
جغرافیای انسانی استان

آیا شهرستان های استان خود را می شناسید و می توانید آنها را نام ببرید؟
آیا می توانید شهرستان محل زندگی خود را روی نقشٔه استان نشان دهید؟

براساس آخرین تقسیمات سیاسی، استان آذربایجان غربی در سال 1390 دارای 17 شهرستان، 40 بخش، 42 شهر، 113 
دهستان و 3031 آبادی دارای سکنه  است. مرکز استان آذربایجان غربی شهر تاریخی ارومیه است. استان آذربایجان غربی با مساحت 
37412 کیلومتر مربع )بدون احتساب دریاچٔه ارومیه(، از نظر وسعت مقام یازدهم را در سطح کشور داراست. شهرستان ارومیه با 
وسعت 5312 کیلومتر مربع و شهرستان شوط با 931 کیلومترمربع به ترتیب بزرگ ترین و کوچک ترین شهرستان های استان را به خود 

اختصاص داده اند.

درس ششم : تقسیمات سیاسی استان
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شکل 1ــ2ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی استان  

راهنمای نقشه

نقطۀ شهری

مرکز استان
مرکز شهرستان
مرکز بخش

نخجوان

ترکیه

عراق

کردستان

زنجان

آذربایجان شرقی

شهرهای استان

مرزهای سیاسی
مرز استان
مرز بخش
مرز شهرستان
مرز کشور
جزایر
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شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخشمرکز شهرستانشهرستانردیف

ارومیهارومیه1

ارومیهمرکزی

ارومیهباراندوزباراندوز

باالنجباراندوزچای جنوبی

قره آغاجباراندوز چای شمالی

یورقون آبادباش قلعه

امامزادهبکشلوچای

ترکمانترکمان

دیزج دولدول

بالوروضه چای

چنقرالوی یکاننازلوی جنوبی

قوشچیانزل
قولنجیانزل جنوبی

قوشچی
قره باغانزل شمالی

نوشیننازلو

طالتپهطالتپه

نوشین نازلونازلوچای

نوشیننازلو شمالی

سیلوانهسیلوانه

ترگورترگور

سیلوانه مرگورمرگور

دشتدشت

سروصومای برادوست

روند سفلیبرادوست

سرو هشتیانصومای جنوبی

ممکانصومای شمالی

اشنویهاشنویه2
اشنویهمرکزی

نلیواناشنویه شمالی
اشنویه

اغبالغدشت بیل

نالوسنالوس
نالوساشنویه جنوبی

نالوس
هقهق

جدول 1ــ2ــ تقسیمات سیاسی استان درسال  1387
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شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخشمرکز شهرستانشهرستانردیف

بوکانمرکزیبوکانبوکان3

قره کندآختاچی

بوکان
نوبارایل تیمور
گلوالن سفلیایل گورک

پکشوهبهی فیض اله بیگ

سیمینهسیمینه
داشبندآختاچی شرقی

سیمینه سیمینهآختاچی محالی
جوانمردبهی دهبکری

پلدشتپلدشت4
پلدشتمرکزی

عشق آبادچایبارسار شرقی
پلدشت

نازک علیا
بهلول آبادزنگبار

نازک علیاارس
نازک علیاگچلرات شرقی
بیگ جانگچلرات غربی

پیرانشهرپیرانشهر5
پیرانشهرمرکزی

چیانهپیران
پیرانشهر دربکهالهیجان

کویرمنگور غربی

گردکشانهالجان
پسوهالهیجان شرقی 

گردکشانه
سیلوهالهیجان غربی

تکابتکاب6

تکابمرکزی
اوغول بیکافشار

تکاب

دورباشانصار
قوچهکرفتو

تازه کندتخت سلیمان
احمدآباد سفلیاحمد آباد

قره بالغچمن
چوپلوساروق

سیه چشمهچالدران7
سیه چشمهمرکزی

قرنقوبَه بَه جیک
سیه چشمه خضر لوچالدران جنوبی

زاویهچالدران شمالی

آواجیقدشتک
شادلوی سفلیآواجیق جنوبی

آواجیق
آواجیقآواجیق شمالی

قره ضیاءالدینچایپاره8
حاجیالرحاجیالر

کامل آبادحاجیالر شمالی

قره ضیاءالدین
حاجیالرحاجیالر جنوبی

قره ضیاءالدینمرکزی
بسطامبسطام

چورسچورس
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شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخشمرکز شهرستانشهرستانردیف

خویخوی9

ایواوغلیایواوغلی
ایواوغلیایواوغلی

ایواوغلی
مهلزانولدیان

خویمرکزی

پسک سفلیفیرورق
خوی 

فیرورق 
دیزج دیز

دیزج جمشیدخاندیزج
قوروقرهال

دیزج دیزقره سو
گوهرانگوهران

ُزر آبادصفائیه
ُزرآبادسکمن آباد

ُزرآباد
بلسور سفلیالند

قطورقطور
زریزری

قطور
قطورقطور

سردشتسردشت1
سردشتمرکزی

اسالم آبادآالن

سردشت
ربط

میرآباد

بریسوباسک کولسه
بیوران سفلیبریاجی

ربطگورک سردشت

میرآبادوزینه
میرآبادگورک نعلین

نالسملکاری

سلماسسلماس11

سلماسمرکزی

ملحمزوالچای

تازه شهر

سلماس

سیالبکره سنی
تمرکنار پروژ
قره قشالقلکستان

کتبانکوهسار
چهریقچهریق
دلزیشپیران
کوزه رششناتال

شاهین دژشاهین دژ12
شاهین دژمرکزی

شاهین دژصفاخانهصفاخانه
محمودآباد هوالسوهوالسو

محمودآبادمحمودآباد

کشاورزکشاورز
صورینچهاردولی

کشاورز
کشاورزکشاورز
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شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخشمرکز شهرستانشهرستانردیف

شوطشوط13
شوطمرکزی

یوالگلدییوالگلدی
شوط

صوفیقره قویون شمالی

مرگنلرقره قویون
مرگنلرقره قویون جنوبی

مرگنلر
مخورچشمه سرا

ماکوماکو14
ماکومرکزی

قره تپهچایبارسار جنوبی
ماکو دیم قشالققره سو

کشمش تپهقلعٔه درسی

بازرگانبازرگان
قوشچایبارسار شمالی

بازرگان
میالنساری سو

مهابادمهاباد15
مهابادمرکزی

قره بالغآختاچی غربی

مهاباد 
خلیفان

گوگ تپهمکریان شرقی
دریازمکریان غربی

خلیفانخلیفان
کیتکهکانی بازار

عبدالله کردهمنگور شرقی

میاندوآبمیاندوآب16

میاندوآبمرکزی

بکتاشزرینه رود

میاندوآب

سرچنارزرینه رود جنوبی
شبیلوی سفلیزرینه رود شمالی

گوگ تپه خالصهمرحمت آباد
حاج حسنمکریان شمالی

للکلومرحمت آباد جنوبی

باروقباروق
نختالوآجرلوی شرقی

باروق قرقچیآجرلوی غربی
باروقباروق

چهاربرجمرحمت آباد
چهاربرجمرحمت آباد شمالی

چهاربرج
فیروزآبادمرحمت آباد میانی

نقدهنقده17
نقدهمرکزی

بیگم قلعهبیگم قلعه
نقده

میرآبادسلدوز

محمدیارمحمدیار
شهرک مهدیالمهدی

محمدیار
حسنلوحسنلو
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فعالیت  
با توجه به نقشٔه استان و جدول تقسیمات سیاسی به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 

1ــ محل زندگی شما در شهرستان……… بخش……… شهر……… دهستان……… روستای……… 
است.

2ــ جدول زیر را کامل کنید. 

شهربخششهرستان
نازلو

آواجیق
مرحمت آباد

ـ شهرستان .................. شمالی ترین و شهرستان ................ جنوبی ترین شهرستان های  3ـ 
استان اند.

استان های  و   .........،.........،.......... شهرستان های  با  شما  زندگی  محل  شهرستان  ٤ــ 
........، ......... و کشورهای ......... همسایه است .

5 ــ کدام شهرستان استان با سه استان همجوار، همسایگی دارد؟



3٤

به تصاویر زیر نگاه کنید. هریک از آنها کدام یک از شیوه های زندگی در استان را نشان می دهد؟

درس هفتم : شیوه های زندگی در استان

شکل 2ــ2ــ شیوه های مختلف زندگی در استان

شکل ٤ــ2ــ شیوه زندگی عشایر به شکل چادرنشینیشکل ٣ــ2ــ شیوه زندگی عشایر استان

زندگی کوچ نشینی
با توجه به آموخته های قبلی در فصل اول آیا می توانید علت شکل گیری زندگی عشایری را در استان توضیح دهید؟

زندگی کوچ نشینی یکی از قدیمی ترین اشکال معیشت در استان محسوب می شود. با توجه به آمار سال 87 جمعیت عشایر حدود 
103927 نفر در قالب 15599 خانوار است که 3/6 درصد جمعیت استان را تشکیل می دهد. همچنین 8/7 درصد عشایر کوچندٔه 

کشور در این استان زندگی می کنند و به عنوان چهارمین استان مهم عشایرنشین کشور محسوب می شود.
عشایر استان از 11 ایل و 16 طایفٔه مستقل و حدود 1200 یورد1 تشکیل یافته است. پرجمعیت ترین عشایر استان در سال 87 

عبارت اند از: ایل های جاللی، میالن، هرکی.

جبالف

1ــ یورد: واژه ای ترکی است به معنای سرزمین، و محدوده ای که تعدادی سیاه چادر در آن استقرار یافته اند. )شکل ٤ــ2(
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شکل ٥ ــ2ــ پراکندگی مناطق ییالقی  و قشالقی عشایر استان

مرز بین المللی
مرز استانی

مرز شهرستان

روستاهای ییالقی
روستاهای قشالقی

1  ٥      1      2    ٣  ٤

نخجوان

ترکیه

آذربایجان شرقی

عراق

زنجان

راهنمای نقشه
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ــ محدودۀ زیستی و جغرافیایی عشایر استان: عشایر به دلیل وابستگی اقتصادی به دام، عمدتاً در حاشیٔه نواحی مرتفع 
مرزی این استان با کشورهای ترکیه، عراق و جمهوری نخجوان، که امکان دسترسی به مراتع وجود دارد، استقرار یافته اند. این قلمرو 
تا منطقٔه   1 مساحت استان را شامل می شود، از حاشیٔه رود ارس در شمال استان شروع می شود و 

جغرافیایی که وسعتی معادل  3
سردشت در مرز استان کردستان ادامه می یابد.

محدودهٔ زیستی عشایر استان را به لحاظ ارتفاعی و نوع مرتع به دو منطقه می توان تقسیم کرد:
1ــ مناطق قشالقی: شامل دشت ها، جلگه ها و حاشیٔه رودها و پایکوه ها است. این مناطق که در حدفاصل ارتفاع بین 800 

تا کمتراز 2000 متر با مراتع قشالقی، قرار دارد که عشایر در فصل زمستان در مساکن ثابت آن به سر می برند. 
2ــ مناطق ییالقی: شامل نواحی مرتفع غربی و جنوبی استان )ارتفاعات مرزی( است. این مناطق در حدفاصل ارتفاع 
بین 2000 تا 3500 متر با مراتع ییالقی است که عشایر در فصل تابستان در این منطقه در زیر چادرها به سر می برند. معموالً عشایر 
استان از اواسط اردیبهشت و اوایل خرداد کوچ خود را به مناطق ییالقی آغاز می کنند و تا اواخر شهریور در ییالق هستند. زمان 
به وضعیت آب و هوا )دماــ بارش( و وضعیت مراتع بستگی دارد. حرکت عشایر در محدودٔه قلمرو هر ایل انجام  حرکت عشایر 

محل ییالقمحل قشالقتعداد خانوارایالت

ماکو )دشت های بوراالن، و زنگنه بخش 2736جاللی
مناطق ییالقی چالدران و مراتع مرز ایران و ترکیهمرکزی و اطراف پلدشت(

بخش مرکزی شهرستان ماکو، پلدشت، روستای 2596میالن
ارتفاعات نوار مرزی ایران  و ترکیهمحال قطور و الند شهرستان خوی

دشت بیل اشنویه در ارتفاعات مرزی ایران و ترکیه و عراقروستاهای عشایرنشین ارومیه2٤٤7هرکی

1مامش مراتع و کوهپایه های نوار مرزی ایران و عراقروستاهای پیرانشهر و نقده9

ارتفاعات سلیم خانشاهین دژ33٤زعفرانلو

ارتفاعات مرزی ایران و عراقپیرانشهر39منگور

مراتع ییالقی کیله شین )ارتفاعات و مراتع ییالقی شهرستان اشنویه(اشنویه359زرزا

شاهین دژ در مراتع سلیم خانشهرستان مهاباد768سادات

2پیران نوار مرزی ایران و عراقشهرستان پیرانشهر1

نوار مرزی ایران و ترکیهارومیه، سلماس1٤75شکاک

نوار مرزی ایران و ترکیهسلماس621پنیانشین

جدول 2ــ2ــ وضعیت ایالت و عشایر استان آذربایجان غربی بر حسب خانوار و محل قشالق و ییالق در سال 1٣87
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شکل ٦ ــ2ــ استقرار عشایر در مناطق 
ییالقی در فصل تابستان

 مسکن عشایر: عشایر عمدتاً در مناطق قشالقی دارای مساکن ثابت اند که از سنگ،  چوب ، خشت،مصالح جدید، آجر، بلوک 
ساخته شده اند و در مناطق ییالقی عمدتاً از سیاه چادرها )که از موی بز و به رنگ های سیاه یا قهوه ای بافته می شود( و چادرهای برزنتی 

برای اسکان استفاده می کنند. 

شکل 7ــ2ــ نمونه ای از سیاه چادرهای عشایر استان در مناطق ییالقی

نقش و اهمیت عشایر استان
1ــ عشایر سخت کوش استان با دارا بودن 22 درصد کل دام استان )1/800/000 رأس( و 5/9 درصد کل دام َسبُک کشور 
به  استان  نیاز جمعیت  از  دارند. همچنین حدود 25 درصد  به عهده  و کشور  استان  دامی  فرآورده های  و  دام  تولید  در  مهمی  نقش 

محصوالت دامی )گوشت، شیر، پشم( را تأمین می کنند.

می گیرد. در بین عشایر استان سه نوع کوچ 
وجود دارد:

1ــ کوچ بلند
2ــ کوچ کوتاه

3ــ رمه گردانی 



38

2ــ عشایر نقش مهمی در تولید صنایع دستی از جمله قالی، قالیچه، گبه، گلیم، زیلو، جاجیم، پالس و  ... در استان و کشور 
به عهده دارند.  

شکل 9ــ2ــ صنایع دستی تولید شده توسط عشایر استان

شکل 8 ــ2ــ نقش زنان در تولید فرآورده های دامی  
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3ــ عشایر استان با در اختیار داشتن 6٤ درصد از مراتع استان )1/61٤/720 هکتار( نقش مهمی در مدیریت مراتع و عرصه های 
طبیعی به عهده دارند. 

٤ــ با توجه به تنوع و تعّدد ایل ها و طوایف عشایری در استان و دارا بودن ویژگی های فرهنگی، آداب و رسوم و موسیقی های 
محلی، زندگی عشایر یکی از جاذبه های گردشگری و فرهنگی استان است. 

داشته  به عهده  مرز کشور  از  را در حراست  نقش مهمی  زیستی خود،  به محدودٔه  توجه  با  استان  تاریخ عشایر  5 ــ در طول 
است.  

با توجه به نقش و اهمیت عشایر استان، توجه به این جامعٔه زحمت کش و مولّد مستلزم نگاه و برنامه ریزی در زمینه های آموزشی 
فرهنگی بهداشتی، بهبود شیوه های تولید دام و فرآورده های دامی، صنایع دستی، حمایت از فرآورده های تولیدی، بهبود و احیای مراتع 

ییالقی و قشالقی، بهبود کیفیت ایل راه ها، بهبود سطح کمی و کیفی زندگی مردم و… الزم و ضروری می باشد. 

نقشه  آنها را در  )ایالت و طایفه( زندگی می کنند و موقعیت  1ــ در شهرستان محل زندگی شما کدام عشایر 
مشخص کنید.

2ــ به نظر شما جامعٔه عشایری استان با چه مشکالتی مواجه اند.
2ــ                        3ــ                         ٤ــ 1ــ  

3ــ به نظر شما چه برنامه های سازنده و مثبتی می تواند منجر به بهبود زندگی عشایر استان شود.
1ــ                   2ــ                        3ــ                         ٤ــ

٤ــ آیا می توانید چند مورد از نقش و اهمیت عشایر استان را نام ببرید. 
1ــ                   2ــ                        3ــ                         ٤ــ

شکل 10ــ2ــ آموزش و ترویج صنایع دستی توسط سازمان عشایر استان  

فعالیت  



٤0

براساس سرشماری سال 85، جمعیت روستایی استان نزدیک به 11٤1797 نفر بوده که معادل ٤0 درصد جمعیت استان و 5/1 
درصد جمعیت روستایی کشور است. این جمعیت در 3031 آبادی ساکن اند.1 جامعٔه روستایی استان با دارا بودن یک میلیون هکتار 
اراضی قابل کشت و 80637٤ هکتار اراضی زیر کشت )5/1 درصد اراضی کشور( 5/6 درصد از کل تولیدات متنوع کشاورزی 

کشور را به خود اختصاص داده است. 
منابع درآمد روستاییان استان: درآمد عمدٔه روستاییان استان بر فعالیت های کشاورزی اعم از زراعت، باغداری، دامداری، 
پرورش زنبور عسل و همچنین تولید صنایع دستی استوار است. نوع فعالیت روستاییان استان، نوع محصول، زمان کاشت و برداشت 
و کیفیت و بازدهی محصول و ... تحت تأثیر عوامل جغرافیایی محیطی، اقلیمی، منابع آب، خاک و… در مناطق مختلف روستایی 

استان قرار دارد. 

1ــ بیشترین جمعیت روستایی استان در سال 85 مربوط به شهرستان های ارومیه، خوی، میاندوآب و سلماس است. 

شکل 11ــ2ــ فعالیت کشاورزی

زندگی روستایی 
تنوع آب و هوای محلی و وجود دشت ها و  بارش و…(،  اقلیمی مناسب )دما،  به دلیل داشتن شرایط  استان آذربایجان غربی 
جلگه های حاصل خیز و منابع غنی آبی و خاکی و نیروی انسانی فعال و بالقوه و… یکی از کانون های مهم شکل گیری زندگی روستایی 

و فعالیت های کشاورزی در کشور است. 



٤1

جغرافیای انسانی استان

شکل 12ــ2ــ زراعت در استان

شکل 1٣ــ2ــ باغداری

شکل 1٥ــ2ــ پرورش زنبور عسلشکل 1٤ــ2ــ دامداری  



٤2

 مهم ترین صنایع دستی روستاییان استان عبارت اند از: فرش،گلیم،جاجیم،قالب بافی،پوشاک پشمی،ریزه کاری چوب و… .
و  پایکوهی  نواحی  و  و جلگه های حاصل خیز  در دشت ها  استان عمدتاً  نحوۀ مکان گزینی و شکل روستاها: روستاهای 
ارتفاعی   توزیع  نقشٔه  )به  یافته اند.  استقرار  دارد،  آب و خاک غنی وجود  منابع  به  امکان دسترسی  آنجا  در  که  دامنه های کوهستانی 

روستاهای استان دقت کنید.(
شکل غالب روستاهای استان مانند اکثر نقاط کشور به صورت مجتمع و متمرکز است. روستاهای مجتمع استان به سه شکل 

مشاهده می شود:
1ــ روستاها با خانه های نامنظم و فشرده

در  عمدتاً  روستاها  نوع  این  پلکانی:  روستاهای  2ــ 
نواحی کوهستانی استان به دلیل کمبود فضای باز برای توسعه 

افقی بر دامنه کوهستان ها گسترش یافته اند.)شکل 17ــ2(
عمدتاً  روستاها  این  خطی:  یا  طولی  روستاهای  3ــ 
توسعه  عریض  دره های  در  و  رودخانه ها  جاده ها،  امتداد  در 

یافته اند. 

شکل 1٦ــ2ــ روستای متمرکز

شکل 18ــ2ــ روستای طولیشکل 17ــ2ــ روستای پلکانی

مساکن روستایی: نوع مصالح به کار گرفته در مساکن روستاهای استان عمدتاً تحت تأثیر مصالح طبیعی موجود در محیط پیرامون 
روستاها می باشد. مانند مصالح چوب، سنگ خشت، کاه و گل و… البته امروزه به کارگیری مصالح جدید مانند: آجر، بلوک، سیمان، آهن 
و… در ساخت مساکن روستایی درحال توسعه می باشد. به کارگیری مصالح جدید در ساخت مساکن بستگی به درآمد روستاییان دارد. 



٤3

جغرافیای انسانی استان

کاربری مساکن روستایی متفاوت از مساکن شهری است. روستاییان استان متناسب با نوع فعالیت خود کاربری های متفاوتی را در ساخت 
مساکن خود ایجاد می کنند مانند: فضای مسکونی، انبار )وسایل و ابزارآالت(، محل نگهداری دام )طویله(، طیور و… . 

شکل 19ــ2ــ مساکن روستایی و مصالح به کار گرفته در آن

فعالیت  
1ــ آیا می توانید چند مورد از محصوالت زراعی و باغی شهرستان خود را نام ببرید؟ 

2ــ در دشت ها و جلگه های استان شیوه کشت غالباً دیمی  آبی  و در نواحی کوهستانی به شیوه دیمی  
آبی  انجام می گیرد. 

3ــ بیشترین جمعیت روستایی استان در شهرستان……………… و کمترین جمعیت روستایی در شهرستان 
………………… است.

زندگی شهری
 مطالعه شهرنشینی در استان حـاکی از سهم ناچیز زندگـی شهری تا سال هـای 55 بـوده است. در واقع بعد از سال های 55 
نابرابری شهرها، روستاها و بروز جنگ ایران و  به علل وجود تحوالت اقتصادی ــ سیاسی در کشور افزایش تعداد نقاط شهری، 
عراق و مهاجرت روستائیان به شهرها و … زمینه های افزایش شهرنشینی در کشور و استان را فراهم ساخت به طوری که در دهـه 
ـ   55 نرخ رشد جمعیت شهرنشینی در استان بـه   7/2 درصد رسید. بـراساس آخرین نتایج در سال 90 بیش از 60  درصد جمعیت  65  ـ
استان در  ٤2    نقطه شهری ساکن هستند بیشترین درصد شهرنشینی مربوط بــه شهرستان هـای ارومیه و خـوی  ، بـوکان و کمترین آن در 

شهرستان های پلدشت، شوط و چایپاره مـی باشد. )بـه جـدول 3ــ2 تـوجـه کنید!(



٤٤

عوامل مؤثر در مکان گزینی شهرهای استان
الف( عوامل طبیعی: عوامل طبیعی مؤثر در استقرار مکان گزینی شهرهای استان عبارت اند از:

1ــ موقع جغرافیایی )ریاضی و نسبی( 
2ــ ناهمواری ها

3ــ آب و هوا
٤ــ دسترسی به منابع آب

5 ــ منابع خاک
ناهمواری ها از مهم ترین عوامل مؤثر در مکان گزینی شهرهای استان  به منابع آب و  از بین عوامل طبیعی دو عامل دسترسی 

محسوب می شوند. 
از  آیا می توانید چند مورد  آمده اند.  به وجود  کنار سواحل رودخانه ها  منابع آب در  به  نظر دسترسی  از  استان  اکثر شهرهای 

شهرهای استان را که در کنار رودخانه ها واقع شده اند، نام ببرید. 
از نظر ناهمواری ها نیز اکثر شهرهای استان عمدتاً در نواحی دشت های پایکوهی و جلگه ها و دره های عریض که دسترسی به 
منابع آب جاری و زیر زمینی و خاک حاصل خیز امکان پذیر بوده است، تکوین و توسعه یافته اند.)به نقشٔه مکان گزینی شهرهای استان 

دقت کنید.(

شکل 20ــ2ــ چشم انداز زندگی شهری در استان



٤5

جغرافیای انسانی استان

شکل 21ــ2ــ نقشۀ مکان گزینی شهرهای استان در رابطه با رودخانه ها وناهمواری ها

راهنمای نقشه

نخجوان

شهرهای استان
مرکز استان
مرکز شهرستان
مرکز بخش
نقطه شهری

مرز
رودها

مرز استان
مرز شهرستان
مرکز کشور

طبقات ارتفاعی به متر

آذربایجان شرقیجزایر

یـه
رکـ

تــ

جان
عراقزن

کردستان

بیشتر و
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مطالعٔه متوسط ارتفاع شهرهای استان نشان می دهد که 76/31 درصد شهر ها در ارتفاع بین 1000 تا 1500 متری استقرار 
یافته اند. مرتفع ترین شهر های استان عبارت اند از: آواجیق )1950 متر(، قطور )1940 متر( و کم ارتفاع ترین شهر، پلدشت با ارتفاع 

785 متر است. 

جدول 3ــ2ــ میانگین ارتفاع شهر در استان سال 1389

متوسط ارتفاعتعداددرصدنام شهر

1 متر4/762پلدشت، ایواوغلی کمتر از 

سلماس،  شهر،  تازه  فیرورق،  قره ضیاالدین،  خوی،  شوط،  بازرگان،  ماکو، 
ارومیه، نوشین شهر، قوشچی، نقده، محمد یار، اشنویه، پیرانشهر، گردگشانه، 
مهاباد، میرآباد، ربط، بوکان، سیمینه، میاندوآب، باروق، چهاربرج، شاهیندژ، 

نازک علیا، محمود آباد، کشاورز، دیزج دیز، نالوس، مرگنلر

73/81311 15ــ 

21/43915ُزر آباد، آواجیق، قطور، سیه چشمه، تکاب، سیلوانا، سرو، سردشت، خلیفان  2ــ 

جدول متوسط ارتفاع شهرهای استان نشانگر آن است که با افزایش ارتفاع تعداد شهرها کاهش می یابد. آیا می توانید علت آن 
را بگویید.

شکل 22ــ2ــ تأثیر ناهمواری ها 
در توسعه و شکل شهر ماکو



٤7

جغرافیای انسانی استان

ب( عوامل انسانی مؤثر در مکان گزینی شهر ها: این عوامل گاه به تنهایی و گاه به همراه سایر عوامل در تکوین و توسعه 
شهرهای استان مؤثر بوده اند و عبارت اند از:

1ــ عامل نظامی و دفاعی
2ــ عامل ارتباطی و بازرگانی

3ــ عامل مذهبی
4ــ عامل تاریخی 

5  ــ تصمیمات سیاسی دولت ها
چشم انداز و سیمای شهرهای استان عمدتاً  تحت تأثیر ناهمواری ها، شبکٔه راه ها، عامل تاریخی، مذهبی، اقتصادی ــ سیاسی، 

نظامی و تفکرات برنامه ریزان شهری و ... شکل گرفته است.

شکل 2٣ــ2ــ بازار فرش ارومیه 



٤8

مسایل و مشکالت شهرهای استان: افزایش شهرنشینی و تعداد نقاط شهری در استان مسائل و مشکالت خاصی را برای 
استان  بزرگ  فعلی شهرهای  مهم ترین مشکالت  داشت.  دنبال خواهد  به  متوسط  برای شهرهای  آینده  در  و  استان  بزرگ  شهرهای 
عبارت اند از: آلودگی های زیست محیطی )آلودگی هوا، آب و ...(، چگونگی دفع فاضالب شهری، تغییر کاربری اراضی مرغوب، 
تأمین آب، انرژی )برق ، سوخت(، جمع آوری زباله و نابود کردن آن، ترافیک شهری، جابه جایی مسافران، حاشیه نشینی، تأمین مسکن، 

اشتغال، بافت فرسوده شهرهای قدیمی، مخاطرات طبیعی )زلزله ، سیل( و…  .

شکل 2٤ــ2ــ تراکم جمعیت و مشکل ترافیک در شهرهای بزرگ استان



٤9

جغرافیای انسانی استان

شناخت ویژگی های جمعیتی در هر سطح )کشور، استان، شهرستان و…( به عنوان یکی از ابزارهای مهم در امر برنامه ریزهای 
اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و ... محسوب می شود. 

در این درس ما به مطالعٔه ویژگی های جمعیتی استان خواهیم پرداخت.

درس هشتم : جمعیت استان

شکل 2٥ــ2ــ نمودار ویژگی های متفاوت جمعیتی

ویژگی های متفاوت جمعیتی

تعداد
 جمعیت

تراکم 
ترکیب سنی جمعیت

نسبت
رشد جمعیت جنسی

ویژگی های
و…جمعیت فعال  قومی

تعداد جمعیت
به جدول 4ــ2  نگاه کنید. جمعیت استان طی پنجاه سال اخیر تغییر و تحوالت زیادی را به خود دیده است. به نظر شما چه 

عواملی در تغییرات جمعیت استان مؤثر بوده است؟
استان آذربایجان  غربی براساس آخرین سرشماری در سال 1390 با دارا بودن جمعیتی حدود 3 میلیون نفر، 4/1 جمعیت کشور 

را به خود اختصاص داده است و از لحاظ جمعیت رتبٔه هشتم کشوری را دارد. 
از کل جمعیت استان 60 درصد در مناطق شهری و 37/3 درصد در نقاط روستایی ساکن اند. پرجمعیت ترین شهرستان های 

استان عبارت اند از: ارومیه، خوی، میاندوآب و بوکان، و کم جمعیت ترین آنها  شهرستان های پلدشت و چایپاره است. 

جدول ٤ــ2ــ روند تغییرات جمعیتی استان طی سال های   85     ــ 1335

                            سال
          شرح

1335134513551365137513851390

721136108717214076041971677249632028734593080576جمعیت
22/325/531/745/852/76062/7درصد شهرنشینی

77/774/568/354/247/34037/2درصد روستانشینی
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روند رشد جمعیت
بررسی رشد جمعیت استان در سه دهٔه آماری اخیر نشانگر سیر نزول رشد جمعیت در استان است؛ به طوری که نرخ رشد جمعیت 

ـ  75 کاهش یافته است. از 3/4 درصد در دهٔه 65ــ1355 به رقم 2/3درصد در دهٔه 75ــ1365 و 1/4 درصد در دهٔه 85  ـ
مهم ترین عوامل مؤثر در کاهش رشد جمعیت استان از سال 65 به بعد عبارت اند از: 

و  روستایی  مناطق  در  بهداشت  خانه های  آموزش خانواده، گسترش  کنترل رشد جمعیت،  برنامه های  و  اجرای سیاست ها  ــ 
درصد  افزایش  زنان،  اشتغال  روستایی(،  ــ  )شهری  زنان  افزایش سطح سواد  و محالت شهری،  مناطق  در  بهداشتی  درمانگاه های 

شهرنشینی، و مسائل اقتصادی، اجتماعی و… .

ـ 1355  جدول 5  ــ2ــ میزان رشد جمعیت سالیانه استان به تفکیک نقاط شهری و روستایی بین سال های 85 ـ

                           سال
ـ 1355         شرح ـ 651365ـ ـ 751375ـ ـ 851385 ـ 90ـ

3/42/31/41/4کل استان

7/23/82/43/6نقاط شهری

/1نقاط روستایی 71/ 1- /3- /3

به جدول 5ــ2 دقت کنید. همان طوری که مشاهده می کنید، علی رغم کاهش نرخ رشد جمعیت در استان، نقاط شهری طی سه 
ـ   1385 نرخ رشد جمعیت  سرشماری اخیر از نرخ رشد باالتری نسبت به نقاط روستایی برخوردار بوده اند؛ به طوری که در دهٔه 90  ـ

نقاط شهری 3/6 درصد و در نقاط روستایی به 0/3 درصدکاهش یافته است. 

پراکندگی و تراکم جمعیت استان
به نقشٔه تراکم جمعیت استان در صفحٔه بعد نگاه کنید. آیا پراکندگی و تراکم جمعیت در سطح استان به طور یکسان صورت گرفته 

است؟ کدام عوامل در پراکندگی و تراکم جمعیت استان مؤثر بوده است؟
توزیع و پراکندگی جمعیت در استان تحت تأثیر عوامل طبیعی )آب و هوا، ناهمواری ها، دسترسی به منابع آب و خاک و…( 

همچنین عوامل اقتصادی، سیاسی، تاریخی و… است. 
بررسی الگوی پراکندگی جمعیت در استان نشان می دهد که بخش عمده ای از جمعیت در نواحی مساعد جلگه ای، دشت های 
به طوری که بیش از  پایکوهی، دره های حاصلخیز و مراکز عمدٔه اقتصادی و سیاسی شهرستان ها متمرکز می باشند.  سیالبی، نواحی 
64 درصد جمعیت استان، به دلیل برخورداری از جاذبه ها و توانمندی های باالی طبیعی، اقتصادی ، سیاسی و اداری در شهرستان های 

ارومیه، خوی، میاندوآب، بوکان و مهاباد ساکن اند.
عالوه بر موارد فوق، وجود شرایط نامساعد طبیعی، اقتصادی و اجتماعی و… به ویژه توسعه نیافتگی برخی مناطق در توزیع 

نامتعادل جمعیت استان مؤثر بوده است. 
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ماکو

شوط
چالدرانپلدشت

نخجوان

خوی

جایپاره

ترکیه
سلماس

آذربایجان شرقی

اشنویه

پیرانشهر

عراق

سردشت

مهاباد بوکان
شاهین دژ

تکاب
زنجان

کردستان

ارومیه

نقـده
میاندوآب

راهنما

تراکم نفر در کیلومتر مربع

٣٣ ــ 2٣
٤٥ ــ٣٤
٥٥ ــ ٤٦
7٥ ــ ٥٦
80 ــ 7٦
1٦8 ــ 81

مقیاس : ٥00،000،1:2

W E

S

N

از نظر تراکم جمعیت استان آذربایجان غربی یکی از مناطق پرتراکم کشور محسوب می شود. تراکم جمعیت در این استان حدود 
76 نفر در هر کیلومتر مربع است. در حالی که این شاخص برای کل کشور 42 نفر است. استان به لحاظ تراکم جمعیت در کشور مقام 

هفتم را دارد.
شهرستان های ارومیه، نقده و میاندوآب به ترتیب با 163، 116، 109 نفر در هر کیلومتر مربع، متراکم ترین شهرستان های استان 

در سال 1385 محسوب می شوند.  

شکل 2٦ــ2ــ نقشۀ تراکم جمعیت استان آذربایجان غربی در سال 1٣8٥
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ترکیب سنی و جنسی جمعیت
اجرای برنامه ها و سیاست های جمعیتی و… در کشور 
است  داشته  به دنبال  را  جمعیت  رشد  نرخ  کاهش  استان،  و 
گروه های  ترکیب  در  را  تغییراتی  خود  نوبٔه  به  نیز  امر  این  و 
گذاشته  برجای  استان  در  جمعیت  جنسی  و  سنی  مختلف 
سال  در  14ــ0  سنی  گروه های  جمعیت  به طوری که  است. 
1365 از 45/9 درصد به 40/3 در سال 1390 کاهش یافته 

است. 

شکل 28ــ2ــ نمودار هرم سنی استان در سال 1٣7٥

مردزن   8٥            
8٤    ــ80

79 ــ 7٥
7٤ ــ 70
٦9 ــ ٦٥
٦٤    ــ ٦0
٥9 ــ ٥٥
٥٤ ــ ٥0
٤9 ــ ٤٥
٤٤ ــ٤0

ـ   ٣٥   ٣9    ـ
٣٤    ــ٣0
ـ  2٥ 29   ـ
2٤   ــ20
ـ  1٥ 19    ـ
1٤    ــ10

ـ   ٥          9     ـ
ـ  0   ٤      ـ

0    ٤0000    80000  120000   1٦00001٦0000    120000    80000  ٤0000   0

جدول 7  ــ2ــ تغییرات ترکیب گروه های عمدۀ سنی جمعیت در 
ـ 1390 سال های   65   ــ 75ــ 85 ـ

گروه های سنی
ـ 0      سال ـ  15 14ـ 65 و بیشتر64 ـ

6545/951/452/6

754 /355/64/1

8527/567/45/1

925/2969/395/41

جمعیت کل جمعیتنام شهرستان
شهری

جمعیت 
روستایی

963738680228283510رومیه
70030356613٤369شنویه
22٤62817177352855بوکان

٤20711272٤293٤7پلدشت
نشهر 1236397072252917پیر

78122٤٤0٤03٤082تکاب
ن ٤63981730229096چالدر
٤32062376919٤37چایپاره
35٤3092267601275٤9خوی

1115905966551925سردشت
1925919706095531سلماس

91113٤8980٤2133شاهین دژ
525192329٤29225شوط
888635230236561ماکو
2155291٤823067299مهاباد

26062813588012٤7٤8میاندوآب
1216028٤15٤37٤٤8نقده

ستان 308057619325٤٤11٤8032جمع کل 

جدول 6  ــ2ــ نتایج سرشماری 1٣90 استان 
آذربایجان غربی به تفکیک شهر و روستا 
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شکل 29ــ2ــ نمودار هرم سنی استان در سال 1٣8٥

مردزن
    9٤    ــ90

8٤    ــ80

7٤ ــ 70

٦٤    ــ٦0

٥٤ ــ ٥0

٤٤ ــ٤0
  

٣٤ ــ٣0

2٤ ــ20

1٤   ــ10
     

ـ  0     ٤ ـ
0    ٤0000    80000  120000   1٦00001٦0000    120000    80000  ٤0000   0

1ــ جمالت زیر را با کلمه درست یا غلط مشخص کنید.
ــ نرخ رشد جمعیت در استان در دهٔه 1355 تا 1385 روند صعودی داشته است.

ــ رشد جمعیت نقاط شهری از دهٔه 1355 تا 1385 بیشتر از نقاط روستایی بوده است.
ـ  0  سال استان در سال 1385 نسبت به سال 1375 افزایش یافته است. ــ جمعیت گروه های سنی 14ـ

2ــ تراکم جمعیت شهرستان های زیر را محاسبه کنید. 

تراکممساحتجمعیتشهرستان
51774931شوط

425901036چایپاره

645511187اشنویه

ــ چند مورد از دالیل تراکم یا عدم تراکم جمعیت شهرستان محل زندگی خود را نام ببرید.
3ــ پایه های هرم سنی جمعیت استان در سال 1390 نسبت به سال 1375 ............ و قسمت میانی هرم 

.............. یافته است.

فعالیت  



5٤

مهاجرت
مهاجرت در استان عمدتاً به دو صورت انجام می گیرد. 

ـ   1365 نشانگر مهاجرفرست بودن این  بررسی روند مهاجرت در سرشماری های 85   ـ 1ــ مهاجرت به خارج از استان: 
استان است. 

ـ   1355 جدول    8   ــ2ــ تعداد مهاجران وارد و خارج شده در استان در سال های85  ـ

خالص مهاجرتمهاجران خارج شدهمهاجران وارد شدهدوره

ـ  1355 653ـ 88144695-13814

ـ  1365 1397-759486196258ـ

ـ 1375 26821-8512162148441  ـ

ـ 1375 استان های آذربایجان   شرقی، تهران،کردستان، زنجان و اردبیل  مقصد بیش از 70 درصد مهاجران از استان در دهٔه 85  ـ
بوده است. علت این ارتباط بسیار قوی منطقه ای شمال غرب و غرب، عالوه بر عامل مسافت ناشی از پیوند های اجتماعی و فرهنگی و 
زبانی است. مهاجرت به استان تهران نیز عمدتاً به دلیل مرکزیت سیاسی و اقتصادی و... انجام گرفته است. کمترین میزان مهاجرت 

از استان به مناطق جنوب و جنوب شرقی کشور صورت می گیرد. 
2ــ مهاجرت به شهرهای داخل استان: اغلب مهاجرت ها از نوع روستا به شهر و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ 

است. دالیل عمدٔه این نوع مهاجرت ها در داخل استان عبارت اند از: 
1ــ نابرابری های موجود به لحاظ توسعه یافتگی بین جوامع روستایی و شهری، و همچنین شهرهای کوچک نسبت به شهرهای 

بزرگ تر،       
به ویژه مراکز  2ــ برخورداری از فرصت های اشتغال، ادامٔه تحصیل و خدمات اجتماعی، بهداشتی مطلوب در نقاط شهری 

شهرستان ها، 
3ــ افزایش درآمد و ارتقای مدرک تحصیلی و… .

ـ   1375 مربوط به شهرهای ارومیه، خوی، بوکان، مهاباد است. بیشترین جریان مهاجرت در دهٔه 85   ـ

فعالیت  
دالیل  از  مورد  چند  مهاجر فرست؟  یا  است  مهاجرپذیر  مناطق  جزء  شهر(  یا  )روستا  شما  زندگی  ـ  محل  ـ

مهاجر پذیری یا مهاجرفرستی آن را نام ببرید )با همکاری دبیر محترم(.



فصل سوم

ویژگی های فرهنگی استان آذربایجان غربی 


