


 بسمه تعالي

 مشخصات استان گوموشحانه

 

 مقدمه:

 استان حوزه سركنسولگري جمهوري اسالمي ايران در طرابوزان مي باشد. 10گوموشحانه يكي از 
اهميت اين استان نه تنها به واقع شدن در مسير ترانزيت طرابوزان به ايران مربوط مي باشد، بلكه داراي 

منابع معدني قابل توجه همچون مس و روي است. موقعيت جغرافيايي خاص گوموشحانه كه حاكي از 
محصور شدن آن در ميان كوهها است، اهميت تاريخي ويژه اي براي اين شهر بويژه در دوران عثماني 

بخشيده بود. درواقع، اين شهر نقش يك قلعه حفاظت كننده از بخش هاي آناتولي مركزي و سواحل حاصل 
 خيز درياي سياه را براي پادشاهان عثماني بازي مي كرده است.

 ) موقعيت جغرافيايي استان گوموشحانه1             شكل 

 

 تاريخچه:

گوموشحانه به علت برخورداري از معادن طال و نقره از يك سو و قرار گرفتن در مسير جاده ابريشم 
اهميت تاريخي خود را همواره حفظ كرده است. واژه گوموشحانه تركيبي از دو واژه مي باشد. واژه تركي 

«گوموش» به معني نقره و وازه فارسي «خانه».  نام رومي اين شهر «آرژيوپوليس» بوده كه به معناي محل 
نقره مي باشد. طي تاريخ هاي تمدن هاي گوناگون نظير آشوري ها، اورارتوها، ايراني ها، مقدونيه اي ها، 
رومي ها، اموي ها، سلجوقيان و عثماني ها بر گوموشحانه حاكميت داشته اند. با فتح طرابوزان در سال 



 به دست سلطان محمد فاتح، گوموشحانه نيز به دست ترك ها افتاد و براي ساليان متمادي ترك ها 1461
در كنار ارمني ها و رومي ها در اين شهر زندگي مي كردند اما طي دوران عثماني به تدريج بافت جمعيتي 

 شهر تغيير يافته و به يك شهر كامالً ترك نشين تبديل شد.

در دوران امپراتوري عثماني و تا قبل از شروع عصر تنظيمات، در كتب تاريخي، گوموشحانه يا به 
عنوان شهرستان وابسته به ارزروم و يا بخشي از آن معرفي شده است. اما در دوران تنظيمات و با الهام از 
نظام اداري غربي، در تقسيمات كشوري گوموشحانه از ارزوم جدا شده و به طرابوزان اضافه مي شود. طي 

 گوموشحانه موقتاً به ارزروم الحاق داده مي شود و دوباره پس از اتمام آن به طرابوزان واگذار ،جنگ كريمه
مي گردد. در قرن بيستم و در دوران سلطان عبدالحميد با جدايي قطعي باتومي از عثماني و الحاق به 

روسيه، واليت طرابوزان تنها شامل خود طرابوزان و گوموشحانه گرديد. طي جنگ جهاني اول گوموشحانه 
 به شكل يك شهر مخروبه از دست 1918 فوريه 15توسط قواي روس اشغال شد و در پايان جنگ يعني در 

روسها بازپس گرفته شد. با آغاز عصر جمهوري، گوموشحانه مستقل شده و به عنوان يك استان سرپرستي 
، بايبورت نيز به عنوان يك استان مستقل از گومشوحانه جدا 1989بايبورت را نيز برعهده داشت. در سال 

 مي شود. 

 

 موقعيت جغرافيايي:

استان گوموشحانه از استان هاي داخلي منطقه شرق درياي سياه به شمار مي رود. اين استان از 
شرق به بايبورت از غرب به گيره سون از شمال به طرابوزان و از جنوب به ارزنجان مشرف مي باشد. اين 

 عرض جغرافيايي قرار گرفته 40.50 الي 39.45 طول جغرافيايي و 40.12 الي 38.45استان در فواصل 
  متر است.1210 كيلومتر مربع و ارتفاع اين شهر از سطح درياي هاي آزاد 6.575است. مساحت استان 

توپوگرافي جغرافيايي استان متشكل از كوه هاي مرتفع در شمال و فالت مسطح در جنوب است 
ميان اين دو منطقه بخش مركزي گوموشحانه به صورت يك دره عميق قرار دارد. اكثر مناطق ييالقي در 

 درصد مساحت استان از 60بخش شمالي استان و در مجاورت بخش ماچكاي طرابوزان هستند. به طور كلي 
 درصد ييالق ها تشكيل مي شود.مرتفع ترين نقطه استان تپه عبدوالموسي 11 درصد فالت ها و 29كوه ها، 

 متر ارتفاع دارد. مهمترين رود گوموشحانه هارشيت نام دارد. رود هارشيت از كوه هاي 3331است كه 
 كيلومتري به درياي سياه مي ريزد. از 142مرتفع شمالي گوموشخانه سرچشمه گرفته و پس از طي مسير 

 رودهاي مهم ديگر اين استان مي توان كلكيت را نام برد. 



 ) نمايي از شهر گوموشحانه 2شكل 

 

 جمعيت:

  نفر 87564 نفر بوده است. از اين تعداد 172034،  2016جمعيت استان گوموشحانه در سال 
 درصد از مردم استان در مناطق 70.6 درصد) هستند. 49.10 نفر زن (84470 درصد) و 50.90مرد (

 درصد ساكن روستاها مي باشند. بر اساس نتايح سرشماري نفوس در سرتاسر تركيه، 29.4شهري و 
 ام را در اختيار دارد. تراكم جمعيت استان به ازاي هر كيلومترمربع 76 استان، رتبه 81گوموشحانه در ميان 

 رتبه دوم را در تركيه داشته 2016 نفر است. سرعت رشد جمعيت استان گومشحانه باالست و در سال 27
 است. 

 تقسيمات اداري:

 بخش تشكيل شده است كه عبارتند از : بخش مركزي، كلكيت، شيران، 6استان گوموشحانه از 
كورتون، ترول و كوسه. بعضي از اين بخش ها داراي تقسيمات فرعي تري هستند به صورتي كه اين استان 

  روستاست.  319 محله شهري و 73 شهرداري است. گوموشحانه داراي 14داراي 

 

 آموزش و دانشگاه:

 معلم و 14 همزمان با تاسيس نظام جمهوري در تركيه، در استان گوموشحانه تنها 1923در سال 
 نفر محصل وجود داشت. اما با اهميتي كه دولت به امر آموزش داده است، امروزه با احتساب 248



 هزار دانش آموز و دانشجو در گوموشحانه مشغول 38دانشجويان مقاطع تحصيالت عالي و تكميلي بيش از 
 درصد از جمعيت استان 23.76 است و 92.38به تحصيل هستند. درصد سواد خواندن و نوشتن در استان، 

را محصلين تشكيل مي دهند. علي رغم جديداالحداث بودن دانشگاه گوموشحانه هر ساله بر تعداد 
 افتتاح شده است، دائماً در حال گسترش 2008دانشجويان افزوده مي شود. دانشگاه گوموشحانه كه در سال 

  مركز تحقيقاتي است.  5 موسسه، يك مدرسه عالي و 2 دانشكده، 7بوده و در شرايط فعلي داراي 

 

 ) سر درب دانشگاه گوموشحانه3شكل 

 

 بهداشت:

 مركز خدمات رساني اورژانسي است كه تحت مديريت سالمت استان فعاليت 13اين استان داراي 
 بيمارستان در استان وجود دارد كه در بخش هاي ترول، مورتون و كوسه قرار گرفته 3مي كنند. همچنين 

اند. افزون بر اين، يك مركز بهداشت دهان و دندان در گوموشحانه افتتاح شده است. مجموع مراكز درماني 
 مركز سالمت خانوادگي از ديگر مراكز بهداشتي استان 20 خانه بهداشت و 21 مي رسد. 6در استان به عدد 

به شمار مي روند. به طور كلي نظام بهداشت و درمان استان به سه بخش مديريت بهداشت استان، اتحاديه 
بيمارستان هاي عمومي و مديريت بهداشت خلق تقسيم مي شود. در هر يك از اين قسمت ها به ترتيب 

  نفر پرسنل مشغول به كار هستند. 374 و 663، 178



 

 ) بيمارستان دولتي گوموشحانه4شكل 

 

 حمل و نقل:

 درصد از اين مسيرهاي ارتباطي آسفالت 91 كيلومتر راه دارد. 496استان گوموشحانه در مجموع 
 تونل در جاده هاي اين استان وجود دارد كه طول آن ها مجموعا بيش از هشت و نيم كيلومتر 16هستند. 

 است. 

 

 سرمايه گذاري:

 دامداري استوار است. بيشترين –اقتصاد گوموشحانه بر سه محور معدن، گردشگري و كشاورزي 
ميزان سرمايه گذاري ها در استان گوموشحانه در حوزه كنترل آب هاي جاري با هدف ارتقاي بخش 

كشاورزي و دامداري بوده است. نقش آژانس توسعه شرق درياي سياه (دوكا) در كمك به تأمين مالي اين 
 سد در استان گوموشحانه تكميل شده و يا در حال 29پروژه ها قابل توجه است. درواقع، با همت اين آژانس 

 پروژه اقتصادي در گوموشحانه حمايت 140 تاكنون دوكا  از 2010احداث هستند. به طور كلي از سال 
  ميليون لير ترك در اين استان هزينه كرده است.16مالي به عمل آورده است و تقريباً معادل 

 

 



 صنعت:

زيربناي صنعت استان توسط برخي از نخبگان اقتصادي گوموشحانه كه داراي تجربه بين المللي 
  پايه گذاري شد. اما رشد صنعتي استان مطابق انتظار پيش نرفت. با اين حال، به علت 1970بودند در دهه 

مشكالت موجود بسياري از پروژه هاي اقتصادي دولتي به تدريج به بخش خصوصي واگذار شدند. طي يك 
دهه اخير و همگام با توسعه بخش صنعت در سرتاسر تركيه، تشويق ها و امتيازاتي براي سرمايه گذاران اين 

بخش از سوي دولت در نظر گرفته شد و شاهد رونق بخش صنعت در گوموشحانه هرچند به ميزان اندك 
بوديم. مهمترين حوزه هاي صنعتي اين استان شامل استخراج مواد معدني، توليد محصوالت غذايي محلي و 

 نفر در اين مراكز 3683 شركت ثبت شده دارد كه 265معادن سنگ مرمر مي شود. استان گوموشحانه 
 صنعتي مشغول به كار هستند. 

 

 ) منطقه صنعتي گوموشحانه 5 شكل 

 

 كشاورزي و دامداري: 

 درصد از اراضي استان گوموشحانه قابل كشت هستند، مابقي زمين هاي اين استان بدين 17تنها 
 درصد باقي مانده نيز شامل كوه ها و محيط 25 درصد مراتع. 33 درصد جنگل، 25ترتيب تقسيم شده اند: 

شهري مي شود كه قابل كشت نيستند. بيشترين محصوالت توليد شده در استان به ترتيب عبارتند از: گندم، 
 درصد از دامداري استان به پرورش گاو اختصاص دارد. 70جو، سيب زميني، لوبيا و چغندر قند. بيش از 

 مابقي را گوسفنداري و نگهداري از ساير چهارپايان كوچك جثه تشكيل مي دهد. 



 گردشگري وابنيه تاريخي:

استان گوموشحانه به علت قرار گرفتن در ميان استان هاي سرسبز حوزه درياي سياه و مناطق 
مركزي آناتولي، از جغرافياي كوهستاني منحصر به فردي برخوردار است. همين امر، باعث به وجود آمدن 

اين استان مملو از دره ها، رودها و آبشارهاست. از مهمترين مناظر طبيعي زيبا براي گردشگران شده است. 
مناظر طبيعي گوموشحانه مي توان به غار كاراجا، آبشار تومارا، بركه هاي آرتابل و ليمني و كوه زيگانا اشاره 

كرد. 

 

 ) تصويري از طبيعت بكر گوموشحانه6شكل

 

 فرهنگي غني نموده است به طوري كه –تاريخي بودن شهر نيز اين استان را از لحاظ ابنيه تاريخي 
 پل 39  حمام، 6 قلعه، 14 مقبره، 5 مسجد، 24 مورد عمارت تاريخي ثبت شده ملي دارد. افزون براين، 44
 اثر تاريخي 405 كليساي تاريخي در اين استان واقع شده اند. به طور كلي استان گوموشحانه داراي 99و 

  مورد از آنها مورد حفاظت و مرمت ملي قرار گرفته اند.277است كه 



 

 

 ) تصويري از ابنيه تاريخي گوموشحانه7شكل 

 

 تجارت خارجي: 

 ميليون دالر صادرات داشته و اين 40 ميالدي بيش از 2017استان گوموشحانه تا پايان ماه نوامبر 
حجم از صادرات به يمن استخراج مواد معدني حاصل شده است. علي رغم اينكه گوموشحانه در افزايش 

ميزان صادرات نسبت به سال قبل، جزء موفق ترين استان هاي تركيه بوده است، با اين حال، همچنان در 
 كشور دنيا صادرات داشته 12 به 2017 استان تركيه قرار دارد. اين استان در سال 81 ام از ميان 66رتبه 

 است كه كره جنوبي در صدر اين مقاصد قرار دارد. 

 

  ) تصويري از كاميون هاي بارگيري شده از گوموشحانه8شكل



 

 )2017مقامات گوموشحانه (سال 
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گوموشحانه به علت برخورداري از معادن طال و نقره از يك سو و قرار گرفتن در مسير جاده ابريشم 
اهميت تاريخي خود را همواره حفظ كرده است. واژه گوموشحانه تركيبي از دو واژه مي باشد. واژه تركي 

«گوموش» به معني نقره و وازه فارسي «خانه».  نام رومي اين شهر «آرژيوپوليس» بوده كه به معناي محل 
نقره مي باشد. طي تاريخ هاي تمدن هاي گوناگون نظير آشوري ها، اورارتوها، ايراني ها، مقدونيه اي ها، 
رومي ها، اموي ها، سلجوقيان و عثماني ها بر گوموشحانه حاكميت داشته اند. با فتح طرابوزان در سال 



 به دست سلطان محمد فاتح، گوموشحانه نيز به دست ترك ها افتاد و براي ساليان متمادي ترك ها 1461
در كنار ارمني ها و رومي ها در اين شهر زندگي مي كردند اما طي دوران عثماني به تدريج بافت جمعيتي 

 شهر تغيير يافته و به يك شهر كامالً ترك نشين تبديل شد.

در دوران امپراتوري عثماني و تا قبل از شروع عصر تنظيمات، در كتب تاريخي، گوموشحانه يا به 
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 مي شود. 

 

 موقعيت جغرافيايي:

استان گوموشحانه از استان هاي داخلي منطقه شرق درياي سياه به شمار مي رود. اين استان از 
شرق به بايبورت از غرب به گيره سون از شمال به طرابوزان و از جنوب به ارزنجان مشرف مي باشد. اين 

 عرض جغرافيايي قرار گرفته 40.50 الي 39.45 طول جغرافيايي و 40.12 الي 38.45استان در فواصل 
  متر است.1210 كيلومتر مربع و ارتفاع اين شهر از سطح درياي هاي آزاد 6.575است. مساحت استان 

توپوگرافي جغرافيايي استان متشكل از كوه هاي مرتفع در شمال و فالت مسطح در جنوب است 
ميان اين دو منطقه بخش مركزي گوموشحانه به صورت يك دره عميق قرار دارد. اكثر مناطق ييالقي در 

 درصد مساحت استان از 60بخش شمالي استان و در مجاورت بخش ماچكاي طرابوزان هستند. به طور كلي 
 درصد ييالق ها تشكيل مي شود.مرتفع ترين نقطه استان تپه عبدوالموسي 11 درصد فالت ها و 29كوه ها، 

 متر ارتفاع دارد. مهمترين رود گوموشحانه هارشيت نام دارد. رود هارشيت از كوه هاي 3331است كه 
 كيلومتري به درياي سياه مي ريزد. از 142مرتفع شمالي گوموشخانه سرچشمه گرفته و پس از طي مسير 

 رودهاي مهم ديگر اين استان مي توان كلكيت را نام برد. 



 ) نمايي از شهر گوموشحانه 2شكل 

 

 جمعيت:

  نفر 87564 نفر بوده است. از اين تعداد 172034،  2016جمعيت استان گوموشحانه در سال 
 درصد از مردم استان در مناطق 70.6 درصد) هستند. 49.10 نفر زن (84470 درصد) و 50.90مرد (

 درصد ساكن روستاها مي باشند. بر اساس نتايح سرشماري نفوس در سرتاسر تركيه، 29.4شهري و 
 ام را در اختيار دارد. تراكم جمعيت استان به ازاي هر كيلومترمربع 76 استان، رتبه 81گوموشحانه در ميان 

 رتبه دوم را در تركيه داشته 2016 نفر است. سرعت رشد جمعيت استان گومشحانه باالست و در سال 27
 است. 

 تقسيمات اداري:

 بخش تشكيل شده است كه عبارتند از : بخش مركزي، كلكيت، شيران، 6استان گوموشحانه از 
كورتون، ترول و كوسه. بعضي از اين بخش ها داراي تقسيمات فرعي تري هستند به صورتي كه اين استان 

  روستاست.  319 محله شهري و 73 شهرداري است. گوموشحانه داراي 14داراي 

 

 آموزش و دانشگاه:

 معلم و 14 همزمان با تاسيس نظام جمهوري در تركيه، در استان گوموشحانه تنها 1923در سال 
 نفر محصل وجود داشت. اما با اهميتي كه دولت به امر آموزش داده است، امروزه با احتساب 248



 هزار دانش آموز و دانشجو در گوموشحانه مشغول 38دانشجويان مقاطع تحصيالت عالي و تكميلي بيش از 
 درصد از جمعيت استان 23.76 است و 92.38به تحصيل هستند. درصد سواد خواندن و نوشتن در استان، 

را محصلين تشكيل مي دهند. علي رغم جديداالحداث بودن دانشگاه گوموشحانه هر ساله بر تعداد 
 افتتاح شده است، دائماً در حال گسترش 2008دانشجويان افزوده مي شود. دانشگاه گوموشحانه كه در سال 

  مركز تحقيقاتي است.  5 موسسه، يك مدرسه عالي و 2 دانشكده، 7بوده و در شرايط فعلي داراي 

 

 ) سر درب دانشگاه گوموشحانه3شكل 

 

 بهداشت:

 مركز خدمات رساني اورژانسي است كه تحت مديريت سالمت استان فعاليت 13اين استان داراي 
 بيمارستان در استان وجود دارد كه در بخش هاي ترول، مورتون و كوسه قرار گرفته 3مي كنند. همچنين 

اند. افزون بر اين، يك مركز بهداشت دهان و دندان در گوموشحانه افتتاح شده است. مجموع مراكز درماني 
 مركز سالمت خانوادگي از ديگر مراكز بهداشتي استان 20 خانه بهداشت و 21 مي رسد. 6در استان به عدد 

به شمار مي روند. به طور كلي نظام بهداشت و درمان استان به سه بخش مديريت بهداشت استان، اتحاديه 
بيمارستان هاي عمومي و مديريت بهداشت خلق تقسيم مي شود. در هر يك از اين قسمت ها به ترتيب 

  نفر پرسنل مشغول به كار هستند. 374 و 663، 178



 

 ) بيمارستان دولتي گوموشحانه4شكل 

 

 حمل و نقل:

 درصد از اين مسيرهاي ارتباطي آسفالت 91 كيلومتر راه دارد. 496استان گوموشحانه در مجموع 
 تونل در جاده هاي اين استان وجود دارد كه طول آن ها مجموعا بيش از هشت و نيم كيلومتر 16هستند. 

 است. 

 

 سرمايه گذاري:

 دامداري استوار است. بيشترين –اقتصاد گوموشحانه بر سه محور معدن، گردشگري و كشاورزي 
ميزان سرمايه گذاري ها در استان گوموشحانه در حوزه كنترل آب هاي جاري با هدف ارتقاي بخش 

كشاورزي و دامداري بوده است. نقش آژانس توسعه شرق درياي سياه (دوكا) در كمك به تأمين مالي اين 
 سد در استان گوموشحانه تكميل شده و يا در حال 29پروژه ها قابل توجه است. درواقع، با همت اين آژانس 

 پروژه اقتصادي در گوموشحانه حمايت 140 تاكنون دوكا  از 2010احداث هستند. به طور كلي از سال 
  ميليون لير ترك در اين استان هزينه كرده است.16مالي به عمل آورده است و تقريباً معادل 

 

 



 صنعت:

زيربناي صنعت استان توسط برخي از نخبگان اقتصادي گوموشحانه كه داراي تجربه بين المللي 
  پايه گذاري شد. اما رشد صنعتي استان مطابق انتظار پيش نرفت. با اين حال، به علت 1970بودند در دهه 

مشكالت موجود بسياري از پروژه هاي اقتصادي دولتي به تدريج به بخش خصوصي واگذار شدند. طي يك 
دهه اخير و همگام با توسعه بخش صنعت در سرتاسر تركيه، تشويق ها و امتيازاتي براي سرمايه گذاران اين 

بخش از سوي دولت در نظر گرفته شد و شاهد رونق بخش صنعت در گوموشحانه هرچند به ميزان اندك 
بوديم. مهمترين حوزه هاي صنعتي اين استان شامل استخراج مواد معدني، توليد محصوالت غذايي محلي و 

 نفر در اين مراكز 3683 شركت ثبت شده دارد كه 265معادن سنگ مرمر مي شود. استان گوموشحانه 
 صنعتي مشغول به كار هستند. 

 

 ) منطقه صنعتي گوموشحانه 5 شكل 

 

 كشاورزي و دامداري: 

 درصد از اراضي استان گوموشحانه قابل كشت هستند، مابقي زمين هاي اين استان بدين 17تنها 
 درصد باقي مانده نيز شامل كوه ها و محيط 25 درصد مراتع. 33 درصد جنگل، 25ترتيب تقسيم شده اند: 

شهري مي شود كه قابل كشت نيستند. بيشترين محصوالت توليد شده در استان به ترتيب عبارتند از: گندم، 
 درصد از دامداري استان به پرورش گاو اختصاص دارد. 70جو، سيب زميني، لوبيا و چغندر قند. بيش از 

 مابقي را گوسفنداري و نگهداري از ساير چهارپايان كوچك جثه تشكيل مي دهد. 



 گردشگري وابنيه تاريخي:

استان گوموشحانه به علت قرار گرفتن در ميان استان هاي سرسبز حوزه درياي سياه و مناطق 
مركزي آناتولي، از جغرافياي كوهستاني منحصر به فردي برخوردار است. همين امر، باعث به وجود آمدن 

اين استان مملو از دره ها، رودها و آبشارهاست. از مهمترين مناظر طبيعي زيبا براي گردشگران شده است. 
مناظر طبيعي گوموشحانه مي توان به غار كاراجا، آبشار تومارا، بركه هاي آرتابل و ليمني و كوه زيگانا اشاره 

كرد. 

 

 ) تصويري از طبيعت بكر گوموشحانه6شكل

 

 فرهنگي غني نموده است به طوري كه –تاريخي بودن شهر نيز اين استان را از لحاظ ابنيه تاريخي 
 پل 39  حمام، 6 قلعه، 14 مقبره، 5 مسجد، 24 مورد عمارت تاريخي ثبت شده ملي دارد. افزون براين، 44
 اثر تاريخي 405 كليساي تاريخي در اين استان واقع شده اند. به طور كلي استان گوموشحانه داراي 99و 

  مورد از آنها مورد حفاظت و مرمت ملي قرار گرفته اند.277است كه 



 

 

 ) تصويري از ابنيه تاريخي گوموشحانه7شكل 

 

 تجارت خارجي: 

 ميليون دالر صادرات داشته و اين 40 ميالدي بيش از 2017استان گوموشحانه تا پايان ماه نوامبر 
حجم از صادرات به يمن استخراج مواد معدني حاصل شده است. علي رغم اينكه گوموشحانه در افزايش 

ميزان صادرات نسبت به سال قبل، جزء موفق ترين استان هاي تركيه بوده است، با اين حال، همچنان در 
 كشور دنيا صادرات داشته 12 به 2017 استان تركيه قرار دارد. اين استان در سال 81 ام از ميان 66رتبه 

 است كه كره جنوبي در صدر اين مقاصد قرار دارد. 

 

  ) تصويري از كاميون هاي بارگيري شده از گوموشحانه8شكل



 

 )2017مقامات گوموشحانه (سال 
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