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   جغرافية المخاطر                   

 
 

         بيان دور الجغرافيا والجغرافيين في دراسةةةةةةةط المخاطر والكوار  مفهوم المخاطر والكتاب  يتناول      

 وكيفيط المساهمط في حمايط البيئط ومكوناتها المختلفط لما فيه خير البشريط. 

يتألف الكتاب من ستط مباحث تناولت موضوعات مختلفط مرتبطط بجغرافيط المخاطر، والمخاطر التي     

بابها و وارها وكيفيط مواوهتها والتنلي  من  تهدد البيئط ومكوناتها. أنواعها ، توزيعها الجغرافي ، أسةةةةةة

 الخسائر التي تنتج عنها.

Geography of hazards (Arabic) 

The book indicates the concept of hazards and geography and geographers 

roles in risk and disaster and how to contribute to protect environment and 

reduce human and material losses 

     The book consists of six sections on various topics related to the geography 

of the risks, and disasters to the environment components. and geographical 

distribution, their causes and effects and how to address them and to minimize 

the losses that result from hazard events. 

 

النسان والبيئط: مشكالت وحلولا  

 

والموارد والثروات  المختلفطالبيئيط  عناصروالعالقط بين اإلنسان و م البيئطمفهويتناول الكتاب       

آلالف السنوات الماضيط عالقط حميمط يستفيد منها قدر حاوته دون بينهما  وكانت العالقط الطبيعيط،

إلحاق الضرر بها. ويروع ذلك إلى قلط عدده ومحدوديط انتشاره على سطح األرض ومتطلباته وبساطط 



 

 

زيادة  النرنين األخيريين بسبب تغيرت في وبيئتهالعالقط بين اإلنسان هذه األعمال التي يزاولها. ولكن 

تلو  مكونات ، ونتج عن ذلك وتطوره السريع في وميع المجاالت عدده وانتشاره على سطح األرض،

 .والحروبلنزاعات وانتشار االمراض وكثرت ا. المختلفطاستنزاف للثروات والموارد الطبيعيط البيئط و

Human and the Environment: Problems and Solutions (Arabic)  

The book deals with the concept of the environment and the relationship 

between man and his environment components elements and natural resources. 

The relationship between them has been for thousands of years intimate, due to 

low population and limited spread on earth surface and its requirements and the 

simplicity of the business, which he practiced. But this relationship between 

man and his environment has changed in the last two centuries, due to the 

increase population and spread on the earth surface, the rapid development in 

all areas resulted in the contamination of components of the environment and 

depletion of wealth and various natural resources, and spread diseases and 

numerous conflicts and wars 

 

 المدخ  الى الطنس والمناخ والجغرافيا المناخيط

 

فيما الجغرافيا المناخيط وموضوعاتها وتطورها والعالقط و الطنس والمناخيتناول الكتاب مفهوم واهميط   

، واألساليب هرات والدراسات الجويط والمناخيطالتننيط الحديثط، وتصنيف الظا ادامهاستخوبينها، 

ومكونات محطات الرصد  المناخيط، والرصد والتسجي  الجوي،الجويط و المستخدمط في الدراسات

والتوزيع الجغرافي لعناصر المناخ التاليط؛ اإلشعاع الشمسي، الحرارة،  الجويط. طالجوي، والخرائ

التغيرات والتذبذبات و، التصنيفاتوالرياح، والرطوبط والتساقط. كما يناقش الكتاب  جويالضغط ال

 .خصائص المناخ في الماضيريخ أتها واوارها. والوسائ  المتبعط لتحديد أسباب ،المناخيط



 

 

Introduction to weather, climate and geography of climate (Arabic) 

The book deals with the concept and the importance of weather, climate and 

geography of climatic, and subject matter, evolution and the relationship 

between them, and use of modern technology, the classification of phenomena 

and studies of weather and climate, and methods used in weather and climate 

studies, and monitoring air, and registration, and the components of air 

monitoring stations, and aerial maps. The geographical distribution of the 

climate elements; solar radiation, temperature, barometric pressure, wind, 

humidity and precipitation. The book also discusses the classifications of 

climate and climate change, and oscillations, causes of climate change, and the 

means used to determine the history of the past climate.. 

 

 

 المناخ والحياة
 

 

تطوره، وفروعه، وتطبيناته ودورها في حمايط الكائنات  اهميته، ش الكتاب المناخ التطبيني مفهومه،يناق 

دقينط تعالج ووانب وتخصصات  روعـرع الى فـتفو التطبيني،لند تطور المناخ و البشر. سعادةالحيط و

عالقته بالكائنات الحيط ومدى ، التطبينيط للمناختهتم بأحد الجوانب ، ووم المناخ العامـمعينط من مفه

التي اته موضوع لك  قسم من أقسام المناخ. ونشاطات مختلفطما يزاوله من ومنها اإلنسان و، المختلفط

 .اساليبه التي يستخدمهاأهدافه ويهتم بها، و



 

 

 

 Climate and life (Arabic) 

The book discusses the concept of applied climate, its importance, 

evolution, and its branches, and applications and its role in the protection 

of living organisms and human happiness. The evolution of the applied 

climate and its branches which address certain aspects of the general 

climate, and concerned with the practical aspects of the climate, and the 

extent of his relationship with various organisms, including human and 

their activities. Each section of applied  climate has its themes, goals, 

objectives and methods they use. 

 

 اوديط منطنط الرياض

 

 
متميزة رشررررراهإلها ا   رررررا  ، اتمثل ظاهرة جغرافية على سررررررض ا  ضتنتشرررررر ا الرة الرطلة اال افة     

المياه من المناطق الم اا ة لها، اليها ، اا الرة بنوعيها علا ة عن منخفض من ا  ض تنحإل  أينما حل
. ايناقش الكتاب االرة منرقة الرياض بالمملكة العربية ال رررعولرة المنخفضرررة ات رررير علرها  حو المناطق

 االترفيهية االتنموية. توزيعها ال غرافي اخصائصها ال يومرفولوجية ااهميتها الليئية االنلاتية االمائية
 

Wadis (Valleys) in Riyadh Region ,Saudi Arabia(Arabic) 

Wet and dry valleys Spread on the surface of the earth, represent a 

geographical phenomenon, human watch them wherever they go, valleys 

are low of ground  water descend to it from surrounding areas, and going 

through some low-lying areas. The book discusses the valleys of Riyadh 



 

 

region, Saudi Arabia, geographical distribution and  geomorphological 

characteristics. 

 

 التنميط واورها على المياه في المملكط العربيط السعوديط

 

 

 

شهدت المملكط العربيط السعوديط خالل العنود األربعط الماضيط نموا وازدهارا وتطورا     

نسمط في عام  7،009،466. وزاد سكان المملكط من المختلفط في وميع المجاالت التنمويط

 .م 2007هـ/ 1428نسمط في عام  23980834( إلى 1974هـ )1394

انخفاض منسةةةةةةوب و ،دوهي موارد محدودة التجد ،زيادة الطلب على المياه ونتج عن ذلك

التنميط إلى معرفط أور  الكتابيهدف  .المملكط مناطقلمياه السةةةةةةطحيط والجوفيط في بع  ا

والسةةةةةب   ،المياه علىالشةةةةةاملط التي حصةةةةةلت في المملكط خالل العنود األربعط الماضةةةةةيط 

 واإلوراءات التي يمكن اتخاذها للمحافظط علي المياه والحد من استهالكها في المملكط. 

 

Development and its impact on the water in Saudi Arabia ( Arabic ) 

    Saudi Arabia has seen through past four decades growing, successful and 

advanced in different areas of development. The kingdom's population 

increased from 7,009,466 people in (1974) to 23,980,834 inhabitants in 

2007.This has resulted in increased demand of water, which is limited 

resources, cause lower surface and ground water levels in some areas of the 

kingdom. The book aims to determine the impact of comprehensive 

development that took place in the kingdom over the past four decades on the 

water, and Ways and procedures that can be taken to conserve water and 

reduce consumption in the kingdom. 

 

 

 



 

 

والتنزه البيئي في المملكط العربيط السعوديطاحط السي  
 

 

 

 

تعتبر السياحط البيئيط نوع من انواع السياحط تهدف الى التمتع بمكونات البيئط الطبيعيط الجويط     

تتمتع المملكط ببيئط طبيعيط مختلفط بسبب موقعها الجغرافي  النباتيط والحيوانيط.والمائيط وواالرضيط 

الحيوانيط، ويلني الكتاب الضوء على ووالنباتيط وتباين خصائصها الطبيعيط الجويط واالرضيط والمائيط 

التنزه البيئي في المملكط، وسب  تطويرها.السياحط وو العامط منومات السياحيط  

 

Environmental tourism and Recreation in Saudi Arabia 

Environmental tourism aims to enjoy the natural components of air, land and 

water, plant and animal. Kingdom of Saudi Arabia has a different natural 

environment due to its geographical location and variation of natural air, land, 

water, plant and animal characteristics. The book shed light on the elements of 

tourism in general and environmental tourism, Recreation in Saudi Arabia, and 

the  ways to develop it. 

 

 المخاطر الطبيعيط في المملكط العربيط السعوديط

 

 



 

 

 ط عننتيجط عوام  واسباب خارو في البيئط والوقائع التي تحد  المخاطر الطبيعيط هي االحدا    

من االمراض وغيرها والسيول والفيضانات والرياح واالعاصير واالوبئط و كالبراكين والزالزلاألنسان 

الكتاب مفهوم المخاطر الطبيعيط انواعها واسبابها واوارها بشك  عام، والتطبيق  لاالحدا  البيئيط. يتناو

ط المخاطر الطبيعيط في المملكط العربيط السعوديط انواعها، اسبابها واوارها وتوزيعها على دراس

الحد من اوارها البشريط والماديط. ءات التي يمكن اتخاذها لمنعها اواالوراالجغرافي، والسب  و  

 

Natural hazards in Saudi Arabia and how to address them : a geographical study 

Natural hazards are events and incidents that occur in the natural environment 

as a result of causes beyond human such as; earthquakes, floods , strong winds, 

hurricanes, tornadoes and epidemics and diseases and other environmental 

events. The book deals with the concept of natural hazards, types and causes 

and their effects in general, and study the Natural hazards in Saudi Arabia 

types, causes, effects and geographical distribution, and the means and 

procedures that can be taken to prevent or reduce the human and materials 

losses. 

 

 

وكيفيط مواوهتها: الكوار  الطبيعيط  

دراسط وغرافيط   
 

 

 

الزالزل م  واسباب غير بشريط كالبراكين ويتناول الكتاب مفهوم المخاطر والكوار  الطبيعيط التي تنتج عن عوا      

االمراض التي والتصدعات االرضيط واالوبئط و اتالرياح العاتيط وزحف الرمال والتشننواالعاصير و والفيضانات والسيول 

تصيب الكائنات الحيط وينتج عنها خسائر فادحط. ويستعرض الكتاب المخاطر والكوار  الطبيعيط في العالم توزيعها 

 الجغرافي اسبابها واوارها والسب  واالوراءات التي يمكن اتخاذها لمنعها او الحد من اوارها.

 

Natural disasters and how to address them : a geographical study 

The book deals with the concept of risk and natural disasters that result from 

factors and causes of non-human  such as: Volcanoes, earthquakes and floods, 

tornadoes and storms, and sand encroachment and cracks and fissures ground 

and epidemics and diseases that infect organisms and result in heavy losses. 

The book reviews risks and natural disasters in the world, geographical 

distribution and causes, effects and ways and Procedures can be taken to prevent 

or reduce their impact . 

 
 



 

 

 توزيع االمطار في ونوب غرب المملكط العربيط السعوديط

 

 

 

ص الطبيعيط االمطار في ونوب غرب المملكط العربيط السعوديط وعالقتها بالخصائ يتناول الكتاب    

الشهري والفصلي  ،الجويط، كمياتها وكثافتها، وتوزيع الجغرافي والزمانيللمنطنط التضاريسيط و

 عالقتها بالخصائص الجغرافيط للمنطنط.والسنوي، و

Precipitation Distribution in the Southwest of Saudi Arabia 

The book discussed precipitation in the southwest of  Saudi Arabia and its relationship to the 

natural characteristics of the area terrain and weather , rain quantity and intensity , 

geographical and temporal distribution ; monthly , quarterly and annual, and its relationship to 

the geographical characteristics of the area. 

 

 

النشاط البشري على سطح األرضأور   
 

 

 

وانشاء  ،ومائيط عمرانيط وصناعيطو طتعدينيزراعيط و يزاول االنسان انشطط مختلفط على سطح االرض:

ى سطح وغيرها من األعمال التي ينوم بها االنسان. وينتج عن ذلك اوار سلبيط عل ،السدود وتعبيد الطرق

الطينيط وحدو  الهزات والتشننات االرضيط وانهيار السفوح الصخريط واالرض كالتصدعات 

وغيرها من االوار التي تظهر على سطح االرض. ،االرضيط  

The impact of human activity on the Earth's surface 

Man carries on various activities on the earth's surfacesuch as : agricultural, 

mining, urban and industrial , dam construction and, Road working and other works 

carried out by humans. This results in negative effects on the earth's surface as 

and cracks ground and collapse of rocky slopes and Mudslides foothills, and 

occurrence of earthquakes and other effects that appear on the surface of the land. 


