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 زمينه ها و مناطق 1  فصل
 

اگر چه ما نگاهى مى اندازيم بـه جغرافيـاى طبيعـى ايـن      .اين آتاب درباره جغرافياى اياالت متحده است

اوضاع و احوال طبيعى زمين، آب و هوا، خاك يا نشو و نماى گياهى  آشور، موضوع اصلى مورد عالقه ما

 .ن استانسان روى چشم انداز هاى زمي نيست بلكه اثرات

در حقيقت در بعضى از جاها اين جغرافيا . غافل شده ايم اين بدان معنى نيست آه از جغرافياى طبيعى

محيط طبيعى اغلب نقش مهمى در چارچوب فعاليـت هـاى انسـانى     نقشى اساسى ايفا مى آند زيرا

ن بنـدر هـاى   شهر نيويورك مطمئنأ موقعيت آن بـه عنـوان يكـى از بهتـري     يك عامل اهميت. بازى مى آند

طوالنى برداشت در جنوب فلوريدا و زمستان هاى ماليم آن باعث شده آه ايـن   فصل. طبيعى دنيا است

  .توليد پرتقال، ليمو، و نيشكر باشد ايالت پيشرو

بدان معنى نيست آه اين ايالت توليد آننده پرتقـال خواهـد    معهذا آب و هواى ماليم فلوريدا خود به خود

شـرايط جغرافيـايى   . تنها يكى از داليل مهم و متعدد رشد ايـن شـهر بـوده اسـت     نيويوركبود، و بندر گاه 

پيشرفت انسانى را فراهم مى سازد، اما بـه خـودى خـود فعاليـت هـاى انسـانى را معـين         فرصت هاى

 به طور آلى، هر چه سـطح تكنولـوژى پيشـرفته تـر باشـد جمعيـت انسـانى فرصـت هـاى         . سازد نمى

 . شدن با خصوصيات اقليمى و برخورد با زمين داردبيشترى براى رو برو

چارچوب جغرافياى اياالت متحده گنجانـد غيـر ممكـن     مسلمأ پوشش دادن همه مطالبى آه مى توان در

است آه اين آشور را بـه چنـد منطقـه تقسـيم آنـيم آـه هـر آـدام          بنا بر اين انتخاب ما اين بوده. است

مـا از ايـن عوامـل    . ين عامل تأثير گذار بر هم، سر برآورده استاز بين چند داراى هويت بخصوصى بوده و

 دادن موضوعاتى استفاده مى آنيم آه بر مبناى آن هر فصل مربوط به منـاطق تنظـيم مـى    براى شكل

 .شود

 

 زمينه هاى اساسي

اى و سياسـى را پشـت سـر گذاشـته و در      چند خصوصيت عمومى فرهنگى است آه مرزهاى منطقـه 

ايـن زمينـه هـا راه هـايى را آـه      . ناديده مى گيرد ت، تفاوت هاى مهم در محيط طبيعى رابسيارى از اوقا

 .شكل داده اند مشخص مى آند آمريكايى ها از طريق آن آشور خود را

آنها شهر نشين هستند، ترجيح مى دهند آشور خـود را   ميليون ها آمريكايى، آه بيشتر: شهر نشيني

غير شهرى به حساب آورند و به نظـر مـى رسـد آـه آنهـا بـر ايـن         وبه عنوان يك محل اساسأ روستايى 

  .روستايى است آه به آشور يك شور و شوق ملى اساسى مى بخشد باورند آه اين زندگى

 درصد آمريكايى هـا  ٧٠حدود. زندگى روستايى وجود ندارد اآنون ديگر توجيه زيادى براى مسلط دانستن

 در صد آنها در مناطقى هستند آه بيش از يـك ميليـون   ۴٠از بيش  در مناطق شهرى زندگى مى آنند و

  درصـد ٢٠يعنى (  ميليون نفر بودند، ۵ آشاورزان آمريكا حدود ١٩٩٠در سال . دارد نفر يا بيشتر جمعيت

زيرا در آن زمان   بسيار تنزل آرده است،١٩٩٠؛ رقمى آه از زمان گرفتن اولين آمار ملى در سال)جمعيت

ما چند عامل شـهر نشـينى    در بحث. ه آمريكايى ها به آشاورزى اشتغال داشتند درصد هم٩٠بيش از 

بيشـتر شـهر   . طـرح ويـژه اى هسـتند    شهرها داراى فرم مخصوص بـه خـود و  . مورد تاآيد قرار مى گيرند

ناشـى از رفتـار هـاى فرهنگـى اسـت، و تـا        هاى آمريكا داراى يك طرح مستطيلى هستند، آه تا حـدى 
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با اتومبيل و تا اندازه اى بدان دليل است آه اين طرح  آنها براى حمل و نقل آار آمدحدى نتيجه خواسته 

در داخـل شـهر هـا مجموعـه اى از مراآـز صـنعتى و تجـارتى،        . اسـت  يك راه آسان براى نقشـه بـردارى  

  .غيره وجود دارد مناطق مسكونى، انبار و

تواننـد نقـش مهمـى در حمـل و نقـل داشـته       آنها مـى  . اند شهر ها به داليل بسيار زيادى به وجود آمده

. شايد آنها مرآـز تفـريح يـا توليـد هسـتند     . ادارى مهمى را عرضه آنند باشند، يا مى توانند فعاليت هاى

مع الوصف بر . بسيار بزرگ هستند و فعاليت هاى مختلف شهرى را در بر مى گيرند البته بيشتر شهرها

 رد آـه دليـل توسـعه آن بـوده و در رشـد اوليـه آن نقـش       از آنها فعاليت هاى مشخص تسـلط دا  بسيارى

  .مهمى داشته است، و امروز نيز همچنان خصوصيت ويژه اى به آنها مى بخشد

در ايـاالت متحـده در خـالل صـد سـال گذشـته،        طرح ادامه توسعه، و رشد اغلب سريع منـاطق شـهرى  

 رشد سريع شهر هـا نقـش مهمـى    شهرى در بر انگيختن همراه با قابليت روز افزون تحرك جمعيت هاى

توسعه شهرى، در هـم ريختگـى منـاطق روسـتايى در نقـاطى       در بعضى از مناطق نتيجه. داشته است

  .با هم برخورد آرده و در هم ادغام شده اند بوده آه مرزهاى مناطق مختلف شهرى

يـد صـنعتى   بطور مستقيم يا غير مستقيم بـه تول  يك قسمت مهم مشاغل اياالت متحده: صنعتى شدن

تاسيس شدند و دوره هاى رشد خود را تجربـه آردنـد آـه     بسيارى از شهرها هنگامى. مربوط مى شود

 .مناطق شهرى محسوب مى شد توليد صنعتى يك عامل اصلى در رشد

صنعتى وجود دارد آه قسمتى از آن نتيجـه تنـوع در عرضـه     امروزه، ويژگى منطقه اى عمده اى در توليد

نتيجه وابستگى هاى صنعتى است؛ براى توليد صنعتى اين موضـوع   عتى و قسمتىآردن مواد خام صن

قطعات مختلف بعضى از محصوالت نهايى نزديك هم و نيز نزديك محـل سـوار    اهميت دارد آه محل توليد

  .باشند، تا جمع هزينه حمل و نقل را به حداقل برسانند آردن و بسته بندى

نيروى آـار يـا مهـارت هـاى شـغلى، در آيفيـت وسـائل         ها در عرضهساير منابع مهم تنوع شامل تفاوت 

مناطق به افزايش تخصص راجع به هر چيزى تمايل . است حمل و نقل و در برخوردهاى سياسى محلى

و همراه با اين مسئله تخصص منطقه اى، وابسـتگى داخلـى   . توليد آنند دارند آه به بهترين نحو بتوانند

ق محدودى در آمريكا، عليرغم آنچه آه غرور محلى ممكن اسـت مـا را بـدان    مناط: است نيز بوجود آمده

  .برساند، در توليد حقيقتأ خودآفا هستند باور

عامل مهم در نقل و انتقاالت اقتصادى سطح باالى آن  شبكه وسيع حمل و نقل آمريكا، يك: تحرك فراوان

وابسـتگى منـاطق   . آشور در حرآت هسـتند داخل و بين مناطق مختلف  آاالها و مردم با آزادى در. دارد

. جريان مبادالت بين منطقه اى است آه اين وضع را امكان پذير ساخته است اين. بهم بسيار زياد است

 .غير عادى است، اما وجود دارد انزواى نسبى

اگـر چـه   . بار، محل سـكونت خـود را عـوض مـى آننـد       درصد همه آمريكايى ها در هر سال يك٢٠تقريبأ 

محلى محسـوب مـى شـود، نتيجـه آن حرآـت جمعيتـى        ر اين مهاجرت مسكونى در طبيعت خود،بيشت

  .مهمى در بين مناطق است

جمعيتى قوى به طرف غرب و سرزمين هـاى آشـاورزى سـر     تا آخرين دهه قرن نوزدهم، يك تغيير جهت

طق شـهرى  به فرصت ها تغيير آرد و مهاجرت به طرف منا حدى وجود داشت، سپس نقطه اصلى توجه

متحده وارد چيزى شده آه بعضى هـا آنـرا مرحلـه مـا بعـد صـنعتى مـى         اخيرأ اقتصاد اياالت. قوام گرفت

استخدامى عمدتأ در تخصص ها و خدمات است تا اينكـه در بخـش هـاى اوليـه      رشد فرصت هاى. نامند

تـرى   ر بوده و رشد سريعچنين بازار آارى در محل خود بسيار قابل انعطاف ت). توليد(ثانويه  يا) استخراج(

  .در مشاغلى وجود داشته آه به نظر مى رسد سازگارى و نرمش بيشترى در بر دارند

متحده به آشت محصوالتى اختصاص دارد آه صادر مى   درصد زمين هاى زراعتى اياالت٢۵حدود : منابع
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 را آـه مقـدار   عمده مواد خام توليدات صنعتى داخلى خـود  همچنين اين آشور قادر است قسمت. شود

اياالت متحده بالقوه مى تواند يك توليد آننـده مهـم چنـد مـاده     . تأمين آند آن فوق العاده زياد است خود

  .دارد آشاورزى در سطح بين المللى باشد و از نظر صادرات زغال سنگ در دنيا مقام اول را خام غير

بيعى از معادن فراوان آن مستلزم در استخراج منابع ط اگر چه جمعيت اياالت متحده غالبأ شهرى است،

عالوه برآن، به خصوص در آشـاورزى، توسـعه ايـن    . غير شهرى است اختيار داشتن يك نيروى آار بزرگ

در نتيجـه، رابطـه بـين محـيط طبيعـى و تطبيـق هـاى        . را در بـر مـى گيـرد    منابع اغلب منـاطق وسـيعى  

ورد ايـن رابطـه، دولـت بـا اعمـال آنتـرل در       در اين م. به وضوح قابل مشاهده است انسانى نسبت به آن

عهده  از زمين و توليد آشاورزى و با وضع مقرراتى در توسعه بسيارى از منابع، نقش مهمى بر استفاده

فراوان بـراى مـواد    و بدان دليل آه مراحل اصلى توسعه شهرى و صنعتى منجر به پيدايش تقاضاى. دارد

متحـده بـا وجـود ايـن منـابع بـزرگ         مى سازد آه چرا ايـاالت خام مى گردد تا حدى اين مسئله را روشن

  .طبيعى باز هم مواد خام وارد مى آند

اياالت متحده از طريق آارآيى باالى نيروى آار آن حاصل شده  درآمد ملى باالى: در آمد باال و مصرف زياد

ن هـم توسـط   نيروى ماشين را طلب مى آنـد و سـوخت ماشـين هـاى مـدر      است آه استفاده فراوان از

درآمـد بـاال   . تحرك نيز استفاده فراوان از منابع انرژى را طلب مى آند. مى شود منابع انرژى بيجان تأمين

 حدى به طور مساوى نصيب قسمت مهمى از جمعيت آشور مى شود، تقاضاى توليد را باال مـى  آه تا

  .همه اينها به افزايش مصرف انرژى منجر مى شود. برد

ايـاالت متحـده نيمـى از نفـت     . دنيا را مصرف مـى آننـد    درصد مجموع انرژى توليد٢۵د آمريكايى ها حدو

و به گونه اى روز افزون قسمت مهمى از سنگ آهن و گاز طبيعـى   مصرفى خود را از خارج وارد مى آند

 تمام قلع و آلومينيوم و مقادير مهمى از بسيارى از سـنگ هـاى معـدنى ديگـر نيـز      اين آشور و نيز تقريبأ

  .هستند وارداتى

آمريكايى ها نسبت به بيشتر جمعيت جهـان محصـوالت گوشـتى     . در آمد باال بر تغذيه نيز اثر مى گذارد

بنابراين توليد گوشت گـاو و لبنيـات در   . بسيار متنوع تر غذا مى خورند بسيار زياد ترى مصرف مى آنند و

  .اهميت ويژه اى دارند اقتصاد آشاورزى

همراه بـا غنـاى طبيعـى و وابسـتگى، از هـم گسـيختگى         از پيامد هاى مصرف بااليكى: اثرات محيطي

اتفاق مـى افتـد آـه دسترسـى بـه منـابع و اسـتفاده از آنهـا در          به ندرت. فراوان در محيط طبيعى است

اثر باشند، و ساختن و به آار بردن وسـائلى آـه از ايـن منـابع تغذيـه مـى        چشم اندازهاى طبيعى بدون

شدت روز افزون اين اثرات محيطى به مباحثات بين توسعه از يـك  . آب را آلوده مى آند وا وشود اغلب ه

  بحثى آه به دخالت بيشتر دولت را باعـث -و حفظ محيط زيست از طرف ديگر جان بخشيده است طرف

محلـى   بـه همـان نحـو آـه منـابع     . شده، آه در هر دو مرحله به دنبـال ايجـاد يـك زمينـه مشـترك باشـد      

اهميـت ايـن مبـارزه     ن رو به تحليل مى روند و بهاى استخراج و توليد آنهـا افـزايش مـى يابـد، بـه     همچنا

  .افزوده مى شود

پيچيـده اسـت آـه در آن قـانون گـذارى و نظـارت        ايـاالت متحـده داراى يـك سيسـتم    : معضالت سياسي

ا هم تفاوت فراوان مختلف تصميم گيرى تقسيم شده آه ب قانونى بر يك فعاليت يا وضعيت بين نهادهاى

  .نهادها منتخب و بعضى منتصب هستند مسئولين برخى از اين. دارند

سياسـى مـى توانـد در تـأثير گـذارى و آـارآيى خـدمات         در پايين تر از سطح ايالتى، پيچيدگى ساختار و

هـا، شـهرك هـا، شـهرها و شـهرهاى بـزرگ همگـى توسـط          بخـش . دولتى مسئله عمده اى ايجاد آند

واحدهاى ادارى ويژه بسيارى بر اجـراى خـدمات بخصـوص از قبيـل      .خب خود اداره مى شوندمقامات منت

اغلب فهم و درك آن چارچوب ادارى آه نتيجه ايـن  . تأمين آب نظارت دارند آموزش، حمل و نقل عمومى و
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 تقريبأ غير ممكن است، زيرا بسيارى از قلمـرو هـاى قضـايى بـا هـم تـداخل آـرده و در يـك         وضع است،

 .طقه واحد مى توانند يك نوع خدمت يا خدمت ديگرى را ارائه دهندمن

سياهپوستان سهم . چندين فرهنگه نشئت گرفته است اياالت متحده از يك زمينه: ريشه هاى فرهنگي

منطقه مشخص فرهنگى در جنوب غربى آن بوجـود آمـده آـه     يك. مهمى در فرهنگ ملى آن داشته اند

چينـى هـا   . االصل، سرخ پوستان و آمريكائيان اروپايى االصل اسـت  كىمخلوطى از آمريكايى هاى مكزي

تنوع فرهنگى يـك عامـل مهـم    . قبيل سانفرانسيسكو و نيويورك سهم داشته اند در حيات شهر هايى از

  .اين آشور است مشخص آننده

 

 مناطق

فاده مـى  سيسـتم بسـيار مناسـب بـراى طبقـه بنـدى اسـت        جغرافى دانان از وجود مناطق به عنوان يك

سرى حقايق پيچيده درباره مكان هاى مختلف و تبديل آن به يك  آنند، و اين راهى است براى تنظيم يك

مانند هر طبقه بنـدى ديگـر ايـن منـاطق وقتـى داراى مفهـوم       . داراى مفهوم سلسله اطالعات فشرده و

چـارچوب هـاى   چارچوب هاى بخصوصـى حقـايق آن قابـل شناسـايى بـوده و بتواننـد ايـن         هستند آه در

  .روشن آنند پيچيده را

پيچيده باشد و يا يك دست، به زبان ديگـر يـك وجهـى يـا چنـد       براى جغرافيدانان، يك منطقه مى تواند يا

با يك سلسله مكان هايى شـناخته مـى شـود آـه بـه وسـيله خطـوط         يك منطقه پيچيده. وجهى باشد

زيـرا نقطـه تمرآـز    . ين چارچوب به هم متصـلند اين مكان ها در ا. باشند ارتباطى يا حرآتى به هم متصل

  .ولو اينكه بسيار از هم متفاوت باشند آنها مشترك است،

يا چند خصوصيت حاضـر در سراسـر آن آـه در جـاى      در مقايسه، منطقه يك دست ناحيه اى است با يك

ى از يـك منطقـه يـك دسـت مـى توانـد نماينـده بعضـ        . نـدارد  ديگر اين خصوصيات غايب است يا اهميتى

اين نوع منطقـه  . باشد، از جمله خصوصيات طبيعى و فرهنگى با هم خصوصيات تمامى محيط آن منطقه

 .اين آتاب مورد استفاده ما قرار مى گيرد است آه در ساختار عمومى

با هم خصوصيات آن را شكل مى دهند، بـر مبنـاى گـروه     تصور ما از طبيعت يك منطقه و از چيزهايى آه

قسمت مهمى از اياالت متحده سعى آرده ايم يك يا دو موضـوع   در هر.  معيارها استنسبتأ آوچكى از

معرف راه هايى هستند آـه از طريـق آنهـا جمعيـت هـا بـه هـم اثـر متقابـل           مهم را شناسايى آنيم آه

و يك منطقه مشخصى را بـه وجـود   ) خود جمعيت ها چه نسبت به محيط طبيعي چه در داخل(گذاشته 

 رين عوامل تشخيص دهنده براى يك منطقه ممكن است نسبت به يك منطقه ديگر تفاوتبهت .آورده اند

آنكه روى آب و  غير ممكن است بتوان از جنوب غربى آمريكا صحبت آرد بدون. بسيار زيادى داشته باشد

ا زمستان هاى سرد آن ياد نكرد ي هواى خشك و تحليل منابع آبى آن تمرآز نمود، و يا آن آه در شمال از

بنابراين عنصر اصلى آه تشـكيل  . سخن نگفت شمال شرق آن را ذآر آرد اما از شهرها و آارخانجات آن

چگونه آن قسمت بر مبناى يك سلسله عوامل  دهنده يك منطقه عمومى يك دست است آن نيست آه

مقايسـه مـى شـود، بلكـه آن اسـت آـه چگونـه يـك سلسـله           متغير از پيش تعيين شده با مناطق ديگر

  .ايط در آنجا با هم ترآيب شده اندشر

آه )  آيلو بايت٣۵ ١نقشه(  منطقه تقسيم آنيم ١۴به  اين روش بدان منجر شده آه ما اياالت متحده را

آنها عبارتند از ابر شهر، قطب صـنعتى، گـذرگاه   . بحث قرار مى گيرند هر آدام در بخش جداگانه اى مورد

 جنـوب، خطـوط سـاحلى جنـوب، قطـب آشـاورزى، دشـت        اوزارك، نواحى دور دست شرقى، آپاالچى و

منطقـه فـالت هـا، نقـاط آـم جمعيـت داخلـى، منطقـه مـرزى جنـوب غربـى، سـاحل              هاى گريت پلينز و

 .آرام، سرزمين هاى شمالى و هاوايى شمالى اقيانوس
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شده انـد آـه گـويى آنهـا سـرزمينى قابـل تشـخيص         در طى اين آتاب، مناطق چنان به طور آلى تعريف

ناشى از يك منطقه آـه مـايليم عرضـه آنـيم، عمـل       «احساس« . د، گرچه در عمل چنين نيستهستن

بنـابراين، بـراى مثـال خصوصـيات شـهرى      . انتخاب نيز هست آرد محل است، اما عمل آرد موضوع مورد

امـا جنبـه هـاى صـنعتى آـه بـر نيويـورك،        . مورد بحث قرار مى گيرد در فصل چهارم" ابر شهر" شديد در 

ساير مناطق صنعتى اثـر نهـاده امـا در قسـمت ابـر شـهرها از آنهـا يـادى بـه ميـان            لفيا، بوستون وفيالد

 دو جنبه مهم از احساس منطقـه اى در بخشـى وجـود   . فصل پنجم مورد بحث قرار گرفته اند نيامده، در

 –  شـهرى و وضـعيت روسـتايى   –ناميـده مـى شـود؛ حالـت صـنعتى      " غـرب ميانـه   " دارد آـه معمـوأل   

 .بپردازيم هر دو براى ما آن قدر اهميت دارند آه به طور جداگانه به جزئيات هر آدام. ورزىآشا

هـر قسـمتى   . و مشخص منطقه اى جاى نمى گيـرد  در چشم انداز اياالت متحده، مرزهاى خيلى دقيق

 پوشش قسمت هايى از دو منطقه ديگر يا بيشتر باشد، از آشور آه مورد بحث قرار مى گيرد مى تواند

توانند نواحى انتقالى نسبتأ بزرگى باشند آه در بر گيرنده بسـيارى از   اما مرز بسيارى از مناطق نيز مى

اخـتالط   گاهى اتفاق مى افتد آه اين مرزها ناحيه اى را در بر مى گيرند آـه . ناحيه باشند خصوصيات آن

. ديگـر نسـبت داد    منطقـه خصوصيات آن قدر ظريف يا پيچيده است آه مشكل بتوان آن ناحيه را به هـيچ 

هايى از منـاطق انتقـالى    قسمت هايى از مرزهاى بين مناطق آشاورزى و دشت هاى بزرگ، نيز بخش

مرزهـاى منطقـه اى و   . هسـتند  بين قطب آشاورزى و مناطق دور دست جنوب مثال هايى از اين دست

  .نيز خود مناطق يك پديده ثابت نيستند

تكنولوژيـك جديـد و مهمـى را توسـعه مـى دهـد و        ه قابليـت هـاى  قواعد سكونت تغيير مـى آنـد، جامعـ   

آه مـنعكس آننـده ايـن قواعـد هسـتند ممكـن اسـت         چارچوب هاى سياسى تغيير مى آنند؛ مناطقى

يـك طبقـه بنـدى بـراى ايـاالت متحـده بـراى سـال         . ناپديد شـوند  توسعه يابند، آوچك شوند، پديد آيند يا

 ١٩٩١ يـا  ١٨۶۵، يا ١٧٧۶ه يك طبقه بندى ديگر براى سال نسبت ب ، مى توانست١۴٩٢آشف آن يعنى 

 شبيه الگوى سـال  ٢١٠٠دليلى وجود ندارد آه باور آنيم آه طبقه بندى سال  هيچ. آامأل متفاوت باشد

 .بود  خواهد٢٠٠٠

ايم بر يك تقسيم بندى فرعى اشـاره دارد آـه عمومـأ     بررسى مناطقى آه ما براى اين متن بوجود آورده

مناطق ممكن است معرف عواملى ترآيبى باشند آـه معمـوأل     تشخيص باشد، هر چند بعضىبايد قابل

نيويـورك و   Adirondack گاه شرقى را در نظر بگيريد آه ترآيبى است از براى مثال، گذر. انتظار نمى رود

بيشـتر نـاظران عـادى بـا     . شرقى ايـاالت متحـده آـه بـه نيـو انگلنـد موسـوم اسـت         قسمت هاى شمال

نيو انگلند را در يك منطقه جاى مى دهند، آه منعكس آننده شناسـايى دراز مـدت ايالـت     ت همهقاطعي

نيـو   اما در دهـه هـاى اخيـر   . نيو انگلند به عنوان يك منطقه جدا با همبستگى فرهنگى قوى است هاى

  .انگلند بعلت مهاجرت و شهر نشينى زياد، شاهد تغييرات فراوانى بوده است

دليل ايـن امـر بـراى هـاوايى آشـكار      . رعايت مى آنند اطق بدقت مرز بندى سياسى راتعدادى از اين من

جوار آن جدا افتاده است و دليل آن نقش رهبرى اين ايالت در تغيير  آاليفرنيا از بيشتر مناطق هم. است

بـه طـور   . هاى سياسى سراسرى آن نسبت به مسائل مهـم محلـى اسـت   » راه حل »فرهنگ آمريكا و

 .مشخص شده است) آانتي(همراه با مرزهاى بخش   شهر هاسنتى، ابر

مربوط به يك منطقه در اطراف يك يا چند موضوع اصلى  همان گونه آه ذآر آرديم، هر آدام از فصل هاى

موضوعات، حداقل به طور غير مستقيم از موضوعات اصلى تمـامى آتـاب    بيشتر اين. شكل گرفته است

. عريف بعضى از اين موضوعات قوى تـر يـا روشـن تـر از بقيـه اسـت      بعضى مناطق، ت در. ناشى شده اند

 مباحث فراهم آردن يك مبناى آشكار براى برخورد با اطالعات در باره آن مناطق اسـت، هـر   هدف از اين

  .چند در بيشتر فصل ها شناسايى عناصر جغرافيايى ملى يا قاره اى مشكل نخواهد بود
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 محيط طبيعي 2  فصل
 

سراسر آشور به گسترش از شمال تا جنوب تمايل  افيايى محلى اياالت متحده درخصوصيات غالب جغر

داخلـى آشـور يـك منطقـه وسـيع آـم ارتفـاع اسـت آـه از خلـيج            منطقه)  آيلو بايت٣۶ ٢نقشه. ( دارد

جغرافـى دان هـايى آـه بـه توسـعه شـكل       . داشته و به آالسكا مى رسـد  مكزيك تا مرز آانادا گسترش

اين سرزمين همواره وسيع و تپه هاى داراى شيب ماليم آن را به سـه منطقـه    رند،گيرى زمين عالقه دا

دشت هاى ساحلى اقيانوس اطلس و خليج مكزيـك، منـاطق آـم    : جغرافيايى تقسيم ميكنند – طبيعى

 و دشت هاى داخلى تقسيم مى (Great Plains) "دشت هاى بزرگ" آه برخى آن را به (داخلى  ارتفاع

  . منطقه فالت آاناداو همينطور) آنند

طـول سـاحل شـرقى ايـاالت متحـده، جهـت در        دشت هاى ساحلى اقيانوس اطلس و خليج مكزيك، در

در عمق زمين هاى ايـن منطقـه، طبقـات تـازه تشـكيل       .شمال تا مرزهاى جنوبى نيو انگلند امتداد دارند

و هم زمان بـا پيشـروى و   در دوران هاى زمين شناسى اخير  شده، نرم و قابل فرسايشى وجود دارد آه

اين دشـت هـاى پسـت، تـا آـف      . نسبت به زمين تشكيل شده است عقب نشينى دريا هاى آم عمق

 آيلومترى ۴٠٠قاره ى فالت قاره را شكل مى دهند آه در بعضى مناطق تا  اقيانوس ادامه يافته و طبقه

 .دارد ساحل امتداد

ه نسبت به دشـت هـاى سـاحلى بـه طـرز      گرچ به طرف شمال آه مى رويم، زمين هاى پست داخلى،

ايـن  . تقريبأ عارى از پستى و بلندى هاى شـديد اسـت   قابل توجهى داراى تپه هاى بيشترى است، اما

اين طبقات . آن برگشته و پوشيده از صخره هاى رسوبى است منطقه مانند يك نعلبكى است، لبه هاى

ى آن نتيجـه فرسـايش محلـى، يـا در شـمال،      بيشتر تنوع جغرافياي. هستند رسوبى معموأل آامأل هموار

 .آه در طول عصر يخ بندان تشكيل شده است ضايعات يخچالى است

سنگ شناسى تفـاوت آمـى بـا سـاختار دشـت هـاى        از نظر (Great Plains) ساختار دشت هاى بزرگ

اگر چه شـمال توسـط مقـدارى آـوه هـاى فرسـايش        اينجا تسلط با طبقات رسوبى است،. داخلى دارد

اين طبقـات  . در غرب داآوتاى جنوبى است Black Hillsهيلز فته قطع مى شود آه مهمترين آن ها بلكيا

حالتى افقى دارند، در جهت غرب آمى فرورفتگى پيدا مـى آننـد و بـه يـك      رسوبى، در حالى آه تقريبأ

ور و آوه هاى راآى ختم مى شـوند، جـايى آـه شـهر هـاى ايالـت آلـورادو، يعنـى دنـ          آبشخور در دامنه

  .واقع شده اند Colorado Springs اسپرينگ آلورادو

سلسله پرتگاه هاى آم ارتفـاع مشـخص شـده آـه      مرز بين گريت پلينز و دشت هاى داخلى توسط يك

تشكيل شده و توسـط رودهـاى منشـعب از آـوه      لبه شرقى پوشش را مى سازند و از رسوبات سست

 .شده اند ههاى راآى آه اين دشت ها را مى پوشانند سائيد

تأثيرات مهمى روى تاريخ اقتصادى و اسـكان ايـاالت متحـده     موقعيت اين منطقه وسيع آم ارتفاع داخلى

بالقوه وسيع آه فراهم مـى سـازد مـى تـوان نيمـى از آشـور را در ايـن         عالوه بر امكانات. داشته است

موضوع جذب اين منطقه آه موانع توپوگرافيك مهمى مانع حرآت شود و همين  مناطق طى آرد بدون آن

تقريبـأ همـه   . انتها يى غرب آشور را در داخل بافت اقتصادى آمريكا آسان آرده است و نيز قسمت هاى

 اين وضعيت،. هاى آم ارتفاع داخلى توسط رود ميسى سى پى يا شعبات آن آبيارى مى شود قسمت

هـاى غـرب    آـرده تـا سـرزمين   يعنى وجود راه هاى حمل و نقل آبى و تمرآز فعاليت هاى اقتصادى آمك 

  .آوه هاى آپاالش از تماميت و خود آفايى برخوردار باشد
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مرآزى فالت آانادا قرار گرفته، جايى آه سنگ هاى  در شمال و شمال شرقى سرزمين هاى آم ارتفاع

هنگامى آه در اين سرزمين ها بـه طـرف جنـوب مـى     . پوشانده اند قديمى، سخت و بلورى سطح آن را

به وسيله طبقات نيمه رسوبى پوشيده شده آـه آـف دريـايى تـه نشـين       به همين سنگ هارويم، مشا

فرسـايش خـاك بـر سـطح پوشـش اثـر       . ميانى آشور را مى پوشانده است شده اند آه زمانى قسمت

 .پستى و بلندى هاى آوچك محلى آرده است گذاشته و آنرا تبديل به

يكاى شمالى، شاهد آن بود آه در طـول يـك ميليـون    آمر اين فالت، بيش از هر منطقه جغرافياى طبيعى

ايـن يخچـال هـا بيشـتر     . طبيعى قاره اى وسيع شكل داده شـود  سال گذشته زمين توسط يخچال هاى

هاى راآى و دشت هاى ساحلى را پوشانده و در جنـوب تقريبـأ بـه دره     قسمت هاى آانادا در غرب آوه

 .دندميسورى و اوهايو مى رسي هاى فعلى رودخانه هاى

سـنگ هـاى   . بكند و آنها را به مسافت هـاى دور حمـل آنـد    يخ قادر بود صخره هاى چندين تنى را از جا

يـخ  . فالت پخش شده اند، جايى آه توسط يخچال ها رها شـده انـد   سائيده شده عظيم در چشم انداز

عريض و جديـدى  ها رودخانه هاى مهمى را به وجود آورده و راه هاى عبورى  آب شده در پيرامون يخچال

 .فراهم ساخته است را به طرف دريا

امروزه خاآى آه اين منطقه . آن را اليروبى آرده است اين يخچال ها بر بيشتر سطح فالت اثر گذاشته و

ايـن زهكشـى هـاى بـه شـدت منقطـع، مسـير        . خـاآى وجـود نـدارد    را مى پوشاند نازك اسـت يـا اصـأل   

 و الى خود مسـدود آـرده و بقيـه را بـه جـاى دريـا، بـه طـرف         ها و گل بسيارى از رودخانه ها را با سنگ

بـراى مثـال، مرآـز و شـمال     . درياچه ها و مرداب هاى منطقه منحرف آرده است شبكه هاى پيچ در پيچ

معروف است، قسمتى از ناحيه جنوبى فالت يخچالى "  درياچه١٠،٠٠٠سرزمين "به نام  مينه سوتا، آه

 .، ميشيگان و ويسكانسين ادامه داردتا ايالت هاى مينه سوتا است آه

قدرت آن هم به همان مقدار آمتر بود، مسير يخچال  در طرف جنوب، جايى آه يخ آن چنان ضخيم نبود و

مثأل يخ در مرآـز نيويـورك توسـط ارتفاعـات جنـوب      . قطع شده است ها توسط ارتفاعات بلند تر منحرف يا

ى ناشى از آنها در طول مسـير خـود رودخانـه هـاى     هر چند فشارها. است رودخانه موهاك متوقف شده

امروزه، درياچه هاى عميق . موهاك رانده و به تدريج آنها را پهن و عميق ساخته است فرعى را به طرف

پوشـاند و   باريك فينگر ليكز در ايالت نيويورك، ايـن دره هـا را آـه توسـط يخچـال هـا وسـيع شـده، مـى          و

  .زهاى آمريكا را بوجود آورده استحقيقتأ يكى از زيباترين چشم اندا

آن، به عنوان يك نتيجه اصـلى تشـكيل ايـن يخچـال هـا،       در تمامى لبه هاى جنوبى يخچال ها و فراتر از

مناطق وسيعى از سرزمين هاى آم ارتفاع داخلى را . داده است رسوبات جاى خود را به فرسايش خاك

در بر ) ايى آه توسط يخچال ها رها شده اندسنگ ها و خاك ه(يخچالى  پوششى از خاك هاى زراعتى

جايى آه يخچال ها براى مدت مديد در يك مكـان  .  متر است١٠٠يك متر تا آمتر از  گرفته آه عمق آن از

در  .بـه وجـود مـى آمدنـد    ) بـاقى مانـده هـاى يخچـالي    (ماندند تپه هاى بلند تر، به نام مورين  باقى مى

 Martha’s ، مارتـا وينيـارد  long periods ، النـگ آيلنـد  Staten Island قسـمت شـرق، اسـتيتن آيلنـد    

Vineyardنانتاآت ، Nantucket و آيپ آاد Cape Codهستند آـه طـوالنى تـرين     ، بازمانده هاى يخچالى

درياچـه هـاى   "انـداز جنـوب    چشـم . امتداد مهم يخچال ها را به طرف جنوب شرقى مشخص مـى آننـد  

دايـره و سـاير رسـوبات يخچـالى پوشـيده       يخچـالى ممتـد، و نـيم   در بعضى مناطق از باقى مانده " بزرگ

  .شده است

قسمت جنوب شرقى . يخچال هاى طبيعى در امان بود يك قسمت از سرزمين هاى آم ارتفاع داخلى از

بـدون  "نتيجـه منطقـه   . آيلومترى مجاور آن به طرف باال در امان بـود  ۴٠٠و نوادا  Wisconsinويسكانسين

است، يك چشم انـداز محلـى آـه گوشـه دار تـر      ) يا خاك هاى زراعتى يخچالي" (الىيخچ بازمانده هاى
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  .داراى صخره هاى شكننده تر مانند پل ها و قوس هاى طبيعى است بوده و

در . لبه هاى يخچالى درياچه هاى وسيعى بوجود آمد همان طور آه يخ ها عقب نشينى آردند، در طول

بـا هـم    Regina "رجينـا "و Agassiz "آگاسـيز "درياچـه عظـيم،    ود) گريـت پلينـز  (شمال دشت هاى بـزرگ  

بيشتر بود بـا  ) گريت ليكز(سطح آن از مساحت امروزى درياچه هاى بزرگ  منطقه اى را مى پوشانند آه

آنچه آه امروزه . يخچال هاى طبيعى، نواحى وسيعى از اين درياچه ها ناپديد شدند ادامه عقب نشينى

ف سابق درياچه است، يك ناحيه صاف آه قسمت هايى از داآوتاى شـمالى  وجود آنها است، آ عالمت

 .مينه سوتا را مى پوشاند و

اى فراگير بود سطح دريـا بـه مقـدار زيـادى پـائين تـر        در خالل مدتى آه وجود يخچال هاى طبيعى پديده

ز افزونـى باعـث   رودخانه ها را آاهش داده و بنابراين به طـرز رو  اين وضعيت سطح اصلى بسيارى از. بود

عالوه بر آن، بسيارى از اين رودخانه هاى دره اى تا آنجا ادامه . رودها مى شد فرسايش خاك توسط اين

و هودسن، همـراه  Susquehanna در آن زمان رودخانه هاى ساسكهانا. امروزه اقيانوس است داشت آه

نشسـت و   ان طور آه يخ عقـب هم. بسيارى رودهاى ديگر در دره هاى بسيار عميق تر جريان داشتند با

بهتـرين بنـدرگاه هـاى     سطح در يا باال آمد، اقيانوس اين دره هاى عميق را پوشـاند بـدين طريـق دو تـا از    

هودسن و موانع محافظ آن آه توسـط   خليج آوچك نيويورك، با رودخانه عميق. طبيعى دنيا شكل گرفتند

، Chesapeake ل گرفتنـد، و خلـيج آوچـك چيزاپيـك    شـك  (دو جزيره در نيويورك(استيتن آيلند و النگ آيلند 

و بعضى از رودهـاى فرعـى مهـم آن از قبيـل رودهـاى      Susquehanna دره غرق شده رودخانه ساسكهانا

 .James و جيمز Potomac پوتاماك

ساحل شـمالى و در طـول اقيـانوس توسـط ارتفاعـات       در شرق، دشت هاى ساحلى به تدريج در مقابل

. ناپديد گرديدند Cape Cod سرزمين هاى آم ارتفاع در آيپ آاد  قدر فشرده شدند تاآپاالش به تدريج آن

آوه . انداز ساحلى قسمتى از امتداد شمالى رشته آوه هاى آپاالش است آنجا به طرف شمال، چشم

 در قسـمت اعظـم   -بقاياى آبرفتى آن چيزى آه زمانى رشته هاى بسيار مرتفع تر بودنـد   – هاى آپاالش

 .االت متحده، دريا را از سرزمين هاى آم ارتفاع داخلى جدا مى آننداي شرق

هـاى داراى شـيب تنـد آن، آـه در هـر شـرايطى        خاك در بيشتر اين قسـمت هـا آـم عمـق بـوده و تپـه      

آشاورزى مدرن آه بر استفاده از ماشين آالت تاآيـد   آشاورزى در آنها مشكل است، در برابر روش هاى

رشد شهرى يا صنعتى در مقياس بزرگ در برابـر زمـين   . مى شود اسب محسوبدارد، به طور آامل نامن

مهاجر نشين هـاى اوليـه دريافتنـد    . دچار اشكال و محدوديت شده است هاى آم ارتفاع محلى و آوچك

از رودخانه ماهاك در نيويورك به طرف جنوب آه تا شمال آالباما امتـداد مـى يابـد بـه      آه ارتفاعات آپاالش

ايـن   ر آننده اى يك مانع طبيعى در برابر حرآت به سوى غرب محسوب مى شود؛ در امتـداد غافلگي طرز

 .آوه ها نقاط عبور محدودى وجود دارد

از نظـر ارتفـاع ناگهـان دچـار يـك تغييـر بـزرگ مـى          غرب اياالت متحده يك سرزمين آوهستانى است آـه 

وبى تشكيل شده آه آوه هـاى راآـى   رشته ارتفاعات شمالى جن ٣اينجا نيز جغرافياى طبيعى از . شود

سواحل اقيانوس آرام توسط يك سلسله فالت هاى بلند و آـامأل پراآنـده    در شرق از آوه ها و دره هاى

  .از هم جدا مى شود

) گريـت پلينـز  (طور گسترده اى بر دشت هاى بـزرگ   از شرق آه شروع آنيم، آوه هاى راآى معموأل به

در جـاى ديگـر، از قبيـل مرآـز و     . آيلومتر يا بيشتر ارتفـاع دارد  ٢ تا مسلط هستند و قله هاى آنها گاهى

شـمال آـوه   . به نظر مى رسد آه آوه هاى راآى اصأل وجود خارجى ندارنـد  ،Wyoming جنوب وايومينگ

 جنـوبى بيشـتر آـوه هـاى منطقـه، جـاى خـود را بـه قلـه هـاى           –آيداهو، امتداد شـمالى   هاى راآى در

آه بقاياى آن به طـرز نـا مـنظم يـك شـبكه از سلسـله آوهسـتان هـاى         عظيمى مى دهد  آتشفشانى
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 گسترده را تشكيل داده آـه بقايـاى آن بزرگتـرين صـحراهاى موجـود ايـاالت متحـده در خـارج از         سخت و

  .آالسكا را تشكيل مى دهند

آخرين قسمت جنـوبى  . لحاظ اصل و شكل خود متفاوتند فالت هاى مرتفع داخلى در قسمت غرب نيز از

سنگى نيمه رسوبى است آه نسبت به زمين هاى پست بيش  آن، فالت آلرادو، يك سلسله اليه هاى

ايـن فـالت، سـرزمين دره    . طرف باال در جهت شمال شرقى شيار دارنـد   متر ارتفاع داشته و به٠٠٠،١از 

 .آتشفشانى و صحراهاى شنى بسيار تماشايى است هاى گود، قله هاى

توسط جريان هاى مكـرر گـدازه هـايى آـه      Colombia-Snake  آلمبيا اسنيكدر ناحيه شمالى، حوزه رود

رودخانـه هـا، چـه در گذشـته و چـه در زمـان حـال،        . پر شده اسـت   متر است١٠٠٠عمق آن ها بيش از 

. آنچه آه در اين چشم انداز حاصل شده، مشابه فالت آلرادو اسـت . اند باعث فرسايش صخره ها شده

 مرحله اى، آه نتيجه مقاومت متغير نسبت به فرسايش سـنگ هـاى آبرفتـى    مرحله به اگر چه پيدايش

 قله هـاى آتشفشـانى نيـز در قسـمت هـايى از ايـن      . رسوبى فالت آلرادو است اينجا وجود ندارد نيمه

 Idaho آيـداهو  در Snake Riverمنطقه به خصوص در جهت جنوب و مرآز ايالت اورگون و دره اسنيك ريور

 .وجود دارند

در  Yukon پهـن تـر مـى شـوند و دره رودخانـه يوآـان        به طرف شمال مى رويم فالت ها به تدريجهر چه

با آن، بيشتر مناطق مرآزى آالسـكا يـك سـرزمين وسـيع و صـاف       در مقايسه. آالسكا را در بر مى گيرند

 .شده است است آه به طرز ضعيفى زه آشى

ل اقيـانوس آرام بـه نظـر مـى رسـد آـه عمـدتأ دو        ، سـاح )هاوايي به جز آالسكا و( در مرز اياالت متحده 

. آه توسط يك سرزمين آم ارتفاع منقطع از هم جـدا شـده اسـت     جنوبى است–سلسله آوه شمالى 

قابل توجه است و قلـه هـائى دارد آـه     Coast Range آوه هاى آوست رنج در جنوب آاليفرنيا، سلسله

  مرزهـاى ايالـت اورگـون، آـوه هـا آـم ارتفـاع شـده و        از آنجا تا حدود. متر مى رسد ٣٠٠٠ ارتفاع آنها به

محل گسـل   اين ناحيه همچنين.  متر مى رسد١٠٠٠طوالنى مى شوند و به ندرت ارتفاع آنها به بيش از

 اورگـون، آـوه   –آاليفرنيـا   در طـول مـرز  . مهم ايالت و ناحيه است آه اغلب زلزله ها در آن روى مى دهـد 

به جـز  . العبور تر و نامنظم تر هستند سترده تر و خيلى بيشتر صعبمرتفع تر و گ Klamath هاى آالماث

در  Coast Ranges سلسله آوه هاى آوسـت رنـج   در مورد آوه هاى المپيك در شمال غربى واشينگتن،

  .پوشيده از تپه هستند تا آنكه مرتفع و آوهستانى باشند بقيه اورگون و ايالت واشينگتن، آم ارتفاع و

 دره ويالمـت  Central Valley دره مرآـزى آاليفرنيـا   -- رتفـاع داخلـى در طـول سـاحل    سرزمين هاى آم ا

Willamette Valley  سـرزمين پسـت پاگـت سـاوند     در اورگـون، و Puget Sound   تنهـا  --در واشـينگتن 

ايـن منـاطق پسـت آـه از خـاك      . نزديكى ساحل غربـى آمريكـا هسـتند    سرزمين هاى پست و وسيع در

محل انجام قسمت اعظم فعاليت هـاى آشـاورزى سـاحل اقيـانوس آرام      ده اند،نسبتأ خوب پوشيده ش

 .هستند

واقـع   Cascade و آسـكيد  Sierra Nevada نـوادا  در قسمت سرزمين هاى آم ارتفاع سلسله هاى سيرا

آـه گـويى قسـمت وسـيعى از زمـين نسـبت بـه منـاطق          سيرا نوادا طورى به نظر مـى رسـد  . شده اند

شود، به طرف باال آشـيده شـده، آـه بلنـد تـرين و تيـز         محل گسل ناميده مىشرقى و غربى آنچه آه

اگرچه نزديك شدن به سيرا نوادا از طـرف غـرب بـه نحـو معقـولى       .ترين قسمت آن به طرف شرق است

 ٣٠٠٠برخوردار است، در طرف شرق در بعضى از مناطق اين آوه هـا تـا    ماليم است و از شيب ماليمى

فعاليـت هـاى آتشفشـانى اهميـت داشـته       Cascades ر تشـكيل آـوه هـاى آسـكيد    د .متر ارتفاع دارنـد 

 و Mt. Rainierمنطقه بعضى از معروف ترين قلل آتشفشـانى آمريكـا، از قبيـل مانـت رينيـر      در اين. است

 .در واشينگتن، وجود دارند Mt. St. Helens مانت سنت هلنز
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  آب و هوا

شود، جمع آورى شرايط جوى روزانـه در طـول سـال      مىآنچه آه به عنوان وضعيت آب و هوايى معرفى

متفاوت زيادى است آه بر هـم اثـر مـى گذارنـد آـه از جملـه        اين پديده نتيجه عوامل. هاى بسيار است

  .بارندگى است مهمترين آنها درجه حرارت و

 عـرض  عامـل اول . جغرافيايى است آه بـر هـم اثـر مـى گذارنـد       عامل آنترل٣الگوى آب و هوايى نتيجه 

زمين نسبت به مـدار  . به سطح مدار خود به دور خورشيد نيز مى چرخد زمين با توجه. جغرافيايى است

دور خورشيد مى چرخد به حالت آج قرار گرفته در حالى آه به گردش ساالنه خود  خود، در حالى آه به

  به طور مستقيمخورشيد ادامه مى دهد، ابتدا نيمكره شمالى و سپس نيمكره جنوبى است آه به دور

 در طـول تابسـتان نيمكـره شـمالى منـاطقى آـه در عـرض       . ترى در معرض شعاع هاى خورشـيد اسـت  

برويم دوره روشنايى روز  جغرافياى باالترى قرار گرفته اند از روزهاى طوالنى تر برخوردارند و هر چه باالتر

اى جغرافيـايى بـاالتر   عـرض هـ   سـاعات روشـنايى روز در طـول مـاه هـاى زمسـتان در      . بيشتر مى شـود 

طوالنى ترى برخوردارند و هم شـعاع هـاى    طوالنى تر است، در حالى آه نقاط جنوبى تر هم از روزهاى

 .طوالنى ترى از خورشيد دريافت مى آنند

. زمين سريع تر از آب گرم و سرد مى شود. زمين و آب است عامل دوم آنترل آننده بر مبناى رابطه بين

ناميده مى شـود، مكـان هـايى آـه از دريـا هـا و اقيـانوس هـا دور ترنـد از           يل قاره اىدر پديده اى آه تما

بعضى از قسمت هاى . هوايى دمايى فصلى خيلى بيشترى برخوردارند تا جوامع ساحلى تغييرات آب و

  درجه سانتى گـراد مـى رسـد؛   ۶۵گريت پلينز در سال، تغييرات دمايى را شاهدند آه تا حدود  شمالى

 درجـه  ۵٠تـا    درجه زير صـفر ۵٠يعنى از ( ى ساالنه در بعضى از نقاط تا صد درجه سانتى گراد تفاوت ها

  .مى رسد) باالى صفر

بـه خصـوص در سـواحل غربـى قـاره هـا بـا عـرض هـاى           عكس اين موضوع در آناره هاى دريا وجـود دارد 

ود از تغييـرات دمـايى   ناميـده مـى شـ   " اثـر سـاحلى  "عاملى آه  اين محل ها در نتيجه. جغرافيايى ميانه

تابستان و سرماى شديد زمستان به وسيله حرآت جريان هاى غربى  گرماى شديد. آمترى برخوردارند

جريان هاى دريايى افقى و عمودى تنـوع  . آيد در اين مناطق معتدل مى گردد باد آه از طرف ساحل مى

 عـاملى اسـت بـراى مهـار     درجـه حـرارت معتـدل آب   . سطح آب را به حداقل مى رسـاند  فصلى در دماى

 .هاى بسيار باال يا پايين توده هواى باالى سطح آب آردن حرارت

مثبتـى در سـطح بارنـدگى دارد، و نقـاط سـاحلى معمـوأل از        نزديكى به دريـا و اقيـانوس نيـز اثـر نفـوذى     

شـود  وجود دريا يا اقيـانوس باعـث مـى    : دليل اين موضوع بايد واضح باشد .بارندگى بيشترى برخوردارند

 آن نيز به نوبه خود. آب تبخير شود بنابراين مقدار بخار آب در اتمسفر افزايش مى يابد آه مقدار بيشترى

دارد از جملـه   اگر چه در اين قاعده موارد استثناى مهمـى نيـز وجـود   . احتمال بارندگى را بيشتر مى آند

 .ساحل خشك جنوب آاليفرنيا و ساحل اقيانوس منجمد شمالى در آالسكا

بديهى ترين صورت آن . توپوگرافى يا وضعيت جغرافيايى است سومين عامل موثر جغرافيايى در آب و هوا

حرارت است، آه هـر چـه ارتفـاع بيشـتر باشـد هـواى آن نسـبت بـه نقـاط آـم            رابطه بين ارتفاع و درجه

 نـد بـيش از ايـن   گرچه نفوذ وضعيت جغرافيايى به دليل اثر آن بـر جريـان بـاد ميتوا   . است ارتفاع، خنك تر

مى شـوند   اگر يك رشته آوه مهم در مسير يك جهت معمولى باد قرار گرفته باشد، آوه ها باعث. باشد

رطـوبتى آـه مـى     هنگامى آه توده هوا سرد مـى شـود، مقـدار   . آه هوا به باال صعود آرده و سرد شود

آه ايـن سـرد شـدن باعـث      بارندگى در صورتى اتفاق مى افتد. تواند در خود ذخيره آند آاهش مى يابد

مانده و جهتى آه بـادگير نيسـت    رطوبت در سمت بادگير.  در صد برسد١٠٠شود آه رطوبت نسبى به 

سـاحل اقيـانوس آرام از اورگـون تـا جنـوب       مرطوب ترين نقاط آمريكاى شمالى در طـول . خشك مى ماند
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قـدار بارنـدگى متوسـط    م. هاى ساحلى مى وزنـد  آالسكا است، جايى آه بادهاى مرطوب در آوهستان

 . سانتى متر است٣٠٠سانتى متر و در بعضى نقاط بيش از  ٢٠٠ساالنه در سراسر اين منطقه بيش از 

را نيـز روى درجـه حـرارت آـاهش     " اثرات ساحلى" آننده  آوهستان ها همچنين مى توانند اثرات تعديل

رشـته آـوه   . لس اتفاق مـى افتـد  داخل منطقه شمال غربى اقيانوس اط دهند، همان طور آه اين آار در

آب و هواى ساحلى ساحل شرق آمريكـا را در آن ناحيـه نگـه مـى دارد، و بـه       (توده آوه ها(هاى غربى 

بعضى از مهمترين تنوع ها هم در بارندگى و هم در درجـه حـرارت مـى توانـد     . آند اصطالح محبوس مى

رق قسـمت هـايى از رشـته آـوه هـاى      آمريكا در طول فاصله آمى و بين طرف هاى غرب و ش هر جا در

خشكى آب و هواى قسمت هاى مرآـزى و شـمالى بخـش    . يافت مى شود (Coast Ranges) ساحلى

آمريكـا    جنـوبى غـرب  –منطقه غربى تا حد زيادى به علت اثر بازدارنده رشته آوه هـاى شـمالى    داخلى

  .است

دريج محو مى شود و دليل آن تـا حـدى   بر بارندگى به ت در شرق آوه هاى راآى، اثر موقعيت جغرافيايى

ترند و بنا بر ايـن آمتـر بازدارنـده هـواى متحـرك مـى شـوند و از         اين است آه آوه هاى شرق آم ارتفاع

چنـين آب و هـوايى در قسـمت داخلـى تبـديل بـر خـورد دو تـوده عمـده           طرف ديگر قسمت عمده وجـود 

طرف شمال جريان دارد و ديگرى از آانـادا  نمى شوند، يكى از خليج مكزيك به  هواست آه مانع همديگر

  .تماس اين دو توده هوا به وجود آورنده خشنى آب و هوا اين منطقه است. روان است به سمت جنوب

موثر پيچيده بر آب و هوا يعنى اثر خصوصيات توده هـوا و   اين موضوع نمايانگر يك عامل چهارم و يك عامل

 به نحو قابل توجهى تحـت تـأثير برخـورد بـين تـوده هـاى هـواى        آمريكا آب و هواى. جريان هاى باد است

گرم، مرطوب و بى (و توده هاى هواى استوايى ساحلى ) سرد، خشك و با ثبات معموأل(قطبى قاره اى 

هواى قطبى زمستان بـه طـرف جنـوب جريـان مـى يابـد در حـالى آـه هـواى اسـتوايى در            .است) ثبات

سمت هاى آمريكا در معرض بادهايى است آه معمـوأل غربـى   بيشتر ق. بسوى شمال مى رود تابستان

بـه   بنابراين هواى قـاره اى منـاطق داخلـى   . به راندن جريان هاى هوا به سوى شرق تمايل دارد است و

 .سوى ساحل شرقى رانده مى شود

در شـرق،  . سيستم آب و هواى منطقه اى به وجود مى آورد اثر متقابل اين آنترل هاى آب و هوايى يك

در شرق، تقسيم بندى بين مناطق . حرارت است، و در غرب، بارندگى عنصر اصلى تنوع آب و هوا درجه

 دوره بين تاريخ متوسط آخـرين يـخ بنـدان در بهـار و     –مبناى طول فصل رشد است  آب و هوايى عمدتأ بر

. زمستان ط سرماى و بر مبناى حداآثر متوسط درجه حرارت در تابستان يا متوس-بندان در پائيز اولين يخ

آب و هـوايى   در غرب، معيار اصلى بارندگى ساالنه است، اگـر چـه معـدل هـاى حـرارت يـك جنبـه مهـم        

در غرب، سـردتر   در شرق، مناطق شمالى معموأل خشك ترند، و. ساحلى آرانه هاى غربى آمريكاست

  .موقعيت جغرافيايىآمريكا،  و در غرب. در شرق عامل موثر در تنوع آب و هوايى عرض جغرافيايى است

 

  نشو و نماى گياهان

نشو و نماى گياهى آب و هـوايى و تعريـف آن چنـين     گياه شناسان از چيزى صحبت مى آنند به نام اوج

آب و هواى ثابت است و شرايط متوسط خاك و رطوبت در آن  مجموع آنچه آه در محلى آه داراى: است

بـراى بيشـتر قسـمت هـاى مسـكونى      . مثـل مـى آنـد   آرده و توليـد   موجود است به طور نامحدود رشد

، اگـر اصـأل وجـود    "طبيعـى "نشـو و نمـاى گيـاهى    . مفهـوم، معنـى آمـى دارد    اياالت متحده امروزى اين

به طور عمده از بين رفته، دوباره مرتب شده و جابجا شده آه اآنون به نـدرت يافـت    داشته باشد، چنان

دار   آمريكا درختان مخلوط با برگ پهن و بـرگ سـوزنى  براى مثال در جنگل هاى جنوب شرقى. شود مى

بيشترى هستند  بريده شده و جنگل هائى با درختان برگ سوزنى دار آه از نظر اقتصادى داراى اهميت
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درختـان بـومى آمريكـا از    . شده اند گياهان دشت ها و فالت ها بيشتر از اروپا وارد. جاى آنها را گرفته اند

پست ترى براى حيوانات مزارع توليد مى آردنـد   ن اين است آه يا سر شاخه هاىبين رفته اند و دليل آ

بيشـتر آن  . هـاى مـدرن و علفهـاى وارداتـى آنهـا مقاومـت آننـد        يا نمى توانستند در برابر هجوم انسـان 

  .باقى مانده در غرب و در شمال آمريكا است" گياهى اوج نشو و نماى"چيزى آه از 

شـايد سـاده تـرين آنهـا تقسـيم ايـاالت       . موجود اسـت  طق نشو و نماى گياهىچند راه براى ترسيم منا

زمانى، بيشتر زمين هاى . مراتع و زمين هاى پوشيده از خار جنگل ها،: متحده به سه طبقه مهم است

ساحل شمالى اقيانوس آرام، سرزمين هاى مرتفع غرب و يك قسـمت وسـيع    شرق و مرآز آمريكا و نيز

جنگل هـاى سـاحل اقيـانوس آرام، قسـمت داخلـى غـرب،       . پوشيده از جنگل بود شمال در داخل آشور

باريك در قسمت هاى جنوبى تر همه از درختان داراى بـرگ هـاى سـوزنى پوشـيده      شمال و يك آمربند

بسـيارى از قسـمت هـاى اوهـايو و بخـش      . اين درخت ها ترآيبى از چندين نوع مختلف بودنـد  بود و خود

پهنى  پوشيده از درختان برگ" گريت ليكز" د ميسى سى پى در منطقه ميانه سفالى دره هاى رو هاى

  .بود آه برگ هاى خود را در زمستان از دست مى دهند

از تگـزاس تـا نيـو    " گريـت پلينـز  "جمله همه بخش هاى  علفزارها بيشتر سرزمين هاى پست داخلى، از

معمـوأل داراى آب و هـواى نيمـه مرطـوب آـه      اين منطقه اى اسـت آـه    .مكزيكو تا مرز آانادا را ميپوشاند

فـالت  "ادامه اين علفزارها به طرف شـرق، يعنـى   . تأمين رشد درختان آافى نيست مقدار بارندگى براى

 تا ايلينويز و مرزهاى شرقى اينديانا مى رسيد، جايى آه بارندگى براى رشد درختان آافى ،"سه گوشه

 .است

مرآـز آنهـا در سـرزمين پسـت     . توسـعه مـى يابنـد    وايى خشـك خار ستان ها معموأل در شـرايط آب و هـ  

واقعى آن از آاآتوس در جنوب غربى تا بلوط جنگلى پر  نشو و نماى گياهى. قسمت غرب داخلى است

 .تگزاس متفاوت است برگ جنوب آاليفرنيا و آهور در

ه آب و نتيجـ ) تونـدرا هـا  (دور دسـت شـمالى    دشت هاى بى درخت و پوشيده از گلسنگ هـاى نـواحى  

براى رشد گياهانى بـه جـز علـف، گلسـنگ و خـزه       هوايى است آه بيش از آن سرد و مرطوب است آه

نواحى دور دست تر جنوبى نسـبت بـه قطـب آـه جـزو خـاك        توندرا در مناطق آوچكى از. مناسب باشد

 زيـاد  آه شرايط آب و هوايى در مناطقى آه داراى عرض جغرافياى اياالت متحده است وجود دارد، جايى

از طرف شمال، امكـان رشـد درختـان، در ارتفاعـات پـائين تـر       . مناسب نيست هستند براى رشد درختان

جايى آه سرانجام به آن عرض جغرافيايى مى رسيم آه از آن بـه بعـد خـط رشـد درختـان       وجود دارد، تا

 .مى شود شروع

 

 خاك ها

آب و هـوا، وضـعيت جغرافيـايى و    صـخره اصـلى،    خصوصيات خاك هر محل مديون عواملى از قبيل جنس

و انفعال اين عوامل بر همديگر صدها نوع خاك متخلـف   از فعل. پوسيدگى گياهان و الشه حيوانات است

خصوص، براى خود حالتى يگانـه دارد و دليـل آن مخلـوط شـدن ويژگـى       هر نوع خاك به. نتيجه مى شود

. خاك اسـت   colloidsگونيك و عمل آالوئيدهاياز جمله محتويات اور(و ترآيبات  (از قبيل رنگ و جنس(ها

. اسـت  خاصيت ها و نفوذ آنها بر خاك پيچيده و اغلب داراى اهميت. ها ذرات آوچك خاك هستند آالوئيد

خـاك هـاى   . خـاك اسـت   خاك، نتيجه تبديالت و ترآيبات آالوئيد هاى) يا قليايى بودن(مثأل اسيدى بودن 

معمـوأل در منـاطق خشـك     خاك هاى غليـايى .  مرطوب استاسيدى عالئم مشخصه آب و هواى سرد و

ايـاالت متحـده حالـت اسـيدى      بيشتر خاك هاى مناطق مهم آشاورزى منـاطق شـرق  . يافت مى شوند

مـورد   row crops بيشـتر محصـوالت رديفـى    قبل از آنكه اين زمين ها بـراى توليـد  . متوسط تا شديد دارند
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 .اسيدى بايد در فواصل معين به آن آهك داد حالتاستفاده قرار گيرد، براى خنثى آردن اين 

تيره معموأل نشانگر وفور مواد اورگونيك است و رنگ  يك رنگ. رنگ شايد بديهى ترين خاصيت خاك باشد

بـراى  . اگر چه معموأل رنگ نتيجه مراحل شكل گيرى خاك اسـت  .سرخ عالمت وجود ترآيبات آهن است

ل هاى داراى برگ هاى سوزنى نتيجه شسته شـدن مـوارد   روشن در جنگ مثال خاك به رنگ خاآسترى

 .از اليه سطحى خاك است اورگونيك و مواد معدنى

نگهدارى و عبور آب از خود است، به نسبت ذرات ريز و  جنس خاك، آه مشخص آننده توانايى خاك براى

 قـرار دارد و  ترين اندازه در بين اجزاء آن است، لجـن در حـد ميـان    شن درشت. درشت خاك بستگى دارد

ناميده مى شوند، محتوى هر آدام از اين سه نوع " گلدانى"خاك هايى آه . است خاك رس ريز ترين آن

 اين خاك ها آنقدر ريز. يك نسبت مخلوط شده باشند و بهترين نوع هم محسوب مى شوند است آه به

بـه آسـانى آب را    آـه نتواننـد  هستند آه رطوبت را در خود نگاه دارند، با اين همه آن در هم ريـز نيسـتند   

  .جذب آنند

خاك به وجود آورده آه نشانگر مهـم تـرين نـوع خـاك      وزارت آشاورزى آمريكا نوعى سيستم طبقه بندى

بيشتر در جنوب غربى آشـور يافـت مـى     "Aridisols " خشك خاك هاى. براى هر منطقه از آشور است

اين خاك هاى آب و هواى خشك از نظر محتواى . ندمعنى لم يزرع مى گير به aridشوند آه نام خود را از

هـا معمـوأل در نـواحى آب و     Spodosols .پائينى هستند و ارزش آشـاورزى آمـى دارنـد    اورگونيك در حد

 آنهـا آـامأل اسـيدى   . سرد و مرطوب وجود دارند، اگر چه در شمال فلوريدا هم يافـت مـى شـوند    هوايى

محصـوالتى    هسـتند و از نظـر اهميـت آشـاورزى، تنهـا بـراى      هستند و از نظر مواد مغذى در حد پائينى

نظـر آشـاورزى اهميـت     خاك هاى توندرا آـه آنهـا نيـز از   . مفيد هستند آه به اصطالح اسيد طلب باشند

ايـن خـاك پـوك و غالبـأ در آب      .آمى دارند و وابسته به آب و هواى سرد و مرطوب مثـل آالسـكا هسـتند   

در ويرجينياى غربى، يوتا و آالسـكا يافـت    خاك هاى ارتفاعات آه. ستاست و رويه خاك همواره يخ زده ا

  .بى ارزشند مى شود، توسعه آمى يافته و از نظر آشاورزى

mollisol نيمه خشك و نيمه مرطوب مرآـزى و شـمال و شـمال     ها خاك علفزار هايى هستند در مناطق

گ قهوه اى تا سياه هستند و به اصطالح هاى ضخيم خاك به رن آنها اليه. غربى در سواحل اقيانوس آرام

از نظر مواد مغذى در حد بااليى هستند آنها در زمره حاصل خيز ترين خاك  داراى بافت شل و پوك بوده و

  .دنيا هستند و بيشتر غالت آمريكا را توليد مى آنند هاى طبيعى

alfisoil ها از نظر اهميت آشاورزى پس از mollisol ا خـاك جنگـل هـاى واقـع در عـرض      آنه. ها قرار دارند

محسوب " متوسط"از نظر آب و هوايى آامأل . مرزهاى جنگل و علفزار هستند هاى جغرافيايى متوسط و

 در مناطقى واقع شده اند آه آنقدر مرطوب هست آه ذرات رس را در خود نگاه دارد و در آنها. مى شوند

  .ه شده يا آبرفتى بوجود بياوردعين حال رطوبت آن چنان شديد نيست آه خاآى شديدأ شست

alfisol  هرآـدام داراى خصوصـيت هـاى آب و هـوايى ويـژه خـود        ها به سه دسته تقسيم مى شوند آـه

درختان آنها در زمستان برگ خود را از دست مـى دهنـد و    ها خاك جنگل هايى هستند آه udalf .است

دى اسـيدى هسـتند، هنگـامى آـه بـراى      وجود آنكه ايـن خـاك هـا تـا حـ      با. در غرب ميانه واقع شده اند

ها آه در مناطق گرم تـر   udalf .آهك افزوده شود بسيار حاصلخيز هستند آاهش حالت اسيدى، به آنها

فصلى زياد هستند بيش از همه در تگـزاس و اوآالهمـا يافـت مـى شـوند و اگـر آبيـارى         با تنوع بارندگى

 هسـتند آـه در زمسـتان سـرد و مرطـوب و در     ها خاك منـاطقى   xeralf .بسيار حاصلخيز هستند شوند

بسيار حاصـلخيز   اين خاك ها نيز آه در مرآز و جنوب آاليفرنيا وجود دارند. تابستان گرم و خشك هستند

 .هستند

ultisol   آنهـا در منـاطقى   . هـوا و خـاك در ايـاالت متحـده هسـتند      ها معروف و بهترين نـوع و ترآيـب آب و
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اوان دوره غير يخبندان طوالنى است، مثأل در جنوب ذرات خاك، ريز است فر توسعه يافته اند آه بارندگى

 ايـن خـاك هـاى مـى تواننـد     . موارد محلول و خاك رس آن به طرف پائين نشست آرده است و در بيشتر

آنها يـك   و سائيدگى) آبرفتى بودن(حاصلخيز باشند، اما به شدت اسدى هستند و اغلب شسته شدن 

 .مسئله است

entisol آه نمى توانند اثرات تعديل آننده محيط خود را نشـان    خاك هاى جديد هستند، آن قدر جديدها

نبراسكا " سند هيلز "هستند و داراى انواع گوناگون هستند، از خاك  آنها در مناطق مختلف پخش. دهند

 نيروى بالقوه آشـاورزى . رسوبى دشت هاى سيالبى دره رودخانه ميسى سى پى گرفته تا خاك هاى

ها متفاوت است، اما خاك هاى رسوبى دشت هاى سيالبى آه اليه هاى غنـى بيرونـى    اين گونه خاك

 .رودخانه ها را تشكيل داده، در زمره حاصلخيز ترين خاك هاى آمريكا هستند باالى

 

  منابع معدنى

يـب  نياز صـنايع سـنگين و آارخانجـات بـزرگ و ترآ     يك وابستگى مشخص بين موقعيت مواد معدنى مورد

 رسـوبى، تغييـر ماهيـت    -از سه نوع اصلى ترآيبى صخره ها هر آدام. صخره هاى زير زمينى وجود دارد

قـادر اسـت يـك نـوع مـاده معـدنى را در خـود نگـاه دارد آـه از نظـر            – و آتشفشانى metamorphic داده

صـخره هـا   صخره هاى رسوبى و تغيير ماهيت داده معمـول تـرين انـواع    . است اقتصادى براى بشر مفيد

صخره هاى آتشفشانى بيشتر احتمال دارد آه محتوى مواد معـدنى قابـل اسـتفاده در     بوده و نسبت به

 .باشند صنايع

براى مثال اگر يك . مواد جامد ريز در آب ساآن است صخره هاى رسوبى نتيجه ته نشين شدن تدريجى

ان شـديد باشـد ذرات ريـز و    واقع شده و اغلب در معرض بـار  درياى آم عمق در مجاورت يك محل خشك

مى ريزند و توسط جريان هاى آب و نيروى جاذبه در ته آن پخش و ته  مواد اطراف شسته شده و به دريا

آنكه اين جريان ادامه يافت، هر طبقه ماسه به طبقـات زيـرين خـود فشـار وارد      پس از. نشين مى شوند

 قبـل تـه نشـين شـده فشـرده و سـفت و       توده هاى شنى قبلى را آه تنها چند هـزار سـال   مى آورد، و

تشـكيل   هنگامى آه آف اين دريا توسط تغيير مكان اليـه هـاى زمـين، بـه بـاال آمـده و      . مى آند يكپارچه

هـا   آوهستان مى دهد وجود اليه هاى ماسه سـنگى، روشـى آـه توسـط آن حـداقل بعضـى از صـخره       

  .تشكيل شده اند را هويدا مى سازد

 Carboniferous دانشمندان تاريخ طبيعى زمين آنرا دوره در خالل مدتى آه ميليون سال قبل ٣٠٠حدود 

مى نامند، شرايط موجود در بيشتر مناطق زمين آـه اآنـون وجـود     Paleozoic مربوط به دوران پالئو زوئيك

 جنگل هاى انبوه و مناطق باتالقى به زيـر آب . آه اليه هاى رسوبى غير عادى بوجود آمد دارد چنان بود

مـايع در آمـد و    در بعضى موارد، موارد اورگونيـك بـه صـورت   .  و يك اليه ديگر رسوبى آن ها را پوشاندرفت

بيشتر اين ذخيـره هـاى نفتـى     .بين صخره هاى نفوذ ناپذير محاصره شد و به تدريج به نفت تبديل گرديد

د ديگـر مـاده   در مـوار . يافـت مـى شـوند    همراه با يك محصول فرعى ديگـر ايـن دوره، يعنـى گـاز طبيعـى     

ضـخامت آن چنـد سـانتى متـر اسـت، امـا اغلـب         اورگونيك به اليه هاى جامد زغال تبديل شد آه گاهى

  .دهها متر ضخامت دارد

 Carboniferous رسوبى هستند آـه در طـول دوره   در آمريكاى شمالى مناطق وسيعى داراى اليه هاى

نگ، نفـت و گـاز طبيعـى يافـت شـود، در      توانـد زغـال سـ    اين مناطق، آه در آنهـا مـى  . تشكيل شده اند

قسمت هايى از دشت ساحلى خليج مكزيك، قسمت هـايى از   قسمت داخلى آشور و در گريت پلينز،

آرام، زمين هاى حاشيه اقيانوس منجمد شـمالى و بصـورتى پخـش و     آوه ها و دره هاى مجاور اقيانوس

  .آوه هاى راآى وجود دارندآوه هاى آپاالش و در قسمت غربى  نامنظم در طول حاشيه غربى
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هاى وسيعى از اين سرزمين هاى رسوبى آـم   ذخيره هاى بزرگ سوخت هاى معدنى در طول قسمت

زغال در آمريكـا در معـادن واقـع در آـوه هـاى صـعب        مهمترين ذخيره هاى. ارتفاع شناسايى شده است

أ يكپارچـه، يعنـى در شـرق    معادنى آـه در سراسـر ايـن منطقـه تقريبـ      .العبور آپاالش استخراج شده اند

و غرب پنسيلوانيا حفر شده اند جزو اولين معادنى بودند آه به توليد رسـيدند   آنتاآى، ويرجينياى غربى

  .به تأمين بيش از نيمى از زغال سنگ مورد نياز آمريكا ادامه مى دهند و همچنان

راج شـد از معـادن شـرقى    در ايـاالت متحـده اسـتخ    تا سال هاى اخير، بيشتر زغال سنگ هاى ديگر آـه 

و تا غرب اينديانا و غرب آنتاآى . ايلينويز را در بر مى گيرد داخلى به دست آمده است آه بيشتر مناطق

مقدارى از زغال سنگ هاى مناطق شـرقى داخلـى بـراى توليـد آهـن و فـوالد مـورد         اگر چه. امتداد دارد

 ترين مصـرف آن محـدود بـه توليـد گرمـا و     گرفته است، سولفور باالى آن باعث شـده بيشـ   استفاده قرار

 .استفاده در مولدهاى برق باشد

هاى آيوا و ميسورى واقع شـده آـه باريكـه اى از آن بـه      معادن غربى داخلى نيز وسيع است و در ايالت

زغال يافت شده در اين معادن نسبت به زغـال هـاى معـادن    . ادامه دارد طرف جنوب و تا شرق اوآالهما

 .نازل تر برخوردار است و اخيرأ مورد استخراج قرار گرفته است  آمىشرقى از آيفيت

آن در سراسـر حاشـيه هـاى شـرقى آـوه هـاى راآـى         ذخيره هاى آوچك فراوان قير و چند ذخيره بزرگ

همچنـين  . و مونتانا در چند دهه اخير به توليـد رسـيده انـد    وجود دارد ذخيره هاى فراوان در ويسكانسين

در شـمال گريـت پلينـز آـوه هـاى آپـاالش يافـت مـى         ) زغال سنگ قهوه اي) يگنيتچندين معدن بزرگ ل

و جنوب ناحيه مرآزى ميشيگان نيز مانند نقاط پراآنده در طول شمال گريت پلينز و  جنوب ايلينويز. شوند

جنـوبى   اگر چه مهمترين منابع نفتـى در دشـتهاى  . آوه هاى راآى، مقدارى نفت توليد مى آنند شمال

بـزرگ چـاه هـاى     يـك قـوس  . ه اند آه در طول ساحل خليج مكزيك و جنوب آاليفرنيا وجود دارنديافت شد

 تگـزاس و ميـدان پنهنـدل    ميدان نفتى شـرق : نفت در تمامى طول سواحل تگزاس و لوئيزيانا وجود دارد

Panhandle ن ميادين جنوب آاليفرنيا اهميـت فـراوا   بجز اين ميدان هاى نفتى،. در شمال شرقى تگزاس

ذخيـره هـاى نفـت و گـاز طبيعـى در تپـه هـاى شـمال           اسـتخراج ١٩۶٠در سال هاى ميانى دهه . دارند

 .آالسكا شروع شده است

. به صورتى آامأل متفـاوت تشـكيل مـى شـود     نسبت به صخره هاى رسوبى Metamorphic صخره هاى

سـاختار هـاى   تـدريجى پوسـته زمـين ناشـى مـى شـود،        تحت فشار فوق العاده زيادى آه تغيير شـكل 

اين فشار آه در چند هزار سال اعمال مى شود آن . ماهيت دهد داخلى صخره هاى قبأل مى تواند تغيير

حاصله چنان باالست آه حتى ساختمان مولكـولى صـخره هـا نيـز تغييـر مـى        قدر شديد است و حرارت

 با توجـه بـه مقـدار آن از   بيان گر اين مطلب است آه چرا معادن فلزاتى آه استخراج آنها  اين تغيير. آند

آنهـا از ايـن    نظر اقتصادى مقرون به صرفه است بيشتر اوقات در مناطقى واقع شده اند آه صـخره هـاى  

فلـزى بـوده انـد نزديـك      بسيارى از معادنى آه مـوارد اسـتخراجى اوليـه آنهـا مـواد معـدنى      . نوع هستند

تابع يـك قـوس طـوالنى اسـت آـه از       ىفرم استخراج محصوالت معدن. حاشيه فالت آانادا واقع شده اند

و بـه طـرف    Great Lakesتـا گريـت ليكـز    St. Lawrence شمال اقيانوس آرام و مدخل و رود سنت الرنـس 

 Lake Superiorاين قوس در دو طرف ليك سوپريور. ادامه دارد شمال تا آانادا و اقيانوس منجمد شمالى

آـه در   Minnesotaو مينه سـوتا  Wisconsin نسين، ويسكاMichigan ميشيگان در شمال: ادامه مى يابد

  .استخراج مى شود آن مس و آهن

مـس و  . طول مناطق شـرقى آـوه هـاى آپـاالش قـرار داد      دومين ناحيه صخره هاى تغيير ماهيت داده در

مهاجر نشـين هـاى نيـو انگلنـد در ايـن منـاطق اسـتخراج مـى          آهن مواد معدنى مهمى بودند آه توسط

 .شدند
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ذخـاير پراآنـده طـال و    . هـاى غربـى شـكل گرفتـه اسـت       و فراگير مواد معدنى فلزى در آوهمنطقه سوم

معدن ياب ها و آمپانى هـاى معـدنى را بـه نقـاط دور افتـاده اى       نقره، آه معدودى از آنها غنى هستند،

ى مكزيك تا مرآز آالسكا را در بـر مـى گرفـت از جملـه آنهـايى آـه از نظـر صـنعت         آشاند آه از جنوب مرز

و اورانيـوم   molybdenum فـراوان هسـتند، ذخـاير بـزرگ مـس، روى، سـرب، موليبـدينوم        داراى اهميـت 

 در اين منطقه غربى يافت مى شوند و نيز ذخاير آوچكتر تنگستن، آروميت، منگنـز و سـاير   هستند آه

 .مواد معدنى

د معـدنى آـه در ايـن سـه     توسط انـواع فـوق العـاده زيـاد مـوا      نبايد تصور آرد آه احتياجات صنعتى آمريكا

بعضـى از مـواد معـدنى    . دهنده يافت مى شود آامأل برآورد مـى شـود   منطقه صخره هاى تغيير ماهيت

بـه  ) بـراى آلومينيـوم   high-grade bauxite مثأل قلع، منگنز و بوآسـيت درجـه بـاال   ) مورد نياز صنايع جديد

عالوه بر آن  .يازهاى صنعتى اين آشور باشندآافى در امريكا يافت نشده اند آه بتوانند جوابگوى ن مقدار

معهذا آشورهاى . است رشد ظرفيت صنعتى همگام با افزايش تقاضا براى بسيارى از مواد معدنى بوده

فلـزى و سـوخت هـاى معـدنى      محدودى يافت مى شوند آه از نظر مقـدار اصـلى و تنـوع مـواد معـدنى     

  .آشور باشندموجود در اياالت متحده همطراز يا حتى نزديك اين 

پيچيـده و عظـيم آارخانجـات و صـنايع آمريكـا اهميتـى        وفور مواد معدنى براى آمك به توسعه مجموعـه 

 .بسزا داشته است
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 بنياد فعاليت هاى انسانی 3  فصل
 

ابتداى آشف آن توسط اروپائيان داراى يك جمعيـت آوچـك و    آشورى آه به اياالت متحده تبديل شد، در

 نفر بالغ شد آه بيشتر آنها در واحدهاى آوچـك قبيلـه اى   ٨٠٠،٠٠٠به   شايد جمعأپراآنده بومى بود آه

 .بودند سازمان يافته

تنها در طول سـاحل آاليفرنيـا بـه    . بسيارى برخوردار بود فرهنگ هاى سرخپوستان از تنوع و تفاوت هاى

آنـون نيومكزيكـو   آه در جـايى زنـدگى مـى آـرد آـه ا      Pueblo پوئبلو قبيله. چند صد لهجه تكلم مى شد

در شهرهاى آوچك دائمى مـى زيسـت و   . فرهنگى تحت نفوذ آزتك هاى جنوب بود است و شايد از نظر

 Great Basin "گريت بيسـين "اهل  Piutes ها" پيوت "آبيارى وسيعى به وجود آورده بود،  سيستم هاى

بـه    آـه وابسـته  در آلبه هاى موقتى آاهگلى مى زيسـتند و يـك زنـدگى نيمـه چـادر نشـينى داشـتند       

آخرين قبايل پـيش از   يا اسكيمو ها آهInuit اينوئيت ها. گياهان خود روى موجود و مقدار آمى شكار بود

و سـيبرى داراى عالئـق    Greenland ورود اروپايى ها محسوب مـى شـوند، بـا اينوئيـت هـاى گـرين لنـد       

 .فرهنگى نزديكى بودند

هـاى اروپـايى يـك مـانع بـه حسـاب مـى آمدنـد،          ناگر چه سرخپوستان گاهى براى توسعه مهاجر نشي

از آنها قبل از آنكه مستقيمأ بـا اروپائيـان روبـرو شـوند در اثـر       بسيارى. بيشتر مواقع اثر آنها در حداقل بود

سـرخ پوسـتان، بـه خصـوص در     . مسرى جديد از قبيل آبله و سـرخك جـان سـپردند    ابتال به بيمارى هاى

 دن اروپائيان آمك هاى مهمى به آنها آردند اما اغلب بـه قتـل مـى   مهاجر نشينى، در آم دهه هاى اول

نسبت آه  به همان. رسيدند يا در مناطق مخصوص سرخ پوستى در غرب آمريكا اسكان داده مى شدند

منطقه مسكونى  مرزنشينان به طرف غرب پيش مى رفتند، سرخپوستان نيز به جانب غرب مى رفتند و

 .خود را تغيير مى دادند

 

  وهاى اسكانالگ

چنـد نفـر از اروپـا، و در مقيـاس آمتـر آفريقـا وارد        اگر چه غيـر ممكـن اسـت آـه دقيقـأ بتـوان معـين آـرد        

 ميليـون بـرآورد مـى    ۶٠يك حدس منطقـى ايـن عـدد را نزديـك      سرزمينى شدند آه اياالت متحده است،

 .آند

، بيشتر ١٧٩٠اياالت متحده در سال زمان گرفتن اولين آمار  در. اولين مهاجران از شمال غربى اروپا آمدند

اصليت انگليسى داشتند، و بقيه در درجه بعـد آلمـانى و هلنـدى تبـار      از دو سوم جمعيت سفيد پوست

  .بودند

اين زمانى بود آه در اروپا و . آهنگ آندى به خود گرفت ١٨١۵ تا ١٧۶٠مهاجرت به آمريكاى شمالى بين 

 و شـروع جنـگ اول   ١٨١۵بـين  . ه تنـاوب جنـگ در گرفتـه بـود    اقيانوس اطلس ب آمريكاى شمالى و نيز در

  .با فرا رسيدن هر دهه، مهاجرت شتاب بيشترى مى گرفت ،١٩١۴جهانى در 

در دهه هـاى  . مهاجران همچنان از شمال غربى اروپا بودند ، بيشتر١٩١٣ تا ١٨١۵در نيمه اول دوره بين 

 بيش از چهار پنجم همـه مهـاجران   ١٩١٣ر سال د. و شرقى وارد شدند بعد موج مهاجران اروپاى جنوبى

 . مجارستان و روسيه بودند-به خصوص ايتاليا، اطريش از اين مناطق اروپا،
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اين انقالب آه در قرن هجـدهم از انگلـيس   . صنعتى استوار است داليل اين تغيير جهت بر پايه اثر انقالب

همـراه بـا صـنعتى شـدن،     .  سـرايت آـرد  سال بعد به جنوب شرقى اروپـا  ١۵٠ و هلند آغاز شد، تا حدود

اقتصـاد بـه طـرف    . و مير آاهش مى يافت، جمعيت به شـدت افـزايش مـى يافـت     همانطور آه نرخ مرگ

تغيير جهت داد و شهر نشينى افزايش يافت و بـه همـان نسـبت جمعيـت آشـاورزان       صنايع آارخانه اى

 نيروى بالقوه آار هماهنگ نبود، بناافزايش تقاضا براى آارهاى شهرى با افزايش جمعيت  .آاهش يافت

  .براين افراد بسيارى مايل بودند آه مهاجرت آنند

مناطقى را بـراى زنـدگى انتخـاب مـى آردنـد آـه از نظـر         مكررأ گفته شده آه مهاجران به اياالت متحده،

نه سوتا مهاجر نشين هاى فراوان اسكانديناوى در مي. در اروپا بود محيط شبيه شهرها و روستاهاى آنها

اين نظريه ممكن اسـت تـا حـدى حقيقـت     . آه طرفداران اين عقيده ارائه مى دهند و داآوتا دليلى است

اما مسئله مهمتر آن است آه در زمانى آـه مهـاجرت عمـده از آشـورهاى اسـكانديناوى       داشته باشد،

 وب مـى گرفت، همان اياالت بودند آه نماينده و معرف اصـلى مهـاجر نشـين هـاى مـرزى محسـ       صورت

موفقيـت   مسئله اصلى آن است آه الگوهـاى مـنظم يـا قـوى در آمريكـا نتيجـه حرآـت بـه طـرف         . شدند

مـى شـد و     اين فرصت ها در ابتدا بـيش از همـه در مهـاجر نشـين هـاى آشـاورزى مـرزى يافـت        -است

 .سپس نوبت شهر ها فرا مى رسيد

اين سـياهان بـه   . ان در جنوب بودسكونتگاه هاى سياهپوست استثناء مهم در الگوى سكونتى مهاجران،

ايـن قسـمت آـوچكى از جابجـايى     . بودند به مزارع منطقه نقل مكان آنند عنوان نيروى آار و برده مجبور

. خليج آارائيب، در ساحل شـمال شـرقى آمريكـاى و نيـز جنـوب شـرقى آمريكـا بـود         عمده آفريقائيان به

. اسـت  د دومين مهاجرت راه دور در تاريخ انسـانى مهاجرت اروپائيان، از لحاظ وسعت، اين شاي گذشته از

پوست به اياالت متحده   نفر سياه۵٠٠،٠٠٠تصور مى شود آه .  ميليون نفر آفريقا را ترك آردند٢٠شايد 

بنا بـه آمـار سـال    . مستقيمأ از آفريقا آمده باشند احتماال بيشتر آنها از جزاير آارائيب بودند تا آنكه. آمدند

پس از آن تاريخ، مهاجرت آمى از آفريقا بعمل . آفريقايى االصل بوند  جمعيت آمريكا، بيست در صد١٧٩٠

  .آمد

ايـن  .  تصـويب آـرد  ١٩٢٠خـود را در دهـه سـال هـاى      اياالت متحده اولين قانون مهم محدوديت مهـاجرت 

 و جنـگ دوم جهـانى در سـال هـاى دهـه      ١٩٣٠دهـه   سـال هـاى  " با آسادى بـزرگ " محدوديت همراه 

، تعـداد تـازه   ١٩۴۵از سـال  . آه اوج آن بود آـاهش داد  ١٩١٣ اجرت را به آسرى از ميزان سال، مه١٩۴٠

 بـه  ١٩۶٠قـوانين مهـاجرتى بسـيار آسـانترى در سـال هـاى دهـه        . اسـت  واردان تا حدى افـزايش يافتـه  

 بيشـترين مهـاجران بـه ايـاالت متحـده از مكزيـك، فيليپـين و        ١٩٨٠آخر دهه  در سال هاى. تصويب رسيد

  مهاجر قانونى مى٧٠٠،٠٠٠امروزه اياالت متحده هر سال به طور متوسط حدود . بودند اير هند غربىجز

 .شوند هزار نفر خارجى نيز به طور غير قانونى وارد آشور مى٢٧۵هر سال حدود . پذيرد

مجاورت اقيانوس بود و بيشتر به سوى اروپا چشم داشت  اولين سكونت گاه هاى مهاجرين، آوچك و در

هنگامى آه اين مهاجر نشين ها براى تجربـه  . آنها را احاطه آرده بود ا به طرف خود سرزمين آمريكا آهت

راههـاى   اقيانوس فاصله گرفتند هنوز هم به دنبال راه هاى آبى مى رفتند، زيرا آنها توسـط  و آزمايش، از

انگليسـى هـا در    راينبنـا بـ  . آبى تجارتى به ساحل و يك حلقه ارتباطى مهم به اروپا محسوب مى شـد 

نشين ها را در طول ساحل  ساحل خليج چيزاپيك و شعبات آن ساآن شدند، و يك رشته باريك از مهاجر

بـه طـرف بـاال يعنـى     ) نيويورك( نيو آمستردام  هلندى ها از. ناهموار نيو انگلند بطور پراآنده بوجود آوردند

 . علياى رود سنت الرنس مستقر شدندتدريج در سواحل رودخانه هودسن رفتند و فرانسوى ها به

 پيشـروى  -١٧۶۵ يعنـى تـا حـدود سـال     –دائمـى اروپائيـان     سال اول پس از آغـاز اسـتقرار  ١۵٠در خالل 

در طول يك قرن پس . دامنه هاى شرقى آوه هاى آپاالش محدود مى شد اروپائيان به طرف غرب تنها تا
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مهاجر  "مرز نشينى" االت متحده قادر بود اعالم آند آه  اداره آمار اي١٨٩٠اقيانوس رسيد و  از آن، مرز به

 .نشين هاى آمريكايى به طور آامل پايان يافته است

. يابى مجدد در رفتار بود آه از اروپا فاصله بسيار داشـت  اين گسترش سريع و روز افزون نتيجه يك جهت

اره را به عنوان سرنوشت محتوم خود روز افزونى از آمريكايى ها اشغال اين ق تا اوائل قرن نوزدهم، تعداد

. ميگرفـت  قـوانين مربـوط بـه زمـين در آشـور هـر روز بيشـتر جانـب طرفـداران توسـعه را          . نگريستند مى

خواستند با نقـل   همچنين، همانطور آه جمعيت افزايش مى يافت، مردم بيشترى وجود داشتند آه مى

 .مكان به غرب آشور وضع خود را بهبود بخشند

آانزاس و نبراسكا به طرف غرب، گسترش مهاجر نشـينى   قى اياالت متحده، يعنى تا حدوددر نيمه شر

البتـه پيشـرفت در طـول مسـير هـاى حمـل و نقـل        . ادامه داشـت  به طرف غرب معموأل با آهنگى منظم

 .سريع تر و در مناطق ديگر آندتر بود مشخص، از قبيل رودخانه اوهايو،

رودخانـه ميسـى   . سكونت در اين جهـت سـريع تـر بـود     رف غرب ودر علفزارهاى داخلى، پيشرفت به ط

ارتباطى بسيارى براى دسترسى به داخل آشور عرضه مى آـرد   سى پى و شعبات فراوان آن راه هاى

آشاورزى عالى و وسيعى يافته بودند براى توليـد محصـول آشـاورزى     و مهاجر نشين ها سرزمين هاى

ر بود و از حاشيه هاى غربى آوه هاى آپـاالش تـا مسـافت هـاى     خوبى برخوردا آه معموأل از آب و هواى

 .گريت پلينز گسترش داشت زيادى در داخل

آالسكا يك الگوى يكنواخت گسترش مهاجر نشينى وجود  اگرچه از آوه هاى راآى به طرف غرب و نيز در

ش از حـد  بيشـتر ايـن منطقـه وسـيع بـراى آشـاورزى بـي       . نبود نداشت و اين گسترش مانند بقيه آشور

العبور بودن زياد زمين، حمل و نقل را دچار اشكال مى آـرد و عـالوه بـر     صعب. خشك، يا گرم يا سرد بود

مهاجر نشين ها در منـاطقى متمرآـز مـى شـدند آـه      . آشاورزى را محدود مى ساخت آن فعاليت هاى

  در يك منطقه يانتيجه پيدايش يك الگوى سكونتى بود آه. اقتصادى نامحدودى عرضه مى آرد پتانسيل

 .مى آرد به تعداد زياد پراآنده بود يا در غير اين صورت چشم اندازى تقريبأ عارى از سكنه عرضه

 نفـر  ٢٣۵ميليون نفر و جمعيت نسبى آن تقريبأ  ٢۵٠ ، اياالت متحده داراى جمعيتى حدود١٩٩٠در سال 

اول با يك منطقه . ا شناسايى آردآشور مى توان سه منطقه جمعيتى ر در اين. در هر آيلومتر مربع بود

، شـيكاگو  )ماساچوسـت (ربـع دايـره اسـت آـه حـدود آن شـهر هـاى بوسـتون          اصلى آه بـه صـورت يـك   

 شـهر بسـيار پرجمعيـت    ١٢در بـين  . و واشـينگتن دى سـى اسـت   ) ميسـوري ) ، سنت لوئيس)ايلينويز(

 قدمت اولين رشدها را داشته اين منطقه اى است آه از لحاظ. اينجا وجود دارد آمريكا، هفت شهر آن در

راه هـاى ارتبـاطى طبيعـى    . نقاط اقتصادى پيشرفته ترين بخـش مملكـت محسـوب مـى شـود      و در بين

 مناسب و بنادر عالى بسيارى در طول ساحل اقيانوس اطلس يك عامل مهم است آـه بـا عامـل    بسيار

 هتـرين زمـين هـاى   بعضـى از ب . اساسى ديگر يعنى يك شبكه حمل و نقل فشرده ترآيـب شـده اسـت   

 .دارند آشاورزى آمريكا به اضافه منابع طبيعى غنى در اين منطقه يا در مجاورت آن قرار

در امتداد قسمت هاى جنوبى و غربـى گريـت پلينـز،     در اطراف حاشيه جنوبى و غربى منطقه اصلى، و

حيـه قـرار دارنـد و    زمـين هـاى آشـاورزى آمريكـا اآثـرأ در ايـن نا       بهتـرين . منطقه دوم جمعيتى وجود دارد

بيشـتر ايـن منطقـه    . از نظر آشاورزى مناسب هستند زير آشت رفته اند قسمت اعظم زمين هايى آه

جمعيت نسبى آن معموأل بسـيار پـائين تـر از آن چيـزى اسـت آـه در قطـب آن         مسكونى است، اگر چه

 تر هسـتند و  فاصله شهر ها از هم بيشتر است و نسبت به مناطق مرآزى آن يكدست .يافت مى شود

 .اصلى خدماتى و صنعتى در اين منطقه واقع شده اند مراآز

يـك الگـوى   . گريت پلينز به سوى غرب ادامه مـى يابـد   سرانجام، يك منطقه جمعيتى بيرونى آه از مرآز

به خصوص داراى امكانات بالقوه هسـتند وجـود دارد و در بقيـه     جمعيتى و رشد اقتصادى در مناطقى آه
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 آه مهمترين آنها منطقه خلـيج  –بعضى از مناطق اآنون بسيار پرجمعيت اند  اگر چه. تنقاط چنين نيس

 و منطقه لوس آنجلس در آاليفرنيا، و نيز سرزمين هاى پسـت پاآـت سـاوند در ايالـت     سانفرانسيسكو

 . بيشتر اين سرزمين ها داراى جمعيت آمى هستند-واشينگتن است

اول دوره انتقـال از شـرق   .  دوره تقسيم آـرد ٣مى توان به  حده راتاريخ جا به جايى و تحرك در اياالت مت

مكان از مناطق روستايى به شهرى اسـت و سـرانجام دوره فعلـى فـرا      به غرب است، سپس دوره نقل

اگر با فرا رسيدن . هاى راه دور بين شهر هاى بزرگ و حومه هاى آن است  مى رسد، آه بيشتر حرآت

 طرف غرب جا به جا شده است، اين حرآت، آن را به همـان نسـبت و   آشور بيشتر به هر دهه جمعيت

 آمتر از ده درصد جمعيت ١٧٩٠در حالى آه در سال . يكنواخت شهر نشين نيز ساخته است به روشى

 . بيش از سه چهارم آن چنين بود١٩٩٠مى شد آم و بيش شهرى به حساب آورد، در سال  را

جمعيت روستايى است بلكه يك آاهش مطلق را نيز در   نسبى دراين آمارها نه تنها نمايانگر يك آاهش

 ميليـون  ١۵ جمعيت آشاورز از بيش از ١٩٨٧ و ١٩۶٠مثال بين  براى. جمعيت آشاورزى نشان مى دهد

 .آاهش يافته است  ميليون۶نفر به آمتر از 

د بـه درك  مناطق شـهرى، هـر دو بـه روشـنى جـوابى بـو       حرآت از شرق به غرب و از نقاط روستايى به

مهاجر نشين هاى مرز نشين به طرف غرب پيش مـى رفتنـد    ابتدا، همان طور آه. فرصت هاى اقتصادى

سپس يك افزايش فوق العاده زياد در اشتغال مناطق . مى گرفت مزارع هر چه بيشترى در دسترس قرار

شـين شـدند و   هنگامى آه بيشـتر آمريكـايى هـا شـهر ن    . انقالب صنعتى بود شهرى پديد آمد آه نتيجه

نيز اساسأ بر مبناى شهرى قرار گرفت، تنوع اين فرصت ها اين مسـئله را حتمـى    فرصت هاى اقتصادى

 .اين به بعد بيشتر مهاجرتهاى جمعيتى بين مناطق اطراف شهرها پيش خواهد آمد ساخت آه از

چهـارم تحـرك    بيانگر آن است آـه يـك دوره   ١٩٨٠و  ١٩٧٠آمارهاى جمعيتى آمريكا براى سال هاى دهه 

هاى مديد هيچ تغيير را تجربه نكـره يـا حتـى شـاهد آـاهش       مناطقى آه براى مدت. عمده نزديك است

 .بيشتر مناطق جنوب مثال خوبى براى اين مورد است. حال رشد هستند جمعيت خود بوده اند اآنون در

يـك آشـور مـا بعـد صـنعتى      اند آه اياالت متحـده تبـديل بـه     بسيارى از ناظران اين موضوع را عنوان آرده

حوزه مهم رشد در مشاغلى است آه خـدمات مختلـف را عرضـه     اين بدان معنى است آه. شده است

در دو دهه اخير تعداد آمريكـايى هـاى شـاغل    . آن را از نو خلق مى آند آرده و در اطالعات دست برده و

سوم و چهارم رونـق فـراوان   افزايش مختصرى داشته در حالى آه استخدام در قسمت  در صنايع توليدى

 قسمت اعظم افزايش استخدام در بخش توليد صنعتى در توليد محصوالت گرانبها و سبك. است داشته

بنـا  . نقطـه باشـد   وزن از قبيل اجزاء وسايل الكترونيك است، آه احتماأل جاى آن مى توانـد تقريبـا در هـر   

  .آنند خود زندگىبراين بيش از پيش مردم اختيار دارند آه در محل دلخواه 

 

  شهر نشينى

هم از لحاظ جمعيت رشد فراوان داشـته و هـم از    بيشتر نقاط مسكونى آمريكا مناطق شهرى است آه

عظيم بوده و اندازه شهرهاى محورى، آن قدر بزرگ شده آه  در چند مورد اين رشد چنان. لحاظ گنجايش

شـه اى از شـهر هـا را بـه وجـود آورده      ادغام شـده و بـه اصـطالح خو    مناطق مهم حومه شهر ها در هم

ادامـه يافتـه و تـا واشـينگتن دى سـى در      ) ماساچوسـت (آـه از بوسـتون    گروه شهر هاى بزرگ،. است

يك گروه ديگر از مناطق شهرى . متحده مى رسند، روشن ترين مثال است ساحل شمال شرقى اياالت

 در حاشـيه جنـوبى   -وچكتر اسـت ترى پراآنده شده و شامل شهرهاى مرآزى آـ   آه در منطقه عريض–

نمايانگر اين گروه در غرب هستند ) ايلينويز(و شيكاگو ) واشينگتن( ميلواآى . شود گريت ليكز يافت مى

نـاظران نيـز جنـوب     بعضى از. هستند) پنسيلوانيا(و پيتسبورگ ) نيويورك(نمايانگر منطقه شرق، بوفالو  و



 ٢٢صفحه  انسانی هاى فعاليت بنياد جغرافياي آمريكا

منطقه شهرى تلقـى مـى آننـد آـه در      را نيز به عنوان يكآاليفرنيا، از سان ديه گو تا سان فرانسيسكو 

 .و جنوبى فلوريدا، در هم ادغام خواهد شد پايان قرن بيستم، همانند بسيارى از مناطق ساحل شرقى

ايـن  . خطوط حمل و نقل به همديگر متصل مـى شـوند   بيشتر مناطق شهرى جايى توسعه يافته اند آه

بعضى از مراآز شهرى در سـاحل دريـا يـا    . اهميت برخوردار است اغلب يك راه آبى ارتباطى است آه از

بقيه در مسير آن راههـاى آبـى واقـع شـده انـد آـه بـه طـور طبيعـى قابـل           . دارند در مدخل رودخانه قرار

بـه   البته شهرهايى نيز هستند آه در آنار رودها يا آانال هايى قـرار گرفتـه انـد آـه    . هستند آشتيرانى

البته عوامـل  . بدهند ديل شده اند تا به شهر امكان دسترسى به راه هاى آبى راصورت بسيار موثرى تع

وسـايل حمـل و نقـل ديگـر،      آيفيت زمين پشت سـاحل، دسترسـى بـه   : ديگرى نيز اينجا دخيل هستند

آاالها بايد از يك نوع وسيله حمل و  گرچه جائى آه مردم و. امنيت و حتى سالمتى محيط زيست محل

عمـل آوردن، تبـديل، سـاخت، بسـته بنـدى دوبـاره،        ى منتقل شوند، فرصت هايى براىنقل به نوع ديگر

 .فروش و خريد آاالها ايجاد مى شود

و داالس ) آلرادو(دنور) جرجيا(استثناهايى نيز از قبيل آتالنتا  در مورد اين وابستگى به آب و راههاى آبى

 مـثأل .  نوعى از راه هاى حمل و نقل بوده انداما اينها نيز در ابتدا در مسير. هست (تگزاس( فوت ورث –

مرآـز اصـلى     به يك١٨۶٠آتالنتا آه در جنوبى ترين نقطه آوه هاى آپاالش واقع شده در سال هاى دهه 

  .داخلى براى حمل و نقل داخلى توسط راه آهن در جنوب تبديل شده بود

 

  الگوهاى فرهنگى منطقه اى

اياالت متحده در آن است آه بزرگترين و پرجمعيت تـرين   عظيمبرخى چنين استدالل مى آنند آه قدرت 

آنرا از لحاظ جغرافيايى و اجتماعى به هم متصل آرده و يكپارچـه   آشور جهان است آه يك زبان مشترك

بيشتر مناطقى آه در اين متن مورد شناسـايى قـرار مـى گيرنـد حـداقل تـا حـدى         معهذا. ساخته است

  .محسوب مى شوند مناطق فرهنگى

اينـديانا، آنتـاآى، اوهـايو و    . هـاى زيـادى تعريـف آـرد     تنوع منطقه اى در فرهنگ را مى تـوان بـه صـورت   

متوسط ملى، تعـداد زيـادترى بازيكنـان بسـيار معـروف و درجـه اول        ايلينويز نسبت به جمعيت خود و حد

از ) تى ميوزيـك آـان (اآثريت زيـادى از خواننـدگان آوازهـاى محلـى     . مى آنند بسكتبال دانشگاهى تربيت

  .جنوب مى آمدند قسمت باالى

آن سيستم نقشه بردارى . فرهنگى آن آميخته مى شود چشم انداز هر منطقه با محيط طبيعى و اثرات

استفاده قرار مى گرفت، يك شبكه مستطيلى بـه وجـود آورد آـه     آه در قرن نوزدهم به طور وسيع مورد

آشـاورزان آلمـانى و انگليسـى جنـوب     . يانـه داشـت  بيشـتر منـاطق غـرب م    شباهت فوق العاده اى بـه 

در حـالى آـه   . انبارهـاى علوفـه بزرگـى مـى سـاختند آـه از يـك طـرف دو طبقـه بـود           پنسيلوانيا آغل ها

" پنسـيلوانيائى  آغـل "معمارى محلى درباره اصل آنها بحث دارند، بيشتر آنها قبول دارنـد آـه    دانشجويان

بسـيارى از شـهر هـا،     در. ه اى در چشم انداز ايالت اسـت آليدى براى شناسايى عنصر فرهنگى منطق

محالت آوچـك مـى تـوان تشـخيص      مناطق قومى را صرفأ با نگاهى به نام فروشگاه ها و رستوران هاى

  .داد

آارانـه و ثابـت اسـت، معهـذا تغييـر جـزء ثـابتى از         در حالى آه بسيارى از جنبه هاى فرهنگى محافظـه 

. اصـالحات نتيجـه تغييـرات در تكنولـوژى و شـرايط اقتصـادى اسـت         ايـن بسـيارى از . فرهنگ آمريكا است

 .نقش مهمى دارد مهاجرت نيز در اين مورد

تعـدادى از  . جالب تـرين و گويـا تـرين آن مـذهب اسـت      از بين عناصر فردى و شخصى فرهنگ آمريكايى،

شور، نيـز تاسـيس   اروپايى به آمريكا منتقل شدند و در اين آ آليساهاى بزرگ مسيحى توسط مهاجران
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مذاهب، هماهنگى بسيار نزديكى با مناطقى دارد آه آن گروه هاى مهـاجر   چگونگى انتشار اين. شدند

 مـثأل مهـاجر نشـين هـاى آلمـانى و     . قسمت مهمى از جمعيت آنجا را تشكيل مى دهند و فرزندان آنها

آشـاورزى   ربـى قطـب  اسكانديناوى آليساى پروتستان خود را به شمال گريت پلينز و قسمت شـمال غ 

در ناحيه شمال شرقى،  مكزيكى تبارها در جنوب غربى آمريكا، اهالى جنوب و شرق اروپا. آمريكا آوردند

فرانسوى آه به جنوب لويزيانا مهـاجرت   غرب ميانه و بيشتر شهرهاى بزرگ خارج از جنوب و آآادين هاى

 .ليساى آاتوليك رومى در آمريكاانتشار وسيع آ  همگى آمكى هستند براى توضيح و توجيه–آردند 

آـه  (مـثأل آليسـاى اسـقفى    . فعال نيز بوده اسـت  اياالت متحده مكانى براى خلق شاخه هاى مذهبى

در پايان انقالب امريكا در اواخر قـرن هجـدهم بوجـود    ) بود سابقأ قسمتى از آليساى انگليكان انگلستان

عاب پس از جنگ داخلى به چندين شاخه تقسيم اياالت متحده در نتيجه انش آليساى پروتستان در. آمد

 .شده است

افراد بدان دليل آليسـاى خودشـان را تاسـيس مـى     . است يك توضيح ديگر، خالقيت دين آمريكايى بوده

جمـاعتى، وابسـتگى خـود را تـرك مـى آردنـد آـه شـاخه جديـدى            يا جماعت ها يـا گـروه هـاى   -آردند 

 .سير آتاب مقدس با دستگاه ادارى آليسا توافق نداشتندقبيل تف  آه بر سر مسائلى از-تشكيل دهند

قديسـان دوره اخيـر اسـت آـه معمـوأل بنـام        - يك آليساى بـومى آمريكـايى، آليسـاى عيسـى مسـيح     

اواسـط قـرن نـوزدهم در شـمال ايالـت نيويـورك        ايـن آليسـا آـه در   . آليساى مورمون شناخته مى شود

ل دور افتاده براى اسكان و پيـروى از عقايـد خـود    مح تاسيس شد توسط طرفدارانش و در جستجوى يك

امروزه بيشتر سـاآنين يوتـا   . آنها سرانجام ايالت يوتا را انتخاب آردند .به تدريج به طرف غرب منتقل شد

 هستند مورمون

باپتيسـم  . حالت از توضيح هاى بـاال را بـا هـم دارنـد     باپتيست هاى جنوبى مثال جالبى هستند آه چند

دنبال آزادى عبادت بودند در ثلث سوم قرن نـوزدهم و بـه عنـوان يـك      اوليه اروپايى آه بهتوسط مهاجران 

اين تقريبأ بيان مذهبى فرهنگ جنوب محسوب مى شد و بـه  . آمريكا آورده شد آليساى غير رسمى به

يكى از معيار هايى آه يك جامعه از نظر فرهنگـى قسـمتى از جنـوب    . غالب تبديل شد آليساى محلى

 مى شود مطمئنأ بايد وجود حداقل يك آليساى باپتيست در آن باشد محسوب
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 ابر شهر 4  فصل
 

مطالعـه وسـيع از منطقـه بـه شـدت شـهرى شـمال          يك جغرافى دان فرانسوى نتايج يك١٩۶١در سال 

سـال در منطقـه اى آـه از     ٢٠ Jean Gottmannژان گوتمن پروفسور. شرقى اياالت متحده را منتشر آرد

( شمال ماساچوست تا واشينگتن دى سى را در بر مـى گيـرد    و New Hampshire شايرجنوب نيو همپ

" يك منطقه بسيار مخصـوص "اين : او بدين گونه استدالل آرد. پرداخت به تحقيق)  آيلو بايت۴١ ٣نقشه

 .ناميد است و آن را ابر شهر

و مستقل شـهرى بـه   با پيوستن حومه هاى بزرگ  ابر شهر در طول ساحل شمال شرقى اياالت متحده

شهرها افزايش يافت، اثرات اين رشد به حلقه هـاى اطـراف    همان طور آه جمعيت اين. يكديگر پديد آمد

هاى بزرگتر در اين حلقه ها خود به گسترش آلـى فضـاى شـهرى     حومه. شهرهاى آوچكتر منتقل شد

آـرده و يـك منطقـه    خارجى حومه هاى بوجود آمد سرانجام با هـم تـداخل    آمك مى آردند حاشيه هاى

 .بوجود آورند شهرى بسيار وسيع

هاى مختلف، خدمات شهرى بـه ميليـون هـا نفـرى      در مقياس. آن است" شهر بودن"تم غالب ابر شهر 

در اينجـا  . شـود، فـرم هـاى شـهرى هرگـز غالـب نيسـتند        آه در اين ناحيه زندگى مى آنند عرضـه مـى  

 مراآز خريد عظـيم، آارخانجـات، پااليشـگاه هـا و     هاى آوچك و ساختمان هاى ادارى و مسكونى، مغازه

بنزين و دآه هاى همبرگر فروشى به تعداد هـزاران واحـد وجـود دارد و نيـز      مناطق مسكونى، پمپ هاى

 فراوانى آه براى نگهدارى موقت آاالهايى در نظر گرفته شده آـه توسـط آشـتى، راه آهـن و     انبارهاى

واقـع    آيلـومترى ٨٠٠منطقه اى است آه در طـول يـك مسـير     و همه اينها در طول –آاميون حمل شده 

 .شده است

از آنها پارك ها يا زمين هاى ديگـرى هسـتند آـه     برخى. ابر شهر شامل فضاى سبز بسيارى نيز هست

 .ميليون هكتار زمين به آشاورزى اختصاص داده شده است ٣براى تفريح در نظر گرفته شده؛ بيش از

العاده خصوصيات شهرى آن است آه اين منطقه در   شهر، اين حضور فوقبا وجود خصوصيات مختلف ابر

  .اياالت متحده را چنان مهم آرده است

تعداد بيشترى از ساآنان آن داراى مشاغل ادارى و  در آمد متوسط سرانه باالست و به نسبت جمعيت،

لعاده اى دارد و علت و ارتباط آن بسيار است و اهميت فوق ا فعاليت هاى حمل و نقل. تخصصى هستند

 .منطقه است آن تا حدى وضعيت ساحلى

المللى از مراآز ابر شهر به عنوان نقطه اصلى عزيمت خود   در صد همه پروازهاى تجارتى بين۴٠تقريبأ 

در صد تجارت صادراتى آمريكا از طريق شـش بنـدر اصـلى آن انجـام مـى       ٣٠ و تقريبأ. استفاده مى آنند

  .شود

 

 يى ابر شهرموقعيت جغرافيا

يافتـه اسـت؟ هـر موقـع از يـك جغرافـى دان چنـين         چرا اين منطقه بخصوص اياالت متحده چنين توسـعه 

آه او در نظر مى گيرد موقعيـت آن اسـت و در حقيقـت در     سوالى را مى پرسند، معموأل اولين جنبه اى
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 .رشد آن استمنطقه وسيع شهرى راهنمايى براى پيدايش و  مورد ابر شهر موقعيت و وضعيت اين

ايـن منطقـه   . از خصوصيات آن بـه چشـم مـى خورنـد     در يك طرح اجمالى از وضعيت اين منطقه بسيارى

شرقى آن شبه جزيره هائى بسيار متراآم اسـت آـه    قسمتى از ساحل را اشغال آرده و حاشيه هاى

 از آنهـا آنقـدر   ساحل جزاير پراآنده اى وجـود دارنـد آـه بعضـى     در طول. در اقيانوس اطلس پيش رفته اند

خليج ها و دهانه هاى رودخانه طـورى بـه   . احتياجات جوامعى را تأمين آنند بزرگ هستند آه مى توانند

رخنه آرده و پيش رفته اند آه به همـان نحـو زمـين بـه داخـل اقيـانوس پيشـروى داشـته          داخل زمين ها

 انوس نزديـك آـرده و بـدين   اين نفوذ متقابل در خط ساحلى مساحت بيشترى از زمـين را بـه اقيـ    .است

ارزان  طريق نسبت به يك ساحل مستقيم تر فرصت هاى بزرگترى براى دسترسى به حمل و نقـل آبـى  

  .قيمت فراهم مى سازد

ابـر شـهر بـه بهتـرين بنـدرگاه هـاى طبيعـى آمريكـا          بندر گاه هاى خـوب نيـز بايـد وجـود داشـته باشـد و      

. اى، نيمه شمالى ابر شهر از يـخ پوشـيده شـده بـود    قاره  در طى آخرين يخبندان هاى. دسترسى دارد

قـدرت  . شدن آرد، مسيرهاى رودخانه اى بـزرگ تشـكيل شـد    هنگامى آه پوشش يخى شروع به ذوب

همان طور آه سـطح دريـا   . را در مسير خود عميقأ گود آرد فرسايشى رودخانه ها دشت صاف ساحلى

و دهانـه هـاى رود را بـه وجـود آوردنـد و حاشـيه       " غـرق شـدند  " پست تر  باال آمد، دره هاى رودخانه اى

ايـن دره هـاى رودخانـه اى يخچـالى بعضـى از بنـدر گـاه        . سرزمين ها پيش آمـد  اقيانوس به طرف داخل

 .وجود آوردند آه بعدأ در توسعه ابر شهر مفيد واقع شدند هايى را به

مقـادير  . مشخص تـر اسـت  يخچالى در يك يا دو محل  يكى ديگر از مساعدت هاى مهم هاى مهم دوران

توسـط يخچـال هـاى در حـال گسـترش حمـل مـى شـد،          زيادى خاك، سنگ و ساير خرده ريزهـايى آـه  

يـك  ). آـه مـورين ناميـده مـى شـود     ( انباشـته شـد   هنگامى آه جبهه يخى شروع به عقب نشينى آرد

 تدرست در جنوب جايى آه اآنون ساحل آانكتيك سلسله برآمدگى ها هنگامى آه يخ عقب نشست

Connecticut سطح آب دريا باال آمد اين مـورين هـا تبـديل بـه يـك جزيـره        هنگامى آه. است برجاى ماند

گرچه اين جزيره چنان پهن نبود آـه بتـوان آن   . سطح آن گسترش يافت شدند و توسط رسوبات اقيانوس

 .]به معناى جزيره دراز يا طويل است[ آيلند ناميد  را هيچ چيزى جز النگ

اول نوار سـاحلى  . نيويورك را از دو جهت مهم افزايش داده است آيفيت بندرگاه Long Island دالنگ آيلن

اهميـت دارد، بـه نحـو     eudsonH بنـدرى، آـه در طـول رودخانـه هودسـن      قابل دسترس بـراى تسـهيالت  

دوم هنگامى آه يك منطقه شهرى در طول يك بندر گـاه بـزرگ و آـامأل    . است چشمگيرى افزايش يافته

 "پالسـيدز "در برابر فرسايش . گسترش مى يابد، اين رشد فضايى بيشتر را طلب مى آند عه يافتهتوس

نيويـورك   پرچين ها محدود بود به غرب رودخانه، زمين مرغوب براى روبرو شدن بـا رشـد شـهرى منطقـه    

اوم موجدار و پشـته مقـ   در محل باتالق هاى New Jersey محدود بود به رودخانه هودسن در نيو جرسى

وجـود دارد، آـه جزيـره مانهاتـان      در شرق هودسـن تنهـا باريكـه از خشـكى    " پالسيدز"در برابر فرسايش 

يك زمين صاف با مختصرى سراشيبى بدون بـاتالق   النگ آيلند قرار دارد،" ايست ريور"اما دورتر از . است

غربـى النـگ آيلنـد توسـعه     آوئينز در نيويورك ابتدا در آنـاره   بخش هاى بروآلين و. هاى مانع نيو جرسى

  .بسيار زيادى براى توسعه شهرى بعدى به طرف شرق عرضه آرد يافتند و اين محل فضاى

فراوان و درجه اولى است، خصوصـيات ويـژه محـدود ديگـرى      اگر چه ابر شهر داراى بندرگاه هاى طبيعى

 فـوق العـاده ماليـم    آب و هـوا . اقتصـادى منطقـه آمـك آـرده باشـد      وجود دارد آه چنان مثبت به توسعه

معموأل به اندازه آافى طوالنى است و بارندگى به آن اندازه است آـه تكيـه    نيست، اگر چه تابستان ها

فيالدلفيـا،   آشاورزى باشد نوع خاك ها متنوع است و خاك مناطق داخلى بالتيمور، مريلند و گاهى براى

 .دارد ورك وجودپنسيلوانيا بهتر از اآثر خاك هايى است آه در نزديكى نيوي
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نيويورك، مزاياى ديگرى براى زندگى شهرى عرضه مى  خصوصيات عمومى جغرافيايى ابر شهر در جنوب

اقيانوس اطلس، آه يك دشت ساحلى بسـيار همـوار اسـت، جـاى      سفر به داخل آشور از ساحل. آند

تپـه ماهورهـاى   .  دارداغلب داراى تپه و ماهور مى دهد آه پيده مون نـام  خود را به منطقه اى ناهموار و

ايـن سـطح در برابـر    . و بسـيار سـخت اسـت    به علت وجود صخره هاى بسيار قـديمى  نامنظم پيده مون

بنـابراين هـر جـا در پيـده     . است و سطح پيده مون باالتر از سطح دشت ساحلى اسـت  فرسايش مقاوم

ى آـه مـرز   جارى اسـت، يـك سـرى جريـان هـاى تنـد آب و آبشـار هـاى آوچـك در طـول خطـ            مون رودى

  . مرزى آه خط آبشار ناميده مى شود–طبيعى آن را دنبال مى آند جريان دارد  جغرافيايى

. آشتيرانى يافتند اما مسلمأ يك منبـع تـأمين آب بـود    مهاجر نشين هاى اوليه خط آبشار را مانعى براى

در داخـل  آبشـار توسـعه يافـت مكـان هـايى آـه تـا حـد امكـان           سكونت گاه هاى مهاجرين در طـول خـط  

عالوه بر آن بدان علت آه خط آبشار . آشتيرانى اقيانوس دسترسى داشت سرزمين ها بود اما هنوز به

آشتيرانى بود، آاالهايى آه وارد آشور مى شد يا آنهايى آه صادر مى شد، بايـد   اغلب در راس مسير

آاالهاى  ن نقاط از جملهاي. در خط آبشار تخليه شود تا به يك وسيله حمل و نقل منتقل گردد در نقاطى

درآمـد حاصـل مـى     صادراتى آه از داخل آشور به ابتداى رودخانه محل آشتى رانى منتقل مـى شـدند  

 .در بسيارى از اوقات، مراحل توليد نيز در اينجا وجود داشت. آردند

ن اروپا و يا با فاصله آمى از نزديك ترين راه دريايى بي اين قسمت از آمريكاى شمالى همچنين بر سر راه

آارائيب و آمريكاى جنوبى بود و اين موضوع حداقل در مورد آسانى آـه   مزارع توليدى مستعمرات درياى

 بنا براين بنادرى آه بعدأ ابر شهر در اطراف آنهـا توسـعه يافـت   . مى گشتند صادق بود به موطن خود باز

سـرعت   دهم و نـوزدهم بـه  نقاط توقف مناسبى بود آه بـه طـور فعـال تجـارت دريـايى آـه در قـرون هجـ        

 .گسترش يافت آمك مى آرد

. جغرافيايى شهرهاى اصلى نسبت بـه داخـل آشـور بـود     عامل ديگر حائز اهميت در اين رشد، موقعيت

سرعت رشد آردند آه هر آدام نقطه مرآـزى يـك منطقـه آشـاورزى      فيالدلفيا و بالتيمور به اين دليل به

دستيابى به منـاطق داخلـى همـان اوائـل بوجـود آمـد و همـين        راه هاى . بود نسبتأ بزرگ و حائز اهميت

 .فعاليت هاى تجارتى اين شهر ها آمك آرد مسئله به رشد

، و ايـن  )و هسـتند (از حـد پـوك و صـخره اى بودنـد      از بو ستون به طرف خارج از آشـور، زمـين هـا بـيش    

لنـد را جنگـل هـاى آـاج و     امـا تپـه هـاى نيـو انگ    . همـوار بـود   منطقه براى آشاورزى خوب، بيش از حد نا

يك منطقه قابل دسترسى . آه براى ساختن آشتى تقريبأ ايده آل بود درختان سخت چوب پوشانده بود

ساحلى نيو انگلند و قسمت هاى دورتر جنوبى خليج چيزاپيـك بـود آـه از نظـر وفـور       ديگر نيز آناره هاى

  .بسيار مطلوب، و ميزان صيد خيلى باال بود ماهى

يك شهر، در مورد نيويورك بيش از همه هويدا اسـت   يت قابليت دسترسى در برآورد وضعيتاگر چه اهم

است آه در آغاز بهترين راه طبيعى قرار گرفتـه آـه بـه آـوه هـاى       زيرا امتياز اصلى آن موقعيت اين شهر

 موهـاك، آـه بعـدأ توسـط آانـال ايـرى، خطـوط راه آهـن و         -رود هودسـون  شـبكه . آپاالش ختم مى شود

اهميت آن افزايش يافت، دسترسى به گريت ليكـز و از آنجـا بـه غـرب را تـأمين       راه ها تقويت شد وشاه

همـانطور آـه ايجـاد    . اين به نوبه خود راه دسترسى بـه منـاطق وسـيع داخـل آشـور اسـت       مى آند آه

از  مهاجر نشين و نيز فعاليت هاى اقتصادى در دشت هاى داخلى افزايش يافت، مقادير فراوانـى  مناطق

تجـارت رو بـه    شهرى آه بيش از همه از ايـن . آاالهاى توليدى به قطب هاى شهرى ابر شهر حمل شد

: دسترسـى داشـت   گسترش سود برد همان محلى بود آـه بـه بزرگتـرين راه طبيعـى بـه داخـل آشـور       

 .نيويورك

 سـرزمين  آـه تجـارت بـين اروپـا، منطقـه آارائيـب، و       در طول دوران مستعمراتى آمريكا، به همان نسبت
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آارخانجات آوچك در شهرهاى بندرى بزرگ تـر، از بـالتيمور بـه طـرف      هاى داخلى آمريكا گسترش يافت،

زمان با رشد صنعت در مناطق شهرى، تقاضا براى نيروى آـار افـزايش يافـت و     هم. شمال، ظاهر شدند

ى بـه ايـن بخـش جـذب     شمال غربى اروپا جذب آرد و نيز تعداد زيـادى از آـارگران آشـاورز    مهاجران را از

 بانـك هـا و سـاير موسسـات اقتصـادى از     . آه نتيجه آن افزايش زياد جمعيت در ايـن شـهرها بـود    شدند

 فعاليـت هـاى خـدماتى،   . سرمايه گـذارى در آارخانجـات محلـى و آشـتى سـازى حمايـت مـى آردنـد        

شـهر هـا    ترمشاغل عمده و خرده فروشى، مراآز اطالعاتى و آنترل، رشد آردند و باعث گسترش بيش

  .بالتيمور شد شدند، و در اين ميان بيشترين رشد نصيب نيويورك، فيالدلفيا، بوستون و

حقيقت نيست آه ايـن شـهرها رشـد آـرده انـد بلكـه آن        غير عادى ترين موضوع در مورد اين منطقه اين

آنقـدر  )  شـهر افـزايش يافـت   ۵بعدأ با اضافه شـدن واشـينگتن بـه     آه(است آه چهار شهر به اين بزرگي

زيرا اگر . البته وضعيت واشينگتن فرق مى آند. به رشد خود ادامه مى دادند نزديك هم بودند و هنوز هم

نيز روى خط آبشار قـرار گرفتـه، رشـد آن مسـتقيمأ نتيجـه گسـترش سـاختار دولـت ملـى           چه اين شهر

 ر بـزرگ وابسـتگى  چهار شهر ديگر، همراه با بسيارى از شهر هاى ديگر در محور شهرهاى بسيا .است

و ارتباط بين  در خالل قرن نوزدهم رشد ملى آن قدر عظيم بود،. خيلى زيادى به اوضاع اقتصادى داشتند

چهـار بنـدر قـادر نبـود سـيل       مناطق داخلى و اين چهار بندر آن قدر اهميت داشت آه هـيچ آـدام از ايـن   

در آغـاز قـرن بيسـتم    . يى جـذب آنـد  تنها آاالهايى را آه به سوى همسايگان و رقباى خود جارى بود به

  .به يك مقياس قاره اى رسيده بود مجموع منابع اقتصادى اين چهار شهر در داخل مملكت

  محيط طبيعى شهر ها

شـهرى اسـت آـه مهمتـرين عامـل منطقـه اى يـك         در سراسر ابر شهر، اين فرم هـا و عمـل آـرد هـاى    

اى شلوغ، خانه سازى هاى متراآم و واحدهاى خيابان ه ساختمان هاى بلند،. پارچگى اين ناحيه است

 تـاتر هـا، ارآسـترهاى سـمفونيك، مـوزه هـاى هنـرى و        -فرهنگـى   صنعتى با يك سلسله فعاليت هـاى 

سـاختمان هـاى رو بـه    : گـاهى نيـز چيزهـايى بـه قهقـرا مـى رود      . هسـتند   همراه-آتابخانه هاى بزرگ 

ه اينها و عوامل ديگر در مناطق قابل اهميت در ابر هم. در خيابان ها و آلودگى هوا ويرانى، ترافيك شديد

  .حضور دارند شهر

آن چه آـه ابـر شـهر را از آنهـا متمـايز      . يافت مى شوند اين خصوصيات در بيشتر شهرهاى بزرگ دنيا نيز

در اين منطقه از خود شهر هاى اصلى آن چنان گسترش يافتـه   مى آند آن است آه خصوصيات شهرى

بـدين طريـق ابـر شـهر     . ادغام شده و حالت يكپارچه بـه خـود گرفتـه انـد     دريج در همآه اين مناطق به ت

آزمايشگاه عظيم شده آه در آن شكل گيرى الگوهاى بـه شـدت شـهرى و خصوصـيات      تبديل به يك نوع

  .اين مناطق را مى توان در مقياسى بسيار وسيع مشاهده آرد ويژه مسائل

 نفـر در هـر   ٣٠۵ بـه طـور متوسـط بـه     ١٩٨٧سـال   رى آـه در جمعيت نسبى در ابر شهر باالست، به طو

هاى محيطى آن جمعيت هايى دارند آه تراآم آن تنها بـه   البته برخى از بخش. آيلومتر مربع مى رسيد

تراآم اقامت با نزديك شـدن بـه شـهر افـزايش مـى      . محل مى رسد  درصد جمعيت نسبى آل٢٠ تا ١٠

 بـه طـور متوسـط تـراآم     ١٩٨٧مـثأل در نيويـورك در سـال    . سـد حـداآثر مـى ر   يابد و نزديك مرآز شهر بـه 

  . نفر در هر آيلومتر مربع است٢٢۶۶٠در هر هكتار مى رسيد آه معادل بيش از   نفر٢٢۶جمعيت به 

داراى چـه خصوصـيات ديگـرى هسـتند؟ اساسـأ       با اين الگوى فشردگى جمعيت، سازمان هاى شـهرى 

هنگاميكه آسى تصميم مى . اقتصادى در محل هستند ىشهر هاى مدرن نتيجه پيامد هاى فعاليت ها

حرفه اى را در داخـل آن جـا بـه جـا آنـد، امتيازهـاى اقتصـادى ايـن          گيرد به داخل شهر نقل مكان آند يا

اين امتياز ها آن قدر فراگير هستند آه تعـداد  . اين تصميم نقشى اساسى دارد انتخاب است آه در اخذ

چيـزى    نزديكى از هم زندگى مى آنند و اغلب اين فاصله نزديـك تـر از آن  مردم در فاصله بسيار زيادى از
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شـود عواقـب    است آه ترجيح مى دادند و براى بهـره منـدى در منـافعى آـه در ايـن راه عايدشـان مـى       

  .منفى بسيارى را تحمل مى آنند

آـه در مرآـز   زندگى شهرى را با نقـل مكـان بـه محالتـى      اگر چه عده روز افزونى از شهرنشينان مضرات

عده ديگرى حتى دورتر از آن هم رفته حومه هاى شـهر را تـرجيح   . اند شهر قرار ندارد به حداقل رسانده

شهرهاى آوچك، جايى آه قبأل خانه هاى مخصوص ايام تعطيل بوده و اآنون تبديل  هر روز از. مى دهند

 براى رفتن به سر آار، راهىگاه هاى دائمى شده، و نيز از مناطق غير شهرى، عده زيادى  به سكونت

اى را  اما اين پراآنـدگى جمعيـت مضـرات زنـدگى انبـوه و بـه اصـطالح خوشـه        . طوالنى را طى مى آنند

ايـن مسـئله   . هسـتند  آامأل از بين نبرده است بلكه تنها دامن گير جمعيتى شده آه هنوز بـا آن مواجـه  

در منطقه زنـدگى مـى آننـد      مردمى آهيعنى زندگى در بيرون از شهر، همچنين محل هاى آار را براى

جمعيـت بـراى آـار آـردن مجبـور       پراآنده ساخته است؛ در حال حاضر نسبت به سابق درصـد آمتـرى از  

  .است به مرآز شهر برود

به طور آلى بهاى جا به جا آردن يك شيء . متقابل است عنصر اصلى در چشم انداز زندگى شهرى اثر

بنـا بـرا يـن فعاليـت هـا در شـهر هـا متمرآـز مـى          . سبت مستقيم داردن با فاصله اى آه بايد حمل شود

اهميت توانايى جا به جايى از يك نقطـه بـه نقطـه ديگـر در     . نقل به حداقل برسد شوند تا مخارج حمل و

 خطـوط اثـر  . شهرى از نسبت باالى زمين هايى آه به اين آار اختصاص داده شده هويـدا اسـت   مناطق

تونل ها، پياده رو ها   انسان ها، در خيابان ها، راه آهن هاى زير زمينى، پل ها،متقابل براى جا به جايى

آنهـايى آـه در ابـر شـهر وجـود دارنـد،        در شهر هاى قديمى تر مانند. و پارآينگ ها قابل مشاهده است

مسافرت پياده يا با آالسكه انجام مـى گرفـت؛    هنگامى ساخته شد آه) داون تاون( مرآز تجارتى شهر

يافتـه آـه در خـدمت ايـن      مناطق مرآـزى بـه تسـهيالتى اختصـاص     % ٣۵ بر اين در اين شهر ها تنها بنا

جديد تر، آه پس از ظهور صنعت اتومبيل سازى توسعه فـراوان يافـت،    در شهر هاى. اثرات متقابل است

  .باالتر است اين نسبت بسيار

جا بـه جـايى   . گرچه آمتر به چشم مى آيداهميت دارد  ساير فرم هاى اثر متقابل شايد به همان اندازه

از حمايت گسترده سيستم هاى فوق العاده توسعه يافته تلفنـى،   آسان اطالعات و ايده ها در شهرها،

 سال قبل مناطق تجارتى مرآزى ٩٠. ساير سيستم هاى ارتباطى برخوردار است تلگرافى، آامپيوترى و

وط تلفنى پوشانده بود آه گوياى فشردگى تقاضـا  بزرگ را شبكه هاى تار عنكبوتى خط همه شهر هاى

  .دارند ارتباطات بود؛ امروزه خطوط تلفنى در آابل هايى پيچيده شده اند آه زير زمين قرار در بخش

از نظر اقتصادى، اگر آـاال يـا   . جغرافيايى عرضه و تقاضا است شايد انگيزه اصلى براى اثر متقابل جدايى

ست و در دسترس نيست، آن آاال يا خدمات بايـد از منطقـه ديگـرى تـأمين     ا خدماتى در محلى مورد نياز

  .ممكن است اثر متقابل پديد آيد در نتيجه. شود

در يك منطقه نسـبتأ آوچـك انـواع و    . امرى واضح است همه اين پيچيدگى ها در يك چشم انداز شهرى

 فعاليت ها گرداگرد هم باشند، الزم است آه بعضى از. جريان دارد اقسام فعاليت ها در مقياسى وسيع

از آنجايى آه در شهر فعاليت هـاى گونـاگونى انجـام    . سراسر منطقه پراآنده هستند در حاليكه بقيه در

 اثرات متقابل بين مشاغل مختلف در حوزه هاى مختلف يا در بين خود آن مشاغل شدت مى مى شود،

وسـيع و بـه    اسـتفاده از زمـين در مقياسـى   هنگامى آه اين فعاليت ها ترسيم مى شوند، نتيجه . گيرد

  .صورتى پيچيده است

ايـن  . از طـرف سـازمان هـاى مختلـف نيـز هسـت       تمرآز جمعيت و فعاليت هاى شهرى مستلزم حمايت

دولتـى سـازمان يافتـه و عمـل مـى آننـد، از يـك نگـاه          خدمات عمومى آه به طور سنتى توسـط ادارات 

  . و مولد هستند، اما براى عملكرد تجارت و صنعت الزمندسازنده اقتصادى تنها به طور غير مستقيم



 ٢٩صفحه  شهر ابر جغرافياي آمريكا

آورى فاضـالب و زبالـه، شـهر دارى هـا نيـروى پلـيس و        عالوه بر خدماتى از قبيل تأمين آب، برق و جمـع 

تســهيالت حمــل و نقــل عمــومى، بهداشــت، گــردآورى آمارهــاى  آتــش نشــانى، ســاختن و اداره آــردن

 . آموزشى و غيره را تأمين مى آنندامكانات جمعيتى حياتى و فراهم ساختن

هستند آه ساختار هاى دولتى عظيمى براى اداره آنها به  اين خدمات در شهر هاى بزرگ آن قدر فراگير

در . نشان دادن حداآثر ميزان اين دخالت شهر نيويورك و حومه آن است يك مثال براى. وجود آمده است

  .شهر فعاليت مى آردند سازمان اجرايى در اين ١۵۵٠از  بيش١٩٨٢سال 

دسترسـى آسـان   . انداز شهرى قابليـت دسترسـى اسـت    معهذا هنوز هم يكى از اجزاى الزم در چشم

هميشه در برنامه ريزى و سـاخت منـاطق شـهرى موضـوع      بين بيشتر قسمت هاى يك منطقه شهرى،

 اقتباسـى بـوده   اصلى خيابان هاى بيشتر شهرها در ابر شهر مثأل نقشه. اصلى مورد توجه نبوده است

  .مستطيلى آه در قرون هفدهم و هجدهم عموميت داشت از الگوى شبكه هاى ساده و

ناآافى بـه خـدمات و امكانـات مختلـف از طريـق ايـن        هنگامى آه اين شهرها توسعه يافتند، دسترسى

بـدان  . مستطيلى، داراى چهار راه هاى متعدد با زاويـه قائمـه بـود    مثأل يك شبكه. خيابانها مشخص شد

راه ترافيك قطع مى شود، وقتى حجم ترافيك زياد تر باشد زمان توقـف در هـر چهـار     دليل آه در هر چهار

  نفـر جمعيـت  ۵٠٠،٠٠٠ بـالتيمور و بوسـتون هـر آـدام بـيش از     ١٩٠٠در سـال . بيشتر طول مى آشد راه

آن زمان . رسيده بود  ميليون نفر٣/۵ ميليون و نيويورك به حدود ١/٣داشتند و جمعيت فيالدلفيا به حدود 

شهرى راه بنـدان هـاى شـديدى وجـود      اثر اصلى اتومبيل هنوز آشكار نشده نبود، اما هنوز هم در مراآز

  .داشت

آـه بـه گسـترش سـريع شـهرها و افـزايش اسـتفاده از          تغييراتـى روى داد ١٩۵٠با آغاز سال هاى دهه 

 مسـافت هـاى دورى در خـارج از شـهر و     نيروى آار شـهرها بـه   نسبت روز افزونى از. اتومبيل منجر شد

آردند آه دسترسـى بـه آنهـا بـراى سيسـتم هـاى حمـل و نقـل          مناطق مسكونى پرجمعيت نقل مكان

اقتصادى سرعت و قابليت انعطاف حمل و نقل با آاميون بهتـر از اسـتفاده    از نظر. عمومى به صرفه نبود

 جواب برنامه ريـزان . ل حمل و نقل جاده اى بودمسافت هاى آوتاه و انتقال بار به وسائ از راه آهن براى

نقليـه بـه آن    ترافيك توصيه ساختن شاهراه هاى آمربندى و نيز اتوبان هايى بود آه همه گونـه وسـايل  

مى زننـد و بـه راه خـود     دسترسى نداشتند تا بدين طريق وسايل نقليه محلى از آنهايى آه شهر را دور

اضافه اقدامات ديگر، به افزايش تقاضـا   ات آه تا حدى موفق بود، بهاين تغيير. ادامه مى دهند جدا شوند

حومه و سرانجام بين بخش هاى مختلف حومـه منجـر    براى دسترسى به مرآز شهر، ارتباط بين مرآز و

دسترسـى دچـار پيچيـدگى شـده و اداره آن بـا مشـكالت جديـدى         بدين طريق الگوى آامل قابليت. شد

 .روبرو شد

هـر سـال   . چشم انداز شهرى است و آن تغيير اسـت  شان دهنده يكى از اجزاى مهمهمه اين عوامل ن

بـزرگ ماننـد فيالدلفيـا يـا نيويـورك مـى شـوند و حتـى تعـداد           دهها هزار نفر ساآن جديد وارد شـهرهاى 

آه برخى به شهر هاى دوردست رفته و بعضى فقط به حومه شهر نقـل   بيشترى آنجا را ترك مى آنند،

الگوى خيابان . هايى ويران مى شوند و ساختمان هاى جديدى بنا مى گردند  ساختمان.مكان مى آنند

الگوهاى  عملكردها دستخوش تغيير مى گردد و سيل مردم، آاالها و ايده ها براى تطبيق با اين ها و نيز

 .جديد تغيير مى آنند

، اما آنها بـه طرقـى بـه وجـود     مناطق مهم آمريكا مشاهده آرد اين تغييرات را نيز مى توان در بسيارى از

 .اند آورنده واقعى ابر شهر بوده

 تغيير الگوها در ابر شهر

 سال گذشته، گسترش بسيار وسـيع مسـاحت شـهر    ۴٠در شايد ريشه اى ترين و تأثير گذار ترين تغيير
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آه جمعيت نيويـورك بـزرگ خـود تـا چـه مسـافت هـايى         به وضوح مشخص است. هاى بزرگ بوده است

. فيالدلفيا، بالتيمور و واشينگتن نيز رشد فـوق العـاده اى داشـته اسـت      اما مناطق بوستون،رسيده اند،

ابتدا هم صاحب بيشترين جمعيت و هـم داراى گسـترده تـرين فعاليـت هـاى اقتصـادى        نيويورك از همان

 در همـان زمـان، دولـت   . سه شهر بندرى ديگر نيز داراى زمينه هاى محكمى بـراى رشـد بودنـد    بود، اما

در هـم   واشـينگتن و ناحيـه آلمبيـا   (ناحيـه آلمبيـا   . فدرال فعاليت هاى خود را بـه سـرعت گسـترش داد   

افراد روز افزونى بـراى   ديگر قادر نبود بيش از آن جمعيت خدماتى شهرى را جذب آند و) ادغام شده اند

 به ايالـت هـاى   باعث شد آه جمعيت توسعه شهرى. تهيه غذا، پوشاك و خدمات خود آنها مورد نياز بود

 .همسايه يعنى ويرجينيا و مريلند سرازير شوند

محدوده شهرها، روى فعاليت هاى شـهرى ابـر شـهر     پراآندگى جمعيت شهرى در مسافت هاى دور از

هـاى شـهرى افـزايش يافـت، الزم بـود تعـداد بيشـترى از         هنگامى آه جمعيت. يك تأثير قوى نيز داشت

دهها ميليـون جمعيـت ابـر    . آه از مناطق غير شهرى حمل مى شد دمردم با آن مواد غذايى تغذيه شون

اگـر چـه   . آشاورزى فراوانى هستند آه از سراسر آمريكا و نقـاط ديگـر مـى آيـد     شهر مصرف آننده مواد

 بسيارى از آن زمين هاى آشاورزى و باغدارى نزديك شهرها بدين تصميم رسيدند آـه تخصـص   صاحبان

محصـوالت   .ى بگذارند آه قيمت آن باالتر اسـت و زودتـر فاسـد مـى شـود     خود را روى غذا ها و محصوالت

معـروف هسـتند در    "محصـوالت سـفره  "لبنى، گوجه، آاهو، سيب و انواع محصوالت پرمصرف آه به نـام  

  .بخش هاى غير شهرى ابر شهر جزو اقالم درجه اول درآمدند

شـرده و فعاليـت هـاى شـديد     توسط خانه سـازى ف  همچنين همان طور آه حاشيه هاى مناطق شهرى

 هكتـارى آـه چنـد    ۶٠يك مزرعه . افزايش مى يافت اقتصادى بيش از پيش اشغال مى شد، قيمت زمين

عنوان زمين آشاورزى به فروش مى رسـيد اآنـون توسـط يـك       هزار دالر قيمت داشت و به٢٠دهه قبل 

ازنده نيز به نوبه خود مـى  خود آن شخص س. دالر خريدارى مى شود بساز و بفروش به مبلغ يك ميليون

 قطعه دويسـت متـر مربعـى تقسـيم آـرده و پـس از خيابـان آشـى و         ٢۵٠جمله به  تواند اين زمين را از

 . دالر بفروشد۶،٢۵٠،٠٠٠ هزار دالر يا در مجموع به ٢۵آن هر قطعه را به  تأمين آب و برق

 مقاومت مى آرد، همـان زمـان آـه    بودن چنين معامله اى حتى اگر يك خانواده آشاورز در برابر سود آور

مـورد اسـتفاده قـرار مـى گرفـت ماليـات هـاى زمـين بـه شـدت            مناطق مجاور براى فعاليت هاى شهرى

تـا زمـانى آـه قـوانين آنتـرل زمـين بـه تصـويب         . شهرى مى رسيد افزايش مى يافت و به سطح مناطق

 خـانواده بـاقى مانـده بـود آـه      آشاورزى حفظ آند، تنها راهى آـه بـراى   رسيد آه زمين را همچنان براى

 .ادامه دهد دنبال آردن توليد انبوه محصوالت آشاورزى با ارزش بود همچنان به حرفه خود

فعاليـت هـاى آشـاورزى در ابـر شـهر باعـث شـد آـه          گسترش مناطق شهرى و تغييـرات مشـابه آن در  

وايـل جريـان هـاى    از همـان ا . بـا اشـكال مواجـه شـود     دسترسى به خدمات در بين نقاط مختلف شهرى

هنگامى آه اشخاص شـاغل در شـهرهاى بـزرگ بـه     . وجود آمد شديد ترافيك بين شهرهاى ابر شهر به

خود را تغيير دادند، بسيار طبيعى بود آه درصد بااليى از آنها مكـانى   آار اشتغال داشتند، محل سكونت

شـاهراه  . رسـى داشـته باشـند   انتخاب آنند آه به راحتى بتوانند به محل آـار خـود دست   را براى زندگى

 آمر بندى، و در مقياسى آوچك تر خطوط آهن و جاده هاى اصـلى بـين شـهرى بـه محـل هـايى       هاى

نتيجـه اولـين    در. تبديل شدند آه جمعيت ابتدا نزديك آنهـا بـود و سـپس بـه منـاطق دورتـر پراآنـده شـد        

شهرى بود و تقاضـاى روز   نمناطقى در حومه شهرها آه در هم ادغام شدند اين محل هاى ارتباطى بي

شهرى باز هم بهترى به وجود  افزون براى قابليت هاى دسترسى باعث شد آه تسهيالت مسافرت بين

  .آيد و تاسيسات الزم ساخته شود

. رشد آرد، ترآيب اين جمعيت ها نيز تغييـر يافـت   همان طور آه جمعيت هاى مناطق جدا از هم شهرى
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ايـن  . تعـداد فراوانـى از مهـاجران اروپـايى را بـه خـود جـذب آـرد         هر، شهرهاى ابـر شـ  ١٩١٠قبل از سال 

آنهايى آه به سفر . بندر بزرگ ابر شهر وارد مى شدند آه معموأل نيويورك بود مهاجران از طريق يكى دو

 سمت غرب و مناطق آشاورزى يا مراآز شهرى غرب ميانه و گريت پلينز ادامـه نمـى دادنـد، در    خود به

اى  اخل شهرهاى ابر شهر ساآن مى شدند و معموأل هر مليتى بـراى خـود جامعـه   محالت پرجمعيت د

  .تشكيل مى داد

جريان مهاجران متوقف گرديد و يك موج جديد مهـاجرتى   هنگامى آه جنگ جهانى اول در اروپا آغاز شد،

الت هاى چه آه اول يك جريان بسيار باريك مهاجرتى سياهان از اي آن. در داخل خود ابر شهر شروع شد

مهاجران سياه پوست و گـروه هـايى از سـفيد    . شروع به رشد آرد و افزايش يافت جنوبى بود، به تدريج

 نشين از داخل منطقه از الگوى اسكان مورد استفاده گروه هاى مهاجرتى اروپا تقليد آرده پوستان شهر

آـه قـبأل    قى مسـتقر شـدند  بيشتر سياه پوستان در داخل شهرها و مناط. و همان جريان را تكرار آردند

 .جمعيت هاى آوچك سياه پوست در آنها ساآن شده بودند

نوزدهم، فشردگى جمعيت افزايش يافت و باعـث شـد آـه     با ادامه مهاجرت سياه پوستان در خالل قرن

اغلـب، پـس از دههـا    . مرآزى گسترش يافته و از آن دور شود نقاط مسكونى نسبت به مناطق اصلى و

شهر، فشردگى جمعيـت سـياهان در منـاطق بيرونـى سـياه پوسـت        يت در داخل يكسال افزايش جمع

 .نشين نيز افزايش مى يافت

 –آامأل جديد در زندگى شهر نشينى پيش آمده است  در خالل سال هاى اخير دو تغيير مهم و دو جنبه

و قـديمى تـرين   ملى داشته باشد و بيش از هرجا در بزرگتـرين   تغييرى آه از نظر وسعت مى تواند جنبه

  .شهر به چشم مى آيد شهرها از قبيل بنادر ابر

اولين بار در تاريخ ايـاالت متحـده، مـردم نقـل مكـان از       ، براى١٩۶٠اول آنكه در خالل سال هاى آخر دهه 

 را آغاز آردند و تعداد آسـانى آـه از ايـن    –و هم حومه هاى آن   هم خود شهر مرآزى–شهرهاى بزرگ 

شهرهاى آوچك و شـهرك هـا   . آسانى بود آه براى سكونت وارد مى شدند يش ازشهرها آوچ آردند ب

  .آنها به طور آلى جاهايى بوده اند آه پذيراى اين تغيير جمعيتى شده اند و مناطق روستايى بين

خراشـهاى ادارى بـه صـورت مجتمـع رونـق فـراوان        دوم، در نقاط مختلف مناطق شهرى ساخت آسـمان 

خراش هاى ادارى جديـد بـا نمـاى فـوالدى و شيشـه اى       ظهور آسمان١٩٧٠دهه از اواسط . يافته است

اما اين خصوصـيت ديگـر منحصـر    . هاى آمريكا را تغيير داده است خط افق مراآز تجارتى بسيارى از شهر

مجتمع هاى ادارى عظيم در حلقـه هـاى اطـراف شـهرهاى مرآـزى      . نيست به مراآز شهر هاى قديمى

ارى از آنها از لحاظ جمع مساحت زير بنا نسبت به محـل تجـارتى شـهر اصـلى از     بسي  و-سر برآورده اند

و  به نظر ميرسد آه همـين تغييـر مهمتـرين اثـر را در تعيـين محـل مشـاغل       . بيشترى برخوردارند وسعت

  .الگوى مسافرت به آنها بدهد و ديگر وضعيت محل سكونت چندان اهميتى نداشته باشد

هسـتند، و تغييـرات در ابـر شـهر هماهنـگ بـا        شـم انـدازه هـاى تغييـر    واضح است آه مناطق شهرى چ

اين منطقـه مـداوم و عميـق بـوده و در سـطحى صـورت        تغييرات. خصوصيات غير عادى اين منطقه است

  .مقايسه نيست گرفته است آه با هيچ آجاى دنيا قابل
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 قطب صنعتی 5  فصل
 

دليـل ايـن موضـوع    .  در اياالت متحـده اسـت  اقتصادى آارخانه دارى و صنعت يك رشته مهم فعاليت هاى

اقسام لباس ها، انواع غـذاهاى آنسـرو شـده، سـاختمان هـاى       در انواع و: همه جا مشاهده مى شود

با وجود حضور اقالمى آه در خارج از . ارتباطات و بسيارى چيزهاى ديگر مسكونى، وسايل حمل و نقل و

د، و به ندرت اتفاق مى افتد آه يك شهر متوسط اند، صنعت داخلى تسلط آامل دار آشور ساخته شده

 وجود داشته باشد آه عده اى از ساآنان آن در استخدام حداقل يك صنعت يا آارخانه محلـى  آمريكايى

  .نباشند

انگلنـد، مهمتـرين قسـمت صـنعتى ايـن آشـور        قسمت شمال شرقى اياالت متحده، به جز شـمال نيـو  

منطقه از سه طرف عبارت است از دره رود اوهـايو، ابـر    بى اينحدود تقري)  آيلو بايت۴۵ ۴نقشه( است 

حاشيه غربى اين منطقه داراى وضوح آامـل نيسـت؛ اينجـا بـه     (Great Lakes) شهر، و جنوب گريت ليكز

شود آه در آن آشاورزى عامل مسلط اسـت و در جنـوب اينـديانا، ايلينـويز و      تدريج در مناطقى محو مى

 .قرار دارد فراتر از آن

مناطق ديگـر، در جغرافيـاى آمريكـا قطـب صـنعتى       ا وجود مساحت محدود اين منطقه و رشد صنعت درب

آارخانجات آن بيشتر فوالد و نيـز درصـد بـااليى از اتومبيـل      .همچنان داراى اهميت عظيم اقتصادى است

ى، و مراآـز  بيشـتر بنـدرهاى مهـم، مراآـز اصـلى مخـابرات      . را توليد مى آننـد  ها و قطعات اتومبيل آمريكا

 پايتخـت مـالى آمريكـا نيـز درسـت در     . داخل و يا در نزديكى اين منطقه قـرار گرفتـه انـد    مالى اصلى، در

  .حاشيه آن قرار دارد

ابر شهر از يك طـرف و  : شهرى با هم ادغام مى شوند در اين منطقه دو مجموعه از بزرگترين گروه هاى

و ) اوهايو(در غرب، و آليولند ) ايلينويز(و شيكاگو ) ويكسانسين) گروه مناطق شهرى بزرگ بين ميلواآى

  .در شرق از طرف ديگر) پنسيلوانيا) پيتسبورگ

از بسـيارى جهـات   . دوگانـه آن مشـكل اسـت    شناخت قطب صنعتى آمريكا به علـت خصوصـيات شـديدأ   

صـنعتى  آـه منـابع الزم و تقاضـا را بـراى توليـدات       سرزندگى و قدرت توليد جمعيت آشاورزى منطقه بود

بازارهـاى اوليـه منطقـه رونـق داد، و مكـانيزه شـدن تـدريجى         موفقيـت در آشـاورزى بـه   . فراهم ساخت

در خالل دهه هاى آخر قرن نـوزدهم ده هـا   . مختلف صنعتى را طالب شد آشاورزى بود آه حمايت هاى

 طى نيمه اول در. جمع آورى محصول، ماشين بذر افشانى و ابزار آشت مورد نياز بود هزار ماشين درو و

 بيستم تراآتورها، ماشين هاى بسته بندى يونجه، پمـپ هـا و ماشـين آالت مخصـوص زراعـت آـه       قرن

همين موضـوع   مرتبأ بر تعداد آنها افزوده مى شد، همچنان اقالم مهم مورد تقاضا محسوب مى شدند و

م عظيم محصـوالت  حج خطوط حمل و نقل بهبود و توسعه يافت تا بتوان. بخش صنعت را تقويت مى آرد

  .آشاورزى را آه در مزارع منطقه به عمل مى آمد جابجا آرد

داريم آه بايد از دو جهت مختلف آـه در هـم ادغـام شـده      بنابراين، ما اينجا با يك قسمت آمريكا سروآار

طبيعت شهرى و صنعتى مراآز توليد منطقه اينجا مورد بحث قرار  يك موضوع، يعنى. اند شناسايى شود

يعنى خصوصيات روستايى و آشاورزى شهر هاى آوچك منطقه و نقـاط خـارج از    موضوع ديگر. يردمى گ
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  .مطرح مى شود شهر در فصل دهم

اين سوال مطرح مى شود آه چـه شـرايط و اوضـاع و     هنگامى آه به موضوع توليد و صنعت مى پردازيم

مريكا آه چنـين بـه هـم آميختـه انـد      اقتصادى اين قسمت از قاره آ احوالى به توسعه چنين پيچيده روابط

خصوصياتى در اين منطقه وجـود دارد آـه باعـث تشـويق رشـد صـنايع سـنگين و         منجر شده است؟ چه

  مربوطه انسانى مسلط بر اين منطقه شد؟ همه فعاليت هاى

  منابع معدنى

داراى معادن تقريبأ همه دشت هاى وسيع آمريكا . است اياالت متحده از موهبت منابع صنعتى برخوردار

 جنـوب  -در شمال و دو ناحيه باريك، آه يكى از جهت شـمال شـرقى   فالت آانادا: مختلف فلزات هستند

). آوه هاى راآـي ( جنوب شرقى –امتداد دارد و ديگرى در جهت شمال غربى  (آوه هاى آپاالش(غربى 

راى ذخيـره  بسيارى از نواحى همين دشـت هـاى داخلـى، بخصـوص در قسـمت شـرقى، دا       عالوه بر آن

سـنگين،   بنا بر اين از نظر مواد معدنى مورد نياز صنايع. سوخت معدنى با آيفيت باال هستند هاى بزرگ

 .دارد يك ناحيه نسبتأ آوچك سه ضلعى بسيارى از مواد مورد نياز را در دل خود

 درياچه ۵گريت ليكز يا . فراوانى به منابع مختلف دارد قسمت داخلى قطب صنعتى آمريكا نيز دسترسى

آـه   - Ontario، و آنتـاريو Erie ايـراى  -Huron هـارن  –Michigan ميشـيگان  –Superior سـوپريور –بـزرگ  

آه از نظر منابع معدنى غنى است و دشت هـاى داخلـى آـه داراى منـابع سـوخت       قسمت فالت آانادا

بـا   گريت ليكز. ا نداردبه هم متصل مى آنند يك راه آبى به وجود آورده اند آه در دنيا همت فراوان است را

متر اسـت   ۶/٧يك اختالف سطح آوچك آه حدود . تنها دو تغيير مهم از نظر سطح به هم متصل هستند

بـا دريچـه هـايى آـه در      بين درياچه سوپريور و درياچه هارن و درياچه ميشيگان وجود دارد آه مسئله آن

 گشـايش  ١٨۵۵اولين بار در سـال    ودر ميشيگان به وجود آمده Sault Sainte Marie سالت سينت مرى

درياچه هاى ايراى و آنتاريو وجود داشت، اين  اگر اختالف سطح خيلى بيشتر بين. يافته حل شده است

آه ابتـدا در  ) Weilandآبى به حساب آيد، اما آانال ول لند مى توانست يك مانع جدى در راه حمل و نقل

 ) ١٨٢۵در ( آبشار نياگارا را دور ميزند، و آانال ايراى اونتاريو ساخته شده آه در) گشوده شد١٩٢٩سال 

اين موارد، ايـن   گذشته از. نيويورك حفر شده آه بتوان از درياچه آنتاريو براى حمل و نقل استفاده آرد در

اختيار آسانى قرار مى دادنـد آـه در     آيلومتر راه حمل و نقل آبى ارزان قيمت در٨٠٠درياچه ها بيش از 

نوزدهم و بيستم همـين وسـيله حمـل و نقـل ارزان بـراى       پس از آن در قرون. ا را توسعه دادندآغاز آمريك

زغـال سـنگ ايلينـويز، اينـديانا، اوهـايو، ويرجينيـاى غربـى و         رساندن سنگ هـاى آهـن فـالت بـه معـادن     

 طول بسيارى از مبانى و داليل قرار گرفتن توانايى هاى صنعتى آه در. داشت پنسيلوانيا اهميت حياتى

توسعه يافت وابسته به همـين راه هـا و منـابع دسترسـى     Great Lakes جنوبى گريت ليكز حاشيه هاى

  .است طبيعى

آوههاى آپاالش و نزديكـى معـادن غنـى زغـال سرچشـمه       در داخل خود قطب صنعتى، رود اوهايو آه از

ا آيلـومتر از دشـت   از آنكه به ميسى سى پى متصل شود صده گرفته و به طرف غرب جريان دارد، قبل

اوهايو داراى دهها سرچشـمه فرعـى اسـت آـه ضـمن افـزودن آب آن        رود. هاى داخلى را طى مى آند

فراهم مى سازد، زيرا آنها نيز هم قابـل آشـتى رانـى هسـتند و هـم بـه        دسترسى بيشتر به آن را نيز

مـل و نقـل فـراهم مـى     آه از دره هاى مختلف عبور مى آنند راه بهترى را بـراى ح  جاى راه هاى زمينى

طول حاشيه غربى اين قطب، رود ميسى سى پى و شعبات آن دسترسى به جنوب و غـرب   در. سازند

  .مى سازند را فراهم

يگانه است آه قطـب صـنعتى ايـاالت متحـده اغلـب بـه        ترآيب اين منابع معدنى در چنين فواصلى چنان

قلـب صـنعتى   "يـا  " غـرب ميانـه صـنعتى   "اشـاراتى بـه   . شـود  عنوان تمامى منطقه داخلى آن تصور مى
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. قدرت تخيـل مناسـب باشـد، امـا از نظـر جغرافيـايى آامـل نيسـت         ممكن است براى برانگيختن" آمريكا

داخلى و ابر شهر، هر دو مى شود، آن منطقه شهرى آه از طريق آن  قطب صنعتى آمريكا شامل قطب

 .ى مى يابدهاى اصلى خود را به تجارت بين الملل منطقه داخلى ارتباط

منطقه تقريبأ به ساحل اقيـانوس اطلـس و بنـادر آن     ، تمامى توسعه شهرى و صنعتى١٨٣٠قبل از سال

در طول منطقه آوه هاى آپاالش شامل واحد هاى پراآنده زراعى  مهاجر نشين هاى اروپايى. محدود بود

، تـراآم  ١٨۶٠ و شـروع جنـگ داخلـى در   ١٨٣٠بـين سـال هـاى    . بودنـد  و معـدودى پايگـاه هـاى شـهرى    

افزايش يافت و آشاورزى رونق گرفت و به طور منظم مازادى را توليد آرد، آه  جمعيت در مناطق داخلى

مختلـف   مبانى رشد اين منطقه در ايجـاد راه هـاى  . براى ايجاد تقاضاى مراآز آارآمد مبادله محرآى شد

 .شود  منعكس مىحمل و نقل بخصوص در زمانى آه راه آهن در دشت هاى داخلى توسعه يافت

تغييرات تكنولوژيكى آه مستقيمأ بر جغرافياى صنعتى  John Borchert يك جغرافيدان به نام جان بارچرت

  .است را، به چهار مرحله، يا به قول خود چهار دوره تاريخى تقسيم آرده است اياالت متحده تأثير آرده

 تا ١٧٩٠اولين دوره يعنى بين سال هاى  Geographic Review" جئوگرافيك ريويو"بارچرت در مقاله اى در

در طول اين دوره تقريبأ همه شهرها و شـهرك هـا   . نامگذارى آرد" آشتى بارى دوره" را به عنوان ١٨٣٠

بنادر ساحل اقيـانوس اطلـس و شـهرهايى آـه ابتـدا در      . و نقل آبى به هم متصل بودند به وسيله حمل

 مهمترين توسعه.  مراآز عمده شهرى به حساب مى آمدندرودهاى ساحلى به وجود آمده بودند، آناره

گريـت   ،Mhawk رود موهـاك : شهرى داخلى در طى اين مدت، در طول راه هاى آبى اصلى صورت گرفت

 Ohio. و اوهايو ,Great Lakes ليكز

توسعه راه آهـن شـروع شـد آـه خالقيتـى عظـيم در        ، با١٨٧٠ تا ١٨٣٠دوره دوم، يعنى بين سال هاى 

در ابتدا باعث رشد بيشتر مناطق " اسب آهنين"دوره  .نقل و جابجايى زمينى محسوب مى شدحمل و 

بـه جـز   . آهن به وجود آمد و تمرآز آن روى شهرهاى بنـدرى بـود   شبكه هاى جديد راه. بندرى قبلى شد

بزرگ تر يعنى آنهايى آه به زودى به ابر شهر تبديل مى شدند، بيشـترين   رشد بيشتر شهرهاى بندرى

 ، و لوئيز ويل)اوهايو(، سين سيناتى )پنسيلوانيا(پيتسبورگ : از اين قبيل حاصل شد رشد در شهرهايى

) اوهـايو (، آليولنـد  )پنسـيلوانيا ) ، ايـراى )نيويورك(، بوفالو )آه در آنار رود اوهايو قرار گرفته اند) (آنتاآي)

و ) در آناره هاى جنوبى گريت ليكز (،)ويسكانسين) ، و ميلواآى)ايلينويز(، شيكاگو )ميشيگان(ديترويت 

آـه در آنـار رودخانـه ميسـى سـى      ) (لوئيزيانا(نيواورلئان  و) تنسي(، ممفيس )ميسوري(سنت لوئيس 

 ).پى قرار دارند

وسيله توسعه راه آهن ظاهر شد آه طى آن ريل هاى  ، به١٩٢٠ تا ١٨٧٠دوره راه آهن، بين سال هاى 

محكمتـر و سـنگين تـر دادنـد و ايـن موضـوع تقاضـا بـراى زغـال           ىآهنى جاى خود را به ريـل هـاى فـوالد   

اگر چه بيشـترين رشـد   . داد و باعث توسعه و انتشار ژنراتورهاى برقى شد بيتومينوس قير دار را افزايش

در شهرهاى حاشيه اى قطب صنعتى حاصل شد، چند مـورد مهـم اسـتثنايى وجـود      مناطق بزرگ ملى

يك معادن زغال سنگ، نزديك گريت ليكـز، يـا در يكـى از نقـاط مهـم      آوچكتر متعدد نزد شهرهاى: داشت

 اين شهرها مى توانستند اعتبارى براى خود آسب آنند و توسـعه . راه آهن بين شهرهاى بزرگ تقاطع

نقاط را به هم متصل  يابند زيرا شبكه راه آهن بين رودخانه اوهايو و گريت ليكز چنان فشرده بود آه همه

هستند زيرا بـين پيتسـبورگ و آليولنـد     آانتون و يانگز تاون در اوهايو مثال هاى روشنىآآرون، . مى آرد

بسيار غنى است و دومى بندر سنگ معـدن و شـهر    واقع شده اند آه اولى از لحاظ زغال سنگ و فوالد

  .فوالد محسوب مى شود

اثـر اصـلى   . اسـت " ت مطبوعيـ – هواپيمـا  -اتومبيـل   " ، عصـر ١٩۶٠ و ١٩٢٠دوره چهارم، بين سال هـاى  

اتومبيل و هواپيما در افزايش قابليت تحرك فرد و به حداقل رساندن  پديده هاى جديد حمل و نقل از قبيل
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پاى صنعت به مناطقى آشيده شد آـه از بيشـترين رشـد جمعيـت     . مراحل توليد بود اثر مخارج حمل در

از قطـب   و خـارج ) فرنيـا، فلوريـدا، آريزونـا   آالي(بودند؛ اين نواحى اساسأ مطبوع و سـازگار بودنـد    برخوردار

  .صنعتى سنتى قرار داشتند

وارد عصر جديدى شد آه مـى تـوان آن را عصـر اطالعـات و      ١٩۶٠با وجود اين اياالت متحده پس از سال 

اياالت متحده به توليد و مبادله اطالعـات وابسـته تـر مـى شـود، وسـايل        هر چه اقتصاد. تكنولوژى ناميد

اطالعات بيشتر باعث رشد صنايعى مى شوند آه بـه حمـل و نقـل پـر حجـم و ارزان       ال اينحصول و انتق

  سـال اول ٧٠-۶٠يعنى آن عـواملى آـه در طـول    . ندارند يا حتى محتاج نواحى پرجمعيت نيستند نيازى

بـا   قرن بيستم باعث رشد شهرهاى قطب صنعتى شدند، در طى دهـه هـاى آينـده ديگـر از آن شـهرها     

الگوهـاى حمـل و نقـل      توسعه حمايت نمى آنند؛ اگر چه نيروى آار ماهر، بازارهاى وسيع ومزاياى ويژه

  .به رقباى پر قدرتى تبديل شوند هوايى جا افتاده آنها باعث مى شوند آه برخى از آنان در زمينه رشد

  شهرهاى منطقه

تجـارت و در نتيجـه مبـادالت مـالى     همـان ابتـدا بنيـاد خـود را بـر       بوستون، نيويورك، فيالدلفيا و بالتيمور از

آه صنعت بر اقتصاد اياالت متحده مسلط شود جمعيت اين بنادر و اقمار آن روبـه   مدتها قبل از آن. نهادند

 اگر چه صنعت با اين نويد به سواحل شرقى جـذب شـد آـه بازارهـاى محلـى بـى نظيـر،       . نهاد افزايش

اقتصـادهاى   قـل آبـى را در اختيـار داشـته باشـد،     نيروى آار فوق العاده، و دسترسى آسان به حمـل و ن 

  .بيشتر شهر هاى ابر شهر هر آدام خصوصيات ويژه حرفه اى خود را حفظ آردند

آه بنادرش توسعه مى يافتنـد صـنايع خـود را نيـز گسـترش       زيرا در همان زمان. نيو انگلند يك استثنا بود

يدايش رشته هاى صنعتى بـى شـمارى   ساحل رونق گرفت و باعث پ صنايع آشتى سازى در طول. داد

هنگامى آه رشد صنايع آارخانه اى در . چنين صنعت پيچيده اى ضرورى بود شد آه براى تأمين نيازهاى

خـود   نقاط ديگر آمريكا آغاز شد، نيو انگلند داراى امتيازاتى بود آه اهميت و مقام صـنعتى  مقياس باال در

  .ناحيه بود ر در رودخانه هاى آوچك اما فراوان آنرا حفظ آند آه مهمترين آن وجود نيروى حاض

بسـيارى از تغييـرات را در ايـن قسـمت از قطـب بـزرگ        بوستون به عنوان پايتخت منطقه اى نيـو انگلنـد،  

بافندگى و چرم بوستون، و نيـز آارخانجـات آشـتى سـازى آـه بـه        صنايع. صنعتى به نمايش مى گذارد

 ۵٠بازمانده يك دوره قديم تر هستند، اما بيشـترين ميـزان رشـد در    دارند،  فاصله آمى در آانكتيكت قرار

 بندر و تسهيالتى آه در. بيشتر در توليد اجزاء الكتريكى و ماشين سازى حاصل شده است سال اخير يا

زمـين حمـل    آنجا وجود دارد، همچنان عالى است، اما صنايع نيو انگلند بيشـتر محصـوالت خـود از طريـق    

نيويـورك آـه از طريـق      بازارهاى ساير مناطق اياالت متحده، چه به طرف جنوب بـراى مى آنند؛ چه براى

  .اين بندر اصلى ابر شهر صادر شود

همان طور آه انتظار مـى رود، صـنايع   . بحث قرار گرفته است تقدم نيويورك در بين بنادر آمريكا، قبأل مورد

سير بين المللـى تجـارت را بسـيار سـودمند     گروه هاى جمعيتى اطراف آن و م آارخانه اى نزديكى آن به

از  تا بعـد . آشش چنان پرقدرت بود آه صنايع نيويورك از تنوع خارق العاده اى برخوردار شد اين. يافته اند

افـزون بـراى فضـاى     تقاضـاى روز . شروع قرن بيستم محل بسيارى از صنايع و آارخانجات در مانهاتان بود

مبـالغ بيشـترى را بپردازنـد، بـه      حاضر بودند براى اجاره دفـاتر خـود  آار توسط مشاغلى آه بيش از پيش 

يـا فراتـر از مرزهـاى ايـن جزيـره يعنـى بـه         تدريج صنايع سنگين تر را بـه حاشـيه هـاى جنـوبى مانهاتـان     

  .آشاند مناطقى در طول رودخانه هودسون در نيو جرسى

اين ادارات مراآز . رات بزرگ بوده استشرآت ها و ادا براى مدتى اقتصاد نيويورك و حومه آن تحت تسلط

بانكى و بيمه، شرآت هاى انتشـاراتى، و سـاير خـدمات و مراآـز      فعاليت دهها شرآت بزرگ، گروه هاى

اطالعاتى جهانى و تسهيالتى براى انتقال سريع پاسـخ هـايى بـراى آن     آنترلى است آه به يك شبكه
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  .نياز دارند

فراوان در ميـراث هـاى صـنعتى و خصوصـيات شـهرى، در سـال        ت هاىفيالدلفيا و بالتيمور، با وجود تفاو

پايه . داده اند آه حاآى است آنها نيز ممكن است مانند نيويورك شوند هاى اخير عالمت هايى را نشان

 آارخانجات فيالدلفيـا تقريبـأ از همـان تنـوع نيويـورك برخـوردار اسـت، اگـر چـه اينجـا تاآيـد            هاى صنايع و

 . غذايى و آشتى سازى و تعميرات آشتى وجود داردبيشترى روى صنايع

بندرگاه نيويورك آه از آيفيت بهترى برخـوردار اسـت و    رشد صنايع اصلى فيالدلفيا تا حدى به علت وجود

از دسترسى بيشترى به داخل آمريكا بهره مند اسـت، تـا حـدى آنـد       آيلومترى در شمال١٢٠با فاصله 

فيا به مناطق توليـد زغـال سـنگ و فـوالد در پنسـيلوانياى غربـى،       بهتر فيالدل اما دسترسى. شده است

شده  بندرى معتبر آن و ميراث آن به عنوان مرآز سياسى و فرهنگى اوليه اياالت متحده باعث تسهيالت

هميشـه در حاشـيه    از طـرف ديگـر، بـالتيمور   . آه رشد فيالدلفيا و حومه آن در داخل ابر شهر حفظ شود

خـط آهـن بـه خـوبى بـا       بنـدر آن نيـز، ماننـد فيالدلفيـا توسـط     . ر داشته اسـت منطقه قطب صنعتى حضو

آن مـنعكس آننـده ايـن موضـوع      مناطق توليد زغال سنگ و فوالد داخلى ارتباط داشـته و صـنايع مختلـف   

  .برخوردار است توليد ماشين هاى حمل و نقل نيز در بالتيمور از اهميت. است

در فيالدلفيا و بالتيمور حضور چشـم گيـرى دارنـد و     -  و شيميايى صنايع فلزى-دو بخش صنعتى ديگر نيز

  .صنايع سنگين داخلى بيش از پيش تأمين مى آنند ارتباطات ساحلى اين مناطق را با

صـنعتى غـرب ميانـه، خصوصـيت      يعنى شـهر هـاى   شهر هاى عمده قسمت ديگر قطب صنعتى آمريكا،

نـابع غنـى معـدنى و آشـاورزى داخـل آمريكـا       م اصلى خـود را مـديون موقعيـت نسـبى خـود نسـبت بـه       

منطقه صنعتى آمريكا در طـول رودخانـه اوهـايو يـا      تقريبأ همه شهرهاى بزرگ در قسمت غربى. هستند

  .قرار دارند) گريت ليكز(درياچه هاى بزرگ  شاخه هاى آن، و يا در سواحل يكى از

جايى سنگ فلزات معدنى از قطب صنعتى جاب مهمترين عامل توسعه مناطق شهرى در قسمت داخلى

پنسيلوانيا و ويرجينياى غربى، و انتقال زغال سـنگ   حاشيه هاى فالت آانادا به معادن زغال سنگ غرب

در  MESABIسـنگ آهـن در حاشـيه آوههـاى مسـابي     . اسـت  در عكس اين مسير به مقياسى آـوچكتر 

در شـمال   Menominee ى، مارآـت و آـوه هـاى منـومين    Gogebi شمال مينه سـوتا و در ميـادين گاگبيـك   

سـنگ هـاى معـدنى مسـابى اآنـون در محـل معـادن بـه         . شود ميشيگان و ويسكانسين استخراج مى

دههـا سـال خـود سـنگ هـاى معـدنى بـه سـواحل جنـوبى درياچـه            صورت گلوله در مى آيـد، امـا بـراى   

ه شـده  توسط آشتى هاى بزرگى آه براى تردد در گريت ليكز ساخت ميشيگان و ايراى حمل مى شد و

ها و سنگ هاى معدنى به سواحل جنوبى درياچه ميشيگان، يعنى هاموند و  گلوله. بود جابجا مى شد

حمل مى شود، و در آنجا به همراه زغال سنگ معادن بزرگ ايلينويز توسط خـط آهـن بـه     گرى در اينديانا

 شود و در آنجـا اگر چه بيشتر سنگ آهن به بنادر درياچه ايراى حمل مى . شمال حمل مى شود مقصد

شـهرهاى آنـاره    بيشتر آن به جنوب، عمدتأ به شهر فوالدهاى درياچه اوهايو ارسال مـى شـود، و يـا در   

تبـديل شـده و توسـط     درياچه با استفاده از زغال سنگ هايى آه به شـمال حمـل مـى شـود بـه فـوالد      

د به جنوب منتقـل  مى آردن قطارهاى برگشتى از شمال آه زغال سنگ معادن آوه هاى آپاالش را حمل

  .مى شود

پيتسبورگ شـهرى اسـت آـه نـام آن متـرادف فـوالد شـده         از بين شهرهاى داخلى قطب صنعت آمريكا،

واقـع   Monongahela و مـانونگيال  Allegeheny رودخانه هاى الگنـى  پيتسبورگ آه در محل تالقى. است

ر دارد آه هم از دستيابى به مواد را تشكيل مى دهند، در يك موقعيت عالى قرا شده آه رودخانه اوهايو

حاشيه هـاى   الگنى و مانونگيال در. برخوردار است و هم به بازارهاى جنوب رودخانه دسترسى دارد خام

حاشـيه هـاى جنـوبى قطـب      معادن غنى زغال سنگ آوه هاى آپاالش جريان دارند، و رودخانه اوهايو تـا 
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با رشد پيتسبورگ، صنايعى آـه   همراه.  ريزدآشاورزى ادامه داشته و به رودخانه ميسى سى پى مى

رو به ازدياد نهادند تـا بتواننـد هـر چـه بيشـتر از       به فوالد وابسته بودند در انشعابات باريك جنوب رودخانه

مجتمـع هـاى صـنايع فلـزى، سـاخت قطعـات       . بهـره منـد شـوند    نزديكى به راه هاى آبـى ارزان قسـمت  

. ادى فوالد نيازمندنـد در پيتسـبورگ و اطـراف آن تاسـيس شـد     مقادير زي ماشينى و ساير صنايعى آه به

، Youngstown يـانگز تـاون  . از جذب آن همـه فـوالد در پيتسـبورگ بهـره منـد شـدند       شهرهاى مجاور نيز

 در Weirton و ويرتـان  Wheeling در اوهـايو، ويلينـگ   Steubenville و اسـتوبن ويـل   Kanton آـانتون 

ناحيه سهم  در پنسيلوانيا تا حدى در رشد صنعتى Johnstown نز تاونويرجينياى غربى و نيوآاسل و جو

  .داشته و صنايع فوالد را گسترش داده اند

سنگ آهن هـايى آـه   . زغال سنگ منطقه نبوده است رشد صنايع و شهرها تنها به علت دسترسى به

بايـد بـه واگـن    در نقاطى در طول ساحل درياچـه ايـراى    در سيستم حمل و نقل درياچه حمل مى شود،

  .فرستاده شود Pittsburgh نهايى خود يعنى منطقه پيتسبورگ هاى راه آهن حمل شود تا به مقصد

بوده است رشد اوليه آليولنـد بـه علـت وجـود آانـالى       آليولند بزرگ ترين شهرهاى بندرى درياچه ايراى

ودخانـه اوهـايو متصـل مـى     را به يكـى از شـعبات ر   Cuyahoga آياهوگا است آه رودخانه باريك و مارپيچ

به سرعت از اين امتيـاز آوچـك اوليـه را پشـت سـر گذاشـت، ايـن آـافى بـود آـه            اگر چه اين شهر. آند

 صنايع مختلفى آه به وجود آمد از امتياز. هاى رقيب خود از شروع خوبى برخوردار باشد نسبت به شهر

شـيكاگو و قطـب    ى آه نيويورك را بـا دست يابى به درياچه ها و ارتباط با خط آهن هاى مهم شرقى غرب

روى بنـادر مجـاور، از قبيـل     رشد آليولند همچنين. آشاورزى غرب آمريكا متصل مى آردند برخوردار شد

مناطق دوردستى در شرق تا ايـراى پنسـيلوانيا    و آانوت در اوهايو، و شايد تا Ashtabula لوريان، اشتابال

نيز رشد اضافى مراآز داخلى از قبيل شهر مولد الستيك يعنى  و Ohio، اوهايوToledo و تا غرب در تولدو

 .گذاشته است در اوهايو اثر Akron اآرون

گنـدم ايـاالت واقـع در    . درياچه ايـراى واقـع شـده اسـت     در نيويورك در انتهاى شرقى Buffaloشهر بوفالو

به بوفالو حمل مـى  ) بوجاري( در مقادير زياد براى پاك آردن  دشت ها به شرق گريت ليكز حمل شده و

پيدايش صنايع فلزى در جاهاى ديگر در طول سـواحل درياچـه شـدند، بـه      همان عواملى آه باعث. شود

مهـار  . آردند آه قسمت عمده صنايع اين شهر به اين نوع صنعت وابسته باشد تضمين اين موضوع آمك

آلومينيـوم   يـك صـنايع شـيميايى و   نياگارا در آن نزديكى براى حاصل آردن نيروى هيـدرو الكتر  آردن آبشار

 .سازى را به خود جذب آرد

درياچه هـاى هـارن و ايـرى قـرار دارد تنهـا در اوائـل قـرن         ديترويت، شهرى آه در آناره باريك راه آبى بين

 آيلـومترى شـمال خـط آهـن اصـلى ارتبـاطى       ٨٠آن ايـن بـود آـه در     بيستم به سرعت رشد آرد و دليل

تنها پس از پيدايش صنعت اتومبيل سازى، آه رقيب اصلى راه آهن در حمـل   . شيكاگو قرار دارد-نيويورك

 مرآـز . بود، ديترويت خصوصيت ويژه اى را آه مهمتـرين عامـل شـهرت آن اسـت پيـدا آـرد       و نقل زمينى

اتومبيـل آن قـدر    موفقترين سازندگان اتومبيل در ديترويت و شهر هاى اطراف آن قرار گرفته و تقاضا بـراى 

 .ميشيگان آشانده است  آه توليد آنندگان قطعات مختلف اتومبيل را به جنوب درياچهزياد است

عالوه بر صنايع . جنوبى گريت ليكز، ميلواآى آوچكتر است از بين دو مرآز شهرى باقى مانده در حاشيه

اتومبيل سازى، اين شهر يكى از شهر هاى درجه اول صنعت آبجـو سـازى    سنگين مختلف و آارخانجات

تعداد زيادى مهاجر آلمانى است آه در اواخر قرن نوزدهم در ويسكانسين مستقر   آه نتيجه حضوراست

 صنايع غذايى ميلواآى نيـز داراى اهميـت اسـت زيـرا نقطـه اصـلى منطقـه توليـد لبنيـات ايالـت           .شدند

  .محسوب مى شود

ايـن شـهر   . اسـت سهولت مقـام اول را حـائز شـده     در بين شهر هاى داخلى قطب صنعتى، شيكاگو به
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ناميـده شـده و دليـل آن جمعيـت ايـن شـهر مـى        " دوم شـهر "چنان اهميتى يافت آه سال هاى بسيار 

اگر چه اآنون جمعيت لوس آنجلس از . از نيويورك آمتر است آه تنها) ١٩٩٠ در سال ٢،٧٢۵،٩٧٩(باشد 

رين شـهر منطقـه   غير رسمى غرب ميانه مقام خود را بـه عنـوان مهمتـ    "پايتخت"شيكاگو بيشتر است، 

 .است داخلى آمريكا حفظ آرده

واقع شده، نقطه اصلى حمل و نقل مسـافر و آـاال    شيكاگو آه در ساحل جنوب غربى درياچه ميشيگان

. منطقه غنى آشـاورزى در غـرب و جنـوب شـرقى آمريكـا اسـت       بين جريان حمل و نقل در اين درياچه و

 تكميل شد ١٨۴٨ از آن از قلب اين شهر مى گذرد، در ميشيگان آه قسمتى آانال بين ايلينويز و درياچه

چهـار سـال بعـد شـيكاگو     . رودخانه ميسى سى پى و شـعبات آن را بـه هـم متصـل آـرد      و گريت ليكز و

 .آهن به نيويورك متصل شد و به مرآز عمده خط آهن غرب ميانه تبديل گرديد توسط راه

از آنجا بود آه شبكه راه آهن به ايلينويز . د جذب آردبه خو در اواخر قرن نوزدهم شيكاگو هزاران مهاجر را

صـنايع بسـته بنـدى گوشـت در اطـراف      . آشـاورزى و فراتـر از آنهـا متصـل شـد      ويكانسين و ايالـت هـاى  

صنايع ديگر، از قبيل آارخانجات مبل سازى و پارچـه بـافى، بـراى    . شهر توسعه يافت دامدارى هاى مهم

. وجود آمـد  منطقه و امكان دسترسى به بازارهاى دورتر در غرب نيز بهگيرى از بازار رو به گسترش  بهره

در طول سـاحل درياچـه    پس از آغاز قرن بيستم صنايع فوالد در اطراف شيكاگو، يعنى جنوب خود شهر و

 .آهن بى نظير اين شهر دسترسى داشت در ايلينويز و اينديانا به وجود آمد آه به سهولت به شبكه راه

 بـه دو برابـر   ١٩١٠ميليون نفر جمعيـت داشـت، قبـل از      بيش از يك١٨٩٠، آه در سال مساحت شيكاگو

امـروزه حجـم   .  از مرز سه ميليون نفر گذشـت ١٩٢٠سال هاى دهه  افزايش يافت و جمعيت آن در اواخر

شيكاگو همراه با تنوع فوق العـاده محصـوالت توليـدى آن هماهنـگ اسـت و       عظيم فعاليت هاى صنعتى

شهر حداقل تا حدى به يكى از وزنه هاى موثر فعاليت هاى وسيع اقتصادى ابر شهر  ه اينباعث شده آ

  .شود تبديل
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 گذرگاه شرقی 6  فصل
 

فقـدان شـهر هـاى بـزرگ در طـول سـاحل شـمال         با نگاهى به نقشه سـواحل شـرقى آمريكـا، متوجـه    

شـهر هـاى   مهـم معـدودى منشـعب مـى شـود، و       از اين ساحل راه هـاى داخلـى  . بوستون مى شويم

 ايـن منطقـه، آـه شـامل نيـو انگلنـد و آديـرن دك        .داخلى معموأل آوچكتر از شهرهاى ساحلى هسـتند 

Adirondack آيلو بايت٢٩ ۵نقشه( گذر گاه شرقى ناميد هاى نيويورك است را مى توان ). 

 اصـلى قـرار گرفتـه امـا در داخـل آنهـا واقـع نشـده         گذرگاه شرقى نزديك، و حتى مجاور مسيرهاى مهـم 

منطقـه را قطـع آـرده و باعـث شـده آـه حمـل و نقـل در آن          حمل و نقل دريايى به سـهولت ايـن  . است

جنوب نيو انگلند قسمتى . آن آند شده و حتى به رآود منجر شود اهميت آمترى يافته و رشد اقتصادى

ايـن ناحيـه   . آمريكاست، ولى بيشتر قسمت هـاى شـمال نيـو انگلنـد چنـين نيسـت       از نواحى حومه اى

  .ايالت هاى آانادا در ساحل آتالنتيك است بسيار شبيه به

  محيط طبيعى

 مزرعه رياست جمهـورى در وايـت مـاونتينز   . دارد بسيارى از قسمت هاى گذرگاه شرقى زيبايى خاصى

White Mountains جغرافيـايى يكـى از نـاهموار تـرين نـواحى شـرق ايـاالت متحـده          نيو همپشاير از نظر

طول ساحل آتالنتيك طوالنى بوده و امواج اقيانوس در بسيارى از  ط ساحلى درخطو. محسوب مى شود

در بعضـى از  . آرده و در بسيارى از خليج هاى آوچك نيز سـاحل صـخره اى اسـت    نقاط به صخره برخورد

  .هاى آمريكا، نواحى وسيع تقريبأ خالى از سكنه تنها به فاصله چند ساعتى وجود دارند بزرگترين شهر

اگر چـه ظـاهر   . آپاالش در مسير شمال شرق است گذرگاه شرقى قسمتى از ادامه بلندى هاىبيشتر 

  .مشخص جنوب آوه هاى آپاالش دارد منطقه شباهت آمى با تپه ها و دره هاى

اين منطقه مرتفع وسيع توسط . آانادا فالت آانادا است آديرن دك در شمال نيويورك، امتداد جنوبى فالت

فرسوده شده، بنابراين از نظر خصوصيات ظاهرى آن معموأل گرد اسـت تـا    ى به شدتيخچال هاى قاره ا

اگر چه ارتفاع آديرن دك ها بسيار زياد نيست، گسترش منطقه به طرف ارتفاعـات   .آنكه سه گوش باشد

  .است قابل توجه

ى قـديمى  اين ناحيه آوهسـتانى از نظـر زمـين شناسـ     .بيشتر نيو انگلند را يك فالت وسيع مى پوشاند

يكـى از نتـايج آن ايـن اسـت آـه ارتفاعـات       . فرسـودگى شـده اسـت    بوده و توسط جريان آب و يـخ دچـار  

فرسايش هاى گسترده توسط يخچـال هـاى قـاره    . متر تجاوز مى آنند ١۵٠٠سراسر منطقه به ندرت از 

نهـا در محـل   ت. هاى اين فالت را به صورت گـرد و بـا سـطح همـوار درآورده اسـت      اى بيشتر آوه ها و تپه

همـوار تـر    ارتفاع آن قدر زياد بوده آه باالتر از سطح يخ در حال حرآت قرار گيـرد، آـوه هـاى نـا     هايى آه

 .يافت مى شود

گـرين مـاونتينز ورمانـت و وايـت مـاونتينز نيوهمپشـاير        دو ناحيـه مهـم آوهسـتانى در شـمال نيـو انگلنـد      

 متر نمى رسـد و قلـه هـاى    ١۵٠٠فع ترين نقاط به آمتر است، و در مرت ارتفاعات گرين ماونتينز. هستند

  متر هم مى رسد و قسمت هاى مرتفع آنها ناهموار و١٩٠٠مقايسه، وايت ماونتينز تا  در. آن گرد است

  .داراى شيب است
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جريان آب به شدت فرسايش يافته، چند قله پراآنده  به طرف جنوب، جايى آه دشت هاى مرتفع توسط

در  Monadnock بزرگتـرين آنهـا آـوه مانـدناك    . آوهستانى شمال وجـود دارد  حى مهمبا فاصله زياد از نوا

ماندناك نامى است آه به همه اين نواحى صخره اى داده شده، بـدان دليـل   . است جنوب نيو همپشاير

هاى مجاور توسط جريان آب منتقل يا فرسوده شده انـد و خـود آن صـخره هـا بـه صـورت آـوه         آه صخره

ماندناك تماشـايى   ، آه خود نيز يكMount Katahdinماونت آاتادين.  و پراآنده درآمده اندآم ارتفاع هاى

 .است است، بر چشم انداز اطراف منطقه خود در مرآز ايالت مين مسلط

آوهستانى بودن اين منطقه است، مردم اين ناحيـه در دره   (با نيويورك(اگر چه ويژگى شمال نيو انگلند 

بزرگتـرين ايـن نـواحى دره رودخانـه آانكتيكـت، بـين نيـو        . مـى آننـد   تفـاع زنـدگى  ها و زمين هاى آـم ار 

 نيويـورك و  –در طول مرز شمالى ورمونـت   Champlain ناحيه پست درياچه چمپلين همپشاير و ورمونت،

تعـدادى زمـين هـاى پسـت آـوچكتر در مجـاورت       . در شمال ايالت مين اسـت  Aroostook توك دره اروس

 .و نهرهاى بيشمارى در سراسر منطقه جارى استقرار دارند  ساحل

قطبى، قاره اى و ساحلى است و نتيجه آب و هـوايى   گذرگاه شرقى محل تالقى سيستم آب و هوايى

بـه دليـل قـرار گـرفتن ايـن      . اغلب سرد و معموأل مرطـوب اسـت   است آه به ندرت بسيار گرم مى شود،

 شرايط آب و هـوايى قـاره اى را وارد ايـن منطقـه     جريان هاى باد بيشتر منطقه در قسمت شرقى آمريكا

هر چـه بـه سـوى ارتفاعـات پـيش بـرويم،       . هوايى ساحلى را در آن محدود مى سازد آرده و اثرات آب و

  .آب و هوايى بين ساحل و منطقه داخلى بيشتر مى شود تفاوت عمده

. ى جريـان دارد سـرد اسـت   جنـوب و در طـول گـذرگاه شـرق     آه به طرف Labrador جريان دريايى البرادور

ترين شناگران مايلند بـيش از يـك زمـان آوتـاه در اعمـاق آبهـاى آن        حتى در اواخر تابستان، تنها بى باك

. شرايط آب و هوايى در طول ساحل به علت نزديكى بـه آب، متعـادل شـده اسـت     مع الوصف. شنا آنند

درجـه  . سـت، طـوالنى تـر ميباشـد     روز ا١٢٠ روز از حد متوسط داخلـى آـه   ٧٠ساحل  فصل رشد نزديك

 درجـه سـانتى گـراد بيشـتر از نـواحى مجـاور       ۶ تـا  ٣در زمستان در نقاط ساحلى اغلـب   حرارت متوسط

 .برعكس، در نقاط داخلى تابستان ها آمى گرمتر است. است داخلى

شرقى اغلب با خـود ابـر و مـه بـه همـراه دارد آـه        نفوذ آب و هواى ساحلى، به خصوص در طول ساحل

بدين سبب آاشت محصوالتى آه نيازمند گرماى تابستان و  .اعث مى شود تابستان ها هوا خنك شودب

  .گردد نور خورشيد است، دچار اشكال مى

 سـانتى متـر   ١۵٠تـا  ١٠٠فراوان برخوردارند آه معموأل بـه   تقريبأ همه قسمت هاى اين ناحيه از بارندگى

. بوده و در طول سال بـه گونـه اى يـك نواخـت اسـت     معموأل يكسان  فواصل بارندگى. در سال مى رسد

 درصد بارندگى ساالنه بيشتر منـاطق بـه صـورت بـرف     ۵٠ تا ٢۵توجه است و بين  نزول برف معموأل قابل

گـاهى بـرف   .  سانتى متر در سال اسـت ٢۵٠متوسط برف بيشتر نواحى داخلى حداقل  بارندگى. است

 .ماه سال زمين هاى داخلى از برف پوشيده است ۵ تا ٣ساحل را مى پوشاند، اما  نواحى نزديك

  جمعيت و صنايع

هواى خشن، زمين ناهموار و خـاك نـازك و صـخره اى     آب و. زندگى و آار در گذرگاه شرقى آسان نيست

تا سال هاى اخير ذخيـره هـاى   . خصوص، محدود ساخته است آن آشاورزى را، به جز در چند منطقه به

اين موضـوع بـه همـراه بـازار آوچـك محلـى و دور افتـادگى        . شده بود افتبزرگ معدودى در اين منطقه ي

بنـابراين امتيـازاتى آـه ايـن     . صـنعت در ايـن منطقـه دچـار محـدوديت شـود       نسبى، باعث شده آه رشد

  .نسبتأ مهمتر است منطقه عرضه مى آند

 اقيـانوس  برجستگى زمـين و پـيش رفتگـى آن بـه داخـل      .اين ناحيه هميشه گذرگاه شرقى نبوده است

اولين قسمت هاى دنياى جديد بود آه آاشـفين و مهـاجر    اطلس، بدان معنى است آه سواحل آن جزو
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تا اواسط قرن هفدهم، بسيارى از بندرگاه هاى آوچك مرآـز و  . يافتند نشين هاى اروپايى در مقابل خود

 هـاى سـرخ   تا اواسـط قـرن هجـدهم جمعيـت    . دهكده هاى آوچك انگليسى بود جنوب ايالت مين محل

  .آه مهاجر نشين هايى در داخل سرزمين ها به وجود بيايد مى شدند پوستى مانع

در اين آنـاره هـا،   . ماهى ساحل مين اهميت فورى داشت براى مهاجران اوليه اروپايى، آناره هاى پر از

اجازه مى گود بودن آن . درست در آنار ساحل ماهى فراوانى وجود دارد  مترى و۶٠ تا ٣٠در نواحى گود 

 plankton خورشيد به آسانى تا عمق آب نفوذ آند و همين موضوع باعث رشد پالنكتـون  دهد آه اشعه

 در اين منطقه ماهى هاى آب سرد، از. شود آه يك غذاى اساسى براى بسيارى از ماهى هاست مى

از ايـن   دهبـا اسـتفا  . به وفور يافت مـى شـود   (haddock) و ماهى روغن آوچك (cod) قبيل ماهى روغن

  .منبع مهاجر نشين هاى اوليه مقادير زيادى ماهى نمك سود آرده صادر مى آردند

. هاى نيو انگلند آاج سفيد به فراوانـى يافـت مـى شـود     در جنگل. منبع مهم ديگر منطقه درختان آن بود

، سـبك و  چوب آن روشن.  متر مى رسد و قامتى استوار دارد۶٠بيش از ارتفاع اين درخت با شكوه آن به

اآنون تقريبأ همه جنگل هـاى بكـر ايـن منطقـه از     . و به آسانى بريده مى شود با وجود اين محكم است

و در مقايسه، جنگل هاى مرحله دوم و سوم رشـد آـه وجـود دارنـد، آوچـك و آـم اهميـت         بين رفته اند

  .منابع جنگلى به ايالت مين اجازه داد آه به مرآز آشتى سازى تبديل شود .هستند

در اوايل، آشاورزى . اما مزارع آوچك و توليد محدود بود آشاورزى سومين حرفه مهم مهاجران اوليه بود،

  .يك حرفه اصلى محسوب مى شد

امـا  . شايد درسـت بعـد از آغـاز قـرن نـوزدهم پـيش آمـد        نقطه اوج توسعه آشاورزى در شمال نيو انگلند

ايـن مهـاجرت ابتـدا    . ردم را از مزارع خود بيـرون آشـيد  آمريكا به زودى م توسعه دو ناحيه در جاهاى ديگر

 در اوايل قرن مهـاجران بـه  . موضوع اول گشايش غرب بود. سپس جنبه همگانى پيدا آرد تدريجى بود و

سال هاى  سپس، در. ماوراى آوه هاى آپاالش و به داخل مزارع غنى جنوب گريت ليكز نقل مكان آردند

سـاحل شـرقى را    و سپس آانال هاى ديگر در طرف غـرب، بازارهـاى   ساختمان آانال ايراى، ١٨٢٠دهه 

نيـو انگلنـد بـه سـرعت بـازار       مزارع فقير شمال. بيشتر در دسترس آشاورزان منطقه غرب آمريكا قرارداد

اهالى نيو انگلنـد  . اوهايو و اينديانا از دست دادند آوچك خود را در برابر محصوالت وارده از مناطقى مانند

 .به اميد زندگى بهتر به موج مهاجران غرب پيوستند  خود را ترك آردند ومزارع فقير

اواخـر قـرن هجـدهم و اوايـل قـرن نـوزدهم وارد شـد، و آن         ضربه دوم به آينـده آشـاورزى منطقـه نيـز در    

جنوب نيو انگلند بود، جايى آـه محـل ظهـور انقـالب صـنعتى در ايـاالت        توسعه صنعت و آارخانه دارى در

 جوابگـوى ايـن تقاضـا در ابتـدا    . صنعتى تقاضا براى نيروى آار را بـه شـدت افـزايش داد    رشد. متحده بود

آارخانجـات نيـو    آشاورزان نيو انگلند بودند آه به دنبال دستمزدهاى باالتر و درآمد ثابتى مـى رفتنـد آـه   

بافنـدگى  خصـوص در آارخانجـات    اضافه شدن در نيروى آار آودآان و زنـان، بـه  . انگلند عرضه مى آردند

  .داد بيش از پيش ارزش آار صنعتى را نسبت به آشاورزى افزايش

. آشـاورزى همچنـان رو بـه آـاهش بـوده اسـت        سال گذشته در طـول بيشـتر گـذرگاه شـرقى،    ١۵٠در 

زمين زير آشت است؛ صد سـال قبـل ايـن مقـدار      % ١٠از امروزه، در سه ايالت شمالى نيو انگلند آمتر

گذشته، بسيارى از الگوهاى جمعيتى شهر هاى نيو انگلند، آه بـه   يست سالتا ده ب. بود % ۵٠نزديك 

آشاورزى از تپه ها عقب نشست و به تدريج . دوام آورده بود رو به آاهش نهاد  سال يا بيشتر١٠٠مدت 

 حتى در دره ها، براى فعاليت هاى موفق آشـاورزى، اغلـب خـاك بـيش از حـد     . جنگل گرفت جاى آن را

  .يش از اندازه سرد و مزارع بسيار آوچك بوندنامرغوب، هوا ب

اهميت خود را حفظ آرده، توليد به سمت تخصـص در   در مناطقى از گذرگاه شرقى، جايى آه آشاورزى

مـثأل زمـين هـاى    . نقطه محدود و مناسب تمرآز پيدا آرده اسـت  يك نوع محصول متمايل شده و در چند
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ين يكـى از مراآـز اصـلى توليـد بلـوبرى وحشـى در       شمال شرقى ايالت مـ  اسيدى بخش واشينگتن، در

  .آمريكاست

وجود دارد، دو ناحيه مهم توليد محصـوالت آشـاورزى در    در حالى آه آشاورزى در تعدادى از منطق ديگر

از آنها دره سنت جان اروستوك، ناحيه اى در شمال شرقى ايالت  يكى. اين منطقه شايان توجه هستند

خاك هاى مرغـوب و گلـدانى ايـن ناحيـه بـراى رشـد سـيب        . است) در آانادا) مين و غرب نيو برونسويك

است، و فصل رشد آوتاه مدت آن توليد محصول عالى ترى را تشويق مى آند آه جاهاى  زمينى ايده آل

 اينجـا مـزارع، بـزرگ و مكـانيزه    . به عنوان بذر سيب زمينى در مقياسـى وسـيع مصـرف مـى شـود      ديگر

  .هستند

دره دوران مشكلى را طى آرده اند آه نتيجه آـاهش   هه گذشته سيب زمينى آاران ايندر خالل چند د

در نتيجـه،  . آنندگان براى محصوالتى بوده آه از غـرب مـى آيـد    تقاضا براى سيب زمينى و ترجيح مصرف

مرغ، آه بيشتر آن از ناحيه توليد آنندگان جنوب و غـرب ايالـت مـين اسـت،      اآنون مرغدارى و توليد تخم

  . و اين دو برابر سهم سيب زمينى است-درآمد آشاورزى ايالت را تشكيل مى دهد  درصد۵٠يش از ب

است، آه نزديكى آن به ابر شهر، بـراى فـروش شـير     دومين ناحيه سرزمين هاى پست درياچه چمپلين

بـا  ايـن محصـول آـه در مقـادير نسـبتأ زيـاد و       . آن مى بخشد بازار بهترى نسبت به مناطق دور دست به

در ناحيـه  . آسانى فاسد شده و براى مدت طوالنى قابل نگهدارى نيسـت  بهايى نازل توليد مى شود به

ايـن  . ماليم و مرطوب است، آب و هوايى آه براى رشد علوفه بسيار مناسب است چمپلين تابستان ها

 .خنك، براى نگاهدارى گاو هاى شيرى نيز ايده آل است تابستان هاى

. محصـوالت شـيرى در آمريكـا مقـام اول را داشـته اسـت        مدت ها از نظر توليد سرانهايالت ورمانت براى

منطقـه را تشـكيل مـى دهنـد و قسـمت اعظـم آنهـا در زمـين هـاى           آشاورزى زمين % ٩٠يونجه زارها 

  .پست چمپلين واقع شده است

فقدان صنايع چوب آارى اختصاص داده شده، بنابراين  در بسيارى از نقاط گذرگاه شرقى، زمين به درخت

اگر چه در ابتدا قطع بى رويه جنگل ها و جنگل آارى مجـدد   .در سطحى وسيع تا حدى تعجب آور است

محدود بدان معنى بود آه درختان جديد آه جايگزين درختان اوليه شـده انـد    و سازمان يافته در سطحى

 .ه اندچوب و توليد خمير آاغذ سازى در سطح پائينى قرار گرفت از نظر آيفيت

اينجـا در برخـى از   . آاغذ سـازى در شـمال ايالـت مـين اسـت      يك استثنا از اين بازده محدود، توليد خمير

اياالت متحده، جايى آه تعداد محدودى از مالكان خصوصى بيشتر  زمين هاى غير قابل دسترسى شرق

  .دارند، صنايع جنگلى از اهميت برخوردار است زمين ها را در آنترل خود

صـيادان  . شـرقى اسـت، اگـر چـه بـدون اشـكال نيسـت        يرى نيز قسمت مهم ديگر اقتصاد گذرگاهماهيگ

مجموع خرچنگ مصرفى اياالت متحده را تأمين مى آننـد و    درصد٩٠ تا ٨٠خرچنگ در ايالت مين، حدود 

  .مقام اول را دارد اين ايالت در توليد ساردين نيز

ماهى گيرى در سواحل، آه از اهميت وااليى . رايج است در اين منطقه دو نوع ماهى گيرى در اقيانوس

آوچـك و سـرمايه گـذارى نسـبتأ آمـى نيـاز دارد و قسـمت اعظـم صـيد           بر خور دار است، به قايق هاى

صيد ماهى در نقاط دور دست اقيانوس مستلزم در اختيار داشـتن  . است حاصله خرچنگ و ماهى روغن

 بيشـتر مـاهى صـيد شـده در سـواحل را بـاتم فيـدرز       . سـت سرمايه گذارى بيشـتر ا  قايق هاى بزرگتر و

Bottom Feeders از قبيل ماهى روغن و چند نوع ماهى پهن تشكيل مى دهند. 

علت افزايش تقاضا در توليد داخلى نفت در اياالت متحـده   اخيرأ ماهيگيرى در فواصل دورى از سواحل به

هاى ساحلى در سواحل پـر از مـاهى آشـور در    ترس از آلودگى از حفارى  .مورد تهديد قرار گرفته است

و آن هنگامى بود آه وزارت آشور به چند آمپانى نفتى اجـازه اآتشـاف داد و     بر طرف شد،١٩٧٩سال 
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  .نفت و گاز طبيعى آشف شد منابع مهم

از ساحل بـه خـاطر نفـت و گـاز طبيعـى، در گـذرگاه        فعأل حفر معدن به جز حفر چاه در قسمت هاى دور

 سـال از اديـران   ١٠٠بيش از : وضع به اين صورت نبوده است هميشه. اهميت برخوردار نيستشرقى از 

ذخيره هاى آن نيز هنوز به وفور وجود دارد، امـا جمـع سـنگ هـاى      داك سنگ آهن استخراج مى شده و

 .است استخراج شده نسبتأ آم

يو انگلند ايـن ناحيـه را بـه    در ن metamorphic داده سالهاست آه وجود سنگ هاى آذرين و تغيير ماهيت

معـادن گرانيـك بسـيارى در مرآـز ايـاالت      . ساختمانى تبديل آرده است يك توليد آننده مهم سنگ هاى

ورمونـت همچنـين از نظـر توليـد مرمـر در      . مرآزى ايالت مين بـه آـار مشـغولند    ورمونت و در طول ساحل

 نى آـه در سـاير نقـاط آمريكـا يافـت مـى      در مقايسه بـا صـنايع معـد   . داراى رتبه اول است اياالت متحده

محسـوب مـى    شوندارزش اين سنگ ها باال نيست، اما هنوز هم در اقتصاد اين دو ايالـت عنصـر مهمـى   

  .شوند

  شهرها و فعاليت هاى شهر نشينى

اگر چه در . در شهرها يا حومه آنها زندگى مى آنند با يك اآثريت ضعيف، بيشتر ساآنين گذرگاه شرقى

در شـهر بـزرگ شـمال نيـو انگلنـد، برلينگتـون در       . معـدودى اسـت    داراى مرآـز مهـم شـهرى   اين منطقه

 . نفر جمعيت هستند۴٠،٠٠٠هستند آه هر آدام داراى حدود  ورمونت و لويزتان در مين

واحـد   خوبى براى چيزى است آه مى توان بزرگترين دليـل  اندازه آوچك اآثريت مراآز منطقه اى نشانگر

بيشـتر مشـاغل پـر در آمـد تـر در ايـاالت متحـده        . سرانه در منطقه باشد  پائين درآمدبراى سطوح نسبتأ

اگـر چـه ايـن آمتـر از نيمـى از مجمـوع آـل را        . و اين فاقـد مشـاغل شـهرى اسـت     مبناى شهرى دارند،

اشـتغال دارنـد، آـه از نظـر     ) پايـه اي (درصد بـااليى از نيـروى آـار بـه مشـاغل اصـلى        تشكيل مى دهد،

فقـدان يـك بـازار بـزرگ محلـى و      . آمد ترين شغل هاى اياالت متحده محسـوب مـى شـوند   در سنتى آم

 ناآافى به مراآز مهم شهرى بدان معنى است آه صنايع اصلى نتوانسته اند به عنوان پايـه  دسترسى

قـرار گيرنـد،    اى براى توسعه يك اقتصاد آه به نحو گسترده تر بـر مبنـاى صـنعت و آارخانـه دارى باشـد،     

  .ه در جاهاى ديگر اياالت متحده چنين بوده استچيزى آ

بتوان پيش بينى آرد آه اقتصاد نيو انگلند رشـد خواهـد    معهذا به نظر مى رسد آه دليلى وجود دارد آه

متحده نمايـانگر آن اسـت آـه خـارج از جنـوب و غـرب مـين، نيـو هميشـاير و            اياالت١٩٨٠آمار سال . آرد

 ١٩٨٠سال هاى دهه . ا نرخى باالتر از حد متوسط ملى رشد مى آردنداياالتى بودند آه ب ورمونت تنها

مـين تنهـا تـا     نيو هميشاير با نرخى خيلى باالتر از نرخ متوسط ملى به رشد خود ادامـه داد و ورمونـت و  

 .حدى زير متوسط بودند

اشـته  فرصت هاى جمعيتى ناحيه اى چنـد دليـل وجـود د    به نظر مى رسد آه براى اين تغيير وضعيت در

همـانطور آـه   . رشـد ابـر شـهر در جهـت شـمال وجـود دارد       يكى آن رشـد تـدريجى اسـت آـه در    . باشد

و همان گونه آه نواحى جديد محيطى حالـت شـهرى بـه     شهرهاى مناطق شهرى گسترش مى يابند،

آمريكا مى شوند، و همانطور آه مردم در جستجوى مناطق  خود مى گيرند و قسمتى از مناطق شهرى

بزرگ دور تر مى شوند، در نيو انگلنـد حومـه شـهر هـاى بـزرگ بـه        هر چه بيشتر از شهرهاىمسكونى 

 .گسترش مى يابد طور مداوم به طرف شمال

را به خود جذب مى آند آه بيشتر جـزو صـنايع سـبك     شمال نيو انگلند نيز تعدادى از موسسات صنعتى

 يكى از داليل وجود آنهـا در محـل ايـن اسـت آـه      .متوسط قرار دارند بوده و از نظر اندازه نيروى آار در حد

آنها، شهرهاى آوچك و مناطق روسـتايى را محـل هـاى خـوبى بـراى زنـدگى مـى         آارفرمايان و آارگران

 امكـان  ١٩۶٠ساختن چندين شـاهراه بـين ايـالتى در ايـن منطقـه در سـال هـاى دهـه          همچنين،. دانند
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  .بيشترى براى ناحيه را فراهم ساخته است دسترسى

مـاهيگيرى، اسـكى،   . نيـو انگلنـد بـوده اسـت     از اواسط قرن بيستم، توريسـم صـنعت شـكوفاى شـمال    

محل، همه قسمتى از اين رشد بخـش توريسـتى بـوده     قايقرانى و رانندگى صرف براى تماشاى زيبايى

 .اند

زى هـاى  ليك پالسيد، محـل برگـزارى بـا   . به توريسم دارد اقتصاد ناحيه اديران داك نيز وابستگى عميقى

ايالت نيويورك از طريق پارك . يكى از نواحى مخصوص اسكى است  تنها١٩٨٠ و ١٩٣٢المپيك زمستانى 

  .اياالت متحده است، بر بيشتر اين ناحيه نظارت دارد ا بزرگترين پارك ايالتى

خانه مختلف آوهستانى، به طرز روز افزونى تعداد زيادى  در طول سواحل و اطراف درياچه ها، و در نقاط

اين افراد هـر سـال چنـد    .  خانه هاى دوم افراد ثروتمند-تعطيل است  ساخته شده آه مخصوص روزهاى

خانه ها زندگى مى آنند و در بقيه ايام تا آنا آه ممكن است آنجا را اجاره مى دهنـد   ماه يا هفته در اين

انگلند، تعداد اين   هاى شمالى نيودر تعدادى از بخش. بتوانند پول خريد و مخارج نگهدارى آنرا بپردازند تا

بسـيارى از جوامـع سـاحلى     سـر انجـام آنكـه   . گونه خانه هاى موقتى از خانه هاى دائمى بيشتر است

قديمى سراسر ايـن منطقـه بـه     مين، شهرهاى آوچك دانشگاهى ورمونت و نيو هميشاير و روستاهاى

  .مراآز مطلوب بازنشستگى تبديل شده اند
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 ارك هاآپاالش و اوز 7  فصل
 

 ۴٠٠ آاچيتـا توسـط حـدود    -امتداد دارد و ناحيه آـوه هـاى اوزارك    ارتفاعات آپاالش آه از نيويورك تا آالباما

آنها در حقيقت دو قسمت يك منطقه جغرافيايى طبيعى هسـتند آـه   . شده اند آيلومتر زمين از هم جدا

 نزديك و غيـر عـادى بـين وضـعيت    جغرافيايى داراى شباهت فراوان بوده و يك وابستگى  از نظر موقعيت

 .جغرافيايى و سكونت انسانى وجود دارد

به سواحل آمريكا رسيدند، داستان هايى از آوهستان  در دوران مستعمراتى هنگامى آه مهاجران اوليه

آنها به طرف اين آوهستان ها نقـل مكـان آردنـد، ايـن نكتـه را       همان طور آه. هاى وسيع غرب شنيدند

تنها در تعداد معدودى از اين مناطق، ارتفاعات . اين آوه ها مبالغه شده است   ارتفاعآشف آردند آه در

  .است يا اوزارك ها به اندازه ارتفاعاتى مى رسند آه دورنماى آنها در غرب آمريكا چنان عادى آپاالش

ش و اوزارك سروآار دارند توافق دارند آه بيشتر مناطق آپاال مع الوصف، بيشتر آسانى آه با اين مسائل

 متـر اسـت و گـاهى از    ۵٠٠در بسيارى از نواحى ارتفاعات محلـى بـيش از    .بايد آوهستانى تلقى شود

 جغرافياى انسـانى ارتفاعـات آپـاالش   . تپه ها نيز اآثرأ داراى شيار تند است. مى آند هزار متر نيز تجاوز

از چنـدين   ناحيـه صـرفأ قسـمتى   بـدون وجـود ايـن آـوه هـا ايـن       . پيوستگى نزديكى با توپوگرافى آن دارد

اوزارك به عنوان يـك منطقـه    با آنها ارتفاعات آپاالش و. منطقه مجاور از قبيل نقاط دور دست جنوب است

 . مشخص و قابل شناسايى آمريكايى خودنمايى مى آند

  يك توپوگرافى متنوع

ى بيرونـى بـه   قسـمت هـا  . طبيعـى تشـكيل شـده اسـت      ناحيه جغرافيـاى ٣آوه هاى آپاالش از حداقل 

  .تقريبأ از شمال شرق به جنوب غرب است صورت آمر بند هاى موازى هستند آه جهت آنها

است اين قسمت آه از صـخره هـاى قـديمى ماقبـل      Blue Ridge شرقى ترين ناحيه اين آمربند بلو ريج

اضـر تنهـا   فراوان گشـته، و بلنـد تـرين ارتفاعـات آن در حـال ح      دوره آامبرين تشكيل شده دچار فرسايش

در زمـين هـاى پسـت جنـوب اقيـانوس       Piedmont قسمت پيـدمون . هستند آسرى از سطوح اوليه خود

 .شرقى آوه هاى آپاالش متصل مى آند آه از نيويورك تا آالباما امتداد دارد اطلس بلو ريج را به طرف

در جنوب، به خصوص . ارتفاع و پهناى بلو ريج افزوده مى شود هر چه از شمال به جنوب برويم معموأل به

تغييـر ارتفاعـات از   . ويرجينيا آوهستانى ترين قسمت ارتفاعات آپـاالش اسـت   ، درRoanoke جنوب رانوك

بـين   در پنسيلوانيا و ويرجينيا بلـو ريـج مـرز نـازآى اسـت     . ريج معموأل ناگهانى و زياد است پيدمون تا بلو

 ١۵٠تقريبـأ بـه    شـمالى و تنسـى پهنـاى آن   پيدمون و گريت ولى به طرف غرب؛ در طول مـرز آارولينـاى   

  .آيلومتر بالغ مى شود

ايـن قسـمتى از گسـترش وسـيع اليـه      . شروع مـى شـود   از طرف غرب بلو ريج قسمت تپه ها و دره ها

لبه شرقى اين اليـه هـا بـه انـدازه     . آوه هاى راآى وجود دارد هاى نيمه رسوبى است آه بين بلو ريج و

  .شكستگى شده آه نتيجه آن يك توپوگرافى آشيده و باريك است خيلى زيادى دچار خميدگى و

در اين قسـمت تپـه مـاهور هـاى زيـادى      . آيلومتر عرض دارد ٨٠قسمت تپه ها و دره ها به طور متوسط 

گسسـتگى در تپـه هـا    .  متـر ارتفـاع دارد  ٢٠٠ تـا  ١٠٠دره هـاى مجـاور    وجود دارد آه معموأل نسـبت بـه  
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دره . أل توسط رودخانه هايى ايجاد شده آه از اين منطقه عبور مى آننـد معمو معموأل نسبتأ آم است و

تپـه  . آيلومتر عرض دارند جزو بهترين زمين هاى زراعتى منطقه آپاالش محسوب مـى شـوند   ها آه چند

معموأل از  سراسر اين منطقه معموأل ترآيبى است از خاك رس نسبتأ مقاوم و ماسه، و آف دره ها هاى

  .شدهسنگ آهك تشكيل 

اين دره آه عمأل در طول تمامى منطقـه امتـداد   . گرفته است بين بلو ريج و اولين تپه ها، گريت ولى قرار

، از نظـر تـاريخى يكـى از    )جـاى آنكـه صـاف باشـد داراى تپـه مـاهور اسـت        و در بيشتر نـواحى بـه  (دارد 

ود آوهها، مردم ناحيـه  و چيزى است آه بيش از هر پديده طبيعى ديگر، به جز خ مسيرهاى مهم آمريكا

 .به هم وابسته آرده است آپاالش را

فالت از طرف شرق به يـك سراشـيبى تنـد خـتم مـى       اين. غربى ترين ناحيه آپاالش فالت آپاالش است

دارد آه مهمترين مـانع حرآـت بـه طـرف غـرب در آشـور در        نام Allegheny Front شود آه الگنى فرانت

وضعيت جغرافيايى اين منطقه عمـدتأ توسـط فرسـايش اليـه      .شرق آوه هاى راآى محسوب مى شود

فرسـايش خـاك   . داخلى توسط جريان رودخانه ايجـاد شـده اسـت    هاى افقى خاك سرزمين هاى پست

العبور پر از پستى و بلندى شده آه همراه با نهـر هـاى باريـك دره اى     منجر به پيدايش يك منطقه صعب

 ، در نيويـورك و Allegheny ناحيـه شـمالى فـالت آلگنـى    . اردهاى شيب دار جريان د است آه اطراف تپه

اتفـاق مـى افتـد     به جز در مناطقى معدود به ندرت. پنسيلوانيا داراى چشم انداز گردتر و ماليم تر است

در فضا هاى مسطح آوچـك در   بيشتر جوامع آن مجبور شده اند آه. آه اين زمين ها داراى ارتفاع باشند

 .حل سكونت خود را بنا آننددره هاى رودخانه اى م

 غربـى  –منطقه اى توپوگرافيك هستند آه با وضـعيت شـرقى     آاچيتا داراى يك الگوى–ارتفاعات اوزارك 

آـوه هـاى   . شباهت زيادى به آوه هاى آپـاالش دارد ) جنوب غربي – به جاى امتداد شمال شرقى(خود 

ايـن آـوه هـا توسـط سرچشـمه      . سـتند سلسله تپه ها و دره هـاى مـوازى ه   آاچيتا در جنوب داراى يك

و  اوزارك يك منطقه نا منظم داراى تپه مـاهور . آرآانزاس از ارتفاعات اوزارك جدا مى شود رودخانه دره اى

 .دشت هاى فرسوده است آه شباهت زيادى به فالت آوه هاى آپاالش دارد

  مردم ناحيه آپاالش

ل اوليه ساحل شرقى آمريكا، مهاجران از طريق اشغا  سال پس از١۵٠تا اواخر دوره مستعمراتى، يعنى 

آسان ترين و اوليه ترين راه هاى دسترسى به گريت ولـى و  . نشدند بلو ريج در ارتفاعات آپاالش مستقر

طريق جنوب شرقى پنسيلوانيا بود، جايى آه بلوريج آمى بيش يـك سلسـله تپـه     آوه هاى ماوراء آن از

 انيا زمين هاى آوهستانى شمال و مغرب، صعب العبور و بـراى بسيارى از اهالى پنسيلو به نظر. است

داخـل   سكونت نا مناسـب بـود و پـس از آن بـه تـدريج سـكونت گـاه هـاى خـود را تـا جنـوب دره هـا و در            

پسـت جنـوبى بـه     به زودى آسانى ديگر به آنها ملحق شدند آه از زمين هاى. ويرجينيا گسترش دادند

  .قسمت داخلى آمريكا پيش مى رفتند

سـرزمينى آـه   . و دامنه هاى ارتفاعات را آغاز آردند سپس در اواخر قرن هجدهم مردم اقامت در دره ها

پستى و بلندى آن، همراه بـا  . دورتر غربى فقير محسوب مى شود انتخاب آرده بودند نسبت به مناطق

غيـر قابـل قبـول    بيشـتر ايـن ناحيـه را بـراى اقتصـاد آشـاورزى نـا مناسـب و          آب و هواى سرد ارتفاعات،

 .در بعضى از زمين هاى پست وسيع تر مزارع بزرگ معدودى توسعه يافت تنها. ساخته بود

نـوزدهم مهـاجر نشـين هـاى آمريكـايى بـه ايـن منطقـه          هنگامى آه در اواخر قرن هجدهم و اوائـل قـرن  

ر زمين همـوار شـده،    هكتا٢٠ تا ١٠حدود . بالقوه براى مزارع آوچكتر بود آمدند، اين ناحيه داراى امكانات

 اين گونه قطعات در دره ها و در. بود آه يك آشاورز در قدرت خود داشت روى آن آارآند همه و آن چيزى

وجـود داشـت و    جنگل ها پر از حيوانات شكارى بود، چوب به وفـور . مجاورت نهرها قابل دسترسى بودند
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بـا اسـتاندارد هـاى زمـان     . بپردازند چراحيوانات آوچك مى توانستند در جنگل ها و مزارع آوهستانى به 

  .زمين هاى آوهستانى را اشغال آردند خود، اين سرزمين مناسب بود و جمعيت آشاورزى بزودى

در همان زمان آه دسترسى به زمين هاى . و منزوى شد به تدريج بيشتر اين منطقه از نواحى ديگر جدا

گرديد و توليد غالت مكانيزه شد، از نظـر اقتصـادى   غرب امكان پذير  آشاورزى هموارتر و غنى تر به طرف

حتى مسيرهاى معروفى آه بـه ايـن   . آپاالش بيش از پيش به حاشيه رانده مى شد مزارع آوچك ناحيه

 Wilderness "وايلدرنس رود" در انتهاى غرب ويرجينيا و " آامبرلندگپ"دسترسى داشت، از قبيل  ناحيه

Roud مـارپيچ و صـعب العبـور     تاآى مى رسيد، در حقيقـت سـرزمين هـايى   آه از آنجا به بلوگراس در آن

  .بودند

شـرقى و منطقـه گريـت ليكـز از مسـير گـذرگاه        مسافرت از شرق به غرب بين نـواحى سـاحلى شـمال   

مى آرد تا از بلندى هـاى آپـاالش در شـمال احتـراز شـده       موهاك و دشت هاى آنار درياچه اونتاريو عبور

خطـوط مهـم راه آهـن ايـن     . آپاالش راه سهل العبـورى وجـود نداشـت    ه هاىدر سراسر جنوب آو. باشد

  .ناحيه را دور مى زد

توسـعه هـر گونـه الگـوى شـهر نشـينى قابـل توجـه بـه           در آوه هاى آپاالش، بـه ويـژه در ناحيـه جنـوب،    

همراه با بقيه جنوب، تاآيـد بـر آشـاورزى بـود آـه مـدتها        دليل آن تا حدى،. آهستگى صورت مى گرفت

شتاب خود را به سوى صنعتى شدن و زندگى شهرى آغاز آرده بودند،  س از آن آه بقيه مناطق آشورپ

توليدات مناطق آپاالش معدود نيـز بـود، و تقاضـاى زيـادى بـراى آاالهـا و خـدمات         .همچنان ادامه داشت

  .به اين عوامل، آمى وسايل حمل و نقل نيز افزوده مى شد. نداشت شهرى وجود

دو، آن بود آه مهاجران جديد آمـى بـه مهـاجر نشـين      هم فقدان مزارع و توسعه شهرى، هريك نتيجه م

مايـل بودنـد همانجـا آـه بودنـد بـاقى بماننـد و بـا گذشـت زمـان             ايـن مـردم  -هاى اوليه افزوده مى شـد 

ايـن عـدم تحـرك ناحيـه اى منجـر يـك تمـايز        . جامعه و زمين افزايش مى يافت وابستگى آنها به خانواده،

 با عدم تغيير، هر روز وضعيت غير" آپاالش صرفا. در بقيه اياالت متحده سابقه نداشت هنگى شد، آهفر

 .عادى ترى به خود مى گرفت

نواحى، به خصوص شرق آنتاآى، محل توليـد زغـال سـنگ     در بعضى. مردم آپاالش نسبتأ فقير هستند

ضاى محلى بـراى نيـروى آـار دانسـت     مى توان به آاهش شديد تقا آپاالش، بيشتر تقصير فقر منطقه را

  . به اين سو، مكانيزه شده است١٩۴٠سنگ از سال هاى دهه  زيرا استخراج معادن زغال

ريشـه بسـيارى از محافظـه آـار تـرين آليسـاهاى       . هسـتند  مردم اين ناحيه از نظـر رفتـار، محافظـه آـار    

سيس شده اند آـه مـردم آوهسـتان    بقيه آليساها در جاهايى تا. ميگردد پروتستان آمريكا به آپاالش بر

از نظر سياسى، بيشتر مقامات منتخب بـى چـون و   . مذهبشان را با خود آورده اند نقل مكان آرده اند و

. اگر چه رگه هـاى سياسـت هـاى دسـت چپـى محلـى نيـز يافـت مـى شـود          . محافظه آار هستند چرا

نسـبى    افراد مى آارد آـه بـه انـزواى   فراوان به محل، بذر عالقه به خانواده و جامعه را در دل دلبستگى

  .منجر مى شود، و اعضا را به هم وابسته آرده از وابستگى آنها با ديگران مى آاهد

خصوصيات است و جايى است آـه بيشـتر آمريكـايى     قسمت جنوبى اين ناحيه، بيش از همه داراى اين

اآنين محـل گفتـه شـده، در مـورد     آنچه آه اينجا درباره سـ  اما بيشتر. ها به عنوان آپاالش مى شناسند

 .نيز صدق مى آند اوزارك ها و ناحيه شمالى آپاالش

البتـه ايـن قسـمت داراى همـان     . تمامى منطقه اسـت  شمال آپاالش با وضوح خيلى آمترى وابسته به

اوليه آه ناشى از تپه هاى شيبدار بود اينجا نيـز صـدق    خصوصيات آوهستانى است و بعضى از مسائل

همچنين مهاجران جديـد تـر آن، دنبـال رو    . خيلى آمتر ظاهر مى شود ا فقر نسبت به جنوبام. مى آند

ايـن بخصـوص در مـورد پنسـيلوانيا و     . غربى اروپا بودنـد آـه اينجـا مسـتقر شـدند      مهاجران اوليه شمالى
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قـرن   ويرجينياى غربى صدق مى آند، محلى آه معادن زغال سنگ در اواخر قرن نوزدهم و اوائـل  شمال

 .ستم مهاجران فراوانى را از شرق اروپا به خود جذب آردبي

هيچگونـه شـباهتى بـه وضـع موجـود در جنـوب ايـن         بسـيارى از الگوهـاى فرهنگـى در شـمال آپـاالش،     

آليسـاهاى افراطـى و بنيـاد گـرا چنـدان      . قابـل توجـه اسـت    آوهستانها ندارند، و اينجا مذهب يك مثـال 

بويژه در پنسيلوانيا، آاتوليك هـا و اعضـاى آليسـا هـاى گونـاگون      ها،  رونقى ندارند؛ در بسيارى از بخش

  .اآثريت دارند ارتودوآس شرقى

وضعيتى بسيار بهتر از جنـوب پيـدا آـرد، و تـا حـدى بـدان        در زمانى آوتاه، حمل و نقل در شمال آپاالش

. ه در آنهـا آسـان تـر بـود    ادامه داشت و ارتفاع آنها آمتر بود و بنابراين رخن دليل بود آه اينجا آوه ها آمتر

 همان زمان آه اقتصاد بخش شمال غرب ميانه رونق گرفـت، شـمال آپـاالش تبـديل بـه مرآـز       همچنين،

 در زمانى آوتاه خطوط حمـل و نقـل آـه قسـمت هـاى     . ناحيه اصلى رشد تجارتى و صنعتى آشور شد

 . سـاخته شـدند  شرقى و غربى منطقه قطب صنعتى را به هم متصل مى آردند در اين آوهسـتان هـا  

بـه ويـژه در    نتايج اقتصادى اين امر در مقايسه با جنوب، توسعه هر چه بيشتر منطقـه شـمالى آپـاالش،   

 .مرآز و غرب پنسيلوانيا و نيويورك بود

  الگوهاى اقتصادى و اسكان

درصـد منـاطق   . بعضـى جهـات ايـن تصـور صـحت دارد      از. بدون شك تصوير ملى آپاالش روسـتايى اسـت  

اآثريت جمعيـت يـا بـه عنـوان روسـتايى و يـا       . ملى است ن ناحيه تنها نيمى از حد متوسطشهرى در اي

يعنـى مردمـى آـه در منـاطق روسـتايى      (طبقـه بنـدى مـى شـوند     ساآنين روستايى ولى بدون مزرعـه 

هر چنـد تـراآم جمعيـت هـاى روسـتايى در آپـاالش توسـط        ). دارند زندگى مى آنند اما مشاغل شهرى

سطح باال حمايـت نمـى شـود، بلكـه مـزارع آوچـك و وابسـتگى بـه          و آشاورزىسيستم هاى تجارتى 

  .داليل اصلى اين فشردگى جمعيتى است ،(عمدتأ زغال سنگ(معادن 

جايى آه شخص مالك زمين روى آن آار مى آنـد، و بـا    آپاالش ناحيه اصلى مزارع خصوصى آمريكاست،

بـدون هـيچ گونـه    . مقـام هـاى نخسـت هسـتند    لحـاظ در آشـور در    آنتاآى و ويرجينيـاى غربـى، از ايـن   

تجارتى، در آپاالش رشد محـدودى در مالكيـت مـزارع وجـود داشـت و       محصول مهم آشاورزى در مقياس

 .صورت سابق باقى مانده است اين الگو همچنان به همان

ف و عالوه بر آن، صعب العبور بودن منطقه، خاك ضـعي  . هكتار است۴٠يك مزرعه متوسط در آپاالش تنها 

نقاط اين ناحيه به محدوديت اندازه زمين آشـاورزى و تاآيـد نسـبى     فصل رشد آوتاه مدت در بسيارى از

بدان دليـل آـه مـزارع آوچـك و در دره هـا پراآنـده هسـتند،        . دارى منجر شده است بيشتر بر چرا و گله

 ايـن شـرايط آن  نتيجـه نهـايى همـه    . آارآمد از ماشين هاى آشاورزى تقريبأ غير ممكن اسـت  استفاده

به مشاغل  اآثريت زارعين ناحيه براى آسب درآمد بيشتر. است آه در آمد حاصله از مزرعه پائين است

  .حفظ آنند نيمه وقت روى مى آورند و همين موضوع به آنها امكان مى دهد مزرعه خود را

ايـن بـدان   . ى شـود رواج دارد، آشاورزى عمومى ناميده مـ  آن نوع آشت و آارى آه در بيشتر اين ناحيه

. محصوالت معين و مشخصى بر اقتصاد آشاورزى آن غالب نيسـت  معنى است آه هيچ گونه محصول يا

در بعضـى  . ترين و شايد بهترين راه استفاده از تپه هاى شيب دار است دامپرورى در سطح وسيع، رايج

. لـم اهميـت محلـى دارنـد    برخى از محصوالت از قبيل تنباآو، سيب، گوجـه فرنگـى و آ   از نواحى دره اى

 ذرت محصول عمده محلـى اسـت،  . آوچك تنباآو معمول ترين راه ارتزاق در جنوب آپاالش هستند مزارع

  .اما معموأل براى تغذيه دام ها به آار مى رود

 Shenandoah مثأل دره شنندوآ. استثناهاى مهمى وجود دارد در اين الگوى آشاورزى نيمه حاشيه اى،

در قـرن نـوزدهم رقابـت گنـدم آـاران مـزارع       . نـان ويرجينيـا ناميـده مـى شـد      ر ابتـدا سـبد  در ويرجينيـا، د 
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 اگر چه هنوز گندم. دست جنوب و گريت پلينز، اين دره را از بازار ملى گندم خارج آرد حاصلخيز نقاط دور

ايـن   زمستانى آشت مى شود، اآنون يونجه و ذرت براى تغذيه دام و همچنين سـيب محصـوالت عمـده   

نيـز سـيب در    توليـد محصـوالت شـيرى و   . پرورش بوقلمون نيز از نظر محلى قابل توجه اسـت . ره استد

ناحيـه مهـم آشـاورزى     دره تنسـى نيـز يـك   . بسيارى از دره هاى مرآز پنسيلوانيا داراى اهميت هستند

  .هستند است آه توليد علوفه و دامدارى مهمترين جنبه هاى اقتصادى آن

 تقريبأ در تمام فالت آلگنـى . آشاورزى، زغال سنگ است ش مهمترين عامل در آناردر بيشتر نقاط آپاال

Allegheny وجود دارد آه در مجموع وسيع تـرين معـادن زغـال سـنگ     ) بيتومينوس) اليه هاى زغال قيرى

همان رودخانه هـايى آـه از طريـق فعاليـت هـاى فرسايشـى خـود        . تشكيل مى دهند دنيا از اين نوع را

  .اند فيايى خشن اين فالت را به وجود آورده اند، رگه هاى زغال سنگ را نيز آشكار آردهجغرا وضعيت

، زغال سنگ منطقـه آپـاالش اهميـت    ١٨۶٠هاى دهه  مدت آوتاهى پس از جنگ داخلى آمريكا در سال

آهن و فوالد آه از سوخت زغـال آـوك اسـتفاده مـى آـرد، ايـن        توسعه يك نوع جديد از آوره هاى. يافت

رگه هـاى ضـخيم زغـال سـنگ در جنـوب      . آوك از زغال قيرى حاصل مى شود ضا را به وجود آورد، زيراتقا

شمال ويرجينياى غربى، سوخت پيتسبورگ در پنسيلوانيا را تأمين آردند و اين شهر  غربى پنسيلوانيا و

بيسـتم،   رنهنگـامى آـه در قـ   . در اين زمان موقعيت خود را به عنوان شهر فـوالد بـه دسـت آورد    بود آه

ژنراتور هاى بـرق را در   آمريكا به استفاده از نيروى برق روى آوردند، زغال حاصله از آپاالش سوخت مردم

  .اآثر نقاط ساحل شرقى و قطب صنعتى داخلى تأمين مى آرد

.  دچار يك دوره آسادى شد١٩۵٠سال هاى دهه  پس از دهها سال رشد، صنعت زغال سنگ از ابتداى

اصلى سوخت جاى زغال سنگ را گرفت، توليد اين محصول  و گاز طبيعى به عنوان منابعزمانى آه نفت 

، بسيارى از بخش هايى آه در آنجـا اسـتخراج زغـال سـنگ     ١٩۶٠  و١٩۵٠بين سال هاى . آاهش يافت

آسادى اقتصادى حاصله، به همـراه بـا فقـر    . جمعيت خود را از دست دادند % ٢۵مشغله اصلى بود، تا 

  .مسائل حاد بسيارى را به وجود آورد پاالش،معمول در آ

همراه نگرانى رو به ازدياد بـراى دسترسـى بـه ذخـاير نفتـى و       امروزه، تقاضاى روز افزون براى انرژى، به

مربوط به ايمنى انرژى هسـته اى، دوبـاره بـر نيـاز بـه زغـال بـراى تـأمين          همچنين قيمت نفت و مسائل

 گاه ها براى توليد برق مقادير هنگفتى از زغال را آه در محل استخراجاآنون نيرو. دارد نيروى برق تاآيد

 ١٠٠حـدود   ساالنه. شده مصرف مى آنند و بيشتر اين زغال به نقاط خارج از اين ناحيه حمل مى شوند

  .ميليون تن زغال سنگ از آپاالش صادر مى شود

، به Shaft ر زمينى يا استوانه اىاستخراج زي. شود زغال سنگ آپاالش از راه هاى مختلف استخراج مى

تكنيـك هـاى   . ابتدا معمول بود و هنوز نيز اهميـت فراوانـى دارد   ويژه در قسمت هاى شمالى منطقه، در

مته هاى عظيم متحرك و ماشين هاى استخراج مـداوم آـه زغـال را از رگـه      – مدرن استخراج زير زمينى

 باعـث شـده انـد آـه هـر دقيقـه       - منتقل مى آنندتوسط نقاله هايى آن را به سطح زمين ها مى برند و

  .تن زغال از يك رگه استخراج شود چندين

است و اين در صورتى است آه رگـه زغـال نزديـك سـطح      استخراج سطحى يا نوارى، آه بسيار ارزان تر

عمـدتأ در شـرق آنتـاآى،    (در منطقـه اصـلى   . افزونى يافته است زمين باشد، اهميت فوق العاده و روز

جايى آه امروزه مهمترين نـواحى توليـد وجـود دارنـد، ماشـين      ) ويرجينياى غربي  ويرجينيا، و جنوبغرب

طول تپه، صخره هاى باالى يك رگه زغال سنگ را از جا مـى آننـد و سـپس بـه سـادگى       هاى عظيم در

 ايـن در يك تپه، استخراج از چندين رگه بـا اسـتفاده از   . آشف نشده را جمع آورى مى آنند زغال سنگ

رسـد آـه    روش، به آن ظاهرى عجيب و پلكانى مى دهد آه از دور مانند يك سلسله جعبه به نظـر مـى  

  .هر روز بيشتر روى هم انباشته مى شود



 ۵٠صفحه  ها اركاوز و آپاالش جغرافياي آمريكا

بيشتر محصـول اوهـايو و آالبامـا از معـادن سـطحى       حدود نيمى از زغال سنگ استخراجى در آنتاآى و

يرجينيا و ويرجينياى غربى، و دو سوم محصول آلـى  پنسيلوانيا، و است، در حالى آه بيشتر زغال سنگ

  .زمينى استخراج مى شوند آپاالش، از معادن زير

اسـتخراج آنهـا پـس از    . هـاى بيتومينـوس فـالت نبـود     اولين حوزه مهم زغال سنگ در آپاالش جـزو حـوزه  

 هـاى  زغال سنگ آنتراسيت در حاشيه شمالى تپـه هـا و دره   عملياتى صورت گرفت آه روى حوزه هاى

يك نوع زغال سنگ بسيار سخت و بدون دود است آه براى گرم آـردن   آنتراسيت. پنسيلوانيا انجام شد

 و قبل از آنكه تكنيك هايى براى توليد آـوك از  ١٨۶٠همچنين تا سال هاى دهه  .خانه ها اهميت داشت

 .وب مى شدبيتومينوس توسعه يابد، آنتراسيت يك سوخت عمده براى گداختن سنگ معدن محس زغال

 آاهش تقاضـا بـراى زغـال سـنگ جهـت حـرارت، بـه همـراه فقـدان راه هـاى مشـابه بـراى اسـتفاده از             

آنتراسـيت فراوانـى    اگر چـه ذخـاير  . آنتراسيت، به آسادى اقتصادى در آمربند توليد آنتراسيت منجر شد

 .وجود دارد، امروزه سطح توليد در حداقل است

اين منبع بـراى مـدت هـاى طـوالنى     . باعث بدبختى ت بوده و همزغال سنگ براى مردم آپاالش هم نعم

ناحيه بوده، و به طور مسـتقيم و غيـر مسـتيم، اشـتغال      نقطه اتكاى اصلى اقتصادى قسمت هاى مهم

مع الوصف دهها هزار نفر در حوادث مربوط به معـدن جـان   . آرده است صدها هزار نفر آارگر را تأمين مى

يمارى هاى تنفسى، آه نتيجه تنفس بيش از حد گردو غبار زغال بـراى سـال   ب. اند خود را از دست داده

پاسـخ   بازيـابى هـاى اخيـر در توليـد، در    . متمادى مى باشد، گريبان بسيارى ديگـر را گرفتـه اسـت    هاى

بيشــتر . اســت تقاضــاى روز افــزون در بــازار، عمــدتأ بــا اســتفاده بيشــتر از نيــروى ماشــين حاصــل شــده

را بـا بهـا يـى نـازل      ى از معادن توسط شرآت هايى اخـذ شـده آـه مـدتها قبـل آنهـا      جوازهاى بهره بردار

عوارضـى را بـر معـادن زغـال سـنگ       در حالى آه تعدادى از ايالت هاى منطقـه آپـاالش  . بدست آورده اند

اند، ماليات بر زغال سـنگ پـائين اسـت و بيشـتر      ايالت خود وضع آرده اند، يا اين عوارض را افزايش داده

  .از منطقه مى شود حاصله از معادن زغال سنگ عايد خارجسود 

ايالـت هـاى سـه گانـه در اوزارك هـا، جـايى آـه مرزهـاى          در ساير فعاليت هاى مربوط به معدن، منطقه

مى آنند، براى مدت هاى طوالنى يك منطقه مهم استخراج سرب  اوآالهما، آانزاس و ميسورى تالقى

 سال محل استخراج سرب ٢۵٠خارج از آپاالش، به مدت بيش از ميسورى، در  جنوب شرقى. بوده است

از . معادن سطحى آنجا هنوز نيز جزو مهمترين معادن سـرب آمريكـا محسـوب مـى شـوند      بوده است، و

توليـد   ميسورى تهيه آننده بيشتر سرب مصرفى در آمريكـا بـوده و در حـال حاضـر بـيش از دو سـوم       آغاز

  .ملى را در دست دارد

در شمال پنسيلوانيا حفر شد و اين ايالت در بيشتر سال  ١٨۵٩ نفت در اياالت متحده در سال اولين چاه

امروزه اين بخش فقط قسمت آوچكى از نفـت خـام   . داراى مقام اول بود هاى قرن نوزدهم در توليد نفت

رد نيـاز  مى آند، اما يك توليد آننده مهم روغن موتور و ساير مشتقات نفتـى مـو   مصرفى آشور را تأمين

 .با آيفيت باالست اتومبيل

عالوه بر آن . باقيمانده توليد روى در اياالت متحده است سر انجام، جنوب شرقى تنسى مهمترين ناحيه

داآتاون، تنسى، نزديـك مـرز آارولينـاى شـمالى و جورجيـا، تنهـا توليـد آننـدگان          چندين معدن در اطراف

  .شرق رودخانه ميسى سى پى هستند عمده مس در

  برنامه هاى توسعه محلى

بعضى از رودخانه . منطقه منبع برآت و مصيبت بوده اند مانند زغال سنگ، رودخانه هاى آپاالش نيز براى

. اولين آسياب ها و آارخانجات چوب برى از نيروى آب استفاده مى آردند ها راه هاى آبى مهمى بوده و

 زيرا اغلب پس از بارنـدگى هـاى سـنگين در دره هـاى    . همچنين يك جنبه تيره نيز دارند اين رودخانه ها
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 جنـوب ايـن ارتفاعـات مرطـوب تـرين نـواحى آشـور در شـرق سـاحل         . باريك آنها سيل جارى مى شـود 

 .اقيانوس آرام است

رودخانه ها، يعنى تنسى، بزرگتـرين و شـايد موفقيـت آميـز تـرين       به دنبال تمايل براى آنترل يكى از اين

 پايـه هـاى طرحـى    ١٩٣٠در سال هاى دهـه  . آمريكا به اجرا درآمده است اريخنقشه توسعه محلى در ت

مبنـاى آن ايـن رودخانـه مهـار شـده و از آن بـراى بهبـود اقتصـادى تمـامى دره تنسـى            ريخته شد آه بـر 

 اجازه يافـت آـه دره تنسـى را بـراى آشـتى رانـى       (TVA) در نتيجه سازمان دره تنسى. شود استفاده

آـه تـا    يـك آانـال سـه متـرى قابـل قـايق رانـى مخـالف جريـان رودخانـه وجـود دارد           امـروزه  . توسعه دهد

  .ناآسويل تنسى ادامه دارد

. توان گسـترش منطقـى تعهـدات اوليـه آن دانسـت      بيشتر فعاليت هاى ديگر سازمان دره تنسى را مى

ش سلسله سـد بـراى تضـمين ادامـه جريـان آب و آـاه       توسعه آشتى رانى شامل ساختن يا خريد يك

. طبيعى بود آه تاسيسات توليد برق آبى نيز بـا آن باشـد   تا زمانى آه سد وجود داشت. خطر سيل بود

 عـدد اسـت و توسـط سـازمان دره تنسـى روى      ٣٠تعـداد آنهـا بـيش از    امروزه بيشتر سدهاى موجود آه

 % ٨٠حـدود  . ساخته شده اند داراى تاسيسات توليد برق آبى هسـتند  رودخانه هاى تنسى و آنتاآى

 ١٠سـازمان دره تنسـى از نيروگاههـاى حرارتـى تـأمين مـى شـود، از جملـه          برق حاصله در تاسيسـات 

سـازمان  . سنگ مى سوزانند، و چند نيروگاه آه از انرژى هسته اى استفاده مى آننـد  نيروگاه آه زغال

 ل ميليون تن زغال سنگ مصرف مـى آنـد و بزرگتـرين مصـرف آننـده زغـا      ۵٠تنسى هر سال حدود  دره

  .سنگ آپاالش است

نيروى برق وابسـته هسـتند بـه دره تنسـى جـذب آـرده        برق ارزان قيمت چند صنعت را آه به شدت به

اولين تاسيسات تحقيقـاتى هسـته   . آلومينيوم در جنوب ناآسويل است، از جمله يك آارخانه بزرگ تهيه

ى به مقـادير زيـاد نيـرو در آنجـا     ناآسويل به وجود آمد و يكى از داليل آن دسترس اى در اوك ريج در غرب

 ناآسويل، چاتانوگا و شهرهاى سه گانه بريستول، جانسـون سـيتى و آينگـز پـورت همگـى مراآـز       .بود

بـاال   سازمان دره تنسى آه خود يك صنعت مصرف آننـده نيـروى بـرق در مقيـاس    . مهم صنعتى هستند

  .يى استهمچنين يك توسعه دهنده و توليد آننده عمده آودهاى شيميا. است

بزرگ را به اجرا درآورده آه هدف آن آمـك بـه آشـاورزان     در باالى سدها، سازمان دره تنسى يك برنامه

هـدف ايـن برنامـه نگهـدارى قسـمتى از آب ناشـى از       . مزارع آنهاست دره براى آنترل فرسايش خاك در

  .ميزان گل و الى حاصله در درياچه ها است سيل در مزارع و آاهش

 هكتار ۵٢٠،٠٠٠قسمت هاى مختلف رودخانه ها، صاحب  ود آب، سازمان دره تنسى در طولعالوه بر خ

در بعضى از اين زمين ها بوجود آمده و اين بخـش اآنـون يـك     تفريحگاه هاى عمومى بزرگى. زمين است

  .شود تفرجگاه بسيار مهم محسوب مى

 بـق آن آميسـيون محلـى آپـاالش    را تصويب آرد آـه ط   آنگره قانون توسعه مجدد آپاالش١٩۶۵در سال 

(ARC) ناحيه اى است آه از نيويورك تا آالباما ادامـه دارد، طـى    اين آميسيون آه مسئول. تاسيس شد

نيـروى اصـلى   . دالر را خرج توسعه بهبود اقتصاد اين بخش از آشور آرده است برنامه اى چندين ميليارد

 دان اميد آه اين اقـدام از انـزواى ايـن ناحيـه    صرف بهبود شاهراه هاى آپاالش مى شود ب اين آميسيون

  .آاسته و آارخانه داران را تشويق آند آه در آن مستقر شوند

 ١٩۶٠رودخانه آرآانزاس است آه در سال هـاى دهـه    يك اقدام ديگر دولت، ايجاد سيستم آشتى رانى

ه مترى قابل قـايقرانى  اين سازمان يك آانال س. شروع به آار آرد ١٩٧١ به وجود آمد و در سال ١٩٧٠و 

تالقى رودخانه آرآانزاس با رودخانه ميسى سى پى در آاتوسا، اوآالهما در پائين  ايجاد آرد آه از نقطه

از  نتيجـه، افـزايش ترافيـك آرجـى هـا و توليـد نيـروى هيـدروالكتريك حاصـله         . تولسا آغـاز مـى شـود    رود
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  .ه شده استسدهاى فراوانى است آه براى مهار جريان آب رودخانه ساخت

آپـاالش و اوزارك هـا بـه قسـمتى از قطـب صـنعتى        آينده منطقه چه خواهد شد؟ احتمـال نمـى رود آـه   

مـع  . مناطق وجود دارند آه واقعأ چنين آرزويى داشته باشـند  آمريكا تبديل شوند و عده آمى هم در اين

 آارولينـاى شـمالى و   قسمت هايى در ارتفاعات جنـوبى جورجيـا،  . دارد الوصف، يك احساس تغيير وجود

بـراى افـراد   . شكوفايى بازار در ساختن خانه هاى تفريحى و خانه دوم بوده انـد  جنوبى و تنسى، شاهد

يافـت مـى    استراحتگاه هاى خوبى در آاروليناى شمالى، ويرجينيا، اوزارك ها و آوه هاى آاچيتا ثروتمند

فاصله بين درآمد سرانه  ايان نيافته است ومهاجرت به بيرون از اين منطقه آم شده، گرچه آامأل پ. شود

اقتصـادى، شـايد بـدترين وضـع، سـپرى       از نظـر . اين مناطق و جاهاى ديگر اياالت متحده آم شده اسـت 

  .شده باشد
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  نواحى دوردست جنوب 8  فصل
 

 را مـى تـوان يـك ترآيـب     -)  آيلـو بايـت  ٣٣ ٧نقشـه  )  نـواحى دوردسـت جنـوب   –منطقه فرهنگ جنوبى 

بسـيارى از الگوهـاى اوليـه و    . عادت هـا و سـازمان هـا تلقـى آـرد       باورها، رفتارها، الگوها،جغرافيايى از

  .جغرافيايى هستند؛ بسيارى ديگر عواقب جغرافيايى به دنبال دارند تغييرات فعلى به وضوح

خليج مكزيك، جنوب آوهستان ها، پيدمون جورجيـا و   ساحل. در جنوب، تفاوت هاى عمده اى وجود دارد

از قسمت هاى شمالى بخش جنوب هـر آـدام صـاحب تعبيـر و      وليناى شمالى و جنوبى، و بسيارىآار

آنچـه آـه در آن سـهيم هسـتند،     " جنـوبى بـودن  "امـا در بـاره   . هسـتند  تفسيرات خود از فرهنگ جنوبى

  .اختالفى ندارند

  ميراث

ت جنوب خليج دلور، به ويـژه  تجارتى و بهره بردارى داشت و دش اولين اقدامات مهاجرتى اروپائيان، جنبه

نواحى بسيارى مى شد آه براى بهره بردارى آشاورزى ايده آل به نظر مى  جنوب خليج چيزاپيك شامل

هاى طوالنى و گرم، باران هاى منظم و زمستان هاى ماليم به مهاجر نشـين هـا اجـازه     تابستان. رسيد

. آورنـد  الت اضافى ديگرى نيـز بـه عمـل   داد عالوه بر آن چه آه در شمال اروپا آشت مى شد محصو مى

قابـل اسـتفاده    تعداد زياد رودخانه هايى آه از جلگه جنوب مى گذشت، و حداقل بـا قـايق هـاى آوچـك    

ويرجينيا و رودخانه آلتاماهـا در   بود، اين امكان را فراهم مى ساخت آه آلنى هاى بين رودخانه جيمز در

  .جورجيا به راحتى گسترش يابد

و نقاط تمرآـز شـهرى آـه بزرگتـر از يـك دهكـده بـود،         احى اين منطقه تراآم جمعيت آم بوددر بيشتر نو

ويرجينيــا؛ ويلمينگتــون، آارولينــاى شــمالي؛ چارلســتون،  نورفولــك،(محــدود بــه شــهرهاى بنــدرى بــود 

ريچمونـد،  (، يـا نقـاط شـروع آشـتى رانـى در رودخانـه هـاى اصـلى         )جورجيا آاروليناى جنوبي؛ ساوانا،

 عناصـر پرقـدرت  . را در بـر مـى گرفـت   ) آلمبيـا، آارولينـاى جنـوبى، و آگوسـتا، جورجيـا       يـا و بعـدأ  ويرجين

دوم قـرن   روستايى و وابسته به زمين در فرهنگ جنـوبى، الگـويى بـه وجـود آوردنـد آـه تـا پـس از نيمـه         

 .بيستم از اهميت برخوردار بود

مـين هـاى پسـت جنـوبى مجـاور اقيـانوس       اسـتقرار در ز  مهمترين نتيجه تالش هـاى اروپائيـان در جريـان   

سـاختار زراعـى بـه تـدريج بـر اقتصـاد       . عايدشان مى ساخت اطلس، آاشت محصوالتى بود آه پول نقد

توليـد تنبـاآو در طـول رودخانـه جيمـز و در مسـير جنـوب، در         .مستعمره نشين هاى جنوبى مسلط شـد 

طـراف مـرداب هـاى فـراوان آارولينـاى      توليـد بـرنج و نيـل در داخـل و ا     شمال شرقى آاروليناى جنـوبى و 

توليـد پنبـه تـا    .  به اين طـرف از اهميـت برخـوردار بـوده اسـت     ١۶٩۵جورجيا، از سال  شمالى و جنوبى و

سى "  به آهستگى رشد مى آرد و از اين زمان بود آه از محل هاى تمرآز اوليه آن در١٨٠٠سال  حدود

تعـداد مـزارع    اگـر چـه  . بـه سـرعت گسـترش يافـت     بين چارلستون و قسمت اسپانيايى فلوريـدا  " آيلندز

بتوانـد در خـالل نيمـه اول     خصوصى آوچك فراوان بود، تشكيل سازمان هاى زراعى آن قدر موفق بود آه

مسلط ترين فرم خـود در جورجيـا، آالبامـا،     قرن نوزدهم، همزمان با توليد پنبه به غرب گسترش يابد و به

نيـز بـه همـين شـكل توسـط مهـاجران اهـل ويرجينيـا و          تنباآوآشت . ميسى سى پى و لوئيزيانا برسد

  .آنتاآى و تنسى گسترش يافت آاروليناى شمالى به طرف غرب و داخل
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برخوردار بود، بدين معنى آه مراآـز آوچـك بـازار بـه عنـوان       ساختار واسطه اى جنوب از توسعه ضعيفى

 آـه داراى فعاليـت هـاى مختلـف     مـى آردنـد؛ تعـداد شـهرهاى بزرگتـر      نقـاط جمـع آورى و ارسـال عمـل    

شبكه حمل و نقـل همـراه بـا ايـن الگـو چيـزى بـود آـه تنهـا اجـازه مـى داد            . بود اقتصادى بودند، محدود

 توليدى داخلى به مراآز صادراتى ساحلى حمل شود، و ارتباط بين بازارهـاى آـوچكتر در حـد    محصوالت

  .بود ى براى بيشتر جمعيت اين منطقهيك پيامد مهم اين وضعيت، انزواى روستاي. آمى وجود داشت

گذارى قابل توجه ساالنه بود، و قسمت مهـم ايـن    تاسيس سازمان هاى زراعى بزرگ مستلزم سرمايه

هنگـامى آـه ايـن وضـعيت     . بود آـه از آفريقـا آورده شـده بودنـد     سرمايه گذارى به صورت آار برده هايى

ن بالقوه و آارگران روستايى فرصـت هـاى آزادانـه    محدود آرد زيرا مهاجرا تثبيت شد، مهاجرت جمعيت را

 بنابراين، از اوايل قرن نوزدهم نسبت جنوبى هايى آه در خارج به دنيا آمده. مى يافتند ترى را در شمال

انگلـيس، از   ، بـه جـز  ١٨۴٠و بـدليل آنكـه تـا سـال هـاى دهـه       . بودند، از هر نقطه ديگر مملكت آمتر بود

جنـوب، اصـليت    ه آمريكـا صـورت نگرفـت، اآثريـت قـاطع سـفيدهاى      آشورهاى ديگـر مهـاجرت مهمـى بـ    

  .انگليسى دارند

انـد، و اجدادشـان نـه انگليسـى و نـه آفريقـايى اسـت         جمعيت هايى آه از قديم در جنوب سـاآن بـوده  

آاژون ها آه آاتوليك و فرانسـه زبـان   . لوئيزيانا و چندين گروه سرخ پوستى آاژون هاى جنوب: عبارتند از

 جمعيـت روسـتايى آـاژون در جنـوب لوئيزيانـا     . رزندان فرانسـوى هـاى تبعيـدى آانـادا هسـتند     ف هستند

مختصات  مستقر شد، و با وجود جذب بقيه مردم ايالت در فرهنگ نقاط دوردست جنوب، از نظر فرهنگى

زمـانى از جنـوب    بيشتر گروه هاى سرخ پوستى با همان روش بى رحمانه و در همـان . خود را حفظ آرد

بزرگترين آنها عبارتند از المبـى هـا    .ده شدند آه از غرب ميانه، اما اينجا استثناهاى مهمى وجود داردران

قبيله چروآى هسـتند آـه زمـانى در جنـوب غربـى       در جنوب شرقى آاروليناى شمالى، آه باقى مانده

 در جنـوب  چوآتاها در مرآز ميسى سى پى، و سـمينول هـا   آاروليناى شمالى قدرت فراوان داشتند، و

  .فلوريدا

جمعيت جنوب . جوامع زمين دار و مزارع ريشه دواند يك عنصر پرقدرت در فرهنگ نقاط دوردست جنوب در

هنـوز سـاختمان هـاى    . آليساهاى انجيلى پروتستان مشخص شده است از مدتها قبل با وابستگى به

 آـه هـر يكشـنبه مرتبـأ     در نقاط مختلف خارج از شهر به چشـم مـى خورنـد    آوچك و بى تكلف آليساها

جماعـات پيـروان   . جمعيت هاى روستايى در شهرهاى آوچك به خود جلب مى آنند پيروانشان را از بين

اما اين باپتسيت هـا  . اسقفى و ساير جماعات پروتستان در سراسر منطقه بسيارند مذهب متوديست،

 .داراى اآثريتند هستند آه

هـاى جنـوب در معمـاى دشـوار ايـن دو عنصـر اضـافى         شـين استفاده گسترده از برده ها در مستعمره ن

انتقال بسيارى از عناصر فرهنگ هاى آفريقايى به منطقه و  يكى از اثرات آن،. فرهنگ جنوب نهفته است

نخسـتين آفريقـايى هـا در سـال     . متعلق به جمعيت هاى سفيد پوست بـود  آميزش اين عناصر با عناصر

.  مستعمره نشـين اوليـه رودخانـه جيمـز، وارد ويرجينيـا شـدند      سال پس از تاسيس  يعنى تنها ده١۶١٩

و از  اوايل قرن هجدهم بردگان به تعداد زياد آورده نمى شدند، سياهان در منطقه حضور داشتند گرچه تا

گفـتن، غـذا و    اثر آن بـر روش هـاى سـخن   . همان ابتدا قسمتى از تشكيالت و محيط اجتماعى آن بودند

 .ل انكار استموزيك در جنوب غير قاب

بـراى توجيـه بـه بردگـى گـرفتن انسـان       . صورت مثبت دارد عواقب غير قابل انكار ديگر حضور بردگان آمتر

قبـول ايـن ديـدگاه نسـبت بـه سـياهان از طـرف        . حقير تصـور شـود   هاى ديگر الزم است آه گروه بردگان

اگر چه در آغاز . جدهم نداشتبا ديدگاه غالب در اروپا تا اواخر قرن ه سفيد پوست هاى جنوبى، تفاوتى

 .مخالفت با بردگى در نقاطى آه اين مسئله در آن اهميت آمترى داشت قوت گرفته بـود  قرن نوزدهم،
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جنـوبى هـا    همزمان با فشار از خارج براى محو آن، توجيه بردگى در منطقه شدت بيشترى مى گرفت و

 .بيش از پيش خود را انسانه اى بهترى مى ديدند

در آن برده دارى يك موضوع ضمنى بـود آـه شـمال را     ، آه١٨۶٠گ داخلى در سال هاى دهه در آغاز جن

و اسـكان جغرافيـايى و همچنـين تشـكيالت اقتصـادى جنـوب        به جنگ با جنوب آشاند، الگوى جمعيتـى 

به نحـو بـارزى تغييـر آـرده بـود؛ امـا هنـوز هـم ايـن الگـو بـه شـدت              نسبت به آغاز دوره مستعمراتى آن

تعدادى از روستا و شـهرهاى آوچـك بـود، و تقريبـأ همـه شـهرهاى بزرگتـر در         بود و محدود بهروستايى 

مهم انتقال در طول راههاى آبـى داخلـى قـرار داشـتند و شـبكه هـاى حمـل و نقـل و          ساحل يا در نقاط

  .پراآنده بود ارتباطات

سـاير  . ن يك قلم محصول بوداقتصاد منطقه تحت تسلط همي توليد مزارع پنبه چنان موفقيت آميز بود، آه

 اما عمدتأ يا ذخيره غذايى بودند يـا  –تنباآو، برنج، نيشكر و آنف   مثأل–محصوالت هم آشت مى شدند 

 پنبـه نـه تنهـا اقتصـاد جنـوب را      ١٨۶٠در سـال  . بدست آوردن پول نقد تلقى مى شـدند  راه ديگرى براى

بـيش   .اى همه مملكت چنـين وضـعى را داشـت   آرده بود، بلكه حداقل از لحاظ درآمد صادراتى، بر قبضه

در . تـأمين شـده بـود     درصد مجموع ارزش آاالهاى صادراتى اياالت متحده در طول اين سال از پنبـه ۶٠از

مى شـود هنـوز هـم اهميـت دارد و در      حال حاضر پنبه آه از خارج از مناطق جنوب به مقدار فراوان توليد

  .لحاظ ارزش مقام پنجم را داشته است  متحده از در بين صادرات آشاورزى اياالت١٩٩۶سال 

خطوط راه آهن گسسته شـدند و  . شدت آسيب ديد با شكست در جنگ داخلى مبانى اقتصاد جنوب به

رانى در هم شكست و بيشـتر مبـانى اقتصـاد پراآنـده و      تجهيزات آن مصادره شد، ترمينال هاى آشتى

عدل هـاى پنبـه آـه در    . جنوب ارزش خود را از دست دادآنفدراسيون  پول رايج و اوراق قرضه. ويران شد

. نگهدارى شده بودند تا پس از جنگ به فروش برسند توسط نيروهاى شمال مصادره شـد  انبارها و بنادر

گـم مـى    و آشت زارها احتياج به تعمير داشتند و ابزارها و گله ها اغلب به سرقت مـى رفتنـد يـا    مزارع

يـا ماليـات هـاى     ان رسمأ حذف شده بود و زمين هاى بزرگ تقسيم شدهاستفاده از نيروى بردگ. شدند

 .آالنى به آن تعلق گرفته بود

  پيامد ها

سفيد پوستان در برابر رها آردن . مجدد براى جنوب بود پنجاه سال اول پس از جنگ داخلى دوره تطبيق

نجام بـه نهادينـه   بندگى عكس العمـل متفـاوتى نشـان دادنـد و سـرا      جمعيت عظيم سياهپوست از قيد

سياهان به سهم خود تغييراتـى در فرصـت هـاى زنـدگى خـود تجربـه       . دادند آردن جدايى نژادى رضايت

ايـن همچنـين دوره اى بـود آـه     . سال پس از جنگ عمدتأ خارج از آنترل آنها بـود  ۵٠ آردند آه تا بيش از

 .قابل انعطاف تر شدرفتارها و احساس جدايى جنوبى ها نسبت به ساير آشور حتى غير  طى آن

) ١٨٧٧-١٨۶۵( سـاله بازسـازى   ١٢داخلى، در طول دوره  از هم پاشيدگى ساختار اقتصادى قبل از جنگ

انهدام ظرفيت هاى حمل و . جنوب اوضاع سختى را پيش آورد پس از جنگ داخلى، براى بيشتر جمعيت

يش از حد به نيروى آار بردگـان  اقتصاد آشاورزى از سخت گيرى ها و تكيه ب نقل و صنعت آامأل به آنار،

 پس از جنگ ادامه بهره بردارى شديد براى پرداخت ماليات هاى سنگين و ساير. آشيده بود خود را آنار

بنابراين توليـد  . بود منبعى آه براى ادامه بهره بردارى در اختيار بود همان زمين. مخارج بازسازى الزم بود

 .حل حفظ آردپنبه همچنان مقام خود را در اقتصاد م

بسيار آمترى در دسترس بود، سرمايه محلى بسيار آم و  اگر چه ساير عوامل الزم براى توليد به ميزان

يا آن آه بعد از جنگ به صورت ماليـات توسـط شـمال گرفتـه      قسمت اعظم آن صرف مصارف جنگ شد و

ايـن وضـع بـه    . نـد رفـت و آشـاورزان پيوسـته در قـرض بـه سـر مـى برد        نرخ بهره به شدت باال مى. شد

  .آشاورزى آمك آرد وابستگى هميشگى جنوب به
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داشت بنابراين بسيارى از سـياه پوسـتان مجبـور     در شهر هاى آوچك فرصت اشتغال بسيار آمى وجود

آشـاورزى  . آه باقى مانده بودند، بـا هـر شـرايطى بسـازند     بودند، با صاحبان سفيد امالك سفيد پوست

بذر، محل زيست و غذا به عوض سهم آشاورز براى آار در زمـين ديگـرى در     آه در آن ابزار آار،-مشترك

 وسيله ارتزاق و گذران زنـدگى بـود، درسـت همـانطور آـه بسـيارى از سـفيد        –مى گرفت  اختيار او قرار

قوانين " هنگامى آه اين روش تثبيت شد،. آه زمين خود را از دست داده بودند چنين مى آردند پوستان

و فرصـت هـاى    بجايى سياه پوستان را در خـارج از منـاطق آشـاورزى محـدود مـى آـرد      آه جا" سياهان

آشـاورزان سـياه پوسـت،     .آموزشى آنها را همچنان در سطح پائينى نگاه مـى داشـت، بـه اجـرا درآمـد     

زيـرا بـه طـور آامـل بـه اعتبـار        حتى هنگـامى آـه صـاحب زمـين نيـز بودنـد، مشـكالت فراوانـى داشـتند         

محصول فراوان عايدشان آند و فرهنگ محـيط   ندازه زمين آنها آوچكتر از آن بود آها. دسترسى نداشتند

  .هم داراى جنبه هاى ضد سياه پوستى بود

در طـول ايـن   . اقتصادى در جنوب، وارد مرحله جديدى شد  شرايط براى فرصت هاى١٨٨٠در حدود سال 

 ١٩٢٩در سـال  .  بـافى بـود  آـه مهمتـرين آن رشـد صـنعت پارچـه      دهه صنعت دچار تحوالت سريعى شد

بافندگى پارچه هـاى پنبـه اى آمريكـا در جنـوب قـرار داشـتند، آـه ايـن          پنجاه و هفت درصد ماشين هاى

  . وجود داشت١٨٩٠از آن چيزى بود آه در سال   برابر بيش٢/۵مقدار 

به بافى براى توليد مواد خام مورد نياز آارخانجات پن ماشين هاى ريسندگى نخ هاى طبيعى و سنتتيك،

ظاهر شد و صنايع بافندگى پارچه هاى مورد نيـاز بـازار لبـاس را تـأمين      و پارچه هاى سنتتيك، در منطقه

هـاى   استفاده از امتياز مجاورت، رشد در صنايع پارچه بافى و توليد لباس در تمام آوهپايـه  با. مى آردند

  . به دنبال داشتآارولينا و شمال جورجيا، افزايش تعداد و سود صنايع بافندگى را

بازسـازى راه آهـن هـاى منطقـه و سـاير      . صـنعتى نبـود   بافت پارچه هاى پنبه اى تنها منبع فرصت هاى

گــذاران و توســعه شــهرهايى شــد آــه بــه راه آهــن  ســازندگى هــاى عمــومى باعــث تشــويق ســرمايه

مالى و را بـه منـاطق آشـت تنبـاآو در آارولينـاى شـ       صنايع سيگار سازى توجه خود. دسترسى داشت

فدرال در مورد زمين و تقويت شبكه راه آهن، بهره بردارى از منابع  با تصويب قوانين. ويرجينيا معطوف آرد

قسمت اعظم اين چوب به صورت يك ماده خام به سـاير ايـاالت بـرده مـى     . شد بزرگ چوب جنوب شروع

پـس از سـال   (نيـا و  سراسـر جنـوب آارخانجـات مبـل سـازى در آارولينـاى شـمالى و ويرجي        شد، امـا در 

صـنايع   ايـن . آارخانجات خمير آاغذ و آاغذ سازى نيز همزمان با اين بهره بردارى هـا رشـد آـردد    (١٩٣۶

  .هنوز هم اهميت خود را حفظ آرده است

هاى فنى در صنايع ذوب آهن به ظهور چاتانوگا در ايالت  همچنين در طول ربع آخر قرن نوزدهم، پيشرفت

در همان زمـان يـك ذخيـره غنـى زغـال آـوك نزديـك        . توليد آهن آمك آرد ز مهمتنسى به عنوان يك مرآ

در داخـل و  . آشف شد و بهره بـردارى از رگـه هـاى آن قبـل از پايـان دهـه آغـاز شـد         بيرمنگهام در آالباما

 بيرمنگهام و چاتانوگا آمپانى هاى متعدد توليد آهن و صنايعى آه آهن و فـوالد مصـرف مـى    حومه هاى

آتالنتـا،   اين دو شهر به همراه صنايع حمل و نقـل و شـاخه هـاى فرعـى آن در    . آز شده استآنند متمر

  .جورجيا در پايان قرن يك مثلث صنعتى مهم به وجود آورده اند

اهميـت بـود زيـرا توليـد آهـن و فـوالد صـنايع ديگـر را آـه           اين تحوالت در جغرافياى اقتصادى جنـوب داراى 

صنايعى آه بر خالف صنايع بافندگى و توليـد سـيگار بـه    . مى آند جذبمصرف آننده آن هستند به خود 

همچنين اين منطقه مرآزى توسعه اقتصاد غيـر آشـاورزى، مـى    . مزد نياز ندارد آارگران آم مهارت و آم

آلى براى جنوب يك نقطه تمرآز صنعتى به حساب آيد آه مهارت هـاى شـغلى، سـطح در     تواند به طور

  . عمومى را از طريق ارتباط هر شهر با ساير مراآز شهرى مهم تأمين مى آندرفاه اقتصادى آمدها و

آميز حمل و نقل با آشتى آـه بـر محصـوالت سـاخت      اين آار تا حدى صورت گرفت، اما نرخ هاى تبعيض
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اگـر چـه ايـن قيمـت گـذارى      . آن را تـا حـد زيـادى از بـين بـرد      بيرمنگهام تحميل شده بود، اثرات سـود آور 

و متوقف گرديد، اين سياست قدرت رقابت فوالد آالباما را در زمينه قيمت  ير قانونى اعالم شدسرانجام غ

 هاى رشد سريع اقتصادى در اوايل قرن بيستم شديدأ محدود آرد و عاملى بود براى آندى در طول دهه

  .رشد اقتصاد جنوب

 در هر آدام از اياالت جنوبى به قوانين محدود آننده اى ،١٨٩٠ و نيز دهه ١٨٨٠در اواخر سال هاى دهه 

چه بيشتر جدايى نژادى در جنبه هاى زندگى جنوبى به اجرا در مى  تصويب رسيد آه به موجب آن، هر

الزم بـود دو نــوع  . دو نـوع مدرسـه بوجـود آمـد    . جغرافيـايى فراوانـى داشـت    جـدايى رسـمى بيـان   . آمـد 

 ساخته و نگهدارى شود تا در اين مـوارد و تفريح، نيمكت در پارك، آبخورى و دستشويى  رستوران، محل

هـاى   در خانـه سـازى، محـل   . ساير جاهاى تماس بالقوه، بين سياهان و سفيد پوسـتان جـدايى باشـد   

بعضـى   اشتغال بـه . مسكونى به دو بخش سياه پوست نشين و سفيد پوست نشين تقسيم شده بود

آشـكار و پنهـان وجـود     انتخابـات موانـع  از آارها محدود بود و بر سر راه تـالش سـياهان بـراى شـرآت در     

  .داشت

روند بسيار آند مهاجرت سياه پوستان از جنوب، افزايش   سال پس از پايان جنگ داخلى،۵٠براى تقريبأ 

همه سياه پوستان آمريكا در جنـوب زنـدگى    % ١٨٧٠،٩١/۵در سال بدين معنى آه. بسيار آمى داشت

اگر چه در طى دهه بعد تعداد مهـاجران سـياه پوسـت    . ودب % ٨٩اين ميزان  ١٩١٠مى آردند و در سال 

يافت و اين به علت فشار ناشى از قوانين محدود آننده، خشـونت و شـرايط اقتصـادى     به شدت افزايش

زيادى از طرف شمال گرديـد آـه سـياهان     همچنين جنگ جهانى اول منجر به آوشش هاى. بود مشكل

  . خود جذب آندرا از جنوب به سوى) سفيد پوستان فقير و(

برآوردن نياز شـديد خـود بـه نيـروى آـار، بـه ميليـون هـا          ، گسترش صنايع آشور براى١٩١۴قبل از سال 

بيش از يـك سـوم جمعيـت ايـاالت متحـده زاده خـارج بودنـد يـا          ١٩١٠ در سال. مهاجر اروپايى متكى بود

  .آنها در خارج از آشور به دنيا آمده بودند حداقل يكى از والدين

را مسدود آرد، جاى آن را تعداد آثيـر بيكـاران جنـوب و     امى آه جنگ اين منبع تأمين نيروى انسانىهنگ

 .خود در جنوب از درآمد آافى بهره مند نبودند آنهايى گرفتند آه نسبت به شغل

نبودند، شايد اقتصاد جنوب از مهاجرت سياه پوستان لطمـه   اگر آسانى آه مهاجرت آردند افراد برگزيده

ايـن گـروه آـه در    .  سـال داشـتند  ٣۵ تـا  ١٨آه جنوب را ترك آردند بـين   بيشتر سياه پوستانى.  ديدنمى

بودند، از نظر اقتصادى سازنده ترين سال هـاى عمـر خـود را در خـارج از ايـن منطقـه        جنوب پرورش يافته

 بودنـد، بسيارى از آسانى آه باقى مانده بودند در سال هاى آخـر سـازندگى عمـر خـود     . آردند سپرى

فرصـت هـاى    محدوديت هـاى نـژادى در مـورد   . بازنشسته شده بودند، يا هنوز وارد بازار آار نشده بودند

  .اشتغال به از دست دادن آار آمد ترين جوانان جنوب نيز منجر شد

جدايى نژادى بود آه قبأل در منطقه احساس مـى   يكى از عواقب ديگر جنگ داخلى شدت گرفتن عقايد

عواقب اشغال توسط يك ارتش اشـغالگر را تجربـه آـرده     ا قسمت اياالت متحده است آهجنوب تنه. شد

هاى اقتصادى فراوانى صرف شده تا تلخى ناشى از اشـغال را   است، و بيش از يك قرن وقت و آوشش

  .از بين ببرد

. ابود براى متحد آـردن سـفيد پوسـتان جنـوب آمريكـ      جنگ داخلى و دوران بازسازى همچنين وسيله اى

تمامى منطقه به عنوان يك واحد سياسى يكپارچـه راى مـى    بيانگر آن بود آه" جنوب مستحكم"عبارت 

جنگ و دوران سازندگى وابسته به . برخالف جريانات سياسى ملى بود دهد و اغلب جهت آن مستقيمأ

فى تبـديل  خواه بودند، بنا براين سفيد پوستان به دموآرات هاى يكدنـده و مخـال   شمال و حزب جمهورى

دمـوآرات   هنگامى آه سفيد پوستان جنوب ديگر نتوانستند ارتباط هاى ايدئولوژيك خود را با حزب .شدند
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تغييـرات سياسـى    امـروزه . معمول شـد " دموآرات هاى جنوب"تحمل آنند، برچسب منطقه گرا و صريح 

حـزب دمـوآرات   طرفـدار   ملى و تغييرات فرهنگى جنوب باعث شـده آـه جنـوب ديگـر بـه طـور يـك پارچـه        

شـود، اگـر چـه اآثريـت      در بين مقامات منتخب جنوب همه طيف هاى سياسى نماينـدگى مـى  . نباشد

 .دهند بدان تمايل دارند آه بعضى از گرايشات سنتى خود را همچنان ادامه

  آغاز تغيير

بـر الگوهـايى بنـا شـده آـه در طـى دههـا         New South "جنوب جديد"ويژگى هاى متفاوت و منطقه اى 

مهمترين عامل تغييراتى آـه تـازه روى داده در از دادن    .سال، و بعضى اوقات، قرن ها شكل گرفته است

  .است تدريجى انزواى منطقه اى نهفته

آه بيشتر جمعيت جنوب، و مطمئنـأ رهبريـت آن، طـورى     تا قبل از اواسط قرن بيستم، به نظر مى رسيد

يى جنوب يك آشور جداگانه است و عليرغم ميل دهند آه گو نسبت به حوادث عكس العمل نشان مى

 و بـه خصـوص   ١٩٣٠اگرچه از اواخر سـال هـاى دهـه    . خود معامله آند باطنى، بايد با همسايه شمالى

و فشارهاى خارجى وارد شده بر جنوب اثـر خـود را بخشـيد و منجـر بـه ايجـاد         تمايالت١٩۴٠اواخر دهه 

  .اين منطقه شد شكاف در انزواى

آنجا هنـوز ناحيـه اى   :  داشت١٨٧٠با وضع موجود در  تفاوت آمى١٩٣٠ب در سال هاى دهه اقتصاد جنو

آشاورزى، توليد آننده محصوالت خام آشاورزى آه عمدتأ صادر مـى   بود عمدتأ وابسته به زمين دارى و

ز مـزارع آن ا . سرمايه، استفاده آننده نيروى حيوانات و آار دستى در سطح وسـيع  شد، مواجه با آمبود

 مشترك و قراردادهاى اجاره اداره مى شد و از نظر سيستم گـرو گذاشـتن محصـوالت متمـايز     طريق آار

بازارهـاى آوچـك    صنايع موجود آن بيشتر آنهايى بود آه دستمزدهاى پائينى مى پرداختنـد يـا بـراى   . بود

بـه راه  هـاى وابسـته    ساختار شهرى اين منطقه شامل بازارهاى آوچـك، شـهرك  . محلى مناسب بودند

در جنوب بـود، همچنـان ايـن     آهن، شهرك هاى بافندگى و مراآز بخش آه معرف حالت روستايى فراگير

  .وضعيت را منعكس مى آرد

، بـيش از نيمـى از   ١٩۵٠در اوايـل سـال هـاى دهـه      . سال بعدى تغييرات بسيار شـگرفى روى داد ۵٠در

اشتغال داشـتند؛ نسـبت آـار در فعاليـت     آشاورزى به آار  نيروى آار منطقه در حرفه هاى شهرى و غير

اين جريان به مـوازات افـزايش سـريع در رونـد     . خود را طى مى آرد هاى آشاورزى همچنان سير نزولى

عالوه بر آن صنايع مختلف در جنـوب داراى يـك رونـد قـوى     . مشاغل خدماتى بود اشتغال در آارخانجات و

 ارخانجات جنوب بـه توليـد مـواد خـام و مراحـل اوليـه      و فراگير بودن است؛ ديگر فعاليت آ نسبت به تنوع

  .توليد محدود نيست

پنبـه همچنـان مهمتـرين محصـول تجـارتى ايـن       . است در بخش آشاورزى نيز اين تنوع فعاليت روى داده

اما زمينى آه در آن پنبـه بـه   . تنباآو، نيشكر، بادام زمينى و برنج ناحيه است؛ ساير محصوالت عبارتند از

اين آاهش اندازه با از بين . اصطالح سايه اى از اندازه سابق آن محسوب مى شود يد تنها بهعمل مى آ

  .آارخانجات قديمى ريسندگى در بخش هايى از محل هاى سابق توليد نيز همراه است رفتن

شـد، صـنايع دامپـرورى و توليـد محصـوالت ديگـر از قبيـل         در همان حال آه از تسلط پنبه بر بـازار آاسـته  

آه آشاورزان با توليـد علوفـه و خـوراك دام بهتـر و مصـرف بيشـتر        هنگامى. يا، به شدت رونق گرفتسو

چراگاه ها را بهبود بخشيدند، توليد گوشت به مقدار قابل مالحظه اى افـزايش   آودهاى شيميايى، وضع

توليـد   .د آمـد همان زمان نژادهاى جديد دامى مقاوم در برابر گرماى زياد و رطوبـت جنـوب بوجـو    در. يافت

جنـوب تمرآـز     سال گذشته تبديل به يك صنعت شده و در٣٠جوجه و مرغدارى در سطح ملى، در طول 

  .يافته است

در مراحل توليد هر جا امكان داشـته  . توليد آشاورزى است يك تحول مهم شايان توجه نيز، تغيير وسائل
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از اواسط سـالهاى  .  تر از گذشته استآشاورزى منطقه اآنون بسيار آارآمد از ماشين استفاده شده و

سيستم آشاورزى مشترك تقريبأ از بين رفته است و اندازه متوسط مزرعه هاى جنـوب بـه    ،١٩٣٠دهه 

  .افزايش يافته است شدت

افزايش بسيارى داشت و دليل آن سـهيم بـودن    مهاجرت جمعيت روستايى به مناطق شهرى در جنوب،

در .  بـود ١٩٣٠، و در اواخـر دهـه   "آسـادى بـزرگ  "دوران  ادى پـس از اقتصاد اين ناحيه در گسـترش اقتصـ  

در سـال  .  نفر تجاوز مـى آـرد  ۵٠،٠٠٠وجود داشت آه جمعيت آنها از  شهر٣۵ در جنوب، تنها ١٩۴٠سال

بسـيارى از نقـاط آوچـك    .  شـهر رسـيد  ٧۵ بـه  ١٩٨٠افزايش يافت و در سال   شهر۴٢ اين رقم به ١٩۵٠

  .رى بزرگ تأثير پذيرفته سرزنده و فعال شده اندمراآز شه جنوب نيز از گسترش

مى داد آه همپاى تحوالت آشـاورزى جنـوب پـيش مـى      شد صنعتى و تنوع در فعاليت ها آه نويد آن را

نسـبت  . توليد آند، عامل ديگـرى بـراى جـذب جمعيـت بـود      رود و مى تواند همه گونه محصوالت صنعتى

اى و صنعتى به شدت افزايش يافت و اين نيروى آـار عمـأل   آارخانه  نيروى آار غير آشاورزى در مشاغل

 – از قبيل فوالد، سيگار سازى، و پارچه بـافى  –صنايع سنتى . ديده مى شد در همه قسمتهاى منطقه

نظر منطقه اى اهميت داشتند، اما هنگامى آه ساير فعاليت هاى صنعتى ظـاهر شـد تـا     براى مدتى از

آارولينـاى    توليد پارچه هاى سنتتيك و صنايع پوشـاك، آـه اولـى در   .اهميت خود را از دست دادند حدى

چارچوب اين طبقه وسـيع   شمالى و جنوبى و دومى در شمال جورجيا بود، فعاليت هاى خود را حتى در

توليـد  . به سرعت گسترش يافت صنايع شيميايى در طول ساحل خليج مكزيك. صنعتى نيز افزايش داند

سـاير مجتمـع هـاى توليـد فـرآورده هـاى        آز پيدمون آارولينا گسـترش يافـت و  مبل و ميز و صندلى در مر

آشـتى سـازى در   . رونـق بيشـترى گرفـت    چوبى در سراسر دشـتهاى شـرقى و سـاحل خلـيج مكزيـك     

توليـد هواپيمـا در   . ساحل خليج مكزيك نيـز پايـه گرفـت    نورفولك ويرجينيا ادامه يافت و در چندين نقطه از

  .آه دستمزدهاى باال مى گرفتند به منطقه آتالنتا جذب آرد آارآمدى راماريتا، جورجيا افراد 

آننده معمولى جنوبى دستمزدهاى باالترى دريافت مـى   از همه چشم گير تر، در همان زمان آه مصرف

آـه توانسـت سـازندگان آاالهـاى مصـرفى بسـيارى را بـه جنـوب          آرد، بازار محل آن قدر گسترش يافـت 

نيروى آار غير آشاورزى را افـزايش داد، در آمـدها را بيشـتر پخـش آـرد و       ضا براىاين وضع تقا. بكشاند

  .تقويت نمود بازار محلى را

است آه به تدريج آاالها و خدمات بيشـترى را طلـب    رشد سريع صنعتى جنوب، پيامد رشد بازار منطقه

چـرا بـازار   : ود بـاقى اسـت  اما سئوال همچنان سـر جـاى خـ   . بپردازد آرده و قادر است آه بهاى آن را نيز

 ١٩٣۵مصـوبه  (دولت فدرال " قوانين تعديل آشاورزى"چنين اظهار نظر آرده آه  گسترش يافت؟ يك ناظر

  .انگيزه اصلى را براى رشد بازار فراهم آرده است (و بعدأ

 تـا  قيمت هايى آه محصوالت آشاورزى مى توانستند طلب آننـد  قبل از اينكه اين قوانين به اجرا درآيند،

در جنـوب، ايـن بـدان معنـى بـود آـه مـثأل        . تقاضا در بازار بين المللـى بـود   حد بسيار زيادى تابع عرضه و

 از آن مهمتـر، . تحت تأثير موفقيت يا شكست در ساير مناطق توليـد پنبـه در دنيـا بـود     قيمت پنبه جنوب

زيادى بـا يـك اقتصـاد     ه هنوز تا حدنيروى آار در مزارع پنبه جنوب در رقابت با توليد آنندگان پنبه اى بود آ

دستمزدها و قيمت هاى " آشاورزى قوانين تعديل"هنگامى آه طبق . دنياى استعمارى سروآار داشتند

دستمزدهاى صـنعتى ملـى باشـد، بـازار بـه شـدت        آشاورزى تعديل شد تا منعكس آننده تفاوت ها در

  .در منطقه را تقويت آردآهنگ آند توسعه  تقويت شده جنوب براى آاالهاى ساخته شده،

ميـان آشـيد و بـه عنـوان يـك عامـل مهـم بـراى بهبـود           طى يك قانون فدرال آه باز هم پاى دولـت را بـه  

 ١٩۵۴تـر اسـت، دادگـاه عـالى ايـاالت متحـده در سـال         ساختار اجتماعى جنوب بسـيار قابـل تشـخيص   

خته مى شد، غير قانونى اعالم  سال قبل از آن مشروع شنا٧٠حدود  را آه از" جدا اما مساوى"دآترين 
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تغييرات در جغرافياى اجتماعى جنوب آغاز شد، تحوالتى آه آهنگ آن در هر نقطه از  با اين تصميم،. آرد

آـه نـژاد عـاملى در موفقيـت يـا عـدم موفقيـت محسـوب مـى گرديـد، و عواقـب آن هنـوز قابـل               مملكـت 

  .است، طنين انداز شد تشخيص

در بسيارى از تغييرات جنوب، نزول تـدريجى تمـايز    يت برجسته مشترك، يك خصوص١٩٣٠از اواسط دهه 

عالمـت هـايى   . وابستگى انحصارى به آشـاورزى را مـى گيـرد    تنوع اقتصادى جاى. منطقه اى آن است

اين منطقه تقريبـأ ديگـر تـأمين آننـده نيـروى آـار ارزان نيسـت؛ صـنايع          وجود دارد آه نشان مى دهد آه

اتى مجبورند فعاالنه تر رقابت آرده و ممكن است همچنان باعـث رشـد ماليـم    خدم جديد و فعاليت هاى

 ورود قابل توجه مهاجران شمالى، به خصوص بـه مراآـز شـهرى در حـال رشـد،     . دستمزدها باشند نرخ

شـهرهاى   باعث شده آه اين شهرهاى از نظر فرهنگى آمتر جنوبى به نظر برسند و بيشتر حالت همه

  .ديگر را داشته باشند
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 خطوط ساحلى جنوب 9  فصل
 

نيمـه اول،  . دو قسـمت تقريبـأ مسـاوى تقسـيم آـرد      حاشيه هاى جنوبى اياالت متحده را مى تـوان بـه  

زمينى طـوالنى بـا مكزيـك اسـت و شـامل يـك ناحيـه وسـيع          داراى يك مرز" منطقه مرزى جنوب غربى"

 ديگـر آـه اينجـا بـه آن مـى      نيمـه . از آن آشور تجربه آـرده اسـت   داخلى است آه نفوذ هاى فراوانى را

طرف مشرق و از دهانه رود ريو گراند در تگزاس تا آاروليناى شـمالى تعقيـب    پردازيم، خط ساحلى را به

 هـر دو آنـاره از نظـر عـرض    ).  آيلـو بايـت  ٢٣ ٨نقشـه ( شـامل شـبه جزيـره فلوريـدا اسـت       مـى آنـد و  

اما   در جنوب تگزاس هستند،جغرافيايى، جنوبى محسوب مى شوند و داراى يك منطقه آوچك مشترك

منطقـه   همان قـدر قابـل تميـز اسـت آـه هـر دو      " منطقه مرزى جنوب غربى"از " خطوط ساحلى جنوب"

 .مجاور ديگر در آمريكا

اول آب و هـواى مرطـوب و محـيط نيمـه     : اسـت  خطوط ساحلى جنوب به دو دليل اصلى قابـل تشـخيص  

وامل مهم تأثير گذار در آب و هواى ساحلى ايـن  از ع آب هاى گرم خليج مكزيك يكى. استوايى آن است

عالقــه جهــانگردان و آســانى اســت آــه قصــد اقامــت دارنــد، و  ايــن منطقــه بســيار مــورد. ناحيــه اســت

  .محيط، به خوبى مشخص است آشاورزى آن به دليل وجود اين

رز صـنعتى اش  اياالت متحده با بقيه جهـان و خصوصـيات بـا    دوم نقش اين منطقه در ايجاد الگوى تجارتى

 .آند به تعريف آن نيز آمك مى

. آن بين نقاط دور دست جنوب و آمريكاى التين اسـت  عامل سوم مربوط به وضعيت اين منطقه، موقعيت

را از همسايگان آنها جدا مى آرد، براى مدتهاى طوالنى در  آب هايى آه بيشتر جمعيت خطوط ساحلى

امـا در دهـه هـاى اخيـر     . نطقه يك حايل محسـوب مـى شـد   التين بر اين م مقابل نفوذ فرهنگى آمريكاى

 ميراث آوبايى در فلوريداى جنوبى و رونق تجارت بين آمريكاى التين و اياالت متحده، رشد جمعيت داراى

  .خصوصيات ويژه اين منطقه را برجسته تر آرده است

 محيط نيمه استوايی

يشـترين تـأثير را در جغرافيـاى انسـانى     هواسـت آـه ب   در بين چندين جزء متشكله محيط طبيعـى، آب و 

هواى مرطوب و نيمه استوايى، فصل طوالنى رشد، زمسـتان   آب و. خطوط ساحلى جنوب داشته است

مرطوب، همه در الگوهاى فعاليـت انسـانى وابسـته بـه ايـن منطقـه        هاى معتدل و تابستان هاى گرم و

  .دخالت دارد

هـاوايى طـول متوسـط فصـل رشـد معـادل فصـل خطـوط          ا وتنها در جنوب آاليفرنيا، جنـوب غربـى آريزونـ   

مقياس، آه تعداد روزهاى بين آخرين يخ بندان در بهار و اولين  با در نظر گرفتن اين. ساحلى جنوب است

 ماه يا بيشتر رشد بالقوه محصوالت آشاورزى خود را تجربه مى ٩تمامى منطقه  يخبندان در پائيز است،

هـاى   يـن ناحيـه داراى آن ميـزان بارنـدگى اسـت آـه بـراى بيشـتر فعاليـت         همچنين تقريبأ تمامى ا .آند

ها در تابستان   سانتى متر است و بيشتر باران١٢۵متوسط بارندگى بيش از . آشاورزى آن آافى باشد

اسـت و هـواى گـرم باعـث      بين آوريل و اآتبر مى بارد، هنگامى آه تابش خورشيد مستقيم و بـى دريـغ  

  .شودرشد بيشتر گياهان مى 
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هنگـامى آـه سـاير شـرايط الزم آشـاورزى از قبيـل خـاك         اول، تـا . اين نوع آب و هوا دو پيامـد مهـم دارد  

آفات وجود داشته باشد، آشاورزان مى توانند بـدون تـرس از    حاصلخيز، زهكشى مناسب زمين و آنترل

در يـك فصـل رشـد دو بـار     در چند ناحيه امكـان دارد  . اواخر پائيز آشت آنند يخبندان، محصوالت خود را تا

دوم، و حتـى از آن  . و بعضى از سبزى آاران حتى بيش از اين نيز حاصل بر مـى دارنـد   محصول برداشت

متحـده قابـل    تر فرصت براى توليد محصوالت ويژه اى است آه تنها در نقاط معدود ديگرى در ايـاالت  مهم

 .آشت هستند

ر اسپانيايى ها مرآبات را به فلوريدا آوردند، توليد آن يك با از زمانى آه در طول قرن شانزدهم براى اولين

اقتصاد اين ايالت بوده ؛ اگر چه مناطق اصلى توليـد مرآبـات بـه تـدريج بـه جنـوب و        عامل بسيار مهم در

  .داخلى شبه جزيره منتقل شده است نواحى

 ١٩٩٢در سـال  . اسـت پرتقال و گريپ فروت از همه مهم تر  نوع مرآبات آشت شده در منطقه،٧در بين 

، قسمت روز افزونى از محصول پرتقـال بـه جـاى    ١٩۴۵از سال . شد  ميليون تن پرتقال برداشت۶بيش از

بدسـت  . اسـت  % ٨٠فروش برسد به صورت هاى ديگر درآمده و اين ميزان اآنـون   آنكه به صورت تازه به

، يك صنعت قابل توجـه  )مد استآه بيشتر آن به صورت عصاره منج(هاى مختلف از پرتقال آوردن فرآورده

تـازه را بـه    فلوريدا به وجود آورده آه باعث شده سود آن نصيب عده زيـادى گـردد تـا آنكـه صـرفأ ميـوه       در

تمام سال فروش امكان پـذير   عالوه بر آن تهيه فرآورده هاى آن اجازه مى دهد در. طرف شمال بفرستند

 .نشودباشد و تنها به زمان پس از برداشت محصول محدود 

اما مجموع تقاضا پـائين تـر اسـت و    . پرتقال آشت مى شود گريپ فروت نيز تقريبأ در همان منطقه توليد

در جنوبى ترين نقاط تگزاس نيز باغات بـزرگ پرتقـال و گريـپ فـروت     . است درآمد آن نيز يك چهارم پرتقال

  .سيستم قطره اى آبيارى مى شود وجود دارد آه با

يك قسمت مهـم مخـارج توليـد آن مربـوط بـه برداشـت        ميوه هاى درختى هستند،از آنجايى آه مرآبات 

شوند و اغلب اين آار بـا اسـتفاده از يـك نردبـان بلنـد انجـام مـى         اين ميوه ها بايد با دست چيده. است

برداشت، آارگران موقتى زيادى مورد نياز اسـت و ايـن آـار هـر سـاله هـزاران        در خالل فصل آوتاه. شود

  .را به باغ هاى انبوه و پارك مانند مى آشاند آه به شدت آار مى آنند جرآارگر مها

نيشـكر يـك   . سرزمين اصـلى ايـاالت متحـده اسـت     توليد نيشكر منحصر به زمين هاى ساحلى جنوب در

بيش از يـك سـال وقـت احتيـاج دارد و تحمـل يخبنـدان را        گياه دائمى است آه براى آنكه آامأل برسد به

بـه نظـر   .  سانتى متر بـاران در سـال  ١٢۵ حداقل حدود –آن نيز زياد است  رآن آب مورد نيازعالوه ب. ندارد

حرارت و هم آب مورد نياز آن مانع مى شود آه اين گيـاه در همـه جـاى آمريكـا آشـت       مى رسد آه هم

ت مـى  آش آنكه تحت آبيارى باشد، اما مقادير نسبتأ قابل توجهى نيشكر در لوئيزيانا و فلوريدا شود مگر

 .شود

چنانچه آب آافى بـه آن برسـد،   . مواجه با محدوديت است از لحاظ شرايط آب و هوايى آشت برنج آمتر

و زمان آن تقريبأ نسبت مسـتقيمى بـا مقـدار گرمـايى دارد آـه در       در طول يك فصل رشد به بار نشسته

طوط ساحلى جنوب در اين محصول با استفاده از سيستم آبيارى در منطقه خ .تابستان دريافت مى آند

 .تگزاس آشت مى شود لوئيزيانا و

سـرزمين هـاى سـاحلى در زمـره منـاطق مهـم آشـور         عالوه بر محصوالت خاص خود، قسمت هـايى از 

جـات تـازه اى آـه در طـول زمسـتان بـه بازارهـاى         بيشتر سبزى. هستند آه سبزيجات آشت مى شود

.  اياالت ساحلى خليج مكزيك آشت مى شودجنوبى ساير شهرى ميرسد، در فلوريدا و در حاشيه هاى

مـدرن سـاختن   . گـاوى آوشـش هـايى صـورت گرفتـه اسـت       همچنـين بـراى محـو ساسـهاى مولـد تـب      

با گله هاى بهبود يافته داخلى باعث شده آه  Brahman برهمن چراگاهها، اصالح نژاد گاوهاى پر طاقت
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  . ايالت تبديل شوداز عوامل مهم تقويت اقتصاد اين صنايع گوشت فلوريدا به يكى

مناسب است، شرايط خاك و آيفيت آن بسيار متنـوع   اگر چه شرايط آب و هوا در منطقه براى آشاورزى

اما خشك ساحل لوئيزيانا و دلتاى ميسى سى پى تا خـاك هـاى    تنوع خاك از نقاط حاصل خيز. تر است

 وضع را پيچيده تر مى آند بخش چيزى آه اين. فلوريدا را در بر مى گيرد بى نهايت شنى شمال و مرآز

 فلوريدا در خليج مكزيك و نيزارهاى وسيع منطقه، بيشتر از جنس گلهاى باتالقى يا شن هايى از ساحل

وضـع   هاى مرطوب است، در حالى آه سواحل تگزاس، جورجيا و آاروليناى جنوبى ممكن اسـت بنـا بـه   

لوئيزيانـا   ايى از خـاك هـاى بـاتالقى   بخش هـ . شرايط محلى خاك هاى مردابى يا خاك هاى شنى باشد

  .هستند هنگامى آه خشك شوند، بويژه براى توليد نيشكر و برنج بى نهايت بار آور

باقى مانده سـرزمين هـاى داخلـى جنـوب از آبيـارى       درست در نقطه مقابل اين وضع، بيشتر زمين هاى

رين داراى يـك طبقـه خـاك    مرآـزى فلوريـدا در قسـمت زيـ     مثأل آوهسـتان هـاى  . گسترده برخوردار است

. خود از آيفيت نسبتأ پـائين تـا بسـيار پـايين برخـوردار اسـت       شنى است آه نسبت به نگاهدارى آب در

آننـده مرآبـات و سـبزى جـات بـه جـاى آنكـه منحصـرأ بـه بـاران متكـى             هنگامى آه ايـن منطقـه توليـد   

 بـا بهـره بـردارى از   . بر بيشـتر اسـت   برا١٠آبيارى برخوردار است، توليد ساالنه آن  ، از)زراعت ديم(باشد

 پيشرفت هاى ممكن و ظرفيت موجود تكنولوژى، محيط مشخص نيمه استوايى سرزمين هاى ساحلى

  .از نظر آشاورزى پيشرفته تر از بسيارى از مناطق جنوب شرقى است

جـزو صـنايع مهـم سـرزمين هـاى سـاحلى جنـوبى         تفريحـات و تسـهيالت مربـوط بـه بازنشسـتگى نيـز      

اهميت عوامـل سـازگارى و لطافـت آب و هـوا در      ١٩۵٠حتى از اوايل سالهاى دهه .  مى شوندمحسوب

  .از آن موقع تا آنون اثرات آنها افزايش يافته است. بود جهت رشد فلوريدا و ساحل خليج مكزيك روشن

نيـو  بـين  . هاى توريستى در منطقه به وجـود آمـده اسـت    يك امتياز مستقيم اقتصادى نيز توسط فعاليت

آالباما، قسمت ساحلى ميسى سى پى با سـاختن هتـل هـا، متـل هـا،       اورلئان در لوئيزيانا و موبيل در

  .مصنوعى رونق اقتصادى خوبى را در زمينه توريسم تجربه آرده است رستوران ها و سواحل

آرانـه  اين ايالت با سواحل طـوالنى خـود در   . بوده است اگر چه مهمترين قطب توريستى منطقه فلوريدا

دهها سال است آه مردمان بسيارى را بـراى تعطـيالت زمسـتانى     هاى اقيانوس اطلس و خليج مكزيك،

براى تسهيالت نيمه استوايى آن قدر باالست آه توسعه منابع تفريحى  تقاضا. به خود جذب آرده است

ارولينـا  طول ساحل اقيانوس اطلس تا سـواحل جورجيـا و سـواحل جنـوب و شـمال آ      حتى تا شمال و در

  .است گسترش يافته

 سـاختن مجتمـع تفريحـى ديسـنى ورلـد     . نـدارد  همه جاذبه هاى توريستى به منـابع طبيعـى بسـتگى   

Disney world جاذبـه  . از اياالت ديگر به جنوب مرآز فلوريدا آشـانده اسـت   ميليون ها نفر بازديد آننده را

ورالندو به وجود آمده آه نويد جذب توريسـت  قسمت از ايالت، به ويژه اطراف ا هاى بسيار ديگرى در اين

حلقـه   انتظار مى رود اين مجتمع بزرگ تفريحـى در مرآـز فلوريـدا   . درآمد هاى آالن را ميدهد هاى زياد و

 .ارتباطى زمينى بين ساحل شرقى فلوريدا و نقاط شهرى ساحل غربى آن باشد

 بسيارى را با خود دارد، مع الوصـف  جنوبى امتيازات اگر چه محيط نيمه استوايى سرزمين هاى ساحلى

نظر آشاورزى، توليد سود آور سبزى جات آشاورزان را تشويق آرده  از. اين محيط تمامأ سود آور نيست

بنـابراين هنگـامى آـه گـاهى در اواسـط زمسـتان جنـوب فلوريـدا         . توليد آنند آه سرتاسر سال محصول

به همين صورت، مرآبات فلوريـدا  . رد مى شودگاهى آسيب فراوانى به محصوالت وا يخبندان مى شود،

و اواخر مى برداشت مى شـود و يخبنـدان زمسـتانى مـى توانـد بـه ميـوه هـايى آـه در حـال            بين اآتبر

 چيزى آه آمتر درباره آن صحبت شده خسارت اينگونه سرماهاى بى موقع. هستند لطمه بزند رسيدن

  .است آه به نيشكر آاران لوئيزيانا وارد مى شود
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مهمتـر و از نظـر محلـى مخـرب تـر، گردبادهـاى منطقـه         يك موضوع غير قابل پيش بينى تـر، اتفـاقى تـر،   

گرماى شديد خورشيدى بر فراز آب هاى گرم اقيـانوس هـا     طوفان هاى بزرگ موسمى آه توسط-است

 شده اند آنجايى آه اين طوفان ها به عنوان يكى از پديده هاى محل پذيرفته از. و درياها ايجاد مى شود

ها و ساير تجهيزات هـوا شناسـى در دسـترس هسـتند آمـادگى بـراى مقابلـه بـا شـديدترين           و ماهواره

لطمـات   و بدان دليل آه هنگام رسـيدن گردبـاد شـديدترين   . باد و باران مى تواند زودتر انجام شود نيروى

منطقـه لطمـه    نمعموأل متوجه باريكه نسبتأ آوچكى است، سال هاست آه قسمت هاى بسيارى از اي

متفاوتند، نقاط مسكونى بـا   از طرف ديگر بدان دليل آه گردبادها از نظر مدت و قدرت بسيار. نديده است

  .مختلف پراآنده اند وجود اخطارهايى آه در مناطق مورد خطر داده شده در نواحى

  تجارت در نقاط مرزى آمريكا

اول بوده آه براى فعاليت هـاى تجـارتى در سـطح    تراز  خط ساحلى خليج مكزيك تنها داراى چند بندرگاه

برآمده با آب هاى آـم عمـق آـه شـامل سـواحل فعـال زيـادى         اينجا يك خط ساحلى. باال مناسب است

هاى آن به مرداب هاى وسيع يا زمين هـايى خـتم مـى شـود آـه       است وجود دارد و بسيارى از قسمت

ى در بين سدهاى شـنى ايجـاد آـرد، حفاظـت در     اگر بتوان گذرگاه. هستند داراى موانع نسبتأ پوشيده

خطـوط آشـتى رانـى سـاحلى از ايـن حفاظـت در سيسـتم        . دريـا تـأمين شـده اسـت     برابر طوفان هاى

اگر چه از آنجائى آه بيشتر خلـيج هـاى آوچـك در    . مناطق ساحلى استفاده مى آنند راههاى آبى بين

اى لنگـر گيـرى آشـتى هـاى تجـارتى      سدهاى شنى بيش از آن گود هسـتند آـه بتواننـد بـر     پشت اين

آمـى   پيما مناسب باشند، بيشتر بنادر بزرگتر در دهانه رودها در طول خط ساحلى يا به فاصله اقيانوس

 .اند از دهانه رودهايى آه به خليج مكزيك يا اقيانوس اطلس مى ريزند به وجود آمده

د، در دهانه رودى قرار گرفته انـد  بندرى مناسبى هستن هرآدام از خليج هاى آوچك آه داراى تسهيالت

است، اما اين رودها از نظـر امكـان آشـتى رانـى بـا هـم تفـاوت         آه در قسمتى از نواحى داخلى جارى

گسترش مهاجر نشين هاى جديد آمك آرده اند و هنوز هـم در برخـى از آنهـا     همه آنها به. بسيار دارند

اخل آشور دسترسـى داشـته باشـند بـدين     همگى بايد به د. رفت و آمد مى آنند آرجى هاى آوچكى

شبكه راه آهن آه به بازارهاى مهم محلى متصل است تقويت شده اند يـا رودخانـه اى آـه     معنى آه با

ترمينـالى   مثأل جكسون ويل در ابتـدا . بندر ساحلى مى ريزد براى آشتيرانى بهتر، اصالح شده است به

اصـلى بـه عنـوان يـك منطقـه       اين نقطه تمرآز. ى شدندبود براى قطارهايى آه از جورجيا وارد فلوريدا م

به ارتفاعات حاصلخيز مرآزى گسـترش   ايالت و در جهت جنوب" زمين باريك"داخلى بود آه به غرب و به 

از آنكه شبكه شاهراهها پايگاه محلى آنرا بـراى   نتيجه آن بود آه وضع جكسون ويل حتى قبل. يافته بود

  .رشد تقويت آند تثبيت شده بود

ايـن شـهر قـبأل هـم يـك      . يك طبقه جداگانه قرار مى گيـرد  از لحاظ قابليت دسترسى، نيو اورلئان خود در

رودخانـه ميسـى   . براى تمامى رودخانه ميسى سـى پـى بـود    محل آنترل و هم يك محل آشتى رانى

 بـه  –نواحى آم عمق آه داراى چرخ هـاى پـارويى بودنـد    سى پى توسط آشتى هاى بخارى مخصوص

شـمال و تـا اعمـاق زمـين هـاى آشـاورزى داخـل آشـور قابـل            تا نقـاط دور دسـت  - رعايت احتياطشرط

راه آبى واحد را هم از طرف مغرب بـه داخـل گريـت پلينـز و هـم از       شعبات اصلى، اين. آشتى رانى بود

محل نيواورلئان در آنار پيچ يك رودخانه بزرگ و روى . صنعتى گسترش مى داد سوى شرق بداخل قطب

سـيل،   ارتفاع رودخانه آه تنها چند متر باالتر از سطح دريا بود، بدان معنى بود آه مواجه با ك دلتاى آمي

شـهرى آن بـراى    اما موقعيت. يك تهديد ساالنه بشمار مى آمد آه اغلب صورت عمل به خود مى گرفت

همان اوائـل قـرن   آن از  همه آسانى آه به تجارت وابسته بودند چنان امتياز عظيمى داشت آه جمعيت

  .نوزدهم رشد آرد و هنوز هم همچنان باقى است
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طرز آگاهانه اى در محله فرانسـوى شـهر حفـظ مـى شـود و       ميراث دوره استعمار فرانسهء نيواورلئان به

آرئول، آاژون و اروپايى، گروه هاى متنوع و غنـى جـاز و نمايشـى، و     ترآيب مشخصى از رستوران هاى

يك بازديد آننـده از نيولورلئـان ممكـن    . ونها توريست را به شهر آشانده استميلي معمارى قرن هجدهم

 ديدن ترافيك سنگين آرجى ها و آشتى ها در روى رودخانه و صنايع سنگينى آـه توسـط ايـن    است با

 .(نيو اورلئان شلوغترين بندر آمريكا است. (ترافيك حمايت مى شود متعجب گردد

 از همـه شـهرهاى   ١٩٧٠جنـوب، آـه در سـال     ين هاى ساحلىشهر مهم ديگر در قسمت غربى سرزم

. هوستون تگزاس از بسيارى جهات يك شـهر جديـد اسـت    .منطقه بزرگتر بوده برعكس نيو اورلئان است

و بازسـازى  )  آغـاز گرديـد  ١٨٧٣آـه از سـال   (طريق سـاختمان آن   اين در اصل يك شهر بندرى نبود اما از

بـا  . در طول خليج گود گالوستون به يك بندر تبـديل شـده اسـت   هوستون  هاى ممتد آانال آشتى رانى

، ارتبـاط هـاى بنـدرى آن اهميـت بيشـترى      ١٩۴٠محلى در سال هاى آخر دهه  ظهور صنعت پتروشيمى

 .است يافته و رشد آرده

مشخص مى آنـد مـى توانـد بـه طـرز يگانـه اى در        موضوعات اصلى آه سرزمين هاى ساحلى جنوب را

 .در فلوريدا يافت شود  نظير منطقه ميامى بزرگدگرگونى فرهنگى بى

به عنوان يك عامل مشخصه به طور انفعالى برخورد   با جاذبه هاى ميامى١٩۵٠در طول سال هاى دهه 

داشت لـذت ببريـد هـواى شـهر در سراسـر زمسـتان گـرم بـود؛          آافى بود از آن چه آنجا وجود. مى شد

بنـدرگاه  .  آبهاى گرم استوايى را ميسر مى ساختطوالنى و موقعيت محلى آن، دسترسى به سواحل

مسافربرى از آمريكا به جزاير درياى آارائيب در آن نزديكى بـه بهسـازى    براى تسهيل سفر آشتى هاى

 طول آشيد آه موقعيت محـل در آخـرين نقطـه غربـى حاشـيه      ١٩۶٠تا سالهاى دهه  .آمى نياز داشت

امى آن را بـه يـك مرآـز مهـم سيسـتم مـالى و تجـارى        شود آه همه عناصر موجود در مي قاره اى باعث

 .آند تبديل

 جمعيـت  ١٩٨١ و ١٩۵٩بين سـال هـاى   . آوبايى ها بود آليد تغيير استفاده از موقعيت ميامى، مهاجرت

 نفـر بـه حـدود    ٢۵،٠٠٠از )  درصـد آن آوبـايى هسـتند   ٨۵آـه  (بـزرگ   اهالى آمريكاى التين ناحيه ميامى

 .است  نفر افزايش يافته٧٠٠،٠٠٠

سـرعتى آـه بـا آن    . مالى، تجارتى و خرده فروشى شـد  جمعيت آوبايى، نسبتأ زود جذب فعاليت هاى

مشـاغل واقـع در قسـمت    . خـود را خلـق آـرد   " فورى"بازار  جمعيت هاى زيادى در ميامى ساآن شدند،

رش دهند خواستند فعاليت هاى خود را به بازارهاى آمريكاى التين گست هاى ديگر اياالت متحده آه مى

 فعاليت ها و دفاتر خود را به ميامى انتقال دادند تا آوبـايى هـاى اسـپانيولى زبـان را     حداقل قسمتى از

آوردنـد، بـراى    تماس هاى شغلى با جزاير درياى آارائيب آه پناهنـدگان آوبـايى بـا خـود    . استخدام آنند

بـه طـرق مختلـف چنـدين       دهـه اين داد و ستد آه در طول چنـدين . منافع شغلى آمريكايى نيز جالب بود

  .گشوده است برابر شده، جهت گيرى جغرافيايى طبيعى ميامى را به طرف جنوب

  توسعه صنعتى

يـك فـالت   . يك قاره با آناره ساحلى منطبق نيسـت  حاشيه طبيعى و واقعى آمريكاى شمالى به عنوان

رد، امتداد اين فـالت تنهـا چنـد    در بعضى از موا. گسترش يافته است قاره در آف دريا و در ماوراى ساحل

طول بيشتر آرانه هاى اقيانوس اطلـس و در خلـيج مكزيـك، امتـداد لبـه ايـن فـالت         آيلومتر است، اما در

جستجوى مواد معدنى در طـول سـاحل   .  آيلومتر از ساحل فاصله داشته باشد٨٠بيش از  ممكن است

ه ذخيره هاى وسيع نفـت و گـاز، هـم    ريوگراند تا دهانه رود ميسى سى پى به آشف يك سلسل از رود

 .ساحل و هم در آف دريا، منجر شده است در

ساحل خليج مكزيك به توليـد رسـيد، هوسـتون هنـوز يـك       هنگامى آه در اوايل قرن بيستم ميدان نفتى
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 ١/۶ جمعيت اين شهر به ١٩٩٠موقع آمار گيرى سال . نفر بود ٧۵،٠٠٠شهر متوسط با جمعيتى آمتر از 

. از نيويورك، لوس آنجلس و شيكاگو، در اياالت متحده مقام چهارم را داشت رسيده بود و پسميليون نفر 

طول ساحل طوالنى هاللى بين رود ميسى سى پى و مرز مكزيك، حدود نيمه راه قـرار   هوستون آه در

م ه همچنين در راس مثلث تگزاس واقع شده آه شهرهاى داالس، فورت ورث و سان آنتونيو را به گرفته

آنتونيـو مقـام     از لحاظ جمعيـت مقـام هشـتم و سـال    ١٩٩٠در حالى آه داالس در سال . متصل مى آند

مرآـز آن در شـرق تگـزاس قـرار      دهم را دارا بود، ارتباط با اين مراآز رشد داخلى و صادرات مهم پنبه آـه 

  .آرده است گرفته نيز به قدرت هوستون از لحاظ موقعيت جغرافياى آمك

خليج مكزيك قبل از اواسط قـرن در جهـت غـرب و     ذخيره هاى اضافى نفت در طول ساحلجستجو براى 

آنكه موفقيـت شـرآت هـاى نفتـى در اآتشـافات باعـث شـد         حتى با وجود. به طرف دريا گسترش يافت

بـا چيرگـى   . يابد، اما اين خود باعث پيدايش مسائل جديدى شد معضالت مسائل اقتصادى موقتأ آاهش

استخراج نفت با استفاده از سكوهايى آه بسيار دورتـر از خشـكى بـود،     حفر چاهها وبر مشكالت فنى 

 يك نتيجـه . هاى ايالتى و فدرال بر سر اختيارات مربوط به منابع فالت قاره باال گرفت اختالفات بين دولت

ا و فلوريـد  :از يك سلسله دعاوى پيچيده و پرونده هاى دادگاهى حكم هاى مختلف و متفاوت بوده است

حـد دسترسـى لوئيزيانـا،      آيلومتر به طرف دريا ادعا داشته باشند، در حـالى آـه  ١٣/۵تگزاس مجازند تا 

 . آيلومتر است۴/٨آالباما و ميسى سى پى 

طبيعى و محصوالت نفتى، در خالل سالهاى اوليـه دهـه    افزايش سريع و مداوم مصرف داخلى نفت، گاز

 بردارى حوزه هاى دريايى بين بيالآسى در ميسى سى پـى  بهره  دولت فدرال را برآن داشت آه١٩٧٠

 .، خارج از ساحل اقيانوس اطلس را به مزايده بگذارد١٩٨٠از سال هاى دهه  و خليج تامپا در فلوريدا، و

رود ميسى سى پى آن قـدر وسـيع هسـتند آـه      ذخيره هاى نفتى در طول ساحل بين شمال مكزيك و

جنوب ارجحيت ملى دارند، و حتى اگـر ايـن ذخيـره     ين هاى ساحلىتوجه و اهميت دادن به منابع سرزم

در حـال حاضـر تگـزاس و    . هـم بـه همـين انـدازه اهميـت داشـتند       ها، تنها منابع معدنى ناحيه بودند، باز

و درحالى آـه  ). ايالت سوم آالسكا است(ايالت پرچمدار توليد نفت هستند  لوئيزيانا دو ايالت از بين سه

حـوزه   نا داراى حوزه هاى بزرگ توليد در داخل و در فواصل دور نسبت به ساحل هستند،لوئيزيا تگزاس و

 .آند هاى ساحلى قسمت مهمى از آل عايدات اين دو ايالت در اين زمينه را تأمين مى

سـاحل خلـيج مكزيـك در فواصـل مختلـف در تاقـديس هـاى         ذخيره هاى فراوان بزرگ گاز طبيعى پراآنده

شبكه گسترده لوله هاى بزرگ، گـاز مراآـز اصـلى    . نفت وجود دارند طقه و همراه بابزرگ ذخاير نفتى من

 .اصلى مصرف در سراسر آشور و در داخل قطب صنعتى منتقل مى آنند توليد ساحلى را به نقاط

سواحل تگزاس و لوئيزيانا آه محتوى نفـت و گـاز    تشكيالت زمين شناسى و سنگ هاى تشكيل دهنده

سـولفور و سـنگ   : نيز هستند آه از نظر اقتصـادى ارزش دارد  و ماده معدنى ديگرطبيعى است، حاوى د

موجود آه ذخيره هاى نفتـى و گـاز طبيعـى را در بـر مـى گيـرد، از محـل         صخره هاى زيرين هاللى. نمك

صرفه اقتصادى دارد با فشار تدريجى سنگ هاى بزرگ گنبدى شـكل نمـك بـه طـرف      هايى آه استخراج

سنگ نمك آـه نسـبت بـه سـوخت هـاى معـدنى ارزش بسـيار آمتـرى دارد بـه          . ستگرفته ا باال شكل

اليـه   سـولفور از نمـك بيشـتر ارزش داشـته و در    . فراوان در جنوب غربى لوئيزيانا بدست مـى آيـد   مقادير

بيومونت تگـزاس   ذخيره هاى بزرگ سولفور در. هاى پوشش بسيارى از گنبدهاى نمكى يافت مى شود

ذخيـره  . متحـده را تـأمين مـى آنـد       نزديك ليك چارلز لوئيزيانا، همه احتياجـات ايالـت  و در طول مرز ايالت

مى دهد آه اين ماده معدنى براى سـال هـاى    هاى ديگر هم در داخل آشور و هم زير فالت قاره نشان

نيز آـه از نظـر ملـى اهميـت دارد از ذخيـره هـاى بـزرگ در         فسفات. متوالى و به مقدار فراوان وجود دارد

 .فلوريدا بدست مى آيد
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باعـث رشـد فـراوان شـهرى و صـنعتى محلـى نمـى         استخراج نفت و گاز طبيعى معموأل به خودى خـود 

داشتن تجهيزات مخصوص و گران قيمـت اسـت، امـا     مراحل آشف و استخراج مستلزم در اختيار. شوند

اگر چه توليـد نفـت در   . ندارندفراوان يا آارگر خيلى زياد نيازى  بسيارى از عمليات بهره بردارى به وسايل

تواند در آوتاه مدت سرمايه فوق العاده زيادى بوجود آورد و ثروتى آه در يك محل  مقياس خيلى زياد مى

توليد  مى شود باعث جذب صنايع مختلفى مى شود آه مى تواند از مواد معدنى نزديك محل هاى جمع

آريستى تگزاس گرفته تـا   بندرهاى مهم از آارپسپااليشگاه هاى نفت در خارج همه . آنها استفاده آند

در اطـراف هوسـتون، بيومونـت و     پاسكاگوال در ميسى سى پى ساخته شده اند و بيشترين تعـداد آنهـا  

  .پرت آرتور تگزاس قرار دارند

هستند از قبيل صنايع پتروشيمى آه براى موجوديت خود بـه   اثر مهم تر اين توسعه، پديد آمدن صنايعى

گاز طبيعى و محصوالت نفتـى، بـه عنـوان اجـزاء تشـكيل دهنـده       . نياز دارند  توليدى پااليشگاهمحصوالت

تـا   اقالمى از قبيل انواع پالستيك ها، رنگ ها، ضديخ گرفته. العاده زيادى به آار مى روند محصوالت فوق

د آـه در  شـون  آودهاى شيميايى، حشره آش ها و دارو ها در اصل در مجتمع هاى شيميايى توليد مى

شيميايى آـه بـه توليـد نفـت و      عالوه بر آن، ساير صنايع. طول ساحل غربى خليج مكزيك قرار گرفته اند

سـولفوريك، آودهـاى شـيميايى فسـفات دار و      گاز طبيعى وابسته نيسـتند، از قبيـل آنهـايى آـه اسـيد     

 اتفـاقى ايـن   وجـود . آنندگان مهـم سـولفور نمـك هسـتند     الستيك هاى سنتتيك توليد مى آنند، مصرف

داراى توانـايى هـاى وسـيع سـرمايه گـذارى اسـت، از رشـد سـريع          مواد معدنى مهـم در ناحيـه اى آـه   

 .آرده است اقتصادى و جمعيتى آن حمايت

مواد خام، مسائل ديگرى نيز در تعيين موقعيت جغرافياى  اگر چه عالوه بر موجود بودن سرمايه و نزديكى

سـرزمين هـاى سـاحلى جنـوب،     . دارد و آن قابليت دسترسى استاثر  صنايع، حتى صنايع پتروشيمى،

حاشيه قاره قرار گرفته و همين جاست آـه خـط تعـويض بـين حمـل و نقـل        همان گونه آه گفته شد، در

عالوه بر آن، از آنجايى آه حمل و نقل دريـايى ارزان تـر از حمـل و نقـل زمينـى       .دريايى و خشكى است

صـورت   ى محصوالت نهايى و تمام شده از ساحل خليج مكزيك، مى تواند به نحـو آارآمـدى  بارگير است،

طريق راه هاى آبـى و   پذيرد و توسط آشتى هاى اقيانوس پيما به بنادر ابر شهر و به وسيله آرجى و از

توليدات ديگر و مواد خـام   از طرف ديگر،. سيستم رودخانه ميسى سى پى به قطب صنعتى حمل شود

 .گردد واند به طريق آارآمد ترى به صنايع خليج مكزيك منتقلمى ت
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 قطب آشاورزی 10  فصل
 

فرهنگى اسـت آـه بـر مبنـاى ترآيبـى از عـادت هـا،         يك ناحيه)  آيلو بايت١٨ ٩نقشه( قطب آشاورزى 

سنتى براى زندگى و تماس با گـروه هـاى ديگـر در داخـل      رفتارها و عكس العمل نسبت به فرصت هاى

آشاورزى شهرهاى آوچك و آمريكاى روستايى است آه به ويـژه داراى   اساسأ، قطب. اردمنطقه قرار د

جمعيت قطب آشاورزى از نظر سياسـى و اجتمـاعى   . آشاورزى اين منطقه است رنگ و بوى الگوهاى

 است و با وجود اين در برابر فشارهاى تغيير آه در مراآز مهم شهرى يا در محل هاى مراقبت و هوشيار

" آمريكاى ميانـه " .صوصيات در بين مناطق وجود دارد استقالل و ايمنى خود را حفظ آرده استتعويض خ

  .عبارت همه پسندى است آه به اين منطقه اطالق مى شود

همكارى ها و مسـاعدت هـاى مهـاجرانى آـه در خـارج       تا اواخر قرن نوزدهم، جمعيت قطب آشاورزى از

مهـاجران بعـدى از   . شمال غربى اروپا مى رسـيد برخـوردار بـود    بدنيا آمده بودند و اصليت بيشترشان به

اطراف درياى مديترانه، متوجه شدند آه سرزمين هاى آشاورزى مرغوب تـر   اروپاى شرقى و آشورهاى

 .به ناچار نزديك نواحى شهرى قطب صنعتى مستقر شدند قبأل اشغال شده و

 مبناى محيط زيستی

طول آوههاى آپاالش و در قسمت هاى شرقى فالت  ى آه درمسئله مهم مورد توجه مهاجر نشين هاي

به استثناى مقاومت جمعيـت سـرخ   . تهيه وسائل معاش بود هاى داخلى مستقر شدند جان بدر بردن و

طبيعت، محيط زيست روى هم رفته دلخواه بود و از آنها حمايـت مـى    پوستى و بوالهوسى هاى معمول

ا و جنـوب ميشـيگان بـا جنگـل هـايى پوشـيده شـده بـود آـه          اوهـايو، اينـديان   بيشتر قسـمت هـاى  . آرد

 درختانى آه در برابر مهاجران با تجربه اروپاى شرقى قـرار . درختان مختلف سخت چوب مخلوطى بود از

همچنين يـك   اين درختان. داشت، به آنها خاطر نشان مى ساخت آه بهترين خاك ها آجا واقع شده اند

غربى اينديانا و از  نزديك حاشيه هاى.  ساختمانى عرضه مى آردمنبع خوب محلى براى سوخت و مواد

راههـا داخـل جنگـل، بزرگتـر و بيشـتر       آن دورتر در داخل ايلينويز و جنوب ويسكانسين نواحى آوچك باز و

پستى و بلندى بيشتر، به نظر مى رسيد آه ايلينويز،  به جز در ابتداى رودخانه ها و نواحى داراى. بودند

سوتا و شمال ميسى سى پى بـه انـدازه جنگـل هـاى خـود، داراى       مت هايى از جنوب مينهآيوا، و قس

آه مهـاجر نشـين هـا بـه شـمال قسـمت مرآـزى و همچنـين غـرب آيـوا            زمانى. علفزارهاى باز هستند

 .انبوه آيلومتر ها با آنها فاصله داشت رسيدند، زمين هاى جنگلى

و به جز گوشـه  . افى براى رشد محصوالت آشاورزى بودآ به طور آلى، وجود درخت بيانگر وجود رطوبت

ميشيگان و غرب ويسكانسين، سراسر قطب آشاورزى، هـر سـال    شمال غربى منطقه و چند ناحيه در

حاشيه جنوبى آن مى توانـد بـيش از   . سانتى متر بارندگى برخوردار است ٧۵به طور متوسط از بيش از 

اول  مهمتر از آن، بيشتر اين بارندگى بين پايان آوريـل و . باشدبارندگى را انتظار داشته   سانتى متر١٠٠

دارد، ايـن   يك عامـل مهـم ديگـر آـه بـراى رشـد گياهـان اهميـت        . نوامبر، يعنى در طول فصل رشد است

باران هاى تابستانى اغلـب   .است آه در يك دوره ده ساله و بيشتر، تغيير پذيرى اين بارندگى آم است

همـراه بـا تگـرگ هـاى زيـان آور و بادهـاى        ه با رعد و برق است آـه گـاهى نيـز   به صورت رگبارهاى همرا
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آمتـر از آسـانى آـه در دشـتهاى بـاز بـه آشـت و زرع         شديد است، اما با وجود اين آشـاورزان منطقـه  

  .شوند اشتغال دارند دچار فلج اقتصادى مى

در . اگونى مشـخص مـى شـود   با درجه حرارتهاى گون قطب آشاورزى، مانند ساير نواحى داخلى آمريكا،

حرارت در زمستان، اغلـب همـان قـدر پـائين اسـت آـه در        يك عرض جغرافيايى فرضى، سردترين درجات

مى توان انتظار داشت آـه در تابسـتان درجـه حـرارت، همـان قـدر        به همين نحو. نقاط بسيار شمالى تر

 براى مثال در پيوريا در ايالـت  .عرض هاى جغرافيايى جنوبى تر شاهد آن است افزايش يابد آه همزمان،

  درجه سـانتى گـراد  ۴نزديك مرآز قطب آشاورزى واقع شده، متوسط درجه حرارت در ژانويه  ايلينويز آه

 . درجه مى رسد٢۴زير صفر است، در حالى آه متوسط درجه حرارت در ژوئيه به 

ان او را تشـويق مـى آنـد    درجـات بـاالى حـرارت در تابسـت     براى يك نفر آه به امور آشاورزى وارد است،

رشد مى آند؛ براى فرد عادى ساآن اين ناحيه آه به آشاورزى  محصوالتى را آشت آند آه به سرعت

تواند به معناى ترآيب زجر آورى از روزهاى داغ، شب هاى گرم و رطوبت باال  اشتغال ندارد، تابستان مى

  .حو غير مطلوبى سرد استزمستان هاى قطب آشاورزى طوالنى، اغلب گرفته و به ن .باشد

آشـاورزى بـراى آشـت و زرع بسـيار مناسـب اسـت،        درست همـانطور آـه ترآيـب آب و هـوايى قطـب     

چشم انداز ناحيه طورى است آـه نقـاط معـدودى يافـت     . است وضعيت توپوگرافيك اين ناحيه نيز معتدل

 پستى و بلندى فـراوان  عدم وجود. داراى پستى و بلندى بسيار باشند مى شوند آه يا خيلى صاف و يا

نسبت بسيار زياد ترى از زمين را مى توان به زير آشت برد و براى استفاده هرچه  بدان معنى است آه

 از مديريت صحيح، مزارع مى توانند تا آنجا آه ممكن اسـت بـزرگ باشـند و چنـدان هـم بـا خطـر        بيشتر

در سراسر  ى، بهره بردارى از آنهاهمزمان با توسعه ماشين هاى آشاورز. فرسايش خاك مواجه نباشند

وجود داشتند، نقاط بسيار  تپه هاى پراآنده و مسير رودهايى آه در دشتهاى بى پايان. منطقه آغاز شد

زمـين نيـز اجـازه مـى داد خـاك بـه نحـو         شـيب ماليـم  . مناسبى بودند براى درختكـارى يـا ايجـاد چراگـاه    

  .را به مناطق آوچك محدود مى آرد هامناسبى زهكشى شده، و در بيشتر اوقات سطح مرداب 

عمدتأ نتيجه همان عصر يخ بندانى اسـت آـه بنـدرگاه     چشم اندازى آه بر قطب آشاورزى غالب است،

هنگامى آه توده هاى سنگين يخ در مرآز فالت آانادا جاى خود به طـرف   .هاى ابر شهر را به وجود آورد

سـمت هـاى بـااليى تپـه هـا آـه از خـاك هـاى نـرم و          آمد، در اثـر وزن و حرآـت يـخ، ق    خارج به حرآت در

خاك و سنگى آه بدين طريق جابجا شد . تشكيل شده بود دچار فرسايش شده و فرو نشست رسوبى

هنگامى آه . آرد طبقه يخ شده و به تدريج رسوب آرده و تا اندازه اى دره هاى بين اين تپه ها را پر وارد

هنگـامى آـه جمعيـت    . آورد ى و آـم ارتفـاعى را بـه وجـود    جبهه يخ بعدأ عقب نشست، تپه هاى طوالن

مقـادير عظـيم آب آـه بـا     . زيادى نكـرده بـود   انسانى وارد اين نواحى شد، بلندى اين تپه ها تغيير بسيار

مهم از قبيل رودخانه ايلينـويز در غـرب و جنـوب درياچـه      عقب نشينى يخ آزاد شده بود دهانه چندين رود

 هودسن در شرق و جنوب درياچـه اونتـاريو را دچـار فرسـايش     –موهاك نه اىميشيگان و دره هاى رودخا

در سطح باالترى قـرار داشـت   ") درياچه هاى بزرگ("علت آن آه آب گريت ليكز  در طى اين دوره به. آرد

از آنچه آه امروز زمين خشك محسوب مى شود را پوشانده بود آه عبارتست از جنـوب   مناطق وسيعى

 Black در ايالـت ميشـيگان و دشـت درياچـه بلـك سـوامپ      Saginaw Bay ج سـاگينا جنوب خلـي  شيكاگو،

Swampآه از تولدو در اواهايو تا فورت وين Fort Wayne در اينديانا امتداد دارد.  

وجود دارد آه بسيارى ممكـن اسـت چنـين اسـتدالل      در شمال مرآز آنتاآى يك حوزه بزرگ رودخانه اى

مع الوصف حوزه رودخانـه اى بلـوگرس يادشـت    . آمريكا تعلق ندارد اورزىآنند آه اين ناحيه به قطب آش

اين ناحيه آم ارتفاع و بسيار حاصلخيز تـا حاشـيه هـاى فـالت آپـاالش امتـداد        از Bluegras هاى بلوگرس

 است، چيـزى آـه روى اليـه هـاى     Karest هاى آم ارتفاع اين ناحيه عمدتأ از رسوبات آارست تپه. دارد
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 به تدريج در آب در حال حرآت حل مى شود و بدين طريـق   سنگ ها-يل شده استضخيم آهكى تشك

غارهـاى   سنگ آهك در زير زمين نيز حل شده و. بسيارى از ترآيبات سطحى دچار فرسودگى مى شود

آه مـى توانـد چنـدين     را تشكيل مى دهد –staiagmite و استاالگميت –stalactite ستوندار استاالآتيت

غربى اين حـوزه شـايد معـروف     در جنوب Mammoth Cave  مجموعه غار ماموث- باشدمايل طول داشته

 .ترين محل در ناحيه باشد

از سطح متوسط اسـت امـا بيشـتر اوقـات عـالى       خاك هاى قطب آشاورزى مناسب و اغلب بسيار بهتر

 آيوا خـاك  جنوب مرآز ويسكانسين، خاك هاى شرق مرآز به استثناى موارد مهم مرآز ايلينويز و. نيست

متعادل و معموأل در رابطه با جنگل هـاى پوشـيده از آـاج يـا داراى      گلدانى است آه تحت شرايط رطوبت

) خـاك درخـت  (اگر چه اليه روئى و نازك خـاك از نظـر خـاك گيـاه دار    . شده است درختان مختلف، تشكيل

 ه طور آلى، خاك هاىب. است، اما اين خاك داراى مواد معدنى مهم براى آشاورزى است داراى آمبود

 سراسر منطقه شرق قطب آشاورزى تنها به شخم دقيق، نوعى تناوب آاشـت و اسـتعمال آهـك نيـاز    

 .دارند تا حاصلخيز باقى بمانند

ايلينويز هستند آه در زمره حاصـلخيز تـرين خـاك هـا      خاك هاى غرب اين منطقه و خاك هاى بيشتر نقاط

. اين خاك ها بيشتر تحت پوشـش علـف بـوده انـد تـا جنگـل      . مناسبند محسوب شده و براى توليد غالت

. اى تيره تا تقريبأ سياه است آه نشانگر مقادير زياد محتويات اورگونيـك آن اسـت   زمينه رنگ آنها از قهوه

 . سانتى متر است١۵٠ تا ۵٠بيشتر آن نسبتأ عميق بوده و ضخامت اليه ها بين  همچنين

آلى، خاك هاى رسوبى در دره هاى رودخانه اى اصلى و  قه بندىمورد استثنايى مهم از اين دو نوع طب

هر دو نوع خاك بسيار حاصلخيز هستند اما اغلب به . باتالقى است سطح سابق درياچه ها و خاك هاى

  .ويژه اى نياز دارند مراقبت ها و آودهاى

حتى قبل . تبسيار سودآورى را فراهم آرده اس محيط طبيعى قطب آشاورزى فرصت هاى حمل و نقل

راهها، ارتباط از طريق رودخانه ها و درياچه هـا در داخـل منطقـه،     از راه آهن و توسعه همه جانبه شبكه

آاالها به مراآـز جمعيتـى شـرق آمريكـا و بنـادر اصـلى و تجـارتى بـين المللـى بـا            امكان مى داد ارسال

 .ارزانى صورت پذيرد سهولت و به

داخـل منطقـه، در ابتـدا در طـول راه هـاى آبـى بزرگتـر         ان آنها بهجابجايى مستعمره نشين ها و نقل مك

، رودخانه اوهايو، رودخانه هاى ايلينويز ، و اباش )گريت ليكز(جنوبي درياچه هاى بزرگ. صورت مى گرفت

شرق ميسى سى پى و ميسورى به طـرف غـرب تـا آـانزاس ، همـه راههـاى عمـده         و ويسكانسين تا

درياچـه هـاى   . مسيرهاى مهمى براى پيدا آردن بازار بـراى محصـوالت بـود   نشين ها و  براى ورود مهاجر

 براى ارسال آاال به نيويورك راه هـاى مسـتقيم تـرى فـراهم مـى آردنـد آـه از طريـق راه آبـى          شرقى،

 تمامى شبكه رودخانه هاى داخلى به داخل سيستم رودخانه ميسى.  هودسون مى گذشت–موهاك 

موانـع   رجى هاى آوچكى از آنها مى گذشت آه در تمامى مسـير بـا  سى پى مى ريخت و قايق ها و آ

 .محدودى روبرو بود

آنترل نظامى و مرآـز محصـوالت آشـاورزى رشـد خـود را       شهر ديترويت در ميشيگان به عنوان يك نقطه

اسـت در بهتـرين نقطـه     ”the narrows”"باريكـه هـا  "فرانسه به معنـى   اين شهر، آه نام آن به. آغاز آرد

آانادا و ميشيگان است و نزديك مـدخل درياچـه هـاى شـمالى در درياچـه ايـرى نيـز         بين اونتاريو درعبور 

گرچه زمين هاى پست سـاحل ميشـيگان از نظـر آشـاورزى بـه حاصـلخيزى زمـين        . شود محسوب مى

اتومبيـل    پر جمعيـت تـر بـود، هنگـامى آـه صـنايع      ١٩١٠اوهايو نبود و آليولند اوهايو تا سال  هاى شمال

  .زى به توليد عمده پرداختند، ساختار اقتصادى ديترويت را تغيير داندسا

مجاور رودخانه اوهايو واقـع شـده   Great Bend گريت بند در اوهايو آه در Cincinnati شهر سين سيناتى
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ايـن محصـوالت از   . محصـوالت آشـاورزى توسـط آشـتى تبـديل شـد       به محل اصلى جمع آورى و ارسال

شـهر  .  مـى رسـيد  ١٨٢٠آشـتى مـى آمـد و سـابقه آن بـه سـال        ورزى و بـا نواحى جنوبى قطب آشـا 

رودخانـه هـاى آـانزاس و ميسـورى نيـز بـا حمـل و نقـل مقـادير زيـادى از            آانزاس در ميسورى در تقاطع

موقعيت شيكاگو، نزديك جنوبى تـرين نقطـه   . رودخانه ها درهمان اوائل رشد آرد محصوالت آشاورزى در

 .خانه ايلينويز داراى فاصله آمى بود نيـز بـراى رشـد سـريع آن سـودمند بـود      با شمال رود ميشيگان آه

نقطـه فـراهم    فرصت هاى انتقال محموله از يك آشتى به آشتى ها، يا وسائل نقليه ديگرى آه در اين

و جنوب آن، در طول  بود توسط پروژه هاى وسيع آانال آشى و ارتباط هاى زمينى ساخته شده در غرب

طـرف شـهر هـاى در حـال      آشاورزى تقويت شد آه بعدأ در جهت شرق و مستقيمأ بهنقاط غنى قطب 

  .رشد ابر شهر گسترش يافت

 عكس العمل نواحى آشاورزی

هاى مرزى بـه طـرف غـرب و در جهـت قطـب آشـاورزى        هنگامى آه در اوائل قرن نوزدهم مهاجر نشين

تـا زمـانى آـه    . شـرق آمريكـا همـراه بـود    گندم براى بازارهـاى   پيش رفتند، اين پيشرفت با يك موج توليد

امـا بـزودى در   . براى ارسال آنندگان گندم حجـم آن مسـئله بزرگـى نبـود     حمل و نقل آبى ادامه داشت،

يـا در محـل هـايى آـه محمولـه      ) از قبيل سين سيناتى در آنـاره رودخانـه اوهـايو   ) نقاط بارگيرى آشتى

 ماننـد بونـالو در نيويـورك در ترمينـال    (تقل مـى شـد  نوع وسيله حمل و نقل به نوع ديگرى من گندم از يك

خـاك   ، آارخانه هاى آرد سازى تاسيس شـد؛ اگـر چـه آشـت مـداوم گنـدم در      )درياچه اى رودخانه ايري

ها بـه سـوى    هاى منطقه مشكل بود، و نواحى مهم و در جه اول توليد همراه با گسترش مهاجر نشين

 .غرب انتقال يافت

باقى بودند، توليد بهترين محصوالتى آـه در رابطـه    ن در سرزمين هاى قبلىبراى آشاورزانى آه همچنا

اينجا هم گاو و گوسـفند و هـم خـوك پـرورش داده     . محلى بود با آشاورزى بود گوشت حاصله از احشام

و جو، و محصوالت آشاورزى ديگر در رابطه با احشـام چنـان از نظـر     آشت غالتى از قبيل ذرت. مى شد

آه به زودى به عنوان سيستم آشاورزى غالب، در سراسـر قطـب آشـاورزى بـه      ه بوداقتصادى به صرف

 .شد توليد گندم اضافه

شـرايط محـيط سـازگار بـود و هـم صـرفه اقتصـادى بـااليى          ذرت جزو غالتى بود آه هم به بهترين نحو با

هـاى داغ و  و هواى مرطوب تابستانى سازگار است در طـول روز   اين محصول آه به خوبى با آب. داشت

همچنين با صرفه هم هست، زيرا خوشه هاى آن نزديك هم رشد . آند شب هاى گرم منطقه رشد مى

عالوه بر آن حجم زياد ساقه و برگى آه هـر  . ها داراى دو خوشه يا بيشتر است آرده و هر آدام از نهال

اين نوع  .ام ها به آار رودمى آند اگر به طرز صحيح و آاملى درو شود مى تواند براى تغذيه د گياه توليد

يـك امنيـت    ترآيب آشاورزى آـه هـم در آن آشـت غـالت وجـود دارد هـم پـرورش دام، بـراى آشـاورزان         

 .متحده وجود ندارد اقتصادى به همراه آورده آه باالتر از آن در هيچ منطقه آشاورزى ديگر اياالت

 ١٣. أ مسـتطيلى مـزارع اسـت   آشاورزى الگـوى تقريبـ   يك عالمت مشخصه ديگر چشم انداز مرآز قطب

خـود را بـه طريقـى غيـر سيسـتماتيك تـريم آـرده و در آن از         ايالت اصلى اياالت متحده مرزهـاى داخلـى  

هاى مرز بندى بهره گرفتـه بودنـد آـه بـر نشـانه هـا و عالمـت         سيستم سنگ هاى مرزى و ساير روش

نتـايج ترسـيم هـاى    . كـى بـود  قطب نما، و اندازه گيرى هاى خطى مت هاى قابل رؤيت، جهت يابى هاى

حكـم سـال   "از طريـق  . باعث تفسير ها و دعاوى قضايى سر در گمى مى شـد  غير منظم حاصله اغلب

" منطقـه شـمالى غربـى   "رودخانـه اوهـايو و غـرب پنسـيلوانيا، آـه بـه عنـوان         سـرزمين شـمال   " ١٧٨۵

 –احى مسـتطيلى  قبل از آنكه بروى مهاجر نشين ها گشوده شـود، مطـابق بـا مسـ     شناخته مى شد،

منطق غير قابل مقاومت اين سيستم در شبكه جـاده سـازى مسـتطيلى آـه در بيشـتر       -مرز بندى شد
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 .اياالت متحده بين آوه هاى آپاالش و راآى مسلط است، قابل مشاهده است مناطق

اآولـوژيكى و اقتصـادى قطـب آشـاورزى بـه ناچـار        در حالى آه سيستم مساحى زمين و واقعيت هـاى 

شده، قسمت هايى در قطب آشـاورزى وجـود دارنـد آـه      كنواختى در سيستم چشم انداز زمينباعث ي

در ويـس آانسـين و مرآـز مينـه سـوتا شـمال مراآـز        . قرار مى گيرند ”Corn Belt“ "آمربند ذرت"فراتر از 

شرايط آب و هوايى مانع رسـيدن غالتـى مـى شـد آـه بـه مصـرف دام دارى مـى          توليد غالت جايى آه

ذرت تازه و غـالت ديگـر از قبيـل جـو صـحرايى و      . جاى آن دامدارى را انتخاب آرده اند اورزان بهرسد، آش

. آرده بود و محصول فراوان يونجه يك حمايت فوق العاده براى گله هاى بزرگ گاوهاى شيرى فراهم جو،

 براى سر گذاشت، هنگامى آه توليد شير تازه، حتى سطح تقاضاى وسيع شهرهاى مجاور را نيز پشت

. بـه آـره و پنيـر تبـديل آردنـد      اينكه شير را با فراغت خاطر بيشتر به بازارهـاى دور دسـت منتقـل آننـد،    

آمريكا است و تقريبأ نيمى از پنيـر ايـن    ويسكانسين همچنان توليد آننده قسمت مهمى از شير اضافى

  .آشور را توليد مى آند

غـرب گريـت ليكـز حضـور دارد، جـايى آـه       در  يك عامل مشخص ديگر گسترش مرزهاى قطب آشـاورزى 

درياچه ميشيگان در ايالت هاى ويسكانسين و ميشيگان رواج  توليد ميوه در نوار باريكى در طول سواحل

درياچه زمان شكوفه دادن درختان را در بهار به تعويـق مـى انـدازد آـه معمـوأل تـا        تاثير تعديل آننده. دارد

توليـد   .زمان اولين يخ بندان شـديد در پـائيز را عقـب مـى انـدازد     آخرين يخ بندان است و همچنين  پس از

مشابه ايـن وضـع، در طـول     يك اثر. آلبالو، سيب، و تا حد آمترى انگور، همه از اهميت فراوان برخوردارند

درياچـه در پنسـيلوانيا و غـرب نيويـورك      آنـار ) آـانتي (سواحل جنوبى درياچه ايرى به ويژه در چند بخش 

  .از يك قرن اهميت داشته است د، جايى آه توليد انگور به مدت بيشمشاهده مى شو

  تغيير در الگو ها

و سيسـتم آشـاورزى آاشـت ذرت همـراه بـا        قطب آشاورزى آامأل مسـكونى شـده بـود   ١٨٩٠تا سال

بود، به سمت غرب و آناره هـاى گريـت پلينـز منتقـل      دامدارى آه در جنوب اوهايو با موفقيت روبرو شده

پيشرفت هاى تكنولوژيك اوليـه از قبيـل پيـدايش ماشـين     . پذيرفت ها تعديل هاى محلى آمى راشد و تن

و ساير ابزارهاى مناسب فعاليت هاى مهـم اقتصـادى منطقـه، در    ) ١٨٣١(فوالدى  ، گاو آهن)١٨٣١(درو 

 اگر چه، تغييرات بعـدى، تعـديل هـايى را نسـبت بـه     . موفقيت اين سيستم به آار افتادند جهت تضمين

  .الگوهاى جغرافيايى سنتى تشويق آرده است

موسـوم بـه آمربنـد ذرت در افـزايش اهميـت سـويا نهفتـه         يكى از تغييرات مهم ديگر در الگوهاى منطقه

 هكتـار  ٢٠٠،٠٠٠ در ايـاالت متحـده ، آمتـر از    ١٩٢۵تـا سـال   . داد  رخ١٩۵٠است آه از سال هـاى دهـه   

 ميليـون هكتـار   ۴/۵ سطح آشـت بـه حـدود    ١٩۴٩دن سال تا فرارسي. رفته بود زمين به زير آشت سويا

 اين.  ميليون هكتار رسيد١۶/١ سال بعدى ناگهان به سطح باور نكردنى ٢٠بود، و در طول  افزايش يافته

ميليـون   ٢٠ امروزه در سطح ملى، حدود.  ميليون هكتار بالغ مى شود١٠زمين ها در قطب آشاورزى بر 

  .ته استهكتار زمين به زير آشت سويا رف

اول، به عنوان يك گيـاه، سـويا بـا افـزايش مقـدار ازت      . است داليل افزايش فوق العاده توليد سويا متعدد

دوم آنكه معموأل سـويا را مـى تـوان در سراسـر     . در تقويت آن موثر است خاآى آه در آن رشد مى آند،

 بـاران مـى بـارد امـا آبيـارى      سانتى متر ۵٠آاشت، حتى در مناطقى آه هر سال آمتر از  اياالت متحده

چربـى   سوم، مى توان مستقيمأ روغن سويا را گرفت آه يك روغن نباتى خـوب و آـم  . امكان پذير است

ماده غـذايى اضـافى بـراى     اين ماده خوراآى عمدتأ به عنوان يك. بوده ، اما پروتئين آن بسيار زياد است

و چهـارم،  . مصرف انسانى شده اسـت  ى واردتغذيه احشام به آار مى رفته است ولى به طرز روز افزون

ايـن  . سويا را در سطح بـااليى نگـاه داشـته اسـت     موقعيت جهانى غذا و تغذيه، تقاضا براى صدور روغن
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نگاه داشـته اسـت، آـه خـود تشـويق مهمـى اسـت بـراى          موضوع قيمت ها را در سطحى نسبتأ پايدار

  .آشاورزان

تنـاوب هـاى   . زيادى سويا در قطب آشاورزى شـده اسـت   بسيارترآيب اين امتيازات، باعث توليد مقادير 

در .  سـويا داده اسـت  -جـاى خـود را بـه تنـاوب دوسـاله ذرت      آاشت سه و چهار ساله سنتى بـه تـدريج  

آشاورزى انـواع سـويا آـه زود مـى رسـند در اواخـر بهـار و پـس از          بعضى موارد در مناطق جنوبى قطب

دين وسـيله هـر دو سـال بـدون آن آـه نقصـان مهمـى در        مى شوند و ب برداشت گندم زمستانى آشت

فـراهم مـى   ) ذرت، گنـدم و سـويا  (آمده باشـد، بـراى آشـاورز سـه نـوع محصـول       توليد ساالنه آنها پيش

  .سازند

آشاورزى در سطح جديد، مكانيزاسيون و نيز پيـدايش   يك سلسله تغييرات پيچيده تر در جغرافياى قطب

مساحى اصلى اوليه در منطقه حداقل اندازه يـك مزرعـه قابـل    . است رعتغييرهايى در اندازه متوسط مزا

هكتار معين آـرد و بعـد در زمانهـاى مختلـف ايـن مقـدار بـه نصـف و يـك چهـارم آن            ۶۴/٧۵خريد را در حد 

 البته بعد از خريد اوليه، زمين ها را مى توان به قطعات حتى آـوچكتر هـم تقسـيم آـرد و     .آاهش يافت

 .عى آه قبأل به وجود آمده اضافه آردفروخت يا به مزار

در حدود يك سوم : آشاورزى با هم اختالف زيادى داشت  اندازه مزارع در ايالت هاى قطب١٩٠٠تا سال 

 ۴٠ هكتار و بيشتر آنچه آه باقى مى ماند آمتـر از  ٧٢ تا ۴٠سوم ديگر  هكتار بود، يك٢٠٢ تا ٧٣مزارع از 

 هكتار بود ٧٣هش در اندازه زمين در مزارعى آه آوچكتر از  آا١٩٣۵پس از سال  .هكتار مساحت داشت

 ١٠۵ درصد زمين هاى قابل آشـت جـزو مزارعـى بـود آـه بزرگتـر از       ۵٠ بيش از١٩۶۴در سال  .آغاز شد

 ٢٠٢از   هكتار زمين، يك هكتار آامل آن جـزو مزارعـى محسـوب مـى شـد آـه بزرگتـر       ۵هكتار بود؛ از هر 

  .ادامه داشته استهكتار بود، و اين روند همچنان 

آشاورزان . مربوط به مكانيزه شده عمليات آشاورزى است داليل اين تغييرات در اندازه مزارع اقتصادى و

امتيازات حاصله از نوآورى هاى مكانيكى در جهت افزايش حاصـل خـود    قطب آشاورزى به طور سنتى از

 وجود پستى و بلندى هاى فـراوان در  مزارع بزرگ و عدم. ساعت بهره مند شده اند نسبت به آار در هر

يابـد، چيـزى    منطقه از همان اول اجازه داد آه استفاده از ماشين آالت آشاورزى آغاز شـود و ادامـه   اين

 .بود آه در مزارع آوچكتر و در مزارع تپه اى آه در معرض فرسايش هستند غير ممكن

 جهانى بود، مراحل مكانيزه شدن مـزارع  وقوع جنگ دوم  آمبود آارگر آه نتيجه١٩۴٠در اوائل سال دهه 

آورى هاى جديد به طرز روز افزونى در فعاليـت هـاى آشـاورزى سـطح      را شدت بخشيد و اختراعات و نو

تجهيزاتـى آـه مربـوط بـه آاشـت دو و چهـار رديفـه بـود جـاى خـود را بـه            . گرفـت  باال مورد استفاده قرار

انبار آردن و حمل و نقل نيز بـه صـورت مكـانيزه در    عمليات مربوط به . هشت رديفه داد تجهيزات شش و

 .و بيش از پيش با خواسته ها و نيازهاى توليد آنندگان سطح باال وفق داده شد آمد

در . مقدار زمين زير آشـت در منطقـه بـه تـدريج آـاهش يافـت       همراه با پيدايش تغييرات در اندازه مزارع،

 در صـد بـود، و ايـن در حـالى بـود آـه       ٨٠نطقـه بـاالى   در بيشتر اين م  نسبت زمين به مزارع١٩٨٧سال 

  درصد رانشان مى دادند، حتى با وجود اين آه تعداد٩٠ايلينويز حتى نرخ هاى باالي بيشتر نواحى آيوا و

زمـين   ها در قطب آشـاورزى در طـول دو دهـه قبـل از آن هـم آـاهش در      ) آانتي(بسيار زيادى از بخش 

 .آشاورزى را تجربه آرده بودند

خصوصـى داراى اآثريـت هسـتند امـا ايـن گونـه مـزارع بـه          ر حالى آه هنوز مزارع انفرادى خـانوادگى و د

ايـن آـاهش مربـوط بـه نيـاز بـه       . حـال نـا پديـد شـدن هسـتند      سرعت در ايالت هاى قطب آشاورزى در

آوشش هاى فردى و استقالل شخصـى هنـوز هـم بـه موفقيـت مزرعـه        .بازدهى روز افزون مزارع است

  .اندازه است آه هر روز نيز بر اهميت به آن افزوده مى شود  آند اما عامل مهم،آمك مى
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پروژه آشاورزى افزايش يافت، بعضى از مزارع اجـاره آوتـاه    همان طور آه نياز براى زمين بيشتر براى هر

ى آـه بـه   افـراد ديگـر  . مناسب تر يافتند تا آن آه آنـرا بالفاصـله خريـدارى آننـد     مدت و بلند مدت مزارع را

 مشغولند، ممكن است خود صاحب زمين نباشند و ترجيح دهند آه از طريق يكى از چند نوع آشاورزى

اجاره آرده انـد،   عالوه بر آن، حدود يك سوم آسانى آه زمين. موافقت نامه، براى صاحب زمين آار آنند

ل زمين از يك نسل به نسل انتقا آن را از يك خويشاوند خود گرفته اند و اين اغلب وسيله اى است براى

 .ديگر
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 گريت پلينز و فالت ها 11  فصل
 

گريـت پلينـز چنـين اظهـار نظـر آـرد آـه آن عـده از اهـالى           مورخى بنام والتر پرسكات وب، در آتاب خـود 

" برخـورد محيطـى  "مناطق اياالت متحده سـاآن شـدند بـا سـه منطقـه       شمال غربى اروپا آه در بيشتر

آب و هوايى نسبت به نواحى مورد سكونت آنها در اروپا چنان متفـاوت بـود   شرايط  روبرو شدند آه در آن

 اولـين . آشت محصوالت آشاورزى و پيروى از الگوهاى سكونتى آنجا ديگر مناسبتى نداشـت  آه ادامه

جنـوب   دوم منطقـه خشـك  . تفاوت، گرماى شديد تابستان و سطح رطوبت در جنوب شـرقى آمريكـا بـود   

  .مرآز آشور بود عامل سوم علفزارهاى بزرگ و مداوم و پراآنده واقع در. غربى و غرب داخلى بود

آـه مقـدار متوسـط بارنـدگى سـاالنه، بسـيار آمتـر از         در بين مشكالت موجود در علفزارها، يكى آن بـود 

. همراه با بادهاى شديد، تگرگ و گردبـاد امـرى عـادى بـود     شرق آشور بود، گرچه طوفانهاى سهمگين،

. زمستانى آه به سرما شدت مى داد برف را به مسـافات دورى مـى رانـد    ه با بادهاىآوالك هاى همرا

تابستانى خاك را مى خشكاند و گاهى آن را به صـورت طوفـان هـاى شـديد گـردو       بادهاى گرم و خشك

  .آرد خاك جابجا مى

وسيع آـافى  آنار نهرها براى رشد درختان در مقياس  ذخيره هاى آبى طبيعى پراآنده در محل به جز در

آشـاورزانى آـه از شـرق    . بود و تنها چند ماه در سال جريـان داشـت   بسيارى از اين نهر ها آوچك. نبود

مقادير زيادى آب براى محصوالت و احشام و نيز چـوب فـراوان بـراى خانـه سـازى و       آمده بودند و به وجود

آـامأل   پلينز خود را بـا شـرايطى  نرده و سوزاندن عادت داشتند مجبور بودند براى سكونت در گريت  ايجاد

  .متفاوت وفق دهند

 محيط دشت ها

آم تنوع ترين در نوع خود در همه اياالت متحـده بشـمار    توپوگرافى و جغرافياى گياهى علفزارها در زمره

را طى مى آردند، پس از يك فصل مسافرتى مى توانسـتند  " اورگون ميسر"مهاجران اوليه آه . مى رود

برسند و علت آن هم تا حدى بـدليل وجـود علفزارهـا بـود آـه عبـور از آن بسـيار          آرامبه ساحل اقيانوس

 طبقات. اين منطقه تمامأ در داخل حوزه جغرافيايى زمين هاى پست داخلى واقع شده است .آسان بود

ارتفـاع بـه    هر قـدر از شـرق بـه طـرف غـرب بـرويم،      . زير زمينى رسوبى آن از شيب مختصرى برخوردارند

حالى آـه در غـرب، دنـور      متر است، در۵٠٠در طول حاشيه شرقى، ارتفاع تنها . افزايش مى يابدتدريج 

 . متر از سطح دريا ارتفاع دارد١۵٠٠در آلرادو بيش از 

تشـكيل   High Plains "هاى پلينـز "گريت پلينز را ارتفاعات  از نظر جغرافياى طبيعى، وسيع ترين ناحيه در

منطقه از جنوب تگزاس تا جنـوب نبراسـكا و در جهـت شـمال امتـداد       ىمى دهد آه در طول حاشيه غرب

عمومأ صاف از يك اليه رسوبى ضخيم پوشيده شده آه اغلب آامأل شـنى و بـى    اين ناحيه. يافته است

تنها در طول رودهايى از قبيل اسكات بـالف منشـعب از پليـت ريـور در نبراسـكاى      . است نهايت متخلخل

پيـدايش   در شـمال غربـى تگـزاس، فرسـايش بـه      Red River و منشعب از رد ريوريا در دره پالودور غربى

بزرگتـرين   حـوزه درياچـه آگاسـيز، آـه قـبأل توسـط      . پستى و بلندى هاى مهم محلى منجـر شـده اسـت   

العـاده همـوار ديگـر     اشغال شده بود، يك منطقـه فـوق  ) دوره چهارم زمين شناسي(درياچه پليستوسن 

 .است ر در شمال در داآوتاى شمالى و مينه سوتااست آه شامل دره رد ريو

چشـمگير تـرين   . جغرافيـايى آن قـدر غيـر متفـاوت نيسـتند      همه قسمت هاى اين منطقه از نظر وضعيت
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بالك هيلز آه داراى يك اليـه وسـيع   . داآوتاى جنوبى و وايومينگ است استثناء بلندى هاى بالك هيلز در

ناسى و موقعيت جغرافيايى وابسته به آوههاى راآـى  است از نظر سنگ ش گنبدى شكل آتشفشانى

جنوب تگزاس فـالت ادواردز شـديدأ فرسـايش يافتـه و در طـول حاشـيه جنـوبى آن بـه          در. در غرب است

بلندى هاى سند هيلز يك سلسله تپه هـاى شـنى انبـوه بوجـود آورده     . متصل مى شد دشت ساحلى

 اين تپه هاى شـنى توسـط وزش  .  متر بلندى دارند٣٠پوشيده شده و بعضى از آنها بيش از  آه از علف

وجـود زمـين    .باد در طول حاشيه هاى جنوبى يخچال هاى قاره اى و در دوره پليستوسن پديد آمـده انـد  

فرسايش اليه رويى توسـط    خصوصيت آن بى نظمى فوق العاده زياد آه نتيجه-هاى سنگالخ يا باتالقى

شـده، از شـمال نبراسـكا در جهـت      سورى آه دچار يـخ بنـدان   در آن قسمت از فالت مي–باد و آب است 

رود ميسـورى و غـرب حـوزه درياچـه      در شـمال . شمال تا رود ميسى سى پى، پديـده اى فراگيـر اسـت   

گرچـه گـاهى همـوار اسـت، پوشـيده از       آگاسيز آن قسمت از فالت ميسورى آه دچار يـخ بنـدان شـده،   

  .ساير آثار يخچالى است  ها ودرياچه ها، سنگ و خاك بجا مانده از توده يخ

علفزارهاى اوليـه را از بـين بـرده، قسـمت هـاى مرطـوب تـر         اگر چه آشت و آار، بيشتر پوشش گياهى

 سـانتى متـر در   ٩٠متـر بارنـدگى سـاالنه در شـمال يـا بـيش از        سـانتى ۶٠مناطقى با بـيش از (شرقى 

 سانتى متر تـا يـك   ٣٠ارتفاع آنها بين پوشيده از علف هاى بلند بود، آه  در اصل يك مرغزار ممتد) جنوب

طول حاشيه هاى غربى فالت ها، علف هاى مرغزار جاى خود را بـه علـف هـاى خوشـه اى      در. متر بود

فـالت   علف هايى آوتاهتر آه بيشتر از هم فاصله داشتند و مى توانستند در شرايط نيمه خشـك  -دادند

  .هاى غربى دوام بياورند

دارنـد و معمـوأل خيلـى بيشـتر از آن مقـدار آـه خـود         يى عميق و پيچ در پيچعلف هاى مرغزار، ريشه ها

زمين فرو مى روند و همين به آنها امكان مى دهد از تمامى  علف ها در سطح رشد مى آنند در اعماق

اين سيستم پيچيده و در هم ريشه، شخم زدن مرغـزار هـا را   . استفاده آنند  آبى آه در دسترس دارند

اولين مهاجران اغلب مجبور بودنـد بـراى شـخم زدن زمـين مرغـزار از گـاو       . شكل مى سازدم فوق العاده

 در طـول دوران اوليـه سـكونت   .  حيوان آشيده مـى شـد  ٢٠هاى سنگين استفاده آنند آه توسط  آهن

و در ساخت " بريدند مى"اروپائيان در فالت ها، گاهى آنها خاك مرغزار را نيز به صورت خشت هاى بزرگ 

  .هاى گلى به آار مى بردندخانه 

خليج مكزيك مى آيد، و عامل اصلى رطوبت فـالت هـا    هواى گرم و مرطوب استوايى ساحل آه از جانب

زده و سپس بـه طـرف شـمال حرآـت مـى آنـد و در ايـن راه         است، معموأل دره ميسى سى پى را دور

ى از نتايج اين وضعيت آـاهش  يك. به طور آلى ناديده مى گيرد بيشتر قسمت هاى غربى گريت پلينز را

بـراى مثـال، در آـانزاس متوسـط ميـزان      . بارندگى ساليانه در جهت غرب اسـت  چشمگير مقدار متوسط

 سـانتى متـر در نـواحى نيمـه     ۴٠ سانتى متر در نقاط مرطوب جنـوب شـرقى تـا    ١٠۵از  بارندگى ساالنه

 .غربى متغير است خشك جنوب

پلينز هنگامى پيش مى آيـد آـه تـوده هـاى هـواى گـرم         گريتدوره هاى بارندگى بيش از حد معمول در

به حرآت در مـى آيـد و وارد قسـمت هـايى از گريـت پلينـز        استوايى از خليج مكزيك بسوى شمال غرب

خوشـبختانه، بـراى آشـاورز فـالت     . قابل پيش بينى و اتكا نيسـت  اگر چه اين جريان مطلوب،. مى شود

طول دوره رشد سريع تر محصوالت روى مـى دهـد آـه از آوريـل تـا      بارندگى در  ها، حدود سه چهارم اين

 .اوت است

ناحيه به صورت توفان هاى سخت و همراه با رعد و بـرق   بعضى از بارندگى هاى بهارى و تابستانى اين

 ۵ايـن گلولـه هـاى يخـى آـه گـاهى قطـر آنهـا بـه          . توفان هاست گاهگاهى تگرگ نيز حاصل اين. است

دارند آه مى تواننـد محصـول رسـيده و بسـيار سـنگين گنـدم را نـابود         قدر قدرتسانتى متر مى رسد آن
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جنوبى و غرب مرآزى اغلب توفان هاى تگرگ را تجربه مى آنند و همراه با آنها  بيشتر دشت هاى. آنند

هـاى   نبراسكا و جنوب شرقى وايومينگ از لحاظ مقدار متوسط بارنـدگى تگـرگ در آشـور در رديـف     غرب

  .رنداول قرار دا

 آيلومتر در ساعت مـى  ٣۵٠درآمده و سرعت آن به بيش از  گرد باد، آه در آن جريان باد به صورت قيفى

اگرچـه ناحيـه اى آـه در آن گـرد بـاد      . هاى توفانى گريت پلينز اسـت  رسد نيز يكى از نتايج اين سيستم

يك خطر مهـم منطقـه   وقوع مكرر آنها در دشت هاى مرآزى، توفان ها را به  روى مى دهد آوچك است،

 .است اى تبديل آرده

بادهاى اواخر بهـار و تابسـتان در فـالت هـاى     . مى شود در گريت پلينز باد هم نعمت، و هم بال محسوب

در گذشته . داخل آمريكا جزو شديد ترين بادها محسوب مى شوند جنوبى و مرآزى، از لحاظ سرعت در

سياب هاى بادى در منطقه اگر چه باد مداوم به معنى آن استفاده از بازدهى آ اين عاملى بود در حداآثر

مقدار رطوبت تبخير شده و پخش شده توسط گياهان در بيشتر منطقـه در سـطح بـااليى     نيز هست آه

 .دارد قرار

هواى خشـك و نسـبتأ گـرم سـاحل اقيـانوس آرام بـه        باد زمستانى يا چينوك هنگامى بوجود مى آيد آه

هنوز گرم است و " فرود مى آيد"آه اين باد در گريت پلينز  هنگامى.  شودطرف آوههاى راآى رانده مى

توده هواى سرد قـاره اى اسـت آـه معمـوأل در طـول زمسـتان در ايـن منطقـه          گرمى آن بسيار بيشتر از

اقيانوس آرام به طور موقت باعث رانده شدن هواى سرد از غرب گريت پلينز مـى   هواى. يافت مى شود

پديـده   تا حـدى بـه دليـل ايـن    . يك افزايش ناگهانى و چشمگير در درجه حرارت مى شودمنجر به  گردد و

حاشيه شرقى گريـت   جالب توجه، درجه حرارت در زمستان در طول مناطق مرتفع غربى آمى گرم تر از

  .پلينز است

، از لحـاظ ميـزان حـرارت سـاالنه    . سـال متفـاوت اسـت    عالوه بر آن متوسط طول فصل غير يخبنـدان، هـر  

  .مى شود هرچه به طرف شمال برويم تنوع آن بيشتر

مخـرب تـرين عناصـر آب و هـوايى در گريـت پلينـز يعنـى         برف، باد و سرما همه قسمت هايى از يكـى از 

هنگامى روى مـى دهـد آـه يـك تـوده بسـيار سـرد و هـواى قطبـى           آوالك در زمستان و. آوالك هستند

 گريـت پلينـز هجـوم مـى آورد و الگـوى معمـول يعنـى        راآى و به داخـل  بسوى جنوب و در طول آوههاى

بادهاى شديد، سرماى سخت و مقادير زياد بـرف وابسـته   . شرق را مى شكند مسير طوفان از غرب به

آوالك مى تواند چند روز ادامـه داشـته باشـد و نيمـى از ميـزان متوسـط بـرف        . هستند به اين طوفان ها

احشـام   لت آه گله داران گريت پلينـز در طـول زمسـتان معمـوأل    بدان ع. را با خود همراه بياورد زمستانى

غـذاى خـود مـانع     خود را بيرون آغل نگه مى دارند، يك آوالك شديد مى توانـد در دسترسـى حيـوان بـه    

 .ايجاد آرده و به تلفات زياد احشام منجر شود

 الگو هاى سكونتی

شـكار، بخصـوص شـكار    . تان محـدود بـود  سكونت سرخپوسـ  قبل از آنكه اروپائيان وارد گريت پلينز شوند،

بيشتر قياس سرخپوسـت در امتـداد   . آنان محسوب مى شد فعاليت عمده اقتصادى) گاو وحشي(بوفالو

بـدون در اختيـار داشـتن هـيچ نـوع وسـيله       . نيمه دائمى مى زيستند رودخانه ها و در سكونت گاه هاى

د ذخاير آبى مورد اتكاى خود را براى دور دست سرخپوستان نمى توانستن حرآتى زمينى براى مسافات

قبل از آنكه پاى اروپائيان به آمريكاى شمالى برسد، سگ تنها حيوانى بـود آـه   (آنند مدتى طوالنى ترك

بـزرگ   اين يك مشكل عمده به حساب مى آمد، زيـرا مهـاجرت گلـه هـاى    ). اين ناحيه اهلى شده بود در

 .دور مى آرد  متمادى از سكونتگاه هاى آنهابوفالو اغلب اين منبع غذايى را براى هفته هاى

اسپانيايى ها جنوب گريت پلينز را ترك آردند، بعضـى از اسـبهاى    هنگامى آه به دنبال اآتشافات اوليه،
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زمـانى  . اى آه به نحو بارزى طرز زندگى سرخ پوستان دشت ها را تغيير داد" هديه" خود را جاگذاشتند؛

نظام سـبك    با چيزى مواجه شدند آه بسيارى آن را عالى ترين سوارهآمريكائيان به دشتها رسيدند، آه

و سرخ پوستان گريت  اسب ها در سراسر علفزارها پخش شده بودند. اسلحه در تاريخ جهان خوانده اند

مسير مهاجرت بوفالو ها را تعقيـب مـى    پلينز، آه ديگر به آناره هاى رودخانه ها محدود نبودند، با آزادى

 .آردند

محلى آه اقامـت در آن غيـر محتمـل و مشـكل اسـت آـامأل        رات اوليه آمريكائيان از منطقه به عنوانتصو

بود آه آشاورزان هيچ آدام از مواد سنتى مورد اسـتفاده بـراى    فقدان درخت بدان معنى. غلط هم نبود

اغلـب  . بـود منـابع آبـى محـدود    . نرده آشى يا سـوخت را در اختيـار نداشـتند    ساختن خانه ها و انبارها،

 آنهايى آه در ابتدا وارد شـدند در . آه رود ها و نهر ها در فصل بخصوصى جريان داشتند اتفاق مى افتاد

اغلب مفيد  محصوالتى آه مهاجران با خود به دشت ها آورده بودند. طول اين راههاى آبى مستقر شدند

سال از تفاوت بسيار  ال تانبود و آشت آنها با شكست روبرو مى شد و موفقيت در برداشت محصول س

توليد آشـاورزى نيـز معمـوأل پـائين تـر بـوده و        نرخ هاى. برخوردار بوده زيرا ميزان بارندگى اصأل ثابت نبود

مناطق به نظر آـافى مـى رسـيد، نشـان داد آـه در گريـت         هكتارى مزارع، آه در شرقى ترين۶۵اندازه 

  .پلينز بيش از حد آوچك است

پلينز تا حدى بدليل پيدايش ايـن مسـائل دچـار وقفـه      طول مرزهاى شرقى گريتسكونت در نقاط مرزى 

در تكنولوژى و تصاحب زمـين، سـكونت در گريـت پلينـز را جالـب تـر        تا زمانى آه تغييرات پيش آمده. شد

تمايـل داشـتند آـه از ايـن فـالت هـا گذشـته و در سـواحل اقيـانوس آرام سـاآن            ساخت، مهاجران بدان

 .شوند

اقتصــاد فراگيــر . اقتصــادى تمــام منطقــه را فــرا گرفــت ايــن دوره تــاخير، يــك سيســتم جــايگزيندر خــالل 

تگزاس و به وسيله مهاجران آمريكايى آه از جنوب مى آمدند در  دامپرورى توسط اسپانيايى ها در جنوب

 اين اقتصاد از تگزاس به طرف شـمال  ١٨٨۵ تا ١٨۶٧طى دوره سال هاى  در. شرق تگزاس مرسوم شد

 .سترش يافتگ

شمال و تا ايستگاههاى راه آهن در آانزاس بـرده مـى    گله هاى بزرگ احشام، از جنوب تگزاس به طرف

موجودى منطقه عظيم و نسبتأ غيـر مسـكونى گريـت پلينـز      شوند آه هم به شرق حمل شوند وهم به

 .ميليون راس گاو جابجا شده بود ۵ شايد ١٨٨٠تا سال . اضافه شوند

گسـترش چـراى   .  بـه سـرعت سـقوط آـرد    ١٨٨٠دهـه   ى بدون حصار در اواخر سال هـاى اقتصاد گله دار

گسترش غرب ميانه آه گوشت بهترى را عرضه مى آردند،  بيش از حد، رقابت از طرف گله هاى در حال

 و هجـوم سـريع   ١٨٨٨ و ١٨٨٧زمسـتان فاجعـه آميـز بـين سـال هـاى        يك اقتصاد در حال سـقوط ملـى،  

 مزارع بدون حصار مرمت. پلينز جمعأ پايان اين دوره آوتاه تاريخ آمريكا را رقم زد آشاورزان به داخل گريت

عمليـات   نشده، به سوى قسمت خشك تر و غربى گريت پلينز رانده شدند يا صاحبان آن مجبـور شـدند  

 .خود را محدود آرده و دور مزارع حصار بكشند

به طور تجارتى توسـعه و تعمـيم يافـت،     ١٨٧٠دهه  در قسمت آشاورزى، سيم خاردار آه در سال هاى

. و پرچين بود آه جاى ذخيره هاى چـوب غايـب را مـى گرفـت     يك جانشين موثر براى مواد سازنده حصار

ساخته شده بـود  ) بدست آمده از مرغزارها(توسط آلوخ هاى چمنى  براى مدتى سكونت گاه هايى آه

در اسرع وقت آنها را با خانه هاى چهار چـوب  الوصف بيشتر مهاجر نشين ها  مع. براى زندگى آافى بود

 الوار توسط راه آهن وارد مى شد آه ايجاد آن در سراسر گريپ پلينز تـا سـالهاى  . آردند دار تعويض مى

بود آـه   توسعه يك آسياب بادى ساده و وسائل مكانيكى حفر چاه بدان معنى.  ادامه داشت١٨٧٠دهه 

آـار گيـرى فراگيـر     بـه . و نيـز آشـاورزى، آب آـافى فـراهم آـرد     در محل مى توان بـراى افـراد و حيوانـات    
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. بيشتر قسمت هاى آمريكا منجر شد به پذيرش آن در" تكنولوژى آسياب بادى در علفزارها بود آه نهايتا

آشاورزان را قـادر سـاخت آـه مـزارع بزرگتـرى را دايـر        آاشت غالت نيز به طرز روز افزونى مكانيزه شد و

  .آمتر را جبران آنند سب استفاده هاىآرده و بدين طريق آ

منطقه سازگارى يافته بودنـد وارد سيسـتم آشـاورزى     سرانجام آنكه محصوالتى آه بهتر با شرايط رشد

شـايد گنـدم سـخت    . گيرى محـيط دشـت هـا را بهبـود بخشـيدند      شدند، و آشاورزان درك خود از به آار

فرقـه از  ( بـار توسـط مهـاجران منـونى روسـي     محصول آه بـراى اولـين   اين. زمستانى بهترين مثال است

در آب و " وارد اياالت متحده شد، نسـبت بـه گنـدم هـايى آـه قـبال      ) هستند مسيحيان آه مخالف تعميد

 .پلينز بعمل مى آمدند خيلى بهتر با اين آب و هوا سازش پيدا آرد هواى خشك گريت

د زيادى به علت وفور محصوالت آشاورزى آمريكا است و تا ح امروزه گريت پلينز منطقه اصلى توليد گندم

 .متحده اولين صادر آننده گندم جهان شده است اين منطقه است آه اياالت

  آشاورزى منطقه فالت ها

ماشين انجام مى گيرد و تنها چند محصـول در ايـن منطقـه     آشاورزى گريت پلينز در مقياس باال و توسط

قبـل از آنكـه فصـل    . مستانى در پائيز آشت مى شودگندم ز. است غالب هستند آه مهمترين آن گندم

رشد اصلى آن در بهار و اوائل تابستان . گندم به چند سانتى متر رسيده است زمستان فرا رسد، بلندى

شود، هنگامى آه ميزان بارندگى به حداآثر خود رسـيده و هنـوز بادهـاى خشـك تابسـتانى       حاصل مى

بيشـتر   امروزه گندم زمسـتانى در .  ماه ژوئن درو مى شودنشده است اين محصول در اواخر مه و شروع

تگـزاس تـا جنـوب     نقاط اياالت متحده آشت مى شود اما محل اصلى آشت آن جنوب فالت ها از شمال

  .نبراسكا است

 در اوائل بهـار  -به طرف شمال و تا آانادا به عمل مى آيد  آه عمدتأ از مرآز داآوتاى جنوبى–گندم بهاره 

اين محصـول مناسـب منـاطقى اسـت     . تابستان و يا پائيز برداشت مى شود  و در اواخرآشت مى شود

 .سخت است آه جوانه هاى گندم را از بين مى برد آه زمستان آن چنان

آشاورزى ديم آاشته مـى شـوند آـه احتيـاج بـه آبيـارى        بيشتر گندم علفزارها با استفاده از روش هاى

زده مى شود تا آلوخ هاى چمنى شكسته شده و ميـزان تبخيـر    زمين با عمق خيلى زياد شخم. ندارند

همه به ويژه در شمال فالت ها به چشم مى آيد استفاده فراوان از آيـش   چيزى آه بيش از. آاهش يابد

شخم زده مى شود اما براى يك فصل آاشته نمى شود تـا بتوانـد رطوبـت را در خـود      يعنى زمين. است

 .آند حفظ

تگزاس آـارگرانى آـه روى ماشـين هـاى درو آـار مـى        ام برداشت گندم زمستانى دراز آغاز ژوئن و هنگ

برخالف آارگران فصـل آشـاورزى آـه محصـوالت ديگـر را      . آنند آنند به تدريج به طرف شمال حرآت مى

آه اغلب در دسته هاى بزرگى حرآت مـى آننـد و از ماشـين هـاى درو و      برداشت مى آنند، اين افراد،

بهره مندند، به طور سنتى، جزو آن آارگرانى آشاورزى محسـوب مـى شـوند آـه      وانىآاميون هاى فرا

 اآنـون از " آمر بند گندم"مساحت هر آدام از مزارع در بيشتر مناطق . دريافت مى آنند دستمزد خوبى

هـاى درو   هكتار متجاوز است و اين بدان معنى است آه آشاورزان بيشترى قادر به خريـد ماشـين   ۴٠٠

الـذآر برداشـت مـى     اما هنوز هم شايد يك سوم همه گندم گريت پلينز توسط افـراد فـوق  . دخود هستن

 .شود

مشكل رساندن سريع آن به انبار يعنى سيلوهاى بزرگـى   يك مسئله مهم در مورد توليد سود آور گندم،

مل مـى  رقابت از طرف آسانى آه محصول را با آاميون ح. پراآنده اند است آه در نقاط مختلف فالت ها

هايى آه گندم زمستانى آشت مى شود، حمل و نقل با آرجـى، شـرآت هـاى راه     آنند، و در قسمت

آرده بسيارى از سيلوهاى مناطق آوچـك روسـتايى را تـرك آننـد و بـه مجتمـع هـاى         آهن ها را تشويق
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درياچـه   قبيشتر گنـدم صـادراتى از طريـ   . بزرگتر بپردازند آه معموأل در شهرهاى بزرگ وجود دارند بسيار

ميسـى سـى    هاى گريت پلينز يا آرجى هايى عبور مى آند آه در سيستم راههـاى آبـى داخـل و رود   

 .پى حرآت مى آنند

. محصول عمده در فالت هاى جنوبى ظـاهر شـده اسـت    در دهه هاى اخير ذرت خوشه اى به عنوان يك

 آند اآنون در حاشـيه هـاى   شرايط آب و هوايى خشك مقاومت اين غله آمريكايى آه قادر است در برابر

اآنـون تگـزاس و   . از نظـر اهميـت همپـاى گنـدم زمسـتانى اسـت       گرم و خشك جنـوب غربـى فـالت هـا    

. زمـين هـاى بيشـترى را بـه آشـت ذرت خوشـه اى اختصـاص داده انـد         نبراسكا هر دو نسبت به گنـدم 

  .تغذيه دامها مى رسد بيشتر ذرت حاصله به مصرف

بعدى محسوب مـى شـوند و بيشـتر جـو مصـرفى        و جو محصوالت مهمدر شمال فالت ها، جو صحرايى

تقريبأ همـه بـذر آتـان هـاى     . و مينه سوتا تأمين مى شود آمريكا از حوزه درياچه آگاسيز در شمال داآوتا

آفتاب گردان آـه يـك منبـع روغـن نبـاتى مهـم و       . فالت ها به عمل مى آيد حاصله در آمريكا نيز در شمال

غذاى بسيارى از دامهاست در دره ردريور در مينه سوتا و شـمال داآوتـا بـه سـرعت      يكى از اجزاى مهم

 .يابد اهميت مى

 آنترل آب و مسئله آبياری

مع الوصف منافع حاصله از آبيارى . غرب مربوط مى شود آبيارى در اياالت متحده معموأل به منطقه خشك

 مـى توانـد در بسـيارى از منـاطق نيمـه      –برابر هر دالر مصـرف شـده    از لحاظ سطح افزايش محصول در-

بيشتر هم باشد زيرا آب مصرف شده مى تواند در مواقعى آه بـاران نباريـده بـه     مرطوب يا حتى مرطوب

 مكمل در بدست آوردن حداآثر محصول رشد آرده يا براى بعمل آوردن محصوالتى آه رطوبـت  عنوان يك

 .دموجود براى آنها آامأل آفايت نمى آند به حساب آي

شـايد  . آبيـارى در مقيـاس بـاال از اهميـت برخـوردار اسـت       در گريـت پلينـز منـاطقى وجـود دارد آـه در آن     

 " سطح زير زمين اين منطقـه آبخيـز آگـالال   . آلرادو و نبراسكا تا تگزاس است مهمترين آنها هاى پلينز از

Oglala ،طقه آه حدس زده مى  آيلومتر از سطح من٢۵٠،٠٠٠يك ذخيره وسيع آبهاى زير زمينى در است

عمـق    هكتار زمين را تا٠/۴يك جريب آب، حجم آبى است آه . است" جريب آب" ميليارد ٢محتوى  شود

قبـل ذخيـره    است، آه بيشتر آن بيش از يك ميليون سـال " فسيلى"اين يك آب .  مترى مى پوشاند٠/٣

طريـق آب آگـالال تـأمين مـى      زبه طور آامـل ا " آب حدود يك چهارم زمين هاى منطقه آبخيز، تقريبا. شده

پـنجم ذرت خوشـه اى، يـك ششـم      هاى پلينز يك منطقه مهم آشاورزى است، آه براى مثال دو. شود

هايى آه آبيارى مى شوند نسـبت بـه زمـين     اينجا زمين. گندم و يك چهارم پنبه آمريكا را تأمين مى آند

 درصد پنبـه بيشـتر توليـد    ١٣۵يشتر وذرت خوشه اى ب  در صد٧٠ درصد گندم بيشتر، ۴۵هاى ديم مجاور 

 ميليون ٢٠زيرزمينى سه برابر شده و اآنون ساالنه به بيش از  ميزان آاهش آب١٩۵٠از سال . مى آنند

  .جريب آب بالغ مى شود

. لوباك در تگزاس بود به يك ناحيه مهم توليد پنبه تبـديل شـد   در اوائل قرن بيستم منطقه اى آه مرآز آن

حفر چاه هاى عميق در شنهاى مرطوبى آه سطح زيرين بيشتر جنـوب هـاى    اده ازآشت آبى، با استف

امـروزه ايـن منطقـه    . به تدريج جاى خود را به آشت هـاى ديمـى اوليـه داده اسـت     پلينز را مى پوشاند،

تـامين مـى     هزار حلقه چاه آب اين ناحيه را۵٠بيش از . ناحيه توليد پنبه در اياالت متحده است مهمترين

 .آنند

شرقى آلرادو اسـت و محصـول مهـم آن چغنـدر قنـد       دومين منطقه مهم آشت آبى در فالت ها، شمال

دولـت  . همچنين آبهاى رود ساوث پالت آبيـارى مـى شـود    اين ناحيه مدتها است آه توسط چاه و. است

 را را مى پردازد و آنهـايى از آن اسـتفاده مـى آننـد آـه پـول آب       فدرال بهاى ساخت اين سيستم آبيارى
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آه اين آبها ديگر جوابگوى تقاضا هاى موجود نيست، دولت آمريكـا پـروژه رودخانـه     از آنجايى. مى پردازند

در  Front Range تامپسون را بـه اجـرا درآورده آـه بـراى انتقـال آب از تپـه هـاى غربـى فرانـت ريـنج           بيگ

فنى اين پروژه يك  ديدهچشمگير ترين پ. آوههاى راآى، به تپه هاى شرقى و زمين هاى آبى طرح شده

در پـارك ملـى راآـى مـانتين       مترى زير خط تقسـيم قـاره اى  ١٢٠٠ آيلومترى است آه در عمق ٣٣تونل 

 .قرار دارد

ايـن پـروژه حاصـل    . در فالت ها پـروژه دره ميسـورى اسـت    بزرگترين پروژه استفاده از آب هاى زير زمينى

آسانى آه در پائين ترين نقطه . ات بعمل آمده استدسته از احتياج اقداماتى است آه براى برآوردن دو

مى آنند، از جمله اهالى آـانزاس وسـت لـوئيس، بـه يـك سيسـتم مـوثر         دره ميسى سى پى زندگى

بـر عكـس، سـاآنان    .  سـانتى متـر اسـت   ١٠٠بارندگى ساالنه اين ناحيه حدود .آنترل سيل نياز داشتند

نوبى و مونتانا به سيستمى احتيـاج داشـتند آـه    بويژه مردم داآوتاى شمالى و ج شمال دره ميسورى،

سدهاى  نتيجه اقدامات انجام شده، ايجاد يك سلسله. را براى آشاورزى در اختيار آنها بگذارد آب زيادى

ميسـورى   بزرگ خاآى در شـمال ميسـورى و نيـز سـدهاى متعـدد ديگـر در انشـعابات مختلـف رودخانـه         

  .است

چاههاى انفرادى، اين امكان را فراهم ساخته است آه تنوع  رى ديگر واينها، و بسيارى از پروژه هاى آبيا

 آـه اولـين منبـع    -در سراسر شمال و مرآز فالت ها، يونجـه . گسترش يابد آشاورزى تا حد بسيار زيادى

 چغندر قنـد نيـز در  .  از نظر سطح زير آشت آبى در درجه اول قرار دارد-غرب آمريكا است تغذيه دامها در

شـمال شـرقى    ه آرآانزاس واقع در شرق آلورادو و غرب آـانزاس، و در طـول سـاوث پـالت در    دره رودخان

نيـز احسـاس غـرور مـى      آشاورزان دره آرآانزاس از آيفيت طالبى هـاى خـود  . آلرادو حائز اهميت است

محصـول عمـده در جنـوب مرآـز      آنند، در حالى آه ذرت، آه معموأل با آب چاهها آبيـارى مـى شـود، يـك    

  . محسوب مى شودنبراسكا

  منابع طبيعى

منابع انرژى يعنى نفت، گاز طبيعـى و زغـال سـنگ     طبقات رسوبى گريت پلينز محتوى ذخيره هاى مهم

گاز طبيعى معموأل جزو تأمين آنندگان اصلى اين محصـوالت   از طرف جنوب، چاههاى مهم نفت و. است

، اوآالهمـا و آـانزاس را در بـر مـى     هندل آه قسمت هـاى غربـى تگـزاس    حوزه پن. براى آمريكا هستند

همين سه ايالت، توليد آنندگان اصـلى نفـت هسـتند و    . آننده گاز طبيعى در دنياست گيرد، اولين توليد

 .وايومينگ نير به اين گروه پيوسته است اخيرأ

بيشتر به صورت زغـال نـرم اسـت امـا ايـن وايومينـگ        داآوتاى شمالى داراى منابع بزرگ انرژى است آه

 درصـد  ٢۶ معادن وايومينـگ  ٩٩۶در سال . اياالت متحده است ت آه اولين توليد آننده زغال سنگ دراس

دنور، به مرآز مهمى بـراى  . ميليارد تن بالغ مى شد را توليد مى آردند ١/٠۶محصول زغال آمريكا آه به 

  به١٩٨٠ و ١٩٧۵اندازه شهر آليانس در نبراسكا، بين سال هاى . نفت تبديل شده است ثروت ناشى از

اسـت آـه زغـال     تقريبأ دو برابر رسيده و دليل آن موقعيت اين شهر بر سـر خـط آهـن برليگتـون و نـورثرن     

در مرآـز فعاليـت هـاى     ژيلت، بزرگتـرين شـهر  . سنگ را از معادن وايومينگ به طرف شرق حمل مى آند

. ابر شدن جمعيت خود بودبر ۵  سال شاهد١٠در عرض  Powderمعدنى وايومينگ در حوزه رودخانه پاودر

 باعث شد بـازار زغـال   ١٩٧٠اوايل سال هاى دهه  در اياالت متحده در Clean Air تصويب قانون هواى پاك

 ميليارد تن زغال زير بيتومينوس آـه  ١٠٠حداقل . رونق بگيرد مناطق غرب آه معموأل سولفور آمى دارند

ن در شـمال فـالت هـا يافـت مـى شـود،       آلودگى اسـت نزديـك سـطح زمـي     ترآيب آن معادل مقررات ضد

 متـرى سـطح زمـين،    ٢٠٠٠در. زغال مصرفى آمريكا در سطح فعلـى اسـت    سال١٢۵مقدارى آه معادل 

با آاهش آشاورزى و گله دارى، تغيير ساختار اقتصاد محلى . تريليون تن است ١/۵جمع اين مقدار شايد



 ٨٢صفحه  ها فالت و پلينز گريت جغرافياي آمريكا

 .شده است از قبل آغاز

  الگوى جمعيتى

بهترين حالت، عدم افزايش آن در گريت پلينز يـك معيـار    ته، آاهش جمعيت، يا در سال گذش۵٠در خالل 

فاقد مراآز شهرى اسـت، امكانـات بـالقوه تفريحـى آن در حـداقل      " قطعا اين منطقه. پذيرفته شده است

رشـد جمعيـت   . اخير برنامه هاى توسـعه منـابع طبيعـى مهـم آن محـدود بـوده انـد        است و تا سال هاى

 شهرهاى بزرگتر و در آنار حاشيه هاى فـالت هـا جـود دارد، در حـالى آـه بيشـتر جوامـع        منطقه اى در

  .آوچكتر و نواحى روستايى، مهاجرت به ديگر نقاط و اغلب آاهش جمعيت را تجربه مى آنند

فالت ها هستند خدمات خود را به بيشتر منطقه ارائه مى  آن مراآز مهم جمعيتى آه تا حدودى خارج از

، )مينه سـوتا ( سنت پل –و مينياپوليس ) ميسوري(عبارتند از آانزاس سيتى  ترين اين مراآزمهم. دهند

 ، يعنـى بزرگتـرين شـهرهاى آمريكـا در    )تگـزاس (و سان آنتونيو ) تگزاس( فورث ورث-داالس ،(آلوادو(دنور

عاليـت هـاى   مرآز ف دنور يك مرآز ادارى در منطقه و نيز. گريت پلينز، همه محيطى و دور از مرآز هستند

داالس . محسوب مـى شـود   مالى براى توسعه منابع انرژى در شمال فالت ها و در منطقه داخلى غرب

مانند يك شهر مرطوب ناحيه شرقى  نيز آه يك مرآز ادارى مهم در جنوب غربى اين ناحيه است، بيشتر

ترى غـرب آن قـرار    آيلـوم ۵٠آوچكتر است و در آه Fort Worth به نظر مى رسد، در حالى آه فورت ورث

سان آنتونيو بزرگترين . به وضوح قسمتى از فالت هاست دارد و يك مرآز دامدارى و فروش احشام است

  .عالوه بر آن مرآز چند پايگاه مهم نظامى نيز محسوب مى شود مرآز تجارتى در جنوب تگزاس است و

ن منطقه عرضه مى آننـد نيـز در   خدمات خود را به اي بسيارى از مراآزى آه تا حدودى آوچكتر هستند و

مراآز خدماتى شهرهايى آه ). نبراسكا(و اوماها (اوآالهما (تولسا شهرهايى از قبيل: حاشيه قرار دارند

 غربى امتـداد دارنـد آـه ايـن ناحيـه را      –متمرآز شده اند در حاشيه هاى شرقى  در آناره هاى فالت ها

 .پوشاند مى

مراآز حمل و نقل بوجود آمدند و معموأل در طول خط آهن   به عنوانبسيارى از شهرهاى گريت پلينز ابتدا

آـرده انـد، بعضـى از خصوصـيات مربـوط بـه خـدمات حمـل و نقـل خـود را            آنهايى آـه رشـد  . قرار داشتند

بعضى نيز از حمايـت  . اما به عنوان مراآز بازارهاى منطقه اى نيز تثبيت شده اند همچنان حفظ آرده اند،

آانزاس مرآز  ويچيتا در.  مثأل اوآالهما و تولسا، مراآز مهم نفتى هستند- برخوردارندويژه محلى شرايط

در بسـيارى از   در خالل سه دهه گذشته صنعت بسته بندى گوشت. ساخت هواپيما هاى آوچك است

ميانـه بـود، جـايى آـه      قـبأل مرآـز ايـن صـنعت در غـرب     . جوامع آوچكتر فـالت هـا گسـترش يافتـه اسـت     

اســتفاده در آشــتارگاهها، رشــد  تغييــر تكنولــوژى مــورد.  و پيچيــده اى وجــود داشــتتاسيســات بــزرگ

به تدريج باعث شد آه مجتمع هاى آـوچكتر نزديـك    دامداريها در فالت ها و الگوهاى بازار يابى متنوع تر،

مستقر شوند زيرا ايـن آـار از نظـر اقتصـادى بيشـتر بـه صـرفه         دامدارى هاى جديد در شهرهاى آوچكتر

 .است

. گذشتن از منطقه ساخته شده بود نه براى اسـكان در آن  راههاى حمل و نقل در فالت ها در اصل براى

غربى از فالت هـا عبـور مـى آننـد، و خطـوط      –هاى مهم به صورت شرقى  بنابراين شاهراهها و راه آهن

 .وجود دارد  جنوب-آمى در جهت شمال

 



 ٨٣صفحه  داخلی جمعيت آم نقاط جغرافياي آمريكا

 

 نقاط آم جمعيت داخلی 12  فصل
 

سيرا نوادا در آاليفرنيا تا رشته آوههـاى آسـكيد در    ههاى راآى به طرف غرب، تااز تپه هاى شرقى آو

آرام و به داخل آالسكا، اين بزرگترين منطقـه در ايـاالت متحـده     ساحل شمال غربى در مجاورت اقيانوس

جمعيـت نسـبى آـم، خصوصـيت ويـژه و       .(K١١:٢٨ نقشـه ( پراآنده مى باشـد  است آه داراى جمعيتى

در حقيقت سـاير عناصـر ناحيـه اى در جغرافيـاى ايـن منطقـه از       . منطقه است  مهم اينقابل شناسايى

انـد،   قسمت هايى از آن، زمين هاى ناهموارى است و فالت هايى در آن پراآنده. برخوردارند تنوع زيادى

ال سـانتى متـر در شـم    ١٢۵بارندگى ساالنه، از بيش از . آه بسيارى از آنها از وسعت زيادى برخوردارند

منطقـه بيشـتر اصـليت اروپـايى      جمعيـت ايـن  .  سانتى متر در دشت ها متغير است٢۵آيداهو تا آمتر از 

. نسـبتى قابـل توجـه در جنـوب سـاآنند      دارند، اگـر چـه مكزيكـى االصـل هـا و سـرخ پوسـتانى هـم بـه         

ر سـاير  از اهميت برخوردار است، در حالى آه د آشاورزى آبى و همين طور دامدارى در برخى از نواحى

  .اهميت بيشترى دارد نقاط، چوب برى، توريسم و استخراج معادن

اثـر انسـان هـا در ايـن     . در اين سرزمين پهناور واقع شده انـد  بعضى از گيرا ترين و زيبا ترين مناظر آمريكا

اهميت دارد، تا اندازه خيلى زيادى تحت الشعاع شكوه محيط طبيعى قرار  منطقه، اگر چه از نظر محلى

  .فته استگر

  يك محيط سخت

بدون پستى و بلندى عادت دارند آه نقاط مختلـف   آمريكايى هاى مقيم شرق اين آشور به يك سرزمين

جايى آه آوه وجود دارد، در بيشتر مـوارد اخـتالف دامنـه     .آن به ندرت داراى اختالف سطح مهمى است

 متـر يـا بيشـتر در    ١٠٠٠ مهـم در ارتفـاع،   در مقايسه با آن، تغييرات. نيست  متر١٠٠٠آوه تا قله بيش از 

 .غربى عادى است منطقه داخلى

بيشتر آوههاى شرق ايـاالت متحـده   . العبور بودن آن است عامل دوم در جغرافياى طبيعى ناحيه، صعب

عمودى هسـتند و  " آيند، آوههاى غرب داراى سراشيب هاى تند و تقريبا به نظر گرد و شكل گرفته مى

ايـن  . به صورت بريدگى هاى ناهموارى اسـت آـه بـه طـرف آسـمان سـر برافراشـته        بقله هاى آنها اغل

 بيشتر آوههاى غرب آمريكا، اگر چه نه همه آنها، بسيار جـوانتر . به دليل قدمت آنهاست تفاوت تا حدى

شود  فرسايش، آه به نرم ساختن تدريجى سطح زمين منجر مى. از ارتفاعات شرق اين آشور هستند

 .ر آمترى انجام شده استدر زمان بسيا

پليستوسن فرسايش انجام شـده توسـط يخچـال هـاى      در خالل آخرين دوره تاريخ زمين شناسى يعنى

توپوگرافى منطقـه داخلـى غـرب داشـته اسـت، و باقيمانـده        آوهستانى سهم عمده اى در شكل دادن

چال هاى آوچـك در  اين يخ. قسمت هاى اين ناحيه يافت مى شوند هاى يخچالى هنوز هم در بعضى از

در جنوب آالسكا بـيش از همـه وجـود داشـته انـد و در جهـت جنـوب تـا مرآـز           آوههاى آنار اقيانوس آرام

 .آلرادو و سيرا نوادا در آاليفرنيا نيز مشاهده مى شوند آوههاى راآى در

ين بـراه  تدريج، همزمان با افزايش حجم يخ، بـه طـرف پـائ    يخچال هاى بلند در ارتفاعات شكل گرفته و به

جايى آه عمل فرسـايش بـراى مـدتهاى    . عامل پرقدرت فرسايش است يخ در حال حرآت يك. مى افتند
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شكل ايجاد مى شود آه دو طرفش تقريبأ افقى بوده و آف  Uيك دره عميق طوالنى ادامه داشته باشد،

كيل مى شود اگر دو يخچال در آنار هم حرآت آنند، يك رشته تپه هاى باريك تش .آن نسبتأ صاف است

 دره يوسـه ميتـى در سـيرا   . مشخصه آن قله هاى آوچك دندانه دار به نام خط الرأس اسـت  آه عالمت

عمـق دارد،    آيلـومتر ٢نوادا آه يك دره تقريبأ آالسيك شكل داده شده توسـط يخچـال هاسـت و تقريبـأ     

 توجـه آـرده و   جلـب  مثالى از يخچال هاى مرتفع است آه شايد بـيش از هـر نقطـه اى ديگـر در منطقـه     

  .شايد از لحاظ سوژه عكس بردارى مقام اول را داشته باشد

شايد زيباترين قسمت اين منطقـه  . آرده اند تا آوهها بيشتر نقاط آم جمعيت داخلى را فالت ها اشغال

اگر چه در بعضـى نقـاط تفاوتهـاى مهمـى در     . آلرادو در يوتا و آريزونا است فالت آلرادو در طول مرآز رود

مى شود، آف بيشتر اين منطقـه از صـخره هـاى رسـوبى داراى شـيب ماليـم تشـكيل         فاع مشاهدهارت

خصيصه هاى مهم چشم انداز منطقه نتيجه فرسايش توسط رودهاى بـه اصـطالح خـارجى     .شده است

آـار   اين اصطالح از آن رو بـه (فالت مى گذرند و مهمترين آنها رود آلرادو و انشعابات آن است است آه از

حمـل مـى     را بـه داخـل ايـن محـيط خشـك     – يا خـارجى  -رود آه همراه با آب يك چيز ناشناس ديگرمى 

بنـابراين،   .در اين محيط رودخانـه هـا بـه سـهولت عامـل مهـم فرسايشـى محسـوب مـى شـوند          ). آنند

آن عمــل  هنگــامى آــه مشــاهده مــى آنــيم در بيشــتر فــالت برجســتگى مهمــى وجــود دارد، در آنــار  

دره هايى آه بـه   .انجام شده آه محل آن عمدتأ درست در نزديكى رودخانه هاستفرسايشى فراوانى 

در حقيقت دره گرند آنيـون در  . هستند وجود آمده اند در زمره معروفترين مثال هاى مناظر طبيعى آمريكا

در پارك ملـى  . جاذبه هاى طبيعى آشور محسوب مى شود آنار رود آلرادو در آريزونا يكى از معروفترين

عالوه بر .  آيلومتر عرض دارد١۶آمده آه در بعضى از جاها بيش از  رند آنيون، يك سلسله دره به وجودگ

متفاوت صخره هاى قوى و ضعيف در اين اليـه هـاى رسـوبى يـك الگـوى گوشـه دار از        آن، مقاومت هاى

  .و فرورفتگى ها ايجاد آرده آه جزو خصوصيات اين منطقه است برآمدگى ها

گيرد عبارت است از فـالت آلـرادو در جنـوب، و در امتـداد      ه اين ناحيه از آشور را در بر مىمحدوده اى آ

و صحراى موهاوى در آاليفرنيـا   Death Valley ناحيه غرب به داخل دث ولى جنوب نيومكزيكو و آريزونا، از

شـده آـه   اين ناحيه وسـيع از يـك سلسـله آوههـاى باريـك تشـكيل       . اورگون و آيداهو در جهت شمال تا

  جنوبى است و معموأل طول هيچ- رشته مى رسد و جهت آنها تقريبأ شمالى٢٠٠به بيش از  تعداد آنها

 ٨٠بـين حـدود     متـر ارتفـاع دارد آـه از   ١۶٠٠ تـا  ١٠٠٠ آيلومتر نيست و قلل آنها بين ١٢٠آدام بيشتر از 

ادو در بيشـتر منـاطق داراى   آلر شمال و غرب حوزه رودخانه. حوزه رودخانه وسيع و صاف سر برآورده اند

خود منطقه سرچشمه گرفته و داخل همان  زه آشى داخلى است، بدين معنى آه رودخانه ها از داخل

يك نتيجه اين وضعيت آن است آه بيشتر اين منطقه  .ناحيه نيز ختم مى شود و به دريا دسترسى ندارد

 .ش آوههاى اطراف آن استدريافت آرده آه نتيجه فرساي مقادير زيادى از مواد رسوبى را

منطقه را درياچه هايى پوشانده بود آه نتيجـه آب   در طول دوره پليستوسن، قسمت هاى مهمى از اين

 آيلـومتر مربـع   ٢۵،٠٠٠بزرگترين آنها درياچه بنويل . ارتفاعات بود و هوايى مرطوب تر و آب شدن يخ هاى

 ديد شده اند يا انـدازه آنهـا آـاهش فـراوان يافتـه     بيشتر اين درياچه ها نا پ. پوشاند را در شمال يوتا مى

بسـيارى از   است، زيرا رودهايى آه بـه آن مـى ريزنـد وابسـته بـه بارنـدگى سـاالنه آمتـرى هسـتند، و         

سـالت ليـك در يوتـا بسـيار شـور       درياچه ها آه باقى مانده اند از قبيل درياچه پيراميـد در نـوادا يـا گريـت    

  .هستند

قابل حل را با خود به همراه مـى بـرد و بنـابراين دخالـت      ادير آمى از نمك هاىآب آه جريان مى يابد مق

اما بدان دليل آه درياچه هاى حوزه رودخانه ها و نزديـك آوههـا   . دارد آمى در شورى اقيانوس هاى دنيا

  آيلومتر مربع۵،٠٠٠گريت سالت ليك آه حدود . ندارند غلظت نمكشان افزايش مى يابد به اقيانوس راه
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اقيـانوس   ساحت دارد باقى مانده درياچه بون ويـل اسـت و امـروزه غلظـت نمـك آن از غلظـت نمـك آب       م

 .بيشتر است

آلمبيا نتيجه گردآمدن تـدريجى گـدازه هـاى آتشفشـانى      شمال درياچه ها و منطقه آوهها، يعنى فالت

 ۶ تـا  ٣طـور متوسـط   آوههاى اطراف آنرا محاصره آرده اند، هر آدام به  اين جريان هاى مداوم آه. است

 در اين ناحيه چند آـوه .  مترى روى هم انباشته شده اند۶۵٠در بعضى مناطق تا عمق  متر قطر دارند و

 آتشفشانى آوچك وجود دارند امـا خصوصـيت اصـلى فعاليـت هـاى آتشفشـانى در اينجـا جريـان هـاى         

عميـق بـا     و دره هـاى اينجـا نيـز، رودخانـه هـا اثـر فرسايشـى داشـته       . وسيعى از مواد مـذاب بـوده انـد   

 .ديوارهاى شيب دار بوجود آورده اند

در ناحيـه بـين    Yukon شمال و به داخل منطقـه يوآـان   با چند فاصله، الگوى فالت هاى آبرفتى در جهت

در مرآـز آالسـكا، حـوزه زه آشـى شـده      . اقيانوس آرام ادامه مى يابـد  آوههاى راآى و بلندى هاى آنار

رشته آوههـاى آالسـكا و رشـته آوههـاى بـروآس را در بـر مـى گيـرد و مـواد          بين  رودخانه يوآان، ناحيه

  .صخره هاى رسوبى هستند سطحى آن غالبأ

منطقه آم ارتفـاع عمومـأ   . بارندگى و ارتفاع وجود دارد در سراسر منطقه داخلى يك وابستگى قوى بين

تقريبـأ تمـامى منطقـه    . ردبارندگى در تپه هاى ميانى آوهها وجـود دا  معموأل بيشتر ميزان. خشك است

 .رودخانه هاى خارجى است وابسته به آب سطحى

گيـاهى در سراسـر   ) طـرز انتشـار  (به يك طبقـه بنـدي   ترآيب وضعيت جغرافيايى درجه حرارت و بارندگى

نقـاطى  . به ارتفاع بستگى دارد و بسـيار مشـخص اسـت    منطقه آم جمعيت داخلى منجر مى شود آه

معموأل از درختچه هاى صحرايى پوشيده شده اند آه مهمترين آنها در  ر استآه ارتفاع آنها از همه آمت

خيلى جنوبى تر در اواخر تابستان بـه تـدريج بارنـدگى افـزايش مـى يابـد آـه ترآيـب          در نقاط. منه است

درختچه هـاى   جاى ديگر يا اين ترآيب در ارتفاعاتى باالتر از محل. چمنزار را امكان پذير مى سازد /درمنه

آن به بعد بارندگى بـراى   در تپه هاى باالتر از درمنه، يك خط درخت است آه از. رايى يافت مى شودصح

از علف و درخت هاى آوچك مانند آـاج   جنگل ها ابتدا يك ترآيب انتقالى. تأمين رشد درخت آافى است

خـت هـاى   ها بـه ترآيـب وسـيع تـرى از جنگـل در      در ارتفاعات بيشتر، اين درخت. و سرو آوهى هستند

اگـر آوههـا بـه انـدازه     . تبديل مى شود Douglas و صنوبر Lodge pole و آاج Ponderosa بزرگتر مثل آاج

آوچكتر از قبيل انواع صـنوبر آـوهى و سـپس يـك خـط درخـت دوم وجـود         آافى بلند باشند، درخت هاى

د رشـد، نمـو درخـت را    درخت بااليى ترآيبى از بادهاى شديد و فصل آوتاه و سـر  از باالى اين خط. دارند

 .مى دهند) گلسنگ(سازند و درختان جاى خود را به توندرا  غير ممكن مى

حيات وحش در حال توسعه در آن به وجـود بيايـد آـه     منطقه آم جمعيت داخلى، امكان مى دهد آه يك

شمالى، بز آوهى شاخدار، خرس وحشى، آهوى دم سـفيد   شامل گاوميش آوهان دار، گوزن امريكاى

 .قلمون وحشى استو بو

  اثر انسانى

اگـر چـه   . درصـد زمـين هـا را در آنتـرل خـود دارنـد       ٩٠ در ايالت نوادا، سازمان هاى مختلف دولتى حـدود 

الگوى اصلى تسلط دولـت در سراسـر منطقـه آـم جمعيـت داخلـى        جاهاى ديگر اين درصد آمتر است،

 .غالب است

ايـن ناحيـه و آالسـكا جـزو     .  دست دولـت اسـت  ها در تعجب آور نيست آه چنين مقدار وسيعى از زمين

مـردم اشـغال شـد، و برنامـه هـاى فـدرال در مـورد تقسـيم          آخرين مناطقى بود آه توسط عده زيـادى از 

هاى آشاورزى صرف شده بود اينجا چنـدان ربطـى پيـدا نمـى آـرد،       زمين، آه به منظور تشويق فعاليت

 ١٨٩٠اداره آمار اياالت متحـده در سـال   . ى داشتناحيه واقعأ ارزش آشاورز چرا آه قسمت آمى از اين
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نشينى در نقاط مرزى را اعـالم آـرد و ايـن زمـانى بـود آـه بسـيارى از بخـش هـاى منطقـه            پايان مهاجر

 همچنـين زمـانى آـه منـافع ديگـر، از قبيـل چـوب بـرى يـا معـدن،          . غرب همچنان نا مسكون بود داخلى

موجـب آن    دولت فدرال برنامه هاى سابق را آـه بـه  تصاحب زمين هاى خصوصى بزرگترى را مطرح آرد،

 .قرار داد زمين را تقريبأ به صورت رايگان در اختيار مردم قرار مى داد مورد تجديد نظر

آمريكـا، از جملـه پـارك هـاى مشـهورى از قبيـل        قسـمت مهمـى از مجمـوع سيسـتم پـارك هـاى ملـى       

، در منطقـه داخلـى غـرب وجـود     Grand Canyon گرند آنيون و Glacier ، گليسيرYellowstone يلواستون

بزرگترين سـهم  . قسمت آوچك از مجموع زمين هاى عمومى هستند دارند، اما پارك هاى ملى تنها يك

مديريت زمين است آـه قسـمتى از وزارت داخلـه ايالـت متحـده محسـوب        از اين زمين ها دردست اداره

اين اداره . ه مهمترين آن به عنوان چراگاه استاستفاده هاى زيادى مى آند آ مى شود و از اين اراضى

 عامل اصلى در ساختن سيستم هاى آبيـارى و بنـا آـردن سـدهاى هيـدروالكتريك در منطقـه       همچنين

 .است

اياالت متحده است، دومين زمـين دار بـزرگ فعـال     سرويس جنگل دارى، آه قسمتى از وزارت آشاورزى

آه بر چرا و نيز قطع درختان نظارت آند و عوايد حاصله را در داشته  اين اداره به طور سنتى تاآيد. است

مصرف برساند و آيفيت و آميت استفاده هاى تفريحـى از زمـين هـا را افـزايش داده      راههاى مختلف به

  .است

جمعيـت داخلـى حـرف زيـادى دربـاره گذشـته منطقـه و         دو استفاده ديگر از قسمت هايى از منطقه آم

اول، بعضـى از بزرگتـرين محـل هـاى سـكونت سـرخ       . فايده آن دارد آيفيت زمين ورفتار آمريكا نسبت به 

هاى بمباران و تير اندازى، و نيز تنها تاسيسات آزمـايش بمـب هسـته اى در     پوستان، وسيع ترين ميدان

 .نيست جمعيت پراآنده است و تقاضاى استفاده از زمين براى مصارف ديگر چندان باال. دارند اينجا وجود

قرن نوزدهم به طرف غرب پيش مى رفتند، قسـمت   نطور آه آشاورزان مرز نشين در دهه هاى آخرهما

در حقيقت اگر بـه خـاطر مـواد معـدنى، حمـل و نقـل و        .عمده بخش داخلى غرب را پشت سر گذاشتند

نبود، تا اوايـل قـرن بيسـتم، عمـده قليلـى ايـن منطقـه را         "آليساى عيسى مسيح قديسان دوره اخير"

  .ب مى آردندانتخا

 در شـمال  ١٨٣٠بيشتر معروف است، مورمـون هـا در سـال     يا آن طور آه" قديسان دوره اخير"آليساى 

آنهـا تلقـى   " غيرعـادى "و پيروان آن، به خاطر آنچـه آـه باورهـاى     اين آليسا. ايالت نيويورك تاسيس شد

د بار در جسـتجوى مكـانى   مورمون ها چن. لفظى و فيزيكى قرار مى گرفتند مى شد، مرتبأ مورد حمالت

 بسيارى از مورمون هـا، و اغلـب  . مذهب خود عمل آنند، به نقاط مختلف نقل مكان آردند آه بتوانند به

محلى آه براى . آنند پياده، به غرب رانده شدند؛ جايى آه اميدوار بودند يك ايالت مستقل مورمون ايجاد

آوههـاى واسـاچ و گريـت سـالت ليـك در       ود آه بيناقامت اوليه خود در غرب انتخاب آردند، دره واساچ ب

اينجا به عنوان محلى براى شروع فعاليـت  . شد شمال يوتا واقع شده آه بعدأ به شهر سالت ليك تبديل

هوا خشك بود، درياچـه شـور و بـى مصـرف، و زمـين       .هاى آشاورزى جاى مناسبى به نظر نمى رسيد

به دنبال پيوسـتن  . ليات آشاورزى خود را آغاز آردندسرعت عم مع الوصف مورمون ها به. اطراف سترون

رويـاى  . نرخ باالى زاد و ولد آنها نيز جمعيتشان را افزايش داد. گسترش يافت  تازه واردان آلنى هاى آنها

و  بـود آـه از شـمال بـه جـايى آـه اآنـون اورگـون         Deseret تاسيس يك آشور مستقل به نام ديزرت آنها

مورمـون در   جوامـع . وب به لوس آنجلس در آاليفرنيا گسترش داشـته باشـد  آيداهو است، و از سمت جن

  .فاصله هاى هرچه دورتر از سالت ليك نيز تاسيس شد

بـا آشـف طـال در آاليفرنيـا و نـوادا،      . ناآـامى منجـر شـد    سرانجام اميد مورمون ها در تاسيس ديزرت به

ز گسترش يافت و يـك بـار ديگـر مورمـون     ماوراى مناطق مورمون ها ني نواحى آمريكايى نشين به داخل و
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  .ديزرت به تدريج بين شش ايالت مختلف تقسيم شد. اياالت متحده يافتند ها خود را تحت اختيار

مسـائل زنـدگى در قسـمت داخلـى غـرب روبـرو شـدند، و         مورمون ها اولين آمريكايى هايى بودند آه با

.  مشـكالت آنهـا مهمتـر از مسـئله آبيـارى نبـود      هـيچ آـدام از  . آنند توانستند بيشتر اين مسائل را محل

آبيارى وسيع احتياج نداشتند، و تكنيك هـا و آنتـرل مرآـزى الزم بـراى جمـع آورى و       آمريكايى ها قبأل به

هاى غربى  مورمون ها در تپه. آب براى مصرف آنندگان بسيار زياد آشاورزى تقريبأ نا شناخته بود انتقال

در دره پـائين بـه دسـت     د ساختند، و آيلومترهـا آانـال آب مـورد لـزوم را    آوههاى واساچ تعداد زيادى س

بيشـتر قسـمت هـاى دره بـا      امـروزه نتيجـه ايـن آوشـش هـا آن اسـت آـه       . مصرف آنندگان مى رساند

آوشش هاى اوليه براى آبيارى  اين. محصوالت آشاورزى، درخت و چمن هاى سبز پوشيده شده است

  . در قسمت داخلى غرب بوددر سطح باال، آغاز رونق آبيارى

 ميليـون جمعيـت   ١١از حـدود  . همچنـان ادامـه دارد   نفوذ موثر مورمون ها در قسمت هـاى داخلـى غـرب   

  .هستند ميليون آنها مورمون١/۵منطقه، بيش از

 

 ساختار پراآنده اقتصادی

رف در قسـمت هـاى آـم جمعيـت داخلـى بـراى مصـا        بيشتر جريان چنـد رود مهمتـر  : آبيارى و آشاورزي

، دولـت  ١٩٠٢قانون احيـاى اراضـى مصـوب سـال     . است مختلف برگردانده شده آه مهمترين آنها آبيارى

 ١٧آانال ها، و سـرانجام سيسـتم هـاى هيـدروالكتريك بـراى       فدرال را موظف آرد آه از ساختن سدها،

ه هـاى مـورد   آب حاصـل از پـروژ   % ٨٠امروزه، بيش از. حمايت آند) هاوايي به جز آالسكا و(ايالت غربى 

 در حالى آـه بيشـتر ايـن   .  ميليون هكتار زمين مى رسد۴فدرال، به مصرف آبيارى بيش از حمايت دولت

  .دارد زمين ها در آاليفرنيا است، مع الوصف پروژه هاى آبيارى بزرگى در سراسر منطقه وجود

ن لحـاظ در منطقـه در   ميليون هكتـار زمـين آبـى دارد و از ايـ     ، يكSnake آيداهو در دشت رودخانه اسنيك

موضوع اين ايالـت را قـادر مـى سـازد آـه در زمـره توليـد آننـدگان اصـلى سـيب            اين. مقام اول قرار دارد

دره  پروژه احياى اراضى. آشت يونجه و گله دارى نيز در اينجا اهميت دارد. قند قرار گيرد زمينى و چغندر

جمع شـده دريافـت    راند آولى در مرآز واشينگتنآلمبيا، آبهاى فراوان رودخانه آلمبيا را آه پشت سد گ

محصـول آنهـا از جملـه يونجـه،       هكتار زمين را آبيارى مـى آنـد آـه   ۴٠٠،٠٠٠اين پروژه بيش از . مى آند

ها در دره واساچ مستقر شدند، آبيارى در  از اولين دهه اى آه مورمون. چغندر قند و سيب زمينى است

هكتار زمين آبى عمدتأ بـه آشـت چغنـدر قنـد و      ۴٠٠،٠٠٠ ا حدوداينج. اين دره توسعه آمى يافته است

عمده گراند ولـى، در طـول رودخانـه آلـرادو در غـرب مرآـز ايالـت         محصوالت. يونجه اختصاص يافته است

در . زمينى است، اگر چه ميوه هاى درختى، بخصوص هلو نيز اهميت دارنـد  آلرادو بيشتر يونجه و سيب

 آلمبيا، به ويژه ياآيما و وناچى معروف ترين منـاطق توليـد سـيب آمريكـا را    رودخانه  واشينگتن، شعبات

  .آبيارى مى آنند

فصل آوتـاه رشـد منطقـه مـانع آن     . محصوالت را توليد مى آنند هر آدام از اين مناطق تعداد محدودى از

ود اسـت و  و بازار محلـى نيـز محـد   . طوالنى رشد نياز دارند توليد شوند است آه محصوالتى آه به فصل

  .سبزى هاى تازه را به حداقل مى رساند نياز به لبنيات يا

آمبود آب بر آنها تأثير گذاشته است، مع الوصف نسـبت   مناطق جنوبى تر آه آبيارى مى شوند، اگر چه

دره ايمپريـال در آاليفرنيـا،   . دارند و آن فصل خيلى طوالنى تر رشد است به نقاط شمالى يك امتياز مهم

 روز آن دچـار يـخ بنـدان نيسـت، يكـى از منـاطق اصـلى توليـد محصـوالت          ٣٠٠بـيش از    سـال آـه در هـر  

يونجـه بـه    ايـن . بيشتر آاهو، انگور، پنبه و يونجه آمريكا از اينجا تأمين مى شـود . آمريكا است آشاورزى

روگـاه  در اينجا يك ني اخيرأ.  راس است٢۵٠،٠٠٠تعداد دامهاى دره بيش از . مصرف تغذيه دامها مى رسد
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فصـل رشـد در ايـن    . اسـتفاده مـى آنـد    توليد برق تاسيس شده آه از آود فراوان دامها، بـراى سـوخت  

برداشـت آـرد و البتـه ايـن موضـوع جمـع توليـد را         ناحيه آن قدر طوالنى است آـه بتـوان دو بـار محصـول    

  .افزايش مى دهد

ننـده محصـوالتى از قبيـل خرمـا،     سـى در ايالـت توليـد آ    در شمال سالتون Coachella Valley دره آوچال

در طول جنوب رودخانه آلرادو، توليد آننده پنبه، چغندر قنـد و پرتقـال    دره يوما. انگور و گريپ فروت است

 سالت ريور، نزديك فينيكس در آريزونا، آاهوى زمستانى، پرتقال و پنبه جزو محصوالت مهم در دره. است

از  د، برعكس محصوالت شـمال، بـا رقابـت مسـتقيم آمـى     آنهايى آه در جنوب به عمل مى آين. هستند

  .جانب مراآز آشاورزى در بازارهاى عمده اياالت متحده روبرو هستند

غـرب ترافيــك آمــى وجـود دارد، هــدف اصــلى    بــه علــت آنكـه در منطقــه داخلــى : خـدمات حمــل و نقـل  

كـان دارد سـريع و آـم هزينـه     منطقه را تا آنجا آـه ام  مسئولين حمل و نقل آن بوده آه رفت و آمد در اين

 غربـى  –شاهراههاى اصلى و راه هاى آهن در اين ناحيه شـرقى   بدين دليل مسير بيشتر. ترتيب دهند

  .ميانه تا شهرهاى ساحل غربى آشيده شده است است و از مراآز شهرى غرب

يادى را گستردگى اين منطقه ايجاد تاسيسات خدماتى ز با وجود چنين طرحى در سيستم حمل و نقل،

بسيارى از شهرهاى منطقه در ابتدا بـه عنـوان   . آند الزام آور مى سازد براى ترافيكى آه از آن عبور مى

محـل   اين مراآز، بدون توجه بـه آنكـه در  . ارائه خدمات و نظارت بر خطوط آهن به وجود آورد مراآزى براى

چه از سالهاى آخر  اگر.  نياز بودندجمعيتى هست يا نه، در نقاطى به وجود آمد آه پرسنل راه آهن مورد

آمترى در محل مـورد نيـاز بودنـد،      به علت استفاده از نوآورى هاى تكنولوژى آارگران راه آهن١٩۴٠دهه 

دليـل آن چيـزى نبـود جـز نيـاز      . افزايش هم يافـت  بجاى آنكه جمعيت اين مناطق بدان علت آاهش يابد،

يل ها از طريق پمپ بنزين، تاسيسات تعمير اتومبيل، متـل  اتومب براى آسانى آه به ترافيك آاميون ها و

  .ميدادند و رستوران خدمات ارائه

روى رشـد اوليـه مراآـز شـهرى داشـت، شـهرهايى آـه         اگر چه خدمات حمل و نقل در اصل نفوذ زيادى

گتن، با براى مثال اسپاآين در واشين. ديگر نيز بهره مند شده اند بيش از همه توسعه يافته اند از عوامل

آن ناحيـه  . واشينگتن تبديل شده است" امپراتورى داخلى"نفر به مرآز اصلى  ٣۵،٠٠٠ جمعيتى بيش از

واشـينگتن   نظر جغرافيـايى تعريـف شـده و نيمـى از پيرامـون آن را رودخانـه آلمبيـا در مرآـز ايالـت          آه از

نيـو مكزيكـو بـا حـدود      تآلبـوآرك در ايالـ  . گرفته، از مدتها قبل محصوالت آشاورزى مهمى داشـته اسـت  

ايالـت، نقشـى شـبيه اسـپاآين       نفر جمعيت، از طريق مرآزيـت و قابليـت دسترسـى خـود در    ۵٠٠،٠٠٠

و هنگـامى آـه آمريكائيـان    . آشـاورزى رشـد آـرد    فينيكس در اريزونا ابتدا به عنوان يك شهر. يافته است

شهر به يك مرآز بازنشسـتگى  اين . آوردند، رونق گرفت براى محيط گرم و خشك آن به اين شهر هجوم

شده و صنايع آن از قبيـل صـنعت الكترونيـك آـه محصـوالت آوچـك و        و نيز نقطه مورد توجه صنعت تبديل

 .به ويژه در رشد اين شهر سهم داشته اند گران بها توليد مى آنند،

هرهايى بود آه و از همان ابتدا در ناحيه جزو مهمترين ش آگدن در ايالت يوتا يك مرآز مهم راه آهن است

در ۵۵ايـن نقطـه تنهـا    . اما به يك مرآز مهم شهرى تبديل نشده اسـت  داراى چنين خصوصيتى هستند،

ليك است، و شهر اخير همچنان به عنوان مرآز ايالت يوتا و مورمونيسـم اعتبـار    آيلومترى شمال سالت

  .حفظ آرده است خود را

جمعيت داخلى هر سال ميليونها نفر توريسـت را بـه   آم  تنوع و جاذبه هاى فوق العاده مناطق: توريسم

بيشتر پارك هاى مهم هستند، ابتدا بايد از يك باريكه طوالنى و  آسانى آه عازم. طرف خود مى آشاند

آن متل ها، اغذيه فروشى ها، فروشـگاههاى سـوغاتى، و سـاير منـابع محلـى بـه        زيبا عبور آنند آه در

در  ن فاصله بين جاذبه هاى توريستى معموأل زياد اسـت و ارائـه خـدمات   عالوه بر آ. وجود دارد تعداد زياد
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قانونى هم دارند بـه   هنگامى آه قمار خانه هاى ايالت نوادا را آه جنبه. بسيارى از جاها مورد نياز است

بر منطقه چشم گير تر خواهـد   عنوان قسمتى از صنعت توريسم به حساب بياوريم، اثر آلى اين صنعت

 .بود

برى براى دسترسى به بسيارى از مواد اصلى مـورد نيـاز    صنايع دامپرورى و چوب: رى و دامپروريچوب ب

زمين هايى آه سرويس جنگل دارى و اداره مديريت زمين در . هستند خود به زمين هاى دولتى وابسته

ين هـاى  چراى دام در اختيار متقاضيان است، و بيشتر چوب برى هـايى آـه در سـرزم    اختيار دارند، براى

سـطوح توليـد در   . داخلى انجام مى شود، در اراضى متعلق به سرويس جنگـل دارى اسـت   آم جمعيت

 هكتار هم براى محصوالت دامپرورى و هم چوب بـرى، بخصـوص هنگـامى آـه بـا زمـين هـاى بخـش         هر

  .خصوصى مقايسه شود، نسبتأ پائين است

در بسـيارى از منـاطق خشـك    . فيت زمين استبودن آي يكى از داليل عدم آفايت ظاهرى در اينجا پائين

تنوع آب و هـواى فصـلى   .  هكتار زمين مورد نياز است۴٠هر رأس،  تر، براى چراى قابل قبول دام در برابر

ناحيه، آن را به يكى از معدود نقاط آمريكا تبديل آرده آه در آن حرآت موسمى انجـام   زياد در بيشتر اين

به  عبارتست از انتقال دامها توسط آسانى آه مراقب آنها هستند حرآت موسمى چهارپايان -شود مى

روش بخصـوص در   ايـن . نقاط آم ارتفاع در زمستان و به چراگاههاى آوهستانى و علفزارهـا در تابسـتان  

ماهر آوههاى پيرنه در اسپانيا  عده زيادى از ايالت باسك، آه چوپانان. اقتصاد گوسفند دارى اهميت دارد

امـروزه فرزنـدان   . منطقه آمدند تا گله ها را اداره آننـد  د، به عنوان آارگران قراردادى به اينو فرانسه بودن

  .ايالت، به خصوص نوادا را تشكيل مى دهند آنها بخش مهمى از جمعيت چند

مورمون ها ورود معـدنچيان طـال نيـز آغـاز شـد و آنهـا بـه         در اواخر قرن نوزدهم به فاصله آمى از: معادن

در نـوادا باعـث    Comstock آشف رگه طـالى آامسـتاك  . تبديل شدند وه بزرگ مهاجران منطقهدومين گر

 نفـر افـزايش   ٢٠،٠٠٠ به ١٨٧٠جمعيت آن در زمان اوج خود در حدود سال  ظهور ويرجينيا سيتى شد آه

  .سنگ معدن با آيفيت باال، تقريبأ ناپديد شد يافت اما با آاهش

پـذيرش ايـن   . نقره جمعيت نوادا به سرعت افـزايش يافـت   ادن طال وبه دنبال آشف آامستاك و رونق مع

، يعنى مدتها قبل از اياالت همسايه آن، ايـن رشـد را بـه حـد اعـال      ١٨۶۴ ايالت به داخل اتحاديه در سال

بسيارى از اين منابع معدنى در اواخر قرن نوزدهم، باعث آـاهش شـديد در جمعيـت نـوادا      تقليل. رساند

 -ايـن ايالـت   امروزه اقتصاد معدن در. ا مدتها پس از آغاز قرن بيستم آامأل جبران نشدو اين آاهش ت شد

مراآز معـدنى رهـا شـده      اهميت چندانى ندارد، اگر چه بعضى از-يا هر قسمتى از مناطق داخلى غرب

  .جزو جاذبه هاى مهم توريستى هستند

معـدن بـزرگ و بـاز    . ريزونـا و يوتـا اسـت   مرآز توليد آن آ امروزه مس مهمترين ماده معدنى منطقه است و

 ميليون تـن مـس توليـد    ٨وسيعترين حفره ساخت بشر در دنيا است، حدود  بينگهام، آه گفته مى شود

مراآز ديگر توليد مس در آريزونا عبارتند از مارنسى در قسمت شـرقى ايالـت آـه از     از جمله. آرده است

 . بى آه همه در جنوب قرار گرفته اندمهمتر است و نيز سان مانوئل، گلوب، و بيس همه

جمعيت داخلى داراى عيار آم بـوده و ميـزان فلـز     بيشتر سنگ مس استخراج شده در قسمت هاى آم

معادن در همان نزديكى داراى تاسيسات ذوب يا تغليظ هستند تا بـا   بنا برا ين بيشتر. است % ۵آن زير 

بنـابراين تصـفيه مـس    .  آنرا به حداقل برسـانند استخراج شده، هزينه هاى حمل آاهش شديد وزن آنچه

  .مهم محلى است يكى از صنايع

هستند و با اين دو ماده اغلب چند ماده معـدنى ديگـر    پس از مس، قلع و روى از محصوالت مهم منطقه

مثأل معدن بات هيل در مونتانا، براى مدتها توليد آننده مهم قلـع   .نيز در همان محل استخراج مى شوند

در شمال آيداهو توليد آننـده طـال، نقـره، سـرب و      Coeur d’Alene منطقه آوردالن .وى و نيز مس بودو ر
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 ناحيـه ليـدويل در آلـرادو عـالوه بـر ايـن چهـار فلـز داراى موليبـدنيوم اسـت آـه در سـاخت             .روى اسـت 

ل تأمين مـى  ليدوي در حقيقت سه چهارم مصرف موليبدنيوم دنيا از منطقه. محصوالت فوالدى آاربرد دارد

آلرادو، ايالت هاى مهم توليـد آننـده آن    اآتشاف اورانيوم نيز در منطقه رواج داشته و امروزه يوتا و. شود

  .نيز استخراج مى شود  ميليون تن زغال سنگ٢۵هر سال تقريبأ . هستند

اى وسـيع  هاى يوتا، آلرادو و وايومينگ است، ذخيـره هـ   در هزاران آيلومتر مربعى آه محل تالقى ايالت

دل اين صخره ها هزار ميليـارد بشـكه نفـت موجـود اسـت آـه بسـيار         در. سنگ نفت گرين ريور قرار دارد

اگر چه مشكالت عملياتى و محيط زيستى اينجـا  . شناخته شده دنيا است بيش از تمامى ذخاير موجود

  .فعأل متوقف آرده است توسعه اين صنعت را

در  Butte شـهر بـات  . افـزايش توسـعه شـهرى داشـته انـد      رى يااين منابع معدنى نقش آمى در نگاهدا

، شـايد بزرگتـرين شـهر منطقـه اسـت آـه همـراه بـا         ١٩٩٠سـال    هزار نفـر جمعيـت در  ٣۴مينه سوتا با 

اقتصاد آن رشد آرده، مع الوصف از مدتها قبل يك مرآز توسعه و تبديل  به عنوان پايه اصلى) مس(معدن

  . استآشاورزى نيز بوده فرآورده هاى
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يكى از شناخته شده ترين و نيز يكى از متغير ترين  منطقه اى آه معموأل جنوب غربى خوانده مى شود

اين ناحيه داراى يكپارچگى طبيعى نمايانى است آـه مـى   ) بايت  آيلو١۴ ١٢نقشه( مناطق آمريكاست 

اما در واقع اين منطقـه شـامل زمـين هـاى     . بت دادهواى صاف و خشك آن نس توان آن را عمدتأ به آب و

 پائين؛ بلندى هاى نيومكزيكو با پستى و بلنـدى و صـحراهاى  Rio Grande دره ريو گراند مسطح و پهناور

  .نيومكزيكو استSanger de Cristo مهيج آريزونا و آوه هاى سنگر ده آريستو

 سرخپوستان و سفيد پوستان آنگلوساآسون التين تبار، منطقه جنوبى با همزيستى فرهنگ آمريكائيان

تقريبأ مانند صحنه اى است آه نمايـانگر جنبـه هـاى هـر آـدام از       مشخص شده است و محيط طبيعى،

 سال در همين محل بعـد از  ٢۵٠سرخپوستان و التين تبارها براى بيشتر از  جمعيت. اين فرهنگ هاست

 اينكه سفيد پوستان در اواسط قرن نوزدهم شروع بهها در اواخر قرن شانزدهم، قبل از  ورود اسپانيايى

  .مهاجرت آنند، با هم همزيستى مى آرده اند

از افراد غير سرخ پوست و التين تبـار تشـكيل شـده     اما، منطقه مرزى سه فرهنگه در حال حاضر بيشتر

خپوست سر % ١فاميل اسپانيايى داشته باشند و آمى بيشتر از  نفر۴ نفر از هر ١ممكن است . است

داشته باشد آه اين جمعيت اقليـت هـا بوسـيله جمعيـت بزرگتـر و تقريبـأ        شايد اين توقع وجود. هستند

اما هـر دو جمعيـت اقليـت تـأثير اساسـى و      . آنگلوساآسون در بر گرفته مى شوند يگانه سفيد پوستان

 ود ريـو گرانـد و  اسامى اسپانيايى محل ها مخصوصأ در امتـداد ر . اين منطقه گذاشته اند مهمى بر روى

مهم هسـتند   اسامى مكان ها به زبان سرخپوستان نيز به طور محلى. سواحل آاليفرنيا فراوان هستند

. در آريزونـا  Papago و پاپـاگو  Hopi هـوپى  Navajoمخصوصأ در منطقـه مخصـوص سرخپوسـتان در نـاواهو    

تر بـراى بكـارگيرى رنـگ    و بيشـ  محالت التين تبار ها بعضى اوقات بوسيله استفاده از آجرهاى مخصـوص 

حصـارهاى خشـن بـدور حيـاط مشـخص مـى        هاى روشن در نقاشى هاى منزل و تزئينات بيرون خانـه و 

آنده درخت آه گونه هاى تقريبأ عمودى و  يك ساختمان ساخته شده از گل و(ها Hogan هوگان. شوند

 و دهكـده هـاى نيـو    مخصوص سـرخ پوسـتان در نـاواهو    متمايز را هم هنوز مى توان در محل) سقف گرد

دره هاى شمال آريزونا و جنوب . ساختمان سازى ايالت هستند مكزيكو يافت و آنها عنصرهاى قابل توجه

اسـپانيايى هـا بـه    . پيشرفت اسپانيايى ها به طرف شمال از مكزيك بوده اسـت  يوتا مانع مؤثرى در برابر

دند آـه در شـمال آن سـكونت گـاه هـاى      ريوگراند و به آوه هاى وسيع و پهنـاور راآـى رسـي    طرف باال به

ريوگرانـد   در تگـزاس بيشـتر مكـان هـاى سـكنى در امتـداد رودهـاى       . التين تبارها بوجود آمده بـود  آوچك

تگـزاس آوردنـد    ونوسس متمرآز شده بودند صنعت همه گير چراى احشام آه اسپانيايى هـا بـه جنـوب   

به عنوان يـك محـل مـرزى     آن محل. سب بودبراى زمين نمدار و جنگلى بخش شرقى ايالت بسيار نا منا

آمريكائيـان التـين تبـار فـراى ايـن       بيشـتر مهـاجرت  . آمتر بيشتر از طرف اسپانيايى ها غير مسكونى بود

 .محل سكونت اصلى به مكانهاى شهرى بوده است

ورزان بـا آنهـا در يوتـا و آلـرادو از سـكناى فراگيـر آشـا        خشك بودن آريزونا، نيومكزيكو و محلهاى هم مـرز 

جلوگيرى مى آرد و اين امر باعث شد آه تعداد زيادى از سرخپوستان در  آنگلوساآسون در قرن نوزدهم
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 در واقع سرخپوستان پوئبلو قسمت باالى دره ريو گراند پيش رفته ترين تمدن قبل. بمانند اين چهار ايالت

تمـدن هنـوز در نيـو     د آوردنـد و ايـن  از دوران اروپايى در محلى آه بعد ها اياالت متحده نام گرفـت را بوجـو  

بيشـتر در آريزونـا بودنـد، هـم      مكزيكو بسيار مهم است سرخپوستان ناواهو، هـوپى و آپـاچى آـه همـه    

  .سالم به در بردند همينطور از موج اروپائيان بهتر از بيشتر قبايل شرقى جان

 

  تنوع قومى

ها ناواهو خوانده مى شود آه در منطقه بزرگترين قبيله  .فرهنگ سرخ پوستان جنوب غربى متنوع است

زندگى مى آنند، جايى آه اياالت آلورادو، يوتا، آريزونـا و نيـو مكزيكـو بـا هـم       ”Four Corners“ فور آورنرز

مكزيكو، پاپـاگو   آنند؛ چند قبيله آپاچى در آريزونا و نيو مكزيكو؛ گروههاى متفاوت پوئبلو در نيو تالقى مى

جنـوب غربـى آلـرادو سـكنى      در Utes  هوپى در شمال غربى آريزونا و يـوتس در قسمت جنوبى آريزونا،

  .گزيده اند

مـى آننـد، بخصـوص آسـانى آـه در مرآـز        بيشـتر سرخپوسـتان در منـاطق مخصـوص بـه خـود زنـدگى       

 برابـر  ١٠جمعيت منطقه مخصـوص نـاواهو   . است  آيلومتر مربع۶٢،٠٠٠فورآورنرز هستند آه وسعت آن 

 ٣٠٠،٠٠٠آريزونا و نيومكزيكو جمعأ در حدود . واقع شده است ر بوده و در آاليفرنياجمعيت هر منطقه ديگ

  .سرخ پوست دارند

متحده محسوب مى شود، در اوايـل قـرن شـانزدهم بـه      منطقه اى آه در حال حاضر جنوب غربى اياالت

 طـور وسـيعى    ميالدى، اسپانيايى ها به١۵۵٠حول و حوش سال  در. امپراتورى اسپانيا منضم شده بود

آمبود هر گونه منبع شناخته شده و آسان بعـالوه فاصـله زيـاد بـا     . بودند تمام اين مناطق را آشف آرده

.بود اسپانيا در مكزيك، عالقه اسپانيايى ها را براى قلمرو شمالى خود به حداقل رسانده مرآز پيشرفت

ر شمال مرز آنونى ايـاالت متحـده   دائمى اسپانيايى د  ميالدى، تنها سكونت گاههاى١٧٠٠قبل از سال 

 بوجـود  ١۶١٠در سـال   Santa Fe سـانتا فـه  . گراند در نيومكزيكو بـودد  و مكزيك در امتداد شمالى دره ريو

از جملـه  ) جوامع غير نظامى آه تا حـدى مـى شـد آنهـا را شـهرهاى آوچـك ناميـد       ) آمد و ديگر پوئبلوها

  .ايه گذارى شدندهمه به زودى پ Albuquerque البوآرك و Taos تاوس

سرخپوستان آپاچى يك تهديد هميشگى بودند . شد  اشغال آزمايشى اسپانيايى ها آغاز١٧٠٠در سال 

تشـكيل مسـتعمره در   . منطقه را مورد حمله قرار مـى دادنـد   آه مرتبأ محل سكونت اسپانيايى ها در آن

 Nacogdochesناآوگدوچز. آغاز شدنتايج دراز مدت آه خيلى موفق تر بود  تگزاس تقريبأ در همان زمان با

در طـى سـال هـاى    .  سال بعد سـان آنتونيـو پايـه گـذارى شـد     ٢بوجود آمد و به دنبال آن  ١٧١۶در سال 

نـوزدهم،   امـا هنـوز تـا اوايـل قـرن     . قسمت تحتانى دره ريو گراند محل سكونت اسپانيايى هـا بـود   ١٧٠٠

با تعداد زيادى از آمريكـائى   ت اسپانيايى در مقايسهاينجا و ديگر مراآز سكونت التين تبارها از نظر مقاما

بـه  . يـك اشـغال آوچـك و غيـر آـافى بـود       ها آه در آن زمان از طريق تگزاس به غرب هجوم مى آوردنـد، 

 در آن محل ١٨٣٠ و ١٨٢٠داشتند آه در طول دهه هاى  همين دليل، خارجيان و بيشتر آمريكائيان، اجازه

  .مراآز مسكونى بوجود آورند

يـك ميسـيون   . آخرين جايى بود آـه در آن سـكنى گزيـده شـد     اليفرنيا، دورترين قلمرو شمالى اسپانيا،آ

در طول دو دهه .  در سان ديه گو بوجود آمد١٧۶٢در سال ) نظامي پست) presidioمذهبى و يك پرزيديو

 سونوما در شمال ميسيون هاى مذهبى و چند پرزيديو و پوئبلو در امتداد ساحل تا بعدى، تعداد زيادى از

برابـر   اين نوار نازك اشغالى ساحلى در حقيقت تا حدى پاسخى بـود در . فرانسيسكو تشكيل شد سان

 .منافع در حال رشد بريتانيا و روسيه در ساحل غربى آمريكا

را به مالكيت خود در آورد و بعد از خاتمه جنگ آمريكـا و    تگزاس١٨۴۵بعد از آن آه اياالت متحده در سال 
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از ايـن تعـداد   .  نفر بـود ٨٢،۵٠٠تقريبى مكزيكى هاى اين باريكه در حدود  ، جمعيت١٨۴٨زيك در سال مك

 .بودند  نفر در آريزونا١،٠٠٠ نفر در آاليفرنيا و ٧،۵٠٠ نفر در تگزاس، ١۴،٠٠٠نيو مكزيكو،   نفر در۶٠،٠٠٠

دليـل هـاى   . ايالـت بودنـد   درصد جمعيت آـل  ١٠آمتر از  ، مكزيكى هاى تگزاس و آاليفرنيا١٨۵٠تا سال 

شرق تگزاس مرز غربى جديد براى مراآز سكونت . التين وجود دارد خوبى براى رشد سريع جمعيت غير

 باعـث جريـان مـوج عظـيم مـردم غيـر التـين تبـار بـه          ١٨۴٨آاليفرنيـا در سـال    مرزى بود و آشف طـال در 

فرنيـا و تگـزاس در جنـوب سـان     فقـط در نيومكزيكـو، جنـوب آالي   . شمالى ايالـت بـود   قسمتهاى مرآزى و

  .التين تبارها براى چند دهه بيشتر در اآثريت بودند آنتونيو

تبارهاى جنوب غربى به دليـل مهـاجرت فـراوان رشـد      مخصوصأ در طول قرن بيستم جمعيت اصلى التين

 ٢٨  در صد جمعيت آريزونـا، ١٨/٨آه فاميل اسپانيايى داشتند  ، افرادى١٩٩٠در سال . بسيار آرده است

 درصـد جمعيـت   ٢۶ درصـد جمعيـت نيـو مكزيكـو و     ٣٨درصد جمعيت آلرادو،  ١٣در صد جمعيت آاليفرنيا، 

، آمار سرشمارى جمعيت التـين تبـار ايـاالت متحـده را     ١٩٩٠در سال . مى دادند مردم تگزاس را تشكيل

 ت التـين تبـار،  جمعي % ۶٠بيشتر از .  بيشتر بود١٩٨٠ درصد از سال ٣۴نفر معين آرد آه   ميليون٢٠/٨

  . مكزيكى هستند-آمريكايى

تفــاوت در . تبارهــا و ســرخ پوســتان قابــل توجــه اســت  اخــتالف در آمــد بــين انگوساآســون هــا، التــين 

اسـت، در منطقـه جنـوب غربـى، انگوساآسـون هـا بيشـتر از         شهرنشينى دليل بعضى از اين اختالفات

ئيان شـهر نشـين معمـوأل درآمـد بيشـتر،      آمريكا. نشين هستند همه و سرخ پوستان آمتر از همه شهر

 .آمترى دارند تحصيالت باالتر و فرزندان

ناواهو، با اينكه آامأل روال عادى ندارد، نشان دهنـده   اما پيشرفتها در منطقه مخصوص سرخ پوستان در

قدرت نهـائى در دسـت اداره امـور سرخپوسـتان وابسـته بـه دولـت         .تغيير وضعيت در شرايط محل است

شوراى منتخب قبيله اى مسئول اتخـاذ بيشـتر تصـميمات مـالى بـراى محـل        متحده است، ما يكاياالت 

بودجه هاى اختصاص داده شده به محل مخصوص سرخپوسـتان از سـال   . است مخصوص سرخ پوستان

راههـايى آـه در تمـام فصـول قابـل اسـتفاده       . قابـل تـوجهى افـزايش يافتـه اسـت       تا آنون به نحو١٩۵٠

ناطق مى گذرنـد و ايـن موضـوع باعـث آـاهش جـدى انـزواى آنهـا شـده اسـت و مراآـز            م هستند از اين

مقادير عظيمى از سوختهاى فسيلى، بخصوص زغـال سـنگ در   . آموزشى پيشرفت آرده اند پزشكى و

 ناواهو يافت شده است و چندين نيروگاه برق بزرگ آه در مناطق سرخ پوستان واقع شده بـه  سرزمين

سرزمين هاى سرخ  آمپانى هاى انرژى ساالنه ميليونها دالر به اقتصاد. مى رسانندجنوب آاليفرنيا نيرو 

آـرده اسـت و بـا نيـروى      همينطور اين مناطق از نظر توريستى پيشرفت بسـيار . پوستى آمك مى آنند

 .را به آنجا جذب آرده است انسانى بزرگ، دردسترس، و آار آزموده خود تعدادى از صنايع جديد

، مكزيكى هاى زيادى از مرز عبور آـرده  ١٩٢٠اوايل دهه  هانى اول و شكوفايى اقتصادىدر طول جنگ ج

، اياالت متحـده از نظـر نيـروى آـار بـراى      ١٩۴٠مجددا در دهه . را تأمين آنند تا نياز بازار آار اياالت متحده

اياالت  ستند بهآمده در اثر جنگ آمبود داشت و در دو دهه بعدى آار گران مكزيكى مى توان صنايع بوجود

  .متحده وارد شوند و به عنوان آارگر فصلى در بخش آشاورزى مشغول به آار شوند

هدف اين برنامـه جـذب صـنايع و    . مرزى خود را آغاز آرد ، مكزيك برنامه صنعتى آردن نقاط١٩۶۵در سال 

ه بنـام مكـى   آمپـانى هـاى خـارجى آـ    . جوامع مرزى در شمال مكزيك بود آارخانه جات نيازمند آارگر به

خوانده ميشد، مـى توانسـتند وسـايل و دسـتگاههاى مـورد نيـاز را بـدون پرداخـت          Maquiladoras الدورا

 .وارد مكزيك آنند در صورتى آه محصوالت توليدى از مكزيك در نهايت به خارج صادر شود عوارض گمرآى

محصـوالت    درصـد از ۵٠نند ، اين قانون سهولت بيشترى يافت و اآنون اين شرآتها مى توا١٩٨٩در سال 

 .خود را در آشور مكزيك به فروش برسانند
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جـذابيت ايـن برنامـه بـراى شـرآت هـاى       . اشـتغال بـازآرد   اين برنامه بـراى مـردم مكزيـك درهـايى بـراى     

توانستند با اسـتفاده از نيـروى آـار ارزان در منـاطقى نزديـك بـه بازارهـاى         آمريكايى اين بود آه آنها مى

در   توليد بپردازند و منابع تأمين مواد خام در جائى واقع شده بود آه مخـارج حمـل و نقـل   به ايالت متحده

، ١٩٩٠سـال   شرآت هاى زيادى جذب اين فرصت براى پائين آوردن مخـارج شـدند، در اواخـر   . حداقل بود

 .بودند  مكى الدورا١،٨٠٠ هزار آارگر مكزيكى در استخدام حدود ۵٠٠بيش از 

 

 زافزايش جمعيت امرو

در سراسـر منطقـه گياهـان    . منطقه اياالت متحده اسـت  منطقه جنوب غربى آفتابى ترين و خشك ترين

جنـوب  . دمـاى هـوا در منـاطق مختلـف تفـاوت زيـادى دارد       .اصلى شامل علـف، آهـور و آـاآتوس اسـت    

بستانهاى تا. داراى تابستانهاى گرم و زمستانهاى آوتاه و ماليم هستند آاليفرنيا، آريزونا و جنوب تگزاس

 ريو گراند در نيو مكزيكو در برابر زمستان هائى قـرار دارنـد آـه يخبنـدان شـديدى در آنهـا       داغ شمال دره

  .ميتواند وجود داشته باشد

منطقـه بسـيارى از آمريكائيـان را بـه خـود جـذب آـرده         با وجود اين تنوع، هواى آفتابى جنوب غربى ايـن 

 اياالت متحده از نظر جمعيـت براسـاس در صـد جمعيـت بـود؛      ايالت ، آريزونا سومين١٩٨٠در دهه . است

در اصـل تمـام ايـاالت ايـن منطقـه در طـول ايـن مـدت رشـد          . و دوم را دارا بودنـد  نوادا و آالسكا مقـام اول 

 Phoenix به بعد، چندين بار جمعيت شهر فينيكس١٩۵٠از سال . ميانگين رشد ملى داشتند بيشترى از

 .ل حاضر يك شهر در حـال گسـترش و بيسـتمين شـهر بـزرگ آشـور اسـت       برابر شده است و در حا دو

يافتـه    افزايش١٩٩٠ نفر در سال ۶۶٧،٠٠٠ به ١٩۶٠ در سال ٢۶۶،٠٠٠بزرگ از  Tucson جمعيت توسان

صـحرا بـوده    اين مناطق شهرى آم جمعيت اآنونكيلو مترها در جائى گسترش مى يابـد آـه قـبال   . است

  .است

ناشى از تأثيرات مثبت پزشكى آب و هواى خشك بـراى   ه نواحى جنوب غربىبعضى از جاذبه هاى اولي

منـاطق گرمتـر ايـن ناحيـه، امـروزه هـزاران بازنشسـته        . داشته اند افرادى بوده آه بيمارى هاى تنفسى

  .مى آند آمريكايى را به خود جلب

در طول جنـگ جهـانى   . متعددى را به خود جذب آرده است بعالوه آريزونا صنايع و دفاتر اصلى شرآتهاى

بودن اين محل به تاسيسات بزرگ هواپيمايى در جنوب آاليفرنيا و هواى  دوم، به دليل استفاده از نزديك

بسـيارى از آارفرمايـان بـه جنـوب     . صنعت هواپيمـا سـازى در فينـيكس توسـعه يافـت      مناسب براى پرواز

 انزواى نسبى. ورد پسند نيروى آار استمكان آردند زيرا آه آب و هواى اين منطقه بشدت م آريزونا نقل

بـا پيـدايش    اين ايالت از بيشتر بازارهاى ملى مهـم، آـه زمـانى بـراى پيشـرفت آريزونـا شـايد مهـم بـود         

  .از دست داده است اجناس توليد شده آم وزن و با ارزش، بويژه الكترونيك بيشتر تأثير خود را

 تقريبـأ دو برابـر شـده اسـت و از آن     ١٩٧٠ تـا  ١٩۵٠سـال   ال پاسو در تگزاس و البوآرك در نيو مكزيكـو از 

هر دو شهر و نيز سان آنتونيو از وجود پايگـاه  . ادامه پيدا آرده است تاريخ به بعد هم گسترش سريع آنها

سود برده اند، اگر چه آه پيشرفت صـنايع سـبك هـم در ايـن رابطـه بـى تـأثير نبـوده          هاى بزرگ نظامى

  .است

شامل آن منطقه مى شـود افـزايش جمعيـت، بسـيار      كزيكو و قسمتى از تگزاس آهمناطق ديگر در نيوم

روستايى قسمت تحتانى دره ريو گراند و بيشتر اين منـاطق در   بسيارى از مناطق. محدود تر بوده است

مكزيكـو در طـول چنـد دهـه گذشـته، جمعيـت خـود را از دسـت داده انـد و بـا            جنوب آلورادو و شرق نيـو 

 .روستايى در آمريكا هم سرنوشت شده اند  شدتمناطق ديگر به
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  دوام يك جامعه چند مليتى

مرآز اصلى سكونت التين تبار ها در اياالت متحـده،   آوهستان هاى روستايى مرآز و شمال نيو مكزيكو،

تـأثيرات هجـوم جمعيـت انگلوساآسـون آـه البـوآرك و جنـوب آريزونـا را          همچنان نشان داده است آه از

 درصد جمعيت سرزمين هاى بلند شمال نيو مكزيكو و تمام ٧٠تقريبأ . مانده است ده در امانمحاصره آر

 سـرخ پوسـتان آـه اآثريـت آنهـا پوئبلـو      . چندين شهر آوچك در اين منطقـه التـين تبـار هسـتند     جمعيت

ساآسـون در   هستند، جمعيت بسيار آمترى دارند اما عنصر چشم گيرى از فرهنگ روستائى غير انگلـو 

  .قه هستندمنط

روستاهايى با خانه هاى خشتى و تابلوهـاى عمـومى بـه     در امتداد جاده هاى فرعى شمال سانتا فى

در امتـداد شـاهراه نزديـك البـوآرك ،     . فرهنگى منطقه غالـب مـى باشـند    زبان اسپانيايى بر چشم انداز

انى، آـه پوئبلـو   شمال مرآزى ايالـت، چنـدين روسـتاى چنـد صـد سـاله شـبيه آپارتمـ         مانند ديگر مناطق

 نماى قديمى آنها آامأل بـا پراآنـدگى و پهنـاورى شـهرهاى مـدرن تمـايز      . شوند، وجود دارند ناميده مى

انگلـو ساآسـون    هر آدام از پوئبلوها مساحت زيادى از زمين هاى اطراف خود آه آنهـا را از جامعـه  . دارد

پايتخـت  . پويا و خالق هسـتند  ئبلوهاجامعه و سنت هاى پو. ها محافظت مى آند را در آنترل خود دارند

مرآزى و رستورانها و مغازه هايى آـه غـذا و    نيومكزيكو، سانتا فى با ساختمان هاى خشتى، ميدان باز

  .بوى اسپانيايى خود را حفظ آرده است اجناس شمال مكزيك را ارائه مى دهند، عطر و

 آـه بيشـتر شـهروندان آن التـين تبارهـا      گراند در تگـزاس  ناحيه باغ زمستانى در قسمت تحتانى دره ريو

 روز اسـت و  ٢٨٠ميـانگين مـدت فصـل رشـد بيشـتر از      . اسـت  هستند، يك مرآز اصـلى آشـاورزى آبـى   

گريپ فروت، آاهوى زمستانى و گوجـه فرنگـى در منطقـه بـه خـوبى       گياهان و سبزيجاتى مانند پرتقال،

 .ر اين بخش آشاورزى آار مى آندتبار منطقه مدت مديدى است آه د جمعيت التين. رشد مى آنند

بـا وجـود اينكـه    . مجموعه اى از صدها هزار شهروند است در لس آنجلس، مناطق سكونت التين تبارها،

جمعيـت قسـمت فوقـانى و تحتـانى دره ريـو گرانـد بـا فرهنـگ آنگلـو           مـردم ايـن ناحيـه بسـيار بيشـتر از     

راديوهـا و روزنامـه هـاى    . قى مانـده انـد  هنوز سنت هـاى آنهـا بسـيار مهـم بـا      ساآسون ها آميخته اند،

به وفور يافت مـى شـوند و مراسـم جشـن و شـادى آمريكائيـان مكزيكـى تبـار جمعيـت           اسپانيايى زبان

  .خود جذب مى آند آثيرى را به

التين تباران و سـرخ پوسـتان بسـيار قـوى بـاقى مانـده        در مناطق مرزى جنوب غربى، تأثير فرهنگ هاى

 .است
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 آاليفرنيا 14  فصل
 

. ها، و يك عنصر اصلى ساختار فرهنگـى آمريكـا اسـت    درصد همه آمريكايى١٠آاليفرنيا مسكن بيش از 

بومى در ايالت محل تولد خود زنـدگى مـى آننـد، آمتـر از نصـف       اگر چه بيش از دو سوم آمريكايى هاى

ر همـه دهـه هـا     تقريبـأ د ١٨۵٠وانگهـى، از سـال   . ايالـت بـه دنيـا آمـده انـد      همه اهالى آاليفرنيا در اين

 .مقصد مهم براى مهاجرت هاى داخلى اياالت متحده بوده است آاليفرنيا يك

)  آيلو بايت٢۴ ٣١نقشه( آننده يك منطقه است، آاليفرنيا  با استفاده از بيشترين معيارهايى آه تعريف

يـت  در جنـوب شـرقى آن، بـا جمع    Imperial آشـاورزى در دره ايمپريـال   جمعيـت . يك واحد منفرد نيست

بـا صـعب    San Joaquin صافى چشم گير دره سـان خـواآين  . تفاوت بسيار دارد شهرى سانفرانسيسكو

در جنـوب غربـى آن صـحرا    . در تضـاد آامـل اسـت    Sierra Nevada رشته آوههاى سيرا نوادا العبور بودن

جـود  و وسيع و در طول آرانه هاى ساحلى در شمال اين ايالـت تپـه هـاى پوشـيده از جنگـل انبـوه       هاى

 و آـوه ويتنـى   Death Valleyپست ترين و مرتفع ترين نقـاط هـم جـوار در ايـاالت متحـده، دث ولـي      . دارد

Whitneyطبيعى جالب و متنوع آاليفرنيا نقش  محيط. ، به ترتيب، تقريبأ در معرض ديد همديگر قرار دارند

 در يـك قسـمت آوچـك    بيشتر جمعيت اين ايالت امروزه. مهمى در جلب ساآنان اين ايالت داشته است

در . مناطق خشن و ناهموار و فقدان گسترده آب است آن متمرآز شده اند و دليل اين تمرآز گستردگى

فعاليت و تفريح در هواى آزاد، از نظر سطح شهر نشينى گوى سـبقت   حقيقت اين قبله آمريكائيان براى

نـد، امـا جنبـه هـاى محـدود آننـده       چنـد عامـل در ايـن آـار دخالـت دار     . ربـوده اسـت   را از هر ايالت ديگـر 

  .طبيعى مطمئنأ از اهميت برخوردار است جغرافياى

 

 محيط طبيعی

ايـن  . پوشانده آه معموأل در جهت شـمال غـرب ادامـه دارنـد     ساحل آاليفرنيا را رشته آوههايى طوالنى

 قلـه  -دبيشتر آنها بسيار مرتفـع نيسـتن  . ناميده مى شود Coast Ranges آوهها جمعأ آوههاى ساحلى

 در نتيجه فشارهاى طبقات زيرين آه با قسمت غـرب آن در  -متر ارتفاع دارد ١۶٠٠  تا١٠٠٠هاى آنها بين 

خطـوط گسـل زلزلـه آاليفرنيـا در     . اين بلندى ها به شدت خم شده و دچار گسل شده انـد  تماس است

  .جهت ارتفاعات ساحلى يعنى به سوى شمال شرق است همان

آوچك پديده اى عادى به شمار مى آيـد؛ بخصـوص از    اين منطقه زلزله هاىدر قسمت هاى وسيعى از 

و از منطقه لس آنجلس در  Bakersfield تا نزديكى بيكرز فيلد حوزه خليج سانفرانسيسكو به طرف جنوب

 .ايمپريال جهت جنوب شرقى تا دره

اين دره آه بـى  .  است واقع شده Central Valley مرآزى در شرق ارتفاعات ساحلى تا فاصله زياد، دره

 ١۵٠و در بعضى از جاها عرض آن به حدود . آيلومتر طول دارد ۶۵٠ نهايت صاف است، از شمال تا جنوب

مرآــزى در اصــل امتــداد وســيع اقيــانوس آرام بــوده اســت آــه فقــط در خلــيج    دره. آيلــومتر مــى رســد

يافت آننده مواد رسوبى حمـل  اين قسمت قبلى از دريا آه در. دريا راه داشته است سانفرانسيسكو به

 نتيجـه چشـم  . است، توسط اين مواد پر شده اسـت  Sierra Nevadaتپه هاى غربى سيرا نوادا شده از
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بسـيار   اندازى عارى از پستى و بلندى است آه از نظر فرصـت هـاى آشـاورزى در مقيـاس بـاال، بـالقوه      

  .غنى است

ادا افزوده شده و به شدت دچار فرسايش گرديـده  سيرا نو در جهت شرق دره مرآزى، به تدريج بر ارتفاع

ايـن ارتفاعـات، آوههـاى    . از لحاظ ارتفاع، به شدت تغيير مى آنـد  جانب شرقى آوهها، برعكس،. است

صخره اى بزرگ آه به عنوان يك واحد سر برآورده و در سمت شرق انحناى  گسل دار هستند، آوه هاى

ا ارتفاع آنها افزوده شده و گذرگاههاى آمى دارند، بلندى زير. از طرف غربى آن است آن خيلى شديد تر

 .شوند سيرا نوادا يك مانع عمده حرآت بين مرآز و شمال آاليفرنيا و مناطق شرقى محسوب مى هاى

مربوط به آاليفرنيا هستند، توپوگرافى اين ايالت را آامـل   دو چشم انداز ديگر، آه آمتر داراى خصوصيات

، شكسته مى شود و بسيارى از قسـمت هـاى آن عمومـأ    - آوه - تپه–آوه  گوىدر شمال، ال. مى آنند

فالت داخلى، آـه مسـتقيمأ در شـمال دره مرآـزى قـرار دارد شـامل دو قلـه         قسمت. آوهستانى است

در جنـوب  . اسـت  Mount Shasta و مانـت شسـتا   Mount Lassen ايالـت، مانـت لسـن    مهم آتشفشانى

 خانه هاى داخلى، مرآب از آوههاى آم ارتفاع همراه با زمين هـاى مرآزى، حوزه بزرگ رود شرقى دره

  .وسيع نسبتأ هموار است

مهمتـرين  . تقريبـأ بـه وسـعت تنـوع توپوگرافيـك آن اسـت       تنوع در آب و هواى آاليفرنيا و پوشش گيـاهى 

ر از رطوبت به طرف جنوب شرقى است آه از سوى اقيانوس آرام د عامل بارندگى، حرآت مكرر هواى پر

اى در جنوب آه سيستم هاى توفانى اين توده هوا مى توانند بپيمايند، تـا   فاصله: شمال شرق مى آيد

 تأثير يك توده مرآزى با ثبات و داراى فشـار زيـاد قـرار مـى گيـرد آـه معمـوأل در خـارج از         حد زيادى تحت

 تـوده هـواى  ايـن مرآـز بـى حرآـت راه حرآـت طوفانهـايى آـه از        . ساحل غربى مكزيك يافت مى شـود 

بـه   ساحلى حاصل شده و در جهت جنوب در حرآت است را مسدود آرده و ايـن سيسـتم رطوبـت زا را   

در جهـت   اين جريان مسدود سازى در طول تابستان به طرف شمال و در زمستان. طرف شرق مى راند

 .جنوب تمايل دارد

سـط بارنـدگى اتفـاق مـى      جنـوبى در متو -شـمالى  در نتيجه وجود اين توده هاى هوا، يك افت مشخص

عالوه بر آن، تابستان ها بويژه در جنوب، به . جنوب است به طور متوسط شمال بسيار مرطوب تر از. افتد

هسـتند در تابسـتان، جنـوب آاليفرنيـا غالبـأ دوره هـاى طـوالنى بـدون          نحو چشمگير تـر از زمسـتان هـا   

تانى خشـك شـده و مسـتعد آتـش     بـدين دليـل، تپـه هـاى پردرخـت آوهسـ      . آنـد  بارندگى را تجربه مى

سوزى در جنگل ها، يكـى ديگـر از مشـكالت دائمـى منطقـه، بـيش از همـه در         آتش. سوزى مى شوند

 .پائيز، يعنى در اواخر فصل طوالنى بى باران اتفاق مى افتند اواخر تابستان و

آمـى  است آـه در فصـول مختلـف، تغييـر نسـبتأ       ساحل شمال سانفرانسيسكو، داراى درجات حرارتى

 .اغلب هواى آن ابرى است دارد، در طول سال داراى بارندگى زيادى است و

بارندگى ساالنه معموأل آمتـر از نصـف   . ايالت است دره مرآزى بسيار خشك تر از حاشيه هاى ساحلى

بـراى مثـال، در مندوسـينو،    . همان عرض جغرافيايى است تپه هاى غربى سلسله آوههاى ساحلى با

 سانتى متر باران مى بـارد، در حاليكـه در   ٩٢طور متوسط سالى   فرانسيسكو بهدر ساحل شمال سان

شرق مندوسينو در قلب دره ساآرامنتو واقع شده متوسط بارندگى سـاالنه   يوبا سيتى آه مستقيمأ در

 سـانتى متـر   ۵٢در جنوب، سان لوئيس اوبيسپو در ساحل بـه طـور متوسـط    . متر است  سانتى۵٢تنها 

متـر بـاران     سـانتى ١۵ حالى آه بيكرز فيلد آه دور از ساحل واقع شده، سـاالنه بايـد تنهـا    دارد، در باران

  .سرآند

و داخلـى در عـرض جغرافيـايى يكسـان نيـز بهمـين        تفاوت هاى درجه حرارت تابستان بين نقاط ساحلى

 گـراد   درجه سانتى١٨ماه ژوئيه در سن لوئيس اوبيسپو  متوسط درجه حرارت در. اندازه چشمگير است
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درجه بيشتر است حداآثر درجه حرارت روز در سان فرانسيسـكو در   ١٢است؛ متوسط بيكرز فيلد تقريبأ 

ــر  اواخــر تابســتان معمــوأل  ، در Stockton  درجــه ســانتى گــراد اســت، در حــالى آــه اســتاآتون  ٢٧زي

تفـاوت و  بيشـتر ايـن   .  درجه سانتى گراد را تحمل مـى آنـد  ٣٨هواى داغ باالى  آيلومترى شرق آن١٠٠

به  تعديل آننده جريان سرد اقيانوس در فاصله دورى از ساحل و وجود مه در بعد از ظهر و شب نتيجه اثر

 .طور معمول در طول ساحل است

نوادا، در جنوب شرقى آاليفرنيا، يك منطقه وسيع  در قسمت داخلى سلسله آوههاى ساحلى و سيرا

ول ماههاى آخـر تابسـتان، اغلـب بادهـاى خشـك بـه       در ط. دارد تپه هاى خشك يا محيط صحرايى وجود

خود رطوبت فوق العاده آم و حرارتى را به دنبال دارد آه ممكـن اسـت    طرف غرب و ساحل مى وزد و با

باران منطقه داخلى جنوب شرقى آاليفرنيا، ساالنه به طور متوسـط  . گراد تجاوز آند  درجه سانتى۴٠از 

 . سانتى متر است٢٠از  آمتر

تقريبـأ همـه نقـاط آـم ارتفـاع جنـوب       . هـواى آن اسـت    گيـاهى ايالـت بسـيار شـبيه تنـوع آب و     الگوهاى

پوشيده از بوته هاى درمنه، آرئوزوت،  Cascadeارتفاعات آسيكيد آاليفرنيا و نواحى شرقى سيرا نوادا و

دره مرآـزى و دره هـاى جنـوب ارتفاعـات     . گياهـان صـحرايى و نيمـه صـحراى اسـت      بلوت آوتـاه و سـاير  

در اطـراف  . بهتر از نواحى جنوبى تر آبيارى مى شوند؛ آنها علفزارهـاى پلكـانى هسـتند    ساحلى نسبتأ

، جنگـل  Monterey Bay تـا خلـيج مونتـه رى    Santa Barbara مرآزى و امتداد ساحل از سـانتا باربـارا   دره

حـل رويـش   شـمال، م  سـاحل خلـيج مونتـه رى بـه طـرف     . هاى باز و مخلوطى از بلوط و آاج وجود دارنـد 

باالتر در آوهستان هاى  در ارتفاعات. درخت ماموت است آه بزرگترين درختان جهان محسوب مى شود

نقاط باز هم مرتفع تر سيرا نوادا جنگـل   ساحلى و سير ا نوادا، جنگل هاى مخلوطى از آاج و صنوبر و در

 .وجود دارد هاى شوآران دامنه اى، صنوبر و از جمله سكويا

 

 ارشد آاليفرني

سـال اخيـر، محـل آن در دورتـرين نـواحى غربـى ايـاالت         شايد بزرگترين اشكال آاليفرنيا، حداقل تـا چنـد  

. مهمترين مناطق عرضه و تقاضاى اقتصادى آشـور فاصـله دارد    آيلومتر از٣۵٠٠متحده است، آه حدود 

غـرب ميانـه واقـع    بيشتر اين سرزمين آه بين سيرا نـوادا و جنـوب آمريكـا و     اين انزواى نسبى با طبيعت

است؛ يك قسمت وسيع مملكت است، آه در قسـمت حمـل و نقـل محلـى عايـدى       شده آميخته شده

  .آمى دارد

بر اشكاالت ناشـى از موقعيـت جغرافيـايى ايالـت بـوده       بيش از هر چيز ديگر، آب و هوا آليد اصلى غلبه

و هم از لحاظ توسعه آشـاورزى  اقامت در ايالت داراى اهميت است  آب و هوا هم از نظر تاريخچه. است

 .آن

اروپائيان در اين محل زندگى مى آردنـد از راه شـكار و جمـع آورى     سرخپوستان آاليفرنيا آه قبل از ورود

براى مواد غذايى، به غـذا هـاى دريـايى يـا غـالت و دانـه       . زندگى خود را مى گذراندند ميوه ها و دانه ها

اين ايالت  قبايل بزرگ معدودى در. آرد آردن بود متكى بودندآه در جنگل ها يافت مى شد و قابل  هايى

خانواده سـازمان داده شـده    ٢٠ تا ١٠در عوض، بيشتر گروهها به واحد هاى آوچك شايد . وجود داشتند

 سرخپوست يكنفر در جايى زنـدگى مـى   ١٠هر  در زمان ورود اولين اروپايى ها به آمريكا، شايد از. بودند

 .آاليفرنيا در آمدآرد آه بعدأ بصورت 

شانزدهم به سرعت از سـواحل آاليفرنيـا گذشـتند و آنـرا بـه       اگر چه آاشفين اسپانيايى در اواسط قرن

اسپانيا در آمريكاى شمالى به حساب آوردند، براى دو قرن بعد اساسـأ   عنوان قسمتى از مايملك وسيع

ه متصـرفات انگلسـتان و روسـيه در    زمـانى آـه در اواخـر قـرن نـوزدهم در مـورد توسـع        .از آن غافل بودنـد 
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آمريكاى شمالى نگرانى هايى بوجود آمد ميسيونرهاى مذهبى اسپانيايى يـك سلسـله    قسمت غربى

. آردند در نزديكى سانفرانسيسكو مستقرSonoma تا سونوما San Diegoهايى را از سان ديه گو هيئت

سـرخ پوسـتى    عـدودى دهكـده هـاى   و م) قلعه هـا (به اين مهاجر نشين هاى مذهبى توسط پادگان ها 

سلسله اسناد مالكيـت   در چند دهه بعد، دولت هاى اسپانيا و مكزيك يك. بهم پيوسته بود) شهرك ها(

. ايـن ناحيـه اهميـت فرعـى داشـت      را به مهاجران اعطا آردند، اما هنوز هـم ) دامداري(زمين هاى بزرگ 

مهمترين صادرات دامدارى ها ) شمع سازي براى(شهرها آوچك و بى رونق بود و پوست و پيه حيوانات 

  .بودند

، برخورد به يـك رگـه بـزرگ طـال در تپـه هـاى       ١٨۴۶سال  به دنبال تصرف آاليفرنيا توسط ايالت متحده در

در . اولين تغيير عمده را در وضع مالى مهاجر نشين هـا بـه وجـود آورد     ١٨۴٨مرآزى سيرا نوادا در سال 

  دريا و از طريق بندرگاه سان فرانسيسكو بـه محـل معـادن وارد شـده    نفر از راه ۴٠،٠٠٠ عرض يك سال

دوره . بـود  ، آاليفرنيـا يـك ايالـت   ١٨۵٠در سـال  . شايد به همين تعـداد هـم از طريـق زمـين آمدنـد     . بودند

انـزواى ايالـت نسـبت     پرهيجان و هجوم براى بدست آوردن طال تنها چند سال دوام داشت، اما توانست

 .ر هم شكندبه بقيه آشور را د

اين ايالت، در توسعه اوليه جمعيـت آن سـهمى نداشـت،     جنوب آاليفرنيا، مرآز اشغال اسپانيايى ها در

 آه به غرب مـى رفـت ناگهـان بـه زنـدگى سـاآت ايـن        ١٨٨٠دهه  اما تكميل راههاى آهن در سال هاى

 آهن تبليغات زيادى بوجود آوردن مشترى براى خود، آمپانى هاى راه در آوشش براى. ناحيه خاتمه داد

 نشين ها براه انداختند، به تازه واردين آمك آردند خانه و شغل بيابند و آرايه ها را را براى جلب مهاجر

، جمعيـت لـوس   ١٨٨٧  و١٨٨١در خالل اولين دوره رونق زمين در آاليفرنيا، بين سال هـاى  . پائين آوردند

 . نفر افزايش يافت٧٠،٠٠٠ نفر به ١٠،٠٠٠آنجلس از 

محصوالت آشاورزى نيز براى آشت وارد اين منطقه شـد   در طول اين دوره و سالهاى بعد تعداد زيادى از

اين محصـوالت در  . اعال، ليمو و پرتقال والنسيا، آووآادو و خرما نام برد آه از جمله آنها مى توان از پرتقال

را به  ب آاليفرنيا مى توانست آنهاشرقى طالب داشتند و در آن زمان در اياالت متحده تنها جنو بازارهاى

اقتصادى آاليفرنيا باقى مانده  تا اوايل قرن بيستم، آشاورزى بصورت ستون فقرات. مقادير زياد توليد آند

 .بود

 

  آشاورزى امروزه

ايالت ديگرى زندگى در آن به صورت شـهرى درآمـده، در    آاليفرنيا، آه طبق بعضى از معيارها بيش از هر

آشاورزى، مقام اول را دارد و آشاورزى ترين ايالـت آمريكـا بـه حسـاب      حاظ مجموعه درآمدعين حال از ل

 آشـاورزى .  ميليـارد دالر رسـيد  ١۶/۶ارزش بازار محصوالت آشاورزى آمريكـا بـه    ١٩٩٨ در سال. مى آيد

ايـن بـه    آاليفرنيا اگر چه به علت وجود محصوالت ويژه خود داراى خصوصـيتى متمـايز اسـت، در حقيقـت    

بـزرگ خـود اسـت آـه ايـن       علت برخوردار بودن از انواع آب و هوا در منطقه و تقاضاى بازار بـراى جمعيـت  

  .خصوصيات را يافته است

دره هـاى رشـته   . هـوا يـا نـوع خـاك حساسـيت دارنـد       بسيارى از محصوالت ويژه آن نسبت به تنوع آب و

مه گرفته هستند و از درجـه حـرارت   ختم مى شوند، غالبأ  آوههاى ساحلى آه به ساحل اقيانوس آرام

از قبيـل آنگـر فرنگـى، آـاهو، گـل آلـم، آلـم فنـدقى تحـت چنـين            سـبزى هـايى  . ماليمـى برخوردارنـد  

انگور هاى متنوعى آه اغلب بهتـرين شـراب هـاى آمريكـا را بـه دسـت        .شرايطى خوب به عمل مى آيد

ه هـاى داخلـى آوههـاى سـاحلى در     ماليم و آفتابى، از قبيـل آنچـه آـه در در    مى دهند، به آب و هواى

جـايى آـه    انگورهاى دره سـان خـواآين و جنـوب آاليفرنيـا،    . سانفرانسيسكو وجود دارد نياز دارند اطراف
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نـه چنـدان    درجه حرارت خيلى بيشتر است، براى مصرف سر ميز، تهيـه آشـمش و تهيـه شـراب هـاى     

مى شود در دره المپوك در  يه بذر آاشتهبيشتر گلهايى آه در اياالت متحده براى ته. عالى بكار مى رود

تقريبأ بـه طـور انحصـارى در طـول سـاحل و       پرتقال هاى درشت و ليمو. غرب سانتا باربارا بعمل مى آيند

 .آيد منطقه داخلى اطراف خليج لس آنجلس بعمل مى

در رخنه بـه  موفقيت خيره آننده آشاورزان اين ايالت را  اهميت بسيارى از محصوالت ويژه آاليفرنيا علت

اين محصوالت را مى توان، حداقل در سطحى . چندان توضيح نمى دهد بازارهاى دور دست شرق آمريكا

 .بيشتر آنها به فصـل هـاى طـوالنى رشـد نيـاز دارنـد      . نقطه معدود آشور به عمل آورد باال، تنها در چند

دره ايمپريـال   رنيـا، بـه ويـژه   جنـوب آاليف . بنابراين در مناطقى آه تقاضا هست، رقابت محلى وجود نـدارد 

زمـانى اسـت آـه رقابـت در      قادر است در زمستان نيز سبزى جات مختلف را به بازار عرضـه آنـد، و ايـن   

 .حداقل بوده و قيمت ها به حداآثر خود رسيده اند

توليـد مـى آنـد، هـر محـل بيشـتر روى توليـد يـك يـا چنـد            اگر چه آاليفرنيا محصوالت آشاورزى فراوانى

از محصوالت ويژه آاليفرنيا تنهـا توسـط عـده معـدودى آشـاورز       خصوص تكيه مى آند، و بعضىمحصول ب

  .خواآين بعضى از زمين هاى زراعتى هزارها هكتار مساحت دارند در دره سان. حاصل مى شود

 تقريبـأ تمـامى پنبـه،   . تقاضا براى آب به وجود آورده است آشاورزى آاليفرنيا بيشتر ايالت يك بازار عظيم

ميوه جات، گلها و دانه هاى حاصل شده در زمين هاى آبى آاشـته مـى    چغندر قند، سبزى جات، برنج،

 ٣/۵مسـاحت ايـن زمـين هـا بـه      . از هر ايالـت ديگـر داراى زمـين هـاى آبـى اسـت       آاليفرنيا بيش. شوند

 ف مـى مى رسد، و آشاورزان اين ايالت بيش از يك چهارم آب زراعتى آشـور را بـه مصـر    ميليون هكتار

  .آنند دريافت مى" مصنوعى"زمين هاى آبى اين ايالت هر سال به طور متوسط يك متر آب . رسانند

مورد دسترس، و نيز نوع خاك، زه آشى، پسـتى و بلنـدى    انتخاب نوع محصول در هر نقطه به ميزان آب

ول دره سـان  بـا گـذرى در طـ   . پتانسيل آبيارى اهميت اساسى دارد اما. زمين و فصل رشد بستگى دارد

دام ها در تپه هاى سيرا در حال چـرا هسـتند، آشـاورزى ديـم غـالت در       خواآين مشاهده مى آنيم آه

درختـان ميـوه و   . پـائين، جـايى آـه بـراى آبيـارى بـيش از حـد بلنـد اسـت رواج دارد          زمين هاى هموار تـر 

 ده اند آاشته مـى آبيارى مى شوند در خاآهاى نزديك آف دره آه بهتر زه آشى ش هايى آه تاآستان

  .شوند؛ و محصوالت آبى از قبيل پنبه و سبزى جات در سطح هموار آف دره آاشته مى شود

آه مزارع يا مناطق شـهرى معـدودى وجـود دارد، حـدود      آوهها و دره هاى شمالى در سيرا نوادا، جايى

در جنوب آه خشك آب زمين هاى آبى  % ٨٠مى آنند در حالى آه   درصد بارندگى ساالنه را دريافت٧٠

بين مناطق آشاورزى مهم ايالت، تنها نـواحى شـمال سانفرانسيسـكو و     از. تر است، مصرف مى شود

 . سانتى متر بارندگى بهره مند مى شوند۵٠جنوب هر سال به طور متوسط از چند دره ساحلى در

 عظـيم انتقـال   اين شهرها بودند آه توسعه مجتمـع  آشاورزان مهمترين مصرف آنندگان آب هستند، اما

بيستم، لس آنجلس ديگر قادر نبود به آبهاى زير زمينـى خـود آفايـت     در آغاز قرن. آب ايالت را آغاز آردند

 آيلومترى شمال شهر است، دنبـال منـابع ديگـر آب    ٣٠٠شرق سيرا نوادا آه حدود  آند و در دره آونز در

 ايـن قنـات هنـوز نيمـى از    . مـى آـرد  آب را به ايـن شـهر منتقـل    " قنات لس آنجلس "١٩١٣سال  در. بود

ناحيـه آب    لس آنجلس و ده شهر ديگر جنوب آاليفرنيـا، ١٩٢٨در سال . نيازهاى شهر را برطرف مى آند

امـروزه  . تـأمين آننـد   تا نيازهاى آنهـا را بـه نحـو مناسـبى    . منطقه اى لس آنجلس بزرگ را تشكيل دادند

آاليفرنيا بـدين طريـق تـأمين مـى       از جمعيت شهر، و نيمى١٣٠، بيش از )بخش(نيازهاى شش آانتى 

  .شود

 ١٩٠١در سـال  .  در دره ايمپريـال روى داد ١٩٠۵سـال   شايد جالب تـرين حادثـه در تاريخچـه آب ايالـت در    

آردند آه آب را از رودخانـه آلـرادو بـه دره ايمپريـال منتقـل آنـد؛        شرآتهاى خصوصى آانال هايى را حفر
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 ، رودخانه آلرادو طغيان آرد،١٩٠۵سپس در فوريه .  هاى آشاورزى بودناگهانى در زمين نتيجه يك رونق

العـاده، در پـائيز    پـس از مسـاعى فـوق   . آانالهاى آن ويران شد و آب به داخل مجراهاى آبيارى روان شد

آيلومتر مربع از زمينهاى دره با  ١١٠  رودخانه به داخل آانالهاى آن هدايت شد اما تا آن زمان١٩٠۶سال 

هنـوز وجـود دارد و انـدازه آن بـه علـت زهكشـى        پوشيده شد؛ جرمـى آـه   Salton Sea "ون سىسالت" 

  .زمين هاى آبى در دره حفظ شده است

فدرال پروژه دره مرآزى را براى بهبود وضع آبيارى در ايـن   ، اداره احياى زمين هاى١٩۴٠در سالهاى دهه 

 مندوتا در جهت جنوب و در طـول  -تو توسط آانال دلتاانتقالى از رودخانه ساآرامن امروزه آب. دره آغاز آرد

بـدين طريـق    .دره سان خواآين به مندوزا جريان دارد ؛ جايى آه به رودخانه سان خواآين مى ريزد غرب

دره، يعنـى محـل    بيشتر جريان طبيعى رودخانه سان خـواآين مـى توانـد بـراى آبيـارى قسـمت جنـوبى       

  .ار گيرداصلى آشاورزى ايالت مورد استفاده قر

 

 شهرهاى آاليفرنيا

آن عمـدتأ شـهرى اسـت و ايـن جمعيـت همچنـان        با وجود اهميـت ملـى آشـاورزى آاليفرنيـا، جمعيـت     

دو ناحيه مهم شهرى زندگى مى آنند آه مرآـز يكـى    بيشتر جمعيت ايالت در يكى از. افزايش مى يابد

  .سانفرانسيسكو است از آنها لس آنجلس و ديگرى

آـه دههـا شـهر آوچـك در اطـراف لـس آنجلـس و          باعـث شـد  ١٨٨٠در سال هاى دهه رونق بازار زمين 

جمعيت اين شهرها افزايش يافت آنها به تـدريج زمـين    هنگامى آه. سواحل جنوب آاليفرنيا به وجود آيد

  .اينها فاصله انداخته بود گرفتند هاى آشاورزى اطراف خود را آه بين

باربارا تا سان ديه گو، اآنون توسط يك ابـر شـهر طـوالنى     نتا آيلومتر خط ساحلى از سا٣٠٠بيشتر طول

همـه ايـن مجموعـه اساسـأ در قـرن      . ميليون آاليفرنيـايى اسـت   ١۵ اشغال شده آه محل زندگى حدود

اين بسيارى از عناصر شهر هاى شـرقى آـه در خـالل قـرن نـوزدهم و اوايـل        بيستم به وجود آمده؛ بنابر

از جملـه ايـن پديـده هـاى غايـب      . پديد آمد در لـس آنجلـس وجـود نـدارد    انداز آنجا  قرن بيستم در چشم

 هاى چهار تا پنج طبقه بدون آسانسـور، انبارهـايى بـا همـين انـدازه، خطـوط آهـن زمينـى يـا          ساختمان

  .متروى زير زمينى است

نيمـى از قسـمت مرآـز    . اتومبيل شخصى بوده است مهمترين انگيزه و پديده در شهرهاى بزرگ جنوبى

سيسـتم فشـرده   . اتومبيـل اختصـاص داده شـده اسـت      آنجلـس، بـه صـورت جـاده يـا پارآينـگ، بـه       لس

در منطقـه  . سراسر بيشتر منطقه را امكان پذير مى سازد شاهراهها در مناطق شهرى حرآت سريع در

نقطه ديگر اياالت متحده، اتومبيل بيشترى وجود دارد و سيستم حمـل   لس آنجلس از لحاظ سرانه از هر

  .حداقل است قل عمومى آن درو ن

منطقه واحـد تجـارتى مرآـزى آـه بـه طـور سـنتى         .سرانجام آنكه لس آنجلس شهرى است بدون مرآز

لـس آنجلـس در حقيقـت ترآيبـى اسـت از      . وجـود نـدارد   مرآز فعاليت هاى شـهرى اسـت، اينجـا تقريبـأ    

چهـارده شـهر آن در حـال    مسـاحت آنهـا افـزايش يافتـه اسـت؛       شهرهاى زياد آه با هم رشد آرده اند و

فقـدان منطقـه تجـارت مرآـزى تـا انـدازه اى نتيجـه        . هزار نفر دارند حاضر، هر آدام جمعيتى بيش از صد

  .مستقلى براى هر آدام از اين جوامع است ادامه موجوديت مراآز

، توليد عالوه بر آشاورزى. آلى آنها فوق العاده نيست اگر چه منابعى در اين منطقه وجود دارد، اهميت

توسـعه  . حوزه هاى نفتى مهم آمريكا در جنوب آاليفرنيا واقع شده اند سه عدد از. نفت نيز اهميت دارد

تقاضاى زياد براى فرآورده هاى نفتـى، بـه خصـوص بنـزين     .  شروع شد١٩۶۵از سال  منابع نفتى دريايى

  . مصرف شودشده است آه تقريبأ همه توليد آاليفرنيا در اين زمينه در محل بدان منجر
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در اوايـل  . مرآز صنعت فيلم آمريكا است، شهرت جهانى دارد جنوب آاليفرنيا به عنوان محل هاليوود، آه

آسـمان هـاى بـدون ابـر و دوره     . بيرونى و نور طبيعى موضوعى عادى بود دوره فيلم سازى، صحنه هاى

لـس  . ى بـى شـمارى باشـد   سرما، باعث شد آه خيابان ها و مزارع آن صحنه فيلم هـا  هاى آوتاه مدت

 همچنان يكى از مراآز ساخت فيلم هاى سينمايى و تلويزيونى آمريكاست، امـا امـروزه صـنعت    آنجلس

در ايـن   آـارگران  % ٢فيلم سازى تنها نقش آوچكى در اقتصـاد شـهرهاى بـزرگ منطقـه دارد و آمتـر از      

 .بخش فعاليت مى آنند

ول سـاحل، از همـان ابتـدا باعـث شـد آـه جنـوب        طـ  آب و هواى مناسب و مناظر متنـوع آن بخصـوص در  

امـروزه بـه ايـن امتيـازات طبيعـى بعضـى از       . در آشـور باشـد   آاليفرنيا يكى از مراآز تفريحات هـواى آزاد 

در سان ديـه گـو،    Balboa پارك بالبوا. تفريحى آمريكا نيز افزوده شده است بزرگترين و بهترين تاسيسات

 جـزو  Marineland و مرينلنـد  Knott’s Berry Farm نـاتس بـرى فـارم   عالى آن، پارك تفريحى با باغ وحش

تبديل شده و  به يك پديده شگفت انگيز آمريكايى Disney landديزنى لند. جاذبه هاى اصلى آن هستند

  .مقصد نهايى جهانگردان بى شمارى است

ايى اسـت آـه وارد   اهالى آمريكاى التـين و مهـاجران آسـي    جنوب آاليفرنيا همچنين يك مقصد مهم براى

چهار نفر دانش آموز در ناحيه مـدارس لـس آنجلـس بـيش از يـك نفـر بـه         از هر. اياالت متحده مى شوند

  .مختلف بهتر از انگليسى صحبت مى آند  زبان١٠۴يكى از 

مثل توآيـو  . اغلب در محالت قومى خود ساآن مى شوند مهاجران، به خصوص آنهايى آه اخيرأ آمده اند

پارك در دره سان گابريـل،   Monterey مونترى. چاالآى خود را دارد نى از شهر، طراوت ويك قسمت طوال

است و اهالى اين شهر آن را به آسيايى ترين شهر داخـل ايـاالت متحـده تبـديل      آسيايى % ۵٠بيش از 

رستوران هاى متنوع قومى در سراسر شهر، به خصـوص در محـالت مخصـوص ايـن مليـت هـا        .آرده اند

 .اردد وجود

منابع سنگين از قبيـل زغـال   .  ميليون نفر نيست١۵زندگى  مع الوصف همه اينها منابع آافى براى تأمين

امـا بنـدر گـاه لـس     . سان ديه گو داراى يك بندرگاه مناسب اسـت . ندارد سنگ يا سنگ آهن تقريبأ وجود

  .مصنوعى است، در حد متوسط است آنجلس، آه تمامأ

. مناطق آشور از هزينه هاى دولتـى بهـره منـد شـده اسـت      يار بيشتر از اآثراگر چه جنوب آاليفرنيا بس

بودجه سازمان هوانوردى و فضـايى آمريكـا را    % ۵٠وزارت دفاع و تقريبأ  آل بودجه % ٢٠آاليفرنيا حدود 

ديـه گـو مقـر نيـروى دريـايى آمريكـا در سـاحل غربـى اسـت و ايـن نيـرو بزرگتـرين              سـان . جذب مى آند

 ميليون نفر، سان ديه گو تعداد نسبتأ آمـى را  ٢براى شهرى با جمعيتى بيش از . است آارفرماى شهر

اسـت آـه    بخش صنعت و آارخانجات به آار گرفته است و مطمئنأ اين يكى از داليل مهم اين موضـوع  در

 آـه در آن  -الكترونيك  همچنين صنايع. اين شهر ادعا مى آند يكى از سرزنده ترين شهرهاى آمريكاست

 يكـى از  -مهارت هـاى آـارگرى اهميـت دارد    رزش افزوده توسط سازنده در حد بااليى قرار دارد و به ويژها

  .عوامل مهم آمك آننده به اقتصاد آاليفرنيا است

نيويورك و حومه آن باالتر و ارزش آاالهاى ساخته شـده   از نظر حجم بهاى خرده فروشى لس آنجلس از

اين . سانفرانسيسكو به عنوان مرآز مالى ساحل غربى شناخته شد  سال قبل١٠. آن نيز بيشتر است

بنـدر هـاى دوقلـوى لـس     . بـانكى در سـطح آمريكـا پـس از نيويـورك قـرار دارد       شهر از لحاظ سپرده هـاى 

 ارزش. از نظر ميزان افـزايش بـار دريـافتى در جهـان مقـام اول را دارنـد       Long Beach آنجلس و النگ بيچ

 .جرسى است داتى دريايى آنها اآنون به راحتى بيش از بنادر نيويورك و نيوآاالهاى صادراتى و وار

جنوب، سانفرانسيسكو خود را به عنوان شهرى قديمى و  در مقايسه با رقباى تازه ثروتمند شده خود در

اصلى شمالى براى منافع اسپانيايى و مكزيكـى در آاليفرنيـا    اين شهر مرآز. جهان وطنى مى شناسد
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 ١٨۵٠در سـال  . احتياجات براى جويندگان طال در آاليفرنيـا بـه شـمار مـى رفـت       اصلى تأمينبود و محل

 تكميـل اولـين راه آهـن   .  حفظ آـرد ١٩٢٠در ساحل اقيانوس آرام بود، عنوانى آه تا سال  بزرگترين شهر

ز آه مرآ ، به همراه مساحت بزرگ شهر و بندر گاه عالى آن نه تنها باعث شد١٨۶٩سرتاسرى در سال 

عنـوان مرآـز اصـلى تجـارت      توجه آمريكائيان در غرب اين آشور قرار گيرد و رشد آند، بلكه اين شـهر بـه  

مهاجر آسيايى، بخصوص از چـين، و نيـز عـده     تعداد زيادى. آمريكا با آشورهاى حوزه اقيانوس آرام درآمد

ومى را بـه نمـايش   آنهـا مخلـوطى از خصوصـيات ويـژه قـ      .زيادى از خارجيـان ديگـر وارد ايـن شـهر شـدند     

 .يكى از خصوصيات بارز اين شهر شناخته مى شود گذاشته اند آه در نظر اول به عنوان

اجزاء مجموعه ايست آه باعث شده سانفرانسيسكو بـه   خصيصه رومانتيك تاريخ اوليه اين شهر يكى از

ى يك شهر فراهم وضعيت جغرافيايى آن زمينه اى عالى برا. شود عنوان محبوبترين شهر آمريكا شناخته

سراشـيبى آـه منـاظر عـالى اقيـانوس آرام يـا خلـيج سانفرانسيسـكو را در          تپه هـاى داراى : مى سازد

دهد، بـه همـراه آب و هـوايى ماليـم آـه در آن از تابسـتان هـاى گـاهى داغ جنـوب           معرض ديد قرار مى

 .خبرى نيست آاليفرنيا

 ميليون نفر مردمـى اسـت آـه    ۵/۴ هشتم از يك شهر سانفرانسيسكو در حال حاضر محل زندگى آمتر

اين شهر آه در يك شبه جزيره آوچـك احاطـه شـده     .در منطقه خليج سانفرانسيسكو زندگى مى آنند

 .حالى آه حومه هاى آن در حال گسترش است در حقيقت جمعيت خود را از دست مى دهد در

ست، آه هر آدام خصوصيات ويـژه  چندين ناحيه مختلف ا ناحيه خليج سانفرانسيسكو در واقع ترآيبى از

متنوع تر بوده و ترآيبى است از دانشجويان دانشگاهى، قطعات بزرگ  خليج شرقى از همه. خود را دارد

متوسط در آن سكونت داشته و بيشتر تاسيسات بندرى و صنايع سنگين منطقه  زمين آه ساآنان طبقه

طبقات مرفه تر با خانه هاى جديـد، حيـاط    خليج جنوبى محل زندگى –منطقه سان خوزه .واقع شده اند

و  در طول خليج شمالى سان خوزه سيليكان ولى واقع شـده . زيبا و مراآز خريد محلى مهم است هاى

دارنـد آـه    دليل اين اسم گذارى تمرآز مشاغلى است آه با تحقيقات شـيميايى و الكترونيـك سـرو آـار    

آارخانجـات آمتـرى    لدن گيت، شهرها آوچكترنـد، شمال پل گ. وابسته به توليد قطعات آامپيوترى است

اينجـا محـل   . مشـخص اسـت   وجود دارند و مبارزه و تعارض بين زمين هـاى آشـاورزى و شـهرى گـاهى    

خـود شـهر   . زنـدگى آننـد   زندگى ثروتمنـدانى اسـت آـه عالقـه منـد هسـتند در مكـان هـاى روسـتايى         

ها ساخته شده، خانه هـاى بـه    وى تپهسانفرانسيسكو با شبكه خيابان هايى آه به طور متجانس بر ر

 .جذابيتى ويژه است هم چسبيده قرن نوزدهم و بيستم و تنوع قومى خود، داراى

. منطقه خليج سانفرانسيسكو تعجـب آور نيسـت   بر خالف لس آنجلس، وجود يك مرآز عمده شهرى در

ا يـك بنـدر مهـم    از لحـاظ حجـم اينجـ   . مهـم محـل هسـتند    بندر گاه عالى و آب و هـواى خـوب آن عوامـل   

شبكه راه آهـن و شـاهراهها آن را حـداقل در سـطح هـر شـهر        .آمريكاى شمالى در اقيانوس آرام است

درست همانطور آه ابر شهر نقطه اتصال آمريكا به اروپا است،  .ساحلى غرب به شرق متصل مى سازد

 .اين آشور به آسيا است سانفرانسيسكو نقطه اتصال
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. روى سنگها مى لغزند و به پـائين جريـان مـى يابنـد     نهرهاى آوهستانى با آبهاى سرد و شفاف خود از

نخورده، جايى آه امواج خود را به صـخره هـاى پوشـيده از مـه      يك خط ساحلى ناهموار و دست: مقصد

. پوشـيده شـده انـد   دور ديده مى شود؛ ارتفاعات بلند و باشـكوه آـه از بـرف     آوهها از فاصله. مى آوبند

اينجا . هرجا شهرى باشد به نظر جديد مى رسد. زمين حد فاصل را سبز پوش آرده اند آاجها و سروها

 Pacific شمالى آمريكا در آنار اقيانوس آرام، يـا آن طـور آـه بيشـتر معـروف اسـت اقيـانوس آرام        ساحل

طريق ساحل آانادا  يفرنيا از خط ساحلى آه از شمال آال–) آيلو بايت٢۵ ١۴نقشه( شمال غربى است 

  .تا جنوب آالسكا ادامه دارد

. ساحل شمالى اقيانوس آرام از بقيه آمريكا است يك عنصر مهم خصوصيت منطقه اى آن انزواى نسبى

قسـمت هـاى پرجمعيـت تـر منطقـه، از همـديگر       . زندگى مى آننـد   درصد جمعيت آمريكا اينجا٣آمتر از 

سـاآنين ايـن   . را زمين هاى لم يـزرع يـا منـاطق آوهسـتانى گرفتـه اسـت       فاصله زيادى دارند و بين آنها

 انزوا با ديده اى مثبت مى نگرند و آن را يك حائل جغرافيايى در برابر بقيه دنيـا مـى   منطقه اغلب به اين

محصـوالت   مخارج باالى حمل و نقـل روى . اگر چه از نظر اقتصادى اين يك مانع محسوب مى شود. دانند

و باعـث دلسـردى    رام شمال غربى آه به بازارهاى شرقى آمريكا حمل مى شود اثر گذاشـته اقيانوس آ

  .توليد آنندگانى مى شود آه مى خواهند در آنجا مستقر شوند

 محيط طبيعی

حد متوسط هايى . در ساحل شمالى اقيانوس آرام است باالترين حد متوسط بارندگى در اياالت متحده،

موضوعى طبيعى است، و حد متوسطى دو برابر اين مقدار متعلق  متر هستند، سانتى ١٩٠آه باالتر از 

در زمسـتان پوشـش ابـر تقريبـأ دائمـى      . در شمال غربى واشـينگتن اسـت   به تپه هاى آوههاى المپيك

  .است

هاى بزرگ هواى مرطوب باعث بارنـدگى فـراوان مـى     ساحل شمالى اقيانوس آرام جايى است آه توده

مى آنند، توسط بادهاى قوى به طرف جنـوب و مشـرق و    اين توده هاى هوا حرآتهنگامى آه . شوند

يـك سيسـتم فشـار قـوى آـه در تابسـتان خـارج از        . رانـده مـى شـود    به سواحل آمريكا در اقيانوس آرام

خارج از شمال غربى مكزيك قرار دارد، از نفوذ بخش بسيار مهمـى از ايـن    ساحل آاليفرنيا و در زمستان

ساحلى به طرف جنوب جلوگيرى مى آند و باعث مى شود آه بيشتر رطوبـت آنهـا بـر     واىتوده هاى ه

نزوالت زمستانى در همه جا بيشـتر از سـطح تابسـتان اسـت،     . اقيانوس آرام نازل شود ساحل شمالى

 در سـاحل جنـوب اورگـون و شـمال    . حاشيه جنوبى منطقه تفاوت هاى فصلى مشخص تر اسـت  اما در

 % ١٠ايـن تنهـا     سانتى متر باران مى بارد و١٠اههاى تابستانى ژوئيه و اوت آمتر از آاليفرنيا در طى م

  .بارانى است آه بين دسامبر و فوريه در آنجا مى بارد

مـى شـود، قسـمت هـاى مهمـى از آن نيمـه خشـك         اگر چه معمـوأل در ايـن منطقـه بـاران زيـادى نـازل      

در واشـينگتن   Puget Sound گـت سـاوند  پا قسمت هايى از سـرزمين هـاى مـرزى   . محسوب مى شوند

به ندرت اتفاق مى افتد آه اين بـاران هـا تنـد و    . آند  سانتى متر باران دريافت مى۶٠ساالنه تنها حدود 
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آه بيشتر معمول است بارانى است ماليم، سبك و تقريبأ دائمـى آـه    همراه با رعد و برق باشد؛ چيزى

 نتايج آن اين است آه اينجا اثرات آبرفتـى آـه بـراى بـاران     يكى از. نظر مى رسد مانند يك مه سنگين به

 سنگين بسيار طبيعى است آاهش مى يابد و پوشش گيـاهى مـى توانـد حـداآثر اسـتفاده را از      هاى

  .رطوبت موجود ببرد

ساحل و نيز تنـوع آب و هـوايى موجـود در آن نزديكـى      آوههاى منطقه دليل اصلى بارندگى زياد در طول

اقيانوس آرام از فراز زمين گذشته و به طرف شرق يا جنوب شـرقى   آه توده هاى هواىهنگامى . است

 آوههايى آه شمال اقيانوس آرام را پوشانده اند برخورد آرده و به ناچار به طـرف بـاال   مى رود، با رشته

رطوبـت   هنگامى آه هوا به طرف باال حرآت مى آند، سرد شده و قابليت حمـل . تغيير جهت مى دهند

  .ن آاهش مى يابد و در نتيجه بارندگى اتفاق مى افتدآ

تا جنوب شرقى بريتيش آلمبيا در آانـادا امتـداد دارد،    در طول يك خط آمربندى آه از جنوب مرآز اورگون

 Willamette آبشخور پست وجود دارد آه شامل دره ويالمت پشت سلسله آوههاى ساحلى يك زمين

وقتى هـوايى آـه بـه طـرف     . در واشينگتن است Puget Sound وندسا در اورگون و سرزمين پست پاگت

هاى پسـت فـرود مـى آيـد، گـرم مـى شـود و توانـايى حمـل رطوبـت آن            شرق مى رود در اين سرزمين

  .آه رطوبت اضافى وارد هوا نشده، بارندگى آم است بدان دليل. افزايش مى يابد

قـرار گرفتـه آـه     Cascade ه نـام آسـكيد  ديگـرى بـ   در شرق زمين هاى آم ارتفاع يك سلسـله آوههـاى  

 متر ارتفاع دارد و بلندى بسـيارى  ۴٣٩٠در واشينگتن  Rainier آوه رينير. جهت آن شمالى جنوبى است

بارندگى زمستانى به صورت برف است و باعث شده آـه اينجـا   . متر است ٣۶۵٠  تا٢٧۵٠از قلل آن بين 

 .آمريكا باشد برفى ترين قسمت

در داخل واشينگتن، توده هاى هوا دوباره بـاال مـى    ش شرقى ناحيه فراتر از آسكيدسرانجام، در گستر

در هوا است حفظ مـى شـود، و بيشـتر واشـينگتن شـرقى هـر        رطوبت آمى آه. روند و گرم مى شوند

 .سانتى متر بارندگى دريافت مى آند ٣٠سال به طور متوسط آمتر از 

آوهها سربر مى آورند و دره هـايى آـه آنهـا را جـدا      ته آوه، رش- دره–جنوب و شمال اين سيستم آوه 

مقدار بارندگى در يك باريكه واحد در طـول سـاحل شـمالى، از     سنگين ترين. مى آنند ناپديد مى شوند

متوسط بارنـدگى  . بيشتر اوقات هوا ابرى و بارانى است، متمرآز مى شود آالسكا آه" پن هندل"جمله 

مال و غرب پن هندل به شدت آاهش مى يابـد؛ بيشـتر نقـاط رو بـه     ساحل آالسكا و ش ساالنه در طول

  . سانتى متر بارندگى دارند٢٠٠ تا ١٠٠ساحلى در مرآز آالسكا هر سال به طور متوسط  جنوب

تابسـتان  . باعث مى شود آه درجه حـرارت معتـدل باشـد    عالوه بر آوردن باران، موقعيت ساحلى منطقه

گرچه رطوبت به معناى آن است آـه هـوا   . تعجب آورى گرم است حودر زمستان به ن. ها هوا خنك است

  .الحراره نشان مى دهد دلچسب نيست آن طورها هم آه ميزان

اغلب اوقات بادهاى شديدى در طول باريكـه سـاحلى    حرآت فصلى توده هاى هوا بدان معنى است آه

طوفـانى تـر بادهـايى بـا     عـادى نيسـت آـه در طـول دوره هـاى       در طول ماههاى زمسـتان غيـر  . مى وزد

اگر چه آوههاى ساحلى نوعى حفاظ محسوب مى شـود و بادهـا در    . آيلومتر بوزد١٢۵سرعت بيش از 

دارند، حتى در تابستان هم بادهـاى تنـد مـى تواننـد بـه شـرق منطقـه         تابستان معموأل سرعت آمترى

  .شود، خطر آتش سوزى تشديد مى گردد وقتى چنين مى. بوزند

آوه . دارد آه از آنجا نتوان قلل آوههاى مجاور را ديد ا صاف باشد، جاهاى معدودى وجودهنگامى آه هو

.  متر ارتفاع بلند تـرين نقطـه آمريكـاى شـمالى اسـت     ۶٢٠٠منطقه با  مك آينلى در شمالى ترين نقطه

در .  متـر اسـت  ١٢٠٠ساحلى در اورگون ادامه پيدا مى آنند و ارتفاع آنها حدود  قله هاى رشته آوههاى

 ارتفـاع . چند رودخانه، آه مهمترين آنها آلمبيا و چيهـاليس هسـتند، آنهـا را قطـع مـى آننـد       واشينگتن
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  . متر فراتر مى رود٣٠٠سلسله آوههاى ساحلى در واشينگتن به ندرت از 

در ايـن  . اورگـون داراى يـك توپـوگرافى در هـم آميختـه انـد       آوههاى آالماث در شـمال آاليفرنيـا و جنـوب   

  .اينجا يك منطقه وحشى، خشن و خالى از سكنه است. دارد ا الگوى مشخص آمى وجودسرزمين ه

آبشـخورى اسـت آـه هنگـامى بوجـود آمـد آـه آن         سرزمين هاى پست اورگون قسمتى از ساختارهاى

ايـن آبخشـور بـه طـرف شـمال      . شرق، به زير آب فرو رفت منطقه همزمان باال آمدن ارتفاعات آسكيد در

است آه جزيره ونكوور آانادا را از بقيه بريتيش آلمبيا جـدا مـى آنـد،     ه صورت تنگه هايىامتداد دارد و ب

جزاير گذشته آه پن هندل آالسكا را مى پوشـاند و گـذرگاه داخلـى شـمالى را تـا       سپس از مجتمعى از

  .فراهم مى سازد جونيو

ال و بـه داخـل جنـوب    آوههـاى آالمـاث بـه طـرف شـم      در مسافت دورترى در داخل، ارتفاعات آسكيد از

جنوبى اين ارتفاعات، به صوت يك فـالت بلنـد و آبرفتـى بـه نظـر       قسمت. بريتيش آلمبيا امتداد مى يابد

يكـى از  (بـين آـوه السـن در آاليفرنيـا     . آتشفشـانى آن را پوشـانده اسـت    مى رسد آه رشته قله هاى

 و آـوه هـود در  )  فعـال بـوده  آتشفشانى در اياالت متحـده آـه در زمـان هـاى بسـيار دور      معدود آوههاى

آوههـاى   .اورگون، اين قله ها در انزواى خود و بـر فـراز فـالت هـاى محيطشـان شـكوه بخصوصـى دارنـد        

نقـاط پسـت پاگـت     آسكيد در شمال خشن تر و صعب العبور تر بوده و از قديم مانعى براى حرآت مردم

آنهـا آـوه رينيـر اسـت جـزو       تـرين اينجا آتشفشان هاى خاموش، آه مهم. ساند به طرف مشرق بوده اند

  .بلند ترين ارتفاعات و مشخص ترين قلل محسوب مى شود

از يخ سنت اليـاس، آوههـا در جنـوب آالسـكا از هـم       در پشت باريكه آالسكا و آوههاى حجيم و پوشيده

مسير شـرق بـه غـرب از ارتفـاع آوههـاى آوگـاش و آينـاى         منطقه ساحلى خصوصأ در. جدا مى شوند

آالسكا ريـنج ناميـده مـى شـوند، مرتفـع تـر و دامنـه دار تـر مـى           آوههاى داخلى، آه. شودآاسته مى 

ارتفاع بر سر آوك اينلت در دهانه جنوبى شكافى آه تا آالسكا رينج ادامـه   يك منطقه وسيع آم. باشند

 بـا جمعيـت  (در آنجا انكورج آه به سهولت مى توان گفت بزرگترين شهر آالسـكا اسـت   . شده دارد واقع

بـا مرآـز را    در آنار بندرگاه بسيار خوب خود آه رابطـه آسـان  ) ١٩٩٣ در سال ٢٢۶،٠٠٠تخمين زده شده 

  .فراهم مى سازد واقع شده است

تنها راه هـاى ارتبـاطى   . ساحلى پن هندل واقع شده پايتخت آالسكا در زمين هاى پست Juneau جونيو

حـداآثر مسـافتى آـه مـى تـوان بـه وسـيله        . اشددريا و هوا مى ب اين شهر با بقيه آشور فقط از طريق

اين منطقـه بـه عنـوان پايتخـت در زمـانى آـه ثـروت        .  آيلومتر است١۵حدود  اتومبيل از شهر دور شد در

هاى پن هندل و محل صيد ماهى هاى آزاد بـود و همينطـور زمـانى آـه دسترسـى بـه        آالسكا در جنگل

در حـال بررسـى بـود، منطقـى بـه نظـر مـى         Skagway از طريـق اسـكاگوى   Yukon يوآـان  معادن طالى

هنـدل   همانطور آه اقتصاد آشور تغيير آرد و منابع ديگر از اهميت بيشترى برخـوردار شـدند، پـن    .رسيد

در سـال    نفـر ٣٢،٣٠٠بـا جمعيـت تخمـين زده شـده     ) Fairbanksفـربنكس . اهميـت خـود را از دسـت داد   

است، از نظر رشد  مت جنوبى آشور قابل دسترسى، در مرآز آالسكا و انكورج، آه از طريق قس)١٩٨٩

  .هزار نفر بود ٢٩  جمعيت پايتخت آمتر از١٩٨٩جمعيت از جونيو پيشى گرفته است؛ در سال 

داگــالس . درختــان مــاموت باشــكوهى وجــود دارد Klamath از نظــر تنــوع گيــاهى در آوههــاى آالمــث 

، گياه شوآران و سرو قرمـز در  ) آمريكا مى رويددر غرب قاره گياه هميشه بهار بلندى آه) Douglas firفر

ايـن سـرزمين فقـط يـك     . در شبهه جزيره آالسكا يافت مى شود Sitka سيتكا واشينگتن اورگون و صنوبر

  .فضايى است مملو از درختان زيباى سر به فلك آشيده جنگل نيست، بلكه

مت علفهاى فالتى است و گياهى معمولى دره ويال به جز زمين هاى پست خشكتر، جايى آه پوشش

بته هاى صحرائى است، و بجز تونـدراى بـاالى خـط     پوشش سرزمين شرق آسكيد مخلوطى از علف و
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رطوبت بسيار زيـاد  . جنگل پوشيده است و يا قبال چنين بوده درختان، همه شمال غربى اقيانوس آرام از

ى طوالنى محصـوالت جنگلـى   براى مدت. عامل مهمى در رشد درختان است هوا و زمستان هاى معتدل

حتى در حال حاضر آه جنوب غربى اياالت متحـده چـوب مـورد نيـاز بـراى      . منطقه بود نقطه اتكاى اقتصاد

 آاغذ را توليد مى آند، هيچ قسمتى از آشور بيش از سـاحل شـمالى اقيـانوس آرام چـوب توليـد      تهيه

  .نمى آند

 الگوى اشتغال انساني

اروپائيـان قبـل از آشـف سـاحل شـمالى اقيـانوس آرام،        سـاحلى را به جز مناطق قطبى، هيچ قسمت 

 ساحل آالسكا را متعلق به روسيه اعـالم آـرد   ١٧۴٠در سال  Vitus Bering وايتس برينگ. آشف نكردند

سـاحل آالسـكا را از اورگـون تـا جنـوب       James Cook آاپيتـان جيمـز آـوك    ١٧٧٧ ولى اولـين بـار در سـال   

و ويليـام  Meriwether Lewis در زمـانى آـه آاشـفان مريـودر لـوئيس     . پيمـود طريق دريا  شرقى آالسكا از

و  فيالدلفيـا . از طريـق آسـكيد بـه دهانـه رودخانـه آلمبيـا رسـيدند       ١٨٠۵در سـال   William Clark آـالرك 

. رقابت داشتند  نفر سكنه داشتند بر سر عنوان بزرگترين شهر آشور بودن٧۵،٠٠٠نيويورك آه هر آدام 

تريـل در دره ويالمـت را آغـاز     ، زمانى آه ساآنان جديد آمريكا مسـافرت بـه اورگـون   ١٨۴٠ در اواسط دهه

  .شد  نفر نزديك مى۵٠٠،٠٠٠آردند، جمعيت نيويورك به سرعت به 

طبيعـت معتـدل ذخيـره    . اروپـائى وارد شـوند نسـبتأ زيـاد بـود      جمعيت بومى منطقه قبل از آنكه مهاجران

آهوى آوهى، انـواع تمشـك، ريشـه گياهـان، صـدف      .  تأمين مى آردسال غذايى زيادى را در تمام طول

آمريكائيـان در نـوار سـاحلى    . آزاد نمايانگر ذخيره غذائى بى حد و حصرى بـود  خوراآى و مخصوصأ ماهى

دره  آنها به گروههاى قومى زيادى تقسيم مى شدند آه هر آدام منطقه خود آه معموأل. شدند متمرآز

ساخته و بـا بلـم    آنها خانه هاى بزرگ و چشم گيرى از چوب سرو قرمز. تندساحلى آوچكى بود را داش

 .دريا قايق رانى مى آردند هاى ساخته شده از همان نوع چوب آه داخل آن را خالى آرده بودند در

بدليل اينكه انزواى بيش . اين ساحل رو به آاهش گذاشتند سرخپوستان با ورود اروپائيان در بيشتر طول

جمعى را غير ممكن مـى سـاخت هـر يـك از قبيلـه هـاى آوچـك بـدون          ا امكان مخالفت دستهاز حد آنه

در حـال حاضـر تعـداد آمـى از     . نـاچيزى در مهـاجرت اروپائيـان گذاشـتند     سروصـدا تسـليم شـده و تـأثير    

در منطقه شمالى جمعيت سرخپوستان يكى از گروههاى قومى . باقى مانده اند سرخپوستان در جنوب

  .هندل آالسكا باقى مانده است بزرگ در پن

آنهـا در  . هـاى دائمـى را در نـوار سـاحلى بـه وجـود آوردنـد        روس ها جزو اولين اروپائيانى بودند آه آبادى

جستجو براى منابع غنى آـه بـه سـادگى قابـل دسـترس باشـند، بـه ايـن          اواخر قرن هجدهم به انگيزه

ز بازرگانى و هيئت هايى را تشـكل دادنـد آـه در    منبع غنى خز بود و روسها مراآ اين. منطقه وارد شدند

هرگـز   ايـن پايگاههـا  . آالسكا واقع شده بودند و تا شمال و جنوب آاليفرنيا امتداد مى يافتند جنوب غربى

هـم معمـوأل بـيش از     از نظر مواد غذايى خود آفا نشدند و هزينه نگهدارى اين محل هاى پراآنده و در از

آردند آه اين مستعمره را به ايـاالت   بعد از اينكه روسها چندين بار سعى. ددرآمد حاصله از فروش خز بو

  . ميليون دالر توافق شد٧/٢نهايى   بر قيمت١٨۶٧متحده بفروشند، سرانجام در سال 

تجـارت خـز خـود را بـه حـوزه رودخانـه آلمبيـا         Hudson’s Bayبـي  در اوائل قرن نوزدهم آمپانى هادسون

زمانى آه ميسيونر هاى آمريكايى و مهاجران، مسافرت طـوالنى خـود را    ١٨٣٠ هتا اواخر ده. منتقل آرد

 طريق اورگون تريل آغاز آردند، اين آمپانى وزنه تعيـين آننـده اى در تمـام شـمال غربـى      از ميسورى از

با سرعت از نظـر   بيشتر مهاجران جديد آمريكايى به دره ويالمت رفتند و. اقيانوس آرام به شمار مى آمد

  .عيت از ساآنين معدود بريتانيايى تمام شمال غربى پيشى گرفتندجم

 عمليـات  ١٨٨٣اورگـون و واشـينگتن بـود در سـال      خطوط راه آهن يكـى از مهمتـرين داليـل رشـد نهـايى     
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به اتمام رسـيد   Seattle در سياتل Northern Pacific Railroad احداث خط راه آهن اقيانوس آرام شمالى

ايـن موضـوع بـه وابسـتگى     . دنبـال شـد   Great Northern آمپانى گريت نورثرن يلهو يك دهه بعد به وس

محموله هاى دريايى آه از طرف دهانه جنوبى آمريكا به قسمت شرقى اياالت متحـده   شديد منطقه به

  .بازارهاى اروپايى ارسال مى شد پايان داد و

. داراى سـاآنين شهرنشـين اسـت   ايـاالت متحـده    امروزه اين سرزمين وسيع همانند قسمت هاى ديگر

اورگون داراى مناطق شهرى با جمعيت بيش از يك ميليـون نفـر    سياتل و واشينگتن و همچنين پورتلند و

  .مى باشد

بعد بزرگترين شهر در ساحل شمالى اقيـانوس آرام بـوده    سياتل از زمان توسعه در اواخر قرن نوزدهم به

 پايه ريزى شد، در زمانى آه به خطوط راه آهـن بـين قـاره    چوب برى سياتل آه به عنوان يك مرآز. است

اين شهر مرآـز سـاختن هواپيماهـاى شـرآت بوئينـگ از      . تحت نفوذ خود درآورد اى متصل شد منطقه را

 توليد آننده ديگر ايـن  ٣۵٠٠. ناميده مى شود" شهر آمپانى جهان"همينطور بزرگترين   بوده و١٩٢٠دهه

 ى سيمان، ظروف سـراميك، وسـايل مـاهى گيـرى، آرد، محصـوالت فلـزى،      به آار توليد فراورده ها شهر

  .پارچه و محصوالت غذايى مشغول مى باشند

در قسـمت غربـى و درياچـه     Puget Soundسـاوند  هسته شهرى سياتل باريكه اى اسـت آـه بـا پوگـت    

تپـه  منطقه با منظـره آوهسـتان و آب آـه بـه سـاآنان       اين. واشينگتن در قسمت شرقى هم مرز است

 .مناطق شهرى با خيابان هاى پردرخت بسيار زيبا است هاى زياد عرضه مى آند و همينطور

ولى با استاندارهاى منطقـه خـود يـك شـهر قـديمى       پرتلند از نظر بسيارى شهر جديدى بشمار مى آيد

سـياتل از تنـوع بيشـترى برخـوردار اسـت و ارتبـاط آن بـا         اقتصاد اين شهر به نسبت. محسوب مى شود

هاى زمين هاى پست آه از طرف دره رودخانه آلمبيا به طرف شرق  ناطق داخلى به خاطر وجود جادهم

براى مثال پرتلنـد يـك مرآـز اصـلى حمـل و نقـل غلـه از قسـمت شـرقى          . است به وجود آمده، نزديك تر

فعاليـت  مى رود و همينطور الوار و آماده سازى مواد غذايى يكى از پايه هاى اصلى  واشينگتن به شمار

امتـداد    آيلومتر از سـاحل ١۶٠پرتلند در حدود . اقتصادى آارخانجات اين منطقه محسوب مى شود هاى

قابـل آشـتيرانى اسـت     يافته، عليرغم اين موضوع سياتل به خاطر اينكه قسمت پائينى رودخانه آلمبيا

  .به عنوان يك بندر دريايى با ديگر بنادر رقابت مى آند

 

  اقتصاد منطقه

اقيانوس آرام تحت تأثير شديد توليد مواد خـام و جـدا    سيارى جهات ساختار اقتصادى ساحل شمالىاز ب

ايـن منطقـه هميشـه توليـداتى بـا      . ديگر آشـور شـكل گرفتـه اسـت     ماندن از بازارهاى اصلى در مناطق

 اگـر چـه مخـارج جابجـايى    . طور مشخص الوار و مواد غذايى مى باشـد  تقاضاى زياد داشته است آه به

. توليد آنندگان نتوانند محصوالت خود را به قيمت منطقى به بازار ارائـه آننـد   توليدات باعث مى شود آه

مخـارج   قسمتهايى از بازار به منابع ديگر عرضه آننده محصوالتى آه بـه آنهـا نزديـك تـر بـوده و      در نتيجه

آشـاورزى سـاحل شـمالى     يـدات جابجايى آاال براى آنها آمتر باشد روى مى آوردند و در نتيجه اآثر تول

 .صادرات اقيانوس آرام براى بازارهاى محلى توليد مى شوند نه براى

منطقه آشاورزى نزديك به منطقه ساحلى محسوب مـى   منطقه وسيع دره ويالمت در اورگون بزرگترين

ه قرن شخم زده شده و زمينهاى آشاورزى آن حاصلخيز شناخت زمين اين منطقه براى بيش از يك. شود

هـاى آشـاورزى از گياهـان خشـك پوشـيده شـده و تعـداد زيـادى از          قسمت وسيعى از زمين. شده اند

زدن زمين هاى خود در پائيز استفاده مى آنند و به همين دليل براى هفته  آشاورزان هنوز از روش آتش

 .قسمتهاى بزرگى از اين دره از اليه اى از دود پوشيده مى شود هاى متمادى



 ١٠٩صفحه  آرام اقيانوس شمالى ساحل جغرافياي آمريكا

توليد مى شود، بيشـترين اهميـت را بـراى آشـاورزى دره      آه اآثرأ براى مصرف همان منطقهلبنيات نيز 

گياهان ديگـرى نيـز از قبيـل    . از مهمترين محصول ويژه منطقه است توت فرنگى شايد يكى. ويالمت دارد

ر بـراى  حتـى توليـد انگـو   . گيرى آلبالو و نعنا نيز در آب و هـواى ايـن دره مـى روينـد     رازانه چمن براى تخم

  .از صنعت شراب سازى منطقه در سالهاى اخير گسترش يافته است حمايت

واشينگتون از جمله محلهاى مهم توليد لبنيـات بـه شـمار     در Puget Sound زمينهاى پست پاگت ساوند

ايـن  . تخصصى آـه مهمتـرين آن نخـود فرنگـى اسـت آشـت مـى شـوند         در اينجا نيز محصوالت. مى آيد

ايـن محصـول سردسـيرى    . بازارهاى سراسر آمريكا فرستاده مى شود  شده و بهمحصول سريعأ منجمد

  .هواى منطقه وفق داده است خود را مشخصأ با آب و

بيشتر اين منطقه آـم  . نوع آشاورزى متفاوتى است منطقه واقع در شرق آسكيد در واشينگتون معرف

منطقه ساحلى و آوهسـتانها را  طبيعت اشرافى هميشه بهار  آب است و علف و گياهان صحرايى جاى

ناميده شده اين منطقه بـه ميـزان خيلـى     Colombia Plateau فالت آلمبيا اگر چه اين منطقه. گرفته اند

بيشـتر ايـن منطقـه از تپـه     . انتظـار ميـرود دارا اسـت   " فـالت "بودن را آـه از نـام    آمى خصوصيت مسطح

يعى بوسيله دره خشكى آه يـك طـرف آن   جاى ديگر در مرآز واشينگتون منظره طب. است تشكيل شده

ناميـده   "آانالهاى جويبـارى "اين منطقه به حق بنه نام . است قطع شده آه آنرا جويبار مى نامند عميق

انـد و آنجـا    شده، بدليل اينكه آتشفشانى از سطح زمـين بـه شـكل مـذاب از سـطح زمـين سـر بـرآورده        

ناشى از ذوب شدن يخ  آه به وسيله سيل هاىپوشيده شده از اليه عميقى از مواد مذاب آتشفشانى 

 .ها در دوران چهارم زمين شناسى سائيده شده اند

اورگـون اسـت و در طـول بيشـتر قسـمت شـرقى        – قسمتى از فالت آلمبيا آه هم مـرز بـا واشـينگتون   

آشاورزى اسـت آـه بـدون ترديـد ايـن قسـمت مهمتـرين         واشينگتون به طرز قابل توجهى داراى مناطق

 .محسوب مى شود قى در شمال غربى اقيانوس آرامقسمت شر

ناميـده مـى شـود هـر سـاله       Palouseواشينگتون آه پلوس  مرآزى–منطقه روستايى و تپه اى شرقى 

. دارد آه تقريبـأ بـيش از بارنـدگى در قسـمتهاى داخلـى ديگـر اسـت         سانتى متر بارندگى۶۵ تا ٣۵بين 

گنـدم معمـوأل   . پائيز انواع مختلف آن آاشته مى شـود منطقه است آه در بهار و  گندم مهمترين محصول

در سالهاى وسـطى زمـين شـخم زده مـى شـود      . ميان بر روى هر زمينى آاشته مى شود يك سال در

اين نحوه آشت باعث جلو گيـرى از تبخيـر آب زمـين شـده و باعـث      . در آن آاشته نمى شود ولى چيزى

بوده و از   بزرگ پلوس به ميزان خيلى زيادى مكانيزهگندم زارهاى. شود آه رطوبت خاك افزايش يابد مى

  .آسيا صادر مى شود بيشتر محصوالت اين منطقه از طريق پورتلند به. توليد بااليى برخوردارند

دو منطقـه  . آشاورزى اين منطقـه بـازى آـرده اسـت     در طول دهه هاى اخير آبيارى نقش اساسى را در

جويبار هايى آـه از آسـكيد بـه طـرف شـرق جـارى هسـتند          آب.اصلى آبيارى شونده به وجود آمده اند

نتيجه تبديل اين منطقه بـه يكـى از معـروف تـرين     . استفاده مى شود براى آبيارى دره هاى نسبتأ باريك

  .است مناطق آشت سيب شده

سـدى بـه هـدف     Spokane در شـمال غربـى اسـپوآين    Grand Coulee بر رودخانه آلمبيا در گرند آولى

همينطـور مقـادير زيـادى آب بـراى آبيـارى جنـوب مرآـزى         ايـن سـد  . ليد برق احداث شده اسـت اصلى تو

 ايـن آبهـا در دسـترس قـرار     ١٩۵٠بعـد از اينكـه در اواخـر دهـه      .واشينگتون در دسترسى قرار مـى دهـد  

محصوالت آشاورزى اصلى ايـن  . منطقه به نحو قابل توجهى افزايش يافت گرفت، زمينهاى زير آشت در

  .قند، سيب زمينى، يونجه و لوبيا خشك تشكيل مى دهند  را چغندرمنطقه

نيمى از تمام درختان الوارى را آه در اياالت متحده بريـده   واشينگتون، آاليفرنيا و اورگون مجموعأ بيش از

در توليـد  ) با منـاطق دوردسـت جنـوب ايالـت جورجيـا     (اين نظر واشينگتون  از. مى شوند تأمين مى آنند
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اگـر چـه جنگلـدارى اولـين صـنعت اصـلى در سـواحل شـمالى         . پيشى گرفتـه اسـت   ذ از بقيهخمير آاغ

 زمانى آه. محسوب مى شد، منابع جنگلى آن، تا قبل از قرن بيستم جنبه ملى پيدا نكرد اقيانوس آرام

بسـيارى از   وسايل پيشرفته حمل و نقل و همينطور صدمات ناشى از بريدن بى رويـه درختـان جنگـل در   

 .آردند ى غرب دست به دست هم دادند، راه را براى بقيه منابع الوار منطقه بازجنگها

خود را دارند، بـه جرئـت مـى تـوان گفـت آـه صـنوبر         با اينكه هر قسمت، آميخته اى از درختان مخصوص

براى خانه ها و بـراى آـف آنهـا، درهـا و تختـه هـاى چنـد اليـه          آه از نظر پايه ساختمانى(هاى داگالس 

بـراى مثـال در شـمال آاليفرنيـا، درختـان      . چوب برى اين منطقـه اسـت   درخت اصلى) مهم استبسيار 

اهميت محلى خود را حفظ آرده اند؛ درخت هاى سرو سرخ غربى هـم از ناحيـه    Redwood بزرگ ردوود

  .شمال به طور گسترده اى قطع مى شوند اورگون به طرف

نها تا مرآز تجارت باعث تشـويق و گسـترش بهـره بـردارى     آ اندازه بزرگ بسيارى از درختان بعالوه فاصله

يكى از شرآت هاى اصلى تخته و الـوار در ايـاالت متحـده،    . شود هاى عظيم از صنعت قطع درختان مى

هكتـار زمـين در واشـينگتن اسـت و ايـن امـر آن شـرآت را بزرگتـرين مالـك           ۶٩٠،٠٠٠بـراى مثـال، مالـك    

همـى از واشـينگتون و بيشـتر زمـين هـاى اورگـون و شـمال        بخش م. ايالت مى سازد خصوصى زمين در

قطـع درختـان بوسـيله شـرآتهاى خصوصـى در زمـين هـاى دولتـى نقـش          . دولت تعلـق دارد  آاليفرنيا به

وارد  بازاريابى مؤثر باعث شده است توليدات تخته و الوار منطقـه . توليدات آلى بازى مى آند مهمى در

 .دتمام بخش هاى بازار تجارت آشور شو

شـمالى اقيـانوس آرام نيـروى پتانسـيل بـى همتـايى را در        بارندگى فراوان و جغرافياى نـاهموار سـاحل  

 درصد نيروى پتانسيل آشور فقط در اورگون ۴٠. برق آبى فراهم مى آند اياالت متحده براى توليد نيروى

نـه ميسـى سـى پـى و     مخصوصأ رودخانه آلمبيا بـا جريـان آبـى بيشـتر از رودخا    . دارد و واشينگتون قرار

جذابيت   آيلومترى خود آه در مرز آانادا با آمريكا به دريا وارد مى شود،١،٢٠٠مترى در طول  ٣٠٠دهانه 

  .زيادى براى توليد آنندگان انرژى دارد

سـاختن آن شـروع شـد و هنـوز هـم بزرگتـرين سـد         ١٩٣٣آـه در سـال    Grand Coulee سد گرند آولى

 سد ديگـر بعـد از سـاختمان    ١٠تقريبأ . آلمبيا ساخته شد ه بر روى رودمنطقه است، اولين سدى بود آ

بريتيش آلمبيا و اياالت متحده براى ساختن سه سـد ديگـر در آانـادا    . آمدند اين سد در پائين رود بوجود

تضمين  زمان شديد بودن جريان آن ذخيره مى آند و بعد در زمان جريان خفيف آب آن را براى آه آب را در

 . انرژى به طور مدام، آزاد مى آند، موافقت آرده اندتوليد

شهروندان قسمت شمال سـاحل دريـاى اقيـانوس آرام قـرار      اين تحوالت، برق را به نرخ ارزان دردسترس

توليد آنندگانى آه از برق زيادى براى توليدات خود استفاده مى آنند را  در نتيجه برق ارزان،. داده است

  .ه مهمترين آنها صنعت توليد و تصفيه آلومينيوم استآرده است آ به خود جذب

تعـداد فـراوان آشـتى    . در اقتصاد منطقـه بـوده انـد    جنگل دارى و ماهيگيرى زمانى امور مهم و اساسى

نيمه اول قرن نوزدهم مجـذوب آبهـاى سـرد شـمال اقيـانوس       هاى شكار نهنگ، در اواخر قرن هجدهم و

 .نهنگ هاى منطقه را بسيار تقليل داده استتعداد  بيش از حد، شكار. آرام شدند

مهمى از مواد غذايى قبايـل سـاحلى بـود و هنـوز بيشـتر از       ماهى آزاد، قبل از مهاجرت اروپائيان، بخش

ماهى هاى آزاد در اقيانوس در سمت مخـالف جريـان آب   . صيد مى شود ماهيان ديگر در سراسر منطقه

سالها پيش، تخم هاى آنها رودها را پر مى آرد .  ريزى آنندبتوانند در آب شيرين تخم حرآت مى آنند تا

  .صيد آنها براى مردم در لب دريا بسيار آسان بود و

. تقليل يافته است و امروزه نيمى از مقدار سابق اسـت   دهه گذشته، مقدار صيد ماهى آزاد بسيار۵در 

ى سـاخته شـده مـانع جريـان آب     زمانى آه سدها. آالسكا صيد مى شوند بيشتر ماهيهاى آزاد از آبهاى
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بسيارى از محل هاى مناسب قديمى براى تخم ريزى را مسـدود آردنـد بخصـوص     شدند، دسترسى به

 يك سـرى  –آلمبيا و انشعابات آن، حوضچه هاى تخم ريزى ماهى بوجود آمده است  در قسمت فوقانى

  سـطح ديگـر بپرنـد و بـدين    تدريجى حمل آب آه به ماهيان اجازه مى دهد آه از يك سطح بـه  از مراحل

بعضـى از   ايـن گـذرگاه هـا در اطـراف    . وسيله يك گذرگاه فرعـى از آنـار سـد بـراى آنهـا بوجـود مـى آورد       

نتيجه، سراسر رود  در. سدهاى آوچك ساخته شده اند، اما اين آار براى سدهاى بزرگتر عملى نيست

گرند آولى به روى مـاهى هـاى    باالىو انشعابات آن، بعالوه تمام شاخه هاى آلمبيا در  Snake اسنيك

 .آزاد بسته اند

 

  يك جزيره سياسی–آالسكا 

امـا ايـن بخـش    . شـمالى اقيـانوس آرام اسـت    واضح است آه ساحل جنوبى آالسكا قسمتى از ساحل

هـيچ خـط راه آهـن آالسـكا را بـه قسـمت هـاى         .مى بايست تا حدى از بخش هـاى ديگـر متمـايز شـود    

شاهراه طوالنى، آه بخشـى از آن آسـفالت نشـده اسـت،      ى آند و فقط يكپرجمعيت تر قاره متصل نم

جمعيت . خاك آانادا به بقيه مناطق اياالت متحده متصل مى آند ساحل جنوبى آالسكا را از طريق داخل

شرقى آالسكا، به خاطر آوههاى ساحلى، در اين ساحل باريك، آه عـرض آن   نوار باريكه قسمت جنوب

اين بخش منطقـه، بـراى ارتبـاط بـا بقيـه قسـمت هـاى        . ر نيست، متمرآز شده اندبيشت از چند صد متر

 سيستم حمل و نقل هوايى و دريايى محتاج است، آه اين موضوع باعث بوجود آمدن هـر چـه   جهان به

از  بيشتر احساس جدايى، آه يك امر معمولى در اين منطقه اسـت و همينطـور احسـاس دورى بيشـتر    

بوجـود آمـده    و قسمتهاى بـاال آـه در نتيجـه آمبـود و هزينـه سـنگين رفـت و آمـد        فعاليتهاى بقيه آشور 

  .است، مى شود

آالسكا بيشتر بر روى استخراج معادن، قطع آردن درختان بـراى   بسيارى از مردم بر اين باورند آه اقتصاد

دفاع، آارفرماى در اصل، دولت فدرال، مخصوصأ وزارت . ماهيگيرى استوار شده است توليد تخته و الوار و

حتى توسعه عظيم صنعت نفت خام در قسمت سراشيبى شمال ايالـت فقـط تـا    . ايالت است اصلى در

 .گرايش را تغيير داده ولى از بين نبرده است حدى اين
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 سرزمين هاى شمالی 16  فصل
 

عيـت  مـوج جم . تجربيات پيش آهنگان اوليه به وجود آمده است اياالت متحده از بسيارى جهات به وسيله

فرهنگ جديد آمريكا است و افراد زيادى از اشخاصى آه اوائل در اين آشور  به طرف غرب، يك قسمت از

فعاليتشان شامل چالش هاى قهرمانانه براى آنار آمـدن بـا وضـعيت زمـين بـوده اسـت        مسكن گزيدند و

 .قيد حيات به سر مى برند هنوز در

بـا اينكـه بـه نظـر مـى آيـد آـه        . دى از بين رفتـه اسـت  زيا امروزه پيشگامى مرزى آمريكايى تا حد بسيار

هر جاى آره زمين را دارند، آن مناطق از اياالت متحده آه سـكونت در   انسانها تكنولوژى زندگى آردن در

به آوشش بدنى و دست و پنجه نرم آردن با وضـع اقتصـادى دارد، پـيش از ايـن آنـار       آن تا حدى احتياج

 .شده اند گذاشته

هاى شمالى گريت ليك و از جملـه منـاطق داخلـى و     شمالى آه در جهت جنوب تا ايالتسرزمين هاى 

بـه طـور   )  آيلـو بايـت  ١٩ ١۵نقشـه ( آالسكا را شامل مى شود،  هم مرز آانادا وهمينطور قسمتهايى از

طبيعـت خشـن محـيط طبيعـى بعـالوه آمـى جمعيـت، بـه سـرزمين هـاى            .پراآنده داراى سكنه اسـت 

  .داده استشمالى حالت بخصوصى 

 

 يك محيط خشن

سرزمين هاى شمالى را توصيف مى آنند، بـه احتمـال زيـاد     اگر از آمريكائيان سؤال شود آه آنها چگونه

 درجـه سـانتى گـراد    ٧ميانگين دماى هوا در ژانويـه از  . خواهد شد از همه بيشتر استفاده" سرد"صفت 

 درجه سانتى گراد زير صـفر  ۴٠گريت ليك تا امتداد رودخانه هاى بزرگ جنوبى  زير صفر در بخشى آه در

  درجـه سـانتى گـراد زيـر صـفر هـم      ۶٠دماى هوا مى تواند بـه  . هايى از آالسكا متغير است در قسمت

  .برسد

اين منطقه بسيار پائين است، بلكـه زمسـتانها هـم بسـيار      نه تنها دماى هوا در زمستان در بيشتر نقاط

 روز ١٢۵ن روز يخ بندان در بهار تـا پـائيز تقريبـأ در قسـمت جنـوبى      آخري ميانگين زمان از. طوالنى هستند

بـدليل  .  روز اسـت ١۴امتداد قسمت هايى از اقيانوس قطب شمال مـدت آمـى بيشـتر از     است ولى در

فقـط در    روز دارنـد، ٩٠تقريبأ تمام محصوالت غذايى براى روييدن احتيـاج بـه فصـل رشـد بيشـتر از       اينكه

آوتاه و خنك هستند  تابستان ها معموأل. وبى آاشتن آنها امكان پذير استقسمت آوچكى از بخش جن

رودخانه و بيشتر در قسمت غرب و شرق  دماى آب فقط در پيرامون. و روزهاى گرم تعجب آورى نيز دارند

 .متعادل است

د مـى  شديد در مدت زمان روز و زاويه اشعه آفتـاب بوجـو   تغييرات فصلى شديد دماى هوا در نتيجه تغيير

ساالنه خود را به دور خورشيد طى مى آند، قطب شمال در طول زمـانى   همانطور آه زمين مسير. آيند

بـه همـين   . تابستان است به طرف خورشيد آج مى شود و در زمستان از آن دور مى شود آه در آمريكا

هسـتند   تاريـك تمام مناطق شمالى دايره قطب شمال براى حداقل يك روز در وسط تابستان آامأل  دليل

در طـول زمسـتان،    بـه عـالوه  .  ساعته را بدون طلوع آفتاب در وسط تابستان مـى گذراننـد  ٢۴و يك زمان 
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 سـاعت در  ٧ يـا  ۶جنـوبى فقـط    آفتاب در هنگام طلوع در افق بسيار پائين مى ماند و حتى بخـش هـاى  

  .طول زمستان نور آفتاب بر آنها مى تابد

باالترين حد آن در دورترين . بسيار متفاوت است ين هاى شمالىبارندگى در قسمت هاى مختلف سرزم

سيستم طوفان هم در تابستان و هـم در زمسـتان، در سـال     نقطه هاى جنوب شرقى است آه در آنجا

 .است Labrador ايجاد مى آند آه در امتداد سواحل جنوبى البرادور  سانتى متر بارندگى١٠٠بيش از 

سـرزمين هـاى شـمالى نمايـانگر يـك محـيط خشـك         سـمت آـوچكى از  با وجود آمـى بارنـدگى، فقـط ق   

ايـن موضـوع تـا حـدى بـه      . پوشيده از آب بى حرآـت اسـت   در اصل، در تابستان، بيشتر منطقه. هستند

در قسمتهاى شـمالى منطقـه،   . بخار آب در اين هواى سرد است دليل مقدار آم بخار آب و بوجود آمدن

 متر قطـر  ١٠٠يه منجمد دائمى اعماق زمين آه معموأل در حدود گسترده ال آب بى حرآت بوسيله وجود

 در.  متر هم به طرف پائين ادامه پيدا مى آند، در جاى خود بـاقى مـى مانـد   ٣٠٠اوقات تا  دارد و بعضى

هم آميخته  بخش هاى گرمتر اليه منجمد دائمى اعماق زمين يك پارچه نيست و زمين و خاك يخ نزده با

تقريبأ يك متر مى رسد، آب  يه بيرونى در طول تابستان هاى آوتاه آب شده و به قطرهمينطور آه ال. اند

بوجـود آمـدن سـطح متغيـر و ناپايـدارى مـى        به وسيله اليه يخ زده زير آن در سطح زمين مانـده و باعـث  

 .شود

سـاختمان هـا بايـد بـراى     . اعماق زمين مشكل اسـت  ساختمان سازى بر روى اليه هاى منجمد دائمى

. اليه منجمد دائمى زيـر زمـين فـرو رفتـه انـد سـاخته شـود        حكام بر روى ستون هايى آه در اعماقاست

گسترده اى تعمير شوند تا بتواننـد تـا حـدى بـه جـاده هـاى صـاف         جاده ها مى بايست هر سال به طور

زيـرين بيشـتر منـاطق آالسـكا محتـوى اليـه منجمـد دائمـى پيوسـته و           قسـمت . شباهت داشته باشند

 . استمنقطع

محلـى يافـت مـى شـوند، مسـاحت سـرزمين هـاى         با اينكه، انواع مختلف زمين در محل هـاى مختلـف  

سراشيبى در آالسكا، براى مثال دشـت سـاحلى    زمين. شمالى صاف و هموار و يا آمى لغزنده نيست

 .مسطح و پهناور است

آنهـا بـه خـوبى بيـرون     آب . معموأل اسـيدى هسـتند   خاك سرزمين هاى شمالى انواع مختلفى دارند اما

خاك هاى قسمت جنوبى اين منطقـه  . آيفيت پائينى دارند نيامده است و روى هم رفته براى آشاورزى

هستند آـه معمـوأل در منـاطق سـرد آـه محـيط جنگلـى         Spodosol اسپودوسول يا Boralf از نوع بورالف

ه از گلسـنگ آـه آب   در شمال، دشت هاى بى درخت پوشـيد . دارند يافت مى شوند برگ هاى سوزنى

در  زمـين حاصـل خيـر فقـط    . معموأل يخ زده و يا اشباع شده است، بيشتر ناحيه را فراگرفته اند خاك آنها

پر شده اسـت   دره هاى رودخانه هاى قديمى و بعضى از درياچه هايى آه از رسوبات و گياهان پوسيده

 .يافت مى شود

جنگلهـاى  . ناحيـه گيـاهى متفـاوت تقسـيم آـرد     دو  بيشتر مناطق سرزمين هاى شمال را مى تـوان بـه  

خوانده مى شوند در قوس جنـوبى ايـن منطقـه يافـت      Taiga درختان آاج آه جنگلهاى شمالى و يا تايگا

، به طور منظم صدها هزار آيلـومتر مربـع   Tamarack ميالد، آاج و تاماراك درختان صنوبر، آاج. مى شوند

ه مى شـوند ماننـد تـوده اى تيـره و تاريـك هسـتند آـه سـطح         و زمانى آه از آسمان ديد را مى پوشانند

 و تعـداد و . اين درختان بسيار آند رشد مى آنند و هـيچ زمـان بلنـد نمـى شـوند     . مى پوشانند زمين را

مخلـوطى از درختـان    در اطـراف گريـت ليكـز،   . ارتفاع آنها از جنوب به شمال در سرتاسر تايگا آاهش يابد

 .طه آرده اندآاج و سخت چوب محيط را احا

از رفتن به طرف شمال غربـى بـه دهانـه رودخانـه      بعد از رد شدن از قسمت جنوبى خليج هودسون بعد

خط درختان، آـه خـط مـوقتى بـين تايگـا و دشـت هـاى بـى          مكنزى و سرتاسر آناره شمالى آالسكا، با
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 آن، در قسـمت شـمال  . شمالى است، مواجـه مـى شـويد    درخت پوشيده از گلسنگ در سرزمين هاى

دور تـر، دشـت هـاى بـى درخـت      . درختـان بسـيار خشـن اسـت     وضعيت هوا براى رشد گياهـانى ماننـد  

  .وجود دارند پوشيده از گلسنگ، علف، خزه و بوته

 ميليون آيلومتر مربع احاطه آرده اسـت،  ۴/٨عرضه  توده يخ زده بزرگ قطب شمالى آه مساحتى را به

و ناهموار از يخ شناور تقريبأ بدون نمك در اقيانوس قطب شـمال  ) متر ۵ تا ٣معموأل با قطر (يك اليه نازك 

در زمسـتان بـه طـرف    . اندازه تمام آب هاى شيرين رودخانه هاى دنيـا در خـود آب دارد   اين اليه به. است

 آب شـدن ايـن اليـه در تابسـتان بـراى مـدت      . گسترش مى يابد و شمال آالسـكا را مـى پوشـاند    جنوب

  .زاد مى آندآوتاهى اين منطقه را آ

شـمالى را بـه يـك دوران آوتـاه و معمـوأل گـيج آننـده در         اليه هاى يـخ، آمـد و رفـت در اقيـانوس منجمـد     

و نهنـگ  (زودتر از موقع يخ، بعضى اوقـات جلـوى حرآـت آشـتى هـا       بازگشت. تابستان محدود مى آند

و به آنها اجازه نمـى  را مى بندد ) اقيانوس قطب شمال مهاجرت مى آنند هايى آه در طول تابستان به

اليـه هـاى يـخ همينطـور تـأثير متعـادل آننـده        . آزاد جنوبى دست رسى داشته باشند دهد آه به آبهاى

 .قطب شمال بر روى آب و هواى سرزمين هاى شمال آاهش مى دهد اقيانوس

 

  اشتغال انسانى

أ در تمـام نـواحى   امتـداد بخـش هـاى جنـوبى، تقريبـ      جمعيت هاى پراآنده و آوچك با تـراآم جمعيـت در  

) اسـكيموها ) Inuit و اينيـوت هـا   Meti پوستان، متى ها سرخ. سرزمين هاى شمالى مسكن گزيده اند

اينيـوت هـا اآثريـت جمعيـت در بيشـتر      . متحده در اآثريت بسر مـى برنـد   در بيشتر نواحى شمال اياالت

.  ديـده مـى شـوند   سرخ پوستان معموأل بيشتر در مناطق جنگلى شمالى. هستند نواحى قطب شمال

هستند آه در نتيجه ازدواج زنهاى سرخ پوسـت بـا مـردان سـفيد پوسـت در دوران اوليـه        متى ها نژادى

 .پوست مهاجران اروپايى، در تايگا، بوجود آمده اند تجارت

سنتى اينيوت ها و سرخ پوستان را تـا حـد زيـادى بـه      ورود اروپايى ها به سرزمين هاى شمالى فرهنگ

اول بسيارى از پوست هاى خام را از سرخ پوستان تايگا مى گرفتنـد    بازرگانان پوست، در.نابودى آشيد

در محل هاى آه شكار و ماهيگيرى، . اجناس اروپايى وارد اقتصاد سرخ پوستان گرديد و در نتيجه اين آار

 قـايق  ىانجام مى گيرد، معموأل از قايق موتورى، تفنگ، و اتومبيل مخصوص حرآت در بـرف بـه جـا    هنوز

Kayak سـرزمين هـاى    امـا بيشـتر سـرخ پوسـتان و اينيـوت هـاى      . ، آمان و سورتمه استفاده مى شـود

زيادى از آنهـا بـه شـهرها     تعداد. شمالى ديگر از طريق شكار و يا ماهيگيرى زندگى خود را نمى گذرانند

دى از مردمـان  امروزه جمعيت زيـا  نقل مكان آرده اند و بسيارى از مناطق شهرى سرزمين هاى شمالى

 .بومى را در خود جاى داده اند

مهاجرت آنهـا بـه سـرزمين    . آمريكا آمدند زياد قابل توجه نبود سرزمين هاى شمال براى اروپاييانى آه به

جهــانگردان فرانســوى، . نظــامى و يــا اســتخراجى صــورت مــى گرفــت هــاى شــمالى بيشــتر بــه داليــل

دهم قايق هاى خـود را بـه فراسـوى مراآـز مسـكونى و      از اواسط قرن هف شكارچيان و بازرگانان پوست،

سوق دادند و با اين آـار آنتـرل    St. Lawrence قسمت تحتانى رودخانه سن لورنس آشاورزى در امتداد

 يك شرآت Hudson Bay شرآت هادسون بى. فرانسه را در سراسر گريت ليكز توسعه دادند اساسى

غـرب   ر آانـادا تشـكيل شـد و بعـد بـه طـرف جنـوب و       قديمى تجارت پوست، در حاشيه خليج هادسون د

قـرن هجـدهم،    تـا اوايـل  . توسعه يافت و با اين آار از پيشرفت فرانسويان بـه طـرف غـرب جلـوگيرى آـرد     

را دريافـت آـرده بـود،     شرآت هادسون بى، آه از طرف دولت بريتانيا حق انحصارى تجارت در آن منطقـه 

ميرسـيد را در آنتـرل خـود     ادسون بـه آـوه هـاى راآـى    سراسر جنگل هاى شمالى، آه از طرف غرب ه
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امپراتورى وسيع، فقط تعداد آمى از  اين. داشت و نفوذ خود را در قطب شمال همواره گسترش مى داد

 .با خود به همراه آورد مهاجران را آه در مناطق پراآنده ساآن شده بودند

اس از درياچـه هـا و رودخانـه هـاى آثيـر      انتقال اجنـ  جهانگردان و شرآت هادسون بى براى رفت و آمد و

در محـل هـايى   . راه آب برجهاى آنترل آوچكى را تاسيس آردنـد  منطقه استفاده مى آردند و در ميسر

رودخانـه مـى شـدند، محلهـايى آـه جويبـار هـا تمـام مـى شـدند و محلهـاى             آه جويبارهـاى مهـم وارد  

ى هـا مـى بايسـت بـار خـود را خـالى       داشتند و يا در محل آبشارها، آشـت  بارآشى روى خشكى وجود

به درون آشتى هاى ديگر بگذارند؛ ايـن نـوع محلهـا، آنتـرل مـؤثرى را بـراى تمـام         آنند و اجناس خود را

جاى بسيارى از برجهاى قـديمى فرانسـويان را امـروزه مراآـز شـهرى مهـم       . فراهم آردند سيستم آبى

 .شيكاگو، ديترويت و پيتسبورگ پر آرده اند شامل،

بزرگترين منطقه جنگلهاى دسـت نخـورده بـاقى     هاى شمالى نيمه جنوبى سرزمين هاى شمالى،جنگل

فقط اخيرأ، صنايع چوب برى، خمير آاغذ و آاغذ سازى شـروع   .مانده در شمال آمريكا را در بر مى گيرند

ترده در منطقه فوقانى گريت ليكز به طور گسـ . اين جنگل پهناور آرده اند به دستيابى به گوشه هايى از

 بدليل آنكه احياى جنگل ها در آن زمان به. و اوايل قرن بيستم به زمين باير تبديل شد ١٨٠٠اواخر سده 

آرد، فقط  ندرت انجام مى شد و بدليل آنكه آب و هواى سرد جنگلهاى شمالى رويش دوباره را آند مى

  .است اوليهدر حال حاضر است آه بيشتر اين ناحيه رو به ترميم و بازگشت به حالت 

فوقانى گريت ليكـز اسـت، منبـع اصـلى معـادن آهـن و        قسمتى از سرزمين هاى شمالى آه در منطقه

خام زمين هـاى شـيب دار شـمال آالسـكا، بـه تـازگى، بـا         صنعت نفت. منبع قابل توجهى از مس است

 .آشور، به تامين انرژى آمريكا آمك شايانى آرده است  درصد از آل توليدات٢۵استخراج 

تخته، مناطق آناره اى سرزمين هاى شمالى به اولين حـوزه   مانند صنعت قطع درخت براى توليد الوار و

در شـمال مينـه سـوتا، ناحيـه اى بهـم       Mesabi محـدوده مسـابى  . شـدند  هاى استخراج معـادن تبـديل  

ه منبـع  مجاور در مينه سوتا، ويسكانسـين و ميشـيگان در اواخـر قـرن نـوزده بـ       پيوسته، همراه با مناطق

 ميلياردها تن سنگ معدن فلزات از طريق خط راه آهن بـه بنـادر  . استخراج آهن تبديل شد اصلى صنعت

بنادر شمال  فرستاده شدند و در آنجا توسط قايق هاى بزرگ مخصوص به Lake Superiors ليك سوپريور

ى در منطقـه  سـاز  شرقى اوهايو حمل شـدند، تـا از طريـق خـط آهـن بـه آارخانجـات ذوب آهـن و فـوالد         

آارخانجات جديـد و مجهـز آهـن و     امروزه بيشتر سنگ خام فلزات به.  يانگزتاون منتقل گردد–پيتسبورگ 

راه ارتبـاطى دو درياچـه در سـالت    . شـود  فوالد در جنوبى ترين قسمت درياچه ميشيگان فرسـتاده مـى  

تصـل مـى آنـد، يكـى از پـر      را به بقيه گريت ليكـز م  آه درياچه سوپريور Sault Sainte Marie سنت مارى

مى رود و دليل اصلى آن هم حمـل و نقـل ايـن سـنگ معـدن       رفت و آمد ترين مناطق در جهان به شمار

 .فلزات است

سـنگهاى آهـن   . معادن سوپرير ليك به پايان رسيده اند بيشتر سنگهاى خام آهن با آيفيت باال در ناحيه

ناميـده ميشـوند و بـه مقـدار      taconite  تكونايـت داراى آهـن آـم يـا    با آيفيت پائين تر آه سنگ چخمـاق 

آهـن موجـود در ايـن سـنگهاى     . يافـت ميشـود، مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت        خيلـى زيـادى در منطقـه   

 ٣٠با سنگهاى غنى تر آه احتماال محتوى دو برابـر آهـن ميباشـند، فقـط در حـدود       چخماق، در مقايسه

 حمل و نقل آن به قسمت پائينى گريت ليكز براى غنـى و اين مقدار با در نظر گرفتن هزينه  درصد است

زيـادى از   از اين جهت، سنگ آهن به پودر تبديل ميشـود و ميـزان  . سازى، بيش از حد گران تمام ميشود

آـه حـاوى مقـادير     سنگهاى آن خارج شده و ماده باقى مانده را به صورت بسته هاى فشـرده شـده اى  

مقايسـه بـا حمـل سـنگهاى      ين صورت هزينه حمـل و نقـل آن در  بيشتر آهن ميباشد حمل ميكنند و به ا

  .چخماق بسيار آاهش مى يابد
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مسـئله اصـلى در انتخـاب محـل سـاختن بسـيارى از        هزينه حمل و نقل سنگهاى آهن با آيفيـت پـائين  

به جاى آنكه نزديك بـه محـل فـروش آن باشـند، نزديـك بـه        آارخانه هاى ذوب آهن است، زيرا ميبايست

 درصـد در سـنگ معـدن آن وجـود دارد و بـه      ١مس آه معموال به ميزان  براى مثال. ين آن باشندمنبع تأم

درصد ميرسد، فلزى است آه تقريبا تمام آارخانه جات خالص سازى آن در نزديكـى   ۵ندرت ميزان آن به 

 نذوب و خالص سازى سنگ آهن اساسى ترين شغل در آارخانه بـراى آـارگرا  . قرار گرفته اند معادنش

ذوب  در سرزمينهاى شمالى محسوب ميشود و در بعضى از شهرهاى بزرگ آن دودهـاى آارخانـه جـات   

  .آهن يكى از حقايق منظره آسمان اين شهرهاست

. شمالى در آالسكا را به سرعت گسترش داده است ايالت متحده زمينهاى نفتى سرزمينهاى شيب دار

ارد دالر فقط براى حق جستجو براى نفت در ايـن منطقـه   يك ميلي بعضى از توليد آنندگان نفت تا بيش از

  .پرداخت آرده اند

بـردارى از سـرزمينهاى شـيب دار شـمالى بـوده       حمل و نقل نفت خام اساسـى تـرين مسـئله در بهـره    

اين خط آـه از مرآـز آالسـكا گذشـته     . هزينه برده است  ميليارد دالر٨ساختن يك خط لوله نفتى . است

 به پايان رسـيد و مـورد بهـره    ١٩٩٧آرام آشيده شده، سرانجام در سال   در اقيانوساست و تا بندر ولدز

  .بردارى قرار گرفت

وجـود شـهرها بـه ايـن معنـى اسـت آـه حتـى          جمعيت محدود سـرزمينهاى شـمالى و مخصوصـا عـدم    

 فقـط . مقايسه بنـدرت مـورد اسـتفاده قـرار ميگيرنـد      ساختن جاده هاى حمل و نقل با هزينه آم در مقام

  .از قسمتهاى غربى منطقه عبور ميكنند بزرگراه آالسكا و بعضى از انشعابات آن

هواپيماهاى سبك و خلبانان آن تنها راه رفت و آمـد در دسـترس    اگر چه در بيشتر قسمتهاى اين منطقه

 .اين پرواز هاى باربرى، در شمال، خطوط هوائى نسبتا فشرده اى وجود دارند در آنار. محسوب ميشوند

مــردم در ســرزمينهاى شــمالى در شــهرها بــزرگ،  اگــر چــه جمعيــت آــل منطقــه زيــاد نيســت، اآثريــت

آشـاورزى آـه در منـاطق ديگـر تـأمين آننـده اصـلى         صنعت. شهرهاى آوچك و روستاها زندگى ميكنند

تقريبـا تمـام   . ميشود، در اين تنها فقـط اهميـت محلـى دارد    اقتصادى در آبادى هاى جدا از هم محسوب

 Duluth فعاليـت اقتصـادى منفـرد شـكل گرفتـه انـد و بـراى مثـال در دوالت         ى بزرگ بر محور يـك شهرها

بيشـتر شـهرهاى آوچـك در جنگلهـاى     . حمل و نقل صنعت اصلى به شمار مى آيد جنوبى و مينه سوتا

 .متشابهى دارند شمالى اقتصاد

بيشـتر  . ئمى شـده اسـت  آمدن چند محل مسكونى دا در سرحد شمالى، توسعه اروپائيان باعث بوجود

اشـتغال دارنـد، بـراى مثـال، بـراى دولـت ايـاالت متحـده و يـا           مردم در اين منطقه بـه شـغلهاى گونـاگون   

جوامع سرحد شمالى بسيار دور افتاده اند و بيشتر جمعيت آنها را . ميكنند شرآتهاى معادن و منابع آار

آنجا  راى ديدار فاميل خود و تفريح، در خارج ازتشكيل ميدهند و آارگران آن اآثرا هفته ها ب معموال مردان

اتكاى آنها بهره بردارى  بقاى جوامع باال، به همان گونه آه بقاى ديگر جوامعى آه تنها نكته. بسر ميبرند

  .ميباشد از معادن است و با تمام شدن اين منابع از بين ميروند، آوتاه
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 آيلـومتر اسـت آـه در وسـط     ٣،٣٠٠هاى دريائى، به طول  ى از تپهمجمع الجزاير هاوائى متشكل از نوار

اين شبهه جزاير از جزيره هاوائى در شرق شروع شـده و بـا   . است اقيانوس آرام حاللى را تشكيل داده

و تقريبـا در  )  آيلـو بايـت  ٢١ ١۶نقشه  ) Kure Atoll سر برآورده است و آيور آتل نقطه اى آه از اقيانوس

جزايـرى بـا     آيلو متر شـرقى ايـن ايالـت از   ۶۵٠فقط . مللى واقع شده، به پايان ميرسدزمانى بين ال خط

ايـن جزايـر متفـاوت     وسعت هاى متفاوت تشكيل شده است؛ به همان گونه، تنوع جمعيـت نيـز در تمـام   

  .ميشود شناخته" هاوائى"اين قسمتى است آه معموال به عنوان خود . است

، Molokai ، مولوآـاى Lanai ، النـاى Kauai ، آاوائىMaui ، ماوىOahu هشت جزيره اصلى هاوائى اواهو

 درصد از زمينهاى ايالت و تمام جمعيت بجز تعداد آمـى  ٩٩آه  – Kahoolawe و آاهوالوى Niihau نييهاو

 آيلـومتر مربـع تقريبـا دو سـوم تمـام      ٨،١۵٠جزيـره هـاوائى بـا وسـعت     .  ميباشـند –داده  را در خود جاى

 ١٢۵آـه   آـاهوالوى . خوانـده ميشـود  " جزيره بزرگ"ارا بوده و معموال به سادگى به نام ايالت را د وسعت

  .ميشود آيلومتر مربع وسعت داشته و غير مسكونى است، آوچكترين در اين هشت جزيره محسوب

 

  محل و موقعيت جغرافيائى

 آيلومترى غـرب سـان   ٣،٨۵٠پايتخت آن هونولولو، . است هاوائى تقريبا در قلب اقيانوس آرام واقع شده

 آيلـومترى شـمال   ٧،٣٠٠آيلـومترى غـرب توآيـو در ژاپـن و در حـدود       ۶،۵٠٠فرانسيسـكو در آاليفرنيـا و   

چنـين محلـى را ميتـوان بسـيار دور افتـاده تصـور آـرد و ايـن         . واقع شـده اسـت   شرقى سواحل استراليا

وضه اقيانوس آرام شـروع  ولى همانطور آه آشورهاى ح. قبل پيش احتماال صحت داشت موضوع تا چند

 .تبديل شدند ارتباط بيشتر و استفاده از منابع دريائى نمودند، اين جزاير به يك محل مهم ارتباطى به

سطح اقيانوس در ايـن  . هاى آتشفشان غول آسا ناميد زنجيره هاوائى را ميتوان قسمت قابل رويت آوه

راى اينكـه يـك آتشفشـان از آب سـر بـرآورد      دارد، از ايـن جهـت بـ     عمق۵،٠٠٠ تا ۴،٠٠٠منطقه در حدود 

  .آيلومتر الزم است ۵آوهى به ارتفاع حداقل

بوجود آورده است و تا زمان حال ادامـه دارد، در اآثـر مـوارد از     نوع فعاليتهاى آتشفشانى آه اين جزاير را

ى شكل آه در آوه هاى مخروط. بزرگى را به فواصل زياد پرتاب ميكند، نبوده است نوع انفجارى آه مواد

آـه   Diamond Head دايمنـد هـد  . آتشفشانهاى انفجارى بوجود مى آيند در اين جزاير يافـت ميشـوند   اثر

چه بيشترين آنها در اثر  اگر.  متر بوده و بزرگترين آنها محسوب ميشود٢۴٠نقطه معروف هونولولو است، 

 اليـه ديگـر قـرار ميگيـرد، تشـكيل      روى انبار شدن تدريجى مواد آتشفشانى، به اين صورت آه يك اليه بر

مـى آينـد، معمـوال گنبـدى شـكل ميباشـند و        آوه هاى آتشفشانى آه به ايـن صـورت بوجـود   . شده اند

هـاى شـيب دار، بـه صـورت سراشـيبهاى نـاموزون        خصوصيت اصلى آنها اين است آـه بـه جـاى پرتگـاه    

  .ميباشند

 ر متوسط هر چهار سال يك بـار، مائونـا لـوآ   بطو. هستند تعدادى از آتشفشانهاى جزيره بزرگ هنوز فعال

Manua Loa خارج ميريزد و فعاليتهاى آتشفشانى در هيلو از خود مواد مذاب به Hilo    آه بزرگتـرين شـهر
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 ١٠٠ طغيـان ايـن آتشفشـان در حـدود     ١٩۵٠در سـال  . دائمى به شمار مـى آينـد   جزيره است، يك خطر

تشفشــان ديگــر، معمــوال فعــال اســت ولــى مــواد مــذاب آ Kiluea آيلــوآ. در بــر گرفــت آيلــومتر مربــع را

، جارى شدن مـواد مـذاب   ١٩۶٠در سال . تقريبا يك بار در هر هفت سال از آن جارى ميشود آتشفشانى

  . هكتار به وسعت اين جزيره افزود٢۶٠ آيلومتر مربع را پوشاند و ١٠آيلوآ  از

ايـن  . د در نقـاط مختلـف از نظـر ارتفـاع    تفـاوت زيـا   هاوائى سرزمينى است با سراشيبى هاى نـاهموار و 

در قسـمت هـائى از ايـن    . بوسـيله حرآـت آب درياسـت    خصوصيات نتيجه فرسايش سطوح آتشفشانى

ايـن پرتگـاه هـا، بـا     . زاويه سراشيبى منحصر به فرد بوجـود آورده اسـت   جزيره، امواج دريا پرتگاه هائى با

 اى واقع شده و از مرتفع ترين پرتگاه ها در جهاناز سطح دريا، در شمال شرقى مولوآ  متر١،١۵٠ارتفاع 

جويبارهـا در شـمال    بعضى.  متر ارتفاع دارند۶٠٠پرتگاه هاى ديگرى در آاوائى بيش از . بشمار مى آيند

  .شرقى جزيره مستقيما از اين پرتگاه ها به دريا ميريزند

دره هائى در بسـيارى  . ستبطور شديدى فرسوده ا آب جويبارها بسيارى از سطوح مواد آتشفشانى را

در آاوائى بيش از  Waimea آف دره وياميا. بوجود آورده اند از گنبدهاى آتشفشانى سوراخهاى عميقى

آبشـارهائى بـا ارتفـاع صـدها متـر در ايـن جزايـر        . جوار آن پائين تـر اسـت    متر از سطح زمينهاى هم٨٠٠

 ه هـائى اسـت آـه در آن جويبارهـاى از    در اواهـو رشـته اى از پرتگـا    Pali پلـى . ميشوند عادى محسوب

هائى را آه  آنهائى آه به طرف شرق جريان دارند، برآمدگى. مسيرهاى مخالف در جزيره بهم ميپيوندند

انـد؛ آنهـائى آـه بطـرف غـرب       آنها را از هم جدا ميكند را فرسوده انـد و زمينهـاى پسـتى را بوجـود آورده    

 .برآمده گى هائى از هم مجزا شده اند اشند و بوسيله به طرف دره ها، بلند تر ميب–جريان دارند 

آاوائى بطـور  . محدود زمينهاى مسطح در اين جزاير است يكى از نتايج مهم اين فرسايش شديد، ميزان

آه به صورت يك نوار حاشيه اى ساحلى باريك ميباشد، سـطح   مشخص، با داشتن تنها زمينهاى پست

بخش . ريكى است و آوهستان ها را از يكديگر جدا مى سازدصاف و با بخش ميانى ماوى. خشنى دارد

اواهو دره مرآزى پهناور و زمينهاى مسطح ساحلى قابـل مالحضـه   . مسطح است غربى مولوآاى تقريبأ

 .هاوائى فقط ميزان محدودى از زمينهاى آتشفشانى ساحلى دارد .اى دارد

ر زيـادى بـر روى آب و هـواى آن گذاشـته     است، تـأثي  اين موضوع آه هاوائى در وسط اقيانوس واقع شده

اقيـانوس  . هاى جزايـر برخـورد ميكنـد از رطوبـت مملـو مـى سـازد        اقيانوس، بادهائى را آه با آوه. است

 درجـه سـانتيگراد و پـايين    ٣١ بـاالترين دمـاى هونولولـو    --معتدل مى آنـد   همينطور دماى هواى جزاير را

 .درجه سانتيگراد ميباشد ١٣ترين دماى آن 

به همين . طرف شمال مانند آلكته و مكزيكو سيتى است  درجه به٢٠رض جغرافيائى هونولولو، تقريبأ ع

. روز و زاويه تابش آفتاب، از يك فصل تا فصل ديگـر بـه وجـود مـى آيـد      دليل، فقط تغيير آوچكى در درازاى

 .قل برسدوضعيت ساحلى ايالت، باعث مى شود آه تغيير دماى فصلى به حدا اين امر به اضافه

اساسـى را در فصـول مختلـف در ايـن جزايـر باعـث مـى         اين تفاوت ميزان در بارندگى است آـه تغييـرات  

بادهائى است آه از شمال شرقى مى وزنـد، از روى آبهـاى خنـك     هاوائى بطور دائمى تحت تأثير. شود

، هـواى   نسـيم ماليـم  --خصوصـيات آب و هـواى هـاوائى را شـكل مـى دهـد        شمال غربى عبور آـرده و 

در زمستان، گاهى براى هفته ها اثـرى از ايـن بادهـا نيسـت و از     . پراآنده، گرم معتدل آفتابى با ابرهاى

در  .مى آورند" هجوم"جهت طوفان هائى آه از طرف شمال و شمال غربى مى آيند، به اين مناطق  اين

هواشناسى هاوائى، در  هاىايستگاه .  سانتيمتر باران باريده است۴٣ ساعت، تا ٢۴هونولولو، در طول 

بارندگى گزارش آرده اند آه ايـن    سانتيمتر١٠٠ سانتيمتر و در يك روز ٢٨گزارشهاى خود در يك ساعت 

  .آمار هر دو نزديك به رآورد جهانى مى باشند

. ميزان ريزش باران در مكانهـاى متفـاوت را باعـث شـده اسـت      جغرافياى اين جزاير تغييرات بسيار زياد در
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 سانتيمتر بارندگى دارد آه ايـن ميـزان آن را بـه    ١٢٣٨جزيره آاوائى، در سال  در Waialeale اياليالهآوه و

در  نيز آه در آاوائى واقـع شـده   Waimea مرطوب ترين مناطق جهان تبديل آرده است و واى ميا يكى از

آيلـومتر بـا يكـديگر     ٢۵ الزم به تذآر است آه اين دو محل فقـط  -- سانتيمتر بارندگى دارد ۵٠طول سال 

آنار دريـا بـا يـك آب و هـواى نسـبتأ       در مناطق شهرى هونولولو، اين امكان وجود دارد آه در. فاصله دارند

يـا در مرآـز جزيـره در نزديكـى پـالى و در سـرحد         سانتيمتر بارندگى دارد و۵٠خشك آه ساالنه آمتر از 

بر خالف منطقـه شـمال غربـى    . زندگى آردبارندگى دارند،   سانتيمتر در سال٣٠٠جنگلهاى طبيعى آه 

 تـا  ۶٠٠در مرتفع ترين آوه هاى هاوائى در ارتفاعات پايين، معموأل بـين   اقيانوس آرام، بيشترين بارندگى

 .مى گيرد  مترى صورت١٢٠٠

امر باعث مـى شـود آـه آب بسـرعت از آنهـا عبـور        اين. بيشتر خاك هاى آتشفشانى نفوذ پذير هستند

بنـا بـر ايـن بسـيارى از     . بسيارى از گياهان است، منتقـل شـود   اى آه دور از دسترسآرده و به منطقه 

 .متوسطى دارند بنظر خشك مى آيند مناطقى آه بارندگى آم و يا

معمـوأل معتـدل آن و تفاوتهـاى محيطـى، باعـث بوجـود آمـدن         جدائى جزاير هاوائى به عالوه آب و هواى

چندين هزار گياه بومى آه در هيچ نقطه ديگـر در جهـان   .  استپرندگان شده انواع گوناگونى از گياهان و

جالـب ايـن اسـت آـه تـا      .  نوع منحصر بفرد پرنده در هاوائى شناسائى شـده انـد  ۶۶و  يافت نمى شوند

 .انسانها به جزاير راه يافتند، هيچگونه پستاندارى در اين جزاير يافت نميشد زمانيكه

 

 سكونت در جزاير

باآانـه عمـل در تـاريخ جهـانگردى بشـر در اقيانوسـها        لينزى هاوائى، يكى از بـى سكونت اهالى جزاير پ

هاى سر باز بر روى آبهاى وسيع و پهناور اقيانوس آه جزاير آوچك  اين افراد با قايق. محسوب مى شود

براى مثال، تصور مى شود آه ساآنانى آه . سازد مداومأ به جهانگردى مى پرداختند را از هم مجزا مى

  هـزار آيلـومترى جنـوب غربـى    ۴آـه در   Marquesas سـاك پـيش بـه هـاوائى رفتنـد، از مارآيسـاز       رهزا

سكونت داشته  بنظر مى رسد آه ساآنين ديگرى نيز قبل از پلينزى ها در جزيره. آنجاست آوچ آرده اند

ش بـود آـه    سال پي۶٠٠و يا  در۵٠٠. اند، ولى آنها به احتمال زياد در جامعه مهاجران جديد حل شده اند

 .دومين موج بزرگ مهاجرت پلينزى ها انجام پذيرفت

در نتيجـه، بعـد از مهـاجرت دوم،    . بسيار مشـكل شـد   تالشهاى وسيعى آه الزمه اين جهانگردى ها بود

در طول اين دوران انزوا، ساآنين هـاوائى، تشـكيالت اجتمـاعى    . برد هاوائى براى چند قرن در انزوا بسر

حكمرانانى آه نسل اندر نسل به حكومت مى . دور افتاده خود پايه گزارى آردند پيچيده اى را در بهشت

در . داشتند قدرت بى حد و حصرى بر روى جامعه خود داشتند و تمامى زمينها را در انحصار خود رسيدند

غنـى ايـن جزايـر نيازهـاى      اواخر قرن هيجدهم، زمانى آه اروپائيان ايـن جزايـر را آشـف آردنـد، طبيعـت     

  . هزار نفر را تأمين مى آرد٣٠٠تى در حدود جمعي

.  بـود و آن را جزايـر سـاندويچ ناميـد    ١٧٧٨جيمز آوك در سـال   اولين اروپائى آه وارد هاوائى شد آاپيتان

آشته شد، اما خبر اين آشـف او در خيلـى سـريع در اروپـا و شـمال آمريكـا        آوك در ساحل جزيره بزرگ

 اين جزاير بهترين ايستگاه توقفى براى بهره بردارى از صنعتى بود آهزود دريافتند آه  پيچيد؛ مردم خيلى

  .در آسيا و شمال آمريكا در حال گسترش بود

آرام انتقال يافت و براى مدت نيم قرن بعـدى، ايـن    ، صنعت شكار نهنگ به شمال اقيانوس١٨٢٠در دهه 

ود آـه مبلغـين مـذهبى پروتسـتان بـه      تقريبا در همان زمان ب. شدند جزاير مرآز اصلى تجديد قوا و آذوقه

آنها، مانند بيشتر سوداگران نهنگ، از قسمت شـمال شـرقى ايـاالت متحـده مـى       .اين جزاير وارد شدند

 در آار تبليغ مذهب خود بسيار موفق بودند و براى ده ها سال تأثير مهمى بـر روى سـاآنين   آنها. آمدند
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  .اين جزاير داشتند

آمد، با اينكه فقط در اواسط قرن بود آه ايـن جزايـر بـه      در هاوائى بوجود١٨٣٧اولين مزارع شكر در سال 

از آن زمان تا آخر قرن نوزدهم، هاوائى بـه مقـام يكـى از اصـلى     . شدند توليد آنندگان اصلى شكر تبديل

  .شكر نائل شد ترين صادر آنندگان

براى مدتى، از بوميان هـاوائى بـراى   . آشاورزى افزايش يافت در نتيجه اين پيشرفتها، احتياج به آارگران

بنـابراين، از  . تعداد آنها رو به آاهش بود و احتياجات آارى را بـرآورده نميكـرد   اين آار استفاده ميشد، اما

هـاوائى    آارگر آشاورزى را آه بيشتر آسيائى بودند به اين۴٠٠،٠٠، صاحبان مزارع ١٩٣٠تا  ١٨۵٢ سال

، ١٩٠٠در سـال  . ميدانـد   درصد جمعيـت ايـن جزايـر را تشـكيل    ٩۵مى ، هاوائيان بو١٨۵٢در سال . آوردند

درصـد آنهـا آسـيائى بودنـد، را      ٧۵  نفـر، آـه نزديـك   ١۵٠،٠٠٠ درصد آـل جمعيـت بـيش از    ١۵آنها آمتر از

 .تشكيل ميداند

، ١٩١٠در سـال  . از مناطق اصلى اياالت متحـده بودنـد   ، مهاجران جديد هاوائى بيشتر١٩٣٠بعد از سال 

. بـود ) آه آنها را در هاوائى سفيدپوسـت مـى ناميدنـد   (نژاد اروپائى   ساآن هاوائى از۵فر از هر  ن١فقط 

درصـد از جمعيـت ايـن ايالـت را سـفيد پوسـتان يـا دورگـه هـاى سـفيد تشـكيل             ۴٠ هم اآنون نزديك بـه 

 .ميدهند

 نفـر در  ۵۴،٠٠٠ائين بـاالى قبـل از ورود اروپائيـان، بـرقم پـ      جمعيت هاوائى قبل از رشد دوباره آن، از رقـم 

، جمعيت اين ايالت به ميزان قبل از ورود اروپائيان رسـيد و در  ١٩٢٠اوايل دهه  در.  نزول يافت١٨٧۶سال 

 در نتيجـه مهـاجرت، درصـد رشـد    . ، جمعيت اين ايالت به يك ميليـون و صـد هـزار نفـر رسـيد     ١٩٨٨ سال

 .سيار باالتر استجمعيت ساالنه هاوائى از متوسط رشد جمعيت در اياالت متحده ب

سرتاسر جزيره ها پراآنده بود و جزيره بـزرگ بيشـترين سـكنه     جمعيت ساآنين قبل از ورود اروپائيان، در

 زمان آشف اين جزاير بوسيله اروپائيان، جمعيت به نحو فزاينده اى در اواهو تمرآز از. را در خود پذيرا بود

 .ن شهر بندرى شدهونالولو با بندرهاى عالى خود مهمتري. يافته است

زمامـدارى پادشـاهان جزايـر    . آشـف آـوك آشـفته بـود      سال بعـد از ١٢٠تاريخ سياسى هاوائى در طول 

 Kamehameha بوسيله رهبر قدرتمنـدى بـه نـام آامـه هامهـا      ،١٧٩۵ تا ١٧٨۵مختلف در طول سالهاى 

ارانه اى ساخت و در مذهبى از رهبران هاوائى در ذهن مردم تصوير رياآ رشد قدرت مبلغين. برچيده شد

  .منافع سياسى اروپائيان، بعنوان يك رقيب سياسى، خلع بوجود آمده را پر آرد طول قرن نوزدهم،

هاوائى در صـورت از دسـت دادن اسـتقالل خـود بـه طـور        اما تأثير فزاينده نقش آمريكائيان باعث شد آه

رع و نفـوذ آمريكائيـان، نارضـائى آنهـا از     در راستاى ازدياد مـزا . شود اجتناب ناپذيرى ضميمه اياالت متحده

 ، آنها رژيم پادشاهى را مجبور به قبول دولت منتخبى آه بـه ١٨٧٧در سال . افزايش يافت دولت هاوائى

شـد و   ، بطـور آامـل سـاقط   ١٨٩٣رژيم پادشـاهى در سـال   . وسيله صاحبان مزارع آنترل ميشد، نمودند

، بعـد  ١٨٩٨در سـال   بالخره. به اياالت متحده را نموددولت انقالبى جديد فورا در خواست ضميمه شدن 

  .قبول شدند از اينكه درخواست اوليه آنها رد شده بود، به عنوان محدوده آشورى

ملحق آردن هاوائى به اياالت ديگر صادر نشد و تنهـا در   در زمان ضميمه شدن، تبصره اى به قانون براى

پيوست بود آه هاوائى بعنوان پنجاهمين ايالت، اياالت متحده به اتحاديه  ، بعد از آنكه آالسكا١٩۵٩سال 

 .شد شناخته

  اقتصاد هاوائى

 درصد از زمينها ٨٠ايالتى و نه دولت فدرال ميباشد آه  تقريبا نيمى از سرزمين هاوائى در مالكيت دولت

د و قسـمت  زمينها در مناطقى از جزاير آـه بـراى آشـاورزى مناسـب نيسـتن      بيشتر اين. را آنترل ميكند

بيشتر زمينهاى . جنگلهاى تحت حمايت و بخشهاى تحت حفاظت قرار گرفته واقع شده اند عمده آنها در
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 .ميباشند مرآزى در پارآهاى ملى در جزيره بزرگ و ماوى و يا مناطق ارتشى در اواهو و آاهوالوى دولت

باشـند؛ هـر آـدام از     مـالك مي ٣٩فقـط در مالكيـت    هفت هشتم از تمـام امينهـاى خصوصـى در هـاوائى    

 ۴٠،٠٠٠شش نفر از مالكين، هر آدام مالكيت بـيش از  . ميباشند  هكتار و يا بيشتر٢،٠٠٠صاحبان مالك 

مالكيتهـاى آـوچكتر خصوصـى زمـين در اواهـو      . هكتـار را دارا ميباشـند   ٠۴٠،٠٠٠،١ هكتـار از جمـع آلـى   

در  و سوم تمام زمينهاى خصوصـى را چشم ميخورند، اما حتى در آنجا مالكين بزرگتر بيش از د بيشتر به

مالـك آنتـرل ميشـود و     هر يك از دو جزيره الناى و نييهاو، ميتوان گفت آه آامال بوسيله يك. دست دارند

امـالك خصوصـى را در آنتـرل خـود       درصـد از ٩٠صاحبان اصلى بيش از ) بجز اواهو(در تمامى جزاير ديگر 

  .دارند

زمانى آه جنبش آزادى از بهره بردارى در جزاير جريـان   رن نوزدهم،بيشتر اين مالكيتهاى بزرگ در طول ق

اين سرزمين در طـول  . قبل از آن، آامال در دست سلطنت طلبان بود اين سرزمين،. داشت، بوجود آمدند

با مرگ صاحبان اوليه، . سلطنتى به دست صاحبان خصوصى غير هاوائى افتاد فروپاشى سياسى رژيم

  به وارثين آنها منتقل شود، بيشتر امالك تحت آنترل شـرآت هـاى امـانى قـرار    مستقيما به جاى اينكه

منـاطقى بـا    اين امر، تغيير نحو مالكيت را مشكل ساخت آه در نهايت باعث ازدياد قيمت زمـين و . گرفت

  .جمعيت باال شد

تـا اواخـر   . ت آرد اقتصاد هاوائى را تقوي١٩۶٠بعد از دهه  شكر و بعد از آن آناناس، براى دهه هاى زيادى

در دهه هاى اخير، آشاورزى به تـأمين درآمـد قابـل    . آشاورزى استوار ماند ، اقتصاد بيشتر بر١٩۴٠دهه 

 ٣٠در حـال حاضـر، تنهـا يـك نفـر از      . داده است، اما اهميت نسبى آن آـاهش يافتـه اسـت    قبولى ادامه

  .هاوائى در بخش آشاورزى مشغول به آار ميباشند آارگر

محصول شكر جهان را تأمين ميكند و ساالنه در حـدود   ، هاوائى همچنان قسمت عمده اى ازبا اين حال

 .آن را بزرگترين توليد آننده اين محصول ساخته است  تن آناناس توليد ميكند آه۶۵٠،٠٠٠

 درصد اقتصـاد ايـالتى در آن متمرآـز شـده     ٨٠اواهو آه بيش از  آمار اقتصاد ناخالص به نحو بارزى بر شأن

النـاى و مولوآـائى هـر دو    . جزاير ديگر، آشاورزى اهميت خود را حفظ آرده است در. ت، تاآيد ميكنداس

آنانـاس   همانگونه آـه شـكر و  . اشتغال و ميزان درآمد به حد زيادى به توليد آناناس متكى ميباشند براى

بزرگ ايـن نقـش را    در ماوى و آاوائى پايه هاى اصلى اقتصادى هستند، حيوانات اهلى و شكر در جزيره

  .ايگا ميكنند

در . هـاوائى، جـاى آن را در اول دولـت فـدرال گرفـت      در راستاى آاهش يافتن نقش آشاورزى در اقتصـاد 

تقريبا پا به پاى رشد آلى اقتصاد باال رفته است و مقام خود  طول چند دهه گذشته، هزينه هاى دولتى

ارتش تقريبـا  . ن هزينه ها، صرف ارتش شده استبيشتر اي. حفظ آرده است را در يك سوم تمام مخارج

 آـه يكـى از بهتـرين   ) Pearl Harbor اواهو، آه شامل زمين هائى در اطراف پرل هـاربر   درصد٢۵بيش از 

هر چهار نفـر   تقريبا يك نفر از. است را در دست دارد) بندرگاه هاى طبيعى اقيانوس آرام شمرده ميشود

 درصد جمعيـت  ١٠بيش از  رسنل ارتش و افراد تحت تكفل آنها، جمعافرد شاغل براى ارتش آارميكند و پ

غير نظامى در اين ايالت بشـمار مـى    نيروهاى مسلح نيز بزرگترين آارفرماى. هاوائى را تشكيل ميدهند

  .آيند

  تنوع جمعيت جزيره ها

سـى داراى  آنهـا از نظـر زمـين شنا   . حساب مـى آينـد   تمام جزيره هاى اصلى هاوائى جزوه يك ايالت به

پهناورى در آنار هم قرار گرفته اند، با اين حال آدام از آنها خصوصـيات   تاريخ مشابهى بوده و در اقيانوس

و  اواهو بسيار پر جمعيت است و به ميزان زيادى از آن بهره بـردارى ميشـود  . خود را دارند منحصر به فرد

بدسـت   رگ آمريكـا معمـول اسـت را   زندگى در آنجا تصـويرى از جنـبش و پيچيـدگى آـه در شـهرهاى بـز      
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زمينهاى گسترده بى  جزيره هاوائى يا جزيره بزرگ، با مراتع بزرگ، آتشفشانهاى خاموش بلند و. ميدهد

آتشفشان عظيم، زمينهاى آن  ۵. درخت در مقام مقايسه از وسعت و گشادگى بيشترى برخوردار است

  .صنايع عمده آن هستند يسمشكر، دامدارى و تور. را تحت الشعاع خود قرار داده اند

خوانـده ميشـود، در اثـر    " جزيـره بوسـتانى  "سرسبز خـود   آاوائى، آه گاهى به خاطر گياهان گرمسيرى

آـاوائى  . آوه ها، دره هـا، پرتگـاه هـا و آبشـارها بـدل شـده اسـت        فرسايش به منظره اعجاب انگيزى از

در .  توريسـت آن زيـاد شـده اسـت    خـود بـه نحـو فزاينـده اى ميـزان جـذب       بدليل محـيط فيزيكـى رويـائى   

. اداره ميشـود " شرآت پرورش احشام نييهـاو "مالكيت شخصى است و به نام  همسايگى آن نييهاو، در

 .صد نفره آن را بوميان هاوائى تشكيل ميدهند بيشتر ساآنين چند

زى دومين محسوب ميشود، بـا مـزارع زمينهـاى پسـت مرآـ      ماوى، آه از نظر وسعت در ميان بقيه جزاير

مراآـز بسـيار   . خود، تمايز قابل مالحضه اى را به تصوير ميكشـد  خود و آوهستانهاى ناهموار در دو طرف

ساحلى غربى واقع شده است آه در نتيجه آن، ماوى بيشترين رشد جمعيت را  توريستى آه در باريكه

 ر اين جزيره تقريباهنوز، بيشتر قسمتهاى ديگ.  داشته است١٩٨٠ و ١٩٧٠جزاير در ده هاى  در تمام اين

 .دست نخورده و آم جمعيت مانده است

ساحل شـرقى را پرتگـاه هـاى    . آوهستانها تشكيل ميدهند نيمى از مولوآاى را مراتع و نيمه ديگر آن را

. در بر گرفته، در حالى آه ساحل شرقى آن، زمين مسطحى است  متر١،١٠٠اعجاب انگيزى به بلندى 

 . جزاير هاوائى توسعه يافته و جمعيت داردديگر شايد اين جزيره آمتر از

. ارتفاع ماوى قـرار دارنـد و در نتيجـه هـر دو خشـك ميباشـند       الناى و آاهوالوى هر دو در علف زارهاى پر

. در الناى، تنها فعاليت مهم اقتصـادى توليـد آنانـاس ميباشـد    . دائمى ندارند هيچ آدام از آنها جويبارهاى

  .ميكند هوالوى را در اداره ميكند و از آن براى تمرينات ارتشى استفادهدريائى ايالت متحده آا نيروى
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 لغت نامه
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Absolute Humidityرطوبت مطلق  

 . آب در اتمسفر بر حسب واحد حجم توده بخار

Accessibilityقابليت دسترسى  

 عاليت هايى به آنهامحلى آه اجازه مى دهد افرادى آه در جاهاى ديگر هستند با انجام ف يك ويژگى

  .دسترسى داشته باشند

Accessibility Resource: منبع دسترسى  

 .خصوصيت يك وضعيت طبيعى آه دسترسى بين دو مكان را آسان مى آند

Acid Rain: باران اسيدى  

و بدان دليل است آه )  است۵پى اچ آن زير ( حد طبيعى اسيدى شده است بارانى آه بيش از

اين اصطالح . آه در آلوده آننده هاى هوا هستند توسط ذرات آب جذب مى شوند اآسيدهاى بخصوصى

  .همه نزوالت اسيدى اطالق مى شود به" عموما

Air Mass: توده هوا  

شرايط . در همان سطح افق تعريف مى شود" اتمسفر آه با حرارت هوا و اساسا يك حجم بسيار بزرگ

 .مشابه تمامى توده است" معموال رطوبت نيز

Alluvia: رسوب  

  .مشابه آه توسط آب جارى ته نشين مى شود گل، لجن، سنگريزه يا مواد

Alluvial Soils: خاك هاى رسوبى  

 بسيار" اين خاك ها فاقد افق هستند و غالبا. آه از طريق عمل آب جارى ته نشين مى شود خاك هايى

  .حاصلخيزند

Antebellum: قبل از جنگ  

 .است) ١٨٢۵-١٨۶١(ت متحده متعلق به دوره اى آه درست قبل از جنگ داخلى اياال قبل از جنگ، در

Anthracite: آنتراسيت  

  .سخت آه داراى ماده فرار آمى باشد يك نوع زغال سنگ

Arete: آبريز 

اغلب نتيجه فعاليت هاى آبرفتى يخچال هاى آوهستانى است آه از دره  .آبريز تند و باريك آوهستانى

  .اند ى شدههاى مجاور جار

Arroy: نهر 

. اى منشعب شده آه در قسمتى از سال جريان دارد؛ يك دره خشك يك آبراه عميق آه از رودخانه

  .صحرايى به آار مى رود اصالحى آه براى نواحى
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Badlands: سرزمين هاى ناهموار و صعب العبور  

 .اى رسوبى استتوپوگرافى خيلى نامنظم آه نتيجه فرسايش باد و آب بر صخره ه

Base Level: سطح اصلى  

مسلم است آه آخرين سطح . يك رود مى تواند بستر آنرا دچار فرسايش آند پائين ترين سطحى آه

  .درياست اصلى همه رودها،

Batholith: باتوليت  

از جنس گرانيت است و توسط فرسايش صخره بااليى " آتشفشانى، آه معموال يك صخره بسيار بزرگ

 .است دههويدا ش

Bedrock: صخره اصلى  

ماده تشكيل دهنده صخره آه . خاك ها يا ساير مواد رها شده را در بر مى گيرد صخره محكمى آه همه

 .خاك را فرم مى دهد سرانجام

Bilingual: دو زبانه  

  .دو زبان، به ويژه هنگام گفتگو توانايى سخن گفتن به

Biological Diversity: تنوع بيولوژيكى  

  .فرم هاى حيات هوم تشخيص انواع فرمهاى زندگى در يك منطقه از زمين و وابستگى اآولوژيك اينمف

Biota: زندگى گياهان و جانوران يك ناحيه  

 .شوند به عنوان يك موجوديت اآولوژى تلقى مى" زندگى حيوانى و گياهى يك ناحيه آه جمعا

Bituminous: بيتومينوس  

  .گامى آه حرارت دادن مواد فرار زيادى از آن حاصل مى شودنرم آه هن يك نوع زغال سنگ

Boll Weevi: بال وى وى  

خاآسترى رنگ جنوب شرقى اياالت متحده با تخم هاى مخرب آه درون غوزه " تقريبا سوسك آوچك و

  .ريزى آرده و آن را خراب مى آند پنبه تخم

Break-in-Bulk Point: نقل نقطه تعويض وسيله حمل و  

تعويض ) حمل و آن يا نوع(، يك نقطه انتقال در يك مسير حمل و نقل آه وسيله حمل و نقل " المعمو

مثال، آاال هايى آه در بندر از  براى. مى شود و جايى آه اندازه محموله هاى پر حجم آاهش مى يابد

  .آشتى تخليه مى شده و در آاميون بارگيرى مى شوند

Butte: تل  

  ناحيه قله آن آوچكتر از" دورافتاده با شيب تند يا زاويه وار، آه معموال يك تپه آوتاهMesa.است
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Caprock: آپراك  

. آه در مناطق خشك يافت مى شود) سنگ آهك" معموال(برابر فرسايش يك صخره رسوبى مقاوم در

 اليه هاى روئى بيشتر Mesa .را تشكيل مى دهند آپراك ها ها و تل ها

Carrying Capacity: توانايى تحمل  

توانند  مردمى آه در يك منطقه با توجه به آيفيت محيط طبيعى و سطح تكنولوژى آن جمعيت مى تعداد

  .زندگى خود را تامين آنند

CBD: منطقه مرآزى تجارتى  

شامل مجموعه فشرده اى از ادارات و خرده فروشى ها " مرآز شهرى، آه عموما منطقه تجارتى يك
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  .است

Chaparral: يشهب  

  .از بوته ها يا درخت چه ها يك بيشه انبوه و فشرده

Chinook: چاينوك  

اين باد آه . قسمت شرقى آوههاى راآى در اياالت متحده و آانادا مى وزد باد گرم و خشك آه در طول

 ٢٠بهار بيش از هر موقع ديگر جريان دارد مى تواند در عرض يك ربع ساعت درجه حرارت را  در زمستان و

  .باال ببرد)  درجه فارنهايت۴٠ تا ٣۵(جه سانتى گراددر

Climax Vegetation: اوج پوشش گياهى  

 گياهى آه در يك منطقه وجود دارد مشروط بر آنكه رشد آن براى مدتى طوالنى بدون ايجاد پوشش

" راآه ظاه انواع گياهان است" نهايى"اين مجموعه . اختالل از جانب عوامل خارجى همراه بوده باشد

  .باقى مى ماند براى هميشه يا تا زمانى آه شرايط با ثبات آن به نوعى دچار اخالل نشده

Confluence: محل طالقى دو نهر  

  .آن دو رودخانه به هم مى پيوندند و تشكيل رود بزرگترى را مى دهند جايى آه در

Coniferous: مخروطى ها  

  از تيره مخروطى ها داراى جوز آالغ،

Continental Climate: آب و هواى قاره اى  

اين آب و هوا  خصوصيات. نوع آب و هوايى آه در داخل قاره هاى مهم در وسط يا ميانه عرض جغرافياى

  .آم است "تنوع زياد فصلى درجه حرارت ، چهار فصل متمايز و بارندگى ساالنه نسبتا

Continental Divide: خط تقسيم قاره اى  

عكس  رودخانه هاى يك قاره در جهت. وزه هاى زه آشى يك قاره را جدا مى آنندزمين بلندى آه ح خط

  .خط تقسيم قاره به طرف اقيانوس هاى متخلف جريان دارند

Continentality: وضعيت قاره اى  

  .وضعيت موجود يك قاره آيفيت يا

Coulee: جويبار  

ده و بسترهاى گدازه اى فالت هاى دوره پليستوسن دچار فرسودگى ش يك دره خشك آه توسط سيل

 .متحده را تشكيل مى دهند آلمبيا در غرب اياالت

Conurbation: شهر مهم مرآزى  

وسيع شهرى آه هنگام ادغام دو شهر يا بيشتر، آه در اصل مجزا بوده اند، تشكيل مى  يك منطقه

  .يك شهر ممتد بوجود مى آورند. و شوند

Core Area:  صنعتي" مثال[منطقه قطب]  

فرهنگى آن  قسمتى از يك آشور آه شامل ناحيه اصلى و متمرآز اقتصادى، سياسى، روشنفكرى و

  رجوع آنيد به(مرآز خالقيت و تغييرات bearth) اغلب. است

Crop-lien System: سيستم گرو محصول  

 پشتيبانى مالى از محصوالت آشاورزى آه طبق آن در آغاز فصل رشد براى پرداخت مخارج نوعى

 .مى شود مليات آشاورزى، پولى به وام داده مى شود و برداشت بعدى به عنوان وثيقه وام محسوبع

Culture: فرهنگ  

و باورهاى گروهى از مردم، آه اين عادات و رفتارها معرف رفتار عمومى و  مجموعه عادت ها، رفتارها

  .آنان است؛ مجموعه فعاليت هاى آموخته شده مردم طريق زندگى
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Culture Hearth: مرآز فرهنگى  

(bearth منطقه اى آه از آن فرهنگ يك گروه نشئات مى گيرد )رجوع آنيد به 

Cut-and-Sew Industry: صنعت لباس  

  .است داراى يك سرمايه گذارى آوچك ثابت در مجموعه توليدات صنعتى" اين رشته عموما. لباس توليد
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Deciduous Forest:  دائمى غيرجنگل داراى برگهاى  

  .جنگلى آه در آن درختان هر سال برگ هاى خود را از دست مى دهند

De Facto Segregation: جدايى عملى  

  .عملى و اجتماعى جمعيت ها آه بدون تائيد قانونى اتفاق مى افتد جدايى

Degree Day: استاندارد اختيارى يك درجه حرارت براى يك روز از يك  

  .رارت طويل المدت براى يك محلمتوسط درجه ح" معموال

De Jure Segregation: جدايى قانونى  

  .عملى و اجتماعى جمعيت ها آه در نتيجه وضع قوانين بوجود آمده جدايى

Demography: جمعيت شناسى  

  .سيستماتيك جمعيت تجزيه و تحليل

Discriminatory Shipping Rates: و نقل تبعيض آميز نرخ هاى حمل  

بعضى از ارسال آنندگان بويژه  اعمال شده حمل و نقل آه به طريقى اعمال شده آه نسبت بهيك نرخ 

  .بدليل موقعيت آنها غير عادالنه باشد

Dome: گنبد يا قله گرد  

اغلب بوسيله مواد مذاب . از صخره هاى رسوبى آه از هر سو داراى سراشيب است يك ناحيه برآمده

 ر به باال فشار آورده ، صخره هاى رسوبى دچار فرسايش شده و صخرهبوجود آمده آه از زي صخره هايى

  .هايى را هويدا آرده آه نتيجه سرد شدن مواد مذاب است

Dry Farming: آشاورزى ديم  

آه در آن منطقه علفزارهاى نيمه خشك يا خشك انجام مى شود و با استفاده از روش  نوعى آشاورزى

 حو مطلوب و آاشت محصوالت مقاوم در برابر خشك سالى انجاماز قبيل آيش، شخم زدن به ن هايى

  .مى شود
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Economies of Agglomeration: تراآمى صرفه جويى هاى  

هاى ديگر افزايش مى دهد؛  امتيازات اقتصادى آه يك نوع فعاليت را با قرار دادن آن در نزديكى فعاليت

  .شود رك حاصل مىمزايايى آه از فعاليت هاى عمومى اضافى يا مشت

Economies of Scale: صرفه جويى هاى آالن  

بهاى  صرفه جويى هاى حاصل شده در بهاى تمام شده محصوالت توسط شرآت هاى بزرگتر زيرا

  .تقسيم آرد سرمايه گذارى هاى اوليه رامى توان بين تعداد بيشترى از واحد هاى توليد آننده

Emergent Coastline: هخط ساحلى برآمد  

  .خط ساحلى آه نتيجه باال آمدن سطح زمين نسبت به سطح دريا است يك

Enclave: حوزه محصور  

  .آه در داخل يك ايالت يا آشور محصور شده يك ناحيه يا منطقه

Erratic: پرت افتاده  
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آه از منبع خود توسط يخچال طبيعى حمل شده و هنگام ذوب يخچال ته نشين  يك سنگ سائيده شده

  .سبب اغلب نوع اين سنگ از انواع صخره ها و سنگهاى مجاور متفاوت است ت؛ بدينشده اس

Escarpment: اسكرمپنت  

تپه سراشيب دار آه دو سطح قابل مقايسه يا بيشتر را آه داراى شيب ماليم است و  يك صخره بلند يا

  .فرسايش يا گسل است از هم جدا مى آند نتيجه

Estuary: خور  

  .رودخانه آه در مجاورت دريا واقع شده و تحت تاثير امواج آن است تها يى يكمسير پهن و ان

Evapotranspiration: تبخير  

 .يك ناحيه در نتيجه تبخير سطحى و تبخير توسط گياهان از بين مى رود جمع آبى آه در

Exotic Stream: رود خارجى  

اصل . آه داراى چنين جريانى باشدناحيه اى يافت مى شود آه بيش از آن خشك است  رودى آه در

  .جريان از يك ناحيه مرطوب تر سرچشمه مى گيرد اين

Extended Family: خانواده گسترده  

 اين خانواده شامل پدر بزرگ و مادر بزرگها،" معموال. اى آه شامل سه نسل يا بيشتر است خانواده

آه تنها شامل يك  قرار مى گيرد" ده هسته اىخانوا"پسران و دختران آنها، و فرزندان آنهاست و در برابر 

 .زوج و فرزندان آنها است

Exurb: اگزارب  

  .دور از حومه هاى آن است" خارج از شهر قرار گرفته و معموال يك منطقه يا ناحيه آه در
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Fall Line: خط آبشار  

آب و آبشارهايى گرفته اين اسم از ميسر تند . بين پيدمانت و مناطق ساحلى مرز جغرافيايى طبيعى

  .جريان آب از صخره هاى سخت و فوقانى به صخره هاى نرم تر دشت ساحلى است شده آه نتيجه

Fallow: آيش  

زده يا شكاف داده مى شود، اما در طول فصل رشد رها شده و در  هنگامى آه زمين آشاورزى شخم

حفظ رطوبت زمين " يش معموالهدف از آ. اين عمل را آيش مى گويند آن تخمى آاشته نمى شود،

 .است

Fault: گسل  

  .همراه با جابجايى يك طرف شكستگى باشد شكستگى در پوسته زمين آه

Fault Block Mountain: آوه گسلى  

  .آوهستانى آه يا توسط باالآمدن زمين در بين گسل ها يا نشست آن در خارج از گسل باشد يك توده

Fault Zone: منطقه گسل  

اين حرآت مى تواند در هر . زمين در طول محلى آه حرآت انجام شده است  در پيوستهيك شكاف

يك ناحيه داراى شكاف " منطقه گسل. " مواردى از يك يا دو طرف شكاف باشد جهتى بوده و شامل

  .است هاى متعدد

Federation: فدراسيون  

عدادى از واحد هاى فرعى سياسى آن قدرت ها و عمل آردها بين دولت مرآزى و ت يك نوع دولت آه در

 .آه داراى درجات مختلف و داراى اهميت خود مختارى سياسى هستند تقسيم شده

Feral Animal: حيوان وحشى  
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  .يا رام نشده، بويژه نوعى آه از حالت اهلى شده بدان وضعيت برگشته باشد يك حيوان وحشى

Fish Ladder: حوضچه تخم ريزى ماهى  

در برابر  ود آه در آن آب جريان مى يابد و هدف از ايجاد آن محافظت از ماهى آزادسلسله نقاط گ يك

  .است موانع مصنوعى از قبيل سدها در جريان شنا بر خالف جريان آب براى تخم ريزى

Focality: مرآزيت  

 هنگامى آه در يك محل،. ارتباط هاى آن با يك محل ديگر يا بيشتر است خصوصيات يك محل آه تابع

هنگامى آه جابجايى باعث مى شود آه روى آن محل تمرآز انجام " مثال(مى شود عمل متقابل انجام

  .است" تمرآز"مى شود آه آن محل داراى  ، گفته)شود

Functional Diversity: تنوع از لحاظ عملكرد  

 يا گيرد صورت مى) اقتصادى، سياسى، اجتماعي(خصوصيات يك محل، جايى آه فعاليت هاى مختلف

 .اغلب مربوط به نواحى شهرى است
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Geomorphology: بررسى برجستگى هاى زمين  

شناسى زيرين  مطالعه وضعيت و فرم پوسته زمين و رابطه بين اين خصوصيات طبيعى و ساختار سنگ

  .آن

Ghetto: گتو  

" عموما.  آننداروپايى آه يهوديان مجبور بودند در محدوده آن زندگى در اصل، قسمتى از شهر هاى

مى شود آه يك گروه اقليت در آن زندگى مى آنند و اين سكونت به دليل  قسمتى از شهر تلقى

  .اجتماعى بر آنها تحميل مى شود محدوديت هاى

Glacial Till: رسوب يخچالى  

و مواد نرم شده آه توسط يخچال هاى حمل شده و هنگام ذوب يخ ته نشين مى  صخره هاى بزرگ

  .رسوبات، اليه هايى طبقه بندى شده از ترآيبات مختلف را بوجود مى آورند اين. شود

Glaciation:  پوشيدگى با يخ–وضعيت يخچالى   

  پوشيدگى توسط يك يخچال طبيعى يا متعلق به عصر يخچالى

Great Circle Route: مسير دايره بزرگ  

برخورد سطح يك   دنبال مى آند آه ازاين مسير خطى را. آوتاهترين ناحيه بين دو مكان در سطح زمين

  .سطح فرضى با خطى بوجود مى آيد آه از مرآز زمين مى گذرد

Growing Season: فصل رشد  

  . و اولين يخ بندان در پائيز) آه در اياالت متحده در بهار است( متوسط آخرين يخ بندان  دوره بين تاريخ
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Hazardous Waste: مواد زائذ خطرناك  

تهديد فورى  جنبى بوجود آمده و اضافى آه در محيط باقى مانده و بالقوه براى زندگى انسانى يك ادمو

  .به شمار مى آيد

Hearth:  منشاء–مرآز   

ابتكار يا نوآورى آن ناحيه آه يك ايده، محصول، صنعت يا آاال را به ساير مناطق  ناحيه اصلى هر

  .مى دهد گسترش

Heavy Industry: نگينصنايع س  

 صنعتى و آارخانه اى براى تبديل مقادير زياد مواد خام و مواد نيمه ساخته شده به فعاليت هاى
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در سطح  عالمت هاى اين صنعت عبارتند از سرمايه گذارى. توليداتى آه داراى ارزش بيشترى هستند

ه بر حسب واحد نهايى آ قابل توجه در ماشين آالت سنگين، مصرف زياد انرژى و بوجود آوردن محصوالت

  .(رجوع آنيد به صنايع سبك(ارزان است" نسبت به وزن نسبتا

Hinterland: زمين پشت ساحل  

 .يا عمل متقابل) بار(شده از يك محل و مرتبط با آن محل توسط خطوط تعويض  ناحيه منشعب

Horizon: افق  

  .قسمت افقى روبرو ديده مى شود يك طبقه مشخص خاك آه در

Humus: خاك گلدانى–ياه دار خاك گ   

  .اورگونيك خاك آه تا اندازه اى فاسد شده و ترآيب اوليه خود را از دست داده مواد

Hydrography: آب شناسى  

 .سطحى زمين مطالعه آب هاى

Hydroponics: رشد گياهى در آب  

  .اشدگياهان، به خصوص سبزيجات در آب محتوى مواد مغذى اساسى، به جاى آن آه در خاك ب رشد
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Ice Age: عصر يخ بندان  

  (رجوع آنيد به پليستوسن(هاى طبيعى  زمان وفور يخچال

Igneous Rock: سنگ گدازه  

  .بوجود مى آيد) آتشفشاني(سخت شدن مواد مذاب  سنگى آه در اثر

Indentured Labor: آار الزام آور  

مستعمراتى  در خالل دوره هاى اوليه.  استطبق يك قرارداد الزام آور بين دو طرف انجام شده آارى آه

  .نسبت به انجام آار بود در آمريكا، اين نوع قرار داد اغلب مستلزم صرف زمان طوالنى و تعهد آامل

Indigo: نيل  

 .آبى گرفته مى شود گياهى آه از آن يك نوع رنگ

Inertia Costs of Location: محلى مخارج موقعيت  

مانده، اگر چه وضعيت  ط يك فعاليت بدليل آنكه در محل اصلى خود باقىمخارج به وجود آمده توس

 .عرضه و تقاضا تغيير آرده

Insular: جزيره اى  

 .وضعيت دور افتاده يك جزيره يك جزيره، يا شبيه

Intervening Opportunity: فرصت ضمنى  

پيدا آردن  ال يا خدمات يايك وضعيت يا موقعيت نزديك تر و ارزان تر براى بدست آوردن نوعى آا وجود

  .چنين موقعيت هايى از جذابيت نواحى دور دست مى آاهد. مقصد مهاجرت 

Intracoastal Waterway System: آبى بين ساحلى سيستم راههاى  

ساحل به صورت قنات يا پوشيده  يك راه آبى، آه بيشتر قسمت هاى آن توسط جزاير آناره اى و دور از

تگزاس تا آخرين قسمت شرقى فلوريدا امتداد  ا قسمت جنوبى فلوريدا و از برانزويلاست و از نيويورك ت

  .دارد

Isohyet: ايزويت  

  .را آه داراى بارندگى مساوى است به هم وصل مى آند خطى روى نقشه آه نقاطى
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Jurisdiction: حوزه قضايى  

  .انونىاعمال قانون؛ حوزه جغرافياى حاآميت يا آنترل ق حق و قدرت
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Karst: آارست  

  .ناشى از مواد محلول زير زمينى آه شامل سنگ آهك يا دولوميت است يك منطقه داراى توپوگرافى

Kudzu: آودزو  

اين گياه در اصل براى تزيين، تامين علوفه يا . وارد اياالت متحده شده است درخت مو چينى يا ژاپنى آه

اآنون در بسيارى از مناطق جنوب شرقى .  آشت مى شدبراى آنترل فرسايش خاك پوشش زمينى

  .به صورت وحشى مى رويد اياالت متحده
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Lacustrine Plain: دشت درياچه اى  

  .مسطح آه به عنوان آف درياچه شكل گرفته" ناحيه تقريبا يك

Latitude: عرض جغرافيايى  

  آيلومتر١١٠مساوى " جغرافياى تقريبايك درجه عرض . در شمال يا جنوب خط استوا يك فاصله مكانى

  .است) مايل۶٩)

Leaching: شستن خاك  

  .مغذى خاك، از طريق حرآت فرسايش و عمل شيميايى آب جريان گرفتن مواد

Legume: سبزى  

در ريشه هايش باآتريهايى دارد آه نيتروژن خاك را حفظ مى آند بنا براين در  يك گياه، از قبيل سويا آه

  . افزايش ذخيره نيتروژن خاك مى شودباعث نهايت

Life Cycle Stage: مرحله چرخه حيات  

پيچيده  دوره با فاصله هاى نا مساوى، آه در آن وابستگى شخصى به ديگران به تعريف يك مجموعه يك

 .آند پايدار ثابت مانده آمك مى" از روابط اجتماعى، آه در طول يك دوره نسبتا

Light Industry: كصنايع سب  

 صنعتى و آارخانه دارى آه در آن از مقادير متوسطى از مواد نيمه خام استفاده شده تا فعاليت هاى

رجوع آنيد (هستند سبك توليد شود آه از نظر نسبت واحد و وزن داراى ارزش زيادى" محصوالت نسبتا

 .(به صنايع سنگين

Lignite: ليگنيت  

 .پائين است" قهوه اى آه خاصيت حرارتى آن نسبتا" ريباپائين و به رنگ تق يك زغال سنگ داراى آيفيت

Loess: لوس  

  .شده آه توسط باد به محل فعلى خود منتقل شده است خاآى آه از اجزاى ريزى تشكيل

Longitude: طول جغرافيايى  

در شرق و غرب خط ترسيم شده بين قطب شمال و جنوب آه از رصدخانه سلطنتى  يك فاصله مكانى

  .گرينويچ انگلستان مى گذرد رانگليس د
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Maritime Climate: آب و هواى ساحلى  

وجود دارد  تحت تاثير محيط اقيانوس قرار گرفته و در جزاير و ساحل قاره هايى" هوايى آه شديدا آب و

ساالنه در درجه حرارت و  مشخصات آن تغييرات آم روزانه و. آه در معرض بادهاى ساحلى قرار دارند
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  .باالست" ت نسبتارطوب

Mediterranean Climate: اى آب و هواى مديترانه  

  .است آب و هوايى آه مشخصات آن زمستانهاى مرطوب و معتدل و تابستانهاى گرم و خشك

Mesa: تپه  

گسترده تر از يك تپه آوچك و آوچكتر " پهن، آه معموال" داراى قله نسبتا يك ارتفاع طبيعى دور افتاده و

  .است تاز يك دش

Mesquite: آهور  

ريشه هاى بزرگ آه به صورت بيشه هاى انبوه در جنوب غربى اياالت متحده  يك درخت يا بته داراى

 .وجود دارد

Metamorphic Rock: صخره تغيير شكل داده شده  

  .يا فشار شكل طبيعى آن تغيير پيدا آرده است/ صخره اى آه توسط حرارت و 

Metes and Bounds: ه ها و سرحدهاآران  

 .سيستم مساحى زمين آه قطعات زمين را طبق خصوصيات قابل رويت طبيعى مرز بندى مى آند يك

  .نقشه اى بسيار نامنظم است" آنچه حاصل مى شود معموال

Metropolitan Coalescence: هاى شهرهاى بزرگ بهم پيوستگى حومه  

  .مثالى از اين جريان است د؛ ابر شهرادغام حومه هاى شهرهاى بزرگ آه از هم جدا بوده ان

Monadnock: مونادناك  

 .شده از صخره مقاوم آه بر فراز يك زمين پست آبرفتى شده قرار گرفته است يك تپه يا آوه تشكيل

Moraine: سنگ يخچالى  

، يك "سنگ يخچالى پايانى"يك . آه توسط يخچال طبيعى ته نشين شده است سنگ ها و خاك هايى

ارتفاع است آه عمود بر جهت حرآت يخ وجود دارد و آخرين نقطه اى است آه يخچال  آمخر پشته 

 .داشته و در آنجا يخ ذوب شده است حرآت

Multilingual: چند زبانه  

 "، اين اصطالح غالبا)رجوع آنيد به دو زبانه(از بيش از يك زبان در صحت يا نوشتن  توانايى استفاده

اصلى خود  در يك واحد سياسى اشاره دارد آه در آن هر گروه از زبانحضور بيش از دو جمعيت مهم 

  .استفاده مى آنند

Municipal Waste: زباله هاى شهرى  

 نا خواسته زندگى مدرن آه توسط مردمى آه در مناطق شهرى زندگى مى آنند، بوجود مى زائدات

 .آيد
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Nodal Region: منطقه اتصالى  

 يك سلسله مكان هايى است آه با خطوط ارتباط يا راههاى ارتباطى به هم خصوصيت آن منطقه اى آه

 .شده اند متصل

New England: نيو انگلند  

  .اياالت متحده شمال شرقى

Nuclear Family: خانواده هسته اى  

  ( آنيد به خانواده گسترده رجوع)
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Open Range: چرا گاه باز  

 .م وجود نرده در اطراف آن مشخص مى شوداحشام آه با عد يك منطقه چراگاه

Orographic Rainfall: بارندگى آوهستانى  

  .ايجاد مى شود بارندگى آه هنگام باال رفتن هواى مرطوب در يك مانع توپوگرافيك از قبيل رشته آوه

Outwash: رسوبات  

 .پس از ذوب يخچال طبيعى باقى مانده است مواد سطحى سنگ و خاك آه

Overburden: بار اضافى  

 .يا اليه معدنى را پوشانده و بايد قبل از استخراج آن ماده برداشته شود موادى آه يك رگه
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Palisades: پرچين  

  .برجسته يك سلسله صخره هاى

Panhandle: زمين باريكه  

  .(يك ايالت" مثال(باريك از يك منطقه بزرگتر يك پيش رفتگى

Permafrost: اليه منجمد  

  .منجمد" دائما يه خاكيك ال

Physiographic Region: منطقه جغرافيايى طبيعى  

  .است قسمتى از سطح زمين آه در اصل داراى توپوگرافى و شناخت جغرافياى طبيعى مشترك

Physiography: فيزيو گرافى  

  .طبيعى جغرافياى

Piedmont: آوه پايه  

 است؛ در اياالت متحده منطقه اى در ايالت هاى جنوبى ها قرار دارد يا شكل گرفته آنچه آه در آوه پايه

  .دامنه هاى سلسله آوه هاى بلوريج در

Plural Society: جامعه متنوع  

 در آن دو يا چند گروه فرهنگى در يك منطقه واحد زندگى مى آنند اما هويت فرهنگى موقعيتى آه

  .جداگانه خود را حفظ آرده اند

Plate Tectonics: ناسى طبقه اىساختار ش  

 سطح سخت خاك نتيجه) گسل(و شكستن ) پيچيدن(يك تئورى سنگ شناسى آه طبق آن خم شدن 

  .آن سطح است) اليه هاي(حرآت آند قطعات بزرگ 

Platted Land: زمين مساحى شده  

  .به قطعات مختلف مساحى شده تقسيم گرديده است زمينى آه

Pleistocene: پليستوسن  

هنگامى آه صفحات بزرگ يخ ) يك ميليون سال گذشته" اساسا(زمين شناسى  ىيكى از دوران ها

از خاك هاى سطح زمين پوشانده بودند آه اآنون زير پوشش يخچال هاى طبيعى  قسمت هاى بزرگى

 .نيست

Polynodal: چند نقطه اى  

  .مراآز زياد است محلى آه داراى

Post-industrial: ما بعد صنعتى  

 بعد از رشد صنعت" يت پايه اى خود را از فعاليت هاى اقتصادى مى گيرد آه اساساآه خصوص اقتصادى
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  .مهمترين آن الگوهاى اقتصادى چهار گانه است. و آارخانه دارى به وجود آمده اند

Precambrian Rock: صخره پرى آامبرى  

  . ميليون سال عمر دارند۶٠٠بيش از " ترين صخره ها آه معموال قديمى

Presidio: پرزيديو  

  .(آلمه اسپانيولى است اين(يك پست نظامى 

Primary Product: محصول اصلى  

 به(به عنوان ماده خام د راقتصاد هاى پيشرفته اهميت دارد؛ محصولى آه در حالت اوليه  محصولى آه

  .(رجوع آنيد به مواد اصلي(خود مصرف مى شود) عمل نيامده

Primary Sector: بخش اصلى  

" مثال( محل آه به استخراج يا بدست آوردن مواد اوليه اصلى اختصاص يافته است از اقتصادبخشى 

  .(قطع اشجار آشاورزي معادن،

Pueblo: پوئبلو  

يك . توسط بعضى از قبايل در جنوب غربى اياالت متحده بوجود آمده بود نوعى دهكده سرخ پوستى آه

از "  طبقه ارتفاع داشت و معموال۵تقسيم شده و تا بزرگ آه به اتاقهاى زيادى  محل زيست اجتماعى

  .همچنين در اسپانيولى به معنى شهرك يا دهكده است. ساخته شده بود خشت
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Quaternary Sector: بخش چهارم  

تحقيقات  از قبيل(اقتصاد ناحيه آه به فعاليت هاى مربوط به اطالعات و خلق ايده هاى جديد  بخشى از

  .است اختصاص يافته) اه ها و دانشكده ها و وسايل ارتباط جمعى خبريپايه اى، دانشگ
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Rail Gauge: اندازه خط آهن  

  .ريل يا خط آهن فاصله بين دو

Rainshadow: منطقه آم باران  

 يك سرزمين آه در آن باران آمى مى بارد و در جهتى از آوه يا رشته آوه قرار گرفته است ناحيه اى ز

  .در امان استآه از باد 

Region: منطقه  

يك ناحيه مورد توجه مردم آه در . است آه از ساير نواحى متمايز است بخشى آه داراى خصوصياتى

  .خصوصيت به عنوان پايه هويت آن قرار دارد آن يك يا دو

Resource: منبع  

  .طبيعى دارد و هم مورد استفاده انسانها است هر چيزى آه هم منشاء

Riparian Rights: حق آب  

 .از آب متعلق به شخصى آه مالك سرزمينى است آه داراى آب يا آناره آن است حقوق بهره بردارى

Riverine: رودخانه اى  

  . شده در آناره هاى رودخانه يا درياچه محل مسكونى واقع
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Scarp: سراشيبى  

دار آه نتيجه گسل يا فرسايش يك يك صخره تند يا تپه شيب . خوانده مى شود "اسكارپمنت"همچنين 

  .است سطح شيب دار
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Scots-Irish:  ايرلندى–اسكاتلندى   

 .مهاجرت آردند نوادگان آمريكاى شمالى پروتستانهاى اسكاتلندى آه در قرن هفدهم به ايرلند شمالى

Secondary Sector: بخش ثانويه  

 خراجى اختصاص دارد آه توسط بخش اوليهاقتصاد ناحيه آه به تبديل آن مواد اوليه است آن قسمت از

 .تهيه شده است

Second Home: خانه دوم  

در مناطقى " اين اقامتگاه ها معموال. محل زندگى اصلى صاحب آن نيست محل سكونت فصلى آه

  .داراى فرصت هاى تفريحى يا صنعت توريسم است يافت مى شوند آه

Sedimentary Rock: صخره رسوبى  

بيشتر مواقع به .  سخت شدن مواد رسوبى و پس از طى مراحلى شكل گرفته استبا صخره اى آه

  .هاى شنى، سنگ رس يا سنگ آهگ است صورت صخره

Sharecropping: آشاورزى مشترك  

 زمين آشاورزى آه در آن مستاجر به جاى پول نقد از قبل معين مى آند آه مقدارى از نوعى اجاره

  .آندمحصول را به صاحب زمين تسليم 

Shield: فالت  

يك طبقه خاك " خصوصيت آن معموال. بسيار قديمى باالتر از سطح دريا يك منطقه وسيع از صخره هاى

 .تراآم جمعيتى آم است نازك و بى رونق و

Silage: علوفه  

آه به وسيله انبار آردن و تخمير علف ها و گياهان سبز در يك سيلو ) احشام براى تغذيه(علف تازه 

  .شود  مىآماده

Silo: سيلو يا انبار غله  

مى  براى اين منظور. انبار مى شود) غذاى دام(ساختمان بلند استوانه اى آه در آن علوفه  يك" معموال

  .توان از حفره اى در زير زمين نيز استفاده آرد

Sinkhole: گودال  

در مناطقى يافت مى " معموال. هنگام فرو ريختن سقف حفره پديدار مى شود صخره يا دهانه اى آه

 .صخره هاى آهكى است شود آه داراى

Site: محل  

پستى و بلندى، سطح خاك، " مثال(اصلى آه در آن قرار گرفته است  مختصات يك محل مربوط به محيط

 .(سطحي نوع سنگ ها، آب هاى

Situation: موقعيت  

 قابليت دسترسى، آيفيت زمين "مثال(به موقيعت آن نسبت به ساير مكان ها  مختصات يك محل مربوط

 .(داخلي

Smog: دود  

بر فراز مناطق " آننده ها ى شيميايى آه در طبقات پائين اتمسفر معموال مخلوطى از ذرات ريز و آلوده

  .دارد شهرى قرار

SMSA - Standard Metropolitan Statistical Area: منطقه آمارى استاندارد شهرى  

يك يا چند شهر بزرگتر در يك فاصله مشخص يا جايى  خش آه تمرآز آن بريك واحد آمارى يك يا چند ب

  .گذشته است است آه جمعيت آل آن از حد مشخصى
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Soluble: قابليت حل  

اين حالت خصوصيات مواد معدنى خاك آه باعث مى شود آنها به صورت محلول و  توانايى حل شدن؛ در

  .(خاكرجوع آنيد به شستن (حرآت آننده  همراه با آب

Space Economy: اقتصاد منطقه اى  

  .وضعيت فعاليت هاى اقتصادى و ارتباط بين آنها الگوى

Spatial Complementarity: تكامل منطقه اى  

يك محل  قرار گرفتن وضعيت هاى جغرافيايى محل هاى مختلف بدين صورت آه مواد مورد تقاضاى

  .توسط محل ديگر عرضه مى شود

Spatial Interaction: ارتباط منطقه اى  

  .جابجايى افراد و آاالها بين مكان هاى مختلف و جدا از هم

Staple Product: ماده اصلى  

 .صورت يكى از مواد اصلى تجارتى در مى آيد زيرا هميشه تقاضا براى آن موجود است محصولى آه به

آنيد به  رجوع( تامين مى آندبنابراين، محصولى آه يكى از مواد اصلى مصرفى يك يا چند جمعيت را 

  .(محصول اوليه

Sustainable Yield: سود مداوم  

يك جامعه خود آفا بدست مى آيد، از قبيل درخت يا ماهى آه مى توان بدون آاهش  چيزى آه در

  .آن جامعه براى اداره خود، آن را حاصل آرد توانايى
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Taiga: تايگا  

طوب جنوب اقيانوس منجمد شمالى، جايى آه توندرا ها را به نواحى مر جنگل پوشش گياهى آم رشد

  .بيشتر درختان صنوبر و آاج وجود دارند پايان مى رسند و

Temperature Inversion: تغيير حرارتى  

  .عادى است افزايش در درجه حرارت همگام با افزايش ارتفاع نسبت به سطح زمين آه بر عكس حالت

Territory: منطقه مخصوص  

نبايد با ناحيه يا منطقه آلى اشتباه گرفته . مخصوص و مشخص از سطح زمين يك ناحيه يا قسمت

  .شود

Tertiary Sector: بخش سوم اقتصاد  

 از قبيل حمل و نقل، خرده و عمده فروشى و(از اقتصاد محلى آه به فعاليت هاى خدماتى  آن قسمت

  .اختصاص يافته است) بيمه

Threshold: سرحد  

 اين فعاليت تا زمانى آه جمعيت مورد نظر از اين حداقل. براى يك فعاليت اقتصادى ترين اندازه بازارآوچك

 .باالتر نرود موفقيت آميز نخواهد بود

Time-distance: فاصله زمانى  

 (رفتن از نقطه الف به ب چند ساعت طول مى آشد؟(زمانى براى بيان فاصله بين دو نقطه اندازه گيرى

و يا فاصله  (چقدر فاصله دارد؟(اند در برابر فاصله هاى مكانى از قبيل فواصل جغرافيايى اين مى تو

  .قرار داشته باشد) رسيدن به آنجا چقدر خرج خواهد داشت؟(هزينه اي

Township and Range: شهرك و محدوده  

حده در مستطيل شكل تقسيم بيشتر زمين هاى شهرى و محدوده آشاورزى آه در اياالت مت سيستم
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 ١٧٨۵ اين سيستم توسط قانون زمين در سال. آوههاى آپاالش مورد بهره بردارى قرار گرفته اند غرب

  .بوجود آمد

Transferability: قابليت انتقال  

فعاليت هاى  قابليت انتقال آاال يا خدمات از يك نقطه به نقطه ديگر با يك توانايى نسبى براى وسعت و

  .جدا از هم

Transhumance: ييالق و قشالق  

 زمستانها در زمين هاى پست و بدون برف و" معموال. افراد و حيوانات در جستجوى مرتع حرآت فصلى

  .تابستانها در ارتفاعات خنك سپرى مى شود

Tree Line: خط درخت  

پس از اين محدوده هر چه آه به قطب . ارتفاع براى تعيين محدوده رشد درخت حد عرض جغرافيايى يا

 يا ارتفاع بيشتر يا آمتر شود، شرايط آب و هوايى مشكل تر از آن است آه امكان رشد زديك شويمن

  .درختان در آن وجود داشته باشد

Tropics: نواحى استوايى  

 درجه ٢١/۵(و مدار جدى ) درجه عرض جغرافيايى شمالي٢١/۵(ناحيه بين مدار سرطان  از نظر فنى، به

 اغلب براى بيان هر منطقه اى.مشخصه آن عدم وجود فصل سرما است، آه )جغرافيايى جنوبي عرض

  .به آار مى رود آه داراى آب و هواى گرم و مرطوب است

Tundra: توندرا  

  نواحى اقيانوس هاى منجمد شمالى و جنوبى و مناطق مجاور آن يك دشت بدون درخت مخصوص
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Underemployment: بيكارى پنهان  

از  بعضى.  نيروى آار آه بدون آنكه مجموع توليد آاهش يابد، مى توان آن را حذف آرددر بين يك وضعيت

  .مولد نيست" آال افراد آمتر از حد توانايى يا تمايل خود، آار مى آنند و يا به آارهايى مشغولند آه

Underpopulation: آمى جمعيت  

آار گران  آار به افزايشى در بازده توليداقتصادى وضعيتى آه در آن افزايشى در اندازه نيروى  از نظر

  .منجر مى شود

Uniform Region: منطقه يك پارچه  

 خاص آه در آن يك يا دو خصوصيت وجود دارد آه در جاهايى غايب است و يا داراى اهميت يك منطقه

  .نيست
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Water Table: سفره آب  

عمق سطح آب نشانگر . آب غوطه ور هستنددر " آه در آن مواد زير زمينى آال سطحى در زير زمين

  .چاه براى بيرون آوردن آب است حداقل عمق
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Zoning: منطقه بندرى  

  .استفاده از زمين و ساختمان ها براى آنترل خصوصيات محل مقررات عمومى براى
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 ضمائم

 
 

 :پايتخت اياالت

 

  مونتگومرى :آالباما

 

  جونو: آالسكا

 

  فينيكس: آريزونا

 

  راك ليتل: آرآانزاس

 

  ساآرامنتو: آاليفرنيا

 

  دنور: آلورادو

 

  هارتفورد :آانكتيكت

 

  داور: دلور

 

  تاالهاسى: فلوريدا

 

  آتالنتا: جورجيا

 

  هونولولو: هاوايي

 

  بويس: آيداهو

 

  اسپيرينگ فيلد: ايلينويز

 

  اينديانا پوليس: اينديانا
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 دس ماينز: آيووا

 

  توپيكا: آانزاس

 

  فرانكفورت: تاآيآن

 

  بتان روژ: لوئيزيانا

 

  آگوستا: مين

 

  آناپوليس: مريلند

 

  بوستون: ماساچوست

 

  لنسينگ: ميشيگان

 

  سنت پل: مينه سوتا

 

  جكسون: ميسى سى پي

 

  جفرسون سيتى: ميسوري

 

  هلنا: مونتانا

 

  لينكلن: نبراسكا

 

  آارسون سيتى: نوادا

 

  آونكورد: نيو همپشاير

 

  ترنتون: سينيو جر

 

  فه سانتا: نيومكزيكو

 

  آلبانى: نيويورك

 

  رالى: آاروليناى شمالي
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  بيسمارك :داآوتاى شمالي

 

  آلمبوس: اوهايو

 

  اوآالهما سيتى: اوآالهما

 

  سالم :اورگون

 

  هريسبرگ: پنسيلوانيا

 

  پراويدنس: رود آيلند

 

  آلمبيا: جنوبي آاروليناى

 

  پيير: داآوتاى جنوبي

 

  نشويل: تنسي

 

  آستين :تگزاس

 

  سالت ليك سيتى: يوتا

 

  مونت پليه: ورمونت

 

  ريچموند :ويرجينيا

 

  المپيا: واشينگتن

 

  چارلستون: ويرجينياى غربي

 

  مديسون: ويسكانسين

 

 شاين: وايومينگ
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  :متحده  شهر از بزرگترين شهرهاى اياالت٢۵جمعيت 

 

 

 

 ٧،٣٣٣،٢۵٣: نيويورك، نيويورك ~ ١

 

 ٣،۴۴٨،۶١٣: آاليفرنيا لوس آنجلس، ~ ٢

 

  ٧۴٣،٢،٧٣١: شيكاگو، ايلينويز ~ ٣

 

  ٧٠٢،٠٨۶،١: تگزاس هوستون، ~ ۴

 

  ۵٢۴،٢۴٩،١: فيالدلفيا، پنسيلوانيا ~ ۵

 

 ٩٧٧،١،١۵١: ديه گو، آاليفرنيا سان ~ ۶

 

 ٠۴٨،٩۴٩،١: فينيكس، آريزونا ~ ٧

 

 ٠٢٢،٨٣٠،١: داالس، تگزاس ~ ٨

 

 ٩٩٨،٩٠۵:  تكزاسسان انتونيو، ~ ٩

 

 ٩٩٢،٠٣٨: ديترويت، ميشيگان ~ ١٠

 

 ٨١۶،٨٨۴: سان خوزه، آاليفرنيا ~ ١١

 

  ٧۵٢،٢٧٩: اينديانا پوليس، اينديانا ~ ١٢

 

 ٧٣۴،۶٧۶ :سان فرانسيسكو، آاليفرنيا ~ ١٣

 

  ٧٠٢،٩٧٩: بالتيمور، مريلند ~ ١۴

 

  ۶۶۵،٠٧٠ :جكسون ويل، فلوريدا ~ ١۵

 

  ۶٣۵،٩١٣: آلمبوس، اوهايو ~ ١۶

 

  ۶١٧،٠۴۴ :ميلواآى، ويسكانسين ~ ١٧
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  ۶١۴،٢٨٩: ممفيس، تنسي ~ ١٨

 

 ۵٧٩،٣٠٧ :ال پاسو، تكزاس ~ ١٩

 

  ۵۶٧،٠٩۴: واشينگتن، دى سي ~ ٢٠

 

  ٧٢۵،۵۴٧ :بوستون، ماساچوست ~ ٢١

 

  ۵٢٠،٩۴٧: سياتل، واشنگتن ~ ٢٢

 

 ۵١۴،٠١٣ :آستين، تگزاس ~ ٢٣

 

  ۵٠۴،۵٠۵: نشويل، تنسي ~ ٢۴

 

 ۴٩٣،۵۵٩ :دنور، آلرادو ~ ٢۵

 



 ١۴٢صفحه  نقشه ها جغرافياي آمريكا

 نقشه ها
 

STATE MAP OF THE UNITED STATES 
 

 

AL - Alabama  
AK - Alaska  
AZ - Arizona  
AR - Arkansas  
CA - California  
CO - Colorado  
CT - Connecticut  
DE - Delaware  
FL - Florida  
GA - Georgia  
HI - Hawaii  
ID - Idaho  
IL - Illinois  
IN - Indiana  
IA - Iowa  
KS - Kansas  
KY - Kentucky  

LA - Louisiana  
ME - Maine  
MD - Maryland  
MA - Massachusetts  
MI - Michigan  
MN - Minnesota  
MS - Mississippi  
MO - Missouri  
MT - Montana  
NE - Nebraska  
NV - Nevada  
NH - New Hampshire  
NJ - New Jersey  
NM - New Mexico  
NY - New York  
NC - North Carolina  
ND - North Dakota  

OH - Ohio  
OK - Oklahoma  
OR - Oregon  
PA - Pennsylvania  
RI - Rhode Island  
SC - South Carolina  
SD - South Dakota  
TN - Tennessee  
TX - Texas  
UT - Utah  
VT - Vermont  
VA - Virginia  
WA - Washington  
WV - West Virginia  
WI - Wisconsin  
WY - Wyoming  
DC - District of Columbia  

 



 ١۴٣صفحه  نقشه ها جغرافياي آمريكا

 

Map 1: The 14 Regions of the United States 
 

 

 

1 ~ Megalopolis 
2 ~ Manufacturing Core 
3 ~ Bypassed East  
4 ~ Appalachia and the Ozarks  
5 ~ Deep South  
6 ~ Southern Coastlands  
7 ~ Agricultural Core  

8 ~ Great Plains and Prairies  
9 ~ Empty Interior  
10 ~ Southwest Border Area  
11 ~ California  
12 ~ North Pacific Coast  
13 ~ Northlands  
14 ~ Hawaii  

 



 ١۴۴صفحه  نقشه ها جغرافياي آمريكا

 

Map 2-Topography of the United States 

 



 ١۴۵صفحه  نقشه ها جغرافياي آمريكا

Map 3-Megalopolis 

 

 

 



 ١۴۶صفحه  نقشه ها جغرافياي آمريكا

Map 4-The Manufacturing Core 

 

 

 



 ١۴٧صفحه  نقشه ها جغرافياي آمريكا

 

Map 5-The Bypassed East 

 



 ١۴٨صفحه  نقشه ها جغرافياي آمريكا

Map 6-Appalachia and the Ozarks 

 

 



 ١۴٩صفحه  نقشه ها جغرافياي آمريكا

 

Map 7-The Deep South 

 



 ١۵٠صفحه  نقشه ها جغرافياي آمريكا

Map 8-The Southern Coastlands 

 

 

 



 ١۵١صفحه  نقشه ها جغرافياي آمريكا

 

 

Map 9-The Agricultural Core 

 



 ١۵٢صفحه  نقشه ها جغرافياي آمريكا

Map 10-The Great Plains and Prairies 

 

 



 ١۵٣صفحه  نقشه ها جغرافياي آمريكا

 

Map 11-The Empty Interior 

 

 



 ١۵۴صفحه  نقشه ها جغرافياي آمريكا

 

Map 12-The Southwest Border Area 

 

 



 ١۵۵صفحه  نقشه ها جغرافياي آمريكا

 

Map 13-California 

 

 



 ١۵۶صفحه  نقشه ها جغرافياي آمريكا

 

Map 14-The North Pacific Coast 

 

 



 ١۵٧صفحه  نقشه ها جغرافياي آمريكا

 

Map 15-The Northlands 

 

 



 ١۵٨صفحه  نقشه ها جغرافياي آمريكا

 

Map 16-Hawaii 

 

 

 


