
یحدث ھذا النوع من الجفاف نتیجة لنقص شدید في كمیة األمطار المتساقطة  -1
)كارثة(مما یؤدي إلى حدوث نتائج سلبیة   

 الجفاف المیتورولوجي

على أساس ةصاغ دي مارتون معامل -2    

 فعل الحرارة والتساقط

5أقل من  مارتونل قیمة معامل الجفاف -3    

 یشیر إلى وجود صحراء حقیقیة من الناحیة النباتیة أو من الناحیة الھیدروجرافیة 

وأطلق علیھ معامل الجفاف المناخي  1972معامل اقترحھ نیربین عام  -4
 واالقحولة

بخر الفعلي وقیمة أقصى تبخر كامن أكثر توكلما زادت الفجوة بین قیمة معامل ال
 خطورة

یشیر الى   3.4----2.3كانت القیمة من إذامعامل الجفاف لبودیكو -46  

 شبة صحراوي

 ،افریقیا( إن عملیة مرور تیارات بحریة باردة بموازاة السواحل الغربیة للقارات -5
)أمریكا الشمالیة والجنوبیة  

تعمل ھذه التیارات على تبرید المیاه السفلى المندفعة لألعلى بسبب حركات  اذ
تأثیر انضغاط الھواء بالبرودة المیاه الباردة التقلیب الرأسي للمیاه عندھا تضیف  

نتیجة لتغیر مؤقت في مناخ تحدث ظاھرة: النینو -6  

                                        المنطقة االستوائیة بالمحیط الھادي

من خصائص الجفاف -7  

 یتمیز الجفاف بالدینامیكیة أي أنھ یزحف ویتطور ویتقدم ببطئ
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%58وأكثر من نصف المساحة  -8  

شدیدة الجفاف   

    بأن      أفریقیا أراضي جافة أشار برنامج االمم المتحدة للبیئة -9

 ثلثي 

االفریقي تیار في الجنوب الغربي  صحراءالمسبب ل -10  

 بنجوال

نظام الدورة الھوائیة العامة ھو السبب في تكون -11  

 الصحاري المناخیة

تشغل األراضي الجافة من مساحة یابس العالم -12  

2محاضرة     % 35   

الدروع من االشكال 13  

 البنائیة

األرصفة الصحراویة -13  

بطبقة ممن الرمال الخشنة المختلطة  ىتغطھي نطاقات متسعة ومستویة تقریباً قد 
  بالناعمة وقد تغطى بحصباء تحتھا الرواسب الرملیة الناعمة

  تعرف االرصفة الصخریة في افریقیا باسم-14 

 الحماد

  كما تعتبر األرصفة أحد األشكال المنتشرة في األراضي الجافة وتلعب -15

 عملیات التجویة المیكانیكیة  ثم نحت الریاح 
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قد تظھر أشكال النحت في الصخور الجیریة نتیجة عملیات االذابة  -16  

و بالمیاه الباطنیةه  أباألمطار   

رواسب اللوس الممیزة بالقارة والتي تنقلھا  -17  

 الریاح

اللویس تربة  -18  

 منقول بواسطة الریاح من مسافة بعیدة

تعرف البالیا بأسماء متعددة منھا  -19  

 السبخة

تظھر مالمح الجزر الجبلیة حینما ینكشف سطح الصحراء ویصبح في  -20  

    و مرحلة شیخوخة أمرحلة نضج 

المراوح الفیضیة تنتشر في األراضي الجافة كغیرھا من األشكال أو المالمح  -21
سیا حیث ترتبط آالجیومورفولوجیة في قارة   

بحضیض الحافات الجبلیة   

والحافات الرملیة تمتد بمحاور  -22  

 موازیة التجاه الریاح السائدة 

ترتبط الكثبان الھاللیة باتجاھات  -23  

 ثانوي للریاح

األشكال الرملیة المختلفة في جنوب قارة افریقیا  بسبب كانت قد تكونت-24  

تذریة الرواسب الفیضیة القدیمة   
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من أشكال النحت في امریكا الشمالیة-25  

 الخوانق 

في امریكا الجنوبیةأشكال النحت  -26  

 األرصفة الصحراویة

الواقع الى الغربوسترالیا أیمیز أسطح األراضي الجافة في ...........  -27       

 المظھر الحوضي الصحراوي

ھي من بین العوامل التي ساعدت على تكون بحار الرمال والعروق الرملیة -28
 المتنوعة بالقارة وسط وغرب استرالیا

 استوى السطح

وقد یتشكل سطح التربة بفعل        الذى یحمل معھ األمالح إلى سطح التربة -29  

 شدة التبخر

 

تنشط عملیات تكوین التربة في  -30  

 

فترة سقوط األمطار   

ھي التربة المحلیة والتي نشأت في موضعھا عن طریق -31  

عملیات تجویة الصخور   

حیث تقوم  ......بدرجة كبیرة وھي تلك التربة التي تتكون بفعل ةالتربات المجوا-32
 بنقل  الرواسب الناعمة بعد نحتھا تاركة األحجام الخشنة

.نشاط الریاح  

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


).ظروف تساقط المطر( تصنف التربة حسب الظروف المناخیة -33  

 التربة الصحراویة الحمراء

 تربة التشرنوزیم 

یحدث ما یسمى بالتصادم البیئي       المناطق الجافة ومن خالل      -34   

 التعدین 

من طرق مواجھة الجفاف في المملكة العربیة السعودیة  -35  

 حفر االبار

التصحیر ھو -36  

على سوء استخدام األرض وسوء إداراتھا الناتج عن الضغط البشري المتزاید 
ألرضا  

حساسیة فقدان التربة 37  

 معدالت نحت وإزالة التربة 

من النبات           یحدث النحت لألرض إذا قلت نسبة الغطاء النباتي الطبیعي -38
 الدائم في كل الفصول

40-20 %  

وبتتابع الفصول الرطبة والجافة  -39  

  یقل التسرب ویكثر الجریان السطحي

من الصحاري التي كان  سبب تكوینھا طبیعة السطح الجبال  -40   

 صحاري أمریكا الشمالیة

تصنف إفریقیا بان التصحر  -41  
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  القاسیة جدا 

السباخ تعتبر أحد اشكال االرساب المائي في المناطق الجافة  وتنتشر في  -42
 مواقع 

 طبغرافیة منخفضة شبة حوضیة

 

ً في تصحر التربة من خالل  43- تلعب األمالح دورا

زیادة معدل التفكك للتربةو تزداد فعالیة الریاح في عملیات النحت عن طریق إزالة 
 المواد الناعمة

 44 - معدل حركة الرمال بالجافورة 

 بلغ 15 متر في الستة

45- استعمل عالم النبات الفرنسي أوبرفیل عام 1949م والذي أشار فیھا انھ لفظ 
 : (التصحر) لیعبر بھا عن

 
  .تقدم الصحراء •
  .تدھور األرض •
   •سنوات الجفاف

  نحت التربة في العروض المداریة الرطبة
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