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اكتب مقاالً جغرافياً عن " مراكز االستقرار الحضري "
ػااة م ِااة ٠عٍااك ػٍااِ ٝتقوا قحضا متق قٌدؼاات ٞقضااُ قٌّااضْ ة ٚقٌ ّؼااة قٌدؼااتٚ ٠لااض
ٔشأ قٌّضْ قأل ٌٟٚف ٝقٌؼةٌُ ف ٝضٛٙي ٚق  ٞقٌٕ ً١فِ ٝظت  ٚجٍ ٚقٌفتق ف ٝقٌؼتقق ٚضٛٙي
قٌسٕض ف ٝبةوس ةْ ٛ٘ٚقٔ  ٛٙف ٝقٌظٔٚ ،ٓ١شأم ٘ذٖ قٌّضْ تتجغ إٌ ٝحةج قٌٕةس إٌا ٝقٌؼا١ف فاٝ
جّةػ ِٓ ةجً قإلحسةس بةألِٓٚ ،قٌ بة ي قٌ ة ِّ .ٞة ضةػض ػٍا ٝقد ٘اة ٘اذٖ قٌّاضْ قد ٘اة
ظ١ٙت٘ااة قٌ قػاا ٟبض ج ا وب١ااتمِّ ،ااة ةػعاا ٝقٌفتط ا ٌاابؼغ قٌسااىةْ ِاآ قٌ داات ِاآ قٌؼّااً
بةٌ قػ ٚقحش غةي بةٌ ة م ٚقإل ق مٚ ،تّثً قٌّض ٕ٠ف ٝقٌٛلا قٌدةػات ِتوا ل ق ٌاة ق م ٚػّاً
قٌبٕٛن ٚقٌ ة م ٚقٌ ؼٍٚ ُ١تتتبؾ ق تبةؽلة ل٠ٛلة بةٌظ١ٙت قٌ قػ.ٟ
ّ٠ٚىٓ تظٕ١ف قٌّضْ ػٍ ٝةضةس وً ِٓ قٌّٛلغ ٚقٌٛظ١ف ٚقٌد ُ إٌ ٝػضم ةٔٛقع ،وفًُا
َهً ششح يثسظ نهزا انتصُُف.

 -2تصنيف المدن عمى أساس الموقع
ّ٠ىٓ تظٕ١ف قٌّضْ ػٍ ٝةضةس قٌّٛلغ إٌ ٝقألٔٛقع قٌ ةٌ: ١
أ -يذٌ األَهاس:
٘ ٟتٍه قٌّضْ قٌ ٠ ٟتتبؾ ٔشأتٙة ب ةٔب ةحض قألٔٙة ة ٚػٍ ٝجةٔب ٟقٌٕٙات ة ٚػٍا ٝجةٔاب
ِٕؼعف ٔٙت ٞة ٚػٕض قٌ مةء ٔٙتٚ .ٓ٠ةِثٍ ٘ذٖ قٌّضْ ػض٠ضمٔٚ ،ذوت ِٕٙة ػٍ ٝضب ً١قٌّثةي ِضٕ٠ا

قٌمة٘تم ػٍٙٔ ٝت قٌِٕٚ ،ً١ض ٕ٠لٕة ػٍِٕ ٝؼعف لٕةِٚ ،ض ٕ٠بغضق ػٍ ٝجةٔب ٔٙت جٍ ِٚ ،ضٟ ٕ٠
قٌختؽٚ َٛةَ ِةْ ػٕض قٌ مةء قٌٕ ً١قألد ق بةٌٕ ً١قألب١غِٚ ،ض ٕ٠بة ٠س ػٍٙٔ ٝت قٌس.ٓ١
ب -يذٌ انسهىل:
٘ ٝتٍه قٌّضْ قٌ  ٟتمغ ف ٝقٌسٛٙي ضٛقء وةٔ ٘ذٖ قٌسٛٙي ف١ؼ ١ة ٚجبٍِٚ ، ١آ ةِثٍا
ِٓ قٌسٛٙي قٌف١ؼ ١ؽٕعة ٚبٕ ٟض٠ٛف فا ٝقٌسا ًٙقٌف١ؼا ٟفاِ ٝظاتِٚ ،ضٕ٠ا شإض ٞفاٚ ٝق ٜ
قٌٕ ً١ف ٝقٌس ٛقِْٚ ،ض ٕ٠وٍى ة ف ٝقٌٕٙض ِٓٚ .ةِثٍ ِآ قٌساٛٙي قٌ بٍ١ا ةبٙاة ٚقٌعاةلف ٚقٌّضٕ٠ا
قٌّٕ ٛم ف ٝقٌٍّّى قٌؼتب ١قٌسؼِٚ ، ٠ ٛضٚ ٕ٠ق ض ٛف ٝضٛٙي ة ٚبة قٌشتل. ١
جـ -يذٌ انتقاء انطشق:
٘ا ٝتٍاه قٌّاضْ قٌ ا ٟتماغ ػٕاض قٌ ماةء ؽات٠م ٓ١ة ٚةوثات ِآ قٌعاتق قٌبت٠ا ة ٚقٌبدت٠ا  ،ةٚ
قٌ مةء قٌعاتق قٌبت٠ا باةٌعتق قٌبدت٠ا  ،ة ٚقٌ ماةء قٌعاتق قٌبت٠ا ٚقٌٕٙت٠ا ِٚ .آ ةِثٍا ٘اذٖ قٌّاضْ
ِااض ٟ ٕ٠قٌفااةٚ ٚقٌبظااتم ػٕااض قٌ مااةء شااؾ قٌؼاات بااةٌخٍ ١قٌؼتباا ٟفاا ٝقٌؼااتققِٚ ،ااض ٟ ٕ٠ب ٛضااؼ١ض
ٚقٌس٠ٛس فِ ٝظت ػٕض قٌ مةء لٕةم قٌس٠ٛس بةٌبدت قٌّ ٛضؾ شّةحل ٚخٍ ١قٌس٠ٛس جٕٛبلةِٚ ،ضٕ٠
شاا١ىة  ٛفاا ٝقٌٛح٠ااة قٌّ دااضم قألِت٠ى١اا ح١ااا تٍ ماا ٟؽااتق قٌشااتق ٚقٌغاات بعااتق قٌشااّةي
ٚقٌ ٕ. ٛ
ء -يذٌ انسىادم انثذشَح:
٘اا ٝقٌّااضْ قٌ اا ٟتااتتبؾ ٔشااأتٙة ِٚمِٛااة قٌد١ااةم بٙااة بثااتٚق قٌبدااة ة ٚقٌبد١ااتق ِٚاآ
ةِثٍ ٙة ِؼظُ ِضْ قٌخٍ ١قٌؼتب( ٟقٌىٚ ٠ٛقٌضٚح ٚقٌّٕةِا  ٚباٟو ٚقٌ أ ٟشاأ وّتقوا ٌظا١ض
قٌسّه ٚقٌٍؤٌؤٚ .بؼغ ِضْ ضةحً قٌبدت قألحّت فِ ٝظت ٚقٌس ٛقْ ٚقٌٍّّى قٌؼتب١ا قٌساؼ٠ ٛ
ِثااً قٌغت لا ٚب ٛضاا ٛقْ ٚقٌٍ١اااٚ ،بؼااغ ِااضْ ضااةحً قٌبداات قٌّ ٛضااؾ ضااٛقء فاا ٝة ٚبااة ة ٚفااٝ
قٌٛؽٓ قٌؼتبِ ٟثً فٕ١سا١ة فا ٝإ٠عةٌ١اة ٚؽٕ ا فا ٝقٌّغات ٚ ،ؽاتقبٍس فا١ٌ ٝب١اة ٚح١فاة ٠ٚةفاة فاٝ
فٍسع.ٓ١
هـ -يذٌ انتعذٍَ:
٘ ٝتٍه قٌّضْ قٌ  ٟتٕشاأ بسابب قضا غاي قٌثاتٚق قٌّؼضٔ١ا ٌٚ ،اذٌه ت داٛي ِاضْ قٌ ؼاضٓ٠
إٌِ ٝضْ ةشبةح بؼض ٔؼاِ ٛخا  ْٚة ٚقح ١اةؽ ٟقٌّؼاضْ قٌّسا ختا إمق ٌاُ ٛ٠جاض ِما َٛخات ِآ
ِمِٛة قٌد١ةم ّ٠ىٓ ةْ ٠ؼٛي ضاىةٔٙةِٚ .آ ةِثٍا ٘اذٖ قٌّاضْ ِاضْ قٌب اتٚي ِثاً ِضٕ٠ا قٌظٙاتقْ
ِٚض ٕ٠ةبم١ك ف ٝقٌٍّّىا قٌؼتب١ا قٌساؼِٚ ، ٠ ٛضٕ٠ا ةس اة ِٚضٕ٠ا ةبا٠ ٛاس فاِ ٝظات،
ِٚض ٕ٠خاةْ فا ٝلعاتِٚ ،آ ةِثٍا ِاضْ قٌاذ٘ب ِضٕ٠ا ج٘ٛةٔسابتا فا ٝجٕا ٛةفت٠م١ا ِٚ ،ضٕ٠ا
وةٌ  ٜ ٛف ٝقض تقٌ١ة ِٓٚ .ةِثٍ ِضْ قٌفدُ ِضٚ ٕ٠قضٓ ف ٝةٌّةٔ١ة قٌغتب١ا ِٚ ،ضٕ٠ا ب سابتا فاٝ
قٌٛح٠ة قٌّ دضم قألِت٠ى. ١
و -يذٌ انذذود:
٘ ٝتٍه قٌّضْ قٌ  ٟتمغ ػٍ ٝقٌدض ٚقٌضٌٍ ١ٌٚضٚي قٌّ ة ٚمٚ .لض تبضة ٘ذٖ قٌّضْ طاغ١تم
قٌد ُ ِداض ٚم قٌٛظ١فا ٚ ،ةْ واةْ بؼؼاٙة ّٕ٠اٚ ٛت ؼاض ٚظةلفاٗ خةطا إمق وةٔا ِٕعما قٌظ١ٙات
لة م ػٍ ٝتٛف١ت قٌد١ةم ٌؼض وب١ات ِآ قٌساىةِْٚ .آ ةِثٍا ِاضْ قٌداضِ ٚضٕ٠ا فاد ػٕاض قٌداضٚ
قٌّظت ٠قٌفٍسعِٚ ، ١ٕ١ض ٕ٠قٌسٍ َٛػٕض قٌدض ٚقٌّظت ٠قٌٍ١بِٚ ، ١ضٚ ٕ٠ق  ٜحٍفاة ػٕاض قٌداضٚ

قٌّظاات ٠قٌساا ٛقِٔٚ . ١ض ٕ٠ا قٌسااٍغ ػٍاا ٝقٌدااض ٚباا ٌٚ ٓ١ا قإلِااة ق قٌؼتب ١ا قٌّ دااضم ٚقٌٍّّى ا
قٌؼتب ١قٌسؼ. ٠ ٛ

 -1تصُُف انًذٌ دسة انىظُفح:
ِّٚة حشه ف ٗ١ةْ ِتقو قحض متق قٌدؼت١ٌ ٞس حض٠ث قٌٕشأمٚ ،ةٔٙة ّٔ ٚتعاٛ
خاي ف تم دِٕ ١ؽٌٚ ، ٍ٠ٛذٌه ِٓ قٌّد ًّ ةْ ٚظةلف قٌّضْ ف ٝقٌٛل قٌتق٘ٓ ٌ١سا ٘ا ٝقٌ اٟ
وةٔ تؤ ٙ٠ة ػٕضِة ٔشأ  ِٓٚ .قألِثٍ قٌضقٌ ػٍ ٝمٌه ِض ٕ٠ةوساف ٛفا ٝإٔ ٍ اتق ٔشاأ وّضٕ٠ا
جةِؼ ، ١بّٕ١ة ةحض ٚظةلفٙة قٌتل١س ١فىةٌٛلا قٌاتق٘ٓ ٘ا ٝطإةػ قٌسا١ة ق ٚ ،واذٌه ِآ قٌخٍا١
قٌؼتب( ٟقٌىٚ ٠ٛقٌضِةَ ٚقٌضٚح  ٚبٟو ٔشأ جّ١ؼٙاة ٌّتقوا طا١ض بدات ،ٞةِاة ق ْ٢فٛظةلفٙاة
ِ ؼض م بسبب قٌ ّٕ ١قحل ظاة  ٠قٌ ا ٟؽاتة ػٍٙ١اة بؼاض ظٙا ٛقٌب اتٚي ٚقحضا فة م ِآ ػٛقلاضٖ.
ٚبةٌت ُ ِٓ تؼض ٚظةلف قٌّضْ ،إح ةٔٗ ّ٠ىٓ تظٕ١فٙة حسب قٌٛظ١ف قٌتل١س ١وّة :ٍٝ٠
أ -انًذٌ انًىاًَ:
٘ ٟتٍه قٌّضْ قٌ  ٟتمغ ػٍ ٝضةحً قٌبدت ة ٚقٌبد١تم ة ٚػٍ ٝجةٔب لٕةمٚ ،تىٚ ْٛظ١ف ٙاة
قٌتل١ساا ١شاادٓ ٚتفت٠ااا قٌبؼااةلغ قٌااٛق م إٌاا ٝة ٚقٌظااة م ِاآ قٌّضٕ٠ا ٘ .ااذٖ قٌبؼااةلغ ٚقٌسااٍغ لااض
تخااض إلٍااِ ُ١ؼاا ٓ١ة ٚجا ء ِاآ ٌٚا ةٌٚ ٚا بأوٍّٙااة ة ٚػااضم ٚي٘ٚ .ااذٖ قٌّٕعما قٌ اا٠ ٟخااضِٙة
قٌّٕ١ةء تؼتف بةضُ قٌظ١ٙت .Hinter land
ّ٠ٚىٓ تّ ١١ػضم ةٔٛقع ِٓ قٌّٛقٌٔ ٟؼً ةّ٘ٙة قٌّٛقٔ ٟقٌبدت٘ٚ Sea Parts ٠ا ٝةوبات
قٌّااٛقٔ ٝألٔٙااة تخااضَ إلٍ ١لّااة ةٌٚ ٚا ة ٚػااضم ٚيٚٚ ،ظ١ف ااٗ شاادٓ ٚتفت٠ااا ِااة ٠ظااض ة ٚتسا ٖ ٛ
قٌض ٌٚة ٚقٌضٚي ٠ٚ .ب ةْ تى٘ ْٛذٖ قٌّٛقِٔ ٝظّّ بعت٠م تساّد بتضا ٛقٌسافٓ قٌؼّالا ػٍاٝ
ؽااٛي ة طااف فاا١ِ ٝااةٖ ػّ١م ا  ٠ٚ ،ااب ةْ ت ااٛقفت قألج ٙا م ٚقٌّؼااضق قٌادِ ا ٌؼٍّ١ااة قٌشاادٓ
ٚقٌ فت٠ا ،واذٌه  ٠اب تخظا١ض ِساةحة ٚقضاؼ ٌ خا  ٓ٠قٌساٍغ ٚقٌبؼاةلغ قٌظاة م ة ٚقٌاٛق م
ٌف تق ِٕةضب بد١ا ح تى ْٛػتػ ٌٍ ٍف ِٓٚ .ةِثٍا ٘اذٖ قٌّاٛقٕٔ١ِ ٝاةء قإلضاىٕض ٕ١ِٚ ، ٠اةء
قٌس ٠ٛس ٕ١ِٚةء ب ٛضؼ١ض فِ ٝظتٕ١ِٚ ،ةء بٕ١ِٚ ٝةء ٚةب ٛظب ٟف ٝقإلِة ق قٌؼتب ١قٌّ داضم،
ٕ١ِٚااةء جااضم ٕ١ِٚااةء قٌااضِةَ فاا ٝقٌٍّّى ا قٌؼتب ١ا قٌسااؼٕ١ِٚ ، ٠ ٛااةء ب١اات ٚفااٌ ٝبٕااةْٕ١ِٚ ،ااةء
٘ٛ٘ٛ٠ةِة ف ٝقٌ١ةبةْٕ١ِٚ ،ةء ضضٔ ٟف ٝقض تقٌ١ة.
ب -يذٌ األسىاقMarket Towns :
ٚلض تمغ بؼغ قٌّضْ فٚ ٝضؾ إلٍ ٕٝ ُ١بئٔ ةجٗٚ ،تىا٘ ْٛاذٖ قٌّاضْ باؤ ٌ ّاغ قٌعاتق
قٌ  ٟتتبؾ قٌمتِٚ ٜضْ قإللٍ ُ١قألختٌ ،ٜذٌه تتضً ِتقو قحض متق قٌبشات ٜقألخات ِٕ ٜةتٙاة
إٌ٘ ٝذق قٌٕٛع ِٓ قٌّضْ وّة تش تِ ِٕٗ ٜة تد ةا إٌ ِٓ ٗ١ضٍغ ١ت ِ ٛقفتم ٌضٙ٠ةٕ٘ ِٓٚ ،ة تّثً
ِااضْ قألضااٛقق ضااٛللة ِتو ٠ااة ٌةلٍاا ُ١قٌااذ ٞتمااغ ٚضااعِٗٚ .اآ ةِثٍ ا ٘ااذٖ قٌّااضْ جّ١ااغ ػٛقطااُ
ِدةفظة جِّ ٠ ٛٙظت قٌؼتبِٚ ، ١ض ٕ٠وِٛةض ٟف ٝةٔةِٚ ،ض ٕ٠وةٔ ٛف١ ١ٔ ٝت٠ة.
جـ -انًذٌ انصُاعُح:
٘ ٝتٍه قٌّضْ قٌ  ٟتّثاً قٌظإةػ ٚظ١ف ٙاة قٌتل١ساٚ ، ١مٌاه ػآ ؽت٠اك ت ١ٙا ٚةػاضق
قٌّٛق قٌخةَ ة ٚإٔ ةا قٌسٍغ قحض ٙاو ١قٌىةٍِ قٌظٕغ ِٓٚ .ةِثٍ ٘ذٖ قٌّضْ ِض ٕ٠قٌّدٍ قٌىبتٜ
ِٚض ٕ٠وفت قٌضٚق ّ٘ٚة ِ خظظ  ٓ١ف ٝطٕةػ قٌٕس ١فِ ٝظتِٚ ،ض١ٌ ٟ ٕ٠ضد ِٚةٔش ت ّ٘ٚة
ِ خظظ ا  ٓ١فاا ٝطاإةػ قٌٕساا ١فاا ٝإٔ ٍ ااتقِٚ ،ض ٕ٠ا حٍااٛقْ قٌّ خظظ ا فاا ٝطاإةػ قٌدض٠ااض

ٚقٌظااٍب فااِ ٝظااتِٚ ،ض ٕ٠ا ب ساابتا قٌّ خظظ ا فاا ٝطاإةػ قٌدض٠ااض ٚقٌظااٍب فاا ٝقٌٛح٠ااة
قٌّ دضم قألِت٠ى. ١
د -يذٌ انتعذٍَManning Towns :
٘ ٝتٍه قٌّضْ قٌ  ٟتتتبؾ ٔشأتٙة بةٌثتٚق قٌّؼضٔ ١قٌّ ٛقفتم فٙ١ة ِٕٙٚة وّة ةشتٔة ضاةبملة
ِضْ قٌب تٚيِٚ ،ضْ قٌذ٘بِٚ ،ضْ قٌفدُ ....قٌخ.
هـ -يذٌ انعىاصى:
٘ ٟتٍه قٌّضْ قٌ  ٟت ّتو فٙ١ة قٌّىةتاب قٌتل١ساٌٍ ١اٛدق ق ٘ٚ ،ا ٟباذٌه تٛطاف بأٔٙاة
ِضٔلة إ ق  ٠ف ٝقٌّمةَ قألٚي ِٓٚ .ةِثٍ ٘ذٖ قٌّضْ قٌمة٘تم فِ ٝظت ،قٌضٚح ف ٝلعاتٚ ،قٌت٠اةع
ف ٝقٌٍّّى قٌؼتب ١قٌسؼِٛٚ ٠ ٛضى ٛفٚ ٝض١ة.
و -انًذٌ انذَُُح:
تٛجض ٘ذٖ قٌّضْ فِٕ ٝةؽك ِخ ٍف ِٓ قٌؼةٌُٚ ،ةْ وةْ ةلضقِٙة ٛ٠جاض فا ٝقٌاضٚي قٌؼتب١ا ،
 ِٓٚةِثٍ ٘ذٖ قٌّاضْ ِىا قٌّىتِا ٚقٌّضٕ٠ا قٌّٕا ٛم فا ٝقٌٍّّىا قٌؼتب١ا ٚ ،قٌماضس قٌشات٠ف فاٝ
فٍسعِٚ ،ٓ١ض ٕ٠بٕة س ف ٝقٌٕٙض.
ص -يذٌ االستجًاوResort Towns :
لض تٕشأ ِضْ قحض ّةَ بسبب ٚج ٛب١ئ ؽب١ؼ ١جٍّ١ا ة ٚقػ اضقي قٌّٕاةك وّاة ٘ا ٛقٌداةي
ف ٝةضٛقْ فِ ٝظتٕ٘ٚ ،ةن ِاضْ قضا ّةَ ضاةحٍ ٍ٠ ١اأ إٌٙ١اة قٌسا١ةح ٌّّة ضا ٠ةػا قٌسابةح
ٚقٌغٛص ة ٌّ ٚت قٌٕظت إٌ١ِ ٝةٖ قٌبدت قٌّف ٛحا  ،وّاة ٘ا ٛقٌداةي فاِ ٝاضْ شاتَ قٌشا١خ ٘ ٚاب
ٛٔٚب١غ ٚقٌغت ل فِ ٝظتِٚ ،ض١ِ ٕ٠ةِ ٟف ٝقٌٛح٠ة قٌّ دضم قألِت٠ى. ١
ح -انًذٌ انجذَذجNew Towns :
٘ ٝتٍه قٌّضْ قٌ ٔ ٝشأ حض٠ثلة ةِة ٌ ىاِ ْٛاضٔلة طإةػٚ ١ةِاة ٌ خف١اف قٌؼاغؾ قٌساىةٟٔ
ػٍاا ٝقٌّااضْ قٌمض ّ٠ا قٌ اا ٟتؼااخّ ِااغ ِاات ٚقٌ ا ِٓٛ٠ٚ ،جااض بةٌّااضْ قٌ ض٠ااضم ِٕااةؽك طاإةػ١
ٚةخت ٜضىٕ ِٓٚ . ١ةِثٍ قٌّضْ قٌ ض٠ضم فِ ٝظات ِضٕ٠ا قٌؼةشات ِآ ِؼاةْ ِٚضٕ٠ا قٌساة ق ،
ِٚض ٕ٠قٌؼةِت. ٠

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

 -3تضُف انًذٌ عهً أساط انذجى:
ٔؼٕاا ٝبااةٌد ُ ػااض قٌسااىةٌْٚ ،ااذٌه تظاإف قٌّااضْ إٌااِ ٝااضْ طااغ١تم قٌد ااُ ةٛ ِ ٚضااع
قٌد ُ ة ٚوب١تم قٌد ُّ٠ٚ .ىٓ تظٕ١ف قٌّضْ إٌ ٝةٔٛقع بدسب ح ُ ضىةٔٙة إٌِ ٝة :ٍٝ٠

أ -انًذَُح انصغُشج:
٘ ٝتٍه قٌّضْ قٌ  ٟح  ٠ؼض ٜح ُ ضىةٔٙة ػضم حف ٔسّ  ٝ٘ٚ ،ػة م ِة تىا ْٛحٛقػات
قٌّتقو قإل ق  ٠ف ٝقٌّدةفظة ٛ٠ٚ .جض بٙة ِؼظُ ةٔٛقع قٌّدةي قٌ ة ٚ ، ٠جّ١غ ةٔٛقع قٌخضِة
قٌدى١ ١ِٛت قٌدى. ١ِٛ
ب -انًذَُح:
٘ ٝتٍه قٌّضْ قٌ ٠ ٟظً ح ّٙة إٌِ ٝةل ةٌف ٔسّ ة ٚةوثت ٝ٘ٚ ،تٍه قٌّضْ قٌ  ٟتّثاً
قٌؼٛقطُ قإل ق ٌٍّ ٠دةفظة ِثً ِضْ :بٕٙة ٚقٌ لةد٠ك ٚقٌّٕظ ٛم ٚةضٛ١ؽ ٚلٕة فِ ٝظت.
جـ -انًجًع انذضشيConurbation :
 ٛ٘ٚقٌذ٠ ٞظً ح ُ ضىةٔٗ إٌٔ ْٛ١ٍِ ٝسّ ٚ ،ةح١ةٔلة ٠ظٕف ػٍ ٝةٔٗ ِضٚ . ١ٔٛ١ٍِ ٕ٠لض
٠ى ْٛقٌّ ّغ قٌدؼت ٜػبة م ػٓ قٌ دةَ ػضم ِضْ طاغ١تم بؼؼاٙة ِاغ قٌابؼغ ق٢خات ة ٚقٌ داةَ
بؼغ قٌّضْ قٌظغ١تم ِغ ِض ٕ٠وب١تم.
د -انًذٌ انضخًحMegalopolis :
٘ ٝتٍه قٌّضْ قٌ  ٝتٕشأ ٔ  ١قٌ داةَ ػاضم ِاضْ وب١اتم بؼؼاٙة ِاغ قٌابؼغ ق٢خات بد١اا
تغعِ ٝسةح وب١تم ِ ظٍ  ِٓٚ .ةِثٍ ٘ذق قٌٕٛع ِآ قٌّاضْ فا ٝقٌاٛؽٓ قٌؼتبا ٟقٌماة٘تم قٌىباتٜ
قٌ  ٟتؼُ ِضٕ٠ا قٌماة٘تم ِٚضٕ٠ا قٌ ١ا م ِٚضٕ٠ا شابتق قٌخّ١ا ٚبؼاغ قٌمات ٜقٌّ اة ٚم ٌٙاة .وّاة
تٛجض ةِثٍ ةختٌٙ ٜذٖ قٌّضْ ف ٝشتل ٟقٌٛح٠ة قٌّ دضم قألِت٠ىٚ ١جٕ ٛشتق قٌ١ةبةْ.

السؤال الثاني :

وضح دور المياه الجارية في تشكيل سطح األرض
تعد المياه الجارية من أىم العواملل الاارجيلة التلش ت لكل سلطض األرض  ،فيلش التلش

رسللمت وج لو األرض فللش المقللام األول  .وتضللم الميللاه الجاريللة األنيللار الداجمللة الجريللان ،
واألنيللار الموسللمية  ،واألوديللة الجافللة التللش حفرتيللا الميللاه فللش ظللل ظللرو

رطبللة ديمللة ،

وجميعي للا تج للرى ف للوض س للطض األرض وتنح للدر م للن المن للاطض المرتفع للة إل للى المن للاطض األ للل

ارتفاعاً .ويتمثل تأثير األنيار عمى سطض األرض فى ثالث عمميات ىى :

أ -النحت Erosion

يتضللض مللن تحميللل المرجيللات الفضللاجية لسللطض األرض عمللى سللبيل المثللال

أن نيلر النيلل ياتلرض األ ارضلش الم لرية ادملاً ملن الجنلوب إللى ال لمال كملا يتضللض
أن سطض كل من ال حراء ال ر ية و بة جزيرة سيناء مقطع ب بكة من األودية عمى

مسللتوى عللال مللن الكفللاءة  ،وىللذا يللدل عمللى مللدى تللأثير األنيللار فللش ت للكيل السللطض
بحفر تمك األودية والذي يتم بعلدة عمميلات متدااملة بعضليا فلش اللبعض اذالر وىلذه

العمميات ىش :


النحت الييدروليكى :

وىو النحت الناتج عن اندفاع الماء عمى اع النير وىى درة محدودة .

 النحت الميكانيكى

وىللو النحللت عللن طريللض حمولللة النيللر مللن الرمللال وح للى وذلللك للاع وجوانللب

المجرى ومما يساعد عمى إبراز وتيا حركة الدوامات الماجية المرتبطة بحركة المياه
 النحت الكيمياجش :

وىلو النحللت النللاتج عللن الفعلل التللذويبى لمميللاه عمللى المعلادن المكونللة ل للاور يعللان
األنيار وجوانبيا وىناك عدة عوامل تؤدى إلى ااتال

ولعل أىميا -:

األودية فش عمقيا واتساعيا

 -1طا ة النير ويق د بيذه الطا ة كمية المياه التش تجرى فش النير وسرعة جريانيا
 -2درجة انحدار األودية  ،فحيثما يزيد االنحدار تعمض األودية مجارييا .

 -3حمولة النير من حيث الحجم والنوع  ،وىلذه الحموللة تعلد معلاول ىلدم يسلتادميا
النير فش حفر مجراه وتوسيع جانبية .

 -4اا للتال

ال للاور والبني للة الجيولوجي للة لممنطق للة الت للش يج للرى فيي للا مج للرى الني للر

فعنللدما يم للر النيللر بمنطق للة ذات

للاور ى للة يس للتطيع النيللر أن يعم للض مجللراه

ويوسل للع واديل للو  ،بعكل للس ال ل للاور ال ل للمبو حيل للث يظيل للر ال ل لوادي اانقيل للا ل للديد

االنحدار وترتبط بو مجموعة من المسا ط  Fallsأو الجنادل . Rapids

 -5وجود غطاء نباتش عملى سلطض الميلاه مملا يقملل ملن سلرعة انلدفاع الميلاه وبالتلالش
تقل مقدرتيا عمى حمل المفتتات .

 -6مسللتوى القاع للدة  ،ويق للد ب للو أ للل مس للتوى ي للل إلي للو الني للر عن للد حفللره لمجللراه
وينقسللم مسللتوى القاعللدة إلللى سللمين ىمللا  :مسللتوى القاعللدة العللام

General

 Base Levelوىلو مسلتوى سلطض البحلر وىلو مسلتوى األنيلار التلش ت لب فلش

البحار والمحيطات مثل نيلر النيلل ونيلر األملازون ونيلر الكنولو  ،والقسلم الثلانش
ىلو مسلتوى القاعلدة المحملى  Local Base Levelوىلو مسلتوى سلطض البحلار

المومقلة حيلث يعلد بحلر لزوين والبحللر الميلت مسلتوى اعلدة محملى ل نيلار التللش
ت ب فييما .

ويرتبط بالنحت الماجش عدة أ كال ىش -:
 -1األودية النيرية :

الوادي النيري ىو عبارة عن منطقة منافضة من سطض األرض تقوم المياه بحفرىا ،

وتجرى من منابعيا العميا متتبعة االنحدار العام لسطض األرض حتى ت ل إلى م لباتيا
سواء كانت بحا اًر أو محيطات  .وبمرور الو ت تتكون ليذه األودية روافد رجيسية وثانويلة

وبالتللالش يتسللع حللوض ال لوادي النيللري وعللادة مللا يك لون ال لوادي النيللري فللش بدايللة تكوينللو

ضيض و ديد االنحدار ثم ال يمبث أن تتسلع جوانبلو ويقلل انحلدارىا وتتكلون أ ارضلى سليمة

منبسطة .

 -2ال الالت والجنادل :
ال الل ىو عبارة عن منطقة ي تد فييا انحلدار النيلر ب لكل مفلاجئ مملا يعملل عملى

زيادة اندفاع المياه  ،و د يكون سبب ذلك وجود
حللدوث

ار

مب يعترض مجرى النيلر  ،أو

لدع متعامللد عمللى المجللرى ويكللون جانبللو اليللابط فللش اتجللاه المنبللع  ،ومللن أمثمللة

ىللذه ال للالالت  ،للالالت نيللاج ار ويبم ل السللقوط ىنللا  55مت ل اًر  ،و للالالت فيكتوريللا عمللى
نير الزمبيزي ويبم السقوط ىنا نحو  111متر .
أما الجنادل فيش عبارة عن

ب دة لتالطم

اور القاع .

 -3الم اطب النيرية :

اور

مبو تعترض المجرى النيري حيث تندفع المياه

الم طبة النيرية عبارة عن م طبة ت ر عمى النير  ،وتتميز بوجود سطض ديد

االنحدار د ي ل إلى  01درجة وي ر عمى النير  ،وسطض عموي لطي

االنحلدار لد

ي للل إلللى درجتللين  ،وىللذا السللطض ينحللدر فللش اتجللاه الم للب  .و للد تكللون الم للاطب
ناتجة عن التباين فش نوعية ال اور أو التويرات المناايو أو انافاض مسلتوى القاعلدة.

وتع للد الم للاطب الناتج للة ع للن اناف للاض مس للتوى القاع للدي ى للش أكث للر أنل لواع الم للاطب

النيرية يوعاً  .ومثمو ىذا النوع من الم اطب تمك التش توجد جانبش نير النيل .

ب -النقل Transportation

ىو عبارة عن حمل المواد المفتتة الناتجة عن فعل عمميات التجوية واالنيياالت

األرضللية والتللش تمثللل حمولللة النيللر وتعللد معللاول ىللدم يسللتادميا النيللر فللش تعميللض وتوسلليع
مجراه  .وتنقسم حمولة األنيار إلى ثالثة أنواع وىى :

 -1الحمولة المجرورة أو المدفوعة Rolled Load .

وىللى عبللارة عللن الرمللال الا للنة والح للى  ،و للد ت للل أحيانللا إلللى حجللم الجالميللد .

وتتح ل ل للرك ب ل ل للالقفز أو الدحرج ل ل للة  .وأثن ل ل للاء حرك ل ل للة ى ل ل للذه الحمول ل ل للة فتني ل ل للا تل ل ل لرتطم ببعض ل ل لليا
مل ل ل للن ناحيل ل ل للة  ،وبقل ل ل للاع المجل ل ل للرى النيل ل ل للري مل ل ل للن ناحيل ل ل للة أال ل ل للرى  ،وبالتل ل ل للالش تأال ل ل للذ فل ل ل للش
االستدارة.

 -2الحمولة العالقة Suspended Load

وىى عبارة عن المواد الناعمة مثل الطمش وال م ال وتكون ىذه الملواد عالقلة بالميلاه

وال تذوب فييا  ،وترجع أىميتيا إلى أنيا تكون معظم أراضى السيول الفيضية والدالت .

 -3الحمولة المذابة

وتعتمللد للدرة النيللر عمللى الحمللل والنقللل عمللى كميللة الميللاه وسللرعة جريانيللا فكممللا

زادت سرعة المياه تضاعفت كميلة الملواد المحموللة  ،وكلان النيلر لاد اًر عملى حملل مفتتلات

أكبللر حجم لاً  .ففللش حالللة النيللر الس لريع يكللون الح للى والجالميللد حمولللة مجللرورة والرمللال
الا للنة حمولللة عالقللة  ،أملا فللش حالللة النيللر البطلشء تكللون الرمللال الا للنة حمولللة مجللرورة
والطمش وال م ال حمولة عالقة  .أما الحمولة المذابة فتنيا ال تتأثر بسرعة النير كثي اًر .

ج -الترسيب Sedimentation

يبدأ النير فش الترسيب عندما تقل سرعتو  ،أو عند ما يمقش بمياه البحلر أو المحليط

 ،ويبللدأ النيللر بترسلليب الملواد الكبي لرة الحجللم أوالً ثللم الملواد األدض فللاألدض وي لرتبط بالترسلليب
النيري عدة أ كال ىش -:

 -1السيل الفيضش Flood Plain

السلليل الفيضللش عبللارة عللن منطقللة واسللعة منبسللطة تتكللون حللول مجللرى النيللر بفعللل

عمميللة الترسلليب  .ويبم ل السلليل الفيضللش أ

للى اتسللاع لللو فللش الجللزء األدنللى مللن النيللر .

ويتكللون السلليل الفيضللش عنللدما تفلليض ميللاه النيللر عمللى الجللانبين اللالل ف للل الفيضللان أو

االل فترات الت ري

الزاجد  .وتنت ر ىذه المياه عمى الجانبين عمى ىيجلة غطلاء ر يلض أو

عمى ىيجلة مسلتنقعات سلرعان ملا تجل

تاركلة وراجيلا ملا كانلت تحمملو ملن رواسلب ناعملة ،

وبتكرار ىذه العممية يتكون السيل الفيضى.

 -2الجسور الطبيعيةNatural Levee :

تتك للون الجس للور الطبيعي للة عم للى ض للفتش الني للر مبا ل لرة  ،ويرج للع ذل للك إل للى م للة س للرعة

الجريان الماجش رب الضلفتين وبالتلالش يمقلى بجلزء كبيلر ملن حمولتلو  ،وفيملا وراء الجسلور
الطبيعية يمتد السيل الفيضى بانحدار بسيط جداً  .ومع اسلتمرار الترسليب عملى لاع النيلر
 ،وفى أثناء فترات الت لري

ال ازجلد يسلتطيع النيلر أن يحطلم جسلورة وملن ثلم تنت لر مياىلو

عمللى مسللاحات كبي لرة مللن السلليل الفيضللى  ،ولللذلك يمجللأ السللكان إلللى تقويللة ىللذه الجسللور
ناعياً.

 -3الداالت : Deltas
تتكون الداالت من تراكم الرواسب النيرية عند م اب األنيار عندما تمتقلش ميلاه النيلر

بميللاه الم للب س لواء كللان بحي لرة أو بحللر أو محلليط  .وتنمللو فللش اتجللاه األمللام عمللى جللانبش

فروع النير  ،كما تنمو أيضا جانبياً .

ومن العوامل التش تساعد عمى تكوين الدلتا ما يمش :

أ -وجللود كميللات كبي لرة مللن الحمولللة النيريللة  ،ويعنللى ىللذا ن للاط عمميللات النحللت فللش
منطقة المنابع

ب -أن يكللون النيللر ىادج لاً حتللى ال تنللدفع الرواسللب بعيللداً عللن ال للاطئ وبالتللالش تنقميللا

التيارات البحرية

ج  -أن يكون منطقة الم ب ضحمة

وتتميللز معظللم الللداالت بوجللود بحي لرات سللاحمية لللم تمتمللئ بعللد برواسللب النيللر وتوجللد

عدة أنواع لمدلتاوات ىش :

*الدلتا المقوسة Arcuate

وتتكون عندما يكون النير محمالً برواسب ا نة نسلبياً وي لب فلش بحلر متسلع ىلادئ .

وىنا يمقى النير برواسبو فجلأة والتلش تكلون بمثابلة عقبلة فلش المجلرى وبالتلالش يبحلث علن

مجرى أار وبتكرار ىذه العممية يتفرع النير إلى عدة فلروع تمتلد

لوب البحلر فلش لكل

إ عاعش  ،ويؤدى ذلك إلى تكوين دلتا مثمثو ال كل ذات واجية مقوسة
أمثمة ىذا النوع دلتا نير النيل والرون واليوانجيو .

وب البحر من

* الدلتا اإل بعية

تتكللون ال للدلتاوات اإل للبعية عن للدما تكللون رواس للب المجللرى الني للري ناعمللة حي للث ي للتم

الترسيب عمى اع وجوانب المجرى الذي تكون تحت سطض البحر  ،وبملرور الو لت يتكلون

جسران طبيعيان ال يمبثان أن يظي ار عمى سطض الماء وعادة ما تكون مواضعيا ثابتة  .و د

يحدث فش أحلد الفيضلانات العاليلة أن ياتلرض المجلرى الجسلر ويحلول مجلراه ويكلون جسلو اًر

جديلدة تظيللر أيضلاً عملى سللطض المللاء  ،ثلم تمتمللئ المنللاطض الوا علة بللين الجسللور بالرواسللب

أثناء الفيضانات  ،وىكذا تتكون الدلتاوات التش تكون عمى كل دم الطاجر .Bird Foot

ومن أمثمة ىذا النوع من الدلتاوات دلتا نير المسيسبش .

* الدلتا الاميجية Eustary :

تتكللون الللدلتا الاميجيللة عنللدما ي للب الني للر فللش املليج ضلليض تكللون نتيجللة ليب للوط

ال اطئ وغمر مياه البحلر لم لب النيلر  .والترسليب النيلر يكلون عملى لكل ألسلنة وجلزر
مومورة  ،وبمرور الو ت تظير ىذه أأللسنو والجزر فوض سطض الماء .ومن األمثمة ال لييرة
لمدلتاوات الاميجية دلتا نيلر األملازون فلش أمريكلا الجنوبيلة  ،ودلتلاوات أنيلار السلين والملوار

والجارون فش فرنسا .

 -4المراوح الفيضية

تل لرتبط المل لراوح الفيض للية باألودي للة الجبمي للة حي للث تك للون المفتت للات مت للوفرة  ،والوط للاء

النبللاتش الطبيع للش ميللل أو منع للدم  ،وتتكللون ى للذه الم لراوح بس للبب التويللر ف للش نمللط الجري للان
الماجش من نمط مركز داال الكتمة الجبمية إلى نمط انت لاري عنلد أ لداميا  ،فيلش إذاً إجلراء
سريع يقوم بو الوادي نتيجة لمتوير فش نمط الجريان الملاجش ملن ناحيلة  ،والتويلر فلش سلرعة
الجريان من جريان ماجش سريع داال الكتمة الجبمية إلى جريان ماجش بطلشء عنلد أ لداميا ،

وبالتللالش يللتم ترسلليب الحمولللة عمللى للكل مروحللة عمللى أن ترسللب الملواد الكبيلرة الحجللم فللش

رأس المروح ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة ث ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للم المل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لواد األدض ف ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للاألدض ف ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للش اتج ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للاه
ىام يا .

و للد تكللون الم لراوح

للويرة المسللاحة  ،و للد تكللون كبي لرة المسللاحة  ،وت للبض مللن

المناطض ال الحة لمزراعة والسكن اا ة فش ىوام يا حيث تتوفر التربة الناعمة الا لبة
 ،ويكلون االنحللدار لطيفلاً يسللمض بوجللود

للر جيلد  ،كمللا أن الميللاه التللش تترسللب فللى رأس

المروحللة يمكللن الح للول عمييللا عمللى للكل ءبللار فللش أجزاءىللا الللدنيا  .و للد تمللتحم الم لراوح

الفيضية بعضيا مع البعض األار مكونة ما يعر باسم نطاض البيادا .

انسؤال انثانث .
أكتة فٍ ثالثح فقظ يًا َهٍ
أ -فشوع عهى انجغشافُا .
ب -تذذَذ انًىاقع عهٍ سطخ األسض .

جـ  -انتجىَح انًُكاَُكُح .
د – تخطُظ انًذٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ -فشوع عهى انجغشافُا .
يمكن تقسيم الجورافيا الى أربعة فروع رجيسية ىى :
 -1الجورافيا الطبيعية :
تيل للتم الجورافيل للا الطبيعيل للة بد ارسل للة الظل للاىرات واال ل للكال الطبيعيل للة التل للى ال دال للل
لالنسل للان فييل للا س ل لواء بالتل للأثير الموجل للب أم السل للالب مثل للل الجبل للال واليضل للاب والل للتالل
والس لليول والودي للان والكثب للان والبح للار والبحيل لرات  ،وتض للم الجورافي للا الطبيعي للة الف للروع
الثانوية التالية -:
أ -جورافية التضاريس :
تيتم جورافية التضاريس بدراسة ا كال سطض االرض  ،ويطملض عملى العملم
الللذى يللدرس ىللذا الفللرع الجيومورفولوجيللا  Geomorphologyواذا كانللت جورافيللة
التضاريس تدرس ا كال السطض الماتمفلة دون التطلرض اللى ا لل الن لأة والتطلور
فان الجيومورفولوجيا تدرس أ كال السطض د ارسلة تحميميلة تعميميلة ملن حيلث الن لاة
والتطور .
ب -الجورافية المنااية :
تيتم الجورافية المنااية بدراسة العنا ر المنااية من ح اررة وضوط وريلاح
وأمطل للار ورطوبل للة  ،وكل للذلك اال ل للاليم المناايل للة وا اج ل لليا الماتمفل للة  ،والعوامل للل
المؤثرة فى المناخ .
ج -الجورافية الحيوية :
تاللتص الجورافيللا الحيويللة بد ارسللة الوطللاء النبللاتى الطبيعللى والحي لوان عمللى
سطض االرض وكذلك اال اليم الحيوية والعوامل المؤثرة فييا .
د -جورافية البحار والمحيطات :

تيل للتم جورافيل للة البحل للار والمحيطل للات بد ارسل للة ن ل للاة البحل للار والمحيطل للات ،
وا للاجص مياىيللا الطبيعيللة والكمياجيللة ،ومورفولوجيللة يعانيللا وس لواحميا والعوامللل
المؤثرة فييا وما تحتويو ىذه البحار والمحيطات من ثروات طبيعية وا ت ادية .
 -2الجورافية الب رية :
تيتم الجورافيا الب رية بدراسة الظلاىرات الب لرية التلش ىلش ملن

لنع اإلنسلان

 ،ولقللد تطللورت الجورافيللة الب لرية تطللو اًر كبيل اًر بحيللث للممت توزيللع السللالالت الب لرية
و للفاتيا  ،كم للا للممت د ارس للة الجورافي للة الس للموكية وى للى الت للش تتض للمن د ارس للة ك للل
المللؤثرات الطبيعيللة عمللى ثقافللة اإلنسللان وحياتللو االجتماعيللة  ،كمللا للممت د ارسللة اثللر
اإلنسان ذاتو عمى البيجة الطبيعية  ،وتتضمن الجورافيا الب رية الفروع التالية :
أ -جورافية السكان :
تاتص جورافية السكان بدراسة السكان عددا وتوزيعاً وكثافتاً ونملواً وتركيبلاً

 ،والم اكل التش تترتب عمى ذلك وكيفية عالجيا.
ب -جورافية السكن :

تتنللاول جورافيللة السللكن المظللاىر الجورافيللة السللتقرار اإلنسللان فللش أمللاكن
معين للة  ،وك للذلك نت للاجج ى للذا االس للتقرار  ،وتتع للدد م ارك للز االس للتقرار لت للمل م ارك للز
االستقرار بكل

ورة  ،ومراكز االستقرار الحضرى بكل

ورة .

ج -الجورافية اال ت ادية :
تللدرس الجورافيللة اال ت للادية التوزيللع المكللانش لمملوارد الطبيعيللة واال ت للادية
عم للى س للطض األرض  ،وم للا يل لرتبط ب للذلك م للن إنت للاج ونق للل واس للتيالك  ،كم للا يي للتم
بد ارس للة الن للاط اال ت للادي ل نس للان م للن رع للى وز ارع للة و للناعة وتج للارة ونق للل
وادمات .
د -الجورافية السياسية :
تتن ل للاول الجورافي ل للة السياس ل للية د ارس ل للة االاتالف ل للات ب ل للين األ ل للاليم السياس ل للية
( ال ل للدول

م ل للن ا ل للالل العنا ل للر الجورافي ل للة المكون ل للة لي ل للا الطبيعي ل للة والب ل ل لرية

واال ت للادية إلبلراز وزنيللا السياسللش ومللدى تأثيرىللا فللش الاريطللة السياسللية العالميللة
وتأثرىا بيا .

ه -جورافية المدن :
تي للتم جورافي للة الم للدن بد ارس للة الم للدن م للن حي للث الن للأة والمو للع والنم للو والوظ للاج
واإل ميم الذي بادمة .
و -جورافية السياحة :
يق للد بجورافي للة الس للياحة الس للفر أو التنق للل أو الترح للال م للن مك للان اإل ام للة
الللداجم إلللى مكللان أاللر بيللد

االسللتجمام واالسللترااء واالسللتمتاع  .والسللياحة بيللذا

ال كل د عرفيا اإلنسان منذ ديم الزمان  ،فاإلنسان ديماً يتنقلل ملن مكلان ألالر

بي للد

الح للول عم للى غذاجل لو  ،وم للن ث للم تط للور بع للد ذل للك وأ للبض التنق للل بي للد

الح للول عم للى المعرف للة والتج للارة  ،وم للع تق للدم اإلنس للان أ للبض التنق للل م للن اج للل
االسلتمتاع واالسلترااء حتلى يسلتطيع اإلنسلان أن يعلود إللى ممارسلة ن لطة وعمملة
بعد ذلك .
وتع للد الس للياحة ن للاطاً ا ت للادياً ف للش الو للت الل لراىن م للن ا للالل اس للتادام

الموارد الطبيعية لادمة السياحة مثل المنلاخ المعتلدل وال لواطئ السلاحرة  ،وكلذلك
الملوارد الب لرية ممثمللة فللش المنللاطض األثريلة والمتللاح

ووسللاجل النقللل والموا للالت

وان للاء القللرى السللياحية إل امللة السللاجحين لللذا تعللد السللياحة

للناعة ميمللة تسلليم

بن يب كبير فى الدال القومش .
 -3الجورافية اإل ميمية
تيللتم الجورافيللة اإل ميميللة بد ارس لة فللروع الجورافيللا الطبيعيللة والب لرية فللش وحللدة
مكانية محلددة المعلالم تسلعى إللى إبلراز ال ا لية الجورافيلة الفريلدة لممكلان أو اإل مليم
سلواء كللان ىللذا المكللان أو اإل ملليم جللزء مللن دولللة أو دولللة بأكمميللا أو وحللدة سياسللية أو
ارة من القارات أو العالم كمو .

 -4الجورافية التطبيقية :

للم تعللد الجورافيللة التطبيقيللة فلش السللنوات األايلرة مجللرد عملم ثقللافش يقت للر عمللى
توسيع األفلض العمملش لراغبلى المعرفلة  ،بلل اىتملت بتاطليط المكلان وتييجلة واالسلتفادة
منو فش نواحش الحياة المتعددة  ،ومن ىنا بدأت الجورافية التطبيقية فش الظيور .

ب -تذذَذ انًىاقع عهٍ سطخ األسض .
ٌمض قتخذ ٔمع  ٟقٌمعب قٌشّةي ٚقٌ ٕٛب ٟوأضةس ٌؼّاً قٌشابى قٌ غتقف١ا قأل ػا١
قٌّؼتٚف ا بةضااُ ٚقلاات قٌؼااتع ٚخعااٛؽ قٌعااٛي بٙااضف تدض٠ااض قٌّٛقلااغ ػٍاا ٟضااعد
قأل ع ٚ .ت ى ْٛقٌشبى قٌ غتقفّٛ ِ ِٓ ١ػ ِآ قٌاضٚقلت قٌّ ٛقد٠ا مق قحت اةٖ
قٌشااتل – ٟتبااٚ ( ٟقلاات قٌؼااتع و ّٛ ِٚػ ا ِاآ ةٔظااةف قٌااضٚقلت مق قحت ااةٖ
قٌشااّةٌ – ٟقٌ ٕااٛب ( ٟخعااٛؽ قٌعااٛي و ٚفّ١ااة ٍ٠اا ٟة٘ااُ خظااةلض خعااٛؽ قٌعااٛي
ٚ ٚقلت قٌؼتع .
خظةلض خعٛؽ قٌعٛي
 -1ةٔٙة تبضة ِٓ ةحض قٌمعبٚ ٓ١تٕ  ٟٙػٕض قألخت
 -2ةٔٙة ػبة م ػٓ ةٔظةف ٚقلت وب١تم
 -3تمً قٌّسةف ب ٓ١وً خع ِ ٟة ٓ٠ ٚوٍّة قت ٕٙة ط ٛقٌمعبٓ١
 -4ػض ٘ة  361ج ِٕٙة  181ج شتق خؾ جتٔ ف  181ٚج
 -5تف١ض فِ ٟؼتف فة ق قٌ ِٓ ب ٓ١ةحِةوٓ قٌّخ ٍف

تبٗ

خظةلض ٚقلت قٌؼتع
 -1ةٔٙة ػبة م ػٓ ٚقلت وةٍِ ٛ ِٚقد٠
 -2وٍٙة ٚقلت طغ١تم فّ١ة ػاضق قٌاضقلتم قحضا ٛقل ١ف ؼاتف بةضاُ قٌاضقلتم قٌؼظّاٟ
ح١ا  ٠مةؽغ ضعدٙة ِغ ِتو قأل ع
 -3تمسُ قٌضقلت قحض ٛقل ١ضعد قأل ع إٌٔ ٟظف ِ ٓ١سةّ٘ ٓ١٠ٚة ٔ :ظف قٌىاتم
قٌشّةٌٔٚ ٟظف قٌىتم قٌشّةٌٟ
 -4ػض ٘ة  181قلتم ِٕٙة  01قلتم شاّةي قٌاضقلتم قحضا ٛقل 01ٚ ١قلاتم جٕاٛ
قٌضقلتم قحض ٛقل١
 -5تمً ةلعة ٚقلت قٌؼتع وٍّة قب ؼضٔة ػٓ قٌضقلتم قحض ٛقل ١ف ٟقت ةٖ قٌمعبٓ١

جـ  -انتجىَح انًُكاَُكُح .

مفتتللات

يق للد بالتجوي للة الميكانيكي للة تفك للك ال للار

 Disintegrationوتقس لليمو إل للى

للويرة الحجللم دون حللدوث تويللر فللش تركيبيللا المعللدنش  .ويحللدث ىللذا التفكللك عمللى

عدة عمميات أساسية ىش -:
أ -انتغُش انذشاسٌ :
يللزداد تللأثير التويللر الح لراري فللش المنللاطض الجافللة و للبة الجافللة حيللث ينعللدم تللأثير

الوطاء النباتش الطبيعلش  .ولملا كانلت ال لاور مكونلة ملن معلادن ماتمفلة  ،فتنيلا عنلدما تتعلرض

لمحل ل اررة المرتفع للة أثن للاء الني للار أو ف للش ف للل ال للي

فتني للا تتم للدد بمع للامالت ماتمف للة  ،وعن للدما

تتعللرض ال للاور لمح ل اررة المنافضللة أثنللاء الميللل أو فللش ف للل ال للتاء فتنيللا تللنكمش بمع للامالت
ماتمفة  ،وينتج عن ذلك ظاىرة التفكك الحبيبلش .ولملا كلان ال لار مو لل رديء لمحل اررة  ،فلان

السطض الاارجش المعرض أل لعة ال لمس يتملدد وينف لل علن كتملو ال لار مكونلاً ظلاىرة التق لر

ال اري  Exfoliationوعندما تتعرض سطوح الفوا ل الموجودة بال اور لمتويرات الح اررية ،
فتنيا تتسع وتنف ل الكتل ال ارية مكونة ما يعر باسم التفكك الكتمى .
ب -انًُى انثهىسٌ

يق لد بلالنمو البملوري  Crystallizationنملو البملو ارت الثمجيلة الناتجلة علن تجملد

المياه أو نمو البمورات الممحية التش تتراكم فش ال قوض والفوا ل والمسام ال ارية .

ويزداد تأثير نمو البمورات الثمجية فش المناطض الباردة والمعتدللة البلاردة حيلث تتعلرض الميلاه
الت للش تتجم للع ف للش ال للقوض والفوا للل ال للارية إل للى التجم للد في للزداد حجمي للا بمق للدار  %11وب للذلك
تمللارس بمللورات الللثمج نوع لاً مللن الضللوط عمللى جوانللب ال للقوض والفوا للل ممللا يللؤدى إلللى تفككيللا .
وبتك لرار عمميتللش التجمللد والللذوبان  Freezing and Thawingيللزداد اتسللاع جوانللب ال للقوض
والفوا للل ال للارية  ،و للد ينللتج عللن ذلللك انف للال أجلزاء مللن كتمللو ال للار  .ويللزداد تللأثير نمللو

البمللورات الممحيللة فللش المنللاطض الجافللة و للبة الجافللة حيللث يقللل أو ينللدر سللقوط المطللر فللش الف للل
الجا

 ،وتتحرك المياه تحت السطحية

وب السطض بفعل الاا لة ال لعرية  ،وبمجلرد و لوليا

إلى السطض تتبار المياه تاركة األمالح عمى السطض  .وبالرغم من المظير اليلش ليلذه األملالح ،
فتنيا عمى المدى الطويل تساىم فش ت كيل سطض .
ج -انعايم انذُىٌ

يتمثللل العامللل الحيللوي فللش توغللل جللذور النباتللات فللش ال للاور فللش مللا

يوجد بيا من قوض وفوا ل  ،وبالتالش تمارس جذور النباتات ضووطاً عمى حيلز

ضلليض مم للا يترت للب عمي للة تفك للك ال للار .كم للا تمع للب الحيوان للات القارض للة والنم للل
األبلليض والديللدان عمللى إيجللاد حفللر ونقللل التربللة إلللى السللطض .كمللا تقللوم الحيوانللات

بت ازل للة الوط للاء النب للاتش الطبيع للش وبالت للالش تع للرض الترب للة إل للى اإل ازل للة  .كم للا يق للوم

اإلنسل للان عل للن طريل للض مل للا يمارسل للو مل للن حفل للر التل للرع والقن ل لوات  ،وحل للرس األرض ،
واس للتادام المتفجل لرات سل لواء ف للش أو للات الس للمم أو الح للرب ب للدور ى للام ف للش التجوي للة

الميكانيكيلة لدرجلة أنللو يمكلن القلول بللان دور اإلنسلان فلش التجويللة الميكانيكيلة ربمللا
يفوض دور العوامل الطبيعية.

د – تخطُظ انًذٌ
ٙ٠ضف ِخعع ٟقٌّضْ إٌ ٝتدم١ك قٌتقح ٌسىةٔٙة ٌٚذٌه فةْ قٌّخعؾ ٠تو ػٍ ٝتخعا١ؾ قٌّٕاةؽك
قٌسااىِٕٚ ، ١دةٌٚا قضا فة م ٘ااذٖ قٌّٕااةؽك ِاآ قٌخااضِة قٌّخ ٍااف ِٚ ،دةٌٚا بااؾ ٘ااذٖ قٌّٕااةؽك
بأؽتقف قٌّضٚ ٕ٠قأللةٌ ُ١قٌّ ة ٚم ٌٙة ٌٍّٚ .خعؾ ف ٟمٌه ػضم ةضةٌ١ب ٘: ٟ
 -1إػة م ت ض٠ض قألح١ةء بّؼٕ ٟإدقٌ قألح١ةء قٌشؼبٚ ١بٕةء ِسةوٓ جض٠ضم وّة ٘ٛ
قٌدةي ف ٟػشف قٌ تجّةْ بةٌمة٘تم .
 -2تعاا٠ٛت ٚتّٕ١ا ٘ااٛقِف قٌّضٕ٠ا ٚمٌااه ػٍاا ٝةضااةس إلةِا ٚحااضق وةٍِا ِاآ
قٌسىٓ ة ٚةح١ةء ِ ىةٍِ فا ٟةؽاتقف قٌّضٕ٠ا ِٚآ ةٚػاد قألِثٍا ػٍا ٝمٌاه
ِضٔ ٕ٠ظت
ٌّ -3ااة وااةْ ِتوا قٌّضٕ٠ا ٚلٍبٙااة قٌ ااة ٠ ٞؼااةِٔ ٟاآ قحخ ٕةلااة قٌ اا ٟتسااببٙة
قٌىثةف قٌسىةٔ ١قٌؼةٌٚ ، ١وثةف قٌدتو قٌّت ٠ ٚفةْ ٘اذق  ٠عٍاب ِاض شابى
ِٓ ؽتق قألٔفةق تد قأل ع ة ٚبٕةء قٌىبة  ٞقٌؼٍ. ٠ٛ
 -4قٌ فى١اات فاا ٟإٔشااةء قٌّااضْ قٌ ض٠ااضم ِثااً ِض ٕ٠ا قٌؼةشاات ِاآ ِؼااةْ ِٚض ٕ٠ا
قٌسة ق ِٚض ٕ٠قٌسة س ِٓ ةو ٛبت .

*****يهذىظح ******
هزا انًُىرج هى ًَىرج استششادٌ نهطانة دُث َهتضو
انطانة تشسى انخشائظ واألشكال انتىضُذُح  ،وًَكٍ
اإلطالع عهٍ انًشاجع انعشتُح واألجُثُح وإضافح يا َهضو
يع أطُة تًُُاتٍ تانُجاح وانتفىق

أ.د .صابر أمين دسوقي

