
116

بر روی نقشه مشاهده  نقاطی که  به نقشٔه زیر توجه کنید. 
می دهد.  نشان  زمین  سطح  در  را  جمعیت  پراکندگی  می کنید، 
بسیار  جمعیت  نواحی  بعضی  در  می کنید،  مشاهده  همان طورکه 

چرا جمعیت جهان به طور نامساوی پراکنده شده است؟

تراکم  مکان ها  از  بعضی  حالی که  در  است،  شده  متراکم  انبوهی 
از  خالی  نیز  جهان  از  وسیعی  نواحی  و  دارند  کمتری  جمعیت 

سکنه است.

جمعیت پراکنده   
صحرای بزرگ آفریقا 

خشک،  و  گرم  بسیار  آب وهوای  ٭ 
نامناسب برای سکونت

برای  مناسب  آب وخاک  کمبود  ٭ 
کشاورزی

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

   جمعیت متراکم  
   بنگالدش  

٭ پست و هموار
گرما  حاصلخیز،  و  غنی  خاک  ٭ 

و رطوبت
٭ شرایط مناسب برای کشاورزی

شکل 1ــ 8  ــ نقشۀ پراکندگی جمعیت جهان

جنگل های استوایی آمازون کوه های هیمالیا  اروپای غربی 

؟؟

؟
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1 آبان 

 روز آمار و برنامه ریزی
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تراکم جمعیت٭: تراکم جمعیت رابطه و نسبت بین انسان و زمین را بیان می کند و تعداد افراد ساکن در یک 

 × واحد سطح را به طور متوسط نشان می دهد. در این نمودار هر مربع نشان دهندۀ ناحیه ای به وسعت 1 کیلومتر 

1 کیلومتر یا 1 کیلومترمربع است.

1 نقطه = 10 نفر
تراکم جمعیت = 30 نفر در کیلومترمربع  

1 نقطه = 10 نفر    
تراکم جمعیت = 100 نفر در کیلومتر مربع

70% سطح آب ها 

نت
کو

ل س
قاب

سرد 
خیلی 

کوه های بسیار بلند

 بسیار خشک
%10

%5

 %5

%1
0

شکل 2 ــ 8 ــ از 30 درصد سطح خشکی ها فقط 
10 درصد قابل سکونت است.

آیا گروه های انسانی به طور تصادفی در بخش های معینی 
از جهان گرد هم آمده اند؟ یا دالیلی برای تراکم یا پراکندگی )تفرق( 
جمعیت وجود دارد؟ عوامل بسیاری در این امر دخالت دارند. 
بعضی از عوامل، مانع از زندگی انسان در یک ناحیه می شود. به 
آنها، عوامل دافع جمعیت گفته می شود که نتیجٔه آن تراکم پایین 

یا کم جمعیت در یک ناحیه است.
برخی عوامل دیگر جمعیت را به زندگی در یک ناحیه تشویق 
می کند؛ به این عوامل، عوامل جذب جمعیت می گویند که تراکم 

زیاد را به وجود می آورد.

 عوامل دافعه موجب تفرق و پراکندگی جمعیت می شوند:
عوامل طبیعی:

 آب و هوا : انسان ها به طور طبیعی به نواحی دارای آب  و 
هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جذب نمی شوند. آب  و هوای بسیار 

مرطوب یا بسیار خشک نیز برای انسان خوشایند نیست.
در  که  تند  شیب های  یا  بلند  بسیار  نواحی  ناهمواری: 

جذب  مانع  نیز  لرزه اند  زمین  یا  آتش فشانی  فوران های  معرض 
جمعیت می شوند.

مساکن  به ندرت  انبوه  جنگل های  در  گیاهی:   پوشش 
دائمی دیده می شود. در مناطقی که ضخامت قشر خاک کم است 
یا گیاخاک کافی برای کشت وجود ندارد یا فرسایش شدید خاک 
ــ به سبب تخریب جنگل ها و چرای بیش از حد دام ها ــ پدید 

آمده است، جمعیت اندکی زندگی می کنند.

ـ    8 فّعا لّیت 1

جمعیت کالس شما بخشی از جمعیت مدرسه است.

1ــ جمعیت کالس شما چند نفر است؟

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

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

1km
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ـ    8 فّعا لّیت 2

منابع: معموالً مردم در مناطقی که منابع طبیعی، ذخایر 
آب، ذخایر انرژی و معادن آن کم بوده و بنابراین، احتمال توسعٔه 

صنایع و ایجاد مشاغل نیز در آنها کم است، جذب نمی شود.
وسایل  به  چون  افتاده  دور  نواحی  انسانی:  عوامل 
یا  پراکنده  جمعیت های  ندارند،  دسترسی  ارتباطات  و  حمل ونقل 
متفرق را به وجود می آورند. نواحی داخلی قاره ها که از دریاها و 
اقیانوس ها دورند، نسبت به سواحل، جمعیت کمتری دارند؛ زیرا 

امکانات تجارت، بازرگانی و دریانوردی ندارند.
از جمله دالیل اقتصادی برای کمی تراکم جمعیت در یک 

ناحیه، نبود ثروت و سرمایه یا سطح پایین فّناوری است.
از عوامل سیاسی می توان به تصمیمات حکومت ها اشاره 
و  سرمایه گذاری  به  خود  برنامه ریزی های  در  دولت ها  اگر  کرد؛ 
ایجاد مشاغل یا امکانات خدماتی و رفاهی در برخی نواحی یک 
کشور توجه الزم نداشته باشند، بر نوع پراکندگی جمعیت در نواحی 

مختلف اثر می گذارند.
 عوامل جاذبه موجب تراکم زیاد جمعیت می شوند:

 این عوامل درست برعکس عوامل دافعه که در صفحٔه قبل شرح 
ـ  8 خالصه شده است. داده شد، عمل می کنند و در شکل 3ـ

منابع طبیعی
 وجود معادن، ذخایر 

انرژی   و ذخایر آب

عوامل طبیعی 

 خاک ها
 دارای  هوموس کافی و 

حاصلخیز

پوشش گیاهی
 مناسب 

آب وهوا 
آب وهوای مناسب که خیلی
 سرد، خیلی گرم، بیش از حد

 خشک یا خیلی مرطوب
  عوامل جاذبه موجب تراکم زیاد جمعیت در یک ناحیه می شود نباشد  

عوامل انسانی

  حمل ونقل
 وسایل حمل و نقل و ارتباطی 

مناسب بین مکان ها 

ـ    8   ــ نمودار عوامل طبیعی و انسانی تراکم جمعیت شکل 3ـ

شکل ناهمواری

سیاسی
 سرمایه گذاری دولت ها، برنامه ریزی 

ی جدید، ایجاد  برای ایجاد شهره
مراکزخدماتی و 

رفاهی 

اقتصادی 
وجود سرمایه و تکنولوژی برای 

ایجاد صنایع و مشاغل

1

2

3

4

5

6

کمتر از یک نفر در هر کیلومترمربع    
 بیش از 100 نفر در هر کیلومترمربع

تراکم جمعیت  

1ــ به قسمت هایی از شکل 1ــ 8 که با عالمت ؟ مشخص شده است نگاه کنید و بگویید در آن نواحی تراکم 

جمعیت زیاد است یا کم؟ دالیل مربوط به این نوع تراکم را بنویسید.

2ــ با توجه به شکل 4ــ 8، جدول صفحهٔ بعد را کامل کنید. برای توضیح علل تراکم یا تفرق جمعیت در هر 

ناحیه می توانید از متن درس و شکل 3ــ 8 کمک بگیرید.

3ــ با توجه به راهنمای نقشه، معنای جمعیت متراکم و متفرق چیست؟

ـ    8ــ نقشۀ تراکم جمعیت جهان شکل 4ـ
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ـ    8 فّعا لّیت 3

عللشماره  های داخل نقشهمکانتراکم جمعیت

درهٔ نیل )مصر(جمعیت متراکم

اروپای شمال غربی

شرق ایاالت متحدهٔ آمریکا

جمعیت پراکنده

)متفرق(

هیمالیا

جنگل های آمازون

گرینلند

نمودار رشد جمعیت جهان رامطالعه کنید و به این پرسش ها پاسخ دهید:

1ــ جمعیت جهان تا چه سالی کمتر از 1 میلیارد نفر بوده است؟

2ــ چند سال طول کشید تا جمعیت جهان از 1 میلیارد نفر به 2/5 میلیارد نفر افزایش بیابد؟

3ــ جمعیت جهان از سال 1950 تا سال 2010 میالدی )در مدت 60 سال( از … میلیارد نفر به … میلیارد نفر 

افزایش یافته است.

   همان طورکه می بینید، در مدت 60 سال، جمعیت جهان ناگهان به دو برابر افزایش یافته است. این افزایش 

سریع درمدت کوتاه همان انفجار جمعیت است.

4 ــ جمعیت جهان در سال 2010 میالدی چند نفر است؟

5 ــ در پنجاهمین سال تولّد شما جمعیت جهان چقدر خواهد شد؟            

انفجار جمعیت چیست؟
امروزه اغلب چنین گفته می شود که جهان و به ویژه بعضی 
می دانید  آیا  تجربه می کنند.  را  »انفجار جمعیت٭«  از کشورها 
معنای این عبارت چیست؟ جمعیت جهان به سرعت رشد می کند؛ 
زیرا تعداد کودکانی که هر ساله متولد می شوند، بسیار بیشتر از رقم 
افرادی است که هرساله می میرند. میزان رشد سالیانٔه جمعیت جهان 
در یک دورٔه طوالنی در زمان های گذشته ثابت بوده است. مردم 
در اثر عواملی چون قحطی و کمبود غذا، جنگ ها و بیماری های 

واگیردار چون آبله، طاعون، حصبه و وبا جان خود را از دست 
می دادند و بسیاری از کودکان نیز پس از تولد می مردند؛ اما پس 
از انقالب صنعتی با پیشرفت چشمگیر پزشکی و بهداشت، توسعٔه 
ابزار و آالت و شیوه های کشاورزی و افزایش تولید غذا و پیشرفت 
امکانات حمل ونقل و ارتباطات، میزان مرگ ومیر به شدت کاهش 
یافت و جمعیت جهان چند برابر شد. فعالیت 3ــ 8 را در کالس 

انجام دهید.
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کمتر از %1  
2 ــ 1 درصد   
3 ــ 2 درصد   
4 ــ 3 درصد

ـ    8  ــ نقشۀ رشد جمعیت در کشورهای مختلف جهان شکل 6 ـ
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سال میالدی

  رقم تخمینی

همٔه  در  جمعیت  رشد  آیا  کنید.  توجه  ـ   8  6 ـ شکل  به 
کشورهای جهان یکسان است؟

یکسان  نواحی جهان  همٔه  در  سریع جمعیت  رشد  امروزه 
بر  عالوه  صنعتی  یافتٔه  توسعه  کشورهای  در  به طوری که  نیست؛ 
بعضی  در  است.حتی  یافته  کاهش  نیز  موالید  میزان  مرگ ومیر، 
از کشورهای صنعتی اروپا نظیر آلمان، فنالند، سوئد، اسپانیا و 

دانمارک نرخ رشد به صفر یا پایین تر از آن رسیده است؛ اّما 97 
درصد افزایش جمعیت امروزه مربوط به سه قاّرٔه در حال توسعه 
ـ یعنی آسیا، آفریقا و آمریکای التین ــ است. در سال 1990، این  ـ
سه قاره 84 درصد سکنٔه زمین را در خود جای داده اند. طبق آمار 
سازمان ملل در سال 2000 میالدی 39 درصد جمعیت جهان فقط 

در دو کشور چین و هند زندگی می کردند.

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

یا کل جهان  آنچه موجب رشد جمعیت در یک کشور   

نرخ مرگ ومیر٭  و  نرخ  موالید٭  به  مربوط  تغییرات  می شود، 
است. رشد طبیعی٭ جمعیت تفاوت بین نرخ موالید و مرگ ومیر 
باشد، جمعیت کل افزایش خواهد  بیشتر  نرخ موالید  است. اگر 

ـ    8   ــ نمودار روند رشد جمعیت جهان    شکل 5 ـ
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نرخ رشد جمعیت
 نرخ رشد جمعیت به صورت تغییرات درصدی سالیانه اندازه گیری می شود و می توان آنها را به چهار دسته 

تقسیم کرد:

 کمتر از 1% در سال نرخ رشد کم

 2% ــ 1% در سال نرخ رشد متوسط

 بین 3% ــ 2% در سال نرخ رشد زیاد

 بیشتر از 3% در سال نرخ رشد خیلی زیاد

دو برابر شدن جمعیت یعنی تعداد سال هایی که طول می کشد تا میزان جمعیت دو برابر شود؛ مثالً از 100 نفر 

به 200 نفر یا از 1000 نفر به 2000 نفر افزایش یابد.

یافت و اگر نرخ مرگ ومیر بیشتر باشد، جمعیت کل کاهش خواهد 
یافت. تفاوت این دو نرخ معموالً برحسب درصد بیان می شود:

نرخ  تانزانیا در سال 1990 میالدی  برای مثال در کشور 
موالید 51 در هزار و نرخ مرگ ومیر 14 درهزار بوده است که در 
این صورت رشد طبیعی جمعیت 37 درهزار و به صورت درصد 

3/7 درصد در سال خواهد بود.
 امروزه در کشورهای در حال توسعه با پیشرفت بهداشت 

 افزایش جمعیت

نرخ موالید بیشتر از نرخ مرگ ومیر است.

 کاهش جمعیت

نرخ مرگ ومیر بیشتر از نرخ موالید است.

 ثبات جمعیت

نرخ موالید مساوی با نرخ مرگ ومیر است.

نرخ مرگ ومیر   نرخ موالید  نرخ رشد طبیعی جمعیت

و بهبود وضعیت اقتصادی نرخ مرگ ومیر به طور سریع کاهش یافته 
است اما نرخ موالید همچنان باالست و به همین دلیل، جمعیت در 

حال افزایش است.
در این کشورها هر چند نرخ مرگ ومیر  کودکان٭ درحال 
کاهش و امید به زندگی٭ در حال افزایش است، اما هنوز این 

دو نرخ تفاوت بسیاری با کشورهای توسعه یافتٔه صنعتی دارد.

شاخص های حیاتی
 نرخ موالید: تعداد متولدین در یک سال به ازای هر 1000 نفر.

 نرخ مرگ ومیر: تعداد مرگ ومیرها در یک سال به ازای هر 1000 نفر.
 نرخ مرگ ومیر کودکان: تعداد کودکان زنده ای که هر سال متولد می شوند و قبل از رسیدن به یک سالگی 

می میرند به ازای هر 1000 نوزاد زنده.
 امید به زندگی: میانگین تعداد سال هایی که می توان انتظار زندگی برای یک فرد متولد شده، داشت.
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ـ    8 فّعا لّیت 4

1ــ در سال 1990 چند درصد جمعیت جهان در سه قارهٔ در حال توسعه زندگی می کردند؟ چند درصد جمعیت 

در سه قارهٔ توسعه یافتهٔ صنعتی ساکن بودند؟ انفجار جمعیت در کدام بخش از جهان رخ داده است؟ 

2ــ یک نقشه گنگ جهان بدون مرزهای سیاسی تهیه کنید. روی نقشه، نام این بخش ها را بنویسید: آمریکای 

شمالی، آفریقا، اروپا، خاورمیانه، جنوب شرقی آسیا، چین، اقیانوسیه، آمریکای جنوبی و روسیه. حال با استفاده از 

اطالعات شکل 6 ــ 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 ــ با توجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید:

       

تراکم نفر درنام کشور
کیلومتر مربع

موالید 
در1000

مرگ ومیر
در1000

رشد طبیعی 
در1000        

مرگ ومیر
کودکان در1000

زندگی  به  امید 
)سال(

ژاپن
عربستان

آملان
کنیا

ایاالت  متحدهٔ آمریکا
برزیل

اتیوپی
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 ــ میزان رشد طبیعی جمعیت را در کشورهایی که روبه روی آنها دایره ترسیم شده است، محاسبه کنید و 

در دایرهٔ مربوط به آن بنویسید.

ب ــ میزان رشد طبیعی همهٔ کشورهای جدول را برحسب درصد بنویسید.

پ ــ روی یک کاغذ جداگانه کشورها را برحسب نرخ رشد طبیعی از کم به زیاد مرتب کنید. آیا می توانید این 

کشورها را به دو گروه رشد کم و رشد زیاد تقسیم کنید؟ چگونه؟

ت ــ سه کشور را که کمترین میزان امید به زندگی را دارند، نام ببرید. 
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شکل 7ــ 8 ــ نقشۀ موقعیت مکانی و هرم سنی کشورهای سوئد و مکزیک
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گروه های سنی سوئد
 مردان  زنان

درصد

مکزیک

 ساختمان سنی جمعیت در نواحی مختلف جهان چه تفاوتی دارد؟
 عواملی چون نرخ موالید، مرگ ومیر و رشد طبیعی، بر 
با  را  می گذارند. ساختمان سنی جمعیت  اثر  ساختمان جمعیت 
هرم سنی جمعیت نشان می دهند. در هرم سنی روی یک محور 
در  مردان  و  زنان  دیگر  محور  روی  و  جمعیت  درصد  یا  تعداد 
گروه های مختلف سنی نشان داده می شود. کودکان و نوجوانان 
ـ0 سال( و کهن ساالن )بیشتر از 65 سال( معموالً تولیدکننده  )14ـ 
وابسته اند.  بزرگ ساالن  گروه  به  اقتصادی  نظر  از  و  نیستند 
فعاالن  و  تولیدکننده  اصلی  گروه  سال(  ـ 15  )65 ـ بزرگ ساالن 

اقتصادی اند و بار اصلی اقتصاد را به دوش می کشند.
 هرم های سنی در بخش های مختلف جهان متفاوت اند. 
در کشورهای در حال توسعه نظیر مکزیک قاعدٔه هرم پهن است؛ 

یعنی، درصد زیادی از جمعیت کمتر از 15 سال سن دارند. به این 
»جوانی جمعیت٭« گفته می شود. کشورهایی که با جوانی جمعیت 
روبه رویند باید برای تأمین نیازهای جوانان به خصوص در آموزش   

و پرورش و ایجاد شغل سرمایه گذاری کنند.
تأثیر  آینده  در  جمعیت  رشد  بر  جمعیت  جوانی  همچنین 

خواهد گذاشت. چرا؟ 
 در کشورهای پیشرفتٔه صنعتی مثل سوئد که نرخ موالید 
باالست،  هم  زندگی  به  امید  و  است  پایین  دو  هر  مرگ  ومیر  و 
قاعدٔه هرم باریک و هرم به شکل یک زنگ درآمده است. در این 
کشورها تعداد فعاالن اقتصادی زیاد است ولی جمعیت به تدریج 

رو به پیری می رود.
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ـ    8 فّعا لّیت 5

1ــ جدول را به کمک نمودارهای زیر کامل کنید.

 درصد از کل جمعیت  درصد از کل جمعیت 

 سن
 سن

فرانسه برزیل 

فرانسه  برزیل

2/3 6/8 درصد مردان 4 ــ  سال

 درصد زنان 4 ــ  سال

 درصد کل جمعیت 4 ــ  سال

 درصد مردان 14 ــ  سال

7 سال  درصد مردان 74 ــ 

سؤال های زیر را به کمک تفسیر نمودار پاسخ دهید.

2 ــ نرخ موالید در کدام کشور بیشتر است؟ در کدام کشور رشد طبیعی جمعیت بیشتر است؟

3 ــ امید به زندگی در کدام کشور کمتر است؟ چگونه پی بردید؟

4 ــ در کدام کشور درصد جمعیت فعال اقتصادی بیشتر است؟ چرا؟

5 ــ کشورهایی که با جوانی جمعیت روبرویند چه مشکالتی خواهند داشت؟

6 ــ به نظر شما در کشورهایی که جمعیت رو به پیری می رود، چه مشکالتی پدید می آید؟

+85
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ایران سرزمینی پهناور است. در سال 1390، تراکم جمعیت 
ایران 46/1 نفر در کیلومتر مربع برآورد شده است؛ پس ایران در 
مقایسه با  بسیاری از کشورهای دیگر )جدول فعالیت 4ــ  8(  کم 
تراکم است. اما همان طورکه در نقشٔه پراکندگی جمعیت ایران 
)شکل 8 ــ 8( مشاهده می کنید، توزیع جمعیت در ایران بسیار 
ناهمگون است. بعضی از مناطق دارای تراکم زیاد و برخی نواحی 

دیگر خالی از جمعیت یا کم تراکم است.
  ازجمله عوامل طبیعی مؤثر بر توزیع جمعیت در ایران 

آب و هواست. به طورکلی، قسمت پهناوری از ایران تحت تأثیر 
آب  و هوای گرم و خشک است؛ بنابراین بارش و دسترسی به آب 
و  روستایی  کانون های  پیدایش  و  تراکم جمعیت  در  مهمی  نقش 
شهری داشته است. آیا می توانید تأثیر سایر عوامل نظیر خاک های 
ناهمواری ها و… را در توزیع  به دریاها، نوع  مساعد، دسترسی 

جمعیت ایران بررسی کنید و شرح دهید؟

حد  از  بیش  تراکم  در  مهمی  نقش  نیز  انسانی  عوامل   
سیاسی  مرکزیت  مثالً،  است؛  داشته  نواحی  برخی  در  جمعیت 
)پایتخت کشور( و تمرکز وزارت خانه ها و سازمان های دولتی و 
امکانات زیرساختی نظیر راه ها و امکانات برتر آموزشی و خدماتی، 
مهاجران زیادی را از سراسر کشور به تهران جذب کرده است. 
به  بزرگ مصرفی کشور،  بودن 37 درصد صنایع  دارا  با  تهران 
اولین قطب صنعتی تبدیل شده است. این مادرشهر٭ منظومه ای 
از شهرهای بزرگ و کوچک را در اطراف خود به وجود آورده 
و منطقۀ شهری٭ وسیعی را که بیش از 10 میلیون نفر جمعیت 

دارد، شکل داده است.
کدام قطب های بزرگ صنعتی دیگر در کشور ما موجب 
تراکم شدید جمعیت در یک ناحیه شده اند؟ در کدام ناحیه منابع و 

معادن موجب جذب جمعیت شده است؟

جمعیت در کشور ما چگونه پراکنده شده است؟

ـ   8  ــ نقشۀ پراکندگی جمعیت در ایران شکل 8   ـ

دریای خزر

خلیج  فارس

عمان قطردریای عمان
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ـ    8 فّعا لّیت 6

نام استان
تراکم)نفردر

کیلومترمربع(
نام استان

تراکم)نفردر
کیلومترمربع(

نام 
استان

تراکم)نفردر
کیلومترمربع(

 راهنما

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

اردبیل
اصفهان

البرز
ایالم

بوشهر
تهران

چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی

خوزستان

82
82
70
46

471
28
45

890
55

7
50
31
71

زنجان
سمنان

سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین

قم
کردستان

کرمان
کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

47
6

14
37
77
100
51
16
78
42

گلستان
گیالن

لرستان
مازندران

مرکزی
هرمزگان

همدان
یزد

87
177

62
129

49
22
91

8

نفر در کیلومتر مربع
 12ــ 5 
33ــ12 
57ــ33 
85 ــ57 
140ــ 85 
380ــ140 
900ــ380 

   

1ــ تراکم جمعیت در هر یک از نواحی زیر چگونه است؟ علل مربوط به این نوع تراکم را به اختصار توضیح دهید.

جلگهٔ گیالن              دشت کویر و دشت لوت                منطقهٔ شهری تهران                جلگهٔ خوزستان

2ــ یک نقشهٔ گنگ از 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 هایی که در راهنما برای این 

نقشه پیشنهاد شده است، آن را رنگ آمیزی کنید.

ــ در زیر نقشه ای که تهیه کرده اید، به این سؤاالت پاسخ دهید:

٭ تراکم جمعیت در نیمهٔ شرقی کشور بیشتر است یا نیمهٔ غربی؟

٭ تراکم جمعیت در استان محل زندگی شما نسبت به تراکم جمعیت در کل کشور و استان های همسایه 

چگونه است؟ مقایسه کنید.

3ــ در کدام نواحی یا شهرستان های استان محل زندگی شما تراکم جمعیت بیشتر و در کدام بخش ها کمتر 

است؟ علل طبیعی و انسانی مربوط به آن را توضیح دهید. )از کتاب استان شناسی استفاده کنید.(
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ـ    8 فّعا  لّیت 7

ویژگی های جمعیتی ایران
کشور  در  چرا  که  باشید  پرسیده  خود  از  تاکنون  شاید 
به  کشورها  همٔه  چرا  اصوالً  و  می گیرد؟  انجام  سرشماری٭  ما 

گردآوری اطالعات جمعیتی می پردازند؟
سرشماری، آمار و اطالعات مربوط به جمعیت و خانوارها 
را در کل کشور و همچنین بخش های مختلف، در یک زمان معین 

فراهم می آورد.
این اطالعات به وسیلٔه وزارت خانه ها و سازمان های دولتی 
و همچنین مؤسسات تحقیقاتی یا خصوصی به منظور برنامه ریزی 
حمل ونقل،  مسکن،  آموزش،  بهداشت،  زمینه های  در  مناسب 

اشتغال، کشاورزی و… به کار می رود؛ بنابراین، ما به سرشماری 
نیاز داریم و هر چه اطالعات حاصل از سرشماری ها دقیق تر و 
کامل تر و صحیح تر خواهد  نیز  برنامه ریزی ها  باشد،  همه جانبه تر 
بود. اولین سرشماری رسمی در سال 1335 و آخرین سرشماری 
در سال 1390 انجام گرفته است. سرشماری رسمی بعدی در چه 

سالی خواهد بود؟
 روند افزایش جمعیت در ایران: جمعیت ایران براساس 

آخرین سرشماری سال 75/149/669 نفر بوده است.
ـ  8 می بینید، رشد جمعیت  همان طور که در نمودار شکل 10ـ

در دهه های اخیر سرعت گرفته است.

اول هجری سال 1390
شمسی

 

1 ــ چرا باید با افرادی که مأمور سرشماری اند، همکاری کرد و اطالعات صحیح در اختیار آنها گذاشت؟

2ــ با کمک و راهنمایی دبیر خود یک یا دو نمونه از نشریات و سال نامه های آماری را بررسی کرده و چند مورد 

از اطالعات مربوط به استان یا شهرستان محل زندگی خود را استخراج و یادداشت کنید.

شکل 9ــ 8 ــ نمودار روند افزایش جمعیت در ایران

نفر
ون 
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م
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 در 80 سال اخیر و به خصوص از سال 1335 به بعد با 
گسترش بهداشت و واکسیناسیون، لوله کشی و بهبود آب آشامیدنی، 
رونق صادرات نفت و واردات مواد غذایی، میزان مرگ و میر کاهش 

یافت، در حالی که میزان موالید هم چنان باال باقی ماند و جمعیت 
خیلی سریع رشد کرد.

 در سال 1365 میزان رشد مطلق جمعیت در کشور ما 
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به 3/9درصد رسید که جزِء نرخ رشدهای بسیار باالست. »از این 
میزان 3/2 درصد مربوط به رشد طبیعی و 0/7درصد مربوط به 

مهاجرپذیری پناهندگان افغانی است.«
در پی سیاست های کاهش جمعیت در حال حاضر نرخ رشد 
جمعیت کشور کاهش یافته است )در سال 1390، 1/29 درصد( 
که این مسئله در آینده مشکالتی را به دنبال خواهد داشت؛ از جمله 
می توان به برهم خوردن تعادل جمعیتی و تضعیف نیروی دفاعی 

ـ  8 ــ هرم سنی جمعیت ایران در سال 1385 شکل 10ـ

میلیون نفر میلیون نفر

  + 80

75   79

70   74

65   69

60   64

55   59

50   54

45   49

40   44

35   39

30   34

25   29

20   24

15   19

10    14

 5    9

 0    4

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

01 2345 543102

_ زنان مردان 

کشور اشاره کرد.
اگر سیاست کنترل جمعیت در ابعاد شدید ادامه پیدا کند، 
جمعیت کشور ما به تدریج دچار پیری و در نهایت گرفتار مشکالت 
دیگری خواهد شد. اساساً نباید سیاست کنترل جمعیت به گونه ای 
باشد که هرم سنی کشور به سمت سالمندی و کهن سالی حرکت 
کند؛ زیرا این پدیده مانعی اصلی بر سر راه توسعٔه اقتصادی جامعه 

خواهد بود.
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دلیل  به  اول  مهاجرت می کنند:  دلیل  دو  به  مردم  اصوالً 
دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعد؛ به این ها عوامل دورکننده 
یا  شرایط  به  مردم  این که  دوم  می شود.  گفته  دافعه  عوامل  یا 
چیزهایی که دوست دارند، جذب می شوند و این ها عوامل جاذبه 

در مهاجرت اند.
ـ   8  بعضی از این عوامل را مشاهده می کنید. در شکل 11ـ

علل و آثار مهاجرت چیست؟
مردم همیشه در یک مکان ساکن نیستند و گاهی از مکانی 
به مکان دیگر جابه جا می شوند.این نقل مکان ممکن است برای 

مدتی کوتاه یا به طور دائم صورت بگیرد.
مهاجرت عبارت است از جابه جایی مردم از مکانی به مکان 

دیگر به منظور کار یا زندگی.

شکل 12 ــ 8 ــ یک اردوگاه پناهندگان در روآندا

عوامل جاذبه

مسکن
جنگمقصد  بهتر 

عوامل دافعه

وابستگی های
 فامیلی

بیکاری

ـ   8   ــ عوامل جاذبه دافعۀ جمعیت    شکل 11 ـ

                     →     مبدأ 

درآمد
 بیشتر

امکانات
 بهداشتی بیشتر

 کمبود
 غذا

مخاطرات 
طبیعی

آموزش 
بهتر 

 فقر

د ر س پانزدهم

جمعیت و مهاجرت، جمعیت و منابع طبیعی 
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انواع مهاجرت

٭ مهاجرت خارجی بین کشورها صورت می گیرد و مهاجران از کشوری به کشور دیگر مهاجرت می کنند

ی(
ملل

ن ال
)بی

جی 
خار

ت 
جر

مها
 

ری
تیا

 اخ
رت

هاج
درآمد                                                                 م کسب   ( می شود  مهاجرت  موجب  مقصد  در  جاذبه  عوامل  می گیرند  مهاجرت  به  تصمیم  خود  ارادٔه  و  اختیار  به  مردم  ٭ 

) بیشتر، آب و هوای بهتر و 

مثال:
٭ مهاجرت اروپائیان به امریکا، استرالیا، کانادا و آفریقا از قرن نوزدهم به بعد

٭ مهاجرت کارگران ترکیه به کشور آلمان غربی )کارگران مهمان( پس از جنگ جهانی دوم
٭ مهاجرت برخی از مردم اتریش، مجارستان، یوگسالوی و آلمان  شرقی سابق پس از سال 

1989 به آلمان )پس از اتحاد دو آلمان و بی اعتبار شدن دیوار برلین٭(

علل:
٭ دستیابی به منابع طبیعی و ثروت سایر قاره ها

٭ نیاز آلمان غربی به نیروی کار برای بازسازی 
به دستمزد و رفاه  ترکیه  نیاز کارگران  صنایع و 

بیشتر
٭ مشکالت اقتصادی در این کشورها و کسب 

دستمزد بیشتر

ری
جبا

ت ا
جر

(مها ٭ مردم مجبور به نقل مکان به جای دیگر شده اند عوامل دافعه در مبدأ موجب مهاجرت می شود: )بالیای طبیعی، فشارهای سیاسی و 

مثال
٭ پناهنده شدن فلسطینی ها به اردن، مصر، سوریه و لبنان

٭ پناهنده شدن افغان ها به ایران و پاکستان
٭ پناهنده شدن سکنٔه اتیوپی، سودان و سومالی به کشورهای مجاور

علل
و  صهیونیستی  غاصب  دولت  تشکیل  ٭ 

کشتار فلسطینی ها به وسیلٔه یهودیان
افغانستان،  به  سابق  شوروی  حملٔه  ٭ 

جنگ های داخلی
٭ خشک سالی، قحطی، جنگ های داخلی

لی
داخ

ت 
جر

مها
٭ مهاجرت داخلی بین نواحی یک کشور صورت می گیرد 

روستا به شهر
شهر به روستا٭

ـ  8( به اصطالحات آخر کتاب توجه کنید شکل )13ـ

مثالروزانه
٭ حرکت روزانه مردم از حومه ها و شهرک های اطراف به داخل شهرهای 

بزرگ )مثل تهران و اصفهان( و بازگشت آنها در شب به محل سکونت

علل
٭ رفتن به محل کار یا استفاده از خدمات 

داخل شهرها

٭ حرکت کوچ نشینان )مثل ییالق و قشالق ایل بختیاری(فصلی
فصل  در  کشاورزی  نواحی  و  روستاها  به  شهرها  از  کارگران  مهاجرت  ٭ 

میوه چینی و جمع آوری محصوالت کشاورزی

٭ یافتن چراگاه برای دام ها
٭ کسب درآمد بیشتر
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ـ  8 توجه  آثار مهاجرت از روستاها چیست؟ به شکل 13ـ
کنید. در این شکل برخی از مهم ترین عوامل دافعٔه روستایی و 
عوامل جاذبٔه شهری را که موجب مهاجرت از روستاها به شهرها 

می شود، مشاهده می کنید. 
را  خود  شغل  می کنند،  مهاجرت  شهرها  به  روستائیان  وقتی 
از یک کار کشاورزی به شغل غیرکشاورزی تغییرمی دهند؛ بنابراین، 
تحولی در ساختار اشتغال کشور به وجود می آید. چون اغلب مهاجران 
از روستاها در سنین کار و فعالیت اند، بنابراین نیروی کار در روستاها کم 
می شود و جمعیت سالخورده یا درصد زنان در روستاها بیشتر می شود 
و به طورکلی، تولید محصوالت کشاورزی در روستاها کاهش می یابد 

و کشورها مجبور به وارد کردن مواد غذایی می شوند.
که  است  چیزهایی  تصویر  این  در  شهری  جاذبٔه  عوامل 
و  در ذهن  به سوی شهرها  از حرکت  قبل  خانواده های روستایی 
ـ  8( اما در واقع چنین نیست؛ در  تصورات خود دارند )شکل 14 ـ
شهرها هزینٔه زندگی به خصوص در زمینٔه مسکن و حمل ونقل زیاد 

است و هوا آلوده است و از طرفی درآمد مشاغلی که روستائیان 
در شهرها به دست می آورند، ناکافی است؛ زیرا آنها اغلب به دلیل 
در  کارگری  دست فروشی،  مانند  کاذب  مشاغل  به  بودن  غیرماهر 
می شوند.  مشغول  و  ...  ساختمانی  فعالیت های  رستوران ها، 
شهرها نیز نمی توانند به سرعت تأسیسات و تجهیزات الزم را برای 
کافی،  سبز  فضای  مسکن،  تأمین  بیاورند.  فراهم  مهاجران  انبوه 
آب لوله کشی، گاز ، برق و سایر خدمات شهری برای این جمعیت 
مهاجر مشکل است. درنتیجٔه گرانی زمین و کمبود مسکن، مناظر 
زشت زاغه   نشینی٭ و حلبی آبادها در اطراف شهرها و به خصوص 
از  مهاجرت  نتایج  و  آثار  از  یکی  که  می آید  پدید  بزرگ  شهرهای 

روستاها به شهرهاست )شکل 15ــ 8(.
از آنچه گفتیم، درمی یابیم که مهاجرت ها هم در مکان مبدأ و 
هم در مکان مقصد می توانند بر افزایش یا کاهش جمعیت، ساختمان 
سنی جمعیت، نیروی کار، بیکاری، میزان دست مزدها و همچنین 

فرهنگ، نژاد و زبان اثر بگذارند.

 حقوق بیشتر 
 کارخانه ها  

مسکن راحت  

 خشک سالی 

 ابزار سنتی  

 فرسایش خاک
 چرای بیش از حد دام ها  

بیمارستان ها و مدارس بهتر

 استفاده از ماشین آالت به جای انسان

بیکاری 

 مغازه ها  

سیالب  

 کمبود کودشیمیایی
 بازده کم محصول  

خانواده های پرجمعیت
   زمین کم 

 کمبود خدمات رفاهی آموزش و بهداشت

شهر مانند یک آهن ربا جمعیت را جذب می کند 

ـ  8   ــ زاغه نشینی در اطراف یک شهر شکل 15ـ شکل 14 ــ 8 ــ رشد شهری در آمریکای جنوبی

شکل 13 ــ 8 ــ عوامل جاذبۀ شهری، عوامل دافعۀ روستایی
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برای مطالعه

80

70

60

50

40

30

20

10

0

1
3

0
0

1
3

1
0

1
3

1
5

1
3

2
0

1
3

2
5

1
3

3
0

1
3

3
5

1
3

4
0

1
3

4
5

1
3

5
5

1
3

5
0

1
3

6
0

1
3

6
5

1
3

7
0

1
3

7
5

1
3

8
0

درصد جمعیت روستایی

درصدمأخذ: مرکز آمار ایران

1ــ مهاجرت داخلی چه فرقی با مهاجرت خارجی دارد؟

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

٭ مهاجرت ترک ها به آلمان ٭ مهاجرت فلسطینی ها به اردن و لبنان ٭ مهاجرت اروپایی ها به قارهٔ آمریکا 

و استرالیا ٭ مهاجرت مردم از حومه ها به شهرهای بزرگ ٭ مهاجرت ایل بختیاری به قشالق خوزستان ٭ مهاجرت 

مکزیکی ها برای بسته بندی محصوالت غذایی و میوه چینی به ایالت کالیفرنیا در آمریکا 

مثال: مهاجرت ترک ها به آلمان )خارجی، اختیاری(

3ــ با توجه به شکل 13ــ 8، عوامل جاذبه و دافعه را در مهاجرت از روستا به شهر در جدولی دسته بندی کنید.

4 ــ اگر مهاجرت از روستاها به شهرها در کشور ما ادامه یابد، چه مشکالتی برای روستاها و شهرها به وجود 

می آید؟ شما چه راه حل هایی برای کاهش مهاجرت پیشنهاد می کنید؟

ـ نمودار تغییرات درصد جمعیت  ـ  8 ـ  شکل 16ـ
شهرنشین و روستانشین در ایران

درصد جمعیت شهری 

داخلی

 مهاجرت و شهرنشینی در ایران: مهاجرت از روستاها 
به شهرها بیشترین و پر حجم ترین نوع مهاجرت در دهه های اخیر 
در کشور ما بوده است. شکل 16 ــ 8 را مطالعه کنید و به این 

سؤال پاسخ دهید:
 در سال 1300 چند درصد جمعیت ایران شهرنشین و 

چند درصد روستانشین بوده اند؟ در سال 1385 چطور؟

مهاجرت و رشد مطلق جمعیت
رشد طبیعی جمعیت حاصل تفاوت نرخ موالید و مرگ ومیر است؛ اما وقتی عده ای از مردم به مکانی مهاجرت 

می کنند، جمعیت آنجا افزایش می یابد و برعکس، وقتی مردم از جایی به جای دیگر مهاجرت می کنند، جمعیت آن 

مکان کاهش می یابد؛ بنابراین در رشد مطلق جمعیت عالوه بر نرخ موالید و مرگ ومیر، مهاجرت نیز محاسبه می شود.

تعداد  مهاجران ± نرخ   مرگ ومیر - نرخ  موالید =  رشد  مطلق جمعیت

روزانهفصلیاختیاریاجباریخارجی
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جمعیت و منابع طبیعی
انسان ها برای ادامٔه زندگی به آب، زمین و هوا نیازمندند. 
آنها به غذا، سوخت، مسکن و همچنین انرژی برای تولید انواع 
به دست  از محیط طبیعی  را  موارد  این  همٔه  و  دارند  نیاز  کاالها 
و  منابع  بر  متولد می شوند،  که  افرادی  تعداد  بنابراین،  می آورند؛ 

محیط طبیعی اثر می گذارند.
این منابع هم اکنون با سرعت زیاد استفاده می شود و هرچه 
مصرف منابع بیشتر باشد، فشار بیشتری بر سیارٔه ما وارد می شود 

و آن را برای سکونت غیرقابل زیست می سازد.
منابع طبیعی را به دو گروه اصلی می توان تقسیم کرد: منابع 

ـ 8(. تجدید شدنی و منابع غیرقابل تجدید )شکل 17ـ
منابع غیرقابل تجدید، منابعی اند که فقط یکبار می توانند 
برای مثال، زغال سنگ و نفت فقط  مورد استفاده قرار بگیرند؛ 
یک بار سوزانده و پس از استفاده تمام می شوند و علت این که این 
منابع را غیرقابل تجدید می نامند، این است که میلیون ها سال طول 

می کشد تا امکان تشکیل مجدد آنها فراهم شود.

کشورهای  در  هم  زیاد،  سرعت  با  اکنون  هم  منابع  این 
توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه مصرف می شود 
آنها ارزان تر است. 63 درصد  از  انرژی حاصل  از  و استفاده 
آبی،  برق  انرژی  از  درصد   18 فسیلی،  سوخت های  از  انرژی 
17 درصد از انرژی هسته ای و یک درصد از انرژی خورشیدی 

و باد تأمین می شود.
منابع تجدیدشدنی، منابعی اند که می توانند به طور مداوم 

مورد استفاده قرار بگیرند.
 بعضی از این منابع هرگز به پایان نمی رسند؛ مانند: انرژی 

حاصل از باد و خورشید.
  برخی از این منابع مانند منابع زیستی )جنگل ها، ماهی ها، 
اما شیؤه  استفادٔه مجددند  قابل  و  قابل تجدید  خاک و …( هر چند 
صورتی که  در  و  است  مهم  آنها  از  صحیح  بهره برداری  و  مدیریت 
نیستند؛  تجدید  قابل  بگیرند،  قرار  نادرست  و  بی رویه  استفادٔه  مورد 
مثالً فرسایش بیش از حّد خاک، صید بی رویٔه ماهی ها و قطع بی رویٔه 

درختان جنگلی به نابودی این منابع منتهی می شود.

گاز طبیعی

ب: منابع غیرقابل تجدید

 

الف: منابع تجدید شدنی

 انرژی باد 

 انرژی جزرومد٭

  انرژی هسته ای 
)اورانیوم(  

زغال سنگ 

 انرژی خورشیدی

انرژی امواج 

نفت

 چوب  

شکل 17 ــ  8ــ منابع طبیعی

  انرژی آب ذخیره 
در پشت سدها

انرژی حاصل از  )هیدروالکتریک(
گرمای داخل زمین 

)زمین گرمایی٭(
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حّد متناسب جمعیت: تعیین مناسب ترین تعداد جمعیت 
برای یک ناحیه یا کشور در زمانی معین به عوامل مختلف اقتصادی 
و اجتماعی بستگی دارد اما عامل منابع، یکی از عوامل اساسی 
در تعیین حد متناسب جمعیت است؛ بنابراین می توان گفت: »حد 
متناسب جمعیت عبارت است از بهترین تعادل ممکن بین منابع و 

تعداد جمعیت یک سرزمین«.
در صورت مدیریت صحیح منابع موجود در کشور مشکلی 
آنکه جمعیت  نخواهد  داشت ضمن  بیشتر وجود  برای جمعیت 

بیشتر مزایایی نیز دارد، از جمله:
1ــ وجود نیروی کار برای توسعٔه اقتصادی

2ــ وجود نیروی دفاعی و حفظ استقالل کشور
3ــ خانوادٔه عاطفی در اثر وجود خواهران و برادران

تأثیر شیوۀ زندگی بر مصرف منابع
تولد یک کودک در ایاالت متحدهٔ آمریکا 100 برابر 

و  زمین  منابع  بر  بنگالدش  در  تولد یک کودک  از  بیشتر 

فرد  یک  زندگی  زیرا  می کند؛  وارد  فشار  طبیعی  محیط 

اتومبیل  داشتن  لباس،  و  غذا  بیشتر  با مصرف  آمریکایی 

شخصی، ارتباطات و حمل ونقل بیشتر و تولید بیشتر زباله و 

آلودگی توأم است؛ اما شیوهٔ زندگی در بنگالدش به گونه ای 

است که به مقادیر عظیم منابع معدنی و انرژی نیاز ندارد.

یک  از  بیشتر  برابر   40 آمریکایی  خانوادهٔ  یک 

خانوادهٔ هندی و 100 برابر بیشتر از یک خانوادهٔ کنیایی 

بر محیط طبیعی اثر می گذارد.

1ــ جدولی مانند شکل زیر تهیه کنید و هر عبارت را در ستون مربوط به آن بنویسید: ٭ فقط یکبار مورد استفاده 

قرار می گیرد ٭ آلودگی کمتری ایجاد می کنند ٭ هزینهٔ استفاده از آنها زیاد است ٭ استفاده از آنها ارزان تر تمام 

می شود ٭ می توانند به طور مداوم مورد استفاده قرار بگیرند ٭ آلودگی بیشتری ایجاد می کنند.

                    منابع تجدید شدنی                           منابع غیرقابل تجدید      

برای مطالعه

2ــ با توجه به شکل 17ــ 8 جمالت زیر را کامل کنید:

الف ــ سه نوع انرژی حاصل از آب عبارت اند از ……، …… و …… .

ب ــ اورانیوم انرژی …… تولید می کند. از گرمای داخل زمین انرژی …… به دست می آید.

پ ــ سه نوع سوخت فسیلی که برای ما انرژی فراهم می کنند، عبارت اند از ……، ……و…….

3ــ چرا به منابعی مانند نفت، گاز و زغال سنگ منابع غیرقابل تجدید می گویند؟

4ــ حّد متناسب جمعیت را تعریف کنید. 

5  ــ کاغذ یکی از کاالهایی است که پس از مصرف می توان آن را دوباره به صورت خمیر درآورد و مورد استفاده قرار 

داد. چند مورد از کاالهایی را که در زندگی روزمره از آنها استفاده می کنید و می توان دوباره از آنها استفاده کرد، نام ببرید.

ـ که با ایجاد تأسیسات الزم می توانند مورد استفاده  6  ــ در استان محل زندگی شما، کدام منابع تجدید شدنیـ 

ـ و کدام منابع غیرقابل تجدید وجود دارند؟ فهرستی از آنها تهیه کنید و جلوی هر منبع، نام ناحیهٔ مربوط  قرار بگیرندـ 

به آن را ذکر کنید. از کتاب جغرافیای استان استفاده کنید.
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جهان با کمبود غذا مواجه اند.
هرچند میزان کالری موردنیاز برای یک فرد سالم عادی و 
معمولی برحسب سن، ساختمان بدن و نوع اشتغال و محیط زندگی 
او فرق می کند ولی به طور معمول، میزان حداقل کالری روزانه برای 

هر فرد به منظور یک زندگی سالم 2300 کالری است.
همان طورکه در نقشه مشاهده می کنید، بیشتر کشورهایی 
که سرانٔه مصرف کالری روزانٔه آنها از 2300 کالری کمتر است، 
در قارٔه آفریقا واقع شده اند. در قارٔه آسیا نیز کشورهای پرجمعیتی 
چون هند با مشکل گرسنگی و سوِء تغذیٔه شدید دست به گریبان اند. 
سوِء تغذیه توان افراد را برای کار و فعالیت اقتصادی کاهش می دهد 
و بدن انسان را برای بیماری ها مستعد می سازد و سوِء تغذیٔه شدید 

به مرگ منجر می شود.
از کشورهای  بسیاری  این که  با  است  کرده  اعالم  »فائو« 
جهان در دهه های اخیر برای تولید غذا تالش کرده اند اما امروزه 

بیش از یک میلیارد نفر در جهان از سوِء تغذیه رنج می برند.
و  بارندگی ها  کاهش  کنید.  توجه   8 ـ   20ـ شکل  به 
گرسنگی  و  قحطی  به  آفریقا،  صحرای  جنوب  در  خشک سالی 

منجر شده است.
در سال های 1990 ــ 1980 هزاران نفر از سکنٔه اتیوپی، 
سودان، سومالی در جست  و جوی غذا، خانه و کاشانٔه خود را ترک 
کردند و کیلومترها در بیابان های گرم به سمت اردوگاه های پناهندگان 

حرکت کردند و بسیاری از آنها نیز در بین راه جان سپردند.

در نقشٔه زیر دقت کنید. مسئلٔه دسترسی به غذا در همه جای 
جهان، مشکل محسوب نمی شود؛ در حالی که در اروپای غربی 
و آمریکای شمالی مازاد غذا وجود دارد، بسیاری از کشورهای 

شکل 19ــ 8 ــ نقشۀ مصرف روزانۀ کالری برای هر فرد در کشورهای مختلف جهان

دسترسی به غذا
خواربار  و  کشاورزی  سازمان  برآورد  مبنای  بر 
از  سال   5 زیر  کودک  هزار   40 روزانه  )فائو(  جهانی 
گرسنگی و امراض ناشی از آن می میرند )یعنی 15 میلیون 

کودک در یک سال(. 

  شکل 18ــ 8  ــ کودکان گرسنۀ سومالی در انتظار کمک های غذایی

کیلو کالری بیش از 2900     
2899 ــ 2600 
  میانگین نیاز   2599 ــ 2300   
کمتر از 2300 
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مانند خشک سالی  آیا علت گرسنگی فقط عوامل طبیعی 
است یا عوامل دیگری نیز مؤثرند؟ 

باید بگوییم خیر. عوامل اقتصادی و اجتماعی نیز به شدت بر 
مسئلٔه دسترسی به غذا اثر می گذارند؛ مثالً توزیع غیر عادالنٔه غذا در 
یک کشور، ارتباطات و حمل و نقل نامناسب، احتکار غذا توسط 
کشورهای ثروتمند، افزایش قیمت مواد غذایی، ناآرامی های سیاسی 
و جنگ، همه براین مسئله تأثیر دارند. از طرفی، در دهه های اخیر 
همٔه کشورهای در حال توسعه به سمت صنعتی شدن حرکت کرده اند 

اتیوپی و سودان

غرب میانه 
آمریکا 

است  ممکن  که  مناطقی   
خشک سالی شدید رخ بدهد 
آن سوء  مردم  که  مناطقی 

تغذیۀ شدید دارند.

شمال شرق   
چین

شمال هند 

ساحل  

 آنگوال موزامبیک

شمال شرق برزیل  
سومالی

شکل  20ــ 8 ــ نقشۀ مناطق در معرض خطر خشکسالی و سوءِ تغذیه

کارخانه ها،  به  بیشتری  کشاورزی  زمین های  روز  هر  بنابراین،  و 
جاده ها، انبارها و خانه های مسکونی تبدیل می شود. رشد جمعیت 
جهان نیز مانع از آن است که بین غذا و جمعیت تعادل مناسب برقرار 
کم  معموالً  که  مواد غذایی  و  واردکنندٔه غالت  شود. کشورهای 
درآمدند و به محصوالت کشاورزی مناطق عمدٔه تولیدکنندٔه غالت 
نیاز دارند، با خطر جدی تری روبه رویند و به همین دلیل، امنیت 
غذایی ندارند؛ پس باید با کنترل رشد جمعیت و برنامه ریزی برای 

افزایش محصوالت کشاورزی، این مشکل را حل کنند.

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

 مهاجرت انواع مختلفی دارد: داخلی، خارجی، اجباری، اختیاری، فصلی، روزانه، شهر به روستا، و روستا به شهر
 مهاجرت ها هم در مبدأ و هم در مقصد بر ترکیب جمعیت، اقتصاد و فرهنگ ناحیه اثر می گذارد.

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

1ــ چرا جنوب صحرای آفریقا از نظر دسترسی به غذا دچار مشکل شده است؟

2ــ کدام عوامل طبیعی و انسانی بر مسئلهٔ دسترسی به غذا و گرسنگی اثر می گذارند؟ نام ببرید.

3ــ با استفاده از شکل 19ــ 8 و یک نقشهٔ جهان نما، چند کشور را که میزان مصرف کالری روزانهٔ آنها کمتر 

از حد الزم است، نام ببرید.


