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 [شهرها و روستاها] اولدرس 

 مقر و موقعیت 

 مقر:  

 همچنین شهر، یا روستا هر مقر است. زمین روی آن استقرار ومحل سکونتگاه یک دقیق و اصلی مکان مقر، از منظور

 .شود می شامل آن را *اولیه هسته

 هسته اولیه:  *

 یا روستا و بعدها اند درآورده اشغال به و کرده انتخاب زندگی برای را آن نیاز، برحسب مردم که است مکانی اولیه هسته از منظور

 .است یافته گسترش محل آن از شهر

گیری  شکل عوامل ترین مهم از ها راه تقاطع در گرفتن قرار و محلی بازارهای ، دفاعی های قلعه آب، به دسترسی ایران کشور در

 .است بوده شهرها و روستاها اولیه هسته

 موقعیت: 

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

 و سیاسی نقش آن، اطراف های شهر و روستاها مانند طبیعی و انسانی عوامل است ممکن جایگاه و ها پدیده نای .است ناحیه

 .باشند ها ناهمواری و انرژی و معدنی منابع به دسترسی ارتباطی، های هوا، راه و آب آن، اداری

 موقعیت رفتن دست از موجب است ممکن یزن وهوایی آب تغییرات یا سیاسی های مانند رویداد پیرامون، محیط تغییرات برخی

 .دیگر شود مکانی به آن انتقال یا شهر یک اعتبار و

 تفاوت های شهر و روستا  

 زیر است:  شرح به شده، توجه آنها به منابع اغلب در که روستا، و شهر های تفاوت مالک ترین مهم

 فعالیت اقتصادی: 

 از بیشتری روستایی، درصد های سکونتگاه اغلب در .آنهاست قتصادیا های روستا فعالیت و شهر تفاوت مالک ترین مهم

 .کارند به مشغول خدماتی و صنعتی های بخش در مردم بیشتر در شهرها اما کنند می فعالیت کشاورزی بخش در فعال جمعیت
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 میزان جمعیت: 

 تلقی شهر را آن معینی برسد، یزانم به سکونتگاه جمعیت اگر و است جمعیتی روستا مالک و شهر تشخیص مالک ترین متداول

 .است متفاوت مختلف دنیا نواحی در مالک این اما کنند، می

 وسعت و فضای سکونت و فعالیت: 

 به صنعتی فضاهای و ها و مغازه ها خانه رهاترند اما در شه گسترده و بیشتر طبیعی های انداز چشم باز و فضاهای روستاها در

 و در فضای محدودی تراکم شده اند. ترند فشرده هم

 دسترسی به خدمات و تسهیالت: 

تر و  متنوع …و برق و آب بانکی، و مالی عمومی، خدمات نقل و حمل خرید، مراکز پزشکی، و درمانی امکانات آموزشی، ها شهر در

 گسترده از تر از روستاهاست.

 فرهنگی و مناسبات اجتماعی: 

 همکاری و اجتماعی خویشاوندی، وابستگی روابط و شناسند می را یکدیگر افراد بیشتر ،است کمتر جمعیت چون روستاها در

 اجتماعی تغییرات و نوگرایی بیشتر شهرها در .است متفاوت روستا و شهر در زندگی شیوه و رسوم و آداب .است بیشتر آنها میان

 .است تر سریع

 سلسله مراتب سکونتگاه ها 

 میت: بندی سکونتگاه ها بر اساس اهرتبه  

 یا کوچک های سکونتگاه .کنند می بندی طبقه )کنند می ارائه که خدماتی( عملکرد و جمعیت میزان براساس را ها سکونتگاه

 زیاد بسیار خدمات تنوع و تعداد تر، بزرگ های سکونتگاه در اما دهند ارائه می ساکنان به محدودی خدمات معموالً جمعیت کم
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  نفوذ سکونتگاهحوزه 

 تعریف حوزه نفوذ: 

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

 .گویند سکونتگاه می آن نفوذ حوزه دارد، وجود افراد آمد و رفت و خدمات

 

 :شود می توجه جنبه دو به سکونتگاه یک عملکرد نفوذ حوزه بررسی زمینه در

 .دارند سکونتگاه از عملکردی یا خدمات کاال، تقاضای که جمعیتی حداقل یعنی نفوذ، آستانه (الف

 .کنند می طی سکونتگاه آن از خدمات دریافت برای منطقه مردم که مسافتی بیشترین یعنی نفوذ، دامنۀ (ب
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 به سوی جهانی در حال شهری شدن 

 از منظور .است جهان در شهرنشینی و شهر افزایش ویکم، بیست و بیستم قرن در اییجغرافی فضای تغییرات ترین مهم از یکی

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

 قابل اختالف استرالیا و اروپا و شمالی آمریکای صنعتی یافته توسعه نواحی با آفریقا و آسیا در شهرنشینی سطح میان هرچند

 همچنان و است نجها نواحی سایر از بیشتر آفریقا و آسیا در شهرنشینی گسترش سرعت که کرد توجه باید دارد، وجود توجهی

 .دارد ادامه

 و اشتغال منظور به شهرها به روستاییان فزاینده مهاجرت علت به شهرنشینی رشد از ای عمده بخش نواحی، این کشورهای در

 بوده جهانی تجارت به کشورها این ورود و خدمات بخش رشد یا و ها کارخانه توسعه و شدن صنعتی دنبال به و بیشتر دستمزد

 .است


