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درس پنجم      : مسائل زیست محیطی استان و راه حل های آن 

آیا می دانید
٭ کدام مشکالت زیست محیطی، استان ما را تهدید می  کند؟ 

     رشد جمعیت شهری و روند سریع مهاجرت از روستاها، باعث توسعٔه سریع شهرها )سنندج، سقز، کامیاران 
و ...( و پیدایش نقاط شهری جدید )شویشه، دزج، چناره، کانی  دینار و ...( شده و پاره  ای مشکالت زیست محیطی 
را در بیشتر شهرهای استان به دنبال داشته است. رشد شهر نشینی که در اثر افزایش بی رویٔه جمعیت حاصل شده، 
مهم ترین عامل تهدید کنندٔه محیط زیست استان است؛ زیرا افزایش جمعیت موجب افزایش مصرف، تولید پسماندها، 
پساب  ها، آلودگی هوا، آب و خاک شده است. لذا هر چند استان کردستان فاقد مکان  های کامالً صنعتی و شهرهای 

بسیار بزرگ است ولی شواهد آلودگی  های محیطی در ابعاد مختلف محسوس است.

1ــ آلودگی هوا در استان 
      با توجه به کوهستانی بودن منطقه و واقع شدن شهرها در مجاورت محیط  های طبیعی مانند کوه ها، رودها و دره های وسیع، 
همواره نسیمی در این دره ها جریان دارد که به تهویٔه هوا کمک می  کند. هم چنین گستردگی جنگل  های استان به ویژه در بخش غربی، 

عامل مهم  تری در پاک سازی هوای استان است. 
    با این حال، دو دسته از عوامل موجب آلودگی هوای استان می  شوند که عبارت اند از: عوامل طبیعی )گرد و خاک( و عوامل 

انسانی )وسایل نقلیٔه موتوری، واحدهای تولیدی و صنعتی، سیستم  های گرمایشی واحد های مسکونی و تجاری و ...(.
الف( عوامل طبیعی )گرد و خاک(: هوای استان ما، در فصل خشکسالی، به طور متناوب تحت تأثیر پدیدٔه گرد و خاک 
قرار می  گیرد. در یک دهٔه گذشته، پدیدٔه گرد و خاک بارها در استان ما اتفاق افتاده و هر بار 3 تا 5 روز پایدار بوده است. در چنین 
شرایطی غلظت گرد و خاک و آلودگی هوا ده ها برابر حد استاندارد طبیعی افزایش پیدا کرده و شعاع دید را تا فاصلٔه 100 متری کاهش 
داده است )گرد و غبار دهٔه دوم تیر ماه 1388 در هوای سنندج تا کنون بی  سابقه بوده و بر اساس گزارش اداره کل  حفاظت محیط 
زیست استان، در روز چهاردهم تیر ماه سال 1388 به بیش از 30 برابر حد استاندارد طبیعی خود رسیده است، که بسیار خطرناک 

اعالم شد(.
 ٭ به نظر شما چه عواملی موجب پیدایش این پدیده می  شود؟  
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ب( عوامل انسانی: مهم ترین منبع انتشار آالینده های هوای استان کردستان، وسایل نقلیٔه موتوری است، )به ویژه خودروهای 
فرسوده با مصرف زیاد بنزین و احتراق ناقص، آلودگی  هوا را تشدید می  کنند(.

      عده  ای گمان می  کنند که آلودگی هوا فقط مختص کالن شهرهاست و شهرهای استان کردستان با چنین مشکلی مواجه 
نیستند اما با سنجش عوامل تعیین کننده آالیندٔه هوا در شهرهای سنندج و سقز توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان، به  آلودگی 
هوا در این شهرها پی خواهیم برد که این امر به دلیل وضعیت جغرافیایی شهرها، مساعد بودن شرایط محیطی برای ایجاد پدیدٔه وارونگی 

دما در ماه های سرد سال به ویژه در شهر سنندج، عدم تطابق معابر سواره  رو با تعداد خودروها در اکثر شهرهای استان است.
 به نظر شما برای رفع این مشکل چه راه کارهایی وجود دارد؟ فهرستی از آن ها تهیه کنید.  

2ــ آلودگی صوتی در استان
آلودگی صوتی به نوعی با آلودگی هوا ارتباط دارد؛ زیرا صوت از طریق هوا پخش می شود. منابع آلودگی صوتی در شهرهای 
بزرگ استان کردستان، وجود شهرک  های کارگاهی، تعمیرگاهی و کارگاه های آهنگری و جوش کاری داخل محدودٔه شهر )به ویژه 
قرار  شهری  محدودٔه  داخل  اکنون  که  کمربندی  خیابان های  از  کامیون ها  تردد  ویژه  به  موتوری  نقلیٔه  وسایل  و  حاشیه  ای(  محالت 
گرفته اند، می  باشد. البته این مشکل برای روستایی هایی که در مسیر محورهای ارتباطی اصلی )سنندج ــ همدان، سنندج ــ کرمانشاه 

و...( واقع شده اند، نیز ملموس است.
 ایجاد فضای سبز در محدودٔه شهرها، امتداد خیابان های کمربندی و جاده ها از راه های کنترل آلودگی صوتی است. 

٭ به نظر شما راه های دیگر مقابله با آلودگی صوتی چیست؟  

شکل ٦٩  ــ١ــ گرد و غبار سنندج در تیرماه 1388
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 ٣ــ آلودگی آب در استان  
 به تصاویر زیر توجه کنید و برداشت خود را از آن بیان کنید.  

شکل7٠ــ١ــ آلودگی آب رودها

مراکز مسکونی شهری و روستایی، فعالیت  های کشاورزی و دامداری و واحدهای صنعتی از مهم ترین منابع آلوده  کنندهٔ آب  های 
سطحی  در استان کردستان اند.

شکل ٧١ــ١ــ نقشۀ طبقه  بندی جریانات آبی استان کردستان بر حسب آلودگی

سروآباد
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وضعیت آلودگی دریاچۀ زریبار: اگرچه این دریاچه هنوز هم یک تاالب طبیعی محسوب می  شود اما بررسی  های انجام شده 
توسط  کارشناسان ذی ربط در سال  های اخیر نشان می  دهد که حیات آن توسط منابع آلوده  کنندٔه زیر در حال تهدید است:

١ــ ورود بخشی از آب های آلودهٔ سطح شهر مریوان از طریق کانال  های روباز که به سمت دریاچه جریان دارد و وارد باتالق های 
شرقی این دریاچه می شود.  

2ــ فعالیت  های گردشگری و عدم رعایت بهداشت محیط توسط برخی از گردشگران )رها کردن زباله و مواد زائد در محیط 
پیرامون دریاچه(.

شکل٧٢ــ١ــ  ازدیاد گردشگران در محیط پیرامون دریاچۀ زریبار یکی از عوامل تهدیدکنندۀ دریاچه.

3 ــ  ورود فضوالت دامی و فاضالب  های خانگی روستایی )حدود 9 پارچه آبادی حاشیٔه این تاالب( به داخل دریاچه.
آبیاری، بخشی از  یا  بارندگی  اثر  باغات  در  4ــ آلودگی  های ناشی از فعالیت  های کشاورزی )با شسته شدن خاک مزارع و 

کودهای شیمیایی و  سموم دفع آفات نباتی  به داخل دریاچه راه پیدا می  کند(.    

فعالیت  
فعالیت  های روستایی؟  یا  فعالیت  های شهری است  به  مربوط  آلوده  کنندٔه آب ها  منابع  بیشترین  نظر شما  به  1ــ 

چرا؟
2ــ با توجه به مبحث آلودگی آب، بگویید که منابع آلوده  کنندٔه شهری خطرناک ترند یا روستایی؟ چرا ؟

٣ــ به صورت گروهی دربارٔه وضعیت آلودگی آب های شهرستان محل زندگی خود تحقیق کنید و راه های مقابلٔه 
با آن را ارائه دهید.
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4ــ آلودگی خاک در استان

استان کردستان از توان بسیار باالیی در زمینه کشاورزی و دامداری برخوردار است و بیشتر فعالیت ها در زمینٔه 
زراعت، باغداری و پرورش دام صورت می  گیرد که این فعالیت ها موجب  به کارگیری انواع کودهای شیمیایی و سموم 
دفع آفات نباتی شده است. بنابراین استفاده گسترده از سم و کود، زمینه آلودگی خاک را در این استان ایجاد کرده 
است در حالی که در محیط طبیعی این استان، گونه های جانوری مفیدی وجود دارند که از آفات و حشرات مضر تغذیه 
می کنند. مهار آفات توسط کبک، قورباغه، مارمولک، عنکبوت و کفش دوزک و ...  مبارزٔه بیولوژیکی محسوب 

می  شود و استفاده از سموم شیمیایی، همیشه باید آخرین حربه  برای مهار آفات باشد.
در سال های اخیر گسترش کاشت گونه های سوزنی  برگ در فضاهای سبز استان موجب اسیدی شدن خاک 
در محیط  های ذکر شده گردیده که خود عامل آلودگی خاک می  باشد. گذشته از آن توسعه فعالیت  های عمرانی و صنعتی 

استان در دو دهٔه اخیر نیز از عوامل آلودگی خاک محسوب می  شوند. 
بقایای  به آتش زدن  اقدام  فعالیت  های کشاورزی  اتمام  از  بعد  نقاط استان، کشاورزان  از  برخی  هم چنین در 

حاصل از برداشت می  نمایند، به نظر شما این اقدام چه معایبی دارد؟   

 ٥  ــ آلودگی محیط های شهری و روستایی

طراوت زندگی از سخاوت طبیعت است، به خاطر زندگی، به طبیعت احترام بگذاریم. 

منابع مختلفی ممکن است در آلودگی محیط  های انسانی نقش داشته باشد اما مهم ترین این  منابع در استان کردستان، انباشت 
زباله )پسماند( است که از راه های مختلف تولید و وارد محیط می  شود. 

مراکز مسکونی شهری و روستایی، پایانه های مسافربری، میادین میوه و تره  بار، بیمارستان  ها و … از مهم ترین 
تولید کنندگان پسماند محسوب  می شوند. افزایش جمعیت، مصرف بی  رویه، شیؤه عرضٔه کاال و عدم مدیریت مناسب 

مواد زائد نیز از دالیل اصلی ازدیاد پس ماند به شمار می  روند. 
٭ به نظر شما انباشت پسماند در محیط و شیر ابٔه ناشی از آن بر روی زمین چه پیامدهایی دارد؟  

بیشتر بدانیم  
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نابسامانی در جمع  آوری زباله های شهری در برخی محله های شهرها به دلیل کمبود وسایل و ناکافی بودن نیروی انسانی)به ویژه 
که  می  گیرد  روباز صورت  کامیون  های  به وسیلٔه  در شهرها  زباله  از معضالت است. همچنین حمل  یکی  نیز  در محالت حاشیه ای( 

در بعضی موارد باعث پخش آلودگی در معابر می  شود.
     یکی از راه های پیش گیری از خطرات پس  ماند در محیط زندگی، روش صحیح جمع  آوری و دفن بهداشتی آن است. 

داخل  دامی به  و فضوالت  فاضالب روستایی  ورود  از  نیز جلوگیری  و  فاضالب شهری  تصفیه خانه های  اندازی  راه  و  احداث 
رودخانه ها از مهم ترین عوامل کاهش آلودگی آب به حساب می آیند. در این رابطه  طرح احداث تصفیه خانٔه فاضالب سنندج، مریوان، سقز، 

بانه و ... در حال اجرا است و امید می  رود با اتمام و بهره  برداری از این طرح  ها شاهد کاهش آلودگی آب رودخانه های استان باشیم. 

فعالیت  
برای جلوگیری از آلودگی محیط زندگی خود چه پیشنهادهایی می  توانید ارائه دهید؟   

شکل 73ــ1ــ تصفیه خانۀ فاضالب سنندج



فصل دوم

جغرافیای انسانی استان کردستان 
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به نقشٔه زیر نگاه کنید ؛ این نقشه، تقسیمات سیاسی استان کردستان را نشان می دهد. بر اساس آخرین تقسیمات کشوری در سال 
1388، این استان دارای 10 شهرستان، 25 شهر، 27 بخش، 84 دهستان و 1900 روستاست.

با توجه به شکل١ــ2 )نقشٔه تقسیمات سیاسی استان کردستان(، نام شهرها، بخش  ها و دهستان هایی که در داخل 
محدوده شهرستان محل زندگی شما قرار دارند، بنویسید. 

فعالیت  

شکل 1ــ٢ــ نقشه تقسیمات سیاسی استان کردستان

درس ششم      : تقسیمات سیاسی استان 
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 برای مطالعه 
جدول ١ــ٢ــ تقسیمات سیاسی استان کردستان

شهر مرکز دهستان دهستان مرکز بخش بخش مرکز شهرستان شهرستان

بانه
شوی شوی

بانه مرکزی

بانه بانه

آرمرده
بله که بله که

آرمرده آرمرده
آرمرده پشت آربابا

کانی سور

بوالحسن بوالحسن
کانی سور

کانی سورنمشیر کانی سور

کوخان نمه شیر

بوئین سفلی
بوئین سفلی بوئین

بوئین سفلی ننور
ننور ننور

بیجار

چنگیز قلعه حومه

بیجار مرکزی

بیجار بیجار

خورخوره خورخوره

توپ آغاج سیلتان

جعفر آباد سیاه منصور

نجف آباد نجف آباد

بابار شانی

بابار شانی بابار شانی

بابار شانی چنگ الماس
پیر تاج پیر تاج

خسرو آباد
خسرو آباد

یاسوکند

آق بالغ طغامین طغامین

یا سوکند یاسوکندکرانی کرانی

گرگین گرگین
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دهگالندهگالن

دهگالنمرکزی

حسن آبادحومه دهگالن

دهگالن قرو چایقرو چای

بله دستیئیالق شمالی

بلبان آبادبلبان آباد
بلبان آبادئیالق جنوبی

بلبان آباد سیسسیس

دیواندرهدیواندره

نساره علیاحومهدیواندرهمرکزی
دیواندره شریف آبادچهل چشمه

گاوشلهقراتوره

هزار کانیانسارال
خرکهحسین آباد شمالی

هزار کانیانسارال
کولهکوله

زرینهکرفتو

گورباباعلیاوباتو
زرینه زرینهزرینه

شالی شلکانی شیرین

سرو آبادسرو آباد

سرو آبادمرکزی

بیسارانبیساران

سرو آباد
پایگالنپایگالن
دزلیدزلی
رزآبرزآب
ژریژهژریژه

قلعه جیکوساالن

اورامان اورامان
تخت

اورامان تختاورامان تخت
سلینشالیار
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سقزسقز

سقزمرکزی

قهرآباد سفلیترجان

سقز
تموغهتموغه

سراسرا

میردهمیرده

صاحبزیویه

سنتهامام

صاحب

تیلکوهتیلکوه

خورخورهخورخوره

صاحبصاحب

گل تپهگل تپه

حسن سرشیو
ساالران

چهل چشمه 
دگاگاهغربی

حسن ساالرانذوالفقار

سنندجسنندج

سنندجمرکزی

حسن آبادآبیدر

سنندج
آرندانآرندان

حسین آباد 
حسین آبادجنوبی

صلوات آبادحومه

توریورژاورود شرقی

سراب قامیشسراب قامیش

علی آبادنران

شویشهکالترزان

آویهنگژاورود غربی

شویشه شویشهکالترزان

نگلنگل
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قروهقروه

قروهمرکزی

قلعهبدر

قروه
دلبران

کانی گنجیپنجه علی

قاملوپنجه علی جنوبی

دلبراندلبران

سریش آبادسریش آباد

قصالنقصالن

سریش آباد گیلکلولک

یالغوز آغاجیالغوز آغاج

دزجچهاردولی
وینسارچهار دولی شرقی

دزج
دزجچهار دولی غربی

کامیارانکامیاران

کامیارانمرکزی

شیروانهبیلوار

کامیاران گشکیژاورود

ورمهنگشاهو

موچشموچش

موچشامیرآباد

موچش
یوسف آبادسورسور

نشور سفلیعواالن

کوله سارهگاورود

مریوانمریوان

مریوانمرکزی

نیزریوار
مریوان
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شکل ٢ــ٢ــ یکی از مناطق ییالقی  استان )هه  وار(               

شکل ٣ــ٢ــ یکی از روستاهای پایکوهی استان »نیاوا«

تصاویر زیر را با هم مقایسه کنید. شباهت  ها و تفاوت  های آن ها 
را بنویسید.

   در استان کردستان همانند سایر مناطق کشور سه نوع شیؤه زندگی رایج است که در این درس با برخی از ویژگی های آن ها آشنا 
می  شویم. 

1ــ  زندگی کوچ  نشینی  
       شرایط آب و هوایی و جغرافیایی کوهستان  های زاگرس و ارتباط این نواحی با قلمروهای پست و سرزمین  های گرمسیری واقع در 
بخش  های غربی و جنوب  غربی آن  همراه با پیوستگی اکولوژیکی این مناطق با یکدیگر و وجود علف زارهای وسیع و غنی و نواحی سردسیری 
و گرمسیری، از دیرباز شرایط مناسب و مطلوبی را برای پیدایش و تکوین حیات کوچ  نشینی و تداوم آن در  این منطقه به  وجود آورده است. 
هم چنین در کردستان گرایش به کوچ  نشینی در مقاطعی از تاریخ، همزمان با رخدادهایی مانند زلزله های ویرانگر، هجوم طوایف 

و دولت  ها و اقوام مهاجم، جنگ  های ایران و عثمانی و… افزایش یافته است. 

در  تنها  زندگی  نوع  این  و  یافته  اند  اسکان  استان کردستان  اکثر کوچ  نشینان  کُوچ  نشینان استان:امروزه  فعلی  وضعیت   
محدودٔه کوچکی در میان ده  نشینان دامدار نیمهٔ غربی استان )هه  ورامان، ژاوه  رو و ...( که کوهستان های بلند و دره های عمیق همراه با 
دشت  های سرسبز اطراف دارند، همانند گذشته ادامه دارد. به دلیل نزدیکی نواحی ییالقی با سکونتگاه های روستایی )نواحی قشالقی( 

درس هفتم      : شیوه های زندگی در استان 
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استان، کوچ  نشینی با فاصلهٔ  کوتاه و محدود انجام می  شود. کوچ  نشینان چند ماه از سال را همراه با خانواده و دام  های  خود از مناطق 
زمستانه )گرمیان( به مناطق تابستانه )هه  وار(  کوچ می  کنند و چند ماه دیگر سال را در روستاها به کار کشاورزی مشغول  اند. این نوع 

کوچ  نشینی از لحاظ فرهنگی و اجتماعی بسیار زیبا و قابل تأمل است.
 ٭  آیا می  توانید گوشه  ای از ویژگی های فرهنگی و اجتماعی این نوع کوچ را بیان کنید؟  

شکل ٤ــ٢ــ نمونه  ای از کوچ عشایر 
به کوهستان شاهو

ـ ٢ ــ  دامپروری   در مناطق  شکـل ٥   ـ
ییالقـی )هه  وار هانیه پالنگان( استان

 اقتصاد کوچ  نشینان کُرد: اصلی  ترین فعالیت کوچ  نشینان دامداری است و پس از آن زراعت )که بیشتر در کوهپایه ها و 
مجاورت رودها رایج است( و صنایع دستی نیز بخشی از اقتصاد کوچ  نشینان را تشکیل می دهد. 

  

فعالیت  
ــ اگر در شهرستان محل زندگی شما کُوچ  نشینی رایج است، با راهنمایی دبیر خود، به سؤاالت زیر پاسخ دهید: 

الف( ساختار اجتماعی زندگی این افراد چگونه است؟
ب( نقش آن ها در اقتصاد منطقه چیست؟
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2ــ  زندگی روستایی 
کردستان به استناد آثار تاریخی، از دیرباز دارای جامعٔه 
اسکان یافته بوده و قدمت سکونت در مناطقی از این استان ) که 
از نظر آب و هوایی شرایط مناسبی داشته است(، به هزاره های 
مکان  های  بررسی  با  می  رسد.  میالد  از  پیش  پنجم  و  چهارم 
باستانی کردستان و اسناد به  دست آمده، درمی  یابیم که ده  نشینی 
در این سرزمین از دیرباز تا دوران  اسالمی و پس از آن تا عصر 

حاضر ادامه یافته است. 

 شکل روستاهای استان: بیشتر روستاهای 
استان کردستان از نظر شکل، از نوع متمرکزند. وجود 
در  مؤثر  عوامل  سایر  و  مخروط افکنه ها  کوهپایه ها، 
اشکال  از  نوع  این  آمدن  وجود  به  باعث  کشاورزی 
منطقه  بودن  کوهستانی  علت  به  است.  شده  روستایی 
ــ به ویژه  در غرب استان ــ  در این استان روستاهای 
می  شود.  مشاهده  مالیم  شیب  با  کوهپایه  ای  و  پلکانی 
گسترش  شاهد  رودها  و  راه ها  امتداد  در  همچنین 
شرقی  بخش  در  هستیم.  خطی  یا  طولی  روستاهای 
واقع  دشت  سطح  در  روستاها  بیشتر  کردستان  استان 

شده  اند. 
٭ عکس  های زیر، نمونه هایی از روستاهای 
استان را نشان می دهد. با توجه به شکل  های 7  ــ2 
و 8  ــ2، روستاهای پلکانی و دشتی را با هم مقایسه 

کرده، شباهت ها و تفاوت های آن ها را بیان کنید. 

شکل ٦  ــ٢ــ روستای تاریخی هه  ورامان

شکل٧ــ٢ــ روستای پلکانی پالنگان         

شکل ٨  ــ٢ــ روستای دشتی

بیشتر بدانیم  
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 منابع درآمد روستاییان استان: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان کردستان، شیوه های تولید و منابع 
درآمد روستاییان این استان متنوع است. البته درآمد اصلی آن ها متکی به زراعت و دامداری است. باغ داری، صنایع 
دستی، پرورش زنبور عسل، شیالت و… از دیگر منابع درآمد روستاییان این استان به شمار می روند. ضمن این که 
روستاهای نوار مرزی استان بخشی از فعالیت خود را به پیله  وری اختصاص داده اند و در صادرات و واردات مرزی 

سهیم اند.      

شکل ٩ــ٢ ــ روستای خطی دزلی

شکل ١٠ــ٢ــ بخشی از فعالیت  های اقتصادی روستاییان استان

 مسائل و مشکالت روستاهای استان و راه  حل  های آن: مهم ترین مشکالت روستاهای منطقه، مهاجرفرستی و کاهش 
نیروی کار و تولید است؛ زیرا روستاهای استان به دلیل کمبود امکانات قادر به نگهداری مازاد جمعیت خود نیستند. ضمن این که 
کم   بودن جمعیت روستاها، فعالیت  های کشاورزی سنتی، اراضی قطعه قطعه و کوچک، سطح پایین بهره  وری و… از مهم ترین مشکالت 

روستاهای منطقه است.

بیشتر بدانیم  
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1ــ عوامل توسعٔه زراعت و دامداری در مناطق روستایی استان کردستان چیست؟
2ــ از طریق بازدید یا مصاحبه با افراد آگاه محلی، تفاوت خانه های شهری و روستایی را از نظر کارکرد آن ها 

بنویسید. 
3ــ اگر در روستا زندگی می  کنید، آیا طرح هادی در روستای شما انجام گرفته است؟ در صورت مثبت بودن 

پاسخ، چه نتایجی داشته است؟  

3ــ  زندگی شهری 
شهرنشینی در استان کردستان سابقه  ای دیرینه دارد و قدمت آن به سال  ها قبل از میالد مسیح می رسد. شهرهای سنه، ساکز، 

سی  سر، دینور، قلعه و… از شهرهای قدیمی استان بوده  اند. 
٭ آیا می  توانید نام امروزی این شهرها را بنویسید.     

 چگونگی شکل  گیری شهرهای استان: اگرچه برخی از شهرهای استان در آغاز، قلعه های حکومتی بوده  اند )مانند سنندج، 
مریوان و…(، که بعدها تحت تأثیر عوامل مختلفی توسعه پیدا کرده  اند اما در بیشتر موارد، ایجاد شهرنشینی و توسعه و گسترش آن، 
به دلیل مرکزیت روستاهای بزرگ و واقع شدن این روستاها در مسیر راه های ارتباطی میان مناطق و نواحی مختلف استان بوده است. 
نحؤه استقرار این روستاها نیز خود به عواملی مانند آب، خاک حاصل  خیز و آب و هوای معتدل وابسته است. بر همین اساس، از نظر 

موقعیت جغرافیایی، اکثر شهرهای استان در مجاورت رودها یا در سطح دشت  ها واقع شده  اند. 
٭ آیا می  توانید برای هر کدام دو نمونه ذکر کنید؟    

فعالیت  

شکل ١١ــ٢ــ نمایی از شهر مریوان



64

 بررسی کالبدی شهرها از گذشته تا امروز: در 
گذشته ساختار شهرها به این صورت بوده که قلعٔه حکومتی 
و  داشته  قرار  شهر  مرکز  در  واقع  تپه  ای  روی  بر  معمواًل 
می  گرفته اند.  شکل  آن  گرد  بر  بازار  و  مسکونی  محالت 
شهرهای کردستان نیز چنین وضعیتی داشته  اند اما به تدریج 
این شهرها به صورت دو یا چند خیابان عمود برهم گسترش 
متعدد،  کوچه های  و  خیابان ها  وسیلٔه  به  نهایت  در  و  یافته 
محالت شهری از هم تفکیک شده اند و امروزه نیز با اجرای 
طرح  های جامع شهری، تغییراتی در فضای شهرها به وجود 
تا  کرده   پیدا  مالحظه  ای  قابل  رشد  فیزیکی  نظر  از  و  آمده 
ترتیب  به  و  شهر  وسط  قدیمی در  محالت  و  بازار  جایی که 
با مجتمع  های تجاری و سپس  پیرامون آن، خیابان هایی  در 
مسکونی ــ تجاری و در نهایت با شهرک های اقماری برگرد 

آن ظاهر شده  اند.    
شکل ١٢ــ٢ــ حاشیه  نشینی در شهرهای استان کردستان

 نگاهی به تاریخچۀ سنندج و تحوالت آن: سنه یا سنه  دژ از شهرهای کهن و مقدس آیین مهر پرستی و 
دین زرتشت در  این بخش از ایران است. ارتباط این شهر و نواحی مجاور آن با اساطیر پهلوانی آریایی از اهمیت و 

قدمت این شهر حکایت می  کند. 
سنندج در گذشته آبادی کوچکی بوده است با قلعه  ا ی در پایین دست خود به نام »سنه«. سنه بر روی تپٔه بزرگی 
بر کنار رودخانٔه قشالق واقع بوده که از نظر دفاعی محلی مطمئن و موقعیت ممتازی داشته است. در سنه طایفه  ا ی به 
نام زرین  کفش  سکونت داشته اند که گویا نسب آن ها به طوس نوذر پهلوان و سردار ایران باستان می رسیده است. اتفاقاً 

اکنون نیز در سمت شرقی شهر تپه  ای واقع است که آن را طوس  نوذر می  خوانند. 
شهر جدید سنندج  در روزگار صفویه و در زمان شاه صفی )سال 1406  ه . ق( توسط سلیمان خان اردالن با 
انگیزٔه نظامی و مرکزیت سیاسی برای سکونت تعداد قلیلی از خانوارهای فئودال بنا نهاده شد. این قلعه که اکنون به قلعٔه 
فردوسی و باشگاه افسران نیز معروف است، در نهایت استحکام با برج و باروی بلند بنا شد. در اطراف آن عمارت ؛ 
حمام، مسجد و بازار  ایجاد شد و یک رشته قنات در دشت سه  رنوی )پادگان فعلی( در غرب سنندج برای دارالحکومه 

بیشتر بدانیم  



جغرافیای انسانی استان

65

احداث و آب آن را به داخل قلعه 
انتقال دادند.  

       شهر سنندج  تا دهٔه ١٣40 
منطقی  و  آرام  رشد  به  رو  روند 
دهٔه  اوایل  از  و  کرده  سپری  را 
١٣50 رشد شتابانی پیدا کرده و 
این شهر نیز چون اکثر شهرهای 
متوسط کشور جهت پاسخ گویی 
به نیازهای جمعیت رو به فزایندٔه 
خود، به زمین ها ی کشاورزی و 
باغی، حریم رودخانه ها و تپه های 
متعدد حاشیٔه شهر دست یافته و 
پیدا  گسترش  امروزی  شکل  به 

کرد.
جامع  طرح  آخرین  اساس  بر   
شهری سنندج، این شهر امروزه 
شامل چهار منطقه، 21 ناحیه و 

79 محله است. 

شکل ١٣ــ٢ــ  سنه  دژ در سال 1260 هجری

شکل ١٤ــ٢ــ چشم اندازی از شهر سنندج ــ مرکز استان

فعالیت  
1ــ  از طریق مصاحبه با افراد آگاه، وجه تسمیٔه شهر یا روستای محل زندگی خود را بنویسید. 

2ــ چنانچه در شهر زندگی می کنید، شهر محل سکونت شما دارای کدام نقش  های شهری است؟ 
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    ٭  به نمودار زیر نگاه کنید؛ این نمودار جمعیت شهرستان های استان کردستان را نشان می دهد. حال بگویید که کدام شهرستان 
بیشترین و کدام یک کمترین جمعیت را داراست؟ 

در این درس شما با مهم ترین ویژگی های جمعیتی استان کردستان آشنا خواهید شد. 

1ــ ویژگی های کلی جمعیت استان 
زندگی  خانوار  در ١79/2٣7  که  بوده  نفر جمعیت  دارای 438/54٣/١  کردستان  استان  اساس سرشماری سال 1385،  بر 
می  کردند. از این تعداد، 855/8١9 نفر )معادل 59/5 درصد( در 209/٣7٣ خانوار شهری  و 582/724 نفر )معادل 40/5درصد( در 

١27/806 خانوار روستایی ساکن بوده  اند. از کل جمعیت استان، 729/7١8 نفر مرد و 7١0/4٣8 نفر زن می  باشند. 
٭ آیا می  توانید بگویید که متوسط جمعیت هر خانوار شهری و یا روستایی استان، چند نفر است؟  

شکل ١6ــ2، نمودار هرم سنی جمعیت استان کردستان را نشان می دهد. این هرم، نظیر هرم سنی سایر استان  های ایران و نیز 
کشورهای در حال توسعه، دارای قاعده  ای پهن و رأسی باریک است. پهنای چشم  گیر قاعدٔه هرم، افزایش فوق  العادٔه گروه های سنی 

پایین و جوان بودن جمعیت  را نشان می دهد. 
در سال  های اخیر به دلیل سیاست  های تنظیم خانواده، از پهنای هرم کاسته شده و این نشان  دهندٔه کنترل موالید است. 

٭ به نظر شما چه عوامل دیگری در دهٔه گذشته موجب کنترل موالید در استان کردستان شده است؟ 

شکل 1٥ــ٢ــ نمودار جمعیت شهرستان  های استان کردستان درسال 1385

٤٥٠٠٠٠

٣٠٠٠٠٠

٣٥٠٠٠٠

٤٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

١٥٠٠٠٠

٢٥٠٠٠٠

٥٠٠٠٠

٠
سنندجدیواندره دهگالنمریوان بیجارسقزقروه کامیاران بانهسروآباد

نفر

درس هشتم      : جمعیت استان و حرکات آن 
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شکل ١٦ــ٢ــ هرم سنی جمعیت استان کردستان در سال 1385

2ــ پراکندگی و تراکم جمعیت استان 
مساحت استان کردستان فقط 1/71 درصد از مساحت کل کشور را تشکیل می دهد؛ در حالی که 2/04 درصد از کل جمعیت 
کشور را در خود جای داده است. تراکم جمعیت استان کردستان 50/9 نفر در کیلومتر مربع می  باشد و از این نظر یکی از پرتراکم  ترین 

استان  های کشور از نظر جمعیت است. چرا؟ 
در سایر نقاط کشور ما، جمعیت عمدتاً در دشت  ها و اراضی کم  ارتفاع متمرکز شده است ؛ در حالی که در استان کردستان، 
تراکم جمعیت در نواحی کوهستانی و کوهپایه ها بیشتر است. در جامعٔه روستایی استان نیز پراکندگی جمعیت با شرایط طبیعی و امکانات 
و تولیدات کشاورزی رابطٔه چندانی ندارد. برای مثال، جمعیت شهرستان  های  قروه، سقز و به ویژه بیجار نسبت به امکانات و منابع 
کشاورزی آن ها کمتر است ؛ در حالی که در نواحی روستایی سنندج، بانه و به  خصوص مریوان، که امکانات کشاورزی کم تری دارند، 

جمعیت بیشتری استقرار یافته  اند. 
٭ به نظر شما علل تراکم زیاد جمعیت در شهرستان های بانه و مریوان چیست؟ 

از میان شهرهای استان، سنندج  پراکنده نشده  است.  اندازه در همٔه شهر ها  به یک  به طورکلی در استان کردستان، جمعیت 
به دالیلی مانند مرکزیت سیاسی و اقتصادی استان، اعتدال نسبی آب و هوا، دسترسی به راه های ارتباطی و نقش  های مختلف شهری، 

جمعیت بیشتری را در خود جای داده است. 

جدول ٢ــ٢ــ توزیع جمعیت و درصد آن در شهرستان های  استان کردستان بر اساس آمار سال 1385

دججمعیت استان
روهسقزسنن

ق

ان
ریو

م

انه
ب

جار
بی

ان
یار

کام

دره
وان

دی

باد
و آ

سر

الن
هگ

د

143854341717720842514038015327111866797913105895827415483259237

%100%29/1%14/5%9/8%10/6%8/24%6/8%7/4%5/7%3/8%4/1

 برای مطالعه 
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شکل ١٧ــ٢ــ نقشۀ تراکم  نسبی جمعیت استان کردستان

سروآباد

 ٭ به نقشٔه زیر توجه کنید. این نقشه، تراکم نسبی جمعیت شهرستان های استان را  نشان می دهد. همان طور که می  بینید، جمعیت در 
همه جای استان کردستان به طور یکنواخت پراکنده نشده است. چرا؟ 

3ــ مهاجرت و پیامدهای آن در استان کردستان 
استان کردستان تحت تأثیر عوامل اقتصادی، طبیعی و اجتماعی همواره به صورت یک قطب مهاجرفرست عمل کرده است. 
از سال 1345 تاکنون، بالغ بر نیم میلیون نفر از جمعیت روستایی استان به دالیل متعددی چون بی کاری و کمی درآمد، از محل زندگی 

خود مهاجرت کرده  اند. حدود 60 درصد از این مهاجرت ها به شهرهای استان و بقیه به خارج از استان بوده است. 
٭ به نظر شما چه عوامل دیگری سبب مهاجرفرستی روستاهای استان شده است؟     

مهم ترین پیامد مهاجرت به شهرها عبارت اند از: 
 پیدایش حاشیه  نشینی در اطراف شهرهای بزرگ  

 کمبود خدمات در محالت جدید شهری  
 مشکالت ناشی از ترافیک شهری و آلودگی هوا 
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 رشد مشاغل با مهارت پایین در شهرها 
٭ شما چه پیامدهای دیگری می  شناسید؟ چند مورد را نام ببرید.     

     یک نوع دیگر مهاجرت که در دهه های اخیر شدت گرفته است، مهاجرت افرادی است که از استان ها و نقاط دیگر ایران 
به شهرهای کردستان به صورت  موقت یا دائم مهاجرت کرده اند و اسکان گزیده  اند. 

4ــ روند افزایش جمعیت در استان کردستان 
به   )1345 سال  )در  نفر  هزار   620 از  ساله   40 دورٔه  یک  طی  نشیب،  و  پرفراز  رشدی  آهنگ  با  کردستان  استان  جمعیت 
1438543 نفر )در سال 1385( افزایش یافته و به بیش از دو و نیم برابر رسیده است. آهنگ ازدیاد جمعیت استان کردستان طی 

سال  های 85   ــ 1345 بر اساس جدول ٣ــ2 نشان داده شده است. 

 برای مطالعه 
 جدول ٣ــ٢ــ روند تغییرات جمعیت و رشد آن در استان کردستان از سال 1345 تا سال 1385

درصد نرخ افزایش ساالنهسال سرشماری و جمعیت به نفر
ـ    134513551365137513851345 ـ  1355 1355ـ ـ    13651365ـ ـ   1375   1375ـ 1385ـ

6195737824401078415134638314385432/363/262/241/01

٭ آیا می  توانید بگویید علل رشد زیاد جمعیت استان در دهٔه 1365ــ 1355 چه بوده است؟   
 

5   ــ مشکالت افزایش جمعیت
تحلیل وضعیت جاری جمعیت استان از وجود عوامل نامساعدی چون رشد سریع جمعیت، مهاجرت و مشکالت ناشی از آن در 
سطح  استان حکایت می  کند. اما با وجود توانمندی های انسانی و هم  چنین منابع و ظرفیت  های طبیعی فراوانی مانند منابع  آب، خاک 
مساعد، جنگل و مرتع، معادن و… در سطح استان امید می رود در صورت برنامه  ریزی دقیق، اجرای مصوبات استانی و توجه به سند 

چشم  انداز 20 سال آینده، قادر خواهیم بود مشکالت ناشی از افزایش جمعیت را برطرف کنیم.

فعالیت  
 1ــ با توجه به شکل 17ــ2، مشخص کنید که کدام یک از شهرستان ها، کمترین میزان تراکم و کدام یک از شهرستان ها بیشترین 

میزان تراکم نسبی جمعیت را دارند؟  
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 برای مطالعه 
ـ ١٣٤٥    جدول ٤ــ٢ــ روند افزایش جمعیت در شهرستان  های استان کردستان طی ٨٥ ـ

سال سرشماری
شهرستان

13451385

روستاییشهریروستاییشهری

کل استان
6195731438543

1 2398517175855819582724

بانه
36697118667

861728 87496437 7

بیجار
958 297913

117884 225187146 39

دیواندره
82741ــ

25ــــ 8257659

سقز
919462 8425

1783474112135 3473391

سنندج
2 5242417177

5457815 664318 9199 86

قروه
1 1376199622

525696121 252697 96

کامیاران
1ــ 5895

5ــــ 3 355592

مریوان
8851153271

4333841779368659585

سروآباد
54832ــ

42635ــــ 569

دهگالن
59237ــ

2ــــ 26638971


