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 االقتصبديةخغرافية ال  : الوبدة     لثةالثب:   الفرقة   التبريخ قسن 
 

 هتحبى الفصل الدراسي الثبًى للعبم ًووذج اخببة ال

 م 2015-2014اهعي الح

 مسعدالسيد أحمد بحيرى/د  -م 2015/   6 /10   –تاريخ االمتحان 
 

 

 ( اىالزهي سبعت)                       أخب عي األسئلة اآلتية 

   : السؤال األول 
تتعدد مناىج البحث المستخدمة في الجغرافيا االقتصادية في ظل التطور الذي يشيده ىذا التخصص   }    
..   { .رافي، وتنامي بعض التوجيات البحثية عمى حساب التوجيات األخرى في رحمة تطور عمم الجغرافيا الجغ

......تناول بالدراسة   
االقتصاديةجغرافية الالبحث والدراسة فى  مناىج: .  {تعداد فقط  }أذكر      –أ    

:و التالى بتعدد مناىجيا وادوات بحثيا عمى النح   االقتصاديةجغرافية التتسم   
المنيج السموكى -،( االستنتاجى ) المنيج المعيارى  -،( االستقرائى) المنيج التجريبى   

المنيج السببى التأثيرى ، منيج التحميل المكانى ، منيج النظم ، المنيج االقميمى ، المنيج  ( -اتخاذ القرار )  
.رى، المنيج التركيبى، المنيج التطوالمنيج الحرفى  -المنيج المحصولى  -االصولى    

 
.المنيج االقميمى كأحد مناىج البحث فى الجغرافية اقتصادية : تكمم عن   –ب      

يعد ىذا المنيج أحد المناىج التي تعول عمييا العديد من الدراسات في الجغرافيا االقتصادية، حيث يعتمد عمى 
ة متكاممة عنو بكل ما يحتويو من عناصر جغرافية التفصيص الدقيق لمكونات ىذا اإلقميم؛ من أجل إعطاء صورة شامل

طبيعية وبشرية واقتصادية، لنصل في النياية إلى اإلجابة عمى تساؤل ميم ما ىي أىم المالمح الجغرافية التي يتسم بيا ىذا 
اإلقميم عن غيره؟ 

رة الجغرافية التي يتسم بيا وييتم ىذا المنيج بالدراسة اإلقميمية لألنشطة االقتصادية المختمفة، حتى يصل إلى الصو
كل إقميم عن األقاليم األخرى، وما دام ىذا المنيج يستند عمى دراسة اإلقميم؛ فإن الوقوف عمى تعريف اإلقميم يعد من األمور 

أورد مجمع المغة العربية في معجمو أن اإلقميم، ىو جزء من األرض، تجتمع فيو صفات طبيعية أو اجتماعية الميمة، فقد 
وأن حدوده قد تكبر وقد تصغر ، أوليما أن اإلقميم محدد :ميمين وحدة خاصة، أي أننا نالحظ من ىذا التعريف أمرين تجعمو



 

 

 

، بني عمى أساسيا تحديد األقاليم، ومن ثم فما دامت األسس متعددةيوفقًا لممساحة التي يشغميا، وثانييما تعدد األسس التي 
 0قاليمفإننا قد نصل إلى عدد غير محدود من األ

لمنطقة ما أو إقميم محدد ما من سطح، وذلك  -بمعنى الموارد االقتصادية –وييتم المنيج اإلقميمي بالدراسة االقتصادية
بغرض إبراز المالمح االقتصادية العامة ليذا اإلقميم وبيان شخصيتو االقتصادية المميزة لو عن غيره من األقاليم المجاورة، 

في إبراز القيمة االقتصادية لإلقميم، وبالتالي فمثل ىذا المنيج يعطي الدارس في النياية قيمة  كما يساعد المنيج اإلقميمي
حقيقية لإلقميم الذي يدرسو، فيو يوضح التشابك االقتصادي في اإلقميم مبينًا تكاممو أو نواحي النقص فيو، ومما يميز ىذا 

رض وبالتالي لمعالم كمو، وىذا ال يتوفر بنفس الدقة والتفصيل المنيج أنو يعطي فكرة تفصيمية كاممة لكل جزء من سطح األ
إذا اتبع المنيج الموضوعي أو المنيج األصولي، وتعد الدراسة اإلقميمية أكثر مالئمة من غيرىا لتوضيح البناء االقتصادي 

لمعالم في ظل ما يشيدىا العالم من تكتالت اقتصادية في الكثير من أرجائو 
جغرافي االقتصادي ىذا المنيج، ويحسن توظيفو في دراسة الموارد المتاحة في أي دولة، ويكون ويفضل االجتياد ال

التفضيل وحسن التوظيف مبنيًا عمى أساس أن الدولة تمثل إقميمًا سياسيًا تضم في إطارىا المحدد أقاليم إدارية، ويخدم حسن 
، ليس فقط وىو يعالج الموارد المتاحة في إطار التوزيع توظيف ىذا المنيج اليدف الجغرافي االقتصادي عمى صعيد الدولة

والتعميل والربط؛ بل وىو يقوم استخداميا ويتممس حساب الجدوى لمستويات ىذا االستخدام، ويمكن أن يدرس المنيج 
منتجاتو التي اإلقميم المداري ومنتجاتو أو إقميم البحر المتوسط الذي لو : اإلقميمي تحت عنوان إقميم طبيعي أو مناخي مثل

يتسم بيا، لكن المشكمة في وجود محاصيل قد تزرع في اإلقميمين معًا أو في نطاق التالقي والتماس بينيما، كما أن الحدود 
 0الحقيقية لإلقميم ال تكون ثابتة، فحدود اإلقميم تنتيي عندما يبدأ تأثير اإلقميم اآلخر في الظيور

 
..وخصائصيم االقتصادية واالجتماعية فى النشاط االقتصادى دور توزيع السكان وتركيبيم     –ج      

، فالسكان أدوارىم متعددة، نشطة االقتصادية المختمفةتتعدد المظاىر التي يؤثر بيا السكان والقوة العاممة في األ
حية األخرى، مع الكائنات الوغيره من مظاىر اإلنتاج ىم المستيمكون لإلنتاج الزراعي ، كما أن السكان فيم المنتجون

 وىناك ارتباط وثيق بين السكان وأوضاعيم وخصائصيم وبين التنمية والتقدم الذي تشيده بعض مناطق العالم، 
، نشاط االقتصاديويؤثر توزيع السكان وتركيبيم وخصائصيم االقتصادية واالجتماعية وعاداتيم وتقاليدىم عمى ال

ض مناطق العالم مثل مصر وجنوب شرق آسيا إلى توجيو التركيب أدت زيادة كثافة السكان في بعفعمى سبيل المثال 
المحصولي ونظام الزراعة بتمك المناطق، حيث تسودىا الزراعة المعاشية ويسودىا التكثيف الزراعي من أجل االستفادة 

الزراعية، كما من جممة األراضي الصالحة لمزراعة، كما يعد الضغط السكاني من العوامل التي تؤدي إلى تفتيت الممكية 
أن الضغط السكاني في بعض المناطق الزراعية انعكس عمى زيادة معدالت البطالة في القطاع الزراعي بأشكاليا 

 0المختمفة، في ظل وجود فائض كبير في قوة العمل ال تحتاجو األراضي الزراعية بيا
ع السكاني بطريقة تفوق مؤثرات العناصر وتؤثر الخصائص االقتصادية ألي إقميم تأثيرًا مباشرًا عمى أنماط التوزي

الطبيعية، وتحدد ىذه الخصائص مستوى ونوع االستجابة البشرية لتمك العناصر في مكان وزمان محددين، وفي إطار ما 
تمنحو الشخصية الطبيعية لمبيئة، ومعنى ذلك أن أعداد السكان تتحدد في ضوء الترابط بين الموارد االقتصادية من جية 

ر الطبيعية لمبيئة من جية أخرى، ويبدو ذلك في نمط الحياة في البيئات المختمفة، كما يعد فيم طبيعة النظام والعناص
 0االقتصادي السائد خطوة ميمة في فيم حجم وتوزيع السكان في البيئات الجغرافية

ى السمع الكمالية كما يؤثر مستوى دخل السكان في الطمب عمى بعض السمع والخدمات، حيث يتم زيادة الطمب عل
والترفييية عندما يرتفع الدخل، أما في حالة انخفاض الدخل، فإن السكان يفكرون في كفاية المتطمبات األساسية ليم من 



 

 

 

الطعام والشراب أواًل ، كما ينعكس ارتفاع دخل السكان عمى امتالك وسائل النقل والتوجو لقضاء العطالت والذىاب إلى 
 0المناطق الترفييية

يمعب التركيب العمري لمسكان تأثيره في النشاط االقتصادي، سواء من حيث تأثيره عمى نسبة السكان داخل قوة  كما
أو خارجيا، وما لذلك من انعكاس عمى معدل اإلعالة، أو تأثيره عمى تركيب قوة العمل، ىل تسودىا الفئات الشابة التي 

في السن التي تسود بعض مناطق العالم التي تشيد ىجرات كبيرة لمفئات  لدييا القدرة عمى تعظيم العائد، أو الفئات الكبيرة
الشابة بيا، األمر الذي انعكس عمى ما يمكن أن نسمييا شيخوخة األنشطة االقتصادية، كما تؤثر كثافة السكان عمى 

السكان في المكان  ضغطيم عمى المكان وعمى ما يمكن أن نطمق عميو الطاقة االستيعابية لممكان، فإذا انخفضت كثافة
ذا ارتفعت الكثافة عن حدود الطاقة االستيعابية لممكان أحدثت  أحدثت مشكمة، فالسكان ىم عماد التنمية ومحركيا، وا 
مشكالت عديدة، والدليل عمى ذلك ما أحدثو ارتفاع الكثافة من انخفاض نصيب الفرد من األراضي الزراعية والنمو 

 0العمراني
 

ن السكان والموارد االقتصادية عمى نصيب الفرد من ىذه الموارد، فإذا زاد السكان بدرجة ال كما تؤثر العالقة بي
تتناسب مع زيادة الموارد ، فإن ذلك يحدث ذلك ضغطًا عمى ىذه الموارد وعمى نصيب الفرد منيا، فعمى سبيل المثال حين 

الفرد من األرض والعكس، وقد انعكست العالقة تنخفض نسبة السكان مقابل ارتفاع نسبة األرض في المكان يرتفع نصيب 
لى انتشار حاالت نقص التغذية  غير المتوازنة بين السكان والموارد الغذائية عمى تدني نصيب الفرد من الغذاء وا 

 0والمجاعات في الكثير من دول العالم، السيما الدول النامية
ض المناطق مثل أفريقيا تقوم المرأة بالكثير من ، ففي بعنشطة االقتصاديةالعاممة عمى األ ىؤثر نوع القويو

إلى المدن المجاورة أو إلى الخارج من أجل الحصول عمى دخل مناسب ىجرتو األعمال الزراعية إما لمساعدة الرجل، أو ل
لرفع المستوى المعيشي ألسرتو، وقد اصطمح عمى تسمية زيادة مشاركة اإلناث في الزراعة في بعض مناطق العالم 

 0يث الزراعةبتأن
وتعكس الخصائص التعميمية لمسكان قدرتيم عمى المساىمة في أنشطة معينة من األنشطة االقتصادية، وكذلك 
إمكانية استخداميم لألساليب العممية الحديثة في األنشطة التي يعممون بيا، لكن ىذا في الواقع لم يتحقق في غالبية 

ي المستوى التعميمي ليم في ظل وجود أولويات لدى ىذه الدول غير الدول النامية، حيث يشيد السكان انخفاضًا ف
التعميم، ففي الوقت الذي أعمنت فيو بعض دول العالم أنيا خالية من األميين وتحاول ىذه الدول أن تقضي عمى األمية 

  0ميةالتكنولوجية بيا، ما زالت دول العالم الثالث تئن من األمية وتبعاتيا التي تعد ألد أعداء التن
وتؤثر خصائص المجتمع في اإلنتاج الزراعي، وتتسع ىذه الخصائص لتشمل الدين واألعراف والعادات االجتماعية 

التي تحكم اإلنتاج واالستيالك، والفمسفة اإلنتاجية السائدة ونمط الغذاء والعادات الغذائية ومستوى الدخل ومستوى 
من العوامل األخرى بجانب الموائمة مع الظروف البيئية من مناخ وتربة ختيار زراعة المحاصيل يعكس العديد ، فاالمعيشة

ومياه، ويدخل في العوامل األخرى الممارسات الزراعية والثقافة والعادات والتقاليد واألديان، كما أن ضغط السكان الزائد 
  0يجعل المزارعين يتوجيون لزراعة محاصيل تواجو الحاجات المعاشية ليم

والتقاليد المنتشرة في المجتمعات الزراعية ليا قوة القانون، كما أن ضآلة العائد من اإلنتاج الزراعي  وىذه العادات
أدى إلى ىجرة الشباب، فأصبح الشيوخ في الريف ىم الذين يمارسون الزراعة، ولذلك انخفضت معدالت اإلنتاج، ألنيم 

ض الزراعية يقل دخل الُمزارع، وتكون النتيجة عدم مقدرتو توارثوا حرفة الزراعة أبًا عن جد، وبسبب انخفاض عائد األر



 

 

 

عمى استخدام الميكنة، وبالتالي فيو يمارس العمميات الزراعية المختمفة باألساليب التقميدية المتوارثة، كما أن جيل معظم 
  0المشتغمين بالزراعة ال يسمح ليم بالتطوير والتحديث فييا

 

.بيعة منتجاتيا  أصناف الصناعة وفقا لط     –د     
:يمكن أن تصنف الصناعة وفقاً لطبيعة منتجاتها إلى  

 وتنتج ىذه الصناعات مواد خام تدخل في الصناعات األخرى، أي أن ىذه الصناعات تمثل (: أولية)صناعات أساسية
عض مواد خام لصناعات أخرى، فصناعة الحديد والصمب تعد من الصناعات األساسية؛ ألن منتجاتيا تدخل في ب

 0الصناعات األخرى مثل صناعة الماكينات التي يمكن أن تدخل في صناعات أخرى

 وتتضمن الصناعات الموجية لممستيمك النيائي، مثل صناعة األغذية وصناعة القيوة وصناعة  :صناعة استهالكية
 0الشاي وصناعة أجيزة الراديو وصناعة التميفزيون

                                
………………………………………………………………………………………………………… 

     :السؤال الثاني   
:أكتب مذكرات جغرافية عن   –  

 .أسباب أىتمام الواليات المتحدة ببترول قارة افريقيا   –أ 
:ليذا كان توجو الواليات المتحدة نحو أفريقيا لالستفادة من بتروليا في ظل وجود مجموعة من العوامل منيا  

  ًألفريقيا يقع عمى مسافة قريبة نسبيًا من  ن الساحل الغربيإحيث  ،قارة قريب من الواليات المتحدةن نفط الأ :أوال
الذي " الكاميرون -تشاد"خط أنابيب  إنجازالحقول السودانية، في انتظار  الساحل الشرقي لمواليات المتحدة، ماعدا

بالنظر  و ىو ما يوفر ميزة نسبية ليذا النفط ،األطمسيالمحيط برميل من النفط يوميًا في اتجاه  ألف 250سيضخ 
قزوين وروسيا وغيرىا من  أن نفقات شحنو ستكون أقل من نفقات شحن النفط من الشرق األوسط، وبحر إلى

  0أمنًا من طرق الشحن من الخميج مناطق اإلنتاج في العالم، كما أن طرق الشحن البحرية أكثر

   ًأن جميع الدول األفريقية، باستثناء نيجيريا، ال  واعدة منافع سياسية أكيدة، حيثأن لحقول النفط األفريقية ال :ثانيا
 ، التي تعمل عمي التحكم في أسعار النفط العالمية وتسعي الوالياتأوبك" لمنفط  منظمة الدول المصدرة" إلىتنتمي 

  0إضعافيا إلىالمتحدة من ثم 

  ًاألوسط، فإنو أفضل منو جودة  أعمى كمفة من استخراج نفط الشرقأن استخراج النفط األفريقي عمى الرغم من : ثالثا
الكبريت، مما يجعمو نفطًا خفيفًا وأكثر غنى بالبنزين والغاز  حتوائو عمى نسبة ضئيمة منالونوعية، خصوصا 

 0األكثر طمبًا في االستيالك العالمي الوقودين

  ًما  بسبب تدني النمو االقتصادي، وىو العالم األخرى استيالك النفط في أفريقيا منخفض مقارنة بمناطقأن : رابعا
 0عوائق من السوق المحمية فط دونمانالكبرى االستفادة من ال ىيتيح لمقو

  ًأنو يمثل مصدرًا ميمًا لتوفير  إلىبالنظر ، المتحدة الواليات ىبأىمية كبيرة لد ىأن ىذا النفط يحظ: خامسا
أنو يساعد في تنويع مصادر الطاقة بالنسبة ألمريكا، فضاًل عن انو  إلى باإلضافة االحتياجات األمريكية من النفط،

  0مصمحة حقيقية لمشركات األمريكية العاممة في ىذا المجال يمثل



 

 

 

   ًويبدو أن ىذه النسبة في ارتفاع ، األمريكية توفر القارة األفريقية نسبة ميمة من االحتياجات النفطية: سادسا
في ، من نفطيا من الدول األفريقية% 15الفترة الحالية باستيراد نحو المتحدة خاللحيث تقوم الواليات ، مستمر

األمريكية استوردت  فحسب بيانات وكالة معمومات الطاقة ،وأنجوال والجابون وغينيا والكونغو برازافيل مقدمتيا نيجيريا
ألف برميل يوميًا 473 ىنجوال علحصمت من أ مميون برميل يوميًا، كما 1.165نحو  2005أمريكا من نيجيريا عام 

 0ألف برميل يومياً  25.385 ىبرميل يوميًا، ومن غينيا عل ألف 143 ىفي العام نفسو، ومن الجابون عل

 

 

.كأحد أنماط الزراعة  الزراعة المعاشية الكثيفة   –ب     
:ن السمات ومنياوالتى تتسم  بالعديد مأحد أنماط الزراعة فى العالمتشكل الزراعة المعاشية الكثيفة   

  أن أغمب العمل يدوي من خالل أعضاء األسر التي يعمل معظم أفرادىا بالزراعة، وفي بعض المواسم قد تستخدم
الحيوانات الموجودة لدى الحائزين في العمل الزراعي مثل الجاموس أو الثيران، أو التي تقوم ببعض األعمال الزراعية 

كنة في غالبية األراضي الزراعية نتيجة لنقص رأس المال لشراء التجييزات مثل الحرث أو الري، وال تستخدم المي
 0الالزمة لمميكنة من ناحية، وتقزم قطع الحيازات الزراعية من ناحية أخرى

  تتسم القطع الزراعية بصغرىا وتقزميا البالغ وفقًا لممقاييس الغربية، ويضاف ليذا التقزم والتبعثر الحيازي، كما أن
تتخمل المناطق الزراعية المختمفة ضيقة لمغاية، لدرجة أنو يمكننا القول أن نسبة األراضي الزراعية  الطرق التي

 0المستغمة من إجمالي المساحة مرتفعة لمغاية، طالما ال توجد فواقد كبيرة من األرض التي تضيع في المنافع المختمفة

 الفيضية التي ترتبط باألنيار والمناطق المروية التي تتسم  تتمثل المناطق الرئيسة ليذا النمط من الزراعة في المناطق
 0بانخفاض منسوبيا، باإلضافة لممناطق الرطبة في العروض الوسطى

 
 .التربة كأحد العوامل المؤثرة فى االنتاج االقتصادى –ج 

فمن الممكن تغيير تمثل التربة العنصر الطبيعي المتغير، إذ أنيا تتعرض لمتبدل أكثر من بقية المظاىر األخرى، 
بعض خصائص التربة باستعمال بعض المركبات أو إضافة بعض المواد العضوية أو تقديم خدمة خاصة لمتربة تعطييا 

وتتألف التربة من أربعة عناصر رئيسية ىي المادة العضوية ، صفة جديدة تختمف عما كانت عميو قبل إجراء تمك العممية
نتجت عن الصخر األم، وكذلك تمك المواد التي اتحدت  ية المعدنية تمثل تمك المفتتات التوالمعدنية واليواء والماء، فالماد

في التربة في محمول التربة، أما المادة العضوية فيي في الغالب تمك التي نتجت من تحمل المادة النباتية بفعل الكائنات 
غات الموجودة بين بناء التربة، لذا فإن تشبع التربة بالمياه الحية الصغيرة التي تعيش داخل التربة، ويشغل الماء واليواء الفرا

يعني طرد اليواء منيا، بعكس التربات ذات الصرف الجيد التي تسمح لميواء بالبقاء داخل مساميا، وتتراوح مقادير تمك 
ف تمك المكونات لممادة العضوية، وتختل%  5لميواء و% 25لمماء و%  25لممادة المعدنية و%  45المكونات بين حوالي 

  من تربة ألخرى
وتعد التربة من الموارد الطبيعية الميمة المؤثرة في اإلنتاج االقتصادي، وذلك الرتباطيا الكبير بنشاط اإلنسان 
الزراعي والرعوي، وتعتبر مناطق التربة الخصبة من أىم مناطق قيام الزراعة وازدحام السكان في العالم، كما أن ىذه 

  0 ت حضارات قديمة ارتبطت بمجموعة من العوامل البيئية منيا التربة الخصبةالمناطق قد شيد
وتتكون التربة من عدد من المواد، وتنقسم تمك المواد التي تتكون منيا التربة بصفة عامة إلى قسمين كبيرين، القسم 

وي، أي أنيا ترجع في أصوليا األكبر منيا يتكون من مواد غير عضوية، أما القسم اآلخر فيتكون من مواد ذات أصل عض



 

 

 

ال تتسم دراسة خصائص التربة في العالم بدقتيا، العتمادىا عمى و، إلى كائنات عضوية عمى اختالف أنواعيا ومراتبيا
بيانات تقديرية، وكذلك اعتمادىا عمى المتغيرات الكيفية لمتربة في الكثير من مظاىرىا دون المتغيرات الكمية، وال تعدد التربة 

الطبقة المنتجة من سطح األرض فحسب، إنيا جسم طبيعي ليا تركيبيا وبنائيا المنتظم ومالمحيا المميزة، وىي نظام  مجرد
 0فرعي من نظام أكبر ىو النظام البيئي

، وتؤثر خصوبة التربة في كمية اإلنتاج، فكمما كانت األرض ترتبط المحاصيل المزروعة بنوع التربة إلى حد كبيرو
ظم اإلنتاج منيا والعكس، كما تؤثر خصوبة التربة عمى إنتاجية الفدان، وبالتالي عمى جممة اإلنتاج، وبالمثل خصبة، كمما ع

، كما يؤثر نوع التربة عمى عمميات الزراعة المختمفة وعدد مرات الري وكميتو ، وبروز يؤثر نوع التربة عمى تكمفة اإلنتاج
 0بعض مشكالت التربة

اس واضح عمى موارد الثروة، فالتربة العميقة تناسب المحاصيل الشجرية، والتربة السطحية ولكل نوع من التربة انعك
الرقيقة تالءم العائالت النجيمية ، كما تصمح التربة الممحية إلنتاج األرز، وتصمح التربة السوداء لمذرة والقطن، وتصمح التربة 

الرممية لزراعة الفول السوداني 
 لكياجية لألرض التي تصنف األرض إلى العديد من الفئات، وفقًا لمجموعة من المحددات تأتي خرائط القدرة اإلنتو

تعكس مدى مناسبة األرض لزراعة نوع معين من المحاصيل، فمكل تربة محاصيل تجود فييا، وكمما سجمت درجة األرض 
فأراضي الدرجة الثالثة والرابعة توجد بيا ، ىا فإن ذلك يعني وجود عوائق خاصة ب ؛رقمًا أكبر باعتبار الدرجة األولى أفضميا

بعكس أراضي الدرجة األولى والثانية التي تصمح لغالبية المحاصيل وتعطي إنتاجية ، عوائق تؤثر عمى اإلنتاج الزراعي بيا
 0كبيرة دون تكمفات كبيرة

أكثر تكمفة في خدمتيا من وكما يؤثر نوع التربة في نوع المحصول يؤثر كذلك في تكاليف اإلنتاج، فالتربة الثقيمة 
األنواع األخرى، كما أن التربة الممحية أو القموية التي تحتوي عمى عروق صمبة تحتاج لعمميات غسيل أو تكسير أو إضافة 
جبس زراعي تضيف إلى تكاليف اإلنتاج، كما أن التربة الرممية وحاجتيا لكميات من المياه تضيف ىي األخرى إلى تكاليف 

ن أن نضيف إلى ما سبق حاجة التربة لمتسميد التي تتوقف عمى درجة خصوبتيا الطبيعية التي تؤثر ىي اإلنتاج، ويمك
 0األخرى في تكاليف اإلنتاج وتجعميا تختمف من نوع من التربة إلى آخر

 ومحصمة ما سبق أن التربة ليا تأثيرىا عمى األنشطة االقتصادية خصوصًا الزراعة والرعي، وأن التربة يمكن أن
تساىم في تركز بعض األنشطة االقتصادية وتطورىا، كما أن التربة الخصبة كما ىو الحال في دلتاوات األنيار ترتبط بيا 

الكثافة السكانية المرتفعة في العالم، وتوجو التربة المركب المحصولي، بالتالي ليا دورىا في توجيو الدخل الزراعي، والتأثير 
 0حاصيل الزراعية، كما ىو الحال في االرتباط بين زراعة القطن وصناعتو وتجارتوعمى الصناعات القائمة عمى الم

 
    .تعمالياات االىمية االقتصادية من حيث اسأقسام المعادن ذ –د 

:وتقسم المعادن ذات األىمية االقتصادية من حيث استعماليا في أربع مجموعات رئيسية  
 0مثل الفحم الحجري والبترول ،تستعمل بصورة رئيسية لتوليد الطاقةوىي المعادن التي  :المعادن المولدة لمقدرة 
 تتضمن تمك المجموعة مجموعة ضخمة من المعادن تمعب دورىا في الحياة االقتصادية  :معادن الفمزات الصناعية

 0المعاصرة، وتستخمص تمك الفمزات من الخامات عادة بطرق معقدة وصعبة
 دن ذات القيمة االقتصادية الكبيرة الناجمة عن ندرتيا النسبية، ومنيا الذىب والفضة تتضمن تمك المعا :المعادن الثمينة

والبالتين والماس وغيرىا من المعادن الثمينة، وعمى الرغم أن االستعمال الرئيسي ليا في أغراض الزينة، إال أن ليا 
 0استعماالت أخرى متعددة



 

 

 

 من المعان والصخور التي تصمح بصورة مباشرة أو غير مباشرة  تتألف :المعادن ذات الفائدة االقتصادية المباشرة
 0لألغراض الصناعية، أو تتطمب بعض العمميات البسيطة من أجل استغالليا في األغراض الصناعية

                                      
………………………………………………………………………………………………………… 

 مع خالص األمنيات بالتوفيق
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