


 خميج حتى الشمال في الشيخ جبل أقدام من طولي بشكل اإلقميم هذا يمتد•
 كم420 لمسافة الجنوب في عقبة

 م160 ارتفاع من الشيخ جبل عند يبدأ االرتفاع في األغوار سطح يتباين•
 ارتفاعه ليصل الهبوط في يأخذ و الجنوب نحو ينحدر و البحر سطح فوق
 بنات جسر عند البحر سطح مستوى إلى و الحولة بحيرة عند م70 إلى

 طبرية بحيرة في البحر سطح مستوى دون يهبط و األردن نهر عمى يعقوب
 مستوى أدنى يصل و البحر سطح مستوى عن م212- حوالي تنخفض التي

 انخفاض يصل و البحر سطح مستوى عن م402- الميت البحر عند له
 االرتفاع في يأخذ ثم البحر سطح دون م800 الميت البحر لقاع نقطة أعمق
 م289 الريشة جبل إلى وصمنا إذا حتى  الميت البحر من جنوبا اتجهنا كمما
 نحو المتجه األنهار بين يفصل الذي  عربة وادي وسط في البحر سطح فوق

 يصل أن إلى االنخفاض في سطح يعود ثم  العقبة خميج و الميت البحر
 العقبة خميج







تشككككل وادي األردن مكككن انكسكككارات طوليكككة أدت إلكككى انهدامكككه و بقكككي مكككد  مكككن •
الككزمن متصككل بككالبحر ثككم انفصككل عنككه بعككد أن ترسككبت التكوينككات البحريككة عمككى 

 شكل طبقات متعاقبة فوق القاع 
فكككي العصككككر المطيككككر غمككككر جككككزم مكككن وادي األردن بالميككككا  فيمككككا عككككر  باسككككم •

التي امتدت من بحيرة طبرية شماال إلكى ( بحيرة المسان)البحيرة األردنية القديمة 
ككككم جنوبكككا و لقكككد اختفكككت البحيكككرة قبكككل 30جنكككوب البحكككر الميكككت الحكككالي بحكككوالي 

 .آال  السنين و لم يبقى منها سوى بحيرة طبريا و البحر الميت
و نسكككتدل عمكككى جفكككا  البحيكككرة مكككن بقايكككا اإلرسكككابات البحيريكككة ثكككم ظهكككر نهكككر •

األردن الذي حفر لنفسكه مجكرى فكي هكذ  التكوينكات و بنكي سكهمه الفي كي عمكى 
 .جانبيه



 يمتد من جبل الشيخ حتى بحيرة الحولة سابقا•
 يسمى في الجانب الفمسطيني سهل الحولة•
ككم 177ككم و المسكاحة 7ككم و العكرض 25يبدى عمى شككل مسكتطيل طولكه •

 مربع
يمتككد سككهل الحولككة مككن الشككمال عنككد الحككدود المبنانيككة إلككى الجنككوب و يشككمل •

منكككابع نهكككر األردن و بحيكككرة الحولكككة و يحكككد  صكككدعان مكككن جهتيكككه الشكككرقية و 
 .الغربية حيث تحيط به مرتفعات الجوالن و الجميل



  البحر سطح فوق م100-70 بين ما يرتفع•
 : األربعة الرئيسية منابعه اتحاد من األردن نهر يتكون•

 له مائي مصدر أكبر ولكنه األردن نهر ينابيع أقصر القا ي تل أو دان1.
  سنويا مكعب م م258 فينتج

 بانياس قرية قرب قديم كه  من ينبع حيث شرقا الينابيع أقصى بانياس2.
  الشيخ جبل قاعدة عند السورية

 وهو لبنان من وينبع األردن ينابيع أطول وهو الدان غرب يقع الحاصباني3.
  مكعب م م157 تصريفة فبمغ التصري  حيث من الثاني

 و بانياس يمتقي أن قبل الحصباني في ويصب مرجعيون من ينبع براغيت4.
   القا ي تل

 عمى الحولة سهل في الفمسطينية األرض داخل كم4 بعد عمى تقع نقطة عند•
 الروافد هذ  تمتقي البحر سطح فوق م81 ارتفاع



 إلى يزداد و م15 عن منابعه ممتقى عند األردن نهر مجرى اتساع  يزيد ال•
 أن بعد يمبث ما ثم التجفي  قبل الحولة مستنقعات منطقة في م30 حوالي
 الحولة بحيرة يدخل أن المستنقعات هذ  في كم15 عمى تزيد مسافة يقطع

 لألمطار نتيجة األمطار فصل في النهر ميا  تدفق المستنقعات تكون سبب•
 وتغمر الميا  فتفيض مجرا  في يحممها أن األردن يستطيع ال التي الغزيرة
 و لمباعوض موطن تكون التي الواسعة المستنقعات عنها ينشأ و الحقول
   .لإلنسان  رر يسبب مما المالريا مرض

 منطقة في النهر قناة أصبحت مستنقعاتها و الحولة بحيرة تجفي  بعد•
 غربية و شرقية و شمالية اصطناعية قنوات ثالث إلى تتفرع المجففة البحيرة

 الطبيعي المجرى في تسير ثم



//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/HulaArabic.svg




 إلى أدت البميوسين خالل أر ية هزة عن أساسا نتجت :الحولة بحيرة •
 نهر مجرى يعترض بازلتي صخري سد هيئة عمى لتتجمع الالفا قذ 

 األردن
  : البحيرة أبعاد•
5الطول كم 
3العرض كم 
مربع كم14 المساحة   
م6-5 بين ما عمقها  
م70 البحر سطح عن تعمو 
الحمد وادي الشرق من و الحنداح وادي غربا فيها يصب 
و القمح حاليا أر ها تنتج حيث م1958 عام البحيرة بتجفي  اليهود قام 

 العمفية النباتات و الفواكه و الخ ر و الذرة













 ينحصر و طبرية لبحيرة الجنوبي الساحل حتى شماال الحولة بحيرة من تمتد•
 .االشريعة بنهر األردن نهر ويسمى الجميل كتمة و الجوالن ه بة حافتي بين

  كم16 عن يزيد ال حيث األردن وادي أجزام اصغر•
 الوادي أن يعني هذا و  متر كيمو لكل م17.5 بواقع أي م282 انحدار  يبمغ•

 األردن وادي أجزام بقية من انحدارا أشد هو األوسط
 مسافة ببطم يسير فانه الحولة بحيرة منطقة من األردن نهر يخرج عندما•

 يعقوب بنات جسر إلى يصل حتى زراعي سهل في متر كيمو ثالثة
  يقا مجرا  يصبح و بازلتيا خانقا النهر يدخل الجسر هذا من الجنوب إلى•

  سريعا تيار  و شديد انحدار  و عميقا
 مصبه قبيل البطيحة سهل يدخل أن إلى كم12 مسافة الحال هذا عمى يظل•

 .الجريان بطئ هادئا يعود حيث طبرية بحيرة في



 :بحيرة طبرية•
 مياهها عذبة•
 كم21طولها •
 كم12أقصى عرض•
 كم مربع165المساحة•
 م44-20متوسط العمق •
م أمككا 212-يككنخفض سككطحها العمككوي عككن سككطح البحككر •

 م252-قاعها 
تقوم البحيرة في حوض انكساري لذلك فان قاعها تعكرض •

لمهبوط بحيث أصبح ممتقكى تتجمكع فيكه الميكا  السكطحية و 
 الجوفية

يحكككيط بهكككا سكككهل البطيحكككة مكككن الشكككمال الشكككرقي و سكككهل •
الغككككوير مككككن الشككككمال الغربككككي و يحككككدها سككككهل سككككمخ مككككن 

 الجنوب
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 :سبب مموحتها •
الينابيع المالحة 
شدة البخر 
كميات الميا  المسحوبة عبر مشروع الميا  القطري 

 تقع مدينة طبريا عمى الساحل الغربي لمبحيرة و هي من المشاتي المهمة •
يصب فيها وادي العمود ووادي التفاح من الغرب و مكن الشكرق وادي سكمك •

 ووادي فيق



 جنوبا الميت البحر و شماال طبرية بحيرة بين ما األدنى األردن وادي يمتد•
  كم105 يبمغ بطول

 م180 بمقدار المسافة هذ  خالل الجنوب إلى الشمال من األرض تنحدر•
 كيمومتر لكل م1.79 بمعدل

 األردن نهر يجري و البحر مستوى دون األرض لهبوط األردن غور يسمى•
 مجرا  يعترض و القديمة البحرية اإلرسابات فوق الغور وسط في متعرجا
 بازلتية عتبات

 قرب الشمال في كم5 و أريحا غور في كم15 حوالي االتساع في يتفاوت•
 كم3 حوالي إلى الوسط في ي يق و طبريا
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 :ينحدر من الشرق إلى الغرب و يتميز بوجود ثالث مستويات•
 ينحصككر بككين حافككة الغككور الجبميككة و تككالل الكتككار الكككوعرة : المستتىوا الى تت

 كم/م2المكونة من إرسابات البحيرة األردنية القديمة و ينحدر معدل 
و يسمى مستوى الزور و يعد السهل الفي ي لنهر األردن : المسىوا الوسط

 كم و هو األكثر انحدارا/م17و ينحدر بمعدل 
 مسكككتوى مجكككرى نهكككر األردن الكككذي يكككنخفض عكككن السكككهل : المستتتىوا ال  تتت

 كم/م1.8الفي ي و ينحدر بمعدل 





 وادي : الغرب من األردن بنهر يمتقي•
 و الفارعة و المالح و شوباش و جالود
   القمط

 العالب و الزرقام اليرموك الشرق من•
 ووادي و كفرنجة و زقالب و اليابس و

 الكفرين و شعيب
  فتي بين تربط جسور عدة هناك•

   هي و النهر
الحولة جنوب يعقوب بنات جسر 
طبرية جنوب المجامع جسر 
بيسان جنوب حسين الشيخ جسر 
دامية جسر   
أريحا شرق المنبي جسر 



http://www.sef.ps/vb/fxUrl.php?Amr=aHR0cDovLzQuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1USUxLWDdrUlpWcy9UX24xNzB0LWdRSS9BQUFBQUFBQUIwUS9qVlBGakJwRmhkTS9zMTYwMC9kZWFkLXNlYS0tMDMuanBn&next=http://www.sef.ps/vb/multka391073/




 يعد امتداد لوادي األردن األدنى و هو من مخمفات البحيرة األردنية القديمة•
يتكككون مككن البحككر الميككت و السككهل الككذي يقككع إلككى الجنككوب منككه حتككى جككر  •

خنيزيككرة و هككذا السككهل يسككمى بككاألغوار الجنوبيككة الشككتماله عمككى غككور فيفككا و 
 غور صافي

 كم 15م في مسافة 10هو سهل منبسط يتدرج نحو الجنوب بمعدل •
 كم18كم و أقصى عرض له 80طول البحر الميت •
 كم2أ يق نقطة م يق المسان •



http://www.alabkari.com/wp-content/uploads/mer-morte-2.jpg
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 أي مربع كم757 مساحته تبمغ•
 الميت البحر مساحة من 76%

 نقطة أعمق فيه توجد•

 بين يفصل أر ي مرتفع هي•
 و الجنوبي و الشمالي الخوض
 المسان م يق عبر يتصالن

   كم7 عر ها•
 كم20 طولها•

 م1998 عام جفت•
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 أقل اتساعا و عمقا•
 قاعه منبسط•
 م1986 م إلى اليابس •

 بسبب الش ي ة بالم وحة الميت البحر مياه ىىميز•
 البخر معدالت ارتفاع•
 سنويا ممم50 حوالي الساقطة األمطار قمة•
 المعدنية الينابيع•
 م180 قممه أعمى منعزل جبل وهو منه الغربي لمجنوب أصدم جبل يقع•

   الصخري الممح من مكون وهو



 2000-1935البحرالميت سطح مستوى تذبذب يو ح: بيا ي رسم



 نحسارالتي مربها البحرالميت في النص  قرن الما يالمراحل ا:خريطة 



 لمستوى المتوقع نخفاضالا: 3خريطة
 القادمة عام500خالل البحرالميت سطح



   البيئية ثارآلا
 الميت لمبحر المجاورة الجوفية الميا  في المموحة نسبة ارتفاع1.
 نهداميةالا الحفر ظهور2.
   المهاجرة الطيور عمى والجفا  نحسارالا عممية تأثير3.
 العادمة بالميا  الميت البحر تموث4.

 إلى المجاري ميا  لنقل كمجرى دنىألا ردنألا نهر مجرى تستعمل سرائيل
 الميا  منً يوميا 3 م2725 حوالي ب خ تقوم حيث الميت البحر

 من 3 مميارم1.3 حوالي ينقل ردنألا نهر كان ،وفيحين فيه العادمة
 حكوالي ينقل ن آلا فأنه الميت، البحر إلى ًسنويا العذبة الميا 
 والمالحة العادمة الميا  منً سنويا 3 م مميكون100



قتصادية لشركات الالخسائر ا1.
 البوتاس

انهيار الطرق والمنشآت 2.
 السياحية

 ت رر القطاع السياحي3.

 تزايد المشكالت المائية4.

http://www.0zz0.com/


 مسعدة  –الخط الجنوبي القطي  



 كم165يمتد من جر  خنيزيرة شماال حتى خميج العقبة جنوبا بطول •
 كم15متوسط اتساعه •
م و 289كككم مككن العقبككة ارتفاعهككا 75أعمككى نقطككة فيككه جبككل الريشككة عمككى بعككد •

تشككككل منطقكككة تقسكككيم ميكككا  بكككين األوديكككة المتجهكككة جنوبكككا نحكككو خمكككيج العقبكككة و 
 شماال نحو البحر الميت

م و بينمكا 900تطل حافة ه بة النقب عمى وادي عربكة مكن الغكرب بارتفكاع •
 م1500تطل جبال الشرا  عميه من الشرق عمى شكل جرو  ارتفاعها 

 يسمى وادي النار بسبب ارتفاع درجة حرارته•
 تتكون أرض وادي عربة من رسوبيات األودية الحديثة و من الكثبان الرممية•



 :تتركز السبخات في القسم الجنوبي من الوادي•
 سبخة الدفية•

 سبخة الطابة هي األكبر•

 األكثر ميا  و األعذب( السعديين) سبخة المقرح •

 تجري في وادي عربة أودية جافة تفيض بالميا  في فصل األمطار•

األودية المنحدرة نحكو الجنكوب الكردادي و عكين القطكار و الخمكة و البيكاني و •
 الحياني

 األودية المتجهة شماال وادي الجرافي الذي يأتي من سينام•

 تنتشر المراوح الفي ية و التي تتأل  من رسوبيات حصوية•

 تنمو أشجار الطمح الشوكية فيه•


