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�  ا���ـــــــ�رف ا���	�ـــــ��ــــــ�  ا����ط ا��
	�ح��  ا�	
ـــــــــــ

ـ------ �)------دد أھ------م ا�ظ------واھر  
  ا�+�و�و+�------� ا��------� ��ر,2------

  .ا�+زا(ر            
  
  
ـ-- ���--رف �1--0 ��--طق أھ--م  

 �ت ا���د��-------� ,--------------�ا�)�
ا�+زا(-----ر 5-----م ���-----ر �-----�ب 
���ح----�   )رار�2--- و ��ھ---

                                                                     .ا���د���        
  

                                                                                                                             
  

  و�
	� ا��ط�ق
ـ �و+د ��ض ا�ظواھر ا��ر���� ا�5�و�� ���ن أن 

  . ��)ظ ,� ا���طق ا��ر���� ا�	�دة
  

  �وز�� و��	زا��
ء )-- ـ--  --� 8��ت ا���د��--� ��----�  ,ر��--�ل ا�)�

 ��--�ت �)  , م 1985و ,--� ا�+زا)--ر ���--ت إ(%--
 ��5--ر ,--� ا���--طق ا��ر���--� 190و+--ود --����  

ل ا���د �� �%	.  
  :���	ز ھذه ا��	ه �ـ  
  ا)�وا(2-- �1--0 ـ 2ار��--ع در+--� )رار�2--  ـ 1

� أ���د ا��ر�ون ,� أ��ب ا�)�ن     �ز 5�.  
 �)--ت ا�رض �)�--ل ��2-- ـ 3--2�  أ�5--ء +ر�

  .�واد ��د��� 1د�دة      
�+� ��ض ا��راض ـ  4��� �(�%.  

  
  ,�م ���5ل ھذه ا�ظواھر ؟

  
  
   

  )2,1(ـ---- ا�1�----دا �1----0 ا�----و����5ن 
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  �ت ا���د��--� ,----�أذ�--ر 1--دد ا�)�
                          �ل �ن +�وب و ��ل ا�+زا(ر ؟

  
  
  �  :ـ ��ف ���ر اC	��ف ,

  در+� ا�)رارة ؟
  ا���و�ت ا���د��� ؟

  

  ا��ؤ#رات ا�
�!	�  در!� �رارة ا��	ه  �وع ا���ح ا��
د�	�  ا���طـــ�

  ا�رو��زم,ا�+�د,ا����س:ا��راض  c°60إ�c°40  0�ن  ��ر��ت  ��م ا�&��	ن

  ....ا���0,ا���د,ا��2م:ا��راض  c°35إ�c°30  0�ن  %ود�وم, ��ر��ت   ��م �)ــوان

��وم  ��م ر	(ــ��  ا�+�د,ا��2م,ا���%ل:ا��راض  c°55إ�c°36  0�ن  ��ر��ت ا��

��وم  ��م �و��	*	��ت ا���(, ��  ..ا�+�د,ا���%ل,ا��ظم:ا��راض  c°60إ�c°34  0�ن  5

م #��ـ���  
��وم�  ��ر��ت,�
  ��ورور,���ز�وم
  ��ر�ت,��رات

  c°98إ�c°72  0�ن
  )ر ��ه ا���م�ن أ

  ا����س,ا���ور,ا���%ل:ا��راض
ء �  .أ�راض ا��

طت  ---���� --2�E�1 ـ-- �)---دد
  ا�+�و�و+�----� �درا�----� و5----(ق
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+�ت ا��
د�	� وا��#ط ا��ر,�  ا���
� ا�+زا(---ر ـ--- �---ر��ط و+---ود ا���---  ---, ��	---�ه ا�

�ظ--واھر �ر���--� و ھ--� د��--ل �1--0 أن ا�+زا(--ر 
   .)�ر���� ا��2ر ��5  (��ط�� ��ط� +�و�و+�

ت�  ـ �� �ر��ط و+ود ھذه ا�)�
  ا���د��� ؟
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