






رازمینسطحسومیکتنهاهاخشکی.استانسانیجمعیتنفرمیلیاردنیمو7ازبیشسکونتگاهزمینسیاره
.میدهندتشکیل

.انددهشمتمرکزشهرهاوروستاهایعنیزمینکرههایخشکیازخاصینواحیدرانبوهجمعیتاینبیشتر
میلیارد3/4وشهرهادرجهانمردمازنفرمیلیارد4/2میالدی2018سالنیمهدرملل،سازمانآمارطبقبر

.اندبودهمستقرروستاهادرجهانمردمازنفر

مناسبهاانانسزندگیبرایجنبههرازکههاییهاییسکونتگاهبرایریزیبرنامهروستاهاووشهرهامدیریت
.استویکمبیستقرنمسائلمهمترینازباشند

آنهاتمدیریراهکارهایومسائلبرخیوروستا،وشهرپراکندگیالگوهایوهاویژگیبافصلایندرشما
.شویدمیآشنا



1درس
شهرها و روستاها

میچهکجاستاشمروستاییاشهردقیقمکانبپرسندشماازاگرکنید؟میزندگیروستایاشهرکدامدرشما
.دهیدشانننقشهرویراخودروستاییاشهرمحل.بنویسیدتابلورویراهاپاسخکنیدوهمفکریگویید؟
پیرامونمحیططبیعیهایپدیدهکدامباشماروستاییابگوییدشهرخودقبلیمعلوماتازاستفادهبااکنون
پذیرد؟میتاثیرآنهاازواستهمجوار…ودریارود،کوه،مانند

وتاهاروسارتباطی،مسیرهایمنابع،ومعادنکدامواستواقعوهواییآبمنطقهکدامدرشماسکونتگاه
میتأثیراداریوسیاسیعواملازشماروستاییاشهرآیااند؟گرفتهقرارآندرپیرامون…وصنایعشهرها،
.دهیدتوضیحوکنیدبندیجمعراهاپاسخپذیرد؟

دارد؟ناحیهدرموقعیتیچهشماروستاییاشهر



مقر و موقعیت جغرافیایی

:مقدمه
آن  عیتو موق( مکان،جایگاه )سر آغاز مطالعه و شناخت یک سکونتگاه روستایی و شهری مقر

.  است

:سکونتگاهاولیههستهتعریف
بهوودهنمانتخابزندگیبرایراآننیازبرحسبمردمکهاستمکانیاولیههستهازمنظور
.استیافتهگسترشمحلآنازشهریاروستابعدهاوانددرآوردهاشغال

:مقرتعریف
هرمقر.استزمینرویبرآناستقرارومحلسکونتگاهیکدقیقواصلیمکانمقر،ازمنظور
.شودمیشاملراآناولیههستههمچنینشهریاروستا



رانقشبیشترینطبیعیعواملجمعیت،سکونتواستقراربرایمکانانتخابدر
.اندداشته

وروستاهانخستینقبلسالهزارازچهارپیشکهایدخواندهتاریخدرسدر
نیل،فرات،ودجلهرودهایکناردراولیههایتمدنهمچنینوپرجمعیتشهرهای
.آمدندپدید…وسندکارون،

:چونعواملیمناطق،ایندرهاانسانگزینیسکونتدر
،فراوانآب
،مالیمهوایوآب

هاجلگهحاصلخیزخاک
.استداشتهمهمینقش

ن ها
ط انسا

ی  توس
ت گزین

ل سکون
عوام



خاصمکاندرسکونتگاهیکآمدنپدیدموثردرعوامل

ایراندرشهرهاوروستاهاهستةاولیهگیریشکلعواملترینمهم

دسترسی به آب 

قلعه های دفاعی 

بازارهای محلی 

ها قرار گرفتن در تقاطع راه

عوامل طبیعی 

عوامل سیاسی وتصمیمات حکومتی

دسترسی به راه های تجاری

عوامل دفاعی و نظامی 







هولوکو منطقه ای توریستی در مجارستان و جزء میراث جهانی یونسکو در مجارستان است

با توجه به نقشه موقعیت  
جغرافیایی روستای  
.هولوکو را بیان کنید



تصویرهوایی از میدان شهرداری شهررشت

.این تصویرهسته اولیه شهررشت را نشان می دهد





دروکارونرودخانهکناردراهوازشهر
وایهجاد,آبیراههایتقاطعمحل

چهارموقعیتوگرفتهقرارآهنراه
نایشدهسببموقعیتاین.داردراهی

استانباشرقوعراقبهازغربشهر
ازوجنوبیبنادرباجنوباز,فارس
وندکبرقرارطارتبامرکزایرانباشمال
.باشدداشتهایگستردهنفوذحوزه







فعـالیـت
واملعباارتباطدرراقاهرهشهرموقعیت,انسانیوطبیعینقشهازاستفادهباـ١

.دهیدتوضیحآنپیرامونمحیطانسانیوطبیعی

راشهریااروستچندموقعیتو(شهراستقرارمکان)مقرنقشهرویمعلمراهنماییباـ٢
.دهیدتوضیحوبیابید

ایجادیکبرایمناسبمکانیکمکان،5بینازمیخواهندگروهیکنیدفرضـ۳
مواردبهتوجهباسپسوکنیدمشاهدهراتصویرابتدا.کنندانتخابهروستاییسکونتگا

رفیمعرامناسبمکانامتیازاتمجموعبهتوجهباوبدهیدامتیازمکانهربهجدول
.کنید



آببهدسترسیمیزان

طبیعیمخاطراتوقوعمیزان

اقلیمنوع

کخاحاصلخیزی

دفاعیموقعیت

دامچرایبرایمناسب

هاناهمواریووضعیتزمینشیبمیزان



وبخشامکددراکنونهموکجاست؟شماشهریاروستااولیههستهکنیدوجوپرس(الفــ١
است؟گرفتهقرارآنجغرافیاییجهت

.نیدکتهیهآنازفیلموعکسباهمراهگزارشیوبازدیدناحیهازاینمعلمهدایتبا(ب
مثالیآنهااست؟قدیمیوتاریخیبافتروستاهاوشهرهااولیههستهمعموالًآیا(الفــ٢

.بیاورید
وتاهاروساولیههستهبخشبازسازیوحفاظتبهریزانبرنامهامروزهچراشمانظربه(ب

.دهیدتوضیحکنند؟میتوجهآننابودیوتخریبازجلوگیریوشهرها

فعالیت



:سکونتگاهیکآبادانیودگسترشموثرعوامل
عیتموقمنطقهیکدرآهنخطارتباطیشبکهیادریابهشهریکدسترسیمثالبرای*

.آوردمیوجودبهشهرآندرمربوطهمشاغلوتجارترونقبرایمناسبی
توسعهوکارنیرویجذبدرمعدنیمنابعیامجاورپرجمعیتروستاهایبهشهربودننزدیک*

.شودآنآبادانیوگسترشموجبتواندمیوداردزیادیتأثیرشهرآنصنایع
کنید؟بیانرادیگریعواملتوانیدمیآیا

:روستایاشهریکموقعیتواهمیتنقش
آنزوالوینابودحتییاوسکونتگاهآنگسترشیاحیاتادامهروستادریاشهریکموقعیت

.کندمیایفامهمینقش

:روستایاشهریکموقعیتتعریف
دیدهپاین.استناحیهسطحدرخودپیرامونهایپدیدهبهنسبتسکونتگاهآنوضعیت
عمنابهوا،وآبآن،اطرافشهرهایوروستاهامانندطبیعیوانسانیعواملاستهاممکن

.باشد…هاوناهمواریارتباطی،راههایانرژی،معدنی



:شهرهاوروستاهامقروموقعیتمطالعهاهمیت
.کنیمزیریبرنامهآنهاآبادانیوعمرانوتوسعهبرایبهترتاکندمیکمکمابهشهرهاوروستاهامقروموقعیتمطالعه

:جغرافیاییمقروموقعیتتفاوت
موقعیت،اماداردارسروکمحلیعواملبابیشتروشدهبناآنجادرسکونتگاهکهاستمکانیمقر،شدگفتههمانطورکهالبته

.دهدمینشانناحیهیکمانندتروسیعسطحدرعواملباراسکونتگاهارتباطوشرایط

:سکونتگاهیکحیاتخطرانداختندربهموثرعوامل
.ندازدبیخطربهراسکونتگاهآنحیاتتواندمینیزفعالهایگسلیاآتشفشانکوهباسکونتگاهیکمجاورت*
ووقعیتمدادندستازموجبتواندمیوهواییآبتغییراتیاسیاسیرویدادهایمانندپیرامونمحیطتغییراتبرخی*

.شوددیگرمکانبهآنانتقالیاشهریکاعتبار
موقعیتمفاهیم؟کنیدبیانآنزوالونابودییاگسترشوتوسعهدرشهریکموقعیتنقشازدیگریهایمثالتوانیدمیآیا

.یکدیگرندمکملمقرو



ی شهر و روستا
ت ها

تفاو
:اقتصادیفعالیت

فعالجمعیتازنسبتبیشترینروستایی،هایسکونتگاهغالبدر.هاستآناقتصادیهایدرفعالیتتفاوتروستاوشهرمالکمهمترین
وصنعتیهایفعالیتدرمردمبیشترشهرهادرامادارندفعالیت(غیرهوشکاروصیدجنگلداری،دامداری،زراعت،)کشاورزیبخشدر

.باشندمیکاربهمشغولخدماتی

:جمعیتمیزان
اما.کنندمیتلقیرشهراآنبرسدمعینیمیزانبهسکونتگاهجمعیتاگرواستجمعیتیروستامالکوشهرتشخیصمالکترینمتداول

امامیشوندمحسوبشهرنفر٢۰۰۰ازبیشترباهاییسکونتگاهاروپاییکشورهایبرخیدر.استمتفاوتدنیامختلفنواحیدرمالکاین
پرجمعیتشهرهاکلیطوربه.دارندوجودجمعیتنفر۳۰۰۰۰ازبیشباروستاهاییهندوچینمانندآسیاجمعیتپرکشورهایبرخیدر

.استبیشترآنهادرنیزجمعیتتراکموبودهروستاهاتراز

:وفعالیتسکونتفضایووسعت
ترندفشردههمبهصنعتیفضاهایوهامغازهوهاخانهشهرهادراستترگستردهوبیشترطبیعیچشماندازهایبازوفضاهایروستاهادر

.استشدهمتراکممحدودتریفضاهایدرمتنوعهایفعالیتو

:تسهیالتوخدماتبهدسترسی
ستردهگومتنوع…وبرقوآببانکی،ومالیخدماتعمومی،نقلوحملخرید،مراکزپزشکی،ودرمانی،آموزشیامکاناتشهرهادر

.استمحدودتروکمترروستاهادرتسهیالتوخدماتاینکهدرحالیاست

:اجتماعیمناسباتوفرهنگ
جوامعدرهمکاریواجتماعیوابستگیخویشاوندی،روابطوشناسندمیرایکدیگرافرادبیشترکمتر،جمعیتدلیلبهروستاهادر

.استترسریعاجتماعیتغییراتونوگراییدرشهرها.استمتفاوتروستاوشهردرزندگیشیوهورسوموآداب.استبیشترروستایی





سلسله مراتب سکونتگاه ها

:هاسکونتگاهبندیدررتبهاصلیمعیارهای
(کنندمیارائهکهخدماتی)عملکردوجمعیتمیزانبراساسراهاسکونتگاهمنظوراینبرای
.کنندمیبندیطبقه

:جمعیتبراساسهاسکونتگاهبندیرتبه
کمترباکوچکدهیکازوسیعیطیفوباشندمیمتفاوتجمعیتتعدادنظرازهاسکونتگاه

.گیرنددربرمیرانفرمیلیون١۰باالیشهرهایتاجمعیتنفر١۰۰از

:هاسکونتگاهمراتبسلسلهتعریف
.اهمیتبرحسبآنهابندیرتبهیعنیهاسکونتگاهمراتبسلسله

.کردبندیرتبهتوانمینیزراشهریوروستاییهایسکونتگاه



بزرگشهر
رستورانها،وبیمارستاندرمانیمراکزها،فروشگاهانواعبزرگشهریکدراما
میشهروداردوجود…وورزشیاستادیومفرودگاه،هابانکسینما،وتئاترها،

وارهمجشهرهایوروستاهاحتیوخودساکنانبهرامتنوعیوزیادخدماتتواند
.کندارائه

ع
انوا

سکونتگاه
ها

س
براسا

ت
جمعی

و
عملکرد

کوچکهایسکونتگاه
ارائهساکنانبهرامحدودیخدماتمعموالًجمعیتکمیاکوچکهایسکونتگاه

.استزیادبسیارخدماتتنوعوتعدادتربزرگهایسکونتگاهدراماکنندمی
وسهمدریکوپستصندوقویکمغازهچنداستممکنکوچکدهیکمثالبرای

باشدداشتهوقتنیمهبهداشتمرکزیک



میقرارجمعیتترینکمباهاییسکونتگاهپایینستوندر.دهدمینشاناروپاهایسکونتگاهدررامراتبسلسلهیابندیرتبهنمونهیکزیرشکل
کهنیزخدماتیوشودمیهابیشترسکونتگاهجمعیتهرم،باالیسویبهحرکتبا.استترکمنیزدهندمیارائهکهخدماتیهاسکونتگاهاین.گیرند
.استترمتنوعوبیشترکنندمیارائه





گفتهکهچنانواستمتفاوتدیگرجایبهجاییازومحققانمطالعاتنوعواهدافبهتوجهبابندیرتبهمعیارهایکهکردتوجهباید
.کندمیفرقمختلفکشورهایدرآنجمعیتمیزانوبزرگوکوچکشهرتعریفومعیارشد



سکونتگاهنفوذحوزه
:سکونتگاهنفوذحوزهتعریف

ازکهیاییجغرافمحدودهبه.هستندمتفاوتعملکردوجمعیتنظرازهاسکونتگاهکهدانستید
،کاالانجریسکونتگاهومحدودهآنبینوکندمیدریافتخدماتانواعکاالوسکونتگاهیک

.گویندمیسکونتگاهآننفوذحوزهداردوجودافرادآمدورفتوخدمات

.دارندوسعتیکمنفوذحوزههاسکونتگاهازبرخی*
ارائهتخدماخودپیرامونروستایچندبهفقطاستممکنکوچکشهریکمثالبرای

رمانیدمراکزازاستفادهوهاکارخانهکاردروخریدبرایپیرامونروستاهایازوکند
.کنندمراجعهشهرآنبه

کشورایناحیهیکسطحدرگستردهایبسیارنفوذیحوزهشهرهاازبرخیعکسبه*
هعرضوتولیدمانندعملکردهابرخیدرتهرانشهرمثالبرای.دارندجهانحتیو

درنفوذیحوزهدانشگاهیمراکزوپزشکیپیشرفتهخدماتخانگی،لوازمخودرو،
آنهادرتفاوت.کنیدمقایسهراهاسکونتگاهباالشکلدر.داردایرانکشورسطح

چیست؟

مقایسه
حوزه

نفوذ
سکونتگاه

ها





:سکونتگاهیکعملکردنفوذحوزهدرموردتوجهموردجنبهدو

نفوذآستانه(الف
تگاهسکونازعملکردییاخدماتکاال،تقاضایکهجمعیتیحداقلیعنی
.دارند

نفوذدامنه(ب
آنازخدماتدریافتبرایمنطقهمردمکهمسافتیترینبیشیعنی

.کنندمیطیسکونتگاه



دارد؟وجودهاآننفوذحوزهوسعتوهاسکونتگاهرتبهمیانایرابطهچهسکونتگاههامراتبسلسلههرمینموداربهتوجهباـ١

:دهدمینشانکوچکشهریکدررامغازهسهبلمقاشکلـ٢
.کنیدمقایسههمبارامغازهسهنفوذحوزهوسعتوشکل(الف

دارد؟رانفوذحوزهوسیعترینمغازهکدام(ب
مراجعهآنجابهخریدبرای۳مغازهغربینواحیدرساکنمردمچرا(ج

است؟نیافتهگسترششرقسمتاز۳مغازهنفوذحوزهچراکنند؟نمی
.دهیدتوضیحدارد؟رانفوذحوزهترینوسعتکم١مغازهچرا(د

نفوذحوزهبهبایدخدماتیمراکزسایریامغازهیکاحداثیابیمکاندرآیا(هـ
چرا؟کرد؟توجهآنها

شهرهایروستاها،تانزندگیمحلاستاننقشهیکرویبرمعلمکمکباـ۳
راآنهاناموکنیدپیدارا…وشهرستانودهستانمراکزوبزرگوکوچک
.دهیدنمایشراآنهامراتبسلسلهوبنویسد

فعالیت



ن
ی شد

ی در حال شهر
ی جهان

به سو
.استجهاندرشهرنشینیوشهرافزایشبیستویکموبیستمقرندرجغرافیاییفضایتغییراتمهمترینازیکی

:شهرنشینیتعریف
.روستاهاستبهشهرهاجمعیتنسبتشهرنشینیاصطالحازمنظور
:زمینکرهروستاییوشهریجمعیتمقایسه

حهانجمعیتدرصد55میالدی٢۰١8سالنیمهدراما.کردندمیزندگیشهرهادرجهانجمعیتدرصد۳۰تنهامیالدی١95۰سالدر
اینمیالدی٢۰5۰الستاکهشودمیبینیپیشواستگرفتهپیشیروستانشینجمعیتبرجهانشهرنشینجمعیتواندبودهشهرهاساکن
.کنیدتشریحراروندهازیرنموداربهتوجهبا.برسددرصد7۰حدودبهنسبت



نموداربه.استمتفاوت,جهانمختلفنواحیدرآنافزایشونشینیشهرسطوح
,(التین)جنوبیامریکای,اروپاواسترالیاوشمالیامریکای.کنیدتوجهنقشهو

راسایههمکشورهایباایرانشهرنیشینیدارند؟سطحتفاوتیچهافریقاوآسیا
.کنیدمقایسه



:رفتهپیشکشورهایباالتینامریکایوآفریقایی،آسیاییدرکشورهایشهرنشینیرشدمقایسه
رشداینآفریقاوآسیادراستدرصد۰/4جهاننواحیسایردرشهرنشینیسالیانهرشدنرخکهدرحالی

.استسالدردرصد5/١

:توسعهدرحالوپیشرفتهکشورهایبینشهرنشینیسرعتوشهرنشینیسطحمقایسه
یافتهسعهتونواحیباالتینامریکایوافریقا،آسیادرنشینیشهرسطحمیانتوجهیقابلاختالفهرچند
آسیادرشینیشهرنافزایشسرعتکهکردتوجهبایدامادارداسترالیاوجودواروپاوشمالیامریکایصنعتی

.داردادامههمچنانواستجهاننواحیسایرازبیشترافریقاو



ی درآسیا و آفریقا
ل رشد شهرنشین

عل
تربیشمهاجرت فزاینده روستاییان به شهرها برای اشتغال و دستمزد 

صنعتی شدن و توسعه کارخانه ها 

رشد بخش خدمات 

ورود این کشورها به تجارت جهانی 



:ازکشورهادربعضیشهرنشینیسطحمیزان
باهلندودرصد9٢باآرژانتیندرصد،9۳باژاپنمانندکشورهابرخی*
دارندجهاندرراشهرنشینیسطحبیشتریندرصد9۰
ماننداستدرصد٢۰ازکمترآنهادرشهرنشینیمیزانکشورهابرخی*

.یاآسدرسریالنکاونپالوافریقادرماالویاوگاندا،جنوبی،سودان



آرژانتین

ژاپن

هلند

سودان جنوبی

نپال

سریالنکا
اوگاندا

ماالوی



افزایش شهرهای میلیونی

میلیونیشهرهایافزایش
سالدر.داشتندنفرمیلیون8ازبیشترجمعیتینیویورکولندنشهردومیالدی١95۰سالدر

بهشهرهااینتعدادامروزهکهداشتوجودجهاندرنفرمیلیون١۰ازبیشباشهرده١99۰،
.استرسیدهشهر٢8

جهاندرنفرمیلیون5ازبیشباشهرهایمکانیالگویتغییر
وجودنژاپواروپاوشمالیامریکایدروشمالینیمکرهدرتنهاشهرهااینپیشدههچندتا

روروبهپرجمعیتومیلیونیشهرهایرشدباافریقاوالتینامریکایآسیا،امروزهاماداشتند
راپرجمعیتشهرهایظهورهاقارهاینهایبخشکدامدربگوییدنقشهبهتوجهبا.استشده

کنید؟میمشاهده

دو تغییرمهم در مورد شهرهای جهان





سالدرراآنهابینیپیشو١94١4و١99۰درسالهایرامیلیونیشهرهایافزایشروروبهنمودار
.کنیدتفسیررانمودار.دهدمینشانمیالدی٢۰۳۰



از مادر شهر تا مگاالپلیس

:(متروپل)شهرمادرتعریف
کشوریکیااستانناحیه،یکشهرمهمترینوترینبزرگ(متروپل)شهرمادرکلیطوربه*

.است
ومتی،حکمرکزعنوانبهکهباشدناحیهیکاصلییاشهرپایتختاستممکنشهراین*

.داردیبرترهاسکونتگاهسایربرهاجنبهاینازواستفعالیتحالدر…وتجاریمذهبی،
قیتوافموردایندرواندکردهذکرمختلفیارقامشهرمادرجمعیتمیزانحداقلبرای*

.نداردوجود
وترجمهرشهکالنمعتقدندنیزبرخی.شودمیگفتهنیزشهرکالنمادرشهر،بهمعموالً*

.شودمیاطالقنفرمیلیون١۰باالیشهرهایبهوبودهmegacityواژهمعادل

:درایرانشهرکالنتعریف
باالیکهشهرهاییمادربهشهرسازیومعماریعالیشورایمصوبهطبقبرایرانکشوردر

میگفتهشهرکالن…وقماصفهان،کرج،مشهد،تهران،مانندباشندداشتهجمعیتنفرمیلیون١
.شود



:گسترش حومه نشینی
:حومهتعریف

.گویندمیحومهشهریکپیرامونیهایبخشبه

علل شکل گرفتن حومه های شهری

اطرافدرهاحومهتدریجبهارتباطیوسایلونقلوحملگسترشوشهرنشینیافزایشبا*
.گرفتندشکلپرجمعیتوبزرگشهرهایویژهبهشهرها

.کنندمیآمدورفتشهربهشهرهاخدماتازیااستفادهوکاریاخریدبراینشینانحومه*

انواع حومه های شهری

حومه های خوابگاهی

حومه های صنعتی

حومه های فقیرنشین

نشین حومه های مرفه 



:مادرشهریمنطقهپیدایشعلل
وجودبهشهریمادرمنطقهعنوانباایمنطقهتدریجبهآنهاهایحومهگسترشوشهرهامادرجمعیتافزایش
.استآورده

.اندآمدهپدیداقماریهایشهرکوشهرهاشهرها،مادرازبرخیدرپیرامون



چیست؟شهرجهان
درزیادمشارکتدلیلبهشهرهااینازبرخی.کنیدتوجهجهاندرنفرمیلیوندهباالیشهرهایجدولبه

.شودیمگفتهشهرجهانهاآنبهودارندجهانسطحدروسیعیبسیارنفوذحوزهجهانیتجارتواقتصاد



:جهانهایمگاالپلیسترینمهم
(واشنگتنتابستناز)امریکامتحدهایاالتشرقشمالمگاالپلیس*
.هستندجهانهایمگاالپلیساولینازهایینمونه(یوکوهاماــتوکیو)ژاپنمگاالپلیس*

:مگاالپلیستعریف
ل،ونقحملوارتباطیمسیرهایامتداددرشهرمادرچندیادوزیادالعادهفوقگسترشنتیجهدرجهانهایبخشازبرخیدر

.شودمیگفتهمگاالپلیسآنهابهکهاندآمدهپدیدشهرهاکالنیاشهرهامادراززنجیرهای

:شهریابرمنطقه
برخی.خوردمیپیونددیگرشهرمادرهایشهرکوهاحومهبهشهرمادریکاقماریهایشهرکوهاحومههامگاالپلیسدر

.اندنامیدهشهریابرمنطقهرامگاالپلیس

:هامگاالپلیسهایویژگیمهمترین
،شهریجمعیتانبوهیوتمرکز*
پولی،ومالیمؤسساتتمرکز*
بنیاندانشصنایعتمرکز*
.هواییوزمینینقلوحملوسایلانواعباشهرهابینوشدآمدفراوانی*

:هامگاالپلیسشکلانواع
کریدورییاخطیشکل
کهکشانیشکل



:بدانیـمبیشتـر
ندمان:داشتوجودجهاندرمگاالپلیسمعدودیتعدادپیشسالچهلحدودتا*

.آلماندررور-راینناحیهوژاپن،شمالیامریکایمگاالپلیس
یاآسقارهدرویژهبهجهانمختلفنواحیدرپلیسمگاالزیادیتعدادامروزه*

:کرداشارهموارداینبهتوانمیجملهآنازکهاندشدهپدیدار
نفرمیلیون١۳۰باوگوانگژوکنگهنک)چیندرپرلروددلتایمگاالپلیس-١

(جمعیت
(نفرمیلیون88باپکنوشانگهای)تسهیانگروددلتایمگاالپلیس-٢
(نفرمیلیون۳9بمبئی)هنددرغربمَهاراشترامگاالپلیس-۳
(نفرجمعیتمیلیون۳٢باسانتوستاسوروکابا)برزیلدرسائوپائولومگاالپلیس-4

(جمعیتنفرمیلیون4١باسعیدپرتتااسکندریهاز)آفریقادرنیلدلتایمگاالپلیس



مگاالپلیس دلتای نیل









مگاالپلیس شرق آمریکا





رور -منطقه راین



ناحیه رور



موقعیت جغرافیایی رود یانگ تسه درچین





ددرهنمااراتررا  َایالتمموقعیت



ولونقته موقعیت ایالت سائوپ



سوروکابا تا سانتوس 







مگاالپلیسمفهوم

گرفتهکاربهدسگپتریکوسیلهبهابتداعنوانایناخیرقرندر.داردتاریخیسابقهآناستعمالواستیونانیکلمهیکمگاالپلیس
منطقههبگوتمنژانطرفازاوازپسوـمتروپلیتنشهرهایمعروفمتخصصـمامفوردلوییزطرفازنیزگذشتههایسالدر.شد

.داشتادامهواشنگتنتابوستونازکهشداطالقایگستردهووسیعشهری

مادرشهریکازیشبدارایوباشدداشتهجمعیتنفرمیلیوندهازبیشکهشودمیگفتهوسیعیمنطقهبهمگاالپلیسامروزهسانبدین
نقلیه،سایلوسرعتافزایشوارتباطیوسایلتوسعهنتیجهدرمادرشهر،یکهایشهرکوهاحومهدیگرعبارتبهباشد،(متروپلیتن)
یعوسصورتبهشهرهاومادرشهرهااززنجیریبافتیکهاآنپیوندازویابدمیپیونددیگرمادرشهرهایهایشهرکوهاحومهبا

.گویندمی”مگاالپلیس“آنبهجغرافیاییاصطالحدرکهشودمیتشکیلشهریشکلترین

خاصاوضاعتکنولوژیک،تحوالتاقتصادی،هایپیشرفتازآنتوسعهومادرشهریوسیعهایحوزهایپارهازمگاالپلیسشکل
ایجادومادرشهریهایحوزهاززنجیریبافتتشکیلدر.شودمیحاصلشهرگراییوشهرنشینیسریعروندازنهایتدروفرهنگی

.تاسمؤثرناحیهتاریخیگذشتهوفرهنگیجغرافیایاقتصادی،عواملطبیعی،مساعدهایزمینهمانندعواملیمگاالپلیس

واحددرتجمعیسریعکاهشبگیریم،فاصلههاآنازکهتدریجبهواستجمعیتتراکمدارایجهان،هایمگاالپلیسمرکزیشهرهای
واحدهایساختنباسرعتبهطبیعیجالباندازهایچشممگاالپلیس،مادرشهریهایحوزهمیان.شودمیدیده(تراکم)سطح

دلیلهبطرفیاز.یابدمیاستحکاممادرشهریهایحوزهزنجیریبافتوشودمیاشغالشهریهایسازمانوتأسیساتمسکونی،
مگاالپلیسمحدودهدرمادرشهریهایحوزهمیاننظامی،هایپایگاهوطبیعیهایپارکوسیع،امالکبایر،نیمههایزمینوجود

.شودمیایجادگسیختگی



.است(آمازونونیلازپس)جاانطوالنیرودخانه  سومینوآسیارودخانه  طوالنی ررین(長江:سنریچینی،长江:ساده تدهچینی) رسهیانگرود

.می کننداسرفادهناماینازجدیدنقته هایازبسیاریواست«جیانگچانگ»آنچینیجدیدنام

ترقیچیندریایبهترقسمتبهحرکتازپسواستچینغربدرچینگاایاسرانآنسرچتمه  .داردطولکیلومرر۶۳۸۰ازبیشرودخانهاین

.داردجایگاهیچنیننیزهوآیرودخانه  گرچهدانسره اندچینجنوبوتمالبینمرزرارودخانهاینسنریطوربه.می ریزد

. این رود از کتور جماوری خلق چین می گذرد. رود پرل رودی است به دریای جنوبی چین می ریزد

.بود«کانرون»چینجماوریحکومتهنگامدرآنرسمینام.چینکتورجنوبدراستتاریگوان جو،یاگوانگ جویا،(广州)چینیبهگوانگ ژو

داردجمعیتنفر۱۱،۰۷۱،۰۰۰واستگوانگ دونگاسرانمرکزگوانگ ژو

.استهندکتورایاالتازیکی(महाराष्ट्र:مراریبهَمااراتررا

.استهندتارهایپرجمعیت ررینومامررینازیکی،(بمبئی)مومبایتارایالتاینمرکز

.استهمچنین این تار نامین تار بزرگ از لحاظ جمعیت . سائو پائولو بزرگ ررین تار کتور برزیل است و در جنوب ترقی برزیل قرار دارد

.نفرجمعیت۷۰۰۰۰۰باسائوپائولوایالتدراستتاریسوروکابا

.استبرزیلکتوروسائوپائولوایالتدرتاریسانروز،یاسانروس

ایالتدرراصنعتیبزرگشهرچندینمنطقه،این.استنفرمیلیون۱۱ازبیشجمعیتیباآلمانکشوردرکالنشهریمنطقهبزرگترینرور-راینمنطقه

.دارندقرارکالنشهریپیوستهمنطقهایندرووپرتالوبوخومدورتموند،دوسلدورف،بن،کلن،شهرهای.گیریدمیدربروستفالن-نوردراین





مگاالپلیسهایویژگی
هایزهحووطبیعیسواحلطولدراستممکنآنمیسروداردکریدورییاخطیشکلمعموالًهامگاالپلیسـ۱

.گیردشکلمعدنیمنابع
راکزمفروشی،خرده،فروشیعمدهبیمه،هایشرکتتجاری،امورها،بانکجمعیتتراکمهامگاالپلیسدرـ۲

.داردوجودنکردنیباورتراکمبانقلوحملشدیدهایفعالیتوتفریحیوپذیرایی
آنفرعیواصلیهایهستهدروگیردمیپیشیشهریهایزمیندیگربرقیمتنظرازمگاالپلیسهایزمینـ۳

.رودمیباالبسیارزمینقیمت
میناختهشجهانشهریمراکزترینتحرکپروترینفعالیابی،تخصصبامگاالپلیسشهرهایازبعضیـ۴

.شود
آنجلسلوسووشیکاگنیویورک،مانندبزرگمرکزیکنفوذتحتمگاالپلیس،پیوستههمبههایحوزهبیشترـ۵

.آوردمیدستبهمگاالپلیسدربسیاریقدرتونفوذبزرگ،مرکزاینکهگیردمیقرار
.دارندبرخورثروتودرآمدحداکثرازهامگاالپلیسـ۶
.یابدمیتوسعهمادرشهریهایحوزهکشاورزیهایزمینازاستفادهبامگاالپلیسهرـ۷



روستاییهایسکونتگاهوروستانشینیدرتغییر

توجهدنیانواحیدرشهرنشینیدرصدجدولوروستانشینیوشهرنشینیتغییراتروندنموداربهدوباره
جمعیتچنددرصد؟کندمیزندگیروستاییتوجهقابلجمعیتهنوزجهانهایبخشکدامدر.کنید

؟استروستانشینآفریقاوآسیاقارههای

هنوزاست،شدهمنجرجهانکشورهایهمهدرشهرنشینیافزایشبهشدنشهریفرایندهرچند
یکازهندبیشوچینکشوردودرتنها.کنندمیزندگیروستاهادرجهانمردمازنفرمیلیارد۳/4

.اندروستانشیننفرمیلیارد



مهاجرت از روستاها به شهرها

وروستانشینیکاهشدرتغییرعواملمهمترینازشهرهابهروستاهاازمهاجرت
.استشهرنشینیافزایش

هاجرتمدردافعهوجاذبهعواملازمنظور.کنیدتوجهشهربهروستامهاجرتهایدردافعهوجاذبهعواملبه
چیست؟



:وقتنیمهزارعان
اییانروستآلمانمانندکشورهابرخیدربیستمقرناولنیمهونوزدهمسدهدر

ازبخشیو.کردندمیکارشهرهادروقتنیمهطوربهبیشتردستمزددریافتبرای
ورمشهوقتنیمهزارعانبهکهدادندمیاختصاصمزارعدرکاربهراخودوقت
.بودندشده

:بیستمقرناولنیمهونوزدهمدرسدهدراروپاروستاییهایمهاجرت
واروپایصنعتیافتهتوسعهکشورهایدربیستمقرناولنیمهونوزدهمسدهدر

شهرهابهروستاهاازمهاجرتایکارخانهصنایعتوسعهدنبالبهشمالیامریکای
باهمگاموسالهادهطیمدتطوالنیوتدریجیمهاجرتاینالبته.دادرخ

.استبودهشدنصنعتیتحوالت



:توسعهدرحالدرکشورهایروستاییهایمهاجرتعلل
هایمهاجرتشدنصنعتیدورهبهالتینامریکایوافریقاآسیا،کشورهایورودبابعدها

توسعهباهمگامهامهاجرتایناما.پیوستوقوعنیزنواحیایندرشهربهروستاازفزاینده
رشدازترسریعوزمانیکوتاههایدورهطیدرنواحیایندرشهرنشینیرشدونبودصنعتی
مهاجرانورودبرایتسهیالتوامکاناتنظرازراالزمآمادگیشهرهاودادرخصنعتی

هببعددرسدرکهآمدوجودبهشهرهاوروستاهابرایزیادیمشکالتواندنداشتهروستایی
.کنیممیاشارهآن

آلماندرروستانشینیکاهشعلل
بهشهرنشینانتوسطکشاورزیهایزمینخریدوگذاریباسرمایهروستاهاازبرخیدر

گسترشتعلبهنیزازروستاهابرخیویافتکاهشروستانشینیتجاری،کشتایجادمنظور
.شدندتبدیلشهریهایحومهبهشهرها



ی در روستاها
ی و عملکرد

ت کالبد
تغییرا

:

:شهرگراییتعریف
رفتار،زندگیهایشیوهآنطیکهاستاجتماعیواقتصادیروندیشهرگراییازمنظور

.یابدمیرواجروستانشینانبینودرروستاهاشهریمظاهروهاارزشعملکردها،و

:شهرگراییافزایشعلل
وهرهاشنفوذ(مدرنیزاسیون)نوسازیعصربهکشورهاورودوصنعتیتحوالتبروزبا
.یافتافزایشروستاهادر«شهرگرایی»



روستاهادرچهرهتغییرات-١
شدنهمفراباگذشتهبهنسبتروستاهاکالبدوچهرهدرایمالحظهقابلتغییرات
وزی،کشاورآالتماشینازاستفادهسازی،راهوبرقوآبچونتجهیزاتیوامکانات

شهریخدماتوعناصر
.استبودهمتفاوتدیگرناحیهبهایناحیهازتغییراتاینمیزانالبته

ل
عوام

تغییر
روستاها

ی
وشهرگرای

درروستاها

درروستاهاجدیدعملکردهایآمدنپدید-٢
اماستاکشاورزیغالب،فعالیتروستاهابیشتردرطورکلیبهکهآنبااینبرعالوه
یامستقلطوربهجدیدیوعملکردهایکردهتغییرروستاهاازبرخیعملکردونقش

تاهایروسبهتوانمیجملهآنازکهشدهپدیدارروستاهاایندرکشاورزیبرعالوه
یابدیلیتکوچکصنایعآندرکهصنعتیروستاهایوگردشگریروستاهایصیادی،
.کرداشارهدارند،زیادرونقخانگی





ینا.استایرانفارساسراندرتیرازتارسرانارژنبخشروابعازروسراییبنرود،زنگنه

ون،بیسرمخرارآباد،قلعه،زنگنه،روسراهایتاملواست؛تیرازغربکیلومرری۶۰درروسرا

یکازبیشآناااجدادکهمی کنندرکلملریزبانبهروسراایناهالی.می باتدقطاربیدوکرهرل

راااآنقتالق.نموده اندکوچمنطقهاینبهاحمدبویروبخریاریوچاارمحالمنطقهازپیشقرن

یریسردسمنطقه ای.استبوده(کازرون)قائمیهدر(کازرون)زنگنهروسرایپیشسال۵۰حدود
.می باتدزنگنهسیبعنوانبامرغوبسیبروسرااینکتاورزیمحصول.است





روابط شهر و روستا

ونوعامااندداشتهمتقابلروابطووابستگییکدیگرباروستاوشهردیربازاز
جهان،مختلفنواحیدرومختلفهایزماندرروستاوشهرروابطچگونگی

.استبودهمتفاوت
واجتماعیواقتصادیمختلفهایجنبهازتوانمیراروستاوشهرروابط

هایظریهنسایراندیشمندانوهاجغرافیدانسببهمینبهوکردمطالعهفرهنگی
.اندکردهارائهزمینهایندرمختلفی

:شهروروستامیاننابرابرینظریه
اینطبقبر.استشدهتأکیدروستاوشهرمیاننابرابریبههانظریهبیشتردر

اقتصادیتمرکزوایکارخانهکاالهایسرمایه،تولیدانباشتمحلشهرها،نظریه
.داردروستاجریانوشهربیننابرابرایمبادلهواست





فعـالیـت
یاآخواندید،پیرامونــمرکزنظریهچارچوبدرگذشتهسالدرآنچهبهتوجهباــ١

.دکنیاستداللداد؟انطباقنظریهاینباتوانمیراباالدرروستاوشهرروابطمدل

رددادامپروریوکشاورزیازغیرعملکردیکهایرانیاجهاندرروستایکدربارهــ٢
.کنیدارائهکالسبهراخودگزارشوتحقیق



نواحیایرسهمانندروستانشینیوشهرنشینیتغییراتفرآیندنیزماکشوردر
.کنیدتوجهنموداربه.استپیوستهوقوعبهجهان

تغییرات جمعیت شهری و روستایی در ایران



وشهرهادرکشورماجمعیتدرصدچنداکنونهمکنید؟میمشاهدهروستانشینیوشهرنشینیدرتغییریچه
کنند؟میروستاهازندگیدردرصدچند



ش 
ل افزای

عوام
ت 

جمعی
ی درکشور

شهر
بهتنسب(تولدها)موالیدرشدیعنیشهرهاجمعیتطبیعیافزایشــ١

میرومرگ

اشهرهبهروستاییانمهاجرتــ٢

طنقابهآنهاشدنتبدیلوروستاهابرخیجمعیتافزایشــ۳
شهریبافتدرروستاهاادغامیاشهری

باشدرسیدهنفرهزار١۰مثالًمعینیحدبهآنهاجمعیتکهروستاهایی*
.شودمیشدهتأسیسشهرداریآنهادروشدهاعالمشهرکشوروزارتموافقتبا*
.شودفراهمشهریتجهیزاتوخدماتآنهاساکنانبرایبایدامرایندنبالبه

:مالک های تبدیل روستا به شهر



است؟شدهبرابرچندایراندرشهریهایسکونتگاهتعدادجدولبهتوجهبا



:درکشورشهرنشینیسریعدوره
بودجههکآنجاییازسویکاز.گرفتسرعتایراندرشهرنشینیروندبعدبه١۳۳5سالاز

میذخیرهدولتدستدردرآمداینواستنفتفروشازحاصلدرآمدبهمتکیماکشور
وهاکارخانهتوسعهوهاگذاریسرمایهبیشتریننفتیدرآمدازاستفادهباهادولتشود،

چندمرحله١۳4١سالازدیگرسویاز.دانداختصاصشهرهابهراهازیرساختوتجهیزات
.گرفتانجامروستاهادرارضیاصالحات

ن
ی درایرا

تاریخچه شهرنشین

درکشورشهرنشینیکنددوره
بهتاروسازمهاجرتایراندرشهریجمعیتافزایشمهمعواملازیکیشدگفتههمانطورکه

وگرفتمیصورتکندیبهشهرهابهروستاهاازمهاجرت١۳۳5سالتا.استبودهشهر
دورهبهدورهاین.دادمیتشکیلراداخلیتولیداتعمدهبخشکشاورزیمحصوالت
.استمعروفکندشهرنشینی



:ارضیاصالحاتتعریف
.کشاورزاننفعبهمجددآنتوزیعوزمینمالکیتقوانینتغییریعنیارضیاصالحات

:درایرانارضیاصالحاتموفقیتعدمعلل
تمشکالبامقابلهجهتدرخوبیکارخودنوبهبهوشدهانجامکشورهابسیاریدرارضیاصالحاتچندهر

.استنبودهآمیزموفقیتایراننظیرکشورهابرخیدرامابودهروستایئان
انجامپاخردهدهقانانبهزمینواگذاریو(هاارباب)بزرگمالکانازیدخلعباارضیاصالحاتایراندر

.گرفت
کشورهایازکاالوارداتومونتاژصنایعبهتوجهوکشاورزانازدولتحمایتعدموزمیننادرستتقسیماما

.انجامیدایراندرکشاورزیانهداموضعفبهبلکهنشدروستاییانوضعبهبودموجبتنهانهخارجی
.گرفتشدتشهرهابهروستاییانمهاجرتنتیجهدر



بد؟یاخوبمادرشهرملیتهران
جمعیتکهیطوربه.بودملیشهرمادربهتهرانتبدیلدادرخایراندرنشینیشهرزمینهدرکهدیگرموضوعاتیاز

پیدارهاشهسایربازیادیفاصلهو.یافتشدیدکشورافزایشسراسرازگستردهمهاجرتبامداومطورشهربهاین
.استبودهمشهدیعنیایرانپرجمعیتشهردومینبرابرازدوبیشهموارهآنجمعیتکهطوریبه.کرد

:اسالمیانقالبپیروزیازبعدشهرهابهازروستامهاجرت
دورهنایدر.یافتادامهبزرگشهرهایبهکوچکشهرهایازوشهربهروستاازمهاجرتنیزاسالمیانقالبازپس

نیزاهآبادیازبرخیوشدندادغامهمجوارشهرهایبافتدریاتبدیلشهربهپرجمعیتروستاهایزیادیتعداد
تهرانبرعالوهدورهایندر.کنیدمقایسه١۳95و١۳65سالهایدرشهرهاراتعدادآمار.شدندسکنهازخالی

هایشهرکوکوچکوبزرگهایشهررشدعالوهبه.شدندتبدیلشهرکالنبهنفرمیلیونیکازبیشباشهر7
.کردتبدیلبزرگشهریکالنمنطقهیکبهراآنتهراناطرافدراقماری



فعـالیـت
.کنیدبندیدستهگروهچنددرراشهریــروستامهاجرتهایبهبوطمرعواملــ١
؟داردشهروروستادرهاییپیامدچهشهربهروستاتبدیلشمانظربه-٢
.بنویسیدوکنیدجستجوراایراننفرمیلیون١ازبیشباشهرهاییکالننام-۳
قرارشهریمراتبسلسلهطبقهکدامدروداردجمعیتنفرچندشمازندگیمحلشهر-4

گیرد؟می







پیروز باشید
محسن یوسفی

۰9١٢754۳۳9١
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:شماره کارت
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