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 اخلصائص العامة للمناخ واملوارد املائية:  -3
 العوامل املؤثرة يف مبناخ القارة: -

دائرة   92على  ابرز العوامل ذات التأثري مناخ القارة هو االمتداد الواسع. متتد قارة اسيا 
وعلى درجات   عرض وهو عدد كبري، وهلذا االمتداد اتثريه يف تباين مقدار اشعة الشمس

 احلراره وعناصر املناخ األخرى.
كما ان امتداد وشكل السالسل اجلبلية العظيمة هو بصورة عامة من الشرق اىل الغرب  
اثر يف تقسيم القارة اىل قسمني مشايل وجنويب يتأثر االول ابلدرجة االوىل مبؤثرات املنطقة  

ستوائية وشبه االستوائية على احمليطني  القطبية وشبه القطبية، بينما يتأثر الثاين ابلعروض اال
وبذلك ختتلف قارة اسيا عما هو عليه حال االمريكيتني حيث متتد كل من   اهلادي واهلندي.

سالسل جبال روكي واالنديز امتدادًا طوليًا يقسم كاًل منهما اىل قسمني شرقي وغريب من  
شرقية الن تصل اىل األطراف  حتد من أتثري املؤثرات الذلك كان اتثري هذه السالسل كحواجز 

 الغربية وابلعكس.
ولسعة القارة أتثريات اخرى على مناخ القارة حيث سببت بعدًا داخليًا جعل الكثري من  
مساحاهتا الداخلية بعيدة عن مؤثرات البحر سواء تلك املؤثرات القادمة من احمليط االطلسي  

 واهلادي والبحار التابعة هلما.والبحار التابعة له او من احليطني اهلندي 
وايضًا عدم وجود سالسل جبلية مرتفعة متتد مبوازات الساحل املطل على احمليط املتجمد  

تعترب من بني اهم   الشمايل حتجز كتل اهلواء الباردة اليت تندفع أبستمرار حنو وسط القارة
 العوامل املؤثرة يف مناخ القارة. 

 
 فصل الشتاء... -

مس على مدار اجلدي فتنخفض درجات احلرارة اخنافظًا شديدًا يف  تتعامد اشعة الش
وسط سيبرياي ومنغوليا والتبت. وبسبب هذا األخنفاظ تسيطر على وسط القارة كتلة  
هائلة من اهلواء البارد، يتشكل بسببها الضغط اجلوي العايل ويكون مركزه على وجه الدقة  

 جنوب غرب حبرية بيكال. 
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كز سقوطها على اجلهات اليت تصلها الرايح اليت تعرب بعض وابلنسبة لألمطار فيت 
السواحل الشمالية جلزر الياابن وجزر اهلند الشرقية   فب املساحات املائية كما هي احلال 

كما ان جنوب غرب القارة ذو شتاء مطري حيث يسود مناخ البحر املتوسط  الذي  
 تقتن امطاره حبركة اجلبهة القطبية وإبجتاه اجلنوب.

 
 فصل الصيف... -

تتعامد يف هذا الفصل اشعة الشمس على مدار السرطان فتتفع درجات احلرارة وسط 
وبسبب هذه االحوال احلرارية فان اجلبهة القطبية تزحف مشااًل ويتسبب عن وجودها  القارة. 

سقوط االمطار االعصارية يف مرتفعات جنوب سيبرياي بينما يبقى وسط القارة وداخلها  
منخفض جداً. وتباين الضغط بني ايبس القارة واملسطحات املائية الواسعة احمليطة هبا  بضغط 

يتسبب يف اندفاع الرايح املومسية وهي حمملة ابلرطوبة فتسقط االمطار على طول السواحل.  
 وتعترب االمطار املومسية االمنوذج املميز يف هذه القارة. 

 
 االقاليم املناخية:  -

متاثرة  أتخذ األقاليم املناخية يف قارة اسيا نظامًا عرضيًا متتد من غرب القارة اىل شرقها؛ 
إبمتداد احمليط املتجمد الشمايل واملثلث الداخلي للجبال والقتاب اطرافها اجلنوبية من خط  

 االستواء أتثرياً كبرياً يف طبيعة توزيع هذه االقاليم. وأهم األقاليم الرئيسة هي: 
 اقليم التندرا: -1

وهو يسود سواحل القارة املطلة على احمليط املتجمد الشمايل، واجلهات القريبة من هذه  
السواحل. ويتميز بشتاء طويل قارص الربودة وبصيف قصري معتدل نسبياً. ويغطي اجلليد  
مساحات هذا االقليم خالل فصل الشتاء ويذوب يف فصل الصيف مما جيعله مناسبا لنمو 

 عشاب اليت ترعاها قطعان غزال الرنة.بعض اال
 اقليم منشوراي البارد:  -2

يسود مشال ووسط منشوراي واقصى مشال الياابن وجزر سخالني. وميتاز بشتاء ابرد ويكثر  
 فيه هبوب العواصف الثلجية. اما الصيف فمعتدل وهو فصل املطر. 
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 اقليم مشال الصني:  -3
ويتميز بشتاء ابرد وصيف حار   يسود مشال الصني ووسط الياابن  وجنوب منشوراي،

(ْم وامطاره صيفية حتملها الرايح  25نسبيًا ومطري، ويتميز مبدى حراري واسع يصل حبدود ) 
يف كمياهتا مما يعرض االقليم ألخطار   املومسية اجلنوبية الشرقية، وهي ذات طبيعة متذبذبة

 اجلفاف. مما دفع االنسان على استخدام طرق الري املتنوعة.
 االقليم املعتدل الدافئ او اقليم جنوب الصني:  -4

يسود جنوب الصني وجنوب الياابن وغرب اسيا. وتعترب الصفات احلرارية هي القاسم  
املشتك بني شرق القارة وغرهبا. ومع ذلك  تظهر بعض االختالفات  حيث تتعرض جهات  

أتثريات البحر   الصني هنا لبعض موجات اهلواء البارد النازل من القطب، بينما تلطف 
املتوسط غرب القارة من هذه املوجات لدرجة كبرية. وامطار جنوب الصني والياابن طوال  

 العام، اما يف غرب القارة فهي شتوية.
 االقليم املومسي:  -5

ويسود اهلند واهلند الصينية والفلبني ويتميز بشتاء دافئ وجاف. اما فصل الصيف فهو  
 فصل احلرارة واملطر. 

 االقليم االستوائي اجلزري:  -6
ويتميز بسقوط املطر طول العام وهو خليط بني  ويسود بصورة رئيسية يف جزر اندنوسيا، 

االستوائي واملومسي. اما درجة احلرارة فهي ختتلف من مكان اىل اخر حبسب اتثري عاملي  
 االرتفاع والقرب والبعد من سطح البحر. 

 املناخ الصحراوي احلار: -7
قارة، ومن ابرز مسات هذا االقليم درجة احلرارة أذ  جهات واسعة داخل هذه الويسود يف 

 ان هذا االقليم يسجل اعظم درجات حراره يف العامل.
 االقليم الصحراوي املعتدل:  -8

ويقسم اىل اربع اقاليم فرعية هي اقاليم: التبت، هضبة ايران، صحراء غويب وحوض اترمي،  
ذا االقليم هو املدى احلراري الكبري بني الصيف والشتاء وبني  واقليم تركستان. وابرز ما مييز ه 
 النهار واليل، واالمطار فيه قليلة. 
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 املوارد املائية: -
 املياه اجلوفية: -البحريات -االهنار

 االهنـــــــــــار:
تعترب قارة اسيا قارة االهنار الكبرية، وهي نوعان: االهنار اليت تصب يف احمليطات،  
االهنار ذات التصريف الداخلي. وتتوزع االهنار اليت تنصرف حنو احمليطات ابلصورة  

 التالية:
 االهنار اليت تصب يف احمليط املتجمد الشمايل: -1

وهي كثرية منها: أوب، ينسي، لينا...، وتتجمد مصباهتا طيلة فصل الشتاء والبعض 
عادة. وتعترب وسائط نقل يف منها يتجمد اجنماداص كلياً، وهي تفيض بفصل الربيع 

 سيبرياي كما اهنا حتتوي ثروة مسكية جيدة. 
 

 االهنار اليت تصب يف احمليط اهلادي: -2
ومن بني اهم هذه االهنار: ااندير، آمور، اينكسيت...، ومعظم هذه االهنار طويلة  

 وختتق عدة احواض وهي طرقاً هامة للمالحة.
 

 االهنار اليت تصب يف احمليط اهلندي: -3
ن بينها: سالوين، الكنج، السند، وشط العرب الذي يصب فيه عن طريق اخلليج  وم
 . ومعظمها يفيظ بفصل الصيف حيث موسم غزارة االمطار. العريب
 

 االهنار اليت تصب يف البحار الداخلية: -4
نعين هبذه البحار كل من حبر قزوين وآزوف واالسود واملتوسط والتصب فيها اال  

 االهنار هي يف الغالب اهنار جبلية منحدرة من املرتفعات اجملاورة هلذه البحار. القليل من 
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 االهنار ذات التصريف الداخلي:  ✓
تصب هذه  ومن بني امهها: آموداراي وسراداي، آيل، جو، اترمي، كلمند، تدزين. 

  ، حبريات او مستنقعات ماحلة، وبعضها جيري يف واحات واسعة احواض داخلية : يف االهنار 
 ويتسرب جزء كبري من مياهها ابلتبخر ويستثمر اجلزء اآلخر الغراض الري. 

 
تعتمد االهنار اليت جتري يف املناطق اجلافة وذات التصريف الداخلي  يف تغذيتها على   

ذوابن الثلوج املتاكمة على السالسل اجلبلية. من ذلك تتباين كميات التصريف فيها خالل 
السنة فهي تصل ذروهتا بعد ارتفاع درجات احلرارة وذوابن الثلوج بينما يهبط مستواها كثرياً 

ذات جراين مستمر وتصل ذروة ر السنة. اما تلك اليت جتري يف املناطق املومسية بباقي شهو 
التصريف فيها خالل الصيف حيث غزارة االمطار املومسية. اما تلك اجملاورة للبحر املتوسط  

 وتصب فيه فهي يف الغالب صغرية وقليلة التصريف وجتف بفصل الصيف.
 

 البحريات:
ساعدت على تكوين البحريات يف قارة اسيا فهي حتتل احواضاً  تتنوع العوامل اليت  

 خمتلفة تشكلة ابلعوامل التالية:
: حبر  احلركات التكتونية اليت تسبب هبوطاً يف بعض جهات القشرة االرضية. مثل -1

 قزوين، البحر امليت، حبرية بيكال... 
ن، سيفان،  االحواض اليت تبنيها احلمم الربكانية والركامات اجلليدية. مثل: فا -2

 ثليست.
 عوامل االهنيال والتعرية يف سفوح املرتفعات. مثل: ساريز، اتفار.  -3
فوهات الرباكني اخلامدة. مثل: ما هو موجود يف جزر الفلبني وكافة جزر شرق   -4

 القارة.
يف اجلهات شبه القطبية. مثل ما موجود على ساحل  التعرية اجلليدية املستمرة  -5

  ريات صغرية ومستنقعات.احمليط املنجمد الشمايل من حب 
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 تنصرف مياه هذه البحريات بطريقتني: ✓

 .حبريات ذات تصريف داخلي وتتميز مياهها ابمللوحة يف الغالب -1
حبريات تنصرف مياهها مع االهنار وهي ذات مياه عذبة ومتر من خالهلا االهنار   -2

 او تتغذى هبا. 
الطاقة الكهرابئية وبعض مالحظة/ انشأ على بعض هذه البحريات حمطات لتوليد 

 اخلزاانت الواسعة. 
 
 املياه اجلوفية: -

تتجمع املياه حتت سطح االرض على شكل خزاانت واسعة ميكن استغالهلا بطريقة حفر  
اآلابر االرتوازية او عند اندفاعها بصورة عيون عند مقدمات اجلبال او عند الواحات  

وغريها وسط القارة. وتعترب املياه اجلوفية هي  وسط الصحاري كما هو احلال يف كاشكاراي 
 املورد املائي االساس للجهات الصحراوية يف القارة. 


