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خشکی ها تنها یک سوم . و نیم میلیارد نفر جمعیت انسانی است7سیارۀ زمین سکونتگاه بیش از 
.را تشکیل می دهندسطح زمین 

بیشتر این جمعیت انبوه در نواحی خاصی از خشکی های کرۀ زمین، یعنی روستاها و شهر ها، 
.متمرکز شده اند

در جهان میلیارد نفر از مردم 4/2میالدی، 2018براساس آمار سازمان ملل، در نیمۀ اوّل سال 
.در روستاها مستقر بوده اندازمردم جهان میلیارد نفر 3/4شهرها و 

مدیریت شهر ها و روستاها و برنامه ریزی برای سکونتگاه هایی که از هر جنبه برای 
.استبیست ویکم قرن مسائل زندگی انسان مناسب باشند، از مهم ترین 

ویژگی ها و الگوهای پراکندگی شهر و روستا، و برخی مسائل و شما در این فصل با
.آنها آشنا می شویدراهکار های مدیریت 



شهرها و روستاها
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شهرقم شما در کدام شهر یا روستا زندگی می کنید؟
ا اگر از شما مکان دقیق شهر یا روستایتان را بپرسند، چه می گویید؟ همفکری کنید و پاسخ هار

. روی تخته بنویسید
.محل شهر یا روستای خود را روی نقشه نشان دهید

ی اکنون با استفاده از معلومات قبلی خود، بگویید شهر یاروستای شما با کدام پدیده های طبیع
.محیط پیرامون، مانند کوه، رود و دریا همجوار است و از آنها تأثیر می پذیرد

... دشت کویردرشرق وقمروددرمرکزشهرو
و کدام معادن و منابع، گرم وخشک سکونتگاه شمادر کدام منطقه آب وهوایی واقع است 

در پیرامون آن قرارگرفته اند؟… مسیرهای ارتباطی، روستاها و شهرها، صنایع و
... مواصالتی کشور است،نفت واستان 

مرکزیت مذهبیشهر یا روستای شما از کدام تصمیمات سیاسی و اداری تأثیر می پذیرد؟
.پاسخ ها را جمع بندی کنید و توضیح دهید شهر یاروستای شما چه موقعیتی در ناحیه دارد



مقر و موقعیت
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(2ص)چیست؟سر آغاز مطالعه و شناخت یک سکونتگاه روستایی و شهری 
آن موقعیت و ( مکان،جایگاه) مقر 

( 98ش.)است........زمین مکان اصلی و دقیق یک سکونتگاه ومحل استقرار آن روی 
.مکان اصلی و دقیق یک سکونتگاه ومحل استقرار آن روی زمین استمقرچیست؟ از منظور 

. شامل می شودهمچنین هسته اولیه آن را 
است که مردم برحسب نیاز، آن را برای مکانی سکونتگاه رابنویسید؟ اولیه هسته از منظور 

استروستا یا شهر از آن محل گسترش یافته وبعدها به اشغال درآورده اند و زندگی انتخاب 
اند؟نقش را داشته بیشترین انتخاب مکان برای استقرار و سکونت جمعیت، کدام عوامل در 
عوامل طبیعی 

هزار سال قبل، نخستین روستاها و شهرهای پرجمعیت و همچنین تمدن های اولیه در بیش ازچهار 
… و، سند کنار رودهای دجله و فرات، نیل، کارونآمدند؟ کجاپدید 

(98خرداد)؟دجله و فرات،کدام عوامل  نقش مهمی داشتندرودهایی چون در سکونت گزینی انسان ها، کنار 
داشتند؟سکونت گزینی انسان ها، نقش مهمی کدام عوامل در 

.هاچون آب فراوان، آب و هوای مالیم و خاک حاصلخیز جلگه عواملی 



دارند؟ خاص نقش درمکان پدید آمدن یک سکونتگاه در ( غیرطبیعی)کدام عوامل
ری عوامل طبیعی موجب انتخاب مکانی برای استقرار سکونتگاه نمی شوند بلکه عوامل دیگفقط 

نظامیو دفاعی ، دسترسی به راه های تجاری و تصمیمات حکومتیچون عوامل سیاسی و 
کدامند؟ایران درکشور مهم ترین عوامل شکل گیری هسته اولیه روستاها و شهرها 

هابه آب، قلعه های دفاعی ، بازارهای محلی و قرار گرفتن در تقاطع راه دسترسی 
گسترشپس از میالدی 13قرندر اواسط که است روستای هولوکو در مجارستان  هستۀ اولیۀ روستا قلعه ای 

.دو قرن بعد به منطقه ای مسکونی تبدیل گردیدو های احتمالی ساخته ازحمله به منظور دفاع امپراتوری مغول 
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پرس وجو کنید هسته اولیه روستا یا شهر شما کجاست؟ و هم اکنون در ( الف-1
خیابان «چاللب »محله کدام بخش و جهت جغرافیایی آن قرار گرفته است؟ 

مرکزشهر. عماریاسر است
با هدایت معلم ازاین ناحیه بازدید و گزارشی همراه با عکس و فیلم از آن تهیه ( ب

.کنید
آیا معموالً هسته اولیه شهرها و روستاها بافت تاریخی و قدیمی آنهااست؟ ( الف-2

بله ،شهرقم.بیاوریدمثالی 
به نظر شما چرا امروزه برنامه ریزان به حفاظت و بازسازی بخش هسته اولیه ( ب

روستاها و شهرها و جلوگیری از تخریب و نابودی آن توجه می کنند؟ توضیح 
.زیرامیراث فرهنگی ملت هاست.دهید

فعالیت
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(3ص)چیست؟منظور از موقعیت سکونتگاه ،
.به پدیده های پیرامون خود و همچنین جایگاه آن در سطح ناحیه استنسبت وضعیت آن 

شامل کدام عوامل می شود؟ها و جایگاه درموقعیت سکونتگاه پدیده 
مانند روستاها و شهر های اطراف آن، نقش سیاسی و اداری انسانی و طبیعی عوامل است ممکن 

. های ارتباطی، دسترسی به منابع معدنی و انرژی و ناهمواری ها باشند، راه آن، آب و هوا
رابنویسید؟یک سکونتگاه اهمیت ونقش، موقعیت 

.  آن نقش مهمی ایفا می کندنابودی و زوال یا حتی سکونتگاه و آن حیات یا گسترش ادامه در 
سکونتگاه نقش داردبامثال؟حیات یا گسترش آن ادامه یک شهر یا روستا در چگونه موقعیت 

برای رونقموقعیت مناسبی خط آهن در یک منطقه، شبکه ارتباطی یک شهر به دریا یا دسترسی 
تجارت و مشاغل مربوط در آن شهر به وجود می آورد یا نزدیک بودن شهر به روستاهای 

.داردآن شهر تأثیر زیادی توسعه صنایع در جذب نیروی کار و منابع معدنی پرجمعیت مجاور و یا 
(4ص)زوال سکونتگاه نقش داردبامثال؟یک شهر یا روستا در نابودی و چگونه موقعیت 

.را به خطر بیندازدسکونتگاه تواند حیات فعال می کوه آتشفشان یا گسل های مجاورت با 
کدام عوامل ممکن است موجب از دست رفتن موقعیت و اعتبار یک شهر یا انتقال آن به مکانی 

وهواییهای سیاسی یا تغییرات آب مانندرویداد تغییرات محیط پیرامون، برخی دیگرشود؟ 
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شهر اهواز در کنار رودخانۀ کارون و در محل 
تقاطع راه های آبی، جاده ای و راه آهن

. چهار راهی دارد موقعیت قرار گرفته است و
سبب شده است که اینموقعیتاین 

شهر از غرب با عراق، از شرق با استان فارس، از 
جنوب با بنادر جنوبی و از شمال با

مرکز ایران ارتبا ط برقرار کند و حوزۀ نفوذ 
.گسترده ای داشته باشد
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انی استفاده از نقشه طبیعی وانسانی ، موقعیت شهر قاهره را در ارتباط با عوامل طبیعی وانسبا -1
ازسمت غرب به . کنارنیل قراردارددر شمال شرقی مصر ودر . دهیدآن توضیح محیط پیرامون 

.بیابان محدودمی شودوپایتخت مصراست
ح وموقعیت چند شهر وروستا را بیابید وتوضی( استقرارمکان ) مقربا راهنمایی معلم روی نقشه -2

اهواز:رشت ،موقعیت مانند:مقرمانند. دهید
مکان، یک مکان مناسب برای ایجاد سکونتگاه 5کنید گروهی می خواهند ازبین فرض -3

را مشاهده کنید وسپس با توجه به موارد جدول به هرمکان ابتداتصویر . روستایی انتخاب کنند
.را معرفی کنیدمکان مناسب امتیاز بدهیدوباتوجه به مجموع امتیازات 
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(امتیاز1)ضعیفخیلی ( امتیاز2) ضعیف( امتیاز3) متوسط( امتیاز4) خوب

18

.تج بهترین مکان برای ایجاد یک سکونتگاه روستایی اسمکان 
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تفاوت های شهر و روستا

کدامند؟مهم ترین مالک های تفاوت های شهر و روستا 
ت فعالیت اقتصادی،میزان جمعیت،وسعت و فضای سکونت وفعالیت،دسترسی به خدمات و تسهیال

وفرهنگ و مناسبات اجتماعی
تفاوت شهر وترین مالک مهم بنویسید؟تفاوت شهروروستا را با توجه به مالک فعالیت اقتصادی 

ت بیشتری از جمعی، درصد در اغلب سکونتگاه های روستایی. های اقتصادی آنهاستروستافعالیت 
فعالیت می کنند ( غیره، جنگل داری، صید و شکار و زراعت، دامداری)فعال در بخش کشاورزی 

.بیشتر مردم در بخش های صنعتی و خدماتی مشغول به کارنددرشهرها اما 
تشخیص شهر و ترین مالک متداول بنویسید؟تفاوت شهروروستا را با توجه به مالک جمعیت 

، آن را شهر تلقی می معینی برسدجمعیتی است و اگر جمعیت سکونتگاه به میزان روستامالک 
.متفاوت استمختلف دنیا کنند، اما این مالک در نواحی 

دربرخی نفر جمعیت، شهر محسوب می شوند اما 2000بیشتر از هایی با در برخی کشور های اروپایی سکونتگاه 
به طور کلی . نفر جمعیت وجود دارند30000از بابیش چین و هند، روستاهایی کشورهای پر جمعیت آسیا، مانند 

.پرجمعیت ترند و تراکم جمعیت نیز در آنها بیشتر استازروستاها شهرها 
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زندگی روستایی  بنگالدشزندگی شهری  لندن  انگلستان
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وفعالیت مقایسه نمایید؟ شهروروستارا از نظروسعت و فضای سکونت 
در شهرها . چشم انداز های طبیعی بیشتر و گسترده ترندبازو روستاها فضاهای در 

متنوع در ها و فضاهای صنعتی به هم فشرده ترند و فعالیت های ومغازه خانه ها 
.فضاهای محدودتری متراکم شده اند

در تسهیالت راتوضیح دهید؟ به خدمات و مالک دسترسی نظر ، از تفاوت شهروروستا 
، درمانی و پزشکی، مراکز خرید، حمل و نقل عمومی، امکانات آموزشیشهر ها 

متنوع و گسترده است؛ درحالی که این خدمات … خدمات مالی و بانکی، آب و برق و
.استتسهیالت در روستاها کمتر و محدودتر و 

در روستاهااجتماعی بنویسید؟ و مناسبات مالک فرهنگ از نظر را تفاوت شهروروستا 
، چون جمعیت کمتر است، بیشتر افراد یکدیگر را می شناسند و روابط خویشاوندی

در شیوه زندگی آداب و رسوم و . اجتماعی و همکاری میان آنها بیشتر استوابستگی 
. شهر و روستا متفاوت است

.(98ش()97دی)استسریع تر و تغییرات اجتماعی نوگرایی بیشتر شهرها در 
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فعالیت 
این بخش با برخی از تفاوت های شهر وروستا آشنا شدید اکنون فکر کنیدو دست کم پنج در 

.روستایی وشهری را بیان کنیدهای سکونتگاههای مورد شباهت 
طبیعی از جمله آب فراوان، خاک حاصلخیز وآب وهوای نوع عوامل گیری هر دو درشکل . 1

.نقش دارندمناسب 
سیاسی و تصمیمات حکومتی، دسترسی به مانندعوامل انسانی دوعوامل در شکل گیری هر . 2

.دارندنقش ...راه های تجاری و
.درهردوفعالیت های اقتصادی وجوددارد. 3
.جمعیت یکجانشین دارند. 4
.دارندیکدیگر روابط متقابل هردو با .5
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(7ص)هاسلسله مراتب سکونتگاه 
فرض کنید از شما بخواهند دانش آموزان را بر حسب وزنشان رتبه بندی کنید و هر گروه را 

کیلوگرم را در یک طبقه و 55تا 50شما می توانیدافرادی با وزن . در یک طبقه جای دهید
کیلوگرم را در یک طبقه دیگر قرار دهید و به همین ترتیب، تا آخر 60تا 56افرادی با وزن 

ن به ای. سپس، محاسبه کنید که در هر طبقه چند نفر قرار گرفته اند. همه را رتبه بندی کنید
ت ترتیب، درمی یابید که تعداد افراد درطبقات مختلف مساوی نیستند؛ برای مثال، ممکن اس

50تا 45کیلوگرم فقط یک یا دو نفر قرار بگیرند اما در طبقه75در طبقه وزن بیش از 
.نفر از دانش آموزان جا داشته باشند10کیلوگرم 

د سکونتگاه ها از نظر تعدا. های روستایی و شهری را نیز می توان رتبه بندی کردسکونتگاه 
نفر جمعیت تا شهرهای 100کوچک با کمتر از ازروستاهای متفاوت اند و طیف وسیعی جمعیت
.میلیون نفر را دربرمی گیرند10بیش از 
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اهمیتبندی آنها برحسب رتبه چیست؟ مراتب سکونتگاه ها منظورازسلسله 
(98ش.)طبقه بندی می کنند( کنندکه ارائه می خدماتی )عملکرد وسکونتگاه ها را براساس میزان جمعیت 

اساس ومعیارطبقه بندی سکونتگاه هاچیست ؟
( کنندکه ارائه می خدماتی )وعملکرد جمعیت میزان 
بنویسید؟سکونتگاه ها براساس جمعیت و عملکرد را انواع 

دهند اما در ارائه می به ساکنان های کوچک یا کم جمعیت معموالً خدمات محدودی سکونتگاه 
ممکن ده کوچک سکونتگاه های بزرگ تر، تعداد و تنوع خدمات بسیار زیاد است؛ برای مثال، یک 

صندوق پست و یک مدرسه و یک مرکز بهداشت نیمه وقت داشته باشد اما در ویک است چند مغازه 
ها، رستوران ها، تئاتر و سینما، وبیمارستان ، انواع فروشگاه ها، مراکز درمانی شهر بزرگیک 

به متنوعی شهر می تواند خدمات زیاد و وجود دارد و … بانک ها، فرودگاه، استادیوم ورزشی و
.ساکنان خود و حتی روستا ها و شهر های هم جوارش بدهد

ان می نمونه رتبه بندی یا سلسله مراتب را در سکونتگاه های اروپا نشیک دهید؟شکل زیررا توضیح 
.کمترین میزان جمعیت قرار می گیرندهایی با هرم و ردیف های پایین، سکونتگاه قاعده در . دهد

جمعیت با حرکت به سوی باالی هرم، . این سکونتگاه ها خدمات کمتری نیز ارائه می دهند
.ها بیشتر می شود و خدماتی هم که ارائه می دهند، بیشتر و متنوع تر استسکونتگاه 



1398قم-احمدمرادی



1398قم-احمدمرادی



1398قم-احمدمرادی

؟استها متفاوت سکونتگاه چرامعیارهای رتبه بندی 
.با توجه به اهداف و نوع مطالعات محققان و از جایی به جای دیگر متفاوت است 

پس از طراحی . و تعریف شهر کوچک و بزرگ و میزان جمعیت آن در کشورهای مختلف فرق می کندمعیار 
.گیردشهرها یا روستاهایی که در هر طبقه وجود دارند، در جدول قرار می ، تعداد معیارهای رتبه بندی
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( 9ص)سکونتگاهحوزۀ نفوذ 

تعریف کنید؟نفوذ سکونتگاه را حوزه 
می کند و خدمات دریافت جغرافیایی که از یک سکونتگاه کاال و انواع به محدوده 

و رفت و آمد افراد وجود دارد، ، خدمات بین آن محدوده و سکونتگاه جریان کاال
.گویندسکونتگاه می نفوذ آن حوزه 

باهم مقایسه کنید؟حوزه نفوذ سکونتگاه ها را 
شهر کوچک ممکن است فقط، یک دارند؛ برای مثالنفوذ کم وسعتی حوزه از سکونتگاه ها برخی 

بدهد و ساکنان روستاهای پیرامون برای خرید و کار خودخدمات به چند روستای پیرامون 
به عکس، برخی از شهر ها . درکارخانه ها و استفاده از مراکز درمانی به آن شهر مراجعه کنند

یا کشور و حتی جهان دارند؛ برای مثال، شهر یک ناحیه در سطح بسیار گسترده ای حوزه نفوذ 
و خدمات پیشرفته پزشکی ، لوازم خانگی، عرضه خودروتهران در برخی عملکردها مانند تولید و 

. در سطح کشور ایران داردحوزه نفوذی مراکز دانشگاهی 
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شودآن دوکدامند؟عملکرد یک سکونتگاه به دو جنبه توجه می حوزه نفوذ بررسی زمینه در 
.ندکه تقاضای کاال، خدمات یا عملکردی از سکونتگاه دارحداقل جمعیتی یعنی نفوذ، آستانه (الف

ی که مردم منطقه برای دریافت خدمات از آن سکونتگاه طبیشترین مسافتی یعنی ، نفوذدامنۀ (ب
.می کنند
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(10ص)شدنبه سوی جهانی در حال شهری 

رنشینی شهافزایش شهرو ، بیستم و بیست ویکمدرقرن ترین تغییرات فضای جغرافیایی ازمهم یکی 
. در جهان است

(98ش)شهرنشینی چیست؟از اصطالح منظور 
. نسبت جمعیت شهرهای یک کشور یا ناحیه به روستاهای آن استافزایش 
زمین را مقایسه نمایید؟شهری و روستایی کره جمعیت 

کردند؛ اما در سال زندگی می درصد جمعیت جهان در شهرها 30میالدی فقط 1950سال در 
امروزه جمعیت شهرنشین جهان بر . اندشهرهابوده درصد جمعیت جهان ساکن 54میالدی 2014

میالدی، این نسبت به 2050و پیش بینی می شود که تا سال گرفته است جمعیت روستانشین پیشی 
.برسددرصد 66حدود 
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در چه سالی جمعیت شهری و روستایی جهان . با توجه به نمودار زیر، روند ها را تشریح کنید
برابر بوده و در چه سالی جمعیت شهری از جمعیت روستایی پیشی گرفته است؟ با رسم خط 

2010. روی نمودار نشان دهید
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به نمودار و نقشه توجه. سطوح شهرنشینی و افزایش آن در نواحی مختلف جهان، متفاوت است 
طح آسیا و آفریقا از نظر س، (التین)، آمریکای جنوبی واسترالیاآمریکای شمالی، اروپا . کنید

.یدمقایسه کنکشورهای همسایه شهرنشینی چه تفاوتی دارند؟ سطح شهرنشینی در ایران را با 
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(11ص)مقایسه کنید؟شهرنشینی بین کشورهای پیشرفته و درحال توسعه را سرعت 
.و آفریقا بیشتر از سایر نواحی جهان است و همچنان ادامه داردآسیا 

وآفریقایی رابا سایرنواحی جهان مقایسه کنید؟ رشد شهرنشینی درکشورهای آسیایی 
درصد است، در آسیا و آفریقا /4در سایر نواحی جهانسالیانه شهرنشینی که میزان رشد درحالی

. درصددرسال می رسد1/5این رشد به 
بنویسید؟درآسیا و آفریقا را بیشترشهرنشینی رشد علت 

روستاییان به شهرها مهاجرت فزاینده 
مهاجرت فزاینده روستاییان به شهرهادرآسیا و آفریقا را بنویسید؟علل 

ود کارخانه ها و یا رشد بخش خدمات و ورتوسعه دنبال صنعتی شدن و به دستمزد بیشتر اشتغال و 
.این کشورها به تجارت جهانی بوده است
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های میلیونیشهر افزایش 

(98خرداد)جهان،رابنویسید؟ترین پدیده های مربوط به تغییرات الگوی شهرنشینی در مهم 
میلیون نفر 8بیشتر از لندن و نیویورک شهر ، دو میالدی1950در سال . استشهر های میلیونی افزایش .1

و امروزه تعداد این وجودداشت میلیون نفر در جهان 10، ده شهر با بیش از 1990در سال . جمعیت داشتند
.میلیون نفر در جهان است10و 5تغییر الگوی مکانی شهرهای با بیش از .2. شهر رسیده است28شهرها به 

کالن شهر هنگ کنگ کالن شهر مانیل
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راتوضیح دهید؟میلیون نفر در جهان 10و 5الگوی مکانی شهرهای با بیش از تغییر 
وجود وژاپن شمالی،اروپا ودرآمریکای تا چند دهه پیش چنین شهرهایی فقط درنیمکره شمالی 

روشدهروبه وپرجمعیت میلیونی وآفریقابارشدشهرهای آسیا،آمریکای التین داشتنداماامروزه 
. اند
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(12ص()مگاالپلیس)از مادرشهر تا زنجیرۀ کالن شهرها 

رابنویسید؟( متروپل)ویژگی های مادرشهر 
این شهر ( 98ش()98خرداد)استترین و مهم ترین شهر یک ناحیه، استان یا یک کشور بزرگ 

است و از … شهر اصلی یک ناحیه باشد که مرکز حکومتی، مذهبی، تجاری وپایتخت یا ممکن است 
.این جنبه ها بر سایر سکونتگاه ها برتری دارد

. در این مورد توافقی وجود نداردو جمعیت مادرشهر، ارقام مختلفی را ذکر برای حداقل 
.نیزگفته می شودکالن شهر به مادرشهر، معموالً 

مگاسیتی به کجاگفته می شود؟
است و به شهر هایی با )                    ( مگاسیتیواژه نیز معتقدند کالن شهر ترجمه و معادل برخی 

.میلیون نفرجمعیت اطالق می شود10بیش از 
شود؟می به کجاگفته شورای عالی معماری و شهرسازی، کالن شهر مصوبه کشور ایران طبق در 

، ، اصفهان،کرجمانند تهران، مشهد،؛ باشندجمعیت داشته میلیون نفر 1که بیش از مادرشهرهایی 
… قم و
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(12ص)نشینیگسترش حومه 

(98ش)راتعریف کنید؟حومه 
.به بخش های پیرامونی یک شهر حومه می گویند

شهری رابنویسید؟علل شکل گرفتن حومه های 
شهرنشینی و گسترش حمل و نقل و وسایل ارتباطی افزایش 

رابنویسید؟نشینان ویژگی حومه 
. خرید یا کار و یااستفاده از خدمات شهرها به شهر رفت و آمد می کنندبرای 

کدامند؟انواع حومه های شهری 
حومه های خوابگاهی، حومه های صنعتی، حومه های فقیرنشین و حومه های مرفه 

نشین
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(13ص)مادرشهری رابنویسید؟منطقه ایجاد علل 
افزایش جمعیت مادر شهرها و گسترش حومه های آنها به تدریج منطقه ای با عنوان منطقه 

. مادر شهری به وجود آورده است
.درپیرامون برخی از مادر شهرها، شهرها و شهرک های اقماری پدید آمده اند
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رتبۀ شانزده کالن شهر با 
میلیون نفر 10بیش از 
شهر و ناحیۀ شامل )جمعیت 

میالدی2017( شهریمادر 
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می شود ؟جهان شهربه کدام شهرها گفته 
برخی از این شهرها به دلیل مشارکت زیاد در اقتصاد و تجارت جهانی حوزه نفوذ بسیار وسیعی

.در سطح جهان دارند و به آن ها جهان شهر گفته می شود
(14ص)تعریف کنید؟مگاالپلیس را 

در برخی از بخش های جهان در نتیجه گسترش فوق العاده زیاد دو یا چند مادر شهر در امتداد 
پدید آمده اند که به زنجیرهای از مادر شهرها یا کالن شهرهامسیرهای ارتباطی و حمل ونقل، 

. آنها مگاالپلیس گفته می شود
چیست؟منطقه ابر شهری 

در مگاالپلیس ها حومه ها و شهرک های اقماری یک مادر شهر به حومه ها و شهرک های مادر 
.برخی مگاالپلیس را منطقه ابر شهری نامیده اند. شهر دیگر پیوند می خورد

(98شهریور)؟ هاکدامندویژگی های مگاالپلیس سه موردازمهم ترین 
تمرکز و انبوهی جمعیت شهری، تمرکز مؤسسات مالی و پولی، تمرکز صنایع دانش بنیان

.و فراوانی آمد وشد بین مادرشهرهای هم جوار با انواع وسایل حمل و نقل زمینی و هوایی
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اند؟مگاالپلیس ها معموال در امتداد راه های ارتباطی،چه اشکالی  پیدا کرده 
کهکشانیخطی و کریدوری و برخی نیز شکل خوشه ای و شکل 

های مگاالپلیس های جهان درکجابودند؟اولین نمونه 
( تا واشنگتنبوستن از )شمال شرق ایاالت متحده امریکا مگاالپلیس 
(توکیو ــ یوکوهاما)ژاپن مگاالپلیس 
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در شهر محل زندگی شما حومه نشینی وجود دارد؟ حومه ها در کدام جهت شهر و از چه آیا -1
های اجتماعی تشکیل می دهند؟ در این باره تحقیقکدام گروه نوع اند؟ ساکنان آنها را بیشتر 

...روستایی ومهاجران -همه جهات-مانندشیخ آبادقم.دهیدکنید و نتایج را به کالس گزارش 
کدام قاره ها به ترتیب بیشترین شهرها با جمعیت بیش از 13توجه به جدول صفحۀ با *الف  -2

آسیا، آمریکا، آفریقاده میلیون نفر را دارند؟ 
میلیون نفر جمعیت در مشرق 10علت ظهور مگاالپلیس ها و شهرهایی با بیش از به نظرشما *ب  

در جدیدمخصوصا های رشدصنایع وفناوری و جنوب شرقی آسیا در چند دهۀ اخیر چیست؟ 
، کره جنوبیژاپن کشور های چین ، 

ل افزایش شهرهای میلیونی ، فشار بر منابع و محیط زیست را بیشتر می کند ؟ چرا ؟ دلیآیا -3
.زیراافزایش جمعیت کاهش سرانه درفضاهاومنابعی مثل آب رادرپی دارد-بلهبیاورید

(16ص)فعالیت
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روستاییتغییر در روستانشینی و سکونتگاه های 
دوباره به نمودار روند تغییرات شهرنشینی و روستانشینی و جدول درصد شهرنشینی در نواحی

.دنیا توجه کنید

؟کدام بخش های جهان هنوز جمعیت قابل توجه روستایی زندگی می کنددر 
60آفریقا و 52/5آسیا 

درصد50ازبیشاست؟جمعیت قارههای آسیا و آفریقا روستانشین چنددرصد 
هرچند فرایند شهری شدن به   افزایش شهرنشینی در همه کشورهای جهان منجر شده است، هنوز  

.میلیارد نفر از مردم جهان در روستاها زندگی می کنند3/4
(.97دی)انداز یک میلیارد نفر روستانشین بیش هند چین و تنها در دو کشور 

شهرنشینی است؟کدام پدیده از مهم ترین عوامل تغییر در کاهش روستانشینی و افزایش 
شهرهااز روستا ها به مهاجرت 
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.توجه کنیدمهاجرت های روستا به شهر به عوامل جاذبه و دافعه در 
؟جاذبه و دافعه در مهاجرت های روستا به شهر کدامندعوامل 

و عوامل دافعه مانندفقرروستایی مردم تشویقمثل درآمدبیشترشهری مردم راعوامل جاذبه 
.می کندتابه سوی شهرمهاجرت کننددفع روستارا
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اول قرن بیستم در کشورهای توسعه نیمه نوزدهم و سده علت مهاجرت از روستاها به شهر ها در 
(17ص)چه بود؟یافته و صنعتی اروپا و آمریکای شمالی، 

ایصنایع کارخانه توسعه 
بودند؟زارعان نیمه وقت چه کسانی 

در سده نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم در برخی کشورها مانند آلمان روستاییان برای دریافت 
بخشی از وقت خود را به کار در کردندو شهرها کار می وقت در دستمزد بیشتر به طور نیمه 

.مزارع اختصاص می دادند که به زارعان نیمه وقت مشهور شده بودند
یافت؟کاهش چرا در آلمان روستانشینی 

در برخی از روستاها باسرمایه گذاری و خرید زمین های کشاورزی توسط شهرنشینان به منظور 
ه یافت و برخی ازروستاها نیز به علت گسترش شهرها بروستانشینی کاهش ایجاد کشت تجاری، 

.شدندحومه های شهری تبدیل 
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علل ونتایج مهاجرت های روستایی درکشورهای درحال توسعه را بنویسید؟
مهاجرت های فزاینده از صنعتی شدن با ورود کشورهای آسیا، افریقا و امریکای التین به دوره 

اما این مهاجرت ها همگام با توسعه صنعتی نبود و. پیوستنیزوقوع روستا به شهر در این نواحی 
سریع تر از رشد صنعتی رخ داد زمانی و رشد شهرنشینی در این نواحی در طی دوره های کوتاه 

شهرها آمادگی الزم را از نظر امکانات و تسهیالت برای ورود مهاجران روستایی نداشته اندو 
.و مشکالت زیادی برای روستاها و شهرها به وجود آمد 

درروستاهارا بنویسید؟علل افزایش شهرگرایی 
«  شهرگرایی»ونفوذ شهرها ، (مدرنیزاسیون)تحوالت صنعتی و ورود کشورها به عصر نوسازی بروز 

.در روستاها افزایش یافت
شهرگرایی چیست؟منظور از 

روندی اقتصادی  اجتماعی است که طی آن شیوه های زندگی، رفتار و عملکرد ها، ارزش ها و 
.روستاها و بین روستانشینان رواج می یابدشهری در مظاهر 

در روستاهانسبت به گذشته رابنویسید؟کالبدی علل تغییرات 
فراهم شدن امکانات و تجهیزاتی چون آب و برق و راه سازی، استفاده از ماشین آالت کشاورزی 

شهریو عناصر و خدمات 
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روستاها راتوضیح دهید؟عملکردی در تغییرات  
با آنکه به طورکلی در بیشتر روستاها فعالیت غالب، زراعت است، نقش و عملکرد برخی از 

در این روستاها جدیدی به طور مستقل یا عالوه بر زراعت وعملکردهای کرده روستاها تغییر 
، گردشگری و صنعتی، نقش صیادیپدیدار شده است که از آن جمله می توان به روستاهایی با 

.یا خانگی رونق زیادی دارند، اشاره کردتبدیلی که در آن صنایع کوچک 
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(18ص)دهید؟توضیح روستارا روابط شهر و 
شهر اما نوع و چگونگی روابطوابستگی و روابط متقابل داشته اند از دیرباز شهر و روستا با یکدیگر 

.و روستا در زمان های مختلف ودر نواحی مختلف جهان، متفاوت بوده است
کردروابط شهر و روستا را می توان از جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مطالعه 

شهروروستارابنویسید؟میان مبادله نابرابر نظریه 
محل انباشت سرمایه،تولید کاالهای کارخانه ای و تمرکز اقتصادی است و مبادله ای نابرابر شهر 

.بین شهر و روستا جریان دارد
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مدل روابط شهر و روستا در باال را می توان با نظریۀ مرکز  پیرامون، که در سال گذشته آیا -1
.خوانده اید، انطباق داد؟ استدالل کنید

مثل کشورهای پیرامون فقط مواد اولیه ونیروی کار را به شهرها ارائه می کنند روستاها -بله 
.آیندارائه خدمات به روستاها می شهری برای ساخته شده در کارخانه های ودرمقابل کاالهای 

یک روستا در جهان یا ایران که عملکردی غیر از کشاورزی و دامپروری دارد، تحقیق دربارۀ -2
.دهیدکالس ارائه کنید و گزارش خود را به 

.دارندگردشگری بیشترعملکرد وابیانه که مردم آن روستاهای ماسوله،ماهخونیک ،کندوان 
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(19)ایرانتغییرات جمعیت شهری و روستایی در 
وع در کشور ما نیز فرآیند تغییرات شهرنشینی و روستانشینی همانند سایر نواحی جهان به وق

به نمودار توجه کنید. پیوسته است

نمودار تغییرات جمعیت شهری و
سال اخیر60روستایی در 
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.افزایش شهرنشینیکنید؟ چه تغییری در شهرنشینی و روستانشینی مشاهده می 
؟هم اکنون چند درصد جمعیت کشورما در شهرها و چند درصد در روستاهازندگی می کنند

درصد25درصدوروستاها75شهرها

است؟صورت گرفته چندطریق به طور کلی، افزایش جمعیت شهری از 
نسبت به مرگ و میر؛( تولدها)موالیدطبیعی جمعیت شهرها یعنی رشد افزایش *1
؛روستاییان به شهر هامهاجرت *2
.بافت شهریادغام در نقاط شهری یا به جمعیت برخی روستاها و تبدیل شدن افزایش * 3

(98خرداد)رابنویسید؟ روستا به شهر درکشورمان چگونگی تبدیل 
موافقت وزارت کشور باشدوبا هزار نفر رسیده 10که جمعیت آنها به حد معینی مثالً روستاهایی 

.شودشهر اعالم شده و در آنها شهرداری تأسیس شده می 
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است؟با توجه به جدول، تعداد سکونتگاه های شهری در ایران چند برابر شده 
برابر6

درکشورراتوضیح دهید؟کند شهرنشینی دوره 
تا سال .یکی از عوامل مهم افزایش جمعیت شهری در ایران مهاجرت از روستا به شهر بوده است

ها به شهرها به کندی صورت می گرفت و محصوالت کشاورزی بخش ازروستا مهاجرت 1335
.عمده تولیدات داخلی را تشکیل می داد

شد؟و دوره شهرنشینی سریع آغاز سرعت روند شهرنشینی در ایران ازچه زمانی، 
1335از سال 
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درایران رابنویسد؟مهم ترین علل شهرنشینی سریع 
ما متکی به درآمد حاصل از فروش نفت است و این درآمد در دست بودجه کشور که ازآنجا ( الف

توسعه سرمایه گذاری ها، ، بیشترین دولت ذخیره می شود، دولت ها با استفاده از درآمد نفتی
. ها و تجهیزات و زیرساخت ها را به شهر ها اختصاص دادندکارخانه 

اصالحات ارضی درروستاها( ب
درایران ازچه سالی آغازشد؟اصالحات ارضی 

1341
(20ص)یعنی چه؟اصالحات ارضی 

کشاورزانتغییر قوانین مالکیت زمین و توزیع مجددآن به نفع 
انجام شد؟چگونه درایران  اصالحات ارضی 

و واگذاری زمین به دهقانان خرده پا ( ارباب ها)با سلب مالکیت مالکان بزرگ سه مرحله در 
.گرفتانجام 
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(98ش)گرفت؟ارضی ایران مهاجرت روستاییان به شهر ها شدت چرابااصالحات 
(97دی)رابنویسید؟ارضی ایران موفقیت اصالحات عدم سه موردازعلل 

از کشاورزان، توجه به صنایع مونتاژ و وارداتنکردن دولت سبب تقسیم نادرست زمین، حمایت به 
ان درایرکاال از کشورهای خارجی نه تنها وضع روستاییان بهتر نشد بلکه شرایط انهدام کشاورزی 

.در نتیجه، مهاجرت روستاییان به شهر ها شدت گرفت. فراهم آمد
.بودتبدیل تهران به مادر شهر ملی شهرنشینی در ایران رخ داد، زمینه از دیگرموضوعاتی که در 

؟چگونه تهران به یک مادرشهرملی تبدیل شد
این شهربه طور مداوم به شدت افزایش یافت و ، جمعیت با مهاجرت گسترده مردم از سراسر کشور

دو ازهمواره بیش به این ترتیب، جمعیت تهران . زیادی با سایر شهرها پیدا کردفاصله رفته رفته، 
.، بوده استدومین شهر پرجمعیت ایران، یعنی مشهدبرابر 
دهید؟مهاجرت ازروستابه شهر پس ازانقالب اسالمی را توضیح روند 

در این دوره، تعداد . از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ ادامه یافتمهاجرت 
.  پرجمعیت به شهر تبدیل شدند یا در بافت شهرهای هم جوار ادغام گردیدندازروستاهای زیادی 

.شدندبرخی از آبادی ها نیز خالی از سکنه 



کنید؟مقایسه 1395و 1365را در سال های تعدادشهرها آمار 
.شهرافزایش یافت1245تعداد به1395شهربوده که درسال496تعداد1365درسال

اسالمی رابنویسید؟از انقالب وضعیت شهرنشینی پس 
شهر با بیش از یک میلیون نفر جمعیت 7بر تهران عالوه .تعدادشهرهاافزایش یافت در این دوره، 

به عالوه، رشد شهرهای بزرگ و کوچک و شهرک های اقماری در . شدندشهرتبدیل به کالن 
.تبدیل کردشهری بزرگ کالن منطقه اطراف تهران، این شهر را به یک 
؟چندشهربوده است1395تعدادکالن شهرهای ایران درسال

شهرهشت 
یک منطقه کالن شهری بزرگ تبدیل شد؟ چراتهران به 

تهرانشهر های بزرگ و کوچک و شهرک های اقماری در اطراف بدلیل رشد 
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.عوامل مهاجرت های روستا  شهری را در چند گروه دسته بندی کنید.1
خشکسالی : طبیعیعوامل  - ارضیاصالحات : انسانیعوامل 

به نظر شما، تبدیل شدن روستاها به شهر چه پیامد هایی دارد ؟.2
ی موارد در . امنیتی همراه شود، اقتصادی، رفاهی و اجتماعی-بایدبامطالعات فراوانی فرهنگی

فرایند این سیاست حاکم با وارد می سازد زیرا روستا های جدی به اجتماع ساکن در آسیب 
الزم یک شهر و از همه مهم تر از بین رفتن امکانات بومی و حس تعلق، عدم ایجاد نابودی هویت 

.است رابه دنبال دارداقتصاد و اشتغال اصلی منطقه روستایی که کشاورزی، 
.میلیون نفر جمعیت دارند، جست وجو کنید و بنویسید1نام کالن شهرهای ایران را که بیش از .3

اهواز، قم، کرج ،تبریزتهران، مشهد، اصفهان،شیراز، 
شهر محل زندگی شما چند نفر جمعیت دارد و در کدام طبقۀ سلسله مراتب شهری قرار می .4

1٬201٬158رتبه هشتم باجمعیت1395درسالگیرد؟ 
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