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 057102,574-שאלון מס' -ניתוח תופעות יסוד במרחב/ אנסין -נתי"ב

 .2013התשובות מתבססות על אטלס אוניברסיטאי חדש של פרופ' משה ברבר, שנת הדפסה 

     

 מבנה וגאולוגיה  .1

 סקרמנטו נמצאת בעמק קליפורניה, אזור מישורי.  .א

 לאס וגאס נמצאת באזור הררי בדרום נבאדה. 

 .סנמצאת ברמה שטוחה שהיא חלק מהרי הרוקי דנבר

 

נבחרו סקרמנטו ודנבר. סקרמנטו נמצאת במישור המהווה חלק מעמק קליפורניה שגובהו בין    .ב

מטריים. היא סמוכה למפגש נהר הסקרמנטו הזורם מצפון לדרום לבין נהר סן ווקין  0-100

 הזורם ממזרח למערב ואח"כ הוא זורם צפונה.

מטרים על קו פרשת מים. נהר הקולורדו זורם לכיוון דרום  3000-ה של כדנבר נמצאת בגוב

 סיפי.ימערב, ונהר סוות פליט זורם מזרחה ומהווה חלק מאגן ההיקוות של המיס

 

 ביותר, בנבאדה מספר הרעידות קטן בקליפורניה מספר רעידות האדמה החזקות הוא הגדול  .ג

 יותר וביוטה רעידת אדמה אחת.

ת בטבעת האש היא נמצאת בתפר שבין שני לוחות טקטוניים, הלוח הפסיפי קליפורניה ממוקמ

והלוח הצפון אמריקאי, על פי טקטוניקת הלוחות זזות הלוחות היא בתנועה ההפחתה, כמו כן, 

אנדראס הוא בעל רעידות -מתרחשת בה גם תנועת ההחלקה, ציר רעידות האדמה המכונה סן

חקים מאזור זה מזרחה עוצמת רעידות האדמה אדמה תכופות ובעוצמה חזקה, ככל שמתר

נחלשת ותדירותם קטנה, יוטה למשל רחוקה מנקודת התפר שבין שני לוחות כלומר היא רחוקה 

 מצומצם.ההפחתה ולכן מספר רעידות האדמה  מתנועת

 

2.  

 הגורם העיקרי המשפיע על כמות המשקעים הוא: .א

 ת ומשקעים.סן רפאל הקרבה לים והשפעתו של זרם ים חם היוצר לוחו •

טראקי: הגורם העיקרי הוא הגובה הטופוגרפי, ככל שעולים בגובה  כמות  •

 המשקעים גדלה.

קרסן סיטי: היא אזור מדברי, מדבר בצל גשם. האזורים הרריים הנמצאים  •

מערבה לעיר חוסמים את מעבר העננים המגיע מהאוקיינוס השקט כך שבמדרון 

 הנגדי נוצר מדבר בצל גשם.



 
 

 
 

 ח גורמת לזיהום אויר כבד יומיומי. הערפיח נוצר בגלל הסיבות הבאות:תופעת הערפי  .ב

פליטת גזים רבים מהמפלטים של המכוניות, יש לציין שרמת המינוע בלוס אנג'לס היא  -

 מהגבוהות בעולם, גזים מזוהמים מרכבות, מטוסים ואוניות.

הרעילים בגוון אויר הזורם מהים אל היבשה יוצר עננות קבועה הלוכדת בתוכה את הגזים  -

 אפור המכביד על איכות האוויר. 

 

 אוכלוסייה ותושבים .3
 

 ביוטה יש מעט יישובים, צפיפות אוכלוסין נמוכה אין ערים גדולות למעט סולט לייק סיטי.  .א

בקליפורניה יש יישובים רבים יותר בצפיפות גבוהה, יש ריכוז של ערים גדולות ואגדי ערים 

 סן דייגו, סן חוזה. כמו לוס אנג'לס, סן פרנסיסקו,
 

 ההבדלים לגורמי הצפיפות: .ב

יוטה היא מדינה הררית בעלת טופוגרפיה קשה המכבידה על הקמת ערים גדולות וסלילת 

 כבישים.

קליפורניה ממוקמת על חוף האוקיינוס השקט, האקלים בהם נוחים יותר, יש בה אזורים 

החוף מאפשר הקמת נמלים רבים, אזור תיירות של נופש  מישוריים רבים, המיקום על קו

 שאינם קיימים ביוטה.

 

 יוטה יכולה לנצל את משאביה הטבעיים באופן הבא:  .ג

 ניצול המחצבים שיש בה כמו נחושת, פחם ונפט לפיתוח תעשייה כבדה.  •

 ניצול ימת המלח הגדולה לתחבורה ואזור ניסויים של מכוניות מרוץ. •

 אלקטרית.-הקמת סכרים וייצור אנרגיה הידרוניצול מי הנהרות ל •

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 אנרגיה .4

 

במיוחד במדינות קולרדו, ניו מקסיקו  סרוב מרבצי הפחם נמצאים במזרח החבל על הרי הרוקי  .א

 ויוטה.

 הקשיים בניצול הפחם הם:

 קושי בכריית הפחם בגלל מגבלות הטופוגרפיה הררית. •

 מרחק עצום מאזורי הכרייה.קושי בהובלת הפחם אל שוק הצרכנים הנמצא ב •

הפחם מצוי במרחק רב מקו החוף מערי החוף ומערי הנמל דבר המגביל את ייצוא  •

 הפחם דרך הים.

 

  5%-מקורות האנרגיה המתחדשים עלו הב .ב

 .7%-הכורים הגרעיניים ירדו ב

 .15%-הפחם ירד ב

 .14%-האנרגיה ההידרואלקטרית ירדה ב

 .7%-הגז הטבעי עלה ב

 :הגורמים לשינוי

 מעבר למקורות אנרגיה ידידותיים לסביבה שאינם מזהמים כמו הפחם, והם אינם מתכלים. -

מחיר מוצרי האנרגיה העלויות של הקמת תחנות כוח גרעיניות הן גבוהות מאוד, מה גם  -

שקיימת סכנה לדליפה של גזים רדיואקטיביים באזור המועד לרעידות אדמה כפי שקרה 

 בפוקושימה שביפן. 

יבוי מקורות אנרגיה הוא בכך שלא מתבססים על מקור אחד, קיים גיוון בסל היתרון בר .ג

 האנרגיה, לכן הפקת החשמל היא יציבה וזולה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 סן פרנסיסקו .5

 

 מאפייני עיר עולם:   .א

לאומי, הכולל הנהלות של בנקים גדולים, משקדים של חברות רב לאומיות, -מרכז כלכלי בין -

 בורסות לניירות ערך.

רב לאומית הכוללת אנשי עסקים ותיירים מכל העולם דבר הבא לידי ביטוי בריבוי חברה  -

 שפות, מגוון של לבוש ומסעדות בסגנונות שונים.

 מרכז תרבותי המהווה מוקד למוזיאונים, תאטראות , אולמות קונצרטים.  -

 

סן פרנסיסקו ממוקמת במערב ארצות הברית על חוף האוקיינוס השקט, למהגרים    .ב

תיים חציית האוקיינוס מאסיה לארה"ב זו הדרך הקצרה ביותר בין מזרח אסיה האסיא

 לארה"ב לכן העיר משמשת כשער עלייה עבור האסייתיים לארה"ב.

 

 עמק הסיליקון התפתח באזור בגלל הסיבות הבאות:  .ג

טק לאזור, ריכוז כוח אדם משכיל -ריבוי אוניברסיטאות ומכוני מחקר שמשכו חברות הי -

 ומיומן.

כוז של שירותים פיננסים כמו בנקים, חברות ביטוח, חברות הון סיכון ושדות תעופה רי -

 טק.-ייהמשרתים את תעשיית הה

במקור היה בסיס גדול של הצי האמריקאי שסביבו התקבצו חברות גדולות שהעניקו לו  -

 טק.-יישירותים ויצרו בסיס לה

 

 

 


