
فصل دوم

جغرافیای انسانی استان قزوین
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جغرافیای انسانی استان

استان قزوین به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز خود، همواره از تمدنی کهن برخوردار بوده و به این دلیل هم از استان های 
مهم ایران به لحاظ جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی به شمار می آید. این استان از سال 1376در نقشٔه تقسیمات سیاسی ایران شکل 
گرفته است و براساس آخرین تقسیمات سیاسی در حال حاضر دارای 5 شهرستان، 19بخش، 25 شهر، 49 دهستان و 1194 آبادی 

است.

تقسیمات سیاسی استان  درس ششم

شکل 1ــ2ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی استان قزوین در سال 1385

حد استان
حد شهرستان

حد بخش
مرکز استان

مرکز شهرستان
نام بخش

نام شهرستان
 مرکزی

تاکستان

کوهین

قزوین

آبیک

طارم سفلی رودبار شهرستان

رودبار الموت

محمدیه

آبیک

گیالنمازندران

زنجان

همدان

مرکزی

تهران

دشتایی

اسفرورین بشاریات

الوند

بوئین زهرا

بوئین زهرا

تاکستان

البرز
مرکزی

مرکزی

مرکزی

مرکزیمرکزی

شال

رامند

تاکستان

آوج خرمدشت

آبگرم

ضیاءآباد



54

بیشتر بدانیم  

بیشتر بدانیم  

استان قزوین به دلیل رشد جمعیت و نیز مهاجرت، همواره شاهد تغییرات در تقسیمات سیاسی بوده است و بر این اساس می توان 
آخرین وضعیت تقسیمات سیاسی استان را در جدول ذیل مشاهده کرد.

جدول 1ــ2ــ مشخصات کلی تقسیمات سیاسی استان قزوین در سال 1390

دارای سکنه تعداد آبادی دهستان شهر بخش مساحت
)کیلومترمربع(

تاریخ تأسیس 
شهرستان شهرستان

89 112 5 2 2 1318 1380 آبیک

28 35 4 4 2 416 1383 البرز

248 303 14 7 6 5673 1375 بوئین زهرا

131 149 9 5 4 2591 1359 تاکستان

402 595 14 7 5 5570 1316 قزوین

898 1194 46 25 19 15568 کل استان

همچنین می توان در جدول زیر مشخصات شهرستان های استان را به تفکیک تقسیمات سیاسی مشاهده نمود.

جدول 2ــ2ــ مشخصات شهرستان های استان قزوین در سال 1390

شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخشمرکز شهرستانشهرستان

آبیکآبیک

خاکعلیبشاریات
خاکعلیبشاریات غربی

خاکعلی
خطایانبشاریات شرقی

آبیکمرکزی

زیارانزیاران

آبیک کوندجکوهپایه غربی

ناصر آبادکوهپایه شرقی
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جغرافیای انسانی استان

ادامه جدول 2ــ2ــ مشخصات شهرستان های استان قزوین در سال 1390

الوندالبرز

محمدیهمحمدیه
شریفیه شریفیهشریف آباد 

محمدیهحصار خروانحصار خروان
بیدستان

الوندمرکزی
پیر یوسفیانپیر یوسفیان

الوند
نصرت آبادنصرت آباد

بوئین زهرابوئین زهرا

آبگرمآبگرم
آبگرمآبگرم

آبگرم
کلنجینخرقان شرقی

آوجآوج

نیرجخرقان غربی

آوج حصار ولیعصرحصار ولیعصر

شهید آبادشهید آباد

ارداقدشتابی
شهرستانکدشتابی شرقی

ارداق
ارداقدشتابی غربی

دانسفهانرامند
ابراهیم آبادابراهیم آباد

دانسفهان
خوزنینرامند جنوبی

شالشال
زین آبادزین آباد

شال
شهرک مدرسقلعه هاشم خان

بوئین زهرامرکزی

رحیم آبادزهرای پایین
بوئین زهرا
سگز آباد عصمت آبادزهرای باال

سگز آبادسگز آباد



56

تاکستانتاکستان

اسفروریناسفرورین
اکاک

اسفرورین
خرم آباد

خرمدشتخرمدشت
رحیم آبادافشاریه

خرمدشت
خرمدشترامند شمالی

ضیاء آبادضیاء آباد
فارسجیندودانگه علیا

ضیاء آباد
حسین آباددودانگه سفلی

تاکستانمرکزی

تاکستانیحیی آبادقاقازان شرقی
نیکویهقاقازان غربی

نرجه
نرجهنرجه

قزوینقزوین

رودبار الموت 
معلم کالیهشرقی

مینو دشتالموت باال
معلم کالیه زوارکالموت پایین

معلم کالیهمعلم کالیه

رود بار الموت 
رازمیانغربی

بهرام آبادرودبار شهرستان
رازمیان رجایی دشترودبار محمد زمانی

دستجرد سفلیدستجرد

سیردانطارم سفلی

نیارکنیارک

سیردان
کوهگیر سفلیکوهگیر
حصارچوقور
سیاهپوشخندان

کوهینکوهین
آقا باباایالت قاقازان شرقی

کوهین
کوهینایالت قاقازان غربی

قزوینمرکزی
کورانهاقبال شرقی

قزوین
محمود آباد 

نمونه
اقبالیهنظام آباداقبال غربی

ادامه جدول 2ــ2ــ مشخصات شهرستان های استان قزوین در سال 1390
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بیشتر بدانیم  

فعالیت 
1ــ شهرستان محل سکونت شما از چند شهر و بخش تشکیل شده است؟ آنها را نام ببرید. به طور دلخواه دو 

نمونه را با کمک دبیر خود از جدول 2ــ2 پیدا کرده و بنویسید.
..................................................................................

2ــ بزرگ ترین شهر واقع در شهرستان محل سکونت شما کدام است؟
..................................................................................

3ــ از شهرهای تازه تأسیس استان که بعد از سال 1376 ایجاد شده اند، سه نمونه را به دلخواه از جدول 4ــ2 
بنویسید.

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

 استان قزوین، استانی تازه تأسیس با سابقٔه بیش از یک دهه بوده است که قبل از تبدیل شدن به استان در سیر 
تقسیمات کشوری، دگرگونی های زیادی داشته است. این استان قبل از تأسیس، شهرستان قزوین بوده است که تابعیت 
چندین استان را قبل از استان شدن خود داشته است. سابقٔه شهرستان قزوین به شکل ابتدایی، طبق قانون تقسیمات 
کشوری به سال 1316شمسی بر می گردد که تابع استان یکم بوده و شامل شهرستان های زنجان، قزوین، ساوه، سلطان 
آباد، رشت و شهسوار بوده است. در تغییرات بعدی تقسیمات کشوری ایران، شهرستان قزوین زیر مجموعه استان 
زنجان شده و تا سال 1374بخشی از این استان بوده است. با تغییرات سیاسی اداری در سال 1375 این شهرستان 
از استان زنجان جدا شده، و تابع استان تهران شد. سرانجام با تصویب مجلس شورای اسالمی استان قزوین به عنوان 
بیست و هفتمین استان کشور در سال1376 در عرصٔه سیاسی ایران شکل گرفت و با گذشت زمان هم تقسیمات داخلی 

سیاسی این استان تکمیل  شد.
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آیا شما به عنوان یک دانش آموز ساکن در استان قزوین با شیوه های سکونت و زندگی در استان آشنایی دارید؟ آیا می دانید که چند 
شیوهٔ زندگی در حال حاضر در استان وجود دارد؟ تصاویر زیر نشان دهنده نوع سکونت گاه ها در این استان است، حال به تصاویر دقت 

کرده و بگویید در کجا زندگی می کنید؟ به نظر شما کدام یک از سکونت گاه های زیر، بیشترین ساکنان را به خود اختصاص داده است؟

شیوه های زندگی در استان  درس هفتم

شکل 2ــ2ــ انواع سکونتگاه های استان
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فعالیت 

دو شیوهٔ رایج زندگی در استان قزوین عبارت اند از: شهری، روستایی.
 

الف( زندگی شهری
جمعیت شهری استان در سال 1385، معادل 777975 نفر بوده است که در حال حاضر در 25 شهر استان سکونت دارند.با 
مقایسٔه جمعیت شهری و روستایی استان قزوین می توان گفت که استان قزوین از نظر درصد جمعیت شهرنشین باالتر از متوسط کشور 

است؛ که به همین دلیل جدول زیر، نشان دهنده سهم هر یک از شیوه های زندگی شهری و روستایی استان است.

جدول 3ــ2ــ درصد شیوه های زندگی استان در سال 1385

استان قزوین در سال 85کشور در سال 85شرح

درصدتعداددرصدتعداد

704957821001143200100جمعیت

482599646877797568/5جمعیت شهری

221311013236520331/95جمعیت روستایی

1ــ به نظر شما چه علت هایی موجب باال رفتن درصد شهرنشینی استان قزوین شده است؟
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

2ــ علل کاهش جمعیت روستایی استان ما در چیست؟
..................................................................................
..................................................................................

در حال حاضر در استان قزوین 25 شهر وجود دارد که بیشتر این شهرها بعد از شکل گیری استان به دلیل رشد جمعیت به وجود 
آمده اند. البته شهرهای استان از نظر پراکندگی و تعداد جمعیت خصوصیات متفاوتی دارند که نقشه و جدول صفحه بعد مشخصات 

آنها را نمایش می دهد.
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همان طور که نقشٔه پراکندگی شهرهای استان نمایش می دهد، مهم ترین و پرجمعیت ترین شهرهای استان در دشت قزوین تمرکز 
یافته و کمترین شهرها هم در ناحیٔه کوهستانی پراکنده شده اند. همچنین نقشٔه فوق نشان دهندٔه اهمیت حوزه نفوذ1 شهر قزوین در تمرکز 

جمعیت شهری و ایجاد شهرهای جدید در حاشیٔه مرکز استان است. 

1ــ فضای پیرامون شهری که تحت تأثیر شرایط اقتصادی و فرهنگی شهر باشد.

شکل 3ــ2ــ نقشۀ پراکندگی شهرهای استان و جمعیت آنها در سال 1385

کوهین معلم کالیه

راهنما
طبقه بندی شهرها بر اساس جمعیت سال 1385

کمتر از 5000 نفر
از 5000 ـ 9999 نفر
از 10000 ـ 2٤999 نفر
از 25000 ـ ٤9999 نفر
از 50000 ـ 99999 نفر

از 100000 ـ 2٤9999 نفر 

بیشتر از 250000 نفر

بیدستان

رازمیان

سیردان

خاکعلی

محمدیه

آبیک

قزوین

اسفرورین

سگزآباد

الوند

بوئین زهرا

اقبالیه

ارداق

نرجه

محمودآباد

شال

دانسفهان

تاکستان

آوج

خرمدشت

آبگرم

ضیاءآباد

انواع راهها
آزادراه
بزرگراه
راه اصلی
راه آهن
مرز استان
مرز شهرستان
رودخانه اصلی
منحنی میزان )500متری(
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جدول٤ــ2ــ مشخصات شهرهای استان

جمعیتتاریخ تأسیسنام شهرستاننام شهر

1303355338قزوینقزوین

13791023قزوینرازمیان

13792438قزوینمعلم کالیه

137819679قزوینمحمودآباد نمونه

1384468قزوینسیردان

13811592قزوینکوهین

137049246قزویناقبالیه

135516421بوئین زهرابوئین زهرا

13424204بوئین زهراآوج

13805416بوئین زهراآبگرم

13728704بوئین زهرادانسفهان

13834958بوئین زهراسگز آباد

136115115بوئین زهراشال

13814839بوئین زهراارداق

133774257تاکستانتاکستان

13835118تاکستاننرجه

136812113تاکستاناسفرورین

13728656تاکستانضیاء آباد

13786308تاکستانخرم دشت

136169343البرزالوند

138120110البرزبیدستان

137441816البرزمحمدیه

138716554البرزشریفیه

134247487آبیکآبیک

13833146آبیکخاکعلی
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شکل ٤ــ2ــ تصاویری از شهر قزوین
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فعالیت 

فعالیت 
با توجه به جدول مشخصات شهرهای استان )4ــ2( به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

1ــ دو شهر پرجمعیت استان را با ذکر دلیل نام ببرید.
..................................................................................

2ــ از سال 1376 چند شهر تازه تأسیس در استان به وجود آمده؟ چرا؟
..................................................................................

3ــ کم ترین جمعیت شهری در استان متعلق به کدام شهر است و چرا؟ به کمک دبیر خود تحلیل نمایید.
..................................................................................
..................................................................................

ب( زندگی روستایی
به همین  به عوامل متعدد طبیعی وابسته بوده است و  ایران، استقرار و شکل گیری روستاها  در استان قزوین همانند دیگر نقاط 
جهت، در استان قزوین دو شکل از روستاها ایجاد شده که عبارت اند از: روستاهای متمرکز و روستاهای بینابین. البته باید اشاره 
کرد که از نظر موقعیت جغرافیایی محل شکل گیری هر یک از روستاهای اشاره شده با یکدیگر متفاوت بوده است. بیشتر روستاهای دشت 

از نوع متمرکز می باشد، ولی در نواحی کوهستانی استان روستاهای پلکانی ودرمواردی روستاهای بینابین مشاهده می شود.

فعالیت 
حال به نظر شما کدام یک از عوامل طبیعی در شکل گیری روستاهای استان قزوین نقش عمده ای دارند؟ 

مثالنوع عوامل مؤثر

..........................................................طبیعی
..........................................................
..........................................................
..........................................................
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شکل 5  ــ2ــ روستای هیر درشمال استان

شکل 6  ــ2ــ روستای قوزلو در جنوب استان
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فعالیت 

براساس  و  بوده  متفاوت  شهرستان ها  در  تعداد  نظر  از  استان  آبادی های  می کنید،  مشاهده  )5 ــ2(  جدول  در  که  همان طور 
شهرستان های قزوین و البرز به ترتیب بیشترین و کم ترین تعداد آبادی را به خود اختصاص داده اند که این امر نشان دهنده جمعیت و 

وسعت هریک از شهرستان های ذکر شده در استان می باشند.
با این وجود مردم روستایی قزوین دارای فعالیت های سه گانه کشاورزی )زراعت، دامداری و باغداری( بوده و از این طریق به 

امرار معاش می پردازند.

جدول 5  ــ2ــ رتبه بندی شهرستان های استان از نظر تعداد روستاها

رتبه در استانتعداد آبادینام شهرستان

4021قزوین

1313تاکستان

894آبیک

2482بوئین زهرا

285البرز

1ــ مردم روستاهای استان قزوین از چه روش های کشاورزی امرار معاش می کنند؟
دلیل  دو  دبیر خود  به کمک  داراست؟  را  اول  رتبه  آبادی ها  تعداد  قزوین  به نظر شما چرا در شهرستان  2ــ 

بیاورید.

عمران و آبادی روستاهای استان
در طی دو دهه اخیر و به خصوص بعد از فرایند استان شدن، روستاهای استان قزوین شاهد تحوالت زیادی در عرصه عمران و 
آبادی بوده اند. بطوری که این تحوالت موجبات توسعه روستاها را فراهم ساخته و این مکان ها را به عرصه های سکونتی مقاوم و جذاب 

روستایی تبدیل کرده است که برای نمونه می توان به تصاویر مراجعه نمود.
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شکل 7  ــ2ــ بهسازی روستایی )روستای رزجرد(

شکل 8   ــ2ــ راه روستایی )الموت رود(
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براساس نتایج سر شماری عمومی سال 1385، جمعیت استان قزوین 1143200 نفر برآورد شده است. از این تعداد 559330 
نفر را زنان و 583870 نفر را مردان تشکیل می دهند که در رتبه بندی جمعیتی 31 استان کشور رتبه 21 را دارد. بر این اساس بیشترین 
جمعیت استان قزوین در مناطق شهری و کمترین جمعیت در مناطق روستایی استان قزوین ساکن بوده اند. همچنین در سال 1385از 
کل جمعیت ساکن در استان قزوین 51 درصد را مردان و 49 درصد را زنان به خود اختصاص داده اند. براین اساس خصوصیات 

جمعیت استان را در جدول )6ــ2( و شکل )9ــ2( می توان مشاهده نمود.

جدول 6  ــ2ــ مشخصات کلی جمعیت استان در سال 85

درصد زناندرصد مردانزنانمردانکل جمعیت استانسال

138511432005838705593305149

جمعیت استان و ویژگی های آن  درس هشتم

شکل 9ــ2ــ نقشۀ تراکم جمعیت استان در سال 1385

9/19

19/28

1٤٤/67

٤0/29

106/55

116/98

37/51

71/37

25/٤7

25/62

35/٤7

95/22

13/79

16/99

٤57/00

3٤3/67

٤68/62

15/13 13/80

راهنما
طبقه بندی شهرها بر اساس جمعیت سال 1385

کمتر از 5000 نفر
از 5000 ـ 9999 نفر
از 10000 ـ 2٤999 نفر

از 25000 ـ ٤9999 نفر

از 50000 ـ 99999 نفر

از 100000 ـ 2٤9999 نفر 

بیشتر از 250000 نفر

انواع راهها
آزادراه
بزرگراه
راه اصلی
راه آهن

مرز استان
مرز شهرستان

تراکم کل جمعیت بر حسب تقسیمات بخشی جمعیت سال 1385)نفر بر کیلومتر مربع(

کمتر از 10
از 10 ـ 1999 
از 20 ـ ٤999
از 50 ـ 7999
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فعالیت 
1ــ با توجه به نقشٔه تراکم جمعیت استان، پر تراکم ترین و کم تراکم ترین بخش های استان در کدام شهرستان ها 

می باشد؟
2ــ به نظر شما که در استان قزوین زندگی می کنید چرا تراکم جمعیت استان در مرکز استان از سایر نقاط بیشتر 

است؟
3ــ علل کم جمعیتی بودن استان در بخش های حاشیه ای چیست؟

تراکم نسبی جمعیت استان
با توجه به وسعت استان قزوین و جمعیت ساکن در آن، تراکم جمعیت استان قزوین در سرشماری سال 1385معادل74 نفر در 
کیلومتر مربع بوده است که بر طبق آخرین مطالعات انجام شده بیشترین تراکم جمعیت استان در مرکز استان به دالیل سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی بوده است و همچنین کمترین تراکم جمعیت هم در مناطق کوهستانی استان قزوین گزارش شده است. همچنین بر اساس 
آخرین آمار موجود، بیشترین و کمترین تراکم را شهرستان های البرز و بوئین زهرا به خود اختصاص داده اند که جدول زیر بیانگر این 

موضوع است.

جدول7ــ2ــ رتبه بندی شهرستان های استان از نظر جمعیت سال 85

رتبه در استانتراکم جمعیتجمعیت سال 85وسعت )کیلومتر مربع(شهرستان

13189142169/363آبیک

416182126437/801البرز

567315588927/475بوئین زهرا

259117357766/994تاکستان

557054018796/982قزوین

74 نفر1143200 نفر15568 کل استان

نرخ رشد جمعیت استان 
 رشد جمعیت استان در دهه های گذشته همواره تغییراتی داشته است، اگر چه ما شاهد رشد جمعیت نسبت به دهه های گذشته 
هستیم، اما نرخ رشد جمعیت بر اساس سرشماری های کشور مطابق جدول زیر بوده است. با توجه به این جدول در فاصله چند دوره 



69

جغرافیای انسانی استان

فعالیت 

سرشماری از میزان نرخ رشد جمعیت استان قزوین به طور چشمگیری کاسته شده است.

ـ  1355 جدول 8  ــ2ــ نرخ رشد جمعیت در سال های 85  ـ

1355136513751385

4/063/971/891/61

با توجه به جدول 8 ــ2 مشخص کنید که بیشترین و کمترین نرخ رشد جمعیت استان در چه سال هایی بوده است؟ 
چرا؟ برای جواب سؤال به کمک دبیر خود دو دلیل بیاورید.

جمعیت شهری و روستایی استان قزوین
در آبان ماه 1385 از کل جمعیت استان قزوین، 68/5 درصد در نقاط شهری استان و 31/95 درصد در نقاط روستایی استان 
قزوین ساکن بوده اند. در استان قزوین همانند وضعیت جمعیتی ایران، روند افزایش جمعیت شهری و کاهش جمعیت روستایی در طی 
دو دهٔه اخیر در حال انجام است. بدین ترتیب که روز به روز از درصد و میزان جمعیت روستایی استان کاسته شده و بر میزان جمعیت 

شهری استان افزوده می شود.

شکل 10   ــ2ــ مقایسۀ جمعیت شهری و روستایی استان

جمعیت شهری و روستایی استان در سال 1385

جمعیت روستایی
جمعیت شهری

1200000
1000000

800000
600000
٤00000
200000

0

365203
777975
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ساختمان سنی جمعیت استان
با نگاهی گذرا به هرم سنی جمعیت استان، می توان گفت که جمعیت استان قزوین جوان است؛ البته این هرم سنی از ساختمان 

سنی جمعیت ایران پیروی می کند، و نشان دهندٔه گذر از مرحلٔه جوانی جمعیت1 استان ما است.

مهاجرت ها در استان قزوین
استان قزوین به دالیل فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، ارتباطی و سیاسی همواره یکی از استان های مهاجرپذیر در ایران بوده 
است به طوری که بیشترین آمار مهاجران وارد شده به استان از دهه 1340 به بعد بوده است. البته دلیل اصلی این امر تمرکز صنایع 

1ــ اصطالح جمعیت جوان نشان دهندٔه ساخت سنّى خاصى است که در آن بیش از دو پنجم جمعیت زیر 15 سال است.

شکل 11  ــ2ــ ساختمان سنی جمعیت استان قزوین در سال 1385

هرم سنی جمعیت استان قزوین 1385

7٤ ــ70

ـ  65 69 ـ
6٤ ــ60

59 ــ 55
5٤ ــ50

٤9 ــ ٤5

٤٤ــ٤0

39ــ 35
3٤ــ30

29ــ 25

2٤  ــ20

19  ــ   15

1٤  ــ10

ـ   5 9  ـ
٤ــ0

گروه سنی
0        20000     ٤0000      60000      80000   100000100000     80000     60000    ٤0000      20000         0
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استان و احداث شهر صنعتی البرز است که مهاجران زیادی را از داخل و خارج استان به خود جذب کرده است. جدول زیر تعداد و 
درصد مهاجرت های استان را در دورهٔ سرشماری 1385 نشان می دهد.

جدول 9ــ2ــ آمار مهاجرین استان قزوین

خالص مهاجرانمهاجرین خارج شدهمهاجرین وارد شده

درصد نسبت به جمعیت استانتعداددرصدتعداددرصدتعداد

960002/02940001/9920000/14

فعالیت 
همان طور که می دانید استان قزوین از استان های مهاجرپذیر ایران است، با راهنمایی دبیر خود جدول زیر را 

کامل کنید.

مثال دوممثال اولدالیل مهاجرپذیری

ارتباطی

اقتصادی

فرهنگی و اجتماعی

سیاسی

پیامدهای مهاجرت در استان قزوین
بیشترین مهاجرین وارد شده به استان ما را مهاجران استان های گیالن، مازندران، آذربایجان شرقی و غربی و زنجان به خود 
اختصاص داده اند. با ورود مهاجران به استان پیامدهای مهمی در زمینه های مختلف شکل گرفته است که با توجه به اهمیت پدیده 

مهاجرت، مهم ترین پیامدهای مهاجرت به استان را در جدول صفحه بعد بنویسید.
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فعالیت 
همان طور که می دانید مهاجرت های استان قزوین دارای پیامدهای منفی هم می باشد. با توجه به این پدیده ها و 

به کمک همکالسی های خود پیامدهای سه گانه جدول زیر را کامل کنید.

پیامدهاعلت مهاجرت

اجتماعی

سیاسی

اقتصادی


