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מבנה ואוכלוסייה.1
אלבניה-7מקדוניה-6מונטנגרו-5והרצגובינהבוסנייה-4סרביה-3קרואטיה-2סלובניה.-1א.

ב+ג

השפעה על תפרוסת היישוביםהידרולוגיהמאפיין טופוגרפיהשם האזור

נהרות הדנובה
והטיסה

עמק נהר המאופיין
במישוריות

מ'0-100גובה

שני הנהרות הזורמים
מצפון דרומה ומשם
מערבה לים השחור

ריבוי ביצות לאורך הנהרות
מה שמלמד על פני שטח

מאוד נמוכים

ריכוז גדול של ישובים מסדר
גודל בינוי וגדול.

הנהר מקור מים לפעילות
כלכלית כגון חקלאות, תעשייה,

שתייה, תחבורה נהרית ועוד

טופוגרפיה הרריתאלפים דינריים
רכס ההרים משתרע

בכיוון צפון דרום,
-1500ביןגובה-
מ'2000

רכס ההריםמהווה קו
פרשת מים לנחלים

הזורמים מזרחה  כיובלי
נהר הדנובה ומערבה לים

האדריאתי

מעט מאוד ישובים בסדר גודל
קטן. המבנה הטופגרפי מקשה
על הקמת ישובים ואו תשתיות

ופעילות כלכלית מגוונת

חוף הים
האדריאתי

מישור חוף צר וארוך,
מפורץ מאוד  בגובה

מ'0-100

מספר נחלים מגיעים לחוף
מהרי הדינרים וסורמים

לכיוון מערב, שם הם
מרחיבים את האזורים

המישוריים במעט.

ריכוז ישובים בינוי בעיקר באזור
שפכי הנהרות או במקומות

בהם חוף הים רחב יותר
המבנה המפורץ של האזור

מקשה על התפתחות האזור

אקלים.2
סעיפים א-ב-ג

התשובההקרטריונים

מאפיין טמפ' -
משרע

1-20.2תחנה
2-15.6תחנה

מאפיין טמפ'- גובה
הטמפ'

2לתחנהבהשוואההשנהלאורךנמוכותהטמפ'1בתחנה

2לתחנהבהשוואהמשמעותינמוכההמשקעיםכמות1בתחנהמאפיין משקעים

פרשטינה-1תחנההתאמת התחנה
דוברובניק-2תחנה

גורם אקלים-
קירבה לים

דוברובניק קרובה לים ולכן נהנית מכמות משקעים רבה וממשרע
טמפ' קטן יחסית לפרשטינה. הלחות גם גורמת לטמפ' גבוהות



יותר גם בקיץ וגם בחוף
פרשטינה רחוקה מהים ולכן הטמפ' בה קיצוניות

גורם אקלים - צל
גשם

בכמותפרשטינה מצוייה במדרון המנוגד לים ולכן יש ירידה חדה
המשקעים

גורם אקלים- גובה
טופוגרפי

ולכןפרשטינה גבוהה יחסית לדוברובניק (אעפ"י שמצוייה במדרון)
הטמפ' בה נמוכות

סוג האקלים ניתן
לפי שיטת קפן ולפי
אטלס אוניברסיטאי

חדש

דוברובניק- אקלים סובטרופי, גשמים בחורף.
וחםיבש,קיץממוזג,-Csaקפן-לפי

פרשטינה- אקלים ממוזג קריר .
חםקיץיבשה,עונהללאממוזג-Cfaקפן-לפי

קארסט.3
צורת הנוף הנראית בתמונה היא של מערת נטיפיםא.

תנאים להיווצרותה :

סלע גירני מסיס כשבא במגע עם מים (בליה כימית)●

סדקים וחללים בסלע המאפשרים חדירת מים לתוך הסלעים●

למים כמות גדולה של פחמן דו חמצניכמויות גדולות של משקעים המאפשרים התפתחות צמחייה המספקת●

.טמפ' גבוהות (בעונת הקיץ) מזרזות את תהליכי הבלייה הכימיים●

השפעות הנוף הקארסטי על הכלכלה באזורב.
פיתוח ענף התיירות והכנסת מטבע זר למדינה●

צמצום האבטלה ותעסוקה  רבה לנותני שירותים לתיירות.●

לתיירות אבל משרת גורמים אחרים ובכל הכלכלה יכולה להתפתחפיתוח תשתיות (מים, חשמל, ביוב, תחבורה, אנרגיה) המיועד●
(תעשייה, מסחר).

פיתוחורמתכלכלה.4
א. המדינה בעלת רמת הפיתוח הגבוהה ביותר בחבל היא סלובניה

והרצגובינההמדינה בעלת רמת הפיתוח הנמוכה ביותר בחבל היא בוסנייה
הסברים לקביעה:

בסלובניה עיקר המעסקים במגזר השירותיםמבנה התעסוקה-●

לחקלאות: השקייה, דשנים מיכון וכו'מה שרומז על שימוש בטכנולוגיותמעט מאוד מעסקים בחקלאות●

שירותיםהםבמדינההניתניםשהשירותיםשמלמדמה47%רקהשירותיםובענףבחקלאותעוסקיםרביםהרצגובינה-בבוסניה●
המכניסים הון רב)ציבוריים- אין שירותים ממגזר רביעוני וחמישוני (פרטיים
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(בריאותושירותיםמוצריםרכישתשלגבוההיכולתולתושביםלמדינהיש-29000$ל-מגיעהתמ"גבסלובניהלנפש-תמ"ג●
וחינוך)

בבוסנייה- תמ"ג המאפיין מדינה מתפתחת.●

אתהמה שרומז על השכלה גבוהה ואקדמים רבים במדינה המקדמים- בסלובניה ממוצע גבוה של שנות לימודמספר שנות לימוד●
תפתחותה, בבוסנייה השכלה נמוכה

שלהתקינהההתפתחותוליווירפואהשירותיעלמלמת)3/1000(נמוכהתינוקותתמותתבסלובניה-תינוקותתמותתשיעור●
התינוקות .

גבוההמותת תינוקותבבוסנייה ת●

מאפייני המקשים על התפתחות בוסנייה הרצגובינה:ב.
על התפתחות של תשתיות ובנייה.ברוב שטחה (דרום ומרכז) של המדינה המקשהטופוגרפיה הררית●

זה.המסחר הימי שלה עם מדינות אחרות ותלוייה בשכנותיה לצורךמדינה המרוחקת מהים איננה יכולה לפתח אתמרחק מהים -●

ולייצר אנרגיה.(בעיקר פחם ומלח- ולכן מתקשה לפתח תעשיותמעט מחצבים●

ברובה . חברות מסלמיות נחשבות לחברות שמרניות.(מפת דתות)- אוכלוסיית בוסנניה הצגובינה מסלמיתהיבט דתי●

דרכים לפיתוח בוסנייה הרגובינהג.
נוחות.לתירות אתגרית, לסקי בחורף ולתיירות בקיץ שאז הטמפ'- ניצול המבנה ההריפיתוח תיירות חורף (נופש ובילוי)●

הרים.- נופים טבעיים רבים ויפים: נהרות,פיתוח תיירות נופית●

באזורים הכפריים.פיתוח תיירות כפרית●

- ערים עתיקות מימי הבינייםפיתוח תיירות מורשת●

גלם לפיתוח תעשיית ברזל ופלדה.- קיומם של מחצבים כגון:  פחם וברזל חומריפיתוח התעשייה●

ערים.5
העיר בלגרד גורמי מיקוםא.

השטחים החקלאיים בעורף העיר, מקור לייצור חשמל- הנהר הוא מקור למי שתייה, להשקייתמיקום על נהר הדנובה.1
הידרואלקטרי, הובלה נהרית עד לים השחור.

וחומרי גלם לתעשייה לעיר.המאפשרת פיתוח עורף חקלאי עשיר המספק מזוןקרקע פורייה.2
והנחת תשתיות (חשמל, מים, תחבורה וכו..)מקל על הבנייה והתיישבותמיקום בפני שטח מישוריים-.3
אותה עם מדינות באירופה.של נהרות, כבישים ורכבות- המחבריםמיקום בצומת דרכים.4
נוחות.וטמפ'מ"מ600-1000שלמשקעיםעםממוזג-נוחאקלים.5

העיר לתחום התמחותן:קרגויבץ- ודוברובניק כערים מתמחות- הקשר בין מיקוםב.
:עיר נמל ותעשייהתחום ההתמחות של דוברובניק-●

גלים טבעי.האדריאתי במפרצון קטן היוצר שוברחופי היםהעיר ממוקמת ל●

למדינות אחרות.חומרי גלם המגיעים לנמל מעובדים ומהנמל יוצאות סחורות●

.חופיהעלשמשים,-SSSתיירות●
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תחום התמחות של קרגויביץ-  מרכז מנהלי ותעשייתי:●

ממוקמת בצומת דרכים של כבישים ומסילות ברזל.●

צינור גז עובר בשטחה.●

העיר היא מרכז אזורי הנתונת שירותים לסביבתה.●

המזון.לעיר עורף חקלאי מפותח המספק מזון וחומרי גלם לתעשיית●

מישור החוף והמדינה עצמה:הסיבות לכך שבחבל אין עיר נמל גדולה קשורה למבנהג.
להתפתחות עורף הנמל וההינטרלנד.מישור החוף מאוד צר ומוגבל בהרי הדינרים- אין די שטח●

מה שמקשה על הקמת נמל וניווט האוניות הגדולות.חוף הים מאוד מפורץ ושבור תוצאת תהליכים גיאולוגיים●
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