


7راهنما معلم درس 



يادگيریانتظارات
:بتوانندآموزاندانشرودميانتظار

.دکننتحليلوتجزيهراايرانجمعيتپراکندگيدرتأثيرگذارعوامل-
.کنندمقايسهراکشورهاسايرباايرانجمعيترشد-
.کنندتحليلراجمعيترشددرمهاجرتنقش-
کننديستلرااجتماعيواقتصادیريزيهایبرنامهبرتأثيرگذارجمعيتيعوامل-
.کنندتحليلرايکهرنقشو

.کننداظهارنظرکشوردرآننقشومتعادلجمعيتدربارة-
.کنندبررسيراجمعيتتغييراتدرمهاجرتنقش-
.کنندليسترامهاجرتبراثرگذارطبيعيوانسانيعوامل-
ائهارآن،مستنداتهمراهبهايرانجمعيتيساختمانتغييراتازگزارشي-

.دهند
.شوندحساسکشورجمعيتيتغييراتبهنسبت-



نيازموردوسايلومواد
باوقتمودائميرودهایونفتيمنابعصنايع،ناهمواری،وکاغذجنسازجمعيتپراکندگيهاینقشه

.باشدشدهتهيهطلقرویبرکهيکسانمقياس

:کنيدآماده
.کردعملمتفاوتتوانميآموزاندانشآمادگيبرای

درسروعشمبنایراآنالينطوربهجمعيتافزايشکالسدراينترنتبهدسترسيصورتدر
شوندميدهافزوياايرانوجهانجمعيتبهنفرچنددقيقهياثانيههرکهبحثاينباودهيدقرار

.کنيدشروع
افزودهجمعيتمقدار(ثانيهدر)مشخصزمانتعيينبااينترنت،بهدسترسيعدمصورتدر

.کنيداعالمزمانهميندرراجهانياکشوردرشده
جمعيتمبحثواردطريقاينازبنويسيدوتابلورویبررااعداداينبيشتر،توجهجلببرای
.شويد



دهيدآموزش
پاسخنقشهبهتوجهباشدهدادهسؤال3بهوکنندبازرادرسيکتاب60صفحةبخواهيدآموزانازدانش

وشدهدادهجغرافياييعواملبينرابطهوکنندتوجه61صفحههاینقشهبهبخواهيدآنهاازسپس.دهند
.دهندقراربررسيراموردجمعيت



ارزشيابيعمدةمحور
وسنيسبتنمهاجرت،جمعيت،رشدجمعيت،پراکندگيبرتأثيرگذارعوامليادگيری،انتظاراتبهتوجهبا

اينيابيارزشمحورميتواندکالس،هایفعاليتوبحثهادرشرکتباهمراهجمعيتسنيهایگروهوجنسي
.باشددرس

منابع
1391.مشهد،دانشگاهيجهادانتشاراتايران،جمعيتجغرافيایجعفر،جوان،-
هد،مشدانشگاهانسانيعلوموادبياتدانشکدةنشرية1985،سالدردنياجمعيتيمشخصاتجعفر،جوان،-

1365.تابستانوبهار
1368.نشر،مرکزجمعيتشناسي،وجمعيتبهرام،زنجاني،-
1383.تبريز،دانشگاهانتشاراتجمعيت،جغرافيایيداهلل،فريد،-
1389.مسلح،نيروهایجغرافيایسازمانجمعيت،جغرافيایبردرآمدیحيدر،لطفي،-
1.مؤسس،جمعيت،جغرافيایمبانيواصولمسعود،مهدوی،-



درايرانجمعيتپراکندگي-1
(جمعيتمطلقورشدطبيعيرشد)جمعيترشد-2
(...وجمعيتسنيهرم)جمعيتساختمان-3
مهاجرت-4
جمعيتيهایسياست-5



ايراندرجمعيتپراکندگي

به،ايرانجمعيتپراکندگينقشهبه
پاسخسؤاالتبهوکنيدنگاهدقت
:دهيد

ماکشورجایهمهدرجمعيتآيا-1
است؟شدهپراکندهيکسان

خير
اطنقکداموپرجمعيتنقاط،کدام-2

هستند؟جمعيتکم
ایهتهران،مراکزاستانشهریمنطقه
شمالينيمهوغربي،نيمهکشور

تریبيشجمعيتکشوراز
.....وبرخورداراست

ازکهشودميديدهجاييآيا-3
باشد؟خاليجمعيت

دشت،لوتکوير،دشتدشت
...وعماندريایسواحلوجازموريان



عواملبعضيبيانگرروروبههاینقشه.گيردميتأثيرمتعددی،عواملازهامکاندرجمعيتپراکندگي
.ماستکشورجمعيتدرپراکندگياثرگذار

.کنيدوگوگفتديگربايککشور،درجمعيتپراکندگيبرمؤثرعواملدربارهها،نقشهاينمرورازپس
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شورمانند خوزستان بين پراکندگي جغرافيايي منابع نفتي کشورو پراکندگي جمعيت دربعضي از مناطق ک
.باشدعلت تمرکززياد جمعيت دراستان خوزستان وجود منابع عظيم نفت وگاز مي.ارتباط وجوددارد
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رشد جمعيت

جمعيت1392،درسالمسکنونفوسعموميسرشماریآمارآخرينطبق
وجهتبا.کنيدتوجهايراننمودارجمعيتبه.استنفر77,189,669ايران

رايتحوالتوتغييرچهاخير،هایدههطيايرانجمعيتافزايشروندبه
کنيد؟ميبينيپيشآيندهدر

سالينرشدبشيباينبهتوجهباوشدهماليمبسيارايرانجمعيترشدشيب1390تا1385هایسالبين
نفرخواهدميليون75حدودبهوجمعيتشدخواهدثابتتقريباوبسيارکمجمعيترشد1400تا1390های

.رسيد
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است؟درصدچندايران،رشدطبيعيميزان
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دردآورديدستبهکهراايرانرشدميزان.استشدهآوردهزيرجدولدرکشورچندطبيعيرشدميزان
.دهيدقرارزيرجدول

1/37

ميزان رشد کشور ما به کدام کشور نزديک تر است؟ 
مکزيک

کم ترين و بيش ترين ميزان رشد، متعلّق به کدام کشورهاست؟
.ي ونيجريه استکم ترين زشد متعلق به فرانسه و آلمان است و بيش ترين رشد جمعيت متعلق به کشورليب

آيا اطالع از ميزان رشد برای برنامه ريزان کشورها مهم است؟ چرا؟
.....از اين اطالعات دربرنامه ريزی های کشوردرسطح کالن استفاده مي شود و.بله مهم است
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زير(کادر)دپيرابندرراجمعيتمطلقرشدفرمولجمعيت،طبيعيرشددرصدفرمولازاستفادهباوخودمعلمکمکبا
:بنويسيد

تعدادزادوولد-تعدادمهاجرين به داخل -روميتعدادمرگ-خارجبهتعدادمهاجرين

تعدادکل جمعيت

ت
ق جمعي

طل
رشدم

100

تعدادزادوولد-وميرتعدادمرگ تعداد
ن

مهاجري

ویا این فرمول



نگریندهآيبهفرهنگي،وآموزشياقتصادی،اجتماعي،مختلفريزيهایبرنامهبرایريزانبرنامهمعموالً
.دارندنيازجمعيتي

.دهدمينشانراکشورهرجمعيتشدنبرابردوزمان70قاعده

.استجمعيتشدنبرابردوفرمولمحاسبهپايهجمعيت،رشدميزانازاطالع
.دهندانجامراالزمهایبينيپيشآينده،تابرایميشودسببآمدهدستبهزمان

شود؟برابردوماکشورجمعيتتاکشدميطولسالچندشمانظربه

70 1/37 سال51



دهمجغرافيایکتاب64صفحه،70قانونباارتباطدرتوضيحي
.

سرانگشتيقاعده
نهومسئلهيکبرایسريعوتقريبيپاسخييافتنآنهاازهدفکهمي شودگفتهقوانينازگونه ایبه

:اشندمي بزيرويژگيسهدارایغالباًقوانينگونهاين.استآنبرایاطمينانقابلودقيقجوابي

اينازمي توانگونانکاربردهایبرای.نمودمحاسبهراآنمي توانراحتيبهکههستندسادهرابطه ای
بامي شوداعثبکهاستکمترتأثيرباپارامترهایحذفوساده سازیآنعلتکهکرداستفادهروابطگونه

تقريببرایتنهاونيستنداعتمادقابلودقيق.يابدبيشتریعموميتآمدهبدسترابطهجزئياتحذف
.مي روندبکاراوليه

مثال

استبرابرعددايندقيقمقدار)70عدداگرکهاستآنجمعيترشدشدنبرابردوبرایتقريبيقاعده
٪1ازکوچکتربسياررشدهاینرخبرایکه2طبيعيبرابرلگاريتم100بااستبرابرکه69/3147181با

باعيتجمرشداگرکهمي دهدنشانراسال هاييتعدادحاصلکنيمتقسيمرشدنرخبررا(استصادق
جمعيتشدراگرمثالبطور.يافتخواهدافزايشحاضرميزانبرابردوبهجمعيتيابدافزايشنرخهمين

مباحثدرکهاستمشابهيقانون72قاعده.شودبرابردوجمعيتکهمي کشدطولسال70باشد،1٪
استفاده72عدداز70عددجایبهکهتفاوتاينبامي رودبکاربهرهنرخبرایمشابهبطورومالي

.مي شود



.با مراجعه به کتاب استان شناسي اين فعاليت راانجام دهيد



ت
ن جمعي

ساختما
رنامه ريزی اما امروزه آنان برای ب. در گذشته، آمار تعداد جمعيت نقش مهمي در تصميم گيريهای برنامه ريزان داشت
.دقيق مجبورند عالوه بر تعداد جمعيت، عوامل ديگر جمعيتي را نيز در نظر بگيرند

رباوط  کدام ويژگي های جمعيتي رامي شناسيد که در سرشماری ها به آن ها توجه مي شود و سرشماران، اطالعات م
به آنها را جمع آوری مي کنند؟

.يا ترکيب جمعيت از اهميت خاصي برخوردار استبررسي ساختمان اکنون در مطالعات جمعيتي، 
.را موردبررسي قرار مي دهدويژگي های قابل اندازه گيری جمعيت ، ساختمان جمعيت

.هر کشور از موارد قابل توجه برنامه ريزان استجنسي جمعيت و وضعيت سني اطالع از 

؛ اما درطولتفاوت چنداني نداردجز درزمان های خاص،نسبت جنسي جمعيت کره زمين از لحاظ 
.کشورها دچار تغييراتي مي شوددر نسبت سني زمان، 

دساته  ختلفي گروه های م، جمعيت را به لحاظ سنيمتخصصان به دليل اهميت نسبت سني در برنامه ريزی هر کشور از 
. بندی کرده اند

آن بارای  ازو ساختمان سني جمعيت آن کشور آشانا شاوند   هر کشور به برنامه ريزان کمک مي کند که با هرم سني 
؛برنامه ريزی استفاده کنند

تاأمين  جامعه، ارتقای سطح سالمت، بهبود وضعيت سالمندان، تحقق برنامه های تأمين اجتماعيبه عنوان نمونه برای 
ی از پياری  جلوگير، امنيت ملّيبرای جوانان، رفاهي وتفريحي ،ايجاد فرصت های تحصيليبرای حال و آينده، شغل 

.، از اطالعات و آمارهای سني و جنسي جمعيت کمک مي گيرندجمعيتي

...وتجمعیسنی،وضعیتجمعیتسوادجمعیت،میزانجنسینسبت



اند؟کردهبندیتقسيمسالهچندراسنيهایزيرگروهقبل،صفحهسنيهرمدر
سال4
راالمندانسوساالنبزرگنوجوانان،وکودکانسنيگروهسهبندیتقسيمشده،دادههایرنگبهتوجهبا

:بنويسيدزير(کادر)پيرابنددر
24

2559

60+85



وانعنبهکشورها،اجتماعيواقتصادیهایريزیبرنامهدرآمارواطالعاتاهميتونقشبهتوجهباا1
.دهيدقرارتحليلوتجزيهوبررسيموردرااطالعاتآوریجمعوسرشماریجايگاهخانواده،عضو

، اطالعاات  سرشماری نفوس و مسکن فقط شمارش جمعيت نيست بلکه از سرشماری عمومي نفوس و مساکن 
ا مهمي درباره ساختار جمعيت ، مهاجرت ، ويژگي های اجتماعي ، باروری ، آموزش و ويژگي های مسکن تا 

ه ريزان ، تصميم نتايج حاصل از سرشماری مورد استفاده برنام. پايين ترين سطوح جغرافيايي به دست مي آيد 
.گيران ، پژوهشگران و ساير کاربران قرار مي گيرد 

برنامه ريزی برای توزيع عادالنه منابع ، خدمات و امکانات در مناطق مختلف کشور*

امه ريزی شناسايي اوضاع اجتماعي و اقتصادی مانند وضع سواد و تحصيالت و ارائه خدمات آموزشي و برن*
.های مربوط به سياست های آموزشي

رتهيه برآوردها و پيش بيني های جمعيتي برای برنامه ريزی های دراز مدت توسعه و عمران کشو*

های مرگ توليد آمارهای اختصاصي و پايه ای برنامه ريزی های جمعيتي مانند محاسبات مربوط به شاخص*
......و مير ، والدت و باروری ، مهاجرت و جابه جايي های جمعيت و



.کنيدتوجه1390سالدرايرانسنيهرمبها2

.دهيدقراربررسيموردراايرانسنيهایگروه
سال100حدودتا60ازسالمندانگروه–سال59تا25ازبزرگساالنگروه-سال24تا0ازنوجوانانوکودکانگروه

ميشود؟مشاهدهسنيگروهکدامدرجمعيتترينبيش-
(36400000نفر)بزرگساالنگروهو(نفر36700000)نوجوانانوکودکانسنيگروه

دارد؟هاييويژگيچهسنيگروهاين-
.استسالگي24سنتاتولداززماننوجوانوکودکانسنيگروه

ميکنند؟ايجادماکشوربرایراهاييمحدوديتومزاياچه-
معيتجاگردرکشوریوالبته....وکشورمرزهایازدفاعامکاندرکشوروکارنيرویوجودمانندداردکشورمزاياييجمعيتبودنجوان
.شودميايجادجوانانبرایديگرمشکالتومسکنوشغلکمبودقبيلازمشکالتينيابدوکشورتوسعهباشدزيادجوان







.دهيدپاسخسؤاالتبهزير،سنيهایهرمکمکباا3
است؟تربيشکشورکدامدرمواليدرشدميزانا

.استپهنهرمپايهزيرادراندونزی
چيست؟آنپيامدهایدارد؟تریبيشسالمندافرادکشور،کداما

فعالنيرویکاهش-2،استاقتصادیتوسعهراهسربراصليمانعجمعيتپيری-1.درکشوردانمارک
کشوردفاعينيرویتضعيف-3و
دارد؟روپيشهاييمحدوديتومزاياچهوبيشتر،اقتصادیفعالجمعيتدرصدکشورکداما

کشوررادرتوليدیواقتصادیهایفعاليتبزرگساالن،امکانگروهجمعيتتعدادباالبودن.دانمارک
......وکندترميبيش



چاه شاکلي دارد؟ باه صاورت    ( جمعيت مناسب برای حال و آينده)ا به نظر شما يک هرم سني مطلوب 
.داليل خود را از چگونگي رسم هرم سني ارائه کنيد. شماتيک، هرم مناسب جمعيتي رسم کنيد

:زيرااستمناسبسنيازهرمشکلاين
رازيونوجوانانکودکانگروهمناسبتعداد-1

.نيستپهنزيادهرمپايه
هرمهميانزيرابزرگساالنجمعيتبودنباال-2

.استپهن
رمهباالیزيراکهنساالنجمعيتبودنکم-3

.استباريک
دليلبهجمعيتمتعادلنسبتاافزايش-4

وبرگساالنجوانانتعدادمناسب
جمعيتوپيریجوانيمشکلهرمدراين-5

....واستبسيارکم

نظرشماچيست؟



افزاینده

ثابت

کاهنده



کاهندهافزاینده ثابت







تيجمعيسياستهای

رلکنتراجمعيترشدميزاناندکردهسعيپيوستههادولتاخير،هایدههدر
.داردنقشکشورهامليريزیدربرنامهجمعيترشدميزان.کنند

خيراهایدههدرزيادیجمعيتيتغييراتکهاستکشورهاييجملهازهم،ايران
.استداشته

آبهبودبوکشيلولهواکسيناسيون،وبهداشتگسترشاثربراخيرسال80در
کاهشوميرمرگميزانغذايي؛موادووارداتنفتصادراترونقآشاميدني،

.استشدهجمعيتسريعافزايشسببکاهش،اينويافته

نشان85تا55سالهایدرراايرانجمعيتساالنهرشدمتوسطزير،جدول
.ميدهد



بيش ترين و کم ترين رشد جمعيت به کدام سال ها مربوط است؟ چرا؟
به دليل  افزايش زادوولد وکاهش مرگ وميردرکشورو افزايش مهاجرت خاارجي باه   1365سال 

کشور
در کااهش ايان  . شد( درصد1390) 1/4سياست های کاهش جمعيت، سبب کاهش رشد در سال  

عاادل  برهم خاوردن ت آينده مي تواندمشکالتي برای کشور ما ايجاد کند که از جمله مي توان به 
.، اشاره کردجمعيتي، کاهش نيروی فعال وتضعيف نيروی دفاعي کشور

و در پيری ار اگر سياست کنترل جمعيت در ابعاد شديد ادامه پيدا کند، جمعيت کشور به تدريج دچ
.نهايت مشکالت ديگری دربرخواهدداشت

حرکات  المندی که هرم سني کشور به سمت سبه گونه ای باشد سياست کنترل جمعيت اساسا نبايد 
.جامعه خواهد بودمانع اصلي بر سر راه توسعه اقتصادیکند، زيرا اين پديده 

ٍ



مهاجرت

.رودميشماربهجمعيتتغييراتدرمهمعواملازمهاجرت
نسبتجاييجابهوحرکتنقل،وحملوسايلوفناوریپيشرفتبا
.استيافتهافزايشگذشتهبه

.شوندميجاجابهجغرافياييواحددوبينمهاجرتدرافراد
راحالبهتابيستمقرنابتدایازمهاجرتمتخصصان،ازبعضي

.اندکردهبيانشکلسهدر

جوانانسانينيرویجذبباعثکهشهربهروستاييانمهاجرت-1
.ميشودشهربهروستااز

وتاروسکارنيرویدادندستازباکشوراقتصاددرمهاجرتاين
.دهدمينشانراخودشهر،اقتصادیفعالجمعيتافزايش

انجامسياسيتصميماتبراساسکهگروهيهایمهاجرت-2
.ميشود

ميجاجابهديگرکشوربهکشوريکازافرادکهمهاجرت-3
.شوند



تصاویری مربوط به مهاجرت



ارجخآنازافرادکهکشوریبرایشود،انجامکهشکليهربهمهاجرت
اردوآنبهافرادکهکشوریبرایهمچنينو(فرستمهاجر)شوندمي
حيطموفرهنگياقتصادی،اجتماعي،تغييرات(مهاجرپذير)شوندمي

.داردهمراهبهرازيستي

دهردهامهاجرتترينمهمازشهرهابهروستاييانمهاجرتما،کشوردر
.رودميشماربهاخيرهای

بههمباخانوادهيکاعضایکهاستاينمهاجرتدرتوجهقابلنکته
،اغلبولي(سوانحمگردر)روندنميدنياازهمباوآيندنميدنيا

چندينمواردی،درحتيوکنندميمهاجرتهمباخانوارهااعضای
عواملياعاملخاطربهمنطقهيامحليکساکنانکلياخانواده
.ميشوندجاجابهمشترک،

.استمهمجمعيتتغييراتبحثدرمهاجرتمطالعهخاطر،همينبه



.دارداشارهاست،شدهمهاجرتسببايراندرکهطبيعيوانسانيعواملازبرخيبهزيراطالعات



نقشه زير، مسير عمده مهااجرت در کشاور  
را نشاان  1375ا 90ايران، طي سال های 

. مي دهد
کدام استان های ايران، مهاجرپذير وکدام

مهاجرفرست هستند؟ 
استان های تهران و اصافهان و خراساان و   

.خوزستان مهاجرپذيربوده اند
واسااتان هااای آیريايجااان واردبياال    
وخوزستان و فاارس وکرماان وسيساتان    

.مهاجرفرست بوده اند...وبلوچستان و
مهاجرپذيرترين استان کدام است؟

تهران



.اين فعاليت را با توجه به کتاب استان شناسي تان انجام دهيد





طيراهرشاينجمعيتيتغييراتاطالعات،اين.کنيدتوجهآبادان،شهرازشدهدادهاطالعاتبه
سپسد؛کنيوگوگفتوبحثديگريکباشده،دادهسؤاالتبهتوجهبا.دهدمينشاندههچند

.کنيدارائهراخودپاسخ

باشد؟ميهاييسالچهبهمربوطاختياریواجباریمهاجرتا
هایسالبهمربوطاختياریومهاجرت1359درسالاجباریمهاجرت

.است1392و1342و1317
است؟کدامها،مهاجرتنوعاينبراثرگذارطبيعيوانسانيعواملاِ

اروندآزادتجاریمنطقهايجاد-1
آبادانپااليشگاهفعاليت-2
آبادانازنفتصادرات-3



شرحوهبردنام.موثراستدرايرانجمعيتجغرافياييدرپراکندگيطبيعيعوامليچگونه-الف-1
.دهيد

.ببريدنامرااثرداردجمعيتحغرافيایدرپراکندگيکهانسانيعوامل-ب
چيست؟مهاجرتدونوعاينتفاوت.کنيدمقايسههمباراجمعيتمطلقوطبيعيرشد-2
شود؟باردوبرابرمييکسالهرچندباشدميدرصد3کهکشوریرشدجمعيت-3
چيست؟جمعيتسنيهرماهميت-4
.ببريدنامراجمعيتسنيعمدههایگروه-5
.بنويسيدرادانمارکمانندپيشرفتهکشورهایجمعيتسنيهرمهایويژگي-6
.بنويسيدرااندونزیمانندتوسعهدرحالکشورهایجمعيتسنيهرمهایويژگي-7
است؟چگونهايرانجمعيتسنيهرم-8
اخيرچيست؟سال80درايرانجمعيتافزايشعلل-9

درکشورچيست؟جمعيتکاهشسياستمنفيپيامدهای-10
.دهيدتوضيحوبردهنامرامهاجرتانواع-11
است؟کدامدرکشورمامهاجرتنوعترينمهم-12
:زيررابنويسيدهایمهاجرتعللترينمهم-13

بزرگشهرهایبهروستائيانمهاجرت-الف
گرگانبههاسيستانيمهاجرت-ب
ايرانشرقشمالبهکردهامهاجرت-پ
ايرانبههاآرياييمهاجرت-ت

.کنيدانبيراهريکدليلوبنويسيدراشدهانجامدرشهرآبادانکهاختياریهایمهاجرتترينمهم-14

سواالتنمونه



يدهميشه پيروزباش
محسن يوسفي

09127543391


