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جغرافياي سكونتگاه ها

سيارة زمين ســـكونتگاه بيش از 7 و نيم 
ميليارد نفر جمعيت انسانى است. خشكى
 ها تنها يك سوم سطح زمين را تشكيل مى

 دهند. بيشتر اين جمعيت انبوه در نواحى 
خاصـــى از خشـــكى هاى كرة زميـــن، يعنى 
روســـتاها و شـــهر ها، متمركز شده اند. بر 
اساس آمار سازمان ملل، در نيمة اول سال 
2018 ميـــالدى، 4/2 ميليارد نفر از مردم 
جهان در شـــهرها و 4/3 ميليـــارد نفر از 
مردم جهان در روســـتاها مستقر بوده اند. 
مديريت شـــهرها و روستاها و برنامه ريزى 
براى ســـكونتگاه هايى كه از هر جنبه براى 
زندگى انسان مناسب باشند، از مهم ترين 

مسائل قرن بيست ويكم است.

جغرافيا سال دوازدهم
فصــــل اول

درس1: شهرها و روستاها

درس2: مديريت شهر و روستا

دانش آموز عزیز 
شروع فصل اول با موضوع مقر و موقعیت جغرافیایی آغاز می شود و بهتر است نقشه، شکل و تصاویر مربوطه را همراه   �

با متن مطالعه کنید. 
موضوع تفاوت شهر و روستاها  و سلسله مراتب شهری را حتما با تصاویر، جدول ها وشکل هایی که برایتان آماده   �

کرده ایم بخوانید. 
موضوع حوزۀ نفوذ سکونتگاه با توجه به شکلی که در مورد آن آمده موجب تعمیق یادگیری می شود.   �

در موضوع »جهانی به سوی شهری شدن« حتما همراه با خواندن متن کتاب به نمودارها، نقشه ها و جدول های کتاب   �
توجه ویژه ای کنید 

در موضوع افزایش شهرهای چند میلیونی می توانید فهرست انواع شهرها را همراه با خالصه ای از تعریف آن ها را   �
بنویسید تا مطالب درس در ذهن شما دسته بندی شود. 

در موضوع سکونتگاه های روستایی می توانید از نقشه مفهومی که در اول درس برایتان تهیه شده است و خالصه   �
مطالب را برایتان نوشته ایم بخوانید. در این قسمت حتما نمودارها، شکل ها و جدول های درسنامه را مطالعه کنید. 

آمایش سرزمین و شهرپایدار را همراه با شکل های مربوطه مطالعه کنید.   �
�  مشکالت شهری، مبلمان شهری و شهرهوشمند را حتما همراه با تصاویر کتاب مطالعه کنید. 

کاربری زمین را با نقشه ای که در درس آمده مطالعه کنید. موضوع سرانه را با حل مسئله های مربوطه همراه کنید.   �
برایتان چندین مساله برای توضیح بیشتر آورده ایم. 

در موضوع مدیریت روستاها نقشه مفهومی تهیه کنید و خالصه مطالب را درمقابل نقشه مفهومی تهیه شده بنویسید.  �
�  سیستم اطالعات جغرافیایی را یک دور بخوانید و به شکل های آن توجه کنید. 

و در نهایت بعد از خواندن هر درس ابتدا تست های مروری را تمرین کنید و سپس تست های شبیه ساز کنکور را مطالعه 
وبررسی نمایید، تست  ها کنکوری که برایتان آماده کرده ایم فراموش نشود.

 ما شما را در این مهم یاری کرده ایم.

مشاوره درسی:
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شهرها و روستاها

شهرها و روستاها 

تفاوت هاى شهر و روستا

شناخت سكونتگاه

سلسله مراتب سكونتگاه ها

حوزه نفوذ سكونتگاه

موقعيت

مقر/مكان/جايگاه

فعاليت اقتصادى

ميزان جمعيت

وسعت

دسترسى به خدمات

فرهنگ و مناسبات اجتماعى

شهرها: صنعتى

روستاها: كشاورزى

عوامل موثر
انسانى
طبيعى

ميزان جمعيت

عملكرد

دو جنبه قابل توجه
دامنة نفوذ

آستانه نفوذ
گسترده

كم

مقر و موقعیت

سر آغاز مطالعه و شناخت یک سکونت گاه روستایی و شهری مقر )یا جایگاه و مکان( و موقعیت آن است. 

مقر

مکان اصلی و دقیق یک سکونت گاه و محل استقرار آن بر روی زمین.تعریف اول
مقر هر روستا یا شهر همچنین هسته اولیه آن را شامل می شود.تعریف دوم

هسته اولیه

مکانی است که مردم برحسب نیاز آن را برای زندگی انتخاب نموده و به اشغال درآورده اند و بعدها روستا یا شهر از آن محل گسترش یافته است.

عوامل موثر در انتخاب مکان برای استقرار و سکونت جمعیت به دو دسته عوامل طبیعی و انسانی تقسیم می شود:
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عوامل طبیعی

در انتخاب مکان برای استقرار و سکونت جمعیت، عوامل طبیعی بیشترین نقش را داشته اند.
نخستین روستاها و شهرهای پرجمعیت و همچنین تمدن های اولیه در کنار رودهای دجله و فرات، نیل، کارون، سند 

و... پدید آمدند.
اما عوامل طبیعی موثر در این سکونت گزینی چه مواردی است؟

عواملی چون آب فراوان، آب و هوای مالیم، خاک حاصلخیز جلگه ها نقش مهمی داشته است.

عوامل دیگری چون عوامل سیاسی و تصمیمات حکومتی، دسترسی به راه های تجاری، عوامل دفاعی و نظامی و نظایر عوامل انسانی
آن می توانند در پدید آمدن یک سکونت گاه در مکان خاص نقش داشته باشند.

مهم ترین عوامل شکل گیری هسته های اولیه در ایران

آب
قلعه های دفاعی 
بازارهای محلی 

قرار گرفتن در تقاطع راه ها

هسته اولیه شهر رشت

وجود بازار و تجارت محصوالت کشاورزی و ابریشم با نواحی پیرامون

هسته اولیه روستای هولوکو در مجارستان

پیرامون دیوارهای قلعه شکل گرفته است.
این قلعه اواسط قرن 13 میالدی پس از گسترش امپراطوری مغول ها به منظور دفاع از حمله های احتمالی ساخته شد و در دو قرن 

بعد به منطقه مسکونی تبدیل شد.

موقعیت

موقعیت یک شهر یا روستا وضعیت آن سکونت گاه نسبت به پدیده های پیرامون خود در سطح ناحیه است.
این پدیده ها خود به دو دسته تقسیم می شود:  

1. عوامل طبیعی مانند کوه ها، جنگل، دریاچه و...
2. عوامل انسانی مانند راه های ارتباطی،  نزدیکی به سازه های انسان ساز و...

این عوامل اثرات مثبت و منفی دارند. 

الف( مثال اثر مثبت:
برای مثال دسترسی یک شهر به دریا یا شبکه ارتباطی خط آهن در یک منطقه موقعیت مناسبی برای رونق تجارت و مشاغل.

یا نزدیک بودن شهر به روستاهای پرجمعیت مجاور یا منابع معدنی در جذب نیروی کار و توسعه صنایع.
ب( مثال اثرات منفی:

مجاورت یک سکونت گاه با کوه آتشفشان یا گسل های فعال می تواند حیات آن سکونت گاه را به خطر بیندازد.
رویدادهای سیاسی یا تغییرات آب و  هوایی می تواند موجب از دست دادن موقعیت و اعتبار یک شهر یا انتقال آن به مکان دیگر شود. 

مفاهیم موقعیت و مقر مکمل یکدیگرند.

تفاوت مقر و موقعیت ◄
مقر، مکانی است که سکونت گاه در آنجا بنا شده و بیشتر با عوامل محلی سروکار دارد اما موقعیت، شرایط و ارتباط سکونت گاه را با عوامل در 

سطح وسیع تر مانند یک ناحیه نشان می دهد.
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موقعیت جغرافیایی چیست؟1
محل قرار گرفتن هر پدیده در سطح کره زمین نسبت به پدیده های پیرامون خود و همچنین جایگاه آن در سطح 

ناحیه، موقعیت جغرافیایی آن پدیده است.
موقعیت جغرافیایی خود به دو دسته قابل تقسیم است:

ب( موقعیت نسبی الف( ریاضی یا مطلق )عددی( 
ریاضی یا مطلق چیست؟

محل دقیق هر پدیده یا مکان، با توجه به طول و عرض جغرافیایی، موقعیت مطلق یا ریاضی آن محل است ) بیان موقعیت با عدد دقیق(
مثال: موقعیت ریاضی یا مطلق کشور ایران:

ایران در عرض جغرافیایی ۲۵ تا 39 درجه جنوب منطقه معتدله نیمکره شمالی قرار گرفته و همچنین در 44 تا 63 درجه طول 
شرقی واقع شده است.

موقعیت نسبی چیست؟
محل قرارگیری هر مکان، نسبت به پدیده های طبیعی یا انسانی پیرامون خود، موقعیت نسبی آن مکان است.

مشاوره درسی:

و  قرار گرفته  راه آهن  و  آبی، جاده ای  راه های  تقاطع  و در محل  اهواز در کنار رودخانه کارون  شهر 
دارد. چهارراهی  موقعیت 

اهواز بخاطر موقعیت خاص خود حوزه نفوذ گسترده ای دارد به طوری که ازغرب به عراق و شرق با استان 
فارس، از جنوب با بنادر جنوبی و از شمال با مرکز ایران ارتباط دارد.

شکل 1 ◄
 

تفاوت های شهر و روستا 

1( فعالیت اقتصادی:
شغل روستاییان: کشاورزی، دامداری، صید و شکار و... ●
شغل شهری ها: صنعتی و خدماتی ●

2( میزان جمعیت:
متداول ترین مالک تشخیص شهر و روستا مالک جمعیتی است. ●
در برخی کشورهای اروپایی سکونت گاه هایی با بیشتر از ۲000 نفر شهر محسوب می شود. ●
در برخی کشورهای پر جمعیت آسیا مانند چین و هند روستاهایی با بیش از سی هزار نفر جمعیت وجود دارند. ●

3( وسعت و فضای سکونت و فعالیت:
الف: روستاهای باز و چشم انداز طبیعی گسترده و بیشتر

ب: شهرها فشرده، متنوع و محدود
4( دسترسی به خدمات و تسهیالت:

در شهرها بیشتر و در روستاها محدودتر و کمتر ●
5 ( فرهنگ و مناسبات اجتماعی:

در روستا همکاری، شناخت، همیاری و وابستگی بیشتر در شهر ها کمتر. ●
در شهرها نوگرایی و تغییرات اجتماعی سریع تر است. ●

 
 سلسله مراتب سکونت گاه ها

سکونت گاه های روستایی و شهری را نیز می توان رتبه بندی کرد. سکونت گاه ها از نظر تعداد جمعیت متفاوت اند و طیف وسیعی از یک ده کوچک با 
کمتر از 100 نفر جمعیت تا شهرهای باالی 10 میلیون نفر را دربرمی گیرند. 

سلسله مراتب سکونت گاه ها یعنی رتبه بندی آنها برحسب اهمیت. ●
برای این منظور سکونت گاه ها را براساس میزان جمعیت و عملکرد )خدماتی که ارائه می کنند( طبقه بندی می کنند. ●
سکونت گاه های کوچک خدمات محدود و سکونت گاه های بزرگ خدمات گسترده تر ارائه می کنند. ●
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شکل زیر یک نمونه رتبه بندی سکونت گاه های اروپا را نشان می دهد. در ستون پایین سکونت گاه هایی با کمترین جمعیت قرار که خدمات کمتری 
ارایه می دهند. با حرکت به سوی باالی هرم، جمعیت سکونت گاه ها بیشتر می شود و خدمات نیز بیشتر و متنوع تر  است.

كاهش تعداد و تنوع خدمات افزايش جمعيت

جمعيت

شكل 2. يك نمونه رتبه بندى يا سلسله مراتب سكونتگاه ها در اروپا

10-100

100-2500

2500-25000

25000-150000

150000-500000

>2000000

دهكده (هاملت يا دهى كه كليسا ندارد)

روستا

شهر كوچك

شهر بزرگ

شهر منطقه اى

پايتخت

 
معیار و تعریف شهر کوچک و بزرگ و میزان جمعیت آن در کشورهای مختلف فرق می کند. ●

 حوزه نفوذ سکونت گاه
به محدوده جغرافیایی که از یک سکونت گاه کاال و انواع خدمات دریافت می کند و بین آن محدوده و سکونت گاه جریان کاال، خدمات و رفت و  ●

آمد افراد وجود دارد حوزه نفوذ آن سکونت گاه می گویند.
برخی از سکونت گاه ها حوزه نفوذ کم وسعتی دارن و برخی گسترده. ●

  دو جنبه مهم در بررسی حوزه نفوذ عملکرد سکونت گاه کدام است؟
الف( آستانه نفوذ یعنی حداقل جمعیتی که تقاضای کاال، خدمات یا عملکردی از سکونت گاه دارند.

ب( دامنه نفوذ یعنی بیش ترین مسافتی که مردم منطقه برای دریافت خدمات از آن سکونت گاه طی می کنند.

به سوی جهانی در حال شهری شدن
یکی از مهم ترین تغییرات فضای جغرافیایی در قرن بیستم و بیست و یکم افزایش شهر و شهرنشینی در جهان است. ●

   منظور از شهر نشینی چیست؟ نسبت جمعیت شهرها به روستاهاست.

در سال 19۵0میالدی تنها 30 درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی می کردند. ●
در نیمه سال ۲018 میالدی ۵۵ درصد جمعیت حهان ساکن شهرها بوده اند و تا ۲0۵0 به حدود 70 درصد می رسد. ●
سرعت افزایش شهرنشینی در آسیا و افریقا بیشتر از سایر نواحی جهان است و همچنان ادامه دارد. ●
نرخ رشد سالیانه شهرنشینی در سایر نواحی جهان 0/4 درصد است در آسیا و آفریقا این رشد 1/۵ درصد در سال است. ●
کشورهایی مانند ژاپن با 93 درصد، آرژانتین با 9۲ درصد و هلند با 90 درصد بیش ترین سطح شهرنشینی را در جهان دارند. ●
میزان شهرنشینی دربرخی کشورها کمتر از ۲0 درصد است مانند سودان، اوگاندا، ماالوی در افریقا و نپال و سریالنکا در آسیا ●

افزایش شهرهای میلیونی ◄
 یکی از مهم ترین پدیده های مربوط به تغییرات الگوی شهرنشینی در جهان افزایش شهرهای میلیونی است. ●

در سال 19۵0 میالدی دو شهر لندن و نیویورک جمعیتی بیشتر از 8 میلیون نفر داشتند: در سال 1990، ده شهر با بیش از 10 میلیون 
نفر در جهان وجود داشت که امروزه تعداد این شهرها به ۲8 شهر رسیده است.

تغییر دیگر، تغییر الگوی مکانی شهرهای با بیش از ۵ و 10 میلیون نفر در جهان است قبال تنها در نیمکره شمالی در آمریکا، ژاپن و اروپا  ●
وجود داشت امروز در آمریکای التین و آفریقا هم شاهد این پدیده ایم. 
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مادرشهر ◄

بزرگ ترین و مهم ترین شهر یک ناحیه، استان یا یک کشور مادرشهر است. ●
کالن شهر ترجمه و معادل واژه بوده و به شهرهای باالی 10 میلیون نفر مگاسیتی )megacity (  اطالق می شود. ●

نام دیگر مادرشهر متروپل و کالن شهر است. 
مادرشهر ممکن است پایتخت یا شهر اصلی یک ناحیه باشد که به عنوان مرکز حکومتی، مذهبی، تجاری و... در حال فعالیت است و از این  ●

جنبه ها بر سایر سکونت گاه ها برتری دارد.
در کشور ایران بر طبق مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی به مادر شهرهایی که باالی 1 میلیون نفر جمعیت داشته باشند مانند  ●

تهران، مشهد، اصفهان،کرج، قم و... کالن شهر گفته می شود.
گسترش حومه نشینی ◄

 به بخش های پیرامونی یک شهر حومه می گویند. ●
حومه ها انواع مختلف دارند: حومه های خوابگاهی، حومه های صنعتی، حومه های فقیرنشین و مرفه نشین و... ●

جهان شهر چیست؟ ◄
برخي از این شهرها به دلیل مشارکت زیاد در اقتصاد و تجارت جهاني حوزه نفوذ وسیعی در سطح جهان دارند که به جهان شهر مشهوراند. ●

مگاالپلیس) ابرشهری( 

برخی از بخش های جهان در نتیجه گسترش فوق العاده زیاد دو یا چند مادر شهر در امتداد مسیرهای ارتباطی و حمل و نقل، زنجیره ای از تعریف اول
مادر شهرها یا کالن شهرها پدید آمده اند که به آنها مگاالپلیس گفته می شود.

وقتی حومه ها و شهرک های اقماری یک مادر شهر به حومه ها و شهرک های مادر شهر دیگر پیوند می خورد مگاالپلیس به وجود می آید.تعریف دوم

 برخی مگاالپلیس را منطقه ابر شهری نامیده اند.

مهم ترین ویژگی های مگاالپلیس ها عبارت اند از: تمرکز و انبوهی جمعیت شهری، تمرکز مؤسسات مالی و پولی، تمرکز صنایع دانش بنیان و فراوانی 
آمد و شد بین شهرها با انواع وسایل حمل و نقل زمینی و هوایی

مگاالپلیس ها در امتداد راه های ارتباطی شکل خطی و کریدوری و برخی نیز شکل خوشه ای و کهکشانی پیدا کرده اند.

مگاالپلیس شمال شرق ایالت متحده امریکا )از بستن تا واشنگتن( و مگاالپلیس ژاپن )توکیو - یوکوهاما( نمونه هایی از اولین مگاالپلیس های 
جهان هستند.

مهاجرت

در سده نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم در کشورهای توسعه یافتة صنعتی اروپا و امریکای شمالی به دنبال توسعه صنایع کارخانه ای مهاجرت  ●
از روستاها به شهرها رخ داد.

در آلمان روستاییان برای دریافت دستمزد بیشتر به طور نیمه وقت در شهرها کار می کردند و بخشی از وقت خود را به کار در مزارع  ●
بودند. نیمه وقت مشهور شده  به زارعان  اختصاص می دادند که 

تغییرات کالبدی و عملکردی در روستاها ◄
با بروز تحوالت صنعتی و ورود کشورها به عصر نوسازی )مدرنیزاسیون(، نفوذ شهرها و »شهرگرایی« در روستاها افزایش یافت.

   شهرگرایی چیست؟
روندی اقتصادی و اجتماعی است که طی آن شیوه های زندگی، رفتار و عملکردها، ارزش ها و مظاهر شهری 

در روستاها و بین روستانشینان رواج می یابد.

روابط شهر و روستا ◄

  چرا جغرافیدان ها و سایراندیشمندان نظریه های مختلفی از روابط متقابل شهر و روستا دارند؟
چون این روابط را می توان از جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مطالعه کرد.

 در بیشتر نظریه ها به نابرابری میان شهر و روستا تأکید شده است.



جغـرافيا

دوازدهـم

شهش
 اه
  و
هش 
ها
ا

1

13

نظریه نابرابری شهر و روستا

بر طبق این نظریه ها، شهر محل انباشت سرمایه، تولید کاالهای کارخانه ها و تمرکز اقتصادی است و مبادله های نابرابر بین شهر و روستا جریان دارد. ●
سیکل یا چرخة رابطه شهر و روستا را شاید بتوان در نمودار زیر نشان داد: ●

درمانى، رفاهى، مالى، فن آورى و اطالعات و ...

مواد اوليه و محصوالت كشاورزى، نيروى كار ساده، خدمات گردشگرى و فراغتى و صنايع دستى

كاالهاى كارخانه اى، نيروى انسانى متخصص، خدمات آموزشى، 

روستا
شهر

شکل 3 ◄    

تغییرات جمعیت شهری و روستایی در ایران

به طور کلی افزایش جمعیت شهری از سه طریق صورت گرفته است:
1. افزایش طبیعی جمعیت شهرها یعنی رشد موالید )تولدها( نسبت به مرگ و میر

۲. مهاجرت روستاییان به شهرها
3. افزایش جمعیت برخی روستاها و تبدیل شدن آنها به نقاط شهری یا ادغام روستاها در بافت شهری

در ایران روستاهایی که جمعیت آنها به 10 هزار نفر برسد با موافقت وزارت کشور به شهر تبدیل و در آن شهرداری تاسیس می شود.

یکی از عوامل مهم افزایش جمعیت شهری در ایران مهاجرت از روستا به شهر بوده است. 

دوره شهرنشینی کند ◄
تا سال 133۵ مهاجرت از روستاها به شهرها به کندی صورت می گرفت و محصوالت کشاورزی بخش عمده تولیدات داخلی را تشکیل می داد.  ●
این دوره به دوره شهرنشینی کند معروف است. ●

اصالحات ارضی

اصالحات ارضی یعنی تغییر قوانین مالکیت زمین و توزیع مجدد آن به نفع کشاورزان ●

از سال 1341 چند مرحله اصالحات ارضی در روستاها انجام گرفت.

در ایران اصالحات ارضی در سه مرحله انجام گرفت.  ●
دالیل شکست اصالحات ارضی در ایران ◄

الف( تقسیم نادرست زمین  ب(  عدم حمایت دولت از کشاورزان  ج( توجه به صنایع مونتاژ و واردات کاال از کشورهای خارجی

نتیجه اصالحات ارضی در ایران ◄
ضعف و انهدام کشاورزی و در نتیجه مهاجرت روستاییان به شهرها شدت گرفت.

از دیگرموضوعاتی که در زمینه شهر نشینی در ایران رخ داد تبدیل تهران به مادر شهر ملی بود.
اصالحات ارضی پس از انقالب  ◄

در این دوره تعداد زیادی روستاهای پرجمعیت به شهر تبدیل یا در بافت شهرهای همجوار ادغام شدند و برخی از آبادی ها نیز خالی از سکنه شدند. ●
در این دوره عالوه بر تهران 7 شهر با بیش از یک میلیون نفر به کالن شهر تبدیل شدند. ●
رشد شهر های بزرگ و کوچک و شهرک های اقماری در اطراف تهران آن را به یک منطقه کالن شهری بزرگ تبدیل کرد. ●
پس از تهران دومین کالن شهر ایران شهر مشهد است. ●
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	 تا چند دهه پیش، چنین شهرهایی فقط در نیمکره شمالی و در امریکای جنوبی و اروپا و ژاپن وجود داشتند اما امروزه آسیا، امریکای   

التین و استرالیا با رشد شهرهای میلیونی روبه رو شده اند.
	 تا چند دهه پیش تنها در آسیا، امریکای التین و افریقا مشاهده با رشد شهرهای میلیونی روبه رو شده اند.  

کدامگزینهبادیگرگزینههاهمخوانیندارد؟. 27
	 کالن شهر 	 مگاالپلیس    	 مادر شهر    	 متروپل     

بزرگترینومهمترینشهریکناحیه،استانیایککشوراست.پایتختیاشهراصلییکناحیهبهعنوانمرکزحکومتی،مذهبی،. 28
تجاریو.............کهبرسایرسکونتگاههابرتریدارداشارهبهکدامگزینهدارد؟

	 پایتخت 	 مگاالپلیس    	 حومه شهر    	 متروپل     
کالنشهرترجمهومعادلواژه.............بودهوبهشهرهایباالی.............اطالقمیشود.. 29

	 megacity- یک میلیون 	 megacity- ده میلیون    	 mega- ده میلیون    	 mega- یک میلیون     
و.............. 30 .............جمعیتداشتهباشندمانندتهران،مشهد،اصفهان،کرج،قم .............بهمادرشهرهاییکهباالی برطبقمصوبه

کالنشهرگفتهمیشود.
	 شورای شهرسازی- ده میلیون  	 شورای شهر- یک میلیون     

	 شورای عالی معماری و شهرسازی- یک میلیون 	 شورای معماری و شهر- ده میلیون     
بهبخشهایپیرامونییکشهر.............میگویندودرپیرامونبرخیازمادرشهرها،شهرهاوشهرکهای.............پدیدآمدهاند.. 31

	 حومه - اقماری  	 متروپل ) کالن شهر( - صنعتی     
	 پایتخت- فقیرنشین و مرفه نشین 	 مگاالپلیس- کارگاهی      

افزایشجمعیتمادرشهرهاوگسترشحومههایآنهابهتدریجمنطقههایباعنوانمنطقه.............بهوجودآوردهاست.برخی. 32
.............نامیدهاند. منطقه را مگاالپلیس

	 پایتخت- ابرشهری 	 مگاالپلیس- متروپل    	 حومه شهر- کالن شهر    	 مادر شهری- ابرشهر     
درنتیجهگسترشفوقالعادهزیاددویاچندمادرشهردرامتدادمسیرهایارتباطیوحملونقل،زنجیرهایازمادرشهرهایا. 33

کالنشهرهاپدیدآمدهاندکهبهآنها.............گفتهمیشودوزمانیکهحومههاوشهرکهایاقمارییکمادرشهرباحومههاو
شهرکهایمادرشهردیگرپیوندمیخورد.............بهوجودمیآید.

	 کالن شهر- حومه شهر 	 مگاالپلیس - مگاالپلیس    	 حومه شهر    	 متروپل - مگاالپلیس     

سواالت شبیه ساز کنکور

شکلاینیکسکونتگاهازمدل.............است.. 34
	 طولی و کشیده   

	 میدانگاهی، هسته ای و متمرکز   
	 پلکانی   
	 پراکنده  

شکلسکونتگاهیدرتصویرزیربهچهصورتیاست؟. 35
	 طولی و کشیده   

	 میدانگاهی، هسته ای و متمرکز   
	 پلکانی   
	 پراکنده  
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1
شکلسکونتگاهیدرتصویرزیربیشتردرکدامنواحیایرانقابلرویتاست؟. 36

	 نواحی مرکزی   
	 نواحی کوهستانی   

	 نواحی شمالی   
	 نواحی شرقی  

شکلسکونتگاهیدرتصویرزیربیشتردرکدامنواحیایرانقابلرویتاست؟. 37
	 نواحی مرکزی   

	 نواحی کوهستانی   
	 نواحی شمالی   
	 نواحی شرقی  

شکلسکونتگاهیدرتصویرزیربیشتردرکدامنواحیایرانقابلرویتاست؟. 38

	 نواحی مرکزی   
	 نواحی کوهستانی   

	 نواحی شمالی   
	 نواحی شرقی  

سکونتگاهیکهدرتصویرمشاهدهمیشودیکسکونتگاهازمدل.............است.. 39
	 طولی و کشیده   

	 میدانگاهی، هسته ای و متمرکز   
	 پلکانی   
	 پراکنده  

باتوجهبهنقشهوآنچهکهشاهدیمشهراهوازدرکناررودخانهکارونودرمحلتقاطعراههایآبی,جادهایوراهآهنقرار. 40
گرفتهاینعواملباعثخلقموقعیت.............شدهاست.

	 چهار راهی   
	 ارتباطی   
	 تجاری   
	 دریایی  

باتوجهبهشکلباافزایشتعدادجمعیتدرنمودارسلسلهمراتبیشاهد.............هستیم.. 41
كاهش تعداد و تنوع خدمات افزايش جمعيت

جمعيت

شكل 2. يك نمونه رتبه بندى يا سلسله مراتب سكونتگاه ها در اروپا

10-100

100-2500

2500-25000

25000-150000

150000-500000

>2000000

دهكده (هاملت يا دهى كه كليسا ندارد)

روستا

شهر كوچك

شهر بزرگ

شهر منطقه اى

پايتخت 	 کاهش تعداد و تنوع خدمات   
	 افزایش تعداد و تنوع خدمات   

	 افزایش خدمات   
	 کاهش خدمات  

باتوجهبهبحثسکونتگاههاشکلزیربیانکنندۀکداممفهومبود؟. 42

C

B

A

	 دامنه نفوذ   
	 آستانه نفوذ   
	 سقف نفوذ   
	 حوزه نفوذ  
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1
برطبقنمودارنسبتجمعیتشهربهروستاتاسال2050پیشبینیمیشودبه.............برسد.. 43

	 30 درصد   
	 50 درصد   
	 55 درصد   
	 70 درصد  

باتوجهبهنمودارزیرکدامگزینهدرستاست؟. 44

10

10

1

1

	 نمودار روبه رو افزایش شهرهای میلیونی را در سال های 1990 و 2014 و پیش بینی آنها را در سال 2030 میالدی نشان می دهد.  
	 نمودار روبه رو کاهش شهرهای میلیونی را درسال های 1990 و 2014 و پیش بینی آنها را در سال 2030 میالدی نشان می دهد.  

	 نمودار روبه رو افزایش شهرهای میلیونی را در سال های 1990 و 2014 و پیش بینی آنها را در سال 1990 میالدی نشان می دهد.  
	 نمودار روبه رو افزایش شهرهای کوچک را در سال های 1990 و 2014 و پیش بینی آنها را در سال 2030 میالدی نشان می دهد.  

تصویربیانگرچیست؟. 45

درمانى، رفاهى، مالى، فن آورى و اطالعات و ...

مواد اوليه و محصوالت كشاورزى، نيروى كار ساده، خدمات گردشگرى و فراغتى و صنايع دستى

كاالهاى كارخانه اى، نيروى انسانى متخصص، خدمات آموزشى، 

روستا
شهر

	 چرخه مواد   
	 چرخه کاال   

	 چرخه روابط تجاری   
	 روابط متقابل شهر و روستا  

کدامگزینهدرارتباطبانمودارزیردرستاست؟. 46

1335 1345 1355 1365 1370 1375 1385 1395

60

	 افزایش جمعیت حومه ها   
	 افزایش جمعیت روستاها    

	 برابری جمعیت روستا و شهرها   
	 کاهش جمعیت روستا به شهرها  

تمرکزوانبوهیجمعیتشهری،تمرکزمؤسساتمالیوپولی،تمرکزصنایعدانشبنیانوفراوانیآمدوشدبینشهرهاباانواع. 47
وسایلحملونقلزمینیوهواییازویژگیهای.............است.

	 کالن شهر 	 مگاالپلیس    	 حومه شهر    	 متروپل     
ازاولینمگاالپلیسهایجهان.............. 48

	 مگاالپلیس شمال شرق ایالت متحده امریکا )از بستن تا واشنگتن( و مگاالپلیس ژاپن )توکیو ــ یوکوهاما(  
	 مگاالپلیس شمال غرب ایالت متحده امریکا )از بستن تا واشنگتن( و مگاالپلیس ژاپن )توکیو ــ یوکوهاما(  

	 متروپل شمال شرق ایالت متحده امریکا )از بستن تا نیویورک( و مگاالپلیس ژاپن )توکیو ــ یوکوهاما(  
	 مگاالپلیس شمال شرق ایالت متحده امریکا )از بستن تا واشنگتن( ومتروپل ژاپن )توکیو ــ یوکوهاما(  

درسدهنوزدهمونیمهاولقرنبیستمدرکشورهایتوسعهیافتۀصنعتیاروپاوامریکایشمالیبهدنبالتوسعهصنایعکارخانهها. 49
مهاجرتاز.............رخداد.

	 روستا به روستا 	 شهر کوچک به بزرگ    	 روستاها به شهرها    	 شهرها به روستاها     
دربرخیکشورهامانندآلمانروستاییانبرایدریافتدستمزدبیشتربهطورنیمهوقتدرشهرهاکارمیکردندوبخشیازوقت. 50

خودرابهکاردرمزارعاختصاصمیدادندکهبه.............مشهورشدهبودند.
	 زارعان شهری  	 زارعان تمام وقت    	 زارعان وقت    	 زارعان نیمه وقت     

باورودکشورهایآسیا،افریقاوامریکایالتینبهدورهصنعتیشدنمهاجرتهایفزایندهاز.............درایننواحینیزوقوعپیوست.. 51
	 روستا به روستا 	 شهر کوچک به بزرگ    	 روستاها به شهرها    	 شهرها به روستاها     
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1
بابروزتحوالتصنعتیوورودکشورهابهعصرنوسازی)مدرنیزاسیون(،نفوذشهرها.............درروستاهاافزایشیافت.بهروندی. 52

اقتصادیواجتماعیاستکهطیآنشیوههایزندگی،رفتاروعملکردها،ارزشهاومظاهرشهریدرروستاهاوبینروستانشینان
رواجمییابد.............گفتهمیشود.

	 شهرنشینی-شهرنشینی 	 نوگرایی-شهرگرایی    	 شهرگریزی- نوگرایی   	 شهرگرایی - شهرگرایی     
دربحثروابطمتقابلشهروروستابیشترنظریههابه.............میانشهروروستاتأکیدشدهاست.. 53

	 نابرابری 	 نابرابری یکسان    	 برابری های متقابل    	 برابری     
کدامگزینهدرارتباطباافزایشجمعیتشهریدرستاست؟. 54

	 مهاجرت از شهر به شهر و روستا به شهر جهت اشتغال   
	 تفاوت نرخ مرگ و میر و موالید و مهاجرت شهر به روستا   

	 رشد موالید، مهاجرت روستا به شهر و ادغام روستا به شهر یا تبدیل به شهر  
	 کاهش مرگ و میر، مهاجرت شهر به روستا، تبدیل روستا به شهر و ادغام روستا به شهر  

کدامیکباسایرگزینههامترادفنیست؟. 55
  جایگاه   مقر   موقع مطلق   مکان

بهوضعیتیکشهرنسبتبهناهمواريهاياطراف،راههايارتباطيومواداولیۀموجوددرآنناحیهچهميگویند؟. 56
  موقع استراتژي   موقع مطلق   موقع ریاضي   موقع نسبي

توسعۀیکشهربه..........آنشهربستگيدارد.. 57
  میزان جمعیت   موقع نسبي    موقعیت   موقع مطلق

کدامیکدرشکلگیرياولینشهرهامؤثربود؟. 58
  توسعۀ تجارت و داد و ستد   افزایش جمعیت روستاها

  افزایش سطح رفاه مردم    وجود عوامل طبیعی مناسب در پیرامون شهر
کدامیکبهشدتبرتوسعۀشهراثرميگذارد؟. 59

  ساختار زمین شناسي مناسب   موقعیت دفاعي مناسب
  راه هاي ارتباطي و حمل و نقل   خاک حاصلخیز و ذخایر غذایي

کدامیکموجبازبینرفتناعتباروموقعیتسابقیکشهرنميشود؟. 60
  تغییرات آب و هوایي    کاهش منابع معدني 

  یک رویداد سیاسي و تاریخي   قرار گرفتن در مدخل دره
متداولترینمالکتشخیصشهرازروستاکداماست؟. 61

  فرهنگي و اجتماعي   خدمات و تسهیالت   اقتصادي   جمعیتي
فشردگيخانههاومغازههادرشهرهادرکدامیکازمالکهايتشخیصشهرازروستاموردبررسيقرارميگیرد؟. 62

   فضای سکونت   کاربري زمین   فرهنگي و اجتماعي   خدمات و تسهیالت
یکیازعواملمهمافزایشجمعیتشهریدرایرانمهاجرتاز.............بودهاستوحدنصابتبدیلروستابهشهروتاسیس. 63

شهرداریدرایرانتوسطوزارتکشوردرشرایطکنونی.............است.
	 روستاها به شهرها-ده هزار  	 شهرها به روستاها- پنج هزار     
	 روستا به روستا- پنج هزار 	 شهر کوچک به بزرگ- ده هزار     

تاسال1335مهاجرتازروستاهابهشهرهابهکندیصورتمیگرفتومحصوالتکشاورزیبخشعمدهتولیداتداخلیرا. 64
تشکیلمیداد.ایندورهبهدوره.............معروفاست.

	 شهرنشینی کند 	 شهرنشینی    	 شهرگریزی    	 شهرگرایی     
اصالحاتارضيبهمعنای.............وازچهزمانيدربسیاريازروستاهاشکلگرفت؟. 65

	 توزیع مجدد زمین به نفع دهقانان کوچک - در سال هاي 1970ـ 1950   
	 کاربری اراضی- بعد از جنگ جهاني اول و دوم  

	 انقالب سفید-بعد از انقالب صنعتي  
	 توزیع مجدد زمین به نفع دهقانان کوچک- از سال 1341   
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1
اصالحاتارضيدرکشورایرانبهچهدلیلموفقیتآمیزنبودهاست؟. 66

	 تقسیم زمین بین کشاورزان 	 عدم حمایت دولت از کشاورزان     
	 مهاجرت روستائیان 	 نداشتن مهارت و تخصص     

نتیجهاصالحاتارضیدرایرانمهاجرت.............شدتگرفتوپسازانقالباسالمینیزمهاجرتاز.............ادامهیافت.. 67
 	 شهرها به روستاها- شهرها به روستاها   	 روستاها به شهرها - روستا و شهر کوچک به بزرگ 

 	 شهر کوچک به بزرگ- روستا و شهر کوچک به بزرگ   	 روستا به روستا- روستاهای کوچک به شهرها
جمعیتمادرشهرملیایرانهموارهبیشازدوبرابردومینشهرپرجمعیتایرانیعني.............بودهاست.. 68

	 اهواز 	 اصفهان    	 تبریز    	 مشهد     

سواالت کنکور
درکاهشاعتباروسکونتگاههايشهريچهعامليتأثیرگذاراست؟..................................................................................................................  سراسري ـ 92. 69

  کاهش منابع معدني    تغییرات محیط پیرامون
  پایین آمدن سطح زندگي مردم   استفاده از مصالح ارزان قیمت

دراسپانیامالکتشخیصشهرازروستاچیست؟...........................................................................................................................................................  سراسري ـ 93. 70
  سکونتگاه با 10000 نفر جمعیت شهر محسوب می شود.
  سکونتگاه هایی با 2000 نفر جمعیت شهر تلقی می شوند.

  خدماتی نظیر بیمارستان، بانک ها، پلیس و فروشگاه های بزرگ مختص شهر است.
  اگر 75 درصد جمعیت فعال مکانی به فعالیت غیر کشاورزی جذب شوند، آن مکان شهر محسوب می شود.

متروپلبهکداممورداطالقمیشود؟.................................................................................................................................................................  سراسري خارج از كشور ـ 92. 71
  بخش های بیرونی یک شهر که از نظر اشتغال و مصرف کاالها و خدمات به شهر وابسته اند.

  شهرک هایی که معموالً شکل خطی یا کریدوری دارند و در حوضه های انواع منابع معدنی شکل می گیرند.
  شهر یا سکونتگاه اصلی یک کشور که معموالً برسایر سکونتگاه ها برتری دارد و ممکن است پایتخت یا شهر مهمی باشد.

  زنجیره ای از مادر شهرها که در اثر پیوند شهرک ها و حومه های یک مادر شهر یا شهرک ها و حومه های مادر شهر دیگر به وجود می آیند.
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2

مدیریت شهر و روستا

مديريت شهر و روستا
مديريت شهرها

آمايش سرزمين

كاربرى زمين

مديريت روستاها

ويژگى هاى آمايش سرزمين

تعريف آمايش سرزمين

سلسله مراتب برنامه ريزى توسعه فضايى در ايران

شهر پايدار

مسائل شهرها

تجهيزات و خدمات عمومى

زيباسازى و مبلمان شهرى

شهر هوشمند

 سه ركن شهرپايدار

تعريف شهرپايدار

مسكن
اشتغال شهرى

محيط زيست شهرى
امنيت شهرى وآسيب هاى اجتماعى

برنامه هاى توسعه روستايى

توسعه روستايى در ايران

مشكالت اقتصادى روستاها

سايت هاى مفيد

نهادهاى مديريت شهر و روستا در ايران

راه حل هاى  مشكالت اقتصادى روستاييان

علل مشكالت اقتصادى روستاييان

اهمیت شهرها و روستاها

شهرها و روستاها مکان سکونت، کار و فعالیت اقتصادی، روابط اجتماعی و به طورکلی محل زندگی جوامع انسانی هستند. ●
مهم ترین مسائل و مشکالت  شهرها و روستاها دردوره معاصر: ●

الف( افزایش شهرنشینی و رشد و توسعه شهرها و تمرکز زیاد جمعیت در آنها 
ب( کاهش تدریجی روستانشینی و مهاجرت نیروی کار کشاورزی از روستاها به شهرها 
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آمایش سرزمین

تعریف:
ساماندهی و نظم بخشیدن به فضاهای جغرافیایی و توزیع متوازن، متعادل و منطقی جمعیت، فعالیت ها و تجهیزات و امکانات در سطح سرزمین.

◄ 
انسان

فعاليت   فضاى 
جغرافيايى

ویژگی های عمده برنامه آمایش سرزمین 
1-توجه به ظرفیت ها و توانمندی های همه مناطق و استان های کشور:

ظرفیت ها و تاثیر هر منطقه در پیشرفت و توسعه عمومی کشور شناسایی می شود و سپس با  ●
آن، برنامه ریزی صورت می گیرد.

برای گسترش  یا کدام مناطق  یابد  باید بخش کشاورزی توسعه  اینکه درکدام مناطق کشور 
مناسب اند. تجاری  مراکز  و  بازارها  2-توجه به همه ابعاد توسعه:                          شکل1.   

به همه جنبه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، دفاعی و محیطی کشور به طورهماهنگ توجه می شود. ●
3-توجه به عدالت در توسعه:

بین مناطق کشور از نظر دسترسی به منابع و امکانات تعادل برقرار می شود و به منظور تحقق عدالت اجتماعی، با توسعه نامساوی و تمرکز  ●
ثروت و سرمایه در برخی مناطق و فقر و محرومیت در مناطق دیگر مقابله می گردد.

4-توزیع متوازن جمعیت:
 از تمرکز و انبوهی جمعیت در یک یا چند مادرشهر و مهاجرت بی رویه از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ پیشگیری می شود. ●

5-توجه به نیازهای حال و آینده:
در برنامه ریزی های عمرانی مانند احداث صنایع، مراکز درمانی، دانشگاه ها و جاده ها نیازهای جمعیتی حال و آینده مناطق مختلف کشور  ●

در نظر گرفته می شود.
6-توجه به حفظ محیط زیست: 

برای  بهره مندی منطقی و خردمندانه از منابع و حفاظت از محیط زیست تأکید و به آنها توجه می شود. ●

طرح جامع سرزمين

طرح كالبدى ملى و جامع

طرح جامع شهرستان (ناحيه اى)و طرح هاى مجموعه شهرى(شهرهاى بزرگ و ناحيه مادرشهرى)

طرح هاى هادى روستايى طرح جامع و تفصيلى شهرها و طرح هاى هادى شهر

سلسله مراتب برنامه ریزی توسعه فضایی در ایران

در کشور ما سلسله مراتب برنامه ریزی فضایی جغرافیایی به شرح زیر است: ●
الف( در راس هرم، طرح جامع سرزمین و بعد از آن طرح کالبدی ملی و منطقه ای که 
حد وسط بین برنامه کالن ملی با سطوح پایین تر است قرار می گیرد. در این برنامه به 
ترتیب اصول و خط مشی های بخش های اقتصادی کشور شناسایی می شود و ارزیابی 
محیطی، اقتصادی، اجتماعي، در سطح منطقه انجام می گیرد ) آمایش ملی و منطقه ای( 
)ناحیه ای( و طرح های مجموعه شهری  میانی طرح جامع شهرستان  در سطح  ب( 

دارد.  مادر شهری( وجود  ناحیه  و  بزرگ  )شهر های 
ج( پایین ترین سطح برنامه ریزی مربوط به طرح جامع و تفصیلی شهرها و طرح های 
و   ) از  ۲۵هزارنفر  کمتر  معموال  و  جامع  فافد طرح  )برای شهرهای  هادی شهری 

مي گیرد. قرار  روستایی  هادی  طرح های 
شکل۲.

        
مدیریت شهرها

هدف اصلی مدیران و برنامه ریزان شهری

تحقق »شهر پایدار«
تعریف شهر پایدار ◄

شهری است که به گونه ای طراحی شده که در آن نیازهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ساکنان آنها به طور مناسب و عادالنه برآورده می شود، 
بدون آنکه منافع نسل های آینده به خطر بیفتد و شهر و فعالیت های شهری کم ترین آثار منفی و نامطلوب را بر محیط زیست دارد.

◄ 

محيط زيست

دى
صا

اقت

اجتماعى- فرهنگى

سه رکن مورد توجه در برنامه ریزی های شهری شهرپایدار
الف( اجتماعی ــ فرهنگی 

ب( اقتصادی 
ج( محیط زیست

                    شکل3◄
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مشکالت شهری

مهم ترین مشکالت شهرها دردنیای معاصر

اشتغال شهری 
مسکن 

امنیت شهری وآسیب های اجتماعی 
تجهیزات و خدمات عمومی 

محیط زیست شهری

اشتغال شهری ◄

افزایش طبیعی جمعیت شهری علل وجود مشکالت مربوط به اشتغال درشهرهای بزرگ ●
افزایش در اثر مهاجرت نیروی کار به شهرها

به دست آوردن شغل مناسب علل مهاجرت مردم از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ ●
کسب درآمد بیشتر

مشاغلی  ● در  مهاجران  کارشدن  به  مشغول  علل 
روزمزد  و  موقتی  کارگر  مانند 

این مهاجران عمدتاً کارگر ساده و فاقد مهارت و تخصص هستند.
فرصت های شغلی در شهر محدود است.

دو بخش اصلی اقتصاد شهرهای بزرگ: ●
2. بخش غیررسمی  1. بخش رسمی   

شکل4. بخش غیررسمی اقتصاد درشهرهای بزرگ
مهم ترین فعالیت های بخش غیررسمی اقتصاد شهرهای بزرگ

فروشندگان دوره گرد و دستفروش ها، دالالن، زباله جمع کن ها، نوازندگان دوره گرد و کودکان کار

مهم ترین راهکارها برای سامان بخشیدن به مشاغل غیررسمی در شهرهای بزرگ

حمایت از کارآفرینان و ایجاد غرفه هایی با اجاره ارزان برای فروشندگان دوره گرد، توسعه امکانات گردشگری برای جذب گردشگر و ایجاد شغل
مسکن ◄

تمرکز زیاد جمعیت عوامل ایجاد مشکل مسکن کافی و مناسب درشهرها ●
مهاجرت گسترده به شهرها

اختالف شدید طبقاتی، نبودن عدالت اجتماعی در توزیع درآمدهاعلل وجود فقیران شهری درشهرهای بزرگ ●
فقدان حمایت های تأمین اجتماعی توسط حکومت ها 

 افراد بی خانمان )کارتن خواب( مهم ترین پدیده های ناشی از مشکل مسکن درشهرهای بزرگ ●
اسکان غیررسمی یا غیرقانونی

کارتن خواب ها ♦
افراد بی خانمان )کارتن خواب( که در کنار خیابان ها و یا روی نیمکت پارک ها می خوابند و متاسفانه تعداد آن ها درحال افزایش است.

نمونه هایی از اسکان غیررسمی درحاشیه شهرهای بزرگ
حاشیه نشینی و زاغه نشینی ◄

علل

وقتی مهاجران فقیر به شهرها وارد می شوند با توجه به گران بودن قیمت زمین و خانه در شهر به ساخت غیرقانونی مسکن موقتی در حاشیه و اطراف شهر می پردازند.
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- زاغه نشینی چیست؟

زاغه نشینی نوعی اسکان غیررسمی ست که عالوه بر حاشیه شهر ممکن 
است در نقاط مختلف شهر به وجود بیاید. 

در شهر مانیل در کشور فیلیپین زاغه ها در بخش های مختلف شهر پراکنده شده اند.
- ویژگی های زاغه ها و زاغه نشینی

1. در مصالح زاغه ها معموالً از مواد ارزان قیمت مانند ضایعات آهن و حلبی 
و اتاقک اتومبیل و چوب و مقوا استفاده شده است. 

2. زاغه ها بسیار کثیف و فاقد امکانات بهداشتی و فاضالب هستند.
شکل۵.زاغه نشینی           3. در نواحی حاشیه نشین و زاغه نشین میزان جرایم و بزهکاری و انحرافات اجتماعی باالست.  

- درصد زاغه نشینی درکشورها
بر مبنای آمار بانک جهانی در سال ۲014 میالدی کشورهای نیجریه، چاد، آنگوال، بولیوی و اکوادر، افغانستان، بنگالدش، کامبوج و 
فیلیپین باالترین درصد زاغه نشینی را در شهرها داشته اند همچنین در برخی شهرها مانندکلکته هند هزاران نفر شب هنگام جایی برای 

خواب و استراحت ندارند و در خیابان ها و ایستگاه های قطار و محوطه ساختمان های عمومی می خوابند.
- مهم ترین طرح های اجرا شده در بعضی کشورها در جهت تأمین مسکن گروه های فقیر شهری 

1.  اجرای طرح های ساخت مسکن ارزان قیمت.
2.  اعطای وام مسکن و نظایر آن از سوی حکومت مرکزی و حکمرانی محلی )مدیریت شهری( 

امنیت شهری وآسیب های اجتماعی ◄

عوامل فقر شهری ●

درآمد کم 
بی کاری

مسکن نامناسب 

نواحی مهم شهرهای بزرگ که انحرافات وکج روی های اجتماعی بیشتراست. ●
در نواحی حاشیه نشین و حومه های فقیرنشین شهرهای بزرگ. ●

مهم ترین انحرافات اجتماعی در شهرهای بزرگ

سرقت و خشونت، اعتیاد، طالق و َوندالیسم شهری
- َوندالیسم شهری چیست؟

تعریف: 
خسارت واردکردن به اموال عمومی، بناها و آثار فرهنگی

مهم ترین مکان های جرم خیز و فاقد امنیت درشهرهای بزرگ ●
زاغه ها، ساختمان های متروکه برخی محله های قدیمی و فرسوده

مناطقی که در شب نور کافی ندارند.
افزایش نظارت و نصب دوربین های مدار بسته در نقاط مختلف شهر

آسیب های  ● با  مقابله  درجهت  مناسب  اقدامات  مهم ترین 
بزرگ درشهرهای  امنیت  افزایش  و  اجتماعی 

بهبود روشنایی معابر 
بازسازی محله های فرسوده و مخروبه 

برطرف شدن علل و ریشه های آسیب ها مانند فقر و بی کاری 
آموزش عمومی و برگزاری کارگاه های آموزشی برای شهروندان

تجهیزات و خدمات عمومی ◄

عوامل مورد مطالعه دربرنامه ریزی شهری  ●

تجهیزات و تسهیالت شهری
خدمات عمومی

فروشگاه ها و مراکز خرید
مراکز تفریحی و فرهنگی 
وسایل حمل ونقل عمومی

پست
آتش نشانی

دفع زباله و جمع آوری پسماند.




