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جغرافیای انسانی استان

فصل دوم

جغرافیای انسانی استان گلستان
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جغرافیای انسانی استان

به شکل زیر نگاه کنید؛ این نقشه تقسیمات سیاسی استان گلستان را نشان می دهد. بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی سال 1390 
این استان دارای 14 شهرستان، 25 شهر، 27 بخش، 59 دهستان و 1009 روستا است. 

تقسیمات سیاسی استاندرس 6

شکل 1ــ2ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی استان گلستان

راهنما
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فعالیت گروهی ١ـ2

با توجه به شکل 1ــ2 و جدول 1ــ2 به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
1ــ کدام شهرستان های استان با کشور ترکمنستان مرز مشترک دارند؟

2ــ شهرستان هایی که دارای مرز دریایی هستند را ذکر نمایید.
3ــ تعداد شهرستان ها در نیمۀ شمالی استان بیشتر است یا نیمۀ جنوبی؟ چرا؟

4ــ شما در شهرستان ……… بخش ……… شهر ……… دهستان ……… روستای ……… 
زندگی می کنید.

5  ــ با توجه به نقشۀ گنگ 2ــ2 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:
 1ــ شهرستان ……………………

2ــ استان ……………………
3ــ کشور همسایه ……………………

4ــ شهرستان ……………………

شکل 2ــ2ــ نقشۀ گنگ استان گلستان



53

جغرافیای انسانی استان

بر ا ی مطا لعه

جدول شماره 1ــ2ــ اسامی شهرستان های استان گلستان به تفکیک شهرستان، بخش  و دهستان های تابعه در سال 1390

شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخش شهرستان 

بندرگز

بندرگزمرکزی
گز غربیانزان غربی

بندرگز
گل افراانزان شرقی

نوکندهنوکنده
نوکندهبنفشه تپه

نوکنده
لیوان شرقیلیوان

علی آباد

علی آبادمرکزی
مزرعهکتول

علی آباد
کردآبادزرین گل

فاضل آبادکماالن
شیرنگ علیاشیرنگ علیا

فاضل آباد
فاضل آباداسترآباد

گرگان

گرگانمرکزی

جلین علیااسترآبادجنوبی

گرگان جلین لمسکروشن آباد

زنگیانانجیرآب

سرخنکالتهبهاران
سرخنکالتهاسترآباد  شمالی

سرخنکالته
نوده ملکقرق

آق قال

آق قالمرکزی

عطاآبادآق آلتین

آق قال گری دوجیشیخ موسی

قانقرمهگرگان بوی

انبارالوموشمگیر
چین سیولیمزرعٔه جنوبی

انبارالوم
انبارالوممزرعٔه شمالی

ترکمن

بندر ترکمنمرکزی
قره قاشلیقره سوی شرقی

بندر ترکمن
نیاز آبادقره سوی غربی

سیجوالسیجوال
پنج پیکرجعفر بای جنوبی

خواجه لرفراغی
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 شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخش بخششهرستان

گنبد

گنبدمرکزی

آق آبادآق آباد

گنبدکاووس
باغلی ماراماباغلی ماراما

فجرفجر

سلطانعلیسلطانعلی

اینچه برونداشلی برون
داشلی بروناترک

اینچه برون
کرندکرند

آزادشهر

آزادشهرمرکزی
نگین شهر نگین شهرنظام آباد

آزادشهر آزادتپهخرمارود شمالی

نوده خاندوزچشمه ساران
نوده خاندوزخرمارود جنوبی

نوده خاندوز
فارسیانچشمه ساران

رامیان

رامیانمرکزی
رامیان دلنددلند

دلند باقرآبادقلعه میران

خان ببینفندرسک
سعدآباد فندرسکفندرسک شمالی

خان ببین
دارکالتهفندرسک جنوبی

مینودشتمرکزیمینودشت

القجرچهل چای

مینودشت قلعه قافهقلعه قافه

دوزینکوهسارا

گالیکشمرکزیگالیکش

آق قمیشقراوالن

گالیکش فارسیاننیلکوه

ینقاقینقاق

کالله

کاللهمرکزی

آجن سنگرلیآق سو

کالله

تمرقره قوزی سفلیتمران

کنگورکنگور

پیشکمرپیشکمر
گوکجهزاوه کوه

عزیزآبادعرب داغ
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 شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخش بخششهرستان

مراوه تپه

مراوه تپهمرکزی
سزشمراوه تپه

مراوه تپه
قازان قایهپالیزان

گلی داغگلی داغ
گلی داغگلی داغ

عرب قره حاجیشملی

کردکویمرکزیکردکوی

یساقیسدن رستاق  شرقی

کردکوی چهاردهسدن رستاق غربی

سرکالته  خرابشهرچهارکوه

گمیشان

گمیش تپهمرکزی
قلعه جیق بزرگنفتلیجه

گمیش تپه
خواجه نفسجعفربای غربی

سیمین شهرگل دشت
آرخ بزرگقزل آالن

سیمین شهر
بصیر آبادجعفر بای شرقی
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شیوه های زندگی در استاندرس 7

به شکل های زیر با دقت نگاه کنید؛ شباهت ها و تفاوت های آنها را بیان کنید.

شکل 5ــ2ــ زمین زراعی شالی ــ شهرستان کردکوی 

شکل4ــ2ــ چشم اندازی  از شهر گرگان شکل 3  ــ2ــ کوچ عشایر

آشنا  آن  ویژگی های  از  برخی  با  درس  این  در  که  است  رایج  زندگی  شیؤه  نوع  سه  کشور  مناطق  سایر  همانند  گلستان  استان  در   
می شویم.
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 1ـ زندگی عشایری
 عشایر استان در سال 1388 با جمعیتی بالغ بر 5082 خانوار و 30383 نفر، در حدود 3 درصد جمعیت استان را تشکیل 
)مراتع  گرگان  وسیع  جلگٔه  مجاورت  در  ییالقی(  )مراتع  سرسبز  دامنه های  با  البرز  کوه های  وجود  علت  به  گلستان  استان  می دهند. 
قشالقی( شرایط مناسب و مطلوبی برای پیدایش و تکوین زندگی عشایری داشته است. سختی این شیؤه زندگی و تحوالت اجتماعی 

منجر به تغییر شیوهٔ زندگی عشایر و روی آوردن بسیاری از آنها به زندگی یکجا نشینی شده است.

شکل 6  ــ2ــ نقشۀ پراکندگی عشایر استان گلستان

٭ با توجه به شکل 6ــ1 در درس اول تعیین کنید مراتع ییالقی و قشالقی در کدام نوع ناهمواری استان واقع شده اند؟
درحال حاضر عشایر استان به سه گروه تقسیم می شوند: کوچنده، نیمه کوچنده، رمه گردان 

الف( کوچنده: عشایر کوچنده منحصر به ایالت کرد شمال خراسان رضوی و خراسان شمالی است. عشایر کرد هر ساله با آغاز 
فصل سرد وارد استان شده و مدت شش ماه در مراتع قشالقی به سر می برند.

ب( نیمه کوچنده: بزرگ ترین ایل های تر کمن گوکالن ها که در شرق گنبد تا مرز خراسان شمالی و یموت ها در غرب گنبد تا 
دریای خزر ساکن هستند. در گذشته ترکمن ها کوچ رو بودند اّما بعدها عواملی چون سختی این شیؤه زندگی، درگیری های قومی، 

شرایط سیاسی و وضعیت مناسب کشاورزی منطقه آنها را وادار به یکجا نشینی کرده است.

پراکندگی عشایر

راهنما
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ج( رمه گردان: در دامنه جنوبی کوه های گوکجه و تپه ماهورهای منتهی به جلگه گرگان که بخشی از حوضه آبگیر گرگان رود 
را شامل می شود، نیز مراتع وسیعی وجود دارد که هر ساله محل پذیرای دام های نیمه کوچندگان روستاهای حاشیٔه آن و رمه گردانان 

بخش جنوبی و استان سمنان می باشد.
 سکونتگاه های طوایف کرد در قشالق چادر و در ییالق پناهگاه های سنگی است. به پناهگاه های چوبی نیمه کوچندگان بومی 

در ییالق کومه و به چادر موقت عشایر ترکمن آالچیق می گویند.

شکل 8  ــ2ــ کوچ عشایر کرد استان ــ شهرستان مراوه تپه

شکل 7ــ2ــ آالچیق ــ شهرستان مراوه تپه
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جغرافیای انسانی استان

بر ا ی مطا لعه

 در سرشماری سال 1387 مرکز آمار ایران تعداد طوایف مستقل کرد که در استان گلستان قشالق کرده  اند، 
21 طایفه مستقل )ساریخانلو، قلیانلو، سیفکانلو، هشت مرخی، کیکانلو، روطانلو، توپکانلو، بریمانلو، امیرانلو، شیخ 
امیرانلو، ملوانلو، پهلوانلو، باچوانلو باچکانلو، قهرمانلو، بیچیرانلو، ایزانلو، جیرستان آنی نصر، جیرستان الخاص، 
میالنلو، نامانلو( گزارش شده است که عالوه بر شهرستان مراوه تپه در مراتع بخش داشلی برون از توابع شهرستان گنبد 

نیز قشالق کرده  اند.

جدول 2ــ2ــ مشخصات زیست بوم های عشایری استان

نام ردیف
زیست بوم

مساحت به هکتار
تعداد 
سامانه

تعداد 
سامان 
عرفی

تعداد 
کانون 
توسعه

تعداد 
خانوار

1ــ درون 
کوچ 

2ــ برون 
کوچ

محل 
ییالق 
قشالق قشالقییالق

1
کرد 

اترک 
شمالی

٭6990642516702ــ

2
کرد 

اترک 
جنوبی

٭46602422311972ــ

گلستان9021ــ2031911669ــترکمن3

گلستان7161ــ509641450ــیموت4

٭ ییالق استان های خراسان شمالی و رضوی ــ قشالق استان گلستان

 اقتصاد جامعه عشایری: تکیه اصلی اقتصاد عشایری استان بر دامداری استوار است. زراعت و صنایع دستی در مرتبه دوم 
و سوم توانسته اند جایگاه مناسبی را در اقتصاد عشایری به خود اختصاص  دهند. عشایر نه تنها در تولید مواد پروتئینی و لبنی نقش 

دارند، بلکه به عنوان پشتوانٔه انقالب، حافظان و مرز داران واقعی و مایٔه برکت نظام قلمداد می شوند.
عشایر استان با مشکالت عدیده ای از جمله کمبود شدید آب آشامیدنی، نبود ایل راه های مناسب، کاهش منابع، تبدیل مراتع و 

چراگاه ها به اراضی مزروعی و مسکونی، عدم امکانات رفاهی مناسب و مشکالت سفر مواجه اند.
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شکل 9ــ2ــ نقش زنان عشایر کرد استان ــ کالله

بر ا ی مطا لعه

شکل 10ــ2ــ نمودار تولیدات دامی عشایر استان گلستان در سال 1388

گوشت قرمز

شیرخام
پشم

3308

968

4350

2ـ زندگی روستایی
تعداد روستاییان استان در سال 1388، 762155 نفر بوده که 43/7 درصد از جمعیت استان را تشکیل می دهند. روستاهای 

استان از نظر شکل از نوع متمرکزند و در حاشیٔه رودها و راه های ارتباطی به شکل طولی مشاهده می شود. 
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عوامل مؤثر بر شکل گیری روستا ها:
تحت  هرچیز  از  بیش  روستایی  نواحی  پراکندگی  الف( 

تأثیر محیط طبیعی است. عوامل محیط طبیعی عبارتند از:
 اشکال ناهمواری )پستی و بلندی(

 آب و هوا، پوشش گیاهی و محیط زیست
 نحؤه دسترسی به منابع آب و خاک

ب( عالوه بر محیط طبیعی، عوامل دیگری مانند عوامل 
نظامی،  و  سیاسی  انگیزه های  ارتباطی،  امکانات  اقتصادی، 

فرهنگی و مذهبی در شکل  گیری روستاها نقش دارند. 
 توانمندی های روستاهای استان 

ــ وجود اراضی مستعد برای کشت 
ــ تنوع محصوالت و تولیدات دامی و کشاورزی

گسترش  برای  مناسب  طبیعی  منابع  و  هوا  و  آب  ــ 
فعالیت های کشاورزی

ــ زمینه های مناسب برای گسترش صنعت گردشگری در 
بسیاری از روستاهای استان و…

 محدودیت ها و مشکالت روستاهای استان
سنتی بودن نظام تولید کشاورزی ــ 

ــ خرد بودن اراضی کشاورزی
ــ گسترش فیزیکی شهرها و تبدیل کاربری اراضی کشاورزی حاشیه شهرها به دیگر کاربری ها

ــ مهاجرت شدید از روستا به طرف شهرها و…
امروزه سکونتگاه های روستایی به علت نزدیکی به شهرها، وجود وسایل ارتباطی و آسفالته بودن راه ها، مشابه سکونتگاه های 
شهری شده است.همچنین ادامٔه روند توسعٔه کنونی شهرها منجر به توسعٔه آنها به سمت نواحی روستایی درحاشیٔه شهرها و از بین رفتن 

باغ ها و زمین های کشاورزی خواهد شد.
اکثر روستاهای استان در نواحی کوهپایه ای و جلگه ای استقرار یافته اند و تعداد کمی از روستاها در نواحی کوهستانی واقع 
شده اند. فعالیت های کشاورزی در پراکندگی سکونتگاه های روستایی استان نقش دارند. به دلیل همجواری زمین های کشاورزی با 
سکونتگاه های شهری و روستایی، همواره به عنوان تهدیدی جدی در جهت تبدیل زمین های زراعی به زمین های مسکونی )شهری و 

روستایی ( محسوب می گردد. این تهدید، منابع آب اراضی کشاورزی استان را نیز شامل می شود.

شکل11ــ2ــ روستای طولی زیارت  ــ گرگان
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شکل12ــ2ــ نقشۀ پراکندگی سکونتگاه های روستایی استان

آیا هیچ دربارٔه آنچه کشت می کنید اندیشیده اید؟ آیا شما آن را می رویانید یا ما می رویانیم؟
(سورۀ واقعه آیه 63 و 64(

 منابع درآمد روستاییان: بیشتر درآمد روستاییان استان از طریق زراعت تأمین می شود. از دیگر منابع درآمد روستاییان 
می توان به باغداری، دامداری، صنایع دستی، صیادی، پرورش زنبور عسل، کرم ابریشم و صنایع دستی اشاره نمود. ابریشم بافی بیشتر 

در روستاهای شرقی، صیادی در نواحی ساحلی و زنبورداری در نواحی جنگلی و کوهپایه ای استان انجام می شود.

شکل14ــ2ــ زمین های کشاورزی ــ گرگانشکل13ــ2ــ مزرعۀ برنج ــ آزادشهر
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3ـ زندگی شهری
به شکل های زیر با دقت نگاه کنید چه تفاوت هایی در آن مشاهده می کنید ؟

بیشتر بد  ا  نیم  

جدول 3ــ2ــ وسعت اراضی زیر کشت استان گلستان به تفکیک زراعی و باغی، 
آبی و دیم به هزارهکتار در سال1387

دیمآبیکلشرح

606312294زراعی

332310باغ و قلمستان

639335304جمع

شکل16ــ2ــ بافت جدید ــ گرگان شکل 15ــ2ــ بافت قدیم ــ گرگان
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جمعیت شهری استان گلستان در سال 1388معادل 887641 نفر که حدود 52/5 درصدجمعیت استان در 25 شهر استان 
ساکن می باشند. شهرهای استان به طور عمده جمعیت کمتر از پنجاه هزار نفر دارند. تنها دو شهر گرگان و گنبد دارای جمعیتی بیش 

از صد هزار نفر می باشند. 
اکثر شهر های استان از توسعه و بزرگ شدن روستاها به وجود آمده اند به همین دلیل به آنها روستا شهر می گویند. تنها شهر های 

گرگان )استرآباد(، گنبد )جرجان ( و گمیشان )گمش تپه ( قدمت دیرینه ای دارند.
نواحی جلگه ای و پست به لحاظ شرایط مساعد و مناسب طبیعی و اقلیمی از حداکثر مناطق شهری برخوردار می باشد. چنانکه 
تمام شهرهای استان در ارتفاع کمتر از 200 متر از سطح دریا قرار دارند. از نظر پراکندگی جغرافیایی عمدتاً شهرها در امتداد غربی  
ــ شرقی منطبق بر جادٔه ارتباطی و ترانزیتی تهران ــ گرگان ــ مشهد شکل گرفته اند؛ اما این شبکه ارتباطی باعث پیوند منسجم و منظمی 

بین نواحی شهری استان به یکدیگر نمی شود.
در نواحی جلگه ای شمالی استان به دلیل وجود اراضی شور، محدودیت آب و خاک، آب وهوای خشک و نیمه خشک و در 
نواحی کوهستانی جنوب استان به لحاظ شرایط اقلیمی سرد، اراضی سنگالخی و ناهموار، دامنه های پرشیب از حداقل تراکم جمعیتی 

و نقاط مسکونی برخوردار است.
اتکا به تولیدات کشاورزی و عدم توسعه بهینه صنعت، سبب عدم رشد پدیدٔه شهرنشینی و ایجاد تعادل نسبی میان سکونتگاه  های 

روستایی و شهری شده است.

بنادر استان گلستان
بندر ترکمن: این بندر در غرب استان قرار دارد که از شمال به جمهوری ترکمنستان، از شرق به شهرستان های گنبد کاووس 

و آق قال، از غرب به دریای خزر و از جنوب به شهرستان کردکوی محدود است.

شکل 17ــ2ــ اسکلٔه تفریحی ــ بندر ترکمن
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جاذبه های گردشگری بندر ترکمن عبارت است از: بازارچه ساحلی و اسکله تفریحی بندر ترکمن.

شکل 18ــ2ــ اسکله تفریحی ــ بندر ترکمن

شکل 19ــ2ــ بازارچه ساحلی ــ بندر ترکمن
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فعالیت گروهی ٢ـ٢

1ــ به نظر شما چرا مهم ترین منبع درآمد روستاییان استان، زراعت است؟
2ــ در شیوه های کشاورزی گذشته و امروزه چه تفاوت هایی مشاهده می شود؟

3ــ پراکندگی شهرهای استان عمدتاً در چه امتدادی قرار دارد؟
4ــ چرا تعداد و تراکم شهرهای استان در نواحی جلگه ای شمال به حداقل رسیده است؟ 

5ــ وجود بندر ترکمن و بندر گز چه تأثیری بر شکوفایی اقتصاد استان دارد؟

بندر گز: این بندر در غرب استان و جنوب خلیج گرگان قرار دارد. بندر گز کوچک ترین شهرستان استان گلستان می باشد. 
این منطقه به علت پایین بودن از سطح دریا فاقد هرگونه بلندی بوده و کامالً هموار و جلگه ای است.

از جاذبه های گردشگری این بندر به چشمه قلقلی و توسکا چشمه می توان اشاره نمود.

شکل 20ــ2ــ اسکلٔه تفریحی ــ بندر گز
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او به شماره تمام موجودات کامالً آگاه است.       
(سوره مریم،  آیه 94(

امروزه تعداد جمعیت و ویژگی های مرتبط با آن، پایه و زیربنای هرگونه برنامه ریزی و سیاست گذاری است. در واقع جمعیت 
از جمله موضوعات مهم اقتصادی و اجتماعی در هر جامعه ای محسوب می شود که بر عملکرد اقتصادی و اجتماعی جامعه اثر 
می گذارد و در عین حال از سیاست های اقتصادی و اجتماعی نیز تأثیر می پذیرد.به سبب اهمیت آگاهی از ویژگی های جمعیتی در 
تهیٔه برنامه های توسعٔه اقتصادی ــ اجتماعی، در این درس تالش می شود بخشی از ویژگی های جمعیتی استان به طور مختصر 

ارائه گردد.

جمعیت استان و حرکت آندرس ٨

شکل21ــ2ــ نمودار ویژگی های جمعیتی استان

تحول جمعیت

توزیع جغرافیایی 
جمعیت

ترکیب و حرکات تراکم جمعیت
جمعیت

توزیع سنینسبت جنسیمیزان زاد و ولدمیزان مرگ و میرمیزان مهاجرت

توزیع جغرافیایی جمعیت
    اگر به توزیع جغرافیایی جمعیت کشور، استان و شهرستان خود بنگریم،  در می یابیم که جمعیت به صورت یکسان و یکنواخت 

پراکنده نشده است.
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شکل 22 ــ2ــ نقشه پراکندگی جمعیت استان گلستان

جمعیت استان گلستان در اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1335، معادل 320181 نفر بوده که از این تعداد 
استان،  از جمعیت 1617087نفری  در سال 1385  بوده اند. همچنین  آن روستانشین  آن شهرنشین  و78/1 درصد  21/9 درصد 

49/17 درصد آنان را شهرنشین و 50/83 درصد را روستانشین تشکیل داده است.

بر ا ی مطا لعه

جدول4ــ2ــ تحول جمعیت وتوزیع جغرافیایی آن برحسب شهری و روستایی در استان گلستان

جمعیت کشور سال
جمعیت شهری استان به نفربه نفر

جمعیت روستایی درصد شهرنشینیبه نفر
به نفر

درصد 
روستانشین

133518 /954/704320 /18170 /03421/925014778/1

134525 /788 /722522 /275170 /79132/735148467/3

135532 /500 /000780 /944264 /25433/851669066/2

136549 /500 /0001 /145 /033422 /19337/072114763/0

137560 /055 /4881 /426 /288588 /98541/3 83017158/2

138570 /495 /7821 /617 / 087795 /12649/1781958450/83



69

جغرافیای انسانی استان

1ــ با توجه به شکل 23 ــ2 روند تغییرات جمعیت استان را تفسیر نمایید.
2ــ با توجه به جدول 4ــ2، نمودار دایره ای درصد جمعیت شهرنشین و روستانشین استان را در سال 

1385 ترسیم نمایید.
3ــ چه عواملی باعث شده که از جمعیت روستانشین استان کاسته و بر جمعیت شهرنشین افزوده گردد؟

فعالیت گروهی 3ـ٢

شکل23ــ2ــ نمودار ستونی از سال ١٣٥٥ تا ١٣٨٨ و پیش بینی روند افزایش جمعیت استان در سال های 1404ــ1390
1404139013881335
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نفر
 به 

یت
جمع

بیشترین نسبت جمعیت شهرنشین استان بر اساس اطالعات سال 1388به شهرستان گرگان با 75/5درصد و بیشترین نسبت 
روستانشینی به شهرستان  مراوه تپه با 84/9 درصد اختصاص داشته است.

تراکم جمعیت
تراکم جمعیت کشور در سال 1365، 30 
نفر،  در سال 1375 به 37 نفر و در سال 1385 
به 43 نفر در هرکیلومترمربع رسیده است. تراکم 
جمعیت استان در این سال ها به ترتیب 56، 70 و 
79 نفر درکیلومترمربع بوده است. استان گلستان 
عمدتاً به دلیل شرایط جغرافیایی و اقلیمی و نیز 
متراکم  استان های  جزء  آب،  منابع  به  دستیابی 
کشور بوده، به طوری که طی دوــ سه دهٔه اخیر، 
میزان تراکم جمعیتی آن همواره باالتر از میانگین 

ـ  1365تراکم جمعیتی کشور می باشد. شکل24ــ2ــ نمودار ستونی مقایسۀ تراکم جمعیت استان به کشور 85  ـ
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شکل 25ــ2ــ نقشه تراکم جمعیت استان گلستان به تفکیک شهرستان در سال 1390

 به شکل25ــ2 نگاه کنید؛ پر تراکم ترین شهرستان ها از نظر جمعیت، شامل…………… و…………… و…………… و 
کم تراکم ترین شامل…………… می باشند.

 با توجه به شکل 24ــ2 چرا تراکم جمعیت در استان گلستان بیشتر از میزان تراکم کشوری است؟

 ترکیب و حرکات جمعیت
1ــ توزیع سنی: سن یکی از متغیرهای اصلی جمعیت است که در قالب موضوعاتی چون موالید، مرگ و میر، فعالیت، 

ازدواج، آموزش و…،  از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
درصد جمعیت گروه سنی 14ــ0 سال در استان گلستان طی سال های 65 تا 1385 از ارقام کل کشور بیش تر بوده است. همچنین 

درصد گروه های سنی 15 تا 64 سال و 65 ساله و بیشتر استان در طی سه سرشماری اخیر پایین تر  از نسبت کشوری است.
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ـ  1365 جدول5  ــ2ــ  تحوالت ساختار سنی کشور و استان طی 85  ـ

شرح
١٣6٥١٣7٥١٣٨٥

درصدجمعیتدرصدجمعیتدرصدجمعیت

شور
ک

142447401745/12372554539/51768162925ــ0

ـ  15 642546927551/53273476256/14915756269/7ـ

+651501718325951814/436565915/1

ان 
است

تان
گلس

1455337748/360444742/343962127/1ــ0

6456265849/177098154/05110817968/5ــ15

+65277132/4507313/5692874/2

با توجه به جدول 5  ــ2 دالیل کاهش بیش از 20 درصدی جمعیت استان در سنین 14ــ0 ساله در طی دو  دهٔه 1385 نسبت 
به 1365 چیست؟

2ــ  نسبت جنسی: نسبت جنسی در استان گلستان، در سال های 1365، 1375 و 1385 به ترتیب برابر با 102/8، 99/2 
و 98/9 بوده که روند نزولی داشته است. 

   به منظور درک عینی تر هرم جمعیت استان، به انعکاس هرم سنی در طی دو دهه 1375 و 1385 می پردازیم.

شکل26ــ2ــ هرم سنی جمعیتی تعداد گروه  های سنی به تفکیک جنسی درسال 1375و 1385

زن مرد زن مرد

13851375
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فعالیت گروهی 4ـ٢

1ــ بر اساس نتایج سرشماری 1390 شکل هرم جمعیتی استان  یا شهرستان خود را رسم کنید.
ـ  1375 تفاوتی مشاهده می گردد؟ به صورت  آیا در شکل هرم جمعیتی استان در طی سال های 85  ـ  2ــ 

گروهی بررسی نمایید.

 3ــ رشد جمعیت: رشد جمعیت از نظر کمی عبارت است از افزایش یا کاهش نسبی جمعیت در زمان معین. )معموالً در یک 
سال(. در صورتی که رشد جمعیت  افزایش  داشته باشد؛ می توان گفت جمعیت دارای رشد مثبت و در صورت کاهش، رشد منفی 

دارد. مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر رشد جمعیت عبارت اند از:  زاد و ولد، مرگ و میر و مهاجرت.

4ــ میزان زاد و ولد (موالید(: در استان، میزان زاد و ولد در سال 1365، 48/6 نفر در هزار؛ در سال 1375، 24/8 نفر 
و در سال 1385، 20/81 نفر در هزار بوده است. 

5  ــ میزان مرگ و میر: میزان مرگ و میر در استان گلستان در سال 1385 برابر با 4/8 نفر )نقاط شهری استان 4/7 و در 
نقاط روستایی 4/9 ( در هزار محاسبه شده است. میزان مرگ و میر استان )شهری و روستایی( پایین تر از رقم کشوری است.

و  گرگان  شهرستان های  می شود.  محسوب  کشور  مهاجرپذیر  استان های  از  یکی  گلستان  استان  مهاجرت:  میزان  6ــ 
گنبد کاووس  به عنوان دو قطب برخوردار از امکانات و خدمات و ظرفیت  های فعالیت و سکونت، بیشترین شمار و نسبت جمعیت 
به استان و جابه جا شده در استان را به خود اختصاص داده  اند. استان های تهران، خراسان رضوی، مازندران،  مهاجر وارد شده 

سیستان و بلوچستان و سمنان عمده ترین استان  های مهاجر فرست به استان گلستان بوده  اند.

ـ  1335 شکل27ــ2ــ نمودار جمعیت استان طی سال های 1385ـ
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ــ یکی از موضوعات زیر را انتخاب و دربارۀ آن تحقیق کنید.
الف( علل مهاجرت به استان گلستان.

ب( مهم ترین پیامد های مطلوب و نامطلوب مهاجرت برای مبدأ و مقصد.

فعالیت گروهی ٥ـ٢

شکل 29ــ2ــ مهاجرین خارج شده از  استان گلستانشکل 28ــ2ــ مهاجرین وارد شده به استان گلستان


