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سخنی با دانش آموزان عزىز
شاىد از خود سؤال کنىد که برنامٔه استان شناسی چه نوع برنامه ای است؟ هدف برنامه رىزان درسی از تألىف کتاب استان شناسی 
چىست و مطالعٔه اىن کتاب چه اهمىتی دارد؟ پاسخ ما به شما دانش آموز عزىز اىن است که کتاب استان شناسی شما را با استان محل زندگی، 
مسائل جغرافىاىی، تارىخی، اجتماعی، مردم شناسی، اقتصادی و فرهنگی آن آشنا می کند. از طرف دىگر ىکی از انتظارات تربىتی دنىای 
امروز، تربىت شهروندانی آگاه است. ىک شهروند مطلوب، نىازمند پىدا کردن درکی همه جانبه از واحدهای سىاسی کشور خود و سرزمىن 
ملی در زمىنه های مختلف است. اىن برنامه به شما کمک می کند تا از استان محل زندگی خود نگاهی جامع و همه جانبه پىدا کنىد. کسب 
بصىرت نسبت به محىط زندگی و آگاهی از خصوصىات آنچه در گذشته و حال و مسائل محىطی، اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و پىشىنٔه 
تارىخی استان به شما کمک خواهد کرد تا با بحث و گفت و گو بىنشی عمىق از اىن مسائل پىدا کرده و راه حل های اىن مشکالت را پىدا 

کنىد.
بدون شک شما مدىران آىندهٔ جامعه خواهىد بود. زندگی مدرسه ای باىد شما را به دانش الزم برای حل مسائل جامعه مجهز کند. 
مکانی که شما در آن زندگی می کنىد توانمندی های مختلفی دارد؛ برای مثال، می توان به توانمندی های جغرافىاىی، فرهنگی، اقتصادی 
و انسانی اشاره کرد. خود شما بخشی از اىن سرماىه و توانمندی هاىىد. بهره برداری از توانمندی های بالقّؤه ىک کشور در گرو شناخت 
همه جانبٔه محل زندگی شما و نىز کشور است. برنامٔه استان شناسی به شما می آموزد که فرصت های موجود در استان شما کدام است و ىا 

اىن که تهدىدها و ناتوانی ها را چگونه می توانىد به فرصت تبدىل کنىد؟
فراموش نکنىد که همٔه امکانات موجود در محىط فرصت است، آب و هوا، بىابان، کوه، رودخانه، جنگل، نىروی انسانی، مىراث 
فرهنگی، صناىع دستی و خىلی چىزهای دىگر، مهم اىن است که بىاموزىد چگونه از اىن فرصت ها در جهت سعادت خود و جامعه استفاده 

کنىد.
آگاهی از مسائل استان موجب خواهد شد تا از علل پىشرفت و ىا عقب ماندگی استان خود آگاه شوىد و برای حّل آن، راه حل های 

خاّلق پىدا کنىد.
ممکن است اىن سؤال در ذهن شما مطرح شود که آىا بهتر نىست آموزش دربارٔه محىط زندگی ىا موضوعات اجتماعی از محىط 
نزدىک آغاز شود و سپس به محىط دورتر مانند استان و ىا کشور بىنجامد. ما در اىن برنامه از طرىق طرح پرسش ها و فعالىت های مختلف 

اىن فرصت را براىتان فراهم کرده اىم.
بدون شک مطالعٔه شهر و استان در زمىنه های جغرافىاىی، تارىخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آداب و رسوم محلی نه تنها 
می تواند موجب دلبستگی به زادگاه و سرزمىن ملی شود، بلکه اىن فرصت را فراهم می کند تا با گنجىنه های مختلف طبىعی، انسانی، فرهنگی 
و فّناورانٔه کشور خود آشنا شوىد. در اىن برنامه درمی ىابىد که افراد زىادی چه در گذشته ىا حال در استان شما برای اعتالی کشور تالش 

کرده اند.
انقالب اسالمی اىران در سال 13٥٧ شراىطی را فراهم کرد که دولت و مردم با احساس مسئولىت بىشتری برای پىشرفت همه جانبٔه 
اىران عزىز تالش کنند. در ادامٔه اىن تالش ها جهت رسىدن به قلّٔه رفىع سربلندی و شکوفاىی اىران اسالمی که به همت و کوشش شما 
دانش آموزان عزىز بستگی دارد امىد است با عناىت حق تعالی و اعتماد به نفس از هىچ کوشش و خدمتی درىغ نکنىد. در اىن راه قطعاً 

راهنماىی های مفىد دبىران محترم جغرافىا بسىار سودمند خواهد بود.
به امىد موفقىت شما
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استان آذرباىجان غربی از دىدگاه مقام معظم رهبری)مدظله العالی(
مردم استان آذرباىجان غربی ىعنی اىن بخشی که در تقسىمات کشوری 
در  ىعنی  ــ  تارىخ  گذشته  در  شود  می  شناخته  غربی  آذرباىجان  نام  به  امروز  ما، 
همىن دوران نزدىک به زمان ما ــ بعد از مشروطه تا امروز، در قضاىای مختلفی، 
امتحان های بسىار خوبی داده اند. آخرىن امتحان، در جنگ تحمىلی بود که اىن 
استان، با شهدای بزرگش، با رزمندگانش و سردارانش، با شهىد باکرِی پرافتخار و 
سربلندش و مرد و زِن پشتىبان و شجاعش، بهترىن امتحان ها را داد. قبل از دوران 
جنگ تحمىلی هم که هنوز در اغلب استان های کشور، هىچ خبری از جنگ و 
درگىری و زد و خورد نبود، اىن استان درگىر مبارزه با ضّد انقالب و فتنه جوىان و 
تحرىک شدگان بود. آن جا هم مردم اىن استان امتحان خوبی دادند. هم مردم ترک، 
هم مردم کُرد توانستند بهترىن موضع را در مقابل فتنه جوىان و فتنه گران و ضّد 
انقالب اتّخاذ کنند. اگر کسی قبل از اىن دوران؛ ىعنی تارىخ نزدىک به زمان ما را 
هم خوانده باشد و مطالعه کند، خواهد دىد که باز هم مردم اىن  استان پر افتخار، 

ـ بهترىن  ـ که از جلسه نکات بسىار مهّم همىن نقطه است؛ آن هم به خصوص در اىن استانـ  در دوران تهاجم قدرت های بىگانه به اىن کشور،ىعنی در دوران جنگ بىن الملل اّولـ 
امتحان ها را دادند. ىعنی تجربه ای که اىن استان، در فضاىای اواسط جنگ بىن الملل اّول دىد و از سرگذراند، ىکی از قضاىاىی است که در ساىر نقاط اىران، اصالً سابقه ندارد.

مردم اىن استان سال های متمادی، در کنار جمعی از هم مىهنان مسىحی ما زندگی می کردند؛ امروز هم زندگی می کنند؛ در آىنده هم زندگی خواهند کرد ــ مثل برادر و 
خوىشاوند ــ با هم هىچ مشکلی هم، نه آن روز داشتند، نه امروز دارند و نه در آىنده خواهند داشت. ىعنی در اىن استان، تعدادی از هم مىهنان اىرانی ما، از آشوری و ارمنی و 
مسىحىان کاتولىک و پروتستان، حضور دارند؛ آن روز هم بودند. مسلمانان هم با آنها دوستانه، آنها هم با مسلمانان برادرانه و دوستانه رفتار می کردند. بىن آنها هىچ مشکلی وجود 
نداشت. اّما نکته عبرت آموز اىن است که نماىندگان کشورهای خارجی و استعمارگر، چون دىدند تعدادی مسىحی در اىن استان وجود دارد، به طمع افتادند که شاىد بتوانند با 

تحرىکات مذهبی و فرقه ای و دىنی، پاىگاهی از مسىحىت در اىن بخش از اىران به  وجود آورند و اىن بخش را از اىران جدا کنند.
ىکی از امتحان های سخت برای اىن استان ــ ىعنی برای ارومىه، سلماس، خوی، ماکو و شهرهای دىگر اىن منطقه ــ پىش آمد. در همان برهه از زمان و تارىخ بود که 
نماىندگان دولت آمرىکا، دولت روسىه تزاری و دولت انگلىس، در اىن نقطه، توطئه مشترکی را طّراحی کردند و فتنه عجىبی به راه انداختند. هزاران نفر از مسلمانان و مسىحىان، 

در اىن فتنه، در همىن ارومىه و سلماس و بقىه نقاط کشته شدند.
ـ و از اىن  اّما مردم اىن منطقه، با اىن که خىلی سختی ها دىدند و با وجود تحرىکات دشمنان، توانستند اّوالً با شجاعت و با مقاومت و اىستادگی، دشمنان را بىرون کنند، ثانىاـً 
ـ همان برادری گذشته را، باز هم در بىن خودشان برقرار کردند. گروه های مسلمانان با ىکدىگر مّتحد شدند و تحت تأثىر تحرىک دشمن قرار نگرفتند و جنگ شىعه و سّنی ، جنگ  باالترـ 
ترک و کرد، جنگ مسلمان و مسىحی به راه نىنداختند. اىن رشد مردم اىن استان را نشان می دهد. من همىشه در دلم، اىن رشد مردم استان را تحسىن کرده ام. اىن ىکی از سوابق مردم 

اىن استان است.
بعد از انقالب هم شما شاهد بودىد و دىدىد کسی که در مقابل توطئه دشمن، اىستادگی و مقاومت کرد، خود مردم بودند، بسىج مردم، جوانان مؤمن مردم، در مقابل فتنه گری 
و اختالف افکنی و تحرىکات و تجزىه طلبی و خباثت های گوناگوِن بىگانگان، که با تحرىک ىک عّده آدم های غافل انجام می گرفت. اىستادند و مبارزه کردند. اىن عظمت و رشد روحی 

مردم است و اىن خىلی با قىمت و ارزشمند است. از لحاظ طبىعی هم اىن استان، ىکی از استان های با برکت کشور پهناور و عزىز ماست.
خدای متعال در اىن استان، امکانات بسىاری را برای استفاده مردم و احىای نىروی خاّلقه مردم قرار داده است. خاک حاصلخىز، آب فراوان، بارندگی به اندازه و 
مناسب، جنگل، اىن درىاچه بسىار پربرکت و با ارزش، معادن زىرزمىنی مس، طال و دىگر معادنی که در اىن استان وجود دارد. مردمی دارای رشد و با فرهنگ و زمىنی آماده، 

باىد در اىن استان، فقر و بی کاری وجود نداشته باشد.
ىک جمله هم در اىن استان، درباره اىن همزىستی ای که مىان برادران و خواهراِن اقوام مختلف هست، بگوىم که برای من بسىار اعجاب انگىز و تحسىن برانگىز است. 
در اىن استان، ترک و کرد و شىعه و سنّی، در کنار هم با مهربانی زندگی می کنند. اىن چىز بسىار با ارزشی است. ىکی از چىزهاىی که هنگام پىروزی انقالب، دشمنان خارجی را 
نسبت به شکست انقالب امىدوار می کرد، مسأله تعّدد اقوام، در سرزمىن پهناور ما بود. ترک، عرب، فارس، کرد، لر، بلوچ و ترکمن؛ اقوام مختلف. دشمن امىدوار بود که بتواند 
از اىن اختالف، بهره برداری کند؛ اىنها را به جان هم بىندازد. شما هرجا نگاه می کنىد، تبلىغاِت قوم گراىی و مبالغه در اىن مسأله را مشاهده می کنىد. اگر کاوش کنىد، دست دشمن 
را در آن جا خواهىد دىد، دشمن اىن را می خواست؛ اّما غافل بود که ملّت اىران پىش از همه چىز، اىرانی است. ترک و فارس و کرد و عرب و بقىه اقوام اىرانی، افتخار می کنند 

که فرزند »اىران اسالمی« هستند که پرچم اسالم را در دنىا برافراشته است.



تصوىر ماهواره ای استان آذرباىجان غربی
تصوىر فوق ىک تصوىر ماهواره ای 7ـ Landsat است که از کل استان در سال های ١٣٨١ تا ١٣٨٢ هجری شمسی 
گرفته شده است. در اىن تصوىر که تحت عنوان تصوىر گوىا شده، شناخته می شود، خطوط آبی رنگ رودخانه ها، خطوط سىاه 
رنگ جاده ها و خطوط قهوه ای رنگ شبکۀ مختصات جغرافىاىی را نشان می دهد. همچنىن زمىن های زراعی دارای محصول، به 

رنگ سبز روشن، باغات 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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جغرافیای طبیعی استان

فصل اول

جغرافیای طبیعی استان آذربایجان غربی
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با کدام کشورهای  ایران واقع شده است1 و  آیا می دانید استان آذربایجان غربی در کدام قسمت از  به نقشٔه 1ــ1 نگاه کنید. 
خارجی و کدام استان ها در داخل کشور همسایه است؟ استان آذربایجان غربی بدون احتساب دریاچٔه ارومیه، 37412 کیلومتر مربع 

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

خراسان رضوی     

جمهوری ترکمنستان
گلستانخراسان شمالی

مازندران

تهران

قم
مرکزی

اصفهان

قزوین

لرستان 

همدان
کردستان

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

درس اّول : موقعیت جغرافیایی و وسعت استان

1ــ آذربایجان غربی بین 35 درجه و 58 دقیقه تا 39 درجه و 47 دقیقٔه عرض شمالی )از خط استوا( و 44 درجه و 3 دقیقه تا 47 درجه و 23 دقیقه طول شرقی از نصف النهار 
گرینویچ قرار گرفته است. ماکو شمالی ترین و چالدران غربی ترین نقاط جغرافیایی ایران می باشند که در آذربایجان غربی قرار دارد.

خارک

الوانقشم
کیش تنب بزرگ

ابوموسی
سیریتنب کوچک
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جغرافیای طبیعی استان

وسعت دارد1. موقعیت جغرافیایی آن با ویژگی های طبیعی، فرهنگی چهره ای خاص به استان بخشیده است.
مزایای چنین موقعیت جغرافیایی عبارت است از:

1ــ برخورداری از موقعیت ارتباطی ممتاز با کشورهای همسایه و استان های همجوار.  
2ــ داشتن آب و هوای مناسب جهت کشاورزی و دامداری.  

3ــ آیا می توانید موارد دیگری به آن اضافه کنید؟  

1ــ استان آذربایجان غربی با کدام کشورها همسایه است؟
2ــ آذربایجان غربی چند درصد از خاک ایران را به خود اختصاص داده است؟

3  ــ شهرستان محل زندگی شما با کدام کشور در خارج و کدام استان در داخل کشور همسایه است؟

1ــ وسعت استان با احتساب دریاچٔه ارومیه 43000 کیلومتر مربع است.

فعالیت  
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َوَاۡلقٰی ِفی اۡلَرِض َرٰواِسَی َاۡن َتِمیَد بُِکۡم َو َاۡنٰهارًا َو ُسُباًل لََعلَُّکۡم َتۡهَتُدوَن 
         

و نیز در زمین كوه های ثابت و محكم بنهاد تا از حیرانی و اضطراب برهید؛ و نهرها جاری ساخت و 
راه ها پدیدار کرد، تا مگر هدایت شوید. 

                                                                                                             )سورٔه نحل، آیٔه 15( 

سیمای ظاهری ناهمواری های استان 
استان آذربایجان غربی از نظر ناهمواری ها، چهره ای متنوع دارد؛ به طوری که از کل وسعت استان 21 درصد را سرزمین های 

پست  و جلگه ها،63  درصد را ارتفاعات و 16درصد را دریاچٔه ارومیه به خود اختصاص داده است.
از نظر شکل ظاهری می توان ناهمواری های استان را به دو ناحیه تقسیم کرد.

1ــ سرزمین های مرتفع و کوه ها
2ــ سرزمین های هموار دشت ها و جلگه ها

1ــ سرزمین های مرتفع و کوه ها: کوه های استان از آغری داغ )  آرارات در ترکیه ( آغاز می شوند و در امتداد خود مرزهای 
ایران و ترکیه و ایران و عراق را در غرب تشکیل می دهند و به ارتفاعات زاگرس در شمال غرب می پیوندند.

مرتفع ترین آنها آورین به ارتفاع 3622 متر در شهرستان خوی و کم ارتفاع ترین منطقه در محل خروج رود زاب از ایران به عراق 
به ارتفاع 620 متر واقع شده است. ارتفاعات استان را به سه گروه عمده به شرح جدول 1ــ1 می توان تقسیم کرد.

درس دوم : ناهمواری های استان و چگونگی شکل گیری آنها
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جغرافیای طبیعی استان

شکل 2ــ١ــ  آغری داغ )آرارات(

شکل 3ــ١ــ کوه های شهیدان )مرز ایران و ترکیه(

شکل 4 ــ١ــ کوه های داالمپر )مرز ایران، عراق و ترکیه( 

شکل 5  ــ١ــ کوه های داالمپر )مرز ایران، عراق و ترکیه(
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شکل 6  ــ١ــ نقشۀ ناهمواری های استان

راهنمای نقشه

قله های مهم
مرز استان

مرز شهرستان  
مرز کشور

طبقات ارتفاعی به متر
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قله های مهممحدودهکوه

ــ مخروط آتشفشانی آورین در شهرستان خوی با ارتفاع 3622 متر بلندترین قله استان می باشد. شامل کوه های ماکو، قطور، خویکوه های شمالی

شامل کوه های سلماس، ارومیه، اشنویهکوه های مرکزی

ــ کوه شهیدان با 3600 متر ارتفاع در جنوب غرب و غرب ارومیه
ــ داالمپر 3450 متر ارتفاع )مرز سه کشور ایران، عراق، ترکیه(
ــ ارتفاعات برده رش 3608 متر در ارومیه و بزسینا 3480 متر

ــ کله شین با ارتفاع 3385 متر و ساری داش با 3097 متر در شهرستان اشنویه

شامل ارتفاعات جنوب دشت نقده ، غرب کوه های جنوبی
مهاباد ،پیرانشهر، سردشت و تکاب

ــ قندیل 3448 متر در پیرانشهر
ــ بلقیس با ارتفاع 3332 متر در تکاب

فعالیت  
ــ محل زندگی شما در کدام یک از این مناطق کوهستانی استان قرار گرفته است ؟

2ــ نواحی هموار )دشت ها و جلگه ها(: سرزمین های هموار استان در بین رشته کوه ها و گاه بین چالٔه دریاچٔه ارومیه و   
کوه های جنوبی و غربی قرار گرفته اند و رودهای استان مواد آبرفتی خود را بر آنها به جای گذاشته اند.

به طور کلی سرزمین های هموار استان به سه دسته تقسیم می شوند.
1ــ دشت های شمالی: زنگنه، پلدشت، ماکو، خوی  

2ــ دشت ها و جلگه های مرکزی:الف( دشت ها: سلماس، اشنویه، بخشی از ارومیه  ب( جلگه ها: بخشی از ارومیه   
3ــ دشت ها و جلگه های جنوبی:الف( دشت ها: سردشت، پیرانشهر، تکاب، بوکان، مهاباد  ب( جلگه ها: میاندوآب و بخشی   

از مهاباد 

ــ دربارٔه نقش دشت ها و جلگه ها در نوع فعالیت اقتصادی مردم ساکن آن تحقیق کنید.

فعالیت  

جدول 1ــ1ــ کوه های استان



8

درس سوم : آب و هوای استان

شکل 7ــ١ــ چشم اندازی از فصل بهار

شکل 8  ــ١ــ چشم اندازی از 
فصل تابستان

شکل 9ــ١ــ چشم اندازی از فصل پاییز

شکل ١0ــ١ــ چشم اندازی از فصل زمستان
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جغرافیای طبیعی استان

عوامل مؤثر در آب و هوای استان

استان آذربایجان غربی چه نوع آب و هوایی دارد و چه عواملی بر آن اثر می گذارد؟

  آیا می دانید

عوامل مؤثر در آب و هوای استان را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
1ــ عوامل درون استانی: عرض جغرافیایی، ارتفاع مکان، جهت قرارگیری کوه ها، فاصله از دریا  

2ــ عوامل برون استانی: ورود توده های هوایی در فصول مختلف  
کوه ها: در میان عوامل فوق ارتفاعات و کوه ها نقش مهم تری در چگونگی آب و هوای استان دارند. رشته کوه های استان 
ـ جنوبی و جنوب شرقی امتداد یافته اند. این ارتفاعات مانند دیواری در برابر هجوم توده های  به صورت طویل و مرتفع در جهت شمالیـ 
پر آب  بارندگی ها سر منشأ    رود های  این  بارش می شوند.  تراکم هوای مرطوب و ایجاد  باعث صعود و  هوای غربی قرار گرفته اند و 
استان اند. در استان ارتفاعات باالی 2000 متر به زیر قشر ضخیمی از برف فرو می روند و ارتفاعات بین 1000 تا 2000 متر به مقدار 

کافی باران دریافت می کنند؛ بنابراین ارتفاعات استان در الگوی پراکندگی دما و بارش مؤثرند.
توده های هوایی: توده های هوایی متفاوتی در فصول مختلف وارد استان آذربایجان غربی می شوند که از آن میان، آب و هوای 
آذربایجان غربی بیشتر تحت تأثیر توده های هوای غربی است. این توده ها از اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه وارد استان می شوند و 
منشأ رطوبت و بارش درفصول پاییز، زمستان و بهار می شوند. البته توده های هوای سرد قاره ای سیبری و قطبی و توده هوای سرد 

مرطوب شمال اروپا نیز با ورود به  آذربایجان باعث کاهش دما و بارش می شوند.

شکل ١١ــ١ــ پدیدۀ تشکیل ژاله در 
روزهای یخبندان

جدول 2ــ1ــ میانگین شاخص های هواشناسی در طول 35 سال و باالتر )تا سال 1390(

حداکثر بارش پارامترها
ساالنه

حداقل بارش 
ساالنه

متوسط بارش 
ساالنه

حداکثر دمای 
مطلق

حداقل دمای 
مطلق

میانگین دمای 
ساالنه

متوسط رطوبت 
نسبی

جمع ساعات 
آفتابی

روزهای 
یخبندان

جهت باد 
غالب

غربی23/111/8562807/696/8-643/8194/9388/239/5متوسط استان
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تا  نتیجه گرفت که استان آذربایجان غربی آب و هوای معتدل کوهستانی  به مطالب ذکر شده در صفحٔه قبل می توان  با توجه 
نیمه خشک دارد.

شکل ١2ــ١ــ نقشۀ رابطه بین پراکندگی بارش و دما با ناهمواری ها

نخجوان

ترکیه

آذربایجان شرقی

کردستان

عراق

جان
زن

طبقات ارتفاعی به متر
 576   تا ١000
١000 تا ١400
١400 تا ١800
١800 تا 2200
2200 تا2600
2600 تا 3000
3000 تا3400
بیشتر از 3400

جزایر
محدوده دریاچه

خطوط هم دما به سانتی گراد

خطوط هم باران به میلی متر
 ١00      ـ 200
 20١      ـ 400
 40١      ـ 500
 50١      ـ 600
 60١     ـ 800

 80١  ـ ١١00

 مرز استان
مرز شهرستان

مرز کشور

     9/4      ـ ١0/0
 ١0/0١      ـ ١0/8
 ١0/09      ـ 3/١١

 ١١/5      ـ ١2/2
 ١2/3     ـ ١3/0

راهنمای نقشه

نخجوان

عراق

آذربایجان شرقی

ترکیه

زنجان

کردستان
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جنگل های استان 
و  طبیعی  صورت  دو  به  استان  در  جنگلی  پوشش 
اغلب  استان  انبوه  و  طبیعی  جنگل های  است.  مصنوعی 
شهرستان های  حومٔه  در  استان  جنوب غربی  حاشیٔه  در 
حومٔه  و  آن  شمال  منتهی الیه  تا  پیرانشهر  سردشت، 
شهرستان ماکو و حاشیٔه رود ارس پراکنده اند. وسعت کل 
می رسد  هکتار  به حدود 174000  استان  جنگلی  مناطق 
کل  از  و 1/4 درصد  استان  از مساحت  که 3/98 درصد 

جنگل های کشور را شامل می شود.
فقیر  و  متوسط  خوب،  صورت  به  جنگل ها  این 
طبقه بندی می شوند. از کل مساحت نواحی جنگلی استان 
20 درصد جنگل های خوب و انبوه 26/5 درصد جنگل 
نیمه انبوه 53/5 درصد را جنگل های فقیر و تخریب شده 
تشکیل می دهد. از گونه های مهم درختان جنگلی استان 
می توان به انواع بلوط، صنوبر1، بنه، ُارس، گردو، گالبی 

وحشی، زالزالک، بادام کوهی و … اشاره کرد.
سطح  در  کاشت  دست  و  مصنوعی  جنگل های 
استان وسعت زیادی ندارند )حدود 150 تا 200 هکتار( 
و در قطعات متفاوت و کوچک در شهرستان های ارومیه، 
مهاباد و ماکو کاشته شده اند و اکثر گونه  های غالب آن سرو 

کوهی است. 

1ــ از نظر داشتن درخت صنوبر پس از استان گیالن مقام دوم کشوری را دارد.

درس چهارم : منابع طبیعی استان

 شکل ١3ــ١ــ چشم اندازی از جنگل های انبوه

شکل 14ــ1ــ جنگل های انبوه
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با توجه به تغییرات اقلیمی اخیر استان و شرایط طبیعی حاکم بر مناطق، از جمله کمبود بارش، کوتاه بودن دورٔه رشد گیاهان، 
یخبندان، کم بودن عمق خاک، رشد و رویش سالیانٔه جنگل های استان کم است. به همین دلیل چوب جنگل های این منطقه مصرف 

صنعتی ندارد ولی به اشکال مختلف که در ذیل به آن اشاره می شود، از آنها استفاده می شود. 
1ــ تهیٔه هیزم و زغال برای سوخت  

2ــ استفاده از محصوالت فرعی جنگل )مانند تهیٔه سقز که صمغ درخت بنه است(.  
3ــ استفاده از میوه های درختان جنگلی مانند گردو، بادام وحشی، زالزالک، گالبی وحشی و… .  

اهمیت جنگل های استان: با توجه به آموخته های خود در جغرافیای عمومی، جنگل های استان نیز چون پوشش جنگلی سایر 
نقاط دنیا یکی از عوامل ثبات و پایداری اکو سیستم ها و حفظ تعادل محیط زیست اند و در بهبود سالمت محیط زیست نقش مهمی ایفا 

می کنند. در زیر به پاره ای از آنها اشاره شده است؛ آیا می توانید موارد دیگری به آن اضافه کنید.
1ــ حفاظت از خاک و جلوگیری از فرسایش آن   

2ــ جذب گرد و غبار و مواد مضر، تلطیف هوا و تولید اکسیژن  

فعالیت  
1ــ جمالت زیر را با کلمه درست یا غلط مشخص کنید.

الف( بیشترین تراکم جنگلی استان در شهرستان سردشت است.
ب( درختان جنگل های استان از نوع صنعتی اند.

2ــ با توجه به آموخته های خود در جغرافیای عمومی آیا می توانید نوع جنگل های استان را مشخص کنید؟               

شکل ١5ــ١ــ مراتع خوب استان ــ پیرانشهر 
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مراتع استان
طبق آخرین آمار ارائه شده توسط اداره کل منابع طبیعی در سطح استان، 2516500 هکتار مرتع وجود دارد. تنوع آب و هوایی 

استان ) میزان بارش( و ناهمواری های متفاوت باعث به وجود آمدن سه شکل مرتع ییالقی، قشالقی و میان بند )آران( شده است.
دامپروران از مراتع ییالقی در فصل تابستان، از مراتع قشالقی در فصل زمستان و از مراتع میان بند )آران( در فصول پاییز و 

بهار برای چرای دام استفاده می کنند.
از مهم ترین مناطق استان که ظرفیت مرتعی باالیی دارند. می توان به مراتع ارتفاعات شمالی و جنوب استان چون ماکو،  چالدران، 
خوی، سلماس، اشنویه، پیرانشهر، میاندوآب و مهاباد اشاره کرد. از گونه های علفی و بوته ای استان می توان گل گندم، بومادران، 

انواع شقایق، آالله، گل میخک، گیاهان پیازدار، زنبق و گون را نام برد.

شکل ١7ــ١ــ مراتع فقیر ــ شمال استانشکل ١6ــ١ــ مراتع متوسط ــ شمال استان

شکل ١8  ــ١ــ  نمودار درصد توزیع وضعیت مراتع استان

خوب %29
فقیر ١8%

متوسط %53
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                      1ــ مراتع چه نقشی در توسعٔه اجتماعی و اقتصادی استان دارند؟
2ــ برای حفظ و احیای مراتع چه راهکارهایی پیشنهاد می کنید؟

3ــ اگر در شهرستان یا روستای محل زندگی شما جنگل وجود دارد، آثار مثبت آن را بررسی کنید و بنویسید 
چه عواملی حیات این جنگل ها را تهدید می کند؟ از پیامدهای تخریب جنگل گزارش تهیه کنید و آن را در کالس ارائه 

دهید.

فعالیت  

شکل ١9ــ١ــ گوزن زرد ایرانی

مناطق حفاظت شده استان 
محدوده های حفاظت شده به محدوده ای از اراضی مستعد اعم از جنگل، مرتع و کوهستان  و آب های واقع در آنها گفته می شود 
که به منظور حفظ همیشگی زندگی گیاهان و جانوران آن محدوده، بریدن درختان، تولید زغال چوب و بوته کنی در آن منطقه ممنوع 
بوده و مقررات شکار در آن هر سال بررسی و اعالم می شود. از جمله محدوده های محافظت شدٔه استان می توان به پارک ملی دریاچٔه 

ارومیه،مراکان ، جنگل های میرآباد سردشت و غار سهوالن مهاباد اشاره کرد. 

مناطق شکار ممنوع 
این محدوده ها شامل سرزمین هایی است که از نظر حفظ و تکثیر جانوران، شکار برای چند سال در آنجا ممنوع اعالم می شود و 
پس از گذشتن این مدت، شکار آزاد یا برای مدتی دیگر ممنوعیت آن تمدید می شود. از مناطق شکار ممنوع استان می توان به نیزارهای 
گرده قیط و َمَمیند در نقده ،منطقه آق گُل در ماکو، منطقٔه شکار ممنوع دره شهیدان ارومیه، منطقٔه شکار ممنوع ُزر آباد خوی و منطقٔه 

شکار ممنوع بیان در محور جادهٔ شاهین دژ ــ تکاب اشاره کرد.
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ــ از پرندگان مهاجر در استان چند نمونه را نام ببرید و با همکاری دبیر خود تصاویری از آنها تهیه کنید.

منابع آب

1ــ شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی سال 1389

فعالیت  

شکل 20ــ١ــ تاالب های اطراف دریاچۀ ارومیه

آب یکی از مقدس ترین و برترین نشانه ها در آفرینش است. باید 
رفتارمان را  در خصوص مصرف آب تغییر دهیم و قداست اولیۀ 

آن را پاس بداریم.

استان آذربایجان غربی به علت موقعیت خاص جغرافیایی و وضعیت آب و هوایی مناسب از توان آبی خوبی برخوردار است.
میانگین حجم آب از نزوالت جوی 16/8 میلیارد متر مکعب است که پس از کسر مقادیر تبخیر، تعرق، نفوذ و اضافه شدن 
جریان های سطحی ورودی از کشورهای همسایه و استان های مجاور، حجم آب جریان های سطحی استان معادل 7/2 میلیارد متر 

مکعب می شود.1

تاالب های استان 
در استان آذربایجان غربی بیش از 30 تاالب وجود دارد که از این تعداد دریاچه ارومیه با عنوان جهانی پارک ملی و ذخیره گاه 

زیست کره انتخاب شده است. از دیگر تاالب های استان می توان به: حسنلو )نقده( یادگارلو )نقده(، آق گل و… اشاره کرد. 
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راهنما
مرزبین المللی
مرز استان
محدودۀ حوضۀ آبریز اصلی
مرکز استان

رودخانه ها
دریاچه

سدهای مخزنی موجود

حوضۀ آبریز ارس

حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه

حوضۀ آبریز زاب

ترتیب در بخش های کشاورزی، شرب،  به  برداشت می شود که  سالیانه 3/6 میلیارد متر مکعب از منابع سطحی و زیر زمینی 
صنعت، بهداشت جوامع شهری و روستایی و پرورش آبزیان مورد استفاده قرار می گیرد.

آب های سطحی: در استان آذربایجان غربی 14 رود اصلی و چند رود فصلی جریان دارد. منابع تأمین آب بیشتر این رودها 
ذخایر برف و باران و چشمه های دائمی است. به نقشٔه 21ــ1 حوضٔه آبریز استان دقت کنید.

شکل 2١ــ ١ــ نقشۀ حوضۀ آبریز استان

نخجوان

عراق

ــه
ـیـ

رکـ
تــ
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به طور کلی رودخانه های استان در سه حوضٔه آبریز جداگانه قرار دارند که عبارت اند از:
1ــ حوضۀ آبریز رود ارس: شامل رودهای قطور چای، آق چای، زنگمار و… می شود.

2ــ حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه: 
الف( غرب دریاچٔه ارومیه که شامل رودهای مهمی مانند باراندوز چای، نازلو چای، شهر چای و… می شود.

ارومیه که شامل رودهای مهمی چون  دریاچٔه  ب( جنوب 
زرینه رود »جغتای«، سیمینه رود »تاتائو«، مهاباد و… می شود.

حوضه  این   :) کلوی   ( زاب  رود  آبریز  حوضۀ  3ــ 
مناطق پیرانشهر و سردشت را شامل می شود و مهم ترین رود آن 

زاب است که به طرف کشور عراق جریان می یابد.

شکل 22ــ١ــ نمایی ازحیات زیست رودخانه های استان

فعالیت  
1ــ پر آب ترین رود استان رودخانٔه ……………… در شهرستان……………… و کم آب ترین رود استان 

…………… در شهرستان …………… است.
رودخانه های محل زندگی خود را نام ببرید. 2ــ 

مصارف آب استان: حجم آب برداشتی از منابع سطحی و زیر زمینی سالیانه 3/6 میلیارد متر مکعب است که 47 درصد آن 
از منابع سطحی و بقیه از منابع آب زیر زمینی تأمین می شود.بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی با 92درصد و کمترین در بخش 

صنعت با 1درصد است. 

بیشتر بدانیم
امروزه روش های تصفیٔه مختلفی برحسب نوع فاضالب، 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 شهرهای استان لجن فعال در شهر ارومیه و الگون هوادهی در شهرهای مهاباد، 

خوی و میاندوآب می باشد.
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تغییرات آب های سطحی: متوسط حجم آب های سطحی استان 7/2 میلیارد متر مکعب بوده است. بر اساس آخرین آمار 
موجود مقدار آب مصرفی استان از منابع آب سطحی 1/7 میلیارد متر مکعب است. 10 سد مخزنی بارون ماکو، شهید کاظمی بوکان، 
تأمین  نیاز 160900 هکتار از زمین های استان را  نقده و زوال در سلماس و... آب مورد  سدمهاباد، شهرچای ارومیه، حسنلوی 

می کنند.
آب های زیرزمینی

تغییرات سطح آب های زیر زمینی: استان آذربایجان غربی بیش از 20 دشت بزرگ و کوچک دارد که وسعت آنها مجموعاً 
به  8123 کیلومتر مربع می رسد. کاهش نزوالت جوی در سال های اخیر و بهره برداری بیش از حّد و بی رویه از منابع آب زیرزمینی سبب 

کاهش شدید آب سفره های زیرزمینی در این دشت ها شده است. تداوم این وضعیت عواقب ناگواری به دنبال خواهد داشت.

نحوۀ استفاده مردم از آب 
سهم عمده ای در رفع کمبود آب یا بروز بحران آب دارد.

شکل 23ــ١ــ نقشۀ پراکندگی سدهای استان 

نخجوان

عراق

آذربایجان شرقی

ترکیه

زنجان

کردستان

سد ارس

سدهای مخزنی ملی در حال بهره برداری

سدهای مخزنی ملی در حال اجرا
سدهای مخزنی ملی در دست مطالعه
سدهای انحرافی در حال بهره برداری
سدهای انحرافی در حال اجرا
سدهای انحرافی در دست مطالعه
کانال انتقال
ایستگاه پمپاژ موجود
ایستگاه پمپاژ در حال اجرا
ایستگاه پمپاژ در حال مطالعه
آبگیر دشت زنگنه
تأمین آب اراضی حاشیۀ ارس

رودخانه ارس
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دریاچۀ ارومیه 
حوضٔه آبریز دریاچٔه ارومیه که بزرگ ترین دریاچٔه داخلی کشور  است، مساحتی حدود 51876 کیلومتر مربع دارد که 38    درصد 
آن از نواحی کوهستانی 21 درصد را تپه ها و 2/11 درصد را فالت ها و تراس های مرتفع و حدود 9 درصد آن را دریاچه و مابقی شامل 
ـ  5 متر و  دشت ها و اراضی مخلوط و گوناگون را شامل می شوند. ارتفاع آن از سطح دریاهای آزاد 1275 متر و عمق متوسط آن 6  ـ

حداکثر عمق آن 16ــ14 متر می باشد1.

طول دریاچٔه ارومیه 140ــ130 کیلومتر و عرض آن در پهن ترین قسمت 58 کیلومتر و در کم عرض ترین نقطه مقابل شبه جزیرٔه 
دریاچه  شورترین  و  بزرگ ترین  و  می شد  نامیده  کبودان  چی چست،  نام های  به  گذشته  در  دریاچه  این  است.  کیلومتر  اسالمی  15 

دائمی ایران و یکی از دریاچه های فوق اشباع از نمک دنیا چون بحر المیت و Salt lake  در آمریکا می باشد.
19رودخانه چون زرینه رود، سیمینه رود، زوال چای، شهر چای، باراندوز و… به دریاچه ارومیه وارد می شوند.

1ــ این اعداد مربوط به زمان پر آبی دریاچه می باشد.

شکل 24ــ1ــ دریاچۀ ارومیه

تبریز

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربیمراغه

ارومیه
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1ــ آیا می دانید دریاچٔه ارومیه در صورت خشک شدن چه تأثیراتی بر اقلیم و محیط زیست اطراف خود خواهد 
گذاشت. در این باره گزارشی تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

2ــ به نظر شما کدام عوامل طبیعی و انسانی در کاهش آب دریاچه ارومیه نقش داشته است؟ با کمک دبیر خود 
چند مورد را ذکر کنید.

3ــ چه راهکارهایی برای جلوگیری از کاهش آب دریاچه ارومیه با توجه به علل اشاره شده در باال پیشنهاد 
می کنید؟

شکل 25ــ1ــ نوسان سطح آب دریاچه ارومیه از سال 1374 تا 1389
1389                                                      1381                                                       1374

فعالیت  

در سال های اخیر عواملی چون تغییرات اقلیمی، خشکسالی و پاره ای از عوامل انسانی سبب کاهش سطح آب دریاچه تا حدود 
60% گردیده است. البته در سال 1342 نیز سطح آب دریاچه ارومیه به میزان قابل توجهی کاهش داشته که در طول سال های بعد ترمیم 

گشته است.
در این دریاچه بیش از 102 جزیره کوچک و بزرگ وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است.

3ــ آرزو                  ٤ــ دوقوزالر )نه گانه( 2ــ جزیره ِاسپیر  1ــ قویون داغی )کبودان( 
از ویژگی های مهم این دریاچه وجود نوعی جلبک و سخت پوست به نام آرتیمیا ــ اورمیانا می باشد که غذای پرندگانی است که 

در جزایر ارومیه تخم گذاری و زندگی می کنند.
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با مراجعه به تقویم بگویید 20 مهر ماه چه مناسبتی دارد ؟
 

الف( مخاطرات طبیعی 
و  مطالعه  بالیا  این  کنترل  و  مهار  مناسب جهت  راهکارهای  ارائٔه  و  اجتماعی  و  اقتصادی  از خسارت های  جلوگیری  برای 
شناسایی آنها الزم به نظر می رسد. موقعیت جغرافیایی استان، کوهستانی بودن، داشتن گسل های فعال قدیمی، قرار گرفتن در مسیر 
مناطق مسکونی  از  بسیاری  استقرار  و  اقلیمی  ویژگی های خاص  هیمالیا، ساختار زمین شناسی، جنس زمین،  ــ  آلپ  زلزلٔه  کمربند 
روستایی و شهری استان در امتداد رودخانه ها و مناطق پایکوهی، دشت ها و جلگه ها بستر مناسبی را برای شکل گیری مخاطرات طبیعی 

چون سیل، زلزله، حرکت دامنه ای، خشکسالی، بهمن و… در استان فراهم ساخته است1. 
1ــ زمین لرزه )زلزله(: استان آذربایجان غربی به واسطٔه شرایط خاص زمین ساختی و تکتونیکی مانند اکثر نقاط کشورمان از 

نواحی لرزه خیز ایران به شمار می آید. عوامل مؤثر در زلزله خیز بودن استان عبارتند از:
ـ سلماس و سد مهاباد  1ــ وجود گسل های متعدد چون گسل شمال تبریز، پیرانشهرـ 

 2ــ فشار صفحٔه عربستان به ایران که آثار آن در پهنٔه غربی و جنوب غربی ایران نمود بیشتری دارد، می تواند دلیل زلزله در اعصار 
مختلف در آذربایجان غربی باشد.

جدول 3ــ1ــ سوابق زمین لرزه های مهم استان

مشخصات )خرابی، شدت ، بزرگی(تاریخ وقوعمنطقه
زلزله شدید که خرابی زیادی برجای گذاشت و کلیسای معروف این شهر را ویران کرد.677 ه.شماکو
ویرانی زیادی داشت1216ه.شخوی
٤ بار زلزله که روستاهای اطراف تخریب شدند1228ه.شخوی
٤ بار زلزله که روستاهای اطراف تخریب شدند1256 ه.شخوی

٤ بار زلزله که روستاهای اطراف تخریب شدند1258 ه.شخوی ــ تبریز
٤ بار زلزله که روستاهای اطراف تخریب شدند1273 ه.شخوی

در ارومیه لرزش شدید و شهر دیلمقان سلماس را ویران نمود1309ه.شارومیه و سلماس
لرزش شدید در ارومیه اتفاق افتاد و خرابی نداشت1358 ه.شارومیه

درس پنجم : مسائل و مشکالت محیطی استان

1ــ از نظر درصد فراوانی وقوع زلزله 2/3درصد از مخاطرات طبیعی را شامل می شود.
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1ــ همان طور که می دانید مانور زلزله در هشتم آذر هر سال در مدارس اجرا می شود و هدف آن:
الف( آموزش دانش آموزان با واکنش سریع و صحیح 

ب( شناسایی مناطق امن مدرسه و کالس 
آیا می توانید موارد دیگری به آن اضافه کنید؟

2ــ خشکسالی: عواملی مانند کاهش بارندگی و افزایش دما، کاهش میزان رطوبت نسبی و طول زیاد ساعات آفتابی در اثر 
تغییرات اقلیمی که باعث افزایش تبخیر و تعرق و کاهش میزان نفوذ آب، رواناب ها و عدم تغذیٔه آب های زیرزمینی می شود، از علل اصلی 

خشکسالی در استان می باشد. از مهم ترین پیامدهای خشکسالی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1ــ کاهش آب دریاچٔه ارومیه و خطر نابودی حیات جانوری و گیاهی در پارک ملی دریاچٔه ارومیه 

2ــ از بین رفتن محصوالت کشت دیم در مناطق مختلف 
3ــ کاهش آب رودخانه ها 

4ــ کاهش درآمد روستاییان که در نهایت به مهاجرت  آنها به شهرها منجر می شود.
 5  ــ توسعٔه بیابان و بیابان  زایی در شمال استان و بروز طوفان شن )بوراالن ماکو( 

فعالیت  

 برای مطالعه 
بنا به گزارش سازمان های ذیربط 23/4 درصد از مخاطرات طبیعی استان مربوط به خشکسالی است که در سال 
ـ  75  بیش از 60 درصد و در سال 77ــ76و 78ــ77 نیز خساراتی به مزارع دیم ــ مراتع و… زده است. همچنین  76ـ
ـ  85، 48 درصد و دورٔه مشابه در درازمدت 35  درصد کاهش  میزان بارندگی در سال آبی 87  ــ86 نسبت به سال 86  ـ
ـ  88 که ترسالی حاکم بوده است میزان بارندگی تقریباً کفایت می کرد.اما  بارندگی موردی داشته است. در سال 89  ـ
در سه ماهٔه اول و دوم و سوم سال 90ــ89 نیز میزان بارش بسیار کم بود، به طوری که در طول پاییز به مقدار بسیار 

ناچیزی بارندگی در استان اتفاق افتاده است.

و  درازمدت  راهکارهای  و  دارد  قرار  تا شدید  متوسط  در وضعیت خشکسالی،  استان  کل  نظر شاخص های خشکسالی  از 
کوتاه   مدت جهت کاهش این بحران در استان الزم است. در زیر به موردی از آنها اشاره شده است. 

1ــ جیره بندی آب مخازن سدها
2ــ تغییر کشت و شیوهٔ آبیاری در استان 
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شکل 26ــ1ــ چشم اندازی از زمین های در معرض خشکسالی 
شمال استان )بوراالن ماکو(

شکل 27ــ1ــ گسترش بیابان شمال استان
)بوراالن ماکو(

3ــ انتخاب الگوهای کشت مقاوم به خشکی 
4ــ مطالعه و اجرای طرح های بخش سیالب و تغذیٔه مصنوعی  

و  آب  ویژگی های  به  توجه  با  غربی  آذربایجان  استان  در  سیل:  3ــ 
در  آن  روستاهای  و  اکثر شهرها  این که  به  توجه  با  و  آن  توپوگرافی  و  هوایی 
ناگهانی  با بارش های  پایکوه ها و درٔه رودخانه ها واقع شده اند، همواره همراه 
و ذوب شدن برف در اوایل بهار، سیل خسارات جبران ناپذیری را به مزارع 
و مساکن وارد آورده است که در سال های اخیر با زدن سد و بند روی اکثر 
رودخانه ها تا حدودی از خطرات آن کاسته شده اما شهرهایی که بدون توجه به 
شیب مکان و در مسیر آبراهه ساخته شده اند و در آنها کانال های فاضالب و دفع 
سیالب به طور اصولی ساخته نشده اند و معموالً هنگام بارندگی با خطر سیالب 
روبه رو می شوند و حتی بسیاری از معابر و راه های عبور نیز مسدود می شوند 
و عالوه بر خسارت بر ساختمان ها تردد و عبور و مرور نیز با سختی و مشکالت 
زیادی صورت می گیرد. شهرستان هایی که در کنار رودخانه اند، مانند پلدشت، 
میاندوآب یا شهر ارومیه به علت گسترش به سمت دامنٔه کوه های اطراف شهر و 

نبودن کانال های اصولی به مقدار کافی با چنین مشکالتی روبه رو می شوند. 
4ــ سرمازدگی: سرمازدگی در استان آذربایجان غربی نیز از بالیای 
طبیعی است که در دو فصل به طور واضح به محصوالت زراعی استان آسیب 

می رساند.
 الف( سرمای زودرس در اواخر شهریور و اوایل مهر که باعث سرمازدگی محصوالت کشاورزی استان می شود.

 ب( سرمای دیررس در اواخر زمستان و اوایل بهار باعث سرمازدگی شکوفه های درختان میوه و از بین رفتن محصوالت باغی 
استان می شود.

به کوهستانی بودن استان و برف سنگینی که در دامنه های پرشیب مناطق کوهستانی )چون سردشت و  با توجه  5  ــ بهمن: 
پیرانشهر( می بارد، گاهی با سنگ ریزه ها، توده های عظیم بهمن را تشکیل می دهد و به طرف پایین دامنه و جاده ها سقوط می کند که 

خطراتی جدی برای روستاها و اتومبیل هایی که در جاده حرکت می کنند، به وجود می آورد.

فعالیت  
ـ  در منطقه زندگی شما کدام یک از بالیای طبیعی اتفاق می افتد؟ آیا می توانید از اثرات آن چند مورد را ذکر کنید؟ ـ
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شکل 28  ــ1ــ آلودگی هوا از طریق دود حاصل از کارخانه ها

شکل 30  ــ1ــ وقوع توفان های همراه با ماسه در منطقه بوراالن ماکوشکل 29 ــ1ــ آلودگی هوا از طریق دفع غیر اصولی زباله ها

1ــ می دانیم اسید نیتریک از سوخت های فسیلی خودروها تولید می شود، به نظر شما چه راه هایی برای کاهش 
آلودگی وجود دارد؟

2ــ آثار منفی آلودگی هوا را در روستا و شهرستان محل زندگی خود بنویسید.

2ــ آلودگی آب ها: در حال حاضر چهار رودخانٔه مهم استان )مهاباد، شهر چای، زرینه رود و ارس( در دست پاالیش اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان قرار دارند و پساب شهرهای ارومیه،بوکان، مهاباد، میاندوآب، سلماس و خوی به داخل تصفیه خانٔه 

شهری هدایت می گردند و در سایر شهرها سیستم تصفیه فاضالب شهر در دست مطالعه است.

فعالیت  

 ب( مسائل زیست محیطی
آیا می توانید با مراجعه به تقویم بگویید روز هوای پاک کدام روز   

از سال است؟
استان های  با  مقایسه  در  غربی  آذربایجان  استان  هوا:  آلودگی  1ــ 
بزرگ صنعتی کشور، تقریباً استان پاکی از نظر هوا محسوب می شود. 
غبار  و  ریزگرد  ورود  چون  استانی  برون  عوامل  از  بعضی  نفوذ  اگر 
آلوده کنندٔه  مواد  که  هوای غرب  توده  و  و سوریه  عراق  بیابان های  از 
کنیم،  استثنا  به همراه می آورد،  با خود  را  کشورهای صنعتی و غرب 
و  تبدیلی  صنایع  وجود  علت  به  ارومیه  شهر  در  فقط  هوا  آلودگی 
واحدهای صنعتی که از سوخت های فسیلی استفاده می کنند، مصرف 

سوخت وسایل نقلیه و مصارف خانگی نمود پیدا کرده است. 
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مواد آلوده کنندۀ آب ها عبارت اند از:
1ــ فاضالب های صنعتی )وجود کارخانجاتی مانند شیر پاستوریزه، کنسانترٔه تولید آب میوه و…( در حاشیٔه رودخانه ها و تخلیٔه 

فاضالب ها داخل آنها
2ــ فاضالب های خانگی: شامل اماکن عمومی و ادارات 

3ــ فاضالب های کشاورزی: انواع سموم و کودهای شیمیایی
4ــ فاضالب های بهداشتی: دفع پساب بهداشتی مراکز درمانی
5  ــ زباله ها: شامل زباله های خانگی، زباله های بهداشتی و…

6 ــ فاضالب های مکان های تفریحی: فاضالب رستوران هایی که در مسیر رودخانه ها ساخته شده اند.
البته مقداری از مواد آلوده از طریق پساب ها و هرز آب هایی است که در مواقع بارندگی باعث انتقال مواد معدنی، گل رودخانه، 

پسماند ذرات گیاهی و حیوانی و رسوب حاصل از شست و شوی خیابان ها می شود.
در  موجود  آالینده های  برای حذف  که  است  شیمیایی  و  بیولوژیکی  فیزیکی،  روش های  از  مجموعه ای  فاضالب:  تصفیۀ 
فاضالب انجام می گیرد و درنهایت فاضالب تصفیه شده را برای مصرف از پیش تعیین شده آن فراهم می نماید. فاضالب تصفیه شده 
می تواند به مصارف گوناگونی نظیر کشاورزی، تغذیه آبخوان ها، آبزی پروری، آبیاری فضای سبز و مصارف تفریحی )ایجاد استخرهای 

مصنوعی در داخل پارک ها و…( برسد.
پیدا  در کشور گسترش  پساب  از  استفاده مجدد  و  و شرایط محل  فاضالب  نوع  برحسب  تصفیٔه مختلفی  امروزه روش های 
بیشتر در کشور توسعه داده شده اند. روش تصفیه  تثبیت  برکه  از میان آن ها سه روش لجن فعال، الگون هوادهی و  کرده است که 

در    فاضالب  تخلیۀ  31  ــ1ــ  شکل 
مسیر رودخانۀ شهرچای

شکل 32  ــ1ــ تخلیۀ فاضالب های 
شهری و خانگی

فاضالب غالب شهرهای آستان لجن فعال )در شهر ارومیه( 
و الگون هوادهی )در شهرهای مهاباد، خوی و میاندوآب( 

می باشد.



فصل دوم

جغرافیای انسانی استان آذربایجان غربی



27

جغرافیای انسانی استان

آیا شهرستان های استان خود را می شناسید و می توانید آنها را نام ببرید؟
آیا می توانید شهرستان محل زندگی خود را روی نقشٔه استان نشان دهید؟

براساس آخرین تقسیمات سیاسی، استان آذربایجان غربی در سال 1390 دارای 17 شهرستان، 40 بخش، 42 شهر، 113 
دهستان و 3031 آبادی دارای سکنه  است. مرکز استان آذربایجان غربی شهر تاریخی ارومیه است. استان آذربایجان غربی با مساحت 
37412 کیلومتر مربع )بدون احتساب دریاچٔه ارومیه(، از نظر وسعت مقام یازدهم را در سطح کشور داراست. شهرستان ارومیه با 
وسعت 5312 کیلومتر مربع و شهرستان شوط با 931 کیلومترمربع به ترتیب بزرگ ترین و کوچک ترین شهرستان های استان را به خود 

اختصاص داده اند.

درس ششم : تقسیمات سیاسی استان
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شکل 1ــ2ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی استان  

راهنمای نقشه

نقطۀ شهری

مرکز استان
مرکز شهرستان
مرکز بخش

نخجوان

ترکیه

عراق

کردستان

زنجان

آذربایجان شرقی

شهرهای استان

مرزهای سیاسی
مرز استان
مرز بخش
مرز شهرستان
مرز کشور
جزایر
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شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخشمرکز شهرستانشهرستانردیف

ارومیهارومیه1

ارومیهمرکزی

ارومیهباراندوزباراندوز

باالنجباراندوزچای جنوبی

قره آغاجباراندوز چای شمالی

یورقون آبادباش قلعه

امامزادهبکشلوچای

ترکمانترکمان

دیزج دولدول

بالوروضه چای

چنقرالوی یکاننازلوی جنوبی

قوشچیانزل
قولنجیانزل جنوبی

قوشچی
قره باغانزل شمالی

نوشیننازلو

طالتپهطالتپه

نوشین نازلونازلوچای

نوشیننازلو شمالی

سیلوانهسیلوانه

ترگورترگور

سیلوانه مرگورمرگور

دشتدشت

سروصومای برادوست

روند سفلیبرادوست

سرو هشتیانصومای جنوبی

ممکانصومای شمالی

اشنویهاشنویه2
اشنویهمرکزی

نلیواناشنویه شمالی
اشنویه

اغبالغدشت بیل

نالوسنالوس
نالوساشنویه جنوبی

نالوس
هقهق

جدول 1ــ2ــ تقسیمات سیاسی استان درسال  1387
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بوکانمرکزیبوکانبوکان3

قره کندآختاچی

بوکان
نوبارایل تیمور
گلوالن سفلیایل گورک

یکشوهبهی فیض اله بیگ

سیمینهسیمینه
داشبندآختاچی شرقی

سیمینه سیمینهآختاچی محالی
جوانمردبهی دهبکری

پلدشتپلدشت4
پلدشتمرکزی

عشق آبادچایبارسار شرقی
پلدشت

نازک علیا
بهلول آبادزنگبار

نازک علیاارس
نازک علیاگچلرات شرقی
بیگ جانگچلرات غربی

پیرانشهرپیرانشهر5
پیرانشهرمرکزی

چیانهپیران
پیرانشهر دربکهالهیجان

کوپرمنگور غربی

گردکشانهالجان
پسوهالهیجان شرقی 

گردکشانه
سیلوهالهیجان غربی

تکابتکاب6

تکابمرکزی
اوغول بیکافشار

تکاب

دورباشانصار
قوچهکرفتو

تازه کندتخت سلیمان
احمدآباد سفلیاحمد آباد

قره بالغچمن
چوپلوساروق

سیه چشمهچالدران7
سیه چشمهمرکزی

قرنقوبَه بَه جیک
سیه چشمه خضر لوچالدران جنوبی

زاویهچالدران شمالی

آواجیقدشتک
شادلوی سفلیآواجیق جنوبی

آواجیق
آواجیقآواجیق شمالی

قره ضیاءالدینچایپاره8
حاجیالرحاجیالر

کامل آبادحاجیالر شمالی

قره ضیاءالدین
حاجیالرحاجیالر جنوبی

قره ضیاءالدینمرکزی
بسطامبسطام

چورسچورس
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خویخوی9

ایواوغلیایواوغلی
ایواوغلیایواوغلی

ایواوغلی
مهلزانولدیان

خویمرکزی

پسک سفلیفیرورق
خوی 

فیرورق 
دیزج دیز

دیزج جمشیدخاندیزج
قوروقرهال

دیزج دیزقره سو
گوهرانگوهران

ُزر آبادصفائیه
ُزرآبادسکمن آباد

ُزرآباد
بلسور سفلیالند

قطورقطور
زریزری

قطور
قطورقطور

سردشتسردشت10
سردشتمرکزی

اسالم آبادآالن

سردشت
ربط

میرآباد

بریسوباسک کولسه
بیوران سفلیبریاجی

ربطگورک سردشت

میرآبادوزینه
میرآبادگورک نعلین

نالسملکاری

سلماسسلماس11

سلماسمرکزی

ملحمزوالچای

تازه شهر

سلماس

سیالبکره سنی
تمرکنار پروژ
قره قشالقلکستان

کتبانکوهسار
چهریقچهریق
دلزیشپیران
کوزه رششناتال

شاهین دژشاهین دژ12
شاهین دژمرکزی

شاهین دژصفاخانهصفاخانه
محمودآباد هوالسوهوالسو

محمودآبادمحمودآباد

کشاورزکشاورز
صورینچهاردولی

کشاورز
کشاورزکشاورز
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شوطشوط13
شوطمرکزی

یوالگلدییوالگلدی
شوط

صوفیقره قویون شمالی

مرگنلرقره قویون
مرگنلرقره قویون جنوبی

مرگنلر
مخورچشمه سرا

ماکوماکو14
ماکومرکزی

قره تپهچایبارسار جنوبی
ماکو دیم قشالققره سو

کشمش تپهقلعٔه درسی

بازرگانبازرگان
قوشچایبارسار شمالی

بازرگان
میالنساری سو

مهابادمهاباد15
مهابادمرکزی

قره بالغآختاچی غربی

مهاباد 
خلیفان

گوگ تپهمکریان شرقی
دریازمکریان غربی

خلیفانخلیفان
کیتکهکانی بازار

عبدالله کردهمنگور شرقی

میاندوآبمیاندوآب16

میاندوآبمرکزی

بکتاشزرینه رود

میاندوآب

سرچنارزرینه رود جنوبی
شبیلوی سفلیزرینه رود شمالی

گوگ تپه خالصهمرحمت آباد
حاج حسنمکریان شمالی

للکلومرحمت آباد جنوبی

باروقباروق
نختالوآجرلوی شرقی

باروق قرقچیآجرلوی غربی
باروقباروق

چهاربرجمرحمت آباد
چهاربرجمرحمت آباد شمالی

چهاربرج
فیروزآبادمرحمت آباد میانی

نقدهنقده17
نقدهمرکزی

بیگم قلعهبیگم قلعه
نقده

میرآبادسلدوز

محمدیارمحمدیار
شهرک مهدیالمهدی

محمدیار
حسنلوحسنلو
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فعالیت  
با توجه به نقشٔه استان و جدول تقسیمات سیاسی به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 

1ــ محل زندگی شما در شهرستان……… بخش……… شهر……… دهستان……… روستای……… 
است.

2ــ جدول زیر را کامل کنید. 

شهربخششهرستان
نازلو

آواجیق
مرحمت آباد

ـ شهرستان .................. شمالی ترین و شهرستان ................ جنوبی ترین شهرستان های  3ـ 
استان اند.

استان های  و   .........،.........،.......... شهرستان های  با  شما  زندگی  محل  شهرستان  ٤ــ 
........، ......... و کشورهای ......... همسایه است .

5 ــ کدام شهرستان استان با سه استان همجوار، همسایگی دارد؟



3٤

به تصاویر زیر نگاه کنید. هریک از آنها کدام یک از شیوه های زندگی در استان را نشان می دهد؟

درس هفتم : شیوه های زندگی در استان

شکل 2ــ2ــ شیوه های مختلف زندگی در استان

شکل ٤ــ2ــ شیوه زندگی عشایر به شکل چادرنشینیشکل ٣ــ2ــ شیوه زندگی عشایر استان

زندگی کوچ نشینی
با توجه به آموخته های قبلی در فصل اول آیا می توانید علت شکل گیری زندگی عشایری را در استان توضیح دهید؟

زندگی کوچ نشینی یکی از قدیمی ترین اشکال معیشت در استان محسوب می شود. با توجه به آمار سال 87 جمعیت عشایر حدود 
103927 نفر در قالب 15599 خانوار است که 3/6 درصد جمعیت استان را تشکیل می دهد. همچنین 8/7 درصد عشایر کوچندٔه 

کشور در این استان زندگی می کنند و به عنوان چهارمین استان مهم عشایرنشین کشور محسوب می شود.
عشایر استان از 11 ایل و 16 طایفٔه مستقل و حدود 1200 یورد1 تشکیل یافته است. پرجمعیت ترین عشایر استان در سال 87 

عبارت اند از: ایل های جاللی، میالن، هرکی.

جبالف

1ــ یورد: واژه ای ترکی است به معنای سرزمین، و محدوده ای که تعدادی سیاه چادر در آن استقرار یافته اند. )شکل ٤ــ2(
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شکل ٥ ــ2ــ پراکندگی مناطق ییالقی  و قشالقی عشایر استان

مرز بین المللی
مرز استانی

مرز شهرستان

روستاهای ییالقی
روستاهای قشالقی

10 ٥ 0     10     20   ٣0 ٤0

نخجوان

ترکیه

آذربایجان شرقی

عراق

زنجان

راهنمای نقشه
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ــ محدودۀ زیستی و جغرافیایی عشایر استان: عشایر به دلیل وابستگی اقتصادی به دام، عمدتاً در حاشیٔه نواحی مرتفع 
مرزی این استان با کشورهای ترکیه، عراق و جمهوری نخجوان، که امکان دسترسی به مراتع وجود دارد، استقرار یافته اند. این قلمرو 
تا منطقٔه  __ ١ مساحت استان را شامل می شود، از حاشیٔه رود ارس در شمال استان شروع می شود و 

جغرافیایی که وسعتی معادل  3
سردشت در مرز استان کردستان ادامه می یابد.

محدودهٔ زیستی عشایر استان را به لحاظ ارتفاعی و نوع مرتع به دو منطقه می توان تقسیم کرد:
١ــ مناطق قشالقی: شامل دشت ها، جلگه ها و حاشیٔه رودها و پایکوه ها است. این مناطق در حدفاصل ارتفاع بین 800 تا 

کمتر از 2000 متر با مراتع قشالقی، قرار دارد که عشایر در فصل زمستان در مساکن ثابت آن به سر می برند. 
٢ــ مناطق ییالقی: شامل نواحی مرتفع غربی و جنوبی استان )ارتفاعات مرزی( است. این مناطق در حدفاصل ارتفاع 
بین 2000 تا 3500 متر با مراتع ییالقی است که عشایر در فصل تابستان در این منطقه در زیر چادرها به سر می برند. معموالً عشایر 
استان از اواسط اردیبهشت و اوایل خرداد کوچ خود را به مناطق ییالقی آغاز می کنند و تا اواخر شهریور در ییالق هستند. زمان 
به وضعیت آب و هوا )دماــ بارش( و وضعیت مراتع بستگی دارد. حرکت عشایر در محدودٔه قلمرو هر ایل انجام  حرکت عشایر 

محل ییالقمحل قشالقتعداد خانوارایالت

ماکو )دشت های بوراالن، و زنگنه بخش 2736جاللی
مناطق ییالقی چالدران و مراتع مرز ایران و ترکیهمرکزی و اطراف پلدشت(

بخش مرکزی شهرستان ماکو، پلدشت، روستای 2596میالن
ارتفاعات نوار مرزی ایران  و ترکیهمحال قطور و الند شهرستان خوی

دشت بیل اشنویه در ارتفاعات مرزی ایران و ترکیه و عراقروستاهای عشایرنشین ارومیه2447هرکی

مراتع و کوهپایه های نوار مرزی ایران و عراقروستاهای پیرانشهر و نقده١009مامش

ارتفاعات سلیم خانشاهین دژ334زعفرانلو

ارتفاعات مرزی ایران و عراقپیرانشهر39منگور

مراتع ییالقی کیله شین )ارتفاعات و مراتع ییالقی شهرستان اشنویه(اشنویه359زرزا

شاهین دژ در مراتع سلیم خانشهرستان مهاباد768سادات

نوار مرزی ایران و عراقشهرستان پیرانشهر20١پیران

نوار مرزی ایران و ترکیهارومیه، سلماس١475شکاک

نوار مرزی ایران و ترکیهسلماس62١پنیانشین

جدول ٢ــ٢ــ وضعیت ایالت و عشایر استان آذربایجان غربی بر حسب خانوار و محل قشالق و ییالق در سال ١387
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شکل ٦ ــ2ــ استقرار عشایر در مناطق 
ییالقی در فصل تابستان

 مسکن عشایر: عشایر عمدتاً در مناطق قشالقی دارای مساکن ثابت اند که از سنگ،  چوب ، خشت،مصالح جدید، آجر، بلوک 
ساخته شده اند و در مناطق ییالقی عمدتاً از سیاه چادرها )که از موی بز و به رنگ های سیاه یا قهوه ای بافته می شود( و چادرهای برزنتی 

برای اسکان استفاده می کنند. 

شکل 7ــ2ــ نمونه ای از سیاه چادرهای عشایر استان در مناطق ییالقی

نقش و اهمیت عشایر استان
1ــ عشایر سخت کوش استان با دارا بودن 22 درصد کل دام استان )1/800/000 رأس( و 5/9 درصد کل دام َسبُک کشور 
به  استان  نیاز جمعیت  از  دارند. همچنین حدود 25 درصد  به عهده  و کشور  استان  دامی  فرآورده های  و  دام  تولید  در  مهمی  نقش 

محصوالت دامی )گوشت، شیر، پشم( را تأمین می کنند.

می گیرد. در بین عشایر استان سه نوع کوچ 
وجود دارد:

1ــ کوچ بلند
2ــ کوچ کوتاه

3ــ رمه گردانی 
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2ــ عشایر نقش مهمی در تولید صنایع دستی از جمله قالی، قالیچه، گبه، گلیم، زیلو، جاجیم، پالس و  ... در استان و کشور 
به عهده دارند.  

شکل 9ــ2ــ صنایع دستی تولید شده توسط عشایر استان

شکل 8 ــ2ــ نقش زنان در تولید فرآورده های دامی  
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3ــ عشایر استان با در اختیار داشتن 6٤ درصد از مراتع استان )1/61٤/720 هکتار( نقش مهمی در مدیریت مراتع و عرصه های 
طبیعی به عهده دارند. 

٤ــ با توجه به تنوع و تعّدد ایل ها و طوایف عشایری در استان و دارا بودن ویژگی های فرهنگی، آداب و رسوم و موسیقی های 
محلی، زندگی عشایر یکی از جاذبه های گردشگری و فرهنگی استان است. 

داشته  به عهده  مرز کشور  از  را در حراست  نقش مهمی  زیستی خود،  به محدودٔه  توجه  با  استان  تاریخ عشایر  5 ــ در طول 
است.  

با توجه به نقش و اهمیت عشایر استان، توجه به این جامعٔه زحمت کش و مولّد مستلزم نگاه و برنامه ریزی در زمینه های آموزشی 
فرهنگی بهداشتی، بهبود شیوه های تولید دام و فرآورده های دامی، صنایع دستی، حمایت از فرآورده های تولیدی، بهبود و احیای مراتع 

ییالقی و قشالقی، بهبود کیفیت ایل راه ها، بهبود سطح کمی و کیفی زندگی مردم و… الزم و ضروری می باشد. 

نقشه  آنها را در  )ایالت و طایفه( زندگی می کنند و موقعیت  1ــ در شهرستان محل زندگی شما کدام عشایر 
مشخص کنید.

2ــ به نظر شما جامعٔه عشایری استان با چه مشکالتی مواجه اند.
2ــ                        3ــ                         ٤ــ 1ــ  

3ــ به نظر شما چه برنامه های سازنده و مثبتی می تواند منجر به بهبود زندگی عشایر استان شود.
1ــ                   2ــ                        3ــ                         ٤ــ

٤ــ آیا می توانید چند مورد از نقش و اهمیت عشایر استان را نام ببرید. 
1ــ                   2ــ                        3ــ                         ٤ــ

شکل 10ــ2ــ آموزش و ترویج صنایع دستی توسط سازمان عشایر استان  

فعالیت  



٤0

براساس سرشماری سال 85، جمعیت روستایی استان نزدیک به 11٤1797 نفر بوده که معادل ٤0 درصد جمعیت استان و 5/1 
درصد جمعیت روستایی کشور است. این جمعیت در 3031 آبادی ساکن اند.1 جامعٔه روستایی استان با دارا بودن یک میلیون هکتار 
اراضی قابل کشت و 80637٤ هکتار اراضی زیر کشت )5/1 درصد اراضی کشور( 5/6 درصد از کل تولیدات متنوع کشاورزی 

کشور را به خود اختصاص داده است. 
منابع درآمد روستاییان استان: درآمد عمدٔه روستاییان استان بر فعالیت های کشاورزی اعم از زراعت، باغداری، دامداری، 
پرورش زنبور عسل و همچنین تولید صنایع دستی استوار است. نوع فعالیت روستاییان استان، نوع محصول، زمان کاشت و برداشت 
و کیفیت و بازدهی محصول و ... تحت تأثیر عوامل جغرافیایی محیطی، اقلیمی، منابع آب، خاک و… در مناطق مختلف روستایی 

استان قرار دارد. 

1ــ بیشترین جمعیت روستایی استان در سال 85 مربوط به شهرستان های ارومیه، خوی، میاندوآب و سلماس است. 

شکل 11ــ2ــ فعالیت کشاورزی

زندگی روستایی 
تنوع آب و هوای محلی و وجود دشت ها و  بارش و…(،  اقلیمی مناسب )دما،  به دلیل داشتن شرایط  استان آذربایجان غربی 
جلگه های حاصل خیز و منابع غنی آبی و خاکی و نیروی انسانی فعال و بالقوه و… یکی از کانون های مهم شکل گیری زندگی روستایی 

و فعالیت های کشاورزی در کشور است. 
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شکل 12ــ2ــ زراعت در استان

شکل 1٣ــ2ــ باغداری

شکل 1٥ــ2ــ پرورش زنبور عسلشکل 1٤ــ2ــ دامداری  



٤2

 مهم ترین صنایع دستی روستاییان استان عبارت اند از: فرش،گلیم،جاجیم،قالب بافی،پوشاک پشمی،ریزه کاری چوب و… .
و  پایکوهی  نواحی  و  و جلگه های حاصل خیز  در دشت ها  استان عمدتاً  نحوۀ مکان گزینی و شکل روستاها: روستاهای 
ارتفاعی   توزیع  نقشٔه  )به  یافته اند.  استقرار  دارد،  آب و خاک غنی وجود  منابع  به  امکان دسترسی  آنجا  در  که  دامنه های کوهستانی 

روستاهای استان دقت کنید.(
شکل غالب روستاهای استان مانند اکثر نقاط کشور به صورت مجتمع و متمرکز است. روستاهای مجتمع استان به سه شکل 

مشاهده می شود:
1ــ روستاها با خانه های نامنظم و فشرده

در  عمدتاً  روستاها  نوع  این  پلکانی:  روستاهای  2ــ 
نواحی کوهستانی استان به دلیل کمبود فضای باز برای توسعه 

افقی بر دامنه کوهستان ها گسترش یافته اند.)شکل 17ــ2(
عمدتاً  روستاها  این  خطی:  یا  طولی  روستاهای  3ــ 
توسعه  عریض  دره های  در  و  رودخانه ها  جاده ها،  امتداد  در 

یافته اند. 

شکل 1٦ــ2ــ روستای متمرکز

شکل 18ــ2ــ روستای طولیشکل 17ــ2ــ روستای پلکانی

مساکن روستایی: نوع مصالح به کار گرفته در مساکن روستاهای استان عمدتاً تحت تأثیر مصالح طبیعی موجود در محیط پیرامون 
روستاها می باشد. مانند مصالح چوب، سنگ خشت، کاه و گل و… البته امروزه به کارگیری مصالح جدید مانند: آجر، بلوک، سیمان، آهن 
و… در ساخت مساکن روستایی درحال توسعه می باشد. به کارگیری مصالح جدید در ساخت مساکن بستگی به درآمد روستاییان دارد. 
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کاربری مساکن روستایی متفاوت از مساکن شهری است. روستاییان استان متناسب با نوع فعالیت خود کاربری های متفاوتی را در ساخت 
مساکن خود ایجاد می کنند مانند: فضای مسکونی، انبار )وسایل و ابزارآالت(، محل نگهداری دام )طویله(، طیور و… . 

شکل 19ــ2ــ مساکن روستایی و مصالح به کار گرفته در آن

فعالیت  
١ــ آیا می توانید چند مورد از محصوالت زراعی و باغی شهرستان خود را نام ببرید؟ 

٢ــ در دشت ها و جلگه های استان شیوه کشت غالباً دیمی  آبی  و در نواحی کوهستانی به شیوه دیمی  
آبی  انجام می گیرد. 

3ــ بیشترین جمعیت روستایی استان در شهرستان……………… و کمترین جمعیت روستایی در شهرستان 
………………… است.

زندگی شهری
 مطالعٔه شهرنشینی در استان حـاکی از سهم ناچیز زندگـی شهری تا سال هـای 55 بـوده است. در واقع بعد از سال های 55 
به دلیل وجود تحوالت اقتصادی ــ سیاسی در کشور افزایش تعداد نقاط شهری، نابرابری شهرها، روستاها و بروز جنگ ایران و 
عراق و مهاجرت روستائیان به شهرها و … زمینه های افزایش شهرنشینی در کشور و استان را فراهم ساخت به طوری که در دهـه 
ـ   55 نرخ رشد جمعیت شهرنشینی در استان بـه   7/٢ درصد رسید. بـراساس آخرین نتایج در سال 90 بیش از 60  درصد جمعیت  65  ـ
استان در  4٢    نقطه شهری ساکن هستند و بیشترین درصد شهرنشینی مربوط به شهرستان هـای ارومیه  ،خـوی  ، بـوکان و کمترین آن در 

شهرستان های پلدشت، شوط و چایپاره مـی باشد. )بـه جـدول 4ــ٢ تـوجـه کنید!(
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عوامل مؤثر در مکان گزینی شهرهای استان
الف( عوامل طبیعی: عوامل طبیعی مؤثر در استقرار مکان گزینی شهرهای استان عبارت اند از:

1ــ موقع جغرافیایی )ریاضی و نسبی( 
2ــ ناهمواری ها

3ــ آب و هوا
٤ــ دسترسی به منابع آب

5 ــ منابع خاک
ناهمواری ها از مهم ترین عوامل مؤثر در مکان گزینی شهرهای استان  به منابع آب و  از بین عوامل طبیعی دو عامل دسترسی 

محسوب می شوند. 
از  آیا می توانید چند مورد  آمده اند.  به وجود  کنار سواحل رودخانه ها  منابع آب در  به  نظر دسترسی  از  استان  اکثر شهرهای 

شهرهای استان را که در کنار رودخانه ها واقع شده اند، نام ببرید. 
از نظر ناهمواری ها نیز اکثر شهرهای استان عمدتاً در نواحی دشت های پایکوهی و جلگه ها و دره های عریض که دسترسی به 
منابع آب جاری و زیر زمینی و خاک حاصل خیز امکان پذیر بوده است، تکوین و توسعه یافته اند.)به نقشٔه مکان گزینی شهرهای استان 

دقت کنید.(

شکل 20ــ2ــ چشم انداز زندگی شهری در استان
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شکل 21ــ2ــ نقشۀ مکان گزینی شهرهای استان در رابطه با رودخانه ها وناهمواری ها

راهنمای نقشه

نخجوان

شهرهای استان
مرکز استان
مرکز شهرستان
مرکز بخش
نقطه شهری

مرز
رودها

مرز استان
مرز شهرستان
مرکز کشور

طبقات ارتفاعی به متر

آذربایجان شرقیجزایر

یـه
رکـ

تــ

جان
عراقزن

کردستان

بیشتر و
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مطالعٔه متوسط ارتفاع شهرهای استان نشان می دهد که 76/31 درصد شهر ها در ارتفاع بین 1000 تا 1500 متری استقرار 
یافته اند. مرتفع ترین شهر های استان عبارت اند از: آواجیق )1950 متر(، قطور )1940 متر( و کم ارتفاع ترین شهر، پلدشت با ارتفاع 

785 متر است. 

جدول 3ــ2ــ میانگین ارتفاع شهر در استان سال 1389

متوسط ارتفاعتعداددرصدنام شهر

کمتر از 1000 متر4/762پلدشت، ایواوغلی

سلماس،  شهر،  تازه  فیرورق،  قره ضیاالدین،  خوی،  شوط،  بازرگان،  ماکو، 
ارومیه، نوشین شهر، قوشچی، نقده، محمد یار، اشنویه، پیرانشهر، گردگشانه، 
مهاباد، میرآباد، ربط، بوکان، سیمینه، میاندوآب، باروق، چهاربرج، شاهیندژ، 

نازک علیا، محمود آباد، کشاورز، دیزج دیز، نالوس، مرگنلر

1500ــ 73/81311000

2000ــ 21/4391500ُزر آباد، آواجیق، قطور، سیه چشمه، تکاب، سیلوانا، سرو، سردشت، خلیفان 

جدول متوسط ارتفاع شهرهای استان نشانگر آن است که با افزایش ارتفاع تعداد شهرها کاهش می یابد. آیا می توانید علت آن 
را بگویید.

شکل 22ــ2ــ تأثیر ناهمواری ها 
در توسعه و شکل شهر ماکو
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ب( عوامل انسانی مؤثر در مکان گزینی شهر ها: این عوامل گاه به تنهایی و گاه به همراه سایر عوامل در تکوین و توسعه 
شهرهای استان مؤثر بوده اند و عبارت اند از:

1ــ عامل نظامی و دفاعی
2ــ عامل ارتباطی و بازرگانی

3ــ عامل مذهبی
4ــ عامل تاریخی 

5  ــ تصمیمات سیاسی دولت ها
چشم انداز و سیمای شهرهای استان عمدتاً  تحت تأثیر ناهمواری ها، شبکٔه راه ها، عامل تاریخی، مذهبی، اقتصادی ــ سیاسی، 

نظامی و تفکرات برنامه ریزان شهری و ... شکل گرفته است.

شکل 2٣ــ2ــ بازار فرش ارومیه 
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مسایل و مشکالت شهرهای استان: افزایش شهرنشینی و تعداد نقاط شهری در استان مسائل و مشکالت خاصی را برای 
استان  بزرگ  فعلی شهرهای  مهم ترین مشکالت  داشت.  دنبال خواهد  به  متوسط  برای شهرهای  آینده  در  و  استان  بزرگ  شهرهای 
عبارت اند از: آلودگی های زیست محیطی )آلودگی هوا، آب و ...(، چگونگی دفع فاضالب شهری، تغییر کاربری اراضی مرغوب، 
تأمین آب، انرژی )برق ، سوخت(، جمع آوری زباله و نابود کردن آن، ترافیک شهری، جابه جایی مسافران، حاشیه نشینی، تأمین مسکن، 

اشتغال، بافت فرسوده شهرهای قدیمی، مخاطرات طبیعی )زلزله ، سیل( و…  .

شکل 2٤ــ2ــ تراکم جمعیت و مشکل ترافیک در شهرهای بزرگ استان
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شناخت ویژگی های جمعیتی در هر سطح )کشور، استان، شهرستان و…( به عنوان یکی از ابزارهای مهم در امر برنامه ریزی های 
اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و ... محسوب می شود. 

در این درس ما به مطالعٔه ویژگی های جمعیتی استان خواهیم پرداخت.

درس هشتم : جمعیت استان

شکل 25ــ2ــ نمودار ویژگی های متفاوت جمعیتی

ویژگی های متفاوت جمعیتی

تعداد
 جمعیت

تراکم 
ترکیب سنی جمعیت

نسبت
رشد جمعیت جنسی

ویژگی های
و…جمعیت فعال  قومی

تعداد جمعیت
به جدول 4ــ٢  نگاه کنید. جمعیت استان طی پنجاه سال اخیر تغییر و تحوالت زیادی را به خود دیده است. به نظر شما چه 

عواملی در تغییرات جمعیت استان مؤثر بوده است؟
استان آذربایجان  غربی براساس آخرین سرشماری در سال 1390 با دارا بودن جمعیتی حدود ٣ میلیون نفر، 4/1 جمعیت کشور 

را به خود اختصاص داده است و از لحاظ جمعیت رتبٔه هشتم کشوری را دارد. 
از کل جمعیت استان 62/7 درصد در مناطق شهری و 37/3 درصد در نقاط روستایی ساکن اند. پرجمعیت ترین شهرستان های 

استان عبارت اند از: ارومیه، خوی، میاندوآب و بوکان، و کم جمعیت ترین آنها  شهرستان های پلدشت و چایپاره است. 

جدول 4ــ2ــ روند تغییرات جمعیتی استان طی سال های   ٨5     ــ 1335

                            سال
          شرح

1335134513551365137513851390

721136108717214076041971677249632028734593080576جمعیت
22/325/531/745/852/76062/7درصد شهرنشینی

77/774/568/354/247/34037/3درصد روستانشینی
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روند رشد جمعیت
نرخ رشد  به طوری که  نزولی رشد جمعیت در استان است؛  نشانگر سیر  آماری اخیر  بررسی رشد جمعیت استان در سه دهٔه 

ـ  75 کاهش یافته است. جمعیت از 3/4 درصد در دهٔه 65ــ1355 به رقم 2/3درصد در دهٔه 75ــ1365 و 1/4 درصد در دهٔه 85  ـ
مهم ترین عوامل مؤثر در کاهش رشد جمعیت استان از سال 65 به بعد عبارت اند از: 

و  روستایی  مناطق  در  بهداشت  خانه های  آموزش خانواده، گسترش  کنترل رشد جمعیت،  برنامه های  و  اجرای سیاست ها  ــ 
درصد  افزایش  زنان،  اشتغال  روستایی(،  ــ  )شهری  زنان  افزایش سطح سواد  و محالت شهری،  مناطق  در  بهداشتی  درمانگاه های 

شهرنشینی، و مسائل اقتصادی، اجتماعی و… .

ـ   1355  جدول 5  ــ2ــ میزان رشد جمعیت سالیانه استان به تفکیک نقاط شهری و روستایی بین سال های 90   ـ

                           سال
ـ 1355         شرح ـ 651365ـ ـ 751375ـ ـ 851385 ـ 90ـ

3/42/31/41/4کل استان

7/23/82/4٣/٦نقاط شهری

0/3-0/3-1/071/01نقاط روستایی

به جدول 5ــ2 دقت کنید. همان طوری که مشاهده می کنید، علی رغم کاهش نرخ رشد جمعیت در استان، نقاط شهری طی سه 
ـ   1385 نرخ رشد جمعیت  سرشماری اخیر از نرخ رشد باالتری نسبت به نقاط روستایی برخوردار بوده اند؛ به طوری که در دهٔه 90  ـ

نقاط شهری 3/6 درصد و در نقاط روستایی به 0/3- درصدکاهش یافته است. 

پراکندگی و تراکم جمعیت استان
به نقشٔه تراکم جمعیت استان در صفحٔه بعد نگاه کنید. آیا پراکندگی و تراکم جمعیت در سطح استان به طور یکسان صورت گرفته 

است؟ کدام عوامل در پراکندگی و تراکم جمعیت استان مؤثر بوده است؟
توزیع و پراکندگی جمعیت در استان تحت تأثیر عوامل طبیعی )آب و هوا، ناهمواری ها، دسترسی به منابع آب و خاک و…( 

همچنین عوامل اقتصادی، سیاسی، تاریخی و… است. 
بررسی الگوی پراکندگی جمعیت در استان نشان می دهد که بخش عمده ای از جمعیت در نواحی مساعد جلگه ای، دشت های 
به طوری که بیش از  پایکوهی، دره های حاصلخیز و مراکز عمدٔه اقتصادی و سیاسی شهرستان ها متمرکز می باشند.  سیالبی، نواحی 
64 درصد جمعیت استان، به دلیل برخورداری از جاذبه ها و توانمندی های باالی طبیعی، اقتصادی ، سیاسی و اداری در شهرستان های 

ارومیه، خوی، میاندوآب، بوکان و مهاباد ساکن اند.
عالوه بر موارد فوق، وجود شرایط نامساعد طبیعی، اقتصادی و اجتماعی و… به ویژه توسعه نیافتگی برخی مناطق در توزیع 

نامتعادل جمعیت استان مؤثر بوده است. 
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ماکو

شوط
چالدرانپلدشت

نخجوان

خوی

جایپاره

ترکیه
سلماس

آذربایجان شرقی

اشنویه

پیرانشهر

عراق

سردشت

مهاباد بوکان
شاهین دژ

تکاب
زنجان

کردستان

ارومیه

نقـده
میاندوآب

راهنما

تراکم نفر در کیلومتر مربع

٣٣ ــ 2٣
٤٥ ــ٣٤
٥٥ ــ ٤٦
7٥ ــ ٥٦
80 ــ 7٦
1٦8 ــ 81

مقیاس : ٥00،000،1:2

W E

S

N

از نظر تراکم جمعیت استان آذربایجان غربی یکی از مناطق پرتراکم کشور محسوب می شود. تراکم جمعیت در این استان حدود 
82 نفر در هر کیلومتر مربع است. در حالی که این شاخص برای کل کشور 45/50 نفر است. استان به لحاظ تراکم جمعیت در کشور 

مقام هفتم را دارد.
شهرستان های ارومیه، نقده و میاندوآب به ترتیب با 163، 116، 109 نفر در هر کیلومتر مربع، متراکم ترین شهرستان های استان 

در سال 1385 محسوب می شوند.  

شکل 2٦ــ2ــ نقشۀ تراکم جمعیت استان آذربایجان غربی در سال 1٣8٥
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ترکیب سنی و جنسی جمعیت
اجرای برنامه ها و سیاست های جمعیتی و… در کشور 
است  داشته  به دنبال  را  جمعیت  رشد  نرخ  کاهش  استان،  و 
گروه های  ترکیب  در  را  تغییراتی  خود  نوبٔه  به  نیز  امر  این  و 
گذاشته  برجای  استان  در  جمعیت  جنسی  و  سنی  مختلف 
سال  در  14ــ0  سنی  گروه های  جمعیت  به طوری که  است. 
1365 از 45/9 درصد به 40/3 در سال 1390 کاهش یافته 

است. 

شکل 28ــ2ــ نمودار هرم سنی استان در سال 1٣7٥

جدول 7  ــ2ــ تغییرات ترکیب گروه های عمدۀ سنی جمعیت در 
ـ 1390 سال های   65   ــ 75ــ 85 ـ

گروه های سنی
ـ 0      سال ـ  15 14ـ 65 و بیشتر64 ـ

6545/951/452/6

7540/355/64/1

8527/567/45/1

9025/2969/395/41

جمعیت کل جمعیتنام شهرستان
شهری

جمعیت 
روستایی

963738680228283510ارومیه
70030356613٤369اشنویه
22٤62817177352855بوکان

٤20711272٤293٤7پلدشت
1236397072252917پیرانشهر

78122٤٤0٤03٤082تکاب
٤63981730229096چالدران
٤32062376919٤37چایپاره
35٤3092267601275٤9خوی

1115905966551925سردشت
1925919706095531سلماس

91113٤8980٤2133شاهین دژ
525192329٤29225شوط
888635230236561ماکو
2155291٤823067299مهاباد

26062813588012٤7٤8میاندوآب
1216028٤15٤37٤٤8نقده

308057619325٤٤11٤8032جمع کل استان

جدول 6  ــ2ــ نتایج سرشماری 1٣90 استان 
آذربایجان غربی به تفکیک شهر و روستا 

مردزن

0    ٤0000    80000  120000   1٦00001٦0000    120000    80000  ٤0000   0

+  8٥            
8٤    ــ80

79 ــ 7٥
7٤ ــ 70
٦9 ــ ٦٥
٦٤    ــ ٦0
٥9 ــ ٥٥
٥٤ ــ ٥0
٤9 ــ ٤٥
٤٤ ــ٤0

ـ   ٣٥   ٣9    ـ
٣٤    ــ٣0
ـ  2٥ 29   ـ
2٤   ــ20
ـ  1٥ 19    ـ
1٤    ــ10

ـ   ٥          9     ـ
ـ  0   ٤      ـ
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شکل 29ــ2ــ نمودار هرم سنی استان در سال 1٣90

مردزن
    9٤    ــ90

8٤    ــ80

7٤ ــ 70

٦٤    ــ٦0

٥٤ ــ ٥0

٤٤ ــ٤0
  

٣٤ ــ٣0

2٤ ــ20

1٤   ــ10
     

ـ  0     ٤ ـ
0    ٤0000    80000  120000   1٦00001٦0000    120000    80000  ٤0000   0

1ــ جمالت زیر را با کلمه درست یا غلط مشخص کنید.
ــ نرخ رشد جمعیت در استان در دهٔه 1355 تا 1385 روند صعودی داشته است.

ــ رشد جمعیت نقاط شهری از دهٔه 1355 تا 1385 بیشتر از نقاط روستایی بوده است.
ـ  0  سال استان در سال 1385 نسبت به سال 1375 افزایش یافته است. ــ جمعیت گروه های سنی 14ـ

2ــ تراکم جمعیت شهرستان های زیر را محاسبه کنید. 

تراکممساحتجمعیتشهرستان
51774931شوط

425901036چایپاره

645511187اشنویه

ــ چند مورد از دالیل تراکم یا عدم تراکم جمعیت شهرستان محل زندگی خود را نام ببرید.
3ــ پایه های هرم سنی جمعیت استان در سال 1390 نسبت به سال 1375 ............ و قسمت میانی هرم 

.............. یافته است.

فعالیت  

+



5٤

مهاجرت
مهاجرت در استان عمدتاً به دو صورت انجام می گیرد. 

ـ   1365 نشانگر مهاجرفرست بودن این  بررسی روند مهاجرت در سرشماری های 85   ـ 1ــ مهاجرت به خارج از استان: 
استان است. 

ـ   1355 جدول    8   ــ2ــ تعداد مهاجران وارد و خارج شده در استان در سال های85  ـ

خالص مهاجرتمهاجران خارج شدهمهاجران وارد شدهدوره

ـ  1355 13814-653088144695ـ

ـ  1365 1397-759486196258ـ

ـ 1375 26821-85121620148441  ـ

ـ 1375 استان های آذربایجان   شرقی، تهران،کردستان، زنجان و اردبیل  مقصد بیش از 70 درصد مهاجران از استان در دهٔه 85  ـ
بوده است. علت این ارتباط بسیار قوی منطقه ای شمال غرب و غرب، عالوه بر عامل مسافت ناشی از پیوند های اجتماعی و فرهنگی و 
زبانی است. مهاجرت به استان تهران نیز عمدتاً به دلیل مرکزیت سیاسی و اقتصادی و... انجام گرفته است. کمترین میزان مهاجرت 

از استان به مناطق جنوب و جنوب شرقی کشور صورت می گیرد. 
2ــ مهاجرت به شهرهای داخل استان: اغلب مهاجرت ها از نوع روستا به شهر و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ 

است. دالیل عمدٔه این نوع مهاجرت ها در داخل استان عبارت اند از: 
1ــ نابرابری های موجود به لحاظ توسعه یافتگی بین جوامع روستایی و شهری، و همچنین شهرهای کوچک نسبت به شهرهای 

بزرگ تر،       
به ویژه مراکز  2ــ برخورداری از فرصت های اشتغال، ادامٔه تحصیل و خدمات اجتماعی، بهداشتی مطلوب در نقاط شهری 

شهرستان ها، 
3ــ افزایش درآمد و ارتقای مدرک تحصیلی و… .

ـ   1375 مربوط به شهرهای ارومیه، خوی، بوکان، مهاباد است. بیشترین جریان مهاجرت در دهٔه 85   ـ

فعالیت  
دالیل  از  مورد  چند  مهاجر فرست؟  یا  است  مهاجرپذیر  مناطق  جزء  شهر(  یا  )روستا  شما  زندگی  ـ  محل  ـ

مهاجر پذیری یا مهاجرفرستی آن را نام ببرید )با همکاری دبیر محترم(.
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فرهنگ عامه مردم
آذربایجان غربی از تنوع قومی و فرهنگی خاصی برخوردار است. این تنوع فرهنگی بی ارتباط با ویژگی های خاص جغرافیایی، 
از: عید  اند  مراسم ها عبارت  این  از  بعضی  دارند.  مراسمی خاص  و  آداب و رسوم  اقوام  از  هر کدام  نیست.  آن  و مذهبی  تاریخی 

نوروز  ،  اعیاد مذهبی ، چهارشنبه سوری ، شب یلدا)چیله گئجه سی( ، جشن انگور در استان، خدیر نبی و... .

درس نهم : آداب و رسوم مردم استان

بیشتر بدانیم
جشن ها و اعیاد 

انواع میوه و تنقالت  پایی( ، خرید  )بایرام  با فرستادن هدایا برای نو عروس ها  که همراه  چهارشنبه سوری: 
و… )چهارشنبه یمیشی(، افروختن آتش که همراه با غروب آفتاب جوانان و بزرگساالن، کپه هایی از هیزم که تدارک 
دیده اند آتش افروخته و با خواندن شعر آتیل، باتیل چهارشنبه )بپر، بپر چهارشنبه(، آینا کمین بختیم آچیل چهارشنبه 
)مثل آینه ای بختم باز شود چهارشنبه( از روی آن می پرند. از دیگر مراسم آن مراسم شال اندازی، شال ساالماق یا 
بئلی بئلی آغاز می شود که جوانان از بام منازل فامیل و آشنایان شالی آویخته و طبق رسم صاحب خانه درون آن میوه، 

شکل ١ــ٣ــ سفره هفت سین

شکل ٢ــ٣ــ پیشواز عید با سبزه و ماهی
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شیرینی، تنقالت یا تخم مرغ رنگ شده گذاشته و با دادن دعای خیر )چک الله مطلبین وئرسین( یعنی شال را بکش 
خدا مقصودت را بدهد همراه است. 

عید نوروز: مردم با خانه تکانی و زدودن گرد و غبار از چهرٔه اسباب منازل به پیشواز آن می روند و معموالً با 
سبز کردن دانٔه گندم، عدس و... و مراسم سمنوپزی )که آن را یادگاری از حضرت فاطمه زهرا )س( می دانند( همراه 

است. پس از آماده شدن سمنو آن را بین خانواده و آشنایان تقسیم می کنند.
عرفه آخشامی )شب عرفه(: روز قبل از اعیاد مذهبی و رسمی چون نوروز ، قربان و غدیر معموالً مردم به 

زیارت اهل قبور می روند و برای آنها خرما و حلوا خیرات می کنند.
سیزده بدر: در این استان نیز مانند سایر نقاط کشورمان معموالًخانواده ها در روز سیزدهم فروردین به دامن 
طبیعت ، کنار رودخانه ها و چشمه سارها می روند و جوانان به بازی هایی چون آرادا قالدی )وسطی( و خواندن اشعار 

محلی می پردازند و با گره زدن سبزه و روان کردن سبزه ها در آب، نو  شدن حیات در طبیعت را جشن می گیرند.

شکل ٣ــ٣ــ مراسم سیزده بدر )درۀ شهدا از تفرجگاه های اطراف ارومیه( جادۀ ارومیه ــ اشنویه

به  عید قربان: این عید را مردم پیرو مذاهب تشیع و تسنن استان گرامی می دارند و معموالً افرادی که قبالً 
زیارت خانٔه خدا نائل شده اند، گوسفند قربانی می کنند و گوشت آن را میان آشنایان و فقرا تقسیم می کنند. طبق رسم  
بایرام( و بعد از آن به دیدار اقوام  مردم به دیدار خانواده هایی می روند که به تازگی عزیزی را از دست داده اند ) قره 
می روند و با گفتن بایرامین موبارک اولسون )عیدتان مبارک(، حاجی الر ثوابیندا اوالسان ) ثواب حجاج را داشته 

باشی( در واقع عید مبارکی می گویند.
عید فطر: در این روز مثل روز قبل از عید نوروز و قربان مردم به زیارت اهل قبور می روند و روز عید بعد از 
قرائت نماز عیدفطر و پرداختن فطریه به دیدار خانواده هایی که به تازگی عزیزی را از دست داده اند، می روند.همچنین 

به دیدار اقوام و آشنایان نیز می روند.
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عید غدیر: شیعیان استان ما سالروز برگزیده شدن امیرالمؤمنین به والیت را جشن می گیرند و برخی از مردان با 
حضور نزد روحانی بین یکدیگر صیغٔه عقد اخوت و برادری می خوانند. اغلب در روز عید غدیر از سیدهای آشنا دیدار 

می کنند و از آنها عیدی دریافت می کنند که باعث برکت در روزی آنها باشد.

شکل ٤ــ٣ــ چیّله

1ــ به قاشق چوبی باریک گفته می شود. این استعاره به زمان خشکسالی و الغر بودن عروس اشاره دارد.

شب یلدا )چیله   گئجه سی(: در آذربـایجان غـربی مـانند 
سایر نقاط ایـران کـوچک ترها در منزل بزرگ ترها خصوصاً والدین 
و ریش سفیدان جمع مـی شوند و برای دختران نامزد و نوعروسان 
هدایایی چون خوراکی )تنقالتی مانند حلوای محلی( و در صورت 
استطاعت طالجـاتـی چـون انگشتری یا النگـو تهیه مـی کنند. در 
با گـذاشتن سینی  این شب افراد فامیل دور هم جمع می شوند و 
خوراکـی هـایی چون قـاورقا، سوجـوق، پشمک، حـلــوا و آجیل 
صد البته هندوانه و سیب و انار ورود زمستان را جشن می گیرند. 

مراسم ازدواج: مراسم ازدواج شامل خـواستگـاری،شکستن قند  )قندسیندرما(، شیرینی خـوران، نـامزدی ، 
حنا گئجه سی )حنابندان(، مراسم عقد و جشن عروسی است و معموالً سه روز بعد از جشن عروسی مراسم پاگشا یا 

»آیاق آشما« برگزار می شود.
جشن انگور: در شهریور ماه با انتخاب انگور نمونه در میدان روستا این جشن   برگزار می شود.

جشن خدیر نبی: این جشن بین دو چله زمستان که پیام آور امید به آینده است،برگزار می شود.
جشن سمنوپزی: با حضور جمعی از همسایگان و فامیل برگزار می شود و معموالً باور عمومی مردم این است 
که یادگار حضرت زهرا )س( است. از این رو همیشه تهیٔه سمنو را به حضرت نسبت می دهند. بعد از پختن آن را بین 
فامیل و دوست و آشنا احسان می کنند. هنگام عودت ظرف سمنو نیز در آن هدایایی می گذارند و آن را تحویل صاحب 

خانه می دهند. 
مراسم باران خواهی: از اعتقادات و باورهای مردم آذربایجان غربی است که با مراسمی به هنگام خشکسالی 
از خداوند درخواست باران می کنند. معموالً مالقٔه بزرگی را که به آن به زبان محلی چمچه می گویند، با پارچه رنگی 
تزیین می کنند و آن را به دست بچه های معصوم می دهند. بچه ها نیز به در خانه های مردم روستا یا محله می روند و این 

شعر را می خوانند: چُۡمَچه1 گلین چُوم اوسَته / اللّٰه دان یاِغیش ِایسَته / اللّٰه ِبیزه یاِغیش ِور / دیم لَِرمیۡز قورودو
ای عروس چمچه باال برو / و برای ما از خدا باران طلب کن / خدایا به ما باران ارزانی دار / مزارع دیم خشک 

شد. 
با  یا لوبیا و پاشیدن آب روی مالقه بچه ها را بدرقه می کند. سرانجام  با دادن مقداری برنج  نیز  صاحب خانه 

حبوبات جمع آوری شده، آش می پزند و بین مردم پخش می کنند تا حاجتشان برآورده شود.
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اعتقادات و باورها
باور و اعتقادات هر منطقه برگرفته از فرهنگ، اعتقادات دینی و قومی و نژادی آن منطقه است. این گونه باورها در بین مردم 

آذربایجان با توجه به تنوع قومی آن نیز وجود دارد.
یوخدا بال آرسی گورسن وارله اوالسان )اگر کسی در خواب زنبور عسل ببیند ثروتمند خواهد شد.( 

چای اوستده تلیف اولسا قوناخ گلیر )اگر بر روی چای دانه و ساقه باشد مهمان می آید.(
کردی: رویشتن به ده ستی خوته،  ها تنَه َوه به ده  ستی خودا )رفتن به اراده خودت است برگشتن به اراده خدا(

ضرب المثل ها
ترکی:

چُوریی آت دریایا، بالیق بُولمسه خالق بولر: نان را بینداز به دریا ماهی قدرش را نداند خدا می داند.
دوس داشی یامان اولی: سنگی که دوست می زند آزارش بیشتر است.

قاپونی باغال، قونشویون اوغرو توت ما: درت را ببند به همسایه ات تهمت دزدی نزن.
کردی:

مشۡک ده کونه وه نه ده چوو، قانگه الشکی له کلکی ده به ست: موش نمی تونه بره سوراخ به دمش جارو می بنده.
گورگ ئه گدر لر بارانی ترسا با کپه نکی که بَرده کرد: گرگ اگر از باران بترسه لباس ضخیم می پوشه.

آیین های سوگواری
عزاداری ماه محرم 

معموالً در استان در دهٔه اول ماه محرم مجالس عزاداری و روضه خوانی برای سیدالشهدا برگزار می شود. دسته های زنجیرزنی در 
کوچه و خیابان راه می افتند و نوحه خوانان با خواندن نوحه های مربوط به هر روز از ماه محرم برای ساالر شهیدان و اهل بیت سوگواری 

شکل ٦ ــ٣ــ مراسم شبیه خوانی )خیمه سوزانی در ارومیه(شکل ٥   ــ٣ــ مراسم زنجیرزنی )تعزیه مسجد سیدجواد ارومیه(
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می کنند. در روز ظهر عاشورا مراسم شبیه خوانی برگزار می شود و بعد از ظهر نیز به دیدار قبور و امام زاده ها می روند و شب مراسم شام 
غریبان سیدالشهدا و اهل بیت در مساجد با سینه زنی انجام می گیرد. روز اربعین حسینی نیز دسته های زنجیرزنی در خیابان و امام زاده ها به 

عزاداری می پردازند و مردم نذورات و خیرات خود را به دسته های عزاداری و همسایگان و آشنایان تقدیم می کنند.
زبان، دین و مذهب: در حال حاضر در این استان اقوام ترک و کرد که زبان اغلب آنها ترکی آذری و کردی است، زندگی 

می کنند. بیشتر مردم استان پیرو دین اسالم )شیعه و سّنی( هستند و اقلیتی از ارامنه و آشوری ها نیز در این استان زندگی می کنند.

ادبیات شفاهی
١ــ موسیقی فولکلوریک آذربایجان شامل: عاشقالر ، موسیقی تعزیه ، الی الی ، یئل یئل ، ماهنی یا ترانٔه فولکلوریک مربوط 

به آداب و رسوم و مراسم متفرقه 
٢ــ بایاتی ها: معادل فارسی بایاتی دوبیتی است که قسمت اعظم ادبیات فولکلوریک آذربایجان را تشکیل می دهد. بایاتی ها به 

دلیل گستردگی و مضمون های رنگارنگ، ایجاز و قالب های زیبا و دلنشین مقام اول را در فرهنگ شفاهی مردم این سرزمین دارند.
بایاتی ها که به الفاظ ساده جاری می شوند، از راز و نیازهای مردم پاک دل سرچشمه می گیرند. گاهی از آن به عنوان تفأل یا در 

مواقع غم و اندوه و ناراحتی استفاده می شود. در زیر به نمونه هایی از آن اشاره شده است. 
١ــ امام زاده باغالِری،یاشِیلِده یاپۡراغالِری  ،  نَذِریم قبول ُاولسون ،   یانِدِریم ِچراغالِری )باغ های امام زاده برگ های سبزی دارد، 

نذرم قبول شود چراغ ها را روشن کنم.(

١ــ به زبان ترکی عاشیق ها هنرمندان این رشته را دده می نامند ــ دده قوقورت ــ دده یادیار ــ قرن دهم ــ توراب دده قرن دوازدهم 

٢ــ گویده ُاوچان قوش ُاولُسون / ِایچِدیگین ُسو نوش 
ُاولسون/ لیلی ئه خبر ورین/ مجنون گلیر خوش ُاولسون )اونی 
که تو آسمان پرواز می کند، پرنده باشد/ آبی که می خوری نوش 
جـانت بـاشد/ بـــه لیلی خبر بــدهید/ مجنون مـی آید خـوشحال 

باشد.(
٣ــ بوردان بیر آتلی گچدی / آتین اوینادی گچدی / آی 
کیمی شفق ساچدی / گـون کیمی باتدی گیچدی )از اینجا یک 
اسب سوار رد شد / اسب را جـوالن داد و رفت / مثل مـاه 

درخشید / و مثل خورشید غروب کرد و رفت.(
الف( عاشیق ها١: معنی لـغوی عـاشیق دل بــاختگـی و 
دوست داشتن است. عـاشیق ها دلباختٔه وطن و مردم هستند. 
آنـهـا مـالـک گنجینٔه عــظیم هنر و ادبیات تـاریخــی مردم این 

شکل ٧ــ٣
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سرزمین اند. آنها در اشعار خود مسائل اخالقی ،  سیاسی ، عامی و عشقی مردم را بازگو می کنند. آهنگ هایی که عاشیق های آذربایجان 
با ساز می زنند و با آهنگ آن می خوانند، شامل 72 آهنگ است؛ چون دیوان، تجنیس، تاجری و... .

ب( موسیقی تعزیه: شامل اشعاری است که در مراسم عزا و مجالس ترحیم و سالگردهای امامان )عاشورای حسینی( اجرا 
می شود که به آنها آغی یا اخشاما هم گفته می شود.

ج( الی الی: اشعاری است که مادران برای خواب کردن کودکان در پای گهواره می خوانند و در واقع با کودک یک نوع 
ارتباط کالمی و عاطفی برقرار می کنند. نمونه ای از آن در زیر آمده است:

الی الی دییم یاتاسان / ِقِزل گوله باتاسان / قزل گولون ایچینده / شیرین یوخو تاپاسان. 
)الالیی می گویم که به خواب روی / بین گل های محمدی غرق بشوی / بین گل های محمدی / خواب شیرینی پیدا بکنی.(

هامی یاتیب سنده یات / دینجل قوزوم تز بوی آت/ صبحون خیره آچلسین / سنه گولسون بو حیات. 
)همه خوابیده اند تو هم بخواب / استراحت کن عزیزم تا زود بزرگ شوی قد بکشی / صبحت به خیر گشوده شود / زندگی به 

رویت لبخند بزند.(
الی الی دئدیم آدینا/ حق یتیشسین دادینا/ بویا باشا چاتاندا/ منی ده سال یادینا.

)الالیی می گویم برایت / تا خداوند به دادت برسد/ تا بزرگ شوی و قد بکشی / منو به یاد بیاری.(
د( یئل یئل: اشعاری است که کشاورزان هنگام کاشت و برداشت محصول می خوانند که معموالً درخواست باد برای باد دادن 

گندم و جدا کردن کاه از گندم است.
آی ایلر ایلر/ باغچا دا گولر / او شیرین دیلر / بئله دیللر / یئل یئل. 

)ای ایل ها / گل های باغ / بازبان شیرین این طورمی گویند باد باد )باد می خواهیم.((
هـ( ماهنی یا ترانه فولکوریک: این ترانه ها در موقعیت هایی مثل پیروزی ها، غم ها و شادی ها خوانده می شوند و امروزه به 

نام سرودهای محلی به یادگار مانده اند. 
و( موسیقی های مربوط به آداب و رسوم مراسم متفرقه: در آذربایجان غربی اکثر امور روزمره با مراسم خاصی اجرا 
می شود. مثالً هنگام سمنوپزی، تهیٔه عرقیات )بیدمشک ، بادرنجبویه ،  نعناع   و...( تهیٔه شیرٔه انگور، پختن رب گاهی از اقوام و همسایگان 
دعوت می شود و اشعاری می خوانند، مثل  سمنو ساخالمنی / ایلده گورَدرم سنی )سمنو منو نگهدار/تا هر سال سبزت کنم( و گاهی 

همراه با نذورات خاص است.

بازی های محلی 
ورزش و بازی هایی که بین اقشار مختلف جامعه رایج است، برگرفته از فرهنگ و آداب و سنن، عالیق ملی و ذوق و همت مردم 
هرجامعه است. در آذربایجان غربی نیز به سبب تنوع قومی و نژادی، بازی های مختلف رایج است. از جمله بازی های بومی می توان 
به   شعبه شعبه  ،پیل دسته ، هفت سنگ  ،آراداقالدی )وسطی(، یرد قاالن قورد اولسون، خسترچین )خط چین( در مناطق ترک نشین و 
برج وفیتود )برج و سوت (،  گُرزی َب فیتوان )سوت زدن همراه گُرز( گُبَۡن )چوگان بازی( ، َهلوکین )چوب و گوی( در مناطق کردنشین 

اشاره کرد.
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1ــ در روستا یا شهرستان محل زندگی شما کدام یک از انواع مراسم فوق  وجود دارد؟ از نمونه اشعار آن چند 
مورد بنویسید.

٢ــ به غیر از موارد ذکر شده، چه نوع بازی هایی در شهرستان یا روستای محل زندگی شما رایج است؟ آیا 
می توانید چند نمونه از آنها را ذکر کنید؟

٣ــ آیا در روستا یا شهر محل زندگی شما افسانه ها و حکایت های خاصی رایج است ؟ اگر جواب مثبت است، 
یک نمونه از آن را در کالس ارائه دهید.

فعالیت  

بیشتر بدانیم
پوشاک

امروزه مردم آذربایجان همچون دیگر مردم ایران اسالمی  پوشاک مشترکی دارند اما پوشاک سنتی مردم ترک و 
کرد آذربایجان به شرح زیر است:

مردان ترک آذری شامل کوینک )پیراهن( جلققا )جلیقه( شلوار ،  ایپ جوراب )جوراب پشمی  ( چاروق )کفش 
پوستی( بوزملی درن )نیم تنه( ال َجه )دستکش( بویون شاله )شال گردن  (  ،  بورک )کاله( ، دوالخ )پایبند ساق( که در 

فصول مختلف می پوشیدند. 

شکل ٨ ــ٣ــ پوشاک زن و مرد قره پاپاق  و شاهسون



6٣

ویژگی های فرهنگی استان

پوشاک زنان ترک آذری: پوشاک زنان ترک آذری شامل چارقد )روسری(، کوینک )پیراهن(، عرقچین 
)کالهی کاسه ای(، آرخالیق )تن پوش شبیه کت(، تومان )  شلواری از جنس چیت(، شلیته )دامن پر چین کوتاه(، ساپ 

)جوراب(، گالش )کفش از جنس الستیک(
پوشاک مردان کرد:کواوپانتول )نقش کت و شلوار(، پشتیبَند )پشت بند(، یک نوع شال، آغابانی یاپََچ )شال 

دور سر(
پوشاک زنان کرد: کِراس )پیراهن بلند(، کالو یا کاله ،کُلیَج )کتی شبیه کت مردان از مخمل(، پشت بند )شال 

کمر(، دسمال )روسری(، ده رپی )شلوار بسیار بلند(، چارشیوشال )پارچه ای گل دار که به دور دوش می اندازند.(

1ــ ترشی ها: که معمواًل با غذاهای گوشتی که بنابر باور از بین بـرنده صفراست استفاده می شود مـی تـوان بـه ترشی مخلوط، هفت بیجار،لیته ، دولـدورما ترشی )بادمجان ، فلفل ، 
گوجه فرنگی( اشاره کرد. 

نان ها: یوخا ، آرده ، آل چوره گی  ،کولیره، کل لره ناسکه و نان لواش تنوری که در بین مردم شهر و روستا و عشایر رایج است.

خوراک
اقوام  بین  در  و  دارد  بستگی  آن  موقعیت جغرافیایی  و  )معتدل و سردسیر(  و هوا  آب  نوع  به  زیادی  تا حدود  مردم  خوراک 
) آش ماست (،  قاتیق آشی  )  آش دوغ (،  ،آیران آشی  )کوفته(  تهیه می شود: کوفته و شوربا  زیر  به شرح  نژادهای مختلف غذاهایی  و 
یارماشورباسی )آش بلغور (،   یارپاق دولماسی )دلمه برگ مو(،کلم دولماسی )دلمه کلم(، اشکنه ، پلو، گوزلمه و... و از غذاهای مردم 
کرد به بَربَه سیل ،قلَه سی ، آش ساوار،  ترشک که اقوام و ساکنین با توجه به فرهنگ ها و عادات غذایی هر کدام، غذاهای باال را با توجه 

به طبع و مزاج فرد تهیه می کنند1.

 
ب ــ پوشاک سنتی زنان کرد الف ــ پوشاک زنان عشایر شمال استان

شکل ٩ــ٣
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آیا با پیشینیٔه تاریخی استان خود آشنایید؟ می دانید کدام اقوام و تمدن ها در این منطقه شکل گرفته اند و چه دستاوردهای مهمی 
را به یادگار گذاشته اند؟

استان آذربایجان غربی به دلیل موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی در تمام قرون و اعصار چهار راهی برای عبور ملل و مرکزی 
برای تجارت بوده و از طرف دیگر محل برخورد اقوام، فرهنگ ها و تمدن های مختلف بوده است. ما در این درس شما را با پیشینه و 

ویژگی های تاریخی استان آشنا می سازیم. 

سکونت اولیه در استان)غارنشینی(
تاریخ و پیشینٔه یک ملت همواره هویت و شخصیت یک جامعه را می سازد. در این بین استان آذربایجان غربی به عنوان گوشه ای 

از خاک ایران عزیز با داشتن آثار متعدد تاریخی از قدمت و پیشینه ای بس طوالنی برخوردار بوده است. 
یافته های باستان شناسی نشانگر آن است که قدیمی ترین آثار سکونت در استان مربوط به دوره پارینه سنگی میانی و به حدود 
٤٠ هزار سال قبل از میالد می رسد. آثار این سکونت تاکنون از دو محل به نام های غار تمتمان در نزدیکی دهکده تمتمان و غار داوار 

زاغاسی در مجاورت روستای میرآباد ارومیه که هر دو در کنار رودخانه نازلو قرار دارند، به دست آمده است.

درس دهم : پیشینۀ تاریخی استان

ـ کنار  شکل 1ــ4ــ غارتمتمان   ـ
رودخانه نازلو)نازلوچای(

بیشتر بدانیم
در این دوران آب و هوای استان گرم و بارانی و پیرامون آن جنگل و پر از مرداب و حیوانات وحشی بوده است. 
امرار معاش می کردند و  نزدیک رودخانه ها می زیستند و از طریق شکار  این دوران در غارهای طبیعی  انسان ها در 
ابزارآالت سنگی را از سنگ چخماق می ساختند و حیوانات بزرگ از جمله گوزن ، آهو و... را شکار می کردند. 
مدارک فرهنگی این غارنشینان به استناد ابزارهای سنگی به دست آمده به فرهنگ )لوآ لو آزین جدید( معروف است.
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آغاز روستانشینی در استان
آثار مربوط به قدیمی ترین روستاهای اولیه براساس یافته های باستان شناسی از هزاره ششم قبل از میالد به بعد در مناطق ذیل 

به  دست آمده است.
١ــ شمال دریاچه ارومیه در دوتپه به نام های اهرنجان )سلماس( و قره تپه )جاده سلماس ــ طسوج(

٢ــ از نیمه دوم هزاره ششم به تعداد روستاهای استان افزوده می شود. از مهم ترین روستاهای این دوره می توان به حاجی فیروز 
)دشت سلدوز( و جلبر )ارومیه( اشاره کرد.

 مردم این روستاها کشاورز و دامدار بوده اند و ظروفی سفالی می ساخته اند که در آن خمیره های گل و گیاه و کاه به طور ناقص 
پخته می شده است. این ظروف در دو نوع ساده یا منقوش ساخته شده، موضوع نقش های آن خطوط سادٔه هندسی بوده است. در این 
روستاها ابزارهای سنگی زیادی به دست آمده است که شامل تیغه های  بلند و ابزارهای سنگی کوچک و بزرگ دیگر است که همه از 

جنس ُابسیدین می باشند.

شکل 3ــ4ــ ابزار سنگی مکشوفه از اهرنجان سلماسشکل 2ــ4ــ وضعیت فعلی اهرنجان سلماس

بیشتر بدانیم
از این محل ها سنگ ساب ها، کوبیدنی های سنگی، درفش های استخوانی و سردوک های سفالی که به پشم ریسی 
مربوط است به دست آمده است. به واسطٔه فراوانی این ابزارآالت کوچک و بزرگ ابسیدینی، اهرنجان را در هزارهٔ 

ششم پیش از میالد به مرکز تهیه و صدور صنایع ابسیدینی در شمال دریاچٔه ارومیه معرفی کرده اند.
از مهم ترین روستاهای این دوره می توان به حاجی فیروز )دشت سلدوز( و جلبر )ارومیه( اشاره کرد. در تپٔه 
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شکل 4ــ4ــ نمونه ای از سفال های تپۀ گیجلر ارومیه

شکل  5   ــ4ــ نمایی از شمال تپۀ گیجلر ارومیه

 1ــ در ایران به فرهنگ کورا ــ ارس مشهور است.

شکل 6 ــ4ــ ظروف سفالی تپۀ هفتوان 
سلماس)هزارۀ دوم پیش از میالد(

ـ  4 ــ پالک مفرغی مکشوفه از گوی تپه  شکل  7 ـ
)نیمه دوم هزارۀ دوم پیش از میالد(

حاجی فیروز واحدهای ساختمانی به طور مستقل از هم بنا شده و دارای نقشٔه ساختمانی مربع و مستطیل بوده  اند.
از مهم ترین دست سازهای مردم حاجی فیروز می توان به ظروف سفالی دست ساز چون کاسه، کوزه، فنجان خمره  
ذخیرهٔ آذوقه و سینی پوست کنی اشاره کرد. سفال های حاجی فیروز که خمیرٔه گل و گیاه داشته اند، در دو گروه ساده 

و منقوش ساخته شده اند.
تپٔه پیزدلی در روستای بارانی نقده )نزدیک سد مخزنی حسنلوی کنونی( از نظر  گاه نگاری فرهنگ های پیش از 
تاریخ منطقه در مرحلٔه بعد از فرهنگ حاجی فیروز قرار دارد و به فرهنگ دالما )قدمت 4100 ــ 4800 ق.م( معروف 

است.
از آثار مربوط به پیزدلی می توان به سفال های ساده و منقوش با موضوع نوارهای افقی و موازی، ابزارهای 

سنگی و ابزارهای ابسیدینی سردوک های از گل پخته و درفش های استخوانی اشاره کرد.

آغاز شهرنشینی در استان
در  اولیه  شهرنشینی  آغاز  با  مصادف  میالد  از  قبل  چهارم  هزارهٔ 
و  بـــوده  تازه ای  تحوالت  شاهد  استان  دوره  این  در  مـی باشد.  استان 

تحت تأثیر ٢ حوزه فرهنگی قرار می گیرد.
این  در  ماوراءِ القفقاز1 )کوراــ ارس(:  فرهنگی  ١ــ حوزۀ 
دوره مهاجران زیادی از این بخش به شمال غرب کشور وارد می شوند و 
به تعداد سکونت گاه ها و مراکز جمعیتی استان افزوده می شود. از مهم ترین 
)خوی(  داغی  دوز  سه راهی  به:  می توان  حوزه  این  سکونتگاهی  مراکز 
ارومیه گوی تپه  باغستان  در روستای  تپه  نخجوان  یا  )ارومیه(  گیجلر  تپه 

)ارومیه( و هفتوان )سلماس( اشاره کرد.
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٢ــ حوزۀ فرهنگی بین النهرین: منطقٔه ربط و مرودشت در این دوره تحت تأثیر این حوزٔه فرهنگی قرار داشته و زودتر از 
سایر مناطق استان وارد دوره شهرنشینی شده است.       

شکل گیری تمدن ها و دولت های محلی در استان
از هزارهٔ اول ق.م چندین دولت مهم در منطقه وجود داشتند که با اهمیت ترین آنها دولت مانا بود.

الف( دولت مانا: این دولت در قرن های هفتم و   هشتم ق.م سرزمین های جنوبی دریاچٔه ارومیه را در اختیار داشتند. مرکز 
حکومت این دولت زیرتو بود که آثار آن در نزدیکی بوکان در تپٔه قاالیچی شناسایی شده است. رسم الخط این کشور آرامی بود. در 
رأس این کشور پادشاهی قرار داشت که امور مملکتی را با مشورت شورای شیوخ اداره می کرد. دولت منطقه ای مانا در تعامالت 
سیاسی منطقه نقش فعالی داشته و براساس صالحدید گاهی به نفع و گاهی به ضرر دولت آشور و یا امپراطوری اورارتو وارد جنگ 
می شدند. اداد بزرگ ترین خدای مردم مانا بود. فرهنگ و تمدن مانا تقریباً در سطح تمدن اورارتو قرار داشت. یانزو، آزا و الوسونو از 

پادشاهان این دولت بودند. مردم مانا کشاورز و دامدار بوده و پرورش اسب نیز در بین آنها رایج بوده است.

شکل 8 ــ4ــ قاالیچی بوکان

شکل 9ــ4ــ تصویر انسان بالدار بر روی آجر
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از آثار به دست آمده از هزارٔه اول ق.م می توان به تپٔه حسنلو در دشت سلدوز که یکی از مراکز حکومتی متعلق به این دوره است، 
اشاره نمود. دراین تپه 10 طبقٔه فرهنگی ــ تاریخی  شناسایی شده است که طبقٔه چهارم آن معماری عظیمی مشتمل بر تاالرها، بناهای 
مذهبی، فضاهای باز اجتماعی با اشیای ذی قیمت که مهم ترین آنها جام حسنلو می باشد، به دست آمده است. این جام از شهرت جهانی 

برخوردار است و در بدنٔه آن موضوعاتی دربارهٔ باورهای مذهبی متعلق به ساکنان زاگرس حک شده است.

شکل 10ــ4ــ تپۀ حسنلوــ دشت سلدوز نقده

یافته شده در منطقۀ حسنلو  شکل 11ــ4ــ جام زرین حسنلو 
نقده ) نیمه نخست هزارۀ اول پیش از میالد(                

شکل 12ــ4ــ اشیای مکشوفه از حسنلو نقده ) نیمه نخست هزارۀ اول پیش از میالد(
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یکی دیگر از مراکز حکومتی متعلق به سدٔه هفتم و هشتم ق. م )که فعالً نام آن مشخص نیست(در منطقٔه جنوب غربی استان در 
ربط از توابع سردشت بوده است.از این محل خطوط میخی منقوش روی آجر به دست آمده است.

یکی دیگر از مهم ترین  ب( دولت اورارتو: 
قـدرت هـای منطقه در آن زمان، امپراطوری اورارتـو 
بــود.این امپراطــوری در قــرون هفتم و هشتم ق.م 
بخش هـای وسیعـی از شمال، مرکز و غـرب استان را 

تحت قلمرو خود داشت.
امپراطوری  و  بود  آرامو  اورارتو،  دولت  بانی 
این دولت توسط ساردوری اول تأسیس شد. مرکزیت 
ابتدا آرزاشکـو بود. ساردوری اول مرکز  این دولت 
این دولت را به نزدیکی وان منتقل کرد و آن را توشپا 

نامید.                      

شکل 13ــ4ــ تپۀ ربط سردشت و آثار مربوط به آن

شکل 14ــ4ــ کتیبۀ کله شین اشنویه
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امپراطوران  از جمله  دوم  و رؤسای  اول  منوآ، آرگشتی، رؤسای  اشپوئینی، 
اورارتــو بـوده اند. شهر دژ بسطام بـزرگ تــرین شهر شناخته شده از اورارتــو در 
شمال غرب ایران است و بـه استناد کتیبٔه میخی مکشوفـه از آن تـوسط رؤسای دوم 
ساخته شده است )و آثار اورارتـو در جمهوری آذربـایجان، ارمنستان، ترکیه، شمال 
عراق، شرق سوریه و شمال غرب ایران و به خصوص در سطح استان پراکنده است.( 
این آثار در استان آذربایجان غربی شامل شهردژها، قالع، مقابر صخره ای، 
یادمان های کوهی )کتیبه( و یا برافـراشته به خط میخی اورارتوی و یا دو 

زبانۀ میخی، اورارتویی و آشوری، معابد کوهستانی است.
اورارتـوها در فنون نظامـی ،  ایجاد  سد  ،  احداث کـانال و قنات  ،   بـاغـداری  ، 

سفالگری و فلزکاری بسیار توانا بوده اند.

شکل 15ــ4ــ خط میخی مربوط به دورۀ اورارتو ــ محمودآباد ارومیه

شکل 16ــ4ــ لوح گل پختۀ  بسطام 
ـ  680 پیش ازمیالد( )قره ضیاءالدین 645 ـ

شکل 17ــ4ــ دژ بسطام   ــ قره ضیاءالدین
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پس از شکل گیری حکومت های ماد، هخامنشیان 
و اشکانیان نوبت به ساسانیان رسید. در این دوره، استان 
مهم  آتشکدهٔ  از سه  یکی  دلیل وجود  به  غربی  آذربایجان 
ساسانیان یعنـی بنای آذرگشسب در تخت سلیمان تکاب 
از اهمیت زیادی بـرخـوردار بـوده است. تخت سلیمان 
مجموعه ای از کـاخ ها و بناهـای مذهبی است و همگی 
پیرامون یک دریاچٔه کـوچک پرآب بــه وجود آمده اند. 
تخت سلیمان دارای برج و بارو دو دروازه است و آتشکدٔه 
آذرگشسب کـه درآن آتشکدهٔ شاهـی و سپاهیان نگـهداری 

می شده داخل این مجموعه واقع شده است.
از دیگر آثار مهم این دوره مـی توان به نقش برجستٔه 
خـان   تختـی در سلماس کـــه تصویری از دو سوارکـــار 
است، اشاره کرد. عده ای از محققین این نقش برجسته را 
متعلق به اردشیر و پسرش شاهپور اول می دانند. کلیسای 
آشوری مارسرکیس واقع در دامنه های  کوه سیر ارومیه از 

دیگر آثار مهم این دوره است.

شکل 18ــ4ــ مجموعۀ تخت سلیمان ــ تکاب

شکل 19ــ4ــ مجموعۀ تخت سلیمان و  کوه زندان ــ تکاب

شکل 20ــ4ــ نقش برجستۀ خان تختی سلماس ــ دوره ساسانیان
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آذربایجان غربی در دورۀ اسالمی
با ورود اعراب در سال 22 هـ.ق به آذربایجان و پذیرش دین اسالم توسط مردم دین و فرهنگ اسالمی تأثیرات 
شگرفی را در تمام عرصه های زندگی مردم آذربایجان به جا گذاشته است. آیا می توانید بگویید دین و فرهنگ اسالم بر 

کدام  یک از عناصر زندگی مردم تأثیر گذاشته است؟
سلسله های ایرانی بعد از اسالم مانند طاهریان، صفاریان، سامانیان وغزنویان که از شرق ایران برخاسته بودند و 
حکومت های مستقلی را تشکیل داده بودند، هیچ گاه نتوانستند قلمرو خود را به آذربایجان برسانند. در این مدت که از 
سال 205 هـ.ق تأسیس سلسلٔه طاهریان شروع و تا سال 429 هـ.ق آغاز حکومت سلجوقیان بود، حکومت های محلی 

متعددی قدرت را در آذربایجان به دست گرفتند.

شکل 21ــ4ــ مسجد جامع ارومیه ــ دوره سلجوقی

شکل 22ــ4ــ محراب مسجد جامع ارومیه ــ دوره ایلخانی 

 برای مطالعه 

در آغـاز قـرن پنجم هـ.ق تـرکـان غز بـه فرماندهـی 
سلجوقیان نخست بـا دسته های کوچک و سپس با تعداد 
بیشتری آذربایجان را به تصرف خود درآوردند. درنتیجه 
اهالـی ایرانی و مـردم نـواحی مـاوراء قفقاز و مجاور آن 
حکومت ترکان غز را پذیرفتند. از مهم ترین آثار مربوط به 
این دوره می  توان به مقبرٔه سه گنبد )580 هـ.ق( و مسجد 

جامع ارومیه )676 هـ.ق( اشاره کرد.   
بـه فرمانـدهی   در دورهٔ خـوارزمشاهیان، مغوالن 

چنگیزخان  بــه ایـران حملـه کـردنـد. بـا حملـٔه مغوالن 
و هالکوخان ایلخان )654 هـ.ق( حکومتی تشکیل شد که 
نفوذ قلمرو آن تا شام ادامه داشت. پس از تضعیف ایلخانان 
در  ترکمانیان،   ، جالیریان له  جم از  مستقل  امرای  مغول 

آذربایجان حکومت کردند. 
پس از روی کار آمدن شاه اسماعیل اول صفوی 
)907 هـ.ق( آذربایجان به عنوان پایگاه اصلی و مرکز عمدٔه 

گردآوری قوای نظامی برای شاهان صفوی تبدیل شد.
در دورٔه صفویه آذربایجان محل جنگ های خونین 



7٤

میان سپاهیان شاه اسماعیل صفوی و سلطان سلیم عثمانی شد. بنای یادبود سید صدرالدین شیرازی وزیر اعظم شاه 
اسماعیل صفوی و شهدای جنگ چالدران در نزدیکی سیه چشمه گواهی بر این ادعاست. از دیگر آثار مهم دورهٔ 
صفوی می توان به بازار شهر خوی، قلعٔه مرزی بردوک )در سرو ارومیه که دارای فضاهای تدافعی، مسجد و آب انبار 

است(، سد سنگی تازه شهر سلماس،سد قورومیش در نزدیکی بوکان اشاره کرد.
 پس از سقوط دولت صفویه آذربایجان به دست دولت عثمانی افتاد.دیری نپایید که نادر شاه افشار آذربایجان را 

از تصرف دولت عثمانی بیرون آورد و در دشت مغان در سال 1148 هـ.ق )1735 میالدی( تاجگذاری کرد.

شکل 24ــ4ــ نمایی از سه گنبد ارومیهشکل 23ــ4ــ نمایی از داخل مسجد جامع ارومیه

شکل 2٦ــ4ــ قلعۀ بردوک ــ سرو ارومیهشکل 25ــ4ــ مقبرۀ سید صدرالدین ــ چالدران
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کریم خان زند در سال 1175 هـ.ق آذربایجان را از دست خوانین محلی که پس از مرگ نادرشاه قیام کرده 
بودند، باز پس گرفت. بعد از مرگ کریم خان  بـار دیگر خوانین محلی سر برآوردند تا اینکه آقا محمدخان در سال 

1205 هـ.ق موفق شد آذربایجان را کامالً مطیع خود سازد.

آذربایجان در دورۀ معاصر
ناکارآمدی حکومت قـاجار منجر به بروز جنگ هـای خونین بین ایران و روسیه و انعقاد قراردادهـای ننگین 
گلستان 1228هـ.ق و ترکمان  چای 1243هـ.ق و در نتیجه جدا شدن قسمت هایی از شمال آذربایجان از ایران شد. 
در این دوره آذربایجان چنان اهمیت داشت که ولیعهدهای قاجار قبل از به پادشاهی رسیدن حاکم آذربایجان می شدند. 
و  نقش مهمی در تحول سیاسی  آذربایجان  که  بود  انقالب مشروطیت  قاجاریه شکل گیری  دورٔه  مقاطع مهم  از  یکی 
اجتماعی آن دوره به عهده داشته است. در واقع پس از تهران، آذربایجان مهم ترین نقش را در شکل گیری انقالب 
مشروطیت ایفا کرده است. با اشغال آذربایجان از طرف روس ها آثار انقالب مشروطیت در آن به طور موقت از میان 
رفت. این هجوم با هم پیمانی دولت انگلیس به بهانٔه حفاظت از اقلیت های خارجی مقیم آذربایجان درسال 1328 هـ.ق 

منجر به اشغال آذربایجان شد.
با آغاز جنگ جهانی اول )1914میالدی( آذربایجان مورد تهاجم نیروهای روسیه قرار گرفت. پس از انقالب 

روسیه در سال 1917 میالدی روس ها آذربایجان را تخلیه کردند.
از سال 1300 شمسی به بعد تغییر و تحوالت بسیاری در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و شهری کشور 

صورت گرفت که منجر به ایجاد تشکیالت اداری در درون شهرهای استان و کشور شد.

شکل 2٧ــ4ــ پل هوایی بر روی رود  قطور )قطورچای( ــ خوی 
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در جنگ جهانی دوم در زمان محمد رضا شاه در سال 1320 نیروهای شوروی وارد استان های شمال ایران از 
جمله آذربایجان شدند. این نیروها در آغاز ماه مه 1946 میالدی )21 آذرماه 1325( به دنبال طرح مسئلٔه آذربایجان در 

سازمان ملل متحد که به شکاف رسمی بین متفقین منجر شد، آذربایجان را تخلیه کردند.

شکل 29ــ4ــ ساختمان شهرداریشکل 28ــ4ــ ساختمان شهربانی

با فداکاری ها و دالوری های بی نظیر خود درسال 1357  نیز  با شروع انقالب اسالمی مردم آذربایجان غربی 
دوش به دوش مردم سایر استان ها در پیروزی انقالب اسالمی نقش مهمی را ایفا کردند. انقالب اسالمی به عنوان یک 

انقالب ایدئولوژیک تأثیر عمده ای در نظام اقتصادی واجتماعی وسیاسی استان داشته است.

شکل 3٠ــ4ــ مسجد اعظم ارومیه و حضور گستردۀ مردم در انقالب
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استان آذربایجان غربی به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در طول تاریخ محل تالقی و برخورد اقوام و تمدن های مختلف بوده 
مغوالن، عثمانیان،  ها،  یونانیان، رومی  بیگانگان همچون  تهاجم  و  به حضور  منجر  ادوار مختلف  در  موقعیت حساس  و همین  است 

روس ها، انگلیسی ها و در دهه های اخیر رژیم بعثی به این منطقه شده است.
در این میان مردم استان به منظور دفاع از کیان و نوامیس خود در مقابل هجوم بیگانگان مقاومت کرده اند و شهدای بسیاری را 

در پاسداری از مرزهای خود تقدیم میهن عزیز کرده اند.
پس از پیروزی انقالب اسالمی، رژیم بعثی عراق در 31 شهریور ماه 1359 به مرزهای میهن اسالمی ما حمله کرد. آذربایجان غربی 
به دلیل داشتن مرز مشترک با این کشور )از کوه های داالمپرتا انتهای شهرستان سردشت( در طی جنگ تحمیلی چهار نقش عمده را 

در دفاع از مرزهای ایران اسالمی داشته است.

1ــ نقش رزمندگان و مردم استان آذربایجان غربی در دفاع از مرزهای مشترک به طول 200 کیلومتر
و  غرورآفرین  های  عملیات  مقدس  دفاع  دوران  طول  در  کشور،  نقاط  دیگر  و  غربی  بایجان  آذر قهرمان  مردم  و  رزمندگان 

درس یازدهم : نقش مردم استان در دفاع از کیان و مرزهای ایران اسالمی

شکل 3١ــ4ــ اعزام نیروهای مردمی استان  به جبهه های حق علیه باطل 
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و  کردند  جلوگیری  اسالمی  ایران  مقدس  خاک  به  تجاوز  و  اشغالگری  هرگونه  از  و  اجرا  استان  مناطق  کلیٔه  در  را  پیروزمندانه ای 
حماسه های بـدیعی را خلق نمودند. از مهم ترین عملیات  هـایی که در مرزهای مشترک این استان صورت گرفت، می توان به موارد 

جدول 1ــ٤ اشاره کرد.

جدول ١ــ4ــ مهم ترین عملیات  ها در مرزهای مشترک استان

تاریخ عملیاتمناطق عملیاتینام عملیاتردیف
62/4/29در منطقٔه حاجی عمران والفجر12
64/6/18در منطقٔه مرزی اشنویه و کله شینقادر2
65/6/10جنوب و غرب حاجی عمران کربالی 32
65/12/12جنوب و غرب حاجی عمران کربالی 47
66/4/3مناطق مرزی سردشتنصر 5 5
66/5/14مناطق مرزی سردشتنصر 67
66/9/1حاجی عمران نصر 79
67/4/21مناطق مرزی پیرانشهر سکانیان8

2ــ نقش رزمندگان و مردم استان در برقراری امنیت داخلی
پس از پیروزی انقالب اسالمی علی رغم تالش های استکبار جهانی در برهم زدن وحدت و ایجاد اغتشاش و بی ثباتی در منطقه، 
مردم استان با هوشیاری تمام و با حفظ وحدت و یکپارچگی توانستند توطئه های دشمنان را خنثی کنند و در این راه سرداران بزرگواری 

همچون شهید امینی، شهید بروجردی، شهید کاوه و... با نثار جان خود موجبات ثبات و امنیت را در استان فراهم کردند.

شکل 3٢ــ4ــ شهید مهدی امینی و حضور نیروهای بسیجی در برقراری امنیت داخلی استان
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3ــ نقش رزمندگان و مردم استان در مقابله با بمباران های هوایی دشمن
دشمن بعثی در طول 8 سال جنگ تحمیلی بارها مناطق مختلف استان را بمباران کرد و جمع کثیری از کودکان و مردم غیر نظامی 

و بی گناه را به خاک و خون کشید. مهم ترین مناطق بمباران شدهٔ استان عبارت اند از:
١ــ بمباران هوایی شهرستان ارومیه: در طول جنگ تحمیلی این شهرستان بیش از 15 بار بمباران شد و شدیدترین آن در 

تاریخ 65/11/11 صورت گرفت که منجر به شهادت 363 نفر از فرزندان این آب و خاک گردید.
٢ــ بمباران شیمیایی سردشت: این بمباران یکی از فجیع ترین بمباران های تاریخ بشر بوده که در 64/4/7 صورت گرفت 
و منجر به شهادت 110 نفر گردید. این بمباران 600 نفر جانباز و هزاران نفر مصدوم برجای گذاشت و آثار این جنایت هولناک هنوز 
هم در برخی از مصدومین این شهر دیده می شود. به همین دلیل 8 تیرماه را روز مبارزه با سالح های میکروبی و شیمیایی در ایران 

نام گذاری کرده اند.
٣ــ بمباران سایر مناطق: عالوه بر موارد ذکر شده مناطقی چون پیرانشهر، سلماس، میاندوآب، مهاباد، نقده، بوکان، خوی، 

تکاب، شاهین دژ، اشنویه  بارها در طول جنگ تحمیلی توسط نیروی هوایی عراق بمباران شد.

4ــ نقش رزمندگان و مردم استان در دفاع از مرزهای کشور )فرامنطقه ای(
مردم سلحشور و غیرتمند استان همانند سایر هموطنان عالوه بر دفاع از مرزهای استان با حضور در جبهه های جنوب و غرب 
کشور و تقدیم شهدای گرانقدر دین خود را به میهن عزیز ادا کردند و با حضور داوطلبانٔه خود به یاری مردم سایر استان های ایران از قبیل 
خوزستان، ایالم، کرمانشاه و کردستان شتافتند و در کنار دیگر هموطنان دشمن بعثی را از خاک ایران بیرون کردند. سرداران و فرماندهان 
سلحشوری همچون شهید مهدی باکری )فرمانده لشکر 31 عاشورا( شهید حمید باکری )معاون لشکر 31 عاشورا( ضمن هدایت رزمندگان 

شکل ٣٣ــ4ــ شهید مهدی  باکری و نیروهای بسیجی حاضر در جبهه های حق علیه باطل 
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و بسیجیان در خطوط مقدم جبهه ها با نثار خون خود دین خود را به انقالب و آرمان های آن ادا کردند. از مهم ترین عملیات هایی که با حضور 
رزمندگان پرتوان آذربایجان غربی در مرزهای غربی و جنوبی انجام گرفته می توان به عملیات های زیر اشاره کرد:

1ــ عملیات بیت المقدس،2ــ فتح المبین،3ــ عملیات خیبر،4ــ عملیات بدر، 5ــ عملیات کربالی 5 و غیره 
استان آذربایجان غربی با تقدیم حدود 12 هزار شهید و حدود 7 هزار جانباز و حدود 2 هزار آزاده دین خود را به ایران عزیز 

ادا کرده است.

مشاهیر علمی، ادبی، هنری و... و سرداران شهید استان آذربایجان غربی
آذربایجان غربی این سرزمین کهن و باستانی از دیرباز مهد هنرمندان، شاعران، خوش نویسان، ادبا و سرداران نامدار بوده است 
که هر کدام فصلی را در تاریخ علم و ادب و هنر و عرفان برای خود بازگشوده اند و سر منشأ خیرات و برکات برای استان ما بوده اند. 

در این درس شما را با بعضی از مشاهیر استان به طور اجمال آشنا خواهیم کرد.١
١ــ قاضی سراج الدین اورمی )682ــ594 قرن هفتم(: وی قاضی القضات قونیه و از شاگردان امام فخر رازی بود 
در علم اصول فقه و حکمت و ادب در عصر خود بی نظیر بوده است. تألیفات وی عبارت اند از: الحاصل الحصول در اصول فقه، 

مطالع االنوار در منطق، لطائـف الحکمه به زبان فارسی و مجمل الحکمه به زبان فارسی.
٢ــ حسام الدین چلبی اورمی االصل )قرن هفتم هـ.ق(: به گفته ذبیح الله صفا  مشوق موالنا در تنظیم مثنوی بوده و تا 
آخر در این راه با او همراهی کرده است. در دیوان شمس در وصف وی چنین گفته شده است: کای شه حسام الدین حسن، میگوی 

با آن شه که من / دل را غالف معرفت بهر حسامت می کنم. 
٣ــ صفی الدین ارموی )693ــ613 هـ.ق(: مکنی به ابوالمفاخر، موسیقیدان بزرگ ایران در عالم اسالم پس از فارابی، 
و همچنین از خوش نویسان و علمای ریاضی و فقه زمان خود بود. استاد بزرگ ترین خطاط اسالمی یاقوت مستعصمی، رئیس کتابخانٔه 
بزرگ بغداد بوده و به گفتٔه کیزوتر مستشرق آلمانی دستگاه موسیقی او کامل ترین دستگاه گام بوده است. مهم ترین اثر وی ادوار است 

که در ردیف بهترین آثار موسیقی عالم است.

١ــ البته گفتنی است که به دلیل کثرت مشاهیر استان فقط به منتخبی از مشاهیر استان اشاره شده است.

شکل 3٤ــ4 

4ــ آیت الله سید ابوالقاسم خویی: از علمای فقه و اصول و مدرس عرفان و فقاهت 
در نجف و از مفسران و قرآن پژوهان عالیقدر اسالم بوده که در ١5 ماه رجب ١3١7 در شهرستان 
خوی دیده به جهان گشود و در ٢١ سالگی نزد مراجع بزرگ و مدرسان عالی مقام از جمله آیات 
مازندرانی، شیخ  نائینی، شیخ محمدحسین اصفهانی، حاج شیخ مهدی  میرزامحمدحسین  عظام 
پس  مشغول شد.  اسالمی  معارف  و  علم  به کسب  سیدابوالقاسم خوانساری  و  طالقانی  مرتضی 
از ٢٠ سال تحصیل در نجف اشرف به درجه اجتهاد رسید. از شاگردان برجسته ایشان آیت الله 
بهجت را می توان نام برد. از مهم ترین تألیفات وی عبارتند از: اجودالتقریرات، منهاج الصالحین، 
توضیح المسائل، البیان فی التفسیر القرآن و نفحات االعجاز و از مهم ترین اقدامات او می توان به 
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تأسیس کتابخانه در مشهد، مدینة العلم در قم و دارالعلم در نجف اشرف و تأسیسات فرهنگی و پژوهشی در نقاط مختلف جهان از جمله 
در بمبئی، بانکوک، داکا، نیویورک، لندن، فرانسه و … که نقش مهمی در تبلیغ تشیع در جهان داشته است اشاره نمود.

5  ــ نیمتاج سلماسی )1285 هـ.ش(: از زنان  نامی نویسنده دورٔه مشروطیت در ایران بوده است. شاعری چیره دست و به 
ادبیات ترکی و فارسی تسلط داشته است. از سروده های او چکامٔه کاوه به هنگام شورش آذربایجان و شعر »پیام ما به تهران« مشهور 

است. 
6  ــ شیخ تاج الدین محمود اشنوی: عارف و شاعر قرن ششم بوده و القاب وی سلطان المحققین و ملک الحکما بوده است. 

از تألیفات او می توان رسالٔه عرفانی غایه االمکان را نام برد.
7ــ یعقوب آژند )1328 هـ.ق( )متولد میاندوآب(: استاد دانشگاه و مؤلف و مترجم در رشتٔه ادبیات فارسی است. از 
تألیفات وی می توان به  اسنادی از مطبوعات ایران، کتاب شناسی ادبیات داستانی ایران، قیام های مردمی در قرن هفتم ــ هشتم و از 

ترجمه های او به ادبیات اسالمی هند، ادبیات داستانی ایران و ممالک اسالمی و... اشاره کرد.
8ــ عبدالرزاق بیگ دنبلی )1243ــ1176 هـ.ق()متخلص به مفتون(: وی متولد خوی می باشد، موالنا مفتون در نظم 
و نثر السنه پارسی و تازی مسلط بود. بر نکات ادب و معرفت شاعران و راویان عرب اطالع کامل داشت مهم ترین تألیفات وی عبارتند 

از: حدائق الجنان ، تجربه الحرار و تسلیة االبرار،  حدیقة ماثر سلطانبه و جامع خاقانی و... می باشد.
9ــ میرزا عباس علی خان افشار )ملقب به صبور()متولد تکاب(: از شاعران خوش طبع قرن چهاردهم هجری و متخلص 
به صبور می باشد. وی از مردان نیکوکار و آزادیخواه و فرهنگ دوست استان و کشور بود. اشعار زیادی از وی به زبان فارسی و ترکی 

در قالب غزل به جای مانده است. 
10ــ عالمه میرعبدالله بیتوشی )1211ــ1160هـ.ق( )متولد سردشت(: روحانی، شاعر، عالم، فاضل و از بزرگان 
لغویون عصر خود منسوب به آران )قشالق( است ،1211هـ.ق در علم معقول و منقول سرآمد علمای عصر خود در بغداد بود. از اثرات 
او می توان به الکافی در عروض و قوافی، طریقة البصائر الی الحدیقه السرائر ، الموائد المبسوطه فی الفوائد الملقوطه )این منظومه 

شامل 150بیت در ویژگی های حضرت رسول)ص(( را نام برد.
11ــ مالمحمد تایران )طایران ماکویی( )سده 11 هـ.ق(: وی مردی فاضل، شاعر، ادیب و سخنور بود. مهم ترین آثار 

وی عبارتند از: حکایت شیخ صنعان و  قه ولی نه اسپاره ش )گفته اسب سیاه( می باشند.
12ــ حسینقلی افتخاری بیات )1282هـ.ق(: مؤلف کتاب تاریخ ماکو که نسخه اصلی آن در ماکو نگهداری می شود.

13ــ محمد قاضی مهابادی )1292ــ1376 هـ.ش(: وی از نویسندگان توانا و صاحب سبک، مترجم متبحر و برجسته 
در دوره معاصر بوده است. از آثار مهم وی می توان به ترجمه دورهٔ کامل داستان ُدن کیشوت اثر سروانتس ترجمه کلود ولگرد از 
ویکتورهوگو، سپیددندان اثر جک لندن، شاهزاده و گدا اثر مارک تواین و … اشاره نمود. نتیجه تالش او در طول 50 سال ترجمه 

68 اثر ماندگار بوده است.
14ــ شهید مهندس مهدی باکری فرمانده لشکر )31 عاشورا(: وی در سال 1333 در شهرستان میاندوآب دیده به جهان 
گشود، تحصیالت متوسطه را در ارومیه به پایان رسانید و سپس برای ادامه تحصیل در رشته مهندسی مکانیک روانه تبریز شد و در 
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دانشگاه فعالیت های سیاسی و مذهبی داشت که پس از پیروزی انقالب اسالمی به عضویت سپاه 
درآمد و نقش مؤثری در امنیت و ثبات منطقه در اوایل انقالب به عهده داشت. همزمان با خدمت در 
سپاه 9 ماه به عنوان شهردار ارومیه و مدتی مسئول جهاد سازندگی استان بود. با شروع جنگ به 
جبهه های نبرد شتافت و در عملیات فتح المبین به عنوان معاون تیپ نجف اشرف مشغول نبرد گردید 
و چندین بار از ناحیه چشم و سینه و کمر زخمی شد. به خاطر درایت و رشادت ها و صفا و خلوص 
بیادماندنی زیادی را آفرید در  به فرماندهی لشکر )31 عـاشورا( منسوب گردید و حماسه  زیادش 
عملیات خیبر برادر و معاون او حمید به جمع شهدا پیوست و خود نیز یک سال بعد 63/11/15 در 

عملیات بدر به درجه رفیع شهادت نائل گشت.
15ــ شهید مهدی امینی: وی در سال 1332 در یک خانواده متدین در ارومیه متولد 
شد پس از طی تحصیالت متوسطه در سال 1350 وارد دانشگاه علم و صنعت تهران شد. در رشته 
مهندسی ساختمان تحصیل خود را به پایان رساند وی مبارزات انقالبی خود را از دوران دانشجویی 
آغاز کرد. پس از پیروزی انقالب و با شروع جنگ تحمیلی عازم جبهه های جنوب شده و دوش به 
دوش سردارانی چون باکری و... در آبادان در جبهه های جنگ مشغول نبرد شد. در بهمن 1359 
با دعوت سپاه به ارومیه بازگشت و فرماندهی عملیات این شهر را به عهده گرفت و با صالحیت و 

درایت تمام در جهت اعتالی ثبات و امنیت استان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
16ــ شهید حمید باکری قائم مقام لشکر )31 عاشورا(: شهید »حمید« در سال 1334 
در شهرستان ارومیه دیده به جهان گشود او نیز چون برادرش از هوش سرشاری برخوردار بود 
و با وجود یک سال فاصلٔه سنی در تمام امورات مطیع برادرش بود. در سال 1355 به ترکیه و از 
با مهاجرت  به آلمان رفت اما  ببیند. بعد از آن برای تحصیل  تا دورهٔ چریکی  آنجا به سوریه رفت 
امام خمینی  »ره« بــه پاریس عـزیمت نمود بــا شروع جنگ تحمیلی عـازم جبهه ها شد و فرماندهـی 
خط  مقدم ایستگاه 7 آبادان را عهده دار شد. او در عملیات بیت المقدس نقش مؤثری در گشودن 
دژهای محکم دشمن هنگام ورود به خرمشهر ایفا نمود، سرانجام به عنوان جانشین لشکر 31 عاشورا 
همراه با برادرش مهدی باکری حماسه آفرینی نمود. در عملیات خیبر همراه با نخستین گروه پیشتاز 
قبل از آغاز عملیات مخفیانه در خاک دشمن پیاده شد و با بی  سیم خبر تصرف پل مجنون را اطالع 
داد، حمید به خاطر حفظ پل و جلوگیری از عبور دشمن تا پای جان ایستاد و سرانجام به آرزوی 

دیرینه  اش شهادت نائل آمد.
17ــ  محمد اوراز)1382ــ 1348(: محمد اوراز متولـد 1348 از شهرستان نـقـده 
مـی باشد. او فعالیت های کوهنوردی خود را از دوره جوانی آغاز کرد. درسال1376 به عضویت 
تیم ملی کوهنوردی کشور درآمد. وی با اراده پوالدین خود به اکثر قله های مشهور ایران و جهان 
صعودکرده بود.اوراز اولین ایرانی از دیار پهلوان  خیز آذربایجان غربی بود که پرچم پرافتخار ایران 

شکل 35ــ4ــ شهید مهدی باکری

شکل 3٦ــ4ــ شهیدمهدی امینی
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اسالمی را بر فراز اورست برافراشت. مهم ترین صعودهای وی عبارتنداز:
1ــ قله راگاپوشی )7788متر(پاکستان 

2ــ قله اورست )8849متر( هیمالیای نپال
3ــ قله چوایو )8201متر( هیمالیای تبت

4ــ قله شیشاپانگما )8036( هیمالیای تبت
5ــ قله مالکالو )8463( هیمالیای نپال 

6ــ لوتسه )8511متر( هیمالیای نپال
7ــ قله گاشربروم8064متر پاکستان صعود تا ارتفاع7900متری. در این صعود درحالی که 168متر با فتح قله فاصله داشت 

به دلیل ریزش بهمن حدود600 مترسقوط کرد و در تاریخ 82/6/16 دارفانی را وداع گفت.

شکل 3٨ــ4ــ محمد اوراز

بیشتر بدانیم

1ــ بنیان گذار تعلیم و تربیت به روش نوین در ارومیه آقای حسین خان مستشاری بوده است. 
2ــ مؤسس اولین مدرسٔه طب در ارومیه و در ایران دکتر کاگران بوده است.

3ــ مؤسس اولین مدرسه به سبک نوین دکتر پرکینزموس بوده است.
اولین مدارس در ارومیه 

١ــ مدرسۀ کمالیه: به همت میرزاابوالفضل حکمت از اندیشمندان ارومیه بناشده است.
٢ــ مدرسۀ اسالمیه: به همت محمدحسن خان امیر نظمی افشار )اولین شبانه روزی رایگان برای مستمندان( 

بناشده است.
٣ــ نوید دانش: نخستین مدرسه مهم ارومیه به همت حسین خان مستشاری دایر گردید.

ـ   فـرهنگ   دوستان   ارومیه: حاج محمد حسن امیرنظمی   افشار  ،   مصطفی خان منوچهری   ،  بانونوش آفرین،  ٤ـ
بدرالملوک انصاری ، بتول رضایی ،  نادره امین  ،  زیبنده امینی  ،کبری تسلیمی و عشرت وزیری بوده اند.



فصل پنجم

توانمندی های استان آذربایجان غربی
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به تصاویر زیر نگاه کنید و بگویید چرا استان آذربایجان غربی جزء استان ها و قطب های برتر در زمینه گردشگری است.
روز جهانی جهانگردی و روز جهانی موزه و میراث فرهنگی را در تقویم پیدا کنید. 

         درس دوازدهم :گردشگری در استان  آذربایجان غربی»سرزمین  زیبایی ها »

ـ 5 ــ دریاچۀ مارمیشو ـ 5 ــ بازار فرش ارومیهشکل 1ـ شکل 2ـ

ـ 5 ــ عمارت کاله فرنگی ماکو شکل 3ـ
ـ 5 ــ آبشارسلوک ارومیه شکل 4ـ
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استان آذربایجان غربی با برخورداری از تمدن کهن، آثار تاریخی غنی و جاذبه های متعدد فرهنگی و طبیعی به عنوان یکی از 
قطب های مهم فرهنگی و گردشگری ایران و جهان محسوب می شود. مهم ترین توانمندی های گردشگری استان عبارت اند از:

١ــ شرایط آب  و هوایی مناسب، تنوع پوشش گیاهی، رودها، چشمه ها، غارها، آبشارها، پارک های جنگلی، جزایر، گونه های 
مختلف گیاهی و جانوری، جلگه ها و دامنه های پر از گل های وحشی

٢ــ قلعه ها، دژها، مساجد، بازارها، اماکن و بناهای تاریخی
٣ــ تاکستان ها، توتستان ها و باغات اطراف شهر ارومیه، سوغات نقل و بیدمشک ارومیه، قالیچه های تکاب، دست بافت های 

عشایر و روستاییان، لباس های رنگی و محلی و از همه مهم تر مردم خونگرم و مهمان نواز 
٤ــ همجواری با سه کشور، ترکیه، جمهوری آذربایجان و عراق که موقعیت خاصی برای گردشگری استان ایجاد کرده است. 

با توجه به توانمندی های ذکر شده، این استان را می توان »سرزمین زیبایی های« ایران نامید. 

ـ 5  ــ نقل ارومیه ـ  5  ــ آبشار شلماششکل   5  ـ شکل 6  ـ
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جاذبه های گردشگری استان آذربایجان غربی را می توان به بخش های زیر تقسیم کرد:
1ــ طبیعت گردی

در ایران چه روزی را روز طبیعت نام گذاری کرده اند؟

تفرجگاه ها از مراکز مهم طبیعت گردی و گذران اوقات فراغت استان به شمار می روند که مهم ترین آنها عبارت اند از: سواحل 
دریاچٔه ارومیه، تفرجگاه بند، نازلو، درٔه شهدا، دریاچٔه مارمیشو   ، پیست اسکی خوشاکو در ارومیه، تفرجگاه فیرورق، چشمٔه زلزله 

پَسک در خوی، غار سهوالن، دریاچٔه پشت سد مهاباد، چشم ثریا در ماکو، جنگل ها و آبشار شلماش در سردشت و … .

ـ 5 ــ چمن متحرک چملی تکاب شکل 7ـ

ـ 5 ــ تفرجگاه  تابستانی شکل 8 ـ
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دریاچۀ ارومیه: سینه م اوسته بسلنوب دریالرین دوز دریاسی    وارئیری گرسویلیه م من دنیانین دوزدانیه م
)روی سینه ام دریاچٔه نمک دریاهای دنیا پرورش یافته است      جا دارد اگر بگوییم من نمکدان دنیا هستم(

دریاچٔه ارومیه مهم ترین جاذبٔه طبیعی گردشگری استان است که مهم ترین جاذبه های آن عبارت اند از: 
را درمان  و روماتیسمی  پوستی، عفونی  بیماری های  از  بسیاری  که  ارومیه  و آب دریاچٔه  1ــ شن های گرم، لجن مخصوص 

می کند. 
2ــ وجود جزایر زیبا و منحصر به فرد دریاچٔه ارومیه  و وجود زیستگاه های بکر و دست  نخوردٔه آن

3ــ وجود نوعی سخت پوست به نام آرتمیا ــ اورمیانا »میگوی آب های شور«
4 ــ توان های تحقیقاتی و آموزشی دریاچه 

5ــ بزرگراه و پل میانگذر شهید کالنتری
6ــ پوشش گیاهی و حیات وحش پارک ملی دریاچٔه ارومیه

ـ 5 ــ چشم اندازی از دریاچه ارومیه شکل 9ـ

ـ 5 ــ بزرگراه شهید کالنتری بر روی دریاچه ارومیه  شکل10ـ

فعالیت  
ــ آیا می توانید موارد دیگری به جاذبه های طبیعی دریاچه ارومیه اضافه کنید.
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غار آبی ــ خاکی سهوالن: این غار در 35 کیلومتری شهر مهاباد قرار دارد و یکی از زیباترین و شگفت انگیزترین غارهای 
طبیعی ایران است. غار سهوالن از چند حوضچٔه بزرگ که به وسیلٔه داالن های آبی به    هم متصل شده اند، تشکیل شده است. ارتفاع 
سقف غار از سطح آب در حوضچٔه آخر 50 متر و عمق آب در حوضچٔه وسط 35 متر است. این غار پس از غار علی صدر همدان 

دومین غار آبی و خاکی ایران است که همه ساله هزاران نفر را جذب می کند. 
آیا در شهرستان محل زندگی شما هم غار مهمی وجود دارد؟

ـ 5 ــ غار سهوالن در مهاباد ـ 5 ــ غار بام فرهاد ماکوشکل 11ـ شکل 12ـ

به  زیبا،  جنگل های  استان:  غربی  جنوب  جنگل های 
زاب  درٔه  پیرامون  و  استان  نوار جنوب     غربی  در  پراکنده  صورت 
کوچک و ارتفاعات اطراف سردشت و پیرانشهر جای گرفته اند و 
مساحتی حدود 60 تا 80 هزار هکتار دارند. این جنگل ها دارای 
چشم انداز بسیار زیبایی اند که چشم هر بیننده ای را خیره می کنند.

بخش های  سایر  و  غار  درون  از  هرگز  ١ــ 
طبیعت چیزی را به عنوان یادگاری جدا نکنیم.

یا غار افتخار بزرگی است.  ٢ــ فتح یک قله 
تبدیل  ارزش  به ضد  یادگاری  نوشتن  با  را  ارزش  این 

نکنیم.
٣ــ از نوشتن یادگاری روی تابلوهای راهنما و 

تنه های درختان و دیوارها بپرهیزیم.
٤ــ هرگز در طبیعت اقدام به بوته کنی نکنیم.
5 ــ در نزدیکی درختان آتش روشن نکنیم.

فرهنگ سازی گردشگری

ـ   5   ــ جنگل های سردشت شکل 13ـ
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2ــ گردشگری درمانی
همانطور که قبالً خواندید، در قسمتی از نقاط استان: 

١ــ آبگرم ها و آب معدنی های متعددی با خواص ویژه ای وجود دارند که در طول سالیان متمادی از آنها استفاده شده است.
٢ــ لجن درمانی، شن درمانی و نمک درمانی دریاچٔه ارومیه  نیز از دیر باز اهمیت فراوانی داشته است. 

٣ــ در سال های اخیر تعداد زیادی از مردم کشورهای مجاور جهت استفاده از امکانات پزشکی، بیمارستان های مجهز، پزشکان 
مجرب و گذران دوران نقاهت به استان آذربایجان غربی روی آورده اند. 

شهرستان محل زندگی شما کدام جاذبٔه گردشگری درمانی را دارد؟ 
1ــ ……………………                        2ــ ……………………                        3ــ ……………………

3ــ گردشگری تاریخی و فرهنگی

ـ 5 ــ آب معدنی کانی گراوان در سردشت شکل 14ـ

استان آذربایجان غربی سرزمین ادیان و شاهراه تمدن ها و فرهنگ های ایران است و دارای آثار فراوانی در این 
زمینه است؟ 

  آیا می دانید
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ـ 5 ــ حمام شیخ سلماس شکل 15ـ

ـ 5 ــ دروازه سنگی خوی شکل 16ـ

در این استان بیش از 2000 اثر و یادمان تاریخی، فرهنگی و 
هنری از ادوار مختلف وجود دارد که دو اثر ارزشمند تخت سلیمان 
ثبت  به  آثار جهانی  کلیسا در چالدران در فهرست  قره  و  تکاب  در 
رسیده اند و به همراه گوی تپه ارومیه ، تپٔه اهرنجان سلماس، تپٔه کردلر 
قره ضیاءالدین و ... دارای  و دژ بسطام  نقده  تپٔه حسنلو  ارومیه، 
شهرت جهانی اند و نقش مهمی را در جلب و جذب گردشگران ایفا 
می کنند. بنابراین استان آذربایجان غربی را می توان شاهراه تمدن ها و 

فرهنگ های ایرانی نامید.

ـ 5 ــ مقبره سید صدرالدین ــ چالدران شکل 17ـ
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ـ 5 ــ مقبرۀ شمس تبریزی ــ خوی ـ 5 ــ مقبره فخریگاه ــ مهابادشکل 18ـ شکل 19ـ

  آیا می دانید

و  تاریخی  جاذبه های  مهم ترین  جمله  از 
فرهنگی استان می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
در  حسنلـو  بـاستانی  تپـه  حسنلـو:  تپۀ 
کیلومتری      45 در  و  نقده  شهر  22 کیلومتری 
جادٔه ارومیه به مهاباد، در کنار روستای حسنلو 
دارد  جهانی  شهرت  تپه  این  است.  شده  واقع 
طالیی  جام  است.  دژمانایی  شهر  یک  بقایای  و 
تپٔه  تپه کشف شده است. قدمت  این  حسنلو در 

ـ     5   ــ تپۀ حسنلو ــ نقدهحسنلو به 6000 سال قبل از میالد می رسد.  شکل 20ـ

بیشتر بدانیم

یادبود قالیچی بوکان تنها اثر ارزشمند به خط آرامی کهن در ایران است؟
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ــ قلعه و دژ باستانی بسطام: یکی از بزرگ ترین محوطه های باستانی اورارتویی جهان به شمار می رود و از 
نظر وسعت، سومین محوطٔه اورارتویی شناخته شده در دنیاست. این قلعه طبق کتیبه ای توسط پادشاه اورارتویی در 
حد فاصل بین سال های 6٤5 تا 685 قبل از میالد ساخته شده است. این قلعه در باالی کوهی در کنار روستای بسطام 

در قره ضیاء الدین در شهرستان چایپاره قرار دارد و دارای دیوارهای مستحکم سنگی است.
ــ تخت سیلمان: تخت سیلمان و مجموعه آثار باستانی و تاریخی آن یکی از مهم ترین و مشهورترین مراکز 
تاریخ و تمدن ایران و جهان محسوب می شود. این مجموعه در 45 کیلومتری شمال شرقی شهر تکاب واقع شده است و 
شامل آثاری از دورهٔ ساسانی و ایلخانی است. یکی از سه آتشکدٔه مهم و معتبر عهد ساسانی یعنی آتشکدٔه آذرگشنسب 
نیز در این مجموعه است که خسرو پرویز نیز کاخی در جوار آن ساخته است. دورٔه رونق و عمران مجدد آن مربوط 
به زمان حکمرانی دومین ایلخان مغول و برادرزادٔه هالکوخان یعنی آبا قاخان است که آنجا را به عنوان قصر تابستانی 

خود انتخاب کرد. 
ــ کتیبۀ خان تختی: این نقش برجستٔه دورٔه ساسانی در 16 کیلومتری شهر سلماس، روی سنگ صاف و 
بزرگی در کوه پیرچاووش کنده شده است. در این کتیبه دو نفر سوار بر اسب نقش شده اند. احتماالً این دو سوار، یکی 

اردشیر پادشاه نامدار ساسانی و دیگری پسرش »شاپور اول« است. در این نقش دو نفر پیاده نیز دیده می شوند. 

تپه حسنلو بزرگ ترین شهر و دژ عصر آهن در خاورمیانه است؟

  آیا می دانید

ـ  5   ــ کتیبۀ خان تختی ــ سلماس ـ   5   ــ کتیبۀ کله شین ــ موزۀ ارومیهشکل 21ـ شکل 22ـ
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ــ کاخ موزۀ باغچه جوق ماکو: این بنا به فاصلٔه 2 کیلومتری سمت غرب جادٔه ماکو ـ بازرگان در روستای 
باغچه جوق واقع شده است. این کاخ توسط اقبال السلطنٔه ماکویی از حکام مقتدر اواخر دورٔه قاجاریه و یکی از 
سرداران مظفرالدین شاه ساخته شده است که با 2500 متر مربع زیربنا داخل باغ باصفایی واقع شده است و در نوع 

خود منحصر به فرد است. 

ـ 5 ــ باغچه جوق ماکو شکل 23ـ

ــ پل میرزا رسول: پل  میرزا رسول در غرب شهرستان میاندوآب و در 3 کیلومتری جادٔه میاندوآب ــ مهاباد 
برروی رودخانٔه سیمینه رود )تاتائو( ساخته شده است. این پل ظاهرًا توسط میرزا رسول و در اوایل دورٔه قاجار احداث 

شده است.
ارومیه  ،  خوی ،    موزه های  در  استان  و…  تاریخی  بناهای  و  تپـه ها، قلعه ها  از  شده  کشف  آثـار  موزه هـا: 
میاندوآب، نقده    و  موزٔه باغچه جوق ماکو نگهداری می شود. موزٔه تاریخی ارومیه نیز از مکان های جذب گردشگران 

داخلی و خارجی به شمار می رود.

ـ 5 ــ پل میرزا رسول در میاندوآب ـ  5   ــ پل قاالتاسیان سردشتشکل 24ـ شکل 25ـ
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4 ــ گردشگری مذهبی و زیارتی
ــ آیا شهرستان محل زندگی شما جاذبه های مذهبی و زیارتی دارد؟ 

ــ تصاویری از مراسم مذهبی شهرستان محل زندگی خود تهیه و به کالس ارائه کنید. 
استان آذربایجان غربی یکی از قطب های مهم تمدن بشری و سرزمین ادیان ایران است. از زمان های گذشته پیروان ادیان و 
مذاهب مختلف در این استان زندگی می کردند. زرتشت  پیامبر ایرانی در اطراف دریاچٔه ارومیه به دنیا آمده است، تعدادی از حواریون 

و پیروان زرتشت و حضرت مسیح )ع( و چند تن از اصحاب صدر اسالم در این استان مدفون اند. 
در این استان صدها امامزاده، مسجد، کلیسای قدیمی و… وجود دارد. مراسم عزاداری و سوگواری مذهبی مردم استان در 
روز عاشورای حسینی و مراسم جشن مولود خوانی در مناطق کردنشین و مراسم مذهبی ارامنه در قره کلیسا، همه ساله تعداد زیادی 

از گردشگران را جذب و جلب می کند. 
از مهم ترین جاذبه های مذهبی استان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

امامزاده تازه شهر سلماس: این امامزاده در پنج کیلومتری شهر سلماس قـرار دارد و مدفن چهار تن از فـرزندان حضرت 
امـام   علـی  النقی)ع( بــه اسامی »  اسحاق     بن   محمد، ابــراهیم بـن محمد، محمود بن عمر،جعفر بن محمد« و زیارتگاه عاشقان اهل بیت 

عصمت و طهارت است. این امامزاده از سده های گذشته زیارتگاه مردم تازه شهر سلماس بوده است.

١ــ با کمک دبیر خود دربارٔه یکی از جاذبه های تاریخی و فرهنگی شهرستان خود روزنامه دیواری تهیه کنید. 
٢ــ دربارهٔ یکی از آثار تاریخی و فرهنگی شهرستان های ماکو، ارومیه، سلماس، خوی، مهاباد و تکاب عکس 

تهیه و در کالس ارائه کنید. 

فعالیت  

ـ 5 ــ امامزاده برکشلوی ارومیه شکل 26ـ
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ـ 5 ــ امامزاده سید بهلول )ع( ــ خوی شکل 27ـ

دیگر امامزاده های مهم استان عبارت اند از: بـرکشلوی ارومیه، سید بهلول خـوی، میر هادی خوی، سید یعقوب خوی 
بقعۀ دیزج تکیه: این مقبره مدفن یکی از نوادگان امام موسی کاظم )ع( است و در 15 کیلومتری جنوب    شرقی ارومیه قرار 

دارد. بنای این بقعه از آجر ساخته شده و مربوط به دورٔه قاجار است. 
بقعه های متبرکٔه استان عبارت اند از: بقعٔه دیزج ارومیه، بقعٔه ذهبیه خوی و بقعٔه ایوب در تکاب

ـ   5   ــ امامزاده تازه شهر سلماس شکل 28ـ

ـ 5 ــ بقعۀ دیزج تکیه شکل 29ـ



97

توانمندی های استان

کهن  آثار  از  یکی  جامع  مسجد  ارومیه:  جامع  مسجد 
بازار  میان  این مسجد در  ارومیه  است.  تاریخی  و قدیمی شهر 
قدیمی شهر واقع شده است. برخی معتقدند این بنا ابتدا آتشکده 
قرن  در  سپس  است.  شده  ویران  مسلمین  تسلط  از  بعد  و  بوده 
هفتم )هجری قمری( روی آن مسجدی ساخته شد. این بنا شامل 

مجموعه آثاری از دوره های مختلف به شرح زیر است: 
ــ شبستان گنبددار قدیمی که هستٔه اولیه بنا را تشکیل و 

قدمت آن به دورٔه سلجوقی می رسد. 
مسجد  محراب  از  پس  که  گنبدخانه  گچبری  محراب  ــ 
جامع اصفهان بزرگ ترین محراب گچ بری شده در دورٔه ایلخانی 

است. 
ــ چهلستون قدیمی متصل به شبستان گنبددار

دورٔه  به  مربوط  که  مسجد  صحن  اطراف  حجره های  ــ 
زندیه است. 

مسجد مطلب خان خوی: در بافت قدیمی شهرستان  خوی 
واقع شده و بنای اولیٔه آن مربوط به دورٔه ایلخانی است. این مسجد 
است. مشخصٔه  نوسازی شده  و  مرمت  قاجاریه  دورٔه  اوایل  در 

مهم بنا، روباز بودن شبستان آن است. 
مسجد جامع مهاباد: قدمت این مسجد به زمان حکومت 
می رسد.  بداق السلطان  حکمرانی  و  صفوی  اول  عباس  شاه 
و  است  معروف  نیز  ُسور«  »ِمزگَوتی  سرخ  مسجد  به  مسجد  این 
قدیمی ترین بنای تاریخی دورٔه اسالمی در شهر مهاباد است که از 

زیباترین بناهای تاریخی استان به شمار می رود. 
 مساجد مهم دیگر استان عبارت اند از: مسجد سردار و 
مناره در ارومیه، مسجد حمامیان بوکان، چورس قره ضیاءالدین، 
مساجد داش آغلیان،سیدالشهدا،شیخ مالحسن در خوی و ... .

ـ 5 ــ مسجد سردار ــ ارومیه شکل 30ـ

ـ 5 ــ مسجد جامع ارومیه شکل 31ـ

ـ 5 ــ مسجد جامع مهاباد شکل 32ـ

 برای مطالعه 
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ـ 5 ــ قره کلیسا در چالدران شکل 34ـ

ـ 5 ــ کلیسای زورزور در ماکو شکل 35ـ ـ 5 ــ کلیسای ملهذان خوی شکل 36ـ

ـ 5 ــ کلیسای ننه مریم ــ ارومیه ـ 5 ــ کلیسای سیر ــ ارومیهشکل 37ـ شکل 38ـ

ـ 5 ــ مسجد جامع بوکان شکل 33ـ

مسجد جامع بوکان: این مسجد در کنار تپٔه قدیمی قلعه سردار 
در بوکان قرار دارد. این مسجد در سال ١٢٦8 با ١٢ گنبد و ٦ ستون 
از سنگ های آهکی بنا شده است. این مسجد یکی از بناهای تاریخی و 
مذهبی است که از محبوبیت خاص و عام مردم برخوردار است که هر 

هفته مراسم نماز جمعه در آن برگزار می شود. 
قره کلیسا در چالدران: این کلیسا که به کلیسای تاتائوس هم 
به شمار  مسیحیت  عالم  کلیساهای  قدیمی ترین  از  است،یکی  معروف 
می رود و مزار یکی از مبشران حضرن مسیح )ع( به نام تاتائوس است.

بنای آن در دو قسمت متعلق به قرن هفتم و دوازدهم میالدی است.این 
کلیسا بر فراز تپه ای در دشت چالدران بنا شده و همه ساله تعداد کثیری 
از ارامنٔه داخل و خارج کشور در مرداد ماه جهت شرکت در مراسم 

ویژهٔ مذهبی از این کلیسا دیدن می کنند.  
از دیگر کلیساهای مهم استان می توان به کلیسای سیر، ننه مریم و 
حضرت مریم در ارومیه، سورپ سرکیس، ملهذان در خوی،هفتوان در 

سلماس و… اشاره کرد.
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5ــ گردشگری اقتصادی
موقعیت جغرافیایی و همجواری استان با سه کشور ترکیه، آذربایجان و عراق، هم کیشی و هم زبانی ساکنان دو سوی این کشورها، 
وجود هفت بازارچٔه مرزی و نُه گمرک فعال و نمایشگاه های بین المللی زمینه های مساعدی را برای توسعٔه گردشگری اقتصادی در این 
استان به وجود آورده است و توجه بازرگانان و تجار داخلی و خارجی را به آن جلب کرده است. در این استان دو بازار سنتی سرپوشیدٔه 

ارومیه  و خوی وجود دارند که دارای ویژگی های منحصر به   فردند و همه ساله هزاران نفر را به سوی خود جلب می کنند.

به نظر شما بازارهای سنتی و سر پوشیدٔه استان در گذشته چه نقش هایی داشتند؟ به کمک دبیر و اعضای گروه 
خود بحث کنید. 

بحث کنید و پاسخ دهید

بیشتر بدانیم
قدیمی  بافت  در مجموعٔه  بازار  این  ارومیه:  بازار 
شهر قرار دارد. قدیمی ترین بخش های باقی ماندٔه آن به دورٔه 
و  سبک  از  راسته  هر  ارومیه   بازار  در  دارد.  تعلق  صفویه 
مانده  به جا  بقایای  و  پیروی می کند  شکل خاص دورهٔ خود 
نمایانگر ذوق معماری دوره های مختلف است. سردر ورودی 
اصلی بازار ارومیه یکی از زیباترین جلوه های قدیمی معماری 
اهالی  فروش   خرید  و  مرکزی  هستٔه  بازار  این  است.  ایران 
منطقه است. درون بازار مسجد جامع ساخته شده که قبالً با 

آن آشنا شدیم.
بازار قدیمی خوی: این بازار، بازماندٔه بازار وسیع 
بقایای  بازار خوی و دروازٔه سنگی،  و قدیمی  خوی است. 
است  آن  پشت  و خندق  قدیم خوی  دیوار شهر  ماندٔه  جا  به 
که مجموعٔه کاملی از شیؤه شهرسازی در دوره های افشار، 
بازار  این  می دهد.  نشان  را  پهلوی  اوایل  و  قاجاریه  زندیه، 

فاقد تزئینات خاص گچبری، کاشی کاری و کتیبه است.
ـ 5 ــ بازار خوی  شکل 39ـ
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6 ــ گردشگری سیاسی
موقعیت خاص جغرافیایی و همجواری با سه کشور خارجی، وجود حدود 823 کیلومتر مرز مشترک با این کشورها و اهمیت 

مرزهای آن و روابط دیپلماتیک با این کشورها موجب توسعٔه گردشگری سیاسی در استان آذربایجان غربی شده است. 
مسافرت مسئوالن عالی رتبٔه کشورهای همسایه، شرکت در اجالس و مجامع بین المللی و جشن های ملی، مذهبی و سمینارهای 

سیاسی شکل هایی از گردشگری سیاسی به شمار می روند. 
7ــ گردشگری جنگ )»بازدید از نقاط یادمانی دوران دفاع مقدس استان آذربایجان غربی«(

همه ساله هزاران نفر به یاد شهدای جنگ تحمیلی و فداکاری مردم استان آذربایجان غربی از نقاط به یاد ماندنی دوران دفاع 
مقدس بازدید می کنند. بعضی از این مناطق عبارت اند از:

١ــ شهر اشنویه: نقطٔه یادمانی عملیات قادر و شهدای اشنویه در سه راهی پوش  آباد اشنویه )محل شهادت امیر سرلشگر حسن 
آبشناسان فرمانده لشگر 23 نیروی مخصوص نزاجا(

٢ــ نقطه یادمانی محل دفن 8 شهید گمنام در تپٔه نورالشهدای پارک جنگلی ارومیه
٣ــ نقطه یادمانی شهدای حاج عمران )عملیات های والفجر 2،کربالی 2،کربالی 7 و…( در محور پیرانشهر ـ تمرچین

٤ــ نقطٔه یادمانی زندان دولتو و محل به شهادت رسیدن بیش از 50 نفر از آزادگان سرافراز جمهوری اسالمی ایران در اثر 
بمباران هوایی رژیم بعثی عراق

5 ــ نقطٔه یادمانی شهدای بمباران شیمیایی شهرستان سردشت در ورودی شهر
بیوران ،  سردشت  ،  مسیر  در  دوپاز  و  بلفت  ارتفاعات  دامنٔه  در  سردشت  مناطق  تحمیلی  جنگ  شهدای  یادمانی  نقطٔه  6 ــ 

بردپهن ،کیله ، قلعه دیزه 
و غیره ...

ـ 5 ــ یادمان شهدای گمنام حاج عمران ــ پیرانشهر  شکل 40ـ
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به تصاویر زیر نگاه کنید. به نظر شما مهم ترین توانمندی اقتصادی استان ما چیست؟

درس سیزدهم : توانمندی های اقتصادی استان

ـ 5 ــ توانمندی های کشاورزی استان شکل ٤1ـ

صنایع و معادن 26/1

خدمات ٤2/2

کشاورزی 29/6
اظهار نشده 2/1

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

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

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

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

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

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

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

اختصاص داده است. 

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

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

ـ 5 ــ کشت گلخانه ای شکل ٤٤ ـ

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

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

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

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

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

ـ 5 ــ پرورش دام شکل ٤7 ـ

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

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

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

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

ـ 5 ــ دشت های پرگل شکل 50 ـ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ـ 5 ــ کارخانۀ سیمان شکل 51ـ

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

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

کار و هدایت سرمایٔه سایر شهرستان های استان به ارومیه  شده است. 
بعد از ارومیه، خوی، میاندوآب، مهاباد و پیرانشهر بیشترین صنایع بزرگ استان را در خود جای داده اند. 



107

توانمندی های استان

ب( صنایع دستی: علل توسعٔه صنایع دستی در استان عبارت اند از: 1ــ وجود حدود 4 میلیون دام سبک 2ــ وجود مواد 
اولیه مورد نیاز مانند پشم، کرک، مو و... 3ــ نیروی انسانی ماهر و خالق

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

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

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

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

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

ـ 5 ــ تصویری از کارخانه نساجی شکل 5٤  ـ

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

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

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

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

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

ـ 5 ــ صنایع نساجی سنتی استان شکل 56 ـ

نام طرح:فرش افشار
نام نقشه: بته جقه
ابعاد: 3*3     ٤*3

بافت:شاهین دژ و بوکان

نام طرح:فرش افشار
نام نقشه: شکارگاه

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

نام طرح:ماهی
نام نقشه: شکارگاه

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

نام طرح:فرش افشار
نام نقشه: شکارگاه

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

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

ـ 5 ــ گلیم بافی شکل 57 ـ

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

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

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

ـ 5 ــ منبت کاری شکل 58ـ

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

ـ 5 ــ پیکره تراشی شکل 60ـ

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

بوجود آمد.  

  

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

ـ 5 ــ معرق چوب شکل 61ـ

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

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

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

ـ  5 ــ بهره برداری از معادن استان شکل 63  ـ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

به انجام پروازهای داخلی می پردازند.  

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

فعالیت  
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ـ   5 ــ پل هوایی قطورــ خوی شکل 6٤  ـ

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

راهنمای نقشه

فرودگاه
دردست ساخت
موجود

مرکز استان
مرکز شهرستان

راه اصلی
بزرگراه
راه آهن

مرز استان
مرز شهرستان
مرز کشور
جزایر

شهرهای استان

راه ها

مرکز بخش
نقطۀ شهری

نخجوان

عراق

ترکیه

آذربایجان شرقی

کردستان

زنجان



فصل ششم
شکوفایی استان  آذربایجان غربی

 پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
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شکوفایی استان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

انقالب اسالمی ایران در 22 بهمن 1357 به پیروزی رسید. مهم ترین ویژگی این انقالب تقویت معنویت و ارزش های دینی و 
انسانی است. انقالب اسالمی دستاوردهای مهمی در بخش های مختلف دارد.استان آذربایجان غربی نیز همانند سایر مناطق کشور از 

این دستاوردها بی بهره نبوده است.

درس چهاردهم : دستاوردهای انقالب اسالمی در استان

شکل 1ــ6 ــ بخشی از دستاوردهای انقالب اسالمی
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1ــ فعالیت های کشاورزی
در  فعال  انسانی  نیروی  وجود  و  آنها  تنوع  و  کشاورزی  زمین های  مرغوبیت  آب،  به  دسترسی  مناسب،  جغرافیایی  موقعیت 

آذربایجان غربی جایگاه ویژه ای به صنعت کشاورزی در استان بخشیده است.
مهم ترین دستاوردهای انقالب اسالمی ایران در بخش کشاورزی عبارت اند از:

ــ احداث و بهره برداری هفت سد جدید در توسعٔه این بخش در سال های اخیر نقش به سزایی داشته است.
ــ افزایش سطح کشت و بازدهی محصوالت کشاورزی 

ــ بهره برداری از شیوه های آبیاری نوین
ــ افزایش تولیدات دامی، زراعی و باغی 

ــ توسعٔه صادرات محصوالت کشاورزی 
ــ افزایش صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی
ــ تنوع بخشی به تولید محصوالت کشاورزی

ــ توسعٔه صنعت پرورش ماهی و صنایع چوب در استان 
ــ افزایش سطح سواد شاغالن بخش کشاورزی 

          
2ــ فعالیت های صنعتی و معدنی 

مهم ترین فعالیت های صنعتی و معدنی استان عبارتند از:
الف( اکتشاف، شناسایی و بهره برداری از معادن و فراهم نمودن شرایط اشتغال

ب( احداث صنایع مادر، صنایع تبدیلی کشاورزی و معدنی )صنایع پتروشیمی، سیمان، ذوب آهن و فوالد(
ج( گسترش شهرک های صنعتی به منظور اشتغال زایی، توسعه امکانات زیربنایی، حفاظت محیط زیست، ارائه خدمات بهتر

ــ در شهرستان محل زندگی شما کدام فعالیت های صنعتی و معدنی صورت می گیرد؟ فهرستی از آنها را تهیه و 
در کالس ارائه کنید.

فعالیت  
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بیشتر بدانیم
جدول 1ــ6  ــ روند تحوالت فعالیت های صنعتی و معدنی استان از سال های 1357 تا 1386

1357138013841386شاخص

3186129219تعداد معادن فعال

32588313562316میزان اشتغال در معادن

109108271219213014کارگاه های بزرگ صنعتی

387751425107298141662افراد  شاغل  در بخش صنعت

شهرک های صنعتی استان 
شهرک های صنعتی در چند سال اخیر  به عنوان یکی از اصلی ترین مکان های مناسب برای تولید و سرمایه گذاری 

شناخته شده اند.  
در استان آذربایجان غربی 18 شهرک صنعتی فعال وجود دارد که عالوه بر این تعداد 15 شهرک مصوب نیز در 

حال آماده سازی است. مهم ترین شهرک های فعال استان از نظر میزان اشتغال ایجاد شده عبارت اند از:
1ــ شهرک صنعتی شمارۀ 2  ارومیه: شهرک صنعتی شمارهٔ  2ارومیه بزرگ ترین شهرک صنعتی از نظر 
میزان اشتغال ایجاد شده در واحدهای به بهره برداری رسیدٔه استان است کــه در کیلومتر  7   جـاده ارومیه ــ ریحان آباد 
قرار دارد. مساحت آن 154/03 هکتار و تعداد واحدهای بهره برداری رسیده آن 185 واحد با 4494 نفر اشتغال 
است. نزدیکی به مرکز استان، وجود مواد اولیه و راه های ارتباطی و زمین هموار و مناسب، از مزایای مهم این شهرک 

به شمار می رود. 

شکل 2ــ6  ــ شهرک صنعتی شمارۀ 2 ارومیه
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ارومیه:  2ــ شهرک صنعتی شماره یک 
 7 کیلومتر  در  ارومیه،  یک  شمارٔه  صنعتی  شهرک 
دارد.   قرار  کالنتری  شهید  بزرگراه  در  ارومیه  جادٔه 
مساحت  این شهرک 34/53 هکتار و تعداد واحدهای 
در  اشتغال  میزان  و  واحد   79 آن  رسیدهٔ  بهره برداری 
این شهرک 4494 نفر است. افتتاح میان گذر دریاچٔه 
ارومیه و دسترسی به بزرگراه شهید کالنتری بر اهمیت 

این شهرک در سال های اخیر افزوده است. 
شهرک  سومین  خوی:  صنعتی  3ــ شهرک 
صنعتی  شهرک  اشتغال  ایجاد  نظر  از  استان  صنعتی 
هکتار   221/83 وسعت  با  شهرک  این  است.  خوی 
تعداد  دارد.  قرار  سلماس  ــ  خوی   15 کیلومتر  در 
 105 شهرک  این  رسیدٔه  بهره برداری  به  واحدهای 
به  نزدیکی  است.  نفر   2102 اشتغال  میزان  و  واحد 
نیروگاه سیکل ترکیبی، فرودگاه خوی و شبکٔه راه    آهن 
سراسری در سال های اخیر در توسعٔه آن نقش مهمی 

ایفا کرده است. 

3ــ فعالیت های عمرانی 
فعالیت های عمرانی استان آذربایجان غربی در سه بخش زیر مطالعه می شود. 

در  گسترده ای  فعالیت های  روستایی  عمران  و  محرومیت زدایی  منظور  به  اسالمی  انقالب  از  بعد  روستایی:  عمران  الف( 
زمینه های زیر صورت گرفت:

1ــ توسعه شبکه های برق رسانی و آبرسانی
2ــ توسعه راه های ارتباطی روستایی

3ــ دسترسی به تلفن
4ــ اجرای طرح های هادی 

شکل 4ــ6  ــ شهرک صنعتی خوی

شکل 3ــ6  ــ شهرک صنعتی شمارۀ یک  ارومیه
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 برای مطالعه 
جدول ٢ــ6  ــ روند توسعه فعالیت های عمران روستایی استان در 30 سال اخیر

138٨نوع فعالیت
٢799تعداد روستاهای برق رسانی شده
٢٠٢5تعداد روستاهای آبرسانی شده

1٣٢تعداد روستاهای گازرسانی شده
٢87٢دفاتر مخابراتی 

٢99879تعداد مشترکین تلفن ثابت روستایی
11٢٢9٣6تعداد تلفن همراه اول

ب( عمران شهری: از اقدامات مهم این بخش می توان به :
1ــ توسعه شهرها

2ــ لوله کشی آب سالم شرب شهری
3ــ فاضالب شهری و ایجاد تصفیه خانه های آب و فاضالب

4ــ دسترسی ساکنان شهرها به آب لوله کشی، برق و مخابرات
در سال 1388 در 9 شهر شبکه جمع آوری فاضالب شهری با 17555 کیلومتر لوله کشی اجرا شده است.

ـ  تصفیه خانه فاضالب ارومیه شکل 5  ــ6 ـ
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جدول 3ــ6  ــ روند توسعه راه های ارتباطی استان در 30 سال اخیر

1388نوع راه های ارتباطی

2248طول راه های اصلی آسفالته و فرعی

2424/6طول راه های آسفالته روستایی

843تعداد پرواز داخلی

66تعداد پرواز خارجی )حج تمتع(

از مهم ترین محورهای توسعه در زمینه حمل و نقل می توان به:
1ــ احداث بزرگراه شهید کالنتری )میان گذر دریاچٔه ارومیه(

2ــ احداث جاده سلماس ــ شبستر
3ــ احداث جاده سرو ــ وان ترکیه

4ــ احداث فرودگاه خوی 

شکل 6   ــ6 ــ پل میان گذر دریاچه ارومیه

 برای مطالعه 
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یا در حال انجام  یا شهری انجام شده  ــ در محل زندگی شما کدام طرح های عمرانی روستایی 
است؟ تحقیق کنید  و آن را در کالس ارائه دهید.

فعالیت  

4ــ فعالیت های آموزشی    ــ علمی
ـ   آموزشی و فرهنگی از اولویت های اساسی محسوب می شود. این فعالیت ها در 2 محور زیر صورت  توسعٔه فعالیت های علمی  ـ

گرفته است:
الف( آموزش و پرورش:

 1ــ فراهم کردن فرصت تحصیل
 2ــ افزایش درصد باسوادی

 3ــ کاهش اختالف درصد باسوادی روستا و شهر و نسبت زنان به مردان
 4ــ تنوع بخشی به رشته های تحصیلی و ارتقای کیفیت آموزش

در جدول زیر روند توسعٔه شاخص های آموزش و پرورش استان از سال های 1357 تا 1388 مقایسه شده است.

بیشتر بدانیم
جدول 4  ــ6ــ مقایسۀ شاخص های آموزش و پرورش استان در سال های تحصیلی 58 ــ1357 و 89 ــ 1388

٨٩ ــ ٥٨١٣٨٨ ــ ١٣٥٧شاخص

26095289تعداد مدارس استان

300790570765جمعیت دانش آموز

26210تعداد مدارس فنی و حرفه ای و کاردانش

14109تعداد رشته های تحصیلی فنی و حرفه ای و کاردانش

34/346/34درصد دختران به پسران
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نرخ باسوادی جمعیت شش ساله و باالتر استان بر اساس سرشماری سال 1355 برابر 38 درصد بوده که از 
این میزان 67/9 درصد به مردان و 32/1 درصد به زنان اختصاص داشت. بر اساس سرشماری سال 1388 درصد 
باسوادی استان در همان گروه سنی به 85 درصد افزایش یافته و نسبت زنان به مردان به  44 درصد افزایش یافته 

است.

ب( آموزش عالی:
  1ــ توسعٔه مراکز دانشگاهی در نقاط مختلف استان

 2ــ تنوع بخشی به رشته های تحصیلی
 3ــ کاهش اختالف نسبت سهم دختران به پسران 

 4ــ توسعٔه رشته های تحصیالت تکمیلی ) کارشناسی ارشد و دکتری ( از مهم ترین سیاست های توسعٔه آموزش عالی در استان 
است.

٥ــ فعالیت های فرهنگی ــ ورزشی 
از مهم ترین محورهای این بخش می توان به مراکز زیر اشاره کرد:

الف( مراکز فرهنگی:
 1ــ توسعٔه مراکز فرهنگی

 2ــ افزایش کانون های فرهنگی و تربیتی
 3ــ تأسیس اردوگاه ها و مراکز فعالیت قرآنی

 4ــ دسترسی به اینترنت
 5  ــ افزایش کتابخانه های عمومی و افزایش نشریات محلی

در حال حاضر تعداد کتابخانه های عمومی  استان 57 واحد با 441692جلد کتاب می باشد
از  روستاها  و  مدارس  کنار  در  باالخص  سرپوشیده  سالن های  احداث  و  ورزشی  سالن های  افزایش  ورزشی:  مراکز  ب( 
مهم ترین دستاوردهای فرهنگی ــ ورزشی بعد از پیروزی انقالب اسالمی در استان محسوب می شود. در حال حاضر تعداد 269 واحد 

استادیوم و سالن های ورزشی در استان فعال می باشند.

 برای مطالعه 



1٢٣

شکوفایی استان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

شکل ٧ــ٦ــ دانشگاه های ارومیه

فعالیت  
1ــ انقالب اسالمی در استان محل زندگی شما در بخش آموزش و پرورش چه دستاوردهایی داشته است؟

٢ــ بعد از پیروزی انقالب در شهرستان محل زندگی شما چه دانشگاه هایی احداث شده است؟ فهرستی از آنها 
و رشته های موجود در آنها را تهیه کنید.

شکل 8  ــ6ــ بیمارستان امام خمینی)ره( ــ ارومیه

6 ــ فعالیت های بهداشتی و درمانی 
استان  در  انــقــالب اسالمـی  مهم  دستاوردهـــای  از 
آذربایجان غربی در بخش بهداشتی و درمانی می توان به افزایش 
تخت بیمارستان ها و توسعٔه مراکز بهداشتی و خانه های بهداشت، 
به پزشکان متخصص و  کاهش مرگ و میر کودکان و دسترسی 

بومی اشاره کرد.
به جدول 5 ــ6 دقت کنید.
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 برای مطالعه 
جدول 5 ــ٦ ــ جدول روند توسعۀ فعالیت های بهداشتی و درمانی در 30 سال اخیر

١٣٨٨شاخص ها
121تعداد مراکز بهداشتی و درمانی شهری

71تعداد مراکز بهداشتی روستایی
769تعداد خانه های بهداشتی و درمانی 

تعداد پزشک 
1635عمومی 

665متخصص
41فوق تخصص

7سرانه پزشک به ازای هر ده هزار نفر
19تعداد بیمارستان ها

14/3میزان مرگ و میر کودکان در هزار نفر تولد 
326تعداد دندانپزشک

1ــ از مهم ترین اقدامات دولت در بخش بهداشت و درمان، توسعٔه مراکز............ و............... 
کاهش...........  و دسترسی به.............. است.

٢ــ یکی از دستاوردهای انقالب اسالمی استان کاهش میزان مرگ و میر کودکان است. در مورد این دستاورد 
تحقیق کنید و در کالس ارائه دهید.

فعالیت  
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درس پانزدهم : چشم انداز آیندۀ استان

چشم انداز آینده استان
استان آذربایجان غربی در شمال غرب کشورمان قرار دارد. تنوع آب و هوایی به دلیل گسترش استان در عرض جغرافیایی، همسایگی 
با سه کشور همسایٔه )عراق، آذربایجان و ترکیه ( و نزدیکی به ارمنستان، دسترسی به آب کشاورزی و زمین های مرغوب و متنوع، محصوالت 

کشاورزی، وجود معادن زیاد و تنوع جاذبه های گردشگری تاریخی و طبیعی، استان را از اهمیت ویژه ای برخوردار کرده است.

ضرورت تعیین چشم انداز
تصویر مطلوب و آرمان قابل دست یابی در یک افق زمانی معین را چشم انداز گویند. 

انداز ضروری است.  تعیین چشم  و  آن  پیشرفت  برای  برنامه ریزی  استان،  توانمندی ها و محدودیت های ذکر شدهٔ  به  توجه  با 
بنابراین بر اساس سند چشم انداز 20 ساله، برخی از بهترین اهداف بلند مدت توسعٔه استان عبارت اند از:

1ــ اهداف و راهبردهای توسعه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی: با توجه به نقش و جایگاه کشاورزی در استان 
مهم ترین اهداف این بخش عبارت اند از:

ــ اصالح شبکه های آبیاری و زه کشی و ترویج روش های نوین آبیاری 
ــ تبدیل استان به قطب صنایع تبدیلی غذایی با فناوری های برتر قابل رقابت در سطح جهانی 

ــ توسعٔه دامداری های صنعتی و اصالح دامداری های سنتی با ایجاد مجتمع های دامداری صنعتی 
ــ افزایش بهره وری و اقتصادی کردن فعالیت در بخش کشاورزی 

ــ توسعٔه باغات و کشت محصوالت صنعتی کشاورزی، دام پروری صنعتی و آبزی پروری 
ــ توسعٔه کشت گلخانه ای در استان 
ــ تکمیل سدهای در دست ساخت 

٢ــ اهداف و راهبردهای صنعت و معدن 
ــ جذب سرمایه گذاری خارجی با توجه به موقعیت جغرافیایی استان 

ــ فراهم کردن امکانات و تسهیالت الزم برای توسعٔه فعالیت های بازرگانی و خارجی 
ــ ایجاد و گسترش واحدهای بزرگ مقیاس صنعتی ) فلزی ــ الکترونیکی، شیمیایی و معدنی ( 

ــ حمایت مؤثر از نظام بانکی از سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت استان 
ــ تسریع در تأمین و ایجاد زیرساخت های شهرک صنعتی و توسعه و گسترش آنها

ــ کمک به بازسازی و نوسازی و ارتقای فناوری های صنایع غذایی و تبدیلی استان 
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ــ بهره گیری از موقعیت منحصر به فرد مرزی استان برای ایجاد منطقٔه آزاد تجاری
٣ــ اهداف و راهبردهای توسعه در بخش میراث فرهنگی و گردشگری 

ــ اجرایی کردن طرح جامع گردشگری استان 
ــ ایجاد و توسعٔه زیر ساخت های مورد نیاز توسعٔه بخش گردشگری

ــ انجام مطالعات و ساماندهی محوطه ها و مجموعه های تاریخی استان 
ــ حمایت از بخش خصوصی در ایجاد و گسترش تأسیسات گردشگری 

ــ ایجاد مناطق ویژهٔ گردشگری استان 
ــ ایجاد تسهیالت الزم برای ورود گردشگران خارجی از مرزهای زمینی استان با توجه به موقعیت جغرافیایی

٤ــ اهداف و راهبردهای توسعه در بخش بازرگانی و حمل و نقل
ــ احداث و توسعٔه شبکه راه آهن 

ــ احداث بزرگراه ارومیه ــ بازرگان و ارومیه ــ میاندوآب و مهاباد 
ــ احداث پل مرزی پلدشت ــ نخجوان 

ــ تجهیز فرودگاه های استان 
ــ توسعه و نوسازی پایانه های مرزی استان 

ــ به کارگرفتن ظرفیت های بازرگانی خارجی استان در حد مطلوب 
ــ فعال سازی گمرک مرزی ترکیه ــ آذربایجان )نخجوان ( ــ عراق 

ــ ایجاد منطقٔه آزاد تجاری و منطقٔه ویژه اقتصادی 
ــ تقویت تجارت بازارچه های مرزی 

ــ ایجاد و استقرار سایت های صادراتی 
ــ تقویت امکانات نمایشگاهی استان 

ــ ارتقای کیفیت راه های درون استانی و بهبود شبکٔه حمل و نقل 
ــ ایجاد تسهیالت الزم برای تردد مرزنشینان و معامالت اقتصادی آنها

ــ تقویت مناسبات اقتصادی فرا ملی کشور با بهره گیری از ظرفیت های استان 
٥ــ اهداف و راهبردهای توسعه در بخش آموزشی و بهداشت 

فراهم کردن فرصت تحصیل برای کلیٔه کودکان الزم التعلیم ) آموزش همگانی ( به ویژه دختران 
ــ توسعٔه مدارس شبانه روزی در مناطق مرزی 

ــ ارتقای شاخص های کمی و کیفی آموزش عالی استان در حد میانگین ملی 
ــ کاهش نرخ بی سوادی و ارتقای نرخ باسوادی در حد میانگین ملی

ــ توسعٔه دانشگاه های دولتی در شهرهای بزرگ استان 
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ــ افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان بومی و گسترش دوره های تحصیالت تکمیلی 
ــ تجهیز مراکز بهداشتی درمانی روستایی 

ــ افزایش سهمیٔه بومی در رشته های پزشکی استان 
ــ ایجاد مراکز درمانی فوق تخصصی در شهرهای بزرگ استان 

ــ بسترسازی برای بخش خصوصی به منظور احداث بیمارستان های مجهز برای جذب گردشگران درمانی از کشورهای همسایه
ــ تأسیس دانشگاه بین المللی به منظور جذب دانشجویان کشورهای همسایه 

٦ ــ اهداف و راهبردهای توسعه در بخش فرهنگی و ورزشی 
ــ توسعه کتابخانه های عمومی و کتابخانه های دیجیتالی در مناطق روستایی 

ــ ایجاد پژوهشکدٔه ملی اقوام 
ــ ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری

ــ بسترسازی مناسب برای مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان در توسعٔه استان 
ــ توسعه نقش و جایگاه زنان در سطوح تصمیم گیری و تصمیم سازی استان 

ــ اعتالی معرفت دینی، ارزش های فرهنگی و ویژگی های هویتی استان 
ــ ارتقای نقش ورزش در تأمین سالمت جسمی و روحی و تقویت توانمندی های افراد 

ــ توسعٔه مراکز ورزشی در مناطق شهری و روستایی 
ــ گسترش ورزش های پرورشی، همگانی، تفریحی، قهرمانی و حرفه ای در استان 

ــ توسعٔه پوشش رادیویی و تلویزیونی با توجه به تنوع قومی و حساسیت مرزی استان 
٧ــ اهداف راهبردی توسعه در بخش عمران و روستایی 

ــ تقویت زیرساخت ها و بنیان های اقتصادی شهری به ویژه در شهرهای کوچک
ــ بهسازی و توانمندسازی مناطق حاشیه ای شهرهای بزرگ استان 

ــ گازرسانی به روستاهای استان 
ــ افزایش پوشش مخابراتی در مناطق روستایی

ــ بهبود حمل و نقل عمومی شهرهای بزرگ استان 
ــ کمک مؤثر به شهرداری های کوچک در جهت تقویت بنیان های شهری در آنها

ــ تجمیع روستاهای کوچک و ایجاد مراکز شهری کوچک با زیر ساخت های شهری
ــ کمک به اجرای طرح های بهسازی محیط و مسکن و ساماندهی سکونتگاه های روستایی 

ــ ایجاد شهرک های جدید مسکونی به منظور نظارت بر ساخت و کنترل هدفمند توسعٔه شهرها
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با تقدیر و تشکر از سازمان ها و نهادهایی که در تألیف کتاب با گروه مؤلفان همکاری نموده اند.
ــ واحد GIS معاونت برنامه ریزی استانداری

ــ سازمان آب و مطالعات آب استان آذربایجان غربی
ــ میراث فرهنگی »صنایع دستی، موزه، آرشیو و مردم شناسی«

ــ ادارهٔ کل امور عشایر استان
ــ ادارٔه کل هواشناسی استان

ــ ادارهٔ کل آموزش و پرورش استان
ـ صنایع و معادن ـ

ــ ادارهٔ کل منابع طبیعی استان
ــ آب و فاضالب استان

ــ سازمان جهاد کشاورزی استان
ــ ادارهٔ کل بازرگانی استان

ــ ادارهٔ کل ارشاد اسالمی استان
ــ بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس

ــ ادارٔه کل محیط زیست استان
ــ کلیه دبیران و سرگروه های جغرافیای مناطق و نواحی استان
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