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١١ آبان روز

آمار و برنامه ریزی

درس چهاردهم :پراکندگی و رشد جمعیت

فصل
8

مى بىنىد،  نقشه  روى  که  نقاطى  کنىد.  توجه  زىر  نقشٔه  به 
پراکندگى جمعىت را در سطح زمىن نشان مى دهد. همان طورکه 
مشاهده مى کنىد در بعضى نواحى جمعىت بسىار انبوهى متراکم 
شده است در حالى که بعضى از مکان ها تراکم جمعىت کمترى دارند 

و نواحى وسىعى از جهان نىز خالى از سکنه است.
آىا گروه هاى انسانى به طور تصادفى در بخش هاى معىنى از 

چرا جمعیت جهان به طور نامساوی پراکنده شده است؟

جهان گرد هم آمده اند؟ و ىا دالىلى براى تراکم ىا پراکندگى )تفرق( 
جمعىت وجود دارد؟ عوامل بسىارى در اىن امر دخالت دارند. 
بعضى از عوامل مانع از زندگى انسان در ىک ناحىه مى شود. به 
اىن عوامل، عوامل دافع جمعىت گفته مى شود که نتىجٔه آن تراکم 

پاىىن ىا کم جمعىت در ىک ناحىه است.

 جمعىت پراکندۀ صحراى
 بزرگ افرىقا

خشک،  و  گرم  بسىار  آب وهواى  ٭ 
نامناسب براى سکونت

براى  مناسب  آب وخاک  کمبود  ٭ 
کشاورزى

ارتباطات  ٭ ماسه زارها حمل ونقل و 
را مشکل مى سازند.

جمعىت متراکم بنگالدش
٭ پست و هموار

و  گرما  حاصلخىز،  و  غنى  خاک  ٭ 
رطوبت

شکل 1ــ 8 ــ نقشۀ پراکندگى جمعىت جهان ٭ شراىط مناسب براى کشاورزى

جنگل هاى استواىى آمازون کوه هاى هىمالىا  اروپاى غربى 

؟ ؟؟
؟

؟
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برخى عوامل دىگر، جمعىت را به زندگى در ىک ناحىه تشوىق 
مى کند. به اىن عوامل، عوامل جذب جمعىت مى گوىند که تراکم 

زىاد را به  وجود مى آورد.

 عوامل دافعه، موجب تفرق و پراکندگى جمعیت مى شوند  :
عوامل طبىعى:

داراى  نواحى  به  طبىعى  به طور  انسان ها  هوا:  و  آب   
آب وهواى بسىار سرد ىا بسىار گرم جذب نمى شوند. آب وهواى 

بسىار مرطوب ىا بسىار خشک نىز براى انسان خوشاىند نىست.
تند که در  ىا شىب هاى  بلند  نواحى بسىار  ناهموارى :    
جذب  مانع  نىز  لرزه اند  زمىن  ىا  آتشفشانى  فوران هاى  معرض 

جمعىت مى باشند.
مساکن  به ندرت،  انبوه  جنگل هاى  در  گىاهى:  پوشش 
دائمى دىده مى شود. در مناطقى که ضخامت قشر خاک کم است 
و ىا گىاخاک کافى براى کشت وجود ندارد و ىا فرساىش شدىد 
خاک به سبب تخرىب جنگل ها و چراى بىش از حد دام ها پدىد 

آمده است، جمعىت اندکى زندگى مى کنند.
منابع: همچنىن جمعىت به مناطقى که منابع طبىعى، ذخاىر 
آب، ذخاىر انرژى و معادن آن کم و بنابراىن، احتمال توسعٔه صناىع 

و اىجاد مشاغل نىز در آنها کم است، جذب نمى شود.
وساىل  به  چون  افتاده  دور  نواحى  انسانى:  شکل 2 ــ 8 ــ از 30% سطح خشکى ها،تنها 10درصد قابل سکونت است.عوامل 

ىا  پراکنده  ندارند، جمعىت هاى  ارتباطات دسترسى  حمل ونقل و 
متفرق را به  وجود مى آورند. نواحى داخلى قاره ها که از درىاها و 
اقىانوس ها دورند نسبت به سواحل جمعىت کمترى دارند؛ زىرا 

امکانات تجارت، بازرگانى و درىانوردى ندارند.
از جمله دالىل اقتصادى براى کمى تراکم جمعىت در ىک 

ناحىه، فقدان ثروت و سرماىه ىا سطح پاىىن تکنولوژى است.
اشاره  تصمىمات حکومت ها  به  مى توان  از عوامل سىاسى 
کرد.  اگر دولت ها در برنامه رىزى هاى خود به سرماىه گذارى و اىجاد 
ىا امکانات خدماتى و رفاهى در برخى نواحى ىک کشور  مشاغل 

توجه الزم نداشته باشند، بر نوع پراکندگى جمعىت اثر مى گذارند.

فّعالّیت :1 ـ 8
جمعیت کالس شما بخشى از جمعیت مدرسه است.

1 ـ جمعیت کالس شما چند نفر است؟
2 ـ تراکم جمعیت در کالس شما چقدر است؟ )چند نفر در مترمربع( محاسبه کنید.

3 ـ تحقیق کنید پرتراکم ترین کالس مدرسهٔ شما کدام کالس است؟ تراکم دانش آموزان در این کالس چقدر است؟

تراکم جمعىت٭: تراکم جمعىت رابطه و نسبت بىن انسان 
و زمىن را بىان مى کند و تعداد افراد ساکن در ىک واحد 
سطح را به طور متوسط نشان مى دهد. در اىن نمودار هر 
مربع نشان دهندهٔ ناحىه اى به وسعت 1 کىلومتر * 1 کىلومتر 

1 نقطه = 10 نفرىا 1 کىلومترمربع است.
تراکم جمعىت = 30 نفر در کىلومترمربع  

1 نقطه = 10 نفر    
تراکم جمعىت = 100 نفر در کىلومتر مربع

  1km برای مطالعه

70% سطح آب ها  10% بسىار خشک

کوه هاى بسىار بلند سرد %5
خىلى 

 %5

کونت
ل س

قاب
%1

0
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عللشماره هاى داخل نقشهمکانتراکم جمعىت

جمعىت متراکم
درٔه نىل )مصر(

اروپاى شمال غربى
شرق اىاالت متحدٔه امرىکا

جمعىت پراکنده 
)متفرق(

هىمالىا
جنگل هاى آمازون

گرىنلند

ـ  8 ــ نقشۀ تراکم جمعىت جهان  شکل 4ـ

1

2

3

4

5

6

عوامل جاذبه موجب تراکم زیاد جمعیت مى شوند :
اىن عوامل درست برعکس عوامل دافعه که در صفحه قبل 

کم تر از ىک نفر در هر کىلومترمربع    
 بىش از 100 نفر در هر کىلومترمربع

تراکم جمعىت  

شرح داده شد عمل مى کنند و در شکل 3 ــ 8 خالصه شده است.

فّعالّیت : 2 ـ 8
1ـ در نقشهٔ 1 ـ 8 در مورد ناحیه ای که با عالمت ؟ مشخص شده است ، معین کنید تراکم جمعیت زیاد 

است یا کم؟ دالیل مربوط به این نوع تراکم را بنویسید.
2ـ با توجه به نقشهٔ 4 ـ 8 جدول را کامل کنید. برای توضیح عللى که موجب تراکم یا تفرق جمعیت در 

هر ناحیه مى شود از متن درس و عواملى که در شکل 3 ـ 8 آمده است، کمک بگیرید.
3ـ با توجه به راهنمای نقشه، معنای جمعیت متراکم و متفرق چیست؟

ـ    8 ــ نمودار عوامل طبىعى و انسانى تراکم جمعىت شکل 3ـ

منابع طبىعى
 وجود معادن، ذخاىر انرژى   و

 ذخاىر آب

عوامل طبىعى 

 خاک ها
 داراى  هوموس کافى و 

حاصلخىز

پوشش گىاهى
 مناسب 

آب وهوا 
آب وهواى مناسب که خىلى
 سرد، خىلى گرم، بىش از حد

 خشک ىا خىلى مرطوب
  عوامل جاذبه موجب تراکم زىاد جمعىت در ىک ناحىه مى شود نباشد  

عوامل انسانى

  حمل ونقل
 وساىل حمل و نقل و ارتباطى 

مناسب بىن مکان ها 

شکل ناهموارى 

سىاسى
 سرماىه گذارى دولت ها، برنامه رىزى 
براى اىجاد شهرهاى جدىد، اىجاد      

مراکزخدماتى و 
رفاهى 

اقتصادى 
وجود سرماىه و تکنولوژى براى 

اىجاد صناىع و مشاغل
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رشد جمعیت
 جمعىت جهان به سرعت رشد مى کند زىرا تعداد کودکانى 
که متولد مى شوند بسىار بىشتر از رقم افرادى است که مى مىرند. 
مىزان رشد سالىانه جمعىت جهان در ىک دورهٔ طوالنى در زمان هاى 
گذشته ثابت بوده است. مردم براثر عواملى چون قحطى و کمبود 
غذا، جنگ ها و بىمارى هاى واگىردار چون آبله، طاعون، حصبه 

و وبا جان خود را از دست مى دادند و بسىارى از کودکان نىز پس 
از تولد مى مردند. اما پس از انقالب صنعتى با پىشرفت چشمگىر 
پزشکى و بهداشتی، توسعٔه ابزار و آالت و شىوه هاى کشاورزى 
و افزاىش تولىد غذا و پىشرفت امکانات حمل ونقل و ارتباطات، 
مىزان مرگ ومىر به شدت کاهش ىافت و جمعىت جهان چند برابر 

گردىد. فعالىت 3 ــ 8 را در کالس انجام دهىد.

فّعالّیت در کالس : 3 ـ 8
نمودار رشد جمعیت جهان را مطالعه کنید و به این پرسش ها پاسخ دهید:

1 ـ جمعیت جهان تا چه سالى کمتر از 1 میلیارد نفر بوده است؟
2 ـ چند سال طول کشید تا جمعیت جهان از 1 میلیارد نفر به 2/5 میلیارد نفر افزایش بیابد؟

3 ـ جمعیت جهان از سال 1950 تا سال 2010 میالدى )در مدت 50 سال( از … میلیارد نفر به … میلیارد 
نفر افزایش یافته است.

این  یافته است.  افزایش  برابر  ناگهان به دو    همان طورکه مالحظه مى کنید در مدت 50 سال جمعیت جهان 
افزایش سریع درمدت کوتاه همان انفجار جمعیت است.

4 ـ جمعیت جهان در سال2010 میالدی چند نفر بوده است؟
5 ـ در پنجاهمین سال تولد شما جمعیت جهان چقدر خواهد شد؟            

مىلىارد نفر

ـ   8 ــ نمودار  روند رشد جمعىت جهان    شکل 5 ـ
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سال مىالدى

رقم تخمىنى

ـ  8 توجه کنىد. آىا رشد جمعىت در همٔه کشورهاى  به نقشهٔ 6 ـ
جهان ىکسان است؟

ىکسان  جهان  نواحى  همٔه  در  جمعىت  سرىع  رشد  امروزه 
بر  عالوه  صنعتى  ىافتٔه  توسعه  کشورهاى  در  به طورى که  نىست، 

بعضى  در  است.حتى  ىافته  کاهش  نىز  موالىد  مىزان  مرگ ومىر، 
از کشورهاى صنعتى اروپا نظىر آلمان، فنالند، سوئد، اسپانىا و 
دانمارک نرخ رشد به صفر ىا پاىىن تر از آن رسىده است. اّما 97 
درصد افزاىش جمعىت امروزه مربوط به سه قاّرهٔ در حال توسعه، 
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ىعنى آسىا، آفرىقا و امرىکاى التىن است. در سال 1990 اىن سه 
قاره 84 درصد سکنه زمىن را در خود جاى داده اند. طبق آمار 
سازمان ملل در سال 2000 مىالدى 39 درصد جمعىت جهان فقط 

در دو کشور چىن و هند زندگى مى کردند.

نرخ موالید و نرخ مرگ ومیر چگونه بر رشد جمعیت 
اثر مى گذارد؟

 آنچه که موجب رشد جمعىت در ىک کشور ىا کل جهان 
مى شود تغىىرات مربوط به نرخ  موالىد٭ و نرخ مرگ ومىر٭ است. 
رشد طبىعى٭ جمعىت تفاوت بىن نرخ موالىد و مرگ ومىر است. 
اگر نرخ موالىد بىشتر باشد جمعىت کل افزاىش خواهد ىافت و اگر 
نرخ مرگ ومىر بىشتر باشد جمعىت کل کاهش خواهد ىافت. تفاوت 

کمتر از 1درصد  
2 ــ 1 درصد   
3 ــ 2 درصد   
4 ــ 3 درصد

ـ    8    ــ نقشۀ رشد جمعىت در کشورهاى مختلف جهان شکل 6   ـ

اىن دو نرخ معموالً برحسب درصد بىان مى شود:
براى مثال، در کشور تانزانىا در سال 1990 مىالدى نرخ 
موالىد 51 در هزار و نرخ مرگ ومىر 14 درهزار بوده است که در 
اىن صورت رشد طبىعى جمعىت 37 در هزار و به صورت درصد 

3/7 درصد در سال خواهد بود.
 امروزه در کشورهاى در حال توسعه با پىشرفت بهداشت 
و بهبود وضعىت اقتصادى نرخ  مرگ ومىر به طور سرىع کاهش ىافته 
است، اما نرخ موالىد همچنان باالست و به همىن دلىل جمعىت 

همچنان در حال افزاىش است.
در اىن کشورها هر چند نرخ مرگ ومىر  کودکان٭ درحال 
کاهش و امىد به زندگى٭ در حال افزاىش است، اما هنوز اىن دو 
نرخ، تفاوت قابل مالحظه اى با کشورهاى توسعه ىافتٔه صنعتى دارد.

 کاهش جمعىت

نرخ مرگ ومىر بىشتر از نرخ موالىد است.

 ثبات جمعىت

نرخ موالىد مساوى با نرخ مرگ ومىر است.

 افزاىش جمعىت

نرخ موالىد بىشتر از نرخ مرگ ومىر است.

  نرخ مرگ ومىر -   نرخ موالىد = نرخ رشد طبىعى جمعىت



118

 شاخص هاى حىاتى
 نرخ موالىد: تعداد متولدىن در ىکسال به ازاى هر 1000 نفر.

 نرخ مرگ ومىر: تعداد مرگ ومىرها در ىکسال به ازاى هر 1000 نفر.
 نرخ مرگ ومىر کودکان: تعداد کودکان زنده اى که هر سال متولد مى شوند و قبل از رسىدن به ىکسالگى مى مىرند 

به ازاى هر 1000 نوزاد زنده.
 امىد به زندگى: مىانگىن تعداد سال هاىى که مى توان انتظار زندگى براى ىک فرد متولد شده، داشت.

برای مطالعه

نرخ رشد جمعىت
 نرخ رشد جمعىت به صورت تغىىرات درصدى سالىانه اندازه گىرى مى شود و مى توان آنها را به چهار دسته تقسىم نمود:

 کمتر از 1درصد در سال نرخ رشد کم
 2درصد ــ 1درصد در سال نرخ رشد متوسط
 بىن 3درصد ــ 2درصد در سال نرخ رشد زىاد
 بىشتر از 3درصد در سال نرخ رشد خىلى زىاد

دو برابر شدن جمعىت ىعنى تعداد سال هاىى که طول مى کشد تا مىزان جمعىت دو برابر شود؛ مثالً از 100 نفر به 200 نفر 
ىا از 1000 نفر به 2000 نفر افزاىش ىابد.
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فّعالّیت :4 ـ 8
1 ـ در سال 1990 چند درصد جمعیت جهان در سه قارهٔ در حال توسعه زندگى مى کردند؟ چند درصد جمعیت در 

سه قارهٔ توسعه یافته صنعتى ساکن بودند؟ انفجار جمعیت در کدام بخش از جهان رخ داده است؟ 
2 ـ یک نقشهٔ گنگ جهان بدون مرزهای سیاسى تهیه کنید. روی نقشه نام این بخش ها را بنویسید : آمریکای شمالى، 
آفریقا، اروپا، خاورمیانه، جنوب شرقى آسیا، چین، اقیانوسیه، آمریکای جنوبى و روسیه. حال با استفاده از اطالعات نقشهٔ 

6 ـ 8 نقشهٔ خود را رنگ آمیزی کنید. از سه رنگ به منظور نشان دادن رشد زیاد، رشد متوسط و رشد کم استفاده کنید.
 در کدام بخش های دنیا رشد جمعیت سریع تر است؟ نام ببرید.

3 ـ با توجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید :

تراکم نفر در نام کشور
کىلومتر مربع

موالىد 
رشد طبىعى مرگ ومىر در1000 در1000

در1000
مرگ ومىر کودکان 

امىد به زندگى )سال(در1000

ژاپن
عربستان

آلمان
کنىا

اىاالت متحده آمرىکا
برزىل
اتىوپى

انگلستان
فرانسه

بنگالدش

330
8

229
47

239
18
47

239
106
791

12
36
11
43
14
26
49
14
13
41

8
5

12
10
9
8

19
12
10
14

4

33

18

2
3

5
32
8

64
8

57
130

8
7

108

79
70
75
61
76
66
46
76
77
53

الف( میزان رشد طبیعى جمعیت را در کشورهایى که روبه روی آنها دایره ترسیم شده است محاسبه کنید و در دایره 
مربوط به آن بنویسید.

ب( میزان رشد طبیعى همهٔ کشورهای جدول را برحسب درصد بنویسید.
ج( روی یک کاغذ جداگانه کشورها را برحسب نرخ رشد طبیعى از کم به زیاد مرتب کنید. آیا مى توانید این کشورها 

را به دو گروه رشد کم و رشد زیاد تقسیم کنید؟ چگونه؟
د( سه کشور که کمترین میزان امید به زندگى را دارند نام ببرید. 



120

چه  جهان  مختلف  نواحى  در  جمعیت  سنى  ساختمان 
تفاوتى دارد؟

ساختمان  بر  همه  طبىعى  رشد  و  مرگ ومىر  موالىد،  نرخ   
سنى  هرم  با  را  جمعىت  سنى  ساختمان  مى گذارند.  اثر  جمعىت 
جمعىت نشان مى دهند. در هرم سنى روى ىک محور تعداد ىا درصد 
جمعىت و روى محور دىگر زنان و مردان در گروه هاى مختلف سنى 
نشان داده مى شود. کودکان و نوجوانان )14 ــ0 سال( و کهنساالن 
تولىدکننده نىستند و از نظر اقتصادى  )بىشتر از 65 سال( معموالً 
ــ 15 سال( گروه  بزرگساالن )65  بزرگساالن وابسته اند.  به گروه 
اصلى تولىدکننده و فعاالن اقتصادى اند و بار اصلى اقتصاد را به 

دوش مى کشند.
 هرم هاى سنى در بخش هاى مختلف جهان متفاوت است. 

نقشۀ 7 ــ 8 ــ موقعىت مکانى و هرم سنى کشورهاى سوئد و مکزىک
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درصد

سوئد

مکزىک

در کشورهاى در حال توسعه نظىر مکزىک قاعدٔه هرم پهن است؛ 
ىعنى درصد زىادى از جمعىت کمتر از 15 سال سن دارند. به اىن 
مسئله  »جوانى جمعىت٭« گفته مى شود. کشورهاىى که با جوانى 
جمعىت روبه رو هستند باىد براى تأمىن نىازهاى جوانان به  خصوص 

در آموزش   و پرورش و اىجاد شغل سرماىه گذارى کنند.
تأثىر  آىنده  در  جمعىت  رشد  بر  جمعىت  جوانى  همچنىن 

خواهد گذاشت. چرا؟ 
 در کشورهاى پىشرفته صنعتى، مثل سوئد که نرخ موالىد 
و مرگ  ومىر هر دو پاىىن است و امىد به زندگى هم باالست؛ قاعدٔه 
هرم بارىک و هرم به شکل ىک زنگ درآمده است. در اىن کشورها 
به  رو  به تدرىج  ولى جمعىت  است،  زىاد  اقتصادى  فعاالن  تعداد 

پىرى مى رود.
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فّعالّیت : 5 ـ 8
       1 ـ جدول را کامل کنید :

خواندن نمودار:

تفسیر نمودار:
2 ـ نرخ موالید در کدام کشور بیشتر است؟ در کدام 

کشور رشد طبیعى جمعیت بیشتر است؟
3 ـ امید به زندگى در کدام کشور کمتر است ؟ چگونه 

پى بردید ؟
اقتصادی  فعال  جمعیت  درصد  کشور  کدام  در  ـ   4

بیشتر است؟ چرا ؟

فرانسهبرزىل

6/82/3 درصد مردان 4 ــ 0 سال 

 درصد زنان 4 ــ 0 سال

 درصد کل جمعىت 4 ــ 0 سال

 درصد مردان 14 ــ 0 سال

 درصد مردان 74 ــ 70 سال

+85
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 درصد از کل جمعىت 

فرانسه  سن

مردان  زنان 

 درصد از کل جمعىت 

برزىل  سن
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5ـ  کشورهایى که با جوانى جمعیت روبه  رو هستند، 
چه مشکالتى خواهند داشت؟

به  رو  نظر شما در کشورهایى که جمعیت  به  ـ   6
پیری مى رود چه مشکالتى پدید مى آید؟

مردان زنان 
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تراکم   1390 سال  در  است.  پهناورى  سرزمىن  اىران 
که  است  شده  برآورد  مربع  کىلومتر  در  نفر   46/1 اىران  جمعىت 
در مقاىسه با  بسىارى از کشورهاى دىگر )جدول فعالىت 4ــ  8(  
کم   تراکم است. امـا همان  طورکـه در نقشه پراکندگى جمعىت 
ـ 8( مشاهده مى کنىد، پراکندگى جمعىت در اىران  اىران )شکل 8ـ 
بسىار ناهمگون است. بعضى از مناطق داراى تراکم زىاد و برخى 

نواحى دىگر خالى از جمعىت ىا کم تراکم است.
 ازجمله عوامل طبىعى مؤثر بر پراکندگى جمعىت در اىران 
تأثىر  تحت  اىران  از  پهناورى  قسمت  به طورکلى  آب   و هواست. 
به  و دسترسى  بارش  بنابراىن،  است.  و خشک  گرم  آب   و هواى 
آب نقش مهمى در تراکم جمعىت و پىداىش کانون هاى روستاىى و 
شهرى داشته است. آىا مى توانىد تأثىر ساىر عوامل نظىر خاک هاى 
مساعد، دسترسى به درىاها، نوع ناهموارى ها و … را در پراکندگى 

جمعىت اىران بررسى کنىد و شرح دهىد؟

حد  از  بىش  تراکم  در  مهمى  نقش  نىز  انسانى  عوامل   
سىاسى  مرکزىت  مثالً  است؛  داشته  نواحى  برخى  در  جمعىت 
و  دولتى  سازمان هاى  و  وزارتخانه ها  تمرکز  و  کشور(  )پاىتخت 
امکانات زىرساختى نظىر راه ها و امکانات برتر آموزشى و خدماتى، 
مهاجران زىادى را از سراسر کشور به تهران جذب نموده است. 
به  کشور  مصرفى  بزرگ  صناىع  درصد   37 بودن  دارا  با  تهران 
اولىن قطب صنعتى تبدىل شده است. اىن مادرشهر٭ منظومه اى 
از شهرهاى بزرگ و کوچک را در اطراف خود به وجود آورده 
و منطقۀ شهرى٭ وسىعى را که بىش از 10 مىلىون نفر جمعىت 

دارد شکل داده است.
کدام قطب هاى بزرگ صنعتى دىگر در کشور ما موجب 
تراکم زىاد جمعىت در ىک ناحىه شده اند؟ در کدام ناحىه منابع و 

معادن موجب جذب جمعىت شده است؟

جمعیت در کشور ما چگونه پراکنده شده است؟

ـ   8 ــ نقشۀ  پراکندگى جمعىت در اىران شکل 8  ـ

درىــــاى خــــــزر

خلىج  فارس

عمان قطردرىاى عمان
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فّعالّیت : 6 ـ 8
1 ـ تراکم جمعیت در هر یک از نواحى زیر چگونه است؟ علل مربوط به این نوع تراکم را مختصرًا توضیح دهید.

 جلگهٔ گىالن ،  دشت کوىر و دشت لوت ،  منطقهٔ شهرى تهران ، جلگهٔ خوزستان

2ـ یک نقشهٔ گنگ استان ها تهیه کنید. نام مراکز استان ها را بر روی هر استان بنویسید. سپس به منظور نمایش 
تراکم جمعیت در استان های کشور با استفاده از اطالعات جدول زیر و رنگ هایى که در راهنما برای این نقشه پیشنهاد 

شده است، آن را رنگ آمیزی کنید.

نام استان

تراکم
)نفر در
کىلومتر
مربع(

نام استان

تراکم
)نفر در
کىلومتر
مربع(

نام استان

تراکم
)نفر در
کىلومتر
مربع(

راهنما

آذرباىجان شرقى
آذرباىجان غربى

اردبىل
اصفهان

البرز
اىالم

بوشهر
تهران

چهارمحال و بختىارى
خراسان جنوبى
خراسان رضوى

82
82
70
46

471
28
45

890
55
7

50

خراسان شمالى
خوزستان

زنجان
سمنان

سىستان و بلوچستان
فارس
قزوىن

قم
کردستان

کرمان

31
71
47
6

14
37
77

100
51
16

کرمانشاه
کهگىلوىه و بوىراحمد

گلستان
گىالن
لرستان

مازندران
مرکزى

هرمزگان
همدان

ىزد

78
  42
87

   177
 62
129
49
22
91
8

نفر در کىلومتر مربع

ـ 5  12ـ
33ــ12
57  ــ33
85  ــ57

ـ 85 140ـ
380 ــ140
900ــ380 

ـ در زیر نقشه ای که فراهم کرده اید به این سؤاالت پاسخ دهید :
٭ تراکم جمعیت در نیمهٔ شرقى کشور بیشتر است یا نیمه غربى؟

٭ تراکم جمعیت در استان محل زندگى شما نسبت به تراکم جمعیت در کل کشور و استان های همسایه چگونه است؟ 
مقایسه کنید.

3ـ در کدام نواحى یا شهرستان های استان محل زندگى شما تراکم جمعیت بیشتر و در کدام بخش ها کمتر است؟ علل 
طبیعى و انسانى مربوط به آن را توضیح دهید. )از کتاب استان شناسی استفاده کنید.(
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ویژگى های جمعیتى ایران
کشور  در  چرا  که  باشىد  پرسىده  خود  از  تاکنون  شاىد 
به  کشورها  همٔه  چرا  اصوالً  و  مى گىرد؟  انجام  سرشمارى٭  ما 

گردآورى اطالعات جمعىتى مى پردازند؟
سرشمارى، آمار و اطالعات مربوط به جمعىت و خانوارها 
را در کل کشور و هم چنىن بخش هاى مختلف در ىک زمان معىن 

فراهم مى آورد.
اىن اطالعات به  وسىلٔه وزارتخانه ها و سازمان هاى دولتى 
و همچنىن مؤسسات تحقىقاتى ىا خصوصى به منظور برنامه رىزى 

حمل ونقل،  مسکن،  آموزش،  بهداشت،  زمىنه هاى  در  مناسب 
اشتغال، کشاورزى و… به  کار مى رود. بنابراىن، ما به سرشمارى 
نىاز دارىم و هر چه اطالعات حاصل از سرشمارى ها دقىق تر و 
همه جانبه تر باشد برنامه رىزى ها نىز کامل تر و صحىح تر خواهد بود. 
اولىن سرشمارى رسمى در سال 1335 و آخرىن سرشمارى در 
سال 1390 انجام گرفته است. سرشمارى رسمى بعدى در چه 

سالى خواهد بود؟
 روند افزاىش جمعىت در اىران: جمعىت اىران براساس 

آخرىن سرشمارى سال 1390 ، 75/149/669 نفر بوده است.
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اول هجرى شمسىسال

فّعالّیت : 7 ـ 8
1 ـ چرا باید با افرادی که مأمور سرشماری هستند همکاری کرد و اطالعات صحیح در اختیار آنها گذاشت؟

2ـ با کمک و راهنمایى دبیر خود یک یا دو نمونه از نشریات و سالنامه های آماری را بررسى کنید و چند مورد از 
اطالعات مربوط به استان یا شهرستان محل زندگى خود را استخراج و یادداشت نمایید.

نمودار 9 ــ 8 ــ روند افزاىش جمعىت در اىران

جمعىت تخمىنى
جمعىت فعلى

راهنما

به سؤاالت زىر دربارٔه نمودار پاسخ دهىد:

ىا  بوده و  ثابت  تقرىباً  اىران  تا چه سالى تعداد جمعىت  ٭ 
افزاىش بسىار کمى داشته است؟ چرا؟

٭ از سال اول هجرى شمسى تا سال 1250 هجرى شمسى 
)ىعنى مدت 1250 سال( تعداد جمعىت اىران چه تغىىرى کرده است؟ 

تقرىباً چند برابر شده است؟
٭ از سال 1305 تا سال 1385 )ىعنى مدت 80 سال( تعداد 

جمعىت اىران چه تغىىرى کرده است؟ چند برابر؟
٭ مىزان جمعىت اىران در بىست سال آىنده چقدر تخمىن 

زده شده است؟
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نشان می دهد قاعدٔه هرم سنی کشور ما مانند بسىاری از کشورهای 
درحال توسعه، پهن است، اّما سىاست های کنترل جمعىت سبب 
شد که تعداد موالىد و نرخ رشد جمعىت کاهش ىابد. همان طور که 
در اىن شکل می بىنىد تعداد افراد 14ــ0 ساله در مقاىسه با گروه 
سنی 24ــ15 ساله کمتر شده است؛ هرچند درحال حاضر، ساختار 
سّنی اىران جوان است، اّما اگر اىن روند ادامه ىابد به تدرىج با کاهش 
جوانان و کم شدن نىروی فّعال کشور در سال های آىنده و با پىری 
جمعىت مواجه خواهىم بود که ىکی از آثار آن کاهش نىروی فعال 
کشور است. به نظر شما پىری جمعىت چه پىامدهای منفی برای 

وضعىت اقتصادی و اجتماعی کشور درپی خواهد داشت. 

 در 80 سال اخىر و به  خصوص از سال 1335 به بعد با 
گسترش بهداشت و واکسىناسىون، لوله کشى و بهبود آب آشامىدنى، 
رونق صادرات نفت و واردات مواد غذاىى، مىزان مرگ و مىر کاهش 
ىافت در حالى که مىزان موالىد هم  چنان باال باقى ماند و جمعىت 

خىلى سرىع رشد کرد.
 در سال 1365 مىزان رشد مطلق جمعىت در کشور ما 
به 3/9 درصد رسىد که جزء نرخ رشدهاى بسىار باال بود. »از اىن 
مىزان 3/2 درصد مربوط به رشد طبىعى و 0/7 درصد مربوط به 

مهاجرپذىرى پناهندگان اختصاص داشت.«
درپی سىاست های کاهش جمعىت در حال حاضر نرخ رشد 
جمعىت کشور کاهش ىافته است )در سال 1390، 1/29درصد( 
که اىن مسأله در آىنده مشکالتی را به دنبال خواهد داشت از جمله 
می توان به برهم خوردن تعادل جمعىتی و تضعىف نىروی دفاعی 

کشور اشاره کرد. 
اگر سىاست کنترل جمعىت در ابعاد شدىد ادامه پىدا کند، 
جمعىت کشور به تدرىج دچار پىری و در نهاىت مشکالت دىگری 
دربرخواهد داشت. اساساً نباىد سىاست کنترل جمعىت به گونه ای 
به سمت سالمندی و کهنسالی حرکت  باشد که هرم سنی کشور 
کند. زىرا اىن پدىده مانعی اصلی برسر راه توسعه اقتصادی جامعه 

خواهد بود. 

ساختمان سنی جمعیت
ـ  8 ــ هرم سنى جمعىت اىران در سال  1385شکل 10ــ 8 هرم سنی جمعىت اىران در سال 1385 را  شکل10ـ
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دلىل  به  اول  دلىل مهاجرت مى کنند:  دو  به  مردم  اصوالً 
دور شدن از شراىط ىا عوامل نامساعد. به اىنها عوامل دورکننده 
ىا  شراىط  به  مردم  اىنکه  دوم  مى شود؛  گفته  دافعه«  »عوامل  ىا 
چىزهاىى که دوست دارند جذب مى شوند و اىنها »عوامل جاذبه« 

در مهاجرت اند.
در شکل11 ــ 8 بعضى از اىن عوامل را مشاهده مى کنىد.

شکل 11 ــ 8 ــ عوامل جاذبه و دافعه جمعىت

علل و آثار مهاجرت چیست؟
مردم همىشه در ىک مکان ساکن نىستند و گاهى از مکانى 
به مکان دىگر جابه  جا مى شوند.اىن نقل مکان ممکن است براى 

مدتى کوتاه ىا به طور دائم صورت بگىرد.
به  عبارت است از جابه  جاىى مردم از مکانى  مهاجرت : 

مکان دىگر به منظور کار ىا زندگى.

عوامل جاذبه

جنگمسکن بهتر 

عوامل دافعه

بىکارىوابستگى هاى فامىلى

 مبدأ  →                        مقصد 

درآمد بىشتر

امکانات
 بهداشتى بىشتر

کمبود غذا

 مخاطرات
طبىعى

آموزش بهتر 
 فقر

شکل 12 ــ 8 ــ ىک اردوگاه  پناهندگان در روآندا

درس پانزدهم :جمعیت و مهاجرت،جمعیت و منابع طبیعی
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روستا به شهر
شهر به روستا٭

    

روزانه

    

  
   فصلى

علل:
٭ دستىابى به منابع طبىعى و ثروت ساىر قاره ها

٭ نىاز آلمان غربى به نىروى کار براى بازسازى صناىع و 
نىاز کارگران ترکىه به دستمزد و رفاه بىشتر

٭ مشکالت اقتصادى در اىن کشورها و کسب دستمزد 
بىشتر

علل:
٭ تشکىل دولت غاصب صهىونىستى و کشتار فلسطىنى ها 

به  وسىلٔه ىهودىان
٭ حملٔه شوروى سابق به افغانستان، جنگ هاى داخلى

٭ خشکسالى، قحطى، جنگ هاى داخلى

علل:
٭ رفتن به محل کار ىا استفاده از خدمات داخل شهرها

٭ ىافتن چراگاه براى دام ها
٭ کسب درآمد بىشتر

مثال:
٭ مهاجرت اروپاىىان به آمرىکا، استرالىا، کانادا و آفرىقا از قرن نوزدهم به بعد.

به کشور آلمان غربى )کارگران مهمان( پس از  ٭ مهاجرت کارگران ترکىه 
جنگ جهانى دوم.

٭ مهاجرت برخى از مردم اترىش، مجارستان و ىوگسالوى و آلمان  شرقى سابق 
پس از سال 1989 به آلمان )پس از اتحاد دو آلمان و بى اعتبار شدن دىوار 

برلىن٭(

مثال:
٭ پناهنده شدن فلسطىنى ها به اردن، مصر، سورىه و لبنان

٭ پناهنده شدن افغان ها به اىران و پاکستان
٭ پناهنده شدن سکنٔه اتىوپى و سودان و سومالى به کشورهاى مجاور

مثال:
٭ حرکت روزانه مردم از حومه ها و شهرک هاى اطراف به داخل شهرهاى 

بزرگ )مثل تهران و اصفهان( و بازگشت آن ها در شب به محل سکونت.
٭ حرکت کوچ نشىنان )مثل ىىالق و قشالق اىل بختىارى(

نواحى کشاورزى در فصل  به روستاها و  ٭ مهاجرت کارگران از شهرها 
مىوه چىنى و جمع آورى محصوالت کشاورزى

انواع مهاجرت
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مها
     

     
     

     
     

     
     

     
     

رى  
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مى گىرد. صورت  کشور  ىک  نواحى  بىن  داخلى  مهاجرت  ٭ 
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جى 
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ت 
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٭ مردم مجبور به نقل مکان به جاى دىگر شده اند. عوامل دافعه در مبدأ موجب مهاجرت مى شود: )بالىاى طبىعى، فشارهاى سىاسى و ...(

٭ مهاجرت خارجى بىن کشورها صورت مى گىرد و مهاجران از کشورى به کشور دىگر مهاجرت مى کنند.
٭ مردم به اختىار و ارادٔه خود تصمىم به مهاجرت مى گىرند. عوامل جاذبه در مقصد موجب مهاجرت مى شود ) کسب درآمد                                                                

بىشتر، آب و هواى بهتر و ...(

ـ  8( به اصطالحات آخر کتاب توجه کنىد. )شکل15ـ

                   

اثرات مهاجرت از روستاها چىست؟ به شکل 13ــ 8 
توجه کنىد. در اىن شکل برخى از مهم ترىن عوامل دافعٔه روستاىى 
و عوامل جاذبٔه شهرى را که موجب مهاجرت از روستاها به شهرها 

مى شود مشاهده مى کنىد. 
وقتى روستاىىان به شهرها مهاجرت مى کنند شغل خود را از 
ىک کار کشاورزى به شغل غىرکشاورزى تغىىرمى دهند. بنابراىن، 
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اغلب  چون  مى آىد؛  به  وجود  کشور  اشتغال  ساختار  در  تحولى 
بنابراىن،  فعالىت مى باشند  از روستاها در سنىن کار و  مهاجرىن 
نىروى کار در روستاها کم مى شود و جمعىت سالخورده و ىا درصد 
تولىد محصوالت  به طورکلى  و  مى شود  بىشتر  روستاها  در  زنان 
کشاورزى در روستاها کاهش مى ىابد و کشورها مجبور به وارد 

کردن مواد غذاىى مى شوند.
که  است  چىزهاىى  تصوىر  اىن  در  شهرى  جاذبٔه  عوامل 
خانواده هاى روستاىى قبل از حرکت به سوى شهرها در ذهن و 
ـ  8(. اما در واقع چنىن نىست در  تصورات خود دارند )شکل 14 ـ
شهرها هزىنٔه زندگى به خصوص در زمىنٔه مسکن و حمل ونقل زىاد 
است و هوا آلوده است و از طرفى درآمد مشاغلى که روستاىىان 
در شهرها به دست مى آورند ناکافى است؛ زىرا آنها اغلب به دلىل 
در  کارگرى  دستفروشى،  مانند  کاذب،  مشاغل  به  بودن  غىرماهر 

مى شوند.  مشغول   ... و  ساختمانى  فعالىت هاى  رستوران ها، 
شهرها نىز نمى توانند به سرعت تأسىسات و تجهىزات الزم را براى 
کافى،  سبز  فضاى  مسکن،  تأمىن  بىاورند.  فراهم  مهاجران  انبوه 
آب لوله کشى، گاز ، برق و ساىر خدمات شهرى براى اىن جمعىت 
مهاجر مشکل است. درنتىجٔه گرانى زمىن و کمبود مسکن، مناظر 
زشت زاغه   نشىنى٭ و حلبى آبادها در اطراف شهرها و به خصوص 
از  مهاجرت  نتاىج  و  آثار  از  ىکى  که  مى آىد  پدىد  بزرگ  شهرهاى 

روستاها به شهرهاست )شکل 15 ــ 8(.
مکان  در  هم  مهاجرت ها  که  درمى ىابىم  گفته شد  آنچه  از 
مبدأ و هم در مکان مقصد مى توانند بر افزاىش ىا کاهش جمعىت، 
ساختمان سنى جمعىت، نىروى کار، بىکارى، مىزان دستمزدها و 

همچنىن فرهنگ، نژاد و زبان اثر بگذارند.

 حقوق بىشتر 
 کارخانه ها  

مسکن راحت  

خشکسالى 

 ابزار سنتى  

 فرساىش خاک
چراى بىش از حد دام ها  

بىمارستان ها و مدارس بهتر

استفاده از ماشىن آالت به جاى انسان
بىکارى 

 مغازه ها  

سىالب  

کمبود کودشىمىاىى
بازده کم محصول  

خانواده هاى پرجمعىت
زمىن کم 

 کمبود خدمات رفاهى آموزش و بهداشت

شهر مانند ىک آهن ربا جمعىت را جذب مى کند 

ـ  8   ــ زاغه نشىنى در اطراف ىک شهر شکل 15ـ

شکل 14 ــ 8 ــ رشد شهرى در آمرىکاى جنوبى

شکل 13 ــ 8 ــ عوامل جاذبۀ شهرى، عوامل دافعۀ روستاىى
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درصد جمعىت روستاىى

درصدمأخذ: مرکز آمار اىران

فّعالّیت : 10 ـ 8
1 ـ مهاجرت داخلى چه فرقى با مهاجرت خارجى دارد؟

2 ـ هر یک از موارد زیر کدام نوع مهاجرت هاست؟

داخلی  ، خارجى  ،  اجباری  ،  اختىاری  ،  فصلی  ،  روزانه
  

٭ مهاجرت ترک ها به آلمان ٭ مهاجرت فلسطینى ها به اردن و لبنان ٭ مهاجرت اروپایى ها به قارهٔ آمریکا و استرالیا
٭ مهاجرت مردم از حومه ها به شهرهای بزرگ ٭ مهاجرت ایل بختیاری به قشالق خوزستان ٭ مهاجرت مکزیکى ها 

برای بسته بندی محصوالت غذایى و میوه چینى به ایالت کالیفرنیا در آمریکا 
مثال : مهاجرت ترک ها به آلمان )خارجى، اختیاری(

3ـ با توجه به شکل )13 ـ 8( عوامل جاذبه و دافعه را در مهاجرت از روستا به شهر در جدولى دسته بندی کنید.
4 ـ اگر مهاجرت از روستاها به شهرها در کشور ما ادامه یابد چه مشکالتى برای روستاها و شهرها به  وجود مى آید؟ 

شما چه راه حل هایى برای کاهش مهاجرت پیشنهاد مى کنید؟

درصد  تغىىرات  نمودار  ــ  ـ  8   16ـ شکل 
جمعىت شهرنشىن و روستانشىن در اىران

درصد جمعىت شهرى 

 مهاجرت و شهرنشىنى در اىران: مهاجرت از روستاها 
به شهرها بىشترىن و پر حجم ترىن نوع مهاجرت در دهه هاى اخىر 
در کشور ما بوده است. شکل 16 ــ 8 را مطالعه کنىد و به اىن 

سؤال پاسخ دهىد:
 در سال 1300 چند درصد جمعىت اىران شهرنشىن و 

چند درصد روستانشىن بوده اند؟ در سال 1385 چطور؟

مهاجرت و رشد مطلق جمعىت
رشد طبىعى جمعىت حاصل تفاوت نرخ موالىد و مرگ ومىر است. اما وقتى عده اى از مردم به مکانى مهاجرت 
مى کنند جمعىت آنجا افزاىش مى ىابد و برعکس وقتى مردم از جاىى به جاى دىگر مهاجرت مى کنند جمعىت آن مکان 

کاهش مى ىابد. بنابراىن، در رشد مطلق جمعىت عالوه بر نرخ موالىد و مرگ ومىر، مهاجرت نىز محاسبه مى شود.
تعداد  مهاجران ± نرخ   مرگ ومىر - نرخ  موالىد =  رشد  مطلق جمعىت

برای مطالعه
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جمعیت و منابع طبیعى
انسان ها براى ادامٔه زندگى به آب، زمىن و هوا نىازمندند، 
آنها به غذا، سوخت، مسکن و همچنىن انرژى براى تولىد انواع 
به  دست  از محىط طبىعى  اىن موارد را  نىاز دارند و همٔه  کاالها 
و  منابع  بر  مى شوند  متولد  که  افرادى  تعداد  بنابراىن،  مى آورند. 

محىط طبىعى اثر مى گذارند.
اىن منابع هم اکنون با سرعت زىاد استفاده مى شود و هرچه 
مصرف منابع بىشتر باشد فشار بىشترى بر سىارٔه ما وارد مى شود 

و آن را براى سکونت غىرقابل زىست مى سازد.
منابع طبىعى را به دو گروه اصلى مى توان تقسىم کرد: منابع 

ـ 8(. تجدىد شدنى و منابع غىرقابل تجدىد )شکل 17ـ
ىکبار  فقط  که  هستند  منابعى  تجدىد،  غىرقابل  منابع 
مى توانند مورد استفاده قرار بگىرند؛ براى مثال، زغال سنگ و نفت 
فقط ىکبار سوزانده و پس از استفاده تمام مى شوند و علت اىنکه 
اىن منابع را غىرقابل تجدىد مى نامند اىن است که مىلىون ها سال 

طول مى کشد تا امکان تشکىل مجدد آنها فراهم شود.
اىن منابع هم اکنون با سرعت زىاد، هم در کشورهاى توسعه 
ىافته و هم در کشورهاى در حال توسعه مصرف مى شود و استفاده 

از انرژى حاصل از آنها ارزان تر است.
63 درصد انرژى از سوخت هاى فسىلى، 18 درصد از 
انرژى برق آبى، 17 درصد از انرژى هسته اى و ىک درصد از 

انرژى خورشىدى و باد تأمىن مى شود.
به طور  مى توانند  که  هستند  منابعى  تجدىدشدنى،  منابع 

مداوم مورد استفاده قرار بگىرند.
 بعضى از اىن منابع هرگز به پاىان نمى رسند؛ مانند انرژى 

حاصل از باد و خورشىد.
)جنگل ها،  زىستى  منابع  مانند  منابع  اىن  از  برخى    

ماهى ها، خاک و …( هر چند قابل تجدىد و قابل استفادٔه مجددند 
اما شىؤه مدىرىت و بهره بردارى صحىح از آنها مهم است و در 
قابل  بگىرند  قرار  نادرست  و  بى روىه  استفادٔه  مورد  صورتى که 
بى روىه  از حد خاک، صىد  بىش  فرساىش  مثالً  نىستند؛  تجدىد 
منابع  اىن  نابودى  به  جنگلى  درختان  بى روىٔه  قطع  و  ماهى ها 

منتهى مى شود.

 

الف ــ منابع تجدىد شدنى

انرژى باد 

 انرژى جزرومد٭

انرژى حاصل ازگرماى 
داخل زمىن)زمىن گرماىى٭(

  انرژى آب ذخىره در پشت 
سدها )هىدروالکترىک(

انرژى خورشىدى

انرژى امواج 

گاز طبىعى

ب ــ منابع غىرقابل تجدىد

  انرژى هسته اى 
)اورانىوم(  

زغال سنگ 

نفت

سوخت هاى چوبى

ـ   8   ــ منابع طبىعى شکل 17ـ

حد متناسب جمعىت: تعىىن مناسب ترىن تعداد جمعىت 
براى ىک ناحىه ىا کشور در زمانى معىن به عوامل مختلف اقتصادى 
و اجتماعى بستگى دارد، اما عامل منابع ىکى از عوامل اساسى در 
تعىىن حّد متناسب جمعىت است. بنابراىن، مى توان گفت: »حّد 
متناسب جمعىت عبارت است از بهترىن تعادل ممکن بىن منابع و 

تعداد جمعىت ىک سرزمىن«.
کشور  در  موجود  منابع  صحىح  مدىرىت  صورت  در 
مشکلی برای جمعىت بىشتر وجود نخواهد داشت. ضمن آنکه 

جمعىت بىشتر، مزاىاىی نىز دارد از جمله: 
1ــ وجود نىروی کار برای توسعٔه اقتصادی

2ــ وجود نىروی دفاعی و حفظ استقالل کشور 
3ــ خانواده عاطفی  براثر وجود خواهران و برادران
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فّعالّیت :11 ـ 8
1 ـ جدولى مانند شکل زیر تهیه کنید و هر عبارت را در ستون مربوط به آن بنویسید: ٭ فقط یکبار مورد استفاده 
قرار مى گیرد ٭ آلودگى کمتری ایجاد مى کنند ٭ هزینهٔ استفاده از آنها زیاد است ٭ استفاده از آنها ارزان تر تمام مى شود 

٭ مى توانند به طور مداوم مورد استفاده قرار بگیرند ٭ آلودگى بیشتری ایجاد مى کنند.

                منابع تجدىد شدنى                                   منابع غىرقابل تجدىد      

برای مطالعه
تأثىر شىوۀ زندگى بر مصرف منابع

تولد ىک کودک در اىاالت متحدٔه آمرىکا 100 برابر بىشتر از تولد ىک کودک در بنگالدش بر منابع زمىن و محىط 
طبىعى فشار وارد مى کند؛ زىرا زندگى ىک فرد آمرىکاىى با مصرف بىشتر غذا و لباس، داشتن اتومبىل شخصى، ارتباطات و 
حمل ونقل بىشتر و تولىد بىشتر زباله و آلودگى توأم است. اما شىؤه زندگى در بنگالدش به گونه اى است که به مقادىر عظىم 

منابع معدنى و انرژى نىاز ندارد.
ىک خانوادٔه آمرىکاىى 40 برابر بىشتر از ىک خانوادٔه هندى و 100 برابر بىشتر از ىک خانوادٔه کنىاىى بر محىط طبىعى 

اثر مى گذارد.

2ــ با توجه به شکل 17 ـ 8 جمالت زیر را کامل کنید:
الف ـ سه نوع انرژی حاصل از آب عبارت اند از : …… و …… و …… .

ب ـ اورانیوم انرژی …… تولید مى کند. از گرمای داخل زمین انرژی …… به دست مى آید.
ج ـ سه نوع سوخت فسیلى که برای ما انرژی فراهم مى کنند عبارت اند از : …… و ……و…….

3 ـ چرا به منابعى مانند نفت، گاز و زغال سنگ منابع غیرقابل تجدید مى گویند؟
4 ـ حد متناسب جمعیت را تعریف کنید. 

5ـ  کاغذ یکى از کاالهایى است که پس از مصرف مى توان آن را دوباره به صورت خمیر درآورد و مجددًا مورد استفاده 
قرار داد. چند مورد از کاالهایى را که در زندگى روزمره از آنها استفاده مى کنید و مى توان دوباره از آنها استفاده کرد 

نام ببرید.
6 ـ در استان محل زندگى شما کدام منابع تجدید شدنى ـ که با ایجاد تأسیسات الزم مى توانند مورد استفاده قرار 
بگیرند ـ و کدام منابع غیرقابل تجدید وجود دارند؟ فهرستى از آنها تهیه کنید و جلوی هر منبع نام ناحیهٔ مربوط به آن 

را ذکر کنید. از کتاب )جغرافیای استان( استفاده کنید.
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کشورهاى جهان با کمبود غذا مواجه اند.
هرچند مىزان کالرى موردنىاز براى ىک فرد سالم عادى و 
معمولى برحسب سن، ساختمان بدن و نوع اشتغال و محىط زندگى 
او فرق مى کند، ولى به طور معمول مىزان حداقل کالرى روزانه براى 

هر فرد به منظور ىک زندگى سالم 2300 کالرى است.
بىشتر  مــى کنىد  8  مشاهده  ـ  نقشه19ـ در  همان طورکـه 
کشورهاىى که سرانه مصرف کالرى روزانٔه آن ها از 2300 کالرى 
کم تر است در قارٔه آفرىقا واقع شده اند. در قارٔه آسىا نىز کشورهاى 
پرجمعىتى چون هند با مشکل گرسنگى و سوء تغذىه شدىد دست به 
گرىبان اند. سوِء تغذىه توان افراد را براى کار و فعالىت اقتصادى 
کاهش مى دهد و بدن انسان را براى بىمارى ها مستعد مى سازد و 

سوِء  تغذىه شدىد به مرگ منجر مى شود.
کشورهاى  از  بسىارى  اىن که  با  است  کرده  اعالم  »فائو« 
جهان در دهه هاى اخىر براى تولىد غذا تالش کرده اند، اما امروزه 

بىش از ىک مىلىارد نفر در جهان از سوِء تغذىه رنج مى برند.
ـ  8 توجه کنىد. کاهش بارندگى ها و خشکسالى  به شکل 23ـ

در جنوب صحراى آفرىقا منجر به قحطى و گرسنگى شده است.
در سال هاى 1990 ــ 1980 هزاران نفر از سکنه اتىوپى، 
سودان، سومالى در جست وجوى غذا، خانه و کاشانٔه خود را ترک 
کردند و کىلومترها در بىابان هاى گرم به سمت اردوگاه هاى پناهندگان 

حرکت کردند و بسىارى از آن ها نىز در بىن راه جان سپردند.
آىا علت گرسنگى تنها عوامل طبىعى مانند خشکسالى است 

ىا عوامل دىگرى نىز مؤثرند.

به غذا در همه  کنىد. مسئلٔه دسترسى  زىر دقت  نقشٔه  در 
جای جهان به عنوان ىک مشکل مشاهده نمى شود. در حالى که در 
اروپاى غربى و آمرىکاى شمالى مازاد غذا وجود دارد، بسىارى از 

نقشۀ19ــ 8 ــ مصرف روزانۀ  کالرى براى هر فرد در کشورهاى مختلف جهان

دسترسی به غذا
بر مبناى برآورد سازمان کشاورزى و خواربار جهانى )فائو( 
روزانه 40 هزار کودک زىر 5 سال از گرسنگى و امراض ناشى از 

آن مى مىرند. )ىعنى 15 مىلىون کودک در ىک سال(. 

کىلو کالرى بىش از 2900     
2899 ــ 2600 
  مىانگىن نىاز   2599 ــ 2300   
کم تر از 2300 

  شکل 18ــ 8  ــ کودکان گرسنۀ سومالى در انتظار کمک هاى غذاىى
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باىد بگوىىم خىر. عوامل اقتصادى و اجتماعى نىز شدىدًا 
توزىع غىرعادالنٔه  مثالً  مى گذارند؛  اثر  به غذا  مسئلٔه دسترسى  بر 
نامناسب، احتکار  نقل  ارتباطات و حمل و  غذا در ىک کشور، 
غذاىى،  مواد  قىمت  افزاىش  ثروتمند،  کشورهاى  توسط  غذا 
ناآرامى هاى سىاسى و جنگ همه براىن مسئله تأثىر دارند. از طرفى 
در دهه هاى اخىر همٔه کشورهاى در حال توسعه به سمت صنعتى 
کشاورزى  زمىن هاى  روز  هر  بنابراىن،  و  کرده اند  حرکت  شدن 
بىشترى به کارخانه ها، جاده ها، انبارها و خانه هاى مسکونى تبدىل 

فّعالّیت : 12 ـ 8
1 ـ چرا جنوب صحرای آفریقا از نظر دسترسى به غذا دچار مشکل گردیده است؟

2 ـ کدام عوامل طبیعى و انسانى بر مسئلهٔ دسترسى به غذا و گرسنگى اثر مى گذارند؟ نام ببرید.
3 ـ با استفاده از نقشهٔ 19 ـ 8 و یک نقشهٔ جهان نما، چند کشور دارای مصرف کالری روزانهٔ کم را نام ببرید.

مى شود. رشد جمعىت جهان نىز مانع از آن است که بىن غذا و 
جمعىت تعادل مناسب برقرار شود. کشورهاى واردکنندٔه غالت 
و مواد غذاىى که معموالً کم درآمداند و به محصوالت کشاورزى 
مناطق عمدهٔ تولىدکنندٔه غالت نىاز دارند با خطر جدى ترى روبه  رو 
هستند و به همىن دلىل امنىت غذاىى ندارند، پس باىد با کنترل رشد 
اىن  افزاىش محصوالت کشاورزى  براى  برنامه رىزى  و  جمعىت 

مشکل را حل کنند.

خالصه
 مهاجرت به دو عامل جاذبه در مقصد و دافعه در مبدأ بستگى دارد.

 مهاجرت انواع مختلفى دارد : داخلى، خارجى، اجباری، اختیاری، فصلى، روزانه، شهر به روستا، روستا به شهر
 مهاجرت ها هم در مبدأ و هم در مقصد بر ترکیب جمعیت، اقتصاد و فرهنگ ناحیه اثر مى گذارد.

 منابع طبیعى به دو گروه تجدیدپذیر و غیرقابل تجدید تقسیم مى شوند.
 باید بین تعداد جمعیت و میزان منابع یک کشور تعادل برقرار شود.

اتىوپى و سودان

غرب مىانه 
آمرىکا 

ست  ا ممکن  که  طقى  منا
خشک سالى شدىد رخ بدهد 

سوِء  آن  مردم  که  مناطقى 
تغذىه شدىد دارند.

 شمال شرق چىن
شمال هند 

ساحل  

 آنگوال موزامبىک

شمال شرق برزىل  
سومالى

شکل  20 ــ 8 ــ نقشۀ مناطق در معرض خطر خشک سالى و سوِء تغذىه


