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 الموقع والمساحت : المحاضرة االولى 

إلى األرضٌة تمع لارة أسترالٌا فً النصف الجنوبً من الكرة •

 39 - 11الجنوب الشرلً من لارة آسٌا بٌن دائرتً عرض 

درجة جنوباً، كما أنها تمع فً النصف الشرلً من الكرة 

من للب العالم المدٌم مما االف الكٌلومترات وعلى بعد األرضٌة 

لارات العالم إذ أصغر أدى إلى تأخر اكتشافها وتعمٌرها ، وهً 

تحٌط بها المٌاه من جمٌع  2كم  ماٌٌن 9تبلغ مساحتها حوالً 

الهادي من الشرق والمحٌط المتجمد الجنوبً المحٌط الجهات ، 

وتٌمور  أرفورامن الجنوب والمحٌط الهندي من الغرب وبحر 

من الشمال وأمام سواحلها الجنوبٌة والشرلٌة تنتشر مجموعة من 

 الجزر ، أهمها جزر تسمانٌا ونٌوزٌلندا ،وكالٌدونٌا الجدٌدة 



 السطح مظاهر : المحاضرة الثانيت 
 :  اآلتٌة أن نتبٌن مظاهر السطح الرئٌسٌة ٌمكن 

 ـ الهضبة الشرلٌة 3. ـ الهضبة الوسطى 2. الهضبة الغربٌة ـ 1

ٌتراوح االرتفاع وهً هضبة محدودة : الهضبة الغربٌة : اوالً 
متر فوق مستوى سطح البحر ، تغطً  600و300ارتفاعها ما بٌن 

تعتبر ألل جهاتها سكاناً بسبب اال أنها أكثر من نصف مساحة المارة 
، عدا الطرف الجنوبً الغربً حٌث ٌسود مناخ مالئمة مناخها عدم 

 ماكدونالالبحر المتوسط وتظهر فً وسطها بعض الجبال مثل جبال 
، كما ٌوجد فً جنوبها الغربً مجموعة من البحٌرات الضحلة ،كما 

بور  نواٌحف بالهضبة من الجنوب سهل منخفض ٌعرف باسم سهل 
تجري نحو المحٌط الهندي األودٌة وتنحدر من الهضبة مجموعة من 

، تتمٌز بالجفاف معظم السنة عدا نهر سوان فً الجنوب الغربً 
 .  فتجري فٌه المٌاه طول العام األمطار حٌث تغزر 



تمتد فٌما بٌن الهضبة : ثانٌاً ـ السهول الوسطى والساحلٌة 
:  أحواض هً ثالثة الغربٌة والمرتفعات الشرلٌة وتنمسم إلى 

فً الشمال وٌتمٌز بانخفاض وانحدار نحو  كربنتارٌاحوض 
الشمال ، وحوض بحٌرة إٌر فً الوسط وٌتمٌز بالجفاف وعدم 

، ثم اآلبار االرتوازٌة جرٌان مٌاه أنهاره طول العام وتكثر به 
من الشمال حٌث  دارلنجفً الشرق ونهر  مورايحوض نهر 

ٌستمدان مٌاههما من المرتفعات الشرلٌة وٌتجهان نحو خلٌج 
فً  االتصاديسبنسر ، وٌعتبر الحوض من أهم مناطك اإلنتاج 

أسترالٌا حٌث تنتشر مراعً الماشٌة على أطرافه الجنوبٌة ، 
الشمالٌة الجافة ، و تمتد السهول  اأطرافعلى  اأغنامومراعً 

الساحلٌة فً شرق المارة وغربها التً تتسع أحٌاناً وتضٌك 
 . أحٌاناً أخرى تبعاً التراب المرتفعات أو بعدها عن الساحل 



تمتد هذه المرتفعات فً شكل لوس : ثالثاً ـ المرتفعات الشرقٌة 

على طول المارة من الشمال إلى الجنوب وهً أكثر ارتفاعاً من 

األب الهضبة الغربٌة وتزداد ارتفاعاً فً الجنوب عند جبال 

متر فوق سطح  2400حٌث ٌصل ارتفاعها إلى األسترالٌة 

البحر وٌخترلها عدد من الممرات التً تربط بٌن الساحل 

الشرلً والسهول الوسطى وتتمٌز بوجود المدن الرئٌسٌة فً 

طرفه الجنوبً مثل نٌوكاسل وسدنً وملبورن ، كما تتمٌز 

بوجود الثروات المعدنٌة مثل الذهب والرصاص والفضة 

والمصدٌر والحدٌد وخاصة بالمرب من مدٌنتً سدنً ونٌوكاسل 

 .اإلللٌم ، مما أدى إلى تركز معظم السكان فً هذا 



 



 :  المناخ : المحاضرة الثالثت 
جمٌع الجهات اال أن تأثر بالمٌاه من واحاطتها المارة بالرغم من صغر مساحة 

محدوداً جدا وٌرجع ذلن إلى شكل وامتداد المرتفعات من جهة وللة مناخها ٌعتبر 
األجزاء الخلجان فٌها من جهة أخرى ، ولهذا تمتصر المؤثرات البحرٌة على 

 .وشتاء الداخلٌة بتطرف المناخ صٌفاً األجزاء الساحلٌة بٌنما تتمٌز 

 :  الجنوبًشتاء النصف المناخ فً 

فصل (البرودة )ـ فً هذا الفصل تتعامد الشمس على مدار السرطان فٌحل فصل 1
وٌصل متوسط  اأرضٌةأسترالٌا الوالعة فً النصف الجنوبً من الكرة فً الشتاء 

، تمل كلما اتجهنا جنوباً حتى تصل إلى ألل م 24الحرارة فً شمال أسترالٌا إلى 
م ، وٌتمركز على وسط المارة ضغط مرتفع تهب منه رٌاح جافة فً 010من 

 .اتجاه السواحل الشمالٌة والجنوبٌة 

 واـ تهب الرٌاح الجنوبٌة الشرلٌة الممطرة على السواحل والمرتفعات الشرلٌة 2
 تتوغل نحو الداخل 

تهب الرٌاح الشمالٌة الغربٌة العكسٌة الممطرة على السواحل الجنوبٌة الغربٌة ـ 3
 .والشرلٌة 

 

 

 



 المناخ في صيف النصف الجنوبي

فً هذا الفصل تتعامد الشمس على مدار الجدي فتشتد الحرارة 

م وتنخفض نسبٌاً كلما اتجهنا  49إلىعلى وسط استرالٌا وتصل 

جنوباً ، وٌسود الضغط المنخفض على وسط المارة مما ٌجذب 

األمطار إلٌه الرٌاح الجنوبٌة الشرلٌة الممطرة فتسبب فً سموط 

على السهول ً غزٌرة والمرتفعات الشرلٌة ، كما تجتذب الرٌاح 

الموسمٌة الشمالٌة الغربٌة التً تسمط أمطارا على السواحل 

 .الشمالٌة للمارة تمل كلما اتجهنا نحو الداخل



 استرالياالمناخيت والنباتيت في األقاليم : المحاضرة الرابعت 

دراستنا لعناصر المناخ فً فصلً الصٌف والشتاء خالل من 
فً الحرارة وكمٌة المطر ومظاهر السطح المختلفة ٌمكننا واختالف 

 :اآلتٌة المناخٌة والنباتٌة األلالٌم أن نمسم لارة أسترالٌا إلى 

الشمالٌة من المارة وهو حار اطراف ٌتمثل فً : الموسمًاإلللٌم ـ 1  
للرٌاح اإلللٌم بوجه عام وخاصة فً فصل الصٌف ، وٌتعرض 

الموسمٌة الغربٌة صٌفا فتسمط أمطارها على طول الساحل وتمل كلما 
الغابات المدارٌة مثل غابات اإلللٌم وتنمو فً . اتجهنا نحو الداخل 

والصندل و الساج والنخٌل و وأشجار فاكهة المناطك  المانجروف
الحارة ، وفً جنوبه حٌث ٌمل المطر تنمو حشائش السافانا التً 

تتدرج تبعاً للمطر من طوٌلة إلى متوسطة فمصٌرة وتتخللها أشجار 
 األبمار واألغنام  بتربٌة اإلللٌم السنط والكافور ، وٌشتهر جنوب 



 ( :  الساحلً)المعتدل الدافئ اإلقلٌم   -2
ٌشمل السهول والسفوح الشرلٌة الوالعة جنوب مدار الجدي ، صٌفه حار •

 وشتاؤه معتدل

وتسمط أمطاره طول العام وتزداد فً الصٌف ، تنمو فٌه حشائش •
 التً تتخللها االستبس

اإلللٌم بخٌرات أهمها أشجار الكافور ، وٌجود هذا األشجار بعض أنواع •
 .واللحوم الفاكهة والممح من وفٌرة 

 (:االستبس)المعتدل الدافئ الداخلً اإلقلٌم  -3
فً الركن الجنوبً من السهول الوسطى وٌشمل حوض اإلللٌم ٌتمثل هذا •

والسفوح الغربٌة للمرتفعات الشرلٌة وٌمتد غرباً  ودارلنج موراينهر 
 ، أمطاره صٌفٌةالصحراء حتى 

التً تتخللها  االستبستنمو فٌه حشائش . متذبذبة تمل كلما اتجهنا غرباً •
 بعض الشجً ا رت

 .األغنام الممح و تربٌة زراعة وتجود فٌه •



 :المعتدل البارد اإلقلٌم  -4

ٌسود فً جنوب شرق المارة وٌشمل جزٌرتً تسمانٌا ونٌوزلندا ، •
 شتاؤه بارد وصٌفه معتدل

وأشجار الكافور  النفضٌةاألشجار وأمطار طول العام ، تنمو فٌه •
 ، ولد اجتثت مساحات

الحبوب والفاكهة وحظائر الدواجن زراعة كبٌرة وحلت مكانها •
 .ومراعً األغنام 

 :اإلقلٌم الصحراوي  -5

المناخٌة اتساعاً ٌغطً وسط المارة وغربها، األلالٌم وهو أكثر •
 صٌفاً والبرودةالحرارة شدٌد 

شتاء وخاصة فً اللٌل حٌت تصل إلى ما دون الصفر ، أمطاره •
 نادرة تنمو فٌه الحشائش

الشوكٌة والصبار والسنط الصح ا روي التً تتحمل الجفاف و •
 .تربى به بعض أنواع الحٌوانات 



 :البحر المتوسط إقلٌم -6

ٌظهر فً الركن الجنوبً الغربً من المارة والسواحل المحٌطة 

 .نهر مٌريبخلٌج سبنسر ومصب 



 السكان: المحاضرة الخامست 

نسمة وٌتركز توزٌعهم ملٌون (  36)استرالٌا بلغ عدد سكان 

 -:على النحو التالً 

كثٌفة السكان مثل السواحل الشرلٌة والمناطك مناطك -1

 .الصناعٌة الكبرى 

 موراىالز ا رعٌة الخصبة مثل سهول نهري المناطك -2

 .فً الجنوب الشرلً  ودارلنج

الظروف بسبب استرالٌا للٌلة السكان وسط وغرب مناطك - 3

والغابات السافانا حشائش )الشمال  ومناطك الصحراوٌة 

 ( . المدارٌة 



 محاضراث

 مادة افريقيا جنوب الصحراء 

 المرحلة األولى 

 لسم الجغرافٌة 

 

 اعداد 

 ذكرى عادل محمود  . د

   

 

 

 



 خريطت افريقيا الطبيعيت 



 الموقع والمساحت : المحاضرة االولى 

لارة افرٌمٌا احدى لارات الكتلة المدٌمة وتأتً بالمركز الثانً بعد لارة اسٌا فً تكوٌن 
ترتبط بمارة اسٌا ارتباطا وثٌما من حٌث توزٌع , وربا أهذه الكتلة وتأتً بعدها لارة 

ال ٌفصلها عن اسٌا سوى , 1869الماء والٌابسة خاصة بعد فتح لناة السوٌس عام 
كم  350البحر األحمر الذي ٌمثل خلٌجا داخلٌا ال ٌزٌد عرضه فً أوسع مكان له عن 

ٌزداد ضٌك البحر االحمر حتى , كم 200وٌضٌك فً بعض المناطك حتى ٌصل الى 
ٌنتهً جنوبا بمضٌك باب المندب الذي تشطره جزٌرة برٌم الى لناتٌن شرلٌة تعرف 

كم أذ تتم 14أتساعها ( ممر مٌون) كم والمناة الغربٌة 3.2اتساعها ( باب اإلسكندر) ب
 .المالحة البحرٌة عملٌا عبرها 

ٌنتهً البحر االحمر شماال بخلٌج السوٌس ولناة السوٌس وٌفصلها عن أوربا البحر 
المتوسط ٌطل الجزء الغربً منها على المحٌط األطلسً وتطل من الشرق على 

الصى بعد لها شمال عن الرأس األبٌض فً تونس عند دائرة عرض , المحٌط الهندي 
جنوبا تبلغ المسافة بٌن الرأسٌٌن  14.5عند دائرة  اوجالسورأس , شماال 37

غربا  17الصى بعد لها فً الغرب عن الرأس األخضر على خط طول , كم 8000
شرلا تبلغ المسافة بٌن الرأسٌٌن  50على خط طول  األحتراسفً داكار  ورأس 
 , كم 7200الشرلً ولغربً 

 

 



وهذا بدوره ٌوكد أهمٌة المولع الذي احتلته المارة األفرٌمٌة بسبب 

 .أشرافها على الطرق التً تربط الشرق بالغرب 

 :المساحة 

تحتل لارة أفرٌمٌا المركز الثانً من حٌث المساحة بعد لارة اسٌا 

منها , 2كم30.420.000بالنسبة لمارات العالم أذ تبلغ مساحتها 

أهمٌة مساحة المارة , ٌمثل أفرٌمٌا جنوب الصحراء  2كم 21

كانت ذات أثر محدود لبل عصر االستكشافات أذ كانت  ممثلة 

 .  فً المناطك الساحلٌة وخاصة ما ٌطل منها على البحر المتوسط 



وهذا بدوره ٌوكد أهمٌة المولع الذي احتلته المارة األفرٌمٌة بسبب 

 .أشرافها على الطرق التً تربط الشرق بالغرب 

 :المساحة 

تحتل لارة أفرٌمٌا المركز الثانً من حٌث المساحة بعد لارة اسٌا 

منها , 2كم30.420.000بالنسبة لمارات العالم أذ تبلغ مساحتها 

أهمٌة مساحة المارة , ٌمثل أفرٌمٌا جنوب الصحراء  2كم 21

كانت ذات أثر محدود لبل عصر االستكشافات أذ كانت  ممثلة 

 .  فً المناطك الساحلٌة وخاصة ما ٌطل منها على البحر المتوسط 



 المعطياث الطبيعيت : المحاضرة الثانيت 

تشٌر الدراسات الجٌولوجٌة لسطح األرض أن خالل الزمن األول : البنٌة الجٌولوجٌة  -1

ملون سنة كانت هنان لارة واسعة صلبة مكونة من  1250والذي ٌعود تأرٌخه الى أكثر من 

سماها ( Sima) السٌماتسبح فوق لاعدة أكثر كثافة مكونة من مادة ( sial)مادة السٌال 

حدث إثناء الزمن , ولارة أفرٌمٌا الحالٌة مركزاً وسطاً منها ( الند جندوانا)الجٌولوجٌٌن لارة 

الثانً بعض التصدع والزحزحة ابتعد بعضها عن البعض األخر مكونة ثالث كتل صلبة هً 

فً  انتراكٌنكاهضبة الدكن فً الشرق وهضبة البرازٌل فً الغرب والمارة الجنوبٌة ) 

إما بالنسبة لمارة أفرٌمٌا فمد بمٌت على شكلها أذ , التً تمتاز بتشابه بٌن أطرافها ( الجنوب 

الند وتتكون هذه  جندواناتتكون من كتلة لدٌمة التكوٌن تمثل جزء كبٌر من المارة المدٌمة 

ملٌون سنة فً حٌن ٌصل 1100منها الى  عمرالبعضالكتلة من صخور لدٌمة التكوٌن ٌصل 

لاومت هذه الصخور الصلبة االلتواءات , ملٌون سنة 1200تصل التكوٌنات األرٌكٌة الى 

كما لاومت طغٌان البحر المحٌط بالكتلة والمتمثل ,  الجٌلوجٌةالتً اصابتها اثناء العصور 

أذ التصرت رواسب البحر فً األطراف الجنوبٌة والشمالٌة على شكل أشرطة ( تٌش) ببحر 

 . تركها البحر بعد انسحابه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مظاهر السطح : الحاضرة الثالثت 

 : تضارٌس لارة افرٌمٌا جنوب الصحراء 

 : تتمٌز تضارٌس المارة االفرٌمٌة بالممٌزات التالٌة 

 . أفريقيا بوجه عام هضبة عالية متسعة تعتبر  -1

االسهل تترك وال اقتراب المرتفعات من أطرافها وسواحلها  -2

 .األنهار بعض داالت ساحلياً ضيقاً يتسع عند 

سواحل القارة قليلة التعاريج ضيقة بعضها رملي أو مرجاني -3

 . بقيام الموانئ الطبيعية الكبيرة  اليسمحمما 



 مظاهر السطح 
أفرٌمٌا بوجه عام هضبة عظٌمة المساحة متوسطة تمثل •

األحٌان تشرف على السهول الساحلٌة فً أغلب , االرتفاع 

التً األنهار أو على أحواض منخفضة أحٌاناً أخرى , وحتى 

تمثل طرلاً طبٌعٌة نحو الداخل لم تكن سهلة لكثرة ما 

على هذه الهضبة وٌنتشر , وشالالت تعترضها من جنادل 

 6000- 3000عدد من الجبال التً ٌتراوح ارتفاعها ما بٌن 

ودارفور وكلمنجارو ونتٌجة  وتبستًمتر منها جبال أطلس 

لما تعرضت له المارة من عوامل تعرٌة وعوامل باطنٌة 

 :  ٌمكن تمسٌم سطحها إلى



 :  الهضاب : اوالً 

ارتفاعها أفرٌمٌا متوسط وهً أعلى هضاب : هضبة الحبشة -1

الودٌان متر فوق مستوى سطح البحر تمتاز بالممم العالٌة , 2400

العمٌمة , تنحدر بشدة نحو الشرق وتدرٌجٌاً نحو الشمال والغرب 

 .األزرق حٌث توجد منابع نهر النٌل 

تمع فً شرق المارة , : (  الشرلٌة ) االستوائٌة هضبة البحٌرات  -2

متر فوق مستوى سطح البحر , تتخللها  1500متوسط ارتفاعها 

 .  كلمنجاروبعض الممم المرتفعة مثل جبال 

كما ٌنتشر على سطحها عدد من البحٌرات أهمها بحٌرة فكتورٌا  -3

وٌنحدر من هذه الهضبة عدد من , التً ٌنبع منها نهر النٌل األبٌض 

  الزمبٌزيبعضها ٌتجه نحو المحٌط الهندي مثل نهر األنهار 

 .مثل نهر أورانج األطلسً نحو المحٌط اآلخر وبعضها  ولمبوبو



 الهضبة 



 :الجبال : ثانيا  
تمتد من الشمال إلى الجنوب على طول ساحل البحر : جبال شرق المارة•

و تنحدر بشدة نحو البحر, وتدرٌجٌاً نحو الداخل ,ٌخترلها عدد من األحمر 
وطرفة وهً تنحدر نحو الغرب ووادي والعافً وادي لنا :مثل األودٌة 

 .عربة وكرٌم نحو الشرق

التً تغطً مساحة من  تبستًأهمها جبال : الجبال المنتشرة فً وسط المارة•
, وتنحدر بشدة نحو الجنوب , وتدرٌجٌاً نحو الشمال وجبال األرض 
 اأودٌةمتر, وتمطعها العدٌد من 3000التً ٌصل ارتفاعها إلى األحجار 

أهمها , وادي أغرغر الذي ٌصب فً شط الجرٌد, وكذلن جبال دارفور 
كم, و 110كم , ومن الشمال إلى الجنوب 50من الشرق إلى الغرب مسافة 

, أما مرتفعات وأزومو هوروكورمثل وادي األودٌة تنحدر منها العدٌد من 
متر , وٌخترلها  1500نوبا التً ٌصل ارتفاعها إلى فأهمها جبال  كردفان

 .  تنحدر معظمها نحو الجنوب األغوار عدد من 

التً  كنزبٌرجأما جبال جنوب المارة فأهمها جبال درا : جنوب المارةجبال •
 .  ناتالٌصل ألصى ارتفاع لها عند منطمة 



 الجبال 

 



 



 في قارة افريقيا المناخ : المحاضرة الرابعت 
 :فً فصل الصٌف المناخ : اوالً •

فً هذا الفصل تتعامد الشمس على مدار السرطان أي على النصف الشمالً من 
المارة, مما ٌؤدي إلى ارتفاع شدٌد فً درجة الحرارة على الصحراء الكبرى , 

اتجهنا نحو الجنوب , وٌسود الضغط المنخفض على كلما وتنخفض تدرٌجٌاً 
 :  الصحراء الكبرى , والضغط المرتفع على جنوب المارة مما ٌؤدي إلى 

 .  رٌاح شمالٌة شرلٌة جافة على شمال المارة هبوب  -1

رٌاح جنوبٌة غربٌة على ساحل غانا تسبب سموط أمطار غزٌرة تمل هبوب  -2
 .شماالً درجة 18حتى تنعدم بعد خط عرض شماالً كلما اتجهنا 

 .للمارةرٌاح جنوبٌة شرلٌة ممطرة على السواحل الجنوبٌة الشرلٌة هبوب -3

 .المارةرٌاح عكسٌة شمالٌة غربٌة ممطرة على ألصى جنوب غرب هبوب  -4

والهندي , فوق هضبة ,األطلسً من المحٌطٌن آتٌة التٌارات الهوائٌة تتاللى - 5
 .الحبشة 

 .عنها سموط أمطار غزٌرة تتسبب فً فٌضان نهر النٌل ٌنتج -5

 

 



 المناخ في فصل الشتاء: ثانيا  

فً هذا الفصل تتعامد الشمس على مدار الجدي ,أي على النصف 
الجنوبً للمارة , مما ٌؤدي إلى ارتفاع درجة الحارة على نصف 

المارة الجنوبً ,وتنخفض على النصف الشمالً خاصة على جبال 
أطلس , فٌسود الضغط المنخفض فً جنوب المارة , وٌتركز على 

 :شمالها ضغط مرتفع مما ٌؤدي إلى 

 .  الرٌاح الشمالٌة الشرلٌة الجافة على شمال المارةهبوب  -1

هبوب الرٌاح الجنوبٌة الشرلٌة الممطرة على جنوب شرق المارة  -2
حٌت تسمط أمطارها على الساحل الجنوبً الشرلً إفرٌمٌا جنوب 

 .  وتمل كلما اتجهنا غرباً االستواء خط 

هبوب الرٌاح العكسٌة الغربٌة الممطرة على سواحل شمال   -3
 .المارة المطلة على البحر المتوسط 



 : والنباتيت المناخيت األقاليم : المحاضرة الخامست  
ٌمكن تمسٌم نتٌجة لما سبك عرضه للمناخ فً أفرٌمٌا صٌفاً وشتاء  

 :  األلالٌم المناخٌة والنباتٌة التالٌةالمارة إلى 

 8ٌسود بٌن دائرتً عرض : االستوائًاالستوائً وشبه ـ إللٌم 1
درجات جنوباً وٌتمٌز بحرارته الشدٌدة وغزارة  8و شماالً درجات 

أمطاره طول العام خصوصاً فً فصلً الربٌع والخرٌف , ونتٌجة 
طوٌلة األغصان لذلن تنمو به الغابات الكثٌفة الضخمة المتشابكة 

والنباتات الطفٌلٌة المتسلمة ومن أهم األوراق السٌمان عرٌضة 
المطاط , الكاكاو , نخٌل الزٌت , الخٌزران االستوائٌة أشجار الغابة 

,الموز وجوز الهند وغٌرها من  الباوباب, اآلبنوس ,  الماهوجنً, 
وٌعٌش فً الغابة الزواحف . االلتصادٌةذات المٌمة األنواع 

والحشرات والحٌوانات المتسلمة والطٌور ,كما تعٌش التماسٌح 
 .واألنهار وأفراس النهر فً البحٌرات 



ٌمع على جانبً الغابة : المداري الداخلً السودانًاإلللٌم  -2
, شماالً وجنوباً درجة  18درجات  8بٌن دائرتً عرض االستوائٌة 

وٌتمٌز بصٌفه الحار الممطر وشتائه الجاف , وتمل الحرارة كلما 
اتجهنا شماال وجنوب ,وتنمو به حشائش السافانا بأنواعها الطوٌلة 

والمتوسطة والمصٌرة ,وذلن تبعاً لكمٌة المطر وتنمو بعض 
التً تتحمل الجفاف ,مثل السنط والدوم , كما تعٌش فٌه األشجار 

بعض لطعان الماشٌة, والغزان , والسباع , والنمور ,والضباع , 
 .  والزراف والجاموس الوحشً والفٌلة 

 30 -درجة  18ٌمتد بٌن دائرتً عرض : االللٌم الصحراوي  -3
, وٌتمثل فً الصحراء الكبرى اكبر صحارى شماال وجنوباً درجة 

العالم اتساعاً, ثم صحراء كلهاري فً الجنوب الغربً لمارة أفرٌمٌا, 
وهو إللٌم لاري شدٌد الحرارة صٌفاً خاصة أثناء النهار وشدٌد 
البرودة شتاء خاصةً أثناء اللٌل, نادر المطر , نباتاته لصٌرة 

ومن أهم نباتاته أشجار .متباعدة تتحاٌل على الجفاف بطرق عدٌدة 
 .  والحلفاءالنخٌل والنباتات الشوكٌة 



 :  إقليم البحر المتوسط

,وٌسود شماالً وجنوباً درجة  40 – 30لع بٌن دائرتً عرض 

على سواحل البحر المتوسط وفً ألصى جنوب غرب المارة , 

والدفء واألمطار وٌتمٌز بارتفاع الحرارة والجفاف صٌفاً 

 والبطومدائمة الخضرة مثل البلوط واألشجار ,وتنمو به الغابات 

 .واألرزوالزٌتون والنخٌل ً شتاء والموالح والصنوبر والفلٌن 

فً اإلللٌم هذا ٌتمثل ( : الساحلي )المعتدل الدافئ اإلقليم  -4

السواحل الجنوبٌة الشرلٌة للمارة جنوب مدار الجدي, وٌتمٌز 

بأنه تنمو فٌه غابات دائمة الخضرة مثل أشجار الكافور ً غزٌر 

المطر صٌفاً دافئ ممطر شتاء والصفصاف , ولد تحول معظم 

 .والذرة واألرز إلى مزارع واسعة لمصب السكر اإلللٌم 



 ( األستبس) المعتذل الذافئ الذاخلي اإلقليم  -6 

المعتدل الدفًء الساحلً وهو حار اإلللٌم ٌمع إلى الغرب من 

التً  األستبستنمو فٌه حشائش , ممطر صٌفاً حار جاف شتاء 

 .الجفاف  تخضر وتزهر فً فصل المطر وتجف مع فصل 

ٌتمثل فً الودٌان المنخفضة فً هضبة : الموسمً اإلللٌم - 7

الغزٌرة فً وأمطار الحبشة حٌث تسود الحرارة طول العام 

الصٌف , أما على المرتفعات فتنخفض الحرارة تدرٌجٌاً وتبعاً 

, ففً الودٌان تنمو االرتفاع لذلن تتدرج الحٌاة النباتٌة بحسب 

الغابات المدارٌة وعلى سفوحها المرتفعة تنمو الحشائش 

 .  المعتدلة األلالٌم وأشجار 



 



 



 



 



 


