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پايتخت ايتاليـا،  . در اروپا اروپايي است و مهد دوره رنسانس

ها و  بلكه به دليل وجود موزه غني دارد كه نه تنها پشتوانه فرهنگي و هنري مردم اين كشور است

يونسكو ، بيش  نظربر اساس .شوند اين كشور وارد مي

درصد  25/0است، كشوري كوچك كه مساحتش تنها 

در كنـار ايـن   .اين كشـورند  هنري و زيباي

 هزار ساله وجود دارند و عليرغم اينكه

  .اند، اما به همان اندازه شهرهاي هنري ايتاليا داراي جذابيتند

 8تا  6جمهوري ايتاليا در نيمكره شمالي و نيمكره غربي در طول جغرافيايي 

درجه شمالي، در شبه جزيره اي كه از جنوب اروپا تا درون درياي 

٣ 

  

  

اروپايي است و مهد دوره رنسانساستگاه هنر و فرهنگ بسياري از كشورهاي 

  .است رم، مركز تمدن دنياي غرب و مذهب كاتوليك در جهان

غني دارد كه نه تنها پشتوانه فرهنگي و هنري مردم اين كشور است

اين كشور وارد مي جهان به بناهاي تاريخي فراوان گردشگران زيادي از سراسر

است، كشوري كوچك كه مساحتش تنها از نيمي از ميراث فرهنگي جهان دركشور ايتاليا واقع شده 

هنري و زيبايشهرهاي  هرم، فلورانس و ونيز از جمل.جهان است

هزار ساله وجود دارند و عليرغم اينكه و معروف، ميراث فرهنگي پنهاني هم در شهرهايي با تاريخ

اند، اما به همان اندازه شهرهاي هنري ايتاليا داراي جذابيتند

  ييجغرافيا

جمهوري ايتاليا در نيمكره شمالي و نيمكره غربي در طول جغرافيايي . ايتاليا كشوري در جنوب اروپا است

درجه شمالي، در شبه جزيره اي كه از جنوب اروپا تا درون درياي  46تا  36درجه شرقي و عرض جغرافيايي 

 

    

  

  

  مقدمه -1

استگاه هنر و فرهنگ بسياري از كشورهاي وخ ايتاليا

رم، مركز تمدن دنياي غرب و مذهب كاتوليك در جهان

غني دارد كه نه تنها پشتوانه فرهنگي و هنري مردم اين كشور است يايتاليا تاريخ 

بناهاي تاريخي فراوان گردشگران زيادي از سراسر

از نيمي از ميراث فرهنگي جهان دركشور ايتاليا واقع شده 

جهان است هاي از كل خشكي

و معروف، ميراث فرهنگي پنهاني هم در شهرهايي با تاريخشهرهاي بزرگ 

اند، اما به همان اندازه شهرهاي هنري ايتاليا داراي جذابيتند كمتر شناخته شده

  

جغرافياموقعيت  -2

ايتاليا كشوري در جنوب اروپا است

درجه شرقي و عرض جغرافيايي 



٤ 

 

است كه از آن ) تقريباً يك پنجم ايران(كيلومتر مربع  301230مساحت كل آن . مديترانه ادامه يافته قرار دارد

  .كيلومتر ساحل دارد 7600. كيلومتر مربع آب است 210/7كيلومتر مربع خشكي و  209/294

ايتاليا از شمال  .است جزيره ايتاليا و دو جزيره سيسيل و ساردنيا در درياي مديترانه تشكيل شده اين كشور از شبه

واتيكـان و   خود هم دو ايالت مستقل ايتاليا در درون. مرز است يس، اتريش و اسلواني همفرانسه،سوئ با كشورهاي

   .را جاي داده است مارينو سن

نقشه ايتاليا را به . دهد ه غرب و شمال را تشكيل مييكوههاي آلپ مرزي طبيعي ميان ايتاليا و كشورهاي همسا

بيشتر خاك ايتاليا از . هر دو كوهستاني است ، ساردينا و سيسيل  ،دو جزيره بزرگ ايتاليا  .اند چكمه تشبيه كرده

از  كه اين كشور چهار آتش فشان فعال دارد. نظر زمين شناختي ناپايدار است و در معرض زمين لرزه قرار دارد

 گاراليانو آرنو، ولتورنو،) توره(پو، تيبر  آن رودهاي مهم. قرار دارند آن جمله اتنا در سيسيل و وزوو نزديك ناپل

ايتاليا با  . ارتفاع متر 4760با) مون بالن(نقطه اي درست در زير قله مونته بالنكو  آن بلندترين نقطه .است

جزاير سيسيل و ساردينا . اي برخوردار است تابستانهاي گرم و خشك زمستانهاي معتدل از آب و هوايي مديترانه

  . لپ و دره پو زمستانهاي سردتر و مرطوب تري دارندكوههاي آ. از بخش اصلي كشور گرمتر و خشك تر است

ميالن ،ناپل ، تورين ، پالرمو ، جنووا، بولونيا ، فلورانس ، باري ، ونيز  اين كشور عبارتند از رم ، شهرهاي مهم

  .ورونا و،مسينا 

  

  چهتاريخ - 3

و بارون ها بوده است ، عموماً  در روزگاران كهن ايتاليا داراي امپراطوري هاي متعدد پادشاهان فراوان ، دوك ها

پاپ ها در حكومت امپراطوري ها نقش داشته اند ، سلطه و حكومت آلماني ها ، بيزانس ها ، لمباردها ، نرمن ها ، 

در ( فرانسوي ها ، اتريشي ها ، انگليسي ها ، پاپ ها ، خانواده هاي اشرافي ودر مقطعي از زمان مسلمانان 

، ايتاليا صحنه جنگهاي پياپي اروپايي ها و عرصه توزان قدرت آنها بوده  18تا قرن . وجود داشته است ) سيسيل 

شروع انقالبها و شورش ها . رم نيز جزيي از بدنه امپراطوري فرانسه به شمار مي آمد  1810است و حتي تا سال 

« و » وور كا« براي كسب استقالل و آزادي از سلطه خارجي ها و تالش هاي  18از دهه هاي اول قرن 

به عنوان پايتخت اين كشور  1871و اتحاد با پادشاهي ايتاليا واعالم رم در ژوئيه » ماتسيني « و » گاريبالدي 

يك دولت ملي شد ، در آن زمان دولت شهرهاي اين شبه جزيره به همراه جزاير ساردني و  1861ايتاليا در سال 

يك دولت پارلماني شكل  1920در اوايل سالهاي . شدندسيسيل تحت حكومت شاه ويكتور امانوئل با هم متحد 

يك ديكتاتوري فاشيستي بنا نمود و ائتالف فاجعه آميز او با آلمان » بنتيو موسوليني « گرفت ، در اين سالها 

يك جمهوري دمكراتيك جايگزين  1946در سال . نازي منجر به شكست ايتاليا در جنگ جهاني دوم گرديد 

  .و شكوفايي اقتصادي به دنبال داشتسلطنت پادشاهي شد 



٥ 

 

  
  

  سياست -4

مهمترين شهرهاي ايتاليا رم ، ميالن ، ناپل ، . است   استان  110و منطقه 20ايتاليا به پايتختي رم ، داراي 

  .فلورانس ، بولونيا ، كاتانيا ، ونيز مي باشد

« ژوئن دوم . نام كامل قراردادي اين كشورجمهوري ايتاليا ونام كوتاه آن ايتاليا و نوع حكومت آن جمهوري است 

سن . تدوين گرديده است  1948روز ملي ايتاليا است، قانون اساسي اين كشور در اول ژانويه » روز جمهوري 

انتخابات مجلس سنا كه حداقل سن راي سال است به استثناي  18دهندگان براي راي گيري هاي عمومي  راي

نماينده  58قوه مجريه شامل رييس جمهور  كه توسط گروه انتخابات شامل مجلسين و . سال است  25دهنده 

ساله انتخاب مي شود، نخست وزير  كه توسط رييس جمهور و با تاييد مجلس  7منطقه اي براي يك دوره 

 .وزير انتخاب و از سوي رييس جمهور تاييد مي گردد كابينه دولت كه توسط نخست. انتخاب مي شود

كرسي كه  315 داراي) جمهوري سناي(سنا  مجلس. سنا و نمايندگان است قوه مقننه شامل پارلمان دو مجلس

به عالوه )  كرسي توسط نمايندگان منطقه اي 83 كرسي بطور مستقيم و 232(  با راي مردم انتخاب ميشوند

ساله  5 مادام العمر منجمله روساي جمهور سابق وجود دارند، سناتورها براي يك دورهاندكي سناتور  تعداد

نفر توسط  155 نماينده به طور مستقيم و 472 كرسي است كه 630 مجلس نمايندگان، داراي. فعاليت ميكنند 

 2008 لآوري آخرين انتخاب هر دو مجلس در.ساله انتخاب ميشوند 5 نمايندگان منطقه اي براي يك دوره

  .ستبرگزار شده ا



٦ 

 

كه يك سوم توسط رييس جمهور ، يك سوم توسط  است قاضي 150قوه قضاييه ، دادگاه قانون اساسي  شامل  

 .مجلس و يك سوم توسط دادگاههاي عالي اداري و عادي انتخاب مي شوند

ايتاليا داراي احزاب سياسي فراوان و فعالي است ، كه قويترين ائتالف ها در انتخابات موفق به تشكيل كابينه  

حزب كمونيست ايتاليا ، قوي ترين حزب . دولت مي شوند 

از ميان گروههاي فشار مي توان گروه هاي . كمونيست اروپا است 

  .را نام برد سياسي اتحاديه هاي كارگري ، كليساي كاتوليك رومي

پرچم ايتاليا . سازمان بين المللي است  65ايتاليا عضو بيشتر از  

داراي سه رنگ سبز ، سفيد و قرمز است كه الهامي از پرچم 

به ايتاليا آورده شده  1797فرانسه كه توسط ناپلئون در سال 

   .است ، مي باشد

  

    در سازمان هاي بين المللي عضويت -5

، شوراي اروپا، سازمان  ربي،گروه هفتغسازمان ملل متحد، جامعه اروپا، پيمان آتالنتيك شمالي، اتحاديه اروپاي 

  ، سازمان تجارت جهاني همكاري اقتصادي و توسعه ، كنفرانس امنيت و همكاري در اروپا

  

  )2012 برآورد براي سال( ويژگي هاي جمعيتي و اجتماعي -6

  نفر 61،261،254:   تعداد جمعيت

 )درصد 3/20(ساله و باالتر 65و ) درصد 9/65(سال 64تا  15) درصد 8/13(سال  14صفر تا :  ساختار سني

  سال 5/43:  ميانه سني

  درصد 38/0ساالنه :  ميزان رشد جمعيت

  نفر 1000در  06/9:  ميزان مواليد

  سال 44-15زن در سن  يكبه  مواليد 4/1:  باروري كلي

  نفر 1000در  93/9: ميزان مرگ و مير

  مواليد 1000در  36/3: ميزان مرگ و مير نوزادي

  نفر1000در  67/4:  ميزان مهاجرت خالص 

  زن 100مرد در برابر  93:  نسبت جنسي

  )سال 24/79(، مردان ) سال 63/84(، زنان ) سال 86/81(كل جمعيت :  زندگي در لحظه تولدبه اميد 

  درصد  4/98:  )2001سال (ميزان باسوادي

  ساير درصد 7/0درصد بدون مذهب و  8/5درصد مسلمان ،  9/1درصد مسيحي ،  6/91 : )2006سال (مذهب 

 رم) كلوسئوم(آمفي تئاترتاريخي 



٧ 

 

  2012تا  2007هاي  سال فاصلهشاخص هاي جمعيتي ايتاليا در روند  - 1جدول 

سال -شاخص  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 61,261,254 61,016,800 58,090,680 58,126,210 58,145,320 58,147,730 جمعيت

  ميزان مواليد

 جمعيتدر هزار 
8.54 8.36 8.18 8.01 9.18 9.06 

 ميزان مرگ و مير

 جمعيت در هزار
10.5 10.61 10.72 10.83 9.84 9.93 

 0.38 0.42 -0.08 -0.05 -0.02 0.01  درصد ميزان رشد

ميزان مهاجرت 

 در هزار خالص

 جمعيت

2.06 2.06 2.06 2.07 4.86 4.67 

 گ و ميررميزان م

در هزار  نوزادي

 مواليد

5.72 5.61 5.51 5.41 3.38 3.36 

اميد زندگي در 

 سال تولد لحظه
79.94 80.07 80.2 80.33 81.77 81.86 

 1.4 1.39 1.32 1.31 1.3 1.29 باروري كلي

  ازدواج و طالق در ايتاليا -2جدول 

  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

    3.6  3.8  4.1  4.2  4.2  )نفر جمعيت 1000(ميزان ازدواج 

آمار ها در دسترس 

  نيست

    0.9  0.9  0.9  0.8  )نفر جمعيت 1000(ميزان طالق

  217079  230859  246613  250360  245992  تعداد ازدواج

    54456  54351  50669  49534  تعداد طالق

   23.59 20.04 20.24 20.14  )درصد(ازدواجميزان طالق به 

  

  ويژگي هاي اقتصادي -7

  در جهان دهم –) اسمي(هشتم :  مقام

  يورو:  پول رايج

  سال رسمي ميالدي:  سال مالي



٨ 

 

ايتاليا اقتصاد متنوعي دارد كه به دو گروه صنعتي با شركت هاي خصوصي بـزرگ و توسـعه يافتـه  در شـمال و     

اقتصاد ايتاليا بطور عمـده  . وابسته به كشاورزي و با بيكاري فراوان در جنوب همراه استاقتصاد كمتر پيشرفته و 

   .براساس توليد كاالهايي با كيفيت خيلي باال در واحدهاي توليدي متوسط و كوچك پايه ريزي شده است

سرمايه گذاري هـاي  و در آن دخالت مردم به شكل , ايتاليا كشوري است كه بر اساس اقتصاد آزاد عمل مي كند

 .اقتصاد ايتاليا توانسته در جهان رتبه هشتم و در اروپا رتبه چهارم را كسب كند. مختلف اعمال مي شود

از آغاز نخستين سال هاي دهـه هفتـاد   . پس از جنگ جهاني دوم ركود اقتصادي شديدي در ايتاليا به وجود آمد

اما در دهه هشتاد توليد تقريبا در همه جا روبه رشد . فتكليه كشورهاي صنعتي را در بر گر, اين ركود اقتصادي

در اين زمان از شدت عدم توازن هاي داخلي و خارجي به تدريج كاسته . جانبه به وجود آمد همه رفت و بهبودي

همه ساله اقتصاد ايتاليا از رشد مطلوبي برخوردار بـوده  , پس از آن. و بار ديگر فضاي اطمينان به وجود آمد, شد

( درصد  6/3رشد درآمد ملي حدود , در اين سال. سال شكوفايي اقتصاد در ايتاليا بود, 1988به ويژه سال , تاس

بـر اسـاس گـزارش بانـك     . باالترين رشد را نشان مي داد, به بعد 1980بود كه از سال ) ميليارد لير 326,068,1

ايتاليـا بـه لحـاظ توليـد     . يليـارد دالر بـود  م 1795ارزش توليدات ناخالص داخلي ايتاليا ,  2006جهاني در سال 

. قدرت هاي برتر اقتصـاد جهـان اسـت   , (G8)ايتاليا عضو گروه هشت . اقتصادي در رده ي هشتم دنيا قرار دارد

 .و در رده بيست و سوم جهان قرار دارد, دالر است 791/31حدود , درآمد متوسط ساليانه يك ايتاليايي

 ار ميرود كه به خاطر برخي از ويژگي هايش آنرا از ديگر اقتصاد هاي اتحاديهايتاليا جزو كشورهاي صنعتي بشم

صنعت توليد ايتاليا درسيطره . اروپا متمايز مي كند

بسيار  شركتهاي كوچك و متوسط است و شركتهاي بزرگ

در سالهاي اخير با توجه به افزايش رقابت در . كم ميباشند

و به خصوص با گسترش كاالهايي كه در چين سطح جهاني 

پايين توليد ميشوند شركتهاي  تايلند با هزينه ،ويتنام،

كوچك ايتاليايي با مشكالت فراواني مواجه شده اند درنتيجه 

در كورس  نتا براي باقي ماند مجبور شده اندشركتها  اين

 محصوالتشان را با ير متمركز كرده وغرقابت توليداتشان را 

 .ت باالتري روانه بازار كنندكيفي

هليكوپتر (صنعت دفاع ..) اتومبيل ، موتور ، لوازم خانگي و( از صنايع مهم ايتاليا مي توان به صنعت مكانيك 

 و صنعت مد و ..) دارو ،الستيك ،( صنعت شيميايي) سيستم دفاعي ، سالح هاي سبك ، خودروهاي زرهي

ايتاليا يكي از كشورهاي پيشرو در توليد و طراحي خودرو  .اشاره كردمنسوجات و چرم و مبلمان و كشتي سازي 

صنعت مكانيك ايتاليا محصوالت موتور هم توليد  .مي باشد  و موتور سيكلت است كه با گروه فيات در دنيا مطرح

مد در دنيا شناخته شده است در همين زمينه ماركهاي معروفي  به ويژهايتاليا بابت توليدات لوكس . كندمي 

  .نقش بسيار مهمي ايفا مي كند  نيز در اقتصاد ايتاليا بخش خدمات. دارد
 



ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: %ztokenexec_continue

STACK:
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