
محماضراتميفماجلغراصقاماالضؿصادؼة

معوضوعماحملاضرةم:ماظرسيماظؿفاري

م:اآلتيأوال:مأجبمسنماظلؤالم

مأذطرماظػرقمبنيمحرصةماظرسيماظؿفاريمواظرسيماظؾدائيم؟مممممممممممم

مثاغقام:ماظؿوزؼعماجلغرايفمحلرصةماظرسيماظؿفاريميفماظعامل:

م:معـارقمرئقلةمػيمخسمترتطزمحرصةماظرسيماظؿفاريميفم

متؿدمادلـطؼةماألوىلميفمغطاقمطؾريميفمشربموودطمأعرؼؽاماظشؿاظقة،مومتؿدمعنمطـدام -1

 مشاالماىلماألجزاءماظودطىمعنمادلؽلقكمجـوبا.

ماجلـوبقة،موػيم -2 تشغلمادلـطؼةماظـاغقةم:معلاحةموادعةمعنمجـوبمذرقمأعرؼؽا

ماىلم ماظربزؼل ماألرؾسمذرق ماحملقط مداحل معن مؼؾدأ مروظي مغطاق مذؽل مسؾى متؿد

اظشؿالمظػقفقوميفمأضصىمجـوبماظؼارةم،مأيمأنمػذهمادلـطؼةممتؿدمعنممجزؼرةمترياد

م مسؾى متزؼد مدللاصة ماجلـوب مصغريةمم4444اىل مأخرى معـطؼة ماظؼارة موتضم عقل.

مادلـطؼةميفماجلفاتم ماظلاحؾقةتـؿشرمصقفامحرصةماظرسيماظؿفاريم،موتؿؿـلمػذه

 لماظؼارة.واألجزاءماظداخؾقةمعنمصـزوؼالمومطوظوعؾقاميفممشا

 تشؿلمادلـطؼةماظـاظـة:مطلمعنمادرتاظقاموغقوزؼؾـدا. -3

تضممادلـطؼةماظرابعةمأجزاءموادعةمعنمجـوبماظؼارةماألصرؼؼقةممتؿدماىلماجلـوبم -4

 جـوبمخطماالدؿواءمتؼرؼؾا.م12عنمدائرةمسرضم



ماظغربم -5 ميف مضزوؼن محبر معن متؼرؼؾا مؼؾدأ مسرضي مغطاق ميف ماخلاعلة مادلـطؼة متؿد

 عقلمتؼرؼؾا.مممم3444صةموؼؿفهمذرضامدللا

مادلـ مػذه مسؾى ماظدرادة مترطقز معفؿه: متؿلممعؾقوزة مؼعينمأغفا ماخلؿسمال ارق

مومتـلممباإلغؿاج م، ماظعادلقة ماألدواق ماىل مظؾؿصدؼر مععظؿه مخيصص ماظذي اظضكم

مادلاذقةموماألشـاممومادلاسزمأػمماحلقواغاتماظيتمتربىميفمػذهمادلـارقماظرئقلة.

م

ماجلغراصقةمادلؤثرةميفمحرصةماظرسيماظؿفاري:ثاظـا:ماظعواعلم

 عظاػرماظلطحمواالرتػاعمصوقمعـلوبمدطحماظؾقر: -1

مؼعوضفاممممممم ماذ ماظلطح معلؿوؼة ماألراضي ميف مواألشـام مادلاذقة متربقة ترتطز

ماألراضيماظوسرةماظيتمجتودمصقفامتربقةمادلاسزمظؼدرتفامسؾىمتلؾقمادلـقدرات.

ماظر مأضاظقم مبني مواضح مارتؾاط ماظلطحموػـاك موعظاػر ماظعامل ميف ماظؿفاري مممممممممممممممممممممممسي

ماالراضيم ميف مدواء مواجلؾال مواهلضاب ماظلفول ميف مادلزارع مترطز صقالحظ

ماال مطاغتمادلـارقماجلؾؾقةمذدؼدة رتػاعمادلـكػضةمأوميفماألراضيمادلرتػعةمصاذا

ماحلشائشماظيتم محقثمتلود مبنيمغطاضاتماألذفار ماظرسيمترتطز معـارق صان

مـلمعراسيمجقدةمظرتبقةماحلقواغات.مت

 اظعـاصرمادلـاخقة: -2

طانمالضرتانمدرجةماحلرارةمادلرتػعةمباظرروبةماظعاظقةميفمادلـارقمادلدارؼةمدورم

موخاصةميفماظربازؼلم عؾاذرميفماساضةمازدػارمحرصةماظرسيماظؿفاريموتطورػا

معنم ماظـوع مػذا ميف مواألوبؽة ماألعراض متـؿشر محقث م؛ موباراجواي وصـزوؼال



ؼضعفمدورػاميفماظؾـقانمادلـاخ،مممامؼؤديماىلماظؼضاءمسؾىماظـروةماحلقواغقةمو

ماالضؿصادي،موحؿىماحلقواغاتماظيتمالءعتمغػلفاميفمػذهماظؾقؽةم.

ميفم موخاصة مادلعؿدظة ماظعروض ميف مظؾرساة ماظػصؾقة ماهلفرة مزاػرة وتـؿشر

ماظربودةم متلود مبشؽلمطؾريمطان مدرجاتماحلرارة مصقفا اجلفاتماظيتمتؿؾاؼن

مؼصعبم ماحلاظة مػذه مصػي م، ماظشؿاء مأذفر مخالل مادلراسيماظشدؼدة ماىل اظوصول

متعؿدلم محقث مادلـكػضة ماظلػوح ماىل مبؼطعاغفم ماظرساه مؼؿفه مظذا اجلؾؾقة

م ماجلؾؾقة مادلراسي ماىل مؼعودون مبقـؿا ماحلرارة ماظصقف.مدرجات ماذفر خالل

مادلـكػضةم ماظلػوح مسؾى مادلراسي محشائش مبـؿو ماظػصؾقة ماحلرطة مػذه وتلؿح

مظؾققواغا ماظغذاء مؼؿواصر محبقث مأخرى معرة ماظقفاموازدػارػا متعود مسـدعا ت

مخاللمصصلماظشؿاءماظؿاظي.

والمتوجدمػذهماظظاػرةم)محرطةماظرساةماظػصؾقةم(ميفمادلـارقمادلعؿدظةماظيتم

تؿواصرمصقفامحشائشمادلراسيمسؾىماظلػوحمادلرتػعةمروالماظعاممطؿامػيماحلالم

يفمجـوبمطاظقػورغقا،مويفمعـلمػذهماحلاظةمتشقدمادلزارعميفمعواضعمعؿامخةم

مضيمادلرتػعة..ظألرا

وتؼعمعـارقماظرسيماظؿفاريماظرئقلةماظلابقماالذارةماظقفاميفمغطاقماظعروضم

اجلاصةموظقسماظصقراوؼةمؼلؿــىمعنمذظكمجفاتمحمدودةمظؾغاؼةم،موترتاوحم

ماجلفاتمبنيم ماألعطارميفمػذه م-م14طؿقة مادلطرمم64م موظعـصر مدـوؼا، بوصة

مادلؾاذرمسؾىماظغطاءماظـؾاتي.تأثريمطؾريميفمتربقةماحلقواغاتمغظرامظؿأثريهم

م

م



 اظـؾاتماظطؾقعي: -3

المؼؼؿصرماغؿشارمحرصةماظرسيماظؿفاريمسؾىمسروضمحمددةم،مبلمتؽادمتـؿشرم

يفمطلماظعروضماذمتوجدميفماجلفاتماظؾاردةميفممشالماعرؼؽاماظشؿاظقةموخاصةم

مادلدارؼةم ماجلفات ميف متوجد مطؿا م، مادلكرورقة ماظغابات متـؿو محقث مطـدا يف

ماصر مجـوب موبعضمجفات موباراجواي مواظربازؼل مصـزوؼال ميف م،ماحلارة ؼؼقا

ماىلماجلفاتمادلعؿدظة.مباإلضاصة

،موتؿؾاؼنماحلشائشميفمػذهماظعروضمادلكؿؾػةموختؿؾفمأمساؤػاموخصائصفام

م محشائش متـؿشر مادلعؿدظة ماجلفات م)أطؿل؟(مصػي ........................

م محبشائش مأطؿل؟(وتعرف م) مومم................. ماظشؿاظقة، مأعرؼؽا يف

يفمودطمم(م؟.................م)مأطؿلألرجـؿني،موميفما..............م)اطؿل؟(م

م مو مأطؿلأدقا، م) مم؟م..................... مغقوزؼؾـدا.( مػذهمميف وتعؿرب

مظرتبقةم معالئؿة موأطـرػا م، ماحلشائش مأغواع مأحلن معن مادلعؿدظة احلشائش

ماحلقواغات.

وتـؿوميفماجلفاتمادلدارؼةماحلارةمحشائشمروؼؾةمخشـةمغوسامعامظقػقه،موػيم

موتعرفم ماظغذائقة معنمحقثماظؼقؿة مأضلمعنمحشائشماجلفاتمادلعؿدظة سؿوعا

م مبادم متعرف ماذ ماظرئقلة ماظرسي معـارق ميف مخمؿؾػة ممممم................مبأمساء

م( م؟ مأطؿل مم) مو مصـزوؼال، ميف م؟ م)أطؿل مومم(.................. ماظربازؼل، يف

م.يفمبوظقػقام................م)مأطؿل؟(



مارتؾارفام معـفا مغذطر ماظؾشرؼة ماظرسيماظؿفاريمبعضمادلظاػر وؼرتؾطمحبرصة

بادلـارقمضؾقؾةماظلؽانماذامؼالحظمأنمطـاصةماظلؽانميفمعـارقماظرسيماظؿفاريمالم

ممغلؿةمتؼرؼؾاميفماظؽقؾوعرتمادلربعم25تؿعدىم

 مم


