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 مطالعات اجتماعی هشتم: ویژگی های طبیعی و انسانی آفریقا 22خلاصه درس 

 ده و مدار ی شمالی و جنوبی گسترده شی آفریقا در دو نیم کرهی وسیع جهان است. قارهی آفریقا بعد از آسیا، دومین قارهقارهی آفریقا: موقعیت و وسعت قارّه
 ی امید نیک امتداد یافته است.کند. این قاره از سواحل دریای مدیترانه تا دماغهاستوا از وسط آن عبور می

 شود.تر در این قاره دیده میآفریقا، فلاتی وسیع و کم ارتفاع است و کوه های بلند کمی آفریقا: های قارهناهمواری 

  :تنها چین خوردگی مهم آفریقا در شمال غربی این قارّه، رشته کوه اطلس است.رشته کوه اطلس 

 متر( 0055کلیمانجارو )متر( و  0255کنیا )های مرتفع در شرق آفریقا: قلّه 

 ی آفریقا صههههاف و بدون های قارههای زیادی در سههههواحل اسههههت، کنارهی ارو ا که دارای بریدگیبر خلاف قارّههای سههههاحلی در ارو ا و آفریقا: ی کنارهمقایسههههه
 ناسب نیست.ها و ساختن بنادر، چندان مهای این قاره برای  هلو گرفتن کشتیبریدگی)خلیج( است. از این رو کناره

 ا به شههههودر زیرا موقعیت آفریقهای آن زمسههههتان دیده نمیتر قسههههمتی آفریقا، آب و هوایی گرم دارد و در بیشبه طور کلی قارهی آفریقا: آب و هوا در قاره
سط آن عبور میگونه ستِوا از و ست که مدار اِ ستوایی و اطراف آن تا مداای ا سال در مناطق اِ شید در طول  سرطان و رأس الجدی تقریباً عمود  ر رأسکند و خور ال
 تابد.می

 شود: آفریقای مرطوب، آفریقای خشک.از نظر بارش، این قاره به دو قسمت مرطوب و خشک تقسیم میی آفریقا: بارش در قارّه 

  :سبز شمال تا دریاچهآفریقای  ستوا )از  سبز( نواحی اطراف خط اِ ب تا رود زامبز( آب و هوای گرم و مرطوب دارد. ی چاد و از جنوآفریقای مرطوب )آفریقای 
 بارد.در این منطقه باران فراوان می

  :ای گرم و خشک کم به آب و هوی استوایی به سمت شمال و جنوب آفریقا  یش برویم، از میزان باران و رطوبت کاسته شده و کمهرچه از منطقهآفریقای خشک
 شود.، صحرای بزرگ و در جنوب آن بیابان کالاهاری دیده میشودر به طوری که در شمال آفریقاتبدیل می

 ای دارد.بخش کوچکی از شمال آفریقا که در مجاورت دریای مدیترانه قرار گرفته، آب و هوای مدیترانهای در آفریقا: آب و هوای مدیترانه 

  :رودهای نیل، کنگو، نیجر، اورانژ و زامبز از رودهای مهم و  رآب آفریقا هستند.رودهای مهم آفریقا 

 کیلومتر(. 9900ترین رود جهان است )رود نیل، طولانیترین رود جهان: طولانی 

 بان بزرگ های وسههیعی از بیابه وسههعت خود جمعیت کمی دارد. بخشما نسههبت ی وسههیع جهان اسههت، اکه دومین  قارهی آفریقا با آنقارهی آفریقا: جمعیت قاره
 های انبوه اِستوایی، خالی از جمعیت است.آفریقا و جنگل

  :ی و های  ی در  ها و قحطیالیسهههای مختلف، خشههکدر طول سههالیان دراز، عدم رعایت بهداشههت و شههیوع بیماریعوامل مؤثر در عدم افزایش جمعیت آفریقا
یش یافته ی آفریقا افزات، رشههد جمعیت و زاد و ولد در قارهها، از افزایش جمعیت در این قاره جلوگیری کرده اسههت. امروزه با بهبود واکسههیناسههیون و بهداشههجنگ

 است.

 :صحرای بزرگ آفریقا که در مجاورت دریای مدیترانه جلوگیری میسیاهتر مردم آفریقا از نژاد بیش نژاد مردم آفریقا شمال  ستند. مردم  ست ه نند و بخش کوچکی از ک و
 جنوب آفریقا، سفید  وست هستند.

  :رهای آفریقایی به زبان وکنند. مردم سایر کشساکنان کشورهای شمال صحرای بزرگ آفریقا مانند مصر، الجزایر و مراکش به زبان عربی صحبت میزبان مردم آفریقا
 کنند.اند )مانند فرانسوی یا انگلیسی( صحبت میها بودهمحلّی یا به زبان کشورهایی که قبلاً تحت نفوذ و استعمار آن

  :اد دارند.قتر مردم کشورهای شمال آفریقا مسلمان هستند. مردم سایر مناطق آفریقا اغلب به دین مسیح یا مذاهب ابتدایی اعتبیشدین مردم آفریقا 

  :ال، قاره آفریقا در های عظیم وجود دارد. با این حی آفریقا از نظر منابع طبیعی ثروتمند اسههت. در این قاره معادن نفت،طلا، الماس، مس و جنگلقارهاقتصههاد آفریقا
 ها به دلایلی از توسعه و  یشرفت بازمانده است.مقایسه با سایر قاره

  :عوامل خارجی2(عوامل داخلی 1توان تقسیم کرد: به طور کلی عوامل توسعه نیافتگی قاره آفریقا را به دو گروه میعوامل توسعه نیافتگی آفریقا) 

  :وده اسهههت. امروزه نیز ها برفت قاره آفریقا، اسهههتعمار کشهههورهای ارو ایی و غارت منابعب آنترین علل عدم  یشاز مهمعوامل خارجی توسهههعه نیافتگی آفریقا
 ها در این قاره ادامه دارد.ها و بحرانی قدرتمند در ایجاد جنگدخالت کشورها

  :گاهی کم مردم، سهوادی و آها، بیهای وسهیع، آب و هوای گرم(، شهیوع بیماریهای انبوه، بیابانشهرایط سهخت محیطی )جنگلعوامل داخلی توسهعه نیافتگی آفریقا
 رفت این قاره است.و استبدادی نیز از عوامل عدم  یش های داخلی و حکومت وابستهجنگ

  :ی صههنعتی تولید های کشههورهاتر صههادرکننده محصههولات معدنی و کشههاورزی هسههتند و مواد اولیه برای کارخانهکشههورهای قاره آفریقا بیشصههادرات کشههورهای قاره آفریقا
 کنند. لذا صنعت در این قاره چندان رشد نکرده است.می

  :ی نیل، در اطراف دره شود.سیری و اِسوایی مانند قهوه، کاکائو و کائوچو تولید میلات کشاورزی گرمتر محصوی آفریقا بیشدر قارهمحصولات کشاورزی در قاره آفریقا
 مزارع  نبه وجود دارد.

 شگری آفریقا: جاذبه شمال آفریقا در کنار دریای مدیترانه،  ارکهای گرد شورهای قدیمی نیز از جاذبهسواحل  ستانی ک شگری در قارههای مههای ملّی و آثار با ی م گرد
 آفریقا است.

http://motevasseteh.avablog.ir/
https://www.sapp.ir/motevassetehblog/

