
فصل دوم
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جغرافیای انسانی استان

بر اســاس آخرین تقسیمات کشوری، اســتان سمنان 8 شهرستان، ٢٠ شهر، 15 بخش و  ٣1 دهستان دارد. شهرستان های این 
اســتان عبارت اند از: سمنان)مرکز استان(، شاهرود، دامغان، گرمسار، مهدی شــهر، آرادان و میامی در سال های اخیر برخی از نقاط 

روستایی به شهر تبدیل شده اند. مانند: درجزین در شهرستان مهدی شهر.

تقسیمات سیاسی استان  درس٦

فعالیت  

شکل1ــ2ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی استان به تفکیک شهرستان ها

1ــ شما در شهرستان …………… بخش …………… شهر …………… دهستان ……………روستا 
…………… زندگی می کنید؟

2ــ شهرستان شما از چند بخش، شهر و دهستان تشکیل شده است؟
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 برای مطالعه 
جدول 1ــ2ــ تقسیمات سیاسی استان سمنان ــ پاییز 1392

شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخشمرکز شهرستانشهرستان

آرادان
آرادان

103694/ت46975ه
مورخ 1390/5/17

آرادانمرکزی
حسین آباد کردهاحسین آباد کردها

آرادان
داورآبادیاتری

کهن آبادکهن آباد
کهن آبادکهن آباد

کهن آباد
فروانفروان

دامغاندامغان

امیر آبادامیر آباد
دروارتویه دروار

امیریه فراتقهاب رستاق
صیدآبادقهاب صرصر

دامغانمرکزی

دامغانبرم قلعه پایینحومه
دیباجمهماندوستدامنکوه

کالته رودباررودبار
کالته

3866/ت46201ک
مورخ 1390/1/14

سمنانعالءحومهسمنانمرکزیسمنانسمنان
سرخه

219942/ت48486ه
مورخ 1391/11/9

سرخهسرخهسرخه
السجردالسگرد

سرخه
مومن آبادهفدر

شاهرودشاهرود

شاهرودمرکزی

شاهرودرودیانحومه
رودیاندهمالدهمال

120190/ت 45850ک 
مورخ1391/6/18 طرودطرود

بسطامبسطام
بسطامقلعه نوخرقانخرقان

خیجکالته های غربی
کالته خیج

مجن

بیارجمندبیارجمند
خانخودیبیارجمند

بیارجمند
زمان آبادخوارتوران
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گرمسارگرمسار
گرمسارمرکزی

کردوانحومه
گرمسار

لجرانلجران
ایوانکیچشمه نادیایوانکیایوانکیایوانکی

مهدیشهر
مهدیشهر

160036/ت38028ک
مورخ 86/10/2

درجزیندرجزینمهدیشهرمرکزی
مهدیشهر
درجزین

شهمیرزادشهمیرزاد
فوالد محلهپشتکوه

شهمیرزاد
چاشمچاشم

میامی
میامی

115040/ت36080ه
مورخ 1390/6/6

میامیمرکزی
میامی

میامی بکرانکالته های شرقی
فرومدفرومد

رضوانکالپوش
رضوانرضوان

رضوان
نردیننردین

جدول 2ــ2ــ وضعیت  تقسیمات کشوری استان

تعداد سال 91واحد تقسیمات کشوریردیف

31دهستان1

15بخش2

8شهرستان3

21شهر4
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اشکال سکونت در استان
در اســتان ســمنان  همانند سایر مناطق کشور سه نوع شــیؤه زندگی رواج دارد که در این درس با برخی از ویژگی های آنها آشنا 

می شویم.
1ــ زندگی عشایری: کوچ نشینی اولین الگوی زیست بشر در کرٔه زمین محسوب می شود. از دیرباز در استان سمنان ایالت 
و طوایف مختلفی وجود داشــته اند. جمعیت عشــایر استان سمنان بسیار  اندک است که نزدیک به 2/4 درصد از کل جمعیت استان و 

1/2 درصد جمعیت عشایر کوچنده کشور را شامل می شوند. 
چهار رکن اصلی عشــایر عبارت اســت از: انســان، دام، مرتع و چادر که با حذف هریک از آنها، الگوی زیســت عشایر تغییر 

خواهد کرد.
با توجه به تغییر شــیؤه زندگی کوچ نشــینی و روی آوردن بســیاری از کوچ نشــینان به زندگی یکجانشــینی، هنوز هم بعضی  از 

خانوارهای ایالت، به زندگی عشایری خود ادامه می دهند.
عشایر استان به دوگروه عمده تقسیم می شوند:

        2ــ عشایر نیمه کوچنده   1ــ عشایر کوچنده  

شیوه های زندگی در استان  درس٧

شکل 2ــ2ــ سیاه چادر مسکن عشایر
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بیشتر بدانیم  

بیشتر بدانیم  
1ــ عشــایرکوچنده: گروهی از عشایر که در ییالق و قشالق اســتقرار دارند، کوچنده تلقی می شوند.در این 
گروه، خانواده های عشایر در مدت اقامت در ییالق و قشالق همراه دام هستند. زمینٔه اصلی فعالیت این گروه دامداری 
است،اگرچه در قشالق با زراعت همراه است. تأمین غذای دام در ییالق متکی به مراتع بوده و در قشالق تعلیف دستی 

اهمیت بیشتری دارد؛ مانند عشایر شهرستان گرمسار.
2ــ عشایر نیمه کوچنده: در این دسته از عشایر، خانواده ها در ییالق، گله ها را همراهی می کنند و در قشالق 

خانواده ها در شهر ساکن می شوند؛ مانند عشایر سنگسری در شهرستان مهدی شهر.

شکل 3ــ2ــ عشایر شهرستان گرمسار

برخی از ایالت و طوایف استان سمنان عبارت اند از:
3ــ افتری 1ــ سنگسری  2ــ پروری 

4ــ الیکایی  5  ــ اصانلو  6  ــ پازوکی  
9ــ چوداری )چوبداری( 7ــ عرب  8   ــ خوار و توران 

11ــ عشایر طرود  12ــ هداوند    10ــ عشایر پل ابریشم 
14ــ عشایر کالته )دامغان( 13ــ عشایر چهارده 



56

مناطق ییالقی و قشالقی عشایر استان 
الف( مناطق ییالقی )سردسیر(: این مناطق به محدودٔه زیست و قلمرو جغرافیایی که عشایر، دورٔه گرم سال را در آن به سر 

می برند، گفته می شود.
مدت استقرار عشایر در ییالق از اواسط خرداد ماه تا اواسط شهریور ماه است. به علت محدودیت مراتع ییالقی در سطح استان، 

بخش قابل توجهی از عشایر استان در دورهٔ ییالقی به استان های تهران و مازندران کوچ می کنند.
آن  در  را  سال  سرد  دورٔه  تمام  یا  بخشی  عشایر  که  جغرافیایی  قلمرو  و  زیست  محدودٔه  به  )گرمسیر(:  قشالقی  مناطق  ب( 
می گذرانند، قشالق گویند. مدت استقرار عشایر در قشالق طوالنی تر از ییالق است و از اواخر شهریور تا اواسط فروردین، یعنی 

حدود 7 ماه طول می کشد.
الزم به ذکر است که  عشایرحدود 2 ماه از سال را در حین جابه جایی از  مناطق ییالقی به قشالقی و بالعکس  از مراتع در حال 

گذر، جهت تعلیف دام استفاده می کنند که به آن میان بند می گویند.  
بیارجمند، طرود، سرکویر، جنوب گرمسار،  توران،  و  مانند خوار  استان  نواحی جنوبی  استان شامل  مناطق قشالقی عشایر 

ایوانکی و بخش هایی از استان های  گلستان، خراسان شمالی و غرب استان خراسان رضوی است.
2ــ زندگی روستایی: روستاهای استان سمنان از نوع متمرکز و به 
شکل شعاعی )در اطراف منبع آب(، طولی )در امتداد رود یا جاده( و پلکانی 

)در نواحی کوهستانی( استقرار یافته اند.
مصالح ساختمانی که برای ساختن خانه های روستایی هر منطقه به کار 

می رود به محیط جغرافیایی آن منطقه بستگی دارد. 
با  و  گل  و  خشت  از  بیشتر  استان،  خشک  و  گرم  مناطق  در  الف( 

سقف های گنبدی یا مسطح به ساخت خانه ها اقدام می کنند.
نیز از خشت و سنگ جهت ساخت  نواحی مرطوب تر  ب( در برخی 

بناها استفاده کرده و سقف خانه ها را اغلب به صورت شیروانی می سازند.
 پ( در مناطق کوهستانی از سنگ، گل و چوب برای ساخت خانه ها 

استفاده می کنند.
 در برخی از روستاهای این استان به دلیل نزدیکی به شهر و دسترسی 
آسان تر به مصالح، ساختمان های زیادی  به سبک معماری شهری ساخته شده 

است.
منبع درآمد روستاییان استان سمنان متنوع است. بخش عمدٔه درآمد 

آنان از راه زراعت، باغداری، دامداری و صنایع دستی است.
محصوالت مهم کشاورزی استان عبارت است از: پسته، انار، گردو، 

شکل 4ــ2ــ روستای پلکانی َجوین در شهرستان ُسرخه

شکل 5  ــ 2ــ روستای متمرکز کاورد در شهرستان مهدی شهر
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آلو،انگــور، زردآلــو، ســیب زمینی، پنبه، گنــدم و دانه های 
روغنی.

محصوالت جالیزی مانند: خربزه، طالبی، بادمجان و 
هندوانه.

صنایع دســتی روســتاییان استان ســمنان قالی بافی، 
گلیم بافــی، جاجیم بافی، نمد، دســت بافته های ســنتی و … 

است.
به نظر شما نقش روستا در اقتصاد استان چیست؟

شکل 6  ــ2ــ پسته از محصوالت باغی شهرستان دامغان

3ــ زندگی شهری: به طور کلی بیشتر شهرهای اســتان سمنان در کوهپایه های جنوبی البرز واقع شده اند. علل عمدٔه این امر 
عبارت است از:

2ــ آب و هوای مناسب 1ــ دسترسی به منابع آب 
4ــ سهولت در ارتباط به سبب شیب مالیم و همواری زمین 3ــ حاصلخیزی خاک 

بیشــتر شهرهای استان سمنان قدمت تاریخی دارند. در این شهرها، بافت قدیمی در بخش مرکزی و بافت جدید در مجاور بافت 
قدیم و اطراف شهر مشاهده می شود.

شکل 7ــ2ــ دو نمونه از بافت شهری استان

بافت قدیم و بافت جدید از چند نظر با هم تفاوت دارند:
٭ در بافت قدیمی، اغلب کوچه ها و معابر، تنگ و باریک و پر پیچ و خم است، اما در بافت جدید خیابان های وسیع و میدان های 
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بزرگ به چشم می خورد. دالیل وجود کوچه های تنگ و باریک و پر پیچ  و خم در بافت قدیم استان چه بوده است؟ 
٭ در بافت قدیمی نوع مصالح ساختمانی خشت، گل، سنگ و چوب است اما در بافت جدید سنگ، آجر، سیمان، تیرآهن و… 

به کار رفته است.

شکل 9ــ2ــ بافت جدید شهریشکل 8  ــ2ــ بافت قدیم شهری

٭ ســقف خانه ها در بافت قدیم اغلب گنبدی شــکل 
و نیمه استوانه ای اســت در حالی که بافت جدید سقف های 

مسطح دارد. 
از نکات قابــل توجه در معماری قدیمی  این نواحی، 
تأثیر تغییرات ســالیانه یا فصلی آب و هوا در ســاخت نقاط 
مســکونی و انواع فضاهای زیستی بوده است.  برای مثال، 
مــردم اغلب نواحی اســتان برای مقابله با مشــکالت آب و 
هوایــی )اختالف درجه حرارت، وزش بــاد و…( در طول 
سال، ساختمان ها را طوری می ســاختند که با گرما و سرما 
تماس کمتری داشــته باشند و از ســوی دیگر در طراحی و 

ســاخت فضاهای مســکونی در بافت قدیم به دیوارهای ضخیم و بلندی برمی خوریم که در کنار یکدیگر به صورت فشــرده ســاخته 
شده اند و به شکل توده و قلعه ای درآمده اند که عالوه بر اینکه مانع نفوذ گرما و سرمای شدید می گردند از نظر دفاع در  برابر حمالت 

مهاجمان نیز اهمیت ویژه ای داشته اند.  

شکل 10ــ2ــ نمایی از طراحی و ضخامت دیوار خانه های قدیمی در برابر گرما و سرما
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 برای مطالعه 

آگاهی از ویژگی های جمعیت چون تعداد، تراکم، توزیع جغرافیایی، ساختمان سنی، ساختمان جنسی، مهاجرت، نرخ رشد و… 
در برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی اهمیت ویژه ای دارد و سیاســت گــذاران و برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی باید به این ویژگی ها 

توجه داشته باشند.

ویژگی های کلی جمعیت استان
تعداد جمعیت: در سرشــماری عمومی  ســال 1390 کل کشور، جمعیت کل استان سمنان 631218 نفر بوده است. تغییرات 

جمعیتی در شهرستان های استان طی سال های 1355 تا 1390 به شرح جدول زیر بوده است. 

1 آبانجمعیت استان  درس8

روز آمار و برنامه ریزی

ـ 1355 جدول 3ــ2ــ تعداد و توزیع جمعیت استان به تفکیک شهرستان ها90ـ

1390 1385 1375 1365 1355
شهرستان

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

100/00 631218 100/00 589742 100/00 501447 100/00 417035 100/00 289463 کل استان

2/47 15575 2/63 15517 3/32 16627 3/18 13251 6/30 18228 آرادان

13/77 86908 14/36 84680 15/71 78758 16/26 67808 16/55 47916 دامغان

2/35 14853 2/42 14249 2/61 13092 3/08 12846 4/58 13247 سرخه

26/52 167407 23/83 140512 20/28 101711 16/93 70613 13/17 38135 سمنان

31/93 201572 33/39 196898 36/89 184996 35/73 149023 36/32 105141 شاهرود

10/42 65749 10/70 63102 10/21 51220 10/77 44914 8/68 25130 گرمسار

6/64 41896 6/25 36857 5/49 27527 5/70 23780 5/25 15193 مهدی شهر

5/90 37258 6/43 37927 5/49 27516 8/34 34800 9/15 26473 میامی
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شکل  11ــ2ــ هرم سنی جمعیت استان سمنان 1390

شکل 12ــ2ــ هرم سنی جمعیت استان سمنان 1385

ســاختمان ســنی جمعیت: جمعیت کمتر از 15 ســال استان در ســال 1390، 21/49 درصد اســت که این میزان نسبت به 
سرشماری دورٔه قبل کاهش یافته است.  

زن

زن

مرد

مرد

ساختمان جنسی جمعیت: نسبت جنسی در استان 102 است یعنی در مقابل  هر100 نفر زن، 102 نفر مرد وجود دارد که در 
مقایسه با نسبت جنسی کل کشور )هر 100 نفر زن، 102 مرد(، تفاوت چندانی مشاهده نمی شود.
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 برای مطالعه 

 برای مطالعه 

نرخ رشد: در ســال های اخیر با توجه به سیاست های کنترل جمعیت، میزان نرخ رشد جمعیت استان به 1/37+ درصد رسیده 
است که رشد متوسطی را نشان می دهد این نرخ رشد در مناطق روستایی0/43- درصد و در مناطق شهری 1/93+ درصد بوده است.

چرا نرخ رشد در مناطق روستایی منفی است؟

ـ  1355 جدول 4ــ2ــ نرخ رشد جمعیت استان سمنان به تفکیک شهرستان 1390  ـ

1385-90 1375-85 1365-75 1355-65 شهرستان

1/37 1/64 1/86 3/72 کل استان

0/07 -0/69 2/30 -3/14 آرادان

0/52 0/73 1/51 3/53 دامغان

0/83 0/85 0/19 -0/31 سرخه

3/56 3/28 3/72 6/35 سمنان

0/47 0/63 2/19 3/55 شاهرود

0/83 2/11 1/32 5/98 گرمسار

2/60 2/96 1/47 4/58 مهدی شهر

-0/36 3/26 -2/32 2/77 میامی

جدول 5 ــ2ــ میزان باسوادی در کل کشور و استان سمنان 1385

کشور
روستاییشهریکلاستان

84/6188/9375/09کشور

88/6091/8578/93استان سمنان

میزان باسوادی: استان سمنان از نظر سواد دارای وضعیت بسیار مطلوبی است. 88/60 درصد از کل جمعیت استان در 
سال 1٣85 باسوادند که این میزان 3/99 درصد از میزان باسوادی کل کشور بیشتر است.
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پیش بینی جمعیت استان: با توجه به رشد جمعیت استان 1/37+ درصد در سال 1390 و با فرض ثابت بودن نرخ رشد، میزان 
موالید و مرگ و میر، طبق پیش بینی، جمعیت استان در سال 1400  بالغ بر 723 هزار نفر می رسد.

همچنین به دلیل جوان بودن جمعیت استان در آینده با افزایش جمعیت روبه رو خواهیم شد.
تراکم نســبی: تراکم نسبی جمعیت استان سمنان با توجه به وسعتی برابر 97491 کیلومترمربع و جمعیتی حدود 631218 نفر 
در سال 1390 در هر کیلومترمربع 6/5 نفر است. این رقم نشان می دهد که استان سمنان از استان های با تراکم خیلی کم جمعیت است.

                جدول 6  ــ2ــ تراکم نسبی استان به تفکیک شهرستان 1390

 تراکم نسبی 
) نفر در کیلومتر مربع( مساحت ) کیلومتر مربع( جمعیت ) نفر( شهرستان

6/5 97491 631218 کل استان
3/6 4329 15575 آرادان
6/2 14033 86908 دامغان
1/6 9222 14853 سرخه

15/2 11017 167407 سمنان
4/6 43405 201572 شاهرود

12/7 5182 65749 گرمسار
21/6 1943 41896 مهدی شهر
4/5 8356 37258 میامی

عوامل مؤثر بر توزیع جغرافیایی جمعیت اســتان: استان ســمنان را می توان از نظر پراکندگی جمعیت به دو بخش تقسیم 
کرد؛ بخش شــمالی اســتان به علت مســاعد بودن شــرایط طبیعی بیشــترین جمعیت را در خود جای داده اســت. در حالی که بخش 

ـ جنوبی با دارا بودن شرایط نامطلوب طبیعی تقریباً خالی از سکنه است. مرکزی  ـ

جمعیت شــهری و روستایی: طبق سرشماری ســال 1390 تعداد 489491 نفر از جمعیت استان در نقاط 
شهری و 141727 نفر در نقاط روستایی زندگی می کرده اند. این آمار نشان می دهد بیشتر جمعیت استان، شهرنشین اند. 
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جغرافیای انسانی استان

شکل 13ــ2ــ نمودار جمعیت شهری استان 1390

ـ  1335 شکل 14ــ2ــ نمودار تعداد کل جمعیت استان سمنان، شهری و روستایی90  ـ

نفر

نفر
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جمعیت و اشتغال: با بررسی نمودار شاغالن استان به این نتایج می رسیم:
الف( میزان شاغالن در بخش کشاورزی در سال های اخیر همانند دوره های قبل روند کاهشی داشته است.

ب( میزان شاغالن در بخش صنعت از رشد متوسطی برخوردار بوده است.
پ( میزان شاغالن در بخش خدمات در سال های اخیر روند رو به رشد داشته است.

شکل 15ــ2ــ توزیع نسبی شاغالن استان سمنان بر حسب گروه های عمدۀ فعالیت اقتصادی، آبان ماه 1385

مهاجرت: در طی سال های 1385 تا 1390 تعداد 72098 نفر مهاجر وارد استان شده و 47974 نفر از استان خارج شده اند.   
بنا براین، تعداد خالص مهاجرت در استان سمنان 24124 نفر بوده است.

انواع و علل مهاجرت در استان
1ــ مهاجرت از روستا به شهر: که به دالیل زیر صورت می گیرد:

نابرابری میزان درآمد شهرنشینان نسبت به روستاییان
برخورداری شهرها از امکانات  بهتر آموزشی، بهداشتی، رفاهی و فرصت های شغلی

شرایط نامساعد طبیعی در روستاها به ویژه در حاشیٔه دشت کویر
2ــ مهاجرت از مناطق مختلف استان به استان های دیگر و بالعکس: به دالیل جست وجوی کار بهتر، انتقال شغلی، 

تحصیل، انجام خدمت وظیفه و وابستگی های فامیلی
3ــ مهاجرت فصلی: کشاورزان داخل استان و برخی از استان های همجوار، به ویژه استان های شمالی در فصل های سرد 

سال برای کسب درآمد بیشتر
4ــ مهاجرت روزانه: رفت و آمد روزانٔه عدٔه زیادی از مردم روستاها و شهرهای کوچک به مراکز شهری استان به منظور 

کار، تحصیل و … .

خدمات                  صنعت                  کشاورزی


