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توانمندی های استان

به تصاویر زیر نگاه کنید. به نظر شما مهم ترین توانمندی اقتصادی استان ما چیست؟

درس سیزدهم : توانمندی های اقتصادی استان

ـ 5 ــ توانمندی های کشاورزی استان شکل ٤1ـ

صنایع و معادن 26/1

خدمات ٤2/2

کشاورزی 29/6
اظهار نشده 2/1

ـ   5 ــ نمودار سهم بخش های مختلف اقتصادی استان به درصد شکل٤2  ـ
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الف( زراعت:  استان آذربایجان غربی با تولید 46 نوع محصول زراعی و باغی از قطب های مهم کشاورزی کشور محسوب 
می شود. آیا می توانید محصوالت زراعی شهرستان محل زندگی خودتان را نام ببرید؟ 

سطح زیر کشت محصوالت زراعی استان بالغ بر 700 هزار هکتار و میزان تولید این محصوالت حدود 3 میلیون تن بوده است. 
بیشترین سطح زیر کشت اراضی زراعی به کشت دیمی تعلق دارد که شامل قسمت های شمالی، جنوبی و غربی استان می شود. استان 
آذربایجان غربی از لحاظ زمین های زراعی آبی در مقام پنجم و از لحاظ داشتن اراضی دیمی در مقام ششم کشور قرار دارد. مهم ترین 

محصوالت زراعی استان عبارت اند از: چغندرقند ، توتون و تنباکو ،  نخود ،  یونجه  ،  گندم  ،گوجه فرنگی  ، جو  ،  عدس   ،  لوبیا و… .

توانمندی های بخش کشاورزی استان
استان آذربایجان غربی به دالیل زیر یکی از قطب های مهم کشاورزی ایران است. 

1ــ آب و هوای مساعد و متنوع استان
2ــ آب کافی

٣ــ خاک غنی، حاصل خیز و اراضی مستعد برای تولید انواع محصوالت باغی و زراعی
٤ــ مراتع غنی 

5 ــ ................................
استان آذربایجان غربی با دارا بودن یک میلیون هکتار اراضی قابل کشت، 5/6 درصد کل تولیدات کشاورزی کشور را به خود 

اختصاص داده است. 

ـ  5  ــ محصوالت باغی استان شکل ٤3  ـ
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در سال های اخیر کشت گلخانه ای نیز در استان رونق زیادی پیدا کرده است. آیا می توانید بگویید چرا این نوع کشت مورد 
استقبال و توجه کشاورزان قرار گرفته است؟ آیا می توانید بگویید در شهرستان محل زندگی شما کدام محصوالت زراعی در گلخانه 

تولید می شوند؟ از کشت گلخانه ای محل زندگی خود تصاویری تهیه و در کالس ارائه کنید. 

ـ 5 ــ کشت گلخانه ای شکل ٤٤ ـ

ب( باغداری: آیا می  توانید مهم ترین محصوالت باغی شهرستان محل زندگی خود را نام ببرید؟ 
استان آذربایجان غربی با دارا بودن آب و هوای مالیم و خاک مناسب یکی از مناطق مستعد تولید محصوالت باغی است و نقش 
اساسی در تولید محصوالت باغی کشور دارد. در سال 1389 سطح زیر کشت محصوالت باغی استان 108000 هکتار بوده که 

4/1 درصد از سطح زیرکشت باغی کشور و بیشتر از 1/35 میلیون تن از تولید محصوالت باغی کشور را شامل می شد.
توسعٔه صنایع تبدیلی، ایجاد سردخانه های مدرن و ایجاد واحدهای بسته بندی نمایانگر اهمیت این بخش در اقتصاد کشاورزی 

استان و کشور است. 
مهم ترین محصوالت باغی استان عبارت اند از: سیب، گردو، زردآلو، گوجه سبز، سماق، انگور، آلو، هلو و بادام. همچنین 

سیب و انگور  بیش از 90 درصد میزان کل تولیدات باغی استان را تشکیل می دهند. 
ج( دامپروری: استان آذربایجان غربی دارای 9 میلیون واحد دامی )معادل 6/2 درصد دام های کشور( است. میزان تولید 
محصوالت دامی استان در سال 1386 به 638000 تن می رسد و 5/1 درصد تولیدات دامی کشور در این استان تولید می شود. در 
این استان انواع دام های سنگین )گاو، گاومیش و ...( و دام های سبک )گوسفند، بز و ...( پرورش داده می شود. از کل دام های 
موجود استان 55 درصد آن دام بزرگ و 45 درصد دام آن کوچک است. در شهرستان محل زندگی شما، پرورش کدام یک از انواع 

دام ها رایج است؟  
دامپروری در این استان شامل گاوداری صنعتی، دامداری سنتی، مرغداری، پرورش زنبور عسل  و پرورش ماهی است.
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ـ 5 ــ پرورش ماهی ـ 5 ــ پرورش زنبورعسلشکل ٤5ـ شکل ٤6ـ

ـ 5 ــ پرورش دام شکل ٤7 ـ

 برای مطالعه 
پرورش مرغ به دو صورت بومی و صنعتی صورت می گیرد. در سال 1386 در سطح استان 496 واحد صنعتی 
پرورش مرغ گوشتی، 35 واحد پرورش مرغ تخم گذار و 52  واحد صنعتی پرورش مرغ  مادر و یک واحد پرورش مرغ 

اجداد فعال بوده است. 
پرورش ماهی در استان آذربایجان غربی در سال های اخیر توسعٔه زیادی یافته است؛ به طوری که این استان در سال 
1388 از نظر تولید محصوالت آبزی مقام دوم کشوری را دارا بود. پرورش آبزیان در استان در دو گروه ماهیان خوراکی 
سرد آبی و ماهیان خوراکی گرم آبی تولید می شود. در سال 1388 بیش از 199 مزرعٔه پرورش ماهیان سرد آبی با ظرفیت 

5944 تن ماهی و 154 مزرعٔه پرورش ماهیان گرم آبی با ظرفیت 6065 تن ماهی در استان فعالیت می کردند. 
آذربایجان  گیاهان وحشی، استان  و  از گل  مراتع سرشار  با  باغ ها و دشت هایی  مناسب،  وضعیت آب    وهوایی 
غربی را به یکی از قطب های پرورش زنبور عسل کشور تبدیل کرده است. در سال 1386 میزان تولید عسل در استان 
9510 تن بوده که مقام اول کشوری را اخذ کرده است. در همان سال حدود 3378 نفر در این صنعت مشغول فعالیت 

بودند. شهرستان خوی از نظر پرورش زنبور عسل مقام اول را داراست.
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ـ 5 ــ مرغداری صنعتی ـ 5 ــ پرورش ماهیشکل ٤8 ـ شکل ٤9ـ

ـ 5 ــ دشت های پرگل شکل 50 ـ

توانمندی های استان در بخش صنعت
استان آذربایجان غربی به دالیل زیر دارای مزیت های نسبی جهت توسعٔه فعالیت های صنعتی است که در صورت سرمایه گذاری 

مناسب چشم انداز پررونقی را نوید می دهد.
1ــ وجود مواد اولیٔه کشاورزی و دامی جهت توسعٔه صنایع تبدیلی وابسته 

2ــ وجود ذخایر معدنی و منابع طبیعی جهت توسعٔه صنایع فرآوری و تبدیلی معدنی 
٣ــ وجود شرکت های صنعتی فعال در استان

٤ــ همجواری با سه کشور ترکیه، آذربایجان و عراق
5 ــ استقرار استان در مسیر راه های ارتباطی ایران و اروپا 

٦ ــ وجود مراکز گمرکی و بازارچه های صادرات و واردات کاال از کشور 
در بخش صنعت استان آذربایجان غربی تا سال 1388، تعداد 2481 فقره پروانٔه بهره برداری صنعتی صادر شده است که موجب 

اشتغال 54088 نفر شده است.
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تقسیم بندی صنایع استان
زیر  موارد  شامل  صنایع  این  ماشینی:  صنایع  الف( 

می شود: 
تبدیلی  صنایع  2ــ  معدنی  فرآوری    و  تبدیلی  صنایع  1ــ 
و  مـاشین  میکـرو  مـانند  نـوین  صنایع  3ــ  دامـی  و  کشاورزی 

میکرو  الکترونیک 4ــ صنایع پتروشیمی 5ــ صنایع فوالدسازی
بیش از60 درصد سردخانه ها و واحدهای تولید کنسانتره 

و آب   میؤه کشور در این استان احداث شده اند. 
صنایع  از  پس  آشامیدنی  و  غذایی  مواد  تولید  صنایع 
فرآوری و تبدیلی معدنی دومین تخصص صنعتی استان در سال 
1385 بود و 21/6 درصد از کل صنایع استان را شامل می شد.

ـ 5 ــ کارخانۀ سیمان شکل 51ـ

ـ 5 ــ کارخانۀ شیر پاستوریزه ـ 5 ــ کارخانۀ آب   میوه گیریشکل 52ـ شکل 53ـ

آیا می توانید صنایع تبدیلی کشاورزی استان محل زندگی خود را نام ببرید؟
ارومیه بزرگ ترین مرکز صنایع بزرگ استان و مهم ترین کانون تمرکز امکانات صنعتی استان است. اکثر واحدهای صنعتی استان 
در ارومیه  متمرکز شده اند. این موضوع موجب افزایش سطح اشتغال و درآمد سرانه در شهر ارومیه  و یکی از علل مهاجرت نیروی 

کار و هدایت سرمایٔه سایر شهرستان های استان به ارومیه  شده است. 
بعد از ارومیه، خوی، میاندوآب، مهاباد و پیرانشهر بیشترین صنایع بزرگ استان را در خود جای داده اند. 
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ب( صنایع دستی: علل توسعٔه صنایع دستی در استان عبارت اند از: 1ــ وجود حدود 4 میلیون دام سبک 2ــ وجود مواد 
اولیه مورد نیاز مانند پشم، کرک، مو و... 3ــ نیروی انسانی ماهر و خالق

تقسیم بندی صنایع دستی استان
الف( صنایع دستی مرتبط با الیاف شامل

تمام  در  قالی بافی  است.  کشور  دست باف  فرش  تولید کنندٔه  مهم  مناطق  از  یکی  غربی  آذربایجان  استان  بافی:  قالی  1ــ 
شهرستان های استان به جز اشنویه رواج دارد. آیا می  توانید بگویید چرا قالی بافی در اشنویه رواج ندارد؟ شهرستان های تکاب، خوی، 
میاندوآب، شاهین دژ، بوکان و ارومیه از مراکز مهم قالی بافی در استان به شمار می روند. در این صنعت از پشم، نخ، پنبه، ابریشم و کُرک 

به عنوان مواد اولیه استفاده می شود. 
85 درصد فرش های تولیدی این استان از نوع صادراتی است و فرش آهنین تکاب )فرش افشار( و ریز ماهی خوی به دلیل 
استحکام، ظرافت، کیفیت، استفاده از مواد اولیٔه مرغوب و طرح های اصیل محلی از شهرت جهانی برخوردارند. این فرش ها در سال 

1388 ثبت ملی شدند و برای ثبت جهانی آنها نیز اقدامات الزم انجام گرفته است. 
و  نقوش  ابعاد،  در  بافنده  نفر  هزار   105 توسط  دست باف  فرش های  انواع  مربع  متر  هزار   424 غربی  آذربایجان  استان  در 

رنگ آمیزی های متنوع تولید می شود و استان در این صنعت رتبٔه هفتم کشوری را داراست. 

ـ 5 ــ تصویری از کارخانه نساجی شکل 5٤  ـ

ــ با توجه به توانمندی های موجود در شهرستان شما، ایجاد چه نوع صنایعی مناسب تر است؟ 

فعالیت  
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ـ   5  ــ تصاویری از انواع فرش های دست باف استان شکل 55  ـ

تکاب یکی از کانون های قالی بافی استان آذربایجان غربی است، این صنعت نقش مؤثری در تأمین معیشت و اشتغال زایی مردم 
این شهرستان دارد. 

چرا صنعت قالی بافی در شهرستان تکاب رونق دارد؟ 
2ــ نساجی سنتی: این صنعت توسط دستگاه نساجی سنتی و با استفاده از پشم تولید می شود. از تولیدات نساجی سنتی 
می توان سجاده، جاجیم و پارچه های پشمی را نام برد. شهرستان های بوکان، مهاباد، پیرانشهر، اشنویه، خوی و سردشت از مراکز 

عمدٔه صنعت نساجی محسوب می شوند. 
3ــ گلیم بافی: گلیم به عنوان یکی از زیراندازهای بشر دارای سابقٔه بسیار طوالنی است. انواع رنگ های زیبا، زنده و شاد 

ـ 5 ــ صنایع نساجی سنتی استان شکل 56 ـ

نام طرح:فرش افشار
نام نقشه: بته جقه
د: 3*3     ٤*3 ابع

بافت:شاهین دژ و بوکان

نام طرح:فرش افشار
نام نقشه: شکارگاه

ابعاد: ٤0.2*1.70    3*2     3.5  *   2.5   
بافت:تکاب

نام طرح:ماهی
نام نقشه: شکارگاه

ابعاد: 2*1.5    1.5*1  3*2     3.5  *   2.5     5  *   2.5      ٤*6
بافت:ارومیه ـ خوی ـ سلماس ـ ماکو ـ چالدران ـ پلدشت

نام طرح:فرش افشار
نام نقشه: شکارگاه

ابعاد: ٤0*1.70    3*2   3.5  *   2.5 
بافت:تکاب
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به کار می رود. نقوش گلیم به طور معمول هندسی است  در بافت گلیم 
و بافت آن بیشتر در میان عشایر متداول است. از مراکز مهم گلیم بافی 

می توان به شهرستان های تکاب، مهاباد و بوکان اشاره کرد.    

ـ 5 ــ گلیم بافی شکل 57 ـ

ب( صنایع مرتبط با چوب شامل 
1ــ منبت کاری: هنری است که در آن حکاکی و کنده کاری 
شهرستان  می گیرد.  صورت  نقشه  و  طرح  اساس  بر  چوب  روی 
به  این رشته  این صنعت است. هنرمندان  مراکز مهم  از  یکی  ارومیه  
و…  غذاخوری  میزهای  مبلمان،  هنری،  و  تزیینی  تابلوهای  ساخت 

می پردازند. 
2ــ ریزه کاری: هنری بسیار ظریف، زیبا و کاربر است. در 
بر  و  آماده می شود  قبل  از  نقش  و  بر اساس طرح  این هنر چوب هایی 
قسمت خالی شدٔه چوب روکش می شود. ارومیه مرکز اصلی این هنر 
جواهرات،  جعبٔه  قرآن،  رحل  صنعت  این  تولیدات  عمده ترین  است. 

جعبٔه دستمال کاغذی، قاب عکس، صفحٔه شطرنج و ... است. 

ـ 5 ــ منبت کاری شکل 58ـ

ـ 5 ــ ریزه کاری شکل 59 ـ
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3ــ پیکره تراشی: این هنر به طور گسترده در شهرستان ارومیه  کار می شود. ماده اصلی پیکره ها چوب گردو است. 

ـ 5 ــ پیکره تراشی شکل 60ـ

٤ــ معرق چوب: این هنر 40 سال پیش به شهرستان ارومیه  راه پیدا 
کرد و با منبت تلفیق شد و رشتٔه جدیدی به نام معرق ــ منبت یا معرق برجسته 

بوجود آمد.  

  

از صنایع دستی دیگر استان می توان به شیشه گری حرارتی اشاره کرد که 
در این کارگاه ها انواع لوستر و وسایل تزیینی شیشه ای تولید می شود.

ـ 5 ــ معرق چوب شکل 61ـ

ـ 5 ــ شیشه گری شکل 62ـ
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توانمندی های معادن استان
1ــ استان آذربایجان غربی با داشتن 49 نوع مادهٔ معدنی از لحاظ تنوع مواد معدنی رتبٔه سوم کشوری را دارد. 

2ــ این استان از نظر تولید برخی از مواد معدنی از جمله طال، باریت، میکا و انواع سنگ های تزیینی گرانیتی رتبٔه نخست کشور 
را دارد. 

٣ــ تنوع سنگ های تزیینی در استان آذربایجان غربی بالغ بر 80 نوع و رنگ است که این استان را به صورت کلکسیونی از 
سنگ های تزیینی در سطح ایران و جهان در آورده است. »سنگ های گرانیت پیرانشهر از نظر کیفیت، شهرت جهانی دارد.«

ـ  5 ــ بهره برداری از معادن استان شکل 63  ـ

٤ــ این استان با سه کشور خارجی به خصوص ترکیه که به عنوان دروازٔه ورود به بازارهای اروپا است، همجوار است. 
5 ــ ذخایر عظیم گچ و آهک به عنوان مادهٔ اولیه کارخانجات سیمان و گچ در این استان است.

٦ ــ ذخایر عظیم باریت به عنوان مادٔه اولیه جهت حفاری چاه های نفت و گاز از دیگر توانمندی های استان است. 
در سال 1388 تعداد 301 معدن )8/5 درصد کشوری( در استان آذربایجان غربی وجود داشت و کل شاغالن معادن در حال 

بهره برداری  استان 3806 نفر بودند. 
معادن مهم استان عبارتند از: 

1ــ طالی زره شوران تکاب با عیار PPM 5/81 و با ذخیرٔه قطعی4 میلیون تن و ذخیرٔه احتمالی 7 میلیون تن
2ــ معدن تیتان قره آغاج ارومیه  با عیار 6 درصد و با ذخیرٔه قطعی 56 میلیون تن و ذخیرٔه احتمالی 120 میلیون تن

٣ــ نمک دریاچهٔ  ارومیه  با داشتن 5/344/000/000 تن امالح از نوع کلر و سدیم، سولفات پتاسیم، اکسید منیزیم و… . 
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توانمندی های استان آذربایجان غربی در بخش خدمات
بخش خدمات از نظر اشتغال و تولید، مهم ترین بخش نظام اقتصادی استان است و به دالیل زیر نقش عمده ای در اقتصاد کشور 

ایفا می کند: 
1ــ برخورداری از موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد استان و همجواری با سه کشور ترکیه، آذربایجان و عراق

2ــ دروازٔه ارتباطی با کشورهای اروپایی )در صورت عضویت ترکیه در اتحادیٔه اروپا ایران از طریق استان آذربایجان غربی 
مستقیماً با اتحادیٔه اروپا هم مرز می شود.(

استان  در  بازارچهٔ  کشور  )اولین  واردات کاال  و  برای صادرات  استان  فعال در سطح  بازارچه  و هفت  نه گمرک  3ــ وجود 
نموده  فراهم  زمان  کوتاه ترین  در  را  همجوار  کشورهای  به  کاال  امکان صادرات  که  تأسیس شد.(  ترکیه  مرز  در  و  غربی  آذربایجان 

است.
4 ــ امکان برگزاری نمایشگاه های بین المللی در استان

5  ــ برخورداری از نهادها، اتحادیه ها و تشکل های خصوصی و تعاونی در حوزٔه تجارت خارجی
راه های ارتباطی: 

مهم ترین محورهای ارتباطی استان عبارتند از:
1ــ راه آهن سراسری ایران ــ ترکیه )از طریق مرز رازی خوی(

2ــ جاده ترانزیتی ارومیه ــ بازرگان
3ــ جاده ترانزیتی ارومیه ــ سرو

4ــ محور ارومیه ــ تبریز )از طریق بزرگراه شهید کالنتری(
5ــ محور ارومیه ــ مهاباد، میاندوآب )جاده سنتو( 

طول  راه های اصلی استان در سال 1388،حدود 974 کیلومتر و طول راه های فرعی 2037 کیلومتر بود. خط آهن موجود 
استان با طول 103 کیلومتر با عبور از ایستگاه قره تپٔه سلماس در مرز رازی به راه آهن ترکیه متصل می شود که دسترسی به بازارهای 
اروپایی را فراهم کرده است و در آینده با اتمام اتصال راه آهن مراغه به ارومیه گامی مؤثر و اساسی در تکمیل شبکٔه ریلی استان برداشته 

خواهد شد. پل 45 تنی مرزی پلدشت ــ شاه تختی نیز استان آذربایجان غربی را به جمهوری آذربایجان وصل نموده است. 
در استان آذربایجان غربی یک فرودگاه بین المللـی در شهر ارومـیـه  وجــود دارد و فرودگاه های خوی در کنار فرودگاه ارومیه 

به انجام پروازهای داخلی می پردازند.  

ــ دربارهٔ یکی از معادن شهرستان محل زندگی خود گزارشی تهیه کنید. 

فعالیت  



11٣

توانمندی های استان

ـ   5 ــ پل هوایی قطورــ خوی شکل 6٤  ـ

ـ 5 ــ نقشه پراکندگی راه های مهم استان شکل 65ـ

راهنمای نقشه

فرودگاه
دردست ساخت
موجود

مرکز استان
مرکز شهرستان

راه اصلی
بزرگراه
راه آهن

مرز استان
مرز شهرستان
مرز کشور
جزایر

شهرهای استان

راه ها

مرکز بخش
نقطۀ شهری

نخجوان

عراق

ترکیه

آذربایجان شرقی

کردستان

زنجان


