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مدیریت شهر و روستا
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بنویسید؟اهمیت شهرها و روستاها را 
ع انسانی محل سکونت، کار و فعالیت اقتصادی، روابط اجتماعی و به طورکلی محل زندگی جوام

.هستند
بنویسید؟مهم ترین مسائل و مشکالت  شهرها و روستاها دردوره معاصر را 

افزایش شهرنشینی و رشد و توسعه شهرها و تمرکز زیادجمعیت در آنها -الف
کاهش تدریجی روستانشینی و مهاجرت نیروی کار کشاورزی از روستاها به شهرها-ب

.نیاز داردبرنامه ریزی مدیریت صحیح و کارآمد شهرها و روستاها به 
تعریف کنید؟سرزمین را آمایش 

جمعیت، متعادل و منطقی، و نظم بخشیدن به فضاهای جغرافیایی و توزیع متوازنسامان دادن 
.فعالیت ها و تجهیزات و امکانات در سطح سرزمین

.استرابطۀ انسان، فضای جغرافیایی و فعالیت آمایش سرزمین،تنظیم 
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؟بنویسیدراسرزمینآمایشبرنامهعمدههایویژگی
ورفتدرپیشهرمنطقهتاثیروهاظرفیت:کشورهایاستانومناطقهمههایتوانمندیوهاظرفیتبهتوجه

درکدامکه،اینمثالبرای.گیردمیصورتریزی،برنامهآنباسپسوشودمیشناساییکشورعمومیتوسعه
.اندمناسبتجاریمراکزوبازارهاگسترشبرایمناطقکدامیابدیاتوسعهکشاورزیبخشبایدکشورمناطق

بهکشورمحیطیو،دفاعیفرهنگیو،سیاسی،اجتماعیاقتصادیهایجنبههمهبه:توسعهابعادهمهبهتوجه
.شودمیتوجهطورهماهنگ

وشودمیبرقرارتعادلامکاناتومنابعبهدسترسینظرازکشورمناطقبین(22ص):توسعهدرعدالتبهتوجه
محرومیتوفقرومناطقبرخیدرسرمایهوثروتتمرکزونامساویتوسعهبااجتماعی،عدالتتحققمنظوربه

.گرددمیمقابلهدیگرمناطقدر
واروستاهازرویهبیمهاجرتومادرشهرچندیایکدرجمعیتانبوهیوتمرکزاز:جمعیتمتوازنتوزیع

.شودمیپیشگیریبزرگشهرهایبهکوچکشهرهای
وهااهدانشگدرمانی،مراکزصنایع،احداثمانندعمرانیهایریزیبرنامهدر:آیندهوحالنیازهایبهتوجه
.شودمیگرفتهنظردرکشورمختلفمناطقآیندهوحالجمعیتینیازهایهاجاده
بهوأکیدتزیستمحیطازحفاظتومنابعازخردمندانهومنطقیمندیبهرهبرای:زیستمحیطحفظبهتوجه
.شودمیتوجهآنها
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فعالیت
موضوعباکههمایشیبرایگروهیطوربه

پوستری،شودمیبرگزارسرزمینآمایش
آمایشمفهومازراخودبرداشتوکنیدطراحی
.دهیدپوسترنمایشایندرسرزمین
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بدانیمبیشتر
ایراندرفضاییتوسعهریزیبرنامهمراتبسلسله

:ستاشرحاینبهجغرافیاییفضاییریزیبرنامهمراتبسلسلهما،کشوردر
ایمنطقهوملیکالبدیطرحآنازبعدوسرزمینجامعطرحهرم،راسدر(الف

ایندر.گیردمیقراراستترپایینسطوحباملیکالنبرنامهبینوسطحدکه
شودمیشناساییکشوراقتصادیهایبخشهایمشیوخطاصولترتیببهبرنامه

شآمای).گیردمیانجاممنطقهسطحدرمحیطی،اقتصادی،اجتماعی،ارزیابیو
.(ایمنطقهوملی

مجموعه و طرح های ( ناحیه ای)طرح جامع شهرستان سطح میانی در (ب
. وجود دارد( های بزرگ وناحیه مادر شهریشهر )شهری

هایطرحشهرهاوتفصیلیوجامعطرحبهمربوطریزیبرنامهسطحترینپایین(ج
طرحو(هزارنفر25ازکمترومعموالجامعطرحفاقدشهرهایبرای)شهریهادی

.استروستاییهادیهای
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(22ص)مدیریت شهرها

چیست؟شهریریزانبرنامهومدیراناصلیهدفامروزه
«پایدارشهر»تحقق

کنید؟تعریفراپایدارشهر
اقتصادیوفرهنگیاجتماعی،نیازهایآندرکهشدهطراحیایگونهبهکهاستشهری

بهندهآیهاینسلمنافعآنکهبدونشودمیبرآوردهعادالنهومناسبطوربهآنهاساکنان
.داردیستزمحیطبررانامطلوبومنفیآثارترینکمشهریهایفعالیتوشهروبیفتدخطر
هاشهریزانربرنامهومدیران.نداردانتهایینقطهوحصروحدشهرپایداریکهگفتبایدالبته

(23ص).یابنددستپایداریازدرجاتیبهکهکنندمیتالش
کدامند؟شهرپایدارشهریهایریزیبرنامهدرتوجهموردرکنسه
فرهنگی-اجتماعی*
اقتصادی*
زیستمحیط*
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شهریاشتغال 
بزرگ،کدامند؟چند مسئله و مشکل مهم شهر ها، به ویژه شهر های 

اجتماعیشهری وآسیب های وامنیت مسکن -اشتغال شهری
بنویسید؟علل وجود مشکالت مربوط به اشتغال درشهرهای بزرگ را 

شهرهاافزایش طبیعی جمعیت شهری و مهاجرت نیروی کار به 
چیست؟علل مشغول به کارشدن مهاجران در مشاغلی مانند کارگر موقتی و روزمزد 

استفرصت های شغلی در شهر محدود -هستندکارگر ساده و فاقد مهارت و تخصص عمدتاً 
غیررسمیرسمی و بخش بخش ببرید؟ دو بخش اصلی اقتصاد شهرهای بزرگ را نام 

د دوره گرفروشندگان بنویسید؟ مهم ترین فعالیت های بخش غیررسمی اقتصاد شهرهای بزرگ را 
کارو دستفروش ها، دالالن، زباله جمع کن ها، نوازندگان دوره گرد و کودکان 

.و سامان بخشیدن به مشاغل بخش غیررسمی توجه کردوسر شهر باید به ایجاد فرصت های شغلی اداره در برنامه ریزی و 
بنویسید؟ترین راهکارها برای سامان بخشیدن به مشاغل غیررسمی درشهرهای بزرگ را مهم 

توسعه دوره گرد و برای فروشندگان ارزان اجاره حمایت از کارآفرینان و ایجاد غرفه هایی با 
.و ایجاد شغل استجذب گردشگر امکانات گردشگری برای 
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(24ص)مسکن

ندارد؟و مناسب وجود درکدام شهرها، مسکن کافی 
.هستندزیاد جمعیت یا مهاجرت گسترده روبه رو با تمرکز شهر های که 

ندارند؟چرافقیران شهری  پول کافی برای اجاره یا خرید مسکن 
توزیع درآمدها و بی توجهی اجتماعی در به علت اختالف طبقاتی شدید، رعایت نشدن عدالت 

تأمین اجتماعیحکومت ها به حمایت های 
بنویسید؟مهم ترین پدیده های ناشی از مشکل مسکن درشهرهای بزرگ را 

(کارتن خواب ها وگورخواب ها)افراد بی خانمان -الف 
غیرقانونیاسکان غیررسمی یا -ب

در کنار خیابان ها که (کارتن خواب)شهر های بزرگ جهان، شمار افراد بی خانمان برخی از در 
.استبه افزایش یا روی نیمکت پارک ها می خوابند، رو 

ببرید؟نمونه هایی از اسکان غیررسمی درحاشیه شهرهای بزرگ را نام 
حاشیه نشینی و زاغه نشینی



بنویسید؟رابزرگدرشهرهاینشینیحاشیهپدیدهپیدایشعلل
شهردرخانهوزمینقیمتبودنگرانبهتوجهباشوندمیواردشهرهابهفقیرمهاجرانوقتی

.پردازندمیشهراطرافوحاشیهدرموقتیمسکنغیرقانونیساختبه
؟چیستنشینیزاغه

وجودبهرشهمختلفنقاطدراستممکنشهرحاشیهبرعالوهکهستغیررسمیاسکاننوعی
پراکندهشهرمختلفهایبخشدرهازاغهفیلیپینکشوردرمانیلشهردرمثالبرای.بیاید
.اندشده

کدامند؟نشینیزاغههایویژگی
روخودانواعاتاقکحلبی،وآهنضایعاتمانندقیمتارزانموادازمعموالهازاغهدرساخت

.ندارندبفاضالوبهداشتیامکاناتواندبسیارکثیفهازاغه.شودمیاستفادهمقواوچوبو
.استدزیااجتماعیوانحرافاتوبزهکاریجرائممیزاننشین،زاغهونشینحاشیهنواحیدر

بولیوی،آنگوال،چاد،،نیجریهکشورهایمیالدی2014سالدرجهانی،بانکآمارمبنایبربدانیمبیشتر
.اندداشتههانجهایشهردررانشینیزاغهدرصدباالترینفیلیپینوکامبوج،بنگالدشافغانستان،اکوادر،
در،دارندنستراحتواخواببرایجاییهنگامشبکهنفرهزاران،هندکلکتۀمانندشهرها،برخیدرهمچنین

.خوابندمیعمومیهایساختمانمحوطۀوقطارهایایستگاهوهاخیابان
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گروهنمسکتأمینبرای(شهریمدیریت)محلیحکمرانییامرکزیحکومتهاکشوربرخیدر
کنند؟میاجراراهاطرحمهاجران،کداموشهریفقیرهای

آنهانظایرومسکنواماعطایقیمت،ارزانمسکنساخت

مسکن ارزان قیمت، مسکن مهر، پردیس ایران

(25ص)فعالیت
یک نمونه پدیدۀ حاشیه نشینی در شهرهای ایراندربارۀ 

یه یا جهان تحقیق کنید و موقعیت جغرافیایی ناحیۀ حاش
شرایط زندگی آنها را به کالس مهاجران و نشین، نوع 

.گزارش دهید
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اجتماعیهایوآسیبشهریامنیت

می شود؟فقر شهری کدام عوامل منجربه 
نشینیدرآمد کم، بیکاری و مسکن نامناسب و حاشیه 

نشین و حومه های فقیرنشین نواحی حاشیه در .ارتباط زیادی وجود داردفقر و جرم و بزهکاری بین 
.گسترش می یابد… شهرها، انحرافات و کجرَوی های اجتماعی، سرقت و خشونت، اعتیاد، طالق و

ببرید؟مهم ترین انحرافات اجتماعی در شهرهای بزرگ را نام 
شهریسرقت و خشونت، اعتیاد، طالق و وَندالیسم 

؟وَندالیسم شهری چیست
فرهنگی توسط شهروندانخسارت وارد کردن به اموال عمومی، بناها و آثار 

.می توانند در پیشگیری از وقوع جرم یا جرم خیزی نقش داشته باشندفضاهای شهری به طورکلی، 
باشند؟ جرم یا جرم خیزی نقش داشته وقوع شهری می توانند در کدام فضاهای 

محله های قدیمی و فرسوده و مناطقی که در شب نور کافی ، برخی زاغه ها، ساختمان های متروکه
.اندندارند، جرم خیز و فاقد امنیت 
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اشند؟بشهری می توانند در پیشگیری از وقوع جرم یا جرم خیزی نقش داشته چگونه مدیران 
عابر و های مدار بسته در نقاط مختلف شهر، بهبود روشنایی منصب دوربین افزایش نظارت و 

مخروبهبازسازی محله های فرسوده و 
امنیت چیست؟مقابله با آسیب های اجتماعی در شهر ها و تأمین راه های 

.آسیب ها مانند فقر و بیکاری شناسایی شود و از بین برودعلل و ریشه های باید 
ند در برای شهروندان می توانآموزش عمومی و برگزاری کارگاه های آموزشی مدیران شهری با 

.این زمینه مفید واقع شوند
(26ص)شهریمحیط زیست 

کدامند؟مهم ترین پیامدهای توسعه بی رویه شهرنشینی برمحیط زیست 
.تهمراه اسافزایش فشار بر منابع، مصرف انرژی و آلودگی آب و خاک و هوا با شهرنشینی 

شهری چیست؟درزمینه محیط زیست شهرسالم یکی از ارکان مهم پایداری شهری و 
زیستحداقل رساندن آلودگی و تخریب محیط به 
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ید؟بنویسرازیستمحیطحفظدرجهتجهانشهرهایازدربرخیشدهانجاماقداماتترینمهم
الب،فاضدفعبرق،وآبمصرفالگوهایپسماند،مدیریتزمینهدرایارزندهومثبتاقدامات

هواآلودگیکاهش

بدانیم بیشتر 
:یک شهر پایدار و سازگار با محیط زیستشهرووبان 

کیلومتری جنوب مرکز شهر فرایبورگ   یک نمونه و مدل 4در « ووبان»حوزه شهری 1990از دهه  
.نفر سکنه طراحی شده است5000شهر پایدار و سازگار با محیط زیست و برای  

اغلب آنها از انرژی خورشیدی دارندو همۀ خانه ها در این حوزۀ شهری حداقل مصرف انرژی را 
حوزه با دوچرخه یا پیاده انجام می شود و مردم برای درداخل حمل و نقل . استفاده می کنند

اند که همه بتوانند طراحی شده مسیرها طوری . فرایبورگ از تراموا استفاده می کنندرفتن به 
یشتر ساکنان این شهر خودروی شخصی ندارند و ببیشتر . پیاده خود را به ایستگاه تراموا برسانند

، باید در حومه مکانیخودرودارندافرادی که تمایل به داشتن . ندارد( پارکینگ)فضاهاتوقفگاه 
.را در توقفگاه طبقاتی خریداری کنند
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(27ص)عمومیتجهیزات و خدمات 

عمومی مورد مطالعه قرار همچنین خدمات در برنامه ریزی شهری، تجهیزات و تسهیالت شهری و 
ساکن در شهر سنجیده می شود تا نیازها مشخص وتعدادجمعیت می گیرد و نسبت آنها با 

.کمبود ها برطرف گردد
.استنابرابری فضایی نظام اقتصادی سرمایه داری، ناشی از یکی از پدیده های 

؟منظورازنابرابری فضایی درشهرها چیست
و بین مناطقعادالنه و متوازن توزیع نشده اند بیشترشهرها امکانات و خدمات شهری به طور در 

برخوردار و مرفه و مناطق محروم تفاوت های چشمگیری از نظر فضای جغرافیایی مشاهده می 
.برنامه ریزی و مدیریت شهری باید برای رفع این نابرابری ها چاره اندیشی واقدام کند. شود

فعالیت
با مراجعه به پایگاه اینترنتی یا تماس تلفنی با روابط عمومی شهرداری محل زندگی خود از 

.کنیدبرنامه ها و کارگاههای آموزشی آگاه شوید و برنامه ها را اطالع رسانی 
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ریشهمبلمانوزیباسازی

بنویسید؟علل توجه به زیباسازی شهر در طراحی و مدیریت شهری را 
از همین رو، در طراحی و مدیریت . استانسان موجودی زیبا پسند وشهر موجودی زنده و فعال 

خاطر احساس آرامش و تعلق آن به طوری که انسان در آن فضاهای مختلف شهری، زیبایی شهر و 
.استو هویت شهروندان بازتاب فرهنگ به عالوه، معماری و طراحی شهر . کند، اهمیت زیادی دارد

شهری چیست؟منظورازمبلمان 
مفهومی گسترده است ومجموعه وسیعی از اشیا و وسایل، دستگاه ها و نمادها و عناصری که است در 

.خیابان ها یا فضاهای شهری برای استفاده عموم نصب می شود
ببرید؟مبلمان شهری را نام چندموردازاجزای 

میدان ها، نرده ها و حفاظ ها، تزییناتی چون آب ونمادهای نیمکت ها، سطل های زباله، مجسمه ها 
روشنایی معابر، نورپردازی و نماها، پرچم ها و گلدان ها، طراحی فضای سبز جدول ها و پارک ها، 

…تابلوهای آگهی، عالئم راهنمایی و رانندگی، طراحی، جدول بندی وکف پوش پیاده روها و
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نظران را بنویسید؟به عقیده صاحب شهری عوامل موثردر طراحی مبلمان 
معلوالن و مانند ویژه نیاز های افراد همچنین، به . گرددفرهنگ و هنر بومی و ملی تقویت باید 

مخصوص عبور نابینایان و * جانبازان و سالخوردگان توجه شود؛ مانند طراحی خط بَساوایی
.های عمومی و پارک هادرساختمان رَمپ عبور ویلچر 
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شود؟میگفتهشهریچهبههوشمندشهر
ازماندپسمدیریتترافیک،مدیریتانرژی،مصرفنقل،وحملمانندمختلفاموربرایآندر
حسگرانواعهوشمندهایشهردر.شودمیاستفاده(ICT)ارتباطاتواطالعاتآوریفن

.کنندمیپردازشوآوریجمعمختلفهایدرسامانهرااطالعاتها(سنسور)

هوشمندشهرهایدرمختلفهایسامانهدراطالعاتپردازشوآوریجمع(سنسور)حسگرهایانواع
رابنویسید؟

ازیبازسوتعمیرلزومحتیوسرقتسوزی،آتشکهکردمجهزحسگرهاییباراشهرهایساختمان-الف
.کننداعالممربوطهمراکزبهراآنهااجزایبرخی

.دهندعاطالاورژانسوپلیسبهراخیابانیجرائمیاتصادفاتتوانندمیحسگرهاشهرشلوغنواحیدر-ب
پرهایخیابانبهورودازهیزپربرایخودروهاهایرانندهبهتوانمیترافیکمدیریتهوشمندسازیبا-پ

.کردرسانیاطالعآننظایروخالیپارکینگکردنپیدایاترافیک
دادهشداروسنجیدشهرمختلفنقاطدرراهواآلودگیتوانمیگرهاحسازاستفادهبا-ت
هککردزیادوکموآمدهارفتبهتوجهباومعینهایزماندررامعابرروشناییمیزانونورهمچنین-ث

.کندمیکمکامنیتتأمینبهانرژیمصرفدرجوییصرفهبرعالوه
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(28ص)بنویسید؟راشهرهوشمندهایویژگی
جعهمرابدونراخوداداریامورازبسیاریاینترنت،شبکهطریقازشهروندان

.دهندمیانجامشهریمدیریتوهاسازمانبهحضوری
مانندعمومیهایمکاندرودارداهمیتاطالعاتآزادگردششهرهادراین

ازییهابخشوبزرگهایفروشگاهمترو،هایتونلداخلاتوبوس،هایایستگاه
.داردوجودهمهبرایرایگانWi-Fiبهدسترسیروهاپیاده
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بدانیمبیشتر
دماننشهرهاازبرخی.دارندراشدنهوشمندازمتفاوتیدرجاتجهانمختلفهایشهرامروزه

وهوشمندسازیزمینۀدرآمستردامومیتاکااونتاریو،،تایپه،سنگاپورگالسکو،سئول،نیویورک،
کهICFهوشمندسازیتحقیقاتیانجمنواندکردهاجرارازیادیهایطرحالکترونیکیخدمات

.استکردهتقدیرآنهاازگیرد،میدرنظرهوشمندسازیبرایجوایزیسالههمه

چراغ های شهر آمستردام طوری طراحی شده 
خیابان و آمددر اند که با توجه به میزان رفت و 

.پیاده روها نورشان کم و زیاد می شود
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فعالیت
درکهرااقداماتی.کنیدمشاهدهدقتباراشهرتانمختلفهایبخشماهیکمدّتبهامروزاز(الف-1

درراهشدتهیهمطالبوهاعکسوکنیدیادداشتاست،شدهانجامشهروزیباسازیشهریمبلمانزمینۀ
.بگذاریدنمایشبهمدرسهدرنمایشگاهی

شهریالهمحشهریمبلمانوزیباسازیزمینۀدربایدایخالقانهیامفیدضروری،کارهایچهشما،نظربه(ب
....ومصنوعیچمن-روهاپیادهکردنمسقفشود؟انجامشما

.بدهیدپیشنهادهاییمشخصطوربهروهاپیادهوسبزفضایبرای(پ
درشانمغازهمحدودۀدرراخوداجناسکهشودنمیدادهاجازهدارانمغازهبهکشورهاازبرخیدر(ت

.دانندمیشهرمنظرۀزشتیوبصریآلودگیموجبوروپیادهحریمبهراتعرضاینودهندقرارروهاپیاده
موافقمچیست؟بارهایندرشمانظر

کنند؟کمکشهرشانزیباسازیبهتوانندمیچگونهشهریکساکنان-2
نزنندباشندآسیبگراییقانونشهروندان

.بزنیدمثالودهیدتوضیحدارد؟گردشگرجذببرتأثیریچهشهریمبلمانطراحی-3
.موثراستگردشگرانسازیوخاطرهعکسدرگرفتنزیباکههایداردمانندمجسمهمستقیمرابطه

یافتدراسنپ،اتوبوس،بلیطالکترونیکیکارتدارد؟وجودهوشمندسازیازمواردیچهشماشهردر-4
...وپزشکانگویایتلفنیااینترنتینوبت
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(30ص)زمینکاربری

.استشهریریزیبرنامهمهمهایبخشازیکیاراضیکاربرییازمینکاربری
بنویسید؟رازمینرویبرشهرهایفعالیتترینمهم

ی،درمانوآموزشیمراکزارتباطی،شبکهوهاخیاباناداری،تجاری،مسکونی،فضاهای
پارکوسبزفضای

کنید؟راتعریفزمینکاربری
زمینازاستفادهچگونگی

بنویسید؟راشهریزمینکاربریهاینقشهکاربرد
.دهندمینمایشراشهرعملکردهایانواعپراکندگی

د؟بنویسیشهررادرموجودهایکاربریشناساییومطالعهازپسریزانبرنامهاقدامات
مثالرایب.کنندمیمحاسبهشهرکلمساحتبهنسبتراعملکردیاکاربریهروسعتمیزان
وحملومعابرشبکهکاربریوشهرکلمساحتازدرصد7شهرسبزفضایکاربریاستممکن

.استدادهاختصاصخودبهراشهرمساحتازدرصد18نقل
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کاربری یا عملکرد . هکتاراست360000شهرکل هکتار و مساحت 18000وسعت فضای سبز یک شهر 
.فضای سبز این شهررا نسبت به مساحت کل شهرراحساب کنید

18000×100÷360000=درصد5
.وجودداردسبزشهرفضایازمساحتدرصد5تنها

بنویسید؟راسرانهمفهوم
ازهریکزامتوسططوربهکهاستزمینیمقدارسرانه.جمعیتبرمساحتتقسیمازاستعبارت

.رسدمیفردیکبهشهرهایکاربری
بنویسید؟راشهردریکسبزفضایسرانهمحاسبهنحوه

.کنیممیتقسیمبرجمعیتشهرراسبزفضایهایکاربریمساحت
سرانه.نفراست90000شهرکلجمعیتومترمربع180000شهریکسبزفضایهایکاربریمساحت

.باشدمیفردهربرایمترمربع2سبزفضایسرانهمیزانکنید؟شهرراحساباینسبزفضای
2=90000÷180000
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فعالیت
برداری،یادداشتومیدانیمشاهدهباوبگیریدنظردرراخیابانیکدرمعینمکانیتامدرسهیاخانهاز-1

مثال.بیاوریدکالسبهوکنیدترسیمزیرمثالمانندرامنطقهاراضیکاربری

(31ص)بنویسید؟اهمیت مطالعه کاربری زمین را 
کنند که از برنامه ریزی و طوری محدودیت ها را بشناسند به برنامه ریزان کمک می کند تا 

.استفاده شودمناسب و متعادل به طور فضاهای شهر 
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درقهطبچندوزنجیرهایبزرگفروشگاهیکاحداثبرایاندخواستهشماازکنیدفرض-2
رسمجدولی.کنیدانتخابراموجودمکان4ازیکیونمودهیابیمکانزیردانشگاهیشهر

است؟کجشمامنتخبمکان.بدهیدامتیازمکانهربهشدهدادهاطالعاتبهتوجهباوکنید
.دهیدتوضیحراانتخابدالیل
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(32ص)روستاهامدیریت

شود؟به باال بردن کیفیت زندگی در شهر و روستا به طور هماهنگ توجه چراباید 
ق شهری شدن این مناطق، مشکالت در مناطوخالی صورت بی توجهی به مناطق روستایی زیرادر 

.نیز افزایش می یابد
کرد؟گروه تقسیم چند مهم ترین مشکالت روستا ها را می توان به 

مشکالت اقتصادی، نداشتن درآمد کافی و بیکاری( الف
ل، فقدان یا کمبود تجهیزات و خدمات مانند آب آشامیدنی سالم، راه و وسایل حمل ونق( ب

امکانات آموزشی، درمانی و سطح پایین زندگی روستانشینان
فقرروستایی کدامند؟انواع 

فقر اقتصادی-الف
فقر دسترسی به خدمات و امکانات-ب

1397قم-احمدمرادی



(gitega)گیتگاروستای
میکارمزرعهدرروستازنانومردانازبرخی.داردقرارایتپهفرازبرروآندادرروستااین

مجبورندیزندگتامینبرایزنانبرخیکندنمیرازندگیتکافویکشاورزیکاروچونکنند
درفروشبرایراآجرهاوبروندداردقرارروستاازدورایدرهدرکهپزیآجرکارگاهبه

رویادهپیساعتیکپزیآجرکارگاهبهرسیدنبرایهاآن.کنندحملروستابهجادهکنار
مترکآورندمیبدستآجرقطعههرفروشازکهدرآمدی.کنندمیطیرادرهسراشیبیدر
.استسنتیکاز
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(33ص)چنددرصداست؟درجهانروستاییوفقرشهریمیزان
درصدفقرشهری27ودرصدفقرروستایی63

یسید؟رابنوالتینامریکایوافریقاوآسیاقارهکشورهایدرروستاییوفقرشهریمیزان
درصدفقرشهری24ودرصدفقرروستایی76

دهید؟توضیحراروستاییوشهریمناطقاقتصادینابرابری
هایرصتفایجاد.داردوجودزیادینابرابریوشکافنشینانروستاوشهرنشیناندرآمدبین

.استروستاییمناطقازبیششهرینواحیدرگذاریسرمایهبهتمایلوشغلی
دهید؟راتوضیحروستاوشهربیننیزرفاهیهاینابرابری

شهریقرایفازبدترمسکنودرمان،وبهداشتآموزش،بهروستاییفقیراندسترسیوضعیت
.است
یادارنداالییبزندگیسطحدرجهانشهرنشینانهمهکهنیستمعنابدینشدگفتهآنچهالبته
.برندمیسربهفقردرروستاییانهمه
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اییروستتوسعۀبرنامۀ

بنویسید؟هدف برنامه های توسعه روستایی را 
زندگی اقتصادی و اجتماعی روستا نشینان بهبود 

چیست؟رکن تحقق روستای پایدار سه 
روستاکردن اقتصاد فعال *

فرهنگی اجتماعی و خدمات * 
حفظ محیط زیست و چشم اندازهای زیبای طبیعی روستا* 

مهمترین عامل توسعه روستایی درگذشته کدام است؟
توسعه کشاورزی

کدامند؟مورد توجه دربرنامه توسعه روستایی امروزه عوامل 
های اجتماعی و فرهنگی و محیط همه جنبه نمی شود و به توسعه کشاورزی محدود صرفاً به 

.زیستی به طور هماهنگ اهمیت داده می شود
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بنویسید؟مشکالت اقتصادی روستاییان را 
در . استدرآمد، فصلی و ناکافی کشاورزی وابسته اند این حاصل از روستاییان عمدتا به درآمد 

.و در حد رفع نیازهای داخلی روستاهاستمیزان تولید پایین ها برخی زمین 
طعه نبودن و ق، یکپارچه نداشتن مالکیت زمین، کمبود زمینبیشتر روستاییان با مسائلی چون 

الزم برای کشت تجاری و سودآور دست به نداشتن سرمایه قطعه بودن زمین های کشاورزی و 
و اغلب بازارهاندارند ، برای فروش محصوالت خود دسترسی مناسبی به همچنین. اندگریبان 
.قیمت بسیار کم به آنها بفروشندرابا می شوند و مجبورند محصوالتشان واسطه ها گرفتار 
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بنویسید؟راآورسودوتجاریکشتبرایروستاییانوجودمشکالتعلل
قطعهونبودنهیکپارچزمین،کمبودزمین،مالکیتنداشتنچونمسائلیباروستاییانبیشتر
بهستدسودآوروتجاریکشتبرایالزمسرمایهنداشتنوکشاورزیهایزمینبودنقطعه

اغلبودبازارهاندارنبهمناسبیدسترسیخودمحصوالتفروشبرایهمچنین،.اندگریبان
.فروشندبآنهابهکمبسیارقیمترابامحصوالتشانمجبورندوشوندمیهاواسطهگرفتار

(34ص)بنویسید؟راروستاییاناقتصادیمشکالتحلبرایشدهانجاماقداماتترینمهم
آنمالکیتانتقالوزمینتقسیمیاارضیاصالحات(الف

روستاییتولیدیهایتعاونیتشکیل(ب
کشاورزیدرآوریوفنآالتماشینازاستفادهوسبزانقالبگسترش(ج
روستاییکوچکصنایعتوسعه(د
وفراغتیگردشگریخدماتتوسعه(ه

نبود؟موفقازکشورهادربرخیسبزچراانقالب
ندارندرااآنهتهیهمالیتواناییکشاورزانوهمهاستگرانسبزانقالببهمربوطهایفناوری

؟چیستسبزانقالببدرکشاورزیکردنماشینیپیامد
.استشدهبیکاریگسترشموجبروستایینواحیبرخیدر 1397قم-احمدمرادی
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مانندبهداشت اخیر، در بیشتر نواحی روستایی جهان تجهیزات و خدمات روستایی دهه در چند 
عمومی، راه، دسترسی به رادیو و تلویزیون، مدارس روستایی، برق و آب آشامیدنی سالم 

.گسترش یافته است
بنویسید؟و تجهیزات درمناطق روستایی را مشکالت خدمات 

خدمات درحد هنوزاین با این حال، . خدمات و تجهیزات درمناطق روستایی گسترش یافته است
ا از سوی دیگر، خدمات رسانی به برخی روستاه. رفع نیاز های ساکنان بسیاری از روستاها نیست

.دورافتادگی یا شرایط سخت طبیعی آنها، دشوار استپراکندگی و به علت 
(35ص)ایرانتوسعۀ روستایی در 

.بوده استروستا 62000، تعداد روستاهای کشورحدود 1390بر اساس آمار سال 
شد؟اهدافی تشکیل چه با جهادسازندگی 1358در سال 

کشاورزی وخودبسندگی به مناطق محروم و استقالل کشور رسیدگی 
را بنویسید؟مهم ترین فعالیت های جهاد کشاورزی درروستاها 

برق، خدمات بهداشتی، آموزش مهارت های فنی و حرفه ای آشامیدنی و ایجاد شبکه های آب 
نگهداری قنات هاراه های روستایی و الیروبی و توسعه ، ایجاد و به روستاییان



شد؟با چه هدفی تشکیل 1358درسال بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
روستاییانمسکن محرومان، به ویژه تأمین 

روستایی برعهده کدام سازمان است؟طرح های هادی وظیفه تهیه 
انقالب اسالمی بنیادمسکن 

شامل چه مواردی می شود؟های هادی روستایی طرح 
در این طرح ها . آن تهیه می شودهای وضع موجود ونقشه شناسایی روستا، کاربری های اراضی 

گسترش چگونگی همچنین مسکونی، کشاورزی، خدماتی و نیازها و های ساماندهی کاربری 
روستاها وضعیت اقتصادی و اجتماعی برای بهبود راهکارهایی معین می شود و آینده در روستا 

.ارائه می گردد

، شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و 1396در سال 
کیلوواتی به روستاهای 1نیروگاه خورشیدی 42بویر احمد 

.کرد، واگذار این استان، که شبکۀ برق رسانی نداشتند
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(36)فعالیت
مطالعۀشمارنظبهبسازیم،دبیرستانیابهداشتخانۀمنطقهیکروستاهایدربخواهیماگر-1

.دهیدتوضیحکند؟میمابهکمکیروستاهاچهنفوذحوزۀومراتبسلسله
ن خدمات ساکنان بتوانند از ایمی شودتاهمه نظر گرفته در بهترین ودر دسترس ترین مکان 

بهرمند شوند
؟رساندبآسیبزیستمحیطبهتواندمیعواملیچهروستاییدرزندگیشمانظربه(الف–2

تغییر،نگردشگراویامردمتوجهیبیبراثرتخریبگردشگران،ورودزمین،کاربریتغییر
انسانیهایسازهباطبیعیمحیط

نظرراظها(قبلصفحۀتصویر)روستاهابهخورشیدیهاینیروگاهواگذاریاقدامدربارۀ(ب
کهرشیدیخوباطریازاستفادهباشدپسمیمشکلکشورنقاطازبرخیبهرسانیبرق.کنید

.استصرفهبهاست،مقرونوارزانپاکهایانرژِیاز
.بدهیدهاییپیشنهادزیستمحیطحفظبهتوجهباروستاهاتوسعۀوعمرانبرای(ج

ماقلیبهتوجهباروستاییمساکنسازیومقاوموتوسعهوهادیبهسازیهایطرحاجرای
روستاهازیستمحیطبهزدنآسیببدون،انرژیمصرفدرجوییصرفهجهتروستاها
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و روستا در ایرانشهرنهاد های مدیریت 

کدامند؟نهادهای مدیریت شهرهای کشور 
شهرهاوزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و شوراهای اسالمی 

کدامند؟نهادهای مدیریت روستاهای کشور 
اسالمیدهیاری ها و شوراهای 

کشوروابسته به کجاست؟سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشوروزارت 

بنویسید؟شهرداری ها و دهیاری های کشور را وظایف سازمان 
دهیاری ها را برعهده دارد و هم زمان هاو هماهنگی و پشتیبانی مالی، فنی و علمی از شهرداری 

.بر اجرای طرح های عمرانی و خدمات شهری و روستایی نظارت می کند
بنویسید؟هدف از تشکیل شوراهای شهری وروستایی را 

.روستاها پدید آمده اندهاو در مدیریت شهر جلب همکاری و مشارکت مردم برای 



فعـالیـت
.کنیدجوجستوروستاست؟وشهراسالمیشوراهایبهمربوطاساسیقانوناصولکدام(الفـ1

9اصل
هستند؟کسانیچهشمازندگیمحلروستاییاشهرشورایاعضای(ب
وتعهدصصتخباشند؟داشتههاییصالحیتچهبایدروستاوشهرشورایاعضایشما،نظربه(ج
چرا؟د؟باشاجتماعیطبقاتوهاگروهکدامنمایندگانازبایدشهرشورایاعضایترکیب(د
واردممعلم،راهنماییبا.کنیدمراجعهخودزندگیمحلشهرداریاینترنتیپایگاهبهـ2

.دهیدارائهدرکالسونماییداستخراجراشدهدرخواست

انتخاب می شوند و بدین وسیله مردم از رأی مردم اعضای شورا های اسالمی شهر و روستابا 
طریق نمایندگان خود باید در تصمیم گیری ها و اجرای برنامه ها در شهر و روستادخالت داشته 

اسالمی شهر و روستا جایگاه قانونی شوراهای . نظارت کنندباشد و بر کار نهاد های مدیریت 
.استتصریح شده این جایگاه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران وبر مهمی دارند 
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سامانه ای برای مدیریت بهتر( GIS)سامانه اطالعات جغرافیایی 

یست؟ویژگی عصر اطالعات و رایانه ها چ
انسان می تواند به حجم زیادی از اطالعات دسترسی سریع داشته باشد و بتواند آنها را سریعا 

.منتقل کند
چیست؟ GIS مفهوم لغوی

)Geographic Information System( مخفف سامانه اطالعات جغرافیایی است

بنویسید؟اهمیت موقعیت مکانی را 
دارند بسیاری از اطالعاتی که امروزه با آن ها سروکار داریم به نحوی با موقعیت مکانی ارتباط 

جمعیت ، گیاهی ،پوشش آثار تاریخی ، ها ،کارخانه مثال اطالعات مربوط به شهرها و روستا برای 
.و معادن راه ها و شبکه های حمل و نقل،منابع ناهمواری ها ، 
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کدامند؟اطالعاتوهادادهمولفهدو
(یفیتوصهایداده)هستندهاییویژگیدارایو(مکانیهایداده)دارندجغرافیاییموقعیت

درچیست؟جغرافیاییاطالعاتسامانهاهمیت
استاییجغرافیومکانیاطالعاتتحلیلوتجزیهومدیریتبرایایرایانهسامانهیکواقعدر
هایهرشتوعلومدرکندوپردازشرااطالعاتاززیادیحجمتواندمیزیاددقتوسرعتباکه

.شودمیاستفادهآنازمختلف
کنید؟تعریفجغرافیاییاطالعاتسامانه

امکانکهایرایانهیهاافزارنرمو(..وموس،چاپگر،رایانه)افزارهاسختازایمجموعه
وهادادهمختلفاشکالنمایشواطالعاتتحلیلوتجزیهو،ذخیره،پردازشآوریجمع

.آوردمیفراهمراجغرافیاییاطالعات
ببرید؟نامراجغرافیاییاطالعاتسامانهکاربردهایترینمهم

طبیعی،عمنابمدیریتسرزمین،آمایشزمین،روستاها،کاربریوشهرهامدیریتوریزیبرنامه
شبکه،عمرانمحیطی،مخاطراتزیست،محیطمعادن،کشاورزی،،وصنایعهاشهرکیابیمکان
کاروکسبودرمانوبهداشتهایشبکه،دفاعیونظامیاموربرداری،نقشهونقل،حملهای
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ارهایی جغرافیایی، با توجه به اهداف مختلف در هر زمینه، نرم افزسامانه اطالعات برای کار در 
د دوره برای کار با این نرم افزارها بای. نصب کردروی رایانه شده است که باید آنها را طراحی 

(38ص.)های آموزشی را گذراند
اختصارتوضیح دهید؟مراحل کاردرسامانه اطالعات جغرافیایی را 

ی ورود 
آمارپدیده های طبیعی و انسانی و ویژگی)ها و اطالعات از محیط جمع آوری می شوندداده 

یط اطالعات به صورت رقومی در مح(*گزارش میدانی,ماهواره ای نقشه ها ،تصاویر های آن ها 
.وارد و در آن کدبندی وذخیره می شودGISنرم افزار 

پردازش
.ی شودبا توجه به اهداف و نیاز کاربر پردازش و تجزیه و تحلیل فضایی و مدل سازی ماطالعات 
خروجی

گزینه ونتایج *شودنمایش داده می ..متن و گزارش و ،جدول ، نمودار ، به شکل نقشه اطالعات 
.های تصمیم گیری جهت تصمیم گیری بهینه ارائه می شود

1397قم-احمدمرادی



بنویسید؟راGISهایقابلیت
برانتومیراواقعیدنیایهایپدیدهبهبوطمرهایدادهجغرافیاییاطالعاتسامانهدر*

وبندیطبقهجداگانههایالیهقالبدرنظرموردهایویژگینوعومطالعهاهدافاساس
بردرکهشودمیحاصلجدیدیالیهمختلفهایالیهتلفیقوبندیجمعاز.کردترکیب
.استبرانکارنیازموردودقیقاطالعاتگیرنده

اطالعاتانواعبینریاضیومنطقیارتباطبرقراریوبندیدستهقابلیت*
هابخشهمهدراطالعاتکردنروزبهامکان*
.کردیابیمکانتوانمی*
.راداردریاضیوآماریمحاسباتتوانایی*

GISقابلیت های
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سالناه،درمانگ،مدرسه)خدماتیمراکزروستاییناحیهیکدراستقرارکنیدفرض
بشیقبیلازهاییدادهبهمراکزاینیابیمکانبرای.شوداحداث(…وورزشی

انهخفاصلهگیاهی،مختلف،پوششنقاطدرآنتراکموروستاجمعیت،هازمین
صورتبهوآوریجمعاطالعاتوهاداده.داریمنیازکشاورزیهایها،محدوده

نقشهواقعدرکهGISهاینقشهازاستفادهبا.گیرندمیقرارافزارنرمدرالیهالیه
.کنیمیابیبازبخواهیمکهرااطالعاتازالیههرتوانیممیندهوشمندهای

اتیاطالعجدیدالیهایحادواطالعاتیمختلفهایالیهبندیدرموردجمعمثالی
GISدر
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فعـالیـت
.دهدمینشانراتهرانشهربهمربوطاطالعاتهایالیهکدامباالنقشهبگوییدمعلم،راهنماییبا-الف-1

راآنتقابلیوبرتریچندوکنیدمقایسهچاپیوکاغذینقشهبایکراGISافزارنرمباشدهتولیدنقشهاین-ب
.کنیدذکر

را(ترانسپرانتطلق)شفافکاغذهایتعدادیGISهایافزارنرمدراطالعاتیهایالیهبهترفهممنظوربهـ2
.کنیدسنجاقمعمولیسفیدکاغذبرگهیکبه

وکپیاغذسفیدکرویدیگرمنابعیاشناسیاستانکتابنقشهازاستفادهباراخودزندگیمحلاستاننقشه*
.کنیدرسم

جاهایدررااناستمرکزواستانیشهرهافقطشدهمتصلسفیدکاغذبهلبهازکهشفافکاغذبرگهیکروی*
.کنیدرسمنقطهصورتبهمناسب

.کنیدرسممناسبجاهایدردررااستاناصلیراههایفقطدیگرشفافکاغذبرگهیکروی*

سپس.نیدکرسموانتخابرادیگراطالعاتالیهچندترتیب،همینبهوکنیدرسمرارودهادیگربرگهروی*
.نماییدمشاهدهراترکیبیوکاملنقشهومنطبقهمرویراهاالیههمه
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