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 وروستاهاشهرها  –درسنامه درس اول 

  تیمقر و موقع
 .آن است تیموقعو  ( گاهیجا،مکان  )مقر یو شهر ییسکونتگاه روستا کیشناخت  

  مقر:

 نیهمچن ،شهر ایمقر هر روستا  .است نیزم یسکونتگاه و محل استقرار آن رو کی قیو دق یمکان اصل ،مقرمنظور از 

 . شود یآن را شامل م هیهسته اول

 هسته اولیه:

انتخاب کرده و به اشغال درآورده اند و  یزندگ یآن را برا ،ازیبر اساس ن مردماست که  یمکان هیمنظور از هسته اول 

 .است افتهیشهر از آن محل گسترش  ایبعدها روستا 

  .نقش را داشته اند نیشتریب یعیعوامل طب جمعیت، استقرار و سکونت یدر انتخاب مکان برا نکته:

 .داشته است یجلگه ها نقش مهم زیخاک حاصلخ و میمال یآب و هوا، آب فراوانچون:   یعیطب یعوامل

 .استهم نقش داشته  انسانیعالوه بر عوامل طبیعی عوامل 

یم یو نظام یعوامل دفاعو  یتجار یبه راهها یدسترس ،یحکومت ماتیتصمو  یاسیعوامل س :چون یعوامل انسان 

  سکونتگاه در مکان خاص نقش داشته باشند. کیآمدن  دیدر پد توانند

عوامل  نیاز مهمترقرار گرفتن در تقاطع راه ها و  یمحل یبازارها ،یدفاع یقلعه ها، آببه  یدسترس رانیا در کشور

 روستاها و شهرها بوده است. هیهسته اول یریشکل گ

   

 عیت:قمو

آن  اهگیجا نیخود و همچن رامونیپ یها دهیآن سکونتگاه نسبت به پد تیوضع ،روستا ایشهر  کی تیموقعمنظور از 

 ،اطراف آن یمانند روستاها و شهرها یعیو طب یممکن است عوامل انسان گاهیو جا هادهیپد نیا .است هیدر سطح ناح

 .ها باشند یو ناهموار یو انرژ یمعدن منابعبه  یدسترس ،یارتباط یراه ها ،آب و هوا ،آن یو ادار یاسینقش س

 یو زوال آن نقش مهم ینابود یحت ایگسترش آن سکونتگاه و  ای اتیروستا در ادامه ح ایشهر  کی تیموقع نکته: 

 .کند یم فایا

ت و تجار نقرو یبرا اسبیمن تیموقع ،منطقه کیخط آهن در  یشبکه ارتباطیا  ایشهر به در کی یدسترس :مثال  

در  یمنابع معدن ایمجاور و  تیپرجمع یبودن شهر به روستاها کینزدیا  آوردیمشاغل مربوط در آن شهر به وجود م

مجاورت . آن شود یموجب گسترش و آبادان تواندیدارد و م یادیز ریر تأثهش نآ عیکار و توسعه صنا یرویجذب ن

 .اندازدیبه خطر ب اآن سکونت دارد ر اتیتواند ح یم زیفعال ن یهاگسل ایسکونتگاه با کوه آتشفشان  کی

نیز ممکن است موجب از دست  هواییآب و راتییتغ ای یاسیس یدادهایمانند رو ،رامونیپ طیمح راتییتغ یبرخ 

 .شود گرید یانتقال آن به مکانیا  رفتن موقعیت و اعتباریک شهر
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 شهر و روستا یتفاوت ها       
 :ستا ریبه شرح ز ،توجه شده هاآنبه که در اغلب منابع  ،تفاوت شهر و روستا یمالک ها نیمهمتر

 ی:اقتصاد تیفعال 

 یشتریدرصد ب یی،روستا یدر اغلب سکونتگاهها .آنهاست یاقتصاد یهاتیمالک تفاوت شهر و روستا فعال نیمهمتر 

اما در  کنندیم تیفعال (رهیو شکار و غ دیص ی،جنگلدار ی،دامدار ،زراعت) یفعال در بخش کشاورز تیاز جمع

 .مشغول به کارند یو خدمات یصنعت های مردم در بخش شتریشهرها ب

 :تیجمع زانیم 

آن  ،دبرس ینیمع زانیسکونتگاه به م تیاست و اگر جمع یتیشهر و روستا مالک جمع صیمالک تشخ نیمتداول تر 

 .متفاوت است ایمختلف دن یدر نواح کمال نیاما ا ،کنند یم یشهر تلق

اما در  شوندیم بشهر محسو ،تینفر جمع 2000از  شتریبا ب ییسکونتگاه ها ییاروپا یکشورها یدر برخ مثال:

   .دنوجود دار تیجمع نفر30000از  شیبا ب ییروستاها ،نده و نیمانند چ ،ایآس تیپرجمع یکشورها یبرخ

 :تیسکونت و فعال یوسعت و فضا 

 یدر شهرها خانه ها و مغازه ها و فضاها .و گسترده تر اند شتریب یعیطب یباز و چشم اندازها یستاها فضاهارودر   

 .اندشده متراکم  یمحدودتر یمتنوع در فضاها یهاتیبه هم فشرده ترند و فعال یصنعت

 :التیبه خدمات و تسه یدسترس 

 ... آب و برق و ،یو بانک یخدمات مال ،یحمل و نقل عموم ،دیمراکز خر ،یو پزشک یدرمان ،یدر شهرها امکانات آموزش 

 .در روستا کمتر و محدودتر است التیخدمات و تسه نیا کهیدر حال .متنوع و گسترده است

 :یفرهنگ و مناسبات اجتماع 

و  یاجتماع یوابستگ ،یشاوندیو روابط خو شناسندیرا م گریکدیافراد  شتریکمتر است و ب تیدر روستاها چون جمع 

 شتریب ییدر شهرها نوگرا .شهر و روستا متفاوت است در یزندگ وهیآداب و رسوم و ش .است شتریآنها ب انیم یهمکار

 .است تر عیسر یاجتماع راتییو تغ

  ها سلسله مراتب سکونتگاه
 فیط وند ا متفاوت تیسکونتگاه از نظر تعداد جمع .کرد یرتبه بند توانیم زیرا ن یو شهر ییروستا یسکونتگاهها 

 .رندیگ ینفر را در بر م ونیلیم 10از  شیب یتا شهرها تینفر جمع 100کوچک با کمتر از  یاز روستاها یعیوس

 :تیبرحسب اهم سکونتگاه ها یندبرتبه   

 یسکونتگاه ها .کنندیم یبندطبقه (ندکنیکه ارائه م یخدمات) عملکردو  تیجمع زانیمسکونتگاه ها را بر اساس    

تعداد و  ،تر بزرگ یاما در سکونتگاه ها دهندیبه ساکنان ارائه م یمعموالً خدمات محدود تیکم جمع ایکوچک 

 .تاس ادیز اریتنوع خدمات بس

بزرگ  یاما در سکونتگاه ها دهندیبه ساکنان ارائه م یمعموالً خدمات محدود تیکم جمع ایکوچک  یسکونتگاه ها

 است. ادیز اریتر، تعداد و تنوع خدمات بس

وقت  مهیمرکز بهداشت ن کیمدرسه و  کیصندوق پست و  کیده کوچک ممکن است چند مغازه و  کی: مثال  

 نما،یها، رستوران ها، تئاترو س مارستانیو ب یشهر بزرگ، انواع فروشگاه ها، مراکز درمان کیداشته باشد اما در 
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 یبه ساکنان خود و حت یو متنوع ادیز خدمات تواندیو... وجود دارد و شهر م یورزش ومیها، فرودگاه، استادبانک

 هم جوارش بدهد. یروستاها و شهرها

 

 یهافی. در قاعده هرم و رددهدیاروپا نشان م یهاسلسله مراتب را در سکونتگاه ای ینمونه رتبه بند کیریشکل ز

. با دهندیارائه م زین یسکونتگاهها خدمات کمتر نی. ارندیگیقرار م تیجمع زانیم نیبا کمتر ییهاگاهسکونت ن،ییپا

و متنوع تر  شتریب دهند،یهم که ارائه م یو خدمات شودیم شتریسکونتگاه ها ب تیهرم، جمع یباال یحرکت به سو

 است
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 حوزه نفوذ سکونتگاه
 تعریف حوزه نفوذ: 

 انیآن محدوده و سکونت دارد جر نیو ب کندیم افتیسکونتگاه کاال و انواع خدمات در کیاز  ییایبه محدوده جغراف 

 .ندیگویحوزه نفوذ آن سکونتگاه م ،خدمات و رفت و آمد افراد وجود دارد ،کاال

 شهر کوچک ممکن است  فقط به چند  کیمثال،  یدارند. برا یاز سکونتگاهها حوزه نفوذ کم وسعت یبرخ

و کار در کارخانه و استفاده از  دیخر یبرا رامونیپ یخود خدمات بدهد و ساکنان روستاها رامونیپ یروستا

 .کنندیبه آن شهر مراجعه م یمراکز درمان

  جهان دارند.  یکشور و حت ای هیناح کیدر سطح  یاگسترده اریاز شهرها حوزه نفوذ بس یبرخحوزه نفوذ

 شرفتهیخدمات پ ،یو عرضه خودرو، لوازم خانگ دیعملکردها مانند تول یمثال، شهر تهران در برخ یبرا

 دارد. رانیدر سطح کشور ا یحوزه نفوذ یو مراکز دانشگاه یپزشک

 
 شود یسکونتگاه به دو جنبه توجه م کیحوزه نفوذ عملکرد  یبررس نهیدر زم: 

 .دارند گاهاز سکونت یعملکرد ایخدمات  ،کاال یکه تقاضا یتیحداقل جمع یعنی ،آستانه نفوذ(الف            

یم یت گاهخدمات از آن سکونت افتیدر یاکه مردم منطقه بر یمسافت نیشتریب یعنی ،نفوذ دامنهب(              

 .کنند

  

 شدن یدر حال شهر یجهان یبه سو
 در  ینیشهر و شهرنش شیافزا کمیو  ستیو ب ستمیدر قرن ب ییایجغراف یفضا راتییتغ نیتر از مهم یکی

 .جهان است

  آن است یبه روستاها هیناحکشوریا  کی یشهرها تینسبت جمع شیافزا ینیاصطالح شهرنشمنظور از. 

 یالدیم 2014اما در سال  .کردند یم یجهان در شهرها زندگ تیدرصد جمع 30فقط  یالدیم 1950 الدر س 

 نیروستانش تیجمع بر جهان  نیشهرنش تیامروزه جمع .جهان ساکن شهر ها بوده اند تیدرصد جمع 54

به نمودار  .درصد برسد 66نسبت به  نیا یالدیم 2050که تا سال  شودیم ینیبشیگرفته است و پ یشیپ

 زیر توجه کنید.
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 دکنی توجه وجدول زیر نقشه . بهمختلف جهان متفاوت است یآن در نواح شیو افزا ینیسطوح شهرنش.  

 

 
 به شهرها به  انییروستا ندهیبه علت مهاجرت فزا ینیاز رشد شهرنش یابخش عمده ینواح نیا یکشورها در

رشد بخش خدمات و  ایشدن و توسعه کارخانه ها و  یو به دنبال صنعت شتریمنظور اشتغال و دستمزد ب

 .بوده است یکشورها به تجارت جهان نیورود ا

 

 یونیلیم یشهرها شیافزا
 است یونیلیم یشهرها شیدر جهان افزا ینیشهرنش یالگو راتییمربوط به تغ یها دهیپد نیاز مهمتر یکی.  

  داشتند تینفر جمع ونیلیم 8از  ترشیب ورکیویدو شهر لندن و ن یالدیم 1950در سال.  
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  28شهرها به  نیتعداد ا روزام ونفر در جهان وجود داشت  ونیلیم 10از  شیشهر با ب ده 1990در سال 

 .است دهیشهر رس

 نفر در جهان است ونیلیم 10و  5از  شیشهرها با ب یمکان یالگو رییتغ ،گریدتغییر.  

 اروپا و ژاپن وجود داشتند  ی،شمال یکایو در آمر یشمال مکرهیفقط در ن یشهرها نیچن شیتا چند دهه پ

 با توجه به .روبرو شده اند تیو پر جمع یونیلیم یبا رشد شهرها قایو آفر نیالت یکایآمر ،ایآس هاما امروز

  ؟دیکنیرا مشاهده م تیپرجمع یشهرهاور ظهقاره ها  نیا یدر کدام بخش ها دییبگو نقشه

 
 .دهد ینشان م دههرا در چهار  یونیلیم یشهرها شیافزا رینمودار ز

 
 

 :(سیمگاالپل)شهرها  کالن رهیاز مادر شهر تا زنج
   .کشور است کی ایاستان  ،هیحنا کیشهر  نیتر و مهم نیتر بزرگ (متروپل) در شهرام تعریف مادر شهر:

 ز است ا ...و یتجار ،یمذهب ،یباشد که مرکز حکومت هیناح کی یشهر اصل ای تختیشهر ممکن است پا نیا

   .دارد یسکونتگاه ها برتر ریجنبه ها بر سا نیا

 معادل واژه  شهر ترجمه و معتقدند کالن زین یبرخ .شودیگفته م زین شهرکالن ،هرمعموالً به مادرش

 .شودیاطالق م جمعیتنفر ونیلیم 10از  شیبا ب ییشهرهابه است و (  megacity)یتیمگاس
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  ونیلیمیک  از شیکه ب ییما در شهرها هب ،یو شهرساز یمعمار یعال یطبق مصوبه شورا رانیدر کشور ا 

 و ... ، قمکرج ،اصفهان  ،مشهد ،تهران مانند .شودیشهر گفته م کالن ،داشته باشند تینفر جمع

 :ینینشحومه گسترش 
  ندیگویشهر حومه م کی یرامونیپ یهابه بخش چیست؟حومه. 

 :ه ب ،یارتباط لیو گسترش حمل و نقل و وسا ینیشهرنش شیبا افزا علل شکل گیری حومه ها

 .شکل گرفتند تیبزرگ و پرجمع یرهاشه ژهیبه و ،حومه ها در اطراف شهرها جیتدر

 رفت وآمد می کنند شهرهابه استفاده از خدمات یا  وکار  یا دیخر یبرا حومه نشینان.  

 انواع مختلف دارند حومه ها. 

  .نشین مرفه -4 نیرنشیفق -3  یصنعت -2 یخوابگاه -1

 منطقه مادر شهری:

به وجود  یدر شهرمنطقه ما نبا عنوا ییمنطقه ها جیآنها به تدر یدر شهرها و گسترش حومه هاما تیجمع شیافزابا 

 .آمده اند دیپد های اقماری شهرها و شهرک ،در شهرهااز ما یبرخ رامونیدر پ .آمدند

 مگاالپلیس )منطقه ابرشهری(:

 :شهر در امتداد  درچند ما ایدو  ادیگسترش فوق العاده ز جهیدر نت ،جهان یهااز بخش یدر برخ تعریف

آمده اند که به آنها  دیشهرها پد کالن ایدر شهرها از ما یا رهیزنج ،و حمل و نقل یارتباط یرهایمس

 .شودیگفته م سیمگاالپل

 وندیپ گریدر شهر دما یمادر شهر به حومه ها و شهرکها کی یاقمار یومه ها و شهرکهاح ،سیدر مگاالپل 

 .خورد یم

  ند.ا دهینام یشهر را منطقه ابر سیمگاالپل ،یبرخ 

  تمرکز موسسات -2 یشهر تیجمع یتمرکز و انبوه-1 :عبارتند از سیمگاالپل یها یژگیو نیتر مهم 

 لیجوار با انواع وسا هم یدر شهرهاما نیآمد و شد ب یفراوان -4 انیدانش بن عیتمرکز صنا -3 یو پول یمال

 . ییو هوا ینیحمل و نقل زم

 و یخوشه اشکل  زین یو برخ یدوریکرو  یخطشکل  ،یارتباط های هرا ها معموالً در امتداد سیمگاالپل 

 .اندکرده دایپ یکهکشان

 های جهان:  سیمگاالپل نمونه ای ازاولین 

   (وکوهامای– ویتوک)ژاپن  سیو مگاالپل (از بوستن تا واشنگتن) کایمتحده آمر االتیشمال شرق امگاالپلیس 

 :ییروستا وسکونتگاه ای ینیدر روستا نشتغییر  
نفر  اردیلیم 4/3هنوز  ،جهان منجر شده است یدر همه کشورها ینیشهرنش شیشدن به افزا یشهر ندیهرچند فرآ 

 .دنا نینفر روستا نش اردیلیم کیاز  شیو هند ب نیتنها در دو کشور چ .کنند یم یاز مردم جهان در روستاها زندگ

 مهاجرت از روستاها به شهرها

 .است ینیشهرنش شیو افزا ینینشدر کاهش روستا  رییعوامل تغ نیتر از مهم دهیپد نیا 
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منظور از عوامل جاذبه و دافعه در مهاجرت  د.یروستا به شهر توجه کن های مهاجرتودافعه در به عوامل جاذبه 

 ؟ستیچ

 
 

 مهاجرت در دوره صنعتی شدن:

 به ،یشمال یکایاروپا و آمر یو صنعت افتهیتوسعه  یدر کشورها ستمیاول قرن ب مهیدر سده نوزدهم و ن 

 یو طوالن یجیمهاجرت تدر نیالبته ا .از روستاها به شهرها رخ داد تمهاجر یاکارخانه عیدنبال توسعه صنا

 .شدن صورت گرفته است یها سال و همگام با تحوالت صنعتده یمدت بوده و ط

   وقت در مهیبه طور ن شتریدستمزد ب افتیدر یبرا انییکشورها مانند آلمان روستا یدوره در برخ نایدر 

 زارعانبه  ،رو نیو از ا دادندیرا به کار در مزارع اختصاص م داز وقت خو یکردند و بخش یشهرها کار م

 .وقت مشهور شده بودند مهین

 یکشت تجار جادیبه منظور ا یکشاورز یها نیزم دیو خر یگذارهیبه سرما اننیاز روستاها شهرنش برخیدر 

شهرها به  سترشبه علت گ زیاز روستاها ن یبرخ .افتیکاهش  ینیآن روستانش جهیاقدام کردند و در نت

 .شدند لیتبد یشهر یحومه ها

   از  ندهیفزا یها مهاجرت ،شدن یبه دوره صنعت نیالت یکایو آمر ییقایآفر ،ییایآس کشورهای ورود با

 ند.همگام نبود یها با توسعه صنعتمهاجرت نیاما ا .وستیبه وقوع پ زین ینواح نیروستا به شهر در ا

  رخ داد و شهرها از  یتر از رشد صنعت عیکوتاه تر و سر یزمان یدوره ها یط ینواح نیدر ا ینیرشد شهرنش

 یادیمشکالت ز ،جهیدر نت ند.را نداشت ییورود مهاجران روستا یالزم برا یآمادگ التینظر امکانات و تسه

 .روستاها و شهرها به وجود آمد یبرا

 

 در روستاها یو عملکرد یکالبد راتییتغ
 ر د «ییشهرگرا»نفوذ شهرها و  (ونیزاسیمدرن) یو ورود کشورها به عصر نوساز یبا بروز تحوالت صنعت

 .افتی شیافزا روستاها
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   رفتار و عملکرد  ،یزندگ یها وهیآن ش یاست که ط یاجتماع - یاقتصاد یروند ،ییشهرگرامنظور از

 .ابدی یرواج م نانیروستانش نیدر روستاها و ب یارزش ها و مظاهر شهر ،ها

  و  یآالت کشاورز نماشی از تفاده، اسیساز چون آب و برق و راه یزاتیشدن امکانات و تجه راهمبا ف

 دینسبت به گذشته پد در چهره و کالبد روستاها یاقابل مالحظه راتییتغ ،یعناصر و خدمات شهر

 .متفاوت بوده است گرید هحینا ای به هحیاز نا راتییتغ نیا زانیالبته م. آمد

    رییاز روستاها تغ ینقش و عملکرد برخ ،زراعت است ،غالب تیروستاها فعال شتریدر ب یبا آنکه به طور کل 

شده است که از آن  داریروستا پد نیعالوه بر زراعت در ا ایبه طور مستقل  یدیجد یعملکرد هاکرده و 

کوچک  عیصناکه در آن  ،یصنعت -3 یگردشگر-2 یادیص -1: با نقش ییبه روستاها توانیجمله م

 .اشاره کرد ،دارند یادیرونق ز یخانگ ای یلیتبد

 روابط شهر و روستا
 .دیده حیو آن را توض دیتوجه کن ریز ریتصو 

 
 شهر و  روابط ینوع و چگونگداشته اند اما و روابط متقابل  یوابستگ گریکدیشهر و روستا با  ربازازدی

 .مختلف جهان متفاوت بوده است یمختلف و در نواح یهاروستا در زمان

 به  .مطالعه کرد یو فرهنگ یاجتماع ی،اقتصادمختلف  یتوان از جنبه ها یروابط شهر و روستا را م

اند که در ارائه کرده نهیزم نیدر ا یمختلف یها هینظر شمندانیاند ریها و سا دانیجغراف ،سبب نیهم

 محل انباشت شهر ها، هینظر نیطبق ا .شده است دیتاک شهر و روستا انیم ینابرابرآنها بر  شتریب

ا شهر و روست نینابرابر ب یمبادله ااست و  یو تمرکز اقتصاد یاکارخانه یکاالها دیتول ،هیسرما

 .دارد انیجر

 رانیدر ا ییو روستا یشهر تیجمع راتییتغ 
مودار توجه به ن .است وستهیجهان به وقوع پ ینواح ریهمانند سا ینینشو روستا  ینیشهرنش راتییتغ زیدر کشور ما ن 

 درصد                                                                                    .دیکن
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 :صورت گرفته است قیاز سه طر یشهر تیجمع شیافزا  

 رینسبت به مرگ و م (تولد ها) دیرشد موال یعنی هاشهر تیجمع یعیطب شیافزا. 

 به شهرها انییمهاجر روستا. 

 یا ادغام روستاها در بافت شهری یشدن آنها به نقاط شهر لیروستاها و تبد یبرخ تیجمع شیافزا. 

 مالک تبدیل شهر به روستا:

 وزارت  قتبا مواف ،دهیرس ،هزار نفر 10مثالً  ،نیآنها به حد مع تیکه جمع ییروستاها

 یبرا دیبا ،امر نیبه دنبال ا. شده است سیتاس یاعالم شده اند و در آنها شهردار ،شهرکشور

 .فراهم شود یشهر زاتیخدمات و تجه زیساکنان آنها ن

 
 ؟چند برابر شده است رانیدر ا یشهر یتعداد سکونتگاه ها ،با توجه به جدول  

 
  

 ،مهاجرت از روستا به شهر بوده است رانیدر ا یهرش تیجمع شیاز عوامل مهم افزا یکی ،شد گفته که طورهمان 

بخش عمده  یمحصوالت کشاورزو  گرفتیصورت م یاز روستاها به شهرها به کند مهاجرت۱۳۳۵تا سال 

 .معروف است دکن ینیدوره شهرنشدوره به  نیا .دادیم لیرا تشک یداخل داتیتول

 مهم ترین علل شهر نشینی سریع:

  درآمد در دست  نیاست و ا درآمد حاصل از فروش نفتبه  یاز آنجا که بودجه کشور ما متک (الف

توسعه  ،هایگذار هیسرما نیشتریب ی،دولت ها با استفاده از درآمد نفت ،شودیم رهیدولت ذخ

 .ها را به شهرها اختصاص دادند رساختیو ز زاتیکارخانه ها و تجه

 )نیقوان رییتغ یعنی یاصالحات ارض .انجام گرفت ادر روستاه یاصالحات ارض 1341از سال  ب 

  .مجدد آن به نفع کشاورزان عیو توز نیزم تیمالک
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 یو واگذار (ارباب ها)مالکان بزرگ  تیسلب مالکدر سه مرحله با  یاصالحات ارض ،رانیدر ا نکته:

 .انجام گرفت خرده پا انبه دهقان نیزم

 چرا اصالعات ارضی در ایران موفق نبود؟

 نینادرست زم میبه سبب تقس. 

  از کشاورزان تنکردن دول تیحما . 

 مونتاژ عیتوجه به صنا. 

  یخارج یواردات کاال از کشورها. 

 انییرت روستاجاهم ،جهیدر نت .فراهم آمد رانیدر ا یانهدام کشاورز طیبهتر نشد بلکه شرا انییروستا ضعنه تنها و

 .شدت گرفت به شهرها

o ی:تهران به مادرشهر مل لیتبد  

  و  افتی شیشهر به طور مداوم به شدت افزا نیا تیجمع ،مردم از سراسر کشوربا مهاجرت گسترده

از  شیتهران همواره ب تیجمع ،بیترت نیبه ا .کرد دایشهرها پ ریبا سا یادیفاصله ز ،رفتهرفته

 .بوده است مشهد یعنی ،رانیا تیشهر پرجمع نیدوبرابر دوم

 افتیبزرگ ادامه  یکوچک به شهرها یاز شهرها ز مهاجرت از روستا به شهر وین یپس از انقالب اسالم. 

جوار  هم یدر بافت شهرها ایشدند  لیر تبدهش به تیپرجمع یاز روستاها یادیتعداد ز ،دوره ندرای

  .از سکنه شدند یخال زین یهایاز آباد یبرخ دند.یادغام گرد

   به  تینفر جمع ونیلیم کیاز  شیشهر با ب 7تهرانعالوه بر  1395تا  1365 یها سال طیدر

 .شدند لیشهر تبد کالن

 کیشهر را به  نیا ،در اطراف تهران یاقمار یهاک بزرگ و کوچک و شهر یرشد شهرها ،به عالوه 

 .کرد لیبزرگ تبد یشهرمنطقه کالن

 :۱ درس سواالت

 نقش را داشته اند. نیشتری........................ ب ت،یاستقرارسکونتگاه جمع یدرانتخاب مکان برا-1

 روستا وشهر چه بوده است؟ هیهسته اول یریعوامل شکل گ نیمهم تر رانیدرکشور ا-2

 ندازد؟یسکونتگاه را به خطر ب کی اتیممکن است ح یچه عوامل-3

 .دیسیشهر وروستا را بنو یچهارمورد ازتفاوت ها-4

 ؟دیکن سهیبا هم مقا یروستا وشهر از نظر فرهنگ ومناسبات اجتماع-5

 ست؟یآستانه نفوذ چ-6

 ند؟یآ یبوجود م یوبه چه شکل ها رندیگ یها در کجا شکل م سیمگاالپل-7

 ست؟یچ ییمنظور از شهر گرا-8

 کنند؟ یم دایپ شیشهرها افزا تیجمع یلیبه چه دال-9

 ست؟یچ یاصالحات ارض-10
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