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های نروژمناطق و استان 

 

 

( قرار دارد. در  Nord-Norgeمنطقه شمال نروژ )ترین قسمت آن نروژ از پنج منطقه تشکیل گردیده است. در شمال 

( و در  Vestlandetنروژ غربی ) ، ( موقعیت دارد. در قسمت غربTrøndelagقسمت وسط کشور منطقه ترندالگ  )

ق قی ) ،شر ترین قمست واقع شده بنام نروژ جنوبی  ای که در جنوبی ( واقع شده است. منطقه Østlandetنروژ شر

(Sørlandet یاد م )  .گردد 

 استان وجود دارد.  ۱۱شود. در نروژ ها تقسیم مهر منطقه کشور به استان

 (Nord-Norgeنروژ شمایل )

ز است.  ق نروژ نی   نروژ شمال در دورترین قسمت شمال موقعیت دارد که در واقع این منطقه دورترین قسمت شر

 ( تشکیل شده است. Finnmark og Nordlandلند )( و فینمارک و نوردTromsاین منطقه از دو استان ترومس )

دهد که  قطبی زمابز رخ م  هایشب توانید شب قطبی را تجربه کنید. اگر در ماه دسامیی یا ژانویه به نروژ شمال بروید، م 

د.  ۲۴خورشید در شبانه روز )  هشفق قطبی را مشاهدتوان در شمال نروژ م هنگام زمستان ساعت( زیر افق قرار بگی 

 کرد. 
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Nordlys. Foto: Pxhere.com 

دهد که خورشید  توان خورشید نیمه شب را تجربه کرد. خورشید نیمه شب زمابز رخ مدر تابستان در شمال نروژ م 

 باالی افق قابل دید است.  ساعت(  ۲۴در شبانه روز )کند و قرص خورشید غروب نم 

 ترومس و فینمارک 

قی ترومس و فینمارک در شمال ا روسیه، فنالند و سوئد هم مرز است.  و ب شدهترین قسمت نروژ واقع ترین و شر

یعبز کنیفسشلودن   ترین نقطه نروژ ترین شهر ترومس و فینمارک است. شمالبزرگ   (Tromsø) ترومسو 

(Knivskjellodden) در ترومس و فینمارک ،( موقعیت دارد. نورکاپNordkapp)  است مشهور  زیادتر  که،   
ً
تقریبا

یک مقصد    (Nordkapp) نورکاپ واقع شده است.  ترین نقطهدر شمال  (Knivskjelloddenکنیفسشلودن )  همانند 

 در نروژ است.  شدهشناخته گردشگری 

 

Nordkapp Foto: Andrey Armyagov, Adobestock 

 ترین شهر جهان است در ترومس و فینمارک واقع شده است. ( که شمالHammerfestهامرفیست )

 (Nordland) ند نوردل 

 ند است. ترین شهر نوردال ( بزرگ Bodøاستان دراز و باریک است که با سوئد مرز دارد. بودو )ند یک نوردال 
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 Nærings og fiskeridepartementetباالی قفسه برای خشکاندن. منبع:  ( Skreiمایه کاد )

ی لوفوت  ( در نوردلند واقع گردیده و از جزایر زیادی تشکیل شده است. از ژانویه تا  Lofotenلوفوتن ) آوریل، ماهیگی 

(lofotfisketدر لوفوتن انجام م ) ی لوفوت، مقدار زیادی مایه گرفته    (Skreiسکرای )شود. در جریان ماهیگی 

  ( Barentshavet)شمال در دریای بارنتس نقطه دوردست است که   کاد   مایهنوع یک   (Skreiسکرای )شود. م
ی

زندگ

زیاد  قسمت   کند. شنا م (Lofotenلوفوتن )گذاری به برای تخم ( Skreiکاد شمال )کند. از ژانویه تا آوریل، مایه  م

کشورهای دیگر مانند    بهخشک   تر مایهبیش گویند. خشک م مایه  را  ماهیان خشک شدهشود. انده م مایه کاد خشک

 شود. ایتالیا و نیجریه صادر م 

و خورشید نیمه  های قطبی ، شب شمال دایره قطب شمال  قسمت کند. در نوردلند عبور مان میدایره قطب شمال از 

شود. در  تر م بیش  های قطبی شب نیمه شب و   خورشید  مدتبروید  پیش  شمال  سمت بهقدر هر افتد. اتفاق مشب 

های قطبی از بیستم نوامیی تا بیست و دوم ژانویه و خورشید نیمه شب از چهاردهم مه تا  ( شبی Nordkappنورکاپ )

 نماید. دوام م بیست و نهم ژوئیه 

 (Trøndelagترندلگ )

ز   به نام ستان است. این منطقها در وسط کشور واقع شده است و هم یک منطقه و هم یک ترندالگ یاد    نروژ مرکزی نی 

فیوردن  دره ترندهایمآب  ترین. طوالبز باشد م  های بلند م کوه ها طویل و هدره آب  هم دارایگ  ترندالگردد.  م

(Trondheimsfjorden)  است. ترولهتا (Trollhetta) دارد است. تروندالگ با سوئد مرز  آن  بلندترین کوه . 

ز شهر بزرگ  بزرگ ( Trondheimترندهایم ) نروژ است. کلیسای ترین شهر تروندالگ است. تروندهایم سومی 

ه اوالو مقدس  ترندالگکلیسای اصیل (  Nidarosdomen) مننیداروس  Olav den)است. این کلیسا بر فراز مقیی

Hellige)  کرد. او به  هزار میالدی یک   حدود سالدر ساخته شده است. اوالو مقدس پادشاه وایکینگ بود. او 
ی

زندگ

 ر د مجاز تنها دین بود. وی تصمیم گرفت که مسیحیت باید آموخته   و درباره مسیحیتسفر کرده  کشورهای دیگر اروپا 

 در تروندهایم واقع شده است.   منکلیسای نیداروسباشد.   نروژ 
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Nidarosdomen Kilde: Pixabay.com 

(  Rørosfjelleneهای روروس )روروس در ارتفاعات کوه  ( شهری است که در تروندالگ قرار دارد. Rørosروروس )

کشف کردند.    ها مس را در آن کوه ۱۶۴۴ها در سال جا ساختند که آن واقع شده است. شهر را به این علت در آن

 رشد کرد.  روروس شهر به این ترتیب نقل مکان کردند.  روروس  مردم برای کار در معادن بهمعادن مس ایجاد گردید. 

 

Røros Foto: Lars Geithe, Flickr 

( 
ی

ق  ( Østlandetنروژ شر

قی بخشر از کشور است که داری بیش  فولد و تیلیمارک  ویست(، Osloهای اسلو )باشد. استانها مترین استان نروژ شر

(Vestfold og Telemark( ویکن ،)Viken( و اینالنه )Innlandet)  قی قی  واقع استند.  در نروژ شر نروژ شر

   از . این بدان معناست که تقریبا نیمدارد میلیون نفر سکنه  دو و نیم  بیش از  است کهنروژ  یترین منطقهپرجمعیت 

 م 
ی

قی زندگ  کنند. جمعیت نروژ در نروژ شر

در   (Trøndelag) ترندالگ  از  کیلومیی طول دارد و   ۶۱۹گلوما    ترین رودخانه نروژ است. طوالبز  (Glomma) گلوما 

قی جریانتا جنوب   طرف  به شچشمه گرفته  شمال  یابد.  ( امتداد م Fredrikstad) ستاد تا فریدریک  و  داشته نروژ شر
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Glomma har sitt utløp i Fredrikstad. Kilde: Wikipedia 

ق نروژ قرار دارند. گاالوپیگن )بلندترین کوه    ۲۴۶۹( بلندترین کوه نروژ است. این کوه Galdhøpiggenهای نروژ در شر

 از سطح دریا ارتفاع دارد.   میی  ۲۴۶۹( Galdhøpiggenنوک گالوپیگن )که    به این معبز میی ارتفاع دارد.  

 

Wikimedia Commons Galdhøpiggen. Kilde: 

 

Mjøsa. Kilde: Wikipedia 

 اسلو 

واقع   (Oslofjordenدره اسلو )عمق آب  استان جداگانه بوده و در ترین شهر نروژ است. اسلو یک اسلو پایتخت و بزرگ 

  و دولت در اسلو هستند. ( Stortinget)استورتینگ پارلمان یا ، (Slottetسلطنبی )شده است. کاخ 
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Stortinget Foto: Sergii Figurmyi, Adobestock 

 (  Vestfold og Telemarkویستفولد و تیلیمارک )

ش یافته است.  ( از ساحل و تا کوه Vestfold og Telemarkویستفولد و تیلیمارک )های استان  های مرتفع گسیی

واقع   (Rjukanگاوستادتاپن در روکان )  است.  بلندترین کوه ویستفولد و تیلیمارک( Gaustadtoppenگاوستادتاپن )

 میی ارتفاع دارد.  ۱۸۸۳ شده و از سطح دریا 

 

Gaustadtoppen. Nede i dalen ser vi Rjukan by. Foto: Eystein M. Andersen, Riksantikvaren, Flickr 

( نام خود را  Farrisآب معدبز فاریس )لیمارک واقع شده است. ی( در استان وستفولد و تFarrisvannetوانت )فاریس 

های کف  از چشمه( نیست، بلکه Farrisvannetوانت )فاریس از آب معدبز فاریس ست. اما  گرفته اوانت  فاریس از 

 شود.  ( قرار دارد، گرفته مBøkeskogenسکوگن )که در نزدییک برکهجنگل  

 

Bøkeskogen i Larvik Foto: Jostein, Adobestock 
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گ )   ۸۷۰ترین شهر نروژ است. این شهر در حدود سال ( در ویستفولد و تیلیمارک واقع شده و قدیم Tønsbergتنسیی

سیس شده است. 
ٔ
هشلوتس  میالدی تا

َ
گ  در  (Slottsfjellet) ِفَیل ترین شهر ویران  واقع شده و بزرگ  (Tønsberg) تنسیی

 شده شمال اروپا است. 

 

Slottsfjellet i Tønsberg Foto: Celine, Adobestock 

 ( Vikenویکن )

( تا  Oslofjordenای اسلو )دره دارد. ویکن از آب ترین استان نروژ است. این استان با سوئد مرز استان ویکن پرجمعیت 

ده است.  ها فراز کوه   ، از مرز سوئد تا وسط جنوب نروژ گسیی

وم )Drammenدرامن )  ی آن هستند. ترین شهرهابزرگ ( Fredrikstad( و فردریکستاد ) Lillestrøm(، لیلسیی

 ( Innlandetاینالنه )

ترین دریاچه  ( بزرگ Mjøsaد. این استان با سوئد هم مرز است. میوسا )اینالنه یگانه استابز است که خط ساحیل ندار 

شهرت   (Skibladner) میوسا را به خاطر شیبالدنر   ( در استان اینالنه واقع شده است. Mjøsaنروژ است. میوسا )

ز  بوده که فعال است. شیبالدنر ترین کشبی نروژ  قدیم  (Skibladnerدارد. شیبالدنر )  هامار   ،(Eidsvollایدسول )بی 

(Hamar لیلهامار ،) (Lillehammer)  یوویک  و (Gjøvik)   .حرکت م کند 

 

Skibladner er et dampskip. Foto: Mahlum, Riksantikvaren 

لنه )یا  جنوبی نروژ  (Sørlandetشر

النه فقط یک استان وجود دارد که به نام آدگر )جنوب نروژ یا در  النه )م ( یاد Agderشر دارای   (Sørlandetشود. شر

 های کوچک و جاهای شنا تشکیل گردیده است.  بوده که از جزایر و جزیره   یک مجمع الجزایر 
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Skjærgård Kilde: Flickr.com 

النه )( است. بزرگ ( بزرگ Kristiansandکریستیانساند ) وحش نروژ در  تری باغ ترین شهر جنوب نروژ یا شر

 است که نام آن باغ کریستیانساند واقع شده 
ا
وحش  را به نام باغ آن وحش کریستیانساند است، ول مردم معمول

(Dyreparken یاد م ) .کنند 

 

moderniseringsdepartementet -og  – i Kristiansand dyrepark. Foto: Kommunal Lemurer 

 (Vestlandetنروژ غربی )

( و روگالند  Vestland(، ویستالند )Møre og Romsdal( موره و رومسدال )Vestlandetهای نروژ غربی )نام استان

(Rogaland است. نروژ غربی به خاطر )های مرتفع خود شهرت جهابز دارد. طوالبز ترینه طوالبز و کو های دره آب  

 کیلومیی است.   ۲۰۴  . طول آنقرار دارد  غربی  ( است که نروژ Sognefjordenسوگنفیوردن )نروژ ی دره آب

 

Balestrand ligger ved Sognefjorden Foto: mariusltu, Adobestock 
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 تمام شهرهای نروژ غربی در امتداد ساحل واقع 
ً
(،  Bergenترین شهرهای این منطقه برگن )شده اند. بزرگ تقریبا

 ( هستند. Haugesund( و هاوگیسوند ) Ålesund(، اولیسوند )Stavangerاستاوانگر )

 (Rogalandروگالند )

(  Nordsjøenقرن بیست در نوردشوئن ) ۶۰ اواخر دههدر است.  روگالند ترین شهر بزرگ (  Stavangerاستاوانگر )

در آن  دفیی مرکزی صنعت نفت در استاوانگر واقع شود. در آغاز چهار کارمند گرفته شد که   تصمیم نفت کشف گردید. 

 اسم است. قال قها اهل عراق است و نامش فارو وجود داشت. ییک از آندفیی 

 

Oljeplattform Foto: Wikipedia 

 ( Vestlandوستالند )

 پایتخت نروژ غربی   ترین شهر وستالند بزرگ  ( Bergenبرگن )
ً
ا ز شهر بزرگ نروژ است و این شهر را اکیر است. برگن دومی 

 در برگن است.  شهور مکان م( یک Bryggen)نامند. بریگن م

 

Foto: Michelle Maria, Pixabay BergenBryggen i  

تشکیل شده است. در  های طبییع زیادی وجود دارد. یخچال طبییع منطقه وسییع است که از یخ  در نروژ یخچال 

شود.  تر متر و بیش چه مقدار برف هر سال بیش شود. چنانقدر شد است که برف ذوب نم بعضز جاها تابستان ها آن 

وع به  شود. وقبی منطقه یخز رفته رفته برف به یخ تبدیل م  ز شود که شر ز به قدری بزرگ و سنگی    لغزیدن به جهت پائی 

 گویند.  مبییع یخچال ط را آن دامنه کوه کند، 



10   Landsdeler og fylker i Norge – persisk 
  

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 
nafo.oslomet.no 

ز ) یی  ز ) ترین یخچال طبییع در نروژ است.  بزرگ  (Jostedalsbreenیوستدالسیی یی  ( در  Jostedalsbreenیوستدالسیی

 استان وستالند قرار دارد.  

 

Jostedalsbreen Foto: Tania Zbrodko, Adobestock 

 

 

 هموار است که در یک منطقه   ایناحیه فالت 
ا
  هیچ درخبی ها در فالت به جز بوتهشده باشد. ی کوهستابز واقع  کامال

 روید.  نم 

های وستالند، ویکن و وستفولد  این فالت در استان ترین فالت نروژ است. بزرگ  (Hardangerviddaهاردانگرویدا )

(Viken og Vestfold  .و تیلیمارک واقع شده است ) 

 

Hardangervidda Foto: By-studio, Adobestock 
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 (Møre og Romsdalموره و رومسدال )

موره و رومسدال  ترین شهرهای بزرگ (  Kristiansund( و کریستیانسوند )Molde، مولده ) (Ålesundاولسوند )

(Møre og Romsdal .هستند ) 

گردد. ورنگسفوسن  ( یاد مVinnufossen) موره و رومسدال واقع شده که به نام وینوفوسن   بلندترین آبشار نروژ در 

(Vøringsfossen .مشهورترین آبشار است که در استان وستالند قرار دارد ) ترین آبشارهای نروژ آب زیادی  مرتفعدر

 وجود ندارد. 

 

Figur 1Vinnufossen. Foto: Carl S Bj, Wikipedia 

  (Midsundtrappenمیدسوندتراپن ) 
ی

پله ساخته شده است. این پلکان توسط    ۲۲۰۰است که از  یک پلکان سنیک

پاهای نپال )  ( ساخته شده است.  sherpaerشر



12   Landsdeler og fylker i Norge – persisk 
  

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 
nafo.oslomet.no 

 

Steintrapp Foto: Arild, Adobestock
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