
  سمنان استان معرفی

 . باشد می نفر 636000 برابر جمعیتی با کشور پهناور استان هفتمین مربع کیلومتر 97491 مساحت با سمنان استان

:  از عبارتند که است شهرستان هشت داراي اکنون هم سمنان استان است تهران استان برابر 4 وسعت نظر از استان این
 گلستان شمالی، خراسان هاي استان به شمال از که سرخه و میامی ، آرادان ، مهدیشهر ، گرمسار ، دامغان ، شاهرود ، سمنان

 قم و تهران هاي استان به مغرب از و رضوي خراسان استان به مشرق از اصفهان و یزد هاي استان به جنوب از و مازندران و
 .است محدود

 از برخی.بود اوستایی گانه شانزده تقسیمات از) ورنه( ورن تاریخی ایالت چهاردهمین از بخشی باستان دوران در سمنان استان
 شمال خوار و البرز جنوبی صفحات از متشکل ورنه یا ورن که این مسلم قدر ولی دانند می فعلی گیالن را ایالت این دانشمندان
 بوده مازندران کوهستانی نقاط و ویمه قوشه، آهوان، و نمک ده السگرد، شهمیرزاد، فیروزکوه، دماوند،, خوار دامغان، سمنان،
 .است

 

 ،...) و قشقایی باصري، نفر، پازوکی، اصانلو، ایلی هاي گروه( ها ترك ها، فارس بر عالوه سمنان استان در ساکن اقوام ترین مهم 
 ای الیکایی( ها طبري ،...) و طباطبایی سیدهاي کتی، درازي، عرب سرهنگی، عرب معصومی، عرب عامري، عرب( ها عرب
 .باشند می ها گیلک و کردها ،)هداوند( لرها ،)کایی علی

 باشند می استان بومی اقوام قبیل، این از هایی نمونه و ها افتري و ها پروري ها، سنگسري سمنان، استان در مستقر اقوام میان از
 طوایف و ها ایل همچون دیگر گروهی. اند شده ساکن آن در و آمده سرزمین این به) اسالم از قبل( دور هاي گذشته از که

 سدي ایجاد منظور به سالطین و حکام فرمانروایی زمان در که هستند هایی گروه کتی و درازي عرب هداوند، اصانلو، الیکایی،
  .اند شده داده کوچ ناحیه این به ترکمن، سواران مکرر تجاوزات از کشور جنوب نواحی و شرق براي

 استان این که این توجه جالب و بوده نفر 631218 استان این جمعیت 1390 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماري براساس
 . است داده جاي خود در را کشور جمعیت درصد یک از کمتر پهناور،


