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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

انطالًقا من فل�س��فة وزارة التربية والتعليم، وان�س��جاًما مع النتاجات العامة والخا�سة لمبحث 
الجغرافي��ا، ج��اء هذا الكت��اب مرّكًزا عل��ى زي��ادة المعرفة والوع��ي بالكثير من المو�س��وعات 

والم�سكالت الجغرافّية التي تم�ص حياة الإن�سان وعلى مهارات التفكير لدى الطلبة. 
ت�سمن هذا الكتاب اأربع وحدات درا�سّية وّزعت على ف�سلين درا�سيين على النحو الآتي: 

الف�سل الدرا�سي الأول
الوحــدة الأولــى: المناخ، تناول��ت مفهوم الطق���ص والمناخ، مع ا�س��تعرا�ص عنا�س��ر المناخ  
��ا نماذج م��ن الظواهر الجويّة؛ كاأن��واع التكاثف والكتل  والعالق��ات في ما بينها، وتناولت اأي�سً
والجبهات الهوائّية والمنخف�س��ات الجويّة والأعا�س��ير والظواهر المناخّي��ة المتطرفة، ومفهوم 
الت�س��نيفات والأقاليم المناخّية وتوّزع تلك الأقاليم على م�ستوى العالم والوطن العربي والأردن، 

وذكر العديد من الأمثلة لتلك الظواهر من البيئة المحلّية. 
الوحدة الثانية: ق�سايا بيئّية، تناولت مفهوم البيئة وتطور عالقة الإن�سان بالبيئة وم�سكلة التغير المناخي؛ 
اأ�سبابها والآثار الناتجة عنها وطرائق حماية البيئة والجهود الدولّية في ذلك واأخالقيات التعامل مع البيئة.  

الف�سل الدرا�سي الثاني
الوحدة الثالثة: علم درا�سة اأ�سكال �سطح الأر�ص، تناولت الأ�سكال الأر�سّية ودور وعمليات التجوية 

والتعرية والمياه الجوفّية واأثرها في اأ�سكال �سطح الأر�ص والأ�سكال الناتجة عن تلك العمليات. 
الوحدة الرابعة: الجغرافيا ال�سيا�س��ّية، عر�س��ت مفهوم الجغرافيا ال�سيا�سّية واأهدافها والتعريف 
بمفهوم الدولة وجغرافّية النتخابات ومفهوم الحدود ال�سيا�س��ّية واأهميتها والم�سكالت المتعلقة 

بها، وذكر نماذج من الم�سكالت ال�سيا�سّية من مناطق مختلفة من العالم. 
علًم��ا باأن عملية تطوير المناهج والكتب المدر�س��ّية عملية م�س��تمرة؛ ل��ذا نرجو من زمالئنا 
المعلمي��ن واأولي��اء الأمور تزويدنا ب��اأي مالحظات ُتغني الكتاب وت�س��هم في تح�س��ينه بما يلبي 

حاجات الطلبة وطموحات المجتمع الأردني. 

واهللُ وليُّ الّتوفيِق





يع��د  املناخ اأحد عنا���رش البيئة الطبيعّي��ة التي لها الأث��ر الأكرب يف توّزع الإِن�س��ان والكائنات 
احلية الأخرى  على �س��طح الأر�ص، وعلم املناخ اأحد فروع اجلغرافيا الطبيعّية الذي يهتم بدرا�س��ة 
الظواهر اجلوية والغالف اجلوي وما ين�س��اأ عنه من تفاع��الت مع الأغلفة الطبيعية الأخرى  للكرة 
الأر�س��ية، وكذا درا�س��ة حالة الطق�ص والتنبوؤ به عن طريق علم الأر�س��اد اجلوية. ول �سك  يف اأن 
حياة الإن�سان ون�ساطاته املختلفة الجتماعّية والقت�سادّية ترتبط ارتباًطا وثيًقا ب�سكل مبا�رش اأو غي 

مبا�رش بالظروف املناخّية، ويبدو هذا وا�سًحا يف اأمناط حياته وم�سكنه ولبا�سه واأنواع زراعته.

يتوقع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة اأن يكون قادًرا على اأن:
يعرف املفاهيم وامل�سطلحات الواردة يف هذه الوحدة.  

يتعّرف عنا�رش املناخ الرئي�سة.  

يتعّرف الظواهر اجلوّية، ويف�رش اأ�سباب ن�سوئها.  

يحّلل اأثر التغيات املناخّية يف �سطح الأر�ص.  

ي�ستنتج اأثر البعد عن امل�سطحات املائّية يف تناق�ص كميات الأمطار.  

يتعّرف الأقاليم املناخّية وخ�سائ�سها.  

يقارن بني الأمناط املناخّية للوطن العربي من حيث خ�سائ�سها، واأماكن انت�سارها.  

يتقن مهارات التوا�سل واحلوار.  

يظهر قدرته على التفكي الناقد والتفكي العلمي.  

ي�ستخدم اخلرائط والأ�سكال واجلداول بو�سفها مناذج لتحليل املعلومات اجلغرافّية وتف�سيها.  
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• ملاذا تتغي حالة الطق�ص با�ستمرار؟
يعّرف الطق�ص باأنه حالة اجلو بعنا�رشه املختلفة خالل فرتة زمنية ق�سية تبداأ ب�ساعات وتنتهي 
لفرتة زمنية طويلة  الظواهر اجلوّية  الذي يدر�ص  العلم  املناخ؛ فهو  اأما  اأ�سبوعان،  اأق�ساها  يف مدة 

بح�سب موقع املكان على درجات العر�ص. انظر اجلدول )1- 1(.
اجلدول )1-1(: الختالف بني الطق�س واملناخ. 

• ملاذا نهتم بدرا�سة الطق�ص واملناخ؟
يوؤّثر هذان املفهومان كثًيا يف حياة الإن�سان ال�سحّية واأن�سطته املختلفة وحياته اليومّية، اإ�سافة 
للظروف  اأن  الأر�ص، كما  �سطح  الطبيعّية وتنوعها على  للنباتات  اجلغرايف  التوّزع  تاأثيه يف  اإلى 
املناخّية اأثرها الوا�سح يف تنّوع اأمناط ا�ستخدام الأر�س وطرق النقل وكثافتها والتخطيط العمراين.

هي تعبري عن حالة ت�سخني املادة و�سدتها، وتوؤدي زيادة احلرارة اأو نق�سانها اإلى رفع درجة 
حرارة املادة اأو خف�سها. ولدرجات احلرارة اأهمية بالغة تتمثل يف ما ياأتي:

املناخالطق�ص

ميتد لفرتة زمنية قد تطول اأو تق�رش بح�سب موقع ميتد لفرتة ق�سية. 
املكان على درجات العر�ص.

حالة عنا�رش املناخ اأكرث ثباًتا، وحتدث يف ف�سول حالة عنا�رش الطق�ص موؤقتة، وتتغي با�ستمرار.
حمددة من ال�سنة نف�سها.

حالت تف�سيلية لعنا�رش الغالف اجلوي جتري على 
مقيا�ص �سغي زمانيًّا ومكانيًّا.

حالت املناخ اأكرث �سمولّية للغالف اجلوي، وجتري 
على مقيا�ص وا�سع زمانيًّا ومكانيًّا.

عناصر المناخ أواًل

1- درجة احلرارة
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التاأثي يف عنا�رش املناخ الأخرى مثل: ال�سغط اجلوي، ومناطق توّزعه على �سطح الكرة الأر�سّية؛ ما   •
يوؤّثر يف حركة الرياح. وتت�سبب احلرارة  يف حدوث التكاثف الذي يحدث عندما تنخف�ص درجة 

احلرارة اإلى ما دون درجة الندى، وكذلك يرتبط تكّون ال�سحب بانخفا�ص درجات احلرارة.
التاأثي يف ن�ساطات الإن�سان وخ�سائ�سه الف�سيولوجّية.  •

التاأثي يف الوظائف احليويّة للنبات، من حيث: البناء ال�سوئي، والنتح، ونوع النبات، وتوّزعه، وكثافته.  •
التاأثي يف عمليات التجوية امليكانيكية والتجوية الكيميائية، ويف عمليات التعرية املائّية والريحّية   •

واجلليدّية �سمن الغالف ال�سخري.
ح فيه العالقة بني درجة احلرارة وال�سغط اجلوي. كّون تعميًما تو�سّ  •

قيا�ــص درجــة احلــرارة: تقا���ص درجة احل��رارة بجهاز  اأ - 
الثيمومي��رت، وهو جه��از يتكون من اأنبوب��ة زجاجّية 
مدرجة على اجلانبني، يو�س��ع بداخلها �س��ائل الزئبق؛ 
نظ��راً اإلى ح�سا�س��يته عند ارتفاع درج��ات احلرارة اأو 
ْمي من تاأثي اأ�سعة  انخفا�سها، حيث يو�سع يف مكان حمحَ
ال�سم�ص املبا�رشة، وُي�ستخدم عادة �سندوق خ�سبي فيه 
فتحات م��ن ثالث جهات ت�س��مح مب��رور الهواء ول 
ت�سمح بدخول الأ�سعة ال�سم�س��ّية، ويو�سع ال�سندوق 

ب�سكل مرتفع عن �سطح الأر�ص بنحو )1٫5(م، حتى ل يتاأثر بالإ�سعاع الأر�سي. 
يوجد نظامان لقيا�ص درجة احلرارة، هما:

)�سلي�سيو�ص(: �ُس��ّمي بهذا ال�سم ن�س��بة اإلى مخترعه العاِلم  ال�سويدي  املئوي  نظام احلرارة   –
)اندروز �سلي�سيو�ص(،  وي�سي ال�سفر املئوي يف هذا النظام اإلى درجة حرارة  جتمد املياه، 

يف حني تبلغ  درجة حرارة غليان املاء عند )100( درجة مئوية.
نظــام احلــرارة الفهرنهايتي: اخرتعه الع��امل الأملاين )دايل فهرنهاي��ت(، حيث يقابل درجة   -
التجمد  يف ميزان احلرارة املئوي )�س��فر( درجة )32( يف امليزان الفهرنهايتي، ودرجة 
الغليان )100( يف املي��زان املئوي درجة )212(  يف امليزان الفهرنهايتي. انظر اجلدول  

  .)2 -1(

ال�سكل رقم )1- 1(: جهاز قيا�ص درجة احلرارة. 



10

اجلدول )1-2(: اأنظمة قيا�ص درجة احلرارة.
درجة الغلياندرجة التجمدالرمزالوحدة )النظام(

C0100 / مْ املئوي
F32212 / ف ْالفهرنهايتي

ميكن حتويل درجات احلرارة يف النظامني ال�سابقني وفق املعادلت الآتية: 
32+ 9

5  x 1. للتحويل من الدرجة املئوية اإلى النظام الفهرنهايتي = ْم
مثال )1( 

حّول درجة حرارة )10(ْم اإلى فهرنهايت:
905 +32   = 18+32 =50ْف   = 32+ ) 9

5 x 10(
  5

9  x )32 - 2. للتحويل من النظام الفهرنهايتي اإلى الدرجة املئوية = )ْف
مثال )2( 

حّول درجة حرارة ) 77(ْف اإلى درجة مئوية:
2259= 25 ْم   =  5

9  x 45 =    5
9  x )32 - 77( =

تعاون وزمالءك على اإكمال بيانات اجلدول الآتي:
30؟20درجة احلرارة املئوية

؟50؟نظام احلرارة الفهرنهايتي

ب - التباين احلراري )التغّي اليومي وال�سنوي للحرارة(: تبداأ درجة احلرارة بالرتفاع منذ �رشوق 
الكمية  من  اأكرب  املكت�سبة  الطاقة  كمية  تكون  اإذ  الظهر؛  بعد  الثانية  ال�ساعة  ال�سم�ص حتى 
املفقودة، بعد ذلك تبداأ درجة احلرارة بالنخفا�ص،  وي�ستمر ذلك حتى بعد �رشوق ال�سم�ص 

بوقت ق�سي.
ُيعرف املدى احلراري اليومي باأنه الفرق بني درجة احلرارة العظمى ودرجة احلرارة ال�سغرى    
خالل اليوم الواحد، اأما املدى احلراري ال�سنوي؛ فهو الفرق بني اأعلى واأدنى معدل درجة 

حرارة ل�سهور ال�سنة يف منطقة ما. 
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ملاذا ن�سعر ب�سغط على الأذنني كلما اجتهنا نحو منطقة البحر امليت؟  •
اأي  يف  )1(�سم2  امل�ساحة  وحدة  على  الواقع  الهواء  عمود  وزن  باأنه  اجلوي  ال�سغط  يعّرف 
منطقة على �سطح الأر�ص، حيث ميثل وزن عمود الهواء يف احلقيقة جمموع �سغط الغازات 
التي يتكون منها بن�سب ثابتة، ويبلغ ال�سغط اجلوي عند م�ستوى �سطح البحر وزن عمود من 

الزئبق ارتفاعه )76(�سم.
يرتبط ال�سغط اجلوي ارتباًطا كبًيا بدرجات احلرارة؛ فال�سغط اجلوي املنخف�ص يرتبط  بدرجات 
املرتفع  اجلوي  ال�سغط  يرتبط  حني  يف  ال�ستوائّية،  املناطق  يف  احلال  هو  كما  املرتفعة  احلرارة 
بدرجات احلرارة املنخف�سة كما يف املناطق القطبية. ولل�سغط اجلوي اأهمية كبية يف الأر�ساد 
اإذ يوّفر معلومات عن الهواء املوجود يف الأعلى، فانخفا�ص قيم ال�سغط يف مكان ما  اجلوّية؛ 
هو دليل على اأن الهواء يتوّزع يف تلك املنطقة اأو ُيفقد منها؛ ما يعطي موؤ�رًشا لتوّزع الرياح يف 
الأعلى، اأما ارتفاع قيم ال�سغط اجلوي يف منطقة اأخرى فهو دليل على اإ�سافة هواء من الأعلى.

قيا�ــص ال�سغــط اجلــوي واأ�سكالــه: يقا���ص     اأ - 
ال�س��غط اجل��وي بوح��دة املليب��ار، وه��ي 
الوح��دة الديناميكّية لقوة ال�س��غط الواقعة 
على م�س��احة مقداره��ا )1(�س��م2، وتبلغ 
)1013( مليبار عند م�ستوى �سطح البحر، 
الزئبق��ي،  الباروم��رت  اأجه��زة  وت�س��تخدم 
والبارومرت املعدين، والباروجراف يف قيا�ص 

ال�سكل رقم )1- 2(: جهاز الباروجراف.ال�سغط اجلوي. انظر ال�سكل )1- 2(.

ثم   ،http://jometeo.gov.jo اجلوية  الأر�ساد  لدائرة  الإلكرتوين  املوقع  اإلى  ارجع 
من  لعدد  ال�سنوي  احلراري  املدى  يف  التباين  عن  زمالئك-  مع  -بالتعاون  تقريًرا  اكتب 

املحطات الرئي�سة، مبيًنا يف اأّي املحطات يوجد )اأكرب، اأقل( مدى حراري �سنوي. 

2- ال�ضغط اجلوي
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لل�سغط  اجلوي �سكالن، هما:
ال�سغط اجلوي املرتفع: يطلق على كل منطقة من �س��طح الأر�ص يتجاوز فيها ال�س��غط اجلوي   -

اأكرث من )1013( مليبار، ويرمز له بالرمز)+( موجب، اأو )H( مرتفع.
ال�سغط اجلوي املنخف�ص: يطلق على كل منطقة من �سطح الأر�ص يقل فيها ال�سغط اجلوي عن   -

)1013( مليبار، ويرمز له بالرمز)-( �سالب، اأو )L( منخف�ص.
انظر اجلدول )1- 3( الذي يبني التغرّي يف قيم ال�سغط اجلوي مع الرتفاع عن م�ستوى �سطح البحر.

اجلدول )1-3(: تغّي ال�سغط اجلوي مع الرتفاع عن م�ستوى �سطح البحر.
مقدار ال�سغط اجلوي )مليبار(الرتفاع

1013 مليبارم�ستوى �سطح البحر)0(
915 مليبار1000م
840 مليبار1800م

ب- توزيع نطاقات ال�سغط اجلوي الرئي�سة يف العامل
ال�سغط املنخف�ص ال�ستوائي: ميتد بني دائرتي عر�س )5( �س��مال وجنوب خط ال�س��تواء،   .1
وُيع��زى انخفا�ص ال�س��غط يف هذا النط��اق اإلى ارتف��اع درجة احلرارة، وزيادة ن�س��بة 
الرطوبة،  وت�س��مى هذه املنطقة بالرهو )الركود( ال�ستوائي، وهي تتميز بهدوء هوائها 

مدة زمنية طويلة، حيث كانت ت�سكل عائًقا اأمام حركة ال�سفن ال�رشاعّية.
ال�سغط املرتفع املداري: يقع هذا النطاق بني دائرتي عر�س )25- 35( �سمال وجنوب خط   .2
ال�ستواء، وُيعزى ارتفاع ال�سغط اجلوي اإلى هبوط كتل هوائية قادمة من طبقات اجلو العليا.
ال�سغــط املنخف�ــص �سبه القطبي: ميتد بني دائرتي عر�س )45- 60( �س��مال وجنوب خط   .3
ال�س��تواء، وُيعزى انخفا�ص ال�س��غط اجلوي اإلى التقاء كتل هوائّية خمتلفة اخل�سائ�ص يف 

تلك املنطقة.
ال�سغط املرتفع القطبي: يتمركز ب�سكل دائم يف منطقة القطبني ال�سمايل واجلنوبي، وُيعزى   .4
ارتفاع ال�سغط  اجلوي يف هاتني املنطقتني اإلى النخفا�س الدائم يف درجات احلرارة.

ح العالقة بني ال�سغط اجلوي والرتفاع عن م�ستوى �سطح البحر. اكتب تعميًما يو�سّ
فّكر
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تاأمل ال�سكل )1- 3(، ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليه.

- حّدد نطاقات ال�سغط  اجلوي املرتفع فوق الكرة الأر�سّية.
- ملاذا ينخف�ص ال�سغط اجلوي يف املنطقة ال�ستوائّية؟
- ما �سبب وجود �سغط جوي مرتفع فوق القطبني؟

- كّون تعميًما يو�سح العالقة بني ال�سغط اجلوي ودرجات احلرارة.

ال�سكل رقم )1- 3(: نطاقات ال�سغط اجلوي يف العامل.

ال�سغط اجلوي  تندفع من مناطق  التي  الغالف اجلوي  الهواء يف  باأنها حركة  الرياح  تعّرف 
املرتفع اإلى مناطق ال�سغط اجلوي املنخف�ص؛ نتيجة اختالف قيم ال�سغط اجلوي. وتكون هذه 

احلركة على �سكلني:
راأ�سية: على �س��كل رياح �س��اعدة يف املنطقة ال�س��توائّية اإلى طبقات اجلو العليا، ثم تهبط   •

حول الدائرتني القطبيتني واملنطقة املدارّية.
اأفقيــة: يف طبق��ات اجلو العليا، اأو على �س��طح الأر�ص؛ ب�س��بب حركة الري��اح من مناطق   •

ال�سغط اجلوي املرتفع اإلى مناطق ال�سغط اجلوي املنخف�ص. 
تعّد الرياح من اأهم العنا�رش املناخّية لدورها يف توزيع  درجة احلرارة على �سطح الأر�ص؛ اإذ 
الطاقة، وتنقل  التي ت�سكو من عجز يف  القطبّية  املناطق  اإلى  املدارّية  املناطق  الطاقة من  تنقل 

بخار املاء من امل�سطحات املائية اإلى الياب�سة، حيث ت�سقط الأمطار والثلوج.

3- الرياح

ضغط جوي مرتفع قطبي

ضغط جوي مرتفع مداري

ضغط جوي مرتفع قطبي

ضغط جوي مرتفع مداري

ضغط جوي منخفض شبه قطبي

ضغط جوي منخفض شبه قطبي

ضغط جوي منخفض استوائي
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ال�سكل رقم )1- 5(: جهاز الأنيموميرت ودّوارة الرياح.

هي  ال�سمال  من  القادمة  فالرياح  منها،  تهب  التي  اجلهة  من  الرياح  تعرف  الرياح:  اجتاه   - اأ 
رياح �سمالّية، والرياح القادمة من الغرب هي رياح غربية، وت�ستخدم الجتاهات اجلغرافّية 
لو�سف الرياح، وهي ثمانية اجتاهات رئي�سة، وت�ستخدم الدرجات يف حتديد اجتاه الرياح؛ 
لأنها تعطي �سورة اأدق من الجتاهات اجلغرافّية، حيث ميكننا حتديد اجتاه الرياح على 360 

درجة. انظر ال�سكل )1- 4(، وتاأمل الأمثلة 
الآتية:

)1( مثال   •
درجة )90( تعني رياًحا �رشقّية.

)2( مثال   •
درجة )225( تعني رياًحا جنوبّية غربّية.

)3( مثال   •
درجة )315( تعني رياًحا �سمالّية غربّية. 
-  حدد اجتاه الرياح عند درجتي )180( 

و)45( على التوايل.

ب - قيا�ص �رشعة واجتاه الرياح: تن�ساأ الرياح بفعل الختالف يف قيم ال�سغط اجلوي بني منطقتني 
متجاورتني، فكلما زادت الفوارق بينهما زادت �رشعة الرياح، وتقا�س �رشعة الرياح بجهاز 
ي�سمى الأنيموميرت ذا الفناجني، يف حني يقا�س اجتاه الرياح با�ستخدام دّوارة الرياح. انظر 

ال�سكل )5-1(.

ال�سكل رقم )1- 4(: حتديد اجتاه الرياح.
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العوامل املوؤثرة يف الرياح جـ - 
قوة حتّدر ال�سغط: يحدث ذلك عندما تكون قيم ال�سغط  اجلوي غري مت�ساوية بني منطقتني   .1
متجاورتني، وي�سبح التحّدر �سديًدا اإذا كانت خطوط ال�سغط اجلوي املت�ساوي متقاربة، 
فتزداد بذلك �رشعة الرياح، اأما اإذا كانت خطوط ال�سغط اجلوي املت�ساوي متباعدة؛ فاإن 

�رشعة الرياح تقل تبًعا لذلك.
القــوة الكارولية )كورولي�ص(: ه��ي القوة الناجتة عن اختالف �رشع��ة دوران الأر�ص حول   .2
حموره��ا، حيث  تعمل ه��ذه  القوة على جعل الأج�س��ام املتحركة مث��ل: الرياح، واملياه  
تنحرف اإلى ميني اجتاهها يف ن�س��ف الكرة ال�سمايل، واإلى ي�سار اجتاهها يف ن�سف الكرة 

اجلنوبي.
قوة الحتكاك: يعتمد مقدار قوة احتكاك الرياح على مدى خ�سونة �سطح الأر�ص؛ اإذ تقل   .3
قوة الحتكاك؛ ما يوؤدي اإلى زيادة �س��دة الرياح على ال�س��طوح امل�س��توية واملل�ساء مثل: 
امل�سطحات املائّية وال�سحاري، يف حني تزداد قوة الحتكاك على �سطح الأر�س اخل�سن؛ 

كالت�ساري�ص والأ�سجار؛ ما يقلل من �رشعة الرياح.

تعاون وزمالءك يف البحث عن �سبب ت�سمية الرياح التجارية بهذا ال�سم، وكيف �ساعدت 
على حركة الكت�سافات اجلغرافّية. 

اأنواع الرياح   - د 
1. الرياح الدائمة: يرتبط توّزع هذه الرياح بتوّزع مناطق ال�سغط اجلوي الدائمة، حيث توؤدي 
اإلى تكّون نطاق الدورة الهوائّية العامة، وهي ُت�س��نف اإلى ثالثة اأنواع رئي�سة، هي: الرياح 

التجاريّة، والرياح الغربّية )العك�سّية(، والرياح القطبّية. انظر ال�سكل )6-1(.

• كّون تعميًما يو�سح العالقة بني كل مما ياأتي: 
قوة احتكاك الرياح وخ�سونة �سطح الأر�ص.  -

�رشعة الرياح واختالف قيم ال�سغط اجلوي بني منطقتني متجاورتني.  -
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ال�سكل رقم )1-6(: اأنواع الرياح الدائمة.

خط ال�ستواء

مدار اجلدي

املنطقة املعتدلة

القظب اجلنوبي

املنطقة املعتدلة

القطب ال�سمايل

الرياح القطبية

الرياح العك�سية

الرياح التجارية

الرياح التجارية

الرياح العك�سية

الرياح القطبية

مدار ال�رشطان

: منطقة �سغط جوي مرتفع.
: منطقة �سغط جوي منخف�ص.

2. الرياح املو�سميّة: تن�ساأ هذه الرياح نتيجة لختالفات قيم ال�سغط اجلوي، ب�سبب وجود 
كتل ياب�سة كبية بجوار م�سطحات مائّية وا�سعة، وهي تنت�رش يف مناطق كثية من العامل، اإل 

اأن اأهم مناطق حدوثها هي جنوب �رشق اآ�سيا.
3. الرياح املحليّة املرافقة للمنخف�سات اجلويّة: من اأ�سهر اأمثلتها رياح اخلما�سني التي تهب على 
بالأتربة  وتكون حمملة  كبي،  ب�سكل  احلرارة  درجة  رفع  على  وتعمل  ال�سام،  وبالد  م�رش 

والغبار، وت�سبب اأ�رشاًرا �سحّية لالإن�سان، وتلًفا للمحا�سيل الزراعّية. 
4.  الرياح اليوميّة: من اأمثلتها ن�سيم الرّب والبحر الذي يحدث نتيجة اختالف احلرارة النوعّية 
لكل من الياب�س��ة واملاء. ففي اأثناء الليل يربد �س��طح الياب�س��ة ب�رشعة نتيج��ة فقدان الطاقة 
بالإ�س��عاع، وي�س��بح اأبرد من مياه البحر؛ ما ي�س��بب تكّون �س��غط ج��وي مرتفع فوق 
الياب�س��ة، و�س��غط جوي منخف�ص فوق املاء. ونتيجة لفرق ال�سغط؛ تهب الرياح من الرّب 
اإلى البحر يف ما ي�س��مى ن�س��يم الرّب، اأما ن�س��يم البحر فيحدث نهاًرا حيث ترتفع درجة 
احلرارة فوق الياب�س��ة ب�س��كل اأ�رشع من ماء البحر، فيتكّون فوق الياب�س��ة منطقة �س��غط 
جوي منخف�س م�س��حوب بتيارات هواء �س��اعدة، يف حني يتكّون �سغط جوي مرتفع 
فوق البحر؛ ما يوؤدي اإلى هبوب رياح من البحر اإلى الرّب يف ما ي�سمى ن�سيم البحر. ومن 
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الأن��واع الأخرى للرياح اليومّية ن�س��يم اجلبل والوادي  الذي يحدث ب�س��بب اختالف 
احلرارة بني الأودية واأعايل اجلبال.

تعّد من اأهم عنا�رش املناخ املهمة للحياة، وت�سقط نتيجة انخفا�ص درجة حرارة الهواء املحمل 
ببخار املاء، وميكن ت�سنيفها اإلى الأنواع الآتية: 

الأمطار احلمليّة )الت�ساعديّة(: حتدث يف املناطق ال�ستوائّية ب�سكل منتظم طوال ال�سنة؛ نتيجة     اأ - 
ثم  العليا،  اجلو  طبقات  اإلى  املاء  ببخار  املحمل  الهواء  وارتفاع  لل�سطح  ال�سديد  الت�سخني 
تكاثفه وت�ساقطه. تتميز هذه الأمطار بغزارتها التي قد ت�سبب اأحياًنا اآثاًرا �سلبية على الرتبة، 
الهواء  يحتويه  الذي  املاء  بخار  كمية  على  كميتها  وتعتمد  وتعريتها،  اجنرافها  اإلى  فتوؤدي 

ال�ساعد، ودرجة احلرارة. انظر ال�سكل )7-1(.

الأمطار  -4

ال�سكل رقم )1- 7(: تكّون الأمطار احلملّية.

هواء �ساخن �ساعد اأ�سعة ال�سم�ص

�سحب ت�ساعدية�سحب ت�ساعدية

اأمطار

هواء بارد هابط

ب - الأمطار الت�ساري�سيّة: تتكّون هذه الأمطار نتيجة ا�سطدام الرياح املحملة ببخار املاء بحواجز 
ثم  فيها،  املاء  بخار  ويتكاثف  فتربد،  اأعلى؛  اإلى  الرياح  ترتفع  حيث  كاجلبال،  ت�ساري�سّية 
ت�سقط على �سكل اأمطار، وتعتمد كميتها وغزارتها على امتداد اجلبال وارتفاعها، ورطوبة 

الهواء ال�ساعد اإلى اأعلى و�رشعته. انظر ال�سكل )1- 8(. 

حتدث الأمطار احلملّية ب�سكل نادر يف املناطق ال�سحراويّة. 
فّكر
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ال�سكل رقم )1- 8(: الأمطار الت�ساري�سّية.

باردة  اإحداهما  متجان�ستني؛  غري  هوائيتني  كتلتني  التقاء  نتيجة  حتدث  الإع�ساريّة:  الأمطار  جـ- 
والأخرى دافئة، مكّونة املنخف�سات اجلويّة، حيث يرتفع الهواء الدافئ اإلى اأعلى لنخفا�ص 
كثافته، ويبقى الهواء البارد اأ�سفل منه، م�سبًبا تكّون غيوم املزن الركامّية ذات الأمطار الغزيرة، 

وحدوث الربق والرعد كما هو يف العرو�ص الو�سطى.  انظر ال�سكل )1- 9(.

ال�سكل رقم )1- 9(: الأمطار الإع�ساريّة.

الجتاه العام للهواء
جبهة هوائية جبهة هوائية

هواء باردهواء بارد هواء دافئ

اأمطاراأمطار

ت�سقط الأمطار على ال�سواحل الغربّية لبالد ال�سام بكميات اأكرب من املناطق الداخلّية. 
فّكر
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التي ت�سقط على  تعاون واأفراد جمموعتك على كتابة تقرير عن كميات الأمطار ال�سنوّية 
الأردن، والفرتات الزمنّية التي ترتكز فيها.  

1- موقع املكان بالن�سبة اإلى دوائر العر�ض

ا من غيها لأ�سعة ال�سم�ص العمودّية، حيث توؤدي تلك الأ�سعة  تعّد املناطق ال�ستوائّية اأكرث تعر�سً
الى ارتفاع درجة احلرارة، يف حني يزداد ميل الأ�سعة كلما اقرتبنا من منطقة القطبني ال�سمايل 
واجلنوبي؛ اإذ تكون الأ�سعة املائلة م�سحوبة بدرجات حرارة منخف�سة، وذلك اأن الأ�سعة ال�سم�سية 
حينما ت�سقط عموديّة على �سطح الأر�ص؛ فاإنها تغطي م�ساحة اأقل مما ت�سغله الأ�سعة املائلة. وتوؤّثر 
ا يف عن�رش الأمطار؛ اإذ تزداد يف املناطق ال�ستوائّية، ثم تاأخذ بالتناق�ص كلما  دائرة العر�ص اأي�سً

اجتهنا نحو القطبني، با�ستثناء بع�س املناطق املعتدلة بني دائرتي عر�س 40-60 �سماًل وجنوًبا.

2- توزيع الياب�سة واملاء

فاملاء يحتاج  بينهما،  النوعية  ب�سبب اختالف احلرارة  املاء؛  اأكرب من  ب�رشعة  الياب�سة  ت�سخن 
اإلى حرارة اأعلى، والياب�سة تربد ب�سكل اأ�رشع؛ ما يوؤدي اإلى اختالف وا�سح يف قيم ال�سغط 
ا يف توّزع الرياح  اجلوي لكلٍّ من الياب�سة واملاء يف دائرة العر�ص الواحدة. ويوؤّثر ذلك اأي�سً

اليومية مثل ن�سيم الرّب والبحر، ويف نظام �سقوط املطر يف الإقليم املو�سمي.
يوؤّثر البحر يف تعديل مناخ اجلهات القريبة منه، حيث يلّطف درجة احلرارة �سيًفا و�ستاًء؛ لذا   
تكون املناطق ال�ساحلية معتدلة املناخ ن�سبيًّا، ومداها احلراري اليومي والف�سلي قلياًل، يف حني 

جند املناطق البعيدة عن البحر قاريّة املناخ، وذات مدى حراري كبي.
فعند مقارنة ثالث حمطات مناخّية واقعة على دائرة العر�ص نف�سها )يافا، وعّمان، والأزرق(،   
فاإّن املدى احلراري فيها يكون )18(م ْ، و)27(ْم، و)35(ْم على الرتتيب، ويظهر يف املحطة 
الأخية باأّنه اأكرث حّدة، ب�سبب وقوعها يف قلب البادية الأردنّية الواقعة لل�رشق من عّمان. انظر 

ال�سكل )1- 10(.

العوامل المؤثرة في المناخ ثانًيا
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ال�سكل رقم )1-10(: البعد عن امل�سطحات املائّية واختالف درجات احلرارة.

3- الت�ضاري�س 
توؤّثر الت�ساري�ص يف مناخ املكان بعنا�رشه كلها، فالرتفاع عن م�ستوى �سطح البحر مبقدار 
)150(م يوؤدي اإلى انخفا�ص درجة احلرارة درجة مئويّة واحدة، حيث ي�سل املعدل احلراري 
ارتفاع )1150(م   على  الواقعة  منيف يف عجلون  راأ�ص  )14٫3(ْم يف حمطة  اإلى  ال�سنوي 
فوق م�ستوى �سطح البحر، يف حني ي�سل متو�سط احلرارة ال�سنوي اإلى )22٫4(ْم يف حمطة  

الباقورة الواقعة دون م�ستوى �سطح البحر ب� )170(م.
البحر  �سطح  م�ستوى  الرتفاع عن  زاد  فكلما  اجلوي،  ال�سغط  ا يف  اأي�سً الت�ساري�ص  توؤّثر   
الثقيلة املوجودة فيه؛ كالأك�سجني  نق�س طول عمود الهواء وتناق�ست معه ن�سب الغازات 

والنيرتوجني وثاين اأك�سيد الكربون.

محطة مناخية

• حمطة مناخية
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اإلى  ال�رشق  من  متتد  التي  الهماليا  فجبال  الرياح،  هبوب  اجتاه  اجلبال يف  امتداد  �سكل  يوؤّثر   
امتداد  يوؤدي  لل�سمال منها؛ يف حني  الواقعة  القطبّية  الرياح  الهند من و�سول  الغرب حتمي 
جبال الروكي من ال�سمال اإلى اجلنوب يف اأمريكا ال�سمالّية اإلى و�سول الرياح القطبّية الباردة 
واجلافة عرب ال�سهول يف ف�سل ال�ستاء، اأما �سل�سلة جبال الأردن  الغربّية املمتدة من ال�سمال الى 

اجلنوب، فتمنع توّغل الأمطار يف الأجزاء ال�رشقّية منه.
توّثر الت�ساري�ص يف كمية الت�ساقط املطري ونوع املطر ال�سائد؛ فاملناطق املرتفعة ب�سكل عام   
اأكرث واأغزر مطًرا من املناطق املنخف�سة؛ فمثاًل منطقة عجلون هي اأكرث مطًرا من منطقة جر�ص؛ 
لوقوع الأخية يف ظل املطر، كما اأن القمم اجلبلّية العالية ت�سقط عليها الثلوج مقارنة باملناطق 
املنخف�سة حتى لو وقعت يف مناطق يندر فيها �سقوط الثلوج، كما هو احلال يف جبل كلمنجارو 
يف تنزانيا الواقع �سمن املنطقة ال�ستوائية، حيث يغطي �سفوحه اجلليد الدائم، ب�سبب ارتفاعه 

الكبي عن م�ستوى �سطح البحر لأكرث من )5800(م. 
• كّون تعميًما يبنّي تاأثري الت�ساري�س يف درجة احلرارة، والأمطار.

4- التيارات البحريّة 
هي م�سارات للمياه ال�سطحّية على �سكل اأنهار �سخمة جتري يف البحار واملحيطات، ويرتاوح 
عر�سها ما بني )200- 250( كم، فحينما ت�سل هذه التيارات اإلى �سواحل القارات توؤثر 
يف مناخ اجلهات ال�ساحلّية التي متر بها، ويتفاوت اأثرها بح�سب م�سدر هذه التيارات؛ فاإذا 
املناطق  رطوبة  وزيادة  احلرارة  درجة  رفع  اإلى  توؤدي  فاإنها  دافئة  جهات  من  قادمة  كانت 
ال�ساحلية واأمطارها، اأما التيارات البحرية الباردة؛ فاإنها تعمل على خف�ص درجات حرارة 

ال�سواحل احلارة.
تق�سم التيارات البحرية اإلى ق�سمني رئي�سني، هما:

التيارات  البحريّة الدافئة: تتكون على ال�سواحل ال�رشقّية للقارات، مثل: تيار اخلليج، وتيار  اأ - 
اليابان، والتيار ال�ستوائي العك�سي، وتيار �رشق اأ�سرتاليا، وتيار الربازيل، وتيار موزمبيق.

التيارات البحريّة الباردة: تتكون على ال�سواحل الغربية للقارات، مثل: تيار كناري، وتيار  ب- 
كم�ستكا، وتيار لربادور، وتيار بنجويال، وتيار غرب اأ�سرتاليا، وتيار البيو، وتيار كلفورنيا. 
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ال�سكل رقم )1-11(: توّزع التيارات البحريّة يف العامل.

ما التيار البارد الذي مير حماذاة �سواحل اأمريكا ال�سمالية من الغرب؟  •
ماذا ينتج عن التقاء التيارات الدافئة بالباردة؟  •

و�سح اأثر القوة الكارولّية يف حركة التيارات البحرّية.  •

اأهمية التيارات البحريّة 
تظهر اأهمية التيارات البحريّة يف كثي من النواحي الطبيعّية والب�رشيّة، منها:

الإ�سهام يف زيادة بخار املاء؛ ما يوؤدي اإلى تزايد �سقوط الأمطار.  - 1
ت�سكل مناطق �س��يد رئي�سة لالأ�سماك ب�سبب التقاء التيارات البحرية الدافئة مع التيارات   -2 
البحري��ة الباردة؛ وذل��ك لغنى تلك املناط��ق بالعنا�رش الغذائّية لالأ�س��ماك من الطحالب 

والأع�ساب البحرية والعوالق النباتّية واحليوانّية.

تاأمل ال�سكل )1- 11(، ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليه:
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الغطاء النباتي   -5
تعّد املناطق التي يغطيها النبات ذات درجات حرارة معتدلة، اإ�سافة اإلى اأن املدى احلراري 
اليومي فيها قليل، بخالف املناطق اخلالية من الغطاء النباتي مثل: ال�سحاري املداريّة والقطبّية؛ 
ففي املناطق ال�سحراوّية ي�سخن �سطح الأر�ص اخلايل من النبات ب�رشعة، وعند حلول الليل 

يفقد حرارته بالإ�سعاع؛ فتنخف�ص درجة احلرارة ب�سكل كبي.
• ف�رّش: يتجه ال�سكان للتنزه يف غابات عجلون يف ف�سل ال�سيف.

6- الكتل الهوائيّة
توؤّثر الكتل الهوائّية يف املناخ، فمناخ كندا ورو�سيا والوليات املتحدة الأمريكّية يتاأثر كثًيا 
بتحرك الكتل الهوائّية القطبّية الربّية والبحرّية، حيث توؤدي اإلى انخفا�ص درجة احلرارة اإلى 
ما دون درجة ال�سفر املئوي يف �سواحل غرب كندا واأرا�سي ال�سهول اجلنوبّية لرو�سيا. اأما 

الكتل الهوائّية الدافئة؛ فتعمل على رفع درجة احلرارة.

ال�سكل رقم )1-12(: غابات عجلون.
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عّرف املفاهيم وامل�سطلحات الآتية:  -  1
   املدى احلراري ال�سنوي، ال�سغط اجلوي املرتفع، الرياح التجاريّة، الأمطار الإع�ساريّة.

اذكر اأربًعا لكل مما  ياأتي:  -  2
العنا�رش الرئي�سة للمناخ.  -  اأ 

العوامل املوؤثرة يف املناخ. ب - 
ف�رّش ما ياأتي:  -  3

الرغم من وقوعهما على دائرة  يافا، على  ارتفاع درجة احلرارة يف الأزرق مقارنة بمدينة 
العر�ص نف�سها.

اأكمل اجلدول الآتي الذي ي�سّنف اأنواع الرياح الآتية اإلى جمموعاتها الرئي�سة:  -  4
   )التجاريّة، اخلما�سني، ن�سيم الرب، القطبّية، ن�سيم الوادي(

رياح يوميةرياح حمليةرياح دائمة

حّول درجة احلرارة 10ْم اإلى درجة فهرنهايت.  -  5
ما العوامل املوؤثرة يف �رشعة الرياح واجتاهها؟  -  6

ح العالقة بني كل من: كّون تعميًما يو�سّ  -  7
الرتفاع عن م�ستوى �سطح البحر ودرجة احلرارة.  -  اأ 

درجة احلرارة وال�سغط اجلوي. ب - 
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اأو  ال�سائلة  احلالة  اإلى  الغازّية  احلالة  من  الهواء  املاء يف  بخار  بالتكاثف حتّول جزئيات  يق�سد 
حتّوله مبا�رشة اإلى احلالة ال�سلبة، نتيجة لنخفا�ص درجة حرارة الهواء اإلى ما دون درجة الندى.  
تعتمد عملية التكاثف على وجود هواء رطب م�سبع ببخار املاء، اإ�سافة اإلى وجود اأنوية يتجمع 

حولها هذا البخار، وانخفا�ص درجة حرارة الهواء الرطب اإلى ما دون درجة الندى.
ولهذه العملية اأهمية كبية يف حدوث وتكّون الظواهر اجلويّة املختلفة، مثل: الأمطار، والثلوج، 

وال�سباب، والندى، وال�سقيع، والربد، والغيوم؛ ف�ساًل عن رفع درجة حرارة الغالف اجلوي.
• بنّي اأهمية التكاثف يف الغالف اجلوي.

التكاثف أواًل

2- اأ�شكال التكاثف

1- املفهوم والأهمية

ال�سحب: هي جتمع  مرئي لبخار املاء على �سكل قطرات مائّية دقيقة يف الغالف اجلوي. اأ - 
تتكون ال�سحب نتيجة لو�سول الهواء املحمل ببخار املاء اإلى درجة الت�سبع، وهي توؤّثر يف 

املناخ من حيث: 
1. كونها م�سدر الأمطار والثلوج والربد.
2. التاأثي يف الإ�سعاع ال�سم�سي والأر�سي

3. التاأثي يف حياة الإن�سان والنبات واحليوان.
تكرث ال�سحب يف الأقاليم ال�ستوائية؛ ب�سبب تيارات الهواء ال�ساعدة، ويف �سمال اأوروبا    
وال�سحب  الرتفاع  متو�سطة  ال�سحب  والهادي، وبخا�سة  الأطل�سي  املحيطني  و�سمال 
املنخف�سة. يف حني تعد املناطق ال�سحراوّية اأقل جهات العامل ن�سيًبا من ال�سحب، كما 
ال�سديد يف  نتيجة النخفا�ص  املاء يف اجلو؛  القطبّية لقلة بخار  املناطق  ال�سحب يف  تقل 

درجات احلرارة.
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ال�سباب: هو بخار ماء مرئي على �سكل ذرات دقيقة من املاء، يتكون نتيجة برودة الهواء  ب- 
وتكاثف بخار املاء على �سطح الأر�ص، ويوؤدي اإلى تقليل مدى الروؤية. 

من اأهم العوامل التي ت�ساعد على تكّون ال�سباب ما ياأتي:
1. توافر الرطوبة يف الهواء.

2.  وجود كميات كافية من اأنوية التكاثف.
3. �سفاء اجلو.

           اأنواع ال�سباب:

اخلريف  ف�سلي  اجلبال، ويكرث يف  قمم  اأو على  الأودية  قيعان  يتكون يف  الرب:  �سباب   .1
وال�ستاء حني يكون �سطح الأر�س بارًدا ن�سبيًّا.

النوع يف  بارد، وينت�رش هذا  يتكون عندما  ميّر هواء دافئ فوق �سطح   البحر:  �سباب   .2
املناطق ال�ساحلية مثل: �سواحل املغرب وت�سيلي.

ال�سباب الدخاين: يتكون يف املدن ال�سناعّية؛ نتيجة احتاد الدخان مع ال�سباب الناجم   .3
عن الأن�سطة ال�سناعية، كما هو احلال يف مدينة لندن، وبيون�ص اآير�ص، ومك�سيكو �سيتي، 

و�سنغهاي. انظر ال�سكل )13-1(. 

ال�سكل رقم )1-13(: ال�سباب الدخاين يف مدينة �سنغهاي ال�سينّية.
• اذكر ثالث مدن �سناعّية يف العامل يظهر فيها ال�سباب الدخاين. 
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يت�س��بب ال�سباب يف انخفا�ص مدى الروؤية؛ ما يوؤدي اإلى ارتفاع عدد حوادث ال�سي. 
بالتعاون مع زمالئك، �س��ّمم برو�س��وًرا يت�س��من اإر�س��ادات تو�س��ح لطلبة املدر�سة كيفية 

التعامل مع هذه احلالة اأثناء قطع الطريق.

ال�سباح  �ساعات  يف  وبخا�سة  الليل،  اأثناء  تتكون  التي  املائية  القطرات  به  يق�سد  جـ- الندى: 
النوافذ، وغيها  اأوراق الأ�سجار، واحل�سائ�ص، و�سطوح ال�سيارات، وزجاج  الباكر، على 
من الأماكن التي تنخف�ص درجة حرارتها اإلى اأقل من درجة الندى، وهي الدرجة التي يتم 

عندها حتّول بخار املاء من احلالة الغازّية اإلى احلالة ال�سائلة فوق �سطح الأر�ص.
ا لرطوبة الرتبة والنباتات يف املناطق اجلافة و�سبه  تتمثل اأهمية الندى يف كونه م�سدًرا مهمًّ   
اجلافة، وتقليله فقدان املاء من النبات والرتبة؛ لأنه يبطئ عملية التبخر والنتح مدة من الوقت. 

من �رشوط ت�سكل الندى:
1. انخفا�ص درجة حرارة الأج�سام ال�سلبة اإلى ما دون نقطة الندى.

2. �سفاء اجلو وعدم وجود ال�سحب اأثناء الليل.
3. �سكون الهواء و�سعف حركته.

فوق  الثلج  من  بلورات �سغية  اإلى  الليل  اأثناء  بالهواء  العالق  املاء  بخار  هو حتّول  ال�سقيع:  د- 
دون  ما  اإلى  احلرارة  درجة  انخفا�ص  ب�سبب  للهواء،  املعر�سة  ال�سلبة  والأج�سام  النباتات 

درجة التجمد )ال�سفر املئوي(. 
من عوامل ت�سكل ال�سقيع:

طبوغرافية الأر�ص: توؤّثر الت�ساري�ص يف حدوث ال�سقيع؛ حيث تنخف�ص درجة احلرارة   .1 
يف املناطق اجلبلية املرتفعة ب�سبب تعر�سها للرياح الباردة، ويت�سكل ال�سقيع يف قيعان 

الأودية ب�سبب تراكم الهواء البارد القادم من قمم اجلبال املحيطة بها.
�سفاء ال�سماء: ي�سمح ذلك بفقدان الإ�سعاع الأر�سي؛ ما يوؤدي اإلى انخفا�ص درجة   .2

احلرارة. 
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هدوء الرياح: ي�ساعد هدوء الرياح يف الليايل ال�سافية واخلالية من ال�سحب على حدوث   .3
ال�سقيع. 

ي�سمح  ما  النهار؛  �ساعات  ال�ستاء وتقل  الليل يف  �ساعات  تزداد  الليل:  �ساعات  طول   .4
بفقدان كميات كبية من الإ�سعاع الأر�سي، وي�ساعد على ت�سكل ال�سقيع.

 اأ�رشار ال�سقيع
ي�سبب ال�سقيع اأ�رشاًرا اقت�ساديّة فادحة، حيث يوؤدي اإلى تدمي املحا�سيل الزراعّية،  وزيادة 

حوادث ال�سي؛ نتيجة انزلق املركبات على ال�سوارع.   
من الإجراءات الالزم اتخاذها للحد من خطر ال�سقيع: 

الختيار ال�سليم للمواقع الزراعّية، والبتعاد قدر الإمكان عن الأماكن التي يتكرر فيها   -1
حدوث ال�سقيع.

تاأثًرا بال�سقيع، والبتعاد عن زراعة املحا�سيل احل�سا�سة  اأقل  زراعة نباتات وحما�سيل   -2
لل�سقيع مثل: املوز، وق�سب ال�سكر.

اإ�سعال احلرائق؛ حيث توؤدي اإلى رفع درجة حرارة الهواء املحلي، ويوؤدي الدخان اإلى   -3
تكوين �سحابة يف الأعلى؛ ما يقلل من حدوث ال�سقيع.

ري املزروعات، وبخا�سة يف الأيام املتوقع فيها حدوث ال�سقيع.  -4
تغطية املزروعات والرتبة مبواد بال�ستيكّية، للمحافظة على درجة حرارتها.  -5

•  اذكر بع�ص الأماكن يف الأردن التي حتدث فيها ظاهرة ال�سقيع.
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التساقط ثانًيا

يتخذ الت�ساقط الأ�سكال الآتية: 

الأمطار: �سبق �رشحها يف الف�سل الأول.  -1

يتكون على �سكل كرات م�ستديرة من املاء املتجمد ب�سبب التيارات الهوائية ال�ساعدة؛  الَبَد:  -2
الثلج  اإلى بلورات �سغية من  التيارات، يتحول  فعندما يتكاثف بخار املاء الذي حتمله هذه 
يف الطبقة العليا من ال�سحابة، وعندما يزداد حجم البلورات الثلجية وت�سبح التيارات الهوائية 

ال�ساعدة غي قادرة على حملها فاإنها ت�سقط اإلى الأر�ص. 
د اآثار �سلبية على الإن�سان والنبات واحليوان، وتعتمد خطورته على حجم حباته و�سالبتها،  حَ وللربحَ
د  ذات احلجوم الكبية وال�سلبة ُتلِحق اأ�رشاًرا ج�سيمة بهياكل وزجاج ال�سيارات  حَ فحبات الربحَ

والطائرات، وتوؤدي اإلى تلف املزروعات والأ�سجار املثمرة. انظر ال�سكل )1- 14(.   

هو بلورات رقيقة خمتلفة ال�سكل، تتكون نتيجة تكاثف بخار املاء وانخفا�ص درجة  3 - الثلج: 
حرارته اإلى ما دون ال�سفر املئوي. يتكون الثلج عند جتمد بخار املاء يف ال�سحب على �سكل 
كالق�سور،  الثلوج؛  من  خمتلفة  اأ�سكاًل  مكّونة  تنمو  ثم  ال�سكل،  �سدا�سّية  جليديّة  بلورات 

واأهداب الري�ص الأبي�ص.

حَد. ال�سكل رقم )1-14(: حبات الربحَ



30

ت�سقط الثلوج يف العرو�ص الو�سطى والعليا واملناطق اجلبلية العالية يف ف�سل ال�ستاء، وتكون 
ب�سورة  الثلج  عنده  يبقى  الذي  الرتفاع  اأو  اخلط  وي�سمى  اجلويّة،  للمنخف�سات  م�ساحبة 
دائمة طوال ال�سنة بخط الثلج الدائم، ويتباين ارتفاعه من �سفر عند م�ستوى �سطح البحر يف 

املناطق القطبية اإلى 5000م فوق م�ستوى �سطح البحر يف املنطقة ال�ستوائّية.
ت�سبب العوا�سف الثلجّية اأ�رشاًرا بالغة، حيث يوؤدي تراكم الثلوج بكميات كبية اإلى: 

1- تعطل حركة النقل واملالحة اجلوّية والربّية نتيجة انعدام الروؤية، وحدوث النزلقات.
2- اأ�رشار يف البنية التحتية تتمثل يف قطع خطوط الكهرباء والهاتف و�سبكات املياه.

3-  حدوث النهيارات اجلليديّة اأحيانًا، وفي�سان الأنهار التي تنبع من اجلبال. انظر ال�سكل 
.)15 -1(

ال�سكل رقم )1-15(: اإحدى العوا�سف الثلجّية يف الأردن عام  2015م.

على الرغم من الآثار ال�سلبية ل�سقوط الثلج، فاإن له العديد من الفوائد؛ اإذ يعمل على زيادة 
رطوبة الرتبة، ويعّد م�سدًرا لتغذية الأنهار باملياه، وم�سدًرا لتغذية خزانات املياه اجلوفية. 



31

الجبهات الهوائّية والمنخفضات الجوّية ثالًثا

هي هواء يكون يف املنطقة التي تف�سل بني كتلتني خمتلفتني يف خ�سائ�سهما من حيث: درجة 
اإذ حتدث غالًبا ا�سطرابات جوّية تزداد �سدتها  احلرارة، ون�سبة الرطوبة، وال�سغط اجلوي؛ 
باردة ل  باأخرى  دافئة  كتلة هوائّية  تلتقي  فعندما  الكتلتني،  كبرًيا بني  كلما كان الختالف 
زيادة  ب�سبب  الدافئ  الهواء  حتت  البارد  الهواء  يندفع  بل  ب�سهولة،  منهما  كل  هواء  يختلط 

كثافته؛ ما يوؤدي اإلى رفع الهواء الدافئ اإلى اأعلى. انظر ال�سكل )1- 16(.

اأنواع اجلبهات الهوائيّة
يوجد اأربعة اأنواع رئي�سة للجبهات الهوائّية، لكن اأكرثها �سهرة جبهتان، هما:  

-  اجلبهة الهوائيّة الباردة: هي مقدمة لكتلة هوائّية باردة، ت�ساحبها رياح �سمالّية اأو �سمالّية  اأ  
غربّية. تتكون هذه اجلبهة عند اندفاع الهواء البارد نحو الهواء الدافئ ليحل مكانه، 
فيتفع الهواء الدافئ اإلى اأعلى، وتت�سكل يف هذه احلالة غيوم املزن الركامّية، التي تتطور 

لت�سبح عوا�سف رعدّية، وت�سقط الأمطار.
اإلى جنوبّية  الدافئة: هي مقدمة لكتلة هوائّية دافئة ذات رياح جنوبية  الهوائيّة  ب -  اجلبهة 
ت�سبب  متقطعة  �سحب  فتتكون  البارد،  الهواء  باجتاه  الدافئ  الهواء  يندفع  اإذ  غربّية؛ 

�سقوط اأمطار خفيفة.
•  قارن بني اجلبهة الهوائّية الباردة واجلبهة الهوائّية الدافئة من حيث �سبب احلدوث.

1 - اجلبهات الهوائيّة

ال�سكل رقم )1-16(: تكّون اجلبهة الهوائّية.

هواء دافئ

جبهة باردة

ت�ساقط كثيف

هواء بارد
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املنخف�س اجلوي: هو منطقة مغلقة بخطوط �سغط جوي مت�ساوية، حيث تكون اأقل قيمة 
لل�سغط اجلّوي يف املركز وتزداد كلما ابتعدنا عن املركز، ويكون اجتاه الرياح حول املنخف�ص 
ن�سف  ال�ساعة يف  ال�سمايل، ومع عقارب  الكرة  ن�سف  ال�ساعة يف  اجلّوي عك�ص عقارب 
العرو�ص  مناطق  يف  وجنوًبا  �سماًل   65-35 عر�س  دائرتي  بني  وترتكز  اجلنوبي،  الكرة 
املعتدلة الدافئة والباردة، حيث ت�سود �سمن منطقة هبوب الرياح الغربّية العك�سّية الدائمة يف 

غرب اأوروبا والبحر املتو�سط. 
تتميز هذه املنخف�سات باخل�سائ�ص الآتية:

ترتكز يف حو�ص البحر املتو�سط يف ف�سلي ال�ستاء والربيع، وترتكز يف منطقة غرب اأوروبا   -1
و�سمال املحيط الأطل�سي يف ف�سلي اخلريف وال�ستاء.

تتفاوت املنخف�سات اجلوية يف امل�ساحة التي تغطيها، فبع�سها يغطي منطقة جغرافّية يزيد   -2
قطرها على )1000(كم، يف حني ل يزيد قطر بع�سها الآخر على )100(كم.

املناخ  فيها  ي�سود  مناطق  اإلى  ال�سديدة  الربودة  ذات  القطبّية  الرياح  و�سول  يف  ت�ساهم   -3
املداري احلار.

وغي  م�سطرًبا  الطق�ص  فيها  يكون  اأيام،   )4-3( بني  ما  اجلوي  املنخف�س  عمر  يرتاوح   -4
م�ستقر. 

املنخف�سات اجلويّة يف البحر املتو�سط
هل ت�ساءلت يوًما: ملاذا تبداأ الأمطار بالت�ساقط غالًبا من جهة الغرب؟

ي�سبح البحر املتو�سط  مركًزا رئي�ًسا من مراكز ال�سغط اجلوي املنخف�ص يف ف�سل ال�ستاء، ب�سبب 
وقوعه يف املنطقة املعتدلة الدافئة؛ ما يوؤدي اإلى ت�سكل نطاقني من ال�سغط اجلوي املرتفع �سماله 
وجنوبه. ونتيجة لهذا الو�سع املناخي؛ يتعر�ص هذا البحر لكتل هوائية قطبّية  باردة  تلتقي مع كتل 

اأخرى مدارية برية دافئة با�ستمرار طوال ف�سل ال�ستاء. انظر ال�سكل )1- 17(.

املنخف�ضات اجلويّة  -2



33

ال�سكل رقم )1- 17(: منخف�ص البحر املتو�سط جنوب اإيطاليا.

من اأبرز م�سارات منخف�سات البحر املتو�سط ما ياأتي:
- امل�سار ال�سمال ال�رشقي باجتاه جنوب تركيا و�سمال �سوريا.   اأ 

- امل�سار ال�رشقي الذي يتجه نحو و�سط بالد ال�سام اإلى وادي الرافدين. ب 

األعاصير والظواهر المناخّية المتطرفة رابًعا

يف  وبخا�سة  ال�ستوائّية،  البحار  فوق  عادة  تن�ساأ  ال�سكل،  حلزونّية  هوائّية  عوا�سف  هي 
ف�سلي ال�سيف واخلريف، ومتتاز بعمقها و�سدة انحدارها، حيث تدور الرياح حولها ب�رشعة 
كبرية ترتاوح ما بني )150-250( كم يف ال�ساعة، ويطلق عليها ا�سم العوا�سف الدّوارة؛ 
لأن الهواء يدور فيها بقوة كبرية يف منطقة �سيقة، وغالًبا ما ي�ساحبها �سقوط اأمطار غزيرة 
باأ�سماء  لها  تتعر�ص  التي  الأقاليم  الأعا�سي يف  الربق والرعد. وت�ستهر  وحدوث عوا�سف 

خمتلفة، من اأ�سهرها: الهاريكني، والتيفون، والتورنادو.

1- الأعا�صري
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املنخف�سات اجلويّةالأعا�سي املداريّة

تظهر �س��من نطاق الري��اح التجاريّة، والرياح 
املو�سمّية يف املناطق احلارة.

 تظهر �سمن نطاق الرياح الغربية العك�سية.

 تن�ساأ على الياب�سة واملاء مًعا. تن�ساأ يف مناطق معّينة من املحيطات.
 تغطي م�ساحات وا�سعة، يزيد قطرها على )1000(كم.تغطي م�ساحات حمدودة، يقل قطرها عن )250(كم.
ا، ف�س��اًل  الأ�رشار التي تخلفها يف املن�س��اآت كبية جدًّ
عن تدمي البنى التحتية، ومعظم مرافق احلياة املختلفة.

ا؛ اإذ  تقت�رش  على الفي�سانات،   اأ�رشارها قليلة جدًّ
وبع�ص النهيارات الأر�سّية.

- اأعا�سي الهاريكني: تن�ساأ يف غرب املحيط الأطل�سي، ومتتاز بغزارة الأمطار و�رشعة الرياح.  اأ 
يتقدم اإع�سار الهاريكني مبعدل يرتاوح ما بني )150 - 300( كم يف ال�ساعة، ويف و�سطه 
توجد عني الهاريكني التي يرتاوح قطرها ما بني )5- 8( كم. تت�سبب اأعا�سري الهاريكني 
يف خ�سائر ب�رشيّة واقت�ساديّة يف املناطق التي تتعر�ص لها، وت�سبب اأمطاًرا غزيرة وفي�سانات 
ال�سكل  انظر  يوميًا.  ملم  اأكرث من )500(  لها  امل�ساحبة  الأمطار  ي�سل معدل  اإذ  عارمة؛ 

)1- 18( الذي يبني اإع�سار الهاريكني.

ال�سكل رقم )1-18(: اإع�سار الهاريكني.

• قارن بني الأعا�سري املدارّية واملنخف�سات اجلويّة من حيث: نوع الرياح، وامل�ساحة املغطاة.

تن�ساأ هذه الأعا�سي عندما تلتقي كتلة هوائية مداريّة قارية بكتلة هوائّية مداريّة بحرّية، وتوؤدي 
هذه الظاهرة املناخّية اإلى خ�سائر كبية  يف الأرواح واملمتلكات. وتختلف الأعا�سي املداريّة عن 

املنخف�سات اجلوّية يف جمموعة من اجلوانب ُيبّينها اجلدول )5-1(.
اجلدول )1-5(: اأوجه الختالف بني الأعا�سري املداريّة واملنخف�سات اجلويّة.
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املناخّية  املناطق  يف  يحدث  مو�سمي  اإع�سار  وهو  الطوفان،  تعني  عربية  كلمة  التيفون:  ب- 
املداريّة قرب خط ال�ستواء يف غرب املحيط الهادي واملحيط الهندي وبحر ال�سني ال�رشقي  

واجلنوبي، ت�سل فيه �رشعة الرياح اإلى اأكرث من  170 كم يف ال�ساعة.
ب ُعمان عام 2007م، واإع�سار هايان  من اأ�سهر اأعا�سي التيفون اإع�سار غونو الذي �رشحَ
ب الفلبني عام 2013م، حيث بلغت �رشعة الرياح نحو )315( كم يف ال�ساعة،  الذي �رشرَ
وت�سبب يف تدمي املنازل واملحالت التجاريّة وو�سائل املوا�سالت، وموت اأكرث من )10( 

اآلف  �سخ�ص واختفائهم. انظر ال�سكل  )1- 19(.

ال�سكل رقم )1- 19(: الدمار الذي خّلفه اإع�سار هايان يف الفلبني.

التورنادو: كلمة اإ�سبانية تعني العا�سفة الرعدّية، وميّثل هذا الإع�سار عا�سفة ق�سية املدة،   - جـ 
القوة،  �سديدة  دورانية  حركة  الإع�سار  مركز  حول  الرياح  فيها  تدور  امل�ساحة،  �سغية 
املناطق  يف  الإع�سار  هذا  يظهر  ال�ساعة.  يف  كم   )555-350( بني  ما  �رشعتها  ترتاوح 
املعتدلة داخل نطاق بع�ص املنخف�سات اجلوية التي تعرب اأرا�سي اأمريكا ال�سمالّية، وغالًبا ما 

ين�ساأ على الياب�سة يف ف�سلي الربيع وال�سيف.
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2- الظواهر املناخيّة املتطرفة

ال�سكل رقم )1- 20(: اإع�سار التورنادو يف ولية تك�سا�ص الأمريكّية.

• ملاذا يعّد اإع�سار التورنادو اأقل خطورة مقارنة باإع�سار الهاريكني؟

ال�سديد  الت�سخني  النينو م�سطلح ي�ستخدم لو�سف ظاهرة حميطية تتمثل يف  النينو والنينا:   -   اأ 
غي العتيادي للمياه ال�سطحية يف �رشق املحيط الهادي مدة ثالثة ف�سول اأو اأكرث، وت�سل 
�سدتها يف نهاية كانون الأول، يف حني ُتّثل النينا ظاهرة حميطية تتلخ�س يف التربيد ال�سديد 
غي العتيادي للمياه ال�سطحّية يف �رشق املحيط الهادي، وهي بذلك متّثل احلالة املعاك�سة 

لظاهرة النينو.

يتحرك التورنادو عادة من الغرب اإلى ال�سرق، ويتميز باأنه �سغير الحجم، اإذ اإّن م�ساحة 
المنطقة التي يغطيها ل يزيد قطرها في الغالب على )1500(م. وعلى الرغم من اأنه يدّمر 
تاأثيره يقت�سر على �سريط �سيق ل يزيد عر�سه  فاإن  العمران كلها،  معالم الحياة ومظاهر 
على قطر دائرة التورنادو نف�سها، في حين يبقى ما حوله �سليًما اإلى حد كبير. انظر ال�سكل 

   .)20-1(
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النينو والنينا ظاهرتان طبيعيتان ل دخل لالإن�سان ون�ساطاته بحدوثهما، وهو اأكرب املت�رشرين 
منهما؛ لأنهما تهددان م�سدر غذائه، وت�سببان له خ�سائر مادية، وقد تت�سببان يف حدوث 
كوارث طبيعية، مثل: الفي�سانات، والأعا�سي، واجلفاف؛ وهو ما جعل الهيئات العاملّية 
والوطنّية املعنية باملناخ والزراعة والغذاء تهتم بهما كثًيا؛ اأماًل يف اإيجاد طريقة تخفف من 

اأ�رشارهما. انظر اجلدول )6-1(.

اجلدول )1- 6(: الآثار البيئية لظاهرتي النينو والنينا.

تاأثيات �سحيةتاأثيات ماديةتاأثيات مناخية

• التغّي يف درجة احلرارة وال�سغط 
اجلوي والرياح.

كميات  يف  الكبي  ال��ت��ف��اوت   •
الت�ساقط.

اأك�س��يد  • تغ��ّي ن�س��بة غ��از ث��اين 
الكربون وغاز الأوزون.

• التغ����ّي يف تك����را ر وم�س�����ارات 
العوا�سف املدارّية )الهاريكني(.

م��ادّي��ة  ك����وارث  ح���دوث   •
وب�رشّية ناجتة عن الفي�سانات 

واجلفاف.
م��ن  كب��ية  اأع��داد  ه��الك   •

الأ�سماك.
• انخفا�ص املخ�سبات احليويّة.

• انت�سار العديد من امليكروبات 
ال�������س���اّرة؛ ك��ال��ف��ط��ري��ات 

والبكتييا.
• انت�س���������ار الأم����������را�ص؛  
ك����ال����ت����ي����ف����وئ����ي����د، 
 وال���ك���ول���يا، وامل���الري���ا. 

ب - موجات احلر: تعرف موجة احلر باأنها �سيادة الهواء ال�ساخن ملنطقة ما، بحيث ترتفع خاللها 
درجة احلرارة العظمى اإلى خم�ص درجات مئوية فوق معدلها العام، ول تقل عن )32(ْم، 

وت�ستمر مدة ل تقل عن ثالثة اأيام متوا�سلة اأو اأكرث. 

اأ�سباب حدوث موجات احلر
ت�سود موجات احلر على الأغلب يف ف�سل ال�سيف، وُيعزى ذلك اإلى الأ�سباب الآتية:

اأن تبقى يف  التي تتحرك ببطء يف هذا الف�سل، حيث ميكن  اأنظمة ال�سغط اجلوي املرتفع   -1
املنطقة نف�سها اأياًما اأو اأ�سابيع عدة.

ظاهرة الحتبا�ص احلراري واجلزر احلرارّية.  -2
�سيادة تيارات هوائّية هابطة متزامنة مع ت�سخني �سديد لل�سطح.  -3
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الآثار البيئية ملوجات احلر
ارتفاع  من  الناجت  والنزعاج  بال�سيق  ال�سعور  احلر  موجات  ت�سبب  الب�رشّية:  اخل�سائر   -1
ال�سم�ص،  ب�رشبة  الإ�سابة  ب�سبب  الوفيات  معدل  ارتفاع  اإلى  اإ�سافة  احلرارة،  درجات 

وبع�ص الأمرا�ص املرتبطة بذلك؛ كالإ�سابة بالنوبات القلبية.
تلف املحا�سيل الزراعية، ول �سيما اخل�رشاوات واأ�سجارالفاكهة.  -2

املزروعات، بزيادة عمليات ري  الزراعّية،  ال�ستعمالت  �سواء يف  املياه  ا�ستهالك  زيادة   -3 
اأو يف ال�ستعمالت املنزلّية وال�رشب.

عمليات  يف  ا�ستخدامها  نتيجة  وامل�سانع؛  املنازل  يف  الكهربائّية  الطاقة  ا�ستهالك  زيادة   -4
التكييف والتربيد.

�سهولة انت�سار احلرائق يف الغابات، ب�سبب جفاف احل�سائ�ص، حيث تعاين غابات اأ�سرتاليا   -5
من احرتاق مئات الهكتارات �سنويًا؛ نتيجة ارتفاع درجات احلرارة.

درا�سة حالة: موجات احلر يف الأردن
يقع الأردن يف اجلزء ال�رشقي من البحر املتو�سط، وعلى الطرف ال�سمايل الغربي ل�سبه اجلزيرة العربّية 
بني دائرتي عر�س )29 ْ-33 ْ( �سماًل و )35 ْ-39 ْ( �رشقًا، وهو ما اأدى اإلى وقوعه حتت اأنظمة 
ال�سغط اجلوي املدارّية و�سبه املدارّية خالل ف�سل ال�سيف، حيث تتبع تلك الأنظمة حركة ال�سم�ص 
عادة جفاف  وي�ساحبها  اجلنوب،  اجلدي يف  ومدار  ال�سمال  ال�رشطان يف  مدار  بني  ما  الظاهريّة 
الطق�ص، وقلة الغيوم، وزيادة عدد �ساعات النهار، والإ�سعاع ال�سم�سي، وارتفاع درجات احلرارة 

العظمى اإلى م�ستويات توؤدي اإلى حدوث موجات احلر.
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العوامل املوؤثّرة يف موجات احلر يف الأردن
توجد بع�ص العوامل املناخية التي توؤدي اإلى حدوث موجات احلر يف الأردن، منها:

1.  التوّزع اجلغرايف لأنظمة ال�سغط اجلوي ال�سطحي: تتمّثل يف الأنظمة الآتية:
. امتداد املنخف�س املو�سمي: اإن اختالف احلرارة النوعّية بني الياب�سة واملاء يوؤدي اإلى تباين   اأ 
يف حرارة الهواء فوق كل منهما، فتت�سكل منطقة �سغط جوي منخف�ص يف �سبه القارة 
الهندّية، ويوؤدي انح�ساره وتراجعه اإلى تمركزه فوق �سبه اجلزيرة العربّية؛ فيتعر�ص الأردن 
اإلى �سمالّية �رشقّية جافة يف ف�سل ال�سيف؛ نتيجة عبورها م�ساحات  لهبوب رياح �رشقّية 
وا�سعة من ال�سحاري القاحلة. وي�سكل هذا املنخف�ص ما ن�سبته 41% من موجات احلر 

التي توؤّثر يف الأردن.
غرًبا  وتراجعه  الآزوري  املرتفع  ان�سحاب  يوؤدي  ال�سعودي:  احلراري  املنخف�ص  امتداد  ب. 
جوي  منخف�ص  ظهور  اإلى  الأطل�سي  املحيط  مياه   فوق  لي�ستقر  ال�سيف  ف�سل  خالل 
�سطحي، يعّد امتداًدا للمنخف�ص املو�سمي، حيث يتحكم يف امل�سار اليومي لدرجة احلرارة 
اإلى ن�سوء موجات احلر. وي�سكل هذا  العظمى يف الدول الواقعة حتت تاأثيه؛ ما يوؤدي 

املنخف�ص ما ن�سبته 33% من موجات احلر التي توؤّثر يف الأردن.    
. امتداد املرتفع اجلوي الآزوري: يتاأثر مناخ الأردن اأواخر ف�سل الربيع وبداية ف�سل ال�سيف  ج� 
بامتداد املرتفع اجلوي املداري الذي ي�سود �سمال اإفريقيا، فتهب على الأردن رياح جنوبّية 
اإلى جنوبّية �رشقّية. وي�سكل  هذا املنخف�ص ما ن�سبته 13% من موجات احلر التي توؤّثر يف 

الأردن.
. امتداد منخف�ص البحر الأحمر: يظهر تاأثي هذا املنخف�ص مع بداية ف�سل اخلريف، حيث  د 
توؤدي الرياح اجلنوبّية اأو اجلنوبّية ال�رشقّية اإلى تغذية هذا املنخف�ص وامتداده �سماًل، لت�سيطر 
على الأردن رياح جنوبّية اإلى جنوبّية �رشقّية جافة وحارة، توؤدي اإلى ارتفاع درجات احلرارة.
. امتداد املنخف�ص اخلما�سيني: اإن وقوع الأردن يف اجلزء اجلنوبي ال�رشقي من حو�ص البحر  ه� 

املتو�سط �ساهم يف تاأثره بالعديد من املنخف�سات اخلما�سينّية التي تتكون يف ف�سل الربيع.



40

2.  حالة طبقات اجلو العليا: تتمّثل حالة الطق�س يف طبقات اجلو العليا يف احلالتني الآتيتني:
. وجود مرتفع جوي يف طبقات اجلو العليا، يوؤدي اإلى هبوط الهواء ال�ساخن من الرتفاعات   اأ 

املختلفة اإلى �سطح الأر�س مع ت�سخني �سديد لل�سطح.
. وجود امتداد حو�ص علوي بارد.  ب 

توّزع موجات احلّر يف الأردن
تاأثر الأردن بني عامي )1960- 2000 م(بنحو )135( موجة حّر، باأقاليمه جميًعا )الأغوار، 
املرتفعات، البادية (، حيث تبداأ موجات احلّر يف �سهر اأيار، وتنتهي يف �سهر ت�رشين الأول. تاأمل 

ال�سكل )1- 21 (، ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليه.

• حّدد اأكرث ثالث �سنوات تكراًرا ملوجات احلّر بالرتتيب.

• كم تبلغ عدد مرات موجات احلّر يف تلك ال�سنوات؟

• ما ال�سنة التي مل حتدث فيها موجات احلّر؟

ال�سكل رقم )1-21(: موجات احلّر يف الأردن بني عامي )1960- 2000م(.
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عّرف املفاهيم وامل�سطلحات الآتية:  -  1
ال�سباب، التورنادو، النينا، الربد، اجلبهة الهوائّية، موجة احلّر.   

ما اأ�سكال التكاثف؟  -  2

ف�رّش ما ياأتي:  -  3
ت�سبب الثلوج اأ�رشاًرا بالغة يف حياة الإن�سان.  -  اأ 

يقل تكّون ال�سحب يف املناطق القطبّية. ب - 

قارن بني التورنادو والهاريكني من حيث:  -  4
اأماكن النت�سار.  -  اأ 

�رشعة الرياح. ب - 
امل�ساحة التي يغطيها كل منهما. ج� - 

ح الأ�رشار التي خّلفها اإع�سار هايان يف الفلبني عام 2013م. و�سّ  -  5

اذكر ثالثة من اأنظمة ال�سغط اجلوي ال�سطحي التي توؤّثر يف موجات احلّر يف الأردن.  -  6
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التصنيفات المناخّية في العالم أواًل

 الت�سنيف املناخي: هو تق�سيم الكرة الأر�سّية اإلى اأقاليم مناخّية، يت�سم كل منها بخ�سائ�ص معّينة 
واملناطق  لالأقاليم  املناخّية  الظروف  تت�سابه  اأن  يندر  حيث  الأقاليم،  من  غيه  عن  يختلف  جتعله 
مع  الواحد  الإقليم  داخل  اخل�سائ�ص  بع�ص  اأخرى يف  اإلى  من جهة  تختلف  لكنها  ا،  تامًّ ت�سابًها 
ا�سرتاكها جميًعا يف املميزات العامة التي متيز كّل اإقليم عن غيه؛ لذا جند اأقاليم مناخّية عامة ميكن 

اأن ت�ستمل يف داخلها على اأقاليم تف�سيلّية.
اإن تق�سيم العامل اإلى اأقاليم مت�سابهة فيها العنا�رش املناخّية كلها �سيوؤدي اإلى وجود اأعداد كثٍية 
ا من الأقاليم املناخّية، لذلك مت اعتماد العنا�رش املناخّية الرئي�سة اأ�سا�ًسا لتق�سيم العامل اإلى اأقاليم  جدًّ
مناخّية كربى، حيث ُرّكز على عن�رشي درجة احلرارة والأمطار؛ لأنهما العن�رشين امل�سوؤولني عن 

توّزع الغطاء النباتي على �سطح الأر�ص، ولأهميتهما يف التاأثي على عنا�رش املناخ الأخرى. 
توجد اأنواع كثية من ت�سنيفات املناخ، اأ�سهرها ت�سنيف كوبن املناخي.

     الأقاليم املناخيّة يف العامل

1- الإقليم ال�ستوائي: ينت�رش هذا الإقليم حول املناطق املحاذية خلط ال�ستواء، ويتميز بارتفاع 
درجة احلرارة طوال العام، وبالأمطار الغزيرة التي ت�سقط طوال العام، والتي يبلغ معدلها 
ال�سنوي نحو )2500(ملم، وت�سود فيه منطقة ال�سغط اجلوي املنخف�ص الدائم، وتن�سط فيه 

ا الرياح التجارية. التيارات الهوائية ال�ساعدة، وت�سود فيه اأي�سً
• ملاذا ل تختلف درجات احلرارة يف الإقليم ال�ستوائي ب�سكل كبي؟

2- الإقليم املداري:  ميتد على طول مدار اجلدي ومدار ال�رشطان ب�سورة حزامني �سمال اإقليم 
يتميز  الذي  املو�سمي  املداري  الإقليم  الفرعية  اأنظمته  اأهم  ال�ستوائي وجنوبه. ومن  املناخ 
مبو�سم مُمطر يف ف�سل ال�سيف. ومن الدول العربية التي تتاأثر بهذا الإقليم مرتفعات اليمن، 
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و�ساحل ُعمان، وجنوب ال�سودان. وكذلك الإقليم املداري القاري الذي ينت�رش يف مناطق 
ال�سحاري احلارة، مثل: ال�سحراء الكربى، و�سحراء اأ�سرتاليا.

 3- اإقليم املناخ املعتدل: يتميز هذا املناخ بالعتدال احلراري، وتت�سم الأحوال اجلوّية يف نطاقه 
اأنظمته  اأ�سهر  ومن  املختلفة.  الهوائية  الكتل  التقاء  نتيجة  ال�ستقرار؛  وعدم  بال�سطراب 

الفرعّية اإقليم مناخ البحر املتو�سط، واإقليم غرب اأوروبا.  
العليا من ن�سفي الكرة الأر�سّية بعد دائرة عر�ص  العرو�ص  اإقليم املناخ القطبي: ي�سود يف   -4
يتميز  حيث  العالية،  اجلبلّية  القمم  اإلى  اإ�سافة  ال�ستواء،  خط  وجنوب  �سمال   )66٫5(

بالنخفا�ص الكبي يف درجات احلرارة، وباأمطاره القليلة التي تكون على هيئة ثلوج.
• ف�رّش �سبب انخفا�ص الكثافة ال�سكانّية يف اإقليمي املناخ ال�ستوائي واملناخ القطبي.

ال�سكل رقم )1-22(: الأقاليم املناخية يف العامل.

املناخ القطبي
املناخ ال�ستوائي

املناخ املداري
املناخ املعتدل

مناخ الوطن العربي ثانًيا

عليه  الغالبة  ال�سفة  ولكن  اآخر،  اإلى  اإقليم  من  العربي  الوطن  يف  املناخّية  اخل�سائ�ص  تختلف 
هي املناخ املداري القاري )ال�سحراوي(. يوؤّثر املوقع الفلكي يف مناخ الوطن العربي، حيث ميتد 
الوطن العربي بني خطي طول )60�رشًقا- 17غرًبا(، وبني دائرتي عر�س )2جنوًبا – 37�سماًل( 
متخًذا  قطاًعا عر�سيًّا، ممتًدا يف كتلة ياب�سة ل يدخل فيها �سوى امل�سطح ال�سيق للبحر الأحمر.  
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ال�سكل رقم )1-23(: الأقاليم املناخية يف الوطن العربي.

• يف اأّي الدول ي�سود املناخ املداري املو�سمي؟
• ما اأكرث الأقاليم املناخية انت�ساًرا يف الوطن العربي؟

• يف اأي الدول ي�سود املناخ ال�ستوائي؟

املناخ ال�ستوائياملناخ املداري القاري )ال�سحراوي(املناخ املداري املو�سميمناخ البحر املتو�سط

مناخ األردن ثالًثا

• حّدد املوقع اجلغرايف لالأردن.

يحتل الأردن موقًعا فريًدا يف قلب العال�م، حيث يقع يف اأق�سى اجلنوب الغربي لقارة اآ�سيا، 
نح�و   م�ساحته  وتبلغ  واجلنوب،  وال�سمال  والغرب  ال�رشق  بني  مهمة  ات�سال  نقطة  ومُيّثل 
وبي�ن خطي ط�ول  �سم�اًل،   )33 – دائرت�ي عر�ص )29  بي�ن  يقع  )89287(ك��م2، وهو 

)35 – 39( �رشقًا. تاأمل ال�سكل )1- 24(، ثم اأجب عما يليه من اأ�سئلة: 

املوقع   -1

ا موقعه بالن�سبة اإلى الياب�سة واملاء والت�ساري�ص من حيث: ارتفاعها، واجتاه امتدادها.   ويوؤّثر فيه اأي�سً
انظر ال�سكل )1-23( الذي  يبنّي  الأقاليم املناخّية الرئي�سة يف الوطن العربي.
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نظًرا اإلى وقوع الأردن على الطرف ال�سمايل لالإقليم ال�سحراوي والطرف اجلنوبي ال�رشقي 
لإقليم البحر املتو�سط؛ فاإن مناخه يت�سف باأنه حار جاف �سيًفا، ومعتدل ماطر �ستاًء، ي�ساف 
اإلى ذلك اأن المتداد الطويل للمظاهر الت�ساري�سّية من ال�سمال اإلى اجلنوب جعل تاأثي البحر 

املتو�سط حمدوًدا، بحيث ل يتوغل كثًيا نحو الداخل با�ستثناء املناطق ال�سمالّية. 
يحاذي الأردن �سحاري وا�سعة من ال�رشق واجلنوب، ومن اأبرز خ�سائ�سه املناخّية:

ال�سكل رقم )1-24(: موقع الأردن الفلكي واجلغرايف.

• حّدد الدول املحيطة بالأردن.
• ما امل�سطح املائي املجاور لالأردن؟

خ�صائ�ص الأردن املناخيّة  -2
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القوي، غي  ال�سم�سي  لالإ�سعاع  نتيجة  الأردن  درجة احلرارة: ترتفع درجات احلرارة يف   -  اأ 
اأنها تتفاوت من مكان اإلى اآخر بح�سب املوقع الفلكي للمكان ومقدار تعر�سه للموؤثرات 
املتو�سط  ويبلغ  البحر.  �سطح  م�ستوى  انخفا�سه عن  اأو  وارتفاعه  والبحريّة،  ال�سحراويّة 
ال�سنوي لدرجات احلرارة يف وادي الأردن )23٫5(م ْ، وهو اأعلى متو�سط لها يف الأردن، 
اإقليم  ْ يف 

 
اإلى )17٫5(م ْ يف الإقليم ال�سحراوي، واإلى )16(م املتو�سط  وينخف�ص هذا 

املرتفعات اجلبلّية، ويبلغ املتو�سط ال�سنوي لدرجات احلرارة يف الأردن )19(م ْ. 
وب�سكل عام، فاإن درجات احلرارة يف اأجزاء الأردن جميعها تنخف�ص ب�رشعة ابتداًء من �سهر    
ت�رشين الثاين، وتكون اأبرد اأيام ال�سنة  يف �سهري كانون الثاين و�سباط. وتاأخذ  درجات 
ا يف �سهري متوز  احلرارة يف الرتفاع التدريجي ابتداًء من �سهر اآذار، ثم ي�سبح الطق�ص حارًّ

واآب. 
يتفاوت املدى احلراري اليومي طوال اأيام ال�سنة من اإقليم اإلى اآخر بح�سب درجة الُبْعد عن    
املوؤثرات البحرّية اأو ال�سحراويّة، ففي املرتفعات اجلبلية يرتاوح املعدل ما بني )10 - 1(م ْ، 

ويف وادي الأردن ي�سل اإلى )15(م ْ، يف حني يتجاوز )16(م ْ يف اجلنوب وال�رشق.
ملاذا يتفاوت املدى احلراري اليومي بني املناطق اجلبلية وال�سحراوّية يف الأردن؟  •

ال�سغط اجلوي والرياح: يدخل الأردن �سيًفا حتت تاأثي ال�سغط اجلوي املرتفع الذي ميتد تاأثيه   - ب 
ا لهبوب الرياح ال�سمالّية وال�سمالّية ال�رشقّية اجلافة. اأما  حتى البحر املتو�سط، وي�سبح معر�سً
يف ف�سل ال�ستاء؛ فاإن ال�سغوط اجلوية املنخف�سة ت�سود منطقة البحر املتو�سط، وحتمل معها 

الأمطار.
ت�سود  حني  يف  ال�سحراوّية،  والبادية  اجلبلّية  املرتفعات  اإقليمي  يف  الغربّية  الرياح  ت�سود    
الأردن، ويرتاوح معدل  ال�سمايل من وادي  اجلزء  الغربّية يف  ال�سمالّية وال�سمالّية  الرياح 
�رشعة الرياح اليومي يف الأردن ما بني 2٫4 عقدة/ �ساعة يف وادي الرّيان، و11٫2 عقدة/ 

�ساعة يف مطار العقبة.
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الأمطار: يق�سم ف�سل الأمطار اإلى ثالثة موا�سم، هي: مو�سم الأمطار املبكرة )اخلريفّية(،   - جـ 
ْطل  ومو�سم الأمطار الرئي�سة )ال�ستوّية(، ومو�سم الأمطار املتاأخرة )الربيعّية(، ول بد من هحَ
ال�ستوية، واإذا كانت  الزراعة   الأمطار يف هذه املوا�سم، وبكميات منا�سبة ل�سمان جناح 
الأمطار املبكرة قليلة اأو حُمتِب�سة؛ فاإن البذور لن تتمكن من الإنبات، واإن املحا�سيل الزراعية 

ال�ستوية لن تنمو. 
يتفاوت توزع الأمطار داخل الأردن من اإقليم اإلى اآخر، ففي وادي الأردن يبلغ معدل كميات 
الأمطار )141(ملم يف ال�سنة، ويبلغ )422(ملم يف املرتفعات اجلبلية، يف حني ينخف�س هذا 

املعدل اإل��ى )60(ملم يف املنطقة  
ال�سحراوّية. ويزداد الو�سع �سوًءا 
اإذا تعاقب��ت ال�س��نوات اجلاف��ة، 
حي��ث تتعر�ص الب��الد  يف بع�ص 
ال�س��نوات لفرتات جف��اف توؤّثر 

يف خمتلف اأوجه احلياة. 
يف  تدريجيًّا  الأمطار  ْطل  هحَ يبداأ 
اإلى  وي�سل  الأول،  ت�رشين  �سهر 
الثاين  كانون  �سهري  يف  الذروة 
التناق�س  يف  ياأخذ  ثم  و�سباط، 
تاأمل  اأيار.  �سهر  التدريجي حتى 
ال�سكل )1- 25(، ثم اأجب عن 

الأ�سئلة الآتية:
ال�سكل رقم )1- 25(: املعدل ال�سنوي لالأمطار يف الأردن.

• حّدد املناطق التي تزيد فيها كميات الأمطار ال�سنويّة على )500(ملم.
• ما املناطق التي تقل فيها كميات الأمطار ال�سنوّية عن )100(ملم؟

• ما الجتاه العام لكميات الأمطار يف الأردن؟
• كم تبلغ كميات الأمطار يف منطقتك؟
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اإلى  الغرب  اإلى اجلنوب، ومن  ال�سمال  تقل من  ال�سنوّية  الأمطار  فاإن كميات  وب�سكل عام، 
ال�رشق؛ فمعدل كميات الأمطار يف عجلون اأعلى منه يف ال�سلط. اأما تناق�ص الأمطار من ال�سمال 
اإلى اجلنوب؛ فمرده اأن الأجزاء ال�سمالّية هي اأكرث تعر�سًا ملرور املنخف�سات اجلوّية، واأما تناق�ص 
كميات الأمطار من الغرب اإلى ال�رشق؛ فُيعزى اإلى عامل القرب من املوؤثرات البحرّية والُبْعد عنها، 
اإ�سافة اإلى عامل مواجهة الرياح املطية اأو الوقوع يف ظلها؛ فاملنحدرات الغربّية املواجهة للرياح 
معدل  فاإن  املثال؛  �سبيل  على  املطر.  ظل  يف  الواقعة  ال�رشقّية  املنحدرات  من  اأمطاًرا  اأكرث  املطية 
ْطلها على عّمان، ومعدل الأخية اأكرث من  الأمطار التي تهطل على وادي ال�سي اأكرث من معدل هحَ

معدل الأمطار التي تهطل على الزرقاء.

العوامل املوؤثرة يف مناخ الأردن

1- الت�ساري�ص: ت�سكل املرتفعات اجلبلّية فا�ساًل طبيعيًّا بني وادي الأردن وال�سحراء ال�رشقّية، وهي 
تتكون من ه�سبة تتخللها ال�سال�سل وقمم اجلبال، وتتد ما بني نهر الريموك �سماًل واحلدود 
الأردنّية ال�سعوديّة جنوًبا، ويبلغ متو�ّسط ارتفاع هذه اله�سبة اجلبلية نحو )1200( مرت فوق 
م�ستوى �سطح البحر؛ اإذ اإن اجلزء الأعظم من اله�سبة ينحدر ب�سدة نحو وادي الأردن غرًبا، 
حيث متتد ب�سكل طويل من ال�سمال اإلى اجلنوب على هيئة �سال�سل جبلية تبداأ مبرتفعات عجلون 
والطفيلة  الكرك  يف  ال�رشاه  جبال  و�سل�سلة  الو�سط،  يف  والبلقاء  عّمان  مرتفعات  ثم  �سماًل، 
منطقة جر�ص،  نحو )500( مرت يف  اجلبال  ارتفاع هذه  متو�سط  ويبلغ  اجلنوب،  ومعان يف 

وت�سل حتى ارتفاع )1854( مرًتا فوق �سطح البحر يف جبل اأم الدامي قرب مدينة العقبة. 
2- البُْعد عن املوؤثرات البحريّة: اإن ُبْعد الأردن عن موؤثرات البحر املتو�سط �ساهم يف تباين كميات 
املناطق  بخالف  املتو�سط  البحر  من  ال�سمالّية  املناطق  لقرب  واجلنوب  ال�سمال  بني  الأمطار 

اجلنوبية، لذلك فاإن كميات الأمطار تاأخذ بالتناق�ص كلما اجتهنا جنوًبا و�رشًقا.
3- درجة العر�ص: اإن موقع الأردن بني دائرتي عر�س )29 -33( �سماًل جعله يتاأثر باملرتفع اجلوي 
�سبه املداري، ويت�سف بخ�سائ�ص املناخ املداري يف ف�سل ال�سيف، ويف ف�سل ال�ستاء يقع �سمن 
امل�سارات  من  اجلنوب  اإلى  يقع  لكنه  الو�سطى،  العرو�ص  يف  اجلوّية  املنخف�سات  حترك  نطاق 

الرئي�سة للمنخف�سات اجلوّية؛ ما اأدى اإلى تذبذب الأمطار من �سنة اإلى اأخرى زمانيًّا ومكانيًّا.
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الأقاليم املناخيّة يف الأردن
تاأمل ال�سكل )1- 26( الذي مُيّثل الأمناط املناخية يف الأردن، ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليه.

• ما النمط املناخي الذي ي�سكل الق�سم الأعظم من م�ساحة الأردن؟
• اأين ينت�رش الإقليم الغوري؟

• حّدد نوع املناخ ال�سائد يف منطقتك.
• كيف اأّثر التنّوع املناخي يف تنّوع الإنتاج الزراعي؟

ال�سكل رقم )1-26(: الأقاليم املناخّية يف الأردن.

4- الغطاء النباتي: على الرغم من �سغر م�ساحة الغابات يف الأردن، فاإن تاأثيها املحلي وا�سح؛ 
فدرجات احلرارة اأكرث اعتداًل يف مناطق الغابات، كمناطق عجلون والبلقاء وال�سوبك.

ال�سحراوي�سبه ال�سحراويالغوريالبحر املتو�سط
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املناخ ال�سحراوي: ي�سكل هذا املناخ اأكرث من ثلثي م�ساحة الأردن، ويرتكز يف البادية الأردنّية،   - 2
بارتفاع  ويتميز  )50-200(ملم،  بني  ما  فيه  ال�ساقطة  ال�سنوّية  الأمطار  كميات  وترتاوح 
درجات احلرارة، واملدى احلراري اليومي وال�سنوي، اإ�سافة اإلى ارتفاع ن�سبة التبخر مقارنة 

بكميات الأمطار ال�ساقطة التي تكون بطبيعتها �سعيفة ونادرة.
الإقليم  الغوري: ي�سود  يف منطقة الأغوار التي تقع على اأطراف وادي الأردن، وحتت م�ستوى   - 3

�سطح البحر، وتت�سف باملناخ احلار �سيًفا والدافئ �ستاًء.
الإقليم �سبه ال�سحراوي: هو نطاق انتقايل بني مناخ البحر املتو�سط واملناخ ال�سحراوي من جهة،   -4

وبني مناخ البحر املتو�سط والإقليم ال�سوداين من جهة اأخرى. 

مناخ البحر املتو�سط: هو مناخ انتقايل بني املناخ املعتدل واملناخ �سبه املداري اجلاف، ي�سود يف   -1
املرتفعات اجلبلّية التي متتد من ال�سمال اإلى اجلنوب، ويتميز ب�سيفه احلار اجلاف، و�ستائه املاطر 
املنخف�سة، وفيه تكون �ساعات  ال�ستاء هو ف�سل الأمطار ودرجات احلرارة  املعتدل؛ فف�سل 
احلرارة مرتفعة  فيه درجات  فتكون  ال�سيف  ف�سل  اأما  ال�سماء.  تغطي  والغيوم  ق�سية  النهار 
ثانويّان  ف�سالن  ويوجد  زرقاء.  �سافية  وال�سماء  طوياًل  يكون  فيه  والنهار  جافًّا،  والطق�ص 

ق�سيان، هما: الربيع واخلريف، وتكون درجات احلرارة فيهما معتدلة. 

ال�سكل رقم )1-27(: منظر طبيعي لغابات دبني.
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ال�سكل رقم )1-28(: منظر طبيعي للبادية اجلنوبّية.

اأثر املناخ يف قوة الدولة

يعّد املناخ اأحد املقومات الطبيعّية املهمة للدولة، وهو يوؤّثر تاأثًيا كبًيا يف الأن�سطة القت�سادّية 
ا يف توّزع ال�سكان؛ اإذ تزداد كثافة ال�سكان عامليًّا يف املناطق املعتدلة والباردة،  لل�سكان، ويوؤّثر اأي�سً
ا. ويوؤّثر املناخ يف طبيعة الغطاء النباتي، ويف اإنتاج  يف حني تنخف�س يف املناطق احلارة والباردة جدًّ
املحا�سيل الزراعّية. ول �سك يف اأن الدول التي تتميز بتنوع مناخي ميكنها توفي معظم احتياجاتها 

من املحا�سيل الزراعّية.  
يعّد املناخ مورًدا اقت�ساديًّا ميكن ا�ستثماره يف الن�ساط ال�سياحي، وتعمل العديد من الدول على 
ال�سياحي  الرتويج  يف  للمكان  املناخّية  اخل�سائ�ص  توظيف  طريق  عن  وت�سويقه  مناخها  اأهمية  اإبراز 
الذي ي�سكل عامل جذب  للعديد من الأفراد، ومن تلك الدول الأردن، فقد �ساهم تنّوعها املناخي 
يف تطوير الأن�سطة ال�سياحّية فيها، من خالل توافر امل�ساتي التي ُتمّثل اأكرث املناطق �سم�ًسا وحرارة يف 
ف�سل ال�ستاء، ومن اأمثلتها: مناطق الأغوار، والبحر امليت، والعقبة التي ت�سكل مناطق جذب حلركة 
ال�سياحة اأثناء ف�سل ال�ستاء، يف حني ت�سكل مناطق املرتفعات التي تتميز باعتدال درجات احلرارة فيها 

�سيًفا بيئة جاذبة خالل ف�سل ال�سيف.  
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ال�سكل رقم )1-29(: منظر طبيعي ملدينة العقبة.

اجمع بيانات لعدد من املحطات املناخّية يف الأردن، وقارن من خاللها درجات احلرارة 
ومعدل الت�ساقط املطري.
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ف�رّش ما ياأتي:  -  1
تناق�ص كميات الأمطار يف مدينة الزرقاء مقارنة مبدينة اإربد.  -   اأ 

اقت�سار الت�ساقط املطري يف الإقليم القطبي على هيئة بلورات جليدّية. ب - 
عدد الأمناط الفرعّية لإقليم املناخ املداري.  -  2

قارن بني مناخ الإقليم ال�ستوائي واإقليم املناخ القطبي يف العامل  من حيث:  -  3
مو�سم �سقوط املطر.  -   اأ 

املناطق التي ُيمّثلها كل منهما. ب - 
انظر خريطة العامل العربي ال�سّماء، وعنّي املفردات اجلغرافّية الآتية يف موقعها املنا�سب  -  6

ال�سحراوي، املحيط  الإقليم  البحر الأحمر،  املتو�سط،   البحر  ال�رشطان، خط ال�ستواء،  )مدار    
الأطل�سي، املحيط الهندي(:
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1- ما املق�سود باملفاهيم وامل�سطلحات الآتية:
ال�سغط اجلوي، الأمطار احلملّية، اخلما�سني، الرياح التجاريّة، التورنادو، ال�سباب، التكاثف، 

الهاريكني. 
2- كّون تعميًما يو�سح العالقة بني كل مما ياأتي:

ال�سغط اجلوي ودرجة احلرارة.  -   اأ 
الرتفاع عن م�ستوى �سطح البحر وكمية الت�ساقط املطري. ب - 

ال�سحب وتكّون ال�سقيع. ج� - 
3- ف�رّش ما ياأتي: 

تتناق�ص الأمطار يف الأردن كلما اجتهنا جنوًبا و�رشًقا.  -  اأ 
حدوث ن�سيم الرب والبحر. ب - 

ت�سبب العوا�سف الثلجّية اأ�رشاًرا بالغة للنظام البيئي. ج� - 
تكّون الأمطار الإع�سارّية.  - د 

4- مّيز بني الطق�س واملناخ.
5- اذكر ما ياأتي:

العوامل املوؤّثرة يف املناخ يف الوطن العربي.  -   اأ 
الأقاليم املناخّية يف الأردن. ب - 

6-  حّول درجتي احلرارة املئوية )5ْم، 35ْم( اإلى درجتي حرارة بالنظام الفهرنهايتي. 
7-  اأعِط ثالثة اأمثلة على كل من:

التيارات البحرّية الدافئة.  -  اأ 

التيارات البحرّية الباردة. ب - 
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اممتازعنا�سر الأداءالرقم مقبولجيّدجيّد جدًّ

اأقارن بني مفهومي الطق�س واملناخ.1
اأعّدد عنا�رش املناخ.2
اأ�ستنتج العالقات املتبادلة بني عنا�رش املناخ.3
اأعّدد العوامل املوؤّثرة يف الرياح.4
اأقارن بني اأنواع الأمطار من حيث �سبب الن�ساأة.5
اأعّدد اأ�سكال التكاثف.6
اأمّيز بني الكتل واجلبهات الهوائّية واملنخف�سات اجلوّية.7
اأف�رّش �سبب ن�ساأة الأعا�سي.8
اأ�ستنتج الآثار املرتتبة على الظواهر اجلويّة املتطرفة.9

اأعّدد الأقاليم املناخّية الرئي�سة يف العامل.10
اأقارن بني الأقاليم املناخّية بح�سب الأمطار واحلرارة.11
اأعّدد العوامل املوؤّثرة يف مناخ الوطن العربي.12
اأحّدد الأقاليم املناخّية على خريطة الأردن.13
اأ�ستنتج العوامل املوؤّثرة يف مناخ الأردن.14

بعد النتهاء من درا�سة وحدة املناخ، ووفق اجلدول الآتي، �سع اإ�سارة )✕( يف املكان الذي 
ينا�سب درجة اأدائك:





من  له  تتعر�ص  ملا  احلايل،  الوقت  يف  الإن�سان  توؤّرق  التي  املو�سوعات  من  البيئة  ق�سايا  تعّد 
حياته  جمالت  يف  الإن�سان  على  �سلبية  اآثار  من  عنها  نتج  وما  حدوثها،  يف  ت�سبب  م�سكالت 
واآثاره  املناخي  والتغّي  والبيئة،  بالإن�سان  تتعلق  ق�سايا  الوحدة  �سنتناول يف هذه  لذلك  جميعها، 

البيئية، وطرائق حماية البيئة، والتخطيط للبيئة. 
يتوقع من الطالب بعد النتهاء من درا�سة هذه الوحدة اأن يكون قادًرا على اأن:

يعّرف املفاهيم وامل�سطلحات الواردة يف الوحدة.  

يحّلل الأ�سكال واخلرائط واجلداول الواردة يف الوحدة.  

يتعّرف تطور عالقة الإن�سان بالبيئة.  

ي�ستنتج اأ�سباب التغّي املناخي.   

يقّيم الآثار البيئية للتغّي املناخي.  

يقرتح الو�سائل والطرائق املنا�سبة حلماية البيئة.  

يقّدر دور الدول واملنظمات الدولّية يف حماية البيئة.  

يثّمن جهود الأردن يف احلفاظ على البيئة.  

يدرك اأهمية الوعي البيئي لدى الأفراد.  

يعّرف اأ�س�ص ومقومات التخطيط البيئي.  

ح العالقة بني القت�ساد والبيئة. يو�سّ  

يثّمن جهود الدول ومنها الأردن يف ا�ستثمار  م�سادر الطاقة املتجددة.  
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مفهوم البيئة أواًل

تفاعل  فيه من  الكائنات احلّية والعنا�رش غي احلّية جميعها مبا  فيه  تعي�ص  الذي  الو�سط  البيئة: 
يحدث بينها �سمن مكان حمدد. وت�سكل تلك املكونات جميعها ما يعرف بالنظام البيئي، الذي 
غري  والعنا�رش  احلّية  الكائنات  بني  وامل�ستمر  املنظم  والتفاعل  املتبادلة  العالقات  من  جمموعة  ميثل 

احلّية، وما ينتج عن هذا التفاعل من توازن بني تلك املكونات. انظر ال�سكل )1-2(. 

ا به. اأما  ي�سمل عنا�رش البيئة غي احلّية: املاء والهواء والرتبة، وكل عن�رش منها ي�سّكل نظاًما خا�سًّ
مكونات النظام احليوي؛ فيمكن تو�سيحها مبا ياأتي:

كالنباتات عن طريق  على غيها؛  العتماد  دون  بنف�سها  غذائها  ت�سنع  كائنات  املنتجات:   -  1
عملية البناء ال�سوئي.

غيها؛  على  غذائها  يف  تعتمد  كائنات  امل�ستهلكات:   -  2
كالإن�سان واحليوان.

املحلالت: كائنات حية دقيقة ل ترى بالعني املجردة،   -  3
النباتات  )خملفات  الع�سوية  املواد  بتحليل  تقوم 

واحليوانات(، واإعادتها اإلى النظام البيئي. 

بّين دور الكائن��ات الحّية في 
تحقي��ق التكام��ل ف��ي النظام 

البيئي.

كائنات حيّة

ماءم�ستهلكة نظام �سخري )تربة(حملات هواءمنتجات

عنا�رش غي حيّة

مكونات النظام البيئي

ال�سكل رقم )2-1(: مكونات النظام البيئي.
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التوازن البيئي ثانًيا

تتحدد العالقة بني الإن�سان وبيئته مبقدار ا�ستثماره لعنا�رشها املختلفة ب�سكل عقالين؛ مما يحقق 
التوازن البيئي. 

اأو  الأر�ص دون خماطر  احلياة على �سطح  ا�ستمرار  البيئة على  البيئي: قدرة مكونات  التوازن 
م�سكالت توؤثر على احلياة الب�رشية. انظر ال�سكل )2-2(.

ال�سكل رقم )2-2(: التوازن البيئي.

اأما الإخالل يف التوازن البيئي؛ فهو اإحلاق ال�رشر بعنا�رش البيئة عن طريق الزيادة اأو النق�سان 
يف ن�سبها الطبيعية بفعل تاأثي الإن�سان الذي ميار�ص الأن�سطة القت�سادّية غي العقالنّية؛ كال�سناعة، 

وا�ستخدام الوقود الأحفوري، وقطع الغابات. انظر ال�سكل )3-2(. 

ال�سكل رقم )2-3(: الإخالل بالتوازن البيئي.

كيف ي�سهم الإن�سان يف حتقيق التوازن البيئي والإخالل يف التوازن البيئي؟
فّكر
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تطور عالقة اإلنسان بالبيئة ثالًثا

يعد الإن�سان اأحد مكونات النظام البيئي، الذي يرتبط بعالقة ُمتميِّزة مع البيئة بتاأثيه  املبا�رش 
وغي املبا�رش فيها، وي�سعى الإن�سان با�ستمرار اإلى ا�ستثمار موارد بيئته بطرائق عّدة بهدف اإ�سباع 
دت النظريات  لة بينهما. وتعدَّ حاجاته املتعددة، ويتم ذلك باأ�سكال خمتلفة عن طريق العالقة املتبادحَ

التي تف�رش هذه العالقة منذ القرن التا�سع ع�رش، ومُيكن تو�سيحها مبا ياأتي:

يرى اأ�سحاب هذه النظرّية اأن  البيئة ت�سيطر على الإن�سان ويخ�سع لها، وذلك باملقارنة بني 
جمتمعات خمتلفة من حيث خ�سائ�سها الطبيعّية وتطورها الب�رشي، فالإن�سان ل مُيكنه اأن يحَحيا 
العنا�رش احلياتّية من طاقة وغذاء وهواء وماء. وتظهر هذه  م له  البيئة ما دامت تقدِّ بعيًدا عن 
ر م�سيه، وجتعله غنيًّا اأو فقًيا، قويًّا  ه، وتقرِّ النظرّية �سلطة البيئة على الإن�سان؛ فهي التي ُت�سيِّ
اأو �سعيًفا، وخي مثال على ذلك، تاأثي البيئة على ج�سم الإن�سان، و�سعف قدرته يف ا�ستغالل 

البيئة ال�ستوائية يف اإفريقيا.
اأن نقّر بحتمّية تاأثي اأي عامل من  اأنه ل ميكن  تعر�ست هذه النظرية لنتقادات عدة، منها: 
العوامل البيئية يف الإن�سان واأن�سطته املختلفة، فقد ا�ستطاع بتطوره التكنولوجي التغلب على 

ق�سوة بع�ص الظروف الطبيعية.

يرى اأ�سحاب هذه النظرية اأن الإن�سان له دور اإيجابي وفاعل يف تغيي بيئته وا�ستغاللها وفًقا 
لحتياجاته وُمتطلباته، فهو لي�ص جمرد خملوق �سلبي يحَن�ساع ل�سلطة البيئة الطبيعّية، فقد متكن مبا 
د اأ�سحاب هذه النظرية اأن مظاهر  ل الظواهر البيئّية ل�ساحله. ويوؤكِّ ميتلك من قدرات اأن ُيحوِّ
كندا  �سمال  الباردة يف  املناطق  الربيعي يف  القمح  زراعة  مثل:  الإن�سان؛  فعل  من  البيئة هي 
اخلليج  احلال يف  اجلافة كما هو  ال�سحراوية  املناطق  واملعادن يف  النفط  وا�ستغالل  ورو�سيا، 

العربي، وحفر الآبار الرتوازّية وزراعة الأرا�سي ال�سحراوّية يف الأردن.
 لكن هذه النظرية تتعر�ص للنقد، كونها تعّظم دور الإن�سان يف البيئة وقدرته على ال�سيطرة 

والتحكم فيها، مما نتج عنها م�سكالت عديدة �سببت الإخالل بالتوازن البيئي.

1- النظرية احلتميّة

2- النظرية الإمكانيّة
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يرى اأ�سحاب هذه النظرية �رشورة التوفيق بني الآراء املختلفة، فهي ل توؤمن باحلتمّية املطلقة 
ول بالإمكانية املطلقة، وتوؤكد وجود عالقة متبادلة بني الإن�سان وبيئته، وقدرته على تغيري البيئة 

الطبيعّية اإلى ح�ساريّة، وت�سي 
هذه النظرية اإلى اأن هناك تاأثي 
للبيئة يف الإن�س��ان ون�ساطاته.
وترتكز ه��ذه النظرّية على ما 

ياأتي:
اأ - ت�س��ّنف البيئ��ة اإلى اأنواع. 

ال�سكل رقم )2- 4(: اأ�سناف البيئة.انظر ال�سكل )2- 4(. 

اأ�سناف البيئة

بيئة �سعبة
مثل )املناطق احلارة 

واجلليديّة(

بيئة �سهلة
مثل )ال�سهول 

الفي�سيّة(

بيئة متفاوتة يف 
�سهولتها و�سعوبتها

مثل )املناطق 
اجلبليّة(

نّظم زيارة اإلى منطقة الدي�سة يف جنوب الأردن، ثم ا�سنع فلًما وثائقيًّا م�سوًرا عنها، 
البيئات  يف  الرتوازّية  الآبار  وحفر  الأرا�سي  زراعة  على  الإن�سان  قدرة  فيه  مبيًنا 

ال�سحراوّية، واعر�سه اأمام زمالئك يف الغرفة ال�سفية. 

ب- تاأثي الإن�سان يف البيئة يتخذ اأحد الأ�سكال الآتية:
اإيجاب��ي: يتفاع��ل مع البيئة مبا يحقق رغباته وحاجاته، دون اإحداث تاأثي �س��لبي يف   •

مكونات البيئة، كا�ستغالله للطاقة ال�سم�سية.
�سلبي: مثل اإدخال املواد ال�سارة يف الهواء من خالل ن�ساطاته املختلفة.  •

3- النظرية التوافقيَّة )االحتماليّة(

• اأعط اأمثلة تبنّي دور الإن�سان الإيجابي يف تفاعله مع البيئة املحلّية يف الأردن.
• كيف تواجه الدور ال�سلبي لالإن�سان يف البيئة؟

فّكر
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مراحل تطور عالقة اإلنسان بالبيئة رابًعا

 تعد عالقة الإن�سان بالبيئة قدمية ووثيقة، ويختلف �سكل هذه العالقة من ع�رش لآخر ومن جمتمع 
لآخر، وقد مرت هذه العالقة مبراحل عدة:

عا�ص الإن�سان الأول يف هذه املرحلة على �سكل جماعات �سغية تعتمد على ال�سيد وجمع 
الثمار للح�سول على غذائها وتتنقل من مكان لآخر، ومل يكن لالإن�سان تاأثي �سلبي على البيئة. 

تعود اإلى ما قبل ع�رشة  اآلف �سنة تقريًبا ولغاية بدء الثورة ال�سناعية يف منت�سف القرن الثامن 
ع�رش، حيث ا�ستقر الإن�سان يف اأماكن معينة، وبداأ يعتمد على الزراعة، ويوؤثر ب�سكل حمدود 

على البيئة.

تبداأ من منت�سف القرن الثامن ع�رش ولغاية منت�سف القرن الع�رشين؛ اإذ ا�ستخدم الإن�سان يف هذه 
الفرتة الوقود الأحفوري يف ال�سناعة، ونتج عن ذلك مواد �سارة بالبيئة؛ كزيادة ثاين اأك�سيد 
الكربون. واأدى النمو ال�سكاين ال�رشيع والتغي يف اأ�ساليب معي�سة ال�سكان والنمو القت�سادي 
اإلى فر�س املزيد من ال�سغوط على املوارد الطبيعّية والبيئّية، وزيادة تاأثري الإن�سان على البيئة 
بالتقدم التكنولوجي وما نتج عنها من م�سكالت اأ�سبحت تهدد م�سي الإن�سان وبيئته. ول 
يزال التدهور البيئي يف العامل م�ستمًرا، من تلوث الهواء بالغازات ال�سامة وال�سارة، ويف كل 
يوم يزداد تلوث املاء يف البحار واملحيطات والأنهار، وتتعر�ص بع�ص اأنواع الكائنات النباتّية 

واحليوانّية لالنقرا�ص . 

بداأت هذه املرحلة منذ منت�سف القرن الع�رشين حتى الوقت احلايل، حيث ظهرت احلا�سبات 
يف  الزيادة  اإلى  اإ�سافة  املعرفة،  يف  ال�رشيعة  والزيادة  الت�سال  و�سائل  وتطورت  الإلكرتونّية 
عدد �سكان العامل، وممار�سات الإن�سان غي العقالنّية من خالل اأن�سطته ال�سناعّية وا�ستعماله 

1- مرحلة اجلمع وااللتقاط وال�صيد

2- مرحلة الزراعة

3- مرحلة الثورة ال�صناعيّة

4- مرحلة ثورة املعلومات واالت�صاالت
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الأ�سمدة الكيميائّية واملبيدات احل�رشيّة يف الزراعة، حيث �ساهمت يف ا�ستنزاف م�سادر الرثوة 
الطبيعية وتلويث البيئة. انظر ال�سكل )5-2(.

ال�سكل رقم )2-5(: ا�ستنزاف م�سادر البيئة.

نتيجة للتدهور البيئي املتزايد ت�ساعفت جهود الدول واملنظمات الدولّية ملكافحة هذه امل�سكلة، 
وذلك باإن�ساء هيئات حكومّية وغي حكومّية حلماية البيئة.

ُزر اأحد امل�سانع القريبة منك، واكتب تقريًرا موثًقا بال�سور مبيًنا فيه العوائد القت�ساديّة 
على ال�سكان والآثار البيئية اإن وجدت، ثم اقرتح احللول املنا�سبة، وقدمه على �سكل 

عر�ص تقدميي اأمام زمالئك يف ال�سف.
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عّرف املفاهيم وامل�سطلحات الآتية:  -  1
     البيئة، النظام البيئي، التوازن البيئي، املنتجات، امل�ستهلكات، املحلالت.

ما مكونات كل من:  -  2
النظام احليوي.  -  اأ 

النظام غي احليوي. ب - 
كيف ي�سهم الإن�سان يف اإحداث الإخالل بالتوازن البيئي؟  -  3

ما النظريات التي تف�رش العالقة بني الإن�سان والبيئة؟  -  4
قارن بني الأ�س�س الفكرية التي تقوم عليها نظريات تف�سري العالقة بني الإن�سان والبيئة.  -  5

ما النتقادات التي وجهت للنظريات التي تف�رش العالقة بني الإن�سان والبيئة؟  -  6
اأعط اأدلة على مظاهر بيئّية من فعل الإن�سان توؤكد فكرة النظرية الإمكانّية.  -  7

ما اأنواع البيئة كما تراها النظرية الحتمالّية؟  -  8
ح اأ�سكال م�ستوى تدخل الإن�سان يف البيئة. و�سّ  -  9

بنّي مراحل تطور العالقة بني الإن�سان والبيئة وتاأثري كل مرحلة.  -10
ما الدور املنوط بك يف املحافظة على البيئة؟  -11
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• كيف ي�سهم التلوث البيئي يف اإحداث التغّي املناخي؟
الب�رشيّة غي  الأن�سطة  تزايد  الناجتة عن  البيئية  امل�سكالت  اأهم  املناخي من  التغّي  تعّد ظاهرة 
العقالنّية، وزيادة ا�ستهالك م�سادر الطاقة غي املتجددة، والذي ينعك�ص على عنا�رش املناخ 

من حرارة واأمطار ورياح وغيها.

• ما املق�سود بالتغّي املناخي؟
تغّي يف قيم عنا�رش املناخ بفعل انبعاث غازات الحتبا�ص احلراري يف الغالف اجلوي، منها: 

غاز ثاين اأك�سيد الكربون وامليثان والأكا�سيد.

مفهوم التغير المناخي أواًل

طرائق تعّرف التغّير المناخي ثانًيا

• كيف ميكن تعّرف التغّي املناخي؟
ميكن تعّرف حدوث التغّي املناخي واأثره يف البيئة بالطرائق الآتية:

كيف ميكن تعّرف حدوث تغّي يف املناخ با�ستخدام املواد الع�سوية املتحجرة؟

1- الطرائق اجليولوجية تتمثل يف �سواهد جيولوجّية، اأبرزها:
ال�سخور الر�سوبّية، مثل: احلجر اجليي واملتحجرات والركام اجلليدي.   -  اأ  

الن�ساط الربكاين يرتافق معه تزايد انبعاث غاز ثاين اأك�سيد الكربون يف اجلو الذي  ب - 
ي�سهم يف التغّي املناخي.

الروا�سب يف كل من البحيات، وعينات اجلليد، وحلقات  درا�سة املناخ القدمي مبعرفة   -2 
�سيقان الأ�سجار.
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أسباب التغير المناخي ثالًثا

التغي يف كمية الإ�سعاع ال�سم�سي الذي ي�سل �سطح الأر�ص، ويحدث خالل فرتة زمنّية   اأ  - 
طويلة.

ب- النفجارات الربكانّية: تت�سبب يف انبعاث كميات كبية من غاز ثاين اأك�سيد الكربون 
والرماد الربكاين واأكا�سيد الكربيت والتي بدورها ترفع درجة حرارة الغالف اجلوي.

ج�- التغّي يف مكونات الغالف اجلوي والتي من اأبرزها غاز ثاين اأك�سيد الكربون وال�سوائب. 

هي عوامل ناجتة عن الن�ساط الإن�ساين، ويبنّي ال�سكل )2- 6( اأهمها.

ال�سكل رقم )2- 6(: العوامل الب�رشيّة املوؤثرة يف التغّي املناخي.

التلوث اجلوي: دخول مواد غريبة �سلبة اأو �سائلة اأو غازيّة  يف الغالف اجلوي تلحق ال�رشر   - اأ 
ب�سحة الإن�سان والبيئة.

وقد تزايدت ن�سبة امللوثات يف الغالف اجلوي منذ منت�سف القرن التا�سع ع�رش نتيجة الن�ساط    
ال�سناعي واإنتاج وحرق الوقود، التي �ساهمت بتزايد ن�سبة ثاين اأك�سيد الكربون والأكا�سيد 
الأخرى يف الغالف اجلوي، مما اأدى اإلى رفع درجة احلرارة ال�سطحّية لالأر�ص مبعدل 0٫5 
البنف�سجّية،  فوق  الأ�سعة  امت�سا�ص  على  تعمل  التي  الأوزون  طبقة  وتدمي  مئوية،  درجة 

وبذلك تهدد النظام البيئي على �سطح الأر�ص. انظر ال�سكل )7-2 (. 

التجارب النوويّةقطع الغاباتتلوث الرتبةالتلوث املائيالتلوث اجلوي

العوامل الب�رشيّة

1-  العوامل الطبيعيّة

2- العوامل الب�رشية
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ال�سكل رقم )2-7 (: انبعاث غاز ثاين اأك�سيد الكربون من عام 1960م اإلى عام 2010م.

• كم بلغت ن�سبة انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون يف ال�سنوات:1960م، 1980م، 2000م؟

ب - التلوث املائي: اإحداث تغّي يف اخل�سائ�ص الطبيعية للمياه بطريقة مبا�رشة اأو غي مبا�رشة، مما 
يوؤثر �سلًبا يف الإن�سان والنظام البيئي.

تتعدد م�سادر تلوث املياه بفعل الأن�سطة الب�رشيّة التي تتمثل مب�ستقات النفط وخملفات امل�سانع 
الأنهار  مياه  تلوث  ت�سهم يف  التي  واملبيدات،  وامل�سعة  الكيماويّة  واملواد  املدن،  ونفايات 

والبحيات والبحار واملحيطات ورفع درجة حرارتها، مما ينتج عنها:
زيادة �رشعة التيارات البحريّة يف امل�سطحات املائّية.   .1

زيادة تبخر املياه و�سقوط الأمطار خا�سة املناطق القريبة من ال�سواحل البحريّة.  .2
تغّي يف  اإلى  يوؤدي  برتكيز  اأو  بكميات  الرتبة  مواد �سارة وغريبة يف  دخول  الرتبة:  تلوث  جـ - 

خ�سائ�سها الطبيعّية والكيميائّية واحليويّة.
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تتعر�ص الرتبة للتلوث بفعل ا�ستخدام الإن�سان للمبيدات احل�رشّية والأ�سمدة الكيماوّية يف 
الزراعة، اإ�سافة اإلى املخلفات ال�سائلة من الأن�سطة ال�سناعّية، وانبعاث غازات �سامة مثل 

غاز امليثان الذي يوؤّثر يف النظام البيئي.

بلغت م�ساحتها  الإن�سان، حيث  قبل  امل�ستمرة من  لالإزالة  الغابات  تتعر�ص  الغابات:  قطع   - د 
)39٫8( مليون كم2 وت�سكل نحو 30% من م�ساحة الياب�سة، وبلغت ن�سبة قطعها يف اأوروبا 
نحو 70% من م�ساحتها، بينما و�سلت الن�سبة يف اإفريقيا وجنوب �رشق اآ�سيا اإلى اأكرث من 
80%، وقد تناق�ست م�ساحة الغابات �سنة 1975م مبقدار مئة األف كم2 �سنويًّا، وبعد �سنة 

2000م تناق�ص قطع الغابات؛ لأن برامج حما�سبة قطع الغابات بداأت حتقق اأهدافها. 
احلراري،  الحتبا�ص  وزيادة  الأر�ص  مناخ  يف  التاأثي  اإلى  امل�ستمر  الغابات  قطع  ويوؤدي 
اإلى زيادة ن�سبة تركيز غاز  وي�سهم ذلك بالإخالل يف دورة الكربون الطبيعية، مما يوؤدي 
ثاين اأك�سيد الكربون وتقليل ن�سبة الأك�سجني يف الطبيعة، لذلك قامت احلكومة الأردنّية 
بالتو�سع يف زراعة الأ�سجار يف املناطق جميعها؛ من اأجل املحافظة على هذا املورد الذي 

ي�سهم يف حتقيق التوازن البيئي.

هـ - التجارب النوويّة: ترتفع درجة حرارة اجلو ب�سورة كبية ومفاجئة عند حدوث تفجيات 
نوويّة، حيث تت�سكل تيارات هوائّية �ساعدة نتيجة ارتفاع درجة احلرارة املفاجئة للهواء، 
طبقة  يف  الأوزون  نطاق  يف  تدخل  التي  النيرتوجني  واأكا�سيد  الذري  الغبار  معها  وحتمل 

ال�سرتاتو�سفي؛ مما يوؤثر يف طبقة الأوزون.

اأّي املناطق يف الأردن يكرث فيها تلوث الرتبة؟ وملاذا؟ وكيف تخّفف من ذلك؟

اأّي املناطق يف الأردن تتعر�ص لقطع الغابات؟ وملاذا؟ وما موقفك جُتاه ذلك؟
فّكر
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اآلثار البيئّية الناتجة عن التغّير المناخي رابًعا

يتوقع العلماء ارتفاع درجة حرارة الهواء مبقدار ي�سل ما بني ) 2٫5 – 5٫5(م يف نهاية القرن 
اأهم   )8-2( ال�سكل  ويبنّي  اجلوي.  الغالف  الدفيئة يف  غازات  ازدياد  نتيجة  والع�رشين  احلادي 

الآثار البيئية املحتملة الناجتة عن ارتفاع درجة حرارة �سطح الأر�ص.

  • هل يوؤثر تغّي م�ستوى �سطح البحر يف النظم البيئّية؟ ف�رّش ذلك.
ي�سهم ارتفاع درجة حرارة الأر�ص بفعل غازات الدفيئة، يف زيادة ان�سهار اجلليد يف املناطق 

اجلليدية، مما يوؤدي اإلى ارتفاع من�سوب �سطح البحر وغمر املناطق ال�ساحلّية. 
تظهر الدرا�سات اأن هناك زيادة يف معدل ارتفاع م�ستوى �سطح البحر بحدود )1٫8(ملم 
�سنويًا يف املئة �سنة ما قبل عام 1993م، ثم ارتفع معدل م�ستوى �سطح البحر اإلى )3٫1(ملم 
البحار  اأن يرتفع م�ستوى �سطح مياه  الفرتة ما بني عامي )1993– 2003(م، ويتوقع  يف 
واملحيطات يف نهاية القرن احلادي والع�رشين ما بني )65- 100( �سم، حيث تغمر املياه 

17٫5% من م�ساحة بنغالد�ص، ونحو 6% من م�ساحة هولندا و1% من م�ساحة م�رش.

الت�ساقط، وت�سي  التبخر وزيادة  زيادة كمية  اإلى  الأر�ص  �سطح  ارتفاع درجة حرارة  يوؤدي 
التوقعات اإلى اأن ارتفاع درجة حرارة �سطح الأر�ص مبقدار )2-4( درجات مئوّية �سيافقه 

الآثار البيئيّة الناجتة 
عن التغّي املناخي

تغّي النمط املطريتغّي م�ستوى �سطح البحر

تدهور املوارد املائية

تدهور التنّوع احليوي

اآثار  اقت�ساديّة

النزوح البيئي

الآثار ال�سحية

ال�سكل رقم )2- 8(: الآثار البيئية الناجتة عن التغّي املناخي.
1- تغيرّ م�ستوى �سطح البحر

تغيرّ النمط املطري  -2
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زيادة يف كمية الت�ساقط مبقدار ي�سل ما بني )30-100( ملم يف ال�سنة؛ اأي زيادة ما ن�سبته 
7% عما كان عليه الو�سع يف القرن املا�سي، خا�سة يف املناطق ال�سمالّية من الكرة الأر�سّية، 

مما يت�سبب يف حدوث في�سانات مدمرة.

ي�سهم ارتفاع درجة حرارة الأر�ص يف زيادة املتو�سط ال�سنوي لت�ساقط الأمطار يف العرو�ص 
الو�سطى، مما يوؤدي اإلى زيادة تدفق املياه يف الأودية والأنهار وحدوث الفي�سانات يف مناطق 
عديدة، خا�سة يف جنوب �رشق اآ�سيا واملناطق الواقعة يف ن�سف الكرة ال�سمايل، كما يتوقع 
)ب�سبب التغّي املناخي( حدوث تدهور يف نوعية املياه بفعل ارتفاع درجة حرارتها وزيادة 

تلوثها، اإ�سافة اإلى زيادة ملوحة املياه اجلوفّية القريبة من ال�سواحل. 

يتاأثر كل من النبات واحليوان بدرجات احلرارة والأمطار يف الأقاليم التي تعي�ص فيها، فمثاًل 
اإلى  يوؤدي  الت�سخني،  بفعل  الأر�س  �سطح  من  اأعلى  ارتفاعات  اإلى  النبات  نطاقات  انتقال 
فقدان العديد من الأنواع النباتية، وهجرة الطيور من قارة اأوروبا اإلى قارة اإفريقيا يف بداية 
ف�سل اخلريف، و�ستعود مرة اأخرى من اإفريقيا اإلى اأوروبا يف بداية ف�سل الربيع لتاليف احلر 

ال�سديد وبحًثا عن الغذاء، مما �سيوؤدي اإلى انقرا�ص العديد منها. 

يتوقع اأن يوؤثر التغي املناخي ب�سكل �سلبي على حياة الإن�سان القت�سادّية وفًقا ملا ياأتي:
ال�سواحل  من  القريبة  واملوانئ  ال�سياحّية  واملن�سات  والعمرانية  الزراعية  املناطق  تاأثر   -  اأ 
نتيجة ارتفاع من�سوب مياه البحار واملحيطات، ومن تلك املناطق: ال�ساحل ال�رشقي 
واجلنوبي للوليات املتحدة، و�سمال �رشق الربازيل، وجنوب غرب اإفريقيا، وجنوب 

�رشق اآ�سيا، و�سمال غرب اأوروبا. انظر ال�سكل )9-2(.
اختفاء الكثي من اجلزر واملدن ال�ساحلية ب�سبب ارتفاع م�ستوى �سطح البحر مثل جزر  ب - 

املالديف يف نهاية القرن احلادي والع�رشين.

3- تدهور املوارد املائية

4- تدهور التنوع  احليوي

5- اآثار اقت�صادية

ما الإجراءات التي يجب اأن تتبعها الدول بناًء على توقعات تاأثي التغي املناخي ال�سلبي على حياه 
الإن�سان كاختفاء املناطق ال�ساحلية ب�سبب غمرها مبياه البحار؟  

فّكر
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ُيق�سد به هجرة ال�سكان الذين اأجربوا على مغادرة م�ساكنهم موؤقًتا اأو ب�سفة دائمة خوًفا على 
حياتهم  بفعل الأخطار البيئية، مثل: اجلفاف، والفي�سانات.

تتعدد الآثار ال�سحية الناجتة عن التغّي املناخي بفعل ارتفاع درجة احلرارة التي ت�سهم مبا�رشة 
والربو  احل�سا�سية  باأمرا�ص  الإ�سابة  ال�سم�ص، وزيادة  ناجتة عن �رشبات  وفيات  يف حدوث 
والأمرا�ص التنف�سّية، وظهور اأمرا�ص معدية، مثل: الكوليا واملالريا بفعل توافر بيئة جاذبة 

للبعو�ص واحل�رشات.
من احللول املقرتحة للحد من م�سكلة التغّي املناخي:

خف�ص النبعاثات الكربونّية يف الهواء.  -  اأ 
ب - حماية الغابات والنبات من القطع واحلرائق.

ا�ستخدام م�سادر الطاقة املتجددة. ج� - 

ال�سكل رقم )2-9(: املناطق ال�ساحلية املهددة بالغرق يف العامل ب�سبب ارتفاع م�ستوى املاء يف البحار واملحيطات.
6- النزوح البيئي

7- الآثار ال�صحيّة 

اقرتح حلوًل اأخرى للحّد من م�سكلة التغّي املناخي.
فّكر
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عّرف املفاهيم وامل�سطلحات الآتية:  -  1
التغّي املناخي، التلوث اجلوي، النزوح البيئي.   
ما الطرائق اجليولوجية لتعّرف التغّي املناخي؟  -  2

ح العوامل الطبيعّية والب�رشّية التي ت�سهم يف حدوث التغّي املناخي. و�سّ  -  3
كيف ي�سهم التلوث اجلوي يف ظاهرة التغّي املناخي؟   -  4

ما اأثر قطع الغابات يف زيادة ن�سبة غاز ثاين اأك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي؟  -  5
كيف يوؤّثر التغّي املناخي يف ارتفاع من�سوب م�ستوى �سطح البحار واملحيطات؟  -  6

ما الآثار القت�ساديّة املتوقعة بفعل التغّي املناخي؟  -  7
ما اأ�سباب النزوح البيئي؟  -  8

ما الآثار ال�سحّية الناجتة عن تغّي املناخ؟  -  9
ارتفاع  ب�سبب  بالغرق  املهددة  ال�ساحلّية  املناطق  اأهم  حّدد  العامل،  اإلى خريطة  بالرجوع   - 10

م�ستوى املياه يف البحار واملحيطات. 
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مفهوم حماية البيئة وطرائقها أواًل

الجهود الدولّية لحماية البيئة ثانًيا

تعّد البيئة من الق�سايا املهمة يف الع�رش احلايل، ويتعني الهتمام بها واحلفاظ عليها، خا�سة بعد 
التطور الكبي يف ال�سناعة وتزايد ا�ستخدام م�سادر الطاقة وتعدد اأثارها ال�سلبية التي تلحق اأ�رشاًرا 

بعنا�رش البيئة.

• ما املق�سود بحماية البيئة؟
ُيق�سد بها حماية الكائنات احلية الربّية واملائّية والنظم الطبيعّية وا�ستغاللها ب�سكل ي�سمن 

عملها وا�ستمرارها يف احلياة وفق نظام طبيعي متوازن.

طرائق حماية البيئة
يبنّي ال�سكل )2-10( بع�ص الطرائق التي ميكن اأن يتبعها الإن�سان حلماية البيئة.

ال�سكل رقم ) 2-10(: بع�ص طرائق حماية البيئة.

• ملاذا اأ�سبحت ق�سايا البيئة حتظى باهتمام عاملي؟

فر�ست الأزمات البيئية نف�سها على كثي من دول العامل ب�سكل عام والأفراد ب�سكل خا�ص، 
واأ�سبحت من اهتمامات العديد من الدول واملنظمات؛ نظًرا اإلى تاأثيها يف �سكان العامل.

من طرائق حماية البيئة

اإعداد العاملني الأْكفاء�سن القواننين�رش الوعي البيئي يف املجتمع
 يف جمال البيئة
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   اأ- املنظمات الدوليّة حلماية البيئة: �سعت هذه املنظمات للعمل على مواجهة الأخطار البيئية 
على م�ستوى العامل عن طريق ال�سيا�سات واملمار�سات البيئية املنا�سبة، ومتثلت يف منظمات 

اأخذت �سفة مراقب تابعة ملنظمة هيئة الأمم املتحدة، ومن اأبرزها:
1. برنامج الأمم املتحدة للبيئة. 

2. اللجنة الدولية للتغيات املناخّية. 
3. الوكالة الأوروبّية للبيئة. 

ب- املنظمات غي احلكوميّة: نظًرا اإلى اأهمية ق�سايا البيئة وم�سكالتها فقد تزايدت اأعداد املنظمات 
عام 1972م  ا�ستوكهومل  موؤمتر  انعقاد  عند  وقد و�سل عددها  بها،  املهتمة  احلكومية  غي 
اإلى )2500( منظمة، ومل يكن من بلدان العامل الثالث �سوى )3( منظمات، وعند انعقاد 
موؤمتر ريودي جانيو عام 1992م و�سل عدد املنظمات امل�ساركة يف املوؤمتر اإلى اأكرث من 
)10٫000( منظمة من بينها )2000( منظمة من بلدان العامل النامي، ومن اأبرز املنظمات 

غي احلكومّية حلماية البيئة:
1. الحتاد العاملي للمحافظة على البيئة. 

2. ال�سندوق العاملي للطبيعة. 
3. منظمة ال�سالم الأخ�رش. 

ويتمّثل دور هذه املنظمات يف جمع املعلومات البيئّية ور�سدها، والك�سف عن املمار�سات 
ال�سارة بالبيئة، وتوعية الراأي العام.

وذلك  والبيئة،  املناخي  التغّي  �سوؤون  حول  الدولية  والتفاقيات  املوؤمترات  من  الكثي  تعقد 
بهدف توفي املعلومات الالزمة حلماية البيئة، وتنظيم الأن�سطة التي يقوم بها الإن�سان، واحلّد 
من انبعاث غازات الحتبا�ص احلراري، و�سوء ا�ستثمار م�سادر البيئة املختلفة. ومن اأهم هذه 

املوؤمترات والتفاقيات:

1- املنظمات والربامج املهتمة بحماية البيئة

2- املوؤمترات واالتفاقيات الدولية حول البيئة والتغيرّ املناخي
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موؤمتر ا�ستوكهومل عام 1972م يف ال�سويد.   -  اأ 
اتفاقية فينا عام 1985م حلماية طبقة الأوزون يف النم�سا.  ب - 
قمة الأر�ص عام 1992م يف ريودي جانيو يف الربازيل.  ج� - 

اتفاقية كيوتو عام 1997م يف اليابان.   -  د 
موؤمتر باري�ص عام 2015م يف فرن�سا.   - ه� 

�سبكة  من  املوؤمترات  هذه  عن  معلومات  اجمع  جمموعتك،  اأفراد  مع  عملك  خالل  من 
الإنرتنت، واأجر حواًرا حولها اإما ب�سكل مبا�رش، واإما عن طريق قنوات التوا�سل الجتماعي، 
وبنّي مدى التزام الدول ال�سناعّية بالتفاقيات املتعلقة بانبعاث غازات الحتبا�س احلراري 

وثاين اأك�سيد الكربون، واقرتح حلوًل منا�سبة لها. 

�سارك الأردن يف العديد من التفاقيات واملوؤمترات الدولية اخلا�سة بحماية البيئة، مثل: موؤمتر 
فينا حلماية طبقة الأوزون عام 1985م،  اتفاقية  ريودي جانيو عام 1992م، ووقع على 

وان�سم يف عام 2003 م اإلى بروتوكول كيوتو، ووقع على اتفاقية باري�ص عام 2015م. 
وقد بداأت احلكومة الأردنّية الهتمام باأمور البيئة حمليًّا بتنظيم حمالت التوعية البيئّية، وتوظيف 
و�سائل الإعالم والرتبية والت�رشيعات القانونّية لهذه الغاية. ومتّثلت اإجنازات احلكومة يف ما ياأتي:

املعنية  واخلا�سة  العامة  الهيئات  مع  بالتعاون  در  �سحَ الذي  1995م،  البيئة  حماية  قانون  اأوًل: 

ب�سوؤون البيئة، وقد رّكز القانون على ما ياأتي:

3- جهود الأردن يف حماية البيئة

اجلانب التنظيمي املوؤ�س�سي: اإن�ساء موؤ�س�سة عامة حلماية البيئة، من اأهدافها اإعداد �سيا�سة   اأ  - 
وطنية عامة حلماية البيئة. 

اجلانب العملي: يتعلق مبجالت حماية البيئة؛ كقطاع الهواء واملياه والرتبة والأحياء الربية.  ب - 
اجلان��ب اجلزائي: حدد العقوبات املرتتبة على كل م��ن يخالف الأنظمة البيئية بفر�ص  ج� - 
غرام��ات مالي��ة اأو اإغالق املحالت املخالفة التي تت�س��بب يف اإح��داث �رشر اأو تلوث 

لعنا�رش البيئة. 
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ثانيًا: الإ�سرتاتيجيّة الوطنية حلماية البيئة
   تهدف اإلى:

املحافظة على التوازن البيئي بني عنا�رش البيئة الرئي�س��ة مبا يحقق الراحة واحلياة الكرمية   اأ   - 
للمواطنني حا�رًشا وم�ستقباًل. 

و�س��ع خطة عملية لتحقيق التنمية امل�س��تدامة عن طريق التخطيط العملي والقت�سادي  ب - 
والإ�رشاف عليها من اجلهات ذات الخت�سا�ص. 

اإليها  وت�سمنت ال�سرتاتيجية الوطنية حلماية البيئة العديد من الأ�س�ص واملعايي التي ي�ستند 
عند اإعداد خطة حماية البيئة واملوارد البيئية، و�سملت حتديث املعلومات املتعلقة باملوارد 

الطبيعية واحلدود التي ي�سل اإليها تلوث الهواء واملاء يف الأردن.
وعاجلت ال�سرتاتيجية جمموعة من اجلوانب، اأهمها: املياه ال�سطحّية واجلوفّية، والزراعة، 
واحلياة الربيّة النباتّية واحليوانّية، واملناطق ال�ساحلّية والرثوة البحرّية، وال�ستيطان الب�رشي، 

والغالف اجلوي ونوعية الهواء، والآثار، والثقافة، والطاقة.

  

 يعني اإدراك الفرد ملتطلبات البيئة عن طريق �سعوره ومعرفته مبكوناتها، وما بينهما من عالقات، 
وكيفية التعامل معها، ويتكون الوعي البيئي من ثالثة مكونات، هي: الرتبية البيئّية، والثقافة 

البيئّية، والإعالم البيئي. 

ُيق�سد بها الربامج والأن�سطة التي توجه اإلى الأفراد بهدف تعريفهم بامل�سكلة البيئية، وزيادة 
ومن  لها.  املنا�سبة  احللول  تقدمي  يف  وم�ساركتهم  نحوها،  بامل�سوؤولية  و�سعورهم  اهتمامهم 

اأهدافها:
- اإك�ساب الفرد املعرفة واملهارة وطرائق املحافظة على البيئة.  اأ 

- تطوير الأخالقيات البيئية عند الأفراد. ب 
- م�ساركة الأفراد جميعهم يف اتخاذ القرارات حلماية البيئة. ج� 

أخالقيات التعامل مع البيئة ثالًثا

1- الوعي البيئي

2- التوعية البيئية
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ميكن حتقيق التوعية البيئّية بالطرائق املبّينة يف ال�سكل )11-2(.

ال�سكل رقم )2-11(: طرائق حتقيق التوعية البيئّية.

اخرت وزمالءك اإحدى امل�سكالت البيئّية القريبة من منطقتك، ثّم حددوا اخلطوات 
املنا�سبة لتحقيق التوعية البيئّية حولها.

ت�سهم التوعية البيئية يف تقليل نفقات الدولة يف املحافظة على البيئة، وتنمية ال�سلوك الإيجابي 
جتاه البيئة لدى الأفراد، وت�سهم ب�سكل فاعل يف تقليل امل�سكالت البيئّية عن طريق برامج التوعية 
بتنفيذ  البيئّية وحمايتها،  بامل�سكالت  املتعلقة  العلمّية  والبحوث  الت�رشيعات  اإلى  اإ�سافة  املختلفة، 
حماية  باإجراءات  واللتزام  ال�سيد،  وتنظيم  بالنقرا�س،  املهددة  احليوانات  توطني  اإعادة  برامج 

البيئة يف امل�رشوعات ال�سناعّية يف املناطق ال�سكنّية. 

طرائق حتقيق التوعية البيئيّة

الربامج التدريبيّةالندوات واملوؤمتراتاملناهج التعليميّةو�سائل الإعام

كيف ميكن حتقيق التوعية البيئّية؟
فّكر

اقرتح طرائق اأخرى لتحقيق التوعية البيئّية.
فّكر

ا�ستخل�ص ثالث  فوائد للتوعية البيئّية.
فّكر
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ال�سكل رقم )2- 12(: عنا�رش الثقافة البيئية.

4- الرتبية البيئيّة
بالبيئة  الأفراد  وعي  تنمية  اإلى  تهدف  التي  العملية  باأنها  املتحدة  الأمم  هيئة  تعّرفها 
وم�سكالتها، وتزويدهم باملعرفة واملهارات والجتاهات وحتمل امل�سوؤولية امل�سرتكة جُتاه 

حل امل�سكالت البيئية. 
وتتمّثل اأهميتها يف اإدراك الإن�سان للو�سع البيئي الراهن، واتخاذ التدابي الالزمة لتنمية 
واملحافظة  البيئّية  للموارد  ال�رشورّية  وبيئته، وحاجته  الإن�سان  بني  الإيجابّية  العالقات 
عليها. وتعتمد يف مبادئها الأ�سا�سّية على التخطيط امل�سبق يف التعامل مع البيئة لتقليل 
املخاطر، وا�ستثمار املوارد البيئية لتحقيق التنمية القت�ساديّة دون اإحلاق الأ�رشار بالبيئة. 

عنا�رش الثقافة البيئيّة

ال�سلوك الإيجابي نحو البيئةالوعي البيئياملعرفة البيئيّة

3- الثقافة البيئيّة 
تتمثل يف اإعداد الفرد املثقف بيئيًّا؛ اأي تكوين قدر من املفاهيم واملعلومات لدى الفرد 
عن الق�سايا وامل�سكالت البيئّية، واإك�سابه اجتاهات اإيجابية نحو البيئة. وتتحدد عنا�رش 

الثقافة البيئّية، كما يظهر يف ال�سكل )2- 12(.

كيف ميكن اإعداد فرد مثقف بيئيًّا، يحافظ على بيئته الأردنّية؟
فّكر

ما دور الرتبية البيئّية يف املحافظة على البيئة؟
فّكر

ارجع اإلى موقع وزارة البيئة الإلكرتوين: www.moenv.gov.jo، ثم ا�ستخل�ص 
مهام الوزارة ودورها يف اإعداد وتطوير ال�سيا�سات والت�رشيعات واآليات التنفيذ.
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عّرف املفاهيم وامل�سطلحات الآتية :   -  1
حماية البيئة، الوعي البيئي، الرتبية البيئّية، الثقافة البيئّية، التوعية البيئّية. 

ف�رّش ما ياأتي:   -  2
تعّد ق�سايا البيئة من اأخطر م�سكالت الع�رش التي حتتاج اإلى اهتمام خا�ص.  -  اأ 

تعقد العديد من املوؤمترات والتفاقيات ب�ساأن التغّي املناخي.  ب - 
ما طرائق حماية البيئة؟  -  3

ما اأبرز املنظمات غي احلكومّية التي تهتم بحماية البيئة؟  -  4
ما الأهداف التي جاءت بها ال�سرتاتيجية الوطنية حلماية البيئة يف الأردن؟    -  5

ما دور التوعية البيئّية يف حل امل�سكالت البيئية؟  -  6
ما اأهمية الرتبية البيئّية؟  -  7

كيف يتم حتقيق التوعية البيئّية؟  -  8
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ممار�سات  عن  الناجمة  البيئّية  امل�سكالت  تفاقمت  العامل،  امل�ستمر يف  ال�سكاين  للتزايد  نتيجة 
الإن�سان اخلاطئة يف البيئة؛ كعدم ال�ستثمار الر�سيد للموارد الطبيعية، وتلويث البيئة، وتو�ّسعه يف 
العمران ب�سكل ع�سوائي، وقد ظهرت حماولت جادة اإلى اإيجاد حلول جذرية يف اأ�سلوب التعامل 

مع تلك امل�سكالت عن طريق تطبيق التخطيط البيئي.

• ما املق�سود بالتخطيط البيئي؟
اأف�سل الو�سائل املنا�سبة يف ا�ستثمار موارد البيئة الطبيعية  اإيجاد  اإلى  اأ�سلوب علمي منظم يهدف 
بتنفيذ الإن�سان جمموعة من امل�رشوعات القت�ساديّة التي حتافظ على البيئة وفق جدول زمني معني.

مفهوم التخطيط البيئي أواًل

فوائد التخطيط البيئي ثانًيا

للتخطيط البيئي فوائد عديدة، يبنّي اأهمها ال�سكل )13-2(.

ال�سكل رقم )2-13(: فوائد التخطيط البيئي.

ويف ما ياأتي بيان لكل من هذه الفوائد:

للتخطيط البيئي فوائد عدة يف جمال حماية البيئة، منها: اإدارة البيئة وحمايتها ب�سكل منظم 
وخمطط ي�سهم يف حل خمتلف الق�سايا البيئية، ويدعم ا�ستخدام و�سائل حماية البيئة عن طريق 

فوائد التخطيط البيئي

الفوائد القت�ساديّةالفوائد الجتماعيّةالفوائد ال�سحيّةالفوائد البيئيّة

1– الفوائد البيئيّة
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أسس ومقومات التخطيط البيئي ثالًثا

التوعية البيئية ودمج الرتبية البيئية يف مناهج التعليم، وميّكن �سانع القرار من التاأكد اأن التنمية 
تتحقق دون اأن ترتك اآثاًرا �سارة للبيئة.

ي�سهم التخطيط البيئي يف اإيجاد بيئة �سحية لالأفراد عن طريق التخطيط  حلركة املرور والطرق، 
وزيادة امل�ساحات اخل�رشاء والت�سجي يف املناطق احل�رشّية، وا�ستخدام التكنولوجيا ال�سديقة 
ال�سكنّية،  املناطق  عن  بعيًدا  ال�سناعية  املناطق  لإقامة  والتخطيط  الأنظف،  والإنتاج  للبيئة 

والتخل�ص الآمن من املخلفات واإعادة ا�ستخدامها حلماية ال�سكان من الأمرا�ص.

ي�سهم التخطيط البيئي يف ا�ستخدام املوارد الطبيعية ا�ستخداًما ر�سيًدا لتلبية احتياجات اجليل 
ا يف احلّد  اأي�سً التنمويّة، وي�سهم  احلايل والأجيال القادمة، وم�ساركة الأفراد يف امل�رشوعات 
من الفقر عن طريق املوازنة بني النمو ال�سكاين واملوارد، ف�ساًل عن الهتمام بالتخطيط ال�سليم 

للمدن، بحيث تكون متوائمة بيئيًّا وب�رشيًّا.

ويدفع  والإنتاج،  العمل  على  الأفراد  ت�ساعد  �سحية  بيئة  اإيجاد  يف  البيئي  التخطيط  ي�سهم 
اإلى العتماد على اخلربات والتقنيات املحلّية، ووقف ا�ستنزاف املوارد الطبيعّية، والهتمام 

با�ستخدام م�سادر الطاقة املتجددة وم�رشوعات اإعادة التدوير للمخلفات.

•  ما املق�سود بالتقييم البيئي؟
ُيق�سد بالتقييم البيئي جمموعة الإجراءات التي تقّدر احلمولة البيئية، والتي حتّدد منط ال�ستخدام 
املنا�سب يف امل�رشوعات التنمّوية وتاأثيها يف البيئة. اأما احلمولة البيئية؛ فهي القدرة اأو الطاقة 

الق�سوى لإمكانات البيئة على حتمل الن�ساط الب�رشي دون ا�ستنزاف. 

الفوائد ال�صحيّة  -2

الفوائد االجتماعيّة  –3

الفوائد االقت�صاديّة  –4

1- التقييم البيئي
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لها فح�سب،  تقييم م�رشوعات اخلطة على اجلدوى القت�ساديّة  ل تقت�رش نظرة املخطط يف 
واإمنا ت�سمل تقييم النتائج البيئية لتلك امل�رشوعات با�ستمرار؛ تجّنًبا لنتائجها ال�سارة بالبيئة؛ لذا 

يقوم بتعديل امل�رشوع اأو اإلغائه اإذا كان تنفيذه �سي�رش البيئة يف امل�ستقبل.
    -  يقوم املخطط البيئي بتقييم امل�رشوعات القت�سادّية ب�سكل م�ستمر، ف�رّش ذلك.

تقوم على حتقيق التوازن بني خطط التنمية الريفّية واحل�رشّية يف البيئة، حيث ي�سري التخطيط 
فيهما جنًبا اإلى جنب يف تنا�سق وتوازن �ساملني، واإهمال اأحدهما ينعك�س على الآخر، حيث 
النامية  الدول  يحدث يف  كما  كثية،  م�سكالت  وي�ساحبه  وتكامله  توازنه  من  ا  بع�سً يفقد 

باإهمالها التنمية الريفية حل�ساب التنمية احل�رشية.

االقتصاد البيئي رابًعا

•  ما املق�سود بالقت�ساد البيئي؟
تزايد  نتيجة  البيئة،  يراعي  اقت�سادي حديث  ا�ستخدام منط  اإلى  العامل  العديد من دول  تتجه 
امل�سكالت البيئّية، ويطلق عليه ا�سم القت�ساد البيئي، اأو القت�ساد الأخ�رش الذي يجمع بني 
ي�ستخدم  الذي  العلم  باأنه  تعريفه  وميكن  البيئي.  الُبْعد  على  واملحافظة  القت�سادي  الهدف 
املعايي البيئية يف خمتلف جوانب احلياة القت�سادّية؛ بهدف املحافظة على توازن البيئة وحتقيق 
منو اقت�سادي م�ستدام، علمًا باأن علم القت�ساد يهتم بدرا�سة ال�ستخدام الأمثل للموارد املادية 

والب�رشية بهدف حتقيق اأكرب ربح ممكن، واإ�سباع احلاجات الإن�سانّية باأقل تكلفة ممكنة.

2- تقييم املردود البيئي للم�رشوعات

3- التنمية املتوازنة

1- مفهوم االقت�صاد البيئي

ح اأهم امل�سكالت يف الدول النامية الناجمة عن اإهمال التنمية الريفية. • و�سّ
• هجرة ال�سكان من املناطق الريفّية اإلى املناطق احل�رشّية يف الدول النامية.

فّكر
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وقد اأخذ هذا املفهوم يتغري ولم يعد متنا�سًبا مع متطلبات تطور الن�ساط القت�سادي، الذي ل 
اأكانت  الناجتة، �سواء  البيئية والتكاليف الجتماعّية  اأو اخل�سائر  البيئي،  البعد  ياأخذ بالعتبار 
ل  �سلعة  اأي  اإنتاج  ذلك  مثال  الدولة،  اقت�ساد  م�ستوى  على  اأم  املجتمع  اأفراد  م�ستوى  على 
يح�سب فيها اإل تكاليف اإنتاجها دون ح�ساب الأ�رشار البيئية والجتماعية، فمثاًل  ل يح�سب 
كم طنًّا من الأ�سماك دّمر يف البحية اأو يف البحر املجاور مقابل اإنتاج هذه ال�سلعة، اأو كم  

يكلف عالج الأفراد امل�سابني نتيجة انبعاث الغازات والغبار يف الهواء ب�سبب  ال�سناعات. 

• ما عالقة الإن�سان بامل�سكالت القت�ساديّة وتلوث البيئة؟
املختلفة  الإن�سانية  احلاجات  م�سكلة  يدر�ص  القت�ساد  كون  وذلك  بالقت�ساد،  البيئة  ترتبط 
على  ا�ستثمارها  يعتمد  عدة،  موارد  من  الطبيعّية  البيئة  توفره  مبا  حالًّ  لها  ليجد  واملتزايدة، 

الأدوات والأ�ساليب التي يقدمها علم القت�ساد، والتي ت�سهم يف حل امل�سكالت البيئية. 
وقد ترتب على العالقة بني القت�ساد والبيئة جمموعة من التكاليف القت�ساديّة، وتثل ق�سية 
تدهور البيئة حتديًا لالقت�ساديني؛ لأنها تلقي ال�سوء على اأهمية احلفاظ على املوارد الطبيعّية، 
التي حتقق النمو القت�سادي للمجتمع، فمثاًل الغابة الطبيعية ل تدخل �سمن ح�سابات الدخل 
القومي للدولة اإل حني اإزالتها والتجارة باأخ�سابها يف ال�سوق، يف حني يتم جتاهل املنافع البيئّية 
التي توفرها الغابة عن طريق امت�سا�س ثاين اأك�سيد الكربون واإطالق الأك�سجني، وتلطيف 

درجات احلرارة، اإ�سافة اإلى كونها موئاًل للعديد من الكائنات احلّية.
باطن الأر�ص يف ح�سابات  امل�ستخرجة من  الطبيعية؛ كالبرتول واملعادن  املوارد  ُتدرج  كما 

الدخل القومي على  الرغم من اأنها ملوثة للبيئة وتتعر�ص لال�ستنزاف.
اإذن، فالعالقة بني القت�ساد والبيئة هي عالقة تبادلية، فالبيئة توؤثر يف القت�ساد حيث تزوده 
باملواد الأولّية الالزمة لعملية الإنتاج، والقت�ساد يوؤثر يف البيئة باإحلاق ال�رشر بها وا�ستنزاف 

مواردها، التي تعود ب�سورة خملفات غي مرغوبة يف البيئة. انظر ال�سكل )2- 14(.

2- العالقة بني االقت�صاد والبيئة
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ال�سكل رقم )2- 14(: العالقات التبادلّية بني البيئة والقت�ساد.

ال�سكل رقم ) 2- 15(: خ�سائ�ص القت�ساد البيئي.

يت�سف القت�ساد البيئي مبجموعة من اخل�سائ�ص. انظر ال�سكل ) 2- 15(.

اأ- مفهوم ال�سياحة البيئيّة: 
ُيق�سد بها زيارة املناطق الطبيعية؛ بهدف ال�ستمتاع ب�سحرها، وتعّرف نباتاتها وحيواناتها 

الربية وت�ساري�سها مبا ل يوؤدي اإلى اإحداث اأي خلل يف التوازن البيئي القائم فيها.
منوذج   وهي  العامل،  يف  وانت�ساًرا  منًوا  امل�ستدامة  التنمية  مفاهيم  اأكرث  من  البيئّية  ال�سياحة 

الطلب
 النهائي

»امل�ستهلك«

القت�ساد ال�سلع

موارد طبيعية
اخلدمات

خملفات بيئية

البيئة

خ�سائ�ص القت�ساد البيئي

الهتمام بكفاءة املوارد والإنتاج 
وال�ستهاك

تطبيق مبداأ امل�سوؤوليّة امل�سرتكة حتقيق التنمية امل�ستدامة

3- خ�صائ�ص االقت�صاد البيئي

4- ال�سياحة البيئيّة

ا�ستنتج خ�سائ�ص اأخرى لالقت�ساد البيئي.
فّكر
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للتكامل بني عنا�رش التنمية امل�ستدامة الثالثة: القت�ساد واملجتمع والبيئة، ون�ساط اقت�سادي 
يوّفر الوظائف، ويزيد الدخل، وي�ساهم يف رفد الدولة بالعملة ال�سعبة، ويف الوقت نف�سه 
تنعك�ص اإيجاًبا على املجتمعات املحلّية التي ت�سطلع بدور رئي�ص يف التنفيذ، وت�ساهم يف 
املحافظة على عنا�رش البيئة الرئي�سة، وعدم اإحداث اإخالل بالتوازن البيئي الناجت عن ت�رشفات 
ا يف ال�سنوات املا�سية، وقد  الإن�سان، وتعّد اأحد اأهم اأنواع ال�سياحة يف العامل واأكرثها منوًّ

جاءت لتجعل من ال�سائح �سديًقا للبيئة التي يزورها.
ا امل�ساهمة يف  مل تعد جهود حماية البيئة مقت�رشة على املناطق الطبيعّية، لكنها ت�سمل اأي�سً
احلد من تلوث املناطق امللوثة حاليًّا والعمل على تخفيف اآثار التلوث فيها، وكل ذلك جعل 

ا خالل ال�سنوات الأخية.  منها واحدة من اأكرث اأنواع ال�سياحة منوًّ

ب-  مقومات ال�سياحة البيئيّة:
التن��وع البيئ��ي للمناطق ال�س��ياحية من حيث احلي��اة الربية اأو الت�س��اري�ص اأو املناخات   •

للمناطق  ال�سياحّية. 
اإمكانية اجتياز هذه املناطق والتجول فيها دون احلاجة اإلى ا�ستخدام و�سائل نقل ملوثة   •

للبيئة.
القدرة على تقدمي اخلدمات لل�سائحني مع احلفاظ على التوازن البيئي وعدم التاأثري على   •

اأّي نظام بيئي قائم يف املناطق ال�سياحية. 
رفع الوعي البيئي لل�س��ائح، وكذلك جعله اأكرث تفاعاًل مع ق�س��ايا املناطق وهمومها التي   •
يزورها، وعليه اأن يدرك مدى اأهمية احلفاظ على توازن الأنظمة البيئّية يف املنطقة واأهمية 
م�ساهمته املاديّة واملعنويّة يف احلفاظ على الرتاث الطبيعي والثقايف للمناطق التي يزورها.

• احرتام الثقافة املحلّية للمناطق التي ُتزار.

ن�ساطات ال�سياحة البيئية:  جـ- 
من اأبرز ن�ساطات ال�سياحة البيئية: 

ت�سلق اجلبال بوا�سطة الطاقة الذاتية للمت�سلق، مما يعني عدم تلوثها.  •
الرحالت داخل الغابات: ت�سمل مراقبة الأنواع الفريدة من الكائنات احلية.   •
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رح��الت مراقبة احلياة الربية من طيور ونباتات وحيوان��ات مهددة بالنقرا�ص وزيادة   •
الوعي البيئي باأهمية كل نوع من اأنواع الكائنات احلية. 

الرح��الت ال�س��حراوّية: تهدف اإلى اخلروج اإل��ى الطبيعة دون قيود ح�س��ارّية واإقامة   •
احلفالت القائمة على و�سائل بدائية لتقدمي جتربة �سفاء ذهني وروحي لل�سائح.

رح��الت ال�س��يد الربي اأو البحري املوافق��ة لل�رشوط القانونّية والبيئّية مبا ي�س��من عدم   •
الخالل بالتوازن البيئي مع عدم امل�سا�ص بالأ�سناف املهددة بالنقرا�ص.

رحالت ت�سوير الطبيعة: تنظم اجلمعيات البيئّية رحالت لهواة الت�سوير، وذلك ملنحهم   •
فر�سة القرتاب من الطبيعة، والتقاط اأف�سل ال�سور لها. 

امل�س��اركة يف الفعاليات الدولية البيئّية: تهدف اإلى ت�س��ليط ال�س��وء على بع�ص الق�سايا   •
البيئّية مثل: امل�ساركة يف يوم الأر�ص العاملي اأو يف �ساعة الأر�ص.

د- فوائد ال�سياحة البيئيّة: لل�سياحة البيئّية فوائد جمة ل تقت�رش على البيئة بل تتعداها اإلى القت�ساد 
والثقافة وحقوق الإن�سان، وهو ما يزيد فر�ص منوها عاًما بعد عام. ومن اأهم الفوائد التي 

تقدمها ال�سياحة البيئّية:
•  تخفيف ال�س��غط على الأنظمة البيئّية يف الأماكن ال�س��ياحّية مبا ي�س��من ا�س��تدامة املوارد 

الطبيعّية.
احلفاظ على املوروث الثقايف واحل�ساري لل�سكان املحليني.   •

زيادة فر�ص العمل ل�سكان املناطق الريفّية.   •
الإ�س��هام يف تطوير املناطق بطريقة حتافظ عل��ى مقوماتها الريفّية اجلميلة، ومنع ال�رشكات   •

ال�سياحّية العمالقة من اإقامة املن�ساآت ال�سياحّية ال�سخمة فيها.
الإ�سهام يف تطوير القت�ساد الأخ�رش القائم على حماية البيئة وا�ستدامة املوارد.   •

زيادة فر�ص منو التعليم البيئي يف الدول النامية التي تعاين معدلت عالية من التلوث نتيجة   •
غياب تقنيات معاجلة النفايات ال�سلبة وال�سائلة وعدم تطبيق قوانني �سارمة للحفاظ على 

البيئة واملوارد الطبيعّية. 
الإ�س��هام يف احلفاظ على املناط��ق الأثريّة من التدهور بفعل املمار�س��ات اخلاطئة لبع�ص   •

ال�سائحني. 
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هـ- ال�سياحة البيئيّة يف الأردن: تعّد ال�سياحة اأحد اأهم الأن�سطة القت�سادية يف الأردن، وقد اأُوليت  
اهتماًما كبًيا من احلكومة والقطاع اخلا�ص. واأُدخل مفهوم ال�سياحة البيئّية اإلى الأردن يف 

اأوائل الت�سعينيات.
متعدد  تنمويًّا  ن�ساًطا  باعتبارها  البيئّية،  لل�سياحة  الرئي�سة  الوجهة  الطبيعّية  املحميات  تعّد 
الفوائد ي�ساهم يف حماية الطبيعة، ويوّفر جمالت عمل لل�سكان املحليني، ويرفع من درجة 

الوعي باأهمية حماية الطبيعة.
وتعّد البيئة الأردنية بيئة غنية ومتنوعة، وقد تاأ�س�ست املحميات يف الأردن للحفاظ على 

الأنواع النادرة من احليوانات والنباتات الربية وحمايتها من النقرا�ص.
بقانون  الدولة  تخ�س�سها  الطبيعّية  الأرا�سي  من  وا�سعة  م�ساحات  باأنها  املحمية  وتعّرف 
والتاريخّية  احليوّية  البيئية  وامل�سادر  الطبيعية  الأرا�سي  وت�سمل  املتوفرة  امل�سادر  حماية 

والأثريّة والثقافّية والرتويحّية.
وبلغ عددها �سبع حمميات ت�رشف عليها اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة، ويوجد توجه لإن�ساء 

�ست حمميات اأخرى، لي�سبح يف الأردن نظام متكامل من املحميات الطبيعية.

    اأهم مواقع ال�سياحة البيئية يف الأردن:
حمميــة �سانا: تقع يف حمافظة الطفيلة، وتعد اأكرب حممية طبيعية من حيث امل�س��احة؛ اإذ تبلغ    •
م�س��احتها )320( كم2، وت�س��م اأنواًعا من النباتات الربي��ة؛ كالعرعر والبلوط وال�رشو، 

وحتتوي اأنواًعا عديدة من الطيور. 
يف �س��انا ت�ساري�ص جبلية رائعة وفريدة من نوعها، وقرية قدمية مبنية على ه�سبة تطل على   
وادي �س��انا، وتتميز املحمية بغناها يف التنوع احليوي، وهي من اأف�س��ل املواقع مل�س��اهدة 
الطيور، ول �سيما خالل الهجرة الربيعّية واخلريفّية، مع وجود العديد من م�سارات امل�سي 

والت�سلق وبع�سها مير عرب مواقع اأثرية، منها: مناجم النحا�ص القدمية يف وادي فينان. 
ومُيِْك��ُن لل�س��ائح الإقامة يف �س��انا، اإما يف مرك��ز الزوار، واإما يف خمي��م الرمانة، اأو خميم   
فين��ان. ويوجد مركز ل�س��نع احللّي املحلي��ة التي ُتعر�ص وُتباع ه��ي واملنتجات الزراعية 

الع�سوية يف مركز الزوار. 
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ا عن �سطح البحر يف العامل، وتتكون من  تعّد هذه املحمية الأكرث انخفا�سً املوجب:  حممية   •
�سال�س��ل جبلّية �س��خرّية وعرة واأودية ذات مياه نقية دائمة اجلريان يف الأنهر وال�سيول، 
وتعّد رحلة املغامرات يف وادي املوجب من اأكرث خ�س��ائ�ص هذه املحمية جاذبّية، حيث 
تت�س��من ال�سباحة والت�سلق وم�ساهدة املناظر الطبيعّية اخلاّلبة على طول الوادي. وتوجد 
م�سارات تت�سمن الهبوط من م�ساقط املياه، وجولت احلياة الربّية، ومراقبة حيوان البدن 

والطيور، والتخييم يف الطبيعة.

املائية: تقع بالقرب من مدينة الأزرق، وتبلغ م�س��احتها )12(كم2، تغطيها  الأزرق  حممية   •
الربك وامل�ستنقعات وتنمو فيها النباتات املائّية، وتوّفر املاأوى للطيور امل�ستوطنة واملهاجرة، 
وقد ا�س��تعادت حممية الأزرق املائية موؤخًرا و�س��عها وخ�سائ�س��ها الطبيعّية، وذلك بعد   
اأن مرت بفرتة طويلة من اجلفاف الناجم عن �س��خ املياه ب�سكل جائر لأغرا�ص ال�رشب، 
ويوجد فيها غطاء نباتي كاٍف لتوفي م�س��احات وا�س��عة من الظ��ل والرطوبة، وهي من 

املناطق املهمة دوليًّا لهجرة الطيور. 

تعّد اأول حممية اأُن�سئت يف الأردن عام 1975م، وتبلغ م�ساحتها  حممية ال�سومري الطبيعية:   •
)22( ك��م2، وتهدف اإل��ى حماية احليوان��ات، والنباتات الربّي��ة، والثدييات، والطيور 

املهاجرة. 
وه��ي مُتّثل موط��ن حيوان املها العربي الذي تعر�ص لالنقرا���ص حمليًّا قبل اأن يبداأ برنامج   
اإعادة توطينه يف بداية الثمانينيات من القرن الع�رشين. وي�س��تطيع الزائر م�س��اهدة النعام 

وحيوانات اأخرى مميزة لهذه املنطقة. 
حممية وادي رم: من اأكرث �س��حاري العامل متيًزا، من خالل الت�س��كيالت اجلبلّية وال�س��خرّية   •
الفري��دة، وتعّد م��ن  اأكرث املناط��ق يف الأردن جذًبا لل�س��ياح. وقد اأُعلن��ت حممية يف عام 
1998م. وهي ذات اإدارة م�سرتكة بني �سلطة املنطقة القت�سادّية اخلا�سة يف العقبة ووزارة 
ال�سياحة واجلمعية امللكية حلماية الطبيعة، بهدف حتقيق اإدارة متكاملة للمنطقة حتميها من 
التاأثي ال�س��ياحي الكبي وت�سمن ا�ستدامة دورها ال�سياحي. ومتار�ص ن�ساطات �سياحّية عدة 

يف وادي رم، منها: ت�سلق اجلبال، والتخييم، وال�سي الليلي، و�سباقات التحمل واجلري.
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حممية عجلون: تتميز به�س��اب وجب��ال متعرجة مغطاة بتجمعات كثيف��ة من غابات البلوط   •
الدائمة اخل�رشة، تتخللها اأ�س��جار ال�رشو، وهي ُتمّثل البقية الأخية من الغابات الطبيعية التي 
كانت تغطي �سمال الأردن، ويوجد فيها عدد من احليوانات التي تعي�ص يف مناطق الغابات، 
مث��ل: الغرير، والثعالب، واخلنازير الربية، والطيور. ويف الربيع تتحول املنطقة لوحة طبيعية 

جذابة.

دبني: تق��ع يف حمافظة  حمميــة   •
م�س��احتها  وتبل��غ  جر���ص، 
جمم��وع  م��ن  )8٫5(ك��م2 
امل�س��احة الكلي��ة لغابة دبني 
البالغة )60( كم2،  الطبيعية 
احلي��وي  بتنوعه��ا  وتتمي��ز 
الكبي، وذلك بوجود غابات 
ال�س��نوبر احللب��ي ونبات��ات 
نبت��ة الأوركيد،  نادرة مثل: 
والثدييات،  الربّي��ة،  واحلياة 
واأنواع من الطيور امل�ستوطنة 

ال�سكل رقم )2-16 (: التوّزع اجلغرايف للمحميات يف الأردن.واملهاجرة.
39

البلقاء

العاصمة

ارجع اإلى موقع اجلمعّية العلمّية امللكّية، واكتب تقريًرا عن اأهدافها واأن�سطتها، وعن املحميات   -
الطبيعّي��ة الأخرى يف الأردن التي مل تدر�س��ها، واأنواع الطيور واحليوان��ات والنباتات الربية 

فيها.
نّظم رحلة علمية مع طالب �سفك اإلى اإحدى املحميات الطبيعّية يف الأردن، واكتب تقريًرا   -
م�س��وًرا عن احليوانات والنباتات الربية والطيور املوجودة فيها، مبيًنا دور الأردن يف احلفاظ 

على البيئة احليوية والعتزاز بهذا الإجناز.
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التنمية النظيفة خامًسا

يتعلق بالنبعاثات الكربونية  اإجراءات م�سرتكة يف ما  العديد من الدول على اتخاذ  اتفقت 
وتغّي املناخ، وحتّمل امل�سوؤولية جتاه البيئة، وذلك �سمن اإطار اتفاقية كيوتو 1997م، التي 
اأقرت بزيادة النبعاثات بفعل ال�سناعة يف الدول املتقدمة، خالًفا للدول النامية التي تعّد اأقل 

ا على �سيا�سة بيئية نظيفة حتقق التنمية النظيفة.  ت�سنيًعا وتلويًثا للبيئة، واتفقت اأي�سً

•  ما املق�سود بالتنمية النظيفة؟
هي م�رشوعات اقت�سادية ت�سهم يف احلّد من انبعاث غازات الحتبا�ص احلراري بال�ستثمار 
يف م�سادر الطاقة املتجددة، والتقليل من العتماد على الوقود الأحفوري م�سدًرا للطاقة يف 

خمتلف الأن�سطة القت�سادية.
 ومن القطاعات امل�ستهدفة لإيجاد تنمية نظيفة: ال�سناعة، واإدارة املخلفات والنفايات ال�سلبة 

تتحقق التنمية النظيفة مبا ياأتي: 

احلد من النبعاثات الكربونيّة: حّددت اتفاقية كيوتو عام 1997م خطة لتبادل النبعاثات،   - اأ 
ب�رشاء  خف�سها  ت�ستطيع  ل  التي  الكربونّية  لالنبعاثات  املنتجة  ال�سناعية  الدول  تقوم  حيث 
احل�سة املرغوب فيها من دول اأخرى نامية اأقل تلويًثا، مقابل تقدمي الدعم املادي لهذه الدول 
يف تنفيذ م�رشوعات رفيقة بالبيئة تخفف من النبعاثات؛ كزراعة الأ�سجار اأو ال�ستثمار يف 

م�سادر الطاقة املتجددة والنظيفة.
ب - ا�ستثمار م�سادر الطاقة املتجددة: ُيق�سد بذلك ا�ستحداث م�رشوعات تقوم على م�سادر عدة 
من الطاقة املتجددة التي ت�ساهم يف خف�س النبعاثات الكربونية، ويبنّي ال�سكل )17-2( 

اأهم م�سادر الطاقة املتجددة.

1- مفهوم التنمية النظيفة

2- اآلية  التنمية النظيفة
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ال�سكل رقم )2- 17(: م�سادر الطاقة املتجددة.

1- الطاقة النووية 
هل توؤيد ا�ستخدام الطاقة النوويّة ؟ ف�رّش وجهة نظرك.

    •  ما املق�سود بالطاقة النوويّة؟ 
املولدات  اإدارة  يف  ل�ستخدامها  اليورانيوم  عن�رش  ان�سطار  طريق  عن  املتولدة  الطاقة  هي 

الكهربائّية واملحركات وامل�سانع.
اأنواع الطاقة ول ت�ستمل على عملية احتراق، ول  اأنظف  وتمتاز الطاقة النووّية باأنها من 
علمّية  بو�سائل  النوويّة  المخلفات  من  التخل�ص  ويمكن  بالبيئة،  �سارة  غازات  عنها  ينتج 

وتكنولوجّية للمحافظة على �سالمة البيئة.
ُتولِّد الطاقة النووية  اإلى بناء العديد من املفاعالت التي  تتجه العديد من دول العامل حاليًّا 
لإنتاج الطاقة الكهربائّية، حيث بلغ عدد املفاعالت النووّية عام 2009م )434( مفاعاًل، 
اأكرث  تنتج  دوًل  هناك  باأن  علًما  العامل،  يف  املنتجة  الطاقة  جممل  من   %16 من  اأكرث  تنتج 
من 50% من طاقتها الكهربائية اعتماًدا على الطاقة النووية، مثل: لتوانيا التي ي�سل ن�سبة 
اإنتاجها اإلى 85٫6%، وفرن�سا ت�سل ن�سبة اإنتاجها نحو 76٫1%.  انظر ال�سكل )2- 18(.

م�سادر الطاقة املتجددة

الطاقة 
النووية

الوقود 
احليوي

طاقة
 الرياح

الطاقة
 ال�سم�سيّة

الطاقة 
الكهرومائيّة

اأيهما اأنظف: م�سادر الطاقة املتجددة اأم الوقود الأحفوري؟ وملاذا؟ 
فّكر
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التي ت�سبب  النووّية،  الطاقة  ال�سادرة عن  فتتمّثل يف الإ�سعاعات  النووية  الطاقة  اأما �سلبيات 
تظهر  وقد  العيون.  واأمرا�ص  الدم،  اجللد، و�رشطان  �رشطان  مثل:  لالإن�سان،  ا عديدة  اأمرا�سً
اآثارها على الأجيال القادمة كما حدث يف اليابان بعد اإلقاء القنبلتني النوويتني على هريو�سيما 

وجنازاكي عام 1945م.

ال�سكل رقم )2- 18(: حمطة توليد الطاقة النووية.
2- الوقود احليوي 

ميكن  والتي  البيئة،  �سالمة  على  حتافظ  التي  الطبيعّية  الطاقة  م�سادر  من  احليوي  الوقود  يعّد 
احل�سول عليها من الكتلة احليويّة، وي�ستخدم هذا الوقود يف ت�سغيل حمركات امل�سانع والتدفئة. 

    •  ما املق�سود بالوقود احليوي؟
ُيق�سد به الطاقة الناجمة عن حتلل املادة الع�سوية من بقايا الكائنات احلية النباتّية واحليوانّية 
املختلفة.تتعدد اأنواع الوقود احليوي بح�سب امل�سادر التي ي�ستخرج منها، وهذه اأبرزها: 

الطاقة  لتوليد  مبا�رشة   وحترق  ال�سلبة،  املخلفات  بقايا  ا�ستخدام  عن  ينتج  ال�سلب:  الوقود   -  اأ 
الكهربائّية والتدفئة.

الغاز احليوي: يعتمد على اإنتاج كميات كبية من غاز امليثان بفعل حتلل املخلفات الع�سويّة  ب - 
بعد معاجلتها.

الوقود ال�سائل: ي�ستخرج من بع�ص املحا�سيل الزراعية؛ كفول ال�سويا وتّباع ال�سم�ص وبذور  جـ - 
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ال�سكل رقم )2- 19(: حمطة توليد الطاقة الكهربائّية با�ستخدام الوقود احليوي.

اللفت، اإ�سافة اإلى المحا�سيل التي تحتوي على ن�سب عالية من ال�سكريات والن�سويات، 
مثل: ال�سمندر وق�سب ال�سكر والقمح والذرة التي تعالج بالتخمر، ومن اأهم الدول التي 
ال�سكل  انظ�ر  وال�سين.  والبرازيل،  الأمريكّية،  المتحدة  الوليات  الحيوي:  الوقود  تنتج 

.)19 -2(

3-  طاقة الرياح 
هي عملية حتويل حركة الرياح من الطاقة احلركّية اإلى �سكل اآخر من اأ�سكال الطاقة الكهربائّية 

تكون �سهلة ال�ستخدام.  
اإلى ا�ستخدامها بو�سفها  اإلى مزايا طاقة الرياح؛ فقد اتجهت العديد من دول العالم  ونظًرا 
اأحد م�سادر الطاقة المتجددة الأقل كلفة، التي ل توؤّثر �سلًبا في البيئة. انظر الجدول )1-2(.

اجلدول )2-1(: ن�سبة اإنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح.

ن�سبة اإنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياحالدولة
33٫6%ال�سني

17٫2%الوليات املتحدة الأمريكّية
5٫8%الهند
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الرياح ت�سل  الكهربائّية من طاقة  الطاقة  لتوليد  الطفيلة  اأول م�رشوع يف حمافظة  الأردن  اأن�ساأ 
قدرته الإنتاجية )400 ميغا واط /�ساعة( من الكهرباء �سنويًّا. انظر ال�سكل )2- 20(.

ال�سكل رقم )2- 20(: حمطة توليد الطاقة الكهربائّية با�ستخدام طاقة الرياح.

4- الطاقة ال�سم�سيّة 
    •  ما املق�سود بالطاقة ال�سم�سيّة؟

 حتويل الإ�سعاع ال�سم�سي )الطاقة احلراريّة( اإلى طاقة كهربائّية بوا�سطة اخلاليا ال�سم�سّية.
تعد الطاقة ال�سم�سّية م�سدًرا للطاقة املتجددة فمنها ما يتم توليد الطاقة الكهربائّية لتزويد 
التدفئة  اإلى  اإ�سافة  �سبكات كهربائّية،  اإلى  تفتقر  التي  النائية  واملناطق  الأر�سية  ال�سبكات 
وت�سخني املياه يف املنازل وامل�سانع، وتتميز باأنها م�سدر جماين للطاقة ونظيفة ل ينتج عنها 
العديد من حمطات  اإن�ساء  اإلى  الدول  الكثي من  لذلك اجتهت  �سلبية،  اآثار  اأو  اأي خملفات 
الطاقة ال�سم�سّية، مثل الأردن الذي اأقام اأكرب م�رشوع للطاقة ال�سم�سّية )�سم�ص معان( في 
اإلى  ت�سل  بقدرة  الكهربائّية  الطاقة  لتوليد  الأو�سط  ال�سرق  م�ستوى  على  معان  محافظة 

)52٫5 ميغا واط( با�ستخدام الخاليا ال�سم�سّية. انظر ال�سكل )2- 21(.

تعاون وزمالءك على كتابة تقرير عن جتربة الأردن يف ا�ستثمار طاقة الرياح يف توليد الكهرباء. 
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ال�سكل رقم )2- 21(: حمطة توليد الطاقة الكهربائّية با�ستخدام اخلاليا ال�سم�سّية.

5- الطاقة الكهرومائيّة
   •  ما املق�سود بالطاقة الكهرومائيّة؟

ال�ساللت  من  املياه  حركة  عن  والناجتة  املياه  يف  الكامنة  الطاقة  من  املتولدة  الطاقة  هي 
وال�سدود، وتعتمد طريقة التوليد على حتويل طاقة املياه اإلى طاقة حركّية، حيث ينهمر املاء 
من مكان عاٍل ليدير توربينا، فيدير بدوره مولًدا كهربائيًّا ينتج عنها طاقة كهربائّية، وت�ستعمل 
تقنيات اأخرى يف توليد الطاقة الكهرومائّية؛ كا�ستخدام طاقة املياه احلركّية يف الأمواج اأو 

طاقة املد واجلزر.
اأنها  يف  اأهميتها  وتكمن 
الطاقة  م�سادر  من  م�سدر 
خطًرا  الأق���ل  امل��ت��ج��ددة، 
مبعامل  مقارنة  البيئة  على 
التي  احل��رارّي��ة  الكهرباء 
الع�سوي  بالوقود  تعمل 
النووي.  اأو  نفط(  )فحم، 

ال�سكل رقم )2- 22(: حمطة توليد الطاقة الكهرومائّية.انظر ال�سكل )2- 22(.
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عّرف املفاهيم وامل�سطلحات الآتية:  -  1
التخطيط البيئي، التقييم البيئي، القت�ساد البيئي، التنمية النظيفة، طاقة الرياح، الطاقة النوويّة،    

الطاقة الكهرومائّية،  الطاقة ال�سم�سّية، طاقة الوقود احليوي.
ف�رّش العالقة بني القت�ساد والبيئة.  -  2

بنّي خ�سائ�س القت�ساد البيئي.  -  3
كيف ميكن حتقيق التنمية النظيفة؟  -  4

ما �سلبيات الطاقة النووّية؟  -  5
ملاذا تلجاأ الدول اإلى ا�ستخدام طاقة الرياح والطاقة الكهرومائّية؟  -  6

بنّي اأنواع الوقود احليوي الذي ي�ستخدم يف اإنتاج الطاقة الكهربائّية.  -  7
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ما املق�سود باملفاهيم وامل�سطلحات الآتية:  -  1
البيئ��ة، النظام البيئي، التوازن البيئي، املنتجات، امل�س��تهلكات، املحلالت، التغّي املناخي،   
التلوث اجل��وي، النزوح البيئي، حماي��ة البيئة، املحميات الطبيعّية، الوع��ي البيئي، الرتبية 
البيئّي��ة، الثقافة البيئّية، التوعي��ة البيئّية، التخطيط البيئي، احلمولة البيئّية، القت�س��اد البيئي، 

التنمية النظيفة، الطاقة النووّية، الوقود احليوي، طاقة الرياح، الطاقة ال�سم�سّية.

ما مكونات كل من:  -  2
النظام البيئي.  -  اأ 

النظام احليوي.  - ب 
كيف ي�سهم الإن�سان يف اإحداث الإخالل بالتوازن البيئي؟  -  3

ما النظريات التي تف�رّش العالقة بني الإن�سان والبيئة؟  -  4
قارن بني الأ�س�س الفكرية التي تقوم عليها نظريات تف�سري العالقة بني الإن�سان والبيئة.  -  5

اأعط اأدلة على مظاهر البيئة من فعل الإن�سان توؤكد فكرة النظرية الإمكانّية.  -  6
ح اأ�سكال م�ستوى تدخل الإن�سان يف البيئة. و�سّ  -  7

بنّي مراحل تطور العالقة بني الإن�سان والبيئة.  -  8
بنّي الطرائق اجليولوجية لتعّرف التغرّي املناخي.  -  9

ح العوامل الطبيعّية والب�رشّية التي ت�سهم يف حدوث التغّي املناخي. و�سّ  - 10
كيف ي�سهم التلوث اجلوي يف ظاهرة التغّي املناخي؟   - 11

كيف يوؤّثر التغّي املناخي يف ارتفاع من�سوب م�ستوى �سطح البحار واملحيطات؟  - 12
ما اأثر التغّي املناخي يف النبات واحليوان؟  - 13

ما الآثار القت�ساديّة املتوقعة بفعل التغّي املناخي؟  - 14
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ما اأ�سباب النزوح البيئي؟   - 15
ما الآثار ال�سحية الناجتة عن التغّي املناخي؟   - 16

بالرجوع اإلى خريطة العامل، حّدد املناطق ال�ساحلّية والدول املهددة بالغرق ب�سبب ارتفاع   - 17
م�ستوى املياه يف البحار واملحيطات. 

ف�رّش ما ياأتي:   - 18
تعّد ق�سايا البيئة من اأخطر م�سكالت الع�رش التي حتتاج اإلى اهتمام خا�ص.  -  اأ 

تعقد العديد من املوؤمترات والتفاقيات ب�ساأن التغّي املناخي.  ب - 
تاأ�س�ست العديد من املحميات الطبيعّية يف الأردن. ج� - 

بنّي طرائق حماية البيئة.  - 19
ما دور املنظمات الدولّية يف حماية البيئة؟  - 20

ما اأبرز املنظمات غي احلكومية التي تهتم بحماية البيئة؟  - 21
ما اجلوانب الرئي�سة التي رّكز عليها قانون حماية البيئة عام 1995م يف الأردن؟  - 22

ما اأهداف التوعية البيئّية؟  - 23
ح مبادئ الرتبية البيئّية. و�سّ  - 24
ح عنا�رش الثقافة البيئّية. و�سّ  - 25

كيف يتم حتقيق التوعية البيئّية؟  - 26
ما مقومات التخطيط البيئي واأ�س�سه؟  - 27

بنّي خ�سائ�س القت�ساد البيئي؟  - 28
ما مزايا كل من م�سادر الطاقة املتجددة الآتية:  - 29

  الوقود احليوي، طاقة الرياح،  الطاقة ال�سم�سّية.
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اممتازعنا�سر الأداءالرقم مقبولجيّدجيّد جدًّ

اأمّيز بني الوعي البيئي والرتبية البيئّية.1
اأحدد مكونات النظام البيئي.2
اأقارن بني الأ�س�س الفكرّية التي تقوم عليها نظريات 3

تف�سري العالقة بني الإن�سان والبيئة.
اأحدد مناطق املحميات الطبيعّية على خريطة الأردن.4
بالغرق 5 املهددة  العامل  يف  ال�سواحل  مناطق  اأحدد 

ب�سبب ارتفاع من�سوب البحار على خريطة العامل.
اأدرك اأهمية التخطيط للبيئة.6
اأقّدر دور الأردن يف املحافظة على البيئة.7
اأ�ستخدم اخلرائط يف عر�ص املعلومات وحتليلها.8
اأ�ستخل�ص املعلومات من اجلداول الإح�سائية والر�سوم البيانية.9

اأحّلل الأ�سكال الواردة يف الوحدة.10
اأ�ستخل�ص املعلومات من اخلرائط التو�سيحّية يف الوحدة.11
اأقرتح الو�سائل والطرائق املنا�سبة حلماية البيئة.12
اأقّيم املردود البيئي للم�رشوعات.13
اأتعّرف م�سادر الطاقة املتجددة.14

اإ�سارة )✕( يف املكان  بيئية، ووفق اجلدول الآتي، �سع  بعد النتهاء من درا�سة وحدة ق�سايا 
الذي ينا�سب درجة اأدائك:





الفصل الدراسي الثاني 





تتناول هذه الوحدة اأ�سكال �سطح الأر�ص من حيث ن�ساأتها ومظهرها العام والعوامل والعمليات 
الف�سل الأول مفهوم اجليومورفولوجيا  يتناول  اأربعة ف�سول،  اإلى  مت  ُق�سِّ توؤثر فيها، حيث  التي 
الأر�ص.  ل�سطح  امل�سّكلة  واخلارجّية  الداخلية  العوامل  واأهم  الأخرى  بالعلوم  وعالقته  وتطوره 
ويبحث الف�سل الثاين يف اأثر العوامل اجلوية يف اأ�سكال �سطح الأر�ص. ويتناول الف�سل الثالث دور 
الرياح  يف ت�سكيل معامل �سطح الأر�ص والعمليات التي يقوم بها. ويبحث  الف�سل الرابع  يف دور 

املياه يف ت�سكيل �سطح الأر�ص، واأهم الأ�سكال الأر�سّية الناجتة عن تلك العمليات. 
يتوقع من الطالب بعد النتهاء من درا�سة هذه الوحدة اأن يكون قادًرا على اأن:

ي�ستوعب املفاهيم وامل�س��طلحات والتعميمات، ويكت�س��ب القيم والجتاهات واملهارات   
الواردة يف هذه الوحدة.

يتعّرف  العوامل والعمليات اجليومورفولوجّية.  
يتعّرف اأثر العمليات اجليومورفولوجّية يف املناطق اجلافة والرطبة.  

يف�رّش ن�ساأة الأ�سكال الأر�سّية.  
يعدد الأ�سكال الأر�سّية الناجتة عن العمليات اجليومورفولوجّية.  

يتعّرف مناذج لالإ�سكال الأر�سّية النا�سئة عن العمليات اجليومورفولوجّية.  
يثم��ن دور العوام��ل اجليومورفولوجّية )املياه واجللي��د والأمواج والري��اح و التجوية( يف   

ت�سكيل معامل �سطح الأر�ص .
ي�س��تخدم ال�س��ور واخلرائ��ط والنم��اذج يف مالحظة امل�س��طلحات والعالق��ات اجلغرافّية   

وتف�سيها.
ي�ستخدم مهارات الت�سال ب�سكل فردي  وجماعي.  



104

يطلق على العلم الذي يدر�ص اأ�سكال �سطح الأر�ص ا�سم جيومورفولوجيا، وهي كلمة يونانّية مكونة 
من  ثالثة اأق�سام، هي: GEO وتعني الأر�ص، وMorpho وتعني ال�سكل، وLogoy وتعني العلم.

تعّد اجليومورفولوجيا من فروع اجلغرافيا الطبيعّية التي تهتم بدرا�سة: 
العام؛ كقيا�ص درجات انحداره واأبعاد ال�سكل الأر�سي  �سكل �سطح الأر�ص ومظهره   اأ  - 

وم�ساحته والتوزيع اجلغرايف لظاهرات �سطح الأر�ص.
�سكلتها  التي  املناخّية  والظروف  تكونها  الأر�سّية؛ كمراحل  الأ�سكال  الظاهرات  متييز  ب - 

واحلركات التكتونّية التي اأثرت يف بنية �سخورها.
درا�سة العمر الن�سبي للظاهرات من حيث الزمن الذي تكونت فيه، واملراحل التي مرت  ج� - 

بها حتى و�سلت اإلى �سكلها احلايل، والتنبوؤ بالتغيات التي �ستطراأ عليها م�ستقباًل.
ما اأهمية درا�سة التغيات التي حتدث ل�سطح الأر�ص؟

زمنّية  تتكون خالل مرحلة  اليوم مل  ن�ساهدها  التي  الأر�ص  �سطح  لأ�سكال  العام  املظهر  اإن 
واحدة، بل هو نتيجة ملراحل متعاقبة عدة تكونت يف اأزمنة خمتلفة وحتت ظروف وعمليات 

طبيعّية متباينة وما زالت م�ستمرة لغاية الآن. 
تختلف ت�ساري�ص �سطح الأر�ص من منطقة اإلى اأخرى تبًعا ملجموعة من العوامل، اأهمها:

علم دراسة أشكال سطح األرض أواًل

1- العوامل املحددة لأ�سكال �سطح الأر�ض 

 باعتقادك، كم من الوقت احتاجت الأ�سكال الأر�سّية التي ن�ساهدها اليوم لت�سبح على ما هي عليه؟ 
وهل �ستبقى كما هي بعد مئات ال�سنني؟

فّكر
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- خ�سائ�ص ال�سخور: يوؤثر نوع ال�سخر من حيث ال�سالبة والرتكيب الكيميائي يف منط  اأ 
فكلما  لها،  املكونة  املعادن  �سالبة  على  ال�سخور  �سالبة  وتعتمد  الأر�سّية،  الأ�سكال 
اخلارجّية،  للعوامل  مقاومتها  زادت  عالية  ال�سخور  يف  ال�سلبة  املعادن  ن�سبة  كانت 
على  اأكرب  قدرة  لديها  واجلرانيت  البازلت  مثل:  الناريّة  فال�سخور  اجلويّة،  كالظروف 

مقاومة العوامل اجلوّية من ال�سخور الر�سوبّية؛ كاحلجر اجليي والرملي.
• كّون تعميًما يو�سح العالقة بني �سالبة ال�سخر ومقاومة العوامل اجلويّة. 

• ملاذا تقل مقاومة ال�سخور الر�سوبّية للعوامل اجلوّية؟
- القوى التي ت�سكل الت�ساري�ص: تنق�سم القوى التي ت�سكل ت�ساري�س �سطح الأر�س اإلى ق�سمني:  ب 

قوى داخلية م�سدرها من باطن الأر�ص، واأخرى خارجّية حتدث فوق �سطح الأر�ص. 
1. القوى الداخليّة )الباطنيّة( 

تتمّثل هذه الق��وى يف احلركات التي حتدث يف باطن الأر�س؛ كالزلزل والرباكني 
وال�س��دوع واللتواءات، ويطل��ق عليها عوامل البناء. وحت��دث نتيجة وجود مواد 
من�س��هرة �سديدة احلرارة تقع عليها �سغوط �س��ديدة، فتحاول اخلروج من اأّي منفذ 
جتده على �س��طح الأر�ص. وين�ساأ عن هذه احلركات اأ�س��كال اأر�سّية متعددة، مثل: 
اجلبال الربكانية؛ ك�سال�س��ل اجلبال الأندوني�سّية، والبحيات الربكانّية، مثل: بحية تانا 

في اإثيوبي��ا، والجزر البركانّية، 
مثل: ج��زر كناري، والحرات 
البازلتّية، مث��ل: الحرة البازلتّية 
ف��ي البادية ال�س��مالّية الأردنّية، 
مث����ل:  ال�ح��ارة،  والين��ابي��ع 
الأردن.  ف��ي  ماعين  حمامات 

ال�سكل رقم )3-1(: حمامات ماعني.انظر ال�سكل )1-3(. 

ما الأهمية القت�سادّية والعالجّية ملياه حمامات ماعني؟
فّكر
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على الرغم من الآثار التدمريّية للرباكني اإل اأن لها جمموعة من الفوائد، فهي تعمل على جتدد 
الق�رشة الأر�سّية وتكوين اجلبال واله�ساب وال�سهول، وخروج ال�سغط واحلرارة من باطن الأر�ص، 
اإ�سافة اإلى فوائدها القت�ساديّة كتوفي اأحجار الأملا�ص ذات القيمة التجارّية العالية، وتكوين �سخور 

البازلت، وتوفري تربة عالية اخل�سوبة ت�ستغل يف الن�ساط الزراعي. 
احلركات  وعن   الإلتوائّية  احلركات  عن  الناجتة  الأر�سّية  الأ�سكال  من  جمموعة  ا  اأي�سً وتن�ساأ 
ال�سدعّية )النك�ساريّة(؛كال�سال�سل اجلبلّية الكربى واله�ساب، فمثاًل ن�ساأت قمة اإيفر�ست )اأعلى 
على  نقطة  اأخف�س  ن�ساأت  حني  يف  تكتونّية،  حركات  نتيجة  م(   8848  ، العامل  يف  جبلية  قمة 
يبنّي  الذي  ال�سكل )2-3(  انظر  باطنّية.  نتيجة حركة �سدعّية  امليت، -424م(  )البحر  الياب�سة 

الأ�سكال الأر�سّية الناجتة عن احلركات النك�ساريّة الباطنّية. 

ال�سكل رقم )3-2(: الأغوار والأودية النك�ساريّة.

2. القوى اخلارجيّة 
كالأنهار  الأر�ص؛  �سطح  معامل  ت�سكل  على  تعمل  التي  اجليومورفولوجّية  العوامل  هي 
والرياح واجلليد والأمواج واملياه اجلوفّية؛ وذلك بحّت اأ�سكال �سطح الأر�ص الأ�سلّية 
اأ�سكال �سطح الأر�ص غي الأ�سلية،  با�سم  اأ�سكال جديدة ُتعرف  وتعديلها، فينتج عنها 

وهذه العمليات والأ�سكال الناجتة عنها هي ما �سيتم الرتكيز عليه يف الف�سول الالحقة. 

تقوم العوامل الداخلّية والعوامل اخلارجّية بت�سكيل معامل �سطح الأر�ص ب�سكل تكاملي، 
الداخلّية  القوى  بني  م�سرتك  عمل  نتيجة  اإل  هو  ما  اأمامك  تراه  ت�ساري�سي  مظهر  فاأي 
وت�سكيل  الداخلي  البناء  اإن�ساء  اأ�سا�ًسا على  تعمل  الداخلّية  فالعوامل  اخلارجّية،  والقوى 
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ت�ساري�س الق�رشة الأر�سّية، �سواء بحركة التوائية، اأو انك�ساريّة، اأو بالن�ساط الربكاين، ثم 
ياأتي دور العوامل اخلارجّية التي تقوم بعمليات التعديل والت�سكيل لتلك الأ�سكال. انظر 

ال�سكل )3-3(.

ناق�ص واأفراد جمموعتك الأ�سكال الأر�سّية املوجودة يف بيئتك، ثم �سّنفها بح�سب عوامل   •
ن�ساأتها.

جـ- زمن تطور ت�سكيل الت�ساري�ص: ُيق�سد بذلك طول الفرتة الزمنية التي ت�سكلت خاللها هذه 
وطبيعة  الروا�سب،  نوعية  خالل  من  للظواهر  الن�سبي  العمر  معرفة  ويمكن  الت�ساري�ص، 
�سديد،  ببطء  غالًبا  الت�ساري�ص  تت�سكل  لها.  العام  المظهر  واختالف  النهري،  الت�سريف 
ولكن  اأحياًنا يحدث ت�سكيل �سريع ب�سبب اأحداث طبيعية مفاجئة؛ كالنهيارات الأر�سية، 

والفي�سانات، والزلزل.

الأر�ص  �سطح  باأ�سكال  الخا�سة  المعلومات  توفر  على  الجيومورفولوجّية  الدرا�سة  تعتمد 
من  المعلومات  هذه  على  الح�سول  ويمكن  ت�سكلها،  التي  الجيومورفولوجّية  والعمليات 

الم�سادر الآتية: 

2- اأدوات الدرا�سة اجليومورفولوجيّة

ال�سكل رقم )3- 3 (: العالقة بني العوامل الداخلّية واخلارجّية.

حركــة التوائية نتيجة عوامل   •
داخليّة.

تعديل اأ�سكال �سطح الأر�ص   •
بفعل العوامل اخلارجيّة.

ل�سطح  جديــدة  معامل  ت�سكيــل   •
الأر�ص.
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اأ- الدرا�سة امليدانيّة: يعّد العمل امليداين امل�سدر الأ�سا�ص للبيانات اجليومورفولوجّية، حيث يقوم 
الباحث اجليومورفولوجي مبهام عدة، منها: 

1. جمع القيا�سات؛ كدرجات النحدار والأطوال وم�ساحة ال�سكل الأر�سي. 
2. متابعة ور�سد وت�سجيل حركة املواد الأر�سّية، كالنزلقات والنهيارات.

والم�س��افات  التجاهات  تحدي��د   .3
للظ����واه�����ر  والمن����ا�س��يب 
منطق��ة  ف��ي  الجيومورفولوجّي��ة 
الأجه��زة  با�س��تخدام  الدرا�س��ة 

الخا�سة بذلك.

ب- الخرائط: قد تغني الخرائط عن الزيارات 
والعم��ل الميدان��ي، حيث تظه��ر بع�ص 
الخرائط العديد من تفا�سيل معالم �سطح 
الأر�ص، ومن اأهم تلك الأنواع: الخرائط 
انظر  والتربة.  والجيولوجية  الطبوغرافية 

ال�سكل )4-3(.
ال�سكل رقم )3-4(: خريطة تظهر درجات انحدار ال�سفوح 

يف حو�س وادي رميمني.

اخلرائط الطبوغرافّية: هي اخلرائط التي تظهر عليها ظواهر �سطح الأر�ص الطبيعّية والب�رشيّة، 
ويتم ر�سمها مبقايي�ص ر�سم كبية لإظهار اأكرب قدر من تفا�سيل �سطح الأر�ص، وهي ُتمّثل عن�رش 
الرتفاع عن طريق  خطوط ت�سل بني املناطق املت�ساوية يف الرتفاع عن م�ستوى ثابت هو م�ستوى 

�سطح البحر وتعرف هذه اخلطوط بخطوط الكنتور.
ُيمّثل فرق الرتفاع بني خطي كنتور  راأ�سي  باختيار فا�سل  الطبوغرافّية  يقوم را�سم اخلريطة 
متتاليني، وهذا الفا�سل يجب اأن يكون ثابًتا على اخلريطة الطبوغرافّية الواحدة، ولكنه متغري من 
خريطة اإلى اأخرى، فقد يكون )10(م على اخلرائط التي مقيا�سها )25000:1(، اأو )20(م على 

اخلرائط التي مقيا�سها )1: 50000(، وكلما �سغر املقيا�ص كربت قيمة الفا�سل.
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خط كنتور رئي�سي

خط كنتور ثانوي

ميكن ح�ساب قيمة الفا�سل الراأ�سي باملعادلة الآتية: 
الفا�سل الراأ�سي = الفرق بني خطي كنتور رئي�سني متتابعني ÷ )عدد خطوط الكنتور بينهما +1 (.

مثال
 ل�ستخراج قيمة الفا�سل الراأ�سي يف ال�سكل الآتي، نقوم مبا يلي:   

 • الفرق بني خطني رئي�سني : 100-200 = 100 
 • عدد خطوط الكنتور بينهما : 3 خطوط

الفا�سل الراأ�سي : 100 ÷ )1+3( = 100÷ 4
الفا�سل الراأ�سي = 25

ميكن ا�ستخال�س العديد من الدللت اجليومورفولوجّية بدرا�سة وحتليل خطوط الكنتور، مثل:  
تقارب خطوط الكنتور يف اخلريطة يدل على اأنها منطقة �سديدة النحدار، وتباعدها يدل   .1

على اأنها منطقة قليلة النحدار. تاأمل ال�سكل )3-6(، ثم اأجب عما يليه:

ال�سكل رقم )3-6(:  دللة تقارب وتباعد خطوط الكنتور.

ال�سكل رقم )3-5(: منوذج خريطة كنتورّية.

12
اأاأ

ب
ب

200

100
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• ما الذي مييز املنطقة اأ يف ال�سكل 2؟
• مباذا تتميز خطوط الكنتور عند النقطة اأ يف ال�سكل 1؟

• ما الذي مييز املنطقة ب يف ال�سكل 2؟
•  مباذا تتميز خطوط الكنتور التي تثل املنطقة ب يف ال�سكل 1؟

خطوط الكنتور التي  مُتّثل مرتفًعا اأر�سيًّا تاأخذ �سكاًل حلقيًّا مغلًقا وتتزايد قيم الرتفاع نحو   . 2
ا فتاأخذ �سكاًل حلقيًّا مغلًقا وتتناق�س القيم  الداخل، اأما خطوط الكنتور التي ُتّثل منخف�سً

نحو الداخل. تاأمل ال�سكل )3-7(، ثم اأجب عما يليه:

ا )ب (. ال�سكل رقم )3-7(: خطوط الكنتور التي ُتّثل مرتفًعا )اأ (، وخطوط الكنتور التي ُتّثل منخف�سً
• ما �سكل خطوط الكنتور يف ال�سكل اأ؟

• ما �سكل خطوط الكنتور يف ال�سكل ب؟
ا؟ وملاذا؟ • اأيهما مُيّثل مرتفًعا؟ واأيهما مُيّثل منخف�سً

ا يف ال�سكل اأ؟ • ما من�سوب اأقل املناطق انخفا�سً
• ما من�سوب اأكرث املناطق ارتفاًعا يف ال�سكل ب؟

ا بفا�سل راأ�سي  • ار�سم )5( خطوط كنتور ُتّثل مرتفًعا، و)5( خطوط اأخرى ُتّثل منخف�سً
قيمته )100(م.

تظهر الأودية والأرا�سي ما بني الأودية من خالل اأ�سكال خطوط الكنتور التي تاأخذ �سكل   .3
الرقمني )7 و 8( ويعّد تزايد قيم خطوط الكنتور نحو اخلارج موؤ�رًشا لوجود الأودية، يف 
حني اأن تناق�س القيم نحو اخلارج يدل على خطوط تق�سيم املياه بني هذه الأودية )مناطق 

باأ
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ما بني الأودية(. تاأمل ال�سكل )3-8( الذي يبنّي منوذج خطوط الكنتور الدالة على واٍد، 
ومنطقة ما بني الأودية، ومقطع عر�سي لتلك املنطقة، ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليه.  

ال�سكل رقم )3-8(: خطوط الكنتور الدالة على واٍد ) اأ (.

• حّدد الوادي النهري على ال�سكل؟
• اأي جانبي الوادي اأكرث انحداًرا؟

• حّدد خط تق�سيم املياه على ال�سكل. 
• اح�سب قيمة الفا�سل الراأ�سي. 

تقنية ال�ست�سعار عن بُْعد: تعّد ال�سور اجلوية واملرئيات الف�سائّية يف حال توافرها وتوّفر و�سائل  جـ - 
حتليلها؛ من اأجهزة وبرجميات حا�سوبّية، من اأهم م�سادر املعلومات للدرا�سة اجليومورفولوجّية، 
وتتميز بالدقة وال�رشعة يف حتليل البيانات، وتقدم معلومات وفية عن الأر�ص، وت�ساعد على 

املراقبة امل�ستمرة للتطورات التي حتدث لظواهر �سطح الأر�ص.
امليت، حيث ُح�سل على هذه  البحر  انح�سار م�ساحة  ُيظهر  الذي  ال�سكل )9-3(  انظر 

املعلومات مبقارنة املرئيات الف�سائّية ل�سنوات عدة.

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

٣٥٠

٢٠٠

٢٠٠

٢٥٠

٢٥٠
٣٠٠

٣٥٠

مستوى سطح البحر 

١٥٠

٤٠٠
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درا�سة اأحوا�ص الأنهار؛ من اأجل بناء اخلزانات، وال�سدود املائّية، وتوليد الطاقة، وك�سف   اأ  - 
املوارد املائية ال�سطحّية واجلوفّية و�سيانتها.
درا�سة اجنراف وتعرية الرتبة باملياه والرياح. ب - 

تتبع تغّي جماري الأنهار والقنوات واآثار هذا التغّي.  ج� - 
درا�سة النهيارات والنزلقات الأر�سّية وال�سخرّية.  -  د 

ا�س��تثمار ال�سحاري والأرا�س��ي اجلافة، و�سبه اجلافة وتتبع العوا�س��ف الرملية واأثرها يف   ه� - 
ن�ساط الإن�سان.

ال�ستخدام يف النواحي الع�سكرّية واحلروب.   و - 

من املعلومات التي تقدمها هذه التقنيات:
تحديد ال�سبكة المائّية.  .1

حتديد ت�رّش�ص املنطقة، وي�سمل ذلك حتديد املنا�سيب، والرتفاعات، والقمم الت�ساري�سّية،   .2
وخطوط تق�سيم املياه، ودرجة النحدار، وطول املنحدر.

تحليل الغطاء النباتي وا�ستعمالت الأر�ص.  .3
تحليل نوع ال�سخر والمفا�سل ال�سخرّية.   .4

3- اأهم اجلوانب التطبيقيّة لعلم اجليومورفولوجيا

ال�سكل رقم  )3-9(: مقارنة لنح�سار مياه البحر امليت با�ستخدام تقنيات ال�ست�سعار عن ُبْعد.
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عّرف املق�سود باملفاهيم وامل�سطلحات الآتية:  -  1
الربكانّية،  اجلبال  الداخلّية،  القوى  اجليومورفولوجّية،  العوامل  اجليومورفولوجيا،  علم    
احلرة  الكنتور،  الراأ�سي، خطوط  الفا�سل  الطبوغرافّية،  اخلرائط  البنائّية،  الأر�س  اأ�سكال 

البازلتّية.
اأعط اأ�سباًبا لكل مما ياأتي:   -  2

حدوث تغيات �رشيعة اأحياًنا على �سطح الأر�ص.  -  اأ 
ن�ساأة قمة اإيفر�ست. ب - 

ما املو�سوعات التي ت�سملها الدرا�سة اجليومورفولوجّية ؟  -  3
تختلف ت�ساري�ص الأر�ص من منطقة اإلى اأخرى تبًعا ملجموعة من العوامل، اذكرها.  -  4

مباذا تتميز تقنية ال�ست�سعار عن ُبْعد؟  -  5
اذكر اأربعة من اجلوانب التطبيقّية لعلم اجليومورفولوجيا.  -  6

ماذا ُتّثل خطوط الكنتور يف ال�سكلني الآتيني:   -  7

ما العالقة بني �سالبة ال�سخور ومقاومتها لعملية التفتت؟  -  8
كيف ميكن معرفة العمر الن�سبي لظواهر �سطح الأر�ص؟  -  9

اذكر اأهم اأدوات الدرا�سة اجليومورفولوجّية.  -10
ما املهام التي يقوم بها الباحث اجليومورفولوجي؟  -11
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التجوية وأنواعها أواًل

• ما العالقة بني العوامل الداخلّية واخلارجّية يف ت�سكيل �سطح الأر�س؟

والتفكك  الإ�سعاف  عمليات  به  وُيق�سد  اجلوية،  العوامل  اأثر  من  التجوية  م�سطلح  ا�ستق 
والتحلل للمواد املكونة  لل�سخور على �سطح الأر�ص بفعل العوامل اجلوية.

تق�سم التجوية اإلى ثالثة اأق�سام:

1- التجوية الكيميائيّة
تفاعالت كيميائّية بني املاء واملعادن املكونة لل�سخور املوجودة على �سطح الأر�س؛ مما ينتج 
عنها مواد �سخرّية جديدة ذات خ�سائ�ص كيميائّية خمتلفة عن ال�سخر الأ�سلي، وين�سط هذا 

النوع من التجوية يف املناطق الرطبة الدافئة.
2- التجوية امليكانيكيّة  

عملية انف�سال وتفتت لل�سخور دون حدوث اأي تغيات يف خ�سائ�سها الكيميائّية، ومن اأهم 
العوامل التي ت�ساعد على حدوث التجوية امليكانيكّية: 

تنخف�ص  عندما  ال�سخريّة  وال�سقوق  الفوا�سل  يف  يوجد  الذي  املاء  يتجمد  املاء:  جتمد  اأ -  
درجة احلرارة عن ال�سفر املئوي؛ مما يوؤدي اإلى زيادة حجم املاء مبقدار 9% ، ثم ال�سغط 

على جوانب ال�سخر، ُم�سبًِّبا ت�سدع ال�سخور وتفككها. انظر ال�سكل )3- 10(.

ال�سكل رقم )3 -10(: التجوية بفعل التجمد.
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تتمدد  لل�سخر  املكونة  املعادن  فاإن  احلرارة،  ترتفع درجة  عندما  احلرارة والربودة:  ب - تعاقب 
ب�سكل متفاوت، حيث اإّن لكل معدن معامل متدد يختلف عن املعدن الآخر املكون لل�سخر 
نف�سه، وينتج عن ذلك تكون �سغوطات خمتلفة داخل ال�سخر يف النهار، ويف الليل تتقل�ص 
املعادن املكونة  لل�سخر ب�سبب انخفا�ص درجات احلرارة، ويوؤدي تكرار هذه الظاهرة اإلى 

تكّون ت�سققات غي منتظمة توؤدي اإلى  تق�رش �سطح الكتلة ال�سخريّة. 
3- التجوية احليويّة 

يوؤدي حتلل بقايا  النباتات واحليوانات اإلى اإ�سعاف ال�سخور وتفتيتها اأو حتليلها عن طريق:
الكائنات احلية، مثل: الفطريات التي تذيب عنا�رش بع�ص ال�سخور نتيجة منوها عليها.  -  اأ 

بع�س احليوانات التي تبني الأنفاق، وتعمل احلفر يف ال�سخور لتاأمني املاأوى والغذاء لها؛  ب - 
مما يوؤدي اإلى تفتت ال�سخور.

حتلل احليوانات امليتة والنباتات، فتنتج بع�ص املواد التي تعمل على اإذابة ال�سخور وحتللها؛  ج� - 
كغاز الأمونيا، والدبال، واحلمو�ص الع�سوّية.

جذور النباتات التي ي�س��هم منوها يف تو�سيع ال�س��قوق املوجودة يف ال�سخور، واإحداث   -  د 
�سقوق جديدة. انظر ال�سكل )3 - 11(.  

ال�سكل رقم )3-11(: منو جذور النباتات بني ال�سخر.
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نوعها،  باختالف  بالتجوية  تاأثرها  مقدار  حيث  من  ال�سخور  تختلف  ولونه:  ال�سخر  نوع   - اأ 
بح�سب  ال�سخور  اللينة، وتتاأثر  ال�سخور  من  للتجوية  مقاومة  اأكرث  ال�سلبة  فال�سخور 
الألوان  ذات  ال�سخور  حيث ت�سخن  ال�سم�ص،  اأ�سعة  امت�سا�ص  على  لونها  يف  قابليتها 
الداكنة ب�رشعة اأكرب، يف حني تتاأثر ال�سخور ذات الألوان الفاحتة  ب�سكل اأقل؛ لأنها تعك�س 

معظم اأ�سعة ال�سم�ص ال�ساقطة عليها.

من  ال�سطحّية  امل�ساحة  زيادة  اإلى  وال�سقوق  املفا�سل  زيادة  توؤدي  وال�سقوق:  املفا�سل  ب - 
ال�سخور الت���ي تتعر�ص لعملي���ات 
ي�سه���م  التج���وي��ة املختلف���ة؛ اإذ 
باحلمو�ص  املحمل  امل��اء  دخ��ول 
املفا�سل  طريق  عن  ال�سخور  اإلى 
الجنماد  فيها، وتعاقب  املوجودة  
حتطم  يف  املفا�سل  بني  والذوبان 
ال�سكل   انظر  وتفتتها.  ال�سخور 

.)12-3(
اإّن  حيث  الأر�ص،  �سطح  ت�سكيل  يف  تاأثيها  يف  طويل  زمن  اإلى  التجوية  حتتاج  الزمن:  جـ- 
الأ�سكال الأر�سّية القدمية تكون اأ�رشع يف التاأثر بن�ساط التجوية من الأ�سكال الأر�سّية حديثة 

التكوين، وذلك لتعر�سها لتلك العوامل مدة زمنية طويلة.
يزداد  اإذ  التجويّة؛  النحدار يف �رشعة ونوعية عملية  توؤثر درجة  الت�ساري�ص:  انحدار   د- درجة 
ن�ساط  التجوية امليكانيكّية على ال�سفوح �سديدة النحدار التي تتعر�س فيها الرتبة لالجنراف، 
وت�سبح �سخورها معر�سة لعمليات التجوية امليكانيكّية، ويف الوقت ذاته؛ فاإن املناطق قليلة 

النحدار تكون اأكرث عر�سة لعمليات التجوية الكيميائّية. انظر ال�سكل ) 13-3(.

العوامل المؤثرة  في التجوية ثانًيا

ال�سكل رقم )3 –12(: ال�سقوق واأثرها يف اإ�سعاف ال�سخر.
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ال�سكل رقم  )3 -14(: العالقة بني التجوية الكيميائّية ودرجة احلرارة والأمطار. 

ال�سكل رقم )3-13(: اأثر انحدار الت�ساري�س يف ن�ساط التجوية.
املناخ: تعّد احلرارة والأمطار من اأهم عنا�رش املناخ املوؤثرة يف ن�ساط التجوية يف املناطق اجلافة  هـ - 

واملناطق الرطبة.
على الرغم من وجود جمموعة من العوامل التي توؤثر يف عمليات التجوية، اإل اأن �سدتها تتاأثر 
ما  املنطقة. ويف  الأمطار يف  اأكرب باختالف درجات احلرارة واختالف معدلت �سقوط  ب�سكل 
ياأتي منوذجان يو�سحان اختالف �سدة التجوية؛ اعتماًدا على اختالف درجة احلرارة ومعدلت 

�سقوط الأمطار. 
تاأمل ال�سكل )3- 14( الذي مُيّثل العالقة بني التجوية الكيميائّية واحلرارة والأمطار، ثم اأجب 

عن الأ�سئلة التي تليه:
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معدل احلرارة ال�سنوي/ درجة مئوية.
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�سعيفة
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1500

1000
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20- 10- �سفر 10 20 30 40
�سفر

�سديدة
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ال�سكل رقم  )3 - 15 (: العالقة بني التجوية امليكانيكّية ودرجة احلرارة والأمطار.

معتدلة

�سعيفة

�سديدة

معدل احلرارة ال�سنوي/ درجة مئوية.
20- 10- �سفر 10 20 30
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ملعد

ا

2000

1500

1000

500

�سفر

�سدة التجويةمعدل احلرارة ال�سنويمعدل الأمطار ال�سنوي

150030
100020
100010 -

ثم  والأمطار،  واحلرارة  امليكانيكّية  التجوية  بني  العالقة  مُيّثل  الذي   )15  -3( ال�سكل  تاأمل 
اأجب عن الأ�سئلة التي تليه:

ما م�ستويات �سدة التجوية الواردة يف ال�سكل؟  •
كّون تعميًما يو�سح العالقة بني التجوية امليكانيكّية واحلرارة؟  •

ما �سدة التجوية امليكانيكّية يف احلالت الآتية:  •

ما م�ستويات �سدة التجوية الواردة يف ال�سكل؟  •
ما العالقة بني التجوية الكيميائّية واملعدل ال�سنوي لالأمطار؟  •
ما العالقة بني التجوية الكيميائّية  ومعدل احلرارة ال�سنوي؟  •

ما �سدة التجوية الكيميائّية يف احلالت الآتية:  •
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�سدة التجويةمعدل احلرارة ال�سنويمعدل الأمطار ال�سنوي

150010
10000
100010 -

األشكال األرضّية الناتجة عن التجوية ثالًثا

ال�سكل رقم ) 3 -16(: احلطام ال�سخري.

ينتج عن التجوية جمموعة من الأ�سكال الأر�سّية، اأهمها:
1- التــربــة

اإلى حطام وذرات حيث  الع�سوية  املواد  ال�سخور وحتلل  نتيجة جتوية وتفتت  الرتبة  تتكون 
تن�ساأ وتزداد �سمًكا يف املناطق الرطبة احلارة. 

2- احلطام ال�صخري
احلطام  التجوية،  وهو  عمليات  من  اأكرث  اأو  واحدة  عملية  نتيجة  ال�سخري  احلطام  يتكون 
املفكك الذي يتكون من ال�سخور واملعادن يف خمتلف مراحل حتللها الذي يغطي ال�سخور 
اجلارية   املياه  بفعل  الغطاء  هذا  وينتقل  الأ�سلية،  بال�سخور  ُتعرف  التي  املفككة  ال�سلبة غي 

واجلليد والرياح؛ لإر�سابه  يف مكان اآخر. انظر ال�سكل )3- 16(.   
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3 - حفــر التجـــــــوية 
تنت�س���ر هذه احلفر فوق ال�سطوح ال�سخرية املك�سوفة قليلة النحدار نتيجة للتفاوت يف تاآكل 
با�ستمرار  اأو الإذابة،  ويزداد حجمها  التفتت  التجوية عن طريق  تن�ساأ بفعل  ال�سخر، وهي 
نتيجة جتمع  الرطوبة يف داخلها وما تقوم به عملية التميوؤ )احتاد املاء اأو بخار املاء مع بع�ص 
العنا�رش التي تتاألف منها معادن ال�سخور حيث تتكون مركبات جديدة يزداد حجمها لي�سل 

اإلى �سعفي احلجم الأ�سلي(. انظر ال�سكل )17-3(.

ال�سكل رقم  )3-17(: حفر التجوية.

ال�سكل رقم )3-18(: قباب التق�رش.

4 - قباب التق�رش
كتل �سخرية متجان�سة �سخمة تتق�رش على �سكل اأغ�سية رقيقة تتكون عند تعر�سها لتغيات 
اأغ�سية  اإلى  اجلرانيتية  الكتل  تفكك  الظاهرة اإلى  هذه  احلرارة، وُتْعزى  درجات  يف  متطرفة 

حمدبة. انظر ال�سكل  )18-3(.
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ما املق�سود مبا ياأتي:  -  1
التجوية امليكانيكّية، التجوية احليويّة، قباب التق�رش.   

بنّي كيف توؤثر نوعّية ال�سخر يف التجوية.  -  2
اذكر:  -  3

الأ�سكال الأر�سّية الناجتة عن التجوية.  -  اأ 
العوامل التي تعتمد عليها التجوية. ب - 

4- اأعط اأ�سباًبا ملا ياأتي:
ت�ساهم بقايا الكائنات احلية يف حدوث التجوية.

5- كّون تعميًما يبنّي العالقة بني كل من:
الأمطار، والتجوية الكيميائّية.  -  اأ 

لون ال�سخر، والتجوية امليكانيكّية. ب - 
املفا�سل وال�سقوق، والتجوية.  ج� - 

بنّي كيف توؤثر درجة انحدار الت�ساري�س يف ن�ساط التجوية.  -  6
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الرياح بوصفها عامل حّت أواًل

ُتعّرف التعرية باأنها عملية طبيعية ينتج عنها اإزالة املواد ال�سخريّة ونقلها من منطقة اإلى اأخرى 
بفعل الرياح واملياه. وتعمل التعرية على  ت�سكيل معامل �سطح الأر�ص؛ كتفتيت ال�سخور وتكوين 
لنوع  تبًعا  الرطبة  املناطق  عنه يف  اجلافة  املناطق  التعرية يف  ن�ساط  ويتباين  اأر�سّية جديدة  اأ�سكال 
التعرية ال�سائد )مائّية، ريحّية(، وكذلك تتنوع الأ�سكال الناجتة  عنها يف عملياتها الثالث )احلت، 

والنقل، والإر�ساب(.
اجلافة  و�سبه  اجلافة  ال�سحراويّة  املناطق  يف  تاأثًيا  اجليومورفولوجية  العوامل  اأهم  من  الرياح  تعّد 
م�ساحات  الأر�ص يف  �سطح  ت�سكيل  متار�ص دورها يف  النباتي، حيث  الغطاء  من  تخلو  التي  واملناطق 
كبية مقارنة بالعوامل الأخرى عن طريق عملية احلّت، ثم تقوم الرياح بعملية نقل تلك املواد واإر�سابها؛ 
مما يوؤدي اإلى تغيي معامل �سطح الأر�ص، وتعتمد هذه العملية على �رشعة واجتاه الرياح وحجم احلبيبات.

• ف�رّش �سبب ازدياد تاأثي الرياح يف املناطق ال�سحراوّية اجلافة.

متار�ص الرياح دورها يف ت�سكيل �سطح الأر�ص بنقل حبيبات الرمل عن طريق القفز، ثم ت�سقط  
على الأر�ص وت�رشب ال�سطح وتقفز مرة اأخرى، وهكذا ت�ستمر العملية ما بقيت العا�سفة الرملية، 
يف ما ُيعرف با�سم التذرية الريحّية، اأو عملية الك�سط عن طريق حّت الرياح لل�سطوح ال�سخريّة، 
�رشعة  على  العملية  هذه  وتعتمد  املك�سوفة،  بال�سطوح  و�رشبها  الدقيقة  الرملّية  احلبيبات  وحمل 

الرياح، وخ�سونة ال�سطح. 
العوامل التي تعتمد عليها عملية احلّت الريحي: 

اأ - اجتاه و�رشعة الرياح: تزداد قدرة الرياح على حّت ال�سخور كلما زادت �رشعتها، حيث متتلك 
طاقة تكون قادرة على حّت ال�سخر، ويوؤثر تغيي اجتاه الرياح بزيادة عملية احلّت؛ اإذ يعمل 

على حّت ال�سخور من جهات خمتلفة بدًل من احلّت يف اجتاه واحد.
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ب– تفاوت حمولة الرياح: تقوم الرياح بعملية احلّت، ويزداد تاأثيها يف ت�سكيل �سطح الأر�ص؛ 
اإذا ما ا�ستخدمت حمولتها من املفتتات  ال�سخرّية، حيث تعمل املفتتات على �رشب اأجزاء 

ال�سخر وتفتيتها، فت�سبح عامل هدم تتاأثر به ال�سخور.
جـ- �سابة ال�سخر وجتان�سه: تتفاوت عملية احلّت يف ال�سخور بح�سب �سالبتها،  فهي ن�سطة يف ال�سخور 

اللينة؛  كال�سخور اجليّية، و�سعيفة  يف ال�سخور ال�سلبة؛ كال�سخور املتحولة والبازلتية.

الرياح بوصفها عامل نقل ثانًيا

العوا�سف  تكّون  على  ي�ساعد  مما  و�سعوًدا،  هبوًطا  املفتتات،  من  حمولتها  بنقل  الرياح  تقوم 
الغباريّة. وتتوقف مقدرة الرياح على النقل على �رشعتها، ويتم ذلك بثالث و�سائل: 

  اأ - التعلق: تقوم الرياح بنقل جزء من حمولتها على �سكل مواد عالقة من الغبار واحلبيبات الدقيقة، 
ويعتمد بقاوؤها على وزنها و�سغر حجمها وقوة الرياح؛ اإذ ل ت�ستطيع الرياح احلفاظ على 
اإلى �سقوطها  يوؤدي  التي يزيد قطرها على )0٫2(ملم؛ مما  الرملية كبية احلجم  اجلزيئيات 

على �سطح الأر�ص.
العملية الدور الأكرب يف  القفز، ولهذه  تتم عملية نقل املواد الأكرب حجًما من خالل  ب- القفز: 

احلّت الريحي، حيث تنقل الرياح نحو  75% من كمية املواد املنقولة. 
ج- الزحف: تقوم الرياح بنقل الرمال اخل�س��نة ن�س��بيًّا عن طريق التدح��رج اأو النزلق، التي يفوق 
قطرها )0٫50(ملم ب�س��كل بطيء ومل�س��افات حم��دودة، وقد حتدث حرك��ة الزحف للرمال 

اخل�سنة ب�س��بب ال�رشبات التي 
تتلقاه��ا م��ن �س��قوط الرمال 
القاف��زة، وتع��ّد هذه و�س��يلة 
النقل الوحيدة من نوعها التي 
ت�سلكها اأكرث الرمال خ�سونة. 

انظر ال�سكل )19-3(.  
ال�سكل رقم ) 3 -19(: طرق نقل الرياح حلمولتها.     

الرياح
تعلق

قفز

زحف
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ينتج عن التعرية الريحية  نوعان من الأ�سكال الأر�سّية  الت�ساري�سّية، هما: الأ�سكال الأر�سية 
الناجتة عن عمليات احلّت والتذرية، والأ�سكال الأر�سّية الناجتة عن عمليات الإر�ساب الريحي.

ال�سواهــد ال�سخريّة: حتدث نتيجة حّت الرياح   - اأ 
لل�س��خور يف املناط��ق اجلافة الت��ي تظهر فيها 
على �س��كل طبق��ات �س��خريّة �س��لبة ترتكز 
فوقه��ا �س��خور لينة بحيث تبدو على �س��كل 
��ا  حاف��ات �س��لبة منف�س��لة عن بع�س��ها بع�سً
بوا�س��طة قنوات غائرة تتميز بت�سطح قممها، 
حيث تتوغل الرياح  يف الفوا�س��ل وال�سقوق 
وتق��وم بحّت ال�س��خور اللينة منها، وي�س��ل 
ارتفاع بع�ص هذه ال�س��واهد اإلى )30( مرًتا. 

انظر ال�سكل )20-3(.  

الرياح بوصفها عامل إرساب ثالًثا

األشكال األرضّية الناشئة عن التعرية الريحّية رابًعا

ال�سكل رقم ) 3-20(: ال�سواهد ال�سخريّة.    

تقوم الرياح بعملية اإر�ساب حمولتها من املواد بعد اأن ت�سعف قدرتها وت�سبح غي قادرة على 
بة اأ�سكاًل عدة، اأهمها:   حملها، وتاأخذ المواد الُمر�سَّ

1- تربة اللوي�س 
تربة ناعمة دقيقة احلبيبات، حتملها الرياح مل�سافات بعيدة، وتظل عالقة بها، وترت�سب هذه 
الأتربة عندما ت�سعف �رشعة الرياح، واأكرث املناطق  انت�ساًرا لها يف و�سط اآ�سيا واأمريكا اجلنوبّية.

2- الكثبان الرمليّة  
اآخر  اإلى  مكان  من  تتحرك  بحيث  وتنقلها   عدة،  باأ�سكال  الرياح  تذروها  رملية  جتمعات 

دة بذلك ال�سكان، واملباين، والطرقات، واملزروعات. بح�سب �سدتها واجتاهها، ُمهدِّ

1 -  الأ�ضكال الأر�ضيّة الناجتة عن احلّت والتذرية



125

الفطر(:  ال�سخريّــة )ظاهــرة  املوائــد  ب - 
حتدث نتيجة ح��ّت الرياح املحملة 
بالرم��ال للطبقات ال�س��خريّة اللينة 
املوجودة عند قواعد هذه ال�سخور؛ 
مما يوؤدي اإلى ت��اآكل الطبقات اللينة 
عن��د القاع��دة اأك��رث م��ن الطبقات 
الأعلى منها مكون��ة ظاهرة املوائد 
ال�س��خريّة، وغالًبا م��ا تتكون هذه 

الظاهرة يف املناطق ال�سحراويّة. انظر ال�سكل )3- 21(.

حفر التذرية اأو املنخف�سات ال�سحراويّة: تن�ساأ هذه احلفر ب�سبب الروا�سب املائّية يف منخف�ص   - جـ 
�سحراوي ل تلبث املياه اأن جتف منه فيبداأ قاعه الطيني بالت�سقق؛ فتعمل الرياح على تذرية 

الطني الناعم من و�سط املنخف�س اأو احلفرة فيزداد عمقها.

هي  )ال�سحــاري احلجريّة(:  احلمــاد   - د 

�سطوح م�س��توية مر�سوفة بحجارة 
ذات زوايا حادة، حيث تتك�س��ف 
احلج��ارة بع��د اإزالة امل��واد الناعمة 
م��ن بينه��ا، فتبقى احلج��ارة تغطي 
م�ساحات وا�سعة من �سطح الأر�ص 
كما ه��و احل��ال يف  الأردن وليبيا. 

انظر ال�سكل )3 -22( الذي مُيّثل ال�سحاري احلجرّية.

التال ال�سحراويّة املعزولة: تتكون هذه التالل نتيجة  اإزالة اجلزء الأكرب من ال�سطح ال�سخري   - هـ 
بفعل حّت الرياح، فتبقى الأجزاء ال�س��لبة الأكرث مقاومة من ال�سطح ال�سخري على �سكل 

تالل معزولة ومنفردة. انظر ال�سكل  )23-3(.

ال�سكل رقم )3 - 21(: املوائد ال�سحراويّة.

ال�سكل رقم )3 -22(: ال�سحاري احلجريّة.



126

     الكثبان الرمليّة: هي جتمع من الرمل يت�سكل على �سطح الأر�ص يف �سورة كومة ذات قمة، 
ويغطي م�ساحات �سا�سعة من الياب�سة، وتقدر م�ساحة هذه املناطق بنحو )47٫7( مليون كم 

مربع، وتتخذ الكثبان الرملّية جمموعة من الأ�سكال، هي:
الكثبان الهاليّة: كثبان رملية تن�ساأ يف املناطق التي تهب فيها الرياح باجتاه واحد، وقد �سميت   . اأ 
 بهذا ال�سم لأنها ت�سبه الهالل. وينت�رش هذا النوع من الكثبان يف جنوب الأردن. انظر

 ال�سكل )3 -24(.

ال�سكل رقم )3 -24(: الكثبان الهاللّية.

ال�سكل رقم )3 -23(: التالل ال�سحراوّية املعزولة.

2- الأ�سكال الناجتة عن الإر�ساب الريحي
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منتظمة  فالرياح  اجتاهني،  رياح من  نتيجة وجود  تن�ساأ  ال�سيف(:  الطوليّة )كثبان  الكثبان  ب. 
الجتاه  تعمل على زيادة طولها، والرياح اجلانبّية تعمل على زيادة الرتفاع والعر�ص 
وتظهر على �سكل خطوط م�ستقيمة؛ كالكثبان الرملّية يف �سبه اجلزيرة العربّية وال�سحراء 

الكربى. انظر ال�سكل )25-3(.

ال�سكل رقم )3 -25(: الكثبان الطولّية.

ال�سكل رقم )3-26(: الكثبان النجمّية.

جـ . الكثبان النجميّة: كثبان رملية لها قمة واحدة ت�سبه النجمة، وتظهر يف املناطق التي تتناوب 
الرياح يف هبوبها من اجتاهات عدة، وينت�رش هذا النوع من الكثبان الرملّية يف تركمان�ستان 

و�سمال غرب الهند، وبع�ص اأجزاء من ال�سحاري الأ�سرتالّية. انظر ال�سكل )26-3(.

ومن اأ�سكال الإر�ساب الريحي الأخرى: التموجات الرملّية، و�سحاري العرق، وتربة اللوي�ص، والنباك.
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ما املق�سود مبا ياأتي:  -  1
التذرية الريحّية، الكثبان الهاللّية.   

اذكر:  -  2
العمليات التي توؤثر بها الرياح يف �سطح الأر�ص.  -  اأ 

العوامل التي تعتمد عليها عملية احلّت الريحي. ب - 
قارن بني الكثبان الرملية الهاللّية والنجمّية  وفق ما هو مبني يف اجلدول:  -  3

كّون تعميًما يبنّي العالقة بني كل من:   -  4
الغطاء النباتي، ون�ساط الرياح.  -  اأ 

�رشعة الرياح، وحجم احلمولة املنقولة. ب - 

الكثبان النجميّةالكثبان الهاليّةوجه املقارنة
�سبب الت�سمية

اجتاهات الرياح )عددها(
مثال عليها
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تعّد املياه من اأهم العوامل التي ت�سكل �سطح الأر�س، وميكن التمييز بني ثالثة اأنواع من التعرية 
التعرية  الف�سل  هذا  و�سيتناول  البحرّية.  والتعرية  اجلليدّية،  والتعرية  النهرّية،  التعرية  هي:  املائّية، 

النهرية  واأ�سكال الأر�ص املرتبطة بها، واملياه اجلوفية واأ�سكال الأر�ص الناجتة عنها.

التعرية النهرّية وأشكال األرض المرتبطة بها أواًل

تعّد الأنهار من اأكرث العوامل تاأثًيا يف ت�سكيل �سطح الأر�ص، وذلك من خالل ثالث عمليات 
فوق  الأمطار   ت�سقط  عندما  العمليات  هذه  وحتدث  والرت�سيب.  والنقل،  احلّت،  هي:  رئي�سة، 
�سفح منحدر، وتن�ساب املياه على ال�سطح، فتحفر قناة ت�سمح بحركتها  داخل حو�ص النهر باجتاه 

امل�سب، وُيعرف هذا باجلريان ال�سطحي.

ي�سم النظام النهري جمموعة من العنا�رش، هي:
اأ      -   حو�ص النهر اأو حو�ص الت�رشيف: هو امل�ساحة الأر�سّية التي ت�سم اأجزاء النهر جميعها، 
ا جمموعة خطوط يطلق عليها ا�سم خطوط تق�سيم  وتف�سل الأحوا�س النهريّة عن بع�سها بع�سً
وتكون  النهري،  الت�رشيف  حو�ص  منطقة  داخل  الروافد  من  جمموعة  للنهر  يوجد  املياه. 
نهريني  حو�سيني  بني  الفا�سلة  املرتفعة  القمم  بني  ت�سل  التي  املياه  تق�سيم  بخطوط  حمددة 

اأو اأكرث، ومُتّثل نظاًما طبيعيًّا 
التي  الوا�سحة  حدوده  له 
القمم  خط  طول  على  متتد 
املحيطة به. انظر ال�س����كل 

.)27 - 3(

1- مكونات النظام النهري

ال�سكل رقم )3 -27(: خطوط تق�سيم املياه.

رافد نهريخط تق�سيم املياه
جمرى نهري رئي�ص
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ب - جمرى النهر: ُيق�سد به القناة املغطاة باملياه، وُي�سّمى ال�سطح ال�سفلي ملجرى النهر بالقاع، وُي�سّمى 
اجلزء املغمور من القناة باملياه ب�رشير النهر، ومييل جمرى النهر اإلى النحدار ال�سديد قرب املنبع، 
واإلى ال�ستواء تقريًبا قرب امل�سب؛ لذا يتدفق املاء باأق�سى �رشعة له يف اأعايل املجرى )احلو�ص 
احلو�س  منطقة  بطيًئا يف  يكون  الأو�سط، يف حني  احلو�س  منطقة   تنخف�س يف  ثم  الأعلى(، 

الأدنى وتظهر التعرجات يف جمرى النهر. 
اأجزاء  يف  نقطة  اأخف�ص  هو  امل�سب:  جـ - 
احلو�ص النهري التي تتجمع  فيها املياه.
اأجب عن  ثم  ال�سكل )28-3(،  تاأمل 

ال�سوؤالني الآتيني:
• ما م�سادر تزويد  الأنهار باملياه؟

• ما عنا�رش احلو�ص النهري؟

ال�سكل رقم )3 -28(: حو�ص نهري.

بعمل  تقوم  حركية  طاقة  اإلى  الكامنة  الطاقة  تتحول  النهري  املجري  يف  املاء  حركة  عند 
جيومورفولوجي؛ مما يوؤدي اإلى  ت�سكيل معامل �سطح الأر�ص من خالل ثالث عمليات رئي�سة 

)احلّت، والنقل، والرت�سيب(. وتعتمد الطاقة النهريّة على عوامل عدة: 

النهريّة،  الطاقة  النهرية زادت  القناة  املياه اجلارية يف  كلما زادت كمية  املياه اجلارية:  كمية   - اأ 
ويظهر اأثرها ب�سكل وا�سح يف ت�سكيل معامل �سطح الأر�ص.  

ب - �رشعة املياه اجلارية: ترتبط �رشعة املياه اجلارية بطبيعة املنطقة التي جتري فيها املياه، حيث تزداد 
النحدار  قليلة  املناطق  يف  �رشعتها  وتقل  الأعلى(،  )احلو�ص  املنحدرة  املناطق  يف  ال�رشعة 

)احلو�ص الأدنى(.
ويعّد  النهرية،  القناة  طاقته يف عمليات حّت  من  النهر جزًءا  ي�ستنفد  النهرية:  القناة  �سكل  جـ - 

ال�سكل ن�سف الدائري اأقل الأ�سكال ا�ستنفاًدا للطاقة؛ ب�سبب قلة الحتكاك.
• كّون تعميًما يو�سح العالقة بني الطاقة النهرّية والنحدار.

2- الطــاقــة النـهــريّـة 

الروافد

املجرى

امل�سب

خط 
تق�سيم 

املياه
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نوع ال�سخور: كلما زادت �سالبة ال�سخور قّل اأثر العمليات النهرية يف ت�سكيل معامل �سطح الأر�ص.   - اأ 

النهر على ت�سكيل معامل �سطح  كلما زادت درجة النحدار زادت قدرة  ب - درجة النحدار: 
الأر�ص؛ ب�سبب زيادة �رشعة املاء.

كمية الت�رشيف النهري: هي كمية املياه التي  جـ - 
نقطة حمددة يف وحدة  النهر عند  جتري يف 
الزمن، وتقا�ص ب� )م3 / ثانية(، فكلما زادت 
املائّية،  الكتلة  زادت  للنهر  الت�رشيف  كمية 
ثم زادت الطاقة النهريّة يف عمليات احلّت 

والنقل.
بني  الأفقّية  امل�سافة  هي  النهر:  قناة  عر�ص   - د 
اأدى  امل�سافة  �ساقت  فكلما  النهر،  جوانب 
ذلك اإلى زيادة �رشعة النهر، ثم زيادة قدرته 
على احلّت. ويوؤثر �سكل  القناة  النهريّة يف 

�رشعة اجلريان ال�سطحي. انظر ال�سكل )3-  29(.
بوا�سطة  املاء  النبات  للمياه، وميت�ص  ال�سطحي  النباتي اجلريان  الغطاء  ق  ُيعوِّ النباتي:  الغطاء  هـ - 

جذوره، فتقل كمية املياه اجلارية، وتتناق�ص طاقتها احلتّية.

ال�سكل رقم ) 3 -29(: اأثر عر�ص القناة النهرّية يف �رشعة النهر.

4 - العمليات النهريّة 

3- الع�امل امل�ؤثرة يف العمليات النهريّة

تقوم الأنهار بثالث عمليات رئي�سة، هي: احلّت، والنقل، والرت�سيب.
احلّت: تقوم الأنهار بعملية احلّت با�ستخدام تاأثي الندفاع الطبيعي للماء؛ اإذ يفتت ال�سخور   - اأ 
اللينة يف حال ال�سطدام بها، وي�ستخدم النهر حمولته يف حّت ال�سخور على جانبيه وقاعه.  

تن�سط  يف املجرى املائي ثالثة اأنواع  من احلّت، هي:
الراأ�سي: هو تعميق ملجرى الوادي النهري.   احلّت   •

اجلانبي: هو تو�سيع لعر�ص القناة النهرّية. انظر ال�سكل )3- 30(. احلّت   •



132

ال�سكل رقم )3 - 30(: احلّت الراأ�سي واجلانبي.

ال�سكل رقم )3 -31(: احلّت الرتاجعي.

احلــّت باجتاه املنابــع )الرتاجعي(: يحدث هذا النوع من احلّت يف  مناطق املنابع فقط عندما    •
تعرت�ص طبقة من ال�سخور ال�سلبة املياه اجلارية؛ ما يوؤدي اإلى حّت الطبقة اللينة التي تليها 
ب�س��كل اأ�رشع، ويف ما بعد تنهار طبقة ال�س��خور ال�س��لبة بعد اأن تكون قد كّونت كهًفا 
اأ�سفلها، وما تلبث اأن تنهار ال�سخور ال�سلبة اإلى الأ�سفل. يوؤدي هذا النوع من احلّت اإلى 

زيادة طول املجرى النهري مع مرور الزمن. انظر ال�سكل )3 - 31(.  

ب- النقل: يقوم النهر بنقل املواد ال�سخرّية املفتتة من مكان اإلى اآخر بطرائق عدة نتيجة اختالف 
حجوم هذه املفتتات، ومن اأبرز هذه الطرائق: 

• الإذابة: ت�س��مل العنا�رش كلها الت��ي قام النهر باإذابتها اأثناء جريانه كاإذابة ال�س��خور اجلييّة، 
وُت�سّمى هذه احلمولة باملواد املذابة.

ال�سحب: هي العملية التي يتم بوا�سطتها حتريك حبيبات الروا�سب املختلفة احلجوم  اأو  • اجلر 
عن  طريق القفز، اأو الدفع، اأو ال�س��حب ،اأو الدحرجة على طول قاع املجرى، وُت�س��ّمى 

هذه احلمولة باحلمولة املجرورة.

احلّت الراأ�سياحلّت الأفقيا�ستمرار عملية  احلّت الأفقي
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الرت�سيب: عند و�سول النهر اإلى منطقة قليلة النحدار تقل قدرته على النقل، فيبداأ برت�سيب  جـ - 
حمولته على اجلوانب، ويبداأ برت�سيب احلمولة الأكرب حجًما اإلى الأقل حجًما التي ت�سل اإلى 

مناطق احلو�ص الأدنى وامل�سب. تاأمل ال�سكل )3- 33(، ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليه.

• التعلق: العملية التي يتم فيها نقل احلبيبات الدقيقة التي تبقى عالقة يف املياه اأثناء جريانها باجتاه 
امل�سب وت�سكل الق�سم الأكرب من حمولة النهر، وتقدر مبا يزيد على 90% من حمولته.

ال�سكل رقم )3 -32(: طرائق النقل النهري.

ال�سكل رقم )3 -33(: العالقة بني �رشعة النهر )�سم/ث( وحجم الروا�سب.

- كم تبلغ �رشعة  النهر عندما يبداأ  برت�سيب الرمل )1ملم( واحل�سى )100 ملم (؟
- حّدد كالًّ من �رشعة التيار وحجم الروا�سب عندما تبداأ عملية تر�سيب الرمل.

- كّون تعميًما يبنّي العالقة بني  عملية تر�سيب النهر و�رشعة النهر.

الإذابة

القفز

التعلق

اجلر
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ين�ساأ عن عملية احلّت النهري العديد من الأ�سكال الأر�سية، اأهمها:
ال�سالت: هي انحدار مفاجئ يف جمرى النهر، يتكون بفعل وجود طبقة �سلبة من ال�سخور  اأ - 
ال�سفلى؛ ما  اللينة  اإذابة الطبقات  لينة، وتعمل املياه اجلارية على  اأ�سفلها طبقة �سخرية  تقع 
نهر  على  نياجارا  �ساللت  عليها:  الأمثلة  ومن  العليا،  ال�سلبة  الطبقات  �سقوط  اإلى  يوؤدي 
نياجارا )�سان لوران�ص(، وقد تتكّون ال�ساللت نتيجة وجود انك�سار مفاجئ يعرت�ص جمرى 
النهر، فت�سقط املياه يف هذا الوادي النك�ساري، مثل: �ساللت فكتوريا على نهر الزمبيزي. 

انظر ال�سكل )3 - 34(.

ال�سكل رقم )3-34(: �ساللت فكتوريا.  
     • ابحث وزمالءك عن كيفية ال�ستفادة من ال�ساللت يف توليد الطاقة الكهربائّية. 

اجلنادل: تن�ساأ ب�سبب اختالف طبيعة ال�سخور التي يرتكب منها قاع املجرى النهري. وتقاوم  ب -  
ال�سخور  تبقى  ثم  اللينة،  ال�سخور  تتاآكل  حني  يف  النهري،  احلّت  عملية  ال�سلبة  ال�سخور 

ال�سلبة بارزة، واأحياًنا قريبة من ال�سطح. انظر ال�سكل )3 -35(.          

ال�سكل رقم )3  -35(: اجلنادل.   

5- الأ�ضكال الأر�ضيّة الناجتة عن عملية احلّت النهري
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- ف�رّش: ت�سكل اجلنادل خطورة وا�سحة على املالحة النهرّية.
ات�ساعه.  اإلى  بالن�سبة  وعمقه  انحدار جوانبه،  ب�سدة  يتميز  النهر  من مجرى  جزء  اخلوانق:  جـ - 
عادة  وين�ساأ  الجانبي،  الحّت  على  الراأ�سي  الحّت  يتغّلب  حين  النهري  الخانق  يتكّون 
تنهار. اأن  دون  النحدار  �سديدة  قائمة  جوانبها  تبقى  حيث  ال�سلبة،  ال�سخور   في 

انظر ال�سكل )36-3(.

د-  البحيات الكوعية: تتكون يف احلو�ص الأدنى من النهر، حيث ت�سعف �رشعة النهر، ويبداأ 
النهر بالتعرج، ومع الزمن ينف�سل جزء من املجرى الرئي�سي ب�سبب  تغيي النهر ملجراه. انظر 

ال�سكل )37-3(.

ال�سكل رقم )3  -36(: خانق وادي املوجب.   

ال�سكل رقم )3- 37(: البحيات الكوعّية.   

ل ميكن اأن تت�سكل البحيات الكوعّية يف منطقة منابع الأنهار. 
فّكر
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الدلتا: تن�ساأ الدلتا يف منطقة م�سب النهر، وتتكون من اإر�سابات حمولة النهر وتراكم موادها   -   اأ 
عند م�سبه يف البحر اأو املحيط، وهي على اأ�سكال عدة: منها ما ي�سبه القو�ص اأو املثلث كدلتا 
النيل وال�سند، ومنها منط مدبب كدلتا نهر التيرب يف اإيطاليا، ومنها ما يتخذ ال�سكل الإ�سبعي 

الذي ي�سبه قدم الطائر كدلتا امل�سي�سيبي .انظر ال�سكل )3 - 38(.

ب - ال�سهــل الفي�ســي: يبداأ ت�س��كل ال�س��هل 
الفي�س��ي عل��ى جوان��ب  املج��رى يف 
مرحلة الن�س��ج اأثناء في�سان النهر، وهي  
اأرا���صٍ خ�س��بة ومتجددة مث��ل: نهري 
دجلة والف��رات، ونهر الأمازون. انظر 

ال�سكل )3 -39(.  
ال�سكل رقم )3 - 39(: ال�سهل الفي�سي.

6-  الأ�سكال الأر�سيّة الناجتة عن عملية الرت�سيب النهري

لالأ�سكال الأر�سية الناجتة عن عملية الرت�سيب النهري اأهمية اقت�سادّية، حيث متتاز هذه املناطق 
بخ�سوبة الرتبة ووفرة املياه؛ مما يعطيها ميزة الإنتاج الزراعي، وي�ساعد غمرها مبياه الفي�سانات بني 
حني واآخر على جتديد خ�سوبتها، ولهذا فاإن معظم احل�سارات القدمية ن�ساأت يف مناطق  ال�سهول 
الرافدين، وح�سارات جنوب  بالد  القدمية، وح�سارات  امل�رشية  احل�سارة  مثل:  لالأنهار  الفي�سّية 

�رشق اآ�سيا يف اأحوا�ص ال�سند والكنج والنهر الأ�سفر.  

ال�سكل رقم )3 - 38(: تكّون الدلتا.
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بعد درا�سة دورة التعرية النهريّة ميكن ا�ستخال�ص اأهم املالمح العامة لدورة التعرية النهرّية اعتماًدا 
على النموذج الذي و�سعه ديفز بناًء على العامل الزمني الذي يبنّي تطور الأ�سكال الأر�سّية يف ثالث 

مراحل اأطلق عليها ا�سم دورة التعرية النهريّة. ويتميز النهر يف كل مرحلة مبيزات عدة، اأهمها: 

املرحلة الأولى: مرحلة ال�سباب    
يتميز النهر يف هذه املرحلة مبا ياأتي:

�سدة النحدار.   -  اأ 
�سيادة عمليات احلّت الراأ�سي على احلّت  اجلانبي.  - ب 

.V اتخاذ القناة اأو املقطع العر�سي للقناة النهرية �سكل حرف  - ج� 
تكّون الأ�سكال الأر�سّية؛ كاجلنادل وال�ساللت.   -  د 

املرحلة الثانية: مرحلة الن�سج  
يتميز النهر يف هذه املرحلة مبا ياأتي: 

يكون النحدار اأقل مما عليه يف مرحلة ال�سباب.  -  اأ 
تزداد فاعلية احلّت اجلانبي على احلّت الراأ�سي.  - ب 

.U تتخذ القناة اأو املقطع العر�سي للقناة النهرية �سكل حرف  - ج� 
تظهر الأ�سكال الأر�سّية )ال�سهول الفي�سية(.  - د 

املرحلة الثالثة: مرحلة ال�سيخوخة  
 يتميز النهر يف هذه املرحلة مبا ياأتي:

مييل ال�سطح اإلى ال�ستواء، فتقل �رشعة املياه اجلارية، ويبداأ بعملية الرت�سيب.   -  اأ 
يكون التوازن وا�سًحا بني عمليات احلّت والرت�سيب.  - ب 

تظهر الثنيات يف املجرى وما يرتبط بها من اأ�سكالها؛ كالبحيات الكوعّية.  - ج� 
يقل عدد الروافد الرئي�سة مقارنة مبرحلة الن�سج.  -  د 

يبلغ الوادي النهري اأق�سى ات�ساع له.  - ه� 
تظهر اأ�سكال الإر�ساب النهري؛ كال�سهول الفي�سية والدلتاوات.    -  و 
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المياه الجوفّية ثانًيا

يختلف عمق املياه اجلوفّية من مكان اإلى اآخر، فعادة يكون م�ستوى املاء قريًبا من �سطح الأر�ص 
اأما يف املناطق اجلافة؛ فغالًبا ما يكون م�ستوى املاء  يف املناطق الرطبة واملناطق املجاورة للبحار، 
اجلويف على اأعماق بعيدة من �سطح الأر�ص، وُتعرف الطبقة التي تنفذ خاللها املياه، والتي ت�ستطيع 

اختزان هذه املياه بخزان املاء اجلويف، وتتاألف من الطبقات الآتية:
- طبقة �سطحّية منفذة.   اأ 

- طبقة حاملة للمياه اجلوفّية )اخلزان اجلويف(. ب 
- طبقة كتيمة غي منفذة للمياه يف الأ�سفل.  ج� 

ت�سكيل  يف  اجل��ويف  امل��اء  ي�سهم 
مظ�اه�ر جي��وم��ورف�ولوجّي��ة متنوع�ة 
من  تتكون  التي  املناطق  يف  خا�سة 
بدورها  تتاأثر  حيث  اجليّية،  ال�سخور 
باملياه اجلوفية ب�سبب تعر�سها لعمليات 
املنطقة  هذه  وُتعرف  والإذابة،  التحلل 
جيي  اإقليم  بها  وُيق�سد  بالكار�ست، 
يتاألف من ظواهر جيومورفولوجية؛ اإذ 

تت�سكل ظواهر متنوعة؛ كالكهوف وبالوعات الإذابة. انظر ال�سكل )3 - 40(. 

ال�سكل رقم )3-40(: املياه اجلوفّية.

مُتّثل الأمطار امل�سدر الرئي�سي للمياه اجلوفية، ويتوقف ت�رشب هذه املياه اإلى باطن الأر�ص على 
جمموعة من العوامل، هي:

م�سامية ال�سخر:هي الن�سبة بني حجم الفراغات اإلى احلجم الكلي للكتلة ال�سخريّة.  - اأ 
ب - نفاذية ال�سخر: هي قدرة ال�سخر على ت�رشيب املاء بني حبيباته. وتنق�سم ال�سخور بناًء على 

عالقتها بحركة املياه الباطنّية اإلى نوعني رئي�سني، هما:
باأن تت�رشب يف باطن الأر�ص عن طريق   •  �سخور منفذة للمياه: ت�سمح هذه ال�سخور ملياه الأمطار 
الفراغات البينّية التي توجد بني جزيئات ال�سخر، اأو خالل ال�سقوق واملفا�سل والفجوات التي 

توجد فيه.



139

•  �سخور غي منفذة للمياه: ل ت�سمح هذه ال�سخور بت�رشب مياه الأمطار ونفاذها اإلى باطن 
الأر�ص؛ اإما لأنها غي م�سامية، واإما لعدم وجود ال�سقوق واملفا�سل فيها، واإما لتعر�ص 
املياه التي توجد يف الفراغات الواقعة بني جزيئاتها للتجمد )كما هو احلال يف الأقاليم 

القطبية(؛ مما ل ي�سمح بنفاذ املاء وت�رشبه.
اإلى باطن  ميل الطبقات ال�سخريّة: يقلل انحدار الطبقات ال�سخريّة من كمية املياه املت�رشبة  جـ - 
الأر�ص، فعندما تت�ساقط الأمطار على منطقة متدرجة النحدار، فاإن ق�سًما منها يجري على 
�سطح الأر�ص يف �سورة اأنهار وجماٍر مائية، واإن ق�سًما ثانًيا منها يت�رشب اإلى باطن الأر�ص، 

يف حني يعود ق�سم ثالث اإلى اجلو مرة اأخرى على �سكل بخار.
كمية الأمطار: كلما زادت كمية الأمطار ال�ساقطة وتوافرت ال�رشوط �سابقة الذكر اأدى ذلك   - د 

اإلى زيادة كمية املياه املت�رشبة يف باطن الأر�ص.
ال�سخور غي  واملفا�سل يف  ال�سقوق  ي�ساعد وجود  بال�سقوق واملفا�سل:  ال�سخر  تاأثر  مدى  هـ - 
املنفذة كال�سخر الناري على ت�رشب املياه اجلوفية من خالل فتحاتها، وقد يختزن يف تكوينها  

كميات كبية من املياه اجلوفّية. 

الأ�سكال الأر�سيّة الناجتة  عن املياه اجلوفيّة
من الأ�سكال الأر�سّية الناجتة عن تاأثي املياه اجلوفّية يف ال�سخور اجلييّة يف املناطق املطية، ما 

ياأتي: 

الكهوف: ممرات طبيعية توجد حتت �سطح الأر�ص، وتتكّون  بفعل املاء اجلويف الذي  ت�رشب    اأ - 
عن طريق ال�سقوق والفوا�سل الراأ�سّية املوجودة يف طبقات ال�سخر اجليي املحمل بحم�ص 
وعندما  اإذابتها،  على  القادر  املاء(  مع  الكربون  اأك�سيد  ثاين  احتاد  من  )الناجت  الكربونيك 
يتفاعل حم�ص الكربونيك مع ال�سخر اجليي تتحول كربونات الكال�سيوم اإلى بيكربونات 
الكال�سيوم )مادة ه�سة قابلة للذوبان يف املاء(، و�رشعان ما تاأخذ هذه املادة اجلديدة  طريقها 
يزيد  اأن  يلبث  ما  فراًغا  وراءه�ا  تاركة  النف�سال  �سطوح  خالل  الباطنية  املياه  جريان  مع 
حجمه نتيجة ا�ستمرار تاأثي املياه الباطني�ّة املحملة باحلم�ص يف ال�سخور اجلييّة، وينتج عن 

هذا التاأثي عرب الزمن تكّون الكهوف يف باطن الأر�ص. انظر ال�سكل )3 - 41(. 
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ال�سكل رقم )3- 41(: كهف يف غابات برق�ص.

ب - ال�سواعد والهوابط: بعد اأن يتكّون الكهف، ويف اأثناء جريان املياه الباطنّية احلاملة حلم�ص 
)بيكربونات  املياه  هذه  من  نقاط  ب�سع  اأو  نقطة  تر�سح  ال�سقوق،  طريق  عن  الكربونيك 
نًة اأعمدة رفيعة  الكال�سيوم( من �سقف الكهف، وتبقى معلقة يف ال�سقف حتى جتف ُمكوِّ
ت�سقط  وقد  اأر�سها.  �سوب  ومتتد  الكهوف،  �سقوف  عند  ترت�سب  التي  بالهوابط  ُتعرف 
املياه اجلييّة من �سقف الكهف، وترتاكم على اأر�سه، حيث تتعر�ص للتبخر وتر�سب مادة 
�سقف  من  املتديل  للعمود  مقابلة  اأخرى  اأعمدة  وتتكون  بها،  املذابة  الكال�سيوم  كربونات 
بالهوابط  ال�سواعد  تلتقي  وقد  الأعلى،  نحو  وتنمو  بال�سواعد،  ُتعرف  التي  وهي  الكهف، 
نًة اأعمدة كار�ستّية اأو اأعمدة جيية. يوجد نوع اآخر من اأعمدة  الرت�سيب اجليية التي توجد  ُمكوِّ
ا اأفقيًّا، اأو مائاًل على  يف الكهوف، والتي ل ي�سرتط يف منوها اأن تتد امتداًدا راأ�سيًّا، بل تنمو منوًّ

�سكل خطوط منحنية. انظر ال�سكل )42-3(.  

ال�سكل رقم )3-42(: ال�سواعد والهوابط.
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احلفــر الغائــرة وبالوعات الإذابــة: تعّد  جـ - 
الحف��ر الوعائي���ة اأو بالوع��ات الإذابة 
من اأكثر ظواهر الكار�س��ت انت�ساًرا في 
العالم، وهي تن�ساأ نتيجة ت�سّرب المياه 
الحم�سية من خالل الفوا�سل واإذابتها 
لمكون��ات ال�س��خر الجي��ري. انظ��ر 

ال�سكل )43-3(.
ال�سكل رقم )3-43(: حفر الإذابة.

الأهمية ال�سياحية
اأن  ينتج عن عمليات التعرية املائّية والريحّية العديد من الأ�سكال الأر�سّية املميزة التي ميكن 
ت�ستثمر كمنتج �سياحي يتم ت�سويقه والرتويج له جلذب حركة ال�سياحة يف العديد من دول العامل، 
فعلى �سبيل املثال تعّد �ساللت نياجارا اإحدى اأبرز املناطق ال�سياحية يف كندا، وكذلك الت�سكيالت 
ال�سخريّة يف ولية اأريزونا يف الوليات املتحدة. وتعّد  قمم جبال الهيماليا، وقمة جبل كلمنجارو، 
و�سل�سلة جبال الألب وغيها من ال�سال�سل اجلبلية مناطق جاذبة ملت�سلقي اجلبال الذين يحاولون 

خو�ص املغامرة باعتالء اأ�سهر القمم يف العامل. 
ج جلمال �سواطئها، والتي ما هي اإل نتاج عمليات حّت  ول ُي�ستثنى من ذلك الدول التي ُتروِّ
واإر�ساب لالأمواج، ف�ساًل عن مناطق الكار�ست والكهوف وامل�سالت البحريّة ، التي اأ�سهرها يف 

الوطن العربي مغارة جعيتا يف لبنان، والتي تعّد اإحدى املحطات الرئي�سة للربنامج ال�سياحي.  
يوجد يف الأردن العديد من املناطق ال�سياحّية التي �سّكلتها عمليات التعرية، مثل: �سحراء رم، 
والت�سكيالت ال�سخرّية والرملّية املنت�رشة يف املنطقة، وخانق املوجب، والت�سكيالت  ال�سخرّية يف 

البادية الأردنّية، والكهوف يف املناطق ال�سمالّية التي اأ�سهرها مغارة برق�ص.
وعلى الرغم من التباين يف حجم ال�ستثمار ال�سياحي، اإل اأن تلك املناطق كلها ل تزال بحاجة 

اإلى اهتمام اأكرث؛ لت�سبح �سمن امل�سارات الرئي�سة لل�سياحة يف الأردن.  
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عّرف ما ياأتي:  -  1
حو�ص الت�رشيف النهري، قناة النهر، ال�ساللت، النقل النهري، اأقاليم الكار�ست، خزان املاء    

اجلويف، ال�سواعد والهوابط.
اذكر العوامل التي يتوقف عليها ت�رشب املياه اجلوفّية.  -2

تاأمل ال�سكلني املجاورين، ثم اأجب عن الأ�سئلة الآتية:   -  3
يف اأي ال�سكلني اأ اأم ب تكون �رشعة النهر اأكرب؟ وملاذا؟  -  اأ 

ما العوامل املوؤثرة يف ال�رشعة؟ ب - 
يف اأّي مراحل دورة التعرية النهرّية توجد كل من القناتني؟ ج� - 

اأعط اأ�سباًبا لكل مما ياأتي:  -  4
متتاز ترب ال�سهول الفي�سّية بخ�سوبتها.  - اأ 

ن�ساأة الكهوف. ب - 
كّون تعميًما يبنّي العالقة بني كل من:  -  5
حجم الروا�سب، و�رشعة النهر.  -  اأ 

ميل الطبقات، وتكّون املياه اجلوفّية. ب - 
ال�سخر اجلريي، ون�ساط املياه اجلوفّية. ج� - 

احلّت، و�سالبة ال�سخر.  - د 
اإليه  ت�سي  ما  اكتب  ثم  املجاور،  ال�سكل  ادر�ص   -  6

الرموز الآتية:
 :  اأ  
: ب 

 : ج� 
: د  

اأ

ج�

د

ب

اأ

ب
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ح املق�سود مبا ياأتي: و�سّ  -  1
اللوي�ص،  تربة  احليوّية،  التجوية  الريحّية،  التذرية  احلّت،  اأ�سكال  اجليومورفولوجيا،  علم    

خطوط تق�سيم املياه، اجلنادل، دورة التعرية النهريّة.
اأجب عما ياأتي:  -  2

اذكر اأنواع التعرية.  -  اأ 
ب- ما العوامل املوؤثرة يف التجوية؟

ج�- و�سح العالقة بني العوامل الداخلّية والعوامل اخلارجّية امل�سّكلة ل�سطح الأر�س.
عدد اإيجابيات ال�سهول الفي�سّية.  -  د 

ما ميزات النهر يف مرحلة الن�سج؟  - ه� 
اذكر خماطر الكثبان الرملّية.  - و 

اأعط اأ�سباًبا لكل ما ياأتي:  -  3
ن�ساأة الكثبان الطولية.  -  اأ 

ن ال�سواهد ال�سحراوّية. ب- تكوُّ
ن�ساأة حفر التجوية.  ج�- 

بنّي اأثر النبات يف التجوية الكيميائّية والتجوية امليكانيكّية.  -  4
كّون تعميًما يبنّي العالقة بني كل من:  -  5
درجة النحدار، وطاقة النهر.  -  اأ 

الغطاء النباتي، واجلريان ال�سطحي. ب - 
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ا�ستعن بال�سكل )3-14(، ثم اأكمل بيانات اجلدول الآتي:    -  6

7- قارن بني طرق نقل الرياح حلمولتها وفق ما هو مبني يف اجلدول:

8- اذكر مثاًل على كل مما ياأتي: 
        - البحيات الربكانّية. 

        - اأ�سكال ال�سطح النا�سئة بفعل عوامل باطنّية حديثة. 
        - اجلبال اللتوائّية.

�سدة التجويةمعدل الأمطار ال�سنوي )مم(معدل احلرارة )م(

10 -0
101500
302000

الزحفالقفزالتعلقوجه املقارنة

املواد املنقولة
طريقة النقل

حجم املادة املنقولة
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عنا�سر الأداءالرقم
بدرجة 
كبية 
ا جدًّ

بدرجة 
كبية

بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
قليلة

اأعرف عمليات التعرية الرئي�سة )احلّت، والنقل، والرت�سيب(.1
اأدرك العالقة بني حجم الروا�سب والطاقة النهريّة.2
اأمّيز بني اأنواع احلّت.3
العمليات اجليومورفولوجّية 4 العالقة بني  اأ�ستنتج 

ودورها يف ت�سكيل �سطح الأر�ص.
اأحّلل الأ�س��كال وال�س��ور الف�س��ائّية واجلداول 5

واأربطها بالدر�ص.
اأف�ّس��ر اأ�س��باب ن�س��اأة الجنادل والدلتا والكثبان 6

الرملّية.
اأتع��ّرف العوام��ل الداخلّي��ة والباطنّي��ة املكونة 7

لأ�سكال �سطح الأر�ص.
اأمّيز بني اأنواع التجوية واأثرها يف ت�سكيل �سطح الأر�س.8
التعرية 9 عن  الناجتة  الأر�سّية  الأ�سكال  بني  اأمّيز 

الريحّية والتعرية املائّية والتجوية.
يف 10 اجليومورفولوجّي��ة  العملي��ات  دور  اأحّل��ل 

ت�سكيل معامل �سطح الأر�ص.

�سع اإ�سارة )✓( يف املكان الذي ينا�سب قدراتك على فهم ما ياأتي وا�ستيعابه:





الدولة  مو�سوعات  بدرا�سة  تهتم  التي  الب�رشية،  اجلغرافية  فروع  اأحد  ال�سيا�سّية  اجلغرافيا  تعّد 
ال�سيا�سي للدولة  وتطورها واأ�سكالها واأنظمة احلكم فيها ومزايا كل نظام، وتتناول تقييم الوزن 
وتفاعلها مع دول اجلوار وعالقاتها بدول العامل، واحلدود ال�سيا�سّية التي ت�سكلها الدولة لنف�سها؛ 
لرت�ّسخ �سيادتها عليها، وامل�سكالت ال�سيا�سّية التي تتعر�ص لها وغيها من املو�سوعات التي تتناولها 

اجلغرافيا ال�سيا�سّية.  
يتوقع من الطالب بعد النتهاء من درا�سة هذه الوحدة اأن يكون قادًرا على اأن:

ي�ستوعب املفاهيم وامل�سطلحات الواردة يف الوحدة.  
يحلل الأ�سكال واخلرائط .  

يتعّرف اأهمية اجلغرافيا ال�سيا�سّية وجمالتها.  
يقارن بني اجلغرافيا ال�سيا�سّية واجليوبولتيك.  

يميز بني احلدود ال�سيا�سّية الطبيعّية والهند�سّية للدولة.  
يحدد اأبرز النزاعات احلدودّية على خريطة العامل.  

يقرتح احللول املنا�سبة للم�سكالت القت�سادّية والجتماعّية التي تتعر�ص لها الدولة.  
يقيم العالقات الدولّية يف اأوقات احلرب وال�سلم.  

ي�ستنتج دور املوؤ�س�سات الدولّية يف العالقات الدولّية واأثرها يف حل امل�سكالت بني الدول.  
يدرك اأهمية الأمن الوطني الأردين.  

يفهم مرتكزات الأمن الوطني الأردين.  
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 حّدد فرع اجلغرافيا الذي ي�سهم يف درا�سة اخلريطة ال�سيا�سّية للعامل وتغّياتها.

والب�رشيّة  الطبيعّية  املقومات  بدرا�سة  يهتم  الب�رشيّة  اجلغرافيا  من  فرع  ال�سيا�سّية: هي  اجلغرافيا 
للدولة وتنظيمها الداخلي، وتاأثي ذلك يف قوتها ال�سيا�سّية وعالقاتها اخلارجّية.

ومن العلماء والفال�سفة الذين اهتموا بدرا�سة مو�سوع اجلغرافيا ال�سيا�سّية:
ن كتب عن قوة الدولة امل�ستمدة من توازن ثرواتها  اأر�سطو )383-322 ق.م(: يعّد اأول محَ  •

وعدد �سكانها، وقد تناول وظائف الدولة وم�سكالت احلدود ال�سيا�سّية بني الدول. 
اب��ن خلدون )1342-1405م(: كتب يف اجلغرافيا ال�سيا�س��ّية يف مقدمته، حيث �س��ّبه   •

الدولة بالكائن احلي الذي مير مبراحل حياته التي تتمّثل يف الن�ساأة والن�سج وال�سيخوخة. 
فردريك راتزل )1844-1904م(: يرجع اإليه الف�سل يف كتابة اأول موؤلَّف يحمل عنوان   •
»الجغرافيا ال�سيا�سية« عام 1897م. وقد عّد الدولة اأ�سبه بكائن حي  يمر بمراحل الميالد، 

والنمو، والوفاة.
لقد ا�ستمرت م�ساهمات العلماء يف اجلغرافيا ال�سيا�سّية حتى ظهر م�سطلح اجليوبولتيك عام 
ال�سيا�سية  اجلغرافيا  تربط  التي  العالقة  من  الرغم  وعلى  كيلني.  رودلف  العامل  يد  على  1899م 

باجليوبولتيك، اإل اأنه يوجد فروق بينهما. انظر اجلدول )1-4(.
اجلدول )4-1(: املقارنة بني اجلغرافيا ال�سيا�سّية واجليوبولتيك.

اجليوبولتيكاجلغرافيا ال�سيا�سيّة

تقوم بالدرا�سة نف�سها، اإ�سافة اإلى مطالبها يف جمال تهتم بتحليل املقومات الطبيعّية والب�رشيّة للدولة.
ال�سيا�سة اخلارجّية.

ت�سع ت�سوًرا مل�ستقبل الدولة.تدر�ص اإمكانات الدولة الفعلّية.
تنظر اإلى الدولة بو�سفها كائًنا حيًّا.تنظر اإلى الدولة بو�سفها كياًنا ثابًتا.

مفهوم الجغرافيا السياسّية وتطورها أواًل

ترتبط اجلغرافيا ال�سيا�سّية بعلوم عّدة، اأبرزها: التاريخ، والعلوم ال�سيا�سّية، والقت�ساد.
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أهداف الجغرافيا السياسّية ومجاالتها ثانًيا

ا�ستعن ب�سبكة الإنرتنت وم�سادر التعلم املختلفة يف البحث عن علوم اأخرى ترتبط باجلغرافيا 
ال�سيا�سّية، ثم اكتب ما تتو�سل اإليه على �سكل مقال، وناق�سه مع زمالئك يف ال�سف.

تتعدد اأهداف الجغرافيا ال�سيا�سّية، ويبّين ال�سكل )4-1( اأبرزها. 

ال�سكل رقم )4-1(: اأهداف اجلغرافيا ال�سيا�سّية.

ال�سكل رقم )4-2(: جمالت درا�سة الدولة يف اجلغرافيا ال�سيا�سّية.

تتعدد املجالت التي تدر�سها اجلغرافيا ال�سيا�سّية، وت�سمل ما ياأتي:
1- الدولة 

تدر�ص اجلغرافيا ال�سيا�سّية الدولة بو�سفها وحدة �سيا�سية تتمتع بال�سيادة كما يو�سحها ال�سكل 
.)2-4(

اأهداف اجلغرافيا ال�سيا�سيّة

درا�سة املقومات الطبيعيّة 

والب�رشيّة للدولة

حتديد عنا�رش القوة 

وال�سعف للدولة

التعريف  بامل�سكات 

ال�سيا�سيّة واقرتاح احللول لها

تقدمي البيانات واملعلومات 

اجلغرافيّة ل�سانع القرار

درا�سة الدولة

اخل�سائ�ص الطبيعيّة والب�رشيّة

ال�سيا�سات العامة للدولة وعاقاتها اخلارجيّة

حتليل قوة الدولة اأو �سعفها
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ابحث عن مفهوم العوملة واأمناطها، ثم ناق�ص زمالءك يف اأبعادها وتاأثياتها يف الغرفة ال�سفّية.

الدولة والنظام السياسي ثالًثا

2- النظام العاملي اجلديد 
ا،  منوًّ الأقل  الدول  ومقدرات  موارد  على  املتقدمة  الدول  هيمنة  على  العاملي  النظام  يرتكز 

ويرتبط بهذا النظام عدد من املجالت الفرعّية، اأهمها:
القت�ساديّة: مثل: ال�سوق الأوروبّية امل�سرتكة، ومنظمة التجارة العاملّية )اجلات(. التكتات   •

الأحاف الع�سكريّة: مثل: حلف �سمال الأطل�سي )الناتو(.  •
العوملة: ظهرت منذ منت�س��ف الت�سعينيات من القرن الع�رشين، وتعني اإزالة احلواجز واحلدود   •
ال�سيا�سّية بني الدول عن طريق هيمنة الدول القوية اقت�ساديًّا وثقافيًّا ومعرفيًّا واجتماعيًّا على 

الدول الأخرى.

الدولة: هي وحدة �سيا�سية تقوم على م�ساحة حمددة من �سطح الأر�ص، يقيم عليها عدد من 
ال�سكان، وحتكمها �سلطة عليا تدير �سوؤونها، وتتمتع بال�سيادة الداخلّية واخلارجّية، وتتنوع الدول 

وفًقا لنظامها ال�سيا�سي والإداري. انظر ال�سكل )3-4(.

ال�سكل رقم )4-3(: اأنواع الدول تبًعا للنظام ال�سيا�سي والإداري.
1- الدولة املوحدة 

يوجد فيها جمل�ص نيابي واحد وحكومة واحدة ت�سيطر على ال�سلطات املحلّية يف اأقاليم الدولة 
جميعها، مثال ذلك: الأردن، واليابان، وفرن�سا.

اأنواع الدولة تبًعا للنظام ال�سيا�سي والإداري

الدولة املوحدة 
)املركزيّة(

الكونفدراليّة الفيدراليّة

الدولة الحتاديّة املرّكبة 
)الامركزيّة(
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النظام السياسي وجغرافّية االنتخابات  رابًعا

2- الدولة االحتاديّة 
تق�سم اإلى نوعني، هما:

الدولة الفدراليّة: تكون الدولة مق�ّسمة اإلى وحدات اإدارّية، كالوليات اأو املحافظات،   -  اأ 
وتتمتع بال�ستقالل الذاتي با�ستثناء ال�سوؤون املالّية والدفاع، مثل: اأ�سرتاليا، والإمارات 

العربّية املتحدة.
الدولة الكونفدرالية: ُيق�سد بها ان�سمام دولتني اأو اأكرث اإلى احتاد بحيث تتولى ال�سلطة   - ب 
القانونّية و�سيادتها  ب�سخ�سيتها  احتفاظ كل دولة  ال�سالحيات، مع  بع�ص  فيه  املركزيّة 
تتحول  اأن  الكونفدرالّية  للدولة  الأوروبي، وميكن  الحتاد  مثل:  والداخلّية،  اخلارجّية 

اإلى دولة فدرالّية كما حدث يف �سوي�رشا.
قارن بني خ�س��ائ�س الدول الفدرالّي��ة والكونفدرالّية مع ذكر اأمثلة على ذلك، واعر�س��ها   •

على �سكل جدول يف جملة احلائط املدر�سية.

ابحث بوا�سطة �سبكة الإنرتنت ومكتبة املدر�سة عن مفهوم العا�سمة، وعوامل اختيارها، 
وت�سنيفها، وخ�سائ�سها، ثّم اأعط اأمثلة عليها. 

عرفت املجتمعات الب�رشيّة منذ القدم النظم ال�سيا�سّية التي انبثق عنها �سلطة تقوم على �سبط 
وتنظيم حياه الأفراد وحتقيق ال�ستقرار يف املجتمع.

النظام ال�سيا�سي: هو نظام اجتماعي ي�ستند اإلى �سلطة اأو قوة ت�ستخدم يف اإدارة موارد املجتمع 
حيث  وق�سائّية،  وتنفيذّية  ت�رشيعّية  موؤ�س�سات  خالل  من  واخلارجي  الداخلي  اأمنها  وحتقيق 
واجلغرافّية، ويحدد  والثقافّية  احل�سارّية  لظروفها  وفًقا  املجتمعات  احلكم يف  اأنظمة  تختلف 
الد�ستور طبيعة نظام احلكم يف الدولة الذي يعّد العن�رش الأ�سا�سي يف النظام ال�سيا�سي، وميكن 

ت�سنيف اأنظمة احلكم كما يظهر يف ال�سكل )4-4(. 

1- اأنظمة احلكم يف الدولة
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ال�سكل رقم )4-4(: اأ�سكال اأنظمة احلكم يف الدول.

اأعلى  النظام بالوراثة كما ين�ص علية الد�ستور، ومُيّثل  ينتقل احلكم يف هذا  النظام الوراثي:   - اأ 
�سلطة يف الدولة امللك، اأو الأمي، اأو الإمرباطور، اأو ال�سلطان، ويرتاأ�ص جاللة امللك عبداهلل 

الثاين -حفظه اهلل- اأعلى �سلطة يف اململكة الأردنّية الها�سمّية.
ب - النظام اجلمهوري: يقوم على انتخاب رئي�ص الدولة من قبل ال�سعب �سمن مّدة زمنية حمّددة، 
الرئي�س  بني  م�سرتكة  النظام  هذا  يف  وال�سلطة  التنفيذيّة.  ال�سلطة  راأ�س  على  يكون  بحيث 

واحلكومة، وينظمها الد�ستور كما هو احلال يف فرن�سا.
النظام الرئا�سي: مُيّثل الرئي�ص راأ�ص الدولة، وتكون ال�سلطات الثالث )التنفيذّية، والت�رشيعّية،  جـ - 
والق�سائّية( م�ستقلة، ولكل واحدة منها اخت�سا�سها، ومنوذج النظام الأمريكي مثال على ذلك.
ب من ال�سعب م�سدر ال�سلطة والت�سريع، ويتولى رئي�ص  النظام الربملاين: يعّد البرلمان الُمنتخحَ  - د 
ب من ال�سعب م�سوؤولّية الحكم في الدولة، في حين ي�سود الرئي�ص اأو الملك  الوزراء الُمنتخحَ

ول يحكم، ومثال ذلك المملكة المتحدة )بريطانيا(.

م�ستعيًنا ب�سبكة الإنرتنت، ابحث عن مزايا وخ�سائ�ص اأخرى لأنظمة احلكم يف العامل، 
ثم اعر�سها يف الإذاعة املدر�سية.

اأ�سكال اأنظمة احلكم

نظام برملايننظام رئا�سيجمهورينظام وراثي
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املفهوم والأهميّة    اأ - 
ُتعرف جغرافية النتخابات باأنها درا�سة التباين املكاين لل�سلوك النتخابي ملواطني الدولة، 
وحتديد العوامل املوؤثرة يف توزيع نتائج النتخابات وامل�ستقبل ال�سيا�سي للدولة وفًقا لهذه 
املتاأثر  ال�سيا�سي  الب�رشي  للن�ساط  تنظيميًّا  ومنًطا  �سلوًكا  ُتّثل  النتخابات  ولأن  املعطيات. 
وامل�ستوى  النقل،  وطرق  والت�ساري�ص،  املناخ،  )مثل:  اجلغرافّية  بالأبعاد  كبية  بدرجة 
من  مهمة  اأداة  املتخ�س�سني  نظر  يف  ُتّثل  النتخابّية  اجلغرافيا  فاإّن  للناخب...(؛  الثقايف 
اأدوات الت�سخي�س ال�سليم لالأمناط املكانّية ال�سائدة يف مكان معنّي، وحتليل تغرّيات ال�سلوك 
الت�سويتي للناخب من مكان اإلى اآخر، ومن دائرة انتخابّية اإلى اأخرى، ومعرفة اأ�سباب هذا 

التغّي. 
الناخبين،  �سلوك  في  الجغرافّية  والموؤثرات  العوامل  بدرا�سة  النتخابات  جغرافّية  تهتم 
ومالحظة وو�سف وتحليل ت�سويتهم وتمثيلها على خرائط مكانية لإظهار التباين الجغرافي 
ظاهرة  الآن  اأ�سبحت  القوى، حيث  مراكز  نتائجها  تحدد  التي  النتائج  لتلك  والإقليمي 

جغرافّية عالمّية نتيجة لنت�سار الديمقراطّية.

ب - جمالت درا�سة جغرافيّة النتخابات:
التحليالت اجلغرافّية للدوائر النتخابّية.  •

التباين املكاين للت�سويت، واأ�سبابه، وتغّيه.  •
النظام النتخابي ومغزاه اجلغرايف.  •

اخل�سائ�س الدميوغرافّية للناخبني واملر�سحني.  •
طريقة توزيع املقاعد املمثلة للدوائر النتخابّية.  •

الدعاية ومدى تاأثريها يف البيئة املحلّية، واأثرها يف اإيجاد توجهات معّينة لدى الناخبني.  •
البيئ��ة القت�س��اديّة وال�سيا�س��ّية والجتماعّية للدوائ��ر النتخابّية وتاأثيها يف ال�س��لوك   •

النتخابي. 
ال�سلوك الت�سويتي للفرد واجلماعة.  •

2- جغرافية االنتخابات
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الأنظمة النتخابيّة وواقعها اجلغرايف جـ - 
ر�سم  اإليهم  �سيوؤول  الذين  الأ�سخا�ص  اختيار  طريقها  عن  يتم  عملية  و�سيلة  النتخابات  تعّد 
ال�سن  اأكملوا  ال�سعب ممن  املهمة، ويقوم برت�سيحهم عامة  القرارات  الدولة و�سناعة  م�ستقبل 
القانونّية لالقرتاع؛ لذا تعّد النتخابات دعامة مهمة من دعائم النظام الدميقراطي املعا�رش يف 
فل�سفة احلكم وو�سيلة لالت�سال بني احلاكم وال�سعب وبني م�سدر القرار ال�سيا�سي واملنفذين له.
اإلى  دولة  من  تختلف  التي  النتخابّية  النظم  من  �سل�سلة  �سمن  النتخابات  عملية  جتري 
اأخرى ومن نظام اإلى اآخر؛ اإذ تعتمد الدولة يف ر�سم اأنظمتها النتخابّية على طبيعة نظامها 
النظم  درا�سة  يف  اجلغرايف  مهمة  وتربز  والقت�سادي.  واجلغرايف  والجتماعي  ال�سيا�سي 

النتخابّية يف الدولة من جانبني:

اجلانب الأول: درا�سة نوع النظام النتخابي املعتمد يف الدولة.  .  1
ذاك،  اأو  النتخابي  النظام  هذا  بها  يطبق  التي  الطريقة  ودرا�سة  معرفة  الثاين:  اجلانب   .  2
انتخابي  نظام  وتف�سيل  اختيار  يف  )احلكومات(  الدولة  دوافع  درا�سة  اإليها  م�ساًفا 
على غيه؛ كمنع متثيل بع�ص الأقليات والقوميات يف الدولة، وات�ساع حجم الدوائر 

النتخابّية يف بع�ص اأقاليم الدولة وحتجيمها يف مناطق اأخرى، وغي ذلك.
ُيعرف النظام النتخابي باأنه الطريقة التي يتم بها اختيار الناخبني لنوابهم، اأو الآلية التي مُتّثل 
رغبة الهيئة الناخبة واقتناعها بالذين اختارتهم ممثلني لها يف الربملان. وبح�سب الختالف 
اأنواع عّدة،  اإلى  يف بنية الدولة الجتماعّية والقت�سادّية والثقافّية تتنوع النظم النتخابّية 

منها:
نظــام النتخابات املبا�رش وغــي املبا�رش: يقوم الناخبون يف نظام النتخابات املبا�رش باختيار   .  اأ 
نوابهم مبا�رشة دون و�س��اطة اأخرى، وقد تال�س��ى هذا النظام يف دول العامل تقريًبا. اأما 
نظ��ام النتخاب غري املبا�رش فاإن الناخبني فيه يخت��ارون مندوبني عنهم ليقوموا بعملية 
القرتاع. وب�س��فة عامة، فاإن الد�س��تور يرى يف هذا النوع من النتخابات و�سيلة غي 

دميقراطّية كونه ي�سع عائًقا اأمام النائب والناخب.
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نظام النتخاب الفردي ونظام القائمة: تق�سم الدولة يف نظام النتخاب الفردي اإلى دوائر  ب . 
انتخابية �س��غية امل�س��احة وال�س��كان، ويقوم الناخب مبوجب هذا النظام بالت�سويت 
ملر�س��ح واحد، ويجري يف هذا النظام متثيل هذه الدوائر بنائب واحد فقط، ويتمكن 
الناخ��ب يف ه��ذا النظام من حتديد كف��اءة نائبه كما يف النتخاب��ات الأردنية قبل عام 
2016م، ويحت��اج هذا النظام اإلى موارد مالّية واإدارّية وتنظيمّية كبية تكلف الدولة 
الكث��ي م��ن قدراتها، اأما يف نظ��ام النتخاب بالقائمة؛ فتكون املناف�س��ة على اأ�س��ا�ص 
القوائم النتخابّية، وعلى كل حزب مناف�ص تقدمي قائمة باأ�سماء مر�سحيه �سمن الدوائر 
النتخابية، اأو ت�س��كيل قائمة من بع�س املر�س��حني الذين يلتق��ون بالأهداف واملبادئ 

كما يف النتخابات النيابية الأردنية عام 2016م.
نظام النتخاب بالأغلبية: نظام الأغلبّية يعني اأن املر�سح الذي يح�سل على اأ�سوات تفوق   . جـ 
عدد اأ�س��وات كل من املر�سحني املناف�س��ني الآخرين يف الدوائر النتخابية يعّد فائًزا، 
وغالًبا ما ي�سود هذا النوع من الأنظمة يف الدول التي جتعل دوائرها النتخابي �سغية 

امل�ساحة كما هو احلال يف بريطانيا.
نظــام تمثيــل الم�سالح والِحرف: يهدف ه��ذا النمط اإلى متثيل الجتاه��ات الجتماعّية،   . د 
��م الناخبون تبًع��ا لنوع املهنة واحلرف��ة اأو العمل الذي ميار�س��ه الناخب.  بحي��ث ُيق�سَّ
وهكذا فاإن الربملان الناجت عن ممار�س��ة هذا النظام النتخابي ي�س��م الفئات الجتماعّية 
جميعها. ومن مميزات هذا النظام تقليل �سيطرة حزب �سيا�سي اأو جمموعة من الأحزاب 
على مفا�س��ل احلياة ال�سيا�س��ّية يف الدولة، وعادة ما ُيطبَّق ه��ذا النظام يف الدول ذات 

النهج ال�سرتاكي؛ كال�سني، وكوريا ال�سمالية.
النظام املختلط: ياأخذ هذا النظام مببداأ املزج بني نظام التمثيل بالأغلبّية والنظام الن�سبي،   . هـ 
ويجري فيه تق�سيم الدولة اإلى دوائر انتخابية متعددة، بع�سها قائم على التمثيل الن�سبي، 
وبع�س اآخر قائم على التمثيل بالأغلبّية، غري اأن هذا النظام ل يحقق العدالة بني الدوائر 

املختلفة؛ لأنه يحدد معيارين خمتلفني �سمن الإطار اجلغرايف الواحد للدولة.
النتخابــات يف اململكــة الأردنية الها�سميّــة والتوّزع اجلغــرايف للمقاعد النيابيّــة: مُيّثل النظام   - و 
النتخابي الذي حتدده الدولة جمموعة القوانني والت�رشيعات التي تنظم عملية انتخاب 
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ممثلي ال�سعب يف الربملان، كما حدث موؤخًرا يف انتخابات الأردن عام 2016م، حيث 
ن يحق له الرت�ّس��ح والت�سويت  مت و�س��ع جمموعة من الأنظمة والتعليمات التي حتدد محَ
م��ن الأفراد، وطريقة عملية القرتاع والفرز. وقد حدد قانون النتخابات املعدل لعام 
��ا  2016م ع��دد مقاع��د جمل�ص النواب ب��� )130( مقعًدا، منها )15( مقعًدا خم�س�سً
للكوتا الن�س��ائّية، اإ�سافة اإلى ما ميكن اأن حت�سل عليه من املقاعد ال� )115(. ومبوجب 
م�رشوع النظام تق�س��م اململكة اإلى دوائر انتخابّية، ولكل دائرة عدد من املقاعد. انظر 

ال�سكل )5-4(.

ال�سكل رقم )4-5(: توزيع املقاعد النيابّية - انتخابات عام 2016م يف الأردن.

5 مقاعد

29 مقعًدا

5 مقاعد

5 مقاعد

13 مقعًدا

20 مقعًدا

5 مقاعد

11 مقعًدا

11 مقعًدا

5 مقاعد

5 مقاعد

4 مقاعد

بدو الو�سط 4 مقاعد
بدو ال�سمال 4 مقاعد
بدو اجلنوب 4 مقاعد
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عّرف املق�سود باملفاهيم وامل�سطلحات الآتية:  -  1
الدولة، العوملة، جغرافّية النتخابات، النظام النتخابي.   

اذكر ثالثة من اأهداف اجلغرافيا ال�سيا�سّية.  -  2
ما جمالت درا�سة الدولة يف اجلغرافّية ال�سيا�سّية؟  -  3

اأعط مثاًل على كل مما ياأتي:  -  4
دولة موحدة.  -  اأ 
دولة احتادّية. ب - 

حلف ع�سكري. ج� - 
تكتل اقت�سادي.  - د 

دولة ذات نظام جمهوري.  - ه� 
اذكر ثالثة من جمالت درا�سة جغرافّية النتخابات.   -  5
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مفهوم الحدود السياسّية أواًل

تعّد احلدود ظاهرة جغرافّية يقوم الإن�سان بتخطيطها على اخلريطة وحتديدها على الطبيعة وفًقا 
مل�ساحله ال�سيا�سّية والقت�سادّية والع�سكرّية. فما املق�سود باحلدود ال�سيا�سّية؟

هي خطوط تر�سم على اخلريطة، وحتدد م�ساحة الدولة التي تار�س عليها �سيادتها، والتي ُيعرترَف  
بها دوليًّا. ت�سم احلدود ال�سيا�سّية للدولة جمالت عّدة، ُيبيِّنها ال�سكل )6-4(.

ال�سكل رقم )4-6(: جمالت احلدود ال�سيا�سّية للدولة.

اأما التخوم؛ فكانت ُتّثل طابًعا مميًزا للف�سل بني حدود الدول اأو الإمرباطوريات يف الع�سور 
القدمية والو�سطى، وظهرت يف الدولة البيزنطّية والدولة العربّية الإ�سالمّية. فما املق�سود بالتخوم؟

الدول، وي�سعب  تف�سل بني  نفوذ  لدولة ما، وُتّثل مناطق  تابعة  التخوم: هي مناطق مل تكن 
اجتيازها وال�ستيطان بها؛ كال�سحاري واملرتفعات اجلبلّية. ويبنّي اجلدول )4 - 2( الفروق بني 

التخوم واحلدود ال�سيا�سّية.
اجلدول )4-2(: مقارنة بني التخوم واحلدود ال�سيا�سّية.

احلدود ال�سيا�سيّةالتخوم

خطوط وهمّية تف�سل بني الدول.مناطق جغرافّية ذات م�ساحة ممتدة.
ت�ستند اإلى معاهدات اأو اتفاقيات بني الدول.ل ت�ستند اإلى معاهدات اأو اتفاقيات بني الدول.

ظاهرة تتعر�ص للتغّي والختفاء والظهور.ظاهرة طبيعّية ثابتة.

جمالت احلدود ال�سيا�سيّة للدولة

جمال املوارد )�سطحيّة، وباطنيّة، وبحريّة(املجال اجلوي والبحرياملجال الربي )م�ساحة الأر�ص(
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العوامل المؤثرة في نشأة الحدود السياسّية ثانًيا

وظائف الحدود السياسّية ثالًثا

ترجع ن�ساأة احلدود ال�سيا�سّية اإلى عوامل عّدة، منها:
1- املعاهدات 

ظهرت احلدود ال�سيا�سّية بني الدول نتيجة اإبرام معاهدات بينها ملنع حدوث اعتداء دولة قوية 
على جارتها ال�سعيفة.

2- تق�سيم اال�ستعمار للم�ستعمرات 
تق�سيم  ب�سبب  واإفريقيا  اآ�سيا  قارتي  يف  الأوروبّية  امل�ستعمرات  يف  ال�سيا�سّية  احلدود  ن�ساأت 

ال�ستعمار الأوروبي لهما.
3- احلروب 

توؤثر احلروب يف ن�ساأة احلدود ال�سيا�سّية كما هو احلال يف حدود دول �رشق اأوروبا بعد احلرب 
العاملّية الثانية.

بالتعاون مع زمالئك ا�ستعن مب�سادر التعلم املختلفة، وابحث عن عوامل اأخرى ت�ساعد على 
ن�ساأة احلدود ال�سيا�سّية، ثّم حدد اأكرث العوامل تاأثرًيا يف ن�ساأة احلدود ال�سيا�سّية بني الدول العربية 

مدعًما اإجابتك باخلرائط وال�سور.

1- الف�صل بني الدول 
تقوم احلدود بدور رئي�س يف الف�سل بني الدول عن طريق اتفاقيات ومعاهدات موثقة وخرائط 

مف�سلة تنت�رش عليها نقاط العبور ومراكز احلرا�سة واملنافذ اجلمركّية. 
2- الوظيفة الأمنيّة 

توفر احلدود للدولة اإجراءات احلماية واحلفاظ على اأرا�سيها ومواردها واأمن �سكانها باإقامة 
حت�سينات ع�سكرّية ودفاعّية، ملنع العتداءات اخلارجّية والت�سلل اإلى اأرا�سيها. فمثاًل اأُقيم �سور 
ال�سني العظيم يف الع�سور القدمية بهدف �سّد هجمات املغول، واأقامت فرن�سا خط ماجينو 
على حدودها ال�رشقّية مع اأملانيا، واأقام العدو الإ�رشائيلي خط بارليف على ال�سفة ال�رشقية لقناة 
ال�سوي�ص اإثر حرب حزيران عام 1967م. ومع حدوث التطور التقني يف فنون احلرب و�سناعة 

ال�سالح من حيث املدى وال�رشعة والفاعلّية، فقد �سعفت نظرية احلدود الآمنة للدولة.
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3- الوظيفة االقت�صاديّة 
وتقوم  القت�سادّية،  والرثوات  املوارد  من  دولة  كل  ن�سيب  الدول  بني  ال�سيا�سّية  احلدود  حتدد 
الدول بتعيني حدودها بدقة حتى حتول دون حدوث منازعات بني الدول حول ا�ستثمار املوارد، 

كما حدث بني فرن�سا واأملانيا بخ�سو�س ا�ستثمار معدن احلديد يف منطقتي الألزا�س واللورين.
وفر�س  التهريب،  ملنع  ال�سلع عرب حدودها  تدفق  مراقبة  من  الدولة  احلدود يف تكني  ت�سهم 

الر�سوم اجلمركّية على ال�سلع امل�ستوردة حلماية منتجاتها املحلّية. 
دخول  ملنع  وذلك  ال�سحي؛  التفتي�س  ونقاط  ال�سحّية  املحاجر  حدودها  على  الدولة  وتقيم 
الأمرا�ص القادمة من اخلارج عن طريق الأفراد واحليوانات التي تت�سبب يف انت�سار الأمرا�ص 

داخل حدود الدولة. 
4- الوظيفة القانونيّة 

تربز اأهمية احلدود يف تكني الدولة من فر�س القوانني اخلا�سة بها على اأرا�سيها، وعلى الأفراد 
واملوؤ�س�سات الإدارّية والقت�ساديّة والثقافّية فيها �سمن حدودها ال�سيا�سّية من حيث القوانني 

املتعلقة بال�رشائب واجلن�سّية والعقوبات.
• براأيك، اأي الوظائف هي الوظيفة الأكرث اأهمية؟ بّرر اإجابتك. 

• ما اأثر الثورة التكنولوجّية واملعلوماتّية والت�سالت يف تخطي احلدود ال�سيا�سّية بني الدول 
مع اإعطاء اأمثلة على ذلك؟

• ما موقفك من الإجراءات التي تتخذها الدول على معابرها احلدوديّة؟ بّرر موقفك باأدلة مو�سوعّية.

• هاِت اأمثلة على القوانني الأردنّية التي يخ�سع لها الأفراد املقيمون جميًعا على الأر�س الأردنّية.

أنواع الحدود السياسّية رابًعا

ُت�سنَّف احلدود ال�سيا�سّية بني الدول تبًعا لثالثة معايري رئي�سة ُيبيِّنها ال�سكل )7-4(.

ال�سكل رقم )4-7(: اأنواع احلدود ال�سيا�سّية.

اأنواع احلدود ال�سيا�سيّة

احلدود الطبيعيّة

املائيّة )بحار، وبحيات، واأنهار( اجلبليّة

احلدود احل�ساريّة احلدود الهند�سيّة
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1- احلدود الطبيعيّة 
هي حدود تظهر على اخلريطة ال�سيا�سّية، وت�ستند اإلى معامل طبيعّية وا�سحة؛ كال�سال�سل اجلبلّية 

وامل�سطحات املائّية )اأنهار، بحار، بحيات(. ومن اأنواعها:
احلدود اجلبلية: هي حدود دائمة وثابتة، وتعّد من اأف�سل اأنواع احلدود التي تف�سل بني   - اأ 
الدول؛ لأنها تتنا�سب مع امتداد ال�سال�سل اجلبلية، وت�سكل خطوًطا دفاعّية للدولة، ومن 
 )3500( تزيد على  م�سافة  تتد  التي  وال�سني  الهند  الهيماليا بني  الأمثلة عليها: جبال 
ا فا�ساًل بني ت�سيلي والأرجنتني، وجبال  كيلو مرت، و�سال�سل جبال الأنديز التي ت�سكل حدًّ
ا �سيا�سيًّا طبيعيًّا فا�ساًل بني فرن�سا واإ�سبانيا، و�سال�سل جبال الألب  البريينيه التي ت�سكل حدًّ

التي تف�سل بني حدود فرن�سا واإيطاليا و�سوي�رشا. انظر ال�سكلني )4-8/ اأ، ب(.

ال�سكل رقم )4-8/اأ(: احلدود اجلبلّية بني ال�سني والهند.

ال�سكل رقم )4-8/ب(: جبال البريينيه بني فرن�سا واإ�سبانيا، وجبال الألب بني فرن�سا واإيطاليا و�سوي�رشا.
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تعاون وزمالءك يف البحث عن اأمثلة اأخرى ت�سكل فيها اجلبال حدوًدا �سيا�سّية بني الدول، 
ثم حددها على خريطة العامل ال�سيا�سّية.

ب- احلدود املائيّة: ت�سمل اأنواع احلدود املائّية جميًعا )اأنهار، بحار، بحيات(، وميكن تو�سيحها 
كما ياأتي: 

1. احلدود النهريّة: هي حدود دائمة تظهر على اخلرائط ال�سيا�س��ّية، وت�ستند اإلى معامل طبيعّية 
ا دفاعيًّا من  نهريّة، وتتميز بو�س��وح مالحمها الطبيعّية على �س��طح الأر�ص، وت�سكل خطًّ
اأي اعتداء خارجي. ومن الأمثلة عليها: نهر الأوراجن الذي يف�س��ل بني اأرا�س��ي جنوب 
اإفريقي��ا وناميبي��ا، واحلدود ب��ني الوليات املتح��دة الأمريكّية واملك�س��يك التي تتد مع 
احلدود النهريّة م�س��افة )1947( مياًل على طول نهر ريوجراند الذي ي�سل امتداده اإلى 

)20( مياًل مع نهر كولورادو يف اأق�سى الغرب.
تواجه احلدود النهريّة وتر�سيمها م�سكالت عّدة، وبخا�سة يف املناطق املاأهولة بال�سكان؛ اإذ  
تغرّي الأنهار جماريها ب�سكل م�ستمر؛ مما يثري اخلالفات بني الدول، وتظهر احلاجة اإلى تعديل 

احلدود بينها؛ وذلك من خالل م�سكلة تقا�سم املياه بني الدول الواقعة على �سفتي النهر. 
ميكن حتديد احلدود النهرّية بطرائق عّدة، منها:

اعتماد احلدود على اإحدى �س��فتي النهر، مثل: حدود نهر بوج بني بولندا ودولتي   .  اأ 
اأوكرانيا وبيالرو�سيا.

ر�س��م خ��ط مع اأكرث النقاط عمًقا م��ن قاع النهر)حمور ال��وادي(، مثل: احلدود بني  ب . 
فرن�سا واأملانيا على طول نهر الراين.

التحكيم الدويل كما حدث يف احلدود النهرّية بني الأرجنتني وت�س��يلي التي تغرّيت  ج� . 
بتغّي جمرى النهر، وانتهت امل�سكلة بالتحكيم الدويل عام 1966م مل�سلحة ت�سيلي.

ر�سم خط و�سط جمرى النهر، مثل: احلدود الأمريكّية املك�سيكّية عرب نهر ريوجراند،   . د 
الذي يعّد من اأكرث الأمثلة تعبًيا عن تلك امل�سكالت احلدودّية النهريّة؛ اإذ يعرب النهر 
يف ال�رشق، ومير ب�س��هول في�س��ية وا�س��عة ي�س��كلها النهر، وهي ذات م�سار متعرج 
مبوق��ع متغي؛ مم��ا اأدى اإلى تغّي جمرى النهر ب�س��بب الطمي، ونت��ج عن ذلك اإعادة 

تق�سيم الأرا�سي بني الدولتني. انظر ال�سكل )9-4(.
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ما الدول العربّية التي ت�سكل الأنهار جزًءا من حدودها اخلارجّية؟  •
ال�سكل رقم )4-9(: تغرّي جمرى نهر ريوجراند بو�سفه منطقة حدوديّة بني الوليات املتحدة واملك�سيك.

تر�س��يم  فك��رة  ظه��رت  البحريّــة:  احلــدود   .  2
احل��دود البحريّة يف القرن ال�س��ابع ع�رش يف 
كتاب��ات العامل الربيطاين جون �س��لدين التي 
تناولت �رشورة ر�س��م حدود البحار واإ�سناد 
امل�س��وؤولّية الأمنّي��ة وال�سيا�س��ّية اإل��ى الدول 
املطل��ة عليه��ا، حيث ب��داأ الرت�س��يم الدويل 
للح��دود البحريّة باتفاقي��ات الأمم املتحدة 
املوقعة ع��ام 1958م، وتق�س��يم املي��اه تبًعا 

لثالثة م�ستويات. انظر ال�سكل )10-4(.

ال�سكل رقم )4-10(: م�ستويات املياه البحريّة.

م�ستعيًنا مب�سادر التعلم املختلفة، اكتب تقريًرا عن احلدود النهرية بني الدول وامل�سكالت الناجمة 
عنها، ثم اعر�سه اأمام زمالئك يف ال�سف، واأجِر نقا�ًسا حوله با�ستخدام اأ�سلوب حل امل�سكالت. 

املياه الدولّية
منطقة اجلرف القاري

200 ميل بحري

املياه الإقليمّية

مياه داخلّية

كيف تغّي الأنهار جماريها؟
فّكر
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 ما الأهمية القت�سادّية ملياه البحار؟
اأ - املياه الإقليميّة: مناطق من مياه البحار واملحيطات ت�رشف عليها الدولة، ومتلك حق ال�سيادة 
عليها، وتبداأ بخط ال�سواحل وفًقا للقانون الدويل عند اأدنى م�ستوى للجْزر، حتى عمق )12( 
مياًل بحريًّا )22،2 كم2(، علًما باأن هذا النطاق قد يرتاوح بني )3( اأميال و)300( ميل بحري 
لبع�س الدول. ت�رشي على املياه الإقليمية القوانني املطبقة على الأرا�سي الوطنّية للدولة، مبا 
يف  ذلك املياه الداخلّية التي ت�سمل املناطق ال�ساحلّية واخللجان والبحيات والأنهار، حيث 

تبداأ  الإقليمّية  املياه  حدود  اإن 
الداخلّية  املياه  حدود  نهاية  من 

للدولة باجتاه عمق البحر. 
تمار�ص ال��دولة حق��وقه�ا ف��ي 
ف��ي مجالت  الإقليمّية  المي��اه 
وا�ستغالل  والمالحة،  ال�س��يد، 
الث��روات الموجودة فيها. انظر 

ال�سكل )11-4(.
املنطقة القت�ساديّة اخلال�سة: منطقة بحرية تبداأ من نهاية املياه الإقليمّية باجتاه عمق البحر م�سافة  ب- 
ت�سل اإلى200 ميل بحري )370٫4 كلم(، ويحق للدول املطلة املجاورة لها ا�ستغالل الرثوات 

املوجودة فيها وال�سيد، وتقدمي امل�ساعدة والإنقاذ لل�سفن يف حالة تعر�سها للخطر. 
املياه الدوليّة )اأعايل البحار(: مناطق بحرية مفتوحة ل تتبع �سيادة اأي دولة، وتعّد ملًكا م�سرتًكا  جـ- 
بني الدول جميعها؛ نظًرا اإلى اأهميتها يف ممار�سة اأن�سطة التجارة الدولية واملالحة وال�سيد 
وال�ستك�ساف يف نطاق يبداأ بعد )200( ميل بحري )370٫4 كلم( من �سواحل الدول؛ 
اأي بعد نطاق املنطقة القت�سادية اخلال�سة، وت�سّكل م�ساحة املياه الدولّية ما ن�سبته اأكرث من 

64% من م�ساحة البحار واملحيطات. 

ال�سكل رقم )4-11(: تق�سيم املياه الإقليمّية بني الدول/ البحر الأ�سود.

اأوكرانيا

رو�سيا

جورجيا

تركيا

رومانيا

بلغاريا

ملاذا تعّد امل�سائق املائية مناطق ذات اأهمية ا�سرتاتيجّية للدول املطلة عليها؟
فّكر
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ال�سكل رقم )4-12(: مياه دولية خارج املنطقة القت�سادّية مبينة باللون الأزرق الداكن.

على الرغم من وجود املعاهدات والتفاقيات بني الدول حول احلدود البحرية، اإل اأنه تظهر 
اأحياًنا خالفات بينها مبجرد اكت�ساف الرثوات الطبيعّية فيها، ومن اأبرز الأمثلة على ذلك: اكت�ساف 
فيها  تطالب  حني  يف  الإ�رشائيلي،  العدو  عليها  هيمن  التي  املتو�سط  البحر  �رشق  يف  الغاز  حقول 

ال�سلطة الفل�سطينّية ولبنان.
وي�سود التوتر يف بحر ال�سني اجلنوبي بني ال�سني وكوريا وفيتنام واليابان حول ال�سيادة على 
اجلزر املنت�رشة فيه، وكذلك تتداخل املياه الإقليمّية واملنطقة القت�سادّية اخلال�سة بني بريطانيا وفرن�سا 

يف منطقة القنال الإجنليزي.
الوا�سع  ال�ستنزاف  عن  الناجت  البيئي  واخلطر  الدولّية  املياه  حول  امل�سكالت  هذه  �سوء  ويف 
للم�سادر البحريّة، اأو�ست الدول التي اجتمعت يف باري�ص عام 2013م بجعل اأعايل البحار ملًكا 
عامليًّا م�سرتًكا يخ�سع ت�سييه للتوافق، وُيقّن ب�سوابط ت�سمن األ يكون م�سدًرا للنزاعات الدولية، 

ًّا بالبيئة العاملّية. انظر ال�سكل )12-4(. اأو ُم�رشِ

البحيات: ت�سكل البحريات حدوًدا �سيا�سّية بني العديد من الدول؛ اإذ حتكمها اتفاقيات   .  3
تتعلق بتقا�س��م مياه ه��ذه البحريات، ومن اأبرز الأمثلة عليه��ا: البحريات العظمى بني 
الوليات املتحدة وكندا التي ي�س��ل طولها نحو )3537(كم؛ اأي ما ن�سبته 55% من 
طول احلدود ال�س��مالّية للوليات املتحدة الأمريكّية واحلدود اجلنوبّية لكندا، وبحية 
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فكتوريا التي مُتّثل حدوًدا 
�سيا�س��ّية بني دول عّدة يف 
ق��ارة اإفريقي��ا؛ كاأوغندا، 
وكيني��ا، وتنزاني��ا. انظ��ر 

ال�سكل )13-4(. 

ال�سكل رقم )4-13(: حدود الدول املطلة على بحية فكتوريا.

ا�ستعن ب�سبكة الإنرتنت واملكتبة املدر�سّية يف كتابة مقالة عن اأهمية املياه البحريّة يف الوطن العربّية، 
م�ستعيًنا بال�سور واخلرائط املوجودة يف الأطل�ص املدر�سي، ثم اعر�سها يف جملة احلائط املدر�سّية.

2- احلدود الهند�سيّة 
خمتلفة؛  هند�سّية  باأ�سكال  اخلرائط  على  تظهر  والتي  الإن�سان،  اأوجدها  التي  احلدود  هي 
كاخلط امل�ستقيم واأن�ساف الدوائر للف�سل بني الدول، وتتميز با�ستقامتها وو�سوحها و�سهولة 

تخطيطها.
تظهر احلدود الهند�سّية باأ�سكال عّدة كما ياأتي:

حدود فلكيّة: ت�سري مع خطوط الطول اأو دوائر العر�س، وتنت�رش بني العديد من حدود الدول،    اأ - 
مثل: احلّد ال�سيا�سي الذي ي�سي مع دائرة عر�ص )49( درجة �سماًل بني الوليات املتحدة 
وكندا، ويعّد اأطول حّد فلكي يف العامل ي�سل اإلى )2000(كم، وكذلك احلّد ال�سيا�سي بني 
م�رش وال�سودان الذي ي�سي مع دائرة عر�ص )22( درجة �سماًل، وخط احلدود بني م�رش 

وليبيا املمتد على خط طول )25( درجة �رشًقا.   
ب -  خطوط م�ستقيمة: ت�سل بني نقطتني معلومتني، اأو مما�سات دوائر، اأو اأقوا�س يف الدائرة.

جـ -  خطوط تر�سم على اأبعاد مت�ساوية من ظاهرة طبيعيّة )نهر، �ساحل، �سل�سلة جبلية(: تتفق الدول 
على هذه اخلطوط عن طريق التفاقيات واملعاهدات، مثل حدود جامبيا يف غرب اإفريقيا. 

انظر ال�سكل )14-4(.
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م�سكالت  يف  الهند�سّية  احل��دود  تت�سبب 
معامل  اإلى  ت�ستند  ل  لأنها  ال��دول؛  بني  عديدة 
طبيعّية وح�سارّية وا�سحة. وميكن التفاق بني 
الدول على تعديل احلدود ال�سيا�سّية كما حدث 
بني الأردن والعراق بتبادل م�ساحة من الأرا�سي 
بني الدولتني، وكذلك بني الأردن وال�سعوديّة؛ 
بينهما  احلدود  تعديل  على  اتفاق  توقيع  مت  اإذ 
اجلانبني،  بني  اأرا���سٍ  بتبادل  1965م  عام  يف 
تقدر  م�ساحة  على  ال�سعودّية  ح�سلت  حيث 
مقابل  الأردنّية  الأرا�سي  ب�� )7000(كم2 من 
ح�سول الأردن على )19(كم2 لتو�سيع حدوده 

اإلى  اإ�سافة  العقبة،  خليج  �ساحل  على  البحريّة 
)6000( كم2 من الأرا�سي الداخلّية. 

ال�سكل رقم )4-14(: خريطة الوطن العربي ال�سيا�سّية بو�سفها مثاًل على احلدود الهند�سّية.

شمال

شرق

جنوب

غرب

ال�سكل رقم )4-15(: خريطة تعديل احلدود بني الأردن 
ودول اجلوار.



168

3- احلدود احل�ضاريّة 
تعّد الثقافة من اأهم املظاهر احل�ساريّة التي ت�ستخدم يف تر�سيم احلدود ال�سيا�سّية بني الدول، 
الأولى  العاملّية  احلرب  بعد  اللغة  اأ�سا�ص  على  اأوروبا  و�سط  منطقة  احلدود يف  ر�سمت  حيث 
للحّد من م�سكلة الأقليات يف تلك الدول، يف حني ر�سمت احلدود بني الهند وباك�ستان على 
اأ�سا�ص ديني، ونتج عنها اإحدى اأكرب الهجرات يف التاريخ احلديث. انظر ال�سكل )16-4(.

ال�سكل رقم )4-16(: تق�سيم احلدود بني الهند وباك�ستان على اأ�سا�س الدين.

¿Éµ«JÉØdG
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تاأمل ال�سكل )4-15( الذي يبنّي خريطة تعديل حدود اململكة الأردنّية الها�سمّية، ثم اأجب 
عن ال�سوؤالني الآتيني:

• ما التغّيات التي حدثت على حدود الأردن وم�ساحته؟
• ما الآثار الإيجابية التي انعك�ست على الأردن من تعديل احلدود؟

ما الفوائد التي اكت�سبها الأردن من تعديل احلدود مع دول اجلوار؟
فّكر

ما راأيك ب�سهولة التنقل لالأفراد والب�سائع بني الدول العربّية يف ظل وجود احلواجز احلدوديّة؟ 
بّرر اإجابتك.

فّكر



169

اآلثار السلبّية للحدود السياسّية في حياة الدول خامًسا

تقف احلدود ال�سيا�سّية عائًقا يف وجه ا�ستمرارّية طرق املوا�سالت و�سبل الت�سال يف كثي   -  1
ق  من الأحيان، فغالًبا ما تنتهي الطرق املعبدة اأو ال�سكك احلديدّية عند خط احلدود؛ مما ُيعوِّ

حركة انتقال الأ�سخا�ص واملواد اخلام والب�سائع.
تق��ف هذه احل��دود يف وجه التطور القت�س��ادي والجتماعي والثق��ايف للمناطق احلدوديّة،   -  2
با�س��تثناء نقاط العبور بني الدول. فمثاًل ا�س��تغرق اإن�س��اء �س��د الوحدة على نهر الريموك على 
ح بناوؤه عام 1953م. انظر  احلدود ال�س��ورية الأردنية مّدة تزيد على ن�س��ف قرن منذ اأن اقرُتِ

ال�سكل )17-4(.

ال�سكل رقم )4-17(: حو�ص نهر الأردن.

 ش

ق هذه احلدود ال�ستغالل الفعال للموارد الواقعة يف املناطق احلدودية بني الدول؛ كالنفط  ُتعوِّ  -  3
واملياه اجلوفية واملعادن.

وت�ستيتها يف  توزيعها  طريق  عن  ال�سعوب  بع�ص  على  لل�سيطرة  ال�سيا�سية  احلدود  ت�ستخدم   -  4
وحدات �سيا�سّية خمتلفة تف�سل بينها احلدود؛ كتجزئة ال�ستعمار الأوروبي للوطن العربي؛ 

لي�سهل ال�سيطرة عليه وا�ستغالل موارده. 
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النزاعات والمشكالت الحدودّية سادًسا

النزاع على مناطق حدوديّة   -1

من  طرف  كل  يدعي  عندما  املتجاورة  الدول  بني  حدوديّة  مناطق  ملكية  على  النزاع  ين�ساأ 
ا�ستناًدا  وال�سيادة عليها،  ال�سيطرة على منطقة جغرافّية حدوديّة  املتنازعة حقه يف  الأطراف 
اإلى اأ�س�ص واأ�سباب عّدة. فمثاًل ت�ستند اإيران يف احتاللها لثالث جزر عربية يف اخلليج العربي، 
هي: اأبو مو�سى، وطنب الكربى، وطنب ال�سغرى، اإلى خرائط وزعتها ال�سلطات ال�ستعماريّة 

الإجنليزيّة، وجعلت لون هذه 
بلون  اخل��رائ��ط  على  اجل��زر 
احتلت  وقد  نف�سها،  اإي��ران 
اإي���ران ه��ذه اجل��زر  قبل يوم 
دولة  قيام  اإع��الن  من  واح��د 
املتحدة  العربّية  الإم���ارات 
كان  حيث  1971م،  ع��ام 
مع  معلن  غي  اتفاق  ذلك يف 
�سمحت  الربيطانّية،  احلكومة 
مبوجبه لإيران باحتالل اجلزر 
عن  تنازلها  مقابل  الثالث، 

املطالبة بالبحرين. انظر ال�سكل )18-4(.
2- النزاع على و�ضع احلدود 

بل  امل�ساحة،  كبية  اجلغرافية  املناطق  على   الدول  تختلف  ل  ال�رشاعات  من  النوع  هذا  يف 
تختلف على مكان و�سع خط احلدود ب�سورة دقيقة، وتظهر مثل هذه امل�سكالت عند البدء 
اأعقاب  الذي ن�سب بني م�رش واإ�رشائيل يف  النزاع  بر�سم خط احلدود وحتديد اجتاهاته، مثل 
طابا،  منطقة  من  الن�سحاب  ورف�سها   ، 1982م  عام  �سيناء  �سحراء  من  اإ�رشائيل  ان�سحاب 
حاولت  فقد  اإيالت،  جنوب  العقبة  خليج  �ساحل  على  اأخرى  حدودية  مناطق  اإلى  اإ�سافة 

ال�سكل رقم )4-18(: اخلالف احلدودي بني الإمارات واإيران على اجلزر 
الثالث يف اخلليج العربي.
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اإ�رشائيل اإظهار وجود خطاأ يف م�سار خط احلدود بني فل�سطني وم�رش على اخلرائط التي ر�سمها 
الإجنليز والأتراك، ويف عام 1988م حكمت حمكمة العدل الدولية مل�سلحة م�رش يف )10( 

مناطق حدودّية من �سمنها طابا.
3- النزاع على وظيفة احلدود 

كثرًيا ما تن�سب النزاعات بني الدول ب�سبب النتقال غري امل�رشوع عرب احلدود، �سواء اأكان ذلك 
لالأ�سخا�ص، اأم الب�سائع، اأم الأفكار. 

4- النزاع حول امل�صادر الطبيعيّة احلدوديّة 
تن�ساأ النزاعات بني الدول املتجاورة ب�سبب اخلالف على مورد طبيعي حدودي ، فمثاًل تن�ساأ 
تنبع من  التي  الأنهار  الدولية، وهي  الأنهار  مياه  تق�سيم  ب�سبب عدم التفاق على  النزاعات 
خارج حدود الدولة، ومتر باأكرث من دولة، والختالف على اأحقية بناء ال�سدود وال�ستفادة 

منها، مثل النزاع الرتكي العربي على اقت�سام مياه نهر الفرات.
تاأمل ال�سكل )4-19( الذي يبنّي خريطة حو�س نهر الفرات وموقع �سد اأتاتورك، ثم اأجب 

عما يليه من اأ�سئلة.

• ما الدول التي ت�سرتك يف مياه نهر الفرات؟ 

• ما الآثار ال�سلبّية الناجمة عن وجود منابع نهر الفرات خارج دول الوطن العربي؟

ال�سكل رقم )4-19(: حو�ص نهر الفرات.
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تلجاأ العديد من الدول الى الطرائق ال�سلمّية حلل امل�سكالت احلدودّية مع جاراتها، عن طريق 
العليا حلل اخلالف الذي ن�سب  العدل  اإلى حمكمة  التحكيم الدويل، فمثاًل جلاأت قطر والبحرين 

ويف  اجل��زر،  من  ع��دد  على  بينهما 
قرار  �سدر  م،   2001 عام  اآذار   16
عدد  على  البحرين  ب�سيادة  املحكمة 
من اجلزر، مثل: جزر احلوار، و�سيادة 
اجل��زر  م��ن  اأخ���رى  ج��زر  على  قطر 
اأنهى اخلالف بني  مما  املتنازع عليها؛ 

الدولتني. انظر ال�سكل )20-4(.

ال�سكل رقم )4-20(: موقع جزر احلوار.

ما اأهمية حل النزاعات بالطرائق   •  
ال�سلمية؟ 

النزاعات الحدودّية في الوطن العربي سابًعا

يحتل الوطن العربي موقًعا جغرافيًّا متميًزا؛ اإذ اإنه يربط بني قارات العامل الثالث؛ اآ�سيا، واأوروبا، 
واإفريقيا، ويقع يف الن�سف ال�سمايل من الكرة الأر�سّية، وميتد من ُعمان �رشًقا اإلى موريتانيا غرًبا، 
واملحيط  ال�ستوائّية  البحيات  ه�سبة  اإلى  �سماًل  املتو�سط  والبحر  )تركيا(  طورو�ص  جبال  ومن 
الهندي جنوًبا؛ مما جعل الوطن العربي ي�سيطر على الكثي من املمرات املائّية، مثل: قناة ال�سوي�ص 
التي تربط البحر الأبي�ص املتو�ّسط بالبحر الأحمر، وم�سيق جبل طارق الذي يربط البحر الأبي�ص 
املتو�سط باملحيط الأطل�سي، وم�سيق هرمز الذي يربط املحيط الهندي باخلليج العربي، وغي ذلك 
من املواقع التي تر بها معظم التجارة العاملّية، اإ�سافة اإلى مرور معظم اخلطوط اجلويّة العاملّية عرب 

اأجوائه، واخت�ساره الكثري من امل�سافات بني القارات. 
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لذلك متيز هذا املوقع باأهمية ا�سرتاتيجّية يف خمتلف اجلوانب الع�سكرّية والقت�سادّية وال�سيا�سّية؛ 
ما جعله عر�سة للكثي من الغزوات واحلروب وحمالت ال�ستعمار من دول اأوروبا واأمريكا، يف 
حماولة منها لل�سيطرة على العامل. ي�ساف اإلى ذلك احتواوؤه على العديد من موارد الطاقة؛ كالنفط 
الذي مُيّثل املرتبة الأولى عامليًّا من حيث: الحتياط، والإنتاج، والت�سدير. انظر ال�سكل )21-4(.

املوقع ال�سرتاتيجي: م�سطلح جغرايف ي�ستخدم للتعبي عن املوقع اأو املكان الذي يحتل اأهمية ومكانة 
�سيا�سية، اأو ع�سكرّية، اأو اقت�سادّية، اأو جميعها مًعا على امل�ستوى املحلي، اأو الإقليمي، اأو العاملي.

يف الوقت الذي تتجه فيه الدول الأوروبية اإلى اإلغاء احلدود بني الدول، ما زالت الدول العربية 
تت�سارع على العديد من املناطق احلدودية حتى اليوم.

رت احلدود ال�سيا�سيَّة الربيَّة للدول العربيَّة بنحو 34٫492 كم ، وقد كان ظهورها يف منطقة  ُقدِّ
اإفريقيا العربية اأقدم من ظهورها يف اآ�سيا العربية ، ويبلغ متو�سط عمر احلدود العربية املر�سومة نحو 
)100( عام تقريًبا، وهو يتزامن مع اتفاقية �سايك�ص بيكو امل�سوؤومة عام 1916م التي كانت بداية 
اأهم  العربي من  الوطن  الآ�سيوي. وتعّد م�سكالت احلدود يف  �سطره  العربي يف  للوطن  التق�سيم 
العوامل التي حالت دون وحدته. هذا اإلى جانب الأجزاء املغت�سبة من الوطن العربي، ول �سيما 

ال�سكل رقم )4-21(: مواقع ا�سرتاتيجّية يف الوطن العربي.

ما اأهمية ال�سيطرة على املمرات وامل�سائق املائية؟
فّكر



174

ال�سكل رقم )4-22( : خريطة الوطن العربي.

قناة

اأدت اخلالفات احلدودّية يف الوطن العربي اإلى نزاعات و�سدامات م�سلحة، يف �سبيل احل�سول 
العراق  وغزو  واإي��ران،  العراق  بني  الع�سكرّية  كال�سدامات  �سيا�سّية؛  اأو  اإقليمّية  مكا�سب  على 
للكويت، واملعارك يف ال�سحراء الغربّية، وتق�سيم ال�سودان اإلى دولتني؛ ما نتج عنه خ�سائر كبرية 

يف املوارد القت�ساديّة والب�رشيّة، واأعاق اأّي م�رشوع لوحدة الوطن العربي م�ستقباًل.

تعاون واأفراد جمموعتك يف اإعداد تقرير عن اأ�سباب انق�سام دولة ال�سودان. 

كفر  وتالل  �سبعا،  ومزارع  الإ�سكندرون،  ولواء  ال�سوريّة،  اجلولن  ه�سبة  ومرتفعات  فل�سطني، 
�سوبا، والغجر بلبنان.  انظر ال�سكل )22-4(.
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ما املق�سود مبا ياأتي:  -  1
التخوم، املياه الإقليمّية، املياه الدولّية.   
عّدد جمالت احلدود ال�سيا�سّية للدولة.  -  2

اذكر ثالثة من عوامل ن�ساأة احلدود ال�سيا�سّية.  -  3
اذكر ثالًثا من وظائف احلدود ال�سيا�سّية.  -  4

اذكر مثاًل على كل مما ياأتي:  -  5
احلدود اجلبلّية.  -  اأ 
احلدود النهرّية. ب - 

- ف�رّش كاًل مما ياأتي:  6
• يواجه تر�سيم احلدود النهرّية م�سكالت عّدة.

• تت�سّبب احلدود الهند�سّية يف م�سكالت عديدة بني الدول.
- اذكر ثالثة اأمثلة على اخلالفات احلدودّية يف الوطن العربي التي اأدت اإلى نزاعات و�سدامات   7

م�سلحة.
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اأمنها  على  احلفاظ  اإلى  دائًما  وت�سعى  العامل،  �سيا�سّية على خريطة  اأهم ظاهرة  الدولة  ت�سكل 
الداخلي واخلارجي، واأي عائق اأمام هذا الهدف يعّد م�سكلة �سيا�سّية.

�سيادتها  يعر�ص  ما  للدولة؛  اخلارجي  اأو  الداخلي  الأمن  تهديد مي�ص  اأّي  ال�سيا�سّية:  امل�سكلة   
على اأر�سها اأو ا�ستقرارها ومتا�سك �سعبها للخطر. من امل�سكالت ال�سيا�سّية التي تهدد اأمن الدول: 

احلدود ال�سيا�سّية، واحلدود القت�ساديّة، وم�سكلة الأقليات. 

مشكالت الحدود السياسّية أواًل

ين�ساأ التوتر وعدم ال�ستقرار يف العالقات بني الدول ب�سبب احلدود التي تف�سل بينها، وميكن 
عر�ص بع�ص الأمثلة على هذه امل�سكالت احلدودّية:

1- ال�صحراء الغربيّة 

تقع ال�سحراء الغربّية �سمال غرب اإفريقيا، وحتدها اجلزائر وموريتانيا من ال�رشق، وموريتانيا 
اإلى  ي�سل طوله  ب�ساحل  الغرب  من  الأطل�سي  واملحيط  ال�سمال،  من  واملغرب  اجلنوب،  من 
)1400( كم، وتبلغ م�ساحتها نحو )266( األف كم2، وي�سل عدد �سكانها اإلى )400( األف 
ن�سمة من اأ�سول عربية واأمازيغية، ومعظم �سكانها يدينون بالإ�سالم. وتعّد ال�سحراء الغربّية 
ا متنازًعا عليها بني املغرب وجبهة البولي�ساريو التي تاأ�س�ست عام 1973م، حيث ت�سيطر  اأر�سً

املغرب على نحو 80% من م�ساحتها، وتعمل على اإدارتها.
عام  منها  ان�سحبت  فقد  1883م؛  عام  للمنطقة  اإ�سبانيا  احتالل  اإلى  امل�سكلة  جذور  ترجع 
اإ�سباين قيام اجلمهورية العربّية  اأعلنت جبهة البولي�ساريو بعد جالء اآخر جندي  1976م، ثم 
ال�سحراويّة الدميقراطية فيها من جانب واحد، وقد اعرتف باجلمهورّية ال�سحراوية 75 دولة، 
العربية )با�ستثناء اجلزائر( �سيادة املغرب  اإلى )36( دولة، وتدعم اجلامعة  العدد   ثم انخف�ص 

على ال�سحراء الغربّية.
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حل  املتحدة  الأم��م  منظمة  حاولت 
ال�سحراء  ل�سكان  ا�ستفتاء  بتنظيم  امل�سكلة 
الغربّية عام 1991م حول تقرير امل�سي، 
لكن اأطراف النزاع مل تتفق يف ما بينها على 
من يحق لهم ال�سرتاك من �سكان ال�سحراء 
الهوية(،  )حتديد  ال�ستفتاء  عملية  يف 
الذاتي  احلكم  منحها  املغرب  واقرتحت 
البولي�ساريو  جبهة  ولكن  للنزاع،  كحل 
الو�سع  زال  وما  الق��رتاح،  هذا  رف�ست 
النزاع  اأ�سباب  وترجع  عليه.  هو  ما  على 
موقعها  اإل��ى  ال�سحراوّية  املنطقة  حول 
وتوافر  الأطل�سي،  املحيط  �سواحل  على 
احلديد  اأهمها  من  التي  املعدنّية  اخلامات 

والفو�سفات. انظر ال�سكل )23-4(.

ال�سكل رقم )4-23(: خريطة ال�سحراء الغربّية.

2- �شط العرب بني العراق واإيران 

بداأت الم�سكلة في القرن ال�سابع ع�سر عندما احتلت الدولة ال�سفوية )اإيران( الجزء الأو�سط 
من العراق، ثم ا�ستعادته الدولة العثمانّية )تركيا(، التي عقدت معاهدة مع الدولة ال�سفويّة، 

اأكدت فيها اأن الب�سرة تقع داخل حدود الدولة العثمانّية.
�سط  يف  املالحة  حق  اإيران  منح  على  الربيطاين  ال�ستعمار  حر�ص  ع�رش،  التا�سع  القرن  ويف 
تن�ص على  1913م،  العثمانية واإيران عام  الدولة  العرب بني  اتفاقية �سط  العرب، ثم وقعت 
"اأن �سط العرب يبقي مفتوًحا للمالحة اأمام �سفن الدول جميعها، ويحق لإيران ال�سيادة على 
باملجرى  وطالبت  1937م،  عام  التفاقية  على  اإيران  اعرت�ست  وقد  م�سهر".  خورا  منطقة 
اأميال  العراق عن )4(  تنازل  ال�سابقة ب�رشط  املالحي ب�سط العرب، ثم وافقت على التفاقية 
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ال�سكل رقم )4-24(: احلدود املتنازع عليها بني العراق واإيران. 

¿Éµ«JÉØdG
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3- احلدود بني الهند وال�صني 

ا�ستولت ال�سني على منطقة التبت عام 1951م، واأ�سبحت ت�سارك الهند يف احلدود؛ مما دفع 
الهند اإلى م�ساندة ثورة ال�سعب يف التبت، ولكن ال�سني اأخمدت الثورة عام 1959م، وفر 
زعيم التبت الروحي )الدالي لما( اإلى الهند، فا�سطدمت ال�سني مع الهند يف بع�س املناطق 
عام  والتبت  ال�سني  بني  كحدود  عليه  متفق  )خط  مكماهون  خط  �سمال  الواقعة  احلدودّية 

1914م(، وما زالت امل�سكلة معّلقة حتى الآن.

من �سط العرب مقابل منطقة ع�ب�دان، ثم عقدت اتفاقية اجلزائر بني الدولتني عام 1975م، 
حيث اعرتفت العراق بحق اإيران يف املالحة يف �سط العرب، ويف عام 1980م قامت احلرب 
بني الدولتني ب�سبب اخلالف على احلدود، وا�ستمرت ثماين �سنوات. انظر ال�سكل )24-4(.
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ال�سكل رقم )4-25(: خريطة �رشق اآ�سيا. 

المشكالت االقتصادّية ثانًيا

املوارد  وا�ستغالل  احلدودّية  املياه  بتق�سيم  تبداأ  عندما  الدول  بني  القت�ساديّة  النزاعات  تظهر 
الطبيعية وم�سادر الطاقة الواقعة بني حدودها.

1- تق�سيم المياه 

تظهر هذه امل�سكلة بني الدول عند تعيني حدود املياه الإقليمّية والدولّية بينها، اأو عند تق�سيم 
مياه الأنهار الدولّية، وذلك لال�ستفادة من ثرواتها ال�سمكّية واملعدنّية، وممار�سة حق املالحة 
حول  والعراق  و�سوريا  تركيا  بني  اخلالفات  ظهرت  فمثاًل  فيها.  الكهربائّية  الطاقة  وتوليد 
اقت�سام مياه نهر الفرات، وكذلك بني ال�سودان وم�رش من ناحية واأثيوبيا من ناحية اأخرى حول 

�سّكل وزمالءك جمتمعات تعلم، وابحثوا يف اإحدى م�سكالت احلدود ال�سيا�سية بني 
الدول با�ستخدام ا�سرتاتيجّية حل امل�سكالت بال�ستعانة ب�سبكة الإنرتنت وم�سادر التعلم 

املختلفة، ثم ناق�سوا ما تتو�سلون اإليه من حلول للم�سكلة، واعر�سوها على زمالئكم.
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اقت�سام مياه نهر النيل، ون�سبت النزاعات على احلدود البحرّية بني بوليفيا وت�سيلي وبريو، يف 
حني اأ�سدرت حمكمة العدل الدولّية قراًرا بتعديل حدود الر�سيف القاري فيما يخ�س النزاع 
الذي ظهر بني ليبيا وتون�س، حيث اأ�سبحت لتون�س حقوق با�ستغالل البرتول والغاز الطبيعي 
ا بني الدول حول تعيني حدودها يف امل�سائق كما هو  يف هذه املنطقة. وتظهر النزاعات اأي�سً
احلال يف م�سيق هرمز بني �سلطنة ُعمان واإيران، وم�سيق باب املندب بني اليمن وال�سومال 
بني  التفاقيات  من  العديد  اأبرمت  فقد  الدولّية؛  واملياه  الأنهار  اأهمية  اإلى  ونظًرا  وجيبوتي. 

الدول حول تق�سيم تلك املياه وا�ستغالل ثرواتها، مثل: معاهدة باري�ص وبر�سلونة. 
2- النزاع على املوارد الطبيعية وم�صادر الطاقة 

تظهر النزاعات بني الدول يف العامل، وقد ت�سل اإلى مرحلة ال�رشاعات وقيام احلروب بينها، 
�سيما  ول  الطبيعية،  املوارد  وجود  مناطق  اإلى  الو�سول  اأو  لل�سيطرة  منها  حماولة  يف  وذلك 
املوارد املعدنية، وموارد الطاقة، التي ل تتوزع ب�سكل منتظم يف خمتلف مناطق العامل، حيث 
تتوافر هذه املوارد يف بع�ص املناطق، ويندر وجودها يف مناطق اأخرى من العامل؛ مما ي�سكل 
لدى القوى الكربى  دافًعا قويًّا اإلى حماولة ال�سيطرة على هذه املوارد لتاأمني احتياجاتها منها، 

وا�ستخدامها يف �سناعاتها واأن�سطتها املختلفة. 
وتظهر النزاعات بين الدول في العالم حول م�سادر الطاقة التي اأهمها البترول والغاز الطبيعي؛ 
العالمية،  التجارة  ن�سف  في  وي�سهمان  العالمي،  الإنتاج  ثلثي  الم�سدران  هذان  ي�سكل  اإذ 
وتحاول الدول المتقدمة الو�سول اإلى منابع النفط والغاز الطبيعي في منطقة ال�سرق الأو�سط 
والخليج العربي لتاأمين احتياجاتها من الطاقة؛ مما يزيد من حّدة ال�سراعات الدولية، ويوؤدي 
اإلى اإقامة قواعد ع�سكرية لحماية حقول النفط وخطوط التجارة البحرية العالمية التي ينقل 
عبرها النفط؛ كالم�سائق البحرية التي يمكن اأن يوؤدي اإغالقها اإلى منع مرور النفط عبرها، 
وقناة  الأحمر،  البحر  مدخل  عند  المندب  وباب  العربي،  الخليج  على  هرمز  م�سيق  مثل: 
ال�سوي�ص التي تربط البحر المتو�سط بالبحر الأحمر، وم�سيق البو�سفور في تركيا، وقناة بنما 

في اأمريكا الو�سطى. 
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المشكالت االجتماعّية ثالًثا

تتعر�ص بع�ص الفئات يف الدول ملجموعة من امل�سكالت الجتماعّية، مثل: الأقليات التي مُتّثل 
جمموعة من الأفراد الذين جتمعهم خ�سائ�ص ثقافّية واحدة )قومّية، دينّية، عرقّية، ُلغويّة( تختلف 

عن تلك اخلا�سة بالغالبية العظمى من �سكان الدولة. ومن اأنواع القوميات:  
1- الأقليات القوميّة 

جمموعة من الأفراد تنتمي اإلى هوية واحدة من حيث العرق واللغة والعادات والتقاليد، وتعي�ص 
هذه الأقلية �س��من اأكرثية قومية، كما هو احلال بالن�س��بة اإلى �س��عب الكازاخ غرب ال�س��ني، 
وتعدد القوميات يف الحتاد ال�س��وفيتي ال�س��ابق؛ فبعد تفككه �س��ّكلت تل��ك القوميات دوًل 

كاأوزباك�ستان،  م�س��تقلة؛ 
انظر  ولتفيا.  واإ�س��تونيا، 
ال�س�������ك���ل )26-4(، 
ا  اأي�سً نف�سه حدث  والأمر 
عندم��ا  ي��وغ�س���الفيا  يف 
تفكك��ت اإل��ى قومي��ات 
عدة، �س��ّكلت ك���ل منها 
دولة خمتلفة عن الأخرى؛ 
ك�رشبيا، ومقدونيا، واجلبل 
ال�س��كل  انظ��ر  الأ�س��ود. 

.)27-4(

ال�سكل رقم )4-27(: الدول التي تكّونت بعد تفكك الحتاد اليوغ�ساليف ال�سابق.

ال�سكل رقم )4-26(: الدول التي تكّونت بعد تفكك الحتاد ال�سوفيتي ال�سابق.
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الأقليات الدينيّة   -2
مجموعة من الأفراد تتبع ديانة مختلفة عن ديانة اأكثرية اأفراد المجتمع الموجودة فيه، مثل: 
الأقليات الم�سلمة في ال�سين واليابان والوليات المتحدة الأمريكّية، اأو الأقليات الم�سيحية 

في الدول الإ�سالمّية. 
الأقليات اللغويّة   -3

جمموعة من الأفراد، لها لغتها اخلا�سة، وتختلف عن لغة اأكرثية اأفراد املجتمع املوجودة فيه، 
حيث تعّد اللغة اأحد العنا�رش الثقافية التي متيز الأفراد وتكون القوميات املختلفة يف العامل، 
وحتر�ص كل دولة على اأن ي�سود فيها لغة ر�سمّية واحدة، يف الوقت الذي ت�سمح فيه بع�ص 
الدول با�ستخدام الأقليات للغتها اخلا�سة خوًفا من مطالبتها بال�ستقالل عن الدولة؛ كالأكراد 
يف العراق، يف حني تنع دول اأخرى الأقليات من ا�ستخدام لغتها كما هو احلال يف اإيطاليا، 
حيث متنع ال�سلطات الإيطالية الأقلية النم�ساوّية من ا�ستخدام لغتها، بل تفر�ص عليها ا�ستخدام 

اللغة الإيطالّية يف جمالت احلياة جميعها. 
الأقليات العرقيّة   -4

اأفراد املجتمع الذي  اأو �ساللة تختلف عن �ساللة اأكرثية  اإلى عرق  جمموعة من الأفراد تنتمي 
الأقلية من حقوقها كاملة  اإل عندما حترم هذه  تعّد هذه م�سكلة يف املجتمع  فيه. ول  تعي�ص 

كباقي اأفراد املجتمع، وتتعر�ص لتفرقة عن�رشّية.
الأمريكية، وكندا،  املتحدة  الوليات  اأقليات متعددة، مثل:  العامل  الكثي من دول  يوجد يف 
اأقليات عرقّية ولغوّية وقومّية كثية  فيها  تتعاي�ص  التي  العربّية والإ�سالمّية  الدول  والعديد من 

بحكم تاريخها امل�سرتك، وتطبيق مبداأ الت�سامح الديني. 

ما الآثار الإيجابية للتعددّية داخل املجتمعات؟ 
فّكر
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دور المنظمات الدولية رابًعا

اإلى ال�سعي لتحقيق الأمن  �سّكل قيام احلربني العامليتني الأولى والثانية دافًعا قويًّا لدول العامل 
وال�سلم الدوليني، ومنع وقوع احلروب والنزاعات بينها باإن�ساء منظمتني عامليتني، هما:

منظمة ع�صبة الأمم  -1
 تاأ�س�ست بناًء  على طلب من الدول الكبرى خالل موؤتمر باري�ص لل�سالم، وبانتهاء الحرب 
احلروب  قيام  وجتّنب  الدويل،  ال�سلم  على  احلفاظ  بهدف  1919م،  عام  الأولى  العالمّية 
وبعد  مهمتها.  ف�سلت يف  لكنها  الدول،  بني  �سلميًّا  النزاعات  الدول، وحل  بني  والنزاعات 
انتهاء احلرب العاملّية الثانية، وظهور جمموعة جديدة من الدول الكربى، مت التفاق بني الدول 

على حلها نهائيًّا، وتاأ�سي�ص منظمة الأمم املتحدة التي تقوم على حتقيق الأهداف نف�سها.

منظمة الأمم املتحدة  -2
بح�سور  ميثاقها  وُو�سع  فران�سي�سكو،  �سان  موؤمتر  يف  1945م  عام  تاأ�س�ست  دولية  منظمة 
يف  نيويورك  مدينة  يف  الدائم  مقرها  وُحّدد  ر�سميًّا،  عليه  وّقعوا  دولة  خم�سني  عن  مندوبني 
الوليات املتحدة الأمريكّية، بهدف حتقيق الأمن وال�ستقرار الدويل وحل النزاعات واخلالفات 

الدولّية بالطرائق ال�سلمّية.

اأهداف منظمة الأمم املتحدة: تهدف هذه املنظمة اإلى تنمية العالقات الدولية بني ال�سعوب   -  اأ 
لكل  امل�سي  تقرير  وحق  للجميع،  املت�ساوية  احلقوق  ومنح  املتبادل،  الحرتام  اأ�سا�ص  على 
دولة، وحفظ الأمن وال�سلم الدوليني، وحفظ احلريات الأ�سا�سية لالإن�سان دون تييز ب�سبب 

تتعاي�ص  واأخرى  العرقي،  ال�رشاع  تعاين  دول  عن  الإنرتنت  �سبكة  يف  وزمالءك  ابحث 
فيها الأقليات وي�سودها الت�سامح، ثم ا�ستنتج اأ�سباب ذلك، ُمرِبًزا دور الإ�سالم يف حتقيق 

امل�ساواة والعدالة الجتماعّية.
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اللغة والدين واجلن�ص، وحتقيق التعاون الدويل ال�سامل يف �سبيل حل امل�سكالت القت�ساديّة 
والثقافّية والجتماعّية والإن�سانّية للدول، والدعوة اإلى نبذ العنف وال�سطهاد يف العالقات 

بني الدول. 

املوؤ�س�سات  من  من جمموعة  املتحدة  الأمم  منظمة  تتكون  املتحدة:  الأمم  منظمة  ب - موؤ�س�سات 
العامة، وجمل�ص  اأهمها: اجلمعّية  التي تعمل كل واحدة منها �سمن اخت�سا�ص حمدد، ومن 
الأمن، وحمكمة العدل الدولّية، والأمانة العامة. ويتبع لهيئة الأمم املّتحدة منظمات عّدة، 
املتحدة  الأمم  ومنظمة  )الفاو(،  والزراعة  الأغذية  ومنظمة  الدولّية،  العمل  منظمة  منها: 
الأطفال  اإغاثة  و�سندوق  العاملّية،  ال�سحة  ومنظمة  )اليون�سكو(،  والثقافة  والعلوم  للرتبية 

)اليون�سيف(، ووكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني )الأونروا(.

الأمم  منظمة  تقوم  الدوليّة:  والنزاعات  امل�سكات  بع�ص  حل  يف  املتحدة  الأمم  منظمة  دور  جـ - 
املتحدة باأدوار عّدة يف حل امل�سكالت الدولّية من خالل جمالت متعددة، اأهمها:

املجال ال�ّسيا�سي: �ساهمت املنظمة يف دعم حركات التحرر وا�ستقالل عدد من الدول   .1
العربّية )مثل: �سوريا، ولبنان، واجلزائر، وتون�ص(، ون�رش قوات حفظ ال�سالم الدولّية 
اإلى  الدوليني  املراقبني  بعثات  واإر�سال  الدوليني،  وال�سلم  الأمن  حلفظ  احلدود  على 
بني  اإقليمّية  نزاعات  ت�سوية  يف  وجنحت  الهنديّة(،  القارة  �سبة  )مثل:  التوتر  مناطق 
الدول املجاورة عن طريق التفاو�س، كما يف احلرب بني العراق واإيران، وا�ستخدامها 

الدبلوما�سية الهادئة لتجّنب حروب كانت على و�سك الندلع.
املجال القت�سادي: قّدمت املنظمة للدول النامية معونات من اأجل اإعداد خطط �ساملة   .2

للتنمية وا�ستغالل املوارد الطبيعّية.
املجال الجتماعي: اأ�سدرت اجلمعّية العامة الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان دون متييز   .3

ب�سبب اجلن�ص، اأو اللون، اأو اللغة، اأو الّدين. 
اإغاثّية يف مناطق الكوارث الطبيعّية )مثل:  املجال الإن�ساين: قّدمت املنظمة م�ساعدات   .4



185

الفل�سطينيين،  لالجئين  الإن�سانّي��ة  المعونات  ا  اأي�سً وق��ّدمت  والفي�سانات(،  الزلزل 
و�سحايا املنازعات، واأثارت ق�سية الف�سل العن�رشي يف اإفريقيا.

د- اإخفاقات منظمة الأمم املتّحدة: اأخفقت املنظمة يف الق�ساء على احلرب الباردة بني املع�سكرين 
عن  ف�ساًل  الإقليمّية،  احلروب  بع�ص  واإنهاء  الدويل،  ال�سالم  واإحالل  والغربي،  ال�رشقي 
اإلى عجز جمل�ص الأمن عن القيام بدوره يف ق�سايا  اأّدى  اإ�رشافها يف حق نق�ص الفيتو الذي 
ة يف ال�ساأن الفل�سطيني الإ�رشائيلي، حيث اأ�سدرت الكثي من القرارات يف  عالقة وبخا�سّ
م�سلحة الق�سّية الفل�سطينّية، لكّنها عجزت عن اإجبار اإ�رشائيل على تنفيذها، مثل قرار وقف 
ال�ستيطان يف القد�ص الذي وافقت عليه الدول الأع�ساء جميعها با�ستثناء الوليات املتحدة 
تهجرهم  بعد  الفل�سطينيني  الالجئني  مل�سكلة  اإيجاد حل  عليه، وف�سلت يف  اعرت�ست  التي 
ب�سبب احتالل اإ�رشائيل لفل�سطني، كما ف�سلت يف حفظ ال�سالم يف ال�سومال والبو�سنة وحل 

الأزمة ال�سوريّة احلالّية.
ول �سك يف اأّن منظمة الأمم املتحدة قطعت �سوًطا كبرًيا يف ن�رش الأمن وال�سلم الدوليني، 

وتقدمي امل�ساعدات للدول النامية، ولكنها مطالبة بالقيام بدور اأكرب جتاه الق�سايا العالقة.
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عّرف املق�سود باملفاهيم وامل�سطلحات الآتية:  -  1
الأقليات العرقّية، الأقليات اللغوّية، منظمة ع�سبة الأمم.   

اذكر ثالثة من الأمثلة على م�سكالت احلدود ال�سيا�سّية، ُمبيًِّنا اأطراف النزاع.  -  2
ما اأبرز اأ�سباب النزاع على ال�سحراء الغربّية؟  -  3

عّدد ثالًثا من الدول التي ظهرت بعد تفكك كل من:  -  4
الحتاد ال�سوفيتي.  -   اأ 

الحتاد اليوغ�ساليف. ب - 
اذكر ثالثة من اأهداف منظمة الأمم املتحدة.   -  5

- اذكر ثالًثا من املوؤ�س�سات التابعة لالأمم املتحدة.  6
- اأعط دلياًل يبنّي دور الأمم املتحدة يف حل امل�سكالت والنزاعات الدولّية يف املجالت الآتية:  7

املجال ال�سيا�سي.  -  اأ 
املجال الجتماعي. ب - 

ج�- املجال الإن�ساين.
- اأعط مثاًل على كل مما ياأتي:  8

الأقليات القومية.  -  اأ 
الأقليات العرقية. ب - 
ج�- الأقليات اللغوية.
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عدوان  اأي  من  واقت�سادها  و�سعبها  اأر�سها  حماية  على  الدولة  قدرة  الوطني  بالأمن  ُيق�سد 
تعتمد  التي  املهمة  الأ�سا�سّية  الركائز  من  وهو  الداخلي،  وا�ستقرارها  اأمنها  خارجي، وحفظ 
عليها الدولة يف املحافظة على �سيادتها واأمنها وتطورها �سمن ظروفها يف املجالت الأمنّية 

والع�سكرّية وال�سيا�سّية والقت�سادّية والجتماعّية. 
التي  التهديدات  ملواجهة  الدائم  ال�ستعداد  اأبرزها:  متعددة،  اأ�س�ص  على  الوطني  الأمن  يقوم 
التي  والأمنّية  الع�سكريّة  القوة  ببناء  وذلك  خارجّية،  اأم  داخلّية  اأكانت  �سواًء  الدولة،  تواجه 

يعتمد عليها يف توفي احلماية الالزمة لالأفراد واملوؤ�س�سات يف الدولة. 

       يعتمد الأمن الوطني يف حتقيق مفهوم الأمن ال�سامل على الُبْعدين الآتيني:

األمن الوطني أواًل

1- مفهوم الأمن الوطني

2- اأبعاد الأمن الوطني

الداخلي  الأمن  توفي  يف  الأمنّية  واملوؤ�س�سة  اجلي�ص  دور  على  يرتكز  الع�سكري:  الأمن   اأ -  
واخلارجي للدولة.

وتوفي  الدولة  �سوؤون  اإدارة  على  ال�سيا�سي  النظام  قدرة  به  ُيق�سد  ال�سيا�سي:  ال�ستقرار   - ب 
احلقوق واحلريات لأفراد املجتمع، وم�ساركتهم يف �سنع القرار ال�سيا�سي، وقدرة الدولة 

على بناء عالقات اإيجابّية مع الدول الأخرى. 
جـ - الأمن القت�سادي: ُيق�سد به قدرة الدولة على تلبية احلاجات الأ�سا�سية لأفراد املجتمع، 

واإيجاد احللول املنا�سبة لالأزمات القت�سادّية، ويتحقق ذلك مبا ياأتي:
��ا ونوًعا لأفراد  مقدرة الدولة على ال�س��تمرار يف توفي خم��زون غذائي كمًّ الغذائــي:  الأمــن   •

املجتمع. 
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ا ونوًعا دون اإحداث اآثار  املائي: قدرة الدولة على تلبية الحتياجات املائية املختلفة كمًّ الأمن   •
�سلبّية فيها. 

الطاقة: قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من الطاقة من م�سادرها املختلفة. • اأمن 

وهو  اآ�سيا،  غرب  جنوب  يف  الأردن  يقع  الها�سميّة:  الأردنيّة  للمملكة  ال�سيا�سيّة  اجلغرافيا   -  اأ 
يتو�سط ال�رشق الأو�سط بوقوعه يف اجلزء اجلنوبي من منطقة بالد ال�سام، واجلزء ال�سمايل من 
منطقة �سبه اجلزيرة العربّية، وله حدود م�سرتكة مع فل�سطني و�سوريا والعراق وال�سعوديّة، 
الوحيد، ول  البحري  يعّد منفذه  البحر الأحمر، والذي  الذي يقع على  العقبة  وفيه خليج 
تف�سله اأّي حدود طبيعية عن جيانه العرب �سوى نهري الأردن واليموك اللذين ي�سكالن 
على التوايل جزًءا من حدوده مع فل�سطني و�سوريا. اأما باقي احلدود؛ فهي امتداد لبادية ال�سام 

يف ال�سمال وال�رشق و�سحراء النفوذ يف اجلنوب، ووادي عربة اإلى اجلنوب الغربي. 
التي  الأردن  اإمارة �رشق  1921م،  عام  احل�سني  بن  اهلل  عبد  الأمري  اأ�ّس�س  ال�سيا�سي:  ب - النظام 
ا�ستقلت عن حكومة النتداب الربيطاين عام 1946م، ونودي بالأمي عبد اهلل ملًكا عليها، 
حيث ُعرفت منذ ذلك احلني با�سم اململكة الأردنّية الها�سمّية، واأ�سبح الأردن ع�سًوا موؤ�ّس�ًسا 
1951م،  عام  الأول  اهلل  عبد  امللك  ا�ست�سهاد  وبعد  1945م.  عام  العربية  الدول  جلامعة 
حكم امللك طالل فرتة وجيزة. وب�سبب ظروفه ال�سحّية؛ ت�سّلم احلكم جاللة امللك احل�سني 
عام 1953م، حيث ان�سم الأردن اأثناء حكمه اإلى الأمم املتحدة عام 1955م، ثم خلفه يف 

احلكم جاللة امللك عبد اهلل الثاين يف �سباط عام 1999م.
ين�ص الد�ستور الأردين على "اأن نظام احلكم نيابي ملكي وراثي، والأمة م�سدر ال�سلطات، 
تناط  التي  الت�رشيعّية  ال�سلطة  وتتمّثل يف  �سلطات،  ثالث  �سلطاتها من خالل  الأمة  تار�س 
بامللك وجمل�ص الأمة وال�سلطة الق�سائّية، وال�سلطة التنفيذّية التي يراأ�سها جاللة امللك عبد اهلل 
الثاين، وميار�ص �سلطاته التنفيذيّة من خالل جمل�ص الوزراء، الذي يتاألف من رئي�ص الوزراء 

وعدد من الوزراء، ويتولى م�سوؤولّية اإدارة �سوؤون الدولة الداخلّية واخلارجّية".

جـ- متطلبات الأمن الوطني الأردين: تهدف ال�سيا�سة العامة للدولة اإلى حتقيق املبادئ والأهداف 
الوطني يف الأردن، ويتحقق  بالأمن  ُيعرف  التي ت�سكل يف جمموعها ما  الوطنية  وامل�سالح 

3- الأمن الوطني الأردين
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الأمن الوطني يف الأردن عن طريق حماية اأفراد املجتمع، وحتقيق الأمن وال�ستقرار، واإقامة 
عالقات ح�سنة مع دول اجلوار، اإ�سافة اإلى التفاعل والت�سال مع دول العامل.

د- مرتكزات الأمن الوطني الأردين
1. قيادة جالة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني حفظه اهلل

اإن وجود قيادة �سيا�سّية �رشعّية قديرة قوية حتظى بالقبول اجلماعي الطوعي، وتتبواأ راأ�ص 
وحماية  لتعزيز  الالزمة  الرئي�سة  والعوامل  الأ�سا�سّية  املقومات  اأهم  اأحد  مُيّثل  ال�سلطة؛ 
الأمن الوطني؛ فجاللة امللك هو اأهم ركيزة يف تنفيذ ال�سيا�سة الأردنّية، وذلك بتوظيف 
عالقاته ال�سخ�سّية مع زعماء العامل لهذا الغر�ص. و�سخ�ص جاللة امللك املت�سم بالعقالنّية 
والعتدال من خالل خربته الطويلة يف احلكم وال�سوؤون الدولّية، منحه امل�سداقّية التي 
را�سخة بني  ثنائّية  العامل، وعالقات  متينة مع زعماء  �سخ�سّية  تاأ�سي�س روابط  له  �سّهلت 

الأردن والدول الأخرى.

اأكرث  اخلارجّية  ال�سدمات  اآثار  حتملت  احلديث  التاريخ  يف  دولة  توجد  ل  "وقد 
لدول  وانهيار  نزاعات وحروب  ما يحيطنا من  الرغم من كل  الأردن، وعلى  من 
وتف�سخ ملجتمعات عريقة، وعلى الرغم من كل لجئ عرب حدودنا؛ لي�ستظل بالأمان 
ويذوق طعم الكرامة التي مل يجدها يف بلده، وبغ�ص النظر عن كل التحديات التي 

واجهتنا ول تزال تواجهنا، اإل اأننا نثبت لأنف�سنا وللعامل اأجمع 
كل يوم وبعزمية كل مواطن اأردين كم نحن اأقوياء". 

الورقة النقا�سيّة ال�ساد�سة – جالة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني.

• ما التحديات التي اأ�سار اإليها جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني يف ورقته النقا�سّية ال�ساد�سة؟ 
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2. ال�سيا�سة اخلارجيّة

للمملكة الأردنّية الها�سمّية م�ساحلها الوطنية يف بقاع كثية من اأنحاء العامل، وهي تتاأثر 
بالكثي من الأحداث العاملّية، علًما باأن م�سالح الدولة حتددها املواقف والأحداث التي 
بني  التفاعل  نتاج  باأنها  اخلارجّية  ال�سيا�سة  تعريف  ولذلك ميكن  امل�سالح،  توؤثر يف هذه 
معّينة.  مبيزات  تت�سم  اإقليمّية  منطقة  اأو  معنّي  دويل  و�سع  وبني  الوطنّية،  والقيم  امل�سالح 
ال�سيا�سي،  موقفه  لتعزيز  العامل  دول  مع  متوازنة  عالقات  تطوير  على  الأردن  ويحر�ص 

ًزا بالتاأييد الدويل. ورفد التنمية الأردنّية، فيحافظ بذلك على اأمنه الوطني ُمعزَّ

3. القوات امل�سلحة والأجهزة الأمنيّة

نعمة  امل�سوؤولة عن  الوطن، وحامي حدوده، وهي  الأردنية هي درع  امل�سلحة  القوات 
الأمن والأمان التي ينعم بها الأردنيون من خمتلف الأ�سول واملنابت، وكذلك �سيوف 
الأردن من الدول العربية والدول ال�سديقة جميعها، ول نن�سى دور هذه القوات الفاعل 

يف حفظ ال�سالم العاملي يف غالبية مناطق ال�رشاع العاملي.

4. النهج الدميقراطي

الدميقراطّية يف الأردن مبنية على فهمنا حلقوقنا وواجباتنا، وترتكز على ما يدركه كل منا 
حيال ما له وما عليه، وما للوطن من حقوق وواجبات. وحقوقنا التي ينبغي اأن منار�سها 

با�سم الدميقراطّية حفظها لنا الد�ستور والقوانني والأنظمة.
اأو  �سلًبا  به  ويتاأثر  فيه  يوؤثر  العربي،  القومي  الأمن  من  جزء  اأنه  با�ستمرار  الأردن  يوؤكد 
اإيجاًبا؛ ما يعزز �سموده ومنعته. وما يوؤكد اأهمية الأمن الوطني يف الأردن تر�سيخ النهج 
الدميقراطي الذي يعمق روح النتماء اإلى الوطن، وتعزيز الثقة مبوؤ�س�ساته، وتاأكيد وحدة 
مكونات ال�سعب الأردين يف اإطار العدالة الجتماعّية وتكافوؤ الفر�س والتوازن بني احلقوق 

والواجبات.

هـ- متطلبات حتقيق الأمن الوطني: ارتبط مفهوم الأمن الوطني بالدولة، وبوجود وحدة للقرار 
ال�سيا�سي ترتجم مفهوم الأمن القومي اإلى �سيا�سات واإجراءات، ومتلك حق احل�سم والتوجيه، 
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وتتطلب هذه ال�سيا�سات لتحقيق الأمن ما ياأتي:
1- حتديد امل�سالح والغايات والقيم التي ت�سعى الدولة اأو املجتمع اإلى حمايتها اأو حتقيقها 

والو�سول اإلى نوع من التفاق اأو الر�سا العام بخ�سو�سها.
2- حتديد الأخطار اأو التهديدات التي تواجه الدولة اأو املجتمع والو�سول اإلى نوع من 

التفاق اأو الر�سا العام بخ�سو�سها.
3- حتديد ال�سيا�سات والأدوات واخلطوات الالزمة لتحقيق هديف حماية امل�سالح والقيم 

اأو مواجهة الأخطار.
4- بناء املوؤ�س�سات القادرة على تنفيذ هذه ال�سيا�سات ومتابعة تنفيذها وتطويرها با�ستمرار.

و- م�ستويات الأمن الوطني للدولة
ُي�سنَّف الأمن الوطني والقومي يف ثالثة م�ستويات، هي:

وحتقيق  التغلغل،  اأو  الخرتاق  حماولت  من  املجتمع  بحماية  يرتبط  داخلي  م�ستوى   -1
ال�ستقرار على الأ�سعدة كلها.

2- م�ستوى اإقليمي يرتبط بالعالقات الإقليمّية للدولة.
3- م�ستوى دويل ُي�سري اإلى ن�ساط الدولة يف املحيط العالمي. فاأمن الدولة ما هو اإل خال�سة 
الأمن  حتقيق  عملية  يجعل  مما  والدولّية؛  والإقليمّية  الداخلّية  امل�ستويات  بني  التفاعل 

الوطني ذات طابع حركي متغّي.

م�ستعيًنا ب�سبكة الإنرتنت، اكتب تقريًرا عن الأمن الوطني الأردين، من حيث: مفهومه، 
ومتطلباته، ومرتكزاته، ثم اعر�سه اأمام زمالئك يف ال�سف.
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األمن القومي ثانًيا

ُيعرف الأمن القومي باأنه جميع الإجراءات والتدابي التي تتخذها الدولة حلماية اأر�سها و�سعبها 
من اأي اعتداء اأو تهديد، �سواء من م�سادر داخلّية اأو خارجّية عن طريق جتهيز القوات الع�سكريّة 

والأمنّية للمحافظة على �سيادة الدولة وحمايتها من اخلطر. 
الع�رشين  القرن  التي ظهرت يف  بال�سيا�سات  املرتبطة  املفاهيم  القومي من  الأمن  ويعّد مفهوم 
بعد انتهاء احلرب العاملّية الثانية، حيث بداأت جمموعة من الأفكار تبحث يف الو�سائل التي ت�ساهم 
يف وقف وقوع احلروب جمدًدا، والبحث عن الو�سائل املنا�سبة، التي متكن من حماية الدولة دون 
خو�س اأي حرب مع دولة اأخرى عن طريق العتماد على تعزيز العالقات الدبلوما�سّية بني الدول.

يعّد الأمن ركيزة اأ�سا�سّية من ركائز الدولة، ت�ساهم يف تنمية املجتمع عن طريق توفي   - اأ 
البيئة املنا�سبة؛ لت�سهيل عمل القطاعات القت�سادّية املختلفة.

يف  ت�ساهم  التي  الت�رشيعّية  الأحكام  و�سع  خالل  من  العدل  حتقيق  على  الأمن  يعمل  ب -  
تطبيق القوانني.

يحمي الأمن حدود الدولة من التعر�ص لأي اخرتاق اأو عدوان. ج� - 

هي جمموعة الطرق التي تهدف اإلى ال�ستفادة من القوى ال�سيا�سية والقت�سادّية والع�سكريّة 
التي  الإمكانات  توفي  يف  ي�ساهم  ما  الدولة؛  بها  متر  التي  الظروف  خمتلف  يف  جميعها، 
تفر�ص �سلطة الدولة على اأر�سها، ومتنع اأي هجوم حربي من قبل الدول الأخرى. وتعتمد 

ال�سرتاتيجّية القومّية على حماور عّدة، اأهمها:  
و�سع اخلطط الأمنية التي تكفل حتقيق الأمن يف الدولة.   -   اأ 

بناء جي�ص قوي قادر على الت�سدي لأي عدوان مهما كان م�سدره. ب - 
تعزيز قوى الأمن الداخلي حلماية املواطنني من اجلرائم.  - ج� 

-  توفي الأ�سلحة والآلت واملعدات احلربية املتطورة.   د 
ه� - توفي احلماية للموؤ�س�سات والوزارات املوجودة على اأرا�سي الدولة.

اأهمية الأمن القومي  -1

2- ا�سرتاتيجيّة الأمن القومي
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-  اأمن الأفراد: هو الأمن الذي يحقق حماية لالأفراد يف منازلهم ووظائفهم ومدار�سهم ويف اأي    اأ 
مكان يوجدون فيه، ويحر�ص على املحافظة على �س��المتهم من التعر�ص للمخاطر التي تهدد 
حياتهم اأو تعر�س��هم جلرمية ما؛ فالعي�ص باأمان حق من حقوق الإن�س��ان، ول ي�س��لب منه هذا 

احلق اإل اإذا قام بت�رشف يخرق الأحكام القانونية اخلا�سة بالدولة التي يوجد على اأر�سها. 
الأمــن الداخلــي واخلارجــي:  ُيعرف الأمن الداخلي باأنه فر�ص �س��لطة القانون داخل الدولة   - ب 
وحماية ممتلكاتها العامة وممتلكات الأفراد فيها من اأّي اعتداءات قد تتعر�ص لها، وبذلك 
فاإنه  ي�سمل مفهوم اأمن الأفراد. اأما الأمن اخلارجي؛ فهو اأن تبقى  الدولة يف بيئة م�ستقرة 
خالية من احلروب عن طريق تقوية عالقاتها وم�ساحلها مع الدول املحيطة بها من خالل 

عقد التفاقيات واإبرام املعاهدات امل�سرتكة.
الأمن الإقليمي: هو الأمن الذي ينتج عن اتفاق جمموعة من الدول التي تقع يف منطقة معينة   - جـ 
ا؛ حلماية م�ساحلها امل�س��رتكة )مثل معاهدة الدفاع امل�سرتك(.  ومتقاربة من بع�س��ها بع�سً
ففي حال وقوع حرب على واحدة من هذه الدول، تقوم باقي الدول بتزويدها بالأ�سلحة 

والدعم الع�سكري لرد العدوان عنها.

المياه في الدول العربية ومحيطها ثالًثا

قد تكون املياه عامل ا�سطراب وعدم ا�ستقرار للمنطقة م�ستقباًل؛ اإذ تعّد منطقة �سمال اإفريقيا 
و�سبه اجلزيرة العربية اأكرث املناطق جفاًفا يف العامل.

ولفهم ق�سية املياه يف ال�رشق الأو�سط واإمكانيات حّلها، ينبغي فهم خ�سو�سية هذا املورد الذي 
يختلف كثًيا عن بقية املوارد الطبيعّية؛ فاملعروف اأن كمية املياه على الأر�ص ثابتة، وم�سدرها 
متجّدد. واقت�ساديًّا تعّد املياه �سلعة عامة طويلة الأمد، فعند احلديث على م�ستوى البلدان، فاإن 
امل�ساألة ل تتعّلق مبو�سوع الختالف بني العر�س والطلب، واإمنا تتعّلق بالختالف بني الطلب 

اأنواع الأمن القومي   -3

1- واقع املياه
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ون�سبة جتّدد املوارد املائية، وهنا تربز املناف�سة بني الدول وتزداد حدتها ب�سبب �سغط التزايد 
تعّد  التي  ال�رشب  املناف�سة ب�سكل خا�ص عند احلديث عن م�ساألة مياه  ال�سكاين، وتظهر هذه 

املع�سلة الأ�سا�ص يف ال�رشق الأو�سط ويف دول العامل اأجمع.
للفرد  تقريًبا  مكعب  مرت   )1000( هو  احلايل  الوقت  يف  املياه  ل�ستهالك  العاملي  املعدل  اإن 
�سنويًّا؛ اأي اأنه اأكرث باأربع مرات عّما كان عليه عام 1950م. ويف املقابل، فاإن كمية املياه العذبة 
فاإن  وبذلك  �سنويًّا،  للفرد  مكعب  مرت   )6700( لت�سبح  ارتفعت  اإليها  الو�سول  ميكن  التي 
ق�سية املياه - على الأقل خالل امل�ستقبل القريب-  ل تتعّلق بكمية املياه املتوافرة يف العامل، بل 
باإمكانية الو�سول اإلى املياه العذبة يف مناطق حمّددة. اإ�سافة اإلى ذلك، فاإن ال�ستخدام الب�رشي 

للمياه يوؤّدي اإلى الزيادة يف تراجع نوعية املياه )جودتها(.
ومع منو ال�سكان يف الوطن العربي، فاإن م�سكلة ندرة املياه تتفاقم نتيجة لتزايد الطلب على 

املياه لتلبية احتياجات الإن�سان اليومية، �سواء يف الزراعة اأو ال�سناعة.
تعاين املناطق الواقعة يف جنوب الكرة الأر�سية ومنطقة ال�رشق الأو�سط ب�سفة خا�سة م�سكلة 
نق�س املياه و�سّحها، وقد مثَّل ذلك �سبًبا رئي�ًسا للعديد من التوترات واملناو�سات بني بع�س دول 
اأثار اخلوف  املنطقة، وبخا�سة التهديد الرتكي بقطع املياه عن نهر الفرات عام 1990م؛ ما 
احلكومة  اإعالن  بعد  مل�رش  الإثيوبي  التهديد  وكذلك  والعراق.  �سوريا  من  كل  لدى  والقلق 
واأبرز  اإلى م�رش،  تقليل جريانه  اإلى  �ستوؤّدي  النيل  نهر  �سدود على  لإن�ساء  التخطيط  الإثيوبية 

مثال على ذلك �رشوعها باإقامة �سد النه�سة.

القرن  ن�ساط، وُعرف  اأ�سا�س كل  الأحياء كلها، كونها  بغذاء  ارتباطها  املياه يف  اأهمية  تكمن 
الع�رشون بقرن حروب الذهب الأ�سود، اإ�سارة اإلى ال�رشاع على م�سادر النفط ، ولكن املخاوف 
ب�  والع�رشين  الواحد  القرن  ت�سمية  اإلى  امل�ستقبل  تتوّقع  التي  الدرا�سات  البيئية دفعت وا�سعي 

»قرن حروب الذهب الأزرق« اإ�سارة اإلى ال�رشاع على املاء. 

2- النزاع على املياه
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تقا�سم  على  اخلالفات  ب�سبب  �رشاًعا  القادمة  ال�سنوات  يف  العربية  املنطقة  ت�سهد  قد  ولذلك 
قرابة  ي�سمل  اأن  املتوّقع  املياه  نق�س  املائية، وكذلك  الأحوا�س  امل�سرتكة يف  البلدان  بني  املياه 
ثلثي �سكان العامل عام 2050م. وتعّد املياه عاماًل حيويًّا يف حياة ال�سعوب، وعن�رًشا اأ�سا�سيًّا 
يف ر�سم �سيا�سات الدول. وكثًيا ما ُتثي اأطماع الدول يف املوارد املائّية اخلا�سة بدول اجلوار 
املياه يف  تقا�سم  الدول على خلفية  بني  النزاعات  احلروب، وتكرث  ُت�سعل  قد  �سيا�سية  اأزمات 
ال�سحاري 87% من م�ساحته،  ت�سّكل  الذي  الأو�سط  ال�رشق  فيها، منها:  ا  ُتعاين �سحًّ مناطق 
يف ما تقع 50% من موارده املائية املتجّددة خارجه؛ مثل اأنهار النيل ودجلة والفرات، التي 
تنبع من دول اأخرى؛ ما يجعل احتمال ن�سوب احلروب بني دول املنبع وامل�سّب احتماًل قائًما 
املياه  تناق�ص كميات  امل�ستقبلّية، ومع  ال�رشاعات  ب�سكٍل دائم. ومنذ زمن والعامل متنّبه خلطر 
فاإن ذلك  يوم،  بعد  يوًما  املطرد  ال�سكاين  التزايد  مع  بالتزامن  املنطقة  عليها دول  التي حت�سل 

�سيوؤدي اإلى ن�سوب احلروب بينها.

العامل،  �سكان  من   %40 اأي  ن�سمة؛  ملياري  نحو  الأنهار  جريان  اأحوا�ص  يف  يعي�ص   - اأ 
وتتفاقم اأزمة املياه يف العامل ب�سبب ازدياد احلاجة اإلى املياه بنحو )90( مليار مرت مكعب 
املائية،  الأحوا�س  امل�سرتكة يف  الدول  بني  العالقات  توّتر  تفاقم  اإلى  يوؤّدي  ما  �سنويًّا؛ 
خا�سة يف حالة ا�ستعمال دولة املنبع كمّيات كبية من املياه؛ ما يوؤّثر يف كمية جريان 
النهر  املياه يف النهر، وهو ما يعّد اعتداًء على حقوق ال�سكان القاطنني حول حو�س 

للدول امل�سرتكة يف الأحوا�ص املائّية.
ازدياد اعتماد الدول امل�سرتكة يف احلو�ص على دولة املنبع التي ت�ستعمل املياه بكرثة،   - ب 
وتعمل على تلويثها، فتزداد امل�سكالت املائّية يف ما بينها، وتنعك�ص على �سكل خالفات 

وتوّتر يف العالقات، وتوؤّدي اأحياًنا اإلى ن�سوب نزاعات.
تكمن م�سكلة دول التحاد الأوروبي في نوعية المياه، ل في كميتها ب�سبب ازدياد   - ج� 
والتربة  المياه  م�سادر  )مثل  الحياة  مرافق  اأغلب  �سملت  التي  البيئي  التلّوث  مظاهر 

والهواء(، والتي نتجت عن جملة من العوامل اأبرزها التطّور ال�سناعي.

3- اأ�سباب ال�رصاع حول املياه:
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اأدى التغرّي املناخي اإلى تدهور نوعية املياه وم�سادرها، ول �سيما امل�سادر امل�سرتكة بني   - د 
اأكرث من دولة، وتديّن امل�سادر الأخرى كالأمطار.

عدم التزام دول املنبع بالتفاقيات الدولّية اأو الثنائّية يف منطقة ال�رشق الأو�سط واإفريقيا   - ه� 
لتنظيم ا�ستخدام مياه الأنهار الدولية.

الإدارة ال�سليمة للمياه.  - اأ 
تر�سيد ا�ستهالك املياه.  - ب 

اعتماد اإجراءات التوفي يف �رشف املياه.  - ج� 
حتلية مياه البحر.  - د 

اإعادة معاجلة املياه امل�ستخدمة  يف الري والزراعة واأعمال النظافة.  - ه� 
حتديث طرائق الري والزراعة.  - و 

حماية املياه من التلّوث.  - ز 
ل اإلى حّل �سلمي لق�سية املياه يف ال�رشق الأو�سط ل  ويعتقد بع�س الباحثني اأن احتمال التو�سّ
يزال احتماًل واقعيًّا، وقد ي�سّكل اخلطوة الأولى لإر�ساء عالقات اأف�سل بني بلدانه التي يجب 

اأن تتعاي�ص ب�سالم يف هذه املنطقة.
وبعبارة اأخرى، فقد اأ�سبح لزاًما اأن جتل�ص دول املنطقة اإلى طاولة م�ستديرة لو�سع اأ�س�ص �سليمة 

لإدارة املياه امل�سرتكة على قواعد �سلبة.

4- احللول املقرتحة مل�شكلة املياه
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ح املق�سود باملفاهيم وامل�سطلحات الآتية: 1- و�سّ
    الأمن القومي، الأمن الوطني، اأمن الأفراد، الأمن الداخلي.

2- ف�رّش اأ�سباب ن�سوب �رشاع حمتمل بني الدول املت�ساركة يف الأحوا�س املائية.
3- اذكر اأهم احللول واملقرتحات مل�سكلة املياه.

4- اذكر اأبرز الأحداث يف تاريخ اململكة الأردنّية الها�سمّية يف ال�سنوات الآتية:

5- اذكر ثالثة من مرتكزات الأمن الوطني الأردين.

1921

1945

1946

1955

1999
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ح املق�سود باملفاهيم وامل�سطلحات الآتية: و�سّ  -  1
اجلغرافيا ال�سيا�سّية، اجليوبولتيك، الدولة،  احلدود، التخوم، النزاع على و�سع احلدود.

ف�رّش ما ياأتي:   -  2
تعّد احلدود الدولّية الطبيعّية اأقل توتًرا من احلدود ال�سيا�سّية الهند�سّية.  -  اأ 

تعّد احلدود ال�سيا�سّية ظاهرة ب�رشّية. ب - 
ترتبط اجلغرافيا ال�سيا�سّية بعالقات وثيقة بالنتخابات.  ج� - 

تعّد اجلغرافيا ال�سيا�سّية واحًدا من املو�سوعات املتفرعة من اجلغرافيا.  - د 
حّلت التحالفات القت�سادّية يف الوقت احلايل مكان التحالفات الع�سكريّة.  - ه� 

- اأجب عما ياأتي:  3
اذكر اأهمية اجلغرافيا ال�سيا�سّية.  -   اأ  

ب- عدد املجالت التي تهتم بها اجلغرافيا ال�سيا�سّية.
ح العالقة التي تربط اجلغرافيا ال�سيا�سّية بالعلوم الأخرى. ج�- و�سّ

اذكر اأهم الآثار ال�سلبية للحدود ال�سيا�سّية يف حياة الدول.  -  د 
اذكر اأهم احللول واملقرتحات مل�سكلة املياه.  - ه� 

ما الأ�سباب التي دفعت دول العامل اإلى التكتالت والأحالف يف الوقت احلا�رش؟  -  و 
اذكر مميزات الأنهار بو�سفها حدوًدا دولّية.  -  ز 
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اممتازعنا�سر الأداءالرقم مقبولجيّدجيّد جدًّ

اأمّيز بني اجلغرافيا ال�سيا�سّية واجلغرافيا الب�رشيّة.1
اأحّدد املو�سوعات التي تهتم بها اجلغرافيا ال�سيا�سّية.2
التي 3 الدول  العربي  الوطن  خريطة  على  اأحّدد 

تعاين م�سكالت حدوديّة.
اأدرك اأهمّية الوحدة العربية من اأجل م�ستقبل اأف�سل.4
اأدرك اأهمّية املحافظة على الأمن الوطني الأردين.5
اأ�ستخدم اخلرائط يف عر�ص املعلومات وحتليلها.6
الإح�سائّية 7 اجلداول  من  املعلومات  اأ�ستخل�ص 

والر�سوم البيانّية.
اأحّلل الأ�سكال الواردة.8
اأ�ستخل�ص املعلومات من اخلرائط التو�سيحّية يف الوحدة.9

اأقارن بني اأهداف املنظمات الدولّية.10
اأتعّرف اأهمية احلدود ال�سيا�سّية للدولة.11
اأتعّرف امل�سكالت املائية يف الوطن العربي.12

اإ�سارة )✕( يف  ال�سيا�سّية، ووفق اجلدول الآتي، �سع  بعد النتهاء من درا�سة وحدة اجلغرافيا 
املكان الذي ينا�سب درجة اأدائك:
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ملحق اخلرائط
خريطة العامل ال�سيا�سيّة
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خريطة العامل )�سّماء(
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خريطة الوطن العربي ال�سيا�سيّة
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خريطة الوطن العربي الطبيعيّة
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خريطة اململكة الأردنيّة الها�سميّة الطبيعيّة
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خريطة اململكة الأردنيّة الها�سميّة

39
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التطبيقات املي�رشة، الطق�ص طبيعته  مو�سوعة  اأحمد �سفيق اخلطيب، يو�سف �سليمان خي اهلل،   -  1
واأ�رشار تقلباته، مكتبة لبنان، بريوت، ط1، 2001م.

اأحمد �سفيق اخلطيب، قامو�ص اجلغرافية امل�سور، مكتبة لبنان، بريوت، ط1، 1991م.  -  2
والجتماعي،  القت�سادي  لالإمناء  العربي  ال�سندوق  العربية،  الدول  جلامعة  العامة  الأمانة   -  3
�سندوق النقد العربي، منظمة الأقطار العربية امل�سدرة للبرتول - التقرير القت�سادي العربي 

املوحد، �سبتمرب )اأيلول(، 2005م.
ح�سن رم�سان �سالمة، اأ�سول اجليومورفولوجيا، دار امل�سية، عمان، 2004م.  -  4

اجلغرافيا  يف  )درا�سة  لاأردن  اجليوبولتيكية  الأهمية  بدارنة،  فالح  »حممد�سعيد«  �رشيان   -  5
ال�سيا�سية(، دار الكتاب الثقايف للطباعة والن�رش والتوزيع، اإربد، الأردن، ط1، 2001م.

�سميح اأحمد عودة، اأ�سا�سيات نظم املعلومات اجلغرافية وتطبيقاتها يف روؤية جغرافية، دار امل�سية،   -  6
عمان، 2005م.

�سربي فار�ص الهيتي، اجلغرافيا ال�سيا�سية مع تطبيقات جيوبوليتكية، دار �سفاء للن�رش والتوزيع،   -  7
عمان، الأردن، ط1، 2000م.

والن�رش  للدرا�سات  اجلامعية  املوؤ�س�سة  الدويل،  والنظام  البيئة  اأخطار  طراف،  حممود  عامر   -8
والتوزيع، ط1، 1998م.
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