
تعداد  افزايش  بيستم،  قرن  پديده هاى  مهم ترين  از  يکى 
شهرهاى جهان است. در اوايل قرن بيستم فقط ۱۵ درصد جمعيت 
ميزان  بيست    و يکم،  قرن  در  اما  مى کردند  زندگى  درشهرها  جهان 
شهرنشينى به حدود ۵۰ درصد رسيده است. از زمان پيدايش اولين 
تمدن هاى بشرى شهرهاى مهمى درنواحى مختلف سطح زمين پديد 
آمدند ولى رشد شهرها و شهرنشينى به مفهوم گستردٔه آن در قرن 

نوزدهم با وقوع انقالب صنعتى در انگلستان آغاز شد. 
جمعيت  نسبت  افزايش  شهرنشينى  اصطالح  از  منظور 
شهرها و شهرک هاى يک کشور يا ناحيه به روستاهاى آن است. 

پراکندگى شهرها
جمعيت  و  شهرها  تعداد  صنعتى،  انقالب  وقوع  از  پس 
شهرى ابتدا در اروپا و پس از جنگ جهانى دوم درساير نواحى 

جهان افزايش يافت. 
سطح  يا  شهرى  جمعيت  رشد  آيا  کنيد.  توجه   ۱ شکل  به 

شهرنشينى در همه جاى جهان يک نواخت است؟ 
  در کشورهاى توسعه يافتٔه آمريکاى شمالى، شمال غرب 
زندگى  شهرها  در  مردم  درصد   ۷۵ از  بيش  اقيانوسيه،  و  اروپا 
مى کنند. در حالى که در کل کشورهاى درحال توسعه ۴۱ درصد 

شکل ۱ــ نقشۀ پراکندگى جمعّيت شهرى جهان در سال ۱۹۹۰ ميالدى به درصد

بيش از ۸۰ درصد
درصد ۷۹  ــ۶۰
درصد ۵۹ ــ۴۰
درصد ۳۹ــ۲۰
درصد ۱۹ــ۰

بيشتر بدانيم
برخى معتقدند که مفهوم شهرنشينى با شهرگرايى تفاوت دارد. 

شهرنشينى نسبت جمعيتى است که در شهرها زندگى مى کنند اما شهرگرايى با تغييراتى در ارزش ها، آداب و 
رسوم و رفتارها و شيؤه زندگى همراه است. 

به همين دليل، ممکن است در کشورى سهم شهرنشينى زياد باشد اما آن کشور در سطح پايين شهرگرايى قرار 
بگيرد، مانند برخى شهرهاى کشورهاى درحال توسعه مثل قاهره. جمعيت اين شهرها را اغلب مهاجران روستايى تشکيل 

مى دهند که به رفتارها و فرهنگ روستايى خود پاى بند مانده اند. 

درس دوازدهم  :  پراکندگی و نقش شهرها
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مردم ساکن شهرها هستند. 
البته دربين کشورهاى درحال توسعه نيز از اين نظر تفاوت هاى 
جمعيت  درصد  و  کنيد  توجه   ۲ به جدول  دارد.  وجود  چشم گيرى 
شهرى امريکاى التين (امريکاى مرکزى و جنوبى) را با آسيا و افريقا 

مقايسه کنيد. از اين مقايسه چه نتيجه اى مى گيريد؟ 
بسيار  شهرنشينى  روند  توسعه،  درحال  کشورهاى  در    

سريع بوده و طى چند دهٔه اخير رشد چشم گيرى داشته است. 
در اين کشورها، علت اصلى رشد سريع شهرنشينى عالوه 
بر رشد طبيعى جمعيت شهرى، عامل مهاجرت زياد ازروستاها به 
شهرها بوده است. به اين ترتيب که با توسعٔه صنعتى، کارخانه ها 
به نيروى کار نياز پيدا کردند و در نتيجه، روستاييان براى دريافت 
شهرى  نواحى  به  بهتر  تسهيالت  و  خدمات  و  بيشتر  دستمزد 

به خصوص شهرهاى بزرگ مهاجرت نمودند. 
  به عکس، در کشورهاى توسعه يافته در يکى دو دهٔه اخير، 
حرکت جمعيت از شهرهاى بزرگ به مکان هاى کوچک تر يا روستاها 

و مزارع آغاز شده است. به اين پديده شهرگريزى٭ مى گويند. 

افزايش شهرهاى ميليونى
  تا ۱۵۰ سال پيش، فقط دو شهر ميليونى پاريس و لندن 
در جهان وجود داشت؛ اما تعداد اين گونه شهرها در سال ۱۹۹۰ 
ميالدى به ۲۸۶ شهر رسيد. به عالوه، در اين مدت تعداد شهرهايى 

جدول ۲ــ درصد جمعيت شهرى در نواحى مختلف جهان 

افزايش  دارند، به سرعت  جمعيت  نفر  ميليون   ۱۰ يا  بيش از ۵  که 
يافته است. 

که  شهرهايى  پيش،  سال   ۶۰ تا  کنيد.  توجه   ۳ نقشٔه  به    
توسعه  کشورهاى  در  داشتند،  جمعيت  نفر  ميليون  يک  از  بيش 
۴۰درجٔه  (باالى  معتدل  منطقٔه  جغرافيايى  عرض هاى  در  و  يافته 
بعد،  به  زمان  آن  از  ولى  داشتند  قرار  شمالى  نيم کرٔه  در  شمالى) 
نسبت شهرهاى پرجمعيت ميليونى در کشورهاى درحال توسعه   و 

در منطقٔه استوايى افزايش يافته است. 

شکل ۳ــ نقشۀ پراکندگى شهرهاى بيش از يک ميليون نفر در جهان   در سال   ۲۰۰۹ ميالدى

ســــــــــيـــــــــا آ
اروپا

يـقـا فــر ا

امريکاى شمالى

امريکاى
جنوبى

اقيانوسيه
مدار رأس الجدى

  

بيش از ۵ ميليون نفر
بيش از ۳ ميليون نفر
بيش از ۱ ميليون نفر

مدار رأس السرطان

استوا

سال  ۱۹۸۰  ۲۰۰۰  ۲۰۲۰
    ۸۱   ۷۶   ۷۱       کشورهاى توسعه يافته 

        ۵۲  ۴۱   ۲۹     کشورهاى درحال توسعه 
       ۸۲   ۷۷    ۷۴          آمريکاى شمالى 

       ۸۰   ۷۵   ۶۹                  اروپا 
        ۷۲  ۷۰   ۷۱                اقيانوسيه 

        ۵۰    ۳۸   ۲۷                   آسيا 
          ۷۳     ۶۸   ۶۰         آمريکاى مرکزى 
          ۸۵       ۸۰   ۶۸          آمريکاى جنوبى 

         ۴۹         ۳۸   ۲۷                  آفريقا 
         ۵۷        ۴۷   ۳۹                  جهان 

نواحى

سعه 
ى تو

رها
شو

ک
فته 

يا
حال 

ى در
رها

شو
ک

سعه 
تو

۴۰°

۴۰°
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تعريف  را  شهرنشينى  اصطالح  ۱ــ 
کنيد. 

در  جمعيت  سّنى  ساخت  چرا  ۲ــ 
شهرهاى بزرگ کشورهاى درحال توسعه، 

جوان است؟ 
۳ــ به جدول ۴ توجه کنيد و به اين 

سؤال ها پاسخ دهيد: 
الف: پرجمعيت ترين شهر جهان در 

سال ۱۹۹۹ ميالدى چه نام دارد؟ 
از  بيش  جمعيت  با  شهرهايى  ب: 
ده ميليون نفر، بيشتر در کدام قاره ها قرار 

دارند؟ 

جدول ۴ــ شهرهاى بيش از ده ميليون نفر جهان درسال ۱۹۹۹ ميالدى

شهرهاى جاکارتا (اندونزى)، مانيل (فيليپين)، ريودوژانيرو (برزيل) و قاهره (مصر) 
در رديف هاى بعدى قرار دارند.

رتبه  جمعيت به نفر          کشور          شهر 
۱ توکيو   ژاپن    ۲۶۳۵۶۰۰۰
۲ مکزيکوسيتى   مکزيک    ۱۷۹۰۰۰۰۰
۳ سائوپائولو  برزيل    ۱۷۸۴۲۰۰۰
۴ بمبئى   هند    ۱۷۵۲۶۰۰۰
۵ نيويورک   اياالت متحدٔه آمريکا    ۱۶۵۷۸۰۰۰
۶ لس آنجلس   اياالت متحدٔه آمريکا    ۱۳۰۱۷۰۰۰
۷ شانگهاى   چين    ۱۲۹۰۲۰۰۰
۸ الگوس   نيجريه    ۱۲۷۶۳۰۰۰

 ۹ کلکته   هند    ۱۲۷۰۷۰۰۰
 ۱۰ بوئنوس آيرس   آرژانتين    ۱۲۴۲۳۰۰۰
۱۱ داکا   بنگالدش    ۱۱۷۲۶۰۰۰
۱۲ کراچى   پاکستان    ۱۱۳۶۳۰۰۰
۱۳ دهلى   هند    ۱۱۳۴۵۰۰۰
۱۴ ازاکا   ژاپن    ۱۱۰۱۶۰۰۰
۱۵ پکن   چين     ۱۰۸۲۵۰۰۰

آمريکاى شمالى
افريقا
آمريکاى التين

 
آسيا

٭ کار و تمرين با نقشه 
شهرهاى  پرجمعيت ترين  نام  الف: 
جهان را که در جدول ۴ آمده است، روى 

نقشه بنويسيد. 
پرجمعيت  شهرهاى  اغلب  آيا  ب: 

جهان بندر هستند؟ 

  پيش بينى مى شود روند شهرنشينى در جهان همچنان به 
سرعت ادامه يابد. در ۲۵ سال آينده، کل جمعيت شهرى جهان از 

٢/٤ ميليارد نفر به ۵ ميليارد نفر افزايش خواهد يافت و جمعيت 
شهرى آمريکاى التين، آسيا و افريقا نيز دوبرابر خواهد شد. 

مکزيکوسيتى

قاره هاى جهان

ت ١
عالي
ف
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مادرشهر (متروپل) چيست؟ 
مادرشهر يا متروپل، شهر يا سکونتگاه اصلى يک کشور 
اين  دارد.  برترى  سکونتگاه ها  ساير  بر  معموالً  که  است  ناحيه  يا 
مرکز  به عنوان  که  باشد  مهمى  شهر  يا  پايتخت  است  ممکن  شهر 
است.  فعاليت  درحال  تجارى  يا  فرهنگى  مذهبى،  حکومتى، 
و  کشور  يک  در  ايالت ها  و  استان ها  مراکز  پايتخت ها،  بنابراين، 

شهرها  مادر  گروه  در  جهان  مهم  و  پرجمعيت  شهرهاى  باالخره 
قرار مى گيرند. 

انواع  و  جمعيت  حد  از  بيش  تراکم  مادرشهرها  اغلب  در 
آلودگى ها مشاهده مى شود؛ چرا؟ 

آيا مى توانيد سه مادر شهر (متروپل) در ايران را نام ببريد؟

شکل ۵ ــ بخش مرکزى هنگ کنگ 

شکل ۶ ــ حومۀ يک شهر

حومه نشينى 
مى شود.  گفته  حومه  شهر  يک  پيرامونى  بخش هاى  به 
فيزيکى  نظر  از  شهرها  اخير،  قرن  دو  در  شهرنشينى  افزايش  با 
گسترش يافتند و حومه هاى شهرى شکل گرفتند. حومه نشينان از 
نظر اشتغال و مصرف کاالها و خدمات به شهر وابسته اند و اغلب 

حومه ها به صورت منطقه اى مسکونى ــ خوابگاهى درمى آيند. 
خوابگاهى،  حومه هاى  دارند:  مختلفى  انواع  حومه ها    
حومه هاى صنعتى، حومه هاى فقيرنشين يا ثروتمندنشين، حومه هاى 
داخلى که به شهر متصل اند و حومه هاى خارجى که در آن سوى 

مرز ادارى شهردارى ها بنا مى شود. 
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شکل ۷ــ بخش مرکزى (C.B.D) شهرتورنتو ــ کانادا

وسايل  بهبود  حومه نشينى،  توسعٔه  عامل  مهم ترين    
حمل   و  نقل است. با احداث بزرگراه ها، افزايش تعداد اتومبيل هاى 
شخصى و وسايل حمل و نقل عمومى و نيز توسعٔه عوامل ارتباطى 

نظير تلفن امکان اقامت مردم در پيرامون شهرها فراهم شده است.
حومه نشينى  به  را  مردم  نيز  شهرها  داخل  محيط  آلودگى   

تشويق مى کند. 

زنجيرۀ مادرشهرها چگونه پديد آمده است؟ 
نقل،  و  حمل  و  ارتباطى  وسايل  توسعٔه  نتيجٔه  در  گاه 
شهرک هاى  و  حومه ها  با  مادرشهر  يک  شهرک هاى  و  حومه ها 
زنجيره اى  آنها  پيوند  از  و  مى خورد  پيوند  ديگر  مادرشهر  يک 
آن  به  جغرافيايى  اصطالح  در  که  مى آيد  به وجود  مادرشهرها  از 

مگاالپليس مى گويند. 
و  دارند  کريدورى  يا  خطى  شکل  معموالً  مگاالپليس ها 
معدنى  منابع  انواع  حوضه هاى  يا  سواحل  طول  در  است  ممکن 
شکل بگيرند. در مگاالپليس ها جمعيت بسيار انبوه است و تراکم 
بانک ها، شرکت ها، سازمان ها، ساختمان هاى تجارى بلندمرتبه و 

انواع وسايل حمل و نقل وجود دارد. 
متحدٔه  اياالت  شرق  شمال  مگاالپليس  حاضر،  درحال 
يوکوهاما  ــ  توکيو  مگاالپليس  و  واشنگتن)  تا  بُستن  (از  آمريکا 

آيا  پديده اند.  اين  نمونه هاى  مهم ترين  از  ژاپن  در  ــ کوبه  ُازاکا  و 
مى توانيد محدودٔه اين مگاالپليس ها را روى يک نقشٔه جهان نما 

نشان دهيد؟ 
قـارهٔ آسيا بـا داشتن بيشترين متروپل ها و مگاالپليس ها مقام 

اول را در جهان دارد. 

بخش مرکزى تجارت شهر۱ چه ويژگى هايى دارد؟ 
بخش  کنيم،  تشبيه  فعال  و  زنده  موجودى  به  را  شهر  اگر 

مرکزى هر شهر قلب آن خواهد بود. 
شهر،  مرکزى  بخش  در  کنيد.  توجه   ۸ شکل  نمودار  به 
است.  شده  متمرکز  تجارى  و  اقتصادى  فعاليت هاى  اصلى  هستٔه 

C.B.D (Central Business District) ــ١

شکل ۸        ــ نمودار رابطۀ قيمت زمين با فاصله از بخش مرکزى شهر 

زياد

متوسط

کم
فاصله از مرکز

خانه ها، فضاهاى باز

مغازه ها، اداره ها

قيمت زمين
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کارکردهاى اين بخش متنوع است. بخش مرکزى شهرهاى بزرگ 
بيمه،  شرکت هاى  بانک ها،  اقتصادى،  معامالت  اصلى  کانون 
بنگاه هاى حمل و نقل، بناهاى تاريخى، کليساها يا مساجد قديمى، 
سينماها و تئاترها، شرکت هاى چاپ و نشر، کتاب و روزنامه، ادارات 

دولتى و ساختمان هاى تجارى عظيم است. 
به همين دليل، قيمت زمين در اين ناحئه شهر گران است و 

براى مالکيت آن رقابت شديدى وجود دارد. 
تراکم  و  است  سنگين  ترافيک  شهرها  مرکزى  دربخش 

جمعيت در ساعات معينى از روز به بيشترين حد مى رسد. در مقابل، 
اين بخش شهر شب ها خالى از جمعيت است؛ مثالً در نيويورک 
روزانه حدود سه ميليون نفر براى انجام دادن کارهاى روزانه به 
بخش مرکزى شهر مراجعه مى کنند. بخش مرکزى معموالً داراى 
مسکونى  واحدهاى  از  خالى  يا  قديمى  و  کم  مسکونى  واحدهاى 

است. 
برخى از شهرهاى بزرگ جهان مانند توکيو و لندن بيش از 

يک بخش مرکزى (C.B.D) دارند. 

۱ــ چرا مردم مايل به سکونت در بخش مرکزى شهرها نيستند؟ 
۲ــ چرا اغلب ساختمان هاى بخش مرکزى شهرها بلندمرتبه و چندطبقه است؟ 

۳ــ دو مگاالپليس مهم جهانى را نام ببريد. 
۴ــ چه عواملى موجب توسعٔه حومه نشينى شده است؟ 

۵  ــ آيا مى توانيد بگوييد در بخش مرکزى شهرهاى قديمى ايران چه بناهايى مشاهده مى شود؟

حتقيق كنيدحتقيق كنيد
به  توجه  با  و  برويد  خيابان  اين  به  دارد؟  نام  چه  شما  زندگى  محل  شهر  مرکزِى  بخش  اصلى  خيابان  ۱ــ 
مشاهدات خود، چند ساختمان ادارى يا تجارى مهم، بناى تاريخى يا مذهبى و … را نام ببريد. سپس به سمت 
نماييد. گزارش  کاربرى زمين مشاهده مى کنيد، توصيف  تغييراتى را که در  بزنيد و  خيابان اصلى قدم  خارج از 

خود را به کالس ارائه دهيد. 
۲ــ دربارٔه يکى از حومه هاى شهر محل زندگى خود تحقيق کنيد و گزارشى بنويسيد. 

در گزارش خود به پرسش هايى نظير نوع حومه (صنعتى، خوابگاهى، فقيرنشين و…)، نوع تجهيزات و 
وسايل حمل و نقل که حومه را به شهر مربوط مى کند، نوع تأسيسات يا خدماتى که در حومه وجود ندارد و ساکنان 

مجبور به تأمين آن از شهر هستند و … پاسخ دهيد. 

نقش شهر
است.  اصلى  کار  و  عملکرد  نوعى  داراى  شهر  هر 
جغرافيدانان شهرهايى را که از نظر عملکرد يا نقش، ويژگى هاى 
طبقه بندى ها  اين  مى کنند.  تقسيم  گروه هايى  به  دارند،  مشابهى 
در  است.  متفاوت  باهم  جغرافيدانان  نگرش  و  ديدگاه  براساس 
نقش هاى  شامل  شهرى  نقش هاى  عمده ترين  از  برخى  اين جا 

ادارى سياسى، بندرى، ارتباطى، صنعتى، معدنى، مذهبى، هنرى 
و توريستى و بازرگانى را بررسى مى کنيم. 

ـ سياسى: اين شهرها اغلب پايتخت،    شهرهاى ادارىـ 
مراکز استان ها يا ايالت ها و مادرشهرهاى ناحيه اى هستند و نقش 
است.  ناحيه  يا  کشور  ادارى  و  سياسى  کنترل  و  اداره  آنها  مهم 

ت ۲
عالي
ف

١٢٤



اين  در  سفارت خانه ها  و  دولتى  مهم  اداره هاى  و  وزارت خانه ها 
شهرها مستقر شده اند. 

  شهرهاى بندرى: اين شهرها در کنار سواحل درياها 
بندرى  تأسيسات  پيرامون  در  معموالً  و  مى گيرند  شکل  رودها  و 
ــ    يعنى جايى که مواد اوليه و کاالها از خشکى به آب يا برعکس 
انبارها،  حمل مى شوند ــ توسعه مى يابند. در اين شهرها معموالً 
کارگاه هاى ساخت و تعمير کشتى، ساختمان بانک ها، بيمه و گمرک 

وجود دارد. 
کنار  در  معموالً  شهرها  اين  ارتباطى:  شهرهاى    
جاده هاى ارتباطى مهم يا نقاطى که چند راه به يکديگر مى پيوندند، 
قرار گرفته اند و در نتيجٔه اين امر توسعه يافته اند. آيا مى توانيد بگوييد 

کدام شهرهاى ايران در اثر اين پديده گسترش يافته اند؟
صنايع  وجود  دليل  به  شهرها  اين  صنعتى:  شهرهاى    
شهرهاى  شکل گيرى  در  البته  يافته اند.  توسعه  و  رشد  خاص 
صنعتى، عوامل مختلفى دخالت دارد و همٔه شهرهاى صنعتى در 
برخى  مثالً  نمى آيند؛  به وجود  اوليه  مواد  يا  طبيعى  منابع  مجاورت 

شکل ۹ــ شهر بندرى، نيوزيلند

شکل ۱۰ــ شهر معدنى بوت (مس)، ايالت مونتانا، آمريکا

و  پرجمعيت  نواحى  در  را  خود  کارخانه هاى  صنايع  صاحبان  از 
پرمصرف بنا مى کنند. 

شکل ۱۱ــ شهر صنعتى، انگلستان
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امروزه تالش دولت ها براين است که کارخانه ها به خارج از 
محدودٔه شهرها انتقال يابند و فقط مراکز تحقيقاتى و آزمايشگاهى يا 

خدماتى و ادارى آنها در داخل شهرها مستقر باشند. 
  شهرهاى معدنى:استخراج معادن موجب جذب نيروى 
انسانى به يک ناحيه مى شود و در نتيجه، شهرهاى معدنى به وجود 
مى آيند. اگر در شهرهاى معدنى صنايع تبديلى ايجاد نشود و ذخيره 
معادن به پايان برسد، پديدهٔ مهاجرفرستى شکل مى گيرد. در اين صورت، 

ممکن است شهر به محل سکونت بازنشستگان تبديل شود. 
  شهرهاى دانشگاهى: در اين شهرها مجتمع هاى بزرگ 
انتشارات،  مختلف،  آزمايشگاه هاى  و  کتابخانه ها  دانشگاهى، 

محالت مسکونى دانشجويان و استادان وجود دارد. 
برخى از اين شهرها وسعت کمى دارند ولى به دليل وجود 
دانشگاه هاى معتبر پرجمعيت اند و از مليت هاى مختلف دانشجو 
شهرها  گونه  اين  دانشگاهى،  تعطيالت  هنگام  در  چرا  مى پذيرند. 

شکل ۱۲ــ شهر علمی تِسوکوبا (ژاپن)چهرٔه ساکت و خاموشى به خود مى گيرند؟ 

نقش شهر                                      مثال 
         ادارى ــ سياسى           ــ تهران (ايران)، آنکارا (ترکيه)، مسکو (روسيه)، نيويورک (مقر سازمان ملل متحد در آمريکا) 

                بندرى                   ــ بندر امام خمينى و بندر خرمشهر (ايران)، بندر هنگ کنگ (هنگ کنگ) 
               ارتباطى                  ــ پاريس (فرانسه) 

               صنعتى                   ــ تهران (ايران) استقرار صنايع سبک دراطراف شهر، منچستر (انگلستان) صنايع نساجى 
                 معدنى                   ــ ژوهانسبورگ (افريقاى جنوبى) استخراج معادن طال، مسجدسليمان و آبادان (ايران) استخراج نفت 

               مذهبى                               ــ مشهد و قم (ايران)، لورد (فرانسه)، بنارس (هند) 
            دانشگاهى               ــ کمبريج (انگلستان)، برکلى (کاليفرنيا، اياالت متحدٔه آمريکا) 

        موزه اى و هنرى                    ــ رم (ايتاليا)، پاريس (فرانسه) 
            توريستى                          ــ سن موريتز (سوئيس)، سرعين (ايران)، نيس (فرانسه) 

           بازرگانى                         ــ قشم و کيش (ايران) 

جدول ۱۳ــ شهرهايى با نقش هاى مختلف 

  شهرهاى مذهبى: اين شهرها به دليل وجود اماکن مقدس 
و زيارتگاه ها توسعه مى يابند. چرا جمعيت بعضى از شهرهاى مذهبى 
در فصول يا زمان هاى معينى به چند برابر افزايش مى يابد؟ در اين 
شهرها عالوه بر مکان هاى مقدس، مراکز آموزشى در زمينه هاى دينى 

يا مراکز خدماتى مربوط به زائران نيز به وجود مى آيد. 
  شهرهاى موزه اى و هنرى: در اين شهرها جشنواره هاى 
بزرگ  هنرى برگزار مى شود و همه ساله عدهٔ زيادى جهت بازديد از 

جشنواره ها به اين گونه شهرها مى آيند. نمايشگاه هاى بزرگ، موزه ها 
و آثار تاريخى و انجمن هاى ادبى و اقامتگاه هاى هنرمندان در اين 

شهرها مشاهده مى شود. 
آثار  داشتن  دليل  به  هنرى  و  موزه اى  شهرهاى  از  برخى 
تاريخى و معمارى متعدد خود در حکم موزه اند و به آنها موزه   شهر 

مى گويند، مانند اصفهان (ايران)، فلورانس و ونيز (ايتاليا). 
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  شهرهاى توريستى : اين شهرها به دليل وجود جاذبه هاى 
گردشگرى توسعه و رونق يافته اند. به نظر شما چه پديده هايى در سيماى 
شهرهاى توريستى منعکس مى شود؟ آيا مى توانيد چند شهر با نقش 
توريستى در ايران مثال بزنيد؟ برخى از شهرهاى توريستى به دليل 
داشتن امکانات و جاذبه هاى گردشگرى و مناسب بودن شرايط آنهـا 
زمستانى رونق يافته  اند و به برف شهرها (مانند  براى ورزش هاى 
داشتن  دليل  به  آنها  از  برخى  معروف اند.  سوئيس)  در  سن موريتز 
آب هاى معدنى و برخى ديگر به دليل آب و هواى سالم به محل تجمع 

بازنشستگان مرفه تبديل شده و در نتيجه، توسعه يافته اند. 
  شهرهاى بازرگانى: مهم ترين نقشى که شهرها از ابتدا 
از  اوليه  مواد  جمـع آورى  ــ  يعنى  بازرگـانى  داشـته اند،  عهده  به 
روستاهاى اطراف و توزيع کاالهاى ساخته شده در شهر و نواحى 
اطراف ــ بوده است. شهرها تقريباً هر نقش و وظيفه اى که داشته 
بمانند.وجود  دور  بازرگانى  فعاليت هاى  از  نمى توانند  باشند، 
بازارهاى بزرگ و متنوع و مغازه هاى عمده فروشى وخرده فروشى 
از ويژگى هاى يک شهر بازرگانى است.گاهى توسعٔه وسايل حمل و 

نقل و راه ها در گسترش اين گونه شهرها مؤثر واقع مى شود.

۱ــ کدام نقش تقريباً در همٔه شهرها وجود دارد؟ 
۲ــ در کدام نوع شهرها جمعيت در فصول يا زمان هاى خاصى افزايش مى يابد؟ سه شهر با سه نقش متفاوت 

را مثال بزنيد. 
۳ــ سيماى شهرهاى دانشگاهى را با شهرهاى بندرى مقايسه کنيد. 

۴ــ نقش عمدٔه هريک از شهرهاى زير را بنويسيد. 
 (  ) َسن موريتز    (  ) کمبريج    (  ) مسجدسليمان 
 (  ) هنگ کنگ    (  ) ُرم    (  ) بنارس 

دربارٔه نقش شهرها به اين نکته ها توجه کنيد: 
  امروزه اغلب شهرها چند نقش دارند و اين نقش ها را با هم ايفا مى کنند. 

  نقش شهرها در چهره و سيماى آنها منعکس مى شود. سيماى يک شهر دانشگاهى 
با يک شهر معدنى تفاوت دارد. 

  ممکن است نقش شهر درطول زمان تغيير کند يا تکامل و توسعه يابد، مثالً يک 
شهر صنعتى به تدريج نقش هاى ادارى و سياسى را نيز به عهده بگيرد. 

شکل ۱۴ــ اصفهان ــ موزه شهر
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          بيشتر بدانيم
جغرافيدان ها براى تعيين نقش شهر، روش هاى مختلفى را ابداع کرده اند.اين  روش ها بيشتر بر پائه رياضى 
و آمار قرار دارد. در تعيين نقش شهر به نيروى انسانى فعال که به مشاغل مختلف جذب شده اند، توجه مى شود؛ 
تشکيل  را  مزدبگيران  کل  درصد   ۱۵ از  بيش  معدنچيان  که  شهرهايى  در  روش «چانسى هاريس»  براساس  مثالً 

مى دهند، نقش شهر، معدنى خواهد بود. 
براساس روش اجرايى « ژاکلين بوژوگارنيه » و «ژرژشابو» نيروهاى سه گانه مشاغل اجتماعى را بر مبناى 
درصد روى يک مدل به صورت دياگرام   سه گوش٭ که برحسب قرارداد، به شش بخش نامساوى و نامشابه تقسيم 
شده است، قرار مى دهند. نقطٔه تالقى خطوط درصدها، بيانگر نقش جغرافيايى آن شهر است. در اين تصوير، 
چون ۲۴ درصد نيروى جذب شده در گروه فعاليت هاى نوع اول و ۴۲ درصد در گروه فعاليت هاى نوع دوم و

 ۳۴ درصد در گروه فعاليت هاى نوع سوم جذب شده اند، شهر چند نقشى است.
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همان طور که مى دانيد، يکى ازعوامل مهم رشد سريع شهرها 
در کشورهاى درحال توسعه، مهاجرت از روستاها به شهرها بوده 
آشنا  مهاجرت  دافعٔه  و  جاذبه  عوامل  با  گذشته  سال  در  است. 
شديد. کدام جاذبه هاى شهرى موجب مهاجرت از روستا به شهر 

مى شود؟ 
وقتى شهرها به سرعت رشد مى کنند، مسائل و مشکالتى 
پديد مى آيد. دراين درس با برخى از مهم ترين مسائل شهرها در 
کشورهاى درحال توسعه از جمله مسکن، اشتغال، حمل و نقل، 

خدمات عمومى، مشکالت اجتماعى و آلودگى آشنا مى شويد.

  مسکن

و  ثروتمندنشين  محله هاى  بين  جهان،  شهرهاى  اغلب  در 
بخش  دو  دراين  دارد.  وجود  زيادى  تفاوت  و  تضاد  فقيرنشين 
کيفيت خانه ها و دسترسى به خدمات شهرى بسيار متفاوت است. 
يک مثال خوب در اين مورد شهر سائوپائولواست که جمعيت آن 

طى بيست سال (۹۰ــ۱۹۷۰) از هفت ميليون نفر به هفده ميليون 
نفر افزايش يافته است. در اين شهر، درحالى که بخش کوچکى 
از جمعيت مرفه در خانه هاى شخصى داراى استخر و باغچه هاى 
وسيع زندگى مى کنند و تعداد ساکنان خانه ها اغلب کم (با دو فرزند) 
شکل هاى  دارند. به  سکونت  زاغه ها  مردم در  درصد  است، ۲۵ 

۱و ۲ توجه کنيد. 
  وقتى مهاجران فقير به شهرها وارد مى شوند، به ناچار براى 
اجارٔه  عمومى،  مکان هاى  در  خوابيدن  مسکن،  به  خود  نياز  رفع 
اتاق يا ساختن غيرقانونى مسکن موقتى در حاشئه شهر (زاغه ها) 

را انتخاب مى کنند. 
زاغه ها در زمين هاى کم ارزش بنا مى شوند و ساکنان آنها 
هيچ حقى بر زمينى که اشغال کرده اند، ندارند. مصالح مورد استفاده 
براى ساختن اين گونه خانه ها مواد ارزان قيمت مانند فلز، چوب، 
ضايعات آهن و اتاقک اتومبيل است. زاغه ها بسيار کثيف و فاقد 
اين  در  کودکان  تعداد  توالت اند.  و  فاضالب  بهداشتى،  امکانات 

مساکن زياد است. 

شکل ۱ــ خانه  هاى ثروتمندان (سبک کاليفرنيايى) سائوپائولو ــ برزيل

شکل ۲ــ منطقۀ زاغه نشين در سائوپائولو ــ برزيل

درس سيزدهم  :  رشد سريع شهرنشينی چه مشکالتی به وجود می آورد؟



جمعيت  نفر  ميليون   ۱۲ حدود  که  مصر  پايتخت  قاهره  در 
دارد، ۲۵۰۰۰۰ نفر بدون اجازٔه دولت در حاشئه شرق و جنوب 
شهر در محل قبرستان وسيعى که به شهر مردگان معروف است، 
شهردارى  خدمات  از  که  وسيع  منطقٔه  اين  در  مى کنند.  زندگى 
محروم است، آرامگاه هاى رهبران مذهبى قديم نيز قرار دارد. در 
حالى که در بخش هايى از شهر قاهره به خصوص در طول منطقٔه 
ساحلى، بناهاى تاريخى با شکوه، آسمان خراش ها و هتل هاى مدرن 

به چشم مى خورد. 
هرچند تعداد آپارتمان هاى جديد در حومه ها درحال افزايش 
است اما به علت گرانى اجاره و هزينٔه حمل و نقل به شهر، استفاده 

از آنها براى اغلب مردم امکان پذير نيست. 

  اشتغال و بيکارى
بيشتر شهرهاى کشورهاى درحال توسعه، اقتصاد دوگانه۱ 
دارند. بخش رسمى اين اقتصاد دوگانه شامل اداره ها، کارخانه ها، 
مراکز تجارى و نظاير آن است و بخش غيررسمى آن فعاليت هايى 
را که به مهارت، سواد يا سرمائه زياد نياز ندارند، دربر مى گيرد. 

مهاجران روستايى يا گروه هاى قومى خارجى که به شهرهاى 
بزرگ مى آيند، اغلب در قالب کارگران روزمزد موقتى، فروشندگان 
و  سيگارفروشى  گرد،  دوره  صورت  به  غذا  و  نوشيدنى  لباس، 

واکس  و  تعمير  چون  مشاغلى  در  يا  مى پردازند  به کار  گل فروشى 
کفش در خيابان، نوازندگى، خدمتکارى در رستوران ها و هتل ها، 
به  آنها  فروش  و  بطرى  و  کاغذ  و  پالستيکى  ضايعات  جمع آورى 

فعاليت مشغول مى شوند. 
بخش غيررسمى، شامل اقشار کم درآمدى است که معموالً 

شکل ۶   ــ شهر مردگان ــ قاهره 

شکل ۳ــ هند، زاغه نشينى در زير سايۀ برج هاى بلند 

Dual Economy ــ۱

شکل ۵    ــ فروشندگى در خيابان ــ کره جنوبى

شکل ۴ ــ زاغه  ها، خانه هايى فاقد امکانات بهداشتى
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بيشتر بدانيم

حال  در  کشورهاى  شهرهاى  سکنٔه  ميليون   ۱۷۰
توسعه به منبع آب نزديک دسترسى ندارند. 

جمعيت  نفر  ميليون   ۱۰ از  بيش  که  ــ  جاکارتا  در 
دسترسى  آشاميدنى  آب  به  مردم  درصد   ۴۰ فقط  دارد  ــ 

دارند.

بيشتر بدانيم
از در اندونزى،    ۳ــــ   ۱ خدمتکاران بومى، جزء گروه سنى  نفر  ميليون   ١/٥ تايلند  در  هستند.  کم تر  يا  سال   ۱۵
کودکان روزانه به مدت ۱۱ تا ۱۵ ساعت در کارخانه هاى 
حداقل  نصف  آنها  دستمزد  و  مشغول اند  به کار  شهرى 
هند  شمال  و  پاکستان  در  است.  بزرگ ساالن  دستمزد 
از نيروى کار کودکان در صنايع دستى به ويژه ريسندگى و 

بافندگى استفاده مى شود. 

بيشتر بدانيم

مکزيکوسيتى آلوده ترين هوای شهری را در جهان 
اين  در  مونوکسيدکربن  و  اُزن  تراکم  باالترين  داراست. 

ناحيه از جهان ديده می شود. 
تردد  ممنوعيت  و  بنزين  ماليات  افزايش  با  دولت 
اتومبيل ها در برخى روزها، مى کوشد مشکل آلودگى هوا 

را کنترل کند اما در اين زمينه موفق نبوده است. 

جايگاه ثابت و دائمى ندارند و در سطح کوچک و ناحيه اى (اغلب 
در خيابان ها) به کار مى پردازند. 

استفاده از نيروى کار کودکان در بازار کار شهرى يکى از 
مسائل شهرهاى کشورهاى درحال توسعه است. 

  حمل و نقل
شهروندان  و  نيست  کافى  عمومى  نقل  و  حمل  وسايل 
نمى توانند به سرعت و با صرف هزينٔه کم آمد و شد کنند. ترافيک 
سنگين است و خيابان هاى قديمى گنجايش اتومبيل هاى موجود 

را ندارند. 

  خدمات عمومى

در شــهـــرهــــاى 
پرجمعيت مشکالتـى چـون
کمبود مدرسه، بيمارستان، 
پليس و آتش نشانى، مشکل 
جـمع آورى زباله و سيستم

فاضالب مشاهده مى شود. 
تأمين آب آشاميدنـى
سالـم يـکـى از مـهـم تـرين
مشکالت شهرهـاى جـهان

است. 

  مشکالت اجتماعى 
منجر  شهرى  فقر  درآمد کم، بى کارى و مسکن نامناسب به 
جنايت،  و  جرم  و  بزهکارى  افزايش  موجب  شهرى  فقر  مى گردد. 
و  خانواده ها  پاشيدن  هم  از  خيابانى،  ولگردان  تعداد  افزايش 
ناهنجارى هاى اجتماعى در شهرها به ويژه شهرهاى بزرگ مى شود. 

 شکل ۷ــ پمپ آب خيابانى ــ هند

بيشتر بدانيم

 ۴۵ ريودوژانيرو،  مردم  درصد   ۳۰  ، ۱۹۹۱ سال  در 
درصد سکنٔه مکزيکوسيتى، ۴۰ درصد مردم بمبئى و ۶۰ 

درصد مردم کلکته در زاغه ها زندگى مى کردند. 
بيش از صدهزار نفر از مردم کلکته در خيابان ها زندگى 
مى کنند و مى خوابند. اغلب سرپناه هاى موقتى آنها هنگام 

باران هاى موسمى فرو مى ريزد. 
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  آلودگى 

ساکنان شهرها نسبت به نواحى روستايى در معرض انواع 
دارند.  قرار  صوتى  آلودگى  و  هوا  آلودگى  مضر،  شيميايى  مواد 
به همين دليل، شمار مبتاليان به بيمارى هايى   چون سرطان و امراض 

عصبى در شهرها بيشتر است.
مى گذارند  اثر  خود  پيرامون  هواى  و  آب  بر  شهرها 
(ميکروکليما٭). ساختمان هاى شهر موجب اغتشاش و تغيير مسير 

بادها مى شود. هر چند در شهرها ميزان دريافت انرژى خورشيد به 
دليل آلودگى هوا چندبار کم تر از نواحى پيرامونى است، با وجود 
است.  گرم تر  مرکزى  نواحى  در  به خصوص  شهرها  هواى  اين، 
اغلب برفراز شهرها يک جزيرۀ حرارتى شکل مى گيرد که ناشى از 
فعاليت هاى صنعتى، گرمای ناشی از مصرف سوخت ها در وسايل 

نقليه و ساختمان ها، وجود ذّرات آالينده در هوا است. 

شکل ۸       ــ نيم رخ جزيرۀ حرارتى در شهر و روستا

۱ــ زاغه ها از چه موادى ساخته شده اند و چه شرايطى دارند؟ 
۲ــ منظور از اقتصاد دوگانه در شهرهاى کشورهاى درحال توسعه چيست؟ توضيح دهيد. 

در  پارک  يک  کنار  از  عبور  هنگام  چيست؟  شهرها  مرکزى  بخش  برفراز  حرارتى  جزيرٔه  آمدن  پديد  علت  ۳ــ 
شهر، چه تغييرى در هوا احساس مى کنيد؟ به نظر شما چه راه حل هايى براى جلوگيرى از تشکيل جزيرٔه حرارتى بر فراز 

شهرها وجود دارد. 
٭ مهاجرى را تصور کنيد که از يک روستا به شهرى بزرگ وارد شده است. مشکالتى را که اين فرد با آنها 

مواجه مى شود، از زبان او در چند سطر بنويسيد و در کالس بخوانيد.

روستا حومه  بخش تجارى  بخش مسکونى  حومه  پارک  مزارع روستايى  

بخش مرکزى شهر

ت ١
عالي
ف

همانطور که خوانديد، باران های اسيدی وجزاير حرارتی در 
کالن شهرها، پيامد سوخت های فسيلی است، مصرف انرژی های 
نو مانند خورشيدی، هيدروژن و باد و هسته ای توصيه می شود. 

امروزه می توان از هيدروژن به جای سوخت های فسيلی استفاده 
کرد. به عنوان مثال از اين سوخت در وسايل نقليه، کارخانه های 

صنعتی، نيروگاه ها و منازل مسکونی استفاده کرد. 
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1325

1355

1365

شکل ۹ــ توسعۀ فيزيکى شهر اهوازطى سال هاى ۶۵ ــ ۱۳۲۵

در برنامه ر   يزی شهری چگونگی توسعۀ فيزيكی شهر، نحوۀ استفاده از اراضی شهر، محله بندی، مسكن، 
ترافيك، فضای سبز و ساير مواردی كه دربارۀ جمعيت و عملكرد شهر است بررسی می شود. 

شکل ۱۰ــ شهر به منزلۀ يک سيستم 

مى دانيد رشد سريع شهرنشينى موجب افزايش جمعيت و 
گسترش فيزيکى شهر مى شود. به شکل ۹ توجه کنيد. اين شکل 
توسعٔه فيزيکى شهر اهواز را در چند دهه نشان مى دهد. شهر در 

چه جهاتى گسترش يافته است؟
وقتى شهرها به  سرعت گسترش مى يابند، مسئوالن و مديران 
و  تأسيسات  نمى توانند  شهرنشين،  جمعيت  سريع  رشد  موازات  به 
تجهيزات الزم را فراهم کنند. در نتيجه، مشکالت زيادى پديد مى آيد 
مختل  شدت  به  شهر  ساکنان  زندگى  نشود،  هدايت  و  کنترل  اگر  که 
مى گردد. به همين دليل، صاحب نظران در کشورهاى مختلف به امر 
فعاليت  يک  برنامه ريزى  اصوالً  مى پردازند.  شهرى  برنامه ريزى 

علمى و منطقى در جهت رسيدن به هدف هاى موردنظراست. 
هدف نهايى از برنامه ريزى شهرى، تأمين رفاه شهرنشينان 

از طريق ايجاد محيطى دلپذيرتر و سالم تر در شهر است. 

سال
سال
سال

رون
د کا

رو

  شهر به منزلۀ يک سيستم٭:
يکى از راه هاى بهبود بخشيدن به محيط زندگى شهرى اين 
است که به شهر به عنوان يک سيستم توجه کنيم. به    شکل۱۰ دقت 

کنيد. انرژى در شهر مانند بدن يک موجود زنده، جريان مى يابد. 
شهر با روستاها و شهرهاى مجاور خود ارتباط دارد و مواد خام، 
غذا، آب، انرژى، موادمعدنى و همٔه آن چه را که شهرنشينان بدان 

ستاده ها

افکار
انرژى گرمايى تلف شده
کاالهاى توليد شده

تجارت
داخلى  شهر

ارتباطات

داده ها

هوا
آب
غذا

سوخت
مواد خام

مردم

آب
آلودگى هوازباله هاى جامد

فاضالب

براى مقابله با مشکالت ناشى از شهرنشينى چه بايد کرد؟
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٭ حتقيق كنيد

نيازمندند، از محيط پيرامون مى گيرد. سپس به توليد کاال مى پردازد 
و آنها را به خارج از محيط خود مى فرستد. در شهرهاى بزرگ 
حتى افکار ،  ايده ها، نوآورى ها و هنر و تمدن به خارج از شهر صادر 
مى شود. شهرها همچنين مواد زايد شامل فاضالب يا هواى آلوده 
را به پيرامون خود مى فرستند. شهر نمى تواند بدون محيط پيرامون 
به زندگى خود ادامه دهد. پس شهر و روستا يک سيستم مرتبط اند 

نه دو چيز جدا از هم. 
اگر محيط پيرامون يک شهر خسارت ببيند، به محيط داخلى 
مسائل  اگر  دليل،  به همين  به عکس.  و  مى آيد  وارد  آسيب  هم  آن 
نيز  شهرى  مشکالت  رفع  براى  نشود،  حل  روستاها  مشکالت  و 
نمى توان برنامه ريزى کرد. در برنامه ريزى هاى شهرى، بايد وابستگى 
متقابل شهر و نواحى اطراف آن و روستاها نيز درنظرگرفته شود. 

  شهرهاى جديد 
يکى از طرح هايى که به منظور مقابله با رشد شهرهاى بزرگ 

يا مادرشهرها اجرا مى شود، طرح ايجاد شهرهاى جديد است. 
ايجاد  که  است  کشورهايى  اولين  از  انگلستان  کشور  ٭ 
قرار  اجرا  و  مطالعه  مورد  لندن  شهر  پيرامون  را  جديد  شهرهاى 

داده است. 
دو  در  جديد  شهرهاى  ايجاد  فکر  نيز  ايران  کشور  در  ٭ 
دهٔه اخير مورد توجه قرار گرفت و وزارت مسکن و شهرسازى 
در اطراف تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، شيراز و اراک شهرهاى 

جديدى ايجاد کرد. 
در  گلبهار  و  شيراز  در  صدرا  اصفهان،  در  مجلسى  شهر 
به  منظور  کـه  جديدند  شهرهـاى  اين  جمله  از  نمونه هـايى  مشهد 
جـلـوگيرى از جـذب مـهـاجـران بـه شـهـرهـاى بزرگ و کـاهش 
جمعيت مـادرشهرها در پيرامـون آن هـا ايجاد شده اند.  در بـرخى 
کشورهـاى درحـال توسعه سياست ايجاد شهرهاى جديد مشکالت 
براى مقابله  سرريز جمعيت شهرهاى بزرگ را حل مى کند؛ مثالً 
با توسعه بى روئه     شهر قاهره درسال ۱۹۷۰ مقرر شد که پنج شهر 
جديد در اطراف اين شهر ايجاد گردد. البته به دليل مسائلى چون 
پيش بينى نکردن امکانات اشتغال در اين شهرها و قرار گرفتن دو 
شهر در حاشئه غربى صحرا، اين طرح چندان موفق نبوده است. 

  مشارکت شهروندان 
بايد  شهرى  برنامه ريزى هاى  در  که  مهمى  مسائل  از  يکى 
است.  شهروندان  يا  شهر  ساکنان  مشارکت  کرد،  توجه  آن  به 
برنامه ريزان شهرى براى دست يابى به اهداف خود بايد در کلئه مراحل 
تصميم گيرى و اجراى برنامه ها از نظريات و پيشنهادهاى مردم آگاه 
شوند. در عين حال الزم است که شهروندان نيز در برنامه ريزى هاى 
شهر و تغيير و تحوالتى نظير احداث يک خيابان، ايجاد فضاى سبز، 

مجتمع هاى مسکونى يا تفريحى و … مشارکت داشته باشند.
 آيا مى توانيد بگوييد در کشورما ،  شوراى شهر به چه منظورى 

تشکيل مى شود؟

شکل ۱۱ــ شهر جديد هشتگرد  ـ استان البرز ١٣٤



۱ــ منظور از عبارت شهر يک سيستم است، چيست؟ چرا بهتر است در برنامه ريزى هاى شهرى به شهر 
به   منزلٔه يک سيستم توجه کنيم؟ 

۲ــ به  نقشٔه توسعٔه فضايى تهران توجه کنيد و به 
پرسش هاى زير پاسخ دهيد. 

کدام  در  بيشتر  شهر  فيزيکى  توسعٔه  الف: 
جهت هاى جغرافيايى صورت گرفته است؟ 

مسيرکدام  در  بيشتر  شهر  فيزيکى  توسعٔه  ب: 
راه هاى ارتباطى بوده است؟ 

در  شهر  توسعٔه  از  جغرافيايى  موانع  کدام  پ: 
بعضى جهت ها جلوگيرى کرده است؟ 

٭ ٭ حتقيق كنيدحتقيق كنيد
۱ــ در محله اى از شهر که شما ساکن هستيد (يا محالت ديگر شهر)، چه تغييراتى انجام گرفته يا درحال 
انجام است؟ مثالً ايجاد فضاى سبز و بوستان، خيابان جديد، فروشگاه، هتل، مدرسه و… اين تغييرات به نفع چه 

کسانى است؟ نظر مردم در اين زمينه چيست؟ چه مشکالتى ممکن است به وجود بيايد؟ 
براى آگاه شدن از نظريات مردم در اين مورد، پرسش نامه اى طراحى و تنظيم کنيد، با مردم به مصاحبه 

بپردازيد و حاصل کار را طى گزارشى به کالس ارائه دهيد. 
۲ــ دربارٔه شوراى شهر خودتان گزارشى بنويسيد و در کالس بخوانيد. در اين گزارش به هدف از تشکيل 
شوراى شهر ، اسامى اعضاى شوراى شهر ، چگونگى انتخاب آنها ، وظايف ، مسئوليت هاى اعضاى شورا و نحؤه 

مشارکت شهروندان در تصميم گيرى ها، اشاره کنيد.

بيشتر بدانيم
در  طرح هاى  شد.  آغاز  بزرگ  شهرهاى  براى  ابتدا  جامع  طرح هاى  تهئه  بعد  به   ۱۳۴۷ سال  از  ما  کشور  در 
جامع خط مشى ها و سياست هاى کلى شهر وچگونگى توسعٔه آن در آينده تعيين مى شود.سپس در طرح تفصيلى که به دنبال 
طرح جامع تهيه مى شود، سياست هاى کلى بـه صورت مفصل تر و اقـدامات جزء به جزء  درمحالت شهرى، موقعيت و   مساحت   

دقيق  زمين     براى     هر    نوع   کاربرى  و …  طراحى   مى شود. 
به عقيدٔه بعضى صاحب نظران نبايد فقط به محدودٔه شهرى توجه کرد؛ بلکـه 
روستاهـاى اطراف هم بـايد مـوردنظر قـرار گيرند. بـراين اساس، از سال ۱۳۶۴
طرح هاى جـامع و تفصيلى به طرح هاى توسعه وعمران،  حـوزۀ نفوذ وتفصيلى

تغيير  نام  دادند. 
به طور کلى مراحل تهئه اين طرح ها به صورت روبرو است: 

4100

4300

کرج3900

آزاد راه تهران ــ کرج

گرمسار

قم
ساوه

آبعلى

 لشکرک

تهران قديم تا ۱۲۸۴ هـ . ق
تهران تا اوايل ق.۱۴. هـ
گسترش شهر تا سال ۱۳۶۸

به سمت
درياچۀ نمک

دشت کويربه سمت

به سمت کن

مطالعۀ وضع موجود شهر 

تجزيه و تحليل 

تعيين اهداف واولويت ها 

تصميم گيرى

ارائۀ راه حل 

ت ١
عالي
ف

١٣٥



کشور بنگالدش در شمال خليج بنگال و بر روى دلتاى بنگال قرار گرفته و از شمال غربى و شرق به وسيلٔه 
هند احاطه شده است. 

پس از استقالل هند از انگلستان (۱۹۴۷.م) پاکستان به عنوان يک کشور جديد به صورت دو بخش مجزا 
ـ  از هند جدا شد. پاکستان شرقى همان کشورى است که امروزه بنگالدش ناميده مى شود  ــ  پاکستان شرقى و غربىـ 

و در سال (۱۹۷۱.م) به صورت يک کشور مستقل درآمد. 
بنگالدش کشورى کوچک اما بسيار پرجمعيت است. ازنظر جمعيت بطوريکه، پرتراکم ترين بخش جهان 

به حساب مى آيد. 

١٣٦

مطالعۀ موردی 
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بنگالدشبنگالدش

مرتع
جنگل
زمين هاى غيرفعال

رانچ پور

سعيدپور

جمال پور

کلکته ُکنى

خليج بنگال

داکا

نارايانگان

چيتاکونگ

دهانۀ رود گنگ

رود براهماپوترا

۰  ۵۰  ۱۰۰ کيلومتر 

پنبه
چاى
 گندم و جو

برنج
کنف
نارگيل 

محصوالت
استاندارد
باريک

راه آهن

شکل ۱۲ــ نقشۀ کشور  بنگالدش

بنگالدش در سال ۲۰۰۲ ميالدى 
جمعيت: ۰۰۰،۰۰۰ ،۱۳۳نفر 

مساحت: ۹۹۹ ،۱۴۳کيلومترمربع 
تراکم جمعيت: ۸۰۰ نفر در کيلومترمربع 
نرخ باسوادى بزرگ ساالن: ۳۷ درصد 

اميد به زندگى: ۵۶ سال 
ميانگين درآمد سرانه: ۲۲۰ دالر (۱۹۹۳)

پايتخت: داکا ،جمعيت: ۰۰۰،۰۰۰ ،۳۸ نفر  



علت تراکم زياد جمعيت در اين کشور، وجود دلتاى حاصل خيز بنگال است که از آبرفت رودهاى گنگ 
زمين هاى اين منطقه به زير کشت مى روند. کشت غالب برنج است و  ــــ   ٢

و براهماپوترا به وجود آمده است.تقريباً     ۳
کنف از محصوالت عمدٔه کشاورزى محسوب مى شود. 

بنگالدش از فقيرترين کشورهاى دنياست و در گروه کشورهاى با توسعٔه انسانى پايين قرار دارد. مشکالت 
اصلى اين کشور، فقر زياد، بدهى هاى خارجى و رشد جمعيت است. وقوع طوفان هاى مکرر و طغيان رودخانه ها 
هنگام باران هاى موسمى، اين کشور را به آسيب پذيرترين نقطٔه جهان در برابر مخاطرات طبيعى تبديل کرده است. 

همه ساله به علت وقوع سيل خسارت هاى جانى و مالى فراوانى به مردم اين کشور وارد مى شود. 
از دهٔه ۱۹۸۰ به بعد بنگالدش به بخش صنعت توجه بيشترى داشته و برخى توليدات صنعتى در اين کشور 
افزايش يافته است اما اساس اقتصاد بنگالدش، هم چنان کشاورزى است و بيش از ۸۰ درصد مردم در روستاها 

زندگى مى کنند. 
يکى از پديده هاى مهم اين کشور در دو دهٔه اخير، مهاجرت هاى شديد روستايى ــ شهرى است. در نتيجٔه 
اين مهاجرت ها، جمعيت شهرهاى مهم و اصلى اين کشور ــ مانند داکا و بندر چيتاکـونگ ــ افزايش يافته اند. به 
علت اين مهاجرت ها شهرهاى بزرگ با مشکالت زيادى مواجه شده اند. در داکا، زاغه ها نه فقط در حومه ها بلکه 
در کل سطح شهر پراکنده اند و ميزان آلودگى به دليل پخش زباله در خيابان ها و جاده هاى اطراف شهر، باالست. 

آب آشاميدنى ناسالم و وجود بخش غيررسمى از ديگر مشکالت شهرهاى بزرگ اين کشور است. 

١٣٧

شکل ۱۳ــ بازار کنف در بنگالدش



مطالعۀ موردی 
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 توکيو توکيو

١٣٨

ـ يوکوهاما يکى از بزرگ ترين تجمع هاى شهرى در ساحل اقيانوس آرام است.  ناحئه مگاالپليس توکيوـ 
اين ناحيه شامل شهر پايتختى توکيو، بندر يوکوهاما و مرکز صنعتى کاواساکى است که مهم ترين منطقٔه صنعتى 

ژاپن نيز محسوب مى شود. 
توکيو يکى از ثروتمندترين شهرهاى جهان است. درسال ۱۹۹۲ جمعيت ناحئه دولتى متروپلتين توکيو 
۱۱    ميليون و جمعيت ناحئه وسيع تر آن ۳۱ ميليون نفر بوده است. متروپلتين توکيو مهم ترين مرکز تجارى کشور 
ژاپن است. ناحئه مرکزى توکيو از نظر ساختمان ها و جمعيت بسيار متراکم است. مهم ترين شبکٔه اصلى بانک ها 

و کمپانى هاى داخلى و خارجى ژاپن در اين شهر قرار دارد. 
مشهورترين و  گينزا از  دارد.  نام   (Shinjuka) جوکو شين  گينزا (Ginza) و  دو مرکز مهم تجارى توکيو، 
گران ترين مراکز خريد جهان است. توشيبا، ميتسوبيشى و سونى آخرين مدل هاى توليدات و ابداعات خود را در 
فروشگاه هاى بزرگ اين ناحيه عرضه مى کنند. بزرگ ترين و گران ترين رستوران ها و سوپرمارکت ها در شين جوکو 

قرار دارند. 
ناحئه مرکزى توکيو هنگام روز به محل تجمع مردم و مرکز تجارت بدل مى شود؛ درحالى که در شب مرکز 
جمله  از  بزرگ  شهرهاى  مشکالت  از  برخى  با  زياد،  ثروت  داشتن  رغم  به  توکيو  است.  فراغت  اوقات  گذران 

شکل ۱۴ــ توکيو، شهر چند هسته اى

0 2km

7km

مراکز اوليه
هسته هاى کنونى

  گينزا
فروشگاه ها، گذران اوقات فراغت

روپونگى
     شى بويومجلس ــ خدمات آموزشى

فروشگاه ها و محل سرگرمى و
تفريح    خانوادگى 

ماروئوچى
مرکز مالى و تجارت

آساکوزا
آکازاکامرکز قديمى تجارى

هستۀ اوليه، قصر سلطنتى؛
مرکز فرهنگى کنونى

گينزا
معبد قديمى شهر

      شين جوکو
ادارات دولتى ــ فروشگاه ها 

گذران اوقات فراغت

ايکبوکورو
(مغازه ها و اداره ها)

خليج
توکيو

ناحيۀ تجارى ــ بندر

وت
 مان

ن يا
 آه
خط

ميدا
 سو

خانه
رود



١٣٩

آلودگى  خانه سازى،  گران قيمت،  زمين هاى  نقل،  و  حمل  مشکالت 
و … مواجه است. 

  مشکالت حمل و نقل: هرروز بيش از دو ميليون نفر براى 
انجام دادن کارهاى روزانٔه خود به بخش مرکزى توکيو مسافرت مى کنند. 
روزانه ۱۵ ميليون سفر با قطار، ۷ ميليون با مترو و ۶ ميليون با اتومبيل 

خصوصى و ۴ ميليون با اتوبوس و تاکسى انجام مى گيرد. 
  زمين هاى گران قيمت: تقاضا براى زمين هاى بخش هاى 
مرکزى توکيو زياد است. همين امر موجب باال رفتن قيمت زمين و 
پيدايش آسمان خراش ها در اين نواحى شده است. هرکس آرزوى خريد 
يک قطعٔه کوچک زمين را در بخش مرکزى توکيو داشته باشد، بايد 

فوق العاده ثروتمند باشد. 
داراى  کوچک،  و  فشرده  به هم  خانه ها  اغلب  خانه سازى:    
از  خانواده ها  پرجمعيت،  بسيار  نواحى  در  باغچه اند.  فاقد  و  اتاق  يک 
بيشتر  شهر  اين  در  مى کنند.  استفاده  عمومى  آشپزخانه هاى  توالت ها و 
خانه ها از چوب ساخته شده و خطر آتش سوزى آنها را تهديد مى کند. 
بااين حال،  است.  زياد  باز  فضاى  و  زمين بازى  و  بوستان  براى  تقاضا 
ژاپن مشکالت مربوط به تأمين آب و دفع فاضالب شهرهاى کشورهاى 

درحال توسعه را ندارد. 
  آلودگى: رشد جمعيت و صنعت، سبب آلودگى هوا و آب 
شده است. در گذشته، قلٔه فوجى ياما در روزهاى صاف زمستان از 
مرکز توکيو قابل مشاهده بود اما امروزه فقط در روزهايى که کارخانه ها 

تعطيل است يا هنگام وزش باد مى توان آن را ديد. 
از دهٔه ۱۹۷۰ به بعد، ژاپن برنامه هاى جالبى براى کاهش آلودگى 
اجرا کرده است و چون سرمايه و فّناورى الزم را نيز در اختيار دارد، 
در اين زمينه تا حدود زيادى موفق بوده است. البته هنوز هم به دليل 
وجود تعداد زياد اتومبيل ها و کارخانه ها، توکيو با سروصدا و آلودگى 
هوا روبه روست و هنوز تعداد زيادى از فاضالب هاى خانگى و صنعتى 

شهر به دهانٔه خليج توکيو مى ريزد. 
مخاطرات طبيعى: به دليل قرار گرفتن ژاپن در حاشئه    
صفحٔه قاره اى، اين ناحيه در معرض خطر زلزله قرار دارد. در گذشته، 
زلزله در ژاپن خسارت هاى فراوانى به بار مى آورد اما با ساخته   شدن 
اين  امروزه  زلزله،  خطر  برابر  در  مقاوم  بسيار  و  جديد  ساختمان هاى 
خسارت ها به حداقل رسيده است. نواحى ساحلى توکيو در معرض 

خطر سيالب و امواج جزرومدى (تسونامى) قرار دارد. 

شکل ۱۵ــ  خط آهن ساخته شده بر فراز 
جادۀ اصلى توکيو

شکل ۱۶ــ ُهل دادن مردم به داخل قطار در
 ايستگاه شين جو، توکيو

شکل ۱۷ــ تراکم ساختمان هاى تجارى در
 بخش مرکزى توکيو


