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الفصل األول
االستيطان العمراين
ً
أوال  :االستيطان الريفي

ثاني ًا  :االستيطان احلرضي

االسـتيـطــان الـعـمــرانـــي
قــال تعـالـى { :

بيئـة جليديـة

} [سورة هود].

٭ مم يتكون املجتمع ؟
٭ أين يعيشون ؟ وكيف يتوزعون ؟
من املعروف عن اإلنسان أنه اجتامعي بفطرته التي فطره اهلل عز وجل
عليها ،فهو اليعيش منفرد ًا بل يعيش مع غريه عىل شكل مجاعات وهذه
اجلامعات خمتلفة األحجام ،وحيدِّ د هذا احلجم جمموعة من العوامل الطبيعية
واالقتصادية واالجتامعية .حيث بدأ اإلنسان يبني لنفسه مسكن ًا يقيم فيه بعد
أن كان يسكن الكهوف ،وخيتلف هذا املسكن حسب البيئة التي يعيش فيها.
انظري الشكل ( .)1ثم أخذت املساكن تتطور ،وتأخذ عدة أشكال حسب
لتكون املراكز العمرانية.
تطور املجتمعات ،وتتقارب مع بعضها البعضِّ ،
انظري الشكل رقم (.)2

بيئـة إستوائيـة

بيئـة صحراويـة

االستيـطـــان (الـعـمـرانــي) :

ُّ
والتوطن ملجموعة من البرش خيتلف
هو إعامر األرض ،واالستقرار فيها.
باختالف البيئة ،واستغالل املوارد املتاحة فيها ،واالستفادة منها سواء كانت
بقعة األرض صغرية أم كبرية .وهو يمثل شك ً
ال من أشكال الرتابط بني الظروف
الطبيعية والبرشية ،والذي أدى إىل قيام املراكز البرشية يف منطقة دون أخرى.
املناجم.عىل ضفاف األهنار أو شواطئ البحار ،أو يف املناطق
يرتكزون
السكان
فبعض
قرب
الزراعية ،أو
ٍ
منطقة من املناطق السابقة.
٭ هايت أمثلة لكل


شكـل ( )1أنمـاط السكـن

إن لألنشطة االقتصادية ،واحلياة االجتامعية ،والعامل النفيس،
والتقدم العلمي ،وعدد السكان ،وأنامط املساكن دور ًا يف حتديد نوعية
وحجم االستيطان البرشي.
يشمل االستيطان نوعني مها :
< االستيطان الريفي (االستقرار يف القرى).
< االستيطان احلرضي (االستقرار يف املدن).

شكـل ( )2جـانب من مدينـة الريـاض

أو ًال  :االستيطــان الـريـفـي
ِّيعر ُفه البعض  :بأنه كل جمتمع برشي ُّ
يقل عدد سكانه عن ألفي
إضافة
نسمة ،واحلرف األساسية به الزراعة والرعي.
خصائص املجتمع الريفي :
يعدُّ العامل املسلم ابن خلدون من األوائل
الذين درسوا العمران ،وأشار إىل أن املجتمع
< صغر حجم املجتمع الريفي مقارنة باملجتمع املدين.
ينقسم إىل جمتمع البدو وجمتمع احلرض،
< قوة العالقات االجتامعية بني سكان الريف كالتعاون والعمل
وأعطى خصائص واضحة لكل من هذين
اجلامعي.
املجتمعني.
< شيوع العادات والتقاليد كمؤثر اجتامعي.
< انخفاض وبساطة مستوى املعيشة مقارنة باملستوى املعييش يف املدن.
< عدم انتظام ساعات العمل يف الريف.
< اكتساب سكان الريف خربات عديدة من جراء ممارستهم للعمل الزراعي .تتعلق هذه اخلربات بأحوال
املناخ ( ،)1وطبيعية الرتبة ،ومواسم الزراعة  ..إلخ.

أشكـال االستيطـان الـريفي :
حتتل املجتمعات الريفية أماكن ختتلف يف أشكاهلا ،وأحجامها ،ومدى تعقيدها ،ويمكن تصنيفها إىل قسمني:
( )1أوقات سقوط املطر ـ فصول السنة.



أ ـ االستيطان املؤقت (القصري) :
وينشأ هذا النوع من االستيطان يف املناطق التي يامرس فيها الصيادون والرعاة والزراع البدائيون حرفتهم،
حيث أن هذه اجلامعات ال ترتبط باملكان إال لفرتة حمدودة ،وختتلف هذه الفرتة حسب طبيعة احلرفة التي يزاوهلا
السكان ،وما تلبث هذه اجلامعة أن ترتك هذا املكان بحث ًا عن موطن آخر؛ بسبب اضمحالل املوارد كنقص املياه،
أو قلة خصوبة الرتبة .ويمثل هذا النمط من االستيطان اجلامعات البدوية يف العامل العريب.
٭ هايت أمثلة من بيئتك عىل االستيطان املؤقت.

ب ـ االستيطـان الدائـم :
ويعرف بالقرية الثابتة ،وهي التي يعمل معظم أهلها
بالزراعة ،وترتبط نشأة هذا النوع من االستيطان بـ :
 1ـ جتمع السكان يف منطقة ما؛ لدرء األخطار ،وحتقيق
األمن اجلامعي.
 2ـ سياسة الدول حيث تنشئ بعض القرى املخطط هلا
من قبل الدولة .مثل  :توطني البدو الرحل يف مراكز
االستقرار كام يف اململكة العربية السعودية ،وليبيا
وغريها.
 3ـ توفر البيئة اجلغرافية املناسبة إلنشاء مراكز ريفية ثابتة
يف مناطق توفر املياه ،أو الرتبة اخلصبة ،وتنقسم املراكز
الريفية الثابتة (الدائمة) إىل نمطني رئيسني مها :

إضافة

تعد اهلجر يف اململكة العربية السعودية
أحد أنواع القرى ومفردها هجرة ،وتطلق
عىل مراكز االستقرار التي أنشئت يف عام
1330هـ .عىل يد امللك عبد العزيز رمحه
اهلل ،وقد تواىل إنشاء اهلجر إىل أن وصلت
يف سنوات قليلة إىل  150هجرة ،وقد قامت
احلكومة بحفر اآلبار وإنشاء املساكن يف هذه
اهلجر وقام السكان بالعمل بالزراعة ،وتم
توفري مجيع اخلدمات فيها.

< االستيطان املبعثر أو املنعزل  :ويمثله وجود مزارع متباعدة عن بعضها البعض ،ويقوم كل مزارع ببناء منزله
بجانب مزرعته .انظري الشكل ( )3مثل قرى اجلنوب ومنطقة القصيم.


االستيطان املبعثر

شكـل ()3

< االستيطان املتكتِّل (املتجاور)  :حيث يعيش السكان يف منازل متجاورة ،وتبعد القرية عن املزرعة مساف ًة
ختتلف حسب نوع املزرعة وحجمها تبع ًا للموارد املحلية املتاحة ،وقدرة اإلنسان عىل استغالهلا .ففي املناطق
الفقرية بمواردها الطبيعية وخاص ًة املياهُّ ،
يقل عدد منازل القرية ،بينام يرتفع العدد يف املناطق الوفرية املياه والتي
تقع عىل طرق املواصالت .انظري الشكل( )4وقد شجع هذا النوع من املراكز عىل وصول اخلدمات املختلفة
أو عىل األقل بعضها إليه.
االستيطان املتجاور

شكـل ()4

٭ سمي القرى املوجودة بالقرب من مدينتك ،ثم اذكري أهم اخلدمات هبا.
٭ ما نوع االستيطان التي تتبعها هذه القرى مع ذكر األسباب؟


وقد لوحظ أن نزوح سكان الريف إىل املدن كبري؛ لذلك وضعت عدة حلول؛ للحدِّ من هذه املشكلة منها :
< حماولة تثبيت الفالح بأرضه بزيادة الدعم املادي عن طريق رشاء منتجاته وتزويده باألسمدة.
< تنمية مصادر أخرى إضافة إىل املوارد الزراعية وخاصة يف تربية احليوانات.

< إقامة صناعة ترتبط باإلنتاج الريفي كصناعة البسط،
والسجاد ،واأللبان ومنتجاهتا ،وصناعة التمور.
< حتسني سبل العيش الريفي ،وحتديث نمط حياته باالهتامم
بمسكنه ،وبمرافقه الصحية ،واالجتامعية ،والثقافية.
< احلرص عىل وجود توازن بيئي يف الريف واملدينة ،ويتحقق
ذلك بتوزيع اعتامدات التنمية توزيع ًا متوازي ًا بحيث اليكون
مركزه يف املدن دون القرى.
وحكومة اململكة العربية السعودية تبذل جهود ًا جبارة تكلف
أموا ً
ال طائلة من أجل تأمني اخلدمات جلميع القرى يف مجيع أنحاء

إضافة

أنه قد ورد ذكر املدينة والقرية مرات عديدة
يف القرآن الكريم واحلديث النبوي الرشيف،
ُذ ِكرت املدينة يف القرآن الكريم  14مرة ،واملدائن
 3مرات ،أما القرية فقد ذكرت يف القرآن الكريم
 37مرة ،ولفظ القرى  18مرة ،ولفظ القريتني
مرتني .وال يوجد فرق واضح بني املدينة والقرية
يف القرآن الكريم فاللفظني يدالن عىل االستقرار،
ولكن فيام بعد تطور هذان املدلوالن.

اململكة املرتامية األطراف مثل  :املراكز الصحية ،الكهرباء ،املدارس ،تعبيد الطرق وغريها.

ثاني ًا  :االستيطــان احلرضي
وهو جتمع سكاين كبري يتميز بمظهره العمراين ،ويعمل سكانه بالتجارة والصناعة ،واخلدمات املختلفة .ومن
املالحظ أن ظاهرة التحرض أصبحت أكثر انتشار ًا ووضوح ًا يف اآلونة األخرية ،وتشري اإلحصاءات إىل أن نسبة
الريفيني تتناقص بشكل واضح يف مجيع أنحاء العامل  .انظري الشكل (.)5
خصائص املجتمع احلرضي :
< كرب حجم املجتمع احلرضي.
< عدم التجانس بني أفراده  .ما السبب باعتقادك ؟
< ضعف العالقات االجتامعية بني السكان  .ملاذا؟
< تكون نسبة الرجال أكثر من نسبة النساء خاصة يف مدن الدول النامية  .ملاذا؟
< ارتفاع مستوى املعيشة .
10

النمو السكاين يف املدن :
أصبح النمو السكاين يف املدن ظاهرة كبرية منذ
القرون الثالثة األخرية خاصة بعد الثورة الصناعية،
وظهور امليكنة الزراعية ،وكانت انجلرتا أول دولة
اسرتعت انتباه املراقبني هلذه الظاهرة .وإذا كانت
الدول الصناعية انترشت فيها هذه الظاهرة يف النصف
األول من القرن العرشين امليالديَ ،
وخ َّفت فيها يف
وقتنا احلارض ،فإن الدول النامية بدأت هذا االجتاه يف
النصف الثاين من القرن نفسه ،والسبب يف هذا النمو
شكـل ()5
يعود إىل اهلجرة من الريف إىل املدن .فمث ً
ال اململكة
العربية السعودية ارتفعت نسبة سكان املدن من  % 70عام 1984م .إىل حوايل  % 74عام 1992م.
٭أين يسكن معظم سكان اململكة العربية السعودية يف الريف أم يف املدن؟
٭اذكري بعض العوامل التي أدت إىل زيادة أعداد السكان يف مدن اململكة العربية السعودية.

شكـل ( )6تركز املدن عند األهنار
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أحجام التجمعات السكانية يف املدن :
تتفاوت مدن العامل من حيث األعداد السكانية إذ يوجد مدن مليونية (ضخمة) ذات أعداد سكانية عالية،
وهي التي يزيد عدد سكاهنا عن مليوين نسمة ،وهذه املدن ترتكز يف مناطق معينة من العامل ،حيث تكثر يف أوروبا،
وجنوب رشق آسيا ،والواليات املتحدة األمريكية وذلك نتيجة للتقدم الصناعي ،بينام يقل عدد املدن الكربى
يف قارة أمريكا اجلنوبية  ،وإفريقيا وأسرتاليا .ويالحظ كذلك أن معظم هذه املدن يف العامل تقع عىل شواطئ

البحار واملحيطات خاصة عند مصبات األهنار
كاإلسكندرية .انظري الشكل( )6وهناك مدن
كبرية احلجم يبلغ عدد سكان كل منها بني 100
ألف إىل أقل من مليون نسمة  .ومدن متوسطة
احلجم يبلغ عدد السكان ما بني  25ألف و 100
ألف نسمة ،ومدن صغرية احلجم عدد السكان أقل
من  25ألف نسمة  ،وخيتلف حجم املدن من دولة
إىل أخرى ،ويطلق عىل املراكز العمرانية يف بعض
الدول مدن ًا إذا وصل فيها عدد السكان كالتايل :
انظري اجلدول (.)1

الـدولة

عدد السكان

الدانمـارك

 250نسمة

الواليات املتحدة األمريكية

 2500نسمة

اليـابـان

 30000نسمة

فـرنسا

إسبـانيا

 2000نسمة

 10000نسمة

جدول ()1حجم املدن يف بعض الدول

مـشـكـالت املــدن :
من أبرز مشكالت املدن :
مشكلة املرور أو االختناقات املرورية :وتعدُّ من أهم املشكالت الواضحة يف املدن ،وينتج عنها االزدحام
وصعوبة السري ،واالنتقال ،واحلوادث ،وضياع ساعات العمل  ،والضجيج؛ مما يثري األعصاب ،ويدفع السكان
إىل اخلروج إىل ضواحي املدن بحث ًا عن اهلدوء.
< مشكلة توفري املياه  :وتعدُّ من أهم املشاكل أيض ًا  .ملاذا؟
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< مشكلة التخلص من املياه املستهلكة والنفايات.
< مشكلة التلوث  :فوجود املصانع ،ووسائل النقل ،واستخدام املبيدات ،وأدوات التنظيف املختلفة تعمل
عىل زيادة ثاين أكسيد الكربون ،والنيرتوجني ،والكربيت يف اهلواء؛ مما يؤدي إىل تلوثه ،وهذا خطر عىل
حياة اإلنسان فض ً
ال عن تلوث املاء ،والرتبة  ،والغذاء.
< مشاكل السكن خاصة يف الدول النامية  :حيث ال يتوفر السكن املالئم ألعداد كبرية من السكان ،وتزداد
املشكلة مع زيادة عدد املهاجرين إىل املدن.
< عدم استطاعة املدن توفري مجيع اخلدمات واحلاجات اليومية بشكل كاف .
توسع املدن رأسي ًا ببناء العامئر متعددة الطوابق .فمث ً
ال
< تزايد عدد السكان بشكل كبري داخل املدن ،وبالتايل ُّ
تبلغ الكثافة السكانية أكثر من  40ألف نسمة يف الكيلو مرت املربع يف أحد أحياء باريس ونيويورك .وينتج
عن ذلك مشاكل اجتامعية كارتفاع نسبة احلوادث ،واجلرائم ،واألمية ،والبطالة ،والفقر خاصة يف بعض
أحياء مدن الدول النامية.
احللول املقرتحة التي وضعت حلل مشكالت املدن منها:
< تأمني استيعاب القادمني سكني ًا ،وتيسري إقامتهم مع توفري الرشوط الصحية ،والثقافية ،والنفسية،
واالجتامعية.
< تسهيل السبل لدمج النازحني اجلدد للمدينة باملجتمع اجلديد.
< العمل عىل إقامة املصانع خارج املدن.
< معاجلة مشاكل شبكة املواصالت الداخلية.

وظـائـف املــدن :
عىل الرغم من أن كل مدينة تتميز بوظائف متعددة ،إال أنه البد من وجود وظيفة أو وظيفتني تتميز هبا املدينة عن
غريها ،و ُيستدل عىل ذلك من ارتفاع نسبة األيدي العاملة التي تعمل يف تلك الوظيفة أو الوظائف من جمموع األيدي
العاملة يف املدينة ،وبذلك تشتهر املدينة بتلك الوظيفة فيقال عنها :مدينة دينية أو جتارية ،أو صناعية ..إلخ.
وقد جتمع املدينة بني أكثر من وظيفة .انظري اجلدول (.)2
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م

1
2
3
4
5
6
7
8

املـدينة

بومباي
بكني
سيؤول
ساوباولو
القاهرة
طوكيو
نيويورك
كراتيش

الدولة  /القارة

اهلند (آسيا)
الصني (آسيا)
كوريا (آسيا)
الربازيل (أمريكا الالتينية)
مرص (إفريقيا)
اليابان (آسيا)
اليابان (آسيا)
باكستان (آسيا)

جدول ( )2جدول للمدن ووظيفتها

الوظيفة

مركز جتاري ،ومايل ،وصناعي
العاصمة اإلدارية
العاصمة اإلدارية واملالية
مركز جتاري ،ومايل ،وصناعي
العاصمة اإلدارية واملالية
العاصمة اإلدارية واملالية
مركز جتاري ،ومايل ،وصناعي
مركز جتاري  ،وصناعي

املدن الدينية :
وهي املدن التي تتميز عن غريها بميزات دينية جتذب الناس إليها مثل  :مكة املكرمة .وباإلضافة إىل الوظيفة
الدينية تقوم بالوظيفة التجارية من أجل توفري ما حيتاج إليه الوافدون.
مدن اإلدارة واحلكم :
وهي التي يكون فيها مركز احلكومة مثل  :العواصم ،أو التي تكون مراكز إقليمية كمراكز املحافظات أو
ٍ
بصورة عامة ،وجتمع وظائف أخرى غري الوظيفة اإلدارية.
الواليات ،وتعمل يف إدارة شؤون البالد
املدن الثقافية :
وهي املدن التي تقوم بوظيفة ثقافية كمدن اجلامعات مثل  :أكسفورد  ،وكمربدج يف بريطانيا.

املدن التجارية :
وهي املدن التي حتتل التجارة املركز األول من بني أنشطتها املختلفة ،وعادة ما تقوم هذه املدن عند التقاء
طرق املواصالت البحرية والربية مثل  :طوكيو  ،ولندن  ،ونيويورك .ونشوء املوانئ التجارية مثل  :هامبورج،
مرسيليا.
٭ هايت مثا ً
ال مليناء جتاري يف اململكة.

املدن الصناعية :
وهي املدن التي تتخصص بإنتاج سلع صناعية كبرية ،وينبغي أن يتوفر فيها عوامل قيام الصناعة .منها مدن
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الصناعات االسرتاتيجية التي تعتمد عىل النفط مثل  :اجلبيل الصناعية.
٭ هايت مثا ً
ال ملدينة صناعية يف اململكة.
ومدن احلديد والفحم يف بريطانيا وفرنسا ،والتي قامت عليها الصناعة .ومدن الصناعات التحويلية اليشرتط فيها
توفر مقومات الصناعة فمث ً
ال عىل قطن مرص نشطت وظيفة مدينة مانشيسرت الربيطانية يف صناعة املالبس القطنية.

املدن الصحية والرتفيهية :
هي املدن التي يقصدها السكان بحث ًا عن العالج كمدن املصحات واحلاممات واملياه املعدنية ،أو يقصدها
السكان لقضاء فصل الصيف ،أو الشتاء أي أن وظيفتها فصلية وختدم هذه املدن فئة معينة ذات مستويات معيشية
عالية .وترتكز مدن املصائف وأماكن االستجامم عىل السواحل واجلبال.

إضافة

٭ هايت أمثلة عىل ذلك.

لقد ُعرفت املدن احلربية منذ القدم ،وهي
املدن احلربية :
التي تتميز بوجود القالع ،واألماكن املرتفعة
ً
وهي التي تعد الوظيفة احلربية أساسا هلا ،وتقوم بحامية املدينة املنعزلة واملدن التي أنشأها املسلمون بعد
أو الدولة يف حالة مدامهتها بخطر ما ،وعادة ما تكون عىل احلدود ،الفتح اإلسالمي؛ لتكون مدن ًا للجيش
كالكوفة والفسطاط ،والقريوان ،واملوانئ
إال أنه مل يعد هلذه املدينة دور فعال يف الوقت احلارض لتطور وسائل البحرية ،ومدن الثغور التي أنشئت بني حدود
الدولة اإلسالمية والبيزنطية.
احلرم املكي

مدينة اجلبيل الصناعية

شكـل ()7
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أسئـلة وتطبيقات

س : 1ما املقصود ٍّ
بكل من  :االستيطان ـ املدينة ـ املدن الصناعية.
بم تفرسين ما يأيت :
سَ :2
أ ) اإلنسان اجتامعي بفطرته.
ب) اختيار اإلنسان ملكان معني ليتوطن فيه.
ج) قوة العالقات االجتامعية بني سكان القرى (الريف).
د ) نسبة الرجال يف املجتمع احلرضي أكثر من نسبة النساء.
سِّ : 3
عددي خصائص املجتمع الريفي.

س : 4قارين بني االستيطان
املؤقت واالستيطان الدائم.
س : 5أمامك خريطة صامء
للعامل ِّ
وزعي عليها أهم املدن
العاملية.
س : 6اذكري مشكلتني من
مشاكل املدن ،ثم اقرتحي
ً
حلوال مناسبة هلا.

س :7أمامك جمموعة من مدن
ا ململكة صنِّفيها حسب
وظائفها.
ِّ
للحد من
س : 8من املقرتحات
مشكلة املرور باملدينة ما يأيت :

املـدينة

الـرياض
جـدة

املـدينة املنورة
بـريدة
أبـها
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وظيفتها

 1ـ إنشاء طرق دائرية.
 2ـ إنشاء مواقف للسيارات حتت األرض أو مواقف متعددة األدوار.
 3ـ فرض رضائب عىل مستخدمي البرتول غري اخلايل من الرصاص.
 4ـ توفري شبكة رسيعة للنقل العام حافالت  ،قطارات كهربائية.
عىل ضوء ذلك ِّ
وضحي مزايا وعيوب احللول املقرتحة.
س : 9انظري إىل الصورة التي أمامك ثم أجيبي :
 1ـ ماذا متثل هذه الصورة الريف أم املدينة؟
 2ـ صفي احلياة يف هذه املنطقة.
 3ـ ما املشاكل التي تعاين منها هذه املنطقة؟
س : 10يف يونيو 1996م ُعقد مؤمتر (قمة املدن) يف اسطنبول ملناقشة املشكالت املتفاقمة التي يواجهها
سكان املدن يف العامل .ومن أبرزها (الفقر  -املجاعة  -التلوث البيئي) عىل ضوء ذلك :
اكتبي بعض احللول للحد من هذه املشاكل.
س : 11ضعي عالمة (  )3أمام اإلجابة الصحيحة:
املتميزة.
املتجمعة.
املبعثرة
أ ) القرية ذات املنازل املتالصقة تسمى :
ب ) قبل استخدام اإلسمنت يف بناء القرى يف اململكة كانت غالبية املنازل تبنى من :
اجلبس.
القش.
الطني .
ج ) مكة املكرمة تعدُّ مدينة :
كل ما سبق.
جتارية 		.
دينية.
س : 12يمكن التمييز بني القرية واملدينة بعدة أسس منها :عدد السكان  -النشاط العام  -املظهر العام
ِّ
وضحي ذلك.
س : 13هل مجيع القرى متشاهبة يف الشكل والصفة والوظيفة؟ ملاذا؟
س :14ما مميزات املدن التالية  :مدن اإلدارة واحلكم  -املدن التجارية  -املدن الصحية.
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نشاط

رقم ( : )1قومي بدراسة خمترصة ملدينتك ِّ
موضحة من خالهلا نوع االستيطان هبا ،وظيفتها ،املشاكل
املوجودة هبا ومن ثم اقرتحي حلو ً
ال لتلك املشكالت.
رقم ( : )2إذا كنت يف قرية أو تعيشني بالقرب من قرية عليك تعبئة هذه االستامرة بعد مجع مجيع املعلومات
ّ
املوضحة فيها:
مسحية:
بيانات
َّ
اسم القرية  .....................................:سكان القرية ينتقلون إىل املدن املجاورة
تاريخ املسح ....................................:باستخدام.
 السيارات اخلاصة.عدد سكان القرية ............................:
 وسائل املواصالت العامة.موقع القرية :
اخلدمات املتاحة بالقرية:
تقع عىل بعد .........كيلو مرت جهة.........
 شبكة ملياه الرشب.من مدينة..................
 شبكة الرصف الصحي.وصف عام للمنطقة املحيطة بالقرية:
 خدمات طبية.سهلية ،جبلية  ،ساحلية.
 خدمات تعليمية.أهم أعامل سكان القرية :
 املتاجر  :عددها  -أنواعها.زراعة.
 الربيد.رعي.
وصف عام للمباين يف القرية من حيث :
صيد أسامك.
مـــادة البناء .................................
الطرق واملواصالت :
عدد األدوار .................................
عبد يف القرية عام.......
أنشئ أول طريق ُم َّ
وهو يربطها بمدينة................و...........
اسم وتوقيع الطالبة
الطرق الرئيسة داخل القرية من حيث
(الرصف  ،االتساع  ،اإلضاءة).
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الفصل الثاين
اجلغرافيا السياسية
ً
أوال  :مفهوم الدولة.

ثاني ًا  :املقومات الطبيعية للدولة.

ثالث ًا  :املقومات البرشية للدولة.
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اجلـغـرافـيـا السيـاسيـة
ً
أوال  :مـفـهـوم الـدولـة
اجلغرافيا السياسية فرع من فروع اجلغرافيا البرشية وتقوم بدراسة العالقات بني العوامل اجلغرافية والوحدات
السياسية (الدول) ودراسة وحتليل العالقات املتبادلة بني الظواهر املوجودة عىل سطح األرض والوحدات
السياسية القائمة عليها.
وبالرغم من الصلة الوثيقة بني اجلغرافية السياسية واجلغرافية البرشية إال أنه توجد فوارق بينهام ،فميدان
اجلغرافية البرشية اإلقليم اجلغرايف ،أما يف اجلغرافية السياسية فميداهنا الدولة بحدودها السياسية.
نفرق بني الدولة واإلقليم اجلغرايف بمالحظة أن الدولة:
ويمكن أن ِّ
< منطقة َّ
مسطحة حمدودة املساحة < .حدودها واضحة املعامل < .عرضة للتغيري املستمر.مث ً
ال التغري يف
املساحة واحلدود .انظري الشكل (.)8
٭ ما احلدود السياسية؟
٭ هل يمكن مشاهدة احلدود السياسية يف الطبيعة؟ وملاذا؟ وأين يمكن مشاهدهتا؟

وعامن القديمة واجلديدة
شكـل ( )8حدود اململكة مع اليمن ُ
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احلـدود السياسيـة :
هي عبارة عن خطوط متعارف عليها دولي ًا ،حتدِّ د مناطق نفوذ الدولة ،أي أهنا تفصل بني الدول املتجاورة،
وحتدِّ د املنطقة التي متارس عليها كل دولة سيادهتا.

أنــواع احلـدود السياسية :
أ ) حدود طبيعية  :هي خطوط احلدود التي تتوافق مع ظاهرة طبيعية مثل  :اجلبال ،األهنار  ،البحريات ،
الصحاري ،الغابات.
٭ هايت أمثلة حلدود طبيعية.
ب) احلدود اهلندسية  :يقصد هبا احلدود التي تتألف من خطوط مستقيمة ،أو متقطعة ،أو تتبع خطوط
الطول ودوائر العرض .وينترش هذا النوع يف املناطق قليلة السكان كاملناطق الصحراوية .مثل  :احلدود
بني الدول العربية.
انظري الشكل ( )9ثم أجيبي عماَّ يأيت :
٭ حدِّ دي حدود بعض دول الوطن العريب.
٭ ما أنواع حدود اململكة العربية السعودية؟ حدِّ دهيا؟
٭ هايت مثالني حلدين طبيعيني وآخرين هندسيني.

شكـل ( )9خريطة العامل العريب سياسي ًا
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ج) احلدود البرشية  :هي احلدود التي تفصل بني الشعوب املختلفة
إضافة
حضاري ًا عىل أساس عوامل معينة مثل :أصول السكان ،لغاهتم،
إن اهلدف من املياه اإلقليمية سابق ًا هدف
معتقداهتم الدينية.
وهذا النوع من احلدود غالب ًا مؤقت يتغري بتغري املظاهر البرشية .حريب متام ًا  ،إذ أن الغرض منها أن تقي
السواحل من أي هجوم مباغت وأن تعطي
د) املياه اإلقليمية  :هي املياه البحرية التي جتاور ساحل الدولة الدولة متسع ًا من الوقت؛ لكشف السفن
ٍ
ألغراض متنوعة ،أمهها:
وتعدُّ جزء ًا من مساحتها ،وتستخدم
املعادية قبل وصوهلا ،واآلن هتدف إىل مراقبة
احلامية والدفاع عن الدولة ،والنواحي االقتصادية يف الصيد التهريب ومنع التسلل إىل الدولة.
والتنقيب عن النفط ،واستخراج اللؤلؤ .وما
عرض املياه اإلقليمية لبعض الدول
وراء حدود املياه اإلقليمية مياه دولية حيق جلميع
اســـم الدولة
عرض مياهها اإلقليمية (ميل بحري)
دول العامل استخدامها وال حيق ألي دولة منع
إيطـاليـا
6
دولة أخرى من استعامهلا.
روسيا
12
وخيتلف اتساع املياه اإلقليمية من دولة إىل
مصـر
12
أخرى ،إال أن هناك اتفاق ًا عاملي ًا أن اليقل مداها
السعودية
عن ثالثة أميال بحرية (5كم) إال أن الدول ما
12
زالت ختتلف يف اتساع مياهها اإلقليمية .انظري
شييل
400
اجلدول (.)3
اإلكوادور
400
جدول ()3

اجلغرافيا السياسية والدولة :

اجلغرافيا السياسية  :هي جغرافية الدول أو الوحدات التي تشمل عىل دراسة كل دولة كوحدة تتسم بمميزات
ٍ
أساس جغرايف.
جغرافية معينة ،تفرس العالقات القائمة بينها وبني غريها من الدول عىل
أمهية اجلغرافية السياسية  :تتضح أمهية اجلغرافية السياسية يف عدة أمور منها:
< تدرس املشكالت السياسية واالقتصادية العاملية.
< تتناول اجلغرافية السياسية قضايا هامة يف حياة الدول مثل  :رسم احلدود السياسية ،مشاكل احلدود السياسية
مثل  :مشكلة كشمري ،ومشكالت الدول احلبيسة مثل أفغانستان.
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ٍ
لدولة ما مثل  :املوقع اجلغرايف ،الشكل  ،املناخ ،األنشطة
تقدم املعلومات املتعلقة باملوارد الطبيعية والبرشية
االقتصادية.

الـدولـــــة :

مصطلحات

هي وحدة جغرافية سياسية ،توجد يف رقعة من األرض ،يعيش
فوقها جمموعة من السكان ،معرتف هبا سياسي ًا ،وهلا سيادة مطلقة عىل
الدولة احلبيسة  :هي دولة ليس هلا واجهة
تلك الرقعة .إذ ًا تتألف الدولة من ثالثة عنارص هي :
بحرية ،حييط هبا اليابس من مجيع اجلهات.
األرض ـ السكان ـ السلطة أو ما يعرف بنظام احلكم.

أ ـ األرض :
كل جزء من األرض يمثل دولة ،له مساحة معينة ،وحدود سياسية معرتف هبا ،أو قد يكون متنازع عليها أو
عىل قسم منها ،ومتارس الدولة عليها سيادهتا ،وتط ِّبق أنظمتها اخلاصة ،وتقوم بالدفاع عنها ومحايتها.
٭ هايت مثا ً
ال لدولة متنازع عليها.
٭ هايت مثا ً
ال لدولة متنازع عىل قسم منها.

ب ـ السكـــان :
هم شعب الدولة ،وقد يتميزون عن الشعوب األخرى بثقافتهم .والسكان يمثلون العامل احليوي يف الدولة،
ويرتبط ذلك بعددهم ،وتوزيعهم ،ونشاطهم االقتصادي.

ج ـ نظـام احلـكـم :
هي احلكومة أو السلطة التي متارس سيادهتا ،وتطبق األنظمة والقوانني اخلاصة هبا؛ هبدف تنظيم العالقة
بني السكان واألرض ،وبني السكان أنفسهم ،وتنظم عالقتها مع الدول األخرى ،وتسعى لتحقيق أهداف معينة
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تشمل :املحافظة عىل سيادة الدولة ومحاية شعبها من األخطار الداخلية واخلارجية ،ورفاهية وإسعاد سكاهنا بمنحهم
حقوقهم املرشوعة.
ولنظام احلكم عدة أشكال أمهها :
إضافة
< النظام امللكي .
يوجد عىل سطح األرض نحو  200وحدة
< النظام االمرباطوري .
سياسية ،غالبيتها العظمى دول مستقلة.
< النظام اجلمهوري.
٭ اذكري أمثلة هلذه األنظمة يف بعض الدول.
٭ ماذا يعني كل نظام من هذه األنظمة.

ثاني ًا  :املقومات الطبيعية للدولة
ُت َّصنف دول العامل حسب مستواها االقتصادي وأمهيتها السياسية كالتايل:
ً
أوال  :التصنيف الثالثي لدول العامل حسب مستواها االقتصادي :

أ) العامل األول  :يضم الدول الصناعية الغنية ذات االقتصاد احلر .ويقصد هبا دول الكتلة الغربية أو الرأساملية.
ب) العامل الثاين  :تشمل الدول ذات االقتصاد املركزي الذي تسيطر عليه حكومة الدولة ،ويقصد هبا الكتلة
الشيوعية (االشرتاكية).
ج) العامل الثالث  :يشمل الدول الفقرية غري املتقدمة ،وغالب ًا هي دول حديثة االستقالل ،مصدر ًا للمواد اخلام،
وأسواق ًا ملنتجات الدول الصناعية.
ثاني ًا  :دول الشامل واجلنوب :
ب) دول اجلنوب (الدول الفقرية).
أ) دول الشامل (الدول الغنية).
استعمل هذا التصنيف عام 1980م  .و ُبني عىل أساس أن معظم الدول الفقرية تقع إىل اجلنوب من الدول الغنية.
ثالث ًا  :الدول املتقدمة والدول النامية :
ُبني هذا التصنيف عىل أساس متيز الدول التي قطعت شوط ًا كبري ًا يف التطور ،ووصلت إىل مرحلة متقدمة من
اإلنتاج االقتصادي ،والتقدم العلمي ،والتكنولوجي عن الدول التي ال تزال يف بدء التطور.
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وختتلف دول العامل يف مقوماهتا الطبيعية والبرشية فمث ً
ال  :دول غنية بمقوماهتا ،ومواردها الطبيعية .وأخرى
فقرية ،ودولة كثرية السكان ،وأخرى قليلة السكان وهكذا.

املقـومات الطبيعية :
تشمل املقومات الطبيعية للدولة  :موقعها ،مساحتها ،وشكلها ،ومناخها ،ومظاهر سطحها ،والثروات
الطبيعية .ومجيعها مقومات ترتبط بأرض الدولة.
وتؤثر هذه املقومات الطبيعية منفردة أو جمتمعة عىل النشاط البرشي يف الدولة .وبالتايل خيتار السكان منها ما
يناسب حياهتم ،وأنشطتهم ،وتوفر الدولة عنارص تساهم يف قوهتا االقتصادية عىل املستويات املحلية ،واإلقليمية
والدولية من خالل توفر املوارد الطبيعية.

أو ًال  :املوقــــع
يعدُّ أحد املقومات الطبيعية للدولة ،فاملوقع
االسرتاتيجي لبعض الدول يكسبها أمهية
كربى ،بينام يؤدي املوقع اهلاميش لبعض الدول
إىل عزلتها ،ويؤثر املوقع يف درجة االتصال
احلضاري بالشعوب األخرى ،ويف السفر
والتجارة اخلارجية ،والسياحية  ...كيف؟
ولدراسة تأثري املوقع وحتليل أبعاده
السياسية البد أن نميز بني املوقع الفلكي،
واملوقع اجلغرايف.

شكـل ( )10املوقع الفلكي لإلمارات العربية املتحدة

املوقع الفلكي  :يقصد به موقع الدولة بالنسبة خلطوط الطول ودوائر العرض  .انظري الشكل ()10
وللموقع أمهية خاصة للدولة ،من حيث التعريف بالظروف املناخية للدولة خاص ًة درجة احلرارة واألمطار
25

حسب قرهبا أو بعدها عن خط االستواء  ..كيف؟
وتتمتع معظم الدول املتقدمة بمناخ معتدل .والنامية تقع أغلبها يف املناطق االستوائية ،أو املدارية ،أو
الصحراوية.
٭ هل توجد دولة متقدمة يف نطاق مناخي غري مالئم؟ هايت مثا ً
ال إن وجد.
املوقع اجلــغرايف ُ :يقصد به مــوقع الدولة بالنسبة للدول املجاورة ،وموقعـها بالنسبة للمسـطحات املائية.
انظري الشكل ( )11الذي يوضح املوقع اجلغرايف للمملكة العربية السعودية.

شكـل ( )11املوقع اجلغرايف للمملكة العربية السعودية

أثر املوقع اجلغرايف يف الدولة :
موقع الدولة بني عدة دول جماورة يزيد من حدوث منازعات بني الدولة وجرياهنا ،وأيض ًا إحاطة الدولة من
مجيع اجلهات بدولة واحدة يعمل عىل عزل تلك الدولة ،ويضعها حتت رمحة الدولة التي حتيط هبا.
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يؤثر املوقع اجلغرايف عىل الدولة يف أوضاعها االقتصادية ،والسياسية ،والعسكرية .وختتلف الدول يف مواقعها
فهناك دول بحرية تطل عىل املسطحات املائية منها بجهة واحدة ،أو اثنتني أو ثالث ،أو من مجيع اجلهات ،وال
تعاين من العزلة ،ودول أخرى داخلية أو حبيسة .
٭ هايت أمثلة عىل ذلك .
٭ بامذا تسمى الدولة التي حتيط هبا املياه من ثالث جهات ،والدولة التي حتيط هبا املياه من مجيع اجلهات؟

مميزات املوقع البحري منها :
< حرية االتصاالت التجارية اخلارجية.
< استغالل موارد البحر املتنوعة.
< استخدام البحر كوسيلة نقل رخيصة التكاليف؛ وبذلك تزداد أمهية الدولة البحرية بازدياد أمهية البحر
الذي تطل عليه إقليمي ًا وعاملي ًا؛ ألن لكل بحر أمهيته اخلاصة به.
فهذه العوامل تساعد عىل تقدم الدولة وتطورها ،وقد كانت الدول العظمى عرب التاريخ ٌ
ٌ
بحرية مثل :
دول
شبه اجلزيرة العربية ،مرص ،اليونان ،الربتغال ،بريطانيا وغريها.
٭ باعتقادك ما سلبيات املوقع البحري؟

ثاني ًا  :مسـاحـة الـدولـة
يقصد هبا رقعة أرض الدولة داخل حدودها السياسية املعرتف هبا دولي ًا ،فنجد أن مساحة الدولة ختتلف من
ٌ
فدول كبرية املساحة ،وبعضها صغرية املساحة.
دولة ألخرى
٭ هل لصغر وكرب الدولة أثر يف قوهتا وضعفها ؟
معظم الدول ذات القوة االقتصادية ،والعسكرية والسياسية دول كبرية املساحة .ومن مزايا املساحة
الكبرية:
< تزيد املساحة الكبرية من احتواء أراضيها عىل املواد الطبيعية :
< اقرتان املساحة الكبرية بتنوع املناخ.
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< توفر للدولة ميزة دفاعية مهمة يف احلروب ،وهي ميزة الدفاع
إضافة
يف العمق( .)1فقد كان كرب املساحة العامل احلاسم يف هزيمة أملانيا من
روسيا ،وهزيمة اليابان من الصني.
إن اسرتاتيجية العمق تتمثل فيام اتبعته
< تسمح املساحة الواسعة باستيعاب أية زيادة سكانية إذا كانت روسيا يف مقاومة اجليوش األملانية أثناء احلرب
العاملية الثانية ،إذ تراجعت القوات الروسية
الزيادة التؤثر يف اقتصادها .مثل  :اسرتاليا .وليست املساحة الكبرية
عرض تلك القوات
حتى وصلت موسكو؛ مما َّ
متثل قوة للدولة فمث ً
دائ ًام ُّ
ال :قد يكون جزء منها صحراء قاحلة مثل  :إىل قسوة املناخ الرويس شديد الربودة ،وإىل
هجامت اجليش الرويس املتكيف مع هذه
اسرتاليا ،أو أراضيها منطقة متجمدة مثل كندا.
الظروف املناخية.
وتتعرض املساحة الصغرية للدولة يف احلروب إىل رسعة خطر
وتعرضها للكوارث الطبيعية
االجتياح ،كام حدث هلولندا يف احلرب العاملية الثانيةَّ ،
وسهل فرض حصار عليهاُّ ،
يكون بالغ الشدة.
ال ضعيفة ،وليست كل الدول ذات املساحة الكبرية دو ً
وليست كل الدول الصغرية دو ً
ال قوية وغنية ،وذلك
أن غنى الدول وتطورها يرتبط إىل حد كبري بطبيعة سكاهنا ،وتقدمهم العلمي والتكنولوجي ،وبنظمها السياسية
واالقتصادية.
٭ تتميز اململكة العربية السعودية بكرب املساحة .فهل يعدُّ هذا العامل إجيابي ًا أم سلبي ًا؟ وضحي ذلك.

ثالث ًا  :الشـكـل
انظري إىل خريطة العامل السياسية يف أطلسك ،وتعريف عىل أشكال الدول ،وحاويل تصنيفها إىل جمموعات.
عند النظر إىل خريطة العامل السياسية نجد أن الدول تتخذ أشكا ً
ال خمتلفة منها :
أ) الشكل املنتظم  :وهو الشكل القريب من الشكل الدائري أو املربع  .مثل  :فرنسا  ،وبلجيكا ،ومرص ،
وتركيا ،وأسبانيا .وأهم مزايا هذا الشكل أن املسافة من أي نقطة عىل احلدود إىل وسط الدولة أو مركزها متسا ٍو؛
يسهل االتصال بني أطراف الدولة .انظري الشكل (. )12
مما ِّ
ب) الشكل غري املنتظم  :الشكل املرتامي :
( )1العمق  :أي أهنا متكن القواة املدافعة من الرتاجع إىل خطوط دفاعية أخرى غري خط الدفاع األول املواجه للعدو مبارشة.
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مثل  :تايالند ،وبورما  ،حيث متتد نحو اجلنوب ،ويتسبب هذا االمتداد أحيان ًا بحدوث مشاكل إدارية
وسياسية للدولة خاص ًة إذا كانت املواصالت صعبة .انظري الشكل ()13
ج) الشكل املستطيل  :يمتد امتداد ًا كبري ًا من الشامل إىل اجلنوب .مثل  :شييل  ،األرجنتني  ،وماليزيا .انظري

شكـل ( )13الشكل غري املنتظم ( تايالند)

شكـل ( )12الشكل املنتظم ( مصـــر)

الشكل ( .)14حيث تتميز بمناخات متنوعة متعددة؛ مما ساعد عىل تنوع
اإلنتاج االقتصادي .وقد يسبب بعض املشاكل السياسية والعسكرية ...
كيف ؟
د ) الشكل اجلزري  :مثل  :اليابان  ،أندونيسيا  ،البحرين .انظري الشكل ()15
إن الشكل اجلزري جيعل االتصال بني أجزاء الدولة صعب ًا ،ويعيق
االختالط بني سكاهنا ،إذ يصبح لكل مجاعة منهم شخصية متميزة؛ مما شجع
عىل احلركات االنفصالية  .مثل  :الفلبني  ،وأندونيسيا ويصعب السيطرة
عليها وأيض ًا محايتها من االعتداء اخلارجي.
٭ حتت أي شكل من أشكال الدول تص َّنف اململكة العربية
السعودية؟
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شكـل ( )14الشكل املستطيل لألرجنتني و شييل

شكـل ( )15الشكل اجلزري ( جزر إندونيسيا )

رابع ًا  :املنـــــاخ
يؤثر املناخ يف األنشطة املختلفة لإلنسان ،حيث يؤثر عىل صحة سكان الدولة؟ ،ونشاطهم وغذائهم،
وتوزيعهم عىل أرايض الدولة  ،ومن ثم ينعكس عىل قوة الدولة .ويعدُّ املناخ املعتدل هو املالئم للنشاط البرشي
واالقتصادي ،ويساعد الدولة عىل تطورها وتقدمها .أما املناخات املتطرفة فإهنا حتدُّ من النشاط البرشي
واالقتصادي ،ومن ثم يعيق تطور الدولة وتقدمها .
٭ ما املناخات املتطرفة ؟
٭ هايت أمثلة ألثر املناخ يف قوة الدولة وضعفها.

خامس ًا  :التضاريـس
ختتلف التضاريس بني دول العامل كام ختتلف داخل الدولة الواحدة ،حيث نجد أن الدولة الختلو من وجود
جبال وسهول ،وصحاري وغريها ،إال أن بعضها يغلب عليها الطابع اجلبيل .مثل  :سويرسا  .أو الطابع السهيل.
مثل  :هولندا أو الطابع الصحراوي .مثل :شبه اجلزيرة العربية وهكذا.
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تشجع عىل االستيطان البرشي؛
املناطق السهلية  :تتميز بخصوبة تربتها وغناها باملوارد املائية ،ومن ثم ِّ
لذلك توجد يف السهول أعىل الكثافات السكانية يف العامل ،وقد كانت أيض ًا مهد ًا للحضارات القديمة ،وتتميز
بأهنا ذات أمهية اقتصادية كربى .مثل  :الدول الصناعية التي تتميز بازدهار التجارة والصناعة هبا؛ لسهولة احلركة
واالتصال فيها.
٭ اذكري بعض الدول السهلية التي تتميز بكثافة سكانية كبرية.
٭ اذكري بعض األهنار التي يرتكز حوهلا السكان يف العامل .وماذا تسمى السهول التي تتواجد حول
األهنار؟
٭ اذكري بعض احلضارات القديمة يف املناطق السهلية.
املناطق اجلبلية  :تكون غالب ًا قليلة السكان بالرغم من أهنا غنية باملوارد الطبيعية كاملعادن والغابات ،وتوجد فيها
منابع األهنار إىل جانب أمهيتها كمناطق سياحية ،كام يف جبال عسري يف اململكة العربية السعودية وللمناطق اجلبلية
دور مهم يف اجلغرافية السياسية للدول ،فقد كانت دائ ًام متثل مالذ ًا للجامعات الضعيفة التي تلجأ إليها وقت اخلطر،
وتعدُّ النواة التي تنشأ عليها الدول يف مراحل تأسيسها ،فبعد أن تثبت دعائمها يف اجلبال تنزل إىل املناطق السهلية،
لتبسط نفوذها .ومن األمثلة عىل ذلك الدولة العثامنية نشأت يف البداية يف هضبة األناضول وكذلك إيران .وتشكل
حدود ًا طبيعية بني الدول .مثل جبال األلب عىل احلدود الفرنسية اإليطالية.
٭ ما اسم هذه اجلبال التي تفصل بني فرنسا وإيطاليا؟
٭ ما السبب يف قلة السكان يف املناطق اجلبلية؟
٭ تساعد كثرة السالسل اجلبلية الوعرة يف الدول عىل جتزئتها حضاري ًا وثقافي ًا ،فيتطلب من الدولة جهود ًا

سادس ًا  :الثروات الطبيعية
الثروات الطبيعية من املعادن ،ومصادر الطاقة ،وموارد املياه وغريها من املوارد احليوية للدولة التي تؤثر يف
قوة الدولة سياسي ًا واقتصادي ًا.فمث ً
ال قد تتعرض بعض الدول للغزو؛ بسبب غناها بالثروات الطبيعية ،أو نشوب
املنازعات بني الدول للسيطرة عليها.
ِّ
تشكل موارد املياه دعامة أساسية من دعائم الدولة احلديثة سواء العذبة منها أو املاحلة .فتشكل األهنار يف
بعض املناطق القاحلة املصدر الرئيس للمياه ،والتي تعتمد عليها األنشطة االقتصادية والبرشية .فنهر النيل مث ً
ال
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كبري يف نشوء احلضارة املرصية .ولكن تكمن خطورة بعض األهنار إذا كانت تنبع من دول أخرى
دور ٌ
كان له ٌ
فتتحكم بمقدار املياه التي جتري فيها من خالل املرشوعات التي يمكن أن تقام عىل األهنار .مثل  :إنشاء سد
أتاتورك الذي أنشأته تركيا عىل هنر الفرات.
٭ من أين ينبع هنر الفرات؟
٭ ما الدول التي تستفيد من مياه هنر الفرات؟
٭ ما أثر املرشوع عىل النشاط الزراعي والبرشي عىل الدول التي يمر هبا النهر؟
وقد تكون األهنار واألودية كحدود سياسية طبيعية بني الدول .مثل :هنر األردن بني فلسطني واألردن ،وهنر
الدانوب بني بلغاريا ورومانيا .ولألهنار أمهية يف النقل والتجارة ،والري  ،والزراعة ،وتوليد الطاقة الكهرومائية
إىل جانب أمهيتها كمصدر ملياه الرشب.
٭ ما أثر وجود املياه اجلوفية يف املناطق الصحراوية؟
٭ كيف يمكن سد حاجة الدولة يف نقص املوارد املائية؟

ثالث ًا  :املقومات البرشية للدولة
ال تقل املقومات البرشية أمهية عن املقومات الطبيعية املؤثرة يف قوة الدولة؛ ألن السكان هم العامل احليوي يف الدولة،
فهم املنتجون واملستهلكون ،ويشكلون شعب الدولة  ،ويقومون بإدارة الدولة داخلي ًا وخارجي ًا ،والدفاع عنها ومحايتها
وتشمل املقومات البرشية عدد السكان ،وتوزيعهم ،والنمو السكاين ،والرتكيب النوعي ،والعمري ،واالجتامعي.

ً
أوال  :عدد السكان وتوزيعهم
أ ـ عــدد السكـان
يعدُّ عامل السكان وتوزيعهم مقياس ًا مه ًام لقوة الدولة ووزهنا السيايس الدويل ،وبخاصة إذا توفرت املقومات
األخرى البرشية ،والطبيعية ،واالقتصادية ،فكثرة السكان مطلب مهم لبناء القوة السياسية والعسكرية ،فلو قارنا بني
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دولتني متقاربتني مثل  :الواليات املتحدة األمريكية وكندا نجد أن التشابه يف الظروف املناخية ،واملساحة ،والتقدم
الصناعي  ،والعلمي ،والتكنولوجي ،وتنوع السطح إال أنه مع ذلك نجد أن الواليات تتفوق عىل كندا يف قوهتا
السياسية ،ووزهنا الدويل ،لقوهتا العددية فسكان الواليات املتحدة لعام 2002م يبلغ 284،5مليون  ،بينام سكان
كندا يبلغ تعدادهم  31مليون .وتص ّنف الدول حسب أحجامها السكانية إىل عدة أقسام  .انظري اجلدول ()4
التصنيف

دول عمالقة
دول ضخمة جد ًا
دول ضخمة
دول كبرية جد ًا
دول كبرية
دول متوسطة
دول صغرية
دول صغرية جد ًا
دول قزمية

أمثلة للدول التي متثلها

عدد السكان باملليون

متثل دولتني مها  :الصني واهلند.
تضم دولتني مها  :الواليات املتحدة األمريكية وإندونيسيا.
تضم مخس دول منها  :اليابان ـ باكستان ـ روسيا.
تضم اثنتي عرش دولة منها  :مرصـ نيجريياـ إيران ـ تركيا.
مثل السودان ـ املغرب ـ كندا.

أكثر من 300
ما بني  200ـ 300
ما بني  100ـ 200
ما بني  50ـ 100
ما بني  25ـ 50

مثل السعودية ـ اليمن ـ هولندا.
مثل الربتغال ـ ليبيا ـ تونس.
مثل موريتانيا ـ لبنان ـ األردن.
مثل البحرين ـ قطر ـ قربص

ما بني  10ـ 25
ما بني  5ـ 10
ما بني  1ـ 5
أقل من مليون

جدول رقم ( )4تصنيف الدول حسب احلجم السكاين

مميزات احلجم الكبري لسكان الدولة :
< توفري القوى البرشية؛ للعمل يف قطاعات اإلنتاج
االقتصادي املختلفة.
< إعداد جيوش عسكرية ضخمة ،كاجليش الصيني
واألمريكي.
< توفري أسواق واسعة الستهالك إنتاج الدولة من السلع
واخلدمات ،أي ارتفاع القوة الرشائية.
< توفري اإلحساس باألمن والثقة بالنفس عكس الدول
الصغرية التي ينتاب سكاهنا شعور باخلوف وعدم
االطمئنان ،حيث تلجأ هذه الدول إىل عقد معاهدات
مع الدول الكربى؛ حلاميتها من أي اعتداء خارجي.
33

إضافة

عىل الرغم من التقدم العلمي والتقني
الذي بلغته الدول املتقدمة يف صناعة وتطوير
اآلالت  ،إال أهنا مازالت بحاجة إىل األيدي
العاملة يف مجيع القطاعات االقتصادية،
وألمهية القوى البرشية فقد سمحت بعض
الدول املتقدمة حضاري ًا وصناعي ًا ككندا
وفرنسا بقوانني حمررة للهجرة ؛ لتوفري القوى
البرشية الالزمة من األيدي العاملة الوافدة ،
كام تشجع األرس عىل اإلنجاب ،وتقدم هلا
احلوافز املادية.

٭ هل للحجم الكبري لسكان الدولة سلبيات؟
إن كثرة السكان يف بعض الدول النامية الصغرية اليكون مصدر قوة بل قد يسبب العديد من املشكالت مثل :
< عدم توفري الغذاء الكايف لسكاهنا.
< تدين الدخل الفردي ،وانخفاض املستوى املعييش.
< نقص اخلدمات الصحية ،واالجتامعية ،والتعليمية.
< انتشار األمية ،وتفيش البطالة ،وعدم توفر السكن املناسب.
وال يعني ذلك أن الدول الصغرية التقوم بدور فعال يف السياسة الدولية ،وحفظ السالم العاملي فالدول األوروبية
كالنمسا وهولندا هلا دور بالرغم من قلة أعداد السكان.
٭ بنجالديش من الدول املكتظة بالسكان فهل تعدُّ من الدول العظمى ذات الوزن السيايس؟ مع ِّللة إجابتك.

ب ـ توزيــع السكـان :
إن معرفة عدد السكان اليعدُّ كافي ًا لتقييم قوة الدولة ،ولكن البد من معرفة نمط توزيع السكان عىل مساحة تلك
الدولة .فبعض الدول يتوزع سكاهنا بشكل منتظم ومتوازن يف أرجاء الدولة؛ مما يؤدي إىل استثامر املوارد الطبيعية
بالدولة بشكلٍ جيد ،يف حني إذا كانت موزعة بطريقة غري متوازنة (حيث يرتكزون يف مناطق معينة من الدولة) فإنه
يؤدي إىل عدم استثامر مواردها الطبيعية بشكل جيد .وتركزهم حول العاصمة يف مناطق معينة يعدُّ خطر ًا عىل سالمة
الدولة واستقرارها؛ ألنه يساعد الدول املعادية لتوجيه رضبتها العسكرية عىل تلك املدن ،ويؤدي أيض ًا إىل عزلة
األطراف ،وانفصاهلا عن الدولة.
٭ أين يرتكز السكان يف اململكة العربية السعودية؟ وهل ُّيعد توزيع ًا متوازن ًا أم غري متوازن؟ مع ّللة إجابتك.
٭ يف أي األشكال من الدول يمكن أن يمثل التوزيع غري املتوازن؟

ثاني ًا  :النمـو السكانـي
٭ ما املقصود بالنمو السكاين ؟
٭ ما معدل الزيادة الطبيعية؟
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إن دول العامل تتفاوت فيام بينها تفاوت ًا ملحوظ ًا يف معدالت النمو السكاين؛ فنجد أن معدالت النمو السكاين
يف الدول املتقدمة الصناعية منخفضة ،ويف الدول النامية مرتفعة ....ما السبب؟
يعدُّ انخفاض معدل النمو السكاين يف كثري من األقطار الصناعية من عوامل ضعف الدولة ،فقد وصلت
بعض الشعوب األوروبية إىل ثبات معدل النمو السكاين بتساوي معدل املواليد مع معدل الوفيات .مثل  :إيطاليا،
وانخفض املعدل يف أملانيا ورومانيا؛ بسبب زيادة معدل الوفيات عىل معدل املواليد.
وقد أدت سياسة حتديد النسل والعزوف عن الزواج أو تأخره التي اتبعتها بعض الدول املتقدمة إىل هبوط
معدالت املواليد بشكل حاد مثل اليابان؛ فنتج عن ذلك نقص متزايد للشباب ،وارتفاع نسبة املسنني .وتعتمد الدول
ذات املعدالت املنخفضة عىل األيدي العاملة الوافدة إليها من اخلارج؛ لسد احتياجاهتا من القوى البرشية.
٭ ما املشاكل النامجة عن وجود العاملة الوافدة يف الدولة؟

ثالث ًا  :الرتكيب النوعي والعمري للسكان
٭ ما املقصود بالرتكيب العمري؟
٭ ما املقصود بالرتكيب النوعي؟
الرتكيب النوعي :
()1
يقصد بالرتكيب النوعي توزيع السكان حسب النوع أو اجلنس( الذكور واإلناث) ففي عام 1421هـ 2000-م
كانت نسبة الذكور يف اململكة العربية السعودية  %54من جمموع السكان ،وكانت نسبة اإلناث  %46يعني أن تركيب
ٌ
متوازن نسبي ًا .
السكان النوعي يف اململكة
وبعض الدول تعاين من اختالل التوازن بني اجلنسني ،بسبب احلروب واهلجرة السكانية؛ وبذلك تزيد نسبة اإلناث
فالرتكيب النوعي من عوامل القوة يف الدول املتقدمة ،أما يف بعض الدول النامية فيعدُّ من عوامل ضعف الدولة  ...كيف ؟
الرتكيب العمري :
٭ انظري اجلدول ( )5واقرئي ثم أجيبي:
٭ أهيام يتصف بارتفاع معدالت الزيادة الطبيعية الدولة النامية أو املتقدمة؟ وملاذا؟
٭ كبار السن ترتفع نسبتهم عند الدول املتقدمة .ملاذا؟ وما النتائج املرتتبة عىل ذلك؟
( )1من واقع البحث الديمغرايف لسكان اململكة 1421هـ ـ 2000م (وزارة التخطيط مصلحة اإلحصاءات العامة).
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الدول النامية تتميز بارتفاع نسبة صغار السن ،وانخفاض نسبة الكبار من جمموع السكان ،وتتصف بارتفاع معدالت
الزيادة الطبيعية ،وتعرف هذه الدول باملجتمعات الفتية أو الشابة .مثل معظم الدول العربية.
الدول الصناعية املتقدمة تتميز بانخفاض نسبة األطفال ،وارتفاع نسبة الشيوخ من جمموع سكاهنا؛ بسبب انخفاض
معدالت الزيادة الطبيعية ،وتعرف هذه الدول باملجتمعات املسنة أو اهلرمة .مثل  :معظم الدول األوروبية.
وجه املقارنة
العامل.

الدول املتقدمة.
الدول النامية

نامذج من الدول املتقدمة

فرنسا
أملانيا
السويد
إيطاليا
رومانيا
روسيا االحتادية
الواليات املتحدة األمريكية
كندا
اليابان

معدل الزيادة الطبيعية نسبة األطفال ( )%نسبة الشباب ()%
السنوية للسكان()%
1،3

31

62

1،7
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61

19

0،1

19
16
19
15
19
19
21
19
15

0،3
ـ 0،1
ـ 0،1
ـ 0،1
ـ 0،2
ـ 0،6
0،6
0،4
0،2

67

65
68
64
68
68
68
66
69
68

جدول ( :)5يوضح الرتكيب العمري لبعض الدول النامية واملتقدمة.

نسبة الشيوخ ()%
7

14
5

16
16
17
17
13
13
13
12
17

رابع ًا  :الرتكيب االجتامعي للسكان
يقصد به األصول العرقية للسكان ،وأجناسهم ،ولغاهتم ،ومعتقداهتم الدينية .ويعدُّ اختالف الرتكيب
االجتامعي للسكان من عوامل ضعف الدولة كاالحتاد السوفيتي (سابق ًا) فقد كان يضم أكثر من مائة قومية؛
مما أحدث احلركات االنفصالية واالضطرابات الداخلية ،وبالتايل يساهم يف تفكك الدولة ،وزعزعة استقرارها
االقتصادي واألمني ،والعكس يعطي أمة قوية متامسكة .
٭هل تعتقدين أن للمستوى التعليمي والعلوم التقنية دور يف قوة الدولة وضعفها؟ ِّ
وضحي ذلك.
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أسئـلة وتطبيقات

س :1ما املقصود باملصطلحات التالية  :احلدود السياسية  -املياه اإلقليمية  -مساحة الدولة ؟
س :2ضعي عالمة ( )3أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )8أمام العبارة اخلطأ مع التعليل لإلجابتني :
)
(
أ ) تعدُّ احلدود البرشية من أهم احلدود الفاصلة بني الدول.
ب) املوقع اجلغرايف أحد العوامل الرئيسة التي تؤثر يف التوزيع اجلغرايف ملعظم عنارص
)
(
املناخ يف الدولة.
)
(
ج) تزيد املساحة الكبرية للدولة من احتامالت موارد معـدنية كثرية ومتنوعة.
د ) تعرف املجتمعات املتقــدمة باملجتمعات اهلـرمة ،بينام تعرف الدول النامية باملجتمعات
)
(
الفتية الشابة.
)
(
هـ) تصلح املناطق اجلبلية أن تكون حدود ًا طبيعية بني الدول أكثر من املناطق السهلية.
س :3ما العنارص التي تتألف منها الدولة مع رشحها؟
س :4ما الفرق بني اجلغرافية السياسية والوحدة السياسية؟
س :5ما أبرز عنارص املناخ املؤثرة يف قوة الدولة ؟ ِّ
وضحي ذلك.
س :6صفي بأسلوبك اخلاص وبعرشة أسطر أمهية اجلغرافية السياسية.
س :7أهيام أفضل أن ُترسم احلدود السياسية بني الدول يف منطقة سهلية أم جبلية؟ ِّ
معللة إجابتك.
س :8ارسمي خريطة للمملكة العربية السعودية ،ثم ِّ
حددي عليها احلدود القديمة ،وبلون آخرحدودها اجلديدة
ومن ثم ِّ
وضحي أثر ذلك يف املساحة.
س :9يقول ابن خلدون( :الدولة كثرية القبائل املتناحرة حتمل يف طياهتا بذور انحالهلا) .ناقيش هذا القول
مع رضب أمثلة عىل ذلك.
س : 10عىل خريطة الوطن العريب :
أ ) ِّ
حددي املوقع الفلكي للدول التالية:
ليبيا  -العراق  -اليمن .
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ب) حدِّ دي موقع الدول التالية جغرافي ًا بالنسبة للوطن العريب  :مرص  -املغرب  -اململكة العربية
السعودية  -األردن .
سِّ : 11
حددي نوع الدول من خالل اجلدول التايل :
بريطانيا  -أفغانستان  -قطر  -تنزانيا  -أفريقيا الوسطى  -البحرين  -فلسطني  -السودان  -بارغواي
 سويرسا  -إيطاليا  -نيجرييا  -اهلند  -تشاد  -كشمري  -الفلبني .دول حبيسة

دول جزرية

دول أشباه اجلزر
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دول ذات واجهة بحرية واحدة

س : 12انظري اخلريطة التي أمامك ثم :
أ ) اذكري أشكال الدول .
ب) ِّ
لوين كل شكل بلون ،ودوين اسم الدولة عليها.
حددي مثالني لكل شكل ،ثم ِّ
ج) أبرزي دور شكل الدولة يف قوهتا ،وتقدمها  ،وضعفها .
س : 13ما مزايا وعيوب املساحة الكبرية والصغرية للدولة؟
س : 14ما العالقة بني وفرة األمطار وكثافة السكان ؟ مع رضب مثال عىل ذلك.
س : 15ما النتائج املرتتبة عىل ما يأيت :
أ ) وقوع الدولة عىل واجهة بحرية.
ب) االمتداد الطويل لبعض الدول من الشامل إىل اجلنوب.
ج) استغالل مياه هنر الفرات من قبل كل من تركيا ،سوريا  ،والعراق .
د ) ُّ
تركز السكان يف العاصمة واملدن الكربى عن غريها.
س  : 16بم تفرسين :
أ ) ُّ
تركز سكان العامل يف املناطق السهلية.
ب) دور املناطق اجلبلية املهم يف اجلغرافية السياسية للدول.
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ج ) قوة الدولة بحجم السكان.
د ) انخفاض معدل املواليد يف الدول األوروبية.
هـ) ارتفاع نسبة الذكور من جمموع السكان يف دول اخلليج العريب.
س  : 17ما أسباب اختالف الكثافة السكانية يف املناطق اآلتية  :وهل للكثافة أثر يف قوة الدولة وضعفها؟
ِّ
وضحي ذلك :
أ ) رشق اململكة العربية السعودية وشامهلا.
ب) شامل كندا وجنوهبا.
ج ) دلتا النيل وصحراء سيناء.
س : 18قارين بني :
أ ) مرص وقطر من حيث إمكانية كل منهام لبناء قوة عسكرية ضخمة.
ب) الدول الصناعية والدول النامية من حيث الرتكيب العمري والنوعي ،وأثره يف قوة وضعف
الدولة.
س : 19ضعي عالمة (  )3أمام االختيار الصحيح:
أ ) دول العامل الثالث تشمل :
الدول الفقرية.
الدول الصناعية الفتية.
الدول ذات االقتصاد املركزي.
ب) ميدان اجلغرافية السياسية :
الزمان.
اإلقليم اجلغرايف .
الدولة .
ج ) احلدود التي تتبع خطوط الطول ودوائر العرض تسمى حدود :
برشية.
هندسية.
طبيعية .
د ) دولة ليبيا متثل الشكل :
غري املنتظم
املستطيل.
املنتظم .
هـ) يقصد به األصول العرقية للسكان ،وأجناسهم ،ولغاهتم ،ومعتقداهتم الدينية:
الرتكيب العمري للسكان.
الرتكيب االجتامعي للسكان.
الرتكيب النوعي للسكان.
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و) يعدُّ هنر األردن بني فلسطني واألردن حد ًا :
طبيعي ًا.
سياسي ًا .
ز ) حيدث انخفاض معدل النمو السكاين عندما :
يتساوى معدل املواليد مع معدل الوفيات.
ارتفاع معدل املواليد ،وانخفاض معدل الوفيات.
انخفاض معدل املواليد ،وارتفاع معدل الوفيات.

هندسي ًا.

برشي ًا.

نشاط
(بالرغم من أمهية احلجم الكبري لسكان الدولة يف بناء قوهتا السياسية ،فال يعني ذلك أن الدول الصغرية
التقوم بدور مهم يف السياسة الدولية ،وحفظ السالم فمث ً
ال  :اململكة العربية السعودية رغم قلة أعداد سكاهنا
فإهنا تقوم بدور مهم وفعال يف السياسة الدولية)  .عىل ضوء ذلك/
أ ) اذكري ثالث مناطق رصاع يف العامل ،ومسامهة اململكة يف سعيها حلل مثل هذه املشكالت.
ب) اذكري أسامء عرش دول كربى يف العامل ترتبط مع اململكة بعالقات سياسية واقتصادية قائمة عىل
االحرتام املتبادل واملصالح املشرتكة.
ج ) ما دور اململكة داخلي ًا يف حفظ األمن؟
د ) ما دورك نحو وطنك اململكة العربية السعودية فيام حتققه لك من أمن بعد اهلل سبحانه وتعاىل ؟
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،

الفصل الثالث
اجلغرافيا االقتصادية
ً
أوال  :تعريف اجلغرافيا االقتصادية
وأمهيتها.

ثـاني ًا  :حـرف اإلنسـان املختلفـة
وتطورها.

اجلـغـرافيـا االقـتصـاديـة
ً
أوال  :تعريف اجلغرافيا االقتصادية
لقد خلق اهلل سبحانه وتعاىل األرض وما عليها من موارد ،ثم خلق اإلنسان وجعله خليفة يف األرض؛
ليسعى فيها متمث ً
					
ال ذلك يف قوله تعاىل {:

} [سورة امللك :آية ( ])15واألرض هي مصدر املوارد الطبيعية من معادن وغابات،
ومزارع ،ومياه .وقد متكن اإلنسان بام أودع فيه اهلل سبحانه وتعاىل من قوة العقل واجلسم أن يكتشف تلك املوارد
ليحوهلا إىل موارد اقتصادية نافعة له.
مع مرور الزمن ،فانتفع هبا
ِّ

تعريف اجلغرافيا االقتصادية :
هي إحدى فروع اجلغرافيا البرشية وتدرس املوارد االقتصادية من حيث ظروف إنتاجها ،وتوزيعها ،وتبادهلا
واستهالكها يف العامل.

أمهية اجلغرافيا االقتصادية :
 1ـ تعدُّ من أكثر الفروع حيوي ًة وتعدد ًا يف مصادرها ،وأوسعها جما ً
ال؛ حيث تواكب التغريات االقتصادية
والسياسية.
 2ـ تعدُّ من أكثر العلوم نفع ًا لإلنسان؛ ألهنا حتدِّ د أفضل الطرق والوسائل الستثامر املوارد الطبيعية مع
طرح احللول املناسبة للمشكالت التي تعرتض مراحل اإلنتاج ،إىل جانب إمكانية البحث عن موارد
بديلة عند نفاد املوارد االقتصادية غري املتجددة.
 3ـ هتتم بمشكالت العامل السكانية والبيئية اهتامم ًا مبارش ًا .وتقدم احللول املمكنة من واقع إمكانيات
العامل املتاحة.
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فروع اجلغرافيا االقتصادية

اجلغرافية الزراعية جغرافية اإلنتاج احليواين اجلغرافية الصناعية جغرافية النقل اجلغرافية السياحية جغرافية األسواق

النشاط االقتصادي :
وتم انتقاله بني بيئات طبيعية متنوعة ،فتعامل اإلنسان
لقد عاش اإلنسان عىل سطح األرض منذ زمن بعيدَّ ،
مع هذه البيئات الطبيعية ،وتطور استغالله هلا تطور ًا كبري ًا منذ نشأته حتى الوقت احلارض ،وبذلك تطورت
األنشطة االقتصادية لإلنسان من حرفة اجلمع وااللتقاط ،والصيد البدائي ،والزراعة البدائية إىل حرفة الصناعة.
ومن صناعة األواين احلجرية إىل صناعة املركبات الفضائية ،واألقامر الصناعية.
يعود هذا التطور إىل عدة أسباب :
 1ـ مدى توافر اخلامات البيئية الطبيعية  :البد من توفر بعض اخلامات البيئية الطبيعية التي يعيش فيها؛ لكي
يامرس اإلنسان أي نشاط إنتاجي ،فكلام تعددت هذه اخلامات وتوفرت ،ساعدت اإلنسان عىل تطوير هذه
األنشطة وتقدمها.
 2ـ ظهور تغريات يف البيئة الطبيعية  :قد تظهر التغريات عىل البيئة الطبيعية؛ مما يساعد عىل تطور النشاط االقتصادي
فمث ً
ال :جفاف البيئة ،وقلة األمطار فيها يساعد عىل انتقال اإلنسان إىل مناطق األمطار؛ مما يؤدي إىل نشوء حرفة
الزراعة ،أو ظهور حرفة الرعي.
 3ـ مدى التقدم العلمي  :لقد استطاع اإلنسان تذليل الكثري من الصعوبات التي تواجهه يف البيئة الطبيعية املحيطة
به بعد اخرتاعه للوسائل واآلالت احلديثة التي تعينه عىل ذلك ،فالتقدم العلمي بالشك ساعد عىل تطور اإلنتاج
وأسهم يف التقليل من تأثري بعض املعوقات من عنارص البيئة الطبيعية  :املناخ  ،الرتبة  ،وغريها.
٭ هايت أمثلة عىل نجاح اإلنسان يف تعديل بعض عنارص البيئة الطبيعية.
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أنـواع النشاط االقتصـادي :
 2ـ استغالل الغابات واألخشاب.
 1ـ اجلمع وااللتقاط ،والصيد البدائي .
 5ـ التعدين.
 4ـ الزراعة.
		
 3ـ الرعي
 8ـ السياحة.
 7ـ التجارة .
 6ـ الصناعة .

ثانيـ ًا  :حـرف اإلنسـان املختـلفـة وتـطـورهـا

أ ـ اجلمع وااللتقاط والصيد البدائي :
تعدُّ حرفتا اجلمع وااللتقاط ،والصيد البدائي من أقدم احلرف التي مارسها اإلنسان من أجل توفري حاجاته من
طعام وملبس ،فكان اإلنسان يلتقط وجيمع ما يصادفه من ثامر األشجار ،أو بذور النباتات ،واجلراد واألصداف وغريها
أثناء جتواله ،وإذا ظهرت له فريسة فإنه يصطادها.
وقد أخذت اجلامعات التي احرتفت اجلمع وااللتقاط ،والصيد يف االنكامش واالنقراض ،ومل يبق منها إال أعداد
حمدودة تعيش يف مجاعات نائية بدائية ومنعزلة يف بعض أجزاء من املناطق املدارية احلارة ،واملناطق القطبية الباردة؛
وذلك بسبب التغري والتحول الذي طرأ عىل اجلامعات البرشية البدائية فجعلها متيل إىل االستقرار ،واستئناس احليوان
بد ًال من صيده ،وإنتاج الطعام بد ًال من مجعه عن طريق مزاولة الزراعة .ومن هذه اجلامعات اهلنود احلمر يف حوض
األمازون واألقزام يف حوض الكنغو واإلسكيمو يف اجلهات القطبية  .انظري الشكل ( )16ويصطادون األفيال،
والنمور يف أطراف الغابات االستوائية ،والغزالن والزراف ،والبقر الوحيش يف إقليم احلشائش ،والرنة يف اإلسكيمو
ويف املناطق الساحلية ،ويف البحريات وبعض األهنار يامرسون حرفة صيد األسامك ،ومتثل هذه احلرفة النشاط الرئيس
لسكان اجلهات الساحلية يف غرب أوروبا ،حيث يتعذر قيام الزراعة؛ بسبب وعورة السطح .وختتلف أساليب الصيد
البحري من منطقة إىل أخرى.
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شكل ()16

ب ـ استغالل الغابات واألخشاب :
يعمل نحو  %1من القوى العاملة العاملية يف الغابات ،ويعتمدون يف حياهتم عىل استغالهلا .ويعدُّ اخلشب من
أهم املنتجات الغابية ،وأهم األشجار التي تستغل أخشاهبا الفلني ،واملطاط ،والكينا . ،وتعدُّ الغابات الصنوبرية
من أوسع أنواع الغابات استغال ً
ال  .ملاذا؟ تليها الغابات النفضية  ،ثم الغابات االستوائية.
وغابات العامل يف تناقص مستمر؛ بسبب زحف الزراعة عىل املناطق الغابية ،والتوسع يف قطع األشجار.
ٍ
أغراض متعددة ،كالتدفئة والصناعة وغريها؛ مما كان له األثر السلبي عىل البيئة
و ُتستخدم أخشاب األشجار يف
الغابية حيث ازدادت مقدرة اإلنسان عىل استغالل البيئة الغابية؛ نتيجة لتقدمه الصناعي ،واتسعت وسائل قطع
األخشاب التي تعدُ من السلع الرائجة؛ مما أدى إىل التامدي يف إزالة الغابات ،إما للحصول عىل األخشاب سواء
لالحتطاب أو الصناعة ،أو الستغالل أرايض الغابات يف نشاطات أخرى كالزراعة؛ مما أخل بالتوازن البيئي وجعل
األرض التي اج ُتثت غاباهتا عرض ًة إىل جرف الرتبة ،كام أن قطع أشجار الغابات (الغطاء النبايت) يؤثر عىل إنتاج
األكسجني؛ ألن الغابات تعدُّ رئتي العامل  .كيف ؟
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وتقدّ ر مساحة الغابات يف العامل بحوايل  2،2بليون فدان يفقد منها  % 4سنوي ًا؛ بسبب اقتالع اإلنسان
ألشجارها.

ج ـ الـــــزراعــة :
للزراعة أنامط خمتلفة منها ما هيدف إىل توفري الغذاء لالستهالك املحيل ،ومنها ما هيتم بإنتاج الغالت للتجارة
وهذا ما ستتعرفني عليه يف الدرس املقبل.

د ـ الرعـي وتربيـة احليوانـات :
حرفة الرعي من احلرف القديمة التي مارسها اإلنسان منذ أقدم العصور؛ للحصول عىل حاجاته الرضورية
من الغذاء والكساء ،حيث استطاع استئناس احليوانات التي أح ّلها اهلل له وذللها  .قال تعاىل {:
} [سورة يس آية ( .])72ويزاول حرفة الرعي  %1،2من القوى العاملة .وقد تطورت
تربية احليوانات األليفة عىل اختالفها بعد أن استأنسها اإلنسان ،كام اختلفت أنواعها باختالف البيئات كاألبقار
يف وسط و غرب أوروبا  ،ويف الواليات املتحدة  .وجنوب آسيا واإلبل يف جنوب غرب آسيا ،وإفريقيا .واخليل
يف منطقة القوقاز كام توجد يف بيئات أخرى غريها.
وختتلف نظم الرعي املتبعة يف جهات العامل منها :
الرعي املتنقل  :إن قلة املياه واملراعي دفعت اإلنسان إىل احلركة والتنقل؛ بحث ًا عن املاء .وينترش هذا النوع
من الرعي يف املناطق اجلافة الصحراوية وشبه الصحراوية  ،ويف مناطق التندرا ،واملناطق اجلبلية الوعرة ،بحيث
تربى احليوانات  .مثل  :الضأن ،واملاعز ،واإلبل.
٭ هايت أمثلة لكل منطقة رعوية.
الرعي التجاري  :يسود هذا النوع من الرعي يف مناطق احلشائش .مثل :مناطق حشائش االستبس يف شامل آسيا
ورشق أوروبا ويف الرباري يف غرب الواليات املتحدة وشامل املكسيك ويف الالنوس يف فنزويال ويف الكامبوس يف
الربازيل والبمباس يف األرجنتني وكذلك يف جنوب إفريقيا وأسرتاليا  .انظرى الشكل ( .)17وتقوم تربية احليوانات
يف هذه املناطق عىل أسس علمية سواء يف اختيار السالالت ،وتوافر املراعي ،والغذاء ،واملاء  ،والرعاية البيطرية
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وعىل أساس توافر أعداد كبرية منها لتصديرها بشكل حيوانات حية أو حلوم مع َّلبة ،إىل جانب إنتاج اجللود.

شكـل ()17

هـ ـ التـعـديــن :
خلق اهلل سبحانه وتعاىل األرض ،وسخرها لإلنسان ،وأودع فيها أنواع ًا عديدة من املعادن كالذهب ،والفضة

واحلديد ،والنحاس وغريها .قال سبحانه وتعاىل {:

} [سورة احلديد آية (.])25
ويرجع استغالل اإلنسان هلذه املعادن إىل عصور قديمة جد ًا اليمكن حتديدها بدقة ،ولكنها مرتبطة ببداية
استخالف اهلل لإلنسان عىل األرض .
ويف البداية قام اإلنسان باستغالل املعادن الظاهرة عىل سطح األرض عىل شكل عروق يف الطبقات الصخرية،
ونادر ًا ما كان يقوم بحفر املناجم يف باطن األرض؛ لصعوبة ذلك.
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وشهدت حرفة التعدين تطور ًا كبري ًا بعد قيام الثورة الصناعية يف أوروبا؛ نتيجة لتزايد إنتاج الثروات الباطنية
التي ُتلبي االحتياجات الكثرية واملتزايدة حلضارة اإلنسان وتطوره.
وتستخرج املعادن بإحدى الطريقتني:

أ ) طريقة التعدين السطحي  :وتسمى طريقة احلفر املكشوفة
وهي األقل كلف ًة ،واألسهل إنتاج ًا ،واألكثر مرون ًة ،بحيث
يمكن التحكم باإلنتاج حسب العرض والطلب  .انظري
الشكل (.)18
ب) طريقة التعدين الباطني  :وتتم بحفر جمموعة كبرية من
األنفاق؛ للوصول إىل الثروات الباطنية ،وهي أكثر كلفة
وخطورة من سابقتها  .ملاذا ؟ انظري الشكل (. )19
األمهية االقتصادية للتعدين :
تعدُّ حرفة التعدين من احلرف االقتصادية اهلامة التي يعمل
فيها قطاع كبري من السكان ،خاصة يف الدول النامية التي توجد
لدهيا ثروات معدنية كبرية ،وترتكز أمهية التعدين يف استخراج
اخلامات املعدنية من باطن األرض ،وهي تستخدم كامدة خام يف
كثري من الصناعات املختلفة ،وتتوقف أمهية التعدين عىل كمية
املعادن املوجودة ،وكذلك نسبة تركز اخلامات املعدنية يف التكوينات
اجليولوجية ،فكلام كانت كمية املعادن كبرية ونسبة تركزها عالية ،أدى

شكل ( )18التعدين السطحي

شكل ( )19التعدين الباطني

ذلك إىل ارتفاع القيمة االقتصادية للتعدين.
وتعتمد كثري من دول العامل عىل حرفة التعدين كمصدر دخل رئيس خاص ًة يف الدول غري الصناعية يف آسيا
وإفريقيا وأمريكا الالتينية  .انظري الشكل (.)20
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شكـل ()20

العوامل املؤثرة يف التعدين :
عند العثور عىل املعدن البد من دراسة اجلدوى االقتصادية الستثامره ،أي الفرق بني تكاليف اإلنتاج وعوائده
ويتحدَّ د ذلك من خالل العوامل التالية:
 1ـ املوقع اجلغرايف  :يساعد املوقع اجلغرايف عىل استغالل بعض املعادن ،كام أنه أحيان ًا يعرقل استغالهلا فاملناطق
الساحلية أو القريبة من مراكز الصناعة تساعد عىل خفض تكاليف اإلنتاج املعدين ،بينام ترتفع تكاليف إنتاج املعادن
املوجودة يف املناطق الوعرة أو البعيدة عن سبل املواصالت.
 2ـ نسبة الركاز املعدين ( : )1كلام زادت نسبة الركاز املعدين يف اخلامات ،كلام ساعد ذلك عىل استغالهلا وختتلف
نسبة الركاز الواجب توفرها يف اخلامات وذلك من معدن آلخر؛ لكي يمكن استغالله جتاري ًا .
 3ـ درجة التقدم التكنولوجي  :يتوقف استغالل املعادن يف كثري من الدول عىل درجة التقدم التكنولوجي
فمث ً
ال نجد الدول التي تستخدم آالت بدائية يف استخراج املعادن التستغل إال املعادن القريبة من سطح األرض أما
الدول التي تستخدم أساليب متقدمة فإهنا تستخرج املعادن من حتت قاع البحر ،أو من مناطق ذات ظروف صعبة،
( )1الركاز املعدين هو  :صايف املعدن يف املادة اخلام.
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ويساعدها عىل ذلك أن التطور التكنولوجي ِّ
يمكنها من استخراج املعادن ،وخفض تكاليف إنتاجها.
 4ـ املواصالت والنقل  :املواصالت السهلة الرخيصة عامل مهم يشجع عىل استخراج املعدن ،وتعدُّ تكاليف
النقل من أهم العوامل التي حتدِّ د استغالل املعادن يف منطقة ما.
 5ـ عمق وجود اخلام املعدين  :من النادر أن توجد املعادن بوفرة عىل سطح األرض ،إذ البد من احلفر ألعامق
خمتلفة للحصول عليها ،وهذا يشكل صعوبات أمام االستغالل ،ويزيد من نفقات استخراج املعادن وقد يوجد
املعدن عىل هيئة طبقات أفقية حتت غطاء صخري سميك؛ مما يتطلب عمل أنفاق ،واتباع طريقة التعدين الباطني
التي حتتاج إىل تكاليف باهظة إلنشاء مواصالت داخل األنفاق ،وإقامة حمطات للتهوية ،وتزيد أعامق بعض مناجم
الذهب عىل 2500م.
 6ـ الظروف املناخية  :تؤثر الظروف املناخية يف نشاط اإلنسان تأثري ًا ملموس ًا ،ومما الشك فيه أنه لو توفر معدن
املتطرف
ما بنفس النسبة يف منطقتني فإن استغالله يكون أيرس يف املنطقة ذات املناخ األقرب إىل االعتدال ،إذ أن املناخ
ِّ
سواء كان شديد الربودة أو احلرارة يتطلب تكييف ًا للهواء؛ مما يزيد يف نفقات اإلنتاج ،كام أن املناخ يؤثر عىل العامل،
وبالتايل عىل مقدار ما يمكن أن ينتجه العامل.

و ـ الصنـــاعـــة :
ٍ
صورة أخرى ،بحيث تزيد قيمتها وفائدهتا لإلنسان ،وهي
وهي حتويل املواد اخلام من صورهتا الطبيعية إىل
تعتمد عىل مواد خام أولية نباتية وحيوانية ومعدنية.
والصناعة بمفهومها البسيط العام واسعة االنتشار ،وقديمة قدم اإلنسان عندما بدأ صناعة أدواته األوىل من
األحجار قبل أن يعرف الرعي ،أو يكتشف الزراعة.
أما الصناعة بمفهومها احلديث فال يزيد عمرها عن قرنني من الزمان ،وعىل الرغم من قرص عمر الصناعة
احلديثة إال أهنا أدت إىل تغريات كبرية يف تاريخ اإلنسان واقتصاديات العامل .وسيتم التعرف عىل ذلك بشكل
مفصل يف هذا الفصل الدرايس.
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ز ـ التـجـارة :
التجارة يف أبسط معانيها هي تغيري مكان السلع ،أو نقل السلعة من مناطق إنتاجها إىل مناطق استهالكها.
وتعدُّ من احلرف القديمة التي مارسها اإلنسان .وقد اعتمدت هذه احلرفة عىل املقايضة أو ً
ال ،ثم تطورت واتسع
جماهلا حينام ابتكرت النقود كوسيلة لتقييم السلع .وتقوم التجارة عىل أساسني هامني مها :
 1ـ اختالف اإلنتاج بني الدول  :بسبب الظروف الطبيعية املختلفة من حيث املناخ ،والرتبة وغريها .ولوال
اختالف إنتاج الغالت الزراعية واملعدنية واحليوانية بني الدول؛ ملا كانت هناك حاجة إىل التبادل التجاري
بني الشعوب.
 2ـ وجود فائض من اإلنتاج  :إذ أن زيادة اإلنتاج عىل االستهالك البد أن تسمح بوجود فائض ملقايضته
واإلجتار به .فمث ً
ال الدول التي يزيد إنتاجها عىل حاجتها من القمح تعمل عىل بيع هذا الفائض ورشاء
النفط مث ً
ال ،أو أي سلعة أخرى حتتاج إليها.
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أسئـلة وتطبيقات

س : 1عريف اجلغرافيا االقتصادية .
س :2ما أمهية اجلغرافيا االقتصادية؟
س( : 3يعدُّ حتول اعتامد اإلنسان البدائي يف حياته من اجلمع وااللتقاط إىل حياة االستقرار واإلنتاج من نعم
اهلل عىل البرشية )ِّ .
وضحي ذلك.
س : 4ضعي عالمة ( )3أمام اإلجابة الصحيحة.
أ ) من أكثر فروع اجلغرافيا البرشية حيوية :
اجلغرافيا الطبيعية.
اجلغرافيا االقتصادية .
اجلغرافيا الزراعية.
ب) من أقدم احلرف التي زاوهلا اإلنسان :
اجلمع وااللتقاط.
الصناعة.
التجارة.
ج) من أهم املنتجات الغابية :
اجللود.
العاج.
		
األخشاب .
د) يزاول حرفة الرعي من القوى العاملة :
1،3
1،2
2،1
هـ) ترتكز اإلبل يف :
جنوب آسيا.
شامل آسيا.
جنوب غرب آسيا.
و) الصناعة هي حتويل املواد اخلام من صورهتا:
البرشية إىل مواد أخرى.
الصناعية.
الطبيعية .
ز) ترتكز مجاعات األقزام يف :
حوض الكنغو.
اإلسكيمو.
حوض األمازون.
س :5ما العوامل املؤثرة يف التعدين؟ مع رشح واحد منها.
س :6بم تفسرِّ ين :
أ ) اجلغرافيا االقتصادية أكثر العلوم نفع ًا لإلنسان.
ب) اعتبار الغابات رئتي العامل.
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ج) اجلمع وااللتقاط من أقدم احلرف التي مارسها اإلنسان.
د ) املعادن هي األساس الذي ترتكز عليه النهضة الصناعية.
هـ) تطور النشاط االقتصادي.
س :7قارين بني ِّ
كل من :
أ ) الرعي املتنقل والرعي التجاري.
ب) التعدين السطحي والتعدين الباطني.
س : 8ما األسس التي تقوم عليها حرفة التجارة؟
أثر سلبي عىل البيئةِّ .
وضحيه .وما رأيك به؟ وكيف يمكن
س :9لقطع األخشاب واستغالل الغابات ٌ
محايتها؟
س :10بعد دراستك للحرف التي يزاوهلا اإلنسان رتبيها حسب أمهيتها للحياة اإلنسانية كام ترينها.
س :11قال الرسول صىل اهلل عليه وسلم  « :ما بعث اهلل نبي ًا إال رعى الغنم  .فقال أصحابه  :وأنت ؟
صحيح البخاري (786/2ج)2143
فقال  :نعم كنت أرعاها عىل قراريط ألهل مكة».
 عىل ماذا يدل هذا احلديث؟س : 12أمامك خريطة صامء للعامل وزعي عليها املناطق التي يامرس فيها حرفتي اجلمع وااللتقاط والصيد.
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نشاط

(تعدّ نعمة العقل من أهم النعم التي وهبها اهلل سبحانه وتعاىل لإلنسان) .يف ضوء ذلك:
أ ) أبرزي دور العقل البرشي يف تطوير بعض األنشطة االقتصادية.
ب) كيف يمكنك تنمية عقلك؟
ج) ما واجبك نحو هذه النعمة؟

56

الفصل الرابع
الــــــــزراعـــــة
ً
أوال  :أنامط الزراعة.

ثاني ًا  :العوامل املؤثرة يف اإلنتاج
الزراعي.

ثالث ًا  :املوارد الغذائية.
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الــــــــزراعــــــــة
ً
أوال  :أنمــاط الـــزراعــة
اجلغرافيا الزراعية هي أحد فروع اجلغرافيا االقتصادية ،ومن أكثر الفروع جذب ًا وتشويق ًا للباحثني ،وتتميز
بتعدد موضوعاهتا.
وتعدُّ الزراعة من أهم األنشطة االقتصادية التي يامرسها اإلنسان يف عاملنا املعارص ،حيث يعمل هبا  %45من
مجلة القوى العاملة يف العامل ،وأوسعها انتشار ًا حيث تشغل األنامط الزراعية املختلفة نحو ثلث مساحة سطح
األرض .
وهتتم اجلغرافيا الزراعية بوصف وحتليل االختالفات املكانية يف األنشطة الزراعية عىل سطح األرض ،مع
تتبع األسباب والعوامل التي تساعد عىل التنوع يف املحاصيل الزراعية يف العامل ونتائج ذلك.
وألمهية اجلغرافيا الزراعية خصصنا هذا الفصل لدراستها وتناولنا فيه:
ً
أوال  :دراسة أنامط الزراعة ،وتضم عدة موضوعات هي ( :نشأة الزراعة  -أمهية الزراعة  -أنامط الزراعة).
ثانيا  :دراسة العوامل املؤثرة يف اإلنتاج الزراعي بقسميها ( :عوامل طبيعية  -عوامل برشية).
ثالث ًا  :املوارد الغذائية ومتت دراستها من حيث  ( :املنتجات الغذائية الزراعية  -القمح  -األرز ) .والعوامل
املؤثرة يف زراعتهام  ،ومناطق زراعتهام ،واملنتجات غذائية حيوانية وتشمل  :الثروة احليوانية والسمكية
والعوامل املؤثرة فيهام ،ومناطق تواجدمها).

نشـأة الــزراعـة :
قال تعاىل {:
} [سورة الواقعة].

٭ عىل ماذا تدل هذه اآلية ؟
بفضل من اهلل سبحانه وتعاىل سخر اإلنسان خربته يف إنتاج غذائه النبايت واحليواين ،وتطورت معرفته ،فاهتم
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بزراعة املحاصيل وحتسينها ،واعتمد عىل النبات املزروع بد ً
ال من النبات الطبيعي ،واستأنس احليوانات.
٭ أهيام كان األسبق تربية احليوانات أم زراعة املحاصيل الزراعية؟
يعتقد البعض أن تربية احليوانات واستئناسها قد سبق زراعة املحاصيل النباتية ،بسبب قابلية احليوان

لالنتقال مع اإلنسان أينام رحل ،يف حني يمتاز النبات بثباته،
وهذا اليتفق مع املرحلة األوىل من حياة اإلنسان التي اتسمت
باحلركة الدائمة ،والتنقل املستمر.
ازدادت احلاجة إىل الغذاء نتيجة لزيادة عدد السكان فاضطر
اإلنسان إىل العمل يف الزراعة؛ فأصبحت حرفة وسبب ًا رئيس ًا
الستقراره يف جتمعات سكنية .وقد كان أول ظهور للزراعة
عىل ضفاف الدلتاوات واألهنار .مثل :هنر دجلة  ،والفرات ،
والنيل ،والكانج  .ملاذا؟

إضافة

يعتقد أن أقدم األقاليم الزراعية ظهرت يف
شامل إفريقيا وجنوب غرب آسيا؛ ويرجع
ذلك إىل اخلصائص البيئية الطبيعية ،وخاص ًة
ما يتعلق بعنارص املناخ ،وسامت الرتبة
السائدة ،ومالمح احلياتني النباتية واحليوانية.
وإن هذا اإلقليم أسبق األقاليم معرف ًة
للمحراث كأداة زراعية .ويرجح أيض ًا أن
الزراعة ظهرت كنشاط برشي يف أكثر من
إقليم من أقاليم العامل خالل فرتات زمنية
متالزمة أو متتالية .واهلل أعلم.

أمهيـة الـــزراعــة :
حتتل الزراعة مكانة بارزة يف اقتصاد دول كثرية وبخاصة يف الدول النامية ،حيث تسهم بنسبة كبرية من إمجايل
دخل الدولة فيها ،ويمتهنها نسبة كبرية من القوى العاملة.
ومتثل الزراعة نقطة االنطالق يف التطور االقتصادي ،فمن الصعب إحداث تغيري يف قواعد اإلنتاج ألي دولة
يف حال إمهال الزراعة.
إن تقدم الزراعة وزيادة إنتاجها حيقق أهداف ًا عديدة من أبرزها-:
ً
أوال  - :تأمني حاجة السكان من املواد الغذائية  :تعدُّ الزراعة القطاع االقتصادي الرئيس الذي يسهم بتوفري
حاجة السكان من املواد الغذائية .ويف حالة عدم توفري حاجة السكان من املواد الغذائية فإنه يرتتب عليها :
ويعرضه للجوع ،والفقر،
< انخفاض مستوى نصيب الفرد من املواد الغذائية؛ مما يلحق به أرضار ًا خمتلفةِّ ،
وانتشار األمراض.
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< توجيه جزء كبري من العمالت الصعبة ،لرشاء بعض املواد الغذائية بد ً
ال من توجيهها لرشاء بعض اآلالت
واألجهزة واملعدات التي يمكن استخدامها يف قطاعات اقتصادية أخرى.
< ممارسة الضغوط من قبل الدول املصدرة للمواد املستوردة ،واستخدام الغذاء كسالح إلحكام السيطرة عىل
الدول والشعوب التي ال تنتج غذاءها ،وتعمل عىل تأمينه.
ثاني ًا  :زيادة دخل الدولة  :تعدُّ الزراعة من املصادر الرئيسة للدخل القومي يف دول كثرية ،حيث يعتمد اقتصادها
عليها وبخاصة يف الدول النامية ،حيث يمثل القطاع الزراعي ما بني  % 70 - %30من الدخل القومي فيها.
ثالث ًا  :اإلسهام يف القضاء عىل البطالة  :تسهم الزراعة يف إجياد فرص العمل للسكان الذين يعيشون يف األرياف،
حيث تعدُّ احلرفة الرئيسة ،مما يؤدي إىل االستقرار ،ورفع املستوى املعييش .
٭ هل يؤدي التوسع يف الزراعة إىل استيعاب الزيادة يف عدد السكان ؟
رابع ًا  :تنمية فروع االقتصاد األخرى وتطوير االقتصاد الوطني :تؤدي الزراعة إىل ارتفاع الدخل النقدي
للعاملني يف الزراعة؛ مما جيعلهم يستثمرون دخوهلم النقدية يف مشاريع إنتاجية أخرى.
٭ كيف كانت أساليب الزراعة قدي ًام ؟ وعىل ماذا تعتمد ؟
٭ ما أساليب الزراعة احلديثة؟ وعىل ماذا تعتمد؟
٭ ما مدى إنتاجيتها؟

أنمـــاط الــزراعــة :
الزراعة بشكل عام نشاط اقتصادي مستقر ،غري أن البيئات الفقرية يف مواردها وسكاهنا دفعت بالسكان ملامرسة
النشاط الزراعي املتنقل وهذه ال تشكل سوى جزء يسري من النشاط الزراعي باستثناء الزراعة املتنقلة .أما األنامط
الزراعية األخرى فهي أنامط زراعية مستقرة .وتنقسم أنامط الزراعة إىل :

أ ـ الزراعة البدائية املتنقلة :
وهي الزراعة التي تعتمد عىل استخدام أدوات تقليدية بسيطة هتدف إىل سد حاجة املزارعني ،وعىل الرغم من
أهنا قديمة فام زال يامرسها شعوب وسط إفريقية ،والغابات االستوائية يف آسيا ،وأمريكا اجلنوبية ،وشامل أسرتاليا
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 .انظري الشكل (.)21
األسلوب املتبع يف الزراعة املتنقلة :
يتمثل يف اختيار مساحة األرض ،ثم تقطع أشجارها وحترق؛
لتكسب األرض خصوبتها ،ثم تزرع ملدة ثالث سنوات أو أكثر إىل
ٍ
منطقة أخرى؛ لذلك
أن تفقد األرض خصوبتها؛ فيتم االنتقال إىل
تسمى بالزراعة املتنقلة ،وينجم عنها أرضار بيئية خمتلفة من أبرزها:
فقدان األرض خصوبتها ،وقدرهتا عىل اإلنتاج ،وانجرافها ،وتدمري
مساحات من الغطاء الطبيعي واإلرضار باملخلوقات احلية ومما يساعد
عىل تطبيق النظام قدي ًام :
< اتساع األرايض.
< قلة عدد السكان .
< سيادة امللكية اجلامعية.
ومعظم األرايض ختصص لزراعة حماصيل االكتفاء الذايت كمحصول
األرز ،املوز  ،البطاطا احللوة  ،الذرة  ،الدخن.
ب) الزراعة الراقية (الزراعة احلديثة)  :تطورت الزراعة نتيجة التقدم
العلمي ،وتطورت حاجات اإلنسان الغذائية فظهرت حرفة الزراعة
احلديثة  .انظري الشكل ( )22وهي الزراعة التي تعتمد عىل أساليب
أكثر تقدم ًا من أساليب الزراعة البدائية .ومن أبرز مظاهر التقدم :
 1ـ استخدام اآلالت الزراعية احلديثة.
 2ـ رفع القدرة اإلنتاجية لألرايض الزراعية.
 3ـ تطوير سالالت جديدة لغالت زراعية خمتلفة ذات إنتاجية عالية
وقدرة كبرية عىل مقاومة اجلفاف واآلفات الزراعية ،وارتفاع ملوحة املياه
والرتبة.
ظهرت الزراعة الراقية أول ما ظهرت يف السهول الفيضية .مثل
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شكل ( )21الزراعة البدائية

إضافة

عندما يقوم املزارع بقطع الغابة  ،وحرق
بقايا ألشجار والنباتات فإن هذا مفيد من
ناحيتني  :األوىل التخلص من بقايا الغابة،
وتنظيف األرض.
الثانية  :إضافة الرماد الغني بالنيرتوجني
للرتبة ،فيزيد من خصوبتها ،لذلك ُع ِرفت
الزراعة البدائية بالزراعة املحروقة أيض ًا..

شكل ( )22الزراعة احلديثة

سهول ودلتاوات دجلة والفرات ،وشط العرب ،والنيل والسند،
وأهنار الصني وغريها.
وتتميز هذه املناطق النهرية بوفرة املياه ،وجتدد خصوبة الرتبة
بسبب ما حتمله مياه هذه األهنار من ترسبات .ويف تلك املناطق اهتدى
اإلنسان بفضل من اهلل إىل الدورة الزراعية ،وبدأ نوع ًا من التخصص
يف اإلنتاج الزراعي.
وتص َّنف الزراعة احلديثة إىل عدة أنامط أو نظم اعتامد ًا عىل أساليب
الزراعة املستخدمة ،وطرق رهيا ،واهلدف من إنتاجها .انظري اجلدول
( )6والشكل رقم (.)23
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إضافة

الثورة اخلرضاء  :إن املقصود بالثورة
اخلرضاء الزراعة التي بدأت يف بعض البلدان
اآلسيوية وأمريكا الالتينية هو اتباع الوسائل
والتقنيات احلديثة التي تؤدي إىل رفع حمصول
اهلكتار من املنتجات الزراعية ،واالستفادة من
جتارب البلدان املتطورة  ،وهذا ما حصل يف
الفلبني بالنسبة لزراعةاألرز ،ويف املكسيك،
والباكستان؛ لزراعة الذرة كام تشمل هذه
الثورة زيادة الرقعة الزراعية ،وتوفري املياه
الالزمة للري وكذلك التوسع يف استعامل
األسمدة ،وخاصة النيرتوجني الذي يرفع
من خصوبة األرض وبالتايل ارتفاع معدل
اإلنتاج ،ثم البد من القضاء عىل اآلفات
الزراعية بحيث التؤدي إىل الرضر بصحة
اإلنسان واحليوان.

م

نـوع الـزراعـة

خصائصها املستخدمة وطرق رهيا بحسب الظروف املعيشية واالقتصادية

1

الزراعة البعلية
(املطرية)

تعتمد عىل مياه األمطار بشكل رئيس ،ويتوقف نجاحها عىل كمية األمطار ،وترتكز
بشكل أسايس يف البيئات املدارية الرطبة التي تشهد أمطار ًا طوال العام ،وشبه مدارية ،وإقليم
البحر املتوسط يف فصل الشتاء ،والزراعة البعلية غري ثابتة فهي متذبذبة حسب تذبذب كمية
األمطار ،وهي أكثر انتشار ًا من الزراعة املروية وتشمل نسبتها  %83من األرايض الزراعية
يف العامل.

2

3

4
5
6

الزراعة املروية

الزراعة الكثيفة

هي الزراعة التي تعتمد عىل الري الدائم باستخدام املياه اجلوفية أو السطحية .وتسود
الزراعة املرورية يف بيئات أكثر من غريها .مثل  :البيئات اجلافة وشبه اجلافة وإقليم البحر
املتوسط صيف ًا .اذكري بعض األهنار التي تعتمد عليها .وتتميز الزراعة املروية بأهنا أكثر أمن ًا
واستقرار ًا وزيادة يف اإلنتاج من الزراعة البعلية ،وتوفري فرص عمل لعدد أكرب من العامل.

ترتكز يف األرايض اخلصبة ،حيث يزدحم السكان ،وتكثر األيدي العاملة ،ويعمل هبا
حوايل  %70من إمجايل سكان العامل .مثل :مناطق األهنار الفيضية الكبرية  .مثل :مرص ،
والعراق  ،والصني  ،واهلند  ،وإندونيسيا ،ويف مساحات زراعية صغرية .تستخدم األساليب
التقليدية يف الزراعة.
ويكون اهلدف من االنتاج تأمني احتياجات السكان املحليني.

تنترش يف املناطق السهلية الواسعة  .مثل  :كندا  ،الواليات املتحدة األمريكية ،حيث يقل عدد
الزراعة الواسعة السكان ،واأليدي العاملة الزراعية ،وتكون امللكيات الزراعية واسعة ،وتستخدم اآلالت احلديثة
يف الزراعة .وتستخدم عادة يف زراعة حمصول واحد.

إن اهلدف من اإلنتاج الزراعي التصدير إىل خارج اإلقليم الزراعي ،ويتميز هذا النمط باعتامده
الزراعة التجارية
عىل االستثامرات الكبرية ،واإلنتاجية العالية ،وتنترش يف الدول املستعمرة من األوروبيني.

يقصد هبا اجلمع بني الزراعة وتربية احليوانات يف آن واحد ،وينترش هذا النمط يف املناطق
الزراعة املختلطة ذات الكثافة السكانية املرتفعة .مثل  :جنوب رشق آسيا ،ودلتا النيل ،ويف البلدان الصناعية
 ،حيث ترتفع الكثافة الزراعية وتقل املساحة الزراعية؛ مما دفعهم إىل تربية احليوانات؛
لتوفري املواد الغذائية ،ويالحظ فيها استقرار الدخل السنوي وهتدف إىل تأمني احتياجات
السكان أو للتجارة ،وحيقق فيها التكامل يف اإلنتاج ،إذ يقوم املزارعون بجانب زراعتهم
للمحاصيل بزراعة احلشائش ،والعلف؛ إلطعام حيواناهتم ،وتتميز باستمرار العمل يف
معظم أيام السنة.
جدول رقم ( )6أنامط الزراعة
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٭ ما سلبيات كل نمط من هذه األنامط الزراعية؟
٭ قارين بني الزراعة البعلية واملروية ،وبني الزراعة الكثيفة والواسعة.
٭ هل تعتمد الزراعة يف اململكة عىل نوع واحد أو أكثر؟ وضحي ذلك.
٭ نالحظ أن بعض املناطق جتمع بني أكثر من نمط زراعيِّ .
وضحي ذلك.

الزراعة التقليدية

الزراعة الواسعة

الزراعة املختلطة

الزراعة التجارية

الزراعة الكثيفة

شكـل ( )23أنامط الزراعة
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الزراعة املروية

ثانيـ ًا  :العـوامـل املـؤثـرة فـي اإلنـتـاج الــزراعــي
٭ انظري الشكل ( ،)24ثم أجيبي عن األسئلة التالية :
٭ هل تتساوى نسبة األرايض الزراعية بني القارات؟ ِّ
وضحي ذلك.

أي القارات توجد أعىل نسبة من األرايض الزراعية؟
٭ يف ِّ
٭ اذكري القارة التي تعاين من تدين نسبة األرايض الصاحلة للزراعة.
أي القارات ترتفع نسبة القوى العاملة يف الزراعة؟
٭ يف ِّ
٭ من العوامل التي أدت إىل ارتفاع نسبة األرايض الزراعية يف قارة أوروبا....و.....و......
٭ من العوامل التي أدت إىل انخفاض نسبة األرايض الزراعية يف اسرتاليا ......و....

شكـل ()24

العوامل املؤثرة يف اإلنتاج الزراعي :
ٍ
منطقة إىل أخرى؛ بسبب
ختتلف نسبة األرايض الزراعية بني القارات ،ويتباين حجم اإلنتاج الزراعي من
اختالف العوامل املؤثرة فيه.
وتقسم العوامل املحددة لإلنتاج الزراعي واملؤثرة فيه إىل العوامل التالية  :العوامل الطبيعية ،العوامل
َّ
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أ ـ العوامل الطبيعية املؤثرة يف اإلنتاج الزراعي :
تتنوع العوامل الطبيعية التي تؤثر يف اإلنتاج الزراعي ومن أمهها -:
أشكال سطح األرض ،الظروف املناخية ،الرتبة ،املوارد املائية ،الغطاء النبايت.

أو ًال  :أشكال سطح األرض (التضاريس)
ختتلف أشكال سطح األرض؛ مما يؤدي إىل تنوع اإلنتاج
الزراعي .
٭ فام أشكال سطح األرض؟
تعدُّ السهول وخاصة الفيضية أكثر أشكال السطح مالءم ًة
للزراعة ألسباب منها :
< سهولة القيام بالعمليات الزراعية املتمثلة يف حراثة
األرض ،وتقسيمها ،وسقيها ،وجني املحاصيل.
< سهولة استخدام اآلالت والتقنيات احلديثة ذات العالقة
باإلنتاج الزراعي .انظري الشكل ()25
أثر االنحدار يف السطح عىل النشاط الزراعي :
٭ هل يساعد استواء السطح عىل إنشاء قنوات الري
والرصف؟
اليعدُّ السطح املستوي مثالي ًا ملامرسة النشاط الزراعي؛ ألنه
ال يساعد عىل رصف املاء الزائد عن حاجة الرتبة.
كام أن انحدار السطح بشكل كبري يقلل من إمكانية
استخدام اآلالت؛ مما جيرب اإلنسان عىل زراعة السفوح املنحدرة
بطريقة بدائية.
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شكل ( )25السهول الفيضية

شكل ( )26زراعة املدرجات

وقد تغ َّلب اإلنسان عىل مشكالت السفوح املنحدرة ببناء املدرجات (املصاطب)؛ ملنع الرتبة من االنجراف
واملحافظة عليها .انظري الشكل (.)26
٭ إىل ماذا هيدف إنشاء املدرجات الزراعية غري منع الرتبة من االنجراف؟
أثر االرتفاع عن البحر يف النشاط الزراعي :
ٍ
منطقة إىل أخرى.
وخيتلف االرتفاع املناسب للزراعة من حمصول إىل آخر ،ومن

شكـل ( )27العالقة بني االرتفاع والزراعة يف جبال األنديز.

انظري إىل الشكل ( ،)27ثم أجيبي :
٭ هل ختتلف درجات احلرارة مع االرتفاع؟ ِّ
وضحي ذلك.
٭ هل ختتلف املحاصيل الزراعية مع االرتفاع ؟ ع ِّليل ذلك.
٭ ما املحاصيل الزراعية التي تنمو عند ارتفاع 1000م يف جبال األنديز؟
٭ ما االرتفاعات التي تنمو فيها املحاصيل التالية :الذرة  -املوز  -القطن؟
يتضح لنا مما سبق أن تأثري التضاريس عىل الزراعة يتمثل فيام يأيت :
 1ـ يؤدي تنوع التضاريس (أشكال السطح) إىل تنوع الغالت الزراعية.
 2ـ ترتبط ظاهرة تدرج اإلنتاج الزراعي يف مناطق عديدة من العامل بظاهرة االرتفاع عن سطح األرض.
 3ـ إن االرتفاع عن سطح البحر يؤثر يف درجة احلرارة واألمطار ،وهذه بدورها تؤثر عىل النباتات؛ فتتنوع عىل املرتفعات.
 4ـ يؤدي االستواء الكيل لألرض إىل صعوبة ترصيف املياه الزائدة؛ مما يسبب ظهور مشكلة ملوحة الرتبة.
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ثانيـ ًا  :الظـروف املنـاخيـة
تعدُّ الظروف املناخية من العوامل الرئيسة املؤثرة يف حتديد أنواع الغالت الزراعية ،فلكل حمصول زراعي
ظروف مناخية خاصة به؛ مما يؤدي إىل تنوع املحاصيل الزراعية تبع ًا لتنوع املناخات ،وجتمعها يف مناطق دون
أخرى حتى لو اختلفت مواقعها اجلغرافية ،وبعدت عن بعضها البعض.
مثال -:
الغالت الزراعية املعروفة باسم غالت البحر املتوسط .مثل  :الزيتون  ،احلمضيات ،توجد يف منطقة البحر
املتوسط حتديد ًا ،كام نجدها يف العروض املناخية نفسها يف أمريكا الشاملية وأسرتاليا.
أهم العنارص املناخية املؤثرة يف اإلنتاج الزراعي :

احلــــرارة :
تعدُّ احلرارة العنرص الرئيس لنمو املحاصيل الزراعية؛ بسبب تأثريها يف
معظم العمليات احليوية التي يقوم هبا النبات الزراعي كاالمتصاص والتمثيل
الغذائي.
وختتلف املحاصيل الزراعية من حيث حاجتها لدرجة احلرارة ،إال أن
لكل نبات درجة حرارة حمددة الينمو النبات إال فيها ،وتؤثر التغريات يف
درجة احلرارة يف زراعة املحاصيل ،فكلام زادت قابلية النبات الزراعي عىل
حتمل التفاوت يف درجات احلرارة ،كلام ازدادت قابلية انتشار هذا النبات.
وتنقسم الغالت الزراعية من حيث احتياجاهتا احلرارية إىل-:
< حماصيل األقاليم الباردة مثل  :البنجر ـ الكتان ـ القمح ـ الشعري.
< حماصيل األقاليم احلارة مثل  :القطن ـ قصب السكر ـ الشاي ـ جوز
اهلند ـ األرز ـ نخيل الزيت ـ الكاكاو.
< حماصيل األقاليم املعتدلة مثل  :العنب ـ الزيتون ـ احلمضيات .
إال أنه التقوم الزراعة بعد الدائرة القطبية الشاملية ....ملاذا؟
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شكل ( )28الزراعة يف البيوت
البالستيكية

وقد أودع اهلل سبحانه وتعاىل يف اإلنسان قدرة عقلية ،استطاع من خالهلا أن ينجح يف بيئات خمتلفة من العامل
يف التخفيف من تأثري درجات احلرارة يف زراعة املحاصيل عن طريق :
< إنتاج سالالت جديدة تتالءم مع درجات احلرارة يف بيئات خمتلفة  .مثل ( :القمح).
< زراعة املحاصيل يف البيوت الزجاجية ،أو البالستيكية (املحمية) ،فهي ِّ
متكن من إنتاج املحاصيل يف غري
مواسمها  .وقد تم استخدامها يف اململكة العربية السعودية  .انظري الشكل رقم (.)28
٭ أهيام أعىل إنتاجية الزراعة املكشوفة أم املحمية ؟ ملاذا ؟
٭ هايت أمثلة لبعض املحاصيل الزراعية التي تنتج عن طريق البيوت البالستيكية يف اململكة العربية

األمـــطــــــــار :
تتأثر املحاصيل الزراعية بكميات األمطار والتوزيع السنوي هلا ،فلكل حمصول زراعي حاجته من املياه الالزمة
لنموه ،وترتبط كمية املياه بنوع املحصول ،وطبيعته ،والظروف املناخية السائدة ،وخصائص الرتبة .ويؤدي التباين
يف كميات األمطار ،واختالف مواعيد سقوطها إىل تباين اإلنتاج الزراعي.
٭ هايت أمثلة لبعض األقاليم املناخية التي تتباين فيها كمية األمطار واختالف مواعيد سقوطها.
٭ ملاذا األمطار الشتوية الليلية ذات فائدة أكرب للمحصول من األمطار الصيفية والنهارية؟

الــريــــــــــاح :
٭ ما السبب يف نشوء الرياح عىل سطح األرض بعد مشيئة اهلل سبحانه وتعاىل ؟
تؤثر الرياح يف اإلنتاج الزراعي تأثري ًا مبارش ًا وغري مبارش ،ومن أهم آثارها اإلجيابية:
< نقل حبوب اللقاح بني األزهار.
< حتريك املراوح اهلوائية والطواحني؛ مما يساعد عىل رفع مياه اآلبار.
اآلثار السلبية للرياح عىل اإلنتاج الزراعي :
< إسقاط األزهار والثامر.
< جفاف األوراق؛ ألن الرياح اجلافة والرسيعة تساعد عىل التبخر.
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< نقل اجلراثيم واألمراض التي تصيب املحاصيل الزراعية.
< تكسري األغصان ،واقتالع النباتات الزراعية الصغرية.
< إتالف املحاصيل الزراعية التي تتعرض للعواصف الرملية ،وزحف الرمال.
٭ ما نوع الرياح التي تساهم بإتالف املحاصيل الزراعية يف اململكة العربية السعودية؟
٭ ما الوسائل التي استخدمتها اململكة العربية السعودية للحد من أثر العواصف الرملية؟

ثالثـ ًا  :املـــوارد املـــائية
خيتلف توزيع املوارد املائية من مكان إىل آخر عىل سطح
الكرة األرضية مما يؤدي إىل اختالف فرص قيام الزراعة،
وتنقسم املوارد املائية إىل :
أ ) املياه السطحية  :ما املقصود هبا ؟
وهي توجد يف عدة أشكال .مثل( :األهنار  -األمطار ).
شكل ( )29سد امللك فهد يف بيشة
ب ) املياه اجلوفية  :ماذا يقصد هبا ؟
تتعدد أشكال املياه اجلوفية ،ومن أبرزها :
 2ـ العيون والينابيع.
 1ـ اآلبار االرتوازية .
تزداد أمهية املياه اجلوفية يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة خصوص ًا إذا كانت املنطقة تفتقر إىل املياه السطحية،
كام هو يف اململكة العربية السعودية ،وتعدُّ البيئات النهرية أنسب املناطق لقيام الزراعة .ملاذا ؟
٭ هايت أمثلة لألهنار.
ولضامن استمرار منسوب املياه يف األهنار أقيمت السدود احلديثة عليها ،الستغالهلا يف الري الدائم ،كام أقيمت
السدود التخزينية ملياه األمطار؛ لتغذية املياه اجلوفية وزيادة خمزوهنا .وتم االستفادة من السدود يف توسيع رقعة
األرايض الزراعية .وأهم السدود التي أقيمت يف اململكة عىل جماري األودية سد امللك فهد يف وادي بيشه .انظري
الشكل ( .)29وأهم السدود التي أقيمت عىل األهنار العربية  .السد العايل يف مرص ،وسد الفرات يف سوريا.
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رابـــع ًا  :التـــــربــة
من اهلل سبحانه وتعاىل هبا علينا .وتعتمد
هي الطبقة املفتتة من القرشة األرضية ،وهي ثروة طبيعية مهمة َّ
احلياة يف األرض عىل الرتبة بوصفها مصدر ًا مبارش ًا ،أو غري مبارش للطعام ،فالنباتات مث ً
ال  :متد جذورها يف الرتبة
وحتصل منها عىل املواد املغذية ،واحليوانات حتصل كذلك عىل املواد الغذائية من النباتات ،أو من احليوانات التي
تأكل النباتات.

إضافة

تـكـويـن التـــربـة :

توجد ميكروبات معينة يف الرتبة تساعد عىل
حتلل العضويات امليتة؛ مما يساعد عىل إعادة
املواد الغذائية للرتبة.

تتفتت صخور األرض بفعل العوامل اجلوية والتعرية ،وتنترش
املفتتات والرواسب عىل سطح األرض ،وختتلف نوع ًا وحج ًام
وشك ً
أسطح
ال من مكان آلخر ،وعندما تستقر هذه الرواسب فوق
ٍ
شبه مستوية لفرتة زمنية طويلة نسبي ًا ،قد حتدث فيها تفاعالت طبيعية ،وكيميائية وبيولوجية وتؤدي إىل تكوين
الرتبة ،ومن ثم ختتلف خصائص الرتبة ،وتتعدد أنواعها من إقليم آلخر تبع ًا للتفاعالت التي حدثت فيها حتت
تأثري الظروف املناخية لكل إقليم.
أنــــواع التـــربــة :
< الرتبة الرملية .
< الرتبة الصلصالية (الطينية).
< الرتبة الغرينية.
انظري الشكل (.)30
تتنوع الرتبة ألسباب خمتلفة من أبرزها :
< نوع الصخر الذي تستمد منه الرتبة مفتتاهتا (الذي تكونت منه الرتبة).
< الظروف املناخية السائدة.
< العضويات (جسيامت معدنية ومواد عضوية وأمحاض).
< الوقت (الزمن) حيث أن الرتبة تتكون ببطء ،ويف عملية مستمرة.
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أنـــواع التـــربـــة

الرتبة الرملية

املــزايا

الرتبة الغرينية

 1ـ اخلصوبة (القدرة عىل االحتفاظ
باملواد العضوية واملعادن).

 2ـ القدرة عىل االحتفاظ باملاء.
 3ـ جودة الصرَّ ف (القدرة عىل التخلص
من املاء الزائد).
 4ـ جودة التهوية.
 5ـ ُسهولة احلرث.
 6ـ ال ّتامسك (مقاومة التعرية).
 7ـ قدرة النبات عىل َمدَّ جذوره فيها.

الرتبة الطينية

الرملية

الغرينية

الطينية

8

3

3

8

3

3

3

8

8

3
3
8
3

8
8
3

8
8
3

بعض النباتات بعض النباتات

شكل ()30

سمـك التـربـة :
خيتلف سمك الرتبة حسب اختالف املناطق التي توجد فيها ،ففي املناطق املنخفضة والسهلية تكون الرتبة
سميكة ،بينام تكون يف اجلهات املنحدرة قليلة السمك؛ لتعرضها لالنجراف باستمرار بسبب املياه الساقطة.
أمهيـة التـربـة :
تعود أمهية الرتبة يف عملية اإلنتاج الزراعي إىل :
< تثبيت املحاصيل الزراعية ،ومحايتها من االقتالع.
< مد املحــــاصيل الزراعــية باملواد الغــــذائية الالزمة هلا .مثل :املواد املعدنـــــــية ،املــــواد العضوية،
املاء ،واألمالح.
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أقسام الرتبة من حيث مالءمتها لإلنتاج الزراعي:

الرتبة اخلصبة  :وهي مناسبة للزراعة .مثل  :الرتبة الفيضية يف أودية ودلتاوات األهنار ،الرتبة الربكانية،
ٍ
بصفة عامة هي  :الرتبة الغنية باألمالح
والرتبة السوداء ،وتربة إقليم البحر املتوسط احلمراء .والرتبة اخلصبة
املعدنية واملواد العضوية ،جيدة الرصف والتهوية ،غنية باملياه.
تربة غري خصبة  :وهي  :الرتبة التي تتطلب معاجلات خاصة حتى تكون مناسبة للزراعة مثل :
أ ) الرتبة امللحية  :قرب شواطئ البحار واملستنقعات ،حيث تزداد هبا نسبة امللوحة.
ب) الرتبة الصحراوية  :يف الصحاري اجلافة ،وهي عادة رملية تفتقر إىل املواد العضوية.
ج) الرتبة يف املناطق القطبية وهي رقيقة السمك ،وتفتقر إىل املعادن ،ومشبعة جد ًا باملياه.
٭ هايت أمثلة أخرى للرتبة غري اخلصبة.
 %11من تربة العامل تعد مناسبة
للزراعة وإنتاج الغذاء.
 %28من الرتبة يف العامل تقع يف
مناطق صحراوية جافة.

 %6من تربة العامل تشكلها الغابات.

 %10من الرتبة مشيعة باملياه وال تصلح
للزراعة (املناطق اجلليدية).

 %23من الرتبة يف العامل تفتقر إىل املعادن
الالزمة لنمو النبات.

 %22من الرتبة يف العامل رقيقة السمك وال
تصلح للزراعة (املناطق اجلبلية).

شكل ( )31نسبة الرتبة الصاحلة للزراعة يف العامل.

٭ انظري الشكل (. )31
٭ ما نسبة الرتبة اخلصبة يف العامل؟
٭ هل تعتقدين أن النسبة مناسبة؟ وملاذا ؟
٭ ما أهم املشكالت التي تواجه الرتبة؟
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أبرز املشكالت التي تعرتض الرتبة:

 1ـ االنجراف  :تتعرض الرتبة يف معظم مناطق
العامل خلطر االنجراف بدرجات متفاوتة ،وتسهم عدة
عوامل يف انجراف الرتبة .من أهـمها :الريــــاح،
واملياه اجلـــــارية ( مياه األمطار والسيول واألهنار)
 .انظري الشكل (.)32
يؤدي سقوط األمطار إىل حتطم حبيبات الرتبة،
شكل ( )32انجراف الرتبة
وتفتيت ذراهتا ،فتصبح سهلة االنجراف ويعتمد ذلك
عىل عدة عوامل أمهها:
غزارة األمطار ،وطول فرتة سقوطها ،وطبيعة
األرض ،ودرجة انحدارها ،وسمك الغطاء النبايت.
التصحر  :ويقصد به الزحف الصحراوي
2ـ
ُّ
عىل املناطق الزراعية ،وهي من املشاكل التي تواجه
الرتبة إذ تشري اإلحصاءات األخرية بتحول 2،6
مليون هكتار من األرايض الزراعية يف العامل إىل ٍ
أراض
شكل ( )33الصحراء هتاجم األرايض الزراعية يف مرص
قاحلة؛ بسبب الرياح الشديدة ،وزحف الرمال،
وبسبب الرعي (اجلائر) غري املنتظم الذي يؤدي إىل هالك احلشائش املث ِّبتة للرتبة .انظري الشكل (.)33
 3ـ امللوحة  :حتتوي مجيع أنواع الرتبة عىل نسب خمتلفة من األمالح املعدنية ،إال أن بعضها تعاين من تركز نوع
معني من األمالح؛ مما يؤدي إىل زيادة نسبتها عن احلد الذي حتتاجه النباتات أثناء عملية النمو ،وبالتايل تكون غري
صاحلة للزراعة.
ومن العوامل الرئيسة التي تسهم يف زيادة ملوحة الرتبة -:
< اإلرساف يف استخدام مياه الري ،وزيادهتا عن حاجة املحاصيل الزراعية.
< زيادة نسبة التبخر؛ مما يؤدي إىل تركز األمالح فوق سطح الرتبة.
< طبيعة املياه املستخدمة يف الري ،وزيادة نسبة األمالح فيها.
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ِّ
للحد من ملوحة الرتبة:
من أهم األساليب املستخدمة
< تنظيم عملية الري ،واستخدام األساليب احلديثة يف الري كالتنقيط ،والري بالرش ،والري املحوري،
انظري الشكل (.)34
< اتباع نظام الدورات الزراعية الذي يتيح املجال لتعاقب املحاصيل التي تستهلك نسب ًا خمتلفة من األمالح.
الري بالتنقيط

الري بالرش

الري املحوري

شكل ( )34أساليب الري احلديثة

 4ـ تلـوث التـربـة :
يقصد بتلوث الرتبة هو تلف الطبقة الرقيقة من الرتبة اخلصبة ،والتي تعدُّ رضورية لزراعة املواد الغذائية
ولقد استغرق تكوين هذه الرتبة الصاحلة لزراعة املحاصيل بقدرة اهلل سبحانه وتعاىل آالف السنني ،حيث أودع
اهلل سبحانه يف الطبيعة دورات تعمل عىل حفظ خصوبة الرتبة ،حيث تتجمع بقايا املخلوقات النباتية واحليوانية
يف الرتبة ،وحت ُّلل البكرتيا والفطريات وحتوهلا إىل نرتات ،وفوسفات ،ومغذيات أخرى تتغذى هبا النباتات النامية،
وحينام متوت النباتات تبدأ الدورة من جديد .ولكن استخدام اإلنسان يمكن أن يتلف هذه الرتبة خالل سنوات
املخصبات ومبيدات اآلفات يف زراعة حماصيل أكثر وأفضل ،فاملخصبات تضيف مواد ًا
قليلة ،حيث يستخدم الناس
ِّ
غذائية إضافية إىل الرتبة ،وتزيد من إنتاجية املحصول ،ولكن استخدامها بكميات كبرية ربام يق ِّلل من قدرة البكرتيا
عىل حتليل النفايات ،وإنتاج املغذيات طبيعي ًا وتقيض مبيدات اآلفات عىل األعشاب الضارة واحلرشات التي ترض
باملحاصيل ،وربام ترض أيض ًا باحلرشات والديدان ،والبكرتيا ،وباملخلوقات األخرى املفيدة يف الرتبة.
 5ـ التـعـريـة :
إن أكرب تدمري للرتبة حيدث نتيجة التعرية .والتعرية هي  :زوال الطبقة اخلصبة من الرتبة ،وتنتج عن إزالة
األشجار واألعشاب والنباتات األخرى ،التي جتعل الرتبة متامسكة يف مكاهنا ،وتستطيع الرياح حينئذ أن تذرو
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الرتبة العارية ويمكن للمطر أيض ًا أن يغسلها وجيرفها .ومن
األسباب الرئيسة للتعرية بعض األساليب الزراعية ،وإعداد
األرايض للمرشوعات العقارية ،والنمو العمراين.
آثـار التعريـة :
للتعرية آثار سلبية  :فهي تسلب الرتبة السطحية الغنية يف األرايض
الزراعية خصوبتها؛ وهلذا تعدُّ أحد األخطار التي هتدد الرتبة.
ويمكن أن تؤدي التعرية إىل عزل األسمدة من األرايض
الزراعية ونقل املواد الكيميائية التي تسبب التلوث يف البحريات
واألهنار ،وقد تسد الرتبة املعراة قنوات الري والربك واخلزانات،
وقد تتسبب األخاديد الناشئة من جريان املياه يف تدمري احلقول
باجلرارات واملعدات
بجعلها صغرية جد ًا فال يتم زراعتها إال
َّ
األخرى احلديثة .انظري الشكل (.)35

شكل ( )35التعرية األخدودية

خامسـ ًا  :الغطـاء النبـاتــي
يعدُّ الغطاء النبايت الطبيعي حصيلة الظروف املناخية والرتبة بعد مشيئة اهلل ،فالغطاءالنبايت حيدُّ من انتشار األرايض
الزراعية .وللغطاء النبايت أثر غري مبارش يف اإلنتاج الزراعي .مثل  :محاية الرتبة من االنجراف ،وتقليل كمية النتح
والتبخر من احلقول الزراعية.

ب ـ العوامل البرشية املؤثرة يف اإلنتاج الزراعي :
تتنوع العوامل البرشية املؤثرة يف اإلنتاج الزراعي ،ومتتاز بأهنا متداخلة وتتصل بالنواحي االقتصادية،
واألحوال السياسية ،واالجتامعية ،ويتأثر كل منها باآلخر؛ لذلك خيتلف تأثري العوامل البرشية من زمن آلخر
ومن مكان آلخر .فهناك بيئات متشاهبة يف مواردها الطبيعية ،ونظر ًا الختالف العوامل البرشية خيتلف اإلنتاج
الزراعي فيام بينها.
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أهم العوامل البرشية املؤثرة يف اإلنتاج الزراعي :

أو ًال  :األيـدي العـامـلـة
خيتلف توزيع السكان من جهة ألخرى؛ نتيجة الختالف العوامل الطبيعية والبرشية املؤثرة يف توزيع السكان.
لذا فإن استخدام األيدي العاملة يف النشاط الزراعي ،ودرجة االعتامد عليها ختتلف من بيئة ألخرى ففي اجلهات
املكتظة بالسكان ُيعتمد عىل األيدي العاملة يف الزراعة ،أما يف اجلهات التي تعاين من ندرة السكان فيقل عدد األيدي
العاملة يف الزراعة لذلك يكون االعتامد يف الزراعة عىل اآلالت احلديثة.
٭ هايت مثا ً
ال هلاتني اجلهتني ،مع حتديد نمط الزراعة يف كل منهام.
ويؤثر ارتفاع معدالت الزيادة السكانية عىل اإلنتاج الزراعي ،فالغذاء أحد االحتياجات األساسية لإلنسان فكلام
ازدادت معدالت الزيادة السكانية يف الدولة ،كلام ازدادت احلاجة إىل الغذاء ،وبالتايل زيادة اإلنتاج الزراعي ،كام أن االرتفاع
يف املستوى املعييش واحلضاري للشعوب ،يقتيض زيادة يف الطلب عىل الغذاء ،فكلام ارتفع املستوى املعييش للفرد ،كلام
زاد استهالكه من الغذاء الزراعي واحليواين.
ولقد أدت الزيادة السكانية العشوائية يف تقلص األرايض الزراعية ،وخصوص ًا األرايض املجاورة للمدن التي يطلق عليها
الظهري الزراعي للمدينة؛ وذلك نتيجة لزحف املباين السكنية ملواجهة مشكالت السكان ،مما أثر سلبي ًا عىل اإلنتاج الزراعي.

ثاني ًا  :األساليب العلمية والتقدم التكنولوجي
يؤدي استخدام الوسائل العلمية ،وتطبيق التقنيات احلديثة واملتطورة يف جمال الزراعة إىل تطور وزيادة اإلنتاج
الزراعي وتنوعه من خالل عاملني مها :
أ ـ زيادة مساحة الرقعة الزراعية ،أو ما يسمى بالتوسع الزراعي األفقي ،ويتم التوسع بطرق منها :
 1ـ استصالح األرايض عن طريق الردم أو التجفيف إذا كانت األرايض ذات سبخات ملحية أو مستنقعات.
 2ـ توفري مياه الري وخاصة يف املناطق اجلافة مثل حفر آبار املياه اجلوفية يف اململكة العربية السعودية.
 3ـ قطع الغابات كام حصل يف غابات النطاق املعتدل يف أوروبا ،وإضافتها إىل األرايض الزراعية.
 4ـ استخدام اآلالت احلديثة ،وتشغيلها من قبل األيدي املدربة.
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ّ
ولتعذر حتقيق املزيد من التوسع
ب ـ زيادة إنتاجية الوحدة الواحدة من األرايض ،أو ما يسمى بالتوسع الرأيس،
األفقي اجتهت جهود اإلنسان نحو التوسع الرأيس برفع الكفاءة اإلنتاجية لألرايض الزراعية عن طريق :
 1ـ حتسني خصائص الرتبة واملحافظة عىل خصوبتها بإضافة األسمدة الكيميائية والعضوية.
 2ـ استخدام املبيدات احلرشية.
املحسنة ذات اإلنتاجية العالية.
 3ـ استخدام البذور
َّ
 4ـ استخدام البيوت املحمية يف الزراعة ،وذلك لزراعة املحاصيل يف غري مواسمها املعتادة.
 5ـ استخدام اآلالت احلديثة بتشغيلها من قبل األيدي املدربة  .انظري الشكل()36
البيوت املحمية

حصاد القمح

شكل ( )36بعض األساليب احلديثة املستخدمة يف الزراعة

ثالث ًا  :دور احلكومة (السياسة الزراعية)
هتتم احلكومات يف مجيع أنحاء العامل بالقطاع الزراعي باعتباره مورد ًا رئيس ًا لالقتصاد الوطني.
فالسياسة الزراعية جزء من السياسة االقتصادية العامة للدولة ،وهذا ما أدركته حكومة اململكة العربية السعودية،
حيث شجعت عليها ،وقدَّ مت للمزارعني مجيع املساعدات ،وذللت هلم الصعوبات؛ مما كان له األثر الكبري يف تطوير
الزراعة ،وزيادة اإلنتاج الزراعي ،وحققت دولتنا الغالية االكتفاء الذايت بكثري من الغالت الزراعية.
٭ ما أهم وسائل دعم حكومة اململكة العربية السعودية للزراعة واملزارعني؟
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ً
أشكاال عديدة منها :
ويتوقف تدخل احلكومة يف اإلنتاج الزراعي عىل ظروف الدولة ،ويأخذ
أ ) حتديد أنواع املساحات املزروعة واملواقع املخصصة للزراعة.
ب) حتديد أنواع املحاصيل الزراعية.
ج) اتباع بعض السياسات اإلجيابية ذات العالقة التي تؤدي إىل دعم املزارعني ،وزيادة املحاصيل الزراعية.
وخيتلف تدخل احلكومات يف النواحي ذات العالقة بالنشاط الزراعي ،حسب مستوى التنمية الزراعية ودورها
بني عنارص الدخل األخرى .وبذلك يمكن تقسيم دول العامل إىل ثالث جمموعات.
أ ) جمموعة الدول النامية ،تكون الزراعة من أجل تأمني االكتفاء الذايت وبالتايل تكون قليلة.
ب) جمموعة الدول الغنية باإلنتاج الزراعي ،والتي تواجه مشكالت بسبب وجود فائض يف اإلنتاج الزراعي
لذلك تلجأ احلكومات إىل حتديد املساحات املخصصة لزراعة بعض املحاصيل؛ للمحافظة عىل توازن اإلنتاج ،أي
عدم زيادته ،وتوجيه الفائض منه حسب حاجة السوق اخلارجي؛ لإلفادة منه يف زيادة الدخل القومي كام نجد يف
الربازيل عندما يزيد إنتاج ال ُبن عن احلد املتعارف عليه يقومون بإلقاء الزائد منه يف مياه املحيط األطليس؛ حتى ال
تتأثر أسعاره يف السوق العاملية.
وأحيان ًا تقوم بعض الدول الغنية باإلنتاج الزراعي يف استغالله بالضغط السيايس عىل الدول املحتاجة للمحصول
كالقمح أو األرز وغريه.
ج ) جمموعة الدول الصناعية األقل إنتاج ًا يف الزراعة؛ لذلك تؤ ِّمن محاية منتجاهتا الزراعية من خالل حتقيق
االكتفاء الذايت من اإلنتاج الزراعي ،وحتقيق الكفاءة العاملية يف اإلنتاج الزراعي.

رابعـ ًا  :رأس املــــال
يعد رأس املال عنرص ًا هام ًا لقيام الزراعة ألسباب خمتلفة منها:
< رشاء اآلالت الزراعية  ،وتوفري األسمدة ،والبذور ،واملبيدات احلرشية.
ٍ
أراض زراعية.
< استصالح األرايض ،وحتويلها إىل
< توفري املياه الالزمة للري من خالل حفر اآلبار ،وضخ املياه وغريها.
< رصف املرتبات للمزارعني.
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٭ أهيام أكثر احتياج ًا لرأس املال الزراعة القديمة أم احلديثة؟ وملاذا ؟
٭ أهيام أكثر احتياج ًا لرأس املال الزراعة املروية أم البعلية؟ وملاذا ؟
٭ أهيام أكثر احتياج ًا لرأس املال  :الزراعة التي هتدف إىل حتقيق االكتفاء الذايت أم التي هتدف إىل التجارة
باملحاصيل الزراعية؟ وملاذا؟

خامسـ ًا  :النقـل والتسـويـق
٭ هل يمكن الفصل بني النقل والتسويق ؟ وملاذا؟
إن النقل والتسويق عامالن متداخالن ومرتبطان ،ونجد هذا الرتابط واضح بني هذين العاملني من حيث
تأثريمها عىل اإلنتاج الزراعي ،فالتسويق مهام كان حمدود ًا فإنه حيتاج إىل نقل ،حيث تؤدي وسائل النقل دور ًا هام ًا
يف عملية نقل اإلنتاج الزراعي ،ألهنا األداة التي يعتمد عليها يف توصيله إىل األسواق التي تستوعبه وتستهلكه.
وختتلف املحاصيل الزراعية فيام بينها من حيث قابليتها للتخزين ،ورسعة تلفها فهي إما أن تكون :
منتجات زراعية رسيعة التلف كاخلضار ،وبعض أنواع الفاكهة ،واللحوم الطازجة؛ لذلك حتتاج إىل أسواق
قريبة ،ووسيلة نقل رسيعة ،ومزودة بأجهزة التربيد.
منتجات زراعية تتحمل التخزين لفرتة زمنية طويلة كاحلبوب ،والبطاطا ،والبقول ،والبصل وال يشرتط يف
وسائل النقل بالرضورة أن تكون رسيعة أو مبرَّ دة.
أنــواع األســواق :
وتقسم األسواق من حيث بعدها عن مناطق اإلنتاج إىل :
َّ
< األسواق املحلية.
< األسواق الدولية (العاملية).
٭ ما املقصود باألسواق املحلية واألسواق العاملية؟ مع رضب أمثلة عىل ذلك.
٭ ع ِّليل اتساع أسواق اللحوم الطازجة يف اململكة العربية السعودية.
٭ هل يساعد تقدم وسائل النقل وانتشارها عىل زيادة الرقعة الزراعية؟ ِّ
وضحي ذلك.
أبرز العوامل التي ِّ
حتدد حجم أسواق املنتجات الزراعية :
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 1ـ الكثافة السكانية  :إن زيادة الكثافة السكانية تزيد من حجم السوق عكس الكثافة املنخفضة.
 2ـ وسائل النقل وتكاليفها  :إن تقدم وسائل النقل وتزويدها بأجهزة التربيد حلفظ املنتجات الزراعية ورخص أجورها
يؤدي إىل اتساع األسواق ،من خالل نقل املنتجات الزراعية ملسافات طويلة إىل مناطق بعيدة عن أماكن إنتاجها.

ثـالثـ ًا  :املــوارد الـغـذائـيــة
قال تعـاىل{ :
} [سورة األنعام].
من خالل اآلية الكريمة ِّ
وضحي ما ييل :
٭ بامذا متيزت املحاصيل الزراعية يف اآلية ؟
٭ ما املحصول الزراعي الذي ُذكر أو ً
ال ؟ وملاذا؟
٭ فسرِّ ي اآلية الكريمة التي حتتها خط.
٭ بامذا ختم اهلل سبحانه وتعاىل اآلية ؟ وما مدى تطبيقها يف حياتنا اليومية؟
يعتمد مجيع شعوب العامل يف غذائهم عىل النبات واحليوان ،وخيتلف حجم إنتاجه من دولة ألخرى؛ لذلك
تنقسم املوارد الغذائية يف العامل إىل نوعني هامني مها :
أ ) منتجات غذائية زراعية.
ب) منتجات غذائية حيوانية .

أ ) منتجات غذائية زراعية :

يعد ُّ اإلنتاج الزراعي املصدر الرئيس لغذاء السكان يف العامل ،وال يتساوى حجم اإلنتاج الزراعي بني دول العامل
نتيجة لعدة أسباب .منها  :اختالف نسبة األرايض الصاحلة للزراعة ،ومستوى التقنية املستخدمة يف الزراعة  ،واختالف
الكثافة السكانية فبعض األقاليم تتميز بفائض يف اإلنتاج الغذائي مثل  :قاريت أمريكا الشاملية وأسرتاليا .ومن األقاليم
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ما يتميز باالكتفاء الذايت كقارة أوروبا ،وأقاليم تعاين من ٍ
نقص غذائي واضح .مثل :قارة آسيا وإفريقيا.
وتتنوع املحاصيل التي ِّ
تشكل الغذاء األسايس لإلنسان  .ومن أبرزها :
< احلبوب الغذائية وتشمل  :القمح ،واألرز ،والذرة ومتثل  %68،5من مجلة املساحة املزروعة يف العامل.
< احلبوب الزيتية  .مثل  :الفول السوداين ،الزيتون  ،وفول الصويا ،زيت النخيل ،دوار الشمس ،ومتثل  %10من
مجلة املساحة املزروعة يف العامل.
البقوليات ومنها  :العدس ،واحلمص ،والفول ،والفاصوليا  %6،5من مجلة املساحة املزروعة يف العامل.
املحاصيل السكرية قصب السكر ،والبنجر  %3،5من مجلة املساحة املزروعة يف العامل.
اخلضار والفواكه  %4من مجلة املساحة املزروعة يف العامل.
ّ
سنركز عىل دراستها.
تعدُّ احلبوب الغذائية من أهم العنارص الغذائية التي يعتمد عليها معظم السكان يف العامل؛
احلـبـوب الـغـذائـيـة :
إن احلبوب الغذائية تعدُّ الغذاء الرئيس حلوايل  %98من سكان العامل ،ويشارك اإلنسان واحليوان يف استهالك
احلبوب إذ إهنا كثري ًا ما تستخدم كعلف للحيوان والطيور .وأهم احلبوب الغذائية الرئيسة التي يعتمد عليها اإلنسان
(القمح  -األرز  -الذرة  -الشعري) وتعود أمهية احلبوب إىل قيمتها الغذائية ،ومرونة استخدامها ،وسهولة حفظها
وختزينها لفرتة طويلة ،وإمكانية زراعتها يف مناطق خمتلفة من العامل .ويتباين إنتاج احلبوب من حيث النوع والكمية
من دولة ألخرى ،كام خيتلف استهالكه ،فنجد بعض الدول تعتمد اعتامد ًا كبري ًا عىل احلبوب ،وبعض الدول تعتمد
يف استهالكها عىل اللحوم أكثر من احلبوب .ويمتاز اإلنتاج العاملي للحبوب بالتذبذب؛ بسبب اعتامد زراعته عىل
األمطار ،والتي تتسم بالتقلب من عام إىل آخر.

إنتاجية احلبوب الغذائية :
املقصود باإلنتاجية هي  :مقدار ما تنتجه الوحدة املساحية من املحصول الزراعي مقدر ًا بالكيلوغرام أو
مضاعفاته وختتلف إنتاجية احلبوب يف مجيع دول العامل ،فأعىل إنتاجية للحبوب هي دول قارة أوروبا.
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أهم احلبوب الغذائية يف العامل :

 1ـ القــمـــح :
يعدُّ القمح أكثر أنواع احلبوب انتشار ًا عىل سطح األرض ،وحيتل املرتبة
األوىل بني احلبوب من حيث كمية اإلنتاج ،واملساحة املزروعة فقد بلغت نسبة
إنتاجه حوايل  % 30من إمجايل إنتاج احلبوب يف عام 1994م ويرجع ذلك إىل
غناه بالعنارص الغذائية ،ومنها فيتامني (ب) الذي ال يتوفر يف الذرة أو األرز.
و ُيقدَّ ر عدد الذين يعتمدون عىل القمح يف غذائهم بنحو ثلث سكان العامل
خاصة يف الدول ذات املستوى املعييش املرتفع يف أوروبا؛ وأمريكا الشاملية،
وأسرتاليا .انظري الشكل ()37

العوامل اجلغرافية املؤثرة يف زراعة القمح :

شكل ( )37سنابل القمح

املنـــاخ  :املناخ املالئم لزراعة القمح هو شتاء ممطر ،وربيع معتدل ،ثم صيف حار وجاف ،ألنه من املعروف أنه
إذا سقط املطر وقت احلصاد فإنه يسبب إصابة املحصول بأمراض منها صدأ القمح (.)1
التــربـة  :بالرغم من أن القمح ال يتطلب نوع ًا خاص ًا من الرتبة؛ إال أنه جيود يف الرتبة السوداء التي تنترش يف
مناطق احلشائش ،الرتفاع نسبة املواد العضوية فيها.
السطـح  :أنسب مظاهر السطح لزراعة القمح املناطق السهلية اخلالية من املرتفعات؛ مما ِّ
يمكن اإلنســان من
استخدام اآلالت يف زراعته .مثل  :السهول العظمى يف أمريكـا ،والسهل األورويب ،وسهــول أوكـرانيـا،
يسهل عملية رصف املاء.
كام أن االنحدار الطفيف لألرض ِّ
عـوامل برشيـة  :تؤثر العوامل البرشية يف إنتاج القمح  ،وذلك عن طريق حتديد املساحـات املزروعـة وفق ًا
لقانون العرض والطلب ،كام يؤثر املستوى التكنولوجي للدول الزراعية يف إنتاجية القمح عن طريق استخدام
اآلالت واألسمدة ،واستنباط أنواع جديدة تالئم الظروف البيئية.
( )1مرض فطري يصيب نبات القمح ،ويؤدي إىل تبقع سنابله باللون البني.
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منـاطـق زراعــة الـقـمـح :

إضافة

يتميز القمح بمرونة تأقلمه مع الظروف املناخية ،ويزرع يف معظم
البيئات اجلغرافية؛ بسبب تعدد أنواعه وفصائله.
والقمح سلعة اسرتاتيجية تلجأ الدول إىل ختزينها خوف ًا من
التقلبات السياسية ،وتتحكم بعض الدول يف جتارته وهي الواليات
املتحدة األمريكية ،وكندا ،وأسرتاليا وتستغل ذلك يف الضغط
السيايس أحيان ًا للمحافظة عىل مصاحلها يف اخلارج.

ترتكز زراعة القمح يف املناطق التي تتميز
بمناخ البحر املتوسط (املعتدلة الدفيئة) إال أنه مع
ذلك يزرع يف بعض املناطق الصحراوية ،واملعتدلة،
والباردة بعد التغلب عىل الظروف املناخية فيها.
انظري الشكل ( )38ثم أكميل الفراغات :
٭ أكثر قارات العام إنتاج ًا للقمح  ...........وذلك بسبب ...........
٭ أقل قارات العامل إنتاج ًا للقمح  ...........وذلك بسبب ............
٭ تبلغ نسبة إنتاج العامل العريب من القمح ....................

شكل ()38

84

إنتاج القمح يف العامل العريب :
وخيتلف إنتاج القمح يف العامل العريب من ٍ
دولة ألخرى ،فأكثر الدول زراعة للقمح اململكة العربية السعودية  ،اجلزائر،
املغرب  ،سوريا  ،العراق.
إنتاج القمح يف اململكة العربية السعودية:
بلغ إنتاج القمح يف اململكة العربية السعودية عام 1419هـ1998 / .م 1734600( .طن ) وقد استحقت
اململكة تقدير دول العامل ممثلة يف منظمة األغذية والزراعة؛ نتيجة حتقيق االكتفاء الذايت للقمح ،وقامت بتصديره
إىل بعض الدول العربيةواإلسالمية واألوروبية.
٭ ما أسباب نجاح اململكة وتفوقها يف زراعة القمح؟
املنطقة

إنتاج القمح بالطن

الرشقية
الرياض
القصيم

867551
451912

%50
%26،1

تبـوك

15763

%0،9

حـائـل

جدول رقم ( )7القمح باألطنان
يف اململكة عام 1419هـ

46809

286290

املدينة املنورة

2920
2115

جـازان

ـــــ

مكة املكرمة
عسيـر
البـاحة

4890
600

نجــران

2500

اجلوف
احلدود الشاملية
اململكـة

48800
4450

1734600
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النسبة املئوية من إمجايل اململكة
%2،7

%16،5
%0،2
%0،1

%0،3
ـــــ

ـــــ

%0،1

%2،8
%0،3

%100

٭ انظري اجلدول ( )7وأكميل الفراغات بام يناسبها من اجلدول :
٭ أكثر مناطق اململكة إنتاج ًا للقمح .......................................
٭ أقل مناطق اململكة إنتاج ًا للقمح .......................................
٭ ملاذا ترتكز زراعة القمح يف وسط اململكة العربية السعودية؟
٭ ما املنطقة التي ال تقوم بزراعة القمح ؟ وملاذا؟

أنـــواع القـمـح ودرجـة صالبتـه :
تبع ًا الختالف الظروف املناخية فإن القمح يصنف إىل نوعني :
لتحمله
 1ـ القمح الصلب  :تتم زراعته يف مناخ شبه جاف ،ويمثل اجلزء األكرب من جتارة القمح الدويل؛
ُّ
عمليات الشحن؛ لذلك سعره أعىل من سعر القمح اللني ،وهو األفضل إلنتاج اخلبز.
 2ـ القمح اللني  :تتم زراعته يف املناطق األكثر رطوبة واألقل حرارة ،وهو صالح لعمل الفطائر ،واملكرونة
وإنتاجيته أعىل من القمح الصلب ،وسعره أقل.
كام ينقسم القمح حسب موسم زراعته إىل نوعني :
 1ـ قمح شتوي  :يزرع يف املناطق املعتدلة الدافئة أو يف بداية فصل الشتاء ،وحيصد يف أوائل فصل الصيف.
 2ـ قمح ربيعي  :يزرع يف املناطق املعتدلة الباردة بعد انقضاء فصل الشتاء وحلول فصل الربيع ،وحيصد
يف أواخر الصيف.

 2ـ األرز :

حيتل األرز املركز الثاين يف األمهية العاملية بعد القمح ،وذلك من حيث حجم اإلنتاج واملساحة املزروعة.
ويعدُّ األرز من أهم املحاصيل الزراعية يف املناطق املوسمية بجنوب رشق آسيا ،حيث تعتمد عليه مئات املاليني
من السكان يف غذائهم ،وتعدُّ الصني هي املوطن األصيل لألرز.
أنــــواع األرز :
يمكن تقسيم األرز إىل نوعني رئيسني مها :
أ ـ أرز السهول ،وهو األكثر انتشار ًا يف العامل حول األحواض النهرية ودلتاواهتا اخلصبة معتمد ًا عىل مياه
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الري واألمطار املوسمية الغزيرة.
ب ـ أرز املرتفعات ،ويزرع عىل املدرجات اجلبلية معتمد ًا عىل مياه األمطار ،وهو أقل انتشار ًا يف العامل.
العوامل اجلغرافية املؤثرة يف زراعة األرز :
املنـاخ  :حتتاج زراعة األرز إىل حرارة مرتفعة نوع ًا ما ترتاوح من (ْ30 - ْ20م ) وإىل كمية مطر تصل يف متوسطها
السنوي إىل 1000مليمرت عىل األقل.
التـربـة  :الرتبة املالئمة إلنتاج األرز الرتبة الطينية قليلة املسام التي التسمح بترسب املياه ،وحتتفظ باملياه ملدة طويلة.
السطح  :حتتاج زراعة األرز لسطح مست ٍو ،حتى يسهل غمر
النبات باملياه .مثل :املناطق السهلية املنبسطة ،ويف املناطق اجلبلية بعد
حتويلها إىل مدرجات ،كام يف إندونيسيا ،والفلبني ،واليابان.
العومل البرشية (األيدي العاملة)  :حيتاج األرز إىل أيدي عاملة
كثرية؛ ألنه من أكثر املحاصيل التي تتطلب جمهود ًا يدوي ًا من أجل
تسوية األرض ،وبذر البذور ،ونقل الشتالت وغرسها بعد اإلنبات،
وإزالة األعشاب وغريها .انظري إىل الشكل (.)39
عوامل أخرى  :مثل :األسمدة ،واملبيدات احلرشية إىل جانب
شكل ( )39زراعــة األرز
استنباط البذور اجليدة ذات اإلنتاجية العالية.
املناطق الرئيسة إلنتاج األرز يف العامل :
ويبلغ إنتاج العامل من األرز أكثر من  520مليون طن  .انظري اجلدول (.)8
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اإلنتــاج

النسـبة املئويـة

أهم الدول وإنتاجها (باملليون طن)

477

%91،7

أمريكـا اجلنوبيـة

16

%3

الصني  ،190اهلند  ،110إندونيسيا  ،46بنجالديش  ،28تايالند
 ،20فيتنام  ،18اليابان  ،14ميانامر  ،14الفليبني  ،9باكستان 5
الربازيل  ،10كوملبيا  ،2بريو 1

أمريكـا الشاملية

10

%1،9

الواليات املتحدة  ،7،5املكسيك 0،5

اسرتاليا

1،0

القـــارة
آسيـــا

إفريقيــا
أوروبا

رابطة الدول املستقلة

11،5

%2

2،3

%0،4

2،2

%0،4

مرص ، 4نيجرييا  ،3،5مدغشقر 2،5
إيطاليا  ،1،3أسبانيا 0،5

%0،2

أوزبكستان ،تركامنستان ،أوكرانيا

اجلدول ( : )8جدول التوزيع اجلغرايف إلنتاج األرز (مليون طن)

إنتاج األرز يف العامل العريب :

الحيتل األرز مكانة القمح يف العامل
العريب ،من حيث األمهية واإلنتاج،
ويرجع ذلك إىل عدم توفر املاء الالزم
لزراعته؛ ألن األرز من املحاصيل التي
حتتاج إىل مياه ري وفرية .ومن أهم
الدول املنتجة لألرز يف العامل العريب
مرص والعراق .ملاذا ؟ انظري الشكل
رقم (.)40
شكل ( )40توزيع األرز يف الوطن العريب
وتساهم مرص بنحو  % 80من إنتاج
العامل العريب لألرز وترتكز زراعته شامل الدلتا .وتساهم العراق بنحو  % 15من إنتاج العامل العريب لألرز .وأهم
مناطق إنتاجه باألجزاء اجلنوبية يف منطقة املستنقعات األهوار ،كام يزرع يف املناطق اجلبلية شامل العراق حيث
يعتمد عىل مياه الينابيع ،وجماري املاء.
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زراعة األرز يف اململكة العربية السعودية:

يزرع األرز يف اململكة العربية السعودية يف منطقة األحساء التي تتميز بكثرة عيوهنا ،وارتفاع احلرارة فيها
خالل فصل الصيف ألهنا متثل البيئة املناسبة لزراعة األرز يف اململكة .

ب) منتجات غذائية حيوانية

إضافة

قــال تعـــاىل {:

قال تعاىل {:

[سورة النحل].

إن اإلنسان حيتاج إىل اللحوم؛ وذلك
الحتوائها عىل نسبة عالية من الربوتني الذي
يمد اجلسم بالسعرات احلرارية العالية.

} [سورة يـس].
تعدُّ املنتجات احليوانية من حلوم ،وألبان ،ومشتقاهتا من األغذية املكملة للمحاصيل الغذائية الزراعية ،فقد
كان اإلنسان يف املايض يعتمد يف غذائه من اللحوم عىل صيد احليوان ،وال يزال إىل اآلن ُيامرس يف إفريقيا جنوب
الصحراء  ،ومن ثم استأنس
ودجنها؛
اإلنسان احليوانات
َّ
للحصول عىل الغذاء واستخدامها
يف بعض األعامل وبخاصة الزراعية
منها ،وتكثر تربية احليوانات حيث
توجد حشائش السافانا ،ومراعي
االستبس.
انظري الشكل (.)41

شكل ()41
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وتتمثل أهم مصادر األغذية احليوانية يف املاشية (األبقار ،واألغنام ،واملاعز) والدواجن ،ويقدَّ ر ما يسهم به
اإلنتاج احليواين بنحو ثلث غذاء اإلنسان.

توزيع املاشية يف العامل :
إن  %30من غذاء سكان أوروبا ،وأمريكا الشاملية ،واالحتاد السوفيتي (سابق ًا) ،وأسرتاليا يعتمد عىل الثروة
احليوانية كامدة غذائية ،يف حني أن بلدان العامل األخرى تعتمد عىل املحاصيل الزراعية كمواد غذائية بنسبة %90؛
وذلك لتوفرها ،وانخفاض أسعارها بالنسبة للحوم.

شكل ()42

انظري الشكل ( )42ثم أكميل الفراغات اآلتية بام يناسبها-:
٭ أكثر القارات امتالك ًا لألبقار ...............
٭ توجد يف اهلند نسبة كبرية من ........لكنها مل تستغل بسبب .........
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٭ تتوزع األغنام واملاعز يف  .......و  ..........و .............
٭ أقل القارات امتالك ًا لألغنام واملاعز ...........
٭ يرتبط توزيع املاشية يف اسرتاليا يف إقليم نبايت وهو ...............

الــدواجــــن :
تربى الدواجن يف معظم جهات العامل؛ لالستفادة من حلومها ،وبيضها ،وريشها .وتنترش تربيتها ما بني املناطق
املدارية واملناطق املعتدلة الباردة ،وترتكز قرب املدن ،حيث توجد أسواق للترصيف.

األسمـــاك :
قال تعاىل {:
[ سورة النحل].
اعتمد اإلنسان عىل األسامك يف غذائه منذ أقدم العصور ،وما زالت شعوب جنوب رشق آسيا تعتمد عىل
األسامك أكثر من اللحوم كمصدر للربوتني ،ويصل إنتاج العامل من األسامك نحو 85مليون طن تقريب ًا ،ومتثل
مصايد البحار واملحيطات نحو  %96من األسامك ،بينام ال تساهم املياه العذبة إال بنحو  % 4فقط.
العوامل اجلغرافية التي تؤثر يف توزيع مصايد األسامك:
 1ـ عمق املياه  :تتوفر املصايد يف املناطق الضحلة التي تتوغل فيها أشعة الشمس؛ وذلك ألن أشعـة الشمس
تساعد عىل نمو املخلوقات احلية املعروفة باسم البالنكتون ( )1التي تعيش عليها األسامك.
 2ـ التقاء التيارات البحرية  :لوحظ أن املناطق الغنية باألسامك توجد غالب ًا يف مناطق التقاء التيارات البحرية
الدافئة بالتيارات البحرية الباردة التي جتلب معها املواد العضوية ،والتي تتغذى عليها األسامك ،كام هو احلال عند
جزر اليابان حيث يلتقي تيار كمتشكا البارد وتيار اليابان الدافئ.
( )1البالنكتون  :عوالق بحرية صغرية من نباتات وحيوانات تتغذى عليها األسامك.
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انظري الشكل( )43وحدِّ دي منطقة أخرى اللتقاء التيارات الباردة بأخرى دافئة.
 3ـ درجة حرارة املاء :تقع معظم مصايد األسامك اهلامة يف مياه معتدلة أو باردة؛ وذلك لرسعة نمو البالنكتون
يف الطبقات املحيطة من املياه الباردة.

شكل ()43

أهم مصايد األسامك يف العامل :

 1ـ مصايد شامل غرب املحيط اهلادي عىل طول سواحل آسيا الرشقية وخاصة سواحل اليابان ،والصني.
 2ـ مصايد شامل رشق املحيط اهلادي ،ومتتد من أالسكا إىل كاليفورنيا.
 3ـ مصايد شامل رشق املحيط األطليس ،ومتتدُّ عىل ساحل املغرب جنوب ًا حتى السواحل الغربية من أوروبا
وجزيرة جرينلند.
 4ـ مصايد شامل غرب املحيط األطليس ،ومتتدُّ عىل الساحل الرشقي للواليات املتحدة األمريكية.
٭ حد ِّدي التيارات البحرية يف هذه املنطقة.
92

 5ـ مصايد الساحل الغريب ألمريكا اجلنوبية ،وقد أصبحت هذه املصايد يف السنوات القليلة املاضية من أهم
مصايد األسامك يف العامل ،حيث تتصدر بريو قائمة الدول املنتجة واملصدرة لألسامك .انظري الشكل (.)44

شكل ()44
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أسئـلة وتطبيقات

س :1أكميل العبارات التالية بكلامت مناسبة :
أ ) حتتل الزراعة مكانة بارزة يف اقتصاد دول كثرية خاصة الدول ......
ب) من مميزات الزراعة الكثيفة أهنا  ............السكان واملساحات الزراعية...........
ج ) جتود زراعة القمح يف الرتبة  ..........واألرز يف الرتبة.............
د ) أكثر أشكال السطح مالءمة للنشاط الزراعي هي ..................
هـ ) أكثر قارات العامل إنتاج ًا للقمح .................
و ) يزرع األرز يف اململكة يف منطقة  ..........بسبب ............
س : 2قارين بني أنامط الزراعة من خالل اجلدول التايل :
النمط

الزراعة املروية
الزراعة الواسعة

مصدر املياه األيدي العاملة اهلدف من اإلنتاج مساحة األرايض مميزات أخرى

الزراعة التجارية
الزراعة املختلطة
س :3اختاري اإلجابة الصحيحة من بني األقواس وضعي حتتها خط:
أ ) من أهم العوامل املؤثرة يف الزراعة البعلية (األيدي العاملة  -األمطار  -اآلالت احلديثة -
األهنار).
ب) اتساع مساحة األرض الزراعية من مميزات الزراعة ( الكثيفة  -املختلطة  -الواسعة  -املروية).
ج ) يعدُّ حمصول األرز أحد املحاصيل الزراعية التي تعتمد عىل نمط الزراعة (البعلية  -الكثيفة  -الواسعة  -البدائية).
د ) تتنوع الغالت الزراعية بسبب تنوع ( التضاريس  -املياه  -الرياح  -التيارات).
هـ) اهلدف من البيوت املحمية الزجاجية ( التخفيف من تأثري درجة احلرارة  -إنتاج حماصيل يف غري
مواسمها  -قلة الرتبة  -اإلجابتني األوىل والثانية مع ًا ).
سِّ :4
عددي ما ييل مع رشح واحد منها :
أ ) العوامل الطبيعية املؤثرة يف اإلنتاج الزراعي.
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ب) العوامل البرشية املؤثرة يف اإلنتاج الزراعي .
س : 5ضعي عالمة ( )3أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )8أمام العبارة اخلطأ مع تصحيحها والتعليل
لإلجابة الصحيحة:
)
(
أ ) اعتامد الزراعة الكثيفة بشكل أسايس عىل اآلالت الزراعية .
)
(
ب) تقام الزراعة املتنقلة عىل الغطاء النبايت 			 .
)
(
ج ) تقام الزراعة املروية يف إقليم البحر املتوسط شتا ًء.
)
(
د ) الزراعة التجارية حتقق التكامل يف اإلنتاج الزراعي.
)
(
هـ ) تعدُّ احلبوب الغذائية أهم عنارص الغذاء التي يعتمد عليها معظم سكان العامل.
)
(
و ) يرتبط توزيع املاشية يف معظم مناطق العامل يف إقليم الغابات .
)
(
ز ) ال حتتاج املحاصيل الزراعية هنائي ًا للرياح
)
(
ح) للحفاظ عىل املياه يف األهنار أقامت اململكة العربية السعودية السدود.
)
(
ط ) للتوسع يف الزراعة يف اليابان قامت ببناء املدرجات الزراعية .
)
(
ي) اجته املزارعون يف كندا إىل زراعة املحاصيل التي تزرع وحتصد آلي ًا .
)
(
ك ) ال هيتم املزارعون بزراعة املحاصيل التي تتميز بطلب كبري يف األسواق .
س : 6يف أي األقاليم املناخية جتود زراعة املحاصيل التالية :
البنجر ـ القطن ـ األرز ـ جوز اهلند ـ الزيتون ـ القمح ـ النخيل.
س : 7ما الدورة الطبيعية للرتبة؟ وعىل ماذا يدل ذلك؟
س ( : 8إن أنامط الزراعة ختتلف من منطقة ألخرى ،سواء داخل الدولة الواحدة أو عىل مستوى العامل،
وهذا يدل عىل قدرة اهلل سبحانه وتعاىل ) .فام األسس التي أوجدها اهلل سبحانه وتعاىل حتى حيدث هذا
االختالف؟
س : 9هل تؤيدين ما يأيت ِّ
معللة إجابتك:
أ ) استخدام اآلالت الزراعية يف اإلنتاج الزراعي.
ب) استخدام البيوت الزجاجية والبالستيكية يف الزراعة.
س( : 10إن تقدم الزراعة وزيادة إنتاجها حيقق أهداف ًا كثرية) ِّ
وضحي ذلك.
ً
مثاال ملنطقة
س : 11ما التيارات البحرية؟ وملاذا يقوم الصيد يف مناطق التقاء التيارات البحرية؟ هايت
صيد ،للتيارات املؤثرة.
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ٍ
س : 12لقد كان لرأس املال دور يف زيادة اإلنتاج الزراعي أو انخفاضهِّ .
أمثلة.
وضحي ذلك مع ذكر
س : 13ختييل :
أ ) لو أن األرايض الزراعية تقل والسكان يكثرون .ماذا حيدث ؟
ب ) لو أنك صاحبة مزرعة .أي نوع من أنامط الزراعة سوف تستخدمني؟ وملاذا؟
ج ) لو أن اإلنسان مل يستأنس احليوان .ماذا حيدث؟
س : 14بم تفرسين ما ييل :
أ ) إن البعض يرى أن تربية احليوان قد سبقت الزراعة.
ب ) إن التقدم يف الزراعة حيقق عوائد اقتصادية عديدة.
ج ) ظهور الزراعة احلديثة الراقية.
د) اآلثار السلبية للزراعة البدائية ( املتنقلة ) عىل الرتبة.
هـ) انتشار الزراعة الكثيفة يف جنوب رشق آسيا.
و ) عدم تساوي حجم اإلنتاج الزراعي بني الدول.
ز ) توقف نجاح الزراعة املطرية عىل الظروف املناخية.
ح ) انتشار زراعة األرز بشكلٍ ناجح يف جنوب رشق آسيا.
ط ) تعدُّ األمطار يف الليل أكثر فائدة للمحصول الزراعي من األمطار يف النهار.
ي) تشابه اإلنتاج الزراعي يف حوض البحر املتوسط مع كاليفورنيا.
س : 15ما النتائج املرتتبة عىل ما ييل :
أ ) معرفة اإلنسان للزراعة .
ب) وجود املادة اخلام الزراعية.
ج) تراجع دور الزراعة يف جمال تأمني املواد الغذائية.
د ) عدم تساوي حجم اإلنتاج الزراعي بني الدول.
هـ) عدم استغالل اهلند لألبقار.
و ) اختالف خصوبة الرتبة.
ز ) تنوع الرتبة عىل سطح األرض.
ح) الزيادة السكانية العشوائية.
ط) تقدم وسائل النقل وانتشارها.
ي ) قيام الزراعة يف السهول.
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ً
حلوال للمشكالت الزراعية التالية:
س : 16اقرتحي
أ ) تعدُّ األرايض وعرة السطح غري مناسبة لقيام الزراعة.
تعرض املحاصيل الزراعية يف اململكة للعواصف الرملية.
ب) ُّ
ج) الضغط السكاين عىل األرايض الزراعية.
د ) انجراف الرتبة.
التصحر.
هـ )
ُّ
و ) ملوحة الرتبة .
س  : 17عىل خريطة العامل الصامء التي أمامك ِّ
حددي ما ييل مع وضع مفتاح للخريطة.
أ ) منطقتني لكل نمط من األنامط الزراعية التالية  :الكثيفة  -الواسعة  -البعلية.
ب) اثنني من أنواع الرتبة غري اخلصبة .
ج ) ثالث مناطق إلنتاج القمح.
د ) منطقتني من مناطق تركز الزراعة.
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نشاط
رقم ( )1كيف يمكنك إقناع أحد املزارعني التقليديني باستخدام اآلالت الزراعية احلديثة ،وأساليب الري
احلديثة؟ حاويل االستفادة من هذا اجلدول يف مهمتك.

رقم ( )2ما املحاصيل الزراعية التي تشتهر هبا مدينتك ،مع ذكر العوامل الطبيعية والبرشية املؤثرة يف
زراعتها؟
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الفصل اخلامس
الصنــــاعــــة
ً
أوال  :تطوير الصناعة وأمهيتها.

ثاني ًا  :مقومات الصناعة وموقعها.

ثالث ًا  :األقاليم الصناعية الكربى
يف العامل.
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الصنـــــاعـــــة
ً
أوال  :تطـور الصنـاعـة وأهـمـيـتـها
قال تعاىل {:

[سورة األنبياء].

قال تعاىل {:

[سورة هود].

٭ ما الصناعات التي ذكرت يف اآليات السابقة؟
٭ من األنبياء املقصودين يف هاتني اآليتني؟

}

مـفـهـوم الصنـاعـة :
إن الصناعة هي  :حتويل املادة األولية
(اخلام) نباتية ،معدنية ،حيوانية وتشكيلها؛
لتصبح ماد ًة جديدة نافعة ُصنعت من أجل
إشباع رغبات اإلنسان وحاجاته ورفع قيمة
املادة .وقد تكون عملية التحويل معقدة مثل :
صناعة السيارة ،أو بسيطة .مثل  :حتويل القمح
إىل دقيق .وكانت الصناعة يف املايض تعني
اإلنتاج الذي يعتمد عىل قوة عضالت اإلنسان،

إضافة

إن مفهوم القطاع الصناعي أشمل من مفهوم الصناعة ،فاالقتصاد
الوطني ألي دولة يتكون من القطاعات االقتصادية املختلفة مثل:
القطاع الزراعي والصناعي ،وقطاع اخلدمات  ..إلخ وال يقترص
عىل حتويل املادة األولية وإنتاج السلع االستهالكية ،وإنام يركز عىل
تطور الصناعة ،ووسائل اإلنتاج ،وتطوير االقتصاد الوطني يف مجيع
املجاالت .والصناعة هي املقياس احلقيقي للتطور االقتصادي أو
االجتامعي للدول.

ويامرس يف البيت أو يف أي مكان آخر .مثل  :صناعة الغزل والنسيج ،وهي تعني  :حتويل القطن أو الصوف إىل
َ
خيوط يتم غزهلا ،ونسجها ومن ثم يتغري شكلها إىل مالبس ،أو خيام تؤدي منفعة جديدة لإلنسان.
٭هايت مثالني لصناعات أخرى تعتمد عىل قوة عضالت اإلنسان.
100

تـطــور الصنـاعـة :

صناعة من سعف النخيل

إن الصناعة قديمة قدم ظهور اإلنسان عىل األرض ،وقد قامت حيث وجد
الناس ،وتوافرت املواد اخلام (األولية) لقد صنع اإلنسان القديم من أحجار
الصوان ،واألخشاب ،وعظام احليوانات بعض األسلحة؛ للدفاع عن نفسه
أو الصيد للحصول عىل غذائه ،وصنع من الطني األواين؛ حلفظ غذائه ورشابه
وصنع مالبسه من اجللود واأللياف بعد ذلك استقر اإلنسان بعد أن عرف
الص َّناع
الزراعة ،واستأنس احليوان ،وبدأ يامرس مهن ًا متخصصة ،فبدأ يظهر ُ
املتخصصون داخل املجتمع وخاصة بعد أن استخدموا احلديد والنار ،وبعض
املعادن األخرى ،فتمكنوا من صناعة األسلحة ،واألواين وأدوات الزينة منها.
وكانت الصناعات قدي ًام كلها يدوية .انظري الشكل (.)45
ويف القرن الثامن عرش لوحظ تطور صناعي حيث ظهر ألول مرة املصنع
كبناء مستقل يعمل فيه عدد كبري من العامل باستخدام مصادر الطاقة .مثل :
الفحم يف تشغيل اآلالت ،ومن ثم ينتج منتج ًا صناعي ًا يسوق عىل نطاق واسع
عرف بالنظام املصنعي حتى منتصف القرن الثامن عرش امليالدي ،وبداية القرن
الثاين عرش اهلجري ،ثم اخرتاع اآلالت التي ح َّلت تدرجيي ًا حمل األيدي العاملة.
ومن أهم هذه االخرتاعات آنذاك اآللة البخارية يف بريطانيا التي تقوم عىل الفحم
كمصدر للطاقة ،فقد متكنوا من استخدام قوة البخار يف إدارة وحتريك اآلالت
احلديدية كالقطارات ،والسفن وامليكنة الصناعية وخاصة غزل القطن ،وذلك
يف عام1769م مما نتج عنه زيادة يف اإلنتاج وحتسن نوعيته ،وقد أطلق عىل هذه
الفرتة الثورة الصناعية.
كام تطورت مصادر الطاقة من البخار والفحم إىل النفط ومشتقاته ،ثم
الكهرباء ،ثم الطاقة الشمسية والنووية ،ومل تقترص الثورة الصناعية عىل بريطانيا
بل انترشت يف مناطق معينة من العامل  ،يف أوروبا ،وأمريكا الشاملية ،واليابان
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صناعة الفخار

صناعة الصباغة

صناعة األواين

شكل ( )45بعض الصناعات القديمة

والصني .وأخذت الصناعة تزدهر ووصلت إىل أوجها يف القرن العرشين
وظهر نظام التخصص ،وأصبحت تعتمد عىل اآلالت احلديثة واملتطورة
ومتيزت املصانع بالضخامة ،واتباع األساليب التكنولوجية املتقدمة فأصبحت
الصناعات تأخذ فرتة بسيطة يف الصناعة .انظري الشكل (.)46

صناعة اخلبز

أهـمـيـة الصنـاعـة :
< أحدثت الصناعة تغريات كبرية يف حياة اإلنســان باالرتقاء بمستواه
املعييش حيث تعدُّ الصناعة مصدر ًا هام ًا للدخل القومي للدول الصناعية.
< ُأدخلت حتسينات هامة عىل املواصالت وال شك أن تنمية أي بلد ترتبط
بوجود مواصالت جيدة .
< تؤدي الصناعة دور ًا رئيس ًا يف ختفيف حدة البطالة بتوفري فرص عمل
للقوى العاملة وبخاصة يف الدول التي تعاين من التضخم السكاين ،وتتباين
نسبة العاملني يف الصناعة ،ففي أقطار غرب أوروبا والواليات املتحدة
األمريكية واليابان ترتاوح نسبة العاملني يف الصناعة ما بني  % 60 - 40من
مجلة القوى البرشية العاملة فيها ،يف حني ترتاوح هذه النسبة ما بني %7 - 1
يف الدول النامية.
< تتيح الصناعة للدول االستقالل االقتصادي؛ مما جيعل االقتصاد الوطني
أقل تأثر ًا بالظروف السياسية الدولية واألزمات االقتصادية.
< يؤدي التصنيع إىل التقليل من استرياد السلع واخلدمات املختلفة؛ مما
يسهم يف توفري العمالت الصعبة .والتي يمكن أن توظف يف جماالت أخرى
فتعود عىل االقتصاد الوطني بعوائد اقتصادية إجيابية.
< إن إقامة أي مرشوع صناعي يؤدي إىل قيام ٍ
عدد من املشاريع واألنشطة
املكملة له ،أي تؤدي الصناعة إىل تنشيط القطاعات االقتصادية.
األخرى ِّ
< الصناعة تعمل عىل إمداد مجيع فروع اإلنتاج بحاجتها من اآلالت،
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صناعة املرطبات

صناعة احلديد

صناعة األملنيوم

شكل ( )46بعض الصناعات احلديثة

واألجهزة ،وتعدُّ املحرك لتوليد التقدم التكنولوجي؛ مما يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية ،ورفع معدالت النمو
االقتصادي.
< التقدم الصناعي يؤدي إىل التنوع يف اإلنتاج بتوسيع استخدام املوارد اإلنتاجية الوطنية؛ مما يوفر لالقتصاد
الوطني االستقرار النسبي ،وجينبه حاالت التذبذب.

أنـواع الصـنـاعـات :
تص َّنف الصناعات تبع ًا لطبيعة إنتاجها إىل :

أ ) صناعات استخراجية  :تشمل األنشطة اإلنتاجية اخلاصة باحلصول عىل املواد اخلام بحالتها الطبيعية كصيد
األسامك من املسطحات املائية ،واستخراج املعادن من باطن األرض (التعدين) فهي تعدُّ صناعة أولية ترتبط
بالظروف الطبيعية.
ب ) صناعات حتويلية  :هي الصناعة التي تقوم بتحويل وإعادة شكل املواد اخلام سواء كانت ( زراعية ،
حيوانية  ،معدنية) من حالتها األصلية إىل ٍ
حالة جديدة تصبح معها أكثر نفع ًا لإلنسان ،كتحويل احلديد إىل آالت
متنوعة وحتويل اخلشب إىل ورق.
٭ هايت مثا ً
ال آخر.
وتص َّنف الصناعات أيض ًا حسب طريقة التصنيع وتشمل :
أ ) صناعات خفيفة  :هي الصناعة التي ُتستخدم لسد حاجة اإلنسان الفردية كصناعة املنسوجات ،والصناعات
اجللدية ،ولعب األطفال.
٭ هايت أمثلة أخرى.
وتتطلب عادة كميات قليلة من املواد األولية وإىل رأس مال حمدود نسبي ًا  .وخربات فنية حمدودة.
ب) صناعات ثقيلة  :هي صناعة وإنتاج املعدات واآلالت الصناعية .مثل  :صناعة األسلحة ،ووسائل النقل
املختلفة.
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ثاني ًا  :مقـومـات الصنـاعـة وموقـعـها
مقومات الصناعة :
لكي تقوم الصناعة يف أي مكان البد من توافر عدة مقومات طبيعة وأخرى برشية من أبرزها-:

أ ـ املواد اخلام (املواد األولية) :
هي املواد األساسية التي تعتمد عليها املنتجات الصناعية وذلك بتحويلها من صورهتا األصلية إىل صورة
أكثر نفع ًا لإلنسان ،وتعدُّ من املقومات الرئيسة لقيام الصناعة يف أي دولة ،وعندما تتنوع املواد اخلام تتنوع
الصناعات.
وختتلف املواد اخلام وفق ًا لنوع الصناعة التي تقوم عليها.
أهم املواد اخلام :
< املواد الزراعية .مثل  :القطن  ،وقصب السكر.
< املواد اخلام النباتية  .مثل  :الغابات  ،واحلشائش.
صناعة األسامك
< املواد اخلام املعدنية  .مثل  :احلديد والنحاس.
< املواد اخلام احليوانية .مثل  :اجللود ،األصواف ،األلبان.
< املواد اخلام املائية (البحرية)  :األسامك ،اإلسفنج ،اللؤلؤ.
انظري الشكل (.)47
صناعة السيارات

صناعة األجبان

صناعة اخلشب

شكل ( )47بعض الصناعات املختلفة حسب املواد اخلام
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صناعة السجاد

٭ ما املادة اخلام لكل صناعة يف الشكل ()47؟
٭ هل يعني توافر املواد اخلام يف دولة ما قيام صناعة ناجحة فيها؟
أثر املواد اخلام يف حتديد املوقع الصناعي :
< إذا كانت املواد اخلام كبرية احلجم ،وثقيلة الوزن يكون موقع املصنع بالقرب من أماكن وجود اخلام .مثل :الفحم .
< كام يكون املوقع الصناعي قريب ًا إذا كانت املادة اخلام املستخدمة من النوع الذي يفقد بعد تصنيعه جزء ًا كبري ًا من حجمه
ووزنه .مثل  :مصانع عصري قصب السكر التي تقام وسط مزارع القصب ،أو كانت املادة اخلام رسيعة التلف مثل األلبان.
كل ذلك يؤدي إىل االرتباط بني موقع املصنع ومناطق إنتاج املواد اخلام.

ب ـ مصــادر الـطـاقـــة :
تتنوع مصادر الطاقة ،فقبل االنقالب الصناعي كانت مصادر الطاقة هي القوى البرشية واحليوانية ،ثم استخدمت
األخشاب يف الصناعات اليدوية ،وبعدها اس ُتخدمت قوة الرياح وقوة املياه إلدارة اآلالت ،ثم استخدم الفحم يف
األغراض الصناعية منذ القرن الثالث عرش امليالدي (السابع اهلجري) .وبعد الثورة الصناعية (االنقالب الصناعي)
استخدم الفحم؛ لتوليد البخار الذي يستخدم كقوة حمركة لآلالت .
ومنذ بداية القرن احلايل استخدم اإلنسان النفط والغاز الطبيعي ،والطاقة الكهربائية ،والكهرومائية ،والطاقة
الشمسية ،والطاقة الذرية .انظري الشكل (.)48
ارتباط الصناعة بمصادر الطاقة :
نشأت صناعات عديدة وبخاصة الثقيلة منها بالقرب من مصادر الطاقة ،وقد ارتبطت الصناعة منذ فرتة طويلة
بمناجم الفحم كمصدر للطاقة وبخاصة يف قارة أوروبا ،والواليات املتحدة األمريكية .وبعد إدخال النفط والكهرباء
يف ميدان الطاقة حترر املوقع الصناعي من االرتباط بمناجم الفحم؛ لسهولة نقل النفط ،إما عن طريق األنابيب أو
الناقالت إىل أي مكان .ونجد أن بعض الصناعات تتطلب كميات كبرية من الطاقة .مثل  :صناعة احلديد والصلب
واألملنيوم وبعضها ال حتتاج إال لطاقة بسيطة .مثل  :صناعة املواد الغذائية.
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شكل ( )48توزيع بعض مصادر الطاقة يف العامل

ج ـ رأس املـــال :
يأيت رأس املال من االدخار ،واالدخار ينتج عن زيادة قيمة اإلنتاج عىل قيمة االستهالك .ويعد رأس املال
عنرص أسايس لقيام الصناعة ،ولكن ليس من الرضوري قيام الصناعة حيث يتوفر رأس املال؛ ألن املال قد يكون
حملي ًا يفيض عن حاجة الصناعة املحلية مما جيعل هناك توجه ًا نحو استغالله يف املشاريع اخلارجية ،ويرتبط رأس
املال املحيل أيض ًا بارتفاع نصيب الفرد من الدخل للدولة ،وبارتفاع املستوى املعييش؛ لذا متتلك الدول املتقدمة
رأس مال كبري ًا ،فتكون هلا القدرة عىل االستثامر عكس الدول النامية التي جلأت إىل القروض األجنبية (رأس
املال األجنبي ) بغرض االستثامر.
أمهية رأس املال بالنسبة للصناعة يف :
< توفري اآلالت احلديثة ،والتقنيات املرتفعة الثمن.
< توفري الطاقة الالزمة واملواد اخلام.
< رشاء األرايض التي يبنى عليها ويقام املصنع.
< أجور العامل.
106

د ـ األيـدي العـامـلــة :
املدربة ،واخلربة الفنية أكثر من احلرف األخرى خاصة الصناعة الدقيقة كصناعة
حتتاج الصناعة لأليدي العاملة َّ
الساعات ،واألجهزة العلمية.
وعىل الرغم من التطور التكنولوجي ،وإدخال التقنيات احلديثة يف جمال الصناعة الذي نتج عنه تناقص يف عدد
ُّ
العاملة ،إال أهنا تبقى عام ً
وتوطنها من حيث :
ال رئيس ًا يف قيام الدولة الصناعية،
< أن األيدي العاملة املدربة قدرهتا اإلنتاجية عالية ،وتسهم يف ختفيض تكاليف العمل.
< أن الدول املكتظة (الكثيفة) بالسكان تلجأ إىل تشغيل األيدي العاملة بأجور منخفضة ،وبالتايل تقوم فيها
الصناعات التي حتتاج إىل األيدي العاملة ،عىل العكس من الدول التي تفتقر إىل السكان ،فتكون أجور العامل عالية،
وتعتمد عىل اآلالت.
٭ أهيام أكثر حاجة لأليدي العاملة صناعة النسيج أم صناعة األدوات الكهربائية.

هـ ـ الـنـقــل ووسـائـلــه :
تؤدي وسائل النقل دور ًا بارز ًا ،حيث تقوم بدور املنظم بني املادة اخلام ،والطاقة ،واأليدي العاملة ،والسوق
فبدون وسائل النقل ال يمكن أن تقام صناعة ،وحتى لو قامت فإهنا التستطيع إيصال منتجاهتا إىل األسواق ،فنجد
أن بعض الصناعات تقوم بالقرب من رشايني املواصالت الرئيسة.
وكلام كان النقل رخيص ًا ساهم يف عدم ارتفاع السلع ،كام تعدُّ من العوامل اجلاذبة للصناعة وتوطينها.
وتكاليف النقل حتدَ ّد نوع وسيلة النقل املستخدمة ،فبعض السلع املرتفعة القيمة تنقل بوسائل النقل الرسيعة
بينام نجد أن البضائع الكبرية احلجم .مثل  :الفحم ،احلديد اخلام ،وصناعات تكرير النفط يالئمها النقل املائي
الرخيص وخاصة النقل البحري.
أسباب ُّ
تركز الصناعات بالقرب من وسائل النقل.
< ختفيض تكاليف اإلنتاج.
< تسهيل وصول السلع إىل األسواق االستهالكية.
< تقديم بعض التسهيالت لقيام صناعات جديدة ،ومساعدة الصناعات القائمة عىل النمو والتطور.
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و ـ الســــوق :
إن النشاط االقتصادي يقوم عىل ركيزتني أساسيتني مها  :اإلنتاج  -واالستهالك .
ولضامن االستهالك البد من توافر عنرص السكان الذي يمثل املنتجني (البائعني) ،واملستهلكني (املشرتين)
الذين يقومون بمبادلة النقود بالسلع.
وتتعدد الصناعات يف الدول الصناعية (الكربى) ،حيث القوة الرشائية عالية لدى السكان ،بينام ترتكز صناعة
السلع األساسية وبخاصة الغذائية يف الدول النامية ،حيث القوة الرشائية ضعيفة عند السكان.
يؤثر حجم السوق يف الصناعة واختيار موقعها ،فكلام اتسعت السوق ،كلام أصبحت قادرة عىل جذب السكان.
ويتحكم يف حتديد السوق عدة عوامل ( :كثافة السكان  ،القدرة الرشائية  ،التسهيالت التي تقدمها الدول للصناعات
املحلية ) .مثل  :محاية اإلنتاج املحيل ،وتسهيل عملية التسويق الداخيل ،واملنافسة الصناعية وما يرتتب عليها من
حتسني جودة اإلنتاج ،وختفيض األسعار.
بعض الصناعات ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بالسوق ،وهي الصناعات التي تتميز بأهنا رسيعة التلف مثل  :األلبان
أوسهلة الكرس  .مثل  :الزجاج أو لكرب حجمها ،ورخص أسعارها  .مثل  :األثاث.

مشكــالت الصــنـاعــة :
من أهم املشكالت التي تواجه قيام الصناعة ما ييل:
 1ـ نقص رأس املال يف بعض الدول ويؤدي إىل تركز الصناعة يف الدول الغنية ونقصه يف دول أخرى.
 2ـ ظهور االحتكار بني بعض الدول الصناعية لألسواق اخلارجية ،بسبب املنافسة عن طريق خفض أسعار
منتجاهتا الصناعية؛ واملبالغة يف الدعاية واإلعالن هلا.
 3ـ نقص اخلربة الفنية يف معظم الدول النامية؛ مما جيعلها تتخلف عن ركب التقدم الصناعي.
 4ـ عدم وفرة املواد اخلام ومصادر الطاقة الالزمة لقيام الصناعة يف بعض الدول.
 5ـ ظهور التلوث الصناعي ،ومن ثم تلوث البيئة ،وتلف طبقة األوزون ،وكذلك تلوث الرتبة والشواطئ
باملخلفات الصناعية وترسب النفط ،واألمطار احلمضية.
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٭ هايت أمثلة لصور التلوث الصناعي.
٭ ما اآلثار الناجتة عن تلف طبقة األوزون؟
٭ ما مقرتحاتك للحدَ ّ من هذه املشكلة؟
٭ افرتيض أنك أردت إقامة مصنع للمالبس اجلاهزة .ما اخلطوات التي تتبعينها إلقامة هذا املصنع؟

املــوقــــع الصـنـــاعـــي :
هو املوازنة بني منطقة وأخرى داخل إقليم معني بعد التسليم بصالحية تلك املناطق للتوطني الصناعي؛
وذلك للوصول إىل املوقع األفضل الذي يق ِّلل كلفة اإلنتاج بأكرب قدر ممكن .واختيار املوقع الصناعي ال يكون
وليد املصادفة أو اإلهلام ،بل هو أمر يتطلب دراسة كل العوامل املتداخلة التي تفرضها املقومات األساسية الطبيعية
والبرشية لقيام الصناعة وتوظيفها.
مثال  :مصنع التمور يف األحساء باملنطقة الرشقية  .انظري الشكل (.)49
وجدت هذه الصناعة يف األحساء ألهنا تتمتع باخلصائص التالية :
< فيها مركز جتمع مدين .
< تصل إليها الطرق املعبدة.
< تكثر حوهلا مزارع النخيل ذات النوعية اجليدة.

ختطيـط املـوقــع الصنــاعـــي :
٭ افرتيض أن شخص ًا أراد إقامة مصنع لأللبان .ما
الواجبعليه اتباعه؟

شكل ( )49مصنع التمور يف األحساء

٭ ما املوقع املناسب لقيام هذه الصناعة؟
تقوم معظم الصناعات يف مواقع حمدَّ دة؛ بسبب توفر عوامل إجيابية عديدة أسهمت يف حتديد املوقع الصناعي
ألن االختيار غري املالئم يؤدي إىل فشل املرشوع ،وقد يتسبب يف أرضار اجتامعية وصحية خمتلفة مثل  :إقامة
مصانع للبرتوكيامويات داخل املدن ....٭ ما الذي حيدث؟
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إن حتديد املوقع الصناعي املناسب يعدُّ من األمور التي حتظى باهتامم كبري من املسؤولني ،حيث أصبح التخطيط
للمرشوعات الصناعية تقوم به بعض الرشكات التي تقوم بدراسة املشاريع الصناعية املقرتحة ،ودراسة هذه املشاريع
من ناحية املوقع املناسب ،وكل ما يتعلق بأمور اإلنتاج.
يمر ختطيط املوقع الصناعي بمرحلتني مها :
< مرحلة اختيار اإلقليم أو املنطقة.
< مرحلة اختيار موقع املصنع.
٭ هل تتشابه أم ختتلف عوامل اختيار موقع مصنع ملنتجات األلبان مع مصنع لتعليب األسامك؟ كيف؟
إن عوامل اختيار املوقع الصناعي ختتلف حسب نوع الصناعة ،وطبيعتها ،وختتلف هذه العوامل من دولة إىل
أخرى .فالصناعات الكياموية حتتاج إىل طاقة هائلة ،بينام الحتتاج إىل ذلك صناعة األلبان .وحتتاج صناعة اإلسمنت
إىل حرارة عالية ال حتتاج إليها الصناعات الغذائية .وبعضها يعتمد عىل مواد خام زراعية وبعضها حيوانية وهكذا.
فالغرض من التخطيط للموقع الصناعي هو اختيار املوقع األنسب الذي تتوازن فيه معظم العوامل املؤثرة يف
الصناعة؛ لضامن نجاح املرشوع ،وحتقيق أكرب األرباح بأقل التكاليف.

نظـريـة املـوقـع الصنـاعـي :
إن اختيار املوقع الصناعي املناسب من اخلطوات الرضورية التي تؤدي إىل حتقيق نواتج اقتصادية جيدة .وكان
(الفردفيرب) العامل األملاين أول من تقدم بنظرية لتحديد املوقع الصناعي األفضل ،وأطلق عليها (نظرية املوقع الصناعي)
يف عام 1909م .والتي يقول فيها :إن املوقع الصناعي األفضل هو املوقع الذي يقيم توازن ًا بني املقومات الطبيعية
والبرشية الالزمة لقيام الصناعة؛ لتحقيق أقىص اإلنتاج بأقل التكاليف .كام اهتم بتكاليف النقل ،واعتربها من العوامل
الرئيسة يف اختيار املوقع الصناعي ،وقد نصت نظريته عىل رضورة قيام الصناعة يف املكان الذي تبلغ عنده تكلفة
النقل أقل حدودها ،وتوصل إىل أن الصناعات التي تفقد فيها املواد اخلام املستخدمة وزن ًا وحج ًام كبريين عند حتوهلا
إىل سلع جديدة .مثل  :مصادر الطاقة ،أو بعض أنواع اخلامات الزراعية واملعدنية فإن مواقع هذه الصناعات يرتبط
جغرافي ًا بمناطق توافر املواد اخلام املستخدمة إذا تساوت الظروف األخرى ،وبذلك يفضل نقل املنتجات اخلفيفة
الوزن بد ًال من الثقيلة وبالتايل ُّ
تقل التكاليف.
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مثال  :وزن السكر اخلام املستخرج من البنجر يبلغ  1وزن املادة الداخلة يف صناعة هذا النوع من السكر.
8
وهذا يعني أن نسبة املواد يف صناعة سكر البنجر ضئيلة؛ لذلك ترتبط هذه الصناعة ارتباط ًا وثيق ًا بمواطن إنتاج
خاماهتا.
2
ونفس اليشء بالنسبة لصناعة الورق التي يكون فيها وزن الورق املنتج حوايل  5من وزن املواد الداخلة يف صناعته؛
هلذا ُيفرتض أن يكون موقع مصنع الورق يف موقع توافر املادة اخلام ٭ هايت مثا ًال آخر.

االجتاهات احلديثة يف حتديد املوقع الصناعي :

تطورت يف الوقت احلارض االجتاهات يف اختيار املواقع الصناعية  .ومن أمهها :
< اختيار املواقع الصناعية التي حتقق أرباح ًا اقتصادية ،وجتنب البيئة خماطر عديدة أمهها التلوث البيئي.
< قيام املصانع بالقرب من األسواق؛ بسبب توافر املستهلكني ،ووجود القوة الرشائية.
< قيام املصانع يف املناطق التي تتوفر فيها األيدي العاملة الرخيصة.
< تتحكم املادة اخلام يف املوقع الصناعي؛ مما يؤدي إىل قيام املصنع يف مكان وجودها.

الـتـركيـز الصـنـاعـي :
يقاس الرتكز الصناعي يف الدول من خالل قياس ( معامل املوقع أو التوطن الصناعي) .حيث ُيظ ِهر هذا املعامل
ما إذا كانت الصناعات موزعة بشكلٍ متسا ٍو يف كل أقاليم الدولة ،أو أهنا ترتكز يف مناطق حمدَّ دة للدولة.
ومعامل املوقع يتم التوصل إليه من خالل مقارنة نسبة العاملني يف أحد األقاليم للدولة ،مع نسبة إمجايل عدد
العاملني يف هذه الصناعة عىل مستوى الدولة ككل.
مثال  :نفرتض أن صناعة الغزل والنسيج يف دولة ما يعمل هبا  % 3من األيدي العاملة بالدولة ،وأن عامل
صناعة النسيج يف اإلقليم ( أ ) بالدولة يمثلون %15من األيدي العاملة يف هذا اإلقليم.
ـــ . % 5 = 3
وهذا يعني أن معامل املوقع بالنسبة هلذا اإلقليم = . 15
.
وعندما تكون أي صناعة موزعة بالتساوي يف أنحاء الدولة فإن املعامل عاد ًة ال يتجاوز (الواحد الصحيح)
ٍ
ٍ
أما عندما يتجاوز هذه القيمة فيدل ذلك عىل وجود ُّ
معينة يف إقليم أو أقاليم معينة ،وإذا قل الناتج
لصناعة
تركز
عن واحد صحيح فإن ذلك يعني عدم توطن الصناعة يف ذلك اإلقليم أو املوقع.
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ثـالثـ ًا  :األقـالـيـم الصنـاعيـة الكبـرى فـي العـالـم
انظري إىل اخلريطة رقم ( )50ثم أكميل :
٭ من الدول الصناعية الناشئة  ..............و  ..........و ............
٭ من الدول الصناعية املتوسطة .......................
٭ الدول الصناعية الكربى هي  ........و  .........و  .........و  ........و ..........
٭ تعدُّ هذه الدول دو ً
ال صناعية متقدمة .ما األسباب التي أدت إىل ذلك؟
٭ ال تتوزع الصناعة يف دول العامل توزع ًا متساوي ًا  .ملاذا؟
٭ ما القارات التي ترتكز فيها األقاليم الصناعية الكربى؟

شكل ()50

مقومات الصناعة.
خيتلف التوزيع اجلغرايف للصناعة بني الدول؛ بسبب االختالف يف توافر ِّ
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األقاليم الصناعية الكربى يف العامل :
توجد دول يف العامل تفوقت صناعي ًا  ،واحتلت مكانة مرموقة ومتقدمة يف جمال الصناعة ،وهذه الدول حتتوي
عىل أقاليم صناعية متخصصة ،وأهم ما تتميز به هذه األقاليم.
< التخصص يف الصناعة مثل  :التخصص يف صناعة اآلالت أو السيارات وغريها.
< الضخامة يف اإلنتاج أي كرب حجم اإلنتاج؛ مما يساعد عىل تقليل كلفة الوحدة الواحدة بني اإلنتاج ومنافسة
املصانع األخرى املنتجة لنفس السلعة.
< التجمعات الصناعية من خالل التجمع والرتكز يف موقع معني.
< وجود األسواق الواسعة.
< التكامل فإذا ختصصت الوحدة اإلنتاجية يف إخراج سلعة معينة فإهنا جتد نفسها أحيان ًا بحاجة إىل التكامل
مع مشاريع أخرى مثل  :مصانع الغزل تتكامل مع مصانع النسيج.
وهذه الدول التي تتوفر فيها األقاليم الصناعية تتوفر فيها مقومات الصناعة وعوامل توطنها.

أو ًال :الصناعة يف الواليات املتحدة األمريكية:

األقاليم الصناعية يف الواليات املتحدة األمريكية  :انظري الشكل رقم (.)51
تعدُّ الصناعة من النشاطات االقتصادية الرئيسة يف الواليات املتحدة األمريكية ،إذ تسهم يف قرابة مخس اإلنتاج
الوطني ،ويعمل فيها  % 23تقريب ًا من القوى العاملة.
أ ) إقليم رشق الواليات املتحدة األمريكية :يمتد هذا اإلقليم من بحرية متشجن غرب ًا ،وإىل املحيط األطليس رشق ًا،
ومن هنر سنت لورانس شام ًال إىل شامل جبال األبالش جنوب ًا .وترتكز الصناعة يف رشق الواليات املتحدة وذلك بسبب:
< أن اجلزء الرشقي من أمريكا يعدُّ أول املراكز التي حل هبا املهاجرون األوربيون؛ وجلبوا معهم اخلربات الصناعية
من أوطاهنم األصلية.
< وفرة األيدي العاملة ،حيث يعيش عىل الساحل الرشقي والسهول الوسطى قرابة  % 90من سكان الواليات
املتحدة.
< وفرة املواد اخلام الزراعية  ،واحليوانية ،واملعدنية.
< وفرة مصادر الطاقة من البرتول ،والفحم  ،والقوى املائية.
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< سهولة االتصال بني املناطق الصناعية ،ومناطق إنتاج املواد اخلام.
< كثرة املوانئ وسهولة االتصال بأوروبا.
< وفرة األسواق الداخلية واخلارجية ،ووجود األساطيل التجارية الضخمة التي تسهل نقل اإلنتاج إىل األسواق اخلارجية.

شكل ()51

أهم املراكز الصناعية يف رشق الواليات املتحدة:
بوسطن ـ نيويورك ـ فالدلفيا ـ واشنطن ـ أطلنطا ( أتالنتا).
ومن أهم الصناعات يف هذه املراكز الصناعات الغذائية ،واملنسوجات واملالبس ،واآلالت  ،والطائرات،
والسفن الفضائية ،وبناء السفن ،وصناعة األسلحة واألجهزة اإللكرتونية واألدوية والعقاقري.
ب) األقاليم الصناعية يف وسط الواليات املتحدة ( منطقة البحريات العظمى ( :))1متتدُّ من جبال أبالش
رشق ًا إىل جبال روكي غرب ًا ،وتصل يف حدودها الشاملية إىل البحريات العظمى ،وتتميز بوجود الفحم احلجري
واحلديد ،واملنتجات الزراعية املختلفة .ومن أهم املراكز الصناعية فيها :مدينة ديرتويت ،حيث ترتكز فيها صناعة
السيارات ،ويف مدينة شيكاغو ترتكز صناعة احلديد ،واألجهزة الكهربائية ،واملواد الغذائية.
( )1البحريات العظمى  :عبارة عن مخس بحريات بني الواليات املتحدة األمريكية وكندا وهي أنتاريو ،أيري ،هورن ،متشقن ،سوبرييور.
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ج) األقاليم الصناعية يف غرب الواليات املتحدة (والية كاليفورنيا) :الصناعات يف غرب أمريكا حديثة مقارنة برشقها،
ونتيجة لتنوع املوارد الطبيعية واملوقع عىل ساحل املحيط اهلادي؛ ظهرت جمموعة كبرية من الصناعات التي تعتمد عىل املعادن
مثل  :النحاس املرتكز يف جبال روكي ،باإلضافة إىل الفحم احلجري ،والبرتول والغاز الطبيعي ،واملنتجات الزراعية ،والثروة
احليوانية ،وترتكز فيه الصناعات الغذائية ،واجللود ،ووسائل النقل وصناعة البرتوكيامويات ،وأجهزة احلاسوب ،وأدوات
الطباعة والورق ،واألثاث.
وأهم املراكز الصناعية فيه مدينتي لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو ،حيث تشتهر مدينة لوس أنجلوس بصناعة
الطائرات ،وساعد عىل ذلك صفاء السامء فيها معظم أيام العام ،وسهولة اختبار الطائرات بعد صنعها  .انظري الشكل
صناعة احلديد والصلب يف شيكاغو

صناعة الطائرات يف داالس

شكل ( )52نامذج لبعض الصناعات يف الواليات املتحدة األمريكية

ثاني ًا  :الصناعة يف أملانيا :

تأيت أملانيا يف املرتبة الثانية بعد الواليات املتحدة األمريكية من حيث األمهية الصناعية يف العامل ،ويعمل يف
الصناعة يف أملانيا االحتادية ما يزيد عىل ( 7،5مليون شخص) للعام 1993م  .وتتوزع الصناعة األملانية يف خمتلف
أنحاء البالد لكنها تتناقص كلام اجتهنا شام ً
ال ،وابتعدنا عن املدن .وتؤدي املواصالت الربية واملائية دور ًا كبري ًا يف
التوزيع الصناعي.
األقاليم الصناعية يف أملانيا  :انظري الشكل (.)53
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شكل ( )53األقاليم الصناعية يف أملانيا

أ ) إقليم جنوب أملانيا  :يرتكز حول املدن الكربى وخاصة مدينة شتوتغارت ،وميونخ  ،وفرانكفورت.
ومن أهم الصناعات فيها  :الصناعات الكهربائية ،واهلندسية  ،وصناعة السيارات.
ب) إقليم حوض الرور  :يعدُّ من أكرب األقاليم الصناعية والعمرانية يف وسط أوروبا ،ويتوفر به خام الفحم
واحلديد ،وينتج  %26من فحم السوق األوروبية و  % 16من إنتاج الفوالذ من دول السوق األوروبية .ومن
أهم الصناعات القائمة يف هذا اإلقليم :اآلالت  ،والسيارات ،والقطارات ،والصناعات الكيميائية .ويبلغ حجم
اإلنتاج الصناعي ما قيمته ( 160مليار مارك) يف عام 1988م.
أهم املدن الصناعية يف هذا اإلقليم :
(كسلن)
إسن  -دورمتند  -كولون ُ
وهناك جمموعة أقاليم أخرى مثل  :إقليم السار عىل احلدود الفرنسية ،وإقليم سكسونيا الذي يشتهر يف إنتاج
الفحم  ،واخلزف  ،واألجهزة الدقيقة.
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مصنع احلديد يف أملانيا

تصدير السيارات يف أملانيا

شكل ( )54نامذج لبعض الصناعات يف أملانيا

ثالث ًا  :الصناعة يف اليابان:

تغز الصناعة اليابانية األسواق العاملية ،وتكتسحها بشكل يلفت االنتباه ،وتصبح أغنى دولة صناعية يف العامل
مل ُ
إال يف التسعينات من القرن العرشين امليالدي ،حيث إن اليابان يف بدايتها تعرضت هلزيمة ساحقة يف احلرب العاملية
الثانية 1945م .ودمرت هذه احلرب بنيتها األساسية ،وأخ َّلت باألنظمة السياسية واالقتصادية هبا وأفقدهتا أسواقها
يف العامل ،ومع ذلك حققت اليابان تفوق ًا صناعي ًا عىل الرغم من :
< طبيعة سطحها اجلبيل حيث تبلغ نسبة املناطق اجلبلية  %83من املساحة الكلية.
< ُّ
تركز السكان بأنشطتهم الزراعية والصناعية يف السهول البالغة نسبتها  % 17من مساحتها.
< ندرة مصادر الطاقة هبا وقلتها.
< افتقارها للمواد اخلام بأنواعها ،وكذلك تعتمد عىل املادة اخلام املستوردة.
وقد حققت اليابان معجزهتا االقتصادية عىل الرغم من حظر التسليح الذي فرضته عليها الدول املنترصة وكل
ذلك مل يعق اليابان بل جاء يف صاحلها ،حيث وجهت كل مواردها املالية لتطوير اقتصادها بد ً
ال من إنفاق األموال
عىل التسليح ،وبناء اجليوش.

أسباب التفوق الصناعي الياباين :
< متتع اليابان باالستقرار السيايس.
< اهتامم حكومة اليابان بالتصنيع.
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< استرياد اليابان للتقنيات احلديثة واآلالت من
الدول الغربية املتطورة يف البداية ،واستثامر أرباح
صناعتها يف البحوث إلنتاج صناعات عديدة
وجديدة مطورة ،بأفكار تلبي احتياج قطاع كبري
من متوسطي الدخل يف العامل.
< وجود األيدي العاملة املدربة الرخيصة واملاهرة.
< جودة الصناعة اليابانية ،ورخص أسعارها.
< كثرة التعاريج يف سواحلها ،وكثرة اخللجان ،وعمق
سهل قيام املوانئ واملرافئ الضخمة التي
املياه ،مما َّ
تسهل عمليات االسترياد والتصدير.
< تطور وسائل النقل واملواصالت فيها التي تعتمد
عىل الطرق الرسيعة والسفن .
< ازدياد الطلب ،واحتياج السوق العاملي واملحيل
شكل ( )55األقاليم الصناعية يف اليابان
للمنتجات اليابانية.
< توفر الثروة املالية لليابانيني ،واستخدامهم للتكنولوجيا الستصالح األرايض.
األقاليم الصناعية يف اليابان :
انظري اخلريطة شكل ()55
٭ أين ترتكز األقاليم الصناعية يف اليابان ؟ وملاذا؟
ترتكز الصناعة يف اليابان يف مخسة أقاليم هي :
 5ـ إقليم هريوشيام.
 1ـ إقليم طوكيو  2 .ـ إقليم ناجويا 3 .ـ إقليم أوسكا 4 .ـ إقليم كيتاكيوشو.
كام تعدُّ الصناعة أكرب نشاط اقتصادي يف اليابان ،فهي تسهم بـ  %28من مجلة الناتج املحيل اإلمجايل ،وتوظف
 %24من مجلة القوى العاملة .ويعدُّ معدل النمو الصناعي يف اليابان من أعىل املعدالت يف العامل ،وترتكز الصناعة يف
اليابان عىل السهول الساحلية بالقرب من املدن الكربى .ومن أهم الصناعات يف اليابان :صناعة وسائل النقل ،فهي
تنتج  8ماليني سيارة سنوي ًا ،بذلك حتتل املركز األول يف العامل يف إنتاج السيارات ،وبناء السفن .وتعدُّ صناعة اآلالت
الكهربائية واإللكرتونية وأجهزة احلاسوب من أرسع الصناعات نمو ًا ،والصناعات البرتوكياموية كالبالستيك،
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واأللياف الصناعية ،والصناعات املعدنية مثل  :احلديد ،والفوالذ ،ومنتجات األخشاب وغريها.

إضافة

تتكون دولة اليابان من عدة جزر تقع شامل املحيط اهلادي قبالة الساحل الشاميل الرشقي
للرب اآلسيوي ،وتتألف من آالف اجلزر الصغرية ،وأربع جزر كربى هي هوكايدو  -هنشو
 كيوشو -شيكوكو.وتعدُّ من أكثر بالد العامل كثافة سكانية ،يسمي اليابانيون بالدهم ميبون أو نيهون ،وتعني مصدر
الشمس ،وتُعرف قدي ًام باسم بالد الواق واق ،تغطي اجلبال والتالل معظم سطحها ،وتكثر فيها
اجلبال الربكانية .أشهرها جبل فوجي ،وهو أعىل قمة يف اليابان .وعاصمتها طوكيو.

جبل فوجي

رابع ًا  :الدول الصناعية اجلديدة (النمور األسيوية)

٭انظري إىل الشكل ( ،)56ثم أجيبي عام يأيت :
٭ ماذا متثل هذه اخلريطة؟
٭ ما هذه الدول؟
٭ ما أسباب نموها وتفوقها الصناعي باغتقادك؟

الدول احلديثة التصنيع يف آسيا :
يف هناية القرن العرشين ظهرت جمموعة من الدول اآلسيوية الواقعة يف
الرشق واجلنوب الرشقي من آسيا ويطلق عليها النمور اآلسيوية األربعة.
وهذه الدول هي  :كوريا اجلنوبية  ،تايوان  ،هونغ كونغ ،سنغافورا.
وتعدُّ هذه الدول ضمن الدول الصناعية التي تنترش صناعاهتا يف
العامل ،حيث حاولت هذه الدول الصناعية اجلديدة أن حتذو حذو اليابان
مستخدمة عوامل النمو نفسها التي استخدمتها اليابان ،وبرزت كمراكز
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شكل ()56

اقتصادية نشطة يف حوض املحيط اهلادي ،والتي كانت ضمن جمموعة البلدان النامية ،ثم استطاعت بقفزات رسيعة
تنشيط اقتصادها باللجوء إىل حركة التصنيع ،والتصدير؛ فحققت بذلك نمو ًا اقتصادي ًا ملحوظ ًا.
وانتقلت بعد ذلك موجة التطور الصناعي احلديث إىل دول آسيوية أخرى ،بدأت تظهر يف السوق العاملية ضمن
البلدان الصناعية اجلديدة مثل  :ماليزيا ،وأندونيسيا  ،وتايالند  ،هذا باإلضافة إىل الصني التي تسعى لتكون يف مصاف
الدول الصناعية الكربى.
خصائص الدول الصناعية اجلديدة  :انظري اجلدول (.)9
تتصف هذه الدول بمجموعة من اخلصائص جتعل االختالف بينها متعدد الوجوه ،مما يعني عدم وجود معيار
واحد لنجاحها ،فهي ختتلف يف املساحة ،وعدد السكان ،والتاريخ ،لكنها تتشابه يف بعض اخلصائص أمهها :
< ارتفاع الكثافة السكانية ما عدا (كوريا اجلنوبية) ،ومتركز السكان عىل السواحل ويف السهول.
< املوقع االسرتاتيجي اهلام وسهولة االتصال بالعامل اخلارجي.
< تو ُّفر األيدي العاملة الشابة املاهرة والرخيصة األجر.
جممعات
< تشجيع الدول للصناعة له دور أسايس يف دعم الصناعات عدا هونغ كونغ ،حيث تقوم احلكومات بإنشاء َّ
صناعية ،وحتدد األجر ومدة العمل؛ حلفظ التنمية واحلامية الداخلية واخلارجية ،وبناء البنية التحتية الالزمة
لتطور الصناعة .كإنشاء املرافق ،واملواصالت ،واملناطق احلرة.
< ارتباط اقتصادها باخلارج :وذلك عن طريق حاجتها لألسواق العاملية ،حيث تصدِّ ر ما نسبته  %60من صادراهتا
للدول النامية ،كام ترتفع نسبة املستثمرين األجانب فيها خاصة من اليابانيني والواليات املتحدة األمريكية.
كوريا اجلنوبية
تايوان
22
47
السكان ( مليون نسمة)
36200
99500
املساحة (كلم)2
600
472
الكثافة ( /كلم)2
22
22
صغار السن %
8
7
مسنون %
وسائل النجاح مساعدات مالية قروض مساعدات مالية
الصناعات الرئيسة

بناء سفن ،سيارات

إلكرتونية ،كهربائية
جدول رقم ()9
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هونغ كونغ
6،3
1067
6000
25
6
مرفأ ترانزيت

إلكرتونية ،ألبسة

سنغافورة
4
641
6200
22
7
مرفأ إلعادة التصدير

إلكرتونية ،كهربائية،
ألبسة ،صيانة السفن

أسئـلة وتطبيقات

س :1أكميل العبارات التالية يف كلامت مناسبة :
أ ) كانت الصناعة قدي ًام ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا .............
ب ) تص َّنف الصناعات تبع ًا لطبيعة إنتاجها إىل  ............و .............و ............
ج ) من أهم مقومات الصناعة  .............و  .............و .............
د ) النشاط االقتصادي يقوم عىل ركيزتني أساسيتني مها  .............و .............
هـ) أول من وضع نظرية املوقع الصناعي هو  .............عام .............
و ) من أهم املراكز الصناعية يف رشق الواليات املتحدة  .............و  ...........و .............
ز ) بعض الصناعات ترتكز بالقرب من األسواق مثل  ...........وبعضها ترتكز بالقرب من املادة
اخلام مثل .............
س :2تتبعي تطور الصناعة من العصور القديمة إىل الوقت احلارض.
س : 3ضعي عالمة ( )3أمام الكلمة الصحيحة املكملة للعبارة :
أ ) الصناعة هي حتويل املادة األولية وتشكيلها لتصبح:
مادة صلبة.
مادة جديدة.
مادة خام .
ب) صناعة الطائرات من الصناعات :
الثقيلة.
اخلفيفة.
التحويلية.
ج) من أكرب األقاليم الصناعية والعمرانية يف وسط أوروبا:
إقليم السار.
إقليم جنوب أملانيا.
إقليم حوض الرور.
د ) حترر املوقع الصناعي من االرتباط بمناجم الفحم بسبب:
ُبعد الفحم.
سهولة نقل النفط.
ثقل الفحم.
هـ) تتميز اليابان بالرغم من أهنا دولة صناعية بافتقارها إىل :
املادة اخلام.
رأس املال .
األيدي العاملة .
و ) مدينة لوس انجلوس يف غرب الواليات املتحدة األمريكية تشتهر بصناعة :
القطارات.
		
السيارات .
		
الطائرات.
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ز ) تتكون النمور اآلسيوية من :
ست دول.
		
مخس دول.
أربع دول.
ح ) إحدى دول النمور اآلسيوية :
تايوان.
ماليزيا.
		
الصني.
س : 4رتبي مصادر الطاقة من األقدم إىل األحدث :
النفط ـ الطاقة الشمسية ـ الفحم ـ قوة الرياح ـ عضالت اإلنسان.
سَ : 5
وضّحي أمهية الصناعة للدولة.
س :6بامذا تفرسين :
أ ) إن نسبة العاملني يف الصناعة يف غرب أوروبا واليابان  %60 - 40ويف الدول النامية  % 7 - 1من
مجلة القوى البرشية العاملة.
ب) حدوث الثورة الصناعية يف بريطانيا قبل غريها.
ج) ظهور التخصص يف الصناعة يف القرن العرشين.
د) تعمل الدول الصناعية املستهلكة للمواد اخلام عىل خفض أسعار املواد اخلام.
هـ) دور املواد اخلام يف حتديد املوقع الصناعي.
و ) ُي َّ
فضل إقامة املؤسسات الصناعية يف املدن.
ز ) إقامة الصناعات الثقيلة بالقرب من مصادر الطاقة.
ح ) نقل الفحم واحلديد اخلام بالنقل املائي.
ط ) ُّ
تركز الصناعة يف رشق الواليات املتحدة األمريكية.
ي) اجتاه سياسة اليابان إىل الصناعة وحركة التصنيع.
ك ) حداثة الصناعة يف غرب أمريكا عن رشقها.
س  : 7أحدثت الصناعة تغريات يف حياة اإلنسان .ما هذه التغريات؟ وماذا استفاد منها؟
س :8صنِّفي الصناعات التالية بحسب أنواع الصناعات:
استخراج النفط  -الطوب  -بناء السفن  -قطع األخشاب  -األثاث  -اإلسمنت  -اللؤلؤ  -احلقائب
اجللدية  -الدبابات احلربية.
س : 9ما النتائج املرتتبة عىل :
أ ) اخرتاع اآللة البخارية.
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ب) ُّ
تركز الصناعة بالقرب من وسائل النقل.
ج ) ظهور النفط والكهرباء كمصدرين من مصادر الطاقة.
د ) رفع كفاءة العامل ،وصقل مهاراهتم.
هـ) قرب املواد اخلام من مصادر الطاقة.
و ) وفرة األسواق الداخلية واخلارجية.
ز) عدم وجود األيدي العاملة املدربة يف الصناعة.
ح ) تشجيع احلكومة حلركة التصنيع والصناعة.
سِّ :10
عددي مقومات الصناعة مع تعريف واحد منها ،وبيان أثرها عىل الصناعة.
س :11ما املقصود باملوقع الصناعي؟ مع رضب مثال.
س : 12ما الغرض من التخطيط للموقع الصناعي؟
س : 13ما نظرية املوقع الصناعي؟ مع رضب مثال من عندك تطبقني به هذه النظرية.
س( : 14يؤدي التقدم الصناعي إىل تنوع اإلنتاج ،واستقرار االقتصاد الوطني).
أ ) بيني النتائج املرتتبة عىل التقدم يف جمال الصناعة.
ب) اذكري مثا ً
ال يوضح العالقة بني الصناعة واملجاالت االقتصادية األخرى.
س : 15هل توافقني مع التعليل :
أ ) تتيح الصناعة االستقالل االقتصادي للدولة ،وعدم تاثرها بالظروف السياسية.
ب ) توجد عالقة بني توفر األيدي العاملة ونوع الصناعة.
س : 16تطورت يف الوقت احلارض االجتاهات يف حتديد املوقع الصناعي .اذكرهيا ،مع رضب مثال لكل
اجتاه ورأيك فيه.

سِّ :17
حددي عىل خريطة العامل التي
أمامك مع استخدام مفتاح للخريطة.
أ ) اثنني من دول الثورة الصناعية.
ب) دولتني من دول العامل يرتكز فيها
النفط كمصدر من مصادر الطاقة.
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س( : 18تفوقت الصناعة يف اليابان وحققت نجاح ًا عاملي ًا) .من وجهة نظرك ما أسباب هذا التفوق؟
س : 19صفي بأسلوبك ما ييل :
أ ) األسواق كأحد مقومات الصناعة.
ب ) الصناعة يف أملانيا.
س : 20تواجه الصناعة عدة مشاكل .ما هي؟ وما احللول هلذه املشكالت من وجهة نظرك؟
كوين تعميامت جغرافية ِّ
توضح العالقة بني املفاهيم التالية :
سِّ : 21
أ ) األيدي العاملة املاهرة  -القدرة اإلنتاجية  -تكاليف العمل  -تكلفة النقل  -سعر السلعة -
املنافسة يف السوق.
ب) اختالف الصناعات  -صناعة احلديد والصلب  -صناعة املواد الغذائية  -مصادر الطاقة.
ج) كثرة املوانئ  -سهولة االتصال  -وجود األسواق.
س : 22اختذت النمور اآلسيوية من اليابان قدوة هلا يف جمال الصناعة .فام أوجه الشبه واالختالف بينها
وبني اليابان؟
س : 23ما خصائص الدول الصناعية (النمور اآلسيوية)؟

نشاط
رقم ( : )1ختييل أنك تقومني بإنشاء مرشوع صناعي يف مدينتك مثل:
مرشوع صناعة جلديات  ،أو تعليب األسامك  ،أو زجاج  ،أو منسوجات.
أ ) اختاري املرشوع الذي سوف تنشئينه.
ب) ما اخلطوات التي تتبعينها قبل البدء بتنفيذ املرشوع؟
ج ) ما األسس التي تضعينها الختيار موقع املرشوع؟ وملاذا؟
د ) ما نوع العاملة التي تستخدمينها يف املرشوع؟
هـ ) ما املواصفات التي تراعينها عند تنفيذك للمرشوع متجنبة السلبيات التي رأيتها يف بعض
املشاريع األخرى؟
و ) ما األسواق التي ترغبني ترصيف منتجات مرشوعك هبا؟
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رقم ( ( : )2تعدُّ منطقة اجلبيل مركز ًا لصناعات حديثة ).
ـ ما املقومات الطبيعية والبرشية التي ساعدت عىل اختيار هذا املوقع؟
ـ ما أنواع الصناعات؟ وما مدى حاجة السوق إليها؟
ـ ماذا تتوقعني أن يكون املستقبل الصناعي هلذه املنطقة؟
رقم ( : )3املئي اجلدول التايل بام ترينه مناسب ًا من مقومات أو عدمها ،وأثرها يف الصناعة يف اململكة
كام يف املثال :
املقومات التي تساعد عىل
قيام الصناعة يف اململكة
تشجيع احلكومة

مـدى تأثيـرها
تعدد الصناعات
وتنوعها

املقومات الصناعية التي تفتقر
إليها الصناعة يف اململكة
قلة األيدي العاملة املدربة
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نـوع تأثيـرها
استرياد األيدي
العاملة األجنبية،
وما يرتتب عليها
من سلبيات

.

الفصل السادس
الـنـقــــــل
ً
أوال  :العوامل املؤثرة يف النقل.
ثاني ًا  :النقل الربي.

ثالث ًا  :النقل املائي.

رابع ًا  :النقل اجلوي.

الـنــقــــــــــل
ً
أوال  :العـوامل املـؤثـرة فـي النقـل
٭ ما معنى النقل؟
٭ ما وسائل النقل القديمة واحلديثة؟
٭ ما أمهية النقل بالنسبة لإلنسان؟ هايت أمثلة عىل ذلك.
٭ ما أنواع النقل؟
بنية قطاع النقل
٭ انظري الشكل (.)57

أنواع النقل

النقل املائي

النقل الربي

النقل اجلوي

طرق
النقل

البحار واملحيطات
واألهنار والقنوات

الطرق الربية السكك احلديدية األنابيب األسالك

الطرق اجلوية

وسائط
النقل

سفن احلاويات
ناقالت النفط والغاز
سفن الركاب.
العبارات.
َّ

السيارات اخلاصة قطارات الركاب أنابيب نقل أسالك نقل
الشاحنات قطارات البضائع النفط الطاقةالكهربائية
الدراجات النارية قطارات األنفاق الغاز خطوط اهلاتف
املياه النقل املعلق
وسائط النقل
« التلفريك»
التقليدية مثل
احليوانات.

الطائرات بمختلف
أنواعها.

شكل ( )57شكل توضيحي لبنية قطاع النقل.
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ترتبط ظاهرة التنقل من مكان آلخر باإلنسان منذ وجوده عىل سطح األرض؛ وذلك إلشباع رغبة فطرية لديه
ولتأمني حاجاته من املواد االستهالكية التي تضمن له العيش والبقاء.
فعا ًال يف التطور احلضاري والتقدم البرشي ،حيث أن له دور ًا بارز ًا يف االقتصاد املحيل
يؤدي النقل دور ًا َّ
والوطني والعاملي .وتعدُّ املواصالت َّ
املنظمة من العوامل اجلغرافية األساسية التي تؤثر عىل األنشطة االقتصادية
املختلفة ورفع كفاءة التبادل التجاري بني الدول املتقدمة الصناعية(املنتجة) وبني الدول النامية (املستهلكة)؛ ألن
مكملة لإلنتاج ،فالسلعة تعدُّ يف مرحلة اإلنتاج ،ثم تنقل إىل األسواق .وبدون توافر طرق املواصالت
النقل عملية ِّ
لتبادل فائض اإلنتاج بني الدول املنتجة والدول املستهلكة فإنه اليمكن أن يقوم سوى نمط اقتصادي واحد هو نمط
اإلنتاج بغرض اإلعاشة املبارشة واملحلية فقط.
ومن خالل ما سبق يتضح لنا أن نمو شبكات جيدة من طرق املواصالت ،وتطوير املوانئ واملطارات ٌ
رشط
أسايس من رشوط التطور والتنمية االقتصادية يف أي إقليم أو أي دولة ،وتعكس شبكة املواصالت يف اإلقليم أو
الدولة درجة التقدم والتطور الذي تشهده الدولة.

أهـمـيـة الـنـقـل :
< تأمني احلاجات األساسية لإلنسان من مأكل ومرشب( مناطق اإلنتاج).
< يؤثر النقل إذا كان منخفض التكاليف يف تسهيل نقل املواد اخلام مهام بعدت املسافة بني مصادرها وأسواق
ترصيفها .مثل (مناطق االستهالك).
< نقل النفط كمصدر للطاقة من مناطق إنتاجه إىل مناطق استهالكه.
< تؤدي سهولة النقل وانخفاض تكاليفه إىل قيام نوع من الرتابط الصناعي بني الدول ،واتساع التوزيع عىل
األسواق العاملية.
< يؤثر النقل يف توزيع السكان ،وتسهيل حركتهم عىل سطح األرض عىل املستويني اإلقليمي والعاملي.
< تساعد وسائل النقل يف تطوير الفكر البرشي ،وازدهار العلوم ،وتبادل الثقافات؛ ألهنا من أدوات االتصال
الرئيسة بني الشعوب.
< يسهم النقل يف سيطرة الدول عىل مرافقها املختلفة ،وتعزيز الوحدة الوطنية يف الدولة الواحدة ،وجتانس
السكان يف املناطق املختلفة.
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< أما تارخيي ًا فكانت وسائل النقل صاحبة الدور الكبري يف حركات الكشوف اجلغرافية واالستعامر.
دور يف التطور الذي تشهده اململكة العربية السعوديةِّ .
وضحي ذلك.
٭ للنقل ٌ
٭ هل تعتقدين أن للنقل وطرق املواصالت أثر ًا يف جذب السكان؟ هايت أمثلة.

العوامل املؤثرة يف النقل :
تتعدد العوامل اجلغرافية املؤثرة يف النقل ،وتتفاعل فيام بينها؛ لتحدِّ د وسائل النقل ،وخصائصها .وتنقسم
العوامل اجلغرافية املؤثرة يف النقل إىل:
ج ) عوامل سياسية.
ب ) عوامل اقتصادية برشية
أ ) عوامل طبيعية

أ ـ الـعـوامـل الطـبـيـعـيـة :
 1ـ املــــــوقـــــع :
يؤثر ٌ
كل من املوقع الفلكي واجلغرايف يف كثافة ،واجتاه  ،ونوعية خطوط النقل ،ومقدار احلمولة.
من حيث املوقع الفلكي نالحظ أن :
< املناطق املدارية املطرية  :تتميز بشبكة طرق هنرية كثيفة ،وسكك حديدية  .مثل  :اهلند والصني.
< املناطق الباردة  :تنترش السكك احلديدية والطريان ،وتقل فيها الطرق الربية .مثل شامل روسيا .ملاذا؟
< املناطق االستوائية  :تنترش فيها الطرق النهرية ،وخطوط الطريان .مثل أواسط إفريقياُّ .
وتقل فيها الطرق
الربية  .ملاذا ؟
من حيث املوقع اجلغرايف  :يرتبط املوقع باملسطحات املائية فالدول التي تطل عىل املسطحات املائية يسهل اتصاهلا
بدول العامل اخلارجي من حيث تصدير الصادرات ،واستقبال الواردات .ومن الدول التي ساعدها املوقع اجلغرايف
عىل تطور النقل البحري ،وتتميز بوجود ( أساطيل بحرية) :الواليات املتحدة األمريكية  ،بريطانيا  ،اليابان.
أما الداخلية التي التطل عىل مسطحات مائية فإهنا يصعب اتصاهلا بالعامل ،ومن ثم تفقد قدر ًا كبري ًا من األمهية
االقتصادية والتجارية .مثل  :سويرسا وأفغانستان .وهذه الدول تستعني بالدول املجاورة هلا ،والتي تطل عىل
مسطحات مائية يف االسترياد والتصدير (التبادل التجاري).
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٭ هايت مثا ً
ال لدول داخلية.
٭ ما نوع النقل يف الدول الداخلية ؟ ملاذا ؟

 2ـ الـتـضـــاريــــس :
فعا ًال يف مدى كفاءة عملية النقل فمث ً
ال
تؤدي طبيعة األرض التي تقوم عليها طرق النقل واملواصالت املختلفة دور ًا َّ
نالحظ أنه :
< تقل كثافة شبكة النقل يف األرايض الوعرة يف اجلبال ،واهلضاب ،والصحاري ،وأرايض املستنقعات ومناطق األودية،
واألهنار اجلليدية خاصة بالنسبة للنقل الربي والبحري.
< كثافة الطرق املعبدة تزداد يف التضاريس املستوية؛ ألهنا سهلة وقليلة التكاليف.
ومعرض لسقوط الصخور ،فإنه يتطلب نصب الشباك احلديدية عىل السفوح ،وبناء
< عند إنشاء طريق يف مناطق وعرة َّ
جدران متساوية؛ ملنع تدحرج الكتل الصخرية.
< التضاريس البحرية كاحلواجز املرجانية ،وطبيعة الساحل ،وشكله تؤثر يف اختيار املوانئ ،وخطوط النقل البحرية.
دور أسايس يف النقل اجلوي ،وخاصة عند اختيار مواقع املطارات فإ َّنه يفضل أن تبنى يف األماكن السهلية
< للتضاريس ٌ
الواسعة ذات الرتبة املتامسكة.
< لدرجة انحدار التضاريس أثرها يف إنشاء الطرق ،واالنحدار هو الذي حيدِّ د أماكن إنشاء اجلسور.

 3ـ املــــــناخ :
٭ ما عنارص املناخ املؤثرة يف النقل؟ انظري الشكل (.)58
الرياح  :وخاصة العاصفة منها والتي يصحبها غزارة يف األمطار .مثل ( :التيفون) عىل سواحل الصني،
واليابان والتي تزيد رسعتها أحيان ًا عىل 100كم  /ساعة فإهنا تعمل عىل إعاقة حركة النقل يف هذه املناطق،
وحدوث االهنيارات والفيضانات ،وتعرقل كثري ًا من السفن.
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درجة احلرارة  :انخفاض درجة احلراة يؤدي إىل جتمد مياه األهنار
والبحريات ،ومن ثم توقف حركة النقل يف املناطق الباردة مثل  :هنر سنت
لورنس يف الواليات املتحدة  ،وأهنار روسيا التي تتجمد معظم مياهها يف
فصل الشتاء ،وعند سقوط الثلوج تصيب الطرق ومستخدميها بأرضار
بالغة؛ لذلك جيب أن يراعى ذلك عند إنشاء الطرق املعبدة ،وإقامة اجلسور،
وقنوات رصف املياه .
الضباب ِّ :
يشكل خطر ًا عىل النقل الربي يف املناطق املنخفضة ،كام
يؤثر يف حركة هبوط وصعود الطائرات وأحيان ًا يؤدي إىل كوارث برشية
سواء برية أو جوية.
العواصف الرتابية والرملية  :ويرتكز تأثريها يف املناطق اجلافة وشبه
اجلافة .مثل صحاري الوطن العريب ،ويظهر دورها يف حجب الرؤية
فقد تصل إىل ارتفاع 3000م؛ مما يؤثر عىل حركة الطريان ضمن هذه
االرتفاعات.

 4ـ احليـاة النـبـاتيــة :

شكل ( )58نامذج توضح أثر املناخ عىل
وسائل النقل والطرق

إضافة

تعدُّ الغابات خاصة الكثيفة عائق ًا أمام وسائل النقل املختلفة،
حترص الرشكات العاملية للطريان أن تنشئ
وحتول دون إنشاءالطرق املعبدة ،وخطوط السكك احلديدية .مثل
مطاراهتا يف مناطق سهلية واسعة ،وبالتايل
 :الغابات االستوائية يف الربازيل يف حوض األمازون؛ لذلك تكون
يقل تعرضها لتكوين الضباب الذي حيجب
عاد ًة الطرق عىل أطراف الغابات أما داخل الغابة فالنقل املناسب الرؤية ،ويكون حممي ًا من الرياح الرسيعة
يتمثل يف األهنار الصاحلة للمالحة ،وقد عمل اإلنسان عىل اجتثاث التي تعرقل عمليات اإلقالع أو اهلبوط حيث
مساحات كبرية من الغابات ومد مكاهنا شبكة من الطرق املعبدة ،يكون ذلك عكس اجتاه الرياح.
وإقامة املزارع وخاصة يف نطاق الغابات النفضية يف أوروبا ،وأيض ًا اإلنتاج الزراعي يؤدي إىل زيادة التبادل التجاري
الذي يساعد عىل إنشاء طرق النقل وكثافة خطوطه .
٭ هايت أمثلة لغابات تعدُّ عائق ًا ملد خطوط النقل خاصة الربية منها.
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ب ـ العوامل االقتصادية والبرشية :

مصطلحات

تتأثر عملية النقل بشكل مبارش باملستوى االقتصادي للدول ،وبنوع
الظهر االقتصادي :
اإلنتاج وكميته ،ومدى التطور احلضاري ألي بلد.
هو املنطقة اجلغرافية املغذية والداعمة
للميناء البحري والنهري ،والتي تتمتع بإنتاج
< تعدُّ الصناعة من أكثر األنشطة االقتصادية تأثر ًا بالنقل كام تؤثر
زراعي ،أو صناعي أو استخراجي مهم.
فيه أيض ًا ،حيث اجتهت الصناعة نحو مراكز التجمعات الكربى؛
موانئ الرتانزيت  :هي موانئ التخزين
مما أدى إىل إقامة شبكة طرق كثيفة وواسعة للوصول إىل هذه
واملرور ،بحيث تستورد الدول بعض املوارد
املراكز الصناعية .مثل  :مدينة اجلبيل الصناعية يف اململكة العربية
عن طريق هذه املوانئ.
السعودية ،ومدينة عماَّ ن الصناعية يف األردن.
< للزراعة أثرها يف حركة النقل ،وتطوير وسائله؛ إذ إن استصالح األرايض ،وزيادة اإلنتاج أدى إىل بناء ومد
الطرق .مثل  :بناء شبكة الطرق الربية بالعراق ،ووادي النيل يف مرص.
< أما التجارة فقد ازدهرت ،وتوسعت بفعل تطور وانتشار حركة النقل ،فكثري من املوانئ أنشئت؛ لوجود مناطق
زراعية أو صناعية أو استخراجية حماذية هلا ،وفيها إنتاج كثري ،وتساهم بدورها يف ازدهار هذه املوانئ مما ساعد
عىل ظهور الظهري االقتصادي .مثل :ميناء بورسودان يف السودان ،حيث تم ربطه بسكك حديد مع شامل
وسط السودان؛ لتصدير منتجات هذه املناطق.

ج ـ العـوامـل السيـاسيـة :
كبري يف ختطيط عملية النقل وتنفيذها ،وجتديد نوعية النقل ،وكثافته.
دور ٌ
للعوامل السياسية ٌ
حرية املالحة يف األجواء من حيث العبور ،واهلبوط يف املطارات.
ففي جمال الطريان متثل هذه العوامل ِّ
إن بناء كثري من موانئ الرتانزيت للدول التي ليس هلا واجهات
بحرية واسعة أوجد نوع ًا من العالقات السياسية بني الدول .مثل :
إضافة
ميناء بريوت لألردن ،وموانئ تركيا للعراق.
لقد أكدت اتفاقية الطريان املدين الدويل
تأثرت املالحة البحرية بالعامل السيايس ،وحق الدولة يف السيطرة
املو َّقعة يف شيكاغو عام 1944م .حق سيادة
عىل املياه اإلقليمية للدول ،وحق الدولة يف السيطرة عىل مرور وتوقف
كل دولة يف جماهلا اجلوي (الفضاء اجلوي)
السفن بمختلف أشكاهلا يف موانئها ،أو املياه املحاذية لسواحلها.
الذي يعلو إقليمها سيادة كاملة ومطلقة.
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ثانيــ ًا  :النـقــل البــري
قــــال تعـــــاىل {:

}
[سورة النحل].

النقــل البــري :
يعدُّ النقل الربي من أقدم أشكال النقل التي عرفها اإلنسان ،واإلنسان هو أول وسيلة نقل ،حيث حيمل متاعه
معتمد ًا عىل القوة العضلية ،ومن ثم استطاع اإلنسان أن يستأنس احليوانات (الدواب) ،ويستخدمها كوسيلة نقل،
ثم العربات التي جترها احليوانات ومن ثم جاء اخرتاع السيارة يف القرن التاسع عرش.
وتتمثل الطرق الربية يف عدة أنواع منها :
< الطرق الطبيعية التي كانت تستخدم للنقل دون وجود طريق ممهد ،حيث كان اإلنسان ينتقل عىل قدميه أو
باستخدام احليوانات.
< الطرق املمهدة واملعبدة و ُتستخدم هبا وسائل خمتلفة وهي التي أوجدها اإلنسان ،ومن أمهها السيارات.
< السكك احلديدية ُ ،تستخدم عليها القطارات.
< األنابيب.

 1ـ الطرق الطبيعية غري املمهدة :
وهي عبارة عن دروب ومسالك غري مرصوفة ،تستخدم هذه الطرق يف التنقل التقليدي بواسطة احليوانات
ويسود هذا النمط يف األقاليم املنعزلة والتي تفتقر لوسائل النقل احلديثة ،وبخاصة يف املناطق الريفية ،ويف املناطق
اجلبلية الوعرة ،أو الصحاري القاحلة ،أو مناطق الغابات االستوائية ،والطرق اجلبلية تعتمد عىل وجود املمرات
اجلبلية ،أما يف املناطق الصحراوية فتواجد الطرق يف أماكن توافر موارد املياه ،ويف الغابات االستوائية تشكل
ضفاف األهنار املعابر الطبيعية التي تستخدم يف التنقل ،وقد أدت هذه الطرق قدي ًام دور ًا كبري ًا يف عمليات التبادل
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التجاري والثقايف بني الشعوب.

املعبدة :
 2ـ الطرق الربية َّ
تعدُّ من أهم أنواع النقل انتشار ًا واستخدام ًا يف الوقت احلارض ،ومن
أهم الوسائل التي استخدمت عليها السيارة ،والتي أحدثت ثورة يف عامل
النقل؛ ملا متتاز به من سهولة استخدامها داخل املدن والقرى ،وتستخدم
يف املسافات القصرية واملتوسطة ،ويف املناطق التي يصعب فيها استخدام
الوسائل األخرى ،ومتتاز بالرسعة واملرونة ـ فكان من الرضوري القيام
معبدة وخمططة تطورت عىل مر الزمان ،فقد كانت طرق ترابية
بوضع طرق َّ
ومعبدة (مسفلتة)؛
ممهدة ،ثم طرق مرصوفة باحلجارة إىل طرق مرصوفة
َّ
لتزداد مقاومتها للظروف الطبيعية ،وزيادة قوة حتملها ،ومن ثم أصبحت
هذه الطرق ختضع ملواصفات دولية؛ لضامن أكرب قدر من السالمة ،واهلدف
األسايس من إنشاء تلك الطرق هو تسهيل عملية النقل والتنقل بني املراكز
العمرانية واألقاليم اإلنتاجية املختلفة .ونالحظ أن هناك كثري ًا من الدول
املعبدة األوىل قديمة ،والثانية
متتلك يف الوقت احلارض شبكتني من الطرق َّ
الشبكة احلديثة املكونة من عدد حمدود من الطرق الرسيعة العريضة ،التي
متتد عىل هيئة حماور ممتدة عىل طول البالد وعرضها وتتفرع عنها طرق أخرى
تصل بينها وبني املدن الرئيسة.
وتقاس أمهية طرق السيارات بحجم احلركة املرورية عليها من حيث
عدد السيارات ،وعدد الركاب ،وحجم املوارد املنقولة عليها ،وتتميز الطرق

شكل ( )59نامذج من الطرق الرسيعة يف اململكة

الرسيعة باتساعها ،وتوافر اخلدمات اخلاصة هبا مثل :املقاهي  ،واملطاعم ،وحمطات الوقود ،والصيانة  ،والفنادق،
واسرتاحات للمسافرين  .انظري الشكل (.)59
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٭ هايت أمثلة عىل طرق رسيعة يف اململكة.
٭ ماذا نشاهد عىل هذه الطرق؟
٭ ما رأيك هبذه النوعية من الطرق؟
٭ هل تؤيدين تعميمها عىل مجيع الطرق يف اململكة؟
٭ ما النتائج املرتتبة عىل كثافة السيارات يف داخل املدن؟
٭ هل تؤيدين استخدام سيارات النقل العام؟ وملاذا ؟

إضافة

إن الدراسات املتعلقة باملرور أثبتت أن نسبة
الزيادة يف أطوال الطرق يف العام الواحد ،أقل
من نسبة الزيادة يف عدد السيارات العاملة عىل
الطريق األمر الذي أدى إىل حدوث مشاكل
االزدحام ،وزيادة وقت زمن السفر.

 3ـ السكك احلديدية ( القطارات) :
إن النقل بالسكك احلديدية هو وليد الثورة الصناعية
يف القرن الثامن عرش ،وقد كان الدافع وراء إنشاء السكك
احلديدية احلاجة إىل وسيلة نقل ذات محولة كبرية وبأسعار
منخفضة؛ ملواجهة الزيادة يف عدد السكان ،وحجم املواد
املنقولة.
يعدُّ النقل بالقطارات أحد مظاهر التقدم االقتصادي
والتفوق الصناعي احلديث ،فالقطارات تستطيع نقل
محوالت ثقيلة ،وضخمة ،ملسافات طويلة؛ مما يؤدي إىل
تقليل التكلفة مع أمان أكثر .بدأت نشأة السكك احلديدية
يف بريطانيا ،وكانت القطارات بعربة واحدة جترها اخليول
وصنعت العجالت،
عىل قضبان من خشب ،ثم تطورت ُ
والقضبان من احلديد.

إضافة

عرف العامل القديم مسالك برية طبيعية ومشهورة مثل:
 1ـ طريق الشاري  :استخدم هذا الطريق يف القرنني السابع
عرش والثامن عرش؛ للنقل بني القارة اهلندية واهلند الصينية،
وروسيا األوروبية مرور ًا بالصحاري األسيوية الرشقية،
وجنويب سيربيا.
 2ـ طريق احلرير  :كان يصل بني الصني وإقليم البحر
املتوسط وأوروبا.
 3ـ طريق العنرب  :كان يستخدم لنقل العنرب بني إقليم بحر
البلطيق يف أوروبا ،وإقليم البحر املتوسط  .والعنرب من املواد
التي يقذف هبا البحر إىل الشاطئ.

واستمر تطور صناعة القطارات يف العامل من حيث احلجم والسعة ،والنوع ،والرسعة؛ مما جعلها منافس ًا رئيس ًا
لوسائل النقل األخرى.
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إضافة

 إن أطول خط سكة حديدية يف العامل موجود يف االحتاد السوفيتي سابق ًا ،حيث يبلغ طوله 12،000كم فهو يربط مجهورية استونياعىل بحر البلطيق مار ًا بموسكو إىل فالديفستك يف أقىص اجلنوب الرشقي للبالد.
 إن أول خطوط السكك احلديدية للجمهور يف إنجلرتا بدأ تشغيله يف العرشينات والثالثينات من القرن التاسع عرش امليالدي . إن اهلند متتلك أكرب شبكة سكة حديد يف قارة آسيا ،ولذلك سعت حكومتها إىل توسيع هذه الشبكة. إن أرسع قطار ركاب يف العامل هو القطار الفرنيس املعروف باألحرف( يت جي يف ) وهو قطار ذو رسعة عالية ،تصل رسعته إىل300كم /الساعة ،وقد انطلق عام 1981م.
 إن أول عربة تسري بدفع البخار استخدمت عام 1804م برسعة 8كم /الساعة. -إن أول خط سكة حديدية منتظم يف العامل لنقل الركاب ويعمل بالقاطرات البخارية استخدم يف عام 1825م.

أنــواع السكك احلديدية :
تص َّنف السكك احلديدة حسب املسافات التي تقطعها إىل :
< خطوط داخلية جتارية من مناطق اإلنتاج إىل املوانئ واملصانع تسمى (خطوط االخرتاق) .مثل  :خط الدمام الرياض.
< خطوط دولية متتد ملسافات بعيدة ،وتربط دو ًال عدة تتميز بنشاط اقتصادي كبري مثل  :خط إكسربس الرشق ،ويبدأ من
باريس مار ًا بنانيس يف فرنسا،
وميونخ يف أملانيا ،وفينا يف
النمسا ،وبودابست يف املجر
وبلغراد يف يوغسالفيا،
واستنبول يف تركيا ،ومنها
إىل العراق وسوريا ،وتسمى
(خطوط عابرة القارات).

شكل ()60
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< خطوط كثيفة متتاز بكثافة خطوط السكك احلديدية وتقارهبا ،وتنترش يف املناطق كثيفة السكان مثل  :الشبكات
املحلية يف مرص  ،وموسكو ،وباريس ،ولندن ،وشامل رشق الواليات املتحدة األمريكية وتسمى (خطوط
ذات النظام الشبكي).
العوامل املؤثرة يف السكك احلديدية وتشغيل شبكاهتا:
< ظهور األنشطة االقتصادية ونموها.
< ربط مراكز اإلنتاج واالستهالك بمراكز االسترياد والتصدير.
< توطني السكان يف مناطق معينة.
< بنية األرض وشكل السطح.
< تغري درجات احلرارة بني الصيف والشتاء.

 4ـ النقـل باألنـابيب :
استخدمت األنابيب يف البداية يف نقل املياه ،وقد زادت أمهية النقل باألنابيب بعد
استخدامها يف نقل البرتول والغاز الطبيعي .انظري الشكل رقم (.)61
أهم الصعوبات التي تواجه النقل باألنابيب هي :
< ارتفاع تكاليف مد خطوط األنابيب.
< املشاكل السياسية والعالقات بني الدول التي متر هبا خطوط األنابيب.
< الرسوم العالية التي تأخذها الدول التي متر هبا خطوط األنابيب.
أمثلة للنقل باألنابيب للنفط والغاز الطبيعي:
< خط أنابيب التابالين لنقل النفط السعودي من املنطقة الرشقية إىل ميناء
الزهراين عىل البحر املتوسط يف لبنان.
< خط أنابيب نقل الغاز الطبيعي من اجلزائر إىل إيطاليا عرب البحر
املتوسط.

خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي

خط أنابيب لنقل النفط
شكل ( )61النقل باألنابيب
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ثالثــ ًا  :النقــل املــائــــي
وطورها خلدمة أهدافه التجارية ،وتتميز عن أنواع
يعدُّ النقل املائي من أقدم أنواع النقل التي استخدمها اإلنسان َّ
النقل األخرى برخص أجورها وضخامة محولتها .وقد تطورت وسائل النقل املائي من األلواح اخلشبية ،إىل جذوع
األشجار بعد جتويفها ،ومن ثم إىل قوارب خشبية صغرية تسري بقوة الرياح ثم إىل السفن الرشاعية ثم إىل سفن معدنية
ضخمة تعمل بالبخار ،أما حديث ًا فأصبحت السفن تسري بقوة البرتول ،والغاز الطبيعي ،وبعضها بالطاقة النووية.
دور يف ركوب البحار ،وبناء السفن من أجل نرش الدين اإلسالمي ،وللتجارة ،والذي
وكان للعرب املسلمني ٌ
ساعدهم عىل ذلك معرفتهم بعلم الفلك واستخدام البوصلة ،ورسم اخلرائط .وكانت سفنهم جتوب البحر املتوسط،
واألمحر  ،واهلندي ،واألطليس وبحر العرب.
أنواع النقل املائي :
إضافة
< النقل عرب األهنار والبحريات (النقل النهري).
صنع القدماء املرصيون سفن ًا طويلة ،وضيقة من القصب عام
<النقل عرب البحار واملحيطات (النقل البحري).
 400ق.م ثم صنعوا األرشعة ،و ُيعتقد أن الفينقيني هم بحارة
العامل القديم ،حيث عربوا البحر املتوسط ،وربام بلغوا شواطئ
< القنوات املائية.
بريطانيا ،إال أهنم مل يرتكوا وثائق تبني شكل سفنهم ،والقليل
الذي يعرفه الباحثون عن هذه السفن تم نق ً
ال عن الشعوب
 1ــ النقــل النهــري :
القديمة .ومن بعد الفينيقيني اإلغريق الذين صوروا سفنهم
يف أشعارهم ،فقد أضافوا املنجنيق إىل مقدمة سفنهم الرشاعية،
استخدم اإلنسان األهنار يف النقل منذ العصور واخرتعوا أضخم السفن احلربية ،وهي السفن الرشاعية ثالثية
املجاديف (انظري الشكل) .ومن بعدهم الرومان وقد متيزت

التارخيية القديمة قبل استخدام البحار واملحيطات.
وقد تطور النقل النهري يف الوقت احلارض مع تطور
القوارب والسفن.
عىل الرغم من انتشار األهنار يف خمتلف بقاع العامل إال
أن معظمها ال يصلح للمالحة النهرية؛ لوجود العوائق
الطبيعية والبرشية ومن أمهها  :قلة عمق املياه ،وجود
الشالالت واجلنادل يف جماري األهنار ،جتمد مياه األهنار،

السفن الرومانية بام متيزت به السفن اإلغريقية ،وقد استخدموا
األرشعة املثلثة للسفن الصغرية ،وسميت التينية ،أما الناقالت
الكبرية فقد استخدمت أرشعة مربعة.
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إقامة السدود عىل األهنار ،احلروب واملنازعات السياسية.
العوامل التي تتوقف عليها صالحية األهنار للمالحة.
< أن يكون النهر واسع ًا عميق املجرى ،بحيث يسمح للسفن أن تتنقل فيه.
< أن يكون اجلزء الصالح من النهر للمالحة طوي ً
ال ومستقي ًام.
< أن يكون غزير ًا عىل مدار العام.
< بطء جريان تيار النهر ،وخلوه من الشالالت واجلنادل.
< بعده عن االهنيارات الصخرية ،وعدم جتمد مياهه.
من أهم طرق املالحة النهرية يف العامل :

مصطلحات

 1ـ طريق هنر الراين يمتد من مدينة بال بسويرسا
إىل ميناء روتردام يف هولندا عىل بحر الشامل مرور ًا بأملانيا
بطء التيار :أن يكون هادئ ًا ،ويسري ببطء.
اجلنادل  :وهي صخور تعرتض جمرى النهر ،جيري فيها
وتعد من أهم طرق املالحة النهرية يف أوروبا.
 2ـ طريق هنر الفوجلا ويسمى شبكة اخلمسة بحار التيار برسعة قوية مطردة دون أن يكون هناك انحدار فجائي
شديد لتكوين الشالالت .ومن أشهر اجلنادل :جنادل أسوان،
(البلطيق  ،األبيض  ،أزوف  ،األسود  ،قزوين) ويعدُّ واجلنادل الستة التي تعرتض جمرى النيل يف إقليم النوبة.
أطول شبكات النقل النهري يف العامل إذ يبلغ جمموع
أطواهلا حوايل  112ألف كم.

 3ـ طريق هنر املسيسبي وروافده يف الواليات املتحدة ،ويعدُّ من أطول طرق النقل النهري يف العامل ،حيث يربط
هذا النهر إقليم البحريات العظمى الصناعي يف الشامل مع خليج املكسيك يف اجلنوب.
 3ـ قارة إفريقيا.
 2ـ أمريكا اجلنوبية.
٭ هايت مثا ًال للطرق املالحية النهرية يف قارة  1 :ـ أمريكا الشاملية.

 2ـ النقــل البحـري :

إضافة

قـال تعـالـى {:
[سورة لقامن].
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إن التطور الكبري يف بناء السفن الضخمة
والناقالت املتخصصة ،واالهتامم بعوامل
األمن فيها ،والرسعة والراحة أدى إىل
تطور حركة الصادرات والواردات بني دول

يعدُّ النقل البحري يف هذا الوقت من أهم أنواع النقل عامة؛ ملا له من دور فعال يف عمليات التبادل التجاري بني أقاليم
العامل متباينة اإلنتاج ،حيث حيتكر النقل البحري حوايل  %75منها عىل الرغم من تراجع أمهيته يف جمال نقل الركاب؛ نظر ًا
ملنافسة النقل اجلوي والربي .ومتتد خطوط النقل البحري عرب البحار واملحيطات؛ لرتبط بني املوانئ ،والتي تشكل حمطات
انطالق واستقبال للسفن ،حيث يتكون امليناء من قسمني متكاملني مها املرفأ وامليناء .ويمتاز النقل البحري بانخفاض
تكلفة النقل باملقارنة مع طرق النقل األخرى املختلفة؛ وذلك لعدم حاجة النقل البحري وخطوطه إىل عمل إنشاءات
مك ِّلفة باإلضافة إىل أن كلفة الصيانة الالزمة يف النقل البحري ضئيلة نسبي ًا باملقارنة مع كلفة صيانة خطوط النقل األخرى
باإلضافة إىل إمكانية نقل كميات هائلة من البضائع واملواد اخلام بواسطة النقل البحري .وتظهر مشكالت التكلفة يف النقل
البحري عادة عند إنشاء املوانئ الصناعية ،حيث تظهر حاجة ماسة لتعميق قاع البحر عند خط الساحل لتهيئة موانئ ذات
مياه عميقة؛ لتسمح باستقبال السفن الصغرية والكبرية عىل حد سواء .انظري الشكل رقم (.)62

شكل ()62

أهم الطرق البحرية العاملية :
انظري اخلريطة شكل (.)62
٭ ما أهم الطرق املالحية يف العامل ؟
٭ توجد عالقة بني سمك اخلط البحري عىل اخلريطة وكثافة احلركة .فسرِّ ي ذلك.
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٭ أين ترتكز الطرق املالحية البحرية يف نصف الكرة الشاميل أم اجلنويب ؟ وملاذا؟
أهم الطرق املالحية البحرية يف العامل :

 1ـ طريق املحيط األطليس  :يعد من أهم الطرق
البحرية إذ ينقل عربه أكثر من  %60من جتارة العامل
أنواع السفن :
الدولية ويربط بني األقاليم الصناعية يف قاريت أوروبا
تتعدد أنواع السفن ونذكر منها:
 1ـ السفن النظامية  :تعمل من نظام معني يف أماكن حمددة
وأمريكا.
ويف خطوط منتظمة ،وتتميز بالرسعة وارتفاع تكلفة النقل
 2ـ طريق البحر املتوسط  ،قناة السويس  ،البحر األمحر،
بواستطها.
املحيط اهلندي :يربط هذا الطريق غرب العامل
 2ـ سفن احلاويات  :سفن خمصصة لنقل البضائع مرتبة
الصناعي (أوروبا) ورشق العامل بأسواقه ،وخاماته،
يف صناديق.
 3ـ الناقالت  :سفن خمصصة غالب ًا لنقل البرتول.
وطاقاته وخيدم أكرب عدد من املوانئ.
 4ـ سفن الركاب  :خمصصة لنقل الركاب للرحالت
 3ـ طريق املحيط اهلادي  :يعدُّ من أقل الطرق البحرية
الطويلة والقصرية حول العامل ،كام هو حال العبارات
أمهية ؛ بسبب اتساعه والبعد بني موانئه ،ويقترص
العاملة بني مينائي العقبة ونويبع يف البحر األمحر.
عىل ربط موانئ اليابان ،ودول رشق آسيا  ،وأسرتاليا
وغرب األمريكتني.
السويس.
عرب قناة
يصعب عبورها
للسفن التي
الطريق
ستخدم هذا
الصالح ُ :ي
رأس الرجاء
 4ـ طريق
إن الطرق البحرية العاملية ترتكز يف نصف الكرة الشاميل عنها يف نصف
الكرة اجلنويب؛ بسبب ُّ
تركز األقاليم الصناعية يف الشامل ،واتساع املسطحات
املائية جنوب ًا؛ مما يؤدي إىل طول املسافة.
أهم املشكالت التي تعرتض النقل البحري :
شكل ( )63كتل جليدية تعرتض طريق إحدى السفن
< اضطرار البواخر التباع خطوط بحرية غري مبارشة لالنتقال من

إضافة

إقليم آلخر أو من ميناء آلخر .
< يتعرض النقل البحري أحيان ًا ألخطار العواصف اهلوجاء التي تصل رسعتها إىل 130كم /ساعة ،وكذلك
تساقط الكتل الثلجية .انظري الشكل (.)63
وجتمد مياه البحار ،والضباب ،وانتشار الصخور املرجاين؛ مما يعرقل حركة البواخر يف البحار
واملحيطات.
142

 3ـ القنــوات املـــائـيـة :
ما الفرق بني القناة واملضيق؟
لقد استطاع اإلنسان منذ القرن اخلامس عرش امليالدي شق القنوات الصناعية؛ لربط األهنار الصاحلة للمالحة
بعضها مع بعض ،أو ربط األهنار بالبحار ،أو بني البحار ذاهتا يف األماكن التي تسمح ظروفها الطوبوغرافية بذلك
وبخاصة عندما تكون احلواجز الطوبوغرافية ضيقة يسهل اخرتاقها ،واهلدف أيض ًا من شق القنوات الصناعية هو
تقصري املسافات ،وتقليل الوقت ،وخفض تكلفة النقل بني مناطق التبادل التجاري املتباينة املوارد واإلنتاج .وقد
تكون القنوات املائية صغرية ال تستوعب سوى السفن ذات احلمولة الصغرية والتي ترتاوح بني  100و 300
طن فقط ،أو قنوات كبرية تسري فيها سفن ضخمة هنرية أو بحرية ترتاوح محولتها بني  10،000و  15،000مثل
 :قنوات هنر الفوجلا يف احتاد الدول املستقلة عن االحتاد السوفيتي سابق ًا  ،وقنوات هنر الراين يف أملانيا؟ انظري
الشكل (.)64
أهم القنوات املائية االصطناعية ذات األمهية
االسرتاتيجية يف العامل هي :
قناة السويس  :وقد تم شقها عام 1869م .وهي
تربط بني البحر األمحر والبحر املتوسط.
قناة بنام :وقد تم شقها عام 1914م  .وهي تصل
البحر الكاريبي واملحيط األطليس باملحيط اهلادي.
قنوات ممر سانت لورانس  :التي تم شقها عام
1960م .وهي جمموعة من القنوات املائية العميقة
يف هنر سانت لورانس الذي يصل بني بحرية إنتاريو
واملحيط األطليس .

شكل ()64
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رابعـ ًا  :النقــل اجلــوي
يف القرن التاسع امليالدي قام عباس بن فرناس بمحاولة الطريان ،إال أهنا مل تنجح لكن سجلها له التاريخ.
إال أن الرحالت اجلوية لألمريكيني أورفيل وويلرب رايت عام 1903م .تعدُّ عالمة البدء الفعلية لصناعة
الطائرات.
ملاذا كان الطريان حل ًام بالنسبة لإلنسان؟
إضافة
ـ إن طائرة الكونكورد تسري برسعة تعادل رسعة
الصوت ،وبذلك ق َّللت من بعد املسافة؟
ـ إن ما حيتاج القطار لقطعه يف يوم واحد تقطعه
الطائرة يف  4ساعات ،وما حتتاجه السفينة من مسافة
لقطعها يف يوم تقطعها الطائرة يف  3ساعات.

النقـــل اجلـــوي :

يعدُّ النقل اجلوي أكثر وسائل النقل احلديثة تطور ًا ،وتتميز
عن بقية وسائل النقل املختلفة بالرسعة ،والتكاليف العالية ،
وتتفاوت أمهية املواقع اجلغرافية بالنسبة للمالحة اجلوية من
موقع إىل آخر حسب الكثافة السكانية والنشاط االقتصادي ،ويأيت اهتامم الدول بإنشاء املطارات الدولية والداخلية
املحلية لضامن قوة اقتصادها ،وعالقاهتا اخلارجية ،وإلحكام سيطرهتا عىل خمتلف أجزائها.
أمهية الطريان والنقل اجلوي :

بعد احلرب العاملية الثانية توجه االهتامم إىل صنع الطائرات املدنية املزودة بوسائل التوجيه واملراقبة؛ لتستطيع
القيام برحالت جوية طويلة آمنة .وقد قام مهندسو الطريان ومصممو الطائرات بجهود تقنية من أجل الوصول
بالطائرات إىل ما وصلت إليه اليوم من مواصفات ومقاييس جعلت منها منافس ًا قوي ًا لوسائل النقل األخرى وخاصة
يف جمال نقل الركاب ،وتزايدت إمكانية القدرة عىل املنافسة مع استمرار إدخال التحسينات والتعديالت الفنية عىل
صناعة الطائرات .وقد بدأ تطوير طائرات نقل الركاب بمحرك واحد ،ثم حمركني ،ثم بأربعة حمركات ،ثم تطورت
رسعة الطائرات من خالل الطائرات النفاثة التي تساوي رسعتها رسعة الصوت .مثل  :طائرة (الكونكورد)
باإلضافة إىل تطوير قدرة استيعاهبا حلمولة الركاب لتصل يف بعضها إىل  500راكب أحيان ًا ،وظهرت طائرات
الشحن العمالقة لنقل البضائع خاصة رسيعة التلف والثمينة ،ونقل الربيد برسعة ،والطائرات تستخدم يف عمليات
اإلغاثة واإلنقاذ وإطفاء احلريق ،ويف العمليات الزراعية واألبحاث العملية،ويف العمليات العسكرية أو األمنية،
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وامتد ليشمل الفضاء اخلارجي .ويعود هذا التطور يف النقل اجلوي إىل عدة أسباب منها  :التقدم احلضاري ،ارتفاع
املستوى املعييش ،زيادة حجم التبادل التجاري ،زيادة حركة الركاب بني مناطق العامل.
انظري الشكل (.)65
أي نصفي الكرة األرضية ترتكز خطوط الطريان؟ وملاذا ؟
٭ يف ِّ
٭ يف أي القارات ترتكز خطوط الطريان يف العامل؟

شكل ()65

أهم شبكات النقل اجلوي يف العامل :

إن النقل اجلوي يتمثل يف جمموعتني أساسيتني خلطوط الطريان يف العامل مها:
< شبكة عرضية تدور حول العامل من الغرب إىل الرشق والعكس ،وتربط هذه الشبكة :
 1ـ بني الدول الصناعية يف أمريكا الشاملية  ،أوروبا  ،والدول املستقلة يف االحتاد السوفيتي سابق ًا واليابان.
 2ـ بني دول أوروبا بدول الرشق األوسط والرشق األقىص.
ومتتاز هذه الشبكة بكثافتها ،وزيادة عدد مطاراهتا التي ختدمها.
وتقسم إىل ثالث خطوط :
< شبكة طولية من الشامل إىل اجلنوب أو العكس ،وتعدُّ أقل كثافة من الشبكة العرضيةَّ ،
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 1ـ اخلطوط التي تربط أمريكا الشاملية بالوسطى واجلنوبية.
 2ـ اخلطوط التي تربط أوروبا بأفريقيا.
 3ـ اخلطوط التي تربط دول رشق آسيا بأسرتاليا.

إضافة

أثر النقل يف التخطيط اإلقليمي:

يتطلب التطور االقتصادي عىل املستوى اإلقليمي بقطاعاته
املختلفة الزراعية ،والصناعية ،والتجارية ،والسياحية وغريها توفري
وسائل نقل جيدة ،وشبكة من الطرق اجليدة ويرجع فشل كثري من

مشاريع التنمية يف بعض دول العامل النامية إىل
سوء شبكة النقل واملواصالت وعدم تطورها.
واليمكن أن تنجح أية خطة إقليمية أو مرشوع
إقليمي ،إذا مل تتوفر شبكة من املواصالت
ذات الكفاءة العالية التي تساعد عىل تنفيذ
املشاريع االقتصادية وتسهل االتصال بينها وبني

مصطلحات
ختطيط إقليمي:
هو تنظيم خاص تسرتشد به الدولة يف تنظيم العالقة بني أقاليمها
املتباينة ،لتحقيق تكافؤ الفرص لكل إقليم ،وإبراز مواهبه ،وإمكانياته
اجلغرافية الكامنة ودعم شخصيته املحلية ،وكذلك يقصد به إعادة
التوازن بني األقاليم املختلفة داخل الدولة.

السكان املستفيدين ،كام تساعد
عىل اتصال املراكز الصناعية
أمريكـا الشاملية
بمناطق وجود اخلامات والطاقة
و ا أل سو ا ق ا ال ستهال كية .
أوروبـا
ولذلك يويل املخططون سواء
آسيا واملحيط اهلادي
كانوا اقتصاديني أم جغرافيني
أمريكـا اجلنوبية
أم مهندسني عامل النقل أمهية
البحر الكاريبي
كربى يف التخطيط اإلقليمي،
و ا لتطو ر ا لذ ي تسعى له
الرشق األوسط
الدول.
املنطــقة

(منظمة اإلياتا الدولية) ترشف هذه املنظمة
عىل النقل اجلوي وحركة الطائرات يف العامل
واالحتاد الدويل للطريان الدويل ومقره مدينة
أوتاوه يف كندا ،وتلتزم مجيع رشكات الطريان
يف العامل بقرارات االحتاد الدويل من حيث أجور
النقل ،ومجيع أنظمة الطريان املدين .

رشكات الطريان  %الركـاب %البضائـع%

البـريد%

38

41

28

60

23

21

30

14

29
5

3

2

28
5

3

2

31
5

4

2

21
3

1

1

جدول رقم ( )10النسبة املئوية لتوزيع رشكات الطريان والركاب والبضائع املنقولة حسب بعض
املناطق الرئيسة يف العامل.
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أسئـلة وتطبيقات

سِّ :1
عددي العوامل املؤثرة يف النقل.
س :2أبرزي أمهية النقل.
س : 3أكميل الفراغات التالية :
أ ) تتأثر عملية النقل بشكل مبارش  .........و  .........و .........
ب) من أنواع الطرق الربية  .........و  .........و .........
ج ) ينقسم النقل املائي إىل ثالثة أقسام هي  ......... :و  .........و .........
د ) تتميز وسائل النقل اجلوي بـ  .........و .........
هـ ) تستخدم الطائرات يف نقل  .........و  .........و  .........و .........
سِّ : 4
وضحي أثر العوامل الطبيعية التالية عىل النقل :
ب) املناخ.
		
أ ) التضاريس .
س : 5ما دور العوامل السياسية يف ختطيط عملية النقل؟
ٍ
فعال ومبارش عىل التخطيط اإلقليمي عىل مستوى الدولِّ .
وضحي ذلك.
س : 6للنقل
بوجه عام أثر َّ
س( : 7لقد أحدثت السيارة ثورة يف عامل النقل ،كام تعد من أهم الوسائل التي استخدمت عىل الطرق
الربية) .عىل ضوء ذلك :
أ ) متى اخرتعت السيارة؟
ب ) ما مميزات السيارة؟
ج ) ما أمهية الطرق الرسيعة؟ وما مميزاهتا؟
س( : 8إن النقل بالسكك احلديدية هو وليد الثورة الصناعية يف القرن الثامن عرش) .عىل ضوء ذلك.
أ ) ما الدافع وراء إنشاء سكك حديد؟
ب) صنِّفي خطوط السكك احلديدية إىل أنواعها الرئيسة حسب املسافات التي تقطعها.
ج ) ما العوامل املؤثرة يف إنشاء السكك احلديدية وتشغيل شبكاهتا؟
د ) ما أقدم خط سكة حديد يف اململكة؟ ومتى تم إنشاؤه؟ وهل هو موجود إىل اآلن؟ وملاذا؟
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س : 9بام تفرسين :
أ ) قلة السكك احلديدية يف اململكة .
ب) اعتبار الطرق الربية أقدم أنواع الطرق.
ج ) حماولة عباس بن فرناس الطريان.
هـ) اهتامم حكومة اململكة العربية السعودية بتطوير املالحة اجلوية فيها.
و ) أمهية هنر الراين وهنر األمازون يف النقل النهري.
ز ) عدم مناسبة هنر النيل للنقل النهري.
ح) انخفاض تكلفة النقل البحري.
ط) صعوبة النقل باألنابيب.
ي) تأثري درجة احلرارة عىل النقل.
ك ) اهتامم العرب املسلمني بركوب البحر.
ل) اعتبار النقل البحري يف الوقت احلارض من أهم أنواع النقل عام ًة.
م) اختالف أمهية املوقع اجلغرايف بالنسبة للمالحة اجلوية من موقع آلخر.

س : 10ضعي عالمة (  )3أمام االختيار الصحيح :
أ ) املناطق االستوائية ُّ
تقل فيها الطرق :
الربية.
اجلوية.
النهرية.
املعبدة يف التضاريس :
ب) تزداد كثافة الطرق َّ
الصحراوية.
اجلبلية.
السهلية .
ج ) من أكثر األنشطة االقتصادية تأ ُثر ًا بالنقل:
املعدين.
الصناعي .
الزراعي
د ) ( عبارة عن دروب ومسالك غري مرصوفة) يطلق هذا التعريف عىل الطرق:
السكك احلديدية.
املعبدة.
الطبيعية.
الربية َّ
هـ) بدأت نشأة السكك احلديدية يف :
بريطانيا.
اليابان.
الواليات املتحدة األمريكية .
و) اس ُتخدمت األنابيب يف البداية يف نقل:
الغاز الطبيعي.
املياه.
البرتول .
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ز) شبكة خطوط الطريان التي تربط أوروبا بإفريقيا تسمى شبكة:
منتظمة.
عرضية.
		
طولية.
ح ) اخلطوط الدولية التي متتد ملسافات بعيدة ،وتربط دو ً
ال عدة تسمى :
خطوط عابرة القارات.
خطوط االخرتاق.
خطوط ذات نظام شبكي.
س : 11ضعي عالمة ( )3أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )8أمام العبارة اخلطأ مع تصحيحها:
)
(
يسهل اتصاهلا بالعامل اخلارجي.
أ ) موقع الدولة بالقرب من املسطحات املائية ِّ
)
ب) يتم نقل الغاز الطبيعي عرب األنابيب من اجلزائر إىل إيطاليا عن طريق املحيط األطليس( .
ج) إن بطء جريان تيار النهر ،وخـــلوه من اجلنــادل من العــــــوامل التي تســـــاعد
)
(
عىل صالحية األهنار.
)
(
د ) يمتاز النقل الربي بانخفاض تكلفة النقل مقارن ًة مع األنواع األخرى من النقل.
كثري من دول العامل عىل إنشاء مطارات خارجية دولية أخرى إىل جانب املطارات الداخلية
س ( : 12حترص ٌ
املحلية) ملاذا؟
س : 13ما الرشوط الواجب توافرها لبناء املطار؟
س( : 14يعدُّ النقل املائي من أقدم أنواع النقل التي استخدمها اإلنسان) .عىل ضوء هذه العبارة أجيبي عام ييل:
ب) تتبعي تطور وسائل النقل املائي.
		
أ ) ما مميزات النقل املائي؟
ج) ما املقصود بالقنوات الصناعية؟ وما أمهيتها؟ اذكري مثالني عليها.
س : 15ما النتائج املرتتبة عىل :
أ ) كثافة السيارات يف داخل املدن .
ب ) استخدام سيارات النقل العام داخل املدن.
ج ) السفر بالطائرات.
كبري يف السلم واحلربِّ .
وضحي ذلك.
دور ٌ
س : 16للنقل اجلوي ٌ
كوين تعميامت جغرافية توضح العالقة بني املفاهيم التالية:
سِّ : 17
 عمق املجرى النهري ،غزارة املياه ،النقل النهري. صخور مرجانية  ،عواصف هوجاء ،حركة البواخر يف البحار واملحيطات. قناة السويس  ،رواج التبادل التجاري  ،أوروبا  ،آسيا. السكان  ،كثافة شبكة النقل  ،عالقة طردية. اإلنتاج الزراعي  ،التبادل التجاري  ،كثافة طرق النقل.149

س : 18قارين بني السيارة والقطار كوسيلتي نقل من حيث :
أوجـه املقـارنة

السيـــارة

القطــــار

الســــرعة
املــــرونة

حجم احلمولة من الركاب والبضائع

س :19أمامك خريطة صامء للعامل ِّ
وضحي عليها ما يأيت باستخدام األلوان وكتابة األسامء واملفتاح:
ب) اثنني من طرق النقل املائي النهري والبحري.
أ ) خط من السكك احلديدية.
ج ) حدِّ دي اثنني من شبكات النقل اجلوي.

س : 20عندما تطابقني خريطة خطوط النقل اجلوي مع خريطة النقل البحري فإن هذا التطابق يؤكد
بعض احلقائق اجلغرافية  .ما هي ؟
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