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 از ین منطقها .ابداز شرق دشت ساکاریا تا مرزهای گرجستان امتداد می ی منطقه دریای سیاه )کارا دنیز(

یگر دت به فاصله بین شرق تا غرب آن نسب .وسعت در میان دیگر مناطق کشور در ردیف سوم قرار دارد جهت

لی در عت محمناطق باالترین رقم را تشکیل می دهد بهمین خاطر نیز این منطقه باالترین میزان تفاوت سا

ر ادامه به دمی باشد که  گیرسون ،مهم این منطقهاستانهای از  یکی  .مرزهای شرقی و غربی خود را داراست

 شرح ویژگی های آن خواهیم پرداخت.

 جمعیت -1

بر  نفری منطقه شرقی دریای سیاه در شهر گیرسون زندگی می کنند. 2553647درصد از جمعیت  16.64

می باشد  هزار نفر 425انجام گرفته است جمعیت گیرسون بالغ بر  2013اساس آخرین سرشماری که در سال 

ردم در نفر( م 173196درصد ) 40 /75نفر( در شهرها و  251.811درصد مردم) 59.25 ،که از این جمعیت

ین ز در آخریه نیبخش مرکزی در رتبه اول قرار دارد و اسپ ،روستاها زندگی میکنند. از نظر حجم بزرگی جمعیت

  رتبه قرار می گیرد.

 

سی و تعیین کننده ای دارد. در حوزه پراکندگی جمعیت در منطقه گیرسون عامل جغرافیا نقش اسا 

دریا و بالفاصله بعد از ان کوههای سر به فلک کشیده باعث شده است تا تمرکز جمعیت بیشتر در دره ها و 



ساحل مشاهده شود. اجتماعات کوچک جمعیتی نیز از نکات برجسته پراکندگی جمعیت در گیرسون می باشد. 

نفر  63 ،کیلومتر مربع می باشد 6831رسون که در حدود در صد پراکندگی جمعیت با توجه به مساحت کلی گی

در صد رشد جمعیت  نفر بر کیلومتر مربع می باشد( 100)متوسط کل ترکیه حدود به ازای هر کیلومتر می باشد.

در مقایسه با سایر استانهای منطقه دریای سیاه شرقی، پراکندگی  درصد می باشد. 1.61در این منطقه ساالنه 

ساله در خصوص روند رشد  20رسون نسبت به دیگر مناطق متعادل تر می باشد. با مطالعه روند جمعیت در گی

رغم رشد اندک جمعیت مناطق شهر نشین، مناطق روستایی با کاهش لیجمعیت،  مشاهده می شود که ع

 جمعیت روبه رو بوده اند.

 



سال در منطقه  14جمعیت زیر مطالعه نمودار پراکندگی سنی جمعیت گیرسون نشان می دهد که تعداد  

قه از ن منطگیرسون تفاوت عمده ای با میانگین ترکیه ندارد اما بررسی  نمودارهای سنی نشان می دهد ای

 جمعیت سالخورده تری نسبت به کل ترکیه داراست.

  

 آموزش -2

و بر  اساس درصد مردم گیرسون در زمره مردم دارای دسترسی به مدرسه  طبقه بندی می شوند. بر این 5/98

استان ترکیه  81رتبه گیرسون در میان : بدست امده است  SBSاساس آمار های ارائه شده  که از طریق سنجش 

ر خصوص کالس درس فعال در حال فعالیت می باشند. د 3688مدرسه  با  485استان این در  می باشد. 29

 45 ی نیزارائه اموزش های تخصصی و شغلی  نیز دبیرستان های فنی و حرفه ای، مراکز عمومی آموزش شغل

شهر ولتی در ددانشگاه یک به عنوان و  2006دانشگاه گیرسون در سال مرکز در حال  ارائه خدمات می باشند. 

 10ارای دهزار دانشجو مشغول به تحصیل میباشند. دانشگاه گیرسون  20و بالغ بر  گیرسون تاسیس گردید

شته های رمیباشد. از  یمرکز تحقیقات 7مدرسه عالی تخصصی و 11لی ٬ مدرسه عا 5 ٬انیستیتو 3 ٬دانشکده

علوم  ٬کیپزش رشته ٬مهندسی ٬اسالمی علوم ٬مدیریت و اقتصاد ٬زیبا هنرهای ٬مهم آن میتوان به ادبیات

 ام برد.ناز مهمترین پژوهشکده های این دانشگاه می توان از عناوین زیر  .اجتماعی و فنی اشاره کرد



، مرکز بررسی و تحقیقات 2، مرکز بررسی و تحقیقات آموزشی 1مرکز بررسی و تحقیقات استراتژیک مرکزی

 .4و مرکز بررسی و تحقیقات مشکالت زنان 3فندق

 

  

 

 

                                                           
1 Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARASAM) 
2 Giresun Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜSEM) 

3 Fındık Araştırma ve Uygulama Merkezi (GİFAM),  
 

4 Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (GUKAM) 

 



 سالمت و بهداشت -3

شرفت ون پیسطح سالمت و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی از سوی مراکز ارائه دهنده این خدمات در گیرس

جرا می باشد. ادر حال  2010سیستم پزشک خانواده از سال  قابل توجهی را در سالهای اخیر تجربه کرده است.

بهداشت پزشک  مرکز 1پزشک خانواده(،  122ویژه خانواده)مرکز مراقبت های  33، مرکز مراقبت های اولیه 16

 جود دارد.وخانه بهداشت  134ایستگاه مراقبت های ویژه اورژانس  و  112مرکز اورژانس، و  25خانواده، 

 

 ذاری هایایه گا سرمای بهداشتی عمومی و در دیگر سو بافزایش امکانات و ارائه خدمات از طریق نهاده

هداشت مرکز ب بخش نظیر ایجاد بیمارستان ویژه زنان و نوزادان و  همچنین بیمارستان واین بخش خصوصی در 

صوصی وجود دارد. بیمارستان خ 2بیمارستان دولتی  12در گیرسون  خانواده منطقه اسپیه ادامه پیدا کرده است.

رائه خدمات اتخت  201تخت و بیمارستان های خصوص با دارا بودن  1357بیمارستان های دولتی با دارا بودن 

 می کنند.



 

می کردند.  مرکز ارائه خدمات وجود داشتند که با دریافت  وجه ارائه خدمات 112تنها  2000قبل از سال 

ضافه شده اند. فعال اآمبوالنس نیز به آنها  45مرکز و  25امروزه تمامی این مراکز رایگان و مراکز اورژانس با 

 ون نیز کمک مهمی در راستای سالمت به منطقه کرده است.شدن دانشکده پزشکی دانشگاه گیرس

 



 سیستم حمل و نقل -4

هوایی از  و افتتاح شده است  1959که در سال  دریایی از بندر گیرسونطریق گیرسون از شبکه حمل و نقل 

خلیه تظرفیت . قابل انجام است که بتازگی افتتاح شده است، یرسونگ-طریق فرودگاه طرابوزان و یا فرودگاه اردو

فندق،  قبیل و بارگیری بندر گیرسون یک میلیون و سیصد هزار تن در سال می باشد. عمده مواد صادراتی از

 آرد،  و مواد خام معدنی و مواد وارداتی از قبیل گندم، چوب و ذغال سنگ می باشد.

 7ترول-، تربولو 6حیصار شبین کارا -درلی-گرسون، 5جاده ساحلی کارادنیز 4حمل و نقل زمینی نیز از طریق 

کیلومتر جاده روستایی در گیرسون وجود دارد. که  6853کیلومتر جاده بین شهری و  705قابل انجام است.

 درصد آن اسفالت می باشد. 91حدود 

 

 گردشگری -5

معنی شهر گیرسون به زبان یونانی به  قعدر وا  . است  ترکیه  هواى  آب  خوش  هاى استان  از  یکى  سونیگر

میباشد . تاریخ این شهر به قرن هفتم پیش از میالد مسیح می رسد و از دیر باز به عنوان بندری  گیالسمعنای 

                                                           
5 Karadeniz Sahil yolu yolu ve  
6 Giresun-Dereli-Şebinkarahisar- İç ve Doğu Anadolu Bölgeleri 
7 Tirebolu-Torul yolu- İç bölgelerle irtibatı 



 اوغلو امیر  بدست  میالدى 1397  سال  در زیبا شهر  نای.. مهم مورد استفاده قرار می گرفته است

 بزرگ آداب و هاى شهر  به  زیادى  عدهبدلیل مهاجرت  .عثمانى افتاد هاى ترک  بدست شده  فتح  سلیمان

 موسیقی  وگویش  لحاظ  از  بیشتر  سونیرگ  کمرنگ شدن  نهاده است . مردم  به  رو  ساله  صدها  رسوم

ون فندق با یکی از معروفترین جاذبه های توریستی گیرس .هستند  وفادار  خود  اجداد  به  همچنان محلى

یوه را در رومی ها این م . برای اولین بار در بندر گیرسون ترکیه کشف شده است گیالس کیفیت آن است.

 گیرسون کشف کردند و به روم بردند و از آن طریق به تمام دنیا شناساندند . 

ر میان دریاى دو جزیره د .است آن  طبیعت ،جهان از نقطه این زیبایى ترین بزرگ سون شهر بزرگى نیست. ریگ

  در .ته استقع گشسیاه سر برآورده است که یکى از آنها بنام گریسون آداسه) جزیره گریسون( روبه روى شهر وا

 جزیره این در ها آمازون دور زمانهاى در روایتى به. است  موجود   باستان   دوران  هاى ابنیه  از  بقایایى  جزیره

گ خرابه های ار .میشود طى راحتى به قایق بوسیله که است فاصله دقیقه پانزده جزیره تا شهر از.  زیستند می

ون ه گیرسهمچنین موز از دیگر جاذبه های گردشگری گیرسون می باشد. بیزانس که در باالی شهر واقع شده

  .دز دست داباید اندر خود دارد که دیدن از ان را هم مجموعه ای زیبا و بی نظیر از یافته های باستان شناسی 

  و  است( اکیلک ماهى چین ته) پیالو حامسیلى دریا به  نزدیکى  علت  به  سونگیر  خوراک  ترین  معروف

 .میشود سرو فراوان فندق با که است مخصوص شیربرنج  ، زیبا  شهر  این  در  متداول  شیرینى

 صادرات و واردات -6

ه خود بدرصد حجم صادراتی کل استان را  85که  محصول صادراتی منطقه گیرسون فندق می باشدمهمترین 

رآوری درصدی سهم ف 20درصد تولید کشوری فندق و  17 سهم  . گیرسون با دارا بودناختصاص داده است

 ستگاههایدهای  هدر عرص الت کشاورزی در رتبه های بعدی قرار دارند.آفندق  را داراست. فرآورده ها و ماشین 

 ادراتارزش ص سانسور نیز فعالیت ها روبه گسترش می باشد.آفرآوری کشاورزی، سالح های سبک، کابین 

 میلیون دالر بوده است. 214معادل مبلغ  2015گیرسون در سال 

ن یبیل ماشی ازقآلمان، قزاقستان و ایتالیا مهمترین کشور های صادر کننده کاال به گیرسون هستند. کاالهای

 قرار دارند. الت کشاورزی و مواد غذایی در صدرآ



 

ه است صنعت برتر در حوزه صادرات است که توانست 5صنعت پوشاک نیز یکی از  TUİKبر اساس گزارشات 

 ر سالهای اخیر رشددکار نماید. گیرسون نیز ه مشغول بدر این استان سال را  35تا  24نفر از افراد  3500حدود 

 این رابطه داشته است. درچشم گیری 

 

 



 

 کشاورزی -7

یر غدرصد سرزمین های  20درصد مرتع و  22 ،درصد دارای قابلیت کشاورزی 26درصد جنگل، 32

د انع رشمبودن تمام فصول در منطقه،  شپربارپوشش سرزمینی گیرسون را تشکیل می دهند.  ،قابل کشت

 کاشت محصوالت زراعی )چون گندم و جو، جو صحرایی، چاودار، عدس و پنبه( است. در مناطق ساحلی

ات و ذرت جای غالت را گرفته است. هوای نیم گرم زمستانی رشد محصوالتی چون فندق، چای، مرکب

رشد خوب جب ضمن کاستن از انبوهی جنگل ها موتقلیل باران در مناطق میانی  .زیتون را آسان می سازد

عاش می رار ممحصوالتی چون غالت و چغندر قند می شود. هفتاد درصد از اهالی منطقه از طریق زراعت ام

والت ن محصکنند. پرمحصول ترین زمین های کشاورزی در دامنه های روبه شمال منطقه واقعند. مهم تری

پنج  وهشتاد  و گیره سون کاشت می شود و بیشتر در طرابزونفندق  .کشاورزی منطقه این ها هستند

ین رزی بدر نوار منیز  ید این محصول در سطح ترکیه در این منطقه صورت می گیرد. چایلدرصد کل تو

اص درصد سرزمین های کشاورزی را کشت فندق بخود اختص 64 گیر سون تا گرجستان کاشت می شود.

ظیر انی نفرآورده های حیوات و میوه جات بخود اختصاص داده است.داده است. و بقیه را چای، سبزیج

ی می شاورزکگوشت، لبنیات و طیور و مواد غذایی دریایی نیز دیگر محصوالت تولیدی وابسته به صنایع 

 واحد تولیدی و صنعتی را تشکیل می دهند. 479باشند که روی هم رفته 

 معدنصنعت و  -8

ه و ی اسپیعمدتا در شهر ها برخوردار است. منابع غنی سرب و مس و رویگیرسون از منابع معدنی غنی 

را شبین کا ونجاک تریپولیس و شبین کارا حیصار وجود دارد. بنتونیت، باریت و کائولن در  بشتا، درلی و بولو

نطقه در مند. ه هستحیصار دیده می شود. باریت، مرمر و آلونیت نیز از دیگر مواد معدنی قابل استخراج در منطق

رسون گسترش فندق در حوالی گی فرآوری صنعت  کارخانه فرآوری فعال وجود دارند. 7معدن فعال فلزی و  11

 .در آکسو )گیرسون(، یافت می شوند نیز  صنعت کاغذسازی.یافته استبسیاری 
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