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سخنی با دانش آموزان عزیز

شاید از خود سؤال کنید که برنامٔه استان شناسی چه نوع برنامه ای است؟ هدف برنامه ریزان درسی از تألیف کتاب استان شناسی 
چیست و مطالعٔه این کتاب چه اهمیتی دارد؟ پاسخ ما به شما دانش آموز عزیز این است که کتاب استان شناسی شما را با استان محل زندگی، 
مسائل جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، مردم شناسی، اقتصادی و فرهنگی آن آشنا می کند. از طرف دیگر یکی از انتظارات تربیتی دنیای 
امروز، تربیت شهروندانی آگاه است. یک شهروند مطلوب، نیازمند پیداکردن درکی همه جانبه از واحدهای سیاسی کشور خود و سرزمین 
ملی در زمینه های مختلف است. این برنامه به شما کمک می کند تا از استان محل زندگی خود نگاهی جامع و همه جانبه پیدا کنید. کسب 
بصیرت نسبت به محیط زندگی و آگاهی از خصوصیات آن چه در گذشته و حال و مسائل محیطی، اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و 
پیشینٔه تاریخی استان به شما کمک خواهد کرد تا با بحث و گفت   وگو بینشی عمیق از این مسائل پیدا کرده و راه حل های این مشکالت 

را پیدا کنید.
بدون شک شما، مدیران آیندٔه جامعه خواهید بود. زندگی مدرسه ای باید شما را به دانش الزم برای حل مسائل جامعه مجهز 
کند. مکانی که شما در آن زندگی می کنید توانمندی های مختلف جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و انسانی دارد. خود شما بخشی از این 
سرمایه و توانمندی هایید. بهره برداری از توانمندی های بالقّؤه یک کشور در گرو شناخت همه جانبٔه محل زندگی شما و نیز کشور است. 
برنامٔه استان شناسی به شما می آموزد که فرصت های موجود در استان شما کدام است و یا اینکه تهدیدها و ناتوانی ها را چگونه می توانید 

به فرصت تبدیل کنید؟
فراموش نکنید که همٔه امکانات موجود در محیط فرصت است، آب و هوا، بیابان، کوه، رودخانه، جنگل، نیروی انسانی، میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و خیلی چیزهای دیگر، مهم این است که بیاموزید چگونه از این فرصت ها در جهت سعادت خود و جامعه استفاده 

کنید.
آگاهی از مسائل استان موجب خواهد شد تا از علل پیشرفت و یا عقب ماندگی استان خود آگاه شوید و برای حّل آن، راه حل های 

خاّلق پیدا کنید.
ممکن است، این سؤال در ذهن شما مطرح شود که آیا بهتر نیست آموزش دربارٔه محیط زندگی یا موضوعات اجتماعی از محیط 
نزدیک آغاز شود و سپس به محیط دورتر مانند استان و یا کشور بینجامد. ما در این برنامه از طریق طرح پرسش ها و فعالیت های مختلف 

این فرصت را برایتان فراهم کرده ایم.
بدون شک مطالعٔه شهر و استان در زمینه های جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آداب و رسوم محلی نه  تنها 
می تواند موجب دلبستگی به زادگاه و سرزمین ملی شود، بلکه این فرصت را فراهم می کند تا با گنجینه های مختلف طبیعی، انسانی، فرهنگی 
و فّناورانٔه کشور خود آشنا شوید. در این برنامه در می یابید که افراد زیادی چه در گذشته یا حال در استان شما برای اعتالی کشور تالش 

کرده اند. 
انقالب اسالمی ایران در سال 1357 شرایطی را فراهم کرد که دولت و مردم با احساس مسئولیت بیشتری برای پیشرفت همه جانبٔه 
ایران عزیز تالش کنند. در ادامۀ این تالش ها جهت رسیدن به قّلٔه رفیع سربلندی و شکوفایی ایران اسالمی که به همت و کوشش شما 

دانش آموزان عزیز، بستگی دارد امید است با عنایت حق تعالی و اعتماد به نفس از هیچ کوشش و خدمتی دریغ نکنید.
در این راه قطعًا راهنمایی های مفید دبیران محترم جغرافیا بسیار سودمند خواهد بود.

                                                                                                         به امید موفقیت شما 
گروه جغرافیای دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری



استان کرمان از دىدگاه مقام معظم رهبری ــ مدظله العالی ــ  
اىن شهر و اىن استان برخوردار از افتخارات تارىخی است. در اىن استان چهره های جاودانه ای که رىشٔه علم و هنر و معماری و 
پىشرفت های علمی و دىندارِی عمىق و اىمان راسخ را نشان می دهند، در طول تارىخ کشور ما چهره های بسىاری هستند. قدمت رىشٔه علم 
و هنر در اىن استان را از بىش از هزار سال پىش با نام محمدبن عىسی ماهانی، و بعد از او شخصىت های علمی، هنری و ادبی بزرگی ــ که 

رىاضىدان، منجم، عالم، فقىه، شاعر و هنرمند بودند ــ در گذشتٔه پرافتخار تارىخی اىن استان و اىن شهر می توان مشاهده کرد. 
اىن استان و مردم نجىب آن، خاطرات تلخی از گذشته ها ــ که چندان از ما دور نىست ــ دارند. پادشاهان جبار ــ چه قاجارها و 
چه قبل از آن ها ــ با اىن شهر و مردم آن چه کردند. در دوران نظام های طاغوتی و بی خبر از معنوىت، ارزش های معنوِی اىن شهر نادىده 
گرفته شد. در دوران خونبار نظام پهلوی، استعدادهای اىن شهر، مردم اىن شهر، واقعىت های بسىار برجسته و جذاب اىن شهر و اىن 
استان به دست غفلت و فراموشی سپرده شد. در سال 5٧، آن روزی هم که مردم اىن استاِن به ستوه آمده از ستم های متراکمی که بر آن ها 
شده بود، فرىاد برآوردند و اجتماع کردند، مسجد جامع اىن شهر را به آتش کشىدند و مردم را به قتل رساندند. خاطره های تلخ و شىرىن 

در فضای اىن شهر و استان بسىار است. 
شما مردم با تجربه ای هستىد. نسل های گوناگون کرمانی تجربه ها و معارف گذشته را نسل به نسل و دست به دست منتقل کرده اند. 
کرمانی، با ادب، باظرفىت، با تحمل، با اىمان و با پختگی همراه است و می تواند مسائل اساسی را خوب درک و تحلىل کند. در طول دوران 
مبارزه، بعد از پىروزی و در طول دوران انقالب و جنگ تحمىلی، کرمان توانست شخصىت بارز خود را در مىدان های گوناگون نشان 
دهد. سرداران بزرگ، فدائىان راه اسالم و شهىدان عالی مقام و نام آور و پُرافتخار، برجسته ترىن چهره های اىن استان شده اند؛ جوان هاىی 
که از خاک برآمدند و در افالک درخشىدند؛ نام هاىی که هرگز از ىاد مردم اىران نخواهد رفت. در صحنٔه علم و تدبىر و سىاست، شهىد 
عزىزمان، مرحوم باهنر، چهرهٔ فراموش نشدنی اىن استان است. بحمداللّه در دوران ما هم عالم، سىاستمدار، منجم، رىاضىدان، شاعر، 
تارىخدان، نوىسنده و قصه نوىس از اىن استان آن قدر در سرتاسر کشور حضور دارند و نام های شناخته شده ای از آن ها در ذهن همه هست 

که امکان نام آوردن آن ها نىست. 



تصوىر ماهواره ای استان کرمان
تصوىر فوق ىک تصوىر ماهواره ای Landsat -7 است که از کل استان در سال های ١٣٨١ تا ١٣٨٢ هجری شمسی 
گرفته شده است. در اىن تصوىر که تحت عنوان تصوىر گوىا شده، شناخته می شود، خطوط آبی رنگ، رودخانه ها، خطوط 
سىاه رنگ جاده ها و خطوط قهوه ای رنگ شبکه مختصات جغرافىاىی را نشان می دهد. همچنىن زمىن های زراعی دارای 
باىر و لم ىزرع به رنگ سفىد دىده  محصول، به رنگ سبز روشن، باغات و اراضی جنگلی به رنگ سبز تىره و اراضی 

می شوند.
)عکس از سازمان فضاىی اىران(
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 درس اول   : موقعیت جغرافیایی استان 

موقعیت جغرافیایی استان
به شکل 1ــ1 نگاه کنید، استان کرمان در کجای کشور عزیزمان ایران قرار دارد و با کدام استان ها همسایه است؟ در این درس 

با موقعیت نسبی و ریاضی استان کرمان آشنا می شوید. 
موقعیت نسبی: استان کرمان با وسعت  181737 کیلومتر مربع در ناحیٔه جنوب شرق کشور واقع شده و پهناورترین استان 
کشور است. این استان از شمال به استان های خراسان جنوبی و یزد، از جنوب به استان هرمزگان از شرق به استان سیستان و بلوچستان 

و از غرب به استان فارس محدود می شود و مرکز آن شهر کرمان است.

شکل ١ــ ١ــ نقشه تقسیمات کشوری جمهوری اسالمی ایران به تفکیک استان
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جغرافیای طبیعی استان

فعالیت

موقعیت ریاضی )طول و عرض جغرافیایی(
به جدول 1ــ1 نگاه کنید. استان کرمان از نظر طول جغرافیایی در بین نصف النهارهای ׳30˚54 تا ״36׳30˚59 شرقی نسبت 
به نصف النهار گرینویچ واقع شده است. با توجه به نقشه و جدول، استان کرمان از نظر عرض جغرافیایی بین کدام مدارها و در کدام 

نیمکرٔه زمین واقع شده است؟

جدول1ــ1  موقعیت ریاضی استان

شرح
عرض جغرافیایی شمالیطول جغرافیایی شرقی

درجهدقیقهثانیهدرجهدقیقهثانیهدرجهدقیقهثانیهدرجهدقیقهثانیه

00305436305983226000032موقعیت ریاضی

1ــ در شرق استان کرمان استان ............... و استان .............در جنوب آن قرار دارد.
2ــ استان کرمان کمترین مرز مشترک را با استان .................. دارد.

3ــ اختالف بین شمالی ترین و جنوبی ترین نقطٔه استان .............. درجه و ............. دقیقه و 
.............. ثانیٔه عرض جغرافیایی است.
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 درس دوم   : ناهمواری های استان 

شکل 2ــ1

الف ــ کوه های هزار 

ب ــ دشت رودبار 
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جغرافیای طبیعی استان

به شکل 3ــ1و راهنمای آن دقت کنید آیا تمامی سرزمین کرمان از لحاظ ناهمواری یکسان است؟ چرا؟ در این درس، شما با 
ناهمواری ها و همچنین پدیده زلزله در استان آشنا می شوید.

سیمای ظاهری ناهمواری های استان کرمان 
از نظر شکل ظاهری می توان ناهمواری های استان را به دو ناحیٔه بزرگ تقسیم کرد:

الف( کوهستان ها:
به شکل 3ــ1 توجه کنید. اکثر نواحی مرتفع و کوهستانی استان، به صورت رشته کوه های عظیم از محدودٔه شمال و شمال غرب 

استان شروع شده و با جهت شمال غربی ــ جنوب شرقی به سمت مرکز استان گسترش یافته اند.

شکل 3ــ1ــ نقشۀ ناهمواری های استان

مرکز شهرستان 
نقاط ارتفاعی
رودخانۀ دائمی
رودخانۀ فصلی
دریاچه
باتالق 
ارتفاع باالی ٤٠٠٠ متر
ـ  ٣٥٠٠متر ٤٠٠٠  ـ
٣٥٠٠ــ٣٠٠٠ متر
٣٠٠٠ ــ٢٥٠٠متر
٢٥٠٠ــ٢٠٠٠متر
٢٠٠٠ــ١٥٠٠متر
١٥٠٠ــ١٠٠٠متر
١٠٠٠ــ٥٠٠ متر
پایین تر از ٥٠٠ متر 

راهنما

0                  50               100                     150 کیلومتر
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این ارتفاعات از شرق به دشت لوت، از شمال به چالٔه رفسنجان ــ انار، از غرب به کفٔه نمکی سیرجان و از جنوب به چالٔه 
جازموریان محدود می شوند.

کوه های استان بخشی از رشته کوه های ایران مرکزی اند که با ارتفاع و بارش بیشتر نسبت به سایر نقاط استان، چهره آب و هوایی 
این نواحی را  متمایز کرده و منشأ جریان رودها و پیدایش سکونت گاه های روستایی و شهری در سطح استان شده اند. این ارتفاعات را 

می توان  به سه دسته کلی تقسیم کرد.
الف( کوه های شرقی: کوه هایی که از کوهبنان شروع شده و به موازات دشت لوت تا شمال بم گسترش یافته اند. از قله های 
بلند آن می توان دارستون )درارسو( در کوهبنان )3545متر( و َپلوار    در شرق ماهان )4334متر از سطح دریا ( را نام برد. از ویژگی های 
شاخص این رشته کوه ها فعال بودن گسل های آن از نظر زلزله خیزی است. )مثل گسل کوهبنان که از 8 کیلومتری زرند می گذرد و 

کوهبنان بر روی آن واقع شده است.(

شکل 4ــ1ــ قلۀ پلوار

در شهرستان راور گنبدهای نمکی ارتفاعات بلند و وسیعی 
را شکل داده اند که نقش بسیار مؤثری در شوری آب های سطحی 
و زیر زمینی منطقه داشته و شرایط بیابانی این نواحی را تشدید 

می کنند.

شکل 5ــ1ــ گنبدهای نمکی راور
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ب( کوه های مرکزی: کوه هایی که از شهر بابک شروع شده و با جهتی شمال غربی ــ جنوب شرقی در نواحی مرکزی استان 
گسترش یافته اند. از ویژگی های شاخص این رشته کوه ها این است که هر چه از اطراف به سمت نواحی مرکزی پیش رویم، ارتفاع 
افزایش می یابد. به طوری که قلٔه هزار با ارتفاع 4465 متر )بلندترین قلٔه  ایران مرکزی( و قلٔه الله زار با ارتفاع 4351 متر از سطح دریا 
در مرکز این رشته کوه ها شکل گرفته اند. امتداد این رشته کوه ها سبب شکل گیری بلندترین شهر استان و سومین شهر بلند کشور یعنی 

شهر بافت با ارتفاع 2280 متر از سطح دریا شده است.

شکل7ــ1ــ کوه های خبرشکل 6 ــ 1ــ کوه های جوپار  )آلپ ایران(

از دیگر کوه های بلند این ارتفاعات می توان کوه های جوپار، جبال بارز، بحر آسمان، گوغر، خبر و آتشفشان بیدخوان را نام 
برد. 

 ج( کوه های جنوبی: در محدودٔه جنوبی استان، رشته کوه بشاگرد قرار دارد. این کوه ها جزء رشته کوه های مکران بوده که با 
جهت شرقی ــ غربی از تنگٔه هرمز تا بلوچستان ادامه دارند.)مثل کوه های مارز و  ِرمشک( 

کوه ها و نقش آن ها در زندگی انسان: به نظر شما چرا ناهمواری های هر ناحیه باید به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند؟ 
و چه نقشی در زندگی ما دارند؟

خداوند با آفرینش کوه ها ما را صاحب ذخایر بیکرانی از نعمت های خود کرده است. چنان که در آیه های 19 و 20 سورٔه مبارک 
ِحجر به این موضوع اشاره شده است. جغرافی دانان معتقدند که حیات در ایران مرکزی مدیون کوه هاست؛ زیرا نه تنها عامل تعدیل دما 
هستند، بلکه تأمین کنندٔه آب سرزمین های اطراف خود نیز بوده و نقش مؤثری در افزایش بارش دارند. کوه ها گنجینه ای از معادن بوده 
و زمینه های مساعدی را جهت گسترش پوشش گیاهی، ورزش، تفریح، گردشگری و... ایجاد می کنند.بنابراین شناخت ویژگی های 

آن ها به ما کمک می کند تا از توانمندی های آن ها به نحو احسن استفاده کنیم.
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شکل 8 ــ1ــ توانمندی های مناطق کوهستانی 
استان کرمان

سمت راست کوه گلچین )ُتۡنب واویال( 
و سمت چپ کوه پلوار )ُتۡنب(

نقش دشت ها در استقرار سکونت گاه های انسانی ــ کوهبنان

غار دهج )شهر بابک(

معدن مس )سرچشمه(

کوه های بحر آسمان )جیرفت(

کوههای هزار )راین(پوشش گیاهی ناحیه کوهستانی  )کوه خبر(

چاله

دشت لوت
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ب( دشت ها:  
پهنه های نسبتاً هموار استان که سبب جدایی کوهستان ها از یکدیگر شده اند را می توان به دو دسته تقسیم کرد: 

1ــ دشت های بیابانی: بسیاری از دشت های استان به دلیل ارتفاع کم، محصور بودن در بین ارتفاعات و دوری از دریاها  
دارای ویژگی های بیابانی اند. این دشت ها عموماً از رسوبات بادی پوشیده شده اند و رسوبات تبخیری گچ و نمک سبب شور شدن خاک 
آن ها شده است. هر چه از کوهستان ها دور شویم و به سمت مرکز این دشت ها پیش رویم از کیفیت خاک و آب کاسته می شود و دشت ها 

به شکل بیابان های خالی از سکنه و خشک و بی آب و علف در می آیند.

شکل 9ــ1ــ دشت لوت

شکل 10ــ1ــ دشت جازموریان

دشت لوت پست ترین دشت داخلی ایران )با حداقل ارتفاع 56 متر از سطح دریا( و دشت ابراهیم آباد سیرجان مرتفع ترین دشت 
داخلی ایران )با ارتفاع 1710 متر از سطح دریا(، قسمت های وسیعی از چاله جازموریان، قسمت هایی از دشت رفسنجان ــ انار و 

کفهٔ    نمکی سیرجان جزء این دشت ها می باشند.
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2ــ دشت های نیمه بیابانی: این سرزمین های نسبتاً هموار با مساحت متفاوت یا در کوهپایه ها و یا در بین ارتفاعات واقع 
شده اند و در طول زمان با فرسایش ارتفاعات رسوبات آبرفتی روی آن ها را پوشانده است. این نواحی به دلیل باال بودن نسبی ارتفاع، 
خاک مساعد، آب های زیر زمینی غنی و پایین بودن نسبی دما از نظر کشاورزی و استقرار شهرها و روستاهای استان اهمیت زیادی 

دارند. مثل دشت های کوهپایه ای بافت، کوهبنان، جیرفت، بردسیر و ...

شکل11ــ1ــ دشت فاریاب

شکل12ــ1ــ دشت ارزوییه

فعالیت
1ــ پدیده های زیر را در شکل 3ــ1 مشخص کنید:

الف( دشت لوت                  ب( کفه نمکی سیرجان                               ج( دشت ابراهیم آباد سیرجان  
 د( قله هزار                         هـ( مرتفع ترین شهر استان                          و( کوه های بحر آسمان 

2ــ با توجه به شکل 3ــ1 فاصلٔه مستقیم کهنوج تا چالٔه جازموریان چند کیلومتر است؟ 
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آب و هوای استان کرمان
به نظر شما آیا تمام نواحی استان دارای آب و هوای یکنواخت است؟ چرا؟

به تصاویر زیر نگاه کنید، این تصاویر مربوط به نقاط مختلف استان کرمان است. آیا می توانید نوع آب و هوای هر تصویر را بیان 
کنید؟

 درس سوم   : آب   و هوای استان 

شکل 13ــ1ــ ناحیۀ کوهستانی گوغر

شکل 14ــ1ــ ناحیۀ بیابانی شهداد

شکل15ــ1ــ نواحی کوهپایه ای
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استان کرمان به دلیل گسترش در عرض جغرافیایی، اختالف ارتفاع زیاد، نوع توده های هوایی و همچنین پهنٔه وسیع و خشک 
دشت لوت  در شرق استان  ،  آب و هوای متنوعی دارد. در این درس با انواع آب و هوای استان آشنا می شوید:

الف( آب و هوای بیابانی و نیمه بیابانی: این نوع آب و هوا بیشترین وسعت را در سطح استان به خود اختصاص داده 
است. دشت لوت، چالٔه جازموریان، کفه نمکی سیرجان، دشت رفسنجان ــ انار، راور،  بم، کهنوج، منوجان، قلعٔه گنج و ارزوئیه این 

نوع آب و هوا را دارند. ویژگی های آب و هوایی این مناطق را می توان به صورت زیر خالصه کرد.
1ــ طوالنی بودن دوره گرما در سال که گاهی بیش از 8 ماه طول می کشد. میانگین  دمای ساالنه در این نواحی بین 17 تا 28 

درجه سانتی گراد است.
2ــ کمبود بارش: میانگین بارش ساالنه در این نواحی بین 30 تا 150 میلی متر متغیر بوده و در برخی از این نواحی ممکن است 

سالیان سال هیچ بارشی صورت نگیرد )مثل دشت لوت(.
3ــ وزش بادهای شدید و مداوم: این بادها به دلیل عبور از روی سطوح داغ بیابانی ؛ دمایشان باال بوده و سبب افزایش خشکی 

هوا و تبخیر و تعرق شدید می شوند )تبخیر و تعرق در چاله جازموریان بیش از 4000 میلی متر در طول سال برآورد شده است(.
4ــ ساعات آفتابی زیاد: این عامل از یک طرف سبب ایجاد دماهای باال شده ولی از طرفی دیگر می تواند به عنوان یک منبع 
عظیم انرژی خدادادی جایگزین سوخت های فسیلی شود، که متأسفانه به آن کمتر توجه شده است )به عنوان مثال ده سیف در حاشیٔه 

دشت لوت 360 روز آفتابی دارد(.

 برای مطالعه 

ب( آب و هوای نواحی کوهپایه ای: این نوع آب و هوا در مناطق پایکوهی استان گسترش یافته است. در این مناطق به دلیل 
ارتفاع بیشتر و نزدیکی به کوه ها شرایط آب و هوایی مناسب تر است . میانگین بارش ساالنه در این نواحی بین 150 تا 250 میلی متر 
و میانگین دمای ساالنه حدود 14 درجٔه سانتی گراد است. نواحی پایکوهی بافت، رابر،  کوهبنان، بردسیر و جیرفت دارای این نوع 

آب   و   هوا هستند.

بعضی از پژوهشگران بیابان لوت را گرم ترین بیابان کرٔه زمین می دانند. پروفسور مونود استاد دانشگاه پاریس 
و یکی از کاشفان صحرای آفریقا همراه با چند نفر کارشناس ایرانی، درجه حرارت ماسه های شرق لوت را در اوایل 
اسفند ماه تا 67 درجه سانتی گراد اندازه گیری کردند. به این ترتیب معلوم است که در ماه های تیر و مرداد در آنجا چه 
می گذرد! می توان حدس زد که دمای ماسه ها به 100 درجٔه سانتی  گراد هم برسد . به طوری که اگر تخم مرغی در آن ها 

قرار گیرد فوری پخته شود. 
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دمای ساالنه  میانگین  دارای  دریا  از سطح  متر  از 2500  بیش  ارتفاع  با  مناطق  این  نواحی کوهستانی:  ج( آب و هوای 
11  درجٔه سانتی گراد بوده و میانگین بارش بیش از 250 میلی متر می باشد که بیشتر به صورت برف می بارد. در این نواحی تابستان ها 

کوتاه و حداکثر مطلق دما در طی سال از 30 درجه سانتی گراد تجاوز نمی کند مثل الله زار، رابر، بحر آسمان، ساردوئیه و…  . 

شکل 16ــ1ــ  مرغزار کوهپایه از نواحی پایکوهی شهرستان کرمان

شکل 17ــ1ــ ناحیۀ کوهستانی ساردوئیه
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محل زندگی شما در قلمرو کدام یک از مناطق آب و هوایی قرار دارد؟ 

جدول3ــ1ــ  بارش و دما در ایستگاه های کرمان

شهر ارتفاع به متر  میانگین
دما به سانتی گراد

 بارش به
میلی متر

 میانگین حداقل   
 دما به سانتی گراد

   میانگین حداکثر
دما به سانتی گراد

 تعداد روزهای
یخبندان

بافت 2280 14/1 261/6 8/4 21 /2 70
شهر بابک 1834 15/1 163/8 6/8 23/5 90

کرمان 1753 17 152 5/9 24 88
سیرجان 1739 17/5 141/5 9/4 25/1 62

رفسنجان 1580 18/7 89/7 11/3 25/7 39
انار 1408 18/3 77/6 9/9 26/5 62
بم 1066 24/2 61/3 17 29 9

جیرفت 601 24/8 193/8 17/1 32/8 2
کهنوج 470 27/1 209 19/2 33/7 1
شهداد 410 27/3 36 21/9 22/9 0
زرند 1670 17/6 93 9/4 25/6 62

کوهبنان 1945 14/3 112 9/1 18/9 75

شکل 18ــ1ــ نمودار بارش  و دما در استان

بارش به میلی متردما به سانتی گراد
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پراکندگی مکانی بارش و دما در سطح استان 
به شکل 18ــ1 و جدول 3ــ1 توجه کنید:

1ــ توزیع بارش را در این نواحی با هم مقایسه کنید. چه نتیجه ای می گیرید؟
 2ــ بیشترین و کمترین میانگین دمای ساالنه مربوط به کدام نواحی استان است؟ علت آن را بیان کنید.

 برای مطالعه 
جدول ٤ــ١ــ میانگین بارندگی در چند ایستگاه باران سنجی استان 

بارش به میلی متر نام ایستگاه بارش به میلی مترنام ایستگاه

٤١برج اکرم   155قریه العرب بردسیر
٢٠٥بلورد سیرجان ٢٢٠عرب آباد ماهان

٨٧بیاض رفسنجان١٨٠خنامان رفسنجان
١٠١لطف آباد نوق ٩٤شعبجره زرند
١٨٠والی آباد کرمان١٧٢سکنج ماهان 
٢٠٨بی بی حیات کرمان١٤١سیرچ کرمان

١٦٥برفه شهر بابک١٨٢کمسرخ شهر بابک
١٤٠بیدستان َخْبر شهر بابک٣٣٥رابر 
١٨٦باغ خوش سیرجان٧٥راور

٢٤٩پاقلعه شهربابک١٥٥دوساری جیرفت
٢٤٠پشته شیران کرمان ١٨٢دستجرد بردسیر
٣٢٥دهبکری بم ٢٤٠راویز رفسنجان 
١٦٠جمیل آباد بافت١٠٣یزدان آباد زرند
١٤٠چترود ٩٠دشتاب بافت

٣٢٤هیشین جیرفت٢١٣اسطور سیرجان
٢٢٢جوزم شهر بابک١٤٥اسالم آباد کهنوج

٣٢٠دریجان٣٥٥گوغربافت
٢١٥خانوک زرند١٢٨انجیرک بم 

١٨٠خاتون آباد شهر بابک٢٠٢شاهماران ارزوئیه
٣٠٥دهسرد بافت١٥٤استبرق شهر بابک 

٩٨چاه چغوک سیرجان١٦٤اکبرآباد زیدآباد سیرجان
١٣٧گلباف٢٣٢پاریزسیرجان

290کیسکان بافت١١٥پامزار بردسیر 
١٣٥داوران رفسنجان٩٠تاج آباد بردسیر
٤٥زیارتگاه ده سیف شهداد١٧٤تیتوئیه سیرجان
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تأثیر آب و هوا بر فعالیت های انسانی
در میان عواملی که محیط جغرافیایی را به وجود می آورند، بدون شک آب و هوا، یکی از مهم ترین آن هاست؛ زیرا عالوه بر اینکه 
شرایط اولیه و بستر رفاهی مناسبی را برای زندگی فراهم می آورد به رشد و توسعٔه کشاورزی، شکوفایی اقتصاد روستایی و شهری منجر 

می شود. گستردگی استان و تنوع آب و هوایی، سبب تنوع اقتصادی در سطح استان شده است. 
اثرات تنوع آب و هوایی استان بر فعالیت های انسانی را می توان به صورت زیر خالصه کرد:

1ــ امکان کشت انواع محصوالت کشاورزی )مرغوب ترین خرمای دنیا خرمای مضافتی، انواع مرکبات، گردو، بادام، پسته 
و...(.

از چین  بعد  کیفیت  نظر  از  که  بافت  راینی شهرستان  بز  کُرک  )مثل  دامی  های  فراورده  و  اهلی  حیوانات  انواع  پرورش  2ــ 
مرغوبترین کُرک دنیا است(.

3ــ صنایع دستی متنوع، خصوصاً صنعت قالی که در دنیا مشهور است )مثل قالی راور(.
شما چه اثرات آب وهوایی دیگری را می توانید نام ببرید؟

مخاطرات طبیعی استان 

» خدایا این کشور را از  بالی دروغ، جنگ و خشکسالی محفوظ بدار«
                                                                                                                داریوش هخامنشی 

در سال های اخیر به دلیل افزایش تأثیر انسان بر  آب و هوا به ویژه تولید گازهای گلخانه ای و نابودی پوشش های طبیعی سطح 
زمین و در نتیجه افزایش دمای کرٔه زمین، تغییرات چشمگیری در آب و هوای کرٔه زمین رخ داده است . در این قسمت با برخی از این 

مخاطرات طبیعی آشنا می شوید.
خشکسالی:استان کرمان درناحیٔه خشک و نیمه خشک کشورمان واقع شده است. از ویژگی های شاخص آب و هوایی این 
نواحی بی نظمی در بارش و دمای زیاد است، این عوامل می تواند احتمال خشکسالی در استان را افزایش دهد. احتمال وقوع یک 
دورٔه خشک و یک دورٔه مرطوب در استان تحت تأثیر لکه های خورشیدی هر 11 سال یکبار است. اما امروزه به دلیل افزایش گازهای 
گلخانه ای، شدت و عملکرد دوره های خشک، افزایش یافته و سبب افت شدید آب های سطحی و زیر زمینی در استان شده است. 
مطالعات انجام گرفته، گویای این واقعیت است که اثرات خشکسالی های اخیر در مناطق کوهستانی استان بیشتر بوده و بسیاری از 
قنوات و چشمه ها که تأمین کننده آب روستاها و شهرها بوده اند، خشک شده اند. در دشت های استان نیز به دلیل برداشت بیش از اندازه 

از آب های زیرزمینی، سطح آب پایین رفته و احتمال نشست ناگهانی زمین وجود دارد. مثل دشت رفسنجان و زرند. 
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فعالیت
ــ جهت کاهش اثرات خشکسالی ها در استان چه راهکارهایی را مناسب می دانید؟

شکل 19ــ1ــ اثرات خشکسالی در منوجان

سیل: به دلیـل دگرگـونی در وضعیت آب و هـوایـی، 
فقر پوشش گیاهی، بارش های رگباری به خصوص در فصل 
زمستان و بهار و فصلی و موقتی بودن بسیاری از رودخانه های 
استان ،  امکان وقوع سیـل در حوضه هـای آبریز استـان وجود 
دارد. خطر وقوع سیل در نواحی جنوبی استان مثل ارزوئیه، 
رودبار، جیرفت، کهنوج، منوجان و قلعه گنج بیشتر از نواحی 
دیگر استان است. به نظر شما چرا در این نواحی خطر وقوع 

سیل بیشتر است؟
راه های مقابله با خطر سیل در استان

الف( تهیٔه نقشٔه خـطر وقـوع سیل و مشخص کـردن 
مناطق سیل خیز. 

ب( تأسیس ایستگـاه هـــای مجهز  هـــواشناسـی ، جهت 
پیش بینی دقیق  شرایط جوی. 

ــ شما چه راه حل هایی را پیشنهاد می کنید؟

شکل 20ــ1ــ سیل در منطقۀ  جیرفت سال1371



18

سرمـازدگی: یکـی از مخـاطـرات طبـیـعی 
از سال ها  بـرخی  در  که  استـان، سـرمـازدگی است 
به علت افت نـاگهانی دمـا در فصل زمستان و بهار 
بـه وقوع می پیوندد و سبب خسارات جبران ناپذیری 
به کشاورزان می شود. سرمـازدگی در تمامی نواحی 
استان امکان وقوع دارد، ولی در نواحی ای که اقتصاد 
مردم به کشاورزی وابسته است اثرات تخریبی بیشتری 
دارد. مثل نواحی پایکوهی و کوهستانی،  دشت های 
رفسنجان، زرند، سیرجان، که سرمازدگی های بهاری 
بیشتر سبب خسارت می شونـد و در نـواحی جنـوبی 
استان مثل جیـرفت، رودبار،  منوجان قلعٔه گنج، بم و 
ارزوئیه عالوه بـر فصل بهار سرمازدگی های زمستانی 
سبب خسارت به مرکبات و دیگر محصوالت می شوند. 

)الزم به ذکر است که گاهی بارش تگرگ به خصوص در نـواحی جنوبی استان سبب خسارات زیادی برای کشاورزان می شود.(
هجوم ماسه های روان: آب و هوای گرم و خشک، گسترش پهنٔه بیابانی لوت در شرق استان، نبود پوشش گیاهی مناسب و 
اختالف دمای زیاد سبب وزش بادهای شدید و توفان می شود. هنگام وزش باد، رسوبات نرم و دانه ریز که سطح بیابان ها و کویرها را 
پوشانیده انـد، به صورت ماسه های روان بـه حرکت در می آیند. ایـن مسئله در اطراف دشت لوت و چالٔه جازموریان چشمگیرتر است. 
خشک سالی های اخیر و مهاجرت روستاییان ساکن در نواحی بیابانی، سرعت هجوم ماسه های روان را تشدید کرده  و باعث گسترش 

بیابان ها می شوند. حرکت ذرات ریز بیابان ها نه تنها 
سکونتگاه هـای حواشی بیابان هـا را تهدید می کند؛ 
بلکـه سبب انتشار ذرات گـرد و غـبـار بـه شهرهـا و 
دیگر نـواحی مسکونی استـان نیـز می شونـد. دشت 
لوت بـا ١٥٠ روز در سال بیشترین روزهای همراه 
با گرد و غبار را در سطح کشور به خود اختصاص 
داده است. جهت مقابله بـا این بالی طبیعی، تقـویت 
وگسترش پوشش گیاهی، مالچ پاشی و … باید مورد 

توجه قرار گیرد.
شما چه راه حل های دیگری را ارائه می کنید؟

شکل 21ــ1ــ سرمازدگی در محصوالت کشاورزی

شکل 22ــ1ــ هجوم ماسه های روان
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شکل 24ــ1ــ نقشۀ زلزله های تاریخی و گسل های استان

زلزله در استان 
آیا تاکنون فکر کرده اید که استان 
کرمان از نظر وقوع زلزله در چه وضعیتی 

قرار دارد؟ لوت

بم

یان
ور

زم
جا

جیرفت

بافت
سیرجانکرمان

کوهبنان
رفسنجان

شهر بابک

شکل 23ــ1ــ نقشۀ پهنه بندی زلزلۀ استان کرمان

منطقه با تخریب شدید
منطقه با تخریب متوسط

منطقه با تخریب متوسط پایین
منطقه با تخریب ضعیف 
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استان کرمان با توجه به نقشٔه پهنه بندی زلزله و نقشٔه گسل ها، از استان های لرزه خیز کشور می باشد.
بررسی زلزله های تاریخی استان )جدول شمارهٔ 2ــ1( گویای این واقعیت است که زلزله هایی با قدرت تخریبی زیاد در آن به 
فراوانی به وقوع پیوسته است. به نقشٔه پهنه بندی زلزله استان توجه کنید. اکثر نواحی استان در محدودٔه تخریبی با قدرت باال قرار 
دارند. در این بین، نواحی حاشیٔه دشت لوت مثل کوهبنان، زرند،راور، شهداد، گلباف در محدودهٔ تخریبی شدید قرار دارند؛ اکثر 
زلزله های با شدت بیش از 5/5 ریشتر در این مناطق اتفاق افتاده اند. مثل زلزلٔه  5 دی ماه 1382 شهر بم و بروات که سبب خسارات 

جانی و مالی فراوانی برای این استان شد.
 منطقٔه  شما در کدام پهنٔه زلزله خیز قرار دارد؟

حال که در استانی زلزله خیز زندگی می کنیم، جهت مقابله با این خطر طبیعی چه اقداماتی باید انجام دهیم؟
ــ شناسایی دقیق موقعیت جغرافیایی گسل ها و تهیٔه نقشه های خطر 

ــ جلوگیری از ساخت و ساز در اطراف گسل ها 
ــ استفاده از مصالح مقاوم و رعایت اصول مهندسی در ساختمان ها 

شما چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟

شکل 25ــ1ــ زلزلۀ بم

شکل 26ــ1ــ شکاف ناشی از زلزلۀ داهوئیۀ زرند سال 1383
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 برای مطالعه 
  جدول2ــ1 مشخصات مهم ترین زلزله های شدید تاریخ گذشته استان کرمان 

مناطق آسیب دیده نام گسل کانون زلزله بزرگی ریشتر تاریخ وقوع ردیف

روستاهای دهستان درختنگان کوهبنان حرجند ٥/٨ آذر ماه 1233 1

چترود ــ وخرابی ُقبٔه سبزو ایوان مسجد جامع کرمان کوهبنان چترود 6 1242/10/28 2

ِجور ــ رشک وطغرل الجرد و کوهبنان کوهبنان چترود 6 1245/2/4 3

چترود و روستاهای اطراف کوهبنان چترود 5 1250/5/13 4

سیرچ و حسن آباد و هشتادان گلباف سیرچ و شهداد ٥/٦ 1255 5

کوهبنان  کوهبنان  1276/2/28 6

کرمان و چترود و سرآسیاب کوهبنان چترود ٥/٥ 1276/3/2 7

ویرانی جوشان و هشتادان و اطراف شهداد گلباف جوشان 5 1288/8/5 8

خرابی کامل راور و َلکر کوه و مکی آبدر جان لکر کوه راور ٦/٧ 1290/1/30 9

 الله زار و گوغر و قلعٔه عسکر وخطیب و دهات
اطراف سیرجان وبافت بافت الله زار 6 1302/6/31 10

بهاباد و رحیم آباد وخیر آباد و علی آباد کوهبنان زرند - بهاباد ٦/٢ 1312/8/8 11

نگار و  روستاهای اطراف رفسنجان نگار وبردسیر 5 1322/5/2 12

گلباف و سکنج گلباف گلباف 6 1327/4/14 13

سیرچ و روستاهای اطراف گلباف سیرچ و شهداد ٥/٣ 1348/6/12 14

باب تنگل و گیسک و سرباغ کوهبنان گیسک ٥/٧ 1355/9/29 15

گلباف وماهان وسیرچ وکرمان وراین گلباف گلباف 6/٨ 1360/5/6 16

کرمان و ماهان و سیرچ و شهداد گلباف و َلکر کوه سیرچ و شهداد ٧/٨ 1361/3/21 17

گلباف وسیرچ وجوشان گلباف گلباف ٥/٧ 1368/8/29 18

گلباف و توابع گلباف گلباف ٦/٤ 1376/12/23 19

بم وتوابع بم بم ٦/٥ 1382/10/5 20

زرند وتوابع کوهبنان ُحتکن و داهوئیه ٦/٥ 1383/12/4 21
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بیابان های استان 
در  نــواحـی  این  اند.  دربـرگـرفته  کـویرهـا  و  بیابان هـا  را  استان  مساحت  از  درصد(   36( هکتار  میلیون   6/3 از  بیش 

شهرستان های بم،کرمان، راور ، سیرجان ، رودبار    و   … پراکنده شده اند.
بسیاری از مردم، استان کرمان را با گسترش بیابان لوت در شرق آن می شناسند. لوت به معنای برهنه، فقر پوشش گیاهی و آب 
است. این بیابان با وسعتی حدود 80 هزار کیلومتر مربع در شرق استان واقع شده و یکی از گرم ترین بیابان های دنیاست. منطقه ای به 
وسعت 30000 کیلومتر مربع از آن فاقد هرگونه حیات است. عامل مسلط فرسایش در این بیابان باد است که باحرکت شن های روان 
سبب تغییر چهرٔه زمین و ایجاد مناظر زیبایی مثل بزرگ ترین هرم های ماسه ای دنیا، کلوت ها، دشت های ریگی و ... شده که برخی از 

آن ها در دنیا بی نظیرند. 

شکل 27ــ1ــ دشت لوت )جاده شهداد به نهبندان(

شکل 28ــ1ــ تپه های ماسه ای  دشت لوت
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به عنوان یک  اگرچه در سطح کشور، جازموریان را 
دریاچه فصلی می شناسند، ولی امروزه به دلیل کاهش ورودی 
آب، قسمت های وسیعی از آن به یک بیابان واقعی با شن های 

روان تبدیل شده است.
یکی دیگر      از بیابان های استان کفه نمکی سیرجان است 
که بـه دلیل ارتفاع کم و وجـود سطوح پوشیـده از نمک، از 
خشک تریـن نـواحی استان بوده و سطح وسیعی از آن فاقـد 

هر گونه پوشش گیاهی است.
از مشکالت زنـدگی در نـواحی بیابـانی استان 

می توان موارد زیر را نام برد:
ــ کمبود شدید آب  

ــ گرمای فوق العاده هوا
ــ وزش بادهای گرم )که در جنوب استان به این بادها 

» لوار « گویند(
مشکالت دیگری را که می شناسید نام ببرید.

شکل 29ــ1ــ  قسمتی از جازموریان که به بیابان تبدیل شده است.

شکل 30ــ1ــ کفه نمکی سیرجان

 َخلََقهُ  « خدایی که هر چیز را به نیکوترین وجه خلقت کرد. )سورٔه سجده: آیٔه ٧(
ً
 َاْحَسَن ُکلَّ َشۡیء

ٰ
»  َالَّذی

توان های مناطق بیابانی استان: اگرچه نواحی بیابانی از نظر شرایط زیست، محدودیت هایی دارند، ولی خداوند توان هایی 
را در آنجا قرار داده است که با درایت و حفظ قوانین زیست محیطی، می توانیم از آن ها بهره برداری کنیم، بدون آنکه نظم آن ها را برهم 

بزنیم. از جملٔه  این توان ها می توان موارد زیر را نام برد:
ــ تولید انرژی های پاک و ارزان مثل انرژی خورشیدی و باد 

ــ جاذبه های علمی و تحقیقاتی از جمله: وجود مناطق بکر و دست نخورده،  چشم اندازهای طبیعی، آسمان پرستاره و ... 
ــ وجود معادن غنی 

شما چه توانمندی هایی را می توانید نام ببرید؟
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شکل36ــ1ــ استفاده از انرژی خورشیدی

شکل32ــ1ــ گندم بریانشکل31ــ1ــ استفاده از انرژی باد

شکل34ــ1ــ نبکا در جازموریانشکل33ــ1ــ گردشگری درکلوت ها

شکل 35ــ1ــ جوشش تخم مرغی شکل نمک در لوت
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پوشش گیاهی 

 درس چهارم   : منابع طبیعی استان 

شکل 37ــ1ــ نمودار  درصد اراضی استان کرمان

پوشش گیاهی استان کرمان متأثر از آب و هوا، ناهمواری ها و جهت آن ها،   نوع خاک و منابع آب است.

جنگل
بیابان
مرتع

اراضی کشاورزی ومسکونی 

36

7/112/1

44/8

شکل  38ــ1ــ پوشش جنگلی پستۀ وحشی )بنه( جبال بارز شمالی گردنۀ دهبکری بین بم وجیرفت
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بیشتر بدانیم  

جنگل های استان کرمان
بـا تـوجه بـه میزان کم بـارش،   تبخیر شدید و 
دمای باال از نظر پوشش گیاهی استان کرمان بسیار 
فقیر است. تنها در چند نقطٔه استان کرمان که میزان 
است  میلی متر  از200تا250  باالتر  باران  ریزش 
پـوشش گیاهــی مناسبی وجـود دارد. ایـن منـاطق 

عبارت اند از:
١ــ پوشش گیـاهی نـواحی سردسیـری 
)جنگل هـای کـوهستـانی(: ایـن نـواحـی بیشتـر 
ارتفاعـات جیـرفت شامـل )جبـال بـارز، دلفـارد، 
بحر آسمان(، بم )دهبکری(، بافت )خبر( و ... است.   
مهم ترین گونه های درختی این نواحی عبارت اند از: 
س )سروکـوهی(  پستٔه کـوهی )ِبنه(،ِکسور،کَهکُم، ُار
و درختچه هـای بـادام کـوهی، انجیـر وحشی، ُمورد 
)شمشاد(، َارِچـن، زرشک وحشی )زارچ(، نسترن 
وحشی، تمشک و در بیـن ایـن درختـان بوتـه های 
گََون، ِاِفْدرا، دْرِمنه، سریش، آالله، َانغوزه، آویشن، 
کاکویی، کنگر، کال، گارچی، شیرین بیان )متکی( و 

علف فراوان به چشم می خورد.

بوته ِافدرا نقش اساسی در زندگـی گذشتگان ما داشته است. مثاًل جوشانده آن برای رفع بیماری های تنفسی 
رفع التهاب ریه و… استفاده می شده است. امروزه در صنایع داروسازی در تهیٔه ِاِفدرین که یکی از ترکیبات مورد نیاز 

در این صنایع است استفاده می شود. 

شکل 39ــ1ــ  جنگل ارس )سروکوهی( ارتفاعات رابر  )بافت( 

شکل ٤٠ــ١ــ بوتۀ کلپوره )    گیاه دارویی( 
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2ــ پوشش گیـاهی نـواحی گـرمسیری: 
وسیع تـرین ایـن جنگل هـا در نـواحی حفـاظت شده 
فاریاب و کهنوج است که پوشیده از درختان کُنـار، 
کَهور، کهـورک، نـی، ِاستبـَرق )کَـرک( و اسکنبیـل 
است. از دیگـر جنگـل هـای حفـاظت شده طبیعـی، 
درختـان انار شیطان معروف به گُل َپَرک در دلفارد و 
اسفنـدقـه، درخت َجگ بـا چـوب بسیـار سخت در 
جیرفت و عنبر آباد و درختان کَهور و کُنار به صورت 
پراکنـده در رودبـار، ریگان و منوجـان وجود دارد و 
نـاحیٔه جنگـلی دیگـری از درختچه هـای نخل وحشی 
کوتاه قد در قلعٔه گنج وجـود دارد کـه در حصیر بـافـی 

از آن ها استفاده می شود. 

  شکل 41ــ1ــ درختچۀ نخل وحشی) داز ( در قلعۀ گنج 

شکل 42ــ1ــ درختان جنگلی کهور و کهورک رودبار و در اکثر نواحی جنوبی استان نیز 
می رویند.

پوشش گیاهی نواحی  خشک 
این نواحی بیشتر مناطقی با میزان بارش سالیانه کمتر از 150میلی متر را در بر  می گیرد. که  این نواحی عبارت اند از: کرمان، 

سیرجان، رفسنجان، بم، ریگان، نرماشیر، فهرج، قسمت هایی از شهر بابک، راور، بردسیر، زرند، انار، راین، گلباف و شهداد.
به دلیل بارش کم و تبخیر زیاد، پوشش گیاهی این مناطق ضعیف و شامل گونه هایی همچون درختچه های قیچ، تاغ و بوته خار  شتر، 

خارخسک، گون، اسپند و درمنه می باشد. 
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 برای مطالعه 

قسمت های وسیعی از دشت لوت خالی از گیاه است ولی 
در حاشیٔه لوت درختچه های تاغ،گز،ِاسَتبَرق وگیش)خرزهره( 
بوته های خاردار با فاصلٔه زیاد روییده اند که به کمربند حیات 

مشهورند.

شکل43ــ1ــ اراضی خالی از گیاه قسمتی از دشت لوت

مراتع استان کرمان 
به دلیل کمی بارش مراتع استان کرمان در بیشتر نواحی از نوع متوسط و فقیرند و مراتع خوب تقریباً در استان 
کرمان وجود ندارد، در نواحی سردسیری و کوهستانی بوته های درمنه، گََون، قیچ، کلپوره )مریم گلی( شمشاد، نسترن 
وحشی، بوته های خاردار خارشتر، ریواس، َعَسالن )هریشو(، زیره و شیرین بیان و سایرگیاهان دارویی می روید و در 
نواحی گرمسیری عمدتاً در  فصل بهار بوته های شور )ُسمسیل(، پنیرک )ِشلَک( و علف  کوتاه قد، به فراوانی یافت 

می شود.

شکل 45ــ1ــ بوته های گون ودرمنهشکل44ــ1ــ دشت ریواس محور شهربابک ــ انار

فعالیت
ــ به نظر شما چه عواملی موجب تخریب جنگل ها و مراتع در استان کرمان شده است؟
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حیات وحش 
انسان با دخالت در اکوسیستم  و نابودی زیستگاه ها موجب نابودی و انقراض نسل بسیاری از جانوران شده است، ولی هنوز 

هم اندک جانورانی به صورت حفاظت شده و در بعضی نواحی بدون حفاظت باقی مانده است.
 هدف از ایجاد پارک ملی حفاظت شده و مناطق شکار ممنوع، حفظ و بقای نسل جانوران برای آینده است . از جملٔه این 
حیوانات در استان کـرمان می تـوان  بـه گـونـٔه نــادر خرس  سیاه آسیایی و پلنگ در کوه هـای جبال  بارز و بحر آسمان،یوز پلنگ آسیایی 
در دشت های  راور و  بردسیر و گونـه های کَل  ،    بز  ، قوچ و میش کوهی در اکثر مناطق کـوهستانی ، گــور خـر ،  آهــوی جبیر و بزمچه 
در منطقٔه خبر و گرگ ،  روباه  ، گراز، خرگوش،کفتار، شغال و پرندگانی چون عقاب ، شاهین، هدهد  ،کبک  و  تیهو  به صورت پراکنده  در  
سراسر استان  دیده می شود.و گـونـه هـای در حال  انقراض  مانند کََمنزیل )مرغ جیرفتی( و هوبره)که اطراف سیرجان و فاریاب( وجود 

دارد.

شکل 46ــ1ــ پرندۀ زیبای در حال انقراض کمنزیل )مرغ جیرفتی( 

شکل 47ــ1ــ نقشۀ زیستگاه های حیات وحش و شکار ممنوع استان

منطقۀ شکار ممنوع گودچال
منطقۀ شکار ممنوع کوه نو درهنگ
منطقۀ شکار ممنوع گودغول
منطقۀ شکار ممنوع سیاه کوه
پارک ملی حیات وحش خبر و روچون
منطقۀ شکار ممنوع کوه انجرک
پناهگاه حیات وحش مهروئیه
منطقۀ حفاظت شدۀ بیدوئیه
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 پارک ملی َخبر بافت
این منطقه با وسعتی حدود 170 هزار هکتار در فاصلٔه 60 کیلومتری جنوب شهرستان بافت واقع شده است. حاکمیت 
سه نوع آب و هوا )سردسیری،  معتدل وگرمسیری   ( سبب تشکیل سیستم های اکـولـوژیک مختلف و زیستگـاه های متفاوت 
با چشم انـدازهای طبیعی متفاوت در محدودٔه  این پارک شده است. در سال 1341منطقٔه خبر و  روچون در لیست پناهگاه 
حیات وحش و مناطـق حفاظت شده کشور ثبت و در سال 1378 بخش اعـظم آن تحت عنوان پارک ملی خبر بــه تصویب 
شورای عالی محیط زیست کشور رسید. به دلیل تنوع شرایط طبیعی، انواع گونه های گیاهی و جانوری در آن دیده می شود. 
در این منطقه در گذشته جانورانی همچون خرس سیاه آسیایی زندگی می کرده و غذای خود را از  کندوهای عسل طبیعی و 
درختانی همچون زیتون، انجیر و خرما به دست می آورد،  امروزه نسل آن در حال انقراض است. یا گونه هایی از گورخر ایرانی 
در َدق علیجان زندگی می کرده اند، نسل آن ها نیز در حال نابودی می باشد. در حال حاضر این منطقه پناهگـاه جانورانی همچون 
پلنگ، یوزپلنگ، گرگ، گربه های دشتی، گورخر، روباه،  خرگوش، کل،   بز،   قوچ  ،  آهو  ،   خدنگ   ) نـوعی   راسو (،   انواع مارهـا 
همچون افـعـی  ،    مـارجعفری  ، مـاربـالـدار،  مـار   شتری     و  …    مـی باشد و انــواع پـرنـــدگـــان همچون عقاب طالیی، قـرقی، 

شاهین  ، کالغ  ابلق ) کراجک ( ، زاغ  نوک سیاه  ،    تیهو  ، چکور  ، بلبل و کبک در آن زندگی می کنند. 
گونه های گیاهی این پارک شامل کهکم، بنه، زرشک، ارس، بادام کوهی، ارچن، انار شیطان، انواع گون، درمنه، زیتون 

وحشی، انواع گیاهان دارویی همچون زیره، آالله و ... است.

شکل49ــ1ــ پارک ملی خبرشکل 48ــ1ــ پارک ملی خبر و پناهگاه حیات وحش روچون
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 برای مطالعه 

یوزپلنگ آسیایی )ایرانی(
یوزپلنگ آسیایی یکی از اعضای خانواده گربه سانان است. این گونه یکی از نادرترین گربه سانان جهان به شمار می رود. 
این جانور که  زمانی زیستگاه آن در اکثر مناطق دشتی غرب آسیا پراکنده بود، بیش از ٢٠ سال است که ایران آخرین پناهگاه 

آن در دنیا به شمار می رود. جمعیت یوز پلنگ در ایران حداقل ٥٠ قالده است.
یوزپلنگ دارای دست و پای بلند، بدنی کشیده و باریک، شکم باال آمده، سرکوچک و گرد، پوزه کوتاه، گوش های 
کوتاه و گرد است. رنگ پشت این حیوان زرد متمایل به نارنجی ــ قرمز و زیر بدنش سفید است و مـوهای زبر و نسبتاً بلندی 
نوار سیاه رنگ  دو  این حیوان  ناحیه صورت  در  است.  پوشیده  توپر  و  گرد، سیاه  از خال های  یوزپلنگ  بدن  دارد. سطح 
مهم ترین شاخص های  از  یکی  نامیده شده  که خط اشک  دارد  امتداد  دهان  به سمت گوشه  از گوشه چشم  که  دیده می شود 

یوزپلنگ محسوب می شود.
از بین رفتن شدید طعمه های این حیوان، نبود طرح های حفاظتی و عدم شناخت مردم و شکارچیان از ارزش اکولوژیک 

این گربه سان، آن را با کاهش شدید و بحران جمعیت روبه رو کرده است.
به پیشنهاد سازمان حفاظت از محیط زیست در جام جهانی فوتبال 2014 در برزیل، پیراهن های اعضای تیم ملی ایران 
به تصویر یوزپلنگ ایرانی مزین شد. این حیوان میراث طبیعی کشورمان به حساب می آید.منطقه حفاظت شده دربند در استان 

کرمان از زیست بوم های یوزپلنگ ایرانی محسوب می گردد.
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خشکسالی های پی درپی که بیش از ده سال طول کشیده،تأثیر منفی زیادی بر منابع آب گذاشته است. 
تقسیم بندی منابع آب

 منابع آب استان به دو دسته تقسیم می شوند: الف( آب های سطحی      ب( آب های زیرزمینی 
الف(  آب های سطحی: میزان منابع آب سطحی در استان کرمان 1/8 میلیارد متر مکعب برآورد شده است که بیشترین استفاده از 
آن در شهرستان های جیرفت، رابر  ،  عنبرآبـاد  ،   رودبـار  ،  بافت  ، کهنوج و بـردسیر است کـه مهم ترین رودهـای استان کرمان نیز در این نواحی 

جاری اند. رودهای استان کرمان به سه دسته، دائمی، فصلی و 
اتفاقی تقسیم می شوند. مهم ترین و پر آب ترین رود دائمی استان، 
هلیل رود است که از کوه های منطقٔه گوغربافت  ، الله زار ، رابر ، 
بحر آسمان دلفارد و جبال بارز سرچشمه گرفته و با طول بیش از 

400  کیلومتر به تاالب جازموریان می ریزد. 
از دیگر رودخانـه های مهم استـان می تـوان رود شور 
رفسنجان، تنگوئیه سیرجان، نساء بم، آبدر شهر بابک، حسین آباد 

راین و رودشور در دشت لوت را نام برد.

شکل51 ــ1ــ نقشۀ حوضه های آبریز استان کرمان

منابع آب 

 »          »َوَجَعلْنٰا ِمَن اْلٰماِء کُلَّ َشْی ءٍ َحیٌّ
              هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم. 

                                                       سورٔه انبیاء آیٔه 30

شکل50 ــ1ــ  آبشار َدلفارد جیرفت
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سد جیرفت:  اولین و بزرگترین سد مخزنی و بتونی در استان کرمان، سد جیرفت است  که بر روی شاخٔه اصلی هلیل رود، در 
چهل کیلومتری شمال غربی جیرفت در تنگ نَراب ساخته شده  است که گنجایش 425 میلیون متر مکعب آب را دارد. 

مهم ترین اهداف احداث سد جیرفت: 
1ــ ذخیرٔه آب برای آبیاری اراضی کشاورزی 

2ــ جلوگیری از خسارت های ناشی از طغیان های فصلی هلیل رود 
3ــ تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی   

شکل      52ــ1ــ سد جیرفت
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 برای مطالعه 
جدول ٥ــ١ــ رودهای مهم استان کرمان

 
سرچشمهحوضه های آبریز اصلینام رودخانه

ارتفاعات شاه غربی جازموریانهلیل رود ــ جیرفت 
ارتفاعات ساردوئیه ــ دلفاردغربی جازموریانشور ــ جیرفت 
ارتفاعات جبال بارزغربی جازموریانآغین ــ جیرفت

ارتفاعات جبال بارزدشت لوت نساء ــ بم 
ارتفاعات جبال بارزدشت لوت آدوری ــ بم 

ارتفاعات کوهپایه دشت لوت درختنگان ــ چهار فرسخ
ارتفاعات پابدانادشت لوت شیرین رود ــ راور
ارتفاعات شمال ساردوئیه دشت لوت سوراخ مار ــ راین

جنوب هزار دشت لوت گهوئیه ــ راین 
ارتفاعات چهارگنبد کویر نمک سیرجان تنگوییه ــ سیرجان

کوه خانه سرخ کویر مرکزی گیودری ــ رفسنجان 
کوه هزار کویر مرکزی هفت کوسک 

کوه هزار کویر مرکزی چاری ــ قریه العرب
ارتفاعات شاه کویر مرکزی آب بخشاء ــ بردسیر 

ارتفاعات کوه مساهیم کویر بافق انار 
ارتفاعات محمدآباد بیدسوختٔه شهر بابک دشت انار جوزم )چاورچی( ــ شهر بابک 

ارتفاعات پابدانا دشت لوت راور 
ارتفاعات جنوب هزاردشت لوت بره سوز ــ راین 

ارتفاعات سرچشمه کویر بافق شور ــ رفسنجان 
ارتفاعات حتکن دشت لوت قطروئیه ــ راور 
ارتفاعات دهبکریدشت لوت دهبکری ــ بم 

ارتفاعات کوه کلبی دق پوزه خون اسطور ــ سیرجان 
ارتفاعات کوهپایه کویر مرکزی سعیدی 

ارتفاعات جنوبی چهارگنبددق پوزه خون حسین آباد ــ سیرجان 
ارتفاعات شمال شرق شهر بابک هرات و مروستآبدر ــ شهر بابک 
ارتفاعات شمال شرق شهر بابکهرات و مروست تاجو ــ شهر بابک 

ارتفاعات پلوار کویر مرکزی سکنج ــ کرمان 
ارتفاعات رابر و شمال شهرستان بافت جازموریان رابر ــ بافت ــ سلطانی )سرشاخه های هلیل رود( 
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فعالیت
ــ آیا رود مهمی در نزدیکی محل زندگی شما وجود دارد؟ در این مورد گزارشی تهیه 

کنید و به کالس ارائه دهید.  

از مهم ترین آب های راکد استان، جازموریان در جنوب شرق استان است که بین کوه های مرکزی استان شامل ارتفاعات بافت، 
بحر آسمان، جبال بارز در شمال و کوه های بشاگرد در جنوب قرار دارد که بر اثر تبخیر زیاد و کاهش ورودی، آب کمی دارد و وسعت آن 
بین 16 تا 18 هزار هکتار متغیر است و در بعضی سال ها  به صورت  باتالقی و در بعضی مواقع کامالً خشک  می شود . از دیگر آب های 

راکد استان می توان کفٔه نمکی سیرجان را نام برد که در غرب این شهرستان واقع شده است.
ب( آب های زیر زمینی: سفره های آب زیرزمینی را هم می توان به دو دسته تقسیم کرد:

١ــ سفره های آزاد: بیشترین بهره برداری آب در استان کرمان از این نوع سفره هاست. امروزه با حفر بی رویٔه چاه های عمیق 
بسیاری از چشمه ها و قنات ها خشک شده اند؛ مثالً در نواحی شمالی و شمال غربی استان در اطراف سیرجان، رفسنجان، کرمان و 
زرند براثر برداشت بی رویه، عمق دسترسی به آب به صورت خطرناک و باورنکردنی افت کـرده است. در بعضی نواحی عمق چاه های 

عمیق به  بیش از 250 متر می رسد.          

شکل 53ــ١

قشر نفوذناپذیر

قشر نفوذ  ناپذیر

مخزن محصور

سنگ ریشه

اختالف ارتفاع

خشکه کار

مظهر قنات
زمین های زراعی

میله ها

جریان آب کوره

سطح ایستابی

تره کار
میله های تر

میله های خشک
چاه نزان خشکان

عمق سطح ایستابی از 
سطح زمین

منطقه جذب آب

مادر چاه

الیه غیر قابل نفوذ

دار
ه آب

الی

مادر چاه با افق

٢ــ سفره های تحت فشار: ایـن نوع سفره هـای 
آب عمدتاً در حوضه جیرفت قرار دارند. وقتی آب بین دو 
الیه نفوذ ناپذیر قرارگیرد و سطح آن باالتر از محل خروج 
آب باشد، آب با سرعت زیادی از زمین فوران می کند. به 
این نوع چاه ها آرتزین نیز می گویند. چاه آرتزین روستای 
چمن جیرفت از معروف ترین آن هاست که در ابتدای حفر 
دبی آن 200 لیتر در ثانیه بوده است و تا ارتفاع 18 متر 
از سطح زمین فوران می کرده است،  ولی در حال حاضر 

فوران ندارد .       

الف

ب

هرنج

سفره آب دینامیک
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 برای مطالعه 
ایرانیان اولین ابداع کنندگان قنات در جهان بوده اند و اینان کسانی بودند که شیؤه حفر قنات را به اروپاییان 
بیشترین  از  به موقعیت خاص خود  با توجه  ایتالیای امروزی آموختند. هنوز هم استان کرمان  مردم رم و  خصوصاً 
قنات ها بهره می برد.پر آب ترین این قنات ها در شهرستان بم قرار دارند که قنات پر آب پاکَم در خواجه عسکر از جمله 

این قنات هاست.
به گفتٔه دکتر باستانی پاریزی قنات گهر ریز جوپار قدیمی ترین قنات جهان است که زمان حفر آن  به دورٔه پرستش 

آناهیتا در ایران می رسد.

شکل 5٤ــ١ــ قنات گهر ریز جوپار )شش مقسم(

شکل 5٥ــ١ــ مظهر قنات پر آب پاکم  درخواجه عسکر بم
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 درس پنجم   : آلودگی های زیست محیطی 

آلودگی های زیست محیطی
آالینده ها به صورت جامد، مایع وگاز باعث آلودگی منابع آب، خاک و هوا می شوند. عوامل مختلفی باعث ایجاد آلودگی و 
مزاحمت برای زندگی بشر می شوند که بعضی از آن ها از جمله صنایع و کارخانجات گرچه جزء منابع مهم آالینده به حساب می آیند اما از 
طرف دیگر زیر بنای توسعٔه جوامع نیز به شمار می روند. لذا ایجاد این صنایع اجتناب ناپذیر است، گرچه کنترل عوامل آالینده در بسیاری 

از موارد همراه با مشکل است، اما با اتخاذ تدابیر مناسب می توان تا حدود زیادی از میزان آلودگی ناشی از آن ها کاست.
آلودگی های استان شامل: آلودگی هوا، آب و خاک است.

1ــ آلودگی هوا: مهم ترین منابع آالینده هوا در سطح استان عبارت اند از: وسایل نقلیٔه موتوری، صنایع و کارخانجات، 
فعالیت های معدنی و وسایل گرمازای خانگی. این منابع با تولید گازهای سمی و خطرناک به ویژه CO2 و همچنین گرد و غبار و انتشار 
آن در سطح وسیع سبب آلودگی شدید هوا می شوند؛ به عنوان مثال، کارخانه سیمان کرمان با تولید گازهای CO2 ،SO2 و نشر مواد 
مضر از طریق دود و غبار باعث آلودگی هوای شهر کرمان شده است. همچنین بسیاری از وسایل نقلیه و ماشین آالت مورد استفاده 
در استان به دلیل سیستم قدیمی و مستهلک بودن، عالوه بر تولید گازهای سمی باعث انتشار مقدار زیادی از ذرات آزبست و سرب به 

هنگام ترمز کردن می شوند. عالوه بر آن، کارخانه های کُک و َقطران و زغال شویی موجب آلودگی هوای زرند گردیده است.

شکل 5٦ــ1ــ کارخانه سیمان

شکل 5٧ــ1ــ تإثیر آلودگی ها بر هوای شهر کرمان
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2ــ آلودگی آب: در استان، واحدهای تولیدی و صنعتی زیادی فعالیت دارند که ساالنه هزاران متر مکعب فاضالب صنعتی 
توسط آن ها تولید می شود. فاضالب تولید شده توسط بخش عمده ای از این واحدها به دلیل عدم کنترل و دفع بهداشتی، به آب های 
سطحی و زیرزمینی نفوذ کرده و سبب آلودگی شدید آن ها شده است. با توجه به کمبود منابع آب سطحی استان و کاهش سطح سفره های 
آب زیر زمینی، عدم کنترل و دفع بهداشتی فاضالب های صنعتی و شهری ضمن آلوده کردن  شدید منابع آبی، خسارات جبران ناپذیری 

را در سطح استان  به بار خواهد آورد.
3ــ آلودگی خاک: یکی از مواردی که می تواند عالوه بر زشت و ناپسند ساختن محیط، سبب آلودگی محیط زیست شود زباله 
و مواد زائد است. اگر این مواد به موقع و به طریق صحیح و بهداشتی دفع نگردند، ضمن آلوده کردن منابع آب و خاک و متعفن نمودن 

هوا، ضایعات فراوانی را در محیط به بار آورده و موجبات بروز انواع بیماری ها را فراهم می آورند.
در حال حاضر روزانه 1040تن زباله از سطح شهرهای استان جمع آوری می شود )سرانه670گرم( که با توجه به جمعیت ساکن 

در شهرها زیاد به نظر می رسد.
از دیگر عوامل آلوده کنندٔه خاک می توان سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی را نام برد که در این میان شهر رفسنجان و 

شهرستان های جنوبی استان، به دلیل استفادهٔ زیاد از سموم کشاورزی، آلوده ترین مناطق در سطح استان می باشند.

الف ــ آلودگی هوای ناشی از دود کارخانۀ مس خاتون آباد

ـ 1 شکل 58  ـ

ب ــ آلودگی هوای ناشی از دود کارخانۀ کُک و قطران زرند
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 برای مطالعه 

راه های مقابله با آالینده های محیطی
1ــ ایجاد و توسعٔه فضای سبز در سطح استان به خصوص در مجاورت کارخانه ها

2ــ کاهش آلودگی ناشی از دود و غبار کارخانه ها و وسایل نقلیٔه موتوری 
3ــ کنترل و دفع بهداشتی فاضالب های صنعتی، خانگی و بیمارستانی و جلوگیری از ورود آن ها به منابع آب

4ــ جمع آوری و دفع بهداشتی زباله و اجرای سیستم بازیافت زباله )کامپوست(
٥  ــ آموزش و فرهنگ سازی

شکل 59ــ1ــ دفع نا مناسب زباله ها در حاشیه شهرها

مطالعۀ موردی: آلودگی مجتمع مس سرچشمه 
مجتمع مس سرچشمه در ٥٥ کیلومتری جنوب غربی رفسنجان بزرگ ترین مرکز ذوب و تولید مس در ایران 
است. فرایند تولید در مجتمع مس سرچشمه شامل حفاری، خاکبرداری و انتقال مواد معدنی خام، عملیات تغلیظ، 
ذوب )تولید مس از کوره های ریورب )شعله ای( و کنورتور(، پاالیش و ریخته گری است که طی آن در هر شبانه روز 
از طریق دودکش های کارخانٔه ذوب سرچشمه وارد محیط  معلق  زیادی ذرات  مقدار  و   SO2 گاز  تن  حدود ٧٨٩ 
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می شود. خوشبختانه در سال های اخیر با پیگیری های محیط زیست استان و مسئوالن شرکت مس، اقدامات مؤثری 
جهت کاهش آلودگی های محیطی صورت گرفته است: به عنوان مثال، با راه اندازی کارخانٔه تولید اسیدسولفوریک 
SO2 حاصل از کوره های ذوب به میزان زیادی کاهش می یابد. همچنین برای تصفیه پساب  میزان آالینده های گاز 
کارخانٔه مس سرچشمه که به رودخانه شور می ریزد، تصفیه خانه ای به ظرفیت ٤٣٢٠٠ متر مکعب در روز احداث شده 

که ضمن جلوگیری از آلودگی آب پایین دست به یکی از منابع تأمین کنندهٔ آب صنعتی کارخانه تبدیل شده است. 

شکل 60  ــ١ــ تصفیه خانۀ مجتمع مس سرچشمه 

شکل ٦1  ــ١ــ دود حاصل از کوره های ذوب مس )کارخانۀ مس سرچشمه( 
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بیشتر بدانیم  
از آنجایی که بیماری های ایجاد شده ناشی از عوامل آالینده، طی زمان های طوالنی به وجود می آید، بسیاری از 
ما متوجه خطرات بالقوه این عوامل نمی شویم: برای مثال، آزبست )پنبه کوهی و یا پنبه نسوز( که به عنوان عایق حرارتی 

و صدا مورد استفاده قرار می گیرد بسیار سمی بوده و باعث ایجاد سرطان ریه می شود. 
پنبٔه نسوز به صورت ذرات بسیار ریز در هوا منتشر و از طریق هوا وارد ریه ها می شود. این ماده سمی به مدت 
٥ تا ٢٠سال در ریه باقی مانده و طی این دوره باعث بیماری های سرطانی می شود. اما از آن جایی که اثرات مضر آن در 
کوتاه مدت قابل لمس نبوده چندان به آن توجه نمی شود، در حال حاضر به دلیل سمی بودن پنبٔه نسوز تولید این ماده 

در کشورهای پیشرفته ممنوع است. 

شکل ٦2ــ١ــ کارخانۀ اسیدسولفوریک سرچشمه 
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فعالیت

بیماری های ایجاد شده توسط فلزات سنگین مانند سرب نیز خطرناک است، اما تشخیص آن ها مشکل بوده و 
اثرات آن ها در کوتاه مدت مشخص نمی شود؛ برای مثال، سرب باعث ایجاد کندذهنی در کودکان می شود. متأسفانه 

هم اکنون این فلز خطرناک به وفور در دسترس کودکان قرار دارد. 
انتشار آالینده ها یکی از مسائل بسیار مهم زندگی امروزی به شمار می رود. در حال حاضر کشورهای پیشرفته 
توجه زیادی به مسائل زیست محیطی دارند؛ برای مثال، در ژاپن ٩٥ درصد از گازهای مضر تولید شده از کوره های 

ذوب مس، جذب می شود و از ورود آن ها به محیط جلوگیری به عمل می آید. 

ــ مهم ترین عوامل آلوده کنندٔه محیط زیست منطقٔه خود را نام برده و بگویید چگونه می توان خطرات ناشی از 
آن ها را به حداقل رساند؟ 



فصل دوم

جغرافیای انسانی استان کرمان
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تقسیمات سیاسی استان 
استان کرمان، پهناورترین استان ایران است. در سال 1391 دارای 23 شهرستان، 58 بخش و 67 شهر است. این شهرستان ها 
عبارت اند از: انار، بافت، بردسیر، بم، جیرفت، رابر، راور، رفسنجان، رودبار جنوب، ریگان، زرند، سیرجان، شهربابک، عنبرآباد، 

فهرج، قلعٔه گنج، کرمان، کهنوج، کوهبنان ، منوجان  ،  نرما شیر، فاریاب و ارزوئیه.
 با مراجعه به نقشٔه سیاسی استان کرمان  شکل 1ــ2 شهرستان محل سکونت خود را هاشور بزنید. شهرستان شما در کدام 

قسمت استان کرمان واقع شده است؟ و با کدام شهرستان ها یا استان های دیگر همسایه است؟

 درس ششم   : تقسیمات سیاسی استان 

شکل 1ــ2ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی استان کرمان

خراسان جنوبی
یزد

فارس

هرمزگان

سیستان و 
بلوچستان
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جغرافیای انسانی استان

 برای مطالعه 

جدول ١ــ٢ــ مشخصات شهرستان های استان کرمان 

شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخشمرکز شهرستانشهرستان

انارلطف آبادبیاضانارمرکزیانارانار
امین شهر حسین آبادحسین آباد

ارزوئیهارزوئیه
ارزوئیهمرکزی

ارزوئیهارزوئیه

ارزوئیه
وکیل آبادوکیل آباد
پتکاندهسرد

سرخانصوغانعلی آبادصوغان
امیرآبادامیرآباد

بافتبافت

بافتمرکزی

بزنجانبزنجان

بافت

بیدکردوئیهفتح آباد
کرینکیسکان

امیرآبادگوغر

کشکوئیهخبر
خبرخبر

کشکوئیهدشتاب
وکیل آبادوکیل آباد

بردسیربردسیر

بردسیرماهونک کوه پنج بردسیرمرکزی
دشتکار دشتکارمشیز

الله زارالله زارالله زارالله زارالله زار
قلعه عسکرقلعه عسکر

نگارشهرنگار نگارنگارنگار
نارپنارپ

گلزارشهر گلزارگلزارگلزارگلزار
شیرینک شیرینک 

بمبم
بمخواجه عسکرحومهبممرکزی

ده بیددهبکری

برواتبروات
کروک روداب غربی

بروات پشت رودکرک و نارتیج

نرماشیرنرماشیر
نرماشیرقاسم آبادپشت رودرستم آبادمرکزی

ده وسطعزیر آباد

نظام شهرنظام شهررودآب شرقینظام شهررودآب
مؤمن آبادمؤمن آباد
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جیرفتجیرفت

جیرفتمرکزی

دولت آباداسفندقه 

جیرفت
ده پیش سفلیاسالم آباد
خاتون آبادخاتون آباد
دولت آباددولت آباد

کهوروئیههلیل

جبال بارزجبال بارز
میجان سفلیرضوان

جبال بارز سغدر سغدر
جبال بارزمسکون

درب بهشتساردوئیه
رضی آباددلفارد

درب بهشت ساردوئیهساردوئیه
صاحب آبادگور

بلوکاسماعیلی
بلوکاسماعیلی

اسماعیلی کریم آباد سفلیحسین آباد
ده نو فتح المبینگنج آباد

رابر رابر
رابر مرکزی 

سیه بنوئیه سیه بنوئیه

رابر
اسکررابر 

هنزاهنزا
کهنوججواران

هنزاهنزا

راورراور
راور ده علی راور راورمرکزی 

هجدککوهساران
هروزحرجند

هجدک
هجدکهروز

رفسنجانرفسنجان

رفسنجانمرکزی 

رضاآبادآزادگان

رفسنجان
سرچشمه

هرمزآباد اسالمیه
خنامانخنامان

داوراندره دران
الهیجانرزم آوران
مس سرچشمهسرچشمه
کبوترخانکبوترخان
قاسم آبادقاسم آباد

کشکوئیهکشکوئیه
حومه الدینراویز

کشکوئیه شریف آبادشریف آباد
شهر کشکوئیهکشکوئیه 

بهرمان شهر بهرمانبهرمانبهرماننوق 

فردوسفردوس 
اسماعیل آباد رضوان

صفائیه 
فردوسیهفردوس 
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رودبار رودبار جنوب 
رودباررودبار رودبار مرکزی 

رودبار 
زه کلوت

نهضت آباد نهضت آباد 

زه کلوت جازموریان زه کلوت جازموریان 
برج عباس کوهستان 

ریگان ریگان 
دهنه عباسعلیگاوکان ریگانمرکزی

ریگان
گنبکی

شهرریگان ریگان 

گنبکی
محمدآباد
گنبکی 

محمدآباد گنبکیگنبکی
ناصریهناصریه

زرندزرند

زرندمرکزی 

ریحان شهر اسالم آباد 

زرند 
خانوک

ریحان   شهر 

جرجافکجرجافک
حتکن حتکن 
خانونکخانونک

دشت خاکدشت خاک
احمدیسربنان

محمدآبادمحمدآباد
بهاء آبادبهشت وحدت

یزدان شهریزدان شهر 
شعبجرهشعبجره

یزدان شهر  سیریز سیریز
یزدان شهر یزدان آباد 

سیرجانسیرجان

سیرجان مرکزی 
سیرجان شریف آباد شریف آباد 

نجف   شهر  نجف   شهر نجف   آباد

زیدآبادزیدآبادزیدآبادزیدآبادزیدآباد
محمودآباد سیدمحمودآباد سید

خواجوشهرحاجی آباد پوزه خونگلستانملک آباد ملک آباد 
ملک آباد ملک آباد 

بلورد بلورد بلورد بلورد 
تکیه چهارگنبد 

پاریزپاریز
پاریزپاریزپاریز

هماشهر سعادت آبادسعادت آباد

شهر بابک شهر بابک 

شهربابک مرکزی 

استبرق استبرق 

شهر بابک 
خاتون آباد 

مرج پاقلعه 
خاتون آباد خاتون آباد 
خورسند خورسند 
کم سرخ مدوارات 

میمند میمند 

جوزم دهج 
دهج دهج 

دهج
جوزم 

جوزم جوزم 
خبر خبر 
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  عنبرآباد عنبرآباد

عنبرآبادمرکزی 

دهنه گمرکان امجز 
عنبرآباد 
دوساری

دوساریجهادآباد 
علی آباد قدیری علی آباد 

خضرآباد محمدآباد 

مردهک جبال بارز جنوبی
گرم ساالر رضاگرم ساالر 

مردهک مردهک مردهک 
کلجک نرگسان 

فهرج فهرج 
برج اکرم برج اکرم فهرج مرکزی 

فهرج  فهرج فهرج 

حسن آبادچاهدگالدهنواسالم آباد نگین کویر
دهنواسالم آباد نگین کویر 

قلعه گنج قلعه گنج 

قلعه گنج قلعه گنج قلعه گنج مرکزی 

قلعه گنج 
سرخ قلعه سرخ قلعه

چاه داد خدا چاه داد خدا
چاه داد خدا چاه داد خدا 

رمشکرمشک
راین قلعه مارز

کرمانکرمان

کرمانمرکزی

اختیارآباداختیارآباد
کرمان

اختیارآباد
باغین

زنگی آباد

باغینباغین
زنگی آبادزنگی آباد
ده لوءلوءدرختنگان

سرآسیاب فرسنگیسرآسیاب فرسنگی

چترودچترود
چترودشهر کاظم آبادکویرات

کاظم آباد هوتکمعزیه

راینگروهحسین آبادراینراین
ده میرزاراین

شهدادشهداد
شهداداندوهجرداندوهجرد

اندوهجرد تکابتکاب
سیرچسیرچ

گلبافجوشانجوشانگلبافگلباف
کشیتکشیت

ماهانماهان
ماهان ــ جوپارلنگرماهان

محی آباد شهر محی آبادقناتغستان

فاریابفاریاب
شهر فاریابگالشکردفاریابمرکزی

فاریاب مهروئیه پایینمهروئیه

حورپاسفیدحورحورپاسفیدحور
زهمکانزهمکان
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فعالیت

کهنوجکهنوج
کهنوجمرکزی

بارگاهدهکهان

کهنوج
زهنخلستان
کوتک وسطکوتک

چاه حاجی کردی کرمانحومهچاه مریدچاه مرید
چاه مریدچاه ریگان

کوهبنانکوهبنان
کوهبنانجورجورکوهبنانمرکزی

خرم دشتخرم دشت
کیانشهرطغرالجردطغرالجردکیانشهرطغرالجرد

منوجانمنوجان
منوجانمرکزی

منوجانقلعه
منوجان گشمیرانگشمیران

نورآبادنورآباد

نو دژبجگانبجگاننو دژآسمینون
نو دژنو دژ

    ــ باتوجه به جدول 1ــ2 جدول زیر را کامل کنید.

شهرهای شهرستان محل سکونت شمابخش های شهرستان  محل سکونت شمانام شهرستان محل سکونت شما

..........................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................
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استان کرمان در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 دارای 2938988 نفر جمعیت بوده است و از نظر پراکندگی 
جمعیت 1689842 نفر )57/5 درصد( در مناطق شهری و بقیٔه جمعیت در روستاها و مناطق عشایری بوده اند.  شهرستان کرمان با 
677650 نفر )25/5درصد( پر جمعیت ترین شهرستان استان است. این در حالی است که شهر کرمان با 515114 نفر جمعیت بیشترین 

جمعیت شهری ) 34 درصد از کل جمعیت شهرنشین استان ( را به خود اختصاص داده است.

ویژگی های جمعیتی استان کرمان
الف( تراکم نسبی جمعیت: استـان کـرمان  بیش از 11درصد وسعت کشور را داراست و ایـن در حالی است که کمتـر از 
4  درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است. با توجه به وسعت استان کرمان و سرشماری جمعیت در سال 1390، تراکم 

جمعیت در استان کرمان چقدر است؟  
استان کرمان یکی از استان های کم تراکم از نظر جمعیت می باشد. به نظر شما چه عواملی سبب شده است استان کرمان در 

مقایسه با کشور از تراکم کمتری برخوردار باشد؟
پرتراکم ترین شهرستان استان کرمان در سال 1385 شهرستان رفسنجان با تراکم نسبی 28/6 نفر در کیلومتر مربع است. این 
تراکم در سال ١٣٩٠ به 34/8 نفر در کیلومتر مربع رسیده است. آیا می توانید علت تراکم بیشتر جمعیت در شهرستان رفسنجان را نسبت 

به بقیه استان، و افزایش آن در سال 1390 را بیان کنید؟
با توجه به جدول ٣ــ٢ تراکم نسبی را در شهرستان محل سکونت خود محاسبه نمایید.

ـ1375 نرخ رشد جمعیت در کشور 1/9 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ رشد  ب( رشد جمعیت: طی ده سالٔه 85ـ 
جمعیت در استان کرمان نسبت به کشور باالتر بوده است. با توجه به جدول و نمودار تغییرات جمعیت، روند رشد جمعیت در مناطق 

شهری و روستایی در استان کرمان را تجزیه و تحلیل کنید.
                                          

جدول 2ــ2ــ روند تغییرات جمعیت شهری و روستایی  و عشایری استان 1365تا 1390

1365137513851390شرح
درصدجمعیتدرصدجمعیتدرصدجمعیتدرصدجمعیت

162295810020043281002652413100٢٩٣8٩88١٠٠استان

69875543106007552/8155251958/5١68٩٩١857/5شهری

 روستایی و
9242035794425347/2109989441/5١٢4٩٠7٠4٢/5غیر ساکن

 درس هفتم   : جمعیت استان 
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 برای مطالعه 
جدول 3ــ2ــ وسعت، جمعیت و درصد شهرنشینی شهرستان های استان کرمان

درصد شهرنشینیتعداد شهرنشین )١٣٩٠(کل جمعیت )١٣٩٠(وسعت )کیلومتر مربع(نام شهرستانردیف

4980419717555١8ارزونیه١
2125352951764450/0انار٢
4497759403714148/91بافت٣
6136737384395759/61بردسیر4
51781956039866450/44بم5
860227774812198843/92جیرفت6
1953343931165733/89رابر7
13936402952265156/21راور8
827328792117119759/64رفسنجان٩

68641044211222311/7 رودبار١٠
858666335966414/57ریگان١١
45901291047013554/33زرند١٢
1271926769720803377/71سیرجان١٣
13572904956442471/9شهربابک١4
4699856492539729/55عنبرآباد١5
256434417602518/0فاریاب١6
4558680381193917/55فهرج١7
10444763761266316/5قلعه گنج١8
4540172248462137486کرمان١٩
2210862904397750/9کهنوج٢٠
3296217211664876/6کوهبنان21
3561645281957030/32منوجان22
299358329821614/08نرماشیر23

1817372938788166274257/5مجموع
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ج( ترکیب جمعیت: به جدول 2ــ2 و شکل ٢ــ٢ نگاه کنید. درصد جمعیت شهرنشین از 43 درصد در سال 1365 بـه   
57/5 درصد در سال 1390 رسیده است. به نظر شما چه عواملی سبب شده است در این دورهٔ 25 ساله از درصد جمعیت روستایی 

و غیر ساکن کاسته شده و بر درصد جمعیت شهرنشین افزوده شود؟ 
در این دوره، استان کرمان نیز مانند دیگر استان های کشور، به موازات رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی، به سمت الگوی 
اجتماعی تکامل یافته تری پیش رفت و شیؤه زندگی عشایری به روستانشینی و روستانشینی به شهرنشینی گرایش پیدا کرد. بخشی از 
جمعیت روستایی، به دلیل رشد باالی جمعیت و کمبود امکانات  در روستا و جاذبه های شهری، روستا را رها کرده و به شهر مهاجرت 

کرده و در نتیجه شمار جمعیت شهری در این دوره به بیش از 2برابر افزایش یافته است.
د( ساختمان سنی جمعیت: نگاهی به هـرم سنی جمعیت در استـان کرمان نشان می دهـد پایٔه هـرم سنی جمعیت جمع شده که 
نشان دهندهٔ کاهش رشد جمعیت نسبت به دهٔه قبل از آن است. به طوری که از کل جمعیت استان کرمان  در سال 1385تعداد 234976 
نفر یعنی حدود 8/8 درصد از جمعیت، کمتر از 5 سال دارند که در مقایسه با دهٔه قبل، حدود 6 درصد کاهش نشان می دهد. در سرشماری 
آبان ماه 1385 از کل جمعیت استان1353885 نفر مرد و 1298548 نفر زن بوده اند، یعنی نسبت جنسی در استان برابر با 104 است. 

البته این نسبت برای اطفال کمتراز یک سال، 105 و برای بزرگساالن، 117نفر به دست آمده است.
اگر سیاست کاهش جمعیت به همین صورت ادامه پیدا می کرد استان کرمان را در آینده با مشکالتی از جمله برهم خوردن تعادل 

جمعیتی و نیروی کار فعال روبه رو می کرد.

ـ    1365   شکل2ــ2ــ نمودار تغییرات جمعیت استان کرمان طی دورۀ   90    ـ
1390                 13٨5                       1375                1365
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    جدول 4ــ2ــ ترکیب سنی جمعیت کرمان در سال 1390

درصدتعداد جمعیتسنگروه های سنی

ـ  0 سالکودکان و نوجوانان 1477404127/11 ـ

ـ  15 سالجوانان وبزرگساالن 64193821767/9  ـ

651421354/97 ساله و بیشترکهن ساالن

شکل3ــ2 ــ نمودار هرم سنی استان کرمان در سال 1390

ـ   15سال چند نفر است. چند درصد جمعیت را تشکیل می دهد؟  1ــ با توجه به هرم سنی استان کرمان بگویید گروه سنی 19ـ
2ــ باال بودن نسبت جنسی در بزرگساالن نسبت به اطفال کمتر از یک سال بیانگر چیست؟

هـ( مهاجرت: طی دهٔه 1375 تا 1385 نرخ رشد جمعیت در کشور 1/9 درصد و در استان کرمان 2/7 درصد بوده است.  
  علت این مسئله عالوه بر باال بودن نرخ موالید در مناطق روستایی ، به خاطر مهاجرت به استان به ویژه در مناطق شهری بوده 
است. به علت وجود استعدادهای بالقوه در بخش های صنعت و معدن ، کشاورزی و سایر بخش های اقتصادی و فرهنگی مهاجرت های 
زیادی به استان صورت می گیرد؛ از کل مهاجرت ها بیشترین مهاجران به استان،افغانی هستند. بیشترین مهاجران داخلی به استان از 
استان های یزد، تهران، خراسان، آذربایجان غربی، قزوین ، سیستان وبلوچستان، فارس  و خوزستان می باشند که در بخش های معدن، 

کشاورزی و غیره مشغول شده اند.

75 ساله و بیشتر
70 تا 74 ساله
65 تا 69 ساله

60 تا 64 ساله
55 تا 59 ساله

50 تا 54 ساله
45 تا 49 ساله

40 تا 44 ساله
35 تا 39 ساله
30 تا 34 ساله

25 تا 29 ساله
20 تا 24 ساله

15 تا 19 ساله
10 تا 14 ساله

5 تا 9 ساله

٠ تا ٤ ساله  

زن مرد
30966

18097
21760

31415
45738

60416
68509

82263
97190

126438
163135
163413

135434
118567

125179
135769

33799
18214

19299
28351

44217
58807

65852
81772

98078
128466

160350
160003

138147
122289

130215
142022

نفر180000   160000   140000     120000  10000     80000      60000       40000       20000          0       20000  40000   60000   80000   10000   120000     140000   160000     180000   نفر
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آیا می دانید که مردم استان کرمان به چه شیوه هایی زندگی می کنند؟                                    
در کشورمان ایران مردم به سه شیوه کوچ نشینی، روستایی و شهری زندگی می کنندکه در این درس با شیوه های زندگی در استان 

کرمان آشنا می شوید.

زندگی عشایری
به دلیل تنوع آب و هوایی و مجاورت مناطق گرمسیری )قشالق( و سردسیری )ییالق( با یکدیگر در بخش وسیعی از استان، یکی 

از کهن ترین معیشت های اقتصادی؛ یعنی کوچ نشینی در استان کرمان به وجود آمده است. 

 درس هشتم   : شیوه های زندگی در استان 

شکل4ــ2ــ زندگی عشایری

شکل5 ــ2ــ عشایر استان کرمان
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 عشایر استان کرمان را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد.
الف( کوچ نشین: این شیوه مانند نواحی غرب کشور است که کوچ نشینان همراه دام هایشان کوچ می کنند و اقتصاد آن ها مبتنی 
بر دامداری و دامپروری است. این گونه عشایر از زراعت و باغداری ناچیزی بر خوردارند. قلمرو ییالقی این عشایر ارتفاعات کوه 
پنج، چهل تن، هزار، الله زار، جبال بارز و قسمت های شمال شهرستان جیرفت )ساردوئیه( و اسفندقه است.با سرد شدن هوا عشایر 
به تدریج به سوی مناطق قشالقی کوچ می کنند. این مناطق، شامل سرزمین های پست و کم ارتفاع در محدودٔه شهرستان های جیرفت، 

کهنوج، فاریاب و قسمت هایی از رودان  و حاجی آباد )استان هرمزگان( می شود. 
 ب( نیمه کوچ نشین: در این شیوه اغلب خانوارها خودشان ساکن اند، ولی دام هایشان را کوچ می دهند. این دسته از عشایر 
عالوه بر دامداری و دامپروری به زراعت و باغداری نیز می پردازند. و خانوارهای آن ها معموالً در نواحی پایکوهی و به صورت طایفه ای 

زندگی می کنند.
جمعیت عشایری استان 65 درصد مراتع را برای تعلیف دام های خود در اختیار دارد. امروزه چرای بیش از حد دام ها مراتع 
را در معرض انهدام قرار داده و خشکسالی های اخیر هم علت دیگری بوده که حیات معیشتی عشایر کوچ نشین را به شدت آسیب پذیر 
کرده است.در سال های اخیر طرح اسکان عشایر در برخی مناطق استان به اجرا در آمده است و در کنار برخی مشکالت پدید آمده نتایج 

مفیدی هم در بر داشته است؛ از جمله:
1ــ استفادٔه بیشتر وکامل تر از امکانات آموزشی ،خدماتی و بهداشتی و فرهنگی

2ــ آموزش شیوه های جدید دامداری و دامپروری به عشایر اسکان یافته
3ــ جلوگیری از تخریب مراتع و فرسایش خاک.

فرهنگ عشایر استان کرمان متأثر از نوع خاص زندگی کوچ نشینی است. عشایر آداب و رسوم و مراسم ویژه  دارند. برخی از 
مراسم این گروه اجتماعی شامل سده سوزی چوپانی، جشن زایش رمه و خضری شدن، جشن سر سال، مراسم قوچ اندازان، آیین 

شیرواری و مراسم چهلم بهار و آیین کُرک و پشم چینی است.

فعالیت
1ــ آیا در شهرستان محل زندگی شما جمعیت عشایری وجود دارد؟

2ــ در صورت وجود جمعیت عشایری، چند طایفه از عشایر شهرستان محل سکونت خود را نام برده و بگویید 
ییالق و قشالق آن ها کجاست.
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زندگی روستایی 
آب با آبادی در ایران پیوند دیرینه دارد. در نواحی مرکزی 
و شرقی کشور به خصوص استان کرمان پسوند اکثر روستاها کلمٔه 

)آباد( برگرفته از آب و آبادی است.
در پیدایش سکونتگـاه هـای روستایی در استان کرمان آب 
به  دسترسی  حاصلخیز،  خاک  است.  ده  بو مل  عوا ترین  مهم  از 
راه هـای ارتباطی و عـامل دفـاعی از دیگر عـوامل مهم محسوب 

می شوند.
در استان کرمان مانند دیگر نواحی خشک و نیمه خشک 
نواحی  در  که  تفاوت  این  است.با  متمرکز  روستاها  وع  ن ایران 
شکل 6ــ2ــ روستای میمند یکی ازنمونه های سکونت اولیه در ایرانکوهستانی و دشت های استان، شکل روستاها و مصالح به کار رفته 

در آن ها تا حدودی متفاوت است.
یا در دامنٔه کوه ها واقع  به تبعیت از محیط طبیعی؛ خانه های روستایی  پایکوهی استان کرمان  در نواحی کوهستانی و مناطق 
شده و شکل پلکانی به خود گرفته اند، یا در دره ها که در این صورت شکل دره ای دارند.در روستاهای کوهستانی معموالً دیوار )پی( 

ساختمان ها را از سنگ و روی سقف خانه ها را با چوب پوشانده و روی آن گل می ریزند.
در این گونه روستاها زمین های کشاورزی در قسمت هایی واقع شده اند که خاک بیشتر داشته و از شیب کمتری برخوردارند. 

آب آشامیدنی و زراعی این گونه روستاها بیشتر از چشمه و قنات فراهم می شود.

شکل 7ــ2ــ روستای پلکانی ریسه شهر بابک
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در نواحی دشت با توجه به شرایط اقلیمی  و محیط طبیعی خانه های روستایی بیشتر از خشت و گل و با سقف گنبدی اند. در 
این گونه روستاها در گذشته برای خنک کردن خانه ها  از بادگیر استفاده می شده است. امروزه مصالح با دوام تر و جدیدتر در ساخت 

خانه های این مناطق استفاده می شود.

در نواحی جنوبی استان کرمان که از محروم ترین مناطق ایران است هنوز بیشترین درصد جمعیت در مناطق روستایی زندگی 
می کنند. عدٔه زیادی از آن ها در خانه هایی به نام کَپَر زندگی می کنند. که اگر برای اشتغال و مسکن آن ها فکر اساسی نشود در آینده ای نه 

چندان دور، آن ها نیز به نواحی شهری مهاجرت کرده و بر درصد جمعیت شهرنشین و همچنین مشکالت شهرها می افزایند.

شکل 8 ــ2ــ خانه های خشت وگلی همراه با بادگیر

ایـن نـوع روستاهـا بیشتر از آب سفره هـای 
زیـر  زمیـنی بـه  صـورت قنـات و یـا بـا استفـاده از 
موتـورهای آب کشی آب را به مـزارع و باغات خود 
می آورند. و در نواحی شمال استان بیشتر به فعالیت 

باغداری به ویژه کشت پسته مشغول اند.

شکل 9ــ2ــ کََپرنشینی در جنوب استان کرمان
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جدول 5 ــ2 ــ شهرستان هایی که بیشترین جمعیت روستایی استان کرمان را دارا هستند )سال 1390(

درصدجمعیت روستایی و عشایریجمعیت کلشهرستانردیف
7594037141051/1بافت1
27774815576056/1جیرفت2
343942273766/11رابر3
1044219219888/3رودبار4
663355667185/43ریگان5
856496025270/45عنبرآباد6
680385609982/45فهرج7
763766371383/42قلعه گنج8
645384496869/67منوجان٩

583295011385/89نرماشیر١٠
344172839282/5فاریاب١١
419793442482ارزونیه١٢

ترتیب  به  باغداری، زراعت، دامداری و دامپروری و صنایع دستی  و  بوده  اقتصادی روستاییان  فعالیت  کشاورزی مهم ترین 
مهم ترین منابع درآمد روستاییان این استان محسوب می شوند. این استان با در اختیار داشتن حدود 25درصد باغات کشور بزرگ ترین 
تولید کننده محصوالت باغی است و عمدٔه محصوالت درختی آن عبارت اند از: پسته، خرما، مرکبات و گردو. عالوه بر محصوالت 

درختی؛ در زمینٔه محصوالت صیفی و جالیزی و نیز دانه های روغنی سهم عمده ای  در اقتصاد کشاورزی دارد. 
با شیوه های جدید و علمی  رواج دارد. در گذشته دامداری و  نیز  به صورت سنتی و  در روستاهای استان کرمان دامداری 
دامپروری نقش مهمی  در تولید پشم و رونق صنایع دستی استان به ویژه قالی بافی داشته است، به طوری که قالی کرمان و به ویژه راور 

از شهرت فراوان برخوردار است، ولی در سال های اخیر این هنر رونق گذشته را از دست داده است.

شکل10ــ2 ــ دامداری ودامپروری از منابع در آمد روستاییان استان کرمان
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فعالیت
ــ مهاجرت روستاییان به شهرها چه مشکالتی برای شهرها به وجود می آورد؟

زندگی شهری
هستٔه اولیٔه بسیاری از شهرهای ایران از 
جمله شهرهای استان کرمان در جایی بوده که به 
آب دسترسی داشته اند و بسیاری از شهرهـا در 
اصل، روستاهـای بزرگی بوده انـد که با افـزایش 
جمعیت و ایجاد مؤسسات و ادارات مختلف به 
شهر تبـدیل شده اند. شهرهـای استـان کـرمان به 
دلیل شرایط آب و هوایی گرم و خشک و کمبود 
منابع آب در اکثر نواحی استان ، دور از یکدیگر 
واقع شده انـد و در فـاصلٔه بیـن آن هـا بـعضی از 
شهرهـای کوچک بـه صورت اقمـاری بـه وجـود 
ار،  چترود   و   ماهان  م(  ، چوپ د   بروات)ب ، مانن اند  آمده 

)کرمان( و... .
در سال 1390 در استـان کـرمـان 67 
سکونتگاه شهری وجود داشته که 57/5 در صد 
از جمعیت استان را در خود جای داده است.   

شکل 11ــ2ــ چشم اندازی از شهر کرمان

شکل 12ــ2ــ شهر راور با نقش ارتباطی
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جدول6 ــ2 پرجمعیت ترین نقاط شهری استان کرمان )سال 1390(

تعداد جمعیتنام شهرردیفتعداد جمعیتنام شهرردیف
44957بردسیر6213747کرمان1
43977کهنوج2080338سیرجان2
22651راور1711979رفسنجان3
17645انار9866410بم4
16648کوهبنان7013511زرند5
63424شهر بابک6

شکل13ــ2ــ شهر ماهان

شکل 14ــ2ــ شهر جیرفت

شهرهـای استان کـرمـان از نـظر نقش و   عملکـرد وضعیت 
یکسانــی نداشته و     از درجات متفاوتی برخـوردارند. بیشتر آن ها 
دارای نقش اداری ، خدماتی و تجاری اند اما بعضی از این نقش ها ، 
بارزتر است؛ مثالً نقش اداری سیاسی در کرمان، ارتباطی در انار 
و سیرجان، تاریخی در بم و جیرفت و... در سال های اخیر بر اثر 
رشد جمعیت و همچنین مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها و 
تحوالت دیگر نقش بعضی از شهرها نیز تغییر کرده یا در حال تغییر 

است.
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 برای مطالعه 

شهر کرمان
این شهر به عنوان مرکز استان در زمینی نسبتاً هموار قرار گرفته که از شمال به زنگی آباد و ارتفاعات باداموئیه 
از جنوب به ماهان و جوپار، از شرق و غرب به شهداد و دشت باغین می رسد. این شهر قدمت دیرینه دارد و نام قدیمی 
آن، گواشیر )شهراردشیر( بوده است. محالت قدیمی شهر اغلب بیانگر پیشینٔه تاریخی ساکنان آن است. بافت قدیم 
کرمان، بخشی از میراث فرهنگی را در خود جای می دهد و عبور از این محالت قدیمی  با ویژگی ها و کارکردهای خاص 
خود، آداب و رسوم و سنن دوران گذشته را به ذهن تداعی می کند. تغییر بافت قدیمی به علت وجود کوچه های باریک 
و پرپیچ وخم از جمله مشکالت قابل توجه است. که اقدامات مؤثری در راستای اصالح و بهسازی بافت قدیم شهر 
صورت گرفته است. از جمله محالت قدیمی کرمان می توان محلٔه شهر، شاه عادل، خواجه خضر، محلٔه یهودی ها، 
بازار شاه، میدان قلعه، محلٔه زرتشتی ها، گلبازخان و… را نام برد. از بازارهای تاریخی  و دیدنی شهر کرمان می توان 
به بازار مظفری، بازار گنجعلی خان، بازار قیصریه، بازار مسگری ، بازار وکیل و... اشاره کرد.شهر کرمان به دلیل 
موقعیت جغرافیایی خاص خود و قرار گرفتن در گذرگاه تجارت و نیز راه ابریشم ، کاروان های تجاری زیادی را پذیرا 
بوده است. این امر سبب به وجود آمدن کاروانسراهایی با ساخت حفاظتی ویژه شده است. از جمله کاروانسراهای 
عمدهٔ کرمان که میهمانان زیادی را در خود جای می دادند  می توان، کاروانسرای گلشن، کاروانسرای گنجعلی خان، 

کاروانسرای وکیل، کاروانسرای حاج آقا علی، کاروانسرای هندوها و... را نام برد. 



62

شکل 15ــ2ــ شهر کرمان

شکل 16ــ2ــ مسجد جامع کرمان ــ شهر کرمان

شکل 17ــ2ــ کاروانسرای وهاب زاده رفسنجان



فصل سوم

ویژگی های فرهنگی استان کرمان 
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آداب و رسوم مردم کرمان
آداب و رسوم، عقاید و عادات اقوام و ملل، بیانگر نوع تفکر و خصوصیات مردم هر منطقه است. و از این طریق می توان روحیه، 

تعلقات و خلقیات خاص هر ملت را دریافت کرد.
لطیفه ها،  قصه ها،  افسانه ها،  قالب  در  که  است  مردم  تودٔه  دانستنی های  منطقه،  هر  مردم  رسوم  و  آداب  و  فرهنگ  از  منظور 

ضرب المثل ها، معماها، ترانه ها، دعاها، نفرین ها، قسم ها، کنایات و غیره در یک منطقه رواج دارد. 
استان کرمان، محل سکونت مردمی با عقاید مختلف دینی و مذهبی است که هر کدام از آنها آیین و مراسم خاصی دارند. کرمان، 

همچنین  محل کوچ و زیست ایالت مختلف عشایری است که فرهنگ آنها با فرهنگ شهری اختالف اساسی دارد.
به طور کلی، فرهنگ منطقٔه کرمان بر بنیاد دو عامل شکل گرفته است. از یک سو شرایط طبیعی و از سوی دیگر تاریخ پرفراز و 
نشیب این منطقه است که در مجموع به عادت قناعت و صبوری، شجاعت، سخت کوشی و عقاید ملی و مذهبی مردم منجر شده است. 
این بدین معناست که فرهنگ استان کرمان از ترکیب جوامع شهری، روستایی و عشایری و همچنین متأثر از جریانات تاریخی و آیین های 

مذهبی بوده و همین عوامل باعث پیدایش خرده فرهنگ هایی در سطح استان پهناور کرمان شده است. 
به این ترتیب، فرهنگ مردم هر منطقه، طی سالیان متمادی با لهجه و طرز تفکر و محیط زندگی مردم آمیخته شده و در نتیجه 
موجب تفاوت هایی میان مردم مناطق مختلف شده است. نوع پوشش و لباس مردم مناطق مختلف کرمان نیز تحت تأثیر آداب و سنن و 

شرایط خاص اقلیمی متفاوت است.
از جمله مشخصه های مردم کرمان، پایبندی آنها به آداب و رسوم و سنت های ملی و مذهبی است، تا آنجا که برخی از رسوم نظیر 

جشن سده، تنها در کرمان، هنوز باشکوه برگزار می شود.
در کرمان، همچنین مراسمی چون عید نوروز و سنت های وابسته، نظیر چهارشنبه سوری، سیزده بدر، خانه تکانی، تهیٔه سبزه 
و   ... همراه با آداب و رسوم خاصی، مانند پختن ِسِمنو، تهیٔه کُماج ِسهن )ِسن( و سایر خوراکی ها به گونه ای با شکوه برگزار می شود. 

سایر مراسم  مانند شب چله، شب شیشه و برخی جشن های ملی و سنتی دیگر نیز مورد توجه و احترام مردم کرمان است.

روحیه و منش مردم کرمان
روحیٔه مردم کرمان متأثر از فرهنگ این جامعه است. کرمانی ها صبور، قانع، فعال، امین و مهمان نواز هستند. آنها به بزرگ ترها 
احترام می گذارند و با وجودی که عوامل طبیعی مساعد نیست ، تا آنجا که مقدور باشد برای آباد کردن زمین ها و حفر قنوات تالش 
می کنند. در کرمان به نسبت جمعیت خود مراسم سوگواری و ارادت به خاندان آل عصمت و طهارت علیهم السالم بیشتر از جاهای 

دیگر برگزار می شود.

 درس نهم   : آداب و رسوم مردم استان 
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دین و مذهب
اگرچه بیش از 95 درصد مردم استان کرمان مسلمان و شیعه اند، اما ادیان و مذاهب دیگری چون زرتشتی، کلیمی و مسیحی 
نیز در کنار مسلمانان، زندگی می کنند. به خصوص زرتشتی ها که صاحب محله، مدرسه دخترانه و پسرانه، آتشکده، موزه و گورستان 

مخصوص اند، مراسمی چون جشن سده را با شکوه برگزار می کنند.
  

گویش کرمانی
حتماً تا به حال دقت کرده اید که مردم مناطق مختلف ایران، با گویش های مختلف سخن می گویند. این گویش ها معموالً سابقٔه 

طوالنی دارند و مردم هر منطقه به خاطر ارتباط کالمی با یکدیگر به راحتی و با عالقه آن را به کار می برند.
ایران از دیرباز، به دلیل وسعت قلمرو، غنای فرهنگی و حضور اقوام مختلف، دارای تنوع گویشی بسیار است. در استان 
پهناور کرمان نیز این گوناگونی گویش به نحوی چشمگیر مشاهده می شود. البته در چند دهٔه اخیر، با توجه به نقش رسانه ها در ترویج 
زبان رسمی، به مرور گویش ها رو به فراموشی می روند. با این وجود، هنوز تفاوت های گویشی میان شهرهای مختلف به چشم می خورد. 

شکل1ــ3ــ مراسم تعزیه خوانی در کشکوئیه
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فعالیت

فعالیت

ــ با توجه به گویش مردم محل سکونت خود، جدول زیر را تکمیل نمایید.
                             

قارچ محلیجیرجیرکعنکبوتچلوصافیگرسنهباجناقمادرپدربزرگگرد وغبارکلمه

تلفظ محلی

 برای مطالعه 
نمونه ا ی از ضرب المثل های کرمانی

٭ آب از کُنج ناخونش نمی چکه
آب از گوشٔه انگشتش نمی ریزد؛ کنایه از اینکه بسیار خسیس است.

٭ تُـُرش باال به آفتابه میگه دو کتو
آبکش به آفتابه می گوید دو سوراخ داری؛ کنایه از اینکه شخصی پر از عیب است، اما از دیگری عیب جویی می  کند.

ــ چند نمونه از بازی های محلّی را که می شناسید تشریح نمایید.

ضرب المثل های هر منطقه، از نظر گویشی عموماً غنی هستند. حتی مردمی که کمتر از گویش محلی استفاده می کنند، موقع 
کاربرد ضرب المثل، از گویش محلی استفاده می کنند.

فرهنگ زرتشتی
باعث  کرمان،  در  دینی  اقلیت  همین  وجود  دیارند.  این  در  ساکن  زرتشتی   مردم  کرمانی ها،  احترام  مورد  اقلیت های  از  یکی 
ماندگاری سنت ها و آیین های زرتشتی در این منطقه شده است. آیین هایی مثل جشن سده، جشن مهرگان، لباس سبز پوشیدن در مراسم 
عقد و... از جملٔه آنهاست. آتشکدهٔ مقدس و زیارتگاه پیر سبز در منطقه، حکایت از وابستگی آنها به آیین های مذهبی خویش است.



67

ویژگی های فرهنگی استان

٭ خونٔه همسایه کُماجه به ما چه؟
خانٔه همسایه کماج درست می کنند به ما مربوط نیست؛ کنایه از اینکه  در کار دیگران مداخله نکنیم.

نمونۀ الالیی کرمانی
االالال گلم الال / بخوابه بلبلم الال

اال الالیی الالیی/ برو لولوی صحرایی
برو لولو جهنم شو/ بال گردون رودم شو

برو لولوی صحرایی/ تو از رودم چه می خواهی
که رودم کرده الالیی

دوبیتی عامیانه کرمانی
دوبیتی های عامیانه بسته به شرایط جغرافیایی مناطق مختلف، رنگ و بوی خاص خود را دارند؛ مثالً در روستاهای 
کویری گلباف مشتمل بر سه روستای ُحۡرَمک، نَۡسۡک و ِکشیت بیشتر با واژه هایی نظیر لوت، شتر و نخل سر وکار داریم؛ 

اما در روستاهای شمالی که میوه های سردسیری دارند، این دوبیتی ها رنگ و بوی دیگری دارند.
نمونۀ دوبیتی کرمانی

                           ٭ غریبی سخ مرا دلگیر داره                     فلک     ور   گردنم     زنجیر  داره
                          فلک از   گردنم زنجیر ور دار                     که غربت خاک دامنگیر داره
                           ٭  سر   کوه بلند نی   می زنم   نی                      شتر گم کردم و پی می زنم پی
                       شتر      گم    کرده ام     با    کره هاشی                        گلی گم  کرده ام شاید تو باشی 
                           ٭ سر کـوه  بلند  فـریاد کردم                       امیرالمؤمنین   را   یاد    کردم
                       امیرالمؤمنین   ای   شاه مردون                      که رو ور   قبلٔه حاجات کردم

فعالیت
1ــ چنـد مـورد از ضرب المثل های رایج محل زنـدگی خـود را بیـان نمـوده و معنـای آنها را نیز به نثـر روان 

بنویسید.
2ــ نمونه هایی از سروده های محلی منطقه سکونت خود را جمع آوری نمایید.
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موسیقی کرمان
 موسیقی محلی کرمان از جایگاه خوبی برخوردار است؛ به گونه ای که برخی از سازهای محلی این استان در دنیا 

بی نظیر است.
موسیقی نواحی استان به ترانه های کار، شادمانی، روایی و حماسی، سوگ آواها، الالیی ها، صوفیانه، مذهبی و 

آیینی، ساربانی، زورخانه و کولی ها تقسیم بندی می شود.
سازهای موسیقی نواحی استان، شامل کوبه ای، بادی و زهی است.

سازهای کوبه ای پوستی نظیرجوغ، انواع دایره، دهل، تمبک و تمپو است. 
سازهای کوبه ای بدون پوست را به کوزه، سنگ، چوسر )چوب سحر( و خلخال می توان تقسیم بندی کرد.

شکل 2ــ 3ــ  نمونه ای از سازهای 
کوبه ای و بادی محلی کرمان

بیشتر بدانیم  
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 برای مطالعه 
نمونۀ ترانه محلی کرمان

رفتم به باغ پسته / مندلی خان نشسته
سنگی زدم به دوشش / مرواری ریخت تو کوشش )کوش = دامن(

"ای"  طرف جو جکیدم /  "او" طرف جو جکیدم 
شاخ نباتی دیدم / برداشتم و دویدم

گفتم ننه، ننه، من آش می خام؛
قاشق نقاش می خام/ زن قزلباش می خام

ُارسی فرش کرده می خام/ قلیون چاق کرده می خام
سوار"ای" لوک نمی شم/ سوار "او" لوک نمی شم

سوار َجمازه می شم/ تا در دروازه می شم
که دروازه نگین داره/ که ُقفل عمبرین داره

نمونه ای از باورهای قدیمی
اگر گربه برابر انسان دست و صورتش را بلیسد نحس است.

اگر کف دست انسان بخارد پول گیرش می آید.
اگر در فنجان چای یک پر چای روی فنجان آمد مهمان می رسد.

آب خوردن از کوزهٔ شکسته یا لیوان شکسته خوب نیست.
موقع طبخ سمنو اگر چشم ناپاک به دیگ بیفتد سمنو خراب می شود.

شب ششم زائو که به شب شیشه معروف است، شیشه ای را باالی بام می گذارد. عده ای هم از بستگان زائو در 
اتاق جمع می شوند و تا صبح شب زنده داری می کنند تا از آمدن آل و شیشه و غیره جلوگیری کنند.

نمونۀ بازی های محلی
سرگریزکو:  در این بازی، یکی از بچه ها به عنوان رئیس انتخاب می شود. بچٔه دیگری سر خود را روی دامن 
او می گذارد. رئیس چشم های او را محکم می بندد. سایر بچه ها هر یک در گوشه ای پنهان می شوند. پس از آنکه بچه 

سر برداشت؛ رئیس می خواند: 
سر ور داشت و سر ور داشت
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هر جا هستی قایم باش!
در این مرحله، رئیس یک یک بچه ها را نام می برد. هر بچه ای که اسمش گفته می شود باید دست بزند یا صدایی 

از خود در آورد.  بچه ای که روی چشمش بسته شده باید حدس بزند که هر کدام از بچه ها کجا پنهان شده اند.
با این ترتیب؛ بازی ادامه می یابد تا زمانی که او بتواند همٔه بچه های دیگر را پیدا کند.

شکل٣ــ3ــ پته دوزی، هنر دستی زنان کرمان

صنایع دستی استان کرمان
صنایع دستی، هنر سنتی و نماد همبستگی اقوام مختلف ایرانی است و ریشه در فرهنگ و طبیعت کشورمان دارند. در واقع، 

صنایع دستی هر منطقه معرف فرهنگ همان منطقه به سایر نقاط کشور و جهان است.
پته، گلیم، مشبک، ُمَعَرق و ُمَنبَت چوب، طراحی سنتی، طراحی گلیم، طراحی قالی، تذهیب، مینیاتور، مس تزئینی، مجسمه سازی، 
عروسک ها و لباس های محلی ، آیینه دوزی، سکه دوزی و چاقو سازی، جارو، بادبزن، پالس و خرس بافی از جمله صنایع دستی استان 

کرمان است.
َپته دوزی: پته از جمله صنایع دستی زنانه دوزی است که با نخ های رنگی، روی پارچٔه مخصوصی که به آن عریض می گویند، 

دوخته می شود. پته در رنگ های سفید، سبز و قرمز و ... عرضه  می شود وهرچه دوخت پته ریزتر و ظریف تر باشد، مرغوب تر است.
پتٔه کرمان که از نظر زیبایی و چشم نوازی شهرت دارد برای رومیزی، سجاده، پرده و ... مورد استفاده قرار می گیرد.
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قالی بافی: کرمـان پشم بسیار مرغـوبی بـرای قالی بافی دارد و 
قالی کرمان از قدیم به عنوان نفیس ترین و ظریف ترین قالی ایران و دنیا 
رنگ  و  طرح  جذاب  تلفیق  دلیل  به  کرمان  قالی  شهرت  دارد.  شهرت 
است و یکی از زیباترین و خوش سبک ترین بافته های جهان، قالی راور 

است.
کرمان  فرش  در  رایج  نقش  درختان،   و  گیاه  و  گل  نقش  و  طرح 
پرکارتـرین  از  کـرم، الکـی، سرمه ای و خـاکستری  و رنگ هـای  است 
رنگ ها در فرش کرمان محسوب می شوند. قالی با فرهنگ مردم کرمان 
عجین بوده و اشعار و اعتقادات، مثل ها و چیستان های زیادی در این باره 

در بین مردم این دیار رایج است.
گلیم شریکی پیچ: زنان روستایی و عشایر با سرپنجٔه هنرآفرین 

خود نوعی گلیم می بافند که شهرت جهانی دارد.
متن  گره  می شود.  مخفی  گلیم  پرز  در  پود،  بافته،  نوع  این  در 
یا آبدوزی نیز به مدد بافت می رود و نقش و نگاری از هنر می آفریند. 

عشایر این منطقه موقع بافت این نوع گلیم، گل هایی چون کشمیری، گلدانی، موسی خانی، سماوری، درختی و حشمتی خلق می کنند 
که نمونٔه آن را تنها در گلزار هنر کرمان زمین باید جست وجو کرد.

شکل4ــ3ــ قالی کرمان

شکل5  ــ3ــ گلیم شریکی پیچ
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این خوراکی ها پس از گذشت سالیان دراز هنوز هم خاص استان بوده و جزِء سوغات کرمان محسوب می شوند که چند نمونه 

از آن ها در زیر آمده است:
قوّ تو: قّو تو یا قاوت همان طوری که از نامش پیدا است،  نوعی خوراکی خوشمزه و مقوی و به شکل پودر است که در لهجٔه 
محلی به آن ُقّوتو می گویند. آن را از آسیاب گیاهان مفیدی درست می کنند. کرمانی ها از قّوتو برای پذیرایی از مهمان، به خصوص 

مراسم تولد نوزاد استفاده می کنند.
انواع قّو تو شامل قهوه ای، نخودچی، پسته ای و نارگیلی  وجود دارد که همٔه آنها خوشمزه و مقوی اند.

شکل7  ــ3ــ کلمپۀ کرمانی

شکل6  ــ3ــ انواع قّوتو

کلمپه: از جملـه شیرینی هـای رایج در کرمـان، کلمپـه 
است که آن را از ترکیب خرما، آرد و روغن درست می کنند. در 
سال های اخیر، انواع تازه تری از آن با  گردو و زعفران درست 
می شود. در برخی موارد نیز از روغن محلی در طبخ آن استفاده 
می شود که بـرخی ایـن نوع را بیشتـر می پسندنـد. مصرف کلمپه 
عالوه بـر اینکه در کـرمان رواج زیادی دارد؛ از ایـن شیرینی به 

عنوان یک سوغات خوب استقبال می شود. 
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شکل 8  ــ3ــ پوشش زنان عشایر بلوچ کرمان

کماج ِسهن: این شیرینی از ترکیب جوانٔه گندم، خرما و روغن درست می شود و سرشار از انرژی و بسیار مقوی است. 
سایر شیرینی های خانگی: عالوه برکلمپه و کماج سهن، شیرینی های دیگری چون سوهان زرند، مسقطی سیرجان، حاج بادام، 
نـان برنجی ، برشتو، نان پر، زبـون میرزا و ... به صورت خانگی در کرمان درست می شود که بسیار سبک، کم شیرینی و خوشمزه انـد. 

از دیگر خوراکی های مشهور می توان به فالوده کرمانی، آش رشته و… اشاره کرد.

لباس و پوشش محلی استان
در جامعٔه شهری کرمان، به دلیل غلبٔه زندگی شهری و نفوذ رسانه ها مردم از نظر پوشش، تقریباً یکسان می پوشند. اما در جامعٔه 
عشایری این تفاوت ها هنوز به چشم می آید. پوشش و لباس محلی در بین عشایر و روستاییان استان به ویژه زنان متأثر از نوع فعالیت 

اقتصادی و فرهنگ عفاف و پاکدامنی است.
زنان ایل آسیاب بر، لباس گشاد تا سر زانو و روسری به نام » شیلک « دارند که با سکه تزیین شده است. مردان شلوار گشاد و 

مشکی  و پیراهن سفید می پوشند. 
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زنان ایل افشار، از جمله طایفٔه قاسم اوالدی، لباس های بلند می پوشند؛ دور سر دستمال می بندند و روی آن چارقد می گذارند. 
در ایل بُچاقچی، زنان دامن چین دار، چارقد، دستمال و عمامه؛ اما مردان، شال و قبا و گیؤه ملکی دارند.

جشن سده یا آیین سده سوزی 
جشن سده از قدیمی ترین جشن های ایرانیان است که هنوز برگزاری آن در میان مردم کرمان به ویژه زرتشتی ها رایج و طرفداران 

زیادی دارد.

شکل9ــ3ــ لباس وکپر بلوچ بامری رودبار جنوب

شکل10ــ3ــ مراسم جشن سده در کرمان
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 مراسم این جشن غروب روز دهم بهمن ماه هر سال، برگزار می شود. مراسم با برپایی آیین نیایش توسط موبدان زرتشتی در محل 
باغچٔه ُبداغ آباد  آغاز می شود؛ سپس  با تشریفات ویژه ای از محل باغچه  خارج می شوند، و در محوطٔه باز مقابل باغچه، با آتش زدن 

خرمن بزرگی از هیزم، در حالی که هزاران نفر از مردم کرمان، برای تماشا آمده اند، آیین سده سوزی را به جا می آورند. 
دربارٔه دلیل پیدایش این جشن، نظرات مختلفی بیان شده است. گروهی معتقدند دهم بهمن ماه به تقویم کهن، صد روز از فصل 
سرما گذشته یا پنجاه شب و پنجاه روز به نوروز باقی مانده است، و چون فصل کشت   وکار به زودی فرا می رسد زمین باید با آتش سده 
گرم شود. برخی نیز دالیل افسانه ای عنوان می کنند. این عده با اشاره به داستان ضحاک مار دوش می گویند، در این روز فریدون بر 

ضحاک پیروز شده و این جشن از یادگارهای آن دوره است.
بعضی نیز آن را صرفاً یک جشن دهقانی و چوپانی می دانند؛ برای مثال، هنوز در بین چادرنشینان آیین سده سوزی چوپانی 

برگزار می شود.

زیارت پنج تن، مرکز تبادالت اقتصادی و فرهنگی 
این مراسم همه ساله از آغاز سال نو به مدت سه روز در اطراف آرامگاه یا زیارتگاه پنج تن در ِمهناباد رودبار برگزار می شود و 

هم زمان با آن، بزرگ ترین بازار ساالنٔه منطقه نیز تشکیل می شود.
از حدود دهم اسفند ماه دکان داران عنبرآبادی و سپس رودباری و محلی به مهناباد آمده چادر می زنند و برپایی بازار را تدارک 
می بینند. آنگاه جمعیت بی شماری از تمامی ده نشینان و عشایر جنوب استان به مهناباد وارد شده و با برپایی چادر در زیر درختان و 

قربانی کردن گوسفند و فراهم ساختن سور و سات به شادی و تفریح می پردازند.
در این هنگام، مهناباد به صورت بازار فصلی برای مردمی در می آید که از ساردوئیه تا منوجان و از فاریاب تا دلگان بلوچستان 

برای شرکت در بزرگ ترین اجتماع روستایی ــ عشایری منطقه گرد می آیند.

مراسم سوگواری
مراسم سوگواری در میان عشایر از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با شکوه و سوز و گداز برگزار می شود. وقتی شخصی 
از مردم ایل جبال بارز فوت کند، ایل یکپارچه در ماتم و عزا فرو می رود. ابتدا همٔه مردم ایل جمع می شوند و در مراسم غسل و دفن 

متوفی شرکت می کنند. آنها پس از صرف ناهار احسان، به خانه های خود برمی گردند. 
اولین پنج شنبه ای که فرا می رسد، مرد و زن جمع شده به گورستان می روند و پس از خواندن فاتحه بر می گردند. از آن پس، هر 
روز عده ای از نزدیکان و آشنایان ساکن در جاهای دیگر برای تسلیت گفتن به منزل متوفی می روند. این رسم در ناحیٔه گاوگان تا یک 

سال طول می کشد.
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فعالیت
ــ هر کدام از دانش آموزان، پنج چیستان از محل زندگی خود جمع آوری و به کالس ارائه دهند.

 برای مطالعه 
نمونه ای از چیستان ها

ای سرکو اره اره؛ اون سرکوه دره دره؛ میون کو گوشت بره؛ باالترش روغنگری؛ باالترش گله چرون.
پاسخ: صورت و بینی و دهان و موی سر انسان

عجایب صنعتی دیدم در این دشت؛ که بی جون ور رد جوندار می گشت.
پاسخ: گرجین، خرمن کوب سنتی

از در در آمد نر پلنگ؛ عصای دستش همه رنگ
پاسخ: قالی

سه دکون دوش به دوش یکی مخمل فروش یکی آرد فروش و یکی چوب فروش
پاسخ: سنجد

دو رنگ قوطی تو یک قوطی قوطی، قوطی، سن قوطی  
پاسخ: تخم مرغ



فصل چهارم

پیشینۀ   استان کرمان
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شک نیست که پرورده این آب و گلیمهر چند که از روی کریمان خجلیـم

کرمان دل عالم است و ما اهل دلیمدر روی زمین نیست چو کرمان جایی

                               «شاه نعمت اللّٰه ولی»

وجه تسمیۀ کرمان
در باب وجه تسمیٔه کرمان روایات مختلفی در متون تاریخی آمده است. برخی آن را مرکب از دو کلمٔه «کار» و «مان» به معنای 
جایگاه دلیران رزم آزمای دانسته اند. در متون یونانی نیز «گرمانیان» یکی از طوایف شش گانٔه شهرنشین آریایی به شمار آمده اند که این نام 
خود را بر محل سکونتشان نهادند )  گرمان = کرمان  ( و در کتیبٔه داریوش هخامنشی در شوش آمده است که چوب های قیمتی و مقاوم 

درخت َجک برای بنای قصرهای هخامنشی از کرمان )منطقٔه جیرفت( تأمین می شده است.

فعالیت
در مورد وجه تسمیٔه )علت نام گذاری( محل سکونت خود تحقیق کنید و آن را در کالس ارائه نمایید.

سابقۀ تاریخی استان کرمان
این استان یکی از دیرینه ترین کانون های تمدن و فرهنگ ایران و جهان است. با توجه به بررسی ها و حّفاری های اخیر یکی از 
قدیمی ترین تمدن های جهان مربوط به حوضه هلیل رود می باشد. بنا به گفتار و تفاسیر کارشناسان غربی مایه ناب ایرانی، تمدن جیرفت 

است که تمدن بین النهرین را تحت الشعاع قرار داده است. 
دوران چندین هزار ساله تاریخ کرمان را می توان به سه دوره تقسیم کرد:

الف( قبل از اسالم،   ب(  دوران اسالمی،     ج( معاصر.

درس دهم   : گذشتۀ استان و مراکز اولیۀ تمدن و 
میراث فرهنگی و تاریخی
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الف( قبل از اسالم: کرمان در دوره هخامنشی یکی از والیات مهم تابعٔه پارس محسوب می شده است. اردشیر بابکان که محل 
تولد و نشو و نمای او شهر بابک کرمان بود، در آبادانی این مملکت سعی فراوان داشت از جمله اینکه  در شهرکرمان در جوار قلعه دختر، 

قلعٔه اردشیر را بنا نهاد و آن را  گُواشیر  نامید و هنوز آثار خرابه های قلعٔه دختر و قلعٔه اردشیر  بر فراز تپه ای در شرق کرمان پابرجاست.  

شکل 1 ــ4ــ قلعه دختر کرمان

هجری   86 سال  تا  شد.اما  فتح  مسلمانان  توسط  هجری   24 سال  در  کرمان  تاریخی،  روایات  به  بنا  اسالمی:  دوران  ب( 
زرتشتیان درکرمان بیشترین قدرت و قوت را دارا بودند. با به قدرت رسیدن صفاریان، کرمان تا حدودی روی آبادی را به خود دید و 

بناهای متعددی از جمله مسجدی عظیم در جیرفت بنا نهاده شد. 

شکل2 ــ4ــ مجموعۀ تاریخی گنجعلی  خان کرمان
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در آستانه به قدرت رسیدن صفویان، کرمان از جمله مناطقی بود که در معرض حمله و غارت ُازبکان قرار گرفت و شاه اسماعیل 
صفوی با شکست ازبکان ، امنیت را برای کرمان به ارمغان آورد . حاکم مشهور  کرمان در دورهٔ صفویه گنجعلی  خان بود. وی در طول 

سی سال حکومت خود بر کرمان به احداث آثار و بناهای متعدد از جمله کاروانسرا، بازار، حمام، مسجد، مدرسه و آب انبار پرداخت.

شکل 3 ــ4ــ ارگ تاریخی کرمان)میدان ارگ فعلی(

شکل 4 ــ4ــ دروازۀ ناصری کرمان     

شکل5 ــ4ــ حصار و  قسمتی از شهر قدیمی کرمان در عصر قاجار

پس از مرگ کریمخان در آغاز حکومت لطفعلی  خان زند، 
آقا محمد خان قاجار جهت تسخیر شیراز به آنجا حمله نمود.

لطفعلی خان از شیراز فرار کرده تا اینکه به پیشنهاد حاکم نرماشیر 
و بم به کرمان آمده و مردم کرمان از وی حمایت کردند، این خبر 
با  فتح کرمان  برای  لذا  بود.  ناگوار  بسیار  آقا محمد خان  برای 
سپاهی عظیم به سوی کرمان هجوم آورد و پس از ماه ها محاصره 
و سرانجام پس از فتح کرمان دست به کشتار عظیمی زد و هزاران 

نفر از مردم کرمان را کور کرد و شهر به ویرانه ای مبدل شد.
مشروطیت  قضایای  در  کرمان  مردم  قاجاریه،  دورٔه  در 
و آزادی خواهی ایرانیان نقش به سزایی داشتند. این ماجرا از 
تیر خوردن ناصرالدین شاه توسط میرزا رضای کرمانی در حرم 
تغییر  ایران را  حضرت عبدالعظیم شروع شد و سرنوشت ملت 

داد.                                 
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ج ( دورۀ معاصر: هم زمان با شروع انقالب اسالمی مردم کرمان همچون گذشته با حضور فعال و شجاعانه خود در صحنٔه 
سیاسی و شرکت در راهپیمایی ها و تحصن ها و مبارزه با رژیم ستم شاهی پهلوی همگام با روحانیت مبارز گام های استواری در رسیدن 
به هدف که سقوط رژیم پهلوی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسالمی بود برداشتند. مسجد جامع و مسجد امام )ملک( دو پایگاه 
اصلی مردم انقالبی در کرمان بود.حادثه ای که باعث تسریع حرکت انقالب در کرمان شد، آتش کشیدن مسجد جامع توسط عمال مزدور 

رژیم در 24 مهر 1357 بود. 

ه حاج میرزا محمدرضا در مسجد  جامع    شکل6 ــ4ــ آیت الّلٰ

شکل 7 ــ4ــ تجمع مردم در آستانۀ پیروزی انقالب در مسجد جامع کرمان

اهمیت ارتباطی وتجاری کرمان در طول تاریخ  
استان کرمان در طول تاریخ چندین هزار ساله خود در مسیر خطوط ارتباطی بزرگ بین ایاالت مجاور خود قرار داشته است، 
جادٔه ادویه راه ارتباطی بسیار مهمی بوده که هند و سواحل دریای عمان را از طریق بنادر مهم جنوبی ایران مثل  میناب )هرمز( و بندر 
تیس به راه مشهور ارتباطی جاده ابریشم در خراسان و هرات متصل می کرده است و همچنین راه ارتباطی مهم فارس به سند و هند از 

کرمان و نرماشیر می گذشته است.
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جاده ادویه از بنادر جنوب شروع شده و از طریق منوجان، کهنوج ، جیرفت و گردنه های کوهستانی کوه های جبال بارز به دشت 
ریگان بم و نرماشیر ختم می شده است و کاروان های تجاری از هند، سند، سیستان، فارس، کرمان، هرات، خراسان و بنادر جنوبی ایران 
به نرماشیر وارد می شدند و کاروان ها پس از استراحت و خرید و فروش ،کاالهای خود را به اقصی نقاط می رساندند. و از اوایل دورٔه 

اسالمی مدتی سیرجان و بعدًا شهر کرمان در محل تالقی این چهارراه ارتباطی نقش خود را ایفا کرده اند.

بیشتر بدانیم  

 آثار تمدن های قدیمی در استان کرمان
وجود تپه های تاریخی فراوان در استان کرمان دلیل قدمت چندین هزار ساله تمدن آن است.

شکل 8 ــ4ــ تپۀ تاریخی کُنار صندل ) تمدن حوزۀ هلیل(

روستای کُنار صندل در فاصلٔه 28 کیلومتری جنوب شهر جیرفت و در حوزهٔ شهرستان جیرفت واقع شده است. 
در این روستا دو تپٔه بزرگ باستانی با فاصله ١٣٠٠ متر از یکدیگر وجود دارد که در ادبیات باستان شناسی با نام های کنار 

صندل جنوبی و کنار صندل شمالی شناخته می شوند. 
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میالد  از  قبل  چهارم  هزارٔه  دوم  نیمٔه  به  مربوط  را  جنوبی(  و  )شمالی  صندل  کنار  یافته های  شناسان  باستان 
می دانند.و تاکنون بیش از 300 اثر مهر از آن به دست آمده است. به نظر می رسد این اثر مهرها، در ارتباط با تأمین 
بر  این مدارک مهرسازی،  بوده اند.  امنیت محتویات کیسه های کوچک، سبدهای کوچک و دیگر ظروف کوچک 
روابط تنگاتنگ این منطقه با فرهنگ های همزمان عصر مفرغ در میان رودان ، درٔه سند و آسیای مرکزی اشاره دارند، 
تنوع موجود در هنر مهرسازی حکایت از این دارد که کنار صندل جنوبی در مرکز شبکٔه فعالی از تجارت راه دور 

قرار داشته است. 
دکتر مجیدزاده سرپرست گروه باستان شناسی حوزٔه هلیل عقیده دارد اگر ما در مورد وجود خط نوشتاری 
اصطالحاً ایالمی تمدن هلیل اتفاق رأی داشته باشیم باید بپذیریم که در حوزٔه هلیل با نسخٔه کهن تری رو به   رو شده ایم که 
سیصد تا چهارصد سال کهن تر از کتیبه های ایالمی نوشتاری به دست آمده در ایالم است. در چنین صورتی باید در 

ایالم  در  نه  ایالمی  جست  وجوی خاستگاه خط 
که در جنـوب شرقی ایـران، در مراکـز فـرهنگی 
حوزه هلیل باشیم؛ زیرا بر اساس یافته های سفالی 
و نتایج آزمایشگاهی کربن 14، تاریخ دژ مرتفع به 

حدود 2500 سال قبل از میالد می رسد.

شکل 9 ــ4ــ آثار مکشوفه از تمدن 
حوزۀ هلیل ) تهیه شده ازسنگ کُلُریت 

یا صابونی(

شکل 10ــ4ــ محوطۀ باستانی تپه یحیی
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مشاهیر کرمان
مشاهیر کرمان را در طول تاریخ به چهار گروه می توان تقسیم کرد:

الف( نخبگان ،نویسندگان و دانشمندان،
ب( ُشعرا و عرفا،

ج( رجال سیاسی و علمای دورٔه معاصر،
د( هنرمندان. 

 از مهم ترین آنها می توان به افراد زیر اشاره کرد.
الف(  نخبگان، نویسندگان و دانشمندان: ابوعبدالله محمدبن عیسی ماهانی )210 هـ .ق(، افضل الدین ابوحامد کرمانی،  
ابواسحاق کوهبنانی )قرن نهم هـ .ق(، دکتر عباس ریاضی کرمانی، استاد مهدی رجبعلی پور ، استاد احمد بهمنیار کرمانی، استاد احمد 

ناظرزاده کرمانی ، استاد محمد  ابراهیم باستانی پاریزی ،استاد محمود روح االمینی و هوشنگ مرادی کرمانی
ابوعبدالله محمد بن عیسی ماهانی: )ریاضی دان و منجم( سال 210 هجری قمری در ماهان متولد شد. 
مقدمات علم ریاضی و نجوم را فرا گرفت و برای ادامه تحصیل عازم بغداد شد. این ریاضی  دان کرمانی برای اولین بار 
هندسه جبری را در دوره ای اسالمی بنیان گذاشت و بحث نسبیت را دربارٔه اعداد گویا و مقولٔه معادالت سه مجهولی 

را مطرح کرد.
ریاضی  دانان و بزرگانی چون عمر خیام نیشابوری، ابن یونس، ابوعراق، خواجه نصیرالدین طوسی و ابن ندیم 

در آثار خویش مقام علمی او را ستوده اند.
«النسبة فی النسبة» ، « المقالة العاشرة من کتاب اقلیدس» « تألیف زیج» از آثار اوست.

 ب( شعرا وعرفا : شاه شجاع کرمانی)291 هـ .ق(، شیخ اوحدالدین کرمانی)560 ــ 635 هـ .ق(،الله خاتون )قرن هفتم هـ .ق( ، 
سیدشمس الدین محمدبردسیری )هفتم هـ .ق(، عماد فقیه کرمانی ) 690 ــ 773 هـ .ق(، سید شمس الدین محمد ابراهیم بمی،  مالبمانعلی 

راجی ، خواجوی کرمانی )689 ــ 753 هـ .ق( ، شاه نعمت الله ولی کرمانی 
ج( رجال سیاسی وعلمای معاصر: در دورهٔ معاصر بزرگان زیادی از سرزمین کرمان به  پا خاستند که به نام برخی از آنها اشاره 

می شود:
شهید محمدجواد باهنر ،  میرزا رضای کرمانی و آیت الله میرزا محمدرضا مجتهد. 

د ( هنرمندان معاصر: زنده یاد ایرج بسطامی، استاد سید علی اکبر صنعتی،استاد روح الله خالقی،جمال الدین موّدب،استاد 
علی قهاری، مرحوم جهانبخش صادقی گوغری )نقاش(

فعالیت
 ــ در مورد یکی از تپه های تاریخی زیر تحقیق کرده و به صورت گزارشی به کالس ارائه دهید.
الف( تپه یحیی صوغان،         ب( تل ابلیس بردسیر،                   ج(  تپه های تاریخی شهداد،

 د( گورستان محطوط آباد حوضٔه هلیل،                                    هـ( قلعه کوچک حوضه هلیل. 
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جدول ١ــ4ــ مشاهیر استان 

نخبگان، 
نویسندگان  و 

دانشمندان

ابو عبدالله محمد ابن عیسی ماهانی)ریاضی دان( والدت 210 هـ.ق
افضل الدین ابو حامد کرمانی )فیلسوف ومورخ و پزشک( والدت530 هـ.ق

ابواسحاق کوهبنانی )فیلسوف وادیب( قرن نهم هجری
احمد علی خان وزیری مورخ مشهور دورٔه قاجار

ناظم االطبا نفیسی پزشک مشهور دورٔه قاجار
دکتر سعید نفیسی کرمانی )پزشک برجسته( والدت1274 هـ.ش

استاد احمد بهمنیار کرمانی )ادیب و فیلسوف( والدت 1268 هـ.ش
دکتر عباس ریاضی کرمانی )منجم( والدت1286 هـ.ش

دکتراحمد ناظر زاده کرمانی  )ادیب واستاد برجسته دانشگاه( والدت1296 هـ. ش
دکترمحمد ابراهیم باستانی پاریزی )مورخ و ادیب واستاد برجسته دانشگاه ( والدت 1304 هـ. ش 

دکتر مهدی رجبعلی پور )ریاضی دان ( معاصر
هوشنگ مرادی کرمانی )نویسنده(معاصر و استاد محمود روح االمینی، حمید فرزام، بهزادی اندوهجردی، رشید یاسمی و...

عرفا وشعرا

الدین کرمانی  اوحد  )وفات829 هـ.ق(، شیخ  بمی  ابراهیم  الدین محمد  )وفات 291 هـ.ق(، سید شمس  شاه شجاع کرمانی 
)والدت 560 هـ.ق(،الله خاتون )صفوه  الدین( قرن هفتم هجری، سید شمس الدین محمدبردسیری )هفتم هـ.ق(، خواجوی 
کرمانی )والدت 689 هـ.ق(، عماد فقیه کرمانی )والدت 690 هـ.ق(، الله خاتون )قرن 7 هـ.ق(، شاه نعمت الله ولی)والدت 
731 هـ.ق( بانو نهانی کرمانی ) قرن نهم هـ.ق(، وصفی کرمانی 1063 هـ.ق، مشتاق علیشاه )وفات 1206هـ.ق(، بی بی جان 
متخلص به حیاتی کرمانی )قرن 12هجری(، مالبمانعلی راجی کرمانی)قرن 13 هجری(، ادیب کرمانی )والدت 1238 هـ.ق( 
ادیب قاسمی کرمانی، وحشی بافقی ، عمادالدین علی فقیه، رونق کرمانی، ظفر کرمانی، مظفر کرمانی، گوهر کرمانی، فؤاد کرمانی 
) والدت 1305هـ.ش(، طاهره صفار زاده  )والدت1227 هـ.ش(، همایون کرمانی)والدت 1290 هـ.ش(، اطهری کرمانی 

)والدت 1315هـ.ش(، عبدالله دهش کرمانی ) ١٢٨٩هـ.ش(.

رجال سیاسی 
وعلما

معلم شهید  اکبـر هاشمی رفسنجانی )والدت1313هـ.ش(،  الله  آیت  ) والدت1312 هـ.ش(،  باهنر  شهید دکتر محمد جواد 
لبیبی،  الله  الله روحـانی، آیت  الله صالحی، آیت  ایـرانمنش )مـدیـر کل آموزش و پرورش کـرمان(، آیت  حجت االسالم علی 
حجت االسالم محمد جواد حجتی کرمانی،  حجت االسالم علی حجتی کـرمانی ، حجت االسالم سید محمود دعایی، حجت االسالم 
موحدی کرمانی، میرزا رضا کرمانی )وفات1314هـ.ق(،ناظم االسالم کرمانی )والدت1280 هـ.ق(، مجد  االسالم کرمانی )والدت 

1288هـ.ق(   }ازرجال سیاسی دوران مشروطیت{، حاج میرزا محمد رضا آیت الله )والدت1243هـ.ش(. 

هنرمندان

حاج بنان مدنی )خطاط( )والدت 1257 هـ. ق(، حسن خان  )طراح بزرگ فرش(  دورٔه قاجار،استاد روح الله خالقی)موسیقی دان 
و آهنگ ساز سرود ای ایران ، والدت 1285 هـ.ش(، استاد علی اکبر صنعتی )نقاش و  مجسمه ساز موزه های صنعتی کرمان 
و تهران، 1295 هـ.ش( ،استاد علی قهاری )مجسمه ساز،  مجسمه های خواجوی کرمان و رازی تهران( معاصر،حسن ناهید 
)موسیقی دان(معاصر، مرحوم ایرج بسطامی، جمال الدین مؤدب )خطاط(  معاصر، داریوش فرهنگ و امیر دژاکام و مهدی ثانی 

و فرهاد ناظر زاده )هنرمندان سینما وتئاتر(،مسعود مصری ) عکاس( معاصر، جهان بخش صادقی گوغری )نقاش(.

 برای مطالعه 
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شکل11ــ4ــ خواجوی کرمانی

ه ولی شکل 18ــ4ــ میرزا رضای کرمانیشکل 17ــ4ــ سیدعلی اکبر صنعتیشکل 16ــ4ــ شاه نعمت الّلٰ

ه خالقی شکل 12ــ4ــ شهید  شکل 15ــ4ــ روح الّلٰ
دکتر محمد جواد باهنر 

ه هاشمی رفسنجانی شکل 14ــ4ــ شهیدشکل 13ــ4ــ آیت الّلٰ
 حجت االسالم علی ایرانمنش

شکل 20ــ4ــ دکتر ابراهیم باستانی پاریزی

شکل19ــ4ــ دکتر سعید نفیسی

شکل 23ــ4ــ هوشنگ مرادی کرمانی

شکل 22ــ4ــ ایرج بسطامیشکل 21ــ4ــ ناظم االسالم کرمانی

شکل 25ــ4ــ جهان بخش صادقی گوغری شکل 24ــ4ــ عبدالله دهش کرمانی
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مردم استان کرمان همواره در طول تاریخ به شایستگی نقش خود را در دفاع از کیان ایران اسالمی ایفا کرده اند به نحوی که در 
دوران دفاع مقدس بیش از 120000نفر در جبهه های جنگ حضور داشتند و با تقدیم 6402 شهید، 1473 آزاده و18000جانباز که 
از تعداد 231 شهید فرهنگی و1400شهید دانش آموز می باشند، چنان حضور با  شکوهی در جبهه ها به نمایش گذاشتند که جزء بهترین 
یگان های رزم بودند و در پشتیبانی از جبهه ها نیز با ارسال کمک های نقدی و غیرنقدی خود، سرآمد همه استان ها شدند. شایان ذکر 

است در میان شهدا، جانبازان و رزمندگان استان از  نوجوانان 11 ساله تا پیرمردان 80 ساله دیده می شود. 

  درس یازدهم   : نقش استان در حراست از کیان 

مرزهای ایران اسالمی

  آیا می دانید

شکل 26ــ4ــ روستای شهید پرور ُگنجان شهرستان رابر

 «روستای گُنجان شهرستان رابر دومین روستای نمونه شهیدپرور کشور به لحاظ داشتن بیشترین تعداد شهید 
به نسبت جمعیت است ».
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استان کرمان اگرچه از نظر جغرافیایی با مرزهای غرب کشور فاصله زیادی داشت به  طوری که حتی بُرد موشک ها و جنگنده های 
عراقی به آن نمی رسید و به نوعی مردم این استان در امنیت کامل به سر می بردند، ولی با احساس تکلیف در پی رهبر و مرجع خود سر 
از پا نشناخته، به جبهه های حق علیه باطل شتافتند و طلوع عشق  بی بدیلی را ترسیم و مفهوم روشن « تعبد در برابر والیت » را به بهترین 

وجه به نمایش گذاشتند. 

بیشتر بدانیم  
اولین موضع گیری ها و حمایت ها 

ساعت 14/00 آخرین روز شهریور  ماه سال 1359 وقتی هواپیماهای عراقی با هجوم به 19 شهر ایران جنگ 
تحمیلی را آغاز کردند ژاندارمری، شهربانی، پرسنل سپاه و بسیج و ارتش استان کرمان در جبهه ای که قبل از آن توسط 
ضد انقالب داخلی و دشمنان خارجی نظام نوپای اسالمی در غرب و جنوب کشور گشوده شده بود مشغول مبارزه 
بودند. چهارم مهرماه پیکر پاک اولین شهید جنگ تحمیلی، ستوان دوم حمید فالحتی خنامانی، جمعی ژاندارمری استان 

که در نخستین روزهای آغاز جنگ تحمیلی در جبهٔه غرب به شهادت رسیده بود در کرمان تشییع شد.
در تاریخ 1359/7/5 حجت االسالم والمسلمین حاج سید یحیی جعفری نمایندٔه حضرت امام)ره( و امام جمعه 
کرمان در نخستین موضع گیری رسمی مسئولین استان در خطبه های نماز جمعه گفت: « درگیری ایران و عراق مرزی 

نیست، بلکه یک توطئٔه گستردٔه صهیونیستی علیه اسالم است». 

با هجوم همه جانبٔه ارتش عراق به مرزهای جنوبی و غربی کشور نفرات نیروهای نظامی و انتظامی استان پهناور کرمان به سوی 
مناطق درگیر، عزیمت کردند.

یگان های فعال رزمی  و پشتیبانی استان در  دفاع مقدس
1ــ لشکر 41 ثـاراللّه: از  لشکرهای مهم سپاه پاسداران و بسیج که بـه لشکر خط  شکن معـروف شد، لشکر 
٤١ ثاراللّه بود. فرماندهی این لشکر در دوران دفاع مقدس بر عهدهٔ سردار سر لشکر حاج قاسم سلیمانی بود. رزمندگان 
این لشکر از عملیات کرخه کور در سال 1360 تا عملیات مرصاد در سال 1367 در 25 عملیات مهم نقش اساسی و 

کلیدی ایفا کردند.  

بیشتر بدانیم  
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شکل 27ــ4ــ عملیات هلیکوپتر کبری در رزم با دشمن متخاصم

ابتدای  2ــ پایگاه هوانیروز  کرمان: از 
جنگ تحمیلی تا پایان دفاع مقدس، ملت ایران در 
بسیاری از عملیات ها حضور داشتند . تیز  پروازان 
از  غیره  و  کبری،214  هلیکوپترهای  با  هوانیروز 
عملیات هـای پدافنـدی ایستگاه ذوالفقاری آبـادان 
در آبان 1359 تا عملیات مرصاد در مرداد 1367 
نقش آفـرین  سپـاه  و   ارتش  مهم  عملیـات های  در 

بودند. 
٣ــ تیپ 38 ذوالفقار سپاه: به عنوان تیپ 
مستقل زرهی در عملیات های مهم و سرنوشت سازی 

تانک های غنیمتی  از  استفاده  با  تیپ مهم که در سازمان رزم سپاه  این  والفجر 8 و کربالی 5 شرکت داشت.  چون 
نیروهای عراق تشکیل شد با استفاده از جوانان کرمانی در دوران دفاع مقدس نقش مهمی را ایفا کرد و یکی از مهم ترین 

یگان های زرهی سپاه محسوب می شود.  
4ــ گردان 808 ارتش: در اسفند 1359 در مرکز آموزشی 05 کرمان تشکیل شد، این گردان در محور 
آفندی و خطوط پدافندی فعال بود و تا سال 1363 در تابعیت مرکز آموزش 05 کرمان بود و سپس به لشکر  88 زرهی 

ارتش جمهوری اسالمی ایران منتقل شد. 
5 ــ گردان 62 خیبر جهاد سازندگی: سال 1361 هم زمان با حمالت پی درپی قوای خودی به نیروهای 
متجاوز عراقی به منظور آزاد سازی مناطق اشغالی، جهاد سازندگی نیز مستقیماً وارد عرصه کارزار شد و با احداث 
جاده، سنگر، پل و به  طور کلی عملیات مهندسی، رزمندگان را یاری می رساند . این گردان بعدًا به تیپ استحکامات 
تغییر نام داد. احداث خاکریزی به طول 14 کیلومتر در عملیات خیبر یکی از اقدامات ارزندٔه گردان مهندسی رزمی 

جهاد سازندگی کرمان است و بعد از جنگ نیز در احداث خاکریز جزیرهٔ مینو )درآبادان( مشارکت داشت. 
6 ــ نیروی انتظامی: نیروی انتظامی استان کرمان به شکل سه سازمان قدیم کمیته، ژاندارمری، شهربانی و در 
قالب لشکر 28 روح اللّٰه و گردان 205 امداد حضوری فعال در دفاع از کیان مرزهای جمهوری اسالمی داشته و تاکنون 
492 نفر شهید و 609 نفر جانباز تقدیم انقالب اسالمی کرده که از این تعداد 159 نفر شهید و 305 نفر جانباز مربوط به 

دوران هشت سال دفاع مقدس می باشند. 

فرماندهان و شهدای شاخص استان کرمان
از فرماندهان شاخص دفاع مقدس استان می توان سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی فرماندٔه لشکر 41 ثاراللّٰه 
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شکل 28ــ4ــ حجت االسالم سید یحیی جعفری ورزمندگان دفاع مقدس

فعالیت
جانفشانی  همه  این  اگـر  شما  نظر  به  ١ــ 
سرنوشتی  چه  ما  نبود،  اسالمی  انقالب  شهیدان 

داشتیم؟
٢ــ وظیفٔه ما در مقابل پاسداری از خون 

شهیدان انقالب اسالمی چیست؟ 

شکل29ــ4ــ دانش آموز شهید علی عرب

و امیر سرتیپ حسین حسنی سعدی که از اولین 
روزهای مقاومت در خرمشهر حضور داشت را 
نام برد. و از سرداران و امیران شهید دوران دفاع 
محمد مهدی  شهید  سرداران  به  می توان  مقدس 
کازرونی، عبدالمهدی مغفوری، محمد مشایخی، 
حمید عرب نژاد، مهدی زندی نیا، یونس زنگی آبادی، 
احمد  امینی، علی  اکبر محمد حسینی و امیران ارتش 
و  خدامی،  شهید  خلبان  گنجویی،  اشرف  شهید 
خلبان  سیدحسین حسینی و از شهدای شاخص 
جهاد سازندگی شهید محمد آرمان  و از شهدای 

شاخص نیروی انتظامی  شهید منصور زنده روح را می توان نام برد. 
شاخص ترین شهدای روحانی استان شهید حجت االسالم حاج علی ایرانمنش )مدیر کل آموزش و پرورش استان 
کرمان( که به دست منافقین کوردل به شهادت رسید و همچنین شهید شیخ عباس شیرازی،  مسئول تبلیغات کل دفاع 
مقدس می باشند. همچنین در دوران دفاع مقدس معلمین و دانش آموزان زیادی در جبهه های حق علیه باطل حضور 
داشتند که شاخص ترین فرهنگیان شهید سردار شهید محمدرضا کاظمی، آزاده شهید  محمد شهسواری، شهید اکبر 
قاضی زاده  و شهید سید علی میر تاج الدینی هستند و از شاخص ترین شهدای دانش آموز نیز می توان به شهید   علی عرب 

و شهیدعلی ایرانمنش اشاره کرد.
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یادمان ها و گلزارهای شهدای استان 
حرم   27 و  شهید  گلزار   818 با  کرمان  استان 
کشور  نمونٔه  استان های  از  یکی  گمنام،  شهدای  مطهر 
سال 1376  در  که  مقدس  دفاع  موزه  همچنین  است. 
بــرگـزاری کنگرٔه  سرداران 8000  شهید  بـه هنگـام 
هرمزگان  و  بلوچستان  و  سیستان  و  کرمان  استان های 
و  شد  افتتاح  کشور  مقدس  دفاع  موزٔه  اولین  به  عنوان 
ستاد معراج شهدا یادگار 6402 شهید و سرداران شهید 
استان، از جمله یادمان های دفاع مقدس استان به شمار 
می آیند.نصب تصاویر کاشی شهدا در سطح شهرهای 
شهرهای  میادین  در  مقدس  دفاع  تندیس های  و  استان 

استان از دیگر یادمان های دفاع مقدس است.

فعالیت
علی  شهید  دانش آموزان  دربـارٔه  ١ــ 

عرب و علی ایرانمنش چه می دانید؟
محل  شهرستان  شاخص  شهدای  2ــ 
از  گـزارشی  و  ببریـد  نـام  را  خـود  سکونت 
زندگینامه و وصیتنامه یکی از آنها را به کالس 

ارائه نمایید.
شکل 30ــ4ــ دانش آموزان رزمندۀ کرمانی در جبهۀ دفاع مقدس

شکل 31ــ4ــ  بنای یادمان شهدای گمنام استان کرمان

شکل32ــ4 ــ موزۀ دفاع مقدس استان کرمان



92

 برای مطالعه 
پادگان های آموزشی استان کرمان که در امرآموزش و اعزام رزمندگان فعال بودند. 

١ــ پادگان 05کرمان نیروی زمینی ارتش: جهت آموزش سربازان وظیفه و اعزام آنها به یگان های رزم ارتش 
جمهوری اسالمی ایران  در جبهه های نبرد فعالیت داشت.

٢ــ پادگان های قدس ، شهید بهشتی و امام حسین )ع( سپاه پاسداران  انقالب اسالمی که آموزش نیروهای 
بسیجی،پاسدار و سرباز وظیفه را جهت اعزام به لشکر 41 ثاراللّه )سپاه پاسداران انقالب اسالمی( به عهده داشت.  

رزم   یگان های  پشتیبانی  بر  ایران: عالوه  اسالمی  ارتش جمهوری  دریایی  نیروی  دریایی سیرجان  پایگاه  ٣ــ 
جهت آموزش سرباز وظیفه و اعزام آنها به مناطق و پایگاه های دریایی فعالیت می کرد. 

در این پادگان ها ده ها هزار نفر رزمنده  در دوران دفاع مقدس آموزش دیده و به یگان های درگیر در عملیات ها 
و خطوط پدافندی اعزام شدند.

محل اسکان مهاجرین جنگ 
استان کرمان در دوران دفاع مقدس پذیرای جمع زیادی از هموطنان ساکن در مناطق جنگی کشور بود که 
این افراد در شهرک اروند شهر کرمان )محلٔه پانصد دستگاه( و همچنین منازل سازمانی شهرک مهاجران ) بلوار شهید 
عباس پور کرمان ( و مهمان شهر جیرفت سکونت داشتند . تعداد زیادی از این مهاجرین پس از جنگ به شهرهای خود 

بازگشته و تعدادی نیز استان کرمان را به عنوان محل زندگی خود انتخاب کردند. 

اعزام های شاخص  
مقدس  دفاع  سال   8 طول  در  استان  رزمندگان 
بـه صورت    متناوب   بــه  جبهه هـا  عزیمت    می کردند. 
سراسری  اعزام  با  هم زمان  استان،  اعزام  بزرگ ترین 
سپاهیان حضرت محمد )ص( در آذرماه 1365بود. در 
این اعزام بیش از 15 هزار نفر  رزمنده به جبهه عزیمت 
کـردنـد. همچنین عملیات هـای والفجر 8  بـــا حــضور 
9126  نفر  شاهد  حضور  بـا   5 کـربالی  و   5440    نـفـر  
عملیات ها  در  کرمان  استان  رزمندگان  حضور  بیشترین 

بود. 
شکل33ــ4ــ اعزام رزمندگان کرمانی به جبهه های حق علیه باطل
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کمک های مردمی
سایر  سرآمد  مردمی  کمک های  حوزٔه  در  کرمان  استان 
استان های کشور بود. اعزام کاروان هایی با بیش از 300 دستگاه 
انواع مختلف خودرو، همراه با حمل  کمک های مردم شهید پرور 

کرمان در نوع خود کم نظیر بود. 
میلیون   6350 مقدس  دفاع  سال  هشت  در  مجموع  در 
ریال کمک نقدی و اقالم قابل توجهی  کمک های غیرنقدی مردم 

استان به جبهه های حق علیه باطل ارسال شد. 
و  جمع آوری  مراکز  مهم ترین  استان  سطح  در  مساجد 
زینبیٔه  و  کرمان  جامع  مسجد  بودند.  مردمی  کمک های  ارسال 

 شکل34ــ4ــ نمونه ای از کمک های مردم استان کرمان در طول رفسنجان از عمده ترین این مراکز به شمار می آیند. 
هشت سال دفاع مقدس

 برای مطالعه 
جدول 2 ــ4ــ میزان اقالم مهم کمک های غیر نقدی مردم استان کرمان در طول دفاع مقدس

واحد میزان اقالم
تن١٣٩6نان خشک

عدد7٤٢٤٠گونی
تن6٣5٣مرکبات
تن١١7٠خرما

قوطی٨١٩٢٠٠کمپوت و کنسرو
تن٢٠٣١٤آرد و گندم

کیلو١٤٨طال و جواهرات
کارتن١١٠٠٠مواد بهداشتی

کارتن١٢٩٢٠سایر خوراکی ها
دستگاه٣6٠انواع خودروهای سبک و سنگین

دستگاه7٠٠موتورسیکلت
دست5٠٠٠پتو، پوشاک و البسه

تن5٢٠پسته
رأس٤٨٩٠گاو و گوسفند



فصل پنجم

توانمندی های استان کرمان
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گردشگری استان کرمان
امروزه گردشگرِی پایدار جزء جدایی ناپذیر از سیستم اقتصادی است. تاریخ تمدن کهن استان، تنوع آب وهوایی، فرهنگ غنی، 
گستره طبیعی و سایر جاذبه های متنوع باعث جذب توریست در آن شده است. استان کرمان یکی از مناطق ارزشمند توسعٔه صنعت 
گردشگری در ایران محسوب می شود. استان با داشتن حدود500 اثر گردشگری که بیش از 50 اثر از آنها در فهرست جهانی میراث 
فرهنگی به ثبت رسیده اند، با ارزش های بین المللی، ملی، منطقه ای و محلی پس از استان های اصفهان، فارس و همدان در مقام چهارم 

قرار گرفته است. این پتانسیل می تواند توسعٔه استان را با موفقیت همراه سازد. 

  درس دوازدهم   : توانمندی های استان در زمینه

 برای مطالعه 

ـ  ٥  ــ تعداد گردشگران ورودی به هتل های استان کرمان جدول ١ـ

گردشگران خارجیگردشگران داخلیتعداد کل گردشگرانسال

138457282509756307

138559404544724932

138667548614466102

138774418680976321

138871421651546267

در سال 2000 میالدی گردشگری نزدیک 450 میلیارد دالر درآمد به همراه داشته است. در همین سال تعداد 
گردشگران خارجی وارد شده به ایران حداکثر 700000 نفر بوده اند. از این تعداد کمتر از 15000 نفر آنان به استان 

کرمان سفر کرده اند. لذا تالش برای ارتقای این صنعت بیش از پیش ضرورت دارد.

 زیارت و گردشگری
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همچنین ستاد تسهیالت نوروزی به مسافران استان در سال های اخیر جزء موفق ترین ستادهای کشور از نظر 
رضایت مندی مسافران و ارائه تسهیالت الزم به آنان بوده است. آمار گردشگران ورودی و عبوری از استان کرمان 

در ایام نوروز بدین قرار بوده است.

ـ  ٥  ــ آمار گردشگران ورودی  و عبوری از استان کرمان جدول ٢ـ

تعداد مسافران ورودی و عبوری از استان کرمانسال

4/086/051 نفر1386

2/896/420 نفر1387

2/983/312 نفر1388

3/281/646 نفر1389

وجود زیرساخت های الزم، عزم و اراده مدیران و برنامه ریزان و وجود مراکز آموزش عالی متعدد، زمینه را برای توسعٔه صنعت 
گردشگری در استان فراهم کرده است. 

سال 1388                         سال 1387                         سال 1386                       سال 1385                         سال 1384
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گردشگران داخلی
گردشگران خارجی ـ  5 ــ تعداد گردشگران ورودی به هتل های استان کرمان نمودار 1ـ
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فعالیت
ـ 5 مربوط به کجاست و در مورد آن، چه می دانید؟ الف( شکل 1ـ

ب( به نظر شما موانع توسعٔه گردشگری در استان کرمان چیست و چه راهکارهایی جهت رونق گردشگری دارید؟

ـ    5 شکل 1ـ

جاذبه های گردشگری استان کرمان
جاذبه های گردشگری استان کرمان به دو دسته تقسیم می شوند:

1ــ جاذبه های طبیعی 
2ــ جاذبه های انسانی )مذهبی،تاریخی،فرهنگی و...(

جاذبه های طبیعی
در استان کرمان به علت تنوع آب و  هوا، تنوع ارتفاعات و ساختار زمین شناسی باعث شده است که مناظر دیدنی برای جذب 

گردشگران فراهم شود که مهم ترین آنها عبارت اند از:
 دشت لوت : یکی از عجایب طبیعت به شمار می رود و اشکال و پدیده های نادر  بیابانی دارد که مهم ترین آنها عبارت اند از :

الف( کلوت ها: که از آن به َابر شهر کلوخی جهان نام برده می شود و شامل برجستگی ها و فرورفتگی هایی به شکل رشته های 
موازی یا تپه های منفرد بوده که حاصل فرسایش آبی و بادی در رسوبات ریز دانه می باشند. طول این منطقه 150کیلومتر و عرض آن 
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70 کیلومتر است.
ب( گندم بریان )ریگ سوخته(: منطقه ای است در لوت مرکزی، در 85کیلومتری شمال شهداد، بعد از رود شور که در شمال 
غربی کلوت ها  واقع شده است. تپه ای است پوشیده از سنگ های سیاه رنگ از جنس گدازه های بازالتی و به شکل حفره ــ حفره دیده 
می شود به گفتٔه کارشناسان، ظاهر این منطقه شبیه کرٔه ماه است.گدازه های سیاه رنگ در این منطقه به دلیل رنگ تیره، نور خورشید 

را بیش از حد معمول جذب کرده و باعث افزایش بیش از حد دما می شود  به گونه ای که  گندم به حالت برشته و بو داده در می آید.
ج( نبکا )گلدان بیابان(: این تپه های گلدانی شکل طبیعی، حاصل همزیستی خاک، آب وگیاه است و از تجمع رسوبات بادی 

در پای گیاه به وجود می آیند. مرتفع ترین نبکاهای دنیا به ارتفاع 10 تا12 متردر لوت غربی در حوالی شهداد دیده می شوند.
د( انواع تل ماسه های بادی: مانند هرم های ماسه ای عظیم به ارتفاع 450 متر و برخان ها.

هـ ( مخروط افکنه های عظیم:  مانند مخروط افکنه نرماشیر بم و درختنگان شهداد با دشت های ریگی وسیع.
 مناطق خوش آب وهوای ییالقی و قشالقی: در مناطق کوهستانی استان کرمان، ییالق های کوهستانی سرسبز و خوش آب و 
هوایی دیده می شودکه در طول سال به ویژه در فصل تابستان مورد توجه اهالی بومی و ساکنین استان های گرمسیری مجاور از جمله هرمزگان 
و سیستان و بلوچستان و یزد واقع می شوند که از جمله مهم ترین آنها به مناطق ییالقی کوهپایٔه کرمان، َدلفارد و ساردوئیه جیرفت، راین، 
الله زار، بیدخون بردسیر، سرِمشک و هَنزای رابر و دهبکری و دریجان بم، منطقه بافت، دره ُدر رفسنجان، سیرچ و ماهان و ...می توان 
اشاره   کرد. این مناطق کوهستانی دارای جلوه ها و پدیده های جذاب کوهستانی از قبیل چشمه سارها و آبشارهای بسیار زیبا و دره ها و 
دامنه های سرسبز وخوش آب وهوا و غارهای شگفت انگیز معروف و مهمی اند. همچنین شهرستان های جنوبی استان مانند جیرفت، 
کهنوج، عنبرآباد، رودبار، قلعه گنج، فریاب و ارزوئیه از مناطق قشالقی معروف استان کرمان اند که در اواخر فصل زمستان دارای آب  و 

هوای معتدل بوده به طوری که دشت های خشک  این مناطق یکپارچه سرسبز و زیبا گردیده و زبان هر بیننده ای را به تحسین می گشایند.
 چشمه های آب گرم و آب معدنی: قریب 30 چشمٔه آب گرم و معدنی در استان کرمان وجود دارد و به دلیل ترکیب متفاوتی 
که دارند از نظر درمانی و بهداشتی حائز اهمیت اند.از جمله مهم ترین آنها می توان به آبگرم جوشان، قلعٔه عسکر بردسیر، ِگَور ساردوئیه، 

چهل تن وآباد سید در بم، کیشکی و اسفندقه کرمان اشاره کرد.
 رد پای دایناسورها: تنها آثار منحصر به فرد از این گونه در ایران است که یکی از آنها در شمال زرند، نزدیکی روستای 
ده علی رضا  واقع در دره نیزار دیده می شود که در رسوبات دوره های تریاس و ژوراسیک بر روی رسوبات ماسه ای ساحلی بر جای 

مانده است.
 دهانه ها و قلل آتشفشانی: در منطقٔه قلعٔه حسنعلی راین واقع در جنوب شهر راین بر  اثر فعالیت های آتش فشانی اواخر دورٔه 
کواترنر 19دهانٔه آتش فشان  وجود دارد که از جمله جوان ترین آتشفشان های ایران هستند.  بزرگ ترین آنها قطری برابر با 1200متر 
وگودی 180متر دارد. در حال حاضر در درون یکی از دهانه ها معدن نمک و یکی دیگر معدن سولفات سدیم است.و از قلل آتشفشانی 
مهم استان کرمان می توان آج باال وپائین )حّد فاصل انار وشهر بابک( آتشفشان مزاحم )میمند( در شرق شهربابک، آتشفشان بید خوان 

در نزدیک بردسیر  و آتشفشان هزار در غرب راین را نام برد.
 آبشارها: آبشار ُوروار و آبشار سرند کوه درین، این آبشارهای زیبا و بسیار دیدنی با ارتفاع بیش از 187 متر بلند ترین آبشار 
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ایران و خاورمیانه می باشند که در کوه های جبال بارز جنوبی واقع شده اند.آبشار َزهرود راین در دامنٔه کوه هَزار، آبشار َدلفارد جیرفت، 
آبشار بنگان در گلوئیٔه بزنجان بافت و آبشارهای زیبای منطقٔه کوهپایٔه کرمان ) آبشارهای سیمک و واَمق آباد ( از دیگر آبشارهای مهم 

استان کرمان اند.
 غارها: غار طُُرنگ طویل ترین غار استان کرمان است که در حوالی روستای طُُرنگ شهرستان بافت است.غار ایوب غاری 
آتشفشانی است که  بزرگ ترین دهانٔه غار در ایران است که در نزدیک ِدَهج شهر بابک است. غار میرزا در کوه های داوران، غار یخ نیا 
در دامنٔه جنوبی کوه جوپار، غار َجفریز در نزدیکی گوِغر بافت، غارشب پَره یا خفاش در کوه َخبْر بافت، غار شعیب در ماران جیرفت، 
غار کَفتار و غار صفا در کوه های صاحب الزمان کرمان، غار مموشا در نزدیکی سیه بنوئیه رابُر از جمله غارهای مهم استان کرمان اند.

 قلل مرتفع: استان کرمان با داشتن 14 قله باالی 4000متر بهشت کوهنوردان لقب گرفته است که ازجمله می توان به کوه 
هزار در منطقٔه راین با 4465مترارتفاع که بلند ترین قلٔه استان کرمان و چهارمین قلٔه مرتفع ایران است1 اشاره کرد و همچنین کوهستان 
جوپارکه به دلیل داشتن چندین قلٔه صعب العبور و مرتفع باالی 4000متر مانند سه شاخ بزرگ وکوچک، بلوچی، کیل جالل، کیش و 
برج که صعود بسیارسختی در فصل زمستان دارند، آلپ ایران لقب گرفته است.کوه الله زار، کوه شاه بافت، کوه پَلوار، بحر آسمان، 

جبال بارز و...از دیگر کوه های مرتفع استان کرمان اند.
آب فشان ها و گاز فشان ها: در منطقٔه جیرفت به واسطٔه باال بودن سطح ایستابی آب های زیرزمینی و سفره های آِب تحت فشار 
چاه آرتزین تشکیل شده است؛ مانند چاه آرتزین روستای چمن جیرفت که در حال حاضر از فوران آن بسیار کاسته شده است، چشمه های 

گازفشان که در مناطق فعال زمین شناسی به وجود می آیند؛ مانند: چشمٔه گاز فشان کُت باد در حوالی روستای محمد  آباد مسکون.

1ــ قلل بلند ایران به ترتیب: دماوند، سبالن، علم کوه و هزار

شکل 2ــ5  ــ غار میرزا در کوه های داوران رفسنجان
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ـ    5ــ کلوت های دشت لوت منطقۀ شهدادشکل 3ــ5  ــ گاز فشان کُت باد شکل   4ـ

ـ 5 ــ نبکاهای شهدادشکل5 ــ5  ــ کمپ کویری لوت شهداد شکل 6ـ

ـ آب گرم جوشانشکل 7ــ5 ــ پیست اسکی سیرچ شکل8    ــ 5 ـ
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ـ  5 ــ آبشار ُوروار ) رود فرق(  عنبرآباد ـ  5  ــ رد پای دایناسور دره نیزار شمال زرندشکل 9ـ شکل 10ـ

ـ   5    ــ سطح تپه گندم بریان شهداد ـ 5  ــ درۀ  زیبا وسرسبز بید خوان بردسیرشکل 11ـ شکل 12ـ

شکل 13ــ5  ــ دهانۀ آتشفشان خاموش قلعۀ حسنعلی راین
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جاذبه های تاریخی 

ارگ بم )بزرگ ترین بنای خشتی جهان(: در شمال شرقی شهر بم در دامنٔه صخره ای عظیم بنا شده است. این شهر نزدیک 
به 2000 سال قدمت دارد. این شهر یکی از الگوهای شهر سازی در دوره های گذشته است که چهار قسمت و 38 برج  دیده بانی 
دارد. آثار موجود آن از دورٔه ساسانی تا قاجاریه است که شامل بخش هایی از قبیل حاکم نشین، بازار، کاروانسرا، تکیه و زورخانه و 
اصطبل می باشد.مصالح اصلی بنا خشت خام، ِگل رس و کاه است. در زلزلٔه 5 دی ماه 1382نیمه ویران شد.ارگ بم در فهرست ثبت 
شدٔه یونسکو است که ارزش بین المللی دارد و هم اکنون کارشناسان متعددی از سراسر جهان برای بازسازی ارگ در حال تالش و 

فعالیت اند. حتی ویرانه های ارگ بم ایرانگردان و جهانگردان بی شماری را به سوی خود جذب می کند.
روستای صخره ای میمند: این روستای شگفت انگیز با قدمت 7   تا   10هزار سال جزء چهار روستای ثبت شده در فهرست 
همچنین  و  اتاق   2000 با  خانه   400 از  مجموعه ای  دارد.  قرار  شهربابک  شرق  کیلومتری   36 در  که  شمار       می رود  به  یونسکو 

مسجد،حسینیه، حمام، مدرسه که همگی به شکل غار در دل کوه و در چندین طبقه کنده شده اند.
باغ تاریخی شاهزاده ماهان: باغ زیبا و مصفایی که در دامنٔه کوه های جوپار به دستور فرمانفرما شاهزاده قاجار بنا شد. این 
باغ با دو طبقه عمارت در غرب و شرق، دارای  شبکه ای از حوض ها و فواره های متعدد است که به صورت طبیعی فوران دارند و این 

دو عمارت را به هم مرتبط می سازند. 
مجموعۀ گنجعلی خان: این مجموعه از شگفت  انگیزترین آثار تاریخی عصر صفویه در استان کرمان محسوب می شود و شامل 

میدان، حمام )موزٔه مردم شناسی(، ضرابخانه )موزهٔ سکه(، مسجد، مدرسه، آب انبار، بازار و کاروانسراست.
مسجد جامع مظفری: از بناهای قرن هفتم هجری بوده که این بنا در ضلع شرقی سر دری رفیع و عظیم دارد که با کاشی کاری 

زیبایی تزیین شده است و برج ساعت آن زینت بخش این سر در است.
مسجد امام )َملِک(: از قدیمی ترین مساجد کرمان است که بنای آن را به ملک توران شاه سلجوقی از سالطین سلجوقی کرمان 

نسبت می دهند. این مسجد دارای صحن وسیع با شبستان های متعدد است.
امامزاده محمد: ملقب به »شاهزاده محمد« از سادات جلیل القدر و عظیم الشان است که با 2 واسطه به امام هفتم»علیه السالم«  

می رسد. بارگاه مطهر این بزرگوار در شهر کرمان، محلٔه شاهزاده محمد در سمت غرب قلعه دختر واقع است. 
مجموعۀ حاج آقا علی: در ده کیلومتری رفسنجان در روستای قاسم آباد واقع شده این خانه بزرگ ترین خانٔه خشتی جهان 

بوده که دارای کاروانسراها و تیمچه های متعدد است.
سایر جاذبه های انسانی مهم 

مجموعٔه تاریخی بازار کرمان که بناهای با ارزشی همانند مجموعه وکیل، مجموعٔه ابراهیم خان،گنبدجبلیه، یخدان مویدی، گنبد 
مشتاقیه )سه گنبد(، تخت دریاقلی بیگ و موزه های َهَرندی، موزهٔ  صنعتی، موزهٔ  دفاع مقدس وکتابخانٔه ملی و قلعٔه دختر و قلعه اردشیر 
همگی در کرمان، امامزاده حسین در جوپار، مقبره شاه نعمت الله ولی در ماهان، ارگ قدیمی در راین، موزه و مجموعٔه فرهنگی و ورزشی، 
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مجموعٔه حاج آقا علی و یخدان عباس آباد حاجی در رفسنجان، امامزاده علی، منطقٔه ویژه اقتصادی، بادگیرهای چپقی، قلعٔه سنگ و باغ 
سنگی در سیرجان، تپه تاریخی کُنار َصندل جیرفت و قلعٔه سموران در عنبر آباد، خرابه های شهر دقیانوس و موزهٔ باستان شناسی در جیرفت 
و مقبره میرحیدر، خانقاه شیخ ابوسعید ابوالخیر و مقبرهٔ آخوند در کوهبنان، امامزاده عبدالله و امامزاده حمزه در زرند، مجموعٔه توریستی 
ارگ جدید بم، میل قاَوردی )نادری( در شورگز فهرج، درختان گردو 2500ساله در بیدخوان بردسیر، درختان سرو 2000ساله در روستای 

طَرز راور و سیرچ شهداد از دیگر جاذبه های مهم انسانی استان کرمان محسوب می شوند. 

بیشتر بدانیم  
زندگی امامزاده محمد )علیه السالم(

جد امامزاده محمد، سید محمد   بن موسی بن جعفر که به همراه برادر خود حضرت احمد   بن موسی علیه السالم 
)شاهچراغ( جهت دیدار حضرت علی بن موسی الرضا علیه السالم به ایران عزیمت کردند که در شیراز توسط حاکم 
وقت مورد حمله واقع شدند و در این حادثه، شاهچراغ به شهادت رسیدند و برادر ایشان محمد  بن موسی  بن جعفر )  جد 
شاهزاده محمد( در شیراز اقامت گزیدند و از کثرت عبادت و شب زنده داری به محمد عابد معروف شدند که قبر مطهر 
ایشان در همان صحن شاهچراغ است. پسر ایشان  ابراهیم مجاب از سادات بزرگوار بودند که به کربال عزیمت کردند 

و در همانجا سکنا گزیدند و قبرشان نیز در زاویٔه شمال غربی رواق امام حسین علیه السالم قرار دارد.
فرزندان ایشان به نام های امامزاده احمد)در کربال( و امامزاده محمد در کرمان و امامزاده علی در سیرجان مدفون 
هستند. امامزاده محمد علیه السالم به همراه برادران خود به بهبهان مهاجرت کردند و از سال 247 هجری قمری به 
سیرجان عزیمت کردند و در پی درخواست های مردم کرمان امام زاده محمد در سال 249 هـ. ق به کرمان تشریف  فرما 

شدند و مّدت 45 سال در بین مردم کرمان زندگی کردند و مردم از علم وکماالت ایشان بهره بردند.

فعالیت
1ــ دانش آموز عزیز، دربارٔه مهم ترین زیارتگاه ها و بقاع متبرکه شهرستان محل سکونت خود تحقیق کرده و 

شرحی بر زندگی و احواالت آن بزرگواران تهیه کنید. 
2ــ به همراه دبیر محترم خود  یک بازدید علمی از مراکز مهم گردشگری استان یا شهرستان خود داشته باشید 

وگزارش تصویری مستندی از آن تهیه نمایید.  
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 جاذبه های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی، درمانی
نیز زمینٔه مناسبی برای جلب مسافر و جهانگردی محسوب می شوند   این جاذبه ها از جمله شاخص های پیشرفت و تمدن و 
همان طور  که در سال های اخیر کشورهایی نظیر مالزی، یکی از محورهای جلب مسافر و توریست را دانشگاه برگزیده اند و در این راه 

توفیق نیز داشته اند.
امروزه استان کرمان با داشتن دانشگاه های مختلفی چون شهید باهنر، علوم پزشکی، آزاد اسالمی، ولی عصر)عج( رفسنجان، 

پیام نور، علوم و تکنولوژی پیشرفته وعلوم محیطی و...از قطب های دانشگاهی کشور به شمار می رود.
 در زمینٔه هنری و ورزشی نیزکرمان از شهرت برخوردار است.به  طوری که ورزشگاه ها و باشگاه های ورزشی و تیم های قدرتمند 
متعددی در کرمان و شهرستان های آن وجود دارد که قهرمانان صاحب نام، نشان از موقعیت ارزشمند این استان در عرصٔه ورزشی دارد.

 برای مطالعه 
استان کرمان سرزمین شگفتی ها

1ــ ارگ بم بزرگ ترین مجموعٔه شهری خشتی جهان )240 هزار متر مربع(
2ــ کلوت های شهداد شگفت انگیز ترین عارضه های بیابانی جهان )140در 80 کیلومتر(

 3ــ جوان ترین آتشفشان های ایران مانند 19مخروط آتشفشانی واقع در نزدیکی روستای قلعٔه حسنعلی راین 
4ــ غار ایوب بزرگ ترین دهانٔه غار ایران )80 در60 متر(

5ــ آبشارهای ُوروار و سرند کوه درین در رشته کوه جبال بارز جنوبی بلند ترین آبشارهای ایران با ارتفاع بیش از 187متر
6ــ روستای ُاردیکان در دامنٔه کوه هزار مرتفع ترین منطقه مسکونی ایران ) ارتفاع 3300 متر (

7ــ گودال  گودیز درتکاب شهداد  گود ترین چالٔه داخلی ایران ) ارتفاع 56 + متر (
8ــ بازار کرمان طوالنی ترین بازار سرپوشیدٔه جهان )راستٔه اصلی 1100 متر و با راسته های فرعی بیش از 3000 متر(

9ــ خانٔه حاج آقا علی رفسنجان بزرگ ترین خانٔه خشتی جهان )7000 متر زیر بنا  (
10ــ درفش شهداد قدیمی ترین درفش )پرچم( فلزی جهان )  با قدمت 5000 ساله  (

سابقه فرهنگی استان کرمان: سابقٔه فرهنگی استان کرمان نیز قابل توجه است، به طوری که نخستین دانشگاه کرمان در 
700 سال قبل در عصر قراختائیان برپا شد که بانی آن بُراق حاِجب و بنای آن نیز ُقِبه سبز نامیده شد.این مجموعٔه فرهنگی روزگاری 
به عنوان یکی از دانشگاه های معتبر ایران مطرح بوده و اساتید و بزرگان  از اقصی نقاط کشور به این شهر آمده و ضمن تحصیل، 

بعضاً نیز به امر تدریس مشغول می شدند. اولین بیمارستان کرمان نیز در قرن هفتم توسط افضل الدین ابوحامد کرمانی دایر شد.

بیشتر بدانیم  
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شکل ١٥ــ٥  ــ بارگاه امامزاده محمد علیه  السالم در شهر کرمانشکل١4ــ٥  ــ امامزاده علی علیه  السالم در سیرجان

ه ولی ماهان ـ  5  ــ بارگاه امامزاده حسین علیه السالم جوپارشکل ١6ــ٥  ــ مقبرۀ شاه نعمت الّلٰ شکل 17ـ

ـ   ٥  ــ آرامگاه امامزاده بی بی حیات )س( در نزدیکی خنامان شکل ١9ــ٥  ــ گنبد آخوند )آرامگاه محمد شهید کوهبنانی(شکل ١8ـ



106

ـ  ٥  ــ بارگاه امامزاده صالح علیه السالم شهر انارشکل ٢0ــ٥  ــ بارگاه امامزاده زید علیه السالم شهداد شکل ٢١ـ

شکل 22ــ5  ــ روستای صخره ای میمند شهر بابک

ـ 5  ــ ارگ راین شکل 23ـ
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ـ  5  ــ میل نادری در فهرجشکل 24ــ5 ــ باغ سنگی درَبلَورد سیرجان شکل 25ـ

شکل 27ــ5  ــ گنبد َجَبلیه کرمانشکل 26ــ5  ــ حمام گنجعلی خان کرمان

شکل 28ــ 5ــ ظروف مسی 
صنایع دستی کرمان
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شکل29ــ 5ــ چهار سوق بازار کرمان

ـ  5   ــ ارگ بم در حال بازسازی شکل 31ـ ـ  5   ــ ارگ بم قبل از  زلزله شکل 30ـ

ـ 5 ــ خانۀ تاریخی حاج آقا علی رفسنجان شکل33ــ5 ــ شهر منوجان وقلعۀ تاریخی آنشکل32ـ
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ــ مکان مهم ترین جاذبه های تاریخی استان کرمان را بر روی نقشه باال تعیین نمایید.

فعالیت

ـ  5   ــ نقشۀ راه های استان کرمان شکل 34ـ

شمال
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ـ  ٥  ــ مهم ترین جاذبه های گردشگری استان کرمان جدول ٣ـ

سوغاتیجاذبه های انسانیجاذبه های طبیعینام شهرستان

کرمان

سکنج،  درٔه  سیرچ،جوپار،کوهپایه،  ییالقی  مناطق 
عرب آبادو تیگران ماهان،راین،فوسک، جاذبه های 
بیابان لوت،آب گرم های جوشان)سیرچ(، حسین آباد  
گزک،  آباد  راین(،رضا  ترش  راین،غرغره)باب 
مرتفع  قله های  جوشان،  باد  حوض  آباد،  اختیار 
هزار، جوپار و پلوار، آبشارهای منطقٔه کوهپایه و 
راین،کلوت های شهداد شگفت انگیزترین عارضٔه 
تکاب  گودال  لوت،  بریان  گندم  تپه  جهان،  ببابانی 

گودترین چاله داخلی ایران

مسجد جـامع ، مسجد امــام ، مجـموعـه هـــای تـاریـخـی 
گنجعلی خان، وکیل، ابراهیم خان، حاج آقاعلی، بازارقدیمی 
کرمان )طوالنی ترین بازار سرپوشیدهٔ جهان(، مشتاقیه، قبه 
سبز، آتشکدهٔ کرمان وقناتغستان، قلعه های تاریخی اردشیر و 
دختر کرمان، یخدان مویدی، موزهٔ دفاع مقدس، موزهٔ باستان 
شناسی هرندی،موزهٔ  هنرهای معاصر)صنعتی(، موزهٔ سکه و 
موزهٔ سنگ، باغ شاهزاده، مقبره شاه نعمت الله ولی، شیخ 
علی بابا  سکنج، ارگ راین، گنبد جبلیه، محوطه های باستانی 
شهداد )تمدن ارت(، قلعه ها وآب انبار قدیمی شهداد، امامزاده 

زید شهداد، قلعه دختر حوض دق

کُلمپه )نـوعی شیرینی(، 
کُماج ِسهن، قّوتو، 

ظروف مسی، پسته،َپته، 
ِسدر سرشوی و حنای 
شهداد، چاقو و صنایع 

دستی راین،معرق چوب، 
مشبک چوب

بافت
ارزوئیه

غار آهکی طُرنگ و َجفریز، پارک ملی خبر و پناهگاه 
تخت  کوهستانی  منطقٔه  روچون،  وحش  حیات 
گوغر،  زیبای  ُبندر  گلوئیه،  بنگان  آبشار  شاهزاده 
آبگرم گزمک، ده شیخ،آب سرد گرکشون، قلٔه مرتفع 

کوه شاه، سیرک های یخچالی کوه ملکانی گوغر

َخبر،  شکاری  حسن  خواجه  و  والیت  شاه  زیارتگاه 
ماران،  شاه  قلعٔه  صوغان،  یحیی  تپٔه  تاریخی  محوطه 

امامزاده سید علی، امامزاده یحیی ارزوئیه
گردو، زیره، عسل، 

فراورده های لبنی، گلیم 
شریکی پیچ

بردسیر

یوزپلنگ  )زیستگاه  بیدوئیه  شدهٔ  حفاظت  محدودهٔ 
زار،  الله  وهوای  آب  خوش  روستاهای  آسیایی(، 
گلزار، بید خوان با درختان گردو2500ساله، ُاردیکان 
)مرتفع ترین منطقٔه مسکونی ایران(، راسک، آب گرم 
قلعٔه عسکر، آب معدنی الله زار،  درهٔ زیبای الله زار، 

قلٔه الله زار

امامزاده سید محمد و امامزاده عبدالله، پیر جار سوز، 
محوطٔه باستانی تل ابلیس روستای سلطان آباد، مسجد 
زار،  الله  حمام  نگار،  بدرالدین  زیارتگاه  نگار،  برج  و 

مسجد جامع گلزار، برج و ارگ بردسیر، آسیاب آبی
پنیر و دیگر فراورده های 

لبنی و گالب الله زار

بم و
نرماشیر

مناطق ییالقی دهبکری، َمرغک، سیدآباد،  آبگرم های 
کهور،  جنگل  گریچ،  تن،  چهل  آبادسید،  َابارق، 

سیرک های یخچالی دارزین بم

ارگ قدیم، ارگ جدید، امامزاده زید، امامزاده اسیری، 
امامزاده خواجه عسکر، عباسعلی و زیارتگاه شمس الدین  
و طاهر الدین بمی، زورخانه پوریای ولی، بازار سرپوشیده 
نادر،  میل  وکیل،  مسجد  زرتشتیان،  قیصریه  عماد، 
قلعه های ابارق، تهرود، خانه های تاریخی وکیل باشی و 
آرشام ــ قنات های پر آب نظیر قنات قنبرآباد ده شیخ و 

قنات پاکم بم

خرمای مضافتی، 
مرکبات، سبد و حصیر، 
گلیم،جاجیم،قالیچه های 

طرح بلوچ، چادر شب



111

توانمندی های استان

جیرفت

محمد آبـاد  جبال بارز   ،  ساردوئیه،  ییالقـی  مناطق 
آبشارهای سرند کوه  اسفندقه،  دلـفـارد و  مسکون، 
چاه  میجان،  دلفارد،  ایران(،  آبشار  )بلند ترین  درین 
روستای  باد  کُت  گاز   فشان  چشمٔه  چمن،  آرتزین 
آب  چشمٔه  اسفندقه،  و  گور  گرم های  آب  مسکون، 

معدنی جبال بارز

مسجد  و  دقیانوس  به  موسوم  قدیمی  شهر  خرابه های 
جیرفت،  باستان شناسی  موزه  آن،  ساله  دویست  و  هزار 
ِبهجرد،  در  شعیب  زیارت  اسفندقه،  قالع  جیرفت،  سد 
حیدر  میر  مقبره  ساردوئیه،  سید  احمد  سلطان  زیارتگاه 
کُنار  تاریخی  محوطه های  گهورئیه،  گنج  قلعٔه  اسفندقه، 

صندل

انواع مرکبات، خرما،  
صیفی جات، زیره سرخ، 

صنایع دستی مثل قالی، سبد 
و حصیربافی و…

رفسنجان

ُدر  مناطق ییالقی مانند روستای راویز، ادرج و دره 
چاه  میرزا،  غار  سرچشمه،  اطراف  روستاهای  و 
دریا، چشمه های آب معدنی یک چشمه، قاسم آباد، 

آباد  آوران، منطقٔه شکار ممنوع کوه نودرآهنگ

هاشمی  اکبر  الله  آیت  جمهوری  ریاست  یادمان  و  موزه 
رفسنجانی، موزٔه مردم شناسی )حمام قریشی(، مجموعه 
تاریخی حاج آقا علی )خانه حاج آقا علی بزرگ ترین خانه 
مغویه،  تپه  حاجی،  آباد  عباس  دان  یخ  جهان(،  خشتی 
رضا،  امامزاده  رضوی،  مجموعه  قیصریه،  راویز،  حمام 
بی  بی  مزار  بهرمان،  انبار  آب  خان،  کبوتر  کاروانسرای 

حیات خنامان، قلعه آقا

پسته

زرند
ییالقی  مناطق  علیرضا،  ده  دایناسورها  ردپای 
زرند،  اطراف  روستاهای  اسفند،  باغ  سرتخت،  

چشمه آب سرد سی ریز و آب معدنی باب تنِگل

امـامـزاده عبـدالله مطهـر آبـاد، امـامـزاده حمـزه، امامزاده 
بهاءالدین یزدان آباد، قلعٔه دشت خاک، زیارت شیخ احمد 

روستای حصن،قلعه جالل آباد
سوهان و پسته

سیرجان

دهنه دروق، منطقه بَلورد، دریاچه نمک)کفه نمکی(، 
گدار خانٔه سرخ، منطقٔه کوهستانی چهار گنبد، منطقٔه 
سه  معدنی  آب  گود غول، چشمه های  ممنوع  شکار 

چشمه، بوجان، گلو آوند

منطقٔه ویژه اقتصادی سیرجان،قلعه سنگ،امامزاده علی و 
امامزاده احمد،سلطان پیر غیب،باغ سنگی بلورد،باغ بمبد 
بازار  چپقی،  بادگیرهای  سیرجان،  الرشید،موزٔه  وحاج 
سیرجان، میر زبیر، شاه فیروز، خانه های تاریخی شوکت، 

حاج   الرشید،کاروانسرای پاریز، قلعٔه کُران

مسقطی، پَته، ظروف سفالی، 
گلیم شریکی پیچ و قالیچه

شهر بابک

ایوب  غار  پائین،  آج  و  باال  آج  آتشفشانی  قله های 
)بزرگ ترین دهانه غارایران(، روستای جوزم و مناطق 
خوش آب و هوای دیگر کوهستانی، چشمه های آب 
معدنی وآبگرم ساریج، مدوار، آباد زکریا، آباد کلین، 

مسینان گرم، منطقٔه شکار ممنوع شهر بابک

روستای صخره ای میمند )با قدمت ده هزار ساله(، عمارت 
پیران  آرامگاه  میمند،  قدیمی  دژ  مرج،  خان،قلعه  موسی 

گلیم، قالی، مشبک، منبت  و روستای پیر جل،گنبد مالحیدر
فراورده های لبنی

کهنوج و 
فاریاب

دشت های  بسیارسرسبز بهاری، آب گرم فاریاب، آب 
گرم پاگدار، آب باریک،    روستای ده یاران، رودخانه 
رضا آباد  زرچین، آبشار دهگهان، چشمه سارها و 
مراد،  دیوان  زیارت  و  کوه های  دهگهان  جویبارهای 
تنگ  فاریاب،  گدار  پا  و  دهگهان  سرسبز  روستای 

موردان، دره کلمرز، جنگل ناز دشت

زیارت علی و بی بی طیبه، زیارت دیوان مراد، قلعٔه ضرغام، 
نوشته های  سنگ  بارگاه،  سد  دهگهان،  امامزاده  زیارت 

انواع مرکبات، خرما،         زهمکان، باغ ناز دشت
صیفی جات
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راور

آباد،  فیض  طرز،  و  هوای  آب  خوش  روستاهای 
گرم  آب  چشمه  طرز،  روستای  کهنسال  سروهای 

دیگ رستم، چشمه روستای خورند

بازار قدیمی راور، یخدان راور، کاروانسراهای متعدد، 
آب انبار حاج یوسف وخیر آباد، قلعه های قهقهه و گوجر، 
برج قدیمی روستای طرز و فیض آباد، بادگیرهای راور، 
آسیاب های آبی راور  و طرز، شاهزاده محمد کوهسار، 

زیارتگاه ابراهیم ادهم و پیغمبر لوت )مزار شاه(

پسته، فرش، پشتی، سبد

کوهبنان

کوهبنان  کوه  مانند  دیدنی  و  سبز  سر  کوه های 
کوه  وحش  حیات  آسانیج،  درارسو،  )داودان( 
داودان، چاه آرتزین و دریاچه زیبای آن در منطقٔه 
و  وهوا  آب  خوش  روستاهای  کویر،  به  موسوم 
ییالقی مانند دِرُخم، حسین آباد، دارستان، ِسبال، 
گردوکج، دِرآب، منطقٔه فسیلی و تشکیالت زغال 

سنگ منطقه، چشمه آب گرم خانقاه

بی بی عصمت، بی بی خاتـون، امـامزاده زیـد بـن علی، 
گنبد  ابوالمعالی،  فقیه  خواجه  مقبرٔه  سلیمان،  امامزاده 
آخوند، خانقاه شیخ ابوسعید، آسیاب های آبی فیدکوئیه 
وده علی، تخت امیر، قلعٔه دختر، خواجه خضر، سنگ 
نوشته های کوه خانقاه، مسجد قدیمی و برج های مدرسه 

کمال الدین، سد خاکی  و دریاچه ِگَور)جور(،

قالی، نمد و کاله، گیاهان 
دارویی، فراورده های لبنی

عنبرآباد

آبـشار  )بلنـدتـریـن  فـرق  رود  ُوروار  آبشارهـای  
خاورمیانه ارتفاع 187 متر( آبشار و ُبنَدر دوساری 
آب  خوش  روستـاهـای  آن،  و   چشمـه سارهـای 

وهوای امجز، گاوکان وگرم ساالر رضا

قـلعـه هـای تـاریخی َسموران، زاخت روستای مردهک، 
پشت قلعه، کویز، ملک آباد، سلیمانی، امامزاده عبدالله در 
مردهک، مقبرهٔ ساالر رضا در روستای گرم، باغات نمونٔه 

مرکبات کشت صنعت

انواع مرکبات   ،خرما،  
صیفی جات

قلعۀ گنج

دشت های سرسبز در اوایل بهار،درختان کهنسال 
کَهور و گز وکُنار، تپه های ماسه ای بیابانی به شکل 
سیف و برخان، شکاف های عمیق تونل مانند ناشی 

از زلزلٔه بم در بخش کوهستانی روستای کشیت

زیارت شاهزاده ابوالقاسم معروف به زیارت بچه، زیارت 
وپرآب،  متعدد  قنات های  دادخدا،  چاه  در  کَرکُن  پیر 
تپه های باستانی کالت ملک، تپٔه باستانی گبران تُمگران

انواع  مرکبات  ، خرما، 
صیفی جات

منوجان

چشمه های آب گرم: زیارت بی بی روضه ارم، رب 
روم )سحر پسین( در دیسور ماه کنگان 

چشمـه هـای آب سرد: روضـهٔ  ارم، کلـوک، ریشی    ، 
آسمـینـون ،    آبشار سینـوگان  روستـای سرگرو، نـخل 
چهار فصل در روستای بنک، درختان زیتون وحشی 
و گیاه ریواس و زیره کوه تیتو وکوه ِشنگ و کوه معدن

قـلـعـٔه تـاریخی منوجان،   آسیاب تـاریـخـی کندر تـول ، 
زیارت شاه اشرف، زیارت علی و مریم در نودژ، قدمگاه 
حضرت امیر در روستای بنک، منطقٔه ویژه اقتصادی 

آسمینون و سد آسمینون
انواع مرکبات ، خرما ،  

صیفی جات
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رودبار جنوب

زمستان معتدل ومناسب و دشت های سرسبز و زیبا 
درفصل بهار، باتالق جازموریان، سواحل هلیل رود 
و رود آب سور)آب شور( و آب گرم مکینو روستای 
بهادر  یاآبسگون  چالگان  آبگرم  پورکی،  چشمٔه 
آباد ،   چشمٔه آب گرم لچ آباد روستای پورکی ،  آب گرم 
نهضت آباد،  کولوچ  آب گـرم  آبـاد،  ِمهن  تـن  چهل 
چشمه های آب سرد رازان و گواه چهاران وگرانک، 

کوه مرتفع میل فرهاد

باستانی  تپٔه  مانند:  رود  هلیل  حاشیٔه  باستانی  تپه های 
وتُم  وتُم خورک  پدام وکالت  میش  قلعه  و  قلعه  روستای 
ابوذریه،زیارت  روستای  کهور  هزار  آباد(،تپه  نمرد)مظفر 
پنج تن روستای ِمهن آباد،زیارت دوازده امام رضا آباد و 
میر مقداد وزیارت میل فرهاد، مناطق قشالقی عشایر در 
رضا آباد وفیروز آباد، قنات های متعدد وپر آب مثل تاج 

آباد وبرجک

انواع مرکبات، خرما، 
صیفی جات

ریگان

مناظر  ــ  َکُهور  ـ جنگل های  تپه های ماسه ای مرتفع 
زیبای بیابانی

و  وبرج  قدیم  ارگ  ــ  گود  ِده  قلعٔه  ــ  آباد  سنگ  قلعٔه 
باروهای آن ــ مقبرٔه شاه خورشید ــ قلعٔه بَمبویان ــ قلعٔه 
ـ  ـ قلعٔه رحمت آبادـ  خالق آبادــ قلعٔه علی آباد پشت ریگـ 
قلعٔه مهدی آباد ــ کمپ کویری ریگان ــ قنات های پر  آب 

نظیر قنات رستم آباد ریگان

خرما، مرکبات، حنا، وسمه

فهرج

دیدنی  جنگل های  ــ  بیابانی  وکلوتک های  کلوت ها 
کَُهورــ بستر رودخانٔه حاشیٔه سرسبز رودخانٔه شور و 

دیگر مناظر زیبای بیابانی

میل  ــ  فهرج  خاکی  تاریخی  قلعٔه  ــ  مردان  شاه  زیارت 
تَل  ــ  فهرج  قلعٔه سنگ  ــ  معاذ  برج  قلعٔه  ــ   نادرشورگز 

تاریخی عدس و قالع تاریخی دیگر

خرما، مرکبات، حنا، 
قالی، قالیچه، گلیم، 
پته، پولک دوزی، 

جارو،سبد،کیف از برگ 
درخت خرما

انار

باتالق خیس کَش ــ بستر نمکی رودخانه نمک ــ 
چشم اندازهای بیابانی نظیر: نبکا ــ معدن نمک 

جوششی ــ پوشش گیاهی شن های روان

ـ  قلعٔه تاریخی انار  ـ بقعٔه بُشر حافیـ  امامزاده محمد صالحـ 
ـ خانٔه ابوالحسن  ـ یخدان انارـ  ــ کاروانسرای شاه عباسیـ 
ــ  داود  خان  قلعٔه  ــ  انار  سعدی  قدیمی  مدرسه  ــ  خانی 
روستا وکاروانسرای بیاض ــ کاروانسرای ِشمش ــ آب 

انبار و مسجد و مجموعٔه تاریخی امین شهر)حسین آباد(

پسته، قالی

راُبر

ــ چشمٔه  تنگه هونی  ــ  آباد  ِدِرکارــ دره عشق  گردو 
ِگلی  ــ  سرسبزِچهِرن  منطقٔه  ــ  َهَوک  ِگلی  ــ  عروس 
ـ آبشارآب ُسر سید مرتضی ــ  ِاسکرــ تخت سر تشتکـ 
غار َمموشا سیه بنوئیه ــ غار َجواران ــ مناطق ییالقی 
َهنزا، َسرِمشک، تخت َسرتشتک، َاشکان، آبدر قلعه 
دیلم در سیه بنوئیه ــ منطقٔه شکار ممنوع َانجرک رابر

امامزاده سید مرتضی ــ امامزاده شاه مرتضی قنات َمِلک 
تپٔه  ــ  رابُر  تاریخی  قلعٔه  ــ  َسرِمشک  عبدالله  امامزاده  ــ 
روستای سید  قیصر   تخت  تاریخی  تاریخی کوشک ، تپٔه 

مرتضی

عسل، فراورده های لبنی 
جاجیم، گلیم، قالی، نمد 

َجواران
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به نظر شما جایگاه اقتصادی استان ما در بین استان های دیگر چگونه است؟
توانمندی های اقتصادی استان در قالب سه بخش اصلی کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و بازرگانی قابل بررسی است.

توانمندی های کشاورزی
این بخش به دلیل ایفای نقش حیاتی در تأمین مواد غذایی سالم، خود کفایی استان، ایجاد اشتغال و بهره مندی صحیح از مواهب 

الهی مانند آب و خاک در اقتصاد استان نقش بسیار مهمی دارد.
به بهره برداری هایی که انسان برای تأمین  معیشت خود از نهاده های طبیعی به عمل می آورد، »فعالیت کشاورزی« می گویند  که 

شامل فعالیت های اقتصادی چون کشت و زرع، دام پروری، صید و شکار، پرورش مرغ و طیور، کرم ابریشم و زنبور عسل است.
متنوعی  بسیار  هوایی  و  آب  از شرایط  که  است  استان هایی  معدود  از جملٔه  استان کشور  پهناورترین  عنوان  به  کرمان  استان 
برخوردار است. و این موهبت الهی ضمن ارتقای ویژه جایگاه کشاورزی استان، زمینه تولید بالغ بر70 نوع محصول باغی و 50 نوع 

محصول زراعی را فراهم آورده است.

 درس سیزدهم   : توانمندی های اقتصادی استان 

 برای مطالعه 
ـ  5   ــ درصد محصوالت زراعی و باغی   جدول 4ـ

استان كرمان

تولید )تن(سطح زیرکشت )هکتار(محصوالت

402446677486کل محصوالت باغی

1857471554440کل محصوالت زراعی

5881932231926جمع

ـ  5  ــ محصوالت غالب استان كرمان همراه با  جدول 5  ـ
جایگاه آن دركشور

رتبۀ کشورتولید )تن(سطح )هکتار(محصول

3018371470001پسته

240001400001خرما

16512250001گردو

10596650003مرکبات

25802561/52گل محمدی
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جایگاه کشوری و قابلیت های موجود استان در 
حوزۀ کشاورزی  

برجستٔه  و  برتر  استان های  جمله  از  کرمان  استان 
محصوالتی  می رود.  به شمار  کشاورزی  بخش  در  کشور 
باغ های   %70 ( هکتار  هزار   300 از  بیش  با  پسته،  چون 
پسته کشور ( کرمان را به عنوان مهم ترین منطقٔه پسته  کاری 

خاورمیانه و جهان مطرح کرده است.
کشت  زیر  سطح  اول  رتبٔه  چون  افتخاراتی  وجود 
گردو کشور، رتبٔه اول سطح زیر کشت و تولید محصوالت 
تولید  با امکان  گلخانه ای و وجود منطقٔه جیرفت و کهنوج 
در  تولیـد خـرما  اول  رتبـٔه  تمام فصول سال،  در  محصول 
تولید مرکبـات، کسب حداکثـر عملکرد  کشور، رتبـه سوم 
13/9 تن در هکتار پسته،   13/8 تن گردو، 27/7 تن خرما، 
42 تن مرکبات، 13 تن گندم، 54 تن سیب زمینی در هکتار 
توسط کشاورزان نمونه از موفقیت های دیگر استان، تماماً 
نشانٔه لطف خداوند منان و بیانگر سخت کوشی و توانمندی 

مردان و زنان این استان است.

ـ 5   ــ باغات خرمای بم شکل 35ـ

شکل36ــ5  ــ کشت محصوالت گلخانه ای هیدروپونیک ) بدون نیازبه خاک( 

ـ ٥ ــ محصول گردوی خوشه ای استان  شکل ٣7ـ شکل ٣8ــ٥ ــ محصول پسته رفسنجان
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فعالیت

 نمونه ای دیگر از فعالیت های کشاورزی در استان کرمان کشت گلخانه ای 
است که این نوع کشت در اغلب نقاط استان به  ویژه شهرهای جنوبی استان مورد 
استفاده قرار می گیرد. این نوع کشت به دلیل صرفه جویی در مصرف آب و خاک 
امکان اجرای آن در تمامی فصول سال و کنترل راحت شرایط کشت، در سال های 
اخیر به شدت مورد استقبال و توجه قرار گرفته است.گفتنی است تولید گل محمدی 

و ِاسانس آن در الله زار ِبردسیر  بعد از  َقمَصر کاشان رتبٔه دوم را در ایران دارد.

 شکل 39ــ5  ــ محصول مرکبات 
جنوب استان    

شکل 40ــ5  ــ تولید گل محمدی در بخش الله زار

1ــ مهم ترین محصوالت کشاورزی در شهرستان خود را نام ببرید.
2ــ در ارتباط با محصوالت کشاورزی منطقٔه شما کدام صنایع تبدیلی وجود دارد یا می توان ایجاد کرد؟

  آیا می دانید
استان کرمان با بیش از 4 میلیون رأس دام به عنوان یکی از قطب های دامداری کشور است. پرورش بالغ بر 6 
میلیون قطعه مرغ گوشتی در هر دوره، وجود 66284 کندوی زنبور عسل، علی رغم بیابانی بودن منطقه، احداث 69 
مرکز پرورش ماهیان سرد آبی و گرم آبی و یک مرکز پرورش میگو، برگ زرینی بر صنعت تولیدات دامی استان است.
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مساحت عرصه های طبیعی استان کرمان 16/2 میلیون هکتار شامل 1/3 میلیون هکتار جنگل، 8/6 میلیون هکتار مرتع و 6/2 
میلیون هکتار بیابان است.

وجود دو بیابان مخوف در بخش های وسیعی از شمال و شرق منطقه، شرایط اقلیمی استان را شدیدًا تحت تأثیر قرار داده، 
به  گونه ای که بیش از 4/2 میلیون هکتار از اراضی این استان تحت تأثیر شدید فرسایش بادی قرار دارد که ساالنه خسارت های زیادی 

را به بار می آورد.

مشكالت و تنگناهای بخش كشاورزی استان 
الف( بحران آب: بزرگ ترین معضل كشاورزی استان، كمی نزوالت آسمانی، تبخیر بیش از حد و روش های سنتی آبیاری 
است به نحوی كه سالیانه بالغ بر6/5میلیارد متر مكعب از آب سفره های زیر زمینی برداشت كه قریب 800 میلیون متر مكعب بیش از 
توان سفره هاست،  از سویی سطح ایستابی آب های زیر زمینی هرساله قریب 30 تا 130سانتی متر افت و آب ها نیز تلخ وشور می  شوند.

ب( تخریب جنگل ها و مراتع   
ج( كمبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

و غیره

شکل41ــ5  ــ نژاد بز راینی بافت با مرغوب ترین کرک بعد از چین

فعالیت
1ــ توان های کشاورزی شهرستان محل زندگی خود را بنویسید. 

2ــ مشکالت و تنگناهای بخش کشاورزی شهرستان خود را ذکر کنید.
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توانمندی های معدنی

َوَانَْزلْنَاالَْحِدیَد ِفیِه بَأٌس َشِدیٌد َوَمنٰاِفُع لِلّناِس
                                                                                                    )آیۀ 25 سورۀ حدید(

 و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است.

شکل 42ــ5  ــ معدن آهن گل ُگهر سیرجان

ـ  معدن مس سرچشمه شکل 43ــ5  ـ
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استان کرمان به دلیل پتانسیل باالی معدنی خود امکانات بالقؤه زیادی برای توسعٔه صنایع وابسته به محصوالت معدنی دارد. 
بعضی از معادن استان از غنی ترین و بی نظیرترین معادن در سطح کشور و بی نظیرند.

تنوع مواد معدنی در استان
ـ  5  ــ مهم ترین معادن استان کرمان جدول6  ـ

مناطقمعدنردیف

معادن گل گهر سیرجان و جالل آباد زرندسنگ آهن1

سرچشمه رفسنجان، میدوک شهربابک، چهار گنبد سیرجان، اسفندقهسنگ مس2

در شهرستان های زرند،کوهبنان و راورزغال سنگ3

اسفندقه جیرفت و فاریاب کهنوج و سیرجانکرومیت، منگنز و منیزیت4

مرمر راین، چینی بافت وگرانیت تنگوئیه سیرجانسنگ های ساختمانی)تزیینی(5

خداوند برای استان کرمان سفرهٔ معدنی پربرکتی را فراهم آورده است که در جهت توسعٔه استان از آن استفاده می شود.
فعالیت های کوهزایی آلپی در استان کرمان، باعث تشکیل معادن متنوع و با ارزش  شده است.

تعداد معادن فعال استان کرمان بیش از 145معدن می باشد و این استان در صادرات مواد معدنی در مقایسه با سایر استان ها در 
ردیف اول است.

در حال حاضر بیش از 40 نوع ماده معدنی در استان شناسایی، اکتشاف و یا به مرحلٔه بهره  برداری رسیده  اند که شامل مواد 
فلزی و غیرفلزی و سنگ های تزیینی اند. 

وجود سه مادهٔ معدنی مهم کشور مس، سنگ آهن و زغال سنگ  نشان از توان باالی معدنی این استان است.
هرچند که بخش معدن تا قبل از انقالب اسالمی جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور نیافته بود، اما خوشبختانه با توجهاتی 

که طی بیست سال گذشته به این بخش شده است  امید آن می رود که این روند مراحل تکامل را با شتابی بیشتر طی کند. 

توانمندی های صنعتی
به دلیل معادن فراوان  در استان کرمان، زمینه های زیادی برای توسعٔه صنعتی و معدنی وجود دارد که در مراحل توسعه، طی 

فرایندی متوازن می توان به حل مشکالت استان و پایین آوردن نرخ بیکاری کمک کرد.
استان کرمان دارای 18 شهرک و 15 ناحیٔه صنعتی است که از این تعداد پنج ناحیٔه صنعتی، سه مجتمع کارگاهی و خدماتی در 
شهرهای کرمان، بم و سیرجان و 10 ناحیٔه صنعتی روستایی است. با توجه به کشت بسیاری از محصوالت زراعی و باغی در استان، 
زمینه های مساعدی در خصوص فرآوری این محصوالت و گسترش صنایع تبدیلی کشاورزی در استان وجود دارد از جمله می توان 

صنایع فراوری پسته، خرما، رطب، گوجه فرنگی و سایر محصوالت جالیزی و گلخانه ای و بسیاری از صنایع تبدیلی اشاره کرد.
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ـ  5    ــ کارخانه فوالدسازی بردسیر شکل 44ـ

شکل 45ــ5  ــ کارگاه بسته بندی و فرآوری خرمای بم

شکل 46ــ5  ــ خودرو سازی کرمان موتور
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ـ  5   ــ واحدهای مهم صنعتی استان کرمان برای مطالعه  جدول 7ـ

نوع تولید نام واحدردیف
محصوالت لبنیشیر پاستوریزه پگاه کرمان1
روغن نباتی مایع و جامدروغن نباتی گلناز2
ورق مسیمس شهید باهنر 3
فرآورده های مسیشرکت ملی مس ایران4
کنسانتره سنگ آهنسنگ آهن گل گهر 5
سنگ ساختمانیحامد سنگ 6
پروفیل پالستیکیبوتیا سنگ 7
سیمانسیمان8
الستیکگروه صنعتی بارز9

میلگرد آهنی و فوالد سازیصنایع فوالد کرمان 10
استخراج زغال سنگ زغال سنگ کرمان 11
سیم و کابلصنایع کابل کرمان 12
روغن نباتی جامد و مایعفرآورده های روغنی ایران 13
خودروی سبککرمان موتور 14
واگن مسافربریگروه صنعتی پلور سبز 15
خودرو سواریخودروسازی راین 16
ُکک و قطرانکک و قطران زرند17
کاشی و سرامیککاشی الماس کویر18
برق حرارتینیروگاه سیکل ترکیبی کرمان19

فعالیت
فکر کنید و پاسخ دهید

1ــ در شهرستان محل زندگی شما چه معادن و صنایع مهمی وجود دارد؟    
2ــ از تولیدات این معادن و صنایع چه استفاده ای می شود؟  
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توانمندی های خدماتی و بازرگانی  
از جمله جلوه های روشن تاریخ کرمان مقولٔه اقتصادی و توانمندی های خدماتی و بازرگانی آن است.

قرار داشتن کرمان بر سر راه های ارتباطی بسیار مهم تاریخی جادٔه ادویه و ابریشم و فرصت های شغلی مناسب موجب شد تا 
در مقاطع متعددی از تاریخ، نه تنها کرمان به عنوان یکی از قطب های اقتصادی درآید؛ بلکه با سایر کشورها مانند هند، مصر و عراق، 

تبادل اقتصادی داشته باشد.
جاذبه ها و مناطق مهم اقتصادی و فرصت های شغلی که برخی از آنها در سطح کشور بی نظیرند.

  آیا می دانید
باهنر، معادن فوالد گل گهر، کارخانه و مجتمع فوالد  مانند صنایع مس  تولیدی  مراکز عمدٔه  و   کارخانجات 
و  زغال سنگ  کرمان، شرکت  بارز، خودروسازی  کارخانٔه الستیک  ممتازان  و  کرمان  کارخانجات سیمان  بردسیر، 
معادن کرومیت اسفندقه و... هزاران فرصت شغلی ایجاد کرده و ساالنه میلیون ها دالر ارز نصیب کشور می کنند، 
مناطق ویژٔه اقتصادی سیرجان و بم نیز در این مورد موقعیت خاص و ارزشمندی را برای کرمان فراهم ساخته اند تنها 
کافی است که بدانیم منطقٔه آزاد سیرجان تاکنون میلیاردها دالر سرمایه خارجی جذب و 2400 فرصت شغلی ایجاد 

کرده است.
قریب 200 صنعت  فعالیت های خودرو سازی  کنار  در  نیز  بم  ارگ جدید  اقتصادی  ویژٔه  منطقٔه  براین  عالوه 

وابسته ایجاد کرده و برای صدها نفر اشتغال ایجاد کرده است.
فعالیت های  ارقام، وجود چندین شهرک صنعتی در کرمان و شهرستان های دیگر چرخه عظیم  این  در کنار 

اقتصادی استان را به گردش در آورده اند.

شکل 47ــ5  ــ کارخانۀ آلومینیوم هزار کرمان



فصل ششم
شکوفایی استان کرمان 

پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
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مقدمه 
وجود مردمانی مهمان نواز در طول تاریخ، حماسه سازان در پیروزی انقالب اسالمی و فداکاری در طول هشت 
بر  دیگر  زّرینی  برگ  افزودند،  مقدس  این سرزمین  و عظمت  عّزت  بر  مال خود  و  نثار جان  با  که  مقدس  دفاع  سال 

افتخارات مردم دیار کریمان است.
و  تهدیدات  وجود  با  و  اسالمی  جمهوری  نظام  پربرکت  عمر  از  سال  سی و پنج  از  بیش  گذشت  با  امروزه 
توطئه های دشمنان، با هّمت واالی مردمان سخت کوش این دیار، توسعه همه جانبه در بخش های مختلف اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی شهرها و روستاهای این استان صورت گرفته است که در این فصل با گزیده ای از آنها آشنا 

می شویم.

 درس چهاردهم   : دستاوردهای انقالب اسالمی در استان 

دستاوردهای انقالب اسالمی
در این درس سعی داریم دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران در طول سی سالٔه انقالب اسالمی را در سه فصل 

1( امور تولیدی
2( امور زیر بنایی

3( امور اجتماعی و فرهنگی برای شما دانش آموزان عزیز بیان کنیم. 
١ــ امور تولیدی

کشاورزی: همان طوری که در درس قبل آموختید استان کرمان یکی از مهم ترین قطب های کشاورزی ایران محسوب می شود 
که در تأمین بخش قابل مالحظه ای از مواد غذایی کشور نقش مؤثری دارد )جدول 1ــ6(.
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شکوفایی استان کرمان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

بیشتر بدانیم  
در سال های اخیر به دلیل موارد زیر کاشت محصوالت کشاورزی در استان با کاهش رو به رو بوده است:

الف(خشکسالی های متوالی چندین سال اخیر 
ب(محدودیت منابع آبی استان 

ج( افت سطح آب های زیر زمینی به دلیل بهره برداری نادرست 
د( نوسانات سطح زیر کشت به دلیل تناوب زراعی 

زراعت و باغداری: از مهم ترین محصوالت زراعی استان می توان به گندم، جو، محصوالت جالیزی )هندوانه ، خیار و...( 
نباتات علوفه ای )یونجه ، ذرت علوفه ای و...(، انواع سبزیجات و حبوبات اشاره کرد. توان کشاورزی که استان کرمان دارد در کمتر 
جایی از کشور ایران یافت می شود که در یک سال زراعی 3 نوبت سیب زمینی و پیاز، 4 نوبت خیار، 3 نوبت هندوانه، 2 نوبت گوجه 

فرنگی، 2  نوبت ذرت و... کاشت و برداشت صورت گیرد.

جدول 1ــ6ــ عمده ترین محصوالت کشاورزی استان )سال 1388(

رتبه در کشورشهرستان های عمده تولید کنندهمیزان تولید به تننام محصولردیف
1رفسنجان ــ زرند ــ سیرجان و...90856پسته1
6ارزوئیه ــ بردسیرــ سیرجان و...417959/5غالت2
6جیرفت ــ بردسیر و...1371/6حبوبات3
2  جیرفت ــ رودبار جنوب ــ کهنوج ــ عنبر آباد  ــ فاریاب ــ ارزوئیه1171728محصوالت جالیزی4
4بم ــ شهربابک و...194388نباتات علوفه ای5
1جیرفت ــ بردسیر و...735722/5سبزیجات6
9ارزوئیه ــ بافت3911پنبه7
3 بم ــ جیرفت و شهداد و کهنوج ــ ارزوئیه ــ عنبرآباد476894مرکبات8
3شهربابک10968بادام9

1بافت ــ رابر18774گردو10
1بم ــ منوجان ــ رودبارــ کهنوج ــ جیرفت212789خرما11
2بردسیر )الله زار(6818پرورش گل12
1کوهبنان ــ زرند689سنجد13
2 کرمان ــ بافت ــ اسفندقه4489انجیر14
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گردو                                                         خرما                                                            پسته                                                      پرتقال

خیار                                                             پنبه                                                        گل محمدی                                                  حبوبات

گندم                                                      لیموشیرین                                                     نارنگی                                                  هندوانه

زنبور عسل                                                         انجیر                                                        سنجد                                                              زیره

شکل1ــ6 ــ مهم ترین تولیدات بخش کشاورزی استان
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شکوفایی استان کرمان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

 برای مطالعه 

دامداری و دامپروری: از مهم ترین عوامل توسعٔه دامپروری  و دامداری در استان می توان به تنوع اقلیمی، وسعت مراتع، 
وجود مناطق ییالقی و قشالقی مناسب و نزدیک به هم، سطح زیر کشت قابل توجه محصوالت نباتی و علوفه ای و وجود دامپرورانی 

سخت کوش و قانع اشاره کرد.

فعالیت
1ــ مهم ترین مشکالتی که کشاورزان شهرستان شما برای تولید محصول خود دارند چیست؟

2ــ شما برای برطرف کردن این مشکالت چه راهکارهایی  را ارائه می دهید؟

است.  داده  اختصاص  به خود  را  کشور  دام های  کل  از  درصد   5 استان حدود  دامی  مجموع جمعیت  در 
بیشترین آمار گوسفند و بز متعلق به شهرستان بافت با 1032650 رأس و بیشترین گاو متعلق به شهرستان بم با 35533 

رأس و بیشترین شتر، خاص شهرستان رودبار است که تعداد 11600 نفر شتر در این شهرستان وجود دارد.   
تولید  عسل  کیلوگرم  میزان 562501  که  دارد  وجود  زنبور عسل  کندو  میزان 66284  به  کرمان  استان  در 
ـ رابر ــ شهربابک است. در استان کرمان 122 واحد پرورش ماهی  می کنند. مهم ترین شهرستان های تولید کننده بافتـ 
وجود دارد که 1076 تن انواع آبزیان را تولید می کنند. در بین شهرستان های استان جیرفت با 468 و کرمان با 140 

تن بیشترین تولید را دارند. 
زیره: از محصوالت خودرو و طبیعی کرمان بوده و زیستگاه اصلی اش نیز کرمان است.بیش از 80 درصد 
کوه های  سیرچ،  جوشان،  مانند  مناطقی  در  همچنین  می شود.  حاصل  جوپار  کوه های  از  کرمان  مرغوب  محصول 
صاحب الزمان، دهبکری، بحر آسمان، جبال بارز  ،  اسفندقه    ،  کوهبنان   ، ارتفاعات جنوبی قریه ده نو و سنگ سی ریز 
زرند مشهور به کوه زیرو، ارتفاعات حد غربی کفه نمک سیرجان مشهور به کوه خواجویی، ارتفاعات خبر، دهسرد، 
قادر آباد، منطقٔه کوهستانی لنگر و سه بنه رابر، کوه هزار، کوه الله زار و کوه شاه  وجود دارد. سه نمونه محصول از 
این منطقه حاصل می شود: 1ــ  زیرٔه هفتادم: رویش در دامنه های کوه و در مناطق گرم تر ــ برداشت  70 روز پس از 
عید، 2ــ زیرٔه نودم: رویش درارتفاعات باالتر و برداشت 90 روز پس از عید درشت تر و معطرتر،  3ــ زیرٔه کبکو: 
رویش درنزدیکی یخچال ها و در ارتفاعات باالی 3000 متر، بدون عطر و درشتتر از نوع اول است و معموالً خوراک 

کبک ها و سایر پرندگان می شود.
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دارای  زیره  رویش  گاه های  اکثر 
میلیمتر   200 از  بیش  سالیانه  بارندگی 
تا   1700 ارتفاع  بین  گیاه  این  می باشند. 
کرمان  استان  در  دریا  سطح  از  متر   3500
بین  سالیانه  کرمان  استان  در  می شود.  دیده 
10 تا 25 تن زیره از حدود 100000 هکتار 
مناطق زیره خیز استان برداشت می شود.                                          

شکل 2ــ6  ــ گل های زیره کوه های جوپار کرمان

شکل 4ــ6 ــ فرودگاه کرمان شکل 3ــ6 ــ محور ارتباطی کرمان ــ باغین

2ــ امور زیر بنایی
توسعه  نوع  هر  ارکان  از  و  بزرگ ترین سرمایه های کشور محسوب می شود  از  یکی  نقل  و  تسهیالت حمل  ترابری:  راه و 
محسوب می شود؛  نمودار 1ــ6 میزان رشد بزرگراه های استان را نشان می دهد. از مهم ترین عوامل توسعٔه راه ها در استان می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
الف(افزایش اعتبارات عمرانی 

ب( تفکیک ادارهٔ کل راه و ترابری جنوب استان و افزایش حجم فعالیت های عمرانی
ج( ایجاد ستاد راهبردی جنوب استان 

د( افزایش اعتبارات پس از سفر مقام معظم رهبری و همچنین سفر هیئت محترم دولت به استان.



129

شکوفایی استان کرمان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

جدول2ــ6 ــ مقایسۀ فعالیت راه  سازی استان در سال های 1357و 1387

میانگین رشد ساالنهسال 1387سال 1357نوع راه ارتباطیردیف

27/5 کیلومتر0826طول بزرگراه1

12/53 کیلومتر11831559راه اصلی آسفالته2

77/53 کیلومتر3042630راه فرعی آسفالته3

137/6 کیلومتر1034233راه روستایی آسفالته4

فعالیت
از بررسی نمودار1ــ6 و جدول 2ــ٦ رشد راه های استان کرمان چه نتیجه ای می گیریم؟

راه آهن: تا پیروزی انقالب اسالمی تنها محور زرند به کرمان از حمل و نقل ریلی برخوردار بود، در حالی که اکنون قسمتی از 
شبکٔه مهم و حیاتی ریلی شمال به جنوب ) تهران ــ سیرجان ــ بندر عباس ( و خط آهن جنوب شرق کشور ) که قادر است بندر سنگاپور 
را در جنوب شرق آسیا به فرانسه در اروپا متصل نماید  ( در استان کرمان واقع شده است که 994 کیلومتر طول دارد و 20 ایستگاه در 
این محدودٔه ریلی قرار دارد. این خطوط ریلی که از مهم ترین دستاوردهای انقالب اسالمی است نقش مهمی در ترانزیت کاال از آسیای 

مرکزی به آب های آزاد دارد.
فرودگاه: قبل از پیروزی انقالب اسالمی فقط در مرکز استان یک فرودگاه معمولی وجود داشت که بعد از پیروزی انقالب 
فرودگاه های بم، سیرجان و جیرفت به فرودگاه های قبلی اضافه شد و فرودگاه کرمان نیز به سیستم ناوبری جدید مجهز و به فرودگاه 

نمودار 1ــ6  ــ بزرگراه های 
استان از سال 1357 تا 1388

متر
یلو

ه ک
اه ب

رگر
 بز

ان
میز
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بین المللی مبّدل شد.
مخابرات: بی شک مخابرات در پیشرفت تکنولوژی، شکوفایی اقتصادی، روابط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، کاهش آلودگی 
هوا، ترافیک و تبادل اطالعات نقش با اهمیت و مؤثری دارد. شاخصه های ارتباطی در استان بعد از پیروزی انقالب رشد قابل توجه ای 
داشته که این رشد در 5 سالٔه اخیر بسیار چشمگیر بوده است به نحوی که ضریب نفوذ تلفن همراه با واگذاری 1450000 خط از 18 
درصد در سال 85 به 44/5 در صد در سال 88 رسیده است. همچنین ضریب نفوذ اینترنت از 8 درصد در سال 85 به 34/9  درصد 

در سال 88 رسیده است. 
انرژی: تعداد مشترکین برق قبل از انقالب برابر با 122358 بوده است که این میزان در سال 87 به 727160 افزایش یافت. از 
مهم ترین دستاوردهای انقالب، با تالش دولت مردان، برق دار شدن تمامی روستاهای با 20 خانوار در استان در سال 1389 است. بیشترین 

میزان مصرف برق در سال های اخیر مربوط به بخش کشاورزی بوده که  به دلیل برقی کردن چاه های آبی بوده است.

 برای مطالعه 
قبل از انقالب ظرفیت تولید برق استان کرمان 60 مگاوات بوده که در حال حاضر 2022 مگاوات است و این 

میزان با قبل از انقالب قابل مقایسه نیست.
نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان بزرگ ترین نیروگاه ترکیبی گاز و بخار کشور با تولید 1912  مگاوات برق  در سال 
می تواند بیش از ظرفیت مورد نیاز،  برق تولید  کند و اگر معادن فراوانی که در این استان وجود دارد  مورد بهره برداری 

قرار گیرند، از لحاظ برق مشکلی پیش نخواهد آمد. 

شکل 6ــ6  ــ نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

شکل 5ــ6  ــ سد جیرفت ) ساالنه 80 مگا وات ساعت انرژی برق تولید می کند (
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شکوفایی استان کرمان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

 برای مطالعه 

آب: در سال 87  بخش قابل توجهی از مناطق شهری )  93 درصد ( و مناطق روستایی ) تقریباً 72 درصد از کل روستاهای 
باالی 20 خانوار ( دارای شبکٔه آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بوده اند.

بیشتر بدانیم  
در بین شهرستان های استان بیشترین میزان مصرف آب در شبانه روز متعلق به کیانشهر  )پابدانا(  در شهرستان 
با  به ازای هر انشعاب  مصرف دارند و در جایگاه های بعدی سرچشمه و جیرفت  لیتر  کوهبنان است که 1300 
نظر مصرف کم، شهرستان سیرجان و ریحانشهر  )ریگ آباد( زرند  از  قرار دارند. همچنین  لیتر  1200 و 1133 

با 400 لیتر در شبانه روز قرار دارند.
شهرهای رودبار با 74 درصد، قلعٔه گنج با 73 درصد، منوجان  با 68 درصد، بیشترین پرت آب در شبکٔه 

آشامیدنی را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که متوسط استان 31 درصد است.  

صنایع و معادن: استان کرمان را بهشت معادن ایران می دانند و به دلیل پتانسیل باالی معدنی امکانات بالقوه زیادی برای 
ایجاد صنایع وابسته به محصوالت معدنی دارد. بعضی از این معادن از غنی ترین معادن در سطح کل کشور می باشند. هم اکنون در 
این استان بیش از 150 نوع معدن شناسایی شده است. شناخت منابع معدنی استان جهت استفاده مفید و مؤثر آنها و ایجاد و توسعٔه 
صنایع کوچک و بزرگ وابسته به آن می تواند نقش مهمی در برنامه ریزی های صنعتی و عمرانی و نیز بهبود وضع اقتصادی استان 

داشته باشد.

 این استان از لحاظ زمین شناسی و ذخائر معدنی دارای موقعیت ویژه ای است. بهره برداری از معادن فلزی 
مانند:آهن، مس، سرب و روی دارای سابقٔه چند هزار ساله در استان اند. عمده ترین معادن استان شامل معادن مس 
به ذخیره 45  تن، مس چهارگنبد  میلیون  به ذخیره 80  بابک  میدوک شهر  میلیارد تن، مس  به ذخیرٔه یک  سرچشمه 
میلیون تن و همچنین هشت معدن ذغال سنگ با ذخیره ای معادل 200 میلیون تن  ،10معدن سرب و روی و معادن 
سنگ آهن گل گهر سیرجان به ذخیره ای بیش از یک میلیارد تن    و جالل آباد زرند با ذخیره ای معادل 150 میلیون تن 
کرومیت بافت و اسفندقه و فاریاب جیرفت با ذخائری معادل یک میلیون تن همچنین ذخائر غیر فلزی سولفات دوسود 
راین، باریت رفسنجان، دولومیت سیرجان و سیلیس شهربابک و رفسنجان است. عالوه بر آن معادن سنگ تزیینی 
استان کرمان به لحاظ میزان ذخیرٔه انبوه و تنوع و کیفیت دارای جایگاه ویژه ای است. در سال های اخیر پروانه های 
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فعالیت
1ــ در محل زندگی شما کدام یک ازطرح های زیر بنایی گفته شده اجرا شده است؟ 

بازدیدی  یا در حال اجرا در محل سکونت خود  از طرح های اجرا شده  یکی  از  دبیر خود  به کمک  2ــ 
بعمل آورید. از مجریان طرح،هدف از اجرای آن را جویا شوید.

بهره برداری معادن در استان رشد چشمگیری داشته به نحوی که سال 88 نسبت به سال 8٦ از رشد 4٦/5 درصدی 
برخوردار بوده است. استان کرمان از نظر  ارزش تولیدات معدنی 45 درصد از کل تولیدات معدنی کشور را به خود 
اختصاص داده که از این نظر رتبٔه اول را در کشور به خود اختصاص داده است. همچنین از نظر شاغلین در معدن و 

سرمایه گذاری در معادن مقام اول کشور را دارا است. 

کارخانۀ زغال شویی زرند آباد شهربابکشکل7ــ6  ــ  خاتون  کارخانۀ مس  شکل8  ــ6  ــ 

3ــ امور فرهنگی واجتماعی
با  آموزش و پرورش به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماعی، رسالتی خطیر در تربیت نسل جوان دارد.  آموزش و پرورش: 
نگاهی عمیق به اهداف آموزش و پرورش می توان دریافت که: تقویت و تحکیم مبانی اعتقادی و معنوی، رشد فضایل اخالقی، ارتقای 
اجتماعی،  انضباط  و  نظم  به  پایبندی  مردم،  به  فرهنگ خدمت  ترویج  عدالت،  و  روحیٔه شجاعت  ایجاد  سیاسی،  و  اجتماعی  بینش 

قانون گرایی و... که تمامی دوره فعالیت آن وزارتخانه در طول شکوفایی انقالب اسالمی در جهت تحقق این اهداف بوده است. 
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شکوفایی استان کرمان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

 برای مطالعه 
در سال تحصیلی 88  ــ1387 تعداد 545696 نفر دانش آموز در 6226 آموزشگاه دولتی و غیرانتفاعی مشغول 

به تحصیل بودند. نمودار 2ــ6 درصد دانش آموزان را در مقاطع مختلف نشان می دهد. 
آیا می دانید در دورٔه متوسطه تعداد 1001 آموزشگاه در استان وجود دارد که 5267 کالس درس است و تعداد 
123245 دانش آموز تحصیل می کنند. بیشترین تراکم دانش آموز در کالس متعلق به منوجان و رودبار جنوب  با 
28/1  و 29/6 و کم تراکم ترین کالس ها دورٔه متوسطٔه متعلق به کوهبنان و راور با 18/6 و 19/5 دانش آموز است. 

از دستاوردهای مهم آموزشی در سطح استان می توان به موفقیت دانش آموزان در قبولی دانشگاه ها اشاره و 
کسب   6 رتبٔه تک رقمی ،79 رتبٔه دو رقمی، 445رتبٔه سه رقمی وکسب رتبه های اول در گروه آزمایشی هنر و ادبیات 

و علوم انسانی در کنکور 88 اشاره کرد.
 درصد باسوادی استان در ابتدای انقالب اسالمی 45 درصد بوده، در حالی که این عدد به 86 در صد در 
سال 87 رسیده است، که نشان از درایت و همت نظام مقدس جمهوری اسالمی جهت کاهش بیسوادی و ریشه کنی 
آن است.با این روند انتظار می رود که در طول 5 ساله اول دهٔه 90 شاهد جشن ریشه کن شدن بیسوادی در استان 

کرمان باشیم. 
آموزش عالی

برای  مناسب  بستری  ایجاد  به سوی  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  اهداف  گیری  کرمان جهت  استان  در 
آموزش ، تحقیق و فّناوری طی 30 سالٔه پس از پیروزی انقالب اسالمی بوده است.

در سال تحصیلی 88 ــ1387 در مجموع 99025 نفر دانشجو در مراکز آموزش عالی استان مشغول به تحصیل 
بودند که با توجه به تعداد دانشجو در سال های اولیه انقالب1132 نفر، نشان از رشد قابل توجه آن دارد.

نمودار 2ــ6  ــ درصد تعداد  دانش آموزان استان در مقاطع مختلف تحصیلی
ابتداییراهنماییمتوسطهفنی حرفه ای و کاردانش
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از شاخص ترین دانشگاه های استان می توان به شهید باهنر کرمان، علوم پزشکی کرمان  و... اشاره کرد. 

 شکل 9ــ6 ــ دانشگاه شهید باهنر کرمان     

ـ 6    ــ دانشگاه ولی عصر رفسنجان شکل 10ـ

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

 نمودار 3ــ6 ــ تعداد دانشجویان مراکز آموزش عالی 
تحصیلی  سال  طی  تحصیلی  مقطع  تفکیک  به  استان 

88ــ1387

25518

3951

67492

2046
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شکوفایی استان کرمان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

    جدول3ــ6  ــ  مشخصات مهم ترین مراکز آموزش عالی استان

یف
نام دانشگاهرد

 تعداد
 دانشکده /

مرکز

 تعداد
رشته

 تعداد
دانشجو

دوره های تحصیلی

کاردانی ــ کارشناسی ــ کارشناسی ارشد ــ دکترا1410216275شهید باهنر کرمان1

کاردانی ــ کارشناسی ــ کارشناسی ارشد ــ دکترا5256300دانشگاه ولی عصر رفسنجان2

10824100علوم پزشکی کرمان3
کاردانی ــ کارشناسی ــ کارشناسی ارشد ــ دکترا ــ دکترای تخصصی 

ــ دکترای فوق تخصصی

کاردانی ــ کارشناسی ــ کارشناسی ارشد ــ دکترا3101349علوم پزشکی رفسنجان4

کاردانی ــ کارشناسی ــ کارشناسی ارشد306840349 مرکزدانشگاه پیام نور کرمان5

کاردانی ــ کارشناسی51919386 انستیتودانشگاه شهید چمران6

 دانشگاه پیامبراعظم )واحد7
خواجه نصیر کرمان(

کاردانی ــ کارشناسی121035دو مرکز

کاردانی ــ کارشناسی ــ کارشناسی ارشد79514940دانشگاه آزاد اسالمی کرمان8

بهداشت و درمان
در سال 87 به ازای هر صد هزار نفر در استان کرمان 21پزشک عمومی 18پزشک متخصص 5/5 دندانپزشک 
هر  ازای  به  و  داشت.  بیمارستان وجود  تخت  نفر یک  هر 802  ازای  به  است. همچنین  بوده  نفر  داروساز  و 1/2 
16500 نفر یک واحد آزمایشگاهی، هر 10800 نفر یک داروخانه، به ازای هر 34000 نفر یک پایگاه اورژانس در 

استان وجود داشت.
با توجه به جمعیت روستایی استان )1163930 ( تعداد 828 خانه روستایی در استان وجود داشت که به ازای 

1400 نفر یک خانه روستایی در استان وجود داشت.
در سال 59 در سطح استان 18 بیمارستان و زایشگاه با 1308 تخت 151 درمانگاه و تعداد 30 آزمایشگاه و 
41 داروخانه وجود داشت  و در این سال در استان تعداد 318 نفر پزشک )عمومی و متخصص ( و 35 دندان پزشک 

بوده است. 
مقایسٔه آمار سال 1359 با سال 1387 نشان از رشد چشمگیر خدمات بهداشتی و درمانی طی 30 ساله انقالب 
اسالمی در استان کرمان داشته است. که بارزترین آنها را می توان به گسترش میزان پایگاه های اورژانس به ویژه اشاره 

کرد.
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تربیت بدنی
سرانٔه ورزشی در استان کرمان در سال 57 تنها 16 سانتی متر برای هر نفر  بود که این عدد در سال 84 به 30 
سانتی متر رسید و با تالش و همت مسئوالن  به 56 سانتی متر در سال 88 رسید.با توجه به میانگین کشوری که یک 
متر است هنوز استان فاصله دارد. در سال 59 در استان 16 زمین چمن فوتبال، 27 استادیوم، 17 سالن ورزشی و 
15 استخر وجود داشت که این میزان در سال 87 به 101 سالن ورزشی ، 38 زمین چمن فوتبال و 262 زمین ورزشی 

روباز رسیده است. 

شکل 11ــ6  ــ استادیوم ورزشی شهید باهنر کرمان
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شکوفایی استان کرمان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

 درس پانزدهم   : چشم انداز آیندۀ استان 

در درس قبل با دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی در استان کرمان آشنا شدیم؛ استان کرمان به جهت داشتن استعدادهای 
خدادادی و توان باال درعرصه های طبیعی و نیروی انسانی فعال و متخصص سزاوار این است که از جایگاهی واال برخوردار باشد ما 
در این درس سعی داریم که چالش های فراروی توسعه استان را بیان کنیم وامید است با برطرف شدن  این محدودیت ها و تنگناها در 

یک افق 20ساله شاهد توسعه وشکوفایی استان مان باشیم. 
             

برخی از مهم ترین مشکالت ومحدودیت های توسعۀ استان
الف (کمبود ریزش های جوی و نبود بارش کافی در استان 

ب( وجود مخاطرات طبیعی فراوان در استان )زلزله ــ خشکسالی ــ سرمازدگی ــ هجوم ماسه های روان (
ج( کاهش سطح آب های زیرزمینی در اکثر دشت ها به ویژه نواحی  شمالی استان 

د( عدم توجه به صنایع جنبی مربوط به کشاورزی و معادن موجود دراستان
هـ( عدم توجه به بافت شهری مناسب و هجوم بی رویّه روستاییان به شهرها

بیشتر بدانیم  
در سال 1385 حدود 1/5 میلیارد دالر کاالی صادراتی در استان کرمان تولید شده که تنها 700 میلیون دالر، 
یعنی کمتر از نصف آن از طریق گمرکات این استان صادر شده است در زمینٔه تولیدات صنعتی و پتروشیمی استان کرمان 
در ردٔه پنجم کشور است در حالی که در صادرات این بخش رتبٔه 27 کشور را داراست. در بخش معدن جزء سه استان 
اول کشور هستیم. اما صادرات معدنی استان کرمان یک صدم تولیدات آن و در رتبٔه 2٦ کشور قرار دارد. در زمینٔه  
فرش نیز کرمان دچار افت قابل مالحظه  ای شده است و در تولید، در رتبه های برتر کشور ولی در صادرات در رتبٔه 
2٦ کشور قرار دارد که جای بررسی و کنکاش زیادی دارد. تنها در بخش کشاورزی است که هم در تولید و هم در 
صادرات رتبٔه اول کشور به استان کرمان اختصاص دارد. شایان ذکر است که در 3 سال اخیر با پیگیری های مستمر 

و جدیت مسئوالن مختلف این وضعیت رو به بهبود است.
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برای  پیشنهادی  راهبردهای  و  اهداف  مهم ترین 
توسعۀ پایدار استان 

 اهداف و راهبردهای توسعه در بخش کشاورزی 
و منابع طبیعی

الف( استفـاده از شیوه هـای نویـن آبیـاری جهت کاهش 
مصرف آب

ب( بـازاریـابی محصوالت کشاورزی در داخل و خـارج 
از کشور

ج( استفاده از شیوه های کشاورزی جدید همراه با اصالح 
گونه های گیاهی

د( بارور کردن ابرها جهت ایجاد باران مصنوعی با توجه 
به خشکسالی چندین ساله استان

هـ( تثبیت شن هـای روان بـرای جلوگیـری از گسترش 
بیابان ها در شهرستان های ریگان و بم

شکل 12ــ6ــ شیوه های نوین آبیاری )بارانی(   

شکل13ــ6 ــ احیای پوشش گیاهی جهت تثبیت شن های روان

شکل14ــ6  ــ هجوم ماسه های روان و ایجاد مشکل برای خطوط راه آهن
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شکوفایی استان کرمان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

 اهداف و راهبردهای توسعه در بخش آب
عالوه بر اهداف پیشنهادی توسعه پایدار آب که در بخش کشاورزی و منابع طبیعی بیان شد در اینجا نیز به طور جداگانه به برخی 

دیگر از موارد توسعه آب به شرح زیر می پردازیم:
راه حل کوتاه مدت: که همان جلوگیری از حفر چاه و بستن چاه های غیر مجاز، کنترل و جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز 

است. 
راهکار میان مدت: آبخیزداری و سد  سازی 
است که از جمله اقدامات در این خصوص ساخت 
چند سد مهم مانند نساء بم، سد بافت، و سد شهیدان 

امیر تیموری )صفا رود رابر( و... است. 
از راهکارهای بلند مدت: انتقال آب حوضه 

به حوضه برای شهرهای شمالی است.

شکل 15ــ6  ــ سد سیرجان

شکل 16ــ6  ــ سد سنگریزه ای  نساء بم
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 اهداف و راهبردهای توسعه پایدار در بخش صنعت و معدن 
ــ ایجاد صنایع تبدیلی و بسته بندی بیشتر در بخش کشاورزی

ــ تجهیز و توسعٔه شهرک های صنعتی و مطالعٔه شهرک های صنعتی جدید در استان
ــ احداث و راه اندازی صنایع مادر با توجه به توان باالی معدنی استان 

ــ پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و کاهش آن از طریق اجرای طرح های زیست محیطی
ــ گسترش فعالیت های اکتشافی به منظور دستیابی به پتانسیل های جدید

ــ ایجاد کارخانه های فراوری جهت جلوگیری از ارسال مواد خام به سایر استان ها
ــ آموزش و باال بردن توان نیروی انسانی و ایمنی محیط کار جهت جلوگیری از بروز خطرات احتمالی 

شکل 17ــ6  ــ کارخانۀ سیمان کرمان

شکل 18ــ6  ــ کارخانۀ سیم و کابل کرمان
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شکوفایی استان کرمان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

 اهداف و راهبردهای توسعه پایدار در بخش میراث فرهنگی و گردشگری 
ــ احیا و مرمت بناهای تاریخی و دیدنی

ــ شناساندن مناطق دیدنی و جاذبه های استان به توریسم داخلی و خارجی
ــ احداث و راه اندازی هتل ها و مراکز فروش تولیدات محلی و صنعتی، در مناطق توریستی استان

ــ ایجاد زیر ساخت های الزم جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی 
ــ ایجاد پروازهای داخلی و خارجی بیشتر در سطح استان جهت سهولت رفت و آمد

ــ ایجاد دفاتر خدماتی گردشگری و راه اندازی تورهای استان گردی
ــ اجرای هر چه سریع تر طرح فاضالب شهر کرمان که باال آمدن آب سبب تخریب اماکن دیدنی شده است. 

شکل 20ــ6  ــ مسجد جامع کرمان    شکل 19ــ6  ــ باغ شاهزاده ماهان
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فعالیت

بخش  در  پایدار  توسعه  راهبردهای  و  اهداف   
بازرگانی و حمل و نقل 

ــ تسریع در احداث بزرگراه ها  و جاده های دو بانده استان 
ــ تسریع در احداث خطوط ریلی و ارتباط با سایر استان ها 
ــ توسعه و ارتقای فرودگاه های استان، طراحی و مطالعه 

فرودگاه های جدید در سایر شهرستان ها
ـ ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در مناطقی از استان ـ

زمینۀ  در  پایدار  توسعه  راهبردهای  و  اهداف   
آموزش عالی و آموزش و پرورش

فضاهای  ساخت  در  دقیق  و  علمی  نظارت  و  توسعه  ــ 
آموزشی به ویژه در روستاهای استان

ــ به کارگیـری و سامانـدهی نیـروی انسانی متخصص در 
آموزش و پرورش و آموزش عالی 

نگاه  با  امکانات  و  فرصت ها  منابع،  عادالنه  توزیع  ــ 
عدالت آموزشی مخصوصاً در مناطق محروم استان 

مراکز  و  عالی  آموزش  فضاهای  تجهیز  و  توسعه  ــ 
تحقیقاتی

ــ توسعٔه تحصیالت تکمیلی با توجه به نیاز و توان های 
استان

ــ توسعٔه مراکز فنی و حرفه ای در سطح استان
شکل 22ــ6  ــ اداره کل آموزش وپرورش استان کرمان

شکل 21ــ6  ــ منطقۀ ویژۀ اقتصادی ارگ جدید بم ) کارخانۀ خودرو سازی (

ــ از طرح های انجام شده در محل سکونت خود در زمینٔه بهداشت و درمان توسط دولت جمهوری اسالمی 
نمونه هایی را ذکر کنید.
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شکوفایی استان کرمان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

 برای مطالعه 
اهداف و راهبردهای توسعه پایدار در زمینۀ بهداشت و درمان

ــ ایجاد مراکز درمانی و بهداشتی مناسب به ویژه  در مناطق محروم استان
ــ توجه به وضعیت  سالمت خانواده ها به ویژه با طرح پزشک خانواده

ــ تقویت بیمارستان های نواحی جنوبی به پزشک متخصص و فوق تخصص و ایجاد مراکز تشخیص طبی
ــ برنامه ریزی جهت ایجاد سهمیٔه پذیرش دانشجوی بومی برای دانشگاه های علوم پزشکی استان

ــ ساماندهی 150 هزار افاغنه موجود در استان که ناقل بسیاری  از بیماری ها می باشند.
ــ کاهش استفاده از کودها و سموم دفع آفات نباتی که در استان 5 برابر میانگین جهانی است.

ــ سرمایه گذاری و ورود بخش خصوصی و پزشکان در طرح های درمانی استان 
اهداف و راهبردهای توسعه پایدار در بخش اجتماعی، فرهنگی

ــ گسترش مراکز فرهنگی در استان )سینما ــ کتابخانه و...( 
ــ ایجاد فرصت های شغلی برای کاهش نرخ بیکاری 

از جمعیت 14/9  را  هزار شغل  و 90  داده اند  تشکیل  را  استان  که 10 درصد جمعیت  افاغنه  ــ ساماندهی 
درصدی بیکار استان در اختیار دارند.

اهداف و راهبردهای توسعه پایدار در زمینۀ تربیت بدنی
ــ تکمیل پروژه های ورزشی

ــ سرمایه گذاری در رشته های ورزشی متناسب با هر منطقه
ــ احداث سالن های ورزشی چند منظوره 

ــ توجه به ورزش بانوان و تقویت رشته های مخصوص بانوان
ــ راه اندازی و فعال کردن هیئت های رشته های مختلف ورزشی در سراسر استان  

اهداف و راهبردهای توسعه پایدار در بخش عمران شهری و روستایی
ــ تسریع در عملیات گاز رسانی به تمامی  مناطق استان به ویژه نواحی سردسیر

ــ اصالح و ترمیم  شبکٔه آب آشامیدنی 
ــ ساماندهی و مرمت بافت های فرسوده و محالت قدیمی شهرها

ــ اجرا و ساماندهی طرح های هادی روستایی
ــ ایجاد تسهیالت الزم جهت بهبود وضعیت )مسکن ــ اشتغال( روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنها

ــ برنامه ریزی جهت باال بردن کیفیت راه های روستایی و شهری
ــ جلوگیری از ساخت و ساز غیر اصولی و  باال بردن کیفیت ابنیٔه روستاها و شهرها

ــ توسعٔه مراکز ICT روستایی، خانه بهداشت در سطح روستاهای استان
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مواد مخدر به عنوان چهارمین تهدید مهم جهان بزرگ  ترین مشکل کرمان است و سال هاست مردم این سرزمین 
بار سنگین فرهنگی و اجتماعی این پدیده شوم را به دوش می کشند. مواد مخدر چهارمین تهدید بزرگ جهان بعد از 
فقر، آلودگی محیط زیست و بمب هسته ای است. یکی از آسیب هایی که کرمان را به شدت مورد تهدید قرار داده، 
بحث قاچاق مواد مخدر از افغانستان و استان های شرقی به سایر مناطق کشور و اروپا از مسیر کرمان است و استان 
کرمان تنها به این دلیل مدت هاست که بار سنگین فرهنگی و اجتماعی قاچاق مواد مخدر را به دوش می کشد و متحمل 

خسارات زیاد مالی و تقدیم هزاران شهید برای مقابله با این بالی خانمان   سوز شده است.

بیشتر بدانیم  

تقدیر وتشکر
در پایان مراتب  تقدیر  خود را از همکاری نهادها، سازمان ها و ارگان های زیر که مؤلفان را یاری کرده اند،اعالم می داریم و از 
دبیران فرهیخته و سرگروه های جغرافیا در سراسر استان که نظرات و پیشنهادهای ارزشمند و سازندهٔ خود را با ما در میان گذاشتند، 

سپاسگزاری می نمائیم .
معاونت مدیریت وبرنامه ریزی استانداری استان کرمان                 اداره کل حفظ آثار ونشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان

سازمان جهاد کشاورزی شمال و جنوب استان کرمان                سازمان صنایع ومعادن استان کرمان 
سازمان هواشناسی  کرمان                   سازمان آب منطقه ای استان کرمان

اداره کل راه و ترابری شمال و جنوب استان                 مرکز کرمان شناسی 
بخشداری شهداد                   سازمان فضایی ایران

از ریاست محترم و معاون محترم آموزش متوسطٔه اداره کل آموزش وپرورش استان کرمان به خاطر حمایت های مجدانه، رئیس 
گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان به جهت برنامه ریزی و هماهنگی الزم و از شرکت خدمات 
رایانه ای رایان گستر ساینا برای انجام طراحی و امور گرافیکی  این اثر سپاسگزاریم و موفقیت همٔه این عزیزان را در خدمت به گسترش 

علم و توسعٔه فرهنگ اسالمی در کشور از خداوند متعال خواستاریم.
از کلیٔه صاحب نظران و دبیران محترم و دانش آموزان و اولیای آنان خواهشمندیم نظرات اصالحی  دربارهٔ  مطالب این کتاب را به 

ـ صندوق پستی 353  و یا پست الکترونیکی زیر ارسال نمایند.  نشانی گروه های آموزشی متوسطٔه اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانـ 
      http://geography.kermanedu.ir                  :  آدرس اینترنتی گروه جغرافیای استان کرمان

گروه مؤلفان و گروه آموزشی جغرافیای ادارۀ کل آموزش و پرورش استان کرمان
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