
١٣٩2



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى

برنامه رىزى محتوا و نظارت بر تألىف: دفتر تألىف كتاب هاى درسى ابتداىی و متوسطه نظری
نام كتاب: استان شناسی  کرمان)اجرای آزماىشی( ـ 10/٢٣٧

مؤلفان: ماشااله جاللی فر، محمدحسىن کالنتری، محمد نادری، مهدی مرادی ، داود پوردهقان ، خوبىار دهش ،محمد لطىف کار،
            احمدعلی نادری و فاطمه بىگم روح االمىنی 

زىر نظر کارشناسان گروه جغرافىای دفتر تألىف کتاب های درسی ابتداىی و متوسطه نظری
وىراستاران: دکترمحمدکاظم بهنىا، دکتر حسن ستاىش 

آماده سازی و نظارت برچاپ و توزىع: ادارۀ کّل نظارت بر نشر و توزىع مواد آموزشی 
ـ  ساختمان شمارۀ ٤آموزش و  پرورش)شهىد موسوی(              تهران: خىابان اىرانشهر شمالی 

ـ  ٨٨٨٣١١٦١، دورنگار: ٨٨٣٠٩٢٦٦، کد پستی: ١٥٨٤٧٤٧٣٥٩،           تلفن: ٩
                                                                                                                                                                  www.chap.sch ir :وب ساىت         

 مدىر امور فنی و چاپ: سىداحمد حسىنی
مدىر هنری،  طراح گرافىک و جلد: طاهره حسن زاده

صفحه آرا: شهرزاد قنبری
حروفچىن: کبری اجابتی  ، سىده فاطمه محسنی

مصحح: سىف الله بىک محمد دلىوند  ،  علىرضا کاهه
امور آماده سازی خبر: زىنت بهشتی شىرازی

امور فنی راىانه ای: حمىد ثابت کالچاهی  ،  پىمان حبىب پور
ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی اىران: تهران ـ کىلومتر ١٧ جاّدۀ مخصوص کرج ـ خىابان ٦١ )داروپخش( 

ـ   37515                       تلفن: ٥ ـ ٤٤٩٨٥١٦١، دورنگار: ٤٤٩٨٥١٦٠، صندوق پستی: 139
چاپخانه: شركت چاپ و نشر کتاب های درسی اىران »سهامی خاص« 

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ سوم 13٩2
 

حقّ چاپ محفوظ است

ISBN   978 -964 - 05 - 1948 - 6     9٧٨-964  -05  -١948 -6    شابک



نهضت برای اسالم نمی تواند محصور باشد در ىک کشور و نمی تواند محصور باشد در حتی 
کشورهای اسالمی. نهضت برای اسالم همان دنبالۀ نهضت انبىاست. نهضت انبىا برای ىک محل 
به  نبوده  نبوده، محصور  پىغمبر اکرم اهل عربستان است لکن دعوتش مال عربستان  نبوده است، 

عربستان، دعوتش مال همۀ عالم است.
امام خمىنی)رحمة ا… علىه(





فهرست مطالب

١ فصل اّول ــ جغرافىای طبىعی استان کرمان  
 2 درس ىکم: موقعىت جغرافىاىی استان 
٤ درس دوم: ناهمواری های استان 

١٤ درس سوم: آب و هوای استان 
25 درس چهارم: منابع طبىعی استان 
٣٧ درس پنجم: آلودگی های زىست محىطی 

٤٣ فصل دوم ــ جغرافىای انسانی استان کرمان 
٤٤ درس ششم: تقسىمات سىاسی استان  
50 درس هفتم: جمعىت استان  
5٤ درس هشتم: شىوه های زندگی در استان 

  ٦٣ فصل سوم ــ وىژگی های فرهنگی استان کرمان 
   6٤ درس نهم: آداب و رسوم مردم استان  

٧٧ فصل چهارم ــ پىشىنۀ استان کرمان 
٧8 درس دهم: گذشتٔه استان و مراکز اّولىٔه تمدن و مىراث فرهنگی و تارىخی آن 
8٧ درس ىازدهم: نقش استان در حراست از کىان مرزهای اىران اسالمی 

٩٤ فصل پنجم ــ توانمندی های استان کرمان 
95 درس دوازدهم: توانمندی های استان در زمىنٔه زىارت و گردشگری 

١١٤ درس سىزدهم: توانمندی های اقتصادی استان 

١٢٣ فصل ششم ــ  شکوفاىی استان کرمان پس از پىروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
١2٤ درس چهاردهم: دستاوردهای انقالب اسالمی در استان 

                              ١٣٧ درس پانزدهم: چشم انداز آىندٔه استان 



سخنی با دانش آموزان عزىز

شاىد از خود سؤال کنىد که برنامٔه استان شناسی چه نوع برنامه ای است؟ هدف برنامه رىزان درسی از تألىف کتاب استان شناسی 
چىست و مطالعٔه اىن کتاب چه اهمىتی دارد؟ پاسخ ما به شما دانش آموز عزىز اىن است که کتاب استان شناسی شما را با استان محل زندگی، 
مسائل جغرافىاىی، تارىخی، اجتماعی، مردم شناسی، اقتصادی و فرهنگی آن آشنا می کند از طرف دىگر ىکی از انتظارات تربىتی دنىای 
امروز، تربىت شهروندانی آگاه است ىک شهروند مطلوب، نىازمند پىداکردن درکی همه جانبه از واحدهای سىاسی کشور خود و سرزمىن 
ملی در زمىنه های مختلف است اىن برنامه به شما کمک می کند تا از استان محل زندگی خود نگاهی جامع و همه جانبه پىدا کنىد کسب 
بصىرت نسبت به محىط زندگی و آگاهی از خصوصىات آن چه در گذشته و حال و مسائل محىطی، اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و 
پىشىنٔه تارىخی استان به شما کمک خواهد کرد تا با بحث و گفت   وگو بىنشی عمىق از اىن مسائل پىدا کرده و راه حل های اىن مشکالت 

را پىدا کنىد
بدون شک شما، مدىران آىندهٔ جامعه خواهىد بود زندگی مدرسه ای باىد شما را به دانش الزم برای حل مسائل جامعه مجهز 
کند مکانی که شما در آن زندگی می کنىد توانمندی های مختلف جغرافىاىی، فرهنگی، اقتصادی و انسانی دارد خود شما بخشی از اىن 
سرماىه و توانمندی هاىىد بهره برداری از توانمندی های بالقّؤه ىک کشور در گرو شناخت همه جانبٔه محل زندگی شما و نىز کشور است 
برنامٔه استان شناسی به شما می آموزد که فرصت های موجود در استان شما کدام است و ىا اىنکه تهدىدها و ناتوانی ها را چگونه می توانىد 

به فرصت تبدىل کنىد؟
فراموش نکنىد که همٔه امکانات موجود در محىط فرصت است، آب و هوا، بىابان، کوه، رودخانه، جنگل، نىروی انسانی، مىراث 
فرهنگی، صناىع دستی و خىلی چىزهای دىگر، مهم اىن است که بىاموزىد چگونه از اىن فرصت ها در جهت سعادت خود و جامعه استفاده 

کنىد
آگاهی از مسائل استان موجب خواهد شد تا از علل پىشرفت و ىا عقب ماندگی استان خود آگاه شوىد و برای حّل آن، راه حل های 

خاّلق پىدا کنىد
ممکن است، اىن سؤال در ذهن شما مطرح شود که آىا بهتر نىست آموزش دربارٔه محىط زندگی ىا موضوعات اجتماعی از محىط 
نزدىک آغاز شود و سپس به محىط دورتر مانند استان و ىا کشور بىنجامد ما در اىن برنامه از طرىق طرح پرسش ها و فعالىت های مختلف 

اىن فرصت را براىتان فراهم کرده اىم
بدون شک مطالعٔه شهر و استان در زمىنه های جغرافىاىی، تارىخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آداب و رسوم محلی نه  تنها 
می تواند موجب دلبستگی به زادگاه و سرزمىن ملی شود، بلکه اىن فرصت را فراهم می کند تا با گنجىنه های مختلف طبىعی، انسانی، فرهنگی 
و فّناورانٔه کشور خود آشنا شوىد در اىن برنامه در می ىابىد که افراد زىادی چه در گذشته ىا حال در استان شما برای اعتالی کشور تالش 

کرده اند 
پىشرفت  برای  بىش تری  مسئولىت  احساس  با  مردم  و  دولت  که  کرد  فراهم  را  شراىطی   ١٣5٧ سال  در  اىران  اسالمی  انقالب 
همه جانبٔه اىران عزىز تالش کنند در ادامۀ اىن تالش ها جهت رسىدن به قّلٔه رفىع سربلندی و شکوفاىی اىران اسالمی که به همت و کوشش 

شما دانش آموزان عزىز، بستگی دارد امىد است با عناىت حق تعالی و اعتماد به نفس از هىچ کوشش و خدمتی درىغ نکنىد
در اىن راه قطعًا راهنماىی های مفىد دبىران محترم جغرافىا بسىار سودمند خواهد بود

                                                                                                         به امىد موفقىت شما 
گروه جغرافىای دفتر تألىف کتاب های درسی ابتداىی 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
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