
فصل دوم

جغرافیای انسانی استان خراسان جنوبی



64

دارای  استان  این  سیاسی،  تقسیمات  آخرین  براساس  شد.  جدا  خراسان  استان  1383از  سال  در  جنوبی،  خراسان  استان 
11  شهرستان، 25 بخش، 28 شهر و 61 دهستان است.

٭ به نقشٔه تقسیمات سیاسی استان خراسان جنوبی نگاه کنید و موقعیت شهرستان محل سکونت خود را مشخص کنید.

تقسیمات سیاسی استاندرس ششم

شکل 1ــ6  ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی استان خراسان جنوبی
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جدول 1ــ6  ــ تقسیمات سیاسی استان خراسان جنوبی

شهردهستانبخششهرستاناستان

خراسان جنوبی

 مرکزیبشرویه
بشرویه، ارسکعلی جمال، کرند، ارسک، رقه ارسک

القورات، باقران، فشارود، کاهشنگ، شاخنات، شاخن مرکزیبیرجند
بیرجند

مرکزیخوسف
خوسف، محمدشهرخوسف، خور، براکوه، قلعه زری، جلگه ماژانجلگه ماژان

درمیان

مرکزی
گزیک
قهستان

اسدیه، طبس مسینا، درمیان، میاندشت، گزیک، طبس مسینا، قهستان، فخرود 
گزیک، قهستان

زیرکوه

مرکزی
زهان

شاسکوه
حاجی آباد، زهانپترگان، زیرکوه، زهان ، افین ، شاسکوه، بهناباد

سرایان
آیسک
سرایان، سه قلعه، آیسکآیسک، مصعبی، سه قلعه ، دوکوههسه قلعه

سربیشه

مرکزی
درح
سربیشه، مودغیناب، مومن آباد، درح ، النو، مود، نهارجانمود

طبس

مرکزی
دستگردان
دیهوگ

کویر  دیهوک،  منتظریه،نخلستان،  پیرحاجات،گلشن، 
یخاب کوه  دستگردان،  )طبس(، 

 طبس، دیهوک، 
عشق آباد

فردوس، اسالمیهحومه، برون، باغستانمرکزیفردوس

قاینات

مرکزی
سده

نیمبلوک

نیمبلوک،   ، سده  پسکوه،  آفریز،  قائن،  مهیار،  پیشکوه، 
کرغند

قاین، اسفدن،
آرین شهر،

نیمبلوک،خضری دشت 
بیاض

مرکزینهبندان
شوسف

نهبندان، شوسفبندان، میغان، نه، شوسف، عربخانه
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بیشتر بدانیم  

وجه تسمیۀ خراسان جنوبی
و  می کند  طلوع  خورشید  جایی که  خورشید،  سرزمین  به معنی  است  آسان  خــور  اسم  این  ریشٔه  خراسان: 

خراسان مخفف خورآسان است.
جنوبی: موقعیت جغرافیایی این استان، نسبت به خراسان بزرگ را بیان می کند. 

تاریخچه خراسان جنوبی: خراسان جنوبی بخشی از سرزمین قهستان کهن است. قهستان )معرب کوهستان( 
در گذشته به والیات جنوب خراسان اطالق می شد، که از شمال شرق تا هرات و از غرب و جنوب تا کویر لوت و سیستان 
امتداد داشت و مرکز آن )قاین( بود. در روایات اساطیری بنای قهستان را به سام ابن نریمان نسبت داده اند و آن را 
بخشی از قلمرو فریدون پیشدادی می دانند. در این منطقه روستاهایی با نام های سلم آباد، فریدون، گیو و… وجود 
دارند که مؤید این روایات اند. براساس کتیبه های به جا مانده از دورٔه هخامنشی و به گفتٔه بعضی از مورخان یونانی، 
قهستان سکونتگاه قوم ساگارت، از اقوام آریایی بود. هرودوت مورخ یونانی می نویسد: آنها در ردیف اقوام شرقی 
هستند و از سکنٔه ساتراپ چهاردهم هخامنشیان به شمار می روند. صفویان، باعث رونق و گسترش تجارت دراین منطقه 
شدند و همچنین امنیت نسبتاً پایداری را ایجاد کردند. در آن زمان بیرجند، که قصبه ای بیش نبود، به عنوان حاکم نشین 
قاینات برگزیده شد و خاندان علم که خود را به حازم بن خزیمه منتسب می کردند، در رأس آن قرار گرفتند و بعدها 
در کلیٔه تحوالت منطقٔه شرقی و جنوب شرقی ایران نقش فّعالی را ایفا نمودند. خراسان جنوبی تا 1383خورشیدی، 

بخشی از استان پهناور خراسان بود.

شکل 2ــ6  ــ نقشۀ تاریخی خراسان بزرگ
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فعالیت گروهی ١ـ٦

1ــ با استفاده از نقشه و جدول تقسیمات سیاسی، نمودار تقسیمات سیاسی شهرستان محل زندگی خودتان را 
کامل کنید.

2ــ درنقشٔه زیر محدودٔه تقریبی شهرستان های محل زندگی خود را مشخص کنید.

شهرستان

بخش                                   بخش                                  بخش                                 بخش                                  بخش

دهستان ها                            دهستان ها                                    دهستان ها                                    دهستان ها                         دهستان ها

استان
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 برای مطالعه 
 برای مطالعه بیشتر به سایت های زیر مراجعه کنید:

آدرس اینترنتیمعرفی سایت

ـ www.skپرتال استان خراسان جنوبی   Portal.ir

www.b.sko.irمعاونت برنامه ریزی استانداری خراسان جنوبی
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٭ به نمودار زیر نگاه کنید. پرجمعیت ترین و کم جمعیت ترین شهرستان را در استان مشخص کنید.

جمعیت استاندرس هفتم

شکل 1ــ7ــ نمودار جمعیت شهرستان های استان خراسان جنوبی در سال 1390

ویژگی های کلی جمعیت استان
براساس سرشماری سال 1390، استان ما دارای 732192 نفر جمعیت است. که در 203366 خانوار زندگی می کنند. که از 
این تعداد، 56/56 درصد در نقاط شهری و 43/42 درصد درنقاط روستایی سکونت دارند و   6 0/00 درصد غیرساکن بوده اند. از 
کل جمعیت استان 364091 نفر )معادل 49/73 درصد( را زنان و 368108 نفر )معادل 50/27 درصد ( را مردان تشکیل می دهند. 

به عبارتی نسبت جنسی 101 مرد در مقابل100 زن می باشد.
٭ آیا می توانید بگویید که میانگین جمعیت هر خانوار شهری یا روستایی استان، چند نفر است؟

بشرویه      بیرجند    خوسف    درمیان    زیرکوه     سرایان   سربیشه      طبس      فردوس   قائنات     نهبندان
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جدول 1ــ7ــ جمعیت استان به تفکیک شهری ــ روستایی و زن ــ مرد در سال 1390

تعدادخانوارمردزن غیرساکنروستاییشهریجمعیتشهرستان

12380123037223-24683182726411بشرویه

11641111407663516-23048717802052467بیرجند

11096179237997-29019662722392خوسف

277052737514466-550801589939181درمیان

218481923311348-41081733733744زیرکوه

16534159599496-324932224510248سرایان

202951919211203-394871127028217سربیشه

342963536219798-696584311926539طبس

207492087712482-41626320529574فردوس

544245689630752-1113205749553825قائنات

57258218373537645283532890515085نهبندان

73219241417331797445364091368101203366استان

برای آشنایی بیشتر با سایر ویژگی های جمعیتی استان، به نمودار هرم سنی جمعیت استان ما نگاه کنید. این هرم، نظیر هرم سنی 

0       5000   10000  15000   20000   25000  30000  35000    4000040000  35000   30000 25000    20000 15000   10000    5000        0

... - 100
99-95
94-90
89-85
84-80
79-75
74-70
69-65
64-60
59-55
54-50
49--45
44-40
39-35
34-30
29-25
24-20
19-15
14-10

9-5
4-0

مرد زن                                                                              

شکل2ــ7ــ هرم سنی جمعیت استان خراسان جنوبی درسال 1390

ساله
ساله
ساله
ساله
ساله
ساله
ساله
ساله
ساله
ساله
ساله
ساله
ساله
ساله
ساله
ساله
ساله
ساله
ساله
ساله
ساله
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سایر استان های ایران و نیز کشورهای در حال توسعه، قاعده ای پهن و رأس باریک دارد. پهنای گستردٔه قاعدٔه هرم، افزایش گروه های 
سنی پایین و جوان بودن جمعیت را نشان می دهد.

در سال های اخیر قاعدٔه هرم سنی استان درحال کوچک شدن است. دلیل آن را چه می دانید؟
میزان نرخ رشد جمعیت استان براساس جمعیت سال های 1385 و 1390، به میزان 0/18 درصد است که مقدار این شاخص 

در مناطق شهری 2/58 درصد و در مناطق روستایی در حدود1/12- درصد بوده است.
به نظر شما تفاوت نرخ رشد در مناطق شهری و روستایی بیانگر چیست؟

ـ  15 سال و 7/3 درصد در  از نظر گروه های سنی 27/6 درصد در گروه سنی کمتر از 15 سال، 64/8 درصد در گروه سنی64ـ
گروه سنی 65 ساله و بیشتر قرار دارند.

فعالیت گروهی ١ـ٧
1ــ کم بودن میزان گروه سنی 65 ساله و بیشتر در مقایسه با سایر گروه های عمدٔه سنی در استان خراسان جنوبی 

را چگونه ارزیابی می کنید؟

پراکندگی جغرافیایی و تراکم جمعیت استان
بر  با وسعتی معادل 150732 کیلومترمربع، 9/14 درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است.  استان ما 
اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 جمعیت استان معادل 732192 نفر بوده، که برابر  97 /0درصد از جمعیت 
کل کشور است. بر این اساس تراکم جمعیت استان در هر کیلومترمربع حدود 5 نفر است در حالی که، این شاخص در کشور معادل 

46 نفر در هر کیلومتر مربع بوده است.
 پراکندگی جمعیت در استان بر پایٔه خصوصیات جغرافیایی شکل گرفته است و قسمت اعظم جمعیت در کوهپایه ها و در نزدیکی 
منابع آب اسکان یافته اند. به این ترتیب می توان گفت که سهم جمعیت هر منطقه و میزان رشد آن تابعی از شرایط اقلیمی و توپوگرافی 

)دسترسی به منابع آب( منطقه است. 
 میزان جمعیت به یک اندازه در همٔه شهرستان های استان پراکنده نشده است؛ چرا؟
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1ــ با توجه به جدول 2ــ7 تراکم نسبی هر شهرستان را محاسبه کنید.

نهبندانقائناتفردوسطبسسربیشهسرایانزیرکوهدرمیانخوسفبیرجندبشرویهشهرستان

تراکم نسبی

2ــ شهرستان های استان را براساس میزان تراکم از بیشترین به کمترین مرتّب کنید.
1ــ ……… 2ــ ……… 3ــ ……… 4ــ……… 5  ــ………

6  ــ ………7ــ ……… 8  ــ………  9ــ……… 10ــ………
11ــ ………

جدول 2ــ7ــ جمعیت و مساحت به تفکیک شهرستان

مساحت )کیلومتر مربع(جمعیت )نفر(تاریخ ارتقاء به شهرستانشهرستان
1387246835993بشرویه
13162304874004بیرجند
13902901916029خوسف
1384550805797درمیان
1390410818226زیرکوه
1384324939342سرایان
1382394878199سربیشه
13396965855344طبس

1323416264103فردوس
13581113207601قائنات
13685725826094نهبندان
1383732192150732استان

مهاجرت: استان خراسان جنوبی تحت تأثیر عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی همواره به صورت یک قطب مهاجرت فرست 
عمل کرده است. اگر پدیدٔه مهاجرت را به دو دستٔه داخل استانی و خارج استانی تقسیم کنیم، باید بگوییم که مهاجرت های داخل استانی 

بیشتر از روستاها به شهرها صورت گرفته است.

فعالیت گروهی ٢ـ٧
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٭ به نظر شما چه عواملی سبب مهاجرت روستائیان به شهرهای استان شده است؟
براساس آمار ارائه شده در فاصلٔه سال های 1375 تا 1390، تعداد 52000 نفر به استان وارد شده یا در داخل آن جابه جا 
نظر جنسیت، 61/1 درصد  از  کرده اند.  مهاجرت  نقاط روستایی  به  و 34 درصد  نقاط شهری  به  مهاجران  از  شده اند. 66 درصد 

مهاجران مرد و 37/9 درصد زن بوده اند.
مهم ترین پیامدهای مهاجرت به شهرها عبارت اند از:
 پیدایش حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ

 کمبود خدمات در محالت جدید شهری
 مشکالت ناشی از ترافیک شهری و آلودگی هوا

 رشد مشاغل کاذب در شهرها
 گرانی مسکن

… 
٭ شما چه پیامدهای دیگری می شناسید؟ چند مورد را نام ببرید.

فعالیت گروهی ٣ـ٧

1ــ راهکارهای مناسب برای کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها را بیان کنید.
2ــ نقش تشکیل استان خراسان جنوبی در کاهش میزان مهاجران به خارج از استان را بررسی کنید.

 برای مطالعه 
 برای مطالعۀ بیشتر به سایت های زیر مراجعه کنید:

آدرس اینترنتیمعرفی سایت

ـ www.skپرتال استان خراسان جنوبی   Portal.ir

www.b.sko.irمعاونت برنامه ریزی استانداری خراسان جنوبی

www.skocr.irادارٔه کل ثبت احوال استان خراسان جنوبی
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تصاویر زیر را با هم مقایسه کنید. شباهت ها و تفاوت های آنها را بنویسید.

شیوه های زندگی در استاندرس هشتم

دراستان ما، همانند سایر مناطق ایران عزیزمان سه نوع شیؤه زندگی رایج است که در این درس با برخی از ویژگی های آنها آشنا 
می شویم.

 

ـ   8   ــ زندگی شهری شکل 3   ـ

ـ   8  ــ زندگی روستایی ـ  8   ــ زندگی عشایری                                                                                       شکل 2ـ                                       شکل 1ـ
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الف( زندگی کوچ نشینی
چرا بیشتر عشایر استان ما در شهرستان های زیرکوه؛ قاینات، سربیشه، نهبندان و درمیان متمرکزند؟ 

شرایط آب و هوایی و جغرافیایی کوهستان های استان و ارتباط این نواحی با قلمروهای پست و سرزمین های گرمسیری مجاور 
آن، از دیرباز شرایط مناسب و مطلوبی را برای پیدایش و تکوین حیات کوچ نشینی و تداوم آن در این منطقه به وجود آورده است.

بیشتر بدانیم  

براساس آمار سال 1390 از مجموع جمعیت استان، 11/06 درصد آنها زندگی کوچ نشینی دارند و به صورت 
طایفه های مستقل در مناطق مختلف استان پراکنده اند. بعضی از این طوایف عبارت اند از: آخوندی، اردنی، براهویی، 

بهلولی، تاجیک، دالکه، ده مرده، رمضانی، سارانی، طاهری، ناصری، نهتانی و… 

ـ  8   ــ عشایر استان خراسان جنوبی شکل ۴ـ

تقسیم بندی کوچ نشینان استان 
1ــ کوچ رو: این کوچ نشینان در طول سال به همراه خانوادٔه خود بین مناطق ییالقی و قشالقی استان جا به جا می شوند و در 
چادر زندگی می کنند. شغل اصلی آنها دامداری است. این گروه تقریباً 10 درصد جمعیت عشایری استان را تشکیل می دهند. مانند 
عشایر سارانی که ییالق آنها کوهستان ها و سرزمین های مرتفع )دشت های مرتفع( سربیشه و قشالق آنها سرزمین های پست )دشت ها( 

سهل آباد و سلم آباد است.
2ــ نیمه کوچ رو: این کوچ نشینان فقط در زمان ییالق به همراه خانوادٔه خود کوچ می کنند. آنها مسکن ثابتی دارند و درکنار 
دامداری به کشاورزی نیز مشغول اند؛ مانند عشایر تاجیک که ییالق را در دشت های مرتفع ناامید و گلمیران گزیک می گذرانند. بیشتر 

جمعیت عشایری استان نیمه کوچ رو هستند.



76

فعالیت گروهی ١ـ٨
1ــ اگر در شهرستان محل زندگی شما کوچ نشینی رایج است، با راهنمایی دبیر خود، به سؤاالت زیر پاسخ 

دهید.
الف( نام این طوایف را بنویسید.

ب( ییالق و قشالق آنها را مشخص کنید.
ج( نقش آنها را در اقتصاد منطقه بررسی کنید.

2ــ با مراجعٔه حضوری یا با استفاده از سایت اینترنتی ادارٔه کل عشایری استان خراسان جنوبی تعداد خانوار  و 
میزان جمعیت فعلی عشایر استان را بررسی کنید.

ب( زندگی روستایی
استان ما به استناد آثار تاریخی، از دیرباز دارای جامعٔه اسکان یافته بوده و از نظر قدمت، نام های باستانی روستاهایی مانند: 
گیو، تون، نوقند، چهکند، نه، سده، چنشت، ماخونیک، شاهرخت، بغداده، هوگند، کریت و… همچنین سنگ نگارٔه الخ مزار در کوچ 

نوفرست وکال جنگال در ارتفاعات باقران بیرجند همه مؤید حضور انسان از گذشته های دور در این منطقه است.
جمعیت روستایی و عشایری براساس سرشماری سال 1390، بیش از 43 درصد جمعیت کل استان را تشکیل می دهند که در 

2872 آبادی سکونت دارند و اغلب آنها به فعالیت های زراعی، باغداری، دامداری و صنایع دستی مشغول اند.

ـ  8   ــ روستای ماخونیک ـ   8   ــ روستای چنشت                                                                                 شکل 6  ـ                                         شکل ۵  ـ
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و خاک  آبی  منابع  کمبود  آن،  علّت  که  متمرکزند  نوع  از  نظر شکل،  از  ما  استان  روستاهای  استان:   شکل روستاهای 
حاصلخیز است.

 منابع درآمد روستائیان: باتوجه به موقعیت جغرافیایی استان خراسان جنوبی، شیوه های تولید و منابع درآمد روستائیان 
این استان متنوع است. البته درآمد اصلی آنها متکی به زراعت و دامداری است. باغداری، صنایع دستی باالخص قالی و قالیچه، 
پرورش زنبورعسل، پرورش شتر و شترمرغ و در برخی مناطق پرورش ماهی و… از دیگر منابع درآمد روستائیان این استان به شمار 

می روند. 
 مسائل و مشکالت روستاهای استان: به سبب ناپایداری شرایط آب و هوایی مهم ترین مشکل روستاهای منطقه کاهش 

منابع آبی است، که مشکالت عدیدٔه دیگری را به وجود آورده است از جمله:
مهاجر فرستی ــ 

کاهش نیروی کار ــ 
کاهش تولید ــ 

پراکندگی وسیع جغرافیایی  ــ 
کشاورزی سنتی ــ 

اراضی کوچک و قطعه قطعه ــ 
سطح پایین بهره وری ــ 

٭ شما چه مسائل و مشکالت دیگری را می شناسید؟ چند مورد را نام ببرید.

ـ   8   ــ نمونه ای از روستاهای متمرکز در استان خراسان جنوبی شکل 7ـ
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فعالیت گروهی ٢ـ٨

1ــ از طریق بازدید یا مصاحبه با افراد آگاه محلی، برای حل مشکالت روستاییان چاره جویی کنید. گزارش آن 
را به دبیر و همکالسی هایتان ارائه دهید.

2ــ بعد از انقالب اسالمی برای آبادی و عمران روستاها چه اقداماتی صورت گرفته است؟ از دبیر خود کمک 
بگیرید.

ج( زندگی شهری
ـ 8 نمودار توزیع جمعیت استان ما نگاه کنید. چند درصد جمعیت استان در شهرها زندگی می کنند؟ به شکل 8 ـ

یافته است؟ در کالس بحث  با جمعیت شهری کشور، کاهش  مقایسه  ما در  استان  بگویید چرا جمعیت شهری  آیا می توانید 
کنید.

چگونگی شکل گیری شهرهای استان: اگرچه برخی از شهرها در آغاز، پایگاه و قلعه های حکومتی بوده اند که بعدها تحت 
تأثیر عوامل مختلفی توسعه پیدا کرده اند اّما در بیشتر موارد، شکل گیری، توسعه و گسترش شهرها، به دلیل مرکزیت روستاهای بزرگ 
و واقع شدن این روستاها در مسیر راه های ارتباطی میان مناطق و نواحی مختلف استان بوده است. البته در گسترش شهرهای استان 

عوامل دیگری همچون؛ عوامل جغرافیایی )وجود آب و هوای مناسب و منابع آبی(، عوامل تجاری و نظامی بی تأثیر نبوده اند.
٭ عوامل شکل گیری شهر یا روستای محل زندگی خود را بنویسید.

ـ   8   ــ نمودارتوزیع جمعیت شهری و روستایی در استان خراسان جنوبی شکل 8   ـ

توزیع جمعیت شهری و روستایی در استان خراسان جنوبی

جمعیت شهری
جمعیت روستایی و عشایری
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بیشتر بدانیم  

درجدول زیر، جایگاه استان خراسان جنوبی، از نظر جمعیتی با کشور مقایسه شده است.

ـ   8   ــ جایگاه استان خراسان جنوبی از نظر جمعیتی در سال 1390 جدول 1ـ

استان درسال 1390کشور درسال 1390شرح

سهم ازکشوردرصدتعدادبه نفردرصدتعدادبه نفر

751496691007321921000/97جمعیت

5364666171/3841417356/560/77جمعیت شهری

2144678328/5431797443/421/48جمعیت روستایی وعشایری

562250/07450/0060/08جمعیت غیرساکن

بافت شهرهای استان: آیا می دانید شهرهای استان ما به سبب پیشینٔه تاریخی، مانند شهرهای دیگر کشور عزیزمان ایران دارای 
دو بافت قدیم و جدید است؟

ـ   8   ــ نمای خانه های سنتی در استان شکل 9ـ

ویژگی بافت قدیم شهرها:
ــ معابر پرپیچ و خم و کم عرض
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فعالیت گروهی ٣ـ٨

ــ سقف ها گنبدی شکل
ــ استفاده از مصالح کم مقاوم )خشت و گل(

ــ منازل عمدتاً چهار ایوانه و دارای هشتی
ــ وجود بادگیر در ساختمان ها

ــ وجود ساباط در معابر
اکنون شما ویژگی بافت جدید شهرها را بنویسید.

ــ ............................ 
ــ ............................ 
ــ ............................ 
ــ ............................ 
ــ ............................ 
ــ ............................ 

1ــ از طریق مصاحبه با افراد آگاه، وجه تسمیٔه شهر محل زندگی خود را بنویسید.
2ــ شهر محل زندگی شما دارای کدام نقش های شهری است؟ )با توجه به مطالب کتاب جغرافیای عمومی 1(
3ــ از دو بافت قدیم و جدید شهر محل زندگی خود عکس تهیه کنید. برای نمایش به کالس ارائه دهید.

 برای مطالعه 
برای مطالعۀ بیشتر به سایت های زیر مراجعه کنید:

آدرس اینترنتیمعرفی سایت
www.b.sko.irمعاونت برنامه ریزی استانداری خراسان جنوبی

www.skchto.irاداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی
ـ maskan ـwww.bبنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی  kj.ir

ـ www.ashayerاداره کل امور عشایری خراسان جنوبی  kj.ir
ـ www.mhudاداره کل مسکن و شهرسازی خراسان جنوبی  skh.ir


