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تقسيمات سياسی استان 
استان کرمان، پهناورترين استان ايران است. در سال ۱۳۹۰ دارای ۲۳ شهرستان، ۵۸ بخش و ۶۳ شهر است. اين شهرستان ها 
عبارت اند از: انار، بافت، بردسير، بم، جيرفت، رابر، راور، رفسنجان، رودبار جنوب، ريگان، زرند، سيرجان، شهربابک، عنبرآباد، 

فهرج، قلعٔه گنج، کرمان، کهنوج، کوهبنان ، منوجان  ،  نرما شير، فارياب و ارزوئيه.
 با مراجعه به نقشٔه سياسی استان کرمان  شکل ۱ــ۲ شهرستان محل سکونت خود را هاشور بزنيد. شهرستان شما در کدام 

قسمت استان کرمان واقع شده است؟ و با کدام شهرستان ها يا استان های ديگر همسايه است؟

 درس ششم   : تقسيمات سياسی استان 

شکل ۱ــ۲ــ نقشۀ تقسيمات سياسی استان کرمان

خراسان جنوبی
يزد

فارس

هرمزگان

سيستان و 
بلوچستان
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جغرافيای انسانی استان

 برای مطالعه 

جدول ١ــ٢ــ مشخصات شهرستان های استان کرمان 
شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخشمرکز شهرستانشهرستان

انارلطف آبادبياضانارمرکزیانارانار
امين شهر حسين آبادحسين آباد

ارزوئيهارزوئيه
ارزوئيهمرکزی

ارزوئيهارزوئيه

ارزوئيه
وکيل آبادوکيل آباد
پتکاندهسرد

سرخانصوغانعلی آبادصوغان
اميرآباداميرآباد

بافتبافت

بافتمرکزی

بزنجانبزنجان

بافت

بيدکردوئيهفتح آباد
کرينکيسکان
اميرآبادگوغر

کشکوئيهخبر
خبرخبر
کشکوئيهدشتاب
وکيل آبادوکيل آباد

بردسيربردسير

بردسيرماهونک کوه پنج بردسيرمرکزی
دشتکارمشيز

الله زارالله زارالله زارالله زارالله زار
قلعه عسکرقلعه عسکر

نگارشهرنگار نگارنگارنگار
نارپنارپ

گلزارشهر گلزارگلزارگلزارگلزار
شيرينک شيرينک 

بمبم
بمخواجه عسکرحومهبممرکزی

ده بيددهبکری

برواتکروک روداب غربیبرواتبروات پشت رودکرک و نارتيج

نرماشيرنرماشير
نرماشيرقاسم آبادپشت رودرستم آبادمرکزی

ده وسطعزير آباد

نظام شهرنظام شهررودآب شرقینظام شهررودآب
مؤمن آبادمؤمن آباد
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جيرفتجيرفت

جيرفتمرکزی

دولت آباداسفندقه 

جيرفت
ده پيش سفلیاسالم آباد
خاتون آبادخاتون آباد
دولت آباددولت آباد
کهوروئيههليل

جبال بارزجبال بارز
ميجان سفلیرضوان

جبال بارز سغدر سغدر
جبال بارزمسکون

درب بهشتساردوئيه
رضی آباددلفارد

درب بهشت ساردوئيهساردوئيه
صاحب آبادگور

بلوکاسماعيلی
بلوکاسماعيلی

اسماعيلی کريم آباد سفلیحسين آباد
ده نو فتح المبينگنج آباد

رابر رابر
سيه بنوئيه سيه بنوئيهرابر مرکزی 

رابر اسکررابر 

کهنوججوارانهنزاهنزا
هنزاهنزا

راورراور
راور ده علی راور راورمرکزی 

هجدکهروزحرجندهجدککوهساران هجدکهروز

رفسنجانرفسنجان

رفسنجانمرکزی 

رضاآبادآزادگان

رفسنجان
سرچشمه

هرمزآباد اسالميه
خنامانخنامان
داوراندره دران
الهيجانرزم آوران
مس سرچشمهسرچشمه
کبوترخانکبوترخان
قاسم آبادقاسم آباد

کشکوئيهکشکوئيه
حومه الدينراويز

کشکوئيه شريف آبادشريف آباد
شهر کشکوئيهکشکوئيه 

بهرمان شهر بهرمانبهرمانبهرماننوق 

صفائيه اسماعيل آباد رضوانفردوسفردوس  فردوسيهفردوس 
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جغرافيای انسانی استان

رودبار رودبار جنوب 
رودباررودبار رودبار مرکزی 

رودبار  نهضت آباد نهضت آباد 

زه کلوت جازموريان زه کلوت جازموريان 
برج عباس کوهستان 

ريگان ريگان 
دهنه عباسعلیگاوکان ريگانمرکزی

ريگان شهرريگان ريگان 

محمدآبادگنبکی
گنبکی 

محمدآباد گنبکیگنبکی
ناصريهناصريه

زرندزرند
زرندمرکزی 

ريحان شهر اسالم آباد 

زرند 
خانوک

ريحان   شهر 

جرجافکجرجافک
حتکن حتکن 
خانونکخانونک
دشت خاکدشت خاک
احمدیسربنان
محمدآبادمحمدآباد

بهاء آبادبهشت وحدت

يزدان شهريزدان شهر 
شعبجرهشعبجره

يزدان شهر  سيريز سيريز
يزدان شهر يزدان آباد 

سيرجانسيرجان

سيرجان شريف آباد شريف آباد سيرجان مرکزی 
نجف   شهر  نجف   شهر نجف   آباد

زيدآبادزيدآبادزيدآبادزيدآبادزيدآباد
محمودآباد سيدمحمودآباد سيد

حاجی آباد پوزه خونگلستانملک آباد ملک آباد 
ملک آباد ملک آباد 

بلورد بلورد بلورد بلورد 
تکيه چهارگنبد 

پاريزپاريزپاريزپاريزپاريز
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 

ميمند ميمند 

جوزم دهج 
دهجدهج دهج 

جوزم  جوزم جوزم 
خبر خبر 
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  عنبرآباد عنبرآباد

عنبرآبادمرکزی 

دهنه گمرکان امجز 
عنبرآباد 
دوساری

دوساریجهادآباد 
علی آباد قديری 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 نگين کوير
دهنواسالم آباد نگين کوير 

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
راين قلعه مارز

کرمانکرمان

کرمانمرکزی

کرماناختيارآباداختيارآباد
اختيارآباد
باغين

زنگی آباد

باغينباغين
زنگی آبادزنگی آباد
ده لوءلوءدرختنگان

سرآسياب فرسنگیسرآسياب فرسنگی

چترودچترود
چترودشهر کاظم آبادکويرات

کاظم آباد هوتکمعزيه

راينگروهحسين آبادراينراين
ده ميرزاراين

شهدادشهداد
شهداداندوهجرداندوهجرد

اندوهجرد تکابتکاب
سيرچسيرچ

گلبافجوشانجوشانگلبافگلباف
کشيتکشيت

ماهان ــ جوپارلنگرماهانماهانماهان
محی آباد شهر محی آبادقناتغستان

فاريابفارياب
شهر فاريابگالشکردفاريابمرکزی

فارياب مهروئيه پايينمهروئيه

حورپاسفيدحورحورپاسفيدحور
زهمکانزهمکان
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جغرافيای انسانی استان

فعاليتفعاليت

کهنوجکهنوج
کهنوجمرکزی

بارگاهدهکهان

کهنوج
زهنخلستان
کوتک وسطکوتک

چاه حاجی کردی کرمانحومهچاه مريدچاه مريد
چاه مريدچاه ريگان

کوهبنانکوهبنان
کوهبنانجورجورکوهبنانمرکزی

خرم دشتخرم دشت
کيانشهرطغرالجردطغرالجردکيانشهرطغرالجرد

منوجانمنوجان
منوجانمرکزی

منوجانقلعه
منوجان گشميرانگشميران

نورآبادنورآباد

نو دژبجگانبجگاننو دژآسمينون
نو دژنو دژ

    ــ باتوجه به جدول ۱ــ۲ جدول زير را کامل کنيد.

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

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

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

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

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

.............................
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استان کرمان در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ دارای ۲۶۵۲۴۱۳ نفر جمعيت بوده است و از نظر پراکندگی 
کرمان  شهرستان  بوده اند.   عشايری  مناطق  و  روستاها  در  جمعيت  بقئه  و  شهری  مناطق  در  درصد)  نفر (۵۸/۵   ۱۵۵۲۵۱۹ جمعيت 
شهرستان استان است. اين در حالی است که شهر کرمان با ۵۱۵۱۱۴ نفر جمعيت  با ۶۷۷۶۵۰ نفر (۲۵/۵درصد) پر جمعيت ترين 

بيشترين جمعيت شهری ( ۳۴ درصد از کل جمعيت شهر نشين استان ) را به خود اختصاص داده است.

ويژگی های جمعيتی استان کرمان
۱۱درصد وسعت کشور را داراست و اين در حالی است که کمتر از ۴ درصد  الف) تراکم نسبی: استان کرمان  بيش از 
جمعيت کشور را به خود اختصاص داده است. با توجه به وسعت استان کرمان و سر شماری جمعيت در سال ۱۳۸۵، تراکم جمعيت 
در استان کرمان چقدر است؟  استان کرمان يکی از استان های کم تراکم از نظر جمعيت می باشد. به نظر شما چه عواملی سبب شده است 

استان کرمان در مقايسه با کشور از تراکم کمتری برخوردار باشد؟
پرتراکم ترين شهرستان استان کرمان در سال ۱۳۸۵ شهرستان رفسنجان با تراکم نسبی ۲۸/۶ نفر در کيلومتر مربع است. آيا 

می توانيد علت تراکم بيشتر جمعيت در شهرستان رفسنجان را نسبت به بقيه استان، و افزايش آن در سال ۱۳۸۹ را بيان کنيد؟
ب) رشد جمعيت استان: طی ده سالٔه ۸۵ ــ۱۳۷۵ نرخ رشد جمعيت در کشور ۱/۹ درصد بوده است. اين در حالی است که 
نرخ رشد جمعيت در استان کرمان نسبت به کشور باالتر بوده است. با توجه به جدول و نمودار تغييرات جمعيت، روند رشد جمعيت در 

مناطق شهری و روستايی در استان کرمان را تجزيه و تحليل کنيد.
                                          

جدول ۲ــ۲ــ روند تغييرات جمعيت شهری و روستايی  و عشايری استان ۱۳۶۵تا ۱۳۸۵

۱۳۶۵۱۳۷۵۱۳۸۵شرح
درصدجمعيتدرصدجمعيتدرصدجمعيت

۱۶۲۲۹۵۸۱۰۰۲۰۰۴۳۲۸۱۰۰۲۶۵۲۴۱۳۱۰۰استان
۶۹۸۷۵۵۴۳۱۰۶۰۰۷۵۵۲/۸۱۵۵۲۵۱۹۵۸/۵شهری

۹۲۴۲۰۳۵۷۹۴۴۲۵۳۴۷/۲۱۰۹۹۸۹۴۴۱/۵روستايی و غير ساکن

 درس هفتم   : جمعيت استان 
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جغرافيای انسانی استان

 برای مطالعه 
جدول ۳ــ۲ــ وسعت،جمعيت و درصد شهر نشينی شهرستان های استان کرمان

 نامرديف
شهرستان

     وسعت شهرستان
(کيلومتر مربع)

  کل جمعيت در سال
۱۳۸۸

 جمعيت شهرنشين در سال
۱۳۸۸

درصد شهرنشينی

۳۱۰۳۳۳۹۰۶۱۸۶۶۲۵۵,۰۴انار۱
۸۹۶۸۱۱۶۱۴۹۵۲۰۸۲۴۴,۸بافت۲
۶۱۳۶۹۷۹۵۹۵۳۸۹۹۵۵,۰۲بردسير۳
۸۱۵۲۲۰۳۵۸۰۱۰۰۴۶۸۴۹,۳۵بم۴
۸۶۰۲۲۱۰۶۲۵۱۲۱۴۵۷۵۷,۶۶جيرفت۵
۴۰۱۲۵۲۵۰۰۱۳۳۸۶۲۵,۳۰رابر۶
۱۳۶۵۷۴۰۲۸۴۲۳۹۶۴۵۹,۴۸راور۷
۷۰۶۳۲۸۱۰۶۹۱۷۳۷۷۶۶۱,۸۲رفسنجان۸
۶۲۹۶۱۱۰۲۹۷۱۰۱۱۰۸,۳۱ رودبار۹
۷۱۷۱۶۵۰۵۲۷۲۰۷۱۱,۰۷ريگان۱۰
۴۵۹۰۱۲۵۵۲۸۷۴۸۹۴۵۹,۶۶زرند۱۱
۱۲۷۱۹۲۶۲۷۰۵۲۰۱۴۲۱۷۶,۶۷سيرجان۱۲
۱۳۵۷۲۱۱۹۸۰۲۶۰۴۰۶۵۰,۳۸شهربابک۱۳
۴۶۴۰۱۲۹۸۷۷۲۲۸۳۸۱۷,۵۸عنبرآباد۱۴
۴۹۴۹۴۶۲۰۴۷۵۳۳۱۶,۳۰فهرج۱۵
۱۰۲۳۵۸۲۳۳۲۱۶۱۱۹۱۹,۵۷قلعه گنج۱۶
۴۵۴۰۱۷۲۵۸۶۳۶۴۴۳۳۳۸۸,۷۶کرمان۱۷
۳۹۷۸۱۲۳۶۶۰۵۴۶۹۶۴۴,۲۳کهنوج۱۸
۳۶۲۴۲۴۳۲۶۱۷۰۵۳۷۰,۱۰کوهبنان۱۹
۴۴۳۷۶۹۸۱۶۲۰۰۹۴۲۸,۷۸منوجان۲۰

۱۸۱۳۰۵۲۹۲۱۵۳۴۱۶۹۴۳۹۸۵۷/۹مجموع
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ج) ترکيب جمعيت: به جدول ۲ــ۲ نگاه کنيد. درصد جمعيت شهرنشين از ۴۳ درصد در سال ۱۳۶۵ به۵۸/۵ درصد در   
سال ۱۳۸۵ رسيده است. به نظر شما چه عواملی سبب شده است در اين دورٔه ۲۰ ساله از درصد جمعيت روستايی و غير ساکن کاسته 
شده و بر درصد جمعيت شهر نشين افزوده شود؟ در اين دوره، استان کرمان نيز مانند ديگر استان های کشور، به موازات رشد و توسعه 
اقتصادی و اجتماعی ، به سمت الگوی اجتماعی تکامل يافته تری پيش رفت و شيؤه زندگی عشايری به روستا نشينی و روستا نشينی به 
شهرنشينی گرايش پيدا کرد. بخشی از جمعيت روستايی، به دليل رشد باالی جمعيت و کمبود امکانات  در روستا و جاذبه های شهری 

روستا را رها کرده و به شهر مهاجرت کرده و در نتيجه شمار جمعيت شهری در اين دوره به بيش از ۲برابر افزايش يافته است.
د) ساختمان سنی جمعيت استان: نگاهی به هرم سنی جمعيت در استان کرمان نشان می دهد پائه هرم سنی جمعيت جمع شده 
که نشان دهندٔه کاهش رشد جمعيت نسبت به دهٔه قبل، از آن است. به طوری که از کل جمعيت استان کرمان  در سال ۱۳۸۵تعداد 
۲۳۴۹۷۶ نفر يعنی حدود ۸/۸ درصد از جمعيت کمتر از ۵ سال دارند که در مقايسه با دهٔه قبل، حدود ۶ درصد کاهش نشان می دهد. 
در سرشماری آبان ماه ۱۳۸۵ از کل جمعيت استان۱۳۵۳۸۸۵ نفر مرد و ۱۲۹۸۵۴۸ نفر زن بوده اند، يعنی نسبت جنسی در استان 

برابر۱۰۴ است. البته اين نسبت برای اطفال کمتراز يک سال، ۱۰۵ و برای بزرگساالن، ۱۱۷نفر به دست آمده است.

ـ    ۱۳۶۵۱۳۶۵     ـ        ـ شکلشکل۲ــــ۲ــ نمودار تغييرات جمعيت استان کرمان طی دورۀ   ــ نمودار تغييرات جمعيت استان کرمان طی دورۀ   ۸۵۸۵    ـ
۱۳٨۵                             ۱۳۷۵                              ۱۳۶۵

۳۰۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

۰

جمعيت کلجمعيت کل
شهریشهری
روستايیروستايی
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فعاليتفعاليت

    جدول ۴ــ۲ــ ترکيب سنی جمعيت کرمان در سال ۱۳۸۵
درصدتعداد جمعيتسنگروه های سنی

ـ  ۰ سالکودکان و نوجوانان ۱۴۷۵۱۲۵۷۲۸/۳ ـ
ـ  ۱۵ سالجوانان وبزرگساالن ۶۴۱۷۷۶۳۴۱۶۷  ـ

۶۵۱۲۴۸۱۵۴/۷ ساله و بيش ترکهن ساالن

٨٥ ساله و بيشتر
٨٠ تا ٨٥ ساله
٧٥ تا ٧٩ ساله
٧٠ تا ٧٤ ساله
٦٥ تا ٦٩ ساله
٦٠ تا ٦٤ ساله
٥٥ تا ٥٩ ساله
٥٠ تا ٥٤ ساله
٤٥ تا ٤٩ ساله
٤٠ تا ٤٤ ساله
٣٥ تا ٣٩ ساله
٣٠ تا ٣٤ ساله
٢٥ تا ٢٩ ساله
٢٠ تا ٢٤ ساله
١٥ تا ١٩ ساله
١٠ تا ١٤ ساله

٥ تا ٩ ساله
٠ تا ٤ ساله  

شکل۳ــ۲ ــ نمودار هرم سنی استان کرمان در سال ۱۳۸۵

زن
مرد

 ۱ــ با توجه به هرم سنی استان کرمان بگوييد گروه سنی ۱۹ــ۱۵سال چند نفر است؟ چند درصد جمعيت را تشکيل می دهد؟
۲ــ باال بودن نسبت جنسی در بزرگساالن نسبت به اطفال کمتر از يک سال بيانگر چيست؟

هـ) مهاجرت: طی دهٔه ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ نرخ رشد جمعيت در کشور ۱/۹ درصد و در استان کرمان ۲/۷ درصد بوده است.  
  علت اين مسئله عالوه بر باال بودن نرخ مواليد در مناطق روستايی ، به خاطر مهاجرت به استان به ويژه در مناطق شهری بوده 
است. به علت وجود استعدادهای بالقوه در بخش های صنعت و معدن ، کشاورزی و ساير بخش های اقتصادی و فرهنگی مهاجرت های 
يزد،  استان های  از  استان  به  داخلی  مهاجران  بيشترين  هستند.  افغانی  استان  به  مهاجران  بيشتر  می گيرد؛  صورت  استان  به  زيادی 
تهران، خراسان، آذربايجان غربی، قزوين ، سيستان وبلوچستان، فارس  و خوزستان می باشند که در بخش های معدن، کشاورزی و 

ساخت   و  ساز به ويژه در مناطق زلزله زده بم و همچنين مغازه داری مشغول شده اند.
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137932
172871
173307
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2000001000000100000200000

119382
133702

180637
182291

132829
93301

79382
67012

58233

98989
82080

62326
59393

35773 26307
30621

22936 
18825

39393
22166 
20173

17620 20203
10370 12235

7731 9266
3912 3005
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آيا می دانيد که مردم استان کرمان به چه شيوه هايی زندگی می کنند؟                                    
در کشورمان ايران مردم به سه شيوه کوچ نشينی، روستايی و شهری زندگی می کنندکه در اين درس با شيوه های زندگی در استان 

کرمان آشنا می شويد.

زندگی عشايری
به دليل تنوع آب و هوايی و مجاورت مناطق گرمسيری (قشالق) و سردسيری (ييالق) با يکديگر در بخش وسيعی از مناطق غربی 

و جنوبی استان يکی از کهن ترين معيشت های اقتصادی؛ يعنی کوچ نشينی در استان کرمان به وجود آمده است. 

 درس هشتم   : شيوه های زندگی در استان 

شکل۴ــ۲ــ زندگی عشايری

شکل۵ ــ۲ــ عشاير استان کرمان
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جغرافيای انسانی استان

 عشاير استان کرمان را می توان به دو دسته اصلی تقسيم کرد.
آن ها  اقتصاد  و  می کنند  کوچ  دام هايشان  همراه  نشينان  کوچ  که  است  کشور  غرب  نواحی  مانند  شيوه  اين  نشين:  کوچ  الف) 
مبتنی بر دامداری و دامپروری است. اين گونه عشاير از زراعت و باغداری ناچيزی بر خوردارند. قلمرو ييالقی اين عشاير ارتفاعات 
کوه پنج، چهل تن، هزار، الله زار، جبال بارز و قسمت های شمال شهرستان جيرفت (ساردوئيه) است.با سرد شدن هوا عشاير به تدريج 
به سوی مناطق قشالقی کوچ می کنند. اين مناطق، شامل سرزمين های پست و کم ارتفاع در محدودٔه شهرستان های جيرفت، کهنوج، 

قسمت های جنوبی بافت (ارزوئيه) و قسمت هايی از رودان  و حاجی آباد (استان هرمزگان) می شود. 
از  دسته  اين  می دهند.  کوچ  را  دام هايشان  ولی  ساکن اند،  خودشان  خانوارها  اغلب  که  شيوه  اين  در  نشين:  کوچ  نيمه  ب)   
عشاير عالوه بر دام داری و دامپروری به زراعت و باغداری نيز می پردازند. و خانوارهای آن ها معموالً در نواحی پايکوهی و به صورت 

طايفه ای زندگی می کنند.
جمعيت عشايری استان ۶۵ درصد مراتع را برای تعليف دام های خود در اختيار دارد. امروزه چرای بيش از حد دام ها مراتع 
را در معرض انهدام قرار داده و خشکسالی های اخير هم علت ديگری بوده که حيات معيشتی عشاير کوچ نشين را به شدت آسيب پذير 
کرده است.در سال های اخير طرح اسکان عشاير در برخی مناطق استان به اجرا در آمده است و در کنار برخی مشکالت پديد آمده 

نتايج مفيدی هم در بر داشته است؛ از جمله:
۱ــ استفادٔه بيشتر وکامل تر از امکانات آموزشی ،خدماتی و بهداشتی و فرهنگی

۲ــ آموزش شيوه های جديد دامداری و دامپروری به عشاير اسکان يافته
۳ــ جلوگيری از تخريب مراتع و فرسايش خاک.

فرهنگ عشاير استان کرمان متأثر از نوع خاص زندگی کوچ نشينی است. عشاير آداب و رسوم و مراسم ويژه  دارند. برخی از 
آيين  قوچ اندازان،  مراسم  سال،  سر  جشن  شدن،  خضری  رمه و  زايش  جشن  چوپانی،  سوزی  سده  شامل  اجتماعی  گروه  اين  مراسم 

شيرواری و مراسم چهلم بهار است.

فعاليتفعاليت
۱ــ آيا در شهرستان محل زندگی شما جمعيت عشايری وجود دارد؟

۲ــ در صورت وجود جمعيت عشايری، چند طايفه از عشاير شهرستان محل سکونت خود را نام برده و بگوييد 
ييالق و قشالق آن ها کجاست؟
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زندگی روستايی 
آب با آبادی در ايران پيوند ديرينه دارد. در نواحی مرکزی 
و شرقی کشور به خصوص استان کرمان پسوند اکثر روستاها کلمٔه 

(آباد) برگرفته از آب و آبادی است.
در پيدايش سکونتگـاه هـای روستايی در استان کرمان آب 
به  دسترسی  حاصلخيز،  خاک  است.  بوده  عوامل  مهم ترين  از 
راه هـای ارتباطی و عـامل دفـاعی از ديگر عـوامل مهم محسوب 

می شوند.
در استان کرمان مانند ديگر نواحی خشک و نيمه خشک 
نواحی  در  که  تفاوت  اين  است.با  متمرکز  روستاها  نوع  ايران 
شکل ۶ــ۲ــ روستای ميمند يکی ازنمونه های سکونت اوليه در ايرانکوهستانی و دشت های استان، شکل روستاها و مصالح به کار رفته 

در آن ها تا حدودی متفاوت است.
واقع  کوه ها  دامنٔه  در  يا  روستايی  خانه های  طبيعی؛  محيط  از  تبعيت  به  کرمان  استان  پايکوهی  مناطق  و  کوهستانی  نواحی  در 
ديوار (پی)  شده و شکل پلکانی به خود گرفته اند، يا در دره ها که در اين صورت شکل دره ای دارند.در روستاهای کوهستانی معموالً 

ساختمان ها را از سنگ و روی سقف خانه ها را با چوب پوشانده و روی آن گل می ريزند.
در اين گونه روستاها زمين های کشاورزی در قسمت هايی واقع شده اند که خاک بيشتر داشته و از شيب کمتری برخوردارند. 

آب آشاميدنی و زراعی اين گونه روستاها بيشتر از چشمه و قنات فراهم می شود.

شکل ۷ــ۲ــ روستای پلکانی ريسه شهر بابک
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در نواحی دشت با توجه به شرايط اقليمی  و محيط طبيعی خانه های روستايی بيشتر از خشت و گل و با سقف گنبدی اند. در 
اين گونه روستاها در گذشته برای خنک کردن خانه ها  از بادگير استفاده می شده است. امروزه مصالح با دوام تر و جديدتر در ساخت 

خانه های اين مناطق استفاده می شود.

در نواحی جنوبی استان کرمان که از محروم ترين مناطق ايران است هنوز بيشترين درصد جمعيت در مناطق روستايی زندگی 
می کنند. عدٔه زيادی از آن ها در خانه هايی به نام کَپَر زندگی می کنند. که اگر برای اشتغال و مسکن آن ها فکر اساسی نشود در آينده ای نه 

چندان دور، آن ها نيز به نواحی شهری مهاجرت کرده و بر درصد جمعيت شهرنشين و همچنين مشکالت شهرها می افزايند.

شکل شکل ۸ ــ ــ۲ــ خانه های خشت وگلی همراه با بادگيرــ خانه های خشت وگلی همراه با بادگير

سفره های  آب  از  بيشتر  روستاها  نوع  اين 
زير  زمينی به  صورت قنات و يا با استفاده از موتورهای 
آب کشی آب را به مزارع و باغات خود می آورند. و 
در نواحی شمال استان بيشتر به فعاليت باغداری به 

ويژه کشت پسته مشغول اند.

شکل ۹ــ۲ــ کََپرنشينی در جنوب استان کرمان
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جدول۵ ــ۲ ــ شهرستان هايی که بيشترين جمعيت روستايی استان کرمان را دارا هستند (سال ۱۳۸۹)

درصدروستايی و عشايریدرصدجمعيت شهریجمعيت کلشهرستانرديف
۲۰۳۵۸۰۱۰۰۴۶۸۴۹/۳۵۱۰۳۱۱۲۵۰/۶۵بم۱
۱۲۳۶۶۰۵۴۶۹۶۴۴/۲۳۶۸۹۶۴۵۵/۷۷کهنوج۲
۱۱۶۱۴۹۵۲۰۸۲۴۴/۸۶۴۰۶۷۵۵/۲بافت۳
۱۲۹۸۷۷۲۲۸۳۸۱۷/۵۸۱۰۷۰۳۹۸۲/۴۲عنبرآباد۴
۱۱۰۲۹۷۱۰۱۱۰۸/۳۱۱۰۰۱۸۷۹۱/۶۹رودبار۵
۸۲۳۳۲۱۶۱۱۹۱۹/۵۷۶۶۲۱۳۸۰/۴۳قلعه گنج۶
۶۹۸۱۶۲۰۰۹۴۲۸/۷۸۴۹۷۲۲۷۱/۲۲منوجان۷

ترتيب  به  دستی  صنايع  و  دامپروری  و  دامداری  زراعت،  باغداری،  و  بوده  روستاييان  اقتصادی  فعاليت  مهم ترين  کشاورزی 
مهم ترين منابع درآمد روستاييان اين استان محسوب می شوند. اين استان با در اختيار داشتن حدود ۲۵درصد باغات کشور بزرگ ترين 
توليد کننده محصوالت باغی محسوب می شود و عمدٔه محصوالت درختی آن عبارت اند از: پسته، خرما، مرکبات و گردو. عالوه بر 

محصوالت درختی؛ در زمينٔه محصوالت صيفی و جاليزی و نيز دانه های روغنی سهم عمده ای  در اقتصاد کشاورزی دارد. 
و  دامداری  گذشته  در  دارد.  رواج  علمی   و  جديد  شيوه های  با  نيز  و  سنتی  صورت  به  دامداری  کرمان  استان  روستاهای  در 
دامپروری نقش مهمی  در توليد پشم و رونق صنايع دستی استان به ويژه قالی بافی داشته است، به طوری که قالی کرمان و به ويژه راور 

از شهرت فراوان برخورداراست، ولی در سال های اخير اين هنر رونق گذشته را از دست داده است.

شکلشکل۱۰۱۰ــــ۲ ــ دامداری ودامپروری از منابع در آمد روستائيان استان کرمان ــ دامداری ودامپروری از منابع در آمد روستائيان استان کرمان
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فعاليتفعاليت
ــ مهاجرت روستائيان به شهرها چه مشکالتی برای شهرها به وجود می آورد؟

زندگی شهری
هستٔه اولئه بسياری از شهرهای ايران از 
جمله شهرهای استان کرمان در جايی بوده که به 
در  شهرها  از  بسياری  و  داشته اند  دسترسی  آب 
افزايش  با  که  بوده اند  بزرگی  روستاهای  اصل، 
جمعيت و ايجاد مؤسسات و ادارات مختلف به 
به  کرمان  استان  شهرهای  شده اند.  تبديل  شهر 
دليل شرايط آب و هوايی گرم و خشک  وکمبود 
منابع آب در اکثر نواحی استان ، دور از يکديگر 
از  بعضی  آن ها  بين  فاصلٔه  در  و  شده اند  واقع 
وجود  به  اقماری  صورت  به  کوچک  شهرهای 
آمده اند ، مانند   بروات(بم)  ، چوپار،  چترود   و   ماهان 

(کرمان) و... .
 ۵۷ کرمان  استان  در   ۱۳۸۹ سال  در 
صد  در   ۵۸/۵ داردکه  وجود  شهری  سکونتگاه 

از جمعيت را در خود جای داده است.   

شکل ۱۱ــ۲ــ چشم اندازی از شهر کرمان

شکل ۱۲ــ۲ــ شهر راور با نقش ارتباطی
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جدول۶ ــ۲ پرجمعيت ترين نقاط شهری استان کرمان (سال ۱۳۸۹)

تعداد جمعيتنام شهررديفتعداد جمعيتنام شهررديف
۷۴۸۹۴زرند۶۴۴۳۳۳۶کرمان۱
۶۰۴۰۶شهربابک۲۰۱۴۲۱۷سيرجان۲
۵۴۶۹۶کهنوج۱۷۳۷۷۶۸رفسنجان۳
۵۲۰۸۲بافت۱۲۱۴۵۷۹جيرفت۴
۳۳۳۰۵بردسير۱۰۰۴۶۸۱۰بم۵

شکل۱۳ــ۲ــ شهر ماهان

شکل ۱۴ــ۲ــ شهر جيرفت

وضعيت  عملکرد  و  نقش   نظر  از  کرمان  استان  شهرهای 
آن ها  بيشتر  خوردارند.  بر  متفاوتی  درجات  از  و  نداشته   يکسانی 
دارای نقش اداری ، خدماتی و تجاری اند اما بعضی از اين نقش ها ، 
بارزتر است؛ مثالً نقش اداری سياسی در کرمان، ارتباطی در انار 
و سيرجان، تاريخی در بم و جيرفت و... در سال های اخير بر اثر 
و  شهرها  به  روستاييان  بی رويه  مهاجرت  همچنين  و  جمعيت  رشد 
تحوالت ديگر نقش بعضی از شهرها نيز تغيير کرده يا در حال تغيير 

است.
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 برای مطالعه 
شهر کرمان

اين شهر به عنوان مرکز استان در زمينی نسبتاً هموار قرار گرفته که از شمال به زنگی آباد و ارتفاعات باداموئيه 
از جنوب به ماهان و جوپار، از شرق و غرب به شهداد و دشت رفسنجان می رسد. اين شهر قدمت ديرينه دارد و نام 
قديمی آن، گواشير (شهراردشير) بوده است. محالت قديمی شهر اغلب بيانگر پيشينٔه تاريخی ساکنان آن است. بافت 
قديم کرمان، بخشی از ميراث فرهنگی را در خود جای می دهد و عبور از اين محالت قديمی  با ويژگی ها و کارکردهای 
خاص خود، آداب و رسوم و سنن دوران گذشته را به ذهن تداعی می کند. تغيير بافت قديمی به علت وجود کوچه های 
بافت  بهسازی  و  اصالح  راستای  در  مؤثری  اقدامات  که  است.  توجه  قابل  مشکالت  جمله  از  وخم  پرپيچ  و  باريک 
محلٔه  خضر،  خواجه  عادل،  شاه  شهر،  محلٔه  می توان  قديمی کرمان  محالت  جمله  از  است.  گرفته  صورت  شهر  قديم 
يهودی ها، بازار شاه، ميدان قلعه، محلٔه زرتشتی ها، گلبازخان و… را نام برد. کوچه های پر پيچ و خم و باريک از جمله 
مشکالت اين محالت است. از بازارهای تاريخی  و ديدنی شهر کرمان می توان به بازار مظفری، بازار گنجعلی خان، 
بازار قيصريه، بازار مسگری ، بازار وکيل و... اشاره کرد.شهر کرمان به دليل موقعيت جغرافيايی خاص خود و قرار 
گرفتن در گذرگاه تجارت و نيز راه ابريشم ، کاروان های تجاری زيادی را پذيرا بوده است. اين امر سبب به وجود آمدن 
کاروانسراهايی با ساخت حفاظتی ويژه شده است. از جمله کاروانسراهای عمدٔه کرمان که ميهمانان زيادی را در خود 
آقا  حاج  کاروانسرای  وکيل،  کاروانسرای  گنجعلی خان،  کاروانسرای  گلشن،  کاروانسرای  می توان،  می دادند   جای 

علی، کاروانسرای هندوها و... را نام برد. 



٦٢

شکل ۱۵ــ۲ــ شهر کرمان

شکل ۱۶ــ۲ــ مسجد جامع کرمان ــ شهر کرمان

شکل ۱۷ــ۲ــ کاروانسرای وهاب زاده رفسنجان



فصل سومفصل سوم
رمان  رمان ويژگي هاي فرهنگي استان  ويژگي هاي فرهنگي استان 


