تضارٌس الوطن العربً


تتكون أراضً الوطن العربً من مجموعة من األشكال الرئٌسٌة هً:

أوال الهضاب:


وهً أكثر األشكال التضارٌسٌة انتشارا فً الوطن العربً وهً أراضً متوسطة االرتفاع إذا
ٌتراوح ارتفاعها بٌن 044-044م .



كان الوطن العربً ٌتكون من هضبة رئٌسٌة واحدة تمتد من الخلٌج العربً و حتى المحٌط األطلسً
إال أن الصدع اإلفرٌقً األسٌوي شطرها إلى هضبتٌن شرقٌة و غربٌة لعبت عوامل التعرٌة و
التجوٌة دورا فً تغٌٌر سطحها .
 .1الهضبة العربٌة الشرقٌة:



تسمى هضبة شبة الجزٌرة العربٌة وتمتد من الساحل الجنوبً لشبة الجزٌرة العربٌة على بحر
العرب وحتى شمال بادٌة الشام شماال كما تمتد من الخلٌج العربً وحتى مرتفعات البحر األحمر
والحافة الصدعٌة غربا.



وٌتراوح ارتفاعها بٌن 044-044م لكن أقصى ارتفاع لها ٌصل فً أقصى جنوب غرب السعودٌة
حٌث ٌصل إلى 0044م.



تتكون من:

أ :بادٌة الشام


هضبة بالد الشام وتقع فً الجزء الشمالً وهً هضبة محصورة ما بٌن السالسل الجبلٌة االلتوائٌة
فً الشمال وسهل العراق فً الشرق وصحراء النفوذ فً الجنوب.



ٌصل ارتفاعها 004م وتنحدر بشكل عام من الغرب لشرق مساحة  000.444كم مربع



الهضبة مقطعة بمجموعة من األودٌة مثل وادي البغدادي و حوران اللذان ٌصبان فً الفرات وبعض
األودٌة التً تجري نحو بعض المنخفضات التً تحوٌها الهضبة كمنخفض الثرثار و الحبانٌة و
الرزازه فً العراق ومنخفض تدمر ودمشق فً سورٌا



كما ٌوجد بها بعض األراضً المرتفعة مثل جبل الدروز فً سورٌا وجبل سنجار فً العراق.

ب :هضبة نجد:


تقع فً وسط شبة الجزٌرة العربٌة وٌحدها من الغرب مرتفعات الحجاز و صحراء الدهناء من
الشرق وصحراء النفوذ شماال و الربع الخالً جنوبا



متوسط ارتفاعها 044م وتنحدر من الغرب نحو الشرق وٌوجد بها عدد من الواحات و تقطعها
مجموعة من الودٌان مثل بٌشه ووادي رنٌة.



ٌوجد بها بعض المناطق المرتفعة مثل جبل شمر و الذي ٌرتفع 0044م



فً الغرب منها تمتد مجموعة من الهضاب مثل عسٌر و األحجار

ج :هضبة حضر موت:


وهً فً أقصى جنوب شبة الجزٌرة العربٌة تطل على خلٌج عدن



من أهم أودٌتها وادي عدن ووادي المسٌلة



كما تتمٌز الهضبة العربٌة الشرقٌة بمساحات واسعة من الرمال على شكل صحاري مثل:

صحراء النفوذ
تقع بٌن بادٌة الشام فً الشمال وهضبة نجد فً الجنوب تمتد من الشرق للغرب لمسافة 044كم ومن الشمال للجنوب 004كم لذلك أطلق علٌها اسم صحراء النفود والتً تعنً المسطحات الرملٌة صعبة المسالكصحراء الربع الخالً الذي تغطً نصف ملٌون كم مربع
تفصل بٌن هضبة نجد فً الشمال وهضبة حضرموت فً الجنوب تشغل حوضا كبٌرا ٌشكل ربع مساحة شبه الجزٌرة العربٌة ومن هنا جاءت التسمٌة بالربع الخالً والذي ٌشكل أكبر منطقةتغطٌها الرمال فً العالم
صحراء الدهناء
 تقع بٌن الخلٌج العربً فً الشرق وهضبة نجد فً الغرب تمتد بشكل طولً بٌن الشمال والجنوب

وٌتخللها مجموعة من المنخفضات مثل برٌدة و عنٌزة وحائل و الهفوف



ومزقت األودٌة الجافة سطح الهضبة وهً وادي السرحان فً بالد الشام ووادي حوران ووادي
الدواسر ووادي حضر موت.

 .2الهضبة العربٌة اإلفرٌقٌة


تقع فً شمال قارة إفرٌقٌا من شرق القارة لغربها على شكل مستطٌل طوله تقرٌبا 0444كم أما
امتدادها من الشمال للجنوب فٌبلغ 0444كم



وتسمى بالصحراء الكبرى اإلفرٌقٌة وهً أوسع و أكبر صحاري العالم من حٌث المساحة حٌث تبلغ
0000444كم مربع.



وتشمل كل من الصحراء الغربٌة و مورٌتانٌا و الجزائر و لٌبٌا و مصر و األجزاء الجنوبٌة من
المملكة المغربٌة و تونس و األجزاء الشمالٌة من السودان وتتفرع إلى ما ٌلً:

 الصحراء الغربٌة المصرٌة و التً تمتد ما بٌن وادي النٌل فً الغرب و الحدود اللٌبٌة الصحراء الشرقٌة و التً تنحصر ما بٌن نهر النٌل و البحر األحمر فً مصر -الصحراء اللٌبٌة

 صحراء النوبة وتشغل شمال شرق السودان.

ٌنحدر سطحها باتجاه الشمال إال أن سطحها ال ٌخلو من الحافات شدٌدة مثل الجبل األخضر و
مرتفعات طرابلس وفً الجنوب ترتفع جبال العوٌنات ومرتفعات تبستً وهً بقاٌا سالسل جبلٌة
قدٌمة غٌرتها عوامل التعرٌة فؤصبحت كتال جبلٌة



كم ٌوجد به مجموعة من المنخفضات التً تتمٌز بوجود واحات مشهورة فٌها مثل منخفض الفٌوم
وواحة سٌوة و الواحات الخارجة و الداخلة



وٌنتشر فً أرض الهضبة مجموعة من األودٌة الجافة مثل وادي اآلجال ووادي الشاطئ فً منطقة
فزان فً لٌبٌا ووادي ضرور و قنا و الحوض و أغرغر



أما الكثبان الرملٌة فتغطً مساحات واسعة واسة من الهضبة اإلفرٌقٌة العربٌة وهً عبارة عن
صحاري ممٌزة باسماء خاصة:



صحاري العرق وهً عبارة عن غطاءات وتراكمات من كثبان رملٌة ناعمة مموجة مثل بحر الرمال
العظٌم الذي ٌمتد فً لٌبٌا وحتى الحدود المصرٌة و العرق الشرقً فً الجزائر و العرق الغربً
جنوب أطلس الصحراء و تمتد الكثبان الرملٌة حتى جنوب المغرب و تستمر فً كل موٌتانٌا



تكوٌنات الحمادة وهً عبارة عن نطاقات صخرٌة صلبة جرداء فقٌرة بالحٌاة النباتٌة و الحٌوانٌة
ومن أمثلتها الحمادة الحمراء و التً تغطً 044ألف كم مربع فً لٌبٌا وحمادة مرزوق فً لٌبٌا.



تكوٌنات السرٌر :عبارة عن غطاءات واسعة من الرمال الخشنة و الحصى و الزلط مثل سرٌر
كلمنشو فً لٌبٌا.



تشكل تكوٌنات العرق أو التراكمات الرملٌة الناعمة  %15من مساحة الصحراء الكبرى بٌنما
تشغل تكوٌنات الحماد التً تتشكل من مسطحات صخرٌة وذات مواد حصوٌة  %07من المساحة
الكلٌة

ثانٌا :الجبال:


تقسم الجبال فً الوطن العربً من حٌث نشؤتها و تطورها و أصل تكونها إلى ثالث أقسام رئٌسٌة
وهً:

 .0جبال التعرٌة
 .0جبال االلتواءات
 .3جبال انكسارٌة و بركانٌة
أوال جبال التعرٌة:


وهً عبارة عن بقاٌا سالسل جبلٌة قدٌمة تؤثرت بعوامل التعرٌة فظهرت بقاٌاها على شكل كتل
جبلٌة و من أمثلتها فً الوطن العربً:

جبل العوٌنات


وهو نقطة االلتقاء بٌن الحدود اللٌبٌة المصرٌة السودانٌة و ٌتكون من صخور الجرانٌت



تبلغ مساحة هذه الكتلة الجبلٌة 044كم مربع و أعلى ارتفاع لها 0030م



ومن الجبال المحٌطة به جبل ادكنو من الشمال و ٌبلغ ارتفاعه 0030م وجبل شٌسو فً الجنوب و
الذي ٌبلغ ارتفاعة 0000م

جبال تبستً


وتصل أعلى قممها فً لٌبٌا 0000م وهً جبال تقع على الحدود بٌن لٌبٌا و تشاد وهً جبال قدٌمة
متآكلة.



جبل اٌغاي و ٌقع شمال شرق تٌبستً و جبل طومو وٌقع شمال غرب تبستً و جبل األحجار جنوب
الجزائر

ثانٌا:الجبال االلتوائٌة الحدٌثة


وقد بدأ تكون هذه الجبال فً أواخر الزمن الجٌولوجً الثانً وبلغت شدتها أثناء الزمن الجٌولوجً
الثالث و تتكون من :

أوال:جبال أطلس:


تمتد من الغرب إلى الشرق فً بالد المغرب العربً وتبدأ من الغرب عرٌضة و شاهقة و تضٌق
كلما اتجهنا شرقا فً الجزائر و تنتهً عند رأس بون فً تونس.



وهً تمتد موازٌة لساحل البحر المتوسط وٌعتبر طوبقال أعلى قممها قرب مراكش 0000م



تشكل امتدادا لمرتفعات األلب فً إفرٌقٌا



تتكون من:

 .1السلسة الشمالٌة:


تمتد من الغرب إلى الشرق لتشمل المغرب و الجزائر و تونس وٌمكن تقسٌمها إلى فرعٌن غربً و
شرقً ٌفصلها وادي ملوٌة.



تمتد السلسلة الشمالٌة فً النطاق الغربً على شكل قوس كبٌر شدٌد الوعورة ٌحتض الساحل
الشمالً للمغرب حٌث تعرف باسم أطلس الرٌف أو مرتفعات الرٌف التً تنحدر بشدة نحو البحر
تاركة سهل ساحلً ضٌق



وأطلس الرٌف هً عبارة عن مجموعة من الكتل الجبلٌة متوسطة االرتفاع وٌعد جبل بنى حسن
أعلى أجزائها



وتمتد السلسلة الشمالٌة فً النطاق الشرقً داخل حدود الجزائر و تعرف باسم أطلس التل أو البحرٌة



تستمر السلسلة الشمالٌة داخل تونس حتى تنتهً عند رأس بون حٌث تتسم بانخفاض منسوبها و
تقطعها بسبب تعرضها للحركات التكتونٌة



وتنحدر سفوح أطلس التل فً تونس بشدة فً السفوح الشمالٌة صوب البحر المتوسط و الجنوبٌة
صوب األحواض التونسٌة

 .2السلسلة الجنوبٌة:


وتعد هذه السلسلة الجبلٌة أكثر تعقٌدا فً امتدادها و أعلى منسوبا من السابقة وٌزٌد ارتفاعها من
الشرق نحو الغرب



تقسم إلى:



النطاق الغربً :تمتد فً أراضً المغرب من رأس بون حتى المحٌط األطلسً و ٌطلق علٌه أطلس
الداخلٌة أو أطلس الصغٌر وهً تشكل حاجزا طبٌعٌا ٌفصل بالد المغرب فً الشمال عن النطاق
الصحراوي فً الجنوب



النطاق األوسط :وتمتد فً الجزائر و تعرف بؤطلس الصحراء و من أشهر جبالها جبل أوراس و
أوالد ناٌل



النطاق الشرق :تمتد داخل األراضً التونسٌة وتعرف الدورسال

.3أطلس العظمى:


تمتد فً المملكة المغربٌة وتوازي فً امتدادها أطلس الداخلٌة و ٌفصلها عنها وادي السوس



وٌعد هذا النطاق أعلى السالسل الجبلٌة األلبٌة منسوبا فً العالم العربً حٌث ٌضم طوبقال.



ٌمتد شمال أطلس العظمى نطاق جبلً اخر ٌفصل بٌنهما وادي أم الربٌع تعرف بؤطلس الوسطى
حٌث تبدو على شكل هضبة كما ٌقطعها العدٌد من المجاري المائٌة



تحصر جبال أطلس بٌنها العدٌد من الظاهرات منها:

 .1هضبة المٌزٌتا المراكشٌة:
 تمت بٌن أطلس العظمى جنوبا وأطلس الوسطى وحوض وادي سٌبو شماال ساحل المحٌط األطلسً تمتد الهضبة باتجاه مدٌنة وهران الجزائرٌة لذلك تعرف باسم مٌزتا وهران وهً تعتبر حافة أركٌة قدٌمة تغطٌها تكوٌنات رسوبٌة حدٌثة تؤثرت بعوامل التعرٌة وهً صلبة قاومت حركة الضغوط التً تعرضت لها فً عصر الماٌوسٌن (الحركة األلبٌة) والتً أدت إلً تكوٌن سالسلجبال أطلس
 .2هضبة الشطوط
 تنحصر بٌن أطلس الشمالٌة والجنوبٌة وتتخذ شكل مثلث تتصل بهضبة المٌزٌتا المراكشٌة فً الغرب وهً هضبة محدودة االرتفاع حٌث ٌبلغ متوسط ارتفاعها  3004قدمٌؤخذ سطحها فً االنخفاض و الضٌق كلما اتجهنا من الغرب صوب الشرق اتخذت اسمها من مجموعة من الشطوط المنتشرة فوق سطحها وهً عبارة عن بحٌرات ملحٌة نشؤت بفعل الضغوطالمصاحبة للحركات االلبٌة فً الزمن الثالث

 وٌرجع تكوٌن بعض الشطوط إلً نشاطا بحرٌا خالل الزمن الثانًثانٌا :كردستان /زاجروس:
 تمتد فً شمال وشمال شرق العراقتنتمً هذه المرتفعات التً تتؤلف من عده سالسل وكتل جبلٌة تمتد متوازٌة لبعضها البعض إلى الزمن الثالث تعرضت لحركات تكتونٌة عنٌفة أدت إلً ظهور التواءات شدٌدة وحافات قافزة ألعلى وأحواض هابطة ٌتخلل هذه الجبال عدد من األودٌة العمٌقة أهمها /دٌالً والزاب الكبٌر والزاب الصغٌر تتمٌز هذه المرتفعات باالرتفاع الشدٌد خاصة فً الجزء الشمالً الغربً حٌث توجد أعلى القمم قمة حصار روست(00044قدم ) وقمة بٌرة مكرون (0004قدم)
 تكسو هذه القمم الثلوج التً تغذي الروافد /دٌالً والزاب الكبٌر والزاب الصغٌر وهً روافد دجلة.ثالثا :مرتفعات عمان:
 تمتد على شكل قوس جبلً كبٌر ٌتجه صوب الجنوب الغربً تطل علً خلٌج عمان فً الشرق والربع الخالً الغرب تمثل امتداد لجبال زاجروس كردستان وتم الفصل بٌنهما نتٌجة حركات الهبوط التً أدت لتكوٌن مضٌق هرمز خاللالبالٌوسٌن
 وهً مرتفعات التوائٌة وعرة شدٌدة االنحدار* تنقسم مرتفعات عمان إلً ثالثة أقسام وهً
 .0نطاق روس الجبال  :تشغل الجزء الشمالً من مرتفعات عمان الممتدة فً شبة جزٌرة مسندم ٌطلق علٌها شبه جزٌرة
روس الجبال ٌتكون من التكوٌنات الجٌرٌة عظٌمة السمك .
 .2نطاق الحجر  :تشغل الجزء األوسط من مرتفعات عمان تسود هنا الصخور النارٌة الصلبة و بعض مصهورات الالفا
البركانٌة
 .3نطاق الجبل األخضر  :فً الجزء الجنوبً من مرتفعات عمان حٌث تسود التكوٌنات الجٌرٌة الصلبة التً تكونت اثناء
الحركة األلبٌة كما تعرضت لحركات صدعٌة و ثورنات بركانٌة تمتد على شكل حافة رأسٌة تطلق على خلٌج عمان وتعتبر
قمة شامس أعلى نقطة فً الجبل األخضروسبب التسمٌة ألنها أول نقطة تشرق علٌها الشمس فً الجبل األخضر
رابعا:مرتفعات طوروس
تقع فً شمال العراق و جنوب تركٌا ٌتراوح ارتفاعها بٌن 3044-044متمتد فً اتجاه عام من الغرب لشرق على طول امتداد البحر المتوسط تتؤلف تكوٌناتها من الحجر الجٌري و صخور نارٌة و متحولةثالثا:الجبال االنكسارٌة:



تكونت أثناء الحركات االلبٌة فتكون األخدود اإلفرٌقً الذي ٌمتد من جنوب البحر األحمر وٌستمر
فً خلٌج العقبة ووادي عربة و البحر المٌت و غور األردن و سهل البقاع فً لبنان ووادي العاصً
حتى أقدام جبال طوروس وعلى طول هذا األخدود تمتد الجبال االنكسارٌة فً مصر و الٌمن و
السودان و السعودٌة و األردن و فلسطٌن و سورٌا و لبنان

أوال :جبال البحر األحمر
 تمتد بمحاذاة الساحل الغربً للبحر األحمر فً شرقً مصر والسودانتمتد من الشمال الغربً عند رأس خلٌج السوٌس إلى الجنوب الشرقً عند هضبة الحبشة تتكون من صخور نارٌة قدٌمة ومتحولة ٌخترقها عدد من السدود النارٌة و العروق المعدنٌة استطاعت مقاومة عوامل التعرٌة لذلك ظلت مرتفعة المنسوب بٌن 3004 – 0044قدم تتكون من مجموعة من الكتل الجبلٌة المنفصلة بها قمم جبلٌة مرتفعة مثل جبل الشاٌب الذي ٌعد أعلى قمم جبال البحر األحمر0044قدم فً مصر وجبل أودا فً السودان0344قدم
 تنحدر جبال البحر األحمر بشكل فجائً ناحٌة الشرق نحو البحر األحمر وبشكل تدرٌجً ناحٌة الغرب صوب وادي النٌلبسبب األخدود
رغم ذلك تحصر هذه السالسل سهل ساحلً ٌتراوح عرضة بٌن 00-0كم تنحدر على السفوح الشرقٌة مجموعة من األودٌة سرٌعة االنحدار نحو البحر األحمر مثل غدٌر و دبور و شاب كما تنحدرمجموعة من األودٌة من السفوح الغربٌة باتجاه النٌل مثل قنا و عامور


ٌمكن اعتبار النطاق الجنوبً من شبة جزٌرة سٌناء امتدادا شمالٌا لسالسل البحر األحمر حٌث تتؤلف
من صخور نارٌة و متحولة من أهم قممها سانت كاترٌن و أم شومر.

ثانٌا :سالسل جبال الشام
 تمتد فً كل من سورٌا ولبنان وفلسطٌن واألردن تكون فً اتجاه عام من الشمال للجنوب أي تمتد بمحاذاة الساحل الشرقً للبحر المتوسط من مرتفعات طوروس حتى خلٌجالعقبة
 فً األصل عبارة عن ارتفاعات التوائٌة قدٌمة تعرضت لعوامل التعرٌة ثم لحركة انكسار أدت لهبوط الجزء األوسط وارتفاع األرض على الجانبٌن
 تتكون هذه الجبال من رواسب جٌرٌة ترتكز فوق صخور شدٌدة الصالبة السلسلة الغربٌة تنحدر نحو البحر المتوسط بشكل تدرٌجً صوب الغرب أما سفوحها الشرقٌة تنحدر فجائٌا صوب الغور السلسلة الشرقٌة تنحدر تدرٌجٌا صوب هضبة بادٌة الشام فً الشرق أما سفوحها الغربٌة تنحدر بشكل حاد صوب الغرب -السلسلة الغربٌة من مرتفعات الشام أعلى منسوبا وأكثر تقطعا وأقل انتظاما من السلسلة الشرقٌة

 المرتفعات الغربٌة تمتد فً شكل سالسل جبلٌة متصلة علٌة المنسوب أما المرتفعات الشرقٌة فً شكل كتل جبلٌة منفصلةتنقسم سالسل جبال الشام إلً أربعة أقسام كل قسم منها ٌتكون من كتل جبلٌة ٌفصل بعضها سهول وأودٌة مائٌة
 -1مرتفعات األكراد  /األمانوس
 تتركز فً النطاق الشمالً من مرتفعات الشام تنقسم إلً جزأٌنأ :الجزء الشرقً (جبل األكراد)
 ٌتفرع من جبال طوروس فً اتجاه عام من الشمال للجنوب و تسود الرواسب الجٌرٌة تكوٌناته التً تضم بعض التكوٌنات البازلتٌة التً تظهر على السفوح الغربٌةٌمتد إلً الجنوب الشرقً من جبل األكراد نطاق من الهضاب المتقطعة تعرف باسم جبل سمعان وٌفصل بٌنها و بٌن األكراد
وادي نهر عفرٌن
ب:الجزء الغربً ( جبال االمانوس أو اللكام)
 تبدأ من مرتفعات طوروس لتمتد صوب الجنوب الغربً فً شكل قوس كبٌر عرضه 00-04كم وطوله 004كم تنتهً إلًساحل البحر المتوسط عند رأس خنزٌر الذي ٌفصل بٌن خلٌج االسكندرونه فً الشمال والسوٌدٌة فً الجنوب
أعلى قمة جبل الكافرٌفصل بٌن النطاقٌن (الشرقً /األكراد والغربً/االمانوس) ممر بٌالن ٌمكن اعتبار جبل األقرع امتداد جنوبٌا لمرتفعات األمانوس و أن كان ٌفصل بٌنهما نهر العاصً ٌمتد بٌن جبل األكراد شرقا ومرتفعات االمانوس غربا حوض أو (منخفض العمق) سمى بذلك نسبة لبحٌرة العمق التًتتوسط المنخفض وٌحف البحٌرة مستنقعات تكونت بفعل المٌاه المنحدرة من السفوح المحٌطة ومٌاه البحٌرة تغذي نهر العاصً
 -2مرتفعات الزاوٌة  /العلوٌٌن
 تمتد جنوب مرتفعات األكراد واالمانوس تنقسم إلً جزأٌنأ :القسم الشرقً :جبل الزاوٌة البالغ ارتفاعها  0004قدم تتكون من رواسب جٌرٌة سفوحها الشرقٌة والشمالٌة الشرقٌة تنحدر
تدرٌجٌة نحو سهول حلب فً حٌن تنحدر بشدة صوب سهل الغاب
ب :جبال العلوٌٌن :
-

عبارة عن كتلة جبلٌة وعرة بسبب تعدد االنكسارات فٌها

-

عرضها من  30-34كم

-

ٌسودها تكوٌنات جٌرٌة فً النطاق الشمالً فً حٌن تنتشر صخور البازلت فً بقع متعددة من النطاق الجنوبً

-

أعلى قمة جبلٌة فٌها جبل النبً ٌونس

سهل الغاب وهو الجزء األوسط من هذا النطاق كانت تكثر فٌه المستنقعات بسبب وجدود نتوءات بركانٌة كانت تمنع انسٌاب
مٌاه نهر العاصً لذلك كان ٌفٌض على الجانبٌن مخلفا مستنقعات وتم تجفٌف هذه المساحات وتحوٌلها إلً أراضً زراعٌة

3ـ مرتفعات لبنان الشرقٌة/الغربٌة:
أ:المرتفعات الشرقٌة:
تمتد جبال لبنان الشرقٌة بٌن حمص شماال والقنٌطرة جنوبا لمسافة 004كمـ تكوٌناتها عبارة عن رواسب جٌرٌة وتظهر أثار النشاط البركانً فً النطاق الجنوبً من هذه المرتفعات حٌث تتعدد أشكال
تراكمات الالفا التً تظهر أما فً شكل هضاب مستوٌة مثل هضبة الجوالن أو فً شكل تالل بازلتٌة محدودة االرتفاع و
االمتداد كتالل الصفا أو فً شكل مخارٌط بركانٌة مرتفعة المنسوب مثل جبال الدروز أو العرب
ٌمتد سهل الزبدانى جنوب مرتفعات لبنان الشرقٌة لٌفصلها عن جبل الشٌخ وهو اعلً قمم لبنان الشرقٌة.
ب :المرتفعات الغربٌة:
:بٌن سهال عكار شماال والمجرى األدنى لنهر اللٌطانى جنوبا
تمد مسافة 004كمـ ٌضم هذا النطاق أعلى القمم الجبلٌة فً مرتفعات الشام والتً تزٌد عن 3444م وهى قمم القرنة السوداء وفم المٌزان وظهر
القضٌب.
ـ ٌنخفض منسوبه كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب
ـ كذالك ٌتسم بغزارة األمطار من الشمال للجنوب وتعدد األودٌة النهرٌة وأهمها نهر إبراهٌم ،بٌروت  ،اللٌطانى و الكلب
ـ نتج عن ذلك وعورة الجبال وظهور الممرات الجبلٌة التً تربط بٌن النطاق الساحلً والداخلً
سهل البقاع :فً الجزء األوسط من هذا النطاق حٌث ٌمتد بٌن الشمال و الجنوب لمسافة 004كم و عرضة 00-04كم4ـ مرتفعات األردن /فلسطٌن :
أوال :األردن  :تمثل الجزء الشرقً:
ـ تبدأ من جنوب نهر الٌرموك شماال حتى خلٌج العقبة جنوبا
وهً امتداد لجبال لبنان الشرقٌة و جبل الشٌختتكون من :عجلون 0004م فً الشمال
البلقاء 0400م فً الوسط
الشراه و تتكون من جبال الكرك ارتفاعها 044م و جبال الطفٌلة و جبال الشراة
ـ تقطعها عدد من األودٌة أهمها وادي الزرقاء ووادي الحسبان ووادي الموجب ووادي الحسا.
ثالثا  :جبال البحر األحمر فً السعودٌة و الٌمن:
ـ تمثل الحافة الشرقٌة لألخدود االفرٌقى العظٌم حٌث ٌشغل قاعه البحر األحمر

ـ كثرة خطوط االنكسار التً أسهمت فً وعورة سفوحها التً تنحدر انحدارا شدٌدا ناحٌة البحر (الغرب) وتدرٌجً نحو
(الشرق)
ـ تتؤلف من صخور نارٌة قدٌمة وطفوح بركانٌة
تتجه من الشمال الغربً صوب الجنوب الغربًتنقسم هذه المرتفعات إلى ثالثة أقسام :
أ -جبال مدٌن:
 وهً الجبال الشمالٌة تمتد حتى وادي الحمصأعلى قممها جبل اللوز 0004مب -مرتفعات الحجاز :
سمٌت بذلك ألنها تحجز بٌن سهل تهامة فً الغرب وهضبة نجد فً الشرق .أقل جبال السعودٌة ارتفاعا حٌث ٌصل أعلى قممها جبل رضوى 0044مج -مرتفعات عسٌر (السراه)
ـ تمتد إلى الجنوب من الحجاز حتى الحدود الٌمنٌة
 متوسط ارتفاعها 0044م وهى أكثر ارتفاعا لذلك تعرف بعض نطاقاتها باسم جبال السراه أي األراضً المرتفعة تتمٌز هذه المرتفعات بشدة وعورتها لذلك أطلق علٌها اسم عسٌر (من العسر أو الصعوبة ) نتٌجة الرتفاعها أصبح نصٌبها من مٌاه األمطار أكثر من مرتفعات الحجاز مما أدى إلى تقطع سفوحها بالعدٌد من األودٌةد ـ جبال الٌمن :
ـ تمثل امتداد لمرتفعات الحجاز وعسٌر
ـ تنحدر بشكل تدرٌجً نحو الداخل (الربع الخالً ) وبشكل فجائً صوب البحر األحمر (الغرب )
ـ الطفوح البركانٌة السمٌكة تغطى هذه الهضبة
ـ اعلً قمة فٌها قمة جبل النبً شعٌب الواقع فً صنعاء 00344قدم .
ثالثا :السهول:
تتكون السهول فً الوطن العربً من نوعٌن رئٌسٌٌن هما السهول الفٌضٌة و السهول الساحلٌة:
أ :السهول الفٌضٌة:
 .0السهول الفٌضٌة لنهري دجلة والفرات
ٌ -متد فً وسط وجنوب العراق

 فً شكل مستطٌل تبلغ مساحته  03ألف كم 0وهو ما ٌعادل  %00من مساحة العراق تنحصر بٌن مرتفعات زاجروس /كردستان فً الشرق وهضبة بادٌة الشام فً الغرب وهً سهول منخفضة ٌتراوح منسوبها من صفر – 044م فهً عبارة عن منخفض كبٌر كان جزءاً من بحر تٌتس مألتهالرواسب الفٌضٌة
 ترسٌب المواد العالقة لم ٌكن متوازنا فً هذا النطاق لذلك ظهرت نطاقات منخفضة محدودة المساحة غٌر عمٌقة لم تمتلئبالرواسب تبدو فً شكل مستنقعات تعرف باألهوار ( وهً األماكن المنخفضة التً لم ٌكتمل فٌها اإلرساب النهري)
 تنقسم األهوار إلً قسمٌن وهً أهوار دجلة وأهوار الفراتمدٌنة البصرة كانت تقع عند رأس الخلٌج العربً لكن ابتعدت فً الوقت الحاضر بسبب كثرة اإلرسابات النهرٌة لنهر الدجلةوالفرات اللذان ٌتحدان معا فً شط العرب قبل أن ٌصب فً الخلٌج جنوب شرق الفاو
 .0السهول الفٌضٌة لنهر النٌل فً مصر و السودان
 تتكون من األرضً السهلٌة المنبسطة و التً غطتها طبقات سمٌكة من الرواسب و الطمً الذي جلبته مٌاه نهر النٌل وروافدهالعدٌدة النابعة من هضبة البحٌرات االستوائٌة و الهضبة األثٌوبٌة
 ٌتغٌر عرض هذه السهول من مكان آلخر إال أنها أوسع ما ٌكون فً جنوب السودان حٌث ٌجري فٌها عدد كبٌر من األنهارمثل بحر الجبل و بحر الزراف و بحر الغزال و بحر العرب.
ٌقل عرضها إلى الشمال حٌث ٌنحصر السهل ما بٌن النٌل األبٌض و األزرق ثم ٌصبح السهل الفٌضً محصورا فً النطاقالمحاذي لنٌل فقط عندما ٌسمى بالنٌل النوبً
وٌصبح بعد ذلك عرض السهل صغٌر جدا لٌصل 0كم جنوب مصر و 00كم عند بنً سوٌف و تصبح مساحة الدلتا 00ألفكم مربع وهذا ٌساوي  %3.3من مساحة مصر
ب :السهول الساحلٌة:
تنتشر السهول الساحلٌة فً الوطن العربً على سواحل البحر المتوسط الشرقٌة و الجنوبٌة و سواحل المحٌط األطلسً و
السواحل المطلة على البحر األحمر و بحر العرب و الخلٌج العربً.
 .0السهول الساحلٌة للبحر المتوسط و المحٌط األطلسً


تبدأ السهول الساحلٌة فً الوطن العربً شماال من سهل انطاكٌة و عكار والذي ٌبلغ عرضه 03كم
وتصبح أضٌق عند سهول الالذقٌة و طرطوس و ٌصبح أكثر ضٌقا بسبب قرب الجبال من البحر عند
طرابلس و بٌروت ورأس الناقورة



تبدأ فً االتساع فً فلسطٌن فً سهل عكا تصل 0كم و فً سهل مرج بن عامر وٌزٌد فً غزة 04كم ثم
ٌتصل بصحراء بئر السبع



وتمتد الكثبان الرملٌة بٌن الساحل و الجبال فً شمال شبة جزٌرة سٌناء وٌمتد السهل الساحلى فً مصر
على طول الدلتا التً ٌوجد فٌها بحٌرات مثل البردوٌل و المنزلة.



فً لٌبٌا ٌتغٌر عرض السهل الساحلً و ٌتسع فً سهل جفارة (وهو من أهم السهول الساحلٌة فً لٌبٌا
وأكثرها امتدادا وأهمٌة تبلغ مساحته  30أف كم مربع نصف هذه المساحة تمتد فً تونس )بٌنما تكون
السهول الساحلٌة اللٌبٌة ضٌقة بالقرب من الحدود المصرٌة



وفً تونس تمتد السهول بٌن بنزرت وخلٌج قابس و تمثلها سهول ماطور و بنزرت وٌتراوح عرض
السهل الساحلً فً تونس 04-04كم وٌقسم السهل الساحلً التونسً إلى قسمٌن ٌفصلهما خلٌج قابس
السهل الساحلى الشمالً ٌعرف باسم الساحل و السهل الساحلً الجنوبً و ٌعرف باسم الجفارة



فً الجزائر تتغٌر السهول الساحلٌة بٌن الضٌق و االتساع و ذلك بسبب قرب أو بعد جبال أطلس التل .



فً المغرب العربً ٌوجد سهالن ساحلٌان هما الساحل الشمالً المتوسطً و الساحل الغربً أو المحٌطً
و سهول البحر المتوسط ضٌقة بٌنما ٌزٌد اتساع السهل الساحلً المحٌطً و األكثر اتساعا ٌهل نهر سٌبو
كم تتسع بٌن سهول نهر أم الربٌع و وادي السوس.



فً مورٌتانٌا ٌنحصر بٌن الساحل و الصحراء وتغطً المناطق المنخفضة فٌه مجموعة من السبخات

 .0السهول الساحلٌة للبحر األحمر و البحر العربً و الخلٌج العربً


تمتد السهول الساحلٌة فً مصر و السودان و تنحصر بٌن جبال البحر األحمر و البحر نفسه حٌث ٌتفاوت اتساعها
من مكان آلخر بٌن 30-0كم و أكثر السهول اتساعا هو السهل الساحلً السودانً فٌصل عرضه 00كم.



تتكون هذه السهول من إرسابات رملٌة باإلضافة إلى إرسابات مائٌة قلٌلة تنحصر فً مصبات األودٌة التً تكونت
عندها الموانئ الرئٌسٌة مثل رأس غارب و القصٌر و حالٌب.



وٌكون السهل الساحلً فً جٌبوتً ضٌقا و ٌتسع فً الصومال فً السهل الساحلً المطلق على خلٌج عدن و المحٌط
الهندي تخترقه نهر شبٌلً و جوبا و نهر نوجال.



السهول الساحلٌة فً الجزٌرة العربٌة فتتكون من أشرطة ضٌقة من الرمل و الحصى تنحصر بٌن مرتفعات الحجاز
و عسٌر وبٌن البحر األحمر أقصى اتساع لهذه السهول ٌكون فً الٌمن حوالً 04كم حٌث تضٌق كلما اتجهنا شماال
حتى تكاد تنعدم عندما تطل سالسل الجبال على البحر األحمر مباشرة فً خلٌج العقبة و من أشهر السهول سهول
تهامه.



فً الجنوب فالسهول الساحلٌة ضٌقة حٌث ٌتراوح عرض هذه السهول بٌن 00-0كم



فً عمان تعتبر السهول الساحلٌة أكثر شهرة بؤشجار النخٌل و سواحل عمان كثٌرة التعرج و فٌها خلجان تشبه
الفٌوردات وأشهرها سهل الباطنة بسبب وفرة األمطار تتعدد الٌنابٌع



أما فً الشرق فالسهول الساحلٌة الشرقٌة المطلة على الخلٌج العربً هً سهول رملٌة متسعة منخفضة االرتفاع
بسبب عدم وجود جبال مرتفعة فً الغرب



وتتمٌز هذه السهول بكثرة أخوارها وهً ألسنة بحرٌة تتوغل فً الٌابس عدة كٌلو مترات كما فً أم قوٌن وعجمان و
الشارقة ودبً



أما سهل اإلحساء فً السعودٌة فتتمٌز بانتشار الزراعة الناجحة المعتمدة على الري



فً الشمال تصبح السهول الساحلٌة رملٌة و ملحٌة وغٌر صالحة للزراعة خاصة لعدم توفر المٌاه العذبة فً شمال
االحتساء و الكوٌت.

الموارد المائٌة فً الوطن العربً



ٌعانً الوطن العربً من قلة فً مٌاه األمطار بسبب:

 الموقع الجغرافً حٌث تقع معظم أراضً الوطن العربً فً المنطقة المدارٌة الحارة نتٌجة لذلك فإن أكثر من  %04منمساحة الوطن العربً ال تتلقى أكثر من 004ملم من األمطار سنوٌا
 %04من مٌاه األمطار الساقطة على الوطن العربً تتبخر بسبب ارتفاع الحرارة.

ٌمكن تقسٌم الوطن العربً إلى أربع مناطق رئٌسٌة تبعا لكمٌات األمطار الساقطة و لحجم الموارد المتاحة هً:

 .1المناطق الرطبة:


وهً المناطق الجغرافٌة التً تتلقى كمٌات من األمطار تزٌد على 044ملم سنوٌا



تمتاز هذه المناطق بوجود فائض مائً فً فصل الشتاء لذلك ال تعانً من عجز مائً فً فصل الصٌف



تشمل مناطق السهول الساحلٌة وإقلٌم أطلس التل فً تونس و الجزائر و جبال أطلس الرٌف وشمال غرب المغرب و
جنوب غرب السودان حٌث تتساقط األمطار الموسمٌة



كما ٌشمل فً آسٌا جبال بالد الشمام الغربٌة من شمال فلسطٌن حتى جبال العلوٌٌن فً سورٌا و القمم المرتفعة فً
الٌمن و المنطقة الشمالٌة الشرقٌة فً العراق

 .2المناطق شبة الجافة


وهً المناطق المحاذٌة للمناطق الرطبة من الشرق و الجنوب و تتلقى هذه المناطق بٌن 044-004ملم



تعانً هذه المناطق من شح فً المٌاه وخاصة فً الفصل الجاف وتشمل شمال و غرب سورٌا و شمال األردن حتى
مرتفعات البلقاء و مرتفعات الٌمن و جبال عسٌر فً السعودٌة كما تشمل جنوب السودان باستثناء المنطقة الرطبة
باإلضافة إلى أطلس الصحراء فً الجزائر و تونس و المغرب و الجبل األخضر فً لٌبٌا و جنوب كردستان العراق

 .3المناطق الجافة:


وتشمل معظم أراضً الوطن العربً التً تقل فٌها كمٌات األمطار عن 004ملم سنوٌا



تضم شمال مصر بما فٌها صحراء سٌناء ووسط السودان و شمال لٌبٌا وجنوب تونس ووسط الجزائر و جنوب
المغرب ومعظم أجزاء مورٌتانٌا وبادٌة الشام وغرب العراق وهضبة نجد و مرتفعات الحجاز و شرق السعودٌة

 .4المناطق الجافة جدا:


وهً المناطق عدٌمة األمطار وتضم صحراء الربع الخالً فً شبة الجزٌرة العربٌة و سواحل عمان الجنوبٌة
الغربٌة و معظم األراضً المصرٌة و اللٌبٌة باستثناء السواحل وجنوب الجزائر الواقع ضمن الصحراء اإلفرٌقٌة.



حجم الموارد المائٌة من خارج الوطن العربً  000ملٌار متر مكعب سنوٌا تؤتً من األنهار الدولٌة مثل النٌل و
الفرات و دجلة و السنغال و شبٌلً.



تحصل مصر و مورٌتانٌا على  %00من مواردها المائٌة من مصادر خارجٌة السودان  %00و العراق .%00

