
 اإلطار الطبيعي لحوض البحر األبيض المتوسط

 

  مقدمة

حوض البحر األبيض المتوسط عبارة عن حوض مائي كبير وسط اليابسة وهو بحر شبه  يعد

 مليون كلم مربع، ويقع بين خطي طول 2.5مغلق حيث تبلغ مساحته حوالي 

  Eʹ25°39/ W ʹ407°  ودائرتي عرضNʹ18°47 N/ʹ 16°30    ، ويبلغ طول البحر من

كما يبلغ   كلم. 1600كلم، وعرضه األقصى يصل إلى  3860 الشرق إلى الغرب حوالي

ألف كلم ويضم عدد  46م. أما طول الشريط الساحلي فيصل إلى 1500متوسط عمق مياهه 

 .كبير من الشواطئ والمناظر الطبيعية الخالبة

 

 موقع حوض البحر األبيض المتوسط بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض



 التكوين الجيولوجي: -

ن األول وبداية الزمن الجيولوجي يعود التكوين الجيولوجي لحوض البحر األبيض المتوسط إلى نهاية الزم

الثالث، وقد عرف خالل مراحل تكوينه مجموعة من االلتواءات واالنكسارات، خصوصا تلك المرتبطة 

بالحركية التكتونية التي ميزت الزمن الجيولوجي الثالث. فحسب علماء األرض فمصدر هذه االلتواءات 

 رفاكننظرية  حسبف. تيتس الحالي يدعىالبحر من مهمة في بحر أوسع  تإرسابا إلىيعود واالنكسارات 

ن األول يقع وسط قارة كبيرة تدعى " بانغايا" مواخر الزأفي ئح( كان البحر األبيض المتوسط )نظرية  الصفا

كان يفصل  ة(أرتكس(  والقارة اإلفريقية )كندوانقارة القطبية الكندية )وراسيا )أنغارة( والألف من قارتي تتأ

 بين هذه القارات بحر مهم يدعى : تيتس" 

حركات تكتونية غير  سين، حيث عرفت المنطقةوالبلي خالليعود التطور الحالي للمنطقة للزمن الثالث    

ات عنيفة اصطدمت بصخور ذات أصل نظرا لتزحزح الصفائح  وقعت التواءمنقطعة ذات اتجاه عمودي . و

تواتر لحركات  وقع  ة.. عقب هذه المرحلةبصخور قديمة وصلم أي  1000سي سميك يصل أحيانا إلىكل

لجان  الشيء الذي سمح جليدية وأخرى بحرية في الزمن الرابع نتج عنها انفتاح الخ تتكتونية وتناوب لفترا

يعرف البحر األبيض المتوسط إرسابات تتكون من الفليش . من جهة أخرى، المحيطبتصال للبحر باال

 .مصدر قاري تتموضع في محور غرب شرق داخل منخفضات بحرية ذات الطينو



 

 مراحل تكوين القارات وحوض البحر األبيض المتوسط

 تضاريس حوض البحر األبيض المتوسط

ونذكر منها بالخصوص السهول الساحلية والهضاب ض البحر االبيض المتوسط بالتنوع، تتميز تضاريس حو

 والجزر:

المتوسطي، تخترقها مجموعة  شكل أشرطة طويلة على طول الساحل لية: تمتد علىالسهول الساح -

يتميز بأنهار كبيرة تصب من األنهار واألودية من الشمال والشرق والجنوب، فالجنوب األوروبي 

في دلتاوات فسيحة مشرفة على مياه البحر األبيض المتوسط كدلتا الدانوب، دلتا نهر البو، دلتا نهر 

وفي شرق المتوسط تتخلل سهوله مجموعة من األنهار كالنهر العاصي، نهر اللياطي، نهر الرون. 



األردن. أما في جنوب حوض البحر األبيض المتوسط، فمجموعة من االنهار واألودية تخترق 

 نهر النيل، واد درنة وأودية المغرب...سهول المنطقة مثل 

ريط ضخم من الجبال والهضاب كجبال األلب، شالجبال والهضاب:  خلف السهول الساحلية، يمتد  -

يتميز حوض البحر األبيض  جبال البريني، جبال اإلبنين، جبال طوروس ، جبال الريف...، كما

بسلسلة من الهضاب، كهضبة الشطوط بالجزائر، الهضبة اإلسبانية، هضبة فرنسا  المتوسط

 الوسطى، هضبة البلقان، الهضاب المغربية....

  :ث مجموعات رئيسيةثالبيض المتوسط إلى ألتنقسم جزر حوض البحر ا :الجزر -

ضافة إلنية وجزيرة كورسيكا الفرنسية باسباإلم جزر البليار اجزر الغرب وتض - -

  دولة إيطاليا وهما سردينيا وصقليةل بعتينتا جزيرتين إلى

جزر الشرق وتتكون من مجموعة كبيرة من الجزر أهمها جزيرتي كريت  - -

  ضافة إلى أرخبيل بحر إيجة بجزره العديدةإلبا  وقبرص

 معظم ,في الوسط نجد جزيرة مالطا والتي توجد بين قناة السويس ومضيق جبل طارق - -

  .هذه الجزر تتميز بمظهر جبلي معقد تكاد تختفي معه السهول الساحلية

  اضح فيبصفة عامة، يتميز المظهر العام للتضاريس المتوسطية بالتجزئة و التفاوت الو

ضيقة   رتفاعات، كما تتداخل الوحدات الجبلية مع الوحدات السهلية التي تشكل أشرطة ساحليةالا

نلخصه في   سل الجبلية أحيانا. إن أهم ما يميز المشهد الطبيعي لحوض المتوسطساللو محاطة با

  : ما يلي

لعربي و تسود الوحدات الجبلية العالية في كل من شمال الحوض و في المغرب ا. 1 -

رتفاع السل المتوسطية بالسالاحل المتوسطي الشرقي. تتميز اأجزاء الس بعض في

طلس ألبنين و جبال اإللب الدينارية و األلب و األس و االشأن في جبال البران  كما هو

سل للحركة لسال...الخ. تعود بنية معظم هذه اسيرا نيفادا و طوروس  و جبال

 لبية. أللتوائية االا

  يز كذلك الحوض بوجود هضاب عالية، تأخذ أحيانا الطابع الجبلي )الميزيتايتم - 2 -

الهضاب -ناضولألهضبة ا-هضاب البلقان-الفرنسية ىالهضبة الوسط-سبانيةإلا

  .)المغربية الجزائرية  العليا

ي خارجي، أي نحو البحر ما عدا تتميز البيئة المتوسطية بأنها ذات تصريف مائ- . 3

حيث أنها محاطة بالجبال مما جعل  (ناضولألا)آسيا الصغرى البلقان و  دبال

 .داخل الهضبة و بالتالي انتشار للعديد من البحيرات يتم التصريف



سل الداخلية، مما لسالسل الجبلية الساحلية مع الساليقيا، تتوازى افي شمال إفر- .4 -

ن الجزائر و أحيانا يتم داخليا و هذا سمح بانتشار الشطوط في كل م التصريف جعل

 تونس.

 شكالخذ الساحل مما جعل السهول تت سل الجبلية بشكل مباشر خطلسالتقتحم ا . 5

نهار باستثناء سهل الپو الواسع في ألودية و األساحليا ضيقا أو على ضفاف ا  شريطيا

   .إيطاليا  شمال
 

يخلو من إيجابيات و منها  الإن الطابع الجبلي المهيمن على حوض المتوسط  . 6 -

مواج العاتية و من العواصف، هذا شجع منذ القدم على ألالمحمية من ا الخلجان كثرة

. في كل أنحائه مما جعل هذا الحوض رائدا على مستوى النشاط البحري الموانئ بناء

نشطة البشرية في ألبيض ساهم في تنوع األتنوع التضاريس في حوض البحر ا

 احةحة والصناعة والسيلفالمختلفة كا قطاعات 

 

 تضاريس حوض البحر األبيض المتوسط

 

 

 فلسطين


