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استان فارس از دیرینه ترین کانون های تمدن و فرهنگ ایران است. شواهد موجود نشانگر قدمت چند هزار ساله این سرزمین 
است که مردمان این دیار را با عنوان پرسیا ــ پارس ــ یاد کرده است. 

عظمت فارس، قبل و بعد از اسالم، این سرزمین را با اعتقادات و باورهای ریشه دار ملی و توحیدی پیوند داده است. اکنون 
بیت علیهم  السالم در   ایران  امامزادگان بسیار، سومین مرکز مقدس اهل  بارگاه  یادمان های مذهبی و حرم و  به دلیل وجود  فارس 

شمرده می شود. 

تقسیمات سیاسی استاندرس ششم

شکل ١ ــ٢ــ یادمان های مذهبی ــ ملی استان 
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ــ به نقشٔه تقسیمات سیاسی استان فارس نگاه کنید و موقعیت جغرافیایی شهرستان محل سکونت خود را روی 
نقشه مشخص نمایید. 

ــ محل سکونت شما در محدوده کدام شهرستان قرار دارد؟
ــ جمعیت شهرستان محل زندگی خود را از جدول پیدا کرده و آن را با جمعیت مرکز استان مقایسه کنید.

شکل ٢ ــ٢ــ نقشۀ تقسیمات  سیاسی استان فارس

پرسش 

نقشهٔ تقسیمات سیاسی استان فارس
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این تصاویر نشان دهندٔه کدام یک از شیوه های مختلف زندگی در استان فارس است؟ 

شیوه های زندگی در استاندرس هفتم

شکل ٣ــ٢ــ شیوه های زندگی 
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زندگی کوچ نشینی 
استان فارس از مراکز مهم کوچ نشینی است که با جمعیت ١3٢,000 نفر، حدود 3٢ درصد جمعیت کوچ نشین کشور و ١ درصد 
جمعیت استان را شامل می شود. مهم ترین ایل های کوچ نشین فارس: ایل قشقایی، ایل خمسه، ایل ممسنی، و برخی طایفه های مستقل اند 

که در محدوده های استان فارس جابه جا می شوند. 

شکل ٤ــ٢ــ نقشۀ پراکندگی و مسیر کوچ عشایر استان
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با توجه به نقشه، محل ییالق و قشالق دو ایل استان فارس را مشخص کنید.  

امروزه شیؤه زندگی کوچ نشینی تغییر کرده است و کوچ قبیله ای جای خود را به کوچ خانواری داده است.محدودیت منابع آب، 
آسیب دیدن مراتع و چراگاه ها، کمبود منابع تولیدات دامی و گرایش به برخورداری از رفاه و جاذبه های زندگی یکجانشینی )در   روستاها 

و شهرها( باعث تغییر و دگرگونی در زندگی کوچ نشینان شده است. 

در حال حاضر کوچ نشینان فارس به شیوه های مختلفی زندگی می کنند: 
١ــ برخی مانند ایل بزرگ قشقایی شیؤه سنتی کوچ و زندگی قبیله ای را دنبال می کنند و برای پرورش دام و تأمین معاش دائماً 

در حال جابه جایی از ارتفاعات )ییالق( در بهار و تابستان به دشت ها )قشالق( در پاییز و زمستان اند. 
٢ــ گروهی از کوچ نشینان، خانه ای در روستا و مرتعی در کوهستان دارند. در بهار دام ها را برای چرا به ارتفاعات می برند و 

برای برداشت محصول به روستا باز می گردند. اینها در حقیقت نیمه کوچ رو هستند. 
3ــ کوچ نشینانی که اکنون اسکان یافته اند، مانند ایالت ممسنی و کوهمره. 

٤ــ عده ای از کوچ نشینان نیز رمه گردان اند که براساس وجود مرتع و علوفه، دام های خود را به چرا می برند و از طریق شبانی یا 
چوپانی زندگی می کنند. 

شکل ٥  ــ٢ــ کوچ سنتی همراه با مظاهر جدید زندگی )اتومبیل(

پرسش 
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ها  گویش  دارای  و  شده  تشکیل  عرب  و  لر،  ترک،  اقوام  از  فارس  نشینان  کوچ  فارس:  نشینان  کوچ  فرهنگی  ساختار   
و سنتی  لباس های محلی  و شعر، موسیقی،  بندند  پای  بسیار  مذهبی  و  ملی  به شعارهای  نسبت  اینان  لهجه های مختلفی هستند.  و 
مخصوص به خود دارند. غیرت، شجاعت و مردانگی از ویژگی های کوچ نشینان فارس است. کوچ نشینان استان همواره دربرابر 
قدرت های بزرگ ایستاده اند. حضور بسیج عشایر استان در دوران دفاع مقدس، حماسٔه بزرگ جنگ جنوب علیه استعمار انگلیس 
و استقامت قشقایی ها، نمونه هایی از مقاومت و دلیری کوچ نشینان است؛ چنان که امام خمینی )ره(، کوچ نشینان را به علت دفاع از 

سرزمین اسالمی ذخائر انقالب نامیدند. 
کوچ نشینان فارس نسبت به برنامه های آموزشی و سوادآموزی بسیار عالقه مند هستند. نرخ باسوادی در بین ایل های اسکان یافته 

باالتر از کوچ نشینان کوچ رو است. دلیل این امر محدود بودن امکانات سوادآموزی در هنگام کوچ است. 

شکل ٦ــ٢ــ کالس های کوچ نشینی در چادرها و چمنزارهای طبیعی 

زندگی روستایی 
پراکندگی روستاها در فارس چگونه است؟ 

پراکندگی و استقرار روستاهای استان فارس  برخوردار است.  از سابقه ای طوالنی  شکل گیری زندگی روستایی در فارس 
تحت تأثیر عوامل طبیعی مانند آب و هوا، ناهمواری ها، میزان آب، نوع خاک بوده است. عوامل انسانی نیز مانند نوع معیشت و تعداد 
جمعیت در این پراکندگی نقش داشته است. هرچه از بخش های غربی و مرکزی به جنوب و جنوب شرقی پیش رویم از تعداد روستاها 

و جمعیت آنها کاسته می شود. چرا؟
اگر از مناطق معتدل  به مناطق خشک نزدیک شویم، فاصلٔه روستاها از یکدیگر زیادتر شده و جمعیت آنها کمتر می شود.

 
نحوۀ شکل گیری و طبقه بندی روستاهای استان فارس 

مساکن روستایی در استان فارس تحت تأثیر عوامل اقلیمی و جغرافیایی و وضعیت اقتصادی شکل گرفته است. بیشتر روستاهای 
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فارس از نظر شکل، متمرکز و مجتمع اند. در این سکونتگاه ها، خانه های روستایی به یکدیگر چسبیده و بدون فاصله در کنار هم قرار 
دارند. مزارع از خانه ها جدا می باشند و فاصلٔه یک روستا با روستای دیگر، زیاد است. مهم ترین دلیل این شکل گیری، محدود بودن 
منابع آب است. بسیاری از روستاها نیز از گذشته برای امنیت و دفاع از خود و حفظ آب و مزارع به صورت مجتمع و متمرکز درآمده اند. 
بنابراین، روستاهای فارس را می توان بر اساس ارتفاع به دو دسته روستاهای دشت و روستاهای کوهستانی طبقه بندی کرد. تعداد، 

وسعت و جمعیت روستاهای دشتی بیشتر از روستاهای کوهستانی است. 

شکل ٧ــ٢ــ چشم اندازی از روستاهای دشتی و کوهستانی 
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مسائل روستایی استان فارس 
مهاجرفرستی  بین  است.  استان  روستاهای  مهم  مسائل  از  شهری  پرجمعیت  مراکز  به  روستایی  نقاط  از  مهاجرت  مهاجرت: 
آنها رابطه وجود دارد. سیر تحوالت روستایی استان نشان می دهد که روستاهای کوچک  با ساختار سنی جمعیت  روستاهای فارس 
ـ شهر( هستند. عواملی مانند کاهش منابع آب و مکانیزه شدن کشاورزی، مهاجرفرستی  درحال تبدیل شدن به روستاهای پرجمعیت )روستاـ 

روستاها را تشدید کرده است. 
مسئلۀ آب: اتالف و هدر رفت آب از مشکالت عمدٔه روستائیان استان است. این مسئله ریشه در استفاده از شیوه های نامناسب 
آبیاری در بخش زراعت این مناطق دارد؛ عالوه بر این، آب در روستاها به صورت های مختلفی مصرف شده یا به هدر می رود که می توان 
به مصارف خانگی و روستایی و دامداری، نفوذ آب در نهرها و جوی های انتقال آب به مزارع، تبخیر زیاد آب در محل های ذخیره آب، 
اشاره کرد. عالوه بر موارد باال می توان مشکالت و مسائل دیگر روستایی استان را نیز مطرح کرد؛ مانند ــ پراکندگی روستاها، وجود 

روستاهای زیاد با جمعیت کم. 
آیا شما می توانید موارد دیگری را ذکر کنید؟ 

زندگی شهری 
شهرهای فارس چگونه ایجاد شده اند؟ 

شکل گیری شهرهای استان فارس متفاوت است. کهن ترین شهرهای ایران را می توان در استان فارس جست وجو کرد. برخی 
شهرها مانند شیراز، کازرون )بیشاپور( فیروزآباد )شهر بهرام گور( فسا، داراب، جهرم، نی ریز، شهرهای تاریخی بازمانده از دوران 
گذشته اند.در دوران اخیر بعضی از روستاها تحت تأثیر عوامل مختلف جغرافیایی مانند چگونگی معیشت و تولید محصوالت کشاورزی 
و افزایش جمعیت و موقعیت ارتباطی به شهر تبدیل شده اند که بهتر است به آنها روستا ــ شهر گفته شود؛ زیرا سیما و اقتصاد آنها عمدتاً 

بر پایٔه کشاورزی و دامداری استوار است که به تدریج به سمت رواج فعالیت های خدماتی و صنعتی و بازرگانی تغییرشکل پیدا می کند. 
شکل شناسی شهرهای فارس چگونه است؟ 

چهره و شکل شهرها هم از عوامل طبیعی و هم از عوامل فرهنگی تأثیر می پذیرد. عواملی مانند طرح گذرگاه ها و خیابان ها و 
کاربری زمین برای مقاصد خاص مانند واحدهای مسکونی، مراکز خرید، تأسیسات و ساختمان های دولتی، مکان های مذهبی و حتی 
سبک و شیؤه ساختمان سازی و معماری، بر شکل مناظر و چشم اندازهای شهری تأثیر می گذارد. بنابراین، شکل  شناسی، سیمای 
شهری در فارس مولود محیط جغرافیایی، شرایط فرهنگی و مدیریت شهری است. با توجه به اینکه هستٔه اولیٔه بیشتر شهرها مناطق 

روستایی بوده اند و شکل هسته ای داشته اند که با گذشت زمان سیمای آنها تغییر یافته است. 
برهمین اساس، بیشترین شهرهای فارس به صورت های زیر تقسیم می شوند. 

١ــ شهرهای متمرکز و هسته ای: جهرم، داراب و کازرون، نمونه ای از این شهرها هستند که در آن ها مرکز شهر، محل تراکم 
جمعیت و عوامل تولیدی و تجاری و خدماتی است. 
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شکل ٨ ــ٢ــ نقشۀ یک شهر هسته ای )کازرون(

شکل ٩ــ٢ــ بافت های سنتی و مدرن شهر
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شکل ١٠ــ٢ــ نقشۀ یک شهر خطی )شیراز(

 شکل ١١ــ٢ــ نقشۀ یک شهر پراکنده )سروستان(

٢ــ شهرهای خطی: برخی از شهرهای فارس به شکل خطی دیده می شوند. بدین معنا که در این شهرها،
 خدمات شهری در طول یک یا دو خیابان اصلی و در محل اتصال مناطق مسکونی شهر قرار 

گرفته اند. اگرچه این شهرها در گذشته دارای یک هستٔه مرکزی یا چند هستٔه فرعی بوده اند
 که پس از گسترش آنها، به یکدیگر پیوند

 خورده و بافت جدیدی را شکل داده اند. 
در این باره شهرهایی مانند: شیراز، الر

 و نی ریز را می توان نام برد؛ )از دبیر
 خود در مورد شهرهای هسته ای

 اطالعات بیشتری کسب کنید(.   

٣ــ شهرهای پراکنده: شکل دیگری از شهرهای 
فارس که تعداد کمتری از شهرهای استان را دربر می گیرند. 
در نتیجه به هم پیوستن قطعات پراکنده و جدا افتاده اند که 
بافت  با  واحد  به صورت یک شهر  اکنون  زمان،  در طول 

یکنواخت دیده می شوند؛ مانند: سروستان. 
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امروزه با توجه به افزایش جمعیت، توسعٔه شهرنشینی چهره و بافت شهرهای فارس دستخوش تغییر و تحول شده اند از جمله 
شیراز مرکز استان گسترش فضایی پیدا کرده است. این شهر عالوه بر اینکه مظاهر و چشم اندازهای تاریخی گذشته را کم و بیش حفظ 
کرده است؛ اما بافت های متنوع و جدیدتری در آن شکل گرفته است که شامل بافت حومه ای و بافت های ناپیوسته می باشد. این بافت ها 

قطعاتی جدا افتاده از کالبد اصلی شهرند که در حاشیه و پیرامون شهر اصلی به وجود آمده اند. 

شکل ١٢ــ٢ــ ساخت و سازهای جدید شهری
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جمعیت و حرکات آن در استاندرس هشتم  

شکل ١٣ــ٢ــ نقشۀ تراکم نسبی جمعیت استان فارس

با توجه به نقشٔه پراکندگی جمعیت در استان فارس، مالحظه می کنید که جمعیت در سطح استان به طور یکنواخت پراکنده نشده 
است. چرا؟ 

با توجه به راهنمای نقشه، نواحی مرکزی استان مانند شیراز، مرودشت، فسا و کازرون دارای جمعیت متراکم ؛ نواحی شمال 
غرب و غرب استان مانند سپیدان و ممسنی، فیروزآباد دارای جمعیت متوسط و نواحی شرقی و جنوب شرق استان مانند الرستان و 

نی ریز مناطق کم جمعیت استان می باشند. 
مطابق سرشماری سال 1390 استان فارس 4،596،658 نفر جمعیت داشته که در مساحت 122،661 کیلومتر مربع پراکنده 

شده اند. 

استان اصفهان

استان بوشهر

 استان هرمزگان 

استان کهگیلویه و بویراحمد

استان  کرمان

استان یزد

الرستان
١٦

١٥ زرین دشت

فسا  ٤٨

نی ریز  ١١
استهبان ٣٣

جهرم  ٣٦

قیروکارزین  ١٩

فراشبند
٩

کازرون ٦٣

اقلید        ١٣

آباده     ١٧

خرم بید  ١٩

بوانات  ١٠

پاسارگاد  ١٩

مرودشت  ١٩
سپیدان

٣١

رستم
٤٥

ممسنی    ٤١

داراب    ٢٩

المرد
٢١

خنج      ٩

مهر  ٣٥

فیروزآباد  ٣٤

خرامه  ١٠

ارسنجان  ٢٦

سروستان ٢٤
کوار  ٧٢

استانداری فارس معاونت 
برنامه ریزی و اشتغال دفتر 

آمار و اطالعات و GIS گروه 
GIS تهیه نقشه و

راهنمای نقشه
 تراکم جمعیت در کیلومتر مربع

و بیشتر

١٤٠٠٠٠٠مقیاس

ترسیم رزیگروه تهیه نقشه
 تا ساکی

ارقام به صورت تراکم جمعیت در کیلومتر مربع آورده شده است.

گراش      ٢٦

شیراز  ٢٨١
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بیشتر بدانیم  

تراکم نسبی جمعیت استان را محاسبه کرده و سپس با تراکم جمعیت کشور مقایسه کنید. 

پراکندگی جمعیت استان فارس بر مبنای عوامل طبیعی )آب و هوا، آب، خاک و ناهمواری ها( و عوامل انسانی )منابع اقتصادی، 
راه ها، صنعت و …( متفاوت است. 

جمعیت کوچ نشینان، شهرنشینان و روستاییان
جمعیت کوچ نشینان استان فارس به علل مختلف از جمله اجرای سیاست اسکان و محدودیت عوامل محیط 
طبیعی روبه کاهش گذارده است و روز به روز از حجم آن کاسته می شود. همچنین ضریب رشد جمعیت افزایش یافته 
که بیانگر افزایش میزان مهاجرت روستائیان به شهرها و تبدیل برخی روستاها به شهر است. اختالف شدید بین جمعیت 

شهرهای استان نشان دهندهٔ نبودن تعادل در پراکندگی نقاط شهری در استان است. 

شکل ١٤ــ٢ــ نمودار جمعیت استان برحسب مناطق شهری و روستایی به درصد

شهری   

روستایی   

غیرساکن 

پرسش 
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شکل ١٥ــ٢ــ نمودار رشد جمعیت استان در سال های ١٣٥٥ ، ١٣٦٥، ١٣٧٥ ، ١٣٨٥ و برآورد آن در سال ١٣٨٧

جدول2ــ٢ــ رشد جمعیت استان فارس در سال های مختلف 

نرخ رشدسال سرشماری 

ــ١33٥

١3٤٥4/7

١35٥3/5

١36٥6/1

١37٥2/1

١38٥1/3

 
در جدول باال میزان رشد جمعیت استان را با رشد جمعیت کشورمان مقایسه کنید. 

رشد جمعیت در استان فارس چگونه است؟ 
روند رشد جمعیت طی دهه های گذشته سیر نزولی داشته است. علت نرخ رشد باالی جمعیت در دهٔه ١360 را 
می توان تحت تأثیر عواملی مانند سهل شدن شرایط ازدواج، باال بودن نرخ موالید و افزایش میزان مهاجرت ها دانست. 
عوامل متعددی در کاهش نرخ رشد جمعیت در دهٔه ١380 مؤثر بوده است که از آن میان می توان به سیاست های 

کنترل و تنظیم خانواده، افزایش سطح سواد و آگاهی های اجتماعی و ... اشاره کرد. 

        ٦٠٠٠

 ٤٠٠٠

     ٢٠٠٠

١٣٨٧               ١٣٨٥        ١٣٧٥                       ١٣٦٥                  ١٣٥٥

نفر
ار 

هز

٠سال
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بررسی هرم سّنی جمعیت فارس
ساختار سّنی با هرم سّنی نمایش داده می شود. 

شکل ١٦ــ٢ــ هرم سّنی و جنسی جمعیت استان فارس در سال ١٣٨٨

جمعیت

زن مرد

با نگاه به هرم سّنی جمعیت سال ١388 چه مسائلی را می یابید؟ 
جمعیت کدام یک از گروه های سّنی بیشتر است؟ 

چرا قاعدٔه هرم سّنی جمعیت در سال های اخیر، کم عرض تر شده است؟ 

١٠٠٠٠٠٠ ٨٠٠٠٠٠ 6٠٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ٠ ٢٠٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠٠ 6٠٠٠٠٠ ٨٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠
٠

٥ ساله
١٠ ساله
١٥ ساله
٢٠ ساله

٢٥ ساله
٣٠ ساله

٣٥ ساله
٤٠ ساله

٤٥ ساله

٥٥ ساله
٥٠ ساله

٦٠ ساله
65 ساله

٧٠ ساله
٧٥ ساله
٨٠ ساله

٨٥ ساله
٩٠ ساله

٩٥ ساله


