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 .األقاليم اوستوائية والمدارية  : أووً 
 .المناخ المداري الرطب الدائم المطر -1

في المناطق شماًو وجنوبًا وخاصة  8و 8فيما بين دائرتي عرض  اإلقميميقع ىذا 
في أمريكا الجنوبية ، وحوض الكنغو في أفريقيا ،  ناألمازوالمنخفضة والمتمثمة في حوض 

بالخصائص  اإلقميمويتميز ىذا . وجزر اليند الشرقية ، والساحل الشرقي لجزيرة مدغشقر 
  :-المناخية التالية 

 .ف 80حوالي  ارتفاع درجة الحرارة طول العام حيث يصل المتوسط الشيري لمحرارة -أ
 . ف 4أو 3 يتعدى المدي الحراري السنوي صغيرًا جدًا حيث و -ب
 .ف  20و 15الحراري اليومي كبير حيث يتراوح بين  المدى -ج



      وذلك عند تعامد ( الربيع والخريف ) وجود قمتين صغيرتين لمحرارة في اوعتدالين  -د
. الشمس عمي األقاليم 

يكون محدود بسبب غزارة األمطار والسحب ،ووجود  هولكن تأثير الشمسي ، اإلشعاعشدة  -ى 
 .غطاء نباتي كثيف 

بوصة ، مع مالحظة وجود  70األمطار غزيرة طوال العام حيث يبمغ متوسطيا السنوي  -و
 .قمتين لممطر في اوعتدالين 

 .وم األمطار من النوع التصاعدي أو اونقالبي ، وتزداد األمطار غزارة بعد ظير كل ي-ز
 

 .المناخ المداري ذو الصيف الجاف  -2
شماًو وجنوبًا ، ولذلك فانو يوجد في  18و 8فيما بين دائرتي عرض  اإلقميميتمثل ىذا 

. غرب أمريكا الوسطي ، وشمال غرب أمريكا الجنوبية ، والمرتفعات الداخمية لمبرازيل وبوليفيا 
قميم اوستوائي ، وفي شرق القارة ، وفي أما في أفريقيا فانو يتمثل في مناطق واسعة حول اإل

كما يتمثل في جنوب شرق آسيا ويضم أجزاء من اليند ، كما يتمثل في . غرب جزيرة مدغشقر 
 : ويتميز ىذا اإلقميم بالخصائص المناخيو التالية . شمال استراليا 

 
 65ْين الحرارة مرتفعة طوال العام وتقل عمي المرتفعات ، ويتراوح متوسطيا الشيري ب - أ

ف ، وتبمغ درجة الحرارة أقصاىا في أواخر الربيع وأوائل الصيف حيث تعمل  80ْو
 .األمطار الغزيرة والسحب عمي تمطيف حرارة الصيف 

 
 .ف 20ْو15ْالمدى الحراري السنوي كبير حيث يتراوح بين  -ب
 
 .وجود فترة جفاف لمدة تتراوح بين شيرين وثالثة شيور تقع في الشتاء  -ج
 
كمية األمطار الساقطة عمي ىذا اإلقميم أقل من األقاليم السابقة حيث يبمغ متوسطيا  -د

بوصة ، وبالتالي فان  60و 30بوصة ، وتتراوح كمية األمطار الساقطة بين  50السنوي 
 .كمية األمطار الساقطة متذبذبة وويمكن التعويل عمييا في الزراعة 

 
. المناخ الموسمي  -3

دي ؤسيطر عمييا النظام الموسمي حيث تليم المناخى في المناطق التي ييتمثل ىذا اإلق  
الرياح الموسمية الصيفية إلي سقوط أمطار غزيرة عمي الجيات التي تيب عمييا مثل جنوب 



. شرق آسيا ، وغرب ساحل غانا في أفريقيا ، والساحل الشمالي الشرقي ألمريكا الجنوبية 
 :ناخيو التالية ويتميز ىذا اإلقميم بالخصائص الم

 80ْان المعدل الشيري لمحرارة و يختمف كثيرًا عنو في األقاليم اوستوائي فقد يزيد عن  -أ
 .ف 

. المدي الحراري اليومي كبير نسبيًا وتبمغ أقصاه في الشيور الجافة  -ب
بوصة ، ولكنيا قد تزيد عن ذلك  80يبمغ المعدل السنوي لكمية األمطار الساقطة حوالي  -ج

بوصة ، وىذه األمطار كافية لنمو الغابات الضخمة بعكس األقاليم  100تصل إلي ف
 .السابقة حيث أن التربة تختزن المياه أثناء فصل األمطار وتظل رطبة طوال العام 

إن أمطار ىذا اإلقميم فصمية تسقط صيفًا وانو يوجد فضل جاف قد يصل إلي ستة شيور  -د
.  جع إلي الرياح الموسمية الصيفية، وأن معظم األمطار الساقطة تر

 
 . المناخ المداري الجاف وشبة الجاف  -4

، شماًو وجنوبًا وذلك غرب القارات 30ْ، 18ْيتمثل ىذا اإلقميم فيما بين دائرتي عرض 
ولذلك فانو يوجد في الصحراء الكبرى األفريقية ، وصحراء كمياري ، وصحراء الصومال في 

نوب غرب أسيا في المنطقة الممتدة من شبة الجزيرة العربية حتى غرب القارة األفريقية ، وفي ج
باكستان ، وكذلك في وسط غرب استراليا ، وفي شمال غرب المكسيك وجنوب غرب الوويات 
المتحدة عمي طول الساحل الغربي في أمريكا الشمالية ، وفي بيرو وشمال شيمي في أمريكا 

ف الجفاف في ىذا اإلقميم مرور تيارات بحرية باردة عمي ومما ساعد عمي زيادة ظرو. الجنوبية 
طول السواحل الغربية لمقارات مثل تيار كناريا البارد عمي ساحل أفريقية الشمالي ، حيث توجد 
الصحراء الكبرى ، وتيار بنجويال البارد عمي طول الساحل الجنوبي الغربي ألفريقيا حيث توجد 

ارد بالقرب من ساحل بيرو وشيمي حيث توجد صحراء بيرو صحراء كمياري ، وتيار ىمبولت الب
وىذه التيارات  .وأتكاما ، وتيار كميفورنيا البارد بالقرب من كميفورنيا حيث تود صحراء سونورا 

 .الباردة تحمل فوقيا ىواء بارد جاف مما يقمل من فرص سقوط األمطار 
 

 :ويتميز ىذا اإلقميم بالخصائص المناخية التالية 
يتمثل في ىذا اإلقميم أعمي درجة حرارة في العالم وذلك خالل فصل الصيف ، حيث  - أ

/  13ف بتاريخ  139ْسجمت أعمي درجة حرارة في العالم في بمدة العزيزية بميبيا وبمغت 
 ف 134ْبكميفورنيا وبمغت  death valley، وكذلك في وادي الموت  1922/ 9

.  1913/ 7/  10بتاريخ
 



ف ، فقد بمغ المعدل الشيري لدرجة  ْ 90الشيري ألحد الشيور يزيد عن أن المعدل  - ب
 . ف في شير يوليو  99ْالحرارة في عين صالح بالجزائر 

المدى الحراري السنوي مرتفع ، وبشكل عام فانو يقل بالقرب من السواحل ويزيد كمما  - ج
ا أدي إلي شدة أثر ولعل ىذا اورتفاع يرجع إلي صفاء السماء مم. اتجينا صوب الداخل 

اإلشعاع الشمسي صيفًا والي فقدان الحرارة عن طريق اإلشعاع األرضي شتاء ، ويتراوح 
 .ف 60ْو40ْالمدى الحراري السنوي بين 

ف ، ويرجع ذلك إلي  50ْو 25ْالمدى الحراري اليومي مرتفع أيضًا حيث يتراوح بين - د
 .التفاوت الكبير بين الحرارة في النيار والميل 

انخفاض درجة الحرارة انخفاضًا كبير في فصل الشتاء وخاصة أثناء الميل فقد تصل إلي  - ه
ما دون درجة التجمد وخاصة في الميالي الصافية التي يتسرب فييا اإلشعاع األرضي 

 .بسرعة 
يعد الجفاف سمة مناخيو مميزة ليذا اإلقميم حيث تقل كمية األمطار الساقطة سنويًا عن  - و

 . بوصة 15
يتميز المطر في ىذا اإلقميم بأنة يسقط فجأة وبغزارة لمدة قصيرة مما يترتب عمية نحت  - ز

 . التربة وحدوث الجريان السيمي في األودية 
تسقط األمطار في ىذا اإلقميم عمي ىوامشو الجنوبية المجاورة لإلقميم المداري ذو الفصل  - ح

ي ىوامشو الشمالية المجاورة اإلقميم الموسمي في فصل الصيف ، وعل واإلقميمالجاف 
 .البحر المتوسط في فصل الشتاء ، وتقل فرصة سقوط المطار كمما توغمنا داخل اإلقميم 

 
 .ألقاليم دون المدارية والمعتدلة ا: ثانيًا 

 :وتضم ىذه األقاليم  واألقاليم  الفرعية التالية          
 .إقميم المناخ دون المداري الجاف صيفًا  -1

ويتمثل فيما بين دائرتي عرض " إقميم مناخ البحر المتوسط " يطمق عمي ىذا اإلقميم 
شماًو وجنوبًا في غرب القارات ويتمثل أحسن تمثيل حول سواحل البحر المتوسط في  40ْو30ْ

آسيا وأفريقيا وأوروبا ، وشبو جزيرة كاليفونيا ، ووسط شيمي ، وأقصي جنوب غرب كل من 
 :ويتميز ىذا اإلقميم بالخصائص المناخية التالية . يا أفريقيا واسترال

 
أنة جاف حار في الصيف ومعتدل الحرارة في الشتاء ، ويتراوح المعدل السنوي لمحرارة  - أ

ف ، ويرجع ذلك إلي الظروف المحمية لكل إقميم ، ومدي تأثره بالتيارات  70ْو 55ْبين 
البحر ، فالمعدل السنوي لمحرارة في سان البحرية ، وموقع المحطة بالنسبة لمستوي سطح 



ف ، ويرجع ذلك إلي مرور تيار كاليفورنيا  65ْف ، بينما في الجزائر 55ْفرانسسكو 
 .البارد عمي ساحل سان فرانسسكو مما يعمل عمي خفض درجة حرارتيا 

بوصة ، وىذه الكمية تبمغ  35و 15تتراوح كمية المطر السنوية في ىذا اإلقميم بين  - ب
 .قصاىا قرب اإلقميم البحري وأدناىا قرب اإلقميم شبو الجاف أ
أمطار ىذا اإلقميم تسقط في فصل الشتاء بسبب الرياح الغربية العكسية وأعاصيرىا وذلك - ج

نتيجة لحركة الشمس الظاىرية وانتقال نطاقات الضغط والرياح صوب الجنوب في فصل 
ر عمية الرياح التجارية الشمالية بينما يكون فصل الصيف جاف حيث تسيط. الشتاء 

الشرقية ، حيث تنتقل نطاقات الضغط والرياح صوب الشمال مع الحركة الظاىرية 
 .لمشمس 
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، ويتمثل في نفس دوائر عرض اإلقميم " إقميم مناخ جنوب الصين " يطمق عمي ىذا اإلقميم 
. ًا ولكن في شرق القارات ، وان كان أكثر قربًا من الدائرة اوستوائية دون المداري الجاف صيف

قميم ناتال في جنوب شرق إفريقيا ، وجنوب شرق كل  ويتوزع ىذا اإلقميم في جنوب الصين ، وا 
ويتميز ىذا اإلقميم بالخصائص المناخية . من الوويات المتحدة األمريكية والبرازيل واستراليا 

 :التالية 
 
شبو حرارة ىذا اإلقميم قريبًا حرارة إقميم البحر المتوسط ولكنيا عمي العموم أكثر ارتفاعًا ت - أ

خالل فصل الصيف نظرًا لعدم وجود تيارات باردة تمر بجوار ىذا اإلقميم تمطف من 
  . الحرارة كما ىو الحال في إقميم البحر المتوسط

ف ، وقد يصل أحر  55ْو40ْىور بين تتراوح درجة الحرارة في ىذا اإلقميم ألبرد الش - ب
 .ف  80ْالشيور إلي 

بوصة ، وتسقط األمطار قي فصل  65و  30تتراوح كمية المطر الساقطة سنويًا بين  - ج
الصيف بسبب ىبوب الرياح من مناطق الضغط المرتفع دون المداري المتمركز عمي 

 .الماء نحو اليابس 
 
مطار في ىذا اإلقميم ويتضح ذلك من مقارنة كمية تقوم التضاريس بدورىم في توزيع األ - د

األمطار السنوية الساقطة عمي كل من تشرابونجي وشيمونج الوقعتان عمي تالل خاسي 
بوصة فقط ، ويرجع  81بوصة والثانية تتعرض ل  425باليند ، فاألولي تتعرض ل 

ل خاسي وتكون السبب في ىذا اوختالف إلي أن الولي تقع عمي المنحدرات الجنوبية لتال



عرضة ليبوب الرياح الموسمية الصيفية ، بينما الثانية تقع في ظل المطر عمي 
. المنحدرات الشمالية لتالل خاسي 
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 إقميم مناخ غرب " يطمق عمي ىذا اإلقميم أحيانا 
مثل نظريًا فيما بين ويقع معظم ىذا اإلقميم في نصف الكرة الشمالي ، ذلك ألنة يت" . أوربا 

شماًو وجنوبًا ، ولما كان اليابس أكثر اتساعًا وامتدادًا في ىذه العروض  60ْو40ْدائرتي عرض 
في نصف الكرة الشمالي عن الجنوبي ولذلك فان معظمة يقع ف ينصف الكرة الشمالي ، 

لجنوبي الغربي ويتمثل ىذا اإلقميم أحسن تمثيل في إقميم غرب أوربا من البرتغال حتى الجزء ا
من شبة جزيرة اكنديناوه ، والساحل الغربي ألمريكا الشمالية ، وجنوب شيمي في أمريكا الجنوبية 

 :ويتميز ىذا اإلقميم بالخصائص المناخية التالية . ، كما يتمثل في جزيرتي تسمانيا ونيوزيمند 
ف في المناطق السيمية  55ْو45ْيتراوح معدل درجة الحرارة السنوية في ىذا اإلقميم بين  - أ

 .ويقل عن ذلك عمي المرتفعات 
صغر المدى الحراري اليومي والسنوي وخاصة في الجيات الساحمية ويرجع ذلك إلي أثر  - ب

 .البحر ، بينما يزداد ىذا المدى كمما توغمنا في داخمية القارات 
 100بوصة وأكثر من  20تتفاوت األمطار في ىذا اإلقميم تفاوتًا كبيرًا فيي تتراوح بين  - ج

بوصة  253بوصة ترتفع ىذه الكمية لتصل إلي  23بوصة ، بينما يسقط عمي باريس 
في    milford soundعمي المنحدرات المقابمة لمرياح كما ىو الحال في ممفوردساوند 

. جنوب شرق نيوزيمند 
ة الجافة بالكتل األمطار من النوع اإلعصاري وتسقط بسبب تقابل الكتل اليوائية البارد - د

 .اليوائية الدافئة الرطبة 
أمطار ىذا اإلقميم تسقط طوال ومع تركز في الخريف والشتاء وخاصة في إقميم غرب - ى

دي إلي تركز األمطار عمي {أوربا حيث يتكون ضغط مرتفع عمي اليابس األوربي ي
 .السواحل 

ترتب عمية سوء حالة حدوث ظاىرة الضباب وخاصة في فصمي الخريف والشتاء مما ي - و
 .الجو وقمة الرؤية 

 .مناخ  العروض الوسطي الجاف وشبة الجاف  -4
يتمثل ىذا النوع من المناخ في جنوب روسيا في كل من أوربا وآسيا وكذلك في شمال غرب 

الصين أي داخمية الكتل القارية بعيدًا عن المسطحات المائية المحيطية ، كما يتمثل في 



والسيول العظمي في غرب الوويات المتحدة وكندا ، كما يوجد في جنوب  األحواض الداخمية
 .وغرب األرجنتين 

ويختمف مناخ العروض الوسطي الجاف وشبة الجاف عن مناخ العروض المدارية الجاف 
وشبة الجاف في أن معدل الحرارة في العروض الوسطي أقل منة في العروض المدارية ، كما 

طة في العروض الوسطي أقل من مثيمتيا في العروض المدارية ، كما أن كمية األمطار الساق
أن السبب في وجود مناخ العروض الوسطي الجاف وشبة الجاف يرجع إلي وقوعو في داخمية 
القارات بعيدًا عن السواحل وأثر البحر وليس نتيجة ونتقال نطاقات الضغط والرياح كما ىو 

 .ف وشبة الجاف الحال في مناخ العروض المدارية الجا
 

 :ويتميز مناخ العروض الوسطي الجاف وشبة الجاف بالخصائص المناخية التالية 
ف ، بينما  ْ 70كبر المدى الحراري ففي فصل الصيف ترتفع درجة الحرارة إلي أكثر من  - أ

ف ، وان كان ىذا المدى يختمف من منطقة إلي أخري 14ْ-تيبط في فصل الشتاء إلي 
ف في  ْ 24ف بينما يبمغ ىذا المدى 75ْلحراري السنوي في منغوليا حيث بمغ المدى ا

سانتاكروز عمي ساحل األرجنتين الجنوبي ، والسبب في اختالف المدى الحراري بين 
 .المنطقتين ىو أن الثانية تقع عمي الساحل بينما تقع األولي في قمب القارة اآلسيوية 

حيث تيبط درجة الحرارة   cold poleالبرودة  يتمثل في ىذا اإلقميم ما يعرف باسم قطب - ب
ف كما ىو الحال في بعض جيات سيبريا ويرجع السبب في ذلك إلي غزو  50ْ-إلي 

. الكتل اليوائية القطبية القارية التي تؤدي إلي البرد القارص 
بوصة في  10يصل المتوسط السنوي لكمية األمطار الساقطة في ىذا اإلقميم أقل من  - ج

ق الجافة وتزيد قمياًل عن ذلك في المناطق شبة الجافة ، ولكن نظرًا ونخفاض المناط
الحرارة وبالتالي معدل التبخر في إقميم العروض الوسطي عنة في إقميم العروض المدارية 
، فان ىذه الكمية الصغيرة من المطر تكفي لنمو حشائش اوستبس ، بينما و تكفي ىذه 

 .دارية إو لنمو الكأل الصحراوي الفقير الكمية في مناخ العروض الم
 .تسقط األمطار في ىذا اإلقميم في فصل الصيف لوجود منطقة من الضغط المنخفض  - د
يتعرض ىذا اإلقميم لعواصف ثمجية ، وتحدث ىذه الظاىرة في سيول سيبريا والسيول - ى

. العظمي في أمريكا الشمالية 
دي إلي تحسن نسبي في {ىبوب رياح محمية تقد تتعرض بعض مناطق ىذا اإلقميم ل - و

. األحوال الجوية وتخفف من حدة البرودة مثل رياح الشنوك التي تيب عمي جبال روكي 
 

 .المناخ القاري الرطب الدفء صيفًا  -5



يقع ىذا المناخ في نصف الكرة الشمالي فقط وو يتمثل في نصف الكرة الجنوبي نظرًا لعدم 
. نحو القطب ولضيقة كثيرًا في الجزء الجنوبي من قارة أمريكا الجنوبية امتداد اليابس كثيرًا 

شماًو وذلك في حوض نير  45ْو  35ْوعمي العموم يتمثل ىذا اإلقميم فيما بين دائرتي عرض 
الدانوب في جنوب شرق أوريا ، وفي منشوريا وشمال شرق الصين وكوريا ووسط اليابان في 

العظمي في قارة أمريكا الشمالية ويتميز ىذا اإلقميم بالخصائص قارة آسيا ، وجنوب البحيرات 
 :المناخية التالية 

 
ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف وانخفاضيا في فصل الشتاء ، حيث تصل إلي -أ

ف في الصيف وتيبط إلي درجة التجمد أو أقل في الشتاء وخاصة في منشوريا 70ْ
. وبالتالي كبر المدى الحراري السنوي 

بوصة ، وعمي العموم تزداد كمية  50و 20يتراوح المعدل السنوي لألمطار الساقطة بين  -ب
وعظم المطر يسقط في فصل . المطر باوتجاه صوب الجنوب أو بالقرب من البحر 

. الصيف 
 

 . المناخ القاري الرطب البارد صيفاً  -6
د قاعدتو بين بحر البمطيق يقع شمال اإلقميم السابق ، وفي أوريا يقع عمي شكل مثمث تمت

وتشيكوسموفاكيا  ورأسو في وسط سيبريا ، وفي آسيا يقع شمال اليابان وجنوب جزيرة صخالين 
وشمال منشوريا ، وفي أمريكا الشمالية يقع في نطاقًا عرضيًا يمتد عمي الحدود بين كندا 

 : التالية  ويتميز ىذا اإلقميم بالخصائص المناخيو. والوويات المتحدة األمريكية 
 
ف ، وف يفصل الشتاء تيبط إلي ما دون 65ْيصل معدل الحرارة في فصل الصيف  - أ

 .درجة التجمد مما يترتب عمية وجود مدي حراي سنوي كبير 
بوصة ، ومعظميا يسقط في  25و 15تتراوح كمية المطار الساقطة عمي ىذا اإلقميم بين  - ب

 .اإلقميم في الشتاء لسقوط ثموج كما يتعرض يتعرض ىذا . فصل الصيف 
تحدث ظاىرة الضباب في ىذا اإلقميم نتيجة التقاء تيار الخميج الدافئ بتيار لبرادور البارد  - ج

.  ، وكذلك في شرق آسيا حيث يمتقي تيار اليابان الدفئ بتيار كمتشكا البارد 
 
 

" .  المحيطات ، ووضح خصائصهاالبحار و نشأة"تحدث عن : ني لثاالسؤال ا



اإلجابة 
. البحار والمحيطات  نشأة: أوًو 

 لقد تعرض موضوع نشأة البحار والمحيطات لعدة نظريات
 :بعضيا قديم والبعض اآلخر حديث ، وفيما يمي موجز ألىم ىذه النظريات ( آراء )  

: نظرية التتراىيديو أو نظرية المنشور الثالثي  -1

.  1875الذي وصفيا عام    lothian Greenصاحب ىذه النظرية ىو لوثيان جرين 
ويفترض صاحب ىذه النظرية أن األرض كانت في حالة سائمة ثم بردت وتصمبت وانكمشت 

متخذة شكل المنشور الثالثي الذي تمتد رأسو في الجنوب وقاعدتو في الشمال ، وتحتل البحار 
وبالرغم من ىذا . زة والمحيطات جوانبو المسطحو ، بينما تحتل القارات أضمعو وحافاتو البار

حد كبير مع توزيع اليابس والماء ، إو أن ىذه النظرية قد جانبيا الصواب ،  إليالوضع يتفق 
ذلك ألن دوران األرض و يسمح ليا بالثبات عمى ىذا الشكل  

 
 lapworthنظرية التقمص لصاحبيا وبورث    -2

خذت تبرد بالتدريج مما ترتب ويرى صاحب ىذه النظرية أن األرض كانت سائمة وحارة ثم أ
عمية نقص وتقمص حجميا في شكل غير منتظم عمى ىيئة تجعدات شغمت البحار والمحيطات 

.     األجزاء المنخفضة ، بينما شغمت القارات األجزاء البارزة 
 

  Continental Driftنظرية الزحزحة أو الزحف القاري  -3

بنظريتو عن الزحزحة  1922فى عام   Wegenerتقدم العالم األلماني الفريد فجنر 
 عن عبارة الحقب الجيولوجي األول كان، حيث ذكر أن اليابس خالل  القارية

 
، وكان  بحر تش يخترق ىذه الكتمة   pangaeعمييا اسم قارة بانجايا  أطمقكتمة متماسكة  

يعرف  ، وقسم جنوبي laurasiaقسم شمالي يعرف باسم لوراسيا :ويقسميا إلى قسمين ىما 
وكانت الدائرة اوستوائية في ذلك الوقت باألطراف الشمالية .   Gondwanaباسم جندوانا   
وفي أواخر الحقب الجيولوجي األول وخالل الحقب الجيولوجي الثاني بدأت . من قارة بانجايا 

الشمال والشرق : القارة في التمزق بسبب تعرضيا لمتصدع وتزحف في ثالث اتجاىات ىي 
وقد أدى الزحف صوب الشمل إلي البعد عن القطب الجنوبي  فيما عدا القطبية .  والغرب

الجنوبية التي بقيت في مكانيا ، ومن أىم األدلة عمى حدوث ىذا الزحف وجود رواسب من 



تربة الألتيربت اوستوائية في جنوب ووسط أوروبا ، واكتشاف ىياكل لبعض حيوانات البيئات 
نمور والفيمة في قارة أوربا ، ومعني ذلك أن الدائرة اوستوائية كانت تمر المدارية الحارة مثل ال

أما الزحف الشرقي فقد تضمن زحف استراليا وىضبة الدكن وشبة . في وسط القارة األوروبية 
الجزيرة العربية عن جندوانا ، كما تضمن الزحف صوب الغرب جرينمند وأمريكا الشمالية 

وقد أكد فجنر ىذا الزحف صوب الغرب حيث ساق . يا وجندوانا وأمريكا الجنوبية من لوراس
أدلة تشير إلي التشابو بين السواحل الشرقية والغربية لممحيط األطمنطي ليس فقط في الشكل ، 
إنما أيضا في التكوينات الجيولوجية والبنية والمالمح الجيوموفولوجية التي ترجع إلي الحقبين 

. األول والثاني 
 

 plate tectonics: أللواح التكتونية نظرية ا -4

أن ىذه النظرية ترى أن طبقة اليثوسفير (  60-59، ص ص 2007محسوب ، )  أشار
لوحًا تكتونيًا ضخمًا تتحرك عبر طبقو األثينوسفير المنصيرة جزئيًا الفاصمة بين  11تتكون من 

أللواح عند تشققات وذلك من خالل تقارب ا  plate – boundariesحدود األلواح التكتونيو 
. كم 125.75أو سالسل جبمية عالية أو أخاديد بحرية عميقة ، ويتراوح سمك ىذه األلواح بين 

وينشأ عند تباعد ىذه ألأللواح فراغ يمتمئ بالصيير البزلتي القادم من طبقة األثيفوسفير كما ىو 
ىا تتصادم وتيبط وعندما تقترب ألأللواح من بعض. الحال في حافة وسط المحيط األطمنطي 

مقدمة أحداىا أسفل مقدمة الموح األخر فتنصير في السطح العموي لطبقة المانتل ، بينما يرتفع 
وعندما تتحرك بعض . الطرف اآلخر مكونًا جباًو تقع في مواجيتيا أخاديد بحرية عميقة 

لتحرك ويصاحب ذلك األلواح التكتونية تحركًا جانبيًا ، فإنيا تحدث تكسيرًا وتدميرًا في منطقة ا
وىكذا تحدث التحركات  . حدوث اندفاعات بركانية وزوزل عنيفة في كثير من األحيان 

التي تنتاب القشرة من خالل تقارب أو تباعد األلواح التكتونية أو عن طريق تحركيا  -التكتونية
ع  حدوث اضرابات باطنية تنعكس عمى القشرة األرضية في صورة تشققات وصدو –جانبيًا 

 .  وطفوح بركانية ، واىتزازات أرضية وىبوط وارتفاع 
. خصائص مياه البحار والمحيطات  :ثانيًا 

 
.  salinity: المموحة  -أ

تحتوى مياه البحار والمحيطات عمي مجموعة من األمالح المعدنية المذابة التي من 
وتعد الكموريدات . المرجح أنيا موجودة منذ المراحل األولى لتكوين المسطحات المائية 

وخاصة كموريد الصوديوم من أكثر ىذه األمالح شيوعًا ، بينما تقل نسبة كربونات 



الكالسيوم وذلك وستخالص بعض الكائنات البحرية لممركبات الكمسية واستخداميا في بناء 
وتعد القشرة األرضية المصدر الرئيسي ألمالح البحار والمحيطات . قشورىا  وأصوافيا 

ل ىذه األمالح إلي البحار والمحيطات عن طريق األنيار ، ولذلك فان مياه حيث تنق
، ىذا فضاًل ح المكونة لصخور القشرة األرضيةالبحار والمحيطات تحتوي عمي كل األمال

 . عن المقذوفات البركانية وان كانت تعد مصدرًا ثانويًا 
 
كموريد الصوديوم : ح أىميا نوعاً من األمال 47وتحتوى مياه البحار والمحيطات عمي     
، وكبريتات %( 10.9) وكموريد  الماغنسيوم  ( األمالح  من إجمالي% 77.8) 

%( 2.5) وكبريتات البوتاسيوم  ،%( 3.6) ، وكبريتات الكالسيوم %(  4.7) الماغنسيوم 
%( . 0.2)، وبروميد الماغنسيوم %( 0.3) ، وكربوانات الكالسيوم

 
من منطقة ألخرى ، وأن ىذه النسبة تتراوح  ته البحار والمحيطالوحة ميامتختمف و      
جزء في األلف ، ويزداد تركزىا في البحار شبة المغمقة مثل البحر األحمر  40و30بين 

جزء من األلف ، بينما  40والخميج العربي التي ترتفع بيما نسبة المموحة إلي حوالي 
حار القطبية ، وكذلك قرب مصبات جزء في األلف في الب34تنخفض ىذه النسبة إلي 

جزء في األلف في المناطق القريبة من  37وترتفع نسبة المموحة إلي أكثر من . األنيار 
المدارين ويرجع ذلك إلي ارتفاع درجة الحرارة ، وزيادة معدوت التبخر ، وقمة حركة 

وتنخفض نسبة  .وقمة مياه األنيار التي تصل إلي البحار والمحيطات  التيارات المائية ،
جزء في األلف بسبب وفرة األمطار ، ووجود  35المموحة في المناطق اوستوائية إلي نحو 

النيار التي تصب في المحيط مثل نير األمازون ونير النيجر ونير الكونغو ، كما 
جزء في األلف 34تنخفض المموحة أيضًا في اتجاه القطبين حيث تصل نسبة المموحة إلي 

، والبرودة وانخفاض وجود النيار التي تصب في المحيط ي ذوبان الثموج ،ويرجع ذلك إل
 .معدوت التبخر 

           
.  الحرارة -ب

يعد توزيع درجة حرارة الماء أكثر انتظامًا من درجة حرارة اليابس ، ويرجع ذلك  
 :لسببين ىما 

. ويبرد ببطئ  ببطئأن الماء يسخن  -
ر والمحيطات عمي المستويين األفقي والرأسي وتختمف درجة حرارة مياه البحا

:  سباب ىي أألربعة 



اختالف درجة حرارة السطح من الدائرة اوستوائية حتى القطبين  * 
 درجة حرارة السطح عمي مدار السنةاختالف * 
. اختالف درجة حرارة الحرارة عمي مدى األربع والعشرين ساعة  *
اختالف درجة الحرارة رأسيًا   *

 
. ون مياه البحار والمحيطات ل -ج

يسود المون األزرق في مياه البحار والمحيطات البعيدة عن الشواطئ ، ويرجع ىذا         
تنعكس  –وىي اقل أنواع األشعة امتصاصًا لقصر موجاتيا  –المون إلي األشعة الزرقاء 

ار والمحيطات وتتفرق عند سقوطيا عمي سطح الماء بواسطة ذرات المواد العالقة بمياه البح
أو بواسطة جزيئات الماء ذاتو ، وىكذا يبدو المون األزرق الظاىري لمياه البحار 

والمحيطات أما المون األخضر أو الخضر الضارب لمصفرة ، فانو يسود في المياه 
الشاطئية الضحمة ، ويرجع ذلك إلي اختالط المون األزرق الظاىري لمماء بالمون األصفر 

ن البالنكتون النباتي أو مع المون البني أو الحمر لمطحالب التي توجد لممواد التي تتكو
 .بكثرة قرب الشواطئ الضحمة 

 
  :اكتب فيما يمي  :السؤال الثالث 

 
 . الحرارة -أ

  .األمطار  - ب
 

اإلجابة 
 

  . الحرارة - أ

ة تأثيرىا المباشر عمي توزيع الحيا إليعد الحرارة أىم العناصر المناخيو ، ويرجع ذلك     
الحيوانية والنباتية عمي سطح األرض من ناحية ، والي أنيا تتحكم في عناصر المناخ األخرى 

 .من ضغط ورياح وأمطار من ناحية أخري 
 :مصدرين ىما  إليوترجع حرارة الجو  
 



 
.  solar insolationsاإلشعاع الشمسي     -1

لرغم من أن األرض وىو المصدر الرئيسي لمحرارة الجوية وحرارة سطح األرض ، وبا
مميون ، فان ىذه النسبة تكفي  200/ 1تستقبل نسبة ضئيمة من اإلشعاع الشمسي تقدر بحوالى 

وتنقسم األشعة الشمسية بحسب طول موجاتيا . لجميع مظاىر الحياة عمي سطح األرض 
 :وىي 

 
طبقة ، وتمتص  اإلنساناألشعة فوق البنفسجية ، وىي أشعة قصيرة الموجة ، ومفيدة لصحة  - أ

 . رض سطح األ إلياألوزون جزءًا كبيرًا منيا قبل وصوليا 
 
          وضرورية . األشعة الضوئية ، وىي أشعة متوسطة الموجة ، وتساعد عمي الرؤية  -ب

 .لمنبات حتى يقوم بعممية التمثيل الضوئي 
 
درجة حرارة  فععة طويمة الموجة ، وتعمل عمي ر، وىي أش( الحرارية ) األشعة تحت الحمراء  -ج

 . سطح األرض والغالف الجوي 
 
 :ويتوقف تأثير اإلشعاع الشمسي الذي يصل إلي سطح األرض عمي العوامل التالية  
 
 .مقدار عمودية األشعة  الشمسية  - أ

، وتميل تدريجيًا في اتجاه القطبيناوستوائية  الدائرةفألشعة الشمسية تكون عمودية عند 
رة ومائمة عند الشروق والغروب ، وىذا ىو السبب في ارتفاع درجة كما تكون عمودية وقت الظيي

الحرارة عند الدائرة اوستوائية وقمتيا في اتجاه القطبين ، وارتفاعيا وقت الظييرة وقمتيا عند 
الشروق والغروب ، وذلك ألن األشعة العمودية تخترق سمك أقل من الغالف الجوي ، وتغطي 

األشعة المائمة التي تخترق سمك أكبر من الغالف الجوي ،  مساحة أقل من سطح األرض عكس
 وتغطي مساحة كبيرة من سطح 

 األرض 
 .اختالف طول الميل والنيار  -ب
 



يتساوى طول الميل والنيار تقريبًا عند الدائرة اوستوائية ، ويبدأ اوختالف بينيما كمما ابتعدنا عن 
يكون النيار أطول من الميل في فصل الصيف ويحدث  الدائرة اوستوائية واقتربنا من القطبين حيث

 .   العكس في فصل الشتاء 
 

.  terrestrial radiationاإلشعاع األرضي  -2
، رض وىي أشعة تحمل حرارة بدون ضوءيقصد بو األشعة التي تستمد من سطح األ

 ومصدرىا األساسي اإلشعاع الشمسي فبعد أن يمتص سطح األرض اإلشعاع الشمسي يقوم
 .برد جزء منة إلي الجو عمي ىيئة موجات حرارية 

 
ويختمف اإلشعاع األرضي عن اإلشعاع الشمسي في أن األول أشعة مظممة تحمل       
فقط بينما الثاني يحمل الضوء والحرارة معًا ، فكأن درجة حرارة اليواء ىي نتيجة أوًو  الحرارة

ي                                 لشمسي الذنيًا لإلشعاع الإلشعاع األرضي الذي ترده األرض إلي الجو ، وثا
ويصل اإلشعاع الشمسي أقصاه وقت الظييرة . المالمس لو  األرض واليواء يسخن سطح 

بينما يبمغ اإلشعاع األرضي أقصاه بعد الظير بساعتين تقريبًا ، مع مالحظة أن اإلشعاع 
ا اإلشعاع األرضي يظل طوال اليوم ويبمغ الشمسي يبدأ بشروق الشمس وينتيي بغروبيا بينم

 . أقصاه بعد الظير وأدناه قبيل شروق الشمس 
  

 
 :ويوجد نظامان لقياس درجة الحرارة ىما 

 
 درجة  100النظام المئوي ويبدأ بالصفر وينتيي بدرجة الغميان  -أ
 
 .درجة  212وينتيي عند درجة  32النظام الفيرنييتي ويبدأ بدرجة  -ب

 
وعادة ما ييتم الجغرافي . درجة فيرنييتية  1.8ن الدرجة المئوية تعادل ويالحظ أ

في الدراسات المناخيو بدراسة المتوسطات اليومية والشيرية والسنوية ، وكذلك المدى 
كيف يمكن الحصول عمي المتوسطات والمدى . الحراري اليومي والشيري والسنوي  

الحراري ؟ 
 



ألرصاد الجوية بواسطة ثالثة أنواع من الترمومترات وتقاس درجة الحرارة في محطات ا
 :ىي 

 
.  dry thermometer( العادي ) الترمومتر الجاف  -أ

ه وىو ترمومتر زئبقي يكون تدريجة مئويًا أو فيرنييتيًا بحسب النظام السائد استخدام
 .ي الدولة ف

 
 .ترمومتر النياية العظمي  -ب

فيرنييتي يوجد في أنبوبة الشعرية عند  وىو عبارة عن ترمومتر زئبقي مئوي أو
يعمل كصمام يسمح لمزئبق بالمرور من المستودع " اختناق " مخرجيا من مستودع الزئبق 

إلي األنبوبة الشعرية عند تمدده بارتفاع الحرارة وو يسمح لو بالعودة في اوتجاه المضاد عند 
رار إلي أعمي درجة حرارة بمغتيا انكماشو بانخفاض الحرارة ، ولذلك يشير الترمومتر باستم

 .حرارة اليواء 
 

 .ترمومتر النياية الصغرى -ج

وىو عبارة عن ترمومتر كحولي حيث يستخدم فيو الكحول بدًو من الزئبق يتجمد 
م ، أما الكحول فيو منخفض الكثافة و يتجمد في درجات الحرارة المعروفة  40عند درجة 

وبتو الشعرية مؤشر رقيق جدًا من الزجاج لو رأسان ، ويوجد بداخل أنب. عمي سطح األرض 
فعندما ترتفع درجة الحرارة يتحرك الكحول دون أن يتحرك . ويتحرك في األنبوبة بسيولة 

ينكمش حتى يصل سطحو إلي طرف  المؤشر ، أما إذا انخفضت درجة الحرارة فان الكحول
عت درجة الحرارة بعد ذلك بقي شر وعندئذ يجذبو معو نحو مستوى الكحول ، فإذا ارتفؤالم

ومعني . المؤشر في مكانو من األنبوبة الشعرية وانساب الكحول من حول رأسيو في األنبوبة 
ىذا أن رأس المؤشر البعيدة عن مستودع الكحول تحدد باسمرار أقل درجة حرارة بمغتيا حرارة 

. اليواء 
 

ل صباح وذلك بيز األول بشدة في ويعدل ترمومتر النياية العظمى والنياية الصغرى ك     
أسفل حتى تصبح قراءتيما مماثمة لقراءة الترمومتر الجاف في نفس  إلياليواء ، وقمب الثاني 

ويوضع الترمومتر الجاف في وضع قائم أما ترمومتر النياية العظمى والصغرى . الوقت 
حركة المؤشر فيوضعان في وضع أفقي يساعد عمي حركة الزئبق والكحول كما يساعد عمي 

وباإلضافة إلي ىذه الترمومترات الثالث ، تسجيل درجات . في ترمومتر النياية الصغرى 



الذي يسجل ارتفاع وانخفاض  thermographالحرارة في المرصد بواسطة الترموجراف 
. الحرارة في ساعات اليوم أو األسبوع 

 
أن تعدل بالنسبة لمستوى  وتمثل بيانات الحرارة في محطات األرصاد المختمفة بعد     

سطح البحر عمي خرائط ، عمي أن يتم توصيل المحطات المتساوية في درجة حرارتيا 
 . isothermsخطوط الحرارة المتساوية  باسمبخطوط تعرف 

 
. األمطار  –ب 

يعد المطر من أىم مظاىر التساقط لما لو من أثر كبير عمي حياة اإلنسان ، وىذا 
ويسقط . مياه تعد من العوامل الميمة المؤثرة في تشكيل سطح األرض باإلضافة  إلي أن ال

المطر إذا انخفضت درجة حرارة اليواء إلي ما دون نقطة الندي ، وعند ذلك يبدأ بخار الماء 
في التكاثف ويتحول إلي ذرات دقيقة من الماء تتجمع عمي شكل سحب يزيد حجميا كما يزيد 

نخفضت درجة حرارة اليواء حتى و يستطيع حمميا فتسقط حجم ىذه الذرات تدريجيًا كمما ا
 . عمي شكل مطر 

 :ويمكن تقسيم األمطار تبعًا لظروف سقوطيا إلي ثالثة أنواع رئيسية ىي 
 
 convectional rainfall: األمطار اونقالبية * 

تسمي ىذه األمطار أيضًا باألمطار التصاعدية ، ويحدث ىذا النوع في المناطق      
ستوائية بسبب ارتفاع درجة حرارة سطح األرض بفعل األشعة الشمسية وتسخينيا لميواء او

المالمس لو ، وتمدد ىذا اليواء وصعوده إلي أعمي وبالتالي برودتو وتكاثف ما بو من بخار 
وعندئذ تتساقط منيا . ماء وتحولو إلي سحب من النوع المعروف باسم المزن الركامي 

 صف البرق األمطار وتصحبيا عوا
 . والرعد

  relief rainfall: األمطار التضاريسية * 
تحدث األمطار التضاريسية في المناطق الجبمية المرتفعة حيث ترتفع الرياح المحممة       

. بالرطوبة الي أعمى عندما تصتدم بالكتل الجبمية ويتكاثف ما بيا من بخار فتسقط أمطارًا 
ات الجبمية المواجية لمرياح الرطبة بينما تقل األمطار وليذا تغزر األمطار عمي المنحدر

كي المواجية ي المنحدرات الغربية لمرتفعات روعمي منحدرات ظل المطر كما ىو الحال عل
.   لمرياح الغربية العكسية



   
  cyelonic rainfall: األمطار اإلعصارية  *

تان مختمفتان في النشأة والتكوين يحدث ىذا النوع من األمطار نتيجة لتقابل كتمتان ىوائي    
احداىما دفيئة رطبة والثانية باردة جافة مما يترتب عمية تكوين األعاصير المصحوبة 
. الشتاء باألمطار الغزيرة كما ىو الحال في غرب أوروبا وحوض البحر المتوسط في فصل 

 
 

 
****** يهحوظح ******

صو هزا انًُورج هو ًَورج اسرششادي نهطانة حيث يهد
، ويًكٍ اإلطالع  انروضيحيح انطانة تشسى انخشائط واألشكال

ػهي انًشاجغ انؼشتيح واألجُثيح وإضافح يا يهضو 
 

يغ أطية ذًُياذي تانُجاح وانرفوق 

 

 يصابر أمين دسوقهبة . د


