
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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جغرافیای انسانی استان

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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جغرافیای انسانی استان

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 شهر نشین استان ( را به خود اختصاص داده است.

ویژگی های جمعیتی استان کرمان
الف( تراکم نسبی: استان کرمان  بیش از 11درصد وسعت کشور را داراست و این در حالی است که کمتر از 4 درصد 
جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است. با توجه به وسعت استان کرمان و سر شماری 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؟
ب( رشد جمعیت استان: طی ده سالٔه 85 ــ1375 نرخ رشد جمعیت در کشور 1/9 درصد بوده است. این در حالی است که 
نرخ رشد 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

162295812استان 43281265241312٩٣8٩88١

698755431شهری 6 7552/8155251958/5١68٩٩١857/5

 روستایی و غیر
ساکن

9242 35794425347/21 9989441/5١24٩ 742/5

 درس هفتم   : جمعیت استان 
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جغرافیای انسانی استان

 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

498419717555١6/58ارزونیه١
212535295176445انار2 /
449775943714148/91بافت٣
6136737384395759/61بردسیر4
51781956بم5 3986645 /44
86جیرفت6 227774812198843/92
1953343931165733/89رابر7
139364راور8 2952265156/21
827328792117119759/64رفسنجان٩

68641 رودبار١ 44211222311/7
858666335966414/57ریگان١١
4591291زرند١2 47 13554/33
127192676972سیرجان١٣ 8 3377/71
135729شهربابک١4 4956442471/9
4699856492539729/55عنبرآباد١5
2564344176فاریاب١6 2518/
455868فهرج١7 381193917/55
1قلعه گنج١8 444763761266386/
454کرمان١٩ 17224846213745 /96
22186294397776/64کهنوج2
329621721166483کوهبنان21 /33
356164528195714/11منوجان22
299358329821617/5نرماشیر23

1817372938788166274257مجموع
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پ( ترکیب جمعیت: به جدول 2ــ2 نگاه کنید. درصد جمعیت شهرنشین از 43 درصد در سال 1365 به57/5 درصد در   
سال 1390 رسیده است. به نظر شما چه عواملی سبب شده است در این دورٔه 25 ساله از درصد جمعیت روستایی و غیر ساکن کاسته 

شده و بر درصد جمعیت شهر نشین 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 روستا نشینی و روستا نشینی 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.
ت( ساختمان سنی جمعیت استان: نگاهی به هرم سنی جمعیت در استان کرمان نشان می دهد پایٔه هرم 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 

برابر104 است. البته این نسبت برای اطفال کمتراز یک سال، 105 و برای بزرگساالن، 117نفر به دست آمده است.
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جغرافیای انسانی استان

فعالیت

    جدول 4ــ2ــ ترکیب سنی جمعیت کرمان در سال 1390

درصدتعداد جمعیتسنگروه های سنی

ـ   سالکودکان و نوجوانان 14774 ـ 4127/11

ـ  15 سالجوانان وبزرگساالن 64193821767/9  ـ

651421354/97 ساله و بیش ترکهن 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؟

ت( 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 همچنین مغازه داری 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

18   نفر      16    14      12    1    8    6    4   2                  2        4        6       8      1   12      14    16    18 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 مناطق غربی 

و جنوبی 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( 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، 

قسمت های جنوبی بافت )ارزوئیه( و قسمت هایی از رودان  و حاجی آباد )استان هرمزگان( می شود. 
 ب( نیمه کوچ نشین: در این شیوه که اغلب خانوارها خودشان ساکن اند، ولی دام هایشان را کوچ می دهند. این دسته از 
عشایر عالوه بر دام داری 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 استفادهٔ 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 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.

ت          

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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جدول5 ــ2 ــ شهرستان هایی که بیشترین جمعیت روستایی استان کرمان را دارا هستند )سال 1390(

درصدجمعیت روستایی و عشایریجمعیت کلشهرستانردیف
75943714151/1بافت1
2777481557656/1جیرفت2
343942273766/11رابر3
1رودبار4 44219219888/3
663355667185/43ریگان5
856496عنبرآباد6 2527 /45
68فهرج7 3856 9982/45
763766371383/42قلعه گنج8
645384496869/67منوجان٩

583295نرماشیر١ 11385/89
344172839282/5فاریاب١١
419793442482ارزونیه١2

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 محسوب می شود 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  در روستاهای استان کرمان دامداری به صورت سنتی و 
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 برخورداراست، ولی در سال های اخیر این هنر رونق گذشته را از دست داده است.

ــ2 ــ     د     ش
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فعالیت
ــ مهاجرت روستائیان 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 
اند و بسیاری از شهرها در  آب دسترسی داشته 
افزایش  با  که  اند  بوده  بزرگی  اصل، روستاهای 
جمعیت و ایجاد مؤسسات و ادارات مختلف به 
به  کرمان  استان  شهرهای  د.  ان شده  تبدیل  شهر 
دلیل شرایط آب و هوایی گرم و خشک  وکمبود 
منابع آب در اکثر نواحی استان ، دور از یکدیگر 
از  بعضی  ها  آن  بین  فاصلٔه  ر  د و  اند  شده  واقع 
به وجود  اقماری  به صورت  شهرهای کوچک 
آمده اند ، مانند   بروات)بم(  ، چوپار،  چترود   و   ماهان 

)کرمان( و... .
 57 کرمان  استان  در   13 89 ل  سا در 
سکونتگاه شهری وجود داردکه 58/5 در صد 

از جمعیت 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
2سیرجان2 8 43977کهنوج338
22651راور1711979رفسنجان3
17645انار986641بم4
7زرند5 16648کوهبنان13511
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 رفسنجان 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. کوچه های پر پیچ و خم و باریک از جمله 
مشکالت این محالت است. 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 عمدٔه 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. 
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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 


