راهنما معلم درس 7

انتظارات يادگيری
انتظار مي رود دانش آموزان بتوانند:
 عوامل تأثيرگذار در پراکندگي جمعيت ايران را تجزيه و تحليل کنند. رشد جمعيت ايران با ساير کشورها را مقايسه کنند. نقش مهاجرت در رشد جمعيت را تحليل کنند. عوامل جمعيتي تأثيرگذار بر برنامه ريزيهای اقتصادی و اجتماعي را ليست کنندو نقش هر يک را تحليل کنند.
 دربارة جمعيت متعادل و نقش آن در کشور اظهارنظر کنند. نقش مهاجرت در تغييرات جمعيت را بررسي کنند. عوامل انساني و طبيعي اثرگذار بر مهاجرت را ليست کنند. گزارشي از تغييرات ساختمان جمعيتي ايران به همراه مستندات آن ،ارائهدهند.
 -نسبت به تغييرات جمعيتي کشور حساس شوند.

مواد و وسايل مورد نياز
نقشه های پراکندگي جمعيت از جنس کاغذ و ناهمواری ،صنايع ،منابع نفتي و رودهای دائمي و موقت با
مقياس يکسان که بر روی طلق تهيه شده باشد.

آماده کنيد:
برای آمادگي دانش آموزان مي توان متفاوت عمل کرد.
در صورت دسترسي به اينترنت در کالس افزايش جمعيت به طور آنالين را مبنای شروع درس
قرار دهيد و با اين بحث که هر ثانيه يا دقيقه چند نفر به جمعيت جهان و ياايران افزوده مي شوند
شروع کنيد.
در صورت عدم دسترسي به اينترنت ،با تعيين زمان مشخص (در ثانيه) مقدار جمعيت افزوده
شده در کشور يا جهان را در همين زمان اعالم کنيد.
برای جلب توجه بيشتر ،اين اعداد را بر روی تابلو بنويسيدو از اين طريق وارد مبحث جمعيت
شويد.

آموزش دهيد
ازدانش آموزان بخواهيد صفحة 60کتاب درسي را باز کنند و به 3سؤال داده شده با توجه به نقشه پاسخ
دهند .سپس از آنها بخواهيد به نقشه های صفحه 61توجه کنند و رابطه بين عوامل جغرافيايي داده شده و
جمعيت رامورد بررسي قرار دهند.

محور عمدة ارزشيابي
با توجه به انتظارات يادگيری ،عوامل تأثيرگذار بر پراکندگي جمعيت ،رشد جمعيت ،مهاجرت ،نسبت سني و
جنسي و گروه های سني جمعيت همراه با شرکت در بحثها و فعاليت های کالس ،ميتواند محور ارزشيابي اين
درس باشد.

منابع
 جوان ،جعفر ،جغرافيای جمعيت ايران ،انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد1391. ، جوان ،جعفر ،مشخصات جمعيتي دنيا در سال 1985،نشرية دانشکدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه مشهد،بهار و تابستان 1365.
 زنجاني ،بهرام ،جمعيت و جمعيتشناسي ،مرکز نشر1368. ، فريد ،يداهلل ،جغرافيای جمعيت ،انتشارات دانشگاه تبريز1383. ، لطفي ،حيدر ،درآمدی بر جغرافيای جمعيت ،سازمان جغرافيای نيروهای مسلح1389. ، -مهدوی ،مسعود ،اصول و مباني جغرافيای جمعيت ،مؤسس1. ،

-1پراکندگي جمعيت درايران
-2رشد جمعيت(رشد طبيعي ورشد مطلق جمعيت)
-3ساختمان جمعيت(هرم سني جمعيت و)...
-4مهاجرت
-5سياست های جمعيتي

پراکندگي جمعيت در ايران
به نقشه پراکندگي جمعيت ايران ،به
دقت نگاه کنيد و به سؤاالت پاسخ
دهيد:

-1آيا جمعيت در همه جای کشور ما
يکسان پراکنده شده است؟
خير
-2کدام نقاط ،پرجمعيت و کدام نقاط
کم جمعيت هستند؟
منطقه شهری تهران،مراکزاستان های
کشور ،نيمه غربي و نيمه شمالي
تری
بيش
جمعيت
کشوراز
برخورداراست و.....
-3آيا جايي ديده مي شود که از
جمعيت خالي باشد؟
دشت کوير،دشت لوت  ،دشت
جازموريان و سواحل دريای عمان و...

پراکندگي جمعيت در مکان ها از عوامل متعددی ،تأثير مي گيرد .نقشه های روبه رو بيانگر بعضي عوامل
اثرگذار درپراکندگي جمعيت کشور ماست.
پس از مرور اين نقشه ها ،درباره عوامل مؤثر بر پراکندگي جمعيت در کشور ،بايک ديگر گفت وگو کنيد.

بين پراکندگي جغرافيايي جمعيت و پراکندگي جغرافياايي ودهاای دائماي وماوقتي کشاور ارتبااط
وجوددارد.ميزان جمعيت درمناطقي که دارای رودهای دائمي است بيش تر و درمنااطقي کاه رودهاای
دائمي ندارد کم تراست.

بين پراکندگي جغرافيايي جمعيت وناهمواری ها ارتباط مستقيم وجوددارد.
درمجاورکوهستان هايي مانند البرزوزاگرس وکوه های مرکزی کشور جمعيت بيش تراست و بالعکس
درمناطق پست داخلي جمعيت بسيارکم است.

بين پراکندگي جغرافيايي صنايع کشورو جمعيت ارتباط بسيارمعناداری وجوددارد.درشهرهايي که صنعتي
هستند جمعيت بيش تری سکونت دارند.

بين پراکندگي جغرافيايي منابع نفتي کشورو پراکندگي جمعيت دربعضي از مناطق کشورمانند خوزستان
ارتباط وجوددارد.علت تمرکززياد جمعيت دراستان خوزستان وجود منابع عظيم نفت وگاز مي باشد.

جغرافي دانان در مطالعه پراکندگي جمعيت ،عوامل طبيعي و انساني را مورد توجه قرار مي دهند .آنان
معتقدند که نقشه پراکندگي جمعيت ،پيوسته درحال تغيير است .در دهه های اخير ،نقش انسان به عنوان
عامل تأثيرگذار درپراکندگي جمعيت ،نسبت به گذشته ،افزايش چشمگيری داشته است.
اطالعات داده شده به شما کمک مي کند که عوامل انساني اثرگذار را بر پراکندگي جمعيت ،شناسايي
کنيد.

رشد جمعيت

طبق آخرين آمار سرشماری عمومي نفوس و مسکن درسال 1392،جمعيت
ايران 77,189,669نفر است .به نمودارجمعيت ايران توجه کنيد .با توجه
به روند افزايش جمعيت ايران طي دهه های اخير ،چه تغيير و تحوالتي را
در آينده پيش بيني مي کنيد؟

بين سال های  1385تا 1390شيب رشد جمعيت ايران بسيار ماليم شده و با توجه به اين شيب رشدبين سال
های 1390تا 1400رشد جمعيت بسيارکم و تقريبا ثابت خواهد شد وجمعيت به حدود 75ميليون نفرخواهد
رسيد.

درارتباط باعالمت سوال صفحه : 62
ازسال  65رشدجمعيت کاهش يافته واين کاهش ادامه دارد
کشورمابرای  30سال آينده ازنظرجمعيتي مشکل نداردازسي
سال آينده جمعيت دچارپيری مي شود درحال حاضريازده
ميليون مجردداريم که چهارونيم ميليون آنها سني باالی چهل
دارند وپنج ميليون زوج مطلقه داريم طبق آماررسمي دولت .
به علت عدم وجوداشتغال ميلي برای ازدواج وجودندارد
درآينده گروه سني فعال اقتصادی به يک چهارم فعلي
خواهدرسيد آن موقع مشکل شروع خواهدشد.

رشدطبيعي جمعيت
يکي از مباحث مهم جمعيت ،بررسي ميزان افزايش و کاهش جمعيت هر کشور است.
متخصصان برای دستيابي به ميزان افزايش و کاهش جمعيت ،رشدطبيعي جمعيت را اندازه گيری مي
کنند.
برای اندازه گيری رشد طبيعي جمعيت ،ميزان مواليد ومرگ ومير را در يک سال مشخص از هم کم ،و
برتعدادکل جمعيت تقسيم ،و سپس آن را به درصد بیان می کنند.

اگر ميزان مواليد ايران در سال 1392بيش از 1,400,000نفر و مرگ ومير آن 340,990نفر باشد،
ميزان رشدطبيعي ايران ،چند درصد است؟

1/37درصد

340990

1400000

77189669

ميزان رشد طبيعي چند کشور در جدول زير آورده شده است .ميزان رشد ايران را که به دست آورديد در
جدول زير قرار دهيد.

1/37
ميزان رشد کشور ما به کدام کشور نزديک تر است؟
مکزيک
کم ترين و بيش ترين ميزان رشد ،متعلّق به کدام کشورهاست؟
کم ترين زشد متعلق به فرانسه و آلمان است و بيش ترين رشد جمعيت متعلق به کشورليبي ونيجريه است.
آيا اطالع از ميزان رشد برای برنامه ريزان کشورها مهم است؟ چرا؟
بله مهم است.از اين اطالعات دربرنامه ريزی های کشوردرسطح کالن استفاده مي شود و.....

تعداد
مهاجرين

با توجه به اطالعات به دست آمده ،دريافتيد که ميزان رشد طبيعي جمعيت در جهان ،يکسان نيست.
برخي ازکشورهای جهان رشد بيش از 3/5درصد و برخي رشد منفي دارند.
البته نکته مهم در رشد جمعيت ،اين است که نه تنها عامل طبيعي زاد و ولد در آن نقش دارد ،بلکه مهاجرت از عوامل
تأثيرگذار بر رشد جمعيت کشورها به شمارمي رود.
مواليد و مرگ ومير ،رشد طبيعي جمعيت را نشان ميدهد که اگر مهاجرت را به آن اضافه يا از آن کم کنيم ،رشد مطلق
جمعيت را به دست خواهيم آورد.
با کمک معلم خود و با استفاده از فرمول درصد رشد طبيعي جمعيت ،فرمول رشد مطلق جمعيت را در پيرابند (کادر) زير
بنويسيد:

تعدادمرگ ومير-تعدادزادوولد

تعدادمهاجرين به خارج-تعدادمرگ ومير

100

-

تعدادمهاجرين به داخل-تعدادزادوولد

تعدادکل جمعيت

رشدمطلق جمعيت

ویا این فرمول

معموالً برنامه ريزان برای برنامه ريزيهای مختلف اجتماعي ،اقتصادی ،آموزشي و فرهنگي ،به آينده نگری
جمعيتي نياز دارند.
قاعده 70زمان دو برابر شدن جمعيت هر کشور را نشان مي دهد.

اطالع از ميزان رشد جمعيت ،پايه محاسبه فرمول دو برابر شدن جمعيت است.
زمان به دست آمده سبب ميشود تابرای آينده ،پيش بيني های الزم را انجام دهند.
به نظر شما چند سال طول مي کشد تا جمعيت کشور ما دو برابر شود؟
51سال
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توضيحي در ارتباط با قانون  ، 70صفحه  64کتاب جغرافيای دهم
.
قاعده سرانگشتي
به گونهای از قوانين گفته ميشود که هدف از آنها يافتن پاسخي تقريبي و سريع برای يک مسئله و نه
جوابي دقيق و قابل اطمينان برای آن است .اين گونه قوانين غالباً دارای سه ويژگي زير ميباشند:
رابطهای ساده هستند که به راحتي ميتوان آن را محاسبه نمود.برای کاربردهای گونان ميتوان از اين
گونه روابط استفاده کرد که علت آن سادهسازی و حذف پارامترهای با تأثير کمتر است که باعث ميشود با
حذف جزئيات رابطه بدست آمده عموميت بيشتری يابد.دقيق و قابل اعتماد نيستند و تنها برای تقريب
اوليه بکار ميروند.
مثال
قاعده تقريبي برای دو برابر شدن رشد جمعيت آن است که اگر عدد ( 70مقدار دقيق اين عدد برابر است
با  69/3147181که برابر است با  100برابرلگاريتم طبيعي  2که برای نرخ رشدهای بسيار کوچکتر از 1٪
صادق است) را بر نرخ رشد تقسيم کنيم حاصل تعداد سالهايي را نشان ميدهد که اگر رشد جمعيت با
همين نرخ افزايش يابد جمعيت به دو برابر ميزان حاضر افزايش خواهد يافت .بطور مثال اگر رشد جمعيت
 1٪باشد 70 ،سال طول ميکشد که جمعيت دو برابر شود .قاعده  72قانون مشابهي است که در مباحث
مالي و بطور مشابه برای نرخ بهره بکار ميرود با اين تفاوت که به جای عدد  70از عدد  72استفاده
ميشود.

با مراجعه به کتاب استان شناسي اين فعاليت راانجام دهيد.

در گذشته ،آمار تعداد جمعيت نقش مهمي در تصميم گيريهای برنامه ريزان داشت .اما امروزه آنان برای برنامه ريزی
دقيق مجبورند عالوه بر تعداد جمعيت ،عوامل ديگر جمعيتي را نيز در نظر بگيرند.
کدام ويژگي های جمعيتي رامي شناسيد که در سرشماری ها به آن ها توجه مي شود و سرشماران ،اطالعات مرباوط
به آنها را جمع آوری مي کنند؟

ساختمان جمعيت

نسبت جنسی جمعیت،میزان سواد جمعیت ،وضعیت سنی جمعیت و...

اکنون در مطالعات جمعيتي ،بررسي ساختمان يا ترکيب جمعيت از اهميت خاصي برخوردار است.
ساختمان جمعيت ،ويژگي های قابل اندازه گيری جمعيت را موردبررسي قرار مي دهد.
اطالع از وضعيت سني و جنسي جمعيت هر کشور از موارد قابل توجه برنامه ريزان است.
جمعيت کره زمين از لحاظ نسبت جنسي جز درزمان های خاص ،تفاوت چنداني ندارد؛ اما درطول
زمان ،نسبت سني در کشورها دچار تغييراتي مي شود.
متخصصان به دليل اهميت نسبت سني در برنامه ريزی هر کشور از لحاظ سني ،جمعيت را به گروه های مختلفي دساته
بندی کرده اند.

هرم سني هر کشور به برنامه ريزان کمک مي کند که با ساختمان سني جمعيت آن کشور آشانا شاوند و از آن بارای
برنامه ريزی استفاده کنند؛
به عنوان نمونه برای تحقق برنامه های تأمين اجتماعي ،بهبود وضعيت سالمندان ،ارتقای سطح سالمت جامعه ،تاأمين
شغل برای حال و آينده ،ايجاد فرصت های تحصيلي ،تفريحي و رفاهي برای جوانان ،امنيت ملّي ،جلوگيری از پياری
جمعيتي ،از اطالعات و آمارهای سني و جنسي جمعيت کمک مي گيرند.

در هرم سني صفحه قبل ،زيرگروه های سني را چند ساله تقسيم بندی کرده اند؟
4سال
با توجه به رنگ های داده شده ،تقسيم بندی سه گروه سني کودکان و نوجوانان ،بزرگ ساالن و سالمندان را
در پيرابند (کادر)زير بنويسيد :
24
25

60

59

85+

1ا با توجه به نقش و اهميت اطالعات و آمار در برنامه ريزی های اقتصادی و اجتماعي کشورها ،به عنوان
عضو خانواده ،جايگاه سرشماری و جمع آوری اطالعات را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهيد.

سرشماری نفوس و مسکن فقط شمارش جمعيت نيست بلکه از سرشماری عمومي نفوس و مساکن  ،اطالعاات
مهمي درباره ساختار جمعيت  ،مهاجرت  ،ويژگي های اجتماعي  ،باروری  ،آموزش و ويژگي های مسکن تاا
پايين ترين سطوح جغرافيايي به دست مي آيد  .نتايج حاصل از سرشماری مورد استفاده برنامه ريزان  ،تصميم
گيران  ،پژوهشگران و ساير کاربران قرار مي گيرد .

*برنامه ريزی برای توزيع عادالنه منابع  ،خدمات و امکانات در مناطق مختلف کشور
*شناسايي اوضاع اجتماعي و اقتصادی مانند وضع سواد و تحصيالت و ارائه خدمات آموزشي و برنامه ريزی
های مربوط به سياست های آموزشي.

*تهيه برآوردها و پيش بيني های جمعيتي برای برنامه ريزی های دراز مدت توسعه و عمران کشور
*توليد آمارهای اختصاصي و پايه ای برنامه ريزی های جمعيتي مانند محاسبات مربوط به شاخص های مرگ
و مير  ،والدت و باروری  ،مهاجرت و جابه جايي های جمعيت و......

2ا به هرم سني ايران در سال 1390توجه کنيد.
گروه های سني ايران را مورد بررسي قرار دهيد.
گروه کودکان و نوجوانان از 0تا 24سال-گروه بزرگساالن از 25تا  59سال –گروه سالمندان از 60تا حدود100سال
بيش ترين جمعيت در کدام گروه سني مشاهده ميشود؟گروه سني کودکان و نوجوانان (36700000نفر) و گروه بزرگساالن(نفر)36400000
اين گروه سني چه ويژگي هايي دارد؟گروه سني کودکان و نوجوان اززمان تولد تا سن 24سالگي است.
چه مزايا و محدوديت هايي را برای کشور ما ايجاد ميکنند؟جوان بودن جمعيت کشورمزايايي دارد مانند وجود نيروی کار درکشورو امکان دفاع از مرزهای کشور و  ....والبته اگردرکشوری جمعيت
جوان زياد باشد وکشورتوسعه نيابد مشکالتي از قبيل کمبود شغل و مسکن و ديگرمشکالت برای جوانان ايجاد مي شود.

3ا با کمک هرم های سني زير ،به سؤاالت پاسخ دهيد.
ا ميزان رشد مواليد در کدام کشور بيش تر است؟
دراندونزی زيرا پايه هرم پهن است.
ا کدام کشور ،افراد سالمند بيش تری دارد؟ پيامدهای آن چيست؟
درکشوردانمارک  -1 .پيری جمعيت مانع اصلي بر سر راه توسعه اقتصادی است -2،کاهش نيروی فعال
و-3تضعيف نيروی دفاعي کشور
ا کدام کشور درصد جمعيت فعال اقتصادی بيشتر ،و چه مزايا و محدوديت هايي پيش رو دارد؟
دانمارک .باالبودن تعداد جمعيت گروه بزرگساالن،امکان فعاليت های اقتصادی و توليدی درکشوررا
بيش ترمي کند و......

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

اين شکل ازهرم سني مناسب است زيرا:
-1تعداد مناسب گروه کودکان ونوجوانان زيرا
پايه هرم زياد پهن نيست.
-2باال بودن جمعيت بزرگساالن زيرا ميانه هرم
پهن است.
-3کم بودن جمعيت کهنساالن زيرا باالی هرم
باريک است.
-4افزايش نسبتا متعادل جمعيت به دليل
تعدادمناسب جوانان وبرگساالن
-5دراين هرم مشکل جواني وپيری جمعيت
بسيارکم است و....

نظرشماچيست؟

افزاینده
ثابت
کاهنده

افزاینده

ثابت

کاهنده

در دهه های اخير ،دولت ها پيوسته سعي کرده اند ميزان رشد جمعيت را کنترل
کنند .ميزان رشد جمعيت دربرنامه ريزی ملي کشورها نقش دارد.

سياستهای جمعيتي

ايران هم ،از جمله کشورهايي است که تغييرات جمعيتي زيادی در دهه های اخير
داشته است.
در 80سال اخير بر اثر گسترش بهداشت و واکسيناسيون ،لوله کشي و بهبود آب
آشاميدني ،رونق صادرات نفت وواردات مواد غذايي؛ ميزان مرگ ومير کاهش
يافته و اين کاهش ،سبب افزايش سريع جمعيت شده است.
جدول زير ،متوسط رشد ساالنه جمعيت ايران را در سالهای 55تا 85نشان
ميدهد.

بيش ترين و کم ترين رشد جمعيت به کدام سال ها مربوط است؟ چرا؟
سال 1365به دليل افزايش زادوولد وکاهش مرگ وميردرکشورو افزايش مهاجرت خاارجي باه
کشور
سياست های کاهش جمعيت ،سبب کاهش رشد در سال 1390 (1/4درصد) شد .ايان کااهش در
آينده مي تواندمشکالتي برای کشور ما ايجاد کند که از جمله مي توان به برهم خاوردن تعاادل
جمعيتي ،کاهش نيروی فعال وتضعيف نيروی دفاعي کشور ،اشاره کرد.
اگر سياست کنترل جمعيت در ابعاد شديد ادامه پيدا کند ،جمعيت کشور به تدريج دچار پيری و در
نهايت مشکالت ديگری دربرخواهدداشت.
اساسا نبايد سياست کنترل جمعيت به گونه ای باشد که هرم سني کشور به سمت سالمندی حرکات
کند ،زيرا اين پديده مانع اصلي بر سر راه توسعه اقتصادی جامعه خواهد بود.

ٍ

مهاجرت از عوامل مهم در تغييرات جمعيت به شمار مي رود.
با پيشرفت فناوری و وسايل حمل و نقل ،حرکت و جابه جايي نسبت
به گذشته افزايش يافته است.
افراد در مهاجرت بين دو واحد جغرافيايي جابه جا مي شوند.
بعضي از متخصصان ،مهاجرت از ابتدای قرن بيستم تا به حال را
در سه شکل بيان کرده اند.
مهاجرت

-1مهاجرت روستاييان به شهر که باعث جذب نيروی انساني جوان
از روستا به شهر ميشود.
اين مهاجرت در اقتصاد کشور با از دست دادن نيروی کار روستا و
افزايش جمعيت فعال اقتصادی شهر ،خود را نشان مي دهد.

-2مهاجرت های گروهي که براساس تصميمات سياسي انجام
ميشود.
-3مهاجرت که افراد از يک کشور به کشور ديگر جابه جا مي
شوند.

تصاویری مربوط به مهاجرت

مهاجرت به هر شکلي که انجام شود ،برای کشوری که افراد از آن خارج
مي شوند (مهاجر فرست) و همچنين برای کشوری که افراد به آن وارد
مي شوند (مهاجرپذير) تغييرات اجتماعي ،اقتصادی ،فرهنگي و محيط
زيستي را به همراه دارد.
در کشور ما ،مهاجرت روستاييان به شهرها از مهم ترين مهاجرت ها در ده
های اخير به شمار مي رود.
نکته قابل توجه در مهاجرت اين است که اعضای يک خانواده با هم به
دنيا نمي آيند و با هم از دنيا نمي روند (مگردر سوانح) ولي اغلب،
اعضای خانوارها با هم مهاجرت مي کنند و حتي در مواردی ،چندين
خانواده يا کل ساکنان يک محل يا منطقه به خاطر عامل يا عوامل
مشترک ،جابه جا ميشوند.
به همين خاطر ،مطالعه مهاجرت در بحث تغييرات جمعيت مهم است.

اطالعات زير به برخي از عوامل انساني و طبيعي که در ايران سبب مهاجرت شده است ،اشاره دارد.

نقشه زير ،مسير عمده مهااجرت در کشاور
ايران ،طي سال های 90ا 1375را نشاان
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
وبلوچستان و...مهاجرفرست بوده اند.
مهاجرپذيرترين استان کدام است؟
تهران

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

به اطالعات داده شده از شهر آبادان ،توجه کنيد .اين اطالعات ،تغييرات جمعيتي اين شهر را طي
چند دهه نشان مي دهد .با توجه به سؤاالت داده شده ،با يک ديگر بحث و گفت وگو کنيد؛ سپس
پاسخ خود را ارائه کنيد.
ا مهاجرت اجباری و اختياری مربوط به چه سال هايي مي باشد؟
مهاجرت اجباری درسال  1359ومهاجرت اختياری مربوط
1317و1342و1392است.
ِ ا عوامل انساني و طبيعي اثرگذار بر اين نوع مهاجرت ها ،کدام است؟
-1ايجاد منطقه آزادتجاری اروند
-2فعاليت پااليشگاه آبادان
-3صادرات نفت از آبادان

به

سال

های

نمونه سواالت
 -1الف-چگونه عواملي طبيعي درپراکندگي جغرافيايي جمعيت درايران موثراست .نام برده و شرح
دهيد.
ب-عوامل انساني که درپراکندگي حغرافيای جمعيت اثردارد را نام ببريد.
-2رشد طبيعي و مطلق جمعيت را با هم مقايسه کنيد.تفاوت اين دونوع مهاجرت چيست؟
-3رشدجمعيت کشوری که 3درصد مي باشد هرچند سال يک باردوبرابرمي شود؟
-4اهميت هرم سني جمعيت چيست؟
-5گروه های عمده سني جمعيت را نام ببريد.
-6ويژگي های هرم سني جمعيت کشورهای پيشرفته مانند دانمارک را بنويسيد.
-7ويژگي های هرم سني جمعيت کشورهای درحال توسعه مانند اندونزی را بنويسيد.
-8هرم سني جمعيت ايران چگونه است؟
-9علل افزايش جمعيت ايران در80سال اخيرچيست؟
-10پيامدهای منفي سياست کاهش جمعيت درکشورچيست؟
-11انواع مهاجرت را نام برده و توضيح دهيد.
-12مهم ترين نوع مهاجرت درکشورما کدام است؟
-13مهم ترين علل مهاجرت های زيررابنويسيد:
الف-مهاجرت روستائيان به شهرهای بزرگ
ب-مهاجرت سيستاني ها به گرگان
پ-مهاجرت کردها به شمال شرق ايران
ت-مهاجرت آريايي ها به ايران
-14مهم ترين مهاجرت های اختياری که درشهرآبادان انجام شده را بنويسيد و دليل هريک را بيان کنيد.
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