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 سرزمین ما: دومفصل 

 جمعیت ایران :5 درس یدرسنامه
 

 

 

 

 .گویندمیجمعیت کنند، جا زندگی میی افرادی که در یکبه مجموعه

 .یابدمیافزایش باشد، جمعیت تر بیشمیرند شوند از تعداد افرادی که میاگر تعداد افرادی که متولد می : نکته

 

 

 خواهد با برادرها و خواهرهایمان بازیکم جمعیت زندگی کنیم. دلمان می یک خانوادهما دوست نداریم در ی

 .کنیم، به هم کمک کنیم و تنها نباشیم

 .از کشورمان داریمدفاع اگر جمعیت زیاد باشد، نیروی زیادی برای 

 شود.فراهم میکار تری برای وقتی تعداد جوانان یک کشور زیاد باشد، نیروی بیش

 .کنندکشور کمک میپیشرفت ش به البا تحصیل و ت وه بر این، جوانانالع

 .استمیلیون نفر  80بیش از ال حاضر، جمعیت کشور ما در ح

 

 

یت جمع تر و بعضی،نشده است. بعضی نواحی جمعیت بیش جمعیت ایران در همه جای آن به طور یکسان پراکنده

 .تری دارندکم

 

ی در ناحیه کناره .وسعت کمی دارد اما جمعیت زیادی را در خود جای داده است ی دریای خزرکناره یناحیه

 .شده است رونق کشاورزیموجب خاک حصلخیز و باران کافی ، آب و هوای مساعددریای خزر، 

 

 * جمعیتتعریف 

 :فزایش جمعیتایای مزا
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 :ایرانجمعیت  *

 در ایران: جمعیتپراکندگی 

 پر جمعیتنواحی  *
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، هاوجود ادارهو پایتخت بودن تهران به دلیل  .ترین جای کشور استپر جمعیتی تهران و اطراف آن ناحیه

 .کرده است ، جمعیت زیادی را به خود جذبهاکارخانهو ها دانشگاه

، معتدل آب و هوای، به دلیل های آذربایجان و خراسانهای البرز و زاگرس و کوهای رشته کوهنواحی کوهپایهدر 

 .است تعداد زیادی شهر و روستای پرجمعیت به وجود آمدههای مختلف وجود معدنو خاک آبرفتی 

 

جمعیت  ، بسیار کم جمعیت یا خالی ازخاک نامناسبو  های شورزمین، بارندگی کمبه دلیل حی داخلی ایران نوا

 .است

 

 

 در آن ناحیه لدزاد و وافزایش 

 اجرت مردم از نواحی دیگر به آنجمها
 

 .از جایی به جای دیگر بروندکار یا زندگی یعنی اینکه مردم برای مهاجرت 

 

 
 

 زیادی را به  ، جمعیتاهها و معدنکارخانهوجود یا خاک حاصلخیز و  آب و هوای مساعدی از نواحی به دلیل بعض

 .خود جذب کرده اند

 ی کننده عوامل جذباز دانشگاه و های مجهز بیمارستان، های بزرگفروشگاه، ترهای بیششغل، تردرآمد بیش

 .باشندمی جمعیت

 

 

 باشندمیی جمعیت عوامل دورکنندهاز کمبود درآمد و گ جن، کمبود آب، خشکسالی.  
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 کم جمعیتنواحی  *
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 * مهاجرتتعریف 

 :و مهاجرت به داخل جذب جمعیتدالیل 

 :خارجو مهاجرت به  جمعیت یدورکنندهدالیل 

 :یک ناحیه جمعیت افزایشدالیل 


