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المقدمُة

 يهدُف كتاُب الجغرافيا لل�شفِّ العا�شِر، اإلى تزويِد الطلبِة بمجموعٍة مَن المعارِف الجغرافيَِّة 
وِر لتعزيِز معرفِة  وتنميِة مهاراِت التفكيِر، ومت�شمًنا العديَد مَن الجداوِل والأ�شكاِل والخرائِط وال�شّ
الطالِب التي تهدُف اإلى تنميِة مهاراِت التفكيِر الناقِد والتفكيِر الإبداعيِّ ومَدعًما بعدٍد مَن الأ�شئلِة 

لإثارِة اهتماِم الطلبِة والك�شِف عْن قدراتهم باأ�شلوٍب يراعي الفروَق الفرديََّة. 
يتكوُن الكتاُب من اأربِع َوحداٍت درا�شيٍَّة ُق�شمْت على ف�شليِن درا�شييِن:

الف�صُل الدرا�صيُّ الأوُل: 

مفاهيَم  ناق�شْت  ثمَّ  وندرتها،  الطبيعيََّة  الموارَد  تناولِت  والتنميُة(:  )الموارُد  الأولى  الَوْحدُة 
التنميِة والأقاليَم التنمويََّة، اإ�شافًة اإلى العوامِل الموؤثِّرِة في اختياِر الموقِع الأمثِل.

(؛فقد تناولْت مكوناِت النظاِم النهريِّ والعوامَل الموؤثِّرِة في  ا الَوحْدُة الثانيُة )النظامُّ النهريُّ اأمَّ
، والنقَل، الإر�شاَب( واأهمَّ الأ�شكاِل الأر�شيَِّة  الناتجِة  ت�شكيِل الأنهاِر، والعملياِت النهريََّة )الحتَّ

عْن تلَك العملياِت، كما تناولْت نماذَج  عالميًَّة لعدٍد مَن الأنهاِر في مختلِف قاراِت العالِم.
الف�صُل الدرا�صيُّ الثاني: 

وال�شناعِة،  الزراعِة  مثَل  الإنتاجيََّة؛  الأن�شطَة  تناولِت  القت�شاديَُّة(:  )الأن�شطُة  الثالثُة  الَوحدُة 
والأن�شطَة الخدماتيََّة؛ مثَل التجارِة وال�شياحِة والنقِل والأثِر القت�شاديِّ لهذِه الأن�شطِة، وانعكا�شاتها 

على المجتمِع.
، فطرحْت  الوَحدة الراُبعة )الم�شكالُت البيئيَُّة(: تناولِت الم�شكالِت مْن خالِل البعِد الجغرافيِّ
البحاِر  مياِه  تلوِث  الحراريِّ وم�شكلِة  مثَل م�شكلِة الحتبا�ِس  ؛  بعٍد عالميٍّ ذاَت  بيئيًَّة  م�شكالٍت 

. ؛ مثِل م�شكلتي الُجِزِر الحراريَِّة والزحِف العمرانيِّ والمحيطاِت. وم�شكالٍت ذاِت بعِد اإِقليميٍّ
المعلميَن  زمالِئنا  مْن  ناأمُل  لذا،  والتنقيِح؛  للمراجعِة  تجريبيٌة خا�شعٌة  الّطبعَة  هذِه  باأنَّ  علًما 

واأولياِء الأموِر تزويدنا باأيِّ مالحظاٍت تغني الكتاَب وُت�شهُم في تح�شينِه.

$
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منها  تعاني  التي  والم�شكالِت  واأق�شامها  واأهميتها  الموارَد  بالدرا�شِة  الَوْحدُة  هذِه  تناولْت 
وكيفيَة ا�شتغاللها وندرتها وطرائَق المحافظِة عليها وتعزيَز الم�شوؤوليِة في ا�شتغالِل هذِه الموارِد 
وا�شتخدامها ال�شتخداَم الأمثَل لحمايِة البيئِة، وقْد ناق�شْت هذِه الَوْحدُة اأهميَة التنميِة كونها مطلًبا 

لرقيِّ المجتمعاِت.
اختياِر  التنمويِّ وكيفيَة  التخطيِط  في  واأهميتها  واأنواعها  التنميِة  معوقاِت  ا  اأي�شً تناولْت  كما 

الموقِع الأمثِل، اإِ�شافًة اإلى ا�شتمالها على الُخَطِط التنمويَِّة في الأَردنِّ كاأمثلٍة تو�شيحيٍَّة.
وتتكوُن هذه الَوحدُة مْن ف�شليِن: ي�شمُل الف�شُل الأوُل مو�شوَع الموارِد وندرتها. اأّما الف�شُل 
التنمويَُّة، والموقُع  التنميُة، والأقاليُم  بثالثِة محاوَر رئي�شٍة، هَي:  التنميِة  فتناوَل مو�شوَع  الثاني؛ 

الأمثُل.
يتوقُع مَن الطالِب بعَد النتهاِء من درا�صِة هذِه الَوحدِة اأْن يكوَن قادًرا على اأْن:

■ ي�شتوعَب المفاهيَم والم�شطلحاِت الواردَة في الَوْحدِة. 
■ يميَِّز بيَن الموارِد الطبيعيَِّة والموارِد القت�شاديَِّة.

■ ي�شتخل�َس اأهميَة الموارِد.
■ يقّدَر قيمَة المورِد والمحافظَة عليِه.

■ يقارَن بيَن اأنواِع ال�شلِع من حيُث اأهميُتها وا�شتعماُلها والهدُف منها.
■ ي�شتخل�َس عوامَل اختياِر الموقِع الأمثِل. 

■ يوظَف و�شائَل الت�شاِل والتكنولوجيا للح�شوِل على المعلومِة.
■ يقترَح طرًقا لتر�شيِد ا�شتخداِم الموارِد.

■ يخطَط لإن�شاِء م�شروعاٍت َوفَق عوامَل منا�شبٍة.
َح اأَهداَف التنميِة الإِقليميَِّة. ■ يو�شِّ

■ يذكَر جوانَب تنميِة الإِقليم.
َر دوَر الحكوماِت في عمليَِّة التنميِة. ■ يقدِّ
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ووجودِه  الإن�شاِن  لراحِة   - وتعالى  �شبحانُه   - الخالُق  اأوجدها  اهلِل  نعِم  من  نعمٌة  الموارُد 
الأَمُر  ال�شكانيَُّة؛  الزيادُة  بها ل�شيَّما  لزيادِة الهتماِم  �شاهمْت عدُة عوامَل  وا�شتمراِر حياتِه، وقْد 
اَلذي انعك�َس على محدوديتها وندرتها؛ لذا جاَء هذا الف�شُل ليتناوَل مفهوَم الموارِد واأق�شامها 
المقترحَة  والحلوَل  الندرِة  مفهوَم  ثمَّ  تق�شيمها،  ومعاييَر  تعانيها  التي  والم�شكالِت  واأهميتها 

للحفاِظ عليها، اإ�شافًة لتعّرِف مفهوميِّ ال�شلِع والخدماِت واأنواعها.  

الفصُل 
الموارُد الطبيعيُةاألوُل

● ما اأهمُّ الموارِد التي ل يمكُن لالإن�شاِن العي�ُس من دونها؟

اأق�صاُم الموارِد  - 1
تق�شُم الموارُد اإلى ثالثِة اأنواٍع رئي�شٍة، هَي:

الموارُد الطبيعيَُّة: هَي موارُد موجودٌة في الطبيعِة ولي�َس لالإن�شاِن دخٌل في وجودها،  اأ   - 
 . ويحتاُجها الإن�شاُن في بقاِء ح�شارِته وبنائها؛ كالماِء والهواِء والتربِة والنباِت الطبيعيِّ

  اذكْر اأمثلًة اأخرى على الموارِد الطبيعيَِّة.
التي  الأفراِد  لدى  والقدراِت  والطاقاِت  الإمكاناِت  مجموُع  هَي  الب�شريَُّة:  الموارُد  ب - 

يمكُن ا�شتـثماُرها وتفعيلها لتحقيِق التنميِة في مختلِف مجالِت الحياِة. 
الموارُد القت�شاديَُّة: هَي نتاُج ا�شتغالِل الإن�شاِن لطاقاتِه وقدراتِه في ا�شتثماِر الموارِد  جـ - 
ِمناطَق  تتوافُر في  فالغاباُت مورٌد طبيعيٌّ  اأكبَر.  اقت�شاديٍَّة  لت�شبَح ذاَت قيمٍة  الطبيعيَِّة؛ 
عدٍة وت�شبُح مورًدا اقت�شاديًّا في حاِل ا�شتثمارها في مجالٍت مختلفٍة كال�شناعِة. انظِر 

ال�شكَل )1-1( وال�شكَل )2-1(.

اأول: الموارُد الطبيعيَُّة
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ال�شكُل ) 1-2(: ت�شنيُع الخ�شِب.ال�شكُل )1-1(: قْطُع الأ�شجاِر )الخ�شُب(.

 اذكْر مورًدا طبيعًيا يمكُن اأن يكوَن مورًدا اقت�شاديًا؟ وبيِّْن كيَف يكوُن ذلَك؟

اأهميُة الموارِد الطبيعيَِّة  - 2
تتبايُن اأهميُة الموارِد بيَن دولٍة واأخرى، وذلَك وفًقا لتوافَرها وقدرِة الدولِة على ا�شتـثماِرها 
ال�شلِع  لإنتاِج  وم�شدًرا  للغذاِء  م�شدًرا  كونها  الموارِد  اأهميُة  وتكمُن  ال�شليمِة.  بالطريقِة 
، لذلَك تعمُل العديُد مَن الهيئاِت  والخدماِت، اإ�شافًة اإلى م�شاهمتها في زيادِة الدخِل القوميِّ
والمحافظِة  الموارِد  درا�شِة  على  والمحليَِّة،  والإقليميَِّة  الدوليَِّة  والجمعياِت  والموؤ�ش�شاِت 
عليها، كالتحاِد الدوليِّ ل�شيانِة الطبيعِة وال�شنـدوِق العالمـيِّ للحيـاِة البريَّـة وبرنامِج الأمِم 

المتحدِة للبيئِة والجمعيَِّة الملكيَِّة لحمايِة الطبيعِة.

م�صكالُت الموارِد الطبيعيَِّة  - 3
الطبيعـِة  في  المـوارُد  تتعر�ُس 
نتيجـًة  عـدٍة  م�شكالٍت  اإلى 
غيـِر  الن�شــاِن  لمـمــار�شـاِت 

ال�شحيحِة، مْن اأهمها:
التو�ّشُع في ال�شناعاِت. اأ   - 

الغابــاِت   اأ�شجـاِر  قطـُع  ب - 
ال�شكُل )1-3(: حرائُق الغاباِت.وحرقها والرعُي الجائُر.
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�شعُف اّتباِع ال�شيا�شاِت البيئيَِّة للمحافظِة على الموارِد. جـ - 
�شعُف تطبيِق الت�شريعاِت والقوانيَن. د   - 

ما اأ�شباُب ازدياِد الطلِب على الموارِد الطبيعيَِّة في العقوِد الأخيرِة؟  
اقترْح حلوًل للحدِّ من م�شكالِت ا�شتنزاِف الموارِد.  

ْم تقريًرا  بالتعاوِن مَع زمالئِك، اجمْع معلوماٍت عِن الجمعيَِّة الملكيَِّة لحمايِة الطبيعِة وقدِّ  
بذلَك.

معاييُر تق�صيِم الموارِد الطبيعيَّة  - 4
يمكُن تق�شيُم الموارِد َوفًقا للمعاييِر الآتيِة:

وبّيْن   ، الأردنِّ في  تتوافُر  اأُخرى  طبيعيًَّة  موارَد  ْد  عدِّ  
اأماكَن تواجدها.

الموارُد 

محدودُة 
دائمٌةالنت�صاِر

غيُر
متجددٍة

وا�صعُة 
متجددٌةالنت�صاِر

ع�صويُة 
التكويِن

غيُر ع�صويِة 
التكويِن

تكّونها تجددها توّزعها الجغرافيُّ

ال�شكُل )1-4(: معاييُر تق�شيِم الموارِد الطبيعيَِّة.

º∏©J πg

º∏©J πg

الأردنيَّـُة  المملكـُة  تمتلـُك 
الموارِد  مَن  عدًدا  الها�شميَُّة 
اأهــمـــهـــا:  مـْن  الطبيعـيَِّة، 
 ، الفو�شفاُت، والغاُز الطبيعيُّ
، وال�شيلكـا  وال�شخـُر الزيتيُّ

واليورانيوم.

ا�صتثماُر الموارِد  - 5
يجُب ا�شتثماُر الموارِد ال�شتثماَر الأمثَل، حيُث ت�شهُم 
ُن  هذِه الموارُد في زيادِة الدخِل القوميِّ للدولِة وتح�شِّ

الم�شتوى المعي�شيَّ ل�شكانها.
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ال�شكُل )1- 5(: يمثُل منجًما لمعدِن الحديِد.

وقْد �شاهَم تزايُد معدلِت النموِّ ال�شكانيِّ والتقدُم التكنولوجيُّ في زيادِة الهتماِم بدرا�شِة 
رورِة التر�شيِد والحفاِظ عليها  الموارِد الطبيعيِّة خوًفا من نفادها؛ الأَمُر الذي انعك�َس على �شَ
بيَن فترٍة واأخرى، ومثاُل ذلَك ال�شخُر  ا�شتثماِر الموارِد  اأَهميُة  القادمِة. وتختلُف  لالأجياِل 
، اإْذ كَان ينظُر اإليِه بعدِم جدواُه ب�شبِب ارتفاِع كلفِة الإنتاِج، ولكْن عندما  الزيتيُّ في الأردنِّ
الزيتيِّ  ال�شخِر  ل�شتثماِر  ُخطٍة  بو�شِع  الأردنيَُّة  الحكومُة  قامِت  ما�شًة،  الحاجُة  اأ�شبحِت 

لإنتاِج البتروِل.
ومَن الأمثلِة في الوطِن العربيِّ على �شوِء ا�شتثماِر الموارِد موريتانيا، اإْذ تعدُّ ثانَي اأكبَر م�شدٍر 
؛ على الرغِم من اإنتاجها ال�شخِم من خاماِت الحديِد  اأفريقيٍّ للحديِد الخامِّ في وطننا العربيِّ
اإل اأنَّها ل ت�شتثمرُه بال�شكِل الأمثِل. اإذ ُي�شّدُر الحديُد للخارِج بثمٍن رخي�ٍس على �شكِل موادَّ 

خاٍم غيِر ُم�شنَّعٍة. انظِر ال�شكَل )5-1(. 

ة للتو�شِع في منظومِة التعليِم  �شعْت المملكُة الأردنيُة الها�شميَُّة اإلى الهتماِم بالموارِد الب�شريَِّ
المملكِة،  اقت�شاِد  على  اإيجاًبا  انعك�َس  الذي  الأمُر  وتاأهليهم؛  الأفراِد  قدراِت  وتطويِر 

واأ�شبحِت الموارُد الب�شريَُّة اأحَد اأهمِّ الموارِد في المملكِة. 

اأَجِر مقابلًة مَع م�شوؤوٍل في �شلطِة الم�شادِر الطبيعيَِّة حوَل الآثاِر الإيجابيِة ل�شتغالِل ال�شخِر 
. الزيتيِّ في الأردنِّ
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ال�شكُل )1- 6(: خريطُة التوزيعاِت المعدنيَِّة في المملكِة الأردنيَِّة الها�شميَِّة.

تتنوُع الموارُد المعدنيَُّة في 
ومناطَق  ولتعّرفها   . الأردنِّ
ال�شكَل  تاأمِل  عها،  توزُّ
عِن  اأجْب  ثمَّ   ،)6  -1(

الأ�شئلِة الآتيِة:
المـعــــــادِن  اأبــرُز  مــا   

؟ الموجودِة في الأردنِّ
المعـــــادِن  اأكثــُر  مــا   

انت�شاًرا؟
ِع  تـوزُّ مناطــَق  ْد  حـــدِّ  
النحا�ِس على الخريطِة.

ْم جل�شًة حواريًَّة حوَل اأهميِة الموارِد الب�شريَِّة لالأردنِّ وانعكا�شها على تطوِر التنميِة في   نظِّ
المملكِة.

بالرجوِع اإلى محركاِت البحِث، اكتْب تقريًرا عْن اأهميِة اليورانيوَم كمورٍد مهٍم في القت�شاِد 
ا عنُه اأماَم زمالئَك. �شً ، وقدْم ُمَلخَّ الأردنيِّ
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● هل بحثَت عْن �شلعٍة ما ولْم تجدها؟ ماذا نطلُق عليها؟

نتيجًة  لها  الإن�شاِن  ا�شتثماِر  �شوُء  ولكْن  بمواردِه،  متكاماًل  الكوَن   - وجلَّ  عزَّ   - اهللُ  خلَق 
لتلبيِة  للقطِع  الغاباُت  تتعر�ُس  فمثاًل  وندرتها.  نفادها  اإلى  ى  اأدَّ حاجاتِه؛  وتعدُد  لمحدوديتها 
احتياجاِت الإن�شاِن المتعددِة �شواٌء لل�شكِن اأو لل�شناعِة اأو غيرها؛ ما يوؤدي اإلى محدوديتها وندرِة 

بع�شها. انظِر ال�شكليِن )1-7( و )8-1(.

ثانيًا: ندرُة الموارِد

ال�شكُل )1-8(: قطُع الأ�شجاِر. ال�شكُل )1-7(: الغاباُت.

مفهوُم الندرِة   - 1
ِد حاجاِت الإن�شاِن، وهَي ن�شبيٌَّة وتتاأثُر بعوامَل متعلقٍة   الندرُة قلُة وجوِد مورٍد ما مقابَل تعدُّ
بمقداِر العر�ِس والطلِب، فكلًما زاَد الطلُب على مورٍد ما زادت احتماليَُّة نفاِد ذلَك المورِد 

اأو ندرتِه، حيث تعاني مْن هذِه الم�شكلِة دوُل العالِم قاطبًة �شواٌء اأكانْت متقدمًة اأْم ناميًة.
ْن تعميًما يبّيُن العالقَة بيَن ندرِة الموارِد وزيادِه الطلِب عليها. كوِّ  

كيفيُة ا�صتغالِل الموارِد  - 2
ُم العديُد مِن الباحثين ت�شاوؤلٍت حوَل كيفيِة ا�شتغالِل الموارِد، ومْن هذِه الت�شاوؤلِت: يقدِّ

ماذا ننتُج؟
اأيٌّ مَن ال�شلِع يتطلُب اإنتاجها في �شوِء ندرِة بع�ِس الموارِد وحاجِة المجتمِع لها؟ اإْذ اإنه ل 

يمكُن اأْن ننتَج ال�شلَع والخدماٍت جميعها التي يرغُب الأفراُد في الح�شوِل عليها.
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كيَف ننتُج؟
ممكنٍة  ُكلفٍة  باأقلَّ  الموارِد  مَن  ال�شلِع  اإنتاِج  في  والأن�شِب  الأف�شِل  الطريقِة  بتحديِد  وذلَك 

واأكبَر كميٍة ت�شُد حاجاِت المجتمِع.
لمْن ننتُج؟

يق�شُد بذلَك �شرورُة اإ�شباِع اأكبِر قدٍر ممكٍن مَن الحاجاِت والرغباِت غيِر المحدودِة لأكبَر 
�شريحٍة في المجتمِع.

اذكْر طرًقا اأخرى لإنتاِج الموارِد وا�شتغاللها.  

الحلوُل المقترحُة للحفاِظ على الموارِد  - 3

 كيَف يمكُن توعيُة المجتمِع بمحدوديَِّة الموارِد وطرِق المحافظِة عليها؟
 اقترْح حلوًل اأخرى للحفاِظ على الموارِد.

 بالعودِة اإلى محركاِت البحِث ،اكتْب تقريًرا حوَل م�شروِع الِبَرِك ال�شم�شيَِّة في اإنتاِج الطاقًة.

ال�صتخداُم الأمثُل 
للموارِد وتر�صيِد 

ال�صتَهالِك

المبادراُت التطوعيَُّة 
والم�صروعاُت الرياديَُّة؛ مثُل 

م�صروِع البرِك ال�صمي�صيِة 
في البحِر الميِِّت

الحلوُل 
المقترحُة

للحفاظ على
 المواِرِد

ُع في م�صروعاِت التو�صُّ
اإنتاِج الطاقِة البديلِة؛ مثِل 

ا�صتخداِم الطاقِة ال�صم�صيِة في 
اإ�صاءِة المنازِل

توعيُة المجتمِع 
باأهميِة المحافظِة على 
الموارِد وتحديًدا تلَك 

التي تواجُه
خطَر النفاِد

ال�شكُل )1- 9(: الحلوُل المقترحُة للحفاِظ على الموارِد.



15

في ع�شٍر اأ�شبحْت فيِه الطاقُة بم�شادرها المختلفِة هَي المحرُك الأ�شا�شيُّ للتقدِم الح�شاريِّ 
وعن�شًرا اأ�شا�شًيا في حياِة الب�شِر، وفي ظلِّ تناق�ِس كمّياِت النفِط، الذي ُيعدُّ الم�شدَر الرئي�َس للطاقِة 
غيِر المتجددِة، اأ�شبَح التحدي الذي يواجُه العالَم؛ هَو كيفيَُّة اإيجاِد بدائَل للطاقِة؛ لذا قاَم الإن�شاُن 
و�شائِل  مْن  مجموعٍة  با�شتخداِم  لم�شلحتِه  ال�شم�ِس  مَن  المنبعثاِن  والحرارِة  ال�شوِء  با�شتخداِم 
الطاقِة  وا�شتخداِم  ال�شم�شيَِّة  الطاقِة  ت�شخيِر  تقنياِت  وت�شمُّ  با�شتمراٍر،  تتطوُر  التي  التكنولوجيا 
لطاقٍة  اأو  لحركٍة  ميكانيكيًّا  تحويلها  عمليِة  �شمِن  اأْو  المبا�َشِر  للت�شخيِن  لل�شم�ِس �شواٌء  الحراريَِّة 
كهربائيٍَّة، اأو لتوليِد الكهرباِء بالظواهِر الكهرو�شوئيِة با�شتخداِم األواِح الخاليا ال�شوئيِِّة، اإ�شافًة اإلى 

الت�شميماِت المعماريَِّة التي تعتمُد على ا�شتغالِل الطاقِة ال�شم�شيَِّة.
تحَت  الأو�شِط  ال�شرِق  في  الكهربائيَِّة  الطاقِة  لتوليِد  الم�شروعاِت  اأ�شخِم  اأحَد  الأردنُّ  اأنجَز 
م�شمى “�شم�س معان” با�شتخداِم الخاليا ال�شم�شيَِّة، وذلَك على م�شاحِة مليوَنّي متٍر مربٍع وبحجِم 

ُر نحَو 52.5 ميغاواط.  ا�شتثماراٍت يبلُغ 170 مليوَن دولٍر، وبقدرٍة توليديٍَّة تقدَّ
انظِر ال�شكَل )10-1(.

ال�شكُل )1 – 10(: الخاليا ال�شم�شيَُّة.

اقترْح حلوًل اأخرى للحدِّ مْن م�شكلِة ندرِة الموارِد.  
�شِة للنفاِد في العالِم. ا مَن الموارِد المعرَّ د بع�شً عدِّ  

ُة دراسُة حالٍة: الخاليا الشمسيَّ
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ال�صلُع   - 1
منتٌج ماديٌّ يلّبي حاجَة الإن�شاِن اأو جزًءا منها. فالحاجُة هَي التي تحّدُد المنتَج الذي يتعيُن اأن 
يكون ُمتاًحا. وي�ستلزُم توافُر ال�سلعِة توّفَر ثالثِة �سروٍط اأ�سا�سيٍَّة، هَي: وجوُد الحاجِة، وتوّفُر 

المنتِج، والندرُة.
الطلُب  اإزداَد  ال�شكاِن  اإزداَد عدُد  المتزايدِة، فكلما  المجتمِع  ال�شلٍع بحاجاِت  ترتبُط ندرُة 
على ال�شلِع؛ الأمُر الذي يتطلُب زيادَة النتاِج وال�شغَط على المورِد الذي يوؤدي اإلى ندرتها 

ونفادها.
تق�شُم ال�شلُع ح�شَب طبيعتها ومدِة ا�شتعمالها واأهميتها والهدِف مَن ا�شتخدامها وديمومتها 

اإلى اأق�شاٍم عدٍة، هَي: 
طبيعُة ال�صلِع: تق�شُم اإلى �شلٍع ماديٍّة ُت�شّمى منتجاٍت اأو ب�شائَع، و�شلٍع غيِر مادّيٍة ُت�شّمى  اأ    - 

خدماٍت؛ مثَل التعليِم وال�شحِة والنقِل.
اأهميُة ال�صلِع: تق�شُم اإلى �شلٍع �شروريٍَّة  يحتاجها الإن�شاُن في حياتِه اليوميَِّة؛ كالملب�ِس  ب - 
؛ كالجواهِر والبناياِت ال�شخمِة والق�شوِر وغيرها.  والماأكِل والم�شكِن، وما هَو كماليٌّ
اآخٍر،  ل�شخ�ٍس  بالن�شبِة  يكوُن كماليًّا  قْد  ما  ل�شخ�ٍس  بالن�شبِة  ُيعدُّ �شروريًّا  ما  اأنَّ  َغيَر 

وكذلَك ما هو كماليٌّ في حقبٍة مَن الزمِن قْد ي�شبُح �شروريًّا في فترٍة اأخرى.
لتلبيِة  ال�شلُع ح�شَب ال�شتخداِم، فهناَك �شلٌع موجهٌة  تتبايُن  ج� - الهدُف مَن ا�صتعماِل ال�صلِع: 
حاجاِت المجتمِع؛ كال�شلِع الغذائيَِّة التي ُت�شتهلُك ب�شكٍل مبا�َشٍر، وال�شلِع الإنتاجيَِّة؛ 
التي ل ُت�شتهلُك ب�شكٍل مَبا�شٍر؛ كالتي ُت�شتعمُل في العملياِت الإنتاجيَِّة؛ مثِل الآلِت 

والمعداِت.
رٍة؛ كالموادِّ  اإِلى �شلٍع غيِر ُمعمِّ ال�شلُع ح�شَب ديمومتها  د   - الديمومُة )ا�صتمراريتها(: تق�شُم 

رٍة كالأدواِت الكهربائيٍَّة والآلِت.   الغذائّيِة، و�شلٍع ُمعمِّ
رِة.  اأعِط اأمثلًة اأخرى على ال�شلِع المعمِّ

 اأعِط اأمثلًة على �شلٍع كانْت كماليًَّة واأ�شبحْت �شروريًَّة في وقتنا الحا�شِر.

ثالثًا: ال�صلُع والخدماُت
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الخدماُت  - 2
اأن�شطٌة مقدمٌة مْن طرٍف  هَي 
ا اأو �شركـًة  ما قْد يكوُن �شخ�شً
بغر�ِس  لم�شتهَلـٍك  دولـًة  اأو 
كطـلــِب  حـاجــاتـِه؛  تلبـيـِة 
َـٍّة،  هند�شي اأو  ـٍة  طبيَّ ا�شت�شـارٍة 
وال�شحِة  النقِل  كخـدمـِة  اأو 
انظــــِر  وغيــرهـا،  والتعليــِم 

ال�شكـَل )11-1(.
ُل عليها في محافظتَك؟   ما اأهمُّ الخدماِت الحكومّيِة التي تح�شَ
  تاأمِل الجدوَل الآتَي الذي يبيُن الفرَق بيَن ال�شلِع والخدماِت.
الجدوُل )1-1(: الفرُق بيَن ال�شلِع والخدماِت. 

ال�صلُعالخدماُت

والفح�ِس  لال�شتدعاِء  قابلٍة  غيُر  الخدماُت 
والقيا�ِس.

الجودِة  و�شبِط  الرقابِة  لعمليِة  تخ�شُع  ال�شلُع 
والقيا�ِس.

اإنتاِج  في  اأ�شا�شيٌّ  ركٌن  الإن�شانيُّ  الجانُب 
الخدمِة  وتقديمها.

اإنتاِج  الركُن الأ�شا�شيُّ في  ، هو  الماديُّ الجانُب 
ال�شلعِة وتقديمها.

َع في اأماكَن الخدماُت ل تنف�شُل عْن مقدمها. ال�شلُع يمكُن اأن تنتَج في اأماكَن وتوزَّ
اأخرى.

ال�شكُل )1-11(: خدماُت النقِل.

اأماَم زمالئَك في  التي تقدمها لَك الأ�شرُة، واعر�شها  اكتْب تقريًرا حوَل الخدماِت وال�شلِع 
الإذاعِة المدر�شيَِّة.
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ْف ما ياأتي: عـرِّ  -   1
  الموارَد الطبيعيََّة، الموارَد الب�شريََّة، الموارَد القت�شاديََّة، النـدرَة، ال�شلَع، الخدماِت.

ما اأهميُة الموارد؟  -   2
؟ ما اأهمُّ الموارِد الطبيعيَِّة التي يمتلكها الأردنُّ  -   3

 . ا�شتعْن بال�شكِل )1-6( ثمَّ اأكمْل بياناِت الجدوِل الآتي للمعادَن في الأردنِّ  -   4
مكاُن تواجدِه المعدُن

حدِد الم�شكالِت التي تتعر�ُس لها الموارُد.  -  5
نها وتجددها )الهواَء، الأرا�شَي الزراعيََّة، الق�شديَر،  عها وتكوُّ �شنِِّف الموارَد الآتيَة ح�شَب توزُّ  -   6

الفحَم(. في الجدوِل الآتي.

اأماكُن توزُّعها تجدُّدها نها تكوُّ

اقترْح طرًقا لمواجهِه ندرِة الموارِد.  -   7
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ما الأ�شئلُة التي ن�شتطيُع عْن طريقها تحديَد الأولوياِت في ا�شتغالِل الموارِد؟  -   8
�شنِّْف اأنواَع ال�شلِع ح�شَب المعاييِر الم�شتعملِة.  -   9

ُح العالقَة بيَن اإنتاِج ال�شلِع والطلِب. ْن تعميًما يو�شّ كوِّ  -10
ما م�شوؤوليتَك نحَو ا�شتعماِل ال�شلِع والخدماِت.  -11

ف�ّشْر ما ياأتي:  -12
 . اأ    - قياُم الحكومِة الأردنيَِّة بو�شِع ُخطٍة اإ�شتراتيجيٍَّة ل�شتثماِر ال�شخِر الزيتيِّ  

ب - ظهوُر المبادراِت والم�شروعاِت الرياديَِّة المتعلقِة بالطاقِة.  
اأعِط اأمثلًة على �شلٍع كماليٍَّة واأخرى �شروريٍَّة.   -13

رها المملكُة الأردنيَُّة الها�شميَُّة. َك، اكتْب قائمًة باأهمِّ ال�شلِع التي ُت�شدِّ بالتعاوِن مَع طلبِة �شفِّ  -14
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الفصُل 
التنميُةالثاني

العمِل  فر�ِس  توفيِر  في  �شاهمْت  وقْد  لل�شعوِب،  ملحًة  �شرورًة  التنميِة  عملياُت  اأ�شبحْت 
الموؤ�شراُت  تح�شنِت  وكذلَك  المحليِّ  الناتِج  مَن  الفرِد  ن�شيِب  ِن  وتح�شُّ البطالِة  على  والق�شاِء 
قاِت الكبيرِة، اإل اأنَّ العديَد مَن الدوِل المتقدمِة  التنمويَُّة في العديِد مَن الدوِل، على الرغِم مَن المعوِّ

. قد تبنْت اأ�شاليَب التنميَِّة ونظرياتها لإحداِث التغيُِّر التنمويِّ

اأوًل: التنميُة القت�صاديُّة

● ما دللُة زيادِة عدِد الم�شانِع في الأردنِّ منُذ الخم�شينياِت حتى الوقِت الحا�شِر؟

ت�شعى الدوُل اإلى تح�شيِن و�شِع �شكانها وازالِة الختاللِت وتوفيِر فر�ِس العمِل والق�شاِء على 
، وَتتبايُن قدرُة الدوِل على تحقيِق هذه الغاياِت بناًء على تقدِمها  ِن م�شتواها القت�شاديِّ البطالِة وتح�شُّ
�شعوبها  لتح�شيِن حياِة  اأُعطيْت  ما  بكِل  ت�شعى  لذا  العلميَِّة؛  واإمكاناِتها  القت�شاديَّة  وقوتها  العلميِّ 

ورفاهيتها.
النموُّ والتنميُة  - 1

، هَي التغّيُر المن�شوُد والتطويُر ال�شامُل للمجتمِع بفعالياتِه وتكويناتِه  التنميُة بمفهومها العامِّ
كّلها؛ حتى ي�شتطيَع اإ�شباَع الحاجاِت الأ�شا�شيَِّة لأفرادِه وتحقيِق الرفاهّيِة، وهَي على اأ�شكاٍل 
بيَن  ُيخلُط  ما  وعادًة  القت�شاديَِّة.  والتنميِة  الب�شرّيِة  والتنميِة  الجتماعيِة  التنميِة  مثِل  عدٍة؛ 

مفهوِم النموِّ القت�شاديِّ والتنميِة القت�شاديَِّة. 
يق�شُد بالنموِّ القت�شاديِّ الزيادُة في الناتِج القوميِّ الإجماليِّ وفي ح�شِة الفرِد في فترٍة زمنيٍة 
�شلٍع وخدماٍت  مْن  القت�شاديِّ  الإِنتاِج  بمقيا�ِس حجِم  القوميِّ   الناتِج  عِن  وُيعبَُّر  محددٍة. 

وموارَد مملوكٍة مْن قبِل �شكاِن منطقٍة معينٍة في فترِة معينٍة من الزمِن.
اإلى تحقيِق م�شتوًى معي�شيٍّ ورفاهيٍَّة عاليٍة  التي ت�شعى  العمليَُّة  التنميُة القت�شاديَُّة؛ فهَي  اأّما 

للفرِد عْن طريِق برامَج واإجراءاٍت اقت�شاديٍَّة واجتماعيٍَّة �شاملٍة. 
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؟   اأيهما ينعك�ُس على المجتمِع ب�شكٍل اأف�شَل، التنميُة القت�شاديَُّة اأم النموُّ القت�شاديُّ

ادر�ِس الجدوَل )1-2( الآتَي المتعلَق بن�شيِب الفرِد مَن الناتِج المحليِّ )األف دولر( لعاِم 
2013م لبع�ِس الدوِل العربية، ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليِه. 

الجدوُل )1-2(: ن�شيُب الفرِد مَن الناتِج المحلِّي )األف دولر(.

الناتُج المحليُّ الإجماليُّ في الدوِل العربيَِّة لعام 2013م بالدولِر الأمريكيِّ ون�صيُب الفرِد منُه

ن�صيُب الفرِد مَن الناتِج 

المحَليِّ
)األُف دولٍر(

عدُد ال�صكاِن
)مليوُن ن�صمٍة(

الناتُج المحليُّ
)ملياُر دولٍر(

الدولُة

107.7 1.9 204.7 قطٌر
24.7 29.6 732 ال�شعوديُة
5.1 6.5 33.4 الأردنُّ

10.9 6.5 70.9 ليبيا
3.2 32.9 104.5 المغرُب
3.1 84.2 260.5 م�شٌر

 الم�شدُر: �شندوُق البنِك الدوليِّ
ْر تبايَن ن�شيِب الأفراِد في الدوِل العربيَِّة.   ف�شِّ

.  رّتِب الدوَل العربيًَّة تنازليًّا ح�شَب قيمِة ناتجها المحليِّ
 ما اأكثُر الدوِل عدًدا لل�شكاِن ح�شَب الجدوِل؟ وما َعالقُه ذلَك بن�شيِب الفرِد في الناتِج 

؟     المحليِّ
؟ بّرْر اإجابِتَك.  هْل هنالَك �شرورٌة للقياِم بعملياِت التنميِة في الأردنِّ

•É``°ûf•É``°ûf

تعاوْن مَع زمالئَك في البحِث عْن مفهوِم التنميِة الم�شتدامِة واأهميتها. 
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عدُد  ارتفَع  فيما  دولٍر،  ملياَر   38.6 اإلى  2015م  �شنَة  الأردنِّ  في  المحليُّ  الناتُج  ارتفَع 
ال�شكاِن اإلى حوالي 9.5 مليوَن ن�شمٍة، ما اأدى اإلى انخفا�ِس ن�شيِب الفرِد مَن الناتِج المحليِّ 

اإلى 4000 دولٍر.

اأهداُف التنميِة    - 2

ال�شكُل )1-12(: اأهداُف التنميِة.

.   اأعِط اأمثلًة ت�شيُر اإلى حدوِث تنميٍة في وطنَك الأردنِّ
  اذكْر اأهداًفا اأخرى غيَر مذكورٍة في ال�شكِل اأعالُه.

زيادُة الإنتاِج 
وتنويُع ال�صلِع.

زيادُة ن�صيِب الفرِد 
 . مَن الدخِل القوميِّ

غر�ُص القيِم 
والتجاهاِت.

رفُع م�صتوى 
المعي�صِة لل�صكاِن.

ال�شكُل )1-13(: مظاهُر التنميِة يف العا�شمِة عّماَن.

اأهداُف التنميِة
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الأهداُف التنمويَُّة لدوِل العالِم    - 3
اعتمَد )193( ع�شًوا في الجميعِة العامِة لالأمِم المتحدِة في )2015/9/25م( اأجندَة التنميِة 

الم�شتدامِة )2030م( التي ت�شمنْت مجموعًة مَن الأهداِف العالمّيِة الطموحِة.
و�شملْت الأجندُة 17 هدًفا، و169 غايًة للق�شاِء على الفقِر ولمكافحِة عدِم الم�شاواِة في 

المجالِت كافًة.
ومْن اأهمِّ  هذه الأهداِف:

اأ   - الق�شاُء على الفقر.
ب - الق�شاُء على الجوِع. 

جـ - ال�شحُة الجيدُة والرَفاُه.
د  - التعليُم.

هـ - الم�شاواُة بيَن الجن�شيِن.
و - المياُه النظيفُة.

ال�شكُل )1-14(: الأهداُف التنمويَُّة لالألفيِة في العالِم.
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مْن موؤ�شراِت تقريِر عام 2015م لالأهداِف التنمويَِّة لالألفيِة:
تراجُع عدِد النَّا�ِس الذين يعي�شوَن في فقٍر مدقٍع من 1.9 ملياَر ن�شمٍة عاَم 1990م اإلى  اأ    - 

836 مليوَن ن�شمٍة عاَم 2015م.
انخفا�ُس عدِد الطلبِة غيِر الملتحقيَن في المدار�ِس من 100مليوٍن عاَم 2000م اإلى  ب - 

57 مليوَن عاَم 2015م.
اإنقاُذ حياِة 6.2 مليوَن ن�شمٍة مَن الموِت بمر�ِس المالريا بيَن عامّي 2000 و2015م جـ - 

4 -  معوقاُت التنميِة القت�صاديَِّة
على الـرغـِم مْن تـوفيـِر المـ�شتـلزمـاِت الرئي�شِة للتنميـِة 
وتوافِر  الماِل  كراأ�ِس  ؛  العربيِّ الوطِن  في  القت�شاديَِّة 
الموارِد الطبيعيَِّة وتاأهيِل الموارِد الب�شريَِّة اإل اأنَّها تعاني 

مَن معوقاِت عدٍة. انظِر ال�شكَل )15-1(.

انخفـا�ُس  يـوؤّثـُر  كيـَف 
على  التعليِم  م�شتـوى 

التنميِة القت�شاديّة؟

معوقاُت التنميِة القت�صاديَِّة

الهجراُت ال�صكانيَُّة وارتفاُع

 معدِل النموِّ ال�صكانيِّ

انت�صاُر الأميَِّة وانخفا�ُص م�صتوياِت التعليِم

ارتفاُع معدِل البطالِة

اعتماُد بع�ِص دوِل الوطِن العربيِّ في تنفيِذ
خطِط التنميِة على القرو�ِص والم�صاعداِت الخارجيِّة.

ارتفاُع ن�صبِة �صغاِر ال�صن وانخفا�ُص ن�صبِة مْن هْم 
في �صنِّ العمِل

ال�شكُل )1-15(: معوقاُت التنميِة القت�شاديَِّة.
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التخطيُط التنمويُّ  - 5
اأ�شلوٌب تنظيميُّ يهدُف اإلى تحقيِق التنميِة القت�شاديَِّة والجتماعيَِّة في زمٍن محّدٍد، وذلَك 
الإمكاناِت وتحريكها  وتعبئِة هذِه  والب�شريَِّة  الماديَِّة  المجتمِع  اإمكانياِت  عْن طريِق ح�شِر 
ما  نحِو  على  التنمويِّ  التخطيِط  اأهداُف  وتتحدُد  وغاياِته.  المجتمِع  اأهداِف  تحقيِق  نحَو 

يظهُر في ال�شكِل )16-1(: 

•É``°ûf•É``°ûf

ناق�ْس مَع زمالئَك كيَف يوؤثُِّر ارتفاُع معدلِت النموِّ ال�شكانيِّ على التنميِة القت�شاديِِّة.  

والظروِف  ال�شكانيِّ  النموِّ  معدِل  وارتفاِع  الهجراِت  وزيادِة  الموارِد  قلِة  مْن  الرغِم  على 
ال�شيا�شيَِّة التي تحيُط بالمملكِة، اإل اأَنَّ الأردنَّ بقيادِته وموؤ�ش�شاِته ا�شتطاَع اأن يخطَو خطواٍت 

رائدًة على الم�شتوياِت جميعها.

. ال�شكُل )1-16( : اأهداُف التخطيِط التنمويِّ

تخفي�ُص ن�صبِة
 البطالِة باأنواعها المختلفِة 

بغر�ِص التخفيِف من 
م�صكلِة الفقِر

العدالُة في توزيِع 

مكا�صِب التنميِة

اأهداُف التخطيِط 
التنمويِّ

توفيُر م�صتلزماٍت
التنميِة من بنيٍة تحتيٍَّة؛

كالماِء، والكهرباِء
والطرِق، والإ�صكاِن

اإدراُك اأهميِة
 الموؤ�ص�صيَِّة في التعامِل مَع 

ق�صايا البيئِة

تخفيُف العجِز 
في الميزاِن التجاري

تو�صيُع الم�صاركِة
في �صنِع
القراراِت
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ثانيًا: الأقاليُم التنمويُّة

●  ما التغيُّراُت التي حدثت في منطقتَك في مجاِل الخدماِت؟

التنميُة  واأ�شبحِت  العلماِء،  مَن  العديِد  قبِل  مْن  متزايًدا  واهتماًما  تطوًرا  التنمويُّ  الفكُر  ي�شهُد 
لأن�شطِة  اأ�شا�شيًّا  ركًنا  كونها  التنمويِّ  الفكِر  في  البارزِة  الأهميِة  ذاِت  المو�شوعاِت  مَن  القليميَُّة 
معدلِت  وتقليِل  التحتيَِّة،  البنيِة  تطويِر  طريِق  عْن  ال�شاملِة  التنميِة  تحقيِق  اإلى  تهدُف  التي  الدولِة، 

الفقِر، واإيجاِد فر�ٍس العمِل، وتوفيِر التعليِم والرعايِة ال�شحيَِّة وغيرها. 
1 -  التنميُة الإقليميُّة

ي�شكنها  والب�شريَِّة،  الطبيعيَِّة  خ�شائ�شها  في  مت�شابٌة  الأر�ِس  مَن  دٌة  محدَّ م�شاحٌة  الإقليُم: 
مجموعٌة مَن ال�شكاِن بينهم َعالقاٌت متبادلٌة تميِّزها عْن غيرها مَن الأماكِن. ويق�شُد بالتنميِة 
الإقليميَِّة ال�شتثماُر الأمثُل للموارِد في الإقليِم؛ بهدِف تح�شيِن الظروِف المعي�شيَِّة لل�شكاِن. 

وللَتعُرَف اأهداَف التنميِة الإقليمّيِة.انظِر ال�شكَل )17-1(.  

 اذكْر اأهداًفا اأخرى للتنميِة الإقليميَِّة.
؟  كيَف اأثَّرِت الهجراُت يف عملياِت التنميِة يف الأردنِّ

ال�شكُل )1-17(: اأهداُف التنميِة الإقليميَِّة.

ُن ال�صناعِةالحدُّ مَن الهجرِة توطُّ
وتوزيُع الخدماِت

اأهداُف التنميِة الإقليميَِّة

ِة تخفي�ُص حدَّ
البطالِة

تحقيُق التوازِن بيَن الأقاليِم
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�صيا�صاُت التنميِة الإقليميَِّة  - 2
القطاعاِت  نموِّ  م�شكالِت  لمعالجِة  الإقليميَِّة  التنميِة  اأ�شاليِب  مْن  العديَد  الدوُل  ت�شتعمُل 
ُز  ُز ال�شناعِة في بع�ِس المدِن؛ ما �شاهَم في تنميتها، وَتركِّ القت�شاديَِّة فيها، مثاُل ذلَك: َتركُّ
ال�شكاِن فيها على خالِف المناطِق الأخرى في الدولِة؛ ما ينتُج عنُه تبايٌن تنمويٌّ بيَن اأقاليِم 

الدولِة؛ لذلَك تبنِت الدوُل العديَد مْن اأ�شاليِب التنميِة الإقليميَِّة، ويمكُن اإجمالها بالآتي:
توزيُع الأن�شطِة ال�شناعّيِة وال�شتثماريِّة في اأقاليِم الدولِة جميعها. اأ   - 

اإن�شاُء المدِن في الأقاليِم ُكلِّها. ب - 
اإعادُة توزيِع ثماِر التنميِة بيَن الأقاليِم. جـ - 

تنميُة الريِف في المجالِت َكافًة. د  - 
ْم مجموعًة مَن المقترحاِت لتنميِة المناطِق ال�شرقّيِة والجنوبّيِة  بالتعاوِن مَع زمالئَك قدِّ  

 . في الأردنِّ
جوانُب تنميِة الإقليِم  - 3

لإعداِد خطِة تنميٍة �شاملٍة لالإقليِم، يتعيُن درا�شُة جوانِب الحياِة في الإقليِم مْن حيُث:
والتربَة،  والمناَخ،  والت�شاري�َس،  وحدوَدُه،  الإقليِم،  موقَع  ي�شملُ   : الطبيعيُّ الجانُب  اأ   - 

، والثروَة المعدنيََّة. والمياَه، والنباتاِت، والتركيَب الجيولوجيَّ
 ، : ي�شمُل خ�شائ�َس ال�شكاِن؛ كالعدِد، والتركيِب الُعُمريِّ والنوعيِّ الجانُب الجتماعيُّ ب - 

والهجرِة، والكثافِة ال�شكانّيِة. 
والتعديِن،  وال�شناعِة،  كالزراعِة،  القت�شاديَّة؛  الأن�شطَة  ي�شمُل   : القت�شاديُّ الجانُب  جـ - 

وال�شياحِة وغيرها.
: ي�شمل التراَث، والآثاَر القديمَة والمحافظَة عليهما. الجانُب الح�شريُّ د  - 

البنيُة التحتيَُّة: ت�شمُل الخدمـاِت ك�شبكـاِت الطرِق، و�شكِك الحديِد، والمطـاراِت،  هـ - 
و�شبكِة مياِه ال�شرِب، والطاقَة، والخدماِت التعليميََّة و ال�شحيََّة.
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اإ�شتراتيجيٍة محددِة الأهداِف تتقيُد بالت�شل�شِل  تقوُم هيئُة التخطيِط في الإقليِم بو�شِع خطٍة 
الهرميِّ ابتداًء مَن الأهداِف القوميَِّة اأوالوطنيَِّة ثمَّ الأهداِف الإقليميَِّة و�شوًل اإلى المحليَِّة.

5 -  نظرياُت الفكِر التنمويِّ 
يقوُم الفكُر التنمويُّ القت�شاديُّ على اأ�شا�ِس توجيِه ال�شيا�شاِت والإِ�شتراتيجياِت التنمويَِّة اإلى 
تحقيِق نموِّ الناتِج القوميِّ ل�شالِح اإِ�شباِع الحاجاِت الأَ�شا�شيَِّة ِمَن الخدماِت وال�شلِع الفرديَِّة 
الثمانيناِت   منُذ  ولكْن  تلبيتها،  على  والعمِل  الفقيرِة  المناطِق  بحاجاِت  والهتماِم  والعاّمِة 
النظرياِت  ومَن  تنمويًّا،  اإن�شانيًّا  جانًبا  ُتعدُّ  كونها  الجتماعيَِّة  التنميَِّة  اإلى  التركيُز  انتقَل 

والإ�شتراتيجياِت القت�شاديَِّة في التنميِة:
نظريُة الدفعِة القويَِّة: تقوُم على اأ�شا�ِس دعوِة الدول اإلى التخطيِط وتنفيِذ برناَمٍج ا�شتثماريٍّ  اأ   - 
ُه ال�شتثماراُت في ال�شناعاِت ال�شتهالكيَِّة التي  �شخٍم في المناطِق الناميِة، بحيُث توجَّ

تدعمُّ بع�شها.
ُز هذِه النظريُة على تنميِة القطاعاِت القت�شاِديَِّة جميعها مْن  نظريُة النموِّ المتوازِن: تركِّ ب - 

دوِن تمييٍز بينها، بحيُث تنمو هذِه القطاعاُت َوفَق احتياجاِت ال�شكاِن.

ال�شكُل )1-18(: مراحُل اإعداِد الُخطِة التنمويَِّة.

المرحلُة الأولى: َجْمُع البياناِت عِن الإقليِم.

المرحلُة الثانيُة: تحليُل البياناِت وا�صتخال�ُص النتائِج.

المرحلُة الثالثُة: و�صُع ُخطِة التنميِة لالإقليِم.

مراحُل اإعداِد الُخطِة التنمويَِّة    - 4
اأكانْت  �شواٌء  لُه  ُخطٍة  و�شُع  هَو  الإقليِم،  تنميِة  جوانِب  اأو  عنا�شَر  درا�شِة  مْن  الغر�ُس  ُيعدُّ 
ق�شيرَة المدى اأْو طويلَة المدى، ويكوُن ذلَك على ثالِث مراحَل، انظِر ال�شكَل )18-1(:
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: تقوُم هذِه النظريُة على اأنَّ النموَّ ينطلُق مْن مناطَق اأْو مراكَز جغرافيٍَّة  نظريُة مراكِز النموِّ ج� - 

معيَّنٍة تتمتُع ببع�ِس المزايا؛ كالموقِع الجغرافيِّ اأو بع�ِس الموارِد القت�شاديَِّة، وتكوُن 
هذِه المراكُز في المراحِل الأولى متقدمًة عِن المراكِز الأخرى في الدولِة، ولكْن مَع 

مروِر الوقِت تزوُل هذِه الفوارُق الداخليَُّة تدريجيًّا.
ْد اأف�شَل نظريٍة للتنميِة القت�شاديَِّة مَع تقديِم اأدلٍة مقنعٍة.     من وجهِة نظرَك، حدِّ

التجربُة الأردنيَُّة في التنميِة   - 6
المتو�شِط والطويِل،  المدى  بال�شموليَِّة على  تت�شُم  تنميِة م�شتدامِة  اإلى تحقيِق  �شعى الأردنُّ 
بتعزيِز معدلِت النموِّ وا�شتدامتها وخف�ِس معدلِت الفقِر والبطالِة، وقْد واجَه الأردنُّ في 
ال�شنواِت والعقوِد الما�شيِة تحدياٍت كبيرًة ن�شاأَت عْن عوامَل داخليٍَّة وخارجيٍَّة، ولمواجتها 
فـي  كبيرًة، خا�شًة  نجاحاٍت  قْت  حقَّ التي  الإ�شالحيَِّة،  والخطِط  البرامِج  مَن  العديَد  طبََّق 

. مجاِل اإيجاِد اإدارٍة ُكفوؤٍة لل�شيا�شِة القت�شاديَِّة الكليَِّة وتحقيِق ال�شتقراِر النقديِّ
، اإل اأنَّ القت�شاَد الأردنيَّ  وعلى الرغِم مَن الإنجازاِت التي ُحققِّت على الم�شـتوى الكلـيِّ
بقَي يعاني مْن بع�ِس التحدياِت التي كاَن مْن اأبرزها ارتفاُع معدلِت الفقِر والبطالِة، وارتفاُع 
ِة، والعتماُد الكبيُر على المنِح والم�شاعداِت الخارجيَِّة، وارتفاُع حجِم  عجِز الموازنِة العامَّ

المديونيِة.

.   ابحْث عْن معوقاٍت اأخرى تعاني منها التنميُة في الأردنِّ

بداأْت اأوُل بوادِر و�شِع الدرا�شاِت في التخطيِط الإقليميِّ في الأردنِّ عاَم )1969م(، مْن قبِل 
مِت الأردنُّ اإلى خم�شِة اأقاليَم تنمويٍَّة، هَي:  وزارِة ال�شوؤوِن البلديَِّة والقرويََّة والبيئيَّة؛ اإذ ُق�شِّ

، واإربد، وعّمان، والكرك، و)معان والعقبة(.  وادى الأردنِّ
وتعدُّ الالمركزيَُّة مْن اأبرِز الم�شروعاِت المتداولِة حيُث تحّدَث جاللُة الملِك عبِد اهلِل الثاني 
ِم في خطاِب العر�ِس عْن مو�شوِع الالمركزيَِّة، التي تعدُّ مْن اأهمِّ القوانيَن التي يمكُن  المعظَّ
التنمويِّ  القراِر  �شناعَة  تعني  فالالمركزيَُّة  المواطنيَن،  حياِة  في  اإيجابيًّا  تغييًرا  ُتْحِدَث  اأْن 
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واإْن كانْت  التنمويَِّة، حتى  احتياجاتهم  الأقدُر على تحديِد  هُم  النَّا�َس  اإّنَّ  اإِذ  الميداِن،  مَن 
النتائِج وملبيًة لواقِع المواطنيَن  اأنَّها تكوُن م�شمونَة  اإل  اأطوَل  عمليُة �شنِع القراِر التنمويِّ 

ا اإحدى اأطِر الديمقراطيَِّة وتعزيزها في المملكِة. وطموحاتهم. وتعدُّ اأي�شً
  اعقْد جل�شَة مناظرٍة حوَل اإيجابياِت الالمركزيَِّة و�شلبّياِتها، وبيِّْن حجَة الفريِق الفائِز.

مراحُل اختياِر الموقِع الأمثِل  - 1
يتطلُب اختياُر الموقِع الأمثِل للم�شروعاٍت ال�شناعيَِّة والإنتاجيَِّة، �شرورَة التخطيِط ال�شليِم 
اقت�شادّيٍة  جدوًى  درا�شِة  باإعداِد  ذلَك  ويكوُن  نجاحها،  ي�شمُن  الذي  الم�شروعاِت  لهذِه 
، الذي وقَع عليِه  للم�شروِع ال�شناعيِّ للتو�شِل اإلى قراٍر ا�شتثماريٍّ �شليٍم في الموقِع الجغرافيِّ
الختياُر، بحيُث ي�شمُن توفيَر الت�شهيالِت وخدماِت البنيِة التحتّيِة واإمكانيََّة الو�شوِل وتقليَل 

تكلفِة نقِل الموادِّ الخامِّ والمنتجاِت اإلى الم�شروِع.

ثالثًا: الموقُع الأمثلُ 

، ما العوامُل الواجُب توفُّرها لإقامِة الم�شروِع ونجاحِه؟ ● عنَد التفكيِر في اإقامِة م�شروٍع اإنتاجيٍّ

الأموِر  مَن  الأَر�ِس  مَن  معينٍة  م�شاحٍة  على  اإنتاجيٍّ  م�شروِع  لأِي  الموقِع  اختياِر  عمليُة  تعدُّ 
ق�شى منفعٍة اقت�شاديٍَّة وتنمويٍَّة ممكنٍة، �شريطَة اأّل ينجَم عْن ذلَك  ال�شروريَِّة التي مْن �شاأنها تحقيُق اأَ

اآثاٌر اقت�شاديٌَّة واجتماعيٌَّة وبيئيٌَّة �شلبيٌَّة. انظِر ال�شكَل )1 - 19(.

ال�شكُل )1-19(: مدينُة الملِك عبِداهلِل الثاني بِن الح�شيِن - �شحاب.
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الموقٌع الأمثُل: موقٌع جغرافيٌّ لم�شروٍع اإنتاجيٍّ ُيمار�ُس فيِه اأيُّ ن�ساٍط اقت�شاديٍّ باأقلَّ تكاليٍف 
ممكنٍة، ويمتاُز ب�شهولِة الو�شوِل اإليِه مْن دوِن الإ�شرار بالبيئِة. وت�شمُل مراحُل اختياِر الموقِع 

الأمثِل للم�شروعاِت الإنتاجيَِّة الخطواِت الآتيَة:
اأ    - تحديُد المنطقِة الجغرافيِِّة. 

ب - تحليُل الموقِع داخَل حدوِد المنطقِة الجغرافيَِّة. 
جـ - درا�شُة الجدوى القت�شاديَِّة والبيئيَِّة للم�شروِع.

2 -  عوامُل اختياِر الموقِع المثِل
: يف�شُل اأن يكوَن موقُع الم�شروِع ال�شناعيِّ قريًبا مَن  القرُب مْن م�شادِر الموادِّ الخامِّ اأ    - 
( خا�شًة اإذا كانْت �شريعَة التلِف، كما في �شناعِة الخ�شراواِت  الم�شادِر الأوليَِّة )الخامِّ
والفواكَه واللحوِم ومنتجاِت الألباِن، بخالِف بع�ِس ال�شناعاِت؛ مثِل �شناعِة الأ�شمنِت 
ي�شعُب  هدٌف  توفُّرها   م�شادِر  مْن  بالقرِب  الم�شروِع  ان�شاَء  اإنَّ  اإذ  النفِط؛  وتكريِر 

تحقيقُه؛ لأنها تعتمُد على موادَّ اأوليٍَّة م�شتوردٍة اأو ن�شِف م�شنَّعٍة.
المهمِة  العوامِل  مَن  الأ�شواِق  اإلى  المنتجاِت  نقِل  تكاليُف  تعدُّ  ال�شوِق:  مَن  القرُب  ب - 
في اختياِر الموقِع المنا�شِب للم�شروعاِت ال�شناعيَِّة، لأنَّ قرَب الم�شروِع مَن ال�شوِق 

. ي�شاعُد على اإعطاِء الم�شتهلِك ِخْدماٍت اأف�شَل وبكلفٍة اأقلَّ
ُر القوى العاملِة الالزمِة من  ُر القوى العاملِة: يتطلُب اختياُر الموقِع ال�شناعيِّ توفَّ توفُّ جـ - 

حيُث العدُد والخت�شا�شاُت والمهاراُت.
توفُُّر خدماِت البنيِة التحتيَِّة: يعدُّ وقوُع الم�شروِع بالقرِب مْن م�شادِر الماِء والكهرباِء  د   - 
ِة في اختياِر مواقِع بع�ِس الم�شروعاِت  وتوّفُر �شبكاِت ت�شريِف المياِه مَن العوامِل المهمَّ

ال�شناعيَِّة والنتاجيَِّة.
توفُُّر و�شائِل النقِل والقرُب مَن الطرِق الرئي�شِة. هـ - 
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الآثاُر المترتبُة على اختياِر الموقِع الأمثِل للم�صروِع  - 3
التنميِة  بيَن عمليِة  التوافَق  الُح�شباِن  في  الأَخُذ  للم�شروِع  الأمثِل  الموقِع  اختياِر  عنَد  يتعيُن 
والبيئيَِّة  الطبيعيَِّة  الخ�شائ�ِس  على  والحفاُظ  الم�شتدامِة،  التنميِة  َتحقيُق  اأْي  البيئِة؛  وحمايِة 
الطبيعيَِّة  والمحمياِت  ونوعيتها  المياِه  م�شادِر  في  المتمثلِة  ال�شناعيِّ  بالم�شروِع  المحيطِة 

والآثاِر والمناطِق الترفيهيَِّة والتلوثِّ وال�شو�شاِء. ومَن الآثاِر المترتبِة على اختياِر الموقِع: 
اأ   - تحقيُق العائِد القت�شاديِّ لل�شكاِن المحلييَن. 

ب - تحقيُق حمايِة الموارِد الطبيعيَِّة والبيئيَِّة. 
جـ - تحقيُق التنميِة الم�شتدامَة. 

•É``°ûf•É``°ûf

تنّوُع العوامِل الموؤّثرِة في اختياِر موقِع الم�شروِع ال�شناعيِّ ب�شكٍل متفاوٍت؛ يجعُل منها   -
اأحَد العوامِل المهمِة في قياِم الم�شروِع وَنجاحِه. اكتْب تقريًرا عن تلَك العوامِل.

ْث فيها عْن معاييِر اختياِر  اكتْب ر�شالًة ل�شديٍق لَك تخبرُه عْن م�شنٍع في منطقتَك، وتحدَّ  -
هذا الموقِع.
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ْف ما ياأتي: عرِّ  - 1
، التنميُة الم�شتدامُة، الإقليُم، التنميُة الإقليميَُّة، الموقُع الأمثُل. التنميُة، النموُّ القت�شاديُّ  

ْد اأهداَف التنميِة.  عدِّ  - 2
. اأعِط اأمثلًة ت�شيُر اإلى حدوِث تنميٍة في وطنَك الأردنِّ  - 3

. ْح اأهداَف التخطيِط التنمويِّ و�شِّ  - 4
ا�شتخل�ْس اأ�شاليَب التنميِة القليميِِّة.  - 5

ف�ّشْر: ُتعدُّ الموادُّ الخامُّ ِمَن العوامِل المهمِة لختياِر الموقِع الأمثِل.  - 6
اأكمِل ال�شكَل بالعباراِت ال�شحيحِة.  - 7

معوقاُت التنميِة القت�صاديَِّة
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عرِّف ما ياأتي:   -   1
، الأقاليُم، التنميُة  ، التنميُة القت�شاديَُّة، التنميُة الب�شريَُّة، التخطيُط التنمويُّ النموُّ القت�شاديُّ  

الإقليميَُّة.
ْد اأ�شكاَل التنميِة. عدِّ  -   2

ا�شتنتْج معوقاِت التنميِة في وطنَك.  -   3
ما اأهداُف التنميِة الإقليميَِّة؟  -   4

بيِّْن �شيا�شاِت التنميِة الإقليميَِّة.  -   5
ما جوانُب التنميِة الإقليميَِّة؟  -   6

ف�ّشْر ما ياأتي:  -   7
تراجُع عدِد ال�شكاِن الذيَن يعي�شوَن في فقٍر ُمدقِع من 1.9 ملياَر ن�شمٍة عاَم 1990م اإلى   

836 ن�شمٍة عاَم 2015م.
ما الهدُف مِن اختياِر الموقِع الأمثِل للم�شروِع؟  -   8

ما مراحُل اختياِر الموقِع الأمثِل للم�شروِع؟   -   9
ما الآثاُر المترتبُة على اختياِر الموقِع الأمثِل للم�شروِع؟  -10

ْر اأنَُّه ُطِلَب منَك اأن تكوَن مديًرا لأحِد الم�شروعاِت:  ت�شوَّ  -11
ُط لإن�شاِء مدينِة �شناعيَِّة بعيدٍة عِن المدِن؟ اأ   - كيَف ُتَخطِّ  

ب - ما الخطواُت التي �شتقوُم بها منُذ البدايِة؟ )اكتْب خطَة م�شروٍع مَع زمالئَك(.  
ُر لَك.  جـ - ار�شْم خريطًة للموقِع والتجهيزاِت التي �شتوفَّ  

اأعِط اأمثلًة على موؤ�شراٍت مْن وطنَك الأردنِّ تدُل على حدوِث تغيراٍت تنمويٍة.  -12
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اأكمِل ال�شكَل الآتَي بالكلماِت المنا�شبِة :  -13

مْن وجَه نظرَك رتِّْب عوامَل اختيار الموقِع ح�شَب كلٍّ مْن:  -14
ر اإجابتَك. ؟ برِّ القرُب مَن ال�شوِق، توفُُّر و�شائِل النقلِ ، القرُب مَن الموادِّ الخامِّ  

ْم حلوًل تعالُج م�شكالِت المورِد وندرتِه. من خالِل درا�شتَك لدر�ِس الموارِد، قدِّ  -15
اأكمِل ال�شكَل الآتَي بالعباراِت ال�شحيحِة.  -16

عوامُل اختياِر الموقِع 

ال�صناعيِّ الأَمثِل

اأهداُف التخطيِط التنمويِّ
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»JGòdG Ëƒ≤àdG م�شتعيًنا بالمعلوماِت الواردِة في ال�شكِل )1-6(، حَدْد على خريطِة الأردنِّ ال�شماءِّ، موقًعا   -17
مثالًيا لإقامِة م�شنٍع لإنتاِج كلٍّ مْن:

جـ - النحا�ِس. ب - الإ�شمنِت.    اأ   - الزجاِج.      
ثمَّ قدم، مبرراٍت لختيارَك لهذا الموقِع.  
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�صعيٌفجيٌّدممتاٌزعنا�صُر الأداِءالّرقُم

بعَد النتهاِء مْن درا�شِة َوْحَدِة الموارِد والتنميِة، �شتكوُن قادًرا على ممار�شِة المهاراِت الآتيِة 
مَن  لكلٍّ  اأداءَك  ينا�شُب  الذي  المربِع  في  اإ�شارًة  �شْع  اأدناُه،  الجدوِل  في  الُمدرجِة  المعاييِر  َوفَق 

المعاييِر الآتيِة.

اأحلُِّل م�شكالِت الموارِد الطبيعيَِّة والب�شريَِّة.
اأقترُح طرًقا للمحافظِة على الموارِد.

اأ�شنُف ال�شلَع ح�شَب طبيعتها والهدِف منها ومدِة ا�شتعمالها.
اأتعرُف اأهميَة العوامِل الموؤثرِة في اختياِر الموقِع.

اأحلُِّل الر�شوماِت والأ�شكاَل الواردَة.
اأميُز بيَن النموِّ والتنميِة.
اأقارُن بيَن اأنواِع التنميِة.

اأتعرُف الآثاَر المترتبَة على اختياِر الموقِع الأمثِل للم�شروِع 
. الإنتاجيَّ

اأ�شتنتـُج اأ�شاليَب التنميِة الإقليميَِّة.
. ُر اأهميَة الأقاليِم التنمويَِّة في الأردنِّ اأقدِّ

اأح�شُن اختياَر موقٍع عنَد اإن�شاِء م�شنٍع ما.
اأقّدُر �شعَي الأردنِّ ل�شتثماِر الموارِد فيها.

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
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�النهري النهري�النظاُم  النظاُم 
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الكرِة الأر�شيَِّة، و�شتتعرُف  الطبيعيَِّة على  النهريَّ كاأحِد الأنظمِة  النظاَم  الَوحدُة  تتناوُل هذِه 
، النقِل، الإر�شاِب(، العوامِل  بعَد درا�شتها اإلى النظاِم النهريِّ ومكوناتِه، والعملياِت النهريَِّة )الحتِّ
الموؤثرِة فيها، كما و�شتتعرُف الدوَر الذي تقوُم بِه عملياُت الحتِّ والنقِل والإر�شاِب في ت�شكيِل 
لها،  �شطِح الأر�ِس، والأ�شكاَل الأر�شيََّة الناتجَة عْن عمليتي الحتِّ والإر�شاِب وبياَن كيفيِة ت�شكُّ

ونماذَج مْن اأنهاِر العالِم.

يتوقُع مَن الطالِب بعَد النتهاِء مْن درا�صِة هذِه الَوْحَدِة القياُم بالواجباِت والأن�صطِة، واأْن يكوَن قادًرا 

على اأْن:

■ ي�شتوِعَب المفاهيَم والم�شطلحاِت والتعميماِت الواردَة في هذِه الَوْحَدِة.
■ يتعرَف النظاَم النهريَّ ومكوناتِه.

■ يتعرَف العملياِت النهريََّة.
. ■ يدرَك العوامَل الموؤَثِّرَة في النظاِم النهريِّ

■ ي�شتنتَج الأ�شكاَل الأر�شيََّة الناتجَة عِن العملياِت النهريِّة. 
■ يتعرَف نماذَج لالأحوا�ِس النهريَِّة في العالِم. 

■ ي�شتنتَج دوَر العملياِت النهريَِّة في تغييِر معالِم اأ�شكاِل �شطِح الأر�ِس. 
■ ي�شتخدَم ال�شوَر والخرائَط والنماذَج في مالحظِة الم�شطلحاِت والعالقاِت الجغرافيَِّة ويف�شرها. 

. ■ ي�شتخدَم مهاراِت الت�شاِل والتوا�شِل ب�شكٍل فرديٍّ وجماعيٍّ
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الفصُل 
مكوناُت النظاِم النهريِّالثالُث

الجرياِن  واأهميِة  المفتوحِة  الطبيعيَِّة  الأنظمِة  على  النهريَّ كمثاٍل  النظاَم  الف�شُل  هذا  يتناوُل 
والعوامـِل  الم�شّب(،  النهـر،  مجـرى  النهر،  )حـو�س  الرئي�شـِة  ومكوناتِه  ت�شكلِه  في  ال�شطحيِّ 

لِة للنظاِم النهريِّ وكيفيِة تاأثيرها. الُم�شكِّ

اأوًل: النظاُم النهريُّ )مكوناتُه(

● هْل فكرَت  في المياِه الموجودِة على �شطِح الأر�ِس...، مْن اأيَن تاأتي؟ وكيَف ي�شتمرُّ وجودها؟

الماُء في الطبيعِة   - 1
يعدُّ الماُء مَن العنا�شِر الأ�شا�شّيِة الأكثِر اأهميًة في ا�شتمراريِة الحياِة على الكرِة الأر�شيِة، وهَو 
اأكثِر الموارِد توفًرا، مَع اختالِف نوعيتِه و�شكلِه، ان�شجاًما مَع مراحِل دورِة المياِه في  مْن 
الطبيعِة بدًءا مْن عمليِة التبّخِر ثمَّ التكاثِف والت�شاقِط باأ�شكاِله المختلفِة و�شوًل اإلى الت�شرِب 
المائّيِة  الم�شطحاِت  في  بال�شتقراِر  وانتهاًء  ال�شطحيِّ  الجرياِن  اأو  الأر�ِس  طبقاِت  داخِل 

لتكمَل المياُه دورتها مْن جديٍد. 
الكرِة الأر�شّيِة ما يقارُب )400( مليوَن كيلو متٍر مكعٍب،  للمياِه في  الكليُّ  يبلُغ الحجُم 
المياِه  ن�شبُة  وتبلُغ  الأر�شّيِة.  الكرِة  ل�شطِح  الكلّيِة  الم�شاحِة  ثلثي  عْن  تزيُد  ن�شبًة  وت�شكُل 
المالحِة )بحار ومحيطات( 97.5%، بينما ت�شكُل المياُه العذبُة ما ن�شبتُه 2.5% فقط من 
اإجمالي المياِه الكلّيِة على �شطِح الكرِة الأر�شّيِة، وتتوزُع بيَن الكتِل الجليدّيِة والمياِه الجوفّيِة 

والبحيراِت والأنهاِر.
  ما العملياُت التي تمرُّ بها المياُه اأثناَء دورتها الطبيعِة؟  

  ما العامُل الرئي�ُس المحّرُك لدورِة الماِء في الطبيعِة؟
  ماذا يحدُث لالأمطاِر بعَد �شقوطها ؟ 

  ما اأ�شكاُل الماِء في الكرِة الأر�شّيِة؟

40
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ار�شْم مخطًطا تبيُن فيه المراحَل الرئي�شَة لدورِة الماِء في الطبيعِة.

41

الجرياُن ال�صطحيُّ   - 2
عندما ت�شقُط الأمطاُر على �شطِح الأر�ِس، فاإنَّ ق�شًما 
منها يت�شرُب في التربِة، ويجري الق�شُم الآخُر على 
تتجمُع  اإذ  �شطحًيا؛  جرياًنا  م�شكاًل  الأر�ِس  �شطِح 
وم�شيالٍت،  �شغيرٍة  وجداوَل  قنواٍت  في  المياُه 
 ، َن مجارَي اأو�شَع ُت�شمى النظاَم النهريَّ وتتحُد لتكوِّ
كُل الأنهاُر ما ن�شبُته 1% من ن�شِب توزيِع المياِه  وت�شِّ

العذبِة على �شطِح الأر�ِس. انظِر ال�شكَل )1-2(.

º∏©J πg

º∏©J πg

في  الأنهـاُر  �شاعـدِت 
الأولى،  الح�شاراِت  قياِم 
الميــاِه  لـوفـــرِة  وذلـَك 
و�شهولـِة  التربِة  وخ�شوبـِة 
النقِل على �شفاِف الأنهاِر 

حوَل العالِم.

كُل الّنهِر. ال�شكُل )2-1(: ت�شُّ
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مفهوُم النظاِم    - 3
الحو�ُس  ويعدُّ  واحدًة.  َوْحَدًة  كُل  ت�شِّ متبادلٌة  عالقاٌت  بينها  العنا�شِر  مَن  مجموعٌة  النظاُم 
النهريُّ مَن الأمثلِة على الأنظمِة المفتوحِة، الذي ي�شمُح بتبادِل المادِة والطاقِة مَع الأنظمِة 
، وفيِه  الأخرى، ففي داخلِه الكثيُر مَن المدخالِت، التي توؤثُِّر في اأنماِط الت�سريِف النهريِّ

المخرجاُت كالروا�شِب النهريَِّة باأ�شكالها المختلفِة.

النظاُم النهريُّ   - 4
طبيعيٍّ  مجرًى  عْن  عبارٌة  هَو 
�شفـتـيـِن  ذا  يكــوُن  للميـاِه، 
عنـَد  ليبداأَ  المياُه،  فيِه  تجـري 
التــالِل،  اأو  الجبــاِل  اأعـالــي 
ى مْن م�شادَر عدٍة؛ مثِل  ويتغذَّ
والينابيــِع،  الأمطـــاِر،  )ميـــاِه 
والبحيراِت، وان�شهاِر الثلوِج(، 
جـريـانـِه  اأثنـاَء  النهــُر  ويتلقـى 
طريـِق  عـْن  الميـاِه  مَن  مزيـًدا 
الجـداوِل والروافــِد و�شــوًل 
في  يقُع  الذي   ، الم�شبِّ اإلى 
م�شـبُُّه  يكـوُن  وقـد  نهـايتـِه، 
)بحــاًرا  مفتـوًحــا  م�شطًحــا 
ـــا  اأو م�شطـحًّ ومحيــطـــاٍت( 
مغلـًقــا )بـحيـــراٍت(. تـاأمــِل 

ال�شكَل )2-2(. 

. ال�شكُل )2-2(: تكّوُن النظاِم النهريِّ

ي النهَر بالماِء. الرافُد: هَو كلُّ مجرًى يغذِّ
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. مكوناُت النظاِم النهريِّ  -  5
 يتكوُن النظاُم النهريُّ مَن العنا�شِر الآتيِة:

حو�ُص النهِر اأو حو�ُص الت�صريِف: هَو الم�شاحُة الأر�شيَُّة التي ت�شُم اأجزاَء النهِر جميعُه،  اأ   - 
مْن روافدِه العليا، وتف�سُل الأحوا�َض النهريََّة عْن بع�سها مجموعُة خطوٍط ُيطلُق عليها 
ا�سُم خطوِط تق�سيِم المياِه، فلْو �سقطِت الأمطاُر في اأيِّ جزٍء مَن الحو�ِض، فاإنها تجري 
باتجاِه المجرى النهريِّ داخل الحو�ِس. وكلما زادْت م�شاحُة الحو�ِس زاَد الت�شريُف 

المائيُّ في النهِر. انظِر ال�شكَل )3-2(.

ال�شكُل )2- 3(: خطوُط تق�سيِم المياِه.

تتفاوُت م�شاحُة الأحوا�ِس النهريَِّة مْن م�شاحٍة �شغيرٍة اإلى م�شاحاٍت كبيرٍة قْد ت�شُل   
اإلى اآلِف الكيلو متراٍت المربعِة، وقد ت�شُم عدًدا كبيًرا مَن التّجمعاَت ال�شّكانيِة �شمَن 

هذا الحو�ِس.
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وي�شمى   ، الم�شبِّ حتى  المنبِع  مَن  النهِر  مياُه  فيها  تجري  التي  القناُة  النهِر:  مجرى  ب - 
ال�شطُح ال�شفليُّ لمجرى النهِر بالقاِع. وت�شمى كلُّ حافٍة مْن حوافِّ النهِر بال�شفاِف، 
؛  ويميُل مجرى النهِر اإلى النحداِر ال�شديِد قرَب المنبِع، واإلى ال�شتواِء قرَب الم�شبِّ

لذا تتدفُق المياُه مْن اأعالي المجرى ب�شرعٍة عاليٍة.
يمكُن تق�شيُم مجرى النهِر اإلى ثالثِة اأجزاٍء:  

في  ارتفاًعا  الأقلِّ  والمنطقِة  المنبِع  بيَن  يقُع  الذي  الجزُء  هَو  الأعلى:  الحو�ُس   . 1
الحو�ِس الأعلى الذي تزداُد فيه �شرعُة المياِه.

الحو�ُس الأو�شُط: هَو الجزُء الذي تبداأُ فيِه �شرعُة المياِه بالنخفا�ِس.  . 2
المياِه  �شرعُة  فيه  وتكوُن   ، النهريِّ الحو�ِس  مناطِق  اأخف�ُس  هَو  الأدنى:  الحو�ُس   . 3

بطيئًة جًدا.
: هَي المنطقُة التي ي�شُل اإليها النهُر في نهايِة م�شيرِه، وتكوُن اأخف�َس جزٍء  منطقُة الم�صبِّ ج� - 

. انظِر ال�شكَل )4-2(. مْن اأجزاِء النهِر. وللتعّرِف اأق�شام المجرى النهريِّ

. ال�شكُل )2- 4(: اأق�شاُم المجرى النهريِّ



45

•É``°ûf•É``°ûf

ْم رحلًة اإلى اأحِد الأوديِة  بالتعاوِن مَع زمالئَك وبالتن�شيِق مَع معلمَك، ومديِر المدر�شِة نظِّ
ْن  ، ودوِّ النهريَِّة القريبِة مْن مدر�شتَك، لت�شاهدوا مكوناِت النظاِم النهريِّ اأو المجرى المائيِّ
مالحظاتَك في دفترَك، مْن حيُث اأثُر المجاري المائيَِّة اأو النهريَِّة في ت�شكيِل �شطِح الأر�ِس، 

 . واعر�شها في ال�شفِّ

ثانيًا: عوامُل ت�صكيِل النظاِم النهريِّ

�شغيٌر،  مائيٌّ  مجرًى  يت�شكُل  الحديقِة،  في  الأ�شجاِر  ريِّ  في  الماِء  ن�شتخدُم خرطوَم  عندما 
ْر حدوَث ذلَك. انظِر ال�شكَل )5-2(. نتيجَة ان�شياِب الماِء على التربِة، ف�شِّ

. ال�شكُل )2-5(: اأثُر الجرياِن ال�شطحيِّ

تعدُّ المياُه الجاريُة مْن اأهمِّ العوامِل الموؤثرِة في ت�شكيِل �شطِح الأر�ِس، وفي نقِل الموادِّ مَن 
الأرا�شي المرتفعِة اإلى الأرا�شي المنخف�شِة، ومَن الياب�ِس اإلى البحِر.
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الطاقُة النهريَُّة: الطاقُة المتولدُة مْن جرياِن الماِء في النهِر. 

ت�شكيِل  في  الأنهـاِر  اأثُر  يظهـُر 
البيئـاِت  في  الأر�ِس  �شطِح  معالِم 
�شـواٍء.  حـدِّ  علـى  ة  ـِ والجافَّ الرطبـِة 
درجُة  وتعدُّ   ،)6-2( ال�شكَل  انظِر 
العوامـِل  اأهـمِّ  مْن  ال�شطـِح  انحـداِر 
ويعتمُد  النهريَِّة،  الطاقِة  في  الموؤثرِة 
كُل النظاِم النهريِّ على مجموعٍة  ت�شُّ

مَن العوامِل:

الت�صريُف النهريٌّ  -1
دِة في َوْحَدة الزمِن؛ وتقا�ُس عادَة )م مكعب/  كميُة المياِه التي تجري في النهِر عنَد نقطِة محدَّ  
ثانية(، وكلما زادْت كميُة الت�شريِف النهريِّ زادْت قدرُة النهِر على ت�شكيِل معالِم �شطِح الأر�ِس.

ال�شكُل )2- 6(: اأثُر الأنهاِر في المناطِق الرطبِة.

•É``°ûf•É``°ûf

.  ا�شتنتْج طبيعَة العالقِة بيَن الأمطاِر وبيَن كميِة الت�شريِف المائيِّ

القياَم بدورها بو�شفها عاماًل م�شّكال  الأنهاُر  ت�شتطيُع 
في  وجريانها  اندفاعها  اأثناَء  المياَه  اإنَّ  اإذ  الأر�ِس؛  ل�شطِح 
النهِر تولُِّد طاقًة تمكنها من حتِّ ال�شخور واإذابتها ونقلها  
لم�شافاٍت بعيدٍة نحَو الأجزاِء الدنيا مَن النهِر، وعندما تقلُّ 

الطاقُة النهريَُّة يبداأُ الَنهُر بعمليِة التر�شيِب.

التـي العمليــاُت   مـا 
اأثناَء النهُر  بها   يقـوُم 

جريانِه؟
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درجُة النحداِر   -2
فالجرياُن  الأر�ِس،  �شطِح  معالِم  تغييِر  على  النهِر  قدرُة  زادْت  النحداِر  درجُة  زادْت  كلما   
المياِه  لجرياِن  المتزايدَة  ال�شرعَة  لأنَّ  النحداِر؛  ال�شديدِة  المناطِق  فوَق  يت�شارُع  ال�شطحيُّ 
لُل المياَه المت�شربَة؛ ما يوؤدي اإلى زيادِة قدرِة النهِر على الحتِّ والنقِل. انظِر ال�شكَل )2- تقِّ

.)7

ال�شكُل )2- 7(: اأثُر درجِة النحداِر في الطاقِة النهريَِّة.

نوُع ال�صخِر  - 3
كلما زادْت مقاومُة ال�شخوِر قلَّ اأثُر العملياِت النهريَِّة في ت�شكيِل معالِم �شطِح الأر�ِس، وتعدُّ   
انظِر  الر�شوبيَِّة.  بال�شخوِر  مقارنًة  النهريَِّة  للعملياِت  ومقاومًة  اأكثَر �شالبًة  الناريَُّة  ال�شخوُر 

ال�شكل )8-2(.

ال�شكُل )2- 8(: نوُع ال�شخِر.
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ال�شكُل )2- 9(: اأثُر عر�ِس النهِر في الطاقِة النهريَِّة.

عر�ُص النهِر   - 4
، فكلما قلَّ عر�ُس النهِر زادْت �شرعُة النهِر وقدرتُه علـى  الم�شافُة الأفقيَّـُة بيَن �شفتي النهرِّ

ا يليِه من اأ�شئلٍة. . تاأمِل ال�شكَل )2-9( ثمَّ اأجْب عمَّ الحتِّ

ْر اإجابتَك. ؟ برِّ اأيُّ المقاطِع العر�شيَِّة للنهِر في ال�شكِل )2-9( الأكثُر قدرًة على الحتِّ  
ْن تعميًما يو�شُح العالقَة بيَن عر�ِس النهِر وقدرتِه على الحتِّ في المنطقِة التي يجري  كوِّ  

فيها.
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ال�شكُل )2- 10(: اأثُر وقِع قطرِة المطِر على التربِة.

. ال�شكل )2- 11(: اأثُر الغطاِء النباتيِّ في الجرياِن ال�شطحيِّ

الغطاُء النباتيُّ  - 5
، حيُث ي�شاعُد الغطاُء  ِعُف الغطاُء النباتُّي تاأثيَر قطراِت المطِر ويعيُق َجرياَن الماِء ال�شطحيِّ ُي�شْ

. النباتيُّ على نفاِذ المياِه اإلى باطِن التربِة؛ مما يقلُل مَن الَجرياِن ال�شطحيِّ

º∏©J πgº∏©J πg

بقلِة  الطينيَُّة  التربُة  تتميُز 
للمياِه  ت�شمُح  فال  النفاذيَِّة 
بـالت�شـــرِب عــْن طريقهـــا، 
الجرياِن  كميُة  تزداُد  حيُث 
�شطِحها،  فوَق  ال�شطحيِّ 
الرمليَُّة  التـربـُة  ت�شمُح  بينمـا 
المياِه  بت�شرِب  والح�شـويَّـُة 

ب�شبِب نفاذتيها العاليِة. 
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ما المق�شوُد بما ياأتي:  - 1
، دورُة المياِه في الطبيعِة، الطاقُة النهريَُّة، عر�ُض  النهُر، خطوُط تق�سيِم المياِه، النظاُم النهريُّ  

 . النهِر، الت�شريُف النهريُّ
ْر: تزايُد كميِة ت�شريِف المياِه الجاريِة فوَق التربة الطينيَِّة.   ف�شِّ  - 2

اذكِر الأجزاَء التي يتكوُن منها مجرى النهِر.  - 3
: ِل النظاِم النهريِّ ْن تعميًما بيَن المفرداِت الواردِة في الجدوِل وت�شكُّ كوِّ  - 4

الَعالقُةالعامُل

الغطاُء النباتيُّ
درجُة النحداِر

ْد على خريطِة الأردنِّ  حدِّ  - 5
، واأكبَر  ال�شّماِء نهَر الأردنِّ

روافدِه.
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تاأمِل ال�شكليِن اأمامَك، ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليهما:  -6

اأ    - في اأيِّ ال�شكليِن تزداُد الطاقُة النهريَُّة؟  
ب - كيَف يوؤثُِّر عر�ُس مجرى النهِر في ت�شكيِل �شطِح الأر�ِس؟  

اأكمِل الخريطَة الذهنيَّة الآتيَة:  - 7

ان�صهاُر الثلوِج 

م�صادُر مياِه الأنهاِر 
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الفصُل 
: العملياُت واألشكاُل الرابُع النظاُم النهريُّ

ُة الناتجُة األرضيَّ

، والنقِل والتر�شيِب(، واأهمَّ  كُل النظاَم النهريَّ )الحتِّ يتناوُل هذا الف�شُل العملياِت التي ُت�شِّ
، وعر�َس نماذَج لأحوا�َس مْن  الأ�شكاِل الأر�شيَِّة الناتجِة عْن عمليتي الحتِّ والتر�شيِب النهريِّ

اأنهاٍر في الَعالِم.

اأوًل: العملياُت النهريَُّة 

●  ما دوُر الأنهاِر في ت�شكيِل �شطِح الأر�ِس؟

اأنَّ بع�َس  تتبايُن الأنهاُر في قدرتها على ت�شكيِل معالِم �شطِح الأر�ِس وفًقا لطاقتها، فنالحُظ 
الأنهاِر لها تاأثيٌر وا�شٌح، بينما ل تتعدى بع�شها التاأثيَر الي�شيَر. انظِر ال�شكَل )12-2(.
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ال�شكُل )2-12(: دوُر الأنهاِر في ت�شكيِل �شطِح الأر�ِس.

تقوُم الأنهاُر بثالِث عملياٍت رئي�شٍة متداخلٍة توؤدي اإلى ت�شكيِل �شطِح الأر�ِس، اأهمها: 
الحتُّ   - 1

تقوُم الأنهاُر بعمليِة حتِّ مجاريها، ومَن ثمَّ تعميقها بطرٍق عدٍة، اأبرزها:
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المكونِة  وال�شخوِر  النهِر  في  الجاري  الماِء  بيَن  كيمائيٌَّة  تفاعالٌت  الكيميائيًٌّة:  التجويُة  اأ    - 
لمجرى النهِر، مما ينتُج عنها موادٌّ �شخريٌَّة جديدٌة ذاُت خ�شائ�َس كيميائيٍِّة مختلفٍة عِن 

،وذلَك عْن طريِق العملياِت الآتية: ال�شخِر الأ�شليِّ
الإذابُة لل�شخوِر: عمليٌة تحلُِّل المياَه الجاريَة في النهِر بما تحويِه مْن غازاٍت وموادَّ   .1
ذائبٍة فيها لبع�ُس المعادِن التي تدخُل في تركيِب ال�شخوِر فتذيبها وتحلِّلها، اإل اأنَّ 
بع�َس ال�شخوِر تتاألُف مْن معادَن ل تذوُب؛ ما يوؤدي اإلى فقداِن تما�شِك ال�شخِر اإلى 
حطاٍم �شخريِّ ُي�شاُف اإلى الحمولِة، وتعتمُد الإذابُة على نوِع ال�شخِر، فال�شخوُر 

الر�شوبيَُّة اأقلُّ قدرًة على المقاومِة مَن ال�شخوِر الناريَِّة. انظِر ال�شكَل )2- 13(.

ال�شكُل )2-13(: اأثُر الإذابِة في ال�شخوِر.

الأك�شدُة: اتحاُد الأك�شجيِن المذاِب في مياِه النهِر مَع مركباِت الحديِد الموجودِة   .2
في ال�شخوِر؛ حيُث يوؤدي اإلى تغيُِّر لونها وتكّوِن مادٍة �شهلِة التفتيِت.

لل�شخِر  المكونِة  المعادِن  اأنواِع  بع�ِس  مَع  النهِر  مياِه  اتحاُد   : التمّيوؤَ عملياُت   .3
َن معدًنا جديًدا، يوؤدي اإلى ال�شغِط على بقيِة المعادِن في  ليت�شاعَف حجمُه ويكوِّ

ال�شخِر؛ وينتُج عْنُه تحّطُمها وتفتُتها. 
التجويُة الميكانيكيَُّة: هَي عمليُة تحطمِّ ال�شخِر بفعِل الماِء الجاري اأو حمولتِه مْن دوِن  ب - 

اإحداِث تغييٍر على المحتوى المعدنيِّ وتكوُن بالطرِق الآتية:
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الندفاُع الطبيعيُّ للماِء اأو الفعُل الهيدروليكّي Hydraulic Action: تمتلُك الأنهاُر   .1
التي  ال�شخوِر  تحطيِم  على  تعمُل  اإذ  الجاريِة؛  المياِه  اندفاِع  نتيجَة  كبيرًة  طاقًة 

ت�شادفها اأثناَء جريانها ونقلها لم�شافاٍت بعيدٍة. انظِر ال�شكَل )14-2(. 

حمولتِه،  با�شتخداِم  وقاعِه  جوانبِه  بحتِّ  النهُر  يقوُم  الحمولِة:  بوا�شطِة  الحتُّ   .2
كِل ُحَفٍر وعائيٍَّة في  واماِت المائيِِّة، مما يوؤدي اإلى ت�شِّ وتزداُد هذه العمليُة في الدَّ
واإ�شافِة  زيادِة عمقِه  اإلى  يوؤدي ذلك  بع�شها؛ حيث  تتحَد مع  واأْن  تلبُث  قاعِه ل 

موادَّ �شخريٍة مفككٍة اإلى حمولِة النهِر. انظِر ال�شكَل )15-2(.

ال�شكُل )2-14(: الطاقُة النهريُّة.

ال�شكُل )2-15(: الحفُر الوعائيَُّة في قاٍع النهِر.
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  اأيُّهما يحدُث اأوًل، الحتُّ الراأ�شيُّ ) اأ ( اأِم الجانبيُّ )ب(؟
 .   ا�شتنتْج طبيعَة الَعالقِة بيَن الحتِّ وبيَن كميَِّة الت�شريِف المائيِّ

. ال�شكُل )2-17(: الحتُّ الراأ�شيُّ والجانبيُّ في الطبيعِة.ال�شكُل )2-16(: نموذُج اتجاهاِت الحتِّ النهريِّ

2 - النقُل

ا الجزُء المتبقي مَن الطاقِة؛ في�شتخدمُه  ، اأمَّ ي�شتنفُذ النهُر جزًءا كبيًرا مْن طاقِته في عمليِة الحتِّ
الجالميِد  مَن  اأحجامها  في  تتبايُن  التي  والروا�شِب  المفتتِة  ال�شخوِر  مَن  حمولتِه  نقِل  في 
ها النهُر في قاِع المجرى اإلى الموادِّ المذابِة التي ل ُترى بالعيِن المجردِة. ال�شخريَِّة التي يجرُّ

انظِر ال�شكَل )2-18(، الذي يمثُل اأنواَع الحمولِة النهريَِّة، وال�شكَل )2-19(، الذي يمثُل 
عمليَة نقِل الروا�شِب النهريِِّة.

، ثمَّ اأجْب  تاأمِل ال�شكَل )2-16( وال�شكَل )2-17( اللذيَن يمثالِن الحتَّ الراأ�شيَّ والجانبيَّ  
عِن الأ�شئلِة التي تليهما:

، مثِل: تن�شُط في المجرى المائيِّ اأنواٌع مَن الحتِّ
. الحتِّ الراأ�شّيُ: تعميٌق عموديٌّ لمجرى الوادي النهريِّ  ●

مجرى  من  المبلَُّل  الجزُء  وهَو  النهِر(،  النهِر،)�شريِر  قناِة  عر�ِس  تو�شيُع  الجانبّي:  الحتِّ   ●

ا، لكْن قْد  ،  ويتزامُن فعُل عملياِت الحتِّ الراأ�شيِّ والجانبيِّ مع بع�شها بع�شً الوادي النهريِّ
ي�سوُد ن�ساٌط عمليَة الحتِّ دوَن الأخرى في بع�ِس الأحياِن.

اأ

ب
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ال�شكُل )2- 19(: نقُل الروا�شِب النهريَِّة.  ال�شكُل )2- 18(: اأنواُع الحمولِة النهريَِّة.

اأنواُع الحمولِة النهريَِّة: اأ     - 
1. موادٌّ مذابٌة 

2. ح�شى �شغيرٌة
3. جالميُد �شخريٌَّة )�شخوٌر كبيرٌة(

طرُق النقِل: يقوُم النهُر بنقِل حمولتِه اأثناَء جريانِه بطرٍق عدٍة:  ب - 
ُك بوا�شطتها حبيباُت الروا�شِب المختلفُة  الجرُّ اأو ال�شْحُب: هَي العمليُة التي ُتحرَّ  . 1
الأحجاِم عْن طريِق القفِز اأو الدفِع اأو ال�شحِب اأو الدحرجِة على طوِل قاِع المجرى، 

وُت�شمى هذِه الحمولُة بالحمولِة المجرورِة.
التعلَُّق: هَي العمليُة التي تنقُل فيها الحبيباُت الدقيقُة التي تبقى عالقًة في المياِه اأثناَء   . 2
ُر بما يزيُد  ، وت�شكُل الق�شَم الأكبَر مْن حمولِة النهِر، وتقدَّ جريانها باتجاِه الم�شبِّ

عْن 90% من الحمولِة النهريَِّة.
ال�شخوِر  اأثناَء جريانِه؛ كاإذابِة  باإذابتها  النهُر  قاَم  التي  العنا�شِر  ت�شمُل كلَّ  الإذابُة:   . 3
الجيريَِّة، وت�شكُل ن�شبًة �شئيلًة مَن الحمولِة النهريَِّة، وت�شمى هذَه الحمولُة بالموادِّ 

المذابِة. انظِر ال�شكَل )20-2(.
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ال�شكُل )2-20(: طرُق نقِل الحمولِة النهريَّة.

التر�صيُب النهريُّ  - 3
يحدُث التر�شيُب النهريُّ عندما تقلُّ �شرعُة النهِر )طاقته(، ويدخُل النهُر منطقًة �شهليًَّة قليلَة 
اأ�شكاٍل  ُن  تكوُّ ذلَك  عْن  وينتُج  جوانبِه،  على  النهريَِّة  الحمولِة  بتر�شيِب  فيبداأُ  النحداِر، 

اإر�شابيٍَّة. انظِر ال�شكَل )21-2(.

. ال�شكُل )2-21(: التر�شيُب النهريُّ

عمليات القفز عملياُت الجّر اأِو ال�شحِب

الحمولُة العالقُة
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ِك  حرِّ ثمَّ  الماِء،  مَن  كميًة  واأ�شْف  افٍة،  �شفَّ زجاجٍه  في  والح�شى  التراِب  مَن  كميًة  �شْع 
ْن مالحظاتَك( ُثمَّ �شِع الزجاجَة على الطاولِة لفترٍة مَن الزمِن.  الزجاجَة. ماذا تالحُظ؟ )دوِّ

ْن مالحظاتَك(. اربْط ما حدَث في الزجاجِة بالعملياِت النهريَِّة. ماذا تالحُظ؟ )دوِّ

ثانيًا: الأ�صكاُل الأر�صيَُّة الناتجُة عِن العمليات النهرية
يعدُّ الحتُّ والتر�شيُب النهريُّ مْن اأهمِّ العملياِت التي ت�شهُم في ت�شكيِل �شطِح الأر�ِس، مكونًة  

اأ�شكاًل اأر�شيًَّة جديدًة، اأهمها:
الأ�صكاُل الأر�صيَُّة الناتجُة عْن عملياِت الحتِّ النهريِّ  - 1

ال�شخور مقاومًة لأثِر  اأنواِع  اأقلَّ  الر�شوبيَُّة  ال�شخوُر  تعدُّ 
الحتِّ النهريِّ مقارنًة بال�شخوِر الناريَِّة والمتحولِة. ومْن 
: يَِّة الناَتجِة عْن عمليِة الحتِّ النهريِّ اأهمِّ الأ�شكاِل الأر�شَ
مرتفعٍة  مناطَق  مْن  المياِه  �سقوُط  وهَي  لُت:  ال�صالَّ اأ    - 
�شديدِة النحداِر اإلى مناطَق اأقلَّ ارتفاًعا. ومْن اأمثلتها 

لُت رميميَن.  لُت ماعيَن و�شالَّ في الأردنِّ �شالِّ

º∏©J πg
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لِت في العالِم،  اأ�شهـُر ال�شالَّ
في  نياجـارا  لُت  �شـالَّ هي 
ٍل في العالِم  كندا، واأعلى �شالَّ
فنزويال،  في  اإنجل  لُت  �شالَّ

ُر ارتفاعها 979م. وُيقدَّ

لُت اإنجل.   ال�شكُل )2-23(: �شالَّ لُت رميميَن. ال�شكُل )2-22(: �شالَّ
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ال�شكُل )2-24(: الجنادل.

ال�شكُل ) 2-25(: خانُق الموجِب.

نتيجـَة  النهِر  ميـاِه  جريـاُن  الجنادُل:  ب - 
تعتــر�ُس  بــارزٍة  �شخــوٍر  وجــوِد 
مجـراهـا، تن�شــاأُ مـْن اختـالٍف فـي 
المكـونـِة  ال�شخـوِر  تركيـِب  طبيعـِة 
لبُة تقاوُم عمليَة  للنهِر، فال�شخوُر ال�شُّ
، بينما تتاآكُل ال�شخوُر اللينُة،  الحتِّ
مما  بارزًة،  ال�شلبُة  ال�شخوُر  وتبقى 
ي�شطُر النهُر اإلى المروِر فوقها اأْو مْن 
المالحِة  تعيُق حركَة  حولها، حيُث 

النهريَِّة. انظِر ال�شكَل )24-2(.

لبٌة �شديدُة  الخوانُق: حوافٌّ �شخريٌة �شُ ج� - 
تحدُث  النهِر  جوانِب  في  النحداِر 
نتيجَة تزايِد الحتِّ الراأ�شيِّ على الحتِّ 
العالِم خانُق  اأ�شهرها في  . مْن  الجانبيِّ
المتحــدِة  الـوليـاِت  في  كـولـورادو 
البيئـِة  في  الأمثلـِة  ومـَن  الأمريكيَّـِة. 
المحلّيِة خانُق الموجِب. انظِر ال�شكَل 

.)25-2(
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. ال�شفِّ في  زمالئَك  على  واعر�شها  ورميميَن،  ماعيَن  لِت  �شالَّ اأهميَِّة  عْن  تقريًرا  اكتْب 



60

ت�شعُف  حيُث   ، النهريِّ الحو�ِس  مَن  الأ�شفِل  المجرى  في  تتكوُن  الهالليَُّة:  البحيراُت  د   - 
�شرعُة النهِر، وتحدُث نتيجَة ُهْجراِن النهِر لمجراُه القديِم وجرياِنه في مجرًى جديٍد، 

يْت بالهالليَِّة؛ لأنها ت�شبُه الهالل. انظِر ال�شكَل )26-2(. �ُشمِّ

ُن البحيراِت الهالليَِّة. ال�شكُل )2-26(: تكوُّ

الأ�صكاُل الأر�صيَُّة الناتجُة عن عمليِة التر�صيِب النهريِّ  - 2
الأوزاِن والأحجاِم و�شرَت  متعددَة  اأ�شياٍء  النهِر وقْد حملَت مجموعَة  نف�شَك مكاَن  ْر  ت�شوَّ
بها م�شافًة طويلًة، حينها �شت�شعُر بالتعِب وتبداأُ بالتخل�ِس مْن هذِه الحمولِة مَن الأثقِل وزًنا 
، هذا ما يقوُم به النهُر، حيُث تبداأُ الأنهاُر بالتخل�ِس مْن حمولتها النهريَِّة مَن الكتِل  اإلى الأقلِّ
ال�شخريَِّة والحجارِة والتربِة الطينيَِّة والغريَن والموادِّ المذابِة. مكونًة الأ�شكاَل الأر�شيََّة الآتية:
 ، ال�صهوُل الفي�صيَُّة: اأ�شكاٌل اإر�شابيٌَّة تت�شكُل عندما يفي�ُس النهُر، ويزيُد ت�شريُفُه المائيُّ اأ     - 

فتطغى مياُهُه على جانبيِّ �شفافِه، وبعَد اأْن تقلَّ �شرعُة المياِه، تبداأُ بتر�شيِب ما تحمُل 
مْن موادَّ منقولٍة؛ كال�شلِت والح�شى والرماِل وال�شل�شاِل، وما تلبُث اأن تعوَد المياُه 
الفي�شيُُّة  ال�شهوُل  وتتميُز  الروا�شَب.  تلَك  خلفها  تاركًة  اأخرى  مرًة  المجرى  اإلى 
بارتفاِع خ�شوبتها؛ مثُل ال�شهوِل الفي�شيَِّة لنهِر المي�شي�شبي. انظِر ال�شكليِن )27-2(، 

 .)28-2(

بحيرة 
هاللية

منطقُة الم�صّب
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ُن ال�شهوِل الفي�شيَِّة. .ال�شكُل )2-27(: تكوُّ ال�شكُل )2-28(: ال�شهُل الفي�شيُّ
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. ِن ال�شهِل الفي�شيِّ اأَعْد ر�شَم كيفيَِّة تكوُّ

ال�شكُل )2-30(: الم�شطبُة النهريَُّة.

قديمٌة  في�شيَّـٌة  �شهـوٌل  النهريَُّة:  الم�صاطُب  ب  - 
مجـراُه  َعُمـَق  اأن  بعــَد  النهـُر  هجرهــا 
انظـِر  جديــًدا.  في�شيًّا  �شهــاًل  واّتخـــَذ 

ال�شكليِن )29-2(، )30-2(.

ال�شكُل )2-29(: تكّوُن الم�شاطِب النهريَِّة .

قبَل الفي�شاِن

اأثناَء الفي�شاِن

بعَد الفي�شاِن
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الموادِّ  وتر�شيِب  ال�شطِح  ا�شتواِء  نتيجَة  الأنهاِر  م�شباِت  عنَد  ت�شكلْت  منطقٌة  الدلتا:  ج�- 
يت بالدلتا لت�شابِه  المنقولِة مَن التربِة والطمِي والموادِّ الع�شويِة والموادِّ المنقولِة؛ و�ُشمِّ
ِز  �شكلها مَع الحرِف اليونانيِّ Δ دلتا، تتميُز بخ�شوبتها المرتفعِة، مما �شاعَد على تركُّ

؛ مثَل دلتا نهِر النيِل. ال�سكاِن فيها وممار�سِة الن�ساِط الزراعيِّ
ويجب توفر مجموعة �سروُط لتكويِن الدلتا،ومنها:  

اأْن يكوَن م�شبُّ النهِر قليَل العمِق.  .1
دوِن  مْن  هادًئا  �شـاكًنا  البحـُر  يكوَن  اأْن   .2

تياراٍت بحريٍَّة.
بها النهُر كبيرًة. اأْن تكوَن كميُة الروا�شِب التي ير�شِّ  .3
ا  عمَّ اأجْب  َثمَّ   ،)32-2(  ،)31-2( ال�شكليِن  تاأمِل   

يليهما مْن اأ�شئلٍة.

  وفِّْق بيَن الرموِز )اأ، ب، جـ( الموجودِة في ال�شكِل الأوِل وما ينا�شبُه في ال�شكِل الثاني. 
بِِّة؟  �شُبها النهُر في بيئِة َم�شَ   ما اأنواُع الروا�شِب التي يرِّ

ال�شكُل )2-32(: �شورٌة ف�شائيٌَّة
لدلتا نهِر النيِل.

ُن الدلتا. ال�شكُل )2-31(: تكوُّ
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. ، واعر�شها اأماَم زمالئَك في ال�شفِّ اجمْع �شوًرا لأ�شكاِل الحتِّ والتر�شيِب النهريِّ

لماذا لْم تت�شكْل دلتا في 
؟ م�شبِّ نهِر الأردنِّ

اأ
ب

ج�
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ال�شكُل )2-33(: حو�ُس نهِر الأمازون.

●  ما الفوائُد القت�شاديَُّة لالأنهاِر؟ 
عها في القاراِت  تختلُف الأنهاُر في خ�شائ�شها من حيُث اأطواُلها وكميُة ت�شريفها النهريِّ و توزُّ

والأ�شكاِل الأر�شيَِّة الناتجِة عْن جريانها. 
نهُر الأمازون  - 1

يقُع في قارِة اأمريكا الجنوبيَِّة، وينبُع مْن مرتفعاِت الأنديز وه�شبِة البرازيِل، ويتجُه جريانٌه مَن 
، ويغطي نحَو 40% مْن م�شاحِة اأمريكا  الغرِب اإلى ال�شرِق، وي�شبُّ في المحيِط الأطل�شيِّ
الجنوبيَِّة، يمثُل اأكبَر حو�ِس ت�شريٍف نهريٍّ في العالِم، ويعرُف �شهُل نهِر الأمازوَن با�شِم �شهِل 
ال�شلفا ن�شبًة اإلى الغاباِت المداريَِّة الحارِة التي تغطي وديانِه، ويعدُّ اأغزَر اأنهاِر العالِم، ويتميُز 

تعي�ُس  حيُث   ، الحيويِّ بالتنوِع 
والدولفيُن  البريَُّة  الحيواناُت  فيه 
واأنواٌع  اناكوندا،  النهريُّ وثعباُن 
و�شرطاُن  الأ�شماِك،  مَن  كثيرٌة 
البحِر وال�شالحُف. تاأمِل ال�شكَل 
الأ�شئلِة  عِن  اأجْب  ثمَّ   ،)33-2(

التي تليِه:

ثالثًا: نماذُج مَن الأحوا�ِص النهريَِّة
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  ما الدوُل التي يمرُّ فيها نهُر الأمازوَن؟ 
  ما الدولُة الرئي�شُة التي يجري فيها معظُم اأجزاِء النهِر؟

نهُر المي�صي�صبي  - 2
اإتا�شكا  ُبحَيْرِة  من  وينبُع  ال�شماليَِّة،  اأمريكا  قارِة  في  يقُع 
خليِج  في  وي�شبُّ  الأمريكيَِّة،  المتحدِة  الولياِت  �شماِل 
المك�شيِك، ويتجُه جريانُه مَن ال�شماِل اإلى الجنوِب، ويعدُّ 
ثالَث اأنهاِر العالِم طول. وقد اأُخَذ هذا ال�شُم )مي�شي�شبي( 

مْن لغِة ال�شكاِن الأ�شلييَن، ويعني النهَر العظيَم. 
يعدُّ نهُر مي�شوري مْن اأكبِر روافِد نهِر المي�شي�شبي، حيُث ينبُع مْن جباِل روكي ويتجُه �شرًقا 
ُب »بالوحِل الكبيِر«؛ لأنُه يحتوي  لين�شَم اإلى نهِر مي�شي�شبي �شماَل مدينِة �شانت لوي�س، ُيَلقَّ

على الكثيِر من الغريِن.
 ، ي�شتخدُم نهُر المي�شي�شبي لغاياِت النقِل وتوليِد الطاقِة الكهربائيِة وي�شلُح للمالحِة والريِّ
ويعدُّ مَن المناطِق ال�شياحيَِّة الطبيعيَِّة، حيُث تنمو النباتاُت والأ�شجاُر والغاباُت على �شفتيِه، 

وتعي�ُس فيِه الحيواناُت المائيَُّة والطيوُر والأ�شماُك. انظِر ال�شكَل )34-2(.

يغلـُب اللـوُن الأ�شـوُد 
على نهِر المي�شي�شبي.

ال�شكُل )2-34(: نهُر المي�شي�شبي.
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نهُر الدانوب )نهُر العوا�صِم(  - 3
في  ال�شوداِء  الغابِة  مَن  وينبُع  اأوروبا،  قارِة  في  يقُع 
ثانَي  ويعدُّ  الأ�شوِد،  البحِر  في  وي�شبُّ  األمانيا، 
�شناعيٍَّة،  مدٍن  ع�شِر  في  يمرُّ  اأوروبا،  اأنهاِر  اأطوِل 
ويعدُّ محميًَّة طبيعيًَّه وموطًنا لعدٍد مْن اأنواِع الطيوِر 
المهاجرِة والأ�شماِك والنباتاِت النهريَِّة؛ كالطحالِب 

والأع�شاِب، وت�شتخدُم روافُد نهِر الدانوب للمالحِة. انظِر ال�شكَل )35-2(.

ال�شكُل )2-35( : نهُر الدانوب .

مْن  الدانوب  نهُر  يعدُّ 
اأكثِر اأنهـاِر العالِم عر�شًة 

للتلوِث.

العوا�شِم  بنهِر  الدانوِب  نهُر  َي  �ُشمِّ
ــدوٍل  ل عوا�شَم  بع�شِر  ــمــرورِه  ل
والنم�شا،  األَمانيا،  هَي:  اأوروبيٍَّة، 
وكرواتيا،  والمجُر،  و�شلوفاكًيا، 
وبلغـاريـا،  ورومـانيـــا،  �شربيــا، 

ومولدافيا، واأوكرانيا.
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نهُر النيِل  - 4
يقُع في قارِة اأفريقيا، وينبُع مْن ه�شبِة البحيراِت ال�شتوائيَِّة، ويتجُه في َجريانِه مَن الجنوِب 
في  العالِم، ويجري  اأنهاِر  اأطوَل  ويعدُّ  المتو�شِط،  الأبي�ِس  البحِر  في  وي�شبُّ  ال�شماِل،  اإلى 
ِر دوٍل اإفريقيٍَّة ت�شمى بدوِل حو�ِس النيِل. ون�شاأْت على �شفافِه الح�شارُة الفرعونيَُّة، وقْد  ع�شَ
َل في�شاُن النيِل اأهميًة كبرى لها، حيُث امتازْت دلتاُه بخ�شوبتها ون�شطِت الزراعُة والريُّ  �شكَّ
.�س تاأمِل ال�شكليِن )36-2(، )37-2(،  والنقُل وال�شيُد، ويتميُز بالتنوِع البيئيِّ والحيوانيِّ

ا يليهما مْن اأ�شئلٍة. ثمَّ اأجب عمَّ

ْد دوَل حو�ِس النيِل.   عدِّ
  ما الدوُل العربيَُّة التي يمرُّ فيها النهُر؟
  ما �شلبياُت مرورِه في اأكثر مْن دولٍة؟

ِة م�شَر وال�شوداَن مْن مياِه نهِر النيِل؟   ما اأثُر بناِء �شدِّ النه�شِة في اأثيوبيا على ُح�شَّ

ال�شكُل )2-37(: نهُر النيِل. ال�شكُل )2-36(: �شورٌة ف�شائيٌَّة لنهِر النيِل.

¿Éµ«JÉØdG
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اكتب تقريًرا عِن ا�شتخداماِت نهِر النيِل حاليًّا.

ال�شكُل )2-39(: �شورٌة ف�شائيٌَّة لدوِل 
حو�ِس نهِر الأردنِّ

. ال�شكُل )2-38(:نهُر الأردنِّ

نهُر الأردِن   - 5
يقُع في قارِة اآ�شيا، ينبُع ب�شكٍل رئي�ٍس مْن جبِل ال�شيِخ في لبناَن، ويتكّوُن مْن ثالثِة روافَد، 
البحِر  في  وي�شبُّ  �شوريا،  في  وبانيا�ُس  �شوريا،  في  والّدانُ  لبناَن،  في  الحا�شبانيُّ  هَي: 
ا طبيعيًّا بيَن الأردنِّ وفل�شطيَن  ُل حدًّ الميِِّت، ويتجُه جريانُه مَن ال�شماِل اإلى الجنوِب، وي�شكِّ
 ،) الم�شيحيِّ )الحجِّ  مواقِع  اأحِد  المغط�ِس  لوجوِد  دينيٍة  باأهميٍة  حاليًّا  يحظى  المحتلِة. 
، ويعدُّ محطًة للطيوِر المهاجرِة.  وُت�ْشَتْخَدُم مياهُه لغاياِت الريِّ والزراعِة في غوِر الأردنِّ

انظِر ال�شكليَن )38-2(، )39-2(.



68

1- و�شَح المق�شوَد بما ياأتي:
النهريَُّة  الم�شاطُب  ال�شاللُت،  الهيدروليكي،  الفعُل  الإذابُة،  النهِر،  �شريُر   ، الراأ�شيُّ الحتُّ   

البحيراُت الهالليَُّة.
2- ما العملياُت التي يقوُم بها النَّهُر؟

3- ما اأنواُع الحمولِة النهريَِّة؟
ِن الدلتا؟ 4- ما �سروُط تكوِّ

5- قارْن بيَن الحمولِة العالقة والمذابِة َوفَق ما هو مبيٌَّن في الجدوِل الآتي: 

الحمولُة المذابُةالحمولُة العالقُةوجُه المقارنِة

طريقُة النقِل 

حجمها )حمولُة النهِر (

قارْن بيَن الأ�شكاِل الأر�شيَِّة الآتيِة مْن حيُث؟  - 6

مثاٌل مكاُن حدوثِه )النهر(�شبُب الن�شاأِةوجُه المقارنِة

الخانُق

ال�شهُل الفي�شيُّ 

الجنادُل 

الم�شاطُب النهريَُّة 
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عما  اأجْب  ُثمَّ  المجاوَر،  ال�شكَل  انظِر   - 7
يليِه من اأ�شئلِة:

اأ   - ما نـوُع ال�شكـِل الأر�شـيِّ فـي   
         ال�شورِة؟

ب- ما اأ�شباُب تكوينِه؟  
جـ- ما الآثاُر ال�شلبيَُّة الناتجُة عنُه؟

ْد  ثمَّ حدِّ ال�شّماَء،  الأردنِّ  انظْر خريطَة   - 8
عليها ما ياأتي:

في  الأردنِّ  نهِر  روافَد  اأ    - 
الأرا�شي الأردنيِِّة.  
. مجرى نهِر الأردنِّ ب - 
. م�شبَّ نهِر الأردنِّ جـ - 

. دوَل حو�ِس نهِر الأردنِّ د   - 



70

pIó rM nƒdG oá∏Ä°SCG
، خطوَط تق�شيِم  ، الحمولَة المعلقَة، ال�شهَل الفي�شيَّ عرْف ما ياأتي : الأك�شدَة، النظاَم النهريِّ  - 1

. المياِه، ال�شريَر النهريِّ
؟ ما مكوناُت النظاِم النهريِّ  - 2

ما اأنواُع الحمولِة النهريَِّة؟  - 3
ما العملياُت التي يقوُم بها النهُر لتكويِن مجراُه؟  - 4

بيِِّن الأهميَة البيئيََّة لنهري الأمازون والمي�شي�شبي.  - 5
اأعِط اأ�شباًبا لكلٍّ مما ياأتي:  - 6

اأ    – تكّوُن البحيراِت الهالليَِّة.  
ب - تر�شيُب النهِر في منطقِة الم�شبِّ وعلى �شفافِه.  

. ِن دلتا في م�شبِّ نهِر الأردنِّ جـ - عدُم تكوِّ  
د   - يزداُد الجرياُن ال�شطحيُّ فوَق التربِة الطينيَّة.  

هـ  - ظهوُر الُحَفِر الوعائيَِّة في قاِع المجرى المائيِّ للنهِر.     
و   - ت�شميُة نهِر الدانوِب بنهِر العوا�شِم.  

بيِّْن كيَف ي�شتخدُم النهُر حمولتُه في حتِّ قاعِه.  - 7
انظِر ال�شكَل الآتَي اأمامَك،ثمَّ حدْد اأجزاَء   - 8

مجرى النهِر.  
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عملياُت التعريِة 
النهريَِّة

ْن تعميًما بيَن المفرداِت الواردِة في الجدوِل الآتي: كوِّ  -   9

التعميُمالعوامُل

نوُع ال�شخِر/ الحتُّ

كميُة الروا�شِب/م�شاحُة الدلتا

/ درجُة النحداِر الجرياُن ال�شطحيُّ

اأكمِل الجدوَل الآتَي بالبياناِت المنا�شبِة:  -10

اتجاُه الجرياِنالم�شبُّالمنبُعا�شُم القارِة ا�شُم النهِر
نهُر المي�شي�شبي

نهُر الأمازون
نهُر النيِل

نهُر الدانوب

اأكمِل الخريطَة الذهنيَّة الآتيَة:  -11
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قناة

ْد اأهمَّ الأنهاِر الواقعِة فيِه. انظْر خريطَة الوطِن العربيِّ اأمامَك، ثمَّ حدِّ  -12
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�صعيٌفجيٌّدممتاٌزعنا�صُر الأداِء

�شْع اإ�شارَة √ في المكاِن الذي ينا�شُب قدراتَك على فهِم ما ياأتي وا�شتيعابِه:

1
2

3
4

5

6

7
8
9

10
11
12

الّرقُم

ُف عملياِت التعريِة الرئي�شِة )الحتَّ والنقَل والتر�شيَب(. اأعرِّ
اأدرُك الَعالقَة بيَن كميِة الت�شريِف النهريِّ ودورِه في ت�شكيِل 

�شطِح الأر�ِس.
. اأميُِّز بيَن اأنواِع الحتِّ

ا�شتنتُج الَعالقَة بيَن عوامِل ت�شكيِل النظاِم النهريِّ ودورِه في 
ت�شكيِل �شطِح الأر�ِس.

والجـداوَل  والف�شائّيَة  الَجـويَِّة  وال�شـوَر  الأ�شكـاَل  اأحلُِّل 
واربطها بالدر�ِس.

ُر اأ�شباَب ن�شاأِة الجنادِل والم�شاطِب والدلتا. اأف�شِّ

اأتعرُف نماذَج من اأهمِّ الأحوا�ِس النهريِِّة في العالِم.
. اأميَُّز بيَن اأَجزاِء المجرى النهريِّ

الحتِّ  عملياِت  عْن  الناتجـِة  الأر�شيِِّة  الأ�شكـاِل  بيَن  اأميُِّز 
والتر�شيِب.

اأَعّيُن على خريطِة العالِم اأهمَّ الأنهاِر.
ُر اأهميَة الأنهاِر في ن�شوِء الح�شاراِت الإن�شانيَِّة وتطورها.  اأقدِّ
ماٍء  مْن  فيِه  بمـا  الكـوَن  خلـَق  الذي  الخالـِق  ُر عظمـَة  اأقدِّ

وياب�ٍس.








	cover jughrafiaa  SFS
	JUGHRAFIAA BOOK SFS

