
المنظومة البیئیة الحارة

:مقدمة
تعرف المنظومة الحارة الجافة ذات ظروف معیشیة قصوى یرتبط فیھا اإلنسان بالماء والمنظومة حارة رطبة عرفت في قسم منھا االستقرار 

ا تأثیر األنظمة البشریة البشري منذ القدیم ویعرف قسم آخر حالیا، زحفا صناعیا وزراعیا قد یھدد توازنھا، فما عناصر ھذه المنظومة؟ وم
على عناصرھا؟

المنظومة البیئیة الحارة بقسمیھا الجافة والحار

المنظومة البیئیة الحارة

( نطاق صحراوي ) تعاقب فصلین رطب وجاف( بالنطاق المداري | )رطوبة طیلة السنة ( تنتشر المنظومة البیئیة الحارة بالنطاق االستوائي 
.)جاف طیلة السنة

یاح تتمیز ھذه المنظومة بأنھا تخضع لسیطرة الكتل الھوائیة االستوائیة والمداریة وارتفاع درجة الحرارة طیلة السنة، وتشمل نطاق ھبوب الر
.الظواھر المناخیة بھذه المنظومة ھو شدة اإلشعاع الشمسي على مدار السنةالتجاریة وأھم

:ة البیئیة الحارةالخصائص المناخیة والنباتیة للمنظوم

البیئیة االستوائیةنطاق المنظومة-أ
توجد وسط أمریكا الجنوبیة غابات األمازون ووسط إفریقیا وجنوب شرق آسیا وتتمیز بحرارة وتساقطات مرتفعة طیلة السنة تتراوح بین 

باتي كثیف، غابات استوائیة وأھمھا األمازون حیث مما ینتج عنھ وجود غطاء ن% 20والحرارة السنویة ال تقل عن 4300و 1500
.صقور وببغاوات وقردة وأنواع مختلفة من الطیور والثعابین: اإلخضرار طیلة السنة أما حیوانات الغابة فھي ممتنوعة

:المنظومة البیئیة المداریة-ب
وأشجارھا قصیرة .جد بین الغابات االستوائیة واألقالیم الصحراویة المداریةتعتبر السفانا من أھم النطاقات النباتیة في البیئة المداریة وھي تو

من قارة افریقیا وھي من أھم مناطق الرعي في العالم، لكن تربتھا فقیرة من المادة العضویة أما % 50ومتفرقة تتحمل الحرارة، تغطي 
السفانا الشجریة ببونسوانا ثم سفانا . أما أنواع السافانا. والجوامیسوحیشھا حیوانات الحمة كاألسود والنمور والحیوانات األلیفة كالغزالن

.باسترالیا والسفانا الربیعیة

:المنظومة البیئیة الصحراویة- ج
بیئیة جافة مدارھا الحراري الیومي مرتفع، فھناك صحاري المنطقة المداریة والصحراء العربیة وھي حارة جافة، وھناك صحاري الثلوج 

.الجافة في الوالیات المتحدة وفي سیبیریا في روسیا وصحراء توبي في آسیاالباردة
أما نباتاتھا فقیرة ومتفرقة بسبب نذرة المیاه وھناك أنواع تتحمل الجفاف بارد

ن لكنھا وھناك بعض الغزال…تدیات متنوعة منھا الثعالب والسحالي واألفاعيأما الحیوانات البیئیة الصحراویة فتتشكل من قوارض وھي
.نادرة

:معرفة المنظومة الحارة الجافة وتأثیر االنسان في عناصرھا

:خصائص المنظومة الحارة الجافة

سبب في تعدد الكائنات الحیة وتنوع نسلھا عن ) فواكھ، ثمار( كونھا مصدر من مصادر الثروة : االستوائیة في التوازن البیئيمساھمة العابة
وینتج عن ذلك خطر ألھمیتھا . ما تساھم في توازن المناخ العالمي حیث تنظم دورات الماء والكاربون واألوكسجین طریق تعدد الجنیات ك

- اإلكثار من عملیات التشجیر- علیھا عن طریق عدم االنخراط في قطع األشجاربالنسبة لإلنسان والحیوان والنبات فال بد من المحافظة
.حمایتھا من الحرائق واألزبال والتسمم–المحافظة على تربتھا من االنجراف

طبیعة المناطق الصحراویة التي تسود فیھا سھول والھضاب كالرق والعرق وكثرة نباتات نجلیات وھي من نباتات من -
.ون مالحةوكذا المیاه الضحلة في الصحراء السبخة أو الشط بحیرة ضحلة غالبا ما تك. من بینھا الحلفاءgraminacéesفصیلة

.واالبتكار وتشكل المناطق المداریة أنماط حیاة زراعیة رعویة ومركزا منظماجفاف المناطق المداریة حث اإلنسان على العمل-

العوامل التي تھدد توازن المنظومة الحارة الجافة

ى حرائق متوالیة فقر التربة بسبب عسلھا من المادة المعدنیة والعضویة ھشاشة المنظومة االستوائیة یؤدي عدم المحافظة علیھا إل-
.أثناء عزارة التساقطات

.تدخل اإلنسان في الغابة عن طریق قطع أشجارھا واالستفادة منھا–انجراف التربة-
.تقلیص مساحة تشاد بالساحل اإلفریقي-
.ر وزحف الصحراء على الواحةجفاق منبع مائي في النیج-
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.وتأثیر اكتشاف النفط على المنظومة الحارة الجافة بالمناطق الصحراویة في أوائل الثالثینات أدى إلى تحول اقتصادي واجتماعي سریع

:المنظومة الحارة الرطبة وتأثیر األنشطة البشریة على عناصرھا

:طبةعناصر المنظومة البیئیة بالمنطقة الحارة الر

)الغزالن( كثرة السفانا الشجریة مما أدى إلى تنوع الوحیش بھذه المنطقة -
یؤمن إنتاجیة قویة لألرض المزروعة وإنتاجیة تمثل زراعة األرز نظاما إنتاجیا یوفر أكبر كمیة للغداء لكل وحدة مناخیة فھو نظام-

.مرتفعة وھي التي في الوقت نفسھ شرط لنمو ھذه الزراعةلى كثافات سكانیةضعیفة للعمل اإلنساني وتؤدي ھذه الزراعة إ
وتنتشر حقول األرز بالفلبین

.كثافة األشجار بالغابة االستوائیة-

.التغییرات الطارئة على المنظومة الحارة الرطبة

سطى وھنود األمازون من قطف والتقاط الفواكھ التي یخود بھا العابة تعیش بعض القبائل البدائیة كأقزام البكمي في إفریقیا الو-
.االستوائیة، كما تعیش من القنص والصید ویتمیز نمط عیش ھذه القبائل بالبساطة حیث یسكنون أكواخا من الورق

وھي تنتشر في المنطقة تتأثر أسعارھا بتذبذبات األسواق العالمیة. زراعة المضاربة وھي زراعة مرتبطة باألسواق-
وتؤثر ھذه الزراعة على المنظومة البیئیة حیث تعود منافعھا إلى الدول األوروبیة واألمریكیة لتراكم عائداتھا بالجھة االستوائیة،

.الشمالیة
.بحثا عن الثروات الطبیعیةأدى استعمال الوسائل العصریة واالستغالل العصري بالمناطق االستوائیة إلى تدمیر الغابة األمازون-

:خاتمة 

.ستصل امتدادات ھذا التأثیر البشري إلى المنظومة البیئیة المعتدلةتؤثر األنشطة البشریة بشكل كبیر على المنظومة البیئیة الحارة فھل
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