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 آرمانشاه
غرب آشور ايران قرار دارد اين استان از شمال با آردستان از مشرق با همدان از  در استان آرمانشاه 

است شرقي با لرستان و از جنوب با ايالم همسايه است و در غرب نيز با آشور عراق هم جوار جنوب
اثر حرآت ه آوه زاگرس است آه در دورانهاي مختلف زمين شناسي براستان آرمانشاه بخشي از رشت

  رسوبات دوران دوم  عربستان به سوي صفحه ايران و در نتيجه پيدايش چين خوردگي-صفحه آفريقا 

  

فرسايشي آن ها را تحت تاثير  و اوايل سوم تشكيل شده است پس از تشكيل ارطفاعات و چالها عوامل
ناشي از عمل فرسايش انباشه شده و دشتهاي اله ها يا ناوديس ها از مواد آبرفتيخود قرار داده است چ

تشكيل دهنده ناهمواريها اغلب رسوبي و از نوع آهك است امروز استان را به وجود آورده است جنس مواد
دهبيستون و پراو است در جنوب غرب استان طبقات گچ به صورت آسترده اي دي آه نمونه بارز آن آوههاي
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 جمله در آوههاي پيرامون گيالن غرب و قصر شيرين ناهمواريهاي اطراف شهرستان سنقر از مي شود از
آوه  و آوههاي زاگروس تفاوت دارند بدين معني آه رشته نظر چگونگي تشكيل و جنس سنگ ها با

گمايي بودهو ما زاگروس قديمي ترند و هنگام چين خوردگي شكل گيري تحت تاثير فعاليتهاي آتش فشاني
 اند

 

 استان جغرافياي انساني

آرمانشاه را در خود جاي داده است با توجه به شرايط طبيعي و موقعيت سرزميني آه امروز استان
 عيالمي آاسي و دريگر تمدنهاي بين النهرين از ديربازبه واسطه هم جواري با تمدن هاي  جغرافيايي و نيز

محل گنج تپه مهد تمدنهاي آهن و نيز مورد توجه حكومتهاي مقتدر زمانه بوده است در آاوش هايي آه از
 سال قبل٨٥٠٠ - ٧٠٠٠ناحيه به  واقع در انتهاي شرقي آرمانشاه به عمل امده قدمت اثار مكشوفه در اين

  اثاري از عصر پارينه سنگي و نوسنگي به دست اورده اند وه بر آن باستان شناسانمي رسد عال ميالد از

 

 سياسي  آشوري و تقسيمات اداري

 و   بخش٢٥ شهر و ٢٦ شهرستان ١١ استان آرمانشاه داراي ١٣٧٩در سال  بر اساس آخرين تقسيمات
   آبادي داراي سكنه است ٢٧٩٣  و  دهستان٨٣

 تان آرمانشاهقلمرو اس تقسيمات آشوري در

تعداد تعداد  تعداد ارتفاع از  مساحت  رديفشهرستان
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شهر بخشدهستان سطح 
 متر دريا

آيلومترمربع

اسالم آباد 4654 1335 4 12 4 ١ 
 ٢ پاوه 1258 1540 3 7 4
 ٣ جوانرود 2621 1280 3 10 3
سرپل ذهاب 1271 534 1 7 1 ٤ 
 ٥ سنقر 2238 1700 1 8 1
 ٦ صحنه 2530 1352 2 7 2
قصر شيرين 1932 360 2 4 2 ٧ 
 ٨ آرمانشاه 5028 1420 4 13 4
 ٩ آنگاور 8432 1500 1 5 1
گيالن غرب 2170 810 2 6 2 ١٠ 
 ١١ هرسين 816 1373 2 4 2

 

 استان آرمانشاه نظام توسعه شهري در

ه و بالفعلامكانات سياسي اداري و خدماتي در مرآز استان وجود ظرفيت هاي بالقو عواملي چون تمرآز
  در شهر آرمانشاه گرايش به شهر نشيني در استان و توزيع نا متعادل خدمات فرهنگي صنعتي

  

شهر ١٣٧٥استان سبب شده است نظام توسعه شهري تا اندازهاي قطبي شود به طوري آه در سال  در
م اباد غرباسال  برابر دومين شهر استان يعني٥/٨ درصد جمعيت شهري استان ٦٣آرمانشاه با حدود 

گوناگون و تامين نيازهاي خود جمعيت داشته باشد مردم شهر هاي استان جهت بهره گيري از خدمات
ضعف سلسه مراتب مديريتي و تقسيم آار در غالبا به شهر آرمانشاه مراجعه مي آنند اين امر ناشي از
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يروي انساني و سرمابهزدايي توضيع مناسب جمعيت ن  است از اين رو بايد سياست تمرآز سطح استان
 تعداد١٣٥٥ - ١٣٧٥توجه جدي قرار گيرد در فاصله سالهاي   خدماتي مورد-اي واحدهاي صنعتي 

 درصد افزايش يافت و در٧/٦١ درصد به ٩/٤٢شهر و درصد شهر نشيني از  ١٩   به١٤شهرهاي استان از 
ستان شهر هاي متوسط يا روستا شهر بود به جز آرمانشاه شهر هاي ديگر ا٢٦داراي   استان١٣٧٩سال 

  هستند  شهر -

  

 جمعيت

 نفر بوده است آه از اين١٧٨٧٥٩٦ جمعيت استان آرمانشاه ١٣٧٥آشوري سال  در اخرين سر شماري
 درصد در نقاط روستايي و آم تر از يك درصد نيز غير٧/٣٧درصد در نقاط شهري و  ٧٥/٦١ميزان
  دري بوده انيعني عشاي  ساآن

 ١٣٧٥و روستايي استان آرمانشاه در سال   جمعيت شهريترآيب تعداد

 نفر آل جمعيت شهري روستايي ساآن غير
 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
0/55 9855 37/7 670459 61/75 1098282 

1787596 
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آم نفر در هر آيلومتر مربع است آه بيشتر از ميانگين ترا٧٣استان آرمانشاه  تراآم نسبي جمعيت در
 آشور است حتي در مقايسه با استان هاي هم جوار به جز استان همدان تراآم جمعيت اين جمعيت

گياهي خاك استان بيشتر است اين امر به عواملي هم چون اب و هواي مناسب منابع اب فراوان پوشش
شور ازمنطقه غرب آ مناسب و دشت هاي حاصل خيز بستگي دارد عالوه بر اين آه استان آرمانشاه در
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  نوعي مرآزيت برخوردار است

 

 آرمانشاه و استانهاي هم جوار تراآم جمعيت در

 استان آيلومتر تراآم نسبي نفردر
 همدان ٨٦
 آرمانشاه ٧٣
 لرستان ٥٥
 آردستان ٤٨
 ايالم ٢٦
 آشور ٣٧

 

 آرمانشاه رشد جمعيت در استان

 درصد بود ولي در طي٥/٣ رشدي معادل  داراي١٣٥٥-١٣٦٥در فاصله سال هاي  جمعيت استان آرمانشاه
 درصد آاهش يافته اين آاهش به عواملي هم چون افزايش سطح اگاهي٩/١به  1365-1375 سالهاي
  و هم چنين نسبت به مضار رشد بي رويه ي جمعيت وجود تنگناهاي معيشي خانواده ها مردم

 سياستهاي دولت و غيره بستگي داشته است

 جمعيت مقايسه و رشد

 جمعيت رشد ساالنه وسطمت
روستايي آل استان شهري درصد روستايي  آل استان درصد شهري

 سرشماري سال

1/02 6 3/5 55 40 1042268 1355 
0/38 2/94 2/08 44 56 1474257 1365 
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0/37 2/63 1/7 41 59 1632587 1370 
   38/3 61/7 1778596 1375 

 سني ساختمان

درصد گروه  71/40   سال١٥جمعيت استان آرمانشاه گروه زير سني از آل  ١٣٧٥در سر شماري سال 
 داده اند درصد را تشكيل مي  14/4  بيشتر و 65  درصد و گروه سني  ١٤/٥٥سال   64 الي 15 سني

 سني جمعيت بر حسب گروه

 آشور آل استان آرمانشاه
و ٦٥سال 

و ٦٥سال  سال١٥آمتر از  ٦٤-١٥سال  بيشتر
 ١٥آمتر از  ٦٤-١٥سال  بيشتر

 سال
 سال

3/32 51/86 44/83 3/39 52/23 44/28 1370 
4/14 55/14 40/71 4/32 56/12 39/5 1375 

جمعيت استان آرمانشاه هم چون آل آشور داراي جمعيتي جوان است آه با توجه به ساختمان سني
داشتي در سالهايعوامل مختلفي از جمله آاهش مرگ و مير در اثر بهبود وضعيت به اين امر ناشي از

اجتماعي و دانست جواني جمعيت به توجه جدي مسوالن و برنامه ريزان در تامين نيازهاي اقتصادي اخير
   فرهنگي اين جمعيت در آينده نزديك دانست

 

 اشتغال
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 درصد بيكارند در٥/١٨ درصد آ ن شاغل و ٥/٨١نفر است از اين جمعيت  389000 جمعيت فعال استان
عيت شاغل در هر يك از سه بخش آشاورزي صنعت و خدمات و مقايسه ان با آل آشورجم برسي ميزان

  حتي در مقايسه با آل-نتيجه مي رسيم آه بر خالف بخش آشاورزي آه وضعيت نسبتا خوبي  به اين
به نظر آشور دارد بخش صنعت از قوت چنداني بر خوردار نيست و لذا نيازمند مساعدت است هم چنين

  خدمات از رشدي بيش از حد نياز برخوردار استمي رسد بخش

 بخشهاي مختلف استان و آل آشور توضيع فعاليتها در

 رديف فعاليت بخشهاي آرمانشاه استان آل آشور
 ١ آشاورزي 26/5 23

 ٢ صنعت 22/4 30/6
 ٣ خدمات 49 44/5

 را دارداستان صحنه بيش ترين اشتغال و جوانرود آمترين اشتغال  در بين شهرستانهاي

 

 هاي مختلف استان آرمانشاه اشتغال در شهرستان

 شاغل جمعيت بيكار جمعيت باسوادي ميزان

 نرخ بيكاري درصد
 نرخ اشتغال نفر تعداد درصد

 نفر تعداد درصد
 شهرستان

 آرمانشاه 186542 82/9 38439 17/1 80/9
 غرب اسالم آباد 39229 71/9 15329 28/1 73

 پاوه 9441 68/4 4362 31/6 74/6
 سرپل ذهاب 19258 84/9 3430 15/1 72/2
 سنقر 35832 93/8 2375 2/6 72/3
 قصر شيرين 5220 79/6 1338 20/4 74/1
 آنگاور 19223 86/2 3085 13/8 78/6
 گيالن غرب 15436 78 4357 22 71/5
 جوانرود 16729 57/3 12491 42/7 67/3
 صحنه 22101 95/6 1022 4/4 71/8
 هرسين 19996 90/4 21132 9/6 72/2
 جمع 389000 81/5 88365 18/5 76/56
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 روستايي زندگي

در امتداد دره هاي حاصل خيز آنار رودخانه ها بر سر راههاي ارتباطي در آوهپايه روستاهاي استان عموما
  ها و دامنه ها به وجود امده اند و اغلب از نوع متمرآز هستند دشت ها

 

 آرمانشاه نمنابع طبيعي استا

 

 آرمانشاه آوههاي

 ب  جنو-جز رشته آوه هاي زاگرس اند با همان جهت يعني شمال غربي  آوههاي استان آرمانشاه 
داالخاني و امروله اين آوهها بلندترين ارتفاعات استان هستند و شرقي قرار گرفته اند شاهو پرآو بيستون

  لذا آوههاي اين قسمت زاگرس را زگرس مرتفع مي متر دارند٣٠٠٠ارطفاع بيش از  غالبا قله هايي به
  نامند
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 استان آرمانشاه مشخصات آوه هاي

 رديف آوه نام متر ارطفاع موقعيت
 ١ شاهو 3390 شمال شرقي پاوه

 ٢ پرآو 3359 شمال شرقي آرمانشاه
 ٣ بوير 3230 شمال سنقر
 ٤ امروله 3203 شمال صحنه

 ٥ نخودچال 3097 شمال غرب آنگاور
 ٦ پنجه علي 2883 قرسن

 ٧ بلوچ 2850 شمال غربي آرمانشاه
 ٨ آوه سفيد 2805 جنوب آرمانشاه

 ٩ بيستون 2752 شمال غربي بيستون
 ١٠ شيرز 2697 هرسين
 ١١ شاه نشين 2576 آندوله

 ١٢ شاهان 2546 اسالم آباد
 ١٣ آتشگاه 2462 جنوب پاوه
 ١٤ قلعه قاضي 2367 سنجابي
 ١٥ انه خشكد 1340 سرپل ذهاب
 ١٦ بازي دراز 1320 قصر شيرين

  

 متر٣٠٠٠ الي ٢٠٠٠آه غالبا داراي قله هايي با ارطفاع بين ... قاضي آتشگاه و  آوه سفيد داالهو قلعه
استان با اين ارطفاعات به نسبت زاگرس مرتفع ارطفاعات آمتري دارند و عمدتا در نواحي مرآزي هستند

 خورده معروف است رقي امتداد يافته اند اين قسمت به زاگرس چين جنوب ش-همان جهت شمال غربي 

 متر ارطفاع دارند اين٢٠٠٠آه غالبا قله هايي با ارطفاع آم تر از ...خشك و  بازي دراز آق داغ دانه
 در قسمت جنوب غربي استان در منطقه قصر شيرين و سومار با آاهش بيش تر ارتفاعشان به ارطفاعات

  است ن در آشور عراق متصل است اين قسمت نيز جز زاگرس چين خوردهجلگه بين النهري

  

  دشتها
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گفته شد چاله هاي بين ارتفاعات غالبا همان ناوديس ها هستند آه با انتقال همان طور آه:دشت ها  
و هوا جنس آبرفتي از آوه ها و ارتفاعات به چاله در نتيجه عمل فرسايش تحت تاثير عواملي چون آب مواد
 جنوب شرقي-غربي  به دشت تبديل شده اند امتداد دشت ها در استان بيش تر شمال...نگ ها وس

اند دشتهاي استان است دشت ها غالبا در فواصل بين تاقديس ها و شكست ها ايجاد شده شده
  آرمانشاه به دو دسته مرتفع و آم ارتفاع تقسيم مي شوند

  غيره  سنجابي آرمانشاه بيونيژه حسن آباد دينور ومانند آليايي ماهيدشت دشتهاي مرتفع: الف 

مانند دشت ذهاب سومار گيالن غرب ديره و غيره آه از يك طرف با ارتفاعات و از دشت هاي آم ارتفاع: ب 
 است ديگر با سرزمين آم ارتفاع و جلگه اي بين النهرين عراق هم جوار طرف

ه در قسمت جنوب غربي واقع شده اند از نوع تپه ماهوراز ناهمواريهاي استان آ بخشي: تپه ماهورها : ج 
  مانند تپه ماهورهاي اطراف قصرشيرين و سومار هستند

  

 استان آرمانشاه مشخصات دشت هاي

حسب  وسعت بر موقعيت
 آيلومتر مربع

 ارتفاع از سطح دريا بر حسب
رديف دشت نام متر

 ١ ماهيدشت 1400 1650 ماهيدشت
 ٢ انشاهآرم 1350 1100 آرمانشاه

 ٣ بيستون صحنه 1400 460 صحنه بيستون
 ٤ آباد اسالم 1300 460 اسالم آباد
 ٥ آنگاور 1500 363 آنگاور
 ٦ آليايي سنقر 1750 260 سنقر

 ٧ آباد حسن 1450 251 اسالم آباد
 ٨ دينور 1350 200 صحته

 ٩ آرند 1500 100 اسالم آباد
 ١٠ غرب گيالن 800 45 گيالن غرب
 ١١ ذهاب 550 170 بسرپل ذها
 ١٢ سومار 300 11 قصر شيرين

  

 ميانگين دما در ايستگاههاي هواشناسي استان آرمانشاه ميزان بارندگي و

ميانگين دما 
 سانتي گراد

ميانگين بارندگي 
 ميلي متر

ارتفاع از سطح 
 رديف نام ايستگاه دريا متر

 ١ آرمانشاه 1322 456/8 14
 ٢ آنگاور 1460 413/7 13/4
 ٣ ذهاب سرپل 545 487/1 19/3
 ٤ روانسر 1362 503 13/1
 ٥ شيرين قصر 380 418 20/3
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 آرمانشاه رودهاي استان

 قشالق است يونانيان قديم به آن ليگوس مي گفتند داراي دو شاخه اصلي گاوه رود و آه - رود سيروان
 از طي مسيري به استانرود از ارطفاعات هزار خاني در شمال سنقر سر چشمه مي گيرد و پس  گاوه

منطقه نوسود آردستان وارد مي شود و رودهاي مهمي همچون قشالق به آن مي پيوندد و در نهايت در
به سمت آشور عراق جريان وارد استان آرمانشاه مي گردد و با پيوست آن به رود پاوه در منطقه دو آب

 مي يابد

 قديم به ان حلوان مي گفتند سرچشمه اين رود دررودهاي مهم استان الوند است آه در يكي از - الوند
عميق آه هاي معروف داالهو در مشرق سرپل ذهاب است الوند در ابتدا در مسيري پر پيچ و خم و آوه

سبز و خوش اب و هواي اطراف آن را ديواره اي بلند سنگي احاطه آرده است جريان مي يابد و منطقه سر
دريافت اب قلعه شاهين و سر آب شت ذهاب مي شود اين رود پس ازريجاب را مشروب مي آند و وارد د

  محلق شده و وارد آشور عراق مي شود گرم سرپل به قصر شيرين مي رود سپس رود تنگاب به آن

 است آه پس از دريافت رود مرك ماهيدشت در روانسر چشمه ي اصلي قره سو سر اب سر : قره سو
دشت آرمانشاه عبور ن مي يابد ان گاه رود رازاور را دريافت آرده ازروستاي دواب به طرف آرمانشاه جريا

  شود مي آند و نهايتا در جنوب شرقي آرمانشاه با رودگاماسياب يكي مي

اصلي و عمده ي سيمره است آه از دامنه شمالي و شرقي گرين در نهاوند شاخه : گاماسياب
م رود در منطقه آنگاور به ان وارد مي شودسپس وارد استان آرمانشاه شده و خر سرچشمه مي گيرد

  و دريافت اب سراب صحنه در دشت چمچمال به طرف بيستون جاري شده در عبور از شهر صحنه پس از
سيمره را  وارد مي شود رود گاماسياب پس از ملحق شدن به رود قره سو اين منطقه رود دينور به ان

 تشكيل مي دهد و وارد لرستان مي شود

 استان  عمومي رودهايمشخصات

مكعب آبدهي ساالنه ميليون متر رديف رود مهم شاخه هاي فرعي
 ١ سيروان  رود پاوه- آزاد رود - قشالق -گاوه رود  2700

 ٢ گاماسياب قلقل رود خرم رود و رود دينور 1081/7
 ٣ قره سو  روانسر و ازآور-  مرك 289
 ٤ الوند  تنگاب و سراب گرم-آاني ريش قلعه شاهين 400

آوههاي استان آرمانشاه با داشتن دشتهاي وسيع ابروفتي قله هاي برفگير و نيز :زميني آب هاي زير
زميني غني است اين داراي تشكيالت اهكي قابل نفوذ و نزوالت جوي مناسب از نظر منابع آب هاي زير

  اند منابع اغلب به صورت چشمه سراب چاه و قنات قابل استفاده
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 استان آرمانشاه  سارابهامشخصات

دبي متوسط ساالنه بر 
 ميلي متر در ثانيه حسب

 فاع از سطح دريا بر حسبتار
رديف منطقه نام سراب نام متر

 ١ آرمانشاه طاق بستان ١٣١٢ 1495
 ٢ روانسر روانسر ١٣٨٠ 2586/5
 ٣ آرمانشاه نيلوفر ١٣٢٨ 1000

 ٤ سرپل گرم ٦٢٢ 1978/7
 ٥ هرسين هرسين ١٤٠٠ 1120
 ٦ بيستون بيستون ١٢٨٤ 796/7
 ٧ آنگاور ماراب ١٤٦٥ 852/6
 ٨ آنگاور فش ١٦٤٥ 461/7
 ٩ گيالن غرب مورت ٨٠٠ 1393/9
 ١٠ سنقر گزنهله ١٦٨٠ 483/8
 ١١ آرمانشاه خضر الياس ١٣١٠ 429/5

 

 استان جنگل ها و مراتع

و بدنبال آن تنوع پوشش گياهي شدهناهمواريهاي استان موجب پيدايش انواع خاك  تنوع شرايط اقليمي و
 طوري آه پوشش گياهي منطقه ي معتدل نميه خشك و گرم يكسان نيست است به

 آيلومتر از شمال غربي٧٥ و عرض ١٧٥جنگل هاي استان در طول تقزيبي  : ها موقعيت و قلمرو جنگل
يابد ب شرقي ادامه مي هاي آو هستان شاهو و اورامانات شروع مي شود و تا جنوب و جنو دامنه استان

 درصد٣٦درصد انبوه  ١٩ هكتار بوده است از اين ميزان ٨٢٢٢٧٢   ١٣٧٥وسعت جنگل هاي استان در سال 
 درصد بيش ترين و هرسين با٣٣با   درصد مخروبه بوده است شهرستان اسالم اباد غرب٤٥نميه انبوه و 

داده اند شهرستان سنقر صحنه آنگاور واختصاص   درصد آم ترين وسعت جنگل را در استان به خود٩/١
استان گونه هاي گياهي مهمي وجود دارند آه مهم ترين آن قصر شيرين فاقد جنگل هستند در جنگل هاي

 درصد و ون آه پسنه ي نيز٦٠بادام وحشي بلوط آه گياهي مقاوم است  ها عبارت است از بلوط ون و
   اندتصاص دادهدرصد جنگل ها را در خود اخ ٢٠ناميده مي شود 
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 آرمانشاه مراتع استان

آباد مراتع ييالقي در محدوده ي شهرستان هاي آنگاور صحنه سنقر آرمانشاه پاوه اسالم مراتع ييالقي
پرآو داالهو امروله  متر شاهو١٨٠٠غرب و بخش هايي از گيالن غرب واقع شده اند و در ارتفاعات باالي 

و ذخيره ي برف مناسب است در فصل ي اين نواحي داشتن بارش آافينخودچال قرار گرفته اند از ويژگيها
جويبارها پوشش مرتعي مناسبي به وجود مي ايد آه از گرما هم زمان با ذوب شدن برف ها و جاري شدن

 مورد استفاده قرار مي گيرد اول ارديبهشت تا اواخر شهريور

احي مرزي در جنوب غربي استان شاملاين مراتع در مناطق آم ارتفاع و پست و نو مراتع قشالقي
فصل ذهاب قصر شيرين خسروي نفت شهر سوار و گيالن غرب قرار دارند مراتع اين نواحي آه در دشت

  مي گيرد سرد سال محل استقرار ايالت است از اول آذر تا اواسط فروردين مورد استفاده قرار

 

در ق مراتعي وجود دارند آه عشاير ضمن اتراقدر مسير آوچ عشاير از ييالق به قشال : مراتع ميان بند
گيالن غرب سرپل  متر در١٨٠٠ الي ١٢٠٠ان ها دام هاي خود را تعليف مي آنند اين مراتع در ارتفاعات 

  ذهاب جوانرود و قسمتهاي از پاوه واقع شده اند

 

 آرمانشاه از نظر آيفيت طبقه بندي مراتع استان
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وسعت بر حسب درصد لوتوليد بر حسب آي موقعيت جغرافيايي  نوع مرتع
 -مناطق ييالقي 
 مراتع درجه يك 13/5 ٥٥٠-٤٠٠ آوهستاني

 مراتع درجه دو 41/5 ٣٠٠-٢٥٠ منطق قشالقي

مناطق ميان بند و قشالق   مراتع درجه سه 45 ٢٠٠-١٥٠
  


