
فصل دوم
جغرافیای انسانی استان 
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شهرستان قم در سال ١375 از استان تهران جدا و به استان تبدیل شده است. به شکل ١ــ٢ توجه کنید. این استان، ازنظر 
تقسیمات سیاسی در حال حاضر دارای یک شهرستان، 5 بخش، ٦ شهر، ٩ دهستان و 330  آبادی دارای سکنه است. در این درس 

با موقعیت جغرافیایی بخش ها و دهستان های استان قم آشنا می شوید.

شکل ١ــ٢ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی استان قم

بخش ها

کیلومتر

 درس ششم   : تقسیمات سیاسی استان 

غربشرق

شمال

جنوب
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فعالیت گروهی ١ــ٢
١ــ با توجه به شکل های ٢ــ١، 8 ــ١، ١4ــ١ و ١ــ٢ جدول زیر را کامل کنید.

 

دهستان هاشهرهای مهمرودها و دریاچه هانوع آب و هوادشت های مهمکوه های مهمموقعیت جغرافیایینام بخش

مرکزی

جعفرآباد

خلجستان

کهک

سلفچگان

محدودٔه  قم  استان  گنگ  نقشٔه  در  ٢ــ 
بخش های مرکزی  ، جعفرآباد  ، خلجستان  ، کهک 

و سلفچگان را مشخص کنید.

فعالیت  

 برای مطالعه 
 جدول ١ــ٢ــ مشخصات بخش های استان قم

نقاط شهرینام دهستانجمعیت در سال ١385مساحت )کیلومترمربع(نام بخش

جعفریهجعفرآباد٦١5١٦٩١٩جعفرآباد

دستجرددستجرد و قاهان85٢807٩خلجستان

قم و قنواتقمرود و قنوات7388١١0٢٩٢4مرکزی

کهکفردو و کهک٩4٩١5٢35کهک )نوفل  لوشاتو(

سلفچگانراهجرد شرقی و نیزار١7٢٢85١5سلفچگان



44

پراکندگی جغرافیایی جمعیت
استان قم در سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1390 دارای ١/151/672  نفر جمعیت بوده است که از نظر پراکندگی 
جغرافیایی، بیشتر جمعیت استان )حدود 93 درصد جمعیت( در شهر قم متمرکز شده اند و بقیٔه جمعیت )7 درصد( در دیگر نقاط شهری 

و روستاهای استان ساکن بوده اند. 

شکل ٢ــ٢ــ نقشۀ پراکندگی جغرافیایی جمعیت استان قم

 فعالیت گروهی ٢ــ٢
با توجه به شکل ٢ــ٢، پراکندگی جغرافیایی جمعیت را در استان بررسی کنید.  

کیلومتر

دریاچۀ نمک

مرکزی

 درس هفتم   : جمعیت استان 

فعالیت  
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ویژگی های جمعیت استان
الف( تراکم نسبی جمعیت: براساس سرشماری جمعیت در سال 1390، تراکم نسبی جمعیت در استان قم حدود 100نفر 
در هر کیلومترمربع بوده است، که چهارمین استان کشور از نظر تراکم جمعیت پس از استان های تهران، گیالن و مازندران بوده است. 

آیا می دانید چرا؟ 
ب( رشد جمعیت استان: با توجه به جدول و نمودار زیر، روند رشد جمعیت در استان، مناطق شهری و روستایی در استان 

قم را تجزیه و تحلیل کنید. 

جدول ٢ــ٢ــ روند تغییرات جمعیت و خانوار شهری و روستایی استان ١335 تا 1390
 

١335١3٤5١355١3٦5١3٧5١385١390شرح 

جمعیت )هزار نفر( 

١٦١١7٩/7٢٩3/٦٦١7853١04٦١١5١استان 

٩٦/5١34/3٢47/٢543/١777/7٩83١0٩5شهری 

٦3/٩45/٦4٦/473/773/7٦3/٦55روستایی 

درصد نرخ رشد ساالنه 
جمعیت نسبت به سال قبل

١/١05/037/74٢/4٢/07١/٩3ــاستان 

3/34٦/٢88/١٩٢/٦7٢/38٢/٢0ــشهری

٢/٦0-١/5-0/54-3/3١0/٢٢4/73 -ــ روستایی 

شکل 3ــ٢ــ نمودار جمعیت استان قم طی سال های 1335 تا 1390
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پ( ترکیب جمعیت شهری و روستایی استان: به جدول ٢ــ٢ نگاه کنید. میزان درصد جمعیت شهرنشینی در سال ١385 
ـ  1385 ساالنه به طور میانگین 2/20  از 93درصد به حدود95درصد در سال 1390رسیده است؛ بدین معنا که در طی سال های 90  ـ

درصد رشد داشته است. 
جمعیت روستایی استان از 63000 نفر درسال ١385 با میانگین رشد ساالنه 2/60- درصد به رقم 55798 نفر در سال 1390 

کاهش یافته است. 
یکی از دالیل مهّم افزایش جمعیت شهرنشینی در استان قم، تبدیل سکونتگاه های روستایی به شهر است. هم چنین، در اهمیت 

منطقه ای شهر قم، می توان به وجود مراکز تحقیقاتی و فّناوری و خدماتی در آن اشاره کرد. 

فعالیت گروهی 3ــ٢
١ــ علل رشد منفی جمعیت در سال های اخیر در روستاهای استان قم چیست؟ 

٢ــ کدام عوامل موجب جذب جمعیت به شهر قم می شود؟ 

ت( ساختمان سنی جمعیت استان: به شکل4ــ٢ توجه کنید. مقایسۀ توزیع سنی جمعیت کشور و استان قم برحسب گروه های 
عمدۀ سنی نشان می دهد که 24/9 درصد از جمعیت استان در گروه سنی کمتر از ١5 سال بوده اند که در مقایسه با دهه های قبل، نشانگر 

کاهش ضریب جوانی جمعیت استان است.
ـ  15 سال و 4/8 درصد در گروه سنی 65 ساله و بیشتر  در سال70/3،1390 درصد از جمعیت استان قم در گروه سنی 64  ـ

قرار داشته اند. 

فعالیت  
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فعالیت گروهی ٤ــ٢ 
با توجه به هرم سنی جمعیت استان قم )شکل 4ــ٢(، به سؤاالت زیر پاسخ دهید: 

١ــ درصد جمعیت استان قم در گروه سنی ١٩ــ١5 سال چند نفر است؟ 
٢ــ مهم ترین ویژگی های هرم سنی جمعیت استان قم در سال ١385 را بنویسید. 

فعالیت  

 برای مطالعه 

شکل ٤ــ٢ــ هرم سنی جمعیت استان قم در سال ١385

    80           ٦0             ٤0            ٢0            0 
هزار نفرهزار نفر

     0              ٢0             ٤0            ٦0         80 
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ث( مهاجرت: استان قم به دلیل وجود عوامل فرهنگی و مذهبی و دیگر عوامل در طّی سال های اخیر، پذیرای مهاجران زیادی 
از سایر استان های کشور و هم چنین، کشورهای خارجی بوده است. 

اغلب این مهاجران را طلبه های حوزه های علمیه و مراکز علمی و دانشگاهی تشکیل می دهند که بعضی از آنها همراه خانواده به 
استان قم مهاجرت کرده اند. وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان، شرایط مساعدی را برای جذب نیروی کار فراهم کرده است. 

علل مهاجرپذیری استان 
عوامل متعددی در مهاجرت به استان قم به ویژه شهر قم نقش دارد که به چند مورد اشاره می شود: 

١ــ وجود بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه )س( و اماکن متبرکه 
٢ــ وجود حوزٔه علمیٔه قم و مدارس علوم دینی 

3ــ موقعیت مناسب ارتباطی استان قم 
4ــ تبدیل شدن شهرستان قم به استان در سال ١375.

 برای مطالعه 
میزان مهاجرت در استان

در دهۀ 85  ــ١375 تعداد ١٢0/000 نفر مهاجر وارد استان قم شده اند و تعداد ٩7/000 نفر مهاجرفرستی از 
استان صورت گرفته است که تعداد ٢3/000 نفر از طریق مهاجرت به جمعیت اضافه شده است. 

با توجه به این ارقام، خالص مهاجرت نسبت به جمعیت استان قم در این دهه 2/21 درصد بوده است که بعد از 
استان های تهران )4/6 درصد( و یزد )3/94 درصد( استان قم رتبه سوم کشور را داراست. 

بخش عمده ای از مهاجرت ها از استان های هم جوار صورت گرفته که استان تهران، همدان و مرکزی بیشترین 
استان های مهاجرفرست به استان بوده اند. 

پیامدهای مهاجرت به استان 
مهاجرت  به استان به ویژه شهر قم، مسائل و مشکالتی را به وجود آورده است که عبارت اند از: 

١ــ افزایش جمعیت استان: بخش عمده ای از رشد جمعیت استان )به ویژه شهر قم( در دهه های اخیر به دلیل مهاجرپذیری 
با رشد جمعیت کشور نشان می دهد که همواره درصد رشد  استان قم بوده است. نگاهی به درصد رشد جمعیت استان در مقایسه 

جمعیت استان بیشتر از میانگین رشد جمعیت کشور است. 
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٢ــ تغییر ساختار سنی و جنسی جمعیت استان: بررسی ها نشان می دهد که حدود 53/3 درصد مهاجران وارد شده به استان، 
مردان و 46/7 درصد، زنان بوده اند و هم چنین، مهاجرت های صورت گرفته بیش تر از گروه های سنی کودکان تا میانسال است. 

آیا می توانید پیامدهای دیگری از مهاجرت به استان را بیان کنید؟ 

فعالیت گروهی 5   ــ٢ 
با توجه به متن درس به این سؤاالت پاسخ دهید: 

١ــ ترکیب جمعیت شهری و روستایی استان قم را با هم مقایسه کنید. 
٢ــ مهم ترین علل مهاجرت به استان قم چیست؟ 

3ــ مصاحبه ای را با یکی از خانواده هایی که به قم مهاجرت کرده اند، انجام دهید و این سؤاالت را از آنها 
بپرسید: 

      ــ علت مهاجرت شما به قم چیست؟ 
      ــ چرا شهر قم را به عنوان مقصد انتخاب کرده اید؟ 

فعالیت گروهی ٦  ــ٢ 
اگر بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه )س( در قم وجود نداشت، وضعیت جمعیت شهر قم و هم چنین 

مهاجرت در این شهر چگونه بود؟ در چند سطر توضیح دهید. 

فعالیت  

فعالیت  
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دانش آموز عزیز، آیا می دانید که مردم استان قم به چه شیوه هایی زندگی می کنند؟ 
در کشورمان مردم به سه شیؤه شهری، روستایی و کوچ نشینی زندگی می کنند که در این درس با شیوه های زندگی در استان قم 

آشنا می شوید. 

الف( زندگی شهری
استان قم از نظر درصد شهرنشینی، رتبٔه اّول را در کشور دارد؛ به طوری که در سرشماری سال 1390 بیش از 95 درصد مردم 
استان قم در شش سکونتگاه شهری سکونت داشته اند. جمعیت شهرنشین استان قم در سال 1390 در حدود 1،095،000 نفر بوده 

است. )جدول 3ــ٢( 

 درس هشتم   : شیوه های زندگی در استان 

 برای مطالعه 
در جدول زیر، جایگاه استان قم از نظر جمعیتی با کشور مقایسه شده است. 

جدول 3ــ٢ــ جایگاه استان از نظر جمعیتی در کشور در سال 1390

استان در سال ١390کشور در سال ١390 شرح 

سهم از کشور درصد تعداد به نفردرصد تعداد به نفر 

75١4٩٦٦٩١00١١5١٦7٢١00١/53جمعیت

53٦5٦8٦37١/4١0٩587١٩5١/٦٢/04جمعیت شهری 

٢١4١7٦55٢8/5557٩84/840/٢جمعیت روستایی

75١500/١30/0١0/003کوچ نشین )غیرساکن(
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فعالیت گروهی ٧ــ٢ 
با توجه به جدول 3ــ٢، به این سؤاالت پاسخ دهید: 

١ــ جمعیت شهری و روستایی استان قم را با کشور مقایسه کنید. 
٢ــ روند رشد جمعیت شهری و روستایی استان قم را در آینده چگونه پیش بینی می کنید؟ به نظر شما، در سال 

١3٩5 جمعیت روستایی استان قم چند نفر است؟ جمعیت شهری چه طور؟ 

١ــ شهر قم: به شکل 5 ــ٢ نگاه کنید. شهر قم از نظر موقعیت جغرافیایی  در مرکز استان قم قرار دارد. جمعیت این شهر 
طبق سرشماری سال ١385 مرکز آمار ایران، برابر با 1،074،000 نفر بوده است که از این جهت، هشتمین شهر پرجمعیت ایران پس 
از شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، کرج، شیراز و اهواز است و یکی از کالن شهرهای کشور محسوب می شود )شکل 7ــ٢(.

برخی از مورخان، سابقۀ شهرنشینی در شهر قم را وجود اراضی حاصلخیز، قمرود و منابع آب های زیرزمینی می دانند. 

شکل 5ــ٢ــ نقشۀ پراکندگی شهرها و روستاهای استان قم

دریاچۀ نمک

سکونتگاه های شهری استان
قم،  ه شکل 5ــ٢، در حال حاضر در استان  ب توجه  با 
شش سکونتگاه شهری به نام های، قم، قنوات، جعفریه، کهک، 

دستجرد و سلفچگان وجود دارد. 

فعالیت  
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بیشتر بدانیم  

محله های قدیم قم
محله های قدیم قم که از شهر تاریخی قم به یادگار مانده اند عبارت اند از:

محله های قبل از اسالم:
محلۀ شهرستان واقع در محدودۀ جنوب شهر کنونی قم حوالی خیابان هنرستان، نهر شهرستان، کماکان اراضی 

مزروعی جنوب این ناحیه را مشروب می کند.
محله های اوایل دورۀ اسالمی:

میدان کهنه، مسجد جمعه، چهل اختران، دروازه ری، عربستان، میدان میر، شاهزاده حمزه، بازار کهنه…
محله های مربوط به دورۀ صفویه و قاجار:

چهارمردان، سیدان، پنجعلی، سلطان محمد شریف، خندق، دروازه کاشان، آستانه، سفیداب، باغ پنبه، بازار 
نو… در چهار دهه گذشته روند مهاجرت به شهر قم به نحو فزاینده ای افزایش یافت، به گونه ای که محالت زیادی به 
نیز طی چند سال گذشته از مرز ١ میلیون نفر گذشته است. تعدادی از  بافت قدیم شهر افزوده شد و جمعیت شهر 
محالت جدید شهر قم با نام های یزدانشهر، صفائیه، دورشهر، زنبیل آباد، ساالریه، صفاشهر، نیروگاه، شاهزاده ابراهیم، 
خاکفرج، باجک، آذر، 30 متری کلهری، 30 متری کیوانفر، مهدیه، شاه سیدعلی، قائم، شهرک امام خمینی، قم نو و 

ده ها محله دیگر نامیده شده اند.
از خیابان های مهم قم می توان به آیت اللّٰه مرعشی نجفی، بلوار عمار یاسر، بلوار جمهوری، بلوار معلم، انقالب، 
دورشهر،  باجک،  ابراهیم،  شاهزاده  هنرستان،  امین،  بلوار  فاطمی،  توحید،  صدوقی،  سمیه،  امام خمینی،  طالقانی، 

صفائیه، عطاران، زنبیل آباد، بهشتی، ارم، نیروگاه و کیوانفر اشاره کرد.

٢ــ شهر قنوات: این شهر، بعد از شهر قم دومین شهر پرجمعیت استان محسوب می شود. 
3ــ شهر جعفریه: این شهر، مرکز بخش جعفرآباد محسوب می شود که قباًل به گازران معروف بود. 

٤ــ شهر کهک: در جنوب استان قرار دارد و مرکز بخش کهک است. 
5ــ شهر دستجرد: این شهر در غرب استان قرار دارد و مرکز بخش خلجستان است. 
٦ــ شهر سلفچگان: مرکز بخش سلفچگان است و در جنوب غرب استان واقع است. 

به غیر از شهر قم، شهرهای دیگر استان پس از استان شدن شهرستان قم به رتبۀ شهری ارتقا یافته اند. فعالیت غالب این شهرها 
بیشتر فعالیت های کشاورزی است. 
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 برای مطالعه 
جدول ٤ــ٢ــ مشخصات شهرهای استان قم 

رتبه در استان، از نظر جمعیتجمعیت در سال ١390به نفرموقعیت جغرافیایینام شهر 

١07403٦١مرکز استان قم

8٩٦٦٢٢کیلومتری شرق شهر قم قنوات 

357٢033 کیلومتری شمال غرب قم جعفریه 

35٢٩0٦4کیلومتری جنوب قم کهک 

٦5١3345 کیلومتری غرب قم دستجرد 

40730٦ کیلومتری جنوب غرب قمسلفچگان 

ب( زندگی روستایی 
به جدول ٢ــ٢ و 3ــ٢ نگاه کنید. در سال 1390، کمتر از 5 درصد مردم استان قم در 330 روستا ساکن بوده اند که اغلب آنها 

به فعالیت های زراعی، باغداری، دامداری و صنایع دستی مشغول اند. 
به شکل 5   ــ٢ دوباره نگاه کنید. اغلب سکونتگاه های روستایی استان قم در کدام نواحی استان استقرار یافته اند و چه عواملی 

در این پراکندگی نقش دارند؟ 
پایکوهی،  به دلیل وجود مناطق  از نظر پراکندگی جغرافیایی، اکثر این سکونتگاه ها در بخش جنوبی، غربی و مرکزی استان 
یافته اند. در نواحی شرقی استان، تعداد این سکونتگاه ها بسیار کم است.  مخروط افکنه ها، دره ها و دشت های حاصلخیز استقرار 

چرا؟ 

پ( زندگی کوچ نشینی 
در استان قم، زندگی کوچ نشینی رونق زیادی ندارد هم اکنون ایل هایی مانند کلکو و شاهسون بغدادی در این استان به شکل 

کوچ رو زندگی می کنند. محل زندگی این عشایر دشت مسیله است. 
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شکل ٦ــ٢ــ چشم اندازهایی از شهر مقدس قم 

)ب()الف(

)ت()پ(
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شکل ٧ــ٢ــ نقشۀ شهر قم
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فعالیت گروهی 8 ــ٢ 
١ــ در نقشۀ زیر شش نقطۀ شهری استان قم را مشخص کنید. 

٢ــ چه عواملی در پراکندگی جغرافیایی روستاهای استان قم نقش دارند؟

فعالیت  


