
 

 

 بسمه تعالی

«دبیرستان دخترانه صدیقه کبری )س(»   

 دبیر: شیرین سرگلزهی      

 استان سیستان و بلوچستان غرافیاج 8 سسؤاالت در

 (استان جمعیت)

 استان سیستان و بلوچستان؟ بنویسیدپهناورترین استان کشور و کم تراکم ترین استان را 

 

 
 

1 

 ؟سیستان و بلوچستان مشکالت اساسی در زمینه مهاجرت را بنویسیددر استان 

پاکستان و افغانستان )مهاجرت خارجی،(  روند مهاجرت از روستاها به شهرها )مهاجرت داخلی( و ورود مهاجران خارجی از دو کشور

 از مشکالت اساسی به شمار می آید

2 

 اقتصادی های الیتفع و صنایع تمرکزچندساله، های خشکسالی دالیل به روستاها از مهاجرت؟ از روستا ها به چه دلیلی بوده استمهاجرت 

 .است بوده شهری نقاط به ها آبادی تبدیل و شهرها در
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 ؟مهمترین پیامدهای مهاجرت به شهرها را بنویسید

 ــ پیدایش حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ1 

 ــ عدم امکان خدمات رسانی به تمام محالت شهری2

 ــ رشد مشاغل کاذب3

 ــ رشد بیکاری و عواقب سوء آن4

 ــ فشار بر منابع محدود آبی در شهرها5
 

4 

-2د بسیار سریع جمعیت رش-1 ؟چه عواملی تأثیر منفی بر توسعۀ زیر بنایی و گسترش امکانات در استان سیستان و بلوچستان داشته است

 .است داشته فیزیکی امکانات گسترش و زیربنایی توسعه بر منفی تأثیر مجموع در استان، توسعه های بین شاخص شکاف

5 

علت رشد سریع جمعیت استان در مقایسه با جمعیت کشور، ؟ علت رشد سریع جمعیت استان در مقایسه با جمعیت کشور را بنویسید

 .موالید، ورود مهاجران خارجی از کشورهای مجاور است عالوه بر باال بودن

6 

از وجود عوامل نامساعدی چون رشد سریع جمعیت، مهاجرت و مشکالت ؟بررسی وضعیت جاری جمعیت استان نشان دهنده چیست

 .در سطح استان حکایت میکند ناشی از آن
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نشینی و رشد مشاغل کاذب، بیکاری، سطح سواد پایین و فقر  باعث پیدایش حاشیه؟ مشکالت جمعیتی چه نتایجی به بار آورده است

 .شده است

8 

رسانی شهری، بهداشتی، آموزشی و ...  ر زمینه خدماتد؟ در صورت عدم مدیریت و کنترل جمعیت استان چه مشکالتی پدید می آید

 .خواهد داشت که تأمین آن از توان هر دولتی خارج است را به دنبال
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