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انسان ها براى ادامٔه زندگى و تهئه لوازم مورد نياز خود نظير 
غذا، مسکن، لباس، سوخت و… به محيط طبيعى و منابع موجود در 
آن وابسته اند. همٔه جوامع انسانى براى تداوم بقا به ناچار به تغيير شکل 
محيط طبيعى و توليد مى پردازند و چون يک فرد يا جامعه نمى تواند 
به تنهايى همٔه نيازهاى خود را رفع کند، ناگزير است که از انسان ها يا 
جوامع ديگر کمک بگيرد. اين امر به توزيع و مبادلٔه کاالها و محصوالت 

منجر مى شود و فعاليت هاى اقتصادى را شکل مى دهد. 
همان طور که در فصل اول آموختيد، شکل، نوع  و چگونگى 
فعاليت هاى اقتصادى در نواحى مختلف، متفاوت است. شما در 
نواحى  در  اقتصادى  فعاليت هاى  َاشکال  از  برخى  با  درس  اين 

مختلف آشنا مى شويد.
به طور کلى فعاليت هاى اقتصادى به سه گروه عمده۱ تقسيم 

مى شوند:
که  مى شود  گفته  فعاليت هايى  به  اول  نوع  فعاليت هاى  ۱ــ 
به طور مستقيم با انواع منابع طبيعى در ارتباط اند. زراعت، دام پرورى، 

صيد ماهى، جنگل دارى و… جزء فعاليت هاى نوع اول است.
۲ــ فعاليت هاى نوع دوم شامل فعاليت هايى است که در آن 

منابع و مواد اوليه در کارخانه ها تغيير شکل مى يابند و به کاالهاى 
جديد تبديل مى شوند؛ مانند انواع کاالهاى صنعتى (کفش، اتومبيل، 

پارچه، فوالد و…) .
کاالها  مبادلٔه  و  فروش  شامل  سوم  نوع  فعاليت هاى  ۳ــ 
و  خريد  درمانى،  آموزشى،  فعاليت هاى  مانند  است؛  خدمات  و 

فروش و… .

کشاورزى
  سيستم هاى کشاورزى و انواع آن

چه  به  کشاورزى  محصول  يک  توليد  براى  شما  به نظر 
عواملى نياز داريم؟ آيا مى توانيد بگوييد يک کشاورز براى توليد 
کنيد.  توجه   ۱ شکل  به  مى دهد؟  انجام  فعاليت هايى  چه  محصول 
همان طور که مى بينيد، فعاليت کشاورزى را مى توان به عنوان يک 

سيستم درنظر گرفت.
يکسان  جهان،  نواحى  همٔه  در  کشاورزى  سيستم هاى 
جهان  در  عمده  کشاورزى  سيستم  نوع  دو  کلى  به طور  نيستند. 

وجود دارد: سيستم سّنتى و سيستم تجارى.

۱ــ فعاليت هاى نوع چهارم فعاليت هايى است که با توليد و پردازش اطالعات سر و کار دارد.

  شکل ۱    ــ کشاورزى به عنوان يک سيستم
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۱ــ سيستم معيشتى ياسّنتى: در اين سيستم، بيشتر از 
نيروى انسانى و ابزار ابتدايى استفاده مى شود. ميزان توليد و سود 
اقتصادى پايين است و محصوالت کشاورزى و دامى بيشتر براى 
رفع نيازهاى خانوادهٔ کشاورز توليد مى شوند. اين سيستم در بيشتر 

نواحى کشورهاى در حال توسعه رواج دارد.
از  سيستم  اين  در  ماشينى:  يا  تجارى  سيستم  ۲ــ 
فّناورى پيشرفته و شيوه ها و ابزارآالت مدرن مانند تراکتور، کمباين، 
همچنين بذر اصالح شده و کود شيميايى استفاده مى شود. زمين 
کشاورزى معموالً وسيع و ميزان توليد و سود اقتصادى باالست 

ـ  کشاورزى سنتى شکل ۲ـ

شکل ۳ــ کشاورزى ماشينى

و توليد محصول به منظور فروش و صادرات انجام مى گيرد. اين 
کشورهاى  و  توسعه  درحال  کشورهاى  از  تعدادى  در  سيستم 

توسعه  يافتٔه صنعتى ديده مى شود.
مقايسه  هم  با  را  دو  آن  و  کنيد  نگاه   ۳ و   ۲ شکل هاى  به 
کنيد. به نظر شما داده ها و ستاده ها در اين دو سيستم چه تفاوتى 

با هم دارند؟
گروه هاى  به  خود  تجارى  يا  سّنتى  سيستم هاى  از  يک  هر 
شيوه هاى  مهم ترين  از  برخى  اين جا  در  مى شود.  تقسيم  مختلف 

کشاورزى را در هر يک از سيستم ها بررسى مى کنيم.

١٦٦



سيستم کشاورزى سنتى
اين سيستم شامل انواع متفاوتى است. در اينجا سه نوع آن؛ يعنی 

کشت نوبتى، گله   دارى شبانى و کشت برنج غرقابى معرفى مى شود:
ـ کشت نوبتى (متحرک): اين سيستم کشاورزى در  الفـ 
بين بوميان ساکن اراضى پست نواحى استوايى در قاره هاى آمريکا، 
آفريقا و جنوب شرقى آسيا و اندونزى رواج دارد. کشاورزان با قطع 
کردن درختان و سوزاندن پوشش گياهى محلّ   زمين ها را به اصطالح 
پاک مى کنند تا براى کشاورزى آماده شوند. محصوالت کشت 
نوبتى شامل ذرت ،  حبوبات ، موز و… است. اين نوع کشاورزى 

قبل از مرحلٔه برداشت به کار و هزينٔه زيادى نياز ندارد.
در اين شيوه از هيچ نوع کود حيوانى يا شيميايى استفاده 
نمى شود و کشاورزان چهار يا پنج سال پى در پى زمين را مى کارند 
مزارع  خاک  که  هم  زمانى  مى کنند.  برداشت  را  آن  محصول  و 
بارورى و حاصل خيزى خود را از دست مى دهد، آن را  قدرت 
رها مى کنند و به جاى ديگر مى روند. مزارع و زمين هاى ترک شده 
گاه دو تا بيست سال بدون استفاده باقى مى مانند. اين شيؤه زراعت 

از انواع ابتدايى و حاصل آن بسيار ناچيز است.
کشاورزى  انواع  از  ديگر  يکى  شبانى:  گله دارى  ــ  ب 
غيرتجارى در دنيا، معيشت گله دارى شبانى است. اين شيوه در 
بيابان ها، استپ ها و ساوان ها در قارٔه آفريقا، کشورهاى عربستان، 
دارد.  رواج  مرکزى  آسياى  و  خاورميانه  از  بخش هايى  و  ايران 
با  مردم  دائمى  شدن  جابه جا  شبانى،  چراى  عمدٔه  مشخصات  از 
دام هايشان است که با هدف دسترسى به علوفه براى چراى دام ها 
صورت مى گيرد. اين جابه جايى ها بين زمين هاى هموار و کوهستانى 

مناطق بيابانى و نيمه بيابانى انجام مى پذيرد. ناحئه سرد توندرا نيز 
نوع  و  مى شود  محسوب  دنيا  کوچ نشينى  و  شبانى  مناطق  از  يکى 
و  شبانى  زندگى  امروزه  است.  شمالى  گوزن  ناحيه،  اين  در  دام 
چادرنشينى تقريباً در همه جاى دنيا درحال نابودى است و بسيارى 
از چادرنشينان اين نوع زندگى را کنار گذاشته و در روستاها و 

شهرها ساکن شده اند.
پ ــ کشت برنج غرقابى: اين نوع کشاورزى در مناطق 
مرطوب آسيا شامل نواحى موسمى هند و بنگالدش، جنوب شرقى 
دارد. در اين  تايلند و… رواج  فيليپين و  اندونزى،  ژاپن،  چين، 
شيوه، مزارع کوچک و اغلب يک هکتارند و کشاورزان بيشترين 
مسطح  زمين هاى  زمين مى کنند. آنها در جايى که  استفاده را از 
کم است ــ از جمله در دامنه هاى کم شـيب ــ به تراس  بندى زمين 
مى پردازند. کشت برنج غرقابى کم محصول است و عدٔه کمى را 

تغذيه مى کند. 

شکل ۴ــ کشت برنج غرقابى، بالى، اندونزى

شکل شکل ۵   ــ سوزاندن جنگل براى کشت نوبتى (آمازون)   ــ سوزاندن جنگل براى کشت نوبتى (آمازون)
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Plantation     ــ۱

در بين کشورهاى آسيايى، ژاپن بيشتر از ساير کشورها از 
شيؤه ماشينى کشت برنج غرقابى استفاده مى کند. زارعان عالوه  بر 
کشت برنج و چاى و نيشکر به پرورش دام، طيور، کرم ابريشم و 

نگهدارى ماهى در مخازن آب مى پردازند.

سيستم کشاورزى تجارى
سيستم کشاورزى تجارى نيز شامل انواع متفاوتى است. 
در اين جا    کشت تخصصى تک محصولى، کشت غله و باغدارى 

و دامدارى تجارى معرفى مى شود:
تک محصولى (پالنتيشن۱):  تخصصى  کشت  ــ  الف 
بازرگانان آمريکاى شمالى و اروپا در قرن هاى هيجدهم و نوزدهم 
مزارعى را در نواحى استوايى به وجود آوردند که به کشت و توليد 
تخصصى يک محصول استوايى اختصاص داشت. درحال حاضر 

نيز براى کشت تخصصى، منطقٔه وسيعى از جنگل ها را پاک مى کنند 
و يک محصول را در آن مى کارند. اين محصول صرفاً جنبٔه تجارى 
دارد و براى بازار فروش توليد مى شود و نه مصرف محلى. اين نوع 
سيستم کشاورزى به کارگر زياد نياز دارد؛ بنابراين، مالکان و مديران 
مزارع از کارگران مهاجر و سياه پوست با مزد ارزان براى کارهاى 
کشاورزى استفاده مى کنند. در گذشته، در نواحى جنوبى اياالت 
متحدٔه آمريکا از بردگان سياه پوست براى کار در مزارع استفاده 
مى شد. اين کارگران مجبور به کار در هواى بسيار گرم و مرطوب 
بودند. محصوالت توليد شده در اين مزارع به مصرف اروپاييان و 
آمريکايى ها و به ساير نواحى دنيا صادر مى شود. کشت و صدور 
اين محصوالت براى اربابان سود زياد و براى بوميان فقر به همراه 
دارد. امروزه شرکت هاى چندمليتى٭ مديريت توليد و کشت اين 

مزارع را به عهده دارند.

استراليا شکارچيان شبانى 
کنيا گله دارى شبانى 

حوضٔه آمازون کشت نوبتى 
برنج در درٔه گنگ کشت معيشتى متمرکز 
قهوه در برزيل پالنتيشن 

گاو در پامپا (آرژانتين) گله   دارى مزرعه اى (تجارى) 
کانادا و آمريکا و استپ هاى روسيه کشت غله (تجارى) 

هلند کشت مختلط (تجارى) 
جنوب ايتاليا کشاورزى مديترانه اى 

درٔه نيل سيستم آبيارى 
صحراى افريقا زمين هاى نامناسب براى  

          کشاورزى

مدار رأس السرطان

استوا

مدار رأس الجدى

مدار قطبى

۰                ۵۰۰۰km

شکل ۶     ــ نقشۀ انواع عمدۀ سيستم هاى کشت در جهان

مثال
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نوع  اين  در  تجارى:  باغدارى  و  غله  کشت  ــ  ب 
يک  يا  ذرت  برنج،  گندم،  کشت  به  بيشتر  کشاورزان  کشاورزى، 
استراليا،  در  گندم  بزرگ  کمربندهاى  مشغول اند.  خاص  غلّٔه 
اياالت متحدٔه آمريکا، کانادا و روسيه نزديک به نيمى از گندم جهان 
را تأمين مى کنند. مزارع اين نواحى بسيار بزرگ است و کاشت و 

محصوالت عمدهٔ 
کشاورزى در کشت تک محصولى (پالنتيشن)

شکل ۸ ــ مزرعۀ کشت قهوه در برزيل (پالنتيشن)

شکل ۱۰  ــ باغ هاى زيتون و پرتقال در يونان

برداشت محصول به صورت ماشينى انجام مى شود. معموالً يک يا 
چند کشاورز ثروتمند مالک اين مزارع اند. گاه اين مزارع به صورت 
يک شرکت و اتحادئه بزرگ اداره مى شوند. در اين سيستم کشت، 
توزيع  و  بسته بندى  و  تبديل  براى  کارخانه هايى  مزارع  کنار  در 
محصوالت در بازارهاى مصرف پديد آمده است. به همين دليل، 

در اصطالح به آن کشت و صنعت مى گويند.
  در باغدارى تجارى، باغداران در زمينٔه کشت متمرکز 
انواع ميوه، سبزى و انگور تخصص دارند و توليد محصول صرفاً 
براى فروش در بازار صورت مى گيرد. معموالً اين نوع باغدارى 
در بيشتر کشورهاى صنعتى جهان ديده مى شود. باغ هاى تجارى 

معموالً در نزديکى مراکز عمدٔه شهرى قرار دارند.

شکل ۷ــ کشاورزى تک محصولى، يک پالنتيشن در مالزى

شکل ۹    ــ دامدارى تجارى، فرانسه

ـ دامدارى تجارى: در اين سيستم، دامداران به همراه  پـ 
پرواربندى  آنها  گوشت  از  استفاده  جهت  را  دام  تجارى،  غلٔه 
مى کنند. از خصوصيات عمدٔه اين نوع دامدارى توليد محصول و 
نگهدارى دام در محدودٔه يک مزرعه است و معموالً کشاورزان، 

خود غذاى دام هايشان را فراهم مى کنند.
دامدارى  مراکز  مهم ترين  از  اروپا  و  آمريکا  متحدٔه  اياالت 
تجارى اند. گاهى نگهدارى از دام ها به منظور توليد شير و ساير 

لبنيات يا استفاده از پشم صورت مى گيرد.
کشورهاى استراليا، زالندنو، آفريقاى جنوبى و آرژانتين 
در پرورش گوسفند تخصص دارند و بيش از نيمى از پشم دنيا را 

تأمين مى کنند.

تنباکو     پنبه      نخل روغنى       کاکائو       قهوه    شکر     چاى      موز     کائوچو
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۱ــ با توجه به آن چه در فصل اول دربارٔه خاک هاى ناحئه استوايى خوانديد، بگوييد چرا کشت نوبتى در 
اين ناحيه به فرسايش شديد خاک منجر مى شود؟

۲ــ کشت سّنتى و تجارى را از نظر داده ها و ستاده ها مقايسه کنيد.
۳ــ گله دارى شبانى در کدام نواحى دنيا رواج دارد؟ قلمرو آن را نام ببريد.

صنعت
مکان يابى صنعتى

در  خام  و  اوليه  مواد  آن  در  که  است  فعاليتى  صنعت، 
تبديل  استفاده  مورد  کاالى  به  و  مى يابند  شکل  تغيير  کارخانه ها 
مانند  نيز  صنعتى  فعاليت  کنيد.  توجه   ۱۱ نمودار  به  مى شوند. 

کشاورزى يک سيستم است.

 نمودار ۱۱  ــ فعاليت صنعتى به عنوان يک سيستم

که  را  عواملى  بايد  کارخانه  ايجاد  از  قبل  کارخانه دار  يک 
در نمودار باال به عنوان داده ها نمايش داده شده است، بررسی کند. 
اين عوامل در مکان يابى هر کارخانه نقش مؤثرى دارند. صاحبان 
صنايع با سنجش مجموعٔه امتيازات، مکان مناسب براى احداث يک 
کارخانه را انتخاب مى کنند. عوامل مؤثر در مکان يابى صنعتى به دو 

گروه تقسيم مى شوند: عوامل طبيعى و عوامل انسانى.
از  زمين  و  انرژى  اوليه،  مواد  طبيعى:  عوامل  ــ  الف 

جمله عوامل طبيعى به شمار مى آيند.
   مواد اوليه: در گذشته اغلب صنايع در نزديکى منابع و 
مواد اوليه احداث مى شدند. امروزه با پيشرفت وسايل حمل و نقل، 
نزديک بودن کارخانه ها به مواد اوليه چندان الزامى نيست. البته 
هنوز برخى از صنايع مانند صنايع ذوب فلزات و صنايع غذايى به 
دليل سنگين وزن بودن مواد اوليه يا زود فاسد شدن آنها در نزديکى 
معادن يا مزارع شکل مى گيرند. درواقع، حمل و نقل اين گونه مواد 

به مناطق دور مقرون به صرفه نيست.

  انرژى: صنايع اوليه بيشتر در مکان هايى که به  زغال سنگ 
صنايع  مانند  مى شدند؛  ايجاد  داشتند،  دسترسى  جارى  آب  يا 
پارچه بافى در النکشاير و يورکشاير انگليس، اّما به تدريج به دليل 
وزن زياد زغال سنگ و هزينٔه حمل و نقل آن، انرژى نفت و گاز 
مهم ترين  از  يکى  نيز  الکتريکى  انرژى  شد.  ماده  اين  جايگزين 
انواع انرژى است که مى توان آن را تا مسافت هاى دور به کارخانه ها 

انتقال داد.
   زمين: کارخانه هاى اوليه بيشتر در زمين هاى کم وسعت 
افزايش  و  کارخانه ها  شدن  بزرگ تر  با  اما  مى شدند  بنا  مسطح  و 
تعداد آنها رفته رفته نياز به زمين هاى وسيع و مسطح بيشتر شد. 
در مکان يابى صنعتى، بهتر است از زمين هاى غيرقابل کشاورزى 

که ارزان تر نيز هستند، استفاده شود.
ب ــ عوامل انسانى: نيروى کار، سرمايه، بازار مصرف 

و حمل و نقل از عوامل انسانى مؤثر در مکان يابى صنعتى اند.
   نيروى کار: يکى از عوامل مهم در مکان يابى صنايع، 
دسترسى به نيروى کار است. نيروى کار از دو ُبعد اهميت دارد؛ 
کّمى (تعداد کارگران) و کيفى (مهارت و تخصص کارگران). در 
گذشته، تعداد کارگران اهميت بيشترى داشت و امروزه با ماشينى 
شدن صنايع روز به روز نياز به کارگران کمتر مى شود و مهارت و 

تخصص آنها اهميت بيشترى پيدا مى کند.
پول  سرمايه و  بايد  کارخانه  يک  ايجاد  براى     سرمايه: 
کافى جهت خريد زمين، ماشين آالت، مواد اوليه، دستمزد کارگران 
براى  و ساير هزينه ها فراهم شود. در گذشته بيشتر افراد شخصاً 
ايجاد کارخانه اقدام مى کردند. امروزه بانک ها و دولت ها سرمائه 
سهام  خريد  طريق  از  نيز  افراد  و  مى کنند  فراهم  را  نياز  مورد 

به سرمايه گذارى مبادرت مى ورزند.
   بازار مصرف: نواحى مختلف از نظر ميزان درآمد، 
براى کاال  تقاضا  کاالها و حجم فروش و هم چنين کشش  قيمت 

مواد اوليه
انرژى

حمل و نقل
زمين

نيروى کار
سرمايه

بازار مصرف
فّناورى  

کاالهاى توليد شده
(پارچه، اتومبيل، 

فوالد،روغن، 
تلويزيون،
کاغذ و…)
سود

 کارخانه

داده هاستاده ها
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تا  مى کوشند  صنعتى  کشورهاى  امروزه  دارند.  تفاوت  يکديگر  با 
بازارهاى بيشترى براى فروش کاالهاى خود و کسب سود بيشتر 
پيدا کنند. به همين منظور، گاه از انواع شيوه هاى نامناسب نظير 

تبليغات گسترده، جنگ و جاسوسى صنعتى استفاده مى کنند.
  حمل و نقل: صنايع براى تأمين مواد اوليه و رساندن 
کاالهاى توليد شده به بازار مصرف، به راه هاى ارتباطى و وسايل 
حمل و نقل نيازمندند. انتخاب وسايل حمل و نقل و نوع راه به 
وزن کاال، بُعد مسافت، ارزش و خسارت پذيرى کاال و نظاير آن 

بستگى دارد.

نواحى صنعتى مهم دنيا
است؛  زياد  بسيار  صنايع  تجمع  دنيا،  نواحى  از  برخى  شکل ۱۲ــ روبوت ها درحال ساختن اتومبيل در ژاپن در 

به طورى که اين نواحى از نظر کمى و کيفى کاالهاى صنعتى بيشتر 
آمريکاى شمالى، اروپا، شرق و  تأمين مى کنند.  نواحى جهان را 

جنوب شرقى آسيا از جملٔه اين نواحى اند.

شکل ۱۳ــ نقشۀ نواحى صنعتى جهان 

الف ــ آمريکاى شمالى: نواحى صنعتى آمريکاى شمالى 
ناحئه  دارد.  وجود  کانادا  و  آمريکا  متحدٔه  اياالت  کشور  دو  در 
تا   آپاالش  از  و  آن  شرق  شمال  در  امريکا  اياالت متحدٔه  صنعتى 

درياچه هاى پنج گانه گسترده شده است.
ب ــ اروپا: مهم ترين نواحى صنعتى اروپا در غرب اين 
صنعتى  نواحى  و  آلمان  کشور  در  روهر  ناحئه  دارد.  قرار  قاره 
کشورهاى انگلستان، فرانسه و شمال ايتاليا از نواحى مهم صنعتى 

اروپا به شمار مى آيند.

ـ شرق و جنوب شرق آسيا: کشور ژاپن از مهم ترين  پـ 
نواحى صنعتى در اين بخش از جهان است. کمربند صنعتى ژاپن در 
ـ کيوشو قرار دارد. هنگ کنگ، مالزى، تايوان، کرۀ  بخش توکيوـ 
جنوبى و سنگاپور نيز در يکى دو دهٔه اخير به رشد قابل مالحظه اى 
صنعتى  کاالهاى  به صادرکنندگان  و  يافته  دست  صنعت  زمينٔه  در 
تبديل شده اند. اين امر بيشتر مرهون سرمايه گذارى هاى کشورهاى 

خارجى ــ به ويژه ژاپن    ــ در اين کشورهاست.

محدوده مهم صنعتىناحيه مهم صنعتى
کمربند صنعتى جهان
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تجارت
هيچ کشورى از نظر منابع و مواد اوليه و همچنين کاالهاى 
و  مبادله  به  يکديگر  با  کشورها  بنابراين،  نيست؛  خودکفا  صنعتى 
از  خدمات  و  کاالها  مواد،  جريان  تجارت  مى پردازند.  تجارت 
ارزش  که  کشورهايى  است.  مصرف کننده  سمت  به  توليد کننده 
مثبت  بازرگانى  موازنٔه  است،  وارداتشان  از  بيش  آنها  صادرات 
ببخشند  بهبود  را  خود  زندگى  استانداردهاى  مى توانند  و  دارند 
کشورهايى  باشند.  داشته  بهترى  سرمايه گذارى  بيشتر  سود  با  و 
که موازنٔه بازرگانى آنها منفى است، روزبه روز فقيرتر مى شوند و 

مجبورند براى تأمين بودجٔه خود وام بگيرند.
  سازمان ها و پيمان هاى اقتصادى ــ تجارى۱

تجارت  در  بتوانند  آن که  براى  دنيا  کشورهاى  از  بسيارى 
بين المللى بهتر عمل کنند (تجارت خود را رونق دهند)، در قالب 
پيمان ها و سازمان هاى تجارتى با يکديگر متحد مى شوند. اين اتحاد 
معدنى،  منابع  نظير  اشتراکاتى  داراى  که  کشورهايى  بين  معموالً 
روابط  يا  مشترک  فرهنگ  مشابه  صنعتى  و  کشاورزى  توليدات 
همسايگى اند، صورت مى گيرد. در اين جا چند نمونه از اين پيمان ها 

را بررسى مى کنيم:
ـ اوپک (OPEC): سـازمان کشورهاى صادرکنندٔه  الفـ 
عربستان،  کشور  پنج  شد.  تأسيس   ۱۳۴۰ سال  در  (اوپک)  نفت 
ايران، عراق، کويت و ونزوئال که در آن زمان ۸۰ درصد نفت جهان 
را توليد مى کردند، بنيان گذاران اين سازمان بودند. سازمان اوپک با 
هدف جلوگيرى از کاهش قيمت نفت در بازارهاى جهانى به وجود 
آمد. سپس هشت کشور ديگر صادرکنندهٔ نفت به آن پيوستند. آيا 
مى توانيد از روى نقشه، کشورهاى صادرکنندهٔ نفت عضو اوپک را 

نام ببريد؟ اين کشورها در کدام قاره ها قرار دارند؟

پس از تشکيل اوپک و اتحاد کشورهاى عضو، قيمت نفت 
به تدريج افزايش يافت. در دهه هاى اخير کشورهاى صنعتى که قبالً 
خريدار نفت بودند و براى فعاليت صنايع خود به شدت به اين ماده 
نياز داشتند، به فکر صرفه جويى و استفاده از انرژى هاى جايگزين 
افتادند تا از ميزان تقاضا براى نفت بکاهند. از طرف ديگر، با کشف  
استخراج نفت در نقاطى مانند درياى شمال، آالسکا و مکزيک، 

قيمت نفت روزبه روز کاهش يافت. 
امروزه سازمان اوپک مى کوشد با در نظر گرفتن سهميه اى براى 
توليد و صدور نفت در هر يک از کشورهاى عضو، از عرضه هاى بيش از 
تقاضاى اين مادٔه ارزشمند جلوگيرى کند. متأسفانه برخى از کشورهاى 

عضو اوپک اين سهميه بندى را رعايت نمى کنند.
ب ــ آ. سه. آن: اتحادئه آسياى جنوب شرقى (آ. سه.آن) 
در سال ۱۹۶۷ميالدى به وجود آمد و اعضاى کنونى آن عبارت اند از: 

اندونزى، مالزى، فيليپين، سنگاپور، تايلند و برونئى.
هدف از تشکيل اين اتحاديه، بهبود وضع اقتصادى، اجتماعى 

و فرهنگى کشورهاى عضو است.
سال  در  پاکستان  و  کشورايران ، ترکيه  ِاکو:سه  ــ  پ 
۱۳۴۳ش / ۱۹۶۴م. سازمــان هـمکارى هـاى اقـتصادى (ِاکو) را 
به وجود آوردند. هدف از تشکيل اين سازمان، گسترش همکارى هاى 

اقتصادى بين اين سه کشور بود. 
کشورهاى  برخى  شوروى  جماهير  اتحاد  فروپاشى  از  پس 
جنوبى آن نيز به  ِاکو پيوستند به شکل ۱۴ نگاه کنيد. در اين شکل نام 
و محدودٔه جغرافيايى کشورهاى عضو اکو مشخص شده است.

مسائل  چون  مشترکى  زمينه هاى  در  ِاکو  اعضاى  امروزه 
با  اجتماعى  و  ارتباطى  بازرگانى،  و  اقتصادى  زيست محيطى، 

يکديگر همکارى مى کنند. مطالعٔه موردى ۹ را بخوانيد.

۱ــ چرا کاهش و نوسان قيمت نفت براى کشورهاى عضو اوپک نگران کننده است؟
۲ــ امروزه نيروى کار بيشتر از نظر کّمى اهميت دارد يا کيفى؟ چرا؟

حتقيق كنيدحتقيق كنيد
کارخانه اى را در نزديکى محل زندگى خود درنظر بگيريد. عواملى را که در مکان گزينى اين کارخانه مؤثر 

بوده اند، توضيح دهيد. گزارش خود را به دبير تحويل دهيد.

۱ــ براى مشاهدٔه قلمرو سازمان ها و پيمان هاى اقتصادى به شکل ۱۱ فصل اول مراجعه کنيد.
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ِاکو

در سال ۱۳۴۳ ش /۱۹۶۴ م. هنگامى که سه کشور ايران، ترکيه و پاکستان پيمان عمران منطقه اى را 
تشکيل دادند، داليل زيادى براى ايجاد چنين پيمانى وجود داشت؛ از جمله: ۱) همسايگى سه کشور، ۲) دسترسى به 
آب هاى درياى مديترانه، درياى سياه، خليج فارس و درياى عمان، ۳) مسلمان بودن اکثريت جمعيت اين سه کشور، 
۴) موقعيت گذرگاهى مناسب که آنها را از يک طرف به اروپا و از طرف ديگر به هند و شرق آسيا مربوط مى کرد.

سال ۱۳۶۵ ش /  ۱۹۸۶ م. اين سازمان به سازمان همکارى هاى اقتصادى يا اکو تغيير نام داد.
کشورهايى که پس از فروپاشى اتحاد شوروى به اکو پيوستند، خطوط مرزى و مشترکات تاريخى و فرهنگى 
و مذهبى با ايران دارند. برخى از اين کشورها در گذشته جزئى از خاک ايران بوده و در زمان حکومت قاجاريه از 
ايران جدا شده اند. درياى خزر راه دريايى مشترک بين ايران و برخى از اين کشورهاست و در اقتصاد اين منطقه 
بسيارمهم و حياتى دارد. وجود ذخاير نفت و آبزيان در اين دريا زمينٔه همکارى هاى منطقه اى را افزايش  نقش 

مى دهد.
اعضاى اکو داراى موقعيت گذرگاهى بسيار مناسبى در جهان هستند و بـه آب هاى مهمى چون درياى خزر، 
درياى سياه، درياى مديترانه، خليج فارس و درياى عمان دسترسى دارند. برخى از کشورهاى اکو مانند افغانستان 
و قزاقستان که به درياهاى آزاد راه ندارند، با عضويت در اين پيمان به راحتى مى توانند به صدور کاالهاى توليدى 

خود بپردازند.

شکل ۱۴ــ نقشۀ کشورهاى عضو ِاکو

قزاقستان

ازبکستان
ترکمنستان

ايران افغانستان

پاکستان

ترکيه

جمهورى آذربايجان

تاجيکستان

قرقيزستان

آلماآتى
بيشکک

تاشکند
عشق آباد

تهران

آنکارا

کابل

الم آباد
اس

باکو
دوشنبه

درياى خزر

درياچه
آرال

درياى عمان
اقيانوس هند

خليج    فارس

مطالعۀ موردی 
 (9)

عالوه  اکو  اعضاى 
بر آبراهه ها از طريق راه هاى 
نيز  راه آهــن  و  جــاده ای 
اروپا  و  آسيا  با  مى توانند 
داد و ستد اقتصادى داشته 
راه ها  اين  جملٔه  از  باشند. 
مى توان به راه هاى عشق آباد 
هن  آ ه  ا ر ن،  ا جگير با به 
ــ  بافق  عشق آباد،  ــ  مشهد 
ــ  قزاقستان  و  بندرعباس 

چين اشاره کرد.
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و  بت پرستى  واقع  در  مذهب  اين  قبيله اى،  مذاهب   :Animism آنيميسم 
است.اين  آن  مانند  و  جنگل ها  باتالق ها ،  درسنگ ها ،  روان  ارواح  پرستش 
شرايط  که  دور افتاده  جنگل هاى  و  بيابانى  قطبى،  مناطق  در  بيشتر  مذهب 

بازدارندٔه محيطى وجود دارد، مشاهده مى شود. 
اسکيمو Eskimo: سرخ پوستان امريکايى، قوم ساکن در سرزمين هاى قطب 
شمال را اسکيمو به معنى «گوشت خام خوار» ناميده اند. نياکان قوم اسکيمو 
حدود ده هزار سال پيش در سيبرى به  سر مى بردند. اسکيموها به مردم سيبرى 

در آسياى شمالى و کمى هم به سرخ پوستان شبيه اند. 
ـ آلتائيک Uralic - Altaic: اين گروه هاى زبانى منشأ آسيايى  اوراليکـ 
زبان هاى  مرکزى).  آسياى  در  آلتايى  کوه هاى  ناحئه  و  اورال  (ناحئه  دارند 
مجارستانى، استونيايى، فنالندى و الپى از بزرگ ترين شعبه هاى خانوادهٔ زبانى 
اوراليک است. زبان هاى آلتائيک با رعايت سابقٔه تاريخى به سه طبقه تقسيم 

مى شوند که عبارت اند از: ترکى، مغولى، مانچو و تانگوس.
ايگلو Igloo: کلبه هاى يخى اسکيموها که با استفاده از بلـوک هـاى يخ فشرده 

ساخته مى شود.
باتالق      Swamp, marsh:جايى پست که در آن آب مى ايستد    و  نى       و       علف           مى    رويد. 
تاالب يا مرداب ساحلى Lagoon: آب شور و کم عمق که به وسيلٔه زمين 
باريکى از دريا به طور کامل يا ناقص جدا شده باشد؛ مانند تاالب انزلى در 

جنوب بندر انزلى.
جريان هاى درياى طولى Longshore currents: يک جريان فرعى است 
که از برخورد مايل امواج به ساحل به  وجود مى آيد. جهت آن موازى با خط 
ساحل است. مواد ريز مثل الى و ماسه هاى ريز به وسيلٔه اين جريان به موازات 
پديده خطر  دارد. اين  نام  خط ساحلى حمل مى شوند و کشش طولى مواد 

آفرين است؛ چون باعث مسدود شدن خليج دهانه اى مى شود. 
فزايندٔه  مبادلٔه  اثر  در  آن  در  که  فرآيندى   :Globalization شدن  جهانى 
ـ در نتيجٔه توسعٔه وسايل  فرهنگى، سياسى و اقتصادى بين کشورها و نواحىـ 
ـ تفاوت هاى ناحيه اى به حداقل مى رسند و نوعى همسانى و يکنواختى  ارتباطىـ 

بين نواحى جهان به وجود مى آيد.
چشم انداز Land scape: بخشى از سطح زمين است که با توجه به شکل 
انسانى ، چهرٔه  فعاليت هاى  و  گياهى  هوا ،  پوشش  و  ناهموارى ،آب  از  معينى 

خاصى را پديد مى آورد.

و  آن  در  که  چشم اندازى   :Natural landscape چشم اندازطبيعى 
پديده هاى طبيعى غلبه  دارند. 

چشم اندازفرهنگى Cultural landscape: چشم اندازى طبيعى است 
که مورد دخالت و بهره بردارى گروه هاى انسانى قرار گرفته است.

زمين،  شکل  و  شيب  به  توجه  با  که  خشکى ها  از  قسمتى  آبريز :  حوضۀ 
آب هاى روان در آنها به پست ترين مکان موجود در پهنٔه آن جريان مى يابد. 
پست ترين مکان يک حوضه ممکن است دريا، درياچه، باتالق، رود و … باشد 
که معموالً نام آن را روى حوضٔه آبريز مورد نظر مى گذارند. مرز جدايى اين 

حوضه ها از يکديگر منطبق بر خط الرأس کوهستان ها است. 
خليج دهانه اى Estuary: همان دهانٔه رود است. يعنى جايى که کانال رود 
در محلّ   اتصال به دريا عريض مى شود و جريان آب حاصل از جزر و مد در 

آن برقرار است.
ـ  ۱۵) داراى پوشش  دريابار Falaise: برآمدگى با شيب بسيار تند  ، (  ۹۰ºـ
گياهـى کم و يا فاقد پوشش گياهـى که درست در نقطٔه تماس خشکى با دريا 
پديد آمـده است. دريابار با ساحل صخره اى تفاوت دارد و در سواحل غير 

صخره اى مثالً رسى نيز تشکيل مى شود. 
دلتا Delta: قطعه زمينى به شکل مثلث در مصب رود که در نتيجٔه برجاى 
دلتا  مى آيد.  به  وجود  آنها  دهانٔه  در  رودها  توسط  حمل شده  مواد  ماندن 
رودها  طغيان  مواقع  در  دلتاها  دارد.  گوناگون  اشکال  و  است  حاصل خيز 

در خطرند.
دياگرام سه گوش Triangular graph: از اين نمودار معموالً براى نشان 
دادن درصدها استفاده می شود. به   خصوص در زمانى که مجموع کل سه عامل 
برابر ۱۰۰ درصد گردد. در اين نمودار نقطٔه مشترک از برخورد سه محور 
تشکيل مى شود. براى نمايش توزيع نيروى کار شاغل در بخش هاى سه گانه 

اقتصادى يا درصد ترکيب خاک ها از اين نمودار استفاده مى کنند. 
صورت  به  درختان  شامل  که  مدارى  ناحئه  علفزارهاى   :Savana ساوانا
منفرد و پراکنده است. ساوانا همچنين نام آب و هواى ناحئه مدارى با يک 

فصل خشک و يک فصل مرطوب است.
از  که  دريا  از  برخاسته  سنگى  ستون  يک   :Stack دريايى سنگى  ستون 
خشکى مجاور جدا است. ستون هاى سنگى دريايى از هجوم امواج به نقاطى 
که ساختمان زمين شناسى سستى دارند ايجاد مى شوند و از فروريختن يک 

طاق دريايى به وجود مى آيد. 

واژه ها و اصطالحات
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 ِسلوا selva: جنگل هاى متراکم بارانى ناحئه مدارى (به ويژه ناحئه آمازون)
ديواره هاى  با  ومدّور  عميق  گودالى   :Glacier cirque يخچالى  سيرک 
پرشيب در قسمت باال دست کوه که برف و يخ در آن انباشته شده و يخچال 

درّه اى را تغذيه مى کند.
سيستم System: مجموعه اى از عناصر و اجزاى يک پديده که بر يکديگر 

تأثيرات متقابل دارند.
 :Geographical Information system ( GIS)سيستم اطالعات جغرافيايى
را  جغرافيايى  اطالعات  کليه  از  بهره بردارى  و  دسترسى  امکان  که  سيستمى 
فراهم مى سازد و با تبديل اطالعات جغرافيايى به  صورت ديجيتال و ذخيرٔه آن 
در رايانه، امکان بازنگرى اطالعات و وارد نمودن اصالحات، تغيير مقياس، 
جنراليزه نمودن نقشه و ثبت اطالعات به صورت گرافيکى را فراهم مى آورد. 
امروزه GIS در بسيارى از رشته هاى علمى، مديريت منابع طبيعى، شهرسازى، 

کنترل محيط زيست، برنامه ريزى، جمعيت و نظاير آن کاربرد دارد.
شرکت چند مليتى Multinational Company: شرکتى که عملکرد آن 
بخش مرکزى و اداره کنندٔه  در خارج از مرزهاى يک کشور است. معموالً 
اين شرکت ها در کشورهاى توسعه يافته و شعبه ها و کارخانه هاى مونتاژ در 
کشورهاى در حال توسعه ايجاد مى شوند. امروزه در زمينه هايى چون نفت، 
اتومبيل، رايانه، وسايل صوتى و تصويرى شرکت هاى چند مليتى بزرگى وجود 
کمپانى هاى آى .بى. ام،  مانند  دارند؛  ميليون ها دالر فروش  ساالنه  دارند که 

سونى، تويوتا، فورد، رويال دچ شل.
کشورهاى  در   ۱۹۷۰ دهٔه  از   :Counter urbanization گريزى  شهر 
توسعه يافته به خصوص در امريکاى شمالى و اروپا، نوعى مهاجرت از شهرهاى 
مهاجرت  اين  است.  شده   انجام  روستايى  نواحى  به  شهرها  مادر  و  بزرگ 
معکوس، با حومه نشينى فرق دارد و برخى روستاهاى مرکزى با عملکردهاى 

خاص را شامل مى شود.
به وسيلٔه  که  سنگى  تـودٔه  يک  ميان  طبيعى  دروازٔه  (Arch)       دريايى:  طاق 
فرسايش شديد به وجود مى آيد. رايج ترين طاق ها در جايى به وجود مى آيند که 
دريا با استفاده از ضعف سازندهاى ساحلى (مثالً وجود درزها) در دو طرف 
يک برآمدگى سنگى باريک، حفره هايى ايجاد مى کند و اين حفره ها به مرور 

زمان وسيع مى شوند. 
طرح هادى روستايى: هدف اين طرح ها، تجديد حيات و هدايت روستاها 
است.  روستاها  عمران  و  توسعه  و  فيزيکى  و  اقتصادى  اجتماعى،  ابعاد  از 

تهئه اين طرح ها سه مرحله دارد که عبارت اند از: شناخت و ارزيابى وضع 
موجود، تعيين ضوابط و ارائٔه پيشنهادها در جهت اهداف و تعيين محدودٔه 

برنامٔه مورد نياز.
کارست Karst: اصطالح کارست از نام يک ناحئه سنگ آهکى کوه هاى 
دينارى در سواحل درياى آدرياتيک گرفته شده است. اشکال کارستيک، 
چشم اندازهاى به وجود آمده از انحالل سنگ هاى آهکى است که ناشى از 
کارستى  اشکال اصلى  همراه با دى اکسيد کربن مى باشد. از  باران  عمل آب 

مى توان غارها، چشمه ها و دره هاى آهکى را نام برد. 
گوتيک Gothic: يعنى وابسته به گوت ها. گوت ها اقوام آلمانى نژادند. زبان 
گوتيک از زبان هاى آلمانى خاورى است، معمارى سبک گوتيک، ادبيات 

سبک گوتيک نيز وجود دارد.
اليروبى بنادر: برخى از بنادر که در معرض کشش طولى مواد هستند و يا 
در خليج هاى دهانه اى قرار گرفته اند و ورود آبرفت بـه آن ها زياد است و يا 
در اثر تجمع فعاليت ها، تجمع زباله در آنها زياد است نياز به اليروبى دارند. 
براى اين منظور کشتى هاى مخصوصى با روش خاص مواد اليروبى شده را 

در جاى ديگر تخليه مى نمايند.
الپلند Lappland: منطقه اى در مرز فنالند و روسيه که محل زندگى اقوام 

کوچ رو (الپ ها) است.
موج شکن Break water: سازه هايى از جنس سيمان، سنگ و يا بتون آرمه 
که براى حفظ تأسيسات ساحلى از خطر امواج و مقابله با تأثير آن  ها ساخته 

مى شود.
کوچک  محدوده هاى  در  که  هوايی  و  آب   :Microclima ميکروکليما 
به وجود می آيد و ويژگى هاى آن از آب و هواى غالب منطقٔه اطراف متفاوت 
عامل  چند  يا  يک  علت  به  کوچک  مقياس  در  و  محلى  هواى  و  آب  است. 
جغرافيايى در محل مانند جريان دريايى، کوه، پوشش گياهى، فعاليت صنعتى 

و نظاير آن پديد مى آيد. 
واحد سياسى Political unit:  بخشى از کرٔه زمين با ويژگى هاى خاص و 
وسعت متفاوت که داراى نقش هاى سياسى مختلف است مانند دهستان که 
واحد سياسى کوچک تر از يک کشور است و يا اتحاديه اروپا که بزرگ تر از 

واحد سياسى کشور است.
آب  وجود  واسطٔه  به  که  بيابان  وسط  در  آباد  واحهOasis: ناحيه اى 

( نهر، چشمه ، چاه  و...)حاصل خيز مى شود و توسعه مى يابد.
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