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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

جمهورية ال�سودان

املركز القومي للمناهج والبحث الرتبوي  -بخت الر�ضا
اجلغرافيا والدرا�سات البيئية

ال�صف الثاين الثانوي
الطبعة املنقحة  2012م
�إعداد  :جلنة بتكليف من املركز القرمي للمناهج والبحث الرتبوي من الأ�ساتذة :
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املقدمة

�أبنا�ؤنا الطالب والطالبات
لعلنا قد ذكرنا يف مقدمة كتاب ال�صف الأول للجغرافيا والدرا�سات البيئية الطبعة
املنقحة �أن اجلغرافيا  ،هي العلم الذى يدر�س الأر�ض بو�صفها وطناً للإن�سان  .ويت�ضمن
هذا التعريف وجود جمموعتني من املعارف � :إحداهما تت�صل بالأر�ض �أو الأ�سا�س
الطبيعى والأخرى تت�صل بالإن�سان �أو الأ�سا�س الب�شرى  .فالأ�سا�س الطبيعى ميثل
التحدى الذى يواجه الإن�سان ،الذى ي�ستجيب لذلك التحدى  ،فرتتبت على تلك
اال�ستجابة مظاهر الن�شاط الب�شرى املختلفة .
ويبد�أ كتاب ال�صف الثاين بدرا�سة الأ�س�س الب�شرية للجغرافيا يف الوحدة الأوىل
� ،أما الوحدة الثانية فتبد�أ من حيث انتهى كتاب ال�صف الأول بدرا�سة اخلرائط ،
والتي ركزنا فيها ب�شكل كبري على خرائط الت�ضاري�س الأر�ضية �أو خرائط الكنتور
وتتوا�صل الدرا�سة عن اخلرائط  ،ويف الوحدة الثانية من هذا الكتاب جتدون عر�ضاً
�سل�ساً لبع�ض اخلرائط التي تبني توزيع الظاهرات الطبيعية والب�شرية  ،والتي تعرف
باخلرائط اخلا�صة الغر�ض �أو خرائط التوزيعات  ،حيث تطرقنا للرموز امل�ستخدمة فيها
من حيث النوع والكم  .كما قدمنا �شرحاً لبع�ض الأ�شكال البيانية ثم درا�سة خرائط
التوزيعات النوعية والكمية .
ثم انتقلنا بعد ذلك �إىل درا�سة اجلغرافية الإقليمية  ،التى تت�ضمن درا�سة
الظاهرات اجلغرافية املختلفة – طبيعية وب�شرية – يف �إطار مكانى معني  ،وكذلك
درا�سة العالقات التى توجد بينها  ،وما ترتب على ذلك من �إبراز خ�صائ�ص �شخ�صية
معينة لهذا املكان  ،ت�ؤدى �إىل متيزه عن االماكن الأخرى  .وقد تعر�ضنا ل�شرح مفهوم
الإقليم  ،وت�صنيف الأقاليم  ،ثم اخرتنا بع�ض الأقاليم � ،أو الدول لدرا�ستها كنماذج .
وكان �أ�سا�س االختيار �أهمية هذه الأقاليم لنا حتقيقاً ملبد�أ (نحن والعامل من حولنا) ،
الذى اتبعناه عند درا�ستنا للبعدين الزمانى واملكانى  ،يف حمور الإن�سان والكون  ،يف
مرحلة التعليم الأ�سا�سى وتناولنا يف الوحدة الرابعة جغرافية ال�سودان حيث مت عر�ض
الأ�س�س الطبيعية والب�شرية جلغرافية ال�سودان .
وختاماً ن�أمل �أن يكون هذا املقرر مفيداً وملبياً حلاجاتكم وممتعاً يف درا�سته ونذكركم
ب�أهمية درا�سة املقرر با�ستخدام الأطل�س وبقية املعينات املتمثلة يف عمل املج�سمات
ور�سم اخلرائط .
واهلل ن�س�أله التوفيق لكم ولنا
امل�ؤلفون
جـ3

الوحدة الأوىل
الأ�س�س الب�شرية للجغرافيا
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�أهداف الوحدة -:
بعد درا�سة هذه الوحدة يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا ً على �أن :

 - 1يتعرف ماهية اجلغرافيا الب�شرية .
 - 2يتعرف امليادين الأ�سا�سية للجغرافيا الب�شرية .
 - 3يتعرف �أق�سام ال�سالالت الب�شرية الأ�سا�سية .
 - 4يتعرف درا�سة ال�سكان من حيث احلجم والتوزيع والكثافة .
 - 5يتعرف �أ�سباب تباين كثافة ال�سكان .
 - 6يتعرف كيفية ح�ساب زيادة ال�سكان .
 - 7يتعرف مفهوم ديناميكية ال�سكان .
 - 8يتعرف طرق متثيل تركيبة ال�سكان .
 - 9ينمى مهارة قراءة اخلرائط والأ�شكال واجلداول.
 - 10يقدر خالفة اهلل �سبحانه وتعاىل للإن�سان يف الأر�ض من �أجل اال�ستفادة منها وعدم
الإف�ساد فيها .
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الأ�س�س الب�شرية للجغرافيا :

ما الظاهرات التي مت التعر�ض لها عند درا�ستنا للأ�س�س الطبيعية للجغرافيا ؟
نطلق علي تلك الظاهرات جمتمعة (اجلغرافيا الطبيعية) �أي عنا�صر اجلغرافيا
الطبيعية  ،كذلك هي �أي�ضاً عنا�صر للبيئة الطبيعية  .وتلي دار�سة اجلغرافيا الطبيعية
عادة درا�سة اجلغرافيا الب�شرية  ،وهي متثل ن�شاط الإن�سان يف البيئة الطبيعية .
وتعالج اجلغرافيا الب�شرية املظاهر املادية التي �أدخلها الإن�سان على بيئته  ،ورغم �أن
الإن�سان واحد بني �آالف الكائنات الأخرى التي تعي�ش على وجه الأر�ض  ،ف�إن له من
مواهبه العقلية والبدنية ما مكنه من االنت�شار يف كافة البيئات ما بني اال�صقاع القطبية
واملناطق اال�ستوائية  ،كما �أنه ا�ستطاع بف�ضل تفرده بح�ضارة متطورة من �أن ي�ضيف �إىل
�سطح الأر�ض ظاهرات جديدة مل تكن قائمة من قبل .
ويالحظ �أن الإن�سان يف انت�شاره هذا يرتكز ب�أعداد كبرية يف �أماكن معينة  ،بينما
تتخلخل كثافته ب�شكل وا�ضح يف �أماكن �أخرى على �سطح الياب�سة وفقاً لظروف طبيعية
وب�شرية مت�شابكة  ،وجغرافية ال�سكان هي �أحد فروع اجلغرافيا الب�شرية التي تهتم بدرا�سة
�أعداد الب�شر وتوزيعهم وهجراتهم وتكاثرهم � ،أما جتمعات النا�س يف مدن وقرى فهي من
اخت�صا�ص جغرافية املدن  ،كما �أن اختالف الوالء بني اجلماعات املختلفة لأماكن حمدودة
من الأر�ض التي ت�سكنها  ،هو �أ�سا�س قيام الدول التي تتمتع كل منها مبقومات طبيعية
وب�شرية خا�صة داخل �إطار حدودها ال�سيا�سية  ،و هذه املقومات واحلدود والعالقات بني
الأقطار هو ميدان اجلغرافية ال�سيا�سية  ،و�أخرياً ف�إن درا�سة موارد الأر�ض  ،و�أ�ساليب
الإنتاج والتبادل التجاري بني �أقطار العامل يدخل يف منهج اجلغرافيا االقت�صادية .
وت�سبق درا�سة ن�شـاط الإن�سان فـي البيئة الطبيعية درا�سـة الإن�سان نف�سه (ال�ساللة
واحلجم والتوزيع والرتكيب وال�سكن) .
ال�ســــــكان :
توفر الدرا�سة اجلغرافية لل�سكان اخللفية الأ�سا�سية لكل فروع اجلغرافيا  ،ومنها تكت�سب
العنا�صر الأخرى �أهميتها ومعناها  .وهي تركز علي درا�سة العمليات الدميوغرافية
لل�سكان ونتائجها يف �سياق البيئة الطبيعية .

( )1ال�ساللة :

جرت العادة �أن يق�سم ال�سكان �إىل خم�س �سالالت (�أعراق) �أ�سا�سية على ح�سب
لون الب�شرة وتقاطيع الوجه وال�شعر  ،و�شكل الر�أ�س  ،وال�سالالت هي :
63

( �أ ) املغولية .
(ب) القوقازية .
(ج) الزجنية .
( د) اال�سرتاليون الأ�صليون .
(هـ) الب�شمن والهتنتوت .
وبالرغم من هذا التق�سيم �إال �أننا جند تداخ ًال بني �صفات هذه الأجنا�س  ،وذلك
بف�ضل التداخل الذي فر�ضته الظروف الطبيعية وبع�ض الطروف الب�شرية على الإن�سان مما
دفعه لالختالط مع املجموعات الب�شرية املختلفة  .كل ذلك �أدى �إىل ت�شكيل جمموعات
ب�شرية جديدة لها �صفاتها التي تختلف عن �أ�صل مكوناتها .

�صور ال�سالالت الب�شرية يف العامل

الب�شمن
مغويل
قوقازي ا�سرتايل �أ�صلي
�شكل رقم ( : )1 - 1مناذج لل�سالالت الأ�صلية الكربى يف العامل
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زجني

25

�شكل ( : )2 - 1ال�سالالت الأ�صلية الكربى يف العامل

املغول
القوقازيني
الزنوج
اال�سرتاليون
ا لأ�صليون
البو�شمن
والهنتوت

ولكن هذه ال�سابقة �سطحية وموروثة  ،وال تقلل من قيمة �أي من تلك ال�سالالت
 ،فكلهم من �آدم و�آدم من تراب  ،وكذلك ميكن تق�سيم ال�سكان من حيث الأديان �إىل
الإ�سالم و اليهودية وامل�سيحية والبوذية  ...الخ  ،هذه هي �صفات ح�ضارية مكت�سبة .

م�سيحية
ا�سالم
يهوديةم�سيحية
ا�سالم
هندو�سية
بوذية يهودية
هندو�سية
دياماتبوذية�صينية
قبلية �صينية
دياناتديامات
ديانات قبلية
الدينيةالدينية

�شكل ( : )3 - 1تق�سيم ال�سكان من حيث الأديان يف العامل

 /2احلجم :

ميكن احل�صول على حجم ال�سكان وامل�ساكن والإح�صاءات احليوية ...الخ من
التعداد  .فالتعداد هو جمموعة من العمليات الرامية �إىل جمع البيانات ال�سكانية
واالقت�صادية واالجتماعية والإح�صائية عن جميع �أفراد ال�سكان والأماكن املخ�ص�صة
لل�سكان و�ساكنيها يف دولة معينة � ،أو يف جزء منها  ،يف فرتة زمنية حمددة  ،ثم ت�صنيف
تلك البيانات وحتليلها ون�شرها .
متى �أجري �آخر تعداد لل�سكان يف ال�سودان ؟ و�أين يحفظ ؟
ويعرف �سجل الأحوال املدنية والإح�صاءات احليوية ب�أنه ال�سجل الذي ي�سجل
الوقائع التالية  :املواليد والوفيات والزواج والطالق  .وت�سجيل هذه الوقائع �إلزامي ودائم
وم�ستمر .
63

�أعط مثا ًال ل�سجل يبني واقعة مدنية و�أخرى حيوية .
�أ�سئلة :
 /1ملاذا كانت درا�سة اجلغرافية ال�سكانية درا�سة مهمة ؟
 /2ماذا نق�صد بالتعداد ؟
 /3توزيع ال�سكان وكثافتهم :

ماذا نق�صد بتوزيع ال�سكان وكثافة ال�سكان ؟ ما الفائدة من هذا ال�س�ؤال ؟
نق�صد بتوزيع ال�سكان الطريقة التي ينت�شر بها ال�سكان علي �سطح الأر�ض  .وميكن
بيان ذلك باخلرائط عن طريق النقاط  ،حيث متثل كل نقطة عدداً معيناً من ال�سكان
�شكل رقم (. ) 4 - 1
	�أما الكثافة ال�سكانية فتعني ن�سبة عدد ال�سكان مل�ساحة املنطقة التي ي�سكنونها
وهي حت�سب بالطريقة الآتية :
العدد الكلي لل�سكان
الكثافة ال�سكانية احل�سابية :
امل�ساحة الكلية للمنطقة

وتعرف هذه الكثافة باحل�سابية  ،ويعرب عنها بعدد ال�سكان يف الكيلو مرت املربع الواحد.

ال�سكان يف
الكيلو مرت املربع

�أكرث من 1000
250 - 500
100 - 250
1 - 100
�أقل من 1

�شكل رقم ( )4 - 1الكثافة ال�سكانية يف العامل يف �سنة ما
47

ويبني �شكل رقم( ) 4 - 1كثافة ال�سكان يف العامل  .ويالحظ �أن هذه الكثافة تزيد
عن  300ن�سمة للكيلومرت املربع يف املناطق ال�صناعية واملناطق ذات ال�سهول الفي�ضية يف
العامل و�إىل �أقل من ن�سمة للكيلومرت املربع يف ال�صحاري الباردة واحلارة  ،والغابات احلارة
الرطبة يف حو�ض نهر االمزون .
ومما جتدر مالحظته �أن الكثافة تنخف�ض يف املناطق التي يت�صف مناخها بالتطرف (احلرارة
ال�شديدة �أو الربودة ال�شديدة �أو اجلفاف)  .كذلك تنخف�ض يف املناطق ال�صخرية �شديدة
االنحدار كاملناطق اجلبلية  ،كما تنخف�ض كذلك يف املناطق املتطرفة املوقع يف العامل
ويطلق على هذه املناطق ( البيئات غري امل�ضيافة ) ورغم ما ذكر عن البيئات ال�سابقة جند
فيها بع�ض اجلماعات الب�شرية التي كيفت نف�سها للعي�ش يف هذه الظروف بطريقة تدل
على احلذق واملهارة  .وبالإ�ضافة �إىل العوامل الطبيعية فهناك عوامل �أخري تكمن وراء
تباين الكثافة ال�سكانية  ،وتتمثل هذه العوامل يف الآتي :
�أ  /نوع الن�شاط االقت�صادي :

فالتقدم التكنولوجي واالقت�صادي يرتبط بتغري يف كثافة ال�سكان وتوزيعهم  ،فقبل
الثورة ال�صناعية كان توزيع ال�سكان متجان�سا يف كثري من دول �أوروبا ولكن بعد قيامها
انتقل ال�سكان �إىل مناطق م�صادر الطاقة (كالفحم احلجري) وخطوط النقل واملوانئ .
فحل منط تركز ال�سكان يف مناطق حمددة حمل توزيع ال�سكان املتجان�س ال�سابق .
وال تتوقف الكثافة ال�سكانية فقط على املوارد الطبيعية  ،ولكن �أهم من ذلك توقفها
على مدى ا�ستغالل الإن�سان لتلك املوارد .
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جدول رقم (� )1 - 1أ�سباب تباين كثافة ال�سكان
الكثافة املرتفعة
-1الأرا�ضي املنخف�ضة
(ال�سهول)

مناذج ملناطق الكثافة
املرتفعة
وادي اجلاجن (الهند) �سهل
 -1الأرا�ضي املرتفعة االنديز – الهماليا
كانتو (اليابان) الأرا�ضي
الروكي
ا ملت�ضر �سة
املنخف�ضة (غرب �أوربا)
الكثافة املنخف�ضة

مناذج ملناطق الكثافة
ا ملنخف�ضة

 -2املناطق ذات املناخ التندرا يف �شمال �أل�سكا
املتطرف � :شديد الربودة وكندا ورو�سيا ،انتارتيكا
ال�صحاري احلارة
�أو �شديد اجلفاف

 -2املناطق املعتدلة املناخ
 ،املتو�سطة الأمطار �أو التي
يتوافر فيها املاء للري

غرب �أوربا وال�صني
واليابان معظم الواليات
املتحدة  ،بنغالدي�ش

 -3املناطق ذات الرتبة
اخل�صبة الكثيفة ال�سمك
�أو الرتبة القرينية

نطاق القمح يف الواليات
 -3املناطق ذات
املتحدة  ،الأرا�ضي
الرتبة احلم�ضية
املنخف�ضة �شرق �إجنلرتا
ال�صخرية القليلة
– �سهول اجلاجن( الهند )
ا ل�سمك
والنهر الأ�صـفر (ال�صني)

ال�صحاري احلارة ،
املناطق اجلبلية  ،مناطق
الغابات ال�صنوبرية

 -4مناطق الغابات
املعتدلة (غرب �أوربا ) �إقليم
ا لكثيفة

بع�ض �أجزاء الغابة
اال�ستوائية احلارة الرطبة
يف حو�ض الأمزون وجبال
غينيا اجلديدة ومناطق
م�ستنقعات املاجنروف .

 -4مناطق الغابات
املفتوحة �أو مناطق
احل�شائ�ش

البمبا�س ( االرجنتني )

 -5املناطق ال�ساحلية
التي ميكن الو�صول �إليها

�سواحل �أمريكا اجلنوبية
و�أ�سرتاليا واليابان

 -5املناطق الداخلية
التي ي�صعب
الو�صول �إليها

 -6املناطق الغنية باملوارد
الإقت�صادية (�إذا كانت
يف بيئة فقرية ف�ستكون
حمدودة يف امتدادها
ك�سيبرييا مث ًال)

حقول الفحم احلجري يف
غرب �أوربا  ،يف الواليات
املتحدة ،حقول الذهب
يف جنوب �أفريقيا

 -6املناطق
الفقرية يف مواردها
االقت�صادية

مناطق الغابات النف�ضية
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و�سط قارة �آ�سيا  ،وو�سط
القارات اجلنوبية
جنوب �شيلي � ،صحراء
بتاجونيا ( جنوب
االرجنني ) � ،أفغان�ستان،
مناطق ال�ساحل يف
�أفريقيا

ب  /امل�ؤثرات التاريخية :

اال�ستقرار احلديث ن�سبياً يف �أ�سرتاليا هو ال�سبب الأ�سا�سي يف انخفا�ض كثافة �سكانها.
كذلك �أ�سهم ا�ستقرار ال�سكان يف الهند منذ القدم �إىل ارتفاع كثافة �سكانها .

ن�شاط :

 /1م�ستعيناً بال�شكلني رقم (  2 -1و � ) 4 - 1أذكر �أوجه ال�شبه واالختالف يف توزيع
ال�سكان بني كل من :
�أ  /الواليات املتحدة وال�صني
ب� /أ�سرتاليا وكندا .
� / 2أذكر املناطق الكثيفة ال�سكان التي ترتبط كثافتها املرتفعة بالظروف احلارة الرطبة
واملناطق التي ترتبط كثافتها املنخف�ضة بتلك الظروف .
 / 3هل تنخف�ض كثافة ال�سكان يف كل املناطق اجلافة ؟ �أذكر املناطق التي ال تنطبق
عليها هذه القاعدة .
جـ  -امل�ؤثرات ال�سيا�سية :

قد يحدث �أن ت�شجع الدول الهجرة بعدة طرق �إىل مدن جديدة �أو مناطق تنمية جديدة
بعيدة عن مناطق اكتظاظ ال�سكان كما هو احلال يف الدول الغربية.

 / 4منو حجم ال�سكان :

يف املا�ضي ال�سحيق عندما كان ن�شاط الإن�سان قا�صراً على اجلمع وااللتقاط كان عدد
�سكان العامل قلي ًال جداً ال يزيد عن ع�شرة مليون ن�سمه يف الآلف الأوىل قبل امليالد
 .ولكن مع اكت�شاف الزراعة وتوفر الغذاء وا�ستقرار �أعداد كبرية من ال�سكان بد�أت
معدالت وفيات الإن�سان يف االنخفا�ض  .وقدر عدد �سكان العامل يف �سنة 1650م بحوىل
 500مليون ن�سمه  ،وا�ستمرت زيادة ال�سكان يف االرتفاع حتى �أنه يف عام 1800م و�صل
عدد ال�سكان �إىل بليون ن�سمه ويف عام 2000م بلغ عدد ال�سكان �أكرث من �سته بليون
ن�سمه وال تزال الزيادة م�ستمرة مع االختالف يف ن�سبتها .
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وترجع الزيادة ال�سكانية �إىل عاملني :
�أ  /الزيادة الطبيعية ( الفرق بني املواليد والوفيات ) .
ب /الزيادة غري الطبيعية وهي الهجرة .
ومن املعدالت التي ت�ستخدم للتعبري عن منو ال�سكان هو معدل منو ال�سكان  .فما هو
ذلك املعدل ؟

معدل منو ال�سكان هو املعدل الذي يبني زيادة ال�سكان ونق�صانهم نتيجة للزيادة
الطبيعية و�صايف الهجرة .واملعدل هو ن�سبة مئوية �أو �ألفية و ُيح�سب بالطريقة الآتية :
( املتو�سط ال�سنوي للمواليد  -املتو�سط ال�سنوي للوفيات ) � +صايف الهجرة *100
منو ال�سكان =
�إجمايل ال�سكان
!

الع�صراحلجري
القدمي

الع�صراحلجري احلديث

ا لع�صر
الربونزي

ا لع�صر الع�صور ا لع�صر
احلديدي الو�سطى احلديث

�شكل ( )6 - 1منو ال�سكان يف العامل عرب التاريخ
8
11

ا مل�ستقبل

والزيادة الطبيعية هي العامل الوحيد لنمو ال�سكان يف العامل �أجمع  ،كما �أنها �أهم
العوامل التي ت�ؤثر يف م�ستقبل ال�سكان يف �أي قطر من الأقطار  .وتعرف الزيادة
الطبيعية ب�أنها الفرق بني املواليد والوفيات .
�أما ال�سبب الثاين لزيادة عدد ال�سكان فهو الزيادة غري الطبيعية �أو (الهجرة) .وميثل
اجلدول رقم ( )2 - 1معدل النمو ال�سكاين ( )٪ملناطق العامل (الأكرث منواً والأقل منواً
�أو �أقل بلدان العامل منواً) عام 1997م .
جدول (  ) 2 - 1معدل النمو ال�سكاين (  ) ٪ملناطق العامل عام 1997م
1.4
العامل
املناطق الأكرث منواً
0.3
املناطق الأقل منواً
1.7
اقل البلدان منواً
2.6
ن�شاط :

 /1عرف امل�صطلحات الآتية :
الزيادة الطبيعية  -الزيادة غريالطبيعية  -املناطق الأقل منواً .

 - 5ديناميكية ال�سكان :

يعترب توزيع ال�سكان وكثافتهم نقطة البداية يف الدرا�سة اجلغرافية لل�سكان .وال
يظل توزيع ال�سكان وكثافتهم ثابتاً على حاله بل يتعر�ض للتغري امل�ستمر  ،وهذا التغري
هو ما نطلق عليه (ديناميكية ال�سكان).
فديناميكية ال�سكان هي التغري يف منط توزيع ال�سكان نتيجة للتفاعل بني
العمليات الدميوغرافية التي ت�شتمل على اخل�صوبة والوفيات والهجرة
و�سنتناول كل من هذه العمليات يف الأ�سطر التالية :
�أ /اخل�صوبة الفعلية :
ي�ستعمل مفهوم اخل�صوبة للداللة على تكرار الوالدات يف جمموعة معينة من
ال�سكان  .ومن مقايي�س اخل�صوبة معدل املواليد .
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ومعدل املواليد هو ن�سبة عدد املواليد  ،يف جمموعة معينة من ال�سكان � ،إىل العدد
الكلي له�ؤالء ال�سكان .
عدد املواليد الأحياء يف ال�سنة
× 100
معدل املواليد =
متو�سط عدد ال�سكان الكلي يف ال�سنة
ومتو�سط عدد ال�سكان هو عدد ال�سكان يف منت�صف العام � ،أي يف �أول �شهر يوليو .
ويبني اجلدول رقم ( ) 3 - 1معدل اخل�صوبة يف العامل وت�شتمل على الدول املتقدمة
والدول النامية يف العام 2000م .
جدول رقم ( : ) 3 - 1معدل اخل�صوبة يف الدول املتقدمة والنامية عام 2000م
معدل املواليد اخلام (يف الألف)
املنطقة اجلغرافية
24
العامل
12
الدول املتقدمة
29
الدول النامية ماعدا ال�صني
العوامل التي ت�ؤثر على اخل�صوبة :

املر �أة هي العامل ا لأ�سا�سي يف اخل�صوبة � ،إذ �أنها هي التي حتمل وتلد  ،وللمر �أة
فرتة زمنية للخ�صوبة بالتقريب هي بني �سن �15سنة(�سن البلوغ) �إىل �سن � 45سنة
( �سن انقطاع الطمث) – ولذا فالعوامل التي ت�ؤثر يف اخل�صوبة هي :
�أ� /سن زواج الفتاة فكلما تزوجت الفتاة يف �سن مبكرة كلما كان احتمال والدة عدد
كبري من الأطفال  .وكلما ت�أخر زواج الفتاة كلما كانت فرتة خ�صوبتها ق�صرية وبالتايل
فاحتمال والدتها لعدد قليل من الأطفال  ،ومن العوامل التي ت�ؤثر يف �سن الزواج :
 - 1االنخراط يف التعليم .
 - 2الدخول يف �سوق العمل .
 - 3التقاليد التي تحُ بذ كرثة �أو قلة الوالدات .
ب /العنو�سة  :يف بع�ض املجتمعات ال تتزوج ن�سبة كبرية من الن�ساء ولذا ال يكون لهن
خ�صوبة فعلية .
10
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ج /حتديد الن�سل  :وذلك لأ�سباب متعددة  :منها التقاليد ومنها االنخراط يف �سوق
العمل  ،ومنها �شعور املر�أة (خا�صة يف الدول املتقدمة) ب�أن وظيفتها ال تقت�صر على
�إجناب الأطفال .
د /العقم الطبيعي  :وهو ن�سبة �صغرية يف كل جمتمع ولكن هناك العقم املكت�سب  ،ومن
�أهم �أ�سبابه بع�ض الأمرا�ض التنا�سلية التي ت�صيب الرجل �أو املر�أة .

ن�شاط :

 /1كيف يتم ح�ساب معدل املواليد اخلام ؟
� / 2أح�سب معدل املواليد اخلام يف ال�سودان .
ب /الوفيات :

ت�ؤدي املواليد �إىل زيادة يف عدد ال�سكان  ،بينما ت�ؤدي الوفيات �إىل نق�صان يف عددهم .
ويقا�س تكرار الوفيات يف جمموعة ال�سكان عن طريق معدل الوفيات � ،أي ن�سبة ال�سكان
الذين ميوتون كل �سنة  ،ويعرب عنه بعدد املوتى يف كل  1000من ال�سكان يف �سنة معينة .

ومن مقايي�س الوفيات الهامة
معدل الوفيات اخلام ومعدل وفيات الر�ضع :
معدل الوفيات اخلام هو عدد املوتى يف كل  1000من ال�سكان يف �سنة معينة � ،أي :
:

عدد الوفيات
اجمايل عدد ال�سكان
معدل وفيات الر�ضع هو عدد املوتى من الأطفال دون عمر ال�سنة لكل  1000من املواليد
الأحياء يف �سنة معينة � ،أي :
× 1000

عدد املوتى من الأطفال دون ال�سنة
=
اجمايل عدد املواليد الأحياء
يبني اجلدول رقم ( )4 - 1معدل الوفيات اخلام ومعدل وفيات الر�ضع للأعوام
1930م 1956 ،م و1985م و1996م .
× 1000
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املعدل
والفرتة
الدول
بريطانيا
فر ن�سا

معدل الوفيات اخلام

1996 1985 1956 1930 1996 1985 1956 1930
6.2 11.5 24.5 63.1 11 12.3 11.7 11.7
6.1 9.5 26.3 78.2
9 10.6 12.5 15.8

ال�سويد 9.6 11.7
الواليات 9.4 11.3
املتحدة
8.2 10.7
كندا
ا�سرتاليا 9.1 8.6
ا لأرجنتني 8.2 11.4
11.9 24.7
�شيلي
اليابان 8 18.2
ا لهند
م�صر

معدل وفيات الر�ضع

11 12
9 9.2
7.1
7.8
8.7
7.6
7

8
7
8
6
7

11 12.7 27.4 24.8
7 11.7 18.4 24.9

54.7
64.6

71

26

6.5
11

6.5 10.5 31.9 89.9
5.8 10 21.7 47.2
22.9 34 58.5 96.6
13.1 38 112.3 234.4
7
7.5 40.7 124.5
100 112
9.99 180
62 105 148.5 151

جدول ( : ) 4 - 1معدل الوفيات اخلام ومعدل وفيات الر�ضع للأعوام
 1985 1956 ،1930و 1996م يف بع�ض دول العامل

ن�شاط :
�أدر�س اجلدول رقم ( ) 4 - 1وحاول �أن تبحث عن الآتي :
 /1االجتاه العام ملعدالت الوفيات اخلام ووفيات الر�ضع .
 /2الدول الأكرث انخفا�ضاً يف هذين املعدلني والدول الأكرث ارتفاعاً .
12
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4.4
7.5

 /3الدول التي ميكن �أن ن�ضعها �ضمن املناطق الأكرث منواً والتي ميكن �أن ن�ضعها
�ضمن املناطق الأقل منواً .
يرجع انخفا�ض معدالت الوفيات ( ،خا�صة معدالت وفيات الر�ضع) �إىل تقدم
و�سائل حت�سني ال�صحة العامة وقلة احلروب .وتدل معدالت الوفيات اخلام الذي يزيد
على  20يف الألف على �سوء ال�صحة والتغذية وانخفا�ض م�ستوى املعي�شة  .كذلك
ي�شري معدل وفيات الر�ضع �إىل درجة الرعاية والتقدم الطبي  ،وهما يف الواقع مقيا�س
�سليم للأحوال االجتماعية واالقت�صادية  ،ودرجة التقدم التكنولوجي التي ت�ؤثر يف
الوفيات .
ن�شاط :
 /1عرف امل�صطلحات الآتية :
معدل الوفيات اخلام  -معدل وفيات الر�ضع
 /2هل تتوقع �أن ينخف�ض معدل الوفيات العام بتقدم الأحوال االجتماعية واالقت�صادية
؟ وملاذا؟
� / 3أذكر بع�ضاً من مناطق العامل التي تتوقع �أن يرتفع فيها معدل الوفيات يف الوقت
الراهن  .مع ذكر مربرات لتوقعاتك .
جـ  -الهجرة :
الهجرة هي حركة ال�سكان �إىل داخل منطقة جغرافية معينة �أو �إىل خارجها .
ما �أثر الهجرة يف كلتا احلالتني على عدد ال�سكان ؟
وميكن التمييز بني نوعني من الهجرة  :هجرة داخلية وهجرة خارجية :
 /1الهجرة الداخلية :

الهجرة الداخلية هي حركة ال�سكان من مكان �إقامتهم ملكان �آخر يف داخل الدولة
نف�سها  .وللهجرة الداخلية عدة �أنواع  :من القرية �إيل القرية  ،ومن القرية �إىل املدينة ،
ومن املدينة �إىل املدينة  ،ومن املدينة �إىل القرية  .و�أكرث الأنواع �شيوعاً هو من الريف �إىل
املدينة وتعترب العا�صمة هي الوجهة الرئي�سة للمهاجرين داخلياً ملاذا ؟.
وترجع الهجرة الداخلية �إىل �أ�سباب اقت�صادية و�سيا�سية  ،والأ�سباب االقت�صادية هي
�أكرثها �شيوعاً  .وتتمثل عوامل الطرد التي تدفع بال�شباب للهجرة من الريف �إىل املدينة
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يف  - 1 :عدم توافر البنية التحتية التعليمية واالجتماعية واالقت�صادية .
 - 2و�ضيق فر�ص العمل ب�سبب الزيادة ال�سكانية .
� - 3أو ف�شل برامج الإ�صالح الزراعي � .أما عوامل اجلذب فتتمثل يف
الظروف املعي�شية املغرية التي تتميز بها املدينة .
�إىل �أي مدى ينطبق ما ذكر عن الهجرة من الريف �إىل العا�صمة اخلرطوم؟
 /2الهجرة اخلارجية (الدولية) :

هي التي تتعدى حدود الدولة املعينة  ،وقد تكون من الدولة �إىل خارجها �أو �إليها
من الدول الأخرى .
وقد عربت �أعداد كبرية من الأوربيني املحيط الأطلنطي �إىل الواليات املتحدة  ،وخا�صة
يف القرن التا�سع ع�شر والقرن الع�شرين  ،وقد بلغ عددهم يف الفرتة من (1950-1820م)
ثالثة وثالثني مليوناً  .ويبني ال�شكل رقم ( ) 7 - 1الطرق التي اتبعها املهاجرون يف
مناطق العامل املختلفة  .ومن بني ه�ؤالء املهاجرين الهنود الذين هاجروا �إىل املزارع التجارية
يف �شرق وجنوب �إفريقيا (مزارع ق�صب ال�سكر) وجنوب �شرق �آ�سيا (املطاط)  ،كذلك
ال�صينيون الذين هاجروا �إىل جنوب �شرق �آ�سيا (للعمل يف املدن كتجار يف الغالب) .

ال�شكل ( : ) 7 - 1الطرق الرئي�سة للهجرة العاملية �أثناء القرن 18م
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ورغم �أن هذه الهجرات طوعية �إال �أن هناك عوامل طرد قوية دفعت ه�ؤالء املهاجرين
للنزوح عن �أوطانهم  ،وهذه العوامل تتمثل يف الفقر وخطر املجاعات التي جتتاح تلك
املناطق  .كذلك هناك عامل اجلذب الذي متثله فر�ص احلياة الأكرث راحة يف املناطق
اجلديدة .
 / 3الهجرة الق�سرية :

الهجرة الق�سرية هي الهجرة التي تتم دون رغبة الأفراد .

وميكن �أن تكون الهجرة داخلية (نزوح) �أو خارجية جلوء .

ن�شاط :

 /1ما املق�صود بالهجرات ؟ وما �أنواعها ؟
 /2ما العوامل التي تدفع النا�س للهجرة ؟ �أعط مثا ًال لكل من هذه العوامل .
 / 3حاول �أن تكتب مقا ًال عن الهجرة من الريف �إىل املدينة  .الأ�سباب والإيجابيات
وال�سلبيات.

 - 6تركيب ال�سكان :

يهتم دار�س اجلغرافيا برتكيب ال�سكان � ،أي الطريقة التي يتوزع بها ال�سكان بني
ذكور و �إناث يف الفئات العمرية املختلفة  .و �أف�ضل طريقة لتمثيل ذلك هي �أهرامات
ال�سكان .
وهرم ال�سكان هو مدرج تكراري �أو ر�سم بياين مزدوج  ،يو�ضح اجلانب الأمين
منه ال�سكان الذكور  ،موزعني ح�سب فئات ال�سن ،بينما يو�ضح اجلانب الأي�سر منه
ال�سكان الإناث  ،والأرقام املكتوبة يف �أ�سفل الهرم عبارة عن ن�سب مئوية .
وهناك �أنواع من الأهرامات كل واحد منها ميثل دو ًال يف مرحلة اقت�صادية معينة .
والهرم املو�سع هو الهرم املثايل (�شكله كالهرم فع ًال )  ،فهو عري�ض عند قاعدته مبقدار
�أربع مرات عن و�سطه وميثل هذا النوع تركيبة ال�سكان يف الدول النامية .
وتعك�س �أهرامات ال�سكان الأحداث التاريخية التي ت�ؤثر علىالعنا�صر الدميوغرافية
الرئي�سة ( اخل�صوبة والوفاة والهجرة ) وت�شمل هذه الأحداث احلروب واملجاعات
والتغريات يف ال�سيا�سة ال�سكانية .
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ذكور

�إناث

�شكل ( : ) 8 - 1هرم ال�سكان يف ال�سودان

ن�شاط :
 /1ما وظيفة هرم ال�سكان ؟
 /2مِ َب تف�سر اختالف قواعد �أهرامات ال�سكان الثالثة ؟
 / 3ملاذا ارتبط الهرم املو�سع ( املثايل ) برتكيب ال�سكان يف الدول النامية ؟
 / 4متى نطلق على املجتمع جمتمعاً �شاباً ؟ كه ًال ؟
املغرب
ال�سويد
كندا
(املو�سع)

(املتقل�ص)

�شكل (� - 9 - 1أ ) � :أهرامات الأعمار
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(الثابت)

�شكل ( - 9 - 1ب ) � :أهرامات الأعمار
ن�شاط :
 اكتب و�صفاً علمياً لرتكيب ال�سكان من الأهرامات الثالثة .ال�سكن :

َعمر الإن�سان الأر�ض و�سكن يف الريف (القري) ويف احل�ضر (املدن) وكان ذلك ح�سب
التطوراالقت�صادي واالجتماعي .
(�أ) القرى :

عندما كان الإن�سان جامعاً للغذاء مل يكن له قرى – كما هو حالياً عند البدو
املتنقلون .ولكن مع اكت�شاف الزراعة بد�أ الإن�سان ي�ستقر يف القرى .
وتختلف القرى يف �شكلها و�أحجامها وتباعدها عن بع�ضها  .ففي املناطق الزراعية
الغنية مبواردها (كما هو احلال يف ال�صني ودلتا م�صر) تكون القرى كبرية وامل�سافات بينها
ق�صرية �أما يف املناطق الهام�شية فالقري �صغرية ومتباعدة .
هات �أمثلة من ال�سودان ملنطقة ذات قرى متفرقة  .وملاذا �أ�صبحت متفرقة ؟
(ب) احل�ضر :

عندما احتاج الإن�سان للدفاع عن نف�سه جند جمموعات ب�شرية �أخرى  ،كذلك عندما
2017
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ظهرت احلاجة لتنظيم املجتمع من النواحي االقت�صادية والإدارية ظهرت الدول  ،وظهرت
معها املدينة التي كانت مقر الدولة  ،ومع التطور يف حياة الإن�سان احل�ضارية زاد عدد
املدن يف العامل ولكن املدينة قبل الثورة ال�صناعية كانت �صغرية  ،ومل يعرف العامل قرى
مليونية �إال القليل ( بغداد يف الع�صر العبا�سي) .
ومع بداية الثورة ال�صناعية والتقدم يف و�سائل النقل بد�أت �أعداد كبرية من �سكان
الريف تهاجر �إىل املدن  ،وهذه الظاهرة ال تزال م�ستمرة يف كل �أنحاء العامل مبا فيها الدول
النامية  .ولذا فقد زاد عدد �سكان املدن و�أ�صبح بع�ضها �ضخماً جداً وهو ما يعرف باملدن
املليونية – وفوق املليونية (املرتوبولتان) يف عام  1935كان عدد �أمثال تلك املدن 56
مدينة وزاد �إىل حويل  100مدينة وحالياً يفوق العدد  500مدينة وتوجد معظم هذه املدن
يف الدول الأكرث منواً .

�شكل ( : ) 10 - 1مدن العامل التي تزيد كثافة ال�سكان فيها عن مليون ن�سمه يف �سنة ما
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وللمدينة وظائف هامة منها الإداري واالقت�صادي والثقايف وال�سيا�سي ،مثال ذلك
مدينة لندن التي �أ�صبح عدد �سكانها �أكرث من  12مليون ن�سمه  .وملا كان من وظائف
املدينة �أنها �سوق جندها تكون حماطة بعدد كبري من القرى التي ترتبط بها بطرق نقل
�سواء كانت تقليدية �أو حديثة .
ن�شاط :

توزيع �سكان الربازيل بني الريف واحل�ضر (العدد باملليون)
1976
1960
ال�سنة العددية 1940
لن�سبة ال�سكان العدد الن�سبة  %العدد الن�سبة  %العدد
78.2
45.1 32
�سكان احل�ضر 31.2 12.9
44.9
54.9 39
�سكان الريف 68.8 28.3
123.1
100 71
العدد الكلي 100 41.2

الن�سبة %
63.5
36.5
100

ادر�س اجلدول الذي ميثل تغري ال�سكان يف الربازيل  ،ثم �أجب عن الأ�سئلة الآتية :
�صف التغري الذي حدث يف عدد ال�سكان من ناحية العدد الكلي ون�سبة �سكان
احل�ضر والريف ؟
ما ال�سبب الأ�سا�سي الذي ميكن �أن يحدث التغري يف ن�سبة �سكان احل�ضر والريف ؟
�أين توجد املدن العمالقة ؟ وملاذا ؟
يحاول كل طالب �أن ي�ستفيد من بيانات هذا اجلدول لر�سم �أعمدة بيانية ل�سكان
الريف واحل�ضر لل�سنوات الثالث .
ومع ازدياد عدد �سكان العامل وزيادة املدن وت�ضخمها �أ�صبح هناك عدد من امل�شاكل
البيئية التي تتمثل يف :
�أ� .إزالة الإن�سان م�ساحات وا�سعة من الغابات ليزرعها مبحا�صيل �أخرى لإنتاج الغذاء .
ب� .أ�صبحت بيئة الكثري من املدن ملوثة بنفايات الإن�سان وبالغازات التي تنبعث من
و�سائل النقل املختلفة ومن ال�صناعات .
جـ  .املدن �أ�صبحت مكتظة بال�سكان  ،و�أوجد ذلك �ضغوطاً على ال�سكن  ،وو�سائل
النقل واخلدمات وزادت معدالت اجلرمية .
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من املالحظ �أن مو�ضع ال�سكن ( القرية �أو املدينة ) يخ�ضع الختيار االن�سان فاملو�ضع
املنا�سب هو الذي ي�سمح للقرية �أو املدينة بالنمو �أو التطور  ،ف�إذا كان املو�ضع غري منا�سب
ك�أن يكون يف ال�صحراء �أو على القمم ال�شاهقة من املرتفعات ف�إن ال�سكن ال يتطور .
و�إىل جانب املو�ضع ف�إن نوع الوظيفة ي�ساهم يف تطور ال�سكن يف القرية �أو املدينة.
واجلدير بالذكر �أن من �أهم �صفات املو�ضع هو وجود املاء �أو عدمه .ويف بع�ض الأحوال
ال يوجد املاء الكايف لل�سكان  ،ولكن تعمل الدولة لتوفريه عن طريق نقله بالأنابيب
مل�سافات طويلة �أو عن طريق حتلية مياه البحر �أو حتلية مياه الآبار كما هو احلال يف دول �شبه
اجلزيرة العربية وليبيا  ،وقد �أ�صبحت م�شكلة املياه  -خا�صة يف املناطق ال�صحراوية و�شبه
ال�صحراوية و�شبه الرطبة  -من �أهم امل�شاكل التي ت�ؤرق ال�سلم العاملي  .ولكن ينبغي
مالحظة �أنه حتى يف املناطق الرطبة ف�إن ت�ضخم عدد ال�سكان يف املدينة يحتاج �إىل جلب
املياه من خارج �إقليم املدينة �إذ �أن مياه الإقليم �أ�صبحت ال تكفي  -واملثل يف ذلك مدينة
لندن التي جتلب �إليها مقادير كبرية من املياه من وليز يف الغرب .
ن�شاط :

 - 1اذكر ا�سم والية �سودانية تعتمد على حتلية مياه البحر ؟ وما البديل املطروح حلل
م�شكلة مياه ال�شرب بهذه الوالية ؟ وما �أهمية هذه الوالية بالن�سبة لل�سودان من
الناحية االقت�صادية ؟ ؟
 - 2حدد القارات التي ت�ضم الدول الأكرث �سكاناً ؟ ما الظاهرة امللفتة للنظر هنا ؟
 - 3بني كيف ت�ؤثر م�شكالت العمران احل�ضري على  :حياة االن�سان ؟ احلياة النباتية ؟
واحليوانية يف امل�سطحات املائية ؟ منو املدينة ؟
 - 4كيف يتم عالج تلك امل�شاكل ؟ وما م�ستوى اجلهود التي تبذل يف ذلك ال�صدد ؟
 - 5يكتب الطالب تقرير عن توزيع ال�سكان يف ال�سودان بني الريف واحل�ضر  ،ومالحظتهم
عن خ�صائ�ص �سكان القرية واملدينة .

العالقة بني االن�سان والبيئة :
االن�سان عن�صر من عنا�صر البيئة  ،ولكنه عن�صر له خ�صو�صيته  .فقد زوده اهلل بالعقل الذي
به يتمكن ان يتفهم م�شكالته  ،ويخطط حللها  ،وي�سلك يف �سبيل ذلك م�سلكا �إيجابياً .
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وقد ا�ستغل الإن�سان املوارد املوجودة يف بيئتة  ،وا�ستمر يف تطوير ا�ستغالله لهذه املوارد
�سعياً وراء الزيادة .
ما مظاهر ا�ستغالل الإن�سان ملوارد بيئته ؟
وقد ترتب علي �سعي الإن�سان يف ا�ستغالل موارد بيئته عدة �أمور تتمثل يف الآتي :
 .1ا�ستعا�ضة الإن�سان عن العالقات املتبادلة بني الكائنات احلية ( النباتية و احليوانية )
واملواد غرياحلية بنمط من العالقات بني املح�صول املزروع والبيئة املحيطة به .
� .2أدى �سعيه لزيادة م�ساحة الرقعة املزروعة  ،وتكثيف الإنتاج �إىل تدهور الغطاء
النباتي  ،و �إختفاء الغابات يف كثري من مناطق العامل ونق�صان خمزون املياه اجلوفية ،
وانقرا�ض العديد من �أنواع النباتات الطبيعية واحليوانات  ،واجنراف الرتبة وفقدانها
خل�صوبتها مما �أدى حلدوث ظاهرة الت�صحر .
يحاول الطالب مب�ساعدة معلمهم �إدارة حلقة نقا�ش يف ال�صف حول ظاهرة الت�صحر ،
الأ�سباب واحللول .
وقد كانت الثورة ال�صناعية نقطة حتول خطرية يف عالقات الإن�سان ببيئته  ،فقد ترتب
عليها الكثري من املتغريات التي م�ست كل �أمناط ا�ستخدامه ملوارد بيئته  .ومن �أخطر هذه
املتغريات ا�ستخدام الوقود احلفري (البرتول والغاز الطبيعي والفحم احلجري ) واملواد
امل�شعة وغريها من املكونات الغازية واملعدنية و ال�صلبة و ال�سائلة  .وقد ترتب على هذا
زيادة بع�ض الغازات عن الن�سبة التي كانت عليها يف الهواء  ،الأمر الذي ي�شكل خطورة
على الأنظمة البيئية  ،وحتولها من غازات م�ساعدة على احلياة �إىل غازات �ضارة باحلياة .
و�إذا ا�ستمر تكثيف الأنتاج ال�صناعي دون و�ضع �ضوابط منا�سبة لتقليل حجم النفايات ،
ف�إن العامل �سيتعر�ض �إىل ا�ضطرابات خطرية يف �أنظمته البيئية  ،مما �سيكون له �آثار بالغة
ال�ضرر على الأو�ضاع االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية ال�سائدة الآن .
ا�سئلة :
 .1ما الآثار ال�سالبة التى ترتبت على �سعي الإن�سان لزيادة امل�ساحة الزراعية وزيادة
الإنتاج ؟
 .2كيف ي�شكل ا�ستخدام الوقود احلفري خطراً على الأنظمة البيئية ؟
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الوحدة الثانية

خرائط التوزيعات
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�أهداف الوحدة:

بعد درا�سة هذه الوحدة يتوقع من الطالب �أن يكون قادراً على �أن :

 .1يتعرف بع�ض الأ�شكال البيانية .
 .2ير�سم ويحلل الأهرام ال�سكانية .
 .3يتعرف �أ�س�س ت�صنيف اخلرائط .
 .4يتعرف خرائط التوزيعات .
 .5يتعرف الرموز امل�ستخدمة يف خرائط التوزيعات .
 .6يتعرف ت�صنيف خرائط التوزيعات .
 .7يتعرف كيفية ر�سم خرائط التوزيعات .
 .8ينمى مهارة ر�سم اخلرائط وقراءتها .
 .9يبدع يف فنون ر�سم خرائط التوزيعات .
 .10يقدر �أهمية خرائط التوزيعات يف حياته اليومية .
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( )1مترين مراجعة
در�ست يف ال�صف الأول علم اخلرائط  .ومن خالل هذه الدرا�سة تعرفت �أنواع اخلرائط
 .واملقومات الأ�سا�سية لها  .وكيفية قيا�س امل�سافات عليها  .ومن بعد ذلك تعلمت كيفية
قراءتها  .وللمراجعة واال�ستذكار �أدر�س اال�شكال من (� )1إىل ( )6جيداً  ،ثم �أجب عن
الأ�سئلة الآتية :
(� )1إىل �أى نوع من �أنواع اخلرائط تنتمى كل خريطة ؟
( )2ما نوع مقيا�س الر�سم يف الأ�شكال (  )5 ، 4 ، 3؟ وما وحدة القيا�س ؟
( )3حول مقايي�س اخلرائط(  3و � ) 4إىل �( :أ) مقيا�س مبا�شر (ب) مقيا�س ك�سري .
( )4من خريطة اجليولوجيا ال�سطحية ( ال�شكل � )1صف خط �سري نهر النيل وروافده
الرئي�سة من حدود ال�سودان اجلنوبية وحتى وادى حلفا مو�ضحاً االجتاهات التى
ي�سلكها .
( )5ادر�س ال�شكل ( )3ثم �أجب عن الآتى :
� −أى املدن ال�سودانية تتمتع ب�أمطار كثرية يف معظم �شهور ال�سنة ؟
� −أى املدن ال�سودانية ترتفع حرارتها يف �شهور ال�صيف اكرث من °90ف ؟
 −اى املدن تنعدم فيها الأمطار ؟
(� )6أدر�س خريطة الكرمك الكنتورية يف ال�شكل ( )5ثم �أجب عن الآتى :
�أ -جد امل�سافة التى ت�شغلها اخلريطة (القرب كيلومرت مربع ) .
ب -ما ال�شكل الت�ضاري�سى املبني باحلرف (ج) ؟
ت -اكتب مثا ًال واحد لكل من الآتى :
 - 1قرية تتفادى الفي�ضان .
 - 2قرية عند ملتقى نهرين .
 - 3قرية عند فجوة �أو ممر جبلى .
ث -ملاذا يختفى اال�ستيطان الب�شري يف �أق�صى جنوب �شرق اخلريطة ؟
ج� -صف باخت�صار املنطقة التى تغطيها اخلريطة .
ح  -مبقيا�س ر�سم ر�أ�سى  10.000 : 1ار�سم قطاعاً ت�ضاري�سياً للمنطقة بني قريتى
( بنيو ) و ( �أنار ) ثم اح�سب املبالغة الر�أ�سية .
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ال�شكل رقم ( : ) 1 - 2ال�سودان  :اجليلوجيا ال�سطحية
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�شكل رقم ( : ) 2 - 2ال�سودان  :املطر ال�سنوى
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ال�شكل رقم ( : ) 3 - 2ال�سودان  :ر�سومات بيانية مناخية لبع�ض املدن
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�صحراء
�شبه �صحراء
�سافنا فقرية
�سافنا غنية
غابات جبلية

ال�شكل رقم ( : ) 4 - 2ال�سودان  :النباتات الطبيعية
28
31

�شكل رقم ( : ) 5 - 2اخلريطة الكنتورية ملنطقة الكرمك
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�شكل رقم ( : ) 6 - 2ال�سودان  :طرق النقل
اال�شكال البيانية :
تعترب اال�شكال البيانية نوعاً من الر�سوم التى تربز البيانات �أو الظاهرات اجلغرافية على اخلرائط
 ،ولها عدة فوائد عند ا�ستخدامها يف خرائط التوزيعات تتمثل يف :
30
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� -1سهولة �إدراك الظاهرة اجلغرافية وتب�سيط فهمها .
 -2ا�ستخال�ص النتائج واملعلومات اجلغرافية من الظاهرة حتت الدرا�سة .
 -3تو�ضيح مقدار التذبذب يف �أى ظاهرة من الظواهر اجلغرافية يف مدة معينة من الزمن بغر�ض
و�ضع املعاجلات الالزمة �إذا اقت�ضى االمر ذلك مثال  :تذبذب �سقوط االمطار خالل الثالثني
�سنة الأخرية يف ال�سودان .

�أنواع الأ�شكال البيانية :

للأ�شكال البيانية �أنواع متعددة من �أهمها :
 -1اخلط البيانى الب�سيط :

ي�ستخدم هذا اخلط لتتبع ظاهرة جغرافية واحدة  ،ومالحظة التغيري الذى يحدث مثل  :انتاجية
حم�صول معيّنّ �أو هطول االمطار خالل فرتات زمنية حمددة .
اجلدول التاىل يو�ضح انتاجية القمح ب�آالف االطنان يف �أحدى واليات ال�سودان خالل الفرتة من
. 1987 – 1980

ال�سنوات
االنتاجية

1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980
35 30 25 15 20 15
9
3

واملطلوب متثيل هذه البيانات عن طريق اخلط البيانى الب�سيط  :طريقة الر�سم :

�شكل رقم (  ) 7 - 2انتاج القمح ب�آلف الأطنان يف والية ما خالل الفرتة من (  1987 - 80م )

لتمثيل هذه البيانات عن طريق اخلط البيانى الب�سيط البد من تتبع اخلطوات التى
در�ستها خالل مرحلة التعليم الأ�سا�سى  ،والتى تتمثل يف الآتى :
 -1ر�سم املحورين ال�سينى وال�صادى ومتثل على املحور ال�سينى ال�سنوات وعلى املحور
ال�صادى �إنتاجية القمح .
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 -2تق�سيم املحور ال�صادى �إىل �أق�سام مت�ساوية تبعاً ملقيا�س الر�سم املختار .
 -3تق�سيم املحور ال�سينى �إىل �أق�سام مت�ساوية �أي�ضاً .
 -4حتديد نقاط تقاطع املحور ال�سينى املمثل لل�سنة مع املحور ال�صادى املمثل لكميات
ا لإنتاج لكل �سنة و�صل النقاط مع بع�ضها البع�ض .
 -5كتابة عنوان ال�شكل يف �أعلى ال�صفحة  ،وي�ستح�سن كتابة م�صدر البيانات حتت
ال�شكل مبا�شرة .

 -الأعمدة البيانية الب�سيطة :

تعد من �أب�سط �أنواع طرق التمثيل الإح�صائي  .وت�ستخدم ملقارنة �سري اجتاه ظاهرة
جغرافية واحدة �أو عدة ظواهر كتطور انتاج القطن �أو �أى حم�صول �أخر خالل فرتة زمنية
� ،أو تطور عدد ال�سكان خالل جمموعة من التعدادات ال�سكانية .
مزاياها :

� - 1سهلة الفهم ووا�ضحة لأنها تت�ألف من �أعمدة ذات عر�ض مت�سا ٍو  ،وطول يتنا�سب
مع الكميات التي ميثلها على ح�سب مقيا�س الر�سم .
� - 2أكرث قدرة على جذب انتباه الدار�س .
�أما طريقة ر�سمها فهي نف�س طريقة ر�سم اخلط البياين الب�سيط والتي در�ستها يف مرحلة
التعليم الأ�سا�سي  .ومن بيانات املثال ال�سابق �شكل رقم (  ) 7 - 2ميكن ر�سم
الأعمدة البيانية الب�سيطة انظر �شكل رقم ( . ) 8 - 2

�شكل (  ) 8 - 2الأعمدة البيانية الب�سيطة
32
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وميكن متثيل هذه الأعمدة البيانية على اخلرائط مبا�شرة  ،وذلك بر�سم العمود البيانى
الذى ميثل الظاهرة املراد درا�ستها مبا�شرة على اخلريطة بطوله احلقيقى  .فمث ًال �إذا �أردنا
�أن منثل �إنتاجية عام 1980م من القمح يف واليات ال�سودان على خريطة ال�سودان  .نر�سم
داخل كل والية عموداً بيانياً بطول يتنا�سب وانتاجية الوالية ونكتب يف �أ�سفله �سنة
االنتاج  .و�إذا اردنا متثيل �إنتاجية عام 1981م �أي�ضاً نقوم بر�سم عمود جماور له بطول
يتنا�سب وكمية االنتاج ونكتب يف �أ�سفله �سنة االنتاج �أو ميكن التمثيل على خرائط
�صغرية املقيا�س مثل توزيع الظاهرات على نطاق العامل �أنظر �شكل (. ) 9 - 2
ملحوظة  :ميكن تب�سيط �أرقام الظاهرة حتت الدرا�سة �إذا كانت
االرقام كبرية جداً  .وذلك بق�سمتها على عدد ثابت .

�شكل رقم ( : ) 9 - 2العامل  :انتاج القمح بالطن املرتى يف �سنة معينة با�ستخدام
االعمدة البيانية الب�سيطة .
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�شكل رقم ( : )10 - 2العامل � :أعداد الرثوة احليوانية 1986م با�ستخدام الدوائر الن�سبية
 -3الدوائر الن�سبية ( �أو الدوائر املق�سمة ) :

ت�ستخدم يف كثري من خرائط التوزيعات  ،وتتميز ب�أنها تعطى القارئ انطباعاً قاب ًال
للإدراك ب�سهولة وي�سر  .وتعرف بخرائط التوزيعات با�ستخدام الدوائر الن�سبية �أو التمثيل
البيانى الدائرى � .أنظرال�شكل (. ) 10 - 2
 -4الإهرامات البيانية : Pyramid graphs

ت�ستخدم ا لإهرامات البيانية ك�أحد طرق التمثيل البياين لالح�صاءات الدميوغرافية
 ،وب�صفة خا�صة لبيانات الرتكيب النوعي والعمرى لل�سكان  ،حيث يجمع الهرم
البياين بني ن�سب كل من الذكور وا لإناث �إىل العدد الكلي لل�سكان يف الفئات
العمرية املختلفة .
ماذا تعرف عن الفئات العمرية لل�سكان ؟

والهرم البياين عبارة عن �أعمدة بيانية �أفقية متدرجة �أو متال�صقه تر�سم على حمورين
34
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�أفقيني �أحدهما ميثل �أعداد (�أو ن�سب) ال�سكان الذكور والآخر ميثل �أعداد (�أو ن�سب)
ال�سكان الإناث � ،أما املحور الر�أ�سي للهرم فهو ميثل فئات العمر لكل من النوعني من
ال�سكان  ،ويجب �أن تق�سم املحاور الأفقية مبقيا�س واحد �سواء للذكور �أو الإناث (�شكل
رقم(. ) 11 - 2
!

�شكل رقم (� ) 11 - 2أ�شكال الإهرامات ال�سكانية الب�سيطة
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ماذا تالحظ على هذا ال�شكل ؟

فمث ًال �إذا كان الهرم ال�سكاين ي�أخذ ال�شكل املغزىل ف�إن ذلك يدل على �أن املجتمع
الذي ميثله يتميز بتعادل معدالت املواليد والوفيات فيه  ،و�إذا �أخذ الهرم ال�شكل
البي�ضاوي من �أعلى ف�إنه يدل على �أن املجتمع الذي ميثله جمتمعاً م�سناً �أي زيادة ن�سبة
امل�سنني (الذكور والإناث) �أما �إذا كان الهرم يتخذ �شكل اجلر�س حيث تكون قاعدته
عري�ضة ف�إن ذلك يدل على ارتفاع معدالت اخل�صوبة .
 /5منحنى لورنز : Lorenz Curvr

يعترب منحنى لورنز ك�أحد م�ؤ�شرات التفاوت � Index of differnceأو
الرتكيز  ،من �أهم تطبيقات منحنى التوزيع املتجمع ال�صاعد الن�سبي  ،حيث �أن الرتكيز
هنا يعنى �سوء �أو عدم عدالة التوزيع لهذه الظاهرات من مكان لآخر �أو من فرتة زمنية
�إىل �أخرى لنف�س املكان .
ومن �أو�ضح مناذج البيانات اجلغرافية التي ي�ستخدم يف حتليلها منحنى لورنز بيانات توزيع
ملكية الأرا�ضي الزراعية وتوزيع العمالة على ال�صناعات املختلفة  ،وي�ستخدم لر�سم منحنى
لورنز فكرة التوزيعات املتجمعة ال�صاعدة كما يعتمد �أ�سلوبه يف التحليل على وجود توزيع
نظري (�أمثل �أو مثايل)  .للظاهرة مو�ضع الدرا�ســـــة  ،ويتمثــل هذا التوزيع بخط م�ستقيم
نقطى �أي نقطة على الن�سب املئوية املت�ساوية يف التوزيع  ،فمث ًال �إذا كنا ب�صدد قيا�س
عالقة م�ساحة الأرا�ضي الزراعية باملالك  ،ف�إنه يفرت�ض (نظرياً) �إن ن�سبة  % 10من املالك
ميتلكون ن�سبة  %10من الأرا�ضي الزراعية كما �أن  %70من املالك ميتلكون  %70من
امل�ساحة �أو الأرا�ضي  ،وهذا اخلط الذي تت�ساوى عليه ن�سب املالك ن�سمية نظرياً بخط
التوزيع املثايل �أو املت�ساوى .
كما يعتمد �أ�سلوب منحنى لورنز �أي�ضاً على وجود منحى للتوزيع الفعلي للظاهرة،
وملا كان التوزيع الفعلى لأي ظاهرة يختلف حتماً عن التوزيع النظرى (املثايل) لها  ،ف�إن
العالقة بني منحنى التوزيع الفعلي وخط التوزيع املت�ساوي حتدد مدى عدالة و�سوء توزيع
هذه الظاهرة  .وي�ستدل على ذلك من خالل امل�ساحة املح�صورة بني املنحنى للتوزيع
الفعلى وخط التوزيع املت�ساوي وهي ما نطلق عليها (م�ساحة الرتكيز �أو �سوء التوزيع)
فكلما قرب املنحنى من خط التوزيع املثايل �صغرت امل�ساحة بينهما كان ذلك دلي ًال على
36
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عدالة التوزيع� ،أما �إذا بعد منحنى التوزيع الفعلى عن خط التوزيع املثايل دل ذلك على
�سوء توزيع الظاهرة وبعده عن التوزيع املثاىل لها � .شكل رقم (. ) 12 - 2
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الن�سبة املتجمعة لعدد ال�سكان
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�شكل رقم ( ) 12 - 2الن�سبة املتجمعة مل�ساحة احليازات الزراعية

�شكل (: ) 12 - 2منحنى لورنز للتباين يف توزيع ال�سكان واحليازات الزراعية يف احدى
مناطق ال�سودان الإدارية
�إذا كنت فهمت فكرة منحنى لورتز حاول �أن تتعرف على مزيد من الظاهرات التي
ميكن ا�ستخدامه يف حتليلها .
لر�سم منحنى لورنز لتوزيع امللكية الزراعية نتبع اخلطوات التالية :

 .1نحول التكرارات الأ�صلية التي متثل عدد املالك وامل�ساحة اململوكة �إىل تكرارات
متجمعة �صاعدة .
 .2نحول التكرارات املتجمعة املطلقة �إى تكرارات متجمعة ن�سبية �صاعدة وبالتايل
نح�صل على التوزيع الفعلي الذي تعيينه على الر�سم البياين �شكل رقم ()12 - 2
منحنى لورنز للتباين يف توزيع ال�سكان واحليازات الزراعية يف �إحدى مناطق ال�سودان
ا لإدارية
 .3نر�سم مربعاً ميثل التكرارات املتجمعة الن�سبية ال�صاعدة لعدد املالك وميثل �أحد
4037

حموريه التكرارات املتجمعة الن�سبية ال�صاعدة جلملة امل�ساحة بحيث يبد�أ مقيا�س
ر�سم كل حمور بال�صفر وينتهي بالرقم  %100ثم نوقع النقط املمثلة للن�سب على
الر�سم البياين ون�صل بينهما بخط ممهد يطلق عليه منحنى التوزيع الفعلي (منحنى
لورتز) .
 .4نر�سم خط م�ستقيم ي�صل بني نقطتني ال�صفر و( %100قطر املربع) ليمثل التوزيع
املثايل (النظري) للتوزيع كما يف ال�شكل رقم ( . ) 12 - 2
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مثال :

جدول رقم ( ) 1 - 2توزيع امللكية الزراعية ح�سب فئات امل�ساحة وجملة امل�ساحة اململوكة
بريفي والية اخلرطوم قبل �صدور قانون الإ�صالح الزراعي .
التكرار املتجمع
ال�صاعد
جملة
عدد
امل�ساحة
املالك
اململوكة
2122 2642

التكرار املتجمع
الن�سبي ال�صاعد
 %جلملة
 %لعدد
امل�ساحة
املالك
اململوكة
35,4
94,3

2648

97,1

44,2

98,8

54,9
65,8

عدد
املالك
( لأقرب
�ألف)

جملة
امل�ساحة
اململوكة
( لأقرب
�ألف)

�أقل من 5
�أقل من
10-5
�أقل من
20 – 10
�أقل من
50 – 20
�أقل من
100-50
�أقل 100
 200 200ف�أكرث

2642

2122

79

526

2721

47

638

2768

2286

22

654

2790

3940

99,6

6

470

2796

4370

99,8

73,0

3

427

2799

4807

99,9

80,3

2

1177

2801

5984

100,0

100,0

املجموع

2801

5984

فئات
امل�ساحة
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الن�سبة املئوية للم�ساحات اململوكة
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الن�سبة املئوية للمالك

�شكل رقم ( ) 13 -2منحنى لورنز لتوزيع ملكية الأرا�ضي الزراعية بريفي والية اخلرطوم
قبل �صدور قانون الإ�صالح الزراعي .
ويالحظ من ال�شكل ال�سابق �أن كرب م�ساحة الرتكيز كان ب�سبب بعد منحنى التوزيع
املثايل عن منحى التوزيع الفعلي  ،وهذا يدل على �سوء �أو عدم عدالة توزيع ملكية
الأرا�ضي الزراعية يف ريفي اخلرطوم قبل عملية الإ�صالح الزراعي .
كيف يكون ال�شكل بعد اال�صالح الزراعي وقد روعيت فيه عدالة التوزيع ؟
خرائط التوزيعات :

ي�ضطر الإن�سان �إىل ا�ستخدام طرق التمثيل الكارتوجرايف لكي ير�سم اخلرائط التي
ي�ستطيع من خاللها �أن يرى العالقات املكانية يف هذا العامل الف�سيح واملعقد الرتكيب
40
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 .فهناك الكثري من اخلرائط �إذا مادر�سها الإن�سان وتعرف على مافيها من عالقات بني
الظواهر الطبيعية والب�شرية املختلفة  ،ا�ستطاع �أن ي�ؤدي عمله بكفاءة واقتدار يف حياته
العملية .
وخرائط التوزيعات التي نحن ب�صدد درا�ستها واحدة من هذا الكم الهائل من
اخلرائط التي بوا�سطتها يهتدي امل�س�ؤولون واملخططون �إىل �أح�سن احللول يف ا�ستغالل
موارد بالدهم  ،ومن هذه الزاوية ف�إن :
خرائط التوزيعات هي عبارة عن �صور حقيقية مل�شكالت
يف عاملنا االقت�صادي واالجتماعي وكذلك الطبيعي .
ت�صنيف اخلرائط :

هنالك العديد من الأ�س�س التى ميكن على �أ�سا�سها �أن ت�صنف اخلرائط �إال �أننا
�سنقت�صر يف درا�ستنا على نوعني فقط هما :

� ً
أوال  :ت�صنيف اخلرائط على �أ�سا�س مقيا�س الر�سم :

ت�صنف اخلرائط تبعاً ملقيا�س الر�سم �إىل ثالثة �أنواع هى :

�أ -اخلرائط �صغرية املقيا�س :

وت�سمى باخلرائط العاملية  world mapsوت�سمى �أي�ضاً باخلرائط املليونية ،وهى
اخلرائط التى الت�سمح ب�إدخال التفا�صـــيل الدقيقة للظاهرات اجلغرافية ؛ لأن اخلريطة
متثل م�ساحة وا�سعة من �سطح الأر�ض  .وخري مثال لهذا النوع ما يعرف باخلرائط العامة
التى ميكن عن طريقها عر�ض �أكرب عدد من الظاهرات العامة مثل  :الأنهار الرئي�سه ،
الت�ضاري�س  ،الدول  ،املدن الكربى .
ب -اخلرائط متو�سطة املقيا�س :

وت�سمى باخلرائط الطبوغرافية Topogrphical mapsوهى عبارة عن خرائط مبقيا�س
ر�سم ي�سمح بت�صوير الظاهرات اجلغرافية مبقيا�سها ال�صحيح  ،وت�شمل هذه الظاهرات
 ،خطوط الكنتور  ،وامل�ستنقعات والغابات  ،واملدن والقرى ب�أ�شكالها احلقيقية  ،كما
ت�شمل �أي�ض َاً نظم الت�صريف املائي و�أنواع الطرق .

جـ  -اخلرائط كبرية املقيا�س :

ويطلق على هذا النوع من اخلرائط �إ�سم اخلرائط التف�صيلية �أو اخلرائط الكد�سرتالية
 ، Cadistral mapsوت�سمح هذه اخلرائط بتمثيل كم هائل من الظاهرات
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واملعلومات الدقيقة املف�صلة عن ا�ستغالل الأر�ض  ،ومن �أمثلتها خرائط امللكيات
الزراعية  ،اخلرائط ال�سكنية .ومن �أهم خ�صائ�ص هذا النوع �إبراز وظائف املدن
ال�سكنية – التجارية – ال�صناعية – ال�سيا�سية  .......الخ .
ً
ثانيا  :ت�صنيف اخلرائط على �أ�سا�س املحتوى اجلغرايف :

يق�صد باملحتوى اجلغرايف الغر�ض الذى من �أجله �صممت ور�سمت اخلريطة .على
هذا الأ�سا�س ت�صنف اخلرائط �إىل :
�أ  -اخلرائط الطبيعية :

هذا النوع من اخلرائط يعنى بتغطية الظواهر اجلغرافية الطبيعية ومن �أمثلتها على
�سبيل املثال ما يلى :
 -1اخلرائط اجليولوجية  :وهى اخلرائط التى تهتم با�شكال �سطح الأر�ض ( جبال � -أنهار
– بحريات  ...الخ ) �أنظر ال�شكل ( . ) 1 - 2
 -2خرائط املناخ  :وهى اخلرائط التى تو�ضح عنا�صر املناخ (خطوط املطراملت�ساوية –
خطوط احلرارة املت�ساوية  ....الخ ) راجع ال�شكل ( . ) 2 - 2
ب  -اخلرائط الب�شرية :

ويعنى هذا النوع من اخلرائط بتغطية الظواهر الب�شرية راجع ال�شكل ()6 - 2
ومن �أمثلتها :
( )1خرائط النقل .
( )2خرائط االن�شطة االقت�صادية.
�أنواع خرائط التوزيعات :

من املمكن القول ب�أن �أية خريطة هي عبارة عن خريطة توزيع  .فمث ًال ،ميكن اعتبار
خريطة الأطل�س العاملية خريطة توزيع  ،لأنها تبني توزيع القارات والبحار واملحيطات والأنهار
الريئ�سة ومناطق اجلبال وال�سهول ،ولكنها مع ذلك خريطة توزيع عامة الغر�ض  .ولهذا
ينبغي �أن نفرق بني خرائط الأطل�س واخلرائط الطبوغرافية العامة  ،وبني تلك املجموعة
الكبرية من اخلرائط اخلا�صة الغر�ض والتي ن�سميها خرائط التوزيعات Distribution
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 mapsوخرائط التوزيعات اخلا�صة هذه عظيمة التنوع والتباين  .ومن املمكن تق�سيمها
�إىل جمموعتني رئي�سيتني تبعاً للطريقة الفنية املتبعة يف ر�سمها :
خرائط توزيعات نوعية �أو غري كمية Qualitative or Non – quantitative :

وهذه تقت�صر وظيفتها على �إظهار توزيع �أنواع الظاهرات اجلغرافية املختلفة مثل خريطة
توزيع نطاقات القطن يف العامل �أو يف قارة من القارات � ،أو اخلريطة التي تو�ضح توزيع
النظم الزراعية يف ال�سودان � ،أو خريطة توزيع ال�سكان امل�سلمني يف �إفريقيا �أو العامل � ،أو
اخلريطة اجليولوجية التي تبني توزيع �أنواع ال�صخور � ،أو خريطة النباتات الطبيعية .
هات مزيد من الأمثلة ؟

وتعترب خرائط ا�ستخدام الأر�ض  Land useهي �أكرث خرائط التوزيعات النوعية
�أهمية وانت�شاراً  .وملا كان الغر�ض الأ�سا�سي من هذه اخلرائط غري الكمية هو اظهار موقع
توزيع الأنواع املختلفة  ،فالبد من �أن تت�ضمن مثل هذه اخلرائط املعلومات الأ�سا�سية
املنا�سبة  ،مثل  :الأنهار الرئي�سة  ،واحلدود الإدارية �أو ال�سيا�سية  ،ومواقع املدن  ،واملواين
الرئي�سة وخطوط النقل املهمة .
خرائط توزيعات كمية :

Quantitative Map

وهي خرائط توزيعات ت�ستخدم يف ر�سمهاالبيانات الإح�صائية �أو الكمية العددية � ،أي
�أنها اخلرائط التي تقدم البيانات املعرب عنها ب�أية �صورة من ال�صور الإح�صائية ،كالأعداد
املطلقة �أو الن�سب املئوية �أو املتو�سطات واملعدالت  .ومن �أمثلة خرائط التوزيعات الكمية
 ،خرائط تبني توزيع ال�سكان بالنقط  ،وخريطة كثافة ال�سكان � ،أو اخلرائط التي تبني ن�سبة
حم�صول معني من جمموع الأر�ض الزراعية � ،أو اخلرائط التي تو�ضح �إنتاجية الفدان لغلة
معينة � ،أو خريطة توزيع الأمطار � ،أو اخلريطة الكنتورية التي ت�ستخدم خطوط الأرتفاعات
املت�ساوية (خطوط الكنتور) وخرائط التوزيعات الكمية متنوعة ب�شكل مذهل وميكن �أن
ت�ستخدم لإظهار �أي نوع من الظاهرات التي تتوفر بياناتها الإح�صائية.
( هات املزيد من الأمثلة خلرائط التوزيعات الكمية )

	�إن خرائط التوزيعات الكمية �إىل جانب �إظهارها البيانات ب�صورة كمية  ،البد �أن
تظهر �أي�ضاً نوع الظاهرة املعرب عنها كمياً  ،ومع ذلك يجب �أن نتذكر �أن الوظيفة الأ�سا�سية
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خلريطة التوزيعات الكمية (الإح�صائية) هي �إظهار االختالفات والفروق يف الكميات
املمثلة كرتوجرافياً .
خال�صة القول �أن هناك جمموعة كبرية من اخلرائط ذات غر�ض خا�ص ،ن�سميها ب�صفة
عامة «خرائط التوزيعات» وهي عادة ما ي�ستخدمها اجلغرافيون واالقت�صاديون وغريهم ممن
يعملون يف ميادين العلوم الإن�سانية والطبيعية وقبل الدخول يف تفا�صيل الطرق الفنية
املتعبة يف ر�سم خرائط التوزيعات  ،البد من �أن ن�ستعر�ض �أنواع الرموز امل�ستخدمة يف ر�سم
خرائط التوزيعات .
فما �أنواع الرموز امل�ستخدمة يف خرائط التوزيعات ؟
�أنواع الرموز :

مهما اختلفت �أ�شكال الرموز امل�ستخدمة يف ر�سم اخلرائط  ،ف�إنه ميكن جتميعها حتت
ثالثة �أنواع �أو �أق�سام �أ�سا�سية  .وهذه الأنواع الثالثة هي :
 - 1رموز املو�ضع (رموز نقطية) . Point symbols
 - 2رموز اخلط . Line symbols
 - 3رموز امل�ساحة . Area symbols
ومن الطبيعي �أن هناك تفا�صيل وتغيريات �شكلية كثرية داخل كل ق�سم من هذه
الأق�سام �( .شكل رقم. ) 14 - 2 ( :
ماذا تالحظ عن الرموز الواردة يف ال�شكل ؟
على �أية حال ف�إن كل نوع من �أنواع هذه الرموز ميكن �أن يكون نوعياً �أو كمياً
 .فالرمز النقطي قد يكون نوعياً فقط  ،وقد يكون كمياً  ،وينطبق نف�س احلال على رموز
اخلط ورموز امل�ساحة  .وعلى هذا الأ�سا�س  ،تنق�سم الرموز امل�ستخدمة يف ر�سم خرائط
التوزيعات من حيث داللتها �إىل فئتني رئي�سيتني :
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�شكل ( :) 14 - 2بع�ض �أنواع رموز املو�ضع واخلط وامل�ساحة
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�أ  -الرموز النوعية Qualitative symbals :
وهى الرموز التى تو�ضح االختالف يف النوع فقط
انظر ال�شكل رقم (. ) 15- 2

�شكل ( : ) 15 - 2الرموز النوعية وكيفية ا�ستخدامها على اخلرائط
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ب -الرموز الكمية Quantitative symbols :

وهى الرموز التى تعتمد على اجلداول الإح�صائية والبيانات الرقمية يف تو�ضيح كم
الظاهرة ودرجة التباين فيها انظر ال�شكل () 16 - 2

�شكل رقم ( : ) 16 - 2الرموز الكمية وكيفية ا�ستخدامها على اخلرائط .
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ا�سم الرمز
رمز نقطي كمي
رموز �أطوال كمية
رموز خطية كمية
رموز هند�سية كمية
رموز م�ساحة كمية

كيفية متثيله على اخلرائط
=  100000ن�سمه
كالأعمدة البيانية
كاخلط البياين الب�سيط
مثلثات  -مكعبات
طن �سكر
دوائرمربعات  -دوائر
متو�سط املطر �سنوي
توزيع ال�سكان
درجات احلرارة ل�شهر يناير

مترين :

 -1ع ّرف امل�صطلحات الآتية :
الرموز النوعية – املحتوى اجلغرافى – خرائط التوزيعات .
 -2ار�سم خريطة لل�سودان م�ستعيناً بالرموز التى در�ستها و�ضح عليها ما ي�أتى :
�أ -احلدود ال�سيا�سية .
ب -خطوط الطول ودوائر العر�ض الرئي�سة.
جـ -الأنهار
د� -أهم الطرق الربية  ،و�أهم خطوط ال�سكك احلديدية .
 -3على خريطة ال�سودان �شكل رقم ( ) 17 - 2و�ضح ما يلي :
�أ �َ -سم واليات ال�سودان على اخلريطة مع تلوينها .
ب  -اكتب �أ�سماء املدن الهامة املو�ضحة بالرمز ( ) .
جـ  -ما الذي يجمع بني هذه املدن ؟
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مقيا�س الر�سم 13,000,000 : 1 :
�شكل رقم (: ) 17 - 2خريطة ال�سودان الواليات وعوا�صمها .
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نتيجة :
�إن كل الرموز التى ا�ستخدمت يف ال�شكلني ( )8 ، 7تعود
�إىل �أن الرموز تتمثل يف ثالث حاالت فقط  :رموز نقطية
(مو�ضعية ) – رموز خطية – رموز م�ساحية وحجمية .

الرموز امل�ستخدمة يف خرائط التوزيعات :

ت�ستخدم يف خرائط التوزيعات عدة رموز تتمثل يف الآتى :
ً
اوال  :الرموز النوعية :

 -1رموز املو�ضع ( :النقطة)-:

هناك �أ�شكال عديدة لرموز املو�ضع النقطي  ،منها مث ًال النقطة العادية dots
واملربعات واملثلثات والدوائر والكور واملكعبات فالنقطة قد متثل موقع مدينة ما  ،بينما
متثل الدائرة عدد �سكان املدينة �أو انتاج م�صنع �أو منجم .
ومن املمكن يف هذا ال�صدد �أن ن�ستخدم ثالثة �أنواع من الرموز -:
�أ -الرموز الت�صويرية :

وت�ستخدم فيها ال�صور للتعبري عن نوع الظاهرة  ،مثل �صورة الإن�سان لتوزيع ال�سكان ،
�أو �صورة احليوان لتوزيع الرثوة احليوانية � ،أو �صورة النبات لتوزيع النباتات ( انظر ال�شكل
رقم( . ) 18 - 2
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مقيا�س الر�سم 18,000,000 : 1 :
�شكل رقم ( : ) 18 - 2ال�سودان  :توزيع الرثوة احليوانية
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ب-

الرموز الهند�سية :

وهى �أكرث الرموز �إنت�شاراً وتف�صي ًال  ،مثل الدوائر واملربعات واملثلثات واملكعبات
وغريها  ،ويعود كرثة ا�ستعمالها �إىل �سهولة ر�سمها و�إمكانية حتوير ال�شكل الواحد �أو
تغيريه [ انظر �شكل رقم (. ) 19 - 2

�شكل ( : ) 19 - 2الر�سوم الهند�سية امل�ستخدمة يف خرائط التوزيعات .
جـ  -رموز احلروف االبجدية :

ت�ستخدم احلروف الأبجدية العربية واالجنليزية يف توزيع عدد من الظاهرات على
اخلريطة  ،وت�ستخدم يف توزيع املحا�صيل الزراعية �أو املعادن ،وي�ستعمل احلرف الأول من
الكلمة للداللة عليها مثل :
�س
ال�سكر S Sugar
ق
القطن C Cotton
م
املطاط R Rubber
�إال �أنها قليلة االنت�شار ب�سبب عيوبها  ،واملتمثلة يف اختالط احلروف امل�ستخدمة يف التوزيع
مع حروف الكلمات املوجودة يف اخلريطة كم�سميات االنهار واملدن واجلبال وغريها .
-2

رموز اخلط النوعية :

ومتثل ظاهرات �سطح الأر�ض اخلطية مثل  :ال�سواحل  ،املجارى النهرية  ،احلدود
ال�سيا�سية وغريها .
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 -3الرموز امل�ساحية النوعية :

وت�ستخدم �إذا �أردنا تو�ضيح ظاهرة معينة مثل الكثبان الرملية � ،أواللغات �أو الأديان
�أو التكوينات ال�صخرية � ،أو ا�ستخدامات الأر�ض � ،أو الأجنا�س الب�شرية � ،أو مناطق
انت�شار مر�ض معني �أو توزيع الرثوة احليوانية  ،وي�ستخدم التظليل �أو الألوان يف هذا النوع
من الرموز � .أنظر ال�شكل رقم (. ) 20 - 2

�شكل ( : ) 20 - 2توزيع الرثوة احليوانية يف العامل .
ً
ثانيا  :الرموز الكمية :

تنق�سم �إىل الأنواع الآتية :
 -1رموز املو�ضع الكمية :

وهي رموز ت�ستخدم لتو�ضيح االختالف الكمي (العدد) بني الظواهر اجلغرافية املراد
توزيعها على اخلريطة  .وت�ستخدم النقطة املتكررة ذات القيمة املت�ساوية وال�شكل واحلجم
املوحدين � .شكل رقم (. ) 21 -2
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�شكل (� : ) 21 - 2آ�سيا  :توزيع ال�سكان .
 /2الرموز امل�ساحية الكمية :

ت�ستخدم رموز امل�ساحة لبيان الكم بطريقتني -:

طريقة امل�ساحات املحددة بخطوط الت�ساوي :

وت�ستخدم هذه الطريقة بع�ض �أمناط التظليل �أو الألوان التدريجية حتى متثل درجة
كثافة الكم بني خطني من خطوط الت�ساوي رقم �شكل (. ) 22 - 2
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�شكل ( ) 22 - 2العامل  :درجات احلرارة – يناير .

طريقة التوزيع الن�سبي :

ي�ستخدم فيها التظليل �أو التلوين لتو�ضيح الفروق الكمية  .ومتثل البيانات
تبعاً لهذه الطريقة ح�سب وحدات م�ساحية معينة مثل الوحدات االدارية �أو ال�سيا�سية.
ومن �أمثلتها اخلرائط التي تو�ضح الكثافة ال�سكانية �أو ن�سبة الأرا�ضي املزروعة بنوع من
املحا�صيل رقم ال�شكل (. ) 23 - 2

5855

�شكل ( : ) 23 - 2ال�سودان  :الكثافة ال�سكانية لعام .1980
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 /3رموز اخلط الكمية :

وتنق�سم �إىل نوعني

�أ /اخلط الأن�سيابي :

وهو اخلط الذي يتغري �سمكه (قيمته) على طول امتداده بني بداية احلركة ونهايتها
ح�سب الكميات التي ميثلها مثل ت�صدير �أي ب�ضاعة �أو ا�ستريادها �شكل رقم ()24 - 2

�شكل ( : ) 24 - 2العامل  :كثافة خطوط النقل البحري الرئي�سة .

ب /خط الت�ساوي :

وهو من �أ�شهر الرموز اخلطية  ،وفيه تت�ساوى قيم الظواهر مهما كان حجمها  ،و�أن
امل�ساحات املح�صورة بني هذه اخلطوط لها دالالت ُيبني بالتظليل �أو التلوين  ،ومن �أمثلة
هذه اخلطوط  ،خطوط املطر املت�ساوية  ،خطوط االرتفاعات املت�ساوية  ......الخ .
(راجع �شكل رقم (  ) 2 - 2املطر ال�سنوي يف ال�سودان) .
ن�شاط :

 .1ا�ستعر�ض عدداً من اخلرائط يف �أطل�سك املدر�سي  ،ثم �أذكر بع�ضاً من الظاهرات التي
ت�صلح الألوان للتعبري عنها .
� .2أذكر �أ�سماء بع�ض الظاهرات التي ميكن متثيلها بوا�سطة رموز اخلط الكمية.
 .3م�ستخدماً رموز احلروف الأبجدية �أر�سم خريطة لل�سودان وو�ضح عليها الآتي :
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� .1أهم مناطق انتاج ال�سكر .
� .2أهم مناطق انتاج القطن .
� .3أهم مناطق انتاج القمح .
� . 4أهم مناطق انتاج ال�صمغ العربى
� . 5أهم مناطق انتاج البلح

ملحوظة :

ب�صفة عامة البد من مراعاة االتي عند ا�ستخدم الرموز على اخلرائط :
 .1تعترب الرموز لغة اخلريطة  ،لذا البد من ر�سمها بطريقة �سليمة و�صحيحة .
 .2البد �أن تكون الرموز �سهلة الفهم وا�ضحة تعك�س ما متثله يف قت ق�صري  .دون الرجوع
�إىل مفتاح اخلريطة .
 .3يف حالة تكرار الرمز داخل اخلريطة �أو ال�شكل لنف�س الظاهرة – فيجب �أن يراعي
التكرار بنف�س احلجم وال�شكل .
� .4ضرورة مراعاة عدم متثيل ظاهرات عديدة يف �شكل واحد لأنه قد ي�ؤدي �إىل تكد�س
وتداخل وطم�س بع�ض الرموز .

كيفية ر�سم خرائط التوزيعات :
 -1خرائط التوزيعات النوعية :

ويطلق عليها ا�سم خرائط التوزيعات غري الكمية  .وهى اخلرائط التى تر�سم با�ستخدام
الرموز النوعية فقط  .وتهتم ب�إبراز الظواهر اجلغرافية  ،دون االهتمام �أو االعتماد على
كمياتها �أو م�صادرها االح�صائية  .وتمُ ثل خرائط التوزيعات النوعية ب�أنواع عديدة على
ح�سب ال�صفة التى تعنيها اخلريطة  .فهناك:
�أ  -خرائط توزيع النباتات الطبيعية .
ب  -خرائط توزيع ال�سالالت الب�شرية .
جـ  -خرائط توزيع املوارد الطبيعية .......الخ .
عند ر�سم خرائط التوزيعات النوعية البد من اال�ستعانة باملعلومات الأ�سا�سية للمنطقة
حمل الدرا�سة مثل  :احلدود ال�سيا�سية  ،املدن الهامة  ،االنهار..... ،الخ مما ي�سهل عملية
فهم الظاهرة املراد ابرازها وتوزيعها .
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وميكن تق�سيم خرائط التوزيعات النوعية اىل ثالث �أق�سام رئي�سة هى :
	�أ -خرائط توزيعات رموز املو�ضع النقطى وميثل هذا النوع بالرموز  :الهند�سية
والت�صويرية واالبجدية ( تعرف على هذا النوع من �أطل�سك املدر�سي ) .

�شكل (  : ) 25 - 2توزيع موارد الرثوة املعدنية با�ستخدام الرموز الهند�سية
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ب -خرائط توزيعات رموز اخلط ومتثل با�ستخدام اخلطوط �أنظر ال�شكل رقم ( ) 26 - 2

�شكل (  : ) 26- 2العامل  :اجتاه �أهم الهجرات با�ستخدام رموز اخلط النوعية .
ج -خرائط توزيع رموز امل�ساحة ومتثل با�ستخدام التظليل امل�ساحى �أنظر ال�شكل رقم
(. ) 27- 2
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املفتاح
�شبه ال�صحراء

ال�سافنا الفقري

ال�سافنا الغنية

منطقة الت�سي ت�سي

�شكل ( ) 27- 2ال�سودان  :توزيع املراعى با�ستخدام رموز امل�ساحة النوعية
 -2خرائط التوزيعات الكمية :

هذا النوع من اخلرائط يعتمد يف ر�سمه على البيانات االح�صائية (�أرقام مطلقة – ن�سب
)  .ومن الوظائف الأ�سا�سية خلريطة التوزيعات الكمية �إظهار التباين واالختالف والفروق يف
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الكميات داخل الظاهرة املمثلة �أكرث من اهتمامها مبوقعها الدقيق على اخلريطة  .وعليه فهى
ال حتتاج عادة �إىل بيانات �أ�سا�سية مثل  ،الأنهار  ،املدن  ،طرق النقل .
من مميزات هذا النوع من اخلرائط �أنه ميكن ا�ستخدامها يف متثيل ظاهرة جغرافية
واحدة � ،أو يف متثيل عدد من الظواهر يف �آن واحد  ،كما �أنه من مميزاتها �إظهار احلقائق مع
تو�ضيح عالقاتها بالظواهر الأخرى من نظرة واحدة على اخلريطة  .ومن �أمثلة هذا النوع
من اخلرائط :
 -1خرائط توزيع املوارد الطبيعية .
 -2خرائط توزيع املنتجات .
 -3خرائط توزيع ال�سكان و�أن�شطتهم املختلفة ......الخ .
وت�ضم خرائط التوزيعات الكمية �أنواعاً عديدة  ،و�سوف نتناول يف هذا اجلانب درا�سة
طرق التوزيع برموز املو�ضع الكمية  ،وطرق التوزيع برموز اخلط الكمية .
طرق التوزيع برموز املو�ضع الكمية -:

�أ�شرنا �سابقاً �إىل �أن رموز املو�ضع �أو الرموز النقطية ت�ستخدم يف خرائط التوزيعات
لتمثل النوع والكم  ،وبالتايل ت�صبح هنا رموزاً مو�ضعية كمية  .ويتم ا�ستخدام الرموز
املو�ضعية الكمية يف خرائط التوزيعات ب�إحدى هاتني الطريقتني :
�أ -تكرار رمز نقطي منتظم احلجم ومعلوم القيمة  ،وبالتايل ميثل العدد الأجمايل
لوحدات هذا الرمز املجموع الكلي للظاهرة املراد توزيعها ،وتتمثل هذه الطريقة يف
طريقة التوزيع بالنقط الكمية لبيان توزيع ال�سكان مث ًال  ،بحيث يكون لكل نقطة
قيمة عددية �أو مدلول كمي  ،مث ًال النقطة ( )0متثل  1500ن�سمة .
ب -الطريقة الثانية هي طريقة التوزيع بالرموز الن�سبية  ،وهي عبارة عن تغيري م�ساحة �أو
حجم كل رمز مو�ضعي – �سواء كان دائرة �أو مربعاً �أو مثلثاً �أو غري ذلك من الرموز
الهند�سية – تغرياً ن�سبياً تبعاً ملقدار الكم الذي ميثله هذا الرمز �أو ذاك .
ن�شاط :

ت�صفح الأطل�س املدر�سي وحاول �أن تتعرف على بع�ض اخلرائط املر�سومة بالطريقتني
امل�شار �إليهما .
خرائط التوزيع بالنقط الكمية :

خرائط التوزيع بالنقط هي �أب�سط �أنواع اخلرائط التي ت�ستخدم رموز املو�ضع الكمية
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 ،وهي نوع مفيد جداً من خرائط التوزيعات حيث تمُ ثَل فيه الكميات �أو الأعداد املطلقة
بنقط ذات حجم منتظم  ،بحيث نعطي لكل نقطة منها مدلو ًال كمياً �أو قيمة معينة نختارها
نحن ب�شكل منا�سب .
ويتطلب �إن�شاء مثل هذه اخلريطة  :الإح�صاءات اخلا�صة بالظاهرة املراد توزيعها  ،وموزعة
ح�سب الوحدات الإدارية يف الإقليم املراد درا�سته  ،ثم خريطة �أ�سا�سية لهذا الإقليم ،
بحيث تظهر عليها حدود الوحدات الإدراية التي �سوف نوقع عليها نقط التوزيع .
�إذا كنت فهمت نظرياً طريقة التوزيع بالنقط الكمية ترى هل �سيتم توقيع النقاط
بعدد الإح�صاءات املطلقة على خريطة الأ�سا�س �أم نحتاج �إىل بع�ض العمليات احل�سابية؟
(تناق�ش مع زمالئك) .
عزيزي الطالب :

لكي تر�سم خريطة توزيعات بطريقة النقط نبد�أ �أو ًال بدرا�سة الكميات التي نريد متثيلها
بيانياً على اخلريطة  .مث ًال �إننا نريد توزيع �سكان بع�ض حمليات والية اخلرطوم بطريقة
النقط  ،وكانت �أعداد ه�ؤالء ال�سكان يف � :أم درمان  ،235664واخلرطوم ، 63674
بحري  ، 146112وجبل ا لأولياء  .151170فقد يبدو منطقياً �أن متثل كل فرد نقطة
واحدة  ،وبالتايل يجب علينا �أن نوقع يف حملية �أم درمان  235664نقطة لكي متثل عدد
�سكان هذه املحلية! ولكن هذا �أمر اً �صعباً و م�ستحي ًال يف الغالب  ،لأننا لدينا نقاط
كثرية جد اً يف مقابل م�ساحة �ضيقة جد اً يف اخلريطة ا لأ�سا�سية ملحلية �أم درمان .
اذن ال بد من البحث عن حل نبتدعه حتى يكون عدد النقاط املمثلة لل�سكان
يتنا�سب وامل�ساحة على اخلريطة التي نريد �أن نوقع عليها النقاط لذا جرت العادة ق�سمة
�أعداد ال�سكان للمحليات املختلفة على رقم ثابت وهو ما ن�سميه املدلول الكمي للنقطة
 ،والذي ي�شرتط فيه �أن يكون منا�سباً للأعداد التي نتعامل معها واخلريطة التي �سنوقع
عليها النقط  .ف�إذا اتفقنا على مدلول النقطة تق�سم عليه كل الأعداد التي لدينا حتى
نح�صل على عدد النقط التي �سنوقعها على اخلريطة مث ًال يف املثال ال�سابق الذي ذكرناه
نفرت�ض �أن املدلول الكمي للنقطة ي�ساوي 1000ن�سمة فيكون لدينا 236نقطة تقريباً متثل
�سكان حملية �أم درمان �أي ( )235.664ويف اخلرطوم يكون لدينا 64نقطة �...ألخ  .بعد
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ذلك نوقع عدد النقاط يف كل حملية مع الأ�شارة يف املفتاح �إىل �أن النقطة متثل 1000ن�سمة.
هكذا و من الناحية النظرية تبدو خريطة التوزيع بالنقط ب�سيطة و�سهلة �إذ ال يتطلب �إن�شا�ؤها
�إال قدراً ي�سرياً من العمليات احل�سابية .
ولكن هذه ال�سهولة النظرية التي تبدو بها طريقة التوزيع بالنقط� ،سهولة رمبا تكون
خادعة يف الواقع  .لأنها تبد�أ بثالثة �أمور جمهولة  ،كل منها ميكن �أن يتباين ويتطلب احلل
قبل �أن نبد�أ يف ر�سم اخلريطة  ،وهذه الأمور الثالثة غري املعلومة هي :
 -1كم �ستمثل كل نقطة ؟ (م�شكلة اختيار املدلول الكمي للنقطة) .
 -2كيف �ستكون م�ساحة النقطة ؟ (م�شكلة حجم النقطة).
 -3كيف نوقع كل نقطة بدقة داخل امل�ساحة املعينة ؟ (م�شكلة توقيع النقطة يف
املكان ال�صحيح).
ما ن�ؤكد عليه هنا �أن حجم النقطة كرمز لأبد �أن يكون بحجم مت�ساوي يف كل النقط
التي نريد توقيعها على اخلريطة – �شكل رقم (. ) 21 - 2
ن�شاط :

يق�سم الطالب �إىل جمموعات منا�سبة لعمل خريطة كروكية للمحليات الأربع كل
على حده ويتم توزيع عدد ال�سكان بطريقة النقط على هذه اخلرائط ح�سب الأعداد التي
�أوردناها �سابقاً  .وميكنكم �إ�ضافة حملياتكم �إذا توفرت لديكم �إح�صائيات ال�سكان فيها
ومن ثم التطبيق عليها .
طريقة التوزيع بالرموز الن�سبية -:

عزيزي الطالب ذكرنا فيما �سبق �أن طرق التوزيع برموز املو�ضع الكمية ت�شمل طريقتني
�أ�سا�سيتني �أولهما التوزيع بتكرار رمز نقطي منتظم احلجم ومعلوم القيمة  ،و�أح�سن ما
ميثل هذه الطريقة هو�أ�سلوب التوزيع بالنقط الكمية� ،أما الطريقة الثانية يف طرق التوزيع
برموز املو�ضع الكمية فتتمثل يف طريقة التوزيع بالرموز الن�سبية pronortional :
 . symblsوالواقع ان الرموز الن�سبية – �إذا مار�سمت تبعاً للقيا�س ال�صحيح –
ميكن �أن ت�صور لنا تنوعاً عظيماً من البيانات اجلغرافية ت�صويراً كمياً ومكانياً يف نف�س
الوقت  ،وتتمثل �أهم هذه الرموز يف الأعمدة البيانية والدوائر واملثلثات واملربعات
والكور واملكعبات  .وفيما يلي �سوف نتعر�ض لدرا�سة بع�ض هذه الرموز الن�سبية ال�شائعة
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اال�ستخدام وطرق �إن�شائها وا�ستخدامها ،وميكن القول ب�أن رمز الدوائر الن�سبية �أكرث هذه
الرموز �أهمية وانت�شاراً يف خرائط التوزيعات .
 /1الأعمدة الن�سبية -:

�آ�ســـــــــيا

رو�ســـــــــيا

�أ�سرتاليا

�أمريكا ال�شمالية

�أروبــــــــــــا

ت�ستخدم الأعمدة ب�أ�ساليب خمتلفة يف التمثيل البياين  ،وعادة ما ت�سمى ر�سومها
البيانية  Columnar diagramsكما ت�سمى �أحياناً Bar- graphs
وتت�ألف هذه الر�سوم من جمموعة من الأعمدة يتنا�سب طول كل منها مع الكم الذي ميثله
 ،وقد تكون هذه الأعمد ب�سيطة متثل الكل فقط �أو قد تكون مركبة compound
حينما نق�سم العمود �إىل جزيئات �إىل جانب املجموع الكلي .

افريقيا
�أمريكا اجلنوبية
 6000 4000 2000كم

 25000000طن مرتي

�شكل ( :) 28 - 2العامل  :انتاج القمح بالطن املرتي يف ال�سنة معينة
با�ستخدام الأعمدة البيانية الب�سيطة
وتتميز طريقة الأعمدة الن�سبية ب�سهولة ر�سمها ومبرونتها  ،حيث ميكن تنظيم الأعمدة
حتى يف املناطق املزدحمة باخلريطة  ،كما تتميز الأعمدة الن�سبية ب�أنها �سهلة القراءة من
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الناحية املرئية وذلك ب�سبب �شكلها اخلطي الب�سيط  .ومن �أهم عيوب هذا الأ�سلوب يف
التمثيل البياين هو �أن الطبيعة اخلطية لهذا الرمز جتعل التوفيق بني الكميات املتباينة
�أمراً �صعباً للغاية  ،فقد يخرج مث ًال طول �أحد الأعمدة خارج اطار اخلريطة املوزع �أو املوقع
عليها .
 /2الدوائر الن�سبية -:

تعرفنا يف الفقرة ال�سابقة عيوب ا�ستخدام الأعمد الن�سبية ذات الرمز اخلطي  ،ولكن
ميكن التغلب على ذلك ب�سهولة �إذا �أدخلنا يف ح�سابنا البعد الثاين (�أي امل�ساحة)  .ومن
ثم يقدم لنا رموزاً م�ساحية تتنا�سب م�ساحتها مع الكميات التي متثلها  .و�أو�ضح الرموز يف
هذا اخل�صو�ص هي الدائرة واملربع  ،ولكن ملا كانت الدائرة �أ�سهل كثرياً يف ر�سمها  ،فهي
�أكرث �شيوعاً وا�ستخداماً من املربع  ،لذا �سندر�سها بالتف�صيل .

كيف يتم ر�سم خريطة التوزيع با�ستخدام الدائرة الن�سبية ؟

هناك طريقتان لإن�شاء الدوائر الن�سبية �أو الدوائر املتدرجة Graduated
 circlesهما  :الطريقة الريا�ضية امل�ألوفة  ،ثم الطريقة احلديثة التي ابتكرها جمي�س
فالنرى  J.Flanneryوالتي مل تنت�شر بعد رمبا حلداثتها وكرثة ما تتطلبة من عمليات
ريا�ضية  .و�سوف نقت�صرهنا على درا�سة الطريقة الأويل الأكرث �شيوعاً وامل�ألوفة لدى كثري
من اجلغرافيني  ،وتتلخ�ص خطواتها يف الآتي :
�أ  -من املعروف ريا�ضياً �أن م�ساحة الدائرة = (ط نق. )2
22
حيث �أن (ط) هي الن�سبة بني حميط الدائرة وطول قطرها وهي ت�ساوي ( ) 7
ب ـ كما �أن (نق )2هي مربع ن�صف القطر �أي ن�صف القطر م�ضروباً يف نف�سه ومعنى هذا
�أنه �إذا كانت لدينا دائرة ونعرف طول ن�صف قطرها واليكن مث ًال �7سم ونريد ح�ساب
م�ساحة هذه الدائرة  ،فما علينا �إال �أن نطبق القانون ال�سابق وهو م�ساحة الدائرة = (ط
نق�154 = 49 × 227 = 2 7 × 227 = )2سم2
وباملثل �إذا كانت لدينا دائرة م�ساحتها معروفة  ،والتكن مث ًال �154سم 2ونريد �أن نعرف
طول ن�صف قطر هذه الدائرة  ،فينبغي �أن نطبق نف�س القانون ال�سابق .
م�ساحة الدائرة = (ط نق)2
22
�154سم × 7 = 2نق2
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نق�49 = 7 × 154 = 154 = 2سم
22
22
�أي �أن مربع 7
ن�صف قطر هذه الدائرة �49سم  .ولكننا نريد �أن نعرف ن�صف القطر نف�سه
(نق) ولي�س مربع ن�صف هذا القطر (نق. )2
�إذا كانت (نق49 = )2
نق = �7 = 49سم وهو ن�صف قطر هذه الدائرة .
هذا املثال الأخري هو ما نطبقه متاماً يف ر�سم الدوائر الن�سبية التي نوقعها على خريطة
توزيعات لتبني مث ًال توزيع �سكان بع�ض املدن فمث ًال �إذا كنا نريد متثيل عدد �سكان مدينتني
الأوىل عدد �سكانها مليون ن�سمه والثانية عدد �سكانها 2مليون ن�سمه على خريطة ما
بطريقة الدوائر الن�سبية  ،ف�إن الأمر �سهل �إذا طبقت القانون ال�سابق كما يلي :
م�ساحة الدائرة الأويل (( = )1.000.000ط نق. )2
م�ساحة الدائرة الثانية (( = )2.000.000ط نق. )2
وملا كانت (ط) عبارة عن مقدار ثابت النتيجة يف كل الأحوال  ،فيمكن �أهما له عند
متثيل عدة كميات لدوائر ت�سهي ًال للعمليات احل�سابية  .في�صبح حل املثال ال�سابق كما
يلي :
 = 1.000.000نق2
 = 2.000.000نق2
ولكن لكي نر�سم هذه الدوائر الن�سبية فال بد �أن نعرف ن�صف القطر �إذن املدينة التي
يبلغ عدد �سكانها  1.000.000ي�صبح ن�صف قطر الدائرة التي �ستمثلها كما يلي :
 1000 = 1.000.000وهذا ميثل ن�صف قطر الدائرة الأوىل .
 1414 = 2.000.000وهذا ميثل ن�صف قطرالدائرة الثانية .
ولكن كيف نر�سم دائرة ن�صف قطرها (1000ملمرت مث ًال) ودائرة �أخرى ن�صف
قطرها 1414ملم ؟ الواقع �أنه غالباً ما تكون اجلذور الرتبيعية التي ن�ستخرجها للأعداد �أو
الكميات التي لدينا ذات �أرقام كبرية ي�صعب علينا توقيعها على خريطة �صغرية حمدودة
الأبعاد  .ولهذا فالبد من اختيار قيمة قيا�سية �أ�سا�سية �سواء بال�سنتمرت �أو امللمرت ميكن
7067

على �أ�سا�سها �أن نحول �أرقام اجلذور الرتبيعية الناجتة لدينا �إىل �أطوال منا�سبة متثل مبا�شرة
�أن�صاف �أقطار الدوائر  .ويف العادة نعطي هذه القيمة القيا�سية الأ�سا�سية ال �صغر جذر
تربيعي لدينا  .وللقيام بهذه العملية هنالك عدة طرق ن�أخذ منها طريقة التنا�سب احل�سابي
 ،وهي طريقة م�ألوفة  ،و �إذا طبقناها على املثال ال�سابق نف�سه  ،نختار مث ًال امل�سافة  5مليمرت
كقيمة �أ�سا�سية للجذر الرتبيعي  1000ف�إن :
5 = 1000ملم (ن�صف قطر الدائرة الأوىل على اخلريطة) .
� = 1414س ملم (ن�صف قطر الدائرة الثانية على اخلريطة) .
�س = 7.1 = 5× 1414ملم تقريباً .
 1000العملية احل�سابية نفتح الربجل م�سافة 5ملم ونر�سم الدائرة الأوىل على
بعد هذه
اخلريطة  ،ثم نفتح الربجل م�سافة  7.1ملم ونر�سم الدائرة الثانية على اخلريطة  .وهكذا .
�شكل رقم ( ، ) 29 - 2بعد الر�سم ال بد من عمل مفتاح �أ�سفل اخلريطة يو�ضح الكميات
التي متثلها الدوائر املر�سومة على اخلريطة .

 25000ر�أ�س

 6000 4000 2000كم

�شكل (: ) 29 - 2العامل � :أعداد الرثوة احليوانية 1986م با�ستخدام الدوائر الن�سبية
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ن�شاط :

احل�صول على اح�صائيات �أعداد �سكان الواليات ال�شمالية ح�سب التعداد الأخري
ومن ثم متثيلها على خريطة ال�سودان بالدوائر الن�سبية وطريقة النقط .
 -3املثلثات الن�سبية :

ميكن ا�ستخدام املثلثات �أي�ضاً كرموز كمية  ،ويتبع ا�ستخدامها لبيان �إنتاج حقول
البرتول � ،أو انتاج مناجم الفحم � ،أو بيان كمية ال�صادرات والواردات يف املوانئ املختلفة
 .والواقع �أن ا�ستخدامها يف مثل هذه الأغرا�ض عملي ومفيد  ،ذلك لأن املثلثات على
الرغم من �أنها رموز م�ساحية ال ت�شغل على اخلريطة �إال م�ساحات �صغرية �إذا ما قورنت
بامل�ساحات التي ت�شغلها الدوائر �أو املربعات � .شكل رقم ( / 30 - 2أ�  -ب ) .

( �أ )
ر�سم دوائر ن�سبية م�شرتكة املركز  ،مد �أي ن�صفي قطرين ليح�صرا بينها زاوية حادة

(ب)
املثلثات الن�سبية ذات قواعد
من اخلطوط امل�ستقيمة

( جـ )
ف�صل املثلثات عن بع�ض وتوقيعهاعلى املواقع
اخلا�صة بها

�شكل (� / 30 - 2أ )  :طريقة ان�شاء املثلثات الن�سبية من الدوائر الن�سبية
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�شكل ( / 30 - 2ب) � :إنتاج بع�ض حقول البرتول على �سواحل خليج ال�سوي�س يف �سنة من ال�سنوات
كيف يتم التوزيع با�ستخدام املثلثات الن�سبية على اخلريطة ؟ �إذا اردنا متثيل كميات
االنتاج ل�سلعة ما بطريقة املثلثات الن�سبية على خريطة ما فمن املمكن انتاج اخلطوات
التالية :
 -1احل�صول على خريطة منا�سبة لتبني مواقع الأنتاج (مث ًال حقول البرتول يف ال�سودان) .
 -2احل�صول على كميات االنتاج يف كل حقل من احلقول .
 -3ت�ستخرج اجلزور الرتبيعية لهذه الأعداد (�أو الكميات) ثم تختار لها �أطوال منا�سبة
باملليمرت �أو ال�سنتمرت لكي متثل �أن�صاف �أقطار .
 -4بعد احل�صول على �أن�صاف الأقطار املنا�سبة نقوم بر�سم دوائر من مركز م�شرتك على
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ورق �شفاف  ،حيث نبد�أ بر�سم �أ�صغر دائرة ثم من نف�س مركزها نر�سم الدائرة الثانية
الأكرب منها  ،فالثالثة وهكذا .
 -5نر�سم من هذا املركز امل�شرتك خطاً م�ستقيماً �إىل حميط �أكرب دائرة  ،وهذا اخلط يف
الواقع هو عبارة عن ن�صف قطر الدائرة الكبرية ثم نر�سم خط �آخر بزاوية حادة من
نف�س املركز امل�شرتك �إىل حميط الدائرة الأكرب .
� -6سوف يظهر لنا من هذا ال�شكل جمموعة من املثلثات املركبة ذات ر�أ�س واحد انظر
ال�شكل رقم (� / 30 - 2أ  -ب ) بعد ذلك ن�صل قواعد املثلثات املختلفة بخطوط
م�ستقيمة بني نقطتي ثالقي ن�صفي القطر مبحيط كل دائرة .
 -7ن�أتي بورقة ر�سم �شفاف �أخرى ون�ضعها فوق �شكل هذه املثلثات املركبة  ،ثم نن�سخ
هذا ال�شكل املكون من عدة مثلثات ونكتب عند قاعدة كل مثلث ا�سم احلقل �أو
املكان الذي ميثله � .إذن تر�سم املثلثات بطريقة ال�شف (ن�شفها) .
ن�شاط :

احل�صول على كميات انتاج حقول البرتول ال�سوداين ومن ثم متثيل هذه
الكميات بطريقة املثلثات الن�سبية على خريطة جلمهورية ال�سودان .
اخلطوط الإن�سيابية -:

هناك نوعان من رموز اخلط الكمية  ،نوع ي�سمى باخلط الإن�سيابي  flow lineوت�سمى
خرائطه بخرائط اخلطوط الإن�سيابية �أو خرائط احلركة  ، Dynamic mapsحيث يتغري
�سمك اخلطوط املر�سومة ح�سب تغري قيمة الكميات التي متثلها هذه اخلطوط � .أما النوع
الثاين من رموز اخلط الكمية فهي ما يعرف بخطوط الت�ساوي مثل خطوط الكنتور  ،وهي
بب�ساطة خطوط تربط النقط التي لها نف�س القيمة .
طريقة �إن�شاء اخلطوط الأن�سيابية على اخلرائط ت�شبه �إىل حد كبري الطريقة التي
�أتبعت عند التوزيع بالنقط الكمية  .فكما �أننا نختار مدلو ًال كمياً للنقطة  ،ونق�سم عليه
الكميات التي لدينا لكي نعرف عدد النقط التي �سنوقعها على اخلريطة  ،نختار�أي�ضاً يف
طريقة اخلطوط الإن�سيابية وحدة �سمك منا�سبة  ،مث ًال واحد مليمرت ميثل �ألف طن �أو الف
ن�سمة � ،إذن �إذا كان لدينا كمية �صادرات مقدارها �5ألف طن يجب متثيلها بخط �سمكه
 5ملم  ،كميه �أخرى مقدارها  7.750طن منثلها بخط �سمكه 8ملم وهكذا  ..وعند الر�سم
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نعمل �سهم ي�شري �إىل اجتاه احلركة �أو الطريق ح�سب نوع الظاهرة التي نريد متثيلها �شكل
رقم (. ) 24 - 2
ن�شاط :

مب�ساعدة معلمك حاول �أن تتعرف على الظاهرات اجلغرافية التي ميكن متثيلها باخلطوط
االن�سيابية .
اجلدول التايل يو�ضح عدد امل�سافرين من والية اخلرطوم �إىل الواليات ال�سودانية املختلفة
 .مثل هذا اجلدول بطريقة اخلطوط الإن�سيابية على خريطة لل�سودان .
عدد امل�سافرين
6000
5000
4000
7000

			
الوالية
اجلزيرة
�شمال كردفان
		
ال�شمالية
		
نهر النيل
تطبيقات عامة :

مترين (: )1

ادر�س خريطة مليط الكنتورية �شكل رقم ( ) 31- 2جيداً ثم �أجب عن الآتى :
 -1ظلل املناطق التى يزيد ارتفاعها عن  700مرت .
 -2حول مقيا�س الر�سم �إىل مقيا�س خطى .
 -3ما االجتاه الذى ي�سلكه الطريق الف�صلى من قرية �أم تامة �إىل قرية ال�سياح ؟
�	-4أر�سم قطاعاً ت�ضاري�سياً لقريتى �أم قرية وكوىل وو�ضح �إذا كانت الر�ؤيا ممكنة بينهما .
�	-5أذكر ثالث ا�سباب لأهمية موقع مدينة مليط .
 -6يجرى وادى كبنى ووادى كنقو�س مل�سافة ق�صرية  .علل لهذه الظاهرة .
مترين (: )2

� -1إذا كان البعد بني نقطتني  4بو�صات على خريطة مقيا�س ر�سمها  63360 :1فكم
طول هذا البعد على الطبيعة بالأميال ؟
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-2
-3
-4
-5
-6
-7

حول املقايي�س الكتابية التالية �إىل ك�سور بيانية .
واحد �سم لكل كيلومرت  ،بو�صة لكل ميل � ،سنتمرت لكل خم�س كيلومرتات  ،بو�صة
لكل � 6أميال .
حول املقيا�س � 300000 : 1إىل مقيا�س خطى يقي�س بالكيلومرتات .
كرب خريطة ال�سودان �شكل ( � ) 27 - 2إىل ال�ضعف .
تناول يف عر�ض موجز �أهم خطوات �إعداد اخلريطة .
ما �أهم انواع االنحدارات ؟
م�ستعيناً بالر�سومات التو�ضيحية �أذكر �أهم اال�شكال املرتبطة بالت�صريف املائي ؛ ثم
و�ضح خ�صائ�ص كل منها.
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�شكل رقم ( : ) 31 - 2خريطة مليط
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مترين (: )3

 -1متثل الأرقام الآتية اعداد امل�ؤ�س�سات ال�صناعية الكبرية باربع مدن �سودانية
كادقلى
5

االبي�ض
10

بارا
باره
3

الفا�شر
6

املطلوب :

( �أ ) متثيل هذه البيانات عن طريق االعمدة البيانية .
(ب) ماذا ت�ستنتج من ال�شكل ؟ ومباذا تعلل ذلك ؟
 -2على خريطة ال�سودان مثل مبا تراه منا�سباً من الرموز ملا ي�أتى بالتقريب :
( �أ ) �سكان واليات ال�سودان املختلفة .
(ب) الواليات بح�سب امل�ساحة .
(ج) مناطق انتاج ال�سكر .
� -3أ�شرح ك ًال مما ي�أتى �شرحاً وا�ضحاً :
( �أ) الرموز النوعية .
(ب) الرموز الكمية .
(ج) الر�سوم البيانية .
 -4اجلدول الآتى يبني مهن �أرباب الأ�سر باحدى املناطق :
المهنة

العدد

تاجر
25

طبيب
6

املطلوب :

مهند �س
16

( �أ ) متثيل هذه البيانات عن طريق الأعمدة البيانية الب�سيطة .
(ب) ماذا ت�ستنتج من ال�شكل ؟
75
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موظف
32

مترين (: )4

 -1اذكر �أهم مزايا ا�ستخدام الأعمدة البيانية الب�سيطة .
 -2م�ستخدماً طريقة الأعمدة البيانية الب�سيطة و�ضح على خريطة ال�سودان البيانات
التالية لل�سكان يف فئة عمرية معينة :
الواليات

ا ل�شما لية

�شمال دارفور

عدد ال�سكان
للفئة العمرية

جنوب
دارفور

�شما ل
كردفان

4000

2500

2000

1500

 -3ع َّرف امل�صطلحات الآتية :
اخلط االن�سيابى – الرموز امل�ساحية النوعية .
� -4سجلت الهي�أة العامة لالر�صاد اجلوى كميات االمطار ال�ساقطة على واليات غرب
ال�سودان يف الفرتة من 1988 – 1980م كالآتى :
ال�سنوات
كمية االمطار
ال�ساقطة (مم)

1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980

20

15

12

8

املطلوب :

6

4

2

6

9

 .1ر�سم هذه البيانات عن طريق اخلط البيانى الب�سيط .
� .2إن االنخفا�ض واالرتفاع ال�شديدين يف معدالت �سقوط الأمطار ينتج عنهما العديد
من الظواهر اجلغرافية ال�سالبة  .ناق�ش هذه العبارة مو�ضحاً تلك الظواهر والآثار
وامل�ضار الناجتة عنها.
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مترين (: )5

� -1أر�سم خريطة ال�سودان يف كرا�ستك و با�ستخدام الرموز الآتية يف املكان املنا�سب
لتمثيل الظاهرات الآتية :
 -2ال�صحارى

 -1املدن الهامة

 -4الطرق

 -3االنهار

 -2ار�سم خريطة افريقيا ثم بني عليها احلدود ال�سيا�سية � ،أهم الأنهار وخطوط الطول
ودوائر العر�ض الرئي�سة.
 -3ما الرموز امل�ستخدمة يف خرائط اال�شكال (  )3 ، 2 ، 1؟
� -4أذكر �أمثلة خلرائط التوزيعات النوعية .
� -5إذا كان �إنتاج م�شروع زراعى ما من القطن ب�آالف االطنان يف الفرتة من – 1981
1985م كمايلى :
الفرتة

1981

1982

1983

1984

1985

االنتاج

50

30

25

45

60

املطلوب :

( �أ ) ر�سم هذه البيانات عن طريق الأعمدة البيانية الب�سيطة .
(ب) ما الذى ميكن ا�ستنتاجه من ال�شكل ؟
(ج) �أر�سم خريطة ال�سودان وبا�ستخدام رمز منا�سب حدد املنطقة التى يغطيها م�شروع
اجلزيرة .
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مترين (: )6

 -1اذكر اخلطوات الواجب �إتباعها عند ر�سم اخلط البيانى الب�سيط .
 -2اجلدول الآتى يبني �إنتاجية حم�صول ما يف بع�ض واليات ال�سودان .
الوالية

االنتاج ب�آالف االطنان

امل�ساحة بالفدان

�سنا ر
�شمال كردفان
ا ل�شما لية
الق�ضارف
نهر النيل

150
94
125
200
72

21
22
21
25
12

املطلوب :

�أ -ر�سم خريطة ال�سودان ثم و�ضح عليها انتاجية املح�صول عن طريق االعمدة البيانية .
ب -ما املق�صود برموز احلروف االبجدية ؟ مثل بهذه الرموز �أهم املناطق الزراعية على
خريطة ال�سودان .

مترين (: )7

� -1أذكر �أمثلة خلرائط التوزيعات النوعية .
� -2أر�سم خريطة ال�سودان و با�ستخدام الرموز الت�صويرية بيّنَّ عليها �أهم مناطق الرثوة
احليوانية ح�سب النوع.
 -3اجلدول الآتى يو�ضح عدد الأفراد امل�ستفيدين من الن�شاطات املختلفة لأحدى
املنظمات الطوعية .
نوع الن�شاط رعاية اال�سره رعاية ال�شيخوخة امل�ساعدات رعاية االطفال
13
26
41
34
العدد
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املطلوب :

متثيل هذه البيانات ب�أ�سلوب منا�سب .
 - 4ذكر مميزات ا�ستخدام الألوان يف خرائط التوزيعات .
 - 5اذكر اخلطوات الواجب اتباعها عند التوزيع بالنقط الكمية .

مترين (: )8

 -1مثل بالر�سم الرموز الآتية :
رموز االطوال – رموز امل�ساحة – خطوط احلركة – رموز املوقع .
 -2ماذا نطلق على خريطة التوزيع بالرموز الهند�سية ؟
 -3حت�صل من �إدارة املدر�سة على قائمة باعداد الطالب لكل م�ستوى على حده  .ثم
�أر�سم خريطة تقريبية ملدر�ستك وبني عليها توزيع الطالب ح�سب كل ف�صل وذلك
با�ستخدام االعمدة البيانية � -صف توزيع الطالب من الر�سم الناجت .

مترين (: )9

ِّ -1عرف املفاهيم وامل�صطلحات الآتية :
رموز اخلط الكمية – اخلرائط الطبوغرافية – اال�شكال البيانية .
�	-2أجب عن الآتى :
( �أ ) اذكر �أهم مميزات �إ�ستخدام االعمدة البيانية الب�سيطة .
(ب) اذكر �أهم عيوب ا�ستخدام رموز احلروف االبجدية .
(ج) ماذا يو�ضح ا�ستخدام اخلط البيانى الب�سيط ؟
� -3ضع دائرة حول رقم االجابة ال�صحيحة :
( �أ ) ت�صنف خرائط التوزيعات االقت�صادية �ضمن :
 -2اخلرائط الب�شرية
 -1اخلرائط الطبوغرافية
 -3اخلرائط العامة .
(ب) املربعات من �أنواع الرموز :
 -1الت�صويرية  -2احلجمية  -3امل�ساحية .
( ج) تتميز الأعمدة البيانية بـ :
� -1سهولة �إن�شائها وقراءتها  -2عدم قدرتها على بيان الكميات  -3كل ما ذكر �صحيح
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 -4م�ستعيناً بالأطل�س املدر�سى املتوفر لديك اذكر مثالني لكل من الآتى :
( �أ) خرائط �صممت بطريقة الرموز الت�صويرية .
(ب) خرائط �صممت بطريقة الرموز اخلطية .
(ج) خرائط �صممت بطريقة الدوائر الن�سبية .
 -5اجلدول التاىل يبني عدد ال�سكان لبع�ض واليات ال�سودان للعام (1993م)
البحر الأحمر
684271

�شمال دارفور
1155872

ا ل�شما لية
511693

نهر النيل
376721

املطلوب :

	�أ -متثيل هذه البيانات عن طريق التظليل امل�ساحى على خريطة لل�سودان .
مترين (: )10

ِّ .1عرف املفاهيم وامل�صطلحات الآتية :
اخلرائط التف�صيلية  -رموز امل�ساحة الكمية – خرائط التوزيع النوعية.
 .2احل�صول على اح�صاء ال�سكان الأخري يف ال�سودان ومن ثم متثيل عدد �سكان الواليات
ال�شمالية بطريقة الدوائر الن�سبية ح�سب النوع.
 .3احل�صول على انتاجية حقول البرتول ال�سوداين ومن ثم متثيلها بطريقة املثلثات
الن�سبية على خريطة لل�سودان .
�	.4أجب عن الآتى :
( �أ ) �إىل كم ق�سم تنق�سم الرموز امل�ستخدمة يف خرائط التوزيعات ؟
(ب) مباذا متثل الرموز امل�ساحية النوعية ؟
(ج) اذكر �أهم مزايا وعيوب ا�ستخدام الدوائر الن�سبية .
(د ) �صنف اخلرائط على �أ�سا�س املحتوى اجلغرافى .
� .5ضع دائرة حول رقم الإجابة ال�صحيحة :
( �أ) ت�ستخدم الألوان املتدرجة يف تو�ضيح :
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 -1اخلرائط الب�شرية  -2خرائط املناخ  -3اخلرائط اجليولوجية
(ب) الدوائر الن�سبية ت�صنف �ضمن :
 - 1اال�شكال البيانية  --2الرموز الكمية  -3الرموز النوعية
(ج) ميكن تق�سيم خرائط التوزيعات �إىل :
 -1خرائط توزيعات كمية فقط  -2خرائط توزيعات نوعية فقط
 -3خرائط توزيعات كمية ونوعية .
( د ) ت�صنف اخلرائط على ح�سب مقيا�س الر�سم �إىل :
 -1خرائط طبيعية -2خرائط ب�شرية  -3كل ما ذكر خط�أ
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الوحدة الثالثة

اجلغرافيا الإقليمية
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الوحدة الثالثة
اجلغرافيا الإقليمية

�أهداف الوحدة :

بعد درا�سة هذه الوحدة يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا ً على �أن -:

 .1يتعرف مفهوم اجلغرافيا الإقليمية .
 .2يتعرف مفهوم الإقليم والنظام الإقليمي .
 .3ي�صنف الأقاليم .
 .4يتعرف العالقات الإقليمية و�أنواعها .
 .5يتعرف خ�صائ�ص بع�ض الأقاليم اجلغرافية املختارة .
 .6يفهم العالقات الدولية يف �شتى املجاالت .
 .7ينمي مهارة املقارنة بني الأقاليم من اجلوانب اجلغرافية املختلفة .
 .8ينمي مهارة قراءة اخلرائط والأ�شكال واجلداول .
 .9يقدر �أهمية درا�سة الأقاليم يف حياته اليومية.
 .10يقدر قيمة التباين يف بيئات الأقاليم املختلفة .
 .11يقدر قيمة ح�سن اجلوار وتبادل امل�صالح بني الدول .
 .12يقدر قدرة اخلالق يف خلق هذا التباين والإختالف يف بيئات الأقاليم وت�سخريها
للإن�سان .
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مقدمة :

اجلغرافيا الإقليمية

كوكب الأر�ض الذى نعي�ش فيه  -رغم �أختالف اجزائه  -هو وحدة واحدة  ،وذلك
لأن كل جزء �أو موقع فيه  ،له �أمكانياته وموارده الطبيعية التى تكمل ما هو موجود يف
موقع �أو جزء �آخر .
خلق اهلل �سبحانه وتعاىل الإن�سان وكرمه ووهبه قدرات وخربات التتوافر لغريه من
املخلوقات  .وقد قال اهلل تعاىل يف �سورة الإ�سراء الآية ( « )70ولقد كرمنا بنى �آدم وحملناهم
يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات وف�ضلناهم على كثري ممن خلقنا تف�ضيال « كما طلب اهلل
من الإن�سان �أن يعمر الأر�ض « وا�ستعمركم فيها « الآية (� )60سورة هود .
بهذا الو�ضع املميز للإن�سان فقد �أ�سهم  ،وما زال ي�سهم  -مبا �آتاه اهلل من علم وقدرات
 يف تعمري الأر�ض و�إخ�ضاع البيئه الطبيعية – ما �أمكنه – حلاجاته .و�أي�ضا �أفلح اىل حدما يف تقلي�ص حدة التباين املوجوده بني االقاليم اجلغرافية  :فزرع ال�صحراء و�أقام فيها
واحات وارفة اخل�ضرة تدر خمتلف الغالل  ،و�أبتكر احلدائق ال�صناعية املغلقة فجادت
بزرع وثمر خمتلف  .وغري ذلك كثري  ،مما جعله يهتم بدرا�سة البيئة الطبيعية بو�صفها وطن
الإن�سان .
هذه البيئة الطبيعية تختلف من موقع �أو �إقليم لآخر  ،كما انها تخ�ضع لتغيري م�ستمر
حتت عوامل طبيعية كثرية ( كما عرفت من قبل )  ،و�أي�ضا تخ�ضع لت�أثري الإن�سان الذى
ي�سعى دائماً لتحويلها من و�سط طبيعى �إىل و�سط جغرافى  ،عاك�ساً بذلك �أثره عليها
م�ستفيداً من هذا التحويل لتطوير حياته .
من �أجل معرفة مدى �إمكانية تطوير البيئات الطبيعية املختلفة كانت درا�سة اجلغرافيا
الأقليمية واالهتمام بها  ،وذلك بت�سليط ال�ضوء على االمكانات املتاحة  ،وغري املتاحة
 ،وامل�ستغلة وغري امل�ستغلة � ،إ�ستناداً على الت�شابه �أو االختالف يف البيئات اجلغرافية
املختلفة  .درا�سة اجلغرافيا الإقليمية تتيح الفر�صة لال�ستفادة وكذلك التطبيق لكل ما
متت درا�سته يف ال�صف الأول  -من جغرافيا طبيعية وب�شرية وقراءة خرائط – على واقع
حياة االن�سان على �سطح الأر�ض .
لقد تطورت وتنوعت اجلغرافية االقليمية وا�صبحت متثل قمة الدرا�سات اجلغرافية ؛
لأنها تعتمد على جميع فروع اجلغرافيا الطبيعية والب�شرية واالقت�صادية واالجتماعية
وال�سيا�سية .
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ولقد ر�صدت للجغرافية الإقليمية عدة مزايا منها :
 -1الرتكيز على عملية الربط بني الظاهرات اجلغرافية املختلفة البراز العالقة املركبة بني
البيئة والإن�سان يف املكان املحدد ( االقليم ) .
� -2إبراز �شخ�صية الإقليم و�أهميته ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية .
 -3امل�ساهمة يف كثري من عمليات التخطيط (العمرانية واالقت�صادية وغريها) .
� -4إظهار امل�شكالت االقت�صادية واالجتماعية وغريها يف الإقليم لت�سليط ال�ضوء عليها
بغية حلها .
� -5إبراز وجه ال�شبه �أو االختالف بني �إقليم و�آخر ومدى �إمكانية اال�ستفادة من ذلك
التباين �أو الت�شابه .
 -6تنمية ال�شعور الإقليمى لتعزيز روح الطموح وال�سعى حلياة اف�ضل .
� -7إعطاء �صورة عامة عن حالة االقليم احلا�ضرة ور�سم �صورة مل�ستقبل االقليم .
تعتمد اجلغرافية الإقليمية على جتميع اكرب قدر من املعلومات والظاهرات اجلغرافية
يف درا�سة متكاملة منهجها الو�صف والو�صف الكمى والتحليل واملقارنة وا�ستعرا�ض قدر
وافر من املعلومات واحلقائق يف و�صف كمى وتوزيع افقى .
وكان البد من و�سائل �أخرى بجانب الو�صف اللفظى ت�ساعد على التقاط املعلومة
ب�سرعة و�سهولة  ،ال�سيما وقد كرثت املعلومات وت�شابكت .
والو�سائل هى :
 -1اخلرائط  :وهى �أكرث الو�سائل �شيوعاً وا�ستعما ًال  ،وهى متعددة الأنواع وت�ستعمل فيها
الرموز والألوان لت�سهيل قراءتها .
 -2الر�سوم البيانية  :مفيدة جداً يف الو�صف الكمى والتوزيع  ،و�إجراء املقارنات  ،وهى
�أي�ضا لها امناط خمتلفة .
 -3ال�صور الفوتوغرافية والأفالم  :وهى من �أكرث الو�سائل تعبرياً ؛ لأنها تنقل الواقع
وتفيد كثرياً يف و�صف الأ�شكال واملناظر وكذلك حياة النا�س.
 -4امل�صفوفة اجلغرافية � :أحياناً تكون اخلريطة مكتظة مبعلومات كثرية وتتداخل رموزها
مما الي�سهل القراءة ال�سريعة  ،وحال لهذه امل�شكلة ابتكرت امل�صفوفة اجلغرافية وهى
عبارة عن تفريغ للمعلومات الواردة يف اخلريطة يف جدول ذى بعدين  ،البعد العمودى
متثل فيه املناطق �أو الوحدات التى باخلريطة � ،أما البعد الأفقى فتمثل فيه املتغريات
اجلغرافية �أو �أمناط التوزيع �أو كميتة ( �ستجد يف الن�شاط مثا ًال للم�صفوفة اجلغرافية ) .
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( �أ ) مفهوم الإقليم :

ا لإقليم

الإقليم هو منهج �أو نظام ي�ساعد على درا�سة �سطح الكرة الأر�ضية �أو جزء منها ،
وذلك بتق�سيم �سطح الأر�ض لوحدات ( �أقاليم ) متمايزة على �أ�سا�س خ�صائ�ص معينة
 ،وعليه تكون اخل�صائ�ص املعينة هى �أ�سا�س منهج الأقليم  .وت�ستخدم هذه اخل�صائ�ص
معياراً مييز كل �أقليم عن الأخر واخل�صائ�ص كثرية منها اخل�صائ�ص االقت�صادية �أو الإدارية
�أو التجارية �أو املناخية وغريها  .وما يهمنا هو اخل�صائ�ص اجلغرافية .
فالإقليم هو عبارة عن م�ساحة من �سطح الأر�ض  ،لها �سمات وخ�صائ�ص معينة
تتعلق مبجــال الدرا�سة ومتيزها عن غريها من املنـاطق الأخـرى املجاورة لها.
والتظهر ال�شخ�صية اجلغرافية للإقليم بتق�سيم العامل لأقاليم بيئة طبيعية دون ن�شاط
الإن�سان وجهوده  ،ومدى قدرته يف ا�ستغالل املوارد الطبيعية واخ�ضاعها ما �أمكنه ذلك
حلاجاته وحتويلها اىل بيئة جغرافية .
�إذاً الإقليم عند اجلغرافيني هو م�ساحة �أر�ضية تتجان�س فيها عدة ظواهر طبيعية
واقت�صادية واجتماعية تتداخل لتعطى الإقليم �شخ�صية مميزة  ،كما �أنها تعك�س حالة
زمنية من العالقات املت�شابكة واملتداخلة بني تلك العنا�صر خالل تطور احلياة .
اخلال�صة �أن ال�شئ املميز للإقليم اجلغرافى هو جتان�س بع�ض العنا�صر اجلغرافية التى
جتعله وحدة واحدة  ،وقد يكون الإقليم جزءاً من قارة �أو عدة دول �أو جزءاً من دولة .
(ب) حدود الأقليم :

لي�ست هنالك حدود وا�ضحة تف�صل بني �إقليم جغرافى و�آخر  ،فاحلدود ال�سيا�سية
للدول هى من �صنع الإن�سان وتتغري من وقت لآخر لأ�سباب خمتلفة � .أما احلدود الطبيعية
ك�سال�سل اجلبال �أو الأنهار �أو البحار  ،فهى �أي�ضا الت�صلح؛ لأنها قد يكون لها دور يف
االت�صال بني الأقاليم .
عليه فان احلدود بني االقاليم اجلغرافية تكون يف �شكل تدرج اقليمى تف�صل بينها
مناطق هام�شية تتداخل فيها عنا�صر �إقليمني متجاورين  ،واظهر ما تكون خ�صائ�ص الإقليم
يف �أجزائه املركزية وعندها يكون متميزاً ومتما�سكاً  ،وكلما بعدنا من املركز قلت و�ضعفت
خ�صائ�صه الأ�سا�سية و�أخذت تختلط معها جمموعة خ�صا�ص الإقليم املجاور .
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( ﺠ ) النظام الإقليمى :

النظام الإقليمى هو جمموعة عنا�صر لكل عن�صر وظيفة  ،وعالقة بالعنا�صر الأخرى
وتت�أثر بها وت�ؤثر فيها  .لكل هذه العنا�صر مدخالته التى تتحول بف�ضل ت�أثرها مع غريها
من العنا�صر �إىل خمرجات �أى اىل نتائج .
مثال ذلك � :إذا كان االقليم الذى نتحدث عنه هو مدينة ما  ،ف�إن احياء املدينة
ال�سكنية وامل�صانع واملدار�س ودور العبادة واال�سواق ومراكز اخلدمات ال�صحية وغريها ،
كلها تعترب عنا�صر للنظام الأقليمى للمدينة .
وهنا يعترب النظام الأقليمى للمدينة جزءاً من نظام �إقليمى �أكرب منه ( املحلية مث ًال )
واملحلية جزء من نظام �أقليمى �أكرب هو القطر  ،والقطر هو نظام �إقليمي جزء من القارة
والقارة نظام �أقليمي جزء من العامل .
ت�صنيف الأقاليم :

القاعدة العامة يف ت�صنيف الأقاليم تعتمد على طبيعة الدرا�سة والتى على �ضوئها
حتدد �أ�س�س ومعايري الت�صنيف .
وقد ظهرت �أنواع خمتلفة عند اجلغرافيني لت�صنيف الأقاليم اجلغرافية � ،سنتعر�ض
لبع�ض منها .
بنظرة عامة ل�سطح الأر�ض املراد ت�صنيفها لأقاليم جغرافية  ،جتد �أن هنالك بع�ض امل�ؤثرات
الهامة التى البد �أن ت�ؤخذ يف االعتبار عند الت�صنيف .
�أو ًال � :سطح الأر�ض  :والذى يتمتع بتباينات كبرية يف مظهره العام – مثل كرب حجم
امل�سطحات املائية بالن�سبة للياب�سة – و�أي�ضاً �شكل الكتل القارية وتكد�سها �أو
تفرقها وموقعها  ،ثم ت�ضاري�سها املتنوعة ارتفاعاً وتوزيعاً .
ثانيـاً  :املناخ  :بكل عنا�صره خ�صو�صاً درجة احلرارة التى تختلف من منطقة لأخرى
ومن ف�صل لآخر وكذلك من ع�صر لآخر من الع�صور التاريخية لن�ش�أة الأر�ض .
وكذلك بقية عنا�صر املناخ .
ثالثـاً  :الإن�سان  :الذى عا�ش ويعي�ش على هذه الأر�ض  ،وما زال يف �صراع مع الطبيعة
يخ�ضعها �أحياناً وتخ�ضعه �أحياناً بق�ساوة .
رابعـاً  :م�صالح الب�شر  :التى تت�شابك وتتداخل تعاوناً و�صراعاً للإن�سان مع اخيه الإن�سان
بدوافع خمتلفة منها امل�صالح االقت�صادية �أو ال�سيا�سية �أو العقائدية �أو العن�صرية
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وغريها من الدوافع .
خام�ساً  :الزمن  :عن�صر الزمن حمل لنا تطور احلياة ومازال يحمله بكل ما فيه من علم
ومتغريات .
وبنا ًء على دور الإن�سان وت�أثريه احل�ضاري ودرجة تقدم كل �إقليم يف التنمية فقد ق�سم
العامل لثمانية �أقاليم كربى (�أنظر ال�شكل رقم  ) 1 - 3والأقاليم هى :
�	-1إقليم �أوروبا ما عدا رو�سيا – ( �إقليم الوحدة االوروبية ) .
�	-2إقليم رو�سيا .
�	-3إقليم ال�شرق الأو�سط – ( العامل العربى ) .
�	-4إقليم ال�شرق الأق�صى – ( اليابان وال�صني ) .
�	-5إقليم عامل املحيط الهادى – (جزر املحيط الهادي) .
�	-6إقليم �إفريقيا ما عدا ال�شرق الأو�سط – ( �إفريقيا جنوب ال�صحراء ) .
�	-7أمريكا الالتينية – ( املك�سيك و�أمريكا اجلنوبية ) .
�	-8أمريكا ال�شمالية – ( الواليات املتحدة وكندا ) .
العالقات الإقليمية :

ويق�صد بالعالقة الإقليمية الربط بني الوحدات املكانية التى تختلف يف خ�صائ�صها
لال�ستفادة من ذلك االختالف والتباين .
فال�سمة املميزة للنظام الإقليمى انه رغم التباين تن�ش�أ عالقة للربط  .مثال ذلك جند
�أن الإقليم الذى يتميز بخ�صائ�ص ثروات للطاقة له عالقة مع اقليم �صناعى  ،وهذه العالقة
التى تربط بينهما هى تبادل ال�سلع  .كما �أن هناك عالقة تربط بني الإقليم الزراعى مع
�أقليم يتميز برتبية املا�شية  .وهناك عالقة تربط بني �أية مدينة و�إقليم الريف الذى يجاورها
 .وميكن حتديد نوعني من العالقة الإقليمية .
( �أ ) عالقة وظيفية :

لتو�ضيح العالقة الوظيفية �إليك املثال الآتى :
لكل مدينة عالقة باقليم الريف املجاور لها وذلك لأن من �أهم وظائف املدينة ،
اخلدمات ال�صحية والتعليمية وال�صناعية وهى خدمات يحتاج �إليها �إقليم الريف  .ويف
املقابل ف�إن من �أهم وظائف الريف � :إنتاج اخل�ضر وااللبان والفواكه ل�سكان املدينة .
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�شكل رقم ( : ) 1 - 3العامل  :الأقاليم الكربي
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هذه اخلدمـــات التى تقدمها املدينة للريف �أو
الريف للمدينة هى ما ت�سمى بالعالقة الوظيفية
(ب) عالقة �شكلية (تركيبية) :

تعتمد هذه العالقة على نوعية اخل�صائ�ص �أو معايري ت�صنيف الأقاليم  .فمث ًال هناك
الأقاليم الزراعية �أو الرعوية �أو ال�صناعية  .وهى ما ت�سمى بالأقاليم املتجان�سة  .وتكون
العالقة بينهما عالقة تكامل وتبادل .
اخلال�صة �أن النظام الإقليمى على الرغم من ال�سمة الأ�سا�سية املعتمدة
على التباين واالختالف �إال �أنه يحمل يف طياته قوة عالقة االت�صال .
مترين :

 -1عرفت �أن الإن�سان ي�سعى دائماً لإخ�ضاع الطبيعة حلاجاته وتعرفت على بع�ض
الأمثلة  .حاول ت�سجيل �أمثلة �أخرى وا�ستعر�ضها مع زمالئك حتى تطول القائمة .
كذلك �سجل �أمثله �أخرى ترى فيها �أن الإن�سان ما زال عاجزاً عن مقاومة الظواهر
الطبيعية .
 -2الأ�سا�س ال�سيا�سى مل ي�ؤخذ به كثرياً لت�صنيف الأقاليم بحجة تذبذب احلدود
ال�سيا�سية وتغريها من وقت لآخر  .مثال  :انف�صال الهند وباك�ستان وتوحيد اليمن
ال�شماىل واليمن اجلنوبى  .اذكر ثالثة امثلة حدث فيها تغيري احلدود ال�سيا�سية
لدول خمتلفة خالل القرن الع�شرين .
 -3الإقليم اجلغرافى هو م�ساحة �أر�ضية تتجان�س فيها عدة عنا�صر طبيعية  ،واقت�صادية
واجتماعية معطية للإقليم �شخ�صيته  ،هل تتغري �شخ�صية الإقليم اجلغرايف اذكر �أمثلة
لذلك ؟
�أقاليم جغرافية خمتارة :

بعد �أن تعرفنا مفهوم الإقليم  ،النظام الإقليمى  ،ت�صنيف الأقاليم  ،ال�سمات املميزة
لكل �إقليم  ،والعالقات بني الأقاليم � ،سنطبق ما عرفناه على بع�ض الأقاليم اجلغرافية
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املختارة .
فقد مت �أختيار خم�سة �أقاليم جغرافية روعى يف اختيارها �أن تكون ممثلة ملعظم الأقاليم
اجلغرافية الكربى وهى :
 -1يف قارة �آ�سيا – اليابان وال�صني
 -2يف قارة �أوربا – االحتاد االوروبى و اململكة املتحدة .
 -3يف قارة �أمريكا ال�شمالية – الواليات املتحدة .
 -4يف قارة �إفريقيا  -القرن االفريقى – جمهورية جنوب �أفريقيا .
 -5يف قارة �أمريكا اجلنوبية – الربازيل .
�أما الوطن العربى ف�سيكون م�صاحباً لنا يف درا�ستنا لكل �إقليم للمقارنة ولتو�ضيح �أوجه
ال�شبه والتجان�س �أو التباين واالختالف والعالقات املتبادلة بينه وبني �أقاليم العامل .
يف درا�ستنا لكل �إقليم جغرافى �سن�ستعر�ض البيئة الطبيعية للإقليم من موقع ،وت�ضاري�س
 ،ومناخ  ،ونبات  ،و�أثر البيئة الطبيعية املتبادل مع الإن�سان  ،وهو ي�سعى للعي�ش فيها
وحتقيق �أكرب قدر من التنمية الأقت�صادية واالجتماعية ليعي�ش حياة �أف�ضل .
كما ت�شمل الدرا�سة �سمات التجان�س املوجود يف الإقليم  ،والتباين مع غريه ،والعالقة
بينه وبني بقية العامل  ،تلك العالقة التى تزداد وتقوى كل يوم يف ع�صر املعلومات
واالت�صال  ،ع�صر العوملة .
ادر�س خريطة العامل �شكل رقم ( ) 2 - 3جيداً ثم �أجب عن الأ�سئلة التالية وناق�ش
�إجابتك مع زمالئك .
 -1تو�ضح اخلريطة م�ساحة القارات وكذلك م�ساحة املحيطات مباليني الكيلومرتات
املربعه  .رتب القارات ح�سب امل�ساحة تنازلياً ثم ار�سم ر�سماً بيانياً يو�ضح ذلك .
 -2قارن بني جمموع م�ساحة الياب�سة وجمموع م�ساحة املاء معطياً ن�سبة مئوية  .ثم مثل
ذلك يف �شكل بيانى دائرى .
 -3التيارات البحرية هى مياه �سطحية متحركه ت�شبه يف حركتها جريان الأنهار وت�ؤثر
بدرجة حرارتها على ال�سواحل التى متر عليها  .حاول �أن ت�ستنتج نوعية الآثار على
املجاالت الآتية  :املناخ و�صيد الأ�سماك واملالحة .
 -4دائرة خط اال�ستواء تن�صف الكرة الأر�ضية اىل ن�صفني مت�ساويني لكن بالن�سبة
مل�ساحة الياب�سة واملاء فاالمر خمتلف  .ما االختالف ؟ وملاذا ؟
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�شكل ( : ) 2 - 3خريطة العامل  :م�ساحة القارات واملحيطات ( مليون كلم مربع )
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 -5كثافة ال�سكان املق�صود بها متو�سط عدد الأفراد يف الكيلومرت املربع .
�أوجد كثافة �سكان القارات ال�ست املو�ضحة على اخلريطة ثم رتبها ت�صاعدياً .ثم ار�سم
ر�سماً بيانياً يو�ضح ذلك .
 -6متعن يف ال�شكل اخلارجى العام لقارات �أمريكا ال�شمالية  ،و�آ�سيا  ،و�إفريقيا و�أمريكا
اجلنوبية  .ماذا تالحظ ؟ هل وجدت �صفه م�شرتكة يف ال�شكل العام ؟ وهل هذه
ال�صفة امل�شرتكة تنطبق على قارة �أ�سرتاليا ؟
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قارة �آ�سـيا -:
ادر�س خريطة �آ�سيا الطبيعية من الأطل�س ثم �إجب عن الآتى :
� -1صف موقع قارة �آ�سيا بالن�سبة لدائرة اال�ستواء ومدار ال�سرطان .
 -2عرفت من قبل �أن �آ�سيا �أكرب القارات م�ساحة ّ � ،أن�سب م�ساحة قارة �آ�سيا مل�ساحة القارة
التى تليها يف امل�ساحة ثم لأ�صغر القارات م�ساحة .
 -3خط التاريخ الدوىل يحد قارة �آ�سيا �شرقاً  ،ما خط الطول الذى يحدها غرباً ؟
� -4صف باخت�صار موقع قارة �آ�سيا بالن�سبة �إىل اوروبا و�إفريقيا .
� -5صف باخت�صار موقع قارة �آ�سيا من قارة ا�سرتاليا وكذلك من قارة امريكا ال�شمالية
ما ال�صورة التى ا�ستنتجتها بالن�سبة ملوقع قارة �آ�سيا للعامل ؟
 -6تعترب قارة �آ�سيا �أكرث القارات ازدحاماً بال�سكان  ،لكن توزيعهم يف �أنحاء القارة يختلف
 ،ي�شح عددهم يف املرتفعات وال�صحراء وتكون كثافتهم عالية يف ال�سهول واودية االنهار
 ،م�ستعيناً بالأطل�س وال�شكل رقم (� ) 3 - 3سجل �أ�سماء ثالثة �سهول كبرية وثالثة
�أودية انهار كثيفة ال�سكان وا�سم �صحراء قليلة ال�سكان.
 -7يف قارة �آ�سيا �أكرث من ثالثني قطراً  ،ما عددها بال�ضبط ؟ حاول �أن حت�صرها .
الآن وقد تعرفت ب�صورة عامة على �آ�سيا وكرب حجمها ومتددها يف خطوط طول كثرية
وكذلك يف كل ن�صف الكرة ال�شماىل  .بالطبع قارة بهذا احلجم البد �أن يكون بها
�أكرث من �إقليم جغرافى  ،وقد اخرتنا منها الإقليم ال�شرقى الذى ي�شمل اليابان و�شرق
ال�صني والكوريتني للدرا�سة .
هذا الإقليم رغم بعده عن ال�سودان واختالفه يف كثري من �سماته الإقليمية عن ال�سودان
� ،إال �أننا جند �أن هناك عالقة قوية تربطنا به  ،ما هى ؟
هذا ما نود جميعنا �أن جنيب عليه  ،وذلك مبالحظة ما حولنا وت�سجيل كل ما تقع عليه
�أعيننا �أو ن�سمع به �أو نقر�أ عنه يف قائمة قد تطول  ،رمبا تبد�أ من �ساعة اليد حتى �إنتاج البرتول
واملبانى  .وعلينا �أن ن�ست�صحب هذه القائمة يف درا�ستنا هذه وعند درا�ستنا لل�سودان .
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اليـابان:

تقع اليابان يف غرب املحيط الهادى وهى عبارة عن جمموعة من اجلزر تظهر يف
�شكل قو�س يفتح غرباً نحو قارة �آ�سيا ويقرتب طرفاه كثرياً منها  ،وميتد هذا القو�س بني
دائرتى عر�ض  30درجة و 45درجة �شما ًال ومير عليه خط طول  135درجة �شرقاً �شكل
رقم (. )4 - 3

�شكل (� : ) 3 - 3آ�سيا  :طبيعية .
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�شكل رقم ( : ) 4 - 3اليابان  :طبيعية .
بعد درا�سة اخلريطة [ ال�شكل ( 4 - 3و � ) 5 - 3أجب عن اال�سئلة الآتية :
 -1ما ا�سم البحر الذى يف�صل اليابان عن قارة �آ�سيا ؟
 -2تتكون اليابان من �أربع جزر رئي�سة كبرية � .سم هذه اجلزر ح�سب موقعها من ال�شمال
للجنوب .
 -3املظهر العام لت�ضاري�س اليابان يو�ضح �أن اغلب �سطح اليابان يتكون من جبال
وه�ضاب والباقى من �سهول �ساحلية و�سهول داخلية .
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( �أ ) م�ست�صحبا ما در�ست من قبل  ،ما نوع هذه اجلبال من ناحية تكوينها ؟
(ب) ن�سبة الرتفاع اجلبال وقربها من ال�ساحل جند �أن االنهار يف اليابان �سريعة وق�صرية
 ،مباذا ي�ستفاد من ذلك ؟
(ﺠ) ن�سبة لوعورة اجلبال يرتكز ال�سكان يف اليابان يف ال�سهول � .سم ثالثة �سهول يف
اليابان .
 -4يف �أى �إقليم مناخى تقع اليابان ح�سب دوائر عر�ضها ؟
� -5سواحل اليابان طويلة ومتعرجة  .يف �أى �شئ يفيد هذا ال�شكل ؟
 -6تتعر�ض �سواحل اليابان لتيارات بحرية دافئة واخرى باردة � .سم هذه التيارات .
ما �أهم �أثارها ؟
املناخ والنباتات الطبيعية :

تقع اليابان يف املنطقة املعتدلة الدفيئة ح�سب موقعها بني دائرتى العر�ض (45 – 30
درجة �شما ًال ) .
لكن موقع اليابان من البحار  ،و�شكلها امل�ستطيل  -يحدث يف املناخ �أثراً �أكرب من الأثر
ّ
الذى حتدثه دوائر العر�ض .
(�أ ) الهواء القطبى البارد واجلاف ي�صبح بعد اجتيازه بحر اليابان واملحيط الهادى اكرث
دفئاً ورطوبة  ،لأن تلك امل�سطحات املائية تقع حتت ت�أثري تيار كريو�سيفو الديفء �أنظر
ال�شكل رقم (� 5- 3أ ) يو�ضح التيارات البحرية والرياح وخطوط احلرارة .
يف ال�شكل رقم ( 5 - 3ب ) جند �أن �شمال اليابان تكون حرارته يف ال�شتاء �أقل من
ال�صفر املئوى � ،أما يف اجلنوب فتزيد عن خم�س درجات مئوية .تواجه الأجزاء ال�شمالية
الغربية والغربية الرياح املو�سمية ال�شتوية الرطبة الآتية من ال�شمال وال�شمال الغربى
وتكون �أمطارها غزيرة تزيد عن �50سم يف ال�شتاء.
اما االجزاء اجلنوبية ال�شرقية وال�شرقية فتقع حتت ظل املطر  ،وتقل فيها االمطار �شتا ًء
لت�صل �إىل �20سم .
�أما يف ف�صل ال�صيف �شكل رقم (  5 - 3ب) ف�إن النظام املو�سمى ينعك�س وتهب الرياح
من اجلنوب واجلنوب ال�شرقى  .وتكون البالد �أكرث دفئاً مبدى حراري قليل مث ًال :
ال�شمال بني ( )20 – 16درجة مئوية بينما اجلنوب بني ( )26 – 24درجة مئوية .
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�شكل رقم ( � ( : ) 5 - 3أ – ب )  :اليابان  :املناخ واالقاليم املناخية .
ت�ؤثر على الأمطار يف اليابان عوامل منها :
 -1الرياح املو�سمية املمطرة �صيفاً .
 -2الت�ضاري�س .
لذلك ف�أن معدّالت الأمطار ال�صيفية يف �شرق اليابان الذى يواجه الرياح املو�سمية
ال�صيفية  -تكون ا�ضعاف معدالت الأمطار يف غرب اليابان  .ففي ال�شرق واجلنوب
ال�شرقى تزيد الأمطار على  300ملم يف حني �أنها يف ال�سواحل الغربية تكون يف حدود
 150ملم .
نتيجة لكمية الأمطار وتوزيعها وكذلك �أثر ت�ضاري�س اليابان على توزيع املطر  ،ميكن متييز
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ثالثة �أنواع من الغابات هى :
(�أ) غابات تكرث فيها �أ�شجار الكافور واخليزران  ،وجندها يف املناطق اجلنوبية (�شبه
املدارية)
(ب) غابات معتدلة جندها يف املناطق ال�شرقية والغربية يف �أوا�سط اليابان  ،و�أ�شجارها
نف�ضية مثل البلوط والزان ...
(ﺠ) غابات معتدلة باردة جندها يف ال�شمال و�أ�شجارها خمروطية .
ال�سكان :

يف �إح�صائية ل�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان عام  1999كانت الدول الع�شر التى
يزيد عدد �سكانها عن مائة مليون ن�سمة كالآتى (االرقام باملليون ) :
 1الصين
156.5
 6 1.277.6باك�ستان
 7 1.013.7االحتاد الرو�سى 146.9
 2الهند
129.2
 8 0278.4بنقالدي�ش
 3الوالياالواليات املتحدة
126.7
 9 212.1اليابان
 4اندوني�سيا
111.5
 10 170.1نيجريا
 5الربازيل

فاليابان واحدة من ع�شر دول يف العامل يزيد عدد �سكانها عن  100مليون ن�سمة
لكنها تختلف عن هذه الدول  ،فهى متتلك م�ساحات قليلة من الأرا�ضى املنخف�ضة
ال�صاحلة لال�ستقرار الب�شرى  ،وتوفري الغذاء لهـم .
ن�شاط  :البحث يف االنرتنت عن �آخر �إح�صائية �صادرة من الأمم املتحدة لل�سكان
للع�شر دول الأكرث �سكاناً يف العامل ؟
الن�شاط الأقت�صادى :

تت�صدر اليابان كثرياً من دول العامل يف الأن�شطة االقت�صادية املختلفة كالزراعة و�صيد
الأ�سماك واملالحة والتعدين وال�صناعة .
كيف تتم هذه ال�صدارة لدول العامل واليابان �صغرية امل�ساحة وتتعر�ض كثرياً للكوارث
الطبيعية كالزالزل والرباكني ؟
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الزراعة :

�أهتم اليابانيون كثرياً برفع االنتاجية الزراعية  ،رغم �أن امل�ساحة ال�صاحلة للزراعة
قليلة فهى حواىل  ٪16من م�ساحة البالد  ،فحولوا التالل اىل مدرجات ،ومار�سوا الزراعة
الكثيفة (زراعة �أكرث من حم�صول يف العام ) كما ا�ستخدموا الأ�ساليب العلمية احلديثة
ورى �صناعى  .هذا باال�ضافة خل�صوبة االر�ض واملناخ املنا�سب .
من حزم تقنية و�آالت ّ
وعلى الرغم من تركيزهم على زراعة الأرز وهو املح�صول الغذائى الرئي�س لل�سكان
،فقد زرعوا حما�صيل �أخرى متنوعة من البقوليات واخل�ضروات والفواكه والتبغ وق�صب
ال�سكر والتوت لرتبية دودة القز ل�صناعة احلرير  ،كذلك زرعوا ال�شاى .
واليابان ت�أتى يف املرتبة اخلام�سة يف العامل من حيث انتاج االرز بعد ال�صني والهند
وبنقالدي�ش واندوني�سيا وكذلك ت�أتى يف املرتبة الثالثة يف العامل يف انتاج ال�شاى وت�شتهر
ب�إنتاج احلرير ون�سيجه .
تكثيف الزراعة و�ضيق الأرا�ضى الزراعية قلل من تربية احليوان ومن �إنتاج اللحوم
وا�ستعا�ضوا عنها بالأ�سماك .
�صيد الأ�سماك :

اليابان ميتلك �أكرب ا�سطول ل�صيد وتعليب الأ�سماك يف العامل ،ويقدر �صيد اليابان من
الأ�سماك بحواىل  ٪13من ال�صيد يف كل العامل  .وبهذا يحتل اليابان املركز الأول ل�صيد
الأ�سماك يف العامل انظر [ ال�شكل رقم (: ) 6 - 3

�شكل ( : ) 6 - 3الن�سب املئوية ل�صيد الأ�سماك يف دول العامل
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ولقد �ساعد اليابان على ذلك ال�صيد الوفري مزايا اقليمية وطبيعية �أخرى منها :
 -1مواجهة اليابان ل�سطوح مائية وا�سعة ( املحيط الهادى واملحيط الهندى وبحر اليابان )
وكلها مياه غنية ب�أ�سماك خمتلفة االنواع منها :تونا – ماكريل– �ساردين وغريها .
 -2تالقى مياه خمتلفة احلرارة (التيارات البحرية الدفيئه والباردة ) وكذلك خمتلفة
امللوحة  .هذا التالقى جلب كثرياً من االحياء البحرية التى تتحرك مع التيارات .
 -3وفرة املرافئ البحرية املحمية على ال�سواحل اليابانية ن�سبة لكرثة التعرجات
واخللجان
 -4املياه ال�ضحلة يف اخللجان �ساعدت على �إن�شاء مزارع �صناعية لرتبية بع�ض �أنواع
الأ�سماك  ،بت�شييد حواجز من الأ�سالك ال�شبكية .
 -5الطلب املتزايد من اال�سماك للأ�ستهالك املحلى يف اليابان وت�صدير الفائ�ض .
املعادن :

يفتقر اليابان للمعادن  ،والقدر املوجود قليل وال ي�سد حاجة البالد من املواد الأولية
وال�صناعة  ،فهنالك كميات قليلة من النحا�س واحلديد والزنك وكذلك من الفحم
احلجرى ( لكنه من النوع الردئ )  .وعليه ي�ستورد اليابان كلما يحتاجه من معادن
وبرتول من العامل اخلارجى كما يلج أ� للبدائل كااللياف الزجاجية وغريها .
الكهرباء :

ادر�س الر�سم البيانى يف [ �شكل رقم ( ) 7 - 3لتتعرف على موقف اليابان من �إنتاج
الكهرباء بالن�سبة لباقى الدول الأكرث �إنتاجاً للكهرباء من امل�صادر املائية .
كيف تعلل لهذا الإنتاج الوفري ؟ وما مركز اليابان بالن�سبة للعامل ؟
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اليابان الواليات املتحدة
كندا
ال�صني
�شكل رقم ( : ) 7 - 3الدول الأكرث �إنتاجاً للكهرباء يف العامل
ال�صناعة :
معجزة ال�صناعة يف اليابان :

كان عام  1945هو العام الفا�صل بني دولة دمرتها احلرب و�أبادت كثرياً من رجالها ،
واليوم تعترب اليابان ثالث دولة �صناعية يف العامل بعد الواليات املتحدة الأمريكية ورو�سيا
 ،وقد تفوقهما يف بع�ض ال�صناعات جتويداً وقلة تكلفة  ،على الرغم من قلة �إمكاناتها
الطبيعية من معادن وطاقة .
القنبلة الذرية

كلما نذكر القنبلة الذرية نذكر اليابان التى �ألقيت عليها �أول قنبلتني ذرييتني على
هريو�شبما وجنازاكى عام  1945وبهما انتهت احلرب العاملية الثانية (1939
مدينتى هريو�شيما
–  )1945ح�سمتها الواليات املتحدة الأمريكية ل�صالح احللفاء  .وكان �ضحيتهما
الآالف من اليابانيني وتدمري املدينتني وماجاورهما .
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ن�شاط :

تعر�ضت اليابان يف العام  2011م �إىل كارثة �أخرى  -حتدث عنها مع ذكر
ا لأ�سباب والنتائج .
بد�أ اليابان م�سريته ال�صناعية (بعد �أن دمرتها احلرب) من جديد بتخطيط وقوة عزمية
 .وقامت �أكرب نه�ضة �صناعية والتى اعتربت معجزة  ،وقد فاقت كل ت�صور  ،ن�سبة للفرتة
التى متت فيها وغزوها للعامل بكل انواع ال�صناعات �أنظر ال�شكل رقم (. ) 8 - 3

�شكل رقم ( : ) 8 - 3اليابان  :اقت�صادية .
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وكان البد من التفكري يف الأ�سباب وحتليلها وح�صرها والعوامل التى حققت هذه املعجزة
نذكر منها على �سبيل املثال ما ي�أتى :
 -1كانت لليابانيني خربة يف ال�صناعة قبل احلرب  ،كما دعت ال�ضرورة �أثناء احلرب
ل�صناعة الطائرات وال�سفن والأ�سلحة .
 -2الإرث احل�ضارى القدمي الذى كان يعتمد على ال�صناعات اليدوية املتناهية يف الدقة
والفن  ،ك�صناعة الن�سيج واحلرير وتلوين اخلزف .
 -3التقاليد املوروثة يف الطاعة وحب العمل .
 -4ما �أدخله اليابان من �أ�ساليب جديدة يف التخطيط والإدارة ال�صناعية .
 -5اال�ستفادة من التكنولوجيا و�سرعة نقلها من باقى العامل .
 -6اعتمد اليابنيون على العمالة املحلية والإن�سان الآىل (الروبوت) .
 -7غزوهم للعامل بالإنتاج اجليد وال�ضخم واملتنوع والأقل �سعراً .
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ال�صـني

متتد جمهورية ال�صني على �أر�ض �شا�سعة امل�ساحة  ،تقدر م�ساحتها بحواىل  9.6مليون
كيلومرت مربع .
وتقع ال�صني بني خطى طول ( )120 – 80درجة �شرقاً  ،ودائرتى عر�ض ()45 – 20
درجة �شما ًال .
ولت�سهيل درا�سة هذا القطر الكبري ميكن تق�سيمه �إىل  :ال�صني اجلنوبية وال�صني
ال�شمالية وال�صني الو�سطى �أنظر ال�شكل رقم (. ) 9 - 3

�شكل رقم ( : ) 9 - 3ال�صني  :طبيعية .
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 -1ال�صني اجلنوبية :

وهى الأ�صغر  ،ويحدها �شما ًال نهر �سيكيانغ ومرتفعات ال�صني اجلنوبية .وهى منطقة
�شبه مدارية مير بها مدار ال�سرطان  ،فمناخها مدارى معتدل ديفء ذو �شتاء ق�صري وجاف
و�صيف طويل وممطر  .جتود فيه زراعة �أكرث من حم�صول يف العام من �أهمها الأرز وال�شاى
وق�صب ال�سكر وغريها من حا�صالت املنطقة �شبه املدارية.
 -2ال�صني الو�سطى :

ويجرى فيها نهر يانغت�سى  .وهى يف منطقة يغلب عليها االرتفاع  ،يف غربها جتد جبال
(الألب ال�صينية ) وهى جبال عظيمة االرتفاع ووعرة تقرتب يف اجتاه اجلنوب من اجلبال
ال�شرقية لكنها يف ال�شرق تظهر دلتا نهر يانغت�سي وتت�صل �شما ًال بال�سهل العظيم مناخها
معتدل مييل للربودة ذو �شتاء طويل و�صيف ق�صري ن�سبياً .
يعترب ال�شتاء يف كل �أنحاء ال�صني �أقل الف�صول مطراً ولكن يف ال�صني الو�سطى يكون
�أكرث مطراً من ال�صني اجلنوبية وال�شمالية  ،وذلك لكرثة املرتفعات فيها .
 -3ال�صني ال�شمالية :

وهى الأكرب حجماً وهى تتكون من مرتفعات يف الغرب تنحدر مبدرجات �شا�سعة
و�سهل عظيم يف ال�شرق ويجرى فيها نهر هواجنهو وروافده .وتقع ه�ضبة اللوي�س و�سهل
من�شوريا يف �شمالها ال�شرقى .
يزداد ف�صل ال�شتاء طو ًال وق�سوة كلما اجتهنا �شما ًال حتى يقرتب من منطقة املناخ
البارد  ،رغم �أن ال�صني ال�شمالية تقع يف منطقة املناخ املعتدل البارد .
تتعر�ض ال�صني ال�شمالية للرياح املو�سمية ال�شتوية التى تهب من ال�شمال لكنها تكون
جافة فتقل الأمطار يف ال�شتاء يف �شمال ال�صني ما عدا بع�ض املناطق ال�شمالية ال�شرقية
فانها تتعر�ض لأمطار قليلة � .أما يف ال�صيف فتهب الرياح املو�سمية اجلنوبية ال�شرقية
فتتعر�ض ال�صني ال�شمالية لف�صل �صيف ممطر لكنه ق�صري .
الو�ضع االقت�صادى :

�إن كانت اليابان قد خرجت بعد احلرب العاملية الثانية مدمرة يف اقت�صادها -
ف�إن ال�صني �أي�ضاً كانت مدمرة �سيا�سياً واجتماعياً  .فقد كانت مزرعة للمخدرات مثل
االفيون ومتخلفة لأبعد احلدود  .ولكن يف عام 1949م جنحت فيها ثورة �شعبية التف
حولها ال�صينيون  ،لي�س �إمياناً مببادئها ال�شيوعية  ،ولكن لرغبتهم يف التحول االجتماعى
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والنهو�ض من التخلف واللحاق بباقى العامل  ،رمبا كان هذا وا�ضحاً من اختالف تطبيق
ال�شيوعية يف ال�صني عنه يف رو�سيا وعالقة كل منهما بباقى دول العامل .
تعترب ال�صني �أكرث دول العامل �سكاناً يكاد يعادل عدد �سكانها ربع �سكان العامل ،
ورغم امل�ساحة ال�شا�سعة لل�صني فان  ٪85من ه�ؤالء ال�سكان يزدحمون يف ثلث م�ساحة
ال�صني � ،أى يف الق�سم ال�شرقى من البالد وخا�صة يف احلو�ض الأدنى لكل من الهوانغهو
واليانغت�سى .كما �أن هنالك مناطق تفتقر لل�سكان كاملرتفعات وه�ضبة التبت يف الغرب.
وال�صني بلد زراعى ويعمل حواىل  ٪75من ال�سكان يف الزراعة  ،وتنتج ال�صني املواد
الغذائية الكافية لهذا العدد ال�ضخم من ال�سكان  .لكن كل الأرا�ضى الزراعية تنح�صر
يف الن�صف ال�شرقى من البالد  ،ويف اجلنوب  ،ويف الأرا�ضى الداخلية اخل�صبة ذات
الأمطار ال�صيفية الوفرية .
رو�ســـيا
�شانغ�شون

قمح

م ال

�إقلي

�شوفان

منغوليا

الرب
يعي

�شنغهان

املحي
ط اله

ادي

ــــــ

�إقلي �إقل
القم م كارلن يم ا
ل
ذ
ح ال�شت ج رة �أك�سفان
وي
�إق
ليم ا
�شونقكنج
ل
أ
ر
ز
ال�شا
�إ
ي
�
إ
قليم
ق
ل
ا
ي
ل
أ
م
رز
اجلنوب الأرز
 ا�أو
ي
�
أ
ا
ك
ل
غربي
قواهزو رث من
حم
بورما
�
صول

الهنـــد

ال�شكل ( : ) 10 - 3ال�صني املحا�صيل الزراعية
تعترب ال�صني الأوىل يف العامل يف انتاج الأرز  ،والذى يزرع يف جنوب ال�صني وال�صني
الو�سطى عند �أحوا�ض االنهار .
بالإ�ضافة للأرز كغذاء رئي�س  ،يزرع ال�صينيون القمح �شتاء يف املنطقة ال�شمالية ال�شرقية
من البالد وربيعاً يف املنطقة ال�شمالية الغربية  ،تنتج ال�صني كميات كبرية من القمح
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ت�ضعها يف مقدمة دول العامل املنتجة للقمح بعد الواليات املتحدة  ،لكن �إنتاجها الي�ؤثر
على التجارة العاملية ن�سبة لال�ستهالك املحلى .
تزرع ال�صني – اي�ضاً  -الذرة كمح�صول غذائي وتعترب ثالث احلبوب الغذائية يف
ال�صني بعد االرز والقمح  ،وتزرع الذرة يف الق�سم ال�شماىل ال�شرقى من ال�صني ،وهى من
�أكرث الدول انتاجاً للذرة .
قائمة املحا�صيل الزراعية يف ال�صني تطول لت�شمل القطن  ،وال�شاى ،والتبغ  ،وفول
ال�صويا  ،والفول ال�سودانى  ،وق�صب ال�سكر  ،والبنجر  ،وغريها� .أنظر ال�شكل
رقم (. ) 11 - 3

املحيط الهادي
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�شكل ( : ) 11 - 3ال�صني  :االقاليم الزراعية .
وتفتقر ال�صني للمراعى اجليدة  ،لكنها تربى اخليول واالغنام واملا�شية واخلنازير  ،وبها
حواىل ( ٪37من خنازير العامل )  .بد�أت ال�صني تركز على تربية الدواجن و�أ�صبحت
من الدول امل�صدرة للبي�ض  .كما �أن �صيد اال�سماك يجد عناية كبرية خ�صو�صاً يف بحر
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ال�صني ال�شرقى .
تتوافر يف ال�صني كثري من املعادن  ،مثل الفحم احلجرى  ،وخام احلديد املوجود يف
معظم �أجزاء ال�صني �أنظر ال�شكل رقم ( ، ) 12 - 3كما يوجد بال�صني خام املنغنيز وبها
�أكرب احتياطى من خام التنج�سنت  ،كما تنتج ال�صني البرتول و الق�صدير والنحا�س .
�إن وجود هذا القدر والتنوع من املعادن وم�صادر الطاقة مع اهتمام الدولة بالتنمية
جعل ال�صني تتحول تدريجياً لت�صبح دولة �صناعية .
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�شكل رقم ( : ) 12 - 3ال�صني  :املعادن وال�صناعة .
تطورت �صناعة احلديد ال�صلب من  1 12مليون طن يف عام 1958م وارتفع االنتاج
�إىل  5 13مليون طن عام 1959م ثم اىل  20مليون طن عام 1965م واىل  27مليون طن
عام 1976م وا�ستمر على هذا املنوال مما �ساعد كثرياً يف منو وتطور ال�صناعات الأخرى
الثقيلة .
ا�ستمر هذا النمو ال�صناعى و�أ�صبحت ال�صني تنتج كثرياً من امل�صنوعات ،منها �صناعة
الن�سيج والأدوات الكهربائية والإلكرتونيات واملالب�س وال�سيارات وغريها .
واالن�سان ال�صينى حمب للعمل  ،ومنتج وكدود  ،كل هذا جعله ينه�ض من بلد متخلف
�إىل بلد �صناعى يف زمن وجيز .
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مترين :

 -1م�ستعيناً بخريطة ال�صني (الأقاليم الزراعية وخريطة املحا�صيل) �أجب عن الآتى:
تزدحم هذه اخلريطة باملحا�صيل الزراعية وتوزيعها مما ي�صعب قراءتها ،ولكن بتفريغها يف
م�صفوفة جغرافية على النحو التاىل ي�سهل قراءتها واملطلوب �إكمال امل�صفوفة .
ق�صب
فول
قمح قمح
االقاليم
�شاى
ذرة قطن
�أرز
�سكر
ال�صويا
ر بيعى �شتو ى
الزراعية
1
2
3
4
5
P
 - P P6
املفتاح

ا لبنجر

P

الأقاليم الزراعية
-5
 -2مرتفعات ال�صني اجلنوبية
 -1ال�ساحل اجلنوبى ال�شرقى
 - 4ال�صني ال�شمالية ال�شرقية
 -3مرتفعات ال�صني الو�سطى
 -6ه�ضبة اللو�س
 -5ه�ضبة يونان
 -2ار�سم خريطة لليابان ثم حدد عليها املناطق املناخية االربعة الآتية :
 منطقة معتدلة احلرارة يف ال�شتاء غزيرة املطر ال�صيفى . منطقة معتدلة الربودة غزيرة املطر ال�شتوى . منطقة �شديدة الربودة كثرية املطر ال�شتوى . منطقة مناخها معتدل بارد تكرث �أمطارها يف ال�صيف . -3على نف�س اخلريطة ال�سابقة  -وم�ستعيناً بالأطل�س  -اكتب �أ�سماء املدن الآتية يف
�أماكنها  :طوكيو – ناجازاكى – كوبى – يوكوهاما – �أو�ساكا.
 -4ال�صني بها ربع �سكان العامل ولكنهم يرتكزون يف الق�سم ال�شرقى من ال�صني .
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ملاذا ؟ ركز يف �إجابتك على الت�ضاري�س واملناخ .
 -5علل ملا ياتى :
(�أ ) كرثة الأ�سماك على �سواحل اليابان .
(ب) يزداد ف�صل ال�شتاء طو ًال وق�سوة كلما اجتهنا �شما ًال يف ال�صني .
(ﺠ) قلة الرثوة احليوانية يف اليابان .
( د) ال�صني �أكرب منتج للأرز .
(ﻫ) تطور �صناعة احلديد ال�صلب يف ال�صني �ساعد على منو ال�صناعة.
(و) كرثة تكاليف مد خطوط النقل يف اليابان .
 -6نظم جدو ًال يو�ضح مركز اليابان بالن�سبة للعامل يف انتاج كل من :
ال�شاى – الكهرباء – الأرز – الأ�سماك – ال�صناعة .
 -7تنح�صر املناطق ال�صناعية يف اليابان يف ال�سهول ال�ساحلية وحول املدن الكبرية
 ،كمنطقة طوكيو – يوكوهاما  ،ومنطقة كوبى �أو�ساكا  .ا�ستنتج مما تعرف بع�ض
الأ�سباب لذلك .
 -8يف ال�سودان جند يف �أ�سواقنا كثرياً من املنتجات ال�صينية واليابانية .
�أ -عدد �أهم املتجات اليابانية يف ال�سودان .
ب -عدد �أهم املتجات ال�صينية يف ال�سودان .
� -9إكتب مقا ًال عن العالقات ال�سودانية ال�صينية من زاوية تاريخية واقت�صادية .
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قارة �أوروبا

قارة �أوروبا من �أ�صغر القارات حجماً  ،وهى قارة هامة يف العامل القدمي  ،وتكون
مع قارة �آ�سيا كتلة �أر�ضية وا�سعة ت�سمي �أورا�سيا متتد يف خطوط كثرية  ،كما �أنها
التنف�صل كثرياً عن قارة �إفريقيا.
برزت يف الع�صور القدمية ح�ضارات بع�ض الدول االوروبية كح�ضارة اليونان
والرومان � ،أما يف الع�صور القريبة فقد برزت بها ح�ضارة ال�صناعة عقب الثورة
ال�صناعية  .هذه الثورة ال�صناعية التى اخذت يف النمو والتبلور ال�سيما يف القرنني
الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر ،مكنت دول �أوروبا من التطور يف ال�صناعة والبحث عن
املواد اخلام والأ�سواق �سعياً للمكا�سب االقت�صادية وحت�سني او�ضاعهم املعي�شية ،
فكان الن�شاط اال�ستعمارى لدول العامل الثالث يف �آ�سيا وافريقيا  ،وكانت الهجرة
للأمريكتني وا�سرتاليا  .يف هذا ال�سباق ال�ستعمار الآخرين وجلب املواد اخلام كرثت
املناف�سة بني هذه الدول االوروبية واندفعت نحو احلرب  ،مما ا�شعل احلرب العاملية
الأوىل (  ) 1919 –1914والثانية (  . )1945 – 1939يف الن�صف الأول من
القرن الع�شرين حدث حتول كبري يف �أوروبا بظهور ال�شيوعية  ،و�أخذت دول �أوروبا
تنق�سم اىل دول �شيوعية و �أخرى را�سمالية � ،سيما بعد احلرب العاملية الثانية  ،ولكن
�سرعان ما تبدل احلال عندما انهار النظام ال�شيوعى يف �أوائل ت�سعينيات القرن
الع�شرين  ،وقد �صادف هذا ما كان قد بد�أ من ظهور التكتل االقت�صادى لدول غرب
�أوروبا يف �شكل �سوق م�شرتكة وتعاون اقت�صادى .
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ادر�س هذا الن�ص جيداً وا�ستعن باالطل�س وال�شكل رقم ( ) 3 - 13وما در�ست �سابقا يف
اجلغرافية الطبيعية واملناخ ثم �أجب عن ي�أتى :
 -1تقع �أوروبا بكاملها �شمال دائرة العر�ض  35درجة �شمال  ،فما هى دائرة العر�ض
التى حتدها يف �أق�صى ال�شمال ؟
 -2كما �أنها تقع تقريباً غرب خط طول  40درجة �شرقاً .فما خط الطول الذى يحدها
من جهة الغرب ؟
 -3اذكر �أ�سماء البحار واملحيطات التى حتد �أوروبا .
 -4تظهر مرتفعات يف �شمال �أوروبا يف الرنويج  ،ثم تختفى يف ال�سهل االوروبى و تظهر
ثانية يف اجلزء اجلنوبى من �أوروبا  .اذكر ا�سم �سل�سلة من تلك املرتفعات  .وما نوع
جبالها ؟
 -5البحر املتو�سط بحر داخلى بني �أوروبا و�آ�سيا و�إفريقيا لكن هنالك ثالثة منافذ تو�صله
مل�سطحات مائية �أخرى  .ما هى هذه املنافذ ؟
 -6ما الذى دفع الأوروبيني على ركوب البحار و غزو دول �آ�سيا وافريقيا ؟
 -7اذكر ثالث لغات �أوروبية انت�شرت يف باقى العامل  .وملاذا ؟
ال�سوق الأوروبية امل�شرتكة :

�أثناء احلرب الباردة بني �أمريكا ورو�سيا � ،ساد بع�ض الهدوء يف �أوروبا و�شعرت بع�ض
الدول االوروبية باحلاجة للتعاون االقت�صادى يف �سبعينيات القرن الع�شرين  .وكان
التفكري او ًال من�صباً يف اال�شرتاك االقت�صادى ب�إن�شاء �سوق م�شرتكة يتم فيها تبادل ال�سلع
التى تنتجها الدول الأع�ضاء ب�صورة مي�سرة و�سهلة ليقل اال�سترياد من اخلارج  .وقد كان
�أن قامت ال�سوق االوروبية امل�شرتكة وجنحت كثرياً فى هذا الأمر وتطورت الفكرة .
الوحدة الأوروبية االقت�صادية :

تبلورت ال�سوق الأوروبية امل�شرتكة و�أ�صبحت يف �شكل وحدة اقت�صادية و�سيا�سية
�أ�شمل غطت منا�شط احلياة الأخرى � .سميت باالحتاد الأوروبى و�شمل برناجمه الآتى :
 -1فتحت الدول الأع�ضاء حدودها ال�سيا�سية دون قيود حلركة مواطنى الدول الأع�ضاء يف
االحتاد الأوروبى .
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 -2رفعت الر�سوم اجلمركية واحلواجز لي�سمح بانتقال الب�ضائع واملنتجات من دولة لأخرى
من الدول الأع�ضاء بر�سوم جمركية ت�ساوى �صفراً .
 -3ا�شرتكت هذه الدول لتنظيم ح�ساباتها الداخلية مع دول العامل اخلارجى بعملة واحدة
ت�سمى ( اليورو) ليتم تدريجياً الغاء العمالت التى ت�ستعمل حالياً يف كل دولة .
 -4ن�شطت دول االحتاد يف تق�سيم العامل وبرزت احلوارات مع كثري من الدول و�أهمها حوار
ال�شمال واجلنوب  ،والذى يعنى حوار الدول االوروبية مع الدول النامية يف افريقيا
و�آ�سيا وامريكا اجلنوبية  .وهو حوار ق�صد به التعاون يف االقت�صاد والتنمية
 -5يقدم االحتاد الأوربي بع�ض امل�ساعدات يف جماالت التعليم وال�صحة والغذاء يف مناطق
احلروب وكل هذه امل�ساعدات لها عائدها االقت�صادي لدول االحتاد الأوربي
ولقد انتظمت يف االحتاد االوروبى كثري من الدول االوروبية ويتوقع �أن يزيد عددها .
الدول االع�ضاء يف االحتاد االوروبى حالياً هي �أنظر �شكل ( : ) 14 - 3

�شكل ( � : ) 14 - 3أوروبا �سيا�سية
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 -3فرن�سا
 -2جمهورية ايرلندا
 - 1بريطانيا
 -6املانيا
 -5لوك�سمبريج
 -4بلجيكيا
 -9الدمنارك
 -8هولندا
 - 7ايطاليا
 -12ا�سبانيا
 -11اليونان
 -10النم�سا
 -15ال�سويد
 -14فلنده
 -13الربتغال
وت�سعى تركيا �سعياً حثيثاً لالن�ضمام لدول ال�سوق الأوربية امل�شرتكة واالحتاد الأوربي
لال�ستفادة من مزاياه االقت�صادية .
مترين :

 -1ما الدول التى ت�شكل مناف�ساً اقت�صادياً خطرياً لدول االحتاد الأوروبى يف اال�سواق
العاملية ؟
 -2م�ساعدات دول الوحدة الأوروبية للدول الفقرية والنامية تعود عليها بفوائد .ما هذه
الفوائد ؟
 -3تغلبت دول االحتاد الأوروبى على م�شكلة تعدد العمالت بابتكار عملة جديدة
يتعامل بها اجلميع فما هى ؟
 -4من الأ�شياء التى قد ت�ضعف االحتاد الأوروبى وجود تكتالت مماثلة مث ًال :الوحدة
التجارية �شرق وجنوب �إفريقيا (الكومي�سا) ومنظمة التجارة العاملية وغريها وما قد
يظهر الحقاً .
كيف يكون التعاي�ش بني هذه التكتالت ؟ �أتكون التكتالت يف م�صلحة اجلميع؟ �أم
�سيكون هنالك مت�ضررون ؟ ومن هم ؟
 -5يرتبط تاريخ اكت�شاف الدنيا اجلديدة وكثري من االكت�شافات اجلغرافية بالأوروبيني
وخا�صة الأ�سبانيني والربتغاليني  .هل جتد تف�سرياً لهذه اخل�صو�صية وهذا الإرتباط
؟ علماً ب�أن الفينيقيني هم �أقدم ال�شعوب يف ركوب البحار .
اكتب مقالة ق�صرية يف هذا املو�ضوع .
 -6الثورة ال�صناعية انح�صرت �آثارها ون�شاطها يف �أوروبا لفرتة طويلة  ،لكن ثورة
التكنولوجيا �سرعان ما انت�شرت يف كل العامل  .ما تف�سريك لهذا االختالف ؟ وما
�أ�سبابه ؟
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اململكة املتحدة

راجع موقع اجلزر الربيطانية بالن�سبة لقارة �أوربا ثم �أجب عن الأ�سئلة الآتية -:
 -1ما العالقة التي ربطت ال�سودان باململكة املتحدة �سابقاً .
� -2سم اللغة ال�سائدة يف ال�سودان بعد اللغة العربية و�أ�شرح الأ�سباب .
 -3هناك حم�صول زراعي رئي�س ت�ستورده اململكة املتحدة من ال�سودان ما هو؟ .
( -4الأمرباطورية التي ال تغيب عنها ال�شم�س) ملاذا �أطلقت هذه العبارة على اململكة
املتحدة ؟ .
 -5ما ا�سم البحر الذي يف�صلها عن فرن�سا ؟
 -6ما ا�سم البحر الذي يقع �شرقها ؟
 -7هناك نفق يربط �أوربا باجلزر الربيطانية اين يوجد هذا النفق ؟
 -8هل تذكر ا�سماء بع�ض الأدباء والعلماء ال�سودانيني الذين در�سوا باململكة املتحدة ؟
 -9ما خط الطول الهام الذي مير باجلزر الربيطانية وما �أهميته ؟
حقائق �أ�سا�سية عن اململكة املتحدة :

 -1تتكون من عدة جزر �أهمها بريطانيا وايرلندا و�أخرى �صغرية مثل �شتالند يف ال�شمال
ومان يف الغرب .
 -2اململكة مكونة من �أربعة دول متحدة يف حكومة واحدة حتت التاج الربيطاين وهي
اجنلرتا – وايرلنده ال�شمالية  /ويلز  /و�أ�سكتلندة .
 -3م�ساحتها � 313ألف كم. 2
 -4كان لربيطانيا �أكرب امرباطورية عرفها التاريخ متتد يف كل القارات .
 -5طبيعة اململكة كجزيرة جعلتها يف م�أمن من الغزو الأجنبي ب�سبب �ضخامة ا�سطولها
احلربي .
 -6يوجد بها ر�صيف مائي �ضخم جعل املنطقة حولها بيئة �صاحلة ل�صيد الأ�سماك .
اجلغرافيا الطبيعية للملكة املتحدة :

املظاهر والت�ضاري�س  :خريطة ت�ضاري�س اململكة املتحدة �شكل ( ) 16 - 3
 /1تنق�سم اململكة املتحدة لق�سمني من حيث الت�ضاري�س :
(�أ) بريطانيا العليا وت�سودها جبال وه�ضاب ت�صل �إىل �ألف مرت يف االرتفاع وتقع يف الغرب
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وال�شمال ومتتد يف �سكتلنده وويلز و�أهمها جبال بنني يف �شمال اجنلرتا .
(ب) مناطق �سهلية حيث ال يزيد �إرتفاعها عن  300مرت فوق �سطح البحر ومتتد يف
اجلنوب وال�شرق .
الأنهار :

وهي ق�صرية ل�ضيق اجلزر لكنها متتاز بانتظام جريانها لأن الأمطار طول العام وم�صباتها
ت�شبه اخللجان و �أ�شهر الأنهار التاميز الذي تقع على �ضفافه مدينة لندن ونهر التاين الذي
تقع على �ضفافه مدينة نيوكا�سل .
املناخ :

 -1تقع اململكة املتحدة يف الأقليم املعتدل البارد �أي مناخ غرب �أوربا .
 -2مرور تيار اخلليج الدافئ قرب �سواحلها الغربية �أثر على املناخ حيث ترتفع احلرارة
وي�سود الدفء يف ف�صل ال�شتاء .
 -3املطر طول العام وهو اع�صاري وت�ضاري�سي وي�شتد يف الغرب ويقل يف ال�شرق لأن
اجلبال الغربية حتجز الرياح املمطرة فالأمطار يف لندن ت�صل 60ملم لكن يف ايرلنده
غرباً ت�صل 150ملم تقريباً .
ال�صورة النباتية :

 -1غابات نف�ضية يف املنخف�ضات وغابات خمروطية على املرتفعات .
 -2تعر�ضت هذه الغابات للقطع ب�سبب التو�سع الزراعي �أو لبناء ال�سفن ومل يبق �سوى
 %4فقط تتخلها �أ�شجار قليلة ك�أ�شجار البلوط والبتول لكن ال�صورة ال�سائدة هي
احل�شائ�ش واملراعي دائمة اخل�ضرة .

ال�سكان :

 -1عدد ال�سكان  60مليون (اح�صاء 2003م) .
 -2ال�سكان خليط من االجنليز واال�سكتدلنديني وااليرلنديني والويلزيني وهناك هجرات
�ضخمة من الآ�سيويني كالهنود والباك�ستانيني ومن �إفريقيا ( ملاذا ).
 -3منو ال�سكان بطيئاً قبل االنقالب ال�صناعي لكن بعد االنقالب ال�صناعي قفزت
�أعداد ال�سكان وبلغت الكثافة ال�سكانية  248ن�سمه للكيلو مرت املربع ( ملاذا ).
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اقت�صاديات اململكة املتحدة :
الزراعة :

 -1كانت فيما م�ضي حرفة ال�سكان الأ�سا�سية  ،وبعد االنقالب ال�صناعي ال يعمل بها
�سوى  %2فقط من ال�سكان وت�ساهم بـ  %7فقط من قيمة ال�صادرات .
� -2أهم املحا�صيل القمح وال�شعري والفواكه واخل�ضروات .
 -3الزراعة ال�سائدة هي الزراعة املختلطة حيث تربي احليوانات داخل احلقل .
الرثوة احليوانية :

 -1تربي احليوانات على �أ�س�س علمية فهناك �أغنام تربي لل�صوف يف �شمال اجنلرتا وا�سكلنده
 -2الأبقار تربي يف الأرا�ضي املنخف�ضة حيث احل�شائ�ش الدائمة .
 -3الأبقار تربي للحوم يف املقام الأول ثم الألبان .
 -4هناك اهتمام برتبية الدواجن وانتاج البي�ض .
 -5ت�صدر اململكة املتحدة اللحوم وال�صوف .
� -6صيد الأ�سماك يرتكز يف بحر ال�شمال ل�ضخامة الر�صيف القاري وبرودة املياه ،
الأ�سماك طعام يومي وقومي بالن�سبة للربيطانيني .
الرثوة املعدنية :

قليل من احلديد وميتاز بقربه من حقول الفحم ولذلك تعتمد بريطانيا على احلديد
امل�ستورد ويوجد بها قليل من النحا�س .

م�صادر الطاقة :

 -1غنية بالفحم احلجري الذي كان �سبباً يف تطورها ال�صناعي  ،والفحم من النوع
املمتاز (االنرثا�سايت)
 -2ل�ضخامة االنتاج ت�صدر اململكة املتحدة الفحم لفرن�سا وال�سويد .
 %30 -3من كهرباء اململكة املتحدة تولد من الفحم .
 -4غنية بالبرتول وي�ستخرج من بحر ال�شمال ،حيث حتتل املركز الثالث يف �أوربا بعد
رو�سيا والرنويج .
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 -5دخل البرتول الربيطاين ميدان ال�صناعة ليحل حمل الفحم الذي بد�أ انتاجه يف
التدهور ب�سبب ارتفاع تكاليف ا�ستخراجه وازدياد عمق الطبقات احلاوية له وكذلك
لإ�سهامه ال�ضخم يف التلوث البيئي.
ال�صناعة يف اململكة املتحدة :

 -1من الدول ال�صناعية الكربي .
� -2ساعدها توفر م�صادر الطاقة ووجود احلديد .

اهم ال�صناعات :

� -1صناعة ال�سفن يف �أحوا�ض مدينة جال�سقو ونيوكا�سل .
� -2صناعة قطارات ال�سكة حديد واحلديد وال�صلب يف �شمال �شرق اجنلرتا يف منطقة
نورثمرالند ودرم .
� -3صناعة الآالت القاطعة يف منطقة �شفيلد .
� -4صناعة احلديد وال�صلب يف منطقة بريمنجهام و�سط اجنلرتا .
� -5صناعة املن�سوجات القطنية وال�صوف يف اقليم النك�شري حيث توجد مدينة مان�ش�سرت
التي ا�شتهرت بال�صناعات القطنية .
 -6توجد �صناعات كهربائية وكيميائية .
 -7ا�شتهرت منطقة لندن ب�صناعة الآالت الزراعية وال�صناعات الكهربائية والكيميائية
واملالب�س .

اهم املدن :

				
 / 1لندن العا�صمة
 /2لفربول من اهم املوانئ .
 /3بريمنجهام (مدينة �صناعية  /حديد و�صلب)
 /4جال�سقو ونيوكا�سل وا�شتهرتا ب�صناعة ال�سفن .
		
 /5مان�ش�سرت (�صناعة من�سوجات)
� /6شفيلد (�صناعة الآالت القاطعة) .
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مترين :

 -1ما الدول التي �شكلت خطراً لدول االحتاد الأوربي ؟
 -2مباذا تلقب تلك الدول ؟
 -3هل تعود امل�ساعدات التي تقدمها دول االحتاد الأوربي للدول الفقرية ب�أي فائدة
اقت�صادية وما هي ؟
 -4الدول العربية تربطها لغة واحدة ورغم ذلك ف�شلت يف ان�شاء �سوق م�شرتكة �أو
توحيد العملة يف حني �أن الدول الأوربية خمتلفة اللغات ورغم ذلك توحدت كيف
تف�سر ذلك ؟
 -5هناك لغات �أوربية �سادت يف بع�ض بالد امريكا الالتينية ما هي ؟
� -6أهم مراكز ال�صناعة باململكة املتحدة راجع الأطل�س ؟
 - 7حقول الفحم باململكة املتحدة راجع الأطل�س ؟
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�شكل رقم ( ) 16 - 3اململكة املتحدة ( �إدارية )
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اقر�أ الن�ص املقابل حتت عنوان امريكا ال�شمالية � ،أمريكا ال�شمالية
وادر�س خريطة امريكا ال�شمالية �شكل رقم ()17 - 3
لت�ستعني بهما يف االجابة عن ما ي�أتى :
 -1عرفت �سابقاً �أن �أمريكا ال�شمالية ثالث دول العامل
من حيث امل�ساحة  .كم م�ساحتها ؟ وما الدول التى
تتكون منها؟
 -2حدد موقع �أمريكا ال�شمالية بالن�سبة لدوائر العر�ض
الهامة الآتية :
الدائرة القطبية – مدار ال�سرطان – دائرة اال�ستواء
وكذلك موقعها من خطى الطول �صفراً و  180درجة
 -3و�أذكر املحيطات التى حتيط بها .
 -4يف �شمال القارة خليج كبري ويف جنوبها خليج اي�ضا
 .فما ا�سم كل منها ؟
� -5أدر�س املنطقة بني اخلليجني  .ما اهم الظاهرات
الطبيعية فيها ؟
 -6باخت�صار �صف مرتفعات �أمريكا ال�شمالية.
 -7يف درا�ستك للمناخ عرفت �أثر التيارات البحرية
على مناخ امريكا ال�شمالية .
ما �أثر تيار اخلليج ؟
 -8ماذا تتوقع �أن يكون مناخ الأجزاء ال�شمالية من
القارة  ،خ�صو�صاً جزيرة قرينالند ؟
 - 9ما اللغات ال�سائدة يف دول امريكا ال�شمالية ؟
 -10هل يعترب املجتمع االمريكى جمتمعاً متجان�ساً من
الناحية الإثنية ؟ وملاذا؟
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يف القرن ال�ساد�س ع�شر امليالدى
عقب اكت�شاف امريكا ال�شمالية
هاجر �إليها الأوروبيون عرب املحيط
االطل�سى  ،وكانت بريطانيا �أ�سبق
الدول الأوروبية  ،حيث �أر�سلت
طوائف من املهاجرين تركزوا �أو الً
يف ال�ساحل ال�شماىل ال�شرقى من
الواليات املتحدة وجنوب كندا  ،ثم
توالت الهجرات من فرن�سا وبقية
الدول الأوروبية لأمريكا ال�شمالية
( كندا والواليات املتحدة ) ومن
بعدها �أمريكا الالتينية التى تركزت
هجرات الربتغاليني واال�سبان �إليها
 .و�سادت الثقافة الأوروبية يف تلك
الأرا�ضى اجلديدة وكذلك لغاتهم
 ،ح�سب �سبق املهاجرين وكرثتهم .
وتبع ذلك هجرات من �شرق �آ�سيا
عرب املحيط الهادى  ،ثم الهجرات
الق�سرية للأفارقة (كرقيق) ليعملوا
يف حقول القطن وق�صب ال�سكر يف
جنوب الواليات املتحدة .
�أما ال�سكان اال�صليون (الهنود
احلمر) فقد حوربوا و�أبعدوا للمناطق
الهام�شية على �سفوح جبال الروكى
ووديانها الداخلية  ،وقد ا�سهمت
وعورة اجلبال وق�سوة املناخ يف عزلتهم
.

�شكل (� : ) 17 - 3أمريكا ال�شمالية  :طبيعية .
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الواليات املتحدة الأمريكية

تتكون الواليات املتحدة االمريكية من خم�سني والية  ،كلها مت�صلة ما عدا والية (
ال�سكا) التى تقع �شمال غرب كندا ووالية (جزر هاواى) التى تقع يف املحيط الهادى .
مب�ساحة قدرها  9.4مليون كيلومرت مربع تقريباً .كل هذا جعلها �أغني دول العامل
وذات قوة �سيا�سية واقت�صادية عاملية  .حتتل الواليات املتحدة املرتبة الرابعة يف العامل
من حيث امل�ساحة  ،وهى متتد بني دائرتى عر�ض ( )49 – 25درجة �شمال اال�ستواء
وخطى طول ( )125 – 67درجة غرب قرينت�ش  .هذا االنت�شار الوا�سع على 24
دائرة عر�ض و  58خط طول ا�ضافة اىل تباين الت�ضاري�س  ،خلق متايزاً مناخياً وا�ضحاً
وفر للواليات املتحدة امكانات طبيعية كثرية ومتنوعة  :زراعية  ،وغابية  ،وحيوانية ،
ومعدنية  ،باال�ضافة �إىل التقدم الثقايف واحل�ضاري والعلمي لل�سكان  .كل هذا جعلها
اغنى دول العامل وذات قوة �سيا�سية واقت�صادية عاملية .
على الرغم من �أن الواليات املتحدة هى ثالث دولة يف العامل من حيث عدد
ال�سكان (بعد ال�صني والهند) فما زالت جاذبة لهجرات جديدة من كل دول العامل
مبا فيها ال�سودان .
من الن�ص �أعاله ومن درا�سة خريطة الواليات املتحدة �شكل رقم (� ) 18 - 3أجب
عن الآتى :
 -1اكتب �أ�سماء الدول �أوامل�سطحات املائية التى ت�شكل حدود الواليات املتحدة من
اجلهات االربع .
� -2صف باخت�صار جبال الروكى مبيناً موقعها وامتدادها ونوعية جبالها وانحدارها
لل�ساحل وللداخل  ،و�سم �أهم نهر ينحدر منها .
 -3لدرا�سة مناخ الواليات املتحدة البد من تق�سيمها �إىل اقاليم مناخية منها  :املعتدل
البارد  ،واملعتدل الديفء والبحر املتو�سط واملدارى الرطب وال�سواحل الغربية
الرطبة وغريها .
ما العوامل الطبيعية املختلفة التى �أخذت يف االعتبار لتق�سيم الواليات املتحدة لأقاليم
مناخية ؟
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�شكل (  : ) 18 - 3الواليات املتحدة  :طبيعية
130127

-4
-5

-6
-7

اذكر الأقاليم النباتية التي تتوقع وجودها يف الواليات املتحدة ؟ �سمها وحدد
موقع كل منها ونوعية النباتات التي تنمو فيه .
ال�سهول الو�سطى يف الواليات املتحدة متتد من �شواطئ خليج املك�سيك جنوباً �إىل
�شمال الواليات املتحدة  ،ومتتد عرب كندا �إىل املحيط املتجمد ال�شماىل .
 ما �أهم امل�سطحات املائية التى حتتويها هذه ال�سهول ؟ ماذا يحد هذه ال�سهول من جهتى ال�شرق والغرب ؟ هل يت�صرف ماء البحريات اخلم�س للبحر ؟ وكيف ؟ تتبع حو�ض نهر امل�سي�سيبى ثم �صفه . من اين ينبع نهر كلورادو و�أين ي�صب ؟جبال الأبال�ش هى �سال�سل قدمية عملت فيها عوامل التعرية لدرجة كبرية � .صفها
من حيث  :املوقع واالرتفاع واالنحدار .
هل هناك �صحراء يف الواليات املتحدة  ،اين تقع ؟ وما ا�سمها ؟

الن�شاط االقت�صادى :

الواليات املتحدة هى �أكرب قوة اقت�صادية يف العامل وعملتها الدوالر االمريكى  .وهو
العملة التى تق ّو م بها بقية عمالت العامل  ،وقد جاء ذلك نتيجة لعوامل خمتلفة منها :
�ضخامة ثرواتها الطبيعية وتنوعها  ،ووفرة ر �ؤو�س �أموالها وتقدمها العلمى والتكنولوجى
 .وي�شتمل ن�شاطها االقت�صادى جماالت عدة منها  :الزراعة  ،الرعى التعدين ،الطاقة ،
ال�صناعة  ،ال�صيد  ،النقل وغريها كاالبحاث العلمية ورياده الف�ضاء .
الزراعة :

معظم االنتاج الزراعى يرتكز يف الن�صف ال�شرقى من الواليات املتحدة �أى �شرق خط
طول  100درجة غرباً  ،حيث تنتج هذه املنطقة �إنتاجاً زراعياً وفرياً ومتعدد املحا�صيل
يكفى حاجة البالد وي�صدر الفائ�ض  ،ورغم �أن ن�سبة العاملني يف الإنتاج الزراعى التتعدى
� ٪6إال �أن احلكومة تهتم بالإنتاج الزراعى وتطوره با�ستعمال الآليات والتقنيات احلديثة
والبحوث الزراعية  .تتوزع املحا�صيل الزراعية يف �شكل نطاقات عر�ضية �شبه متوازية متتد
من ال�شرق للغرب وتختلف حما�صيلها من ال�شمال للجنوب  .ادر�س خريطة الواليات
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�شكل ( : ) 19 -3الواليات املتحدة  :النطاقات الزراعية
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املتحدة �شكل رقم ( ) 19 - 3التى تو�ضح النطاقات الزراعية  ،ثم �أجب عن الآتى :
 -1علل ملا ي�أتى :
( أ� ) يزرع القمح الربيعى يف املناطق الباردة .
(ب) تقل الزراعة كثرياً غرب خط طول  °100غرب .
(ﺟ) تقع �صحراء �أريزونا يف اجلزء اجلنوبىغرب جبال الروكى .
 -2ت�شتهر الواليات املتحدة برتبية احليوان خ�صو�صاً االبقار :
�أ -حدد مناطق الرعى الهامة ثم اذكر �أنواعها .
ب -ما عالقة تربية الأبقار بنطاق زراعة الذرة ال�شامية ؟
 -3ما �أنواع املحا�صيل التى تزرع يف املنطقة املدارية ؟
� -4أين يقع �إقليم كاليفورنيا ؟ وما انواع حما�صيله الزراعية ؟ وهل يوجد مثي ًال لها يف
مناطق �أخري من العامل ؟
الرثوة املعدنية والطاقة :

حتتوى �أرا�ضى الواليات املتحدة الأمريكية على كميات كبرية من املعادن وم�صادر
الطاقة  .وهي موجودة يف اغلب املناطق ويندر �أن جند منطقة كبرية تخلو من معدن ما �أو
م�صدر للطاقة � .أنظر ال�شكل رقم ( . ) 20 -3
وقائمة املعادن يت�صدرها انتاج احلديد ؛ حيث �أن الواليات املتحدة هى ثانى دول
العامل من حيث �إنتاجه  ،كما �أنها الأوىل يف �إنتاج الفو�سفات وهى �أي�ضاً تنتج كميات
كبرية من النحا�س والبوك�سايت والر�صا�ص وغريها .
�أما بالن�سبة للطاقة ف�إن الواليات املتحدة تنتج حواىل  ٪14من �إنتاج العامل من البرتول ،
وهذا القدر بالطبع اليكفيها فهى ت�ستورد البرتول ل�سد النق�ص وهى ثانى دولة يف �إنتاج
الفحم احلجرى وت�صدر الفائ�ض  .وهى تت�صدر دول العامل يف �إنتاج الطاقة الكهربائية
املائية من ال�شالالت وامل�ساقط و�أ�شهرها �شالالت نياجارا  .هذا بالإ�ضافة لتوليد الكهرباء
من املفاعل النووية .
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�شكل ( : ) 20 - 3الواليات املتحدة � :أهم املعادن وم�صادر الطاقة
ال�صناعة :

تعترب الواليات املتحدة االمريكية �أوىل الدول ال�صناعية يف العامل  ،وقد �ساعدها على
هذا الو�ضع عوامل نذكر منها :
 -1توافر املعادن اخلام كاحلديد والنحا�س وكذلك توافر املواد اخلام كالقطن وال�صوف
واجللود .
 -2توافر الطاقة املحركة – الفحم – الكهرباء – البرتول .
 -3اخلربة الفنية التى جاء بها املهاجرون الأوائل والتى ُعززت بالعلم والتقدم التكنولوجى .
 -4ات�ساع الأ�سواق الداخلية واخلارجية .
 -5توافر و�سائل النقل داخلياً وخارجياً .
تتمركز ال�صناعة يف الواليات املتحدة الأمريكية فى �أقاليم �صناعية حمددة  ،وغالباً ما
تكون يف املناطق كثيفة ال�سكان ومعتدلة املناخ � ،سهلة االت�صال  ،وهى:
� -1إقليم البحريات العظمى  :وي�شتهر ب�صناعة ال�سيارات وا لآالت واهم مدنه
(ديرتويت ) و(�شيكاغو) .
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 -2الإقليم ال�شماىل ال�شرقى  :و�أهم مدنه نيويورك وبو�سطن وي�شتهر ب�صناعة الكيماويات
واالجهزة الكهربائية .
 -3الإقليم اجلنوبى ال�شرقى  :وي�شتهر ب�صناعة املن�سوجات القطنية  ،كما ي�شتهر ب�صناعة
احلديد وال�صلب وا�شهر مدنه (برمنغهام ) .
� -4إقليم كاليفورنيا  :ي�شتهر ب�صناعة الكيماويات وال�صناعات الإلكرتونية  ،كما ي�شتهر
ب�صناعة تعليب الفواكه والأ�سماك و�أ�شهر مدنه �سان فران�س�سكو ولو�س �أجنل�س ،
هذا باال�ضافة �إىل �شهرته يف �صناعة ال�سينما  .وهو الإقليم الوحيد الذى يبعد عن
الأقاليم الثالثة ال�سابقة ويقع يف �أق�صى غرب البالد .
مترين :

 -1ار�سم خريطة اطارية للواليات املتحدة الأمريكية وبني عليها الآتى :
(�أ ) �صحراء �أريزونا (ب) منطقة لزراعة الأرز (ﺟ) �شالالت نياجارا
(د) مدينة وا�شنطن – مدينة نيو اورليانز – مدينة داال�س
(ﻫ) قناة بنما (و) خليج كاليفورنيا – هد�سون – �سنت لورن�س .
 -2ال�ساحل ال�شرقى للواليات املتحدة �أكرث تعرجاً  ،ماذا يفيد ذلك اقت�صادياً؟
 -3علل ملا ي�أتى :
( أ� ) الواليات املتحدة هى ثالث دول العامل من حيث ال�سكان لكنها مازالت
تفتح باب الهجرة .
(ب) تتمركز ال�صناعة يف �شرق و�شمال �شرق البالد .
(ﺟ) يتوافر احتياطى كبري من البرتول بالواليات املتحدة لكنها ت�ستورد كميات
كبرية منه .
 -4الغذاء الرئي�س يف الواليات املتحدة هو القمح والأرز  ،وهى تنتج ما يفي�ض عن
حاجتها منهما لكنها �أي�ضاً تزرع الذرة ال�شامية يف م�ساحات وا�سعة  .اذكر �أهم فوائد
انتاج الذرة للواليات املتحدة .
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قارة �إفريقيا

من النظريات التى ظهرت حديثاً عن املوطن الأول لالن�سان نظرية تقول � :إن
الإن�سان كان موطنه الأول �إفريقيا كما دلت بع�ض البحوث العلمية االنرثوبولوجية،
والتاريخية و�إن وجوده يف باقى مناطق العامل نتج عن هجرته �إليها من �إفريقيا .
بالطبع مثل هذه النظريات ال �أحد يجزم ب�صحتها  ،كما الميكن نفيها دون �أدلة
علمية  ،وعليه �سي�ؤخذ بها حلني ظهور غريها .
من امل�ؤكد �أنه مازال يف �إفريقيا �أنا�س يعي�شون عي�شة بدائية  ،بكل ما تعنى هذه
الكلمة  .و�إفريقيا التنفرد عن بقية العامل بوجود احلياة البدائية فهناك ا�سرتاليا
و�أمريكا اجلنوبية (االمزون ) وامريكا ال�شمالية (اال�سكيمو) .
لكن االهم �أن هنالك �أجزاء كبرية من افريقيا �سادت فيها ح�ضارات قدمية كانت
م�ؤثرة على غريها مثل ح�ضارة حو�ض النيل يف م�صر و�شمال ال�سودان  ،وح�ضارة
اثيوبيا وكذلك �شمال �إفريقيا  ،وهى مناطق عرفت بات�صالها بباقى العامل ك�أوروبا
و�آ�سيا .
�إفريقيا قارة كبرية احلجم وامل�ساحة يقع معظمها يف املنطقة بني املدارين ويكاد
ين�صفها خط اال�ستواء �إىل ن�صفني � .سواحلها قليلة التعرج  ،وبها �أكرب �صحراء يف
العامل  .تعر�ض �إن�سانها يف القرن ال�ساد�س ع�شر لأب�شع ا�ستغالل بتجارة الرقيق
لأمريكا ال�شمالية واجلنوبية كما تعر�ضت دولها يف القرن التا�سع ع�شر لغزو �أوروبى
وا�ستعمار بغي�ض  ،وا�ستغالل ملواردها الكثرية .
افريقيا غنية مبواردها الكثرية واملتنوعة من املعادن والغابات واحليوانات  ،وما تنتج
الأر�ض من حما�صيل زراعية  .رغم كل هذا مازال �إن�سانها ي�شكو الفقر واملر�ض واجلهل .
كان من املفرت�ض بعد نيل كثري من دولها ا�ستقالله �أن تخطو كثرياً نحو التطور
والتنمية  ،لكن احلروب الأهلية والكوارث �أقعدتها و�أبط�أت من �سريها نحو النمو
واالزدهار  .ولكن ان�سانها ما يزال يتطلع لغد م�شرق  ،وت�سعى دولها مل�ستقبل زاهر
و�صدق ال�شاعر حني قال :
وحقباً عجافاً ال تنطق
افريقيا ودعت الظالم
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هذا الن�ص ي�شكل مقدمة ملعرفة �إفريقيا  ،القارة التى يك ّون �سوداننا �أحد �أكرب اقطارها
 .ولزيادة املعلومات عنها وعن ت�ضاري�سها ومناخها ومب�ساعدة الأطل�س واخلريطة �شكل رقم
(� ) 21 - 3أجب عن الآتى :
 -1حدد �إفريقيا بدائرتي العر�ض التى حتدها �شما ًال وجنوباً .
 -2مير خط قرينت�ش باجلزء الغربى من �إفريقيا  .فما خط الطول الذى يحدها �شرقاً وما
خط الطول الذى يحدها غرباً ؟
	-3تحُ د افريقيا يف ال�شمال بالبحر املتو�سط  ،ماذا عن بقية اجلهات ؟
�	-4أين يقع الأخدود الإفريقى العظيم ؟ .وما الدول التى ت�شمله يف �إفريقيا ؟
� -5سواحل �إفريقيا قليلة التعاريج � ،أ ُي ِّ
�شك ُل هذا عيباً �أم حممدة ؛ وملاذا ؟
�	-6إفريقيا �سطحها يعترب ه�ضبة كبرية تتخللها بع�ض ال�سهول واودية الأنهار .اذكر
�أ�سماء �أربعة �أنهار كبرية فيها .
 -7ه�ضبة �إفريقيا بها بع�ض القمم العالية  ،اذكر ا�سم �أعلى قمة فيها  .وكم يبلغ
ارتفاعها ؟
 -8هنالك م�ضيق يف�صل �إفريقيا عن �آ�سيا و�آخر يف�صل �إفريقيا عن اوروبا اكتب ا�سمى
امل�ضيقني .
 -9قناة ال�سوي�س ربطت البحر الأحمر بالبحر املتو�سط  ،كيف كان حال املالحة قبلها
؟ اكتب عن �أهميتها باخت�صار .
 -10ح�سب درا�ستك ال�سابقة للمناخ ق�سم �إفريقيا لأقاليم مناخية وحتدث باخت�صار عن
خ�صائ�ص كل �إقليم من حيث درجة احلرارة والرياح والأمطار.
 -11ما ا�سم ال�صحراء يف جنوب القارة ؟ و�أين تقع بال�ضبط ؟ وما �سبب تكونها ؟
 -12هنالك منطقتان على خط اال�ستواء يف �إفريقيا يعلوها اجلليد  .ما هى؟ وملاذا ؟
 -13توجد بع�ض البحريات يف �إفريقيا بع�ضها عذب املاء وبع�ضها مالح �.سم بحريتني
ماحلتني  .و�سم بحريتني عذبتني  .متى تكون البحرية ماحلة؟
 -14ال�صحراء الكربى ت�شغل حيزاً كبرياً من افريقيا  ،ماذا تعنى لك ؟ �صفها وحتدث
عنها باخت�صار حتت العناوين الآتية  :موقعها – �سبب جفافها – ونباتاتها –
حيواناتها – واحاتها .
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�شكل (� : ) 21 - 3أفريقيا  :طبيعية
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القرن االفريقى :

�صحيح �أن هنالك �أجزاء كبرية داخل �إفريقيا مل تكن معروفة لباقى العامل ،و�أغلبها
يقع جنوب ال�صحراء الكربى  ،وحتى جتارة الرقيق لأمريكا ال�شمالية كانت تتم قريباً من
ال�ساحل الغربي .
او�ضح مثال على جهل العامل يف ذلك الوقت بداخل �إفريقيا هو حماولة اكت�شاف
منابع النيل الأبي�ض  .وقد �أعدت لهذا االكت�شاف بعثات املكت�شفني يف الن�صف الثانى
من القرن التا�سع ع�شر  ،بع�ضها عن طريق �شرق �إفريقيا ،والبع�ض الآخر عن طريق متابعة
النيل جنوباً حتى مت اكت�شاف منابعه يف بحرية فكتوريا حواىل عام 1860م وكذلك نهر
الكنغو والنيجر .
لكن من جهة �أخرى كانت هنالك �أجزاء من �إفريقيا �شاركت بقية دول العامل القدمي
يف ح�ضاراتها وكانت على �صلة وثيقة ب�شعوب القارات الأخرى  .ومن هذه املناطق �شمال
�إفريقيا وحو�ض النيل م�صر و�شمال ال�سودان  ،ومنها �أي�ضاً �شرق �إفريقيا الذى يواجه قارة
�آ�سيا عند مداخل البحر الأحمر وعربه  .هذا اجلزءاكت�سب قيمة كبرية قدمياً  ،وقد عرف
بكثري من الهجرات التى متت من �إفريقيا لآ�سيا �أو من �آ�سيا لإفريقيا  ،وكذلك انتقال
احل�ضارات والأديان .
ما زال هذا اجلزء له �أهميته االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية وهو ما ي�سمى بالقرن
الإفريقى .

جنوب ال�سودان

�شكل رقم ( : ) 22 - 3القرن الإفريقى .
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ادر�س اخلريطة �شكل رقم ( ) 22 - 3التى تو�ضح القرن االفريقى والدول الإفريقية
التى تدخل �ضمنه  .ثم �أجب عن الآتى ملزيد من معرفة هذا الإقليم الهام :
 -1ما ا�سم امل�ضيق الذى ي�صل بني البحر الأحمر واملحيط الهندى ؟
 -2مباذا تف�سر وجود الكني�سة امل�سيحية يف �أثيوبيا يف ع�صر مل تكن فيه امل�سيحية معروفة
يف �أوا�سط �إفريقيا وكذلك جنوب ال�سودان؟
 -3اذكر هجرة �أو غزوه تعرفها من القرن الإفريقى لقارة �آ�سيا .
 -4اذكر هجرة من �آ�سيا لدولة يف القرن الإفريقى .
 -5تقع دول القرن االفريقى يف املنطقة املدارية � .صف مناخها من حيث احلرارة
أرا�ض جافة ؟
والأمطار  .هل هنالك � ٍ
 -6بعد حفر قناة ال�سوي�س  ،ودخول ا لأ�ساطيل البحرية للدول العظمى البحر
ا لأحمر  ،برزت ا لأهمية االقت�صادية وال�سيا�سية لدول القرن االفريقى  .اكتب
عن ذلك باخت�صار .
 -7البحر الأحمر هو �أقرب معرب مائى لأوروبا نحو �آ�سيا وكذلك ال�سرائيل نحو �آ�سيا
و�إفريقيا  .هذا املوقع جعل للقرن الإفريقى �أهمية �أ�سرتاتيجية ع�سكرية قادت الهتمام
الدول الكربى وحماولة ال�سيطرة عليه .
ما دور دول القرن االفريقى فى احليلولة دون �سيطرة الدول الكربى على هذا املوقع يف
نظرك ؟
 -8من خالل درا�ستك للحركات الأر�ضية عرفت �أن هذا املوقع تعر�ض حلركة �أر�ضية
هامة  ،ما هى ؟ وماذا كانت نتائجها ؟
الو�ضع االقت�صادى :

دول القرن الإفريقى هى دول نامية تعتمد �أ�سا�ساً على الزراعة والرعى و�أمطارها مو�سمية
وقد تتعر�ض للجفاف من �سنة لأخرى ولقد بد�أت ت�شعر ب�أهمية انخراطها يف وحدة لتحمى
بها �إقت�صادها وتطوره وت�شجع �شعوبها ملزيد من التنمية .
ويف هذا االطار ا�شرتكت يف منظمة الإيقاد التى حتمى الدول التى تتعر�ض للجفاف
وتعمل على ترقية الزراعة فيها  .كما ا�شرتك بع�ض �أع�ضائها مع دول �شرق وجنوب افريقيا
يف وحدة اقت�صادية ت�سمى الكومي�سا (  ) COMESAوهى �سوق م�شرتكة لدول �شرق
وجنوب افريقيا ومن قراراتها توحيد جماركها بقيمة ال�صفر ( �أى بدون جمارك ) لتبادل
�سلع تلك الدول التى تُنتج داخلها .
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دول الكومي�سا
 -1م�صر  -2ال�سودان

 -3جيبوتى  -4كينيا

 -7زمباوى  -8مالوى

 -5مدغ�شقر  -6زامبيا

 -9موري�شيو�س .

ً
دوال �أخرى من �شرق افريقيا
تن�ضم �إليها
ويتوقع �أن ت�ضم
�ستقوم �أول منطقة للتجارة احلرة عام  2001م وذلك ب�إلغاء الر�سوم احلمركية .

مترين :

-1
-2
-3
-4

اكتب ا�سماء دول القرن الإفريقى .
ما دول القرن الإفريقى التى ت�شرتك يف الكومي�سا.
هل توجد �أ�ساطيل لدول كربى قرب القرن االفريقى ؟
هل تتوقع �أن تكون من بني مهام هذه الأ�ساطيل حماية ا�سرائيل ؟
�سم الدول العربية يف القرن االفريقى ؟
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جمهورية جنوب افريقيا

جمهورية جنوب �إفريقيا لها موقع فريد من قارة �إفريقيا  ،فهى حتتل �أق�صى اجلنوب
ا لإفريقى  .ا لأقل عر�ضاً  .حتيط بها امل�سطحات املائية من ال�شرق والغرب واجلنوب
 ،ولي�ست لها حدود اً وا�ضحة وطبيعية من جهة ال�شمال� ،إال �أن نهر ملبوبو ي�شكل
حد اً يف جزء من ال�شمال ال�شرقى يف حني �أن نهري االوراجن والفال ي�شكالن بع�ض
حدود اجلمهورية يف ال�شمال الغربى  .كما تقع داخل حدودها كل من دولتى لو�سوتو
وا�سوازىالند  .م�ساحتها (  )1.224.000كيلومرت مربع  .متتد جمهورية جنوب �إفريقا
بني خطى طول (  )33 – 16درجة �شرقاً ودائرتى عر�ض ( ) 35 – 23درجة جنوباً .

�شكل ( : ) 23 - 3جمهورية جنوب �أفريقيا طبيعية و�سيا�سية .
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ال�سطح وت�صريف املياه :

�سطح جنوب �إفريقيا عبارة عن ه�ضبة عالية  ،و�سطها �أقل �إرتفاعاً من �أطرافها  ،وتنتهى
عند اطرافها ال�ساحلية بحافات عالية عمالقة يف�صلها عن ال�ساحل �سهل �ساحلى �ضيق
جداً يرتاوح عر�ضه بني � 24إىل  56كيلومرتاً  .و�أعلى مناطق هذه احلافة يقع يف ال�شرق
واجلنوب ال�شرقى وهو ما يعرف ب�سل�سلة جبال دراكنزبريج  ،والتى ي�صل ارتفاعها �إىل
 3300مرتاً � .أما احلافة يف الغرب فال يزيد �إرتفاعها عن  1500مرتاً  .و �شرقاً عن طريق
نهر ملبوبو وروافده � .إن خط تق�سيم املياه الذى يق�سم مياه النهرين يقع يف املنطقة ال�شرقية
من اله�ضبة .
�أما بقية �أنهار جنوب �أفريقيا فهى �أنهار ق�صرية ومتقطعة وكثري منها مو�سمى .
م�ستعيناً بخريطة جنوب �أفريقيا �شكل رقم ( ) 23 - 3وم�ستعيناً باالطل�س � ،أجب عن الآتي :
� -1سم امل�سطحات املائية التى حتيط بجمهورية جنوب �أفريقيا .
� -2سم الدول التى لها حدود مع جمهورية جنوب �أفريقيا .
 -3كم ت�ساوى م�ساحة جمهورية جنوب �أفريقيا بالن�سبة مل�ساحة جمهورية ال�سودان ؟
 -4اين يقع مدار اجلدى بالن�سبة جلمهورية جنوب �أفريقيا ؟ وماذا يعنى هذا املوقع ؟
 -5معظم �أنهار جنوب �أفريقيا ق�صرية  ،علل لذلك .
 -6يظهر يف اخلريطة تيارا موزنبيق وبنجويال  ،ايهما بارد وايهما دافئ ؟ وملاذا ؟
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املناخ والنباتات الطبيعية :

ح�سب موقع جمهورية جنوب �أفريقيا بني دائرتى العر�ض (  ) 35 – 23درجة جنوباً
 ،يتوقع �أن يكون مناخها �شبه مدارى  ،لكن كما علمت �سابقاً �أن هنالك عوامل �أخرى
لها �أثرها الوا�ضح على املناخ باال�ضافة للموقع على دوائر العر�ض .
�أدر�س اجلدول �أدناه لت�ستنتج منه مناخ جمهورية جنوب �أفريقيا م�ستعيناً مبا در�ست �سابقاً
من عنا�صر املناخ والعوامل التى ت�ؤثر فيه  ،و�أي�ضاً من التباين والت�شابه يف مواقع املدن
التى ي�شملها اجلدول رقم (. ) 1 - 3
جدول رقم (  : ) 1 - 3معدالت احلرارة واالمطار لبع�ض املدن املختارة مع موقعها
وارتفاعها .
املدينة

االرتفاع د ا ئر ة
باالمتار ا لعر �ض املوقع
جنوب

معدالت درجات معدالت االمطار
احلرارة (مئوية) با ل�سنتمرت
ينا ير

يو ليو

ينا ير

16

2.5 11.0

10

6.0

0.5

2.0

7.0

0.8 11.3

دبريان
دربان

5

30

كمربىل

1180

29

�سا
حلية 24
�شر قية
داخلية 25
�سا بيةحلية 16
غر

12

جوهانسبيرج

1640

26

داخلية 20

11

بورت
اليزابث

83

34

�سا حلية
جنو بية 21
�شر قية

13

كيب تاون

12

34

ساحلية
جنوبية
غربية

13

توللعت 7
بورتنوللون

29
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21

3.0
1.5

يو ليو

5.0
10.8

مترين � :أجب عن اال�سئلة الآتية :

 -1املدن :دربان  ،كمربىل  ،وبورت نوللون تقع ثالثتها على دائرة عر�ض واحدة تقريباً
لكنها تتباين يف معدالت درجات احلرارة يف ال�صيف وال�شتاء  .ما العوامل التى
ت�سببت يف ذلك التباين بني تلك املدن ؟
 -2قارن بني معدالت االمطار يف ال�صيف وال�شتاء مو�ضحاً �أ�سباب االختالف يف
معدالت االمطار .
 -3ملاذا ت�شح امطار كل من كمربىل وجوهان�سبريج يف ال�شتاء ؟
 -4بورت اليزابيث وكيب تاون لها نف�س املوقع على دائرة العر�ض وال�ساحل  ،لكن
معدالت �أمطار كيب تاون �ضعف �أمطار بورت اليزابيث يف ال�شتاء  .علل .
 -5ملاذا يظهر اجلفاف على ال�ساحل الغربى جلمهورية جنوب �أفريقيا ؟
ن�ستنتج من هذا التمرين �أن لالرتفاع �أثراً وا�ضحاً على خف�ض معدالت احلرارة
واالمطار  ،كما �أن التيارات البحرية لها �أي�ضاً �أثرها على �سقوط االمطار .
كما ات�ضح لنا �أي�ضاً �أن جمهورية جنوب �أفريقيا معظم ارا�ضيها قليلة املطر خ�صو�صاً
املناطق الداخلية والغربية التى ت�شح فيها الأمطار ويقدر �أن  ٪ 90من �أرا�ضيها تقل
�أمطارها عن � 75سم يف ال�سنة .
وعليه ف�إن النباتات الطبيعية تغلب عليها احل�شائ�ش يف �سهول الفيلد والكارو � ،أما
الغابات فتنح�صر يف املرتفعات كثرية املطر وا�شجارها نف�ضية .
ال�سكان والتفرقة العن�صرية :
التفرقة العن�صرية :

جمهورية جنوب �أفريقيا هى القطر الرئي�س لال�ستيطان االوروبى يف قارة �أفريقيا  ،وحالياً
يعي�ش فيه �أكرث من ثلثى امل�ستوطنني الأوروبيني يف �أفريقيا  .هذا باال�ضافة �إىل �أن الهجرة جلنوب
�أفريقيا بد�أت مبكرة قبل ثالثة قرون  ،و�سبقت هجرتهم وا�ستيطانهم اال�ستعمار ال�سيا�سى  ،مما
جعل املهاجرين الأوائل من هولندين وبرتقاليني وفرن�سيني و�أملان يختلطون بال�سكان الأفارقة .
وكون هذا االختالط عن�صراً جديداً ملوناً عرف با�سم ( البوير ) ومعناها ( فالح ) وهذا يدل
على �أنهم عملوا بالزراعة والرعى .
ويف �أوائل القرن التا�سع ع�شر بد�أت الهجرات اجلديدة من الأوروبيني و�أغلبهم من الربيطانيني
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بغر�ض اال�ستعمار وا�ستغالل الرثوات و�سيطروا على مقاليد احلكم .
وظهرت للوجود ظاهرة التفرقة العن�صرية ( ابارتيد ) وهدفت حكومة االقلية البي�ضاء بهذه
ال�سيا�سة الف�صل بني العنا�صر الأربعة املكونة لل�سكان  ( ،الأفارقة  ،الأ�سيويني  ،امللونني والبي�ض )
ف�ص ًال �سيا�سياً واجتماعياً واقت�صادياً و�إقليمياً  ،وذلك مراعاة مل�صلحة البي�ض فقط.
كان تنفيذ �سيا�سة التفرقة العن�صرية وا�ضحاً بالن�سبة لالفارقة ثم امللونني وذلك
بحرمانهم من حقوقهم ال�سيا�سية وح�صر فر�صهم يف العمل يف االعمال ال�شاقة وباجور
زهيدة وا�سكانهم يف مع�سكرات ( معازل ) بعيدا عن املدن وعن ا�سرهم  ،وكذلك �شملت
التفرقة الآ�سيويني فح�صروا يف �أقاليم حمددة ال يغادروها.
قاوم الأفريقيون هذه التفرقة والظلم طوي ًال حتى عادت احلقوق لأهلها بعد ن�ضال
ومثابرة وت�ضحيات على يد الزعيم الأفريقى نل�سون مانديال عام 1993م .
جدول رقم ( : ) 2 -3النمو ال�سكانى للعنا�صر الأربعة الرئي�سة املكونة ال�سكان
جمهورية جنوب �أفريقيابني عامى  1911و 1992
( العدد بالآالف والن�سبة املئوية ملجموع ال�سكان ) :
ا ل�سنه

ا لأفريقيون

ا لبي�ض

العدد ا لن�سبة العدد
1276 67.3 4019 1911
2372 68.6 7830 1946
3088 68.2 10908 1960
4350 71.5 19000 1992

امللونون

ا لأ�سيويون

ا لن�سبة العدد ا لن�سبة العدد
152 8.8 523 21.4
285 8.1 928 20.8
477 9.4 1509 19.3
762 9.3 2470 16.3

مترين :

ا لن�سبة
2.5
2.5
3.0
2.9

املجموع
ا لكلى
5973
11416
15982
26582

�أدر�س الن�ص �أعاله واجلدول الذى يو�ضح النمو ال�سكانى ثم �أجب عن الأ�سئلة
الآتية :
 -1كان عمل امل�ستوطنني الأوائل هو متوين ال�سفن العابرة لآ�سيا �أو منها ولكن توغلت
اعداد منهم لداخل جنوب �أفريقيا  .ما هو العمل الذى مار�سوه ؟ وما هى العوامل
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اجلغرافية واالجتماعية التى �ساعدت على ا�ستقرارهم ؟
 -2زاد املجموع الكلى ل�سكان جمهورية جنوب �أفريقيا بني عامى  1911و  1992مبقدار
 4.4مرة :
�أ -ما مقدار الزيادة ال�سكانية لكل من عن�صرى الأفارقة والبي�ض بني عامى ( 1911
و  ) 1992م ؟
ب -قارن بني الن�سب الثالث  .مباذا تف�سر الفروق بني الن�سب الثالثة؟
 -3قارن بني التفرقة العن�صرية التى �سادت الواليات املتحدة عند �إ�ستجالب الأفارقة
كرقيق وبني التفرقة العن�صرية التى �سادت يف جنوب �أفريقيا يف جماالت احلياة
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية .
 -4اكتب مقا ًال تو�ضح فيه م�صلحة امل�ستوطنني البي�ض يف �سيا�سة التفرقة العن�صرية من
الناحية االقت�صادية .
 -5اذكر دولة �إفريقية �أخرى عانت من ا�ستيطان البي�ض وما موقف حكومتها بعد
اال�ستقالل يف ذلك .
 -6ار�سم ر�سماً بيانياً يف �شكل دائرة يو�ضح التوزيع ال�سكاين عام 1992م ح�سب ن�سبة
العنا�صر الأربعة كما جاء يف اجلدول رقم ( . ) 2 - 3
الن�شاط االقت�صادى :

تعترب جمهورية �أفريقيا �أغنى �أقطار القارة يف مواردها االقت�صادية  ،فهى غنية برثوة
معدنية متنوعة  ،باال�ضافة لرتبة خ�صبة وموارد مائية كافية ومناخ ينا�سب كثري من
املحا�صيل واملنتجات الزراعية  .كما تتيح ال�سهول العالية الوا�سعة والغنية باحل�شائ�ش
ظروفاً منا�سبة للرعى .
الزراعة :

على الرغم من �أن  ٪15من م�ساحة اجلمهورية هى التى تتم زراعتها – �سواء
باالمطار �أو الرى ال�صناعى – فاالنتاج الزراعى يعول عليه كثريا لتنويع منتجاته وجودتها
 ،وقد ا�ستفادت اجلمهورية من خ�صوبة الرتبة واملناخ الذى مييل لالعتدال .
ميكن ا�ستعرا�ض الن�شاط الزراعى يف بع�ض االقاليم الكبرية التى ترتكز فيها الزراعة :
 -1جنوب غرب مقاطعة الكاب  :حيث ت�سود يف هذه املنطقة الزراعة الكثيفة للب�ساتني
التى يزرع فيها الكروم واملوالح وكثري من الفواكه الأخرى واخل�ضروات  ،واملنتجات
الغابية .
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� -2إقليم ناتال  :يقع هذا االقليم على ال�ساحل ال�شرقى الذى مييل للدفء وتكرث فيه
االمطار ال�صيفية مما يتيح ظروفاً منا�سبة لزراعة حما�صيل املناطق املدارية الرطبة ،
وعليه تكرث فيه زراعة ق�صب ال�سكر والذره ال�شامية والأرز وغريها من املحا�صيل .
� -3أقليم الفيلد املرتفع  :حيث تكرث زراعة القمح والذرة واملوالح والتبغ .
 -4م�شروع نهر االوراجن  :تتم الزراعة فيه بالرى  ،تتنوع املحا�صيل طوال العام  ،هذا
امل�شروع كان له �أثره الكبري يف التقدم الزراعى وزيادة قيمة الإنتاج العتماده على
رى دائم وقوة كهربائية مائية �ساعدت يف منو ال�صناعات الزراعية .
هذه امل�شاريع وغريها من امل�شاريع ال�صغرية اعطت قيمة كبرية للن�شاط االقت�صادى
وجعلته ندا لن�شاط التعدين .
�أما الرعى فهو �أي�ضاً من الن�شاط االقت�صادى الهام جداً �ساعد فيه وجود احل�شائ�ش
الوفرية يف املناطق املرتفعة التى تربى فيها االغنام ل�صوفها وا�صبح �إنتاج ال�صوف يف
جمهورية جنوب �أفريقيا ي�أتى يف املرتبة الثانية بعد تعدين الذهب  ،هذا باال�ضافة لرعى
املا�شية وتربية الدواجن .
التعدين :

ي�سهم االتعدين بنحو ثلثى �صادرات اجلمهورية  ،ومعدن الذهب هو الأهم وقد بلغت
قيمة ما ا�ستخرج عام 1986م �ستة مليارات من الدوالرات وعلى الرغم من �أن �إنتاج
الذهب ا�ستمر لقرن من الزمان مما قلل كثرياً من املخزون  ،لكن اكت�شاف مناجم جديدة
وارتفاع اال�سعار العاملية �ساعدا على ا�ستمرار �أهميته ،ويوجد �أي�ضاً احلديد واملا�س واملنجنيز
والكروميوم والنيكل  ،والفحم الذى متتلك جمهورية جنوب �أفريقيا اكرب احتياطى منه يف
�أفريقيا  ،وتزداد اهميته �إذا علمنا �أنها تفتقر للبرتول  .كما توجد �أنواع �أخرى من املعادن
 ،لكن ال�شئ الالفت للنظر �أن �أغلب هذه املعادن ترتكز يف مقاطعتى ترانزفال يف ال�شمال
ال�شرقى  ،ومقاطعة اوراجن احلرة يف �شمال االوا�سط  ،مما جعل ا�ستيطان البي�ض يرتكز يف
هاتني املقاطعتني  ،كما يرتكز ا�ستيطانهم ب�صورة غالبة يف املدن الكربى مثال بريتوريا
العا�صمة وجوهانزبريج وكمربى وديربان وغريها � ،أما الأفارقة امللونون في�سكنون يف معازل
بعيدة عن املدن �أنظر ال�شكلني بالرقمني (.)25 - 3( )24 - 3
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ال�شكل ( )24 - 3ال�صناعة  :جمهورية جنوب �أفريقيا
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ال�شكل ( ) 25 - 3املدن الهامة والتعدين  :جمهورية جنوب �أفريقيا
النمو ال�صناعى :

�إن النمو ال�صناعى يف جمهورية جنوب �أفريقيا �سار مبعدل �سريع �أثناء احلرب العاملية
الثانية  ،وقبل ذلك احلني كانت الدولة تعتمد على ت�صدير املعادن اخلام  .ولكن ظروف
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احلرب وبعد هذه اجلمهورية عن ميادين القتال  ،جعلها تهتم ب�صناعة احلديد وكثري من
ال�صناعات املعدنية الأخرى  ،مما جعلها ت�سري �سريعاً يف جمال ال�صناعات الثقيلة .
ويلى ذلك يف الأهمية قطاع ال�صناعات الغذائية ثم قطاع املن�سوجات وال�صناعات
الكيميائية واملفرقعات .
وللتو�سع يف ال�صناعة والتعدين كان البد من �إن�شاء مدن جديدة �أو التو�سع يف مدن
قائمة تقوم حول تخومها معازل لالفارقة الذين يكونون عمال امل�صانع واملناجم .
اهتمت اجلمهورية كثرياً بطرق النقل خ�صو�صاً �شبكة خطوط ال�سكك احلديدية التى
تربط بني مناطق االنتاج واملوانئ  ،ومتلك جمهورية جنوب �أفريقيا �أكرب واعظم �شبكة
خطوط حديدية يف �أفريقيا � ،ساعد على ان�شائها الدخل الكبري من �صادرات التعدين
وبعد املناجم عن املوانئ .
مترين :

 -1ا�شتهرت جمهورية جنوب �أفريقيا ب�إنتاج كثري من الأنوع اجليده من �أ�صواف االغنام
(ال�ضان) ومن �أهمها �صوف املوهري .ما الظروف اجلغرافية التى �ساعدت على ذلك ؟
 -2جاء امل�ستوطنون الأوروبيون من بالد خمتلفة ويتكلمون لغات خمتلفة  .ما اللغة التى
�سادت يف اجلمهورية ؟ وملاذا �سادت ؟ وما و�ضع اللغات الأوروبية الأخرى ؟
 -3ما العوامل اجلغرافية وال�سيا�سية التى نه�ضت بال�صناعات الثقيلة وغريها من
ال�صناعات يف اجلمهورية ؟
 -4ما دور موانئ جنوب �أفريقيا قبل حفر قناة ال�سوي�س وبعدها ؟
 -5ما التغيريات ال�سيا�سية واالقت�صادية التى حدثت للمواطنني الأفارقة وامللونني بعد
عام 1993م ؟
� -6شهد الن�صف الأخري من القرن الع�شرين نهاية اال�ستعمار يف �أفريقيا ولكن ما مت يف
جمهورية جنوب �أفريقيا عام 1993م من نهاية لنظام التفرقة العن�صرية كان مبثابة والدة
جديدة لتلك اجلمهورية وك�سبت به و�ضعاً عاملياً جديداً  .ناق�ش هذه العبارة .
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�أمريكا اجلنوبية

�شكل ( : ) 26 - 3امريكا اجلنوبية  :طبيعية .
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من خريطة �أمريكا اجلنوبية �شكل رقم ( ) 26 - 3ميكن �أن ن�ستنتج معلومات كثرية
ت�ساعدنا على ت ّعرف هذه القارة  .وقد حتتاج احياناً لال�ستعانة بالأطل�س  .حاول �أن جتد
االجابات عن الآتى :
 - 1موقع �أمريكا اجلنوبية بالن�سبة خلطوط الطول  ،ودوائر العر�ض  .وخ�صو�صاً مدار
اجلدى ودائرة اال�ستواء .
� - 2شكلها اخلارجى العام  ،ومقارنته بقارة �آ�سيا وبيان وجه االختالف  ،ومقارنته بقارة
افريقيا مع بيان وجه الشبه .
 -3ت�ضاري�سها  :موقع جبال الأنديز  ،وما الذى يف�صلها عن باقى القارة؟ وقرب تلك
ال�سل�سلة من املحيط الهادى  .ه�ضبة الربازيل ما الذى يف�صلها عن ه�ضبة غيانة .
 -4تتكون قارة �أمريكا اجلنوبية من عدة دول :
 ما عددها ؟ �سم خم�س دول منها  .ما �أكرب دولة فيها ؟ وما �أ�صغر دولة؟� -5أمريكا اجلنوبية مت اكت�شافها بعد �أمريكا ال�شمالية واهتمت بها دولة الربتغال
وا�ستعمرتها م�شرتكة مع ا�سبانيا وبع�ض الدول الأوروبية الأخرى  ،فما اللغات
ال�سائدة يف امريكا اجلنوبية ؟
� -6أمريكا اجلنوبية مع بع�ض اجلزر التى تقع �شمالها ت�سمى �أمريكا الالتينية ،ما �سر
هذه الت�سمية ؟
� -7أمريكا اجلنوبية ي�سكنها خليط من الأجنا�س  .من �سكانها الأ�صليون ؟ وهل ما زالوا
فيها ؟ اذكر بع�ض اجلن�سيات التى هاجرت اليها  .هل هنالك هجرة عربية �إىل
بع�ض �أجزاء هذه القارة ؟
 -8ق�سم �أمريكا اجلنوبية على �أ�سا�س املناخ �إىل �إقليم ا�ستوائى و�آخر مدارى وثالث بحر
متو�سط  .وحتدث باخت�صار عن مناخ كل �إقليم والدول التى تقع فيه .
لقد اخرتنا دولة واحدة من هذه القارة اجلديدة لندر�سها ب�شئ من التف�صيل وهذه
الدولة هى الربازيل وت�سمى �أي�ضا الواليات الربازيلية املتحدة  .والربازيل بعيدة عن
ال�سودان لكن حاول �أن جتد ما تذكره بها يف ال�سودان و�سجله يف قائمة .
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الربازيل

و�ضح لك من احلديث عن �أمريكا اجلنوبية �أن الربازيل هى �أكرب دولها  ،وم�ساحتها
تكاد تبلغ ن�صف م�ساحة القارة وتقدر م�ساحة الربازيل بحواىل  8.5مليون كيلومرت مربع ،
بالإ�ضافة �إىل ذلك فهى خام�سة دول العامل م�ساحة بعد رو�سيا االحتادية  ،ال�صني  ،كندا
والواليات املتحدة الأمريكية  .الطريف يف الأمر �أنها احتفظت بنف�س الرتتيب (خام�سة
دول العامل ) يف قائمة ال�سكان  ،و�سكانها حواىل  170مليون ن�سمة .

�شكل ( : ) 27 - 3الربازيل :طبيعية
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م�ستعيناً بهذا الن�ص وخريطة الربازيل �شكل رقم ( ) 27 - 3واالطل�س املدر�سى
ا�ستنتج االجابات ملا ياتى :
 -1تواجه الربازيل املحيط االطل�سى من ناحية ال�شمال ال�شرقى ومن جهة ال�شرق � ،أما
باقى احلدود فهى م�شرتكة مع كل دول امريكا اجلنوبية ما عدا دولتني .
( �أ ) اذكر ا�سم الدولتني اللتني الحدود لهما مع الربازيل .
(ب) �سم خم�ساً من الدول التى لها حدود مع الربازيل .
(ﺟ) ما الذى يف�صل الربازيل عن املحيط الهادى ؟
� -2أوجد كثافة �سكان الربازيل .
 -3اين يقع مدار اجلدى بالن�سبة للربازيل وكذلك دائرة اال�ستواء ؟
 -4حدد خطوط الطول التى تقع الربازيل بينها  .وكذلك دوائر العر�ض .
 -5تتجمع روافد كثرية لت�صب يف نهر الأمزون  .من �أى املرتفعات ت�أتى؟
 -6كرثة هذه الروافد وجريانها يف �أر�ض قليلة االنحدار جعل �شكل وادى الأمزون
عري�ضاً يف جهاته العليا  ،و�ضيقاً قرب م�صبه  .ما ال�سبب يف �ضيق الوادى قرب
امل�صب ؟
 -7ه�ضبة الربازيل تغطى م�ساحة كبرية فيها  ،وهى تتكون من �صخور قدمية  .ما �شكل
انحدارها نحو املحيط ؟ قارنه مع انحدارها للداخل .
� -8أول من هاجر للربازيل بعد اكت�شافها هم الربتغاليون وبعد ذلك ات�صلت الهجرات
من جن�سيات خمتلفة خ�صو�صاً يف القرن التا�سع ع�شر  .ما اللغة ال�سائدة يف الربازيل
اليوم ؟
ال�سكان وتوزيعهم :

الربازيل مثلها كمثل بقية دول (العامل اجلديد )  ،كان بها عدد قليل من ال�سكان
الأ�صليني  ،الذين يعي�شون يف عزلة وبدائية  .وبعد االكت�شاف كانت الهجرات الأوىل من
�أوروبا  ،وتبع ذلك هجرات ق�سرية من �إفريقيا  ،وطوعية من �آ�سيا وبع�ض الدول العربية ،
مما �ساعد على النمو ال�سريع لعدد ال�سكان وبعد تقييد الهجرة �ساد النمو الطبيعى .
لكن امل�شكلة ال�سكانية التى ت�سعى حكومة الربازيل جاهدة حللها هى  ،تكد�س
ال�سكان يف الأجزاء – اجلنوبية ال�شرقية وال�شرقية  ،ثم ال�شمالية من البالد و�شحهم
ب�صورة مبالغ فيها يف اجلزء االعظم من الربازيل .
وح ًال لهذه امل�شكلة �أن�ش�أت احلكومة (عام  )1960عا�صمة جديدة لها (برازيليا) اىل
الداخل و�شجعت ان�شاء املدن الداخلية يف �شكل جممعات .
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الن�شاط االقت�صادي:

الربازيل حبتها الطبيعة بخ�صائ�ص كثرية

الربازيل قطر وا�سع ف�سيح ي�شقه نهر الأمزون العظيم  ،الذى تغذيه روافد
كثرية جداً من اجلانبني بالإ�ضافة لأنهار �أخرى متعددة وموزعة يف كل البالد ،
وكلها �صاحلة للمالحة .ت�ضاري�س الربازيل متنوعة بها �أودية الأنهار وال�سهول
واله�ضاب التى ت�ؤثر يف املناخ والنبات الطبيعى .
مناخها ا�ستوائى ومدارى غزير املطر  ،غاباتها كثيفة وخمتلفة اال�شجار ،
ح�شائ�شها غزيرة وت�صلح للرعى  ،لها �ساحل طويل على املحيط االطل�سى الذى
يربطها بباقى العامل ،لها حدود مع معظم دول القارة  ،باطن �أر�ضها غنى برثوات
معدنية متنوعة ووفرية .

�شكل ( : ) 28 - 3الربازيل  :املحا�صيل الزراعية .
153
156

متعن خريطة الربازيل �شكل رقم ( ) 28 - 3و�إذا ا�ضفت �إىل كل ذلك �أن االرا�ضى
ال�صاحلة للزراعة حواىل  ٪80من م�ساحة الربازيل و�أن  ٪70من ال�سكان يعملون بالزراعة
 ،ميكنك �أن ت�ستنتج الو�ضع االقت�صادى للربازيل ؛ و�أنها م�ؤهلة لو�ضع اقت�صادى ممتاز
.لكن الواقع غري ذلك ،وما زال ا�ستثمار موارد الربازيل حمدوداً وما زالت �أغلب �أرا�ضيها
بكراً .
لهذا الو�ضع ا�سباب طبيعية واقت�صادية واجتماعية وقد تكون هنالك �أ�سباب تاريخية
 .ما هذه الأ�سباب ؟
يف �ضوء ما عرفنا عن هذه البالد ميكن �أن ن�ستنتج هذه اال�سباب  .مث ًال املهاجرون
الأوائل كانوا من االقطاعيني الأوروبيني ،وكان دافعهم من الهجرة والن�شاط االقت�صادى
هو اال�ستثمار ال�سريع  ،وعندما عرفوا زراعة ق�صب ال�سكر و�صناعته  ،وما تدر من عائد
اهتموا بها  ،ثم اكت�شفوا �سهولة العائد من جمع املطاط فانتقلوا �إليه وهكذا  ،فكانت
زراعتهم متنقلة وتخلو من االهتمام بالرتقية والتطوير  ،كما �أنهم ي�ستخدمون فيها العمالة
الرخي�صة امل�ستجلبة من �إفريقيا .
كان ن�شاطهم يف الزراعة والتعدين يهتم بالرثاء ال�سريع ومل يعززه دافع قومى لتطوير
احلياة االق�صادية  .وق�صة تطوير زراعة �أ�شجار املطاط يف جنوب �شرق �آ�سيا والتى هزمت
�إنتاج الربازيل من املطاط تقف �شاهداً على ذلك.
على هذا املنوال ميكن �أن ن�ستنتج بقية الأ�سباب  ،فمن الأ�سباب هنالك اختالف
مناخ الربازيل عن مناخ اوروبا موطن املهاجرين وهنالك ال�سكان اال�صليون وحماربتهم
وغري ذلك .
رغم كل هذا فهنالك حما�صيل زراعية و�ضعت الربازيل يف �صدارة قائمة املنتجني لها
منها :
النب :

ويزرع يف اجلزء اجلنوبى ال�شرقى �شكل رقم ( ) 28- 3حيث املناخ املدارى املمطر
 .ت�أتى الربازيل الأوىل يف العامل  ،بل و�إنتاجها يعادل ن�صف �إنتاج العامل  ،وهى بهذا
الدولة الأوىل يف الت�صدير .
الكاكاو :

ويزرع يف اجلنوب ال�شرقى اي�ض َا وت�أتى الربازيل يف املرتبة الثانية يف �إنتاجه يف العامل
بعد غانا .
هذا بالإ�ضافة ملحا�صيل �أخرى زراعية �إنتاجها وفري مثل ق�صب ال�سكر  ،القطن  ،الأرز
والذرة وبع�ض الفواكه كاملوز .
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والربازيل غنية بالرثوة احليوانية ال�سيما االبقار والأغنام واخلنازير واخليول � ،ساعدها يف
ذلك غزارة احل�شائ�ش ووفرة املراعى .
املعادن :

�شكل رقم ( : ) 29 - 3الربازيل  :املعادن .
يوجد بالربازيل �أنواع كثرية من املعادن � ،إال �أن ا�ستغاللها ما زال حمدود اً  ،فمث ًال
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متتلك الربازيل احتياطياً كبري اً من خام احلديد وكذلك تنتج املنغنيز  .كما �أن لديها
�إنتاج الب�أ�س به من الفحم والبرتول وغريه من اخلامات املعدنية ا لأخرى �شكل رقم
(. ) 29 - 3
وقد �ساعدتها ثروتها املعدنية يف انتاج احلديد وال�صلب ويف بع�ض ال�صناعات الأخرى
 ،فقد ا�شتهرت ب�صناعة ال�سيارات و�صناعة الكيماويات والأ�سمنت وكذلك يف �صناعات
مرتبطة بالزراعة كال�سكر والن�سيج واجللود وغريها  .وت�ستورد من اخلارج  ،البرتول
واالدوات االلكرتونية .
اقت�صاد الربازيل مثقل بالديون اخلارجية وتعانى من تدهور يف قيمة عملتها  ،مثل
بقية دول العامل الثالث الغنية باملوارد ال�ضعيفة االقت�صاد وقد تكون �أ�سباب ذلك مزيج
من الأ�سباب ال�سيا�سية  ،واالدارية  ،واالجتماعية .
مترين :

 - 1كما علمت وكما هو وا�ضح من مواقع املدن الكبرية بالربازيل � ،أن ال�سكان يتمركزون
يف ال�ساحل ال�شرقى من البالد ب�صورة مبالغ فيها  .فما الأ�سباب الطبيعية
واالقت�صادية واالجتماعية وراء ذلك ؟
ال�سمرة  ،هل تتوقع م�شكلة متييز عن�صرى
 - 2الربازيليون �أجنا�س خمتلفة ولونهم مييل اىل ّ
؟ وملاذا ؟
 - 3ما اللغة ال�سائدة يف الربازيل ؟ هل هنالك لغات خمتلفة يف باقى قارة �أمريكا
اجلنوبية ؟
 - 4رغم �أن حرارة حو�ض نهر الأمزون ترتاوح بني ( )36 – 26درجة مئوية ف�إن مناخه مل
ي�شجع املهاجرين لال�ستيطان فيه  .ملاذا ؟
 - 5ه�ضبة الربازيل التى حتتل جزءاً كبرياً من �أرا�ضى البالد تتكون من ال�صخور الأ�صلية
 ،اذكر نوع �صخورها ح�سب ما در�ست �سابقاً  .ما نوع انحدارها للداخل ؟ ما نوع
انحدارها لل�ساحل ؟
 - 6يف �ضوء ما در�ست �سابقاً من �أقاليم مناخية � ،صف مناخ الربازيل .
 - 7ت�شمل امريكا الالتينية �أمريكا اجلنوبية وبع�ض الدول االخرى ما هذه الدول ؟ وما
املق�صود بت�سميتها (امريكا الالتينية ) ؟
156
159

 - 8عندما تذكر الربازيل  ،فما الذى يتبادر �إىل ذهنك من الأ�شياء التى تت�صل بحياتك ؟
 - 9من ال�شكل الذي يو�ضح م�ساحة القارات واملحيطات اح�صل على �إح�صائية �سكان
هذه القارات وقم بح�ساب الكثافة ال�سكانية فيها .
 - 10يقوم الطالب فرادى �أو جماعات بتقدمي بحوث م�صغرة عن وحدات �سيا�سية
من القارات املختلفة ولها عالقات �سيا�سية �أو اقت�صادية �أو تاريخية مع ال�سودان .
على�أن ي�شتمل البحث املوقع وامل�ساحة وال�سطح والت�ضاري�س والن�شاط االقت�صادي
بجوانبه املختلفة .
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الوحدة الرابعة

ال�سودان
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�أهداف الوحدة :

يتوقع بعد درا�سة هذه الوحدة �أن يكون الطالب قادراً على �أن :

 .1يتعرف على وطنه ال�سودان .
 .2يتعرف حدود وم�ساحة ال�سودان .
 .3يتعرف موقع ال�سودان الفلكي واجلغرايف .
 .4يتعرف اجلوانب الطبيعية لل�سودان .
 .5يتعرف اجلوانب الب�شرية لل�سودان .
 .6يتعرف موارد ال�سودان .
 .7يكت�سب مهارة قراءة اخلرائط وحتليلها .
 .8يكت�سب مهارة التحليل والتف�سري و املقارنة .
 . 9يقدر مفهوم الوطنية .
 .10يقدر قيمة الوطن والزود عنه .
 .11ي�شكر اهلل على نعمه التي حباها لوطنه ال�سودان .
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( )3جغرافية ال�سودان
الأ�سا�س الطبيعى :

موقع ال�سودان وحدوده وم�ساحته :

يقع ال�سودان يف اجلزء ال�شماىل ال�شرقى من قارة �إفريقيا  ،بني دائرتى عر�ض ° 8 : 45
 � °23شما ًال  ،وخطى طول � °38 : 30 - °22شرقاً  .وهو ميثل منطقة �إنتقال طبيعيةوح�ضارية بني �إفريقيا �شمال ال�صحراء و�إفريقيا جنوب ال�صحراء .
وحدود ال�سودان حدود طويلة  ،تزيد تقريباً على  6780كم و�سنتناولها بالتف�صيل فيما يلى :
احلدود ال�شمالية :

تبد�أ احلدود ال�شمالية من جبل عوينات حتى النيل  ،وتدخل هذه املنطقة يف
اجلزء غري املعمور من ال�سودان  .وعند النيل تخرتق احلدود �أر�ض النوبة التى يتوزع
�سكانها بني م�صر وال�سودان  .يخرتق خط احلدود بني النيل والبحر الأحمر منطقة قليلة
الكثافة ال�سكانية  ،وينحرف نحو ال�شمال � ،ضاماً مثلث حاليب الذى يقع ر�أ�سه عند (
بئر �شالتني )  ،على �ساحل البحر االحمر عند درجة العر�ض � °23شما ًال .

احلدود الغربية :

تبد�أ هذه احلدود من جبل عوينات �شما ًال حتى حدود �إفريقيا الو�سطى جنوباً
 .ويتبع هذا اخلط  ( ،بني � °22 - °20شرقاً ) وخط طول � °25شرقاً  ،وهو فلكى
وا�سرتاتيجى  ،روعى عند تر�سيمه م�صلحة ليبيا � ،إذ كان الهدف منه تق�سيم موارد املياه
يف منطقة عوينات بني م�صر وال�سودان وليبيا  .وينحرف اخلط بعد ذلك مبقدار درجة
واحدة نحو الغرب (� °24شرقاً ) ثم يتجه بعد ذلك جنوباً  .ويف هذا اجلزء مير باجلزء
املعمور من �إفريقيا  ،الذى ميتد من �أق�صى غرب القارة حتى املرتفعات االثيوبية  .وهو يتبع
هنا الفا�صل املائى بني حو�ض النيل وحو�ض نهر �شارى  .وال ميثل هذا الفا�صل فا�ص ًال
ب�شرياً  ،فالقبائل تعرب احلدود من االجتاهني بحثاً عن املرعى  .كذلك يتعامد احلد مع طريق
احلج العظيم الذى كان له �أثر كبري يف �إ�ستقرار القبائل التى تفد من غرب �إفريقيا �إيل
ال�سودان .
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احلدود اجلنوبية :

�شكل رقم ( : )1ال�سودان  :طبيعية .

تتبع احلدود هنا خط العر�ض  °8 : ʹ45الذي ميثل احلد ال�شمايل لدولة جنوب
ال�سودان  ،ويقطع هذا اخلط بحر العرب الذي جتري مياهه بني الدولتني  ،حيث يجري
بحر العرب يف واليتي غرب كردفان وجنوب دار فور يف دولة ال�سودان .
احلدود ال�شرقية :

ميتد خط احلدود من حدود دولة جنوب ال�سودان حتى دائرة العر�ض °18
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�شما ًال عند ر�أ�س ك�سار على البحر الأحمر  .واملالحظ �أن اخلط هنا يتعامد مع املجارى
املائية الرئي�سة  ،كالنيل الأزرق وعطربة وبركة والقا�ش ،كما يتعامد كذلك على ال�سهل
ال�ساحلى عند �إجتاهه للبحر الأحمر الذي ميثل احلد ال�شمايل ال�شرقي لل�سودان بطول
 875كلم .
امل�ساحة :

تبلغ م�ساحة ال�سودان حوايل  1882000كيلو مرت مربع بعد انف�صال دولة جنوب
ال�سودان  ،ومقارنة بدول العامل ف�إن ال�سودان يعترب الدولة الـ (  ) 16عاملياً من حيث
امل�ساحة والثانية �إفريقياً والثالثة عربياً .
مترين :

 -1ما املناطق التى يتبع فيها خط احلدود ظاهرات طبيعية �أو يتقاطع معها ؟
 -2ما املناطق التى يكون فيها احلد ال�سيا�سي خطاً م�ستقيماً ال يلتزم باتباع ظاهرة
طبيعية معينة ؟
� -3أذكر عدد وا�سماء الدول التى جتاور ال�سودان .
 -4ما امل�ساحة التى حت�صرها حدود ال�سودان بالكيلومرتات املربعة ؟
 -5ما اال�سباب امل�شجعة التى دفعت القبائل الوافدة من غرب �إفريقيا لال�ستقرار
بال�سودان ؟
 -6عند احلديث عن احلدود ال�شرقية توقفنا يف احلديث عند دائرة العر�ض � °18شما ًال
بينما احلدود يف هذا اجلزء ت�صل حتى (بئر �شالتني ) عند دائرة العر�ض � °23شما ًال
 .ما طبيعة احلدود يف هذا اجلزء املتبقى ؟
 -7من درا�ستك للأ�سا�س الطبيعى  ،يف ال�صف الأول � ،أذكر العوامل التى تكون
الت�ضاري�س والعوامل التى ت�شكلها .
�شكل ال�سطح :

ال�سودان �سهل حتاتى مت�سع تك ّون نتيجة للتعرية  ،وينحدر انحداراً تدريجياً نحو
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ال�شمال  .وتنت�شر فوق هذا ال�سهل جمموعة من التالل املنعزلة ذات جوانب �شديدة
االنحدار  ،والتى متثل اجلزء ال�صلب من الأر�ض الذى قاوم عوامل التعرية املختلفة .
وكذلك توجد عليه جمموعات من التالل ذات ال�صخور الأ�سا�سية مثل تالل البحر
الأحمر وجبال النوبة  .كما توجد كتل جبلية بركانية  ،ككتلة جبل مرة التى ي�صل
ارتفاعها �إىل  2200مرتاً فوق �سطح البحر  ،وبع�ض اله�ضاب واجلبال ال�صغرية مثل جبل
ميدوب وجبل بوما .
ن�شاط :

ار�سم قطاعاً ت�ضاري�سياً لل�سودان للمنطقة التى تقع بني بور�سودان واجلنينة .
الروا�سب ال�سطحية :

ميكننا �أن منيز ثالث مناطق يف ال�سودان يختلف بع�ضها عن بع�ض يف املظهر العام (
�أنظر�شكل رقم : ) 1
 -1النطاق ال�صحراوى ال�شماىل  :تقرتب ال�صخور الأ�صلية يف هذا النطاق من �سطح
الأر�ض �أو تربز فوق �سطحها مكونة تال ًال م�ستوية القمم  ،تربز فوق �سهول رتيبة
مغطاة باحل�صى والرمال والكثبان الرملية يف بع�ض الأحيان .
 -2النطاق الأو�سط  :وهو يت�ألف من منطقة متموجة من الكثبان الرملية التى مت تثبيتها
بوا�سطة النباتات ( .اقليم القوز) .
 -3النطاق ال�صل�صاىل (الطينى )  :وميتد من �سفوح املرتفعات التى حتف ب�شرق
ال�سودان � ،شام ًال و�سط وجنوب ال�سودان  ،وماراً بجبال النوبة وممتداً بني منطقة
القوز يف جنوب دارفور .
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�شكل رقم ( : )2جمهورية ال�سودان  :الت�صريف املائى .
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الت�صريف املائى :

يحتل ال�سودان معظم حو�ض النيل �شكل رقم (  ، ) 2ولكن هناك �أجزاء ال تدخل
�ضمن هذا احلو�ض :
 غرب دارفور بني دائرتى عر�ض (� ) °15 - °10شما ًال وهى تدخل �ضمن حو�ضبحرية �شاد .
 �أودية مرتفعات البحر الأحمر التى تت�صرف مياهها نحو ال�شرق .ون�سبة لقلة الأمطار يف داخل ال�سودان ف�إن بع�ض املجارى املائية ال تتمكن من الو�صول
مبياهها �إىل نهر النيل .
اذكر �أمثلة للمجارى املائية الف�صلية التى الت�صل مياهها للنيل .
ويرجع تكوين النيل �إىل الأمطار التى ت�سببها الرياح الرطبة التى تهب من املحيط
الهندى  ،واملحيط االطلنطى  .وتتجمع تلك االمطار يف تنزانيا وكينيا والكنغو ويوغندا
واثيوبيا  .والي�ساهم ال�سودان بكمية ذات بال من هذه املياه  ،كما تنعدم م�ساهمة م�صر
 .وت�أتى  ٪16من هذه املياه من ه�ضبة البحريات و ٪84من اله�ضبة االثيوبية  .وينبع نهر
النيل يف تنزانيا  ،على بعد  6720كليومرتاً من البحر املتو�سط  ،وهو يدخل دولة جنوب
ال�سودان عند نيموىل على بعد  4960كيلومرتاً من البحر املتو�سط  ،ويعرف ببحر اجلبل
 ،وي�صل بعد مروره بال�سدود اىل بحرية نو حيث ين�ضم اليه بحر الغزال وين�ضم �إليه
ال�سوباط بعد  128كلم من بحرية نو  ،ويعرف بعد ذلك بالنيل االبي�ض حيث يدخل
لل�سودان عرب والية النيل االبي�ض  ،عند منطقة جودة الفخار .
وينبع النيل الأزرق من بحرية تانا  ،على بعد  600كيلومرتاً من اخلرطوم  ،وين�ضم
�إليه رافدان ( الدندر والرهد ) بني �سنار واخلرطوم  ،وجريانه �سيلى متذبذب  .ويتكون
النيل الرئي�س بعد �إلتقاء النيل الأبي�ض بالنيل الأزرق  .واليلتقي به �أى رافد مهم بني
اخلرطوم والبحر املتو�سط  ،وهى م�سافة ت�صل  3040كيلومرتاً � ،سوى نهر عطربة الذى
يلتقى به عند مدينة عطربة التي تقع على بعد  320كيلومرتاً �شمال اخلرطوم ،وهو نهر
مو�سمي اجلريان  .وتوجد على طول جمرى النيل جمموعات من ال�شالالت واجلنادل
 ،ا�شهرها يف ال�سودان اجلنادل اخلم�سة التى توجد بني اخلرطوم واحلدود ال�سودانية -
امل�صرية .
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مترين :

م�ستفيداً من الأطل�س املدر�سي تعرف علىالآتى :
 . 1الأنهار التى ت�شكل بداية نهر النيل يف كل من ه�ضبة البحريات و�أثيوبيا.
 . 2البحريات التى ي�صرف مياهها .
روافد النيل يف ال�سودان .
3
 . 4االجزاء التى ال تدخل �ضمن حو�ض النيل .
 . 5بحرية نو .
 . 6ال�شالل الأول  .يف �أى دولة يقع ؟
املناخ :

يت�أثر املناخ يف ال�سودان بالعاملني التاليني :
 -1موقعه بالن�سبة لدوائر العر�ض الذى يدخله �ضمن املناخات املدارية الرطبة
وال�صحراوية اجلافة .
 -2التغري الذى يطر�أ على توزيع ال�ضغط اجلوى من حوله  ،واالختالف يف ال�ضغط
(ارتفاعاً وانخفا�ضاً) من ف�صل �إىل �آخر  .ويرتتب على ذلك تغريات يف حتركات
الرياح من ف�صل �إىل �آخر  ،فمرة ت�سود الرياح التجارية ال�شمالية ال�شرقية اجلافة يف
ف�صل ال�شتاء  ،ومرة �أخرى ت�سود الرياح املو�سمية اجلنوبية الغربية الرطبة يف ف�صل
ال�صيف .
احلرارة :

ال�سودان قطر حار على وجه العموم  ،ودرجات احلرارة العظمى فيه من �ضمن �أكرب
الدرجات يف العامل  .وترتبط درجة احلرارة العظمى وف�صل احلرارة بال�صيف  .كما ترتبط
درجة احلرارة الدنيا وف�صل الربودة بال�شتاء.
وهناك نطاقان للحرارة خمتلفة يف �صفاتها على مدار ال�سنة (جدول رقم (: ) )1
 -1النطاق ال�شماىل  :وت�سجل فيه النهايات العظمى  ،والنهايات ال�صغرى لدرجة
احلرارة  ،مما ي�ؤكد �صفته القارية ويكون �صيفه طوي ًال و�شتا�ؤه ق�صرياً .
 - 2النطاق الأو�سط اجلنوبى  :نطاق انتقايل يقرتب فيه منط احلرارة من النطاق ال�شماىل
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يف ال�شتاء ويف الف�صل احلار اجلاف � ،أما يف الف�صل املمطر فيختلف قلي ًال عن
النطاق ال�شمايل .
مترين :

�أدر�س اجلدول رقم ( )1و�أجب عن اال�سئلة الآتية :
 -1اذكر درجة احلرارة العظمى والدنيا لكل مدينة .
� -2أح�سب الفرق بني الدرجتني .
 - 3ما الذى �أدى اىل انخفا�ض درجة احلرارة يف مدينة ود مدنى يف �شهور يوليو –
اغ�سط�س – �سبتمرب عن �شهور مار�س – ابريل – مايو – يوليو؟
� - 4أح�سب املتو�سطات ال�شهرية لكل �شهر من �شهور ال�سنة للمدينتني .
 - 5ار�سم ر�سماً بيانياً لدرجات احلرارة يف كل من واو ودمدنى ووادى حلفا .
جدول رقم (  : ) 1متو�سط درجات احلرارة ال�شهرية باملئوى ملدن خمتارة .
املدينة
العظمى

د ي�سمرب
نو فمرب
�أكتوبر
�سبتمرب
�أ غ�سط�س
يو ليو
يو نيو
مايو
�أبريل
مار�س
فرباير
ينا ير

ال�شهور

26 31 37 39 41 41 41 40 36 31 26 34

وادي حلفا
ال�صغرى 9 14 20 22 24 23 23 21 17 12 9 8
العظمى 35 37 39 36 34 36 40 41 41 39 35 34
ودمدين
ال�صغرى 15 18 20 22 22 22 23 24 21 18 15 14
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ال�ضغط والرياح :

ت�سيطر على حركة الرياح يف ال�سودان مناطق ال�ضغط الآتية :
 -1ال�ضغط املرتفع الذى يتكون يف ال�صحراء الكربى وميتد اىل اجلزيرة العربية يف ال�شتاء .
 -2ال�ضغط املنخف�ض اال�ستوائى حيث تن�ش�أ جبهة االلتقاء املدارية بني الرياح ال�شمالية
ال�شرقية والرياح اجلنوبية الغربية .
 -3ال�ضغط املنخف�ض الذى يحل حمل ال�ضغط املرتفع فوق ال�صحراء الكربى يف ال�صيف .
 -4ال�ضغط املرتفع فوق املحيط االطلنطى والذى ميتد يف الأر�ض الإفريقية يف الن�صف اجلنوبى
يف ال�شتاء اجلنوبى .
ويف ال�شتاء تتحرك الرياح ال�شمالية ال�شرقية جنوباً وت�سيطر على البالد يف الفرتة
بني �أكتوبر ودي�سمرب  ،وهى جافة �إال على �ساحل البحر الأحمر  ،ويرتبط هبوبها بانخفا�ض
درجات احلرارة .
يف الف�صل احلار  ،تبد�أ الرياح ال�شمالية ال�شرقية يف الرتاجع ابتداء من مار�س  ،فتنتقل
جبهة االلتقاء املدارية �شما ًال على الأر�ض ال�سودانية  ،وتتوغل معها الرياح اجلنوبية الغربية
(املو�سمية ) الرطبة �شما ًال وت�صل اىل �أق�صى توغل لها يف �أغ�سط�س  .جبهة االلتقاء املدارية
هى النطاق الذى تلتقى فيه الرياح التجارية ال�شمالية ال�شرقية بالرياح املو�سمية اجلنوبية
الغربية  .ويطلق عليه يف ال�سودان الفا�صل املدارى  ( .وهى ت�سمية خاطئة فعندما تلتقى
الكتل الهوائية تكون منطقة التقائها جبهة ولي�ست فا�ص ًال ) .
مترين :

حاول تتبع الظروف املناخية يف الن�شرة اجلوية بالتلفزيون  ،من ناحية توزيع ال�ضغط
اجلوى والرياح واثرها على درجة احلرارة والنهايات العظمى وال�صغرى يف ال�سودان  ،ثم
اكتب تقريراً موجزاً عن ذلك .
املطر :

هو َف ْ�صل ِّّّى  ،يرتبط بحركة اجلبهة املدارية �شما ًال  ،ويعنى الزحف والتقدم من اجلنوب
بداية مبكرة للمطر يف جنوب البالد قبل ال�شمال  ،كما يعنى تراجعه بداية مبكرة لنهاية
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ف�صل املطر يف ال�شمال قبل اجلنوب  .وي�صل طول الف�صل املمطر اىل ( � 5أو � ) 7شهور يف
اجلنوب ويتناق�ص يف اجتاه ال�شمال حتى ي�صل �إىل �شهر واحد عند الدائرة العر�ضية °20
�شما ًال  .وكلما طالت فرتة بقاء اجلبهة املدارية يف ال�شمال كلما كانت كمية االمطار اكرث
�أنظر ال�شكلني رقم ( )3ورقم (. )4

جمهورية ال�سودان
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�شكل رقم (  ) 3ال�سودان  :املطر ال�سنوي

�شكل رقم (  : ) 4ال�سودان  :ر�سومات بيانية مناخية لبع�ض املدن
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النبات الطبيعى :

تتدرج النباتات الطبيعية يف الكثافة والنوع مع تدرج االمطار ( �أنظر اجلدول رقم
(  .) ) 2وميكن متييز � 4أقاليم مناخية نباتية هى :
 - 1ال�صحراء  :وال يوجد فيها اال القليل من النباتات التى تقاوم اجلفاف بالقرب من
االنهار �أو املجارى املائية .
� -2شبه ال�صحراء  :وهو �أكرث مطراً ونباتا من ال�صحراء  .وتنمو بع�ض اال�شجار
ال�شوكية واحل�شائ�ش  ،وتنمو الأخرية يف الف�صل املطري .
 -3ال�سافنا اجلافة �أو الفقرية  :وتنمو فيها الأ�شجار ال�شوكية املتفرقة  ،وهى �أكرب
حجماً من مثيالتها يف الإقليم ال�سابق  ،وتتخلل اال�شجار احل�شائ�ش الق�صرية عقب
الأمطار .
 -4ال�سافنا الرطبة �أو الغنية  :وتتكون من �أ�شجار عالية وح�شائ�ش طويلة جتف وقت
اجلفاف  .وكلما تقدمنا جنوباً تزيد كمية الأمطار ويطول الف�صل املمطر  ،وتنمو
�أ�شجار عالية متفرقة عري�ضة الأوراق تتخللها احل�شائ�ش العالية .
ويبني اجلدول رقم ( )2الأقاليم النباتية وكمية الأمطار و�أنواع الأ�شجار .
جدول رقم ( : )2الأقاليم النباتية واملطر ال�سنوى .

االقليم
ال�صحراء
�شبه ال�صحراء
ال�سافنا اجلافة �أو الفقرية

ال�سافنا الرطبة �أو الغنية

الأ�شجار املميزة
املطر ال�سنوي
ال�سلم
�أقل من  75مم
ال�سدر والتن�ضب وال�سرح
�أكرث من  75مم
 300و�أقل من 500مم الكرت والطلح ( يف الأرا�ضي الطينية )
واله�شاب واحلمي�ض ( يف الأرا�ضي الرملية )
والهجليج وال�سدر .
الفويا وال�صباغ والباي والهبيل والقمبيل
 500مم و�أكرث
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مترين :

 -1ماذا نق�صد بانحراف املطر ال�سنوى عن معدل ا لأمطار العام ؟ �أعط مثا ًال لكل
من الزيادة والنق�صان يف هذا العقد االخري .
 -2مب تت�صف ا لأ�شجار يف �شبه ال�صحراء وال�سافنا الق�صرية �أو الفقرية ؟ وما الذى
�أدى لوجود تلك اخل�صائ�ص ؟

الرتبة :

يعك�س توزيع الرتبة يف ال�سودان الأثر الوا�ضح للرياح يف تكوين الرتبة .وميكن متييز
الأنواع الآتية من الرتبة يف الأر�ض ال�سودانية ( �شكل رقم . ) 5
 -1الرتبة ال�صحراوية :

ينت�شر هذا النوع يف الأجزاء ال�شمالية ال�شرقية  ،وال�شمالية الغربية من ال�سودان
 ،وهى تت�صف بنق�ص املواد الع�ضوية فيها لقلة النباتات مما يقلل من �صالحيتها
لال�ستغالل الزراعى .

 -2الرتبة املحلية :

وترتكز يف �شرق ال�سودان وجبل مرة وغرب دارفور  .وقد تكونت يف ظروف �شبه
جافة ودرجة حرارة عالية  .وتت�صف بجودة �صرفها مما ي�سمح بقيام حياة زراعية
عليها .

 -3تربة القوز :

وتوجد يف �إقليم القوز اىل الغرب من النيل االبي�ض يف و�سط كردفان و�شرق دارفور
 .وقد تكونت نتيجة لالر�ساب بوا�سطة الرياح يف فرتة من فرتات اجلفاف يف الع�صور
اجليولوجية ال�سابقة  .ومت تثبيتها بعد ذلك نتيجة ل�سقوط الأمطار ومنو النباتات .
وهى قليلة اخل�صوبة ولكنها تختزن املياه وت�شكل مناطق هامة للزراعة املطرية يف
كردفان ودارفور .

 -4الرتبة الطينية :

وهى توجد يف ال�سهل الأو�سط الذى تغطيه التكوينات ال�صل�صالية (�شكل رقم
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 ، ) 5وهى تت�ألف من �صل�صال ثقيل  ،وت�شكل الرتبة الزراعية اال�سا�سية للقطن
واحلا�صالت التى تزرع باملطر يف و�سط ال�سودان  .وهى غنية بغذاء النبات ولكن
يعيبها �إرتفاع م�ستوى امللوحة فيها يف اجلزء ال�شماىل من ال�سهل و�سوء ال�صرف يف
اجلزء اجلنوبى منه .

 -5الرتبة الفي�ضية :

وتنت�شر يف معظم �أجزاء ال�سودان التى حتف بها مناطق ذات ظروف �صحراوية
�أو �شبه �صحراوية  .وقد تكونت نتيجة لالر�ساب النهرى  ،وهى تت�صف بارتفاع
خ�صوبتها .

�شكل ( : )5ال�سودان � :أنواع الرتبة .
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مترين :

قم بر�سم خريطة لل�سودان  ،ثم وزع عليها �أنواع الرتبة يف ال�سودان .
املوارد املائية :

تتوزع م�صادر املياه يف ال�سودان كما يلى :
( �أ ) الأمطار :

 كم يبلغ طول الف�صل املمطر يف �أنحاء ال�سودان املختلفة ؟ كم تبلغ كمية الأمطار يف حدها الأق�صى والأدنى يف ال�سودان ؟ �أى �أجزاء ال�سودان �أكرث تذبذباً و�أيها �أقل تذبذباً يف كمية املطر ال�سنوى؟تعتمد املجارى الف�صلية (املو�سمية) واملياه اجلوفية على كمية الأمطار التى ت�سقط
كل عام  .وتقوم على الأمطار الزراعة املطرية يف مناطق وا�سعة من ال�سودان  ،كما ت�سهم
�أي�ضاً يف رى املحا�صيل يف م�شاريع الزراعة املروية خالل مو�سم �سقوطها .
(ب) املياه ال�سطحية :

وهى كل ما يجرى على �سطح الأر�ض من مياه كالأنهار الدائمة مثل نهر النيل �أو
املجارى الف�صلية كخور ابوحبل وبركه ونهر القا�ش .
 -1نهر النيل وروافده :

يت�صف جريان النيل بوجود فرتتني متميزتني  :ف�صل الفي�ضان وف�صل انخفا�ض من�سوب
النهر  .ويبلغ ت�صريف النيل يف ف�صل الفي�ضان  16مرة قدر ت�صريفه يف فرتة انخفا�ض
من�سوب النهر يف �أبريل  ،ويبلغ الفي�ضان قمته يف �أواخر اغ�سط�س و�أوائل �سبتمرب .
وتختلف الأنهار الرئي�سة يف ن�سبة كمية املياه التى ت�سهم بها يف الت�صريف الكلى ( �أنظر
جدول رقم (. ) )3
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النهر
النيل الأزرق
النيل الأبي�ض
نهر عطربة
اجلملة

الن�سبة املئوية للت�صريف املائي
عند الفي�ضان

فرتة انخفا�ض املنا�سيب

68
10
22
100

17
83
100

جدول ( : )3ت�صريف الأنهار الرئي�سة يف ال�سودان .
ويبلغ ت�صريف النيل الأزرق من املياه  60مرة قدر ت�صريفه يف فرتة �إنح�سار املياه  .ويبلغ
قمة ارتفاعه يف �أواخر �أغ�سط�س  ،ويبد�أ يف االنخفا�ض يف �شهر �سبتمرب  ،وت�أتى معظم مياهه
من اله�ضبة الأثيوبية .
والنيل الأبي�ض �أكرث جتان�ساً يف ت�صريفه من النيل الأزرق  ،فت�صريفه يف فرتة الفي�ضان
ي�صل �إىل ثالثة �أمثال ت�صريفه يف فرتة انخفا�ض من�سوب النهر .وت�أتى ن�صف مياهه من
نهر ال�سوباط .
وينبع نهر عطربة من اجلزء ال�شماىل من اله�ضبة االثيوبية  .وهو يبد�أ يف االرتفاع
يف �أواخر مايو  ،وين�ضم اىل النيل يف �شهر يونيو ويتقطع اىل �سل�سلة من الربك بعد �شهر
اغ�سط�س  .ويبلغ متو�سط ت�صريف النيل  74مليار مرت مكعب تبلغ ح�صة ال�سودان 18.5
مليار مرت مكعب مقا�سة عند �أ�سوان .
 - 2املجارى الف�صلية:

من �أهم هذه املجارى خور القا�ش وخور بركة وينحدران من اله�ضبة الأثيوبية
والأرترية ويبلغ ت�صريفهما( 600و  )500مليون مرت مكعب على التواىل  .كذلك يوجد
175
178

يف ال�سهول الو�سطى يف ال�سودان عدد كبري من الأودية نذكر منها خور �أبو حبل ,وخور
�أربعات  ,ووادي قولو ,وهور ,وادي نياال ,ووادي امللك  ,ووادي املقدم  ،يبلغ �إيرادها
ال�سنوى حوايل  6.7مليار مرت مكعب  .وي�ستغل  0.16مليار مرت مكعب فقط من هذه
املياه الغرا�ض ال�شرب  ،وهى توفر عن طريق ال�سدود واحلفائر الكبرية .
( ج ) املياه اجلوفية :

تت�ألف التكوينات اجليولوجية احلاملة للمياه يف ال�سودان من احلجر الرملى النوبى
الذى يغطى  ٪28.1من م�ساحة ال�سودان ومن تكوينات ام روابة (�سل�سلة ام روابه)
التى تغطى  ٪20.5من م�ساحته  .ويقدر املخزون الكلى للمياه اجلوفية بحواىل  9مليار
مرت مكعب  .والزالت املياه اجلوفية يف حاجة للمزيد من االبحاث وعمليات التنقيب
 .وتقدر املياه اجلوفية امل�ستغلة حالياً بحواىل  1300مليون مرت مكعب  ،ت�ستخدم 450
مليون مرت مكعب منها لل�شرب بينما ت�ستخدم  850مليون مرت مكعب لرى م�ساحات من
االرا�ضى تبلغ � 168ألف فدان .
ن�شري هنا �إىل �أن دخول اال�ستثمارات الأجنبية يف جمال الزراعة زاد من ا�ستغالل
املياه اجلوفية يف الآونة الأخرية خا�صة يف الوالية ال�شمالية بعيداً عن النيل .
مترين :

-1
-2

-3
-4

ما الذى �أدى �إىل انخفا�ض م�ساهمة النيل الأبي�ض يف ت�صريف نهر النيل؟
اذكر اثنني من املجارى الف�صلية الكربى يف ال�سودان  :واحد يف غرب ال�سودان
والثانى يف �شمال ال�سودان
ما املورد االقت�صادى الهام الذى يوجد يف تكوينات �أم روابة غري املاء اجلويف ؟
علل :
�أ  -ت�أتى  1/2مياه النيل الأبي�ض من نهر ال�سوباط .
ب  -تختلف االنهار الرئي�سة يف كمية املياه التى ت�سهم بها يف الت�صريف الكلى .
جـ  -النيل االبي�ض اكرث جتان�ساً يف ت�صريفه من النيل الأزرق .
د  -يتقطع نهر عطربة �إىل �سل�سلة من الربك بعد �شهر اكتوبر .
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�سكان ال�سودان :
�أ�صول �سكان ال�سودان :

ي�سكن ال�سودان عدد كبري من القبائل ذات الأ�صول الأفريقية واحلامية والعربية
 ،ومنذ التاريخ القدمي بد�أت هذه القبائل يف الإختالط فيما بينها وبني هذه الأ�صول ،
حتى �أنه ي�صعب يف الوقت احلاىل �أن جند �أ�صول نقية يف جزء من ال�سودان  ،واالختالط
الأعظم ظهر يف احلزام الأو�سط من القطر .
تعداد ال�سكان :

�أعتمدت تقديرات العدد الإجماىل لل�سكان  ،يف عهد احلكم الثنائى على قوائم
ال�ضرائب وتقديرات مديرى املديريات  .وقد بلغ عدد �سكان ال�سودان يف ال�سنوات االوىل
من احلكم الثنائى  1.853مليون ن�سمه ( )1907م  .ارتفع العدد اىل  7.548مليون ن�سمة
يف عام 1948م .
وقد �أجرى يف عام 1955م �أول تعداد لل�سكان يف ال�سودان  .وطبقاً لهذا التعداد
كان عدد �سكان ال�سودان  10.26مليون ن�سمة � .أجريت بعد ذلك تعدادات �أخرى يف
1973م و 1983م و 1993م  ،اعطت هذه التعدادات االرقام الآتية 14.11 :مليون
ن�سمه و 20.56مليون ن�سمه و 25.29مليون ن�سمة على التواىل .
وقد بلغ عدد �سكان ال�سودان ح�سب �آخر ت�صور عام 2009م نحو  40مليون ن�سمه
 .ويقدر عدد �سكان ال�سودان بعد انف�صال دولة اجلنوب ) بحوايل  33419625ن�سمة .
وبهذا العدد ف�إن ال�سودان ميثل املرتبة الثالثة عربياً والتا�سعة �إفريقياً .
منو ال�سكان يف ال�سودان :

يزداد عدد ال�سكان تبعاً لـ :
�أ .الزيادة الطبيعية وهى الفرق بني املواليد والوفيات  ،ومعدل الزيادة الطبيعية = معدل
املواليد – معدل الوفيات .
ب .الهجرة زيادة �أو نق�صان وقد تكون هجرة داخلية �أو خارجية  ،فبع�ض النا�س يفدون
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�إىل البلد كما يخرج النا�س من البلد �إىل بالد �أخرى  .ويعرب عن منو ال�سكان مبعدل
النمو ال�سنوى لل�سكان .
معدل النمو ال�سنوى لل�سكان هو الذى يبني زيادة ال�سكان �أو نق�صانهم
نتيجة للزيادة الطبيعية و�صافى الهجرة ويعرب عنه بن�سبة مئوية .
يبني اجلدول رقم ( )4معدالت النمو يف ال�سودان يف الفرتة من 1956م حتى 1993م :

جدول رقم ( : )4معدل منو ال�سكان يف ال�سودان .

معدل النمو () ٪
1،9
3،9
2،6

الفرتة
1973 - 56
1983 - 73
1993 - 83

ماذا تالحظ يف هذا اجلدول ؟
نالحظ �أن هناك تباين يف معدالت منو ال�سكان يف ال�سودان يف الفرتات املختلفة .
توزيع ال�سكان :

ميكن النظر �إىل توزيع ال�سكان يف ال�سودان من ناحيتني :
التوزيع اجلغرافى لل�سكان .
توزيع ال�سكان يف احل�ضر والريف والرحل .
-

التوزيع اجلغرافى لل�سكان :

يبني ال�شكل رقم ( )6ن�سبة �سكان الواليات للعدد الكلى لل�سكان من تعداد 1993م .
ملحوظة  :ي�ضم ال�شكل �سكان واليات دولة جنوب ال�سودان الوليدة .
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ال�شكل (  : ) 6ن�سبة �سكان الواليات للعدد الكلي لل�سكان يف عام  1993م
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مترين :

م�ستعيناً بال�شكل رقم ( )6الذى يو�ضح ن�سبة �سكان ال�سودان بيانياً �أجب عن الآتى :
� -1أى الواليات اكرث �سكاناً ؟ وملاذا ؟
� -2أى الواليات �أقل �سكاناً ؟ وملاذا ؟
 -3علل لتباين معدل منو ال�سكان يف ال�سودان يف الفرتات املختلفة .
العوامل التى ت�ؤثر يف توزيع ال�سكان يف ال�سودان :

-1
-2
-3
-4
-5

�إنت�شار م�ساحات من ال�صحراء الكربى التى تندر فيها الأمطار وت�صعب فيها احلياة .
املطر  :ف�صلية املطر وكميته وطول الف�صل املمطرالذى يقل من اجلنوب اىل ال�شمال وي�ؤثر
على احلركة الف�صلية لل�سكان .
وجود نهر النيل وروافده � ،أدى اللت�صاق ال�سكان ب�ضفاف النهر وي�صل ا�ستقطاب النيل
لل�سكان يف حده الأق�صى �شمال اخلرطوم .
عوامل �أخرى منها احلروب والنزاعات القبلية واجلفاف والت�صحر .
درجة التقدم الزراعي وال�صناعي واخلدمي .

توزيع ال�سكان اىل ح�ضر وريف ورحل :

جدول رقم ( : ) 5عدد �سكان احل�ضر والريف والرحل يف الفرتة من 2009 – 1955م .
الأعوام
1956 - 55
1973
1983
1993

عدد ال�سكان الكلي
10،312،249
14،113،590
19،092،684
25،490،000

احل�ضر
903،586
2،650856
4،219،826
6،468،158
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الريف
8،002،712
9،877،984
12،808،028
16،718،779

الرحل
1،405،951
1،629،750
2،064،830
2،303،063

�أنظر اىل اجلدول رقم ( ، )5ثم �أجب عن الآتى :
 -1مثل املعلومات الواردة باجلدول رقم ( )7بيانياً م�ستعيناً بالر�سم البيانى الب�سيط ( املدرج
التكرارى ) .
 -2ما التغري الذى حدث لل�سكان من الفئات الثالث من الفرتة 1955م – 1993م ؟
 -3قارن بني زيادة �سكان احل�ضر و زيادة ال�سكان الرحل .
ميثل �سكان احل�ضر  ،يف تعداد 1993م  ٪25.375 ،من العدد الكلى ل�سكان ال�سودان بينما
ميثل كل من �سكان الريف وال�سكان الرحل  ٪65.590و ٪9.035على التواىل .
فقد ازداد �سكان احل�ضر ب�صورة �أ�سرع من الريف  ،كما نق�صت يف نف�س الوقت ن�سبة
ال�سكان الرحل  .وتعزى احلالة االخرية اىل حتول ن�سبة من ال�سكان الرحل اىل احلياة امل�ستقرة
نتيجة مل�شروعات التنمية التى انتظمت البالد .
كثافة ال�سكان :

متكن الكثافة احل�سابية من معرفة توزيع ال�سكان  ،وهى عدد �سكان القطر مق�سوماً على
امل�ساحة الكلية له بالكيلومرت املربع  .وقد كانت الكثافة احل�سابية لل�سكان يف عام ()1993
م  10.2ن�سمة للكيلومرت املربع  .وهى تتفاوت تفاوتاً كبرياً من والية الخرى  ،اذ توجد اعلى
الكثافات يف والية اخلرطوم  167.2ن�سمة للكليومرت املربع  ،بينما توجد �أدنى الكثافات يف
واليات ال�شمال – نهر النيل وال�شمالية � ،إذ تبلغ  2.9ن�سمة للكيلومرت املربع  .وت�أتى جمموعة
الواليات الو�سطى  .وهى اجلزيرة و�سناروالنيل الأزرق والنيل الأبي�ض – يف املرتبة الثانية
�أما باقى جمموعات الواليات الأخرى –واليات ال�شرق وواليات كردفان وواليات دارفور ،
فترتاوح الكثافة فيها بني ( )4.8 – 12.4ن�سمة للكيلومرت املربع الواحد .
مترين :

�أر�سم خريطة لواليات ال�سودان وبني عليها ما يلي :
 -1مناطق الكثافة املرتفعة .
 -2مناطق الكثافة املنخف�ضة .
 -3مناطق الكثافة املتو�سطة .
 -4رتب واليات ال�سودان ترتيباً تنازلياً ح�سب عدد ال�سكان م�ستفيداً من تعداد 1993م� ( .شكل . ) 6
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اليتوزع ال�سكان توزيعاً متجان�ساً يف الوالية الواحدة �أو يف ال�سودان االمر الذى
ي�شري اىل �أن الكثافة احل�سابية المتثل الكثافة احلقيقية التى يبينها �شكل رقم ()7

�شكل ( : )7الكثافة احل�سابية  :ال�سكان يف ال�سودان .
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تركيب ال�سكان :
تركيب ال�سكان ينق�سم �إىل تركيب عمري ونوعي :
( �أ) العمرى :

يق�صد بالرتكيب العمرى توزيع ال�سكان على فئات عمرية حمددة  ،ويو�ضح ال�شكل
رقم ( )8تركيب ال�سكان يف ال�سودان ح�سب فئات عمرية ونوعية خما�سية (خم�س
�سنوات)  ،وهو يعرف كما در�ست يف ال�صف االول بهرم ال�سكان.

�شكل ( : )8ال�سودان  :هرم ال�سكان عام 1993م
و�إذا قمنا بح�ساب ن�سبة فئات ال�سكان  ،اعتماداً على هذا الهرم ف�سنخرج بالنتائج الآتية :
 -1تبلغ ن�سبة ال�سكان دون �سن اخلام�سة ع�شر  ٪45.4وهى ن�سبة مرتفعة  .ماذا يرتتب على
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هذه الن�سبة املرتفعة ؟
 -2تبلغ ن�سبة الفئة الثانية (� )64 – 15سنة � ، ٪ 51.2أى �إنها تزيد قلي ًال عن ن�صف
ال�سكان  .على ماذا تدل هذه الن�سبة ؟
 -3اما الفئة الثالثة التى تزيد اعمارها عن � 64سنة فتبلغ ن�سبتها  . ٪3.4ما هى امل�شكلة
املرتبطة بارتفاع الن�سب يف هذه الفئة ؟

(ب) الرتكيب النوعى :

يق�صد بالرتكيب النوعى لل�سكان عدد الذكور لكل  100من االناث  .ولقد بلغت ن�سبة
الرتكيب النوعى يف ال�سودان  ،يف عام 1993م . 102 ،وتركيب ال�سكان بنوعيه ي�ساعد يف
عمليات التخطيط املختلفة .
مترين :

 -1ما الآثار املرتتبة على زيادة ن�سبة ال�سكان دون �سن اخلام�سة ع�شر ؟
 -2ما �أهمية درا�سة الرتكيب العمري والنوعى لل�سكان ؟
 -3ماذا نعنى بالرتكيب العمرى لل�سكان ؟
 -4عدد العوامل التى ت�ؤثر يف توزيع ال�سكان يف ال�سودان .
 -5علل ملا ي�أتى :
�أ .زيادة �سكان احل�ضر �أ�سرع من زيادة �سكان الريف .
ب .الكثافة ال�سكانية العالية على �ضفاف نهر النيل وروافده على طول
خط الطول  °31ق .
جـ .ارتفاع ن�سبة االعالة يف ال�سودان .
د .يت�صف ال�سكان يف ال�سودان بالفتوه .
 -6ما ال�سبب يف �أهمية درا�سة ال�سكان ؟
 -7ما العنا�صر الهامة يف درا�سة ال�سكان لأى بلد ؟
 -8ما الفرق بني توزيع ال�سكان وكثافة ال�سكان ؟
 -9ما املق�صود بالهرم ال�سكانى ؟
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الن�شاط االقت�صادي يف ال�سودان
الإنتاج الزراعى :

ي�سهم االنتاج الزراعي مع احليواين يف الآتي :
 .1توفري الغذاء لل�سكان .
 .2توفري املواد اخلام لل�صناعة .
 .3فائ�ض للت�صدير جللب العمالت الأجنبية .
وتبلغ م�ساحة االرا�ضى ال�صاحلة للزراعة يف ال�سودان  200مليون فدان � ،شكلت
الزراعة املروية منها حوايل  11مليون فدان بينما تبلغ م�ساحة الأرا�ضى املطرية حوايل
 29مليون فدان  .وميكن ان منيز بني  3نظم من النظم الزراعية تختلف عن بع�ضها يف
التنظيم الزراعى و �أ�ساليب الزراعة وم�ساحة احليازات واملحا�صيل املزروعة وو�سيلة الري
انظر ال�شكل رقم (. )9
( )1النظم الزراعية يف ال�سودان :
الزراعة املروية :
(�أ)

بلغت م�ساحة الأرا�ضى املروية حوايل  11مليون فدان ويتم ريها بالرى االن�سيابى من
اخلزانات  ،وبالطلمبات  ،والرى احلو�ضى والرى الفي�ضى من النيل وروافده .
ويقع اجلزء الأعظم من هذه الأرا�ضى حتت �سيطرة الدولة  ,التى متتلك و�سائل الرى
وتتحكم يف نوع املحا�صيل التى تزرع  ،والدورة الزراعية التى تتبع  ،واملدخالت التى
ت�ستخدم  ،وم�ساحة احليازات التى ترتاوح بني  42 – 15.75فدان .
وتتبع بع�ض امل�شاريع املروية للقطاع اخلا�ص  .وهى تتفاوت يف حجمها ،وتقوم
العالقة بني املزارع وامل�شروع على �أ�سا�س توفري املياه من قبل امل�شروع � ،أو على ال�شراكة
يف املح�صول يف بع�ض االحيان .
وت�شغل م�شاريع اجلزيرة والرهد وال�سوكى وحلفا اجلديدة  ٪60من م�ساحة الزراعة املروية
 .و�أهم هذه امل�شاريع هو م�شروع اجلزيرة  ،فهو ي�شغل  ٪12من امل�ساحة املزروعة يف
ال�سودان  ،كما �أنه ميثل �أكرب امل�شاريع يف العامل التى تخ�ضع الدارة موحدة  .وم�شروع
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اجلزيرة ي�ساهم بنحو  ٪65من �إنتاج البالد من القطن و ٪15من �إنتاج الفول ال�سودانى
و ٪12من الذرة الرفيعة ،هذا بالإ�ضافة �إىل املحا�صيل الب�ستانية والأعالف التى تزرع يف
م�ساحة تبلغ حوايل  70الف فدان .
وتتبع امل�شاريع الأخرى مل�ؤ�س�سات زراعية كم�ؤ�س�سة النيل االزرق وم�ؤ�س�سة النيل
االبي�ض وم�ؤ�س�سة دلتا القا�ش وطوكر  .وتت�ألف املحا�صيل التى تزرع يف هذه الأرا�ضى
من القطن والذرة والفول ال�سودانى  ،والقمح  ،وق�صب ال�سكر  ،والبقوليات ال�شتوية ،
واخل�ضر واالعالف.

م�ستنقعات وغابات وزراعات �صغرية ومراعي
غابات وزراعة متنقلة
مراعي و�أرا�ضي غري م�ستخدمة وزراعات
�صغرية على الوديان

�صفر

 400كلم

زراعة مروية ( م�شاريع )
زراعة مروية ( طلمبات )
زراعة �آلية خمططة
زراعة تقليدية و�آلية غري
خمططة على �أرا�ضي طينية
زراعة تقليدية على
�أرا�ضي رملية
ه�ضبة حبل مرة ( زراعة متنوعة )

�شكل ( : )9ال�سودان  :امناط اال�ستخدام الزراعى .
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(ب) الزراعة املطرية :

وهناك ق�سمان فرعيان لهذا النظام الزراعى هما  :الزراعة املطرية الآلية والزراعة املطرية
التقليدية .
الزراعة املطرية الآلية :

توجد يف املنطقة التى ترتاوح كمية �أمطارها بني ( 800 – 400مم ) يف ال�سهول
ال�صل�صالية �أو الطينية الو�سطى  ،والتى تت�صف بامل�ساحات ال�شا�سعة والرتبة الثقيلة
ال�سوداء  ،وقلة عدد ال�سكان  ،وندرة مياه ال�شرب يف �أثناء فرتة احل�صاد  .وقد بد�أت
مب�ساحات �صغرية يف منطقة الق�ضارف ثم �إت�سعت لت�شمل م�ساحة تبلغ  15مليون فدان
وهى ترتكز الآن يف مناطق الق�ضارف والدمازين واجلبلني والرنك وجبال النوبة .
والأر�ض هنا مملوكة للدولة التى تتوىل توزيعها وفق عقود تبلغ مدتها � 25سنة  .وترتاوح
امل�ساحات التى توزع على الأفراد بني ( ) 1050 – 900فداناً ،والتى متنح للجمعيات
التعاونية بني (  ) 5250 - 2100فداناً  ،والتى متنح لل�شركات ال�صغرية  250.000فدان
 .وت�شكل حيازات االفراد  ٪78من عدد احليازات الكلية و ٪65من امل�ساحة الكلية .
وحتتل الذرة الرفيعة ال�صدارة يف هذا النطاق  ،فهى ت�شغل  ٪85من امل�ساحة الكلية ،
وت�شكل  ٪65من �إنتاج الذرة يف ال�سودان  .ويلى ال�سم�سم الذرة يف االهمية  ،فهو ي�شغل
 ٪10من امل�ساحة املزروعة وميثل  ٪52من �إنتاج ال�سم�سم يف ال�سودان  .بالإ�ضافة لهذين
املح�صولني يزرع �أي�ضا الدخن والقطن والقوار وزهرة ال�شم�س .
الزراعة املطرية التقليدية :

تبلغ م�ساحة �أرا�ضى الزراعة املطرية التقليدية حوايل  14مليون فدان  ،ترتكز  ،ب�صفة
�أ�سا�سية يف غرب ال�سودان وبع�ض مناطق و�سط ال�سودان .وملكية معظم الأرا�ضى ملكية
م�شاعة  ،متنح حقوق االنتفاع بها ح�سب حاجات الأ�سر  .وتتم العمليات الزراعية يدوياً ،
وتعتمد �أ�سا�ساً على جمهود الأ�سرة وتت�صف احليازات فيها ب�صغر امل�ساحة وت�ساهم الزراعة
املطرية التقليدية بحواىل  ٪90من �إنتاج الدخن يف ال�سودان  ٪28 ،من �إنتاج ال�سم�سم ،
و ٪48من الفول ال�سودانى و ٪11من الذرة الرفيعة  ،و ٪100من ال�صمغ العربى  .تزرع
كذلك بع�ض املحا�صيل االخرى كالكركدى والبطيخ واللوبيا واخل�ضروات .
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مترين :

 -1ماذا نق�صد بتعبري « النظم الزراعية « ؟
 -2فيم تختلف النظم الزراعية الثالثة ؟
�	-3أذكر املح�صول الهام الذى ينفرد به كل نظام من النظم الثالث .
 -4فيم تكمن �أهمية م�شروع اجلزيرة ؟
 -5اذكر �أهم امل�شاكل التى تواجه الزراعة الآلية يف ال�سودان .
 -6ما ال�سمات املميزة للزراعة التقليدية ؟
 -7عدّ د �أنواع الرى يف الزراعة املروية .
 -8ار�سم خريطة ال�سودان ثم و�ضح عليها مناطق الزراعة الآلية .
(� )2أهم املحا�صيل الزراعية يف ال�سودان :

ي�ضم ال�سودان بيئات جغرافية متعددة  ،الأمر الذى ي�ساعد على تنويع الن�شاط
الزراعى وتعدد املحا�صيل الزراعية  .وتتمثل املحا�صيل التى تزرع يف ال�سودان يف
حما�صيل الغالل وحما�صيل الزيوت واملحا�صيل البقولية وااللياف واخل�ضر والفاكهة ،
و�سن�ستعر�ض فيما يلى �أهم املحا�صيل يف كل جمموعة من هذه املجموعات .
( �أ ) حما�صيل الغالل :

تعترب الذرة الرفيعة و الدخن والقمح والذرة ال�شامية �أهم هذه املحا�صيل .

الذرة الرفيعة :

تت�صدر الذرة الرفيعة قائمة املحا�صيل ال�سودانية  ،من ناحية امل�ساحة واالنتاج ،فهى
ت�شغل ثلث امل�ساحة املزروعة  ،وت�ساهم بحواىل  ٪75من االنتاج املحلى للحبوب ويكفى
االنتاج اال�ستهالك املحلى ويتوفر منه فائ�ض للت�صدير .
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اذكر اال�ستخدامات املختلفة للذرة الرفيعة .
وتتفاوت الكمية املنتجة من الذرة الرفيعة من عام لآخر نتيجة لتذبذب كمية الأمطار
وتوزيعها خالل مو�سم املطر كذلك �شكلت احلالة الأمنية مهدداً كبري ِاً للزراعة يف بع�ض
مناطق الإنتاج ( �أين ؟ )  .وقد بذلت الدولة جهود علمية مقدرة لتح�سني �أنواع الذرة
الرفيعة ومت �أ�ستنباط �أ�صناف عالية الإنتاجية لكل من الأرا�ضى املروية والأرا�ضى املطرية
.
الدخن :

وهو �أهم الغالل يف الواليات الغربية  ،وهو ي�شغل  ٪95من امل�ساحة الكلية للغالل يف
هذه الواليات  .ويزرع يف الأرا�ضى الرملية  .وي�ستهلك معظمه حملياً  ،وامل�ساحة املزروعة
يف ازدياد مطرد منذ ال�سبعينيات� ،إىل الت�سعينيات فقد ازدادت من  1.25مليون فدان
اىل  5مليون فدان .
القمح :

ما حما�صيل الغالل التى يعتمد عليها كل من �سكان و�سط ال�سودان و�شرق ال�سودان
وغرب ال�سودان ؟
�أقت�صرت زراعة القمح حتى نهاية اخلم�سينيات على اجلزء ال�شماىل من ال�سودان يف
واليتى نهر النيل وال�شمالية حيث تنا�سب درجة احلرارة زراعته وكانت الكمية املنتجة
تكفى حاجة �سكان ذلك اجلزء الذين يعتمدون يف غذائهم عليه  .ونظراً لنمو املجتمعات
احل�ضرية وتغري العادات الغذائية تعاظم الطلب على القمح وزادت الفجوة بني الإنتاج
والإ�ستهالك  .وقد �أدى ذلك �إىل �إدخال زراعته يف املناطق التى تقع �إىل اجلنوب من
اخلرطوم وتعترب هذه املناطق هام�شية بالن�سبة لهذا املح�صول  .فهو حم�صول �شتوى ولكن
�شتاء هذه املناطق يت�صف بالق�صر .
وقد ازدادت امل�ساحة املزروعة قمحاً حتى بلغت مليون فدان يف عام 1992م
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ويحتل م�شروع اجلزيرة املرتبة االوىل يف �إنتاج القمح يف ال�سودان ( )٪50تليه الوالية
ال�شمالية ووالية نهر النيل وم�شروع الرهد وحلفا اجلديدة ووالية النيل االبي�ض  ،ويجد
م�شروع اعادة توطني القمح يف الواليات ال�شمالية بالتو�سع  -الأفقى والر�أ�سى يف زراعته
 اهتماماً كبرياً من امل�سئولني يف املركز و الواليات .الذرة ال�شامية :

ما اال�سم الذى يطلق على هذا املح�صول يف منطقتك ؟
الذرة ال�شامية من حما�صيل الغالل الرئي�سة يف العامل  ،وهى ت�ستهلك كغذاء لالن�سان
واحليوان  .وهى تعترب حم�صو ًال ثانوياً تتم زراعته يف نطاق �ضيق ،وال يعد غذاءاً رئي�ساً
وتتوافر الظروف الطبيعية لإنتاجه يف ال�سودان  ،الأمر الذى دعا �إىل �إجراء درا�سات
اجلدوى الفنية واالقت�صادية توطئة للتو�سع يف زراعته .
تزرع الك�سافا �أو البفرة كمح�صول غذائى بديل للحبوب الغذائية يف بع�ض
مناطق جنوب ال�سودان يف املناطق الغزيرة االمطار وهو حم�صول جذرى معمر .
(ب) حما�صيل الزيوت :

ت�شتمل حما�صيل الزيت على عدد من املحا�صيل  ،تتمثل يف ال�سم�سم والفول ال�سودانى
وزهرة ال�شم�س والقرطم وفول ال�صويا والقطن (بذرة القطن) .ويعترب ال�سم�سم والفول
ال�سودانى �أكرث هذه املحا�صيل �أهمية و�أكرثها �أ�ستخداماً يف ال�سودان .
ال�سم�سم :

وهو �أهم املحا�صيل الزيتية يف ال�سودان� ،سواء �أكان ذلك من ناحية اال�ستهالك �أو
الت�صدير  .ويحتل ال�سودان املركز االول يف الإنتاج بني الدول العربية واالفريقية � ،إذ
تبلغ م�ساحة ال�سم�سم  ٪80من م�ساحة هذا املح�صول يف الدول العربية و ٪40يف الدول
االفريقية .
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ويزرع ال�سم�سم اعتماداً على مياه الأمطار يف الأرا�ضى الرملية يف �شمال كردفان  ،كما
يزرع يف الأرا�ضى الطينية يف كل من واليات جنوب دارفور وجنوب كردفان والق�ضارف،
والنيل الأزرق والنيل الأبي�ض  .وميكن زراعة هذا املح�صول بالرى �إال �أن قلة تكاليف
زراعته باالمطار مل ت�شجع على زراعته يف امل�شاريع املروية .
الفول ال�سودانى :

ويزرع يف مناطق الزراعة املروية واملطرية  ،يف الرتبات الطينية والرملية ويحتل
ال�سودان املركز الثانى بني الدول امل�صدرة للفول ال�سوداين يف العامل بعد الواليات
املتحدة  ،واملركز الأول بني الدول الإفريقية من حيث امل�ساحة والإنتاج  ،وي�شغل كذلك
 ٪90من م�ساحة املح�صول يف الدول العربية امل�صدرة للفول ال�سوداين يف العامل.
(جـ) املحا�صيل البقولية :

ت�شتمل هذه املحا�صيل على الفول امل�صرى والفا�صوليا واحلم�ص والعد�س والرتم�س
واللوبيا .
ما الظروف الطبيعية التى تالئم زراعة هذه املحا�صيل ؟
تزرع هذه املحا�صيل معتمدة على الرى يف ال�شتاء على �ضفاف النيل اىل ال�شمال
من اخلرطوم .
و�أهم هذه املحا�صيل من حيث امل�ساحة املزروعة واال�ستخدام هو الفول امل�صرى  ،وهو
ميثل الوجبة الرئي�سة لل�سكان يف ال�سودان  ،وخا�صة �سكان املدن.
(د) حما�صيل الألياف :

والقطن هو �أهم حما�صيل هذه املجموعة  ،فهو يت�صدر املحا�صيل النقدية يف قائمة
ال�صادرات  ،كما يوفر املادة اخلام ل�صناعة الغزل والن�سيج  ،وحتتوى بذوره على ن�سبة من
الزيت تبلغ  . ٪20وهو يزرع يف م�شروع اجلزيرة وامتداد املناقل وم�شاريع النيلني الأبي�ض
والأزرق وم�شروع حلفا اجلديدة وم�شروع ال�سوكى وم�شروع الرهد ودلتا طوكر والقا�ش .
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وتتنتج هذه امل�شاريع  ٪90من القطن ال�سودانى  ،وهو من النوع الطويل التيلة  ،ولكن
يزرع اي�ضاً القطن متو�سط التيلة يف كل امل�شاريع املروية .
كما يزرع القطن �أي�ضا يف مناطق الزراعة املطرية يف جنوب كردفان“ ،جبال النوبة “
 ،وجنوب النيل الأزرق وجنوب الق�ضارف  .والنوع الذى يزرع يف هذه املناطق هو القطن
متو�سط التيلة  .ويتمتع القطن بعناية بحثية و�إدارية و�سيا�سية فائقة منذ مطلع القرن
الع�شرين وذلك ملركزه املمتاز يف االقت�صاد ال�سودانى .
(هـ) حما�صيل اخل�ضر :

اذكر حما�صيل اخل�ضر التى تزرع يف ال�سودان ؟
متثل الأرا�ضى املزروعة باخل�ضر  ٪3من م�ساحة املحا�صيل يف ال�سودان ويرتكز االنتاج
التجارى يف الواليات الو�سطى ووالية اخلرطوم  ،كما تزرع كذلك يف غرب ال�سودان
لال�ستهالك املحلى وللأ�سواق املحلية  .ولقد بد�أ التو�سع يف زراعة اخل�ضر بغر�ض الت�صدير
خا�صة يف والية اخلرطوم .
وي�أتى معظم الإنتاج من احليازات ال�صغرية املنت�شرة على �ضفاف االنهار والوديان .
وقد خ�صّ �صت كذلك م�ساحة وا�سعة للخ�ضروات يف امل�شاريع الكبرية كم�شروع اجلزيرة
وم�شروع الرهد � .أما يف غرب ال�سودان وجنوبه فتعتمد الزراعة على الأمطار .
وقد زاد الطلب على اخل�ضر نتيجة الرتفاع م�ستوى دخول الأفراد وزيادة الوعى
الغذائى  .ويكفى الإنتاج اال�ستهالك املحلى  ،ويتوافر فائ�ض يتم ت�صديره اىل �أ�سواق
اوربا واخلليج العربى  ،كما يدخل جزء منه يف �صناعة جتفيف وتعليب اخل�ضر (كرمية
وك�سال) .
(و ) الفاكهة :

تتباين الظروف املناخية يف ال�سودان  ،مما ميكن من زراعة العديد من �أنواع الفاكهة والعديد من
�أ�صناف النوع الواحد من الفاكهة  ،وميكن متييز الأنواع الآتية من الفاكهة التى تزرع يف ال�سودان .
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النخيل (التمور) :

وتتميز الوالية ال�شمالية ب�إنتاج �أ�صناف جيدة من التمور لال�ستهالك املحلى والت�صدير ،
ت�أتي بعدها والية نهر النيل  ،كما تزرع يف والية اخلرطوم وبع�ض الواليات ولكن بكميات
قليلة .
املوالح :

تتميز بع�ض مناطق �شمال و�شرق وغرب وو�سط ال�سودان بانتاج �أنواع معينة من
املوالح كالقريب فروت والليمون احلام�ض والربتقال  ،التى جتد لها �سوقاً رائجة يف الدول
العربية.
املاجنو :

وتزرع يف مناطق خمتلفة من ال�سودان وهى حتتل املرتبة الأوىل بني ال�صادرات
الب�ستانية .
اجلوافة :

وتزرع يف خمتلف مناطق ال�سودان ولكن والية اخلرطوم وك�سال واجلزيرة والنيل
االزرق متثل �أوفر املناطق انتاجاً و�أجودها انواعاً .
املوز :

وت�سود زراعته حول اخلرطوم ويف ك�سال وعلى �ضفاف النيل الأزرق .

الباباى والق�شطة :

وجتود زراعتها يف جنوب اوا�سط ال�سودان .

فاكهة املناطق املعتدلة :

وتتوافر ظروف انتاجها يف منطقة جبل مرة املرتفعة يف املناطق التى ترتاوح امطارها بني
( )500 – 400مم .وجتود هنا زراعة التفاح والعنب واخلوخ والكمرثى والفراولة واملوالح،
والربتقال ( �أبو �صرة ) على وجه اخل�صو�ص .
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مترين :

 -1قم مع زمالئك بت�صميم جدول يو�ضح توزيع املح�صوالت التالية يف كل والية من
واليات ال�سودان  ،وذلك على النحو التاىل :
الوالية

حما�صيل الزيوت

حما�صيل اخل�ضر

حما�صيل الفاكهة

 -2م�ستفيداً من درا�ستك للرموز ار�سم خريطة ال�سودان ووزع عليها املحا�صيل الواردة
يف ال�س�ؤال (. )1
� -1أذكر الأ�سباب التى �أدت �إىل زيادة امل�ساحة املزروعة قمحاً .
 -2يف �أى �أنواع الرتبة جتود زراعة الدخن ؟
 -3علل ملا ي�أتى :
( �أ ) تتفاوت امل�ساحة املزروعة من الذرة من عام لآخر.
(ب) القطن �أهم حما�صيل االلياف .
(جـ) بالرغم من �إمكانية زراعة ال�سم�سم يف امل�شاريع املروية �إال �أنه يزرع يف
الأرا�ضى الرملية اعتماداً على مياه الأمطار .
االنتاج احليوانى :

تبلغ م�ساحة املراعى يف ال�سودان  470مليون فدان  ،متتد من املناطق ال�صحراوية
يف ال�شمال �إىل ال�سافنا الغنية الغزيرة الأمطار يف جنوب ال�سودان .وهى تعادل ٪26
من م�ساحة املراعى يف الوطن العربى  ،وت�سهم بحواىل  ٪80من االحتياجات الغذائية
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للحيوان  .وتعول هذه املراعى  112مليون ر�أ�ساً من الأبقار وال�ض�أن واملاعز والإبل  ،موزعة
على واليات ال�سودان بالن�سب التالية .
الواليات
واليات ال�شرق
واليات الغرب
واليات الو�سط

ال�ض�أن
الأبقار
احليوانات
23
19
40
31
20
37
جدول رقم ( : )6توزيع الرثوة احليوانية يف ال�سودان ()٪

املاعز
36
-

ويت�ضح مما �سبق �أن هذه الواليات ت�ست�أثر بحواىل  ٪87من االبقار  ،و ٪83من ال�ضان
 ،و ٪36من املاعز (الغرب)  .ومما جتدر اال�شاره اليه �أن واليات الغرب وال�شرق ت�ست�أثر
بحواىل  ٪80من االبل .
( �أ ) �أمناط تربية احليوان :

ميكن متييز الأمناط التالية لرتبية احليوان يف ال�سودان :

 -1النمط التقليدى :

وهو النمط الرعوى املرتحل واملتنقل وميثل �أهم امناط االنتاج احليوانى  ،فهو ي�ست�أثر
بحواىل (  ٪ )90 – 80من التعداد الكلى للرثوة احليوانية  ،كما �أنه امل�صدر الرئي�س
للحوم احلمراء للإ�ستهالك املحلى والت�صدير .
 -2النمط احلديث :

ويقوم على تربية الأبقار العالية الإنتاج يف امل�شاريع املروية يف �إطار يتكامل فيه االنتاج
احليوانى واالنتاج الزراعى .وينت�شر يف والية اخلرطوم وحول املراكز احل�ضرية  .ويركز على
�إنتاج الألبان وتربية الدواجن .
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 -3النمط االنتقاىل :

وميثل حتو ًال عن النمط التقليدى وهو يعتمد على ت�سمني احليوانات على االعالف
املركزة  .وتنت�شر يف و�سط ال�سودان يف املناطق املروية  .كذلك تربى الأبقار واملاعز يف
القرى واملراكز احل�ضرية النتاج اللنب .
وت�ساهم الرثوة احليوانية بحواىل  ٪20من الناجت املحلى االجماىل و  ٪22.4من
قيمة ال�صادرات الكلية  .وتلبى الرثوة احليوانية حاجة الإ�ستهالك املحلى من اللحوم
واجللود  ،ويتوافر فائ�ض للت�صدير يقدر بحواىل 4.5مليون ر�أ�س من الأبقار و 5ماليني من
ال�ض�أن و 300الف من الإبل .
مترين :

 -1و�ضح �أهمية الرثوة احليوانية ال�سودانية للوطن العربى .
 -2علل ا�ستئثار واليات ال�شرق والغرب بالن�سبة الأكرب من الإبل .
� -3أر�سم دوائر بيانية لتوزيع الرثوة احليوانية يف ال�سودان لكل من االبقار وال�ضان
واملاعز ح�سب الواليات .
 -4ما املق�صود بـ (�أ ) االعالف املركزة ؟ (ب) املراعى الطبيعية ؟
 -5اكتب ب�أيجاز عن �أهمية النمط التقليدى لرتبية احليوان بالن�سبة لالقت�صاد ال�سودانى
 -6ما الدور الذى يلعبه الغطاء النباتي يف التوازن البيئي ؟
 -7ما املق�صود بالنمط احلديث لرتبية احليوان ؟
(ب) الرثوة ال�سمكية

يزخر ال�سودان مب�صادر متنوعة للمياه العذبة واملاحلة  ،والتى ميكن �أن تكون �أ�سا�ساً
لإنتاج اال�سماك واالحياء املائية � ،سواء �أكان ذلك يف امل�صائد الطبيعية �أو مزارع اال�سماك
 .وتتمثل هذه امل�صادر يف الآتى :
 - 1نهر النيل وروافده .
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 - 2املجارى املائية غري النيلية  ،كالوديان واخلريان الدائمة واملو�سمية .
 - 3البحريات ال�صناعية املقامة على النيل والبحريات الطبيعية .
 - 4البحر االحمر .
وتتميز هذه امل�صادر بالتنوع االحيائى الوا�سع  ،حيوانياً كان �أم نباتياً  ،وميكن �أن
تكون له �أهمية اقت�صادية كبرية يف جمال اال�ستهالك املحلى �أو للت�صدير .
مت ح�صر  23عائلة و  105نوعاً من اال�سماك العظمية التى تعي�ش يف املياه
العذبة  ،كما ر�صدت  236نوعاً من الأ�سماك يف مياه البحر االحمر .
ن�شاط :

� - 1أذكر �أهم ا�سماك املياه العذبة التى ت�ستهلك يف ال�سودان .
� - 2أذكر �أمثلة للأ�سماك البحرية .
�إن ا�ستغالل الرثوة ال�سمكية �أقل مما هو متوقع  ،فمتو�سط ا�ستهالك الفرد من الأ�سماك
يف ال�سودان اليتجاوز  1.5كجم يف العام  ،كذلك يقل ا�ستهالكه من �أ�سماك البحر
الأحمر عن  85جراماً يف العام .
املوارد البحرية احلية :

يحتوى البحر الأحمر باال�ضافة �إىل الأ�سماك التى ذكرناها �سابقاً على موارد حية
�أخرى متثل موارد غذائية �أو مدخالت للزراعة وال�صناعة هى :
 - 1الرثوة ال�سمكية غري اخلي�شومية  ،التى ت�شمل اجلمربى واال�ستاكوزا (�صر�صار البحر )
والقواقع وخيار البحر .
 - 2حمار ام الل�ؤل�ؤ .
 - 3اال�سفنج والطحالب والنباتات البحرية التى ت�ستخدم غذاءاً �أو مدخالت �صناعية .
 - 4الثديات البحرية مثل احليتان و�أبو �سالمة (الدلفني) وناقة البحر وال�سالحف
البحرية .
197
200

 - 5ال�شعب املرجانية  ،التى توفر احلماية والغذاء للرثوة ال�سمكية وتوفر الهدوء
البحرى للمرا�سى وجتتذب ال�سواح  .وت�أتى  ٪80من اال�سماك التى يتم �صيدها من
ال�شعب املرجانية .
تتكون ال�شعب املرجانية من الهياكل اخلارجية حليوان املرجان  ،وت�شكل كربونات الكال�سيوم
مادتها الأ�سا�سية  .ويعتمد العديد من �أنواع اال�سماك والكائنات الأخرى على ال�شعب
املرجانية اعتماداً �أ�سا�سياً يف الغذاء �أو للحماية من الأعداء والظروف الطبيعية القا�سية �أو
للتزاوج والتكاثر .
مترين :

 -1يف �أى املجارى املائية ميكن �إ�ستزراع الأ�سماك ؟
�	-2أى الأ�سماك النيلية �أكرث ا�ستهالكاً ؟
 -3تقل ن�سبة ا�ستهالك الفرد من الأ�سماك يف ال�سودان – ملاذا ؟
 -4ما �أهمية الرثوة ال�سمكية لالقت�صاد ال�سودانى ؟
الإنتاج الغابى :

تتدرج النباتات الطبيعية  ،تبعاً لتدرج كمية املطر ال�سنوى من ال�صحراء اجلرداء
يف �أق�صى ال�شمال اىل ح�شائ�ش ال�سافنا الغنية يف جنوب ال�سودان .وتتمثل النطاقات
ال�شجرية ذات الأهمية الإقت�صادية يف نطاقات ال�سافنا اجلافة والرطبة  ،بالإ�ضافة ملناطق
الغابات اجلبلية .
وتغطى الغابات  ٪11.6من م�ساحة ال�سودان  ،وهى ت�ساوى  ٪54من م�ساحة الغابات
يف الوطن العربى  .ويعتمد �سكان ال�سودان اعتماداً �أ�سا�سياً ومبا�شراً يف حياتهم اليومية
على الغابات  ،فهى توفر �أكرث من  ٪82من الطاقة امل�ستهلكة يف ال�سودان  ،كذلك تنتج
 3.6مليون مرت مكعب من االخ�شاب  ،و  5مليون طن من االعالف  ،و  300الف طن
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من الثمار  ،و  20الف طن مواد طبيعية  ،و 70الف طن من ال�صمغ  ،و 35الف طن من
مواد الأ�صباغ والطباعة  .باال�ضافة لكل ما �سبق ي�ساهم قطاع الغابات بحواىل  ٪12من
�إجماىل الناجت القومى كما يوفر فر�ص العمل حلواىل  ٪14من ال�سكان .
ومن �أهم املنتجات الغابية االخ�شاب التى ت�ستغل للوقود و�إنتاج الفحم و�أغرا�ض املبانى
وال�صناعة  .وميثل ال�صمغ العربى � ،أي�ضاً منتجاً غابياً هاماً من الناحية االقت�صادية
تقوم الغابات ب�صد الرياح وتلطيف اجلو عن طريق تغيري درجة احلرارة والرطوبة  ،وتثبيت
الرتبة وحمايتها من الإجنراف  ،وامل�ساعدة يف �إن�سياب املياه اىل باطن الأر�ض  ،مما ي�ؤدى �إىل
تغذية املوارد املائية اجلوفية  .هذا بالإ�ضافة �إىل دورها يف امت�صا�ص غاز ثانى �أك�سيد الكربون
الذى تعمل زيادة معدالته على ارتفاع درجة حرارة الأر�ض .
( )1الأخ�شاب :

وميكن ت�صنيف الإنتاج من الأخ�شاب �إىل ق�سمني ح�سب االغرا�ض التى ت�ؤديها :

( �أ) حطب الوقود والفحم النباتى :

يعتمد ال�سودان اعتماداً كبرياً على امدادات الطاقة من خ�شب الوقود واخل�شب
النباتى � ،إذ تبلغ ن�سبة هذا النوع من الطاقة  . ٪84وقد زاد الطلب على حطب الوقود
والفحم النباتى يف ال�سنني الأخرية ن�سبة لنمو املدن وزيادة ال�سكان وارتفاع م�ستوى
املعي�شة وت�شري اح�صاءات منظمة الزراعة واالغذية العاملية ( الفاو ) �إىل �أن الكمية التى
ا�ستغلت للوقود وانتاج الفحم قد بلغت  18مليون مرت مكعب �إال �إن هذه الكمية قد
انخف�ضت يف ال�سنوات الأخرية ن�سبة ال�ستخدام الغاز بد ًال عن الفحم والوقود الغابي .
وقد �ساهم القطع اجلائر لال�شجار يف حدوث ظاهرة الت�صحر .
(ب) االخ�شاب املن�شورة :

ت�شرف وزارة الزراعة والغابات �إ�شرافاً فنياً على كل غابات ال�سودان  .ويقوم ق�سم
الإنتاج بالغابات بقطع كميات كبرية من الأخ�شاب وت�سويقها  .وهى تدير عدداً كبرياً من
املنا�شري امليكانيكية ومع�سكرات الن�شر اليدوى �أهمها  :جمموعة النيل الأزرق  ،وتعمل
يف قطع �أ�شجار ال�سنط التى حتف بالنيل الأزرق وروافده .
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بالإ�ضافة للمنا�شري واملع�سكرات احلكومية يقوم املواطنون �أي�ضاً بقطع ون�شر الأخ�شاب
وخا�صة يف �شمال ال�سودان  .وقد �أ�شارت �إح�صاءات الفاو �إىل �أن االخ�شاب التى ا�ستغلت
لأغرا�ض املبانى وال�صناعة  ،بلغت حواىل  2مليون مرت مكعب .
( )2ال�صمغ العربى :

يرتكز �إنتاج ال�صمغ العربى يف واليات كردفان ودارفور والق�ضارف �شكل رقم ()10
حيث تنمو �أ�شجار اله�شاب والطلح  ،اال �أن معظم الإنتاج ي�أتى من �شجرة اله�شاب  .وال�صمغ
هو ثالث حم�صول نقدى يف ال�سودان  ،وال�سودان هو �أكرب الدول انتاجاً لل�صمغ العربى � ،إذ
يبلغ ما ينتجه حواىل  ٪80من الإنتاج العاملى .
وال�صمغ من املنتجات الغابية التى ال حتتاج ملدخالت �إنتاج باملقارنة مع املحا�صيل النقدية
والغذائية  ،كما تلعب �أ�شجاره دوراً هاماً يف ت�سميد الرتبة  ،وذلك ملقدرتها على تثبيت
النيرتوجني .

حزام ال�صمغ العربي

�شكل ( : )10نطاق ال�صمغ العربى .
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مترين :

-1
-2
-3
-4

-5
-6
-7

يف �أى نطاقات النبات الطبيعى يرتكز الإنتاج الغابى ؟
ما �أهم املنتجات الغابية ؟ وما ال�سبب الذى يكمن وراء �أهميته هذه ؟
للغابات دور مهم يف البيئة الطبيعية  ،ناق�ش هذه العبارة .
علل ملا ي�أتى :
( �أ) وجود منا�شري قطع االخ�شاب مبناطق الغابات .
(ب) ال�صمغ العربى اليحتاج ملدخالت �إنتاج .
(ج) تنوع النباتات الطبيعية يف ال�سودان .
ما فائدة الغابات ل�سكان ال�سودان ؟
ما �أثر القطع الع�شوائى للغابات على البيئة ؟
ما �أثر ا�ستغالل البرتول ال�سودانى على غابات ال�سودان ؟

االنتاج ال�صناعى :

كان ال�سودان  ،فيما قبل احلرب العاملية الثانية  -بعيداً عن ال�صناعة  .وكانت ال�صناعات
القائمة � ،آنذاك � ،صناعات تقليدية تتمثل يف طحن الغالل وع�صر الزيوت ودباغة اجللود ،
وحلج القطن والن�سيج  .ومما جتدر الإ�شارة �إليه � ،أن حلج القطن كان �أقدم �صناعة حديثة
منظمة يف �إطار اال�شراف احلكومى املبا�شر وغري املبا�شر  .وقد كان افتقار ال�سودان ملقومات
ال�صناعة من العوامل الأ�سا�سية التى �أدت لبطء منوها  .وتتمثل هذه املقومات يف الوقود،
واملهارات الفنية  ،والتمويل الالزم للإن�شاء والت�شغيل والإنتاج  ،واخلربة والقدرة على
الت�سويق وت�صريف االنتاج .
�شهدت الفرتة ( )1956 – 1949م بداية النمو الفعلى لل�صناعة ال�سودانية ،فقد ترك الأمر
كله للقطاع اخلا�ص  ،فقام ر�أ�س املال الوطنى والأجنبى ب�إن�شاء بع�ض ال�صناعات احلديثة مثل
الأ�سمنت والزجاج والزيوت النباتية وال�صابون وبع�ض ال�صناعات الغذائية واملن�سوجات .
وقد �أطرد بعد ذلك النمو ال�صناعى وخا�صة يف ال�ستينيات  ،وقد �شارك يف ذلك القطاع العام
والقطاع امل�شرتك واخلا�ص والتعاونى فو�صلت ح�صة ال�صناعة يف عام 1969م اىل حواىل ٪9
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من الدخل القومى وو�صلت اىل  ٪14.9يف الفرتة ( )1998 – 1990م .
ومما �ساعد على هذا النمو العوامل الآتية :
 .1توفر الطاقة ب�أنواعها .
 .2توفر املواد اخلام وتنوعها .
 .3توفر و�سائل النقل .
 .4ال�سوق .
التوزيع اجلغرافى لل�صناعات يف ال�سودان :

ميكن �أن منيز منطني لتوزيع ال�صناعة يف ال�سودان :
 -1الرتكز يف املناطق احل�ضرية  :وميثل هذا النمط العا�صمة القومية  ،فال�صناعة ال�سودانية
ترتكز فيها  .ويرجع ذلك لإ�ستيعاب �سوقها للمنتجات ال�صناعية  ،و�سهولة احلركة منها
لنقل الإنتاج لت�سويقه يف الأقاليم الأخرى وا�ستقطابها للمهارات التى تتطلبها ال�صناعة
 .وتلى بورت�سودان العا�صمة يف هذا امل�ضمار .
� -2ضرورة �أن تكون بع�ض ال�صناعات يف مواقع املواد اخلام  ،وخري مثال لذلك هو �صناعة
ال�سكر  .ومتثل �صناعة ال�سكر �صورة للتوافق بني زراعة م�ساحات من االر�ض املروية
النتاج ق�صب ال�سكر وبني �إقامة م�صانع النتاج ال�سكر .
مترين :

 - 1ما االثار املرتتبة على تركز ال�صناعة يف املناطق احل�ضرية ؟
 - 2ملاذا ترتكز �صناعة ال�سكر يف مناطق زراعته ؟
(ب) ت�صنيف ال�صناعات :
( )1ال�صناعات الغذائية :

وهى متثل �أهم القطاعات ال�صناعية  ،ففر�ص ت�سويقها �أف�ضل وارباحها �أعلى من ال�صناعات
الأخرى  .ومعظمها حتت �أ�شراف القطاع اخلا�ص والتعاونى ،ما عدا �صناعة ال�سكر  ،فهى
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حتت �إ�شراف القطاع العام والقطاع امل�شرتك (كم�صنع �سكر كنانة )  .وهى ت�شتمل على
ال�صناعات الآتية  :طحن الغالل  ،وا�ستخراج الزيوت  ،وملح الطعام  ،وال�سكر  ،وتعليب
اخل�ضر والفاكهة  ،والع�صائر وامل�شروبات الغازية  ،و�صناعة االلبان  ،وجتفيف الب�صل ،
واالعالف  ،والن�شا واجللكوز  ،والب�سكويت  ،واملكرونة  ،واللحوم .
( )2ال�صناعات الكيميائية :

وهى تلى ال�صناعات الغذائية يف االهمية وهى ت�شتمل على :
االطارات  ،والأدوية  ،واملبيدات احل�شرية  ،والإثانول الطبى والأك�سجني  ،والنيرتوجني ،
 ،وثانى اك�سيد الكربون  ،والبطاريات  ،ومواد الطالء والكربيت والعطور  ،وم�ستح�ضرات
التجميل  ،ومعجون اال�سنان ......الخ .
( )3ال�صناعات الهند�سية :

والتقل ال�صناعات الهند�سية �أهمية عن ال�صناعات الكيميائية  .وميكن متييز ال�صناعات
الآتية يف هذا القطاع :
امل�سابك النتاج قطع الغيار  ،والأثاثات والثالجات واملوا�سري  ،وحجارة الطواحني ،والأملنيوم
 ،والزجاج  ،و�سائل النقل وجتهيزها وبناء ال�صنادل وال�سفن النيلية .
جممع جياد ال�صناعى :

ميثل جممع جياد ال�صناعى ثورة يف عامل ال�صناعات الهند�سية يف ال�سودان  ،الأمر
الذى يعك�سه تنوع وتعدد منتجاته  .ويعد بهذا �أكرب جممع �صناعى يف ال�سودان  .تقع مدينة
جياد يف والية اجلزيرة  ،على بعد  40كيلومرتاً جنوب اخلرطوم  ،وعلى بعد كيلومرتين من
ال�ضفة الي�سرى للنيل الأزرق  .ومير بجياد خط ال�سكك احلديدية الذى يربط اخلرطوم
ببورت�سودان عن طريق �سنار وك�سال  .كذلك يوجد بها برجان كهربائيان  ،مرتفعا الكفاءة
متعددا امل�صادر
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وتتمثل االق�سام الهند�سية يف القطاع املعدنى وقطاع املحركات :
( �أ ) القطاع املعدنى  :ويت�ألف هذا القطاع من االق�سام الآتية :
 .1ق�سم ال�صلب واللف ويبلغ �إنتاجه ال�سنوى  60.000طن من املعادن امل�صهورة و 150.000
من االعمده .
 .2ق�سم االملنيوم ويبلغ �إنتاجه  300.000طن يف ال�سنة .
 .3جممع االنابيب ويبلغ �إنتاجه  145.000طن .
 .4ق�سم اال�سالك والكوابل (من االملنيوم والنحا�س) ويبلغ �إنتاجه  4.500طن .
(ب) قطاع املحركات  ،وهو يتالف من الور�ش املركزية وق�سم التجميع .
ويتم يف الور�ش املركزية �صناعة هياكل العربات وجتميع املاكينات و�صناعة اج�سام العربات
وعمليات الطرق والطالء .
ويتم يف ق�سم التجميع جتميع الأتى :
 - 1ال�شاحنات الثقيلة واملتو�سطة ويبلغ االنتاج  1400وحدة يف العام .
 6000وحدة .
 - 2الناقالت ال�صغرية ( البكا�سى )
 - 3ال�شاحنات اخلفيفة ( اللوارى ال�صغرية )  6000وحدة .
 1500وحدة
 - 4الرتاكرتات
 4500وحدة
 - 5معدات الزراعة
(� )4صناعة الغزل والن�سيج :

وهى من ال�صناعات الهامة  ،وتت�ألف من �صناعة الغزل والن�سيج وال�صناعات الوثيقة
ال�صلة بها  ،باال�ضافة للكناف  .تنت�شر هذه ال�صناعة يف معظم �أنحاء ال�سودان .
وهى تعتمد �أ�سا�ساً على الأقطان املتو�سطة التيلة  .وت�شتمل ال�صناعات الوثيقة ال�صلة بها
على املالب�س اجلاهزة والقطن الطبى والرتيكو واجلوارب .
( )5ال�صناعات اجللدية :

ويرتكز االهتمام على دبغ اجللود وجتهيزها لل�صناعة (مدبغة النيل الأبي�ض ومدبغة اجلزيرة
 ،باال�ضافة للمدابغ اخلا�صة)  ،وكذلك �صناعة االحذية واملنتجات اجللدية  .وهى حتت
�إ�شراف القطاع العام واخلا�ص  .وقد بد�أت الدولة م�ؤخراً االهتمام بهذه ال�صناعة .
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( )6مواد البناء :

وهى ت�شمل � -صناعة املوا�سري  ،وطوب البناء  ،واجلب�س  ،والرخام والبالط  .و�أهم هذه
ال�صناعات �صناعة الأ�سمنت يف عطربة وربك وبربر.
مترين :

 -1ما ال�سمة التى متيز توزيع ال�صناعات يف ال�سودان ؟
�	-2أذكر العوامل التى �ساعدت على اطراد منو ال�صناعة يف ال�سودان و�أكرثها انت�شاراً.
 -3ملاذا تعترب ال�صناعات الغذائية �أهم القطاعات ال�صناعية ؟
 - 4ما ال�سبب يف بطء منو ال�صناعات الهند�سية �أو املعدنية ؟ وكيف حلت هذه امل�شكلة
يف جممع مدينة جياد ال�صناعى ؟
� - 5شارك مع زمالئك يف رحلة با�شراف معلمك اىل �أقرب م�صنع يف منطقتك ،واكتب
تقريراً عن  :نوع ال�صناعة  ،املواد اخلام وم�صدرها  ،عدد العمال ،وا�سواق ت�صريف املنتجات
.
 - 6ار�سم خريطة ال�سودان و با�ستخدام الرموز �سم وبني ال�صناعات التى در�ستها يف
مواقعها ال�صحيحة .
م�صادر الطاقة :

الطاقة هى املحرك الأ�سا�سى لالقت�صاد  ،وعليها تعتمد الزراعة وال�صناعة والنقل وكثري
من اخلدمات  .وت�ؤثر �أى �أزمة يف الطاقة على كل الن�شاط الب�شرى وكل جماالت االقت�صاد
يف ال�سودان .
ما �أنواع الطاقة امل�ستخدمة يف العامل  ،يف الوقت احلاىل ؟
وال�سودان غنى مب�صادر الطاقة � ،إال انه يعتمد على ثالثة م�صادر رئي�سه هى :
 الكتلة احلية والبرتول والكهرباءو�سنتناول فيما يلى بالدرا�سة ك ًال من الطاقة الكهربائية والبرتول .
( �أ) الطاقة الكهربائية :

دعت احلاجة اىل الت�صنيع يف ال�سودان اىل توليد الكهرباء من �سدود ال�سودان وخزاناته.
(�شكل رقم  .)11فقد مت تركيب �أول مولد يف خزان �سنار  ،عام 1962م  ،فانتج طاقة مبعدل
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150.000كيلوواط � /ساعة وتلى ذلك تركيـب مولـدات يف كـل من خ�شم القربة وخزان
الر�صري�ص  ،ويعطى كـل منهـا  750كيلوواط � /ساعة و 961كيلوواط �/ساعة على التواىل
 .كما مت توفري حوايل 255كيلو واط�/ساعة من �سد مروي .
باال�ضافة لهذه الكهرباء املائية هناك حمطات الكهرباء احلرارية التى تعتمد على البرتول
 .وت�شمل هذه املحطات برى احلرارية  ،وبحرى احلرارية  ،واملحطات الغازية بحلة كوكو وكيلو
 10وبرى وقري واملحطات املوجودة بواليات ال�سودان املختلفة .
وي�ستهلك القطاع املنزىل يف ال�سودان  ٪60من الطاقة الكهربائية  ،الأمر الذى ي�شري
بو�ضوح �إىل انخفا�ض ن�سبة �إ�ستهالك القطاعات الإنتاجية وبالتاىل �ضعف تلك القطاعات .
تقدرالطاقة التى ميكن توفريها من خزانات ال�سودان بحوايل  3.500ميجاواط
الي�ستغل منها حالياً �سوى  350ميجاواط �أو  ٪10من الطاقة الكامنة .
ومن امل�شروعات املقرتحة لتوفري الكهرباء يف ال�سودان امل�شروعات التالية التى تهدف
اىل �إن�شاء حمطات توليد للطاقة  ،بطاقة قدرها  2000ميجاواط .
 .1تعلية خزان الر�صري�ص .
�	.2إ�ضافة  3وحدات خلزان �سنار .
 .3خزان كجبار .
�	.4إقامة خزان �ستيت على نهر عطربة .
 .5ربط الكهرباء املائية الرخي�صة املتوفرة يف الدول املجاورة كاثيوبيا واريرتيا بال�شبكة
القومية الأمر الذى ي�ساعد على خف�ض تكاليف التوليد احلرارى .
يعانى �إنتاج الكهرباء يف ال�سودان من عدة م�شكالت �أهمها الآتى:
 - 1اال�ستثمار غري الكافى يف جمال �إنتاج الطاقة الكهربائية .
 - 2م�شكالت ال�صيانة والنق�ص يف قطع الغيار .
 - 3التباين املو�سمى يف توافر املياه .
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 - 4الت�أخري يف تنفيذ م�شروعات حمطات الطاقة

مترين :

لأحمر

 - 1اذكر م�صادر الطاقة الرئي�سه يف ال�سودان .
 - 2ماذا يعنى ا�ستهالك معظم الطاقة الكهربائية يف اال�ستخدامات املنزلية ؟
� - 3أى امل�شروعات املقرتحة لتطوير �إنتاج الطاقة الكهربائية ميكن تنفيذه يف ال�سنوات
القريبة ؟
 - 4ما الذى ميكن �أن نقرتحه لعالج م�شكالت الطاقة الكهربائية ؟
 - 5الطاقة الكهربائية املائية ارخ�ص انواع الطاقة  .ملاذا ؟

�ش

ال

بحر ا

وادي حلفا

�أبوحمد
مروي

الني

ل الأ

نهر

زرق

�سنار
الر�صري�ص

الني

بحرية تانا

خ�شم القربة

ل الأبي�ض

نهر �سيتيت

�سد مروي

دنقال

عطربة

عطربة
ك�سال

كرمة

خزان كجبار

بحر العرب

خزانات قائمة
خزانات حتت الت�شييد

�شكل (  : )11ال�سدود واخلزانات( احلالية واملقرتحة )
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(ب) البرتول :

مر ا�ستك�شاف البرتول والتنقيب عنه يف ال�سودان بثالثة مراحل  ،ميكن تلخي�صها فيما
يلى :
 -1بد�أت عمليات اال�ستك�شاف يف مناطق البحر االحمر  ،عام 1959م  ،ومل تتبع تلك
العمليات �أى �أعمال تنقيب .
 -2مل تبد�أ عمليات التنقيب �إال يف �أوائل ال�سبعينيات بعد �أن وقعت اتفاقية مع �شركة
�شيفرون للتنقيب عن البرتول  ،يف �أوا�سط ال�سودان يف عام 1974م  .ووقعت اتفاقية
ثانية مع ال�شركة نف�سها للتنقيب عن البرتول  ،يف عام 1979م  ،يف حو�ض املجلد والنيل
الأزرق  .كما وقعت كذلك اتفاقية مع �شركة توتال الفرن�سية  ،للتنقيب عن البرتول يف تالل
البحر الأحمر عام 1980م  .كما وقعت اتفاقية �أخرى مع �شركة �صن �أويل يف عام 1982م
للتنقيب عن البرتول يف املنطقة التى تقع بني خطى عر�ض عطربة ودنقال  .وقد ا�سفرت
عمليات التنقيب عن حفر  95بئراً ا�ستك�شافية  ،كانت  46منها منتجة و 49جافة  .ومل يتبع
هذا اال�ستك�شاف �أى ن�شاط �إنتاجى .
بعد عام 1989م  ،احتد عدد من ال�شركات يف جتمع (كون�سورتيوم) للعمل �سوياً  ،وعقدت
عدة اتفاقات للتنقيب يف غرب وجنوب ال�سودان  ،فن�شطت االعمال التنقيبية  ،و�أ�ضيفت
حقول جديدة للحقول التى اكت�شفت قبل ذلك  ،وتبع ذلك �صيانة الآبار القدمية ،وتركيب
املن�شئات ال�سطحية وخطوط الأنابيب الداخلية اخلا�صة بها وربطها باملن�شئات املركزية .
ويتوقع �أن تتم �إ�ضافة حقول جديدة .
�إنتاج البرتول :

ت�شتمل احلقول التى مت اكت�شافها قبل عام 1989م على حقول �سواكن ،و�أبوجابرة ،
و�شارف  ،وطلح وهجليج االكرب � .أما احلقول التى اكت�شفت بعد ذلك فقد كانت التور ،
وتوما�ساوث  ،وجراد  ،وخريات  ،وام �ساقورا  ،والفال  .وتبني اخلريطة رقم (� )12أهم هذه
احلقول  .وقد اكتمل االنتاج وخرجت �أول �شحنة من هذه احلقول يف 1999/8/30م .
ويطلق على نفط ال�سودان ( مزيج النيل ) وهو يت�صف باملميزات الآتية:
 هو من اخلامات اخلفيفة  ،وميتاز بانخفا�ض ن�سبة املواد الكربيتية امللوثة للبيئة .208
211

 البنزين امل�ستخل�ص منه خال من مادة الر�صا�ص وهو �أقرب للبنزين ال�سيوبر  ،العاىلالكفاءة .
 تقل املواد الكربيتية يف اجلازولني امل�ستخل�ص منه بن�سبة تقل  5مرات عن النوع الذىكان ي�ستورد من قبل .
 التزيد تكلفة االنتاج عند احلقل عن  3دوالرات للربميل وال يزيد ال�سعر النهائى عن 8دوالرات للربميل .
 تكلفة ما ي�ستخدم يف ال�سودان التتجاوز  6دوالرات وهذا يف مقابل  12دوالراً للخامامل�ستورد ( وهذا يف الربع االول من عام 1999م ) .
وقد �أحتدت ال�شركات التى ح�صلت على امتياز العمل يف البرتول  ،مع بع�ضها  ،مكونة
�شركة النيل الكربى
ال�شركات وان�صبتها :

ال�شركة الوطنية ال�صينية للبرتول ٪40
٪30
�شركة برتونا�س املاليزية
٪25
�شركة تل�سمان الكندية
٪5
�شركة �سودابت ال�سودانية
وتتلخ�ص مهام �شركة النيل الكربى يف حفر الآبار وجتميع اخلام وتركيب خط �أنابيب
ال�صادر  .وين�ص عقد ال�شراكة على �أن يكون ن�صيب ال�سودان  ٪40يف ال�سنوات الأربع
الأوىل  ،ويرتفع بعد ذلك اىل  ، ٪80ويذهب الباقى يف احلالتني ل�شركة النيل الكربى نظري
ما تقدمه من خدمات .
نقل وتكرير البرتول :

ينقل البرتول بوا�سطة طرق النقل وال�سكك احلديدية وخطوط االنابيب والنقل النهرى ،
وذلك لت�أمني �إحتياجات القطاعات االنتاجية واخلدمية ومتوين امل�صافى  .ويتم تكرير البرتول
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يف م�صافى  :ابوجابرة وهجليج وكونكورب واالبي�ض واخلرطوم (اجليلى) وبورت�سودان .
ن�شاط :

�أر�سم خريطة لل�سودان وو�ضح عليها مواقع م�صايف تكرير البرتول يف ال�سودان

وقد حققت م�صفاة اخلرطوم الإكتفاء الذاتى لل�سودان من الوقود  ،وت�صدير منتجات
برتولية مكررة  ،واالخرية �أغلى �سعراً بالطبع من البرتول اخلام .
املنتجات الناجتة عن تكرير البرتول :

 - 1اجلازولني  :وهو اكرث املنتجات ا�ستخداماً  ،ي�ستخدم يف الزراعة  ،وال�صناعة ،
والنقل وتوليد الكهرباء .
 - 2النافثا  :وهو بنزين غري معالج  ،يتطلب �أ�ضافة بنزين �سيوبر �أو مادة �إ�ضافية
اليه لكى يكون بنزيناً عادياً .
 - 3الكريو�سني  :وهو اجلاز االبي�ض وي�ستخدم لالنارة  ،والطبخ ويف ال�صناعات
الكيماوية  ،ويف املخابز بديل حلطب الوقود.
 - 4الفرين�س (زيت الوقود)  :وي�ستخدم يف حمطات توليد الكهرباء احلرارية
ومراجل امل�صانع  ،كم�صانع ال�سكر والن�سيج والزيوت وال�صابون .
وقد مت ت�أهيل خط الأنابيب القدمي الذى كان ينقل البرتول امل�ستورد من بورت�سودان
اىل اخلرطوم  .ويبلغ طول ذلك اخلط  815كيلومرتاً  ،كما يبلغ قطره  8بو�صات  .وهو ينقل
املنتجات البي�ضاء (اجلازولني والبنزين ووقود الطائرات والكريو�سني )  ،بطاقة ق�صوى تبلغ
 600الف طن يف العام .
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�أما خط �أنابيب برتول ال�سودان (�شكل رقم  )12فهو �أطول خطوط �أنابيب البرتول يف
�إفريقيا � ،إذ يبلغ طوله  1610كيلومرتاً كما يبلغ قطره  28بو�صه  .وتوجد به �ست حمطات
ل�ضخ البرتول  ،متكن من �ضخ  250الف برميل يومياً .و�سي�صل ال�ضخ اىل طاقته الق�صوى ،
وهى  450الف برميل يومياً  ،بعد ان�شاء باقى حمطات ال�ضخ .

�شكل ( : )12ال�سودان  :خط �أنابيب البرتول .
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الآثار املبا�شرة ال�ستغالل البرتول يف ال�سودان :

من �أهم هذه الآثار الآتى :

-1

-2
-3
-4
-5

حتقيق االكتفاء الذاتى من البرتول وتوفريالعمالت الأجنبية التي كانت تنفق
على ا�سترياده .
تنويع ال�صادرات ال�سودانية  ،مما يخفف من خماطر الإعتماد علىال�صادرات
الزراعية  ،وي�ؤدى لتح�سني التبادل التجارى بني ال�سودان ودول العامل .
حتويل ما كان ينفق على البرتول  ،فيما �سبق  ،لتمويل امل�شروعات التنموية.
القدرة على الإنفاق على امل�شروعات الكربى كم�شروعات الطاقة وت�أهيل
امل�شاريع الزراعية .
احلفاظ على الرثوة الغابية  ،مما ي�ؤدى لإ�ستعادة النبات الطبيعى  ،الأمر
الذى �سترتتب عليه �آثار �إيجابية على البيئة والرثوة احليوانية .

مترين :

 -1ما املناطق التى متت فيها عمليات ا�ستك�شاف وتنقيب البرتول ؟ وما ال�شركات
التى منحت امتياز اال�ستك�شاف والتنقيب يف كل منطقة من املناطق ؟
 -2ما املق�صود مب�صطلح ( كن�سورتيوم ) ؟ وما اال�سم الذى �أطلق على الكن�سورتيوم
الذى يقوم ب�إ�ستغالل برتول ال�سودان ؟
�	-3أذكر موقع وا�سم �آخر م�صفاة مت �أن�شا�ؤها لتكرير البرتول ؟
 -4ما املنتجات التى ت�ستخل�صها عملية تكرير البرتول ؟
 -5ار�سم خريطة �صماء لل�سودان  ،وبني عليها الآتى :
خط �أنابيب البرتول من البداية وحتى النهاية .
 -6كيف ي�ساهم ا�ستغالل البرتول يف حماية البيئة يف ال�سودان ؟
االنتاج املعدنى :

بلغ عدد املعادن التى مت اكت�شافها يف ال�سودان  28معدناً  ،من �أهمها :
الذهب – الف�ضة – النحا�س – احلديد – الزنك – الر�صا�ص – املنجنيز – التنج�ستني
– اال�سب�ست�س – املايكا – مواد البناء واالملنيوم .
وتتمثل املعادن التى يتم �أ�ستغاللها حالياً يف املعادن الآتية :
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( �أ) الذهب :

وهو من اقدم املعادن ا�ستغال ًال وهو يوجد يف �أحزمة ممتدة بني نهر النيل والبحر الأحمر ،
ومن حدود ال�سودان ال�شمالية حتى احلدود الكينية .وكان يعرف على نطاق �ضيق يف تالل
البحر الأحمر  ،وجنوب حلفا  ،وجنوب الفوجن .
قامت الهيئة العامة لالبحاث اجليولوجية بالدرا�سات العلمية وامليدانية ،بق�صد �إجراء تقومي
�أوىل لوجود الذهب يف ال�سودان  .وقد جذب هذا بع�ض امل�ستثمرين يف هذا املجال  :ك�شركة
�أرياب التى قامت بانتاج � 5أطنان من الذهب يف عام 1992م  .وتعمل �شركات �أخرى يف
التنقيب عنه يف اجلزء ال�شماىل من ال�سودان  ،ومن امل�ؤمل �أن يرتفع الإنتاج م�ستقب ًال .
(ب) الف�ضة :

وتوجد حيث يوجد الذهب والزنك والر�صا�ص ويتم �إنتاجها بكميات جتارية .
(جـ) النحا�س :

وكان ي�ستخرج يف املا�ضى من حفره النحا�س يف جنوب دارفور .

(هـ) الكروم :

ويتم �إ�ستغالله يف الوقت احلاىل يف منطقة الأنق�سنا يف والية النيل الأزرق .
ويجرى الآن التنقيب عن احلديد و النحا�س والزنك والر�صا�ص يف منطقة حفرة النحا�س
يف جنوب دارفور  .وال يزال �إ�سهام الرثوة املعدنية يف البنيان االقت�صادى يف ال�سودان
حمدوداً .
مترين :

� -1أذكر �أقدم معدنني مت ا�ستخراجهما يف ال�سودان ؟ ثم بني مناطق انتاجهما على خريطة
تقريبية .
 -2ما املعادن التى يتم �إ�ستخراجها يف الوقت احلاىل ؟
 -3على خريطة �صماء لل�سودان  ،بني توزيع احلديد يف ال�سودان .
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النقل :

تف�سر �أهداف برامج وت�شغيل طرق املوا�صالت يف ال�سودان ال�شكل الذى تتخذه
ال�شبكة اخلا�صة بها  .فقد هدف الربنامج اىل الآتى :
 ربط مناطق الإنتاج باملنفذ الرئي�س للبحر الأحمر (بورت�سودان) وحركة التجارة الدوليةاملتزايدة فيه .
 توغل و�سائل النقل على طول حماور و�إجتاهات تلبى �إحتياجات النمو االقت�صادىوبرامج التنمية الزراعية .
 ت�شغيل و�سائل النقل وتنظيم خدماتها ب�شكل اليدعو للتناف�س بينها (�أنظر ال�شكل رقم. )6
( �أ) النقل النهرى :

وميكن متييز نوعني من طرق النقل النهرى  :دائمة وف�صلية .
كذلك ميكن متييز ثالث قطاعات لطرق النقل الدائمة على النيل الرئي�س والنيل الأبي�ض :
 -1حلفا – ال�شالل  ،ويبلغ طول هذا القطاع  360كيلومرتاً وميثل �أقدم الطرق على النيل
الرئي�س وي�سهم يف مرور التجارة من و�إىل ال�سودان من جمهورية م�صر العربية .
 -2دنقال – كرمية  ،ويبلغ طوله  225كيلومرتاً
وت�ستخدم الطرق النهرية الف�صلية عند ارتفاع منا�سيب االنهار  .وينطبق ذلك على النيل
الأزرق بني �سنار والر�صري�ص  .كما ت�ستخدم العبارات بني �ضفتى النيل وروافده يف
كثري من املواقع .
(ب) ال�سكك احلديدية :

مت مد ال�سكك احلديدية يف ال�سودان يف مرحلتني :
 يف الفرتة (1920 – 1899م )  ،مدت ال�سكة احلديد من حلفا وبورت�سودان اىل اجلزءاالو�سط من ال�سودان وكانت كل من كرمية واالبي�ض متثل نهاية لهذه اخلطوط .
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 يف مطلع اال�ستقالل � ،إمتدت من �سنار حتى الر�صري�ص ومن الرهد حتى نياال ،وتفرعت من نف�س اخلط عند بابنو�سة فو�صلت �إىل واو .
وقد ترتب على دعم ال�سكك احلديدية للتنمية الزراعية ومقابلة النمو البطئ للتجارة
زيادة امل�ساحة الزراعية و�إنتعا�ش وكرب حجم التجارة  .ولكن ذلك �شكل �ضغطاً متزايداً
على ال�سكك احلديدية  .فقد �أدت زيادة الإنتاج الزراعى �إىل حدوث اختناقات يف
النقل وتكد�س الب�ضائع وت�أخري �شحن وتفريغ احلموالت من و�إىل ال�سفن يف ميناء
بورت�سودان .
يبلغ الطول الكلى خلطوط ال�سكك احلديدية  5503كيلومرتاً .
واطوال اخلطوط الرئي�سة هى :
اخلرطوم – حلفا القدمية
عطربة – بورت�سودان
اخلرطوم – االبي�ض
الرهد – بابنو�سة – نياال
�سنار – ك�سال – هيا
بابنو�سة  -املجلد �إىل دولة جنوب ال�سودان
(جـ) الطرق الربية :

ت�شمل  /1 :الطرق املعبدة (امل�سفلته)  /2الطرق غري املعبدة � ،أو الرتابية .

 /1الطرق املعبدة (امل�سفلته)

والطرق الربية متثل همزة الو�صل بني قلب ال�سودان ومناطق االنتاج والبحر الأحمر
 ،فو�سائل النقل جتمع التجارة وتوزعها بني املراكز احل�ضرية الكربى وتنتهى بها �إىل منافذ
التجارة اخلارجية .
ومن اخل�صائ�ص التى ميكن مالحظتها على طرق النقل ما ي�أتى :
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 تكامل حركة النقل على الطرق مع حركة النقل على ال�سكك احلديدية . -املناف�سة بني النوعني تكون عند حدها الأدنى .

 /2الطرق الرتابية غري املعبدة :

وتت�أثر احلركة على هذه الطرق بالتكوينات ال�سطحية ومقدار متا�سكها وكمية الأمطار
 ،فالتكوينات اله�شة تعوق احلركة  ،والتكوينات ال�صل�صالية تتحول اىل طرق موحلة بعد
�سقوط الأمطار  ،ت�صعب فيها احلركة وقد تتوقف متاماً .
وقد ن�شطت عملية تعبيد الطرق بعد عام 1972م � ،إذ مل يتعدّ طول الطرق قبل ذلك
 320كيلومرتاً ميثلها طريقا اخلرطوم – مدنى واخلرطوم – اخلوجالب وتتمثل الطرق املعبدة
الآن يف الطرق الآتية :
اخلرطوم – مدنى  ،اخلرطوم – ربك  ،ربك – اجلبلني  ،اخلرطوم – عطربة  ،عطربة  -هيا ،
مدنى – الق�ضارف
– ك�سال – بورت�سودان  ،مدنى – �سنار – كو�ستى  ،مدين -املناقل  -القر�شي  ،زالنجي
 ،اجلنينة  ،كو�ستى – الرهد – الأبي�ض  ،نياال – زالنجى � ،سنار – الدمازين � ،أم درمان
– دنقال  ،خ�شم القربة  -حلفا اجلديدة  ،الأبي�ض – بارا  ,الأبي�ض -الدلنج  -كادقلي ،
الدبيبات  -الفولة  -بابنو�سة  ،الأبي�ض  -النهود  -الفا�شر .
وال يقت�صر دور طرق النقل على خدمة �أقت�صاد القطر فقط بل يتجاوز ذلك اىل تقوية
االرتباط ال�سيا�سي والثقايف بني اجزاء و�سكان القطر املختلفة وحتقيق الوحدة الوطنية .
طرق مقرتحة وحتت الت�شييد

النهود – ال�ضعني – نياال
النهود – رجل الفولة – املجلد

(د ) النقل البحرى :

وهو و�سيلة هامة يف ال�سودان  ،وميتلك ال�سودان  10بواخر ( عام 2000م )  ،تعمل يف
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خطوط �شمال �أوروبا واململكة املتحدة وبع�ض بلدان البحر املتو�سط  .تنطلق رحالتها من
مواينء بورت�سودان وعثمان دقنة وب�شاير بوالية البحر الأحمر ويتكامل دور النقل الربي مع
النقل الربي يف نقل ال�صادر والوارد .
(هـ) النقل اجلوى :

تعمل اخلطوط اجلوية ال�سودانية  ،مع غريها من ال�شركات العاملية  ،يف النقل يف داخل
ال�سودان وخارجه  .وتوجد بال�سودان جمموعة مطارات دولية يف اخلرطوم  ،وبورت�سودان ،
وجوبا  ،واجلنينة  ،ودنقال  ،وك�سال  ،ومروي باال�ضافة لعدد من املطارات املحلية يف مدن
ال�سودان املختلفة .
وتقوم اخلطوط اجلوية ال�سودانية برحالت داخلية  ،تربط  16مدينة ببع�ضها البع�ض .
كذلك تقوم برحالت عاملية و�إقليمية تربط بني �أكرث من  35مدينة يف اوروبا و�إفريقيا و�آ�سيا
وال�شرق الأو�سط .
(و) االت�صاالت :

عرف ال�سودان و�سائل االت�صاالت منذ بداية القرن الع�شرين ب�إدخال التلفون والتلغراف
 ،ولكن مل ي�شهد تطوراً كبرياً حتى الت�سعينيات من القرن املا�ضي ،و�آلت االت�صاالت
للقطاع اخلا�ص ف�أن�شئت ال�شركة ال�سودانية لالت�صاالت املحدودة ك�شركة م�ساهمة يف عام
1993م ت�ساهم الدولة بحواىل  ٪60من ر�أ�سمالها  .وو�ضعت خطتان لالرتقاء باالت�صاالت
يف ال�سودان :
�أ -خطة ا�سعافية تهدف ل�صيانة ما ميكن �صيانته .
ب -خطة تنموية طويلة الأجل متتد خم�س �سنوات  ،متثل العمود الفقرى للهيكل اجلديد
لالت�صاالت يف ال�سودان .
وي�ؤدى تطوير جماالت االت�صاالت �إىل ربط الكيانات العرقية والثقافية املتباينة يف ال�سودان
وي�ساهم يف �أكمال عملية االن�صهار الإجتماعى والثقافى امل�ستمر طوال هذه القرون .
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مترين :

	-1مب تف�سر �أهمية طرق ال�سيارات بالرغم من �أنها طرق ترابية ؟
 -2اذكر �أنواع الطرق (غري املعبدة) يف ال�سودان  ،مع اعطاء �أمثلة لهذه الطرق يف
�شمال وجنوب ال�سودان
 -3م�ستعيناً بالر�سم بينِّ كيف تكمل الطرق النهرية خط ال�سكك احلديدية .
 -4ما الآثار املوجبه لو�سائل االت�صاالت يف املدن الكبرية ؟
 -5علل ملا ي�أتى :
�أ .ف�صلية حركة النقل بني �شهرى يونيو واكتوبر يف معظم اجناء ال�سودان ما عدا املنطقة
التى تقع �شمال عطربة  ،وطريق الفا�شر – النهود – االبي�ض .
ب .يتعدى دور طرق النقل خدمة �إقت�صاد القطر .
التجارة اخلارجية :

يق�صد بالتجارة اخلارجية تبادل ال�سلع واخلدمات بني الدول بع�ضها البع�ض .
�س�ؤال  :ما املق�صود بال�صادرات والواردات ؟
ت�سعى كل دولة �أن تكون قيمة �صادراتها �أكرث من قيمة وارداتها  ،وتكون الدولة  ،يف
هذه احلالة  ،قد حققت ربحاً يف ميزانها التجارى � ،أما اذا زادت قيمة الواردات عن قيمة
ال�صادرات  ،ف�ستعانى الدولة عجزاً يف ميزانها
التجارى .
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�أخرى

املعادن

ال�سكر ومنتجاته

احلبوب

ا لقطن
ا ل�صمغ
ا ل�سم�سم
احلبوب
و منتجا تها
احليوانات
و منتجا تها

ا ل�سلع

احلية

الزيتية

العام

23905

16383

18139

62908

865226

24006

57118
33072
68200

1993

ال�صادرات

398410

42031
42990

21953

44707

117670

22466

122951
51368
80449

51120

54041

11295

112759

34894

96634
65675
66742

1994

1995

ا ملن�سوجات

�سلع م�صنعة

االت ومعدات

الكيميائيات

املواد اخلام

املواد الغذائية
امل�شروبات والتبغ
و�سائل النقل

ا ل�سلع

العام

1993

الواردات

12990

206722

152980

85934

233106

111693
5044
13463

جدول رقم ( : )7التجارة اخلارجية ( 1995 -1993م ) .

17227

236329

209120

103968

271234

217824
10255
95521

1994

3083

276618

212951

133964

224821

180094
16495
109345

1995

219
222

وتتدخل الدولة يف عمليات اال�سترياد والت�صدير حلماية امل�ستهلك والإنتاج بعدد من
االجراءات مثل :
 فر�ض �ضرائب جمركية �أعلى على الب�ضائع امل�ستوردة �أعلى من تلك التى تفر�ضهاعلى الب�ضائع املحلية .
 حتديد ح�ص�ص معينة من ب�ضائع م�ستوردة معينة ولفرتة زمنية حمددة . �سن قوانني ت�شجع اال�ستثمار .( �أ ) ال�صادرات ال�سودانية :

يو�ضح اجلدول رقم ( )7التجارة اخلارجية � ،صادرات وواردات ال�سودان عام 1995م وتتمثل
ال�صادرات ال�سودانية  ،ح�سبما يو�ضحه اجلدول املذكور �سابقاً يف املجموعات الآتية :
 -1القطن وال�سم�سم وال�صمغ العربى  ،ومتثل �أهم ال�صادرات ال�سودانية على �أ�سا�س
ن�صيب كل منها يف القيمة الكلية لل�صادرات .
 -2احلبوب الزيتية ومنتجاتها  :وتتمثل يف الفول ال�سودانى  ،وزيوت (�أمباز)
الفول والقطن وزهرة ال�شم�س .
 -3احليوانات احلية ومنتجاتها من حلوم وجلود وت�شمل االبقار وال�ض�أن واملاعز واجلمال .
 -4احلبوب  :وميثلها الذرة والدخن .
 -5ال�سكر ومنتجاته  :وميثل املوال�س ال�صادرات املرتبطة بال�سكر .
 -6اخل�ضروات والفاكهة .
 -7املعادن  :وت�شمل احلديد والنحا�س اخلردة والذهب والكروم والر�صا�ص.
 -8وهناك �صادرات �أخرى غري تلك التى �سبق ذكرها �أهمها الكركدى وحب البطيخ
ولقد بد�أ البرتول منذ عام 2000م وي�شكل جزءاً من ال�صادرات .
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(ب) الواردات ال�سودانية :

وتتمثل الواردات ال�سودانية يف ال�سلع الآتية :
 -1املواد الغذائية  :و�أهمها القمح والدقيق وال�شاى واخل�ضروات وم�ستح�ضراتها والزيوت
احليوانية والنباتية
 -2امل�شروبات والتبغ  :وت�شمل امل�شروبات الغازية والتبغ بانواعه .
 -3و�سائل النقل  :ومتثلها الطائرات والقاطرات وال�سيارات واللوارى وال�شاحنات والب�صات
واملراكب البخارية واملعديات وقطع الغيار املختلفة .
 -4املواد اخلام  :و�أهمها املطاط اخلام وال�سماد والفحم احلجرى والبذور والتقاوى .
 -5الكيمائيات  :وت�شمل الأدوية واملعدات الطبية وال�سماد امل�صنع واملبيدات احل�شرية
واملتفجرات .
 -6الآالت واملعدات  :و�أهمها الكهربائية وغري الكهربائية وقطع الغيار والراديوهات والتلفيزيونات
واالجهزة االلكرتونية .
 -7ال�سلع امل�صنعة  :و�أهمها اخل�شب والفلني والزجاج واحلديد ال�صلب باال�ضافة النابيب
اال�سب�ست�س واال�سمنت .كذلك هناك �سلع وم�صنوعات كالورق والبال�ستيك
وم�صنوعاتها.
 -8املن�سوجات  ،كاالقم�شة القطنية و�أقم�شة احلرير ال�صناعى واخليوط والغزل وامللبو�سات
اجلاهزة .
(جـ) اجتاه ال�صادرات والواردات :

متثل اململكة العربية ال�سعودية اكرب �سوق لل�صادرات ال�سودانية ( ما عدا البرتول)  .وتتمثل
اال�سواق االخرى يف دول االحتاد االوربى والدول االوربية االخرى واليابان – والتى �أرتفعت
ن�سبة وارداتها يف الآونة االخرية .
ويعترب ال�سودان �سوقاً ل�سلع الدول العربية ودول االحتاد الأوربى ودول غرب اوروبا واليابان
وال�صني .
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مترين :

 -1ماذا يق�صد بامل�صطلحني الآتيني :
التجارة اخلارجية ؟ امليزان التجارى ؟
 -2اذكر �أهم االجراءات التى تتخذها الدولة حلماية امل�ستهلك وحمايه الإنتاج املحلى .
 -3م�ستعيناً باجلدول رقم ( )10و�ضح الربح �أو العجز يف امليزان التجارى يف ال�سنوات 1994
و . 1995
 -4اذكر الدول التى مت ذكرها فيما �سبق وتدخل يف قائمة الدول امل�صدرة وامل�ستوردة من
ال�سودان .
ال�سودان والأمن الغذائي :

يعترب ال�سودان من �أكرث ثالث دول تتوفر فيها املوارد املرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي داخلياً
وخارجياً بجانب كندا وا�سرتاليا .
(�أ)امكانات ال�سودان لتوفري االمن الغذائى :

تتوافر �أمكانيات لل�سودان  -من �أر�ض وماء و�أمطار وثروة حيوانية و�سمكية– هذه الكفاية
 ،يو�ضحها العر�ض التاىل :
 -1ت�شكل الأر�ض الزراعية يف ال�سودان  ٪14من الأرا�ضى الزراعية يف الوطن العربى  ،و
 ٪48من الأرا�ضى غري امل�ستغلة  .وال يزرع من الأرا�ضى ال�صاحلة للزراعة والتى تبلغ 200
مليون فدان �سوى  ٪15فقط  .وميثل ما يزرع �سنوياً من هذه الأرا�ضى  ٪55فقط  ،ويرتك
الباقى بوراً .
 -2يبلغ ن�صيب ال�سودان من مياه النيل  18.5مليار مرت مكعب  ،وهذا ميثل  ٪10من املوارد
الدائمة يف الدول العربية .
 -3تكفى �أمطار ال�سودان لزراعة  ٪55من االرا�ضى التى ميكن �أن تزرع زراعة جافة .
 -4وجود كميات هائلة من املياه اجلوفية .
 -5ميتلك ال�سودان  ٪30من الرثوة احليوانية يف الوطن العربى  ،كما �أن به امكانات كبرية
للرثوة ال�سمكية .
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( ب ) االعتماد على ال�سودان يف حتقيق االكتفاء الذاتى يف الغذاء :

لقد قدمت �أ�ستثمارات  ،وفق خطط معينة لتحقيق االكتفاء الذاتى يف الغذاء  .وقد كان
توزيع هذه اال�ستثمارات يف املجاالت املختلفة على النحو الآتى :
الزراعة وال�صناعات الزراعية
النقل واملوا�صالت
التنقيب عن املعادن والبرتول
البنوك والت�أمني
التجارة
ال�سياحة
�أخرى

٪ 78
٪4
٪5
٪ 1.5
٪ 0.38
٪ 0.27
٪ 10.85

وقد تركز اال�ستثمار �أو ًال يف الزراعة وال�صناعات الزراعية  ،خا�ص ًة يف قلب ال�سودان ( ،
يف اخلرطوم والإقليم الأو�سط )  .وقد كان ال�سبب يف ذلك ما يلى:
ا�ستعجال ال�سودان للإنتاج وبالتاىل الت�صدير .
 جودة البنية التحتية يف هذه املناطق . االرتباط بامليناء ( بورت�سودان ) . وجود  ٪85من ال�شركات التجارية باخلرطوم و ٪43من �أفرع البنوك .وقد تركزت اال�ستثمارات على القطاع احلديث � ،إذ مل يح�صل القطاع التقليدى اال على
 ٪3من اال�ستثمارات .
وقد بد�أت امل�شرعات بال�صناعات الزراعية الب�ستانية  ،وتربية احليوان  ،وانتاج اجللكوز
والزيوت النباتية  ،باال�ضافة مل�شروع �سكر كنانة .
توقف العمل يف تلك امل�شروعات يف عام 1978م بعد قبول ال�سودان ل�شروط البنك
و�صندوق النقد الدوليني والتى دعت اىل الآتى :
 االهتمام بال�صادرات التقليدية .223
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	�إعادة ت�أهيل امل�شاريع القدمية . تخفي�ض قيمة العملة ال�سودانية .	�إعطاء املدينني احلق يف ت�أجيل القرو�ض .مترين :

 -1ما الأ�سباب التى دعت الدول العربية لال�ستثمار يف �إنتاج الغذاء يف ال�سودان ؟
�	-2أذكر �أنواع اال�ستثمارات الأخرى القائمة يف ال�سوان الآن .
م�شكالت ال�سودان البيئية :

ي�سعى الإن�سان ال�ستغالل البيئة الطبيعية ل�سد حاجاته الأ�سا�سية وحتقيق م�ستوى معي�شى
مر�ض  .وهو يف اندفاعه لتحقيق هذا الغر�ض ينتهج �أحياناً ا�ساليب خاطئة ت�ؤدى لتدهور البيئة �أو
حدوث م�شكالت بيئية تنعك�س �آثارها يف النهاية على حياته  .وقد �أدى هذا النهج يف ال�سودان
�إىل حدوث م�شكالت �أهمها الت�صحر  ،وتهديد الغطاء ال�شجرى باالنح�سار  ،وتلوث املاء والهواء
والرتبة .
الت�صحر :

يعرف الت�صحر ب�أنه (�إحداث تغيري يف خ�صائ�ص البيئة اىل ظروف �أكرث �صحراوية  ،وذلك
من خالل تعميق الظروف ال�صحراوية  ،وتدهور حمولة الإنتاج البيولوجى للأر�ض  ،مما يقلل
من قدرتها على �إعالة �إ�ستخدمات الأر�ض الزراعية ) .
ويعنى ذلك �إفقار النظام البيئى عن طريق �إ�ستخدام الأر�ض ا�ستخداماً اليتوافق مع
الإمكانيات الطبيعية يف املناطق املجاورة لل�صحراء �أو �شبه ال�صحراء مما ي�ؤدى اىل انت�شار الأحوال
ال�صحراوية يف نطاق ال�سافنا  ،ويرتتب عليه تدهور الإنتاجية الزراعية للأر�ض .
( �أ ) مظاهر الت�صحر :

يتخذ الت�صحر املظاهر التالية :
	�إزالة الطبقة العلوية من الرتبة ب�سبب تدهور الغطاء النباتى  ،وخا�صة على املنحدرات224
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-

حيث تن�شط التعرية املائية والهوائية .
حترك الكثبان الرملية الثابتة مما ي�ؤدى الت�ساع دائرة ال�صحراء .
تناق�ص الغطاء النباتى وتدهور قيمته الغذائية بالن�سبة للحيوانات .
متلح الرتبة الزراعية ب�سبب �سوء ت�صريف املياه الزائدة .
زيادة كمية االتربة يف الهواء .

(ب) املناطق املت�أثرة بالت�صحر :

ميثل الت�صحر امل�شكلة البيئية الأوىل يف ال�سودان فهو ي�ؤثر ت�أثرياً مبا�شراً على �أكرث من ن�صف
م�ساحة ال�سودان  ،كما ي�ؤثر ت�أثرياً غري مبا�شر على كل ال�سودان نتيجة للنزوح واحلروب القبلية
والتدهور االقت�صادى الذى يرتتب عليه.
ويبني اجلدول رقم ( )9درجات الت�صحر وم�ساحة النطاق املت�أثر بالت�صحر ون�سبتها بالن�سبة
للم�ساحة الكلية لل�سودان :
البيانات
درجة الت�صحر ن�سبتها ( )٪للم�ساحة
امل�ساحة
النطاق
الكلية للقطر
(�آالف كم)2
19،9
� 492شديدة الت�صحر
�شبه ال�صحراء
27،5
ال�سافنا الفقرية ( اقليم ال�ساحل  689متو�سط الت�صحر
13،8
 347خفيفة الت�صحر
ال�سافنا الغنية
جدول رقم ( : )9املناطق املت�أثرة بالت�صحر.
( ج ) الأ�سباب الب�شرية للت�صحر يف ال�سودان :

 -1ت�ضخم عدد ال�سكان على احلدود ال�صحراوية يف �شمال �أقاليم غرب و�أوا�سط و�شرق
ال�سودان .
تراجع قدرة
وقد نتج عن هذا الرتكز ال�سكاين يف املناطق التى تنعم باملياه طول العام ُ
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الأر�ض على االنتاج وقد زادت �سرعة هذا التدهور ب�سبب توطني الرعاة الرحل يف �أوائل
القرن الع�شرين  .فقد جمع ال�سكان امل�ستقرون بني الرعى والزراعة  ،وهذا يف منطقة
�ضعيفة مما �أدى ال�ستنزاف املوارد الطبيعية .
 -2ال�ضغط الزراعى  :ومن �أبرز الأمثلة على ذلك تخطى زراعة الدخن احلدود املناخية
املنا�سبة فخط املطر املت�ساوى  500مم يف مناطق الرتبة الرملية يف غرب ال�سودان
وخط املطر املت�ساوى  600مم يف �شرق ال�سودان  ،هو احلد املنا�سب لزراعة الدخن
 ،ولكن احلد احلاىل للدخن هو خط املطر املت�ساوى  250مم  ،وقد ميتد يف ال�سنوات
املطرية حتى خط املطر املت�ساوى  200مم .
ويتطلب اعداد الأر�ض الزراعية قطع الأ�شجار وتطهري الأر�ض من احل�شائ�ش والأع�شاب
 ،وهذا يقود بالطبع �إىل تدمري الغطاء النباتى  ،وفقر الرتبة وبالتاىل حلدوث ظاهرة
الت�صحر .
وقد تبع منو الزراعة الآلية �إقتطاع الكثري من الأرا�ضى املطرية التقليدية  ،مما �أ�ضطر
مزارعو ذلك النمط �إىل اللجوء �إىل الأرا�ضى الهام�شية مما �أدى �إىل ت�صحر معظم
�أرا�ضى الزراعة التقليدية .
 -3االفراط الرعوى  :وهذا يعنى عدم تنا�سب عدد احليوانات مع الطاقة الفعلية
للمرعى  .و�أكرث املناطق تدهوراً ب�سبب الأفراط يف الرعى هى الأماكن القريبة من
املواقع ال�سكنية والآبار واحلفائر والرهود والطرق التى ت�سلكها املا�شية  ،كذلك
تكون ظاهرة االفراط الرعوى اكرث و�ضوحاً يف الأماكن التى يغلب عليها النظام
امل�ستقر لرتبية احليوان  ،فالرعى املتنقل ميثل ا�ستخداماً مالئماً للأر�ض يف مناطق
ال�سافنا الفقرية (اقليم ال�ساحل ) .
� -4إمداد ال�سكان بالوقود وخ�شب البناء  :متثل الأ�شجار م�صدراً مهماً للطاقة ولأخ�شاب
البناء  ،وخا�صة يف مناطق ا�ستقرار ال�سكان  .ويرتتب على ذلك قطع الأ�شجار يف
حميط هذه الأماكن .
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( د ) �آثار الت�صحر :
 -1تدهور �إنتاجية الرتبة :

ي�ؤثر الت�صحر على انح�سار الغطاء النباتى وتفكك الرتبة وتعر�ضها لعوامل التعرية
ودفن بذور النباتات بوا�سطة الرمال واالتربة املتحركة وهذا ي�ؤثر على انتاجية الرتبة
وتدهور املحا�صيل واملراعى .
يف الفرتة ( )1975 – 1960م انخف�ضت انتاجية احلبوب بن�سبة  ٪20يف �إقليمى
كردفان ودارفور  ،وانتاجية الغابات بن�سبة  ٪20يف �إقليم كردفان .
 -2الآثار االقت�صادية واالجتماعية :

ترتب على تدهور انتاجية املحا�صيل واملراعى التى بلغت ذروتها يف عام  1984معاناة
�أكرث من  8مليون �شخ�ص من نق�ص الغذاء  ،فنزح �سكان املناطق املت�أثرة بذلك من
مناطقهم بحثاً عن املاء والغذاء  .وكان لذلك �آثار اجتماعية بعيدة املدى مثل تفكك
الأ�سر  ،وانت�شار العطالة واجلرمية  ،وازدحام املدن  ،وتدهور اخلدمات العامة من ماء
وكهرباء و�صحة وموا�صالت  .وقد كان لتدهور االنتاجية �أثر مبا�شر على اقت�صاد البالد
وانح�سار �إيرادات الدولة من العملة ال�صعبة وزيادة عبء الديون وعرقلة التنمية .
-3الآثار ال�سيا�سية :

لعب الت�صحر دوراً يف ت�أجيج نار ال�صراعات القبلية نتيجة للتناف�س على االرا�ضى
الزراعية واملراعى والغابات  ،ف�أفرز ذلك حروباً طاحنة ونهباً م�سلحاً مما �أ�سهم يف عدم
اال�ستقرار ال�سيا�سى داخل القطر .
( هـ ) مكافحة الت�صحر :

ومن �أهم اجراءات مكافحة الت�صحر الآتى :
 -1حتديد نوع اال�ستخدام الأكرث مالءمة لظروف البيئة وحتديد الأعداد املنا�سبة من
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احليوانات لطاقة املرعى
 -2تطبيق دورة رعوية منا�سبة بان�شاء مناطق رعى حمجوزة  ،يتم ا�ستخدامها بالتناوب
.
� -3سن القوانني الكفيلة مبنع الزراعة خارج احلدود املناخية املالئمة لها .
�س�ؤال  :هل ميكن �أن تعدد االجراءات الأخرى ؟
انح�سار الغطاء ال�شجرى :

ت�شري الدرا�سات العلمية على �أن البلدان التى ت�شابه ظروفها الطبيعية ظروف ال�سودان
تقوم بحجز  ٪20على االقل من غاباتها حتى تكون الغابات منتجة وحامية للبيئة  .اما
يف ال�سودان فلم يتم �سوى حجر  ٪1.2من الغابات ،بجانب تعر�ض الغطاء ال�شجرى
لالنح�سار مبعدل خميف نتيجة للتو�سع يف الزراعة الآلية وقطع الأ�شجار واحلرائق وجتارة
احلطب والفحم والرعى اجلائر .ويتم �سنوياً قطع اكرث من  5مليون فداناً من الغابات  ،بينما
اليتجاوز ما يزرع منها  50الف فداناً  .وهذا يعنى �أن الغابات تتناق�ص مبعدل يفوق 4.95
مليون فدان �سنوياً .
وتتمثل الإجراءات املقرتحة لعالج هذا الو�ضع يف الآتى :
 -1ا�ستخدام م�صادر الطاقة البديلة كالكهرباء والطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح واملخلفات
الزراعية والبيوغاز
 -2تر�شيد الطاقة يف القطاع املنزىل .
 -3اجراء البحوث يف جمال تكثيف وتنويع الغطاء ال�شجرى  ،واال�ستثمار يف التقنيات
احلديثة يف انتاج الفحم وت�صنيع االخ�شاب واملواقد .
�س�ؤال  :هل ميكن �أن تقرتح مزيداً من االجراءات ؟
التلوث :

تتمثل م�صادر التلوث الرئي�سه يف ال�سودان يف  :خملفات وف�ضالت ال�صناعة (�سائلة
�أو �صلبة �أو غازية ) والكيمائيات واملبيدات .
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و�أهم ملوثات مياه الأنهار هى خملفات وف�ضالت ال�صناعة  ،فمعظم ال�صناعات تقوم
على �شواطئ النيل وروافده  .فاملياه تدخل يف عمليات ال�صناعة كما ت�ستغل املجارى
املائية للتخل�ص من الف�ضالت ال�صناعية  .وي�ؤثر ا�ستمرار هذه العملية على مياه ال�شرب
واحلياة املائية وانتاجية االر�ض  .ومن �أهم ال�صناعات امللوثة للمياه �صناعة ال�سكر ودبغ
اجللود .
ومن طرق تلوث املياه عند الر�ش املبا�شر باملبيدات لقنوات الرى �أو �أع�شاب النيل
� ،إجنراف الرتبة امللوثة للمجارى املائية �أو غ�سل براميل املبيدات و�شاحناتها يف املجارى
املائية  .وي�ؤدى ذلك لتدمري الأحياء املائية والرثوة ال�سمكية ويهدد �صحة الإن�سان .
يتلوث الهواء والرتبة كذلك نتيجة للر�ش املبا�شر باملبيدات  ،مما يهدد �صحة الإن�سان
واحليوان وي�ضر بالنبات  .كذلك تتلوث الرتبة نتيجة ملعاملة البذور باملبيدات �أو تراكم
املبيدات على الرتبة عند ر�ش املحا�صيل  ،وي�ؤدى ذلك اىل تدنى خ�صوبة الرتبة نتيجة
للق�ضاء على الكائنات احلية التى ت�ؤدى دوراً هاماً يف الدورة الغذائية  ،كما ي�ؤثر تراكم ما
يتبقى من املبيدات يف املحا�صيل على جودة املح�صول .
مترين :

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

ماذا يق�صد بالت�صحر ؟
ما املناطق املت�أثرة بالت�صحر وكم تبلغ ن�سبتها �إىل امل�ساحة الكلية لل�سودان ؟
ما �أثر ال�ضغط الزراعى والرعوى يف حدوث الت�صحر ؟
�صف �أمتداد �إقليم ال�ساحل يف �إفريقيا .
�أذكر الآثار االقت�صادية واالجتماعية للت�صحر .
كيف ميكن �أن نكافح الت�صحر ؟
�أذكر االجراءات التى ميكن اتباعها لعالج �إنح�سار الغطاء ال�شجرى .
�أذكر الطرق التى ت�ؤدى لتلوث املياه .
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مت بحمد اهلل وتوفيقه
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