
 حمارضات يف جـرافية املياه ) اًفركة اًثاًثة جـرافيا صؼحة هظم (

 

: غحارة غن أأحواض أأو مسعحات ملؼرة ممخَئة ابملياه ثلع فوق سعح الارض، وحرثحط مساحهتا تؼامَني رئيس يني: الأول : مساحة  اًححريات

ة املياه اًيت احلوض املمخَئ ابملياه، واًثاين: اًؼالكة تني مكية املياه اًيت يىدس هبا احلوض غن ظرق اًدساكط أأو ذوابن اًثَوج أأو االزنني مؼا ومكي

ف مك 038دها غن ظريق ػاميل اًدرسب و اًخحخر. ثعي مساحة حبريات اًؼامل اىل يفل  2أًأ

  سامت مياه اًححريات:

 .تعئ حراكهتا وأأحياان زحاهتا 

 ٌَححريات تؼغ اًخبأزري ػىل خعائط مناخ أأكاٍميها احملَية 

 ثرتاوح مياه اًححريات تني اًؼذتة واملاحلة ثحؼا ًعحيؼة معدر ثـذيهتا. 

  اًححريات ويخبأثر صلك سواحَها تخبأزري اًدساكط أأو ذوابن اًثَوج اًيت ثؤدي اىل اجساع مساحهتا، يف حني ثنمكش ثخبأثر مساحة

 مساحة اًححريات خالل فعي اجلفاف أأو تخبأزري ػامي اًخحخر ، وغحر الاوسان.

 اًدساكط وزةاة اًخحخر ثؤثر املياه اجلوفية يف وجود مجموػة من اًححريات ثندرش فوق اًىذي اًلارية اخملخَفة رمغ كةل . 

 ثعنيف حبريات اًؼامل:

 حبريات حىوهت تخبأزري حنت اًرةاح 

 حبريات حىوهت تخبأزري اًرواسة اٍهنرية 

 حبريات حىوهت تخبأزري اًرواسة اًححرية 

 حبريات حىوهت تخبأزري احلراكت الأرضية 

 حبريات حىوهت تخبأزري اًنضاط اًرباكين 

 حبريات حىوهت تخبأزري اجلَيد 

 اس خخدامات الاوسان ٌَححريات:

 اس خـالل اًححريات يف أأؾراض اًس ياحة واًرتوحي: -1

يف جض يد منخجؼات س ياحية ػىل ضفافها مثال ذكل حبريات هيوصاثي، اس خـَت تؼغ اًححريات اًواكؼة فوق اًسفوح اجلحَية 

حبرية اكريحا ػىل هنر اًزمدزيي، وحبرية ميد تؼد  تيي، زون، نام ثوجد حبريات ظناغية حمتخع جبامل اًحيئة اًعحيؼية احمليعة هبا مثي :

 اوضاء سد هوفر ػىل هنر لكورادو.

 ري الأرايض اًزراغية:  -2

رمغ ادلور اًفؼال يف ثوفري مياه اًري اًالزمة ًالرايض اًزراغية واسزتراع ارايض جديدة الا اهنا ثخؼرض احياان ٌَخَوث تفؼي 

 اخملعحات واملحيدات.

% ثلريحا من مجةل الاهخاج اًؼاملي من الاسامك، وثفاوت اهخاج الاسامك من اًححريات 7ًالسامك: جسامه تنحو اًححريات مكعايد  -3

 ػىل حسة : جحم املياه فهيا وخعائعها اًعحيؼية واًمكيائية، وموكؼها اجلـرايف ، ومدى ارثحاظها مبرانز اًدسويق اخملخَفة.

نلي: -4  اًححريات وعرق ٌَ



 مة ػىل صاظئ اًؼديد من اًححرياتاملنضبأت اًعناغية امللا -5

 أأخعار اكامة أأوضعة اكذعادية ػىل ضفاف اًححريات:

 املسعحات املائية اًضحةل:

 املسدنلؼات: يه مسعحات ثـعهيا املياه الغامق حمدودة ويىرث فهيا منو اًنحااتت اًضجرية . -1

ذرص اًنحااتت اًعحيؼية فهيا ػىل احلضائش اًس حخات: مسعحات ثـعهيا املياه ملس خوةات اثتخة ميىن مضاهدهتا ابًؼني، وثل -2

 واًعحاًة.

املسعحات املوحةل: مسعحات خاًية من احلرنة ثحدو جافة يف ظاهرها الا اهنا مدَةل ابملياة ذلا حمنو فهيا اًعحاًة، وثندرش  -3

 يف اًؼروض املؼخدةل واًحاردة.

 أأمهية املسعحات املائية اًضحةل:

وأأهنا تيئة ظاردة ٌَساكن ثخاكثر فهيا الامراض والأوتئة ، وًىن من يرى اًحؼغ ان املسعحات اًضحةل مناظق ؿري مرؾوب فهيا 

 أأمهيهتا:

  ثخؼرض مساحات واسؼة مهنا ًؼمَيات اًخجفيف والاس خعالح متهيدا السزتراغها أأو اكامة املضاريع اًؼمراهية ماكهنا. مثال ذكل

ف فدان ػام  38اًحاًؽ مساحهتا جتفيف حبرية أأيب كري  ،وجتفيف اًنعاكات املسدنلؼية املمخدة اىل اًرشق من حبرية  1007أًأ

 مريوط واكهت ثؼرف ابمس حبرية احلرضة واًيت اكهت هتدد اًعحة اًؼامة ٌَساكن الاسىندرية وأأظَق ػىل اًنعاق اجملفف مسوحة.

 اًؼذتة مكيات هحرية من املياه اىل جوف الارض ػرب اًخىوينات  ثدرسب من تؼغ املسعحات املائية اًضحةل خاظة ذات املياه

 املسامية اثرثي املياه اجلوفية اًيت ثؼمتد ػَهيا أأكاًمي مذؼددة يف اًؼامل.

  حير ثضم الاسامك، اًلواكع والاظداف، وأأجشار املاجنروف، واًـاب ثخؼدد املوارد اًعحيؼية يف هعاق املسعحات املائية اًضحةل

 دى، وحيواانت جرية مثي فبأر املسم وادلجاج املا ي واًحط والاوز اًربي.واًحوص واًرب 

 أأمه الاوضعة الاكذعادية اًيت متارس يف هعاق املسعحات اًضحةل:

حرفة اًس ياحة واًرتوحي: متثي هعاق جذب س يايح مجلال مالحمها اًعحيؼية وثحاين أأصاكًها اًنحاثيةوثؼدد فعائي اًعيور والاسامك.  -1

 املسعحات اًضحةل يف هذا اجملال مسدنلؼات افرجالدز، جرود الهد.ومن أأجرز 

حرفة مجع اٌَحد اًنحايت: هحات ؿري اكمةل اًخفحم) أأكي أأهواع اًفحم جودة(  ثسخة.....، ويندرش يف اًؼروض اًحاردة  حير  -2

 املسدنلؼات والارايض املوحةل ، مثي روس يا وفنَندا، ويس خـي يف ثوًيد اًعاكة اًىهرابئية.

 اًححريات واملسدنلؼات وحدود س ياس ية: -3

 احلدود تني اًوالةات املخحدة ونندا جسري يف هعاق حبريات أأوهخاريو وايري ، وهورن وسوترييور، -

 احلدود تني زامديا وزميحاتوي ػرب حبرية اكريحا -

 احلدود تني سويرسا وفروسا جسري ػرب حبرية جنيف. -

   انرص تني مرص واًسودانأأحياان ثوجد حبريات ػاجرة ٌَحدود مثي حبرية  -

  


