safe Yield( ان، وهذا ما ُي�سّمى �ل�ضخِّ �لآِمَن كمية مياه التغذية للخزَّ

تد�خل �ملاء �ملالح: )Salt Water Intrusion(: وحتدث هذه الظاهرة يف املناطق ال�ساحلية؛   .2

ن بينهما  اإذ تلتقي املياه العذبة باملياه املاحلة يف باطن الأر�ض من دون اأن متازجها، ويتكوَّ

منطقة ُتدعى �لربزخ، انظر ال�سكل )13-3(. 

ال�سكل )3-13(: الربزخ.

ال�سكل )3-12(: خمروط االنخفا�س.

بئر جاف
بئر جاف

بئر منتج

من�ضوب مائي �ضابق

خمروط االإنخفا�ض
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ح ال�سكل )3-14/اأ( عالقة املياه املاحلة باملياه العذبة يف حالة التزان، اإذ يوجد خليط  يو�سِّ

ن  من املياه العذبة واملاحلة. وعند حدوث هبوط �رشيع يف م�صتوى املياه اجلوفية العذبة، يتكوَّ

النخفا�ض املخروطي حول بئر ال�سخ، وتندفع املياه املاحلة نحو قاعدة البئر، ويكون �سكلها 

ا لكن باجتاه الأعلى، وُت�سّمى هذه الظاهرة التمخرط اإىل االأعلى )Upconing(، انظر 
ًّ
خمروطي

ث  ال�سكل )3-14/ب(. ونتيجة لذلك تختلط املياه املاحلة باملياه العذبة وُيف�سي ذلك اإىل تلوُّ

اخلزان اجلويف.

) اأ ( حالة التزان.

م�ستوى �سطح البحر

م�ستوى املياه اجلوفية

مياه جوفية عذبة

مياه ماحلة

ق �لربزخ
نطا

)ب( تداخل املياه املاحلة مع املياه اجلوفية العذبة نتيجة ال�سخ اجلائر.

ال�سكل )3-14(: عالقة املياه املاحلة مع املياه العذبة.

الـمراجع

(Glossary)قائمة المصطلحات

¤É©J ˆG óªëH ”

م�سامع  على  واتُلها  البرزخ،  مفهوم  تناولت  التي  الكريمة  القراآنية  الآيات  في 

زمالئك، وتناق�ض ومعلمك وزمالءك في الإعجاز العلمي في تلك الآيات.

خمروط االنخفا�س

مياه جوفية عذبة تد�خل مياه �لبحر

م�ستوى �سطح البحر

م�ستوى املياه اجلوفية

بئر

�لتمخرط لأعلى

مياه ماحلة

ق �لربزخ
نطا

تد�خل مياه �لبحر

�لتمخرط لأعلى
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ولعل اأحد احللول املطروحة ملعاجلة امل�سكلة تكمن يف نقل مياه البحر الأحمر اإىل البحر 

امليت لزيادة من�صوب ماء البحر امليت، وهذا ما �صيكون اإن مت م�رشوع ناقل البحرين.

ة بالقرب من �سواطئ البحر امليت.
ّ
في

ْ
ال�سكل )3-15(: ُحَفر َخ�س

 Sink( ن �حُلَفر �خَل�ْضفيّة �خَل�ْضف و�حُلَفر �خَل�ْضفيّة )Subsidence and Sink Holes(: تتكوَّ  .3

لت حتت تاأثري املياه اجلوفية. اإذ تعمل  Holes( نتيجة انهيار اأ�سقف الكهوف التي ت�سكَّ

وعندما  ال�سطح،  حتت  مغارات  اأو  جتاويف  نة  مكوِّ ال�سخور،  اإذابة  على  اجلوفية  املياه 

عندها  ن  وتتكوَّ لل�سطح،  خ�سف  يحدث  قد  ال�سطح  من  قريبة  التجاويف  هذه  تكون 

مثل  التحتية  البنى  يف  ج�سيمة  خ�سائر  حدوث  اإىل  ف 
ْ

اخَل�س وُيف�سي  ة، 
ّ
في

ْ
اخَل�س احُلفر 

الطرق، و�صبكات ال�رشف ال�صحي.

ة؛ تلك التي ظهرت يف البحر امليت ب�سبب ذوبان طبقات 
ّ
في

ْ
ومن الأمثلة على احُلَفر اخَل�س

من االأمالح حتت �صطح االأر�س على اجلانب ال�رشقي والغربي من البحر امليت، وهي يف 

ازدياد م�ستمر، انظر ال�سكل )15-3(. 

ن ظاهرة الُحَفر الَخ�ْسفّية. ح كيف �ساهم انخفا�ض م�ستوى البحر الميت في تكوُّ و�سِّ
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اخرت رمز الإجابة ال�سحيحة لكل مما ياأتي:    -  1

اأحد العوامل الآتية ل يعتمد عليها �سكل احلو�ض املائي ال�سطحي:  )1(

ب - نوع ال�سخور. الت�ساري�ض.      - اأ 

د   - وجود الرتاكيب اجليولوجية. كمية اجلريان.      - جـ 

ز اخلزان اجلويف املنا�سب خلزن املاء:
ِّ
اأهم ما ميي  )2(

ب - النفاذية املرتفعة. امل�سامية املعدومة.     - اأ 

ا. د   - النفاذية املنخف�سة جدًّ النفاذية املعدومة.     - جـ 

اأي الآتية اأكرث نفاذية؟  )3(

ب - ال�سخر الرملي. - �سخر البازلت.    اأ 

د   - ال�سخر الطيني. ال�سخر اجلريي.     - جـ 

ل ظاهرة التمخرط اإىل اأعلى يف اخلزانات اجلوفية املائية: �صبب ت�صكُّ  )4(

ن الربزخ يف املناطق ال�ساطئية. تكوُّ  - اأ 

ب - زحف املياه العذبة اإىل اأعلى يف املناطق ال�ساطئية.

- زحف املياه املاحلة اإىل اأعلى. جـ 

التزان بني املياه العذبة واملاحلة يف املناطق ال�ساطئية.  - د 

ا دقيًقا:
ًّ
ف�رشرِّ ما ياأتي تف�صرًيا علمي  -  2

تغذية اخلزانات اجلوفية املح�سورة حمدودة.  - اأ 

تكون امل�سامية الأولية اأعلى يف ال�سخور ذات احلبيبات كروية ال�سكل مقارنة بامل�سامية   - ب 

نة من حبيبات لها روؤو�ض حادة. الأولية يف ال�سخور املكوَّ

ل ُتعدُّ ال�سخور الطينية خزانات مائية.  - جـ 

ة يف �سواطئ البحر امليت.
ّ
في

ْ
ن احُلَفر اخَل�س تكوُّ  - د 



96

ح املق�سود  بكلٍّ مما ياأتي: و�سِّ  -  3

ة، واحلو�ض املائي ال�سطحي.
ّ
في

ْ
التغذية املائية الطبيعية، وال�سخور الكتيمة، واحُلَفر اخَل�س

ْف العالقة بني:  �سِ  -  4

�سخِّ املياه اجلوفية من اخلزانات ال�سخرية املائية، وم�سامية �سخور اخلزان الأولية.  - اأ 

حفر اآبار مياه جوفية بالقرب من ال�ساطىء، وزيادة ملوحة املياه اجلوفية.  - ب 

ال�سخ اجلائر، ومن�سوب املياه اجلوفية.  - جـ 

ة الهطل، وكمية الرت�ساح. زيادة ُمدَّ  - د 

قارن بني اخلزان اجلويف املائي املح�سور، واخلزان اجلويف املائي غري املح�سور من حيث:   -  5

كمية التغذية.  - اأ 

م�ساحة منطقة التغذية.  - ب 

ث. �ض للتلوُّ
ُّ
اإمكانية التعر  - جـ 

ا اأخرى، وكان البئران مت�ساويـني يف 
ً
به رجل حفر بئر

ْ
ا يف اأر�سه، وكان ُقر

ً
لو َحَفر رجل بئر  -  6

العمق، وظهر املاء يف اأحد البئرين ومل يظهر يف الآخر. ماذا تتوقَّع اأن يكون �سبب ذلك؟

ًعا لكل من:  اكتب ناجًتا واحًدا متوقَّ  -  7

ع.
ُّ
وجود طبقة كتيمة اأ�سفل نطاق الت�سب  - اأ 

التقاء املياه العذبة باملياه املاحلة يف باطن الأر�ض من دون اأن متتزجا.  - ب 

تقاطع من�سوب املياه اجلوفية مع �سطح الأر�ض.  - جـ 

زيادة كمية املياه امل�ستخرجة من اخلزان على كمية املياه التي ُتغّذي اخلزان.  - د 

متى ُنطِلق على الآبار املائية اأنها اآبار ارتوازية؟ وما هي اأف�سل الأماكن التي ميكن العثور فيها   -  8

على هذا النوع من الآبار؟
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يعاين الأردن من �سحِّ املوارد املائية، وُيعدُّ الأردن الدولة الثالثة الأفقر يف العالم يف موارد املياه؛ 

ا. 
ً
اإذ ل يتجاوز ن�سيب الفرد ال�سنوي من املياه )150( مرًتا مكعب

ل �ل�ضنوي �لطويل �لأمد ملياه اجلريان  ا، ويبلغ �ملعدَّ
ًّ
ا �سطحي

ًّ
ا مائي يوجد يف الأردن )15( حو�سً

الدائم والفي�سانات )713( مليون مرت مكعب. وتعتمد موارد املياه فيها على الهطل املطري الذي 

اته وتوزيعه ال�سنوي من عام لآخر. ويقع الأردن �سمن املناخ اجلاف و�سبه اجلاف، 
ّ
تتذبذب كّمي

ز هذا املناخ بقلَّة الأمطار، وتذبذبها، وعدم انتظام توزيعها الزماين واملكاين.
َّ
حيث يتمي

)Rain Distribution in Jordan( توزيع �لأمطار يف �لأردن  -1

طبة وال�سنوات اجلافَّة، اإذ 
َّ
تتفاوت كميات الأمطار التي تهطل على اململكة بني ال�سنوات الر

ا، ويرتفع 
ً
ل ال�سنوي طويل الأمد لكميات الأمطار )8300( مليون مرت مكعب تقريب يبُلغ املعدَّ

ينخف�ض  بينما  مكعب،  مرت  مليون   )11000( اإىل  لي�سل  طبة 
َّ
الر ال�سنوات  يف  ل  املعدَّ هذا 

�سمن  الأردن  وقوع  وب�سبب  ا. 
ً
تقريب مكعب  مرت  مليون   )5800( اإىل  اجلافة  ال�سنوات  يف 

املناخ اجلاف و�سبه اجلاف فاإن ما ُي�ستفاد من كميات الهطل ل يتجاوز )10(% )مياه جوفية 

توزيع  ُيبنيِّ  الذي   )5-3( اجلدول  انظر  العايل.  التبخر  ب�سبب  املاء  لفقد  نتيجة  و�سطحية(، 

كميات الأمطار ال�سنوية يف الأردن.

�جلدول )3-5(: توزيع كميات �لأمطار �ل�ضنوية يف �لأردن.

�لمنطقة
كمية �لأمطار �ل�ضنوية

)مم(

ن�ضبة �لم�ضاحة من �لم�ضاحة �لكلية 

للمملكة ) % (

506 -300حفرة �لنهد�م

4003 -600�لمناطق �لمرتفعة

91اأقل من 150مناطق �لبادية و�ل�ضحر�ء �لجنوبية

الموارد المائية في األردن
)Water Resources in Jordan(

الفصل     

2
)Surface Water in Jordan( أوًل: �لمياه �ل�ضطحية في �لأردن�
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)Surface Water Basins( لأحو��ض �ملائية �ل�ضطحية�  -2

ا، واأن املعدل ال�سنوي طويل الأمد ملياه 
ًّ
ا �سطحي

ًّ
ا مائي تعلَّمت �سابًقا اأن يف الأردن )15( حو�سً

اجلدول  ادر�ض  والآن،  ا. 
ً
تقريب مكعب  مرت  مليون   )713( يبلغ  والفي�سانات  الدائم  اجلريان 

)3-6(، ثم اأجب عن ال�سوؤالني بعَده: 

�جلدول )3-6( : كميات �لت�رصيف لالأحو��ض �ملائية �ل�ضطحية يف �لأردن.

كمية �لت�ضريف )مليون متر مكعب /�ضنة(�لحو�ض�لرقم

166الريموك1

84الزرقاء2

58الأودية اجلانبية ال�سمالية3

58الأودية اجلانبية اجلنوبية4

8وادي الأردن5

102املوجب والوالة6

43الأودية اجلانبية للبحر امليت7

43احل�سا8

41الأزرق9

24احلماد10

18ال�رشحان11

13اجلفر12

1ال�سحراء اجلنوبية13

46وادي عربة ال�سمايل14

8وادي عربة اجلنوبي15

713�لمجمـــوع

ما اأكبر الأحوا�ض المائية ت�سريًفا؟ واأين يقع ؟  

ما اأقل الأحوا�ض المائية ت�سريًفا؟ واأين يقع ؟  

كميات �لت�ضريف: هي مجموع كميات المياه التي تجري في الأحوا�ض المائية ال�سطحية.

وترتواح كميات الأمطار يف الأردن بني اأقل من )100( مم �سنويًّا يف املناطق ال�سحراوية اإىل 

اأكرث من )500( مم �سنويًّا يف املرتفعات ال�سمالية الغربية.
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لحظت مما �سبق، اأن كمية الت�سريف تختلف من حو�ض اإلى اآخر، واأن كمية الت�سريف في 

حو�ض الريموك اأكرب ما ميكن. ملاذا؟

�ل�ضدود �ملائية يف �لأردن  -3

يوجد يف االأردن ع�رشة �صدود رئي�صة اأن�صئت على االأودية الرئي�صة لتجميع مياه اجلريان الدائم 

ومياه الأمطار، وتبلغ ال�سعة التخزينية لهذه ال�سدود جمتمعة )328( مليون مرت مكعب تقريًبا. 

والآن، ادر�ض البيانات الواردة يف اجلدول )3-7( واأجب عن ال�سوؤالني بعَده: 

�جلدول )3-7(: �ل�ضدود �لرئي�ضة يف �لأردن وكميات �ملياه �لتي ميكن تخزينها فيها.

�ضعة �لتخزين �لكلية )مليون متر مكعب(��ضم �ل�ضد

16.789وادي العرب

3.964زقالب

8.452الكفرين

1.430�سعيب

75.004امللك طالل

55.000الكرامة

9.300الوالة

31.200املوجب

110.000الوحدة

16.800احل�سا

327.939�لمجموع

اأي ال�سدود اأكثر �سعة تخزينية؟ واأيها اأقل؟  

ما العوامل التي يمكن اأن توؤثر في �سعة التخزين الكلية لل�سدود المائية في الأردن؟  

الـمراجع

(Glossary)قائمة المصطلحات

¤É©J ˆG óªëH ”

عن اأي الأحوا�ض المائية ال�سطحية موجود بالقرب من المكان الذي تعي�ض فيه؟ 

واكتب تقريًرا مخت�سًرا عن خ�سائ�ض ذلك الحو�ض، واقترح و�سائل للحفاظ على 

ث. نوعية المياه ال�سطحية في منطقتك من التلوُّ
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ا 
ًّ
ا مائي تعدُّ �ملياه �جلوفية امل�صدر الرئي�س ملياه ال�رشب يف االأردن، ويوجد يف االأردن )12( حو�سً

ال�سنوي لل�سّخ الآمـن للمياه املتجّددة  ل  ا بع�سها متجّدد وبع�سها غري متجّدد، ويبلغ املعدَّ
ًّ
جوفي

)275( مليون مرت مكعب، وميتدُّ بع�سها اإىل اأرا�سي الدول املجاورة.

توجد املياه يف الأحوا�ض املائية اجلوفية �سمن خزانات مائية تختلف يف خ�سائ�سها الكيميائية 

والفيزيائية ونوع مياهها، فمنها ما هو خمزون يف ال�سخر اجلريي؛ كحو�ض عمان الزرقاء. ومنها ما 

هو خمزون يف ال�سخر الرملي كاخلزانات املوجودة يف حو�ض البقعة وحو�ض الدي�سة. وخزانات 

احل�سا كاخلزانات يف وادي عربة. اأما اأحوا�ض املياه غري املتجّددة فتوجد مثاًل يف حو�ض الدي�سة، 

وال�رشحان، واحلماد.

)Ground Water in Jordan( ثانيًا: �لمياه �لجوفية في �لأردن

الـمراجع

(Glossary)قائمة المصطلحات

¤É©J ˆG óªëH ”

في م�سادر التعلم المتوافرة لديك )يمكنك الرجوع اإلى دليل الطلبة المائي الذي 

الو�سع  عن  والري(  المياه  وزارة  في  المائية  والتوعية  الإعالم  اإدارة  عن  ي�سدر 

الحالي لل�سدود المائية في الأردن، ثم تناق�ض ومعلمك وزمالءك في �ُسُبل تح�سين 

الو�سع المائي الحالي في الأردن، واعر�سها على باقي زمالئك في المدر�سة.

�أمثلة على �لأحو��ض �ملائية �جلوفية يف �لأردن  

حة يف  املو�سَّ ا، كما يف اخلريطة  اإىل )12( حو�سً املائية اجلوفية يف الأردن  ُتق�سم الأحوا�ض 

ال�سكل )16-3(.

وحتتوي بع�ض هذه الأحوا�ض اأكرث من خزان مائي، ومن اأمثلة هذه الأحوا�ض: 

نشاط إثرائي )5-3(

ابحث يف م�سادر التعلم املتوافرة لديك عن كميات الإنتاج الآمن للمياه من اأحوا�ض املياه اجلوفية 

حة يف خريطة توزيع الأحوا�ض املائية اجلوفية يف الأردن يف ال�سكل )3-16(، ثم رتِّب  املو�سَّ

هذه الأحوا�ض ح�سب اإنتاجها الآمن. ثم اجمع كميات الإنتاج الآمن للمياه من اأحوا�ض املياه 

اجلوفية، واق�سمها على عدد �سكان الأردن. ما كمية املياه املتوافرة لكل فرد؟ قارن الرقم الناجت 

بكمية املياه املتوافرة يف بع�ض البلدان املجاورة اأو البلدان املتقّدمة. ماذا ت�ستنتج من ذلك؟
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)Disi Basin( حو�ض �لدي�ضة  -1

يقع حو�ض �لدي�ضة ال�ستراتيجي 

ويمتدُّ  المملكة،  جنوب  في 

المملكة  اأرا�سي  في  معظمه 

وتمتــاز  ال�سعودية.  العربية 

بجـودتهـــا  الحـو�ض  ميـــاه 

محتوى  وانخفـا�ض  العاليـة، 

من  الرغم  على  فيها  الأمــالح 

اأ�سول  وتعوُد  لماذا؟  ِقَدمها، 

المياه  اإلى  الحو�ض  في  المياه 

اأثناء  في  المحتجزة  القديمة 

الحو�ُض  ويملك  ــِه،  ن ــكــوُّ ت

الميـاه  مـن  هـائـاًل  مخـزوًنا 

العـذبة.

وقـد اتجهـت الأنظار اإليـه ل�سدِّ الفجوة في نق�ض مياه ال�سرب في العا�سمة عمان وغيرها من 

ة وازدياد الطلب عليها. 
ّ
ا ب�سبب �سح الموارد المائي

ًّ
ا مائي المناطق التي اأ�سبحت تعاني نق�سً

ومن الجدير بالذكر اأنه تم قد اإن�ساء اأنبوب �سخم ناقل للمياه من حو�ض الدي�سة في جنوب 

الأردن اإلى العا�سمة عمان ُي�سّمى الناقل الوطني، ويبلغ مقدار طاقته ال�ستيعابية )100( مليون 

متر مكعب �سنويًّا، وقد اأنجز هذا الم�سروع في عام )2013( م.

نشاط إثرائي )6-3(

تناق�ض ومعلمك وزمالءك يف طرائق ا�ستدامة مياه حو�ض الدي�سة، واعر�سها على باقي زمالئك 

يف املدر�سة.

ال�سكل )3-16(: توزيع الأحوا�ض املائية اجلوفية يف الأردن. 

٠ ٥٠ ١٠٠

N

الريموك

عمان-الزرقاء

الأزرق

وادي ال�رشحان

البحر امليت

اجلفر

وادي

عربة

ال�سمايل

وادي

عربة

اجلنوبي

وادي احلّماد

الأودية

اجلانبية لنهر 

الأردن

) كم (

الدي�سة
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)Amman-Zarqa Basin( حو�ض عمان–�لزرقاء  -2

ع  ُيعدُّ حو�ض عمان - �لزرقاء من اأهم الأحوا�ض املائية اجلوفية من حيث موقعه وقربه من اأكرب جتمُّ

ا ملوقعه �سمن 
ً
دة نظر �سكاين متزايد يف الأردن، وُيعدُّ هذا احلو�ض من الأحوا�ض املائية املُتجدِّ

ط الأمطار فيها ما يقارب )350( مم.  حدود املناطق التي يبلغ متو�سِّ

ُيعدُّ  الذي  ث  ال�سخِّ اجلائر، والتملُّح، والتلوُّ امل�سكالت مثل  يعاين هذا احلو�ض من عدد من 

ث املياه فيِه من املياه العادمة، والأ�سمدة،  من اأبرز امل�سكالت التي تواجه هذا احلو�ض. وتتلوَّ

واملبيدات احل�رشية، وع�صارة مكاب النفايات، وخملفات امل�صانع، وامل�صتقات النفطية.

يعاين الأردن من حتديات عديدة يف القطاع املائي، وحلماية املوارد املائية وا�ستغاللها �سمن 

الإمكانات املتاحة؛ قامت وزارة املياه والري بو�سع ا�سرتاتيجية مائية اأكدت فيها على تطوير موارد 

املياه التقليدية وغري التقليدية، وا�ستغاللها واملحافظة على دميومتها.

�ست 
َّ
ة الطلب على املوارد التقليدية وخا�سة اجلوفية، وال�سخِّ اجلائر الذي تعر ا لتزايد حدَّ

ً
ونظر

له، قامت موؤ�س�سات قطاع املياه بالعمل على تفعيل دور املوارد غري التقليدية ل�سدِّ جزء من الطلب 

على املياه ومن هذه املوارد احل�ساد املائي، ومعاجلة املياه العادمة واإعادة ا�ستخدامها.

)Water Harvesting( حل�ضاد �ملائي�  -1

اأثناِء مرحلة معينة من الدورة املائية التي تبداأ  �حل�ضاد �ملائي هو عملية جمع املياه ال�سطحية يف 

من و�سول مياه الأمطار اإىل الأرا�سي واأ�سطح املنازل. وكلما زادت امل�ساحة التي جُتمع فيها 

لت املو�سمية للهطل يف منطقة  مياه الأمطار زادت قيمة احل�ساد املائي، ويوؤثر يف ذلك املعدَّ

م�رشوع احل�صاد.

حة يف اجلدول )3-8( واأجب عن ال�سوؤالني بعَده: والآن، ادر�ض البيانات املو�سَّ

)Untraditional Water Resources in Jordan( ثالثًا: �لمو�رد غير �لتقليدية للمياه في �لأردن

ث وال�سخِّ الجائر للمياه الجوفية في هذا الحو�ض؟ ماذا تقترح للحدِّ من التلوُّ
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لت �ملو�ضمية للهطل يف عدد من �ملدن �لرئي�ضة يف �لأردن. �جلدول )3- 8(: �ملعدَّ

�لمعّدل �لمو�ضمي للهطل )مم(��ضم �لمدينة/ �لمنطقة�لرقم

505�سويلح1

476اجلامعة الأردنية2

268مطار عمان الدويل3

158مطار امللكة علياء الدويل4

459اإربد5

580عجلون )راأ�ض منيف(6

324ماأدبا7

514ال�سلط8

124الزرقاء9

198الطفيلة10

269ال�سوبك11

337الكرك )الربة(12

176وادي مو�سى13

41معان14

27العقبة15

ا.
ًّ
ل املو�سمي للهطل فيها تنازلي رتِّب املدن اعتماًدا على قيم املعدَّ  

لت الهطل املو�سمية بني املدن؟ وما اأثر ذلك يف قيمة احل�ساد املائي فيها؟ ملاذا تختلف قيم معدَّ  

ميكن ح�ضاب قيمة �حل�ضاد �ملائي بال�ضتعانة بالعالقة �لريا�ضية �لآتية:

عة )م3( كمية �ملياه �ملتجمِّ

          )�حل�ضاد �ملائي( 

ل �لهطل �ل�ضنوي للمنطقة )مم( * م�ضاحة �ل�ضطح )م2( * معامل �جلريان معدَّ

1000
  =

بال�ستعانة باجلدول )3-8(، اأجب عن الأ�سئلة الآتية:  

 .
2
اإربد م�ساحته )200( م عة على �سطح منزل ما يف مدينة  اح�سب كمية املياه املتجمِّ  - اأ 

]معامل اجلريان = 0.9[.
عة على �سطحها.  ، فاح�سب كمية املياه املتجمِّ

2
اإذا كانت م�ساحة مدر�ستك )600( م  - ب 

]معامل اجلريان = 0.9[.
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 :)Jordan Experience in Water Harvesting( لتجربة �لأردنية يف جمال �حل�ضاد �ملائي�  - �أ 

ا اأهمية دور احل�ساد املائي 
ً
اإن نــدرة املوارد املائية يف الأردن قد جعلته ُيــدرك مبكر

لال�ستخدامــات املختلفة، حيث يكرث يف املناطق الريفية عن طريق ا�ستخدام اأ�سطح 

املنــازل؛ لتجميــع املياه ومن ثم تخزينها. وعلى �سعيــد اآخر يوجد جتارب ناجحة 

متعــددة على م�ستــوى اجلمعيات واملدار�ض والأفراد، وذلــك خلف�ض كلفة فاتورة 

املياه.

اجلريان  ذات  الأودية  على  �حلفائر  توجد   :)Desert Dams( �ل�ضحر�وية   �حلفائر  ب - 

املياه  تخزين  التي ميكن  املناطق  ال�سحراوية، ويف  املنطقة  ا خا�سة يف 
ًّ
ن�سبي العايل 

فيها، وهذه احلفائر عبارة عن خزانات اأر�سية يتم حفرها على �سكل بركة يف الرتبة 

يف  الفي�سانات  وكذلك  ال�سيول  يف  اجلارية  املياه  حتويل  ويتم  الطمي،  اأو  الطينية 

ة برك تر�سيبية  الأحوا�ض ال�سحراوية اإىل هذه الربك بعد مرورها على بركة اأو عدَّ

للتخلُّ�ض من الر�سوبيات، وقد يلجاأ بع�ض الأفراد اإىل تبطني هذه الربك بالنايلون، اأو 

البال�ستيك، اأو الإ�سمنت للحد من الفاقد املائي، ويبلغ تخزين هذه احلفائر )20( 

ا ُت�ستخدم يف الريِّ و�سقاية احليوانات.
ً
مليون مرت مكعب تقريب

معاجلة �ملياه �لعادمة و�ملياه �لرمادية، و��ضتخد�مهما  -2

�ملياه �لعادمة �ملعاجلة )Treated Waste Water(: ُتعد �ملياه �لعادمة �ملعاجلة من املوارد املائية   - �أ 

�لعادمة  �ملياه  ف 
َّ
وُتعر ال�سدود،  مياه  ا  وخ�سو�سً الأردن،  يف  ال�سطحية  املياه  ترفد  التي 

)Waste Water( باأنها املياه التي تطرحها املنازل وامل�سانع واملزارع واملحالُّ التجارية 

تكون قيمة احل�ساد املائي على �سطح منزل ما يف حمافظة عجلون اأكرب من قيمة احل�ساد   - جـ 

هذا  يكون  ملاذا  معان،  حمافظة  يف  امل�ساحة  يف  له  م�ساٍو  اآخر  منزل  �سطح  على  املائي 

الختالف يف قيمة احل�ساد املائي ح�سب توقُّعك؟

نشاط إثرائي )7-3(

بالتعاون مع زمالئك وبالتن�صيق مع م�رشف النادي البيئي، قم ِبَعمل م�رشوع ح�صاد مائي يف 

مدر�ستك �سمن الإمكانات املتوافرة.
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من  الناتجة  المياه  باأنها  �لرمادية  �لمياه  تعريف  يمكن   :)Gray Water( �لرمادية  �لمياه  ب - 

ال�ستخدامات المنزلية المختلفة مثل غ�سل اأواني الطهي، وال�ستحمام، ونظافة المنازل 

ا، 
ً
ل )50-80( % من اإجمالي ال�ستهالك المنزلي في الأردن تقريب والم�ساجد التي ت�سكِّ

وهذا يعك�ض الأهمية البالغة ل�ستغالل هذه المياه. 

اقترح بع�ض ا�ستخدامات المياه الرمادية في منزلك ومدر�ستك.

الكاملة  الم�سوؤولية  بوا�سطته كّل فرد وكّل موؤ�س�سة  ل  يتحمَّ بدَّ من جهد وطني  لهذا ل 

ذ بع�ض الإجراءات التي ُت�سِهم في  لتر�سيد ا�ستهالك المياه، فعلى وزارة المياه والرّي اأن تنفِّ

تح�سين و�سع الأردن المائي ومنها؛ اإدارة توزيع المياه في ال�سيف، وتحديث �سبكات 

المياه عموًما، وتح�سين تخزين كميات مياه الأمطار، واإن�ساء م�ساريع جديدة تهدف اإلى 

اإيجاد م�سادر جديدة للمياه، اإ�سافًة اإلى متابعة تطبيق القوانين المتعلقة بالمياه، والم�ساَءلة 

القانونية للعابثين بتلك الموارد، والمعتدين على �سبكات المياه المختلفة.

بدرجة  املعاجلة  املياه  هذه  وُت�صتغلُّ  االمت�صا�صية.  واحلفر  ال�صحي  ال�رشف  �صبكة  يف 

متزايدة لأغرا�ض الرّي يف وادي الأردن. وقد و�سل عدد املحطات يف اململكة اإىل )24( 

حمطة تعالج ما يزيد عن )113( مليون مرت مكعب من املياه العادمة، ميكن ا�ستغاللها يف 

اأغرا�ض الرّي والزراعة، ومن اأهم املحطات التي اأن�سئت لهذا الغر�ض حمطة خربة ال�سمرة 

يف حو�ض عمان - الزرقاء.

نشاط إثرائي )8-3(

بالتن�صيق مع م�رشف النادي البيئي يف مدر�صتك، ُزْر اإحدى حمطات التنقية القريبة من منطقتك، 

ا يتعلَّق بالزيارة.
ً
واكتب تقرير
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اخرت رمز الإجابة ال�سحيحة لكل مما ياأتي:    -  1

ث هو: احلو�ض املائي اجلويف الذي ُيعاين من اأعلى ن�سبة تلوُّ  )1(

اأ - ال�رشحان.          ب- االأزرق.       جـ-عمان- الزرقاء.      د - وادي االأردن.

املدينة الأف�سل لال�ستفادة من احل�ساد املائي فيها َوفق متو�سط الهطل فيها:  )2(

اأ - العقبة.               ب-  عجلون.     جـ-ال�سلط.                   د - اإربد.

من ال�سكل )3-16(، اأي الأحوا�ض املائية اجلوفية الآتية ل ي�سرتك بحدود مع الدول   )3(

الأخرى: 

ب - حو�س وادي ال�رشحان. - حو�س احلماد.     اأ 

د   - حو�ض عمان – الزرقاء. - حو�ض الأزرق.    جـ 

من املوارد املائية غري التقليدية يف الأردن:   )4(

اأ - احل�ساد املائي.              ب - ال�سدود.              جـ- الآبار.              د - الينابيع.

ح املق�سود بكل من: احل�ساد املائي، واملياه الرمادية، واحلفائر، واملياه العادمة. و�سِّ  -  2

ا دقيًقا:
ًّ
ف�رشرِّ ما ياأتي تف�صرًيا علمي  -  3

جلوء خرباء املياه اإىل التغذية املائية ال�سناعية.  - اأ 

مياه بع�ض خزانات املياه اجلوفية ماحلة.  - ب 

قيام الدولة باإن�ساء حفائر يف ال�سحاري.   - جـ 

تبطني احلفائر ال�سحراوية بالنايلون اأو البال�ستيك.  - د 

نة للخزان اجلويف؟  كيف تختلف نوعية املياه باختالف ال�سخور املكوِّ  -  4

اأم   �صتوية  زراعتها؛ خ�رشاوات  ل  تف�صرِّ مباذا  باخل�رشاوات،  منزلك  زراعة حديقة  اأردت  اإذا   -  5

�سيفية؟ ملاذا؟

اكتب ناتـًجا واحًدا لكل مما ياأتي:  -  6

زيادة العتماد على املوارد املائية غري التقليدية يف الأردن.  - اأ 

زيادة الكثافة ال�سكانية بالقرب من حو�ض عمان – الزرقاء املائي .  - ب 

�ض للهطل.
َّ
زيادة م�ساحة ال�سطح املعر  - جـ 

ملاذا يعتمد الأردن كثرًيا على املياه اجلوفية؟  -  7

ا يف الأردن وهو من ال�سخور النارية؟ ا مهمًّ
ًّ
ملاذا ُيعدُّ البازلت خزاًنا مائي  -  8
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النتاجات

يتوقع منك في نهاية هذه �لوحدة �أن تكون قادًر� على �أن:

ح المق�صود بكل من التركيب الجيولوجي والإجهاد والمطاوعة. تو�صِّ

ه اللدن، والتراكيب الناتجة من كل منهما. ه اله�ش والت�صوُّ تربط بين الت�صوُّ

ت�صف العالقة بين الإجهاد والمطاوعة لماّدة ه�ّصة واأخرى لدنة.

ه ال�صخور. ر العوامل التي يعتمد عليها ت�صوُّ تف�صِّ

تميِّز بين الم�صرب والميل واتجاه الميل.

ت�صف الطّية واأجزاءها، وُت�صنِّفها َوفًقا لو�صع الم�صتوى المحوري واتجاه التقو�ش والمف�صل.

ق بين القبة والحو�ش من حيث ميل الطبقات وحداثتها. تفرِّ

ت�صف ال�صدع، واأجزاءه، وت�صنيفه.

ف بع�ش اأنظمة ال�صدوع. تتعرَّ

ر اأهمية التراكيب الجيولوجية في الك�صف عن الثروات الطبيعية والتزان )تفريغ الطاقة(. تقدِّ



الوحدة           التراكيب الجيولوجية

4

ى  يُ�سمَّ ما  ذلك  من  وينتج  هها،  ت�سوُّ �إلى  تُف�سي  مختلفة  �إجهاد�ت  �إلى  �لطبيعة  في  �ل�سخور  �ض  تتعرَّ

�لجيولوجية: �لتر�كيب 

فما �لتر�كيب �لجيولوجية؟ وما �أنو�عها؟ وما �لعو�مل �لتي تُ�سهم في تكوينها؟ وكيف يتم ت�سنيفها؟

    وما �أهمية در��سة �لتر�كيب �لجيولوجية؟

قال �هلل تعالى:

)�صورة الطارق، الآيات 13-11(



110

ه الصخور والعوامل المؤثرة فيها تشوُّ
 (Rock Deformation and Factors Influencing it)

الفصل     

1
تاأخذ  ال�صخور  هذه  اأن  وعرفت  الأر�صية،  للق�صرة  نة  المكوِّ ال�صخور  اأنواع  �صابًقا  تعلَّمت 

نها، ولكن معظم �صخور الق�صرة الأر�صية لم تبَق على حالها، بل  اأو�صاًعا مختلفة  في اأثناء تكوِّ

بت 
َّ
تاأثَّرت بعمليات اأو قوى خارجية اأف�صت اإلى حتِّها، وتعريتها، ونقل فتاتها، اأو قوى داخلية ت�صب

ر في موقع ال�صخور اأو ميلها 
ُّ
ه )Deformation( المجموع الكلي للتغي هها. وي�صمل �لت�سوُّ في ت�صوُّ

�صها 
ّ
هة التي تتَّخذها ال�صخور نتيجة تعر ى الأ�صكال الم�صوَّ ر في �صكلها اأو حجمها. وُت�صمَّ

ُّ
اأو التغي

.)Geological Structures( للقوى الموؤثرة فيها �لتر�كيب �لجيولوجية

ل ال�صكل )4-1(، ما �صبب ظهور ال�صخور في ال�صورة بهذا ال�صكل؟ كيف كان �صكل  تاأمَّ

رها؟ بها وت�صخُّ هذه ال�صخور الر�صوبية عند تر�صُّ

) Stress and Strain( لإجهاد و�ملطاوعة�  –1

ف �لإجهاد )Stress( باأنه القوة املوؤثرة يف وحدة امل�صاحة لل�صخر. والوحدة امل�صتخدمة يف 
َّ
ُيعر

 .
2
قيا�صه هي البا�صكال )Pascal(، وي�صاوي نيوتن/م

 ) Rock Deformation( ه �سخور �لق�سرة �لأر�سية �أوًل: ت�سوُّ

هات يف طبقات ال�صخور. ال�صكل )4-1( ت�صوُّ
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ويوجد ثالثة اأنواع من الإجهادات املوؤثرة يف ال�صخور التي ُتف�صي اإىل ت�صّوهها، وهي ال�صغط 

)Compression(، وال�صّد اأو التوّتر )Tension(، والق�ّش )Shear(. انظر ال�صكل )2-4(.

اأو كليهما، نتيجة  اأو يف حجمه  �ملطاوعة )Strain( فهي ما ينتج من تغيُّ يف �صكل ال�صخر  اأما   

ه ال�صخور، وُتقا�ش بالن�صبة املئوية للتغيُّ يف  �صه لالإجهاد. واملطاوعة �صكل من اأ�صكال ت�صوُّ
ُّ
تعر

ه، وبعده. ال�صخر قبل الت�صوُّ

2- �لعالقة بني �لإجهاد و�ملطاوعة 

�صها لالإجهاد كونها مواد َمِرنة اأو مواد 
ُّ
تختلف ال�صخور بع�صها عن بع�ش يف �صلوكها عند تعر

اإجهاد  زوال  بعد  الأ�صلي  اإىل و�صعها  تعود  مواد  )Elastic Materials( هي  �ملَرنة  فاملو�د  َلدنة، 

�ملرونة  حد  اأو   )Yield Stress( �إجهاد �خل�سوع  الإجهاد عن  زاد هذا  اإذا  فيها. ولكن  موؤثِّر  معيَّ 

 Brittle( ه �له�ض ه الناجت يف هذه احلالة �لت�سوُّ ى الت�صوُّ )Elastic Limit( فاإن ال�صخر ينك�رس. وُي�صمَّ

 ،)Faults( ويكون يف ال�صخور القريبة من �صطح الأر�ش، وينتج منه ال�صدوع .)Deformation

والفوا�صل )Joints( ، لحظ ال�صكل )3-4(.

ال�صكل )4-2( : اأنواع الإجهادات املوؤثِّرة يف ال�صخور، وخ�صائ�صها.

( با�صكال.
5

يوجد وحدة �صائعة في قيا�ش الإجهاد وهي البار )Bar( والبار ي�صاوي )10

تان متعاك�صتان نحو الج�صم  قوَّ

ال�صخري ولكن في م�صتويين 

مختلفين.

�صغط�صدق�ش

تان متعاك�صتان متباعدتان عن  قوَّ

الج�صم ال�صخري توؤّثران في 

م�صتوى واحد.

تان متعاك�صتان نحو الج�صم  قوَّ

ال�صخري توؤّثران في م�صتوى 

واحد.

اإلى  مرن  من  المادة  �صلوك  عنده  ل  يتحوَّ الذي  الإجهاد  هو  �لمرونة:  حد  �أو  �لخ�سوع  �إجهاد 

بال�صتيكي.

حالة  اإلى  للو�صول  لها  �ش  تتعرَّ التي  لالإجهادات  ال�صخور  ل  تحمُّ مدى  �ل�سخور:  ل  تحمُّ قوة 

الك�صر.

نوع

الإجهاد
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التي  المادة  فهي  �للدنة  �لمادة  اأما 

على  يزيد  اإجهاد  اإلى  �صت 
َّ
تعر اإذا 

اأو  ثنيها  ب 
ِّ
ُي�صب فاإنه  الخ�صوع  اإجهاد 

النوع  وهـذا  ك�صرها،  غير  من  ها 
ِّ
طي

�للدن  ه  �لت�سوُّ ى 
َّ
ُي�صم هات 

ُّ
الت�صو من 

تعود  ول   )Ductile Deformation(

بعد  الأ�صلي  و�صعها  اإلى  ال�صخور 

اأ�صبح  �صلوكها  لأن  الإجهاد؛  زوال 

ا )Plastic Behavior(، انظر 
ًّ
بال�صتيكي

ال�صكل )3-4(.  

ال�صكل )4-3( : العالقة بين الإجهاد والمطاوعة لمادة 

ة واأخرى لدنة. ه�صَّ

(5-2)p90

د
ها

ج
لإ

ا

المطاوعة

حدُّ المرونة

�صلوك مرن

ك�صر

ه لدن ت�صوُّ

  ) Factors Affecting Rock Deformation(ه �ل�سخور �لعو�مل �لتي يعتمد عليها ت�سوُّ  -3

ه  ت�صوُّ يعتمد  يعتمد ذلك؟  ماذا  لدًنا، ولكن على  اأو  ا  قد يكون ه�صًّ ال�صخور  ه  ت�صوُّ اأن  تعلَّمت 

ال�صخور على عّدة عوامل،  اأهّمها:

ه ح�صب نوع ال�صخر، وحمتواه املعدين،  نوع �ل�سخر )Rock Type(: يختلف نوع الت�صوُّ اأ   - 

ه اللدن يكون يف �صخور  ه اله�ّش يكون يف �صخور البازلت، والت�صوُّ ون�صيجه، فمثاًل الت�صوُّ

ل؛ اأي ل يعتمد على العوامل اخلارجية املوؤّثرة يف ال�صخر. الغ�صار. وهذا العامل متاأ�صِّ

نقطة الك�صر

اأ

ب

ة و�أخرى لدنة  �لعالقة بين �لإجهاد و�لمطاوعة لمادة ه�سَّ

ة واأخرى لدنة، واأجب   ادر�ش ال�صكل )4-3( الذي يبّي العالقة بي الإجهاد واملطاوعة ملادة ه�صَّ

عن الأ�صئلة الآتية :

ْف العالقة بين الإجهاد والمطاوعة في ال�صخر )اأ( ؟  �صِ  

�ش لإجهاد، وعاد اإلى و�صعه الطبيعي بعد زوال الإجهاد عنه.
َّ
ْف �صلوك ال�صخر اإذا تعر �صِ  

ى  ُي�صمَّ وماذا  المرونة؟  حّد  عليه  الُم�صّلط  الإجهاد  تجاوز  اإذا  )ب(  لل�صخر  يحدث  ماذا   

ال�صلوك الناتج؟

ى الإجهاد عند هذه  ماذا تتوقَّع اأن يحدث لل�صخر )ب( عند نقطة حدِّ المرونة؟ وماذا ُي�صمَّ  

النقطة؟

نشاط تحليلي )1-4(
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هات ح�سب نوع �لإجهاد  �أنو�ع �لت�سوُّ

ادر�ش ال�صكل )4-4( جيًدا، واأجب عن الأ�صئلة التي تليه:

�صت اإلى كل من اإجهاد 
َّ
ن في ال�صخور اللدنة اإذا تعر ه الذي يمكن اأن يتكوَّ ما نوع الت�صوُّ   

، واإجهاد ال�صغط؟ الق�ش، واإجهاد ال�صدِّ

ى الإجهاد اإجهاد ق�ش؟ متى ُي�صمَّ   

ماذا  ها،  �صدِّ على  تعمالن  متباعدتين  قوتين  اإلى  الأر�صية  الق�صرة  �صخور  �ش 
َّ
تتعر عندما    

يحدث لل�صخور؟ وماذا ُن�صّمي هذا النوع من الإجهاد؟

ه. ْف عالقة اإجهاد ال�صد بنوع الت�صوُّ �صِ   

اأي نوع من الإجهاد ُيف�صي اإلى تقلُّ�ش في حجم �صخور الق�صرة الأر�صية؟    

اأي نوع من الإجهاد ُيف�صي اإلى زيادة في �صمك �صخور الق�صرة الأر�صية؟   

�صها لإجهاد �صغط؟
ُّ
ما الفرق بين �صلوك المادة اله�صة والمادة اللدنة عند تعر   

ة. قارن بين اأثر كل من الق�ش وال�صغط في المادة اله�صَّ   

هات ح�صب نوع الإجهاد. ال�صكل )4-4( : اأنواع الت�صوُّ

نوع �لإجهاد  )Stress Type(: يوجد ثالثة اأنواع من الإجهادات املوؤثِّرة يف ال�صخور، التي  ب- 

هها، وهي ال�صغط، وال�صّد، والق�ّش، انظر ال�صكل )4-2(. وملعرفة اأنواع  ُتف�صي اإىل ت�صوُّ

ذ الن�شاط )2-4(. هات التي ميكن اأن حتدث لل�شخور باختالف نوع الإجهاد، نفِّ الت�شوُّ

ه لدن  ب�صبب الق�شت�سوُّ
ٌّ

طي

ك�صر ب�صبب الق�ش

 ب�صبب ال�صغط
ٌّ

طي

ك�صر ب�صبب ال�صغط ك�صر ب�صبب ال�صدِّ ه ه�ّض ت�سوُّ

نشاط تحليلي )2-4(

مك وتقليله في الو�صط، ات�صاع ال�صَّ

وانتفاخه في الجوانب ب�صبب ال�صّد.
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�إجهاد �لك�سر )Failure Stress(: هو الإجهاد الذي يح�صل عنده الك�رس.

ن 
ّ
يبي  :)Temperature( �لحر�رة  درجة  جـ- 

ال�صكل )4-5( تاأثير درجة الحرارة في 

واأجب  جيًدا،  ادر�صه  ال�صخور.  ه  ت�صوُّ

عن الأ�صئلة الآتية:

ه ال�صخر عندما تكون  ما نوع ت�صوُّ  

وما  �ش، 
°
)300( الحرارة  درجة 

قيمة الإجهاد بالميغابا�صكال الالزم 

قيمة مطاوعته  ال�صخر؟ وما  لك�صر 

عندما انك�صر؟

الك�صر  نقطة  عند  الإجهاد  قيمة  ما   

حرارة  درجة  عند  ال�صخر  في 

�ش؟ وكيف اأ�صبح �صلوكه؟ 
°
)500(

ر؟ وما قيمة مطاوعته عندما ُك�صِ

عندما  ال�صخر  ينك�صر  لم  لماذا   

�ش 
°
اأ�صبحت درجة حرارته )600(

ه بن�صبة اأكبر  على الرغم من اأنه ت�صوَّ

من )10(% ؟

ر 
ِّ

تف�ص كيف   :)6-4( ال�صكل  في   

ان  ال�صوَّ �صخر  في  ات 
ّ
الطي وجود 

مع اأنه �صخر ه�ّش؟

ة على �صطح  تو�صلت مما �صبق اإىل اأن درجة احلرارة تعمل على تعديل �صلوك املادة اله�صَّ

الأر�ش حتى ت�صبح لدنة عند دفنها يف اأعماق كبية يف باطن الأر�ش.

�لزمن )Time(: يعمل الزمن على تعديل �صلوك املادة من اله�ش اإىل اللدن؛ وذلك نتيجة  د   - 

اإجهاد  اإىل  ي�صل  ل  الذي  الإجهاد  لتاأثي  ال�صني  ملاليي  متتد  طويلة  زمنية  ُمَدد  مرور 

ه لدًنا.  الك�رس، ومن ثم يكون الت�صوُّ

ات يف �صخر ال�صّوان.
ّ
ال�صكل )4-6(: طي

ه ال�صخور.  ال�صكل )4-5(: تاأثي درجة احلرارة يف ت�صوُّ

�ش
°
)300(

�ش
°
)400(

�ش
°
)500(

�ش
°
)600(

يحدث ك�صور

ل(
كا

�ص
با

غا
مي

( 
د
ها

ج
لإ

ا

املطاوعة )%(
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هها  ت�صوُّ اإلى  ُتف�صي  اإجهادات  اإلى  اأفقية  ب�صورة  اأ�صاًل  بة  المتر�صِّ ال�صخرية  الطبقات  �ش 
َّ
تتعر

ومن ثم اإلى ميلها بزاوية معينة عن الم�صتوى الأفقي، وتكت�صب و�صًعا )Attitude( جديًدا، انظر 

ال�صكل )7-4(.

 )Dip and Strike( ثانيًا: �لميل و�لم�سرب

بان حدوث �صعف يف 
ِّ
ُي�صب الزيادة يف درجة احلرارة والزمن  اأن  اإىل  �صبق  تو�صلت مما 

ًها لدًنا. ه ال�صخر ت�صوُّ ا، ويكون ت�صوُّ
ًّ
بنية ال�صخر، واأن �صلوك ال�صخر يكون بال�صتيكي

�صها لإجهادات.
ّ
ال�صكل )4-7(: طبقات مائلة نتيجة تعر

ي�صتخدم الجيولوجي ثالثة متغيرات لو�صف و�صع 

الميل، وخط  واتجاه  الميل،  زاوية  الطبقات، وهي: 

با�صتخدام  الثالثة  رات 
ّ
المتغي هذه  وُتقا�ش  الم�صرب. 

�لبو�سلة �لجيولوجية )Geological Compass(. انظر 

ال�صكل )8-4(.

 )Silva( بو�صلة جيولوجية نوع �صيلفا :)ال�صكل )4-8

امل�شتخدمة يف حتديد و�شع الطبقات يف امليدان.
)Dip Angle( ز�وية �لميل  -1

الأفقي.  الم�صتوى  اإلى  بالن�صبة  للطبقة  العلوي  ال�صطح  بها  يميل  زاوية  اأكبر  �لميل  ز�وية  ُتمّثل 

الطبقات  )في   )
º
0( بين  قيمتها  وتتراوح   .)Clinometer( �لميل  بمقيا�ض  الزاوية  هذه  وُتقا�ش 

( )في الطبقات العمودية(. انظر ال�صكل )4-9(، واأجب عن ال�صوؤالين بعَده:
º
الأفقية( و )90
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ال�صكل )4-10(: امل�رسب، وزاوية امليل، واجتاه امليل لطبقات مائلة.

ما زاوية ميل الطبقات )1( و)2( و)3(؟  

(؟ ف�رسِّ اإجابتك.
º
هل ميكن اأن ي�شل ميل هذه الطبقات اإىل )100  

 )Dip Direction( 2- �تجاه �لميل

ف �تجاه �لميل باأنه التجاه الجغرافي )البعد الزاوي عن ال�صمال الجغرافي( لأكبر زاوية ميل  ُيعرَّ

ت�صنعها الطبقة عن الم�صتوى الأفقي، ويمكن التعبير عنه بالدرجات، وُيقا�ش باإبرة البو�صلة 

الجيولوجية. وُي�صتدلُّ على اتجاه ميل الطبقات من خالل اتجاه حركة الماء الُمن�صاب على 

�صطحها كما في ال�صكل )10-4(.

ال�صكل )4-9( حالت خمتلفة مليل الطبقات.

)1(

)2()3(

)
º
45(

�صطح الطبقة

طبقات مائلة �صطح املاء الأفقي

خط امل�رسب )المتداد(

°
زاوية امليل 30

امل�رسب

°
30

°
30

اجتاه امليل

اجتاه امليل

زاوية امليل

زاوية امليل

امل�صتوى الأفقي
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)Strike Line(  )خط �لم�سرب )�لمتد�د  -3

المائلة مع الم�صتوى  ينتج من تقاطع �صطح الطبقة  ُيمثِّل امتداد الطبقة الذي  وهو خط وهمي 

الأفقي. وُيعبَّر عن قيمة هذا الخط بقيا�ش زاوية انحرافه عن ال�صمال الجغرافي، ويكون متعامًدا 

مع اتجاه الميل، وُيقا�ش بالبو�صلة الجيولوجية في الم�صتوى الأفقي، انظر ال�صكل )10-4(. 

ا للدللة على و�صعية الطبقات )ميل الطبقات، واتجاه الميل  ي�صتخدم الجيولوجيون رمًزا خا�صًّ

والم�صرب( في الخرائط الجيولوجية، انظر ال�صكل )4-11( ولحظ الرموز الواردة فيه.

°٣٠

الشمال

ال�صكل )4-11( : الرموز اخلا�صة للّدللة على و�صعية الطبقات يف اخلرائط اجليولوجية.

اإلى  وي�صير  الطبقة(،  )امتداد  �لم�سرب  ُيمثِّل  طويل  خط  من  المائلة  للطبقات  الرمز  ن  يتكوَّ

انحراف �صطح الطبقة عن ال�صمال الجغرافي مع عقارب ال�صاعة، ويبرز من خط الم�صرب 

خط ق�صير متعامد عليه ي�صير اإلى �تجاه ميل �لطبقة، ورقم يدل على مقد�ر ز�وية �لميل، كما هو 

ح في ال�صكل )11-4(.  مو�صَّ

اجتاه امليل

زاوية امليل

امل�رسب

الـمراجع

(Glossary)قائمة المصطلحات

¤É©J ˆG óªëH ”

الأفقية  للطبقات  الم�صتخدمة  الرموز  عن  لديك  المتوافرة  التعلُّم  م�صادر  اأحد  في 

والطبقات العمودية، واعر�صها على معلمك وزمالئك عن طريق عر�ش تقديمي.
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اخرت رمز الإجابة ال�صحيحة لكل مما ياأتي:  –  1

( فاإنها ُت�صّمى:
º
اإذا دارت طبقة �صخرية مبقدار )150  )1(

-  عمودية. د  اأفقية.   - جـ  مقلوبة.   - ب  مائلة.   - اأ 

ه الدائم يف ال�صخور اإىل: ُين�صب الت�صوُّ  )2(

ه اللدن. -  الت�صوُّ د  الإجهاد.   - جـ  ه املرن.  الت�صوُّ  - ب  املطاوعة.   - اأ 

( باجتاه اجلنوب الغربي، مثِّل هذه الطبقة با�صتخدام 
º
(، وميلها )40

º
طبقة مائلة م�رسبها )120  –  2

الرمز املنا�صب. 

ة على �صطح الأر�ش �صلوًكا لدًنًا يف باطن الأر�ش، ف�رسِّ ذلك.  ت�صلك املادة اله�صَّ  –  3

ما الفرق بي كل من:  –  4

الإجهاد واملطاوعة؟  - اأ 

زاوية امليل واجتاه امليل؟  - ب 

ه اللدن؟   ه اله�ّش والت�صوُّ الت�صوُّ  - جـ 

ْف �صلوك ال�صخر اجليي يف احلالت الآتية: �صِ  –  5

�صه لإجهاد اأقل من اإجهاد اخل�صوع بعد رفع ال�صغط عنه.
ُّ
عند تعر  - اأ 

�صه لإجهاد اأكرب من اإجهاد اخل�صوع من دون اأن ي�صل اإىل مرحلة الك�رس.
ُّ
عند تعر  - ب 

�ش لإجهاد كبي.  
َّ
اإذا ُوِجد على اأعماق كبية، وتعر  - جـ 

، وال�صغط، والق�ش( من حيث:  قارن بي اأنواع الإجهاد الثالثة ) ال�صدُّ  –6

اجتاه القوى املوؤّثرة.  - اأ 

عدد امل�صتويات املتاأّثرة بالقوى.  - ب 
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(Faults and Folds) الصدوع والطّيات الفصل     

2
ن الطّيات، اأو  �ش لإجهادات معينة، فتنثني وتتكوَّ من درا�صتك �صابًقا لحظت اأن ال�صخور تتعرَّ

تنك�صر ويحدث فيها فوا�صل  اأو �صدوع، ويكون ذلك في جميع اأنواع ال�صخور. فما المق�صود 

بال�صدع )الفالق(؟

ف �ل�سدع باأنه ك�صر في ال�صخر، م�صحوب بحركة )اإزاحة( )Displacement( للطبقات  ُيعرَّ

ال�صخرية الموجودة على جانبيه، وتكون الإزاحة موازية ل�صطح ال�صدع. 

)Fault Parts(   1– �أجز�ء �ل�سدع

ف اأجزاء ال�صدع املختلفة.
َّ
ف اأنواع ال�صدوع ل بد من اأن تتعر

َّ
كي تتعر

ال�صخر  انك�صار  عليه  يحدث  الذي  ال�صطح  هو   :)Fault Plane( �ل�سدع  م�ستوى  اأ   - 

ميل  ز�وية  الأفقي  وامل�صتوى  ال�صدع  م�صتوى  بي  املح�صورة  الزاوية  وُت�صّمى  واحلركة، 

م�صتوى  يكون  وقد  �ل�سدع. 

اأو  ا(، 
ًّ
)راأ�صي ال�صدع عموديًّا 

بي  ويف�صل  ا، 
ًّ
اأفقي اأو  مائاًل، 

الكتلتي املتحركتي، وتنزلق 

انظر  ال�صخرية،  الكتل  عليه 

ال�صكل )12-4(.

 ) Faults( أوًل: �ل�سدوع�

ال�صكل )4-12(: مقطع عر�صي ل�صدع يف الطبيعة. لحظ اأن الطبقات 

غي م�صتمرة يف امتدادها، واأن احلركة راأ�صية.

ز�وية ميل �ل�سدع

م�ستوى �ل�سدع
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ال�صكل )4-13(: اجلداران املُعلَّق والقدم على جانبي ال�صدع.

م�صتوى ال�صدع

الجدار الُمعلَّق

والآن، ادر�ش ال�صكل )4-14( واأجب عن الأ�صئلة التي تليه: 

د ال�صطح الذي حدث على امتداده ك�رس للطبقات وانزلقها.  حدِّ  

هل هو مائل اأم راأ�صي؟  

د على ال�صدع:  حدِّ  

اأ    - اجلدار املُعلَّق واجلدار القدم. ملاذا �ُصّمي كل واحد منهما بهذا ال�صم؟  

ب - اجتاه ميل ال�صدع، ومقدار زاوية امليل با�صتخدام املنقلة.  

اأن َرمية ال�صدع )3(  اإذا علمت   ،)Dip Slip( اح�صب الإزاحة الكلية لجتاه امليل  

دها على ال�صكل )14-4(. اأمتار، والإزاحة الأفقية )4( اأمتار، وحدِّ

الواقع فوق م�صتوى  ال�صخرية  الطبقة  اجلزء من  )Hanging Wall(: وهو  �ملُعلَّق  �جلد�ر  ب- 

ال�صدع املائل، انظر ال�صكل )13-4(.

انظر  املائل،  ال�شدع  م�شتوى  حتت  يقع  الذي  اجلزء  وهو   :)Foot Wall( �لقدم  �جلد�ر  جـ- 

ال�صكل )13-4(.

ال�صكل )4-14(: �صدع ذو اإزاحة باجتاه امليل.

م�صتوى �صطح ال�صدع

الإزاحة الراأ�صية

الإزاحة الأفقية

الجدار القدم
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ا؟
ً
  ما زاوية ميل م�صتوى ال�صدع تقريب

  هل يمكن  تمييز الجدار الُمعلَّق من الجدار 

القدم؟ لماذا؟

ال�صدع  رمية  مقدار  تحديد  يمكن  هل    

)الم�صافة الراأ�صية بين كتلتي ال�صخر التي 

ك على طول ال�صدع(؟ لماذا؟
َّ
تتحر

ب لهذا ال�صدع؟
ِّ
  ما نوع الإجهاد الـُم�صب

ى هذا النوع من ال�صدوع؟   ماذا ُي�صمَّ

تو�صلت اإلى اأن زاوية ميل م�صتوى ال�صدوع الراأ�صية تكون قائمة، اأما في ال�صدوع المائلة 

(، وهي ال�صدوع 
º
( واأقل من )90

º
فتكون زاوية ميل م�صتوى ال�صدوع فيها اأكبر من )0

الأكثر �صيوًعا في الطبيعة.

ى التركيب الجيولوجي، اإن كان هناك ك�صور في الطبقات، ولم ت�صاحبها حركة؟ ماذا ُي�صمَّ

نوع �حلركة �لن�سبية بني �لكتلتني �ل�سخريتني على جانبي م�ستوى �ل�سدع:  ب- 

)Dip-Slip Faults(:يكون  �ل�سخريتني  �لكتلتني  بني  �لر�أ�سية  �لن�سبية  �حلركة  �سدوع   .1

ال�صدع يف هذا النوع مائاًل، وُت�صنَّف ال�صدوع تبًعا حلركة اجلدار املُعلَّق واجلدار القدم 

 .)Reverse Faults( و�صدوع عك�صية ،)Normal Faults( اإىل نوعي؛ �صدوع عادية

ل اإليه. ر ما تتو�صَّ د الجدار الُمعلَّق والقدم عليه. ماذا تالحظ؟ ف�صِّ ار�صم �صدًعا راأ�صيًّا، ثم حدِّ

)Faults Classification( ت�سنيف �ل�سدوع  -2

 توجد عّدة اأ�ص�ش لت�صنيف ال�صدوع منها :

راأ�صيـة  �صدوع  اإىل  �صدعها  م�صتوى  ميل  وفق  ال�صدوع  ُت�صنَّف  �ل�سدع:  م�ستوى  ميل  اأ   - 

  .)Horizontal Faults( اأفقية اأو   ،)Inclined Faults( اأو مائلة  ،)Vertical Faults(

والآن، ادر�ش ال�صكل )4-15( واأجب عن الأ�صئلة الآتية:

ال�صكل )4–15(: ت�صنيف ال�صدوع َوفق ميل 

م�صتوى ال�صدع.



122

ى  ك الجدار الُمعلَّق الى اأ�صفل بالن�صبة للجدار القدم ؟ ماذا ُي�صمَّ
َّ
  في اأي ال�صدعين تحر

هذا النوع من ال�صدوع؟

ك الجدار الُمعلَّق اإلى اأعلى بالن�صبة للجدار القدم ؟ ماذا ُي�صّمى هذا 
َّ
  في اأي ال�صدعين تحر

النوع من ال�صدوع؟

ب كل نوع من ال�صدعين ؟ وما تاأثيره في الق�صرة الأر�صية؟
ِّ
  ما نوع الإجهادات التي ُت�صب

ر الطبقات 
َّ
ا اإلى اليمين قلياًل من �صطح ال�صدع العك�صي، هل تتوّقع اأن تتكر

ً
  لو حفرنا بئر

في اأثناء الحفر؟ لماذا؟ وماذا لو كان ال�صدع  �صدًعا عاديًّا؟ 

لت اإلى اأن �ل�سدوع �لعادية تنتج من حركة الجدار الُمعلَّق اإلى الأ�صفل بالن�صبة للجدار  تو�صَّ

اإجهاد  القدم، ويرافق هذا النوع من ال�صدوع زيادة في طول الق�صرة الأر�صية، وتنتج من 

�صّد. اأما �ل�سدوع �لعك�سية فتنتج من حركة الجدار الُمعلَّق اإلى الأعلى بالن�صبة للجدار القدم، 

ويرافق ذلك نق�ش في طول الق�صرة الأر�صية، وتنتج من اإجهاد �صغط. 

ينتج   :)Strike-Slip Faults( �ل�سخريتين  �لكتلتين  بين  �لأفقية  �لن�سبية  �لحركة  �سدوع   .2

لخط  موازية  تكون  التي  ال�صدع  �صطح  على  الن�صبية  الحركة  من  �لم�سربي  �ل�سدع 

م�صرب ال�صدع )اأي اأنها اأفقية(، ويوجد كثير من ال�صدوع الم�صربية م�صاحبة لحدود 

.)Transform Faults( ال�صفائح، وُت�صّمى �سدوع �لتحويل

في  تباعدية  من  الحركة  تحويل  على  وتعمل  المحيطات،  قيعان  في  التحويل  �صدوع  توجد  اأن  يمكن 

منت�صف ظهر المحيط اإلى جانبية على طول ال�صدع، اأو على القارة ك�صدع البحر الميت التحويلي.

والآن، ادر�ش ال�صكلي )4- 16/ اأ( و)4-16/ ب(، واأجب عن الأ�صئلة التي تليهما:

ال�صكل )4-16(: �صدوع احلركة الراأ�صية.

الجدار الُمعلَّق

)اأ(

الجدار القدم

)ب(

الجدار الُمعلَّق

الجدار القدم
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هل ال�صدوع التي تظهر في ال�صكل عادية اأم عك�صية؟   

هل اتجاه اإزاحاتها اتجاًها واحًدا؟  

ماذا ُت�صّمى هذه ال�صدوع؟  

ال�صدوع  من  جمموعة  هي   )Step Faults( �ل�ُسلَّمية  اأو  �لدرجية  �ل�سدوع  اأن  اإىل  تو�صلت 

ف �صدوع الأحوا�ش 
َّ
ا واإزاحاتها الكلية يف اجتاه واحد. ولتتعر

ً
العادية تكون متوازية تقريب

ال�صكل )4-18( : ال�صدوع الدرجية.

والآن، ادر�ش ال�صكل )4-17( واأجب عن ال�صوؤالين الآتيين:

ما اتجاه الحركة للكتلتين ال�صخريتين   

على جانبي ال�صدع؟

اإلى  ُيف�صي  الذي  الإجهاد  نوع  ما   

حدوث ال�صدع الم�صربي؟

ال�صكل )4-17(: �صدع م�رسبي.

�أنظمة �ل�سدوع )Fault Systems(: يمكن اأن تتاأثر ال�صخور بنظام من ال�صدوع؛ اأي باأكثر   .3

من �صدع واحد، ومن هذه الأنظمة: ال�صدوع الدرجية، و�صدوع الأحوا�ش الخ�صفية، 

و�صدوع الكتل الندفاعية.ادر�ش ال�صكل )4-18(، واأجب عن الأ�صئلة التي تليه:
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�صدوع عادية

)2(
)1(

ال�صكل )4-19( : نظام �صدوع الأحوا�ش اخل�صفية والكتل الندفاعية.

هل الإزاحات الكلية في اتجاهات متوازية ومتقابلة ؟   

ماذا حدث للكتل ال�صخرية بين ال�صدعين العاديين المتقابلين ؟   

ال�صخور  فيه كتلة مرتفعة من  تبرز  الذي  الجيولوجي  التركيب  ن�صّمي  اأن  ماذا يمكن   

يكون على جانبيها كتل �صخرية هابطة في الموقع )1(؟

ماذا يـمكن اأن ن�صّمي التركيب الجيولوجي في الموقع )2(؟   

ما اتجاه الإزاحات الكلية  في كل من الموقعين )1( و )2(؟   

ال�صدوع  من  بي جمموعتي  ن  تتكوَّ  )Grabens( �خل�سفية  �لأحو��ض  �سدوع  اأن  اإىل  لت  تو�صَّ

َخْف�ش  اإىل  ُيف�صي  وهذا  الأ�صفل،  نحو  متقابل  اجتاه  الن�صبية يف  رمياتها  تكون  التي  العادية 

الكتلة ال�صخرية الو�صطى اأو هبوطها بالن�صبة للكتل ال�صخرية على جانبيها، وذلك كما هو 

ح يف ال�صكل )19-4(.  مو�صَّ

اأما �سدوع �لكتل �لندفاعية )Horsts( فهي عبارة عن جمموعتي من ال�صدوع العادية التي 

لذلك تربز كتلة مرتفعة من  الأعلى؛ ونتيجة  اجتاه متقابل نحو  الن�صبية يف  َرْمياتها  تكون 

ال�صخور يكون على جانبيها كتل من الطبقات نف�صها، ولكن على م�صتويات اأدنى، وذلك 

ح يف ال�صكل )19-4(. كما هو مو�صَّ

اخل�صفية و�صدوع الكتل الندفاعية، ادر�ش ال�صكل )4- 19(، واأجب عن الأ�صئلة التي 

تليه: 
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ما نوع الإجهاد الذي اأّثر يف الطبقات؟  

ه يف الطبقات ال�صخرية ؟ ما نوع الت�صوُّ  

ما اجتاهات ميل الطبقات يف الأجزاء املختلفة من ال�صكل؟  

ات بالدرجة الأوىل؟
ّ
يف اأي نوع من ال�شخور حتدث الطي  

�صت اإلى اإجهادات �صغط، فاإنها تنثني؛ اأي ت�صبح 
َّ
تو�صلت اإلى اأن الطبقات ال�صخرية اإذا تعر

�ش نحو الأعلى. ويتراوح  �ش نحو الأ�صفل واإما تقوُّ مائلة باتجاهين متعاك�صين يوجد بينهما اإما تقوُّ

ات كبيرة قد تمتد اإلى كيلومترات عدة. ويمكن مالحظة 
ّ
ات مجهرية اإلى طي

ّ
ات من طي

ّ
حجوم الطي

�صخمة  ات 
ّ
الطي تكون  وقد  ال�صخور،  فيها  ف  تتك�صَّ التي  المناطق  في  مبا�صرة  ب�صورة  ات 

ّ
الطي

ن�صتطيع م�صاهدتها كاملة، كما يمكن ال�صتدلل على  اأجزاء منها فقط ول  الحجم؛ لذلك نرى 

وجودها بالحفر اأو با�صتخدام الطرائق الجيوفيزيائية اإذا كانت غير ظاهرة اأو تحت �صطح الأر�ش.

اإلى  الأ�صفل(  )في  الأقدم  من  ُمرّتبة  اأفقية،  الطبيعية  �صورتها  في  ال�صخرية  الطبقات  توجد 

تنثني،  اأن  يمكن  فاإنها  لإجهادات،  ال�صخرية  الطبقات  �ش 
ُّ
تعر وعند  الأعلى(،  )في  الأحدث 

وتف�صي اإلى تكوين تراكيب جيولوجية ملتوية ُتعرف بالطيّات. لحظ ال�صكل )4- 20( واأجب 

عن الأ�صئلة التي تليه:

 )Folds( ثانيًا: �لطيّات

 يف الطبيعة.
ٍّ
�صت لعمليات طي

َّ
ال�صكل )4- 20(: طبقات تعر
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ة.
ّ
ال�صكل )4- 21(: اأجزاء الطي

الم�صتوى المحوري

مف�صل الطّية

جناح الطّية

محور الطّية

ة؟
ّ
ة؟ وماذا ُيطلق على جانبي الطي

ّ
كيف متيل الطبقات يف الطي  

ة ؟
ّ
�س للطي ما اخلط الذي ي�شل بني النقاط التي تقع على اأكرب تقوُّ  

ة جزاأين؟
ّ
ما اجلزء الذي يق�صم الطي  

؟
ِّ
ما اخلط الذي حتدث عليه عملية الطي  

ة؟
ّ
يف اأي جهة انثنت الطبقات؟ وماذا ُن�صّمي مثل هذه الطي  

ة جماورة، وله اجتاه 
ّ
ة وامل�صتوى املحوري لطي

ّ
ما اجلزء الذي يقع بي امل�صتوى املحوري لطي  

ميل حمدد؟

ة، 
ّ
ن من عدد من الأجزاء، اأهمها: جناح �لطيّة، وهو اأحد جانبي الطي تو�صلت اإىل اأن �لطيّة تتكوَّ

�س  ن من طبقات مائلة. ومف�سل �لطيّة، وهو خط وهمي ي�شل بني نقاط تقع على اأكرب تقوُّ ويتكوَّ

ة اإىل جزاأين من 
ّ
ا. و�مل�ستوى �ملحوري الذي يق�صم الطي

ًّ
ا اأو مائاًل اأو راأ�صي

ًّ
ة، وقد يكون اأفقي

ّ
للطي

 
َّ
د الطي ة خطًّا فيه. وحمور �لطيّة وهو اخلط اأو الجتاه الذي ُيحدِّ

ّ
ة، ويكون حمور الطي

ّ
مف�صل الطي

.
ّ
اأو اخلط الذي يجري عليه الطي

)Fold Parts(  1- �أجز�ء �لطيّة

ل ال�صكل )4- 21(  ة، و�صكلها، وامتدادها، ل بد من معرفة اأجزائها. تاأمَّ
ّ
ف و�صع الطي

ُّ
لتعر

واأجب عن الأ�صئلة التي تليه :
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)Folds Classification(  ت�سنيف �لطيّات  -2

ة على 
ّ
�س، وو�شع امل�شتوى املحوري، وو�شع مف�شل الطي ات َوفًقا لجتاه التقوُّ

ّ
ميكن ت�شنيف الطي

النحو الآتي:

�ش اإىل نوعي، هما: �لطيّات �ملُحّدبة  �ض )Fold Axis(: ُت�صنف الطّيات َوفًقا لجتاه التقوُّ اأ  -  �جتاه �لتقوُّ

)Anticlines( وتكون الطبقات القدمية فيها يف املركز، و�لطيّات �ملُقّعرة )Synclines( وتكون 

الطبقات احلديثة يف مركزها. ادر�ش ال�صكل )4- 22(، واأجب عن الأ�صئلة التي تليه:

�ش فيها. )لحظ الرموز امل�صتخدمة )رموز الطبقات املائلة( لو�صف  ات َوفًقا لجتاه التقوُّ
ّ
ال�صكل )4-22(: ت�صنيف الطي

ة املحّدبة واملقّعرة(.
ّ
و�صع الطبقات يف الطي

طّية مقّعرةطّية محّدبة

الطبقات

الأحدث

الأقدم

�صة نحو الأعلى، ويميل جناحاها بعيًدا  ة التي تكون فيها الطبقات مقوَّ
ّ
ما نوع الطي  

عن مركزها؟

ة التي تحتوي الطبقات الحديثة في مركزها، ويميل جناحاها نحو مركزها؟
ّ
ما نوع الطي  

�ش، وعمر ال�صخور  ة المقّعرة من حيث: اتجاه التقوُّ
ّ
ة الُمحّدبة والطي

ّ
قارن بين الطي  

ة )ميلهما(.
ّ
ة، وو�صع جناحي الطي

ّ
في مركز الطي

ات المقّعرة اإلى الطبقات الأحدث، 
ّ
ات المحّدبة والطي

ّ
ي�صير اتجاه الميل دائًما في الطي  

ر ذلك.
ِّ

ف�ص

ات َوفًقا لو�شع امل�شتوى 
ّ
و�سع �مل�ستوى �ملحوري )Axial Surface(: ميكن ت�شنيف الطي ب- 

املحوري اإىل:

�صطح  على  عموديًّا  املحوري  امل�صتوى  فيها  يكون  التي  ة 
ّ
الطي وهي  �لقائمة:  �لطيّة   .1

ة القائمة 
ّ
(. وُتو�صف الطي

º
الأر�ش، ويف هذه احلالة تكون زاوية ميل امل�صتوى )90

ة متماثلة. ملاذا؟
ّ
باأنها طي
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ة التي يكون فيها الم�صتوى المحوري مائاًل بزاوية غير قائمة، 
ّ
�لطيّة �لمائلة: وهي الطي  .2

ة يميالن باتجاهين مختلفين.
ّ
وجناحا الطي

بزاوية  اأحد جناحيها  التي يميل  المائلة،  الطّيات  �لمقلوبة: وهي حالة خا�صة من  �لطيّة   .3

( في�صبح الجناح مقلوًبا. ولهذا فاإن كال الجناحين له اتجاه الميل نف�صه.
º
تزيد على )90

ا.
ًّ
ة التي يكون فيها الم�صتوى المحوري اأفقي

ّ
�لطيّة �لم�سطجعة: وهي الطي  .4

تاأّمل ال�صكل )4- 23(، واأجب عن الأ�صئلة التي تليه:

)د( )جـ( )ب( )اأ(

ات َوفًقا لو�صع م�صتواها املحوري.
ّ
ال�صكل )4- 23(: ت�صنيف الطي

ة لكل من )اأ، ب، جـ، د( َوفًقا للم�صتوى المحوري.
ّ
د نوع الطي   حدِّ

ات غير متماثلة؟
ّ
ات المائلة طي

ّ
  لماذا ُيطلق على الطي

ة التي ل يمكن تحديد الطبقات الأقدم والأحدث فيها؟
ّ
  ما الطي

ات َوفًقا لو�صع مف�صلها اإلى:
ّ
و�سع مف�سل �لطيّة )Fold Hinge(: يمكن ت�صنيف الطي جـ- 

ا موازيًا ل�صطح الأر�ش، انظر ال�صكل 
ًّ
ة التي يكون مف�صلها اأفقي

ّ
�لطيّة �لأفقية: وهي الطي  .1

)4-24/اأ(.

ة التي يكون مف�صلها عموديًّا على �صطح الأر�ش، انظر ال�صكل 
ّ
�لطيّة �لعمودية: وهي الطي  .2

)4-24/ب(.

ة التي يكون مف�صلها مائاًل عن �صطح الأر�ش بزاوية معينة، 
ّ
3.  �لطيّة �لغاط�سة: وهي الطي

انظر ال�صكل )4-24/جـ(.
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مف�صل الطّية

ّية
ط

ال
ل 

�ص
ف
م

طّية اأفقية

طّية
ل ال

�ص
مف

ة طيّ
 ال

ل
�ص

مف

ات َوفًقا لو�صع مف�صلها.
ّ
ال�صكل )4- 24(: ت�صنيف الطي

طّية عمودية

)جـ(

طّية �صديدة الغط�ش طّية قليلة الغط�ش

�ض وو�سع �لم�ستوى �لمحوري وو�سع مف�سل �لطيّة  ت�سنيف �لطيّات َوفًقا لتجاه �لتقوُّ

ادر�ش ال�صكل )4 - 25(، واأجب عن الأ�صئلة الآتية:

على ماذا تدل الأرقام )3،2،1(؟  

ة من حيث اتجاه 
ّ
ما نوع الطي  

�ش، وو�صع الم�صتوى  التقوُّ

المحوري، وو�صع المف�صل؟

ب ت�صكيل  
َّ
ما نوع الإجهاد الذي �صب  

ة؟
ّ
هذه الطي

ة؟
ّ
كيف يميل جناحا الطي  

باأنها  ة 
ّ
الطي هذه  و�صف  يمكن  هل   

متماثلة؟ لماذا؟

ة؟
ّ
اأين تقع ال�صخور الأحدث في الطي  

نشاط تحليلي )3-4(

)ب()اأ(

�ش وو�صع  ات َوفًقا لجتاه التقوُّ
ّ
ال�صكل )4- 25(: ت�صنيف الطي

ة.
ّ
امل�صتوى املحوري وو�صع مف�صل الطي

)1(

)2(

)3(
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ة واحلو�ش.
ّ
ال�صكل )4- 26(: القب

ات التي ُت�صبه التركيب الجيولوجي )اأ(؟
ّ
ما نوع الطي  

ا؟ ى حو�صً ة؟ واأيهما ُي�صمَّ
ّ
اأي ال�صكلين ُي�صّمى قب  

ة؟
ّ
اأين توجد الطبقات الأقدم في تركيب القب  

ة والحو�ش من حيث ميل الطبقات وحداثتها؟
ّ
ما الفرق بين القب  

ة والحو�ش؟
ّ
ما نوع الإجهاد الم�صوؤول عن تكوين  كل من القب  

ة المقّعرة؟
ّ
ة المحّدبة؟ وما الفرق بين الحو�ش والطي

ّ
ة والطي

ّ
ما الفرق بين القب  

ة المحّدبة المتماثلة؟
ّ
ة والطي

ّ
ما الفرق بين القب  

ات، 
ّ
ة والحو�ش ُيعّدان من التراكيب الجيولوجية المرتبطة بالطي

ّ
تو�صلت اإلى اأن كالًّ من القب

ة محّدبة متماثلة، وجميع طبقاتها تميل اإلى خارج و�صطها في جميع التجاهات، 
ّ
فالقبّة هي طي

ة.
ّ
ة مقّعرة وُي�صِبه الو�صع المقلوب للقب

ّ
اأما �لحو�ض فهو طي

طبقات قديمة

)اأ(

طبقات حديثة
طبقات حديثة

طبقات قديمة

)ب(

)Dome and Basin( 3- �لقبّة و�لحو�ض

 فاإنها تنثني اإىل الأعلى ومتيل طبقاتها يف جميع الجتاهات مبتعدة 
ِّ
�ش الطبقات للطي

َّ
عندما تتعر

عن مركزها، وُيعرف ال�صكل الناجت بالقبّة )Dome(، يف حي اإذا انثنت الطبقات اإىل الأ�صفل 

ل  ى �حلو�ض )Basin(. والآن، تاأمَّ ومالت يف جميع الجتاهات مقرتبة نحو املركز فاإنها ُت�صمَّ

ال�صكل )4- 26(، واأجب عن الأ�صئلة التي تليه:
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ال�صكل )4-27(: احتبا�ش النفط والغاز الطبيعي واملياه 

اجلوفية لوجود طبقات كتيمة ب�صبب �صدع عادي.

ذة الحاوية على النفط  تعمل ال�صدوع على اإزاحة الطبقات، بحيث تقابل الطبقات الم�صامية المنفِّ

ن بذلك  طبقات اأخرى غير منّفذة، فتتكوَّ

ال�صكل  انظر   ،)Oil Trap( نفطيّة  م�سيدة 

هذا  في  النفط  ع  تجمَّ لماذا    .)27-4(

نه؟  الخزان ولم ُيهاجر منه منذ تكوُّ

ا على ت�صهيل حركة  وتعمل ال�صدوع اأي�صً

هذه  ومن  الأر�ش.  باطن  في  ة  الحارَّ المياه 

عات  التو�صُّ بع�ش  ب  تتر�صَّ ة  الحارَّ المحاليل 

المعدنية مثل الحديد والكال�صيت وخامات 

ة  المنغنيز وغيرها. وقد تخرج الينابيع الحارَّ

هو  كما  لل�صدوع،  الرئي�ش  ال�صق  من خالل 

الحال في غور الأردن.

انات المياه الجوفية، فقد ُيوقف ال�صدع  ولل�صدوع اأهمية خا�صة في تكوين بع�ش اأنواع خزَّ

اإلى  ذة لتعتر�ش طريق المياه، وُتف�صي  ب في دفِع �صخور غير منفِّ
َّ
اإذا ت�صب جريان المياه الجوفية 

ان مائي. تجميعها خلف ال�صدع على �صكل خزَّ

ع  ات المحّدبة من اأهم التراكيب الجيولوجية لتجميع النفط والغاز الطبيعي، اإذ يتجمَّ
ّ
وُتعدُّ الطي

تها.  كل من النفط والغاز الطبيعي في قمَّ

)Significance of Geological Structures(  ثالثًا: �أهمية �لتر�كيب �لجيولوجية

غاز طبيعي

طبقات 

كتيمة

مياه

جوفية

نفط

الـمراجع

(Glossary)قائمة المصطلحات

¤É©J ˆG óªëH ”

راأ�ش  جنوبي  الموجود  ال�صدع  اأهمية  عن  لديك  المتوافرة  التعلُّم  م�صادر  في 

ي خزان الدي�صة بالمياه الجوفية، وتناق�ش ومعلمك وزمالءك  النقب الذي ُيغذِّ

في ذلك.
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اخرت رمز الإجابة ال�صحيحة لكل مما ياأتي:  –  1

ال�صدع الذي ين�صاأ من اإجهادات �صغط ُيرافقه نق�ش يف طول الق�رسة الأر�صية ُي�صّمى   )1(

�صدًعا:

ا.
ًّ
-  عك�صي د  ا. 

ًّ
م�رسبي  - جـ  عاديًّا.   - ب  ا. 

ًّ
خ�صفي  - اأ 

ثِّل �شدًعا: ح يف ال�صكل )4- 28( ميمُ ال�صدع  املو�صَّ  )2(

ا.
ًّ
-  درجي د  ا. 

ًّ
م�رسبي  - جـ  ا. 

ًّ
عك�صي  - ب  عاديًّا.   - اأ 

هذه  و�شف  ميكن  الدرجة،  بنف�س  مييالن  وجناحاها  راأ�شي،  املحوري  م�شتواها  ة 
ّ
طي  )3(

ة:
ّ
ة باأنها طي

ّ
الطي

-  غي متماثلة. د  م�صطجعة.   - جـ  متماثلة.   - ب  حمدبة.   - اأ 

ف باأنها: ة ُتو�صَ
ّ
ا، فاإن الطي

ً
ة يف و�صع اأفقي تقريب

ّ
عندما ي�صبح جناحا الطي  )4(

-  مقّعرة. د  م�صطجعة.   - جـ  غي متماثلة.   - ب  متماثلة.   - اأ 

ة يف كل من احلالت الآتية: 
ّ
د نوع الطي حدِّ  –  2

ة مائل، ومف�صلها يوازي �صطح الأر�ش.
ّ
امل�صتوى املحوري للطي اأ   -  

ة عمودي على �صطح الأر�ش، ومف�صلها مائل.
ّ
امل�صتوى املحوري للطي ب- 

ة مواٍز ل�صطح الأر�ش.
ّ
امل�صتوى املحوري للطي جـ - 

 ال�صكل )4-28( : ال�صوؤال الأول، فرع )2(.
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ال�صكل )4-29(: ال�صوؤال رقم )5(.

د نوع ال�صدع يف كل من احلالت الآتية:  حدِّ  –  3

اإذا كان م�صتوى ال�صدع مائاًل، وحركة اجلدار املعلَّق اإىل الأ�صفل بالن�صبة للجدار القدم.  - اأ 

اإذا كانت احلركة الن�صبية بي الكتلتي ال�صخريتي اأفقية.  - ب 

ا دقيًقا :
ًّ
ف�رسِّ ما ياأتي تف�صًيا علمي  –  4

ُتعدُّ ال�صخور الر�صوبية اأف�صل اأنواع ال�صخور لدرا�صة الرتاكيب اجليولوجية. اأ   -  

ة امل�شطجعة فوق الطبقات الأحدث منها.
ّ
تمُ�شبح الطبقات القدمية يف الطي ب- 

ات اأهمية اقت�صادية كربى.
ّ
لل�صدوع والطي جـ- 

يوجد خطورة يف العمل باملناجم يف املناطق التي يكرث فيها ال�صدوع والفوا�صل.  د  - 

ادر�ش ال�صكل )4-29(، واأجب عن الأ�صئلة التي تليه:   – 5

ة التي تظهر يف ال�صكل؟
ّ
ما نوع الطي اأ   - 

ما نوع الإجهاد الذي اأّثر يف الطبقات؟ ب- 

ات؟
ّ
ما الأ�ص�ش املُتَّبعة يف ت�صنيف الطي جـ - 

ح  ات متماثلة؟ ومتى ُتو�صف باأنها غي متماثلة؟ اأعِط اأمثلة تو�صِّ
ّ
ات باأنها طي

ّ
متى ُتو�صف الطي  – 6

بها اإجابتك. 



النتاجات

يتوقع منك يف نهاية هذه �لوحدة �أن تكون قادًر� على �أن:

ح املق�صود بكل من: البيئة، والعلوم البيئية، والدورة البيوجيوكيميائية، واملوارد الطبيعية،  تو�صِّ

ث بالنفايات  ث الرتبة، والتلوُّ ث الهواء، وتلوُّ ث املاء، وتلوُّ ث، وتلوُّ والتنمية امل�صتدامة، والتلوُّ

ث الإ�صعاعي. لبة، والتلوُّ ال�صُّ

ت�صتخل�ص عالقة العلوم البيئية بالعلوم الأخرى.

ف اأبرز اهتمامات الأردن يف جمال حماية البيئة.
َّ
تتعر

ف عنا�رص الدورة البيوجيوكيميائية الأ�صا�صية والعالقات بينها.
َّ
تتعر

تبني خمطًطا يبيِّن انتقال عن�رص الكربون عرب امل�صتودعات واخلزانات التي يوجد فيها، وزمن املكوث. 

تقرتح حلوًل لتحقيق حالة التزان للعنا�رص املوجودة يف البيئة.

م دور الأن�صطة الب�رصية يف اإحداث خلل يف التوازن البيئي.
ِّ
تقي

ف موارد الطاقة البديلة واأهمية البحث عنها وا�صتخداماتها.
َّ
تتعر

ف طرائق ا�صتدامة موارد الطاقة غري املتجّددة.
َّ
تتعر

ف اأهم امل�صكالت البيئية املحلية والعاملية.
َّ
تتعر

ت�صف مظاهر ا�صتنزاف املوارد الطبيعية املتجّددة وغري املتجّددة.

مها.
ِّ
لبة وتقي ف طرائق التخلُّ�ص من النفايات ال�صُّ

َّ
تتعر

ثات الهواء الأولية والثانوية. ز ملوِّ
ِّ
متي

ث كل من: الهواء، واملاء، والرتبة، وكيفية حدوثه ومعاجلته. ح اأ�صباب تلوُّ تو�صِّ

ث املختلفة. ث النقطية وغري النقطية لأنواع التلوُّ ز م�صادر التلوُّ
ِّ
متي

ث الهواء )الحرتار العاملي، والتغري املناخي، وا�صمحالل طبقة الأوزون(. ف كيفية اإدارة م�صكالت تلوُّ
َّ
تتعر

ا.
ًّ
ا وعاملي

ًّ
ث الهواء وتاأثريها يف البيئة حملي تف�رصِّ مظاهر تلوُّ

ث البيئة. ت�صارك يف م�رصوع للحدِّ من م�صادر تلوُّ

د يف ا�صتهالك الطاقة. ُتر�صِّ

فك على التزان الذي اأودعه اهلل �صبحانه وتعاىل يف النظام البيئي.
ُّ
ر عظمة اخلالق عن طريق تعر تقدِّ
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الوحدة           

5

كيف يمكننا �أن نحافظ على �لمو�رد �لبيئية و�لطبيعية؟  

ما �سلبيات بد�ئل �لوقود �لأحفوري و�إيجابياتها؟  

ما م�ستقبل �لمو�رد �لبيئية و�لطبيعية في غ�سون عام )2050(م ؟  

قال �هلل تعالى:

)�صورة الحجر، الآيات  21-19(

البيئة
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البيئة والدورات البيوجيوكيميائية
 (The Environment and Biogeochemical Cycles)      الفصل

1
تعلَّمت في �صفوف �صابقة معلومات اأ�صا�صية عن البيئة، وعرفت اأنها اأ�صبحت محّط اهتمام 

اأهم الق�صايا المتعلِّقة بها، التي تتطلب  البيئة لإبراز  اأهمية  العالم اأجمع. والآن نلقي ال�صوء على 

نظرة حديثة ومتوازنة لالإن�صان والبيئة، وت�صترجع هذه الوحدة مفهوم البيئة وعنا�صرها واأهميتها.

والعوامل  الظروف  جميع  ي�صمل   )Environment( �لبيئة  مفهوم  اأن  على  العلماء  اتفق  فقد 

اخلارجية التي تعي�ص فيها الكائنات احلية، وتوؤثر يف العمليات احليوية التي تقوم بها تلك الكائنات. 

اأف�صل حلياتنا وا�صتقرارها ودميومتها. لذلك  ي�صاعدنا يف حتقيق م�صتوى  البيئة  واإن معرفة مفهوم 

ن�صَّ قانون البيئة الأردين لعام )2006( م على اأن �لبيئة هي املحيط الذي ي�صمل الكائنات احلية 

وغري احلية، وما يحتويه من مواد، وما يحيط به من ماء وهواء، والأر�ص وما عليها، وتفاعالت اأي 

منها، وما يقيمه الإن�صان من من�صاآت فيها. اإن جمالت علم البيئة متعددة مقارنة مع العلوم الأخرى، 

ويّتفق الخبراء على اأن الهتمام بالبيئة جاء نتيجة اإدراك العالم خطورة الم�صكالت البيئية، ونتيجة 

لذلك فقد اأ�صبح علم البيئة يحتل مكاًنا مركزيًّا متقدًما بني العلوم الأخرى.

فهو  الأخرى،  العلوم  ف�صله عن  وثيًقا، ول ميكن  ارتباًطا  العلوم  فروع  البيئة بكل  يرتبط علم     

�لتبيوؤ  فعلم  التخ�ص�صات.  د  ومتعدِّ متداخل  علم  باأنه  وُيو�صف  واملجالت،  الأطياف  وا�صع  علم 

)Ecology( هو فرع من العلوم احلياتية، وهو الدرا�صة العلمية لتوزيع الكائنات احلية، وتالوؤمها 

مع بيئاتها املحيطة، وكيفية تاأثرها بالعالقات املتبادلة بني الأحياء جميعها وبني بيئاتها املحيطة بها، 

اأما �لعلوم �لبيئية )Environmental Sciences( فهي العلوم التي ُتعنى بالدرا�صات التي ُتمثِّل نتاج 

تكامل العلوم الإن�صانية الطبيعية والقت�صادية املرتبطة ببيئة الإن�صان.

ثانيًا: عالقة علم �لبيئة بالعلوم �لأخرى  

)The Concept of Environment( أوًل: مفهوم �لبيئة�
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لالأردن دوٌر بارٌز بني دول املنطقة يف حماية البيئة والتوعية البيئية، والقيام باأعمال كان هدفها 

منع الإ�رصار بها، وحمايتها، واحلفاظ عليها، وتطويرها نحو الأف�صل. وكان منها ا�صت�صافة مبادرة 

اأخالقيات املحيط احليوي يف عمان عام )2011( م التي ُتعدُّ اإجناًزا على امل�صتوى العربي؛ اإذ كانت 

نت وجود �صوت عربي على امل�صتوى العاملي. و�صارك الأردن يف اجتماعات  الة ت�صمَّ م�صاركة فعَّ

الريادي يف  العربية( الذي عك�ص دور الأردن   جامعة الدول 
ِّ
البيئة العرب )يف مقر جمل�ص وزراء 

جمال البيئة. اأما على امل�صتوى املحلي فقد اأن�صئت املوؤ�ص�صات احلكومية التي ُتعنى بالبيئة مثل وزارة 

البيئة، اإ�صافة اإىل اأق�صام خمت�صة بالبيئة يف البلديات، كما اأن�صئت جمعيات تهتم بحماية البيئة من 

ث، مثل جمعية البيئة الأردنية، واجلمعية امللكية حلماية الطبيعة. التلوُّ

وملا  اآخر،  اإىل  �صكل  من  ل  تتحوَّ ولكن  ُت�صتحدث،  ول  ُتفنى،  ل  املادة  اأن  �صابًقا  تعلَّمت 

ُتدعى  دورات  الأر�ص  على  جميعها  للمواد  فاإن  للمادة  بالن�صبة  مغلًقا  نظاًما  الأر�ص  كانت 

الدورات البيوجيوكيميائية، وهي حركة اأو تدوير املادة عرب ُغلف الأر�ص، وهي الغالف اجلوي 

 ،)Lithosphere( ال�صخري  والغالف   ،)Hydrosphere( املائي  والغالف   ،)Atmosphere(

والغالف احليوي )Biosphere(. واملادة �صواء كانت على �صكل عنا�رص كالكربون، اأو جزيئات 

مثل املاء، فاإنها تنتقل بني الُغلف فيما ُي�صّمى �لدورة �لبيوجيوكيميائية.

احلية  الكائنات  جميع  حتتاجها  التي  الأ�صا�صية،  العنا�رص  با�صم  ُيعرف  ما  العنا�رص  تلك  ومن 

بكميات كبرية مثل الكربون، والهيدروجني، والأك�صجني، والنيرتوجني، والف�صفور، والكربيت. 

 
ُّ
ا، وت�صم وهناك العنا�رص الثانوية التي حتتاجها الكائنات احلية بكميات قليلة ولكنها �رصورية اأي�صً

البورون، والنحا�ص، وغريهما.

احتجاز  يتم  املثال  �صبيل  فعلى  نات،  املكوِّ من  جمموعة  من  البيوجيوكيميائية  الدورة  وتتاألف 

)The Concept of Biogeochemical Cycle( ر�بًعا: مفهوم �لدورة �لبيوجيوكيميائية

ثالثًا: �هتمامات �لأردن في مجال �لبيئة

الـمراجع

(Glossary)قائمة المصطلحات

¤É©J ˆG óªëH ”

عرب ال�صابكة )النرتنت( عن اهتمامات وزارة البيئة الأردنية يف حماية البيئة، واأعدَّ 

ا للمناق�صة.
ً
تقرير
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ال�صكل )5– 1(: الدورة البيوجيوكيميائية العامة.

ة من الزمن �صمن ما ُيعرف با�صم �مل�ستودعات )Reservoirs(. فاملحيطات  العن�رص اأو املركب فيها مدَّ

على �صبيل املثال م�صتودعات للماء، يف حني ُت�صّمى عمليات انتقال العنا�رص بني امل�صتودعات، اأو 

حركتها بينها عمليات �لتدفق )�لنتقال( )Fluxes( وُتقا�ص بوحدة بليون طن يف ال�صنة. ويتم تبادل 

ل اأ�رصع بني الغالف اجلوي من جهة،   بمعدَّ
ُّ
لت �رصيان خمتلفة، فهي تتم العنا�رص واملركبات مبعدَّ

ل تبادلها بني الغالف ال�صخري  والكائنات احلية واملحيطات من جهة اأخرى، يف حني يكون معدَّ

ا 
ًّ
ة الزمنية التي ي�صتغرقها العن�رص يف امل�صتودع قبل اأن يغادره نهائي لت اأقل. اأما املدَّ واملحيطات مبعدَّ

فُت�صّمى زمن �ملكوث )Residence Time(. ادر�ص ال�صكل )5-1(، واأجب عن الأ�صئلة التي تليه:

حة يف ال�صكل. �ص م�صتودعات دورة العنا�رص البيوجيوكيميائية املو�صَّ لخِّ  

مها اإىل عمليات حيوية وغري حيوية.
ِّ

د عمليات انتقال العنا�رص، وق�ص   حدِّ

ما م�صدر الطاقة الالزمة لعملية انتقال العنا�رص بني امل�صتودعات املختلفة؟  

بع�ص خالل  بع�صها مع  الغالف اجلوي  مع  احليوي  الغالف  يتَّ�صل  ح كيف  يو�صِّ مثاًل  اذكر   

الدورة البيوجيوكيميائية.

لت انتقال العنا�رص يف البيئة على فهم امل�صكالت   ي�صاعد فهم الدورات البيوجيوكيميائية ومعدَّ

الغالف الجوي

�لغالف �لمائي

�لغالف �ل�سخري

ال�صم�ص

الغالف الحيوي
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اإىل الإن�صان والكائنات احلية الأخرى، وكذلك حل  ث، وانتقاله  البيئية مثل كيفية حدوث التلوُّ

ل انتقال املواد بني امل�صتودعات  ث هو موؤ�رّص على وجود خلل يف معدَّ امل�صكالت البيئية، اإذ اإن التلوُّ

الب�رصية  الأن�صطة  نتيجة  رات 
ُّ
تغي وجود  على  بها  ال�صتدلل  مت  وقد  مكوثها،  زمن  ويف  املختلفة 

من مثل عمليات التعدين، وال�صناعة، والحرتاق وغريها، وما اأ�صافه الإن�صان من مواد كيميائية 

دة الرتكيب كالأ�صمدة، واملبيدات احل�رصية، والبال�صتيك وغريها. جديدة معقَّ

ُيعدُّ �لكربون عن�رص احلياة؛ لأنه العن�رص الرئي�ص يف بناء اأج�صام الكائنات احلية. ويوجد الكربون 

يف الغالف اجلوي ب�صورة رئي�صة على �صكل )CO2(، ويف الرتبة �صمن املادة الع�صوية والدبال، 

اجلريية  ال�صخور  �صكل  على  ال�صخرية  الأر�صية  الق�رصة  كتلة  من   %)0.032( بن�صبة  ويوجد 

الوقود  يف  كذلك  ويوجد   ،]CaMg)CO3(2[ والدولوميت  البحرية،  والر�صوبيات   ،)CaCO3(

 .)HCO3
-( ،)CO3

الأحفوري. ويكون يف الغالف املائي على �صكل جمموعة اأيونات ذائبة، )2-

ادر�ص ال�صكل )5-2(، واأجب عن الأ�صئلة التي تليه:

)Carbon Cycle( خام�ًسا: دورة �لكربون

ال�صكل )5-2(: دورة الكربون يف الطبيعة.

الغالف الجوي

ال�صم�ص
CO2

تبادل اأكا�صيد الكربون

مع مياه المحيطات

مياه المحيطات

البراكين

تحلل �لكائنات �لميتة
ت

ابا
لغ

ع ا
ط
ق

التحول اإلى وقود اأحفوري

�صخور الق�صرة 

الأر�صية

تنف�س �أحياء �لتربة

       تجوية

ال�صخور

حرق الوقود

الأحفوري

ر�صوبيات بحرية

ية
حل

ت ا
نا
كائ

 ال
تنف�ص

ي
وئ

�ص

اء 
بن

تحلل �لكائنات �لميتة

تنف�س �أحياء �لتربة
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اذكر امل�صتودعات التي يوجد فيها الكربون يف الطبيعة.  

ما العمليات الرئي�صة التي ُتنتج الكربون وت�صتهلكه؟  

كيف ينتقل الكربون من الغالف اجلوي اإىل اأج�صام الكائنات احلية؟  

كيف ينتقل الكربون من ج�صم الكائن احلي اإىل الغالف اجلوي؟  

ح دور طاقة ال�صم�ص يف هذه الدورة. و�صِّ  

تو�صلت اإىل اأن لكل جزء من دورة الكربون اأهمية خا�صة، اإذ يوجد عمليات ُتف�صي اإىل اإنتاج 

غاز ثاين اأك�صيد الكربون )مثل عملية حرق الوقود الأحفوري، وقطع الغابات، وتنف�ص النباتات(، 

ب ا�صتهالك غاز ثاين اأك�صيد الكربون  مثل عملية البناء ال�صوئي يف النباتات 
ِّ
وعمليات اأخرى ُت�صب

ُتنتج غاز الأك�صجني، ولكن هل تركيز غاز ثاين  الربية والطحالب املائية )البحرية والعذبة( التي 

؟ اأك�صيد الكربون ثابت اأم متغريِّ

دورة �لكربون 

ح الجدول )5-1( العمليات التي ُت�صهم في تدفُّق الكربون عبر الم�صتودعات المختلفة،  يو�صِّ

ادر�صه، ثم اأجب عن الأ�صئلة التي تليه:

مقد�ر �لنتقال )بليون طن/ �سنة(عملية �لتدفّق

120البناء ال�صوئي

60تنف�ص النباتات

60عمليات التحلل الع�صوي في التربة

6حرق الوقود الأحفوري

92ذوبان اأكا�صيد الكربون في مياه المحيطات

90تبخر اأكا�صيد الكربون من مياه المحيطات

0.9قطع/ حرق الغابات

�لجدول )5-1(: �لعمليات �لتي تُ�سهم في تدفُّق �لكربون عبر �لم�ستودعات �لمختلفة.

نشاط تحليلي )1-5(
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اذكر العمليات التي ُتف�صي اإلى زيادة تركيز الكربون في الغالف الجوي، والعمليات التي   •

ُتف�صي اإلى نق�صانه.

ما اأثر الأن�صطة الب�صرية في تركيز غاز ثاني اأك�صيد الكربون في الغالف الجوي؟  •

كيف ُت�صهم البحار والمحيطات في تدّفق الكربون عبر الم�صتودعات؟  •

لماذا تلجاأ المدن ال�صناعية الكبرى اإلى الإكثار من زراعة الأ�صجار على جوانب الطرقات؟  •

اإن بع�ص تلك العمليات ُيف�صي اإىل زيادة تركيز الكربون يف الغالف اجلوي، وبع�صها ُيف�صي 

ي البحار واملحيطات والغطاء النباتي دوًرا كبرًيا يف تدّفق الكربون اإىل الغالف  اإىل نق�صانه. وتوؤدِّ

اجلوي برتاكيز مرتفعة بالإ�صافة اإىل الأن�صطة الب�رصية املتمثلة يف عمليات احلرق والتعدين التي ل 

ميكن التقليل من تاأثريها ال�صلبي يف البيئة.

متكث العنا�رص يف امل�صتودعات املختلفة مدًدا زمنية خمتلفة تبًعا ل�رصعة تكرار عمليات التدّفق 

ف اأكرث زمن مكوث الكربون يف امل�صتودعات ادر�ص اجلدول )2-5(.
َّ
ون�صاطها، ولتتعر

ل تدّفق الكربون يمكن ا�صتخدام العالقة الريا�صية الآتية: لح�صاب ُمعدَّ

ل �لتدفّق = كمية �لعن�سر في �لم�ستودع )بليون طن( ÷ زمن �لمكوث )�سنة( ُمعدَّ

زمن مكوث �لكربون في �لم�ستودعات

ادر�ص الجدول )5-2(، واأجب عن الأ�صئلة التي تليه:

زمن �لمكوث )بال�سنة(�لكمية في �لم�ستودع )بليون طن(�لم�ستودع

7503الغالف الجوي

 البحار والمحيطات
4
10 × 3.8350

الكربونات
8
10 × 1

6
10 × 150

الوقود الأحفوري
3
10 × 4650

5605الغطاء النباتي

150025التربة

�لجدول )5-2(: كميات �لكربون في م�ستودعاته �لمختلفة وزمن مكوثه فيها.

نشاط تحليلي )2-5(
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اأيُّ الم�صتودعات ُتمثِّل الم�صتودع الرئي�ص للكربون؟  •

رتِّب زمن مكوث الكربون في الم�صتودعات المختلفة ت�صاعديًّا.  •

ر لماذا يكون اأطول زمن مكوث للكربون في الكربونات، واأق�صر زمن في الغالف الجوي. ف�صِّ  •

ره؟ لماذا؟ هل تعتقد اأن هناك اآثاًرا بيئية مرتبطة بطول زمن المكوث اأو ِق�صَ  •

ا با�صتخدام برمجية 
ًّ
ته في الم�صتودعات المختلفة بياني

َّ
مثِّل زمن مكوث عن�صر الكربون وكمي  •

اإك�صل، ثم ا�صتنتج العالقة بين كمية الكربون في الم�صتودع وزمن مكوثه.

ل تدّفق  ه مرتبط بقدرة النظام البيئي على حتقيق التزان َوفق معدَّ اإن طول زمن �ملكوث اأو ِق�رصَ

ا للن�صوب من جهة، وتلويثه للبيئة من جهة اأخرى، يف  ة املكوث جتعله معر�صً العن�رص، وزيادة مدَّ

ِده اإذا ا�صُتهلك بفعل الأن�صطة الب�رصية. حني يزيد ِق�رصَ زمن املكوث للعن�رص من فر�صة جتدُّ

ل  امل�صتودع( ومعدَّ العن�رص يف  العن�رص )مقدار  البيوجيوكيميائية كمية  الدورات  ن  تت�صمَّ كما 

انتقاله بني امل�صتودعات املختلفة، فاإذا كانت كمية العن�رص يف امل�صتودع ثابتة؛ فهذا يعني وجود 

حالة اتزان بني كمية العن�رص التي غادرت امل�صتودع وبني كمية العن�رص التي تعود اإليه.

ا�صتغاللها  الإن�صان  على  يجب  فاإنه  حمدودة،  الأر�ص  يف  الطبيعية  املوارد  بع�ص  اأن  ومبا 

ن  عاد تدويرها وا�صتخدامها كلما كان ذلك ممكًنا. واإذا مل ُيح�صِ
ُ
وا�صتخدامها بطريقة عقالنية، لي

الإن�صان ا�صتخدامها وتدويرها ف�صُت�صِبح الدورات غري متَّزنة.

نشاط إثرائي )3-5(

�لعالقة �لتكاملية بين �لدور�ت �لبيوجيوكيميائية

تعلَّمت �صابًقا اأن الغالف اجلوي هو خليط من غازات خمتلفة منها الأك�صجني، وثاين اأك�صيد 

ا 
ًّ
الكربون، وترتبط هذه العنا�رص بع�صها ببع�ص من خالل دورات متكاملة، ار�صم خمطًطا مفاهيمي

ح العالقة التكاملية بني الدورات البيوجيوكيميائية يف الطبيعة. يو�صِّ
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1- اخرت رمز الإجابة ال�صحيحة لكل مما ياأتي:

�صكل الكربون الذي تاأخذه النباتات املائية هو:  )1(

.]CaCO3[ -  د  .]HCO3
-[ جـ-   .]CO2[ ]CaMg)CO3(2[. ب-  اأ   - 

العن�رص الذي ُي�صّمى عن�رص احلياة هو:  )2(

الكربون. د  -  الف�صفور.  جـ-  النيرتوجني.  ب-  الهيدروجني.  اأ   - 

امل�صتودع الرئي�ص للكربون هو:  )3(

د  -  الكربونات. جـ- الرتبة.  البحار واملحيطات.  ب-  الغالف اجلوي.  اأ   - 

واحدة من العمليات الآتية ُي�صهم يف تقليل كمية غاز ثاين اأك�صيد الكربون يف اجلو:  )4(

البناء ال�صوئي. ب-  التنف�ص.     اأ   - 

تبخر اأكا�صيد الكربون من املاء. د  -  حرق الوقود الأحفوري.   جـ- 

ا دقيًقا:
ًّ
2- ف�رصِّ ما ياأتي تف�صرًيا علمي

وتزويد  بالأك�صجني،  اجلو  تزويد  يف  كبري  دور  النباتية  والعوالق  البحرية  للطحالب  اأ   - 

احليوانات البحرية بالغذاء.

مُتثِّل مياه البحار واملحيطات م�صتودًعا �صخًما لغاز ثاين اأك�صيد الكربون. ب- 

علم البيئة علم ل مُيكن ف�صله عن العلوم الأخرى. جـ- 

نه. ل تكوُّ ل حرق الوقود الأحفوري معدَّ يفوق معدَّ د  - 

َهْب اأنه قد ُق�صي على النباتات اخل�رصاء والطحالب اخل�رصاء، اأو اأنه قد ُق�صي على الكائنات   -3

 
َّ
احلية الدقيقة املحلِّلة للمادة الع�صوية. ماذا تتوقَّع اأن يحدث يف كل حالة؟ وهل ميكن اأن تتم

دورة الكربون؟

�ص فيه اأهم العمليات وامل�صتودعات التي لها عالقة بدورة الكربون. ار�صم خمطًطا ُتلخِّ  -4

ا دائًما؟
ً
ملاذا يكون اتخاذ القرارات املتعلقة بالبيئة �صعب  -5
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موارد الطاقة والمشكالت البيئية
(Energy Resources and Environmental Problems) الفصل     

2
حتتوي البيئة الطبيعية �صمن ُغُلفها ال�صخرية، واملائية، واحليوية جمموعة من املوارد الطبيعية. 

وترتبط حياتنا على الأر�ص مبدى توفر هذه املوارد التي تتمّثل يف موارد الطاقة، واملياه، والنفط، 

ف مفهوم املوارد الطبيعية اأجب عن الأ�صئلة الآتية:
َّ
وال�صخور، واملعادن، والغابات. ولتتعر

هل يتدّخل الإن�صان يف وجودها؟   

كيف يوؤّثر الإن�صان فيها ويتاأّثر بها ؟  

ملاذا تختلف هذه املوارد من منطقة اإىل اأخرى؟  

هل ميكن ا�صتخدام تلك املوارد ك�صلعة يف التجارة املحلية والعاملية؟  

ا�صتخل�ص مفهوم املوارد الطبيعية.  

)Renewable and Non – Renewable Resources( دة �ملو�رد �ملتجّددة وغري �ملتجّدّ

 بك يف �صفوف �صابقة اأن �ملو�رد �لطبيعية )Natural Resources( اإما اأن تكون متجّددة اأو 
َّ
مر

غري متجّددة، واأن �ملو�رد �ملتجّددة هي موارد ل تن�صب اإذا ا�صتغلها الإن�صان باأ�صلوب معتدل بعيًدا 

�ملتجّددة فهي  �ملو�رد غري  اأما  دها.  ل جتدُّ ا�صتغاللها معدَّ ل  اأن ل يفوق معدَّ ا 
ً
الإ�رصاف، ومراعي عن 

دها ي�صتغرق اأزماًنا خمتلفة قد  �ص ب�رصعة، ولأن جتدُّ موارد قابلة للن�صوب؛ لأن ما ُيوؤخذ منها ل ُيعوَّ

ت�صل اإىل ماليني ال�صنني. ومُتثِّل الطاقة اأحد املوارد الطبيعية الرئي�صة، فما املوارد الطبيعية للطاقة؟

ُتعدُّ ال�صم�ص م�صدًرا للطاقة املتجّددة والنظيفة؛ ولذا ظلَّ الهتمام بها بو�صفها م�صدر طاقة 

ن الطاقة يف ال�صم�ص نتيجة  ا يف حياة الإن�صان والكائنات احلية الأخرى منذ الِقَدم. وتتكوَّ
ًّ
اأ�صا�صي

ودرجة  ال�صغط  ارتفاع  نتيجة  مركزها،  يف  حتدث  التي  النووي  الندماج  تفاعالت  من  �صل�صلة 

احلرارة الناجتني من ِثَقل الطبقات العلوية على باطن ال�صم�ص، الذي ُيف�صي اإىل دمج كل نوى اأربعة 

ذرات من الهيدروجني وحتويلها اإىل ذرة واحدة من الهيليوم، وذرة الهيليوم اجلديدة اأقل كثافة من 

)Energy Resources in Earth(  ثانيًا: مو�رد �لطاقة في �لأر�س

)Concept of Natural Resources( أوًل: مفهوم �لمو�رد �لطبيعية�
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ل اإىل طاقة اإ�صعاعية �صم�صية تنبعث على  ذرات الهيدروجني الأربع املُدجمة، والفرق يف الكتلة يتحوَّ

�صكل موجات كهرمغناطي�صية ننعم بها على �صطح الأر�ص.

ا من الطاقة ال�صم�صية، وتقوم النباتات وعدد من الكائنات  وت�صتقبل الأر�ص كميات كبرية جدًّ

احلية بتخزين هذه الطاقة من خالل عملية البناء ال�صوئي؛ اإذ تاأخذ غاز ثاين اأك�صيد الكربون واملاء 

ن للطاقة. وت�صتفيد بقية  من الغالف اجلوي بوجود الطاقة ال�صم�صية وحتّولهما اإىل غذاء، والغذاء خمزِّ

الكائنات احلية من الطاقة التي مت تخزينها يف بناء اأج�صامها، ومنوها، وما تقوم به من اأن�صطة حيوية، 

كاحلركة والتنف�ص.

اأنه موجود على �صكل فحم حجري،  �لوقود �لأحفوري، وعرفت  تعلَّمت يف �صفوف �صابقة 

ل م�صدًرا من  ع املواد الع�صوية عرب الع�صور اجليولوجية، وي�صكِّ ونفط، وغاز طبيعي، وينتج من جتمُّ

ل ما ُي�صتهلك  ر ال�صناعي للب�رصية، اإذ ُي�صكِّ ك - التطوُّ
ِّ
كت - وما زالت حتر

َّ
م�صادر الطاقة التي حر

منه )80(% من حاجة الإن�صان للطاقة.

لبة، وهي: وميكن اأن يكون الوقود الأحفوري على �صكل مواد هيدروكربونية �صُ

)Coal( لفحم �حلجري�  -1

ن من بقايا  ا، ويتكوَّ
ً
ل �لفحم �حلجري )92(% من احتياط الوقود الأحفوري العاملي تقريب  ُي�صكِّ

عت بعد  ل غابات كثيفة، وقد جتمَّ نباتات عا�صت على الياب�صة يف يوم من الأيام، اإذ كانت ت�صكِّ

نت يف بيئة غري موؤك�صدة . موتها يف امل�صتنقعات، ثم حتلَّلت وتعفَّ

)Oil Shale( ل�سخر �لزيتي�  -2

بني،  اإىل  اأ�صود  لون  ذات  ناعمة  لبة  �صُ حبيبات  حتتوي  التي  الر�صوبية  ال�صخور  على  ُيطلق 

 ،)Kerogen( ن من مادة معدنية، وحتوي ن�صبة مرتفعة من مادة ع�صوية ا�صم �لكريوجني وتتكوَّ

)Fossil Fuel(  ثالثًا: �لوقود �لأحفوري

ومعلمك وزمالءك يف �ملو�سوع �لآتي: �إذ� علمت �أن �ملتو�سط �ل�سنوي من �لطاقة �لذي حتتاجه تناقش

�لب�رشية يبلغ )10( ترياواط، واأن املتو�صط ال�صنوي للطاقة ال�صم�صية التي ت�صل الأر�ض يبلغ نحو 

)174000( ترياواط، كيف ميكن اأن ت�صتثمر مثل هذا الكم املتجّدد من الطاقة؟ علًما اأن كل 

)1( ترياواط يعادل )1210( واط.
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�ص اإىل عوامل �صغط وحرارة عالية 
َّ
واملادة الع�صوية يف الكريوجني غري نا�صحة؛ لأنها مل تتعر

لتحويلها اإىل نفط، انظر ال�صكل )5- 3(.

ال�صكل )5-3(: طبقات من ال�صخر الزيتي.

رت للبحث والتنقيب عن خام ال�صخر الزيتي منذ بداية  بداأت الدرا�صات ال�صتك�صافية، وتطوَّ

يف  الع�رصين  القرن  اأوائل  يف  الأردن  يف  الأوىل  للمرة  الزيتي  ال�صخر  ُعرف  وقد  ال�صتينيات، 

منطقة الريموك �صمال الأردن، وقد ازدادت اأهمية هذا ال�صخر خا�صة يف ال�صنوات الأخرية، 

ا لرتفاع اأ�صعار النفط يف العالم، اإذ ُيعدُّ هذا اخلام من اأهم البدائل لإنتاج الطاقة.
ً
نظر

وُيعّد الأردن اأحد اأغنى دول العالم بمخزون ال�صخر الزيتي. وتهدف ا�صرتاتيجية قطاع الطاقة 

�صهم مبا ن�صبته )11(% من 
ُ
يف الأردن اإىل اإدخال ال�صخر الزيتي كاأحد البدائل ملوارد الطاقة لي

اإذ يزيد حجم  العام )2020( م؛  العام )2015( م، و )14(% يف  الطاقة الكلي يف  جمموع 

اأكرث من  الحتياطي املثبت لل�صخر الزيتي ال�صطحي يف الأردن على )40( بليون طن حتوي 

املنطقتني  ا�صتغاللها جتاريًّا يف  ا ميكن  ا كميات �صخمة جدًّ اأي�صً بليون طن نفط، وتوجد   )4(

الو�صطى وال�صمالية الغربية من البالد.

∗
)Oil Shale in Jordan(  الصخر الزيتي في األردن

الـمراجع

(Glossary)قائمة المصطلحات

¤É©J ˆG óªëH ”
∗ لالطالع ولي�ص للحفظ.
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)Tar Sands( رمل �لقار  -3

لبة ت�صبه الإ�صفلت اأو القار ُت�صّمى �لبتيومين  تحتوي بع�ص الرمال على مواد هيدروكربونية �صُ

)Bitumen(، وُي�صّمى ال�صخر الرملي الحاوي هذه المادة رمل �لقار. وت�صير الدرا�صات الحديثة 

عملت  اأعلى  اإلى  مهاجر  نفط  بقايا  طبيعتها  في  تكون  اأن  يمكن  هذه  البتيومين  مادة  اأن  اإلى 

بكتيريا التربة على تخلي�صه من محتوياته الغازية )غاز الميثان وثاني اأك�صيد الكربون بالإ�صافة 

ن النفط مرحلة ما قبل الن�صوج اأو بعده. اإلى الماء(. وُيمّثل رمل القار بالن�صبة لتكوُّ

التي ل  النفطية،  المواد  اأو غيرها من  الإ�صفلت  اأو  بالقار  بة 
َّ
القار هي �صخور م�صر ورمال 

يمكن ا�صتغاللها تجاريًّا بالطرائق التقليدية، وعلى الرغم من مماثلة نفط رمال القار للنفط 

الم�صتخرج من الآبار، اإل اأن نفط 

وعليه،  لزوجة،  اأكثر  القار  رمال 

ز 
َّ
ويتمي �صعوبة،  اأكثر  فا�صتخال�صه 

ن  تكوَّ قد  باأنه  القار  رمــل  نفط 

فيها  ن  تكوَّ التي  نف�صها  بالطريقة 

النفط، مع هروب الكثير من المواد 

المتطايرة وال�صوائل الم�صاحبة في 

�صخور المكمن، وبقاء المكّونات 

الأكثر لزوجة، مثل رمال القطران.

ف 
َّ
لتتعر  ،)4-5( ال�صكل  انظر 

اأماكن وجود ال�صخر الزيتي ورمل 

القار في الأردن وفل�صطين.

ال�صكل )5- 4(: مواقع ال�صخر الزيتي ورمل القار يف الأردن وفل�صطني.
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وبن�صبة  م  و)2004(  م   )1970( عاَمي  بني   %)70( بن�صبة  الدفيئة  غازات  انبعاث  ازداد 

اأهم  اأك�صيد الكربون هو  اأنَّ غاز ثاين  العامني )1990( م و)2004( م، علًما  )24(% بني 

م�صادر تلك النبعاثات؛ اإذ ازداد بن�صبة )80(%. اأما الزيادة الكربى يف انبعاثات ثاين اأك�صيد 

الكربون فنتجت من توليد الطاقة ومن و�صائط النقل الربي. وازدادت انبعاثات امليثان بن�صبة 

الوقود  احرتاق  اإىل  الزدياد  هذا  من   %)85( ن�صبة  وتعود  م،   )1970( العام  منذ   %)40(

ل امل�صدر الأول لنبعاثات امليثان. الأحفوري يف اأثناء ا�صتخدامه، اإل اأن الزراعة ُت�صكِّ

والآن، اقراأ الن�ص الآتي، ثم اأجب عن الأ�صئلة التي تليه:

ن �صوؤالني مما ورد يف ذهنك يف اأثناء قراءتك الن�ص. دوِّ  

فتهما من قراءتك للن�ص.
َّ
اذكر حقيقتني تعر  

�ص اأثر حرق الوقود الأحفوري يف تركيز الأكا�صيد الغازية مع الزمن. لخِّ  

كيف ميكن التقليل من تركيز تلك الأكا�صيد الغازية؟ وماذا ن�صّميها؟ وما اجلهات امل�صوؤولة عن   

ذلك؟

هل تتوّقع اأن ت�صتمر الزيادة يف تركيز الأكا�صيد الغازية؟ وما الآثار املرتتبة على ذلك؟  

ر خطة عمل تقرتح فيها حلوًل ُت�صهم يف التقليل من حرق الوقود الأحفوري واآثاره ال�صلبية  طوِّ  

على البيئة، وتناق�ص ومعلمك وزمالءك يف ذلك.

)Population and Natural Resources( ل�سكان و�ملو�رد �لطبيعية�  -1

ة بعد التطور التقني الذي عرفه العالم، وما ترتب   تواجه البيئة اليوم م�صكالت عديدة، خا�صّ

الطبيعية  باملوارد  ر يلحق 
ُّ
تغي اأي  فيها. واإن  يعي�ص  الذي  الإن�صان   بحياة 

ُّ
َت�صر اأخطار  عليه من 

ب نق�صها، اأو فقدها، اأو الإخالل باتزانها، 
ِّ
بفعل الإن�صان اأو بفعل عوامل طبيعية، ميكن اأن ُي�صب

الأمر الذي ينتج منه العديد من امل�صكالت البيئية.

اإن الزيادة الكبرية وامل�صتمرة يف عدد ال�صكان ت�صتلزم مزيًدا من الطلب على الغذاء واإنتاجه، 

)Environmental Problems(  ر�بًعا: م�سكالت بيئية
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وعلى املاء وموارده. واإن ا�صتخدام املوارد واإنتاج الغذاء وا�صتهالكه �صيوؤدي اإىل م�صكالت بيئية 

ث الرتبة والهواء وم�صادر  لبة وال�صائلة، وتلوُّ عديدة، منها على �صبيل املثال زيادة النفايات ال�صُّ

املياه ال�صطحية واجلوفية، ومتلُّح الرتبة، ونق�ص التنوع احليوي. و�صتزداد الكثافة ال�صكانية يف 

املناطق التي يوجد فيها موارد طبيعية بوفرة خا�صة يف الدول النامية. ومن العوامل التي ُتوؤثِّر 

والهجرة،  الزواج،  و�صن  والتعليم،  الإجناب،  على  الن�صاء  قدرة  ال�صكاين  النمو  معّدلت  يف 

وجميعها متداخلة بع�صها مع بع�ص.

�ل�ستنز�ف باأنه  ف 
َّ
�إ�ستنز�ف �ملو�رد �لطبيعية )Depletion of Natural Resources(: ُيعر  

د  ُيهدِّ الذي  الأمر  الزمن،  مبرور  الطبيعية  للموارد  املح�صوب  وغري  الع�صوائي  ال�صتغالل 

ف�صي ذلك اإىل حرمان الأجيال القادمة منها. فما 
ُ
ة زمنية ق�صرية، و�صي بن�صوبها يف اأثناء ُمدَّ

ث البيئة؟ اأثر الزيادة ال�صكانية الكبرية يف املوارد الطبيعية؟ وما اأثر ذلك يف تلوُّ

�لبيئة �لجبلية في �لأردن

ي املناطق اجلبلية يف الأردن، وتنت�رص على م�صاحات تزيد اأ�صعاًفا كثرية  كانت الغابات ُتغطِّ

على م�صاحتها يف الوقت احلا�رض، وكان من اأكرث مكوناتها اأ�صجار البلوط، وال�صنديان، وال�صنوبر 

بت الأن�صطة الب�رصية يف تدهور الغابات وا�صتبدال نباتات و�صجريات ونباتات 
َّ
احللبي. وقد ت�صب

ل مناطق �صكنية  حولية باأ�صجارها، واإىل تغيري ا�صتعمالت الأرا�صي يف املناطق اجلبلية، واإىل ت�صكُّ

ع البيئي يف هذه املناطق،  ب ذلك تدهور التنوُّ
َّ
رة من منطقة اإىل اأخرى. وقد �صب

ِّ
متجان�صة ومتكر

واختفاء بع�ص املناظر، وبع�ص عنا�رص الطبيعة، مثل اختفاء �صهول اإربد اخل�رصاء، وحتويل العديد 

من الغابات اإىل اأحياء �صكنية، وتقلُّ�ص الأرا�صي الزراعية، وازدياد املناطق التي تكرث فيها الطرق 

وال�صاحات الإ�صفلتية.

ا نتيجة الرعي اجلائر، اإذ يتم الرعي باأعداد 
ًّ
وما زالت املناطق اجلبلية تواجه تدهوًرا م�صتمر

تفوق احلمولة الرعوية، وقطع الأ�صجار للح�صول على حطب الوقود اأو حتويلها اإىل فحم. وقد 

اإىل مناطق �صكنية  اأف�صى الزحف العمراين اإىل حتويل مناطق حرجية، وزراعية، ومراٍع طبيعية 

وطرق، وقد كان جلمع النباتات الطبية والعطرية بق�صد التغذية اأو التجارة اأو العالج تاأثري كبري 

نشاط تحليلي )4-5(
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ال�صكل )5–5(: اآثار قطع الغابات.

اإقامة امل�صانع وما تنفثه من دخان، بالإ�صافة  ث نتيجة  التلوُّ للنباتات، وزاد  ع احليوي  التنوُّ يف 

عات ال�صكانية، والأن�صطة الزراعية، وا�صتخدام الأ�صمدة الكيميائية،  ث الناجت من التجمُّ اإىل التلوُّ

واملبيدات احل�رصية.

من درا�صتك للو�صع البيئي للبيئة اجلبلية يف الأردن اأجب عن الأ�صئلة الآتية:

بت تدهور الو�صع البيئي يف املناطق اجلبلية؟
َّ
ما الأن�صطة الب�رصية التي �صب  •

ث يف بيئة املناطق اجلبلية. ف�رصِّ العالقة بني الزيادة ال�صكانية واملوارد الطبيعية والتلوُّ  •

ع احليوي يف مناطق البيئة اجلبلية يف الأردن،  تناق�ص ومعلمك وزمالءك يف ق�صية تدهور التنوُّ  •

واأ�صبابه.

املفرط  ا�صتغالله  اأن  اإل  مه وح�صارته،  تقدُّ لبناء  الطبيعية  املوارد  ا�صتغالل  الإن�صان على  يعمل 

على  يرتتب  فماذا  ر.  والت�صحُّ احليوي  ع  التنوُّ نق�ص  اإىل  اأف�صى  خاطئة  بطرائق  املوارد  لهذه 

ا�صتنزاف املوارد الطبيعية؟

بع�س مظاهر ��ستنز�ف �ملو�رد �لطبيعية  .1

ع احليوي النباتات  ع �حليوي  )Decline in Biodiversity(: ي�صمل نق�ص التنوُّ نق�س �لتنوُّ �أ  . 

 )Deforestation( الغابات اأ�صبابه قطع  واحليوانات الربية، واملائية، والبحرية، ومن 

والرعي  واحلرائق،  لل�صناعة،  اخل�صب  على  واحل�صول  الزراعية،  الأرا�صي  لتو�صعة 

اجلائر، وال�صيد، وتدمري مواطن الكائنات احلية. وقد نتج من تلك الأ�صباب الق�صاء 

على اأنواع  كثرية من الكائنات احلية النباتية واحليوانية، انظر ال�صكل )5-5(.



151

اأو الجزئي الذي  ر باأنه التدهور الكلي  ف �لت�سحُّ
َّ
ر )Desertification(: ُيعر �لت�سحُّ ب. 

في  تراجع  عليه  يترتب  مما  البيئي،  النظام  عنا�صر  من  اأكثر  اأو  عن�صر  في  يحدث 

خ�صائ�ص التربة النوعية، وتدّني قدرتها الإنتاجية، فت�صبح المناطق غير ال�صحراوية 

عاجزة عن اإعالة ما يعي�ص فيها من كائنات حية، انظر ال�صكل )6-5(.

ر )اأ( وبعده )ب(. ن غابة كثيفة قبل الت�صحُّ
ِّ
ال�صكل )5-6(: منظر يبي

) اأ (

)ب(

 )Sustainability of Non Renewable Natural Resources( �ملتجّددة  �لطبيعية غري  �ملو�رد  ��ستد�مة   .2

ي حاجاتنا يف الوقت احلا�رص من دون اإحداث 
ّ
ف ��ستد�مة �ملو�رد با�صتغاللها ب�صكل منظم لتلب

َّ
ُتعر

خلل يف الأنظمة البيئية، ومن دون امل�صا�ص بحق الأجيال القادمة يف موارد مماثلة قادرة على 

التوازن بني  فالتنمية �مل�ستد�مة )Sustainable Development( تعني حتقيق  تلبية احتياجاتها. 

حاجات الب�رص الأ�صا�صية والكمالية مع املحافظة على وفرة املوارد الطبيعية وتنميتها؛ اأي اأنها 

تاأخذ كالًّ من القت�صاد والبيئة بعني العتبار. ولكن كيف نحقق ا�صتدامة املوارد الطبيعية؟

الـمراجع

(Glossary)قائمة المصطلحات

¤É©J ˆG óªëH ”

ر يف الأردن مو�صًحا اأ�صبابه، واقرتح مع زمالئك  عن الأماكن التي تعاين من الت�صحُّ

رة. خطة عالجية للتقليل من ن�صبة انت�صار الأرا�صي املت�صحِّ
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الوقود  اتباعها ل�صتدامة موارد  املمكن  ال�صيا�صات  �لأحفوري: من  �لوقود  ��ستد�مة مو�رد  �أ   . 

الأحفوري ما ياأتي:

�لحفاظ على مو�رد �لطاقة: ُيعدُّ الحفاظ على موارد الطاقة من   ◾

الو�صائل الأ�صهل والأقل كلفة، ويكون ذلك بتقليل اعتمادنا 

ومنها  متوفر،  هو  مما  وال�صتفادة  الطاقة،  موارد  على 

الموا�صالت  وا�صتخدام  ال�صيفي،  التوقيت  فكرة  اعتماد 

العامة بدياًل عن ال�صيارات الخا�صة.

اإذ ل بد من ال�صتعا�صة عن  للنفاد:  �لقابلة  �لمتجّددة وغيـر  �لمو�رد  �إلى ��ستخد�م  ه  �لتوجُّ  ◾

ا بم�صادر اأخرى رفيقة بالبيئة، مثل الطاقة ال�صم�صية، 
ًّ
اأ�صكال الوقود الأحفوري تدريجي

وطاقة الرياح، والطاقة الحيوية.

رفع كفاءة تحويل �لطاقة: وتعني الن�صبة بين الطاقة المنتجة، والطاقة الم�صتهلكة، فمثاًل   ◾

لتوليد  الفحم الحجري  ا�صتخدامنا  عند 

الطاقة الكهربائية نقوم بحرقه للح�صول 

على الحرارة الالزمة لإنتاج البخار الذي 

�صي�صغل توربينات توليد الكهرباء، وفي 

المحيط  اإلى  الحرارية  للطاقة  فقد  هذا 

اأن نقل الطاقة  الخارجي للمحطة، كما 

يواكبه  والم�صانع  المنازل  اإلى  المولّدة 

فقد للطاقة الحرارية بفعل مقاومة مرور 

التيار في الأ�صالك، لذا تمثل فكرة رفع 

اإلى  الأحفورية  الطاقة  تحويل  كفاءة 

من  طريقة  كهربائية(  )طاقة  اآخر  �صكل 

ل�صتدامته،  اتباعها  الممكن  الطرائق 

ومثال ذلك المباني الخ�صراء.

على  املحافظة  تراعي  مباٍن  �خل�رش�ء:  �ملباين 

مراحل  من  مرحلة  كل  يف  البيئية  املوارد 

والت�صغيـل،  والتنفيـذ،  الت�صميم،  البنــاء؛ 

يت خ�رصاء   ل   لأنها خ�رصاء  وال�صيانة، و�ُصمِّ

اللون، واإمنا لأنها مباٍن يتوافر فيها جمموعة 

تر�صيـد  وهـي  البيئة،  مع  تن�صجم  عنا�رص 

العازلة  املواد  وا�صتخدام  الطاقة،  ا�صتهالك 

والتـدفئـة،  والتكييـف،  منهـا،  لال�صتفـادة 

واإعادة ا�صتخدام املياه، وا�صتخدام اأ�صلوب 

من  جمموعة  اإىل  بالإ�صافة  املائي،  احل�صاد 

الأحوال  ن 
ِّ

حت�ص التي  الأخرى  العنا�رص 

الوقت ذاته  املبنى، ويف  املعي�صية ل�صاحب 

ث البيئة. ُتقلِّل من تلوُّ

كيف نحافظ على موارد 

فكــرة  باعتماد  الطاقــة 

التوقيت ال�صيفي؟
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��ستد�مة �ملو�رد �لفلزية وغري �لفلزية: ُتعدُّ املوارد املعدنية؛ الفلزية وغري الفلزية من املواد القابلة  ب. 

لال�صتنزاف كونها موارد غري متجّددة؛ ولذلك ل بد من ا�صتدامتها واحلفاظ عليها. وملعرفة 

اأهمية ا�صتدامة هذه املوارد، ادر�ص اجلدول )5-3( جيًدا، واأجب عن الأ�صئلة التي تليه:

�لجدول )5-3(: �ل�ستهالك �لعالمي لأربعة من �لمو�رد �لطبيعية و�إلى جانبها �لتوقعات 

لعدد �ل�سنو�ت من عام )2000( م وحتى نفاد �لمورد.

�لمورد 

�لطبيعي

�ل�ستهالك �لعالمي في عام 

)1950( م )مليون طن(

�ل�ستهالك �لعالمي في عام 

)1980( م )مليون طن(

توقّع �سنو�ت �لنفاد من عام 

)2000( م حتى نفاد �لمورد 

38110�لألمنيوم

2.5625�لنحا�س

500225035�لنفط

�لغاز 

�لطبيعي
350140045

اأيٌّ من املوارد ا�صُتهلك باأكرب كمية يف عام )1950( م، واأيُّها ا�صُتهلك باأقل كمية؟  

اأيٌّ من املوارد ا�صُتهلك باأكرب كمية يف عام )1980( م، واأيُّها ا�صُتهلك باأقل كمية؟  

يف اأيِّ عام ُيتوقَّع نفاد النفط؟  

ا؟
ً
اأيٌّ من املوارد التي تظهر يف اجلدول �صوف ينفد اأّوًل، واأيُّها �صوف ينفد اآِخر  

على الرغم من اأنَّ وترية الزدياد يف ا�صتهالك الأملنيوم وا�صتهالك النحا�ص مت�صابهة،   

اإل اأنَّ التوقُّعات لعدد �صنوات نفاد الأملنيوم اأكرث بكثري من عدد ال�صنوات املتوقَّعة لنفاد 

النحا�ص. كيف تف�رصِّ ذلك؟

ممَّ تنبع الختالفات يف كمية ا�صتهالك املوارد املختلفة؟  

اأو غري  اأعِط مثاًل اآخر ملورد طبيعي ينفد ب�صبب ا�صتهالكه، ثم اذكر الأ�رصار املبا�رصة   

املبا�رصة التي تنتج من هذا ال�صتهالك للبيئة املحيطة والإن�صان.
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عن جتارب دول العالم يف ت�صميم املباين اخل�رصاء، تعاون مع زميلك يف حت�صري عر�ص 

تقدميي لزمالئكم، لالإفادة منها يف ت�صميم مباٍن خ�رصاء يف املنطقة التي تعي�ص فيها.
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لت اإىل اأن �ملو�رد �ملعدنيّة؛ �لفلزية وغري �لفلزية قابلة لال�صتنزاف؛ كونها موارد غري متجّددة،  تو�صَّ

هذه  ا�صتدامة  بوا�صطتها  ميكن  التي  الطرائق  واإليك  عليها،  واحلفاظ  ا�صتدامتها  من  بد  ول 

املوارد.

تقليل حجم  وهو   :)Reduce( �لحجم  تقليل   ◾

مواد التغليف )الأوعية( للمنتجات.

المنتج  )Reuse(:با�صتخدام  �ل�ستخد�م  �إعادة   ◾

اأكثر من مرة، انظر ال�صكل )7-5(.

ا�صتغالل  اإعادة  وهو   :)Recycle( �لتدوير   ◾

ما تلف من منتجات الموارد الفلزية وغير 

الفلزية. وفي ذلك توفير هائل للطاقة التي 

نحتاجها ل�صتخال�صها من خاماتها. ومن المواد التي ُيعاد ا�صتغاللها من تالف الأدوات: 

الألمنيوم، والف�صة، والنحا�ص، والر�صا�ص، والحديد، والبال�صتيك، والزجاج، والورق، 

وغيرها. انظر ال�صكل )8-5(.

ال�صكل )5-8(: اأمثلة على نفايات ورقية، وبال�صتيكية، ومعدنية يتم تجميعها لأغرا�ص اإعادة التدوير.

لبة تم اإعادة ا�صتخدامها  ال�صكل )5-7(: نفايات �صُ

مرة اأخرى.
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رف�س �لنمط �ل�ستهالكي وتغييره )Refuse(: وذلك با�صتخدام ما عندك من اأدوات، واأثاث،   ◾

ول ت�صتبدل به ما تعتقد اأنه اأح�صن منه، كاأن ت�صتبدل ثالجة جديدة بثالجتك التي ما زالت 

ِمهم. انظر 
َ
تعمل بكفاءة. وهذا ال�صلوك يرتبط ارتباًطا وثيًقا بثقافة النا�ص ال�صتهالكية وبِقي

ال�صكل )9-5(.

الت القديمة المعرو�صة للبيع )نمط ا�صتهالكي(.
ّ

ال�صكل )5-9(: اأعداد كبيرة من الثالجات والغ�ص

وغير  الفلزية  الموارد  ا�صتدامة  بوا�صطتها  يمكن  اأخرى  طرائق  اقترح  زمالئك،  مع  بالتعاون 

ها على زمالئك في المدر�صة لالإفادة منها. الفلزية، واعر�صْ

)Environmental Pollution( لتلوُّث �لبيئي�  -2

ث البيئي. فما  ف بالتلوُّ
َ
ينتج عن الزيادة في عدد ال�صكان وما يرافقها من اأن�صطة ب�صرية ما ُيعر

ث البيئي؟ وما اأنواعه؟ وما م�صادره؟ وما طرائق الحدِّ منه؟ التلوُّ

اأو  مادة )كيميائية،  باأنه دخول  �لتلوُّث  ف 
َّ
ُيعر  :)Pollution Concept( لتلوُّث� مفهوم  �أ   - 

حيوية، اأو فيزيائية( اأو طاقة اإلى اأحد عنا�صر البيئة )الماء، والهواء، والتربة(، يمكن اأن 

توؤثر في خ�صائ�صها الكيميائية، اأو الحيوية، اأو الفيزيائية، وتجعلها غير مالئمة لالأغرا�ص 

ية غير مرغوب فيها. الم�صتخدمة فيها اأ�صاًل، ويمكن اأن ينتج منها اآثار بيئية و�صحِّ

:)Types and Sources of Environmental Pollution( أنو�ع �لتلوُّث �لبيئي وم�سادره� ب- 

ث التربة. ث الهواء، وتلوُّ ث المياه، وتلوُّ ث البيئي منها تلوُّ يوجد اأنواع مختلفة من التلوُّ

ف تلوُّث �لمياه باأنه اإ�صافة اأي مواد اأو طاقة 
َّ
تلوُّث �لمياه )Water Pollution(: ُيعر  .1

ر في الخ�صائ�ص الفيزيائية، اأو الكيميائية، اأو الحيوية للمياه، وتجعل 
ِّ
يمكن اأن تغي

ثها. المياه غير مالئمة لالأغرا�ص التي كانت ُت�صتخدم فيها قبل تلوُّ
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ث من م�صادر نقطية وم�صادر غير نقطية.  �ص المياه ال�صطحية والجوفية اإلى التلوُّ
َّ
ويمكن اأن تتعر

ف م�سادر تلوُّث �لمياه غير �لنقطية )Non-Point Sources of Pollution( باأنها تلك الم�صادر 
َّ
وُتعر

الزراعية،  المناطق  فوق  والمن�صابة  الجارية  المياه  مثل  معين  مكان  في  تحديدها  يمكن  ل  التي 

 Point Sources( �لنقطية  �لمياه  تلوُّث  م�سادر  اأما  ال�صكنية.  المناطق  من  القادمة  الجارية  والمياه 

العادمة،  المياه  معالجة  مثل محطات  اأماكنها  تحديد  يمكن  التي  الم�صادر  فهي   )of Pollution

ومحطات تحلية المياه، والم�صانع.

بملّوثات  ال�صطحية  المياه  ث  تتلوَّ  :)Surface Water Pollutants( �ل�سطحية  �لمياه  ملّوثات  �أ   . 

عديدة يمكن اأن ت�صلها من م�صادر نقطية وغير نقطية، منها: 

�لأك�سجين  تركيز  اإن   :)Oxygen-Demanding Materials( لالأك�سجين  �لم�ستهلكة  �لمو�د   ◾

�لُمذ�ب في �لماء )Dissolved Oxygen( مهم لحياة كل الكائنات الحية المائية، وُيعدُّ تركيز 

ا على نوعية مياه ال�صدود، والأنهار، والبحيرات،  ا مهمًّ
ً
ر الأك�صجين المذاب في الماء موؤ�صِّ

والتجّمعات المائية. واإن اأي مادة موجودة في الماء يـمكن اأك�صدتها ُت�صّمى مادة م�ستهلكة 

لالأك�سجين، وهذه المواد قد تكون مواد ع�صوية من اأ�صٍل نباتي اأو حيواني، وقد تكون مواد 

غير ع�صوية مثل مخّلفات الم�صانع. وُيعدُّ تركيز الأك�صجين المذاب في الماء من الأمور 

ة لحياة الكائنات الحية المائية ون�صاطها، فالأ�صماك تحتاج ل�صتمرار حياتها في مياه  المهمَّ

�ص اإلى حوالي )6( مغ/لتر من الأك�صجين المذاب على الأقل.
°
درجة حرارتها )20(

ومن  لأك�صدتها.  الأك�صجين  ا�صتهالك  بدرجة  المواد  بهذه  المياه  ث  تلوُّ درجة  وترتبط 

تقدير  طريقة  لالأك�صجين  الم�صتهلكة  ثات  الملوِّ كمية  تحديد  في  الم�صتخدمة  الطرائق 

.)BOD( الأك�صجين الم�صتهلك حيويًّا

عن  ر 
ِّ
وُيعب  :Biochemical Oxygen Demand )BOD( حيويًّا  �لم�ستهلك  �لأك�سجين   

المواد  لأك�صدة  الدقيقة  الحية  الكائنات  ل 
َ
ِقب من  حيويًّا  الم�صتهلكة  الأك�صجين  كمية 

من  عينة  على  المختبر  في  تتم  بتجربة  الكمية  هذه  تقدير  ويتم  الماء.  في  الع�صوية 

�ص(، وخالل مدة زمنية 
°
دة ]تحت درجة حرارة ثابتة )20 المياه �صمن ظروف محدَّ

الم�صتهلك حيويًّا تحت  ُيعدُّ الأك�صجين  اإذ   .])BOD5( اأيام اإلى )5(  )ح�صانة( ت�صل 

ث المياه بالمواد الع�صوية. وتتاأثر كمية الأك�صجين  ا على درجة تلوُّ
ً
تلك الظروف موؤ�صر
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نشاط تحليلي )5-5(

ثات المذابة، ودرجات الحرارة، والتهوية. ويجب األ  المذابة في المياه بكمية الملوِّ

يزيد الأك�صجين الم�صتهلك حيويًّا في الماء ال�صالح لل�صرب على )�صفر( مغ/ لتر. اأما 

اإذا و�صلت كمية الأك�صجين المذاب اإلى )1-2( مغ/ لتر ف�صتموت الأ�صماك. 

ماذا تتوّقع اأن يكون اأثر كل من: درجات احلرارة ومدة احل�صانة على مقدار )BOD(؟
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عن كمية الأك�صجين الم�صتهلك حيويًّا الم�صموح بها في الموا�صفات والمقايي�ص 

الأردنية لمياه ال�صرب، واعر�صها على زمالئك في ال�صف والمدر�صة وناق�صهم بها.

)BOD( قيا�س �لأك�سجين �لم�ستهلك حيويًّا

حة يف  يبيِّن اجلدول )5-4( نتائج حتليل عينات مياه ماأخوذة من اأربعة �صدود. ادر�ص البيانات املو�صَّ

اجلدول، ثم اأجب عن الأ�صئلة التي تليه: ]علًما اأن احلّد امل�صموح به ل )BOD( هو )�صفر( مغ/ لرت[.

قر�ءة )BOD( بوحدة )مغ/ لتر(رقم �لعينة

10

20

325

40

نات �صاحلة لل�رصب؟ ملاذا؟
ّ
اأي العي  

هل تن�صح بال�رصب من العينة )2(؟ ملاذا؟  

ماذا تتوّقع اأن يحدث اإذا �رصب �صخ�ص من العينة )3(؟  

تلك  ا�صم  عن  ابحث  املياه،  يف  لالأك�صجني  امل�صتهلكة  املواد  لتقدير  اأخرى  طريقة  توجد   

.)BOD( الطريقة، والفرق بينها وبني طريقة

انظر اإىل املوا�صفات واملقايي�ص الأردنية ملياه ال�رصب، وقارن بني احلدود امل�صموح بها للطريقتني.  

�لجدول )5-4(: كمية �لأك�سجين �لم�ستهلك حيويًّا )BOD( �لمقي�سة لعينات مياه ماأخوذة من �أربعة �سدود.
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احلية،  للكائنات  �صاحلة  غري  تكون   )BOD( حيويًّا  الأك�صجني  مب�صتهلكات  امللّوثة  املياه  اإن 

اإذا  املثمرة  غري  والأ�صجار  فقط  دة 
َّ
املقي للزراعة  اإل  �صاحلة  غري  ال�صدود  مياه  ت�صبح  وكذلك 

زادت عن احلدود امل�صموح بها لالأغرا�ص املحددة يف املوا�صفات القيا�صية الأردنية اأو العاملية.

PO4( يف 
3-

NO3( والفو�صفات )
�لإثر�ء �لغذ�ئي )Eutrophication(: اإن زيادة تركيز النرتات )-  ◾

ًثا ينتج منه ظاهرة �لإثر�ء �لغذ�ئي اأي الوفرة يف الغذاء. ومن مظاهرها منو الطحالب  املياه ُيعدُّ تلوُّ

ية  واأنواع اأخرى من النباتات املائية، الأمر الذي ُيف�صي اإىل زيادة الروائح الكريهة، وارتفاع �ُصمِّ

املاء، وانعدام �صالحيتها لل�رصب بعد موت تلك النباتات والأ�صماك والكائنات احلية الأخرى 

وحتللها، وينتج من هذا انخفا�ص تركيز الأك�صجني يف تلك املياه اأو ن�صوبه متاًما.

اأو غري ع�صوية غري  مواد ع�صوية  باأنها  �ل�ساّمة  �ملو�د  ف 
َّ
ُتعر  :)Toxic Materials( �ل�ساّمة  �ملو�د   ◾

يف  ترتاكم  فاإنها  ولهذا  منها؛  التخلُّ�ص  ي�صعب  بحيث  �صديد،  ببطٍء  متحلِّلة  اأو  للتحلُّل،  قابلة 

ر من ال�صخور 
َّ
النظام البيئي املائي اإذا و�صلت اإليه. وم�صادر املواد ال�صاّمة قد تكون طبيعية تتحر

والزراعة  ال�صناعة  الإن�صان ل�صتخدامها يف  ي�صنعها  وقد  التعدين،  اأو  التجوية  لعمليات  نتيجة 

ِف بع�ص هذه املواد ال�صاّمة، انظر اجلدول )5-5(.
ُّ
والأغرا�ص املنزلية. ولتعر

�لحد �لأعلى )مغ/لتر(�لرمز�لمادة

Pb0.05الر�صا�ص

As0.05الزرنيخ

CN0.1ال�صيانيد

Hg0.001الزئبق

�لجدول )5-5(: بع�س �لمو�د �ل�ساّمة و�لحد �لأعلى �لم�سموح به.
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والكائنات  الإن�صان  ال�صاّمة على �صحة  باملواد  املياه  ث  تلوُّ على  املرتتبة  الآثار  عن 

ل احلدِّ 
ُ
ا، وتناق�ص ومعلمك وزمالءك يف �ُصب

ًّ
ا تقدميي م بها عر�صً احلية الأخرى، ثم قدِّ

ث. من هذا النوع من التلوُّ
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بة لالأمرا�ص، وتناق�ص 
ِّ
ث املياه بالكائنات امل�صب اقرتح حلوًل ميكن عن طريقها التقليل من تلوُّ

م بها مل�صًقا توعويًّا، واعر�صه يف �صاحات مدر�صتك. ومعلمك وزمالءك فيها، ومن ثم �صمِّ

املياه  تعي�ص يف  التي  الدقيقة  الكائنات احلية  ب 
ِّ
ُت�صب  :)Pathogens( ملُ�سبِّبة لالأمر��س� �لكائنات   ◾

ح بع�ص الكائنات  العديد من الأمرا�ص لالإن�صان واحليوان. ادر�ص اجلدول )5-6( الذي يو�صِّ

بة لالأمرا�ص، واأهم الأمرا�ص التي تنتقل بوا�صطة مياه ال�رصب امللّوثة بها.
ّ
امل�صب

��سم �لمر�س �لُم�سبّب لهنوع �لكائن �لحي

التيفوئيد، والكوليرا، واللتهابات المعوية. البكتيريا

التهاب الكبد الوبائي، و�صلل الأطفال، والإ�صهالت المعوية.الفيرو�صات

البلهار�صيا، والأ�صكار�ص.الطفيليات

�جلدول )5- 6(: �لكائنات �مل�سبِّبة لالأمر��س، و�لأمر��س �لتي تنتقل بو��سطة مياه �ل�رشب �مللّوثة بها.

�لر�سوبيات )Sediments(: ُيق�صد بالر�سوبيات المواد التي تحملها الرياح والمياه الجارية اإلى   ◾

بة في عكورة  البحار، والمحيطات، والبحيرات، والأنهار والأودية، وُت�صِهم المواد المتر�صِّ

اأماكن  اإلى  الحيوانات  تلك  اأو هجرة  تقليلها،  اأو  المائية،  والحيوانات  النباتات  المياه وقتل 

اإلى  ث. كما تمنع هذه الر�صوبيات �صوء ال�صم�ص من الو�صول  التلوُّ اأخرى بعيدة من منطقة 

ها. والر�صوبيات ترفع درجة حرارة المياه، انظر ال�صكل )5-10(. ولكن،  النباتات فتمنع نموَّ

كيف ُت�صِهم الر�صوبيات في رفع درجة حرارة المياه؟

ال�صكل )5-10(: �صد امتالأ بالر�صوبيات في ال�صين.
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من  الطبيعية  املائية  الأج�صام  حرارة  درجة  ترتفع   :)Thermal Pollution( �حلر�ري  �لتلوُّث   ◾

اآلت حمطات  تربيد  من  الناجتة  ال�صاخنة  املياه  نتيجة �رصف  ال�صواطئ  ومياه  وبحريات  اأنهار 

توليد الكهرباء وال�صناعات الكبرية الأخرى كم�صانع الأ�صمدة الكيميائية التي ت�صتخدم املاء 

للتربيد، وهذا ما ُيعرف بالتلوُّث �حلر�ري )Thermal Pollution(، انظر ال�صكل )11-5(.

تركيز  يف  ا  نق�صً ث  التلوُّ من  النوع  هذا  ب 
ِّ
ُي�صب اأن  وميكن 

ب ذلك 
ِّ
في�صب املائية،  احلية  للكائنات  الالزم  املذاب  الأك�صجني 

هجرتها اأو هالكها، ملاذا؟

البحار  مياه  �ص 
ّ
تتعر قد   :)Sea and Ocean Pollutants( و�لمحيطات  �لبحار  مياه  ثات  ملوِّ  ◾

ث.  ات الأنهار والمدن ال�صاحلية اإلى التلوُّ
ّ
ة القريبة من ال�صواحل وم�صب والمحيطات وخا�صَّ

التي  لبة  ال�صائلة وال�صُّ ال�صناعية والمنزلية  النفايات  المياه كميات كبيرة من  وُيطرح في هذه 

ا في حياة الكائنات الحية في المياه ال�صاحلية ب�صفة خا�صة، حيث تترّكز الملّوثات 
ً
توؤّثر �صلب

ة اإذا تناولها الإن�صان. في اأج�صام الكائنات البحرية وت�صبح �صامَّ

ال�صكل )5-11( :�صورة ماأخوذة بالأقمار ال�صناعية لمياه �صاخنة م�صروفة من محطة لتوليد الطاقة الكهربائية.

ما الإجراءات التي ميكن اتخاذها 

ث احلراري؟ للتقليل من التلوُّ

الـمراجع

(Glossary)قائمة المصطلحات

¤É©J ˆG óªëH ”

عن تاأثري الر�صوبيات يف حجم الطاقة ال�صتيعابية يف �صد امللك طالل، والإجراءات 

التي ميكن اتخاذها حلل هذه امل�صكلة، وتناق�ص ومعلمك وزمالءك فيها.
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لة بالنفط، و�صفن �صيد  وُتلقي ال�صفن الُمحمَّ

لة  ال�صمك المياه العادمة غير المعالجة الُمحمَّ

اأن  ال�صاحلية، ويمكن  المياه  في  بالملوثات 

النفط  ب 
ُّ
ت�صر في  والحروب  ال�صفن  ُت�صِهم 

ثة  ملوِّ مادة  وهو  والمحيطات،  البحار  اإلى 

البحرية،  الكائنات  على  الخطورة  �صديدة 

وعمليات ال�صيد والم�صائد ال�صمكية، وعلى 

محطات  على  وكذلك  البحرية،  الطيور 

تحلية مياه البحر، انظر ال�صكل )12-5(.

ث  ي ري�صه النفط نتيجة تلوُّ ال�صكل )5-12(: طائر ُيغطِّ

مياه البحار بالنفط.

مثل  العالم  دول  من  العديد  تعتمد   :)Groundwater Pollutants( �جلوفية  �ملياه  ثات  ملوِّ ب.  

د هذا امل�صدر خطران رئي�صان هما  الأردن على املياه اجلوفية لتاأمني حاجاتها من املياه. وُيهدِّ

ة.
ّ
ة وغري ُنقِطي

ّ
ث املياه اجلوفية اإىل م�صادر ُنقِطي ث. ويعود تلوُّ ال�صتنزاف والتلوُّ

ث الشعاب المرجانية في خليج العقبة دراسة حالة       تلوُّ

البيئة  يف  تاأثريات  العقبة  ميناء  يف  الفو�صفات  بواخر  حتميل  عن  الناجم  الفو�صفات  غبار  ُي�صبِّب 

واحلياة البحرية يف قاع البحر وعلى ال�صعاب املرجانية القريبة من موقع التحميل، فتوؤّثر يف منو 

املرجان، وتزيد من عكورة مياه البحر، فتمنع و�صول ال�صوء الالزم لنمو هيكل املرجان الكل�صي، 

خليج  به  ميتاز  الذي  واملرجان  البحرية  للكائنات  البطيء  املوت  ُي�صبِّب  وهذا  املرجان،  وتغطي 

العقبة يف منطقة حتميل الفو�صفات.

الـمراجع

(Glossary)قائمة المصطلحات

¤É©J ˆG óªëH ”

ل 
ُ
�ُصب وتناق�ص ومعلمك وزمالءك يف  الأردن،  اجلوفية يف  املياه  ث  تلوُّ م�صادر  عن 

ث. احلدِّ من هذا التلوُّ
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نفايات  الطبيعية  الموارد  الإن�صان  ا�صتغالل  عن  ينتج   :)Solid Waste( لبة  �ل�سُّ �لنفايات   .2

باأنواع وكميات مختلفة. ونتيجة للزيادة الم�صتمرة في عدد ال�صكان، وارتفاع م�صتوى 

لبة وزاد خطرها  م ال�صناعي والزراعي والتقني زادت كمية النفايات ال�صُّ المعي�صة، والتقدُّ

على العالم، بل و�صاقت الأماكن التي يمكن اأن تكون �صالحة للتخلُّ�ص من تلك النفايات 

ا في البيئة.
ً
من دون اأن توؤثر �صلب

القابلة  المواد  باأنها  م   )2006( لعام  الأردني  البيئة  قانون  ح�صب  لبة  �ل�سُّ �لنفايات  ف 
َّ
وُتعر

للنقل التي يرغب مالكها بالتخلُّ�ص منها بحيث يكون جمعها ونقلها ومعالجتها من م�صلحة 

ث  تلوُّ منها  ث  التلوُّ من  اأنواًعا مختلفة  لبة  ال�صُّ النفايات  ن�صبة  ارتفاع  ب 
ِّ
ُي�صب وقد  المجتمع. 

المياه والهواء وانت�صار الأمرا�ص.

لبة في ال�صابق ُت�صبِّب اأي م�صكلة بيئية، وهذا لأنها كانت ع�صوية ُت�صتغلُّ  لم تكن النفايات ال�صُّ

النفايات  َكُثرت  فقد  الحا�صر  الوقت  اأما في  الحيوية،  بعملياتها  للقيام  بوا�صطة كائنات حية 

لبة، الع�صوية وغير الع�صوية، واأ�صبح التخلُّ�ص منها بالطرائق ال�صليمة ومعالجتها للمحافظة  ال�صُّ

ة الإن�صان و�صالمته يتطلَّب جهًدا وتكاليف اأكبر، لهذا اأ�صبحت عملية اإدارة النفايات  على �صحَّ

ة على الم�صتوى العالمي. لبة )جمعها ونقلها ومعالجتها( من الموا�صيع البيئية المهمَّ ال�صُّ

لبة َوفق م�صدرها  لبة )Types of Solid Wastes(: ُت�صنَّف النفايات ال�صُّ �أنو�ع �لنفايات �ل�سُّ �أ  . 

اإلى نفايات منزلية، ونفايات زراعية، ونفايات �صناعية )خطرة وغير خطرة(، ونفايات 

اإلى نفايات ع�صوية وغير ع�صوية،  ا وفق طبيعتها  طبية، ونفايات التعدين. وُت�صنَّف اأي�صً

قابلة للتحلُّل وغير قابلة للتحلُّل، ونفايات قابلة للحرق وغير قابلة للحرق. انظر ال�صكل 

.)13-5(

)ب( نفايات زراعية.)اأ( نفايات منزلية.
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)جـ( نفايات �صناعية.

لبة. ال�صكل )5-13(: بع�ص اأنواع النفايات ال�صُّ

ح فيه: ا تو�صِّ
ً
م تقرير لبة يف حميط �صكنك، وقدِّ قم اأنت وزمالوؤك بدرا�صة النفايات ال�صُّ

لبة واأنواعها، والتقط �صوًرا لها.  اأماكن انت�صار النفايات ال�صُّ  

لت اإليه يف جملة احلائط يف مدر�صتك. اعر�ص ما تو�صَّ  

م م�رصوًعا تهدف عن طريقه اإىل التقليل من حجم تلك النفايات. �صمِّ  

لبة هي مواد  لبة )Solid Waste Disposal(: عرفت اأن النفايات ال�صُّ �لتخلُّ�س من �لنفايات �ل�سُّ ب. 

�صلبة تتراكم نتيجة الأن�صطة الب�رصية املختلفة، وتزداد كمياتها بازدياد عدد ال�صكان؛ ولهذا 

النفايات  اأماكن للتخلُّ�ص منها. ويوجد طرائق خمتلفة للتخلُّ�ص من  اإيجاد  يجب العمل على 

لبة؛ منها: املكاب املك�صوفة، وطريقة الطمر ال�صحي، واحلرق، والتحلُّل احليوي. ال�صُّ

�ملكاب �ملك�سوفة )Open Dumps(: ا�صُتخدمت هذه الطريقة ب�صكل كبري يف املا�صي ول تزال   ◾

ال�صكنية  عات  التجمُّ اأماكن  يف  ُت�صتخدم 

لبة  ال�صغرية، حيث يتم جتميع النفايات ال�صُّ

اأماكن  يف  اة  مغطَّ غري  اأكوام  �صكل  على 

مهجورة، ويتم حرق اأكوام النفايات بني 

احلني والآخر وت�صويتها ل�صتيعاب املزيد 

لبة بطريقة منها. انظر ال�صكل )14-5(. ال�صكل )5-14(: التخلُّ�ص من النفايات ال�صُّ

املكاب املك�صوفة.

ومعلمك وزمالءك يف �إيجابيات ��ستخد�م طريقة �ملكاب �ملك�سوفة و�سلبياتها يف �لتخلُّ�س من تناقش

لبة. �لنفايات �ل�سُّ
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ب الع�صارة 
ُّ
وينتج من �صوء اختيار الموقع ال�صحيح لعملية الطمر م�صكالت بيئية، منها ت�صر

لبة،  اإلى المياه الجوفية. وتنتج الع�صارة من تفاعل المياه المتخلِّلة مع اأكوام النفايات ال�صُّ

ة لما تحتويه 
َّ
ي ثة حاملة للمواد الذائبة، وتكون على درجة عالية من ال�صمِّ فت�صبح مياه ملوَّ

من ُممِر�صات وعنا�صر ثقيلة �صامة.

�حلرق )Incineration(: يتم ا�صتخدام هذه الطريقة يف املدن الكبرية التي ل تتوافر فيها   ◾

بع�صها  يختلف  املحارق  من  عديدة  اأنواع  ويوجد  امل�صتغلَّة.  غري  الأر�ص  من  م�صاحات 

عن بع�ص يف احلجم وطريقة الت�صغيل، فمنها املحارق الكبرية التي ُت�صتخدم لت�صخني املاء 

بامل�صانع  ُتلَحق  التي  ال�صغرية  واملحارق  املنازل،  وتدفئة  الكهرباء  لتوليد  البخار  واإنتاج 

عات ال�صكنية وامل�صت�صفيات. ال�صغرية وبع�ص املجمَّ

د  م هذه املحارق بطريقة ميكن عن طريقها ا�صتغالل الطاقة الناجتة من احلرق، وُتزوَّ وُت�صمَّ

ب�صوابط لل�صيطرة على امللّوثات الناجتة من عملية احلرق. انظر ال�صكل )16-5(.

لبة بطريقة الطمر ال�صحي. ال�صكل )5-15(: التخلُّ�ص من النفايات ال�صُّ

لبة بطريقة الطمر ال�صحي  �لطمر �ل�سحي )Sanitary Landfills(: ُيعدُّ التخلُّ�ص من النفايات ال�صُّ  ◾

لبة. اإذ يتم اختيار مواقع الطمر ال�صحي بعد  اأحد الطرائق امل�صتخدمة يف اإدارة النفايات ال�صُّ

الطمر  يف  الب�صيط  واملبداأ  املالئم.  الهند�صي  الت�صميم  يتبعها  م�صتفي�صة  جيولوجية  درا�صة 

ر�صٍّ  مداحل  ا�صتخدام  طريق  عن  ممكن  حجم  اأقل  اإىل  النفايات  حجم  تقليل  هو  ال�صحي 

لبة، انظر ال�صكل )15-5(. خا�صة كي ي�صتوعب املطمر اأكرب كمية ممكنة من النفايات ال�صُّ
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لبة. ال�صكل )5-16(: حمرقة حلرق النفايات ال�صُّ

الع�صوية  املواد  حتّلل  عملية  باأنه  �حليوي  �لتحلُّل  ف 
َّ
ُيعر  :)Composting( �حليوي  �لتحلُّل   ◾

ناتها الأولية واإعادتها اإىل دورتها  حتّلاًل حيويًّا بوا�صطة املحلِّالت )كائنات هوائية( اإىل مكوِّ

الطبيعية. وُيطلق على املادة التي تنتج من هذه العملية ا�صم �لكومبو�ست )Compost(، وهي 

مادة ع�صوية نظيفة وخفيفة ت�صبه الرتبة اىل حدٍّ ما، وغنية باملواد الع�صوية املختلفة، ولها 

اأهمها  ومن  الأردن  يف  املوجودة  امل�صت�صفيات  من  عدد  يف  الطبية  النفايات  فرز  مبداأ  تطبيق  مت 

عينات  ت�صمل  وهي  اللون،  �صفراء  اأكيا�ص  يف  و�صعه  يتم  منها  اخلطر  فالنوع  الب�صري.  م�صت�صفى 

الدم، واحلقن، والأع�صاء املبتورة، وبقايا الأجهزة التي ُت�صتخدم يف الفحو�صات، وبقايا عالجات 

املر�صى.

ا باإ�رصاف مراقبي �صحة عامة موؤهلني يتابعون عملية 
ًّ
وهذه النفايات اخلطرة يتم التخلُّ�ص منها نهائي

النفايات  ومنها  الأخرى،  الطبية  النفايات  اأما  احلرق.  بوا�صطة  اخلطرة  النفايات  هذه  من  التخلُّ�ص 

ا  امل�صعة التي تنتج من اأعمال ق�صم الطب النووي، فُتو�صع يف اأكيا�ص زرقاء، ثم يتم التخلُّ�ص منها اأي�صً

يف مكب النفايات اخلطرة يف �رصق �صواقة التي تبعد عن عمان )70( كم تقريًبا جنوًبا.

دراسة حالة         التخلُّص من النفايات الطبية في األردن
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ا�صتخدامات مبا�رصة لتح�صني خ�صائ�ص الرتبة احليوية والكيميائية والفيزيائية، وت�صاعد هذه 

الطريقة يف تقليل حجم النفايات الع�صوية بن�صبة قد ت�صل اإىل )75(%.

ذ م�رصوع �صناعة الكومبو�صت يف حديقة مدر�صتك  حتت اإ�رصاف معلمك ومب�صاركة زمالئك نفِّ

لال�صتفادة منه يف حت�صني خ�صائ�ص تربة حديقة املدر�صة.

3. تلوُّث �لهو�ء )Air Pollution(: �صاهمت الزيادة ال�صكانية، وزيادة ا�صتهالك الوقود الأحفوري، 

ثته  ر امل�صاريع ال�صناعية بعد الثورة ال�صناعية يف اإ�صافة مواد كثرية اإىل الهواء اجلوي فلوَّ وتطوُّ

�ص له الإن�صان رغًما عنه، 
َّ
ث اخلطر الذي يتعر بحيث ل تخلو بقعة من الأر�ص من هذا التلوُّ

ث الهواء؟ ثات الهواء؟ وما امل�صكالت الناجتة من تلوُّ ث الهواء؟ وما ملوِّ فما م�صادر تلوُّ

ث الهواء،  م�سادر تلوُّث �لهو�ء )Sources of Air Pollution(: توجد م�صادر خمتلفة لتلوُّ �أ  . 

وملعرفة تلك امل�صادر ادر�ص ال�صكل )5-17(، واأجب عن الأ�صئلة التي تليه.

ث الهواء. ال�صكل )5-17(: بع�ص م�صادر تلوُّ

)اأ( حمطة توليد الكهرباء.

)د( انبعاث بركاين.)جـ( دخان ال�صيارات.

)ب( حرق النفايات.
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ث الهواء الواردة يف ال�صكل )5-17(؟ وهل توجد م�صادر اأخرى؟ اذكرها. ما م�صادر تلوُّ  

ح اإجابتك. هل تعتقد وجود فرق بني هواء الريف وهواء املدينة ؟ و�صِّ  

ثات الهواء التي ُي�صيفها الإن�صان، وتلك التي ُت�صيفها الطبيعة، وقارن  ابحث يف كمية ملوِّ  

بينهما.

اإىل  الهواء  ثات  ملوِّ تق�صيم  ميكن  اأنه  �صابًقا  تعلَّمت   :)Air Pollutants( �لهو�ء  ثات  ملوِّ ب. 

ثات اأولية وثانوية وفًقا لآلية اإنتاجها. ملوِّ

باأنها  �لأولية  �لهو�ء  ثات  ملوِّ ف 
َّ
ُتعر  :)Primary Pollutants( �لأولية  �لهو�ء  ملوثات   ◾

وتغلب  اجلوي،  الغالف  اإىل  ث  التلوُّ م�صدر  من  مبا�رصة  تخرج  املواد  من  جمموعة 

عليها الأكا�صيد، مثل اأكا�صيد الكربون، واأكا�صيد الكربيت، والنيرتوجني، والفلزات 

ارة، انظر ال�صكل )5- 18(.
َّ
ة، واملواد املعلَّقة يف الهواء، واملواد الع�صوية الطي ال�صامَّ

ثات الهواء الأولية. ال�صكل )5-18(: م�صدر مللوِّ

منها  الإن�صان  ب�صّحة  بالغة  اأ�رصاًرا  النيرتوجني  واأكا�صيد  الكربيت  اأكا�صيد  ب 
ِّ
وت�صب

اأن تظهر على �صكل نوبات تنف�صية  التنف�صي والتهاباته التي ميكن  ة اجلهاز 
َّ
ح�صا�صي

حاّدة قد يتبعها التهابات رئوية مزمنة.

�لثانوية  �لهو�ء  ثات  ملوِّ ف 
َّ
ُتعر  :)Secondary Pollutants( �لثانوية  �لهو�ء  ثات  ملوِّ  ◾

لية املوجودة يف الغالف اجلوي بم�صاعدة  ثات الأوَّ باأنها مواد تنتج من تفاعل امللوِّ

ثة جديدة )ثانوية(، مثل الهطل احلم�صي، وال�صباب  اأ�صعة ال�صم�ص لإنتاج مواد ملوِّ

الدخاين، انظر ال�صكل )19-5(.
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 )ب( ال�صباب الدخاين يف لو�ص اأجنلو�ص.

ال�صكل )5-19(: ال�صباب الدخاين يف لندن ولو�ص اأجنلو�ص.

)اأ( ال�صباب الدخاين يف لندن.

:)Air Pollution Problems( م�سكالت تلوُّث �لهو�ء جـ. 

��سمحالل طبقة �لأوزون )Ozone Layer Depletion(: تعلَّمت �صابًقا طبقات الغالف   

ة  اجلوي، وعرفت اأن الأوزون القريب من �صطح الأر�ص ُيعدُّ من ملّوثات الهواء ال�صارَّ

ال�صرتاتو�صفري،  طبقة  املوجود يف  الأوزون  وُيعدُّ  والنبات.  واحليوان  الإن�صان  ة  ب�صحَّ

ال�صليمة  للبيئة  عنه  غًنى  ول  مفيًدا  اجلوي،  الغالف  طبقات  من  الثانية  الطبقة  وهي 

ة ل�صطح الأر�ص. ول�صحة الإن�صان، اإذ اإنه يـمنع و�صول الأ�صعة فوق البنف�صجية ال�صارَّ

�صت طبقة الأوزون يف طبقة ال�صرتاتو�صفري منذ ال�صتينيات من القرن املا�صي 
َّ
وقد تعر

الكلوروفلوروكربون  مركبات  ها  واأهمُّ ثات  امللوِّ بع�ص  ب�صبب  ال�صمحالل  اإىل 

)CFCs(، وُيقا�ص تركيز الأوزون بوحدة الدوب�صون.

الـمراجع

(Glossary)قائمة المصطلحات

¤É©J ˆG óªëH ”

وخ�صائ�صها،  الكيميائي،  تركيبها  حيث  من  الكلوروفلوروكربون  مركبات  عن 

ل اإليه. واأثرها يف طبقة ال�صرتاتو�صفري، وتناق�ص ومعلمك وزمالءك يف ما تتو�صَّ

الـمراجع

(Glossary)قائمة المصطلحات

¤É©J ˆG óªëH ”

ن الفرق 
ِّ
ن ال�صباب الدخاين يف كل من لندن ولو�ص اأجنلو�ص، وبي اأ�صباب تكوُّ عن 

بينهما، واعر�صه على زمالئك.

ذ الن�صاط الآتي: ِف الوتية التي يتغيَّ فيها تركيز الأوزون مع الزمن نفِّ
ُّ
ولتعر
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ي مع �لزمن تغيُّر تركيز �لأوزون في غالف �لأر�س �لجوِّ

ن متو�صط تركيز الأوزون في 
ِّ
ادر�ص ال�صكل )5-20( الذي ُيمّثل �صوًرا لالأقمار ال�صناعية تبي

ي لأعوام مختلفة، واأجب عن الأ�صئلة التي تليه: غالف الأر�ص الجوِّ

ي يف الأعوام  )2006م  - 2015م(. م جدوًل ُيظهر تغريُّ تركيز الأوزون يف غالف الأر�ص اجلوِّ نظِّ  •

ها. ا، وف�رصِّ
ًّ
مثِّل البيانات التي ح�صلت عليها بياني  •

ح اإجابتك. هل طراأ تغريُّ على تركيز الأوزون مع الزمن؟ و�صِّ  •

ماذا تتوقَّع اأن يحدث لرتكيز الأوزون يف امل�صتقبل )يف غ�صون عام 2050م على �صبيل املثال(؟  •

طبقة  في  الأوزون  نق�صان  ب�صبب  الأر�ص  اإلى  البنف�صجية  فوق  الأ�صعة  من  المزيد  و�صول  اإن 

ب ارتفاع 
ِّ
 بالعيون، وُي�صب

َّ
ر ب خلاًل في جهاز المناعة عند الإن�صان، وَي�صُ

ِّ
ال�صتراتو�صفير يمكن اأن ُي�صب

الإ�صابة ب�صرطان الجلد. كما اأن هذه الأ�صعة فوق البنف�صجية ُتف�صي اإلى انخفا�ص القدرة الإنتاجية 

د الأمن الغذائي على �صطح الكرة  للنباتات ب�صبب تاأثيرها على اأن�صجتها وخالياها الأمر الذي ُيهدِّ

الأر�صية.

نشاط تحليلي )6-5(

ن متو�صط تركيز الأوزون )َمقي�ص بوحدة الدوب�صون( يف �صهر اآب يف غالف 
ِّ
ال�صكل )5-20(: �صور اأقمار �صناعية تبي

ي لأعواٍم خمتلفة )2006 - 2015( م. الأر�ص اجلوِّ

2011 2012 2013 2014 2015

2009 2010200820072006

م
ـا

ــ
ــ

ع
ال

500    400            300           200                تركيز الأوزون )دوب�صون(
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اذكر اأكا�صيد الغازات التي تراها يف ال�صكل. ما م�صادرها؟  

ن بها الهطل احلم�صي. تتبَّع املراحل التي يتكوَّ  

ا�صتنتج العوامل التي يعتمد عليها تاأثري الهطل احلم�صي.  

واأكا�صيد  الكبريت  اأكا�صيد  مثل  الغازية  الهواء  ثات  ملوِّ تفاعل  من  �لحم�سي  �لهطل  ينتج 

التي  الأمطار  لمياه  الهيدروجيني  الرقم  ي�صل  اإذ  الجوي،  الغالف  في  الماء  مع  النيتروجين 

اإلى  ت�صقط في تلك الأماكن الى اأقل من )5.7(. وعند ت�صاقط الأمطار الحم�صية وانتقالها 

تعي�ص  التي  الحياة جميعها  اأ�صكال  قتل  ب 
ِّ
فت�صب الحم�صية،  �صديدة  مياهها  ُت�صِبح  البحيرات 

فيها، ومثال ذلك البحيرات في المنطقة الجبلية في جنوب ال�صويد والنرويج. وُيف�صي الهطل 

الحم�صي كذلك اإلى تاآكل المباني والمن�صاآت وتدمير الغابات. انظر ال�صكل )22-5(.

�لهطل �حلم�سي )Acid Precipitation(: ُيعدُّ �لهطل �حلم�سي من امل�صكالت البيئية الناجتة من   ◾

ث الهواء. ادر�ص ال�صكل )5-21(، واأجب عن الأ�صئلة التي تليه. تلوُّ

ن الهطل احلم�صي، واأثره يف البيئة. ال�صكل )5-21( : ر�صم تو�صيحي لعملية تكوُّ

اأكا�صيد غازية 

NOx  SO2 

تقوم الرياح بنقل

 الأكا�صيد الغازية 

تختلط الأكا�صيد الغازية 

مع مياه املطر، وت�صقط 

على �صكل هطل حم�صي

على  ا 
ً
�صلب احلم�صي  الهطل  يوؤثر 

الأحياء املائية، ويلّوث املياه التي 

ي�صقط عليها
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ال�صكل )5-22(: اأثر الهطل احلم�صي يف غابة يف �صمال �رصق الوليات املتحدة الأمريكية.

�لحتر�ر �لعالمي )Global Warming(: ُتعدُّ م�صكلة الحترار العالمي اإحدى الم�صكالت   -

البيئية التي اأ�صبحت تق�صُّ م�صاجع العالم وخا�صة في هذه الأيام، وقد تعّلمت �صابًقا اأن 

تركيزها  ازدياد  ُيف�صي  التي  الغازات  بع�ص  ُتنتج  تزال -  الب�صرية كانت - وما  الأن�صطة 

�لدفيئة  ظاهرة  ُي�صّمى  ما  في  الحرارة  حب�ص  اإلى  الأر�ص  �صطح  من  القريب  الهواء  في 

)Greenhouse Effect( في الغالف الجوي لالأر�ص القريب من �صطحها اأكثر مما كانت 

 ،)N2O( النتروز  واأك�صيد   ،)CO2( الكربون  اأك�صيد  ثاني  غاز  الغازات  عليه. ومن هذه 

ي حب�ص الحرارة في  والميثان )CH4(، وغازات الكلوروفلوروكربون )CFCs(. ويوؤدِّ

طبقة الغالف الجوي القريبة من الأر�ص اإلى حدوث ظاهرة �لحتر�ر �لعالمي، حيث اإن 

اأ 
ّ
وتتنب الما�صي،  القرن  في  �ص 

°
)0.6( بمقدار  ارتفعت  قد  الأر�ص  �صطح  حرارة  درجة 

بع�ص الم�صادر العلمية با�صتمرار ارتفاع درجة حرارة �صطح الأر�ص في الم�صتقبل ما بين 

�ص.
°
�ص اإلى )4.5(

°
)1.5(

الـمراجع

(Glossary)قائمة المصطلحات
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بها على 
ِّ
عن الآثار البيئية الناجمة عن م�صكلة الحرتار العاملي، والأ�رصار التي ُت�صب

�صحة الإن�صان والكائنات احلية، وتناق�ص ومعلمك وزمالءك يف ذلك.
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ا من املوارد الطبيعية التي ُيعتمد عليها يف  تلوُّث �لرتبة )Soil Pollution(: ُتعدُّ �لرتبة مورًدا مهمًّ  .4

اإنتاج ما نحتاجه من غذاء، وقد تعلَّمت �صابًقا عن الرتبة ومكّوناتها الرئي�صة. ومن امل�صكالت 

ث الرتبة،  البيئية التي يجب درا�صتها بعناية خا�صة يف بلد حمدود املوارد كالأردن؛ م�صكلة تلوُّ

ثاتها؟  ث الرتبة؟ وما ملوِّ فما املق�صود بتلوُّ

ف تلوُّث �لرتبة باأنه تغريُّ يف خ�صائ�ص الرتبة الفيزيائية، والكيميائية، واحليوية ب�صبب و�صول 
َّ
ُيعر

مواد اإليها اأو نزع مواد منها، مما ُيف�صي اإىل الإخالل بطبيعتها، وتركيبها، و�صفاتها الأ�صلية 

ثات �لرتبة  ا، ويرتّتب على هذا م�صكالت واأخطار على الإن�صان واحليوان والنبات. ومن ملوِّ
ً
�صلب

)Soil Pollutants( ما ياأتي:

�لأ�سمدة )Fertilizers(: ي�صتخدم املزارعون الأ�صمدة الكيميائية املختلفة لتعوي�ص النق�ص  اأ   . 

ا�صتخدام  يف  الإفراط  من  ينتج  ماذا  النباتات.  لنموِّ  ال�رضورية  الغذائية  الرتبة  عنا�رض  يف 

الأ�صمدة الكيميائية؟

ة  �صامَّ كيميائية  مواد  وهي   :)Pesticides( �لآفات  مبيد�ت  ب. 

الزراعية  باملحا�صيل  تفتك  التي  الآفات  ملقاومة  ُت�صتخدم 

اأو معاجلتها، وُت�صتخدم عادة با�صتخدام و�صيلة الر�ص اأو مع 

مياه الرّي.

ثات  ملوِّ على  النفايات  هذه  وحتتوي  �ل�سناعات،  �أو  �ملنازل  من  �ل�سائلة  �أو  لبة  �ل�سُّ �لنفايات  جـ. 

�صا�ص والزرنيخ. 
َّ
خمتلفة، منها الفلزات الثقيلة مثل الزئبق والر

بالتعاون مع زمالئك، ار�صم خريطة ملنطقتك ُتظِهر فيها املناطق ال�صناعية، ونقاط الزدحام، 

واملناطق ال�صكنية والزراعية:

�صع على اخلريطة اجتاه الرياح ال�صائدة.  •
ث الهواء املحتملة. د م�صادر تلوُّ حدِّ  •

ة الإن�صان؟ ما امل�صادر الأكرث تلويًثا للهواء وتاأثرًيا يف �صحِّ  •
ث الهواء الناجت من كلِّ م�صدر. اقرتح حلوًل ُت�صِهم يف التقليل من تلوُّ  •

مكوث  زمن  عالقة  ح  و�صِّ

ثها. املبيدات يف الرتبة بتلوُّ

نشاط إثرائي )7-5(
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ب �صعف 
ِّ
لها الطبيعي، الذي ُي�صب تملُّح �لتربة: يعني ارتفاع ن�صبة الأمالح يف الرتبة عن معدَّ د  . 

ا تلًفا �صاماًل للمحا�صيل الزراعية،  ب اأي�صً
ِّ
قدرة النباتات على املقاومة، فتموت، وهذا ُي�صب

ل الأر�ص اإىل  ة التملُّح تتحوَّ الأمر الذي يوؤثر يف القت�صاد والتنمية الب�رصية، ومع زيادة حدَّ

ر، وينتج متلُّح الرتبة من �صوء ا�صتخدام الأرا�صي  منطقة جرداء، وتزيد فيها مظاهر الت�صحُّ

ة، وبخا�صة يف عمليَتي 
َّ
الزراعي ات 

ّ
العملي تطبيق  اخلاطئة يف  املمار�صات  ة، ومن 

َّ
الزراعي

الرّي وال�رصف.

�ملو�دُّ �مل�سّعة: الناجتة من خمّلفات احلروب، والتجارب العلمية، وحتلُّل بع�ص العنا�رص امل�صّعة  هـ . 

مثل اليورانيوم.

ث املختلفة با�صتمرار؟ وماذا تقرتح من اأجل  �ص الرتبة مل�صادر التلوُّ
ُّ
ماذا تتوّقع اأن يكون اأثر تعر

ث؟ تناق�ص ومعلمك وزمالءك يف ذلك. ثم اطلب اإىل معلمك عقد حما�رصة  تخفي�ص هذا التلوُّ

فهم فيها على دورهم املاأمول يف احلفاظ على 
ِّ
تثقيفية توعوية لزمالئك الآخرين يف املدر�صة تعر

ا.
ًّ
ل ا�صتدامتها مورًدا طبيعي

ُ
الرتبة و�ُصب

)Alternative Energy Resources(  خام�ًسا: مو�رد �لطاقة �لبديلة

ُتعدُّ موارد الوقود الأحفوري باأ�صكالها املختلفة امل�صدر الأ�صا�ص التي تقوم عليه الأن�صطة الب�رصية 

دة  اأ�صبحت مهدَّ يف الوقت احلا�رص، لكن نتيجة زيادة الطلب والإقبال املتزايد على هذه املوارد 

العتماد  ل�صتدامة  امل�صدر  لهذا  الأمثل  لال�صتغالل  طرائق  عن  البحث  ال�رصوري  ومن  بالنفـاد، 

عليه. ول بد من البحث عن موارد بديلة له رفيقة بالبيئة. فما هذه املوارد البديلة؟ وكيف ميكن 

ا�صتغاللها؟

)Solar Energy and its Uses( لطاقة �ل�سم�سية و��ستخد�ماتها�  -1

ُتعدُّ �لطاقة �ل�سم�سية اإحدى م�صادر الطاقة البديلة املتجّددة، اإذ تتخّطى كمية الطاقة التي ت�صلنا 

ز هذا امل�صدر بكونه داعًما للحياة على 
َّ
من ال�صم�ص حدود حاجتنا احلالية وامل�صتقبلية. ويتمي

زات 
ِّ
الأر�ص، وهو �رصوري لالأنظمة البيئية املختلفة، ول ُيثري م�صكالت بيئية. واإن هذه المي

جتعل الطاقة ال�صم�صية خياًرا موفًقا ميكن اللجوء اإليه. انظر ال�صكل )5 –23(.
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ال�صم�صيـة؛  الطاقة  ا�صتخدامات  ع  وتتنوَّ

مياه  ت�صخين  في  ا�صتخدامها  يمكن  اإذ 

رت �صناعة  ال�صخانات ال�صم�صية، وقد تطوَّ

ال�صخانات اليوم، واأ�صبح الفاقد الحراري 

في كفاءتها، كما  زاد  مما  ا  قلياًل جدًّ منها 

كهرباء  اإلى  ال�صم�صية  الطاقة  تحويل   
َّ
تم

الكهربائيــة  ال�صوئية  الخاليا  با�صتخدام 

)Photo Voltaic Cells(، وتجدر الإ�صارة 

الطاقة  ُت�صتخدم  ولهذا  التقني،  التطور  ظل  يف  م�صتمر  تزايد  يف  الخاليا  هذه  كفاءة  اأن  اإلى 

ال�صم�صية الآن يف �صحن بطاريات الكهرباء يف املركبات الأر�صية والف�صائية.

ال�صكل )5 - 23(: خاليا �صم�صية.

من م�صاريع ا�صتغالل الطاقة ال�صم�صية يف الأردن م�رصوع ا�صتغالل الطاقة ال�صم�صية يف حمافظة 

ا اأهم ال�صعوبات التي ميكن  ا عنه، وتناق�ص ومعلمك وزمالءك فيه، م�صتعر�صً
ً
معان. اكتب تقرير

اأن تتعّلق با�صتغالل الطاقة ال�صم�صية مع اقرتاح حلول لها.

)Wind Energy(  طاقة �لرياح  -2

ا 
ًّ
اإلى طاقة ميكانيكية، ويجري حالي الرياح  زيادة كفاءة تحويل طاقة  التقني  التطور  نتج من 

في  ال�صهيرة  كتلك   )Wind Farms( �لرياح  مز�رع  ُي�صّمى  ما  في  الرياح  من  الكهرباء  توليد 

كاليفورنيا، و�صمال غرب اأوروبا كال�صويد 

والنرويج، انظر ال�صكل )24-5(.

تبلغ  طاقة  الرياح  من  �صنويًّا  العالم  وُينتج 

ما  ُتعادل  وهي  واط،  مليون   )8000(

الطاقة  حمطات  من  حمطات  ثماين  ُتنتجه 

النووية.

ال�صكل )5- 24(: مزارع الرياح يف الوليات املتحدة 

الأمريكية.
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)Biomass Energy( لطاقة �لحيوية�  -3

ف �لطاقة �لحيوية باأنها تلك الطاقة التي يتم الح�صول عليها من الكائنات الحية اأو مخّلفاتها. 
َّ
ُتعر

ومن الأمثلة على الطاقة الحيوية مادة الجفت المنتج من مخّلفات ع�صر الزيتون، والإيثانول 

الزيوت،  من  الع�صوي  والديزل  الحبوب،  اأو  الذرة  اأو  ال�صكر  ق�صب  مخّلفات  من  الُمنَتج 

والغاز الحيوي )اأي غاز الميثان( الناتج من روث الحيوانات ومن نفايات المنازل في مكاب 

النفايات.

ومن الدول الرائدة في اإنتاج الغاز الحيوي الهند وال�صين، اأما الدول الُمنتِجة للطاقة الحيوية 

من المحا�صيل الزراعية فهي البرازيل والأرجنتين اإلى جانب الوليات المتحدة الأمريكية، 

حيث تعمل اأكثر من ن�صف ال�صيارات في البرازيل على الديزل الع�صوي والإيثانول.

طاقة  ينتج  فبداأ  الأردن،  �صمال  في  الأكيدر  مكب  في  الأ�صلوب  بهذا  الطاقة  توليد  تم  وقد 

كهربائية من النفايات المردومة في المكب. وهناك محاولت جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية 

من روث الحيوانات في مزارع الأبقار، وتم تاأ�صي�ص م�صنع الغاز الحيوي على مكب نفايات 

الر�صيفة في عام )1998( م لغايات اإظهار مدى اإمكانية ا�صتغالل النفايات الع�صوية لإنتاج 

الطاقة، عن طريق معالجة النفايات الع�صوية المنتقاة باأحدث الطرائق، والتخلُّ�ص الآمن منها، 

وجمع غاز المكب المكتمل ومعالجته، واإنتاج الطاقة.

�سّد تناقش جرمية  هو  �لنبات  من  �حليوي  �لوقود  �إنتاج  )�إن  �لآتي:  �لإّدعاء  �سحة  يف  وزمالءك  ومعلمك 

ا �أ�رش�ر ��ستخد�م �لزيت �لع�سوي على �لبيئة، ثم �بحث عن �أهم تلك �لأ�رش�ر  �لإن�سانية(، م�ستعر�سً

هذ�  مثل  من  �ملت�رشٍّرة  و�لدول  �حليوي  �لوقود  ت�ستخدم  �لتي  �لعالـم  دول  من  باأمثلةٍ  م�ست�سهًد� 

�ل�ستخد�م، مع تو�سيح �لإجر�ء�ت �لتي �تَّخذتها تلك �لدول بهذ� �ل�ساأن.

الـمراجع

(Glossary)قائمة المصطلحات
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التي  الطاقة  وكمية  الرياح  طاقة  من  الكهربائية  للطاقة  اإنتاًجا  الأكثر  الدول  عن 

المملكة،  مناطق  بع�ص  في  الرياح  �صرعة  ل  معدَّ عن  معلومات  اجمع  ثم  تنتجها، 

ا اأو اأكثر في الأردن لإقامة م�صروع ل�صتغالل طاقة الرياح فيها، 
ً
واقترح مكاًنا منا�صب

ل اإليه. وتناق�ص ومعلمك وزمالءك في ما تتو�صَّ
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ا على ا�صتكمال 
ًّ
النووية لتوليد الكهرباء. ويعمل حالي ويح�رصِّ الأردن لإن�صاء حمطات للطاقة 

درا�صات املوقع التف�صيلية وا�صتكمال درا�صات الأثر البيئي للموقع. وي�صمل م�رصوع حمطة الطاقة 

النووية الأردين بناء مفاعلني نوويني لإنتاج الكهرباء بقدرة )1000( ميجاواط لكل مفاعل، على 

اأن يتم املبا�رصة يف ا�صتغاللها يف الفرتة الزمنية )2022م - 2024م(. و�صيكون ت�صميم املفاعل 

اعتماًدا على معايري ال�صالمة والأمان النووين.

)Nuclear Energy( 4- �لطاقة �لنووية

ل الطبيعي لعن�صر م�صّع وتحلُّله،  ف �لطاقة �لنووية باأنها الطاقة الحرارية التي تنتج من التحوُّ
َّ
ُتعر

في  ذلك  ويحدث  النووي،  الندماج  اأو  بالن�صطار  الحرارية  الطاقة  على  الح�صول  ويتم 

المفاعالت الذرية، حيث ُت�صتخدم الحرارة الناتجة في توليد الطاقة الكهربائية. 

الإ�صعاعات  ب 
ُّ
ت�صر احتمال  اأن  اإل 

و�صعوبـة  المفاعالت،  مـن  ة  ال�صارَّ

بع�ص  يثير  نفاياتها  مـن  التخلُّ�ص 

ولكن  ا�صتخدامها،  حول  الجدل 

ت�صميمها  في  دخلت  التي  التقنية 

وت�صغيلها قد جعلتها اأكثر اأماًنا. انظر 

ال�صكل )25-5(.
ال�صكل )5-25( : حمطة طاقة نووية يف كاليفورنيا.

نظرك  وزمالءك يف وجهة  ومعلمك  تناق�ص  ملاذا؟  الأردن؟  نووي يف  مفاعل  اإقامة  توؤيِّد  هل 

ًحا املرّبرات التي قد ارتكزت عليها يف اإجابتك. مو�صِّ

توفِّر الطاقة النووية اأكرث من )15(% من الكهرباء يف العالم، و)34(% من الكهرباء املولّدة يف 

الحتاد الأوروبي. وتنتج الوليات املتحدة الأمريكية وفرن�صا واليابان ما جمموعه )56.5(% 

من جممل الطاقة الكهربائية املولّدة من املفاعالت النووية حول العالم.

الـمراجع

(Glossary)قائمة المصطلحات

¤É©J ˆG óªëH ”



177

وُتعدُّ  قوية.  برياح  ز 
َّ
تتمي التي  الأردن  في  المناطق  بع�ص  في  الرياح  طاقة  ا�صتغالل  جرى 

محطتا حوفا والإبراهيمية في �صمال الأردن نموذًجا لتوليد الكهرباء با�صتخدام  طاقة الرياح. 

وتعمل محطة حوفا بطاقة الرياح عندما ت�صل �صرعة الرياح اإلى )3( متر في الثانية، انظر ال�صكل 

.)26-5(

من  المياه  ل�صخ  الناتجة  الكهربائية  الطاقة  ا�صُتخدمت  الأردن  اأخرى جنوب  مناطق  وفي 

الآبار. ومن م�صاريع طاقة الرياح في الأردن م�صروع الطفيلة الذي بداأ عام )2011( م لتوليد 

ل )117( ميجاواط، لتكون اأول م�صروع لتوليد الطاقة الكهربائية  الكهرباء من طاقة الرياح بمعدَّ

من طاقة الرياح في الأردن.

مشاريع طاقة الرياح الرائدة في األردن∗

الـمراجع

(Glossary)قائمة المصطلحات
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ال�صكل )5-26(: مزرعة رياح يف حمطة الإبراهيمية �صمال الأردن.

الـمراجع
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)∗( للمطالعة الذاتية.
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اخرت رمز الإجابة ال�صحيحة لكل مما ياأتي:  -1

)1(- الغاز الذي ُي�صتخدم كمورد وقود من حتّلل املواد الع�صوية يف مكاب الطمر ال�صحي:

.)N2( د  -   .)H2O( جـ-   .)CO2( ب-   .)CH4( اأ   - 

ب وجوده يف املاء ولو برتاكيز منخف�صة �رصًرا لالإن�صان: 
ِّ
)2(- الفلز الذي ُي�صب

.)K( د  -    .)Pb( جـ-   .)CO2( ب-   .)Ca( اأ   - 

 : ـِ ث الهواء ب )3(- ينتج الهطل احلم�صي من تلوُّ

ب- الأوزون. اأكا�صيد النيرتوجني.    اأ   - 

د  - بخار املاء. ثاين اأك�صيد الكربون.    جـ- 

ثات الهواء الأولية: )4(- اأحد الآتية من ملوِّ

ال�صباب الدخاين. ب-  الهطل احلم�صي.     اأ   - 

ثاين اأك�صيد الكربيت. د  -  الأوزون ال�صطحي.    جـ- 

ما الفرق بني ظاهرة ا�صمحالل الأوزون وم�صكلة الحرتار العاملي؟  -2

ا ومتى يكون نافًعا؟ متى يكون الأوزون �صارًّ  -3

ا دقيًقا:
ًّ
ر ما ياأتي تف�صرًيا علمي

ِّ
ف�ص  -4

ثات املياه ال�صطحية. ُتعدُّ الر�صوبيات من ملوِّ اأ   - 

ال�صدود والأنهار  مياه  ة 
ّ
نوعي ا على  موؤ�رًصا مهمًّ املاء  املذاب يف  الأك�صجني  تركيز  ُيعدُّ  ب- 

والبحريات.

ثات. ُتعدُّ الفلزات الثقيلة من اأخطر امللوِّ جـ- 

لبة: بعد درا�صتك لطرائق التخلُّ�ص من النفايات ال�صُّ  -5

لبة؟ ما اأف�صل طرائق التخل�ص من النفايات ال�صُّ اأ   - 

لبة؟  هل ميكن تعميم طريقة واحدة للتخلُّ�ص من جميع اأنواع النفايات ال�صُّ ب- 

لبة ؟ م يف اختيار الطريقة الأف�صل للتخلُّ�ص من النفايات ال�صُّ ما العوامل التي تتحكَّ جـ- 
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اإعادة تدوير املواد هو اأحد احللول مل�صكلة نفاد املوارد، ولكنه حل جزئي فقط، ملاذا؟  -6

يوجد  املثال،  �صبيل  على  البيئة.  على  املحافظة  يف  ي�صاعدا  اأن  والتكنولوجيا  للعلم  ميكن   -7

ح فيه كيف ميكن  ًرا تو�صِّ اأنواع جديدة من البال�صتيك قابلة لإعادة ال�صتهالك. اكتب ت�صوُّ

وارتفاع  املحيطات  مياه  اإىل  النفط  ت�رصُّب  م�صكلة  حللِّ  والتكنولوجيا  بالعلم  ال�صتعانة 

درجة حرارة الأر�ص نتيجة لرتفاع م�صتوى ثاين اأك�صيد الكربون يف الغالف اجلوي.

لت   الرقم الهيدروجيني )pH( لأمطار �صقطت يف ثالثة اأماكن خمتلفة )اأ، ب، جـ( و�ُصجِّ
َ

قي�ص  -8

نتائج القيا�صات يف اجلدول )7-5(:

�لجدول )5-7(: قيم �لرقم �لهيدروجيني )pH( لأمطار هطلت في �أماكن ثالثة مختلفة في تو�ريخ مختلفة.

�لمكان

جـب�أ�لتاريخ

2014/10/14.956.937.14

2014/10/224.256.406.16

2014/12/244.566.314.57

من البيانات الواردة في الجدول، في اأي الأماكن َهَطل مطر حم�صي؟ ومتى َهَطل؟ اأ   - 

اقترح �صببين ممكنين للفروق بين نتائج القيا�صات المختلفة. ب- 

ماذا تتوّقع اأن يكون تاأثير ذلك المطر الحم�صي في المكان الذي َهَطل فيه؟ جـ- 

عندما ندخل عميًقا يف املاء تقلُّ كمية ال�صوء التي ت�صل اإىل املياه. كيف توؤّثر هذه احلقيقة يف    -9

تركيز الأك�صجني املذاب يف املاء؟



النتاجات
يتوقع منك في نهاية هذه �لوحدة �أن تكون قادًر� على �أن:

اال�ستوائي،  والميل  ال�سماوية،  الكرة  ومعالم  ال�سماوية،  الكرة  من:  بكل  المق�سود  ح  تو�سِّ   

ال�سم�سية،  ال�سم�سية، والبقع  ال�سماوي، والرياح  للجرم  ال�ساعة  الم�ستقيم، ودائرة  وال�سعود 

وال�سفق القطبي، و�سحابة اأورت.

ف معالم القّبة ال�سماوية.   تتعرَّ

  ت�سف العالقة بين معالم القّبة ال�سماوية من خالل الزوايا وموقع الرا�سد.

  ت�سف الحركة الظاهرية لالأجرام ال�سماوية على القّبة ال�سماوية.

  ت�ستخدم نموذج القّبة ال�سماوية في تحديد مواقع بع�ض االأجرام ال�سماوية.

ف الميل وال�سعود الم�ستقيم في تحديد مواقع االأجرام ال�سماوية.   توظِّ

د ال�سرق الجغرافي الحقيقي واتجاه القبلة.   تحدِّ

  تبحث في بع�ض الدالالت القراآنية في الم�سارق والمغارب.

  ت�سف الخ�سائ�ض الفيزيائية لل�سم�ض والظواهر المرتبطة بها.

  ت�سف الخ�سائ�ض الفيزيائية والتكوينية العامة لمكّونات النظام ال�سم�سي وطبيعتها.

الكويكبات، وحزام  ال�سم�سي )المذنبات، وحزام  للنظام  المكّونات االأخرى  ف بع�ض  تتعرَّ   

كايبر....(.

ا لمجموعة من الطلبة حول اأحد مكّونات النظام ال�سم�سي. م عر�سً   تقدِّ

ق اإيمانك بعظمة الخالق �سبحانه وتعالى في ت�سيير �سوؤون الكون.   تعمِّ
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الوحدة           الفلك وعلوم الفضاء

6

�لنجوم  تاألّق  فيها  ويُرى  بها،  تحيُط  قبٍّة  �صورة  على  �لأر�ض  تُكلِّل  �أنها  يالحظ  لياًل  �ل�صماء  يرقب  من 

والكواكب، التي لها مدارات محددة، يمكن معرفتها وتحديدها با�ستخدام عدد من النقاط والإحداثيات 

المرجعية:

كة؟   فكيف ن�ستطيع تحديد موقع جرم �سماوي ما؟ وهل هذه الأجرام ثابتة اأم متحرِّ

  وما الأجرام ال�سماوية التي قد ن�ساهدها في القبّة ال�سماوية؟ وما خ�سائ�سها؟

قال اهلل تعالى:

)�سورة الفرقان، االآيتان 62-61(
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الفصل     

1
)Celestial Sphere( أوًل: �لكرة �ل�صماوية�   

قال اهللُ تعالى: {  } )�سورة يون�ض، االآية 101(.

اإذا نظرت اإلى ال�سماء لياًل تالحظ وجود الكثير من االأجرام ال�سماوية مثل النجوم. ولو اأََطْلَت 

النظر فاإنك �ستالحظ حركة هذه االأجرام من ال�سرق اإلى الغرب. وتبدو ال�سماء مثل كرة وهمية 

الحركة  الأن  للنجوم؛  اإًذا حركة ظاهرية  فهي  االأر�ض.  وتدور حول  بنا  تحيط  االأطراف  وا�سعة 

اإلى  الغرب  االأر�ض حول محورها من  ناجمة عن دوران  الحركة  الحقيقية هي لالأر�ض، وهذه 

ال�سرق ونحن نعي�ض في مركز هذه الكرة، وقد اأُطِلق على هذه الكرة ا�سم �لكرة �ل�صماوية. وهي 

تة على ال�سطح الداخلي لها 
َّ
عبارة عن كرة وهمية �سخمة تبدو االأجرام ال�سماوية فيها وكاأنها مثب

ومركزها االأر�ض. اإال اأننا ال ن�ستطيع م�ساهدة هذه الكرة كاملة بل ن�ساهد جزًءا منها ُي�سّمى القبّة 

�ل�صماوية، انظر ال�سكل )1-6(.

جغرافية الكرة السماوية 
)Geographic Features of the Celestial Sphere(

القطب ال�سماوي ال�سمالى

ة ال�سماوية.
ّ
ال�سكل )6-1(: الكرة ال�سماوية والقب

)اأ( الكرة ال�سماوية ومركزها االأر�ض.

القطب ال�سماوي الجنوبي

القطب ال�سماوي ال�سمالي

دائرة ا�ستواء

�ل�صماء

)ب( القّبة ال�سماوية.
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)Features of the Celestial Sphere( ثانيًا: معالم الكرة ال�سماوية   

دة ت�ساعدنا في هذه الدرا�سة  لتحديد موقع ما على �سطح الكرة االأر�سية، فاإننا ن�ستخدم معالم محدَّ

نة كدائرة اال�ستواء وخطوط الطول ودوائر 
َّ
مثل القطب ال�سمالي والقطب الجنوبي، واإحداثيات معي

العر�ض، وبالطريقة نف�سها لدرا�سة الكرة ال�سماوية فاإنه يلزمنا اإحداثيات م�سابهة، فما هذه المعالم؟

)Celestial Equator and Celestial Poles( 1- دائرة ا�ستواء ال�سماء والقطبان ال�سماويان

ذ الن�ساط االآتي: للتو�سل اإىل مفهوم دائرة ا�ستواء ال�سماء والقطبني ال�سماويني نفِّ

ن�ساط تجريبي )6-1(: تحديد دائرة ا�ستواء ال�سماء والقطبين ال�سماويين

�لمو�د و�لأدو�ت: فرجار، وقلم ر�سا�ض، وورقة.

الإجراءات

د عليها دائرة ا�ستواء االأر�ض،  1 - ار�سم با�ستخدام الفرجار دائرة ُتمّثل الكرة االأر�سية، وحدِّ

والقطبين االأر�سيين؛ ال�سمالي والجنوبي.

2 - ار�سم حول الدائرة االأولى دائرة كبيرة ُتمّثل الكرة ال�سماوية ومركزها مركز االأر�ض.

التي  الدائرة  ا�سم  ما  ال�سماوية،  الكرة  على  االأر�سي  اال�ستواء  دائرة  م�ستوى  باإ�سقاط  ُقم   -  3

�ستح�سل عليها؟

الكرة  ي�سل  حتى  ال�سمالي،  االأر�ض  قطب  ثم  االأر�ض،  مركز  من   
ُّ
يمر الذي  الخط  ُمدَّ   -  4

ال�سماوية، و�ستح�سل على نقطة، فما هذه النقطة؟

ر الخطوة )4( مع القطب االأر�سي الجنوبي، ما ا�سم النقطة التي ح�سلت عليها؟
ِّ
5 - كر

عد الزاوي( بين دائرة ا�ستواء ال�سماء وبين كل من القطبين ال�سماويين؛ 
ُ
ما مقدار الزاوية )الب  

ال�سمالي والجنوبي؟

هل يوجد اأكثر من دائرة ا�ستواء للكرة ال�سماوية؟  

ما عدد النقاط الدالَّة على القطب ال�سماوي ال�سمالي اأو الجنوبي؟  

ر؟
ِّ
هل موقع القطبين ال�سماويين؛ ال�سمالي والجنوبي ثابت اأم متغي  

د على الر�سم محور الكرة ال�سماوية، ومركزها. حدِّ  
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)Zenith, Nadir and Horizon( 2- ال�سمت والنظري ودائرة الأفق

ال�سمت والنظير، ودائرة  الرا�سد، وهي  بتغيُّر موقع  ر 
َّ
تتغي بالرا�سد  اأخرى مرتبطة  يوجد معالم 

ذ الن�ساط )2-6(. االأفق. ولدرا�ستها نفِّ

باتجاه ال�سرق 
 
)

°
اإذا علمت اأن الكعبة الم�سرفة التي تمثِّل قبلة الم�سلمين تميل بمقدار )19.6

مثِّل  القبلة؟  اتجاه  بوا�سطتها تحديد  يمكن  التي  الطريقة  فما  في عمان،  الرا�سد  عن جنوب 

اإجابتك بر�سم تخطيطي التجاه القبلة.

ح اتجاه دورانها حول نف�سها، و�سهًما اآخر على الكرة  ار�سم �سهًما على الكرة االأر�سية ُيو�سِّ  

ح حركتها الظاهرية. ال�سماوية ُيو�سِّ

( عن كل من القطبني ال�سماويني؛ ال�سمايل واجلنوبي 
°
ر�سمت يف الن�ساط ال�سابق دائرة تبعد )90

د�ئرة  العظمى  الدائرة  ُت�سّمى هذه  �سمايل وجنوبي،  ن�سفني؛  اإىل  ال�سماوية  الكرة  تق�سم  بحيث 

لت اإىل اأن القطبني ال�سماويني؛ ال�سمايل واجلنوبي هما نقطتان ثابتتان  ا�ستواء ال�سماء. ولعلك تو�سَّ

ال�سمايل  للقطب  امتداد  وهما  الرا�سد،  موقع  بتغيُّر  ران 
َّ
يتغي فال  ال�سماوية،  الكرة  �سطح  على 

االأر�سي والقطب اجلنوبي االأر�سي. انظر ال�سكل )2-6(.

ال�سكل )6-2(: دائرة ا�ستواء ال�سماء والقطبان ال�سماويان.

القطب ال�سماوي ال�سمالي

القطب ال�سماوي الجنوبي

دائرة ا�ستواء ال�سماء
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ن�ساط تجريبي )6-2(: تحديد �ل�صمت و�لنظير ود�ئرة �لأفق

�لمو�د و�لأدو�ت: فرجار، وقلم ر�سا�ض، وورقة.

الإجراءات

ار�سم با�ستخدام الفرجار دائرة ُتمثِّل الكرة االأر�سية.  -1

ار�سم حول الدائرة االأولى دائرة كبيرة ُتمثِّل الكرة ال�سماوية.  -2

الواقعة  )اأ(  النقطة  على  اكتب  ثم  االأر�سية،  الكرة  على  موقع  اأي  في  را�سد  موقع  د  حدِّ  -3

الكرة  الواقعة على  النقطة )ب(  ال�سمت، وعلى  ال�سماوية  الكرة  راأ�سه على  مبا�سرة فوق 

ال�سماوية مبا�سرة اأ�سفل قدمي الرا�سد اكتب النظير.

المحور  هذا   
ِّ
)�سم ال�سماوية،  الكرة  بمركز   

ُّ
ويمر والنظير  ال�سمت  بين  ي�سل  ا  خطًّ ار�سم   -4

محور ال�سمت- النظير(.

 بمركز الكرة ال�سماوية.
ُّ
ا عموديًّا على محور ال�سمت - النظير يمر ار�سم خطًّ  -5

ال�سماوية  الدائرة  هذه   
ِّ
�سم فيها،  ا 

ً
قطر العمودي  الخط  يكون  )�ض(  �سماوية  دائرة  ار�سم   -6

العظمى دائرة االأفق.

د ال�سمت، والنظير،  ر موقع الرا�سد في اأي مكان اآخر على �سطح الكرة االأر�سية، وحدِّ
ِّ
غي  -7

ودائرة االأفق.

ح المق�سود بال�سمت، والنظير، ودائرة االأفق.   و�سِّ

  هل يمكن للرا�سد روؤية نظيره؟ لماذا؟

ر اإجابتك.
ِّ

  كم يبلغ عدد نقاط ال�سمت التي يمكن تحديدها على الكرة ال�سماوية؟ ف�س

ة ال�سماوية؟
ّ
  كم يبلغ عدد دوائر االأفق التي يمكن تحديدها على القب

دة تعتمد على  ة محدَّ
ّ
قب اأن لكل را�سد  اأم  ة �سماوية واحدة؟ 

ّ
بقب الرا�سدين    هل ي�سترك جميع 

ر اإجابتك.
ِّ

موقعه؟ ف�س

�ل�صمت  الرا�سد ُتدعى  ا فوق 
ًّ
التي تكون راأ�سي ال�سماوية  ة 

ّ
القب الواقعة على  النقطة  اأن  اإىل  تو�سلت 

اأ�سفل  ا 
ًّ
ة ال�سماوية التي تكون مقابلة لل�سمت راأ�سي

ّ
اأ(، واأما النقطة الواقعة على القب )وهي النقطة 
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)Meridian Circle( 3- دائرة زوال الرا�سد

ح ال�سكل )4-6(  رة المرتبطة بموقع الرا�سد، ويو�سِّ
ِّ
ُتعدُّ دائرة زوال الرا�سد من المعالم المتغي

ف دائرة زوال الرا�سد باأنها الدائرة العظمى التي 
َّ
 بها. ُتعر

ُّ
هذه الدائرة، والنقاط ال�ستَّ التي تمر

تمتّد من النقطة ال�سمالية لالأفق، فالقطب ال�سماوي ال�سمالي، ف�سمت الرا�سد، فالنقطة الجنوبية 

لالأفق، فالقطب ال�سماوي الجنوبي، فالنظير. وتق�سم هذه الدائرة الكرة ال�سماوية اإلى ق�سمين؛ 

�سرقي وغربي، وهي م�سابهة لخطوط الطول )Longitude( على الكرة االأر�سية.

خطوط الطول: عبارة عن اأن�ساف دوائر وهمية تحيط بالكرة االأر�سية، ويبلغ عددها )360( 

خط طول، وكل خط يحمل درجة، وُتعدُّ مرجًعا لمعرفة التوقيت.

قدمي الرا�سد فُتدعى �لنظري )وتكون يف الن�سف غري املرئي للرا�سد، وهي النقطة ب(، اأما د�ئرة 

وهذه  �ض(،  )الدائرة  النظري  اأو  ال�سمت  عن 
  
)

°
90( الزاوي  ُبعدها  يكون  التي  الدائرة  فهي  �لأفق 

القبّة  وُت�سّمى  اأفقه،  فوق  وتقع  للرا�سد،  بالن�سبة  مرئي  ن�سف  ن�سفني،  اإىل  ال�سماء  تق�سم  الدائرة 

�ل�صماوية. ون�سف غري مرئي، ويقع اأ�سفل دائرة االأفق للرا�سد، انظر ال�سكل )3-6(.

ال�سكل )6-3( : كيفية حتديد ال�سمت، والنظري، ودائرة االأفق لرا�سد يقف يف الن�سف ال�سمايل للكرة االأر�سية.

) اأ (: ال�سمت

)ب(: النظير

)�ض(: دائرة االأفق
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ة ال�سماوية وميكن روؤيته وحتديده 
ّ
والقو�ض الذي يظهر من هذه الدائرة فوق راأ�ض الرا�سد يف القب

ُيدعى منحنى الزوال.

تربز اأهمية دائرة الزوال يف حتديد منت�سف النهار بالن�سبة الأي را�سد على �سطح االأر�ض. فعندما 

منت�سف  عندها  الوقت  يكون  الزوال  منحنى  الظاهرية  اليومية  اأثناء حركتها  ال�سم�ض يف  تقطع 

اجلهة  من  الزوال  دائرة  ال�سم�ض  تقطع  الوقت  هذا  من  تقريًبا  �ساعة   )12( مرور  وبعد  النهار. 

املقابلة ويكون الوقت عندها منت�سف الليل لدى الرا�سد. 

)Ecliptic Circle( 4- دائرة الربوج

حركتها  يف  ال�سم�ض  ت�سنعها  ال�سماوية  الكرة  على  عظمى  دائرة  باأنها  �لربوج  د�ئرة  ف 
َّ
ُتعر

دائرة  ( عن 
°
234( الدائرة مبقدار  وتـميل هذه  �سنة كاملة،  اأثناء  االأر�ض يف  الظاهرية حول 

ا�ستواء ال�سماء. انظر ال�سكل )6-5(، ثم اأجب عن االأ�سئلة التي تليه.

ال�سكل )6-4(: بع�ض معالم الكرة ال�سماوية. 

القطب ال�سماوي ال�سمالي

ال�سمت

منحنى الزوال

النقطة الجنوبية من االأفق

القطب ال�سماوي الجنوبي

النظير

دائرة ا�ستواء ال�سماء

النقطة ال�سمالية من االأفق

دائرة الزوال

نشاط إثرائي )3-6(

تحديد دائرة الزوال

ُقم اأنت وزمالوؤك بتحديد دائرة الزوال الخا�سة بكم في �ساحة المدر�سة باال�ستعانة ب�سروق 

ال�سم�ض وغروبها، واالأفق ال�سمالي واالأفق الجنوبي لك.
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  في اأي المواقع تتقاطع دائرة البروج مع دائرة ا�ستواء ال�سماء؟ 

  متى تكون زاوية �سقوط االأ�سعة ال�سم�سية اأكبر ما يمكن عن دائرة ا�ستواء ال�سماء؟

  ما العالقة بين االعتدالين واالنقالبين وبين م�ستوى دائرة البروج؟

  ما قيمة اأكبر زاوية ت�سنعها ال�سم�ض مع دائرة ا�ستواء ال�سماء �سمااًل اأو جنوًبا؟ وفي اأي المواقع؟

( عن دائرة ا�ستواء ال�سماء؟
°
  لماذا تميل دائرة البروج بمقدار )23.4

تو�سلت اإىل اأن هناك عالقة توجد بني االعتدالني واالنقالبني من جهة، وبني تقاطع دائرة الربوج 

مع دائرة ا�ستواء ال�سماء من جهة اأخرى، حيث اإن البعد الزاوي بني موقع ال�سم�ض ودائرة ا�ستواء 

يف  بينما  ملاذا؟  ا، 
ً
�سفر ي�ساوي  االعتدالني  حالة  يف  وهو  لل�سم�س،  ال�ستوائي  امليل  ُي�سّمى  ال�سماء 

( على التوايل.
°
( و)-23.4

°
االنقالبني ال�سيفي وال�ستوي يكون ميلها اال�ستوائي )+23.4

ال�سكل )6-5(: دائرة الربوج وعالقتها بدائرة ا�ستواء ال�سماء واالنقالبني واالعتدالني.

القطب ال�سماوي ال�سمالي

°
23.4

°
23.4

االنقالب ال�ستوي

)21 كانون االأول(

ال�سم�ض

االنقالب ال�سيفي

)21 حزيران(

االعتدال الخريفي

)23 اأيلول(

االعتدال الربيعي

)21 اآذار(

عمود قائم على م�ستوى مدار االأر�ض

دائرة ا�ستواء ال�سماء

دائرة البروج

محور االأر�ض

القطب ال�سماوي الجنوبي

الـمراجع

(Glossary)قائمة المصطلحات

¤É©J ˆG óªëH ”

ما  في  وزمالءك  ومعلمك  وتناق�ض  اال�سم،  بهذا  البروج  دائرة  ت�سمية  �سبب  عن 

ل اإليه. تتو�سَّ
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)East Point( ثالثًا: ال�سرق الجغرافي الحقيقي   

لو حاولت تحديد موقع ال�سم�ض بدّقة على االأفق ال�سرقي في اأثناء حركتها �سنة كاملة لوجدت 

ح ال�سكل )6-6( اإحدى ال�سور الفريدة،  اأن موقع ال�سرق يختلف با�ستمرار طيلة اأيام ال�سنة. ويو�سِّ

فيها  قام  بة  مركَّ �سورة  وهي 

ل�سروق  بالتقاط �سور  ر  الم�سوِّ

وفي  د  محدَّ موقع  من  ال�سم�ض 

ال�سنة،  اأيام  طيلة  د  محدَّ وقت 

اأجب  ثم  جيًدا،  ال�سكل  ادر�ض 

لتتو�سل  تليه  التي  االأ�سئلة  عن 

م�سرق  موقع  ر 
ُّ
تغي كيفية  اإلى 

ال�سم�ض.

اأ�سعة ال�سم�ض عمودية على دائرة اال�ستواء فيتعادل ميل  اآذار من كل عام ت�سقط  في يوم )21( 

اأ�سعتها على ن�سَفي الكرة االأر�سية؛ ال�سمالي والجنوبي فينتج منه ت�ساوي الليل والنهار، وهذا 

ر االأمر يوم )23( اأيلول وُي�سّمى العتدال الخريفي. وعندما ت�سقط 
َّ
هو يوم العتدال الربيعي. ويتكر

اأ�سعة ال�سم�ض عمودية على مدار ال�سرطان في يوم )21( حزيران من كل عام، يحدث النقالب 

�ل�صيفي حيث تكون �ساعات النهار اأطول من �ساعات الليل. وفي يوم )21( كانون االأول من كل 

عام ت�سقط اأ�سعة ال�سم�ض عمودية على مدار الجدي، ويكون النهار اأق�سر ما يمكن والليل اأطول 

واالنقالب  الربيعي  االعتدال  بين  الزمنية  المدة  وتكون  ال�ستوي.  النقالب  يوم  وهو  يمكن  ما 

ال�سيفي ثالثة اأ�سهر، وهي كذلك بين االنقالب ال�سيفي واالعتدال الخريفي، وهكذا.

الـمراجع

(Glossary)قائمة المصطلحات

¤É©J ˆG óªëH ”

ال�سكل )6-6(: تغريُّ موقع ال�سم�ض يف اأثناء �سنة كاملة 

)حيث ت�سري النقاط اإىل �رشوق ال�سم�ض(.

ال�سرق الجغرافي الحقيقي

�سمالجنوب

�لر��صد

النقالب ال�سيفي +°23.4

النقالب ال�ستوي -°23.4
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ا؟ وفي اأيها كان اأق�سى ارتفاًعا؟   في اأيِّ اأيام ال�سنة كان موقع ال�سم�ض في ال�سماء اأدنى انخفا�سً

ط موقع ال�سم�ض ال�سماء؟   في اأيِّ اأيام ال�سنة تو�سَّ

رة في اأثناء �سنة كاملة، فال�سم�ض ت�سل اإلى 
ِّ
الحظت اأن النقطة التي ت�سرق منها ال�سم�ض متغي

اأدنى انخفا�ض لها جنوب دائرة ا�ستواء ال�سماء في يوم االنقالب ال�ستوي بالن�سبة ل�سكان الن�سف 

ال�سمالي، وت�سل اإلى اأق�سى ارتفاع لها �سمال دائرة ا�ستواء ال�سماء في يوم االنقالب ال�سيفي، اأما 

ال�سماء وت�سرق من  ا�ستواء  دائرة  فتكون على م�ستوى  الربيعي والخريفي  االعتدالين؛  يومي  في 

جهة ال�سرق الجغرافي الحقيقي تماًما.

دللت كلمة الم�سرق والمغرب في الآيات الكريمة

تعالى: {      الكريم، قال اهلل  القراآن  الم�سرق والمغرب في  اآيات تدل على  يوجد 

    } )�سورة المعارج، االآية 40(.

َزَمَني �سروق ال�سم�ض وغروبها في المكان الواحد من �سطح االأر�ض على مدار  فاإذا ح�سبنا 

ال�سنة، فاإننا نجدهما يتغيَّران تغيًرا كبيًرا خا�سًة عند دوائر العر�ض العليا. فالمكان الواحد على 

د الم�سارق والمغارب  �سطح االأر�ض له م�سارق ومغارب عديدة على مدار ال�سنة، حيث تتعدَّ

الم�سارق  رب  اهلل  ف�سبحان  ال�سنة،  اأثناء  في  الواحد  الموقع  على  والف�سول  االأيام  بتبادل 

والمغارب.

الـمراجع

(Glossary)قائمة المصطلحات

¤É©J ˆG óªëH ”

ر دالالتها.
ِّ

عن اآيات اأخرى تدل على كلمة الم�سرق والمغرب، وف�س

نشاط إثرائي )4-6(

�أنت تر�صد

د جهة ال�سرق الجغرافي الحقيقي لحظة ال�سروق يومي االعتدالين بالن�سبة ِلَمعلم ثابت    حدِّ

في محيط �سكنك.

د االتجاهات االأربعة.   حدِّ

دتها �سابًقا. ة �سهرين متتابعين بالن�سبة للنقطة الثابتة التي حدَّ   راقب موقع �سروق ال�سم�ض مدَّ

ر اإجابتك.   اأيهما اأدق في تحديد االتجاهات، هذه الطريقة اأم البو�سلة؟ ف�سِّ
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ال�سكل )6-7(: دوران النجوم على الكرة ال�سماوية من ال�سرق اإلى الغرب حيث مركز الدوران في ال�سكل هو نجم القطب ال�سمالي. 

دوران  محور  مراكزها  دوائر  في  الغرب  اإلى  ال�سرق  من  ظاهريًّا  ال�سماوية  االأجرام  ك 
َّ
تتحر

والجنوبي، على طرفيه، وتكون هذه  ال�سمالي  ال�سماويان؛  القطبان  يقع  ال�سماوية حيث  الكرة 

على  وعمودية  ال�سماء،  ا�ستواء  لدائرة  وموازية  متوازية  الفلكي  الرا�سد  موقع  كان  اأينما  الدوائر 

دوائر الزوال، في حين يختلف ظهور حركة االأجرام ال�سماوية بالن�سبة للرا�سد الفلكي ح�سب 

دائرة اأفقه و�سمته، انظر ال�سكل )7-6(.

)Apparent Celestial Sphere Movement( رابًعا: حركة القبّة ال�سماوية الظاهرية   

نظام الإحداثيات ال�سماوية ال�ستوائية لتحديد موقع جرم �سماوي على الكرة ال�سماوية،  ُي�ستخدم 

بحيث تعتمد االإحداثيات ال�سماوية على دوران االأر�ض حول نف�سها، فاإذا افتر�سنا اأن االأر�ض واقعة 

في مركز القّبة ال�سماوية، فاإنه يمكن تخيُّل القّبة ال�سماوية مخططة بدوائر عر�ض، وخطوط طول، 

الطول  خطوط  الم�ستقيم  ال�سعود  قيم  يقابل  حيث  االأر�سية؛  العر�ض  ودوائر  الطول  خطوط  مثل 

االأر�سية، ويقابل الميل اال�ستوائي دوائر العر�ض االأر�سية، انظر ال�سكل )8-6(.

)Equatorial Celestial Coordinates( خام�ًسا: الإحداثيات ال�سماوية ال�ستوائية   
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)Declination( 1- امليل ال�ستوائي

ف امليل ال�ستوائي باأنه البعد الزاوي جلرم �سماوي عن دائرة ا�ستواء ال�سماء �سمااًل )+( اأو 
َّ
ُيعر

 )
°
90

+
ال�سمايل ) القطب  اإىل  اأو �سعوًدا  ابتداًء من دائرة اال�ستواء )�سفر( هبوًطا  جنوًبا )-( 

ال�سكل ) 6-8(: امليل اال�ستوائي وال�سعود امل�ستقيم للكرة ال�سماوية.

�سمت الرا�سد

محور دوران االأر�ض

ال�سعود الم�ستقيم

الميل اال�ستوائي

ال�سكل )6-9(: دوائر امليل اال�ستوائي.

°
60+

°
60

°
30+

°
30 °

0
°
0

°
30-

°
60-

القطب ال�سماوي ال�سمالي

 
 °
90

+

 °
90

-

القطب ال�سماوي الجنوبي

 )ب(

 )اأ(

ا بالدرجات  ( مقي�سً
°
90

-
والقطب اجلنوبي )

على  العر�ض  بدوائر  �سبيه  وهو  واأجزائها. 

ثم   ،)9-6( ال�سكل  انظر  االأر�سية.  الكرة 

اأجب عن ال�سوؤالني االآتيني: 

د امليل اال�ستوائي لكل من: حدِّ  

اأ   - دائرة ا�ستواء ال�سماء.

ب- القطب ال�سماوي ال�سمايل.

جـ- النقطة )اأ( والنقطة )ب(.

اال�ستوائي  امليل  يكون  اأن  تتوّقع  ماذا   

للقطب ال�سماوي اجلنوبي؟
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)Right Ascension( 2- ال�سعود امل�ستقيم

الوا�سل  املنحنى  )Hour Circle(، وهي  �ل�صاعة  د�ئرة  ُت�سّمى  دائرة  �سماوي  لكل جرم  يوجد 

بني القطب ال�سماوي ال�سمايل واجلرم ال�سماوي والقطب ال�سماوي اجلنوبي بحيث تتعامد مع 

دائرة ا�ستواء ال�سماء. ويتم حتديد ال�سعود امل�ستقيم وهو البعد الزاوي بني نقطة تقاطع دائرة ال�ساعة 

للجرم ال�سماوي مع دائرة ا�ستواء ال�سماء، ونقطة االعتدال الربيعي با�ستخدام دائرة ال�ساعة، كما 

يظهر يف ال�سكل )10-6(.

(، والثانية القو�سية 
َ

 
وُيقا�ض الميل اال�ستوائي بالدرجات واأجزائها؛ الدقيقة القو�سية ورمزها )

النجوم  حركة  من  ذلك  على  ون�ستدلُّ  ثابت،  ا�ستوائي  بميل  النجوم  وتمتاز   ،)
ً
  

( ورمزها 

الظاهرية التي تكون موازية لدائرة ا�ستواء ال�سماء. والميل اال�ستوائي لنقطة �سمت الرا�سد في 

ال�سماء ت�ساوي دائرة العر�ض االأر�سي التي يقف عندها الرا�سد.

( جنوب دائرة اال�ستواء؟
°
ما الميل اال�ستوائي ل�سمت را�سد يقف على دائرة عر�ض )45

ال�سكل )6-10(: ال�سعود امل�ستقيم.

القطب ال�سماوي ال�سمالي

21
 h

22
 h

23
 h

0 
h

1 
h

2 
h

3 
h

4 
h

5 
h

6 
h

القطب ال�سماوي الجنوبي

الميل اال�ستوائي

ال�سعود الم�ستقيم

نقطة االعتدال الربيعي

دائرة ال�ساعة

للجرم ال�سماوي

الحظ من ال�سكل )6-10( اأن دائرة ال�ساعة الأي جرم �سماوي هي خط من خطوط ال�سعود 

ال�سعود  خط  فهي  املرجع،  دائرة  الربيعي  االعتدال  بنقطة  ة  املارَّ ال�ساعة  دائرة  وُتعدُّ  امل�ستقيم، 

ا.
ً
امل�ستقيم الذي قيمته ت�ساوي �سفر
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وُتقا�ض خطوط ال�سعود امل�ستقيم بال�ساعات واأجزائها )الدقيقة والثانية(، وتزداد قيمتها كلما 

اجتهنا نحو ال�رشق من نقطة االعتدال الربيعي، وتق�سم الكرة ال�سماوية اإىل )24( خط �سعود 

من  امل�ستقيم  ال�سعود  قيا�سات  حتويل  وميكن   ،)
°
15( يعادل  خط  كل  اأن  بحيث  م�ستقيم، 

الوحدات الزمنية بال�ساعة واأجزائها )24 �ساعة( اإىل الوحدات القو�سية بالدرجات واأجزائها 

( وبالعك�ض، انظر اجلدول )1-6(.
°
360(

الجدول )6-1(: الوحدات الزمنية وما يقابلها من وحدات قو�سية )زاويَّة(.

الوحدات القو�سية )درجة، دقيقة قو�سية، ثانية قو�سية(الوحدات الزمنية )�ساعة، دقيقة، ثانية(

�ض
24 �ساعة =  24

°
360 درجة =  360

�ض
1 �ساعة =  1

°
15  درجة =  15

د
4 دقائق =  4

°
1  درجة =  1

د
15 دقيقة قو�سية =  15َ 1 دقيقة =  1

ث
1 دقيقة قو�سية =  1َ 4 ثوان =  4

ث
15 ثانية قو�سية =  15ً 1 ثانية  =  1

مثال 1 

، ما قيمة ال�سعود امل�ستقيم 
°
مت ر�سد جنم �سعوده امل�ستقيم بالوحدات القو�سية  15ً    20َ     30

لهذا النجم بالوحدات الزمنية؟

�حلل

 تعادل 2 �ساعة.
°
 تعادل 1 �ساعة، ن�ستنتج منها اأن 30

°
15  -

 = 80 ثانية وتعادل 1 دقيقة و 20 ثانية.
1َ  تعادل 4 ثواٍن، ن�ستنتج منها اأن 20َ    -

15ً  تعادل 1 ثانية، ن�ستنتج منها اأن 15ً  تعادل 1 ثانية.  -

 بالوحدات الزمنية.
�ض

2   
د
1   

ث 
نقوم بتجميع الوحدات لن�ستخرج اجلواب:  21  -

مثال 2 

  ، ما قيمة ال�سعود امل�ستقيم لهذا النجم 
�ض

2   
د
12   

ث 
مت ر�سد جنم �سعوده بالوحدات الزمنية  4

بالوحدات القو�سية؟
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�حلل

.
°
، ن�ستنتج منها اأن 2 �ساعة تعادل 30

°
- 1 �ساعة تعادل 15

.
°
، ن�ستنتج منها اأن 12 دقيقة تعادل 3

°
- 4 دقائق تعادل 1

.
- 1 ثانية تعادل 15ً  ، ن�ستنتج منها اأن 4 ثوان تعادل 60ً ، وت�ساوي 1َ  

 بالوحدات القو�سية.
°
33  1َ - نقوم بتجميع الوحدات لن�ستخرج اجلواب: 

  اح�سب ال�سعود الم�ستقيم لجرم بالوحدات القو�سية اإذا علمت اأن �سعوده بالوحدات الزمنية 

. 
د
49    

ث 
هي : 52

  اح�سب ال�سعود الم�ستقيم لجرم بالوحدات الزمنية اإذا علمت اأن �سعوده بالوحدات القو�سية 

.
°
هي:  30ً     15َ     60
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إسهامات العلماء المسلمين في علم الفلك ∗

منذ فجر االإ�سالم بداأ اهتمام الم�سلمين بالفلك؛ وذلك الأن ال�سريعة والفرائ�ض االإ�سالمية 

ر االهتمام  تعتمد على التقويم كال�سالة، وال�سيام، والحج، والمنا�سبات واالأعياد الدينية، فتطوَّ

ة زمنية ق�سيرة. بالفلك ب�سرعة فائقة، وتمّكنوا من الو�سول اإلى نتائج مذهلة في مدَّ

وحركة  البروج،  وتحديد  ال�سماوية،  ة 
ّ
القب لر�سد  طرائق  الم�سلمون  العلماء  ر  طوَّ وقد 

روها، و�سنعوا  المزولة وطوَّ الزمن، ف�سنعوا  قيا�ض  الكواكب والقمر وال�سم�ض، وبرعوا في 

اأول �ساعة ميكانيكية، كما اأنهم برعوا في علوم الريا�سيات وخا�سة ح�ساب المثلثات والجبر، 

ر علم الفلك. روا االأرقام واكت�سفوا ال�سفر، و�ساعد ذلك كله في تطوُّ وطوَّ

البروج،  دائرة  م�ستوى  على  االأر�ض  ا�ستواء  دائرة  ميل  ح�ساب  من  العرب  تمّكن  كما 

 ، ون�سبة الخطاأ فيها ال تتجاوز ب�سع دقائق.
°
23 

 
وكانت النتيجة التي تو�سلوا اإليها هي 35َ  

ومن م�ساهير العلماء العرب والم�سلمين البارزين في علم الفلك والريا�سيات الخوارزمي 

ا، والبّتاني 
ًّ
الذي اأوجـد اأول جداول فلكية للنجوم با�ستخدام االأرقام العربية الم�ستعملة حالي

وحركة  النجوم  مواقع  ن 
ِّ
تبي ح�سابية  �سناعة  عن  عبارة  وهي  الدقيقة  االأزياج  و�سع  الذي 

الكواكب، ثم ظهر بعد ذلك الطو�سي الذي قام بتطوير طريقة بطليمو�ض في حركة الكواكب، 

وفي القرن الرابع الهجري برع اأبو عبد الرحمن ال�سوفي في ت�سنيف البروج وو�سف نجومها، 

ن ذلك في كتابه الم�سهور )�سور الكواكب  ن درجة �سطوعها و�سّماها اأ�سماء معينة، ودوَّ
َّ
وعي

الثابتة(.

وبرع الم�سلمون في �سناعة االأجهزة الفلكية مثل جهاز االإ�سطرالب، والمزولة ال�سم�سية، 

والحلقة االعتدالية، وذات الحلق، وذات الجيب، وجميعها اأجهزة ر�سد فلكية ا�ستخدمها 

العلماء الم�سلمون في مرا�سدهم.

الـمراجع

(Glossary)قائمة المصطلحات

¤É©J ˆG óªëH ”

 للمطالعة الذاتية.
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اخرت رمز االإجابة ال�سحيحة لكل مما ياأتي:  -1

ميله  جنم  ي�سله  ارتفاع  اأق�سى  فاإن  �سمااًل،   
°
41 عر�ض  دائرة  على  را�سد  وقف  اإذا   )1(

ا عن اأفق الرا�سد بالدرجات هو:
ً
اال�ستوائي ي�ساوي �سفر

.
°
.                د - 90

°
.                جـ - 49

°
.                ب - 41

°
اأ   - 8

 ، يكافئ هذا االإحداثي 
�ض

2   
د
20 اإحداثي ال�سعود امل�ستقيم جلرم �سماوي ي�ساوي    )2(

زاوية بالدرجات قدرها:

.
°
ب- 35     . 

°
25 اأ   - 

.
°
.                      د - 15

°
5 جـ- 

الدائرة التي تق�سم �سماء الرا�سد دائًما اإىل ق�سمني؛ �رشقي وغربي، هي:  )3(

ب- ا�ستواء ال�سماء. االأفق.     اأ   - 

زوال الرا�سد.                      د - الربوج. جـ- 

ًحا بالر�سم موقع ال�سم�ض بالن�سبة ل�سمته  را�سد يقف على دائرة اال�ستواء االأر�سي، جد مو�سِّ  -2

يوَمي االنقالب ال�سيفي وال�ستوي.

اأ     - ما العالقة بني دائرة الزوال ودائرة ا�ستواء ال�سماء؟  -3

ب - يهتم العلماء بر�سم دائرة الزوال، ملاذا؟

ة ال�سماوية، ادر�سه جيًدا ثم اأجب عن االأ�سئلة التي تليه:
ّ
ميثل ال�سكل )6-11( ر�سًما للقب  -4

ال�سكل )6-11(: ال�سوؤال رقم )4(.

نقطة االعتدال الربيعي

دائرة ا�ستواء ال�سماء

و

د

�ض

�ض
°
60
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اأ   - ما ال�سعود امل�ستقيم بال�ساعات وامليل بالدرجات للنجم )�ض(؟

ب- ماذا ن�سمي الدوائر )و، د( والنقطة )�ض(؟

جـ- ما االإحداثيات ال�سماوية لل�سم�ض يوم االنقالب ال�ستوي؟

ك على نف�ض خط الطول االأر�سي بحيث يتغريَّ موقعه من 
َّ
5 - ُيمّثل ال�سكل )6-12( را�سًدا يتحر

النقطة )اأ( اإىل النقطة )ج(، ادر�سه ثم اأجب عن االأ�سئلة التي تليه:

ال�سمت، والنظري،  الطول، هل يختلف كل من:  نف�ض خط  الرا�سد على  ك 
ُّ
اأ   - عند حتر

ودائرة االأفق، وامليل اال�ستوائي، وال�سعود امل�ستقيم ل�سمت راأ�سه؟ ف�سِّ اإجابتك.

ك الرا�سد على نف�ض خط الطول؟ ملاذا؟
ُّ
ب- هل تختلف دائرة الزوال عند حتر

ح اإجابتك. جـ- متى تختلف دائرة الزوال للرا�سد؟ و�سِّ

ال�سكل ) 6-12(: ال�سوؤال رقم )5(.

جـ

ب

اأ

دائرة الزوال
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الفصل     

2
)The Sun( ال�شم�س : اأولاً

ال�شم�س هي اأهم املكّونات الرئي�سة للمجموعة ال�سم�سية، وهي اإحدى النجوم املتو�سطة احلجم 

والكتلة بني مئات باليني النجوم يف جمرتنا، فهناك جنوم اأكرب منها بكثري، وجنوم اأ�سغر منها بكثري، 

ز ال�سم�س من النجوم االأخرى اإال بقربها منا، وال�سم�س كباقي النجوم،  تولد وتكرب ومتوت.
َّ
وال تتمي

ا، وُت�سّمى هذه الم�سافة 
ً
وتبعد ال�سم�س عن االأر�س في المتو�سط )150( مليون كيلومتر تقريب

ا  وحدة فلكية واحدة، وهي منا�سبة لقيا�س الم�سافات في المجموعة ال�سم�سية، غير اأنها �سغيرة جدًّ

لقيا�س الم�سافات بين النجوم. لذلك لجاأ العلماء اإلى ا�ستخدام مقيا�س اأكبر لتحديد بعد النجوم 

ر  عن االأر�س وُعرف با�سم ال�شنة ال�شوئية، وهي الم�سافة التي يقطعها ال�سوء في �سنة واحدة، وُتقدَّ

( كم. وتدور ال�سم�س حول محورها مرة كل )25-30( يوًما، وتدور 
12

ـِ )9.5 ×10 قيمتها ب

ا.
ً
ا حول مركز مجرة درب التبانة مرة كل )250( مليون �سنة تقريب اأي�سً

واالآن، ادر�س الجدول )6-2(، ثم اأجب عن االأ�سئلة التي تليه:

الجدول )6-2(: الخ�شائ�س الفيزيائية لل�شم�س*.

4.6 مليار �سنةعمر ال�شم�س

 كمقطر ال�شم�س
6
10 × 1.392

2م�شاحة �شطح ال�شم�س
 كم

12
10 ×6.09  

 كغكتلة ال�شم�س
30

10 × 1.989

3كثافة ال�شم�س
1.408غم/�سم

2جاذبية �شطح ال�شم�س
273.95 م/ث

5780 كلفندرجة احلرارة ال�شطحية

13.6 مليون كلفندرجة حرارة مركز ال�شم�س

* البيانات الواردة في الجدول لالطالع ولي�ست للحفظ.

)Solar System( النظام الشمسي
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[، ما الن�سبة بين حجمي 
3
اح�سب حجم ال�سم�س ]با�ستخدام العالقة: حجم الكرة = π 3/4نق   

ال�سم�س واالأر�س؟ )اإذا علمت اأن قطر االأر�س = 12760 كم(.

ر قول العلماء: '' ال�سم�س كرة �سخمة، ويمكن و�سع اأجرام المجموعة ال�سم�سية بداخلها ''. ف�سِّ   

ر �سبب تدنِّي كثافة ال�سم�س على الرغم من كتلتها الكبيرة. ف�سِّ   

1 - م�شدر الطاقة يف ال�شم�س

} ) �سورة النباأ، االآية 13(. قال اهلل تعاىل: {

ت�سري هذه االآية الكرمية اإىل ال�سم�س، وهي جرم �سماوي م�سّع بذاته، اإذ تبلغ قدرة ال�سم�س ال�سيائية 

( جول/ث. ولكن، ما م�سدر الطاقة ال�سم�سية؟ 
26

10 ×  3.827(

ت�سل درجة  الذي  ال�سم�س  باطن  النووي يف  االندماج  تفاعالت  ال�سم�سية من  الطاقة  تنتج   

حرارته اإىل )15( مليون كلفن، حيث تندمج )4( اأنوية هيدروجني الإنتاج نواة هيليوم واحدة، 

وفرق الكتلة ما بني )4( اأنوية هيدروجني )املواد الداخلة يف التفاعل(، والهيليوم )املواد الناجتة 

من التفاعل( ُي�سعُّ على �سكل طاقة كهرمغناطي�سية.

2- تركيب ال�شم�س

ف تركيب 
َّ
ـج و�ساطـع، ولتتعر

ِّ
اللــون متوهـ اأ�سفر  ُترى ال�سم�س من االأر�س على �سكل قر�س 

ال�سم�س وطبقاتها ادر�س ال�سكل )6-13(، ثم اأجب عن ال�سوؤالني َبْعَدُه:

ال�سكل )6-13(: تركيب ال�سم�س.

نطاق الحمل الحراري

اللب الداخلي

نطاق الإ�شعاع طبقة الغالف 

ال�شوئي

طبقة الغالف 

ن الملوَّ

الإكليل
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ن منها ال�سم�س بالترتيب من الداخل اإلى الخارج. د الطبقات التي تتكوَّ    عدِّ

العادية من  الظروف  ن في  الملوَّ الغالف  اأننا ال ن�ستطيع روؤية االإكليل وطبقة  اإذا علمت     

االأر�س، فما ا�سم الطبقة المرئية بالن�سبة لنا من ال�سم�س؟

ويمكن تلخي�س اأهم خ�سائ�س طبقات ال�سم�س الداخلية والخارجية بما ياأتي:

اأ    - اللب )Core(: هو الجزء الداخلي من ال�سم�س الذي تحدث فيه تفاعالت االندماج 

النووي، وترتفع درجة حرارته لت�سل اإلى )15( مليون كلفن تقريًبا.

ب- الطبقة المتو�شطة )Intermediate Zone(: وهي منطقة �سا�سعة من باطن ال�سم�س، وتنتقل 

الحرارة عبر هذا النطاق من مركز ال�سم�س اإلى �سطحها بوا�سطة االإ�سعاع وتيارات الحمل.

ن �سطح ال�سم�س، ونراها  جـ- طبقة الغالف ال�شوئي )Photosphere(: وهي الطبقة التي تكوِّ

عند ر�سد ال�سم�س، وت�سل درجة حرارتها اإلى )6000( كلفن تقريًبا، و�سمكها قليل 

مقارنة ب�سمك ال�سم�س، وتظهر عليها البقع ال�سم�سية.

الغالف  ن  يتكوَّ  :)Corona and Chromosphere( لل�شم�س  الجوي  الغالف  طبقة   - د  

ن التي تلي الغالف ال�سوئي. يلي ذلك خارجيًّا  الجوي لل�سم�س من طبقة الغالف الملوَّ

الن طبقة الغالف الجوي لل�سم�س، وكالهما ال ُيريان مبا�سرة.  االإكليل، وكالهما ُي�سكِّ

والإكليل هو الجزء الخارجي من ال�سم�س ويمتد اإلى ماليين 

الرابعة  الحالة  )وهي  البالزما  من  ن  ويتكوَّ الكيلومترات، 

ال�سحنة، واإلكترونات �سالبة  التي تمثِّل نوى موجبة  للمادة( 

ال�سحنة، مما يجعلها و�سًطا مو�ساًل للكهرباء.

3 - بع�س الظواهر املرتبطة بال�شم�س

اأ   - الرياح ال�شم�شية )Solar Winds(: ينطلق من ال�سطح الخارجي لل�سم�س )االإكليل( تيارات 

ا ا�ستطاعت  من الدقائق الم�سحونة ب�سحنات موجبة و�سالبة ذات طاقة حركية عالية جدًّ

االإفالت من جاذبية ال�سم�س، ُتدعى الرياح ال�شم�شية، وت�سير هذه الج�سيمات الم�سحونة 

ب�سرعة )450( كم/ث. انظر ال�سكل )6-14( الذي يمثِّل الرياح ال�سم�سية، ثمَّ اأجب 

عن ال�سوؤالين بعَده:

طبقة  ر�سد  يمكن  متى 

االإكليل؟
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منطقة ا�شطدام الرياح ال�شم�شية 

بالمجال المغناطي�شي

الرياح ال�شم�شيةالأر�س

خطوط المجال المغناطي�ضي الأر�ضي

ال�سكل )6-14(: الرياح ال�سم�سية.

  هل ت�سل الرياح ال�سم�سية اإلى كوكب االأر�س؟

  ما الذي يحمي االأر�س من هذه الج�سيمات الم�سحونة؟

فاإنه  لالأر�س،  المغناطي�سي  المجال  منطقة  الم�سحونة  الج�سيمات  هذه  ت�سل  عندما 

ة كافية الأن  ب�سدَّ المغناطي�سي  المجال  يتمتَّع  فيها ويحرفها عن م�سارها، حيث  يوؤّثر 

يجعل الج�سيمات الم�سحونة ال�سريعة تبتعد عن االأر�س، وبذلك يحمي االأر�س من 

تاأثير هذه الج�سيمات. وهذه الرياح ال ُت�سبه مفهوم الرياح التي نعرفها على االأر�س، 

وهي الم�سوؤولة عن حدوث بع�س الظواهر التي �سنوردها الحًقا.

اأقل  حرارة  درجات  ذات  مناطق  باأنها  ال�شم�شية  البقع  تتميَّز   :)Sun Spots( ال�شم�شية  البقع  ب- 

من المناطق المحيطة بها بمقدار )1500-2000( كلفن؛ لهذا تبدو داكنة اللون، انظر 

موؤقت،  ب�سكل  البقع  هذه  وتظهر   .)15-6( ال�سكل 

ك من الغرب اإلى ال�سرق مع دوران ال�سم�س حول  وتتحرَّ

محورها، ولقد ُوجد اأن عدد البقع يختلف مع الوقت 

ر �سدة ظهور هذه البقع كل )11( عاًما. حيث يتكرَّ

على اأي طبقة من طبقات ال�سم�س 

ن الـبـقـع ال�سم�سية؟ تـتـكـوَّ

الـمراجع

(Glossary)قائمة المصطلحات
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والرياح  االأر�سية  الرياح  بين  الفرق  عن  لديك  المتوافرة  التعلُّم  م�سادر  اأحد  في 

ال�سم�سية، واالآثار التي تنجم عن الرياح ال�سم�سية، وتاأثيرها في االأر�س.
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ال�سكل )6-15(: البقع ال�سم�سية.

ا الأ�شواء ال�شمالية اأو الفجر  ال�شفق القطبي )Aurora(: وُت�سّمى ظاهرة ال�شفق القطبي اأي�سً جـ- 

ال�سم�س،  غروب  ُبَعيد  القطبية  المناطق  �سماء  في  تظهر  طبيعية  ظاهرة  وهي  القطبي، 

ا خالبة لمناظر ملّونة على القّبة ال�سماوية باتجاهي المنطقتين القطبيتين؛  وُتمثِّل عرو�سً

ال�سمالية والجنوبية، انظر ال�سكل )16-6(.

ال�سكل )6-16(: ال�سفق القطبي. 

كيفية  ر  ف�سِّ لديك،  المتوافرة  التعلم  بم�سادر  وباال�ستعانة   ،)14-6( ال�سكل  اإلى  بالرجوع 

حدوث ظاهرة ال�سفق القطبي.
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)Planets and its Moons( ثانياًا: الكواكب وتوابعها

يرتبط مع ال�سم�س )8( كواكب تدور حولها، ُت�سّمى الكواكب ال�شيّارة؛ الأنها تظهر وكاأنها ت�سير بين 

ر المقراب الفلكي. النجوم، ُعرَف بع�سها منذ فجر التاريخ، والبع�س االآخر اكُت�سف حديًثا بعد تطوُّ

دة حول  والكواكب اأجرام �سماوية باردة ال تولِّد طاقة من تلقاء ذاتها، وتدور في مدارات محدَّ

ال�سم�س، وتمتاز باأن لها كتلة كبيرة تتنا�سب مع جاذبيتها؛ لذلك فاإنها تتَّخذ �سكاًل كرويًّا، وال 

تتقاطع مدارات الكواكب بع�سها مع بع�س.

تعلَّمت �سابًقا اأن حجوم الكواكب تتباين في ما بينها؛ فمنها ما هو كبير الحجم مثل كوكب 

الم�ستري، ومنها ما هو �سغير الحجم مثل كوكب عطارد، واأنها تختلف في طبيعة �سطحها؛ اإذ 

َهرة، واالأر�س، والمريخ باأن لها اأ�سطًحا �سلبة، وتكون كثافتها  يمتاز كل من كوكب عطارد، والزُّ

الكواكب الخارجية  با�سم  ُتعرف  التي  الكواكب  باقي  اأما  الكواكب الداخلية،  با�سم  عالية، وُتعرف 

فلي�س لها اأ�سطح �سلبة، وتكون كثافتها اأقل من كثافة الكواكب الداخلية. ماذا ت�ستنتج من ذلك؟ 

تختلف الكواكب في وجود الغالف الجوي وعدمه؛ اإذ تمتاز بع�س الكواكب بوجود غالف 

َهرة واالأر�س، وبع�سها ال يحتوي على غالف جوي مثل كوكب عطارد،  ي الزُّ
َ
جوي؛ مثل كوكب

ما تاأثير ذلك في درجة حرارته؟ ماذا لو لم يمتلك كوكب االأر�س غالًفا جويًّا؟ ما اأهمية الغالف 

الجوي لالأر�س؟

 كذلك تختلف الكواكب في خ�سائ�سها التكوينية التي تعك�س التركيب الداخلي لها، فالكواكب 

ن الكواكب الخارجية  الداخلية تختلف في تركيبها الداخلي عن الكواكب الخارجية، حيث تتكوَّ

من غازات الهيدروجين والهيليوم وغيرهما، وُت�سّمى الكواكب الغازية، اأما الكواكب الداخلية فلها 

مكّونات �سخرية، وُت�سّمى الكواكب ال�شخرية.

ويمكن تمييز الكواكب بع�سها من بع�س بالنظر اإلى �سطوحها، فكوكب زحل يتاألّق بحلقاته 

على  وهابطة  �ساعدة  غازية  تيارات  ُتمثِّل  ملّونة  حزم  بوجود  يمتاز  الم�ستري  و�سطح  الرائعة، 

ر حجمها ب�سعَفي حجم االأر�س، وهذه البقعة ُتمثِّل  الكوكب، وبوجود بقعة حمراء �سخمة ُيقدَّ

اإع�ساًرا �سخًما يجوب الكوكب، وكوكب المريخ الذي يمتاز باأن �سطحه يحوي �سهواًل تربتها 

حمراء اللون غنية باأكا�سيد الحديد.
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في ال�سماء ما ُيعرف بتوابع الكواكب )اأقمارها(، وهي كتل �سخرية باردة تدور حول الكواكب 

بمدارات اإهليلجية. ولالأر�س قمر يدور حولها دورة كل )29.53( يوًما. وبع�س الكواكب ال 

وبع�سها  االأر�س،  مثل  واحًدا  قمًرا  يمتلك  االآخر  وبع�سها  والزهرة،  عطارد  مثل  اأقماًرا  تمتلك 

يمتلك عدًدا كبيًرا من االأقمار مثل الم�ستري. 

ثالثاًا: مكونات اأخرى للنظام ال�شم�شي

ن اأ�سا�ًسا من ال�سم�س والكواكب واأقمارها التابعة التي تدور حول  عرفت اأن النظام ال�سم�سي يتكوَّ

ال�سم�س في مدارات اإهليلجية. ويحتوي النظام ال�سم�سي على عدٍد من المكونات االأخرى، اأهمها:

)Comets( 1- املذنّبات

دة، فر�سمها على جدران الكهوف، ويف ذلك 
ّ
الحظ االإن�سان املذّنبات عند ر�سدها بالعني املجر

الزمن مل يعرف االإن�سان االأجرام ال�سماوية، وال  اآلية حركتها يف ال�سماء، فكانت تثري الرعب يف 

نف�سه. وملعرفة اأجزاء املذّنب، ادر�س ال�سكل )6-17(، ثم اأجب عن االأ�سئلة التي تليه:

ال�سكل )6-17(: اأجزاء املذّنب. 

الهالة

النواة

الذنب الغباري

الذنب الأيوين

الـمراجع

(Glossary)قائمة المصطلحات
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في اأحد م�سادر التعلُّم المتوافرة لديك في االأ�سباب التي دفعت العلماء لالعتقاد 

ل اإليه. بوجود حياة على كوكب المريخ، وتناق�س ومعلمك وزمالءك في ما تتو�سَّ

الـمراجع

(Glossary)قائمة المصطلحات
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عن الطرائق التي يمكن بوا�سطتها روؤية اأقمار بع�س الكواكب. براأيك، هل تختلف 

هذه االأقمار بع�سها عن بع�س؟ وما مّيزاتها؟ وهل تختلف عن القمر االأر�سي؟
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ن املذّنب؟   مّم يتكوَّ

  للمذّنب ذنبان، اذكرهما. اأيهما اأكرث كثافة؟ ملاذا؟

  هل تتوقَّع اأن تكون هذه االأجزاء مت�سابهة يف جميع املذّنبات؟ ملاذا؟

عند اقرتاب املذّنب من ال�سم�س يف مداره، ُتكن�س املادة املفككة خلف ج�سم املذّنب بفعل 

ا ميتّد خلف نواة املذّنب، الذي يعك�س اأ�سعة ال�سم�س  ا طوياًل جدًّ
ً
ل ذنب الرياح ال�سم�سية فت�سكِّ

ره من  ل تركيبه كما نت�سوَّ ال�ساقطة عليها فرناه، وعند و�سول املذّنب اإىل هذه املرحلة يت�سكَّ

نواة وهالة حتيط بالنواة، وذنب قد ميتد اإىل ماليني الكيلومرتات.

)Asteroids Belt( 2- حزام الكويكبات

الكويكبات هي اأجرام �سماوية �سخرية تدور حول ال�سم�س بني مداَري كوكب املريخ وامل�سرتي. 

ن النظام ال�سم�سي وكواكبه قبل )4.6( بليون �سنة، حيث ُيعتقد اأن  نت الكويكبات مع تكوُّ تكوَّ

ع هذه الكويكبات واندماجها لتكوين كوكب  اجلاذبية الكبرية لكوكب امل�سرتي حالت دون جتمُّ

مت  واحد، وُيعتقد اأن هذه الكويكبات كانت اأكرب حجًما يف ما �سبق، ولكن بفعل ت�سادمها حتطَّ

ات البطاطا غري 
َّ
يت الكويكبات، وهي ُت�سبه حب اإىل اأجزاء اأ�سغر، وب�سبب حجمها ال�سغري �ُسمِّ

والنيكل  احلديد  ومن   ،%)92.8( بن�سبة  ال�سخور  من  الكويكبات  ن  وتتكوَّ ال�سكل.  منتظمة 

بن�سبة )5.7(%، ومن مكونات اأخرى بن�سبة )1.5(%.

ومعلمك وزمالءك في �سبب ظهور الذنب االأيوني والذنب الغباري للمذّنب، وذلك تناقش

باال�ستعانة بم�سادر التعلُّم المتوافرة لديك.

اأنها  والحظ  ال�سم�سي،  النظام  في  الكويكبات  توزيع  ُيمثِّل  الذي   )18-6( ال�سكل  تاأّمل 

ع ب�سكل رئي�س في المدار المح�سور بين مداَري المريخ والم�ستري، ومتو�سط ُبعدها  تتجمَّ

الـمراجععن ال�سم�س )2.8( وحدة فلكية.

(Glossary)قائمة المصطلحات
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في اأحد م�سادر التعلُّم المتوافرة لديك في تركيب النيازك، وقارن تركيبها بتركيب 

الكويكبات، ماذا ت�ستنتج؟



207

ي املريخ وامل�سرتي. 
َ
ال�سكل )6-18(: موقع حزام الكويكبات يف النظام ال�سم�سي بني كوكب

)Kuiper Belt( 3- حزام كايرب

ُعرف حزام كايرب عندما اكُت�سف اأول جرم عام )1992( م وعلى ُبعد )44( وحدة فلكية 

من ال�سم�س، وتدور اأجرام هذا احلزام حول ال�سم�س يف مدار اأبعد من مدار كوكب نبتون، 

حيث مت اكت�ساف ما يزيد على )1000( جرم، انظر ال�سكل )19-6(.

كوكب الم�ستري

ال�سكل )6-19(: حزام كايرب. 

بلوتو

حزام كايبر

كوكب المريخ

حزام الكويكبات
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ال�سكل )6-20(: �سحابة اأورت التي حتيط بالنظام ال�سم�سي.

رابعاًا: الغالف المحيط بالنظام ال�شم�شي

 )Oort Cloud( ُيحيط بالنظام ال�سم�سي �سحابة كروية هائلة من المواد الجليدية ُت�سّمى �شحابة اأورت

المدة  المذّنبات ذات  اكت�سافها عن طريق  تم  فلكية،  م�سافة )5000 -100000( وحدة  تمتد 

الطويلة التي تاأتي من حافَّة النظام ال�سم�سي التي تحتاج اإلى مدة طويلة حتى تكمل دورة كاملة حول 

د تقريًبا، انظر ال�سكل )20-6(. ال�سم�س، وتحوي )0.1 - 2( تريليون جرم �سماوي متجمِّ

ال�سماوية  االأجرام  ك  تتحرَّ وقد 

في هذه ال�سحابة نحو الجزء الداخلي 

للمجموعة ال�سم�سية باتجاه ال�سم�س، 

ال�سم�سية  المجموعة  عن  تبتعد  قد  اأو 

تاأثير  الأن  الخارجي؛  الف�ساء  نحو 

ب�سبب  قليل  عليها  ال�سم�س  جاذبية 

بعدها ال�سا�سع.

ومتتاز معظم االأجرام يف هذا احلزام باأنها �سخرية جليدية الرتكيب وداكنة اللون. ما وجه ال�سبه 

واالختالف بني االأجرام املوجودة يف حزام كايرب وتلك املوجودة يف حزام الكويكبات؟

بلوتو

اأُعيد النظر في  اأجرام حزام كايبر المعروفة، انظر ال�سكل )6-19(. وقد  ُيعدُّ بلوتو من 

و�سعها  التي  ال�سم�سي  النظام  الأجرام  الجديدة  الت�سنيفات  )�سمن  م   )2006( عام  ت�سنيفه 

�سبح من الكواكب القزمة؛ الأن تركيبه وبنيته م�سابهان للعديد من 
ُ
االتحاد الفلكي الدولي( لي

اأما  ال�سم�س مماثلة الأجرام من حزام كايبر،  ة دورته حول  اأجرام حزام كايبر االأخرى، ومدَّ

فقد  بلوتو  تقع خلف مدار  واأجرام  ال�سم�سي من كويكبات ومذنبات  النظام  باقي مكونات 

اأُطلق عليها ا�سم االأجرام ال�سغيرة في النظام ال�سم�سي.

الـمراجع

(Glossary)قائمة المصطلحات
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ال�سكل )6-21(: مذّنب هايل.

مذّنب هالي∗

ُيعدُّ المذنّب هالي من اأ�سهر المذّنبات التي عرفها التاريخ، ففي عام )1682( م ظهر المذّنب 

ا، 
ًّ
ا في ال�سماء، وقام الفلكي البريطاني اإدموند هالي بدرا�سة حركة المذّنب ريا�سي

ًّ
وا�سًحا جلي

اأ باأن المذّنب �سيظهر 
َّ
فتو�سل اإلى اأن المذّنب ُيكمل دورة حول ال�سم�س كل )76( �سنة، فتنب

ًدا �سّحة فر�سية هالي، و�ُسّمي  مرة اأخرى عام )1758( م وقد ظهر بالفعل في هذا التاريخ موؤكِّ

ك ب�سورة ع�سوائية 
َّ
المذنب با�سمه تكريًما له، واأ�سار الفلكي هالي اإلى اأن المذّنبات ال تتحر

ك في مدارات حول ال�سم�س. ظهر المذّنب هالي اآخر 
َّ
كما كان االعتقاد �سابًقا، بل اإنها تتحر

مرة في العام )1986( م حيث تم ر�سده من منطقة وادي رم جنوب االأردن، وُيتوقع ظهوره 

مرة اأخرى عام )2062( م، انظر ال�سكل )21-6(.

الـمراجع
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1- اخرت رمز االإجابة ال�سحيحة لكل مما ياأتي:

ي:
َ
)1( يقع حزام الكويكبات بني مداَري كوكب

ب- االأر�س واملريخ. اأ   - املريخ وامل�سرتي.   

د  - زحل واأورانو�س. جـ- امل�سرتي وزحل.   

)2( عندما ي�سطاد املجال املغناطي�سي لالأر�س اجل�سيمات امل�سحونة تظهر يف ال�سماء ظاهرة 

ُتعرف با�سم:

ب- الك�سوف.        اأ   - اخل�سوف.    

د  - ال�سفق القطبي. جـ- البقع ال�سم�سية.   

)3( حتدث تفاعالت االندماج النووي يف ال�سم�س يف طبقة:

ب- الطبقة املتو�سطة. اأ   - اللب.    

د  - طبقة الغالف اجلوي. جـ- الغالف ال�سوئي.   

ا دقيًقا:
ًّ
2- ف�سِّ العبارات االآتية تف�سرًيا علمي

اأ   - وجود بقعة حمراء عظيمة على كوكب امل�سرتي.

ب- ميكن اال�ستدالل على تركيب الكواكب من معرفة كثافتها.

جـ- درجة حرارة لب ال�سم�س اأعلى من درجة حرارة الغالف ال�سوئي.

االأحزمة عالقة  لهذه  اأورت؟ وهل  كايرب و�سحابة  الكويكبات، وحزام  الفرق بني حزام  ما   -3

باملذنبات؟ ما هي؟

ح  الغروب، ما هو هذا اجلرم؟ و�سّ القمر يف فرتة  بالقرب من  �سماوي المع  4- مت ر�سد جرم 

اإجابتك.

5- ما املق�سود بالرياح ال�سم�سية؟ وما اأهمية خطوط املجال املغناطي�سي يف حماية الأر�ض منها؟

6- قارن بني الكواكب الداخلية واخلارجية من حيث الرتكيب الداخلي والكثافة.

7- ملاذا ال تت�سادم الكواكب بع�سها ببع�س؟
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)Dry Deposit( الرت�شيب املبا�رش )اجلاف( 

الطريقة التي يتخلَّ�س فيها الغالف اجلوي من ال�سوائب التي تدخله وبخا�سة االأج�سام العالقة الكبرية احلجم 

اأو  لها،  االأر�س  بفعل جذب  ال�سطح  اإىل  وتنزل  الطريقة،  هذه  بوا�سطة  ترت�سب  اإذ  املبا�س،  الرت�سيب  بطريقة 

حممولة مع التيارات الهوائية الهابطة.

)Vapour Pressure( �شغط البخار 

ال�سغط النا�سئ عن وجود بخار املاء يف الهواء، وُيقا�س بوحدات ال�سغط اجلوي املعروفة )مليبار اأو هكتوبا�سكال(.

)Absolute Humidity( الرطوبة املطلقة 

.)
3
كتلة بخار املاء املوجود يف مرت مكعب من الهواء اجلاف ووحدتها )غم/م

)Latent Heat of Evaporation( الطاقة الكامنة للتبخر 

( جول / كغ تقريًبا.
6
كمية الطاقة احلرارية الالزمة لتبخر كيلو غرام واحد من املاء، وت�ساوي يف املتو�سط )2.5 * 10

)Mixing Ratio( ن�شبة املزج 

كتلة بخار املاء )بالغرام( املوجود يف كيلو غرام واحد من الهواء اجلاف، ووحدتها )غم/كغ(.

)Adiabatic Cooling( التربيد الذاتي 

ا بمقدار 
ًّ
تبريد الهواء بوا�سطة رفعه اإلى طبقات الجو العليا؛ اإذ يقلُّ �سغطه فتنخف�س درجة حرارته ويبرد ذاتي

ر 
ّ
التبريد الذاتي له غير ثابت واإنما يتغي ا فاإن 

ً
اإذا كان الهواء رطب اأما  اإذا كان جافًّا،  �س/كم 

°
ثابت وهو )10(

�س/كم، ويعتمد ذلك على كمية بخار الماء المتكاثف التي بدورها تحّدد كمية الطاقة الحرارية 
°
بمعّدل )6 (

رة نتيجة التكاثف.
ّ
الكامنة المتحر

 )Relative Humidity( الرطوبة الن�شبية 

الن�سبة بني �سغط بخار املاء الفعلي لعينة من الهواء اإىل �سغط بخار االإ�سباع على درجة حرارة معينة.

)Foliation( التوّرق 

ا ناجًتا من ترتيب املعادن عموديًّا على اجتاه 
ًّ
ا طبقي

ً
ن�سيج من اأن�سجة ال�سخور املتحّولة ُيك�سب ال�سخر مظهر

ال�سغط املوؤّثر يف ال�سخر.

)Glassy Texture( الن�شيج الزجاجي 

ن�سيج من اأن�سجة ال�سخور النارية، ينتج من عملية التربيد ال�سيع واملفاجئ لل�سهري ال�سخري ال�سليكاتي يف 

اأثناء عمليات الثوران الربكاين، ثم مل تتح ملكوناتها فر�سة التبلور.

)Brittle Deformation( ه اله�س  الت�شوُّ

ه يحدث يف ال�سخور وينتج منه ك�س ب�سبب التوتر اأو ب�سبب ال�سغط اأو الق�س، ويحدث عند درجات  ت�سوُّ

حرارة منخف�سة.

)Mohs Hardness Scale( مقيا�س مو�س للق�شاوة 

جمموعة من ع�سة معادن مرتبة من االأقل ق�ساوة اإىل االأكرث ق�ساوة ُت�ستخدم يف قيا�س ق�ساوة املعادن االأخرى.

الـمراجع

(Glossary)قائمة المصطلحات
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)Porphyritic Texture( الن�شيج ال�شماقي 

دة، وبع�سها االآخر غري مرئي، 
ّ
ن�سيج من اأن�سجة ال�سخور النارية بع�س من بلوراته ميكن اأن ُترى بالعني املجر

ينتج من مرحلتني من التربيد؛ تربيد بطيء واآخر �سيع.

)Ripple Marks( عالمات النيم 

جات �سغرية على ال�سطح العلوي للطبقات الرملية بفعل التيارات املائية والهوائية. متوُّ

)Crystal( البلورة 

ج�سم �سلب ذو مكّونات كيميائية حمّددة، وتكون حماطة من اخلارج ب�سطوح ُت�سّمى االأوجه البلورية، ولها بناء 

ذري داخلي منتظم، وحماط بزوايا حمّددة.

)Cleavage(  النف�شام

قابلية املعدن للت�سّقق على امتداد امل�ستويات ال�سعيفة الرتابط يف البناء البلوري، ينك�س املعدن على اأ�سا�سها اإىل 

�سطوح مل�ساء ناعمة.

)Bowens Reaction Series( �شل�شلة تفاعل بوين 

�سل�سلة من املعادن ال�سليكاتية مرتبة اعتماًدا على درجات احلرارة التي تتبلور عندها هذه املعادن من املعادن 

املتبلورة على درجات حرارة مرتفعة اإىل االأخرى ذات درجات احلرارة املنخف�سة.

)Geothermal Gradient( املمال احلراري الأر�شي 

�س لكل 
الزيادة يف درجة حرارة باطن االأر�س نحو االأعماق، وهو قيمة متغرّية ولي�س ثابتة، اإذ قد ت�سل اإىل )44( °

)1( كم عمًقا ح�سب املوقع من �سطح االأر�س، ولكن املتو�سط لهذه القيمة للجزء العلوي من الق�سة االأر�سية، 

�س لكل )1( كم عمًقا.
وبناء على اآبار مت حفرها لهذه الغاية، فاإن درجة احلرارة تزداد مبتو�سط )30( °

)Aeration Belt( نطاق التهوية 

الفراغات يف هذا  باملياه ومتتلئ  ع 
َّ
امل�سب للنطاق  العلوي  ال�سطح  اإىل  الرتبة  �سطح  ا من 

ًّ
راأ�سي ميتد  الذي  النطاق 

ا باملاء والهواء.
ًّ
النطاق جزئي

)Capillary Pressure Belt( نطاق ال�شغط ال�شعري 

ا النطاق ال�سابق لنطاق املياه اجلوفية،  اأي�سً اأحد نطاقات الرتبة، وهو اجلزء االأ�سفل من النطاق الهوائي، وهو 

ك املياه فيه بتاأثري اخلا�سية ال�سعرية.
َّ
وتتحر

)Cone of Depression( خمروط النخفا�ض 

اجلوفية؛ وذلك الأن  املياه  نتيجة �سخ كميات كبرية من  البئر  ين�ساأ حول  اجلوفية  املياه  م�ستوى  انخفا�س يف 

الكميات امل�ستخرجة تكون اأكرب من كميات املياه املتوافرة للتعوي�س.

)Effective Porosity( امل�شامية املوؤثّرة 

حجم امل�سامات التي يرتبط بع�سها ببع�س بقنوات، بحيث ت�سمح بحركة املوائع من خالل ال�سخر، وبذلك 

فاإنها ترتبط بالنفاذية.

 )Long-Term Annual Average( ل ال�شنوي طويل الأمد  املعدَّ

ل احل�سابي لكميات الهطل ال�سنوية منذ بدء ال�سجالت املطرية وحتى تاريخه )عدد كبري من ال�سنوات(. املعدَّ
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)Water Poverty Line( خط الفقر املائي 

عجز م�سادر املياه عن تلبية احلاجات ال�سنوية للفرد الواحد من املياه .

)Salinity( امللوحة 

لبة )االأمالح( مقّدرة بالغرامات يف كيلو غرام واحد من املاء. الكمية الكلية من املواد ال�سُّ

)Saturation Belt( نطاق الت�شبُّع 

ا باملاء.
ًّ
النطاق الذي يلي نطاق التهوية وتكون فيه م�سامات الرتبة اأو ال�سخر مملوءة كلي

)Water Table( من�شوب املياه اجلوفية 

ات كمية املياه اجلوفية، ويعتمد التنبوؤ باأعمار االآبار التي  ال�سطح العلوي للمياه اجلوفية الذي يتغريَّ ح�سب تغريُّ

ا التغيري يف قوة تدّفق العيون املائية. تتغّذى من املياه اجلوفية على م�ستوى من�سوب املياه، كما يعتمد عليه اأي�سً

)Drainage Quantity( كمية الت�رشيف 

جمموع كمية املياه التي جتري يف االأحوا�س املائية ال�سطحية.

)Artificial Recharge( التغذية ال�شطناعية 

عة ب�سبب �سقوط الأمطار. تغذية اخلزانات املائية اجلوفية عن طريق �سخِّ املياه ال�سطحية ومياه الربك املتجمِّ

)Capillary Pressure Belt( نطاق ال�شغط ال�شعري 

يقع مبا�سة فوق م�ستوى املياه اجلوفية، ويرتاوح �سمك هذا النطاق بني ب�سع �سنتمرتات يف احل�سى الناعمة اإىل 

ع�سات ال�سنتمرتات يف الرمل.

)Confining Layers( الطبقات الكتيمة 

وحدة جيولوجية )�سخر اأو ر�سوبيات اأو تربة( ذات نفاذية قليلة اأو معدومة.

)Intermediate Belt( النطاق املتو�شط 

ميتد هـذا النطاق من اأ�سفل نطاق رطوبة الرتبة اإىل اجلزء العلـوي من نطاق ال�سغط ال�سعري، ويختلف �سمكه 

من مكان الآخر، واملياه فيه خليط من رطوبة الرتبة واملياه ال�ساعدة بتاأثري اخلا�سية ال�سعرية .

)Infiltration Capacity( �شعة الرت�شاح 

قدرة الرتبة على ا�ستيعاب ماء املطر .

)Natural Recharge( التغذية الطبيعية 

تعوي�س النق�س الناجت من �سخ املياه اجلوفية باملياه ال�سطحية اأو مياه االأمطار . 

)Recharge Area( منطقة التغذية املائية 

تغذية اخلزان اجلويف  االأر�س، وتتم  املح�سورة وت�سبح ظاهرة على �سطح  الطبقة  فيها  ف  تتك�سَّ التي  املنطقة 

املح�سور من خالل هذه املنطقة .

)Safe Yield( ال�شخ الآمن 

�سخ املياه من دون حدوث ا�ستنزاف للمياه اجلوفية؛ اأي اأن ال تتجاوز كمية املياه امل�ستخرجة من اخلزان كمية 

مياه التغذية للخزان.
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)Sink Holes( حفر خ�شفية 

نت نتيجة اإذابة املياه اجلوفية ال�سخور القريبة من ال�سطح، حيث  جتاويف اأو مغارات حتت �سطح االأر�س تكوَّ

يحدث خ�سف لل�سطح . 

)Water Budget( املوازنة املائية 

املقارنة بني كمية املياه الداخلة اإىل م�ساحة معينة من �سطح االأر�س كاحلو�س املائي ال�سطحي اأو ج�سم بحرية ما  

مثاًل، وكمية املياه التي ميكن اأن ُتخزن داخل هذه امل�ساحة .

)Water Divide Line( خط تق�شيم املياه 

خطوط تف�سل بني كل حو�ض واحلو�ض الذي يجاوره بفا�سل على �سكل مرتفع.

)Brittle Deformation( ه اله�س      الت�شوُّ

ه يحدث يف ال�سخور وينتج منه ك�س ب�سبب التوتر اأو ب�سبب ال�سغط اأو الق�س، ويحدث عند درجات  ت�سوُّ

حرارة منخف�سة.

)Fault( ال�شدع  

ك�س يف ال�سخر م�سحوب بحركة للطبقات ال�سخرية املوجودة على جانبيه، وتكون االإزاحة موازية ل�سطح 

ال�سدع.

)Fault Plane( م�شتوى ال�شدع   

م�ستوى يحدث عليه انف�سال للطبقات ال�سخرية، وانزالقها، وحركتها.

)Fault Dip Angle( زاوية ميل ال�شدع  

الزاوية املح�سورة بني م�ستوى ال�سدع وامل�ستوى االأفقي )م�ستوى �سطح االأر�س(.

)Yield Stress( اجهاد اخل�شوع  

االإجهاد الذي يتحول عنده �سلوك املادة من َمرن اىل بال�ستيكي.

)Fold( الطيّة 

تركيب جيولوجي نتج من اإجهادات �سغط.

)Horizontal Displacement or Heave( الإزاحة الأفقية   

كها كتلتا ال�سخر باجتاه م�سب ال�سدع.
ّ
امل�سافة االأفقية التي تتحر

)Vertical Displacement or Throw( الإزاحة الراأ�شية  

كتا على طول ال�سدع وُتدعى َرْمية ال�سدع.
ّ
امل�سافة الراأ�سية بني كتلَتي ال�سخر الّلتان حتر

)Dip( امليل  

اأكرب زاوية ي�سنعها ال�سطح العلوي للطبقة.

)Dip Direction( اجتاه امليل    

االجتاه اجلغرايف الأكرب زاوية ت�سنعها الطبقة مع امل�ستوى االأفقي.

)Strike Line( خط امل�رشب  

خط وهمي ميثل امتداد الطبقة الذي ينتج من تقاطع �سطح الطبقة املائلة مع امل�ستوى االأفقي، وُيقا�س بالبو�سلة 

اجليولوجية.
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)Vertical Faults( ال�شدوع الراأ�شية  

ال�سدوع التي تكون زاوية ميلها قائمة.

)Inclined Faults( ال�شدوع املائلة 

. )
°
ال�سدوع التي تكون زاوية ميلها اأكرب من �سفر واأقل من )90

)Step Faults( ال�شدوع الدرجية 

جمموعة من ال�سدوع العادية تكون متوازية واإزاحاتها الكلية يف اجتاٍه واحد.

)Graben Faults( �شدوع الأحوا�س اخل�شفية 

ن بني جمموعتني من ال�سدوع العادية التي تكون رمياتها الن�سبية يف اجتاه متقابل نحو االأ�سفل، مما ُيف�سي  تتكوَّ

اإىل خف�س الكتلة الو�سطى ال�سخرية اأو هبوطها بالن�سبة للكتل ال�سخرية على جانبيها.

)Horst Faults( الكتل الندفاعية 

جمموعتان من ال�سدوع العادية، تكون رمياتها الن�سبية يف اجتاه متقابل نحو االأعلى؛ ونتيجة لذلك تربز كتلة مرتفعة 

من ال�سخور يكون على جانبيها كتل من الطبقات نف�سها ولكن على م�ستويات اأدنى .

 )Upright Fold( الطيّة القائمة 

ة التي يكون فيها امل�ستوى املحوري عموديًّا على �سطح االأر�س.
ّ
الطي

)Inclined Fold( الطيّة املائلة 

ة مييالن باجتاهني خمتلفني .
ّ
ة التي يكون فيها امل�ستوى املحوري مائاًل بزاوية غري قائمة، وجناحا الطي

ّ
الطي

)Overturned Fold( الطيّة املقلوبة 

( في�سبح اجلناح مقلوًبا، وبهذا فاإن 
°
ات املائلة، مييل اأحد جناحيها بزاوية تزيد على )90

ّ
حالة خا�سة من الطي

كال اجلناحني له نف�س اجتاه امليل.

)Recumbent Fold( الطيّة امل�شطجعة  

ا.
ًّ
الطية التي يكون فيها امل�ستوى املحوري اأفقي

 )Horizontal Fold( الطيّة الأفقية  

ا موازيًا ل�سطح االأر�س.
ًّ
ة التي يكون مف�سلها اأفقي

ّ
الطي

 )Vertical Fold( الطيّة العمودية  

ة التي يكون مف�سلها عموديًّا على �سطح االأر�س.
ّ
الطي

)Plunging Fold( الطيّة الغاط�شة  

ة التي يكون مف�سلها مائاًل عن االأفق بزاوية معينة.
ّ
الطي

)Dobson Unit( وحدة دوب�شون  

وحدة قيا�س تركيز غاز االأوزون يف الغالف اجلوي، متثل كمية االأوزون الالزمة لتكوين طبقة �سمكها )0.01( مم 

�س و�سغط جوي )1( مليبار، وتبلغ كمية االأوزون )300( وحدة دوب�سون يف الظروف 
°
عند درجة حرارة )�سفر(

العادية.
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)Eutrophication( الإثراء الغذائي 

زيادة تركيز املغذيات النباتية يف م�سادر املياه ال�سطحية ال�ساكنة )اأو املتحرك ببطء( نتيجة دخول الفو�سفات 

اإىل تكاثر الكتلة احلية من طحالب خ�ساء  يف املنظفات الكيميائية، واالأ�سمدة الزراعية، االأمر الذي ُيف�سي 

ونباتات مائية خ�ساء بحيث تقل �سفافية املياه وتنتج ال�سموم التي تقتل االأحياء املائية.  وعند موت الكائنات 

احلية وحتّللها ُي�ستهلك االأك�سجني املذاب يف املاء مما ُيف�سي اإىل الق�ساء على الكائنات احلية الهوائية، وانقالب 

عملية التحّلل الهوائي اإىل عملية حتّلل الهوائية، ينتج عنها الغازات ال�سامة والروائح الكريهة.

)Secondary Air Pollutants( ملّوثات الهواء الثانوية 

ملوثات كيميائية تتكّون يف طبقة الرتوبو�سفري نتيجة تفاعل كيميائي بني مادتني كيميائيتني اأو اأكرث حتت تاأثري 

االأ�سعة ال�سم�سية كعامل م�ساعد.

)Thermal Pollution( التلّوث احلراري 

رفع درجة حرارة امل�سطحات املائية من اأنهار وبحريات من خالل االأن�سطة ال�سناعية وتوليد الطاقة الكهربائية، 

باالأك�سجني،  املياه  فقر  مثل  عديدة  بيئية  اأ�سار  املياه  درجات حرارة  ارتفاع  من  وينتج  النووية.  ا  وخ�سو�سً

ية املركبات الكيميائية يف املياه. وزيادة �ُسمِّ

)Astronomical Unit( الوحدة الفلكية 

مقيا�س م�سافة يف حدود النظام ال�سم�سي ت�ساوي متو�سط بعد االأر�س عن ال�سم�س وقيمتها )150( مليون كم.

)Aurora( القطبي                                                                          ال�شفق 

ك 
ُّ
تنتج من حتر األوان مبهرة،  ال�سم�س على �سكل  ُبعيد غروب  القطبية  املناطق  ظاهرة طبيعية تظهر يف �سماء 

الرياح ال�سم�سية يف املجاالت املغناطي�سية املوجودة حول االأر�س.

)Autumnal Equinox( اخلريفي                                          العتدال   نقطة 

النهار،  لطول  م�ساويًا  الليل  عندها طول  يكون  الربوج،  دائرة  مع  ال�سماء  ا�ستواء  دائرة  التقاء  نقطَتي  اإحدى 

وتكون موؤ�ًسا على بداية ف�سل اخلريف، وتكون اأ�سعة ال�سم�س يف زوال ذلك اليوم عمودية على دائرة اال�ستواء.

 )Corona( الكورونا                                                                            

الغالف اجلوي اخلارجي لل�سم�س وهو �سفاف حميط بالكرومو�سفري.

)Chromosphere( الكرومو�شفري 

غالف جوي �سفاف يحيط بطبقة الفوتو�سفري يف ال�سم�س، وُيمّثل الطبقة اجلوية ال�سفلى.

)Ecliptic( الربوج                                                دائرة 

 )
°
دائرة عظمى على الكرة ال�سماوية ُتمّثل مدار االأر�س حول ال�سم�س يف �سنة، ومتيل بزاوية قدرها )23.4

عن دائرة ا�ستواء ال�سماء. 

)Horizon( دائرة الأفق 

دائرة عظمى تق�سم �سماء الرا�سد اإىل ن�سفني؛ ن�سف مرئي بالن�سبة للرا�سد يقع فوقها وهي القبة ال�سماوية التي 

( عن كل من �سمت الراأ�س والنظري.
°
ي�ساهدها، ون�سف غري مرئي يقع حتت دائرة االأفق وتبعد مبقدار )90
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)Hour Circle( دائرة ال�شاعة للجرم ال�شماوي 

ال�سماوي، وتتعامد مع  ال�سماوي والقطب اجلنوبي  ال�سماوي واجلرم  ال�سمايل  القطب  الوا�سل من  املنحنى 

دائرة ا�ستواء ال�سماء.

)Meridian( دائرة زوال الرا�شد 

فالنقطة  الرا�سد،  ف�سمت  ال�سمايل،  ال�سماوي  القطب  اإىل  االأفق  من  ال�سمالية  النقطة  من  متتد  عظمى  دائرة 

اجلنوبية من االأفق، فالقطب ال�سماوي اجلنوبي، فالنظري، وتق�سم القبة ال�سماوية ن�سفني؛ �سقي وغربي.

)Kuiper Belt( حزام كايرب 

حزام من االأجرام اجلليدية الداكنة يقع خارج مدار الكوكب نبتون، واكت�سف اأول جرم منها عام )1992(م.

)Celestial Equatorial( دائرة اإ�شتواء ال�شماء 

الدائرة العظمى على القبة ال�سماوية التي تنتج من تقاطع امل�ستوى املار يف دائرة اال�ستواء االأر�سي مع القبة ال�سماوية 

( عن كل من القطبني ال�سماويني ال�سمايل واجلنوبي، وتق�سم الكرة ال�سماوية ن�سفني؛ �سمايل وجنوبي.
°
وتبعد )90

)North Celestial Pole( القطب ال�شماوي ال�شمايل 

االأر�س  قطب  اإىل  االأر�س  مركز  من  الوهمي  اخلط  امتداد  عن  والناجتة  ال�سماوية  الكرة  على  الواقعة  النقطة 

ال�سمايل حتى يالم�س الكرة ال�سماوية.

)Photosphere( الفوتو�شفري 

ال�سطح املرئي لل�سم�س، وتظهر عليه البقع ال�سم�سية، وت�سل درجة حرارته قرابة )6000( كلفن، وهو غالف 

ا مقارنة مع حجم ال�سم�س.
ًّ
قليل ال�سمك ن�سبي

)Right Ascension( ال�شعود امل�شتقيم 

البعد الزاوي بني نقطة تقاطع دائرة ال�ساعة للجرم ال�سماوي مع دائرة ا�ستواء ال�سماء، ونقطة االعتدال الربيعي 

مقي�ًسا باجتاه عك�س عقارب ال�ساعة.

)Solar Winds( الرياح ال�شم�شية 

ا، ا�ستطاعت االإفالت من جاذبية  تيارات من الدقائق امل�سحونة ب�سحنات موجبة و�سالبة ذات طاقة حركية عالية جدًّ

ال�سم�س من ال�سطح اخلارجي لل�سم�س )االإكليل(، وت�سري هذه اجل�سيمات امل�سحونة ب�سعة )450( كم /ث.

)Vernal Equinox( نقطة العتدال الربيعي 

النهار،  لطول  م�ساويًا  الليل  عندها طول  يكون  الربوج،  دائرة  مع  ال�سماء  ا�ستواء  دائرة  اللتقاء  الثانية  النقطة 

وتكون موؤ�ًسا على بداية ف�سل الربيع. وتكون اأ�سعة ال�سم�س يف زوال ذلك اليوم عمودية على دائرة اال�ستواء.

)Oort Cloud( �شحابة اأورت 

اكت�سافها من  فلكية، مت  متتّد م�سافة )5000 - 100000( وحدة  املواد اجلليدية،  �سحابة كروية هائلة من 

خالل املذّنبات ذات املدة الطويلة التي تاأتي من حافة النظام ال�سم�سي.
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