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جغرافیای انسانی استان

بیشتر بدانیم  

سابقه پیشنهاد ایجاد استان خراسان شمالی 
      معضالت ناشی از گستردگی استان خراسان، مشکالت اداری و عدم امکان توزیع عادالنه خدمات، تفکر مبتنی بر ضرورت 
تقسیم استان پهناور خراسان را در اذهان صاحب نظران مطرح ساخت و سرانجام در تاریخ 19 / ٥ / 1383، تقسیم استان به سه استان 
خراسان شمالی به مرکزیت شهرستان بجنورد، خراسان رضوی به مرکزیت شهرستان مشهد و خراسان جنوبی به مرکزیت شهرستان 

بیرجند انجام شد. 

تقسیمات سیاسی استاندرس ششم

دالیل تقسیم استان خراسان عبارتند از: 
١ــ وسعت بسیار زیاد استان 

٢ــ وجود شرایط نسبتاً مشابه اقلیمی و جغرافیایی در مناطق شمال، مرکز و جنوب استان. 
٣ــخصوصیات مشابه قومی، نژادی، فرهنگی، نحؤه فعالیت اقتصادی و مناسبات اجتماعی نزدیک مردم در 

مناطق شمالی، مرکزی و جنوبی.  
4ــ سهولت و سرعت ارتباط مناطق یاد شده ناشی از وضع طبیعی مناطق سه گانه. 

٥ــ موقعیت خاص ژئوپولیتیکی استان خراسان و تبعات سیاسی ــ امنیتی ناشی از وجود بیش از 1000 
کیلومتر مرز مشترک با همسایگان خارجی . 

٦ــ اعمال سیاست تمرکز زدایی، تحقق عدالت اجتماعی از طریق رفع محرومیت از تمامی نقاط استان و 
تقسیم عادالنٔه امکانات بین همه اقشار مردم. 

براساس آخرین تقسیمات سیاسی در سال 1392، خراسان شمالی با وسعت 28434 کیلومتر مربع، شامل 8 شهرستان، 19 
بخش، 45 دهستان و 22 نقطه شهری می باشد. 
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جدول 1ــ 2ــ تقسیمات استان خراسان شمالی در سال 1392

شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخشمرکز شهرستانشهرستان

اسفرایناسفراین
اسفراینمرکزی

عباس آبادآذری 

اسفراین 
چهار برجدامن کوه 

ایرجرویین
زرق آبادزرق آباد
پرکانلو میالنلو

صفی آباد بام و صفی آباد
بامبام

صفی آباد
صفی آبادصفی آباد

بجنوردبجنورد
بجنوردمرکزی

خوش منظرآالداغ
بجنورد

چناران شهر
باباامانبابا امان
بدرانلوبدرانلو

حصار گرمخانگرمخان
حصار گرمخانگرمخان

حصار گرمخان
گیفان علیاگیفان

جاجرمجاجرم

جاجرمامیرآبادمیان دشتجاجرممرکزی

شوقانجلگه شوقان
شوقانشوقان

شوقان
طبرطبر

سنخواستجلگه سنخواست
دربنددربند

سنخواست
سنخواستچهارده سنخواست

شیروانشیروان

شیروانمرکزی

امیرآبادحومه

شیروان ــ
زیارت

زیارتزیارت
زوارمزوارم

هنامهسیوکانلو
گلیانگلیان

لوجلیسرحد
توکورتکمران

لوجلی
کوسهجیرستان

ینگه قلعه علیاقوشخانه
قوشخانهقوشخانه باال

قوشخانه
علی محمدقوشخانه پایین
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آشخانهمانه و سملقان

آشخانهمرکزی
گرمابجیرانسو 

آشخانه
اسالم آباد کردحومه 

قاضیسملقان
قاضی ــقاضیقاضی 

آوا کشانکآلمه

مانه
اترکاترک پیش قلعه

پیش قلعه
خرتوتشیرین سو 

فاروجفاروج
فاروجمرکزی

ینگی قلعهسنگر 
فاروج مایوان شاه جهان

چریفاروج

تیتکانلوخبوشان
تیتکانلوتیتکانلو

تیتکانلو
حصاراندفحصار 

گرمهمرکزیگرمهگرمه
اصغرآبادباالدشت 

ـ ایور ـ درقـ  گرمهـ 
رباط قره بیلگلستان 

رازرازوجرگالن

راز مرکزی
باغلقباغلق

راز

تنگه ترکمنراز

غالمانغالمان
راستقانراستقان
غالمانغالمان

یکه سعود پایین جرگالن
یکه سعود پایین جرگالن 
حصارچهحصارچه
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شکل 1ــ٢ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی استان خراسان شمالی در سال ١٣٩٢

شکل ٢ــ٢ــ نقشه تلفیقی استان خراسان شمالی در سال ١٣٩٢
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ویژگی های کلی جمعیت 
بر اساس نتایج سرشماری سال 1390، استان خراسان شمالی دارای 867727 نفر جمعیت در قالب 241180 خانوار بوده 

است. از این تعداد 51/5 درصد در نقاط شهری، 48/3 درصد در نقاط روستایی سکونت داشته و بقیه غیرساکن بوده اند. 

جدول 2ــ 2ــ جمعیت شهری و روستایی استان خراسان شمالی در سال های  90 ــ 1385

سال ١٣٩0 سال ١٣85                                            

درصدجمعیت خانواردرصدجمعیتخانوارشرح

١998٥08١١٥7٢١00٢4١١808٦77٢7١00کل استان

48/٣٦١٢٥١7444٦87٢٥١/٥  99١٢0٣9٢4٥8ساکن در نقاط شهری

0611560841906848/3/ 9976741436551ساکن در نقاط روستایی

96347490/58٣98١7870/٢غیر ساکن 

جمعیت استاندرس هفتم

شکل 3ــ 2ــ توزیع نسبی جمعیت برحسب وضع سكونت ــ سال 1390  

 روستایی %48/3  

  شهری %51/5  

غیرساکن %0/2

رشد جمعیت و روند آن
نرخ رشد طبیعی جمعیت استان در مقطع زمانی 1385 تا 1390، معادل 1/3 درصد بوده است که در تمامی شهرستان ها یکسان 
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بین  در  را  جمعیت  رشد  کمترین  درصد   0/1 با  شیروان  شهرستان  و  بیشترین  درصد   2/2 با  بجنورد  شهرستان  که  به طوری  نیست 
شهرستان های استان داشته اند. 

 برای مطالعه 

جدول 3ــ 2ــ  جمعیت استان و متوسط رشد ساالنه طی سال های 90 ــ 1375

جمعیتسال
متوسط رشد ساالنهافزایش دوره

درصددورهدرصدمطلق

851/03 ــ 137573256010535814/475

851/3 ــ 1385811572790129/765

901/35 ــ 1390867727561556/4785

                                           
جدول 4ــ 2ــ نرخ رشد جمعیت شهرستان های استان طی سال های 90 ــ 1385

درصد نرخ رشد جمعیت ساالنه ) 90ــ 85 (نام شهرستانردیف

0/6اسفراین1

٢/٢بجنورد2

1/٢جاجرم3

1 /0شیروان4

1/1فاروج5

0/8گرمه٦

1/7مانه و سملقان٧

1/35میانگین
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تراکم جمعیت در استان 
با  برابر  نفر( در سال 1390،  به وسعت )28434 کیلومترمربع( و جمعیت )867728  با توجه  تراکم نسبی جمعیت در استان 
30/5 نفر در هر کیلومتر مربع است که نسبت به متوسط کشوری )46 نفر در کیلو مترمربع(، کم تراکم محسوب می شود. شهرستان 
بجنورد با 102/37 نفر در هر کیلومترمربع پرتراکم ترین و شهرستان جاجرم با 10/13 نفر در کیلومترمربع، کم تراکم ترین شهرستان ها 

بوده اند.  

شکل 4ــ 2ــ نرخ رشد جمعیت شهرستان های استان طی سال های 90 ــ 1385

 برای مطالعه 

جدول 5ــ 2ــ تراکم نسبی جمعیت استان به تفکیک شهرستان در سال 1390

نام شهرستان
مساحتجمعیت

تراکم نسبی
درصدمساحت )km2(درصدتعداد

3٦589٦4٢/1٦35٧41٢/5٦10٢/3٧بجنورد

15٧01418/09394513/839/8شیروان

5٢3٦4٦/031٦155/٦3٢/4فاروج

1٢٧01٢14/٦350191٧/٦٢5/٢٧اسفراین

59034٦/80٢5849/08٢٢/85راز و جرگالن

10394411/9٧٦053٢1/٢1٦/91مانه و سملقان

2/5

2

1/5

1

0/5

0
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٢4٥99٢/8٣٢0047١٢/٢7گرمه

٣٦8984/٢٥٣٦4١١٢/8١0/١٣جاجرم

8677271002843410030/5استان

شکل 5  ــ 2ــ مقایسۀ مساحت و جمعیت شهرستان های استان ــ  سال 1390

ـ  2ــ نقشۀ تراکم نسبی و پراکندگی جمعیت استان در سال ١٣٩٢ شکل 6  ـ

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

اسفراین      بجنورد         جاجرم   رازو جرگالن   شیروان       فاروج          گرمه    مانه و سملقان          

درصد جمعیت

درصد مساحت
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فعالیت

 با توجه به شکل 6ــ2 و جدول 5 ــ2، سؤاالت را پاسخ دهید: 
١ــ در کدام شهرستان های استان تراکم جمعیت بیشتر است ؟ 

٢ــ علل کمی تراکم جمعیت در شهرستان های جنوبی و غربی استان چیست؟ 

ساختمان سنی و جنسی جمعیت استان 
نمودار زیر هرم سنی جمعیت استان را نشان می دهد، تعریف شما از هرم سنی چیست؟ 

شکل7ــ 2ــ هرم سنی جمعیت استان در سال 1390

هرم سنی جمعیت استان دارای قاعده ای پهن و گسترده است که حکایت از جوانی جمعیت دارد. تیزی نوک هرم نیز بیانگر پایین 
بودن متوسط عمر یا امید به زندگی است . براساس سرشماری سال 1390، ترکیب جنسی جمعیت استان نسبتاً همگون بوده است. 

به عبارت دیگر، تعداد زنان و مردان در این استان تقریباً مساوی است. 
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 برای مطالعه 

جدول6ــ 2ــ ترکیب سنی جمعیت استان خراسان شمالی در سال های 90 ــ 1385

درصدتعداد جمعیت ) 1390 (درصدتعداد جمعیت ) 1385 (گروه سنی

1423820929/3523406426/9ــ0 سال

6453325765/7158699067/6ــ 15 سال

65401044/94463725/3  + سال

0/٢ــــــنامشخص

811572100867727100جمع

 ٦٤ ــ ١5 ساله %67/6

شکل 8 ــ 2ــ توزیع سنی جمعیت استان خراسان شمالی بر حسب گروه های عمده سنی ــ سال 1390

کمتر از ١5 سال %26/9 

 ٦5سال و بیشتر %5/3

جمعیت شهری و روستایی 
بر اساس سرشماری سال های 1375 و ١٣8٥، استان خراسان شمالی در مقایسه با کل کشور جمعیت شهری کمتری داشته و 
فقط 48/4 درصد در شهرها ساکن بوده اند. یعنی تا این زمان الگوی غالب زیست در استان برخالف کل کشور، روستانشینی بود و 
به نظر شما دلیل این امر چه بوده است؟ در حالی که در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ١٣90 جمعیت شهرنشین به 51/5درصد 

رسیده و به این ترتیب الگوی غالب زندگی به سود جامعه شهری تغییر کرده است. به نظر شما علل این افزایش چیست؟
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 برای مطالعه 

جدول 7ــ 2ــ مقایسۀ جمعیت شهری، روستایی ایران و استان در سال های 90 ــ 85 ــ 1375

سطح
جمعیت در سال ١٣٩0جمعیت در سال ١٣85جمعیت در سال ١٣75

روستاییشهریروستاییشهریروستاییشهری

٣١/٥٥7١/4٢8/٥%٦8/4٥%44/٦%٥٥/4%ایران

٥٢٥١/٥48/٣%48%٦0%40%خراسان شمالی

  اگرچه نسبت شهرنشینی استان در سال های آماری قبل از 1390 کمتر از متوسط کشور بوده است، اما بررسی مقایسه با کل 
کشور افزایش سریع تر نسبت شهرنشینی در استان را نشان می دهد. نسبت شهرنشینی در کشور از 68/5 درصد در سال 1385 به 
1/4 درصد در سال ١٣90 رسیده است )یعنی 2/9 درصد افزایش(. درحالی که این تغییرات در استان ما از 48/4 درصد به 51/5 

درصد رسیده است )یعنی ٣ درصد افزایش(. 
عوامل مؤثر در رشد جمعیت شهری استان:

1ــ تقسیمات کشوری، تشکیل استان خراسان شمالی و اهمیت یافتن مراکز شهری.
2ــ استقرار بسیاری از سازمان ها و ادارات دولتی در مرکز استان و سایر نقاط شهری و جذب نیروی کار و مهاجر از دیگر 

مناطق استان و کشور.  
3ــ تأسیس شهرداری در برخی روستاها و تبدیل آنها به نقاط شهری 
4ــ بلعیده شدن روستاهای نزدیک شهر بر اثر توسعٔه فیزیکی شهرها 

شهرستان های گرمه و راز و جرگالن به ترتیب از بیشترین و کمترین درصد جمعیت شهری برخوردار بوده اند. 
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 برای مطالعه 

جدول 8 ــ 2ــ مقایسۀ جمعیت شهری و روستایی شهرستان های استان ــ  سال 1390

درصد جمعیت ساکن در نقاط روستاییدرصد جمعیت ساکن در نقاط شهریشرح
١٣8٥١٣90١٣8٥١٣90سال

48٥١/٥٥٢48/٣استان
4٦٥0/4٥449/٦اسفراین
٥٥/٥٥٦/٥44/٥4٣/4بجنورد
٥7٦٢/٦4٣٣7/4جاجرم

90/٢٦ــ9/74ــراز و جرگالن
٥٥٥74٥4٣شیروان
٢١/٥٢9/778/٥70/٣فاروج
8079/920٢0/١گرمه

24/527/475/57٢/٦مانه و سملقان

ـ 2ــ مقایسۀ جمعیت شهری و روستایی شهرستان های استان ــ سال1390 شکل 9ـ

مهاجرت 
در آبان ماه 1390، از 867727 نفر جمعیت ساکن استان، 73 درصد در شهر یا آبادی محل اقامت خود به دنیا آمده اند. مقایسه 
محل تولد افراد با محلی که در آن سرشماری شده اند نشان می دهد از جمعیت ساکن استان، 12/2% از روستا به شهر، 5/19% از روستا 

    بجنورد             شیروان           اسفراین         مانه و سملقان          گرمه                جاجرم               فاروج           راز و جرگالن

درصد جمعیت ساکن در نقاط روستایی                     درصد جمعیت ساکن در نقاط شهری
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به روستا، 5/61% از شهر به شهر و 2/19%  از شهر به روستا مهاجرت کرده اند . 

شکل 10ــ٢ــ مهاجرت های داخلی استان برحسب مبدأ و مقصد ــ سال ١٣90

 %44/53 قبلی  اقامت  محل  اند.  شده  جا  جابه  استان  داخل  در  یا  وارد  استان  به  نفر  ــ 1385، 81754   90 سال های  طی 
مهاجران، سایر استان های کشور است و بقیه در داخل استان جابه جا شده اند. 

شکل 11ــ 2ــ  مهاجران وارد شده به استان طی سال های 90 ــ  1385

12000

14000

8000

10000

4000

6000

0

2000

12%

10%

8%

6%

4%

3%

0%

ان
جر

مها
صد 

در

ستانوع مهاجرت 
رو

 به 
ستا

رو

شهر
 به 

ستا
رو

شهر
 به 

شهر

ستا
رو

 به 
شهر

کهگیلویه و بویراحمد
ایالم
چهارمحال و بختیاری
اردبیل
زنجان
خارج از کشور
همدان
کردستان
قزوین
لرستان
مرکزی
آذربایجان غربی
بوشهریزد
گیالن
آذربایجان شرقی
کرمانشاه
سقم

فار
کرمان
اصفهان
خوزستان
هرمزگان
خراسان جنوبی
البرز
سمنان
سیستان و بلوچستان
مازندران
گلستان
تهران
خراسان رضوی

ان
جر

مها
اد 

تعد



٦٢

از مجموع 81754 نفری که در فاصلٔه سال های 1385 تا 1390 وارد استان شده اند، بیشترین تعداد مهاجران )41/93 %( وارد 
شهرستان بجنورد و کمترین آنها )٢/88 %( وارد شهرستان گرمه شده اند. 

فعالیت
١ــ با توجه به شکل 7ــ2 تعداد جمعیت فعال اقتصادی استان، چقدر است؟ 

نشان دهندٔه  تغییر  این  تغییری کرده است؟  تا ١٣90چه  استان در سال های ١٣8٥  ٢ــ جمعیت ١4ــ 0 سال 
چیست؟ 

٣ــ با توجه به شکل ١0ــ ٢ بیشترین مهاجرت های داخلی استان از چه نوعی است؟ دلیل آن را بیان کنید.
4ــ با توجه به شکل ١١ــ ٢ از کدام استان ها مهاجرین بیشتری به استان ما وارد شده اند؟

٥ــ به نظر شما علت مهاجرپذیری شهرستان بجنورد چیست؟
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تصاویر زیر شیوه های مختلف زندگی در استان خراسان شمالی را نشان می دهند. 
شما در کدام یک از سکونتگاه های زیر زندگی می کنید؟ 

شیوه های زندگی در استاندرس هشتم

شکل 12ــ 2 ــ  نمایی از شهر ) شهر بجنورد (

شکل 13ــ 2ــ  نمایی از روستا )روستای راستقان در راز و جرگالن(
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زندگی  بررسی  به  ابتدا  بنابراین  بوده است،  های دور روستانشینی  از گذشته  استان  در  الگوی غالب زیست  اینکه  به  توجه  با 
روستایی در استان می پردازیم.

 زندگی روستایی 
عواملی چون دسترسی به آب، خاک، ناهمواری ها، مسائل امنیتی، زمینه های تاریخی و ویژگی های فرهنگی و ... در پراکندگی 
و شکل سکونتگاه ها و الگوی مسکن روستایی مؤثر بوده اند. بیشتر سکونتگاه های روستایی استان از نوع متمرکزند و به شکل های 

پلکانی، شعاعی و طولی دیده می شوند. 

شکل 14ــ 2ــ  نمایی از زندگی عشایری  ) دامنه های شمالی آالداغ(

                                       شکل 15ــ 2ــ روستای پلکانی رویین                                                           شکل 16ــ 2ــ روستای شعاعی دشت



٦٥

جغرافیای انسانی استان

بیشتر بدانیم  

شکل 17ــ 2ــ روستای طولی )زوعلیا(

با توجه به اینکه در دشت ها غالباً محدودیت گسترش برای توسعٔه فیزیکی روستاها وجود ندارد، روستاهای 
دارای شکل شعاعی )چند ضلعی( در این مناطق شکل گرفته اند.

الگوی مسکن روستاهای استان 
١ــ روستاهای ترکمن نشین                 

شكل 18ــ2ــ خانه های روستاهای تركمن نشین )قاِولقاــ بَک پوالد(
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ویژگی ها                                         
٭ منازل حصار ندارند، اتاق ها در راستای یک ایوان ساخته شده اند و دِر همه آنها به ایوان باز می شود.

٭ مصالح ساختمانی بیشتر از مصالح محلی مثل خاک، سنگ و چوب درختان ُارس است.
٭ در نواحی ترکمن نشین جرگالن و مانه دیده می شود.  

2ــ روستاهای کوهستانی

ویژگی ها                                         
٭ به دلیل کمبود زمین و مسائل دفاعی و امنیتی، خانه ها دو طبقه ساخته می شوند که در طبقه باال، انسان ها 

زندگی می کنند و طبقه پایین به نگهداری آذوقه و دام ها اختصاص دارد. 
٭ مصالح ساختمانی بیشتر از جنس چوب، خاک و سنگ است.

شکل 19ــ2ــ خانه های روستاهای كوهستانی )زوِارم شیروان(

3ــ روستاهای نیمه بیابانی 

شکل 20ــ2ــ  خانه های روستاهای نیمه بیابانی )امیرآباد جاجرم( 
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        ویژگی ها                                         
٭ به علت شرایط آب و هوایی، قبالً سقف خانه ها گنبدی شکل بوده و از ِگل و خشت خام، به عنوان مصالح 

خانه سازی استفاده می شد. 
٭ امروزه این تیپ روستاها دچار تغییر شده و سقف بیشتر خانه های این مناطق مسطح و مصالح غالب آنها آجر، 

سیمان و آهن است. 

شهر گرایی در زندگی روستایی 
در گذشته مصالح ساختمانی و الگوی معماری خانه های روستاییان با شرایط آب و هوایی، مصالح موجود در محیط و وضعیت 
اقتصادی ساکنان پیوند نزدیک داشت. امروزه توسعٔه ارتباطات و دسترسی سریع و آسان به شهر، بهبود درآمد روستاییان، اجرای طرح های  
هادی روستایی و ... یکسان شدن شیوه های زندگی در جوامع شهری و روستایی را به دنبال داشته و به زندگی روستایی، رنگ و جلؤه 

شهری داده است که از آن به عنوان شهرگرایی در زندگی روستایی یاد می شود. 

شکل 21ــ2ــ روستای ماّل حسن شهرستان مانه و سملقان ) قبل و بعد از اجرای طرح هادی روستا(

                 شکل ٢2ــ٢ــ اجرای طرح هادی روستای آجقان اسفراین                                             شکل ٢3ــ٢ــ اجرای طرح هادی روستای بدرانلو بجنورد
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فعالیت
١ــ شهرگرایی در زندگی روستایی چه اثرات مثبت و منفی را به دنبال دارد؟  

٢ــ چنانچه در روستا زندگی می کنید، آیا در روستای شما طرح  هادی مطالعه و اجرا شده است؟ نتایج آن را 
بنویسید.

منابع درآمد روستاییان   
آیا تعریف روستا را به یاد دارید؟

استخرهای پرورش ماهی بیشتر در روستاهای دره ای مثل اسفیدان، چناران و گریوان بجنورد؛ اسطرخی و گلیان شیروان؛ رویین 
و سرچشمه اسفراین؛ و خسرویه فاروج احداث شده اند. 

به علت داشتن خاک  در مخروط افکنه ها و دشت های حاصلخیز استان )مانه و سملقان، بجنورد، شیروان، اسفراین و …( 
حاصلخیز و منابع آب کافی، منبع درآمد بیشتر روستاییان زراعت است. 

بیشتر پیله های کرم ابریشم استان )حدود 70%( در مناطق ترکمن نشین جرگالن و مانه تولید می شود که در بافت انواع پارچه، 
پشتی و قالیچه های ابریشمی ترکمنی به کار می رود. 

چادرشب، حوله و دستمال بافی در کارگاه های خانگی روستای رویین )دهکدهٔ نساجی سنتی کشور( رایج است. 

بافت جاجیم، چادر شب، سفرهٔ کردی و کاله کُرکی در میان روستاییان و عشایر کرمانج منطقه رایج است. 

در مناطق کوهستانی دامداری و کشت غالت به صورت دیم و زنبورداری رایج است. 

در روستاهای دره ای باغداری و زنبورداری منبع معیشت اصلی مردم است. 

زندگی شهری
شهر تاریخی بلقیس: ویرانه های معروف به شهر بلقیس در 3 کیلومتری جنوب شهر اسفراین کنونی، به عنوان یکی از بزرگ ترین 
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شکل ٢4ــ٢ــ منابع عمدۀ درآمد روستاییان

میراث های گلی و خشتی کشور محسوب می شود. این شهر باستانی از بخش های مختلفی چون ارگ، خندق، برج و بارو، یخچال و 
گورستان تشکیل شده که با عرصه ها و حریم های باستانی مجموعاً 150 هکتار وسعت دارد. کاوش های باستان شناسی در این مجموعه 
نشان داده که پیشینٔه سکونت در شهر بلقیس به قرون 3 و 4 هجری قمری می رسد و زندگی در آن تا پایان دورٔه صفوی جریان داشته 

است. برجسته ترین اثر برجای مانده از شهر بلقیس بقایای ارگ است که 29 برج به ارتفاع حدود 11 متر دارد. 

         شکل 27ــ2ــ بقایای شهر بلقیس

                                          شکل 25ــ2ــ برج دیده بانی باقیمانده از شهر بلقیس            شکل26ــ2ــ عکس هوایی ارگ ــ شهر تاریخی بلقیس
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 برای مطالعه 
جدول 9ــ 2ــ  مشخصات شهرهای استان ــ  سال 1390

موقعیت جغرافیایینام شهرردیف
سال تأسیس شهر

) تشکیل شهرداری (
جمعیت در سال

1385
جمعیت در سال

1390
رتبه در استان
از نظر جمعیت

بجنورد1
شهرستان بجنورد

12921767261997911
13925227359813چناران شهر2
1379798165820حصار گرمخان3
جاجرم4

شهرستان جاجرم
133215501185475

1379214212013سنخواست5
13792354243616شوقان6
شیروان7

شهرستان شیروان

130684185882542
138210561783١9لوجلی8
137910561166٢١سرحد9

92722ــ1392قوشخانه10
اسفراین11

شهرستان اسفراین
131653132603723

13793240352714صفی آباد12
آشخانه13

شهرستان
مانه و سملقان

136218784228774
13822592295615قاضی14
138217832211١7پیش قلعه15
405810ــ1392آوا16
فاروج17

شهرستان فاروج
133010668117316

13883630382711تیتکانلو18
گرمه19

شهرستان گرمه

13329704107167
13876494378312ایور20
13844594515134درق21
57478ــ1392شهرستان راز و جرگالنراز22              

 شهر قدیمی چرمغان: یکی از معروف ترین شهرهای دوران اسالمی در شمال خراسان، چرمغان است. کشف 
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فعالیت

سکه های نقره متعلق به قرون اّول و دوم هجری از محوطه های چرمغان مشخص می سازد که، این شهر در دورٔه اسالمی 
حیات پررونقی داشته است. صنیع الدوله در کتاب »مطلع الشمس« صفحه 135 نوشته است:

»اهالی بجنورد گویند در محلی که قلعه عزیز و امام زاده  سلطان سید عباس واقع شده، شهری بوده موسوم به 
چرمغان)چهارمغان(، در کمال آبادی«، این شهر را مغوالن در سال 617 هجری مانند سایر ِبالد آباد خراسان خراب کرده اند. 

به دنبال  بوده است.  ُمغ( در احداث آن  به واسطٔه حضور چهار روحانی زرتشتی )چهار  این شهر  وجه تسمیٔه 
چهارده گمانه زنی انجام شده در سال 1370 در منطقه چرمغان بجنورد مشخص گردید که، چرمغان از شهرهای آباد 
خراسان بوده و کوره های سفال پزی، شیشه گری، آهنگری و کارگاه هایی از جمله کارگاه ساخت ظروف سنگی در این شهر 
فعالیت داشته اند. خانه های مردم به طور متراکم و با دیوارهای سنگی ساخته شده، اتاق ها با آجرهای مربع یا شش گوش 

مفروش بوده و در هر خانه اجاق و تنور جهت پخت نان وجود داشته است.
در سطح این شهر آب در لوله های سفالی )تنجوشه( جریان داشته و دارای ساختمان های کاشی کاری و آجری 

بوده است. 

بافت های شهری: از نظر شکل ظاهری، شهرهای استان دارای بافت های قدیمی، جدید و حاشیه ای اند. بافت قدیمی بیشتر 
در قسمت مرکزی شهرها قرار گرفته و بافت های جدید و حاشیه ای به ترتیب آن را احاطه کرده اند. 

شکل 28ــ 2ــ عکس هایی از بافت های جدید، حاشیه ای و قدیم شهری در شهرهای استان

با توجه به ویژگی های انواع بافت های شهری، جدول زیر را با توجه به شهر محل زندگی خود، کامل کنید. 

مثالویژگی ها نام بافت

قدیمی
جدید

حاشیه ای

کوچه های بن بست، ..................................
ساختمان های چند طبقه، .............................

......................................................

.......................................

.......................................

.......................................
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نمونه ای از سیما و بافت شهرها در گذ شته
مجموعه سبزه میدان بجنورد: مجموعه سبزه میدان در بخش شمالی میدان شهید شهر بجنورد واقع شده است. وجود بناهای 
قدیمی مانند كاروانسرای سردار، حمام عسکری، راسته بازارها و بازارچه های سنتی که دارای ارزش های معماری و کتیبه های آجری 

هستند، سبب نمادین شدن این میدان شده است . 

شکل 29ــ2ــ پالن مجموعۀ قدیمی سبزه میدان بجنورد

                 شکل 30ــ2ــ کاروان سرای قدیمی سردار و پارکینگ فعلی                                               شکل31ــ2ــ نمایی از بازارچۀ سبزه میدان بجنورد

مشکالت شهری در استان 
ـ اقتصادی و تغییراتی را در بافت شهرهای استان به وجود آورده است. اسکان غیررسمی   رشد شهرنشینی دگرگونی های اجتماعیـ 



7٣

جغرافیای انسانی استان

و تبعیت نکردن از طرح های تفضیلی شهری، منجر به ایجاد محیطی غیراستاندارد در حاشیٔه شهرهای استان شده است. 
امروزه به دلیل مشکالت تردد وسایل نقلیه موتوری، عرض کم و بن بست بودن معابر، بافت های فرسوده، نبود فضای پارکینگ، 
و ضعف زیرساخت های تأسیساتی و خدماتی در هستٔه قدیمی شهرهای استان، تغییرات گسترده ای در ساختار این بافت ها به وجود آمده 

است.

شکل 32ــ2ــ نمایی از مشکالت معابر در سکونتگاه های حاشیه ای شهرهای استان

زندگی عشایری 

امروزه فرهنگ ایلی به عنوان میراثی ارزشمند، بخشی از سرمایٔه ملی ماست. همزیستی و سازگاری با طبیعت، قلمرو گسترده 
با چشم اندازهای متنوع و جذاب طبیعی، تالش و سخت کوشی برای تولید مواد پروتئینی و لبنی و ذخیرٔه ژنتیکی دام از قابلیت های 

جامعٔه عشایری استان ماست. 

                                شکل 33ــ2ــ دبستان عشایری در قشالق                                                            شکل 34ــ2ــ نقش زنان عشایر در اقتصاد خانوار
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  براساس نتایج سرشماری اجتماعی ــ اقتصادی عشایر كوچنده در سال 1387، عشایر استان با جمعیت 18025 نفر، 2/18 
درصد از کل جمعیت استان را به خود اختصاص داده است. عشایر استان غالباً از دو ایل شادلو و زعفرانلو و 24 طایفه مستقل شامل  
قراچورلو، قهرمانلو، باچوانلو، َملَوانلو، میالنلو، توپکانلو، جیرستان، سیوکانلو، پهلوانلو، بریمانلو، کیوانلو، قاچکانلو و ... هستند. 

زبان اصلی آنها کردی با گویش کُرمانجی بوده و مذهب آنها شیعه است. 
بررسی تحوالت جمعیت عشایری در دو دهٔه اخیر نشان می دهد، با وجود اینکه جمعیت آنان روند افزایشی داشته ولی به دالیلی 
چون مهاجرت و اسکان پراکنده عشایر در شهرها و روستاها، اسکان در کانون های حمایتی و هدایتی و کاهش رشد طبیعی جمعیت آنها، 

نسبت به جمعیت کل استان کاهش یافته است. 
تعدادی از خانوارهای عشایر استان جهت تعلیف دام خود به استان های گلستان، خراسان رضوی و سمنان كوچ می كنند. در 

فصل ییالق نیز عشایر استان گلستان به استان ما كوچ می کنند.

                            شکل 35ــ2ــ دامپروری عشایر شمال استان                                                                شکل 36ــ2ــ پرورش شتر در جنوب استان

      شکل 37ــ2ــ تعداد دام عشایر به تفکیک شهرستان در استان ــ سال 1388                شکل 38ــ2ــ تعداد جمعیت عشایرشهرستان های استان در سال 1388
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جغرافیای انسانی استان

فعالیت

شكل 39ــ2ــ نقشۀ مناطق ییالقی و قشالقی عشایر استان

 با توجه به شکل 39ــ2 جدول زیر را کامل کنید.

مکان هامناطق عشایری

...................................................................................مناطق ییالقی
.............................................................

...................................................................................مناطق قشالقی
............................................................

...................................................................................مناطق میان بند
.............................................................
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برنامه ریزی اسکان عشایر: عشایر استان از گذشته نقاطی را در مراتع خود انتخاب کرده و به مرور زمان اقدام به اسکان 
در این محل ها نموده اند که عالوه بر دامداری به مشاغل دیگری چون زراعت، باغداری، صنایع دستی و کارگری می پردازند. به این 
مناطق، کانون های توسعٔه اسکان حمایتی )خود جوش( گفته می شود. کانون قرجه بایر اسفراین، بیگان و حسین آباد شیروان نمونه هایی 

از این کانون ها هستند.
نوع دیگر کانون های اسکان عشایر، کانون های توسعه اسکان هدایتی )برنامه ریزی شده( هستند. کانون های اسکان هدایتی استان 

شامل میاندشت و قاسم خان در اسفراین، جیرانسو در مانه و سملقان، دوین، قلعه چه و گُلیل در شیروان می باشند.

شكل 40ــ2ــ کانون اسکان خودجوش عشایر استان   

شكل 41ــ2ــ  کانون اسکان هدایتی عشایر استان


