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الوحدة ا�ولى

تهتُم الجغرافيا القت�س��اديَُّة بدرا�سِة توّزِع الأن�س��طِة القت�ساديَِّة وتنظيمها المكانيِّ على �سطِح 
الكرِة الأر�س��يَِّة، كما تهتُم بدرا�سِة الموارِد القت�ساديَِّة، مْن حيُث تبايُن توّزعها والعوامُل الب�سريَُّة 

والطبيعيَُّة الموؤثرُة في الإنتاِج والتوزيِع وال�ستهالِك.

المفهوُم والأهميُة وم�ساهمتها  مْن حيُث  القت�ساديِة،  الإن�سطِة  الَوْحدُة درا�سَة  تناولْت هذِه 
الزراعَة  �سملِت  اإنتاجيٍة  اأن�سطٍة  اإلى  الأن�سطُة القت�ساديُة  الإجمالي، وُق�ّسمِت  المحليِّ  الناتجِ  في 

وال�سناعَة، واأن�سطٍة خدماتيٍة �سملِت التجارَة وال�سياحَة والنقَل.

يتوقُع مَن الطالِب بعَد النتهاِء مْن درا�شِة هذِه الَوْحَدِة اأْن يكوَن قادًرا على اأْن:
يتعرَف المفاهيَم والم�سطلحاِت والحقائَق والتعميماِت الواردَة في الَوْحَدِة.  

يتعرَف الأن�سطَة القت�ساديََّة، من حيُث المفهوُم، والأهميُة، والمقوماُت.  
ي�ستنتَج دوَر الأن�سطِة القت�ساديَِّة في دعِم القت�ساِد الأردنيِّ وفي الم�ساهمِة في الناتِج المحليِّ   

. الإجماليِّ
يتعرَف �سناعَة ال�سياحِة واأثرها على الفرِد والمجتمِع.  

ي�ستخدَم الخرائَط في تحديِد اأهمِّ المواقِع ال�سناعيَِّة، والزراعيَِّة، وال�سياحيَِّة.  
يتحمَل م�سوؤوليََّة قراراتِه الفرديَِّة والجماعيَِّة.  

ًة اإجرائيًَّة لها. ي�ستخدَم منهَج البحِث العلميِّ في درا�سِة اأيِّ م�سكلٍة جغرافيٍَّة ويقترَح ُخطَّ  
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الفصُل
الخامُس

ُة األنشطُة اإلنتاجيَّ

ت�سهُمَ الأن�سطِة الإنتاجيَِّة، في زيادِة الناتِج المحليِّ للدولِة، وفي تحقيِق الكتفاِء الذاتيِّ وتعمل 
على تن�سيِط اقت�ساِد الدولِة.

يتناوَل هذا الف�سُل مفهوَم الزراعِة واأهميَتها واأنواَعها والتحدياِت التي تواجُه قطاَع الإنتاِج 
, واأثَر هذا الن�صاِط على االقت�صاِد الوطنيِّ وانعكا�صاتِه على الفرِد. ثمَّ تناوَل مفهوَم ال�صناعِة  الزراعيِّ

واأهميَتها واأنواَعها وقطاَع التعديِن في الأردنِّ واأثَر ال�سناعِة على الفرِد والمجتمِع. 

1- المفهوُم والأهميَُّة

بها  وينتفُع   ، والحيوانيِّ النباتيِّ  الإنتاِج  على  تقوُم  التي  القت�ساديَِّة  الأن�سطِة  اأحُد  الزراعُة: 
القطاُع  ويعدُّ  وال�سناعِة،  كالتجارِة  الأخرى  القت�ساديَُّة  الأن�سطُة  عليها  وَتْرَتِكُز  الإن�ساُن، 
الزراعيُّ من اأهمِّ القطاعاِت الإنتاجيَِّة على مرِّ الع�سوِر وفي مراحِل التنميِة كافًة، التي تمرُّ بها 

اقت�سادّياُت الدوِل لأنها:
م�سدُر غذاٍء لالإن�ساِن.   - اأ 

نظاُم حياِة واأ�سلوُب معي�سٍة وم�سدٌر للدخِل.  - ب 
ت�ساهُم في دعِم القت�ساِد الوطنيِّ كقطاٍع يرتبُط به العديُد مَن القطاعاِت القت�ساديَِّة.   - ج� 

ركيزٌة اأ�سا�سيٌَّة للتنميِة القت�ساديَِّة والجتماعيَِّة والبيئيَِّة.  - د 

اأ�سا�َص التنميِة القت�ساديَِّة والجتماعيَِّة في مناطِق الريِف والباديِة،  ُل القطاُع الزراعيُّ  “ي�سكِّ
اإ�سافًة لدورِه في توفيِر الغذاِء لل�سكاِن”.

)من اأقواِل جاللِة الملِك عبِد اهلِل الثاني ابِن الح�سيِن(.

: الزراعُة اأولاً
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ابحْث عْن مفهوِم المحا�سيِل النقديَِّة واأهميتها في التجارِة الدوليِة وتوفيِر العملِة ال�سعبِة.

ال�سكُل )3-1(: بع�ُص اأَ�ساليِب الزراعِة الحديثِة.

يوؤثُِّر في كميِة الإنتاِج الزراعيِّ ونوعيتِه نوعاِن مَن العوامِل: عوامَل طبيعيٍَّة، وعوامَل ب�سريٍَّة، 
انظِر  والجتماعيَِّة،  ال�سيا�سيَِّة  والأحواِل  القت�ساديَِّة،  بالنواحي  وات�سالها  بتداخلها  وتمتاُز 

ال�سكَل )2-3(.

3- العوامُل الموؤثرُة في الزراعِة

2- اأنواُع الزراعِة

ناق�ِص العبارَة الآتيَة:
ُل الزراعُة اأ�سا�ًسا للتنميِة القت�ساديَِّة والجتماعيَِّة.  ت�سكِّ

الزراعُة المطريَُّة )البعليَُّة(: الزراعُة التي تعتمُد على مياِه الأمطاِر في ريِّ المزروعاِت.  - اأ 
الزراعُة المرويَُّة: الزراعُة التي تعتمُد على المياِه الجوفيَِّة اأو مياِه الأنهاِر والم�سطحاِت   - ب 

المائيَِّة في ريِّ المزروعاِت.
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و�سبِه  ال�سحراويِّ  الإقليِم  منطقِة  �سمَن  الها�سميَِّة  الأردنيَِّة  المملكِة  اأرا�سي  معظُم  تقُع 
ي�صوُد  حيٍن  في  ِر.  التبخُّ معدالِت  وارتفاِع  االأمطاِر  �صقوِط  بقلِة  يت�صُف  الذي   , ال�صحراويِّ
و�صقوِط  واالعتداِل  �صيًفا  والجفاِف  الحرارِة  بارتفاِع  يت�صُف  الذي  المتو�صِط  البحِر  اإقليَم 
الأمطاِر �ستاًء في المناطِق ال�سماليِة الغربيِة ا�سافًة اإلى المرتفعاِت الو�سطى والجنوبيِة، وي�سوُد 
ِر  الإقليَم ال�سودانيَّ في منطقِة �سيقٍة جًدا تتمثُل في منطقِة الغوِر الأردنيِّ الذي يت�سُف بتوفُّ
ِر خا�سًة للخ�سرواِت والفواكَه مقارنًة  المياِه وارتفاِع الحرارِة، مما يعطيِه ميزَة الإنتاِج المبكِّ

ببقيِة مناطِق المملكِة ودوِل الجواِر، انظِر ال�سكَل )3-3(.

4- تاأثيُر المناِخ على الزراعِة في المملكِة الأردنيَِّة الها�شميَِّة

ال�سكُل )3-2(: العوامُل الموؤثرُة في الزراعِة.

العوامُل الموؤثرُة في الزراعِة

العوامُل الب�شريَُّة

الأيدي العاملُة الت�ساري�ُص

راأ�ُص الماِل تَوّفُر المياِه

الأ�سواُق وو�سائُل النقِل المناُخ

ال�سيا�ساُت الزراعيَُّة التربُة

العوامُل الطبيعيَُّة

؟ كيَف توثُِّر الت�ساري�ُص في الإنتاِج الزراعيِّ  
ر اإجابتَك. ؟ برِّ اأيُّ العوامِل ال�سابقِة له التاأثيُر الأكبُر في الإنتاِج الزراعيِّ  
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ال�سكُل )3-3(: الأقاليُم المناخيَُّة في المملكِة الأردنيَِّة الها�سميَِّة.

الإقليُم ال�سحراوي

عل��ى  التغل��َب  يمك��ُن  كي��َف 
الظ��روِف المناخيَّ��ِة؛ م��ن اأجِل 

؟ زيادِة الإنتاِج الزراعيِّ

تطوِر  مْن  يحدُّ  رئي�ًسا  عاماًل  الأمطاِر  قلُة  ُل  ت�سكِّ
الزراعِة المطريَِّة ما دفَع العديُد مَن الأ�سِر الزراعيَِّة 
تْرَك العَمِل في الن�صاِط الزراعيِّ والبحَث عْن فر�ِص 
اأنَّ ن�سبَة الأيدي  عمٍل في قطاعاٍت اأخرى، علًما 
بنحِو  ُر  تقدَّ الأردنِّ  في  الزراعِة  قطاِع  في  العاملِة 
7.9% من اإجمالي القوى العاملِة، في حيٍن بلغت 

ن�سبُة م�ساهمِة القطاِع الزراعيِّ في الناتِج المحليِّ الإجمالي 4.5% لعاِم )2012م(. 

ُر م�ساحُة الأرا�سي ال�سالحِة للزراعِة في الأردنِّ ما يقارُب 8.9 مليوَن دونٍم، في حيٍن  وتقدِّ
ُر م�ساحُة الأرا�سي الم�سَتغلَِّة زراعيًّا ما يقارُب 3.8 مليوَن دونٍم. تقدَّ

الإقليُم ال�سودانياإقليُم البحِر المتو�سِطالإقليُم �سبُه ال�سحراوي
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ما الفرُق بين الأرا�سي الزراعيَِّة الم�ستغلَِّة والأرا�سي ال�سالحِة للزراعِة؟  
؟ كيَفَ يمكُن زيادُة ا�ستغالِل الأرا�سي ال�سالحِة للزراعِة في الأردنِّ  

، وي�س��هُم بنحِو 60% مَن الناتِج  يع��دُّ الإنت��اُج الحيوانيُّ اأحَد اأهمِّ قطاعاِت الزراعِة في الأردنِّ
مُه ه��ذا القطاُع مْن م�س��ادَر للدخِل ع��ْن طريِق  ، وت��زداُد ه��ذه الأهميَُّة في م��ا ُيقدِّ الزراع��يِّ
الم�س��روعاِت الفرديَِّة ال����س�غيرِة، اأو الم�سروعاِت ال�ستثماريَِّة الكبيرِة، والم�ساهمِة في تقليِل 
ُل م�سدَر دخٍل لنحِو 250 األِف �سخ�ٍص، كما ي�سهُم في رفِد ال�سوِق  معدلِت البطالِة؛ اإذ ي�سكِّ

بالمنتجاِت الحيوانيَِّة. انظِر ال�سكَل )4-3(.

5- قطاُع الثروِة الحيوانيَِّة في الأردنِّ

ال�سكُل )3-4(: م�سادُر ومنتجاٌت حيوانيٌة.

: اعتماُد الدولِة على نف�سها في توفيِر  الكتفاُء الذاتيُّ
التقليِل  بهدِف  ال�سلِع،  مَن  ال�سروريَِّة  الحاجاِت 
للدوِل  والقت�ساديَِّة  ال�سيا�سيَِّة  التبعيَِّة  م�ستوى  من 
في  الذاتيِّ  الكتفاِء  ن�سُب  بلغْت  وقد  الأخرى. 
الحمراِء،  للحوِم   %30 يقارُب  ما  الما�سيِة  اإنتاِج 
و53% للحليِب ومنتجاِت الألباِن. في حيٍن بلغْت 

ن�سبُة الإنتاِج المحليِّ مَن الدواجِن %84.

تنخف�ُص كمياُت اإنتاِج الأ�سماِك 
ه��ذا  �س��بُب  م��ا   . الأردنِّ ف��ي 
يمك��ُن  وكي��َف  ؟  النخفا���صِ

معالجتُه؟
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الظروُف الجويَُّة 

تذبذُب كمياِت الأمطاِر

التو�ّسُع العمرانيُّ 

نق�ُص الأيدي العاملِة ذاِت الخبرِة والكفاءِة

تفتيُت الملكياِت الزراعيَِّة

التحدياُت التي تواِجُه الزراعَة

��لْت منظمُة الغذاِء والزراعِة  تو�سّ
)الفاو( اإل��ى اأّنُه م��َن المتوقِع اأْن 
ينخف�َص عدُد الجياِع في البلداِن 
الناميِة من 777 مليوَن �س��خ�ٍص 
في الوق��ِت الحا�س��ِر اإل��ى نحِو 
440 ملي��وَن �س��خ�ٍص ف��ي عاِم 

)2030م(.

هل تعلم

l•É``°ûfl•É``°ûf

ْم مجموعًة مَن المقترحاِت لمواجهِة التحدياِت التي تواِجُه قطاَع  بالتعاوِن مَع زمالِئك، قدِّ
. الزراعِة في الأردنِّ

؟ ما دوُر تفّتِت الملكياِت الزراعيَِّة في تراجِع ن�سبِة الإنتاِج الزراعيِّ  

ال�سكُل )3-5(: التحديات التي تواجه الزراعة.
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2- اأنواُع ال�شناعاِت

ال�شناعُة التحويليَُّة: ال�سناعاُت التي تعتمُد على تحويِل المادِة الخامِّ من �سكٍل اإلى اآخٍر اأكثَر   - اأ 
والمطاطيََّة،  والبال�س�تيكيََّة  والكيم�اويَة  الجلديََّة،  ال�سناعاِت  وت�سمُل  لالإن�ساِن.  فائدًة 
وال�سناعاِت الخ�سبيََّة والأثاَث. و�ساهمِت ال�سناعاُت التحويليَُّة بما ن�سبتُه 11.5% مَن 

الناتِج المحليِّ الإجماليِّ لالأردنِّ في عاِم )2013م(.

الأر�ِص،  باطِن  من  الثرواِت  ا�ستخراِج  على  القائمُة  ال�سناعاُت  ال�شتخراجيَُّة:  ال�شناعُة  ب - 
وت�سمُل ال�سناعاِت التعدينيََّة، حيُث �ساهمِت ال�سناعاُت ال�ستخراجيَُّة بما ن�سبتة %3.3 

مَن الناتِج المحليِّ الإجماليِّ عام )2013 م(. انظِر ال�سكَل )6-3(.

مُه مْن منتجاٍت اأ�سا�سّيٍة، لتلبيِة  اأحُد الأن�سطِة التي ت�سهُم في تطويِر القت�ساِد الوطنيِّ بما تقدِّ
مُه للقطاعاِت القت�ساديَِّة الأخرى. حاجاِت الأفراِد ب�سكٍل مبا�َسٍر اأو بما تقدِّ

ا: ال�صناعُة ثانياً

1- المفهوُم والأهميَُّة

ال�سناعُة: تغييٌر في �سكِل الموادِّ الخامِّ لزيادِة قيمتها، وجعلها اأكثَر مالءمًة لحاجاِت الإِن�ساِن 
ومتطلباتِه. وتظهُر اأهميُة ال�سناعِة في كونها ترفُع من م�ستوى معي�سِة ال�سّكاِن، ورفاهيتهم، 
كالزراعِة  الأخرى؛  القت�ساديَِّة  الن�ساطاِت  وتطويِر  العاملِة،  الأيدي  ت�سغيِل  في  وت�سهُم 
من مجموِع  نحِو %18  ال�سناعيِّ  القطاِع  في  العمالِة  بلَغ حجُم  والنقِل، حيث  والتجارِة، 
الن�صاِط في دعِم  اأهميِة هذا  ُيـدَل على  مـا  العاِم )2013م(,  نهايِة  مَع  الأردنييَن  الم�ستغليَن 

القت�ساِد الوطني.
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. ا ل�سكُل )3-6(: ال�سناعاُت ال�ستخراجّيُة في الأردنِّ

3- مقوماُت ال�شناعِة

ِل ال�سكَل الآتَي )3-7(، ثمَّ اأجْب عِن الأ�سئلِة التي تليِه: تاأمَّ

ال�سكُل )3-7(: مقوماُت ال�سناعِة.

مقوماُت ال�شناعِة 

الأيدي العاملُةالموادُّ الخامُّ  الموقُعالأ�سواُقراأ�ُص الماِل

اذكْر مقوماٍت اأخرى لل�سناعِة.  
�سنِِّف المقوماِت ال�سابقَة اإلى مقوماٍت ب�سريٍَّة ومقوماٍت طبيعيٍَّة.  

ر اإجابتَك؟ اأيُّ المقوماِت ال�سابقِة من وجِة نظرَك الأكثُر اأهميًة؟ برِّ  

4- قطاُع التعديِن في الأردنِّ

، فاإنَّ قطاَع التعديِن يقت�سُر على المعادِن الاّلفلزيَِّة  انعكا�ًسا لطبيعِة التكويِن الجيولوجيِّ في الأردنِّ
والفو�سفاُت،  الإ�سمنُت،   : الأردنيِّ التعديِن  قطاِع  منتجاِت  اأهمِّ  ومْن  ال�سناعيَِّة(  )ال�سخوِر 
والبوتا�ُص والأ�سمدُة الكيماويَُّة، حيُث �ساهمْت اإيراداُت هذِه المنتجاِت بما ن�سبتُه 7.7% مَن 

، عام )2013م(، انظِر ال�سكَليِن )3-8(، و)9-3(. الناتِج المحليِّ الإجماليِّ



14

ال�سكُل: )3-8(: قطاُع التعديِن.

ال�سكُل )3-9(: م�ساهمُة اإيراداِت منتجاِت قطاِع ال�سناعاِت التعدينيَِّة خالَل عام 2013م.

، وتعدُّ  تت�سّدُر �سناعُة الأدويِة وا�ستخراُج الفو�سفاِت والبوتا�ِص ال�سناعاِت الت�سديريََّة في الأردنِّ
الأردنُّ مْن اأهمِّ الدوِل الم�ستخرجِة للفو�سفاِت والبوتا�ِص في العالِم.

�ساهَم ارتفاُع �سادراِت المملكِة مَن البوتا�ِص والفو�سفاِت والأ�سمدِة في التخفي�ِص مَن العجِز 
ف��ي المي��زاِن التجاريِّ )الفرُق بيَن قيمِة الم�س��تورداِت وقيمِة ال�س��ادراِت الكليَِّة( خالَل عاِم 
لًة بذلَك ما ن�سبتُه  2014، اإذ بلغْت قيمُة مجموِع �سادراتها نحَو 1141 مليوَن ديناٍر، م�سكِّ
ُح �سادراِت  نحَو 19% من اإجماليِّ �س��ادراِت المملكِة.انظِر ال�س��كَل )3-10( الذي يو�سّ

المملكِة مَن البوتا�ِص والفو�سفاِت والأ�سمدِة خالَل الفترِة ما بيَن )2013-2014م(.

؟ اأيَن تنت�سُر �سناعُة ا�ستخراِج الفو�سفاِت في الأردنِّ  
ما ا�ستخداماُت الفو�سفاِت بعد ت�سنيعِه؟  

قارْن بيَن �سادراِت المملكِة مَن البوتا�ِص والفو�سفاِت لعاِم )2014م(.  

البوتا�ُص %25.7

الفو�سفاُت %19.2
الأ�سمدُة %18.1

الأ�سمنت %14.3

اأُخرى %22.6
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5- المدُن ال�شناعيَُّة في الأردنِّ

�ساهَم الموقُع الإ�ستراتيجيُّ لالأردنِّ اإ�سافًة اإلى تمتُِّعِة بعامِل 
ال�ستثماراِت  لجذِب  مركًزا  في جعلِه  وال�ستقراِر  الأمِن 
في  خا�صٍّ  وب�سكٍل  القطاعاِت  مختلِف  في  الأجنبيَِّة 
المدِن  قياُم  ذلَك  على  الأمثلِة  ومَن   . ال�س�ناعيِّ القط�اِع 
ال�سناعيَِّة الأردنيَِّة التي تعدُّ مثاًل حيًّا وواقعيًّا لالأداِء المتميِِّز 
وتطويرها  ال�سناعيِِّة  المدِن  اإن�ساِء  مجاِل  في  والمتطوِر 

وت�سويقها.

��ٌة  �سَّ وتت�س��ُح اأهميُة الم��دِن ال�س��ناعيَِّة )هَي مناطُق مخ�سَّ
��ٌط له��ا لغر���صِ التنمي��ِة ال�س��ناعّيِة(وتتميُز بجذبها  وُمخطَّ
لال�س��تثماراِت الخارجيَّة وتوفيرها لفر�ِص العمِل لتو�سيِع 
البني��ِة التحتيَّ��ِة ونق��ِل التقني��ِة وتوِظيفه��ا وتعزي��ِز ق��درِة 
المنتجاِت الوطنيَِّة على المناف�س��ِة في الأ�سواِق المفتوحِة 
وتطويِرال�سناعاِت الأ�سا�س��يَِّة. انظِر ال�سكليِن )11-3(، 

.)12-3(

ال�سكُل )3-10(: �سادراُت المملكِة مَن البوتا�ِص والفو�سفاِت والأ�سمدِة. )2013- 2014م(
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. غياُب ال�سراكِة الحقيقيَِّة بيَن القطاِع العامِّ والخا�صِّ  - اأ 
�سلًبا  اأثَّرت  التي  العالميَُّة  الماليَُّة  الأزمُة  ب - 
 ، عامٍّ ب�سكٍل  القت�ساديَِّة  القطاعاِت  على 
في  خا�صٍّ  ب�سكٍل  ال�سناعيِّ  والقطاِع 

. الأردنِّ
ارتفاُع اأ�سعاِر الطاقِة. ج� - 

تغّيُر ال�سيا�ساِت بتغييِر الحكوماِت.  - د 
تغّيُر ال�س��وِق المحليِّ وانخفا���صُ القدرِة   - ه� 

على مناف�سِة المنتجاِت الم�ستوردِة.

ال�سكُل )3-12(:  مواقُع المدِن ال�سناعيِِّة.

ال�سيا�س��يَِّة  الظ��روِف  دوُر  م��ا 
المج��اورِة  بال��دوِل  المحيط��ِة 
لالأردنِّ في زيادِة ال�س��تثماراِت 

الأردنيَِّة؟

6- تحدياٌت يعاني منها قطاُع ال�شناعِة في الأردنِّ

39
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عرِّف ما ياأتي:   -  1
، المدُن ال�سناعيَُّة، ال�سناعُة التحويليَُّة، ال�سناعُة ال�ستخراجيَُّة. الكتفاُء الذاتيُّ

. اذكْر اأهم التحديات التي تواجه الإنتاِج الزراعيِّ  -  2
ما العوامل الموؤثرِة في الزراعة؟  -  3

اذكر ثالثة من مقومات ال�سناعة.  -  4
. د اأبرَز التحدياِت التي يعاني منها القطاُع ال�سناعيُّ في الأردنِّ عدِّ  -  5

؟ ما اأهميُة ال�سناعاِت ال�ستخراجيَّة في الأردنِّ  -  6
د ثالًثا مَن المدِن ال�سناعّيِة القائمِة. ، حدِّ على خريطِة الأردنِّ  - 7
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الفصُل
السادُس

األنشطُة الخدماتّيُة

يتناوُل �لف�سُل �ل�ساد�ُس ِمن َوْحَدِة �الأن�سطِة �القت�ساديَِّة، �أن�سطًة خدماتيًَّة ي�ستفيُد منها طالُب 
�لخدمِة، )�لتجارة و�ل�سياحة و�لنقل(، وت�سهُم في زيادِة �لناتِج �لمحليِّ للدولِة وتوفيِر فر�ِس �لعمِل.

1- المفهوُم والأهميَُّة

التج��ارُة: هَي �لتبادُل �لطوعيُّ لل�س��لِع و�لخدماِت، وتكوُن في �ل�س��وِق، وتعدُّ مَن �الأن�س��طِة 
�القت�ساديَِّة، �لتي تطورت عْبَر �لزمَن، من حيُث �لطرُق و�لو�سائُل و�الأ�ساليُب ونوعيَُّة �لب�سائِع، 

�نظِر �ل�سكَل )13-3(.

وقد ظهَر حديثًا مفهوٌم جديٌد للتجارِة ُيعرُف بالتجارِة �الإلكترونيَِّة؛ �لتي تعتمُد على �لو�سائِل 
�لتكنولوجيَّ��ِة �لح�ديثِة )�س��بكِة �الإنترنت( كاأ�س���ا�ٍس لها. وتبرُز �أهمي��ة �لتج�ارة م�ن خ�الل 

�ل�سكل )14-3(.

: التجارُة اأولاً

. �ل�سكُل )3-13(: ن�شاٌط تجاريٌّ
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اأهميُة التجارِة

م�سدٌر للدخِل �لقوميِّ

و�سيلٌة لتحريِك �لماِل وتد�ولِه

مكملٌة للن�شاِط ال�شناعيِّ والزراعيِّ

و�سيلٌة للتبادِل �لثقافيِّ

توفيُر فر�ِس �لعمِل
�ل�سكُل )3-14(: �أهميُة �لتجارِة.

�ل�سكُل )3-15(: ميناُء �لعقبِة.

تق�سُم �لتجارُة �إلى نوعيِن:
�لتجارِة �لد�خليَِّة: ه��َي �لتي تحدُث د�خَل   - �أ 
ح��دوِد �لدول��ِة، من حي��ُث تبادُل �ل�س��لِع 
و�لخدم��اِت، وتق�س��ُم �إلى تج��ارِة �لجملِة 

وتجارِة �لتجزئِة.
�لتجارِة �لخارجيَِّة )�لتجارِة �لدوليَِّة(: عملياُت �ال�ستير�ِد و�لت�سديِر �لتي تقوُم بها �لدولُة،   - ب 

مَع �لدوِل �الأخرى. �نظِر �ل�سكَل )15-3(.

2- اأنواُع التجارِة

�أيُّ �أنو�ِع �لتجارِة يوؤثُِّر ب�س��كٍل 
�أكبَر في تطويِر �قت�س��اِد �لدولِة؟ 

ر �إجابتَك. برِّ

19
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�ل�سكُل )3-17(: �ل�سادر�ُت و�لو�رد�ُت و�لعجُز �لتجاريُّ عام )2014م(.

ح كيَف يوؤثُِّر كلُّ عامٍل مَن �لعو�مِل �ل�سابقِة على �لتجارِة. و�سِّ  
�ذكْر عو�مَل �أخرى توؤثُِّر في قياِم �لتجارِة.  

4- الميزاُن التجاريُّ 

�إذ�  �لفرُق موجًبا  �ل�سادر�ِت و�لو�رد�ِت، وقد يكوُن  بيَن قيِم  �لفرَق  �لتجاريُّ  �لميز�ُن  يمثُل 
(، وقد يكوُن  ى )�لفائ�ُس في �لميز�ِن �لتجاريِّ كانت ِقَيُم �ل�سادر�ِت تفوُق قيَم �لو�رد�ِت وُي�سمَّ
 .) ى )�لعجُز في �لميز�ِن �لتجاريِّ �إذ� كاَن قيم �لو�رد�ِت تفوُق قيم �ل�سادر�ِت، وُي�سمَّ �سالًبا 
�لمحليِّ  �لناتِج  �إلى   )%31.7( ن�سبتُه  بلغت  من عجٍز  �الأردنِّ  في  �لتجاريُّ  �لميز�ُن  ويعاني 

�الإجماليِّ عام )2014م( وبقيمٍة )6( مليار�ِت ديناٍر.�نظِر �ل�سكَل )17-3(.

��ُح �لعو�مَل �لموؤثِّرَة في قياِم �لتجارِة، ثمَّ �أجْب عِن  تاأمِل �ل�س��كَل �الآتَي )3-16(، �لذي يو�سِّ
�الأ�سئلِة �لتي تليِه:

3- العوامُل الموؤثِّرُة في قياِم التجارِة

�ل�سكُل )3-16(: �لعو�مُل �لموؤثرُة في قياِم �لتجارِة.

ُم �لعلميُّ  �لتقدُّ
�أنو�ُع �الإنتاِج وكمياتُهو�لتكنولوجيُّ �لَعالقاُت �ل�سيا�سيَُّة بيَن 

�لتكتالُت �القت�ساديَُّة �لدوِل

العوامُل الموؤثِّرُة في قياِم التجارِة

�لم�ستورد�ُت
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�نظِر �ل�سكليِن )3-18(، )3-19(، �للذيِن يو�سحاِن �أهمَّ �لدوِل �لتي ت�ستورُد منها �الأردنُّ 
ُر �إليها، مبّيًنا �لن�سبِة �لمئويِة من مجمِل و�رد�ِت �الأردنِّ و�سادر�ِتها. وت�سدِّ

�ساهمْت �سيا�سُة �الأردنِّ �لتجاريَُّة �لقائمُة على مبادىِء �النفتاِح �القت�ساديِّ وتحريِر �لتجارِة 
و�ال�ستثماِر وتوفيِر بيئٍة ��ستثماريٍَّة �إلى تعزيِز �لعالقاِت �القت�ساديَِّة و�لتجاريَِّة مَع دوِل �لعالِم. 
حيُث �ساهمت �لتجارُة في زيادِة �لناتِج �لقوميِّ �لمحليِّ بحيُث �رتفَع من )6( مليار�ٍت عاَم 
�رتفاِع  على  �نعك�َس  �لذي  �الأمُر  )2013م(؛  عاَم  �أردنيِّ  ديناٍر  مليار   22.5 �إلى  2003م 

معدِل دخِل �لفرِد من 1300 ديناٍر �سنويًا �إلى 3500 ديناٍر للفترِة نف�سها.

 . �ل�سكُل )3-18(: �أكثُر �لّدوِل �لتي ي�ستورُد منها �الأردنُّ
�ل�سعوديُة
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. �ل�سكُل )3-19(: �أكثُر �لّدوِل �لتي ي�سّدُر لها �الأردنُّ
�لوالياُت �لمتحدُة �لعر�ُق �لهنُد �ل�سعوديُة لبناُن
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.) �ل�سكُل )3-20(: �لحمايُة �لجمركيَُّة )معبٌر حدوديٌّ

لذ� عملِت  �لم�ستوردِة؛  �لمنتجاِت  مَع  �لتناف�سيَِّة  �لقدرِة  �الأردنيَُّة من �سعِف  �لمنتجاُت  تعاني 
�لحكومُة على بع�ِس �الإجر�ء�ِت �لتي من �ساأنها حمايُة �لمنتجاِت �لمحليَِّة، ومن تلَك �الإجر�ء�ِت:
�لحمايُة �الغالقيَُّة: �لتدخُل في كمياِت �ل�سلِع �لم�ستوردِة مَن �لخارِج لفترٍة زمنيٍَّة معينٍة.  - �أ 
�س��نُّ قو�نيَن ت�س��جيِع �ال�س��تثماِر: و�س��ُع �إطاٍر ت�س��ريعيٍّ مالئٍم لجذِب �ال�س��تثمار�ِت   - ب 
ُم �الإعفاء�ِت �لجمركيََّة و�ل�س��ريبيََّة  �الأجنبيَِّة وتحفيِز �ال�س��تثمار�ِت �لمحلِّيِة، حيُث يقدِّ

للم�سروعاِت �ال�ستثماريَِّة.
ره��ا دولٌة ما  �لحماي��ُة �لجمركيَّ��ُة: تعرفٌة تقرِّ  - ج� 
لحمايِة �أو ت�سجيِع �سناعاتها �لمحليَِّة، وذلَك 
عن طريِق و�س��ِع ن�س��بٍة جمركيَّ��ٍة عاليٍة على 
�لب�س��ائِع �لم�س��توردِة �لت��ي تناف�ُس �لب�س��ائَع 
�لمماثل��َة �لم�س��نوعَة محليًّا؛ به��دِف ترويِج 
عها لت�سجيِع �لمو�طنيِن  �ل�سناعِة �لوطنيَِّة وتنوُّ

على �سر�ئها، �نظِر �ل�سكَل )20-3(.

ما �الأ�سباُب �لتي تجعُل �لمو�طَن 
يع��ِزُف ع��ن �س��ر�ِء �لمنتج��اِت 

�لمحليَِّة؟

�أّدى �ن�سماُم �الأردنِّ �إلى منظمِة �لتجارِة �لعالميَِّة �إلى فتِح 150 �سوًقا عالميًّا �أماَم �لمنتجاِت 
�الأردنيَِّة، ومهمُة �لمنظمِة �الأ�سا�سيَِّة �سماُن �ن�سياِب �لتجارِة باأكبِر قدٍر مَن �ل�سال�سِة و�لي�سِر 

و�لحريَِّة، وهَي �لمنظمُة �لعالميَُّة �لوحيدُة �لمتخ�س�سُة بالقو�نيِن �لدوليِة.
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�ل�سكُل )3-21(: فعالياٌت �سياحيٌة - و�دي رم.

1- المفهوُم والأهميَُّة

�ل�سياحُة: �نتقاُل �الأفر�ِد من مكاٍن الآخَر د�خَل حدوِد �لدولِة �أو خارجها، بغر�ِس زيارِة �الأماكِن 
�لدينيَِّة و�لح�س��اريَِّة و�لعالجيَِّة و�لترفيهيَِّة �أو �ال�ستمتاِع بالمناظِر �لطبيعيَِّة و�ال�ستجماِم. وتعدُّ 
ا  �ل�سياحُة �أحَد �الأن�سطِة �القت�ساديَِّة �الأكثَر نمًو� في �لعالِم، فهَي قطاُع َخَدميٌّ يلعُب دوًر� هامًّ
في زيادِة �لدخِل �لقوميِّ وتح�س��يِن ميز�ِن �لمدفوعاِت، وم�س��دٌر للعمالِت �ل�سعبِة، وفر�سٌة 
لت�سغيِل �الأيدي �لعاملِة، وهدٌف لتحقيِق بر�مِج �لتنميِة. وتعدُّ �ل�سياحُة ن�ساًطا �قت�ساديًّا ذ� تاأثيٍر 
�إيجابيٍّ على جو�ن��َب عديدٍة في �لدوِل، منها: جو�نُب �قت�س��اديٌَّة، و�جتماعيٌَّة، وثقافيٌَّة، من 

خالِل:
. زيادِة معدالِت �لنموِّ �القت�ساديِّ  - �أ 

زيادِة م�ستوياِت �لدخِل.  - ب 

تحقيِق �لتنميِة �الإقليميَِّة.  - ج� 
 . تحفيِز ��ستثمار�ِت �لقطاِع �لخا�سِّ  - د 

 . �لحفاِظ على �لموروِث �لثقافيِّ  - ه� 

كيَف توؤثُِّر �ل�س��ياحُة ف��ي تعزيِز 
 ، و�لثقافيِّ  ، �الإن�س��انيِّ �لتر�ب��ِط 

بيَن �ل�سعوِب و�لح�سار�ِت؟

ا: ال�سياحُة ثانياً
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2- اأركاُن ال�سياحِة

تتكوُن �ل�سياحُة من مجموعٍة مَن �الأركاِن �ل�سروريَِّة، هَي:
ال�سائُح: الفرُد الذي يقوُم بن�شاِط ال�شياحِة.   - اأ 

: �لمنطقُة �لتي تقوُم بتقديِم �لخدماِت كافًة لل�س��ائِح، وتوفيِر ما يحتاجُه  المق�سُد ال�سياحيُّ  - ب 
من م�ستلزماٍت؛ من �أجِل خلِق جوِّ �سياحيٍّ ممتٍع.

المعالُم ال�سياحيَّة باأنواعها كافٍة: تتحدُد هذِه �لمعالُم بنوِع �ل�سياحِة من بيئيٍة ت�سويقيٍَّة وعلميٍَّة   - ج� 
وعالجيٍَّة وغيرها.

نم��ُط ال�سياحِة: �س��ياحٌة د�خلي��ٌة في �لدولِة ذ�تها بي��َن مناطقها �لغنيَِّة بمعالَم �س��ياحيٍَّة، �أم   - د 
خارجيٍَّة تتعّدى حدوَد �لدولِة �لو�حدِة �إلى دولٍة �أخرى.

ِر الكبيِر في ثورِة  تبني بع�ُض الدوِل اقت�شادها على الن�شاِط ال�شياحيِّ فيها وال �شيَّما بعَد التطوُّ
�الت�ساالِت �لحديثِة، حيُث غد� �لعاَلُم كقريٍة �سغيرٍة يمكُن �لو�سوُل �إليها بكِل ي�سٍر و�سهولٍة، 
ت�ستمُل على مجمِل  �ل�سياحِة �سناعًة  يعرُف ب�سناعِة  بال�سياحِة  ولذلك ظهَر م�سطَلٌح متعلٌق 
ِة، �لتي ت�سترُك في تطويِر �لب�سائِع و�إنتاجها وت�سويقها، و�لخدماِت  ِة و�لخا�سَّ �لتنظيماِت �لعامَّ

��ستجابًة الحتياجاِت �ل�سّياِح ورفاهيتهم.�نظِر �ل�سكَل )22-3(.

. �ل�سكُل )3-22(: معالُم �سياحّيٌة في �الأردنِّ
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3- اأ�سباُب نموِّ ال�سياحِة العالميَِّة

4- �سناعُة ال�سياحِة في الأردنِّ

ا منها، �نظِر  يعوُد �ل�س��بُب في نموِّ �ل�س��ياحِة �لعالميَِّة لمجموعة مَن �الأ�س��باب، ولتعّرِف بع�سً
�ل�سكَل )23-3(.

�سهَد �الأردنُّ زيادًة في موؤ�سر�ِت �ل�سياحِة خالَل �لعقِد �الأوِل مَن �لقرِن �لو�حِد و�لع�سريِن، فقد 
و�سَل �أكثُر من ثمانيِة مالييَن �سائٍح �إلى �الأردنِّ عاَم 2010م و�أنفقو� ما يزيُد عن ملياري ديناٍر 

. ، وهو ما �ساهَم باأكثَر من 14.2% في �لناتِج �لمحليِّ �الإجماليِّ �أردنيٍّ

وقد و�سَل �لتوظيُف �لمبا�َسُر في �لقطاِع �ل�سياحيِّ �إلى 42500 وظيفٍة في عاِم )2011م(، ومَن 
ُر �أن يدعَم ذلَك �أعد�ًد� كبيرًة مَن �لوظائِف �لمماثلِة في �لقطاِع �القت�ساديِّ عنَد �حت�ساِب  �لمقدَّ
. وفي هذ� �ل�سياِق برَز �الهتماُم �لكبيُر و�لو��سُع بقطاِع �ل�سياحِة، و�أ�سبَح  �الأثِر �لم�ساعِف �لكليِّ
�لهدُف �الإ�س��تر�تيجيُّ �الأوُل للمملكِة �إقامَة �سناعٍة �سياحيٍَّة ع�سريٍَّة متطورٍة ومتقدمٍة وفَق �أعلى 
�لمعاييِر و�لمو��س��فاِت �لدوليَِّة. �نظِر �ل�س��كلين )3-24( و )3-25( �للذين يو�س��حاِن عدُد 

. �ل�سّياِح �لقادميَن و�لدخُل �لناجُم عِن �ل�سياحِة مْن �سنِة )2004-2014م( في �الأردنِّ

�ل�سكُل )3-23(: �أ�سباُب نموِّ �ل�سياحِة �لعالمّيِة.

وقُت
�لفر�ِغ

�ال�ستقر�ُر 
�الجتماعيُّ 

و�ل�سيا�سيُّ

اأ�سباُب نموِّ ال�سياحِة العالميَِّة

تطّوُر 
�لمو��سالِت

نموُّ �لثروِة 
�القت�ساديَِّة 

�لعالميَِّة

زيادُة �لدخِل ثورُة 
�الت�ساالِت

ما �لعالقُة بيَن وقِت �لفر�ِغ ونموِّ �ل�سياحِة؟  
. �ذكر �أ�سباًبا �أخرى للنموِّ �ل�سياحيِّ في �الأردنِّ  
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الآثاُر القت�ساديَُّة والجتماعيَُّة لل�سياحِة في الأردنِّ

زيادُة �لم�ساهمِة في �لناتِج �لمحليِّ �الإجماليِّ

زيادُة �لدخِل مَن �لعمالِت �الأجنبيَِّة �ل�سعبِة

زيادُة �إير�د�ِت �لدولِة ودعُم ميز�ِن �لمدفوعاِت

تو�سيُع �لتاأثير�ِت �لم�ساعفِة لقطاِع �ل�سياحِة

تح�سيُن �الأحو�ِل �لمعي�سيَِّة وزيادُة �لدخِل وفر�ِس �لعمِل

ت�سّجُع على دمِج �لمجتمعاِت �لمحليَِّة وتو�سيِع 
م�ساركِة �ل�سكاِن في �الأن�سطِة �ل�سياحيَِّة

. �ل�سكُل )3-26(: �الآثاُر �القت�ساديَُّة و�الجتماعيَُّة لل�سياحِة في �الأُردنِّ

التنمي��ُة ال�سياحيَّ��ُة: هَي عملي��ُة تكامٍل 
طبيعيٍّ ووظيفيٍّ بيَن عدٍد مَن �لعنا�س��ِر 
�لطبيعيَّ��ِة �لموج��ودِة ف��ي منطق��ٍة ما، 
ومجموعُة �الأن�سطِة �لتنظيميَِّة و�لمر�فِق 
�لعامِة من ناحي��ٍة �أخرى. وتعدُّ �لتنميُة 
�ل�سعبِة  للعمالِت  �ل�س��ياحيَُّة م�س��دًر� 
�لتي ُتقا�ُس �أهميتها بحجِم تاأثيِرها على 

ميز�ِن �لمدفوعاِت. 

�ل�سكُل )3-25(: عدُد �ل�سّياِح �لقادميَن من �سنة 2004 - 2014م.

�ل�سكُل )3-24(: �لدخُل �ل�سياحيُّ )مليوَن ديناٍر( من �سنة 2004 - 2014م. 
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6- الإ�ستراتيجيَُّة الوطنيَُّة لل�سياحِة

ُل �إ�ستر�تيجيٍَّة وطنيٍَّة لل�سياحِة لالأعو�ِم )2004–2010م( عن طريِق �أربِع ركائَز رئي�سٍة  رت �أوَّ ُطوِّ
ِه،  ه��ت عملي��َة تطويِر �لقط��اِع �ل�س��ياحيِّ ونموِّ َوجَّ

وترتََّب عليها:
�رتفاُع عدِد �لغرِف �لفندقيَِّة.  - �أ 

زيادُة م�ستوياِت �لتوظيِف في قطاِع �ل�سياحِة   - ب 
ورفُع ن�سبِة م�ساركِة �الإناِث.

. تقويُة �ل�سر�كِة بيَن �لقطاعيِن �لعامِّ و�لخا�سِّ  - ج� 

ق من نج��اٍح ونموٍّ في �لقطاِع  و��س��تكمااًل لما ُحقِّ
�ل�سياحيِّ جاءت �الإ�ستر�تيجيَُّة �لوطنيَُّة لل�سياحِة لالأعو�ِم )2011–2015م( وهدفت �إلى:

؛ هَو �ل�سعيُّ لزيادِة �لعائد�ِت  رفِع �إجماليِّ عائد�ِت �ل�سياحِة، وكان �لهدُف �الإ�ستر�تيجيُّ  - �أ 
�ل�سياحيَِّة؛ لت�سبَح 4.2 ملياَر ديناٍر في عاِم )2015م(.
 . توفيِر ت�سويٍق وترويٍج �أف�سَل لالأردنِّ كمق�سٍد �سياحيٍّ  - ب 

�لتركيِز على بر�مَج و�أن�سطٍة تهدُف �إلى بناِء تجربٍة �سياحيٍَّة مميَّزٍة، توؤدي �إلى �إيجاِد ميزٍة   - ج� 
. �نظِر �ل�سكَل )27-3(. تناف�سيٍَّة لالأردنِّ

�إ�س��تر�تيجي�ُة  حقق�����ْت  ه�����ل 
)2004-2010م( �أهد�فها؟

لل�سياحِة  الوطنيَُّة  الإ�ستراتيجيَُّة 

في الأردنِّ )2015/2011م(

�لت�سويُق و�لترويُج �ل�سياحيُّ

تطوير �سوق �لعمل

تطوي��ُر �لمنتِج 

�ل�سياحيِّ
�لبيئُة �لد�عمُة

بٍة على درجٍة عاليٍة مَن �لمهارِة، وقادرٍة على �لمناف�سِة عالميًّا. لٍة ومدرَّ تطويُر قوًى عاملٍة موؤهَّ

زيادُة عدِد �ل�سّياِح ذوي �الإنفاِق �لمرتفِع �لقادميَن من �أهمِّ �الأ�سو�ِق �لحاليَِّة �لنا�سئِة وتطويِر �ل�سياحِة �لمحليِة. 

ت��وف��ي��ُر ت��ج��رب��ِة 
للمنتجاِت  مميزِة 
ذ�ِت  و�لخدماِت 

�لم�ستوى.

تح�سي���ُن �لق�درِة 
لالأردنِّ  �لتناف�سيَّ�ِة 
بتع�زي�ِز �ل�س�و�بِط 
�لتج����������اريَّ���ِة 
و�لتنظيميَّ��������ة.

�ل�سكُل )3-27(: �الإ�ستر�تيجيَُّة �لوطنيَُّة لل�سياحِة في �الأردنِّ )2015/2011م(.
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تلعُب �أنظمَة �لنقِل دوًر� �أ�سا�سيًّا في نموِّ وتطّوِر �الأن�سطِة �القت�سادّيِة جميعها، كما ت�سهُم في 
؛ مما ينعك�ُس �إيجاًبا على �لم�ستوى �لمعي�سيِّ لالأفر�ِد في �لمجتمِع. نموِّ �لناتِج �لمحليِّ

ا: النقُل ثالثاً

و�سيلُة النتقاِل �الأفر�ِد و�ل�سلِع من مكاٍن �إلى �آخَر، وقد تطورْت و�سائُل �لنقِل عْبَر �لزمِن من �لنقِل 
ها �لحيو�ناُت ثمَّ �ل�س��فِن �ل�سر�عّيِة ثمَّ �لقطار�ِت و�ل�سفِن  بو��س��طِة �لحيو�ِن، فالعرباِت �لتي تجرُّ
و�لمركباِت ذ�ِت �لمحركاِت و�سواًل �إلى و�سائِل �لنقِل �لحديثِة؛ مثِل �لطائر�ِت و�لنقِل باالأنابيِب.

ر �القت�س��اديِّ و�الجتماعيِّ للدولِة، فالنم��وُّ و�الزدهاُر، �لذي  ي�س��هُم قطاُع �لنقِل ف��ي �لتطوِّ
يتحقُق بفعِل هذ� �لقطاِع يمتُد تاأثيرُه �إلى �لقطاعاِت �القت�ساديَِّة جِميعها، من حيُث نموُّ �لناتِج 
�لمحليِّ �الإجماليِّ وزيادُة �لعو�ئِد �لماليَِّة للدولِة �سو�ٌء �أكاَن ب�سكٍل مبا�َسٍر �أو غيِر مبا�َسٍر، وتبرُز 

�أهميتُه من خالِل:

ا، فهَو حْلقُة ربٍط �أ�سا�سيٍَّة  : نقُل �لمو�دِّ �لخامِّ وربُط �لدوِل بع�س��ها بع�سً الدوِر القت�ساديِّ  - اأ 
بيَن مر�كِز �الإنتاِج و�الأ�سو�ِق، �إ�سافًة �إلى قدرتِه على توفيِر فر�ِس �لعمِل.

: عن طريق زيادِة �لتفاعِل �الجتماعيِّ و�لثقافيِّ بيَن �الأفر�ِد د�خَل �لدولِة وخارجها. الدوِر الجتماعيِّ  - ب 

ما �لدوُر �ل�سلبيُّ �لذي ينتُج عن �لنقِل �لموؤثِّر على �لبيئِة؟  
ما طرُق نقِل �لنفِط لالأردنِّ مَن �لدوِل �لمجاورِة؟  

ما فر�ُس �لعمِل �لتي يمكُن �أن يوفِّرها قطاُع �لنقِل؟  

1- المفهوُم والأهميَُّة

يق�سُم �لنقُل �إلى �أربعِة �أنو�ٍع رئي�سٍة، هَي:
.        د - �لنقُل باالأنابيِب. .        ج� - �لنقُل �لجويُّ .        ب - �لنقُل �لبحريُّ �لنقُل �لبريُّ  - �أ 

�ذكر �أمثلًة على مو�ّد تنقُل عبَر �الأنابيِب.  
قارْن بيَن �لنقِل �لبحري و�لنقل �لجوي من حيُث: �لكلفُة و�ل�سرعُة.  

2- اأنواُع النقِل
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�لجدوُل )3-1(: �لعو�مُل �لموؤثِّرُة في قطاِع �لنقِل.

العوامُل الب�سريَُّةالعوامُل الطبيعيَُّة
. توّزُع �ل�سكاِن وكثافُتهم.�لموقُع �لجغر�فيُّ

. توزيُع مر�كِز �لعمر�ِن.�لتركيُب �لجيولوجيُّ
.مظاهُر �ل�سطحِ. الن�شاُط االقت�شاديُّ

.�لمناُخ. �لتقّدُم �لتكنولوجيُّ
تغّيُر �الأو�ساِع �ل�سيا�سيَِّة و�لحروِب.�لغطاُء �لنباتيُّ �لطبيعّي.

ما دوُر تغّيِر �الأو�ساِع �ل�سيا�سيَِّة في �لتاأثيِر على �لنقِل؟  
ما �لَعالقُة بيَن �لكثافِة �ل�سكانيَِّة وحركِة �لنقِل؟  

ْر �إجابتَك. بر�أيَك، �أيُّ �لعو�مِل �ل�سابقِة �الأكثُر تاأثيًر� في �لنقِل؟ برِّ  
ح ذلَك. كيَف �ساهم �لتقّدُم �لتكنولوجيُّ �لحديُث في تق�سيِر �لم�سافاِت؟ و�سِّ  

تق�سُم �لعو�مُل �لموؤثِّرُة في قطاِع �لنقِل �إلى عو�مَل ب�سريٍَّة وعو�مَل طبيعيٍَّة. تاأمِل �لجدوَل )1-3( 
ُح �لعو�مَل �لموؤثِّرَة في قطاِع �لنقِل، ثمَّ �أجب عِن �الأ�سئلِة �لتي تليِه: �لذي يو�سِّ

3- العوامُل الموؤثرُة في قطاِع النقِل

��س��تثمَر �الأردنُّ في �لعقِد �لما�سي ب�سكٍل كبيٍر في تطويِر قطاِع �لنقِل وزيادِة �سبكاِت �لطرِق 
و�إدخاِل �لتح�سيناِت عليها، وعلى �لرغِم من هذِه �الإنجاز�ِت يبقى هذ� �لقطاُع بحاجٍة للمزيٍد 
مَن �لجهوِد لتمكينِه من لعِب دوٍر �إيجابيٍّ ومحّفٍز للتنميِة، وذلَك بتطويِر خدماِت �لنقِل �لعامِّ 
بقطاعاتِه كافًة و�س��واًل �إلى �س��بكِة نقٍل متطورٍة وبخدماٍت َكُفوؤٍة بت�سريِع عملياِت �لتنظيِم فيِه 

وتحفيِز �ال�ستثماِر.
كما يمتلُك �الأردنُّ �س��بكًة و��س��عًة وحديث��ًة مَن �لطرِق �لبريَّ��ِة تربُط �أطر�َفُه مَن �ل�س��ماِل �إلى 
�لجنوِب ومَن �ل�س��رِق �إلى �لغرِب ف�ساًل عِن �ت�س��الِه بمحيطِه مَن �لدوِل �لمجاورِة عْبَر طرٍق 

دوليٍَّة عاليِة �لمو��سفات.�نظِر �ل�سكَل )28-3(.

4- قطاُع النقِل في الأردنِّ
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�ل�سكُل )3-28(: �سبكُة طرٍق د�خليٍة - �لعا�سمُة عماُن.

، ولتعّرفها، �نظِر  يوج��ُد عدٌد م��َن �لجهاِت �لتي تعمُل عل��ى تنظيِم قطاِع �لنق��ِل ف��ي �الأردنِّ
�لجدوَل �الآتَي. 

. �لجدوُل )3-2(: �لجهاُت �لم�سوؤولُة عن تنظيِم قطاِع �لنقِل في �الأردنِّ

من اأهدافها لخدمِة قطاِع النقِلالجهُة الم�سوؤولُة

على �سلطُة �لطير�ِن �لمدنيِّ  و�الإ�سر�ِف  �لمملكِة  في  �لجويِّ  �لنقِل  �سيا�سِة  تنظيُم   -
تطبيقها من قبِل موؤ�س�ساِت �لَنقِل �لجويِّ �لوطنيَِّة و�الأجَنبيَِّة.

ِة بتي�سيِر رحالٍت جويٍَّة للموؤ�س�ساِت  �إ�سد�ُر �لتر�خي�ِس �لخا�سّ  -
و�ل�سركاِت �لوطنيَِّة و�الأجنبيَِّة.

�ل�سلطُة �لبحريَُّة 
�الأردنيَُّة 

و�سُع م�سروعاِت �لقو�نيِن �لبحريَِّة.  -
مر�قبُة �سالمِة �لمالحِة �سمَن �لمياِه �الإقليميَِّة �الأردنيَِّة.  -

هيئُة تنظيِم قطاِع �لنقِل 
�لبري 

. و�سُع �أنظمِة قطاِع �لنقِل �لعامِّ  -
. تنظيُم �سبكِة �لنقِل �لعامِّ  -

ه��ل تعتق��ُد �أّن تعدَد �لجهاِت �لم�س��وؤولِة عن تنظيِم قطاِع �لنقِل له نتائ��ُج �إيجابيٌَّة �أم نتائُج   
ر �إجابتَك. �سلبيٌَّة؟ برِّ

 : 5- الجهاُت الم�سوؤولُة عن تنظيِم قطاِع النقِل في الأردنِّ
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�ل�سكُل )3-29(: م�ساهمُة قطاِع �لنقِل في �لناتِج �لمحليِّ �الإجماليِّ )2011 م(.

�لنقُل
�لقطاعاُت �الأخرى

ي�سهُم قطاُع �لنقِل في معظِم �لدوِل �ل�سناعيَِّة بن�سبٍة ت�سُل �إلى �أكثَر من 17% من �لناتِج �لمحليِّ 
. في حيٍن تقدُر ن�سبُة م�ساهمتِه في �الأردنِّ 5.2%، �نظِر �ل�سكَل )29-3(. �الإجماليِّ

تتبايُن م�ساهمُة �أنو�ِع �لنقِل �سمَن �لقطاِع ب�سكٍل خا�سٍّ و�سمَن م�ساهمتها في �لناتِج �لمحليِّ 
، ونتَج عن �لموقِع �لجغر�فيِّ �لمتو�سِط لالأردنِّ بيَن مجموعٍة مَن �لدوِل  �الإجماليِّ ب�سكٍل عامٍّ
�لذي  �ل�سكَل )30-3(  �نظِر   ، �لبريِّ ب�سكٍل خا�سٍّ �لنقِل  تطوٌر و�زدهاٌر و��سٌح في قطاِع 
يبيُن م�ساهمَة �أنو�ِع �لنقِل من مجمِل م�ساهمِة قطاِع �لنقِل في �لناتِج �لمحليِّ �الإجماليِّ عاَم 

)2011م( و�لذي بلَغ 5.2%، ثمَّ �أجْب عِن �الأ�سئلِة �الآتية.

�ل�سكُل )3-30(: ن�سُب م�ساهمِة �أنو�ِع �لنقِل �سمَن قطاِع �لنقِل عام )2011م(.

. رتِّب �أنو�َع �لنقِل ت�ساعديًّا ح�سَب م�ساهمتها في �لناتِج �لمحليِّ �الإجماليِّ  
؟ ما �سبُب �نخفا�ِس ن�سبِة م�ساهمِة �ل�سكِك �لحديديَِّة في �لناتِج �لمحليِّ �الإجماليِّ  

�سكك حديدية %0.77
نقل بحري %3.64

نقل جوي %16.48
نقل بري %79.12

%5.2

%94.8
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6- التحدياُت التي تواجُه قطاَع النقِل الأردنيِّ

�سعُف �لبنيِة �لتحتيَِّة ل�سبكِة �لحافالِت.  - �أ 
ملكيَُّة �ل�ساحناِت لالأفر�ِد �لذي بدورِه ال ي�ساعُد على تطبيِق �الأنظمِة �لمتعلقِة بال�سالمِة و�لنوعيَِّة.  - ب 

عدُم ��ستكماِل در��سِة �لمخطِط �ل�سامِل ل�سبكِة �ل�سكِك �لحديديَِّة �الأردنيَِّة.  - ج� 
، حيُث يو�جُه مناف�س��ًة مَع  ��س��تقباُل مين��اِء �لعقبِة ل� 2% م��َن �لتبادِل �لتج��اريِّ �الإقليميِّ  - د 

�لمو�نيِء �الأخرى في �لمنطقِة.
. ِر �سوِق �ل�سحِن �لجويِّ في �الأردنِّ عدُم تطوِّ  - ه� 

l•É``°ûfl•É``°ûf

م بالتعاوِن مَع زمالئَك مجموعًة  ، قدِّ في �سوِء فهمَك الأهميِة �لموقِع �لجغر�فيِّ لالأردنِّ
مَن �لمقترحاِت لتطويِر قطاِع �لنقِل. 

7- قطاُع الت�سالِت والتكنولوجيا والمعلوماِت والخدماِت البريديَِّة

ُل قطاُع تكنولوجيا �لمعلوماِت و�الت�س��االِت �أحَد �لقطاعاِت �لمتطورِة في �القت�س��اِد  ي�س��كِّ
، ويعدُّ تطورُه م�س��تقباًل �لمدخَل �إل��ى تحديِث �لحياِة �القت�س��اديَِّة و�الجتماعيَِّة في  �الأردن��يِّ
رت �س��وَق  �لمملك��ِة، كما يعدُّ �الأردنُّ �لدول��َة �لوحيدَة بيَن �لبلد�ِن �لعربيَِّة �الأخرى �لتي حرَّ
�الت�ساالِت وتكنولوجيا �لمعلوماِت ب�سكٍل كامٍل. حيُث �أ�سبَح لقطاِع �لتكنولوِجيا دوٌر في 

تنميِة �لقطاعاِت �الآتيِة: �لتجارُة، و�الأعماُل، و�لتعليُم، و�الإد�رُة �لحكوميَُّة، و�الإعالُم.
كما ي�سمُل قطاُع �الت�ساالِت وتكنولوجيا �لمعلوماِت و�لخدماِت �لبريديَِّة كالًّ مَن �الت�ساالِت 

�لثابتِة و�لمتنقلِة، وتكنولوجيا �لمعلوماِت، ومزوِد خدمِة �الإنترنت، و�لخدماِت �لبريديَِّة.
ويعدُّ قطاُع �الت�ساالِت وتكنولوجيا �لمعلوماِت عامَل دفٍع وتمكيٍن للنموِّ �القت�ساديِّ و�لتنميِة 
�الجتماعيَِّة، كما ي�سهُم �الإ�سالُح �لتربويُّ وتطويُر �لتعليِم وتطويُر كفاءِة �لقطاِع �لعامِّ في رفِع 

ِة. م�ستوى بع�ِس �لخدماِت �لعامَّ
وقْد بلغْت م�س��اهمُة تكنولوجيا �لمعلوماِت في �لناتِج �لمحليِّ 0.31% وم�س��اهمُة خدماِت 
�الت�ساالِت 5.48% من �لمجموِع �لكليِّ لم�ساهمِة �لقطاعاِت �الأخرى. كما �رتفعت ن�سبُة 

�نت�ساِر �لحو��سيِب بالن�سبِة لعدِد �ل�سكاِن من 6% عام 2006 �إلى 42% لعاِم 2015م.
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عرِّف ما ياأتَي:  -  1
�الإ�ستر�تيجيَُّة  �ل�سياحِة،  �سناعُة  �ل�سادر�ُت،  �ال�ستثماِر،  ت�سجيِع  قانوُن   ، �لتجاريُّ �لميز�ُن 

�لوطنيَُّة لل�سياحِة.

ما �لفرُق بيَن �لتجارِة �لد�خليَِّة و�لتجارِة �لخارجيَِّة؟  -  2
. �ذكر �أبرَز �لمنظماِت �لتي �ن�سمت �إليها �الأردنُّ  -  3

؟ ما �أبرُز �الآثاِر �لمترتبِة على ��ستمر�ِر �لعجِز في �لميز�ِن �لتجاريِّ  -  4
ما �أهميَُّة �ن�سماِم �الأردنِّ لمنظمِة �لتجارِة �لعالميَِّة؟  -  5

كيَف يمكُن للدولِة تطويُر كلٍّ من قطاِع:  -  6
 . �لنقِل �لبريِّ  - �أ 

. �لنقِل �لجويِّ ب - 
. �لنقِل �لبحريِّ ج� - 

ما �لفرُق بين �الت�ساالِت �لثابتِة و�الت�ساالِت �لمتنقلِة؟  -  7
؟ ما �الآثاُر �القت�ساديَُّة و�الجتماعيَُّة لل�سياحِة على �الأردنِّ  -  8

ما �الأهد�ُف �لتي حققتها �الإ�ستر�تيجيَُّة �لوطنيَُّة لل�سياحِة لالأعو�ِم �لقادمِة؟  -  9
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ِح �لمق�سوَد بكلٍّ مما ياأتي: و�سِّ  -  1
، �ل�سادر�ُت. ، �سناعة �ل�سياحُة، �لدخُل �لقوميُّ ، �لناتُج �لقوميُّ �الكتفاُء �لذ�تيُّ

ِر �لعبار�ِت �الآتيَة: ف�سِّ  -  2
. عدُم ��ستغالِل �الأر��سي �ل�سالحِة للزر�عِة وغيِر �لم�ستغلِة في �الأردنِّ  - �أ 

يعدُّ �لموقُع من �أهمِّ مقوماِت �ل�سناعِة. ب - 
توؤثُِّر �ل�سياحُة على �لنو�حي �القت�ساديَِّة و�الجتماعيَِّة للدول. ج� - 

. �ذكر ثالثًة من �أهمِّ �لمو�قِع �ل�سياحيِة في �الأُردنِّ  -  3
، وجذِب �ال�ستثمار�ِت؟ ما �لعالقُة بيَن �لظروِف �ل�سيا�سيَِّة للدوِل �لمجاورِة لالأردنِّ  -  4

مها خطُّ �سكِة �لحديِد بيَن �سركِة �لفو�سفاِت وميناِء �لعقبِة؟ ما �الأهميَُّة �لتي ُيقدِّ  -  5
�أكمِل �ل�سكَل �الآتَي.  -  6

. الآثاُر القت�ساديَُّة والجتماعيَُّة لل�سياحِة في الأردنِّ
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بعَد درا�ستَك لَوْحَدِة الأن�سطِة القت�ساديَِّة، �ستكوُن قادًرا على ممار�سِة المهاراِت الآتيِة، َوفًقا للمعاييِر الُمْدَرجِة 
في الجدوِل اأدناُه، قم بو�سِع اإ�سارٍة )÷( في المربِع، الذي ينا�سُب اأداءَك لكِل مهارِة منها:

�سعيٌفجيٌّدممتاٌزمعياُر الأداِءالّرقُم

�أعرُف مفهوَم �الأن�سطِة �القت�ساديَِّة.1
اأدرُك دوَر الن�شاِط االقت�شاديِّ في تنميِة الدولِة اقت�شاديًّا.2
�أ�ستنتُج �أهميَة �لمدِن �ل�سناعيَِّة.3
4. ُن �أهميَة �ل�سادر�ِت في �لتقليِل مَن �لعجِز في �لميز�ِن �لتجاريِّ �أثمِّ
5. �قترُح حلواًل للتحدياِت �لتي تو�جُه قطاَع �لزر�عِة في �الأردنِّ
6. ُن �أهميَة �ل�سياحِة في رفِد �القت�ساِد �لوطنيِّ �أثمِّ
�أعرُف �أنو�َع �لنقِل.7
8. �أ�ستنتُج دوَر �لنقِل و�أنو�َعُه �لمختلفَة في دعمِ �القت�ساِد �لوطنيِّ
ُر �أهميَة �لتكنولوجيا و�الت�ساالِت في دعمِ �لتعليم.9 �أقدِّ

10. ُر �أهميَة �حتر�مِ �ل�سّياحِ �لقادميَن �إلى �الأردنِّ �أقدِّ
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الوحدة ا�ولى
الَوْحَدُة الرابعُة

ٌة معاصرٌة مش��كالٌت بيئيَّ

4
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الوحدة ا�ولى

ِم �لم�شكالِت �لبيئيَِّة، وذَلَك ل�شموليتها في معالجِة �أبعاِد  تعدُّ �لجغر�فيا �أقدَر �لعلوِم على تفهُّ
. و�أ�شبحت ق�شيُة �لبيئِة مَن �لق�شايا �لأ�شا�شيَِّة �لتي  �لم�شكالِت �لبيئيَِّة ب�شقيها: �لطبيعيِّ و�لب�شريِّ
للتز�يِد  �أ�شبابها  تعوُد  م�شكالِت  من  له  تتعر�ُض  لما  �لإن�شانيِّ  �ل�شعيِد  على  نف�شها  تفر�ُض  باتت 
�ل�شكانيِّ �لم�شتمرِّ في �لعالِم وما ير�فقُه من بحٍث عن طر�ئق تح�شيِن حياتهم، و��شتنـز�فهم �لمتز�يِد 

ُم �لَعالقَة بيَن �لإن�شاِن و�لطبيعِة. للمو�رِد �لطبيعّيِة في ظلِّ غياِب �لقو�نيِن و�لت�شريعاِت �لتي تنظِّ

ظاهرَة  �لأوُل  �لف�شُل  تناوَلَ  فقد  �لمعا�شرِة،  �لبيئيَِّة  �لم�شكالِت  بع�َض  �َلوْحَدُة  هذه  تدر�ُض 
غاز�ِت �لدفيئِة و�لحتبا�ِض �لحر�ريِّ وما ينتُج عنها من �آثاِرٍ �شلبيٍَّة مختلفٍة. ثمَّ تناوَلَ تلوثَّ �لبحاِر 
وتناوَل  لتخفيفِه،  �لالزمُة  و�لإجر�ء�ُت  عنُه  �لناتجُة  و�لآثاِرَُ  م�شادرُه  حيُث  من  و�لمحيطاِت، 
�لف�شُل �لثانِي مفهَوم �لجزِر �لحر�ريَِّة و�لعو�مَل �لموؤثِّرَة فيها وطر�ئَق تخفيفها، و�لزحَف �لعمر�نيَّ 

 . وعو�مَلُه و�آثاَرُه �ل�شلبيََّة على �لنظاِم �لبيئيِّ

يتوقُع مَن الطالِب بعَد االنتهاِء من درا�سِة هذِه الَوْحَدِة اأن يكوَن قادًرا على اأْن:
َف �لمفاهَيم و�لم�شطلحاِت �لو�ردَة في هذِه �َلوْحَدِة. يعرِّ  

. يبيَِّن �أ�شباَب ظاهرِة �لحتبا�ِض �لحر�ريِّ  
. َح �لآثاَرَ �لمترتبَة عن ظاهرِة �لحتبا�ِض �لحر�ريِّ يو�شِّ  

ِن �لجزِر �لحر�ريَِّة. َف �لعو�مَل �لتي توؤدي �إلى تكوِّ يتعرَّ  
ُف من �آثاِرِ �لجزِر �لحر�ريَِّة. يقترَح �إجر�ء�ٍت تخفِّ  

. ِث �لبحريِّ يبيَِّن م�شاَدر �لتلوِّ  
. ِث �لبحريِّ يدرَك �لآثاَر �لمترتبَة على �لتلوِّ  

يقترَح �إجر�ء�ٍت للحدِّ من تلوِث مياِه �لبحاِر و�لمحيطاِت.  
. ع �لعمر�نيِّ َف �أ�شباَب �لتو�شِّ يتعرَّ  

. يبيَِّن �لطر�ئَق �لمنا�شبِة لَمو�جهِة �لزحِف �لعمر�نيِّ  
َف �لأدو�ِت �لجغر�فيََّة في حلِّ �لم�شكالِت �لبيئيَِّة. يوظِّ  
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الفصُل
السابُع

ٌة ٌة عالميَّ مشكالٌت بيئيَّ

يقوُم �لغالُف �لجويُّ بدوٍر مهٍم في حمايِة �لإن�شاِن على �شطِح �لأر�ِض. فما َهو دورَك ُتجاَهُه؟   

1- موازنُة االإ�سعاِع ال�سم�سيِّ

تعدُّ �لأ�شعُة �لمنبعثُة مَن �ل�شم�ِض ُتجاَه �لأر�ِض �لم�شدَر �لرئي�َض للطاقِة؛ �إذ تنفُذ �إليها عن طريِق 
و�لأ�شعُة  �لموجاِت(،  )ق�شيرُة  �لمرئيَُّة  �لأ�شعُة  هَي:  متنوعٍة،  �أ�شكال  بعدِة  �لجويِّ  �لغالِف 

�لحر�ريَُّة �أو �لأ�شعُة تحَت �لحمر�ِء )طويلُة �لموجاِت(، و�لأ�شعُة فوَق �لبنف�شجيَِّة.

يُة �إلى �شطِح �لأر�ِض ي�شخُن بفعِل �مت�شا�شِه جزٌء من هذِه �لأ�شعِة،  عندما ت�شُل �لأ�شعُة �ل�شم�شَّ
، �لذي بدورِه يقوُم بامت�شا�ِض جزٍء من هذِه  ينت�شُر �لجزُء �لآخُر نحَو �لغالِف �لجويِّ بينما 
�لأ�شعِة وعك�ِض �لجزِء �لآخِر نحَو �لأر�ِض وعدِم نفادها �إلى �لف�شاِء، وي�شهُم في حدوِث هذِه 
�لظاهرِة زيادُة ن�شبِة غاز�ِت �لدفيئِة في �لغالِف �لجويِّ بفعِل ن�شاطاِت �لإن�شاِن �لمختلفِة، ما 

ي �إلى تز�يِد حدوِث ما ُي�شمى ظاهرُة �لحتبا�ِض �لحر�ريِّ علًما �أنها ظاهرٌة طبيعيٌَّة. يوؤدِّ

تعمُل �لأ�شعُة �ل�شم�شيَُّة �لتي ت�شُل �شطَح �لأر�ِض �إلى رفِع درجِة حر�رتها، وفي �لوقِت نف�شِه 
تفقُد �لأر�ُض طاقَتها �لحر�ريََّة على �شكِل �إ�شعاٍع �أر�شيٍّ )�إ�شعاعاٍت طويلٍة(، حيُث يكوُن معدُل 
يٍة م�شاويًا لما تفقدُه من �إ�شعاٍع، ما يوؤدي �لتو�زُن �لحر�ريُّ  ما تكت�شبُه �لأر�ُض من طاقٍة �شم�شَّ

�إلى ثباِت معدِل درجِة حر�رِة �شطِح �لأر�ِض عنَد مقد�ِر 15°م.

: االحتبا�ُس احلراريُّ اأوالاً
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يتكوُن �لغالُف �لجويُّ �لذي يحيُط بالكرِة �لأر�شيَِّة من خليٍط متجان�ٍض مَن �لغاز�ِت بن�شٍب 
متو�زنٍة طبيعيًّا، �أهمها: �لنيتروجين و�لأك�شجين وثاني �أك�شيِد �لكربوِن و�لأرغون وغاز�ٌت 
�أخرى، كما يظهُر مَن �ل�شكِل )4-1( حيُث يقوُم �لغالُف �لجويُّ بدوٍر في حمايِة �لأر�ِض 

ِة.  مَن �لأ�شعِة �ل�شارَّ

ماذ� يحدُث �إذ� و�شلِت �لأ�شعُة �ل�شم�شيَُّة �ل�شارُة �إلى �شطِح �لأر�ِض؟  
يق�ّشُم �لعلماُء �لغالَف �لجويَّ �أربَع طبقاٍت، وهذِه �لطبقاُت هي:

    1- طبقُة �لتروبو�شفير.
   2- طبقُة �ل�شتر�تو�شفير .

   3- طبقُة �لميزو�شفير.
   4- طبقُة �لثيرمو�شفير.

. �ل�شكُل )4-1( ن�شُب �لغاز�ِت �لطبيعيَِّة في �لغالِف �لجويِّ

نيتروجين
٪78.05

�أوك�شجين
٪20.95

غاز�ٌت �أخرى
٪1

39

- ي�شهُم �لغالُف �لجويُّ في تنظيِم 
درجاِت �لحر�رِة وتوزيعها على 
ينظُم  �إذ  �لأر�شيِة،  �لكرِة  �شطِح 
ويمنُع  �ل�شم�ِض  �أ�شعِة  و�شولَ 
�إلى  نفاذ �ل�شعاِع �لأر�شيَّ كلِِّه 

. �لف�شاِء �لخارجيِّ
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2- غازاُت الدفيئِة 

عت تحَت هذ� �ل�شِم لقيامها  ، وقد  ُو�شِ هَي مجموعٌة مَن �لغاز�ِت توجُد في �لغالِف �لجويِّ
بامت�شا�ِض �لأ�شعِة تحَت �لحمر�ِء، �لتي تعك�شها �لأر�ُض، ما يقلُِّل من كميِة �لطاقِة �لحر�ريَِّة 
. وتتكوُن  �لمفقودِة مَن �لأر�ِض؛ وعليه تزيُد درجُة حر�رِة �لغالِف �لجويِّ و�لأر�ِض ب�شكٍل عامٍّ

تلك �لغاز�ُت من: 
ثاني اأك�سيد الكربون )CO2(: وينتُج من �حتر�ِق �لوقوِد في �لم�شانِع وعو�دِم �ل�شيار�ِت.  �أ   - 

الميثان )CH4(: وينتُج من مخلفاِت �لثروِة �لحيو�نيَِّة و�لنفاياِت. ب- 
كلوروفلوركربون )CFCS(: ُي�شَتخدُم في تبريِد �لثَّالجاِت و�لمبيد�ِت �لح�شريِة.  جـ- 

اأك�سيد النيتروز )N2O(: ي�شتخُدم في �لأدو�ِت �لطبيَِّة وبع�ِض �لم�شتلزماِت �ل�شناعيَِّة. د  - 

�ل�شكُل )4-2( ن�شاطاٌت ب�شريٌة تزيُد من غاز�ِت �لدفيئِة.

لغاز�ِت �لدفيئِة دوٌر مهٌم وحيويٌّ يف �عتد�ِل درجِة حر�رِة �شــطِح �لأر�ِض، �إذ تقوُم بامت�شــا�ِض   -
؛ لتحافَظ على  جــزِء مَن �لأ�شــعِة حتَت �حلمر�ِء، ويحتفُظ بها ب�شــكٍل ثابٍت يف �لغالِف �جلــويِّ
درجِة حر�رٍة ثابتٍة بحدود )15°م(، ولول وجودها لو�شــلت درجُة حر�رِة �شــطِح �لأر�ِض بنَي 

)-15و-18°م(. 

ت�شــهُم �لأن�شــطُة �لب�رشيَُّة خا�شًة �ل�شــناعيََّة يف زيادِة غاز�ِت �لدفيئِة بدرجِة تفوُق ما يحتاجُه �لغالُف   -
�جلويُّ كي يحافَظ على درجِة حر�رِة �شطِح �لأر�ِض ب�شكٍل ثابٍت، �نظِر �ل�شكَل )2-4(.
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3- ظاهرُة االحتبا�ِس احلراريِّ 

ظاهرٌة ناتجٌة عِن �لزيادِة �لتدريجيَِّة في درجِة حر�رِة �لغالِف �لجويِّ �لمحيِط بالأر�ِض، ب�شبِب 
 . زيادِة انبعاِث غازاِت الدفيئِة الناتجِة عِن الأن�صطِة الب�صريَِّة المختلفِة واأهمها الن�صاُط ال�صناعيُّ

تاأمِل �ل�شكَل �لآتَي، ثمَّ �أجب عِن �لأ�شئلِة �لتي تليِه: 

�ل�شكُل )4-3( تكّوُنُ ظاهرِة �لحتبا�ِض �لحر�ريِّ

دِد �لأن�شطَة �لب�شريََّة �لتي ت�شهُم في هذِه �لظاهرِة. حِّ  
في  تاأثيًر�  �لأكثَر  �لكربون  �أك�شيد  ثاني  غاز  يعدُّ  لماذ�   

هذِه �لظاهرِة؟

�إلى  وتق�شُم   ، �لحر�ريِّ �لحتبا�ِض  ظاهرِة  م�شادُر  تتنّوُع 
نوعيِن:

م�سادَر طبيعيٍَّة: �لبر�كيُن وحر�ئُق �لغاباِت و�لملوثاُت  اأ   - 
�لع�شويَُّة �لناتجُة عِن �لكائناِت �لحيَِّة. 

م�سادَر ب�سريٍة: نتيجُة ما يقوُم به �لإن�شاُن من ن�شاطاٍت  ب- 
مختلفٍة على �شطِح �لأر�ِض؛ مثِل قطِع �أ�شجاِر �لغاباِت، 

�أطلَق �لعلماُء لفًظا مجازيًّا على   -
�لحتبا�ِض �لحر�ريِّ با�شِم ظاهرِة 
�لدفيئِة  �أو  �لزجاجيِّ  �لبيِت 
 ،)Greenhouse effect(
�إذ  بينهما،  �لكبيِر  لل�شبِه  وذلَك 
ي�شمُح �لغالُف �لجويُّ �ل�شّفاُف 
�ل�شم�شيِّ  �لإ�شعاِع  بدخوِل 
�لوقِت  في  �لموجاِت(،  )ق�شيِر 
�لإ�شعاِع  خروَج  يمنُع  نف�شِه 
ي)طويِل �لموجاِت( �إلى  �لأر�شِّ

�لف�شاِء. 
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و�ل�شناعِة، و�لوقوِد �لأحفوريِّ كالنفِط و�لغاِز �لطبيعيِّ و�لفحِم �لتي ت�شتخَدُم كم�شادَر 
للح�شوِل على �لّطاقِة. تاأمِل �ل�شكليِن �لآتييِن، ثمَّ �أجب عِن �لأ�شئلِة �لتي تليهما:

؟ ما �أكثُر �لم�شادِر تاأثيًر� في ظاهرِة �لحتبا�ِض �لحر�ريِّ  
بّين دوُر و�شائِل �لنقِل في هذِه �لظاهرِة؟  

 . ِد �لغاز�ِت �لأكثَر ت�شبًبا في حدوِث ظاهرِة �لحتبا�ِض �لحر�ريِّ حدِّ  
عدد �لم�شادُر �لتي ينتُج عنها غاُز ثاني �أك�شيِد �لكربوِن و�لميثاِن؟  

ما دوُر �لغاباِت في خف�ِض ن�شبِة غاِز ثاني �أك�شيِد �لكربوِن؟  
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. �ل�شكُل )4-5(: ن�شبُة م�شاهمِة غاز�ِت �لدفيئِة في ظاهرِة �لحتبا�ِض �لحر�ريِّ

�أك�شيُد �لنيتروِز
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4- موؤ�سراُت حدوِث ظاهرِة االحتبا�ِس الحراريِّ

5- االآثاُر البيئيَُّة لظاهرِة االحتبا�ِس الحراريِّ 

يحتوي �لغالُف �لجويُّ حاليًّا تقريًبا 380 جزًء� مَن �لمليوِن من غاِز ثاني �أك�شيِد �لكربوِن، 
�لذي يعدُّ �أحَد �لأ�شباِب �لرئي�ّشِة لحدوِث هذِه �لظاهرِة، بينما بلغت كميتُه قبَل �لّثورِة �ل�شناعيَِّة 
ُر نحو30٪ ما بعَد �لثورِة �ل�شناعّيِة، �إ�شافًة  نحَو 275 جزًء� مَن �لمليون؛ �أي بن�شبِة زيادِة تقدَّ
�إلى زيادِة ترّكِز غاز�ِت �لدفيئِة �لأخرى، ونتَج عن زيادِة ن�شبِة ثاني �أك�شيِد �لكربوِن في �لغالِف 
ما  2002م(،   -1998( �لعاميِن  في  �لعالميِّ  �لحر�رِة  معدِل  في  ملحوًظا  �رتفاًعا  �لجويِّ 
يعادُل ن�شَف درجٍة مئويٍَّة عّما كان عليِه في �لعقوِد �لثالثِة �لما�شيِة، ويتوقُع ��شتمر�ُر زيادتِه 

خالَل هذ� �لقرِن.

�لكرِة  �شطِح  على  �لبيئيَِّة  �لظو�هِر  مَن  عدٍد  في حدوِث  �لحر�ريِّ  �لحتبا�ِض  ظاهرُة  تت�شبُب 
�لأر�شيَِّة، حيُث تعر�شت مناطُق كثيرٌة للفي�شاناِت و�لأعا�شيِر �لعاتيِة، كما حدَث في غرِب 
ِر،  �شو�حِل �لمحيِط �لأطل�شيِّ ومنطقِة �لكاريبي، في ما تعر�شت مناطُق �أخرى للجفاِف و�لت�شحُّ
كمناطِق �شرِق �إفريقيا. وكذلَك تعر�شت نحَو )20( بحيرًة جليديًَّة في نيباَل و)24( بحيرًة 
ُد �لأر��شَي �لزر�عيََّة  جليديًَّة في بوتاَن �شمَن مناطِق جباِل �لهيماليا لن�شهاِر �لجليِد، ما يهدِّ
فيها، وتعّر�ُض ممتلكاِت بع�ِض �شكانها للغرِق، �إ�شافًة �إلى حدوِث �لفي�شاناِت، ويمكُن ح�شُر 

بع�ِض �لآثاِر �لبيئيِِّة لهذه �لظاهرِة كما ياأتي:

طبقِة  تاآكِل  ب�شبِب  �لقطبيِن،  منطقِة  في  �لجليِد  �ن�شهاِر  نتيجَة  �لبحاِر  م�شتوى  �رتفاُع  �أ   - 
�لأوزون و�رتفاِع درجِة �لحر�رِة، وما يترتُب على ذلَك من حدوِث في�شاناٍت تق�شي 

على معظِم �لمدِن �ل�شاحليَِّة في �أنحاِء �لعالِم.
موجاُت  تطوُل  �إذ  ؛  �لمناخيِّ �لتطّرِف  حالِت  مثِل  �شديدٍة،  مناخيٍة  تغّير�ٍت  حدوُث  ب- 
، ويزد�ُد تكر�ُرها، كما يزد�ُد تكر�ُر حدوِث �لفي�شاناِت و�لأعا�شيِر؛ كالهاركيين  �لحرِّ
حاِن  و�لتورنيدو و�لتايفون وظاهرِة �لنينو. �نظِر �ل�شكليِن )4-6(، )4-7( �للذيِن يو�شِّ

. �أهمَّ �لآثاِر �لبيئيَِّة لالحتبا�ِض �لحر�ريِّ
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�ل�شكُل )4-7(: في�شاناُت بورما عام 2015م.

�رتفاُع م�شتوى �شطِح �لبحِر

 في�شاناُت �لمدِن �ل�شاحليَِّة

�لعو��شُف و�لأعا�شيُر

�أمطاٌر حام�شيٌَّة

�نت�شاُر �لأمر��ِض

ُر �لجفاُف و�لت�شحُّ

�نقر��ُض بع�ِض �لكائناِت �لحيَِّة

حر�ئُق �لغاباِت

االآثاُر البيئيَُّة لالحتبا�ِس احلراريُّ

. �ل�شكُل )4-6(: �لآثاُر �لبيئيَُّة لالحتبا�ِض �لحر�ريِّ
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6- مقترحاٌت لمواجهِة ظاهرِة االحتبا�ِس الحراريِّ

��شتخد�ُم �لّطاقِة �لبديلِة )�ل�شم�شّيِة و�لّرياِح و�لمياِه(. �أ   - 
تر�شيُد ��شتهالِك �لطاقِة. ب- 

زر�عُة �لأ�شجاِر للتقليِل من ن�شبِة �نبعاِث غاِز ثاني �أك�شيِد �لكربوِن. جـ- 
. معالجُة نو�تِج �لحتر�ِق قبَل �نبعاثها �إلى �لغالِف �لجويِّ د  - 

�للتز�ُم بالتفاقياِت �لدوليَِّة �لتي تحدُّ من هذِه �لظاهرِة. هـ - 
ما �لَعالقُة بيَن زيادِة م�شاحِة �لمناطِق �لخ�شر�ِء، و�لحدِّ من تز�يِد ن�شِب ثاني �أك�شيِد �لكربوِن؟  

. �ل�شكُل ) 4-8(: بع�ُض �لو�شائِل لمو�جهِة �لحتبا�ِض �لحر�ريِّ

l•É``°ûfl•É``°ûf

م مجموعًة مَن �لمقترحاِت �لأخرى للم�شاهمِة في مو�جهِة ظاهرِة  بالتعاوِن مَع زمالِئك، قدِّ
. �لحتبا�ِض �لحر�ريِّ
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؟ بر�أيَك، لماذ� تهتُم �لدوُل بم�شكلِة �لتلّوِث �لبحريِّ  

يعدُّ �لماُء مَن �لعنا�شِر �لأ�شا�شيَِّة للحياِة في �لكرِة �لأر�شيَِّة، ويتكّوُن من ذّرتيِن هيدروجين، 
وذّرِة �أك�شجين، وهَو من �أكثِر �لمو�دِّ توّفًر� على �شطِح �لأر�ِض وفي باطنها، ويدخُل في تركيِب 
يعدُّ  كما  �لماِء،  مَن   ٪65 ن�شبتُه  ما  تكوينِه  في  يتاأّلُف  �لإن�شاِن  فج�شُم  �لحّيِة،  �لكائناِت  معظِم 
من �أهمِّ �لعنا�شِر �لتي يحتاجها �لإن�شاُن في حياتِه �ليوميَِّة؛ كال�شتخد�ماِت �لمنزليَِّة، و�ل�شناعيَِّة، 

و�لزر�عيَِّة وغيرها.
ِث �لبحريَّ �أحُد  �أ�شبَح �لتلّوُث م�شكلًة عالميًَّة ت�شعى �لدوُل جميُعها للحدِّ منها، وبما �أنَّ �لتلوِّ
�أ�شكاِل �لتلّوِث �لآخِذ بالزيادِة، وتختلُف ن�شبتُه من مكاٍن لآخَر باختالِف �لم�شدِر �لمت�شبِِّب فيه، 
ولعلَّ تز�يَد �ل�شكاِن و�رتفاَع كثافاتهم في �لمدِن �ل�شاحليَِّة، وزيادَة بناِء �ل�شفِن �لعمالقِة و�لمو�نىِء 

و�لأر�شفِة �شاهَم في تفاقِم هذِه �لم�شكلِة.

ا: تلّوُث البحاِر واملحيطاِت ثانياً

1- اأهميَُّة البيئِة البحريَِّة

ي �أكثَر من 70٪ من �شطِح  ا في حياِة �لإن�شاِن، فهَي تغطِّ تلعُب �لبحاُر و�لمحيطاُت دوًر� هامًّ
�لأر�ِض، وت�شهُم بن�شيٍب و�فٍر في �لحفاِظ على �لتو�زِن �لمناخيِّ للكرِة �لأر�شيَِّة، �إ�شافًة �إلى 
�أهميتها �لكبرى بالن�شبِة لالإن�شاِن؛ فهَي م�شدٌر للغذ�ِء و�لطاقِة و�لثرو�ِت �لمعدنيَِّة �لمختلفِة، 
مَن  لذ�  و�ل�شياحِة؛  للترفيِه  ومجاٌل  و�لمو��شالِت،  للنقِل  و�شبيٌل  �لعذبِة،  للمياِه  ومورٌد 
�لم�شوؤولِة  �لإن�شاِن غير  �لثميِن وحمايتِه من تدخالِت  �لمورِد  �لحفاُظ على هذ�  �ل�شروريِّ 

ول�شيما �ل�شو�حُل.

ُف �لبيئُة �لبحريَُّة: �أنها كلُّ م�شاحاِت �لم�شطحاِت �لمائيَِّة �لتي تمثُِّل كتلًة مائيًَّة مت�شلًة   وتعرَّ
ببع�شها، �شو�ٌء �أكاَن هذ� �لت�شاُل طبيعيًّا �أم ب�شريًّا، وما تحتويِه هذِه �لكتلُة من �أوجِه �لحياِة 

�لبحريَِّة.
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ُث البحريُّ 2- التلوِّ

تغّيٌر يحدُث في طبيعِة �لمياِه نتيجَة عو�مَل فيزيائيٍَّة �أو كيميائيٍَّة، بطريقٍة مبا�َشرٍة �أو غيِر مبا�َشرٍة، 
ما يوؤَّثُر �شلًبا في �لكائناِت �لبحريَِّة و�شحِة �لإن�شاِن.

ِث البحريِّ 3- م�سادُر التلوِّ

�لنفِط و�ل�شفِن  ناقالِت  �لبحريَِّة، وغرِق  �لنفِط  �آباِر  �نفجاِر  �لناجِم عن  �لبتروِل  ت�شرُب  �أ  - 
�لعمالقة. �نظِر �ل�شكَل )4-9(، و�لجدوَل )1-4(.

l•É``°ûfl•É``°ûf

�أماَم  و�عر�شها  �لأحمِر  �لبحِر  في  بحريٍَّة  لبيئاٍت  �شوًر�  �جمع  �لإنترنت،  �شبكِة  با�شتخد�ِم 
زمالئَك.

�ل�ّشو�ئِب  �أو زيادِة ن�شبِة  �لماِء كتغّيِر درجِة حر�رتِه،  تغّيٌر في طبيعِة   : التلّوُث الفيزيائيُّ اأ   - 
و�لمو�دِّ �لعالقِة فيِه.

: تغيٌر في تركيِب مكوناِت �لمياِه كزيادِة ن�شبِة �لملوحِة. التلّوُث الكيميائيُّ ب- 
�لم�شانِع،  و�شرُف   ، �ل�شحيِّ رِف  �ل�شّ ومياُه  �لنفِط،  ت�شّرُب   : البحريِّ ِث  التلوِّ اأ�سباُب  جـ- 

. و�لتلّوُث �لنوويُّ

�ل�شكُل )4-9(: غرُق ناقلِة بتروٍل.
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�لجدوُل )4-1(: حو�دُث ت�شّرِب �لنفِط في �لبحاِر.

كميَُّة النفِط المت�سربِة بالمليوِن/لتٍرالمكاُنالحادثُةال�سنُة

117بريطانياتوري كاينون1967
121�أ�شبانيا�أوركويول1976
159كند��أودي�شي1988
170�إيطالياكا�شتيلودي بيلفر1991
530خليج �لمك�شيك�أوك�شتك2010

�لحاّرُة  و�لمياُه   ، �ل�شحيِّ �ل�شرِف  نفاياٌت �شناعيٌة، ومياُه  �ل�شاحليَِّة:  �لمدِن  مخلفاُت  ب- 
�لناتجُة عن تبريِد �لآلِت في �لم�شانِع ومحطاِت توليِد �لطاقِة، �نظِر �ل�شكَل )10-4(.

�ل�شكُل )4-10(: مخلفاٌت ب�شريٌة.

�إجر�ُء �لتجاِرِب �لنوويَِّة �أو دفِن �لنفاياِت �لنووّيِة في �لمحيطاِت. جـ- 
�أوروبا  تلّوُث �لهو�ِء �لذي ي�شهُم في تكّوِن ظاهرِة �لأمطاِر �لحم�شّيِة كما يحدُث في  د  - 
و�شماِل �أمريكا نتيجَة �لأن�شطِة �ل�شناعيَِّة �لمختلفِة.  تاأمِل �ل�شكَل )4-11(، ثمَّ �أجْب 

عن �لأ�شئلِة �لتي تليِه:
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�ل�شكُل )4-11(: �أمطاٌر حم�شيٌَّة.

ما �ل�ّشبُب �لرئي�ُض في تكّوِن �لأمطاِر �لحم�شيَِّة؟  
كيَف توؤّثُر �لأمطاُر �لحم�شيََّة على �شحِة �لإن�شاِن؟  

في �أيِّ �لدوِل تنت�شُر هذِه �لأمطاُر ب�شكٍل �أكثَر؟  
ما �لآثاُر �ل�شلبيَُّة لالأمطاِر �لحم�شيِة على �لنباتاِت و�لكائناِت �لبحريَِّة؟  

4- االآثاُر البيئيَُّة للتلّوِث البحريِّ

ُث �لبحريِّ �إلى �لإ�شــر�ِر بالبيئــِة �لبحرّيِة، وذلَك بالتاأثيِر على عنا�شــرها جميًعا  يــوؤدي �لتلوِّ
و�لتغييِر في خ�شائ�شها، مما يوؤثُِّر على �لكائناِت �لبحريَِّة و�شحةِ �لإن�شاِن و�أن�شطتِه �لقت�شاديَِّة 
و�ل�شــياحيَِّة، كمــا توؤدي �لبو�خُر �ل�شــخمُة �إلــى هروِب �لأ�شــماِك وتدميِر بع�ِض �ل�شــعاِب 
�لَمرجانّيِة، ب�شبِب �ل�شجيِج �لذي تحدثُه، تاأمِل �ل�شكَل )4-12(، ثمَّ �أجب عن �لأ�شئلِة �لتي 

تليِه:

م�شادٌر ب�شريٌةم�شادٌر طبيعيٌة

غاز�ٌت �شامٌة غاز�ٌت �شامٌة

هو�ٌء ملوٌث
ملوثاٌت غازيٌة

في �لغالِف �لجوّي

�أمطاٌر حام�شيٌة

ج�شيماٌت ملوثٌة
في �لغالِف �لجوّي
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عاِب �لَمرجانّيِة. ِح �لَعالقُة بيَن �لثروِة �ل�شمكيَِّة و�لإ�شر�ر بال�شِّ و�شّ  
؟ ما �لأمر��ُض �لتي توؤثُِّر في �شحِة �لإن�شاِن بفعِل �لتلّوِث �لبحريِّ  

. �ذكر �آثاًر� بيئّيًة �أخرى للتلّوِث �لبحريِّ  

5- اإجراءاُت الوقايِة مَن التلّوِث البحريِّ

تفعيُل �لقو�نيِن و�لت�شريعاِت �لتي تحدُّ من تلّوِث �لبحاِر و�لمحيطاِت. �أ   - 
�لمدِن  في  خا�شًة  و�لنِّفاياِت  �لمخلَّفاِت  مَن  ومعالجتها  �لمياِه  تنقيِة  محّطاِت  بناُء  ب- 

�ل�شاحليَِّة.
تر�شيُخ �لوعِي �لبيئيِّ باأهميِة �لمحافظِة على �لبيئِة �لبحريَِّة؛ بو�شائِل �لإعالِم �لمختلفِة. جـ- 

�لعمُل على تنظيِف �ل�شو�طِئ مَن �لأو�شاِخ؛ من �أجِل �لحفاِظ على �لبيئِة. د  - 
�لحدُّ من تلوِث �لهو�ِء �لذي ي�شهُم في تلّوِث مياِه �لأمطاِر. هـ - 

�ذكر �إجر�ء�ٍت �أخرى تحافُظ بها على مياِه �لبحاِر مَن �لتلّوِث.  

ما و�جبَك تجاَه �لمحافظِة على �لبيئِة �لبحريِة في خليِج �لعقبِة؟  

- �إّن ميــاَه خليــِج �لعقبــِة تتلّوُث 
مثــِل  ــلبِة،  �ل�شُّ بالملوثــاِت 
�لبال�شتيِك، وعلِب �لأُلومنيوم، 
و�لزجــــــاِج،  و�لكـرتــــوِن، 
و�لكبريــِت �أثناَء عمليــِة تفريِغ 

�ل�شفِن و�لأن�شطِة �ل�شياحيَِّة.

َعُب �لمرجانيَُّة �ل�شُّ

�لثروُة �ل�شمكيَُّة

�شحُة �لإن�شاِن

�لإخالُل بالتو�زِن �لحيويِّ

حركُة �ل�شياحِة 

هجرُة بع�ِض �أنو�ِع �لطيوِر 

االأ�رضاُر البيئيُّة للتلّوِث البحريِّ

. �ل�شكُل )4-12( �لأ�شر�ُر �لبيئيَُّة �لناتجُة عِن �لتلّوِث �لبحريِّ
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1- ما �لمق�شوُد بالمفاهيِم �لآتيِة؟
، �لبيئِة �لبحريَِّة. ، �لتلّوُث �لبحريُّ غاز�ُت �لدفيئِة، �لحتبا�ُض �لحر�ريُّ

ًر� وجهَة نظرَك؟ 2- ما ر�أيَك في �لحلوِل �لآتيِة لمو�جهِة ظاهرِة غاز�ِت �لدفيئِة، مبرِّ
زيادُة �لم�شاحاِت �لخ�شر�ِء باإعادة �لت�شجيِر وزر�عِة �لغاباِت. �أ   - 

تر�شيُد ��شتهالِك �لطاقِة. ب- 
��شتخد�ُم �لعزِل �لحر�ريِّ في عملياِت �لبناِء و�لإن�شاِء. جـ- 

. 3- بيِّن ن�شَب �لغاز�ِت �لطبيعيَِّة في �لغالِف �لجويِّ
. ر حدوَث ظاهرِة �لحتبا�ِض �لحر�ريِّ 4- ف�شِّ

؟ 5- كيَف تت�شّدى لظاهرِة �لحتبا�ِض �لحر�ريِّ
6- ما �أهميُة �لبيئِة �لبحريَِّة؟

؟ 7- ما م�شادُر �لتلّوِث �لبحريِّ
؟ 8- ما �لآثاُر �لبيئّيِة للتلّوِث �لبحريِّ

9- �أكمِل �ل�شكَل �لآتَي، �لذي يمّثُل �إجر�ء�ِت وقايِة �لمياِه �لبحريَِّة مَن �لتلّوِث:

�إجر�ء�ُت وقايِة �لمياِه
�لبحريِة مَن �لتلّوِث
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الفصُل
الثامُن

ٌة ٌة إقليميَّ مشكالٌت بيئيَّ

رقعٍة  على  ونتائُجها  تاأثيُرها  ينعك�ُس  االنت�شاِر,  وا�شعَة  بيئيًَّة  م�شكالٍت  الثامُن  الف�شُل  يتناوُل 
جغرافّيٍة محدودٍة على نطاِق الدولِة اأِو االإقليِم.

كيَف ي�شهُم االإن�شاُن في تغييِر مناِخ المدِن؟  

1- املفهوُم والأ�سباُب

َيْنتُج عِن التو�ّشِع العمرانيِّ في المدِن وما ي�شاحبُه من زيادٍة في الن�شاِط الب�شريِّ انبعاثاٌت حراريٌَّة 
وُملوثاٌت هوائيٌَّة ُتوؤَثُِّرعلى خ�شائ�ِص مناِخ المدِن، ومن اأبرِز الظواهِر المناخيَِّة المرتبطِة بذلَك 
درجاِت  ارتفاِع  على  يطلُق  مناخيٌّ  م�شطلٌح  باأنَّها  ُتْعَرُف  التي  فيها  الحراريَِّة  الجزِر  تكّوُن 
انظِر  بها،  المحيطِة  المناطِق  مَن  اأكبَر  ب�شكٍل  وال�شناعيَِّة  الكبيرِة  المدِن  نطاِق  في  الحرارِة 

ال�شكَل )13-4(. 

ُة : اجُلُزُر احلراريَّ اأولاً

ال�شكُل )4-13(: جزيرٌة حراريٌَّة - مدينُة اطلنطا الأمريكيِة.
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ل اجُلُزِر احلراريَِّة 2- العوامُل التي ت�ساعُد على ت�سكُّ

يوؤّدي ازدياُد الن�شاِط العمرانّي خا�شًة في المدِن الحديثِة 
اإلى التاأثيِر على مناخها المحليِّ ب�شكٍل ملحوٍظ، وتعتمُد 
درجُة تاأثيِر المدينِة على مناخها؛ على عدٍد من العوامِل 

اأهمها:

اأيَن توجُد اأعلى درجِة حرارِة؟  
الريفيَِّة  المناطِق  في  الحرارِة  درجُة  تتناق�ُص  لماذا   

والحدائِق؟
براأيَك، ما العوامُل الم�شوؤولُة عن ذلَك؟  

تحدُث ظاهرُة الُجُزِر الحراريَِّة بفعِل التنّميِة الح�شريَِّة التي يقوم بها الإن�شاُن في المدِن وا�شتخدامِة 
للطاقِة، التي يمكُن اأن تزيَد في معدلِت حرارة هوائها ما بيَن )2-6( درجاٍت مئويٍَّة.

 يوؤدي تو�ّشَع المراكِز الح�شريَِّة وزيادَة الأن�شطِة ال�شناعيَِّة والتجاريَِّة وازدحاَم حركِة ال�شياراِت 
ِن الجزِر الحراريَّة في المدِن، تاأمِل ال�شكَل )4-14(, ثمَّ اأجب عِن االأ�شئلِة  �شاهَم في تكوِّ

التي تليِه:

اإنَّ مبنًى واح��ًدا يمكُن اأن يوؤّثَر في   -
درجِة حرارِة الموقِع عّما كان عليِه 
في الموقع نف�ش��ِه قبَل اإن�شائِه؛ لأنَّ 
المبلَّط��َة  الج��دراَن والأر�ش��ياِت 
ُن الحرارَة التي ت�ش��تقبلها اأثناَء  تخزِّ
النهاِر، وتقوُم باإ�شعاعها بعَد غروِب 

ال�شم�ِص اإلى الجوِّ المحيِط.

وّيِة
لمئ

رِة ا
حرا

ُة ال
رج

د

33.3
32.8
32.2
31.7
31.1
30.6

30
29.4

مناطٌق ريفيٌةمناطُق ال�شواحيمنطقٌة تجاريٌةو�شُط المدينِة�شكٌن ح�شريٌّمتنزهاٌتمناطُق ال�شواحي

ال�شكُل )4-14(: القبُة الحراريَُّة في المدينِة.
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نمُط ا�ستخداِم الأر�ِض: اإن�شاُء االإن�شاِن المبانَي والطرَق  اأ   - 
بقدرتها  تتمّيُز  التي  والأ�شفلِت  الأ�شمنِت  بموادَّ 
وا�شتعمالُه  الح�رارِة،  امت�ش�ا�ِص  على  الكبيرِة 
المتزايُد لم�شادَر الطاقِة، وتقليلُه من م�شاحِة الغطاِء 
ِن الُجُزِر الحراريَِّة  النباتيِّ في المدِن، �شاهَم في تكوِّ

فيها.
النق��ِل  بو�ش��ائِل  الم��دُن  تزدح��ُم  اله��واِء:  تل��ّوُث  ب- 
والموا�ش��اِت المختلفِة التي ينبعُث منها كمياٌت 
كبي��رٌة م��َن الغ��ازاِت ال�ش��اّرِة؛ مثِل ثاني اأك�ش��يِد 

بع���صِ  بامت�ش��ا�ِص  يق��وُم  ال��ذي  الكرب��وِن، 
الأ�ش��عِة الحراريَِّة المنعك�شِة من �شطِح الأر�ِص 
والحتف��اِظ بها، مما ي�ش��هُم في زي��ادِة درجِة 

الحرارِة في المدِن.
ح��اُت المائيّ��ُة:  الخ�سائ���ضُ الطبوغرافيَّ��ُة والم�سطَّ ج�- 
ُل الُج��ُزُر الحراريَُّة في مناط��ِق الأوديِة  تت�ش��كَّ
والمنخف�ش��اِت ب�ش��كٍل اأكب��َر و�ش��وًحا م��َن 

المناطِق المرتفعِة، ويعوُد ذلَك اإلى ركوِد حركِة الهواِء فيها.
الأحوا�ِص  في  الواقعِة  ال�شهليَِّة  المناطِق  ذاِت  المدِن  في  الحراريَُّة  الُجُزُر  وُن  تتكَّ كما 
الطبوغرافّيِة، حيُث تعيُق حركَة الرياِح فيها، وينطبُق هذا على مدينِة عّماَن، بينما المدُن 
فيها.  الحراريَِّة  الُجُزِر  ِن  بتكوِّ ت�شمُح  ل  والمنحدراِت  الجبليَِّة  ال�شفوِح  على  تقُع  التي 
وكذلَك المدُن التي تجري فيها الأنهاُر اأو التي تقُع على ال�شواحِل تنخف�ُص فيها درجاُت 

الحرارِة فا تتكّوُن فيها الُجزُر الحراريَُّة مقارنًة بغيرها مَن المدِن الداخليَِّة.
حجُم المدينِة وكثافُة البناِء: توجُد عاقٌة طرديٌَّة بيَن حجِم المدينِة ونموِّ الجزيرِة الحراريَِّة،  د  - 
فكّلما ات�شعِت المدينُة مَع مروِر الوقِت وازداَد عدُد �شكانها زاَد نموُّ الجزيرِة الحراريَِّة 

المزروعَة  والمناطَق  الحدائَق  اإّن   -
في المدينِة ت�شهُم في تبريِد درجِة 
ينعك�ُس  مما  ال�شطحّيِة,  حرارتها 
و�شعوِر  فيها  الهواِء  تبريِد  على 
العليِل,  والن�شيِم  بالراحِة  االإن�شاِن 
ا المناطُق ذاُت المباني الكثيفِة  اأمَّ
درجِة  رفِع  اإلى  توؤدي  ما  غالًبا 

حرارِة هواِئها.

اأي��َن تتوق��ُع ت�ش��ّكُل الُج��ُزِر   
الحراريّ��ِة ب�ش��كٍل اأكبَر، في 
مدينِة عّماَن اأم مدينِة الطفيلِة؟ 

ر اإجابتَك. برِّ
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و�شيَق  وتزاحَمها  المباني  وارتفاَع  الب�شريَِّة  والأن�شطِة  البناِء  كثافِة  زيادَة  اأنَّ  كما  فيها، 
ال�شوارِع في المدينِة يوؤدي اإلى اإبطاِء عمليَِّة تخّل�شها مَن الطاقِة الحرارّيِة، الذي بدورِه 

يعمُل على زيادِة درجاِت الحرارِة فيها وتكّوِن الُجزِر الحراريِّة.

3- اآثاُر الُجزِر الحراريَِّة

تظهُر اآثاُر الُجزِر الحراريَِّة ب�:
؛ كزيادِة درجاِت الحرارِة  عنا�سِر المناِخ: توؤّثُر الجزُر الحراريُّة في عنا�شِر المناِخ المحليِّ اأ   - 

والأمطاِر ون�شبِة التغيَِّم، وتناق�ِص �شرعِة الرياِح والرطوبِة الن�شبّيِة والإ�شعاِع في المدِن.
�سحِة الن�ساِن: توؤّثُر الُجزُر الحرارّيُة في ن�شاِط  ب- 

. الإن�ش�اِن وقدرتِه على بذِل جهِد اإ�شافيِّ

اآثاًرا �شلبّيًة اأخرى لظاهرِة الُجزِر الحرارّيِة  بّين   
على �شحِة االإن�شاِن.

4- الحلوُل المقترحُة للحدِّ من اآثاِر الجُزِر الحراريَِّة

: يوؤّثُر ف�ي خف�ِص درجِة حرارِة الهواِء في المدِن، حيُث يمت�ُص كميًة  زيادُة الغطاِء النباتيِّ اأ   - 
مَن الأ�ش�عاِع ال�شم�شي ال�شاقِط عليه، ودورِه في عمليَِّة النتِح واإطاقِة كمياٍت كبيرًة مَن 

الأوك�شجيِن وامت�شا�شِه ث�اني اأك�شيِد الكربوِن، اإ�شافًة اإلى قيمتِه الجماليَِّة والترفيهيَِّة.
ِز الملوثاِت في الهواِء، وا�شتخداِم  التقليُل من تلّوِث الهواِء: بو�شِع ت�شريعاٍت تحدُّ من تركِّ ب- 

م�شادِر الطاقِة البديلِة كالطاقِة ال�شم�شّيِة.
ج� - تبريُد ال�سطوِح: بطاِء �شطوِح المنازِل والمن�شئاِت العاّمِة والم�شانِع باللوِن الأبي�ِص.

ال�سطوُح الخ�سراء: هي ما يطلُق عليها حديقُة ال�شطِح؛ اأي زراع�ُة النبات�اِت عل�ى �شطوِح  د  - 
المباني والم�شانِع، حيُث تعمُل على خف�ِص حرارِة الهواِء، بت�شكيِل مادٍة عازلٍة للمباني 

تحوُل دوَن انتقاِل الحرارِة اإليها، انظِر ال�شكَل )15-4(.

ما اأ�ش��ب�اُب انخف�ا�ِص تراكِم   
مدين��ِة  و�ش��ِط  ف��ي  الثل��وِج 

عّماَن؟
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ال�شكُل )4-15(: ال�شطوُح الخ�شراُء على المباني.

اإن�شاِء  الُمناِخ والت�شاري�ِص عنَد  التخطيُط ال�سليُم: ل بدَّ مَن الأخِذ بعيِن العتباِر عن�شري  ه� - 
الأوقاِت  اأكثِر  في  معتدلًة  الهواِء  على جعِل حركِة  والعمِل  ال�شناعّيِة،  والمناطِق  المدِن 

وذلَك بالحر�ِص على م�شاواِة ارتفاِع المبانِي واأ�شكالها واتجاهاتها وتن�شيقها.

اإّن اأكثَر المناطِق التي تقلُّ فيها الرطوبُة الن�شبّيُة، هَي   -
و�شُط المدينِة خا�شًة في ف�شِل ال�شيِف، بينما تزداُد 
الرطوبُة الن�شبّيُة بالبتعاِد نحَو الأطراِف والمناطِق 

واالأحياِء الهام�شّيِة في المدِن.

اإّن ن�ش��بَة الغ��ازاِت الت��ي تطلُقها   -
و�ش��ائُل النقِل القديم��ِة تزيُد 20 
م��رًة ع��ن ن�ش��بِة الغ��ازاِت الت��ي 

تطلُقها و�شائُل النقِل الحديثِة.
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هل تناق�شت م�شاحُة الأرا�شي الزراعيَِّة في المنطقِة التي تعي�ُص فيها؟ لماذا؟  

ا: الزحُف العمراينُّ ثانياً

تعدُّ م�شكلُة الزحِف العمرانيِّ مَن الم�شكاِت المعا�شرِة التي ي�شهدها العالُم، خا�شًة الدوَل 
الزحُف على ح�شاِب الأرا�شي  بزياداٍت �شكانيٍَّة �شريعٍة، وغالًبا ما يكوُن هذا  تتميَُّز  التي  الناميََّة 
الزراعيَّة التي تعدُّ م�شدَر غذاِء الإن�شاِن ون�شاطِه القت�شاديِّ الأوِل، ونتيجًة لزيادِة اأعداِد ال�شكاِن 
في المدينِة، كانِت الحاجُة ملّحًة للبحِث عن اأرا�ٍص جديدٍة للبناِء عليها وتوفيِر الم�شاكِن ل�شكانها، 

فكاَن هذا التو�ّشُع باتجاِه المناطِق المحيطِة والأرا�شي الزراعيِة المجاورِة لها.

: اأّنُه زيادُة م�شاحِة المدِن و�شواحيها على ح�شاِب الأرا�شي الزراعيَِّة  يعّرُف الزحُف العمرانيُّ
والمناطِق المحيطِة بها. انظِر ال�شكليِن )4-16( و)4-17( اللذيِن يبيناِن الزحَف العمرانيِّ في 

مدينِة عّماَن والحِظ الفرَق بينهما.

            ال�شكُل )4-16(: مدينُة عّماَن عام 1930م.             ال�شكُل )4-17(: مدينُة عّماَن عام 2015م.

1- اأ�سباُب الزحِف العمرانيِّ

تعاني معظم دوُل العالِم من م�شكلِة الزحِف العمرانيِّ 
خا�شًة الناميَة منها وذلَك لاأ�شباِب الآتيِة:

النمُو ال�سكانيُّ للمدِن: نتيجَة النموِّ ال�شكانيِّ ال�شريِع  اأ   - 
والبنيِة  ال�شكِن  بناِء  من  الإن�شاِن  حاجاُت  تزيُد 

العمرانيِّ  الت�شّحِر  ظاهرُة  باتت   -
واإّن  العالِم,  دوِل  من  عدًدا  ُد  تهدِّ
ما يزيُد عن 9.1 ملياَر هكتاٍر من 

اأرا�شي الَعاَلِم مهددٌة بالت�شّحِر.



58

ِر عن الم�شتوى المتو�شط.   اذكر ثاَث دوٍل ترتفُع فيها ن�شبُة التح�شّ
ِر؟ ولماذا؟   ما هَي القاراُت التي تنخف�ُص فيها ن�شبُة التح�شّ

، الذي �شهَدُه العالُم في القرِن  الزيادُة الطبيعيَُّة والهجرُة: �شاهَم التقّدُم العلميُّ والح�شاريُّ ب- 
الما�شي ارتفاَع معدِل المواليِد وتناق�َص معدِل الَوَفياِت، نتيجَة التقدِم في الرعايِة ال�شحيَِّة 
اإلى  والتجارِة  كال�شناعِة  القت�شاديَِّة؛  الأن�شطِة  تطوُر  واأّدى  الأمرا�ِص،  على  والق�شاِء 

ا�شتقطاِب الأيدي العاملِة التي هاجرت مَن الريِف اإلى المدِن للبحِث عن حياٍة اأف�شَل.
التو�ّسُع في �سبكاِت الطرِق والنقِل والموا�سالِت: تلعُب �شبكاُت الُطرِق والنقِل والموا�شاِت  ج�- 
واإقامِة  الطرِق  �شقِّ  طريِق  عن  الزراعّيِة  الأرا�شي  على  العمراِن  زحِف  في  ا  هامًّ دوًرا 

اأفقيًّا  وامتدادها  المدِن  م�شاحِة  زيادُة  عليُه  يترتُب  مما  القت�شاديَِّة،  والأن�شطِة  التحتيَِّة 
ر؛ اأي ترّكُز  على ح�شاِب الأرا�شي الزراعيَِّة والمحيطِة بها. كما �شاهمت ظاهرُة التح�شُّ
ال�شكاِن في المدِن ب�شكٍل كبيٍر في ات�شاعها، حيُث كانت ن�شبُة �شكاِن المدِن في مطلِع 
الزيادِة حتى  في  الن�شبُة  العاَلِم. وا�شتمرت هذِه  �شكاِن  5% من  اأقلَّ من  الع�شريَن  القرِن 

و�شلت نحَو 65% عام 2014م، تاأمِل ال�شكَل الآتَي، ثمَّ اأجب عن الأ�شئلِة التي تليِه:

ِر في دوِل العالِم. ال�شكُلُ )4-18(: ن�شبُة التح�شّ

مرتفع

متو�شط

متدني

بيانات غير متوفرة
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ال�شكُل )4-19(: �شبكاُت الطرِق والنقِل والموا�شاِت.

التخطيُط غيُر ال�سليِم: يوؤّدي التخطيُط غيُر ال�شليِم اإلى تو�ّشِع العمراِن على ح�شاِب الأرا�شي  د  - 
الزراعّيِة وانخفا�ِص الإنتاِج الزراعيِّ وهجرِة الأيدي العاملِة مَن الريِف اإلى المدِن؛ ب�شبِب 

توّفِر فر�ِص العمِل والخدماِت والأن�شطِة القت�شاديَِّة الأخرى.
: اإّن رغبَة فئٍة مَن ال�شكاِن بالعي�ِص في ال�شواحِي خارَج المدينِة؛  الجانُب القت�ساديُّ وال�سلوكيُّ ه� - 
اِء والتَلّوِث، جعلهم يقتطعوَن م�شاحَةً معينًة مَن الأرا�شي  ْو�شَ طلًبا للهدوِء والبتعاِد عن ال�شَ
الزراعيَِّة وتحويلها اإلى اأر�ٍص �شكنيٍَّة ترفيهيٍَّة فقط دوَن ال�شتفادِة منها في الزراعِة، اإ�شافًة اإلى 
الجانِب الماديِّ الذي يدفُع باأ�شحاِب الأرا�شي الزراعّيِة اإلى بيِع اأرا�شيهم القريبِة مَن المدِن 

لأغرا�َص تجاريٍَّة؛ ب�شبِب ارتفاِع اأ�شعارها.

و�شائُل  �شاهمت  كما  الطرِق،  جوانِب  على  التجاريَِّة  والأن�شطِة  والمن�شاآِت  الم�شانِع 
النقِل المطّورُة؛ ك�شبكاِت ال�شكِك الحديديَِّة والقطاراِت وال�شياراِت وا�شتخداِم الطرِق 
الُمَعبَّدِة وغيِر الُمعبََّدِة في ا�شتقطاِب الأيدي العاملِة مَن الريِف اإلى المدِن، مما اأّدى اإلى 
زيادٍة ملحوظٍة في �شكاِن المدِن وتو�ّشعها على ح�شاِب الأرا�شي المحيطِة بها، وبروِز 

التجمعاِت ال�شكانيَِّة ال�شخمِة. انظِر ال�شكَل )19-4(.



60

2- اآثاُر الزحِف العمرانيِّ

اأ�شبحت هذِه الظاهرُة ت�شّكُل تحديًّا لمعظِم ُدوِل العالِم 
تتركها  التي  البيئيَِّة  الآثاِر  نتيجَة  الناميَة،  الدوَل  خا�شًة 
اآثاُر  المختلفِة، وتتلخ�ُص  البيئيَِّة  الأنظمِة  على مختلِف 

الزحِف العمرانيِّ بما ياأتي:
الزراعيَِّة  الأر�ِص  م�شاحِة  تراجِع  ب�شبِب  الت�شّحُر  اأ   - 
ُد الطريَق بدرجٍة  وزيادِة م�شاحِة المباني، مما يمهِّ

اأو باأخرى لحدوِث الت�شّحِر.
الق�شاُء على الغطاِء النباتيِّ بقطِع الأ�شجاِر والنباتاِت،  ب- 
وتعبيِد ال�شوارِع واإن�شاِء الطرِق العاّمِة، ما ي�شهُم مَع 

مروِر الوقِت في ت�شّكِل ال�شيوِل والفي�شاناِت.
تع�ر�ُص التربِة للتعريِة والنجراِف؛ ب�ش��بِب بناِء المن�ش��اآِت وفتِح الط��رِق ومدِّ الأنابيِب  ج�- 

وا�شتخراِج المعادِن انظِر ال�شكَل )20-4(.

ُتع��دُّ مدينتا عّماَن واإربَد مثاًل حيًّا   -
، حيُث �شهدِت  للزحِف العمرانيِّ
المدينت��اِن تو�ّش��ًعا عمرانيًّ��ا كبيًرا 
على ح�ش��اِب الأرا�ش��ي الزراعيَِّة 
الخ�ش��بِة الواقعِة في الجزِء الغربي 

وال�شمالي الغربي والجنوبي.
تقل�ش��ت ن�ش��بُة م�ش��احِة الأر�ِص   -
الزراعيَِّة في الأردنِّ اإلى 3% نتيجَة 
التو�ّش��ِع ف��ي عملي��اِت البن��اِء في 

الريِف والمدِن.

ال�شكُل )4-20(: انجراُف التربِة نتيجَة قطِع الأ�شجاِر.
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عدُم منِح رخ�ِص البناِء في الأرا�شي 
الزراعيَِّة.

توجيُه التو�ّشِع الح�شريِّ الم�شتقبليِّ 
اإلى مناطَق غيِر �شالحٍة للزراعِة.

. بناُء الم�شاكِن ب�شكِل عموديٍّ

التخطيُط الجيُد لمواقِع الأن�شطِة 
ال�شناعيَِّة.

و�شُع �شيا�شاٍت تتعلُق باإدارِة الأرا�شي 
وا�شتخدامها 

طرائُق حلِّ م�سكلِة الزحِف العمراينِّ

. ال�شكُل )4-21(: طرائُق حلِّ م�شكلِة الزحِف العمرانيِّ

اقترح حل��وًل اأخ��رى تراها   
م�ش��كلِة  لمواجه��ِة  منا�ش��بًة 

. الزحِف العمرانيِّ

اإلى  يوؤّدي  العاَلِم  المنتجِة على م�شتوى  الزراعيَِّة  الأرا�شي  مَن  الفرِد  ن�شيِب  انخفا�ُص  د  - 
، مما ت�شطُر الدولُة  ، و�شعِف الأمِن الغذائيِّ م�شكاٍت عديدٍة؛ كتناق�ِص الإنتاِج الزراعيِّ

اإلى ا�شتيراِد الموادِّ الغذائيَِّة والمحا�شيِل الزراعيَِّة.
الع�شوائيِّ للم�شاكِن، وقطُع الأ�شجاِر واإزالُة  النموِّ  البيئيِّ ب�شبِب  بالنظاِم  التلوُث والإخاُل  ه�- 

. الغطاِء النباتيِّ يوؤّدي في نهايِة الأمِر اإلى ظاهرِة الحتبا�ِص الحراريِّ

3- الحلوُل المقترحُة للحدِّ من م�سكلِة الزحِف العمرانيِّ

لمعظِم دوِل  ت�شّكُل تحديًا  الظاهرُة  اأ�شبحت هذِه 
معدِل  ارتفاِع  ب�شبب  الناميَة  الدوَل  خا�شًة  العالِم 
تبادَر  اأن  عليها  لزاًما  فكاَن  فيها،  ال�شكانيَِّة  الزيادِة 
من  الحدِّ  اأجِل  من  ال�شليِم؛  العلميِّ  التخطيِط  اإلى 
اآثارها ال�شلبيَِّة على البيئِة والأنظمِة الحيويَِّة المحيطِة 

بالتجمعاِت ال�شكانيَِّة. انظِر ال�شكَل )21-4(.

ما الآثاُر الأخرى للزحِف   -
العمرانيِّ على االإن�شاِن 

والحيواناِت؟
كيَف ت�شهُم ظاهرُة الزحِف   -
العمرانيِّ في انت�شاِر ظاهرِة 

؟ االحتبا�ِس الحراريِّ
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ما المق�شوُد بما ياأتي:  -  1
ُر. ، التح�شّ الجزُر الحراريَُّة، الزحُف العمرانيُّ

ن الجزِر الحراريَِّة. ف�ّشر: ي�شهُم ثاني اأك�شيِد الكربوِن في زيادِة تكوِّ  -  2
اذكِر العوامَل الم�شاِهمَة في تكّوِن الجزِر الحراريَِّة.  -  3

ِح الَعاقَة بيَن كلٍّ من: و�شّ  -  4
زيادِة عدِد �شكاِن المدينِة وتكّوِن الجزيرِة الحراريَِّة. اأ   - 
كثافِة المباني وارتفاُعها وتكّوِن الجزيرِة الحراريَِّة. ب- 

ِن الجزيرِة الحراريَِّة. حاِت الخ�شراِء وتكوِّ ازدياِد الم�شطَّ ج�- 
ما اإج�راءاُت تخفيِف اآثاِر الجزِر الحراريَِّة؟  -  5

. اذكِر الآثاَر البيئيََّة لظاهرِة الحتبا�ِص الحراريِّ  - 6
؟ ما الحلوُل التي تقترُحها لحلِّ م�شكلِة التو�ّشِع العمرانيِّ في الأردنِّ  -  7

بّيِن الآثاَر البيئيََّة للزحِف العمرانيِّ عَلى:  -  8
التربِة. اأ   - 

. الغطاِء النباتيِّ ب- 
اأعِط اأمثلًة على التلوِث البحريِّ الناتِج عن ت�شّرِب النفِط.  - 9

؟ ما م�شادُر التلّوِث البحريِّ  -10
بالرجوِع اإلى ال�شكِل )4-18(، ا�شتخرج ثاثة دول ت�شير بارتفاع ن�شبة التح�شر.  -11

pI nó rM nƒdG  ُá∏Ä°SCG
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ما المق�شوُد بالمفاهيِم الآتيِة:  -  1 
 ، ، غازاُت الدفيئِة، الحتبا�ُص الحراريُّ ، الجزيرُة الحراريَُّة، الغاُف الجويُّ الزحُف العمرانيُّ

. التلوُث البحريُّ
؟ ما العوامُل التي اأّدت اإلى التو�ّشِع العمرانيِّ  -  2 

ف�ّشر:  -  3 
تناق�ُص م�شاحاِت الأرا�شي الزراعّيِة المحيطِة بالمدِن. اأ   - 

النموُّ ال�شريُع ل�شكاِن العاَلِم ول �شيما في المدِن بعَد الثورِة ال�شناعّيِة. ب- 
ُيعدُّ ثاني اأك�شيِد الكربوِن اأكثَر غازاِت الدفيئِة تاأثيًرا في البيئِة. ج�- 

ُي�شَتخدُم اللوُن الأبي�ُص في تبيي�ِص �شطوِح المباني والمن�شئاِت. د  - 
ه�  - زراعُة الأ�شجاِر في المدينِة.

ما اآثاُر الزحِف العمرانيِّ على البيئِة؟  -  4 
؟ براأيَك، ما الحلوُل المنا�شبُة لمكافحِة الزحِف العمرانيِّ  -  5 

. ح دوَر غازاِت الدفيئِة في الغاِف الجويِّ و�شّ  -  6 
ما م�شادُر التلوِث الطبيعيِّ والب�شريِّ للهواِء؟  -  7 

. اذكر موؤ�شًرا على حدوِث ظاهرِة الحتبا�ِص الحراريِّ  -  8 
. اذكر الآثاَر البيئّيَة لظاهرِة الحتبا�ِص الحراريِّ  -  9 

. اقترح حلوًل لظاهرِة الحتبا�ِص الحراريِّ  -10
ما العوامُل التي ت�شاعُد على تكّوِن الجزِر الحراريَِّة؟  -11

بيِّن اآثاَر الجزِر الحراريَِّة على عنا�شِر الُمناِخ و�شحِة الإن�شاِن.  -12
الجزِر  اآثاِر  من  للتخفيِف  الإن�شاِن  قبِل  من  اتخاذها  يتعيُن  التي  الإجراءاُت  ما  براأيَك،   -13

الحراريِّة؟
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ح اأهميَة البيئِة البحريَِّة. و�شّ  -14
؟ ما م�شادُر التلّوِث البحريِّ  -15

. بيِّن اآثاَر التلّوِث البحريِّ  -16
؟ براأيك، ما الطرائُق المنا�شبُة للحدِّ مَن التلوِث البحريِّ  -17
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بعَد درا�ستَك لَوْحَدِة الأن�سطِة القت�ساديَِّة، �ستكوُن قادًرا على ممار�سِة المهاراِت الآتيِة، َوفًقا للمعاييِر الُمْدَرجِة 
في الجدوِل اأدناُه، قم بو�سِع اإ�سارٍة )( في المربِع، الذي ينا�سُب اأداءَك لكِل مهارِة منها:

�سعيٌفجيٌّدممتاٌزمعياُر الأداِءالّرقُم

1. اأعّرُف الزحَف العمرانيَّ
2. اأف�شُر اأ�شباَب التو�ّشِع العمرانيِّ
اأبيُِّن اأ�شباَب تناق�ِص م�شاحاِت الأرا�شي الزراعيَِّة المحيطِة بالمدِن.3

4
اأعدُد عوامَل النموِّ ال�شريِع ل�شكاِن العاَلِم ول �شّيما في المدِن بعَد 

الثورِة ال�شناعّيِة.
ُح الَعاقَة بيَن الزحِف العمرانيِّ واآثارُه على البيئِة.5 اأو�شِّ
6. اأقّدُم المقترحاِت المنا�شبَة لمكافحِة الزحِف العمرانيِّ
7. اأبيُِّن اأ�شباَب ظاهرِة الحتبا�ِص الحراريِّ
8 . ُح دوَر غازاِت الدفيئِة في الغاِف الجويِّ اأو�شِّ
اأميُِّز بيَن م�شادِر التلوِث الطبيعيِّ والب�شريِّ للهواِء.9

10. اأر�شُم موازنَة الإ�شعاعِ ال�شم�شيِّ
11. ُح الآثاَر البيئيََّة لظاهرِة الحتبا�ِص الحراريِّ اأو�شِّ
12. اأقترُح حلوًل اأخرى لظاهرِة الحتبا�ِص الحراريِّ
اأذكُر العوامَل التي ت�شاعُد على تكّوِن الجزِر الحراريَِّة.13
اأقترُح اإجراءاٍت للتخفيِف من اآثاِر الجزِر الحراريَّة.14
15. اأبيُِّن اآثاَر التلوِث البحريِّ
ُح اأهميَة البيئِة البحريَِّة.16 اأو�شِّ
17. اأبيُِّن م�شادَر التلوِث البحريِّ
18. اأبيُِّن اآثاَر التلوِث البحريِّ
19. اأقترُح طرائَق منا�شبًة للحدِّ مَن التلوِث البحريِّ
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قائمة الم�سادر والمراجع
اأوًل: المراجع العربية

اإبراهيم بدران, ومحمد عراي�شي, م�ستقبل الزراعة في الأردن: »نظرة واقعية وحلول تنموية«,   - 1  
مركز الدرا�شات الم�شتقبلية لجامعة فيادلفيا، 2013م.

المجل�ص القت�شادي الجتماعي الأردني تطورات التجارة الخارجية الأردنية وانعكا�شاتها   - 2  
على القت�شاد الوطني خال الفترة )2000 - الن�شف االأول من 2011م(.

تقرير الأهداف الإنمائية، 2015م, االأمم المتحدة.  - 3  
ح�شن عبد القادر �شالح، التوجيه الجغرافي للتنمية الوطنية والإقليمية درا�سة تطبيقية على الوطن   - 4  

العربي, , عمان 2002م.
درا�شة حالة القطاع الزراعي لعام 2009م، مديرية الدرا�شات، وزارة الزراعة.  - 5  

عبد المعطي, عبد البا�شط, في التنمية البديلة، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، 1991م.  - 6  
موؤ�ش�شة المدن ال�شناعية، المدن ال�شناعية، عمان، 2014م.  - 7  

ماهر عبد العزيز توفيق، �سناعة ال�سياحة، دار زهران للن�شر والطباعة، 2013م.  - 8  
محمد الدق�س, التغير الجتماعي بين النظرية والتطبيق, دار مجدالوي للن�شر, عمان, 1996م.  - 9  

محمد قويدري، الملتقى العلمي الدولي الثالث: منظمات الأعمال والم�سوؤولية الجتماعية نحو   -10
�سناعة �سياحية في اإطار روؤية تنموية م�ستدامة م�سوؤولة, 2011م.

الجامعية,  الدار  واقت�سادياتها،  الموارد  اإلى  مدخل  ال�شعود،  اأبو  ومحمدي  يون�ص،  محمود   -11
بيروت, 1993م.

ثانيًا: المواقع الإلكترونية
1(  http://www.mota.gov.jo/contents/National_StrategiesAr.aspx

الإ�شتراتيجية الوطنية لل�شياحة في الأردن لاأعوام 2011م - 2015م
2(  http://www.mit.gov.jo تقرير الإح�شاءات ال�شناعية للن�شف الأول من عام 2014م
3(  www.mit.gov.jo تقرير الإح�شاءات ال�شناعية للن�شف الأول من عام 2014م
4(  http://www.moa.gov.jo/ar-jo/home.aspx وزارة الزراعة الأردنية
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