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 شهر و روستا تیریمد -رس دوم ددرسنامه 
 

سو و  کیدر آنها از  تیو رشد و توسعه شهرها و تمرکز جمع ینیشهرنش شیافزا ،در دوران معاصر   

 مسائل ،گرید یاز سو از روستاها به شهرها یکار کشاورز یروین جرتو مها ینیروستانش یجیتدرکاهش 

  .سکونتگاه به وجود آورده است نیرا در ا یمشکالت و

        به  ،قیطر نیاز ا ندفتیشهرها و روستا ب یبرا یزیررا بر آن داشته است که به فکر برنامه شمندانیمسائل اند نیا   

 ساکنان آنها کمک کنند یزندگ تیفیک یرفع مشکالت و ارتقا

 امروز یشهرهاایل و مس ازهاین
را که امروزه شهرها با آن روبرو  یو مسائل ازهاین نیو کارآمد شهرها نخست الزم است مهمتر حیصح تیریمد یبرا 

 .میهستند بشناس

  تجهیزات وخدمات عمومی-1
 یمورد مطالعه قرار م یخدمات عموم نیو همچن یشهر التیو تسه زاتیتجه یشهر یزیردر برنامه

مشخص و کمبودها  ازهایتا ن شودیم  جیدهساکن در شهر سن تیو نسبت به آنها با تعداد جمع ردیگ

  .برطرف گردد

  تر شیدرب. است ییفضا ینابرابر ،یدار هیسرما ینظام اقتصاد زا یناش یها دهیاز پد یکی 

مناطق برخوردار و  نیاند و بنشده عیبه طور عادالنه و متوازن توز یشهرها امکانات و خدمات شهر

 .شود یمشاهده م ییایجغراف یاز نظر فضا یریچشمگ یمرفه و مناطق محروم تفاوتها

  و اقدام کند یشیها چاره اند ینابرابر نیا عرف یبرا دیبا یشهر تیریو مد یزیبرنامه ر. 

 

 مسکن -2
  البته شدت و .انسان است و شهرها با مسئله مسکن روبرو هستند یازهاین نیاز مهمتر یکیمسکن 

 .مختلف متفاوت است یمسئله در شهرها و کشورها نیا یچگونگ

  و مناسب  یمسکن کاف ،مهاجرت گسترده روبرو هستند ای تیجمع ادیکه با تمرکز ز ییدر شهرها

 .وجود ندارد

  در  ینشدن عدالت اجتماع تیرعا  -2 دیشد یاختالف طبقات -۱به علت  یهرش رانیفق

 یبرا یپول کاف ،یاجتماع نیتام یهاتیحکومت ها به حما یتوجهیب -۳ درآمدها عیتوز

 .مسکن ندارند دیخر ایاجاره 

  ایها و  ابانیکه در کنار خ (کارتون خواب ) خانمانیبزرگ جهان شمار افراد ب یاز شهرها یدر برخ 

 .است شیخوابند رو به افزا یپارک ها می نیمکت یرو

 ریاسکان غ ،ردیگ یمشکل مسکن شکل م جهیبزرگ در نت یکه در اطراف شهرها یگرید دهیپد 

 جلوه هایی از این پدیده است. ینیزاغه نشو  ینینشهیحاش .است یقانون ریغ ای یرسم
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 به  ،و خانه در شهر نیزم متیبا توجه به گران بودن ق ،شوند یبه شهرها وارد م ریمهاجران فق یوقت

 . سازندیو اطراف شهر م هیدر حاش یموقت ییمسکن ها یرقانونیطور غ

 :ممکن است در شهر  هیحاشاست که عالوه بر  یرسم غیرنیز نوعی اسکان  زاغه نشینی تعریف

  .دیایبه وجود ب نقاط مختلف شهر

 .اندمختلف شهر پراکنده شده یها زاغه ها در بخش ،نیپیلیفدر کشور  لیدر شهر مان مثال:

  انواع خودرو و  کاتاق ،یحلب و نآه عاتیمانند ضا متیمعموال از مواد ارزان ق زاغه هادر ساخت

 .و فاضالب ندارند یو امکانات بهداشت اند فیکث اریها بس زاغه .شود یچوب و مقوا استفاده م

  است ادیز یانحرافات اجتماعو  یبزهکارو  مایجر زانیم ،نیو زاغه نش نینش هیحاش یدر نواح. 

 بزرگ به وجود آمده است یاز شهرها یدر اطراف برخ ینینش هیحاش دهیپد زنی ما شوردرک. 

 مسکن  نیتام یبرا (یشهر تیریمد) یمحل یا حکمرانی یحکومت مرکزکشورها  یدر برخ

 اعطای وام مسکن، متیساخت مسکن ارزان ق یطرح ها ،رانهاجو م یشهر ریفق یهاگروه

 .کنندیآنها را اجرا م ونظایر

  

 اشتغال شهری -3

  کار یرویدر اثر مهاجرت ن شیافزا -2 یشهر تیجمع یعیطب شیافزا -1از مشکالت مهم شهرها 

 ت.سا

 ی که به قصد یافتن شغل و درآمد بیشتر از روستاها وشهرهای کوچک به شهرهای بزرگ اجرانمه

   ند.هست کارگر ساده و فاقد مهارت و تخصصمهاجرت می کنند اغلب 

 یکارگرمانند  ییمهاجران به کارها ،سبب نیبه هم .در شهر محدود است یشغل یفرصت ها 

 یو درآمدشان تکافو شوندیآن مشغول م ریو نظا در رستورانها یخدمتکار ای و روز مزد یموقت

 .کند یشهر بزرگ نم کیرا در  یخوراک و پوشاک و زندگ ،مسکن یهانهیهز

 انفروشندگ رکا.کند یاشتغال رشد م یقانون ریبخش غ ای یرسم ریبخش غشهرها  نیا ددر اقتصا 

آن از جمله  رنظای و گرد دوره نوازندگان ،ها کن جمع زباله ،دالالن ،ها فروش دست و گرد دوره

 «کودکان کار»بخش را  نیاز فعاالن ا یمتاسفانه گروه .در شهرهاست یررسمیبخش غ یهاتیفعال

 .دهند یم لیتشک

 به مشاغل  دنیو سر و سامان بخش یشغل یهافرصت جادای د بهیو اداره شهرها با یزیدر برنامه ر

منظور به کار گرفته  نیشهرها به ا یکه در برخ ییاز جمله راهکارها .توجه کرد یررسمیغبخش 

فروشندگان دوره گرد و  یبرا با اجاره ارزان ییغرفه ها جادیاو  نانیاز کارآفر تیحماشده 

 .شغل است جادیجذب گردشگر و ا یبرا یگردشگر مکاناتتوسعه ا

 سیب های اجتماییآامنیت شهری و-4

 

 شودیمنجر م یفقر شهربه  ینینشهیحاشو  مسکن نامناسبو  یکاریب ،درآمد کم. 
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 وجود دارد یادیارتباط ز یبزهکارو  جرمو  فقر نیب.  

 یاجتماع یها یانحرافات و کجرو ،شهرها نینش ریفق یو حومه ها نینش هیحاش یدر نواح ، 

 .ابدی یو گسترش م ...وطالق  ،ادیاعت، خشونت و سرقت

 در  یانحرافات اجتماعاز  گرید یکی یبناها و آثار فرهنگ ی،به اموال عموم دنخسارت وارد کر

 (.یشهر سمیندا لو)  شهرها 

 نقش داشته باشند یزیجرم خ ایاز وقوع جرم  یریشگیپد در نتوان یم یشهر یفضاها. 

 نور که در شب یمناطقو  و فرسوده یمیقد یمحله ها یبرخ ،متروکه یساختمانها ،زاغه ها 

  هستند. تیامن جرم خیز وفاقد ،رندندا یکاف

 یمعابر و بازساز ییبهبود روشنا ،مداربسته در نقاط مختلف شهر یها نینظارت و نصب دورب شیافزا 

انجام  نهیزم نیدر ا توانندیم یشهر رانیاست که مد ییفرسوده و مخروبه از جمله کارها یمحله ها

 .دهند

 های شهیعلل و ر دیبا نخست ،تیامن نیدر شهرها و تام یاجتماع یهابیمقابله با آس یرا 

 .برود نیشود و از ب ییشناسا یکاریمانند فقر و ب هابیآس

 است و  دیمف نهیزم نیدر ا زین شهروندان یبرا یآموزش یکارگاه ها یو برگزار یآموزش عموم

 .دارد تیاهم

  یشهر ستیز طیمح-5

 است اهآب و خاک و هوا همر یو آلودگ یمصرف انرژ ،فشار بر منابع شیبا افزا ینینششهر. 

  است ستیز طیمح بیو تخر یو شهر سالم به حداقل رساندن آلودگ یشهر یداریاز ارکان مهم پا یکی . 

 مصرف آب و برق،  یپسماند، الگوها تیریمد نهیدر زم یشهرها جهان اقدامات مثبت و ارزنده ا یدر برخ

 نهیزم نیدر ا ییگام ها یشهرها به تازگ یهوا و.... انجام شده است.در برخ یدفع فاضالب، کاهش آلودگ

 .ندروبرو هست یو جد دیشد یها یهنوز با آلودگ زیشهرها ن یبرداشته شده است و برخ

 ستین کسانی ایدن یدر همه جا نهیزم نیدر ا یتوجه و اقدامات عمل زانیالبته م . 
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 زیباسازی ومبلمان شهری -6

 :و  و نمادها لیاز وسا یعیمجموعه وس یگسترده است و به معنا یمفهوم «یمبلمان شهر» تعریف

  .ردیگیمورد استفاده عموم ساکنان شهرقرار م که یعناصر

 :چون آب  یناتییها و حفاظ ها، تزها، نرده دانیم یزباله، مجسمه ها و نمادها یهاسطل ،هامکتین مثال

 یمعابر، تابلوها ییو روشنا یسبز جدول ها و پارک ها، نورپرداز یفضا یها و گلدان ها، طراحنماها، پرچم

 و ... روهاادهیو کفپوش پ یجدول بند یطراح ،یو رانندگ ییعالئم راهنما ،یآگه

 تیریو مد یدر طراح ،رو نیو از هم .پسند است بایز یزنده و فعال و انسان موجود یموجودشهر 

 ،که انسان در آن احساس آرامش و تعلق خاطر کند یمختلف آن به طور یشهر و فضاها ییبایز ،یشهر

 .دارد یادیز تیاهم

  است شهروندان تیبازتاب فرهنگ و هوشهر  یو طراح یمعمار. 

  افراد  یازهاینبه  ،نیهمچن .گردد تیتقو یو مل یفرهنگ و هنر بوم دیبا یمبلمان شهر یدر طراح

 .مانند معلوالن و جانبازان و سالخوردگان توجه شود ژهیو

  و پارک  یعموم یدر ساختمان ها لچریعبور و پو رم انینایناب عبور خصوصم مانند طراحی خط بساوایی

 .ها
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 یانواع مبلمان شهر 

 
 هوشمند سازی شهر -7    

 :ی،امور مختلف مانند حمل و نقل، مصرف انرژ یکه درآن براشودیگفته م یشهر هوشمند به شهر تعریف  

 .شود ی( استفاده م  ICT) اطالعات و ارتباطات یفناورپسماند و... از  تیریمد ک،یتراف تیریمد

 یو پردازش م یمختلف جمع آور یهااطالعات را در سامانهانواع حسگر )سنسور(ها هوشمند  یدرشهرها 

 کنند.

 یسوز    آتش مجهز کرد که  ییشهر را به حسگرها یتوان ساختمان ها یم ICT زاتیبا استفاده از تجه  مثال:     

 آنها را به مراکز مربوطه اعالم کنند. یاجزا یبرخ یو بازساز ریلزوم تعم یرا اطالع دهند و حت و سرقت

  دواورژانس برسانن سیرابه اطالع پل یابانیخ میجرا ایتصادفات  توانند یشلوغ شهر م ینواحدرحسگرها. 

 پر  یها ابانیورود به خ زازیپره یتوان به رانندگان خودروها برا یم کیتراف تیریمد یبا هوشمند ساز

 کرد. یرسانو نظائر آن اطالع یکردن توقفگاه خال دایپ ای کیتراف

 و هشدار داد. دیرا در نقاط مختلف شهر سنج هوا یآلودگ توانیبا استفاده از حسگرها م 

 کار عالوه  نیکرد. ا ادیو با توجه به رفت و آمدها کم و ز نیمع یرا در زمانها معابر ییروشنا زانینور و م

 کند. یکمک م تیامن نیتامبه  یدر مصرف انرژ ییبر صرفه جو

 خود را بدون مراجعه  یادار یاز کارها یاریبس نترنتیشبکه ا قیهوشمند، شهروندان از طر یدر شهرها

 .  دهندیانجام م یشهر تیریبه سازمان ها و مد یحضور

  اتوبوس، داخل  یها ستگاهیمانند ا یعموم یدارد و در مکان ها تیاهمگردش آزاد اطالعات  ،شهرهادر این

همه وجود  یبرا گانیرا Wi - Fiبه  یروها دسترس ادهیاز پ ییبزرگ و بخش ها یمترو، فروشگاه ها یتونل ها

 دارد.
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   شهرها تیریمد

  :ساکنان به طور مناسب  یو اقتصاد یفرهنگ ی،اجتماع یازهایناست که در آن  یشهر دارشهرپایتعریف

 یهاتیر و فعالهو ش فتدیبه خطر ب ندهیآ یمنافع نسل ها نکهیبدون ا ،شود یدالنه برطرف ماو ع

 .دارد ستیز محیطرا بر وبنامطل ریتأث نیکمتر یشهر

  است. یشهر زانیو برنامه ر رانیمد یهدف اصل «داریشهرپا»تحقق 

  کنند که به  یشهر ها تالش م زانیو برنامه ر رانیمد . ندارد یینقطه انتهاشهر حد و حصر و  یداریپا

 .دنابیدست  یداریپا از تیدرجا

 توجه کرده رکن به س دیبا یشهر یها یزیدر برنامه ر.   

 
 نیزم یکاربر 

  است یشهر یزیمهم برنامه ر یاز بخش ها یکی «یاراض یکاربر ای نیزم یکاربر»مطالعه. 

  یفضاها ،یو درمان یمراکز آموزش ،یها و شبکه ارتباط ابانیخ ،یادار ،یتجار ،یمسکون یدر شهر فضاها 

 .شودیانجام م نیزم یشهر رو یهاتیهمه فعال .سبز و پارک وجود دارد

 است نیاستفاده از زم یچگونگ یعنی نیزم یکاربر.  

 شود یداده م شیشهر نما یانواع عملکردها یپراکندگ، نیزم یکاربر یدر نقشه ها. 

  عملکرد ای یوسعت هر کاربر زانیم ،موجود در شهر یها یکاربرایی پس از مطالعه و شناس زانرینامهبر 

 .کنند یمحاسبه م مساحت کل شهررا نسبت به 

شبکه معابر و حمل و  یو کاربر شهردرصد از مساحت کل  7سبز شهر  یفضا یممکن است کاربر :مثال

 .درصد مساحت شهر را به خود اختصاص داده باشد 18نقل 

 تیبه جمع یعبارت است از نسبت مساحت هر کاربر سرانه. 

 شهر به  یها یاز کاربر کیبه طور متوسط از هر است که  ینیمقدار زم یسرانه کاربر : تعریف

 .رسد یشهر م تیجمع

سرانه  ،باشد نفر 25000آن  تیهزار متر مربع و جمع 150شهر  کیسبز  یاگر مجموعه فضاها :مثال

 .هر نفر است یمتر مربع به ازا 6 هرسبز ش یفضا یکاربر
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 با  یه ایحادر ن ،مثال یبرا .متفاوت است فمختلف یدر نواح یهر نوع کاربر ینه استاندارد قابل قبول براسرا

 .شده است نییهر فرد تع یمتر مربع برا 20سبز  یسرانه استاندارد و قابل قبول فضا ،آب و هوانوع  توجه به

استاندارد کمتر است از حد که سرانه  ، نشان می دهدمتر مربع باشد 13 هیسبز آن ناح یاما اگر سرانه فضا

 .کمبود وجود دارد نهیزم نیو در ا

 یاگونه به-2 ندها را بشناس تیمحدود -1کند که  یکمک م زانیبه برنامه ر نیزم یمطالعه کاربر 

 .استفاده شودبه طور مناسب و متعادل  شهر یااز فضاهکنند که  یزیربرنامه

 
 ایشهر در قاره آس کی ینقشه اراض

 
 

 روستاها تیریمد 

 یب یدر شهر و روستا به طور هماهنگ توجه شود و در صورت یزندگ تیفیباال بردن ک به دیبا

 شیافزا زین یدر مناطق شهر یمشکالت ،مناطق نیشدن ا یو خال ییبه مناطق روستا یتوجه

 .ابدییم

 امشکالت روستاه نیمهمتر

 :یمشکالت اقتصاد (الف     

 یاز نواح شتریفقر ب زانیجهان م ییروستا یاز نواح یاریدر بس ،بر اساس گزارش سازمان ملل 

 ییروستا یمربوط به نواح در جهان قردرصد ف ۶۳برآورد شده است که  نیچن .است یشهر
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 ییروستا یدر نواح نیالت یکایو آمر قایو آفر ایقاره آس یکشور ها رانیدرصد فق 7۶ .است

 .کنند یم یزندگ

  های فرصت جاد. ایوجود دارد یادیز یشکاف و نابرابر نانیو روستانش نانیدرآمد شهرنش نیب 

  .است ییمناطق روستا زا شیب یشهر یدر نواح یگذارهیبه سرما لیو تما یشغل

  به  ییروستا رانیفق یدسترس تیوضع .شهر و روستا وجود دارد نیب زین یرفاه یها ینابرابر

 .است یشهر یو مسکن بدتر از فقرا ،بهداشت و درمان ،آموزش

 :ییالبا یدر جهان سطح زندگ نانیکه همه شهرنش ستیمعنا ن نیالبته آنچه گفته شد بد نکته 

 ند.بر یدر فقر به سر م انییهمه روستا ایدارند 

 در  .است یو ناکاف یدرآمد فصل نیا .اندوابسته یعمدتاً به درآمد حاصل از کشاورز انستاییرو

  .روستاهاست یداخل ازیو در حد رفع ن نییپا دیتول زانیها م نیزم یبرخ

 ه طعنبودن و ق کپارچهی ،نیزمکمبود  ،نیزم تیچون نداشتن مالک یبا مسائل  انییروستا شتریب

و سودآور دست به  یکشت تجار یالزم برا هیو نداشتن سرما یکشاورز یها نیبودن زم قطعه

  .ندا بانیگر

 ها مناسب به بازارها ندارند و اغلب گرفتار واسطه یفروش محصوالت خود دسترس یبرا روستاییان

 .کم به آنها بفروشند اریبس متیمحصوالتشان را با ق ندشوند مجبور یم

 :و خدمات زاتیتجه دکمبو ب(       

  نییپاو سطح  ،یدرمان  یامکانات آموزش ،حمل و نقل لیو وسا هرا ،سالم یدنیآب آشاممانند 
 .نانیروستانش یزندگ

    با  انییروستا ،در واقع .شوند یم یبررس« ییفقر روستا»هر دو گروه از مشکالت تحت عنوان  نیامروزه ا           

 .ستندبه خدمات و امکانات روبرو ه یو فقر دسترس یفقر اقتصاد

 ییبرنامه توسعه روستا
 نانیروستانش یو اجتماع یاقتصاد یاست که با هدف بهبود زندگ اینامهیی بربرنامه توسعه روستا 

  .شود یم یطراح

  و  یاجتماع خدمات -2 فعال کردن اقتصاد روستا -1 :دارد نسه رک زین داریپا یتحقق روستا

 .آن یعیطب یاندازهاروستا و چشم ستیز طیحفظ مح -3 یفرهنگ

  شدیمحسوب م ییعامل توسعه روستا نیمهمتر یتوسعه کشاورز ،گذشتهدر. 

   یهمه جنبه هاوبه توسعه کشاورزی محدود نمی شود به  روستایی صرفاتوسعه  امروزهاما 

 .شودیداده م تیاهم هماهنگبه طور  یستیز طیو مح یو فرهنگ یاجتماع

 :یتوسعه اقتصاد -1     

  یرخب .مختلف جهان انجام شده است یدر نواح یروستا ها اقدامات گوناگون یحل مشکالت اقتصاد یبراتاکنون          

 :عبارتند ازاقدام ها  نیا نیمهمتراز 
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  آن  تیو انتقال مالک نیزم میا تقسی یحات ارضاصال الف(

 یدیکشورها مشکالت جد یو در برخ دهیبوده و به اهداف خود رس قکشورها موف یدر برخ یاصالحات ارض 

 .آورده است دیپد

  ییروستا یدیتول یهایتعاون لیتشک (ب

  یدر کشاورز یآالت و فناور نیگسترش انقالب سبز و استفاده از ماشج(         

کردن  ینیماش .آنها ندارند هیته یمال ییمربوط به انقالب سبز گران است و همه کشاورزان توانا یهایالبته فناور

 .شده است یکاریگسترش بموجب  ییروستا ینواح یدر برخ یکشاورز

 ییکوچک روستا عیوسعه صناتد(        

  یو فراغت یتوسعه خدمات گردشگر ه(        

 :و خدمات زاتیتوسعه تجه -2 

 ،یمانند بهداشت عموم ییو خدمات روستا زاتیجهان تجه ییروستا ینواح شتریدر ب ،ریدر چند دهه اخالف(          

هنوز  ،الح نیبا ا .است افتهیسالم گسترش  یدنیبرق و آب آشام ،ییمدارس روستا ،ونیزیو تلو ویبه راد یدسترس ه،را

 .ستیاز روستاها ن یاریساکنان بس یازهایخدمات در حد رفع ن نیا

 یعیسخت طب طیشرا ای یگدورافتادو یروستاها به علت پراکندگ یبه برخ یخدمات رسان ،گرید یاز سو ب(          

 .دشوار است ،آنها

  رانیدر ا ییتوسعه روستا 

  بوده است وستار 62000کشور حدود  یتعداد روستاها ،1390بر اساس آمار سال. 

   ۳  استقالل کشور -2 به مناطق محروم یدگیرس -1  با هدف یجهاد سازندگ 1358در سال-

به  توانیدر روستاها انجام داد که از آن جمله م یادیز یهاتیشد و فعال لیتشک ،یکشاورز یخودبسندگ

 ،انییبه روستا یاو حرفه یفن یهاآموزش مهارت ی،خدمات بهداشت ،و برق یدنیآب آشام یشبکه ها جادیا

 . ها اشاره کردقنات  یو نگهدار یروبیو ال ییروستا یهاو توسعه راه جادیا

  انییروستا ژهیبه و ،مسکن محرومان نیتامبا هدف  1358در سال  یمسکن انقالب اسالم ادبنی، 

 .است یمسکن انقالب اسالم ادیمهم بن فیاز وظا «ییروستا یهاد یهاطرح» یو اجرا هیته .شد لیتشک

  وضع  یهاو نقشه ییشناسا روستا یاراض یها یکاربر : در این طرح هاییروستا یهاد یهاطرح

و  یخدمات ،یکشاورز ،یمسکون یها یکاربر یسازماندهها طرح نیدر ا .دشویمموجود آن تهیه 

بهبود وضع  یبرا ییو راهکارها معین می شود ندهیگسترش روستا در آ یچگونگ همچنینو  ازهاین

  .گردد یروستاها ارائه م یو اجتماع یتصاداق

 نرایشهر و روستا در ا تیریمد ینهادها
 شهرها یاسالم یشوراها وها  یشهردار ،یشهرساز ووزارت راه شهرها را  تیریو مد یزریبرنامه 

  .دارند برعهده
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 ستروستا یاسالم یشوراهاو  ها یاریدهبر عهده  زیروستاها ن تیریمد. 

 یمال یبانیو پشت یهماهنگ فهیوظ (وابسته به وزارت کشور) کشور یهایاریدهو  هایشهردار انسازم، 

و خدمات  یعمران یهاطرح یاجراهم زمان برها را بر عهده دارد و  یاریها و ده یاز شهردار یو علم یفن

 .کند ینظارت م ییو روستا یشهر

  شهر و روستا تیریمشارکت مردم در مد 

 در مدیریت شهرها وروستاها پدید آمده اند. اعضای شوراهای  مشارکت مردمهمکاری وجلب  یبرا هاشورا

در  دیخود با ندگانینما قیاز طر انتخاب می شوند و بدین وسیله مردم با رای مردماسالمی شهرو روستا 

 تیریمد یدخالت داشته باشد و بر کار نهادها برنامه ها در شهر و روستا یها و اجرا یریگ میتصم

 .دنکننظارت 

 رانیا یاسالم یجمهور یدر قانون اساس گاهیجا نیا بردارند و یقانون گاهیشهر و روستا جا یاسالم یشوراها 

 .شده است ریحتص

  نیسرزم شیآما 

  ها و طرح میبدان مدیریت شهر وروستا آشنا شدیم، الزم است  یهاهبجن نیتر مهماکنون که با برخی از

 .دنوجود دارنیز شهر  وروستا سطحاز وسیع تر ییهابرنامه

 در شهرها و  یزندگ یهمه جنبه ها برها حکومت یو اجتماع یکالن اقتصاد یها یها و خط مش استیس

 .گذارد یم ریکشور تاث کی یروستاها

  ر د وکلی تری یعموم یهابرنامه ،تک تک شهرها و روستاها یبرا یزیعالوه بر برنامه ر ورهاکش شتریدر ب

 .شودمی  هیته نیسرزم شیآمایعنی  ،و منطقه کشورسطح 

  :آماده کردن و آراستنمعنی لغوی آمایش 

  :قی جمعیت، متعادل و منط به فضاهای جغرافیایی وتوزیع متوازن، سامان دادن ونظم بخشیدنتعریف

 فعالیت ها وتجهیزات و امکانات در سطح زمین.

 
 :است ریبه شرح ز نیسرزم شیعمده برنامه آما یها یژگوی

 کشور  یهمه مناطق و استان ها یها یها و توانمند تیتوجه به ظرف 

 ،و سپس متناسب با آن شودیم ییکشور شناسا یعموم توسعهو  شرفتیهر منطقه در پ رتاثی وظرفیت ها  

مناطق  کدامیا  ابدیتوسعه  یکشاورزبخش  دیکشور با طقاکه در کدام مناین ،مثال یبرا .ردیگ یصورت م یزیربرنامه

 ند.مناسب ا یگسترش بازار ها و مراکز تجار یبرا

  توجه به همه ابعاد توسعه 

 .دشویکشور به طور هماهنگ توجه م یطیو مح یدفاع ،یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد یبه همه جنبه ها 

  توجه به عدالت در توسعه 
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برنامه به منظور تحقق عدالت  نیدر ا .شودیبه منابع و امکانات تعادل برقرار م یمناطق کشور از نظر دسترس نیب

 یریجلوگ گریدر مناطق د تیمناطق و فقر و محروم یدر برخ هیسرما وو تمرکز ثروت  یاز توسعه نامساو ،یاجتماع

 .شود یم

 تیمتوازن جمع عیتوز 

 یکوچک به شهرها یاز روستاها و شهرها هیرویدر شهر و مهاجرت بچند ما ای کیدر  تیجمع یاز تمرکز و اندوه 

 .شودیم یریشگیبزرگ پ

 ندهیحال و آ یازهانی به جهتو  

 ندهیحال و آ یتیجمع یازهایدانشگاه ها و جاده ها ن ،یمراکز درمان ،عیصنا حداثا مانند یعمران یزیدر برنامه ر

 .شودیمناطق مختلف کشور در نظر گرفته م

 ستیز طیتوجه به حفظ مح  

و به آنها  دیتاک ستیز طیحفاظت از مح و و خردمندانه از منابع یمنطق یمندبر بهره نیسرزم شآمای برنامه در 

 .شود یتوجه م

 یدفاع شیماتوجه به آ  

 یاحتمال یکه در زمان حمله ها ابندی یاستقرار و سازمانده یابه گونه دیبا زاتیو تجه ساتیها و تاس تیانواع فعال

در  نیسرزم یهاهیدفاع از منابع و سرما یهاجنبه نیسرزم شیدر برنامه آما .و خسارت دور بمانند بیاز آس ،دشمن

 .شود یدر نظر گرفته م یبه خوب یزیرمقابل دشمنان در برنامه

  ییایجغراف یفنون و مهارت ها

  (بهتر تیریمد یسامانه برا)  GISییایسامانه اطالعات جغراف

 :ییایسامانه اطالعات جغراف تعریف(GIS عبارت است از )موش   انه،ی)را از سخت افزارها یمجموعه ا

 لیو تحل هیپردازش و تجز رهیذخ یآورجمعکه امکان  یاانهیرا یافزارهانرمواره)موس(،چاپگرو.....(و 

 آورد. یرا فراهم م ییایاشکال مختلف داده ها و اطالعات جغراف شیاطالعات و نما

  تواند  یاست که انسان م نیاثر ا نیا یهایژگیاز و .میکن یم یزندگ ها انهیما امروزه در عصر اطالعات و را

ه ک یکار بکند، داشته باشد و بتواند آنها را به سرعت منتقل  عیسر یاز اطالعات دسترس یادیبه حجم ز

 .نبوده است ریقبال امکان پذ

  ال، مث یارتباط دارند. برا یمکان تیبا موقع یبه نحو م،یکه امروزه با آنها سر و کار دار یاز اطالعات یاریسب

منابع و معادن،  ها،یناهموار ت،یجمع ،یاهیپوشش گ ،یخیها، بناها و آثار تارشهرها و روستاها، کارخانه

اند را اشغال کرده ییایجغراف یفضا کی رحمل و نقل و... ه یهاها و شبکهراه ،یشهر زاتیو تجه ساتیتاس

  دارند. ییها یژگیو و

  :یژگیو یدارا -2( یمکان ی)داده ها دارند ییایجغراف تیموقع -1داده ها و اطالعات دو مولفه دارند 

 (.یفیتوص ی)داده ها هستند ییها

 یبه صورت ها ادیو با صرف تالش و وقت ز یاطالعات به صورت دست نیا انه،یاز ظهور و گسترش را شیتا پ 

 یجمع آور تیشدند. در آن زمان قابل یداده م شینقشه ها نما یو رو ندیگردیو ثبت م یمختلف طبقه بند
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اطالعات،  ادیز حجم شینما شیگنجا یو کاغذ یسنت یهااطالعات محدود بود. نقشه  لیو تحل رهیو ذخ

 ها را نداشتند. دهیارتباطات متعدد پد شیو نما یابیباز

 و  یاطالعات مکان لیو تحل هیو تجز تیریمد یبرا یاانهیدر واقع، سامانه را ییایسامانه اطالعات جغراف

پردازش و  کند. از اطالعات را پردازش یادیحجم ز ادیبا سرعت و دقت ز تواندیاست که م ییایجغراف

 کند. یو به روند آن کمک م انجامدیم یریگمیبه تصم GISاطالعات با  لیتحل

 GIS یکاربردها

 شیآما ،نیزم یکاربر فشهرها و روستاها تیریو مد یزیرچون برنامه یسامانه در امور متعدد نیامروزه ا 

   مخاطرات ،ستیز طیمح ،معادن ،یکشاورز ،عیشهرک ها و صنا یابی مکان ،یعیمنابع طب تیریمد ،نیسرزم

بهداشت و درمان و  یشبکه ها ،یدفاعو  یامور نظام ،ینقشه بردار ،حمل و نقل یهاشبکه ،عمران ،یطیمح

 .کسب و کار و تجارت کاربرد دارد

 یطراح ینرم افزارها ،نهیدر هر زم ،با توجه به اهداف مختلف ،ییاجغرافی العاتمانه اطاستفاده از سا یبرا 

 .را گذراند یآموزش یهادوره دینرم افزار با نیکار با ا یبرا .نصب کرد انهیرا یآنها را رو دیشده است که با

، ادریسی  (Caris)، کاریس(Arc GIS)می توان آرک جی ای اس GIS)از معروفترین نرم افزار های 

(Idrici) آرک اینفو ،(Arc info) آرک مپ ،(Arc map)  و آرک ویو(Arc view)).را نام برد 

مراحل کار در  .شده است لیتشک یپردازش و خروج ،ورودی بخشی ازسه یایهر سامانه جغراف یطور کل به 

 :است ریبه صورت ز زین ییایسامانه اطالعات جغراف

 

  GISیها تیقابل 

 توان بر اساس اهداف  یرا م یواقع یایدن یها دهیمربوط به پد یهاداده ییایدر سامانه اطالعات جغراف

و  یاز جمع بند .کرد بیو ترک یجداگانه طبقه بند ییاه هیمورد نظر در قالب ال یها یژگیمطالعه و نوع و

کاربران  ازیو مورد ن قیاطالعات دق رندهیکه در برگ شودیحاصل م یدیجد هیمختلف ال یهاهیال قیتلف

 یسالن ورزش ،درمانگاه ،مانند مدرسه یمرکز خدمات کی ییروستا هیناح کی در قرار است دینک .فرضاست

 بیروستا و ترک تیجمع ،نیزم بیش لیاز قب ییمراکز به داده ها نیا یابیمکان  یبرا .ودش ثداحا ... و

 نیا .میدار ازین ...و یکشاورز یها نیمحدوده زم ،هافاصله خانه ،یاهیپوشش گ ،تراکم آن در نقاط مختلف

با استفاده از نقشه  .رندیگ یافزار قرار مدر نرم هیال هیشوند و به صورت ال یم یها و اطالعات جمع آورداده
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و مشاهده  یابیباز میاز اطالعات را که بخواه هرالیه میتوانیم ندهوشمند یها هکه در واقع نقش ،GISیها

 .میکن

 

 
 

 اع اطالعات را داردانو نیب یاضیو ر یارتباط منطق یبرقرار تیقابل ییایسامانه اطالعات جغراف.  

 اطالعات در همه بخش ها وجود داردز کردن ه روامکان ب. 

 با GIS کرد یابیتوان مکان یم. 

 GIS را دارد یاضیو ر یمحاسبات آمار ییتوانا. 

 

 
سمت  یها نهیاز گز کیهر یاز رو  که نشانه  یدرصورت -نرم افزار یونوار ابزارباال GISنمونه نقشه  کی  

داده  شینقشه نما یمربوط به آن بر رو یشود و داده ها یاطالعات برداشته م هیچپ نقشه حذف شود آن ال

 شود. ینم
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 : 2سواالت درس 

 .)چهار مورد(دیسیکه امروزه شهرها با آن روبرو هستند را بنو یلیو مسا ازهاین نیمهم تر-1

 .دینام ببر ند؟یآ یمشکل مسکن بوجود م جهیبزرگ درنت یکه در اطراف شهرها دهیدو پد-2

 شوند؟ یاستفاده م یدر ساخت زاغه ها از چه مواد-3

 هستند؟ ییزاغه ها چگونه جا-4

 اجرا کرده اند؟ ییبزرگ حکومت ها چه راهکارها یدر اطراف شهرها ینینش هیحاش دهیاز پد یریجلوگ یبرا-5

 .دیسیدرشهرها را بنو یرسم ریبخش غ یها تیفعال-6

 شوند؟ یم یمنجر به فقر شهر یچه عوامل-7

 ابد؟ی یگسترش م یشهرها چه عوامل نینش ریفق یو حومه ها ینینش هیحاش یدر نواح-8

 ست؟یچ یمبلمان شهر -9

 شود؟ یگفته م یشهر هوشمند به چه شهر-10

 است؟ یچه شهر داریشهرپا-11

 چه؟ یعنی نیزم یکاربر-12

 .دیسیرا بنو داریپا یتحقق روستاسه رکن -13

 چه؟ یعنی یسرانه کاربر-14

 کند؟ یم زانیبه برنامه ر یچه کمک نیزم یمطالعه کاربر-15

 شود؟ یم میمشکالت روستا به چند گروه تقس نیمهم تر-16

 ست؟یچ ییبرنامه توسعه روستا-17

 .دیسیروستا انجام شده بنو یحل مشکالت اقتصاد یکه برا یاقدامات نیمهم تر-18

 بوجود آمدند؟ ییازمناطق روستا ییزدا تیمحروم یبرا ییچه نهادها یانقالب اسالم یروزیپس از پ-19

 است؟ ییشهرها وروستاها برعهده چه نهادها تیریو مد یزیدر کشور ما برنامه ر-20

 ست؟یچ نیسرزم شیآما-21

 .دیسیرا بنو نیسرزم شیعمده برنامه آما یها یژگیچهار مورد از و-22

 داده و اطالعات چند مولفه دارند؟-23 

 ست؟یچGIS  ییایسامانه اطالعات جغراف-24

 .دیسیرا بنوGIS  یچهارمورد ازکاربردها-25

 شده است؟ لیازچندبخش تشک ییایهرسامانه جغراف-26

 .دیسیرابنوGIS  یها تیسه مورد از قابل-27
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