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 قارة اسٌا 

 : والفمكي والمساحة الموقع الجغرافي

غربًاعند مرتفعات االورال درجة 55ل تقع آسيا في النصف الكرة الشرقي فيما بين خطي طو      
حيث توجد  درجة شماال80تنحصر بين دائرتي عرض و ، شرقاً درجة عند مضيق بيرنج 071،

بالقرب من الطرف درجة جنوبًا 01إلى  جزر جوزيف الروسية في المحيط المنجمد الشمالي
وىي من أكبر قارات العالم مساحة دائرة عرض 90الجنوبي لشبو جزيرة الماليو اذ انيا تمتد في 

رق يحدىا من الشمال المحيط المتجمد الشمالي ومن الش مميون كم 4555إذ تبمغ مساحتيا حوالي 
المحيط اليادي ومضيق بيرنج الذي يفصل بينيا وبين أمريكا الشمالية ومن الجنوب المحيط 
اليندي ومن الغرب سمسمة جبال االورال ومضيق الدردنيل والبسفور والبحر المتوسط والبحر 

 االحمر .

 مظاىر السطحالبنية و 

أدى إلى تنوع مظاىر السطح اتساع القارة وامتدادىا بين الشمال والجنوب والشرق والغرب    
 فييا، فيي تشمل المرتفعات والسيول والصحاري

 الى االقسام التالٌة : ومظاهر السطح وٌمكن تقسٌمها على اساس البنٌة 

الكتل القديمة : ألىمية الكتل القديمة في بناء جسم القارة لبد من التعرف عمى مناطق  -ولً ا
وجودىا من القارة وعمى خصائصيا الجيولوجية وىذه الكتل ىي اجزاء من القارتين القديمتين 
جندوانا ولوراسيا ومن القواعد التي تعود الى قارة جندوانا قاعدة الدكن وشبو الجزيرة العربية 

 ا قاعدة الصين وانكارا في سبيريا تعود الى قارة لوراسيا وىي وكما ياتي :ام
 أــــ كتمة انجارا :ـــ

وتمثل النواة التي نمت حوليا المساحات الشمالية والشمالية الشرقية من اسيا وىي تشغل     
ت وسط سيبريا تحدىا من الشرق مرتفعات فرخو يانسك اللبية الحديثة ومن الشمال مرتفعا

بيرانجا القديمة ومن الغرب مرتفعات الورال ومن الجنوب يحدىا خط وىمي يمتد بين اوسط 
 نيري ينسي ولينا .

    
   

 ب ـــ كتمة الدكن :ــــ
وتمتد في جنوب القارة محاطة بمياه المحيط اليندي في الشرق والجنوب والغرب بينما    

 من الشمال .تحدىا سيول السند والجانج ومرتفعات الييماليا 



      
 ج ـــ كتمة الصين :ـــ 

وىي تشمل الجزء الشرقي من قارة اسيا وىي تتمثل بالنطاقات المغمورة تحت مياه بحر شرق   
 الصين وبحر جنوب الصين والبحر الصفر .

    
 د ــــ كتمة شبة الجزيرة العربية :ــــ 

غرب البحر الحمر والبحر المتوسط وىي تشكل جزء من قارة جندوانا القديمة يحدىا من ال   
ومن الشمال تحدىا مرتفعات طوروس ومن الشرق تحدىا سيول دجمة والفرات ومرتفعات 

 زاجروس والخميج العربي ومن الجنوب يحدىا بحر العرب .
   

 في آسيا السيول -ثانياً 

 عبارة عن مساحات سيمية واسعة يمكن تقسيميا إلى قسمين

 الشمال: المعروفة بسيول سيبيريا المنخفضة في السيول -أ  

السيول الفيضية: تكونت بفعل فيضانات أنيار،أىميا سيول دجمة والفرات وسيول السند  -ب
 ـ .وسيول الصين التي تكونت بفعل فيضانات أنيار يانجتسي وىوانج ىو وسيكانج

 
 

 
 :واليضاب الوسطى  المرتفعات: ـــ اقميم  ثالثاً 

يا انتشارًا عظمواكثرىا تشعبًا واجبمية السالسل ال اسيا وتكون اىم شرقو وسط  فيتمتد  وىي   
وتمثل امتدادًا شرقيًا لممرتفعات االلبية في قارة اوربا والتي تكونت ورفعت في مكان بحر قديم 
يدعى بحر تيثس الذي كان يفصل بين القارتين القديمتين لوراسيا في الشمال وجندوانا في 

غطت الكميات اليائمة من الرواسب ىذا البحر وقد تأثر ىذا البحر بقوى الضغط الجنوب وقد 
التي صاحبت الحركات االلبية خالل الزمن الجيولوجي الثالث ) عصر المايوسين ( مما ادى الى 
ارتفاع منسوب تمك الرواسب فوق سطح البحر في شكل مرتفعات واتخذت صورتيا الحالية خالل 

 .مميا عدة ىضاب تتخعصر الباليوسين و 
 

ولغرض التعرف عمى اىم السالسل الجبمية التي تخرج من ىذه المرتفعات نبدا بمتابعتيا من عقدة 
 بامير اذ تخرج السالسل الجبمية في جميع جياتيا تقريبًا وىي كما ياتي : ــــــــ

 أـــــــ من جية الغرب تخرج سمسمتان رئيسيتان االولى تعرف باسم جبال سميمان 



  ىندكوشاما السمسمة الجبمية الثانية تبدأ بجبال       
جبميةً  تتجو نحو الجنوب الشرقي أىميا  السلسالعقدة أي عقدة بامير وتتفرع من ىذه ب ــــــ 

 .  مترا واعمى قمميا أفرست 8848جبال اليماليا التي ترتفع إلى 
والى الشمال من جبال الهمالٌا  تعرف باسم  صغيرة جبمية ةسممتتفرع من عقدة بامير سج ــــــ 

 جبال قرة قوم 
الشرق  تتفرع الى سلسلتٌن جنوبٌة تعرف جبمية تتجو نحو  ةسممتتفرع من عقدة بامير سد ـــــ 

 بمرتفعات ) كون لون (  واالخرى شمالٌة تعرف بمرتفعات ) التاي (  .
  

 سالسل جبمية تتجو نحو الشمال الشرقي أىميا تيان شان  تتفرع من عقدة باميرو ــ  

 
وٌقع بٌن سالسل المرتفعات الوسطى عدد من الهضاب التً تتمٌز باستواء سطحها واحاطتها 

 بالجبال مما ٌجعلها ذات تصرٌف داخلً ومن بٌن هذه الهضاب واالحواض هً : ـــ
  

  ــ هضبة التبت  : 1
 ــ  هضبة اٌران :  2
 اسٌا الصغرى ) االناضول (  :     ــ هضبة 3
 
 ــ صحراء غوبً : 4
 
 ــ حوض تارٌم : 5
 
 ــ حوض تسٌدام : 6
  

 ــ حوض زنجارٌا : 7
 رابعاً : ــ السواحل الشرقٌة وسالسل الجزر المحٌطة بها :  

 

وىي تتركز في الجزء الشرقي من قارة اسيا والجزر المجاورة  والتي تكونت عندما اخذت قارة   
اسيا تتراجع نحو الغرب منذ بداية الزمن الثاني ثم تعرضت اطرافيا الشرقية ليبوط تدريجي نجم 
عنيا ظيور اقواس الجزر المحيطة لساحل اسيا الشرقي تمك الجزر التي يفصميا عن البر 

بحار حوضية مثل بحر اليابان وبحر الصين وتكون ىذه السالسل عمى شكل اقواس  االسيوي
كبيرة اىميا جزر كوريل وسخالين والجزر اليابانية وجزر تايوان ) فرموزا ( وجزر اندونيسيا 

في شمال القارة والتي تكون امتداد  كوالفمبين باإلضافة شبو جزيرة كمشتكا وجبال فرخويانس
 لمنطاقات الجبمية في جنوب وشرق اسيا . 

وتوجد في كل اقواس ىذه الجزر مئات البراكين الخامدة والنشطة موزعة في شبو جزيرة    
كمشتكا والجزر المنتشرة مع امتداد الساحل الشرقي لميابس االسيوي والتزال ىذه االقواس غير 



الزل واليزات االرضية والنشاط البركاني بين وقت واخر وتسبب اضرار كبير ثابتو اذ تتعرض لمز 
 في المناطق التي تثور فييا .

 :والقاليم المناخية  المناخ

 يتحكم في مناخ قارة اسيا مجموعة من العوامل الجغرافية وىي كما يأتي  : 
 
ب خط االستواء وحتى دائرة عرض ـــــــ الموقع الفمكي : ان االمتداد الكبير لقارة اسيا من جنو  0

شمااًل ادى الى تباين العناصر المناخية من حيث الخصائص والتأثير من مكان الخر في  80
القارة وبالتالي تعددت االقاليم المناخية في القارة بشكل كبير واصبحت معظم االقاليم المناخية في 

 العالم   
 
ـــــــ مساحة القارة وشكل سواحميا : ان التساع القارة وعظم مساحتيا ووقوع اليابس االوربي الى  2

الغرب منيا وقمة تعرج سواحميا وخمجانيا المتداخمة في اليابس مما جعميا من العوامل المؤثرة 
 بمناخ القارة 

 
ليا االثر الكبير ىي االخرى فيما  السطح في القارة لـــــــ اشكال السطح في القارة  : ان ال شكا 3

تتميز بو من ظاىرات مناخية فالسالسل الجبمية الموجودة في اليضاب الوسطى تمنع المؤثرات 
المناخية من الوصول الى داخل القارة كما ان امتداد ىذه المرتفعات واليضاب في اتجاه عام من 

ناخية من الجنوب الى الى الشمال الشرق الى الغرب يمثل حاجزًا يمنع من وصول المؤثرات الم
 وبالعكس 

 
 
 

 (كانون الثاني)شير الشتاء المناخ في فصل احوال 

في ىذا الفصل تكون الشمس عمودية عمى مدار الجدي أي عمى النصف الجنوبي من الكرة     
االرضية ، وبما أن قارة آسيا تقع معظميا في النصف الشمالي من الكرة االرضية فان درجة 

وتكون البرودة شديدة في ،  ىوالوسط ية الشمالفي االجزاء الحرارة تنخفض عمى القارة وخاصة 
ىذه االجزاء بشكل يفوق المناطق المشابية ليا في قارتي اوربا وامريكا الشمالية وذلك يعود الى 
ارتفاع االجزاء الوسطى من القارة وجود المرتفعات الوسطى التي تعزل االجزاء الشمالية من القارة 

 وباإلضافة دافئة الى االجزاء الشمالية عن اجزاءىا الدفيئة مما يمنع وصول التيارات اليوائية ال



وبعدىا  والبعد الكبير لالجزاء الشمالية والوسطى من اسيا عن االطراف الجنوبية  إلى اتساع القارة
 .عن المؤثرات البحرية 

مرتفع عمى قمب القارة وتيب منو رياح باردة الضغط ويغطي في ىذا الفصل نطاق من ال    
الجنوب الغربي الى منشوريا والصين الشمالية الى لشرق ونحو ا ااورب الغرب الى قارةنحو وجافة 

وتحول المرتفعات الوسطى دون وصول ىذه  الرياح الى اليند وجنوب شرق اسيا والجزر 
بعض عمى اال انيا تصبح رياح محممة ببخار الماء لمرورىا وتكون جافة المحيطة بو 

ر الغزيرة عمى جزر اليابان وتايوان وسط وجنوب المسطحات المائية مما يؤدي الى سقوط االمطا
كما تيب في ىذا الفصل رياح عكسية غربية ممطرة من البحر المتوسط وجزر الفمبين ، الصين 

واسيا الصغرى وايران وافغانستان وشمال أمطار عمى سواحل ومرتفعات الشام  تؤدي إلى سقوط 
لغربية من الوصول الى تمك الجيات غرب اليند وذلك بسبب استطاعة بعض اعاصير الرياح ا

  وتسقط االمطار طول العام عمى جزر اندونيسيا وذلك لوقوعيا في نطاق المناخ االستوائي .
 

 (تموز شير) الصيفاحوال المناخ في فصل 
القارة فترتفع الحرارة في شمال في ىذا الفصل تتعامد الشمس عمى مدار السرطان أي عمى    

حتى في النطاقات المرتفعة المنسوب كيضبة التبت وصحراء غوبي وتسجل  ، ىذه المناطق
خالل ىذا الفصل من السنة اعمى درجات الحرارة فييا وذلك في شمال غرب اليند ويغطي كل 
ىذا االجزاء نطاق ضخم من الضغط الجوي المنخفض والذي يكون مركزه في شمال غرب اليند 

اليندي واليادي وتكون محممة ببخار الماء وتسبب سقوط وتيب الرياح الموسمية من المحيطين 
 كما في شمال اليند وشبو جزيرة الماليو وجنوب الصين أمطار الغزيرة عمى جنوب وشرق القارة ،

 اال القميل من المطر. أما الوسط والشمال فال يصميما 

 
 

 :في قارة اسياالقاليم المناخية 

نظرا و درجة جنوبًا 01اتساع قارة آسيا وامتدادىا من القطب الشمالي إلى دائرة العرض       
ت الحرارة المرتفعة الالحتوائيا عمى أعمى الجبال واليضاب في العالم فإنيا تتعرض لجميع معد

 .مما جعميا تحتوي عمى جميع أنواع االقاليم المناخية   والباردة

 

   :وكما ٌأتً لى أقالٌم مناخٌة كبرىوٌمكن تقسٌم قارة آسٌا إ

 

ــــــــــــــــــــ 1 ـــــــــــــــــــٌم ـ ـــــــــــــــــــاخ االســـــــــــــــــــتوائًإقل    :المن

 



 5درجللة شللماال  و 5ٌتمثللل  للً نطللاق ٌمتللد علللى جللانبً خللط االسللتواء بللٌن خطللً عللرض 
منللا   واالجللزاء الجنوبٌللة مللن شللبا جزٌللرة المالٌللو اجللزر اندونٌسللٌدرجللة جنوبللا  وٌشللمل 

ٌسللمى باالسللتوا ً ه ينللا ٌقللع علللى خللط االسللتواء ٌتصللف بارتفللاع الحللرارة طللوال العللام 
 وٌتمٌلز بارتفلاع الرطوبلة  88ْبحٌث ٌنلدر ان ٌلنخفض معلدلها  لً ابلرد شلهور السلنة علن

طلول  دا ملةبسبب كثرة المسطحات الما ٌة وشدة التبخر بسبب شدة التبخر وامطاره تكون 
 صللً الربٌلع والخرٌلف عنلدما تتعاملد الشلمخ عللى خلط  العام وللمطر قمتلان تتفقلان ملع

االستواء وهذا المنا  خلٌط بٌن المنا  االستوا ً والمنا  الموسلمً كملا تسلوده الملتثرات 
البحرٌة لذا ٌطلق علٌا احٌانا  اسلم اقللٌم المنلا  االسلتوا ً الجلزري املا الرٌلات التلً تهلب 

  0الشمالٌة والشمالٌة الغربٌة شتاء  هً الشرقٌة والجنوبٌة الشرقٌة صٌفا  والرٌات 
 

ــــــــــــــــــاخ  إقلــــــــــــــــــٌمـللللللللللللللللللـ 2 ــــــــــــــــــداري الموســــــــــــــــــمً المن   : الم

خاصلة شماال   20حتى خط عرض جنوبً وجنوبً شرقً آسٌا نطاق ٌمتد  ً تشر  ً ٌن
ٌتصف هذا المنا   0ه وجنوب الصٌن وشبا جزٌرة الهند الصٌنٌة وجزر الفلبٌن  لهندا ً 

بغزارة وٌكون خلالل شلهور اذار فصل هذا الايمطار  ً وسقوط بارتفاع الحرارة صٌفا   
 لً هلذا الفصلل  الجنوبٌلة  بسبب هبوب الرٌات الموسلمٌةونٌسان وماٌخ وٌرجع سقوطها 
 والبرودة    االستواءالقارة الجنوبٌة شمالً خط ٌابخ اتجاه من البحار المجاورة للقارة  ً  

ه   ً ت حلادة  لً كمٌلة و صللٌة االمطلار ملن وكثٌرا  ما ٌتعرض هذا االقلٌم اللى تغٌلراشتاء 
عام الخر  قد تتناقص االمطار بصورة حادة تتدي الى  شل المحاصٌل الزراعٌة وانتشار 
المجاعات كما  ً بعض والٌات الهند والصٌن وعللى العكلخ قلد تغلزر االمطلار السلاقطة 

  0 بدرجة تتدي الى حدوث  ً  ٌضانات خطٌرة خالل بعض السنوات
 

 المناخ الصٌنً :ــ اقلٌم 3

وٌتمثل هذا النوع من المنا   ً اجزاء واسعة من جنوب الصٌن وشرقها وٌتمٌز هذا 

االقلٌم بارتفاع درجات الحرارة صٌفا  وخاصة اثناء النهار اذ تتجاوز  ً معظم االحٌان 

م وقد تنخفض الى الصفر الم وي  80م وبشتاء بارد اذ ٌبلغ المعدل درجة الحرارة  30

لٌل وخاصة  ً االجزاء الداخلٌة التً ال تصلها المتثرات البحرٌة كما ٌسقط الثلج اثناء ال

م وٌرجع ازدٌاده 28وٌتمٌز هذا االقلٌم ان المدى الحراري السنوي  ٌا كبٌر قد ٌصل الى 

الى برودة الشتاء وتسقط االمطار  ً هذا االقلٌم طول العام وٌرجع سقوطها صٌفا  الى 

 وشتاء  الى هبوب االنخفاضات الجوٌة .   هبوب الرٌات الموسمٌة

 ــ اقلٌم مناخ شمال الصٌن ومنشورٌا :4

وهو ٌتمثل  ً شمال الصٌن واراضً كورٌا ومنشورٌا والٌابان وٌتمٌز هذا االقلٌم 

م بٌنما ترتفع  ً  صل 80بانخفاض درجة الحرارة  ً  صل الشتاء الطوٌل الى ما دون 

ل شهور الصٌف وذلك لهبوب الرٌات الموسمٌة الصٌف القصٌر وتسقط االمطار خال

الجنوبٌة الشرقٌة  ً حٌن ٌسود الجفاف خالل شهور الشتاء وذلك لهبوب الرٌات الموسمٌة 

الشتوٌة من داخل الٌابخ ومع ذلك تسقط االمطار الشتوٌة على االجزاء الوسطى من 

 ة على بحر الٌابان. الٌابان بسبب  مرور الرٌات الهابة من قلب القارة  وق مسطحات ما ٌ



 : المتوسطالبحر  مناخ قلٌمـ ا5

 ً غرب اسٌا وسواحل اسٌا الصغرى ٌسود  ً المناطق المطلة على البحر المتوسط ه 

وسورٌا ولبنان و لسطٌن وٌسمى اٌضا  بمنا  سواحل غرب القارات وهو ٌسود  ً نفخ 

دا ئ اذ  شتاءب العروض تقرٌبا  التً ٌتمثل  ٌها المنا  الصٌنً  ً شرق القارات وٌتصف 

اذ ال ٌنخفض   وارتفاعها صٌفام 6ال تنخفض متوسطات درجات الحرارة عادة عن 

مطاره شتاء  والتً تقل  ً اتجاهها نحو الشرق وتسقط اهم  88متوسطها الشهري عن 

وتنعدم االمطار صٌفا  وتهب على هذا االقلٌم الرٌات الغربٌة  ً  صل الشتاء وهذه الرٌات 

تصحب معها االعاصٌر من المحٌط االطلسً اما  ً  صل الصٌف  تهب الرٌات التجارٌة 

  0الجا ة والتً تهب علٌا من داخل القارة 

  : الحارة رياالصح مناخ اقلٌمــ 6

 ً صحراء ثار والوادي آسٌا  مناطق شاسعة من القسم الجنوبً الغربً من قارة ٌسود  ً

بارتفاع درجة حرارتا طول العام حٌث وٌتمٌز  االدنى لنهر السند وشبا الجزٌرة العربٌة 

المتوسط الشهري لدرجة الحرارة هنا عن  م ويٌنخفض 65تصل  ً بعض االحٌان الى 

ها على السواحل امطارم وٌقع هذا االقلٌم  ً نطاق الرٌات التجارٌة التً تسقط  83

وعندما تصل الى نطاق الصحاري الحارة تكون قد  قدت رطوبتها لذلك تصبح رٌات 

 .جا ة

 ــ اقلٌم مناخ الصحاري المعتدلة :7

اق كبٌر ٌقع الى الخلف من نطاق المرتفعات الوسطى وٌتمثل هذا النوع من المنا   ً نط

وٌضم صحاري غوبً وحوض تارٌم والتبت وصحاري غربً اسٌا  ً سورٌا والعراق 

واٌران وٌعتبر امتداد السالسل الجبلٌة واحاطتها لتلك المناطق عامال  هاما  اد الى عزلتها 

هذا االقلٌم باعتدال درجة ومنع المتثرات المناخٌة المحٌطٌة من الوصول الٌها وٌتمٌز 

م وعظم المدى الحراري الٌومً 6الحرارة نسبٌا  حٌث الٌقل متوسطها الشهري عن 

والسنوي وقلة االمطار والتً ٌختلف موسم سقوطها من مكان الخر  فً صحاري غربً 

اسٌا  ً سورٌا والعراق واٌران ٌسقط المطر القلٌل شتاء  وذلك لتأثره بخصا ص منا  

توسط  حٌن تسقط االمطار القلٌلة  وق صحراء غوبً وتارٌم خالل شهور البحر الم

 الصٌف لتأثره بخصا ص المنا  الموسمً .    

 ــ اقلٌم المناخ المعتدل البارد ) مناخ حشائش العروض الوسطى ( : 8

ٌتمثل هذا النوع من المنا   ً اراضً غرب سٌبٌرٌا و ً مناطق الحشا ش بمنغولٌا 

وٌل قارص البرودة اذ تنخفض  ٌا معدالت درجات الحرارة الى ما دون وٌتمٌز بشتاء ط

م 20درجة التجمد اما الصٌف القصٌر  ترتفع  ٌا درجات الحرارة التً قد تصل الى نحو 

وبانخفاض كمٌة الرطوبة وقلة االمطار والتً غالبا  ما تسقط  ً  صلً الربٌع والصٌف 

لشدٌد وذلك نظرا  لتطرف موقع تلك االراضً لذا ٌتمٌز هذا المنا  بالتطرف المناخً ا



وبعدها عن البحار وارتفاع مدى التغٌر الفصلً لدرجة الحرارة أي ارتفاعها صٌفا  

 وانخفاضها شتاء  . 

  : الباردالمناخ القاري اقلٌم ــ 9

ٌتمثل هذا النوع من المنا   ً نطاق عرٌض عبر االراضً الشمالٌة المنخفضة من قارة 

اسٌا وخاصة سٌبٌرٌا وجزٌرة سخالٌن وشبا جزٌرة كمشتكا ٌمتاز هذا االقلٌم بشتاء طوٌل 

وبارد وتنخفض  ٌا درجات الحرارة الى ما دون درجة التجمد خاصة  ً سٌبٌرٌا  ً 

علٌها اسم قطب البرودة اذ تنخفض  ٌا درجات الحرارة  منطقة  رخوٌانسك والتً ٌطلق

م تحت الصفر اما صٌف هذا االقلٌم  هو قصٌر ومعتدل نوعا  ما اذ ٌصل 50الى نحو 

م وامطاره قلٌلة وهً تتناقص كلما اتجهنا شرقا  وٌسقط 4متوسط درجة الحرارة الى نحو 

  ٌكون على هٌ ة ثلوج .   معظمها  ً  صل الصٌف اما التساقط  ً  صل الشتاء الطوٌل 

  :  مناخ التندرا إقلٌمــ 08

وٌسلمى اٌضلا  اقللٌم المنلا  ٌمتدُّ  ً شمالً القلارة عللى حلدود المحلٌط المتجملد الشلمالً ه 

شهور تنخفض  ٌلا درجلات  80ــ  9ٌتراوت طولا بٌن  باردطوٌل ووٌتمٌز بشتاء القطبً 

الحرارة الى ما دون الصفر الم وي  حلٌن ٌتمٌلز  صلل الصلٌف القصلٌر بارتفلاع درجلات 

الحللرارة الللى مللا  للوق الصللفر الم للوي ممللا ٌعمللل علللى انصللهار الجلٌللد وذوبانللا  تتحللول 

حٌن قدوم  صل  مساحات واسعة من االراضً الى مستنقعات ال تلبث ان تتحول الى جلٌد

الشتاء الشدٌد البرودة ومعظم التساقط ٌكون على شكل ثلوج وتتباٌن كمٌتا من نطاق يخر 

وتبعلا  لعاملل الموقللع الجغرا لً وملدى التللأثر بلالمتثرات البحرٌلة ومللع ذللك تسلقط كمٌللات 

  0ه محللللللدودة مللللللن االمطللللللار وعلللللللى  تللللللرات متقطعللللللة خللللللالل شللللللهور الصللللللٌف

 

لجزر التابعة لها تبقى االراضً مغطاة بالجلٌلد طلوال السلنة و ً اقصى شمال القارة وا   

  0الللللللللللللللللدا م  جلٌللللللللللللللللدق الانطللللللللللللللللوٌطلللللللللللللللللق علللللللللللللللللى هللللللللللللللللذا الجللللللللللللللللزء 

  

 

 
 فً قارة اسٌا القاليم النباتية                                

تتمٌز قارة اسٌا بتباٌن الغطاء النباتً فٌها من مكان آلخر على سطح االرض كما فً باقً  
وذلك ٌعود الى اختالف الظروف  الطبٌعٌة والتً ٌأتً فً مقدمتها عناصر المناخ القارات 

وخصائص التربة ومظاهر السطح باإلضافة الى الموقع بالنسبة للمسطحات المائٌة ومدى 
االرتفاع فوق منسوب سطح البحر واتساع قارة اسٌا فضالً عن تأثٌر العامل البشري . وٌمكن 

مع امتداد  اقارة اسٌا الى عشرة اقالٌم نباتٌة تتفق فً امتداداته تقسٌم الغطاء النباتً فً
 :االقالٌم المناخٌة وكما ٌأتً 



وتنمو ىذه الغابات نمو عظيمًا في اراضي االقميم االستوائي      :ةالستوائيالغابات اقميم  -1
متعددة  عمى انبات غابات كثيفة ضخمةمطار طول السنة االشدة الحرارة وغزارة حيث تتضافر 

ويشمل جزر آسيا الجنوبية وعمى االخص أندونيسيا وخموىا من الحشائش والشجيرات ، االنواع
وجوز اليند   وأىميا أشجار المطاط وأبنوس  يو ، وتنمو فيو الغابات المتشابكةالوشبو جزيرة الم

اصيل وزيت النخيل والكاكاو والموز، وحيث تقل الغابات وتنعدم يمارس االنسان زراعة المح
 رز والذرة والبن والشاي والتبغ وغيرىا.لكا

اليند الصينية دول اليند و   تغطي ىذا الغابات مساحات واسعة منة: الموسمي الغابات اقميم-2
ىذه الغابات بانيا اقل ارتفاعًا وتباعدًا وتتفرع بالقرب من سطح  ميزت، وت بورماوجنوب الصين و 

تحتيا عدد من الشجيرات والحشائش وقمة تنوعيا وانيا اقل كثافة وازدحامًا  واالرض وعادة ما تنم
وىي اشجار تستخدم والخيزران  الساج، وتنمو بو أشجار   عمى عكس اشجار الغابات االستوائية 

والشعير وغيرىا من المحاصيل  وتزرع فيو محاصيل القمح والرز اخشابيا في صناعة االثاث 
 .االخرى 

 

ومعظم يشغل السواحل الغربية لمقارة المطمة عمى البحر المتوسط  :البحر المتوسطإقميم -3

كما تنمو فيو أشجار الفاكية  واىم اشجارىا الصنوبر والفمين اشجارها تكون من االنواع الدا مة الخضرة و
ز ر لمثل النخيل والكروم والموالح والتين والتفاح والخوخ والتوت ويزرع فيو القمح والشعير وا

 . والقطن والتبغ والذرة وغيرىا

اشجارىا تميز تمناطق  جنوب الصين و ىذه الغابات شغل ت :  ـــ اقلٌم غابات المناخ الصٌنً :4
تمتاز  ابانيا عالية ودائمة الخضرة وعريضة االوراق وكثيفة وليا اىمية اقتصادية وذلك ال ني

وقد ،  الزان والجوز، وينمو فيو أشجار بجودة اخشابيا والتي تصمح لبناء السفن وصنع االثاث 

من اكثر االقالٌم ازدحاما   اازٌلت العدٌد من اشجار  لتحل محلها زراعة الرز والشاي ال نه
 بالسكان .

 

واليابان وكوريا تنمو ومنشوريا يسود شمال الصين  :  غابات شمال الصين ومنشوريا اقميم ـــ5
السرو والشربين  بمثل أشجار الصنوبر بالغابات النفيضة وتتالمختمطة فيو الغابات الصنوبرية 

والنفضية تتمثل بالبموط والزان وىي تمتاز بنفض اورقيا في فصل الشتاء بسبب البرودة اذ ،
تنخفض درجات الحرارة الى مادون حاجة االشجار لذا يتوقف نشاطيا وتسقط اورقيا لمحد من فقد 

ي مسام التربة متجمدة خالل شيور الشتاء وىي ليا اىمية المياه وخاصة ان المياه الموجودة ف
 . وحيث تختفي الغابات يزرع القمح والبطاطا  والشيمم والشوفان  اقتصادية

 



صحراء ثار والسند وشبو الجزيرة  يغطي مساحات كبيرة من ـــــــاقميم نباتات الصحاري الحارة : 6
وبشدة البرودة في وقمة االمطار ويتميز بشدة الحرارة في الصيفً  خاصة في النيار العربية 

التي تتحايل عمى  الحشائش وأىميا بغطائيا النباتي فقير جدا يالشتاء وخاصة في الميل ، وى
الجفاف بطرق عديدة منيا أعشاب الشوكية والصبار، أما في الواحات حيث يتوفر الماء فتنمو 

  .نخيل فييا أشجار ال

 

وتشغل مناطق الجزء االوسط من قارة اسٌا الى الخلف  ـــ اقلٌم نباتات الصحاري المعتدلة :7
من نطاق المرتفعات الوسطى لٌشمل صحاري وسط اسٌا والتً تبدا من صحراء غوبً  ً 
الشرق وتنتهً عند صحاري وسط اٌران  ً الغرب وٌتمثل الغطاء النباتً هنا بالحشا ش 

 الفقٌرة .
 

وتنمو  ً جنوب غربً سٌبٌرٌا وعلى ــ اقلٌم االستبس ) حشائش العروض الوسطى ( :8
هوامش المناطق الصحراوٌة  ً هضبة منغولٌا وتتمٌز حشا ش االستبخ بقصرها ولٌونتها 

 وخضرتها مما ٌجعلها غذاء صالح لتغذٌة االغنام والماشٌة . 
 

بعظم ارتفاعيا واعتدال تميز تسيبيريا ، و  اراضي يغطي معظم : الغابات الصنوبريةالقميم  -9
سيقانيا كما تمتاز بشكميا المخروطي قمة تنوعيا وبأوراقيا االبرية التي ال تنفضيا في أي فصل 

بينما يتوقف في درجة الحرارة نسبيًا  الرتفاعالصيف  من فصول السنة ويزداد نموىا خالل فصل
 .ر والشربينالصنوب، وتنمو فيو اشجار  فصل الشتاء الطويل 

عمى السواحل المطمة عمى يتمثل في أقصى أطراف الشمالية من آسيا  : لتندراانباتات اقميم -8
ويتميز بشدة البرودة الدائمة وندرة االمطار وسقوط الثموج وقمة السكان ، المحيط المنجمد الشمالي 

النباتية كمما اتجينا شمااًل وحشائش البحر وتقل الحياة تنمو فيو الطحالب والشجيرات القصيرة 
 . حتى تختفي تمامًا في نطاق الجميد الدائم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 الموارد المائية في قارة اسيا                            
 

تمتاز اسٌا بتنوع الموارد الما ٌة وو رتها رغم وجود مناطق صحراوٌة واسعة  ٌها وهً جزء 

حٌث ٌجري  وق اراضٌها اهم انهار العالم من حٌث  من خاصٌة التناقض التً تمتاز بها القارة 

اضا ة الى الما ٌة  ً القارة االسٌوٌة  المواردوتشمل الطول واالهمٌة الحضارٌة واالقتصادٌة 

ذات التصرٌف الداخلً ومن  االنهارعدد من على ذه االنهار ذات التصرٌف الخارجً ه

المالحظ اتساع النطاقات ذات التصرٌف الداخلً والمتمركزة   ً االجزاء الداخلٌة من القارة 

وذلك نتٌجة لعظم المساحة وطبٌعة مناسٌب سطح االرض ومحاور اتجاه السالسل الجبلٌة 

 وهً كما ٌاتً :البحٌرات والمٌاه الجو ٌة وتوجد  ٌها وخصا ص عناصر المنا  

 اوالً : االنهار

 أنها تنتشر  ً جهات القارة المختلفة ورغم وجود عدة اسخ لتصنٌف تلك  لألنهار بالنسبة 

االنهار  ً قارة ان الطرٌقة المستخدمة هً تقسٌمها على اساخ مصباتها حٌث تقسم  االنهار اال

 هً: الى اربعة مجامٌعاسٌا 

التً تصب فً شمال القارة فً المحٌط المنجمد الشمالٌة و مجموعة االنهار -1

 الشمالً:

وتشمل االنهار التً تجري  ً سٌبٌرٌا والتً تتجا من الجنوب الى الشمال وتصب  ً المحٌط 

جرٌانها وتجمد مٌاهها معظم شهور السنة  ً حٌن  المنجمد الشمالً وتتمٌز هذه االنهار ببطئ

ٌذوب الجلٌد خالل  صل الصٌف القصٌر وٌكثر وجود المستنقعات خالل هذا الفصل على 

جوانب هذه االنهار وذلك لذوبان الجلٌد وبطئ جرٌانها وانخفاض ضفا ها وانخفاض منسوب 

 :واهم انهارها هً سطح االرض 

 :    أوباــ نهر 

 : ٌنسً  ب ــ نهر

 :لٌنا ج ــ نهر 

 التً تصب فً شرق القارة فً المحٌط الهادي:الشرقٌة ومجموعة االنهار  -2 

 هً :واهم تلك االنهار 



والذي ٌشكل جزء من منطقة الحدود السٌاسٌة بٌن الصٌن واالتحاد السو ٌتً :نهر أمور أ ــ 

 السابق  

) النهر االصفر ( : وٌنبع من المرتفعات التً تحٌط بحوض تسٌدام شرق هو ج الهوانب ـــ نهر 

 هضبة التبت  

 ) ابن المحٌط ( : وهو اطول انهار الصٌن وسادخ اطول انهار العالم  تسًجالٌانج ــ نهر 

 د ــ نهر سٌكٌانج ) نهر اللتلت ( : وٌنبع من هضبة ٌونان 

 

فً المحٌط الهندي  جنوب القارة التً تصب فً الجنوبٌة وهً مجموعة االنهار-3

 :والقلٌل منها ٌصب فً المحٌط الهادي 

وٌكون اتجاه هذه االنهار بصورة عاما نحو الجنوب وتتمثل انهار هذه المجموعة بأنهار شبا 

 :جزٌرتً الهند الصٌنٌة والهند ومن اهم هذه االنهار هً ما ٌلً

 

 :   جنهر المٌكون أ ــ

 :نهر سالوٌن ب ـــ 

 :  ديانهر اٌراوج ــ  

 :  نججانهر الد ــ 

 : البراهما بوترا و ــ 

 : السند نهر  هـ

 

 التً تصب فً غرب وجنوب غرب القارة:الغربٌة ومجموعة االنهار  -4

 

ومن اعظمها نهر دجلة والفرات اللذان ٌكونان بعد التقا هما شط العرب الذي ٌصب  ً الخلٌج 

اذ ٌنبع نهر دجلة من االراضً الواقعة جنوب شرق هضبة االناضول  ً تركٌا وٌدخل  العربً

الى اراضً العراق عند بلدة  ٌشخابور وتصب  ٌا مجموعة من الروا د اهمها البلٌخ والخابور 

والزاب االعلى والزاب االسفل والعظٌم ودٌالى اما نهر الفرات  ٌنبع من القسم الشرقً من 

بمنبعٌن ر ٌسٌن احدهما ٌعرف باسم مراد صو والثانً  رات صو ثم ٌدخل هضبة االناضول 

 وانهار بالد الشام ومن تلك االنهار نهر اللٌطانً.بعد ذلك االراضً السورٌة ومنها الى العراق 

 

والتً تصب  ً بحار مفتوحة ومحٌطات أضا ة الى تلك االنهار ذات التصرٌف الخارجً 

هذه ومن اهم والتً تصب  ً احواض داخلٌة التصرٌف الداخلً   هناك العدٌد من االنهار ذات

امودارٌا وسردارٌا اللذان ٌصبان  ً بحر ارال  هً نهراالنهار ذات التصرٌف الداخلً بالقارة 



ونهر تارٌم ونهر الً الذي ٌصب  ً بحٌرة بلكاش ونهر االردن الذي ٌصب  ً البحر المٌت 

 ك وكورا اللذان ٌصبان  ً بحر قزوٌن .وٌصب  ً مستنقعات  لوب نور ونهر اترٌ

 ثانٌاً : البحٌرات 

وتنتشر  ً القارة الكثٌر من البحٌرات التً تختلف بعضها عن بعض من حٌث طرٌقة التكوٌن  

واالتساع وعذوبة المٌاه وبعض البحٌرات انكسارٌة واخرى بركانٌة وبعضها بفعل الحركات 

 ً تكوٌن بعض البحٌرات ومن اهم تلك البحٌرات االرضٌة هكما ان عوامل التعرٌة قد ساهمت 

 هً شدٌدة بلكاش  وهً تعد من اكبر البحٌرات العذبة  ً اسٌا اما بحٌرة  هً بحٌرة بٌكال

الملوحة وبحٌرة طبرٌة  مٌاها عذبة اما اهم بحار اسٌا الداخلٌة هً بحر ارال وبحر قزوٌن هو 

ٌا مٌاه العدٌد من االنهار والتً من اهما نهر من اوسع البحار الداخلٌة  ً العالم والذي تصب  

 اورال والفولغا باإلضا ة الى البحر المٌت الذي ٌكون اشدها ملوحة .

 ثالثا : المٌاه الجوفٌة 

ومن مصادر المٌاه االخرى  ً القارة هً المٌاه الجو ٌة وترتبط طبٌعة تلك المٌاه وغزارتها 

المصدر الر ٌسً لمٌاهها والمٌاه الجو ٌة تزداد بطبٌعة التكوٌنات الصخرٌة وكذلك بطبٌعة 

 اهمٌتها  ً الجهات الصحراوٌة من القارة.

 
 فً قارة اسٌا السكان

 
 اواًل : السالالت البشرية 

يمكن تصنيف البشر الى ثالث مجموعات عرقية رئيسة وىي القوقازية والمغولية والزنجية وىذه 
المجموعات الثالث تسمى بالعناصر االصمية الرئيسة لمجنس البشري باإلضافة الى الى عناصر 

 ثانوية مختمطة او مركبة تتمثل بالينود الحمر االمريكيين وسكان استراليا االصمين .
 وتتمثل في قارة اسيا اصول عرقية ترجع الى مجموعتين ىما : 

اواًل :ــــــ المجموعة القوقازية : وتنتمي الى ىذه المجموعة مجموعة جنوب غرب اسيا وىي ساللة 
البحر المتوسط والساللة االيرانية االفغانية والساللة االرمينية ومجموعة شبو القارة اليندية وتضم 

 سط في اليند الساللة الدارفيدية او ساللة جنوب اليند ىنود البحر المتو 
ثانيًا : المجموعة المغولية : وىي تضم المغول االصميون في شمال سيبريا ومنغوليا ومنشوريا 
واليابان وكوريا والصين واليند الصينية وجماعات التبت والييمااليا وساللة اندونيسيا والماليو 

 واالتراك .
 ي في شمال القارة واالينو في اليابان والفدا في اليندوتوجد جماعات ننتس



 
 
 
 
 

 ثانيًا : نمو السكان  
مميار نسمة  2548تتصدر قارة اسيا قارات العالم من حيث حجم السكان فقد بمغ عدد سكانيا 

مميون 25931في حين بمغ عددىم  0977% من جممة سكان العالم عام 5854وىو مايكون 
مميار 35241فحين بمغ عددىم  0987% من جممة سكان العالم عام 5853نسمة وىو مايعادل 
نتيجة لمنمو المطرد لسكان  0995% من جممة سكان العالم في عام 5656نسمة وىو مايعادل 

وقد بمغ 2111% عام 6058القارة وقد بمغت نسبتيم المئوية الى جممة سكان العالم حوالي 
 ة .مميار نسم4عددىم في السنوات االخيرة الى 

ويرجع نمو السكان في اسيا بيذه الصورة الى ارتفاع معدالت نمو السكان في القارة بصورة تفوق 
 مثيمتيا في القارات االخرى اذ ترتفع فييا معدالت الوالدات وتقل الوفيات . 

 
 

 رابعًا : كثافة السكان 
مميار نسمة  4.0 آسيا أكبر القارات مساحة وأكثرىا من حيث عدد السكان إذ بمغ عددىم حوالي

 . ويتوزع السكان فييا عمى النحو التالي

مناطق قميمة السكان وتتمثل في المناطق الشمالية في سيول سيبيريا ومناطق الجبال  -0
 . واليضاب وسط القارة والمناطق الصحراوية

والسيول الساحمية وبعض الجزر مثل  مناطق كثيرة السكان وتتمثل في السيول الفيضية -2
 . جزيرة جاوة وجزر اليابان والفمبين

مناطق شرق وجنوب شرق أسيا لتوفر المياه وخصوبة التربة واالعتماد عمى االنتاج الزراعي  -3
 والحيواني والصناعي .

 

 الدٌانات فً قارة اسٌا

وٌنتشر فً االجزاء الغربٌة والوسطى والجنوبٌة من قارة اسٌا فً االسالم : 

 . اندونٌسٌا وباكستان وبنغالدش وافغانستان واٌران والدول العربٌة االسٌوٌة 



 البوذٌة :

بوذٌة هً دٌانة غٌر الوهٌة وهً من الدٌانات الرئٌسٌة فً العالم، تم تأسٌسها 
 الهندعن طرٌق التعالٌم التً تركها بوذا 'المتٌقظ". نشأت البوذٌة فً شمالً 

، منغولٌا، الصٌن، ثم إلى فسرٌالنكا التٌبت، أسٌاوتدرٌجٌاً انتشرت فً أنحاء 
 .فالٌابان، كورٌا

 ببوذاأمور )الجواهر الثالث(: أولها، اإلٌمان  3البوذٌة حول  العقٌدةتتمحور 
وذٌة، ثانٌها، اإلٌمان بـ "دهارما"، وهً تعالٌم بوذا كمعلّم مستنٌر للعقٌدة الب

وتسّمى هذه التعالٌم بالحقٌقة، ثالثها وآخرها، المجتمع البوذي. تعنً كلمة بوذا 
  بلغة بالً الهندٌة القدٌمة، "الرجل المتٌّقظ" )وتترجم أحٌانا بكلمة المستنٌر(. 

 : لطاوٌةا

الصٌنه وتبنت بعض أ كار عبادتً ظهرت الطاوٌة  ً القرن الثانً المٌالدي  ً 
الطبٌعة وايسالف اللتٌن كانتا منتشرتٌن  ً قدٌم الزمان بالصٌن. وكان للطاوٌة 

تنقسم إلى  صٌلتٌن ر ٌسٌتٌن هما: تشوان   صا ل كثٌرة جداه ثم أصبحت 
وتشنغ ًٌ. وتنتشر الطاوٌة بشكل ر ٌسً بٌن أبناء قومٌة هان. وبسبب عدم   تشن

ٌة محددة ولوا ح صارمة للطاوٌةه من الصعب إحصاء عدد وجود مراسم دٌن

ألفا من  25معبد طاوي بها  1511معتنقٌها. وتوجد  ً الصٌن اآلن حوالً 

 الطاوٌٌن والطاوٌات.

  

هً دٌانة أهل الصٌن وترجع إلى الفٌلسوف كونفوشٌوخ الذي ظهر  الكونفوشوسٌة : -

 ً القرن السادخ ق.م داعٌا  إلى إحٌاء الطقوخ والعادات والتقالٌد الدٌنٌة التً ورثها 

الصٌنٌون عن أجدادهم مضٌفا  إلٌها جانبا  من  لسفتا وآرا ا  ً ايخالق والمعامالت 

السماء أو اإللا ايعظم وتقدٌخ المال كةهوعبادة  والسلوك القوٌم. وهً تقوم على عبادة إلا

 أروات اآلباء وايجداد.

الى ذلك تنتشر دٌانات اخرى  ً قارة اسٌا وهً المسحٌة  ً الفلبٌن  باإلضا ة
والسٌخ الصٌن والٌهودٌة  ً  لسطٌن المحتلة والهندوكٌة  ً الهند واالرواحٌة  ً 

  ً اٌران .والزردشتٌة   ً الٌابان والشٌنتو ً الهند 
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 النشاط االقتصادي فً قارة اسٌا
 ان سعة مساحة قارة اسٌا وتباٌن مالمح بٌ تها الطبٌعٌة بصورة كبٌرة وماصاحب

ذلك من تعدد  ً مواردها وامكاناتها الطبٌعٌة والبشرٌة كل ذلك ادى الى تنوع 
انماط النشاط االقتصادي بها واختالف مجاالت االنتاج من حٌث التوزٌع الجغرا ً 

قتصادي في الاوالمستوى وادوات االنتاج واسواق التصرٌف وٌمكن تقسٌم النشاط 
 : ما يمي الىآسيا 

االقتصادية في القارة وذلك لعظم مساحة  تعتبر الزراعة أىم النشاطات :  الزراعي النشاط -اول 
القارة وازدحاميا الشديد بالسكان مما اضطر السكان ىنا الى زراعة كل المساحات التي يمكن 
استغالليا وحتى السفوح الجبمية بعد تحويميا الى مدرجات كما في الصين واليابان والفمبين 

من حيث التوزيع آسيا  توفير الغذاء الالزم لمسكان وتتباين االراضي الزراعية فيواندونيسيا ل
والشكل والقيمة االقتصادية من نطاق الخر تبعًا الختالف عدة عوامل وىي اشكال السطح 

أنواع كثيرة من ىي تحتوي و وخصائص العناصر المناخية وسمات التربة ونظم الري والصرف 
 : المحاصيل الزراعية أىميا

% من إنتاج 92ز الذي يزرع في الجنوب والشرق ويبمغ إنتاجو لر ا لالغذائية: مثالحبوب  -أ
العالمي ويعتبر الغذاء االساسي لمسكان، كما يزرع القمح والشعير في السيول الشمالية وفي اليند 

من االنتاج  %27ويصل إنتاج القارة من القمح حوالي  وايران وتركيا وكوريا وباكستان والصين 
العالمي وىو ال يكفي لالستيالك المحمي ، كما تنتشر زراعة الذرة في شمال اليند وسواحل البحر 

 % من إنتاج العالمي21وقد وصل إنتاج إلى والصين واليند وباكستان وافغانستان المتوسط 

 . باإلضا ة الى محاصٌل الشعٌر والدخن والشو ان 

% 91يا المطاط حيث وصل إنتاج القارة منو إلى حوالي : وأىم المحاصيل الصناعية –ب   
، ثم يأتي في تايمند وماليزيا واندونيسيا واليندمن االنتاج العالمي ويزرع في الجزر الجنوبية لمقارة 

من إنتاجو العالمي وتتركز زراعتو في الصين واليند وسيريالنكا  %81الشاي إذ تنتج القارة منو 
% ومعظمو من نوع قصير 65أما القطن فقد وصل إنتاج القارة منو ويصدر معظمو إلى الخارج 

والشام وسيول وتايمند وباكستان واندونيسيا والفمبين التيمة ويزرع في الصين واليند وباكستان 



الرافدين الجنوبية ، أما قصب السكر فيو مداري موطنو االصمي سيول اليند ، كما يزرع في 
من االنتاج العالمي ،   %37 وقد وصل إنتاج القارة منو حواليوباكستان الصين وأندونيسيا ، 

ىذا ويزرع الجوت الذي تصنع منو أكياس التعبئة في اليند وبنجالديش وبورما وجنوب الصين ، 
 % من االنتاج العالمي.91وقد وصل إنتاجو إلى 

لقارة والغابات تعتبر الغابات المخروطية في شمال ا : الموارد النباتية والحيوانية -ثانياً  
الموسمية في جنوبيا موردا ألخشاب المينة التي تستخدم في أغراض البناء ، وأعمدة اليواتف 
والكيرباء وصناعة السفن والورق واالثاث ، كما تنمو أشجار الفاكية وخاصة المانجو وتزرع 

 أشجار الموالح والتفاح والكروم في الشام والصين واليابان .

لحيوانية فيي كبيرة ، ولكن مساىمتيا في االقتصاد محدودة بسبب بعض أما الثروة ا     
مميون رأس  411خصوصا االبقار تربى بأعداد كبيرة تصل إلى  المعتقدات الدينية فالماشية 

مقدسة لدى اليندوس كما تربى  اال نينصفيا في اليند حيث يحرم ذبحيا واالستفادة من لحوميا 
ليابان حيت يستفاد من لحوميا وألبانيا وجمودىا ،أما االغنام في كل من الصين وباكستان وا

فتربى في االستبس وجنوب سيبيريا والتبت وتعطي أنواعيا كميات ال بأس بيا من الصوف 
الخشن المستخدم في صناعة السجاد والمالبس ، أما االبل والجياد فتربى في صحراء إيران 

إلى ما تقدم تنتج آسيا  وباإلضافةالصين واليابان واليند والخنازير في والشام والجزيرة العربية ـ 
وذلك لزيادة الطمب عمييا وتقدم الوسائل العممية  لألسماك% من االنتاج العالمي 41حوالي

المستخدمة في عممية الصيد باإلضافة الى اتساع منطقة الرصيف القاري في شرق القارة وكثرة 
يأتي معظمو من السواحل الشرقية التيارات البحرية   تعرج سواحميا وتوفر مرافئ طبيعية واثر

 . المطمة عمى المحيط اليادي والباقي من السواحل الجنوبية المطمة عمى المحيط اليندي

ذلك من تباين  لقد كان التساع مساحة القارة وماتبع  : الموارد المعدنية ومصادر الطاقة -ثالثاً  
جيات القارة المختمفة في كل من طبيعة التكوين الصخري والتاريخ الجيولوجي وعوامل التعرية 
والحركات التكتونية التي انتابات القشرة االرضية كميا عوامل ليا دور ميم في تنوع مصادر 

السيطرة  الثروة المعدنية وتسعى دول القارة عمى استثمار ثروتيا المعدنية لتعويض سنوات
توجد في  االستعمارية الطويمة التي تعرضت ليا ومن مصادر الثروة المعدنية الميمة في القارة

آسيا ثروة ضخمة خصوصًا من المعادن االزمة لمصناعة ،منيا الحديد والقصدير والنحاس 
ظمو % من إنتاج الحديد في العالم يأتي مع01المنجنيز والكروم وغيرىا ، تنتج القارة أكثر من 

من مناجم اليند والصين وكوريا واليابان ومنشوريا والفمبين ، كما تعتبر أولي قارات العالم في 
% من إنتاجو العالمي يتركز معظمو في تايالند والصين وبورما ، أما 71إنتاج القصدير إذ تنتج 

آسيا % من االنتاج العالمي ، تنتج 9النحاس فتنتشر مناجمو في وسط القارة وتنتج حوالي 
% من 3البوكسيت وتتركز مناجمو في اليند وشرق الصين . وقد وصل إنتاج القارة منو حوالي   



أما فيما يخص مصادر الطاقة فان النفط يعتبر من أىم مصادر الطاقة في ، االنتاج العالمي
ذ أغنى مناطق العالم إوالعراق وايران آسيا ويستخرج من مناطق عدة أىميا منطقة الخميج العربي 

% من صادرات النفط ومشتقاتو 71من االحتياطي العالمي وتساىم بحوالي  % 41بيا أكثر من 
في االسواق العالمية ، ثم تأتي منطقة بحر قزوين في المرتبة الثانية ويستيمك معظمو محميًا أما 

فمعظم إنتاجيا  والصين واليند وباكستان  منطقة جنوب شرق آسيا وفي مقدمتيا إندونيسيا وبورما
وتعتبر آسيا اولى قارات العالم إنتاجًا لمفحم  وتركيا ,. يصدر إلى أسواق اليابان والصين وأستراليا

% من االنتاج العالمي ويتركز معظمو في روسيا والجميوريات الوسطى 41الحجري إذ تنتج 
لفحم في جنوب ل الكامل ،كما يوجد االوالصين حيث الحقول الغنية والتي لم تستغل االستغ

اليابان واالنتاج ال يكفي لالستيالك المحمي ، أما حقول شمال شرق ىضبة الدكن باليند فيستيمك 
والغاز الطبٌعً من حقول روسٌا وخاصة  ً سٌبٌرٌا تلٌها .معظمو في مدينة كمكتا الصناعية

 اٌران واندونٌسٌا والسعودٌة والبحرٌن والكوٌت واٌران والعراق

ة الكيرومائية فبالرغم من غنى قارة آسيا بالمساقط المائية اال أنً  استغالليا الزال أما الطاق     
محدودا ، عدا اليابان التي تستغل كامل طاقتيا الكيرومائية المائية ، وقد أنشئت حديثًا عدة 
محطات لتوليد الكيرباء من مساقط اليماليا وعمى السدود المقامة عمى االنيار في كل من اليند 

باكستان ، ىذا وقد بدأت بعض دول القارة في استغال الطاقة الشمسية المتوفرة في معظم القارة و 
  . عدا شماليا

 
 

 الصناعة فً اسٌا

 

با تنوع  ً   ٌها  اتساع المساحة وماٌرتبطتمتاز القارة االسٌوٌة بتو ٌر جمٌع مقومات الصناعة 

التركٌب الجٌولوجً للصخور وتنلوع المنلا  وضلخامة علدد السلكان كلهلا عواملل مشلجعة عللى 

قٌام صناعة متنوعة  ً القارة االان دراسة واقع الحال تبٌن لنا ان الصناعة تشلكل نسلبة ضل ٌلة 

وضلح لنلا من الناتج القومً االجمالً للقسم االكبر من دول القارة كما ان هٌكلل توزٌلع العماللة ٌ

%وهً تتباٌن من دولة الى اخلرى حٌلث ترتفلع النسلبة 11تدنً نسبة عمالة الصناعة حٌث تبلغ 

% ً 4ه1% ً حٌن تنخفض لتصل الى 4ه24%و ً الٌابان 7ه37 ً هونك كونك لتصل الى 

النٌبال ان سمة التخلف الصناعً هً بالشلك سلمة اللدول النامٌلة والتلً تنتملً الٌهلا اغللب دول 

ل ذلك ٌرتبط اصال بسنوات السٌطرة االسلتعمارٌة الطوٌللة التلً نهبلت خٌلرات القلارة القارة ولع

وشوهت البنٌة االقتصادٌة يغلب دولها وقد عملت دول القارة بعد حصولها على استقاللها عللى 

 وضع خطط لتطوٌر القطاع الصناعً ومن أهم الصناعات  ً القارة هً



-3قٌلة)الكهربا ٌة هالمكا ن هالمعداته....الخ(الصناعات الث-2صناعة الحدٌد والصلب -1
 صناعة المنسوجات-4الصناعات الكٌمٌاوٌة 

 
 
 
 
 
 
 

 انواع الصناعات فً قارة اسٌا

 

 صناعة الحدٌد والصلب -1

الحدٌلد  بانتلاجوهً العمود الفقري للصناعات الثقٌلة وقد أهتمت العدٌد من الدول اهتماما خاصلا 

والصلب باعتباره مفتات النمو والتقدم الصناعً كما انا ضرورة الزمة للقوة السٌاسٌة والحربٌة 

من ناحٌة اخرى وتتركز هذه الصناعة  ً عدد محدود من هذه القارة حٌث تتركز هذه الصناعة 

شلمال  ً الٌابان  ً منطقة طوكٌو و لً منطقلة اوزاكلا كلوبً كملا تعلد منطقلة ٌاواتلا الصلناعٌة 

غللرب جزٌللرة كٌروشللو مركللزا ثالثللا لصللناعة الحدٌللد والصلللب الٌابانٌللة امللا  للً الصللٌن  تنتشللر 

صناعة الحدٌد والصلب  ً منطقة انشان  ً جنوب منشورٌا وكلذلك  لً منطقلة اللوادي االسلفل 

 لنهر الٌانكتسً حٌث تعد شنغهاي اهم مركز صناعً و ً مدٌنة وهان وحول العاصمة بكٌن. 

  )الكهربا ٌة هالمكا ن هالمعداته....الخ( الثقٌلةالصناعات -2

وان قٌلام تللك الصلناعات تتطللب تلو ر عملٌلة ملع وجلود  تتركز هذه  ً عدد محلدود ملن القلارة

صناعات اساسٌة ممثلة بصناعة الحدٌد والصلب وتكاد الدول المنتجة للحدٌد والصلب  ً القلارة 

ن بلٌن تللك اللدول الٌابلان والتلً احتللت مكانلا تكون نفسها التً تشتهر بهذه الصناعات وتبلرز مل

 مرموقا العلى مستوى القارة بل على مستوى العالم.

 الصناعات الكٌمٌاوٌة-3

والللذي ٌعللد سللمة ممٌللزة يقتصللادٌات اغلللب دول القللارة قللد زاد مللن  ان طبٌعللة النشللاط الزراعللً

مٌاوٌة والتً تمثل قارة اسٌا االهتمام بالعدٌد من الصناعات الكٌمٌاوٌة ومنها صناعة االسمدة الكٌ

 مركزا متقدما من حٌث كمٌة االنتاج.

 صناعة المنسوجات -4



وتشللتهر الهنللد بللٌن دول العللالم بصلللناعة  الواسللعة االنتشللار  لللً القللارة وهللً مللن الصللناعات

المنسوجات القطنٌة وقلد حققلت صلناعة المنسلوجات القطنٌلة تطلورا هلا ال بعلد الحلرب العالمٌلة 

 مصنعا للمنسوجات القطنٌة  461ٌساهم  ً انتاجها اكثر من  والثانٌة 

 

  لاسج أَسَتا

وج١شح رىْٛ اٌغضء اٌغشثٟ عض٠شح اٌؼبٌُ اٌغجغ. ٚعغشاف١ًب رؼذ شجٗ  لبسادإؽذٜ 

ِٓ اٌششق  ؾش لض٠ٚٓٚث ٚعجبي اٌمٛلبص عجبي األٚسايث١ٓ  أٚساع١باٌّّزذ ِٓ 

 عٛدٚاٌجؾش األ اٌجؾش األث١ط اٌّزٛعػِٓ اٌغشة ٚاٌجؾبس  ٚاٌّؾ١ػ األغٍغٟ

ِٓ شّبي اٌمبسح. ٚرؼزجش لبسح  ٚاٌّؾ١ػ اٌّزغّذ اٌشّبٌِٟٓ اٌغٕٛة  اٌمٛلبصِٕٚطمخ 

 أصغش ِٕٙب. لبسح أعزشا١ٌبصغ١شح ٔغج١ب ِمبسٔخ ثجم١خ اٌمبساد ٌىٓ 

، رصً ِغبؽخ اٌمبسح ٌؾٛاٌٟ انُخً انؼشٌطٚوٍّخ اٚسثَّب اصٍٙب اغش٠مٟ ٚرؼٕٟ 
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% ِٓ ِغبؽخ األسض(. صبٌش لبسح ِٓ ؽ١ش ػذد اٌغىبْ  ..1) 

 (.عىبْ األسض% ِٓ  ..) ٔغّخ١ٍِْٛ 110فٟ اٌؼبٌُ إر ٠ض٠ذ ػذد عىبٔٙب ػٓ 

 

 لبنٌة الجٌولوجٌة لقارة اوربا   ا                         

 

تتنوع مظاهر التضارٌخ  ً القارة بسبب كونها تقع ضمن مناطق الضعف 

الجٌولوجً  ً القشرة ايرضٌة وما ٌرتبط بها من حركات تكتونٌة تعرضت لها 

القارة عبر ايزمنة الجٌولوجٌة لتشكل المظهر التضارٌسً العام للقارة وٌمكن تمٌز 

  : ٌولوجٌة المكونة للتضارٌخ القارةأهم العوامل الج

 

الحركات ايلتوا ٌة: تعرضت القارة عبر تارٌخها الجٌولوجً الى ثالث حركات -أ

التوا ٌة ر ٌسٌة حدثت بعد أنفصال كتلة أوراسٌا القدٌمة وتتمثل تلك الحركات 

التً حدثت  ً عصور الزمن ايول وساهمت  ً  االلتوا ٌة بالحركات الكالٌدونٌة

تكوٌن المرتفعات الكالٌدونٌة  ً شمال غرب القارة ثم تلٌها الحركات الهرسٌنٌة 

والتً أبتدأت  ً نهاٌة الزمن ايول وأستمرت حتى الزمن الثانً وكونت هضابا 

انٌة  رنسا والهضبة االسب ومرتفعات وسط أوربا مثل الفوج والغابة السوداء وهضبة

  وكذلك مرتفعات جنوب شرق وجنوب غرب أٌرلندة ومرتفعات جنوب وٌلز

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85


 

وجود كتل صخرٌة قدٌمة التكوٌن تعرف بالدروع قاومت الحركات االرضٌة -ب

 ً أتجاهاتها كما نجم عن تلك المقاومة حدوث  التً تعرضت لها القارة وأثرت

أثارها  ً العدٌد من الكثٌر من االنكسارات التً صاحبتها ثورات بركانٌة تبدو 

جهات القارة وقد تعرضت تلك الدروع الى عوامل التسوٌة حٌث تحولت أجزاء منها 

الى سهول تحاتٌة ثم سرعان ماطغت علٌها مٌاه البحر لتساهم  ً الترسٌب الكثٌر 

  . من الترسبات علٌها ومن تلك الدروع الروسً والبلطٌق

 

اسعة من شمال القارة وأمتد الى الزحف الجلٌدي : غطى الجلٌد مساحات و -ج

وسطها لٌصل  ً تأثٌره الى الطرف الشمالً للبحر ايسود وتقدم الجلٌد من مناطق 

المرتفعات  ً جبال االلب والبرانخ  ً جنوب أوربا وقد ساهم الزحف الجلٌدي  ً 

نحت وتعرٌة مظاهر السطح  ً الجهات التً غطاها لٌكون العدٌد من المظاهر 

مثل التالل البٌضوٌة المعرو ة بتالل الدراملٌن وايودٌة العمٌقة التضارٌسٌة 

والعالقة والفٌوردات والبحٌرات الجلٌدٌة وكما أن الرواسب التً نقلها الجلٌد قد نقلت 

بعد أنتهاء العصر الجلٌدي بفعل الرٌات لتترسب وتكون بعض أنواع الترب الخصبة 

 نٌا و رنسا ونطاق ايراضً السوداءوالتً تعرف بتربة اللوٌخ المنتشرة  ً الما

 

 تضارٌخ قارة اوربا                        

تشيد مظاىر السطح في أوروبا تنوعًا كبيرًا ، ويتمثل ىذا التنوع في 
 السيول واليضاب والتالل والجبال واألنيار والبحيرات ومظاىر النحت واإلرساب

الجميدي، وتتكون أوروبا أساسًا من نواة أو كتمة من الصخور األركية القديمة التي 
كانت جزءًا من قارة شمالية عظيمة التساع تعرضت منذ نشأتيا لتأثير عوامل 
التعرية التي أزالت الكثير من تكويناتيا وأرسبتيا بكميات كبيرة في األحواض 

تمة القارة القديمة، ولم تستقر ىذه الرواسب البحرية الجيولوجية التي كانت تحيط بك
عمى حاليا بل تعرضت لحركات واضطرابات أرضية، مما جعميا تمتوي وتحدث 
التواءات ضخمة نتج عنيا تكوين سالسل جبمية وأراضي تاللية جديدة، وتقسم 

 مظاىر السطح في القارة إلى:

مل بصفة عامة أراضي الكتمة القديمة والمرتفعات الشمالية الغربية ، وتشــــ 1
السويد وفنمندا وىي تمثل النواة التي نمت حوليا القارة وىي كتمة قديمة تتكون 
أساسًا من الصخور األركية القديمة التي تعرضت فيما بعد لتأثير عوامل النحت 



واإلرساب خالل العصور الجيولوجية المختمفة ، وبالقرب من ىذه الكتمة تقع 
ربية أو المرتفعات السكندناوية وقد تعرضت ىذه المرتفعات الشمالية الغ

المرتفعات لعوامل النحت وحركات الرفع والتكسر واليبوط مما نشأ عنيا ظواىر 
مختمفة ، ويظير أثر الجميد واضحًا في ىذه المنطقة ، كما أن الكثير من 
مناطقيا خالية من التربة بفعل الجميد والزراعة قميمة لكن الغابات ىي األكثر 

 0انتشارًا باإلضافة لرعي وصيد األسماك والتعدين
السيل األوروبي: يمتد ىذا السيل بال انقطاع من غربي أوروبا إلى شرقيا ــــ 2

، من غربي فرنسا عبر سيوليا الشمالية إلى سيول بمجيكا وىولندا وشمالي 
ألمانيا والدنمارك إلى بولندا ثم روسيا ، وىو سيل منبسط في معظمو وبو 

التموجات البسيطة ، ولو امتدادات خارجية في بريطانيا وجنوب شبو  بعض
جزيرة اسكنديناوه، ويتسم ىذا السيل برواسبو النيرية والجميدية الخصبة التي 
تتباين من منطقة إلى أخرى، كما يحتوي ىذا السيل عمى أعظم المساحات 

مثل الغاز الزراعية في أوروبا، باإلضافة إلى احتواءه عمى رواسب معدنية 
الطبيعي والممح وخام الحديد، كما أنو طريق رئيسي بين شرق أوروبا وغربيا 

 0ونواة رئيسية لمنشاط الزراعي والصناعي والتجاري في أوروبا

المرتفعات الوسطى، وىي عبارة عن مجموعة من الكتل اليضبية التي تمتد ــــ 3
لبية في الجنوب، بين نطاق السيل األوروبي في الشمال ونطاق الجبال األ 

وىذه المرتفعات نتاجًا لحركة التوائية قديمة لكن عوامل التعرية قطعتيا إلى كتل 
جزاء منيا إلى سيول كما نمت الغابات القديمة في أىضبية عديدة وحولت 

منخفضاتيا وأحواضيا الصغيرة األمر الذي جعل ىذه المناطق تشتير بتكوينات 
تعد ىذه المنطقة مالئمة لالستقرار البشري،  الفحم الرئيسية في أوروبا، كما

حيث يمكن اختراقيا بسيولة كما تتضمن فيما بينيا أراض خصبة مكونة من 
رواسب طينية جمبتيا األنيار أو من تربات بركانية ، كما تحتوي عمى عدد من 

 0أشير حقول الفحم األوروبية

، وتمتد ىذه المرتفعات في نطاق كبير من السالسل الجبمية الجبال األلبيةـــــ 4
في جنوب أوروبا، وقد نشأت خالل فترة اللتواءات الحديثة، والتي تعرف 
باللتواءات األلبية التي حدثت خالل الزمن الجيولوجي الثالث، وتتكون من 

ة سالسل جبمية شامخة أو كتاًل جبمية شديدة التمزق والتقطع، كما تضم أودي
خصبة، وتنقسم المرتفعات األلبية إلى مجموعتين إحداىما المجموعة الشمالية 
التي تتألف من جبال البرانس وكنتبريان في أسبانيا وسالسل األلب الرئيسية 
في جنوب شرق فرنسا وفي سويسرا والنمسا ثم تستمر ىذه السمسمة حتى 

ية التي تبدأ بجبال شرق أوروبا وآسيا، واألخرى ىي المجموعة اللبية الجنوب



أطمس في شمال غربي أفريقيا وتستمر بعد ذلك متمثمة في جبال صقمية وجبال 
إلى أن 0000األبنين في إيطاليا وسالسل جبال األلب الجنوبية في إيطاليا 

لى تركيا وسالسل جبال جنوبي آسيا، وليذه الجبال قيمة كبيرة فيي إتصل 
كيرباء ومصدر من مصادر الجذب مصدر لمقوى المائية من خالل توليد ال

السياحي وحواجز دفاعية أناء الحروب ، فضاًل عن أدوارىا الحضارية من خالل 
 0إعطاء بعض الشعوب أو الجماعات طابع معين

 

رز١ّض عٛاؽً لبسح أٚسٚثب ثىضشح رؼشعٙب ٚرٌه عبػذ ػٍٝ إٔشبء اٌّٛأئ ثٙب ٚرؼزجش 

ش اٌجٍطٝ ٚثؾش اٌشّبي فٝ اٌغشة عٙٛي ِزغؼخ رّزذ ػٍٝ اٌّؾ١ػ األغٍٕطٝ ٚاٌجؾ

 ٚاٌشّبي اٌغشثٝ ٚػٍٝ اٌجؾش اٌّزٛعػ فٝ اٌغٕٛة

. 

  انسٍُل انفٍعٍح

رّزذ ٘زٖ اٌغٙٛي ِٓ اٌّؾ١ػ األغٍٕطٝ غشثب ؽزٝ عجبي األٚساي فٝ اٌششق ٚرؼشف 

اٌؼظ١ُ ٠ٚزىْٛ ِؼظّٗ ِٓ سٚاعت غ١ٕ١خ ٚ٘ٝ رشثخ صساػ١خ ع١ذح  ثبٌغًٙ األٚسٚثٝ

ٚرٛعذ ثٗ اٌّذْ األٚسٚث١خ اٌشئ١غ١خ ِضً )ثبس٠ظ ٚثش١ٌٓ ٚأِغزشداَ(ٚ٘زٖ اٌغٙٛي 

 .( وٛٔزٙب األٔٙبس ِضً ٔٙش)اٌفٌٛغب ٚاٌغ١ٓ ٚاٌشا٠ٓ ٚاٌجٛ ٚاٌذأٛة

 

 

  فًٍمىاش لاسج اَستا َانؼُامم انمؤثشج 

 :ٌتأثر مناخ القارة األوربٌة بعدة عوامل أهمها : 
  

درجة شماالً و هذا ٌعنً وقوع  71و  36تقع قارة أوربا بٌن خطً عرض  

معظمها ضمن النطاق المعتدل , كما أن صغر مساحتها و تعرج سواحلها و كثرة 

من الغرب إلى الشرق ٌسمح بنفاذ  خلجانها و أشباه الجزر فٌها و امتداد مرتفعاتها

  . ٌابسها المؤثرات البحرٌة إلى أجزاء بعٌدة من

  :و تؤثر فً مناخ أوربا أربعة نطاقات من الضغط هً

 : نطاق الضغط المرتفع اآلزوري -1

شمال األطلسً , و ٌتسع مجال هذا النطاق فً فصل الصٌف لٌشمل إقلٌم البحر  

فً األحوال الجوٌة فنجد الطقس مشمساً و  و ٌنشأ عنه هدوء عام .المتوسط 



و لما كانت مناطق الضغط المرتفع  . السماء صافٌة فً القسم الجنوبً من أوربا

  . , فإن األراضً التً تغطٌها تعانً عادة من الجفافب عدٌمة المطر فً األغل

و ٌتركز هذا النطاق من الضغط فوق : نطاق الضغط المنخفض األٌسلنديــ  2

  ألطلسً طوال العام و ٌرافقه نشاط إعصاريشمال ا

 

ٌنشأ فً فصل الشتاء فً داخل و شمال : نطاق الضغط المرتفع اآلسٌويــ  3 

آسٌا و ٌقسم هذا النظام من الضغط الرٌاح الغربٌة إلى مجموعتٌن من التٌارات 

الهوائٌة إحداهما فً شماله تؤثر على مناخ غرب أوربا و األخرى فً جنوبه 

  . بأعاصٌرها المطر و الطقس المتغٌر إلقلٌم البحر المتوسطتجلب 

 : نطاق الضغط المنخفض فً جنوب غرب آسٌاـــ   4

ٌنشأ فً فصل الصٌف و مركزه شمال غرب الهند و ٌمتد إلى الطرف الشرقً من 

أما جنوب شرق أوربا الواقع شمال غرب هذا النطاق فتسوده . البحر المتوسط

غربٌة جافة و لهذا فإن جنوب شرق أوربا ٌعانً من  رٌاح غربٌة و شمالٌة

و هناك حقٌقة هامة هً أن حرارة المٌاه المجاورة لسواحل غرب  . الجفاف صٌفاً 

أوربا فً الشتاء أعلى بكثٌر من حرارة الٌابس بفضل تٌار الخلٌج الدافئ فً شمال 

كندنٌاوة و األطلسً , و هذا التٌار الدافئ هو الذي ٌبقً موانئ غرب و شمال اس

ًً حتى مورمانسك خالٌة من الجلٌد كما ٌؤثر هذا التٌار فً تدفئة الٌابس  . شرقاَ

  . األوربً

 

 احوال المناخ فً فصل الشتاء فً قارة اوربا

 

خفض درجات الحرارة تدرٌجٌا  نتبذلك تسقط الشمخ ما لة على أرض القارة ه و ً هذا الفصل 

ه   متوسط درجة حرارة كانون الثانً  ً سواحل  كلما اتجهنا من غرب القارة صوب شرقها

 ووسط  ً شرقً تنخفض الشمالً لكنها عند الرأخ(ْم  4 )و حوالً (مْ  11 )غرب البرتغال

                                                    أوربا إلى ما دون درجة التجمد و ٌصبح قاري ٌعظم  ٌا المدى الحراري السنوي



الرٌات الجنوبٌة الغربٌة اذ تتمتع اوربا الغربٌة هذا الفصل تهب  للضغط والرٌات  ً اما بالنسبة

بالرٌات الغربٌة حاملة معها الرطوبة من المحٌط االطلسً كما تكون السواحل الغربٌة للقارة 

خاضعة لتأثٌر تٌار ما ً حار وهو تٌار االطلسً الشمالً لذا  ان الجزء الغربً من القارة ٌكون 

ا  ً هذا الفصل نتٌجة استمداده متثراتا من الغرب بٌنما ٌكون الجزء الشرقً منها شدٌدة دا  

والتً تكون شدٌدة البرودة وذلك لبعده الكبٌر عن المحٌط االطلسً ولقربا من وسط اسٌا 

   البرودة  وذات ضغط مرتفع  ً هذا الفصل                                                          

 

 ً هذا الفصل ٌصبح القسم الشرقً من أوربا مركزا  لنطاق من الضغط المرتفع بسبب شدة 

برودة الهواء و تكاثفا ه و هو امتداد لنطاق الضغط المرتفع اآلسٌوي و منا تخرج رٌات باردة 

جا ة ه كما تهب أٌضا  رٌات باردة و جا ة من الشمال القطبً على أرضها ه و لهذا نجد منا  

تاء  ً روسٌا ٌتمٌز بالبرودة القارسة و الركود و قلة التساقط ه و قد ٌشمل نطاق هذا الضغط الش

و تهب من نطاق الضغط المرتفع  المرتفع اآلسٌوي غربً أوربا و إقلٌم البحر المتوسط

هو ٌكون اتجاهها جنوبٌة غربٌة ه و عند الضغط المنخفض االٌسلندي اآلزوري رٌات نحو نطاق 

ٌارات الهوا ٌة القطبٌة الباردة بالتٌارات الجنوبٌة الد ٌ ة تنشأ ايعاصٌر بكثرة ه و التقاء الت

                                   تسبب هذه ايعاصٌر ظروف الطقخ المتغٌرة  ً غرب أوربا 

 

معظم ايمطار التً تسقط  وق القارة من النوع اإلعصاري ه و بعضها تضارٌخ ه و المطر 

اإلعصاري ٌصحب مرور ايعاصٌر التً تد عها الرٌات الغربٌة ه و تقل هذه ايمطار 

 ضال عن  المتثرات المحٌطٌةويعود ذلك الى االبتعاد الكبير عن اإلعصارٌة كلما اتجهنا شرقا  

و لما كان الهواء البارد بطبٌعتا قلٌل الرطوبة  إن   ً هذا الفصل غط مرتفعلضل مركزا  كونا 

                                                              .التساقط  ً شرقً أوربا ٌقل  ً الشتاء و ٌكون ثلجٌا  ال ٌزٌد عن بضعة سنتٌمترات

                                                                

و تسقط ايمطار  ً أراضً إقلٌم البحر المتوسط  ً الشتاء ه و خاصة حٌن وقوع تلك 

سفوت  الغربية اكثر مطرا من كون سفوحياوت ايراضً تحت تأثٌر الرٌات الغربٌة و ايعاصٌر

فعات كما ىو الحال في مرت وذلك بسبب اتجاه السالسل الجبلٌة من الشمال الى الجنوبالشرقٌة 
  . االبنين في ايطاليا وجبال االلب الدينارية                                                  

 

        ل المنا   ً  صل الصٌف  ً قارة اورباأحوا                 

 تكون عمودٌة  تنتقل عمودٌة الشمخ  ً هذا الفصل إلى الشمال من خط االستواء

من ثم تتأثر بها حرارة القارة تأثرا  واضحا  ه و هناك  ه و على مدار السرطان 



تناقص  ً متوسط الحرارة من الجنوب إلى الشمال و تبلغ الحرارة أقصاها  ً 

جنوب القارة ه و ٌزداد المدى الحراري باالبتعاد عن البحر ه و ٌزداد طول النهار 

العروض العلٌا  كلما اتجهنا شماال  و من ثم  إن درجات حرارة الصٌف تزداد  ً 

المرتفع االزوري لٌشمل منطقة البحر المتوسط   الضغط الفصل ٌتسع نطاق ً هذا 

و عادة نجد مناطق الضغط المرتفع عدٌمة وٌصل امتداده حتى الجزر البرٌطانٌة 

    البحر المتوسط جا ة  ً  صل الصٌف دولايمطار ه و هذا هو السبب  ً أن 

 ً هذا و ٌمتد  وق شرق أوربا نطاق من الضغط المنخفض مركزه  وق آسٌا 

                الفصل.

 وق القارة إعصارٌا  و تضارٌسٌا  ه و لكن قسما  عظٌما  منا  ً  رامطوتسقط اال 

 صل الصٌف من النوع االنقالبً ه و هو الذي ٌنشأ من تصاعد الهواء الرطب إلى 

 ومثل هذه االمطار          إلحداث التكاثف ثم سقوط المطرأعلى  ٌبرد بدرجة تكفً 

تسقط على مختلف أجزاء أوربا  ً الصٌف و ٌكون المطر غزٌرا  على ايجزاء 

بينما يعاني القسم الجنوبي والجنوبي  الغربٌة و معتدال   ً الوسط و ٌشح  ً الشرق
يات ابرد الى الشرقي من الجفاف بسبب ىبوب رياح غربية وشمالية غربية من ج

                                جيات دافئة  .                         

 

 

 ايقالٌم المناخٌة

 تتمثل بما ٌلً  وهًتقسم أوربا إلى عدة أقالٌم مناخٌة تختلف  ً مٌزاتها المناخٌة 

 

ايراضً التً تطل على هذا البحر جنوب ـــ اقلٌم منا  البحر المتوسط : وٌشمل 1

أوربا ه باإلضا ة إلى سواحل البرتغال و سواحل جنوب غرب أسبانٌا ٌتمٌز اإلقلٌم 

تهب الرٌات الغربٌة  ً هذا الفصل بٌنما ترتفع درجات الحرارة صٌفا بشتاء دا ئ و 

            وتهب علٌا الرٌات الشمالٌة الشرقٌة صٌفا  تسبب الجفاف                  
و  اسكندنٌاوةٌشمل هذا اإلقلٌم السواحل الغربٌة لشبا جزٌرة و  ـــ اقلٌم منا  غرب اوربا:2 

رك و هولندا و بلجٌكا و معظم  رنسا و شمال ألمانٌا و شمال اكل الجزر البرٌطانٌة و الدانم

لً  المدى الحراري و الملطفة لا و بالتا إسبانٌا و ٌتمٌز هذا اإلقلٌم بوضوت المتثرات المحٌطٌة



  ٌا ض ٌل هو تزداد الحرارة باتجاه الشرق بسبب المتثرات القارٌة كما تزداد باتجاه الجنوب
بسبب االقتراب من  خط االستواء اما في فصل الشتاء فان الحرارة معتدلة عمى السواحل الغربية 

تميز بتغيرات جوية وتنخفض كمما اتجينا نحو الشرق ويتميز بمرور االعاصير في ىذا الفصل وي
                           تؤدي الى انخفاض درجات الحرارة الى ما دون الصفر خالل عدد من االيام                                                            

 ــــــ اقميم مناخ وسط اوربا :                                                   3

أراضً وسط و شرقً  رنسا و ألمانٌا  ٌما عدا شمالها ه و سوٌسرا و غرب وٌشمل 

شمال اٌطالٌا. و هو منا   لومباروٌابولندا و أراضً نهر الدانوب ايوسط و سهل 

انتقالً معتدل بارد ه ٌنشأ من اختالط المتثرات المحٌطٌة بالمتثرات القارٌة ه و 

نها تهبط إلى ما دون درجة التجمد  ً رغم ارتفاع الحرارة  ً  صل الصٌف  إ

الشتاء . و المدى الحراري الٌومً و الفصلً و السنوي كبٌر و تسقط ايمطار  ً 

        هذا اإلقلٌم طول السنة و لكنها تزداد  ً الصٌف أما أمطار الشتاء  من النوع

                                             رذاذ أو هٌ ة ثلج اإلعصاري تكون على شكل

 ه  

و ٌعرف أٌضا  بالمنا  القاري المعتدل البارد ه و هو ـــ اقلٌم منا  شرق اوربا : 4 

ٌتمثل  ً جنوب اسكندنٌاوة و شرق بولندا و تشٌكوسلو اكٌا و  ً رومانٌا و بلغارٌا 

و هنا ٌشتد برد الشتاء و ٌهبط إلى دون الصفر ه و ٌعزى هذا الهبوط  و  ً روسٌا 

لحرارة الشتاء إلى قصر  ترة اإلشعاع الشمسً أثناء النهار و إلى تعرض الكبٌر 

من  أراضً اإلقلٌم لغزوات الكتل الهوا ٌة القارسة البرودة من الشمال و الشرق

ه كما ٌرجع إلى التبرٌد الذي ٌحدثا تراكم الجلٌد بسمك كبٌر على  وسط اسٌا

                                                                  ايرض الباردة

ساعة ٌومٌا  (  17أما الصٌف  هو حار نظرا  لطول  ترة اإلشعاع الشمسً ) 

و تسقط معظم ايمطار  ً الصٌف و  ولتعرضا لهبوب الرٌات الحارة من وسط اسٌا

                                 معظمها انقالبً و بعضها إعصاري و تضارٌسً

                           

ــــ اقلٌم المنا  البارد  ً شمال شرق القارة : وٌتمثل  ً المنطقة الواقعة الى 5

الجنوب من اقلٌم منا  التندرا والى الشرق من شبا جزٌرة اسكندنا ٌة وٌشمل  نلندا 

و ٌتمٌز بشتاء طوٌل مظلم قارخ البرودة قد تهبط درجات وٌمتد الى شمال روسٌا  

ْم . و  13و و ترتفع الحرارة  ً الصٌف إلى نحو ْم (6اقل من ) الىالحرارة  ٌا 



تسقط معظم ايمطار  ً النصف الصٌفً من السنة ه و التساقط  ً الشتاء قلٌل و 

                             هٌ ة ثلج                                                                                                             ٌكون على

                                                         

ٌشمل هذا اإلقلٌم الشمال ايقصى من روسٌا و  نلندا و :     إقلٌم منا  التندراــ 6

اسكندنٌاوة و أعالً مرتفعات اسكندنٌاوة و جزٌرة أٌسلندا و  ً بعض الجزر 

المنا  طوٌل قارخ  من تاء هذا النوعش تجمد الشمالًايوربٌة  ً المحٌط الم

                                                 تنخفض درجة الحرارة إلى الصفر البرودة ٌمتد تسعة أو عشرة أشهر و  ٌا

و خالل  صل الصٌف القصٌر ترتفع درجات الحرارة و ال ٌزٌد معدلها  ً أحر 

و ال تقل عن الصفر و تنخفض درجات الحرارة الشهور عن عشر درجات م وٌة 

كلما توغلنا نحو الشرق حٌث تسود المتثرات القارٌة و تتالشى المتثرات البحرٌة.  

تتباٌن كمٌة التساقط  ٌة من مكان الى اخر بحسب الموقع وقرب المكان او بعده و

فا   ً ثلج ه و ٌزداد التساقط صٌ ما ٌسقط على هٌ ة  معظم عن المتثرات البحرٌة

              ايجزاء الداخلٌة و شتاء  ً ايجزاء الساحلٌة التً تتأثر بأعاصٌر الشتاء

            

                  

 

 النبات الطبٌعً و  االقالٌم النباتٌة                        

         

 ٌلً :  تتمثل االقالٌم النباتٌة فً قارة اوربا بما

الهٍم وثاذاخ انثسش انمرُسػ : ٌَرمثم فً االخضاء اندىُتٍح مه انماسج َتانشغم  -.

مه لهح سمُغ االمطاس فً ٌزا االلهٍم اال ان انمٍمح انفؼهٍح نهرسالػ ػانٍح نسمُغ 

َاشداس االمطاس فً فصم انشراء انمهٍم انرثخش  َمه اٌم اشداس ٌزا االلهٍم انضٌرُن 

 ؼذٌذ مه االػشاب َانىثاذاخ انشُكٍح . َانصىُتش مغ َخُد انانفاكٍح 

ــ الهٍم انغاتاخ انىفعٍح : ٌَُ ٌرشكض فً غشتً ََسػ اَستا فً وطاق ػشظً 2

زرى مشذفؼاخ االَسال ششلا ٌَأخز االلهٍم  ٌثذا مه سازم انمسٍػ االغهسً غشتاً 

شماال  53ٌصم امرذادي انى دائشج ػشض  تاالذساع خىُتا وسُ ششلا انماسج زرى

 اشداسٌا انضان َاالسفىذان َانثهُغ .َاٌم 



ألهٍم انغاتاخ انصىُتشٌح )انراٌكا( : ٌَؼذ مه أَسغ ألانٍم انغاتاخ فً انماسج فٍُ  -3

االشداس انصىُتشٌح  دَذسُانىشٌَح زرى مشذفؼاخ االَسال  ٌمرذ مه شمال

انمخشَغٍح انشكم َانرً ذؼذ مصذسا مٍما نالخشاب َانرً ذشكم وسثح كثٍشج مه 

انمُمً نثؼط انذَل مىٍا فهىذا َاشداس ٌزا االلهٍم مرداوسح َلهٍهح انرىُع  انذخم

َراخ اخشاب نٍىح َشكهٍا انمخشَغً ٌمىسٍا لذسج ػهى مماَمح انشٌاذ انسشٌؼح 

ٌَمىغ ذشاكم انثهح انمرسالػ َكما أن اَسلٍا االتشٌح ذمىسٍا انمذسج ػهى زفظ انمٍاج 

رسٌُهً انى سكهُص خالل فصم انشراء َكما نٍا انمذسج ػهى خضن انىشا صٍفا ن

 . االلهٍم انششتٍه َانصىُتشانطٌُم ، َمه اٌم اشداس ٌزا 

الهٍم زشائش االسرثس : ٌَسُد فً انمىاغك انذاخهٍح مه انماسج زٍث انمىاش  -4

ٌَُ مه الانٍم انشػً انمٍمح فً انماسج َذرثاٌه غثٍؼح فً ششق اَستا  نماسي 

اكثش غىا  فً انمىاغك األكثش سغُتح  فً زٍه ذرسُل  زشائش ٌزا االلهٍم فًٍ ذكُن

انى زشائش فمٍشج فً الصى اندضء اندىُتً انششلً مه انماسج لشب تسش لضٌَه 

َلذ ذظٍش األشداس فً ٌزا االلهٍم ػهى امرذاد ظفاف األوٍاس اَ فً األغشاف 

  .انغشتٍح مه اإللهٍم

 

كما   َشمال غشتٍامه غشب اَستا : ٌَمرذ ٌزا االلهٍم  انىثاذاخ انؼشثٍحألهٍم  -5

مسازاخ َاسؼح مىٍا انى  اخضاء مه تهدٍكا ٌَُنىذا َانماوٍا َلذ ذسُندٌشمم 

اساظً صساػٍح نضساػح انسثُب انغزائٍح خاصح انممر َانشؼٍش َانثطاغ َتىدش 

 .  َتؼعٍا صسع تأشداس انصىُتش .                            انسكش

 

       :  :                              األهٍم وثاذاخ انرىذســ6

َذرمثم فً االخضاء انشمانٍح انمطهح ػهى انمسٍػ انمردمذ انشمانً ، أن لصش فصم 

انىمُ فً االلهٍم َلهح مؼذالخ انرسالػ لذ خؼهد االلهٍم فمٍشا تانىثاخ انطثٍؼً َانزي 

 تاإلظافح ٌزا َانطسانة َاألػشاب انمصٍشجانثسشٌح ٌرمثم ػهى تؼط انسشائش 

تسثة  َ خالل فصم انصٍف انمصٍش اإللهٍمانى كثشج انمسرىمؼاخ انرً ذىرشش فً 

انمسرىمؼاخ فً االلهٍم َسداءج ذصشٌف انرشتح ساٌمد فً فمش االلهٍم تانىثاخ 

 انطثٍؼً  

 

 

 

 

 



 

 

 انمُاسد انمائٍح فً لاسج اَستا                               

 

  
  :القارة الى مجموعتٌنوٌمكن تقسٌم انهار 

 

 للقارة:   ًشرقال القسم  انهارمجموعة  -اوال :

  انهار القسم الشرقً من اوربا بمجموعة من الممٌزات من اهمها ماٌلً :وتمتاز 

تنبع معظمها من تالل ركامٌة ارسبها جلٌد الزمن الرابع باستثناء انهار  -0
 واالورال التً تنبع من مناطق جبلٌة .   الدونٌستر وبشتورا

 ــ تعتبر من اطول انهار القارة وذلك بسبب اتساع السهول التً تجري فٌها .2

النهرٌة ولهذا فهً تمثل قسماً للمالحة  ــ تصلح هذه االنهار فً معظم مجارٌها3
 هاماً من نظم النقل والمواصالت فً روسٌا .

 بب جرٌانها فً منطقة منبسطة قلٌلة التموج .تتمٌز بكثرة التعرجات وذلك بس -4

فصلٌة سقوط االمطارالتً تزداد ل  نظم جرٌان المٌاه فً هذه االنهار تبعاً ن ٌباتتــ 5
وتتناقص صٌفا  تغذٌها الثلوج الذائبة فً اوائل الربٌع بمصادر اضافٌة من المٌاه 

نهار لال علٌاتجمد المجاري الكمٌة مٌاه االنهار تدرٌجٌاً فً فصل الخرٌف وت
  اشهر 6-4ال وشمال شرق القارة شتاءا لفترة من مالواقعة فً ش

 

المنجمد ووتنصرف انهار شرق القارة الى اربعة بحار هً قزوٌن , البلطٌق ــ 6
 الشمالً واالسود.

 ومن اهم انهار هذه المجموعة ماٌلً  :                               
بواسطة رافدٌه كاما الفولكا شرق موسكو  وٌنبع من مرتفعات : نهر الفولكا  ــ0

 وٌصب فً بحر قزوٌن, واوكا 

الذي ٌنبع من مرتفعات االورال الفاصلة بٌن آسٌا وأوربا وٌتجه  :نهر االورال ــ2
 جنوبا لٌصب فً بحر قزوٌن, 



الذي ٌنبع من السفوح الشرقٌة للهضبة الروسٌة الوسطى ضمن : نهر الدون ــ 3
 هل األوربً وٌتجه جنوبا لٌصب فً بحر أزوف  الس

  الروسٌة الوسطىالذي ٌنبع من السفوح الغربٌة للهضبة :نهر الدٌنٌبر ـــ 4
 لٌصب فً البحر األسود 

 ـــ نهر الدونٌستر :وٌنبع هذا النهر من جبال الكربات وٌصب فً البحر االسود5 

 المحٌط المنجمد الشمالً ـــ نهر بشتورا : وٌنبع من جبال االورال وٌصب فً 6

 

 لقارة : ل ًغربال القسم أنهار-ثانٌا

 تمتاز بمجموعة من الممٌزات وهً تتمثل بما ٌلً :وهً 

انها تنبع من نطاقات جبلٌة وٌخترق بعضها سالسل الجبال االلتوائٌة  -0
 الحدٌثة او ٌحاذٌها . 

أقصر من المجموعة االولى بسبب تعقد مظاهر السطح وقلة المساحات  -2
 السهلٌة 

  وكثٌرة المساقط كأنهار النروٌج واٌطالٌا والبلقان  جرٌانال ةعٌسر ــ تكون3

تساهم فً تولٌد الطاقة الكهربائٌة كما هو الحال فً انهار الدول ــ 4
اهمٌة اقتصادٌة كبٌرة وذلك ولها االسكندنافٌة وشبة جزٌرة اٌطالٌا والبلقان 

 الستخدامها لنقل اخشاب الغابات .

وتمتاز انهار الجزء الغربً المطلة على المحٌط االطلسً بأن مناسٌب ــ 5
المٌاه فٌها اقل تذبذبا , أما األنهار التً تتجه نحو البحر المتوسط فترتفع فٌها 

ٌادة مناخ غرب س بسبب مناسٌب المٌاه فً فصل الشتاء حٌث االمطار الغزٌرة
كما تساهم الثلوج  ,اوربا والذي ٌتأثر بالرٌاح الغربٌة المصحوبة باألعاصٌر

 المتراكمة على السالسل الجبلٌة فً امداد اال نهار بالمٌاه فً فصل الربٌع 

األنهار غٌر صالحة للمالحة او قلٌلة االهمٌة فً هذا الجانب بسبب هذه ــ 6
قدة وتباٌن كمٌة المٌاه الجارٌة فٌها وزٌادة البٌئة التضارٌسٌة الجبلٌة المع

 ألحت النهري والتعرٌة الراسٌة اللذان كونا الشالالت والمساقط المائٌة 

 

  ماٌلً :                 هً هذه المجموعة ومن أهم أنهار 
 .ٌخترق هذا النهر مرتفعات االلب  وٌنتهً فً بحر الشمال :نهر الراٌن  ــ0



من الغابة السوداء ٌنبع النهر من منطقة االلب فً الغرب  :نهر الدانوب ــ 2
المانٌا والنمسا وسلوفٌنٌا والمجر  مارا بالعدٌد من الدول االوربٌةفً المانٌا 

ومشكال الحدود السٌاسٌة بٌنها وسلوفاكٌا وكروتٌا وصربٌا وبلغارٌا ورومانٌا 
 فً البحر االسود وٌصب  ,

االوسط لمرتفعات البرانس فً اسبانٌا   ــ نهر الجارون وٌنبع من النطاق3
 وٌصب فً خلٌج بسكاي

 ــ نهر البو ٌنبع من جبال االلب وٌصب فً البحر االدرٌات4ً

ــ نهري السٌن واللوار : وٌنبعان من هضبة فرنسا الوسطى وٌصب االول 5
 فً القنال االنكلٌزي والثانً فً خلٌج بسكاي 

جزٌرة اٌبرٌا وٌصبان فً المحٌط  ــ نهري تاجه ودورو : وٌنبعان من شبه6
 االطلسً

 ــ نهري فستوال واودر : ٌنبعان من جبال الكربات وٌصبان فً البحر البلط7ً

 ــ نهر الرون وٌنبع من جبال االلب وٌصب فً البحر المتوسط8

 

 

 

  البحٌرات فً قارة أوربا :-ثالثا
% من 0,4تمتاز أوربا بوجود عدد كبٌر من البحٌرات حٌث تشكل مساحتها نسبة 

% من بحٌرات القارة فً فلنده التً ٌوجد فٌها اكثر من 21مساحة القارة وتقع 
بحٌرة , وتتباٌن بحٌرة القارة من حٌث اتساعها وعوامل تكوٌنها وٌرجع  61111

لشمالً منها الى التعرٌة القسم االكبر من بحٌرات القارة وخاصة فً القسم 
وبحٌرة السوٌد جنوب فً  وفاٌنرن ترناٌالجلٌدٌة ومن تلك البحٌرات بحٌرة ف

ك نوع اخر من البحٌرات تكونت بفعل اوهنالدوغا واونٌغا فً اقلٌم روسٌا 
الركامات الجلٌدٌة وتظهر مثل هذه البحٌرات فً فلندا وهنك نمط أخر من 

تكتونٌة مع الزحف الجلٌدي وكذلك هناك بحٌرات البحٌرات تكونت بفعل العوامل ال
تتخذ الشكل الطولً مثل بحٌرة جنٌف . وهناك نوع أخر من البحٌرات شكل فوهات 
البراكٌن الخامدة وتنتشر فً أٌطالٌا والٌونان وكما ٌوجد نوع أخر من البحٌرات 

 فً منطقة االحواض الهابطة فً منطقة الكارست ضمن شبة جزٌرة البلقان .

 

 



 

 السكان فً قارة اوربا

 

 الكثا ة السكانٌة

١ٍِْٛ  ١ٍِ.10ْٛ ٔغّخ، ِب ٠ؼبدي صُّٓ عىبْ اٌؼبٌُ ُِٕٙ  ٠110ؼ١ش ثأٚسٚثب ٔؾٛ 

٠ؼ١شْٛ فٟ اٌغضء اٌشٚعٟ اٌٛالغ فٟ أٚسٚثب. ١ٌٚظ ٕ٘بٌه دٌٚخ أٚسٚث١خ أخشٜ ثٙب 

ٚع١ب، ؽ١ش ٠جٍغ ِب ٠ّبصً ٘زا اٌؼذد ِٓ اٌغىبْ. ٚرأرٟ أٌّب١ٔب فٟ اٌّشرجخ اٌضب١ٔخ ثؼذ س

فٟٙ أصغش دٚي أٚسٚثب ِٓ  اٌفبر١ىب١ٍِْْٛ ٔغّخ. أِب دٌٚخ  .0ػذد عىبٔٙب ٔؾٛ 

ؽ١ش ػذد اٌغىبْ، ؽ١ش ٠ٛعذ ثٙب ألً ػذد ِٓ اٌغىبْ ثبٌّمبسٔخ ِغ أٞ دٌٚخ فٟ 

 اٌؼبٌُ، إر ٠ؼ١ش ثٙب ٔؾٛ أٌف ٔغّخ فمػ.

 انمدمُػاخ انسالنٍح

 

رزأٌف اٌّغّٛػخ اٌغال١ٌخ ِٓ أػذاد وج١شح ِٓ اٌجشش اٌز٠ٓ ٠غّغ ث١ُٕٙ ٌْٛ اٌجششح 

خ أخشٜ ِشزشوخ. ٌٚمذ صٕف ػٍّبء األٔضشٚثٌٛٛع١ب ٔفغٗ رمش٠جًب ٚخصبئص عغّب١ٔ

)ػٍُ اإلٔغبْ( ـ اٌؼٍّبء اٌز٠ٓ ٠جؾضْٛ فٟ أصً اٌغٕظ اٌجششٞ ٚأػشالٗ ٚػبدارٗ 

ِٚؼزمذارٗ ـ اٌغٕظ اٌجششٞ فٟ اٌّبظٟ، إٌٝ صالس ِغّٛػبد ػٕصش٠خ: اٌغالٌخ 

ٌغالٌخ اٌمٛلبص٠خ راد اٌجششح اٌج١عبء، ٚاٌغالٌخ اٌّغ١ٌٛخ راد اٌجششح اٌصفشاء ٚا

اٌضٔغ١خ راد اٌجششح اٌغٛداء. ٚغجمًب ٌٕظبَ اٌزص١ٕف ٘زا، ٠ٕعٛٞ األٚسٚث١ْٛ رؾذ 

ِغّٛػخ اٌغالٌخ اٌمٛلبص٠خ، ٚفٟ خالي اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ ا١ٌّالدٞ سفط غبٌج١خ ػٍّبء 

األٔضشٚثٌٛٛع١ب ٘زا إٌظبَ ٌٍزص١ٕف ثؾغخ أٔٗ رص١ٕف غ١ش ػٍّٟ. ٠ٚمغُ ِؼظُ 

رغؼخ أٚ ػششح ػٕبصش عغشاف١خ سئ١غ١خ. رٕزّٟ  اٌخجشاء ا٢ْ اٌغٕظ اٌجششٞ إٌٝ

اٌغبٌج١خ اٌؼظّٝ ِٓ األٚسٚث١١ٓ إٌٝ اٌّغّٛػخ اٌغال١ٌخ اٌغغشاف١خ األٚسٚث١خ. ٠ٚز١ّض 

األٚسٚث١ْٛ ـ ثصفخ ػبِخ ـ ػٓ شؼٛة أٞ عالٌخ آخشٜ ثٍْٛ اٌجششح اٌفبرؼ. ٚفٟ 

٠ٛذ١٠ٓ ِضالً، ػٓ اٌّغّٛػخ األٚسٚث١خ رارٙب، ٠ز١ّض ِؼظُ األٚسٚث١١ٓ اٌشّب١١ٌٓ، وبٌغ

األٚسٚث١١ٓ اٌغٕٛث١١ٓ، وبإل٠طب١١ٌٓ، ثٍْٛ اٌجششح اٌفبرؼ ٌْٚٛ اٌشؼش اٌفبرؼ، وّب أْ 

اٌشّب١١ٌٓ أغٛي لبِخ ِٓ اٌغٕٛث١١ٓ. ٠ٚغىٓ فٟ أٚسٚثب أ٠ًعب وض١ش ِٓ اإلفش٠م١١ٓ 

ٚا٢ع١٠ٛ١ٓ، ٚآخشْٚ ِٓ اٌّغّٛػبد اٌؼٕصش٠خ اٌغغشاف١خ األخشٜ. ٚلذ ٔضػ ٘ؤالء 

ثؾضًب ػٓ اٌؼًّ، ٚاصدادد أػذادُ٘ ثشىً أوجش ِٕز اٌخّغ١ٕ١بد، إال أُٔٙ إٌٝ أٚسٚثب 

 ال٠ضاٌْٛ ٠ّضٍْٛ ٔغجخ ظئ١ٍخ ِٓ عىبْ أٚسٚثب.
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 االد٠بْ فٟ لبسح اٚسثب

ٟٚ٘ اٌذ٠بٔخ  اٌّغ١ؾ١خأوضش األد٠بْ ٚاٌّزا٘ت أزشبسا فٟ اٌمبسح األٚسٚث١خ ٟ٘: 

، اِب اٌطبئفخ اٌّغ١ؾ١خ اٌىبص١ٌٛهاٌشئ١غ١خ ٚاٌغبئذح فٟ أٚسٚثب، ِؼظُ اٌّغ١ؾ١ٓ ِٓ 

 .اٌجشٚرغزبٔذاٌششل١١ٓ، ٚإٌصف ا٢خش ِٓ  صٛروظاالٚساألخشٜ فٕصفٙب رمش٠جب ِٓ 

 الدول والمناطق ذات النسبة الكبٌرة من أتباع المسٌحٌة الكاثولٌكٌة :
 هولنداوجنوب  وبلجٌكا و رنسا وإسبانٌا البرتغالالكاثولٌكٌة  ً القارة هً: 

 والنمسا وإٌطالٌا سوٌسراوجنوب  ألمانٌاوجنوب  وأسكتلندا وأٌرلندا
وغرب  وبولندا والتشٌك وسلو اكٌا وكرواتٌا)المجر( وهنغارٌا وسلو ٌنٌا
. توجد أقلٌات كاثولٌكٌة  ً ولتوانٌا التفٌاوبعض مناطق  ورومانٌا أوكرانٌا
 وبعض مناطق أٌرلندا الشمالٌة. ووٌلز إنجلترا

 الدول والمناطق ذات النسبة الكبٌرة من أتباع البروتستانتٌة البروتستانتٌة :
ملكة والم والتفٌا وإستونٌا و نلندا والسوٌد وآٌسلندا النروٌج ً القارة هً: 

. توجد أقلٌات بروتستانتٌة  ً وسوٌسرا وهولندا وألمانٌا والدنمارك المتحدة
 .وأٌرلندا وهنجارٌا والتشٌك  رنسا

 الدول والمناطق ذات النسبة الكبٌرة من أتباع األرثوذكسٌة المسٌحٌة :
والبوسنة  وروسٌا البٌضاء وأرمٌنٌا ألبانٌاايرثودكسٌة  ً القارة هً: 

 ومولدو ا وجمهورٌة مقدونٌا والٌونان وجورجٌا و نلندا وبلغارٌا والهرسك
 .وأوكرانٌا صربٌا والجبل ايسودوجمهورٌة  وروسٌا ورومانٌا

 ٌن  ً القارة هً: : الدول والمناطق ذات النسبة الكبٌرة من المسلماإلسالم
 وكازاخستان وقبرص وجمهورٌة مقدونٌا وبلغارٌا والبوسنة والهرسك ألبانٌا

% من 5. على مستوى القارة بشكل عام  إن وجورجٌا وأذربٌجان وتركٌا

سالمه ٌتركز العدٌد من المسلمٌن مواطنً دول االتحاد ايوروبً ٌدٌنون باإل

 %(. 277%( والمملكة المتحدة )11إلى  5و رنسا )(%  37878 ً ألمانٌا )

 ِٓ ثؼط األد٠بْ األخشٜ فٟ أٚسٚثب ِب ٠ٍٟ:

 والمملكة المتحدة. وألمانٌا و رنسا روسٌا ً وٌتركز أتباعها  الٌهودٌة 
 وهولندا المملكة المتحدةوٌتركز أتباعها  ً  الهندوسٌة. 
 السٌخٌة. 
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 فٟ لبسح اٚسثب إٌشبغ االلزصبدٞ

 

٠ُغزغً أوضش ِٓ ٔصف األساظٟ األٚسٚث١خ فٟ اٌضساػخ. ٠ٚشزغً ػذد وج١ش ِٓ 

ّشزغ١ٍٓ فٟ اٌضساػخ ػذد اٌّشزغ١ٍٓ اٌؼّبي األٚسٚث١١ٓ فٟ اٌضساػخ، ثً ٠فٛق ػذد اٌ

 فٟ أٞ ٔشبغ الزصبدٞ آخش، إر ٠زىغت ؽٛاٌٟ عذط اٌغىبْ ِٓ اٌضساػخ.

رٛعذ فٟ أٚسٚثب أغٕٝ األساظٟ اٌضساػ١خ، إر إْ إٔزبط األساظٟ اٌضساػ١خ فٟ ثؼط 

أعضائٙب ـ خبصخ فٟ غشة أٚسٚثب ـ ِٓ اٌّؾبص١ً، ٠فٛق إٔزبط األساظٟ اٌضساػ١خ 

 ِٓ ثمبع اٌؼبٌُ. فٟ أٞ ثمؼخ أخشٜ

٠غزخذَ اٌؼذ٠ذ ِٓ ِضاسػٟ أٚسٚثب اٌغشث١خ ٚسٚع١ب ٚأٚوشا١ٔب ٚثؼط عّٙٛس٠بد 

االرؾبد اٌغٛف١١زٟ اٌغبثك، أؽذس اٌٛعبئً اٌؼ١ٍّخ اٌّزمذِخ، ٠ٚمِْٛٛ ثزخص١ت اٌزشثخ 

ثئظبفخ األعّذح اٌى١ّ١بئ١خ. ٠ٚٙذف اٌّضاسػْٛ ِٓ صساػخ ِؾبص١ً رخزٍف فٟ 

، ٌٍّؾبفظخ ػٍٝ خصٛثخ اٌزشثخ. رغزخذَ أػذاد وج١شح ِٓ ٔٛػ١زٙب ِٓ ػبَ إٌٝ آخش

٘ؤالء اٌّضاسػ١ٓ أ٠ًعب ا٢الد اٌؾذ٠ضخ اٌّزطٛسح. ٌىٕٕب ٔغذ أْ اٌّضاسػ١ٓ فٟ ِؼظُ 

األلب١ٌُ اٌغٕٛث١خ ِٓ أٚسٚثب اٌغشث١خ ٚفٟ ِؼظُ ألب١ٌُ ششلٟ أٚسٚثب ثبعزضٕبء االرؾبد 

ٛعبئً اٌؼ١ٍّخ اٌّزمذِخ فٟ اٌضساػخ. اٌغٛف١١زٟ عبثمب، ال٠غزخذِْٛ ا٢الد اٌؾذ٠ضخ ٚاٌ

ٍْ ثصٛسح ٚاظؾخ ثبٌّمبسٔخ  ٔز١غخ ٌزٌه ٔغذ أْ اإلٔزبط اٌضساػٟ فٟ ٘زٖ األلب١ٌُ ِزذ

 ثّب ٘ٛ ػ١ٍٗ فٟ ثم١خ أعضاء اٌمبسح.

٠ٕزظ األٚسٚث١ْٛ ِؼظُ اٌّٛاد اٌغزائ١خ اٌزٟ ٠ؾزبعٛٔٙب ِؾ١ًٍب، إر الرغزٛسد اٌمبسح أوضش 

خ ِٓ ثالد ِبٚساء اٌجؾبس. ٚرزىْٛ ِؼظُ اٌٛاسداد ِٓ ِٓ ٔؾٛ خّظ اٌّٛاد اٌغزائ١

اٌغٍغ اٌّذاس٠خ ِضً اٌىبوبٚ ٚاٌجٓ اٌز٠ْٓ الرغزط١غ اٌمبسح إٔزبعّٙب ألعجبة ِٕبخ١خ. 

٠ٚزخصص وض١ش ِٓ اٌذٚي األٚسٚث١خ فٟ إٔزبط عٍغ صساػ١خ ِؾذدح ٚرزبعش ف١ّب ث١ٕٙب 

ال رٕزغٙب ِٓ اٌذٚي األخشٜ. ٌىٟ رٛفش وً دٌٚخ اؽز١بعبرٙب ِٓ اٌّٛاد اٌغزائ١خ اٌزٟ 

فؼٍٝ عج١ً اٌّضبي، رصذس ٌٕ٘ٛذا و١ّبد وج١شح ِٓ ِٕزغبرٙب ِٓ األٌجبْ ٌٍذٚي 

 األٚسٚث١خ األخشٜ ٚرغزٛسد ِٕٙب اٌؾجٛة.

٘ىزبًسا. رّزٍه اٌذٌٚخ فٟ سٚع١ب  ٠ٚ.1جٍغ ِزٛعػ ِغبؽخ اٌّضسػخ فٟ أٚسٚثب ؽٛاٌٟ 

 ٘ىزبًسا 010011ِضاسع شبعؼخ لذ رجٍغ ِغبؽخ اٌٛاؽذح أوضش ِٓ 

 انمساصٍم انضساػٍح

. رٕزظ أٚسٚثب ػذًدا وج١ًشا ِٓ أٔٛاع اٌّؾبص١ً اٌضساػ١خ ِضً اٌشؼ١ش ٚاٌشٛفبْ 

ٚاٌجطبغظ  ٚثٕغش اٌغىش ٚاٌمّؼ ٠ٚفٛق إٔزبعٙب ٌٙزٖ اٌّؾبص١ً إٔزبط أٞ لبسح 

أخشٜ. ِٚٓ اٌّؾبص١ً األخشٜ راد األ١ّ٘خ اٌزٟ رٕزغٙب اٌجمٛي وبٌفبص١ٌٛب ٚاٌٍٛث١ب 

بصالء ٚاٌزجغ. ٠ٚغزخذَ ٔؾٛ أوضش ِٓ ٔصف ٚاٌفٛي ٚاٌىزبْ ٚاٌزسح اٌشب١ِخ ٚاٌج



األساظٟ اٌضساػ١خ ثأٚسٚثب ٌضساػخ اٌؾجٛة. ِٚٓ ث١ٓ اٌؾجٛة ٠ؼذ اٌمّؼ اٌّؾصٛي 

اٌشئ١غٟ، ٠ٚضسع فٟ ِؼظُ أعضاء أٚسٚثب. رؾزً دٚي ؽٛض اٌجؾش األث١ط اٌّزٛعػ 

ذٚي اٌّشرجخ األٌٚٝ ث١ٓ دٚي اٌؼبٌُ ِٓ ؽ١ش إٔزبط اٌض٠زْٛ، وّب ٠ٕزظ ِضاسػٛ رٍه اٌ

 اٌّٛاٌؼ ٚاٌزّش ٚاٌؼٕت ٚاٌز١ٓ.

 االوراج انسٍُاوً

ب فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌضساػ١خ فٟ وً أٔؾبء أٚسٚثب رمش٠جًب.  اٌؾ١ٛأبدرؼذ رشث١خ  ًّ عضًءا ِٙ

، ثغبٔت صساػخ اٌؾجٛة ٚاٌفٛاوخ اٌؾ١ٛأبدف١مَٛ ِؼظُ اٌّضاسػ١ٓ ثزشث١خ 

ٚاٌعأْ ٚاٌخعشاٚاد. ٚاٌّضاسػْٛ فٟ ِؼظُ أعضاء أٚسٚثب ٠شثْٛ األثمبس 

ٚاٌخٕبص٠ش ٚاٌذٚاعٓ ٌٍؾِٛٙب. رشىً ِضاسع األٌجبْ أ١ّ٘خ لصٜٛ ٌجؼط اٌذٚي اٌزٟ 

رمغ فٟ شّبي غشثٟ أٚسٚثب ِضً اٌذّٔبسن ٚثش٠طب١ٔب ٌٕٚ٘ٛذا. ٚرغزغً وض١ش ِٓ 

إٌّبغك اٌزٟ رمغ فٟ اٌغًٙ األٚسٚثٟ ٚاٌغجبي ٚاٌغبثبد ِشاػٟ ٌٍؾ١ٛأبد. ٚرٛعذ 

الد األثمبس ٚاٌعأْ راد األصً األٚسٚثٟ فٟ فٟ ٘زٖ إٌّبغك أعٛد أٔٛاع عال

اٌؼبٌُ. ٚلذ أٔزغذ ثش٠طب١ٔب أػذاًدا وج١شح ِٓ ٘زٖ اٌغالالد اٌزٟ رشًّ ِبش١خ 

 ١٘شفٛسد ٚع١شعٟ ٚظأْ ٘بِجشب٠ش ٚششٚثشب٠ش ٚعفٌٛه.

 انصىاػح انسمكٍح

رّضً اٌصٕبػخ اٌغّى١خ ِصذًسا ِّٙب ِٓ ِصبدس اٌغزاء ثبٌمبسح. فمٛاسة ص١ذ 

زشش فٟ ا١ٌّبٖ اٌزٟ رؾ١ػ ثبٌمبسح، إال أْ ِشاوض اٌص١ذ اٌشئ١غ١خ رٛعذ فٟ األعّبن رٕ

ثؾش اٌشّبي ٚاٌّؾ١ػ األغٍغٟ ٚاٌّؾ١ػ اٌمطجٟ اٌشّبٌٟ. ثبإلظبفخ إٌٝ رٌه، 

ألٚسٚثب أعبغ١ً ٌص١ذ اٌغّه ِٕزششح فٟ أٔؾبء اٌؼبٌُ، ٚرزؾصً ػٍٝ سثغ ؽص١ٍخ 

ث١ٓ اٌذٚي اٌشائذح فٟ اٌؼبٌُ فٟ  ِٓ اٌؼبٌُ ِٓ اٌغّه. ٠ٚؼزجش وً ِٓ إٌش٠ٚظ ٚسٚع١ب

 .١ِذاْ اٌصٕبػخ اٌغّى١خ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


