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جغرافیای انسانی استان یزد
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در اولین دورٔه قانون گذاری در سال 1285هجری شمسی پس از نهضت مشروطیت قانون تشکیل ایاالت و والیات به تصویب 
رسید. در این دوره ایران به چهار ایالت و12 والیت تقسیم شد که یزد یکی از والیات بوده است.

در تقسیمات کشوری سال 1316 هجری شمسی ایران به 10 استان تقسیم شد که اصفهان و یزد شامل استان دهم بودند.در 
سال 1348 یزد به فرمانداری کل و در سال 1352 به استان تبدیل شد.

با توجه به شکل 1ــ2 استان یزد در حال حاضر دارای 10 شهرستان، 20 شهر، 18 بخش و 45 دهستان می باشد.

تقسیمات سیاسی استان درس ششم

شکل 1ــ2ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی استان

1ــ شهرستان ابرکوه: این شهرستان در فاصلٔه 140 کیلومتری غرب مرکز استان با وسعتی حدود 5381  کیلومترمربع و 
جمعیت 43595 نفر واقع شده است. این شهرستان دارای دو بخش مرکزی و بهمن و چهار دهستان است.
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2ــ شهرستان اردکان: این شهرستان در فاصلٔه 60 کیلومتری شمال غرب مرکز استان با مساحتی حدود 23665 کیلومتر مربع 
و جمعیت 73292 نفر واقع شده است. این شهرستان دارای سه بخش و پنج دهستان است.

3ــ شهرستان بافق: این شهرستان در جنوب شرقی مرکز استان و در فاصلٔه 118 کیلومتری با وسعتی حدود 7048 کیلومتر 
مربع با جمعیتی در حدود 25088 نفر واقع شده است. این شهرستان دارای یک بخش مرکزی و شش دهستان است. 

4ــ شهرستان بهاباد: این شهرستان در فاصلٔه 200 کیلومتری شرق مرکز استان قرار دارد که وسعت آن 8235 کیلومتر 
مربع و جمعیت آن 20/000 نفر است. این شهرستان دارای دو بخش مرکزی و آسفیج است. بهاباد در سال 1388 به شهرستان 

ارتقاء یافت.
این شهرستان 5846  دارد. وسعت  قرار  استان  مرکز  کیلومتری جنوب غربی  این شهرستان در 18  5  ــ شهرستان تفت: 

کیلومتر مربع با جمعیتی در حدود 45357 است. این شهرستان دارای دو بخش مرکزی و نیر و تعداد 10 دهستان است.
و  مربع  کیلومتر  با مساحتی در حدود 8201  یزد  استان  در جنوبی ترین قسمت  تقریباً  این شهرستان  6  ــ شهرستان خاتم: 

جمعیت 32230 نفر واقع شده است. خاتم مشتمل بر دو بخش مرکزی و مروست و چهار دهستان است. 
مربع و  با وسعت 5552  کیلومتر  این شهرستان در فاصلٔه 22 کیلومتری شمال غرب مرکز استان  7ــ شهرستان صدوق: 

جمعیت 30021 نفر واقع شده است. مرکز این شهرستان اشکذر است و دارای دو بخش مرکزی و خضر آباد و سه دهستان است.
جمعیت  و  کیلومترمربع   6776 وسعت  با  یزد  شهر  جنوب  کیلومتری   30 فاصلٔه  در  شهرستان  این  مهریز:  شهرستان  8  ــ 
به علت دارا بودن مواهب طبیعی،  نفر واقع شده و از یک بخش مرکزی و پنج دهستان تشکیل شده است. شهر مهریز را   44391

باغ شهر می خوانند.
9ــ شهرستان میبد: این شهرستان در 50 کیلومتری شمال غرب مرکز استان واقع شده است.میبد با وسعتی معادل 1330 
کیلومتر مربع جمعیتی در حدود 74333 نفر را در خود جای داده و از نظر تراکم جمعیتی با 55/9 نفر در کیلومتر مربع بعد از شهرستان 

یزد قرار دارد. میبد شامل یک بخش مرکزی و دو دهستان بفروئیه و شهدا است.
نفر و مساحتی معادل 2462  با جمعیتی حدود 526276  10ــ شهرستان یزد: شهرستان یزد در قسمت مرکزی استان و 
کیلومتر مربع از چهار شهر )یزد، زارچ، شاهدیه و حمیدیا(، دو بخش و چهار دهستان تشکیل یافته و در واقع بیش از نیمی از جمعیت 

استان در این شهرستان سکونت دارند.
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با توجه به شکل 1ــ2 به پرسش های زیر پاسخ دهید:
1ــ شهرهای مروست، دستگردان، عقدا و خضر آباد در کدام یک از شهرستان های استان یزد قرار دارند؟

2ــ وسیع ترین و کم وسعت ترین شهرستان های استان کدام اند؟
3ــ بیشترین تعداد شهرها و بخش ها در کدام بخش از استان یزد وجود دارد؟ چرا؟

بیشتر بدانیم  

جدول 1ــ2ــ تقسیمات سیاسی شهرستان ها و آبادی های استان

تعداد آبادی دارای سکنهتعداد دهستاننام بخشتعداد بخشتعداد شهرشهرستان

451278ــ2٢١استان

458مرکزی ــ بهمن22ابرکوه

51مرکزی ــ عقدا ــ خرانق33اردکان

6149مرکزی11بافق

281مرکزی ــ آسفیج12بهاباد

1367مرکزی ــ نیر22تفت

485مرکزی ــ مروست22خاتم

31مرکزی ــ خضرآباد32صدوق 6

5139مرکزی11مهریز

244مرکزی11میبد

491مرکزی ــ زارچ4٢یزد

فعالیت گروهی
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شکل 2ــ2

  فعالیت
نام و محل شهرستان های استان را روی شکل ٢ــ٢ بنویسید.
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شیوه های زندگی در استان درس هفتم

هوایی  و  آب  تابع شرایط  تا حدودی  منطقه  هر  مردم  زندگی  شیؤه 
است و اثر آن را در شهرسازی و معماری می توان یافت. قدمت تمدن و 
آبادی نشینی در این سرزمین از هزارٔه سوم پیش از میالد فراتر می رود. 
در کشور ما ایران مردم به سه شیؤه شهری ــ روستایی و کوچ نشینی زندگی 

می کنند. در این درس با شیوه های زندگی در استان یزد آشنا می شوید.
توجه  با  یزد  استان  در  جمعیت  استقرار  شهری:  زندگی  الف( 
به موقعیت ویژٔه جغرافیایی آن، مبارزٔه مستمر با بیابان، دشواری های طبیعی 
و همچنین تالش بی امان برای دست یابی به آب بوده است و به همین دلیل 
این استان ضریب شهرنشینی باالتری نسبت به کل کشور دارد. جمعیت 
استان یزد بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال های 1375 

و 1385 در جدول ٢ــ2 آمده است.
جدول 2ــ2

کل )نفر(جمعیت روستایی )نفر(جمعیت شهری )نفر(عنوان

6سرشماری سال 1375 به اضافٔه طبس 6952 345181 41

7898سرشماری سال 1385 22 1 1599 818

جمعیت استان در 11 شهرستان و 2٣ شهر و 21 بخش زندگی می کنند که در جدول 3ــ2 جایگاه استان یزد از نظر جمعیتی با 
کشور در سال 1385 مقایسه شده است.

جدول 3ــ2

شرح
استان یزد ــ 1385کشور ــ سال 1385

سهم از کشوردرصدتعداد )نفر(درصدتعداد )نفر(

7جمعیت 495782199 81811/4

4825996468/467898جمعیت شهری 279/91/63

221311جمعیت روستایی 131/392 1 152 /1/9

1کوچ نشینی )غیر ساکن( ــــــ4717/15

شکل 3ــ2ــ زندگی شهری
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در سال 1375، 74/8 درصد از جمعیت استان در مناطق شهری و 25/2 درصد در مناطق روستایی زندگی می کرده اند. در 
سال 1385 جمعیت استان 259095 خانوار بوده که 79/9 درصد از آن ها در مناطق شهری و 20/1 درصد در  مناطق روستایی 

ساکن بوده اند.

بیشتر بدانیم  

به میزان 25/2 درصد جمعیت کل استان بوده که این نسبت  جمعیت روستایی در استان یزد در سال 1375 
در سال 1385 به 20/1 درصد رسیده است. این آمار نشان می دهد طی 10 سال بین دو سرشماری عمومی نفوس 
و مسکن، 5/1 درصد از جمعیت روستایی استان یزد کاهش یافته است. میزان تراکم جمعیت در استان کم و در هر 
کیلومتر مربع 7/7 نفر است که بیشترین تراکم جمعیت در شهرستان یزد با ٢١٢ نفر و کمترین تراکم جمعیت در شهرستان 

طبس با 1/2 نفر در کیلومتر مربع است.

با توجه به جداول 2ــ2 و ٣ــ٢ به این سؤاالت پاسخ دهید:
1ــ جمعیت شهری و روستایی استان یزد را با کشور مقایسه کنید.

2ــ چرا جمعیت روستایی استان یزد از سال 1375 تا 1385، 5/1 درصد کاهش یافته است؟
3ــ به نظر شما جمعیت روستایی که از روستاها مهاجرت کرده اند، به چه مناطقی وارد شده اند؟

4ــ جمعیت کل، جمعیت شهری و جمعیت روستایی استان یزد در سال 1385 را با رسم نمودار نشان دهید.

سکونتگاه های شهری در استان یزد: در حال حاضر در استان یزد 10 شهرستان و 20 شهر وجود دارد که به بررسی 10 
شهرستان می پردازیم.

شهرستان یزد: شهر یزد از نظر موقعیت جغرافیایی در مرکز استان یزد قرار دارد. جمعیت این شهر طبق سرشماری سال 
1385 مرکز آمار ایران برابر با 526276 نفر بوده و بیش از 53 درصد جمعیت استان در این شهر سکونت دارند. یکی از علل تمرکز 
جمعیت در این شهرستان وجود مراکز صنعتی است. صنایع نساجی و پوشاک از جمله گروه های مهم صنعتی استان اند که عمدتاً در 
این شهرستان قرار دارند. عالوه بر آن سابقٔه تاریخی و فرهنگی دیرپای آن نیز در جذب جمعیت آن دخالت دارد. یزد اولین شهر خشت 
خام جهان و دومین شهر تاریخی جهان است. یزد به دلیل وجود جاذبه های شغلی، رفاهی و تمرکز اداری پر جمعیت ترین شهرستان 
استان به شمار می رود. تولیدات صنایع دستی این شهر تا قبل از دورٔه ماشینی شدن صنایع به دلیل کیفیت و برخورداری از اصالت 

فعالیت گروهی
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هنری دارای شهرت جهانی بوده و هنوز هم به طور نسبی از کیفیت خوبی برخوردار است. شهر یزد دارای صنایع مدرن و پیشرفته، 
بیمارستان های مجهز و متعدد و نیروی انسانی متعهد و متخصص، دارای سرمایه های مادی و معنوی است که ضمن حفظ سنت گذشته 

این شهر را آباد و توانمند در مسیر توسعه، حفظ می کند.

شکل 4ــ2ــ نقشۀ پراکندگی شهرها و روستاهای استان

شهرستان میبد: این شهر بعد از شهر یزد دومین شهر پر جمعیت استان است و 7/5 درصد جمعیت استان را 
در خود جای داده است.

آن  از جمعیت استان در  این شهرستان در شمال غرب استان است و 7/3 درصد  شهرستان اردکان: 
زندگی می کنند.

ــ شهرستان تفت: در جنوب غرب استان یزد و دارای 4/7 درصد جمعیت استان است.
ــ شهرستان مهریز: در جنوب شهر یزد و دارای 4/4 درصد جمعیت استان است.                             

ــ شهرستان ابرکوه: در غرب شهر یزد و دارای 4/3 درصد جمعیت استان است.                 
ــ شهرستان خاتم: در جنوبی ترین نقطٔه استان و دارای 3/2 درصد جمعیت استان است.

برای مطالعه
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 3 دارای  و  یزد  شهر  شمال غرب  در  صدوق:  شهرستان  ــ 
درصد جمعیت استان است.

درصد   2/8 با  استان  جنوب شرقی  در  بافق:  شهرستان  ــ 
جمعیت استان است.

درصد   2/5 دارای  و  استان  شرق  در  بهاباد:  شهرستان  ــ 
جمعیت استان است.

شکل ٥ــ2

جدول 4ــ2ــ مشخصات شهرستان های استان

رتبه در استان از نظر جمعیتجمعیت )در سال 1385(  نفرموقعیت در استاننام شهر

5262761مرکز استانیزد

5743332 کیلومتری شمال غرب شهر یزدمیبد

6732923 کیلومتری شمال غرب شهر یزداردکان

18453574 کیلومتری جنوب غرب شهر یزدتفت

3443915 کیلومتری جنوب شهر یزدمهریز

14435956 کیلومتری غرب شهر یزدابرکوه

2132237 کیلومتری جنوب شهر یزدخاتم

223 کیلومتری شمال غرب شهر یزدصدوق 218

118278889 کیلومتری جنوب شرقی شهر یزدبافق

22 کیلومتری جنوب شرق شهر یزدبهاباد /1
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به  اغلب  که  می کردند  زندگی  در روستاها  استان  از جمعیت  از 20/1 درصد  کمتر  در سال 1385  ب( زندگی روستایی: 
فعالیت های زراعی، باغداری، دامداری یا صنایع دستی مشغول بودند. 

از نظر پراکندگی جغرافیایی اکثر این سکونتگاه ها در نواحی مرکزی، غرب و جنوب غربی استان به دلیل وجود نواحی پایکوهی، 
مخروط افکنه ها و دشت های حاصلخیز استقرار یافته اند. نقش شیرکوه و دره های آن از نظر آب و هوا و مالیمت شرایط جوی حائز 

اهمیت است. عوامل انسانی نظیر راه های ارتباطی، حمل و نقل مناسب نیز در پراکندگی جمعیت مؤثر است.
ج( زندگی کوچ نشینی: در استان یزد زندگی کوچ نشینی محدودی در مناطقی از جنوب استان مانند شهرستان خاتم و دیده 

می شود. کوچ نشین های شهرستان خاتم از استان فارس در بعضی از فصول سال، به این منطقه کوچ می کنند.

شکل 6  ــ2ــ عشایر منطقۀ دستگردان طبس
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جمعیت و ویژگی های جمعیتی مربوط به آن از جمله تعداد،تراکم، مهاجرت و… در برنامه ریزی های کشوری و منطقه ای بسیار 
تأثیر گذار است.

تعداد و پراکندگی جمعیت
استان یزد با 74496 کیلومتر مربع مساحت، 990818 نفر جمعیت دارد 1. مطابق نقشٔه 7 ــ٢ تراکم جمعیت استان کم و 7/5 

نفر در هر کیلومتر مربع است. شهرستان های یزد و بهاباد با 212 و 1/2 نفر به ترتیب بیشترین و کمترین تراکم را دارند.

جمعیت استان درس هشتم

١ــ سرشماری ١٣85 استان یزد ــ مرکز آمار ایران

اکثریت جمعیت استان شهرنشین و طبق آمار 1385 تعداد 789803 نفر در شهرهای استان ساکن بوده اند. در این میان شهر 
یزد با توجه به مرکزیت و وجود امکانات، بیشترین جمعیت را دارد. نمودار ١ــ٢ جمعیت روستایی شهرستان های استان را به درصد 

نشان می دهد.

شکل ٧ــ2ــ تراکم نسبی جمعیت شهرستان های استان
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١ــ چرا تراکم جمعیت در قسمت وسیعی از استان پایین است؟
٢ــ علت تمرکز جمعیت در شهر یزد چیست ؟ چه راه هایی برای جلوگیری از تجمع جمعیت در این شهر 

وجود دارد؟

ساختمان سنی و جنسی جمعیت
بررسی نتایج سرشماری استان نشان از تحوالت جمعیتی در دوره های مختلف دارد. مطابق با جدول 5   ــ2 نرخ رشد جمعیت از 
ـ  55 رشد جمعیت باالیی را نشان می دهد. 1/65 درصد در سال 1335 به 2/03 درصد در سال 1385 رسیده؛ در حالی که  در دهٔه 65ـ

جدول 5 ــ2ــ روند تغییرات جمعیت در استان طی سال های ٣٥ــ ١٣٨٥
.

133513451355136513751385سال سرشماری

/1/652/415/721درصد رشد جمعیت 61/62/ 3

2386828115835684962225781جمعیت استان 4 199 818

طبق آمار 1385 تعداد 517137 مرد و 473681 زن و با نسبت جنسی 109/2در استان زندگی کرده اند. با توجه به نمودار 2ــ2 
جمعیت استان جوان است و برنامه ریزی خاص را طلب می کند.

نمودار 1ــ2ــ جمعیت روستایی شهرستان های استان به درصد، سال ١٣٨٥

  فعالیت



جغرافیای انسانی استان
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نمودار 2ــ2ــ هرم سنی استان یزد ــ 1385

ـ  ١٣55 چه مواردی بوده است؟ ١ــ علل رشد جمعیت استان به ویژه جمعیت شهر یزد در دهٔه 65  ـ
٢ــ با توجه به هرم سنی استان کدام گروه درصد بیشتری دارند؟ تأثیر آن بر استان را تحلیل کنید.

مهاجرت و آثار آن
مهاجرت یکی از ویژگی های جمعیتی استان یزد است. مسیر جابه جایی جمعیت در داخل استان از قدیم مدل روستا ــ شهری 
بوده و دلیل آن دافعه های طبیعی از جمله کمبود آب و جاذبه های اجتماعی ــ اقتصادی شهرها به ویژه شهر یزد است. میزان ورودی 

ـ  ١٣75 بوده است. مهاجر به استان 143167نفر و خروجی 100088 نفر در دهه 85  ـ
در سال های اخیر به دلیل توسعٔه همه جانبٔه یزد در ابعاد گوناگون )آموزشی ــ بهداشتی ــ صنعتی( افراد زیادی از استان های 
هم جوار نیز وارد استان شده اند. امروزه مهاجرت سبب تغییر کاربری اراضی، توسعٔه آپارتمان سازی، تغییر چهرٔه سنتی شهر، آلودگی 

هوا، مشکل ترافیک، مسکن و اشتغال در مرکز استان شده است.

١ــ مهم ترین علل مهاجرت به استان یزد چیست؟
٢ــ آیا در منطقٔه اطراف خود مهاجرانی را دیده اید ؟ علت مهاجرت چه بوده است؟

  فعالیت

  فعالیت


