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شهرها و روستاها درس اول
مقر و موقعیت

برای شناخت و مطالعه در بارۀ یک سکونتگاه، اول باید با دو مفهوم مقر و موقعیت آشنا شوید. 

منظور از مقر، مکان اصلی و دقیق یک سکونتگاه و محل استقرار آن روی زمین است که شامل هستۀ اولیه نیز می شود. 

البته خودتان بهتر می دانید که منظورمان از هستۀ اولیه، هستۀ هلو و زردآلو نیست! پس بیایید تعریف آن را با هم بخوانیم:

هستۀ اولیه جایی است که مردم برحسب نیاز آن را برای زندگی انتخاب کرده و به اشغال درآورده اند و بعدها روستا یا 
شهر از آن محل گسترش پیدا کرده است.

به شکل زیر توجه کنید تا با عوامل انتخاب یک مکان برای زندگی، بیشتر آشنا شوید. )البته در اولین سکونتگاه ها(

عوامل طبیعی )دارای بیشترین نقش(

آب فراوانخاک حاصلخیز جلگه هاآب و هوا

عوامل انسانی

عوامل دفاعی و نظامیدسترسی به راه های تجاریعوامل سیاسی و تصمیمات حکومتی

تمدن های اولیه در کنار رودهای دجله و فرات، نیل، کارون، سند و ... پدید آمدند.  
در کشور ایران دسترسی به آب، قلعه های دفاعی، بازارهای محلی و قرار گرفتن در تقاطع راه ها از مهم ترین عوامل شکل گیری هستۀ 

اولیۀ روستاها و شهرها بود.

 نمایی از شهر رشت - برخی پژوهشگران هستۀ اولیۀ شهر رشت را بازار 
و مکان تجارت محصوالت کشاورزی و ابریشم با نواحی پیرامون می دانند.

 هستۀ اولیه و روند توسعۀ کالبدی شهر رشت در دوره های تاریخی مختلف

 روستای هولوکو در مجارستان – هستۀ اولیۀ روستا قلعه ای است که در اواسط 
قرن 13م پس از گسترش امپراتوری مغول به منظور دفاع از حمله های احتمالی 

ساخته شد و در دو قرن بعد به منطقه ای مسکونی تبدیل گردید.
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موقعیت یک شهر یا روستا، وضعیت آن سکونتگاه نسبت به پدیده های پیرامون خود و جایگاه آن در سطح ناحیه است. 
موقعیت یک شهر یا روستا نقش مهمی در ادامۀ حیات و گسترش یا زوال و نابودی آن دارد.

 دسترسی یک شهر به دریا یا شبکۀ ارتباطی خط آهن در یک منطقه، موقعیت مناسبی را برای رونق تجارت و مشاغل مربوط به آن 
به  وجود می آورد. )ادامۀ حیات و گسترش(

 مجاورت یک سکونتگاه با کوه آتشفشان یا گسل های فعال می تواند حیات آن سکونتگاه را به خطر بیندازد. )زوال یا نابودی(

شهر اهواز در کنار رودخانۀ کارون و در محل تقاطع راه  های آبی، جاده ای و راه آهن 
قرار گرفته است و موقعیت چهار راهی دارد. این موقعیت سبب شده است که این شهر 
از غرب با عراق، از شرق با استان فارس، از جنوب با بنادر جنوبی و از شمال با مرکز 

ایران ارتباط برقرار کند و حوزۀ نفوذ گسترده ای داشته باشد.
�

تفاوت های شهر و روستا

مالک های تفاوت شهر و روستا

در شهر: اشتغال در بخش های صنعتی و خدماتیفعالیت اقتصادی )مهم ترین مالک(
در روستا: اشتغال در بخش های کشاورزی )دامداری، زراعت، باغداری، صید و ...(

اگر جمعیت یک سکونتگاه به حد معّینی برسد، آن را شهر تلقی می کنند.میزان جمعیت )متداول ترین مالک(
در اروپا: جمعیت بیش از ۲000 نفر، شهر تلقی می شود.

در آسیا: در هند و چین روستاهایی با بیش از ۳0000 نفر جمعیت وجود دارند.

در شهر: فشردگی خانه ها، مغازه ها و فضاهای صنعتی )فعالیت های متنوع در فضای محدود(وسعت و فضای سکونت و فعالیت 
در روستا: گستردگی فضاها و چشم اندازهای طبیعی

در شهر: تنوع و گستردگی امکانات آموزشی، درمانی، بهداشتی، پزشکی، آب و برق و ...دسترسی به خدمات و تسهیالت
در روستا: محدودیت خدمات و تسهیالت

در شهر: جمعیت و نوگرایی بیشتر و تغییرات اجتماعی سریع ترفرهنگ و مناسبات اجتماعی
در روستا: جمعیت کمتر و روابط خویشاوندی، وابستگی اجتماعی و همکاری بیشتر

سلسله مراتب سکونتگاه ها

سکونتگاه های روستایی و شهری را از نظر تعداد جمعیت و عملکردشان )میزان خدماتی که ارائه می دهند( می توان رتبه بندی کرد. حتماً می پرسید 
چگونه؟! حاال بیایید این شکل را با هم ببینیم تا بیشتر برایتان توضیح دهم.

خب! گفتم که شکل را قشنگ ببینید تا راجع به آن توضیح دهم. همان طور که 
حتماً خودتان متوجه شدید، پایتخت در رأس هرم و هاملت در انتهای آن است. 
حاال یعنی چه؟ یعنی پایتخت ها هم جمعیت بیشتری دارند، هم خدمات بیشتر و 
متنوع تری ارائه می دهند؛ اما هرچقدر که به ردیف های پایینی نزدیک می شویم، 

هم جمعیت و هم میزان و تنوع خدمات کمتر می  شود.
حواستان باشد که اگر تفاوت این ها را در تست خواستند و فقر و حومه نشینی هم در 
تست ها بود، به سرعت آن ها را رد کنید؛ چون شاید به نظرتان این مفاهیم به شکل 

ربط داشته باشند؛ اما خیالتان را راحت می کنم که قطعاً این جواب ها نادرست اند.
این را هم بدانید که این رتبه بندی ها با توجه به اهداف و نوع مطالعات محققان و 

از جایی به جای دیگر متفاوت اند.
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حوزٔه نفوذ سکونتگاه

به یک محدودۀ جغرافیایی گفته می شود که از یک سکونتگاه انواع کاالها و خدمات را دریافت می کند و بین این محدوده 
و آن سکونتگاه، جریان کاال، خدمات و رفت وآمد وجود دارد.

 وسعت حوزۀ نفوذ هر سکونتگاه با دیگری متفاوت است؛ مثالً شهر تهران به دلیل داشتن عملکردهایی مثل تولید و عرضۀ خودرو، لوازم 
خانگی، خدمات پیشرفتۀ پزشکی و مراکز دانشگاهی در سطح کشور ایران حوزۀ نفوذ گسترده ای دارد.

 
جنبه های مختلف حوزۀ نفوذ

آستانۀ جمعیتی نفوذ: همان طور که از اسمش پیداست به میزان جمعیت متقاضی 
کاال، خدمات یا عملکرد از یک سکونتگاه گفته می شود.

دامنۀ نفوذ: یعنی بیشترین مسافتی که یک سکونتگاه بر آن سیطره دارد و به 
آن کاال، خدمات یا عملکرد ارائه می دهد.

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.

اصطالح شهرنشینی یعنی افزایش نسبت جمعیت شهرهای یک کشور یا ناحیه به روستاهای آن.

درصد شهرنشینی در سال های متفاوت

تا ۲050 م۲0۱4 م۱950 م

ممکن است به حدود 66 برسد.۳054

همان طور که حتماً خودتان می دانید، سطح شهرنشینی در نقاط مختلف جهان متفاوت است. جدول زیر را ببینید تا بیشتر توضیح دهم.

 سطح شهرنشینی در نواحی مختلف جهان )۲۰۱۴م(

آفریقاآسیااروپا - اقیانوسیهآمریکای التین و کارائیبآمریکای شمالینواحی

40 درصد47/5 درصد7۳/5 درصد - 70 درصد8۱/579/5 درصددرصد شهرنشینی

این گونه که به نظر می رسد، کمترین سطح شهرنشینی متعلق به آسیا و آفریقا و بیشترین سطح شهرنشینی متعلق به آمریکای شمالی است. حاال 
می خواهم نکته ای را برایتان بگویم که شاید برایتان جالب باشد! با اینکه سطح شهرنشینی در آسیا و آفریقا در کمترین حد قرار دارد؛ اما رشد 

ساالنۀ شهرنشینی در این نواحی به ۱/5 درصد در سال می رسد؛ در حالی  که این رقم در سایر نواحی جهان 0/4 درصد است.

افزایش شهرهای میلیونی

این مورد مهم ترین پدیدۀ مربوط به تغییرات الگوی شهرنشینی در جهان است و تغییر دیگر، تغییر الگوی مکانی شهرهای با بیش از 5 و ۱0 
میلیون نفر جمعیت در جهان است.

میزان شهرهای میلیونی در سال های مختلف

امروزه۱990 م۱950 م

۲8 شهر۱0 شهر با بیش از ۱0 میلیون نفر جمعیتشهرهای لندن و نیویورک با بیش از 8 میلیون نفر جمعیت

تا چند دهه پیش: نیمکرۀ شمالی و آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن تغییر الگوی مکانی شهرهای بیش 
امروزه: آسیا، آفریقا و آمریکای التیناز 5 و 10 میلیون نفر
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از مادرشهر تا زنجیرٔه کالن شهرها )مگا الپلیس(

مادرشهر
بزرگ ترین و مهم ترین شهر یک ناحیه، استان یا کشور است.

معموالً به آن کالن شهر هم گفته می شود.

نام دیگر آن متروپل است.

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

برخی معتقدند کالن شهر به شهرهایی با بیش از ۱0 میلیون نفر جمعیت گفته می شود و معادل واژۀ مگاسیتی )megacity( است.  
در کشور ایران، طبق مصوبۀ شورای عالی معماری و شهرسازی به مادرشهرهایی که بیش از ۱ میلیون نفر جمعیت داشته باشند، 

کالن شهر گفته می شود؛ مانند تهران، مشهد، اصفهان، کرج، قم و ... .

گسترش حومه نشینی

به بخش های پیرامونی یک شهر، حومه می گویند.

نمونه هایی از حومه ها

مرفه نشین فقیرنشین صنعتی خوابگاهی

دالیل حومه نشینی

گسترش وسایل ارتباطیگسترش حمل و نقلافزایش شهرنشینی

 افزایش جمعیت  مادرشهرها و گسترش حومه های آن ها باعث به وجود آمدن منطقۀ مادرشهری شد. پیرامون برخی از مادرشهرها، شهرها 
و شهرک های اقماری به وجود آمدند.

به کالن شهرهایی که نقش مهمی در اقتصاد و حوزۀ نفوذ بسیار وسیعی در سطح جهان دارند، جهان شهر گفته می شود.

به زنجیره ای از مادرشهرها که در امتداد مسیرهای ارتباطی و حمل و نقل به وجود آمده اند، مگاالپلیس می گویند.

در مگاالپلیس، حومه ها و شهرک های اقماری یک مادرشهر به حومه ها و شهرک های مادرشهر دیگر پیوند می خورد. برخی به مگاالپلیس، منطقۀ 
ابرشهری نیز می گویند.

مهم ترین ویژگی های مگاالپلیس
تمرکز مؤسسات مالی و پولی

فراوانی آمدوشد بین مادرشهرهای هم جوار با انواع وسایل حمل و نقل زمینی و هوایی

تمرکز و انبوهی جمعیت شهری

تمرکز صنایع دانش بنیان

اَشکال مختلف مگاالپلیس ها

کهکشانی خوشه ای کریدوری خطی

مگاالپلیس شمال شرق ایاالت متحدۀ آمریکا )از بوستُن تا واشنگتن( نمونه هایی از اولین 
مگاالپلیس ژاپن )توکیو - یوکوهاما(مگاالپلیس های جهان
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تغییر در روستانشینی و سکونتگاه های روستایی

هرچند فرایند شهری شدن به افزایش شهرنشینی در همۀ کشورهای جهان منجر شده است، هنوز ۳/4 میلیارد نفر از مردم جهان در روستاها 
زندگی می کنند.

.) 1
3

 در کشورهای چین و هند بیش از یک میلیارد نفر روستانشین اند )یعنی حدود 

 مهاجرت از روستاها به شهرها

این پدیده از مهم ترین عوامل تغییر در کاهش روستانشینی و 
افزایش شهرنشینی است. حاال به شکل روبه رو دقت کنید تا 

دالیل این مهاجرت برایتان روشن شود.
 

مهاجرت در اروپا و آمریکای شمالی در قرن نوزدهم و نیمۀ اول قرن بیستم

همگام با صنعتی شدنتدریجی و طوالنی مدتدلیل: توسعۀ صنایع کارخانه ای در شهرها

دالیل کاهش روستانشینی
خرید زمین های کشاورزی به منظور ایجاد کشت تجاری توسط شهرنشینان

تبدیل شدن برخی روستاها به حومه های شهری

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

شهرگرایی روندی اقتصادی -  اجتماعی است که طی آن شیوه های زندگی، رفتار و عملکردها، ارزش ها و مظاهر شهری در 
روستاها و بین روستانشینان رواج می یابد.

راه سازیتجهیزاتی که چهرۀ روستاها را تغییر داد

آب و برق

استفاده از ماشین آالت کشاورزی، مصالح ساختمانی و تجهیزات شهری

تغییر نقش برخی از روستاها

نقش صنعتینقش گردشگرینقش صیادی

روابط شهر و روستا

شهر و روستا همیشه با هم روابط متقابل داشته اند؛ اما نوع و چگونگی 
 آن در زمان ها و نواحی مختلف جهان متفاوت بوده است. به شکل 

روبه رو نگاه کنید تا این روابط بیشتر برایتان جا بیفتد.
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روابط شهر و روستا از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل مطالعه است؛ به همین دلیل بیشتر اندیشمندان و جغرافی دانان   
بر نابرابری شهر و روستا تأکید کرده اند.

طبق نظریۀ اندیشمندان و جغرافی دانان، شهر محل انباشت سرمایه، تولید کاالهای کارخانه ای و تمرکز اقتصادی است و بین شهر و 
روستا مبادله ای نابرابر جریان دارد.

تغییرات جمعیت شهری و روستایی در ایران

افزایش جمعیت شهری از سه طریق صورت گرفته است:
1  افزایش طبیعی جمعیت شهرها
2  مهاجرت روستاییان به شهرها

3  افزایش جمعیت برخی روستا ها و تبدیل شدن آن ها به نقاط شهری یا ادغام روستاها در بافت شهری
 در ایران روستاهایی را که جمعیت آن ها به حد معینی )مثالً ۱0000 نفر( رسیده است با موافقت وزارت کشور، شهر اعالم کرده اند و در 

آن ها شهرداری تأسیس شده است.

شهرنشینی کند
تا سال 1335 ادامه داشت.

در این دوره بخش عمدۀ تولیدات داخلی را محصوالت کشاورزی تشکیل می داد.

از سال 1335 روند شهرنشینی در ایران سرعت گرفت و دورۀ شهرنشینی سریع آغاز شد.

دولت درآمد حاصل از فروش نفت را به سرمایه گذاری ها، توسعۀ کارخانه ها، تجهیزات و زیرساخت شهرها اختصاص داد.
مهم ترین علل 

شهرنشینی سریع
از سال 1341 اصالحات ارضی در روستاها انجام گرفت.

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

حمایت نکردن دولت از کشاورزاندالیل شکست اصالحات ارضی

تقسیم نادرست زمین

توجه به صنایع مونتاژ و واردات کاال از کشورهای خارجی
یکی از موضوعات شهرنشینی در ایران، تبدیل شدن تهران به مادرشهر ملی بود.  

شهرهای تهران و مشهد، به ترتیب اولین و دومین شهرهای پرجمعیت ایران هستند.

برخی از آبادی ها خالی از سکنه شدند.پس از انقالب اسالمی

تعداد زیادی از روستاهای پرجمعیت به شهر تبدیل شده یا در بافت شهرهای هم جوار ادغام شدند.

عالوه بر تهران، 7 شهر با بیش از 1 میلیون نفر جمعیت به کالن شهر تبدیل شدند.

 رشد شهرهای بزرگ و کوچک و شهرک های اقماری در اطراف تهران، این شهر را به یک منطقۀ کالن شهری بزرگ تبدیل کرد.

درس 1

سرآغاز شناخت یک سکونتگاه چیست و در انتخاب یک مکان برای استقرار و سکونت کدام عامل بیشترین نقش را دارد؟  916
2 موقعیت - عوامل سیاسی 1 هستۀ اولیه - دسترسی به عوامل دفاعی و نظامی 

4 جایگاه آن روی نقشه - آب وهوا 3 مقر و موقعیت - عوامل طبیعی 

مکانی است که مردم برحسب نیاز آن را برای زندگی انتخاب کرده و به اشغال درآورده اند:  917
4 شهر 3 سکونتگاه  2 هستۀ اولیه   1 مقر 

هستۀ اولیۀ کشور ایران، شهر رشت و روستای هولوکو در مجارستان چه بود؟  918
الف( قرار گرفتن در تقاطع راه ها، بازار و مکان تجارت محصوالت کشاورزی و ابریشم، یک قلعۀ دفاعی

ب( دسترسی به آب، تصمیمات حکومتی، یک قلعۀ دفاعی
پ( یک قلعۀ دفاعی، بازار، قرار گرفتن در تقاطع راه ها

ت( قلعه های دفاعی و بازارهای محلی، بازار، یک قلعۀ دفاعی
4 ب و پ 3 الف و پ  2 الف و ت  1 الف و ب 
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منظور از موقعیت یک شهر یا روستا ............... است.  919
ب( مکان سکونتگاه الف( وضعیت آن سکونتگاه نسبت به پدیده های پیرامون خود  

ت( جایگاه آن در سطح ناحیه پ( روابط متقابل با سکونتگاه های اطراف  
4 الف و ت 3 ب و پ  2 پ و ت  1 الف و ب 

موقعیت یک شهر یا روستا چگونه می تواند به ترتیب موجب ادامۀ حیات و گسترش یا زوال آن شود؟  920
2 دسترسی به راه های ارتباطی - دسترسی به شبکۀ خط آهن 1 موقعیت مناسب تجاری - دسترسی به دریا 

4 دسترسی به شبکۀ خط آهن - قرار گرفتن در کنار کوه آتشفشان 3 قرار گرفتن در کنار گسل - قرار گرفتن در کنار کوه آتشفشان 

به ترتیب، مهم ترین و متداول ترین مالک تفاوت شهر و روستا چیست؟  921
2 میزان جمعیت - فرهنگ و مناسبات اجتماعی 1 فعالیت اقتصادی - میزان جمعیت 

4 فعالیت اقتصادی - وسعت و فضای سکونت 3 میزان جمعیت - فعالیت اقتصادی 

با  توجه به هرم سلسله مراتب سکونتگاهی، سکونتگاه های واقع در قاعدۀ هرم و ردیف های پایین به ترتیب چه تفاوت هایی دارند؟  922
2 جمعیت کم - خدمات رسانی مطلوب 1 خدمات رسانی مطلوب - دسترسی مطلوب به سکونتگاه های اطراف 

4 خدمات رسانی نامطلوب - جمعیت زیاد 3 خدمات رسانی مطلوب - جمعیت کم 

ترتیب قرارگیری روستاهای زیر را مشخص کنید )جمعیت هر سه روستا یکسان است(.  923
الف( دارای 4 مدرسه، 3 بیمارستان، یک مرکز بهداشت

ب( دارای 3 بیمارستان، یک مرکز بهداشت، بدون مدرسه
پ( دارای یک مرکز بهداشت، یک مدرسه، یک بیمارستان

4 ب - الف - پ 3 الف - پ - ب  2 ب - پ - الف  1 الف - ب - پ 

معیارهای رتبه بندی سکونتگاه ها با توجه به ............... و از جایی به جای دیگر متفاوت است.  924
4 دامنۀ نفوذ سکونتگاه ها 3 جمعیت سکونتگاه ها  2 وسعت سکونتگاه ها  1 اهداف و نوع مطالعات محققان 

به محدودۀ جغرافیایی که از یک سکونتگاه کاال و انواع خدمات را دریافت می کند و بین آن محدوده و سکونتگاه جریان کاال، خدمات و رفت و آمد   925
وجود دارد چه می گویند؟

4 حوزۀ نفوذ 3 روابط متقابل  2 آستانۀ جمعیتی نفوذ  1 دامنۀ نفوذ 

)المپیاد 98(  926 همۀ گزینه ها در مورد »دامنۀ نفوذ سکونتگاهی« درست است؛ به جز: 
1 بیمارستان ۱۱0 تختخوابی سوانح و سوختگی اهواز، بیماران جنوب غرب کشور را پوشش می دهد.

2 بیمارستان امام خمینی با تجهیزات تخصصی، روزانه ۱000 بیمار را پذیرش می کند.

3 انستیتو پاستور ایران، انواع واکسن تولید شدۀ خود را در سطح کشور توزیع می کند.
4 بیمارستان فارابی، قطب علمی چشم پزشکی کشور است.

کمترین سطح شهرنشینی در سال 2014 مختص کدام قاره بود و رشد ساالنۀ شهرنشینی در کدام یک از گزینه ها بیشتر است؟  927
4 آمریکای التین و کارائیب - استرالیا 3 آسیا - اروپا  2 آفریقا - آسیا  1 اقیانوسیه - آمریکای شمالی 

مهم ترین پدیدۀ مربوط به تغییر الگوی شهرنشینی چیست؟  928
2 افزایش ساالنۀ شهرنشینی 1 افزایش شهرهای میلیونی  

4 رشد و گسترش امکانات و خدمات 3 گسترش حوزۀ نفوذ شهرها بر روستاها 

امروزه کدام مناطق با رشد شهرهای میلیونی روبه رو شده اند؟  929
4 استرالیا و آمریکای التین 3 آسیا و آفریقا  2 اروپا و آمریکای التین  1 نیمکرۀ شمالی و آفریقا 

بزرگ ترین و مهم ترین شهر یک ناحیه چه نامیده می شود و به شهرهای باالی 10 میلیون نفر جمعیت چه می گویند؟  930
4 مگاالپلیس - جهان شهر 3 مگاسیتی - شهرک اقماری  2 جهان شهر - مگاالپلیس  1 متروپل - کالن شهر 

)انسانی 99(  931 همۀ عبارت ها، مفهوم درستی از »منطقۀ مادرشهری« را بیان می کنند؛ به جز:  
1 به تدریج و با گسترش حمل ونقل و وسایل ارتباطی، به وجود آمده است.

2 با افزایش جمعیت مادرشهرها و گسترش حومه های پیرامونی، به وجود می آید.
3 با مهاجرت گستردۀ مردم از نقاط مختلف یک کشور به مادرشهر ملّی، به وجود می آید.

4 از کنار هم قرار گرفتن چندین حومه، شهرک اقماری و حداقل یک مادرشهر، به وجود آمده است.

کدام گزینه دربارۀ مادرشهر درست نیست؟  932
1 نام دیگر آن متروپل است.

2 این شهر فقط از نظر جمعیتی بر سایر سکونتگاه ها برتری دارد.
3 اگر مادرشهری بیش از ۱0 میلیون نفر جمعیت داشته باشد، معادل مگاسیتی قرار می گیرد.

4 بزرگ ترین و مهم ترین شهر یک ناحیه، استان یا کشور است.

همۀ گزینه ها از دالیل شکل گیری حومه نشینی هستند؛ به جز:   933
4 گسترش وسایل ارتباطی 3 گسترش حمل و نقل  2 گسترش دامنۀ نفوذ شهرها  1 افزایش شهرنشینی 

با افزایش جمعیت  مادرشهرها و گسترش حومه های آن ها، به تدریج ............... به وجود می آید. در پیرامون برخی از مادرشهرها، شهرها و ...............   934
پدید آمده اند.

4 منطقۀ مادرشهری - شهرک های اقماری 3 مگاالپلیس - حومه نشین ها  2 کالن شهر - مناطق مادرشهری  1 مگاسیتی - جهان شهرها 

کدام یک از گزینه های زیر، اصطالح جهان شهر را توصیف می کند؟  935
2 نام دیگر آن مگاالپلیس است. 1 بیش از ۱0 میلیون نفر جمعیت دارد. 

4 در پیرامون آن شهرک های اقماری به  وجود می آید. 3 نقش مهمی در اقتصاد و حوزۀ نفوذ بسیار وسیعی در سطح جهان دارد. 
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از پیوستن دو یا چند ...............، مگاالپلیس )منطقۀ ابرشهری( به وجود می آید.  936
4 شهرک اقماری 3 جهان شهر  2 متروپل  1 مگاسیتی  

به ترتیب، کدام موارد در بارۀ ویژگی ها و مثال های مگاالپلیس ها درست هستند؟  937
الف( در امتداد مسیرهای ارتباطی پدید آمده اند. - مگاالپلیس شمال شرق ایاالت متحدۀ آمریکا )از بوستُن تا واشنگتن( ← از اولین مگاالپلیس ها

ب( تمرکز صنایع دانش بنیان - مگاالپلیس ژاپن )توکیو - یوکوهاما( ← از اولین مگاالپلیس ها
پ( همیشه به شکل  خوشه ای و کهکشانی هستند. - مگاالپلیس شمال شرق ایاالت متحدۀ آمریکا )از بوستُن تا واشنگتن(

ت( فروانی رفت و آمد بین مادرشهرهای هم جوار - مگاالپلیس ژاپن )توکیو - یوکوهاما(
4 الف و ت 3 ب و ت  2 پ و ت  1 الف و پ 

1 روستانشینان جهان در کدام قاره زندگی می کنند؟  938
3

4 استرالیا 3 آمریکا  2 آفریقا  1 آسیا 

دلیل مهاجرت روستاییان اروپایی به شهرها در قرن نوزدهم و نیمۀ اول قرن بیستم چه بود؟  939
2 کاهش زمین های کشاورزی 1 افزایش امکانات و خدمات شهری 

4 توسعۀ صنایع کارخانه ای 3 تبدیل شدن روستاها به حومه های شهری 

همۀ گزینه های زیر از دالیل کاهش روستانشینی در اروپا هستند؛ به جز:  940
1 سرمایه گذاری شهرنشینان در روستاها و خرید زمین های کشاورزی

2 صنعتی شدن شهرهای اروپایی
3 خرید زمین های کشاورزی توسط سرمایه داران روستایی به منظور ایجاد کشت تجاری

4 تبدیل شدن روستاها به حومه های شهری، بر اثر گسترش شهرها

تفاوت مهاجرت روستاییان آسیایی با روستاییان اروپایی چه بود؟  941
2 تدریجی بودن مهاجرت روستاییان اروپایی 1 همگام نبودن مهاجرت روستاییان اروپایی با تحوالت صنعتی 

4 همگام نبودن مهاجرت روستاییان آسیایی با تحوالت صنعتی 3 نداشتن قدرت خرید روستاییان آسیایی 

در کدام کشور رشد شهرنشینی بیشتر از رشد صنعتی بوده است؟  942
4 کرواسی 3 هند  2 مجارستان  1 لهستان 

همۀ موارد زیر دربارۀ شهرگرایی درست هستند؛ به جز:  943
1 با ورود کشورها به عصر نوسازی )مدرنیزاسیون( این پدیده در روستاها افزایش یافت.

2 روندی اقتصادی - فرهنگی است که بر فرهنگ، ارزش ها و شیوه های زندگی روستاییان تأثیر می گذارد.
3 خدمات رایانه ای و به  وجود آمدن گیم نت در روستاها از نتایج شهرگرایی است.

4 روندی اقتصادی - اجتماعی است که بر شیوه های زندگی، ارزش ها و مظاهر شهری روستاییان تأثیر می گذارد.

کدام گزینه از عوامل تغییر چهرۀ روستاهاست؟  944
2 استفاده از تجهیزات شهری - برق رسانی 1 برق رسانی - تغییر شیوۀ معیشت 

4 برق رسانی - گرفتن نقش گردشگری و صنعتی 3 تغییر شیوۀ معیشت - تغییر عملکرد روستا 

کدام گزینه در بارۀ روابط شهر و روستا نادرست است؟  945
1 نوع و چگونگی روابط شهر و روستا با توجه به زمان و نواحی مختلف، متفاوت است.

2 روابط شهر و روستا را می توان از جنبه های خدماتی، آموزشی و اقتصادی مطالعه کرد.
3 در بیشتر نظریه های جغرافی دانان و اندیشمندان بر نابرابری میان شهر و روستا تأکید شده است.

4 شهر محل انباشت سرمایه است و مبادله ای نابرابر بین شهر و روستا جریان دارد.

در کدام گزینه همۀ موارد مربوط به افزایش جمعیت شهری درست است؟  946
1 افزایش طبیعی جمعیت شهرها - تبدیل شدن برخی نقاط شهری به حومه

2 تبدیل شدن برخی نقاط شهری به حومه - کاهش جمعیت روستاها
3 افزایش طبیعی جمعیت شهری - سرمایه گذاری شهرنشینان در روستاها

4 تبدیل برخی نقاط روستایی به نقاط شهری - مهاجرت روستاییان به شهرها

کدام یک از گزینه های زیر، به ترتیب در بارۀ شهرنشینی کند و سریع در ایران درست است؟  947
1 شهرنشینی کند ناشی از افزایش جمعیت شهری بود. - از سال ۱۳۳5 شهرنشینی سریع آغاز شد.

2 از سال ۱۳۳5 مهاجرت از روستاها به شهرها به کندی صورت می گرفت. - یکی از دالیل شهرنشینی سریع، اصالحات ارضی بود.
3 در این دوره، بخش عمدۀ تولیدات داخلی را محصوالت کشاورزی تشکیل می داد. - از سال ۱۳۳5 روند شهرنشینی در ایران سرعت گرفت.

4 مهم ترین علت شهرنشینی کند، اتکا به درآمد حاصل از فروش نفت بود. - از سال ۱۳۳۲ شهرنشینی سریع آغاز شد.

به تغییر قوانین مالکیت زمین و توزیع مجدد آن به نفع کشاورزان چه می گویند؟  948
4 تقسیم اراضی 3 اصالحات ارضی  2 تغییر کاربری زمین  1 کاربری اراضی 

همۀ موارد زیر از دالیل شکست اصالحات ارضی هستند؛ به جز:  949
4 توجه به واردات کاال از کشورهای خارجی 3 حمایت نکردن از کشاورزان  2 تقسیم نادرست زمین  1 توجه نکردن به صنایع مونتاژ 

چرا تهران به مادرشهر ملی تبدیل شد و دومین شهر پرجمعیت ایران کدام است؟  950
1 مهاجرت گستردۀ مردم به این شهر - اصفهان

2 صنعتی شدن این شهر - مشهد
3 مهاجرت گستردۀ مردم به این شهر - مشهد

4 پدید آمدن شهرک های اقماری اطراف این شهر - اصفهان
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1 در کالن شهرها به دلیل آلودگی هوا در فصول سرد، پدیدۀ    903
وارونگی دما اتفاق می افتد که این پدیده باعث می شود هوای مجاور زمین 

سرد و سنگین باشد.

نفت در    904 تولید  میزان  بیشترین  اساس جدول صفحۀ ۱8  بر   3
کشورهای مجاور خلیج فارس، توسط عربستان تولید می شود.

یازدهم شما    905 و  از دو کتاب دهم  این سؤال  توجه کنید  باید   2
طراحی شده است. گزینۀ ۱ به این دلیل اشتباه است که دلیل مهاجرت 
مسلمانان میانمار به بنگالدش تنها فشارهای سیاسی و البته کشتار مسلمانان 
این منطقه توسط دولت بوده است. گزینۀ ۳ به این دلیل رد شده است که 
دلیل مهاجرت قبایل کرد به شمال شرقی، سلحشوری این قبایل بوده است. 
در گزینۀ 4 اشاره شده است که سیستانی ها به دلیل بی توجهی به بند تاریخی 

هیرمند و کمبود آب به گرگان مهاجرت کردند.

2 پراکندگی فضایی، سؤال از کجاست و بعد از چرایی.   906

2 دشت ارژن و ماهی دشت به دلیل انحالل مواد آهکی ایجاد شده    907
است. دشت لوت نیز به دلیل فرسایش بادی ایجاد شده.

3 بر اساس نقشۀ صفحۀ 50 کتاب دهم، شهرهای یزد و کرمان    908
جزء حوضۀ آبریز فالت مرکزی هستند و از این دو، شهر کرمان دارای 

کانون دائمی است.

4 در روستاها فعالیت اقتصادی، کشاورزی است که بر اساس    909
صفحۀ 84 کتاب یازدهم، کشاورزی جزء فعالیت نوع اول است. در روستاها 
پایبندی به آداب و رسوم دیده می شود که این به معنای تغییرات اجتماعی 

کمتر است و فضای باز اطراف روستاها بیشتر از شهرها است.

1 وجود بقایای یک شهر تاریخی برای شهر، نقش تاریخی را به    910
همراه دارد. در ادامه باید اشاره کرد که بازارهای بزرگ و متنوع و بیمه و 

گمرک، باعث ایجاد نقش بازرگانی و بندری می شود.

که    911 است  یازدهم  کتاب  متن صفحۀ ۱4  از  برگرفته  تصویر   2
ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس را نشان می دهد.

4 در گزینۀ ۱ اشاره شده است که اقلیم شناسی اصول و قوانین    912
حاکم بر جو را بررسی می کند، در صورتی که تأثیر این قوانین و تغییرات دما 
و بارش را بر مکان و زندگی انسان بررسی می کند. جغرافیای اقتصادی به 
چگونگی معیشت گروه های انسانی در مکان های مختلف در رابطه با محیط 
زندگی شان می پردازد و جغرافیای روستایی نیز ارتباط بین محیط طبیعی و 

انسان را بررسی می کند.

1 بر اساس نقشۀ صفحۀ ۳۳ کتاب یازدهم، گبی از جمله بیابان های    913
سرد است.

4 استرالیا جزء کشورهای صادرکننده و مصرف کنندۀ گندم است.   914

دارای    915 مرکز  و کشورهای  است  مرکز  ژاپن جزء کشورهای   1
قدرت اقتصادی باالیی هستند. 

 مقر )مکان، جایگاه( و موقعیت، سرآغاز مطالعه و شناخت یک    916
سکونتگاه است و عوامل طبیعی در انتخاب مکان برای سکونت، بیشترین 

نقش را دارند.

  هستۀ اولیه، مکانی است که مردم برحسب نیاز آن را برای    917
زندگی انتخاب کرده و به اشغال درآورده اند.

  هسته های اولیۀ آن ها به ترتیب ← کشور ایران: دسترسی به    918
آب، قلعه های دفاعی، بازارهای محلی و قرار گرفتن در تقاطع راه ها - شهر 
رشت: بازار و مکان تجارت محصوالت کشاورزی و ابریشم - روستای 
هولوکو در مجارستان: قلعه ای که در اواسط قرن ۱۳ م به منظور دفاع از 

حمله های احتمالی امپراتوری مغول ساخته شد.

 منظور از موقعیت یک شهر یا روستا، وضعیت آن سکونتگاه    919
نسبت به پدیده های پیرامون خود و جایگاه آن در سطح ناحیه است.

  دسترسی یک شهر به دریا )نزدیکی به دریا( یا شبکۀ خط آهن،    920
موقعیت مناسبی را برای تجارت و مشاغل مربوط در آن شهر به وجود 
می آورد )ادامۀ حیات و گسترش(؛ در  حالی  که مجاورت یک سکونتگاه با 
کوه آتشفشان یا گسل های فعال می تواند حیات آن سکونتگاه را به خطر 

بیندازد )زوال و نابودی(.

و    921 مهم ترین  به ترتیب  جمعیت،  میزان  و  اقتصادی  فعالیت    
متداول ترین مالک تفاوت شهر و روستا هستند.

و    922 جمعیت  باالی  میزان  هرم:  قاعدۀ  سکونتگاه های    
و  جمعیت  پایین تر  میزان  هرم:  پایین تر  ردیف  بیشتر،  خدمات رسانی 

خدمات رسانی کمتر

  در شرایطی که جمعیت روستاها یکسان باشد، باید به عملکرد    923
آن ها توجه کرد و اینکه چه میزانی از امکانات را در اختیار دارند. در باالتر 
اما چرا  »الف« نسبت به دو روستای دیگر شکی نیست؛  بودن روستای 
روستای »پ« از »ب« باالتر است؟ چون در این روستا تمام امکانات زندگی 
وجود دارد و ما از میزان جمعیت اطالعی نداریم که بدانیم نسبت امکانات 
به جمعیت مناسب است یا نه؛ ولی روستای »ب« به دلیل نداشتن مدرسه، 

نسبت به روستای »پ« در رتبۀ پایین تری قرار می گیرد.

  معیارهای رتبه بندی با توجه به اهداف و نوع مطالعات محققان    924
و از جایی به جای دیگر متفاوت است.

  به محدودۀ جغرافیایی که از یک سکونتگاه کاال و انواع خدمات    925
را دریافت می کند و بین آن محدوده و سکونتگاه جریان کاال، خدمات و 

رفت و آمد وجود دارد، حوزۀ نفوذ آن سکونتگاه می گویند.

  به بیشترین مسافتی که مردم یک منطقه برای دریافت کاال    926
یا خدمات از آن سکونتگاه طی می کنند، دامنۀ نفوذ می گویند که این گزینه 

شامل آن نمی شود.

  قسمت اول این سؤال براساس جدول صفحۀ ۱۱ کتاب درسی    927
طرح شده و رشد ساالنۀ شهرنشینی در آسیا و آفریقا به ۱/5 درصد در 

سال رسیده است.

الگوی    928 تغییرات  به  مربوط  پدیده های  مهم ترین  از  یکی    
شهرنشینی در جهان، افزایش شهرهای میلیونی است.

  تا چند دهه پیش، شهرهای میلیونی فقط در نیمکرۀ شمالی و    929
آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن وجود داشتند؛ اما امروزه آسیا، آمریکای التین 

و آفریقا نیز با رشد شهرهای میلیونی روبه رو شده اند.

  مادرشهر )متروپل( بزرگ ترین و مهم ترین شهر یک ناحیه،    930
استان یا کشور است و کالن شهر به شهرهایی گفته می شود که بیش از ۱0 

میلیون نفر جمعیت داشته باشند.

  این گزینه دربارۀ »منطقۀ مادرشهری« نادرست است.   931

 مادرشهر )متروپل( ممکن است پایتخت یا شهر اصلی یک    932
ناحیه باشد که مرکز حکومتی، مذهبی، تجاری و ... است و از این جنبه ها بر 

سایر سکونتگاه ها برتری دارد؛ نه فقط از نظر جمعیتی!

  با افزایش شهرنشینی، گسترش حمل و نقل و وسایل ارتباطی،    933
به تدریج حومه ها در اطراف شهرها پدید آمدند.

و شهر ک های    934 مادرشهری  منطقۀ  به ترتیب  پاسخ درست،    
اقماری است.

  به بعضی از شهرهایی که بیش از ۱0 میلیون نفر جمعیت    935
دارند، به دلیل نقش مهم آن ها در اقتصاد و داشتن حوزۀ بسیار وسیع در 

سطح جهان، جهان شهر می گویند.
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  در نتیجۀ گسترش فوق العاده زیاد دو یا چند مادرشهر در    936
امتداد مسیرهای ارتباطی و حمل و نقل، زنجیره ای از مادرشهرها به وجود 

می آید که به آن ها مگاالپلیس می گویند.

ارتباطی    937 مسیرهای  امتداد  در  مگاالپلیس ها  پدید آمدن    
از ویژگی های آن ها نیست؛ همچنین مگاالپلیس ها به چهار شکل خطی، 

کریدوری، خوشه ای و کهکشانی دیده می شوند.

  از ۳/4 میلیارد نفر جمعیت روستانشین جهان، بیش از ۱    938
میلیارد نفر در چین و هند زندگی می کنند.

توسعۀ    939 به دنبال  آمریکای شمالی،  و  اروپا  در  مهاجرت  این    
صنایع کارخانه ای اتفاق افتاد.

  زمین های کشاورزی در روستاها توسط شهرنشینان خریده می شد.   940

  همگام نبودن مهاجرت روستاییان آسیایی به شهرها با تحوالت    941
صنعتی، مشکالتی را در شهرهای آسیایی به وجود آورد.

  در کشورهای آفریقایی، آمریکای جنوبی و آسیایی )هند(، رشد    942
شهرنشینی از رشد صنعتی بیشتر بوده است.

  شهرگرایی یک روند اقتصادی - اجتماعی است.   943

  با فراهم شدن امکاناتی مانند برق، آب و راه سازی، استفاده    944
از ماشین آالت کشاورزی، مصالح ساختمانی و تجهیزات شهری، تغییرات 
قابل  مالحظه ای در چهرۀ روستاها به وجود آمد )گرفتن نقش گردشگری و 

صنعتی مربوط به تغییر نقش و عملکرد در روستاهاست(.

  روابط شهر و روستا را می توان از جنبه های مختلف اقتصادی،    945
اجتماعی و فرهنگی مطالعه کرد.

  افزایش طبیعی جمعیت شهری، تبدیل نقاط روستایی به نقاط    946
شهری و مهاجرت روستاییان به شهرها ← دالیل افزایش جمعیت شهری

  فقط این گزینه در بارۀ شهرنشینی کند و سریع درست است.   947

رد سایر گزینه ها:

گزینۀ »۱«: افزایش جمعیت شهری ناشی از مهاجرت بود، حاال چه کند 
چه سریع!

گزینۀ »۲«: »از سال« اشتباه است. ← »تا سال ۱۳۳5« شهرنشینی کند بود.

گزینۀ »4«: هر دو مورد اشتباه است. قسمت اول، دلیل شهرنشینی سریع 
است و تا سال ۱۳۳5 روند شهرنشینی همچنان کند بود.

  گزینۀ درست، اصالحات ارضی است.   948

کشورهای    949 از  کاال  واردات  و  مونتاژ  صنایع  به  توجه کردن    
خارجی، یکی از دالیل شکست اصالحات ارضی بود.

به    950 تبدیل  را  تهران  شهر،  این  به  مردم  گستردۀ  مهاجرت    
مادرشهر ملی کرد و مشهد دومین شهر پرجمعیت ایران است.

  کاهش نرخ مهاجرت ارتباطی به مشکالت شهرها ندارد.    951

  این موارد به ترتیب جزء محیط زیست شهری و تجهیزات و    952
خدمات عمومی است.

در    953 اجتماعی  عدالت  رعایت نشدن  طبقاتی شدید،  اختالف    
توزیع درآمدها و بی توجهی حکومت ها به حمایت های تأمین اجتماعی از 

عوامل نبودن مسکن کافی و مناسب در شهرهاست.

  موارد »ب« و »ت« در این گزینه درست هستند.   954

  مهاجران روستایی به دلیل محدودیت فرصت های شغلی در    955
شهر و فقدان تخصص و مهارت معموالً به مشاغل روزمزد، خدمتکاری در 

رستوران ها و... مشغول می شوند.

  خسارت وارد کردن به اموال عمومی، بناها و آثار فرهنگی یکی    956
از انحرافات اجتماعی در شهرهاست )وندالیسم شهری(.

  محیط زیست شهری: مدیریت پسماند، الگوهای مصرف آب    957
و برق، دفع فاضالب، کاهش آلودگی هوا / مبلمان شهری: آب نماها، طراحی 
فضای سبز جدول ها، مجسمه ها، رمپ عبور ویلچر، طراحی خط بساوایی 

مخصوص نابینایان و ...

  رفع نابرابری فضایی از اهداف برنامه ریزی و مدیریت شهری    958
است که این پدیده از نظام اقتصادی و سرمایه داری نشأت می گیرد.

  Wifi رایگان در شهرهای هوشمند فقط در مکان های عمومی    959
است )مانند مترو، پارک ها و ...(.

  این شکل ارکان شهر پایدار را نشان می دهد.   960

  در کتاب به رفع نیازهای آموزشی و زیست محیطی شهر پایدار    961
اشاره ای نشده است.

به    962 و  یکی هستند  دو  هر  اراضی  کاربری  یا  زمین  کاربری    
چگونگی استفاده از زمین می پردازند. / سرانۀ کاربری: یعنی مقدار زمینی 
که به طور متوسط از هر یک از کاربری های شهر به جمعیت شهر می رسد.

  در کاربری زمین پراکندگی انواع عملکردهای شهر را روی    963
نقشه نمایش می دهند.

  سرانۀ فضای سبز این شهر به ازای هر نفر ۲ متر مربع است.   964
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  سطح پایین زندگی جزء مشکالت کمبود تجهیزات و خدمات    965
در روستاهاست.

  ارکان تحقق روستای پایدار: فعال کردن اقتصاد روستا، خدمات    966
اجتماعی و فرهنگی و حفظ محیط زیست روستا و چشم اندازهای آن

  بررسی سایر گزینه ها:   967
گزینۀ »۱«: بخش اول این گزینه مربوط به تحقق روستای پایدار است 

و بخش دوم آن اصالً در کتاب نیست.
گزینۀ »۳«: بخش اول آن درست و بخش دوم آن نادرست است.

گزینۀ »4«: در این مورد چیزی در کتاب درسی نیامده است.

  این مورد مربوط به طرح های هادی روستایی است.   968

برق،    969 و  آشامیدنی  آب  شبکه های  ایجاد  سازندگی:  جهاد    
خدمات بهداشتی، آموزش مهارت های فنی و حرفه ای به روستاییان، ایجاد 

و توسعۀ راه های روستایی، الیروبی و نگهداری قنات ها 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی: هدف آن تأمین مسکن محرومان )به ویژه 

روستاییان( و تهیه و اجرای طرح های هادی روستایی است.
طرح های هادی روستایی: شناسایی کاربری های اراضی روستا و تهیۀ نقشۀ 
وضع موجود آن ها، ساماندهی کاربری های مسکونی، کشاورزی، خدماتی 
و نیازها، چگونگی گسترش روستا در آینده و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود 

وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستاها
  برنامه ریزی و مدیریت شهرها بر عهدۀ وزارت راه و شهرسازی،    970

شهرداری ها و شوراهای اسالمی شهرهاست و مدیریت روستاها را دهیاری ها 
و شوراهای اسالمی روستاها بر عهده دارند.

  با رأی مردم انتخاب می شوند.   971
سرزمین    972 آمایش  مبحث  در  انسانی  و  طبیعی  ویژگی های    

بررسی نمی شود.
  توجه به عدالت در توسعه: در این برنامه به منظور تحقق    973

عدالت اجتماعی، از توسعۀ نامساوی و تمرکز ثروت و سرمایه در برخی 
مناطق و فقر و محرومیت در مناطق دیگر جلوگیری می شود.


