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سكونت گاه ها   درس 8

شكل گيري سكونت گاه ها 
وقتي شما با عنوان سكونت گاه مواجه شديد چه كلمه آشنايي را براي شما تداعي كرد؟ به نظرتان سكونت گاه چه مفهومي دارد ؟ به تصاوير 

توجه كنيد به نظر شما تفاوت بين اين دو تصوير در چيست ؟ كدام يك مي تواند معناي عنوان درس را به نمايش بگذارد .

سكونت گاه محلي است از مجموعه مساكن كه عوامل طبيعي و انساني در شكل گيري آن نقش دارند ، هر شهر و روستا يك سكونت 
گاه است .

عوامي در شكل گيري سكونت گاه هاي شهري ، روستايي نقش داشته اند. شكل گيري سكونت گاه ها در ايران بيش از هر چيز به ميزان 
دسترسي به آب بستگي داشته است. بسياري از سكونت گاه هاي اوليه نيز در كنار رودها بوجود آمده اند. آب در يك مكان نقش مهمي از 
روي آوري انسان به كشاورزي و ساكن شدن به صورت دائم در آن مكان را داشته اند. با ساكن شدن انسان در يك مكان اولين سكونت 

گاه هاي روستايي پديد آمدند افزايش جمعيت سكونت گاه هاي روستايي بناي اصلي شهرهاي اوليه را گذاشت .
به نظر شما به جز آب چه عوامل ديگري در شكل گيري سكونت گاه هاي روستايي اثر گذار بود اگر يك سكونت گاه در زمان شكل گيري 

داراي منابع آبي بود اما خاك حاصل خيز نداشت چه شرايطي برايش پيش مي آمد ؟ 
اطالعات وارد شده به شما كمك مي كند كه ساير عوامل اثر گذار در شكل گيري سكونت گاه ها را شناسايي كنيد 

عرض هاي جغرافياييتعداد شهر
35 تا 40درجه223 شهر
 30 تا 35 درجه193 شهر
 25 تا 30 درجه193 شهر

تعداد شهرهامشخصات ارشاعي شهرها در ايران
113نواحي جلگه اي زيست تا ارتفاع 300 متر
51نواحي دشتي با ارتفاع 300 تا 900 متري

 نواحي پاي كوه با ارتفاع 900تا 215
متري

308

 نواحي مرتفع كوهستاني باالي 2150
متري

24

خانهسکونتگاه



7

در  ايران  شهرهاي  بزرگترين   دانيد  مي  آيا 
گذشته در مسير راه هاي كاروان رو و بازرگاني 
داخلي يا خارجي شكل گرفته اند . كرمانشاه و 

سبزوار

.............
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چه عواملي را در شكل گيري سكونت گاه ها شناسايي كرديد ؟
با استفاده از كتاب استان شناسي و كمك معلم كالستان علت شكل گيري  شهر يا روستاي محل زندگي خود را بررسي 

كنيد و به صورت گزارش به كالس ارائه دهيد .

فعالیت

عوامل اثر گذار در گسترش سكونت گاه ها 
عوامل محيطي پيرامون سكونت  گاه ها نقش مهمي درتغييرات به وجود آمده در آن ها را دارند . وجود شرايط مناسب انساني و طبيعي  
در گسترش سكونت گاه ها ما اثر گذار است . همچنين  اختالل در عوامل اثر گذار در سكونت گاه ها سبب تغييرات منفي در آنان مي 

شود . ممكن است يك سكونت گاه اعتبار خود را از دست بدهد يا حتي از بين برود . 
به طور مثال شهر نيشابور كه در نزديكي كازرون بوده است در زمان گذشته از اهميت ارتباطي  مهمي در جنوب ايران برخوردار بوده است 
كه امروزه فقط  ويرانه اي از آن به جا مانده است . شهر شوشتر در استان خوزستان در گذشته يكي از مهم ترين سكونت گاه هاي ايران 

بوده است كه امروزه اعتبار پيشين خود را ندارد .
شهر رودهن شهري كوچكي در شرق تهران است . اين شهر از پيشينه طوالني تاريخي برخوردار است . پس از تأسيس شعبه اي از 
دانشگاه آزاد اسالمي در سال 1363 )ه ش( برجمعيت ، سطح درآمد و امكانات شهروندي و در كل توسعه فرهنگي و اجتماعي از شهر 

افزوده شده است .

شوشتربيشابور

.............
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به تصاوير مربوط به يك سكونت گاه شهري توجه كنيد . نحوه گسترش اين سكونت گاه از چه عواملي تأثير مي پذيرد. 
براي گسترش اين سكونت گاه به جز مواقع طبيعي چه عوامل طبيعي و انساني را موثر مي دانيد بحث و گفت گو كنيد .

فعالیت

انواع سكونت گاه 
تصاوير زير انواع سكونت گاه هايي كه در ايران از نظر شيوه ي زندگي وجود دارند را معرفي مي كند 

زندگی عشایریزندگی روستای

زندگی شهری
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روستا محلي است كه فعاليت اغلب ساكنان آن وابسته به زمين است و اكثر روستاييان به كشاورزي و باغداري اشتغال دارند . فضاي باز 
اطراف روستاها چشم اندازهاي طبيعي زيبا براي روستاييان فراهم كرده است . روستائيان  بر آداب و رسوم محل زندگي خود پاي بند 
هستند . بسياري از روستاييان در كاشت ، داشت و برداشت محصول با يكديگر همكاري مي كنند . معمواًل در روستاها ارائه خدمات 

نظير بيمارستان ، فروشگاه و حمل و نقل عمومي و .... كمتر و محدودتر است .

اگر جمعيت يك سكونت گاه به تعداد معيني برسد آن را شهر تلقي مي كنند. مالك تبديل يك سكونت گاه روستايي به شهري در ايران 
10000 نفر مي باشد . جمعيت باالي شهر خواستار خدمات و تسهيالت بيشتري در اين نوع سكونت گاه است . اما همين جمعيت زياد 
سبب فشرده شدن فضاي خانه ها و محله هاي پرتراكم شده است . بيش تر مردم سكونت گاه شهري در بخش خدمات و صنعت مشغول 

هستند . در ارزش ها و آداب و رسوم و شيوه زندگي مردم در شهر تفاوت چشمگير وجود دارد .

عالوه بر سكونت  شهري و روستايي نوع ديگري از سكونت گاه موقتي در كشور ما وجود دارد كه به آن سكونت گاه عشايري مي گويند 
. اين شيوه زندگي سكونت و يك جا نشيني دائمي در آن ديده نمي شود. زاييده استفاده مستقيم  انسان از منابع طبيعت است. در ايران 
وجود كوه هاي البرز و زاگرس و نيز دشت هاي پست و هموار مجاور آن ها ، از قرن ها پيش  شرايط مساعدي را براي دامپروري فراهم 
كرده است . عشاير زندگي اجتماعي – قبيله اي دارند. ايل و طايفه تشكيل نشده اند . و افراد يك طائفه غالبًا با هم خويشاوندند . 
شاهسوند ، بختياري ، قشقايي و تركمن از ايالت عمده كشور ايرانند . آيا مي توانيد تفاوت اين سه نوع سكونت گاه را با توجه به جدول 

زير پيدا كنيد .

خدمات و تسهيالتروابط اجتماعيمعيشتجمعيتنوع زندگي

شهري

روستايي

عشايري

شكل سكونت گاه ها 
هر سكونت گاه از اجزايي مختلف تشكيل شده است . اجزاي  سكونت گاه هاي روستايي شامل خانه ها ، مزارع ، مراتع ، باغ ها ، مكان 
هاي عمومي ، ميدان ها و شبكه معابر يا راه ها مي باشد . اجزاي سكونت گاه شهري شامل خانه هاي عمودي ، خيابان ميدان ها مكان 
هاي آموزشي تفريحي ؛ دانشگاهي و ... مي باشد . نحوه قرارگيري پديده هاي طبيعي و انساني در سكونت گاه ها شكل هاي مختلفي 
از سكونت گاه را ايجاد كرده است . عالوه بر پديد ها ، فضايي كه اجازه گسترش سكونت گاه را بدهد هم از عوامل اثر گذار بر شكل 

سكونت گاه ها مي باشد .
براي درك بهتر شكل سكونت گاه ها به تصاويري از سكونت گاه روستايي توجه كنيد . شما به كمك تصاوير زير مي توانيد دو طبقه بندي 

كلي از شكل سكونت گاه روستايي در ايران را نام ببريد .
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عوامل اثرگذار بر تجمع روستاها:
محدويت منابع آب	 
دفاع در برابر گروه هاي مهاجم يا جانوران	 
فعاليت هاي خاص زراعي	 
پيوندها و بستگي هاي خانوادگي	 

آيا ميتوانيد با كمك موارد باال عوامل اثرگذار در تفرق روستاها را بگوييد؟
به نظر شما آيا شهرها نيز  مي توانند داراي دو شكل كلي كه براي روستاها گفتيد باشند چرا ؟ 

عالوه بر دو گونه كلي سكونت گاه روستايي مي توانيد اشكال كوچكتري بر روستاهاي ايران در نظر گرفت به طور مثال تصاوير زير سه 
شكل روستايي متمركز را نشان مي دهد .

روستای پلکانیروستای خطی روستای ميدانگاهی

..........................
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سكونت گاه هاي شهري نيز داراي فرم و شكل خاصي هستند . شهرها با توجه به عملكرد كاركردهاي مختلف شكل هاي خاصي مي 
گيرند . به تصاويري از شهرهاي ايران توجه كنيد آيا شكل گيري و گسترش اين شهرها يكسان است با كمك تصاوير با يكديگر گفت و 

گو كنيد .

تغييرات جمعيتي سكونت گاه هاي ایران شهري و روستایي
افزايش جمعيت  پيشرفت فناوري به تدريج سبب شده است كه اشكال سكونت گاه هاي دست خوش تغييراتي  شود . رشد سريع جمعيت 
از يك سو بر تعداد جمعيت شهرها افزود و از سوي ديگر به تبديل نقاط روستايي به شهر و تأسيس  شهرداري ، تعداد نقاط شهري افزايش 
يافت . در سه دهه اخير ايران دچار تغييرات زيادي در سكونت گاه هاي خود شده است . اين تغييرات نه تنها در ظاهر سكونت گاه ها 
بلكه در شيوه زندگي اجتماعي – اقتصادي آنان اثر داشته است به جز موارد ذكر شده شما مي توانيد با استفاده از تصوير زير عوامل اثر 

گذار بر جمعيت شهري و روستايي ايران را متوجه شويد .
6 ماه نخست سال 1393

734/060 مواليد 
180/013مرگ و مير

مواليد كشور سال 1380 و 1393
13801393 سال

11/100/83615/34361 ميزان مواليد

13451390 سال
9/61/68 درصد جمعيت

عشایر

جمعيت كشور
13801393 سال

18/954/70475/149/669 درصد جمعيت

همدان شعاعیبندرعباس خطیاصفهان شطرنجی
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نقش سكونت گاه ها
مكان ها داراي كاركرد خاصي هستند كه اين ويژگي نه تنها سهم عمده اي از در بوجود آمدنشان دارد ، بلكه موجب ايجاد توانايي و 
قابليت بارز براي آن مكان مي شود . اين قابليت ممكن است سبب متمايز شدن يك مكان از ساير مكان ها شود و نقش خاصي را براي 

آن به وجود مي آورد .
نقش هر سكونت گاه از قابليت هاي جغرافياي موجود در آن اعم از طبيعي و انساني به وجود مي آيد با توجه به اطالعات داده شده شما 

مي توانيد با نقش يا نقش هاي برخي از سكونت گاه ها در ايران آشنا شويد .

حافظيه- شيراز

مجتمع آب درمانی ایرانيان - سرعين

معدن سرچشمه رفسنجان

شهر صنعتی کاسپين- قزوینميدان نقش جهان - اصفهان
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درباره نقش سكونت گاه ها به نكته هاي زير توجه كنيد 

• امروز اغلب شهرها چند نقش دارند و اين نقش ها را با هم ايفا مي كنند 	
• نقش شهرها در چهره و سيماي آن ها منعكس مي شود سيماي يك شهر دانشگاهي با يك شهر مالكي تفاوت دارد 	
• ممكن است نقش شهر در طول زمان تغيير كند يا تكامل و توسعه يابد ، مثاًل يك شهر صنعتي به تدريج نقش هاي اداري و 	

سياسي را نيز به عهده بگيرد .

با توجه به قابليت جغرافيايي و يا نقش يك سكونت گاه جدول را كامل كيند 
فعالیت

 نقش سكونت گاهقابليت جغرافيايي

 بندري قرار گرفتن در كنار درياي آزاد

................ چشمه آب معدني

 زيارتگاهي................

 معدني................

................ دانشگاه هاي مهم

 نقش سكونت گاهقابليت جغرافيايي

 اداري و سياسي................

نظامي

 ................مفاخر تاريخي

 ................ ديني و با شكوه

 نقش شهر يا روستاي محل زندگي شما چيست ؟ 

پيرانشهر به علت موقعيت مرزي داراي سه پادگان نظامي 
شهر گردشگری بمو یك فرودگاه مي باشد 

جزیره ی قشم
شهر تهران
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پيدایش شهرهاي پرجمعيت خوب یا بد ؟ 
در دهه هاي اخير شهر نشيني در جهان گسترش يافته است . رشد شتابان شهرنشيني سبب ايجاد شهرهايي با جمعيت ميليوني شده است 
. از حدود سال 1360 ه . ش بيش از 50% از جمعيت كشور ايران در شهرها زندگي مي كنند . پديده شهر نشيني در همه جاي كشور 

به چشم مي خورد.

در روزهاي اخير بر اثر آلودگي هوا ، شمار بيماران تنفسي تا 60درصد افزايش يافته است . آلودگي هوا در تهران به 
طور متوسط موجب كاهش 5 سال از عمر تهراني ها شده است .

هرچه نرخ بانكي افزايش يابد ، به همان ميزان بر نرخ اجاره بها در شهرهاي بزرگ افزوده شود .

با توجه به اطالعات داده شده و به كمك معلم و همكالسي هايتان ليستي از مشكالت شهرهاي بزرگ تهيه كنيد 
در كالس خود در گروه مخالف و موافق زندگي در شهرهاي بزرگ را تشكيل دهيد داليل موافقت و مخالفت خود را بازگو 

نماييد .

فعالیت
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آيا در اطراف شهر يا يکی از شهرهای بزرگ استان شما شهرهای جديد برنامه ريزی شده ايجاد شده است؟ تحقيق 
کنيد که نقش اين شهر برای شهر يا شهرهای اطراف چيست. آيا اين شهر توانسته از مشکالت شهر اصلی کم کند.

فعالیت

راه حل چيست؟
نارسايی های شهرهای بزرگ سبب شده است که سياست گذاران و برنامه ريزان توسعه شهری به فکر چاره باشند. تصوير زير يکی 
از راه های پيشگيری از تراکم جمعيت و جلوگيری از رشد نامتعادل شهرها را نشان می دهد. آيا تا کنون با چنين شهرهای روبه رو شده ايد؟

طراحی و ساخت شهرهای جديد برنامه ريزی شده بيشتر در زمين های بکر و غيرقابل کشت و بدون هسته اوليه، نزديک شهرهای 
بزرگ می باشد. اين شهرها با اهداف متفاوتی ايجاد می شوند. به عنوان مثال، به منظور تمرکز فعاليت های  واحدهای صنعتی پديد می آيند 

يا به منظور زندگی و استراحت برای ساکنانی که در جای ديگر کار می کنند و يا.....
شايد بارها کلمه کمربند سبز را شنيده باشيد. احداث کمربند سبز يکی ديگر از راهکارهای ارائه شده توسط برنامه  ريزان است. اين 
کمربند از نظر هوا نقش ريه را برای شهرها ايفا می کند و نه تنها به عنوان يکی از برنامه های توسعه پايدار زيست محيطی به اجرا در می آيد 

بلکه می تواند رشد شهرها را نيز محدود کند.

مهاجرت معكوس
تا به حال با حكم مهاجرت معكوس مواجه شده ايد ؟ تصوير زير مهاجرت معكوس را نشان مي دهد .
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تصوير از شهر كه دارند به طرف روستا مي روند .

آلودگي               پاكي 

با توجه به مشكالت شهرهاي بزرگ در دهه هاي اخير ، حركت 
جمعيت از شهرهاي بزرگ به مكان هاي كوچك تر يا روستاها 
آغاز شده است .اين پديده را شهر گريزي يا مهاجرت معكوس 

مي گويند .

بسياري از شهرنشينان آرزوي رفتن به مكاني شبيه به تصوير )   ( را دارند . برخي از مردم با رفتن به اين مكان ها در روزهاي تعطيل به 
رفع خستگي در طول هفته مي پردازند . اما برخي از مردم اقامت كوتاه مدت در اين مكان ها آن ها را راضي نمي كند . اين افرد ترجيح 

مي دهند با تملك خانه اي در نواحي كه از مواهب طبيعي برخوردار است  بهره مند شوند.

امروزه در ايران خانه هاي دوم بسياري در روستاها و مناطق طبيعي دور از شهرهاي بزرگ پديد آمده است اين مكان ها فضايي آرامش 
براي شهرنشينان را فراهم مي آورد .

در گروه هاي كالسي خود پيامدهاي مثبت و منفي ناشي از مهاجرت معكوس يا خانه هاي دوم مورد بررسي قرار دهيد .

فعالیت


