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 الـطـاقـة والـنظـام فـي الـجغـرافـية الـطبيعية
 

 د. قاسم يوسف الشمري
 الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية /قسم الجغرافية

 

 الطاقة والنظام في الجغرافية الطبيعية
 أواًل : الطاقة والجغرافية الطبيعية :

 مفهوم الطاقة : -أ
ه ادد دل ه  ددل دهسعتا دد لدردداداهعتا دد لداهجبتارةدد داهطلة ةدد ددتوجددعدةددعودع ددواعدادد داهط سدد دا ادد د ددت دع ددواع

اهتددادتت دد وبداهلةلدد داهطلة ةدد دوو ندد داهجوا ددتدا ادد داهتددادتددأثتدةسددردال  دد  دوتتددرثتدلتطددوتداهاجتا دد لداهل ددتة د
وا ظددهدهددلتداهتبةددتالدتددرتادد،ادد داها ددتو دع داهلةلدد داهطلة ةدد دتتددرثتدلدد هتبةتالدودد بداهدد ا د،وع  ددطتا داهاوتس دد 

د.ول ضا دةرتادل لتداهتعو لداهل تة داهال  تودوغةتداهال  تد،  بدةواابدوةاسة لدطلة ة ل
اد د د بددEnergyوة  داداهتبةدتداهلةلداد دواعدل  دبداه اسةد لداهطلة ةد دعودال  د  دفدتادوًادرداداهط سد د
ةلةدد داهاوتس دد دع د سددهدآلوددتدوادد دثددهدرر دديدالددعده ددادادد دع د  اددهداهاضدداو داهاددعة دهسجبتارةدد داهطلة ةدد دواهدد ظهداهل

د.لل ضدون لصداهط س دوع   ها داهاوتس  دراداهلةل 
تطددوتدةسددردةددعداه سادد عده ددعودسددتو داضددل،دولهدد دادد دعجددبدراددهددConceptواهط سدد دهة ددلد ددةلً دا عةددً د

د.اهتبةتالداهطلة ة دواه ةاة وة داهتادتاع دراداهطلة  
د-ة داهطلة ة د  آلتادفعههدع واعداهط س داهتادتاهداهجبتاردأنواع الطاقة : -ب
 : Solar Energyالطاقة الشمسية  -1

ةدأعيداهتادععدواا  اد لداها دتظهدد،تا طداه اسداثسا دهدوداهاد بدادألدا تضدلاجد الد اتواب  طة دة د
 Electromagneticهاددلتداهاجدد الداهتددادتوهددعداوجدد لدتت ددبدةلددتداه ظدد هداه ا دداد ر دد  د اتواب  طة ددة د

radiationوهدددلتداه  دددل داهضدددلةس دد،اددد داه ددد  عداه سدددادهس ددداسد1000د,000د,000/دد1 ادددودت دددت لبدا تضدد
وهلادا دة اردل هث للداه ا ادفدواهليدة  ادا عاتدا دةنبدا داه د  عدد.هسب ة دهاداهتادتاع  دل هضوعدواهاتاتو

د.اه ا ادا داهب  داهب  يدو بدرتتود ا ة دا ة  
 متغيرية الشعاع الشمسي : 

ادددد دةسددددرد ددددطةدا تضداا وادددد دد عداه ا دددداداها ددددت لبدرددددادعيدوسدددلدة ددددعدا دددد  ت دددو د اةدددد دال دددد د
د-فلوا ط 

د-اهليدة تاعدةسردفدSolar constantالثابت الشمسي  -1
د.اهط س داهو تج دا داه اسد-ع
د.اها  ر دا دا تضدإهرداه اسد-ت
د.   رة داهب  داهجويد-2
د.عاعدرتتودضوعداه اسداهةواة د-3
د. اسداهظاةتودةسرد طةدا تضداه اوة داهتادتض ا د-4

واهتددرثةتدا وبدادد دهددلتداهتددرثةتالدةسددرداه دد  عداه ا ددادع   ددادو   ددلد تةجدد دسة  دد لدت ددعةتالد اةدد دد
د2 د دعيدLang lay 2ا بسدا د د2اهط سد داها  واد دهسادعوعداهو تجةد دهسبد  داهجدويدهدادتسدهداتو دطدادواهاد 

د.راداهعسة  د د2غتاهد  تداتاتيد/د ه
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وهدهدة ت د دع دهست د ولدعثدتدد.  تودإهةيدلون داهث للداه ا ادإادع يدةت  ولدراداهواسألدسسدة ًدولتغهدالد
واد داهااتادبدع دت دو ده وت رد لدردادد. لةتدةسرداهط سداهةوااده  دةا د د  دلتيدإهدردتللدلل لدا  وةد دا ة د 

اهتدددرثةتدةسدددردا ادددوابدددا و ددد لداادددعوعودرددداداهطةددد داه ا دددادوو نددد دل   ددد  دردددويداهل   دددجة دعهاةددد دع ثدددتدردددا
د.اهجوة 

تادددددو  دد4رددددداد د ددددده دة دددددعدا و د152د,000د,000وتت ددددد ولداها ددددد ر دلدددددة دا تضدواه ددددداسدلدددددة د دد
د. 1   و داهث  اد دع ظتداه  بدتسهد د3 ه دة عداهاضةضداه ا ادراد دد147000د,000و 

د.اسةدو داةدبد د93و د دهد داسةدد149د,5وادةاثبدعيدا اا دت  ولد لةتدا داها  ر داهاتو دط داهل هبد دد
%د دة دددعد7وةسدددرداهدددتغهداددد دع د اةددد دال ددد  عداهواندددبدإهدددرداهبددد  داهجدددويداهوددد تجادت دددو دع لدددتدلادددواهاد د

إادع داه واابدا وتىداهاأثتودرادال   عداه ا دادوعتجد لداهادتاتودت دويدااودت  دد،اهاضةضداا دة عدا و 
عهاةدد داه دد  عداه ا داداهتددادتنددبدإهددرد ددطةدا تضدرادد دسددردتاسد د دد  رة داهبدد  داهجددويدتددرثةتدع ثدتدعهاةدد دة

د.اها تو دةساةً دترثةتداهبل تدواه اتدولو تداها عدول ضداهب  الدراداا    سدواهت دتلدواااتند صداهادتاتي
د،وةتلدددألداددد دلهددد دع داها ددد طيدلالداه ددداتدا  ثدددتد ث رددد دعوداهادددواعداهاسدددو د دددو دت دددت لبدإ ددد  ةً دال  دددتًادعسدددب

  دع   داه اسدة عدعوالتداه تضداهو دطردواهل ةدعودةد دودطداا دتواعدد،ادعاه د له دهوطداه تضواه   رة ده
د،الددعدع دتاددتدةلددتداهجددوداه دد  سداهال ثددتدة ددعد اوةدد دع ثددتدا و  ضددً داادد دةاددع دة ددعدعوالددتداه ددتضداا ددتوالة 

  داه دداسدرددادعع دد دوةوتسدد دهددلادا ثددتداددألدت  سددتداه نددوبداةدد دة ددو دع لددتدرددادرنددبداه ددت عدة ددعا دت ددو دع دد
د. 2اتت  عدها درويدا ريدع ظتد  بد 

د
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د

د
و سادد دااتددعلدرتددتودضددوعداه دداسد سادد د اعدد،وةوتسدد د ددله دعاددعدضددوعداه ادد تداددألدوددطداه ددتضدل ه نددبد

ر  دعدودطداا دتواعدة ددو داه اد تدواهسةدبدات د وةة دعالادً دوتلسد درتدتودضدوعداه ادد تدد.ال د  عداه ا داداه سداداهاا د 
 دنددد تدردددادرندددبداه دددت عدوة دددعد0 د ددد ة دردددادرندددبداهندددة دوعع  هددد د 24ه طلةددد دردددادعسنددد ه د رددداداها ددد طيدا

سعدت ت لبد  ة دسطلةد داد دع د  دع ثدتد دبداه اد تدليدد،اا   تداه ا اداهنة اداها  لبدوتالداه ا عداهن رة 
د.  ة داا دت ت لبدعوالتدةتضدعوتىد24

وة دةت ددد سصدلوا دددط داهلةدددتوداه دددطو داهثسجةددد دولددد هتغهداددد دع دا دددعاتدنددد رادال ددد  عداها دددتوعهدهست دددد
د.وةا  دتأة داه اوة داهاوتس  داهتادت  طدة عه دع   داه اسدرويدا تضدراداهت عهداهةواادهس اسدةلتداه ا ع

وت ددو داددعودال دد  عدة ددعداهظاةددتوداه ا ددة درددادعةسددردعتج تادد ده دد دردداد دد ة لداهنددل  دواها دد عدة ددعا دت ددو د
د. 3 و دا عاتداه   عداه ا ادسسةً دع ظتد  بد اه اسدراد اوة دا و ض دة

د

د
واهالععد   يدهيدتطلةيدعو ألدل ه  ل دإهردودطداه دتضدواه ندوبدر دادرندبداه دت عدوة دعدعوالدتداه دتضدد

عادد درددادرنددبداهنددة دوة ددعدعوالددتدد،اهل ةددعودادد دوددطداا ددتواعدت ددو د اوةدد داه دداسدا و ضدد داتددردة ددعداهظاةددتو
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وت ت دتدع د  داه داسداها لسد دردويد دطةدع لدتدااد دد،عدرت و دع ثتدة اوعة دت تةلد ًداه تضداه تةل دا دوطداا توا
وت تاددعد ددله داه اوةدد داهتددادت دد طدد.و تةجدد دهددله دت ددتندت ددوة ً دعسددبدردداد ددبدواددعودا دد ا د،ت  ددبدا  دد  داه اوعةدد 

ت لبدر داد ند داه دتوداه دا هادت دد،ة عه دع   داه اسدةسدرد دطةدا تضدةسدرداهت د ةبداه دطاادردادا تض
اها اعتالداهج ولة دع   دال  تودع ثتدلة ا دسعدت و داها ادعتالداه دا هة درداداهظدبدتا ادً دوسدعدتد و ضدهادعد لةدتد
  ة لد طوعداه اسداهااتاس درادواٍعدةاةيدل لتدوجوعدت بدااةط دوت ت لبدل ضداهوعة  دراد وة تادةسرد

د. 1ع ظتدجعوبدتسهد د، در طداواهاداهظاةتو لةبداهاث بدضوعد اسدال  تدرادرنبداه ت عده  ةتة دعودث 
 ( يوضح أطول أمد ممكن في اإلشعاع الشمسي حسب دوائر العرض1جدول )

د5د90د5د67د,21د5د66د,5د5د63د5د49د5د41د5د17د5ن تدوطداه تض
دع اتد6د ات1د  ة 24د  ة 20د  ة 16د  ة 15د  ة 13د  ة 12دضوعداه ا ت

ادد د دددطةدلادد دااوددت  دلدددة دال دد  عداها ت ددتدوال ددد  عداها  ددوعددعادد داهاوا  دد دال دد  ةة دفدرة ندددعد
ر هت وة دإلاد   داهاة ا دع   ةادلوضألداوجتد داهوانبدع ثتداد دد،وت تاعدةسةا داهط س درويداه طةد،ا تض

دوهددله درددر داها دد طيداهواس دد د.اها  ددوعد دعادد داا جادد عدإلاد دد  داهاةدد ا دلوضددألد دد هتد داهوانددبدعسددبدادد داها  ددوعد 
د ددا بدوج ددوتدوددطداا ددتواعد دة ددو داهاةدد ا دإ دد  ةادرةادد دد د40ضددا داه ددتوضداهجبتارةدد داتددردوددطدةددتضد د

عادد دردداداه ددتوضداهو ددطردواه سةدد دة ددو دوضددألداهاةدد ا دوسددلداهنددة داوجلددً دورددادد،لوضدد ة داوجلدد دعالادد ًدةاواددً د
د.رنبداه ت عداوجل ًد

د-اا دفهله دت تاعدسةا داهاة ا دال   ةادةسردةواابدةعةعودعهد
د.وطداه تضداهجبتارادهسا   دفداهليدلة  دترثةتتدعة تد-1
ا هدد دوندد  تيدو وةةدد داه ددطةدفداهددليدةددأثتدتددرثةتدال  ددتدردداد اةدد داهاددتاتوداهط سدد داهوانددس دعوداها    دد دادد دد-2

رددر داه ددطو دتتلدد ة دردداد اةدد داه دد  عداها ت ددتدواهادد   سدراددثً دت ددو د اةدد داا   دد سدد. ددطةدا تض
%دد20د–د15%دوادد داه ددطو داهوضددتاعدلددة د20د–د5رددويد ددطةداهاةدد تداه  ةدد دواه اة دد دلددة داه ددوتيدادد د

%دورداد95د–د90%دل ه  ل دإهرداهتتل داهنوتة داهج ر دوت و درويداهبطد عالداهثسجةد دلدة د60د–د10و
د.%د 50اها  طيداهة ل  داهناتاوة دلاعوعد د

هددلاداه  اددبدلعتجدد د لةددتودردداد اةدد دال دد  عداهوانددبدا ددعاتدلودد تداهادد عدواهبلدد تدردداداهبدد  داهجددويدفدةددأثتدد-3
واهاددد   سدولهددد داددد دوددد بدتنددد عهدا  ددد  دلج ةلددد لدهدددواعداهبددد  داهبددد  يدولتالداهبلددد تدولوددد تداهاددد عد

د.اه  ه  دراداهجو
%د داد د90ت و داه ا عدو هة دا داهبةدوهدة د بدال د  عداه ا داداهال  دتدلادعوعد د  ل داهتبةةهدفدر  عا دد-4

 دعاد دإلاد   دلدد د20%د دإلاد   دلد اوةد داه د وطد د80وة د بدلادعوعد دد.   عداه سداداهواندباجاوعدال
د.تت  سصدتعتةجة ًداه ا عداسلعودراداهبةوهدرر دهلتداه اة د

دوةا  داهت لةتدة داهاوا   دال   ةة دل ها  عه داهت هة دفد
R = Q ( 1 – a ) E  

ددRاهاوا   دال   ةة د=د
ددQ  تدواهال ثتود=داا   عداه ساد=داجاوعداا   عداهال

ددaاهو نة داا     ة ده طةدا تضد=دعتج داا    سداه وتيد=د
ددEااوت  دلة دع   عد طةد=داا   عداه   بد=د

د.ا تضداهو صدوا دةاتنيد طةدا تضدا داا   عداها  وس
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 الميزان الحراري لسطح األرض :
تضدتة تالداهط س داهاتل عه دلة د دطةدا تضدواهبطد عداهاادةطدت ابداوا   داهط س داهاتاتة ده طةدا د

وتدددعوبدضدددا دتسددد داهتةددد تالدتةددد تالداهط سددد دال ددد  ةة داهااتنددد داةددد دت ددد ويدا  عةتهددد دا ددد عةتداهاوا  ددد دد،لاددد 
ردر دادتاتود دطةدد،ت  عبدسةا دل دضدتةد تالداهط سد ع داه ةا دالةج لة دعوداه سلة دهساوا   دال   ةة دد.ال   ةة 

ا تضدادت  عبداتاتوداهاواعدوةسردهلادا   سدة ل  دلة د طةدا تضدواهب  داهب  يدتة تدط س دسويدت دلليد
وةتنعد له دتة تدط س دآوتدا  ليدةلهتدا داه طةد اودعةا يداهة ل د دد،ةاسة داهتونةبداهاتاتيدااضطتالة 

لادادد داوتس دلداددتاتود ددطةدا تضدادألداددتاتودعةادد يداهتد.عوداهاةد ت تلد درددادهدلتداها هدد درددر دتةد تداهط سدد د ةادد يدوا 
و   ةدعودة اد دت دو دةاسةد دد،اهتتل د ةتاععدةسدردع د سدةاسةد داهتوندةبداهج ةلدادهسط سد داد دسلدبدة  ندتداهتتلد 

وع داهاة ا دد.عسبداا دةسرد طةداهة ل  دTurbulent Transferاهتونةبداهج ةلة دراداهاة تدل ه  بدااضطتالاد
ةجتدع دة  عبداهن تد دعيدع دونوبداهط س دة  ويداه  عا د دإادع يدرادل ضدرنوبدداهاتاتيده طةدا تض

اه ددد  دعودل دددضدعجددد اعداهةدددوهدةا ددد دع دت دددو د اةددد داهط سددد داهواندددس دع ثدددتدعودعسدددبداددد د اةددد داه  دددعا دع داهاةددد ا د
وةا د دتوضدةةدد،عاهاتاتيدهس تودا تضة دةت  وىداألداهاةد ا دال د  ةادهد تضدل ةتل تهد د دتود د لا درداداه ضد 

د. د4له دل ه  بداهت هاد د  بد

د
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%دهط سددد دال ددد  عداه ا ددداداهواندددس د100ةتضدددةداددد داه ددد بداه ددد ليدع داددد داه اةددد داه سةددد دوا دددعاته دد
%د د4%د داددد دهدددلتداه اةددد دة  دددسداددد داهبددد  داهبددد  يدو د38%دةدد   سداتتدددعود ادددوداه ضددد عداهوددد تجاد د42

%د د14اتن ندديدلوا ددط داهبدد  داهبدد  يدو ددطةدا تضد د%د دةددتهدا58و دد.ةدد   سدادد درددويد ددطةدا تض
%د دتندددت دا ددديد58اددد داها دددعاتددد دودد.%د دةاتنددديد دددطةدا تض44ةادددتصداددد دسلدددبداهبددد  داهبددد  يدو د

ت  عدةسرد%د د20%د دوا دتل ردوا عاتتد د6وهت وة داهاواعدتنت د دد،%د دهبتضدتلوتداه طتالداها لة 18 
دا دهساوا   داهاتاتة ده طةدا تضدل ها  عه داهت هة دفا  تدال   عداه   بدوةا  دع د تد

R = LE + P + Aدد
Rد.=دتة تداهط س دال   ةة د
Pد.=دتة تداهط س دااضطتالة داها ل  دا درويد طةدا تضد اوداهب  داهب  يد
Aد.=دتة تداهط س داهلاهتد اوداهطل  لداه  سردا د طةدا تضد

LEد.=دتة تداهط س دهبتضداهتلوتد
Lد.اهاتاتوداه  ا  دهلو تداها ع=دد
Eد.=د تة داهتلوتد
  Chemical Energyالطاقة الكيمياوية  -2

هج ةلدد لداهاددد عودواهتددادتدددتلطداهدددلتالداه ةاة وةددد ددBondsاهدددتوالطددForcesت ددتندهدددلتداهط سدد دةددد دسددوىدد
اه دوىدةسدردتدتالطددل ضا دلل ضدوة عا دتدتاطهدت طسديدا اد داهط سد دوعةضدً درداداه وةد لداهعاوسةد دهسدلتودت ادبدهدلت

لادا دا طس لدهلتداه وىدة تندة اد دط سد د ووةد دت د عبدد،اهلتوتو  لداهاوجل دل ه ةوتتو  لداهات  عه دعاوبداهلتال وا 
د.ا ةة داهاتالداه  تندة دتاطهداهج ةل لداه ةاة وة دراداها عو

  Gravitational Energyطاقة الجاذبية  -3
وسددووداهج للةدد ده دد دت تاددعدةسددرداجددهداه تستددة دد،هادد دت دداردج للةدد دة ددعا دت جددلتد تسدد د اددود تسدد داجدد وتود

وةسرد طةدا تضدوود بداهبد  داهبد  يد جدعدع د تسد دا تضدع لدتدد،وتت   تدة  ةً داألداتلألداها  ر دلة اا 
وع د دد  دل ضدا دادة ددتجةتدهدله دل ددلتدد،وهددله درادادسدد عتودلدله دةسددردجدلتدا  ددة عدإهةاد د،اد دعيد دداعدآودت

وهادعةضً دتا ألدلود تدد،وت ابداهج للة دا تضة دةسردا  ة تداهاة تدإهردع  بداه  و د.اابدوسوىدعوتىتعوبدةود
 داةد دع دعيدج دهدة دألدردويد دطةددEPوةطسديدةسدرداهج للةد داهط سد داه  ا د د دد،اها عدا داهتط ةتدرداداه ضد ع

واتت  ةاد دردويد دطةددForce of Gravity ددg دوادألدسدووداهج للةد د ددMا تضدهديدط سد دتت   دتدادألد تستديد د
د. دhاهلاتد د

د.ااتت  عدة د طةداهلات×دسووداهج للة د×دوةسردله در هط س د  ا  د=داه تس د
hد*g*دmدد=EP.د
  Kinetic Energyالطاقة الحركية  -4

رجتةددد  داه ادددتدواهتدددعريداهطة دددادواهتةددد  دواهتةددد تالدد،ة دددتندهدددلاداه ددد بداددد داهط سددد دةددد دات ددد دعيدج دددهد
وند وعداهاةد تداهجورةد دوتادت دا ادوا د ساد دتاتسد دط سد دات ةد دوت دو دسد عتودةسدرداه ادبدولدلبداهجادعداهااةطة د

د-ا دو بدااات   دلج هدآوتدوترتاداهط س داهات ة دا داها  عه داهتة ضة داهت هة دف
Ek = 1/2 m v2  

د.Mass=داه تس ددmوددVelocityت  اداه تة ددvاة دع د
د
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  Thermal Energyالطاقة الحرارية  -5
عودلا  درددMotion of Moleculesوهادت عدعسبدع دواعداهط سد دوت دتندةد دات د داهج ةلد لدرداداهاد عودد

تتاثبداهط س داهاتاتةد دعوداهط سد داهعاوسةد دد،آوتدهادةل تودة داهط س داهات ة داه  تج دة دات  دج ةل لدا عودا 
ول هتدد هادرددر دد، يدج ددهدهددادعتجدد داددتاتودلهدد داهج ددهر هط سدد داهاتاتةدد دد،ردداداهاددتاتوداهاا و دد دهسبدد  داهجددوي

اهط سدد داهاتاتةدد ده تستددة دهددوالةتة دات دد وةتة دردداداهاجددهدوت ةددعدعتجدد داددتاتوداه تسدد دا وهددردا اادد دةدد دعتجدد داددتاتود
د.اه تس داهث  ة دلا عاتداه ن دت  ويدض  داهط س داهاتاتة دهس تس داهث  ة 

  Potential Energyالطاقة الكامنة  -6
وهددادت دد ويداهط سدد داه  ادد دهترددألدلهدد داهج ددهدإهددردد،وهددادتتاثددبدرددادا ددعاتدجددلتدا تضدهددله داهج ددهد

ر  دعداتت د عدد،وهالادرر داوسدألدعيدج دهدةسدرد دطةدا تضدةادععادط ستديداه  ا د د.ا توىدعةسردا دا تواتدا وب
عا دد.تغهدا  وا دجلتدا تضاهاواعدإهردعةسردرر يدة توعهدط س ده لس دةسرد  بدط س د  ا  دتتر يدإهردعةسردل

تلاد دع داهادواعدردادد،ة عا دةالطداهاواعدإهردع  بدرر يدة ألداه اة د   دا داد داهط سد داهتدادا دتوعاا درداداهند وع
اهطل دد داه دد سردادد داهبدد  داهجددويدةاددتدودد بد ددبدهاظدد درددادا ةددة داهاددتالدادد دااتت دد عدواهالددوطدرر دديدة ددتوعهد

د. اة لده لس دا داهط س داه  ا  
 تحول الطاقة في الجغرافية الطبيعية : -ج

وه ددد دد،ا اددد داهط سددد داه اتل لةددد درددداداه وانددد داهتةعةددد د،توجدددعدع ددد  بدعودددتىدهسط سددد دغةدددتداهتدددادل دددتلد
هاداهتاد ساسدعوته دراداه اسة لداهطلة ةد دةسدرد دطةدا تضداد دود بدتادوبددا    بداهال وتود  ل ً دهسط س 

د.اهط س دا د  بدإهردآوتدعاوبدهلتداه اسة ل
د  ويدعاثس د    بداهتاوبدوة ستا دل ه اسة لداهطلة ة دا داهاث هة دداهت هةة دفد

  Photo synthesisعممية التمثيل الضوئي  -1
ةدد دوتتاثددبدهددلتداه اسةدد درددادادد دتاددوبداهط سدد داه ا ددة دإهددردط سدد د ةاة وددوهدداداه اسةدد داهتددادةددتهدو هادد د

د-فةسا
د ةسو و د+دعو  جة د   تلودهةعتال د[ددددددددددد]دث  ادعو  ةعداه  تلو د+دا عد

و دله دد،اة دة ابداهتاثةبداهضدولادةسدردت دوة داه ةسو دو داهدليدةاثدبدة ندتًاده ادً دردادعيداد عوداةد د
اه  نتداهث  ادا دة  نتداهب  داهب  يدل عداه تتوجة دواهضدتوتيدهسب ةد دردادةاسةد لدةسردت وة دا و  جة د
د.اهت  سدهس  ل  لداهاة 

د.وا و  جة دهست  سد،وا  ردله دفدع داهتاثةبداهضولادة و داهبلاعدهس اود
د.وةتهدل هتاثةبداهضولادت وة داه ةسو و داهليدةاثبدة نتده هدراداهب  داهب  يد
 لةددتًادوادد دثددهدتوتسدد د   عتدديداوت رددً دد،بداهضددولادردداداهل   تددو داتددردا  ددج تداهضددوا وةددتهداهتاثةددد

د.اهليدة وهدليا تداجهداه ل لد
واهواسدددددألدع داه ةسو دددددو دواه  تلوهةدددددعتالدتاتدددددويدةسدددددردط سددددد د ةاة وةددددد دة ادددددبداهتاثةدددددبداهضدددددولادةسدددددردد

د.ا تو نا دا دا    داه ا ة 
ده  ا  دفر عداهط س دادالفعل الميكانيكي : -2

ت عداهج للة داندعتدتلة دادهسط سد درداداهلةلد داهطلة ةد دهدلتداهط سد دت دت بدةد داه داسدوت تادعدلل د ط دد
واهواسدألدع دا ادوهداهط سد داه  ا د دد.ةسردجدلتد تسد دا تضده ج د هدا ودتىدةسدرداه دطةدعودرداداهبد  داهبد  ي

...در سددرد ددلةبد. ةتضددةدادد داه ددطوتداهت هةدد  ادد ددGravityوا اددوهداهجاددعدسددعدع ددت  دع   ددً دادد دا اددوهداهج للةدد د
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ل داعداد داهعسد دد–واها ندوعدلديدد،Work of arriverاهاث بده   دراداهجبتارة داهطلة ة دا دة دت دل ادبداه ادتد
ر عدط س د  ا  دا داه اتدو بدتات يداألداا اعاتدو  سيدهستوا تدواات   يدل  ةيدوجوا لديد دتبسلديدةسدردسدوىدد–

ط سدد داهاللوهدد دتتاددوبدإهددردط سدد دات ةدد دواهجدد عدا ادد داها  ددوعدل  ددبدااات دد  دةتاددوبدإهددردل ددضداهد.ااات دد  د 
واهو ندد دع داجاددبداه اددبداهددليدة ددوهدلدديداه اددتدلدد هطتيداه دد ل  دةت دد وىداددألدر سددعداهط سدد داه  ا دد دواهددليدد،اددتاتو

د. عوعداها  ا دةسرداه اتهط س دواهةا  دع دةوت  دراد اتد لةتدهةتاوبدإهردط س د اتوا لة درادااط لدتوهةعدا
دوهتل ةطدا د ليد  ويداهاث بداهت هادفد
هدلاداه تد تداهدليدةاتدويدعاوسديدةسدردط سد د  ا د دسدعد د طدتس  لةدً دد،هودتنوتلدوضألد ت تدةسردا تتد

وادةا دد دع دةتت ددألداددتودد،ل ددعدع داهتدد داها تددتدل ددلتدادد داددع داتددرداآل دهددودع داه تدد تدسددعدر ددعدط ستدديداه  ا دد 
ا   دله دع  دللهلدط س دا دو بدةابدةضسادااتتيدد،ها تتدرإلاداترلداه ت تدلةع دإهرداها تتعوتىدإهردا

ة  ددادلهدد دعةضددً دع دد دا ددتوعالدط سدد داوت  دد درددادج ددا دهترددألدد،واهلددتوتة دادد دج ددا ل ددلليدل ددضداه ةسو ددو د
.دهدلاد.ه تد تدل دعدتر ديوعةةدعدتود ة دط سد د  ا د دادتودعودتىدرداداد،اه ت تدوه  دللهلدط س د ةاة وة دوتدهدةادبداد 

د-اهاث بدةوضةدعاتة ده اة دا  عها دف
د.عيدع داهط س داه  ا  د دط س دةابد د،ع داه  سعدا داهط س داه  ا  دةت  وىداألد اة داه ابداهاللوبد-ع
وه دادة د عدتو ة اد دالدعدع دةدتهدةادبداد داد دد.ع در عداهط س داه  ا د داتجد تدطلة دادل دلتداهج للةد دا تضدة د-ت

د.Chemical Energyانعتدآوتدهسط س دتاثبدراداهاث بداه  ليدراداهط س داه ةاة وة ددو ب
 ثانيًا : النظم والجغرافية الطبيعية :

وه د دعيدد.وةسدردلهد دةا د دتاعةدعتداد دود بدطدتيدات دععود،ا اوهداه ظ هدفداه ظ هدا اوهدة هدإهرداعد لةدتد-ع
د-تتاثبدلا دةسادفد ظ هد جعتدةتاة دلث  دون لصدتلة ة دعاوبداعوعت

عودا ج د هدا  لدتدد،عوداهج ةلد لدatomsاه   نتداها و  دهس ظ هدفدوتتاثبدرادع واعدا داهاواعداثبداهلتالدد-1
و بدة نتدعودا دو داد دا و د لداه ظد هدةوجدعدردادد،اجاً داثبدال لداهتابدوسطتالداهاطتدعوداه ل ت ل

د.ا   دااععدوو بدرتتود ا ة دا ة  
د،ندددتدعودنددد  تا دفدتتاةددد دهدددلتداه   ندددتدلنددد  لدا ة ددد دةا ددد دإوضددد ةا دهس ة  ددد لدعوداهتجددد تتا هددد داه   د-2

ردد هاجهدعوداهضددبطدعوداهددو  دعودعتجدد داهاددتاتودواهسددو دةا دد دتاعةددعدسددةهدهادد دوا  ت تادد دلا ةدد سدااددععداثددبد
د.سة سدعتج داهاتاتودةسردع  سداهتتاواتتداهالويدعودسة سداهضبطدل هاسادل ت

لة دة نتة دعودع ثتدا دة نتدعودلة دن  دا دن  لداه   نتدلند  دعودو ندة دل  ندتدوجوعدة س دد-3
د.عوداه  س داهتادتاععد ظ هدعودتتتةتداه   نتدعاوبد ظ اا د،آوتداثبداه  س دلة داهاجهدواهضبط

ه ظد هدرر ديدةسدردضدوعدلهد دةا د دت تةد داد،و  داهجبتارة داهطلة ة دتادتهد ثةدتًادل هط سد دواهادواعداهاوتس د د
System.دلر دديداجاوةدد داه   نددتدعاوددبداددعوعدا ة دد دهادد دوة ستادد دلل ضددا داهددل ضدوتات ادد دوا ت  هادد دعاوددبد.

و ددله دا ت  هادد درددادادد الدا ة دد دةلددتداددعوعددEnergyعودط سدد ددMaterial ظ اادد د ددواعد   ددلدردداد دد بداددواعد
د.اه ظ هدا يدوعهةي

  Types of Systemأنواع النظم :  -ب
د-واعدا داه ظهدتتاثبدرةا دةسادفتوجعدث  دع 

  Isolated Systemنعزل : لمالنظام ا -1
وهددود ظدد هدادد.وهددوداه ظدد هداهددليدادتوجددعدة سدد لدعودت  ةددبدلة دديدولددة دا  ظادد دا وددتىدودد ت داددعوعتد

وه د دد، عتاًدوادةوجعداثبدهلاداه ظ هدراداهلةلد داهطلة ةد دإاد دد،ة اةدلتل عبدعودا ت  بداها عودعوداهط س دةلتداعوعت
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واد دا اثسد دةسدرداهد ظهداهجوةد داها  وهد دا دعبداهت د سصداهدلاتادد.ة تتضدوجوعتدعاة  ً د غتاضداهعتا  دواهلا 
 دواهدليدة تدتضدع داهت د سصداهدليدةطدتعدةسدردعتجد ددDry adiabatic Lapse rateاهجد  دهعتجد داهادتاتود د

ورادهلتداها ه درر يدة تتضدع دد،وا ت تاغيدهط ستيداهعاوسة داتاتوداهاواعدعث  عداتت  ةيدتاجألدإهردتاععدله داهاواعد
د.له داهاواعدادةات  دل هاواعداهليدةاةطدليدعلعاًد

  Closed Systemالنظام المقفل أو المغمق :  -2
وه  دديدادة دداةدد،وهددودع ثددتداهدد ظهد ددةوةً داةدد دةا دد دادد دو هدديدتلدد عبداهط سدد دةلددتداددعوعداه ظدد هد   دديد

رد هب  داهجدويدة دد بدادألداه دداسد ظ ادً دابس دً دةعوسدديدوةودت دا دديدرداد ددبدد، عودةلدتداددعوعتهدعووبدعودودتو داهادد
د.هاظ د اة لده لس دا داهط س 

 دتودتوجعد اة لدا داهاد عود اهاد عوا دا اثس دةسرداه ظ هداهابسيد داهعوتوداهاةعتوهوجة د در ادهلتداهعودد
ا ة دس عا دل هطلألدا دو ت داعوعداه ظ هدوو بداهت تةخدوتتهداهعوتودعاوسيدا دو بدط س د د،عاوبداعوعداه ظ ه

وةتجددألدلهدد دع   ددً دإهددرداهتبةددتالدد،اهددليداددتلدلدديدا تضداددعثلدتبةددتالد لةددتودردداداه ظدد هداهاةددعتوهوجاداه دد هاا
ود بددIce capsاها  وة داة دتاوهدلد اةد لدضدوا داد داهاةد تداهاوت  د دردادااةطد لدإهدردغطد عالدجسةعةد د

وادد دثددهدد،وتغددهد ددبدهددلتداهتبةددتالدرددر داه اةدد داه سةدد دهساةدد تدةسددرد ددطةدا تضدل ةددلدث لتدد د، دد رتددتالد ا ةدد داوتس
د. 5ةل رداه ظ هدابس ً دل  بدعالهد د  بد

  Open systemالنظام المفتوح :  -3
وهاداه ظهداهتادت اةدلتل عبداها عودواهط س دادألداهد ظهدا ودتىدواهجدعةتدل هدل تدع ديدرداداثدبدهدلتداهد ظهدد

 Potentialت دد بداهادد عودهددود  ددسداهوسددلدا ت دد بدهسط سدد داةدد دتاتددويداهاددواعدةسددردط سدد د ةاة وةدد د  ا دد درددر دا 
Energy،وهددلاداه ددوعدادد داهدد ظهدت دداعدل  ددتاتاتدتددعر ً دهدد لً د ددواعدردداداهادد عودعوداهط سدد دوتادد وبدع دتت ةدد درددادد

...دواد دا اثسد د.عريداهط سد دا اد دددوعهةاد  ظ اا داهعاوسادواه  س لداهاتل عه دردادعج الاد دتل دً داودت  دا دعبدتد
هسادد عودادد د ددطةدرتلوددتداهادد عدادةاثددبدا ت دد بدد،ةسددرداهدد ظهداهجوةدد داها توادد دعوتودلودد تداهادد عدردداداهبدد  داهجددوي

ول عدع دةت  ث دلو تداها عدرداداهجدودد،ا تضدإهرداهب  داهجويدرا تدلبدع يدةاثبدعةضً دا ت  بداوا ةً دهسط س 
اه ظهدهاد ظدهدوهلتدد،رر دهطوهيدةاثبدا ت  بدهسا عودل هط س دا داهب  داهجويدإهرد طةدا تضدوةت و داهاطت

 دبدهدلتدد،عة  اة ة داتاتة دتدعتسد ثةدتًادرداداهجبتارةد داهطلة ةد دوا اد دعةضدً داهلاةدتالدوعادواضداهتندتة داه اتةد 
الد ع داتتلطد دلد ه ظهداها تواد دةا د دد دوتوجدعدعتلدألد5اه ظهدتتس رداهادواعدواهط سد دوتوتعهد دةلدتدادعوعه د د د بد

دد-ع دت  ةع  د ثةتًادرادت اهداهجبتارة داهطلة ة دةا  دإةج  ه درةا دددةسادف
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د
ةسدرد دلةبداهاثد بدتدرتاداهط سد دد،ع داهط س دواها عوداهعاوس دل ظد هدادتودت دا ديدلد  سداه داعداهدليدعوسدلدلديد-1

وجد عد لةدتدد،ا درداد د بدط سد دلالداوجد لدطوةسد اه ا ة دلالداهاوج لداه نةتودإهردا تضدهتوت دا 
ادد داةدد تداهاطددتدواهثسددو داهتددادتددعوبداددوضداه اددتدتوددت دا ادد دردداد دد بدلودد تدادد عدو ددله داهنددووتداهتدداد
ترتادإهردا  ا تدراداها  لألداه سة دلراج هد لةتودتودت داد دة دعداهاندتدردادندوتودتوا دتدطة ةد دوتاسةد د

د.  ةا دتتت تدرادس عداهلات
ط سد دواهاد عودةسدرداهادعىداه ندةتداد داهدOut putواهاوتجد لددinput دةد عودتدوا  دلدة داهادعو لدادةادعد-2

د.و بدةوهدعودع لوعدعود اتداثً د دوه  دسعدةاع دهلاداهتوا  دةسرداهاعىداهل ةع 
آوددتدردداد ددبدادد داه ظدد اة داها تددو دواهابسدديد جددعدع داهط سدد داهاتاتةدد داه  تجدد دادد دتاددوبداهط سدد دادد د ددوعدإهددردد-3

توت دا داه ظ هدراداها عودإهرداهبد  داهبد  يدواد دثدهدإهدرداه ضد عدوت دتضداد دود بدط سد دترتةاد داد د
د.ةسرد لةبداهاث بد جعدع دهلتداهط س دترتادإهرداه ظهداهلةلة دراد  بدإ   عد ا اد،و ت داه ظ ه

اه ا لة دهسط س دراداهطلة  دت دتنددتغهدثل لداهاعو لدا داهط س داه  ا  دإهرداه ظهداها توا دإادع داهتاوالد-4
د.اها  وا دة و دااعوعدجعاًدط س داتاتة دةعةا داه ةا دلعتج دع داهجاعداهاللوبدا دو بداهط س داه  ا  د

  System boarderحدود النظام :  -ج
ع داهوطددوطدا    دددة درددادتاسةدددبدعيد ظدد هدطلة دددادتتاثدددبدرددادسةددد سدات دد دتلددد عبداهط سدد دواهاددد عودلدددة دد

اثددبدهددلتداه ة  دد لدادت ددوعدر ددطده اددهد ة ةدد دسةدد هدد،وات دد داهط سدد داهادد عودعاوددبداددعوعداه ظدد هدلاتدديد،واهلةلدد داه ظدد ه
اه ظدد هدل اسدديدل دد بدطلة ددادوه  ادد دعةضددً دتا دد داه سادد عدادد دسةدد سدوت  ددةتداهاددأثتالداه  تجدد دةدد داهتبةددتالدردداد

لهدد داهلاةددتالد  ظدد هدااددععدجةددعدعودغ لدد داثدد بدد،اهضددوالطداهو تجةدد دةسةدديدوا ظاادد دةددرتادادد داهتددعو لداهل ددتة 
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 جدعدع دات د داهط سد دواهاد عودتدتهدع   دً دل تجد تداهاندتدد–ر ادادوضداه ادتدد–نبةتودعوداوضدتنتة دا لاد
sown streamعاد دةد دادعوعتدرت طلديدادألدا د طيدت  دةهداهاةد تددwater shedsد،اهتدادةا د دتاعةدعه دل داوه د

د. ل داها  ه داهتلة ة دعاوبداه ظ هداه اتيوت عداهوارعداهاوتس  دعاوبداهاوضدلاث
إهدردج  دتدع دات د داهتوا دتدتدتهدد،عا داه ظ هداه  اسادراودا داه ظهدن ل داهعتا  د  داعوعتداأستد د

وترتاداعو لداه ظ هدعةضً دلنوتدوع   بداوتس  دوة عداه  ابدا داه ظهداها توا دوهدله دد،راداتج ه لداوتس  
 دل ددضداهاددعوعداهات ادد دردداد6وةظاددتدادد داه دد بد د.ةدد دةندد تد ثةددتًادتتل ادد دوتاعةددعه رددر داددعوعتداهجةواوتروهوج

ورةدديد جددعدع داددعتداهلاددتيد داتجدد تداهلاددتد دة طلدديداددألدلعاةدد دعوددوبدا اددوا درددادا ط دد داه دد ط دد، دد ابدات ددت 
ااةتدعاعدلادعددوة د د–ع دوجدعلدد–اهل ةعدعا داعتداه  تيدرةتاثبدراد ا ة دآودتدوطدوطداه ثلد  داهتاسةد داه د اسة د

تتاثدبداهادعو لدد.آوتده ظد هداه د اسادردادا ط د داهدتعسدا تضدة داتاثسد دردادودطدت  دةهداهاةد تداهدليدةاتدعدروساد 
Inputا داهط س دهس ظ هداه  اسادراداهتة  دوا اوا دواهادع دواهجد تدوات د دال ااد دةسدردطدوبداه د ط ددLong 

shore driftو دبدد،و لداهتلة دة دهسط سد دوطولوغتارةد داه د ابداهاوضد ة وا وةدتودت دتندةد داهت  ةدبدلدة داهادعد
د،إهدردج  ددتدع دا اددوا دواهادع دواهجدد تدتاتدويدةسددردط سد د  ا دد دعةضدد ًدد،هدلتداهاددعو لدتاتدويدةسددردط سد دات ةدد 

وت تلدتداهتادد بدس عاد داددألدد.ةضد  دإهةادد داهط سد داهات ةدد داد داهجتةدد  داه ادتيدإلاد دد  داوجدوعدردداداه ظد هداه دد اسا
ا  ادد تدادد داهاددعو لداهتلة ددة دهددل ضداهدد ظهداه دد اسة داةدد دتددرتادادد دعاددواضدهددلتدا  ادد تدإهددرداه دد ابداةدد تد

ادد دا ط دد ددSurgesوسددعدتتاددت دهددلتداهتادد بدعث دد عداهج ددةا لداهلاتةدد دد،وتتت ددتدردداداه دد عودوسدد دوددطدا اددوا 
هتوا دتداهتدادتدرتادلاد دات د داه  ط داهل ةعوداتردوطداه  ط دوع د   لدعسدبداآل دل ها  ت د دل ها ضدا،دوتاثدبدا

اهتلة اداهث ه دهستوا تدراداه ظ هدعاد داد دةودت داد داه ظد هداه د اساددInputال اا دةسردطوبداه  ط داهاعوبد
Outputر هتةد تالداهاعةد دوا  د  بدد،ا دط س درادادت دليداهادعو لدولهد د  دا ظااد دردادندوتودط سد دات ةد د

و ددله داهتةدد  دت دد اداهتادد بدادد داه دد ط دوغ هلددً دادد دتت ددلا دد،ظدد هدوو تجددياهاوتس دد ده  ددبدا اددوا دتاددوبدو ةدد داه 
ددد.ل ةعًادراداهعاوب

د
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  Equilibrium: التوازن داخل النظام  -د
وةوجعد وة  دا داهتوا  د لدهااد دعهاةتااد دد،ة نعدل هتوا  داعىدوجوعدت  عبدعودتوا  دلة داه ظ هدولةلتيد

د هدفرادت اهداهوظ ل داهطلة ة دعاوبداه ظ
  Study state equilibriumالتوازن الثابت  -1

ةتاة دهدلاداهتدوا  دلو ندةتة دهد اتة دتتاثدبدعواهاد دردادع ديدادةادع دتبةدتدرداداود و داهط سد داه  ا د دد
وث  ةتااد دت د ويداهادعو لد داد داهط سد دد،عاوبداه ظ هدادألداهد ا دة طلديدلهد دةسدرداهاود و داد داهط سد دواهادواع

وتج لدة طليدهلاداها اوهدةسرداه ظ هداهليدترتادإهةديداهادعو لدةسدردطدوبدطتةديدةوتسد دةد دواها عود داألداها
د.طتةيداهاوتج لداثبد ظهداه  و دواه  والداه اتة دواهثسو 

  Dynamic equilibriumالتوازن الديناميكي  -2
إهددردتلدد عبداهادد عوددة ددةتدهددلاداهتددوا  دإهددرداهدد ظهداها توادد دوة ددتوعايدةسادد عداهطلة دد دواه ةاةدد عده  دد تود

د.واهط س دةلتد  سداه طةدلة داج هة 
ل ضدا دة د طدردادد،ةسرد لةبداهاث بدج ةل لداها عدعالاً دا دتتت د طةداهلاةتودوتدعوبداهبد  داهبد  يد

ة ددعا دتت دد وىداه اسةتددة دتا اددً دادة ددو ده دد  درددادهددلتداها هدد در ددعدادد دج ةلدد لداهادد عدد، دد بداطددتدةسددرداهلاةددتو
لوا دط داهادعو لدواهاوتجد لدةسددردبد  داهبد  يدوةظدبدااث د  درددادا هد دتدوا  درداد دبد ظدد هدةدتهدلد هلاةتودعوداه

د.وهلادا دة ت دل هتوا  داهعة  اة اد،  سداهاعوعدلة اا 
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