
فصل دوم

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

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

درس ششم : تقسیمات سیاسی استان

شکل ١ــ٢ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی استان آذربایجان شرقی
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جغرافیای انسانی استان

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

فعالیت  

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

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

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

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

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

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

درس هفتم : شیوه های زندگی در استان

شکل ٢ــ٢ــ نقشۀ محدوده های ییالقی و قشالقی عشایر استان 

هوراند
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برای مطالعه

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

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

شکل 3ــ٢ــ کوچ نشینی عشایر

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

واحد رأس از یک میلیون هکتار مراتع استان بهره برداری می کنند.



48

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

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

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

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

اطراف شهرستان های 
میانه، بناب، ملکان

پراکندگی مناطق عشایری 
استان

مناطق قشالقی                                      مناطق ییالقی

ارتفاعات شمال 
شهرستان های تبریز و 

هریس

دامنۀ رشته کوه های 
قره داغ، سهند، بزقوش و 

اربط 



49

جغرافیای انسانی استان

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

فعالیت  

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

تابلو فرش های سردرود.

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

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

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

فعالیت  

بیشتر بدانیم
روستای گنبرف اسکو

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

اعالم کرده اند.

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

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

گرفته اند.

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

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

شکل 8   ــ٢ــ نمایی از شهر میانه

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

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

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

شکل ٩ــ٢ــ نمایی از شهر تبریز 

برای مطالعه

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

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

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

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

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

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

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

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

مهم ترین مشکالت شهر های بزرگ استان
ــ افزایش رشد شهرنشینی 

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

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

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

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

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

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

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

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

اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد.

درس هشتم : جمعیت و حرکات آن در استان
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جغرافیای انسانی استان

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

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

شرقی سالیانه 0/66 است.

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

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

فعالیت  

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

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

در پراکندگی نقاط شهری در استان است.

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

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

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

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


