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تقسیمات سیاسی استان گیالن چگونه است؟

گیالن از نظر تقسیمات کشوری، تا پایان سال 1٣85 دارای 1٦ شهرستان، ٤٣ بخش، 51 شهر، 109 دهستان و 2925 روستا 
بوده است.

رودسر،  رودبار،  تالش، رشت، رضوانشهر،  بندرانزلی،  املش،  اشرفیه،  آستانه  آستارا،  از:  عبارت اند  استان  شهرستان های 
سیاهکل، شفت، صومعه سرا، فومن، لنگرود، الهیجان و ماسال. )شکل 1ــ2(

تقسیمات سیاسی استاندرس ششم

شکل ١ــ٢ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی استان گیالن

مرز دهستان
مرز بخش

مرز شهرستان
مرز استان

راهنما
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جدول ١ــ٢ــ تقسیمات سیاسی استان گیالن، سال ١385 )برای مطالعه(

شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخشمرکز شهرستانشهرستان
آستاراگیالدهحیرانآستارامرکزیآستاراآستارا

ویرمونیویرمونی
لوندویلچلوندچلوندلوندویللوندویل

لوندویللوندویل
آستانٔه اشرفیهشیرکوه چهاردهچهاردهآستانٔه اشرفیهمرکزیآستانٔه اشرفیهآستانٔه اشرفیه

دهشالدهشال
کیسمکیسم
کشل آزادسراگورکا

کیاشهردهگاهدهگاهکیاشهرکیاشهر
دهسرکیاشهر

املشحاجی آباداملش جنوبیاملشمرکزیاملشاملش
کهنه گوراباملش شمالی

رانکوهملکوتسمامرانکوهرانکوه
رانکوهشبخوس الت

کجیدکجید
بندرانزلیکپورچالچهارفریضهبندرانزلیمرکزیبندرانزلیبندرانزلی

لیچارکی حسن رودلیچارکی حسن رود
رشتخشت مسجدپسیخانرشتمرکزیرشترشت

پیربازارپیربازار
دارسازی )خناچاه(حومه
الکانالکان

خشکبیجارحاجی بکندهحاجی بکنده خشکبیجارخشکبیجارخشکبیجار
نوشرنوشر خشکبیجار

خمامچاپارخانهچاپارخانهخمامخمام
باال محله چوکامچوکام

کته سرکته سرخمام
سنگراسالم آباداسالم آبادسنگرسنگر

سراوانسراوان
ویشکاننکسنگر

کوچصفهانبلسبنهبلسبنهکوچصفهانکوچصفهان

لولمان
کنار سربزرگکنارسر
پیربست لولمانلولمان

لشت نشاءجیرهندهجیرهنده لشت نشاءلشت نشاءلشت نشاء
زیبا کنارعلی آباد زیباکنار
باال محله گفشهگفشه لشت نشاء
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شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخشمرکز شهرستانشهرستان
رضوانشهرشنگاورخوشابررضوانشهرمرکزیرضوانشهررضوانشهر

دارسراگیل دوالب

پره سربازار دیناچالدیناچالپره سرپره سر
اردهییالقی ارده

رستم آبادرستم آبادرستم آباد جنوبیرودبارمرکزیرودباررودبار
رودبار
منجیل
لوشان

اسکولکرستم آباد شمالی

جمال آبادکلشتر

پره سرپره سرخورگامپره سرخورگام
چهارمحلدلفک

توتکابنشهر بیجاربلوکاتتوتکابنرحمت آباد و بلوکات
دشتویلدشتویل

توتکابنرحمت آباد

جیرندهجیرندهجیرندهجیرندهعمارلو
کلیشمکلیشم

رودسرچینی جانچینی جانرودسرمرکزیرودسررودسر
رضا محلهرضا محله

چابکسرقاسم آباد سفلیاوشیانچابکسرچابکسر
چای جانسیاهکلرود

رحیم آبادزیازاشکور سفلیرحیم آبادرحیم آباد
سارماشکورعلیا و سیار ستاق ییالق

طول الترحیم آباد

 شونیلشونیل

کالچایبی باالنبی باالنکالچایکالچای
واجارگاه ماچیانماچیان

سیاهکلتوتکیتوتکیسیاهکلمرکزیسیاهکلسیاهکل

خرارودخرارود

مالفجانمالفجان

دیلمانپیرکوه علیاپیرکوهدیلماندیلمان

دیلماندیلمان
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شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخشمرکز شهرستانشهرستان
شفتجیردهجیردهشفتمرکزیشفتشفت

مالسرامالسرا

احمدسر گورابنصیرمحلهاحمدسر گوراباحمدسرگوراباحمدسر گوراب

چوبرچوبر

صومعه سراطاهرگورابطاهر گورابصومعه سرامرکزیصومعه سراصومعه سرا

ضیابرضیابر

کسماءکسماء

مرجقللیف شاگردتولممرجقلتولم

هندوخالههندوخاله

گوراب زرمیخگوراب زرمیخگوراب زرمیخگوراب زرمیخمیرزا کوچک جنگلی

مرکیهمرکیه

فومنرودپیشرودپیشفومنمرکزیفومنفومن

گشتگشت

گوراب پسگوراب پس

لولمانلولمان

ماسولهسیاهورودآلیانباالماکلوانسردارجنگل

باالماکلوانسردارجنگل

هشتپرچلونصرساحلی جوکندانهشتپرمرکزیهشتپرتالش

طوالرودطوالرود

کیش دیپیکوهستانی تالش

اسالماسالماسالماسالماسالم

خاله سرای پنجاه  و هفتخاله سرا

خرجگیل پایینخرجگیل

حویقچوبرچوبرحویقحویق
چوبر حویقحویق

لیسارخطبه سراخطبه سرالیسارکرگان رود

لیسارلیسار
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شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخشمرکز شهرستانشهرستان

لنگرودچاف پایینچافلنگرودمرکزیلنگرودلنگرود

چاف و چمخاله دیوشلدیوشل

گل سفیدگل سفید

اطاقوراطاقوراطاقوراطاقوراطاقور

الت لیلالت لیل

شلماندریاسردریاسرکوملهکومله
کومله

مریدانمریدان

الهیجانآهندانآهندانالهیجانمرکزیالهیجانالهیجان

باز کیاگورابباز کیاگوراب

بازارسر لفمجانلفمجان

لیالستانلیالستان

سطل سرلیل

رودبنهرودبنهرودبنهرودبنهرودبنه

باالمحله ناصر کیادهشیرجو پشت

ماسالکوچکامحومهماسالمرکزیماسالماسال

تاسکوهماسال

بازارجمعهبازارجمعهشاندرمنبازار جمعهشاندرمن

شیخ نشینشیخ نشین

با توجه به شهرستانی که در آن زندگی می کنید نام بخش ها، مرکز بخش ها، دهستان ها و مرکز دهستان ها را در یک جدول 
تنظیم کنید.

فعالیت 9
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شیوه های زندگی در استاندرس هفتم

شکل ٢ــ٢ــ ب ــ فعالیت دامداری

الف( زندگی دامداری در گیالن

فراهم  دامپروری  فعالیت  برای  را  مناسبی  موقعیت  طبیعی،  آبشخورهای  و  سرسبز  مراتع  وجود  علّت  به  گیالن  مرتفع  نقاط 
آورده است. فعالیت دامپروری بیشتر در نواحی کوهستانی و ییالقی تالش، آستارا، فومن، ماسال، شفت، رودبار، دیلمان سیاهکل و 
اشکورات رودسر تمرکز دارد. زندگی عشایری ــ به مفهوم کلّی ــ در گیالن رایج نیست بلکه در غرب استان، فعالیت نیمه کوچ نشینی 
و  خانه ها  دارای  کوهستانی  بخش های  در  که  می گیرد  انجام  چوپانانی  و  جنگل نشین  خانوارهای  توسط  دامپروری  می شود.  دیده 
کلبه های موقتی و ثابت اند و از راه پرورش دام به ویژه دام های کوچک و تعداد اندکی دام بزرگ زندگی می کنند و در طول سال به طور 

منظم برای قشالق و ییالق جابه جا می شوند.

شکل ٢ــ٢ــ الف ــ آبشخور طبیعی

شکل ٢ــ٢ــ ج ــ چیدن پشم گوسفند توسط دامدار گیالنی
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شکل ٤ــ٢ــ چشم اندازی از سکونتگاه شهریشکل 3ــ٢ــ خانه های با سقف سفالی ــ اطراف آستارا

شکل 5  ــ٢ــ کوچ دامداران
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خانه های روستایی گیالن: خانه های روستایی گیالن به رغم شباهت های ظاهری در همٔه نقاط از تنوع و گوناگونی زیادی 
برخوردارند. دلیل این تنوع را می توان در اقلیم، مصالح در دسترس و شیؤه معیشت و فرهنگ ساکنان نقاط مختلف استان دانست. 
هر سکونتگاه روستایی شامل خانه و یک یا چندین ساختمان مخصوص انواع فعالیت های بهره برداری است که به انواع فعالیت های 
کشاورزی اختصاص دارد و همٔه آن ها در محوطه  حیاط خانه به صورت پراکنده قرار می گیرند که دور تا دور آن را دیواری از درخت 
و چوب احاطه می کند و از آن جمله می توان تلمبار )محّل پرورش کرم ابریشم(، کُندوج )محّل نگهداری برنج(، طویله )محّل نگهداری 

دام(، النه )مرغدانی( و … را نام برد.
امروزه، توسعٔه ارتباطات و وسایل حمل و نقل تغییرات زیادی در کاربرد انواع مواد و مصالح ساختمانی به وجود آورده است؛ 

از این رو، اشکال و مواّد و مصالح جدید و متنوع غیربومی جایگزین مصالح و مواّد سنتی شده است.

ب( زندگی روستایی در گیالن

شکل گیری سکونتگاه های روستایی گیالن از شرایط آب و هوایی و امکانات محیطی موجود در منطقه تأثیر بسیار زیادی پذیرفته 
است. شکل روستاها در سطح جلگٔه گیالن از نوع متفرق و پراکنده اند. 

در پراکندگی روستاها، گذشته از عامل دسترسی به منابع آب کافی و خاک حاصل خیز، آباد کردن تدریجی اراضی جنگلی و 
به زیر کشت بردن آن ها به صورت قطعه قطعه  مؤثر است و روستائیان معموالً در زمین هایی که آباد می کردند، خانٔه خود را نیز در میان 

آن می ساختند.
و خانه های  افزوده می شود  تمرکز خانه ها  بر  به شیب زمین  توجه  با  نزدیک می شویم،  دامنٔه کوه ها  به  نقاط، هرقدر  برخی  در 
روستایی در فاصلٔه نزدیک تری از هم استقرار می یابند. در ارتفاعات و نقاط ییالقی و همچنین، دامنه های نیمه خشک مشرف بر درٔه 

شاهرود، می توان روستاهای با خانه های متمرکز را نیز مشاهده کرد.

شکل ٦  ــ٢ــ روستای متمرکز
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بیشتر بدانیم 

انواع خانه های روستایی از نظر پوشش سقف:
١ــ خانه های گالی پوش: بام این خانه ها از گالی، یعنی پوشش های گیاهی مردابی یا باقی ماندٔه برنج )کُلَش(، 
است. در حال حاضر به علت کمبود گیاهان مردابی و کاربرد زیاد چوب و نیز دسترسی آسان به مصالح جدید، این 

شیؤه ساخت تغییر کرده است.
٢ــ خانه های لته سر یا لت پوش: در این گونه بناها، از ورقه های نازک چوب برای پوشش سقف استفاده 

می شود. این نوع خانه بیشتر در نقاط جنگلی قابل مشاهده است.
3ــ خانه های با بام های سفالی: این نوع خانه ها در روستاهای شهرستان آستارا و تالش قابل مشاهده است.

٤ــ خانه های با بام های حلبی یا شیروانی: در دهه های اخیر، به تبعیت از بناهای شهری گسترش یافته و از 
جمله آثار آن، کاهش شیب سقف خانه ها بوده است.

5  ــ خانه های با بام مسطح: این خانه ها در نقاط باالتر از حّد نهایی جنگل ها و ارتفاعات با ویژگی های نیمه 
خشک، جای خود را به بام های مسطح با پوشش گلی داده است.

شکل ٧ــ٢ــ خانه ای با سقف گالی پوش

منابع درآمد روستائیان گیالن کدام اند؟: زندگی روستایی در استان ما به فعالیت های کشاورزی وابسته است و زراعت و 
باغداری نقش مهمی دارند.



٣8
شکل ٩ــ٢ــ نگهداری غاز در روستا

محصوالت زراعی استان گیالن شامل برنج، بادام زمینی، توتون، گندم و جو، بقوالت )لوبیا، نخود و عدس(، جالیز، انواع 
سبزیجات و علوفه است که برنج بیشترین سطح زیرکشت را به خود اختصاص داده است. از محصوالت باغی استان، می توان چای، 
زیتون، مرکبات، فندق، درختان توت، ازگیل و سایر درختان میوه را نام برد. اراضی زراعی، بیش تر در سطح جلگه و اراضی باغداری، 
)َرمش( و خندق محصور  پرچین  به وسیلٔه درخت،  پراکندگی دارند. قطعات زمین  و  تمرکز  نواحی کوهستانی  و  دامنه ها  بیش تر در 
شده، از اراضی مجاور خود مجزا می شوند. مقدار زمین و تنوع فعالیت های کشاورزی در توان اقتصادی خانوارهای روستایی تأثیر 
به سزایی دارد. یکی از ویژگی های استان ما این است که برخی نقاط را با محصوالت کشاورزی خاصی می شناسند. آیا شما می توانید 

چند مورد را نام ببرید؟

ابریشم،  کرم  پرورش  مانند  دیگر  جنبی  فعالیت های 
روستاها  برخی  در  نیز  پرندگان  شکار  و  صیدماهی  زنبورداری، 
ادامه  سال  طول  تمام  در  کشاورزی  فعالیت های  دارد.  رواج 
»بیکاری  آن  به  است،  کشت  فصل  از  خارج  که  زمانی  نمی یابد. 
فصلی« می گویند. در این موقع، قسمت عمدٔه نیروی کار روستایی 
 ، چوبی  محصوالت  تولید  دستی  صنایع  ندارد.  چندانی  فعالیت 
کشت دوم زمین کشاورزی و مشاغل خدماتی می تواند به افزایش 

درآمد روستاییان در هنگام بیکاری فصلی کمک کند. 

شکل 8 ــ٢ــ ب ــ کشت دوم برنج به صورت مکانیزهشکل 8  ــ٢ــ الف ــ خوشه های زیبای برنج
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پ( زندگی شهری در گیالن

سیمای شهرهای استان متأثر از موقعیت جغرافیایی شهر، شرایط آب و هوایی و وضع اقتصادی ساکنان آن است. این سرزمین 
به علت وجود عوامل مساعد طبیعی یکی از مراکز پیدایش تمدن بوده است. اغلب شهرهای گیالن پیشینه ای تاریخی دار ند و بیش تر 
آن ها در حال حاضر شکل دگرگون شده و رشد یافتٔه روستاهای کوچک و بزرگ قدیمی اند؛ استقرار آن ها در کنارهم، تمرکز جمعیتی 
را به وجود آورده و تحت تأثیر عوامل مساعد طبیعی و موقعیت مناسب جغرافیایی، ارتباطی، فرهنگی و مذهبی، به مرور زمان وسعت و 

گسترش یافته و به شهر تبدیل شده اند. 
وجود محالت شهری، از جمله ویژگی های شهرهای گیالن است که نامشان را از فعالیت ها و کارکردهای گذشته خود پذیرفته اند. 
گسترش فیزیکی شهرها در سال های اخیر، بیشتر تحت تأثیر فشار جمعیت در بخش مرکزی شهرها و روند مهاجرت به آن و عمدتاً 

در اطراف مسیرهای ارتباطی )ورودی و خروجی( منتهی به شهر به وقوع پیوسته است.
را  اطراف  به دنبال گسترش خود، روستاهای  و  احاطه شده اند  باغ ها  و  به وسیلٔه زمین های زراعی  اغلب  ما، شهرها  استان  در 

در بر می گیرند.

موقعیت جغرافیایی شهرهای گیالن: بیش تر شهرهای گیالن در جلگه  و نقاط ساحلی شکل یافته اند و تعداد اندکی نیز در 
نواحی کوهستانی استقرار دارند. ارتفاع آن ها از سطح دریا، کم و برخی از آن ها، پایین تر از سطح دریاهای آزاد هستند. باالترین 

ارتفاع در بین مراکز شهرستان ها مربوط به رودبار با 280 متر و پایین ترین، متعلق به شهر انزلی با 25 متر است.

شکل ١٠ــ ٢ــ نمایی از شهر رشت



٤0

شکل ١١ــ٢ــ نقش بندری شهر انزلی

نقش شهرهای گیالن: از لحاظ نقش و کارکرد، شهرهای گیالن با یکدیگر تفاوت دارند. هر چند بیشتر آن ها دارای نقش 
اداری، خدماتی و تجاری اند اما برخی از این نقش ها، بارزتر است، برای مثال، نقش مرکزیت اداری ــ سیاسی در رشت، بندری در 

انزلی، مذهبی در آستانه اشرفیه، گردشگری در الهیجان، ارتباطی در آستارا و گذرگاهی در رودبار را می توان نام برد.
نقاطی که جدیدًا به شهر تبدیل شده اند، بیشتر نقش خدماتی برای روستاهای اطراف خود دارند. در سال های اخیر، برنامه ریزان 
تاریخی و فرهنگی و جلب سرمایه گذاری در  آثار  با حفظ فضاهای طبیعی،  و مسئوالن شهری در سطح استان همواره کوشیده اند 

احداث مراکز تفریحی، نقش گردشگری شهرها را تقویت کنند.
تغییر بافت قدیمی، تراکم و شدت ترافیک، کمبود فضای پارکینگ در بخش مرکزی، آب گرفتگی معابر در هنگام بارندگی های 
شدید، تخلیٔه پساب در رودها، مشکالت مربوط به پسماندها و تخریب عرصه های طبیعی اطراف شهرها، از جمله مسائل و مشکالت 

شهرهای گیالن است.

برای مطالعه

شهر رشت

این شهر به عنوان مرکز استان گیالن در زمینی هموار با شیب کم قرار گرفته است، بخش عمدٔه آن بین دو رود 
زرجوب و گوهررود قرار دارد و دارای موقعیت مناسب چهارراهی است که راه های شمال، جنوب، غرب و شرق 
استان را هم پیوند می دهد. بر اساس طرح جامع شهری، این شهر به 29 محله تقسیم شده، امور عمرانی و خدماتی آن 
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شکل ١٢ــ٢ــ نمایی از شهرداری رشت ــ تأسیس سال ١٢85

توسط سه منطقٔه شهرداری و هشت ناحیه اداره می شود. این شهر قدمت دیرینه ای دارد و نام قدیمی آن دارالمرز یا 
داراالمان بوده است. محالت قدیمی شهر رشت اغلب بیانگر پیشینٔه تاریخی ساکنان آن است. بافت قدیم آن، بخشی 
از میراث فرهنگی را در خود جای می دهد و عبور از این محالت قدیمی با ویژگی ها و کارکردهای خاّص خود، آداب 
و رسوم و سنن دوران گذشته را به ذهن تداعی می کند. تغییر بافت قدیمی به علت وجود کوچه های باریک و پرپیچ و 
خم از جمله مشکالت قابل توجه این شهر است. البته از سال 1٣٦9، اقدامات مؤثری در اصالح مطلوب بافت قدیمی 
این شهر انجام گرفته است. از جمله محالت قدیمی رشت می توان ساغریسازان، استادسرا، چمارسرا، رودبارتان، 
دباغیان، خمیران زاهدان، خمیران چهل تن، کوزه گران، چلّه خانه، پاسکیاب، سرخبنده، صیقالن، زرجوب، آتشگاه 

بیستون، کیاب و سبزه میدان را نام برد.
امام زاده خواهر امام، داناعلی، باغ محتشم یا پارک شهر و عمارت کاله فرنگی، مجموعه بناهای میدان شهرداری 

از آثار و اماکن دیدنی این شهرند.

فعالیت 10

ــ در شهرستان محّل زندگی شما، دامپروری به چه روش هایی رواج دارد؟
ــ چه تغییراتی در سال های اخیر در وضعیت مساکن روستایی گیالن به وجود آمده است؟

ــ محصوالت کشاورزی شهرستان محّل زندگی خود را نام ببرید و مکان کشت آن ها را بنویسید.
ــ مهم ترین مشکل شهری در شهرستان محّل زندگی خود را در چه می دانید؟ برای حّل آن، چه پیشنهادی دارید؟



٤2

جمعیت و حرکات آن در استاندرس هشتم  

جدول ٢ــ٢ــ تعداد جمعیت استان گیالن در سرشماری های مختلف، از سال ١335 تا ١385

تعداد جمعیتسال
به نفر

مقدار افزایش نسبت به 
سرشماری قبلی

ـــ87٦  , 999آبان ماه 1٣٣5

1,291,159291,28٣آبان ماه 1٣٤5

1,581,87229آبان ماه 1٣55 ,71٣

,2مهر ماه 1٣٦5 81, ٣7٤99,1٦5

2,2٤1,89٦1٦آبان ماه 1٣75 ,859

2,٤آبان ماه 1٣85 ٤,8٦11٦2,9٦5

1٣9 2,٤8آبان ماه  ,8787٦, 17

پراکندگی جمعیت در استان

جمعیت استان گیالن بر اساس سرشماری آبان ماه 1٣90، دارای ٤80,878, 2 نفر گزارش شده است. از کّل جمعیت استان، 
٦0/٣ درصد را شهرنشینان و ٣9/7 درصد آنان راروستاییان تشکیل می داده اند. درصورتی که درصد شهرنشینان در سرشماری 1٣75 

گیالن، ٤٦/9 درصد بوده است.
از سال 1٣٦5، جمعیت روستایی استان گیالن روند کاهشی داشته است که از عوامل آن می توان به مهاجرت، تمرکز جمعیت 

در برخی روستاها و تبدیل آن ها به نقاط شهری جدید اشاره کرد.

برای مطالعه
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استان گیالن با داشتن تنها 0/9 درصد از مساحت کّل کشور، ٣/٣ درصد از جمعیت کشور را در سال 1٣90 در خود جای 
داده است.

تراکم نسبی جمعیت گیالن نسبت به تراکم کّل کشور بسیار باالتر است. تراکم نسبی جمعیت گیالن در سال 1٣90، 177 نفر و در 
ـ  2(. کّل کشور ٤٦ نفر در کیلومتر مربع بوده است )جدول ٣ ـ

از نظر تراکم نسبی، جمعیت استان گیالن پس از تهران و البرز از همٔه استان های دیگر کشور بیشتر است. آیا می دانید علت 
باال بودن تراکم نسبی جمعیت در استان گیالن چیست؟ قسمت عمدٔه جمعیت در نواحی جلگه ای و نقاط ساحلی متمرکز شده و جلگٔه 
مرکزی، جمعیت زیادی را به خود اختصاص داده است؛ برای نمونه، ٣7 درصد جمعیت فقط در مرکز استان و در شهرستان رشت 

زندگی می کنند و به عکس، نواحی کوهستانی دارای تراکم کمتری است.
در بین شهرستان های استان گیالن، تراکم نسبی جمعیت یکسان نیست. شهرستان رشت به علت مرکزیت اداری ــ سیاسی و 
تمرکز سازمان ها، با 722 نفر در کیلومتر مربع بیشترین تراکم و شهرستان های رودبار و سیاهکل به علت کوهستانی بودن، با ٤٣ نفر در 

کیلومتر مربع دارای کمترین تراکم است.
تعداد جمعیت استان در حال حاضر با شرایط و امکانات جغرافیایی و طبیعی و اقتصادی آن متناسب نیست که این امر موجب 

فشار بر منابع طبیعی موجود و تخریب آن ها شده است.

شکل ١3ــ٢ــ الف ــ شهرستان جلگه ای و نسبتًا پرتراکم صومعه سرا



٤٤

برای مطالعه

شکل ١3ــ٢ــ ب ــ شهرستان کوهستانی و کم تراکم رودبار

جدول 3ــ٢ــ تراکم نسبی جمعیت گیالن در مقایسه با کّل کشور، از سال ١335 تا ١3٩٠

تراکم جمعیت نفر به کیلومتر مربعردیف

گیالنکشورسال 

1٣٣511/5٦9/9

1٣٤515/٦87/1

1٣552 /51 ٦/٤

1٣٦5٣1٤ /٤

1٣75٣7152

1٣85٤٣171/٣

1٣9٤٦177
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برای مطالعه

جدول ٤ــ2ــ وسعت، جمعیت، تراکم نسبی و درصد شهرنشینی شهرستان های استان گیالن در سال 1٣90

وسعت شهرستان نام شهرستانردیف
)کیلومتر مربع(

جمعیت در سال 
١3٩٠

تراکم نسبی 
)نفر(

درصد 
شهرنشینی

٤٣2/58٦7572آستارا1 1٦8/1

٤12/81آستانٔه اشرفیه2 552٦25551/٦

٤1٤٤2٦11املش٣ 8٣8/7

٣بندر انزلی٤ ٤/71٣8 ٤٤5٣8٤/5

2191/91899٣٣87٣9/7تالش5

1272/2918٤٤57227٦رشت٦

78٣/5٦٦9رضوانشهر7 985٣٤/2

2٣7رودبار8 /21 9٤٣٤٣٦2/٣

1٣٣1/11٤٤٣٦٦1رودسر9 8٤8/٣

1سیاهکل1 88٤7 9٦٤٣٤2/1

58٦/9585٤٣115/1شفت11

572/912775722٣٤صومعه سرا12 /7

777/99٣7٣712٣٣/2فومن1٣

٤٣٦/71٦8829٣8758الهیجان1٤

٤٣81٣7272٣1٣٦7لنگرود15

٦٣٣52٤9٦8٣٣٦/5ماسال1٦



٤٦

شکل ١٤ــ٢ــ نقشۀ تراکم نسبی جمعیت استان ــ سال ١3٩٠

ــ با توجه به نقشٔه فوق، مناطق پرتراکم و کم تراکم جمعیت در استان را به ترتیب نام ببرید.

شمال

کیلومتر
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شکل 15ــ٢ــ نمودارهای هرم سنی جمعیت گیالن در سال های 1375 و 1390

ــ دو هرم سنی جمعیت استان را در سال های 1375 و 1390 با هم مقایسه کنید. از این مقایسه چه نتایجی می گیرید؟



48

رشد جمعیت

دهٔه  در  جمعیت  رشد  کاهش  است.  بوده  کشور  سالیانٔه  رشد  از  پایین تر  همواره  گیالن  استان  جمعیت  سالیانٔه  رشد  میزان 
ـ  1355( شدیدتر بوده است که می توان عامل سیاست های کنترل موالید، مهاجرت و …  ـ  1365( گیالن نسبت به دهٔه )1365ـ )1375ـ

را در آن مؤثر دانست. 
در حال حاضر، رشد جمعیت طبق سرشماری 1390 در این استان 0/6 درصد بوده است که نسبت به سرشماری 1385، 0/1 
درصد کاهش داشته است؛ پس باید گفت با چنین رشدی، گیالن در آینده از مسائل مربوط به جوانی جمعیت و هم چنین افزایش جمعیت به 
دور خواهد بود. با فرض این که رشد 0/7 درصدی جمعیت در سال ثابت بماند، صد سال طول می کشد تا جمعیت استان ما دو   برابر شود.

برای مطالعه

ـ  1335 جدول 5  ــ٢ــ مقایسۀ نرخ رشد جمعیت استان گیالن با کّل کشور در سال های 1390ـ

نرخ رشد کشور )درصد(نرخ رشد استان )درصد(سال

ـ  1335 13452/583/13ـ

ـ  1345 /13552ـ 52/71

ـ  1355 13652/783/91ـ

ـ  1365 1375/741/96ـ

ـ  1375 1385/71/6ـ

ـ  1385 139/61/29ـ

ترکیب سنی جمعیت گیالن چگونه است؟

همان طور که می دانید، هرم سنی جمعیت، ترکیب سنی و جنسی جمعیت را نشان می دهد. از طریق گروه بندی های سنی بر روی 
هرم جمعیتی، می توان به مسائلی همچون افزایش یا کاهش موالید، امید به زندگی ومهاجرت ها در جمعیت یک سرزمین پی برد. هرم 

سنی جمعیت گیالن در سرشماری سال 1390 از ویژگی های زیر برخوردار است:
ــ کمتر شدن درصد جمعیت زیر 14 سال؛ این، از نشانه های کاهش موالید در استان است.

ـ  15 سال( قرار دارند. ــ درصد عمدهٔ جمعیت در گروه فعاالن اقتصادی )64 ـ
ــ روند تدریجی جمعیت استان به طرف سالخوردگی؛ کاهش موالید و مرگ و میر را می توان از عوامل مؤثر در پدیدٔه سالخوردگی 

جمعیت نام برد.
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برای مطالعه

جدول ٦  ــ٢ــ ترکیب سنی جمعیت گیالن در سال ١3٩٠ 

درصدتعداد جمعیتسنگروه های سنی

1٤٤٦2٤٤818/٦ــ سالکودکان و نوجوانان

ـ  15 سالجوانان و بزرگ ساالن ٦٤18172587٣/٣ـ

٦52 ساله و بیش ترکهن ساالن 11758/1

مهاجرت

مهاجرت در گیالن به دو صورت، داخل استانی و خارج استانی، است.
جابه جایی داخل استانی جمعیت به دو شکل انجام می گیرد:

1ــ جابه جایی جمعیت در داخل محدودهٔ یک شهرستان
2ــ جابه جایی جمعیت از شهرستانی به شهرستان دیگر.

 1٣90 سال  در  دیگر  شهرستان های  به  نسبت  را  جمعیت  افزایش  بیشترین  به ترتیب  رشت،  و  آستارا  ماسال،  شهرستان های 
داشته اند که قسمت عمدٔه آن می تواند متأثر از مهاجرت به آن ها باشد.

مهاجران اغلب با استقرار در شهرهای استان، علل افزایش سریع جمعیت شهری و تبدیل روستاهای بزرگ به شهرهای کوچک و 
متوسط را فراهم می آورند؛ افزایش نقاط شهری از 10 شهر در سال 1٣٣5 به 51 شهر در سال 1٣90، بیانگر این تغییر و تحول است.
مهاجرت خارج استانی شامل افرادی است که با هدف رسیدن به شرایط بهتر زندگی، گیالن را ترک می کنند یا از سایر استان ها 
به گیالن می آیند. در این زمینه استان های تهران، زنجان، اردبیل، مازندران و قزوین اهمیت بیشتری دارند. البته استان های تهران، 

مازندران و قزوین هم در زمینٔه مهاجرپذیری و هم مهاجرفرستی برای گیالن نقش زیادی دارند.
پدیدٔه مهاجرت ممکن است آثار مفید یا زیان بار اجتماعی و اقتصادی به وجود آورد. آن چه مسلم است بیشترین مهاجرت از 
گیالن توسط گروه های جوان انجام می گیرد. ادامٔه این فرایند در باال بردن میانگین سنی و کاهش نرخ موالید و همچنین، افزایش نرخ 

مرگ و میر در گیالن تأثیر خواهد داشت؛ درحالی که برای نقطٔه مهاجرپذیر موقعیت کامالً متضادی را به وجود خواهد آورد.

فعالیت 11

ــ به نظر شما، دالیل مهاجرت در گیالن چیست؟
ــ برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر چه راه حل هایی پیشنهاد می کنید؟


