
  

فصل دوم

جغرافیای انسانی استان ایالم
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براساس آخرین تقسیمات کشوری در سال ١3٩١، این استان دارای ٩ شهرستان، ٢١ بخش، ٢3 شهر و40 دهستان است.

تقسیمات سیاسی استاندرس 6

شکل 1ــ2ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی استان ایالم به تفکیک شهرستان و بخش

  فعالیت
با  در سال 1387  استان  از بخش های  و 6ـ2( کدام یک  )1ــ2  تقسیمات سیاسی شکل  نقشۀ  به  توجه  با 

تصویب هیئت وزیران از مهران جدا شد و به شهرستان تبدیل گردید؟

  بیشتر بد  ا  نیم
ایالم در سال 1316 جزء استان پنجم یعنی کرمانشاه بود. در سال 1343 به فرمانداری کل تبدیل شد و در سال 1353 

به علت موقعیت مهم سیاسی و مرزی به صورت استان درآمد.
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  بیشتر بد  ا  نیم

وسعت شهرستان
کیلومتر مربع

آبادی های 
دارای سکنه 

)تعداد(
مرکز دهستانمرکز بخشبخش

جمعیتشهردهستان

216598ایالم
ده پایینایالممرکزی

میش خاص
چالسرا

16ایالمجعفرآباد 355

ارکوازیچوارچوار
بولی

مورت
5669چوارگنجوان

238563آبدانان
ماسبیآبدانانمرکزی

جابرانصار
انجیره

21934آبدانانهفت چشمه

مورموریمورموریکالت
آب انار

مورموری
3523مورموریآب انار

چم کبودسراب باغسراب باغ
سراب باغ

هزارانی
2331سراب باغسراب باغ

9ایوان 3/469
سرابایوانمرکزی

نبوت
سراب
27883ایواننبوت

کالنزرنهزرنه
زرنه

کالن
2926زرنهترن

14899دره شهر

ارمودره شهرمرکزی
زرین دشت

ارمو
184دره شهردشت آباد علیا

دوستانبدرهبدره
هندمینی

ولی عصر
3784بدرهچشمه شیرین

کولکنیماژینماژین
ماژین

گدارنمک
ــــمیدان خلف

جدول 1ــ2ــ تقسیمات سیاسی استان ایالم ــ آبان ماه 1388
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وسعت شهرستان
کیلومتر مربع

آبادی های 
دارای سکنه 

)تعداد(
مرکز دهستانمرکز بخشبخش

جمعیتشهردهستان

6811127دهلران

٢83٢دهلرانبیشه درازاناراندهلرانمرکزی

سیدابراهیمپهلهزرین آباد
سیدناصرالدین

بردی
پهله

2288میمه

4426پهله

موسیانموسیان
ابوغریو

دشت عباس
نهرعنبر

ابوغریو
دشت عباس

3موسیانبره بیجه 89

شیروان  
2236231چرداول

سرآبلهمرکزی 
آسمان آباد 

شباب
بیجنوند

آسمان آباد
شباب

بالوه تر سفل

98سرابله 4

59آسمان آباد 8

لومارشیروان
کارزان
زنگوان
لومار

چشمه پهن
سرتنگ 

مله ماران لومار
2714لومار

زردالنشرکت توحیدهلیالن
هلیالن

پیازآباد
شهرک توحید

شهرک 
642توحید

2ملکشاهی 2
شوهانملکشاهیمرکزی

چمزی

دول کبود 
خوشادول

گنبد پیرمحمد

14334ملکشاهی

4218دلگشاه

گچیمهرگچی
کبیرکوه

مهر
1238مهر قلعه جوق

214612مهران
13276مهراناسالمیهمحسن آبادمهرانمرکزی 

1956صالح آبادریکاهجدان دشتصالح آبادصالح آباد
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ـ تقسیمات سیاسی شهرستان محل زندگی خود را با توجه به شکل تکمیل کنید. 1ـــ

  فعالیت

روستادهستانشهربخششهرستان



  

5٩

شیوه های زندگی در استاندرس 7

در استان ایالم با توجه به شرایط آب و هوایی و محیط مساعد طبیعی از قدیم سه نوع شیؤه زندگی: کوچ نشینی، روستانشینی 
و شهرنشینی شکل گرفته است.

زندگی کوچ نشینی در استان
استان ایالم به دلیل داشتن پوشش گیاهی و آب و هوای متنوع، از گذشتٔه دور شرایط مساعدی را برای زندگی کوچ نشینی 

فراهم کرده است.
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با اجرای سیاست اسکان عشایر تحوالت اجتماعی، توسعٔه شهرها و روستاها و مشکالت محیطی مانند خشک سالی این شیؤه 
زندگی رو به کاهش است.

جمعیت عشایری استان با تعداد ٩736 خانوار و 5٩4٢5 نفر، ١١ درصد از جمعیت استان را تشکیل می دهند. 
به  از دشت ها  یعنی کوچ  ییالق و قشالق کوتاه است. کوچ ها در داخل استان و عمدتاً عمودی است،  بین  در استان فاصلٔه 

ارتفاعات و برعکس انجام می گیرد. 
استان ایالم هر ساله در مراتع قشالقی پذیرای ایالت معروف بیرانوند، زنگنه و زوله و جمیر از استان های مجاور می باشد.

اقتصاد عشایر استان: اصلی ترین فعالیت جامعٔه عشایر  دامداری است که وجه غالب حیات اقتصادی خانواده های عشایری 
استان را تشکیل می دهد. عشایر استان با »١/3٩6/48٢« رأس دام 56 درصد از کل دام استان را در اختیار دارند و با تولیدات دامی 

و برخی از صنایع دستی خاص نقش قابل توجهی در اقتصاد استان ایفا می کنند. 

عشایر رمه گردان: در این شیوه دام ها معموالً 
توسط چوپان جهت چرا به مرتع برده می شوند.

الگوهای زندگی 
عشایری در

عشایر اسکان یافته: این گروه از عشایر به 
صورت داوطلبانه و با هدایت دولت در مکان 

مناسب و به طور دائم سکونت داشته و به 
فعالیت دامداری می پردازند.

عشایر کوچنده: این گروه بین دو قلمرو 
گرمسیری ــ سردسیری در محدودۀ 
جغرافیایی استان جابه جا می شوند.

شکل 2ــ2

شکل 4ــ2ــ صنایع دستی عشایر استان ایالمشکل 3ــ2ــ محصوالت و تولیدات عشایر استان
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  فعالیت

جدول زیر را کامل کنید:

ـ اجتماعیفعالیت اقتصادیمشکالت زندگیشیوۀ زندگی ـ ویژگی فرهنگی ــ

کوچنشینی

زندگی روستایی
پراکندگی  نحؤه  بوده اند.  در روستاها ساکن  استان  از جمعیت  )١٩٩3٢7نفر(  طبق سرشماری سال ١3٩0، 35/74 درصد 

سکونتگاه های روستایی استان متأثر از شرایط جغرافیایی استان بوده است.
به شکل 5ــ٢ توجه کنید، اغلب سکونتگاه های روستایی استان ایالم در کدام نواحی استقرار یافته اند؟ چه عواملی در نحؤه 

استقرار سکونتگاه های روستایی نقش بیشتری داشته اند؟
تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دو دهٔه گذشته در کشور منجر به اهمیت یابی نواحی غربی و جنوبی همجوار با کشور 
عراق شده است؛ به نحوی که در آن نواحی جمعیت روستاها نسبت به گذشته بیشتر شده و اسکان دوبارٔه جمعیت روستایی را به دنبال 

داشته است.

شکل 5  ــ2ــ نقشۀ پراکندگی روستاها در استان ایالم
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جدول2ــ2ــ مقایسۀ تعداد و جمعیت روستاها در سه دهستان استان

بیش از دهستان
1000نفر

500 تا 
999نفر

100تا 499 
خالی از کمتر از 49نفر50 تا99 نفرنفر

سکنه
دارای 
تعداد جمعسکنه

کل جمعیتخانوار

454313166224دهستان نهر عنبر 37

21142112212دهستان شباب 3611 4

73731723631646دهستان بولی

ـ2  2ـــ و اطالعات جدول  ـ2  رابطه ای بنی موقعیت جغرافیایی دهستان های مورد مطالعه در شکل 6  ـــ  چه 

وجود دارد؟ نتایج خود را در دو سطر بنویسید.

ـ …………………………………………………………………………………………… ـ 1ـ

ـ …………………………………………………………………………………………… ـ 2ـ

شکل 6  ــ2ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی بر حسب دهستان

  فعالیت
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شکل روستاها: از نظر شکل ظاهری، روستاها در استان ایالم بیشتر شکل متمرکز)مجتمع(دارند. شرایط جغرافیایی استان 
از قبیل کمبود منابع آب و خاک منجر به شکل گیری روستاهای متمرکز شده است. در نواحی مختلف استان روستاهای طولی )خطی( 
تحت تأثیر شرایط محیطی شکل گرفته است.شکل ناهمواری یعنی وجود دره ها و همچنین وجود رود وجاده منجر به شکل گیری 

روستاهای طولی در استان شده است.

شکل 8  ــ2ــ نمونۀ روستای خطی 
)روستای لرنی، سیروان(

شکل 7ــ2ــ نمونۀ روستای متمرکز 
)روستای باولگ،شهرستان ملکشاهی(

سؤال:  آیا عامل مذهب )وجود امام زاده( در شکل گیری سکونتگاه های روستایی استان نقش داشته است؟
در نواحی دشتی استان ایالم متأثر از شرایط اقلیمی و همچنین ویژگی های اجتماعی و فرهنگی نوع خاصی از خانه های روستایی 

یعنی خانه هایی با فضاهای باز بیشتر شکل گرفته است. در سکونتگاه های روستایی این نواحی تراکم خانه های روستایی کمتر است.
به نظر شما چه عواملی در شکل گیری این سکونتگاه های روستایی دخالت داشته اند؟

در نواحی پایکوهی وکوهستانی استان طرح خانه های روستاییان با نواحی دشتی تفاوت دارد.در این نواحی شرایط محیطی ویژٔه 
ناحیه کوهستانی و محدودیت فضای سکونت منجر به شکل گیری سکونتگاه هایی با بافت فشرده تر و تراکم بیشترمساکن شده است. 

با توجه به تفاوت های محیطی و اجتماعی و اقتصادی در نواحی مختلف استان، بافت سکونتگاه و قطعات زمین های زراعی در 
نواحی دشتی منظم تر از سایر نواحی استان است.
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ـ2 توجه کنید، به نظر شما دالیل منظم و نامنظم بودن زمنی های زراعی در مناطق  به شکل های 9  ــ ــ2 و 10ــ

دشتی و پایکوهی استان چیست؟

مصالح ساختمانی مساکن روستایی: با توجه به شرایط محیطی استان، مصالح ساختمانی سکونتگاه های روستایی در نواحی 
کوهستانی و دشتی تفاوت بارزی دارد.

در نواحی پایکوهی وکوهستانی استان بیشتر مصالح ساختمانی مورد استفادٔه روستاییان از سنگ و گل است. سقف خانه های 
روستاییان نیز مسطح است.

بیشتر از چه موادی تشکیل شده  به نظر شما مصالح ساختمانی مساکن روستاییان در نواحی هموار و دشتی استان  سؤال: 
است؟

امروزه به دلیل گسترش فناوری و ارتباطات بیشتر بین نواحی روستایی و شهری استان، مصالح مورد استفادٔه روستاییان استان 
ایالم دستخوش دگرگونی شده است و از این لحاظ تفاوت کمتری بین مصالح ساختمانی جدید مورد استفادٔه نقاط روستایی و شهری 

استان وجود دارد.
منابع درآمد روستاییان: بخش اعظم جمعیت در سکونتگاه های روستایی استان، زندگی شان از طریق فعالیت های کشاورزی 

می گذرد. بهره برداری خانوادگی مبتنی بر مالکیت فردی، شیؤه غالب تولید زراعی در جامعٔه روستایی استان است.

  فعالیت

شکل 10ــ2ــ زمین زراعی نامنظم روستای حیوند، شهرستان سیروانشکل 9ــ2ــ زمین زراعی منظم دشت عباس، شهرستان دهلران
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شکل 11ــ2ــ منابع درآمد روستاییان

باغداری، صنایع دستی و زنبورداری  بر زراعت و دامداری است.  به طور کلی درآمد اصلی جمعیت روستایی استان مبتنی 
و…از دیگر منابع درآمدی روستاییان استان می باشد. با توجه به شرایط جغرافیایی و مکان استقرار سکونتگاه های روستایی استان، 
منابع درآمد روستاییان در نواحی مختلف تفاوت دارد. در روستاهای نواحی دشتی استان با بهره گیری از منابع آب و خاک، زراعت 
رواج بیشتری دارد. فعالیت دامداری و زنبورداری و همچنین صنایع دستی مبتنی بر بافت قالی، قالیچه و گلیم در کنار زراعت، از 

فعالیت های اصلی روستاییان نواحی پایکوهی و کوهستانی استان به شمار می رود. 

زندگی شهری 
منابع  اساس  بر  البته سابقٔه شهر نشینی  اخیراست.  دهه های  به  مربوط  آن  امروزی  مفهوم  و  به معنا  ایالم  استان  در  شهر نشینی 
بزمرده در دهلران کشف شده است و  و  تپه های علی کش  آثارسکونت در استان در  بر می گردد. قدیمی ترین  باستان  به دورٔه  تاریخی 
شهر های سیروان )سراب کالن( و سیمره در دره شهر مربوط به دورهٔ ساسانی است، که در اثر وقوع زلزله و زمین لغزه در سال های ٢58 
و 334 هـ. ق ویران و متروک شده اند. لیکن از آن پس، به مدت بیش از یازده قرن )تا سال١3١6( پیدایش شهر و توسعٔه زندگی شهری 

در ایالم به تأخیر می افتد و طی این مدت هیچ کانون شهری ای پدید نمی آید. 
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عوامل بازدارندهٔ زندگی شهری در استان ایالم طی قرن ها عبارت اند از:
١ــ موانع طبیعی و ناهمواری های ایالم

٢ــ موانع اجتماعی )فرهنگ ایلی و کوچ نشینی(
3ــ موانع سیاسی و دوری ازمراکز قدرت و پایتخت ها

4ــ موانع ارتباطی و موقعیت حاشیه ای ایالم و انزوای جغرافیایی

  بیشتر بد  ا  نیم
در سال 1316 روستای حسین آباد به ایالم تغییر نام داد و به عنوان مرکز شهرستان ایالم تبدیل شد. تنها کانون 
شهری ایالم تا سال 1345 شهر ایالم بوده است. سپس سه روستای دهلران، مهران، بدره نیز به مراکز سه شهرستان و 

الزاماً سه نقطٔه شهری تبدیل شدند.

دالیل پیدایش و گسترش شهرنشینی از سال ١335 )هـ.ش( در استان ایالم عبارتند از:
 1ــ ایجاد نظارت و اعمال قدرت دولت بر مناطق دوردست

٢ــ ایجاد امنیت و کنترل نوار مرزی
3ــ سیاست یکجانشین کردن عشایر در دهه های اول قرن حاضر

4ــ ایجاد مراکز اداری ــ خدماتی
آیا عوامل دیگری عالوه بر موارد ذکر شده در پیدایش شهرهای ایالم مؤثر بوده اند؟ به کمک دبیر خود پاسخ دهید.

شکل 12ــ2ــ شهر بدره
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  بیشتر بد  ا  نیم
روستای سراب باغ در آبدانان در سال 1388 به شهر تبدیل شد.

  فعالیت

ـ تعداد نقاط شهری ایالم در طول )1385ــ ــ 1335( چه تغییری کرده است؟ ـــ

ـ به نظر شما هدف دولت از یکجانشنی کردن عشایر ایالم چه بوده است؟ ـــ

 

  بیشتر بد  ا  نیم

تاریخچۀ پیدایش، رشد و گسترش شهر ایالم: در دورٔه قاجار، روستای ده باال مقر حکومت حسین قلی 
با احداث قلعٔه حکومتی، معابر، مغازه ها و  نامید. در این زمان  خان ابوقداره بوده است که وی آنجا را حسین آباد 
خانه های اهالی، بافت شهر آغاز گردید. در دورهٔ پهلوی اول در سال 1314 با تصویب هیئت وزیران، حسین آباد به 
ایالم تغییر نام داد، و به عنوان اولین شهر و مرکز فرمانداری ایالم شهرسازی آغاز گردید. روند توسعٔه کالبدی شهر 

ایالم تا سال 1385 در شکل)١4ــ٢( مشخص شده است.



68

مؤثر  چند  عواملی  استان  فیزیکی شهرهای  گسترش  و  توسعه  در 
بوده اند:

١ــ مرکزیت اداری ــ سیاسی شهر
٢ــ تحوالت نظامی و سیاسی در دهٔه اخیر

3ــ عامل زمین شهری و بورس بازی زمین
4ــ مهاجرت روستاییان و ساخت وسازهای غیرقانونی

ـ2 محدودۀ شهر ایالم بنی سال های 1335 تاکنون چه تغییری کرده است؟ ـ با توجه به نقشه 14ــ ــ ــ ـ

ـ به نظر شما جهت توسعۀ شهر ایالم با توجه به نقشه به کدام سمت امکان پذیر است؟ چرا؟ ــ ــ ـ

ـ کدام شهرهای استان جهت توسعۀ فیزیکی در آینده با موانع جغرافیایی مواجه اند؟ ــ ــ ـ

نقش شهرهای ایالم: شهرهای استان مرکزیت اداری ــ سیاسی را به عهده دارند و در حوزٔه نفوذ خود، عمدتاً نقش خدماتی 
دارند. البته شهر مهران به دلیل قرار گرفتن در مسیر تجاری و زیارتی عتبات عالیات با نقش بازرگانی و تدارکاتی به رشد و توسعٔه 

اقتصادی خود کمک می کند.

  فعالیت

شکل 13ــ2ــ شهر ایالم

ـ   1335 شکل 14ــ2ــ نقشۀ مراحل توسعۀ کالبدی شهر ایالم طی سال های 1385  ـ
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جغرافیای جمعیت استاندرس 8

پراکندگی جغرافیایی جمعیت
استان  بوده است. جمعیت  نفر جمعیت  و مسکن سال 1390دارای  557599  نفوس  در سرشماری عمومی  ایالم  استان 
به شرایط جغرافیایی ،توزیع و پراکندگی جمعیت در سطح استان یکسان  بر دارد.با توجه  0/7درصد از کل جمعیت کشور را در 
در  جمعیت  تراکم  و  پراکندگی  که  حالی  در  است،  یافته  استقرار  بیشتری  جمعیت  استان  شرق  شمال  و  شمال   نواحی  نیست.در 
شهرستان های جنوب و غرب کمتر از سایر نقاط استان می باشد. به نسبت فاصله گرفتن از نواحی مرزی با کشور عراق نقاط جمعیتی 

بیشتری وجود دارد.

شکل 15ــ2ــ نقشه پراکندگی جمعیت در استان ایالم
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به نظر شما چه عوامل جغرافیایی در توزیع و پراکندگی جمعیت در استان مؤثر بوده است؟

جدول را کامل کنید:

عللتراکم جمعیتنام شهرستان

..............................................متراکمایالم

..............................................پراکندهدهلران

.........................................................ایوان

.........................................................سیروان

ویژگی های جمعیتی استان
الف(تراکم نسبی جمعیت: با توجه به جمعیت استان در سال 1390، تراکم نسبی جمعیت استان برابر 28نفر در کیلومتر مربع 

بوده است.
تـوجـه   2 16 شـکـل  بـه 
جمعیت  تراکم  شکل  این  کنید، 
نشان  را  استان  در شهرستان های 
کدام  به شکل،  توجه  با  دهد.  می 
شهرستان )حذف استان( بیشترین 
کمترین  کدام  و  جمعیت  تراکم 
باشند؟  می  دارا  را  نسبی  تراکم 
تراکم  میزان  برای  را  دالیلی  چه 
ذکر  توانید  می  استان  در  جمعیت 

کنید؟

شکل 16ــ2ــ نقشۀ تراکم نسبی جمعیت استان

  فعالیت
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از  در سال 1345  استان  3ــ2 جمعیت  نمودار شکل 17ــ2و جدول  به  توجه  با  استان:  در  افزایش جمعیت  ب( روند 
148307به 557599 نفردر سال 1390افزایش یافته است . روند جمعیت استان در دوره های آماری در جدول 3ــ2 نشان داده شده 

است.از روند افزایش جمعیت در استان چه نتیجه ای می گیرید؟دالیل آن را ذکر کنید؟

جدول ٣ــ2ــ تغییرات و درصد نرخ رشد جمعیت استان ایالم

13451355136513751385139سال

1483جمعیت 7246 24382 91487886545787557599

5/24/52/51/13/43-درصد نرخ رشد ساالنه

شکل 17ــ2ــ نمودار تغییرات جمعیت استان

شکل 19ــ2ــ هرم سنی جمعیت استان ایالم سال 1390شکل 18ــ2ــ هرم سنی جمعیت استان ایالم سال 1٣65

پ( ساختار سنی و جنسی جمعیت استان: به شکل های 18ــ2و 19ــ2 توجه کنید. تحوالت جمعیتی در سه دهه گذشته 
منجر به تغییرات عمده در ساختار سنی و جنسی جمعیت استان شده است.
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با توجه به هرم های سنی استان در سال های 1365و1390 به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

ــ عمده ترین تغییر در هرم سنی سال 1390 نسبت به 1365 چیست ؟دالیل آنرا بنویسید؟ 1ـ

ــ امید به زندگی در استان در سال 1390چگونه است؟ 2ـ

ــ جمعیت فعال اقتصادی استان را در سال 1390  و 1365 با هم مقایسه کنید؟ 3ـ

جدول 4ــ2ــ جمعیت استان ایالم بر حسب جنس در گروه های عمده سنی در سال 1390

گروه های سنی
زنمرد

درصدجمع
درصدتعداددرصدتعداد

١46444٩٢٢/8٢6ــ سال 63322/ 3125 7122/43

ـ  15 سال 642 ـ 36 472/ 82 261573/654 621972/85

65144155/10118944/32263094/73+ سال

282468100275131100557599100جمع

ت( مهاجرت: استان ایالم به دلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و طبیعی در طی سه دهه گذشته به صورت یکی از استان های    
مهاجر فرست عمل کرده است. لذا پدیده مهاجر فرستی یکی از مسایل جمعیتی استان محسوب می شود )جدول 5  ــ٢(.

ـ  55 جدول5 ــ2ــ مهاجران خارج شده و وارد شده به استان طی دوره های آماری 85  ـ

خالص مهاجرتمهاجران خارج شدهمهاجران وارد شدهدوره آماری

ـ 65 4197-551083915036  ـ

ـ  65 6962-752238029342ـ

ـ 75 11136-853729248428  ـ

  فعالیت

  فعالیت

ــ2به سؤال زیر پاسخ دهید. با توجه به جدول 6 ـ

 مهاجرت مردم استان بیشتر به کدام مراکز استان ها اجنام گرفته است؟ دالیل آن را ذکر کنید.
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  بیشتر بد  ا  نیم
ـ  1375 جدول6  ــ2ــ مهاجران خارج شده و وارد شده استان در دهه 1385ـ

مهاجران وارد شدهمهاجران خارج شده

درصدتعدادنام استاندرصدتعدادنام استان

٩کرمانشاه١٢74٢٢6/3١تهران 75٢4/33

6748١8/١خوزستان6777١3/٩٩کرمانشاه

/636٩١7تهران66١١١3/66خوزستان 8

٢6لرستان ٢73٩7/34لرستان١3/37

١4883/٩٩کردستان١8٩53/٩١مازندران

12593/39همدان16913/49کردستان

شکل 20ــ2ــ نمودار تغییرات درصد جمعیت شهرنشین و روستانشین در استان ایالم

شکل ٢0ــ٢ روند تغییرات جمعیت روستایی و شهری استان را در پنج دوره سرشماری نشان می دهد.
استان  در  را  مهاجرت  نوع  این  می توانید دالیل  آیا  است.  بوده  روستا شهری  مهاجرت  استان،  در  مهاجرت  تعداد  بیشترین 

بنویسید؟

سال

شهری روستایی

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

صد
در

86/38 80/25

57/52 52/21

24/4942/48

19/75
13/6

1345 1355 1365 1375 1385 1390

38/4

60/7

35/74

63/01
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به تغییرات درصد جمعیت شهری و روستایی در شکل 20ــ2 توجه کنید و به سؤاالت پاسخ دهید.
1ــ چه سالی جمعیت شهری از روستایی پیشی گرفته است؟

2ــ در سال 1345 چند درصد جمعیت استان شهرنشین و چند درصد روستانشین بوده است؟ در سال 1390 چگونه است؟
پیامدهای مهاجرت به شهر ها در استان ایالم:

1ــ تخلیه روستاها از نیروی انسانی تأثیرگذار و مفید
2ــ رشد مشاغل کاذب در شهرهای استان بخصوص مرکز استان

به نظر شما چه پیامدهای دیگری برای این نوع مهاجرت در استان ایال م می توانید ذکر کنید؟

  بیشتر بد  ا  نیم
جدول7ــ2ــ جمعیت شهری و روستایی استان بر حسب جنس در سال 1٣90

درصدجمعغیر ساکننقاط روستایینقاط شهریجنسیت
18مرد 3771 13697222824685 /66
1765199795865427513149/34زن

35689619932713765575991جمع
/64درصد 135/74/251

جدول 8  ــ2ــ جمعیت شهری و روستایی استان در شهرستان های مختلف در سال 1٣90

کلروستاییشهری

356896199327557599استان
17798835245213579ایالم

249613428859551دره شهر
402672613266399دهلران

209895112872167شیروان و چرداول٭
289871776946977آبدانان
325181628148833ایوان

14559788322587ملکشاهی
166271060127506مهران

139 شهرستان سیروان  از شهرستان چرداول تفکیک نبوده است ٭ در سال 


