
 المناخ المتوسطي: -

بٌن المناخ المعتدل نتمالً هو مناخ اٌستمد إسمه من منطمة الحوض األبٌض المتوسط و المناخ المتوسطً

 فصل ففً.  صٌف حار وجاف وفصل شتاء رطب ومعتدلفصل وٌتمٌز ب الجافوالمناخ الشبه المداري 

. أما فً المناطك الداخلٌة° 03ترتفع بأزٌد من  على السواحل و° 22الصٌف تتجاوز المعدالت الحرارٌة 

 .°03ٌفوق  (ٌناٌر معدل لشهر) الشتاء، فإن المعدل الشهري للشهر األكثر برودة فصل فً

 .مئوٌةت وتبمى دائما فوق الصفر درجة إال أنه فً شمالً الحوض المتوسطً تنخفض هذه المعدال 

فصل فإن ما ٌمٌز مناخ البحر المتوسط هو وجود فصلٌن مركزٌٌّن خالل السنة: فصال الشتاء والصٌف. 

الشتاء هو فصل األمطار ودرجات الحرارة المنخفضة، وتكون ساعات النهار لصٌرة فٌه والغٌوم تغطً 

ودرجات الحرارة المرتفعة والجافة. والنهار فٌه ٌكون  الشمس السماء. أما فصل الصٌف فهو فصل

ان هما: فصال الربٌع والخرٌف. وتكون قصيرٌة زرلاء. هنان فصالن ثانوٌّان طوٌالً والسماء تكون صاف

 .درجات الحرارة تكون مرتفعة وأحٌانا تهطل األمطاردرجات الحرارة فٌهما معتدلة، وأحٌاناً 

وجود اختالف فً توزٌع ملم،  مع  0333مجموع سنوي ضعٌف ، ال ٌتعدى  :التساقطات -0

تسالطات أهم من تلمى الجهات األوربٌة ت حٌث ، والشرق الجنوب األمطار بٌن الشمال و

 ، مع تسجٌل الشتاء فصل فً الفصل البارد أي بالخصوص تركزتو الضفاف الجنوبٌة والشرلٌة 

ففً بلدان الشمال نجد كمٌة التسالطات  تنالض فً عدد الشهور المطٌرة بٌن الشمال والجنوب : 

 033عدد األٌام المطٌرة ال ٌتعدى  ضعٌفة فً الجنوب والشرق.فهً  من ذلن، بالممابل ،مهمة

 ٌوم فً السنة.

 رة لبعض المحطات ٌاألٌام المط :                عدد 2جدول رلم 

 عدد األٌام المطٌرة المحطة

 03 اجاكسٌو

 03 مورسٌا 

 03 فلسطٌن

  

كما تتمٌز التسالطات المطرٌة بعدم االنتظام وتكون فً بعض األحٌان مركزة وعنٌفة، حٌث ٌمكن أن 

 .ملم/الٌوم مما ٌؤدي إلى حدوث فٌضانات  033تتجاوز فً بعض األحٌان 

التسالطات خالل فترة محددة فً السنة ٌنتج عنه خطر الفٌضانات وطول الفصل الجاف  تركز وعنف

هً خاصٌة من  ،والذي ٌصل أحٌانا إلى ستة أشهر، مما ٌعنً أن مدة التشمٌس تكون طوٌلة.  هذه المٌزة

خصائص المناخ المتوسطً، كما أن مدة التشمٌس تختلف بٌن الشمال والجنوب والشرق كما ٌوضح ذلن 

 لجدول التالً:ا

 مدة التمشٌس فً بعض المحطات : 0جدول رلم 

 مدة التشمٌس المحطات

 ساعة MIDI 2033وسط فرنسا

 ساعة 0333 سان رفاٌٌل  

 ساعة 0333+  بٌروت 
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 :النظام الحراري -2

  دافئ : شتاءو تنالض ما بٌن صٌف حارٌظهر البٌض المتوسط ألخل النظام الحراري لحوض البحر ادا

ماعدا فً الشمال حٌث تظهر موجات باردة  °03: دافئ ٌصل متوسط الحرارة إلى الشتاء -

تكون لها عوالب وخٌمة على  الفالحة وباستمرار ودائمة  تموم بالتملٌل  من درجة الحرارة 

كالحوامض ولصب السكر بفعل الصمٌع . تختلف عدد أٌام الصمٌع بٌن شمال وجنوب البحر 

موناكو تعرف الصمٌع مرة  ٌوما / السنة، 03و 03ما بٌن     Montpellierوسط : األبٌض المت

  سنوات. 03فً كل 

 ىوهً التً تفسر أهمٌة المد ° 03لد تتعدى  ىالنهاٌات المصو  .: حار فً كل  مكانلصيفا    -

   .تزٌد الحرارة  مع المارٌة باستثناء  الساحل  الفصلً.

 

  لرياحا 3

 وتنمسم إلى مجموعتٌن: أخرى , تتمٌز بالسرعة وباضطرابات ترافمها رٌاح لوٌة.تختلف من منطمة إلى 

 رٌاح المسترال ، البورافً الضفة الشمالٌة  -

 فً الفضة الجنوبٌة هنان السٌروكو، الشهٌلً، المبلً، الخماسٌن والشرلً -

 كما تتعرض المنطمة لتأثٌرات الكثل الهوائٌة المختلفة وغٌر المنتظمة

 ائٌة المارٌة المطبٌةالكثلة الهو -

 الكثلة الهوائٌة البحرٌة المطبٌة -

 الكثلة الهوائٌة الصحراوٌة المدارٌة -

 يةالكثلة الهوائٌة البحرٌة المدار -

  هاللة التسالطات من جهة  وسوء توزٌع ًه ٌتضح مما سبك أن إشكالٌة حوض البحر األبٌض المتوسط 

فً  والذي ٌتحكم خاصة وأن المنطمة تعرف فترات الجفاف . من ناحٌة ثانٌة عبر الزمان والمكان

 و التكٌف مع الجفافالسمً على الفالحٌن  مما ٌفرض، الجرٌان وفً السمً الطبٌعً والحٌاة النباتٌة 

 .لضمان اإلنتاج الفالحً واالستجابة للحاجٌات المتزاٌدة لسكان المنطمة من المواد الغذائٌة

 

 ولوجية البحر األبيض المتوسط رهيد -

التسالطات والواردات  من عبارة عن بحر لاري، حصٌلته المائٌة سلبٌة وٌفوق النتح والتبخر بكثٌر

  .ةالنهرٌ

متر فً السنة. ٌغطً هذا العجز المائً دخول مٌاه 0جز المائً للبحر األبٌض المتوسط بسمن مدر العٌ

ا واأللل ملوحة ة نسبٌدرحٌث تشكل الواردات المائٌة البا رمراالمحٌط  األطلنتً والبحر األسود وبحر م

المٌاه الدافئة والمالحة التً ٌفمدها البحر. ٌختلف الباحثون حول نسبة تبادل المٌاه بٌن  على منأنسبة 

 البحر األبٌض المتوسط والمحٌطات والبحار المجاورة.

و   Carter، la combeبٌنما ٌمدر  ، 0220سنة  0كلم 2002ب  العجز المائSCHOTTً ٌمدر  -

Richez  (0202 هذه المبادالت فً مضٌك جبل طارق ب )مكعب فً الثانٌة متر  0.333.333

 مكعب / ث ترم 03333مكعب / ث أي بفائض  ترم 223.333والصادرات ب 

حدود  للحفاظ على نسبة ملوحة لارة ٌجب أن تبمى العاللة بٌن الواردات والصادرات فً جبل  طارق فً

  .%0على اعتبار أن البحر المتوسط أكثر ملوحة من المحٌط بنسبة  033/22

 



 

 

 : توزيع نسبة التعويض مصنفة حسب المصدر في البحر األبيض المتوسط 1الجدول رقم 

 Carter  (1956)تقديرات schott (0220)تمدٌرات   مصدر الواردات 

 %02 %20 التسالطات 

 %02 % 2 يةالواردات النهر

 %00 %20.0 واردات المحٌط األطلنتً 

 %7 %0.0 البوسفور

 

وبصفة عامة هنان عامالن أساسٌان  .  %0وعلٌه ٌجب أن تكون المٌاه المفمودة ألل من الواردات بنسبة 

لهذا المبادالت الهٌدرولوجٌة الخارجٌة والمؤثرات المناخٌة و :كمان فً حرارة وملوحة مٌاه البحرٌتح

وتنخفض  0333/ 00و  07فمتوسط الملوحة ما بٌن  .الوسط والشمال والجنوب والشرق بٌنختالفا انجد 

فً الشرق والجنوب. والملوحة فً األعماق  02/0333فً حٌن تتجاوز  02.0/0333فً الغرب إلى 

( بٌنما ٌعتبر الشمال ألل ملوحة من الجنوب نظرا لتدنً درجة الحرارة 0333/ 0080و 00أكثر تجانسا )

 فاع كمٌات التسالطات المطرٌة وكثافة جرٌان األنهار.وارت

 

 الغطاء النباتي بحوض البحر األبيض المتوسط

ٌعد حوض البحر األبٌض المتوسط من بٌن أغنى المناطك فً العالم من حٌث الحٌاة النباتٌة والحٌوانٌة 

ل المساحة الغابوٌة منطمة من العالم تتمٌز بالتنوع الحٌوي، حٌث تشك 00المختلفة، حٌث ٌصنف ضمن 

ملٌون هكتار  000من المساحة اإلجمالٌة لحوض البحر األبٌض المتوسط أي ما ٌعادل  %00بالمنطمة 

 من الغابات.

فالغابات المتوسطٌة تساهم إلى جانب عناصر طبٌعٌة أخرى فً توفٌر األمن الغدائً للسكان ولها  

كما لها  عائدات مهمة على البلدان المتوسطٌة خاصة فً المجال السٌاحً وااللتصادي واالجتماعً.

ك بٌئة أخرى على المستوى البٌئً خاصة الحد من التعرٌة والتخفٌف من حدة الفٌضانات وخل ئدفوا

 مواتٌة للتنوع البٌولوجً....

 : 1ض المتوسط ٌمكن أن نمٌز بٌن مجموعة من األصناف الغابوٌةفداخل حوض البحر األبٌ

: تتمتع األشجار بخصائص تسمح لها بأن تواجه  الغابات ذات األوراق السميكة والدائمة الخضرة -

النمو من  ً حالة غٌاب أهم عناصرالظروف الصعبة فً الشتاء أو فً الصٌف، أي التكٌف والتأللم ف

 رطوبة وحرارة.

 ن والفلٌن وغٌرها أهم أشجار حوضا: ٌعتبر البلوط األخضر والسندٌغابات حوض المتوسط -

فً الظهور وهو عبارة عن   maquisنواع ٌبدأ ما ٌسمى باألشب ألالمتوسط، وفً حالة تدهور هذه ا

 خلٌط من الشجٌرات واألعشاب المتشابكة التً ٌصعب اخترالها.

ذات األوراق النفضٌة : وهً عبارة عن خلٌط من األشجار واألعشاب الغابة المتوسطية المختلطة -

كالصنوبر والشربٌن والسرو التً تستطٌع تحمل  ةالدائمة اإلبرٌمع بعض األشجار ذات األوراق 

 .الجفاف

                                                 
1
 . جغرافيت حوض البحر األبيض المتوسط، كليت األداب والعلوم اإلنسانيت جامعت دمحم االول وجدة.2302الميلود زروقي. 



رة السندٌان أن تتجاوز شجرة الزٌتون من حٌث : تستطٌع شجالمتوسطية-الغابة المختلطة شبه -

مشهد  خذٌتدهور مشهد الغابة أحٌانا فتأ مع الزان وغٌره، ولد المختلطة العروض أو االرتفاعات

 الغابات الشوكٌة مع بداٌة فصل الصٌف.

بها نبات الحلفاء والشٌح والعفصٌة  ٌنتشروتتمثل فً النطالات التً  :الغابة الهامشية المتوسطية -

 التً تتحمل ملوحة التربة وجفاف الصٌف الطوٌل.

تمل فً هذا النطاق الرطوبة بشكل كبٌر حتى أثناء الشتاء وبالتالً صعوبة  :أحراش البيئات الجافة -

، ٌلعب عامل االرتفاع دورا حٌوٌا فً ظهور أي نوع من األنواع السابمة الذكر.  ففً البٌئات الجبلٌة

ظهور أنواع مختلفة من األشجار التً ذكرناها سابما، حٌث تشكل شجرة الزٌتون أحسن معٌار 

 .فً المناخ المتوسطً وسطً، نظرا لكونها منتشرة فمطنستطٌع من خالله تحدٌد النطاق المت

. 

البشرٌة المكثفة والمتواصلة فً ظل  هذا التنوع فً الغطاء النباتً ٌعٌش الٌوم تحث ضغط األنشطة

، الشًء الذي ٌؤدي إلى تراجع مساحات التزاٌد الدٌمغرافً المستمر فً مجال محدود من حٌث المساحة

الغابات المتوسطٌة بفعل مجموعة من العوامل من بٌنها االستغالل المفرط والمكثف، الحرائك، اجتثاث 

 الغابات...

 

 


