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سخنی با دانش آموزان عزیز
شاید از خود سؤال کنید که برنامٔه استان شناسی چه نوع برنامه ای است؟ هدف برنامه ریزان درسی از تألیف کتاب استان شناسی 
چیست و مطالعٔه این کتاب چه اهمیتی دارد؟ پاسخ ما به شما دانش آموز عزیز این است که کتاب استان شناسی شما را با استان محل زندگی، 
مسائل جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، مردم شناسی، اقتصادی و فرهنگی آن آشنا می کند. از طرف دیگر یکی از انتظارات تربیتی دنیای 
امروز، تربیت شهروندانی آگاه است. یک شهروند مطلوب، نیازمند پیدا کردن درکی همه جانبه از واحدهای سیاسی کشور خود و سرزمین 
ملی در زمینه های مختلف است. این برنامه به شما کمک می کند تا از استان محل زندگی خود نگاهی جامع و همه جانبه پیدا کنید. کسب 
بصیرت نسبت به محیط زندگی و آگاهی از خصوصیات آنچه در گذشته و حال و مسائل محیطی، اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و پیشینٔه 
تاریخی استان به شما کمک خواهد کرد تا با بحث و گفت و گو بینشی عمیق از این مسائل پیدا کرده و راه حل های این مشکالت را پیدا 

کنید.
بدون شک شما مدیران آیندهٔ جامعه خواهید بود. زندگی مدرسه ای باید شما را به دانش الزم برای حل مسائل جامعه مجهز کند. 
مکانی که شما در آن زندگی می کنید توانمندی های مختلفی دارد؛ برای مثال، می توان به توانمندی های جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی 
و انسانی اشاره کرد. خود شما بخشی از این سرمایه و توانمندی هایید. بهره برداری از توانمندی های بالقّؤه یک کشور در گرو شناخت 
همه جانبٔه محل زندگی شما و نیز کشور است. برنامٔه استان شناسی به شما می آموزد که فرصت های موجود در استان شما کدام است و یا 

این که تهدیدها و ناتوانی ها را چگونه می توانید به فرصت تبدیل کنید؟
فراموش نکنید که همٔه امکانات موجود در محیط فرصت است، آب و هوا، بیابان، کوه، رودخانه، جنگل، نیروی انسانی، میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و خیلی چیزهای دیگر، مهم این است که بیاموزید چگونه از این فرصت ها در جهت سعادت خود و جامعه استفاده 

کنید.
آگاهی از مسائل استان موجب خواهد شد تا از علل پیشرفت و یا عقب ماندگی استان خود آگاه شوید و برای حّل آن، راه حل های 

خاّلق پیدا کنید.
ممکن است این سؤال در ذهن شما مطرح شود که آیا بهتر نیست آموزش دربارٔه محیط زندگی یا موضوعات اجتماعی از محیط 
نزدیک آغاز شود و سپس به محیط دورتر مانند استان و یا کشور بینجامد. ما در این برنامه از طریق طرح پرسش ها و فعالیت های مختلف 

این فرصت را برایتان فراهم کرده ایم.
بدون شک مطالعٔه شهر و استان در زمینه های جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آداب و رسوم محلی نه تنها 
می تواند موجب دلبستگی به زادگاه و سرزمین ملی شود، بلکه این فرصت را فراهم می کند تا با گنجینه های مختلف طبیعی، انسانی، فرهنگی 
و فّناورانٔه کشور خود آشنا شوید. در این برنامه درمی یابید که افراد زیادی چه در گذشته یا حال در استان شما برای اعتالی کشور تالش 

کرده اند.
انقالب اسالمی ایران در سال 13٥٧ شرایطی را فراهم کرد که دولت و مردم با احساس مسئولیت بیشتری برای پیشرفت همه جانبٔه 
ایران عزیز تالش کنند. در ادامٔه این تالش ها جهت رسیدن به قلّٔه رفیع سربلندی و شکوفایی ایران اسالمی که به همت و کوشش شما 
دانش آموزان عزیز بستگی دارد امید است با عنایت حق تعالی و اعتماد به نفس از هیچ کوشش و خدمتی دریغ نکنید. در این راه قطعاً 

راهنمایی های مفید دبیران محترم جغرافیا بسیار سودمند خواهد بود.
به امىد موفقىت شما

گروه جغرافىای دفتر تألىف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری



استان آذرباىجان شرقی از دىدگاه  مقام معظم رهبری )  مدظله العالی   (
در طول تارىخ نزدىک به خودمان، در حوادث بزرگ، از دوران مشروطه و قبل از مشروطه تا امروز، انسان دو وىژگی را در تبرىز و در آذرباىجان 
می بىند: ىکی اىن که مردم تبرىز در حوادث گوناگون همىشه آغاز کننده بودند، شروع کننده بودند و ابتکار عمل را در دست گرفته اند، قضىٔه بىست و نهم 
بهمن از اىن قبىل است. اگر مردم بىدار تبرىز در چهلم حوادث قم، آن حادثٔه بزرگ را به وجود نمی آوردند، اىن سلسلٔه اربعىن ها در کشور راه نمی افتاد 
و اىن حرکِت خود جوش عظىم مردمی در سراسر کشور معلوم نبود چگونه به وجود خواهد آمد و چگونه ادامه پىدا خواهد کرد. بنابراىن ابتکار عمل را 
تبرىزی ها کردند. در قضاىای قبل هم همىن جور بوده است، در قضىٔه مشروطه هم همىن جور بود؛ تبرىزی ها شروع کننده اند، مبتکرند، بسىاری از اىن 

شعارهاىی هم که امروز در زبان مردم عزىز ما در سراسر کشور جرىان دارد، غالباً از تبرىز شروع شده است.
خصوصىت دوم، وفاداری است. بعضی ها وارد ىک راهی می شوند، اما ادامه نمی دهند و وفادار نمی مانند؛ حوادث گوناگون آن ها را 
متزلزل می کند، مردد می کند؛ گاهی از راه برمی گردند، گاهی بدتر ازبرگشتن، اصل حرکت و راه را انکار می کنند؛ از اىن قبىل داشتىم. مردم تبرىز و 
آذرباىجان وفادارند، اىستاده اند. خدای متعال در قرآن می فرماىد: »و من اوفی بما عاهد علىه اللّه فسىؤتىه اجرا عظىما«.آن کسی که وفادار می ماند، 
پای حرف حق و سخن حق می اىستد، گذشت زمان وحوادث دشوار، او را متزلزل نمی کند، خدای متعال به او پاداش بزرگی خواهد داد. ىک 
عده ای اىن جور نىستند، عهد شکنی می کنند؛ »فمن نکث فانّما ىنکث علی نفسه«. عهد شکن به ضرر خود عمل می کند و درواقع به خاطر عهد شکنی، 

خود را خسارت زده می کند؛ راه خدا خسارتی نمی بىند. شما مردم تبرىز و مردم آذرباىجان وفاداری کردىد و اىستادىد.



تصوىر ماهواره ای استان آذرباىجان شرقی
باال می بىنىد که در سال های ١٣٨١تا١٣٨٢هجری شمسی  تصوىر ماهواره ای Landsat استان آذرباىجان شرقی را در 
گرفته شده است.در اىن تصوىر گوىا رودخانه ها با خطوط آبی رنگ،شبکه مختصات جغرافىاىی با خطوط قهوه ای رنگ،زمىن های 
زراعی دارای محصول به رنگ سبز روشن،باغهای مىوه و اراضی جنگلی به رنگ سبز تىره و اراضی باىر و لم ىزرع به رنگ 

سفىد دىده می شوند.
  )عکس از سازمان فضاىی اىران(
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به شکل 1ــ1 نگاه کنید. استان ما در کدام قسمت ایران واقع شده است؟
اروپا  و  قفقاز  منطقٔه  با کشورهای  ایران  ارتباطی  پل  از گذشتٔه دور   ویژٔه جغرافیایی  دلیل موقعیت  به  آذربایجان شرقی  استان 
بوده است1. این استان با وسعت 45490/88 کیلومتر مربع در شمال غرب ایران واقع شده است که 2/7 درصد از مساحت کشور را 
در  بر  می گیرد و از این نظر، یازدهمین استان کشور است. آذربایجان شرقی از نظرموقعّیت جغرافیایی بین نصف النهارهای 45  درجه و 
30   دقیقه تا 47 درجه و 43 دقیقٔه طول شرقی و مدارهای 36 درجه و 47 دقیقه تا 38 درجه و 42 دقیقٔه عرض شمالی قرار گرفته است.

درس اّول : موقعیت جغرافیایی استان و وسعت آن

شکل ١ــ١ــ نقشۀ تقسیمات کشوری جمهوری اسالمی ایران به تفکیک استان
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مازندران

تهران

قم
مرکزی

اصفهان

قزوین

لرستان 

همدان
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کرمانشاه
ایالم

عراق

 فارس   

بوشهر

  هرمزگان 

دریای عمان

خلیج فارس  

سیستان و بلوچستان

   پاکستان 

افغانستان
خراسان جنوبی

ترکیه

جمهوری آذربایجان

دریای خزر

ارمنستان

آذربایجان شرقی

زنجان

خوزستان

نخجوان

آذربایجان غربی

گیالن

بویراحمدکهگیلویه و                   

چهارمحال  و

اردبیل

کرمان

یزد

سمنان

مرز کشور
حد استان
مرکز استان

بختیاری

البرز

1ــ طول مرزهای استان آذربایجان شرقی 247/2 کیلومتر است که تمامًا به وسیله رود ارس مشخص شده است. از این مقدار 202/2 کیلومتر آن با جمهوری آذربایجان و 45 
کیلومتر آن با ارمنستان است.

خارک

الوانقشم
کیش تنب بزرگ

ابوموسی
سیریتنب کوچک
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جغرافیای طبیعی استانجغرافیای طبیعی استان

فعالیت  
آیا می دانید چرا استان آذربایجان شرقی در کشور ما ایران از اهمیت باالتری برخوردار است؟ )عالوه بر موارد 

زیر شما نیز چند مورد به آن اضافه کنید.(
ــ مرکز مهم بازرگانی و صنعتی کشور 

ــ خاستگاه مبارزه  طلبی در مقابل استبداد در طول تاریخ
ــ جایگاه ویژه ارتباطی با کشورهای منطقه قفقاز و اروپا

ــ ……………………………………………………………………………………
ــ ……………………………………………………………………………………
ــ ……………………………………………………………………………………

شکل ٢ــ١ــ تصویر ماهواره ای از ناحیۀ مرکزی استان آذربایجان شرقی )دامنه های شمالی و شمال غربی سهند(
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تحّوالت زمین شناسی فالت آذربایجان
فالت آذربایجان در شمال غربی فالت ایران واقع شده است.این ناحیه در محل برخورد دو رشته کوه البرز و زاگرس با امتداد 
شرقی ــ غربی و شمال غربی ــ جنوب شرقی قرار دارد.حرکات کوهزایی و فعالیت آتشفشانی اواخر دورٔه ترشیاری و اوایل کواترنر 
سبب چین خوردگی رسوب های انباشته شده در حوضه های رسوبی قدیمی شده است و ناهمواری های آذربایجان شکل گرفته است.

فالت آذربایجان در طول دوران مختلف زمین شناسی در معرض تغییرات فراوانی بوده است. این فالت گاهی در اثر خشکی زایی از 
زیر آب باال آمده و گاهی به زیر آب رفته است. به همین دلیل ناهمواری های این فالت جزء ناهمواری های جوان محسوب می شوند.
پس از تشکیل  چین خوردگی های جوان، رویداد فرسایش، موجب انباشته  شدن رسوبات جدید و تشکیل رسوبات کواترنر شده است.

درس دوم : ناهمواری های استان و نحوۀ شکل گیری آن

» اوست پروردگاری که زمنی را گسترانید و در آن ، کوه ها و رود هایی را قرار 
داد و اینها آیاتی است برای آنانی که می اندیشند. «   

قرآن کرمی

شکل ٣ــ١ــ چشم اندازی از کوه سهند
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جغرافیای طبیعی استانجغرافیای طبیعی استان

گسل تبریز با امتداد شمال غربی ــ جنوب شرقی مهم ترین و فعال ترین گسل استان است که فعالیت آن در زمان های مختلف 
همواره با تلفات جانی و خسارات مالی فراوانی همراه بوده است.

شکل ٤ــ١ــ نمایی از چین خوردگی ها و شکستگی ها در ناهمواری ها

شکل ٥  ــ١ــ نقشۀ ناهمواری های استان

راهنمای عالئم
طیف ارتفاعی

کمتر از 200 متر 
بین 1000 تا 1500 متر
بین 1500 تا 2000 متر
بین 2000 تا 2500 متر

بیش از 2500 متر

کیلومتر
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اشکال  ناهمواری های استان
استان  سطــح  از  درصد   40
و  کــوهستان  را  آذربـایجان   شرقی 
2/  28   درصد را تپه مـــاهــورهــا و 
هموار  زمین هــای  را  31/8    درصد 
)دشت های میان کـوهـی و جلگـه ها( 

فرا گرفته است.

شکل ٦  ــ١ــ نمایی از تپه ماهورهای استان )چاراویماق(

شکل ٧ــ١ــ تصویر ماهواره ای ارتفاعات سهند
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جغرافیای طبیعی استانجغرافیای طبیعی استان

الف( سرزمین های مرتفع )   کوهستانی  (
1 ــ تودۀ آتشفشانی سهند: این کوه با ارتفاع 3707 متر به عنوان بلندترین نقطٔه استان در 40 کیلومتری جنوب شهر تبریز 

قرار دارد و از غرب و شمال غرب به چالٔه دریاچٔه ارومیه محدود شده است.فعالیت های آتشفشانی تودٔه سهند را ساخته  اند.
کوه سهند مخروطی بسیار پهن و گسترده دارد و در رأس آن چند دهانٔه آتشفشانی قدیمی وجود دارد که در اثر فرسایش به شدت 

تخریب شده اند. 
سهند در چندین مرحله از اواسط دوره میوسن تا 140 هزار سال پیش فعالیت آتشفشانی داشته است. خاکسترها و توف های 
آتشفشانی با قطعات پونس در فاصله های دور )مراغه ــ میانه ــ تبریز ــ بستان آباد( نشان دهندٔه انفجارهای شدید آتشفشانی سهند است 

که در مدفون کردن پستانداران اطراف مراغه ) بهشت فسیلی ایران(، بی تأثیر نبوده است.
سهند یکی از کانون های آب گیر دائمی است که آب های سطحی حاصل از بارش باران و ذوب برف ها   در دامنه های آن جاری 

می شود و رودهای پر آبی را همچون صوفی چای، قرانقوچای، قلعه چای، اوجان و… به وجود می آورد.

فعالیت  
1ــ آب و خاک تأمین شده از سوی سهند چه تأثیری در زندگی ساکنان اطراف آن دارد؟

2ــ دو مورد از رودخانه هایی را که از سهند سرچشمه می گیرند نام ببرید.

2ــ قره داغ:  شمالی ترین و بزرگ ترین واحد 
کوهستانی آذربایجان شرقی است که به وسیلٔه درٔه رود 
ارس از کوه های قفقاز جدا می شود.تنگٔه معروف دره 
بلندترین  دیز در امتداد این کـوه ها واقع شده است. 
قلٔه کـوه های قره  داغ، قـلٔه کیامکـی است که با ارتفاع 
3414 متر در شهرستان جـلفـا قــرار گــرفته است. 
دامنه های شمالی قره  داغ به دلیل بهره مندی از رطوبت 
دریای خزر و رود ارس، سرسبز و پوشیده از جنگل و 
چمنزار است ولی دامنه های جنوبی آن پوشش گیاهی 

استپ کوهستانی دارد.
شکل 8  ــ١ــ دامنۀ شمالی قره داغ
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رودهایی که در دامنٔه شمالی قره داغ جریان دارند مانند 
کلیبر چای، به دلیل برخورداری از بارش زیاد و شیب تند، قدرت 
فرسایشی زیادی دارند. این رودها درٔه خود را به سرعت وسعت 
فرسایش  عالوه  به  کوهستان اند.  این  تخریب  حال  در  و  داده 
موجب پیدایش دشت های پای کوهی وسیع در دامنٔه شمالی آن 

شده است.

شکل 9ــ١ــ قلۀ کیامکی )قره داغ(

شکل 10ــ1ــ چشم اندازهایی از دشت میانکوهی 
دامنه های شمالی قره داغ )شهرستان های جلفا و ورزقان(
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جغرافیای طبیعی استانجغرافیای طبیعی استان

3ــ میشوداغ و موروداغ: میشوداغ در جنوب شهرستان مرند و در شمال شهرستان شبستر واقع شده است. بلندترین قلٔه 
آن، قلّٔه علی علمدار با ارتفاع 3155 متر است و گردنٔه معروف یام نیز در امتداد این کوه ها قرار دارد.

موروداغ از سمت شرق میشوداغ شروع شده و با تپه های کم  ارتفاع  به رشته کوه های شمالی تبریز یعنی عون  بن علی تا گردنٔه 
شیبلی، متصل می شوند.

4ــ قوشاداغ: جهت جغرافیایی این رشته کوه شمال غربی و جنوب شرقی است و از سمت غرب به شاخه  ای از کوه های 
قره  داغ و از شرق، به تودٔه عظیم و آتشفشانی سبالن می پیوندد. بلندترین قلٔه آن 3150 متر ارتفاع دارد و گردنٔه سرسبز گویجه بل در 

این کوه ها قرار گرفته است.
5 ــ سبالن:  بخشی از تودٔه آتشفشانی سبالن در مشرق استان و در انتهای شرقی رشته کوه قوشا  داغ قرار گرفته است. این 
آتشفشان خاموش با مناظر بدیع،  از زیباترین قلل جهان محسوب می شود.بلندترین قلٔه سبالن با نام » سلطان ساواالن « با ارتفاع 4811 

متر در محدودهٔ استان اردبیل قرار دارد.
به وسیلٔه فرو  رفتگی  ــ غربی  انتهای دامنه های شرقی سهند شروع شده و در جهت شرقی  6  ــ بزقوش: این رشته کوه از 
آجی  چای از سبالن جدا شده است و دشت سراب در شمال و دشت میانه در جنوب آن قرار دارد. بزقوش با ارتفاع 3302 متر بلندترین 

نقطٔه این منطقه است.

شکل 11ــ١ــ قله برفی علی علمدار و کوه گچی قاالسی در دامنه های شمالی میشو داغ

شکل 12ــ١ــ ارتفاعات بزقوش
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7ــ تخت سلیمان )اربط(: این رشته کوه جنوبی ترین کوه آذربایجان شرقی است که برخالف دیگر رشته کوه های استان، 
جهت شمالی ــ جنوبی دارد و قلل برف  گیر آن با چشمه های فراوان در دامنه های خود، آبخیز رودهایی از جمله آی دوغموش است. 
بلند ترین نقطٔه آن در محدودٔه استان ما،  قبله داغ است که 3206 متر ارتفاع دارد. این کوه ها در جنوب شهرستان چاراویماق واقع 

شده است.
ب( سرزمین های پست )دشت ها و جلگه ها(

سرزمین های پست آذربایجان شرقی شامل دشت های بین کوهی و جلگه های ساحلی دریاچٔه ارومیه است.
1 ــ دشت ها: دشت های استان در میان کوه های مرتفع جای گرفته و مواد فرسایش یافته از سطح این کوهستان ها در این 
دشت ها باقی مانده است.خاک این دشت ها عمدتاً حاصل خیز است )شکل های13ــ1 و 14ــ1( و مراکز مسکونی استان در داخل 

آنها شکل گرفته است. از جملٔه این دشت ها می توان جلفا،  سراب، میانه، مرند، اهر، یکانات و بستان آباد را نام برد.
2ــ جلگه های ساحلی دریاچۀ ارومیه: قسمت های عمدٔه استان آذربایجان شرقی در محدودهٔ حوضٔه آبریز دریاچٔه ارومیه 
قرار گرفته است و رودهایی که از کوهستان های اطراف سرچشمه می گیرند، در مصب خود جلگه هایی ایجاد می کنند که از آبرفت رودها 

انباشته اند.این جلگه ها هر چه از پای کوه به طرف دریاچٔه ارومیه می روند، شورتر می شوند، مانند: جلگٔه تبریز و مراغه.

شکل 13ــ١ــ دشت میان کوهی در 
شهرستان کلیبر

شکل 14ــ١ــ دشت حاصل خیز مرند 
پوشیده از کلزا
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1ــ محل زندگی شما در کدام بخش از ناهمواری های استان قرار دارد؟
2ــ به نظر شما، کوهستان ها چه تأثیری بر سکونتگاه های شهری و روستایی استان ما دارند؟

3ــ دو جلگه  دیگر استان را نام ببرید.
4ــ برخی از رودهای ایجاد کنندٔه جلگه های استان کدام اند؟

مخاطرات طبیعی مرتبط با ناهمواری ها
حرکات توده ای: ناپایداری های دامنه ای و حرکات توده ای مثل لغزش و ریزش از جمله خطرات طبیعی اند که همه ساله در 
نواحی کوهستانی استان خسارات زیادی به بار می آورند .سکونتگاه های شهری و روستایی پایکوهی و جاده ها در برابر این خطرات 

آسیب پذیرترند.

فعالیت  

شکل 15ــ١ــ لغزش زمین در نصیر آباد ورزقان
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زلزله: در آذربایجان شرقی گسل های متعددی وجود دارد. این گسل ها موجب شده اند که این منطقه به صورت یکی از مناطق 
زلزله خیز کشور درآید. یکی از معروف ترین گسل ها، گسل تبریز است. محدودٔه جغرافیایی این گسل از غرب میشو تا بستان آباد به 

طول تقریبی 100 کیلومتر امتداد دارد. چاله های قوری گل، سعیدآباد و چالٔه تبریز و مرند نتیجٔه فعالیت این گسل است.
در طول تاریخ در گسترٔه این گسل، زلزله های فراوانی رخ داده که بزرگی آنها، 7 ریشتر و گاهی  بیشتر بوده است. به نظر می رسد 
که حرکات و جابه جایی این گسل در فوران های آتشفشانی سهند  دخالت داشته است، به طوری که آثار آن در ایجاد چشمه های آب 
گرم بستان آباد و شکستگی های اطرا ف گسل مشاهده می شود.پهنه بندی خطر زمین لرزه و شناسایی مناطق زلزله خیز از جمله اقداماتی 

است که برای پیشگیری  از خسارات زلزله می توان انجام داد.

شکل 16ــ1ــ گسل تبریز

شکل 17ــ١ــ خرابی های زمین لرزه اخیر استان

بـه  لـرزه  زمین  دو   1391 سال  مـرداد   21 عصر 
داد،  رخ  ورزقـان  و  اهر  مرکزیت  بـه  ریشتر  6/2  و  6  بزرگی 
به 3500 مورد رسید.  بعد  تا 100 روز  که پس لرزه های آن 
در  کیلومترمربع  هزار   5 بزرگی  به  منطقه ای  لرزه،  زمین  این 
محدودٔه شهرستان های اهر، هریس، ورزقان و تبریز را با 300 
هزار نفر تحت تأثیر قرار داد که تعداد 258 کشته و 2600 

مصدوم برجای گذاشت.
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جغرافیای طبیعی استانجغرافیای طبیعی استان

به شکل 18ــ1 که نقشٔه پهنه بندی خطر زمین لرزه استان را نشان می دهد نگاه کنید. در دو پهنٔه بسیار پر خطر باید از گسترش   
بی رویٔه شهرها جلوگیری کرد و ساخت و سازها با کنترل و نظارت بیشتری انجام شود. شما در این زمینه چه پیشنهادی دارید؟

راهنمای عالئم

گسل ها
محدوده شهر

محدوده های پرخطر
محدوده های کم خطر

محدوده های با خطر متوسط
محدوده های بسیار پرخطر

جزایر
دریا و دریاچه

محدوده استان
زمین لرزه های تاریخی

بین ٣ تا 9    ,٣   ریشتر
بین 4 تا 9, ٤ ریشتر
بین 5 تا 9, ٥ ریشتر
بین 6 تا 6,9  ریشتر
بین ٧ تا ٩, 7 ریشتر

زمین لرزه های تاریخی

شکل ١٨ــ١ــ نقشۀ پهنه بندی خطر زلزله استان

کیلومتر
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به مناظر زیر نگاه کنید چه برداشتی از تصاویر زیر دارید؟

درس سوم : آب و هوای استان

شکل 19ــ ١

کشاورزی،  سازی،  راه  سازی،  ساختمان  شهرسازی،  مانند:  انسانی  فعالیت های  از  بسیاری  برای  صحیح  برنامه ریزی    
طبیعی،  ویژگی های  دقیق  شناخت  به  بستگی   ،… و  انرژی  مصرف  کاهش  صنایع،  و  خدمات  از  مهمی  بخش  همچنین  گردشگری، 

به  خصوص شرایط آب وهوایی هر استان است.
     استان ما به دلیل کوهستانی بودن و قرار گرفتن در عرض های جغرافیایی متوسط، دارای آب و هوای نیمه خشک سرد است 
ولی به دلیل اختالف ارتفاع،  جهت گیری کوه ها و تأثیر عوامل فرا منطقه ای مانند: توده های هوا و مجاورت با منابع رطوبتی و به  دنبال 

آن تغییرات بارشی و دما، در نواحی مختلف استان، تنوع آب و هوایی دیده می شود.
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ب( عوامل محلی: مهم ترین عوامل محلی مؤثّر در آب و هوای استان عبارت اند از:

عوامل محلی

 دسترسی به منابع   پوشش گیاهیعرض جغرافیاییوضعیت ناهمواری هاارتفاع از سطح دریا
رطوبتی

١ــ ارتفاع از سطح دریا: وجود ارتفاعات بلند، جهت گیری جغرافیایی آن ها، اختالف ارتفاع از سطح دریا، بیش از سایر 
عوامل اقلیمی در آب    و  هوای استان مؤثرند. ارتفاع کلی استان از 160 متر در گرمادوز  تا 3707 متر در قلٔه سهند متغیر است.چنین 

اختالف ارتفاعی  باعث  تفاوت دمایی حدود 16 درجه، تفاوت بارشی حدود 300 میلیمتر در مناطق مختلف استان می شود.

توده هوای
اطلس شمالی

توده مدیترانه 
شرقی در فصول 

زمستان و بهار

توده هوای مدیترانه 
مرکزی

تخت سلیمان
آذربایجان غربیزنجان

اردبیل

نخجوانارمنستانآذربایجان

دریاچه 
ارومیه

توده هوای شمالی و 
سیبری

توده هوای شرقی 
)منشإ آن نواحی جنوبی 
آسیای میانه می باشد(

ارتفاعات سبالن

قره داغ

ارتفاعات  سهند

قره داغ
میشو

  عوامل اصلی مؤثر در آب و هوای استان را می توان به دو بخش تقسیم کرد:
الف(  عوامل بیرونی: این عوامل شامل توده ها و جریانات هوایی  اند که منشأ آن ها خارج از استان بوده ولی با  حرکت به 
سوی این منطقه، تغییرات اساسی در وضعیت آب و هوایی منطقه به  وجود می آورند و در نهایت باعث شکل گیری و تنوع خاصی در 

اقلیم استان می شوند.
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عناصر اقلیمی استان

تعداد روزهای رطوبتدمابارش
یخبندان

ساعات آفتابی 
پوشش ابر

وزش بادتبخیر و تعرق

٢ــ وضعیت ناهمواری ها: نحؤه استقرار پستی و بلندی ها و جهت گیری رشته  کوه ها و پیچیدگی آنها از عوامل شکل گیری 
اقلیمی مناطق مختلف استان به شمار می رود.

استان می شود.  تابش خورشید، موجب کاهش گرمای دریافتی در  زاویٔه  بودن  مایل  کلّی  به طور  ٣ــ عرض جغرافیایی: 
ولی عامل ارتفاع و تنّوع ناهمواری ها، این قاعده را در استان نقض کرده است؛ به طوری که قسمت های شمالی استان، گرمتر از 

قسمت های میانی و جنوبی آن می باشد.
٤ــ دوری و نزدیکی به پهنه های آبی:  منابع رطوبتی استان شامل کانون های آبگیر، آب های جاری و آب های  زیرزمینی است 
که هر  یک به نوبٔه خود بر اقلیم استان تأثیر می گذارند. وجود دریای خزر در شرق و دریاچٔه ارومیه در غرب استان و قوری گل در مرکز 

استان و همچنین دریاچه های پشت سدها، نسبت به آب های جاری و آب های زیرزمینی بر وضع رطوبتی استان تأثیر زیادی می گذارند.
٥ ــ پوشش گیاهی و کشاورزی: استقرار جنگل های ارسباران در شمال استان، آب و هوای محلی خاصی را در آن مناطق 
ایجاد کرده است . مراتع سرسبز نیز در اکثر مناطق استان در دامنه های ارتفاعات استقرار دارند که خود در تلطیف و تعدیل هوا نقش 

مهّمی دارند. وجود باغات در برخی نواحی استان،  تأثیر زیادی در آب    و  هوای محلّی گذاشته است.

 مهم ترین عناصر اقلیمی استان
١ــ بارش: رژیم بارندگی در استان، مدیترانه ای است و در اغلب نقاط استان حد اکثر بارندگی ماهانه در طول سال به ماه های 
فروردین و اردیبهشت تعلّق دارد. فصل بهار پرباران ترین فصل سال محسوب می شود. بارش های استان  به صورت باران است ولی 
بخش قابل توجّهی از آن درفصل زمستان به صورت برف می باشد. میانگین بارندگی های ساالنٔه استان 325 میلی متر است. این بارش ها 
در استان از 200 میلی متر  در حاشیٔه دریاچٔه ارومیه و کنار رود ارس و بخش سفالی دره قره سو، تا 700 میلی متر در ارتفاعات 
سهند، سبالن، بزقوش  و تخت سلیمان متغیر است. توزیع مکانی بارش به صورت سطوح همباران در شکل  شمارٔه 20ــ1 نشان داده 

شده است.

فعالیت  
ــ به نظر شما کدام یک از  عوامل محلی در آب    و  هوای محل زندگی شما تأثیر بیشتری دارد ؟

عناصر اقلیمی استان
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شکل ٢0ــ١ــ نقشۀ سطوح هم بارش

محدوده های هم باران 
به میلی متر

کمتر از ٢٥٠
251ــ300
301ــ400
ـ  500 401ـ
501  ــ 600
601  ــ700

کیلومتر
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٢ــ دما: میانگین ساالنٔه دمای هوا در بخش های مختلف استان ــ تحت تأثیر عوامل مختلف اقلیمی ــ متفاوت است. در 
استان  ما مرداد ماه گرم  ترین ماه و بهمن ماه سردترین ماه سال است.

با نگاه به شکل 21ــ1 در می یابیم که میانگین دمای استان از 8/48 درجه تا 15 درجٔه سانتی گراد متّغیر است. بیشترین دمای 
ساالنه مربوط به نوار شمالی  و گوشٔه شمال غربی استان و کمترین دمای ساالنه نیز در شرق استان، شهرستان سراب است که از شرایط 

خاص ناهمواریهای سبالن در شمال شرق این شهرستان ناشی می شود.

شکل ٢١ــ١ــ نقشۀ سطوح هم دمای استان

محدوده سطوح هم دما
سانتی گراد
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به همراه دبیر جغرافیا از ایستگاه هواشناسی محل زندگی خود بازدید کنید و از نزدیک با نحؤه اندازه گیری 
داده های هواشناسی آشنا شوید و از آن گزارشی تهیه نمایید.

ــ با استفاده از داده های میانگین بارش ماهانه و دماهای ایستگاه هواشناسی، نمودار هرکدام را ترسیم نمایید.

فعالیت  

مخاطرات طبیعی مرتبط با شرایط جوی

مخاطرات طبیعی
 مرتبط با شرایط جوی

هجوم توده های خشکسالی
هوای سرد

  وقوع سیل  بارش تگرگ

 سیل ناشی از بارش ناگهانی باران، هجوم توده های هوای سرد )سرمای دیر رس بهاری و زود   رس پاییزی(، بارش تگرگ و 
خشکسالی از مهم ترین خطرات مرتبط با شرایط جوی هستند.

    موقعیت کوهستانی استان به ویژه در مواقع بارش رگبارهای شدید،  باعث طغیان رودها می شود. این امر خسارت فراوانی از 
قبیل: تخریب مزارع و ساختمان ها،  بسته  شدن راه های ارتباطی و پر شدن مخزن های بزرگ آب را در پی دارد. در بخش های شرقی 
دریاچٔه ارومیه تا نزدیکی شهرهای آذرشهر، ممقان، سردرود، عجب شیر، بناب  و ملکان جزو اراضی سیل  گیر محسوب می شوند. خطر 
سیل برای زمین های اطراف آجی  چای و امتداد آن در جنوب شهر سراب وجود دارد که در این میان شهرهای تبریز، خواجه و کلوانق 
و روستاهای مجاور این رودخانه در معرض تهدید سیل قرار دارند. همچنین خطر طغیان رودخانٔه شهر چای که از سرشاخه های 
امتداد  از  بزرگی  بخش  در  می کند.  د  تهدی را  میانه  شهر  و  میانه  هشترود،  ن آباد،  بستا شهرستان های  روستاهای  می باشد،  قزل اوزن 

رودخانٔه ارس و برخی از سرشاخه  های آن نیز  خطر طغیان وجود دارد . 
این  طغیان  معرض خطر  در  زنوزچای  و   ) مرند  غربی شهرستان  های  قسمت   ( چایی  قطور  های  اطراف سرشاخه  زمین های 

رودخانه ها هستند و شهرهای زنوز، کشکسرای و یامچی در مجاورت این نواحی قرار دارند.
سیالب ها در مناطقی که ساخت و سازها در حریم رودخانه ها صورت گرفته است،  آسیب بیشتری وارد می کنند. شکل 22ــ1 

مناطق مستعد برای وقوع سیل در سطح استان را نشان می دهد.
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شکل 2٢ــ١ــ نقشه پهنه بندی خطر سیل 

راهنما
رودخانه های اصلی

پهنه های سیل گیر
شهرهای در معرض تهدید

شهرهای خارج از محدوده خطر
نواحی پست )جلگه ــ دشت(

ارتفاعات

زمستان 1386

به سمت کشورمان از جمله استان آذربایجان شرقی  بهار، هوای سرد قطبی از طرف روسیه  اوایل  در بعضی از سال ها، در 
حرکت می کند و در اثر بروز سرمای ناگهانی،  باغ  ها به ویژه درختان بادام،  زرد  آلو و مزارع را در بیشتر شهرستان های استان تهدید 
می کند. ورود این توده  هوا در اوایل پاییز باعث شکستن شاخ وبرگ درختان می شود ودر جمع آوری بعضی از محصوالت کشاورزی 
مشکالتی را به وجود می آورد .در ماه های گرم سال نیز ریزش تگرگ،  محصوالت کشاورزی را تهدید می کند. در سال های اخیر نیز 

وقوع خشکسالی و کمبود ریزش های جّوی بخش کشاورزی را با مشکل جّدی روبرو ساخته است.

فعالیت  
 ــ نزدیک ترین منطقٔه سیل خیز  به محیط زندگی شما  کدام است؟  آن را روی نقشه نشان دهید. 
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درس چهارم : منابع طبیعی استان

» و جعلنا من املاء کل شیء حی «

و هر چیز زنده ای را از آب پدید آورده ایم
                                                             آیه 30 سوره انبیاء

١ــ منابع آب
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آب مهم ترین نقش را در حیات بشری داشته است، به طوری که هر جا آب بوده باعث آبادانی شده است. بستر توسعٔه هر سرزمینی 
آب است و اولین تمدن های بشری در کنار آب به وجود آمده است. پس حفاظت و استفادٔه اصولی از آب از وظایف فردی و اجتماعی 

محسوب می شود.

فعالیت  

 ــ آیا می دانید آیٔه 30 سورهٔ انبیاء به چه نکتٔه مهمی اشاره دارد؟

چنان که در درس قبلی خواندید، محدودیت بارش در استان ما،  باعث شده است در تأمین آب آشامیدنی برخی از شهرهای 
استان از حوضه های آبریز خارج از استان مانند انتقال آب زرینه رود در استان آذربایجان غربی استفاده  شود. ولی باید توجه داشت 

استفادٔه بهینه از منابع محدود آبی و صرفه جویی در بخش های مختلف  باید به عنوان مهم ترین راهکار سرلوحٔه ما قرار گیرد.
در استان ما سه حوضٔه آبریز وجود دارد که رودخانه های استان در آنها جریان دارند. این سه حوضه عبارت اند از: حوضٔه 
آبریز دریاچٔه ارومیه 44درصد، حوضٔه آبریز رودخانٔه ارس 31درصد و حوضٔه آبریز قزل اوزن 25درصد از مساحت استان  را به خود 

اختصاص داده است.

بیشتر بدانیم
ــ بخش شمالی استان در محدودٔه حوضٔه آبریز ارس قرار گرفته و مساحتی معادل1413611هکتار را شامل 

می شود. شهرستان های جلفا، کلیبر، اهر، مرند، ورزقان و خداآفرین در محدودٔه این حوضه قرار دارند.
ــ بخش عمدٔه استان در محدودٔه حوضٔه آبریز دریاچٔه ارومیه واقع شده و مساحت این بخش نیز حدود1988651 
هکتار است.شهرستانهای تبریز، اسکو، آذرشهر، مراغه، بناب، ملکان، هریس، سراب، بستان آباد و عجب شیر در 

محدودٔه این حوضه واقع شده اند.
معادل  بخش  این  مساحت  دارد.  قرار  قزل اوزن  رودخانٔه  آبریز  حوضٔه  محدودٔه  در  استان  جنوبی  بخش  ــ 

1109794 هکتار است و شهرستان های هشترود، چاراویماق و میانه در این بخش واقع شده اند.
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شکل 2٣ــ١ــ نقشۀ حوضه های آبریز استان

حوضه آبریز ارس
حوضه آبریز دریاچه ارومیه
حوضه آبریز قزل اوزن
رودخانه دائمی
رودخانه فصلی
محدوده شهر
دریاچه ارومیه
جزایر

راهنمای عالئم

فعالیت  
ــ با توجه به شکل 23ــ1 کدام حوضٔه آبریز در تأمین آب استان نقش بیشتری دارد؟

50            25                  0                                   50 کیلومتر

آب های استان را می توان به دو دسته تقسیم کرد.
الف( آب های سطحی
ب( آب های زیر زمینی
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الف(آب های سطحی: منابع آب های سطحی در استان شامل دریاچٔه ارومیه، سدهای مخزنی، تاالب ها و رودخانه هاست.
استان  بین دو  ایران،  و در شمال غرب فالت  ایران است  دائمی  و  بزرگ ترین دریاچٔه داخلی  این دریاچه  دریاچۀ ارومیه: 
آذربایجان شرقی و غربی قرار دارد. سطح آب دریاچٔه ارومیه در فصول مختلف تا یک متر در نوسان بوده و به همین دلیل در مواقع 
پرآبی بخش هایی از ساحل آن به زیر آب می رود.میزان شوری آب این دریاچه 220 تا 280 گرم در لیتر درنوسان است که در مواقع 

خشکسالی تا 340 گرم در لیتر ثبت شده است.

آب های جاری )رودخانه ها(: بیشتر رودهای استان دائمی اند. این ویژگی در باالدست بیشتر از قسمت های پایین دست است. 
آیا می دانید علت آن چیست؟

 آب های جاری نقش مهمی را در تأمین آب مورد نیاز بخش های مختلف مصرفی )کشاورزی، شرب، بهداشتی و صنعت( برعهده 
دارد. آب های جاری با رسوبات رودخانه ای خود زمینه را برای فعالیت های کشاورزی و سکونتگاه های شهری و روستایی در استان 
فراهم کرده است. میزان بهره برداری از آب های سطحی استان در بخش کشاورزی 89/5 درصد و در بخش آشامیدنی 7/5 درصد و 

در بخش صنعت 3 درصد می باشد.
عبور رودخانه ها از زمینهای شور، گنبدهای نمکی و تشکیالت گچی باعث شور شدن و تلخ شدن آب این رودخانه ها شده است، 

مانند آجی چای.

1ــ آجی چای یکی از رودخانه های شور استان ما است، درباره علت شوری آب این رودخانه گزارشی تهیه و 
در کالس ارائه کنید.

2ــ رودخانه ای که در محل زندگی شما در جریان است مربوط به کدام حوضٔه آبریز استان است؟ تحقیق کنید 
از آب این رودخانه در کدام یک از بخش های مصرفی بیشتر استفاده می شود؟

فعالیت  

برای مطالعه
متر مکعب در سال  استان و سرانٔه مصرف آب، حدود 813  بارندگی های ساالنٔه  میانگین  سدهای مخزنی: 
است. عالوه بر کمبود بارش، توزیع نامناسب زمانی و مکانی بارش نیز از مشکالت استان در بحث آب است. برای 
مقابله با این مشکل طرح های سد  سازی و آبرسانی در استان برای استفادٔه بهینه از منابع آبی موجود و جلوگیری از هدر 

رفتن بخش بزرگی از منابع آبی اجرا می شود.
تاالب ها: این منابع فقط زیستگاه های طبیعی حیات وحش بوده و از آب آنها چندان در بخش های مختلف 

مصرفی استفاده نمی شود.
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بیشتر بدانیم
ب( آب های زیر زمینی

وجود کوهستان، بارش برف و دائمی بودن اکثر رودخانه ها در استان باعث تغذیٔه مناسب آب های زیر سطحی 
در استان شده است؛ به طوری که در جلگٔه تبریز و دشت مرند آب های زیر زمینی منبع اصلی تأمین آب در بخش های 
مختلف است. اما در سال های اخیر ازدیاد جمعیت و نیاز فراوان به آب در بخش های آشامیدنی، کشاورزی و صنعتی 
و بروز خشکسالی های مکرر باعث شده است سطح آب های زیر زمینی به شدت افت کند که وضعیت آب در استان را 

با مشکل جدی روبرو کرده است و زنگ خطر کاهش منابع آبی و یا آلودگی این منابع را به صدا در آورده است.
در سال ١٣٩2 برداشت از آب های زیر زمینی استان، به ترتیب 1183میلیون متر مکعب توسط 40120 حلقه چاه  
عمیق و نیمه عمیق، 357میلیون متر مکعب به  وسیلٔه 1960 رشته قنات و 170میلیون متر مکعب توسط 2295 دهنه چشمه 
بهره برداری شده است. به طور کلی سهم بخش کشاورزی از منابع آب های زیر زمینی 86 درصد، سهم بخش شرب 11 

درصد و سهم مصارف صنعتی ٣درصد است.

وضعیت آب در استان
آیا می دانید استان آذربایجان شرقی از دیرباز با محدودیت منابع آبی مواجه بوده  است؟

فعالیت  
1ــ شما  کدام علت زیر را در ایجاد محدودیت منابع آب استان مهم می دانید. آنها را اولویت بندی کنید.

ــ گسترش صنایع در استان
ــ رشد روز افزون جمعیت

ــ واقع شدن در منطقٔه آب و هوایی نیمه خشک سرد ایران
2ــ آیا می توانید علل دیگری را به موارد باال اضافه کنید؟

شکل 2٤ــ١ــ گنبدهای نمکی قشالق سراب
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ترغیب  زیرزمینی  آب های  از  استفاده  به  را  منطقه  این  مردم  بارش،   بودن  و فصلی  نیمه خشک  منطقٔه  در  استان  واقع شدن 
کرده است،  به طوری که در روستاها و شهرهای بزرگ و کوچک هنوز آثاری از قنات ها و چاه هایی که در گذشته و حتی امروزه 
تأمین کننده بخشی از نیاز مصرفی استان است، به چشم می خورد. تنها سرانه آب قابل دسترسی در استان، 134٠ متر مکعب در سال 

برای هر نفر می باشد. بنابراین استفاده بهینه از منابع آب در بخش های مختلف ضروری است. 

برای مطالعه

ف   
منبع تأمین آبنام  طرحردی

 حجم آب انتقالی به
میلیون مترمکعب

وضعیت طرح

بهره برداری157سد نوروزلوخط اول انتقال آب زرینه رود به تبریز1

درحال اجرا157سد نوروز لو)زرینه رود(خط دوم انتقال آب زرینه رود به تبریز2

بهره برداری25سد نهندآبرسانی از سدنهند به تبریز3

بهره برداری17/5سد علویانآبرسانی به شهرمراغه4

بهره برداری15سد ستارخانآبرسانی به شهراهر5

بهره برداری3سد سهندآبرسانی به شهرهشترود6

درحال اجرا17/3سد گرمی چایآبرسانی به شهرمیانه7

درحال اجرا6آب ارس ومنابع زیرزمینیآبرسانی به شهرمرند8

شکل 2٥ــ١ــ سدها مهم ترین منابع تأمین کنندۀ آب های استان

جدول 1ــ١ــ طرح های آبرسانی مهم استان

سد خدا آفرین بر روی رودخانۀ ارس
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شکل 2٦ــ١ــ چشمه تاپ تاپان آذرشهر

شکل 2٧ــ١ــ رودخانۀ صوفی چای

امروزه روش های تصفیٔه مختلفی برحسب نوع فاضالب و شرایط محل و استفاده مجدد از پساب در کشور 
گسترش پیدا کرده است که از میان آنها سه روش لجن فعال، الگون هوادهی و برکه تثبیت، بیشتر در کشور توسعه 
داده شده اند. روش تصفیه فاضالب غالب در اکثر شهرهای استان لجن فعال می باشد. این روش یکی از متداول ترین 
روش های تصفیه فاضالب در دنیا می باشد که برای تصفیه فاضالب از میکروارگانیسم های هوازی استفاده می شود. 

بیشتر بدانیم
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بیشتر بدانیم
2ــ خاک 

بیشتر بخش های استان را کوهستان ها  و یا دامنه های سنگالخی با شیب تند به خود اختصاص داده و از کل 
وسعت استان تنها بخش کوچکی را خاک با عمق های متفاوت فرا گرفته است. خاک در استان ما دارای تقسیم بندی 

متعدد و استعدادهای خاصی است. 
 نکته ای که باید بدان توجه شود این است که استفاده از خاک به  خصوص استفادٔه نادرست از آن، باعث کاهش 

حاصل خیزی خاک و فرسایش و سرانجام انهدام آن خواهد شد.
که  است  آبرفتی  ها،  جلگه  و  دشت  ها  حاصل خیزی  علت  حاصل خیزند،  استان  های  جلگه  و  دشت ها  بیشتر 
رودخانه ها با خود می آورند. مراکز اصلی کشاورزی و دامپروری و مراتع طبیعی استان در دشت ها و جلگه ها  واقع 
شده است  ولی باید توجه داشت از پای کوه ها به طرف دریاچه خاک ها کیفیت خود را از دست داده و شورتر می شوند.

مسائل و مشکالت خاک
ــ شوری خاک: در خاک های شور وجود مقادیر قابل توجهی آهک و نمک و اسیدی بودن آن، جذب امالح 
را برای گیاهان با مشکل مواجه می کند و باعث کند  شدن روند رشد آنها می شود و در نتیجه میزان تولید محصول به 

شدت کاهش می یابد.
ــ آلودگی خاک: امروزه استفادٔه نا  آگاهانه از کودهای شیمیایی و پساب ها و زباله های تولید شده سبب آلودگی 

سطح وسیعی از خاک ها در استان شده است.
زمینٔه  پرباران  در فصول  باعث شده  استان  نواحی  اکثر  در  مناسب  گیاهی  پوشش  نبود  فرسایش خاک:  ــ 
نیز نقش اساسی را در فرسایش  بادی  از مناطق استان فرسایش  شست  و شوی خاک فراهم شود؛ هرچند در برخی 

خاک ایفا می کند.

»  درخت و سبزه مظهر زیبایی و حیات است   «

3ــ پوشش گیاهی 
به تصاویر صفحه  بعد به دقت توجه کنید. آیا برای شما جالب نیست که بدانید تمام این تصاویر مربوط به استان آذربایجان شرقی 

است؟
تپه های  دارد وجود  قرار  تبریز و جنوب شرق صوفیان  کیلومتری شهرستان شبستر،   شمال غرب  فاصله 4٩  قوم تپه در  منطقٔه 
ماسه ای روان که در گذشته بر اثر وزش باد بر روی ماسه های ساحلی دریاچه ارومیه ایجاد شده چشم اندازی بیابانی در دل منطقه ای 
کوهستانی به وجود آورده است.از ماسه های قوم تپه عالوه بر  تهیه آجرهای فشاری در مزارع پیاز در مناطق مختلف استفاده می شود.    
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شکل 28ــ١ــ نمایی از جنگل های ارسباران

شکل 29ــ١ــ دامنه های سهند

شکل 30ــ١ــ قوم تپه صوفیان

در استان ما به علت تفاوت میزان ارتفاع  ، جهت ناهمواری ها، نوع خاک و تنوع آب و هوا،  پوشش گیاهی متنوعی به وجود 
آمده است، به گونه ای که نقاط بیابانی مانند قوم تپه در کنار نواحی با پوشش گیاهی استپ کوهستانی وجنگلی ارسباران تنوع زیستی 

متنوعی را ایجاد کرده است. 
از  حفاظت  در  اصلی  شاخص های  از  یکی  و  هوا  تصفیه کنندٔه  و  جانداران  غذای  و  خاک  آب،  کنندٔه  تأمین  گیاهی  پوشش 
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زیست    بوم هاست. پوشش گیاهی استان را می توان در دو بخش »مراتع« و »جنگل ها« بررسی کرد.
الف( مراتع

مراتع استان را می توان بر اساس توانایی آن در تولید علوفٔه خشک در یک سال به سه دسته، مراتع درجٔه یک )خوب(، مراتع 
درجٔه دو )متوسط( ومراتع درجٔه سه )ضعیف( تقسیم کرد.

برای مطالعه
مساحت پوشش مرتعی استان بالغ بر 2473440 هکتار است که 54/3 درصد از کل وسعت استان و 2/86 
درصد از کل مراتع کشور است. بیشترین میزان مراتع در استان به شهرستان میانه با 13/19 درصد کل مراتع اختصاص 

دارد.

شکل ٣2ــ١ــ نمودار درصدی انواع مراتع از نظر کیفیتشکل 31ــ١ــ نمودار درصدی انواع مراتع از نظر پوشش گیاهی     

تولید مرتع درجٔه یک 381897 تن، درجٔه دو 382232 تن و درجٔه سه 20130 تن می باشد.سطح کل مراتع کشور اعم از 
)خوب،متوسط و فقیر( 86/3 میلیون هکتار است.

%55%55

شکل3٣ــ١ــ نمونه هایی از مراتع طبیعی استان 

متراکم

نیمه متراکم

کم تراکم

درجه یک
درجه دو
درجه سه
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مسائل و مشکالت مراتع در استان: با وجود اینکه اهمیت مراتع بر هیچ کس پوشیده نیست ولی متأسفانه دخالت نا  آگاهانٔه 
انسان در محیط طبیعی باعث تخریب و انهدام حجم قابل توجهی از مراتع را در استان فراهم کرده است.

فعالیت  
1ــ موارد زیر را براساس نقش آن ها در تخریب و فرسایش مراتع  ،   رتبه بندی کنید.

 انتشار آفات  و بیماری ها توسط محصوالت کشاورزی
 آتش سوزی عمدی و غیر عمدی پوشش گیاهی در فصول گرم سال و یا فصل خزان

 عدم تعادل بین ظرفیت مراتع و تعداد دام 
 چرای دام در خارج از فصل چرا

 ایجاد شهرک های صنعتی و مسکونی، جاده کشی و استخراج معادن
 بوته کنی و استفاده از آن ها برای سوخت

 تبدیل مراتع طبیعی به زمین های کشاورزی
جلوگیری  و  مراتع  از  حفاظت  برای  عملـی  و  مفید  راهکـارهای  درباره  2ــ 
خود  همکالسی های  سایر  با  را  خود  یافته های  کالس  در  و  کنید  تحقیق  آنها  از   تخریب 

مقایسه  نمایید،  سپس   مهمترین راهکارهای پیشنهادی را به ترتیب اهمیت یادداشت کنید.

  تعداد دام های استان 2/5 برابر ظرفیت مراتع است  ؟!

در سال های اخیر برای باالبردن کیفیت مراتع و جلوگیری از فرسایش  مراتع در استان اقداماتی از قبیل بوته کاری، تخم پاشی 
و غیره انجام شده است. 

ب( جنگل ها
 آیا می دانید جنگل ها در کدام قسمت استان ما قرار دارد؟

وسعت جنگل های استان بالغ بر 186402 هکتار است. در واقع 4/11 در صد از کل استان را جنگل ها پوشانده است که 1/16درصد 
از کل جنگل های کشور و 1/43 درصد از جنگل های غیر تجارتی کشور را شامل می شود.جنگل های ارسباران در شهرستان های 

آیا می دانید
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کلیبر، خدا  آفرین، اهر، ورزقان و جلفا جنگل های طبیعی هستند که 164000هکتار وسعت دارند و بقیه جنگل های دست کاشت 
واقع در شهرستان های میانه، عجب شیر، بناب و مراغه هستند که 24075 هکتار وسعت دارند.

جنگل های استان بخشی از جنگل های شمال غرب ایران است که بقایای جنگل های انبوه منطقٔه بین درٔه رود ارس، دریاچٔه 
ارومیه و دریای خزر است و مانند پلی طبیعی است که جنگل های شمال ایران را به جنگل های ارمنستان متصل می کرد.

اکثر جنگل های استان در دامنٔه شمالی قره داغ )ارسباران( و در دره های کوهستانی که دارای رودهای دائمی اند، دیده می شوند.
آیا می دانید علت این امر چیست؟

جنگل های ارسباران: در ارتفاعات رشته کوه قره داغ  تحت تأثیر توده های هوای مرطوب خزری و مدیترانه ای ، ارتفاع زیاد و 
برخورداری از آب و هوای نیمه مرطوب،  جنگل های نیمه انبوهی شکل گرفته است که به نام جنگل های ارسباران معروفند.

بیشتر بدانیم
جنگل های ارسباران یکی از زیباترین و مهمترین جنگل های ایران است که پوشش گیاهی قابل توجهی دارد 
بعضی از گونه های جنگلی منحصرًا در این ناحیٔه رویشی دیده می شوند که از جملٔه آنها می توان آردوج و درخت پر 
را نام برد. درخت ممرز، بلوط سیاه و سفید، سه گونٔه درختی غالب در جنگل های ارسباران هستند. وجود گونه های 
دیگری مانند سرخدار، افرا، نارون، گیالس و زغال اخته باعث شباهت این منطقٔه جنگلی به جنگل های مرطوب و 
نیمه مرطوب شده است.در عین حال  به علت وجود گونه های خشکی پسند مانند بنه، داغداغان ،عناب، زالزالک قرمز 

شبیه جنگل های نیمه خشک است.

جنگل های ارسباران با تنوع ژنتیکی    ، گیاهی و جانوری منحصر به فرد
 به عنوان یکی از ذخایر زیست سپهر یونسکو ثبت شده است.
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فعالیت  
به شکل 35ــ1 نگاه کنید و درباره آن توضیح دهید.

شکل 3٥ــ١

شکل 3٤ــ١ــ چشم اندازهایی از جنگل های ارسباران زغال اخته از میوه های جنگلی

زالزالک قرمز

منطقۀ چیچکلی

................................................................

................................................................
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4ــ حیات جانوری 
استان ما با دارا بودن تنوع ناهمواری، آب و هوا و پوشش گیاهی زیست بوم های متنوع و منحصر به فرد را به وجود آورده 
است. خوشبختانه در سال های اخیر توجه زیادی به حفظ و نگهداری از حیات وحش در استان شده است و اکثر زیستگاه های حیات 
وحش نادر در استان به عنوان مناطق حفاظت شده اعالم  شده است.از نظر پراکندگی جغرافیایی بیشترین گونه های جانوری استان در 

منطقٔه ارسباران قرار دارد که 300 گونٔه جانوری در آن شناسایی شده است.

ـ  ١ــ نمونه ای از حیات وحش استان شکل 3٦  ـ
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مناطق حفاظت شده، پارک های ملی و به طور کلی، زیستگاه ها میراث با ارزش طبیعی هر سرزمین محسوب می  شوندکه حفاظت 
از  یکی  ارسباران  شدٔه  حفاظت  منطقٔه  است.  پذیر  امکان  آنها  در  نهفته  های  ارزش  واقعی  شناخت  و  درک  گرو  در  تنها  آنها  از 
به  با توجه  نیز شناخته می شود. این منطقه  بین المللی » ذخیره گاه زیست کره «  با عنوان  نادرترین مناطق شناخته شدٔه جهان است که 
گوناگونی ارزش ها و تنوع و غنای سرشار منابع مختلف آن،از جمله معدود مناطق، بلکه منحصر به فردترین نقاطی است که با مشهورترین 

پارک های ملی و مناطق حیات وحش جهان برابری و رقابت می کند.

مناطق شکار ممنوع

میشو داغچاراویماق  تاالب قره قشالقتاالب قوری گلیکاناتجزیرۀ اسالمیسهندکاغذ کنان

بیشتر بدانیم

محدوده های حیات وحش و 
زیستگاه های استان

مناطق چهارگانه                               تاالب ها                        مناطق شکار ممنوع

تاالب های تحت 
حفاظت استان

تاالب قره قشالق بنابتاالب قوری گل

مناطق چهارگانه

پناهگاه حیات وحش 
کیامکی

منطقۀ حفاظت شدۀ 
ارسباران  

اثر طبیعی فسیلی 
مراغه

پارک ملی جزیرۀ 
اسالمی و سواحل 
ملی دریاچۀ ارومیه

محدوده های  حیات وحش و زیستگاه های استان
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 پلنگ یکی از بزرگ ترین حیوانات گوشت خوار کشور است که در پناهگاه های حیات وحش کیامکی، منطقٔه 
حفاظت شدهٔ ارسباران و منطقٔه شکار ممنوع کاغذکنان  و احتماالً در جزیرهٔ اسالمی و مناطق اهر و کلیبر زندگی می کند.

شکل 37ــ١

بیشتر بدانیم

الف( پلنگ در ارسباران

ب( مارال ــ منطقۀ َاینالو در خدا آفرین
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»بـرای مـا مسئلٔه محیط زیست  و  منابع طبیعی مسئله ای تجمالتی و درجه دو نیست    ،   بلکه
یک مسئلٔه حیاتی است،  در تالش ما برای توسعٔه کشور اولویت باید در این بخش باشد.«

                                      
                                                                                            مقام معظم رهبری

در محیط های انسانی به دلیل نزدیکی با محیط های طبیعی هم تخریب با سرعت و شدت بیشتری انجام می گیرد و هم تأثیرات و 
آلودگی های ناشی از تخریب محیط طبیعی به صورت مستقیم بر زندگی انسان اثر می گذارد.

آلودگی  زمینه های  آن  در  که  است  استان هایی  از  یکی  کشاورزی  و  معدنی  صنعتی،  ظرفیت های  داشتن  با  شرقی  آذربایجان 
محیط زیست فراهم آمده است.

درس پنجم : مسائل زیست محیطی استان

فعالیت  
1ــ آیا می توانید چند مورد از مشکالت زیست محیطی محل زندگی خود را بیان کنید؟

2ــ برای کاهش مشکالت زیست محیطی در استان چه اقداماتی را مؤثر می دانید؟

١ــ آلودگی هوا 
استان ما یکی از مهم ترین قطب های صنعتی در کشور و دارای بزرگ ترین صنایع در شمال غرب کشورمان است.  شهرک های 
صنعتی بزرگی مانند شهرک شهید رجایی و شهرک شهید سلیمی و صنایع بزرگی مانند پتروشیمی، نیروگاه حرارتی، پاالیشگاه، ماشین سازی 
و تراکتورسازی در اطراف تبریز متمرکز شده اند که این صنایع باعث آلودگی های بیش از حد استاندارد محیط می شوند. عواملی چون 
قدیمی بودن فّناوری و مصرف زیاد سوخت های فسیلی، عدم استفاده از فیلترهای تصفیٔه هوا، استقرار در مسیر بادهای غالب به طرف 
ناحیٔه مسکونی شهر و حتی واقع شدن صنایع در محدودهٔ شهری و سکونتگاهی، موجب آلودگی هوا شده است. تولید هزاران تن از 
انواع گازهای سمی، غبارهای خطرناک، دود و بوهای ناراحت کننده، توسط این صنایع زندگی و سالمت انسان ها را به خطر انداخته و 
باعث بروز بیماری های قلبی و عروقی و یا تشدید این بیماری ها در جامعه می شود. البته گفتنی است که تردد زیاد  خودروها در شهر و 

واقع شدن فرودگاه بین  المللی شهید مدنی تبریز در محدودهٔ شهر، یکی دیگر از عوامل آلوده کننده در مرکز استان است.
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فعالیت  
1ــ آیا می دانید چه عواملی آلودگی هوا را در محل زندگی شما فراهم کرده است؟

2ــ برای از بین بردن یا کاهش آالینده ها در محیط زندگی خودتان، چه راهکارهایی را مفید می دانید؟

کمبود فضای سبز و بوستان های جنگلی، عدم پوشش گیاهی مناسب در شهرهای استان، همراه با شرایط ناهمواری منطقه، 
سرعت و جهت باد و وارونگی دما از عوامل تشدید کنندٔه آلودگی در استان اند. با این حال، دو دسته از عوامل که در آلودگی هوای 

استان نقش اساسی دارند عبارت اند از:          
الف( عوامل طبیعی )    گرد و خاک(: هوای استان در فصولی از سال تحت تأثیر  پدیدٔه گرد    و غبار قرار می گیرد که تا چندین 

روز باقی می ماند.
ب( عوامل انسانی: بیشتر واحدهای آالیندٔه هوا در محدودٔه شهرهای بزرگ همچون تبریز، مراغه و مرند واقع شده اند که 
واحدهای  صنعتی،  و  تولیدی  واحدهای  کوچک،  و  بزرگ  صنعتی  مراکز  ها،  کارخانه  موتوری،  نقلیٔه  وسایل  انواع  از:  عبارت اند 

آجر  پزی و آسفالت پزی، سیستم های گرمایشی واحدهای مسکونی و تجاری و ... 

شکل 3٨ــ١ــ پدیدۀ گرد و غبار در تبریز
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راهکارهای موجود برای کاهش آلودگی هوا
1ــ افزایش فضای سبز در حریم شهرهای استان

2ــ انتقال صنایع آالینده به خارج از محدودٔه شهرهای استان
3ــ مکان گزینی مناسب در استقرار مراکز صنعتی بزرگ

4ــ استفاده از سوخت های مناسب و پاک در مصارف صنعتی و خانگی
5  ــ تشویق مردم به استفاده از خودروهای عمومی و تعویض خودروهای فرسوده

فعالیت  
1ــ تحقیق کنید در آلودگی محل زندگی شما کدام یک از عوامل طبیعی و انسانی نقش بیشتری دارد؟

2ــ به نظر شما برای کاهش میزان آلودگی کدام یک از موارد ذکر شده مؤثرتر است؟

ـ نماد استفاده از دوچرخه   شکل 39ــ١ــ بنابـ 
در ایران

ـ نیروگاه برق بنابـ 
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2ــ آلودگی آب 
در درس گذشته خواندید که استان ما از لحاظ برخورداری از منابع آبی در کشور جزو استان های کم آب و نیمه خشک است. 

همین موضوع اهمیت مراقبت و نگهداری از منابع آبی موجود و جلوگیری از اتالف و آلودگی این منابع محدود را نشان می دهد.
مهم ترین آالینده های منابع آبی در استان عبارت اند از:

الف( پساب های صنعتی: یکی از عوامل آلودگی محیط زیست استان تخلیٔه پساب های صنعتی به منابع آبی است. متأسفانه 
به دلیل گسترش بی رویٔه صنایع در استان و تخلیٔه فاضالب های صنعتی در آب های سطحی و زیرزمینی، بر مشکالت زیست محیطی 
استان افزوده شده است. مطالعات نشان می دهد مکان یابی شهرک های صنعتی به خصوص در اطراف تبریز درست انجام نگرفته است. 
به عنوان مثال در حال حاضر شهرک های شهید رجایی و شهید سلیمی به دلیل نفوذ پذیری پایین این خاک ها و باال  بودن سطح آب های 

زیر زمینی با مشکل دفع فاضالب روبرو هستند.

بیشتر بدانیم
پساب های صنعتی کلیٔه واحد های صنعتی استان به روش های زیر در منابع آبی تخلیه می شوند:

ــ تخلیه در آب های سطحی )رودخانه( موجود در اطراف کارخانه ها 
اکثر واحدهای بزرگ صنعتی دارای فاضالب های آالینده، در محدودٔه شهر تبریز و در حوضٔه آبریز رودخانٔه 
تلخه  رود استقرار یافته اند که پس از دریافت فاضالب های صنعتی و شهری به دریاچٔه ارومیه می ریزند و در حقیقت 

آلودگی را از مراکز تولید کنندٔه آلودگی به سایر مناطق انتقال می دهند.
ــ تخلیه در چاه های عمیق و نیمه عمیق منطقه

ــ تخلیه در زمین های کشاورزی یا اراضی بایر

شکل 40ــ١ــ ورود 
فـاضالب هـای شهری 
برخی از  به  اله ها  و زب

رودخانه های استان
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ب( فاضالب های شهری: در استان ما بیشتر شهرها دارای سیستم فاضالب و تصفیه خانه های شهری هستند و در مکان هایی 
که هنوز سیستم فاضالب شهری وجود ندارد، مردم فاضالب  های خانگی را به چاه ها و یا رودخانه های اطراف زندگی خود می ریزند.

از مهمترین منابع آب سطحی و زیرزمینی محل زندگی خود بازدید و تحقیق کنید آیا این منابع آبی آلوده هستند، 
چه عواملی در آلودگی این منابع نقش بیشتری دارند، گزارش خود را در کالس ارائه دهید.

فعالیت  

پسروی آب دریاچه و گسترش نمکزارها
در  اثر پسروی آب دریاچٔه ارومیه بیش از15٠ هزار هکتار از بستر دریاچه به نمکزار تبدیل شده است. این میزان، پایین ترین 
ارتفاعی است که تاکنون از دریاچه ارومیه به ثبت رسیده است، خشک شدن دریاچه ارومیه، پهنه بزرگی از باتالق ها و نمک های روان 

سطح دریاچه را فرامی گیرد، ادامٔه این روند زندگی »آرتمیا« تنها موجود زنده این دریاچه را با بحران روبه رو کرده است.

شکل 41ــ١ــ پدیدۀ پسروی آب دریاچۀ ارومیه طی ده سال

اّول شهریور سال 1382 اّول شهریور سال 1392
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راهکارهای پیشنهادی برای حل مسائل زیست محیطی دریاچۀ ارومیه 
برای کاهش خطر خشک شدن دریاچه، کارشناسان راه حل های مختلفی را پیشنهاد کرده اند، مانند: 

ــ انتقال آب سرشاخه های رودخانٔه زاب کوچک به دریاچٔه ارومیه 
ــ اصالح سیستم آبیاری حوضٔه آبریز دریاچٔه ارومیه

آیا شما می توانید راهکارهایی به موارد باال اضافه کنید؟

شکل 43ــ١ــ  آرتمیا یکی از با ارزش ترین میگوهای جهانشکل 4٢ــ١ــ پدیدۀ نمک زایی در سواحل دریاچۀ ارومیه

برای مطالعه

3ــ آلودگی خاک 
روند افزایش جمعیت در استان، تغییر الگوی مصرف، روی آوردن به کاالهای مصرفی و مصنوعی و پالستیکی 
سبب آلودگی خاک و از بین بردن جنبه های زیستی و اقتصادی آن می شود. مواد پالستیکی در طبیعت  به صورت 
طوالنی  باقی می ماند و سبب کاهش عملکرد تولیدی خاک می شود .از مازاد مواد مصرفی به عنوان زباله یا »پسماند« 

یاد می شود که خود به دو دسته تقسیم می شوند:
الف( زباله ها یا پسماندهای خشک: بطری های پالستیکی، قوطی های فلزی ،کیسه های نایلونی و... اگر 
به صورت غیر اصولی دفع شوند، مانند چال کردن و سوزاندن نه تنها از بین نمی روند؛ بلکه تا سالیان دراز در طبیعت 

باقی می مانند.
به عنوان مثال: یک بطری شیشٔه نوشابه به طور متوسط 300 تا 700 سال در طبیعت می ماند و تجزیه نمی شود.

ب( زباله ها یا پسماندهای تر: انواع پسماندهای غذایی، ضایعات میوه ها و سبزیجات به سرعت فاسد و تجزیه 
می شوند. 



فصل دوم

جغرافیای انسانی استان آذربایجان شرقی
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استان آذربایجان شرقی از کهن ترین مراکز تمدن و فرهنگ ایران است که قدمت سکونت چند هزار ساله دارد. از زمان تصویب 
قانون تقسیمات کشوری در سال 1316 تغییرات زیادی در تقسیم بندی استان به وجود آمده است. بر اساس آخرین تقسیمات کشوری 

در سال 1395 استان آذربایجان شرقی دارای 21 شهرستان، 46 بخش، 62 شهر و 144 دهستان است.

درس ششم : تقسیمات سیاسی استان

شکل ١ــ٢ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی استان آذربایجان شرقی
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45

جغرافیای انسانی استان

روی نقشٔه استان نام شهرستان ها را مشخص کنید ، اسامی کشورها و استان های مجاور را بنویسید، شهرستان محل زندگی 
خود را رنگ آمیزی کنید و محل تقریبی شهر یا روستای محل زندگی خود را عالمت بزنید.

فعالیت  

برای مطالعه
جدول 1ــ2ــ وضعیت تقسیمات کشوری استان آذربایجان شرقی در سال 1395

تعداد دهستانتعداد شهرتعدادبخشنام شهرستانردیف
347آذرشهر1
235اسکو2
217اهر3
229بستان آباد4
113بناب5
246تبریز6
235جلفا7
216چاراویماق8
249سراب9

398شبستر10
224عجب شیر11
227کلیبر12
226مراغه13
259مرند14
235ملکان15
4517میانه16
227ورزقان17
256هریس18
227هشترود19
317خدا آفرین20
214هوراند21
214662144جمع

اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری آذربایجان شرقی ــ 95/10/8
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زندگی عشایری
استان ما از گذشتٔه دور به دلیل موقعیت جغرافیایی، کوهستانی بودن، اقلیم متنوع و مراتع گوناگون از مراکز مهم کوچ نشینی بوده 

است. به طوری که 2/5 درصد جمعیت استان را عشایر تشکیل می دهند.
عشایر استان از طوایف دو ایل بزرگ )قره   داغ یا ارسباران( و ایل سون یا شاهسون و نه طایفٔه مستقل )  بالکانلو، آغ باشلو، 

قره موسالو، گورکانلو، قاجار، اینانلو، حاج علیلو، چلبیانلو و حیدرلو( تشکیل شده اند.

درس هفتم : شیوه های زندگی در استان

شکل ٢ــ٢ــ نقشۀ محدوده های ییالقی و قشالقی عشایر استان 

هوراند
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برای مطالعه

در گذشته شیوه های کوچ نشینی در استان ما به صورت کوچ خانواری بود که در آن تمام خانوارها به محل ییالق و قشالق خود 
کوچ می کردند ولی امروزه به دلیل محدودیت منابع آب، آسیب دیدن مراتع و چراگاه ها، کمبود منابع تولیدات دامی، ورود وسایل ارتباط 
جمعی، توسعٔه راه های ارتباطی، استفاده از وسایل نقلیه در مسیر کوچ و گرایش به برخورداری از رفاه و جاذبه های زندگی یکجانشینی، 

باعث تغییر و دگرگونی در زندگی کوچ نشینان استان شده است.

شکل 3ــ٢ــ کوچ نشینی عشایر

کوچ نشینان استان ما براساس سرشماری سال 1387 جمعیتی بالغ بر 22205 خانوار و 114480 نفر دارند که 
از این تعداد، 43900 نفر شامل عشایر قشالقی و 70580 نفر عشایر ییالقی هستند. این عشایر با داشتن 938454   

واحد رأس از یک میلیون هکتار مراتع استان بهره برداری می کنند.
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نوع کوچ
نوع کوچ عشایر استان عمودی است. موقعیت جغرافیایی، وضع بارندگی و در نتیجه باروری و سرسبزی مراتع نقش عمده ای 
در به وجود آمدن کوچ عمودی آنها دارد. در کوچ عمودی عشایر در حال تغییر مکان بین دشت، جلگه و کوهستان و برعکس هستند؛ 
به این صورت که از یک جلگه و دشت مسطح و پست در فصل بهار به ارتفاعات و کوهستان ها )ییالق( صعود می کنند و در اوایل پاییز 

از آن پایین می آیند و راه طوالنی دشت های دور دست را در نقاط گرمسیر در پیش می گیرند. )قشالق(
در گذشته کوچ به صورت سنتی و با پای پیاده صورت می گرفت و بیش از 15 روز طول می کشید ولی امروزه همٔه خانوارها با 
ماشین از قشالق به ییالق و برعکس کوچ می کنند و بعضی دام ها را نیز با کامیون و یا با پای پیاده منتقل می کنند. عشایر استان هفت ماه 
از سال را در قشالق سپری می کنند. به همین دلیل نوع و کیفیت مسکن برای آنها اهمیت زیادی دارد. در حال حاضر حدود 98درصد 
عشایر استان در مناطق قشالقی مسکن دارند و حدود 2 درصد نیز از چادر به عنوان سرپناه استفاده می کنند. در ییالق نیز حدود 

99درصد از عشایر در چادر و آالچیق به سر می برند.

شرق شهرستان های حاشیۀ رود ارسغرب جلگۀ مغانغرب شهرستان مرند
اهر و چاراویماق

اطراف شهرستان های 
میانه، بناب، ملکان

پراکندگی مناطق عشایری 
استان

مناطق قشالقی                                      مناطق ییالقی

ارتفاعات شمال 
شهرستان های تبریز و 

هریس

دامنۀ رشته کوه های 
قره داغ، سهند، بزقوش و 

اربط 
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ــ آیا شهرستان محل زندگی شما ییالقی است یا قشالقی؟ در این مورد بحث کنید.

فعالیت  

زندگی روستایی
سابقٔه شکل گیری زندگـی روستایی در استان ما طوالنـی 
است. مهم ترین عـواملـی کــه در پراکندگـی و استقرار روستاها 
نقش دارند، عبارت اند از: آب و هـوا، ناهمواری هـا، میزان آب، 
نـوع خـاک، نـوع معیشت و تعداد جمعیت. از مهم ترین صنایع 
دستی روستاییان استان در نواحی مختلف فرش است که شهرت 
جهانی دارد. مانند فرش شهرستان های تبریز، هریس، آذرشهر و 

تابلو فرش های سردرود.

شکل 4ــ٢ــ نمونه ای از تابلوفرش های استان
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روستا های استان از نظر محل استقرار
1ــ روستاهای ناحیۀ پست )دشتی و جلگه ای(: این ناحیه شامل روستاهایی است که در سرزمین های هموار میان کوهستان ها 
و اطراف دریاچٔه ارومیه متمرکزند. روستاهای دشتی و جلگه ای بیشتر در غرب استان که از جمعیت نسبتاً زیادی برخوردارند، پراکنده 
شده اند. روستاییان این ناحیه به دلیل داشتن زمین های هموار و حاصل خیز، استفاده از سفره های زیر زمینی و رودخانه های دائمی 

بیشترین نقش را در تولید محصوالت کشاورزی دارند.
2ــ روستاهـای نـاحیۀ کـوهستانی: این ناحیه شامل روستا هـایی است کـه بیشتر در کـوهپایه هـا متمرکـزند و در مناطقـی که 
کوهستان ها شیب زیادی دارند، این روستاها در اطراف رودخانه و دره ها پراکنده شده اند. روستاهای کوهستانی بیشتر در شرق استان 
که از جمعیت کمی برخوردارند، متمرکزند. شیب نسبتاً زیاد زمین های کشاورزی، بارش مناسب و خاک های حاصل خیز در برخی 
مناطق، فعالیت های کشاورزی در این ناحیه را به صورت زراعت دیمی و آبی امکان پذیر کرده است. در این ناحیه عالوه بر زراعت و 
باغداری، روستاییان به نگهداری زنبور عسل نیز می پردازند. صنایع دستی از دیگر فعالیت های روستاییان در این ناحیه است. مهاجرت 
با تالش سازمان  فصلی روستاییان به شهر در نواحی کوهستانی بیشتر به چشم می خورد اما پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران 
جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن استان و دیگر ارگان ها با اجرای طرح های عمرانی از جمله طرح هادی زمینٔه ایجاد توسعٔه روستایی و 

خدمت رسانی بیشتر، فراهم شده است.
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شکل 5 ــ٢ــ روستای زنوزق مرند
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1ــ روستاییان شهرستان محل زندگی شما بیشتر در چه زمینه ای فعالیت دارند؟
2ــ دو مورد از صنایع دستی روستاییان محل زندگی خود را نام ببرید.

فعالیت  

بیشتر بدانیم
روستای گنبرف اسکو

به عنوان قطب جدید تولید گل محمدی در کشور  این روستا 
کاشان  اطراف  های  روستا  مجموع  است.  کرده  پیدا  را  خود  جای 
کشاورزان  که  حالی  ر  د کنند؛  می  تولید  محمدی  گل  تن  ساالنه300 
گنبرف به تنهایی 200 تن از این گل را تولید کرده اند. روستای گنبرف 
طی سالیان گذشته مورد توجه قرار نگرفته بود. از این رو محصول این 
روستا در حاشیه مانده بود؛ به طوری که تولیدات گنبرف به کاشان ارسال 
می شد. درصد خلوص و کیفیت  گل محمدی این منطقه بسیار بهتر از 
سایر نقاط ایران است. به همین دلیل شرکت های سویسی و فرانسوی 
عالقٔه خود را برای راه اندازی واحد عطرسازی در شهرستان اسکو 

اعالم کرده اند.

زندگی شهری
در شکل گیری و توسعٔه شهرهای استان آذربایجان شرقی عوامل زیر نقش عمده ای دارند:

١ــ عامل طبیعی: برخی از شهرهای استان به خصوص سراب، مراغه، مرند و شبستر در دشت ها و جلگه های حاصل خیز و 
پر آب شکل گرفته و توسعه یافته اند و بعدًا به تدریج با توسعٔه شبکه های ارتباطی و تقویت موقعیت آنها جایگاه مناسبی را در نظام شهری 
استان به دست آورده اند. بسیاری از این شهر ها در مناطق میان کوهی که کوهستان ها تأمین کنندهٔ آب و خاک این مناطق اند، شکل 

گرفته اند.

شکل ٦  ــ٢
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 ٢ــ عامل ارتباطی: شبکه های ارتباطی مهم ترین عامل در توسعٔه سکونتگاه های شهری اند. شهرهای میانه، بستان آباد، جلفا، 
تبریز، مرند، شبستر، آذرشهر،  هادی شهر، ایلخچی، بناب، ملکان و صوفیان به دلیل واقع شدن در شبکه های ارتباطی بین المللی و درون 
منطقه ای نسبت به سایر شهر های استان از توسعه و رشد بیشتری برخوردارند. شهر جلفا به دلیل قرار گرفتن در منطقٔه آزاد تجاری ــ 

صنعتی ارس موقعیت ویژه ای برای توسعه و آبادانی یافته است.

شکل 8   ــ٢ــ نمایی از شهر میانه

شکل 7   ــ٢ــ نمایی از شهر مراغه 
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3ــ عامل تبدیل روستا به شهر: در سال های اخیر بسیاری از آبادی های بزرگ استان به دلیل ارائه خدمات سطوح پایین 
به روستاهای اطرافشان به شهر تبدیل شده اند. بیش از 30 شهر استان دارای چنین وضعیتی هستند. سیه رود در شهرستان جلفا و 

تیمورلو در شهرستان آذرشهر از جملٔه این شهرها محسوب می شوند.
4ــ عامل تاریخی: برخی شهر های استان در بستر زمان و به دلیل تحوالت ویژٔه تاریخی رشد و توسعه یافته اند. از میان این 

شهر ها موقعیت شهر مراغه و تبریز به عنوان مرکز حکومتی از سایر شهر ها مهم تر بوده و تأثیر زیادی در توسعٔه شهر ها داشته است.

شکل ٩ــ٢ــ نمایی از شهر تبریز 

برای مطالعه

پراکندگی و کارکرد شهرهای استان
موقعیت و پراکندگی شهر های استان نشان می دهد که اکثر نقاط شهری در دو محور )میانه ــ تبریز ــ جلفا( و 
)تبریز ــ ملکان( استقرار یافته اند و بخش عمده ای از جمعیت استان اطراف این دو محور ساکن شده اند. استان ما در 
سال 1390 با 59 شهر بزرگ و کوچک یکی از استان های شهرنشین کشور است که جمعیت شهری آن طبق آمار 

1390 به بیش از 2/5 میلیون نفر رسیده است.
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فعالیت  

ــ اگر در شهر زندگی می کنید، چند مورد از مشکالت شهری خود را بیان کنید.

عمده ترین دالیل نرخ باالی شهرنشینی در استان عبور شاهراه اصلی تهران ــ بازرگان و جلفا، کالن شهر تبریز، 
و وجود مراکز صنعتی، خدماتی در آن است.

شهر تبریز تنها کالن شهر شمال غرب کشورمان است که در سطح استان و فرا استانی نقش ارائه دهندٔه خدمات 
برتر را بر عهده دارد. داخل استان نیز شهر اهر در بخش شمال استان، مرند و شبستر در شمال غرب، مراغه و بناب در 

جنوب و جنوب غربی و میانه در شرق و جنوب شرقی دارای نقش خدماتی در ناحیٔه خود هستند.

سیمای شهر های استان
شکل و چهرٔه شهرهای استان متأثر از محیط جغرافیایی، شرایط اقتصادی و فرهنگی و مدیریت شهری است. عواملی مانند 
تأسیسات و ساختمان های دولتی شیؤه ساختمان سازی و معماری، کاربری اراضی شهری، طرح خیابان ها و کوچه ها، اماکن مذهبی بر 
چشم اندازهای شهری تأثیر گذاشته است. با توجه به  اینکه هستٔه اولیٔه بیشتر شهرهای استان، مناطق روستایی بوده اند، بافت مرکزی 

آنها با وجود ساخت خیابان ها و گذرگاه های جدید، شکل اولیٔه خود را حفظ کرده اند.

مهم ترین مشکالت شهر های بزرگ استان
ــ افزایش رشد شهرنشینی 

ــ کاهش سرانه آب مصرفی و دفع پساب ها
ــ ترافیک شهری

ــ وجود محدویت توسعٔه حمل و نقل عمومی درون شهری
ــ آلودگی هوا 

ــ دشواری در خدمات رسانی از قبیل بهداشتی و …
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جمعیت استان آذربایجان شرقی براساس سرشماری عمومی  نفوس و مسکن سال 1390، 3724620 نفر بوده است که 5 درصد 
جمعیت کشورمان را در خود جای داده است. 66/7 درصد آنها جمعیت شهری و 33/3 درصد آنها جمعیت روستایی اند. در سطح 
استان شهرستان تبریز با 1695094 نفر، بیشترین جمعیت و چاراویماق با 32745 نفر، کمترین جمعیت را در خود جای داده اند. 

تراکم  جمعیت در استان 82 نفر در هر کیلومتر مربع می باشد.

توزیع جغرافیایی جمعیت 
  از نظر طبیعی با توجه به ویژگی های توپوگرافی به ویژه ارتفاع و جهت گیری کوه ها میزان بارندگی و شبکٔه رودخانه ها، می توان استان 

را از نظر توزیع فضایی جمعیت به دو قسمت تقسیم کرد: 
الف( مناطق کوهستانی: این مناطق بیشتر دامنه های مرتفع و پرشیب کوه های موجود استان را شامل می شود.این مناطق که 
با توجه به مجموع عوامل آب وهوایی و ناهمواری ها شرایط نامساعدی دارند، معموالً از تراکم جمعیت نسبی کمتری برخوردارند. 
علی رغم محدودیت هایی که گفته شد، به علت داشتن بارش های مناسب و مراتع خوب، برخی روستا ها در این مناطق مستقر شده اند 

مانند: آبادی های شهرستان های کلیبر، ورزقان، هشترود، هریس و اهر.
ب( مناطق جلگه ای یا دشت های میان کوهی: این مناطق که از نظر ناهمواری و منابع آب و خاک، برای اسکان جمعیت 
مساعد است از تراکم جمعیتی بیشتر بر خوردارند. بیشتر شهر ها و روستا های پرجمعیت در این گونه مناطق اسکان یافته اند. بخش هایی 
از این مناطق که موقعیت ارتباطی مساعدی داشته اند، به کانون تمرکز جمعیت تبدیل شده اند. جلگه های تبریز، مراغه و دشت های 
سراب، مرند جزو این مناطق اند. جلگٔه تبریز 10 در صد مساحت استان ولی از نظر جمعیت بیش از 50 درصد جمعیت استان را در 

خود جای داده است.
شکل گیری مراکز جمعیتی و رشد توسعٔه آنها از نظر انسانی به وجود شرایط مساعد از قبیل اشتغال و داشتن موقعیت های بهتر 

اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد.

درس هشتم : جمعیت و حرکات آن در استان
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از کل جمعیت استان 22/20 درصد در گروه سنی کمتر از 15 سال، 70/72 درصد در گروه سنی 64ــ15 سال و 7/08 درصد 
در گروه سنی 65 سال و بیشتر قرار داشته اند. بررسی ساختار جمعیت، به ویژه جمعیت کمتر از 15 سال که شاخص جوانی محسوب 
می شود، نشان می دهد که در سال 1385 استان جمعیتی نسبتاً جوان داشته است و در سال 1390 این نسبت کلی به حدود 22 درصد 
جمعیت استان کاهش یافته است که حاکی از کاهش جمعیت موالید و افزایش دامنٔه میانی هرم سنی است. به نظر شما چه کارهایی باید 

انجام داد تا بتوان از ظرفیت جمعیت استان برای رشد و توسعٔه کشورمان استفاده کرد. 
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن بین سال های 1385 و 1390 متوسط نرخ رشد جمعیت استان آذربایجان 

شرقی سالیانه 0/66 است.

1ــ با توجه به شکل 10ــ2 و 11ــ2 نمودار هرم سنی جمعیت استان در سال های 1385 و 1390 را در موارد 
زیر با هم مقایسه کنید. چه نتیجه ای می گیرید؟

ب( جمعیت جوان )زیر 15 سال(                    ج( جمعیت ) 64ــ 15 (  الف( جمعیت )4ــ0(   

فعالیت  

شکل ١١ــ٢ــ نمودار هرم سنی جمعیت استان در سال ١385شکل ١0ــ٢ــ نمودار هرم سنی جمعیت استان در سال ١3٩0
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تحوالت جمعیت استان
تر شدن روزافزون توزیع فضایی جمعیت در سطح استان  نامتعادل  تغییرات و جابه جایی های ایجاد شده، نشان دهندٔه  بررسی 
است. طی سال های 90 ــ 1375 برخی شهرستان ها با افزایش جمعیت و برخی دیگر با کاهش جمعیت روبه رو شده اند. طی سال های 
90ــ 1375 شهرستان های تبریز، اهر، مراغه، مرند، بناب، ملکان، آذرشهر، اسکو و عجب شیر از نرخ رشد مثبت جمعیت و سایر 

شهرستان های استان از رشد منفی برخوردار بوده اند.
36/8 درصد در سال 1345 به 69/2 درصد در سال 1390 افزایش یافته که بیانگر افزایش میزان  نرخ رشد شهرنشینی از 
مهاجرت روستاییان به شهر ها و تبدیل برخی روستاها به شهر است. اختالف شدید بین جمعیت شهر های استان نشان دهندٔه نبودن تعادل 

در پراکندگی نقاط شهری در استان است.

ـ ١345   شکل ١٢ــ٢ــ نمودار روند تغییر درصد جمعیت شهرنشین و روستانشین ٩0 ـ

جمعیت و مهاجرت
استان مـا همواره در طول سالیان گـذشته یکی از عمده ترین استان های مهاجرفرست کشور بوده است. در بین سال های 1365 تا 
1375 تعداد افراد وارد شده به استان 126585نفر و افراد خـارج شده از استان 215043 نفر بـوده اند. بین سال های 1375 تا 1385 

تعداد 301 هزار نفر از استان خارج شده و 158 هزار نفر به استان وارد شده اند.
جابه جایی جمعیت بین شهرستان های استان از دیگر ابعاد مهاجرت است. 56/3 درصد مهاجرت ها از شهرستان ها به تبریز 
بوده است. پس از تبریز، بناب، جلفا، مراغه از مهاجرپذیرترین شهرستان های استان بوده اند. اهر، هشترود، هریس، کلیبر، سراب، 

بستان  آباد، ورزقان و چاراویماق هم به ترتیب مهاجرفرست ترین شهرستان های استان بودند.



فصل سوم

ویژگی های فرهنگی استان آذربایجان شرقی
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درس نهم : سیمای فرهنگی استان

شکل ١ــ٣
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آداب و رسوم 
از ازویژگیهایمعنوی،مادی،فکریواحساسیاستکهیکگروهاجتماعیرا تامی یونسکو،فرهنگکلیت ازدیدگاه
گروههایدیگرمتمایزمیکند.فرهنگنهتنهاهنروادبیاترادربرمیگیرد؛بلکهشاملآیینهایزندگی،حقوقاساسینوعبشر،
نظامهایارزشی،سنتهاوباورهاست.هرجامعهازطریقفرهنگ،خودراازدیگرجوامعمتمایزمیکندوهموارهباانتقالسنتها،
ارزشهاواعتقاداتبهنسلجدید،ضمنحفظهویتقومی،آنرابازسازیمیکند.بنابراینشناختفرهنگ،عاداتوشیؤهزندگی
هرقوموتالشبرایحفظآندرمیاننسلجوان،ازاهمیتویژهایبرخورداراست.همانطورکهمیدانیمدرهمٔهبخشهایاین
استان،شیوههایمختلفزندگی،گویشهاولهجههایمختلف،باورهاواعتقادات،مراسمعزاداریوجشنها،موسیقیوبایاتیها
وداستانهایجالبومتنوعیوجودداردکهآشناییشمادانشآموزانعزیز)وگاهیادآوریآن(میتواندضمنحفظونگهداریاین
گنجینههایفرهنگی،برغنایآنبیفزاید.دراینکتاببابخشیازفرهنگ،زبان،گویش،مذهبوبرخیویژگیهایفرهنگیاستان

آشناخواهیدشد.

فعالیت  
ــدربارٔهلزومشناختوحفظآدابورسوممحلیگفتوگوکنید.

زبان وگویش
های منطقهگویش این مردم آذربایجان، در اقوامساکن کثرت دلیل به مادها ماقبل دردوران که باورند این بر زبانشناسان
گوناگونداشتهاند.کهامروزهاطالعاتچندانیازآنهادردسترسنیست.بامهاجرتآریاییهاوتغییراتنژادیکهازاینمهاجرت
حاصلشد،گویشمردممنطقهدردورانمادهاوهخامنشیان،)61٢ــ٣٢٧ق.م(کهاکثریتساکنانشآریاییبودندزبانپارسیباستان
بودهاست.طیصدهاسالتغییراتیکهدرزبانپارسیباستانبهوجودآمدازآغازسلطنتاشکانیانبهپارسیمیانهتبدیلشدوازنظر
گویشی،بهدوگویشعمدهپهلویشمالیوپهلویجنوبی)معربآنفهلوی(تقسیمشد.پنجوالیتیکهبهزبانپهلویشمالیسخن
میگفتندعبارتبودنداز)اصفهان،ری،همدان،ماهبذانوآذربایجان(چونایننواحیمحلزندگیطوایفمادبوده،ایننوعلهجه

پهلویرازباندگرگونشدهمادیقدیممیدانستندکهدرایننواحیرایجبودهاست.
آذربایجانی زبان بود کتابت و اداری زبان اشکانیان، دولت زمان در که را پهلوی حقیقی زبان شناسان، ایران  از بعضی

میدانستند.
باگسترشاسالمدرآسیایمیانهواسالمآوردنعدهکثیریازقبایلترکساکنمنطقهورویکارآمدندولتایرانیتبار
سامانیان)٢0٤ه.ق(ارتباطباقبایلترکساکنآسیایمرکزیتنگاتنگشد.بنابهگفتهمورخان،سامانیانهرسالبهقبایلترکحمله
میکردندوعدهایازجوانانترکرااسیرمیگرفتندازاینطریقگروهیازآنانبهعنوانسربازویاخدمهوارددربارسامانیانمیشد
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وتعدادیازآنهابهدربارخالفتبغدادفرستادهمیشدند.بعضیازاینترکانکهسربازانجسورومردانمدبربودنددردربارسامانیان
بهمقاماتعالیاداری،درباریونظامیمیرسیدند.یکیازاینترکانآلیپتکینغالمنوحابنمنصورسامانیبودکهدردربارسامانیان
بهمقامحاجبیرسیدودیگریدامادشسبکتکینبودکهبهسپهساالریخراسانرسیدواولیندولتترکنژادرادرسال٣66هـ.ق
درایرانتأسیسنمود.غزنویاندرسال٤٢٩هـ.قازترکانکثیرالعدهسلجوقیدرجنگدندانقانشکستخوردندوبااینشکست
دومیندولتفراگیرترکتوسططغرلبیگرئیسغزانسلجوقیدرسال٤٢٩هـ.قدرایرانوآسیایصغیر)ترکیهامروز(تأسیس
شد.ازاینزمانچونآذربایجانبهدلیلداشتنمراتعخوبییالقیوجلگههایپستقشالقیمحلزندگیمناسبیبرایایالتدامدار
وکوچروسلجوقیبودبیشترایناقواممهاجردرآذربایجانماندگارشدند.استمراراستقراردولتهایترکزبانبهصورتطبیعی
زبانترکیدرآذربایجانراتوسعهداد.بهطوریکهدردورانحاکمیتهمهایندولتهامردمآذربایجانبهزبانترکیتکلممیکردنداما

اموراتاداریودرباریهمهایندولتهاهمچنانبهزبانفارسیصورتمیگرفت.
امروزهگویشمردمآذربایجانبهدالیلتاریخیوجامعهشناختیترکیآذریاست.ولیزباناداریوآموزشیونوشتاری
فارسیمیباشد.تعدادزیادیازلغاتآذریباستاندراصطالحاتکشاورزی،تقویمی،توزینی،اسامیروستاهاومحلهاکاربرد

دارد.
وجهانگردان، است بوده آذربایجان مردم گویشی زبان وسلجوقیان اعراب ازحضور قبل که باستان آذری بقایایگویش
مورخانوجغرافینویساناسالمیازآنیادکردهاند.تاکنوندربعضیازروستاهایآذربایجانمانندگلینقیهوهرزندعتیقشهرستان
مرندوروستاهایملکوکرینگانشهرستانورزقانومردانقمشهرستانخداآفرینوغیرهبهدالیلدورافتادگیازمرکزوگاهتعصبات

قومیمحفوظماندهوساکنانمناطقیادشدهبهآنگویشتکلممیکنند.

مذهب و آیین های مذهبی در استان
پسازظهوراسالموآشناییایرانیانباپیامآزادیبخشوانسانسازاسالم،گرایشبهایندیندرآذربایجاننیزگسترشیافت
ومردممسلمانآذربایجانبهلحاظعشقومحبتبهپیامبرواهلبیتاوپیرومذهبشیعهدوازدهامامیگردیدندودرگذرزمان،تبریز

بهعنوانمرکزحاکمیتمحلاعالمرسمیتشیعشدودرواقعاولینپایتختجهانتشیعبهحسابمیآید.
زندگی بارأفتاسالمی، و پذیرفته اجتماعیخود بافت در را اقلیتهایمذهبی کهوجود درعینحالسالیانسالاست
مسالمتآمیزیراباآنانداشتهاست.مردمآذربایجانبرایابرازعالقهزیادخودبهپیامبراکرم)ص(وامامانبزرگوارهمهسالهمراسم

خاصیرادرنقاطمختلفاستانبهمنظوربزرگداشتآنانبرپامیکنند.
درایناستانهمهسالهمانندسایرنقاطایران،آیینهایمذهبیبهمناسبتهایخاصیبرگزارمیشود.اینمراسمبهتناسب

شرایطزمانیومکانی،شکلهایخاصیبهخودمیگیرد.
یکیازجلوههایعشقوعالقهمردمایندیاربهخانداناهلبیت)ع(مربوطبهمراسممحرممیباشد. 

اینمراسمبهصورتدستجاتعزاداریشاهحسینوایحسین،هیئتهایزنجیرزنی،سینهزنی،سخنرانی،روضهخوانیو
شبیهخوانیتاسوعاوعاشورابرپامیشود.درگذشتٔهنهچنداندوردرروستاهایاستانروزهایتاسوعاوعاشوراقبلازبرگزاریمراسم
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این پذیراییمیکردند.امروزه باروشننمودنسماورزغالیجلویمنازلخودازعزادارانحسینی شبیهخوانی،برخیروستاییان
مراسمباگذشتزمانشکلهایمتفاوتیپیداکردهاست.

مراسمشبیهخوانیکهسالیانسالاستدرجایجایآذربایجاناجرامیشود،ازپررونقترینمراسمایاممحرمبهشمار
میرود.دراینمراسموقایعمربوطبهقیامامامحسین)ع(برایعزادارانبهنمایشدرمیآیدتاهموارهاینحرکتتاریخیرابرای

نسلهایبعدزندهنگهدارد.

شکل ٢ــ٣ــ تصویری از مراسم سینه زنی در ایام محرم در استان 
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شهریار و روز شعر وادب فارسی 
شهریار،از به متخلص تبریزی، بهجت محمدحسین سید
برجستهترینشاعرانمعاصرایراناستکهبهزبانهایفارسیوترکی
شعرسرودهاست.درتقویمایرانبیستوهفتمشهریورماهکهمصادف
باروزدرگذشتاستاداست،روز»شعروادبفارسی«نامگذاریشده

است.
منظومٔه»حیدربابایهسالم«اودرسال1331و1332منتشرشد
وبسیارمورداستقبالقرارگرفت.اینمنظومهدرخشانتریناثرادبی

زبانترکیاستوتاکنونبه87زبانزندٔهدنیاترجمهشدهاست.

شکل ٣ــ٣ــ تصویری از مراسم شبیه خوانی

شکل ٤ــ٣ــ شهریار
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یکیازدالیلشاهکاربودنمنظومٔه»حیدربابایهسالم«آناست
کهدربرگیرندٔهفرهنگعامهایندیاراست.تصویرارائهشدهدراینشعر،
روستاهای تمام از نمایی بلکه خشکناب روستای واقعی تصویر تنها نه
اند،در نامیده اوراشهریارشعروسخن بهحق ایراناست.شهریارکه
قـالبهایمختلفشعرفارسی،مانندقصیده،مثنوی،غزل،قطعه،رباعی
بـه ـوان تـ مـی او هــای غــزل از است. آزادشعرسروده قـالبهـای و
»همایرحمت«و»آمدیجانمبهقربانت«و»سهندیهشهریار«اشارهکرد.

حیدربابا، ایلدرمیالر شاخاندا
سللر، سوالر، شاقیلدیوب آخاندا
قیزالر اونا صف باغلیوب باخاندا
سالم اولسون شؤ کتوزه، ائلوزه
منیم ده بیر آدمی گلسنی دیلوزه

شکل ٥   ــ٣ــ تصویری از روستای خشکناب )زادگاه شهریار( 

تاپماجاالر )چیستان ها(
ازگذشتههایدوردرآذربایجانهممردمبهدلیلوجودزمستانهایسختوطوالنیازطریقنقلافسانههاومتلها،بایاتیالر،
قوشماجاالر،تاپماجاالروآتاباباسوزلری)ضربالمثلها(و...سرمایروزهایزمستانرادردورکرسیهابهگرماتبدیلمیکردند.

دراینجاچندنمونهازاینچیستانهارامیآوریم:

اونهدیکی،هاگئدر،هوگئدر
هشکولگهسییوخ

جواب:آب

نارداوار،نارداوار
ناردانشیرینهارداوار
التوتماز،پیچاقکسمز
اوندانشیرینهارداوار؟

جواب:خواب

داغداتاپیلدار)تبر(
سوداشابیلدار)ماهی(
اوبادافرمان)سگ(

کندهدهسلیمان)خروس(
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آتا بابا الر سوزی )ضرب المثل ها(
و تاریخی رویدادهای تجارب، ها، اندیشه درونخود در که است مردم عامیانٔه فرهنگ از نما تمام ای آیینه ها، المثل ضرب
آموزههایسنتییکملتراجایدادهاست.اینجمالتکهبهطورخالصهوکوتاهباحالتیازطنزوکنایه،مطالبآموزندهرا

بهطورغیرمستقیمبهمخاطبانخودانتقالمیدهند،جانکالمرادراوجفصاحتوبالغتبیانمیکنند.
درادبیاتمردمآذربایجانضربالمثلها)آتاباباالرسوزی(وچیستانها)تاپماجاالر(جایگاهبسیارمهمیدارند.

بیشتر بدانیم
دراینجابهتعدادیازاینضربالمثلهابهزبانترکیاشارهمیشود:

آت،آتاولونجا،ییهسیماتاوالر...............تااسببخواهدبزرگشود،صاحبشماتمیشود.
باشیولداشییوخدور،آشیولداشیچوخدور....................یارجانیکماستویارنانیبسیار.

آتاولوب،ایتینبایرامیدیر..........................................اسبمرده،عیدسگه.
بسلهسن،اطلساوالرتوتیپراقیندان.......باتربیتوپرورشدادن،ازبرگتوتاطلسبهدستآوری.
ایشلهمین،دیشلهمز..................................کسیکهکارنمیکند،حقخوردنهمندارد.
هرنهتوکسنآشووااوگلرقاشیقووا...............هرچهتویآشتبریزی،همانراتویقاشقمیبینی.

فعالیت  

ــدوموردازضربالمثلهایرایجمحلزندگیخودراباگویشولهجههایمحلیخودتانتهیهکنید.

بایاتیالر 
دوبیتیهایبومیادبیاتشفاهیمردمآذربایجان،یکیازرایجترینانواعآهنگینادبیاتعامیانهبهشمارمیروند.

»بایاتی«هاوسیلهایبرایبیانشادیها،دردهاوآرزوهایمردمآذربایجاناست.
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بیشتر بدانیم
انسانهاهمیشهبهزادگاهخودوخاطرههاییازموطنخودعالقهمندندوهرگاهازآندورشوند،باشوقو

خاطرٔهآنزندگیمیکنند.
عزیزیموطنیاخشی..............................................عزیزمنوطنخوباست.
گیمیهکتانیاخشی..........................................برایپوشیدن،کتانخوباست.
گزمهیهغریباولکه......................................برایگشتوگذار،غربتخوباست.
اولمهیهوطنیاخشی...........................................برایمردنوطنخوباست.

..........................................................
آپاردیچایالرمنی.هفتهلرآیالرمنی......................روزها،هفتههاوماههامراباخودبردند.
یوکومقورقوشومیؤکویــیؤردیبوتایالرمنی........بارمنسرباست،اینبارمراخستهکردهاست.

الالیی ها 
الالییهابخشلطیفیازادبیاتشفاهیسرزمینماستکهبهعنواننخستینارتباطکالمیمادرباکودک،مهرومحبتمادرانه

رابهطرززیباییدروجودکودکانجاریمیسازدوموجبآرامشجسموروحمادروکودکمیشود.
ازدیربازدرآذربایجانالالییهادرفرهنگعامیانٔهمردمجایگاهمهمیداشتهاست.

شکل 6ــ٣ــ الالیی موجب آرامش جسم و روح مادر و کودک می شود. 
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بیشتر بدانیم
یاتاسان دئدیم باتاسانالالی گـوله قیزیل
ایچینده گولون تاپاسانقیزیل یوخی شیرین

من گونده دئدیم منالالی گونده سن کولگده
اولسا بیر قوربان منایلده گونده قوربان سنه

الیالیالیبئشیگیمالیالی الی ائشیگیم ائویم
قالیم اویاق یات،من چکیمکشیگینالیالیسن

بازی های محلی
درگذشتهدرمناطقمختلفآذربایجانهمچوندیگرمناطقایران،کودکانونوجواناناوقاتفراغتخودبهصورتهایگوناگون
سپریمیکردندکههمموجبتفریحوشادیآنانمیشدوهمآنهارابافنونومهارتهایاجتماعیآشنامیساخت.امروزهاینبازیها
کهپرازشادیونشاطبودهاند،جایخودرابهوسایلارتباطجمعیبهویژهتلویزیون،بازیهایرایانهای،آتاریو…دادهاست
کههمآثارنامناسبیبرسالمتروحوروانکودکانونوجوانانبرجایمیگذاردوهمسالمتجسمیآنانرابهمخاطرهمیاندازند.

درآذربایجانباتوجهبهتنوعاینمنطقهانواعبازیهایمحلیمشاهدهمیشود.ازجملٔهآنهامیتوانبهبازی:بنفشهبنده
دوشر،بشداش،طنابکشی،تیرناووردی،پیلدسته)کلینگآغاج(،آراداووردی،گیزلینپاالنَج)قایمباشک(و...اشارهکرد.

شکل 7  ــ٣ــ تصویری از مسابقۀ طناب کشی در میان دانش آموزان در مدارس 
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بیشتر بدانیم
 تیرنا ووردی 

دراینبازیدایرهایرویزمینکشیدهمیشودوکمربندیرادروسطدایرهقرارمیدهند،عدهایازبچهها
بهعنواننگهبان،دورتادوردایرهمیایستندوازکمربندمحافظتمیکنند.یکیازبچههاهجوممیآوردومیکوشد
وارددایره)قلعه(شودوکمربندرابردارد.اگرموفقشودباکمربند،محافظانراتنبیهمیکندواگرنتواند،بهعنوان

جریمهضربههاییکهرئیسقبیلهتعیینمیکند،بایدتحملنماید.

فعالیت  
ــباکمکبزرگترهادوموردازبازیهایمحلیراکهپدرانومادرانشمادردورانکودکیدرمحلزندگی

خودبازیمیکردند،بیانکنید.

موسیقی آذربایجان 
و ها )کوه منطقه این زیبای طبیعت با بایجان، آذر محلی موسیقی
دامنهها،دشتهایسرسبزودرههایعمیق(وزندگیسنتیمردمروستاها
وایالتوعشایردرهمآمیختهاست.موسیقیآذریهمازروححماسیو
پهلوانیبرخورداراستوهمعشقبهطبیعتوانسانوانسانیترابازگو
میکند.اینموسیقیسرشارازگذشتوفداکاریدرراهمیهنوهمنوعان
است.عاشیقالر)عاشیقها(کهسرودههاوشعرهایمردمیرابهشکل
زیباییمیخوانند،بالباسوکالهمخصوصوچکمههایساقبلند،ساز
خودرادرآغوشمیگیرندوهنگامخواندنبایاتیهاودیگراشعارعامیانه

هرشنوندهایراتحتتأثیرقرارمیدهند.
درگذشتٔهنهچنداندورعاشیقها،بهصورتخوانندگاندورهگرد

شکل 8 ــ٣
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باسازخوددرعروسیهاومجالسجشنروستاییانشرکتمیکردندودرقهوهخانههاسازخودراهمراهدفوسرنامیزدندو
میخواندند.عاشیقهاانسانهایمبارز،پیشروقیاممردمیعلیهستمگرانودشمنانمیهنخودبودند.آنهاسرودههایزیبایخود
راباانگیزههایاحساسینابوانسانیوحفظامانتهنرعاشقی،درمیانمردممیخواندند.مشهورترینداستانهایآنهاکوراوغلی،

اصلیکرم،قاچاخنبیو…میباشدکههنوزهمدرپارهایازروستاهایاستان،درمراسمعروسیومهمانیهاخواندهمیشود.

مراسم چهارشنبه سوری
درآذربایجانچهارشنبههایاسفندماههرکدامنامیدارندوهریکازآنهامنتسببهیکیازعناصراربعهیعنیباد،خاک،آتش
وآباست.بههمیندلیلدربرخیازنقاط،اولینچهارشنبهرایئلچرشنبهسی)چهارشنبٔهباد(،دومینچهارشنبهراتوپراقچرشنبه
سی)چهارشنبٔهخاک(سومینچهارشنبهرااودچرشنبهسی)چهارشنبٔهآتش(وچهارمینچهارشنبهراآخیرچرشنبه)چهارشنبٔه
آخر(ویاسوچرشنبهسی)چهارشنبٔهآب(مینامند.اماامروزهفقطدرآخرینچهارشنبٔهسالمراسمپریدنازرویآتشبرپامیشود.
وباگفتن:دیشآغریم،باشآغریم،قاداباال،دردوبالمهامیسیتؤکولسونبواودا)یعنیدنداندردم،قضاوبالودردوبالیمهمهشان
دراینآتشازبینبروند(ازرویآتشمیپرند.همچنیندرچهارشنبهآخرسالبراینوعروسانازطرفخانوادهدامادخنچههاییکه

شاملهدایاییبرایعروساستارسالمیشود.

بیشتر بدانیم
یکیازرسمهایرایجدراکثرروستاهایآذربایجانشرقیرسمشالاندازیبودهکهامروزنیزدربرخیروستاها
کموبیشبهچشممیخورد.پسازمراسمپریدنازرویآتشهمهبهخانههایشانبازمیگردندوپسازشامبهپشتبام
میروندوازروزنٔهسقفخانههاشالیادستمالمتصلبهچندمترطنابرابهداخلخانهآویزانمیکنند.اهالیخانهدر
شالبادام،گردو،کشمشوگردومیریزندوآنراگرهمیزنند.گذاشتنتخممرغرنگشدٔهآبپز،جوراب،پولو...
داخلشالنیزرسماست.باورمردمبراینبودهاستکهمیگویندنبایدشالاندازرادستخالیبرگرداند.شهریاردرمورد

شالاندازیدربخشیازحیدربابایهسالمخودمینویسد:
بایرامایدی،گئجهقوشیاوخوردی
آداخلیقیز،بیگجورابینتوخوردی
هرکسشالینبیرباجادانسوخوردی
شالایستهدیممندهاودهآغالدم
بیرشالآلیب،تئزبئلیمهباغالدم
غالمگیلهقاشیدیم،شالیساالدیم
فاطمهخاالمنهجورابباغالدی
خاننهنهمی،یاداسالیبآغالدی
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مراسم عید نوروز
نوروزیکیازمهمتریناعیادمردمآذربایجانشرقیاست.مردماز
فصلسبزوزایندگیطبیعتبانامهاییچون:نوروزبایرامی،ایلبایرامییاد
میکنند.درگذشتٔهنهچنداندورباآمدنپیکهاینوروز،اینمراسمآغاز
میشد.پنجاهروزماندهبهعیدسفیراننوروزیباآوازخوانیودستافشانی
رفتنزمستانسردوطوالنیوآمدنبهارسرسبزرابهمردممژدهمیدادند.
مردمآمدنآنهارابهفالنیکمیگرفتندواعتقادداشتندکهسالی
کهپیکهاینوروزیبهراهمیافتند،برایآنهاسالیپرمحصولخواهد
بود.پیکهاینوروزیچنددستهبودندکهیکدستهازآنهاتکمچیها
بودند.تکمنامپادشاهبزهاستوآنراازچوبودانههایرنگیندرست
میکردندودمخروسبرایشمیگذاشتند.بعدآنراسوارتختهایمیکردند
وباتکاندادناهرمیکهبهشکمتکموصلبود،آنرامیرقصاندندودربارٔه

خوشبختیهاوبدبختیهایتکمشعرمیخواندند.
با نیز آنان امداشتندو ن دستهایازپیکهاسایاچیالر
خواندناشعاردروصفبهاروطبیعتآمدنعیدرانویدمیدادند.

شکل 9ــ٣ــ تصویری از »تکم« در روستا 

شکل ١0ــ٣ــ تصویری از مراسم عید نوروز 
در استان

برای مطالعه
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صنایع دستی 
آثارهنریوابداعاتفرهنگیهرقومینمادیازویژگیهایملیاستکهبرگرفتهازتوانمندیهایاخالقی،هنریوفرهنگی

آنقوماست.
استانآذربایجانشرقیدربسیاریاززمینههایهنریپیشروبودهومکتبخاصخودراداشتهاستوتوانستهدرطولتاریخ

صفحاتدرخشانیراازحضورفعالومؤثرمردانوزنانهنرمندخودبهنمایشبگذارد.

بااستفادهازکتابدرسیویاصحبتباافرادخانوادهیکیازجنبههایفرهنگیزادگاهواستانمحلزندگی
خودشامل،غذاهایمحلی،سرودها،موسیقیهایمحلی،آدابورسوم،جشنها،لباسهاوغیرهرابررسیکنید.

فعالیت  

شکل ١١ــ٣ــ قالی بافی در استان
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شکل ١٢ــ٣ــ نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی عشایر

شکل ١٤ــ٣ــ سفال گری در زنوز شکل ١٣ــ٣ــ سوزن دوزی در ممقان

از  بدیع  به عنوان جلوه ای  این میان صنایع دستی  در 
تحسین  همواره  تـوانسته   ن  ذربـایجا آ در  سنتی  هنر هـای 

نظاره گران را برانگیزد.  
صنایع دستی در واقع میراث فرهنگی یک ملت است 
این  در  مهم  های  کانون  از  یکی  آذربایجان شرقی  ن  استا و 

زمینه محسوب می شود. 
صنایع دستـی بـرجستٔه این استان شامل قـالی بـافـی، 
ورنی بافی، گلیم بافی، سوزن دوزی، جاجیم بافی، تذهیب، 
هنرهـای چـوبی، سفالـگـری، نقاشی روی چرم، سبدبـافـی 
و… است. رونق صنعت زیبای فرش بافی در این استان به 
حدی است که عمده ترین صادرات غیرنفتی استان را به خود 
اختصاص داده است. فرش این استان معموالً به کشورهای 

آلمان، فرانسه، ایتالیا و انگلیس صادر می شود. 
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بیشتر بدانیم
ازسبدبافینیزبایدبهعنوانیکیازصنایعدرحالانقراضیادکرد.اینصنعتخانگیدرگذشتٔهنهچندان
دوردربیشترمناطقآذربایجانرونقداشتهاست.سبدبافیازساقههایگندموجودرمناطقیازشهرستانمرند
)کشکسرای(وسبدبافیازچوبموسوندرروستاهایاطرافمراغهپیشینٔهتاریخیزیادیدارد.زناناینمناطقاین

سبدهارادرطرحهاورنگهایبسیارزیبامیبافتندواینسبدهابیشترمصارفخانگیداشتهاست.

شکل ١٥ــ٣ــ سبدبافی در کشکسرای 

خانواده وخویشاوندی 
خانوادهیکیازارکانمهمزندگیاجتماعیاست.امروزهباوجودتغییرزندگیگستردهبهزندگیهستهایکهشاملزنومرد
وفرزندانمیشود،هنوزهمخانوادهبهعنوانیکیازاساسیتریننهادهانقشمهمیدارد.فرزنداندرکناروالدینودرارتباطبا
پدربزرگ،مادربزرگوسایرخویشاوندانپیوندخانوادگیخودرامحکمنگهمیدارند.دراستانآذربایجانشرقیخانوادهازجایگاه
خاصیبرخورداراستوخانوادههادرارتباطباتربیتفرزنداننقشبسیارمهمیایفامیکنند.رفتوآمدهایخانوادگی،صلهرحم

و…بسیارمتداولبودهومراسممختلفوجشنهاباحضوربزرگانفامیلبرگزارمیشود.

برای مطالعه



فصل چهارم

پیشینه و مفاخر   استان آذربایجان شرقی
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آذربایجان سر ایران است.

 )مقام معظم رهبری  حضرت آیت اللّه خامنه ای(

 درس دهم : از گذشتۀ استان خود چه می دانید؟

شکل ٢ــ٤ــ آثار مکشوفۀ هزاره اول ق.م در محل محوطه مسجد کبود شکل ١ــ٤ــ ریتون سفالی هزارۀ اول ق.م. میانه

پیشینۀ سکونت انسان دراستان 
در جواب این سؤال که آذربایجان کی و چگونه محل سکونت شد و ساکنان اولّیٔه آن از کدام اقوام بوده اند، اطاّلع دقیقی در 
دست نیست. برخی از دانشمندان، با توّجه به اشکال سفالینه های به دست آمده، در کاوش های باستان شناسی ساکنان اولیه آذربایجان 
را مردمی دامدار و از نژاد مدیترانه ای می دانند. در آغاز هزارٔه اول ق.م. دّرٔه آجی چای و ناحیٔه کنونی تبریز متعلق به قوم متمدن دالیان 
بوده است. کاوش های باستان شناسی در این منطقه کم انجام گرفته و مدارک قابل استناد در این زمینه بسیار ناچیز است. تپه های 
فراوان مکشوفه و غیرمکشوفٔه باستانی، سنگ نگاره های متعلق به پادشاهان اورارتی و وجود قبرستان های کالن سنگی در نقاط مختلف 
استان که به قبرهای »گوور« معروف اند، بیانگر سکونت طوالنی انسان در این استان است. از سویی آذربایجان در طول تاریخ، داالن 
جابه جایی اقوام از شرق به غرب و بالعکس بوده و نقش عمده ای در تبادالت فرهنگی اقوام گوناگون داشته است. درنتیجٔه کاوش های 
به عهد حجر قدیم است و قدمت تمدن  به دست آمده که متعلق  آثار فراوانی در جنوب شرقی استان  باستان شناسی سال های اخیر 

آذربایجان را به هزارهٔ چهارم ق.م می رساند. 
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پیشینه و مفاخر استان

وجه تسمیۀ آذربایجان 
آذربایجان از ایاالت بسیار کهن ایران است. استقالل سیاسی ایران و هویت ملی ایرانی از آذربایجان آغاز شده است؛ زیرا اولین 
دولت ملی ایران، یعنی دولت » ماد« در این سرزمین استقرار یافته است و نام آن در منابع ایرانی و آثار جغرافی نویسان اسالمی  و دیگر 
ملل به صورت های گوناگون آمده است. در منابع هخامنشی »ساتراب« »ماد« و در فارسی قدیم این منطقه را آذرآبادگان، آذربایگان و 
در منابع یونانی آتروپاتن و در کتب جغرافی نویسان اسالمی، آذربایجان و آذربیجان آمده است. بعضی از دانشمندان اسم این سرزمین را 
ترکیبی از واژه های آذر به معنی آتش و پات به معنی نگهبان وگان به معنی محل دانسته اند )آذر+ پات + گان(. بعضی از محققان بر این 
عقیده اند که نام آذربایجان از نام آتروپات »آذرپد« سردار معروف آذربایجانی اواخر دولت هخامنشیان گرفته شده است که آن نیز به معنی 

نگهبان آتش است و بعضی از مورخان وجود آتشکدهٔ معروف » آذرگشنسب« در آذربایجان را علت نام گذاری این منطقه دانسته اند.

شکل ٣ــ٤ــ سنگ ساب مربوط به هزارۀ سوم ق.م ــ خدا آفرین 

فعالیت  
ــ با کمک دبیر خود دربارهٔ علل دیگر نامگذاری آذربایجان بحث کنید. 
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نگاهی به گذشتۀ تاریخی استان 
آذربایجان از دوران ماقبل تاریخ به دلیل داشتن ییالق  های سرسبز و قشالق هایی چون جلگٔه مغان و کناره های رودخانٔه کورا 
»کُر« مورد توجه اقوام دامدار کوچ رو بوده است. لذا قبل از مهاجرت آریاییان به  این سرزمین اقوام مختلفی در این سرزمین ساکن 
بوده اند.وجود تپه های باستانی و قبرستان های کالن سنگی در این ناحیه، گویای همین حقیقت است. اسکان پایدار بعضی از این 
اقوام چون دالیان، هوریان، کادوسیان، گوتی ها و اورارتی ها منجر به تشکیل تمدن های اولیه در این منطقه شده که آثار فراوانی از آنها 

باقی مانده است. 

آذربایجان قبل از اسالم 
1ــ دورۀ ماد ها: مادها قوم کوچ رو و رمه گردان آریایی نژاد بودند که از هزارٔه دوم قبل از میالد به فالت ایران 
مهاجرت کرده اند و در شمال غرب این فالت ساکن شده اند. مادها به پرورش اسب معروف بودند.به گفتٔه هرودت مورخ 
یونانی )قرن پنجم ق.م( مادها متشکل از شش قبیله بودند که در نواحی لرستان، کردستان، همدان و آذربایجان پراکنده 

شده بودند. بعد از اتحاد با دولت »ماننا« دولت 
آشور را شکست دادند و نخستین دولت آریایی 
ـ  ٦٥٥(  یا 7٠8  ـ به رهبری »دیا اکو« )7٠١  را 
ایجاد کردند و به  این خاطر آذربایجان را کشور 

»ماد« می گفتند.

شکل ٤ــ٤ــ قفل رمزخوان اثری متعلق به قرن ششم هـ.ق ــ عجب شیر

2ــ دورۀ هخامنشیان: بعد از سقوط دولت آریایی نژاد »ماد« در سال ٥٥9.ق.م دولت دیگری از آریاییان به 
نام هخامنشیان به رهبری کوروش رئیس قبیلٔه پاسارگاد تشکیل شد که از ٥٥9 ق.م تا 33٠ ق.م بزرگ ترین امپراطوری 
جهانی را تشکیل دادند و با ایجاد سازمان های منظم دولتی و به کارگیری سیاست منطقی کشورداری و رفتار بشردوستانه 
و احترام به حقوق و ادیان و آداب و سنن ملت ها، توانستند تقریباً 229 سال ادارهٔ جهان متمدن آن روز را در دست 

داشته باشند. 
3ــ دورۀ اشکانیان و ساسانیان: خاندان آتروپاتیان، پس از سقوط دولت هخامنشیان در سال 33٠ ق.م 

برای مطالعه
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به دست اسکندر مقدونی، خشترپوان والی ماد، آتروپات )آذرپد( 
بـود.  گـوگمل  جنگ  سوم  در  قشون  داریوش   فرمانده  طالیه  
بازماندگانش  و  او  می دانند،  روحـانی  مـرد  را  او  بعضی ها 
تا  را  خود   خاندان  حاکمیت  و  ماد  استقالل  توانستند  تدبیر  با 
سال ٢ ق.م حفظ کنند، در طول دوره ای نزدیک به هفت قرن 
فرمانروایی اشکانیان و ساسانیان، آذربایجان جزء جدایی ناپذیر 
شده  می  محسوب  دولت  دو  این  مهم  بسیار  ایاالت  از  و  ایران 
است. آذربـایجان در عـهـد ساسانیان به دلیل استقرار پایتخت 
تابستانـی آنـهـا در شهر »شیز«١ یا »گنزک«٢ و وجــود آتشکـدٔه 
مقدس »آذرگشنسب«٣ در این محل از تقدس خـاص و اهمیت 

فوق العاده ای برخوردار بوده است. 

Azargoshnasb ــ٣                             kenzek ــ٢                                 sheiz ــ١

ــ  قدمگاه  )غار  اشکانی  دوره  به  متعلق  اثری  ٥ــ٤ــ  شکل 
اشکانی ــ آذرشهر( 

شکل ٦  ــ٤ــ گچ بری های نقش خورشید و شیر آثاری متعلق به دوره اشکانی )قلعه ضحاک ــ اشکانی ــ هشترود( 

آذربایجان در دوران اسالمی 
بنا به گفتٔه موّرخان، آذربایجان در سال ٢٢هجری به دستور عمر )خلیفٔه دوم( و به فرماندهی »خذیفه   بن یمان« سردار عرب فتح 
شد. پایتخت آذربایجان در آن تاریخ شهر اردبیل بود. در زمان خالفت حضرت علی )ع( سعید ابن ساریه خزائی والی آذربایجان گردید. 
در عهد امویان مروان ابن محمد ابن مروان ابن حکم آخرین خلیفٔه اموی که در سال ١٣٢ هـ.ق در جنگ با نیروهای ابومسلم خراسانی 
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کشته شد، والی آذربایجان بود. در عهد بنی عباس نیز ابوجعفر منصور دوانیقی دومین خلیفٔه عباسی و یحیی بن خالد برمکی وزیر معروف 
ایرانی، از والیان معروف آذربایجان بودند. در سال ١92 فرقٔه خرم دینان در این ناحیه علیه خلفای غاصب و ستمگر عباسی به رهبری 
جاویدان بن سهلک سر به شورش برداشتند.این قیام بعد از مرگ او به رهبری بابک خرم دین ادامه یافت. عاقبت این قیام در دورٔه 
خالفت معتصم هشتمین خلیفٔه ستمگر عباسی به وسیلٔه افشین سردار دیگر ایرانی که در خدمت عباسیان بود ، سرکوب شد. بابک اسیر 

گردید و در سال 223هـ.ق در بغداد به دار آویخته شد. در زیر نمونه هایی از بناهای تاریخی متعلق به دوره اسالمی آمده است.

شکل ٧ــ٤ــ پل ونیار ــ شهرستان تبریز 
اثری متعلق به دوران معاصر 

شکل ٨    ــ٤ــ پل بزرگ خدا آفرین ــ 
اثری متعلق به دوران معاصر 
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شکل ٩ــ٤ــ مسجد جامع مرند دورۀ اتابکان قرن ٦ هـ.ق 

شکل ١٠ــ٤ــ خانۀ بهنام )دانشکده معماری( ــ دورۀ قاجار
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شکل ١١ــ٤ــ پل دختر ــ ملکان ــ دوره صفوی ٩٥١ هـ.ق 

شکل ١٢ــ٤ــ مقبرۀ شیخ اسحق هریس ــ دوره صفوی ٩٩٠ هـ.ق 
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1ــ دورۀ سلجوقیان: درسال 223و276 هـ.ق محمدبن ابی ساج، آذربایجان را فتح کرد و دولت ساجیان را در این ایالت 
تشکیل داد. در سال 340 هـ.ق یکی از خاندان عرب به نام روادیان بر آذربایجان مسلط شدند امرای این خاندان مذهب شیعی داشتند 
و سکه سبک شیعه ضرب می کردند و تا سال 438 هـ.ق بر این خطه فرمانروایی کردند، پایتخت آنها شهر مرند بود. طغرل سلجوقی در 

سال 410 هـ.ق این سرزمین را از دست روادیان بیرون آورد و از این به بعد آذربایجان جزو قلمرو سلجوقیان بزرگ گردید. 
2ــ دورۀ اتابکان:.با ضعف دودمان سالجقه اتابک شمس الدین الدیگز در آذربایجان قدرت گرفت و بنیانگذار دولتی شد 
که بعدها به اتابکان آذربایجان معروف شدند. اتابکان از سال 541 تا 625 هـ.ق در آذربایجان فرمانروایی کردند. پایتخت آنها در ابتدا 
شهر اردبیل بود ولی بعدها پایتخت را به تبریز انتقال دادند. در سال 616 مغوالن به آذربایجان حمله کردند اما اتابکان با چنگیز از در 

دوستی وایلی در آمدند. در نتیجه تبریز بدون هیچ گونه صدمه ای به تصرف لشکر مغول در آمد.
3ــ دورۀ مغول: چنان که گذشت مغوالن در سال 616هـ.ق آذربایجان را تصرف کردند. از زمان »آباقاخان« فرزند هالکو، 
تبریز به عنوان پایتخت و مرکز سیاسی دولت مغول انتخاب شد و شکوفایی تبریز در زمان غازان خان با احداث دانشگاه »ربع رشیدی«، 
مسجد علیشاه »ارگ فعلی«، مقبرٔه غازان خان معروف به »شام غازان« و سایر ابنیه و کاروانسراها به اوج خود رسید. این شکوفایی تا 
مرگ غازان خان در سال 703هـ.ق ادامه داشت اما پس از وفات وی سلطان محمد خدابنده )703ــ716 هـ.ق  ( برادر و جانشین اوکه 

به مذهب شیعه مشرف شده بود؛ پایتخت خود را از تبریز به سلطانیه انتقال داد.

بیشتر بدانیم
آیا می دانید بلندترین و زیباترین بنای جهان اسالم کدام بوده و در کدام شهر ساخته شده است؟

غازان خان مغول در سال695 هـ.ق طی شورای مشورتی اعیان مغول به مقام ایلخانی انتخاب شد و تبریز را 
پایتخت خود قرارداد. در محل شام غازان که امروز یکی از محالت تبریز است، برای خودش آرامگاه با شکوهی بنا 
کرد که ارتفاع گنبد آن از گنبد مرقد سلطان سنجر درشهر »مرو« که در عالم اسالم بلندترین بنا شمرده می شد، مرتفع تر 
بود. این بنا از نظر ریزه کاری های هنری و معماری که به دست معماران و هنرمندان چیره دست ایرانی ساخته شده بود، 
مورد تحسین همگان قرار گرفت. او در جنب این بنای عالی، دو مدرسه، یک بیمارستان و یک رصدخانه همانند آن چه 
بایگانی اسناد دیوانی،  که نیای او هالکوخان در مراغه ساخته بود، ایجاد کرد. همچنین یک کتابخانٔه بزرگ، دایرهٔ 
داراالیتام، گرمابه و استخری مزین به زیباترین کاشی ها بنا کرد و برای نگهداری این بناهای عظیم، اموال فراوانی را 
وقف کرده بود. او در کنار هر یک از دروازه های شهر برای رفاه مسافران و کاروانیان، کاروانسرا، بازار و گرمابه هایی 
احداث کرده بود. او همچنین اعیان و اشراف را به ساختن قصرها و بناها و آثار زیبا در شهر تبریز تشویق نمود. در 
عصر فرمـانروایی او شهر تبریز از بزرگتریـن شهر هـای فـرهنگی، هنری، تجـاری و اقتصادی جهان اسالم بـه حساب 

می آمد.
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ربع رشیدی به عنوان بزرگ ترین دانشگاه جهان اسالم در قرون 7ــ 8 هـ. ق شناخته می شد. 

شکل ١٣ــ٤ــ ارگ علیشاه از آثار دورۀ مغول

شکل ١٤ــ٤ــ نمایی از ربع رشیدی اولین دانشگاه ایران در دورۀ مغول
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٤ــ عصرترکمنان: با فروپاشی دولت تیموریان در 
آغاز قرن نهم اقوام ترکمن )آق.قویونلو ها وقرا قویونلوها( 
در آذربایجـان نیرومند شدنـد. در نتیجه مـؤسس دودمـان 
قراقویونلوها قرایوسف در سال 823 هـ.ق در آذربایجان 
به قدرت رسید. وی تبریز را پایتخت خود قرار داد. پس 
از وفات او، فرزندش جهانشاه که مشهورترین پادشاه  این 
با  به سلطنت رسید. وی عاقبت در جنگ  دودمان است 
قتل  به  ق  هـ.  872 سال  در  قویونلو«  »آق  حسن  اوزون 
رسید. پس از مـرگ جهانشاه، دولت قـراقـویـونلوهـا در 

آذربایجان برچیده شد؛ مسجد کبود از آثار او است.

شکل ١٥ــ٤ــ نمایی از مسجد کبود معروف به فیروزۀ اسالم متعلق به معماری 
قرن نهم هجری قمری 

شکل ١٦ــ٤ــ سکه های متعلق به دوران آق قویونلوها

شکل ١٧ــ٤ــ سکه های متعلق به دوران قرا قویونلوها

 اوزون حسن بنیان گذار دولت آق قویونلوها بود.او تبریز را پایتخت خود قرار داد و قلمرو خود را تا بغداد و هرات توسعه 
داد.بعد از مرگ او فرزندش سلطان  یعقوب به سلطنت رسید اما او در جوانی از دنیا رفت و با مرگ یعقوب دولت  آق قویونلو ها در 

آذربایجان فروپاشید. مدرسٔه دینی »نصریه« و مسجد »حسن پادشاه « واقع در خیابان دارایی جدید تبریز از آثار آنها است. 
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پایتخت خود قرار  این شهر را  تبریز شد.او  5ــ صفویان: شاه اسماعیل صفوی در سال 9٠7هـ.ق وارد 
داد و خویشتن را شاه ایران و مدافع مذهب شیعه خواند. او در جنگ چالدران در سال 92٠ هـ.ق  از سلطان سلیم 
عثمانی شکست خورد. شاه اسماعیل در سال 93٠ هـ.ق در سن 38سالگی از جهان رفت و فرزند 9 سالٔه او تهماسب 
اول )93٠ــ 984 هـ.ق ( از طرف سران قزلباش در تبریز به پادشاهی رسید.در زمان او سلیمان قانونی سلطان عثمانی 
به آذریایجان حمله کرد و تبریز را تصرف کرد   و  چون دیگر تبریز پایتخت امنی برای صفویان نبود، شاه تهماسب اول 
پایتخت را به قزوین منتقل نمود. اما تبریز به عنوان یک شهر بسیار مهم مورد توجه شاهان صفوی بود و تنها شهری 

بود که به دلیل نزدیکی به مرزهای عثمانی به وسیلٔه سپه ساالر کل ارتش ایران اداره می شد. 
6ــ دورۀ قاجاریه: در زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار، آذربایجان به دلیل همسایگی با دو کشور بزرگ 
روسیه و عثمانی، از اهمیت فراوانی برخوردار بود. به همین جهت شهر تبریز ولیعهد   نشین شد. این سّنت تا انقراض 

شکل ١٨ــ٤ــ سنگ » بسم الّله « ــ قرن دهم هجری

ــ  علی  بن  زاده عون  امام  از  نمایی  شکل ١٩ــ٤ــ 
قلعۀ عون بن علی مربوط به قرن هشتم و مرمت شده 

در دوره های بعدی

برای مطالعه
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شکل ٢٠ــ٤ــ نقشۀ ایران در دورۀ صفویه که در آن تبریز به عنوان اولین پایتخت جهان تشیع محسوب می شد.

خط مرز در اواخر دولت صفویه 
خط مرز دولت ساسانیان
مرزهای دولت اق قویونلو
مرزهای خانات عمده در اوایل قرن دهم
آخرین حد متصرفات عثمانی در اواخر قرن دهم هجری

محدوده ایران کنونی  دریای عمان

قاجاریه در سال ١3٠4 هـ.ش ادامه داشت. در جنگ های ایران و روسیه، )١2١8ــ١243هـ.ق( آذربایجان اهمیت 
سیاسی و نظامی فراوانی داشت. مردم آذربایجان با دادن کشته های زیاد از این آب و خاک دفاع کردند و در جریان 
ای  عمده  نقش  نیز  آذربایجان  عشایر  روستاییان،  و  ر شهرنشینان  عالوه ب روسیه  و  ایران  دوم  و  اول  دوره  های  جنگ 
داشتند. این ایالت بعد از شکست قشون ایران، از قوای روسیه در سال ١243هـ.ق به وسیلٔه نیروهای روسی اشغال 
شد و بعد از پذیرش عهدنامٔه ترکمن چای و از دست دادن مناطق شمالی رود ارس، از قوای بیگانه تخلیه گردید. در 
نهضت تنباکو اعتراض از آذربایجان و شهر تبریز آغاز شد و در جریان انقالب مشروطه در سال ١324هـ.ق آذربایجان 
از ایاالت پرچمدار آزادی بود و تبریز از شهرهای پیشگام در انقالب و مرکز فعالیت آزادی خواهان مشروطه طلب 
محسوب می شد. پس از مرگ مظفرالدین شاه و اعالن سلطنت محمد علی شاه، تبریزی ها، با توّجه به شناختی که در 
دوران ولیعهدی از او داشتند، به سلطنت وی روی خوش نشان ندادند. لذا پس از به توپ بستن مجلس اول در سال 
١326هـ.ق به وسیلٔه محمدعلی شاه و آغاز دورٔه استبداد صغیر، تبریز مرکز مقاومت ملی علیه شاه مستبد شد. ستارخان 
و باقرخان دو تن از سرداران غیور آذربایجان، با کمک مردم و علمای آزادی خواه آذربایجان مدت ١١ ماه در مقابل 
نیروهای دولتی مقاومت کردند و با برکناری پادشاه مستبد از سلطنت در سال ١327هـ.ق دوباره نظام مشروطه را 

برقرار نمودند. 
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شکل ٢١ــ٤ــ نقشۀ ایران در اوایل قاجاریه که در آن آذربایجان مرکز فرماندهی جنگ های ایران و روس بود 

در منابع تاریخ در جنگ های ایران و روس، نکات قابل توجهی از جان بازی ها و فداکاری های عشایر این منطقه 
آمده است. در این میان نقش قبیله حاجی علیلویکی از قبایل منطقه قره داغ از همه قابل توجه تر بوده که با عالقه خاصی 
از آب و خاک کشور دفاع می کردند. یکی از سران این قبیله اسداللّٰه سلطان بود که در جریان این جنگ ها نه تن از 
فرزندانش شهید شده بودند. با این حال او با جمعی از بزرگان ایل خود به مقر فرماندهی عباس میرزا آمده بود تا او را 
به ادامه جنگ و عدم قبول عهدنامه ننگین ترکمنچای تشویق کند. وی حتی تعداد ١2 نفر از اقوام و نوادگان شجاع 
خویش را همراه آورده بود و به عباس میرزا اظهار می داشت که آنها را به جای فرزندان شهیدش به جبهه های جنگ 
بفرستد و می گفت با تقدیم آخرین افراد خانواده اش در این جنگ تا آخرین نفس خواهد جنگید و از حیثیت ملی و 
کیان دینی و تمامیت ارضی کشور دفاع خواهد کرد و در همین موقع گروهی از سران عشایر آذربایجان به ادامه جنگ 

بیشتر بدانیم

مرز ایران در اوایل قاجار
سرزمین های تحت پوشش قاجار
ایران در اواخر قاجار
مرز ایران دوره ساسانیان

قاجاریه
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با دشمن تا آخرین نفس تأکید می کردند و عباس میرزا را به ادامه آن و عدم قبول شرایط روس ها تشویق می کردند. در 
این میان رفتار پیرزنی از زنان آذربایجانی از همه افتخارآمیزتر بود. این زن سالخورده با شنیدن خبر متارکه جنگ، از 
قیمت ریسمان دست تاب، مقداری لوازم جنگ و خواروبار برای سربازان تهیه کرده و به مقر فرماندهی عباس میرزا 

آورده بود تا در تجهیز سربازان وطن در مقابل دشمن سهمی داشته باشد. 

شکل ٢٢ــ٤ــ نقشه قدیمی تبریز در سال ١٢٨٦ هجری شمسی

 7ــ عصر پهلوی: با تشکیل سلطنت دودمان پهلوی در سال ١3٠4 هـ.ش مردم آذربایجان نیز مانند سایر مردم ایران گرفتار 
استبداد رضا خانی شدند.آنها در برابر تغییر لباس و کاله مقاومت کردند و از هویت ملی خود دفاع نمودند. در شهریور ١32٠هـ.ش 
با شروع جنگ جهانی دوم، با اینکه دولت ایران همانند جنگ جهانی اول اعالم بی طرفی کرده بود، اما قوای جنگی روسیه بدون توّجه 
به قوانین بین المللی و اعالم بی طرفی کشورمان، آذربایجان را اشغال کردند. متجاوزان روسی، به فکر جدایی آذربایجان از ایران و 
الحاق آن به جمهوری آذربایجان افتادند. لذا با خلع سالح نیروهای محلی در شهر تبریز، به تقویت فرقٔه دموکرات آذربایجان پرداختند و 
دولت وابستٔه جمهوری خود مختار آذربایجان را به رهبری سیدجعفر پیشه وری تأسیس کردند. با توّجه به  اینکه مردم مسلمان و علمای 
آذربایجان هیچ گونه عالقه ای به این حکومت وابسته و بیگانه پرست نشان ندادند، دولت دموکرات ها در 2١ آذر ١32٥هـ.ش با ورود 

نیروهای دولتی از تهران به آذربایجان سقوط کرد و رهبران وابستٔه آن به روسیه فرار کردند. 



9٠

 درس یازدهم : آذربایجان شرقی در دورۀ انقالب اسالمی ایران

»  اهالی تبریز و آذربایجان همیشه طرفدار اسالم و کشور بودند  «
                                                                                               

                                                             امام خمینی )ره(

مردم آذربایجان شرقی، بارها مخالفت خود را با برنامه های ضداسالمی دولت پهلوی ها چه در موضوع تغییر لباس و کشف 
حجاب و چه در اجرای برنامٔه »اصالحات ارضی« ابراز نمودند و از حریم اسالم و روحانیت دفاع کردند. اعتراض آنها در قیام پانزده 
خرداد ١342هـ.ش به رهبری امام خمینی)ره( بعد از انقالب مشروطه و نهضت ملی شدن نفت، قدرت ایمان و عزم ملی مردم آذربایجان 
را به نمایش گذاشت. قیام توفندٔه مردم تبریز در 29 بهمن سال ١3٥6هـ.ش که به مناسبت گرامیداشت چهلمین روز شهادت شهدای 

١9 دی ماه ٥6 شهر قم اتفاق افتاد، لرزه بر بنیاد دولت پهلوی انداخت و این اعتراض بذر انقالب را در سراسر کشور پاشید.

شکل ٢٣ــ٤ــ دیدار جمعی از مردم استان با رهبر معظم انقالب اسالمی در سالروز ٢٩ بهمن، قیام مردم تبریز 
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به امروز گواه روشن، بر حمایت بی دریغ مردم آذربایجان از  تا  تالش انقالبی مردم آذربایجان بعد از پیروزی انقالب اسالمی  
آرمان های مقدس انقالب اسالمی ایران به رهبری حضرت امام )ره( و آیت اللّه   خامنه ای است. در جریان هشت سال دفاع مقدس، 
جوانان غیور و باایمان آذری حمایت بی چون و چرای خود را از اسالم وانقالب به نمایش گذاشتند. اقدامات ایثارگرانٔه مردم آذربایجان 

مجسمۀ  تخریب  ٢٤ــ٤ــ  شکل 
شاه توسط مردم غیور تبریز در٢٦  
شاه  فــرار  ـ    روز  دی مـاه    ١٣٥٧ـ

)میدان ساعت تبریز( 

شکل ٢٥ــ٤ــ برگزاری پرشکوه نماز جمعه در مصاّلی امام خمینی )ره( ــ تبریز 
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در پشت جبهه نیز قابل تقدیر بود. همچنین احساسات خالصانٔه انبوه مردم آذربایجان در استقبال از سفر پربرکت رهبر معظم انقالب 
اسالمی ایران، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در پنجم خرداد سال١374هـ.ش. به آذربایجان کمال عالقه مردم استان به اسالم و 

والیت را در سطح ملی به نمایش گذاشت. 

ــ مردم آذربایجان در پیروزی انقالب مشروطه و انقالب اسالمی ایران چه نقشی داشتند؟ 

فعالیت  

افتخارات لشکر عاشورا
این جانب در ذهن خود از لشکر سرفراز عاشورا و عناصری از برجستگان و سرداران آن، یاد های نیک دارم » از بیانات مقام 

معظم رهبری در کنگرهٔ بزرگداشت سرداران شهید آذربایجان«. 

رزمندگان  اعزام  از  هایی  صحنه  ٢ــ٤ــ  ٦ شکل 
آذربایجان شرقی به جبهه ها در دوران دفاع مقدس
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نثار خون خویش مدافع ایران و اسالم بوده اند و در جنگ تحمیلی در  با فداکاری ها و  ملت آذربایجان همواره در طول تاریخ 
هشت سال دفاع مقدس نقش مهمی  را ایفا نمودند. لشکر سرافراز 3١ عاشورا از رزمندگان دالور و سرداران رشید آذربایجان تشکیل 
شده بود که در طول جنگ تحمیلی لرزه بر اندام دشمن بعثی و پشتیبانان جهان خوار آنها می انداختند. حماسه آفرینی های رزمندگان و 
 سرداران لشکر3١ عاشورا در جنگ تحمیلی »تیتر« اول روزنامه ها و سرفصل اخبار رادیوهای بیگانه بود. حمالت اعجاب انگیز و 
خط شکنی های متهورانٔه رزمندگان آن لشکرسرفراز، موجب تعجب ناظران سیاسی و مفسران نظامی اروپا و آمریکا می شد. سرداران 
بزرگی چون شهید مهندس مهدی باکری و برادرش شهید مهندس حمید باکری  ،  شهید علی تجالیی ، شهید مرتضی یاغچیان و شهید حسن 
شفیع زاده از نامی ترین و پرافتخارترین سرداران این استان بودند که حیات پرارج خود را عاشقانه در طبق اخالص نهاده و تقدیم انقالب 

و اسالم و ایران نمودند و اوراق زرین دیگری بر کتاب افتخارات ملت آذربایجان، افزودند. روانشان شاد و یادشان جاودانه باد. 

شکل ٢٧ــ٤ــ یادبود شهدای گمنام واقع در کنار امام زاده عون بن علی تبریز 

فعالیت  
ــ زندگی نامه دو تن از سرداران لشکر عاشورا را تهیه و در کالس بخوانید.
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حماسه سازان لشکر پرافتخار 21 حمزه آذربایجان و پایگاه دوم شکاری تبریز
اگر حمزٔه سیدالشهداء در جنگ های صدر اسالم، مدافع اسالم و آرمان های رسول خدا بود، تا پای جان از اسالم دفاع نمود 
و در جنگ احد عاشقانه به شهادت رسید، لشکر 2١ حمزه آذربایجان نیز همراه با افراد غیور و شجاع و خلبانان تیزپرواز پایگاه دوم 
شکاری تبریز، از آغاز جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، در جبهه های حق علیه باطل با دشمن بعثی نبرد کردند. امیران و فرماندهان رشید 
و از جان گذشته و غیور مردان این لشکر سرافراز آذربایجان با جان فشانی ها و حماسه سازی های خود چهرهٔ  ایران و ایرانی را در 
پیشگاه تاریخ و اجداد سلحشور خود سفید کردند. حمالت خلبانان متهور پایگاه دوم شکاری آذربایجان به عمق خاک و استحکامات 
دشمن و بمباران مراکز حیاتی، نظامی  و صنعتی عراق، فرماندهان آن کشور که خواب تصرف تهران را دیده بودند به زانو درآوردند. 
لشکر سرافراز 2١حمزه و پایگاه دوم شکاری تبریز با پایداری خود در مقابل دشمن خسارات و تلفات سنگینی بر آنها وارد کردند. 
این پایگاه افسران و سربازان و امرای شهیدی چون سرلشکر شهید فکوری را تقدیم اسالم و ایران نمودند. نامشان جاودانٔه تاریخ 

پرافتخارگلگون  کفنان ارتش ایران اسالمی باد.

شکل ٢٨ــ٤ــ صحنه ای از اعزام رزمندگان به 
جبهه ها در دوران دفاع مقدس

شکل ٢٩ــ٤ــ بمباران دبیرستان دخترانه زینبیۀ 
شهر میانه در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران



9٥

پیشینه و مفاخر استان

نیروی انتظامی  و جهادگران استان آذربایجان شرقی 
قبل از وقوع انقالب اسالمی  ایران حفاظت از امنیت راه های مناطق روستایی و خارج شهرها به عهدٔه ژاندارمری 
و حفاظت از داخل شهرها به عهدٔه پلیس شهربانی بود. پس از پیروزی انقالب، کمیته های انقالب اسالمی، جهت حفظ 
امنیت شهرها و مبارزه با افراد ضد انقالب به وجود آمدند. در دهٔه هزار  و  سیصد و هفتاد این سه نیرو با هم ترکیب شدند 
و نیروی انتظامی را به وجود آوردند و زیر نظر وزارت کشور قرار گرفتند. نیروهای انتظامی  استان در جبهه های جنگ 
و ایجاد امنیت در جامعه نقش فعالی داشتند و شهدای فراوانی تقدیم انقالب کردند.جهادگران استان خدمات شایانی 
در ایجاد خاکریزها و ساختن سنگر انجام دادند و چون همیشه در تیررس دشمن بودند، به آنها سنگرسازان بی سنگر 

می گفتند. جهادگران استان نیز شهدای فراوانی تقدیم انقالب نمودند.

شکل ٣١ــ٤ــ بسیج خواهران در 
استان

شکل ٣٠ــ٤ــ رزمندگان استان در 
ساحل اروندرود

برای مطالعه
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فعالیت  
ــ آیا در مورد مدرسٔه دخترانٔه زینبیه میانه و به شهادت رسیدن تعدادی از دانش آموزان بی گناه، مطلبی خوانده اید؟ 

در این مورد تحقیقی تهیه و در کالس ارائه کنید.

برای مطالعه

مراکز علمی و نقش مشاهیر آذربایجان در تداوم فرهنگ ایرانی واسالمی
آذربایجان شرقی، در طول تاریخ پرافتخار خود، پیوسته مرکز ترویج علم و هنر و خاستگاه بزرگان فرهنگ   و 
ادب و پناه گاه فرهیختگان نامی این کشور بوده است.گفته می شود زرتشت در آذربایجان مبعوث شد و دین توحیدی 
خود را در این محل عرضه داشت. زرتشت اهورا مزدا را خداوند یکتا و توانا معّرفی می کرد و با اصول سه گانه دینی 
خود »گفتار نیک و کردار نیک و پندار نیک« ایرانیان را به سوی راستی و درستی و پرهیز از پلیدی و ناپاکی دعوت 
اشکانیان و ساسانیان این سرزمین مرکز آموزش و ترویج علوم  »آذرگشنسب« در دورهٔ  با استقرار آتشکدهٔ  می کرد. 
دینی ایران نیز به حساب می آمده است. در ادوار بعد از اسالم نیز این ایالت موقعیت علمی  خود را کماکان حفظ کرد 
و جاذبه علمی آن موجب گرد آمدن فقها، عرفا، ادبا و شعراء از نقاط مختلف ایران در تبریز گردیده است. مؤید این 
افتخار علمی آذربایجان وجود گورستان خاص »مقبرة الشعراء« در این شهر است که از جلوه های زیبای علمی و ادبی 
این خطه می باشد. بزرگانی چون شهریار، خاقانی شروانی، انوری، ظهیرالدین فاریابی، فلکی شروانی، قطران و همام 
تبریزی و صد ها تن دیگر، درآنجا مدفون هستند. چنان که پیشتر اشاره شد، در عصر مغول بزرگ ترین دانشگاه جهان 
اسالم یعنی »ربع رشیدی« در تبریز احداث شد که جویندگان علم از چهار سوی کشور جهت تحصیل بدانجا می آمدند. 
در عصر تیموریان و ترکمانان مدارس علمی »مظفریه« و »نصیریه« محل تربیت علما و فضالی بزرگی بوده اند. در عصر 
صفویه با انتقال علی رضا عباسی از هرات به تبریز به امر شاه اسماعیل صفوی، مکتب هنری تبریز از مکاتب معروف 
هنری جهان گردید. در عصر قاجاریه مدارسی دینی چون »طالبیه« »حسن پادشاه« و »صادقیه« و »مسجد جامع« از 
مراکز مهم آموزش علوم متداول عصر خود بودند. در تاریخ معاصر ایران تبریز در احداث تئاتر، تأسیس صنعت چاپخانٔه 
سنگی، انتشار نخستین روزنامه، اعزام دانشجویان به اروپا و ضرب سکه های چرخی پیشگام بوده و نخستین مدارس 
جدید ایران در تبریز به همت مردانی چون میرزا حسن رشدیه و میرزا جبار باغچه بان ایجاد شده است. دومین دانشگاه 

کشور در سال ١326هـ.ش در تبریز احداث شده است.
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 تنها بر شمردن نام مشاهیر استان در زمینه های گوناگون علمی و دینی و فرهنگی، هنری و مبارزاتی که در راه اعتالی فرهنگ و تمدن 
ـ اسالمی  منشأ خدمات ارزنده ای بوده اند، به کتابی قطور نیازمند است. چنان که مختصر شرح احوال آن مشاهیر در تذکره های چند  ایرانیـ 
جلدی نوشته شده و در اختیار همگان قرار گرفته است. در این مختصر نمی توان تأثیر دانشگاه ربع رشیدی، و شعرای مدفون در مقبرة 
الشعرا، قبرستان شادباد مشایخ و چیچست زادگاه زرتشت و...را در ایجاد مراکز دینی، فرهنگی و ادبی استان  و تأثیر غیرقابل انکار آن را 
بر فرهنگ جهانی توضیح داد. اما می توان نمونه ای از عارفان این دیار مانند  شمس الدین محمد تبریزی ، شیخ محمود شبستری تا عالمه 
محمد حسین طباطبایی )صاحب تفسیرالمیزان( و استاد محمد تقی جعفری شارح کتاب شریف نهج البالغه و مثنوی معنوی را نام برد. 
همچنان که در حوزهٔ شعر و ادبیات آثار شعرایی مانند قطران تبریزی  ، پروین اعتصامی  و استاد محمد حسین شهریار کامالً مشهود وغیر قابل 
انکار است. نام ستارخان سردار ملی و باقرخان ساالر ملی و تأثیر آن در انقالب مشروطیت و تأثیر انقالب مشروطیت نه تنها در ایران بلکه 
در کشورهای مشرق زمین در سرلوحٔه کتاب های تاریخی قرارگرفته اند. هیچ کتاب تحلیلی، علمی  و ریاضی نمی توان یافت که نام پروفسور 
محسن هشترودی را با خط برجسته ای ننوشته باشد. بنابراین نمی توان تمام مشاهیر استان را در اینجا نام برد. لذا به ذکر نام برخی از آنها 

بسنده می شود. 

2ــ عالمه عبدالحسین احمد امینی ) عالمه امینی صاحب الغدیر( ١ــ حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی   
4ــ شیخ شهاب الدین اهری 3ــ آیت اللّه ابوالحسن انگجی    

6ــ اسماعیل امیرخیزی ٥ ــ استاد ابوالحسن اقبال آذر    
7ــ سردار شهید مهندس مهدی باکری )فرمانده سرافراز لشکر 3١ عاشورا (

9ــ سردار شهید علی تجالیی 8 ــ مرحوم جبار باغچه بان    
١١ــ صائب تبریزی ١٠ــ استاد محمدعلی تربیت    

١3 ــ شهید میرزا علی ثقة االسالم تبریزی ١2ــ میر علی تبریزی     
١4ــ آیت اللّه سید جواد خامنه ای ) والد مکرم مقام معظم رهبری (

١6ــ میرزا طاهر خوشنویس ١٥ــ شهید شیخ محمد خیابانی )مبارز مشروطیت (  
١8ــ سردار شهید حسن شفیع زاده ١7ــ مرحوم میرزاحسن رشدیه    

2٠ــ آیت اللّه حسین غفاری ) مبارز دوران ستمشاهی ( ١9ــ استاد عالی نسب     
2١ــ مرحوم ابوالقاسم فیوضات

22ــ آیت اللّه شهید محمد علی قاضی طباطبایی )شهید محراب (
24ــ سردار شهید محمدحسن کسایی 23ــ آیت اللّه کوهکمری    

26ــ اوحدی مراغه ای 2٥ــ آیت اللّه شهید سید اسدالله مدنی )شهید محراب(  
28ــ حکیم سید ابوالقاسم نباتی 27ــ آیت اللّه  مرعشی نجفی    

3٠ــ حاج محمد نخجوانی 29ــ حاج حسین نخجوانی    
32     ــ ...................... 3١ــ سردار شهید مرتضی یاغچیان   
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شیخ محمد خیابانی                       عالمه محمدتقی جعفری             شهید آیت الله سیداسدالله مدنی               شهید قاضی طباطبایی

پروفسور هشترودی                       شهید مهدی باکری                          دکتر حسین شکویی                                میرزاحسن رشدیه

ثقة االسالم                        سیدجمال ترابی طباطبایی                      باقرخان ساالر ملی                          ستارخان سردار ملی

زینب پاشا                                  پروین اعتصامی                                  رسام عرب زاده                             جبار باغچه بان

شکل ٣٢ــ٤ــ برخی از مشاهیر و مفاخر استان



فصل پنجم

قابلیت ها و توانمندی های استان آذربایجان شرقی
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درس دوازدهم : توانمندی های گردشگری در استان

ـ  5 شکل 1ـ
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قابلیت ها و توانمندی های استان

تمدن،  مهد  استان  این  است؟  کشورمان  گردشگری  مستعد  استان های  از  یکی  شرقی  آذربایجان  استان  چرا  می دانید  آیا 
آزادی خواهی و موطن رادمردانی بزرگ است و از جهت دیگر جدای از قابلیت ها وجاذبه های طبیعی مردم مهربان و میهمان دوست 
بالقّؤه  این استان به صداقت و غیرت و خانواده دوستی شهره اند. بناهای تاریخی فراوان، آذربایجان شرقی را به یکی از قطب های 
گردشگری ایران و جهان تبدیل کرده است. استان ما از دیرباز آشنای اهل سیاحت و تجارت در اقصی نقاط جهان بوده و هست. 
آذربایجان شرقی به جهت موقعیت جغرافیایی برتر و قرار گرفتن در مسیر جادٔه ابریشم عامل پیوند دنیای غرب به شرق بوده است و ازنظر 
موقعیت جغرافیایی و قرار داشتن در منطقٔه مرزی کشور، از مزیت های مکانی وارتباطی ویژه ای نیز بهره مند است؛ آنچنان که مرکز آن 
شهر تبریز را دروازٔه مشرق زمین خوانده اند. در ایران، تبریز به شهر اّولین ها مشهور است؛ زیرا اولین مدرسه، اّولین شهرداری،  اّولین 

چاپخانه،  اّولین شورای شهر و بسیاری از اولین ها در تبریز برپا شده است.
قدمت زیاد تاریخ و تمدن در استان ما باعث شده است که آثار بدیعی از همٔه دوره های تاریخی در آن دیده شود. تبریز به همراه 
بسیاری از شهرهای استان مانند مراغه، مرند، شبستر، میانه، و… آثار تاریخی، فرهنگی و مذهبی بی بدیلی در قلمرو ملی و جهان فراهم 
آورده است تا آنجا  که بیش از1400 اثر تاریخی استان در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و از این نظر رتبٔه دوم را در کشور 

داراست.
شهر تبریز به واسطٔه ویژگی های یاد شده به عنوان یکی از مراکز مهم بازرگانی خاورمیانه شناخته می شود. سّیاحان وتّجار اروپایی 
در دورٔه صفوی از تبریز به عنوان شهر تجارت نام برده اند و از حیث معماری نیز، ابنیه و فضاهای معماری خلق شده در این دوره 
پیش  درآمد مکتب معماری اصفهان می باشند. موقعّیت جغرافیایی و اهمّیت تاریخی آذربایجان شرقی مرکز آن را میزبان بزرگ ترین سازٔه 

سرپوشیدهٔ جهان )بازار تبریز( کرده است.

انواع جاذبه های گردشگری استان
توان ها وجاذبه های گردشگری در این استان را می توان به دو دستٔه کلّی تقسیم کرد.

برای مطالعه
الف( جاذبه های طبیعی

استان ما به دلیل داشتن تّنوع آب و هوا، تّنوع ناهمواری ها و پوشش گیاهی از قابلّیت ها و جاذبه های طبیعی 
فراوانی  در تمام فصول سال برخوردار است.از جمله جاذبه های طبیعی می توان به پدیده های زیر اشاره کرد:

1ــ رودخانه ها: ارس، آجی چای، صوفی چای، قزل اوزن و ده ها رودخانٔه فصلی با سیراب کردن زمین های 
کشاورزی مجاور خود موجب رونق اقتصاد کشاورزی آذربایجان شرقی شده اند و به اطراف خود طراوت و زیبایی 

بخشیده اند.
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2 ــ آبشارها: عیش آباد، سرکند دیزج، گل 
آخئر، آسیاب خرابه از آبشارهای معروف استان اند که 

زیبایی خاصی را به طبیعت استان داده اند.

ـ  5  ــ رود مرزی ارس شکل 2ـ

آبشار گل آخئر ــ ورزقان

ـ  5  ــ تصاویری از آبشارهای استان شکل 3ـ

آبشار آسیاب خرابه ــ جلفا
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قابلیت ها و توانمندی های استان

3ــ آب های معدنی وگرم: استان ما به دلیل شرایط زمین ساختی، از کانون های مهم آب معدنی و آب گرم 
محسوب می شود که در چهار منطقٔه عمده در اطراف کوه سهند، اطراف بزقوش، شمال شرقی کلیبر و اطراف میشو داغ 

تمرکز یافته اند.

ـ  5  ــ نمایی از آبگرم بستان آباد شکل 4ـ

4ــ جنگل ها: جنگل هـای استان از مناظر طبیعی  بـه شمار مـی روند کـه بـه علت تنّوع در گـونه هـای جنگلی 
و انبوهـی، جـذابیت زیادی دارند. وجود آب و هوای مناسب در مناطق جنگلـی استان توجه بسیاری از گردشگران 
کشورمان را به خود جلب کرده است. عالوه بر جنگل های وسیع و با ارزش ارسباران، جنگل هایی در دره های برخی 

از مناطق کوهستانی استان به چشم می خورند که طبیعت زیبایی را خلق کرده اند.
5  ــ سواحل و جزایر: جزیرٔه اسالمی با طبیعت سرسبز وخرم و آب شیرین و گوارا در میان دریاچه ای شور، 
و  متعدد و وجود آب شیرین  پرندگان  و  ایرانی  ارمنی، گوزن زرد  به عنوان زیستگاه قوچ و میش  جزیرٔه قویون داغی 
در  نهایت جزایر اسپیر و آرزو به عنوان زیستگاه پرندگان، چشمان هر گردشگری را می نوازد. عالوه بر این قابلّیت ها، 

توان های عظیم آب درمانی با آب تنی در این دریاچه موجبات جذب گردشگران را فراهم آورده است.
6  ــ تاالب ها: تاالب بین المللی قوری گل و تاالب قره قشون از جمله تاالب های استان اند که پرندگان زیادی 

در آن ها زندگی می کنند که  چشم انداز زیبایی در نظر گردشگران ترسیم می کنند.
7ــ کوهستان ها ونواحی ییالقی: بیش از نیمی از مساحت استان را مناطق کوهستانی و تپه ماهورها تشکیل 
می دهند. دامنه ها ودره های این ارتفاعات با آب وهوای معتدل و مناظر زیبا و دارا بودن مکان های دیدنی از نواحی 
جذب گردشگری در فصول گرم سال به حساب می آیند. دامنه های قره داغ، میشوداغ، سهند و قوشاداغ به همراه سایر 

ارتفاعات با داشتن جاذبه های طبیعی زیباترین مناظر طبیعی را در خود جای داده اند.
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8   ــ غارها: غارهای  هامپوئیل )کبوتر(در مراغه، آق بالغ در هشترود، دوگیجان درمرند و اسکندر در سعیدآباد 
بستان آباد از جمله جاذبه های طبیعی اند که هر کدام چشم انداز خاّصی دراستان ما به وجود آورده اند.

ب( جاذبه های انسانی
استان ما به دلیل داشتن قدمت سکونت 6000 ساله یکی از مراکز مهم تمدن انسانی در دوره های مختلف تاریخ 

به شمار می رود.
1ــ جاذبه های تاریخی 

ــ بناها و یادمان های تاریخی: کاخ شهرداری، عمارت ایل گولی، بقایای عمارت ربع رشیدی تبریز و عمارت 
طومانیانس کلیبرو... از بنا های تاریخی در استان ماست.

خـدا آفرین،  آوارسین  اهر ،  هشترود  ،   نـودوز  ضحاک  کلیبر،  پشتو،    بابک  یا  جمهور  قلعه های  قلعه ها:  ــ 
مانداگارنار و سن سارود  مرند ،  قیزالرقاالسی مراغه  ، جوشین ورزقان، آغچاقلعه و قیزقاالسی میانه،  آق گنبدیاهالکو، 
جزیره اسالمی، آیی قلعه سی سراب، کردشت جلفا و قلعٔه بختک لیالن در ملکان از نقاط دیدنی استان به حساب می آیند.
ــ پل های تاریخی: پل قیزکورپوسی میانه، پل میانه، پل خداآفرین، پل بش گوز بناب، پل قیزالرکورپوسی 

ملکان و … از بناهای دیدنی استان آذربایجان شرقی اند.

ـ  5  ــ چشم انداز طبیعی از مناظر ییالقی ) چاراویماق  ( شکل 5  ـ
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قابلیت ها و توانمندی های استان

ـ  5  ــ کاروانسرای پیام مرند شکل 6  ـ

ـ  5 ــ عمارت ایل گولی تبریز شکل 7ـ

ـ  5  ــ قیزکورپوسی میانه شکل 8   ـ
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ــ خانه های قدیمی: خانه های مشروطیت،  قـدکـی  ، بهنام  ، گنجه ای زاده ، سلماسی و … از جمله خـانه هـای 
به جا مانده از گذشتگان ماست.

ــ اماکن باستانی وگورستان های تاریخی: مشهورترین آن ها عبارت اند از: منطقٔه تاریخی قوبول دره سی 
هوراند، غار قدمگاه آذرشهر، گورستان پینه شلوار.

ــ تپه های باستانی: کول تپٔه مرند وعجب شیر، قلعٔه جوق وامام چای سراب، مصالی آذرشهر، قره تپه تسوج 
و اژدها داشی هوراند از دیگر نقاط دیدنی استان ما به حساب می آیند.

ورازلیق  ونشتبان  قیزالر  قیرخ  ورزقان،  سقندل  به  می توان  استان  نوشته های  سنگ   از  نبشته ها:  سنگ  ــ 
سراب، شیشه دراهر وجوان قلعه در عجب شیر اشاره کرد.

ــ حمام های تاریخی: حمام های کردشت جلفا ونوبر تبریز از جاذبه های دیگر استان اند.
ــ کاروان سراهای تاریخی: از کاروان سرا های به جا ماندٔه استان ما گویجه بل اهر، الخلج درتیکمه داش، 

جمال آباد میانه، خواجه نظر جلفا و پیام مرند را می توان نام برد.

ـ  5  ــ خانۀ مشروطۀ تبریز شکل 9ـ

ـ  5  ــ سنگ نبشتۀ رازلیق سراب شکل 10ـ
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قابلیت ها و توانمندی های استان

ـ  5  ــ کلیسای سن استپانوس جلفا شکل 11ـ

ـ  5  ــ مسجد جامع تسوج شکل 12ـ

2ــ جاذبه های مذهبی
در  که  است  زیارتی  و  مذهبی  یادمان های  از  گنجینه ای  ما  استان 
فیروزه ای،   و  نیلگون  گنبدهای  وجود  گرفته اند.  شکل  اسالمی  دوران 
معنویت خاصی  )ع(  اطهار  ائمٔه  منسوبان  و  عرفا  مقابر  برج ها،  و  مناره ها 
می توان  جمله  آن  از  است؛  دمیده  استان  گردشگری  جاذبه های  کالبد  در 
به گوی مسجد یا مسجد کبود )فیروزٔه جهان اسالم(، مسجد ارک علیشاه 
)بزرگ ترین بنای اسالمی در قرن هشتم هجری(،  مقبرة الشعرا )مدفن بیش 
از 300 عارف وشاعرودانشمند(، مقبرٔه دو کمال )کمال الدین بهزاد وکمال 
الدین خجندی(، مقبرٔه شیخ شهاب الدین اهری در اهر و امامزاده های )سید 
نظیر  استان  کلیساهای  و...(،  تبریز  در  حمزه  سید  و  جلفا  در  آقا  محمد 

کلیسای سنت استپانوس در جلفا اشاره کرد.
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ـ  5  ــ مقبرۀ شیخ محمود شبستری شکل 13ـ

ـ  5  ــ مقبره شیخ شهاب الدین اهری شکل 14ـ

ـ  5  ــ مقبرة الشعرا در تبریز شکل 16ـ

ـ  5  ــ گنبد کبود در مراغه شکل 15ـ
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قابلیت ها و توانمندی های استان

3 ــ موزه ها: موزه های مشروطه، سنجش، قاجار، قرآن وکتاب، سایت موزه عصر آهن تبریز، موزٔه تاریخ طبیعی، موزٔه ادبی 
شهریار، شهرداری، شهداء، استانداری، محرم و فرش در تبریز، موزٔه ادب عرفان در اهر، موزٔه عشایر آذربایجان در سراب، موزٔه 
مردم شناسی جنوب سهند در بناب،  موزٔه ایلخانی و موزٔه سنگ نگاره ها در مراغه و موزهٔ هدایا در شهر خامنه از جمله موزه های معروف 

استان ما می باشند.

ـ  5  ــ موزه قاجار تبریز شکل 17ـ

ـ  5  ــ موزۀ مراغه شکل 18ـ
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استان  روستاهای  ویژه:  روستایی  جلوه های  4ــ 
و  طبیعی  جلوه های  قدمتشان  و  جغرافیایی  موقعّیت  به دلیل 
تاریخی شگفت آوری دارند.برخی از این روستا ها به عنوان 
رسیده  ثبت  به   1385 سال  در  گردشگری  هدف  روستاهای 
است. روستاهای چراغیل در آذر شهر ــ کندوان در اسکوــ 
در  ــ  سفیدان  بناب  در  توتاخانه  ــ  آباد  بستان  در  خشکناب 
آینالو،  ــ  جلفا  در  مهر  نوجه  و  کردشت  اشتبین،  تبریز  ــ 
در  ــ چکان  کلیبر  در  متعلق  و  آفرین  اسکانلوی سفلی خدا 
مراغه ــ زنوزق در مرند ــ آستمال، آقا بابا فرامرزی، کاسین و 

کرینگان در ورزقان جاذبه های گردشگری زیادی دارند.

ـ  5  ــ چشم اندازی از  روستای کندوان شکل 19ـ

ـ  5  ــ چشم اندازی از روستای اشتبین شکل 20ـ

5   ــ جاذبه های تجاری و بازرگانی: قرارگرفتن بسیاری از شهرهای استان درمسیر جادهٔ ابریشم و رونق تجارت و بازرگانی 
از زمان های قدیم، باعث ایجاد بازارهای قدیمی در شهرستان های این استان شده است، همچون بازار تبریز )بزرگ ترین بازار مسقف 

جهان که به ثبت جهانی یونسکو رسیده است(،  بازار اهر، بازار مرزی جلفا و...
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بیشتر بدانیم
 بازار تاریخی تبریز به عنوان بزرگ ترین بازار سرپوشیدٔه به هم پیوستٔه جهان دارای ویژگی های منحصر به فردی 
از دوره های مختلف تاریخی است.بازار تبریز با حدود یک میلیون مترمربع مساحت به شکلی که 70 هکتار آن را حریم 
و30 هکتار آن را عرصه تشکیل می دهد، شایستٔه عنوان بزرگ ترین سازٔه سرپوشیدٔه جهان است. در این مجموعه بیش 
از 160 عنصر مختلف و متنوع وجود دارد و بازار را به مکان کامل و جامعی برای هر نوع فعالیتی تبدیل کرده است. 
وجود 23 کاروانسرا، 22 داالن، 20تیمچه، 28مسجد، 8مدرسه، 7بازارچه، 5حمام، 2یخچال و یک زورخانه دراین 

مجموعه نشان از اهمیت بازار تاریخی تبریز برای ساکنان شهر و فعاالن در این مجموعه دارد.
 بازار تبریز با اینکه مجموعٔه کامل و به هم پیوسته ای است اما در عین حال هر بخش نیز استقالل خود را دارد و 
هر قسمت تا حد امکان تمام نیازهای ضروری خود را در بر دارد که از آن میان می توان به ساخت آب انبارهای بسیاری 

که تقریباً در تمام بخش های بازار دیده می شوند، اشاره نمود.
اهّمّیت بازار در زندگی مردم قدیم تاحدی بوده که چهار دروازه از دروازه های شهر تبریز در محدوده بازار قرار 
داشته است و در نوبر، در خیابان، در سرخاب و در باغمیشه که از دروازه های مهم شهر بوده اند، به دلیل اتصال این 

مجموعه با شاهراه ارتباطی ابریشم دربازار قرار داشته اند.

ـ  5  ــ نمای یکی از تیمچه های بازار تبریز شکل 21ـ
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توانمندی ها و راهکارهای گردشگری استان آذربایجان شرقی
ــ استان ما در سال 1388به دلیل داشتن امکانات مناسب بیمارستانی و پزشکان مجّرب مقام دوم توریسم درمانی درکشور را  
به دست آورده است.حوزٔه نفوذ توریسم درمانی استان درخارج  از کشور، منطقٔه قفقاز )جمهوری آذربایجان ــ ارمنستان ــ نخجوان 
وگرجستان( شمال عراق وشرق ترکیه است که با سرمایه گذاری بیشتر در این زمینه می توان گردشگران زیادی را از کشورهای مختلف 

منطقه جذب کرد.
گردشگر  بیشترین  رضوی  خراسان  ازاستان  پس  شرقی  آذربایجان  استان  مساعد  وهوای  آب  به  توجه  با  تابستان  درفصل  ــ 
تابستانی رابه خود جذب می کند که با هدایت سرمایه گذاری ها به سوی صنعت گردشگری می توان حوزٔه نفوذ گردشگران داخل وخارج 

از کشورمان را به استان گسترش داد.
ــ کوهستان های مرتفع زمینه را برای کوه نوردی، ایجاد پیست های اسکی همچون سهند و پیام، مراتع و دامنه های سرسبز و 
گذر جاده ها از مناظر زیبای طبیعی، زمینه را برای ایجاد مسابقات مختلف ورزشی از جمله تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان 

فراهم کرده است که از مهم ترین توانمندی های گردشگری استان محسوب می شوند.
ــ با وجود بیش از هزاران فسیل از گونه های مختلف جانداران عظیم الجثه در استان آذربایجان شرقی نظیر فسیل های مکشوفٔه 
مراغه که بیش از 573 گونه از انواع جانداران گوشت خوار و... را در بر می گیرد، به »بهشت فسیلی ایران« مشهور است. همچنین 
در بخش هایی از ایوند درشمال استان و نیز در مرند و ورزقان این گونه فسیل ها وجود دارند. با ایجاد موزه های تخّصصی وامکانات 
گردشگری می توان گردشگران زیادی را از کشورهای مختلف جهان در بخش گردشگری طبیعی ــ علمی )اکوتوریسم علمی( برای 

استان و کشورمان جذب کرد.
ــ با ایجاد زیرساخت های گردشگری و هدایت سرمایه گذاری ها به سوی این صنعت می توان زمینه رابرای اقامت طوالنی مدت 

1ــ در شهرستان محل زندگی شما کدام نوع گردشگری را بیشتر می توان رواج داد؟گزارشی تهیه و در کالس 
ارائه کنید.

2ــ کدام یک از جاذبه های گردشگری شهرستان محل زندگی شما بیشتر مورد بازدید گردشگران قرار می گیرد؟
3ــ جدول زیر را برای شهرستان محل زندگی خود تکمیل کنید.

جاذبه های انسانیجاذبه های طبیعیشهرستان

3 ــ2 ــ1 ــ3 ــ2 ــ1 ــ

فعالیت  
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برای مطالعه

گردشگران فراهم کرد. در سال های اخیر به منظور توسعٔه گردشگری و رشد و شکوفایی آن از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان آذربایجان شرقی روستاهای هدف گردشگری و مناطق نمونٔه گردشگری استان را تعیین و فعال کرده  است.

 ــ به ثبت رساندن سایر جاذبه های گردشگری استان در فهرست آثار ملی کشورمان و ثبت جهانی برخی از آثار مهم به منظور 
معرفی گسترده و شایسته در سطح ملی و فراملی و تالش برای حفظ این آثار مؤثرخواهد افتاد. ثبت جهانی مجموعه کلیساهای استان 

و بازار تاریخی تبریز در فهرست سازمان جهانی یونسکو و ثبت بیش از 1400 اثر در سطح ملی از جملٔه این اقدامات است.

ـ   5   ــ مناطق نمونۀ گردشگری استان آذربایجان شرقی  جدول 1ـ

منطقۀ نمونۀ گردشگرینام شهرستانردیف
قرمزی گل ــ شورسو میدانی  در گوگانآذرشهر1
کندوان ــ جزیره اسالمی ــ تورامین ایلخیچیاسکو2
سد ستارخان ــ درٔه علی آبادهوراند ــ فندق لو و افیل بهولاهر3
تاالب قوری گل ــ دامنه های سهندبستان آباد4
قره قوشون ــ حاشیٔه سد دوشبناب5
درٔه لیقوان ــ اتوبان شهیدکسایی ــ دامنه های سهند ــ گلوجه وگمانج ــ خلعت پوشانتبریز6
سواحل رود ارس ــ آبشارآسیاب خرابهجلفا7
آبشارپیرسقاچاراویماق8
آبگرم اسب فروشان ــ آغمیون سهزاب سرابسراب9

بندر شرفخانه ــ دامنه های میشوشبستر10
بندر رحمانلو ــ حاشیٔه سد قلعه چای ــ بندر دانالووقبادلوعجب شیر11
قلعٔه دره سی ــ حاشیه سد خداآفرین ــ آبگرم متعلقکلیبر12
حاشیٔه سد علویان ــ درٔه گشایش ــ دامنه های سهندمراغه13
پیام ــ ماهارزنوزمرند14
آبگرم شورسو ــ قلعه بختکملکان15
کندوان ــ حاشیٔه سد آیدوغموشمیانه16
چیچکلو ــ گل آخور ــ حماملوورزقان17
دربند ــ حاشیٔه سد شهیدمدنی)ونیار( ــ حاشیٔه سد آرباتانهریس18
قلعٔه ضحاک ــ حاشیٔه سد سهندهشترود19
حاشیه سد خدا آفرینخدا آفرین20
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یجان
آذربا

وری 
جمه

جمهوری ارمنستان
جمهوری نخجوان

استان آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی استان زنجان

استان اردبیل

راهنما
محورهای گردشگری

محور جنوب 
محور شمال 
محور مرکزی

قطب های گردشگری
قطب های محور جنوب
قطب های محور شمال
قطب های محور مرکزی

آزاد راه 

راه اصلی

راه فرعی

راه آهن

مهمان پذیر و  هتل
دفاتر خدماتی

مرز بین المللی
مرز استان

مرز شهرستان
محدوده شهر

جزیره
دریاچه مهمان پذیر و هتل

دفاتر خدماتی

ـ  5 ــ نقشۀ محورها و قطب های گردشگری استان   شکل 22ـ

40                     0                      40 کیلومتر
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درس سیزدهم : توانمندی های اقتصادی استان

ـ  5 شکل 23ـ
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ـ  5  ــ نمودار توزیع کاربری اراضی کشاورزی استان شکل 24ـ

زراعت و باغداری
این استان در سال های اخیر از نظر تولید محصوالت زراعی در رتبٔه هشتم کشور قرار گرفته است و با توّجه به اختصاص یافتن  66 
درصد از اراضی استان به کشت دیم،  محصوالت مختلف دیم از قبیل: حبوبات، نخود، عدس و گندم از رونق خوبی برخوردار است؛ 

به طوری که از نظر تولید گندم دیمی، رتبٔه پنجم، تولید نخود رتبٔه پنجم و تولید عدس رتبٔه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.
   نکتٔه قابل ذکر در این زمینه این است که استان آذربایجان شرقی، در زمینٔه تولید پیاز با تولید 25 درصد پیاز کشور؛ رتبٔه اّول 

کشوری و از نظر تولید سیب زمینی با تولید 8 درصد از سیب زمینی کشور ؛ در رتبٔه چهارم کشور قرار دارد.

استان آذربایجان شرقی به دلیل شرایط مناسب جغرافیایی و عبور راه های مّهم ارتباطی از آن و برخورداری از نیروی انسانی 
کارآمد و توانمندی های بالّقؤه طبیعی، موقعّیت ویژه ای در اقتصادکشورمان دارد. این توانمندی ها باعث شده این استان در زمینه های 

مختلف اقتصادی مانند: کشاورزی،  صنایع و معادن، بازرگانی و خدمات به عنوان یکی از استان های مهم کشور محسوب شود.

بخش کشاورزی  
تولید  در  نسبی  مزیّت  و  منابع  نظر  از  قابل مالحظه ای  توانمندی های  از  موقعّیت جغرافیایی،  به دلیل  آذربایجان شرقی  استان 
محصوالت کشاورزی، برخوردار است. وجود بیش از2/1میلیون هکتار اراضی مستعّد کشاورزی، 6/4میلیارد متر مکعب آب قابل 
استحصال؛ تنوع آب    و  هوایی و قرار گرفتن در حوضه های آبریز دریاچٔه ارومیه، ارس و قزل اوزن ونیز وجود نیروی انسانی متخصص 
و مجّرب از توانمندی های بخش کشاورزی استان محسوب می شوند. این عوامل سبب شده اند تا استان آذربایجان شرقی با مصرف 

حدود3 درصد آب مصرفی کشور، بیش از 3/5 درصد محصوالت کشاورزی کشور را تولید کند.
66 درصد اراضی کشاورزی استان به صورت دیم و 34 درصد به صورت آبی مورد بهره برداری قرار  می گیرد. بررسی ارزش 
کشاورزی  بخش  به  اقتصادی  مختلف  بخش های  افزودٔه  ارزش  از  حدود14درصد  می دهد،  نشان  استان  کشاورزی  بخش  افزودٔه 
اختصاص دارد و بعد از بخش های خدمات و صنعت و معدن، در رتبٔه سوم قرار دارد و با این حال ارزش افزودٔه بخش کشاورزی 

استان4/81 درصد است که رتبٔه هشتم را در بین استان های کشور داراست.
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ـ  5  ــ کشت زعفران و محصوالت باغی در مرند شکل 25ـ

استان آذربایجان شرقی از نظر مساحت باغ، در مقایسه با سایر استان ها دارای رتبه پنجم است ولی از نظر حجم تولیدات باغی 
رتبه هشتم کشور را دارد که دلیل این امر، وقوع سرمای دیررس بهاره و سرمازدگی باغ های استان بوده است که منجر به کاهش تولید 

محصوالت باغی استان شده است.
در سال های اخیر زعفران و پسته نیز در استان کشت می شود که از مرغوبیت باالیی برخوردار است.
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استان های  به کدام  این محصوالت  بگویید  و  ببرید  نام  را  مهم ترین محصوالت کشاورزی شهرستان خود  ــ 
کشور صادر می شود.

فعالیت  

دامپروری
استان آذربایجان شرقی به سبب وجود موقعّیت خاص جغرافیایی و اقلیمی و داشتن حدود 2/3 میلیون هکتار مرتع و تنوع پوشش 
گیاهی، از عمده ترین مراکز دامداری کشور به شمار می رود. مناطق عمدهٔ فعالیت دامپروری در تقسیم بندی مناطق پنج گانه به شرح ذیل 

است: منطقٔه کرانه شرقی و شمالی دریاچٔه ارومیه، مناطق شمالی و جنوبی استان، مناطق شرق میانی و شمال غربی استان. 
استان ما با دارا بودن 7654 هزار واحد دامی، 6/49 درصد واحدهای دامی کشور را دارا است و از این نظر رتبه سوم را در 

بین استان های کشور دارا است.

ساختار معدنی استان 
و روی،  و فوالد، ذوب مس، ذوب سرب  آهن  کارخانجات ذوب  قبیل  از  پایه  اولّیٔه صنایع  مّواد  تأمین  لحاظ  به  معدن  بخش 
استان  دارد.  استان  و  اقتصاد کشور  در  ویژه ای  اهمّیت  و مصالح ساختمانی  نسوز، شیشه  فرآورده های  مواد  تولید سیمان،  صنایع 
آذربایجان شرقی، از لحاظ معدن یکی از مناطق غّنی کشور است و ظرفیت مناسبی را برای گسترش فعالّیت های معدنی و توسعه در 

بخش معدن   در اقتصاد استانی و ملّی دارد.

بیشتر بدانیم
بررسی معادن موجود در استان

1ــ معادن تراورتن، سنگ گچ، سنگ الشه، پوکه معدنی و سنگ آهک به ترتیب بیشترین تعداد معادن استان 
را دارا است.

2ــ معادن مس، سنگ آهک، تراورتن، سنگ گچ، سنگ الشه، نمک آبی، زغال سنگ، گرانیت و پوکٔه معدنی 
به ترتیب بیشترین تعداد شاغالن را در بخش معدن استان به خود اختصاص داده اند.

3 ــ معادن سیلیس و دولومیت، مس، سنگ آهک، سنگ الشه، و سنگ گچ بیشترین تعداد ذخیرهٔ قطعی را 
داراست.

4ــ معادن مس، سنگ آهک، سنگ گچ، پوکٔه معدنی و سنگ الشه بیشترین مقدار استخراج سالیانه را در بین 
معادن استان به خود اختصاص داده اند.
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نگاهی به پراکندگی معادن استان روی نقشٔه توزیع فضایی، حاکی از پراکندگی معادن درتمام سطح استان است، 
ولی آنچه به عنوان قابلیت می توان از آن یاد کرد، منطقٔه معدنی شمالی استان است که در صورت توسعٔه صنایع کاربردی 
همگام با فرآوری معادن، می تواند این منطقه را که از نظر اکثر شاخص های اقتصادی و اجتماعی جزو مناطق محروم 
استان است، در موقعیت بهتری قرار دهد و افق روشنی را در محرومیت زدایی از استان و حرکت به سوی توسعٔه 

متعادل و موزون بگشاید.

ـ  5  ــ نقشۀ توزیع مکانی معادن استان شکل 26ـ

ــ مهم ترین معادن شهرستان محل زندگی خود را ذکر کنید و بنویسید این معادن چه نقشی در اقتصاد محل 
زندگی شما دارد.

فعالیت  

برای مطالعه
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بخش  صنعت استان
       بخش صنعت، یکی دیگر از مهم ترین بخش های اقتصادی است.

پیستون سازی،  بلبرینگ سازی،  دیزل،  بنیان  ایدم،  سازی،  تراکتور  ماشین سازی،  نظیر:  صنعتی  بزرگ  کارخانه های  استقرار 
لیفتراک سازی، پتروشیمی، پاالیشگاه، فوالدگستر سهند، فوالد میانه، فوالد شاهین بناب  ، مجتمع عظیم مس سونگون و ده ها کارخانٔه 

تولیدی بزرگ دیگر در استان ما، باعث شده است این استان موقعیت صنعتی مناسبی به ویژه در غرب و شمال غرب کشور بیابد.

ـ  5  ــ پتروشیمی تبریز شکل 27ـ

ـ  5  ــ صنایع نساجی منطقۀ آزاد ارس شکل 28ـ
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ـ  5  ــ کارخانۀ تراکتورسازی تبریز شکل 29ـ

شهرک های صنعتی 
یافتٔه واحد های صنعتی، موجبات هم افزایی و بهروه وری مطلوب از منابع را  به عنوان اجتماع سازمان  شهرک های صنعتی 

فراهم می کنند. 
بررسی توزیع جغرافیایی صنایع در سطح استان نشان می دهد 74 درصد صنایع در شهرستان های تبریز ، مرند، شبستر ، بستان آباد 
و میانه واقع شده اند که در محور یکی از عمده ترین راه های ارتباطی استان و کشور، یعنی، جادٔه ترانزیتی بازرگان تبریز  ــ زنجان قرار 
داشته اند. محورارتباطی عمدٔه دیگر استان محور تبریز ــ ملکان است که در این مسیر شهرستان های اسکو، آذرشهر ، بناب ، مراغه، 

عجب شیر و ملکان قرار دارند.در این محور حدود 17 درصد کارگاه های استان مستقرند.
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ـ  5  ــ شهرک صنعتی شهید سلیمی شکل 30ـ

جمع بندی توزیع فعالّیت های صنعتی در استان را می توان به صورت زیر ارائه کرد:
 ــ استقرار چهار پنجم کارگاه های صنعتی در کرانٔه شرقی و شمالی دریاچٔه ارومیه.

 ــ تمرکز 60  درصد کارگاه های صنعتی در شهرستان تبریز.
 ــ  تمرکز 58  درصد کارگاه های صنعتی با بیش از 50 نفر کارکن در شهرستان تبریز.

 ــ شکل گیری واحدهای صنعتی استان متناسب با شکل گیری شبکه های زیربنایی در محورهای تبریز ــ مرند، تبریز  ــ میاندوآب 
و تبریز ــ میانه.

 ــ تشدید آثار سوء زیست محیطی به دلیل تمرکز صنایع در یک محدودٔه کوچک و در نزدیکی شهرهای بزرگ به خصوص 
شهر تبریز.

 ــ شکل گیری شهرک های صنعتی استان در محور تبریز ــ مرند و تبریز ــ میاندوآب

ـ  5  ــ کارخانه لیفتراک سازی آمیکو جلفا شکل 31ـ
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بخش  بازرگانی  و حمل و نقل
ـ صنعتی، بازارچه های مرزی جلفا و نودوز،  نمایشگاه  زیرساخت های بازرگانی استان عبارت اند از: گمرکات، منطقٔه آزاد تجاریـ 

بین المللی تبریز، و تأسیسات مربوط به سیلو، انبار و سردخانه ها، شبکٔه ارتباطی گستردٔه هوایی، جاده ای و ریلی.
امور  و  امور مسافری  ترانزیت داخلی، ورود و خروج موقت مرجوعی،  تبریز، واردات و صادرات قطعی کاال،  در گمرکات 

قضایی انجام می شود.

ـ  5  ــ میدان شهید فهمیده تبریز شکل ٣٢ـ

برای مطالعه
 استان آذربایجان شرقی به دلیل موقعّیت خاّص استراتژیک، قابلیت های فراوانی در جهت گسترش بازرگانی 
خارجی دارد. وجود مبادی ورودی و خروجی در منطقٔه مرزی جلفا و نودوز،  وجود گمرکات  مهم سهالن تبریز و 
مراغه و نیز منطقٔه آزاد تجاری ــ صنعتی ارس و نمایشگاه بین المللی تبریز از جملٔه این قابلیت ها است. همچنین وجود 
راه آهن جلفا و جمهوری ارمنستان و نخجوان  و فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز از قابلّیت هایی است که امکان 

حمل و نقل بین المللی  را در زمینٔه صدور کاال فراهم می آورد.
 شبکه های دسترسی به خصوص شبکٔه جاده ای استان، در فرایند توسعٔه کشور از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند 
و در توسعٔه روابط اجتماعی، تجاری و فرهنگی مناطق مختلف، نقش مهّمی را ایفا می کنند.در استان ما طول راه های اصلی 
1029 کیلومتر و راه های فرعی 1744 کیلومتر است و حمل و نقل هوایی نقش ارزشمندی در جابه جایی کاال و مسافر ایفا 
می کند.در فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز روزانه به طور متوسط 51 پرواز انجام می شود.فرودگاه های شهید مدنی تبریز 

و سهند نقش مهّمی در جابه جایی مسافر در استان آذربایجان شرقی  دارد.
راه آهن منطقٔه آذربایجان با 468 کیلومتر طول در سال های اخیر، نقش مهّمی در جابه جایی جمعیت و کاال ایفا 

می کند و ساالنه بیش از 1180 هزار تن کاال و بیش از یک و نیم میلیون مسافر را جابه جا می کند.
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ـ  5  ــ نمایی از فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز شکل 33ـ

برای مطالعه

نقش اقتصادی شهرهای استان
توسعه و گسترش فضایی شهرها، ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با کارکرد سکونتگاه های شهری دارد که ناشی از 
نقش و کار شهری است. تبریز به عنوان کالن شهر منطقه، کارکرد چند نقشی را به خود اختصاص داده است و در سه 
کارکرد بازرگانی، صنعتی و اداری نقش قابل توّجهی در سطح استان دارد. شهر جلفا که در منطقٔه آزاد تجاری ارس 
قرار گرفته است، گسترش فعالّیت های صنعتی و بازرگانی را که با سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، نقش ملی و 
فراملی در منطقه ایفا می کند، پذیرفته است. تحلیل نقش شهرهای استان نشانگر تسلّط فعالّیت بازرگانی و به تبع آن، 
پذیرش نقش بازرگانی در شهرهای سطح اول استان مانند مراغه، میانه، بناب )بازرگانی صنعت( بوده است. درشهرهای 

کوچک و کم جمعّیت استان نقش مسلّط را خدمات کشاورزی در کنار نقش بازرگانی به خود اختصاص داده اند.



فصل ششم

شکوفایی استان آذربایجان شرقی

پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
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ــ استان آذربایجان شرقی در سی سال گذشته به کدام موفقیت بزرگ اقتصادی و صنعتی دست 
یافته است؟ به کمک دبیرتان چند مورد را نام ببرید. 

 درس چهاردهم :  دستاوردهای انقالب اسالمی در استان

ـ  6 شکل 1ـ

فعالیت  
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الف( بخش اقتصادی 
توسعٔه اقتصادی استان آذربایجان شرقی عالوه  بر بهبود وضع اقتصادی مردم استان، در پیشرفت و توسعٔه اقتصادی کشور تأثیر 

فراوان دارد. در اینجا با تعدادی از پیشرفت های استان بعد از انقالب اسالمی ایران آشنا می شوید: 
1ــ اقتصاد کالن: استان آذربایجان شرقی در عرصٔه اقتصاد کالن در میان استان های کشور، طی سال های اخیر  از رشد باالیی 
برخوردار بوده است و یکی از ضروری ترین بخش های اقتصاد استان در طول سال های اخیر ایجاد بازار بورس استان بود. این بازار با 
هدف توسعٔه سرمایه گذاری خصوصی و مشارکت مردم در گسترش اقتصاد استان از جایگاه خوبی برخوردار است. بورس تبریز در سال 

1384 تأسیس شد و کار خود را شروع کرد و بنا به آمار های منتشره به رشد معادل 31 درصد در سال 1390 رسیده است.   
2ــ آموزش وپرورش: در سال های اخیر آموزش و پرورش استان در جهت بهبود و توسعه کّمی و کیفی آموزش و    پرورش 
کردن  ریشه کن  برای  تالش  باسوادی،  درصد  میزان  بردن  مرکزی، باال  روستا  مدارس  احداث  است.  کرده  چشمگیری  تالش های 
بیسوادی، اجرای مسابقات مختلف علمی، کارگاهی و آزمایشگاهی، جشنواره ها و همایش های علمی معلمان و دانش آموزان، تشکیل 

انجمن های علمی معلمان، تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی، تأسیس پژوهش سراهای دانش آموزی از آن جمله اند.
توجه ویژه به گروه های آموزشی و پرورشی به عنوان مجمع علمی و یاری دهندهٔ معلمان منشأ خدمات بسیاری بوده است. به گونه ای 
که آموزش و پرورش استان توانسته است در المپیادهای علمی مختلف، دانش آموزان مستعد زیادی به جامعه معرفی کند. کسب مدال های 
مختلف جهانی و کشوری نتیجه آن است. در زمینه جشنواره خوارزمی و سایر مسابقات نیز فعالیت چشمگیری صورت گرفته است. 

همچنین در راستای توسعه کمی و کیفی هنرستان ها در برنامه پنج سالٔه چهارم بیش از 2/4 درصد رشد داشته است. 
3ــ کشاورزی: بخش کشاورزی به عنوان بستری برای کسب اهداف توسعه در کشورهای مختلف امری ضروری قلمداد 
می شود. بخش کشاورزی به طور مستقیم از طریق تولید و صادرات بیشتر و به صورت غیر مستقیم از طریق افزایش تقاضا برای خدمات 
و فرآورده های صنعتی و تهیٔه مواد اولیه و تولید، به رشد اقتصادی کمک می کند و موجب ایجاد فرصت های شغلی جدید می شود. 
افزایش  امنیت غذایی مردم و کاهش قیمت های محصوالت غذایی و  به بهبود  پارچه می تواند  یافته و یک  بخش کشاورزی سازمان 

اشتغال و تولید و ایجاد پیوند های اقتصادی مهم در زنجیرهٔ غذایی و ایجاد تأثیرات مثبت در محیط زیست کمک کند.

ـ  6  ــ شیوه های نوین آبیاری در بخش کشاورزی در استان شکل 2ـ
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5  ــ بخش صنعت: استان آذربایجان شرقی به دلیل استقرار کارخانه های بزرگ صنعتی در آن در سال های 
به ویژه در شمال غرب ایران دارد.براساس آخرین اطالعات  بخش صنعت  اخیر موقعیت مناسبی در اقتصاد کشور 
استان، 57 درصد ارزش افزوده بخش صنعت کشور 25/4 درصد از تولید ناخالص استان را تشکیل می دهد.این 

درحالی است که سهم بخش صنعت در تولید ناخالص کشور 15/8 در صد بوده است.
6  ــ معدن: استان در زمینٔه فعالیت معدنی از ظرفیت باالیی برخوردار است.در سال 1389در استان 275 
معدن فعال در حال بهره برداری بوده است که از این معادن 1809 میلیون تن مادٔه معدنی از 39 نوع مختلف استخراج 

شده است. به طور مستقیم 7898 نفر دراین معادن به کار اشتغال داشته اند.
به 4281/3  در سال 1٣٩٠  استان  در  توزیع  و  انتقال  برق، طول شبکه خطوط  بخش  در  برق:  7ــ بخش 

کیلومتر رسیده بود و مجموع کل مشترکین برق استان 1379435 مشترک بوده است.
8   ــ بخش گاز طبیعی: تا سال 1٣٩٠ کل شهرهای استان با 745677 مشترک خانگی و 4686 مشترک 

صنعتی و 930504 مشترک تجاری و 930 روستا با 235145 مشترک از نعمت گاز بهره مند بودند.

4ــ آب: بر اساس آمار سازمان آب منطقه ای استان، درحال حاضر مصرف آب های سطحی استان از طریق 
14٣ سد و بند مخزنی و بند انحرافی، 7 ایستگاه پمپاژ و 27 شبکه آبیاری و زه کشی انجام می گیرد. در سال 1٣٩٠ 

شاخص بهره برداری از آب های سطحی و زیرزمینی استان به ترتیب 53/4 و 79 درصد بوده است.

ـ  6  ــ سد قلعه چای عجب شیر شکل 3ـ

برای مطالعه
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9ــ راه و ترابری: استان آذربایجان شرقی تا سال 1٣٩٠، 252/1 کیلومتر آزادراه و 298/6 کیلومتر بزرگراه 
داشت.  همچنین تا همین سال طول راه های اصلی استان 1029 کیلومتر و راه های فرعی 1744/5 کیلومتر بوده است. 

طول راه های روستایی استان معادل 10423 کیلومتر بوده که 4348 کیلومتر )42/9درصد( آن آسفالته بوده است.

ـ  6  ــ آزاد راه تبریز ــ زنجان شکل 4  ـ

10ــ مخابرات: در استان آذربایجان شرقی ضریب نفوذ تلفن ثابت در نقاط شهری و روستایی در سال 1٣٩٠ 
به ترتیب برابر 42/16 و 26/53 خط به ازای هر صدنفر جمعیت بوده است تا همین سال ضریب نفوذ تلفن همراه در 

استان 58/46 خط به ازای هر صدنفر جمعیت بوده است. 
11ــ آب و فاضالب: در سال 1٣٩٠ تعداد انشعاب آب شهری حدود 927123 انشعاب بود این شبکه در 
سطح شهری استان جمعیتی بالغ بر 2947690 نفر را تحت پوشش قرار داده است که معادل 99/8 درصد جمعیت 

شهری را دربرمی گیرد. طول شبکه جمع آوری فاضالب شهری در سال 1390 معادل 2470 کیلومتر بوده است. 
12ــ تربیت بدنی: در سال 1390 در استان آذربایجان شرقی، 521 سالن ورزشی دولتی و خصوصی فعال 
بودند که این تعداد نسبت به سال 1389 )با 18 سالن( 12 درصد افزایش داشته است. کل مساحت سالن های ورزشی 

برای مطالعه



1٣٠

استان در سال 1390به 306601 مترمربع  رسیده است.در این سال سرانٔه فضای ورزشی استان، 59 متر مربع به ازای 
هر صد نفر رسیده است.

یکی از مسئولین یا کارشناسان شهرداری ــ بخشداری یا استانداری را به کالس دعوت کنید تا دربارٔه اقدامات 
عمرانی انجام شده برای شما صحبت کند شما می توانید از قبل سؤاالتی برای پرسش از این فرد یادداشت کنید.

فعالیت  

برای مطالعه



1٣1

شکوفایی استان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

همیشه ملت هایی موفق اند که در زمان حال زندگی کنند و به افق های  آیندٔه پرشکوه تاریخ ملت خود بنگرند و برای ده ها سال بعد 
حیات اجتماعی خود برنامه ریزی کنند. رفاه امروز را فراهم کنند و لوازم  آسایش و سعادت نسل های آیندٔه خود را ذخیره و زمینه سازی 
نمایند. از توانمندی بالقؤه امروز، توانمندی بالفعل فردای فرزندان خودرا به وجود آورند و گفتٔه آن دهقان پیر ایرانی را  »دیگران کاشتند 

ماخوردیم، ما بکاریم دیگران بخورند« که شعار زندگی اجداد پر افتخار و آینده نگر ما بوده است، به خاطر بسپارند. 

 درس پانزدهم :  چشم انداز استان آذربایجان شرقی
 در افق 140٤هجری شمسی                            

برای مطالعه
1 ــ چشم انداز بیست سالۀ گردشگری استان آذربایجان شرقی )1404ش( 

٭ اصالح بافت قدیم شهری، احیا و بهسازی ابنیٔه تاریخی استان. 
٭ ایجاد تنوع در محصوالت گردشگری استان در جهت توسعٔه پایدار. 

٭ مطالعه در اجرای طرح های کلی گردشگری استان، در زمینه های اکوتوریسم،  ورزش های زمستانی و فصول 
دیگر. 

٭ استفاده از روش های نوین اطالع رسانی  در معرفی جاذبه های گردشگری استان.
٭ ایجاد مراکز رفاهی و امنیتی شهری وبین راهی برای گردشگران درنقاط مختلف استان. 

2 ــ چشم انداز بیست سالۀ محیط  زیست استان آذربایجان شرقی )1404ش(  
٭ تقویت هماهنگی بین سازمان ها در جهت حفظ اصول زیست محیطی. 

٭ ایجاد انگیزه در بخش خصوصی در جهت سرمایه گذاری در زمینٔه توسعه منابع زیست محیطی.
قـوانین  و رفع  آن ها  از  پروژه هـای زیست محیطـی وحـراست  ایجاد  اعتبارات الزم در جهت  تأمین  برای  قـوانین  ٭ وضع 

دست     و پاگیر.
٭ تقویت تفکرات بخشی،  در دستگاه های ذیربط جهت پیشبرد اهداف و سیاست های زیست محیطی.



1٣2

برای مطالعه

3 ــ چشم انداز بیست سالۀ شهری استان آذربایجان شرقی )1404ش(  
٭ هویت بخشی به سیمای شهرها و روستا های استان 

٭ بازآفرینی و روز آمد سازی معماری ایرانی با نگرش حفظ هویت معماری اسالمی ایرانی 
و استحکام ساخت و ساز های شهری و روستایی  بناها  ایمن سازی  برای  پیشرفتٔه روز  معیار های  ٭ رعایت 

استان
  

4 ــ چشم انداز بیست سالۀ اشتغال در استان آذربایجان شرقی )1404ش(
٭ مطالعه و ساماندهی اشتغال به منظور کاهش بیکاری 

٭ ایجاد فرصت های شغلی جدید 
٭ توسعٔه برنامه های کارآفرینی و خود اشتغالی و تقویت برنامه های حمایت از صنایع دستی 

٭ توسعٔه پایگاه های فنی وحرفه ای وسوق جوانان بیکار به سوی خود اشتغالی 
٭ ایجاد زمینٔه مناسب در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی در استان آذربایجان شرقی 

  
5 ــ چشم انداز بیست سالۀ منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی )1404ش( 

٭ مدیریت صحیح  آب استان و جلوگیری از بهره برداری غیر اصولی از منابع آب 
٭ مهار سیالب های بهاری با ایجاد سد های مخزنی  و استفاده از آن ها در امر کشاورزی استان  

٭ جلوگیری از آلودگی منابع سطحی و زیرزمینی آب
٭ ایجاد تناسب در میزان برداشت آب و تجدید طبیعی این منابع 

٭ اصالح کلی الگوی مصرف انرژی در استان
٭ اجرای برنامه های مستمر در جهت احیا و بازسازی مراتع و جنگل ها و جلوگیری از چرا و تخریب بی رویٔه مراتع 

٭ جلوگیری از فرسایش خاک و ایجاد بیابان زایی در استان 



1٣٣

شکوفایی استان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

برای مطالعه
6 ــ چشم انداز بیست سالۀ صنعت استان آذربایجان شرقی )1404ش( 

٭ تجهیز مراکز صنعتی استان با ماشین آالت جدید روز آمد و از رده خارج کردن ماشین آالت فرسوده و 
قدیمی  

٭ ایجاد پژوهشکده های تحقیقاتی و فّناوری و استفاده از نوآوری های متخصصان و دانشمندان در این مراکز
٭ ورود به بازار رقابت صنعتی و فّناوری در بازار های صنعتی جهانی با عرضٔه تولیدات فنی قابل رقابت با 

کشورهای  صنعتی 
٭ ایجاد ظرفیت های جدید صنعتی در شهرستان ها جهت جلوگیری از تمرکز نیروی کار در یک محیط 

٭ تعامل صنعت و کشاورزی و دامداری در جهت توسعٔه پایدار صنایع دامی، غذایی و صنعتی استان 
بازار های جهانی در جهت تقویت  به  ٭ حمایت مستمر از صنایع دستی مخصوصاً صنعت فرش و صدور آن 

صادرات  غیرنفتی

 ٧ ــ  چشم انداز بیست سالۀ کشاورزی استان آذربایجان شرقی )1404 ش( 
٭ در اولویت قرار دادن  تحقیقات کاربردی در بخش کشاورزی استان و شناسایی مناطق کشت تخصصی 

٭ مهار سیالب های بهاری از طریق ایجاد سد های مخزنی و بهره برداری از آن در کشاورزی
٭ تأمین امنیت غذایی استان  با تکیه بر تولید داخلی و تأکید بر توسعٔه مستمر در جهت خود کفایی استان

٭ ایجاد بانک ژن گیاهی و جانوری منطقه ای و ابداع و توسعٔه روش های مبارزٔه مستمر بیولوژیک با آفات 
کشاورزی 

٭ یکپارچه سازی  کشت توام با مدیریت نوین و استفاده از فّناوری های جدید مانند نانو تکنولوژی وبیوتکنولوژی 
در کشاورزی استان

٭ توسعٔه بهره برداری کیفی از ظرفیت های دامی و طیوری و آبزیان و اجرای طرح های اصالح نژاد در امور 
کشاورزی و دامی و آبخیزداری در استان 

٨ ــ چشم انداز بیست سالۀ فرهنگی، اجتماعی وامنیتی استان آذربایجان شرقی)1404ش( 
قبیل:  از  ارتقای سطح شاخص ها  برابر و  ایجاد فرصت های   ٭ تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و 

آموزش سالمت، تأمین غذا، افزایش در آمد سرانه و مبارزه با فساد اجتماعی
٭ نوسازی نظام آموزشی، فراهم کردن زمینٔه رشد و توسعٔه فرهنگی بانوان، در جهت تقویت بنیاد خانواده  



1٣4

برای مطالعه
٭ تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان های انقالب و ایجاد فضای فرهنگی مطلوب برای اندیشمندان و 

نخبگان   
نهاد های  با فقر و حمایت از  برای حمایت از حقوق محرومان و مبارزه  تأمین اجتماعی  ٭ ایجاد نظام جامع 

مردمی ومؤسسات خیریه  با رعایت مالحظات دینی 
٭ فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی مردم استان و تالش در جهت رفع دغدغه های شغلی، ازدواج، مسکن و 

آسیب های اجتماعی
٭ اجرای پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن در سطح استان

٭ تقویت توان امنیت عمومی در جهت ایجاد نظم فراگیر و تأمین فضای امن  و آرام در سایٔه قانون برای همه

9ــ چشم انداز بیست سالۀ توسعۀ آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
٭ اعتال و تعمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایٔه قرآن و مکتب اهل بیت )علیهم السالم(

٭ تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسالم و انقالب اسالمی و نظام مقدس جمهوری اسالمی و آگاهی کافی دربارٔه تاریخ 
ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی ــ اسالمی و اهتمام جدی به زبان فارسی

٭ تعمیق روحیه دشمن شناسی و شناخت ترفندها و توطئه های دشمنان علیه انقالب اسالمی و منافع ملی
٭ سالم سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهی ها و فضایل اخالقی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر

٭ بهبود مدیریت و توسعٔه منابع انسانی و ارتقاء منزلت اجتماعی، اقتصادی و مهارت های حرفه ای و بهره وری منابع انسانی استان
٭ اتخاذ رویکرد پژوهش محوری در کلیٔه امور فعالیت ها )تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها(

٭ توسعٔه علمی آموزش و پرورش و ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی و پرورشی برای تربیت و رشد همه جانبه و متعادل دانش آموزان
٭ استفاده از امکانات و شیوه های متنوع در ارائٔه خدمات آموزش و پرورش به خصوص فّناوری اطالعات و ارتباطات

٭ ایجاد فرصت های آموزشی برابر جنس، سن و منطقه برای دسترسی به ایدٔه جهانی آموزش و پرورش
٭ توسعٔه کمی و کیفی تجهیزات آموزشی، کارگاهی، آزمایشگاهی و فضاهای آموزشی

٭ توسعه و تعمیق مشارکت مردمی، تقویت بخش غیردولتی در فعالیت های آموزش و پرورش استان



1٣5

شکوفایی استان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

ـ  6  ــ نقشۀ راه های استان شکل 5 ـ

ــ شهر یا روستای محل زندگی خود را در ده سال آینده مجسم کنید، به نظر شما چه تغییراتی ممکن است در 
زمینه های طبیعی، انسانی و اجتماعی در محیط زندگی شما پدید آید.

فعالیت  



1٣6

از کلیه همکاران محترمی که در ویراستاری علمی و نقد و  بررسی این کتاب ما 
را یاری نمودند تشکر و قدردانی می شود.

فهرست منابع

1ــ استانداری آذربایجان شرقی
2ــ اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

٣ــ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
4ــ سازمان جهاد کشاورزی استان

5   ــ ادارٔه کل منابع طبیعی استان 
6  ــ ادارهٔ کل محیط زیست استان

7  ــ شهرداری تبریز
8  ــ روابط عمومی شرکت توسعه و عمران شهر جدید سهند

٩  ــ مؤسسه سان فیلم تبریز
10ــ موزهٔ مردم شناسی دو کمال، موزٔه محرم، موزهٔ آذربایجان، کتابخانٔه ذکا

11ــ ادارهٔ کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس
12ــ سازمان آب منطقه ای استان
1٣ــ سازمان نقشه برداری استان
14ــ ادارٔه کل هواشناسی استان

15ــ ادارهٔ کل عشایر استان
16ــ سازمان فضایی ایران
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