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ــ آيا مى دانيد نواحى قطبى چگونه کشف شده اند؟
زمان دقيق ورود اولين انسان به نواحى حاشيه اى قطب ها 
معلوم نيست. اما اولين اکتشافات در زمينٔه اسرار قطب ها و نقاط 
مرکزى آنها از اوايل قرن بيستم آغاز شد. آنها ابتدا با سورتمه هايى 
که سگ ها آنها را مى کشيدند، سپس با کشتى به آن مناطق رفتند. 

امروزه نيز به  وسيلٔه هواپيما برفراز آن پرواز مى کنند.
در حال حاضر، مسير بعضى از خطوط هوايى کشورها از 

فراز ناحئه قطبى شمال مى گذرد.

آموندسن، کاشف قطب جنوب
در سال ۱۹۱۱ ميالدى دو گروه اکتشافى انگليسى و نروژى 
با هدف کشف قطب جنوب مسابقٔه جالبى را آغاز کردند. سرپرست 
گروه انگليسى يک افسر انگليسى به نام رابرت فالکون اسکات و 
سرپرست گروه نروژى روآلد آموندسن بود. گروه نروژى در روز 
۱۴ دسامبر سال ۱۹۱۱ ميالدى به نقطٔه قطب رسيدند؛ پرچم نروژ 
را برافراشتند، مطالبى را به يادگار گذاشتند و به سرعت بازگشتند 
اما کاپيتان اسکات و يارانش يک ماه بعد از گروه نروژى به نقطٔه 

قطب رسيدند که البته دير شده بود. آنان در بازگشت دچار برف و 
بوران و يخ بندان شدند و جان خود را از دست دادند.

نام افراد ديگرى نيز در شمار کاشفان نواحى قطبى ثبت شده 
است. در جدول ۲ چند تن از آنها را نام برده ايم. آثار باقى مانده 
از اين کاشفان و پايگاه هاى آنها امروز مورد بازديد جهان گردان و 

مسافران نواحى قطبى قرار مى گيرد.

شکل ۱ــ چشم اندازى از قطب

قطب جنوب قطب شمال  کاشفان   
 ×   × روآلد آموندسن   ۱
 × رابرت اسکات    ۲

  × رابرت بيرب   ۳
 ×  × ريچارد بيرد   ۴

  × نوبيال   ۵
× چارلز ويلکس    ۶
 × جيمز کوک    ۷

جدول ۲ــ کاشفان نواحى قطبى شمال و جنوب

رديف

درس دهم  :  انسان در نواحی قطبی



٩٧

زندگى انسان در شمالگان
ساکنان قديمى قطب شمال اسکيمو٭ نام دارند. به راستى 
در شرايطى که بخار نفس انسان هنگام خروج از دهان يخ مى بندد، 

آنها چگونه مى توانند زندگى و فعاليت کنند؟
گسترش  و  دانش  توسعٔه  با  انسان  زمين،  کرٔه  سراسر  در 
بر  و  دهد  افزايش  را  خود  توانايى هاى  است  توانسته  فناورى 

محدوديت هاى محيط زندگى خويش پيروز شود.
اسکيموها در بعضى فنون بسيار پيشرفته اند؛ به خصوص در 
ماهى گيرى، دريانوردى، ساختن قايق هاى سبک و تهئه لباس هاى گرم. 
شيوه و محل زندگى آنان متناسب با فصل تغيير مى کند. در زمستان 
در کلبه هاى يخى نزديک ساحل زندگى مى کنند و به شکار شيردريايى 
و نهنگ مى پردازند و درتابستان زير چادر و در کنار رودها اقامت 

مى کنند، ماهى آزاد مى گيرند و گوزن شمالى شکار مى کنند.
فرهنگ  زندگى مى کنند،  قطبى  منطقٔه  در  قبايلى که  بيشتر 
اصيلى دارند. زندگى در کلبه هاى يخى يا ايگلو٭ در زمستان و 

شکل ۳ــ مسير سفر کاشفان قطب شمال و جنوب

چادرهاى مخروطى در تابستان، شکار و پرورش گوزن و مفاهيم 
مذهبى جزئى از اين فرهنگ تلقى مى شود.

به  اسکيموها  کانادا،  در  ُاکالويک۱  نام  به  منطقه اى  در 
کمک تجهيزات و امکاناتى که دولت در اختيار آنها قرار داده بود، 
شهرى زيبا به نام اينويک۲ ساختند و به اين ترتيب، محل زندگى 

خرس به سکونتگاه انسانى تبديل شد.
سوراخ هاى  بخار،  مته هاى  کمک  به  شهر  اين  مهندسان 
عميقى در زمين حفر کردند. سپس پايه هاى بُتنى را در آنها قرار 

دادند و ساختمان ها را روى اين پايه ها بنا نهادند.

 Inovic    ۲ــ جايگاه انسان  Oklavic ۱ــ جايگاه خرس

1911

1912
قارۀ  قطب جنوب

اقيانوس هند
به طرف خليج بالن ها

يخ پهنۀ رأس

قطب جنوب

اقيانوس 
اطلس

پايگاه آموندسن 
سد رأس

اقيانوس
مدار قطبى جنوبآرام

آمريکاى شمالى 

۱۹
۰۳

۱۹۲۶

آســـــيــا
قطبىمدار

شمال

سوالبار
قطب شمال 

آمريکاى جنوبى
گذرگاه شمال غربى

تلر

تنگه برينگ

۱۹۰
۶ 

مسير بالن نوبيله

بيشتر بدانيم

آمـونـدِسن در اقيـانـوس ُمنَجِمِد شمالى به سفرهاى دريايى پرداخت و در سفرى که از سال ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۶ 
طول کشيد، از گذرگاِه شماِل غرب گذشت. در سفر به طرف قطب جنوب «سّد رأس  » را زير پا نهاد و در چهاردهم ماه 
دسامبر ۱۹۱۱ به قطب جنوب رسيد. او وهمراهانش در سال ۱۹۲۶ در سفر هوايى بر فراز قطب شمال ناپديد شدند.

شکل ۴ ــ الف ــ  مراحل ساختن يک ايگلو
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بيشتر بدانيم

شهرهاى جديد در نواحى قطبى
در شهر اينويک مهندسان ميان زمين يخ بندان و اتاق هاى 
گرم فضايى خالى ايجاد کرده اند که از آب شدن طبقٔه يخ جلوگيرى 
پوشش  از  پايه  جاى  به  نيز  کوچک  ساختمان هاى  در  مى کند. 
هواى  جريان  که  است  شده  استفاده  نيم متر  قطر  به  سنگ ريزه ای 
کافى از ميان آن مى گذرد و گرماى ساختمان ها را حفظ مى کند. 
مجارى فاضالب و لوله هاى آب آشاميدنى را باالتر از سطح زمين 
در  حتى  زير  زمين  در  لوله ها  اين  زيرا  کرده اند؛  نصب  پايه هايى  بر 
تابستان نيز يخ مى بندند. اين لوله ها را در محفظه هايى قرار داده اند 
که آب داغ از آنها مى گذرد و گرماى موجود مانع انجماد مجارى 
فاضالب و لوله هاى آب آشاميدنى مى شود. براى انتقال نفت نيز از 
همين پايه ها و گرم کننده هاى الکتريکى (براى گرم کردن جدار داخلى 

لوله ها) استفاده مى شود.
خاشاک  و  خس  با  را  بسته  يخ   طبقٔه  جاده،  ساختن  براى 
مى پوشانند و روى آن را سنگ فرش مى کنند. در ساختمان فرودگاه 
نيز از سنگ فرشى به قطر چند متر و با استحکام زياد استفاده شده 

است که مى تواند سنگينى هواپيما را تحمل کند.

ت ١
عالي
ف

شکل ۶ ــ لوله هاى نفت در داخل جدار گرم کننده و بر روى پايه ها 
نصب مى شود تا از يخ زدن آن جلوگيرى کند.

شکل ۴ــ ب ــ مراحل ساختن يک ايگلو

شکل ۵ ــ زندگى در ايگلو

ــ به نظر شما با توجه به ويژگى هاى طبيعى نواحى قطبى علت استقرار بشر از ديرباز در ناحئه شمالگان چيست؟

سکوى برفى

سکوى برفى
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ــ آيا مايليد نواحى قطبى را براى سکونت انتخاب کنيد؟ چرا؟ دو گروه موافق و مخالف تشکيل دهيد و با 
ذکر داليل خود در مورد مزايا و مشکالت زندگى در اين نواحى بحث کنيد.

شکل ۷ــ اين پنجره را يک گروه تحقيقاتى در يخ هاى قطب شمال باز کرده است تا 
در مورد زندگى جانوران دريايى در آب هاى سرد قطبى تحقيق کند.

  نام کشور  منطقۀ قطبى  مورد ادعا
     روسيه             سيبرى

مجمع الجزاير اسپتيزبرگن       نروژ 
  دانمارک            گرينلند
اياالت متحده            آالسکا
کانادا             کانادا

با افزايش تعداد پژوهشگران و دانشمندان کانادايى، اروپايى 
و آمريکايى در شمالگان، تعداد شهرهاى پيشرفته و مدرن در نواحى 
مختلف کانادا، آالسکا، گرينلند، نروژ و سوئد و ساير مناطق سرد 

شمالى پيوسته افزايش مى يابد.
نام کشورهايى که خود را مالک قطب شمال مى دانند، در 

جدول ۸ ذکر شده است.

جدول ۸ ــ کشورهاى مالک قطب شمال

٭ ساکنان نواحى قطبى
زندگى و فعاليت در نواحى سرد قطبى، نيازمند برنامه ريزى 
دقيق و منطبق با شرايط ويژٔه محيطى آن است. هر سال گروه هاى 
متعددى از دانشمندان و پژوهشگران براى انجام تحقيقات گوناگون 
مدتى از سال را در اين سرزمين ها به سر مى برند. کمتر از هزارنفر 

از آنها حتى زمستان را در اين قاره مى گذرانند. با توسعٔه وسايل 
و ماهواره هاى ارتباطى و استفاده از ساير فنآوری هاى جديد شيؤه 
جمعيت  افزايش  همراه  امر به  اين  تغيير مى کند.  قطب  در  زندگى 
بشر  روى خشکى هاى محدود سطح زمين، احتمال زندگى انسان 
در نواحى قطبى را افزايش مى دهد که به دنبال آن شاهد تغييراتى 

در محيط طبيعى قطب ها خواهيم بود.

توان هاى محيطى نواحى قطبى
توان هاى  و  امکانات  از  بسيارى  از  قطبى  سرزمين هاى 
اشاره  آنها  از  نمونه  چند  به  اين جا  در  که  برخوردارند  محيطى 

مى کنيم.
۱ــ انرژى گرمايى۱ درون زمين: انرژى درون زمين 
بسيار زياد است. اگر به شيؤه درست از گرماى طبيعى درون زمين 
استفاده کنيم، انرژى زيادى به دست خواهيم آورد، بدون اين که 

به زمين صدمه بزنيم و هوا را آلوده کنيم. 
آب گرمى که از زير زمين بيرون مى آيد، مواّد شيميايِى زيادى 
دارد. اگر آب گرم را با لوله هاى معمولى به محّل مصرف برسانيم، 

اين مواد به لوله صدمه مى زنند.
ت ٢

عالي
ف
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شکل ۹ــ براى استفاده از گرماِى سنگ هاى داغ داخل زمين، در سنگ ها دو سوراخ به وجود مى آورند که چند صد متر از هم فاصله 
دارند. بعد آب را با فشار به دروِن يکى از اين سوراخ ها مى فرستند.

آب، ترک ها يا شکاف هاى بين دو سوراخ را ُپر مى کند. سنگ ها گرمايشان را به آب مى دهند و آن را گرم مى کنند.
حاال مى توان، با استفاده از پمپ، آب گرم را از سوراخ دوم بيرون کشيد و به نيروگاه فرستاد.

پس از استفاده از گرماى آب دوباره به چاه اول مى فرستند و کار را تکرار مى کنند.

شهر،  اين  در  ايسلند؛  در  شهرى  ۱۰ــ  شکل 
لوله هاى آب گرم از زير خيابان ها رد مى شوند 
کار،  محل هاى  مى رسند.  مردم  خانه هاى  به  و 
گرماى  از  استفاده  با  همه  خانه ها  و  استخرها 
آِب زيرزمينى گرم مى شوند. در چنين جايى به 
سوزاندِن سوخت هايى مثل نفت و گاز نيازى 

نيست و هوا آلوده نمى شود.

ايستگاه پمپاژ به  کابل  از  استفاده  با  برق 
خانه ها فرستاده مى شود.

ايستگاه پمپ کردن

سوراخ  درون  به  سرد  آب 
فرستاده مى شود.

گرماى گوشتۀ زمين 
پُر  را  ها  آب،شکاف 
مى کند و گرم مى شود.

آب گرم با پمپ بيرون 
آورده مى شود.

نيروگاه
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براى جلوگيرى از خراب شدِن لوله ها، گرماى آِب زيرزمينى 
را به آبى مى دهند که مواّد شيميايى ندارد؛ سپس از گرماى اين آِب 

تازه استفاده مى کنند.
دريايى: آب هاى گرم مناطق حاّره  ۲ــ جريان هاى گرم 
منشأ جريانات گرم دريايى اند که با حرکت به عرض هاى جغرافيايی 
دماى  خود،  حرکت  مسير  در  و  مى شوند  قطبى  مناطق  وارد  باال 
هوايى،  و  آب  ويژگى  اين  مى دهند.  افزايش  را  خود  اطراف 
زير  تصوير  مى آورد.  به وجود  قطبى  نواحى  در  را  قابليت هايى 

نمونه اى از اين توانمندى ها را نشان مى دهد.
شبه جزيرٔه  غربى  کناره هاى  استريم  گلف  اقيانوسی  جريان 

اسکانديناوى تا درياى بارنتز در شمال روسيه را تحت تأثير قرار 
و  حرارت  درجه  تعديل  بر  عالوه  اقيانوسی  جريان  اين  مى دهد. 
شمالى  منجمد  اقيانوس  در  را  کشتيرانى  امکان  بارش،  افزايش 
فراهم مى کند. نمونٔه بارز آن ايجاد بنادر «تورنتهايم» و «برِگن» در 
در  کشتيرانى  قابل  بندر  (تنها  آرخانگلْسْک  معروف  بندر  و  نروژ 

شمال روسيه) است.
مقياس  در  دما  افزايش  باعث  گرم  جريان هاى  اين  وجود 
کوچک، افزايش حرکات آب، افزايش اکسيژن محلول در آب و در 
نتيجه، جذب دسته هاى عظيم ماهى و پيشرفت صنعت ماهى گيرى 

در درياى شمال شده است.

شکل ۱۱ــ جريان هاى اقيانوسی، محيط زيست مناسبى براى زندگى موجودات آبزى

ــ بنادر تورنتهايم، برگن و آرخانگلْسْک را روى نقشٔه جهان نما پيدا کنيد و نشان دهيد.

۳ــ صيد و شکار: همان گونه که قبالً اشاره کرديم ، به دليل 
شرايط زيستى خاص در آب هاى نواحى قطبى جانوران ويژه اى مانند 
سيل ها (فک ها)، وال ها، خوک هاى دريايى در اين مناطق زندگى 
مى کنند. اين جانوران منبع مهم تأمين پروتئين و مواد دارويى ساکنان 

اين مناطق به شمار مى آيند.

از سوى ديگر، گله هاى بزرگ گوزن هاى قطبى از هزاران 
سال پيش همواره معاش مردم اين نواحى را تأمين کرده اند. يکى 
ـ که بـه گـوزن شمالـى۱  از مناطق اصلى زندگـى ايـن گـوزن هـاـ 
معروف اند ــ سرزمين الپلند٭ در منطقٔه حد فاصل نروژ و روسيه 

است.
Lap ــ١

ت ٣
عالي
ف
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شکل ۱۲ــ گله هاى گوزن شمالى

شکل ۱۴ــ بهره بردارى از منابع نفت آالسکا

ديگر  از  معادن:  و  منابع  ۴ــ 
وجود  قطبى،  نواحى  محيطى  توان هاى 
منابع عظيم طبيعى است که مى تواند زمينٔه 
فعاليت هاى اقتصادى و جذب جمعيت را 
حجم  که  رو  آن  از  ويژه  به  سازد.  فراهم 
مثال،  براى  است.  توجه  قابل  منابع  اين 
زغال سنگى جهان  تشکيالت  بزرگ ترين 
قرار  جنوب  قطب  درکوه هاى سراسرى 

دارد.
در  اطالعاتى  حاوى   ۱۳ جدول 

مورد بعضى از اين منابع است.

مشکالت و مسائل مربوط به فنآوری، سياست بين المللى 
و محيط طبيعى سخت قطب جنوب، استفاده از ذخاير با ارزش 
براى  انسان  است.  ساخته  غيرممکن  حدودى  تا  را  منطقه  اين 
بهره بردارى از اين ثروت ها بايد وسايل حمل و نقل پيشرفته و مجهز 

و امکانات کافى را براى آينده پيش بينى کند.
ـ ارزش علمى قطب جنوب: پژوهشگران توانسته اند  ۵ـ 
با حفارى اليه هاى عظيم يخ قطبى دربارٔه تاريخچٔه تحوالت آب 
قبل،  سال  هزاران  طول  در  جو  ترکيبات  منطقه،  اين  هوايى  و 
فعاليت آتشفشان ها و ميزان مواد شيميايى موجود در  روى کرٔه 
زمين (قبل از آن که آلـودگى هاى جديد به وجود آيند)، اطالعاتى 
کسب کنند. به همين دليل و نيز بـه دليل ارزش هاى بالقؤه ديگر 
دارند،  بيشترى  فعاليت  جنوبگان  در  که  کشورهايى  قاره،  اين 

توزيع جغرافيايى در نواحى قطبى موارد استفاده  نام منابع  نوع منابع   
نروژ، آالسکا، جنوبگان نفت     سوخت    
نروژ، آالسکا، جنوبگان گاز    مادهٔ اوليه صنايع شيميايى  فسيلى   
زغال سنگ                          نروژ، آالسکا، جنوبگان   

آالسکا، جنوبگان طال   ارزش اقتصادى و تجارى    
آالسکا، جنوبگان اورانيم   ارزش نظامى و سياسى  فلزى   

سوئد و نروژ آهن   صنايع فلزى    
روسيه، کانادا، سوئد، نروژ، جنگل هاى   مصنوعات چوبى  رستنى   

فنالند تايگا   کاغذ    
جنوبگان، گرينلند يخچال ها    تأمين آب شيرين    آبى 

ــى
ــدن

ــش
ـد ن

ـديـ
ـجـ

تـ
نـده

شو
ديد 

تج

جدول ۱۳ــ ويژگی برخى از منابع و معادن شناخته شدۀ نواحى قطبى
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تعداد زيادى از کشورها از جمله آرژانتين، 
امريکا،  روسيه،  لهستان،  چين،  شيلى،  برزيل، 
جنوبگان  اطراف  در  انگلستان  و  اوروگوئه 
تحقيقاتى  ايستگاه  ــ  پالمر  جزيرٔه  ــ  به ويژه  شبه 
به  منجر  کشورها  اين  همکارى  کرده اند.  داير 
انعقاد پيمان قطب جنوب شده است. تعدادى از 
کشورها در جنوبگان براى خود قلمروهايى تعيين 
رسميت  به  را  آنها  بين المللى  مجامع  اما  کرده اند 
نشناخته اند؛ زيرا طبق پيمان قطب جنوب، ادعاى 
انکار  نه  و  شناخته  نه  منطقه  اين  در  مالکيت 
ادعاى  اثبات  براى  استراليا  دولت  ــ  مى شود. 
مالکيت خود، تولد کودکان تبعٔه اين دولت را در 

جنوبگان تشويق مى کند.
136.

142.

160.

180.

150.

90.

80.
53 .

90.

20 .

45 .

0.

شکل ۱۵ــ نقشۀ قلمرو مورد ادعاى 
کشورها در قطب جنوب

انتين
آرژ

شيلى

اقيانوس اطلس
اقيانوس آرام

آرژانتين

نروژ

استراليا

اقيانوس هند

فرانسه

نـيـوزيـلنـد

 قطبى
دايره

ستراليا
ا

۱ــ هر سال حدود پنج هزار نفر مسافر بين المللى از بيش از ۲۷ کشور از جنوبگان ديدن مى کنند و اين تعداد همچنان روبه افزايش است (۱۴۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰۰ــ۱۹۹۹).

ــ براى گسترش صنعت گردشگرى در نواحى قطبى چه پيشنهادهايى داريد؟

اين ناحيه را بين خود تقسيم کرده اند. در اين ميان، سهم دولت 
استراليا بيش از ديگران است.

۶ ــ گردشگرى در نواحى قطبى: گردشگرى يکى از 
قابليت هاى نواحى قطبى است که اخيرًا به آن توجه زيادى شده 
است! البته، جهان گردى تجارى در قطب جنوب از سال ۱۹۱۷ 
شروع شد اما فعاليت جدى در اين زمينه از سال ۱۹۶۱ با ورود 
اولين کشتى جهان گردى به جنوبگان آغاز گرديد. از آن زمان، اين 

صنعت به نحو چشم گيرى رشد يافته است.
ديدن  مى آيند،  جنوب  قطب  به  که  جهان گردانى  بيشتر  هدف 
چشم اندازهاى زيباى اين نواحى مانند شفق قطبى، خورشيد نيمه  شب، 

اجتماع زيباى پنگوئن ها و وال هاى غول پيکر و نيز پايگاه هاى تاريخى 
کاشفان اولئه قطب است. اقليت کوچک ولى روزافزونى از جهان گردان 
به فعاليت هاى ديگر چون پرش با اسکى، کوه نوردى و موج سوارى 
توجه دارند. بعضى از اين فعاليت ها ممکن است مشکل به نظر برسند 
اما در آينده به آرامى رواج مى يابند و هر روز جهان گردان بيشترى را به 
اين گسترٔه سفيد پوش فرا مى خوانند. قطب شمال نيز چشم اندازهاى 
مشابهى را براى گردشگران اين منطقه فراهم آورده است. قطب شمال 
به علت فاصلٔه اندکى که از کشورهاى اروپايى، امريکا، کانادا و روسيه 

دارد، دسترسى به اين نواحى را امکان پذيرتر ساخته است۱.

بيشتر بدانيم

ت ٤
عالي
ف
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هتل يخى در کانادا

هتل يخى در سوئد

مسابقات ورزشى

قايق سوارى روى يخ (سورتمۀ جديد)

نواحى قطبى
ــــــــرى 

هاى گردشگـ
جاذبه 

خورشيد نيمه شب در قطب شمال
شفق قطبى
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رود ىوکون

آمرىکاى شمالى

خلىج آالسکا

اقىانوس آرام

0  300
برحسب ماىل

شن لـئـو ا ىـــر  ا جــز

ىـنـگ بـر ى  ىـا ر د

کـوهـهـاى مک کىنلى

درىاچه اىلىامنا

ا د نـا کـا

گ 
برىن

گۀ 
تن

داىرۀ قطب شمال

روسىه

620N 1680E 1800 1560 1440 1320 1200
درىاى بىوفورت

برىنگ

با  که  آمرىکا  قارٔه  غربى  شمال  در  است  شبه جزىره اى  آالسکا 
جزىره هاى بزرگ و کوچک حدود 400 هزار نفر جمعىت دارد. سرزمىن 
 آالسکا نزدىک ترىن قسمت قارٔه آمرىکا به آسىاست و تنگٔه برىنگ با حدود 
80 کىلومتر پهنا، آن را از روسىه جدا مى کند. اىن سرزمىن بخشى از خاک 

کشور آمرىکاست.
 ناهموارى ها

بلند،  قله هاى  طوالنى،  رشته کوه هاى  بـا  است  سرزمىنى  آالسکا 
ىخچال هاى طبىعى، رودها، درىاچه ها و دىدنى هاى طبىعى بسىار، کرانه هاى 
اقىانوس آرام کوهستانى و متشکل از رشته کوه هاى طوالنى است. بعضى از 
قله هاى اىن کوه ها آتش فشانى اند. در شمال آالسکا جلگه هاىى وجود دارد که 
شکل 17ــ ىخچال هاى کوه مک کىنلى در آالسکابه اقىانوس منجمد شمالى مى پىوندند. خاک اىن جلگه ها ىخ زده است و در آنها 

شکل 16ــ نقشۀ موقعىت جغرافىاىى آالسکا

Vitos Bering ــ1

مطالعۀ موردی 
 )٦(

درخت نمى روىد. )زمىن هاى توندرا(
پىش از ورود سفىدپوست ها به آالسکا، اسکىموها، آلىوت ها و سرخپوستان تنها مردمان ساکن اىن سرزمىن 
بودند. پتر کبىر، تزار روسىه، در سال 1725، م. وىتوس برىنگ1،  درىانورد دانمارکى را که در خدمت روسىه 

بود، مأمور کرد تا حدود کرانه هاى شمال شرقى روسىه را کشف و مشخص نماىد.

آالسکا
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برىنگ در دومىن سفر پژوهشى خود، در سال 1741 مىالدى به سرزمىنى رسىد که امروزه آالسکا نامىده 
مى شود.

در سال 1867 مىالدى، آمرىکا سرزمىن آالسکا را به مبلغ٧/٢ مىلىون دالر از روسىه خرىد. بسىارى از 
مردم آمرىکا از اىن ولخرجى ناراضى بودند اما پس از کشف معادن طال و مس در اىن سرزمىن، نظر مردم تغىىر 

کرد و عده اى براى بهره بردارى از اىن گونه منابع طبىعى به آالسکا رفتند.
آالسکا در جنگ دوم جهانى به سبب اىن که نزدىک ترىن بخش قارٔه آمرىکا به آسىاست، اهمىت نظامى 

خاصى ىافت. اىن سرزمىن در سال 1959 مىالدى، چهل و نهمىن اىالت آمرىکا شناخته شد.
 آب و هوا

آب و هواى آالسکا متنوع است. در بعضى مناطق اىن سرزمىن، دماى هوا در زمستان گاه به6٢0- سانتى گراد 
مى رسد. در کرانه هاى شمالى که اسکىموها در آن جا زندگى مى کنند، زمستان بسىار سرد و طوالنى و تارىک است و 
خورشىد هفته ها طلوع نمى کند. تابستان هاى اىن ناحىه کوتاه است اما روزهاى بسىار بلندى دارد و خورشىد هفته ها 
غروب نمى کند. در اىن مىان، ىخ هاى الىٔه باالىى خاک ذوب مى شوند و در نتىجه، آب سطح زمىن را مى پوشاند. 
بادهاىى که برفراز جرىان آب گرم نزدىک ژاپن مى وزند، هواى جنوب آالسکا را تقرىبًا در سراسر سال مالىم نگه 

مى دارند. در قسمت هاى مرکزى مىانگىن بارندگى ساالنه حدود 330 مىلى متر است.
ــ به نظر شما در چنىن شراىط آب و هواىى، مردم آالسکا چگونه به فعالىت مى پردازند؟

 منابع و معادن
آالسکا منابع طبىعى فراوانى دارد. ىک سوم مساحت آن پوشىده از جنگل هاى صنوبر  و کاج است که 
از چوب آنها استفاده مى شود. در کرانه هاى آالسکا انواع ماهى ها، خرچنگ، صدف، مىگو و دىگر جانوران 
درىاىى فراوان است و مردم قسمتى از خوراک و درآمد خود را از راه شکار اىن جانوران به دست مى آورند. 

روباه  و  بزکوهى، خرگوش  مانند خرس،گوزن،  جانوران وحشى 
نىز در اىن سرزمىن فراوان ىافت مى شود که آنها را براى پوستشان 

شکار مى کنند.
آالسکا معادن فراوان نفت، گاز طبىعى، طال، زغال سنگ، 
بارىت، جىوه، پالتىن، نقره، اورانىوم و سنگ آهن مغناطىسى دارد 
اما مهم تر از اىن، شىوه هاى بهره بردارى از معادن و به کارگىرى آنها 

در توسعٔه روزافزون اىن اىالت است.
 حمل و نقل

با وجود اىن که ساختن راه در بخش هاى کوهستانى و ىخ زده 
دشوار است اّما امروزه آالسکا کىلومترها بزرگراه و راه آسفالته و 
راه آهن دارد. وساىل حمل و نقل جدىد مانند سورتمه هاى موتورى 
بخش هاى  در  شده اند.  ساخته  ىخ  و  برف  روى  جابه جاىى  براى 

شکل  18ــ بهره بردارى نفت در آالسکاکوهستانى نىز بىشتر از هواپىماهاى کوچک استفاده مى شود.
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۶فصلفصل
سكونتگاه های سكونتگاه های 
شهری و روستايیشهری و روستايی
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دربارٔه پيشينٔه شهر يا روستايى که در آن زندگى مى کنيد، چه 
مى دانيد؟ به نظر شما، عوامل مؤثر در شکل گيرى شهر يا روستاى 

شما چه بوده  است؟ 
اين  ببريد؟  نام  را  بشرى  تمدن هاى  اولين  مى توانيد  آيا 
تمدن ها در کدام نواحى دنيا پديد آمده اند؟ در اين جا، شما با مطالعٔه 
پيدايش  چگونگى  از  مى توانيد  بشرى  تمدن  تاريخ  از  برگ هايى 
اطالعاتى  آن  بر  مؤثر  عوامل  و  انسانى  سکونتگاه هاى  نخستين 

به دست آوريد. 

(۱)

مسيح،  ميالد  از  پيش  سال   8000 حدود  در 

بود  انسانی  كوچك  گروه های  شامل  جهان  جمعيت 

می پرداختند.  خوراك  گردآوری  و  شكار  به  كه 

ای  حاّره  جنب  نواحی  در  بيشتر  ها  گروه  اين 

زندگی  می كردند و تنها می توانستند نيازهای خود 

را برآورده سازند. 

به  كه  داد  رخ  عمده  تغيير  دو  زمان،  اين  در 

انقالب دورۀ نوسنگی (نئوليتيك) منجر شد. 

توانست  انسان  كه  بود  اين  تغيير  اولني 

دومني  كند.  اهلی  را  گوسفند  و  بز  نظير  حيواناتی 

تغيير نيز اقدام به كشت غالتی نظير گندم و برجن 

بود. 

گردآورندگان  نوسنگی،  دورۀ  انقالب  درپی 

كشاورزان  به  كوچنده  شكارچيان  و  خوراك 

اولني  ترتيب،  اين  به  و  شدند  تبديل  يك جانشني 

سكونتگاه های روستايی را پديد آورند. 

(۲)

اختراع  و  آبياری  سيستم های  كشاورزی،تكميل  ابزار  توسعۀ  با  و  ترتيب، به تدريج  بدين  آمد.  پديد  مازاد     غذا  و  يافت  بهبود  كشاورزی  آن،  نظاير  و  غيركشاورزی چرخ  مشاغل  به  و  شدند.  آزاد  كشاورزی  كار  از  جامعه  مردم  كه  بخشی    از  كاالهايی  مبادلۀ  با  پرداختند.آنها  ابزار  توليد  و  صنعتگری  نظير  تخصصی  شكل تازه ای از سكونتگاه های انسانی به نام شهر پديد آمد. داد و ستد كاالها نيز توسعه يافت. به دنبال اين تقسيم كار و با توسعۀ روستاها توليد می كردند، غذای مورد نياز خود را به دست می آوردند. در نتيجه، جتارت و و 

اولني متدن های بشری در كنار رودهای دجله و فرات، سند، هوانگهو و نيل پديد آمدند  (متدن بني النهرين، متدن 

سند، متدن چني، متدن مصر). در همۀ اين نواحی، وجود ويژگی های مشترك موجب پديد آمدن اولني سكونتگاه ها شد؛ از 

جمله سرزمني های مسطح و جلگه ای، خاك آبرفتی و حاصل خيز، آب و هوای معتدل و بدون يخ بندان و سرما، آب فراوان 

و كوهپايه ها كه امكان چرای حيوانات اهلی را فراهم می آورد. 

تا سال 1500 قبل از ميالد اولني شهرها در همني نواحی پديد آمدند. 

بودند.  گرفته  قرار  كشاورزی  و  روستايی  زمني های  مركز  در  و  نداشتند  زيادی  جمعيت  و  وسعت  اوليه  شهرهای 

كشاورزان اطراف شهرها توليدات اضافی خود را به شهرها می فرستادند. مردم شهرها نيز اين اضافه توليد را در انبار 

و معابر ذخيره می كردند. ادارۀ اين امور و روابط موجب ظهور كاهنان، نظاميان، پادشاهان و صنعتگران، معماران و ساير 

قشرها شد كه اين امر در روستاهای اوليه سابقه نداشت. 

(۳)

درس يازدهم  :  سکونتگاه های شهری و روستايی چگونه پديد می آيند؟
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موقعيت و مقّر سکونتگاه ها

۲ــ موقع نسبى  ۱ــ موقع مطلق  

  مقر يا مکان۱: مکان واقعى و هستٔه اولئه شهر يا روستا 
که  است  محلى  ديگر،  به عبارت  مى گيرد.  شکل  آن جا  در  ابتدا 
ساکنان يک ناحئه شهر يا روستا را در آن جا بنا مى کنند و سپس 

شهر يا روستا از آن نقطه توسعه مى يابد، مقر نام دارد. 
سکونتگاه، ارتباط آن را با پديده هاى  موقعيت ۲ يک    
محيط پيرامون اعم از طبيعى و انسانى (رودخانه ها، تپه ها، کوه ها، 
منظور  مثالً  مى کند؛  بيان  مجاور)  روستاهاى  و  شهرها  جاده ها، 
به  نسبت  شهر  آن  وضعيت  شهر  يک  جغرافيايى  موقعيت  از 
ناهموارى هاى اطراف، راه هاى ارتباطى، مواد اوليه، منابع انرژى 
و نيروى انسانى موجود در آن ناحيه است. توسعٔه شهر به موقعيت 

آن ــ يعنى ارتباط با عوامل يادشده ــ بستگى دارد. 
به شکل ۲ توجه کنيد. در اين شکل، هر مکان چه امتيازهايى 

دارد؟ 
يک مکان مناسب براى ايجاد سکونتگاه بايد داراى ساختار 
زمين شناسى مناسب ــ يعنى خاک هاى زه کشى شده و شيب قابل 
ـ منابع آبى، خاک حاصل خيز، موقعيت  قبول براى ساخت و سازـ 
قرار  باشد.  قبيل  اين  از  مواردى  و  غذايى  ذخاير  خوب،  دفاعى 
گرفتن در محل تالقى جلگه، دشت و کوه، دامنٔه کوهستان، مدخل 
دّره، محل پيوستن دو رود و نزديکى به آبشار نيز از  امتيازات يک 

مکان محسوب مى شود. 

شکل ۱ــ نقشۀ تاريخى اولين تمّدن هاى بشرى در جهان

آن يانگ

تايلند و جنوب 
شرقى آسيا

هاراپا

هوانگهو
تمّدن سند  (ايندوس)

تمّدن بين النهرين   
بابيلون

رود دجله
رود فرات

خنوسهيوک
کاتال

تِبسممفيس
تمّدن    مصرلوکسور

سه تمّدن اوليه
تمّدن هاى ثانويه
شهرهاى اوليه

موهنجودارو

مديترانه شرقى
تروى

اور

۱ــ دو تغيير عمده را که به انقالب دورٔه نوسنگی و پديد آمدن اولين سکونتگاه های روستايی منجر شد،نام 
ببريد.

۲ــ چه عواملی در مکان گزينی سکونتگاه های اوليه نقش داشته اند؟
۳ــ چگونه تقسيم کار اجتماعی به پيدايش شهرهای اوليه منجر شد؟ توضيح دهيد. ت ۱

عالي
ف
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شکل ۲ــ موقعيت و مقر يک سکونتگاه       

دخانه
ى رو

پّلکان
لبۀ 

بيشه زار

شمال
پرتگاهمرتع

مق)
کم ع

ى (
تالق

حل 
م

بيرون زدگى سنگ هاى عريان

البى
 سي

هاى
شت 

ق د
اتال

ب

سنگ بستر

مرتع (چراگاه)

شکاف ميان تپه هاشکاف ميان تپه هابيشه زار

خاک هاى
ضخيم و حاصلخيز

خانه
رود دامنۀ کم شيب

 خاک هاى
ضخيم و حاصلخيز

چشمه

چشمه

ج

الف
ب

چشمه

د

ح

  موقعيت شهر به ويژه عامل راه هاى ارتباطى و حمل و نقل 
به شدت بر توسعٔه آن اثر مى گذارد. به همين جهت، آبراهه ها از ديرباز 
سکونتگاه هاى  اغلب  و  داشته اند  زيادى  اهميت  نقل  و  حمل  در 
شهرى در کنار آبراهه ها به وجود آمده اند. وجود منابع معدنى در 
پيرامون شهر مى تواند سکنٔه زيادى را به خود جذب کند و موجب 

گسترش شهر شود. 
  تغييرات محيط پيرامون ممکن است از اعتبار سکونتگاه ها 

بکاهد و باعث از بين رفتن موقعيت آنها شود؛ به عنوان مثال در 
اثر گرم شدن کرٔه زمين، تغييرات آب و هوايى و باال آمدن آب دريا، 
از  را  خود  ممتاز  موقعيت  بندرى  و  ساحلى  شهرهاى  از  برخى 
موقعيت  تاريخى،  و  سياسى  رويداد  يک  به دنبال  مى دهند.  دست 
و اعتبار سابق يک شهر از بين مى رود و آن شهر به مکان ديگرى 

منتقل مى شود. 

بيشتر بدانيم
موقعيت و مقر جغرافيايى به هم شبيه اند اما مترادف نيستند و مکّمل يکديگرند.

 مطالعه 
ــــــــــــــ  -  ـــــــــــــــ        ۱                       ۱

با نقشه هاى کوچک مقياس مثالً  ۵۰۰,۰۰۰         ۱۰۰,۰۰۰ موقعيت جغرافيايى شهرها را اصوالً 

مناسب تر است.                                                                                 ـــــــــــــ  -  ـــــــــــــ         ۱                     ۱
۲۰,۰۰۰           ۵۰,۰۰۰  

مى کنند اما برای توجيه مکان يا مقر شهر اصوالً نقشه های توپوگرافی

آشنايى با موقعيت و مقر شهرها به ما کمک مى کند تا توسعٔه آيندٔه آنها را بررسى و براى اين منظور بهتر 
برنامه ريزى کنيم. 
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۱ــ فرض کنيد گروهى از طريق يک رود به سرزمينى که در شکل۲مى بينيد، وارد شده اند. راهنماى گروه از افراد گروه 
مى خواهد که مکان مناسبى را براى ايجاد يک روستا انتخاب کنند. ابتدا جدول زير را با توجه به جدول امتيازات کامل کنيد 
و سپس بگوييد به نظر شما بهترين مکان کدام است. داليل خود را براى انتخاب اين مکان و همچنين مشکالت زندگى در آنجا 

را توضيح دهيد. 

ت ۲
عالي
ف

حتقيق كنيدحتقيق كنيد
با راهنمايى دبير خود و به طور گروهى دربارٔه مقّر يا هستٔه اولئه شهر يا روستاى محل زندگى خود تحقيق 
کنيد. عوامل طبيعى، تاريخى، سياسى، اقتصادى، ارتباطى و ساير مواردى را که در مکان گزينى و سپس توسعٔه 
اين سکونتگاه تأثيرداشته اند، توضيح دهيد. بهتر است در صورت امکان، نقشٔه توپوگرافى منطقه را نيز تهيه و به 

گزارش خود ضميمه کنيد.

سکونتگاه روستايى با سکونتگاه شهرى چه تفاوتى 
دارد؟ 

سکونتگاه روستايى با سکونتگاه شهرى چه تفاوتى دارد؟ 
و  شهر  تعريف  ديرباز  از  کرده ايد؟  فکر  سؤال  اين  به  تاکنون  آيا 

روستا و مالک هاى تفاوت و تشخيص آنها از يکديگر مورد عالقٔه 
مورد  که  مشخصى  و  قطعى  تعريف  تاکنون  اما  بوده  جغرافيدانان 
توافق همٔه صاحب نظران باشد، ارائه نشده است. در اين جا برخى 

از مالک هاى تشخيص شهر و روستا را معرفى مى کنيم. 

امتياز  امتياز    

 ۲ ۴    ضعيف       خوب  
۱ خيلى ضعيف     ۳    متوسط  

ح د  ج  ب   الف    
 دسترسى به آب 

 کشت غالت 
  مناسب براى چراى دام 

دسترسى به چوب براى سوخت 
  موقعيت دفاعى 
غيرسيالبى بودن 

جمع امتياز 
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۲ــ  مالک اقتصادى 
هايى  مکان  نسبى  طور  به  روستاها 
نيروهاى  اغلب  آنها  در  که  شده اند  شناخته 
اوليه  فعاليت هاى  ساير  يا  کشاورزى  به  کار 

مشغول اند. 
برخى معتقدند اگر ۷۵ درصد جمعيت 
غيرکشاورزى  فعاليت هاى  به  مکانى  در  فعال 
مکان،  آن  شوند،  جذب  خدمات)  و  (صنعت 

شهر تلقى مى شود. 
دارند  وجود  روستاهايى  البته   ...
مشغول  صنعتى  شهرهاى  در  آنها  ساکنان  که 
آنها  خوابگاهى  سکونتگاه  روستا  و  کارند  به 

محسوب مى شود. 

۴ــ  مالک هاى فرهنگى و اجتماعى 
شيؤه  و  رسوم  و  آداب  ارزش ها، 
زندگى در شهر و روستا متفاوت است؛ مثالً 
است،  بيشتر  همکارى  و  تعاون  روستاها  در 
اجتماعى  تغييرات  و  نوگرايى  شهرها  در 

شديدتر است. 
روستاها  در  زنان  بى سوادى  ميزان 
داشتن  شهرها به  مردم  شهرهاست.  بيشتر از 

فرزند زياد تمايلى ندارند و …. 

برخى از مالک هاى تشخيص شهر از روستا

۱ــ  مالک جمعيتى 
جمعيت  عامل  مالک،  متداول ترين 
است. اگر جمعيت سکونتگاه به تعداد معينى 

برسد، آن را شهر تلقى مى کنند. 
مختلف،  نواحى  در  مالک  اين  البته 
سکونتگاه هايى  دانمارک  در  است.  متفاوت 
فرانسه  نفر، در   ۵۰۰ ايرلند  در  نفر،   ۲۵۰ با 
۲۰۰۰ نفر ، در اسپانيا ۱۰۰۰۰ نفر و در ژاپن 

با ۳۰۰۰۰ نفر شهر محسوب مى شود.
مثًال  ــ  کشورها  برخى  در  ولى   ...
ـ روستاهايى وجود دارد که جمعيت آنها  هندـ 

چند برابر شهرهاى اروپايى است. 

۳ــ  خدمات و تسهيالت 
معموالً در روستاها ارائٔه خدماتى نظير 
فروشگاه هاى  بيمارستان ها،  مدارس،  انواع 
عمومى  نقل  حمل    و  پليس،  بانک ها،  بزرگ، 
که  درحالى  محدودتراست؛  و  کمتر  و… 
ارائه  مردم  به  زيادى  خدمات  شهرها  در 

مى شود. 

۵    ــ  کاربرى زمين 
طبيعى  چشم اندازهاى  روستاها  در 
(فضاهاى باز، مراتع و…) بيشتر و گسترده تر 
کوچک تر  صنعتى  يا  مسکونى  فضاهاى  ولى 

است. 
در شهرها،خانه ها،مغازه ها و فضاهاى 
زمين  کاربرى  و  فشرده اند  به هم  صنعتى 

پرتراکمتر و متنوع تر است. 
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اهميت روستاها
ناحئه  در  روستا را  يک  شکل  اين  کنيد.  نگاه  شکل ۳  به 
شمال ايران نشان مى دهد. با توجه به آنچه پيش از اين آموخته ايد، 
يک  از  را  روستايى  چشم انداز  اين  که  ويژگى هايى  از  تعدادى 

چشم انداز شهرى متمايز مى کند، نام ببريد. 
يکى از ويژگى هاى بيشتر روستاها، وابستگى به فعاليت هاى 
کشاورزى است. به ويژه در کشورهاى درحال توسعه بخش وسيعى 
البته  دارند.  اشتغال  روستايى  کشاورزى  دربخش  کار  نيروى  از 
هيچ کس در کرهٔ زمين از توليدات روستا و کشاورزى بى نياز نيست 
و اين امر نشان دهندٔه اهميت روستا و روستانشينى و نقشى است 

که در حيات اقتصادى کشورها ايفا مى کند. 

۱ــ آيا تنها با استفاده از مالک جمعيت مى توان شهر را از روستا متمايز کرد؟ چرا؟ 
۲ــ مقايسه کنيد. 

۳ــ آيا مى دانيد در ايران مالک تمايز شهر از روستا چيست؟ 

روستا  شهر   
.............................  ......................... کاربرى زمين 

سطح فرهنگى ــ اجتماعى 
خدمات و تسهيالت 

  امروزه جغرافيدان ها در بسيارى از کشورها ترکيبى از 
مالک ها را براى تشخيص شهر و روستا به کار مى برند و به يک 

مالک بسنده نمى کنند اما در سطح جهانى براى متمايز کردن شهر 
از روستا مالک هاى جمعيتى اساس شناخت قرار مى گيرد. 

از  بيش  ميالدى   ۱۹۹۵ سال  در  موجود،  آمار  مطابق 
زندگى  روستايى  سکونتگاه هاى  در  جهان  مردم  از  ۵۷    درصد 

مى کرده اند. 
به جدول  ۴ توجه کنيد و درصد روستانشينان را در کشورهاى 

توسعه يافته و درحال توسعه مقايسه کنيد. چه نتيجه اى مى گيريد؟ 
آسيا  و  افريقا  توسعٔه  درحال  کشورهاى  از  برخى  در 
کشاورزى اساس اقتصاد را تشکيل مى دهد و به همين دليل، سهم 
فراتر  هم  درصد   ۸۰ از  جمعيت  کل  نسبت  به  روستايى  جمعيت 
تشکيل  را  اقتصاد  اساس  کشاورزى  کشورها،  اين  در  مى رود. 

مى دهد. 

شکل ۳ــ کشت گندم، منطقۀ کوهستانى ديلمان ــ استان گيالن

ت ۳
عالي
ف
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بنابراين، برنامه ريزان و مسئوالن به خصوص در کشورهاى 
درحال توسعه بايد مسائل روستاها را بشناسند و آن گاه براى بهبود 

زندگى روستايى برنامه هاى مناسبى را تدارک ببينند. 

جدول ۴ــ روستانشينى در جهان به تفکيک کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه (۱۹۹۵) 

شکل ۵  ــ سکونتگاه متمرکز يا مجتمع

هر سکونتگاه روستايـى از اجـزايـى نظير  خانه ها،  مـزارع   ، 
مـراتع  ، باغ هـا ، مکان هاى عمومى و ميدان ها، شبکٔه معابر يا راه هـا 

که اين اجزا را بـه هم مـربوط مى کند، تشکيل شده است. 
اصلى  شکل  دو  روستايى  سکونتگاه هاى  کلى،  به طور 

دارند: 
و   (۵ مجتمع:(شکل  يا  متمرکز  هاى  سکونتگاه   

سکونتگاه هاى متفّرق يا پراکنده ( شکل ۶) 
اين دو نوع روستا چه تفاوتى از نظر شکل دارند؟

آموخته ايد،  گذشته  سال  در  آنچه  به  توجه  با  مى توانيد  آيا 
عوامل به وجود آمدن روستاهاى پراکنده و مجتمع را بيان کنيد؟  

يا  است  متمرکز  نوع  از  روستاها  بيشتر  ما  کشور  در   
پراکنده؟   چرا؟

بايد توجه کرد که اين دو گروه روستا خود به اشکال ديگرى 
تقسيم مى شوند.براى مثال روستاهاى متمرکز خود اشکال گوناگونى 
دارند. در اينجا به دو شکل روستاى متمرکز يعنى روستاى خطى 

و روستاى ميدانگاهى اشاره مى کنيم.

کل جمعيت     جمعيت روستانشين                                      درصد        نواحى 
روستانشين  (ميليون نفر)         (ميليون نفر)     

۵۷        ۳/۲۵۰               ٥/٧٠٢ کل جهان   
۲۶  ١/١٦٩                ٠/٣ کشورهاى توسعه يافته  
۶۵  ٤/٥٣٣               ٢/٩٥٩ کشورهاى درحال توسعه  

شکل سکونتگاه هاى روستايى

شکل ۶ ــ سکونتگاه متفرق يا پراکنده
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شکل ۸   ــ روستاى ميدانگاهى

شکل ۷ــ روستاى خطى

خانه ها  روستاها،  اين گونه  در  خطى:  روستاهاى    
به صورت رديفى در طول يک محور (جاده، رود و …) استقرار 

يافته اند (شکل ۷). 
مرکز  سکونتگاهى ا ست که  ميدانگاهى:  روستاهاى    
يا  مدرسه  کليسا،  مسجد،  مثل  عمومى  مکانى  يا  ميدانگاه  را  آن 
مرتع اشتراکى تشکيل مى دهد و خانه ها گرداگرد آن قرار مى گيرند  

(شکل   ۸).

آمازون  وجنگل هاى  افريقا  بزرگ  صحراى  حاشئه  در 
اين گونه روستاها فراوان اند؛ مثالً در سکونتگاه قبيلٔه ماسايى، کلبه ها 
به صورت دايره اى بزرگ نظام يافته اند و دورتا دور آنها را خار و بوته 

فراگرفته است. دام ها در داخل سکونتگاه جاى داده مى شوند. 
در آسياى جنوب شرقى، مرکز سکونتگاه بيشتر پرستشگاه 

و معابد است.

۱ــ چرا شناخت روستاها براى برنامه ريزى آنها اهميت دارد؟ دو دليل بياوريد. 
۲ــ با توجه به جدول شمارٔه ۴ ميزان جمعيت روستايى را درکشورهاى توسعه يافته و درحال توسعه مقايسه 

کنيد. 
۳ــ مهم ترين اجزاى هر سکونتگاه روستايى را نام ببريد. 

ت ٤
عالي
ف
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  شکل ۹ ــ نقشۀ تعداد کشاورزان به ازاى هر ۱۰۰ نفر روستانشين در جهان (۱۹۸۵م.) 

کمتر از ۱۰ نفر
بين ۱۰ تا ۲۰ نفر
بين ۲۰ تا ۳۰ نفر
بين ۳۰ تا ۴۰ نفر
بيش از ۴۰ نفر

ميزان درآمد روستاييان از شهرنشينان کمتر است. به جدول 
۱۰ توجه کنيد.

٭ عالوه بر نابرابرى هاى اقتصادى، نابرابرى هاى رفاهى نيز 
بين شهر و روستا وجود دارد. روستاييان به ويژه کشاورزان به طور 
متوسط از نظر آموزشى امکانات کمترى دراختيار دارند و دستيابى 

آنها به سطوح باالتر تحصيلى کمتر امکان پذير است. 
به همين نسبت، امکان دسترسى به آب آشاميدنى سالم، بهداشت 
و خدمات پزشکى و راه هاى ارتباطى در روستاها کمتر است. ميزان 

مرگ و مير نوزادان در روستاها بيشتر از شهرهاست. 

جدول ۱۰ــ ميانگين درآمد خالص ساالنۀ يک خانوار شهرى و 
روستايى درسال هاى انتخابى (ايران)کل درآمد خالص(هزار ريال)

  نابرابرى و شکاف ميان شهر و روستا 
امروزه بسيارى از روستانشينان کشورهاى درحال توسعه 
در فقر و محروميت به سر مى برند. در اين گونه کشورها بين شهر 
در  که  حالى  در  دارد؛  وجود  زيادى  نابرابرى  و  شکاف  روستا  و 
سرعت  به  روستانشينان  زندگى  سطح  يافته  توسعه  کشورهاى 

به   سطح زندگى شهرنشينان نزديک مى شود. 
است.  اقتصادى  نابرابرى  نابرابرى ها،  اين  مهم ترين  ٭ 
کشاورزى منبع درآمد و معاش بيشتر ساکنان مناطق روستايى را 

تشکيل مى دهد. مثالً در کشورهايى مثل بنگالدش و نپال بيش از 
۷۵ درصد جمعيت در زمينٔه کشاورزى فعاليت مى کنند. در اغلب 
کشورهاى آسيايى بين ۵۰ تا ۷۰ درصد روستاييان براى گذراندن 
زندگى خويش به کشاورزى متکى اند. شکل ۹ تعداد کشاورزان 
را به ازاى ۱۰۰ نفرساکن روستا در جهان نشان مى دهد. متأسفانه 
فقيرترين کشورها آنهايى هستند که شمار جمعيت کشاورز در آنها 

بيشتر است. 

سال  شهرى   روستايى    
۱۳۶۵  ۱۱۲۶  ۵۶۸
۱۳۷۵  ۹۸۷۹  ۵۸۶۵
۱۳۸۵  ٦/٥٥٠٩  ٣/٩١٢٨

منبع: سالنامه هاى آمارى کشور ، مرکز آمار ايران

مسائل اقتصادى ــ اجتماعى روستاها
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زندگى  روستايى  مناطق  در  جهان  فقير  مردم  از  ۴ـــ ٣  بيش 
سطح  شهرنشينان  همٔه  که  نيست  معنا  بدان  اين  البته  مى کنند. 
زندگى بااليى دارند يا همٔه روستانشينان در فقر و محروميت به سر 

مى برند. 
  مهاجرت

با  توسعه  حال  در  کشورهاى  همٔه  تقريباً  اخير  دهٔه  چند  در 
مهاجرت فزايندهٔ روستاييان به شهرها روبه  رو بوده اند. يکى از مهم ترين 

عوامل مهاجرت از روستا به شهر، عامل اقتصادى است. 
وقتى درآمد روستاييان تنها درحد رفع نيازهاى اوليه و تأمين 
حداقل معاش باشد، آن  ها توانايى سرمايه گذارى و فعاليت اقتصادى 
را نخواهند داشت. از طرفى، به علت رشد جمعيت و زاد و ولد 

درصد                                       علل  
۵۷/۳ علل اقتصادى (نداشتن زمين، فقر، بيکارى)  
۲۵ علل محيطى (فرسايش ساحل رودها)  
٨/۹ علل خانوادگى (از دست دادن سرپرست خانواده، نزاع هاى خانوادگى و …)  
۱ علل سياسى و اجتماعى (آشوب هاى سياسى، سياست هاى دولت و…)  

 ٧/٩ ساير علل  
۱ اظهار نشده  

۱۰۰ جمع  

جدول ۱۱ــ علل مهاجرت به داکا (بنگالدش) 

اقتصادى  فعاليت  براى  ــ  آب  و  زمين  ــ   به ويژه  روستا  منابع  زياد، 
همٔه ساکنان کافى نيست. البته در نتيجٔه ماشينى شدن کشاورزى 
نيز ماشين آالت و ابزار جاى نيروى کارگر کشاورزى را مى گيـرد. 

نتيجـٔه ايـن امـر مهـاجرت از روستـاها به شهرهاست. 
که است  بنگالدش  کشور  زمينه،  اين  در  خوب  مثال  يک 
 ۹۶ ميليون نفر از جمعيت آن در ۶۸۰۰۰ روستا زندگى مى کنند 
در  هستند.  شهرى  نواحى  ساکن  جمعيت  درصد   ١٠/٢ فقط  و 
چند دهٔه اخير اين کشور با مهاجرت هاى شديد از روستا به شهر 
به ويژه به پايتخت روبه رو بوده و اين امر مشکالت بسيارى را براى 

شهرهاى اين کشور به وجود آورده است. 
به جدول ۱۱ توجه کنيد و مطالعٔه موردى ۷ را بخوانيد.

  اصالحات ارضى 
 به نظر برخى از صاحب نظران، اصالحات ارضى برسازمان 
ـ اجتماعى روستاها تأثير عمده اى مى گذارد و با اين کار  اقتصادىـ 
مى توان با مشکالت ناشى از فقر و محروميت روستايى مقابله کرد. 
يکى از عوامل مهم کمى درآمد دهقانان، نداشتن زمين و نابرابرى 

در مالکيت زمين است.
برنامٔه   ۱۹۵۰ ۷۰ــ  درسال هاى  دوم  جهانى  جنگ  بعد از 
اصالحات ارضى براى از بين بردن بزرگ مالکى و به نفع دهقانان 
در بسيارى از کشورها انجام گرفت. از اصالحات ارضى دهه هاى 
اخير مى توان به اصالحات ارضى هند، مصر، پرو، بوليوى، تايوان 

اشاره کرد.
حق  يا  زمين  مجدد  توزيع  يعنى  ارضى  «اصالحات 

استفاده و بهره بردارى از زمين به نفع دهقانان کوچک و 
کارگران زراعى». 

شکل و نحؤه تقسيم زمين درکشورهاى مختلف، متفاوت 
اصالحات  ــ  ايران  نظير  ــ  کشورها  از  برخى  در  است.  بوده 
 ۱۳۴۱ سال  از  ما  کشور  در  است.  نبوده  موفقيت آميز  ارضى 
اصالحات ارضى در چند مرحله انجام گرفت ولى به سبب عدم 
به  توجه  و  زمين  نادرست  تقسيم  کشاورزان،  از  دولت  حمايت 
موجب  نه تنها  اقدام  اين  وابسته،  خارج  به  مونتاژ  صنعت  بخش 
بهبود وضع روستاييان نشد، بلکه به ضعف و انهدام کشاورزى 

در ايران نيز انجاميد. 
  انقالب سبز

درحال  کشورهاى  در  سبز  انقالب  بعد  ۱۹۶۰به  دهٔه  از 
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اکثر  زندگى  بهبود  به  امر  اين  ندارند،  کافى  پول  زمينه ها  اين  در 
وسايل  تهئه  براى  کشاورزان  و  است  نکرده  کمکى  روستانشينان 
قيمت  طرفى،  از  می شوند.  وام  گرفتن  به  مجبور  اغلب  نياز  مورد 
نصيب  سود  بيشترين  و  است  پايين  کشاورزى  محصوالت  خريد 

واسطه ها مى شود. 
  برنامه ريزى براى توسعۀ روستاها 

کشاورزى منبع اصلى درآمد روستاييان بسيارى از کشورها 
است. در گذشته توسعٔه کشاورزى به عنوان مهم ترين عامل توسعۀ 
روستايى مورد توجه قرار مى گرفت ولى امروزه توسعٔه روستايى 
برنامه ريزى هاى   در  و  نمى شود  محدود  کشاورزى  توسعٔه  به  صرفاً 
بهداشتى،  روستايى،امکانات  صنايع  توسعٔه  به  روستايى  توسعٔه 
آموزشى، مسکن، حمل و نقل و راه و ساير موارد نيز توجه مى شود 
تا ساکنان مناطق روستايى عالوه بر کسب درآمد بيشتر به خدمات 

اجتماعى نيز دست يابند. 
جهاد  اسالمى،  انقالب  پيروزى  از  پس  ما  کشور  در 
قدم هاى  روستاييان  به  تسهيالت  و  خدمات  ارائٔه  با  کشاورزى 
ارزنده اى درمسير توسعٔه روستايى برداشت. هم چنين طرح هاى 
به وسيلٔه  روستاها  عمران  و  توسعه  هدف  با  روستايى  هادى٭   
بنياد مسکن انقالب اسالمى در بعضى مناطق تهيه و اجرا شده 

است. 

شکل ۱۲ــ مزرعۀ تحقيقات تجربى برنج، فيليپين 

برنامه ر   يزی  توسعۀ روستايی  به منظور  بهبود  زندگی  اقتصادی  و  اجتماعی  روستانشينان طراحی 
می شود. 

۱ــ عامل اقتصادى چگونه موجب مهاجرت روستاييان به  شهرها مى شود؟ توضيح دهيد. 
۲ــ چرا انقالب سبز نتوانست به بهبود زندگى کشاورزان روستايى کمک کند؟ 

۳ــ منظور از توسعٔه روستايى چيست؟ 
۴ــ با توجه به جدول ۱۱، براى نشان دادن داليل مهاجرت به داکا يک نمودار ستونى بکشيد و ستون مربوط به 

مهم ترين دليل را با رنگى متفاوت رنگ آميزى کنيد. 

توسعه تشويق شد. انقالب سبز به مجموعه اى از روش هاى کاربرد 
ماشين آالت کشاورزى، انتخاب گونه هاى پربازده، استفاده از کودها 
و بهبود روش هاى آبيارى اطالق مى شود. در سال ۱۹۶۰ کشاورزان 
مکزيک با استفاده از گونه هايى از گندم مقاوم در برابر آفت، توانستند 
توليد گندم را به دو برابر افزايش دهند. اين آزمايش در مورد غالت 
ديگر و از جمله برنج انجام گرفت و برخى از کشورها مثل فيليپين 
توليد  با  ــ توانستند  بودند  برنج  واردکنندٔه  خود  که  ــ  پاکستان  يا 

محصوالت کشاورزى به خودکفايى دست يابند. 
موقت  به طور  هند  نظير  کشورها  از  برخى  در  سبز  انقالب 
موجب افزايش توليدات کشاورزى شد اما از آن جا که به کارگيرى 
روش هاى گفته شده گران است و دهقانان فقير براى سرمايه گذارى 

ت ۵
عالي
ف


