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يادگيریانتظارات
:بتوانندآموزاندانشميرودانتظار

.دهندتوضيحمثالذکرباجغرافياديدگاهازراسکونتگاهمفهوم-
.کنندمقايسهيکديگرباراحالوگذشتهدرسکونتگاهشکلگيریعوامل-
.کنندسهمقايراحالوگذشتهدرسکونتگاهها،گسترشبراثرگذارانسانيوطبيعيعوامل-
.کنندليسترازندگيشيوهنظرازسکونتگاهانواعويژگيهای-
.دهندتوضيحراسکونتگاهشکلبرتأثيرگذارعوامل-
ساالنةشدردرصدتحوالت)جمعيتينمودارهایرویبرايرانسکونتگاههایجمعيتيتغييرات-

جمعيت،
.کنندتحليلوتجزيهرا(کشورشهرهایجمعيترشدميزان

.کننداستداللداليلذکرباراپرجمعيتشهرهایدرموجودهاینارسايي-
.کنندمشخصراهريکنقشروستاها،وشهرهاجغرافياييوضعبهتوجهبا-
.هنددارائه(تابلورویبرنصب)کالسبهمعکوسمهاجرتاز(تصويرمتن،)مستنداتي-
ندهآيازاطالعاتآوریجمعومطالعهبهتمايلسکونتگاهها،درتغييرروندبهتوجهبا-

راهاسکونتگاه
باشندداشته



نيازموردوسايلومواد

کونتگاهها،سنقشوشکلگسترش،گيری،شکلمفاهيمخصوصدرمتعددتصاوير
أسيستمثلجمعيتيتغييراتازجديداطالعاتفارسي،بهابريشمراهنقشة

.گاههاسکونتتاريخيوروزمسائلازروزنامهبريدةشهرداری،

کنيدآماده
کمکبه.کنيدشروعسکونتگاهمفهومباآموزان،دانشسازیآمادهمنظوربه

يکگيریشکلدرانسانيوطبيعيعواملنقشبهکتاب76صفحةتصاوير
کمکهمشهریسکونتگاهتصويريکازتوانيدمياينجادر.کنيدتوجهسکونتگاه

وجودتاييروسسکونتگاهوشهریسکونتگاهتصويردوازاستفادهباوبگيريد
ومساکنازایمجموعهوجودمثالطوربهکنيد؛مشخصآندررامتعددعوامل
.ازعواملبرخيدرتفاوتودوهردرانسانيوطبيعيعوامل



دهيدآموزش
دهيدشاننآموزاندانشبهرا(باشدتوجهموردهدفتصويرانتخابدر)روستاييسکونتگاهيکازتصويری

بگذارد؟راثروستااينگسترشنحوةوآمدنوجودبهدرتواندميعوامليچهشمانظربهکنيدسؤالآنهاازو
.دهدارائهبيمطالشهر،بهآنهاشدنتبديلسپسواوليهروستاهایپيدايشتاريخبهمربوطهدبيراستبهتر
ازتصويرسپس.کردهاندکسبابتداييچهارمپايةدراطالعاتيزمينه،ايندرآموزاندانشاستذکربهالزم
.دهيدطابقتمشهرباراروستاهارویبرگيریشکلدراثرگذارعواملازهريکوبگذاريدشهریسکونتگاهيک

تصفحادرشدهدادهاطالعاتبهبخواهيدآموزاندانشاز.استمهمدوهرگيریدرشکلآبمثال،طوربه
ليستراتاهاروسشکلبراثرگذارعوامليکديگربامشورتضمنوآنهابهتوجهوباکنندمراجعهکتاب77و76

.کنند

.دهندانجامراکتاب78صفحة1شمارةفعاليتبخواهيدآموزاندانشاز
ونتگاهسکازمتضاداطالعاتسریدوميتوانيدهاسکونتگاهگسترشدراثرگذارعواملبحثبهورودبرای

طولدرکهسکونتگاههاييبهمربوطتواندمياطالعاتاينازبخشي.دهيدقرارآموزاندانشديدمعرضدر
راندابودهبرخوردارخوبيرشدازکهسکونتگاههاييديگربخش.باشداند،رفتهبينازياومحدودزمان

صورتبهرايلتحلوتجزيهايننتايج.کنندتحليلوتجزيهرافوقمطالببخواهيدآموزانازدانش.کندتشريح
خوبيبهطبيعيعواملازيکينقشتاميکندکمککتاب79و78صفحاتفعاليتانجامعواملازليستي

.شودمشخص
وشهرروستايرتصاو.هستندمطالبسريعفهمبرایخوبيوسيلهتصاويرسکونتگاهشکلمفهومبهورودبرای

بهميتواندهمکتاب81و80صفحاتتصاويرمجموعة.کندمشخصراسکونتگاههاشکلانواعميتواند
.دهدپاسخباشدمحترمدبيرنظرموردآنچهازبخشي



فحةصنمودارهایبخواهيدآموزاندانشازپرجمعيتشهرهایپيدايشوجمعيتتغييراتمفهومتدريسبرای
خودتاندوسبهراخودنظراتودهندقراربررسيموردرااخيردهههایدرپيشآمدهتغييرات.کنندنگاهراکتاب82
.بگويندکالسدر

نمودارهایبينرابطةوکنندنگاهکتاب83صفحةايرانشهرهایکالنجدولبهکهبخواهيدآموزاندانشازسپس
آنهااز.ميکندهآمادرابعدیپرسشبرایالزمهایزمينهسؤالاينبهپاسخ.کنندبيانجمعيتياطالعاتاينوقبلي

دانشايستهبپيشبهتوجهباميشود؟(شهرهاکالن)زيادجمعيتباشهرهاييآمدنپديدسببعوامليچهبپرسيد
خواندهانجهجمعيتدرسدرآنهامشکالتوشهراَبَرشهر،مادرپيدايششهرنشيني،دربارةنهمپايةدرکهآموزان

.باشيدداشتهآنهاازخوبيتوضيحاتميتوانيداند،

چهبهxشهرکهبپرسيدآموزاندانشاز.شويدبحثواردسادهخيليميتوانيدسکونتگاهنقشتدريسبرای
هاپرسشودباشيداشتهنظردرراهستندمتفاوتيهایويژگيدارایکهشهرتعدادیاستبهتراست؟مشهورچيزی

آموزانشداناز.دهيدتوضيحراسکونتگاهنقشمفهومميتوانيدها،پاسخبهتوجهبا.دهيدادامهشهرهارادربارة
بخواهيد

مفهومبهتررکدبرای.کنندتعيينراآنبامرتبطسکونتنقشتصويرهربهتوجهباوکنندنگاهرا84صفحةتصاوير
.دهندانجامراکتاب85صفحةفعاليتبخواهيدآموزاندانشازسکونتگاههانقش
آوریباجمع.کنيدشروعچه؟يعنيمعکوسمهاجرتميداندکسيچهسؤالبادرسپايانيبخشتدريسبرای

اهيممفجملهازشهرگريزیمفهوم.دهيدادامهتوانيدمي(معکوسمهاجرت)شهرگريزیمفهومبهاشارهوهاجواب
کافيمفهوماينتدريستکميلبرایتواندميکتاب85صفحةفعاليتانجام.استآموزاندانشبرایلمسقابل
.باشد



ببريدپايانبه
شمارةفعاليتکهبخواهيدآموزاندانشازابتدادر
کتابازاستفاده.دهندانجامراکتاب78صفحة2

بههمربوطدبيرتوسطاضافياطالعاتوشناسياستان
ميکمککاملترپاسخبهدستيابيبرایآموزاندانش

.کند
يری،گشکلبهمربوطمطالبجمعبندیوکردنخالصهبا

طالبماهمسکونتگاههاجمعيتيتغييراتونقششکل،
.کنيدمرورراآنهابهمربوط



ارزشيابيعمدةمحورهای
يادگيریانتظارردکهمواردیبهتوجهباهاسکونتگاهتغييراتونقششکل،گسترش،گيری،شکلمفاهيم
جموعمدرمهمينقشتدريسفراينددردانشآموزانفعاليتهای.ارزشيابياندمحوراست،شدهمطرح

.دارديادگيریدرواحدارزشيابي

منابع
1391.مرنديان،:مشهدروستا،وشهرروابطوفضاييسازمانيابيعيسي،ابراهيمزاده،-
1392.مسلح،نيروهایجغرافياييسازمانايران،انسانيجغرافيایعليرضا،استعالمي،-
1393.سمت،ايران،روستاييجغرافيایحسن،افراخته،-
1384.معلم،تربيتدانشگاهايران،دروکوچندگيکوچعباس،نصرت،بخشنده-
1393.سمت،ايران،شهریبرنامهريزیفرايندمحمدتقي،رهنمايي،-
1391.سمت،روستايي،جغرافيایمبانيعباس،سعيدی،-
1391.سمت،کوچنشيني،جغرافيایسيدرحيم،مشيری،-
1392.سمت،ايران،روستاييجغرافيایبرمقدمهایمسعود،مهدوی،-
.وارسته،:رشتايران،درآنبرنامهريزیمسائلوعشايرمجيد،ياسوری،-





شکل گيری سکونتگاه ها

.کنيدتوجهدرسعنوانبه
دارد؟مفهوميچهسکونتگاهشمانظربه

گذارد؟مينمايشبهراسکونتگاهمعنایزيرتصاويرازيککدام



ديدگاهازااماست؛گذاشتهنمايشبهراسکونتگاهتصوير،دوهرشمانظرازشايد
ويطبيععواملکهمساکنمجموعهازاستمحليسکونتگاه،جغرافيادانش

.دارندنقشآنگيریشکلدرانساني
.استسکونتگاهيکروستاييوشهرهر



(مطالعهبرای)سکونتگاهتعريف
ونتسکقابليااکومنفضایهمانواقعدرسکونتگاه

يطوشرااستشدهتشکيلمختلفياجزایازکهاست
قعوادرسازدميميسررااجتماعيزندگيآنطبيعي

.استجغرافياييفضایيک



بافت قدیمی-یزد



هاسکونتگاهگيریشکلعوامل

،آب.ددارننقشايرانروستاييوشهریهایسکونتگاهگيریشکلدرعواملي
.استراداشتهاهميتبيشترينعوامل،اينبين

.استآمدهوجودبهرودهاکناردراوليه،ّهایسکونتگاهازبسياری
ائمدصورتبهشدنساکنوکشاورزیکاربهانسانتمايلدرمکان،هردرآب

.استمهميعاملمکان،در
.آمدديدپروستانامبههاسکونتگاهاولينمکان،يکدرانسانشدنساکنبا

.شدليهاوشهرهایايجادساززمينهروستايي،هایسکونتگاهدرجمعيتافزايش

رگذاراثهاسکونتگاهگيریشکلدرعوامليياعاملچهآب،جزبهشمانظربه
است؟

امااشدبکافياندازهبهآبروستاييسکونتگاهيکگيریشکلزماندراگر
آيد؟ميپيشوضعيچهباشد،نداشتهراالزمحاصلخيزی،خاک

؟؟؟



هانتگاهسکوگيریشکلدرراگذاراثرعواملسايرآب،برعالوهکهکندميکمکشمابهشدهدادهاطالعات
.کنيدشناسايي

مناسبجغرافياييعرضومناسبارتفاعدوجدولايندرداخلشدهدادهاطالعاتبهتوجهبا
.داردنقششهرهاگيریدرشکل

درايرانشهرهایدرصد63وداردقرارمتری2000تا1000درارتفاعايرانشهرهایازدرصد53
طبيعيمناسبشرايطدارایمناطقاينکهدارندقراردرجه40تا35جغرافياييهایعرض

.نواحيدراينمساعدوهوایآبوجودمانند.هستندتریمناسبجغرفيايي



برداشت شما از این نقشه 

.چیست





دررگانیبازهدفبابه هم پیوسته ایراه هایشبکه  ابریشمراهیاابریشمجاده  

اورخوآفریقاشمالبهوهمبهراآسیاجنوبوباختروخاورکهبودآسیا

سال،۱۷۰۰به مدتمیالدیپانزدهمسده  تاکهمسیریمی داد؛پیونداروپا

.بوددنیابازرگانیشبکه  بزرگ ترین



ورهنگيسياسي،اقتصادی،اجتماعي،فعواملامروزه.استنبودهيکسانواکنوناثرگذاردرگذشتهعواملنقش
.داردهاسکونتگاهگيریدرشکلزيادینقشمذهبي

؟؟؟؟



ش سکونتگاه ه
ل اثرگذار در گستر

عوام
ا

(هاکونتگاهسرفتنبينازياوگسترش)هاسکونتگاهدرتغييرمهمعوامل
پيدايشدرتنهانه...وزمينشيبخاک،آب،ماننداثرگذارعوامل

.داردنقشآنهادرآمدهوجودبهتغييراتدربلکهها،سکونتگاه
هانتگاهسکوگسترشدرمناسب،(انسانيطبيعي،)جغرافيايياوضاع

.استاثرگذار
مگيریچشگسترشايرانروستاييوشهریهایسکونتگاهازبسياری

.استداشته
گسترشاخيرهایدههدرکهشناسيدميراروستاهاييوشهرهاچه

است؟يافته
است؟گذاشتهاثرگسترشاينبرانسانيوطبيعيعواملچه

کيکهآوردميوجودبهموقعيتيانساني،ياطبيعيعواملگاهي
رود؛ميبينازيادهدميدستازراخوداعتبارسکونتگاه

داردقرارکازرونغربيشمالدرکه،بيشاپورباستانيشهرمثالطوربه
.بودبرخوردارايراندرمهميارتباطياهميتازساسانيانزماندر

.بودمسکونيوآبادهجری،هفتمقرنتاشهراين
.شدشهراينرفتنبينازسبببيماریوجنگ



ویرانه های بیشاپور



(مطالعهبرای)بيشاپور
انيساسپادشاهاولشاپوردستوربهوميالدی266سالبه

اتورامپروالرينبرشاپورپيروزیازپس.شده استساخته
سربرهواوآبخوشناحيه ایدرداددستورشاپورروم،

دردهجااين.کنندبناشهریتيسفونبهجمشيدتختراه
وششبهرااستخروجمشيدتختشهرهایهخامنشيان،زمان
ازمعماری.نهادشهراينبرراخودنامشاپور.مي کردوصل

شهرساختبرای(اپاسای)آپاساینامبهقديمسوريهاهالي
.شدانتخابتازه



وخيزحاصلخاکباهاافکنهمساعد،مخروطوهوایآبوجود.اندگرفتهشکلکوهستاندرپایهردوسکونتگاه
نظرشماچيست؟.استموثربودهشهرتهرانوهيرروستایتوسعهوگيریدرشکلپرآبنسبتارودهای



کیلومتری شمال قزوین70روستای هیر   در



چشم انداز هیر در زمستان
استاندرواقعقزوينشهرستانغربيالموترودباربخشدراستروستاييهير

زغالمعدندارای.مي سازدسيرابآنرا«رودنينه»رودخانه.ايراندرقزوين
روستااينمردمزبان.استسردسيروکوهستانيروستاهيهير.مي باشدسنگ
.درکشوراستاختهزغالکنندهتوليدترينبزرگواستتاتي



انواع سکونتگاه

زندگي شهری

زندگي روستايي

زندگي عشايری



شدهشناختهايراندرکهسکونتگاهنوعترينقديمي
.استعشايریسکونتگاهاست،

ديدهيدائميکجانشينيوسکونتزندگي،شيوهايندر
استفادهطبيعيمنابعازمستقيمطوربهعشاير.نميشود
.ميکنند

هایدشتنيزوزاگرسالبرزوکوههایوجودايران،در
یمساعداوضاعپيشقرنهاازآنهامجاورهمواروپست

.استکردهفراهمدامپروریبرایرا

ايفهطوايلازودارندایقبيلهاجتماعيزندگيعشاير،
.نددارهمباخويشاوندیپيوندهایواندشدهتشکيل

مدهعايالتازترکمنوقشقايي،بختياری،سونايل
.هستندايرانکشور

زندگي 
عشايری



مينزبهآنساکناناغلبفعاليتکهاستمحلي،روستا
مداریداوکشاورزیبهروستاييانبيشترواستوابسته
.دارنداشتغال

رااييزيبطبيعياندازهایچشم،روستاهااطرافبازفضای
.استکردهفراهمروستاييانبرای

ايبندپخود،زندگيمحلرسوموآداببهنسبتروستاييان
داشتبروداشتکاشت،درروستاييانازبسياری.هستند

.ميکنندهمکاریيکديگربامحصول،
برایراترسالموبهترزندگياوضاع،پاکهوایوآب

.استآوردهفراهمروستاييان

بيمارستان،نظيرخدماتيعرضهروستاها،درمعموالً
.استمحدودتروکمترعمومي،نقلوحملوفروشگاه

زندگي 
روستايي



طبقد،برسمعينيتعدادبهسکونتگاههرجمعيتاگر
.ميکنندتلقيشهرراآنقانون،
ايراندرشهریبهروستاييسکونتگاههرتبديلمالک

داشتنونفر10/000جمعيتکشور،وزارتتشخيصبه
.استشهرداری

نيازیبيشترتسهيالتوخدماتبهزيادشهرهاجمعيت
.دارد

هاهمحلوفشردههاخانهاستشدهسببزيادجمعيت
.شودپرتراکم

صنعتوخدماتبخشدرشهری،سکونتگاهمردمبيشتر
.هستندشاغل

وورسومآداب،هاارزشدربسياریتفاوتشهرهادر
.داردوجودمردمزندگيشيوه

زندگي شهری



.تفاوت اين سه نوع سکونتگاه را با توجه به اطالعات داده شده، در جدول زير بنويسيد

زياد

کشاورزی  
ودامداری

خدمات و صنعت

دامداری

کم

کم

پايبندی به آداب و  
روسوم اجتماعي 

تفاوت زياددرارزش  
ها و اداب و رسوم

کم تر و محدودتر

بيش تر

کم تر و محدودتر زندگي احتماعي  
قبيله ای



شکل سکونتگاه ها

.استشدهتشکيلمختلفياجزایازسکونتگاههر
،مزارع،هاخانهشاملروستاييهایسکونتگاهاجزای
وهاميدان،مساجد،عموميهایمکان،هاباغها،چراگاه

.استهاراه

،هاخيابان،هاکاشانهشاملاغلبشهریسکونتگاهاجزای
وارباز،دانشگاهي،تفريحيوآموزشيهایمکان،هاميدان
.استدرمانيمراکز

درانسانيوطبيعيهایپديدهقرارگيریچگونگي
وجودبهراسکونتگاهازمختلفيهایشکلها،سکونتگاه

.استآورده



بندیطبقهدودتوانيمياکنونکنيد؟پيداراآنهاهایتفاوتتوانيدميآيا.کنيدنگاهزيرهایشکلبه
ببريد؟نامراروستاييهایسکونتگاهشکلازکلي

روستای پراکندهروستای متمرکز



روستای پراکنده

روستای متمرکز



.داردقرارهمازفاصلهباهاخانه،پراکندهروستایدر
دارد؟قرارکجاروستاهاايندرکشاورزیهایزمينشمانظربه

دارد؟وجودروستاهاايندرکشتبرایمشکالتيچه

است؛خوداطرافهایپديدهتأثيرتحتمتمرکزروستاهای
ياوداردقرارروديککنارهياوساحليمنطقهدرکهروستاهاييمثالطوربه

شود؟ميديدهچگونهگيرد،ميشکلجادهيکامتداددر

هچيابد،ميگسترشهاقناتومظهرهاچاهها،چشمهاطرافدرکهروستاهايي
است؟شکلي

است؟شکليچهيافته،استقرارکوهيکدامنهدرکهروستاهايي

انواع شکل روستاها

.قرارداردکشاورزیزميندرميانروستاييديگرهرخانهعبارتبهقرارداردوياروستاييهاحانهدربينکشاورزیهایزمين

...امکان توسعه پايدار کشاورزی و استفاده از شيوه های نوين آبياری دراين روستاها وجودندارد و

روستای ميدانگاهي

روستاهای خطي

روستاهای پلکاني



دداردکشوروجوخشکونيمهخشکدرمناطقآبکمبوددليلبهمتمرکزروستاهای
.ودداردوجپراکندهترروستاهایبيشآبفراوانيدليلکشوربهشماليدرسواحلو



روستای خطی



روستاهای پلکانی



روستای میدانگاهی



.ددارگوناگونهایشکلهمشهریهایسکونتگاه
یکارکردهاوپيدايشچگونگيبهتوجهباشهرها

.داردمتفاوتهایشکلخود،مختلف

.دارندترکيبيشکلشهرهاازبرخي

هکردپيداگسترشمختلفهایدورهدرشهرهااين
.است

.استترکيبينوعازشهرهااينشکلدليلهمينبه ی
هر

 ش
ی

ها
ه 

گا
ونت

سک
ل 

شک
ع 

وا
ان



ی
هر

 ش
ی

ها
ه 

گا
ونت

سک
ل 

شک
ع 

وا
ان

شطرنجي

خطي

شعاعي

انايرشهرهایازتصاويریبه
.کنيدتوجه

اينگسترشوگيریشکلآيا
است؟يکسانشهرها

گربايکديتصاويرکمکبا
.کنيدوگوگفت



شهرشطرنجی اصفهان



شهرشعاعی 

همدان







بندرعباس با شکل خطی



تغييرات جمعيتي سکونتگاههای ايران

هاتگاهسکونهایشکلکهاستشدهسببجمعيتافزايش
.يابدتغييرتدريجبه

اشهرهتعدادجمعيتبرسو،يکازجمعيتسريعرشد
هرشبهروستايينقاطتبديلباديگرسویازوافزوده

دادهافزايشراشهرینقاطتعداد(شهرداری،تأسيس)
.است

وجمعيتدرزيادیتغييراتشاهدايراناخير،دههسهدر
.استبودهخودسکونتگاههایظاهر

همنانآاقتصادیـاجتماعيزندگيدرشيوهتغييراتاين
.استداشتهاثر



.جه شويداطالعات زير به شما کمک مي کند که روند تغييرات جمعيت ايران را در دهه های اخير بهتر متو



مهاجرت-1دارهعلتسهدارهمنفيحالتنمودار
بهشهربهروستايينقاطشدنتبديل-2شهربهروستاييان

عهتوسدليلبهشهرمجاورروستاها-3جمعيتافزايشدليل
جمعيتعنوانبهسرشماریدروشدنادغامشهردرشهر
شدنمحسوبشهر



جمعيت  (درصد)جمعيت شهريسال
(درصد)روستايي

133531/468/7

13453862

135548/751/3

136554/345/7

13705743

137561/338/6

138568/431/3

139071/428/6









پيدايش شهرهای پرجمعيت؛ خوب يا بد؟

شـيني  رشد شـتابان شهرن در دهه های اخير، شهرنشيني در جهان گسترش يافته و 
. شده استايجاد شهرهايي با جمعيت ميليوني سبب 

. داشته استسريع شهرنشيني رشدهم در دهه های اخير، کشور ما 
از جمعيت کشور در شهرها زندگي مـي  50%هـ ش بيش از  1360از حدود سال  

.  کنند
ال های در همه جای کشور به چشم مي خورد؛ اما در سگرايش به شهرنشيني پديده 
. ، جمعيت بيشتری را درخود جای داده استشهر ايران8اخير  

بـيش از يـک   1390شهر کشوررا نشان مي دهد که در سال  8جدول صفحه بعد،  
.ميليون نفر جمعيت داشته است

ـ ، شهرهايي که جمعيت بيش از يک ميليون نفر داشته باشددر ايران به  الن شـهر  ک
.  مي گويند

در کدام قسمت از کشور تعداد بيشتری کالن شهر ديده ميشود؟



. ددر درس جمعيت، با جاذبه های شهری آشنا شده اي
شـته  در تغيير جمعيت شهری تأثير زيادی دامهاجرت

.است
مـورد  بااينکه شهرها به داليل امکانات و تسـهيالت، 

، مخصوصـاً  شـهرها توجه مهاجران بوده اند امـا در  
ـ  مشکالت ونارسايي شهرهای بزرگ،  م  هايي بـه چش

.مي خورد
زمينـه هـای مختلـف اجتمـاعي،     در اين نارساييها 

را دراين شـهرها زندگي، اقتصادی و زيست محيطي
. کرده استدشوار 

ي
ت توسعه شهرنشين

ال
مشک



ا نام ببريدعواملي که سبب ايجاد وضعيت نامناسب زندگي شهری مي شود ر. به اطالعات داده شده توجه کنيد



مشکالت 

شهرنشینی



2749374





ش سکونتگاه ها
نق

اعم،آنجغرافياييوضعبراساسسکونتگاههرنقش
شود؛ميتعيينطبيعيياانسانياز
دليلبهقمومشهدمقدسشهرهایمثال،طوربه

اشهرهاين.استزائرانتوجهموردهازيارتگاهوجود
.نامندمي«زيارتگاهي»را

ازدانشجوياناقامتدليلبهتبريزوتهرانشهرهای
.داردهمدانشگاهينقشکشور،سراسر

هایکارخانهوجوددليلبهاراکواصفهانشهرهای
.داردصنعتينقشمتعدد،ومهم



اکنون با توجه به مکاني که در تصاوير به نمايش گذاشته شده است،
آيا مي توانيد نقش سکونتگاه مربوط به هر تصوير را تعيين کنيد؟

تفريحيمعدني

گردشگریصنعتي



.درباره نقش سکونتگاه ها به نکته های زير توجه کنيد

راهانقشاينوداردنقشچندهاسکونتگاهاغلبامروز-1
.کندميايفاهمبا
.شودميمنعکسآنهاسيمایوچهرهدرسکونتگاهنقش-2

تفاوتنعتيصسکونتگاهبادانشگاهيسکونتگاهسيمایمثال
.دارد

ياندکتغييرزمانطولدرسکونتگاهنقشاستممکن-3
يابد؛توسعهوتکامل

راسياسيواداریهاینقشتدريجبهصنعتيسکونتگاهمثال
.بگيردعهدهبهنيز



تهران..وجودوزارتخانه ها وبنرعباس

تفريحي

حرم مطهرحضرت فاطمه  
(س)معصومه 

قم

شهرسرچشمهوجودمعدن مس

دانشگاهي

وجودپادگان ها

کرمانشاه
وجودبناهای 

تاريخي

اراکصنعتيوجودکارخانه ها

شيرازتاريخي

تبريز



شهرگريزی

ازاخيرهایسالدربزرگشهرهایمشکالتبهتوجهبا
،اجتماعيهایآسيبومسکنگراني،هواآلودگيجمله

ايترکوچکهایمکانبهبزرگشهرهایازجمعيتحرکت
.استشدهآغازروستاها

.ندگويمي«معکوسمهاجرتياگريزیشهر»راپديدهاين



.  ندبسياری از شهرنشينان آرزوی رفتن به مکاني شبيه به تصوير باال را دار
ـ   ول برخي از مردم با رفتن به اين مکان ها درروزهای تعطيل، به رفع خسـتگي در ط

هفته مي پردازند؛  
.  در اين مکان آنها را راضي نمي کنداقامت کوتاه مدت اما برخي از مردم 

در نـواحي دارای مواهـب طبيعـي، از    تملک خانه ای اين افراد ترجيح مي دهند با 
.امکانات آنجا بهره مند شوند



منطقه طالقان





.داردنقشروستاييوشهریهایسکونتگاهگيریدرشکلعوامليچه-1
.بنويسيدراروستاييهایسکونتگاهگيریدرشکلآبنقش-2
چيست؟روستاييوشهریهایسکونتگاهگسترشعوامل-3
شهربيشاپورچيست؟رفتنازبينعلل-4
.ببريدنامرادرايرانهاسکونتگاهانواع-5
.کنيدبيانراعشايرزندگيهایويژگي-6
.کنيدتعريفراروستا-7
چيست؟روستاييسکونتگاههایويژگي-8
.کنيدتعريفشهررا-9

.داردهاييويژگيشهرچه-10
.ببريدنامراروستاييسکونتگاهاجزای-11
.ببريدنامراشهریسکونتگاهاجزای-12
.ببريدنامراروستاييهایسکونتگاهکليبندیدوطبقه-13
.بنويسيدراپراکندهروستاهایهایويژگي-14
.کنيدتعريفرامتمرکزروستاهای-15
.اندگرفتهشکلدرکجاهريکمعموالوببريدنامرامتمرکزروستاهایانواع-16
.بياوريدمثاليهرکدامبرایوببريدنامراشهریهایسکونتگاهشکلانواع-17
.چيستهمدانودوشهراصفهانسکونتگاهيشکل-18
.اخيرچيستدههدرسهشهریهایتغييرسکونتگاهعوامل-19
.کنيدتعريفشهرراکالن-20
.بنويسيدراقمواراک-تهران-تبريزشهرهاینقش-21
.بنويسيدراهاسکونتگاهنقشدرموردمهمنکات-22
چيست؟شهرگريزی-23
.بنويسيدراديگرشهرگريزینام-24
.بنويسيدراشهرگريزیعلل-25

نمونه سوال



دهميشه پيروزباشي
محسن يوسفي

09127543391


