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شکل گیری سکونتگاه ها

•
•
•

•

بههه ونههواس دوج توجههه نیههد .بههه نظههر شهه ا
سکونتگاه چه مفهومی داود؟
دام یک از تصاویر زیر معنای سکونتگاه وا به
ن ایش می گذاود؟
شاید از نظر ش ا هر دو تصویر ،سکونتگاه وا بهه
ن ههایش گذاشههته اس ه ؛ امهها از دیههدگاه دانههش
جغرافیهها ،سههکونتگاه می ههی اس ه از مج وو هه
مسا ن هه ووامهل یعیعهی و انسهانی دو شهکل
گیری آس نقش داوند.
هر شهر و ووستا یک سکونتگاه اس .
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روستای جاغرق استان خراسان رضوی

خانه عباسیان کاشان

شکل گیری سکونتگاه ها

• سکونتگاه ها نه تنها به ونهواس میهل آسهایش و
مکانی برای وفع نیازهای زیستی و حیاتی انسهاس
ت قی می گردند ،ب کهه انسهاس بشیهی از هویه
خههود وا از ق روهههای سههکونتگاهی خههود اخههذ
رده اس و نسع به زادگاه خود تع ه خهایر
و حس دفاع و فدا اوی داود.
• گوشه هایی از این تع خهایر وا مهی تهواس دو
تجههاوم مههردم ایههراس دو یههوو تههاوی و نق ههه
و ف آس وا دو دفاع ه ه جانعه مردم از خها
و ویههن اسههدمی دو هیه سههاو دفههاع مقههدج
شاهد بود.
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دانشمند شهید دکتر مصطفی چمران و همرزمانش در میدان دفاع از وطن اسالمی

ووامل شکل گیری سکونتگاهها

•
•
•
•

•
•
•
•

ووام ی دو شکل گیری سکونتگاه های شهری و ووستایی ایراس نقش داوند.
بین این ووامل ،آم بییترین اه ی وا داشته اس .
بسیاوی از سکونتگاه های اوّلیه ،دو ناو وودها به وجود آمده اند.
ه واوه آم دو هر مکاس ،دو ت ایل انساس به او یاووزی و سا ن شدس به صووت دائم
نقش مه ی داشته اس .
 .با سا ن شدس انساس دو یک مکاس ،اولین سکونتگاه ها به نام ووستا پدید آمد.
افزایش ج عی دو سکونتگاه های ووستایی ،زمینه ساز ایجاد شهرهای اولیه شد.
به نظر ش ا به جز آم ،چه وامل یا ووام ی دو شکل گیری سکونتگاه ها اثرگذاو اس ؟
اگر دو زماس شکل گیری یک سکونتگاه ووستایی آم به اندازۀ افی باشد اما خا ،
حاص شیزی الزم وا نداشته باشد ،چه وضعی پیش می آید؟
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عوامل اثرگذار در گسترش سکونتگاه ها
به نظر ش ا چه ووام ی دو گسترش سکونتگاهها موثرند؟
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تاثیر ارتفاع بر شکل گیری سکونتگاهها در ایران
 60دوصهد شههرهای ایهراس دو منههای مرتفهع (بهیش از  1000متهر)شههکل گرفتهه انهد  .زیهرا اوتفههاع
برخووداوی از هوای خنک و باوانی و جاذبه های یعیعی و بهره برداوی از منابع یعیعهی و معهدنی و
آم شیرین وا فراهم می ند و دو نتیجه باوث جذم ج عی و شکل گیری سکونتگاهها می شود.

7

تاثیر عرض جغرافیایی بر
شکل گیری سکونتگاهها

ورض جغرافیایی ن هی توانهد بهه تنههایی باوهث
شهههکل گیهههری سهههکونتگاهها شهههود امههها دو دو
گسترش و یا شکل گیری تا حدودی موثر اس
مثد شکل گیری بییهتر شههرها دو وهرض ههای
باالتر بشایر تاثیر ورض جغرافیایی نیس ب کهه
م کن اس دالیل دیگری مانند اوتفاع  ،آم و
موقعی های خاص دیگری داشته باشد.
دو ایراس ورض جغرافیای پایینتر باوهث گرمها و
خیکی هوا (به دلیل تاثیر پرفیاو جنب حاوه ای
) مهههی شهههود و دو نتیجهههه دو شهههکل گیهههری و
گسترش شهرها دو ورض های باالتر مهی توانهد
اثر گذاو باشد.
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پراکندگی نقاط شهری ایران بر حسب عرض جغرافیایی

آیا می دانید بزوگ ترین شهرهای ایراس دو گذشته ،دو مسیر واه های
اوواس وو و بازوگانی داخ ی یا خاوجی شکل گرفته اس ؟
• یکی از ووامل شکل گیری و گسترش
سکونتگاهها  ،قراو گرفتن دو مسیر واه
های اوواس وو قدی ی و ترانزی اال
دو وصر جدید اس .
• زیرا بسیاوی از شهرها م کن اس از نظر
برخووداوی از آم یا خا حاص شیز و
قراو گیری دو ناو دویا و حتی شرایط
یعیعی مساود م بهره یا بی بهره باشند
اما بشایر موقعی جغرافیایی خاصیاس
بشایر قراو گرفتن دو چهاو واه یا مسیر
وعوو اووانها شکل گرفته و پس از آس
گسترش یافته اند.
9

وی شهری دو مسیر جاده ابرییم

فعالیت1 :
پاس های خود وا دوباوۀ ووامل اثرگذاو دو شکل گیری سکونتگاه ها وا دو
جدوو زیر واود نید.
عوامل طبیعی
شیب زمین و ناه واوی
آم
خا حاص شیز
موقعی جغرافیایی
آم و هوا
پرا ندگی معادس و منابع یعیعی
اوتفاع
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عوامل انسانی
وامل دفاوی و امنیتی
وامل تاویشی و اثر باستانی و زیاوتی
توسعه صنعتی و معدنی
موقعی گذوگاهی(قراو گرفتن دو مسیر جاده مهم)
تص ی ات سیاسی
سرمایه گذاوی دولتها
توسعه زیرساختها(آم ،برق ،گاز  ،ت فن ،واه)

آیا نقش ووامل اثرگذاو بر شکل گیری سکونتگاه ها دو گذشته
و ا نوس یکساس اس ؟ خیر .زیرا .....

•

•
•

•
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گاهی ووامل یعیعی یا انسانی ،موقعیتی به وجود می آوود ه یک سکونتگاه اوتعهاو خهود وا از دسه مهی
دهد یا از بین می وود؛ به یوو مثاو شهر باستانی بییاپوو ،ه دو ش او غربهی هازووس قهراو داود دو زمهاس
ساسانیاس از اه ی اوتعایی مه ی دو ایراس برخووداو بود .این شهر تا قرس هفهتم هجهری ،آبهاد و مسهکونی
بود .جنگ و بی اوی سعب از بین وفتن این شهر شد.
نقش وامل جنگ و بی اوی دو گذشته تاثیر بییتری داشته اس اما امروزه رنهگ اسه زیهرا بها توسهعه
دانش وفناووی و بهداش دو ه ه جا و امکاس بازسازی پس از جنگ و دوماس بی اوی ها وجود .
یا دو گذشته وجود آم دو شکل گیری سکونتگاه وامل اوو و بسیاو مهم بوده امها امهروزه بها امکهاس لولهه
یی و انتقاو آم از ی ومترها فاص ه  ،اثر آس نسع به گذشته تر اس .
دو گذشته تاثیر خا حاص شیز دوشکل گیری سهکونتگاه بییهتر بهوده امها امهروزه تهر اسه زیهرا دو
گذشته امکاس جابجایی تا چندین ی ومتر سهشتتر بهوده اسه و دو نتیجهه سهکونتگاه دو جهایی شهکل مهی
گرف ه خا حاص شیز دو دسترج و نزدیک باشد اما امروزه بشایر توسعه وسایل نق یه سریع و امکهاس
انتقاو آم از چندین ی ومتر ،لزومی نداود ه حت ا خا حاص شیز و آم دو نزدیک هم باشد.

چه ووام ی دو ساو های اخیر دو شکل گیری سکونتگاه ها اثر
بییتری داود؟

•
•
•
•
•
•

ووامل انسانی مانند
توسعه زیر ساختها،
سرمایه گذاوی ها ،
توسعه صنعتی
و وامل دفاوی و امنیتی
توسعه و ی  ،اموزشی و فناووی

• توجه به گردشگری و گذواس اوقات فراغ
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فعالی 2:
• با استفاده از م الب تام استاس شناسی و ک مع م و هم دسی هایتاس ،علت شکل گیری
شهر یا روستای محل زندگی خود وا بروسی ،و به صووت گزاوش به دج اوائه نید.
• ووامل شکل گیری شهر شیراز:
عوامل طبیعی

عوامل انسانی

شیب زمین و اه واوی (شیراز دو یک دش واقع شده اس )

وامل دفاوی و امنیتی

آم(وجود نهرها و چی ه های قدی ی)

وامل تاویشی و اثر باستانی و زیاوتی

خا حاص شیز(وجود باغها و مزاوع ایراف شیراز)
آم و هوا( برخووداوی از آم و هوای معتدو و نی ه مریوم)

توسعه و ی و فناووی و صنعتی
موقعی

گذوگاهی(قراو گرفتن دو مسیر جاده مهم)

توسعه زیرساختها(آم ،برق ،گاز  ،ت فن ،واه)
توسعه بهداش و دوماس
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ووامل اثرگذاو دو گسترش سکونتگاه ها
• ووامل اثرگذاو مانند آم ،خا  ،شیب زمین و ...نه تنها دو پیدایش سکونتگاه ها،
ب که دو تغییرات به وجود آمده دو آنها نقش داود.

• شرایط جغرافیایی (یعیعی ،انسانی) مناسب ،دو گسترش سکونتگاه ها اثرگذاو اس .

• بسیاوی از سکونتگاه های شهری و ووستایی ایراس گسترش چی گیری داشته اس .
چه شهرها و ووستاهایی وا می شناسید ه دو دهه های اخیر گسترش یافته اس ؟
• چه ووامل یعیعی و انسانی بر این گسترش اثر گذاشته اس ؟
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ووامل موثر دو گسترش سکونتگاهها
عوامل طبیعی
آم
خا حاص شیز
شیب و ناه واوی زمین
آم و هوا
موقعی جغرافیایی(تهدید یا فرص )
اوتفاع
منابع یعیعی و معدنی و تنوع آنها
مشایرات یعیعی(سیل ،زلزله،و )....
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عوامل انسانی
وامل دفاوی و امنیتی
توسعه زیر ساختها
توسعه و ی ،آموزشی و فناووی
توسعه بهداش و اموزش پزشکی
توسعه گردشگری
توسعه اقتصادی و سب و او و دوآمدزایی
توسعه مسکن و بهسازی شهری و ووستایی
مدیری بیرانها و مشایرات یعیعی و انسانی
توسعه صنایع ،معادس و یاووزی

فعالیت3 :
با توجه به تصاویر دو سکونتگاه ،چه عاملی بر گسترش این سکونتگاه ها اثر دارد؟
این عامل بر نحوۀ گسترش این سکونتگاه ها ،چه تأثیری داشته است؟
روستای هیر قزوین
وامل دفاوی و پناهگاهی
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شهر ماکو  -آذربایجان غربی
وامل دفاوی و پناهگاهی
وامل گذوگاهی

زندگی ووستایی :ووستای سرآقاسید چهاومیاو بشتیاوی

انواع سکونتگاه و شیوه زندگی

زندگی شهری :شهر رماس

زندگی ویایری :ایل سوس استاس اودبیل
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سکونتگاه و زندگی ویایری
• قههدی ی تههرین نههوع سههکونتگاه شههناخته شههده دو ایههراس،
سکونتگاه ویایری اس .
• دو این شیوۀ زندگی ،سکون
دیده ن ی شود.

و یک جا نیهینی دائ هی

• ویایر به یوو مستقیم از منابع یعیعی استفاده می نند.
• دو ایراس ،وجود وه های العرز و زاگهرج و نیهز دشه
های پس و ه واو مجاوو آنها از قرس ها پهیش اوضهاع
مساودی وا برای دامپرووی فراهم رده اس .
• ویههایر ،زنههدگی اجت ههاوی قعی ههه ای داونههد و از ایههل و
یایفه تیکیل شده اند و پیوندهای خوییهاوندی بها ههم
داوند.
• ایل سوس ،بشتیاوی ،قیقایی و تهر ن از ایهدت و هدۀ
یوو ایراس هستند.
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سکونتگاه و زندگی ووستایی

• ووستا ،می ی اس ه فعالی اغ ب سا ناس آس به زمین
وابسته اس و بییتر ووستاییاس به یاووزی اشتغاو داوند.

• فضای باز ایراف ووستاها ،چیم اندازهای یعیعی زیعایی وا
برای ووستاییاس فراهم رده اس .
• ووستاییاس نسع
هستند.

به آدام و وسوم میل زندگی خود ،پایعند

• بسیاوی از ووستاییاس دو اش  ،داش
با یکدیگر ه کاوی می نند.

و برداش

میصوو،

• هوای پا  ،یعیع زیعا و زندگی ساده آوامش بییتری وا
برای ووستاییاس فراهم آووده اس .
• مع والً دو ووستاها ،ورضۀ خدماتی نظیر بی اوستاس،
فروشگاه و ح ل و نقل و ومی ،تر و میدودتر اس .
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سکونتگاه و زندگی شهری
• دو ساو  139۵یع گزاوش مر ز آماو ایراس منظور از شهر هر یک از نقهاط
جغرافیایی اس ه داوای مصوبه هیئ دول بوده و داوای شهرداوی باشد.

• ه چنین شهر از نظر باف ساخت انی ،اشتغاو و سایر ووامل ،داوای سهی ایی بها
ویژگی های خاص خود اس .
• ج عی

زیاد شهرها به خدمات و تسهیدت بییتری نیاز داود.

• ج عی

زیاد سعب شده اس خانه ها فیرده و می ه ها پرترا م شود.

• بییتر مردم سهکونتگاه ههای شههری ،دو بشهش خددما
هستند.

و ندنعت شهاغل

• دو شهر ها مع والً تفاوت بسیاوی دو اوزش ها ،آدام و وسوم و شیوۀ زندگی

مردم میاهده می شود.
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جدوو وا با توجه به تفاوتهای سه نوع سکونتگاه تک یل نید.
نوع زندگی جمعیت
بسیاو م
ویایری
م
ووستایی
متوسط تا زیاد
شهری
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معیشت
دامپرووی
یاووزی
صنع

و خدمات

روابط اجتماعی خدما
خی ی قوی
قوی تا متوسط
متوسط تا ضعیف

و تسهیال

خی ی م
م تا متوسط
متوسط تا زیاد

اجزاء سکونتگاه ها
• هر سکونتگاه از اجزای مشت فی تیکیل شده اس .
• اجزای سکونتگاه های ووستایی شامل خانه ها ،مزاوع ،چراگاه ها ،باغ ها ،مکاس های و ومی،
مساجد ،میداس ها و شعکۀ معابر یا واه ها اس .
• اجزای سکونتگاه شهری اغ ب شامل اشانه ها (آپاوت اس ها) ،خیاباس ها ،میداس ها ،مکاس های
آموزشی و تفرییی ،دانیگاه ها ،بازاو و مرا ز دومانی اس .
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ووستای لیقواس آذوبایجاس شرقی

اشکاو سکونتگاه ووستایی
• چگونگی قراوگیری پدیهده ههای یعیعهی و
انسانی دو سکونتگاه ها ،شکل های مشت فی
از سکونتگاه وا به وجود آووده اس .
• به شکل های زیر نگاه نید .آیا مهی توانیهد
تفاوت های آنها وا پیدا نید؟
• دو تصویر باال خانه ها به ههم چسهپیده و دو
یکجا متمرکزند ولی دو تصویر پهایین خانهه
ها با فاص ه از هم و پراکنده اند.
• اینهههک دو یعقهههه بنهههدی هههی از شهههکل
سکونتگاه ووستایی وا نام بعرید.
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ووستای آق اولر تالش گیدس

ووستای پرا نده

•
•

•

•

•

دو ووستای پرا نده ،خانه ها با فاص ه از هم قراو داود.
مزاوع گسترده  ،س وح وسیعی از اواضی وا دو بهر مهی
گیرند وووستائیاس ترجیح می دهند خانهه ههای خهود وا
دو میاس یتزاوهای خود بسازند.
بشایر فراهم بودس آم و خا حاص شیز دو ه ه جها
و میشص بودس حدود مزاوع ومالکی آنهها دو نتیجهه
دو داخل هر مزووه یک خانه بنا می گردد وووستاها ی
پرا نده بوجود می اید.
اما بشایر اینکهه قسه تی از زمهین و خها حاصه شیز
یاووزی صرف ساختن خانه و واه و حیاط خانهه مهی
گردد دو ی میدودی ایجاد می ند
.ق رو و ده ووستاهای پرا نده منهای شه الی یهوو
بشصههوص دو من قههه گههیدس وحواشههی شههکل غالههب
و امل اس میاهده می گردد.
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ووستای مت ر ز

•
•
•

•
•
•

دو این تیپ ووستاها ،مسا ن ووستایی به یکدیگر چسعیده وچیم اندازی مت ر ز وو وما بدوس فضهای خهالی دو
میدوده داود،مزاوع ه میل تولید ووستائیاس میسوم می شود از خانه هها جهدا وگهاهی دو فاصه ه نسهعتا دووی
قراو داوند.
ووامل مشت فی دو شکل گیری این تیپ از ووستاها دخال داوند ه و ده تهرین انهها وعاوتنهد از :ضهرووت امهر
دفاع وامنی ،وجود منعع ام دائ ی مثل چاه،چی ه وقنات،قومی  ،توپوگرافی زمهین وشهیوه ههای بههره بهرداوی،
وود  ،جاده و یا ساحل دویا اس .
ووستاهای مت ر ز دو ا ثر نقاط ایراس وجود داود .به وعهاوت دیگهر تیهپ غالهب ووسهتا هها دو ایهراس ووسهتاهای
مت ر ز ویا گرد امده اس .
این شکل استقراو دو منای غربی ،مر زی وش او وش او شرقی ومیرق وجنوم ایراس به تعداد زیاد به چیم مهی
خوود.
دو منای خیک ونی ه خیک یوو شاید یکی از و ل و ده تیکیل ووستاهای مت ر ز وجود منابع ام باشد.
قومی وشیوه های بهره برداوی نیز دو پیدایش ووستاهای مت ر ز دو ایراس موثر بوده اند چوس جامعه ووستایی بهه
و شرایط خاص جغرافیایی و اجت اوی ه گرا می باشد.
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ووستای مت ر ز پ ه انی

ووستای نایعند ،یعس

توپههوگرافی زمههین و شههیب دامنههه وهسههتاس وامههل
اص ی ایجاد چنین ووسهتاهایی اسه هه و هدتا دو
منههای وهسههتانی یههوو ماننههد وشههته وههههای
زاگرج و العرز و چاومیهاو و بشتیهاوی و لرسهتاس و
رمانیهههاه و ردسهههتاس و آذوبایجهههاس و منهههای
وهسههههتانی گههههیدس و مازنههههدواس و ووسههههتاهای
وهستانی ش او خراساس شکل گرفته اند.

ماسوله -گیدس

روستای دیز باد باال نیشابور خراسان رضوی

روستای بوژان-نیشابور
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روستای پالنگان -کردستان

روستای هجیج-کرمانشاه

روستای سرآقاسید چهارمحال بختیاری

ووستای مت ر ز میدانگاهی

ووامل مشت فی دو شکل گیری این تیپ از ووستاها دخال
وعاوتند از:
ضرور امر دفاع وامنیت،
وجود منبع اب دائمی مثل چاه،
چشمه
وقنا ،
قومیت
وجود یک اثر تاریخی یا زیارتگاهی
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داوند ه و ده ترین انها

ووستای مت ر ز خ ی یا یولی

ووامل مشت فی دو شکل گیری ایهن تیهپ از ووسهتاها دخاله
داوند ه و ده ترین انها وعاوتنهد از :وود  ،جهاده و یها سهاحل
دویا اس .
بسیاوی از ووستاهایی هه دو ایهراف وودهها و جهاده هها و یها
ساحل دویا شکل گرفته اند ،و هدتا بشهایر نزدیهک شهدس بهه
وامل شکل دهنده آس ،به شکل ییده و یولی دو آمده اند.

28

فعالی 4 :
به نظر ش ا ،دو دام منای جغرافیایی ایراس ووستاهای مت ر ز و دو دام منای
ووستاهای پرا نده وجود داود؟ چرا؟
• روستاهای پراکنده
• بیشتر در مناطقی شکل می گیرند که آب و خاک حانلخیز در همه جا فراهم باشد که اینچنین شرایطی در استانهای ساحلی دریای خزر بویژه در استان
گیالن و حواشی آن وجود دارد.

• روستاهای متمرکز
• شکل روستاهای کشور عمدتا متمرکز است  .بنابراین در همه مناطق کشور چنین روستاها شکل گرفته اند اما بسته به انواع مختلف آن از جمله خطی و
میدانگاهی و بویژه پله کانی متفاو است.
• روستاهای پله کانی که عامل شیب دامنه کوهستانی در آن موثر است مخصوص مناطق کوهستانی کشور است از جمله در استانهای کردستان ،کرمانشاه و
چارمحال و بختیاری بیشتر وجود دارند و همچنین درسایر استانهای کوهستانی کشور چون گیالن(ماسوله)  ،آذربایجان ،شمال خراسان.
• روستاهای خطی محدود به کناره سواحل ،جاده ها و رودهاست که در تمام نقاط کشور شرایط آن وجود دارد .روستاهای ساحلی محدود به سواحل
شمال و جنوب کشور و دریاچه هاست  ،روستاهای کنار رودخانه ها نیز محدود به رودخانه هاست که آن هم امکان شکل گیری آن در استانهایی که
رودهای دائمی دارد ،فراهم است .اما روستاهای کنار جاده ای محدود به منطقه یا استان خانی نیست و اینچنین روستاهایی در تمام مناطق کشور امکان
شکل گیری آن وجود دارد.
• روستاهای میدانگاهی یا نزدیک به شکل مربعی ،شکل غالب روستاهای تمام مناطق کشور است ،که به علت یک چشمه یا مظهر قنا  ،یا یک اثر تاریخی و
زیارتگاهی یا بخاطر موقعیت دفاعی و پناهگاهی و یا بخاطر قومیت گرایی ،گرد هم آمده اند.
29

اشکاو شهرها

همدان

• شهر شعاعی (ستاره ای):
دو این نوع از شهرها ،شهر ،داوای یک مر ز اص ی (میداس)
بوده و خیاباس ها و شعکه های مهم از آس مر ز به صووت
شعاوی منیعب می شوند و سایر فضاها ،ایراف آنها شکل
می گیرند.
• شهر شطرنجی:
• دو این شهرها ،یک شعکه مست یل شکل از واه های
اوتعایی ،زمین های شهر وا به ب و ها و ق عات ه ساس
تقسیم می ند.

• شهرهای خطی:
• شهری ه حوو میووهای اوتعایی (وی ی و جاده ای) و یا
دو امتداد وود ،دویا و دویاچه به صووت خ ّی شکل
30
گرفته اس .

سلماس

خرم آباد

تغییرات ج عیتی سکونتگاه های ایراس
•
•
•

•
•
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سعب شده اس

ه شکل سکونتگاه ها به تدویج

افزایش ج عی
تغییر یابد.
وشد سریع ج عی از یک سو ،بر تعداد ج عی شهرها افزوده و
از سوی دیگر با تعدیل نقاط ووستایی به شهر(تأسیس شهرداوی)،
تعداد نقاط شهری وا افزایش داده اس .
دو سه دهۀ اخیر ،ایراس شاهد تغییرات زیادی دو ج عی و ظاهر
سکونتگاه های خود بوده اس .
این تغییرات دو شیوۀ زندگی اجت اوی اقتصادی آناس هم اثر
داشته اس .
ن وداو  1و  2به ش ا ک می ند ه ووند تغییرات ج عی
ایراس وا دو دهه های اخیر بهتر متوجه شوید.

پیدایش شهرهای پرج عی ؛ خوم یا بد؟
•
•
•
•
•

•
•
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دو دهه های اخیر ،شهرنیینی دو جهاس گسترش یافتهه و وشهد شهتاباس شهرنیهینی سهعب ایجهاد شههرهایی بها
ج عی می یونی شده اس .
یوو ما هم دو دهه های اخیر ،وشد سریع شهرنیینی داشته اس .
از حدود ساو  1360ه ..ش بیش از  % ۵0از ج عی یوو دو شهرها زندگی می نند.
پدیدۀ گرایش به شهرنیینی دو ه ه جای یوو به چیم می خوود؛ امها دو سهاو ههای اخیهر  8شههر ایهراس،
ج عی بییتری وا دوخود جای داده اس .
جدوو صفیۀ بعد 8 ،شهر یوو وا نیاس می دهد ه دو ساو  1390بیش از یک می یوس نفر ج عیه داشهته
اس .
دو ایراس به شهر هایی ه ج عی بیش از یک می یوس نفر داشته باشد ،دس شهر می گویند.
دو دام قس از یوو تعداد بییتری دس شهر دیده می شود؟

33

شهرهای پرج عی ؛ دنیهرها
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پیدایش شهرهای پرج عی ؛ خوم یا بد؟

•
•
•
•
•
•
•
•

دو دوج ج عی  ،با جاذبه های شهری آشنا شده اید .مهاجرت دو تغییر ج عی شهری تأثیر زیادی داشته اس .
با اینکه شهرها به دالیل امکانات و تسهیدت ،موود توجه مهاجراس بوده اند اما دو شهر ها ،مشصوصا شهرهای بهزوگ ،میهکدت و ناوسهایی ههایی بهه
چیم می خوود.
این ناوسایی ها دو زمینه های مشت ف اجت اوی ،اقتصادی و زیس میی ی ،زندگی دو این شهرها وا دشواو رده اس .
به ایدوات داده شده توجه نید.
ووام ی ه سعب ایجاد وضعی نامناسب زندگی شهری می شود وا نام بعرید.
دو ووزهای اخیر بر اثر آلودگی هوا ،ش او بی اواس تنفسی تا  60دوصد افزایش یافته اس .
آلودگی هوا دو تهراس به یوو متوسط ،موجب اهش  ۵ساو از و ر تهرانی ها شده اس .
یی یک دهۀ گذشته ،وشد قی مسکن ،شتام فزایند های داشته اس  .شهرهای بزوگ یوو وضعی دشواوتری دو این زمینه داشته اس .
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فعالی ۵ :
• دو دج خود دو گروه مشالف و مواف زندگی دو شهرهای بزوگ وا تیکیل دهید.
• ووی تشتۀ دج دو ستوس وسم نید.
• دالیل موافق هر گروه وا از نوع زندگی موودنظر بنویسید.

• دو پایاس ،نظرات خود وا ج ع بندی نید.
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نقش سکونتگاه ها

• نقش هر سکونتگاه براساج وضع جغرافیایی آس ،اوم از یعیعی یا انسانی تعیین می شود؛
• به یوو مثاو ،شهرهای مقدج میهد و قم به دلیهل وجهود زیاوتگهاه هها مهوود توجهه زائهراس
اس  .این شهرها وا « زیاوتگاهی » می نامند.
• شهر های بوشههر و انزلهی بهه دلیهل قراوگیهری دو نهاو دویها قاب یه په هو گیهری و تش یهه
باوگیری و نگهداوی االهای ووودی و خروجی وا داوند ه به شهرهای بندوی میهووند.
• شهر تهراس به دلیل پایتش بودس ،استقراو وزاوت خانه هها ،سهفاوتشانه هها و مرا هز بهزوگ
اداوی داوای نقش سیاسی اداوی می باشد.
• شهرهای اصفهاس و اوا به دلیل وجود اوخانه های مهم و متعدد ،نقش صنعتی داوند.
• نقش شهر  ،به او رد اص ی هر شهر گفته می شود
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با توجه به مکهانی
ه دو تصهاویر بهه
ن هههایش گذاشهههته
شده اس  ،آیا می
توانیهههههد نقهههههش
سکونتگاه مربهوط
بههه هههر تصههویر وا
تعیین نید؟
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نقش سکونتگاه ها
• دوباوۀ نقش سکونتگاه ها به نکته های زیر توجه نید.
• امروزه اغ ب سکونتگاه ها چند نقش داوند و این نقش ها وا با هم ایفها مهی ننهد .مثهل تههراس هه
نقش سیاسی ،اداوی ،مذهعی ،صنعتی ،دانیگاهی و  ...وا داواس .
• نقش سکونتگاه ها دو چههره و سهی ای آنهها مهنعکس مهی شهود .سهی ای سهکونتگاه دانیهگاهی بها
سکونتگاه صنعتی تفاوت داود.
• م کن اس نقش سکونتگاه دو یوو زماس تغییر ند یا تکامل و توسعه یابد؛ مثدً سکونتگاه صنعتی
به تدویج نقش های اداوی و سیاسی وا نیز به وهده بگیرد.

39

فعالی :6 :

بندر عباس

پایتخت و سازمانهای بزرگ
وجود پادگانها و مراکز نظامی

گردشگری

تاریخی و فرهنگی

زیارتگاه امام هشتم شیعیان

مشهد

وجود معادن بزرگ و مهم

سرچشمه

بازار و سازمانهای تجاری و
ترانزیت کاال

تهران

وجود پایانه مرزی

دانشگاهی

40

تهران

اصفهان

آبادان

مرزی و گذرگاهی

فعالی 7 :
•
•
•
•
•
•
•
•
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شغل بییتر مردم شهر و یا ووستایی ه ش ا دو آنجا زندگی می نید ،چیس ؟
چه امکاس یا وضعی دو میل زندگی ش ا به چیم می خوود ه سعب ووی آووی مردم به این میاغل
شده اس ؟ توضیح دهید.
خدماتی :آموزش ،بهداش  ،و اداوات دولتی،
تجاوی :سعه و بازاویاس
صنعتی :اوگراس و تکنسین ها  ،مهندسین و تع یر اواس
خدمات بشایر اداوات دولتی و سازمانهای مر ز استاس و بی اوستانها و مرا ز دومانی بزوگ و مداوج و
آموزشگاهها
تجاوی بشایر ج عی و نیاز به ماییتاج زندگی دو زمینه های مشت ف
صنعتی بشایر وجود اوخانجات و واحد های صنعتی وچک و بزوگ دو ایراف شیراز و تع یرگاهها

شهرگریزی
• با توجه به مشکال شهرهای بزرگ در سال هدای اخیدر از جملده
آلودگی هوا ،گرانی مسدکن و آسدیب هدای اجتمداعی ،حرکدت
جمعیت از شهرهای بزرگ به مکان های کوچک تدر یدا روسدتاها
آغاز شده است .این پدیده را « شهر گریزی یا مهاجر معکدوس
» می گویند.
• بسیاری از شهرنشینان آرزوی رفتن به مکانی آرام و خدوش آب و
هوا را دارند.
• برخی از مردم با رفتن به این مکان ها در روزهای تعطیل ،به رفع
خستگی در طول هفته می پردازند؛
• اما برخی از مردم اقامت کوتاه مدد در ایدن مکدان هدا آنهدا را
راضی نمی کند .این افراد ترجیح می دهند با تملک خانه ای در
نواحی دارای مواهب طبیعی ،از امکانا آنجا بهره مند شوند.
ووستای زوجه بستاس قزوین
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فعالی 8 :
• دو گروه های دسی خود ،پیامدهای مثع
قراو دهید.
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و منفی ناشی از مهاجرت معکوج وا موود بروسی

پیامدهای مثبت مهاجر

پیامدهای منفی مهاجر

تبادل و آشنایی با فرهنگهای مختلف

اشتغال کاذب

اشتغال

بذهکاری

آموزش و تخصص یابی و کسب مهار

رشد جمعیت

استفاده از فرنتها و استعدادها

حاشیه نشینی

آشنایی با امور اجتماعی

آلودگی های زیست محیطی

سواالت1 -

•

سکونتگاه چه مفهومی دارد؟

•

تعریف سکونتگاه از دید دانش جغرافیا جیست؟

•

کدام یک از تصاویر زیر معنای سکونتگاه را به نمایش می گذارد؟

•

سکونتگاه چه تاثیری در هویت انسان دارد و نشانه این تاثیر چه چیزهایی می تواند باشد؟

•

اولین و مهمترین عامل در شکل گیری یک سکونتگاه چیست؟

•

چه عواملی باعث شکل گیری سکونتگاهها می شود؟

•

در گسترش سکونتگاهها چه عواملی موثرند

•

ارتفاع چه تاثیری بر شکل گیری سکونتگاهها دارد؟

•

آیا عرض جغرافیایی تاثیری در شکل گیری سکونتگاهها دارد یا خیر؟ چگونه؟

•

قرار گرفتن در مسیر جاده های بزرگ چه تاثیری بر شکل گیری و گسترش سکونتگاهها دارد؟

•

آیا نقش عوامل اثرگذار بر شکل گیری سکونتگاه ها در گذشته و اکنون یکسان است؟

•

چه عواملی در سال های اخیر در شکل گیری سکونتگاه ها اثر بیشتری دارند؟

•

چه عوامل طبیعی و انسانی در گسترش سکونتگاهها موثرند؟

•

انواع سکونتگاه و شیوه زندگی را نام ببرید.

•

قدیمی ترین نوع سکونتگاه شناخته شده در ایران ،سکونتگاه  ..........................است.

•

ایال

•

در ایران شرایط مساعد برای زندگی عشایری و دامپروری بخاطر چه ویژگی هایی است؟

•

شیوه زندگی در عشایر به چه گونه است؟

•

با ساکن شدن انسان در یک مکان ،اولین سکونتگاه ها به نام  ....................................پدید آمد.

•

علت ایجاد شهرهای جدید و اولیه چیست؟

•

بسیاری از سکونتگاه های اوّلیه ،در کنار  ..................................به وجود آمده اند.
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عمده کشور را نام ببرید.

سواالت2 -

• فعالیت اغلب ساکنان روستا چیست؟
• پایبندی به آداب و رسوم را در سه شیوه زندگی عشایری  ،روستایی و شهری مقایسه کنید.
• عرضه خدما

عمومی و اجتماعی را در سه شیوه زندگی عشایری  ،روستایی و شهری مقایسه کنید.

• منظور از شهر چیست؟
• مردم شهرنشین بیشتر در چه بخش هایی اشتغال دارند؟
• اشتغال و مشاغل کسب درآمد را در سه نوع شیوه زندگی عشایری  ،روستایی و شهری مقایسه کنید.

•

اجزاء سکونتگاه روستایی و شهری از چه قسمت هایی تشکیل یافته اند؟ با هم مقایسه کنید.

• اشکال مختلف سکونتگاهها بخاطر چیست؟
• دو شکل کلی از سکونتگاه روستایی چیست؟ (در حالت کلی روستا ها چه اشکالی دارند؟)
• به نظر شما زمین های کشاورزی در روستاهای پراکنده در کجا قرار دارد؟
• چه محدودیت هایی برای کشت در روستاهای پراکنده وجود دارد؟

• روستاهایی که در منطقۀ ساحلی و یا کنارۀ یک رود قرار دارد و یا در امتداد یک جاده شکل می گیرد ،چگونه دیده می شود؟
• روستاهایی که در اطراف چشمه ها ،چاه ها و مظهر قنا
•

ها گسترش می یابد ،چه شکلی است؟

روستاهایی که در دامنۀ یک کوه استقرار یافته ،چه شکلی است؟

• به نظر شما ،در کدام مناطق جغرافیایی ایران روستاهای متمرکز و در کدام مناطق روستاهای پراکنده وجود دارد؟ چرا؟
• علت به وجود آمدن روستاهای پراکنده چیست؟
• روستاهای متمرکز به چند شکل بوجود می آیند و به چه علت؟
• مشخصه انلی و ویژگی ظاهری روستاهای پراکنده و متمرکز چه تفاوتی دارند؟
• عوامل ایجاد کننده هر یک از روستاهای متمرکز از جمله خطی  ،پله کانی و میدانگاهی چیست؟
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سواالت3 -

• اشکال عمده شهرها را نام ببرید.
• شهرهای خطی در اثر چه عواملی شکل گرفته اند؟
• با توجه به نمودار رشد جمعیت تغییرا جمعیت و تعداد شهرها چه روندی دارد؟ توضیح دهید.
• کالنشهر به چه شهرهایی گفته می شود؟
• در ایران به شهر هایی که جمعیت بیش از یک میلیون نفر داشته باشد ................... ،می گویند.
• با توجه به نقشه  ،در کدام بخش از کشور تعداد بیشتری کالن شهر دیده می شود؟
• کالنشهرهای کشور را به ترتیب جمعیت نام ببرید.
• عواملی که سبب ایجاد وضعیت نامناسب زندگی شهری می شود را نام ببرید.
• مشکال و نارسایی های شهرهای بزرگ به چه علت و در چه زمینه هایی بروز می کند؟
• رشد جمعیت شهری و مهاجر به شهرهای بزرگ چه مشکالتی ایحاد می کند؟
• منظور از نقش شهر چیست و چگونه تعیین می شود؟مثال بزنید.
• چه شهرهایی نقش زیارتگاهی دارند؟
• شهرهای بندری به چه شهرهایی گفته می شود؟
• استقرار مزار خانه ها و سفارتها و ادارا دولتی چه نقشی را در شهر بارتر می کند؟
• چرا به تهران شهر سیاسی و اداری گفته می شود؟
• 46چه شهرهایی نقش ننعتی دارند؟

سواالت4 -

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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با توجه به تصاویر نقش سکونتگاه را تعیین کنید.
آیا یک شهر می تواند دارای چند نقش باشد؟ مثال بزنید.
آیا ممکن است نقش سکونتگاه در طول زمان تغییر کند یا تکامل و توسعه یابد؟مثال بزنید.
چند شهر با نقش بندری مثال بزنید.
در کشورمان چه شهرهایی نقش زیارتگاهی دارند؟
آیا تهران فقط نقش سیاسی و اداری دارد؟ توضیح دهید
شهرهای بوشهر ،چابهار  ،آبادان ،در کدام نقش شهر بارزترند؟
چند نمونه از شهرهایی که نقش ننعتی دارند نام ببرید.
آیا در کشورمان شهرفقط دانشگاهی وجود دارد؟ در کشورهای دیگر شهری سراغ دارید؟
با جستجو در اینترنت چند شهر با نقش های دانشگاهی ،گردشگری ،تاریخی ،نظامی و معدنی در کشورهای خارجی
پیدا کنید.
تاثیر موقعیت جغرافیایی را در تعیین نقش شهر با ذکر مثال توضیح دهید.
عامل توسعه و رشد شهرهایی مثل ؛ مهران ،تهران ،آبادان ،کیش ،انفهان ،شیراز ،چیست یا بخاطر چه نقش هایی
است؟
کدام یک از نقش ها در شیراز بارزتر است؟ گردشگری؟ ننعتی؟ دانشگاهی؟ بازرگانی؟ تاریخی و فرهنگی؟
منظور از مهاجر معکوس چیست و به چه علت است؟
چند مورد از مشکال شهرهای بزرگ را نام ببرید.

