
  

  :تقدمي إشكايل

 مبختلف املرتفعة وباملناطق اجلنويب،و الشمايل األرضية الكرة نصفي من بكل القطبية العليا بالعروض ةدالبار البيئية املنظومة متتد

 بعض يف واالستقرار الطبيعية ظروفها مع التكيف استطاع اإلنسان أن إال املناخ اوةقس ورغم ،السنة طيلة بارد مبناخ وتتميز ،العروض

  .أجزائها

  وخصائصها؟ الباردة املنظومة طبيعة فما 

 املنظومة؟ ذه البيئي التوازن على البشرية األنشطة تأثري وما 

I  - البيئية وخصائصها الباردة املنظومة معرفة: 

 :الباردة البيئية املنظومة انتشار جمال -  1

 :يف الباردة البيئية املنظومة تنتشر

 .قطيب الشمالية ذات مناخ أمريكا �

 .جبلي الشرقي ذات مناخ والوسط الغربية أوروبا �

مثل كندا وسيربيا وروسيا ودول  ،ذين يتمركزان حول الدوللكما تتضمن هذه املنظومة قطبني القطب الشمايل والقطب اجلنويب ال

من أشهر هذه اجلبال  ،وتتميز هذه املنظومة الباردة مبناخ بارد باملناطق اجلبلية مبختلف العروض، احمليطات احمليط املتجمد واحمليط الشمايل

 .متر 4808ذات االرتفاع  األلب

  :الباردة املنظومة البيئية اخلصائص -  2

 نباتات ا تكثر كما جبلي، بارد السويد، ومبناخ مشال يف يتمركز الذي الرنة نوع من الوحيش بكثرة الباردة املنظومة تتميز

 اجلليد اية متدد وهو دائم ثلجي خط ،)املخروطيات ،الزيتونيات( جبلية غابة، وإفريقياب كلمنجارو جبل يف متدرج نبايت وغطاء التوندرا،

  .القطبني حنو اجتهنا كلما تدرجييا وينخفض) متر 4000 مستوى فوق( املدارية املناطق يف ارتفاعاته أقصى ويبلغ املرتفعات، على الدائم

II - الباردة البيئية باملنظومة البيئي التوازن على اإلنسان تأثري: 

  :القطبية باملناطق البادرة البيئية املنظومة على الطارئة التحوالت -  1

إال أن هؤالء السكان  ،مكون من غرفة واحدة ،مسكن دائري الشكل وهو إيكلوتطور منط عيش اإلنيويت حيث كان مسكنهم 

ريا يف منط عيشهم بإحداث مصانع تقليدية واستغالل املعادن وآبار البترول واستعمال أدوات حديثة وإقامة حمطات علمية ذعرفوا حتوال ج

مما يدل على أا كانت ه من وطأة درجة الربودة، اكتشاف    بعد مبناجم الفحم الذي ساعد األسرفاملناطق القطبية تزخر  ،وقواعد عسكرية

  .ذه املناطق الباردة وتطور منط عيش السكانكل ذلك ساهم يف توزيع  ،ناخ معتدل مسح بنمو غابات شاسعةمبتتمتع منذ عهد قدمي 

 :التحوالت الراهنة للمنظومة البيئية اجلبلية -  2

  .بالوسط األورويب) الزراعة، تربية املاشية، الصناعة، السياحة، األخشاب(األنشطة االقتصادية، سكان وتطور الوجود جبال كثيفة  �

  .بأمريكا الشمالية) السياحة األخشاب( جبال قليلة السكان كثيفة األنشطة االقتصادية �

  .جبال تكاد تكون فارغة من السكان بالشمال الشرقي والغريب �

  .تزخر الفلبني مبدرجات رزاعية �

يارة يف جبال سمنطقة جبال األلب بعد أن كانت منطقة جبلية باردة ثلجية أصبحت منطقة سكانية قليلة الربودة وطرق ال تطور �

  .األلب بفرنسا

  : خامتة

ميكن هذا الدرس من معرفة خصائص املنظومة البيئية الباردة والوعي بتأثري اإلنسان على توازناا والتمكن من إدراك االختالفات 

  .املوجودة بني املنظومات البيئية يف العامل

 الباردة البيئية المنظومة
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