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سخنی با دانش آموزان عزيز
شايد از خود سؤال کنيد که برنامٔه استان شناسی چه نوع برنامه ای است؟ هدف برنامه ريزان درسی از تأليف کتاب استان شناسی 
چيست و مطالعٔه اين کتاب چه اهميتی دارد؟ پاسخ ما به شما دانش آموز عزيز اين است که کتاب استان شناسی شما را با استان محل زندگی، 
مسائل جغرافيايی، تاريخی، اجتماعی، مردم شناسی، اقتصادی و فرهنگی آن آشنا می کند. از طرف ديگر يکی از انتظارات تربيتی دنيای 
امروز، تربيت شهروندانی آگاه است. يک شهروند مطلوب، نيازمند پيداکردن درکی همه جانبه از واحدهای سياسی کشور خود و سرزمين 
ملی در زمينه های مختلف است. اين برنامه به شما کمک می کند تا از استان محل زندگی خود نگاهی جامع و همه جانبه پيدا کنيد. کسب 
و  فرهنگی  اقتصادی،  و  اجتماعی  محيطی،  مسائل  و  حال  و  گذشته  در  چه  آن  خصوصيات  از  آگاهی  و  زندگی  محيط  به  نسبت  بصيرت 
پيشينٔه تاريخی استان به شما کمک خواهد کرد تا با بحث و گفت   وگو بينشی عميق از اين مسائل پيدا کرده و راه حل های اين مشکالت 

را پيدا کنيد.
مجهز  جامعه  مسائل  حل  برای  الزم  دانش  به  را  شما  بايد  مدرسه ای  زندگی  بود.  خواهيد  جامعه  آيندٔه  مديران  شما،  شک  بدون 
کند. مکانی که شما در آن زندگی می کنيد توانمندی های مختلف جغرافيايی، فرهنگی، اقتصادی و انسانی دارد. خود شما بخشی از اين 
سرمايه و توانمندی هاييد. بهره برداری از توانمندی های بالقّؤه يک کشور در گرو شناخت همه جانبٔه محل زندگی شما و نيز کشور است. 
برنامٔه استان شناسی به شما می آموزد که فرصت های موجود در استان شما کدام است و يا اينکه تهديدها و ناتوانی ها را چگونه می توانيد 

به فرصت تبديل کنيد؟
فراموش نکنيد که همٔه امکانات موجود در محيط فرصت است، آب و هوا، بيابان، کوه، رودخانه، جنگل، نيروی انسانی، ميراث 
فرهنگی، صنايع دستی و خيلی چيزهای ديگر، مهم اين است که بياموزيد چگونه از اين فرصت ها در جهت سعادت خود و جامعه استفاده 

کنيد.
آگاهی از مسائل استان موجب خواهد شد تا از علل پيشرفت و يا عقب ماندگی استان خود آگاه شويد و برای حّل آن، راه حّل های 

خّالق پيدا کنيد.
ممکن است، اين سؤال در ذهن شما مطرح شود که آيا بهتر نيست آموزش دربارٔه محيط زندگی يا موضوعات اجتماعی از محيط 
نزديک آغاز شود و سپس به محيط دورتر مانند استان و يا کشور بينجامد. ما در اين برنامه از طريق طرح پرسش ها و فعاليت های مختلف 

اين فرصت را برايتان فراهم کرده ايم.
بدون شک مطالعٔه شهر و استان در زمينه های جغرافيايی، تاريخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آداب و رسوم محلی نه  تنها 
می تواند موجب دلبستگی به زادگاه و سرزمين ملی شود، بلکه اين فرصت را فراهم می کند تا با گنجينه های مختلف طبيعی، انسانی، فرهنگی 
و فّناورانٔه کشور خود آشنا شويد. در اين برنامه در می يابيد که افراد زيادی چه در گذشته يا حال در استان شما برای اعتالی کشور تالش 

کرده اند. 
پيشرفت  برای  بيش تری  مسئوليت  احساس  با  مردم  و  دولت  که  کرد  فراهم  را  شرايطی   ١٣٥٧ سال  در  ايران  اسالمی  انقالب 
همه جانبٔه ايران عزيز تالش کنند. در ادامۀ اين تالش ها جهت رسيدن به قّلٔه رفيع سربلندی و شکوفايی ايران اسالمی که به همت و کوشش 

شما دانش آموزان عزيز، بستگی دارد اميد است با عنايت حق تعالی و اعتماد به نفس از هيچ کوشش و خدمتی دريغ نکنيد.
در اين راه قطعًا راهنمايی های مفيد دبيران محترم جغرافيا بسيار سودمند خواهد بود.

                                                                                                                         به اميد موفقيت شما 
گروه جغرافيای دفتر برنامه ريزی و تأليف کتاب های درسی



استان کرمان از ديدگاه مقام معظم رهبری ــ مدظله العالی ــ  
اين شهر و اين استان برخوردار از افتخارات تاريخی است. در اين استان چهره های جاودانه ای که ريشٔه علم و هنر و معماری و 
پيشرفت های علمی و ديندارِی عميق و ايمان راسخ را نشان می دهند، در طول تاريخ کشور ما چهره های بسياری هستند. قدمت ريشٔه علم 
و هنر در اين استان را از بيش از هزار سال پيش با نام محمدبن عيسی ماهانی، و بعد از او شخصيت های علمی، هنری و ادبی بزرگی ــ که 

رياضيدان، منجم، عالم، فقيه، شاعر و هنرمند بودند ــ در گذشتٔه پرافتخار تاريخی اين استان و اين شهر می توان مشاهده کرد. 
اين استان و مردم نجيب آن، خاطرات تلخی از گذشته ها ــ که چندان از ما دور نيست ــ دارند. پادشاهان جبار ــ چه قاجارها و 
چه قبل از آن ها ــ با اين شهر و مردم آن چه کردند. در دوران نظام های طاغوتی و بی خبر از معنويت، ارزش های معنوِی اين شهر ناديده 
استعدادهای اين شهر، مردم اين شهر، واقعيت های بسيار برجسته و جذاب اين شهر و اين  گرفته شد. در دوران خونبار نظام پهلوی، 
استان به دست غفلت و فراموشی سپرده شد. در سال ٥٧، آن روزی هم که مردم اين استاِن به ستوه آمده از ستم های متراکمی که بر آن ها 
شده بود، فرياد برآوردند و اجتماع کردند، مسجد جامع اين شهر را به آتش کشيدند و مردم را به قتل رساندند. خاطره های تلخ و شيرين 

در فضای اين شهر و استان بسيار است. 
شما مردم با تجربه ای هستيد. نسل های گوناگون کرمانی تجربه ها و معارف گذشته را نسل به نسل و دست به دست منتقل کرده اند. 
کرمانی، با ادب، باظرفيت، با تحمل، با ايمان و با پختگی همراه است و می تواند مسائل اساسی را خوب درک و تحليل کند. در طول دوران 
مبارزه، بعد از پيروزی و در طول دوران انقالب و جنگ تحميلی، کرمان توانست شخصيت بارز خود را در ميدان های گوناگون نشان 
دهد. سرداران بزرگ، فدائيان راه اسالم و شهيدان عالی مقام و نام آور و پُرافتخار، برجسته ترين چهره های اين استان شده اند؛ جوان هايی 
که از خاک برآمدند و در افالک درخشيدند؛ نام هايی که هرگز از ياد مردم ايران نخواهد رفت. در صحنٔه علم و تدبير و سياست، شهيد 
عزيزمان، مرحوم باهنر، چهرٔه فراموش نشدنی اين استان است. بحمداللّه در دوران ما هم عالم، سياستمدار، منجم، رياضيدان، شاعر، 
تاريخدان، نويسنده و قصه نويس از اين 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 نيست. 



تصوير ماهواره ای استان کرمان
تصوير فوق يک تصوير ماهواره ای Landsat -7 است که از کل استان در سال های ١٣٨١ تا ١٣٨٢ هجری شمسی 
گرفته شده است. در اين تصوير که تحت عنوان تصوير گويا شده، شناخته می شود، خطوط آبی رنگ، رودخانه ها، خطوط 
سياه رنگ جاده ها و خطوط قهوه ای رنگ شبکه مختصات جغرافيايی را نشان می دهد. همچنين زمين های زراعی دارای 
ديده  سفيد  رنگ  به  لم يزرع  و  باير  اراضی  و  تيره  سبز  رنگ  به  جنگلی  اراضی  و  باغات  روشن،  سبز  رنگ  به  محصول، 

می شوند.
(عکس از سازمان فضايی ايران)



فصل اولفصل اول
رمان رمانجغرافياي طبيعي استان  جغرافياي طبيعي استان 



٢

موقعيت جغرافيايی استان
به شکل ۱ــ۱ نگاه کنيد، استان کرمان در کجای کشور عزيزمان ايران قرار دارد و با کدام استان ها همسايه است؟ در اين درس 

با موقعيت نسبی و رياضی استان کرمان آشنا می شويد. 
موقعيت نسبی: استان کرمان با وسعت  ۱۸۱۷۱۴ کيلومتر مربع در ناحئه جنوب شرق کشور واقع شده و پهناورترين استان 
کشور است. اين استان از شمال به استان های خراسان جنوبی و يزد، از جنوب به استان هرمزگان از شرق به استان سيستان و بلوچستان 

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

 درس اول   : موقعيت جغرافيايی استان 

شکل ١ــ ١ــ نقشه تقسيمات کشوری جمهوری اسالمی ايران به تفکيک استان

دريای خزر

گلستان

مازندران
سمنان

گيالن
اردبيل

آذربايجان
شرقی

زنجان
آذربايجان غربی

کرمان

سيستان و بلوچستان

خراسان جنوبی

يزد

فارس

بوشهر

خارک

خوزستان

اصفهان

چهارمحال بختياری

ايالملرستان

قم
مرکزی

همدان
کردستان

کرمانشاه

قزوين

دريای عمان

خليج فارس
الوانقشم

کيش تنب بزرگ

ابوموسی

هرمزگان

تهران
البرز

مرز کشورسيریتنب کوچک
حد استان
مرکز استان

افغانستان

پاکستان

خراسان رضوی

خراسان شمالی

عراق

ترکيه

جمهوری
ذربايجان

آ

 بويراحمدکهگيلويه و

جمهوری ترکمنستان

ارمنستان



٣

جغرافيای طبيعی استان

فعاليتفعاليت

موقعيت رياضی (طول و عرض جغرافيايی)
به شکل ۱ــ۱ و جدول ۱ــ۱ نگاه کنيد. استان کرمان از نظر طول جغرافيايی در بين نصف النهارهای ʹ۳۰˚۵۴ تا ʹʹ۳۶ʹ۳۰˚۵۹ 
شرقی نسبت به نصف النهار گرينويچ واقع شده است. با توجه به نقشه و جدول، استان کرمان از نظر عرض جغرافيايی بين کدام مدارها 

و در کدام نيمکرٔه زمين واقع شده است؟

جدول۱ــ۱  موقعيت رياضی استان

شرح
عرض جغرافيايی شمالیطول جغرافيايی شرقی

درجهدقيقهثانيهدرجهدقيقهثانيهدرجهدقيقهثانيهدرجهدقيقهثانيه
۰۰۳۰۵۴۳۶۳۰۵۹۸۳۲۲۶۰۰۰۰۳۲موقعيت رياضی

۱ــ در شرق استان کرمان استان ............... و استان .............در جنوب آن قرار دارد.
۲ــ استان کرمان کمترين مرز مشترک را با استان .................. دارد.

و  دقيقه  و .............  درجه  استان ..............  نقطٔه  جنوبی ترين  و  شمالی ترين  بين  اختالف  ۳ــ 
.............. ثانئه عرض جغرافيايی است.



٤

 درس دوم   : ناهمواری های استان 

شکل شکل ۲ــــ۱

الف ــ کوه های هزار الف ــ کوه های هزار 

ب ــ دشت رودبار ب ــ دشت رودبار 
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به شکل ۳ــ۱و راهنمای آن دقت کنيد آيا تمامی سرزمين کرمان از لحاظ ناهمواری يکسان است؟ چرا؟ در اين درس، شما با 
ناهمواری ها و همچنين پديده زلزله در استان آشنا می شويد.

سيمای ظاهری ناهمواری های استان کرمان 
از نظر شکل ظاهری می توان ناهمواری های استان را به دو ناحئه بزرگ تقسيم کرد:

الف) کوهستان ها:
به شکل ۳ــ۱ توجه کنيد. اکثر نواحی مرتفع و کوهستانی استان، به صورت رشته کوه های عظيم از محدودٔه شمال و شمال غرب 

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

شکل ۳ــ۱ــ نقشۀ ناهمواری های استان

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

راهنما

۰                  ۵۰               ۱۰۰                     ۱۵۰ کيلومتر
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چالٔه  به  جنوب  از  سيرجان و  نمکی  کفٔه  به  غرب  از  انار،  ــ  رفسنجان  چالٔه  به  شمال  از  لوت،  دشت  به  شرق  از  ارتفاعات  اين 
جازموريان محدود می شوند.

کوه های استان بخشی از رشته کوه های ايران مرکزی اند که با ارتفاع و بارش بيشتر نسبت به ساير نقاط استان، چهره آب و هوايی 
اين نواحی را  متمايز کرده و منشأ جريان رودها و پيدايش سکونت گاه های روستايی و شهری در سطح استان شده اند. اين ارتفاعات را 

می توان  به سه دسته کلی تقسيم کرد.
الف) رشته کوه هايی که از کوهبنان شروع شده و به موازات دشت لوت تا شمال بم گسترش يافته اند. از قله های بلند آن می توان 
دارستون (درارسو) در کوهبنان (۳۵۴۵متر) و َپلوار    در شرق ماهان (۴۳۳۴متر از سطح دريا ) را نام برد. از ويژگی های شاخص اين 
رشته کوه ها فعال بودن گسل های آن از نظر زلزله خيزی است. (مثل گسل کوهبنان که از ۸ کيلومتری زرند می گذرد و کوهبنان بر روی 

آن واقع شده است.)

شکل ۴ــ۱ــ قلۀ پلوار

در شهرستان راور گنبدهای نمکی ارتفاعات بلند و وسيعی 
را شکل داده اند که نقش بسيار مؤثری در شوری آب های سطحی 
تشديد  را  نواحی  اين  بيابانی  شرايط  و  داشته  منطقه  زمينی  زير  و 

می کنند.

شکل ۵ــ۱ــ گنبدهای نمکی راور
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استان  مرکزی  نواحی  در  شرقی  جنوب  ــ  غربی  شمال  جهتی  با  و  شده  شروع  بابک  شهر  از  که  کوه هايی  رشته  دوم  دستٔه  ب) 
گسترش يافته اند. از ويژگی های شاخص اين رشته کوه ها اين است که هر چه از اطراف به سمت نواحی مرکزی پيش رويم، ارتفاع 
افزايش می يابد. به طوری که قلٔه هزار با ارتفاع ۴۴۶۵ متر (بلندترين قلٔه  ايران مرکزی) و قلٔه الله زار با ارتفاع ۴۳۵۱ متر از سطح دريا 
در مرکز اين رشته کوه ها شکل گرفته اند. امتداد اين رشته کوه ها سبب شکل گيری بلندترين شهر استان و سومين شهر بلند کشور يعنی 

شهر بافت (با ارتفاع ۲۲۸۰ متر از سطح دريا) شده است.

شکل۷ــ۱ــ کوه های خبرشکل ۶ــ ۱ــ کوه های جوپار  (آلپ ايران)

از ديگر کوه های بلند اين ارتفاعات می توان کوه های جوپار، جبال بارز، بحر آسمان، گوغر، خبر و آتشفشان بيدخوان را نام 
برد. 

 ج) در محدودٔه جنوبی استان، رشته کوه بشاگرد قرار دارد. اين رشته کوه ادامه رشته کوه های مکران بوده و با جهتی شرقی ــ 
غربی از تنگٔه هرمز تا بلوچستان ادامه دارد.(مثل کوه های مارز و  ِرمشک) 

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

خداوند با آفرينش کوه ها ما را صاحب ذخاير بيکرانی از نعمت های خود کرده است. چنان که در آيه های ۱۹ و ۲۰ سورٔه مبارک 
ِحجر به اين موضوع اشاره شده است. جغرافی دانان معتقدند که حيات در ايران مرکزی مديون کوه هاست؛ زيرا نه تنها عامل تعديل دما 
هستند، بلکه تأمين کنندٔه آب سرزمين های اطراف خود نيز بوده و نقش مؤثری در افزايش بارش دارند. کوه ها گنجينه ای از معادن بوده 
و زمينه های مساعدی را جهت گسترش پوشش گياهی، ورزش، تفريح، گردشگری و...  ايجاد می کنند.بنابراين شناخت ويژگی های 

آن ها به ما کمک می کند تا از توانمندی های آن ها به نحو احسن استفاده کنيم.
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شکل شکل ۸ ــ ــ۱ــ توانمندی های مناطق کوهستانی ــ توانمندی های مناطق کوهستانی 
استان کرماناستان کرمان

سمت راست کوه گلچين (ُتۡنب واويال) 
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 (جيرفت)

کوههای هزار (راين)پوشش گياهی ناحيه کوهستانی  (کوه خبر)

چاله

دشت لوت
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ب) دشت ها:  
پهنه های نسبتاً هموار استان که سبب جدايی کوهستان ها از يکديگر شده اند را می توان به دو دسته تقسيم کرد: 

۱ــ دشت های بيابانی: بسياری از دشت های استان به دليل ارتفاع کم، محصور بودن در بين ارتفاعات و دوری از درياها  
دارای ويژگی های بيابانی اند. اين دشت ها عموماً از رسوبات بادی پوشيده شده اند و رسوبات تبخيری گچ و نمک سبب شور شدن خاک 
آن ها شده است. هر چه از کوهستان ها دور شويم و به سمت مرکز اين دشت ها پيش رويم از کيفيت خاک و آب کاسته می شود و دشت ها 

به شکل بيابان های خالی از سکنه و خشک و بی آب و علف در می آيند.

شکل شکل ۹ــــ۱ــ دشت لوتــ دشت لوت

شکل ۱۰ــ۱ــ دشت جازموريان

دشت لوت پست ترين دشت داخلی ايران (با حداقل ارتفاع ۵۶ متر از سطح دريا) و دشت ابراهيم آباد سيرجان مرتفع ترين دشت 
داخلی ايران (با ارتفاع ۱۷۱۰ متر از سطح دريا)، قسمت های وسيعی از چاله جازموريان، قسمت هايی از دشت رفسنجان ــ انار و 

کفهٔ    نمکی سيرجان جزء اين دشت ها می باشند.
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ارتفاعات واقع  بين  کوهپايه ها و يا در  متفاوت يا در  مساحت  هموار با  نسبتاً  سرزمين های  اين  بيابانی:  نيمه  دشت های  ۲ــ 
شده اند و در طول زمان با فرسايش ارتفاعات رسوبات آبرفتی روی آن ها را پوشانده است. اين نواحی به دليل باال بودن نسبی ارتفاع، 
خاک مساعد، آب های زير زمينی غنی و پايين بودن نسبی دما از نظر کشاورزی و استقرار شهرها و روستاهای استان اهميت زيادی 

دارند. مثل دشت های کوهپايه ای بافت، کوهبنان، جيرفت، بردسير و ...

شکل۱۲ــ۱ــ دشت ارزوييهشکلشکل۱۱۱۱ــــ۱ــ دشت فاريابــ دشت فارياب

فعاليتفعاليت
۱ــ پديده های زير را در شکل ۳ــ۱ مشخص کنيد:

الف) دشت لوت                  ب) کفه نمکی سيرجان                               ج) دشت ابراهيم آباد سيرجان  
 د) قله هزار                         هـ) مرتفع ترين شهر استان                          و) کوه های بحر آسمان 

۲ــ با توجه به شکل ۳ــ۱ فاصلٔه مستقيم کهنوج تا چالٔه جازموريان چند کيلومتر است؟ 

زلزله در استان 
آيا تاکنون فکر کرده ايد که استان کرمان از نظر وقوع زلزله در چه وضعيتی قرار دارد؟
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شکل ۱۴ــ۱ــ نقشۀ زلزله های تاريخی و گسل های استان

لوت

بم

جازموريان

جيرفت

بافت
کرمان

رفسنجان
کوهبنان

شهر بابک
سيرجان

منطقه با تخريب شديد
منطقه با تخريب متوسط

منطقه با تخريب متوسط پايين
منطقه با تخريب ضعيف 

شکل ۱۳ــ۱ــ نقشۀ پهنه بندی زلزلۀ استان کرمان
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استان کرمان با توجه به نقشٔه پهنه بندی زلزله و نقشٔه گسل ها، از استان های لرزه خيز کشور می باشد.
به  آن  در  زياد  تخريبی  قدرت  با  زلزله هايی  که  است  واقعيت  اين  گويای  ۲ــ۱)  شمارٔه  استان (جدول  تاريخی  زلزله های  بررسی 
فراوانی به وقوع پيوسته است. به نقشٔه پهنه بندی زلزله استان توجه کنيد. اکثر نواحی استان در محدودٔه تخريبی با قدرت باال قرار 
دارند. در اين بين، نواحی حاشئه دشت لوت مثل کوهبنان، زرند،راور، شهداد، گلباف در محدودٔه تخريبی شديد قرار دارند؛ اکثر 
زلزله های با شدت بيش از ۵/۵ ريشتر در اين مناطق اتفاق افتاده اند. مثل زلزلٔه  ۵ دی ماه ۱۳۸۲ شهر بم و بروات که سبب خسارات 

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

حال که در استانی زلزله خيز زندگی می کنيم، جهت مقابله با اين خطر طبيعی چه اقداماتی بايد انجام دهيم؟
ــ شناسايی دقيق موقعيت جغرافيايی گسل ها و تهئه نقشه های خطر 

ــ جلوگيری از ساخت و ساز در اطراف گسل ها 
ــ استفاده از مصالح مقاوم و رعايت اصول مهندسی در ساختمان ها 

شما چه راهکارهايی را پيشنهاد می کنيد؟

شکل ۱۵ــ۱ــ زلزلۀ بم

شکل شکل ۱۶۱۶ــــ۱ــ شکاف ناشی از زلزلۀ داهوئيۀ زرند سال ــ شکاف ناشی از زلزلۀ داهوئيۀ زرند سال ۱۳۸۳۱۳۸۳
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  جدول۲ــ۱ مشخصات مهم ترين زلزله های شديد تاريخ گذشته استان کرمان 

مناطق آسيب ديده نام گسل کانون زلزله بزرگی ريشتر تاريخ وقوع رديف
روستاهای دهستان درختنگان کوهبنان حرجند ٥/٨ آذر ماه ۱۲۳۳ ۱

چترود ــ وخرابی ُقبٔه سبزو ايوان مسجد جامع کرمان کوهبنان چترود ۶ ۱۲۴۲/۱۰/۲۸ ۲
ِجور ــ رشک وطغرل الجرد و کوهبنان کوهبنان چترود ۶ ۱۲۴۵/۲/۴ ۳

چترود و روستاهای اطراف کوهبنان چترود ۵ ۱۲۵۰/۵/۱۳ ۴
سيرچ و حسن آباد و هشتادان گلباف سيرچ و شهداد ٥/٦ ۱۲۵۵ ۵

کوهبنان  کوهبنان  ۱۲۷۶/۲/۲۸ ۶
کرمان و چترود و سرآسياب کوهبنان چترود ٥/٥ ۱۲۷۶/۳/۲ ۷

ويرانی جوشان و هشتادان و اطراف شهداد گلباف جوشان ۵ ۱۲۸۸/۸/۵ ۸
خرابی کامل راور و َلکر کوه و مکی آبدر جان لکر کوه راور ٦/٧ ۱۲۹۰/۱/۳۰ ۹
 الله زار و گوغر و قلعٔه عسکر وخطيب و دهات

اطراف سيرجان وبافت بافت الله زار ۶ ۱۳۰۲/۶/۳۱ ۱۰

بهاباد و رحيم آباد وخير آباد و علی آباد کوهبنان زرند - بهاباد ٦/٢ ۱۳۱۲/۸/۸ ۱۱
نگار و  روستاهای اطراف رفسنجان نگار وبردسير ۵ ۱۳۲۲/۵/۲ ۱۲

گلباف و سکنج گلباف گلباف ۶ ۱۳۲۷/۴/۱۴ ۱۳
سيرچ و روستاهای اطراف گلباف سيرچ و شهداد ٥/٣ ۱۳۴۸/۶/۱۲ ۱۴
باب تنگل و گيسک و سرباغ کوهبنان گيسک ٥/٧ ۱۳۵۵/۹/۲۹ ۱۵

گلباف وماهان وسيرچ وکرمان وراين گلباف گلباف ۶/٨ ۱۳۶۰/۵/۶ ۱۶
کرمان و ماهان و سيرچ و شهداد گلباف و َلکر کوه سيرچ و شهداد ٧/٨ ۱۳۶۱/۳/۲۱ ۱۷

گلباف وسيرچ وجوشان گلباف گلباف ٥/٧ ۱۳۶۸/۸/۲۹ ۱۸
گلباف و توابع گلباف گلباف ٦/٤ ۱۳۷۶/۱۲/۲۳ ۱۹
بم وتوابع بم بم ٦/٥ ۱۳۸۲/۱۰/۵ ۲۰
زرند وتوابع کوهبنان ُحتکن و داهوئيه ٦/٥ ۱۳۸۳/۱۲/۴ ۲۱

 برای مطالعه 
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آب و هوای استان کرمان
به نظر شما آيا تمام نواحی استان دارای آب و هوای يکنواخت است؟ چرا؟

به تصاوير زير نگاه کنيد، اين تصاوير مربوط به نقاط مختلف استان کرمان است. آيا می توانيد نوع آب و هوای هر تصوير را بيان 
کنيد؟

 درس سوم   : آب   و هوای استان 

شکل شکل ۱۷۱۷ــــ۱ــ ناحيۀ کوهستانی گوغرــ ناحيۀ کوهستانی گوغر

شکل شکل ۱۸۱۸ــــ۱ــ ناحيۀ بيابانی شهدادــ ناحيۀ بيابانی شهداد

شکل۱۹ــ۱ــ نواحی کوهپايه ای
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استان کرمان به دليل گسترش در عرض جغرافيايی، اختالف ارتفاع زياد، نوع توده های هوايی و همچنين پهنٔه وسيع و خشک 
دشت لوت  در شرق استان  ،  آب و هوای متنوعی دارد. در اين درس با انواع آب و هوای استان آشنا می شويد:

الف) آب و هوای بيابانی و نيمه بيابانی: اين نوع آب و هوا بيشترين وسعت را در سطح استان به خود اختصاص داده 
است. دشت لوت، چالٔه جازموريان، کفه نمکی سيرجان، دشت رفسنجان ــ انار، راور،  بم، کهنوج، منوجان، قلعٔه گنج و ارزوئيه اين 

نوع آب و هوا را دارند. ويژگی های آب و هوايی اين مناطق را می توان به صورت زير خالصه کرد.
۱ــ طوالنی بودن مدت گرما در سال که گاهی بيش از ۸ ماه طول می کشد. ميانگين  دمای ساالنه در اين نواحی بين ۱۷ تا ۲۸ 

درجه سانتی گراد است.
۲ــ کمبود بارش: ميانگين بارش ساالنه در اين نواحی بين ۳۰ تا ۱۵۰ ميلی متر متغير بوده و در برخی از اين نواحی ممکن است 

ساليان سال هيچ بارشی صورت نگيرد (مثل دشت لوت).
۳ــ وزش بادهای شديد و مداوم: اين بادها به دليل عبور از روی سطوح داغ بيابانی ؛ دمايشان باال بوده و سبب افزايش خشکی 

هوا و تبخير و تعرق شديد می شوند (تبخير و تعرق در چاله جازموريان بيش از ۴۰۰۰ ميلی متر در طی سال برآورد شده است).
۴ــ ساعات آفتابی زياد: اين عامل از يک طرف سبب ايجاد دماهای باال شده ولی از طرفی ديگر می تواند به عنوان يک منبع 
عظيم انرژی خدادادی جايگزين سوخت های فسيلی شود، که متأسفانه به آن کمتر توجه شده است (به عنوان مثال ده سيف در حاشئه 

دشت لوت ۳۶۰ روز آفتابی دارد).

 برای مطالعه 

ب) آب و هوای نواحی کوهپايه ای: اين نوع آب و هوا در مناطق پايکوهی استان گسترش يافته است. در اين مناطق به دليل 
ارتفاع بيشتر و نزديکی به کوه ها شرايط آب و هوايی مناسب تر است . ميانگين بارش ساالنه در اين نواحی بين ۱۵۰ تا ۲۵۰ ميلی متر 
و ميانگين دمای ساالنه حدود ۱۴ درجٔه سانتی گراد است. نواحی پايکوهی بافت، رابر،  کوهبنان، بردسير و جيرفت دارای اين نوع 

آب   و   هوا هستند.

بعضی از پژوهشگران بيابان لوت را گرم ترين بيابان کرٔه زمين می دانند. پروفسور مونود استاد دانشگاه پاريس 
و يکی از کاشفان صحرای آفريقا همراه با چند نفر کارشناس ايرانی، درجه حرارت ماسه های شرق لوت را در اوايل 
اسفند ماه تا ۶۷ درجه سانتی گراد اندازه گيری کردند. به اين ترتيب معلوم است که در ماه های تير و مرداد در آنجا چه 
می گذرد! می توان حدس زد که دمای ماسه ها به ۱۰۰ درجٔه سانتی  گراد هم برسد . به طوری که اگر تخم مرغی در آن ها 

قرار گيرد فوری پخته شود. 



١٦

ساالنه  دمای  ميانگين  دارای  دريا  سطح  از  متر   ۲۵۰۰ از  بيش  ارتفاع  با  مناطق  اين  کوهستانی:  نواحی  هوای  و  آب  ج) 
۱۱  درجٔه سانتی گراد و ميانگين بارش در اين مناطق بيش از ۲۵۰ ميلی متر بوده و بارش بيشتر به صورت برف است. در اين نواحی 

تابستان ها کوتاه و حداکثر مطلق دما در طی سال از ۳۰ درجه سانتی گراد تجاوز نمی کند. 

شکل شکل ۲۰۲۰ــــ۱ــ  مرغزار کوهپايه از نواحی پايکوهی شهرستان کرمانــ  مرغزار کوهپايه از نواحی پايکوهی شهرستان کرمان

شکل ۲۱ــ۱ــ ناحيۀ کوهستانی ساردوئيه



١٧

جغرافيای طبيعی استان

محل زندگی شما در قلمرو کدام يک از مناطق آب و هوايی قرار دارد؟ 

جدول۳ــ۱ــ  بارش و دما در ايستگاه های کرمان

شهر ارتفاع به متر دما به سانتی گراد  بارش به
ميلی متر

 ميانگين حداقل   
 دما به سانتی گراد

   ميانگين حداکثر
دما به سانتی گراد

 تعداد روزهای
يخبندان

بافت ۲۲۸۰ ۱۴/۱ ۲۶۱/۶ ۸/۴ ۲۱ /۲ ۷۰
شهر بابک ۱۸۳۴ ۱۵/۱ ۱۶۳/۸ ۶/۸ ۲۳/۵ ۹۰
کرمان ۱۷۵۳ ۱۷ ۱۵۲ ۵/۹ ۲۴ ۸۸
سيرجان ۱۷۳۹ ۱۷/۵ ۱۴۱/۵ ۹/۴ ۲۵/۱ ۶۲
رفسنجان ۱۵۸۰ ۱۸/۷ ۸۹/۷ ۱۱/۳ ۲۵/۷ ۳۹
انار ۱۴۰۸ ۱۸/۳ ۷۷/۶ ۹/۹ ۲۶/۵ ۶۲
بم ۱۰۶۶ ۲۴/۲ ۶۱/۳ ۱۷ ۲۹ ۹

جيرفت ۶۰۱ ۲۴/۸ ۱۹۳/۸ ۱۷/۱ ۳۲/۸ ۲
کهنوج ۴۷۰ ۲۷/۱ ۲۰۹ ۱۹/۲ ۳۳/۷ ۱
شهداد ۴۱۰ ۲۷/۳ ۳۶ ۲۱/۹ ۲۲/۹ ۰
زرند ۱۶۷۰ ۱۷/۶ ۹۳ ۹/۴ ۲۵/۶ ۶۲

کوهبنان ۱۹۴۵ ۱۴/۳ ۱۱۲ ۹/۱ ۱۸/۹ ۷۵

شکل ۲۲ــ۱ــ نمودار بارش  و دما در استان
بارش به ميلی متردما به سانتی گراد



١٨

پراکندگی مکانی بارش و دما در سطح استان 
به شکل۲۲ــ۱  و جدول ۳ــ۱ توجه کنيد:

۱ــ توزيع بارش را در اين نواحی با هم مقايسه کنيد. چه نتيجه ای می گيريد؟
 ۲ــ بيشترين و کمترين ميانگين دمای ساالنه مربوط به کدام نواحی استان است؟ علت آن را بيان کنيد.

 برای مطالعه 
جدول ٤ــ١ــ ميانگين بارندگی در چند ايستگاه باران سنجی استان 

بارش به ميلی متر نام ايستگاه بارش به ميلی مترنام ايستگاه
٤١برج اکرم   ۱۵۵قريه العرب بردسير
٢٠٥بلورد سيرجان ٢٢٠عرب آباد ماهان
٨٧بياض رفسنجان١٨٠خنامان رفسنجان
١٠١لطف آباد نوق ٩٤شعبجره زرند
١٨٠والی آباد کرمان١٧٢سکنج ماهان 
٢٠٨بی بی حيات کرمان١٤١سيرچ کرمان

١٦٥برفه شهر بابک١٨٢کمسرخ شهر بابک
١٤٠بيدستان َخْبر شهر بابک٣٣٥رابر 
١٨٦باغ خوش سيرجان٧٥راور

٢٤٩پاقلعه شهربابک١٥٥دوساری جيرفت
٢٤٠پشته شيران کرمان ١٨٢دستجرد بردسير
٣٢٥دهبکری بم ٢٤٠راويز رفسنجان 
١٦٠جميل آباد بافت١٠٣يزدان آباد زرند
١٤٠چترود ٩٠دشتاب بافت
٣٢٤هيشين جيرفت٢١٣اسطور سيرجان
٢٢٢جوزم شهر بابک١٤٥اسالم آباد کهنوج
٣٢٠دريجان٣٥٥گوغربافت

٢١٥خانوک زرند١٢٨انجيرک بم 
١٨٠خاتون آباد شهر بابک٢٠٢شاهماران ارزوئيه

٣٠٥دهسرد بافت١٥٤استبرق شهر بابک 
٩٨چاه چغوک سيرجان١٦٤اکبرآباد زيدآباد سيرجان

١٣٧گلباف٢٣٢پاريزسيرجان
۲۹۰کيسکان بافت١١٥پامزار بردسير 
١٣٥داوران رفسنجان٩٠تاج آباد بردسير
٤٥زيارتگاه ده سيف شهداد١٧٤تيتوئيه سيرجان



١٩

جغرافيای طبيعی استان

تأثير آب و هوا بر فعاليت های انسانی
در ميان عواملی که محيط جغرافيايی را به وجود می آورند، بدون شک آب و هوا، يکی از مهم ترين آن هاست؛ زيرا عالوه بر اينکه 
شرايط اوليه و بستر رفاهی مناسبی را برای زندگی فراهم می آورد به رشد و توسعٔه کشاورزی، شکوفايی اقتصاد روستايی و شهری منجر 

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

۱ــ امکان کشت انواع محصوالت کشاورزی (مرغوب ترين خرمای دنيا خرمای مضافتی بم انواع مرکبات، گردو، بادام، پسته 
و...).

بعد از چين  کيفيت  نظر  شهرستان بافت که از  راينی  فراورده های دامی آن (مثل کُرک بز  حيوانات اهلی و  پرورش انواع  ۲ــ 
مرغوبترين کُرک دنيا را داراست).

۳ــ صنايع دستی متنوع، خصوصاً صنعت قالی که در دنيا مشهور است (مثل قالی راور).
شما چه اثرات آب وهوايی ديگری را می توانيد نام ببريد؟

مخاطرات طبيعی آب و هوا در استان 

« خدايا اين کشور را از  بالی دروغ،جنگ و خشکسالی محفوظ بدار»« خدايا اين کشور را از  بالی دروغ،جنگ و خشکسالی محفوظ بدار»
                                                                                                                                                                                                                                داريوش هخامنشیداريوش هخامنشی 

در سال های اخير به دليل افزايش تأثير انسان بر  آب و هوا به ويژه توليد گازهای گلخانه ای و نابودی پوشش های طبيعی سطح 
زمين و در نتيجه افزايش دمای کرٔه زمين، تغييرات چشمگيری در آب و هوای کرٔه زمين رخ داده است . در اين قسمت با برخی از اين 

مخاطرات طبيعی آشنا می شويد.
خشکسالی:استان کرمان درناحئه خشک و نيمه خشک کشورمان واقع شده است. از ويژگی های شاخص آب و هوايی اين 
نواحی بی نظمی در بارش و دمای زياد است، اين عوامل می تواند احتمال خشکسالی در استان را افزايش دهد.عموماً احتمال وقوع 
يک دورٔه خشک و يک دورٔه مرطوب در استان تحت تأثير لکه های خورشيدی، هر ۱۱ سال يکبار است. اما امروزه به دليل افزايش 
گازهای گلخانه ای، شدت و عملکرد دوره های خشک، به شدت افزايش يافته و سبب افت شديد آب های سطحی و زير زمينی در استان 
شده است. مطالعات انجام گرفته، گويای اين واقعيت است که اثرات خشکسالی های اخير در مناطق کوهستانی استان بيشتر بوده و 
بسياری از قنوات و چشمه ها که تأمين کننده آب روستاها و شهرها بوده اند، خشک شده اند. در دشت های استان به دليل برداشت بيش 

از اندازه از آب های زيرزمينی، سطح آب پايين رفته و احتمال نشست ناگهانی زمين وجود دارد. مثل دشت رفسنجان و زرند. 



٢٠

فعاليتفعاليت
ــ جهت کاهش اثرات خشکسالی ها در استان چه راهکارهايی را مناسب می دانيد؟

شکل ۲۳ــ۱ــ اثرات خشکسالی در منوجان

هوايی،  و  آب  وضعيت  در  دگرگونی  دليل  به  سيل: 
فصل  در  به خصوص  رگباری  بارش های  گياهی،  پوشش  فقر 
زمستان و بهار و فصلی و موقتی بودن بسياری از رودخانه های 
وجود  استان  آبريز  حوضه های  در  سيل  وقوع  استان ،  امکان 
دارد. خطر وقوع سيل در نواحی جنوبی استان مثل ارزوئيه، 
رودبار، جيرفت، کهنوج، منوجان و قلعه گنج بيشتر از نواحی 
ديگر استان است. به نظر شما چرا در اين نواحی خطر وقوع 

سيل بيشتر است؟
راه های مقابله با خطر سيل در استان

کردن  مشخص  و  سيل  وقوع  خطر  نقشٔه  تهئه  الف) 
مناطق سيل خيز. 

هواشناسی ، جهت  مجهز   ايستگاه های  تأسيس  ب) 
پيش بينی دقيق  شرايط جوی. 

ــ شما چه راه حل هايی را پيشنهاد می کنيد؟

شکل ۲۴ــ۱ــ سيل در منطقۀ  جيرفت سال۱۳۷۱



٢١

جغرافيای طبيعی استان

سرما زدگی: يکی از مخاطرات طبيعی استان، سرمازدگی است. در برخی از سال ها به علت افت ناگهانی دما  خصوصاً در 
فصل زمستان و بهار به وقوع می پيوندد و سبب خسارات جبران ناپذيری به کشاورزان می شود. سرمازدگی در تمامی  نواحی استان 
امکان وقوع دارد، ولی در نواحی که اقتصاد مردم به کشاورزی وابسته است اثرات تخريبی بيشتری دارد. مثل نواحی پايکوهی و 
کوهستانی،  دشت های رفسنجان، زرند، سيرجان، که سرمازدگی های بهاری بيشتر سبب خسارت می شوند و در نواحی جنوبی استان 
مثل جيرفت، رودبار،  منوجان قلعٔه گنج، بم و ارزوئيه عالوه بر فصل بهار سرمازدگی های زمستانی سبب خسارت به مرکبات و ديگر 
برای  زيادی  خسارات  سبب  استان  جنوبی  نواحی  در  به خصوص  تگرگ  بارش  گاهی  که  است  ذکر  به  (الزم  می شوند.  محصوالت 

کشاورزان می شود.)

شکل شکل ۲۵۲۵ــــ۱ــ سرمازدگی در محصوالت کشاورزیــ سرمازدگی در محصوالت کشاورزی

هجوم ماسه های روان: آب و هوای گرم و خشک، گسترش پهنٔه بيابانی لوت در شرق استان، نبود پوشش گياهی مناسب و 
اختالف دمای زياد سبب وزش بادهای شديد و توفان می شود. هنگام وزش باد، رسوبات نرم و دانه ريز که سطح بيابان ها و کويرها را 
پوشانيده اند، به صورت ماسه های روان به حرکت در می آيند. اين مسئله در اطراف دشت لوت و  چالٔه جازموريان چشمگيرتر است. 
خشک سالی های اخير و مهاجرت روستاييان ساکن در نواحی بيابانی، سرعت هجوم ماسه های روان را تشديد کرده  و باعث گسترش 
بيابان ها می شوند. حرکت ذرات ريز بيابان ها نه تنها سکونتگاه های حواشی بيابان ها را تهديد می کند؛ بلکه سبب انتشار ذرات گرد و 
غبار به شهرها و ديگر نواحی مسکونی استان نيز می شوند. دشت لوت بيشترين روزهای همراه با گرد و غبار را در سطح کشور به خود 
اختصاص داده است. (۱۵۰ روز در سال) که جهت مقابله با اين بالی طبيعی تقويت وگسترش پوشش گياهی، مالچ پاشی و … بايد 

مورد توجه قرار گيرد.
شما چه راه حل های ديگری را ارائه می کنيد؟



٢٢

بيابان های استان 
مساحت  از  درصد)   ۳۶) هکتار  ميليون   ۶/۳ از  بيش 
استان را بيابان هـا و کـويرهـا دربـرگـرفته اند. اين نــواحـی در 
شهرستان های بم،کرمان، راور ، سيرجان ، رودبار ،کهنوج   و   … 

پراکنده شده اند.
بيابان  گسترش  با  را  کرمان  استان  مردم،  از  بسياری 
لوت در شرق آن می شناسند. لوت به معنای برهنه، فقر پوشش 
گياهی و آب است. اين بيابان با وسعتی حدود ۸۰ هزار کيلومتر 
بيابان های  گرم ترين  از  يکی  و  شده  واقع  استان  شرق  در  مربع 
آن  از  مربع  کيلومتر   ۳۰۰۰۰ وسعت  به  منطقه ای  دنياست. 
فاقد هرگونه حيات است. عامل مسلط فرسايش در اين بيابان 
زمين  چهرٔه  تغيير  سبب  روان  شن های  باحرکت  که  است  باد 
دنيا،  ماسه ای  های  هرم  بزرگ ترين  مثل  زيبايی  مناظر  ايجاد  و 
کلوت ها، دشت های ريگی و ... شده که برخی از آن ها در دنيا 

بی نظيرند. 

شکل ۲۶ــ۱ــ هجوم ماسه ها ی روان

شکل ۲۷ــ۱ــ دشت لوت (جاده شهداد به نهبندان)

شکل ۲۸ــ۱ــ تپه های ماسه ای  دشت لوت
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يک  به عنوان  را  جازموريان  کشور،  سطح  در  اگرچه 
درياچه فصلی می شناسند، ولی امروزه به دليل کاهش ورودی 
آب، قسمت های وسيعی از آن به يک بيابان واقعی با شن های 

روان تبديل شده است.
سيرجان  نمکی  کفه  استان  بيابان های  ديگر      از  يکی 
است که به دليل ارتفاع کم و وجود سطوح پوشيده از نمک 
از خشک ترين نواحی استان بوده و سطح وسيعی از آن فاقد 

هر گونه پوشش گياهی است.
استان  بيابانی  نواحی  در  زندگی  مشکالت  از 

می توان موارد زير را نام برد:
ــ کمبود شديد آب  

ــ گرمای فوق العاده هوا
ــ وزش بادهای گرم (که در جنوب استان به اين بادها 

« لوار » گويند)
مشکالت ديگری را که می شناسيد نام ببريد.

شکل شکل ۲۹۲۹ــــ۱ــ  قسمتی از جازموريان که به بيابان تبديل شده است.ــ  قسمتی از جازموريان که به بيابان تبديل شده است.

شکل ۳۰ــ۱ــ کفه نمکی سيرجان

توان های مناطق بيابانی استان: اگرچه نواحی بيابانی از نظر شرايط زيست، محدوديت هايی دارند، ولی خداوند توان هايی 
را در آنجا قرار داده است که با درايت و حفظ قوانين زيست محيطی، می توانيم از آن ها بهره برداری کنيم، بدون آنکه نظم آن ها را برهم 

بزنيم. از جملٔه  اين توان ها می توان موارد زير را نام برد:
ــ توليد انرژی های پاک و ارزان مثل انرژی خورشيدی و باد. 

ــ جاذبه های علمی و تحقيقاتی، وجود مناطق بکر و دست نخورده،  چشم اندازهای طبيعی، آسمان پرستاره و ... 
ــ وجود معادن غنی 

شما چه توانمندی هايی را می توانيد نام ببريد.
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شکل۳۶ــ۱ــ استفاده از انرژی خورشيدی

شکل۳۲ــ۱ــ گندم بريانشکل۳۱ــ۱ــ استفاده از انرژی باد

شکل۳۴ــ۱ــ نبکا در جازموريانشکل۳۳ــ۱ــ گردشگری درکلوت ها

شکل ۳۵ــ۱ــ جوشش تخم مرغی شکل نمک در لوت
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پوشش گياهی استان کرمان 

 درس چهارم   : منابع طبيعی استان 

شکل ۳۷ــ۱ــ نمودار  درصد اراضی استان کرمان

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

جنگل
بيابان
مرتع
اراضی کشاورزی ومسکونی 

۳۶

۷/۱۱۲/۱

۴۴/۸

شکل  شکل  ۳۸۳۸ــــ۱ــ پوشش جنگلی پستۀ وحشی (بنه) جبال بارز شمالی گردنۀ دهبکری بين بم وجيرفتــ پوشش جنگلی پستۀ وحشی (بنه) جبال بارز شمالی گردنۀ دهبکری بين بم وجيرفت
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بيشتر بدانيم  

جنگل های استان کرمان
بـا تـوجه بـه ميزان کم بـارش،   تبخير شديد 
کرمان  استان  گياهی  پوشش  نظر  از  باال  دمای  و 
بسيار فقير است. تنها در چند نقطٔه استان کرمان 
که ميزان ريزش باران باالتر از۲۰۰تا۲۵۰ ميلی متر 
است پـوشش گياهــی مناسبی وجـــود دارد. اين 

مناطق عبارت اند از:
(جنگل های  سردسيری  نواحی  ۱ــ   
کوهستانی): اين نواحی بيشتر ارتفاعات   جيرفت 
بـم  آسمان )   ،  شامل(جـبـال بارز  ،    دلـفـارد    ،   بـحر 
مهم ترين  است.  و...  (خبر)  بافت  (دهبکری)، 
گونه های درختی اين نواحی عبارت اند از : پستٔه 
و  (سروکوهی)  ُارس  کوهی (ِبنه)،ِکسور،کَهکُم، 
وحشی، ُمورد  کوهی، انجير  بادام  درختچه های 
(شمشاد)، َارِچن، زرشک وحشی (زارچ)، نسترن 
بوته های  درختان  اين  بين  در  و  تمشک  وحشی، 
گََون، ِاِفْدرا، دْرِمنه، سريش، آالله، َانغوزه، آويشن، 
شيرين بيان (متکی)  گارچی،  کال،  کنگر،  کاکويی، 

و علف فراوان به چشم می خورد .

بوته ِافدرا نقش اساسی در زندگـی گذشتگان ما داشته است. مثًال جوشانده آن برای رفع بيماری های تنفسی 
رفع التهاب ريه و… استفاده می شده است. امروزه در صنايع داروسازی در تهئه ِاِفدرين که يکی از ترکيبات مورد نياز 

در اين صنايع است استفاده می شود. 

شکل ۳۹ــ۱ــ  جنگل ارس (سروکوهی) ارتفاعات رابر  (بافت) 

شکل شکل ٤٠٤٠ــــ١ــ بوتۀ گل پوره(گياه دارويی) ــ بوتۀ گل پوره(گياه دارويی) 
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وسيع تـرين  گـرمسيری:  نــواحــی  ۲ــ 
و  فـارياب  شده  حفاظت  نـواحی  در  جنگـل ها  اين 
کهنوج است کـه پـوشيده  از درختان کُنار ، کَهـور ، 
کـهـورک  ، نـی  ، ِاستبَرق (کَـرک)  و  اسکنبيل است. 
از ديگر جنگـل های حفاظت شده طبيعـی، درختان 
انار شيطان معروف به گُل َپَرک و در دلفارد، درخت 
َجگ با چوب بسيار سخت در جيرفت و عنبر آباد و 
درختان کَهور و کُنار به صورت پراکنده در رودبار، 
ريگان و منوجان وجود دارد و ناحئه جنگلی ديگری 
از درختچه های نخل وحشی کوتاه قد در قلعٔه گنج 
وجـود دارد کـه در حصير بـافـی از آن ها استفاده 

می شود. 

  شکل ۴۱ــ۱ــ درختچۀ نخل وحشی( داز ) در قلعۀ گنج 

شکل ۴۲ــ۱ــ درختان جنگلی کهورو کهورک رودبار و در اکثر نواحی جنوبی استان نيز 
می رويند.

پوشش گياهی نواحی  خشک 
اين نواحی بيشتر مناطقی با ميزان بارش ساليانه کمتر از ۱۵۰ميلی متر را در بر  می گيرد . که  اين نواحی عبارت اند از: کرمان، 

سيرجان، رفسنجان، بم، ريگان، نرماشير، فهرج، قسمت هايی از شهر بابک، راور، بردسير، زرند، انار، راين، گلباف و شهداد.
به دليل بارش کم و تبخير زياد، پوشش گياهی اين مناطق کم وتُنُک است. گونه های مختلف عبارت اند از درختچه های قيچ، تاغ 

و بوته خار شتر، خار خسک و در بعضی نواحی  گون، اسپند و درمنه می رويند. 
پوشش گياهی نواحی بسيار خشک (بيابانی):  قسمت های وسيعی از دشت لوت در حاشئه بم، نرماشير، شهداد، راور تقريباً 
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خالی از گياه است و اصوالً لفظ لوت به همين معنا است  ولی در 
حاشئه لوت درختچه های تاغ،گز،ِاسَتبَرق وگيش(خرزهره) بوته های 

خاردار با فاصلٔه زياد روييده اند که به کمربند حيات مشهورند.

شکلشکل۴۳۴۳ــــ۱ــ اراضی خالی از گياه قسمتی از دشت لوتــ اراضی خالی از گياه قسمتی از دشت لوت

مراتع استان کرمان 
به دليل کمی بارش مراتع استان کرمان در بيشتر نواحی از نوع متوسط و فقيرند و مراتع خوب تقريباً در استان 
کرمان وجود ندارد، در نواحی سردسيری و کوهستانی بوته های درمنه، گََون، قيچ، کلپوره (مريم گلی) شمشاد، نسترن 
وحشی، بوته های خاردار خارشتر، ريواس، َعَسالن (هريشو)، زيره  و شيرين بيان و سايرگياهان دارويی می رويد و در 
نواحی گرمسيری عمدتاً در  فصل بهار علف های شور (ُسمسيل)، پنيرک (ِشلَک) و علف  کوتاه قد، به فراوانی يافت 

می شود .

شکل ۴۵ــ۱ــ بوته های گون ودرمنهشکل۴۴ــ۱ــ دشت ريواس محور شهربابک ــ انار
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بـازسازی واحـداث جنگـل مرتع: وسعت جنگـل هـای استان کـرمان بيش از ۱/۳ ميليون هکتار بـرآورد می شود و سازمان 
جنگل ها و مراتع در حال بازسازی و انبوه   سازی آن هاست و در بعضی نواحی با کاشت درختان سردسيری مثل سرو، پسته وحشی و 

در نواحی جنوبی و گرمسيری تاغ، کهور، گز و اکاليپتوس به احيای جنگل ها مبادرت ورزيده است.

فعاليتفعاليت
ــ به نظر شما چه عواملی موجب تخريب جنگل ها و مراتع در استان کرمان شده است؟

حيات وحش استان کرمان 
انسان با دخالت در اکوسيستم  و نابودی زيستگاه ها موجب نابودی و انقراض نسل بسياری از جانوران شده است، ولی هنوز 

هم اندک جانورانی به صورت حفاظت شده و در بعضی نواحی بدون حفاظت باقی مانده است.
 هدف از ايجاد پارک ملی حفاظت شده و مناطق شکار ممنوع، حفظ و بقای نسل جانوران برای آينده است . از جملٔه اين 
حيوانات در استان کرمان می توان  به گونٔه نادرخرس  سياه آسيايی و پلنگ در کوه های جبال بارز و بحر آسمان،يوز پلنگ آسيايی در 
دشت های راور و بردسير و گونه های کَل،بز، قوچ و ميش کوهی در اکثر مناطق کوهستانی ،گور خر،آهوی جبير و بزمچه در منطقٔه خبر  
و گرگ، روباه، گراز،خرگوش،کفتار، شغال وپرندگانی چون عقاب، شاهين، هد هد،کبک و تيهو به صورت پراکنده در سراسر استان  

ديده می شود.و گونه های در حال  انقراض  مانند کََمنزيل(مرغ جيرفتی) و هوبره(که اطراف سيرجان وفارياب) وجود دارد.

شکل ۴۶ــ۱ــ پرندۀ زيبای در حال انقراض کمنزيل(مرغ جيرفتی) 
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 پارک ملی َخبر بافت

در  هکتار  هزار   ۱۷۰ حدود  وسعتی  با  منطقه  اين 
شده  واقع  بافت  شهرستان  جنوب  کيلومتری   ۶۰ فاصلٔه 
است. حاکميت سه نوع آب و هوا (سرد سيری، معتدل و 
گرمسيری) سبب تشکيل سيستم های اکولوژيک مختلف 
متفاوت  طبيعی  چشم اندازهای  با  متفاوت  زيستگاه های  و 
در محدودٔه  اين پارک شده است. در سال ۱۳۴۱ منطقٔه 
خبر و  روچون در ليست پناهگاه حيات وحش و مناطق 
اعظم  بخش   ۱۳۷۸ سال  در  و  ثبت  کشور  شده  حفاظت 
آن تحت عنوان پارک ملی خبر به تصويب شورای عالی 
محيط زيست کشور رسيد. به دليل تنوع شرايط طبيعی، 

شکل شکل ۴۷۴۷ــــ۱ــ نقشۀ زيستگاه های حيات وحش و شکار ممنوع استانــ نقشۀ زيستگاه های حيات وحش و شکار ممنوع استان

منطقۀ شکار ممنوع گودچال
منطقۀ شکار ممنوع کوه نو درهنگ
منطقۀ شکار ممنوع گودغول
منطقۀ شکار ممنوع سياه کوه
پارک ملی حيات وحش خبر و روچون
منطقۀ شکار ممنوع کوه انجرک
پناهگاه حيات وحش مهروئيه
منطقۀ حفاظت شدۀ بيدوئيه

شکل ۴۸ــ۱ــ پارک ملی خبر و پناهگاه حيات وحش روچون
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انواع گونه های گياهی و جانوری در آن ديده می شود. در اين منطقه در گذشته جانورانی همچون خرس سياه آسيايی 
زندگی می کرده و غذای خود را از  کندوهای عسل طبيعی و درختانی همچون زيتون، انجير و خرما به دست می آورد،  
آن ها  نسل  می کرده اند،  زندگی  عليجان  َدق  در  ايرانی  گورخر  از  گونه هايی  يا  است.  انقراض  حال  در  آن  نسل  امروزه 

نيز در حال نابودی می باشد. در حال حاضر اين 
منطقه پناهگاه جانورانی همچون پلنگ، يوزپلنگ، 
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 طاليی، قـرقی، شاهين  ، کالغ  ابلق 
( کـراجک ) ، زاغ  نوک سياه  ،    تيهو  ، چکور  ، بلبل 

شکل۴۹ــ۱ــ پارک ملی خبرو کبک در آن زندگی می کنند. 

گون،  انواع  شيطان،  انار  ارچن،  کوهی،  بادام  ارس،  زرشک،  بنه،  کهکم،  شامل  پارک  اين  گياهی  گونه های 
درمنه، زيتون وحشی، انواع گياهان دارويی همچون زيره، آالله و ... است.

منابع  آب  استان 

         «َوَجَعلْنٰا ِمَن الْٰماِء کُلَّ َشْی ءٍ َحیٌّ» 
              هر چيز زنده ای را از آب پديد آورديم. 
                                                       سورٔه انبياء آئه ۳۰

شکل۵۰ــ۱ــ  آبشار َدلفارد جيرفت
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خشکسالی های پی در پی که بيش از ده سال طول کشيده، تأثير منفی زيادی بر منابع آب  گذاشته است. 
تقسيم بندی منابع آب

 منابع آب استان به دو دسته تقسيم می شوند: الف) آب های سطحی      ب) آب های زيرزمينی 
الف)  آب های سطحی: ميزان منابع آب سطحی در استان کرمان ۱/۸ ميليارد متر مکعب برآورد شده است که بيشترين استفاده 
از آن در شهرستان های جيرفت، رابر  ،  عنبرآبـاد  ،   رودبـار  ،  بافت  ، کهنوج و بـردسير  است کـه مهم ترين رودهـای استان کرمان نيز در 
اين نواحی جاری اند. رودهای استان کرمان به سه دسته، دائمی، فصلی و اتفاقی تقسيم می شوند. مهم ترين و پر آب ترين رود دائمی 

استان، هليل رود است که از کوه های منطقٔه گوغربافت  ،الله زار ، رابر ، بحر آسمان دلفارد و جبال بارز سرچشمه گرفته و با طول بيش 
از ۴۰۰  کيلومتر به تاالب جازموريان می ريزد. 

شکل۵۱ــ۱ــ نقشۀ حوضه های آبريز استان کرمان
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سد جيرفت:  اولين و بزرگترين سد مخزنی و بتونی در استان کرمان، سد جيرفت است  که به وسيله متخصصان و مهندسان ايران 
بعد از انقالب بر روی شاخٔه اصلی هليل رود، در چهل کيلومتری شمال غربی جيرفت در تنگ نَراب ساخته شده  است که گنجايش 

۴۲۵ ميليون متر مکعب آب را دارد. 
مهم ترين اهداف احداث سد جيرفت: 

۱ــ ذخيرٔه آب برای آبياری اراضی کشاورزی 
۲ــ جلوگيری از خسارت های ناشی از طغيان های فصلی هليل رود 

۳ــ توليد انرژی برق به ميزان۳۰ مگا وات  
۴ ــ تغذيه مصنوعی آب های زيرزمينی  

از ديگر رودخانه های مهم استان می توان رود شور رفسنجان، تنگوئيه سيرجان، نساء بم، آبدر شهر بابک، حسين آباد راين و...
را نام برد. 

شکل شکل ۵۲۵۲ــــ۱ــ سد جيرفتــ سد جيرفت
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 برای مطالعه 
 جدول ٥ــ١ــ رودهای مهم استان کرمان

سرچشمهحوضه های آبريز اصلینام رودخانه
ارتفاعات شاه غربی جازموريانهليل رود ــ جيرفت 

ارتفاعات ساردوئيه ــ دلفاردغربی جازموريانشور ــ جيرفت 
ارتفاعات جبال بارزغربی جازموريانآغين ــ جيرفت

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

ارتفاعات کوهپايه دشت لوت درختنگان ــ چهار فرسخ
ارتفاعات پابدانادشت لوت شيرين رود ــ راور
ارتفاعات شمال ساردوئيه دشت لوت سوراخ مار ــ راين

جنوب هزار دشت لوت گهوئيه ــ راين 
ارتفاعات چهارگنبد کوير نمک سيرجان تنگوييه ــ سيرجان

کوه خانه سرخ کوير مرکزی گيودری ــ رفسنجان 
کوه هزار کوير مرکزی هفت کوسک 

کوه هزار کوير مرکزی چاری ــ قريه العرب
ارتفاعات شاه کوير مرکزی آب بخشاء ــ بردسير 

ارتفاعات کوه مساهيم کوير بافق انار 
ارتفاعات محمدآباد بيدسوختٔه شهر بابک دشت انار جوزم (چاورچی) ــ شهر بابک 

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

ارتفاعات سرچشمه کوير بافق شور ــ رفسنجان 
ارتفاعات ُختکن دشت لوت قطروئيه ــ راور 
ارتفاعات دهبکریدشت لوت دهبکری ــ بم 

ارتفاعات کوه کلبی دق پوزه خون اسطور ــ سيرجان 
ارتفاعات کوهپايه کوير مرکزی سعيدی 

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

ارتفاعات پلوار کوير مرکزی سکنج ــ کرمان 
ارتفاعات رابر و شمال شهرستان بافت جازموريان رابر ــ بافت ــ سلطانی (سرشاخه های هليل رود) 
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جغرافيای طبيعی استان

فعاليتفعاليت
ــ آيا رود مهمی در نزديکی محل زندگی شما وجود دارد؟ در اين مورد گزارشی تهيه 

کنيد و به کالس ارائه دهيد.  

آب های راکد استان: مهم ترين حوضٔه آبريز استان، جازموريان در جنوب شرق استان است که بين کوه های مرکزی استان 
شامل ارتفاعات بافت، بحر آسمان، جبال بارز در شمال و کوه های بشاگرد در جنوب قرار دارد که بر اثر تبخير زياد آب کمی دارد و 
وسعت آن بين ۱۶ تا ۱۸ هزار هکتار متغير است و در بعضی سال ها  به صورت  باتالقی و در بعضی مواقع کامالً خشک  می شود . از 

ديگر آب های راکد استان می توان  کفٔه نمکی سيرجان را نام برد که در غرب اين شهرستان واقع شده است.
ب) آب های زير زمينی: سفره های آب زيرزمينی را هم می توان به دو دسته تقسيم کرد:

١ــ سفره های آزاد: اليه آب دار بر روی سنگ نفوذ ناپذير قرار دارد و بخشی از رسوبات روی سنگ نفوذناپذير از آب پر شده 
که به آن منطقه اشباع می گويند و سطح باالی منطقه اشباع، سطح ايستابی است که چشمه ها، قنات ها، چاه های عميق و نيمه عميق از 
اين سفره ها تغذيه می شوند و بيشترين بهره برداری آب در استان کرمان از اين نوع سفره هاست. امروزه با حفر بی روئه چاه های عميق 
بسياری از چشمه ها و قنات ها خشک شده اند؛ مثالً در نواحی شمالی و شمال غربی استان در اطراف سيرجان، رفسنجان، کرمان و زرند 

شکل ۵۳ــ١

قشر نفوذناپذيرقشر نفوذناپذير

قشر نفوذ  ناپذيرقشر نفوذ  ناپذير
مخزن محصورمخزن محصور

سنگ ريشهسنگ ريشه

اختالف ارتفاعاختالف ارتفاع

خشکه کارخشکه کار

مظهر قناتمظهر قنات
زمين های زراعیزمين های زراعی

ميله هاميله ها

ان آب
جري

ان آب
جري کورهکوره

ح ايستابی
سط

ح ايستابی
سط

تره کارتره کار
ميله های ترميله های تر

ميله های خشکميله های خشک
چاه نزان خشکانچاه نزان خشکان

عمق سطح ايستابی از عمق سطح ايستابی از 
سطح زمينسطح زمين
منطقه جذب آبمنطقه جذب آب

مادر چاهمادر چاه

ر قابل نفوذ
اليه غي

ر قابل نفوذ
اليه غي

دار
ه آب

الي
دار

ه آب
الي

مادر چاه با افقمادر چاه با افق

به صورت  آب  به  دسترسی  عمق  رويه،  بی  برداشت  براثر 
خطرناک و باورنکردنی افت کرده است. در بعضی نواحی 
عمق چاه های عميق به  بيش از ۲۵۰ متر می رسد.          

سفره های  نوع  اين  فشار:  تحت  سفره های  ٢ــ 
آب عمدتاً در حوضه جيرفت قرار دارند. وقتی آب بين دو 
اليه نفوذ ناپذير قرارگيرد و سطح آن باالتر از محل خروج 
آب باشد، آب با سرعت زيادی از زمين فوران می کند. به 
اين نوع چاه ها آرتزين نيز می گويند. چاه آرتزين روستای 
چمن جيرفت از معروف ترين آن هاست که در ابتدای حفر 
دبی آن ۲۰۰ ليتر در ثانيه بوده است و تا ارتفاع ۱۸ متر 
از سطح زمين فوران می کرده است،  ولی در حال حاضر 

فوران ندارد .       

الفالف

ب

هرنجهرنج

سفره آب ديناميکسفره آب ديناميک
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 برای مطالعه 
اروپاييان  کنندگان قنات در جهان بوده اند و اينان کسانی بودند که شيؤه حفر قنات را به  ايرانيان اولين ابداع 
بيشترين  از  خود  خاص  موقعيت  به  توجه  با  کرمان  استان  هم  هنوز  آموختند.  امروزی  ايتاليای  و  رم  مردم  خصوصاً 
قنات ها بهره می برد.پر آب ترين اين قنات ها در شهرستان بم قرار دارند که قنات پر آب پاکَم در خواجه عسکر از جمله 

اين قنات هاست.
به گفتٔه دکتر باستانی پاريزی قنات گهر ريز جوپار قديمی ترين قنات جهان است که زمان حفر آن  به دورٔه پرستش 

آناهيتا در ايران می رسد.

شکل ۵٤ــ١ــ قنات گهر ريز جوپار (شش مقسم)

شکل ۵٥ــ١ــ مظهر قنات پر آب پاکم  درخواجه عسکر بم
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جغرافيای طبيعی استان

 درس پنجم   : آلودگی های زيست محيطی 
آلودگی های زيست محيطی

و  آلودگی  ايجاد  باعث  مختلفی  عوامل  می شوند.  هوا  و  خاک  آب،  منابع  آلودگی  باعث  وگاز  مايع  جامد،  به صورت  آالينده ها 
مزاحمت برای زندگی بشر می شوند که بعضی از آن ها از جمله صنايع و کارخانجات گرچه جزء منابع مهم آالينده به حساب می آيند اما از 
طرف ديگر زير بنای توسعٔه جوامع نيز به شمار می روند. لذا ايجاد اين صنايع اجتناب ناپذير است، گرچه کنترل عوامل آالينده در بسياری 

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

کارخانجات،  و  صنايع  موتوری،  نقلئه  وسايل  از:  عبارت اند  استان  سطح  در  هوا  آالينده  منابع  مهم ترين  هوا:  آلودگی  ۱ــ 
فعاليت های معدنی و وسايل گرمازای خانگی. اين منابع با توليد گازهای سمی و خطرناک به ويژه CO۲ و همچنين گرد و غبار و انتشار 
آن در سطح وسيع سبب آلودگی شديد هوا می شوند؛ به عنوان مثال، کارخانه سيمان کرمان با توليد گازهای CO۲ ،SO۲ و نشر مواد 
مضر از طريق دود و غبار باعث آلودگی هوای شهر کرمان شده است. همچنين بسياری از وسايل نقليه و ماشين آالت مورد استفاده 
در استان به دليل سيستم قديمی و مستهلک بودن، عالوه بر توليد گازهای سمی باعث انتشار مقدار زيادی از ذرات آزبست و سرب به 

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

شکل ۵٦ــ۱ــ کارخانه سيمان

شکل ۵٧ــ۱ــ تإثير آلودگی ها بر هوای شهر کرمان
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۲ــ آلودگی آب: در استان، واحدهای توليدی و صنعتی زيادی فعاليت دارند که ساالنه هزاران متر مکعب فاضالب صنعتی 
توسط آن ها توليد می شود. فاضالب توليد شده توسط بخش عمده ای از اين واحدها به دليل عدم کنترل و دفع بهداشتی، به آب های 
سطحی و زيرزمينی نفوذ کرده و موجبات آلودگی شديد آن ها را فراهم می آورند. با توجه به کمبود منابع آب سطحی استان و کاهش 
سطح سفره های آب زير زمينی، عدم کنترل و دفع بهداشتی فاضالب های صنعتی و شهری ضمن آلوده کردن  شديد منابع آبی، خسارات 

جبران ناپذيری را در سطح استان  به بار خواهد آورد.
۳ــ آلودگی خاک:يکی از مواردی که می تواند عالوه بر زشت و ناپسند ساختن محيط، سبب آلودگی محيط زيست شود زباله 
و مواد زائد است. اگر اين مواد به موقع و به طريق صحيح و بهداشتی دفع نگردند، ضمن آلوده کردن منابع آب و خاک و متعفن نمودن 

هوا، ضايعات فراوانی را در محيط به بار آورده و موجبات بروز انواع بيماری ها را فراهم می آورند.
در حال حاضر روزانه ۱۰۴۰تن زباله از سطح شهرهای استان جمع آوری می شود (سرانه۶۷۰گرم) که با توجه به جمعيت ساکن 

در شهرها زياد به نظر می رسد.
از ديگر عوامل آلوده کنندٔه خاک می توان سموم دفع آفات نباتی و کودهای شيميايی را نام برد که در اين ميان شهر رفسنجان 

به دليل داشتن باغ های وسيع پسته و استفادٔه زياد از سموم کشاورزی، آلوده ترين منطقه در سطح استان است.

الف ــ آلودگی هوای ناشی از دود کارخانۀ مس خاتون آبادالف ــ آلودگی هوای ناشی از دود کارخانۀ مس خاتون آباد

ـ ۱ ـ   ـ شکل شکل ۵۸۵۸  ـ

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

راه های مقابله با آالينده های محيطی
مهم ترين راه های مقابله با آلودگی های استان عبارت اند از:

۱ــ ايجاد و توسعٔه فضای سبز در سطح استان به خصوص در مجاورت کارخانه ها
۲ــ کاهش آلودگی ناشی از دود و غبار کارخانه ها و وسايل نقلئه موتوری 

۳ــ کنترل و دفع بهداشتی فاضالب های صنعتی، خانگی و بيمارستانی و جلوگيری از ورود آن ها به منابع آب
۴ــ جمع آوری و دفع بهداشتی زباله و اجرای سيستم بازيافت زباله (کامپوست)

شکل ۵۹ــ۱ــ دفع نا مناسب زباله ها در حاشيه شهرها

مطالعۀ موردی: آلودگی مجتمع مس سرچشمه 
مرکز ذوب و توليد مس در ايران  بزرگ ترين  رفسنجان  کيلومتری جنوب غربی  مجتمع مس سرچشمه در ٥٥ 
است. فرايند توليد در مجتمع مس سرچشمه شامل حفاری، خاکبرداری و انتقال مواد معدنی خام، عمليات تغليظ، 
ذوب (توليد مس از کوره های ريورب (شعله ای) و کنورتور)، پااليش و ريخته گری است که طی آن در هر شبانه روز 
محيط  وارد  سرچشمه  ذوب  کارخانٔه  دودکش های  طريق  از  معلق  ذرات  زيادی  مقدار  و   SO۲ گاز  تن   ٧٨٩ حدود 
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می شود. خوشبختانه در سال های اخير با پيگيری های محيط زيست استان و مسئوالن شرکت مس، اقدامات مؤثری 
جهت کاهش آلودگی های محيطی صورت گرفته است: به عنوان مثال، با راه اندازی کارخانٔه توليد اسيدسولفوريک 
پساب  تصفيه  برای  همچنين  می يابد.  کاهش  زيادی  ميزان  به  ذوب  کوره های  از  حاصل   SO۲ گاز  آالينده های  ميزان 
کارخانٔه مس سرچشمه که به رودخانه شور می ريزد، تصفيه خانه ای به ظرفيت ٤٣٢٠٠ متر مکعب در روز احداث شده 

که ضمن جلوگيری از آلودگی آب پايين دست به يکی از منابع تأمين کنندٔه آب صنعتی کارخانه تبديل شده است. 

شکل شکل ۶۰۶۰  ــ  ــ١ــ تصفيه خانۀ مجتمع مس سرچشمه ــ تصفيه خانۀ مجتمع مس سرچشمه 

شکل ٦۱  ــ١ــ دود حاصل از کوره های ذوب مس (کارخانۀ مس سرچشمه) 
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جغرافيای طبيعی استان

بيشتر بدانيم  
از آنجايی که بيماری های ايجاد شده ناشی از عوامل آالينده، طی زمان های طوالنی به وجود می آيد، بسياری از 
ما متوجه خطرات بالقوه اين عوامل نمی شويم: برای مثال، آزبست (پنبه کوهی و يا پنبه نسوز) که به عنوان عايق حرارتی 

و صدا مورد استفاده قرار می گيرد بسيار سمی بوده و باعث ايجاد سرطان ريه می شود. 
پنبٔه نسوز به صورت ذرات بسيار ريز در هوا منتشر و از طريق هوا وارد ريه ها می شود. اين ماده سمی به مدت 
٥ تا ٢٠سال در ريه باقی مانده و طی اين دوره باعث بيماری های سرطانی می شود. اما از آن جايی که اثرات مضر آن در 
کوتاه مدت قابل لمس نبوده چندان به آن توجه نمی شود، در حال حاضر به دليل سمی بودن پنبٔه نسوز توليد اين ماده 

در کشورهای پيشرفته ممنوع است. 

شکل ٦۲ــ١ــ کارخانۀ اسيدسولفوريک سرچشمه 
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فعاليتفعاليت

بيماری های ايجاد شده توسط فلزات سنگين مانند سرب نيز خطرناک است، اما تشخيص آن ها مشکل بوده و 
اثرات آن ها در کوتاه مدت مشخص نمی شود؛ برای مثال، سرب باعث ايجاد کندذهنی در کودکان می شود. متأسفانه 

هم اکنون اين فلز خطرناک به وفور در دسترس کودکان قرار دارد. 
انتشار آالينده ها يکی از مسائل بسيار مهم زندگی امروزی به شمار می رود. در حال حاضر کشورهای پيشرفته 
توجه زيادی به مسائل زيست محيطی دارند؛ برای مثال، در ژاپن ٩٥ درصد از گازهای مضر توليد شده از کوره های 

ذوب مس، جذب می شود و از ورود آن ها به محيط جلوگيری به عمل می آيد. 

ــ مهم ترين عوامل آلوده کنندٔه محيط زيست منطقٔه خود را نام برده و بگوييد چگونه می توان خطرات ناشی از 
آن ها را به حداقل رساند؟ 



فصل دومفصل دوم
رمان رمانجغرافياي انساني استان  جغرافياي انساني استان 
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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



٤٥

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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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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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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جغرافيای انسانی استان

 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. 
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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 
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آداب و رسوم مردم کرمان
آداب و رسوم، عقايد و عادات اقوام و ملل، بيانگر نوع تفکر و خصوصيات مردم هر منطقه است. و از اين طريق می توان روحيه، 

تعلقات و خلقيات خاص هر ملت را دريافت کرد.
لطيفه 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، نفرين ها، قسم ها، کنايات و غيره در يک منطقه رواج دارد. 
استان کرمان، محل سکونت مردمی با عقايد مختلف دينی و مذهبی است که هر کدام از آنها آيين و مراسم خاصی دارند. کرمان، 

همچنين  محل کوچ و زيست ايالت مختلف عشايری است که فرهنگ آنها با فرهنگ شهری اختالف اساسی دارد.
به طور کلی، فرهنگ منطقٔه کرمان بر بنياد دو عامل شکل گرفته است. از يک سو شرايط طبيعی و از سوی ديگر تاريخ پرفراز 
و نشيب اين منطقه است که در مجموع به عادت قناعت و صبوری مردم منجر شده است. اين همه بدين معناست که فرهنگ استان 
کرمان از ترکيب جوامع شهری، روستايی و عشايری و همچنين متأثر از جريانات تاريخی و آيين های مذهبی بوده و همين عوامل باعث 

پيدايش خرده فرهنگ هايی در سطح استان پهناور کرمان شده است. 
به اين ترتيب، فرهنگ مردم هر منطقه، طی ساليان متمادی با لهجه و طرز تفکر و محيط زندگی مردم آميخته شده و در نتيجه 
موجب تفاوت هايی ميان مردم مناطق مختلف شده است. نوع پوشش و لباس مردم مناطق مختلف کرمان نيز تحت تأثير آداب و سنن و 

شرايط خاص اقليمی متفاوت است.
از جمله مشخصه های مردم کرمان، پای بندی آنها به آداب و رسوم و سنت های ملی و مذهبی است، تا آنجا که برخی از رسوم 

نظير جشن سده، تنها در کرمان، هنوز باشکوه برگزار می شود.
در کرمان، همچنين مراسمی چون عيد نوروز و سنت های وابسته، نظير چهارشنبه سوری، سيزده بدر، خانه تکانی، تهئه سبزه 
و   ... همراه با آداب و رسوم خاصی، مانند پختن ِسِمنو، تهئه کُماچ ِسهن (ِسن) و ساير خوراکی ها به گونه ای با شکوه برگزار می شود. 

ساير مراسم  مانند شب چله، شب شيشه و برخی جشن های ملی و سنتی ديگر نيز مورد توجه و احترام مردم کرمان است.

روحيه  و منش مردم کرمان
روحئه مردم کرمان متأثر از فرهنگ اين جامعه است. کرمانی ها صبور، قانع، فعال، امين و مهمان  نواز هستند. آنها به بزرگ ترها 
احترام می گذارند و با وجودی که عوامل طبيعی مساعد نيست، تا آنجا که مقدور باشد برای آباد کردن زمين ها و حفر قنوات تالش 
می کنند. در کرمان به نسبت جمعيت خود مراسم سوگواری و ارادت به خاندان آل عصمت و طهارت عليهم السالم بيشتر از جاهای 

ديگر برگزار می شود.

 درس نهم   : آداب و رسوم مردم استاندرس نهم   : آداب و رسوم مردم استان 
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ويژگی های فرهنگی استان

دين و مذهب
اگر چه بيش از ۹۵ درصد مردم استان کرمان مسلمان و شيعه اند، اما اديان و مذاهب ديگری چون زرتشتی، کليمی و مسيحی 
نيز 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.
  

گويش کرمانی
حتماً تا به حال دقت کرده ايد که مردم مناطق مختلف ايران، با گويش های مختلف سخن می گويند. اين گويش ها معموالً سابقٔه 

طوالنی دارند و مردم هر منطقه به خاطر ارتباط کالمی با يکديگر به راحتی و با عالقه آن را به کار می برند.
دارد.  محلی  گويش های  ديگر  با  تفاوت هايی  آوايی  و  دستوری  واژگانی،  لحاظ  از  که  می شود  گفته  زبان  از  گونه  ای  به  گويش 

همچنين، گويش از نظر توانايی ايجاد ارتباط، کمتر از زبان رسمی نيست، و احتياجات اجتماعی مردم يک منطقه را برآورده می کند.
ايران از ديرباز، به دليل وسعت قلمرو، غنای فرهنگی و حضور اقوام مختلف، دارای تنوع گويشی بسيار است. در استان پهناور 
کرمان نيز اين گوناگونی گويش به نحوی چشم گير مشاهده می شود. البته در چند دهٔه اخير، با توجه به نقش رسانه ها در ترويج زبان 

رسمی، به مرور گويش ها رو به فراموشی می روند. با اين وجود، هنوز تفاوت های گويشی ميان شهرهای مختلف به چشم می خورد. 

شکلشکل۱ــــ۳ــ مراسم تعزيه خوانی در کشکوئيهــ مراسم تعزيه خوانی در کشکوئيه
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موقع  می کنند،  استفاده  محلی  گويش  از  کمتر  که  مردمی  حتی  هستند.  غنی  عموماً  گويشی  نظر  از  منطقه،  هر  ضرب المثل های 
کاربرد ضرب المثل، از گويش محلی استفاده می کنند.

فعاليتفعاليت
                             ــ با توجه به گويش مردم محل سکونت شما جدول زير را تکميل نماييد.

قارچ محلیجير جيرکعنکبوتچلوصافیگرسنهباجناقمادرپدربزرگگرد وغبارکلمه

تلفظ محلی

 برای مطالعه 
نمونه ا ی از ضرب المثل های کرمانی

٭ آب از کُنج ناخونش نمی چکه
آب از گوشٔه انگشت اش نمی ريزد؛ کنايه از اينکه بسيار خسيس است.

٭ تُـُرش باال به آفتابه ميگه دو کتو
عيبجويی  ديگری  از  اما  است،  عيب  از  پر  شخصی  اينکه  از  کنايه  داری؛  سوراخ  دو  می گويد  آفتابه  به  آبکش 

می  کند.
٭ خونٔه همسايه کُماچه به ما چه؟

خانٔه همسايه کماچ درست می کنند و به ما مربوط نيست؛ کنايه از اين که  در کار ديگران مداخله نکنيم.

نمونۀ الاليی کرمانی
االالال گلم الال / بخوابه بلبلم الال
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ويژگی های فرهنگی استان

اال الاليی الاليی/ برو لولوی صحرايی
برو لولو جهنم شو/ بال گردون رودم شو

برو لولوی صحرايی/ تو از رودم چه می خواهی
که رودم کرده الاليی

دوبيتی عاميانه
در  مثالً  دارند؛  را  خود  خاص  بوی  و  رنگ  مختلف،  مناطق  جغرافيايی  شرايط  به  بسته  عاميانه  دوبيتی های 
روستاهای کويری گلباف مشتمل بر سه روستای ُحۡرَمک، نَۡسۡک و ِکشيت بيشتر با واژه هايی نظير لوت، شتر، و نخل 

سر   و کار داريم؛ اما روستاهای شمالی که ميوه های سردسيری دارند اين دوبيتی ها رنگ و بوی ديگری دارند.
نمونۀ دوبيتی

                           ٭ غريبی سخ مرا دل گير داره                     فلک     ور   گردنم     زنجير  داره
                          فلک از   گردنم زنجير ور دار                     که غربت خاک دامنگير 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 شايد تو باشی 
                           ٭ سر کـوه  بلند  فـرياد کردم                       اميرالمؤمنين   را   ياد    کردم
                       اميرالمؤمنين   ای   شاه مردون                      که رو ور   قبلٔه حاجات کردم

فعاليتفعاليت
روان  نثر  به  نيز  را  آنها  معنای  و  نموده  بيان  را  خود  زندگی  محل  رايج  المثل های  ضرب  از  مورد  چند  ۱ــ 

بنويسيد.
۲ــ نمونه هايی از سروده های محلی منطقه سکونت خود را جمع آوری نماييد.
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موسيقی کرمان
 موسيقی محلی کرمان از جايگاه خوبی برخوردار است؛ به گونه ای که برخی از سازهای محلی اين استان در دنيا 

بی نظير است.
موسيقی نواحی استان به ترانه های کار، شادمانی، روايی و حماسی، سوگ آواها، الاليی ها، صوفيانه، مذهبی و 

آيينی، ساربانی، زورخانه و کولی ها تقسيم بندی می شود.
سازهای موسيقی نواحی استان، شامل کوبه ای، بادی و زهی است.

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

شکل شکل ۲ــ ــ ۳ــ  نمونه ای از سازهای ــ  نمونه ای از سازهای 
کوبه ای و بادی محلی کرمانکوبه ای و بادی محلی کرمان

بيشتر بدانيم  
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 برای مطالعه 
نمونۀ ترانه محلی کرمان

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

"ای"  طرف جو جکيدم /  "او" طرف جو جکيدم 
شاخ نباتی ديدم / برداشتم و دويدم

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

ُارسی فرش کرده می خام/ قليون 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 نگين داره/ که ُقفل عمبرين داره

نمونه ای از باورهای قديمی
اگر گربه برابر انسان دست و صورتش را بليسد نحس است.

اگر کف دست انسان بخارد پول گيرش می آيد.
اگر در فنجان چای يک پر چای روی فنجان آمد مهمان می رسد.

آب خوردن از کوزٔه شکسته يا ليوان شکسته خوب نيست.
موقع طبخ سمنو اگر چشم ناپاک به ديگ بيفتد سمنو خراب می شود.

شب ششم زائو که به شب شيشه معروف است، شيشه 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 شيشه و غيره جلوگيری کنند.

صنايع دستی استان کرمان
صنايع دستی، هنر سنتی و نماد همبستگی اقوام مختلف ايرانی است و ريشه در فرهنگ و تاريخ کشورمان دارند. در واقع، 

صنايع دستی هر منطقه معرف فرهنگ همان منطقه به ساير نقاط کشور و جهان است.
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پته، گليم، شريکی پيچ، مشبک، ُمَعَرق و ُمَنبَت چوب، طراحی سنتی، طراحی گليم، طراحی قالی، تذهيب، مينياتور، مس تزئينی، 
مجسمه سازی، عروسک ها و لباس های محلی ، آيينه دوزی، سکه دوزی و چاقو سازی از جمله صنايع دستی استان کرمان است.

پَته دوزی: پته از جمله صنايع دستی زنانه دوزی است که با نخ های رنگی، روی پارچٔه مخصوصی که به آن عريض می گويند، 
دوخته می شود. پته در رنگ های سفيد، سبز و قرمز و ... عرضه  می شود وهر چه دوخت پته ريزتر و ظريف تر باشد، مرغوب تر است.

پتٔه کرمان که از نظر زيبايی و چشم نوازی شهرت دارد برای روميزی، سجاده، پرده و ... مورد استفاده قرار می گيرد.

شکلشکل٣ــــ۳ــ پته دوزی هنر دستی زنان کرمانــ پته دوزی هنر دستی زنان کرمان

بافی  قالی  برای  مرغوبی  بسيار  پشم  کرمان  بافی:  قالی 
ظريف ترين  و  نفيس ترين  عنوان  به  قديم  از  کرمان  قالی  و  دارد. 
قالی ايران و دنيا شهرت دارد. شهرت قالی کرمان به دليل تلفيق 
جذاب طرح و رنگ است و يکی از زيباترين و خوش سبک  ترين 

بافته های جهان ،قالی راور است.
رايج در فرش  درختان،  نقش  طرح و نقش گل و گياه و 
کرمان است و رنگ های کرم، الکی، سرمه ای و خاکستری از 

پرکارترين رنگ ها در فرش کرمان، محسوب می شوند.
شکلشکل۴ــــ۳ــ قالی کرمانــ قالی کرمان
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شهرت  که  می بافند  گليم  نوعی  خود  آفرين  هنر  سرپنجٔه  با  بافت»   » و  سيرجان»  عشاير«  روستايی  زنان  پيچ:  شريکی  گليم 
جهانی دارد.

در اين نوع بافته، پود، در پرز گليم مخفی می شود. گره متن يا آبدوزی نيز به مدد بافت می رود و نقش و نگاری از هنر می آفريند. 
عشاير اين منطقه موقع بافت اين نوع گليم، گل هايی چون کشميری، گلدانی، موسی خانی، سماوری، درختی و حشمتی خلق می کنند 

که نمونٔه آن را تنها در گلزار هنر کرمان زمين بايد جست وجو کرد.

شکلشکل۵  ــ  ــ۳ــ گليم شريکی پيچــ گليم شريکی پيچ

قّوه تو: قّوه تو،  نوعی خوراکی خوشمزه و مقوی و به شکل پودر است که در لهجٔه محلی به آن ُقّوتو می گويند. آن را از آسياب 
گياهان مفيدی درست می کنند. کرمانی ها از قّوتو برای پذيرايی از مهمان، به خصوص مراسم تولد نوزاد استفاده می کنند.

انواع قّو تو شامل قهوه ای، نخودچی، پسته ای، نارگيلی  وجود دارد که همٔه آنها خوشمزه و مقوی اند.

شکلشکل۶  ــ  ــ۳ــ انواع قّوتوــ انواع قّوتو
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کلمپه  کرمان،  در  رايج  شيرينی های  جمله  از  کلمپه: 
است که آن را از ترکيب خرما، آرد و روغن درست می کنند. 
زعفران  و  گردو  با   آنکه  از  تازه تری  انواع  اخير،  سال های  در 
درست می شود باب شده است. در برخی موارد نيز از روغن 
محلی در طبخ آن استفاده می شود، که برخی اين نوع را بيشتر 
می پسندند. مصرف کلمپه عالوه بر اينکه در کرمان رواج زيادی 
استقبال  خوب  سوغات  يک  عنوان  به  شيرينی  اين  از  دارد؛ 

می شود. 

شکلشکل۷  ــ  ــ۳ــ کلمپۀ کرمانیــ کلمپۀ کرمانی

کماچ ِسهن: اين شيرينی از ترکيب جوانٔه گندم، خرما و روغن درست می شود و سرشار از انرژی و بسيار مقوی است. 
ساير شيرينی های خانگی: عالوه برکلمپه و کماچ سهن، شيرينی های ديگری چون سوهان زرند، مسقطی سيرجان، حاج بادام، 

نان برنجی ، برشتو، نان پر، زبون ميرزا و ... به صورت خانگی در کرمان درست می شود که بسيار سبک، کم شيرينی و خوشمزه اند.

 برای مطالعه 
نمونۀ بازی های محلی: سرگريزکو

در اين بازی، يکی از بچه ها به عنوان رئيس انتخاب می شود. بچٔه ديگری سر خود را روی دامن او می گذارد. 
رئيس چشم های او را محکم می بندد. ساير بچه ها هر يک در گوشه ای پنهان می شوند. پس از آنکه بچه سر بر داشت؛ 

رئيس می خواند: 
سر ور داشت و سر ور داشت

هر جا هستی قايم باش!
در اين مرحله، رئيس يک يک بچه ها را نام می برد. هر بچه ای که اسمش گفته می شود بايد دست بزند يا صدايی 

از خود در آورد.  بچه ای که روی چشم اش بسته شده بايد حدس بزند که هر کدام از بچه ها کجا پنهان شده اند.
با اين ترتيب؛ بازی ادامه می يابد تا زمانی که او بتواند همٔه بچه های ديگر را پيدا کند.
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فعاليتفعاليت
ــ چگونگی انجام چند نمونه از بازی های محلی که می شناسيد را  تشريح نماييد. 

فرهنگ زرتشتی
باعث  کرمان،  در  دينی  اقليت  همين  وجود  ديارند.  اين  در  ساکن  زرتشتی   مردم  کرمانی ها،  احترام  مورد  اقليت های  از  يکی 
ماندگاری سنت ها و آيين های زرتشتی در اين منطقه شده است. آيين هايی مثل جشن سده، جشن مهرگان، لباس سبز پوشيدن در مراسم 

عقد و... از جملٔه آنهاست. آتشکدٔه مقدس و زيارتگاه پير سبز در منطقه حکايت از وابستگی آنها به آيين های مذهبی خويش است.

لباس عشاير
در جامعٔه شهری کرمان، به دليل غلبٔه زندگی شهری و نفوذ رسانه ها مردم از نظر پوشش، تقريباً يکسان می پوشند. اما در جامعٔه 

عشايری اين تفاوت ها هنوز به چشم می آيد. 
زنان ايل آسياب بر، لباس گشاد تا سر زانو و روسری به نام « شيلک » دارند که با سکه تزيين شده است. مردان شلوار گشاد و 

مشکی  و پيراهن سفيد می پوشند. 

شکل شکل ۸  ــ  ــ۳ــ پوشش زنان عشاير بلوچ کرمانــ پوشش زنان عشاير بلوچ کرمان
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زنان ايل افشار، از جمله طايفٔه قاسم اوالدی، لباس های بلند می پوشند؛ دور سر دستمال می بندند و روی آن چارقد می گذارند. 
در ايل بُچاقچی، زنان دامن چين دار، چارقد، دستمال و عمامه؛ اما مردان، شال و قبا و گيؤه ملکی دارند.

جشن سده يا آيين سده سوزی 
جشن سده از قديمی ترين جشن های ايرانيان است که هنوز برگزاری آن در ميان مردم کرمان به ويژه زرتشتی ها رايج و طرفداران 

زيادی دارد.

شکلشکل۹ــــ۳ــ لباس وکپر بلوچ بامری رودبار جنوبــ لباس وکپر بلوچ بامری رودبار جنوب

شکلشکل۱۰۱۰ــــ۳ــ مراسم جشن سده در کرمانــ مراسم جشن سده در کرمان



٧٥

ويژگی های فرهنگی استان

 مراسم اين جشن غروب روز دهم بهمن هر سال، هنگامی که هزاران نفر به تماشا آمده اند برگزار می شود. مراسم با برپايی آيين 
نيايش توسط موبدان زرتشتی در محل باغچٔه ُبداغ آباد  آغاز می شود؛ سپس  با تشريفات ويژه ای از محل باغچه  خارج می شوند، و در 
محوطٔه باز مقابل باغچه، با آتش زدن خرمن بزرگی از هيزم، در حالی که هزاران نفر از مردم کرمان، برای تماشا آمده اند، آيين سده سوزی 

را به جا می آورند. 
دربارٔه دليل پيدايش اين جشن، نظرات مختلفی بيان شده است. گروهی معتقدند دهم بهمن ماه به تقويم کهن، صد روز از فصل 
سرما گذشته يا پنجاه شب و پنجاه روز به نوروز باقی مانده است، و چون فصل کشت   وکار به زودی فرا می رسد زمين بايد با آتش سده 
گرم شود. برخی نيز داليل افسانه ای عنوان می کنند. اين عده با اشاره به داستان ضحاک مار دوش می گويند، در اين روز فريدون بر 

ضحاک پيروز شده و اين جشن از يادگارهای آن دوره است.
آيين  سيرجان  و  بافت  چادرنشينان  بين  در  هنوز  مثال،  برای  می دانند؛  چوپانی  و  دهقانی  جشن  يک  صرفاً  را  آن  نيز  بعضی 

سده سوزی چوپانی برگزار می شود.

زيارت پنج تن 
اين مراسم همه ساله از آغاز سال نو به مدت سه روز در اطراف آرامگاه يا زيارتگاه پنج تن در ِمهناباد رودبار برگزار می شود و 

همزمان با آن، بزرگ ترين بازار ساالنٔه منطقٔه نيز تشکيل می شود.
از حدود دهم اسفند ماه دکان داران عنبرآبادی و سپس رودباری و محلی به مهناباد آمده چادر می زنند و برپايی بازار را تدارک 
می بيند. آن گاه جمعيت بی شماری از تمامی ده نشينان و عشاير ساکن منطقٔه جيرفت و مناطق مجاور آن به مهناباد وارد شده و با برپايی 

چادر در زير درختان و قربانی کردن گوسفند و فراهم ساختن سور و سات به شادی و تفريح می پردازند.
در اين هنگام، مهناباد به صورت بازار ساليانه برای مردمی در می آيد که از ساردوئيه تا منوجان و از فارياب تا دلگان بلوچستان 

برای شرکت در بزرگ ترين اجتماع روستايی ــ عشايری منطقه گرد می آيند.

مراسم سوگواری
مراسم سوگواری در ميان عشاير از اهميت ويژه ای برخوردار است و با شکوه و سوز و گداز برگزار می شود. وقتی شخصی 
از مردم ايل جبال بارز فوت کند، ايل يکپارچه در ماتم و عزا فرو می رود. ابتدا همٔه مردم ايل جمع می شوند و در مراسم غسل و دفن 

متوفی شرکت می کنند. آنها پس از صرف ناهار احسان، به خانه های خود بر می گردند.
اولين 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 نزديکان و آشنايان ساکن در جاهای ديگر برای تسليت گفتن به منزل متوفی می روند. اين رسم در ناحئه گاوگان تا يک  

سال طول می کشد.
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 برای مطالعه 
نمونه ای از چيستان ها

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

عجايب صنعتی ديدم در اين دشت؛ که بی جون ور رد جوندار می گشت.
پاسخ: گرجين، خرمن کوب سنتی

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

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

فعاليتفعاليت
ــ هر کدام از دانش آموزان، دست کم پنج چيستان از محل زندگی خود جمع آوری و به کالس ارائه دهند.



فصل چهارمفصل چهارم
رمان رمانپيشينۀ   استان  پيشينۀ   استان 
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شک نيست که پرورده اين آب و گليمهر چند که از روی کريمان خجليـم
کرمان دل عالم است و ما اهل دليمدر روی زمين نيست چو کرمان جايی

                               «شاه نعمت اللّٰه ولی»

وجه تسميۀ کرمان
در باب وجه تسمئه کرمان روايات مختلفی در متون تاريخی آمده است. برخی آن را مرکب از دو کلمٔه «کار» و «مان» به معنای 
جايگاه دليران رزم آزمای دانسته اند. در متون يونانی نيز «گرمانيان» يکی از طوايف شش گانٔه شهرنشين آريايی به شمار آمده اند که اين نام 
خود را بر محل سکونتشان نهادند (  گرمان = کرمان  ) و در کتيبٔه داريوش هخامنشی در شوش آمده است که چوب های قيمتی و مقاوم 

درخت َجک برای بنای قصرهای هخامنشی از کرمان (منطقٔه جيرفت) تأمين می شده است.

فعاليتفعاليت
در مورد وجه تسمئه (علت نام گذاری) محل سکونت خود تحقيق کنيد و آن را در کالس ارائه نماييد.

سابقۀ تاريخی استان کرمان
دوران چندين هزار ساله تاريخ کرمان را می توان به سه دوره تقسيم کرد:

الف) قبل از اسالم،   ب)  دوران اسالمی،     ج) معاصر.
الف) قبل از اسالم: کرمان در دوره هخامنشی يکی از واليات مهم تابعٔه پارس محسوب می شده است. اردشير بابکان که محل 

درس دهم   : گذشتۀ استان و مراکز اوليۀ تمدن ودرس دهم   : گذشتۀ استان و مراکز اوليۀ تمدن و 

ميراث فرهنگی و تاريخی آن
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تولد و نشو و نمای او شهر بابک کرمان بود، 
در آبادانی اين مملکت سعی فراوان داشت از 
جمله اينکه  در شهرکرمان در جوار قلعه دختر 
قلعٔه اردشير را بنا نهاد وآن را  گُواشير  ناميد، و 
هنوز آثار خرابه های قلعٔه دختر و قلعٔه اردشير  

بر فراز تپه ای در شرق کرمان پابرجاست.  

شکل ۱ ــ۴ــ قلعه دختر کرمان

هجری   ۸۶ سال  تا  شد.اما  فتح  مسلمانان  توسط  هجری   ۲۴ سال  در  کرمان  تاريخی  روايات  به  بنا  اسالمی:   دوران  ب) 
زرتشتيان درکرمان بيشترين قدرت و قوت را دارا بودند. با به قدرت رسيدن صفاريان، کرمان تا حدودی روی آبادی را به خود ديد و 

بناهای متعددی از جمله مسجدی عظيم در جيرفت بنا نهاده شد. 
بنيانگذار سالجقٔه کرمان می دانند وی اقدامات متعددی در جهت آبادانی کرمان انجام داد از جمله  سرکوبی  َمِلک قاَورد را 
زمينٔه  در  اقدامش  مهم ترين  است.  بوده  مسجد  ساخت  و  جاده ها  آبادی  انبار،  آب  کاروانسراها،  امنيت،احداث  برقراری  و  راهزنان 
تسهيل روابط تجاری ساخت ميل های (مناره) متعدد در مسير راه سيستان بوده است. از ديگر اقدامات وی حفر چاه آب بين منطقٔه 
کويری کرمان و يزد بوده است. در اين دوره پارچه های ابريشمی(بم)، توتيا (ُسرمه) از کوهبنان، قند از مکران، خرما از بم و جيرفت و 

شهداد به تمام نقاط صادر می شده است.

شکل٢ ــ٤ــ مجموعۀ تاريخی گنجعلی  خان کرمان
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در آستانه به قدرت رسيدن صفويان، کرمان از جمله مناطقی بود که در معرض حمله و غارت ُازبکان قرار گرفت و شاه اسماعيل 
صفوی با شکست ازبکان ، امنيت را برای کرمان به ارمغان آورد . حاکم مشهور  کرمان در دورهٔ صفويه 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 ۳ ــ۴ــ ارگ تاريخی کرمان(ميدان ارگ فعلی)

شکل ۴ ــ۴ــ دروازۀ ناصری کرمان     

شکل٥ ــ٤ــ حصار و  قسمتی از شهر قديمی کرمان در عصر قاجار

پس از مرگ کريمخان و در آغاز حکومت لطفعلی  خان 
حمله  آنجا  به  شيراز  تسخير  جهت  قاجار  خان  محمد  آقا  زند، 
نمود.لطفعلی خان از شيراز فرار کرده تا اينکه به پيشنهاد حاکم 
نرماشير و بم به کرمان آمده و مردم کرمان از وی حمايت کردند 
و اين خبر برای آقا محمد خان بسيار ناگوار بود. لذا برای فتح 
کرمان با سپاهی عظيم به سوی کرمان هجوم آورد و پس از ماه ها 
محاصره و سرانجام پس از فتح کرمان دست به کشتار عظيمی 
زد و هزاران نفر از مردم کرمان را کور کرد و شهر به ويرانه ای 

مبدل شد.
مشروطيت  قضايای  در  کرمان  مردم  قاجاريه،  دورٔه  در 
از  ماجرا  اين  داشتند.  سزايی  به  نقش  ايرانيان  آزاديخواهی  و 
تير خوردن ناصرالدين شاه توسط ميرزا رضای کرمانی در حرم 
حضرت عبد العظيم شروع شد و سرنوشت ملت ايران را تغيير 

داد.                                 
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ج ) دورۀ معاصر: سرانجام همزمان با شروع انقالب اسالمی مردم کرمان همچون ديگر دوران با حضور فعال و شجاعانه خود 
در صحنٔه سياسی و شرکت در راهپيمايی ها و تحصن ها و مبارزه با رژيم ستم شاهی پهلوی همگام با روحانيت مبارز گام های استواری 
در رسيدن به هدف که سقوط رژيم پهلوی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسالمی بود برداشتند. مسجد جامع و مسجد امام (ملک) 
دو پايگاه اصلی مردم انقالبی در کرمان بود.حادثه ای که باعث تسريع حرکت انقالب در کرمان شد، به آتش کشيدن مسجد جامع توسط 

عمال مزدور رژيم در ۲۴ مهر ۱۳۵۷ بود. 

ه حاج ميرزا محمدرضا در مسجد  جامع    شکل۶ ــ۴ــ آيت الّلٰ

شکل ۷ ــ۴ــ تجمع مردم در آستانۀ پيروزی انقالب در مسجد جامع کرمان

اهميت ارتباطی وتجاری کرمان در طول تاريخ  
استان کرمان در طول تاريخ چندين هزار ساله خود در مسير خطوط ارتباطی بزرگ بين اياالت مجاور خود قرار داشته است، 
جادٔه ادويه راه ارتباطی بسيار مهمی بوده که هند و سواحل دريای عمان را از طريق بنادر مهم جنوبی ايران مثل  ميناب (هرمز) و بندر 
تيس به راه مشهور ارتباطی جاده ابريشم در خراسان و هرات متصل می کرده است و همچنين راه ارتباطی مهم فارس به سند و هند از 

کرمان و نرماشير می گذشته است.
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جاده ادويه از بنادر جنوب شروع شده و از طريق منوجان، کهنوج ، جيرفت و گردنه های کوهستانی کوه های جبال بارز به دشت 
ريگان بم و نرماشير ختم می شده است و کاروان های تجاری از هند، سند، سيستان، فارس، کرمان، هرات، خراسان و بنادر جنوبی 
ايران به نرماشير وارد می شدند و کاروان ها پس از استراحت و خريد و فروش ،کاالهای خود را به اقصی نقاط می رساندند. و از اوايل 

دورٔه اسالمی مدتی سيرجان و بعدًا شهر کرمان در محل تالقی اين چهارراه ارتباطی نقش خود را ايفا کرده اند.

بيشتر بدانيم  
 آثار تمدن های قديمی در استان کرمان

وجود آثار تپه های تاريخی فراوان در استان کرمان دليل قدمت چندين هزار ساله تمدن آن است.

شکل ۸ ــ۴ــ تپۀ تاريخی کُنار صندل ( تمدن حوزۀ هليل)

روستای کُنار صندل در فاصلٔه ۲۸ کيلومتری جنوب شهر جيرفت و در حوزهٔ شهرستان عنبرآباد واقع شده است. 
در اين روستا دو تپٔه بزرگ باستانی وجود دارد که در ادبيات باستان شناسی با نام های کنار صندل جنوبی و کنار صندل 

شمالی شناخته می شوند. حدود ۱۳۰۰ متر از يکديگر فاصله دارند. 
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ميالد  از  قبل  چهارم  هزارٔه  دوم  نيمٔه  به  مربوط  را  جنوبی)  و  (شمالی  صندل  کنار  يافته های  شناسان  باستان 
می دانند.و تاکنون بيش از ۳۰۰ اثر مهر از آن به دست آمده است. به نظر می رسد اين اثر مهرها، در ارتباط با تأمين 
بر  مهرسازی،  مدارک  اين  بوده اند.  کوچک  ظروف  ديگر  و  کوچک  سبدهای  کوچک،  کيسه های  محتويات  امنيت 
روابط تنگاتنگ اين منطقه با فرهنگ های همزمان عصر مفرغ در ميان رودان ، درٔه سند و آسيای مرکزی اشاره دارند، 
تنوع موجود در هنر مهرسازی حکايت از اين دارد که کنار صندل جنوبی در مرکز شبکٔه فعالی از تجارت راه دور 

قرار داشته است. 
نوشتاری  خط  وجود  مورد  در  ما  اگر  دارد  عقيده  هليل  حوزٔه  شناسی  باستان  گروه  سرپرست  مجيدزاده  دکتر 
اصطالحاً ايالمی تمدن هليل اتفاق رأی داشته باشيم بايد بپذيريم که در حوزٔه هليل با نسخٔه کهن تری رو به   رو شده ايم 
که سيصد تا چهارصد سال کهن تر از کتيبه های ايالمی نوشتاری به دست آمده در ايالم است. در چنين صورتی بايد 

در جست  جوی خاستگاه خط ايالمی نه در ايالم 
فرهنگی  مراکز  در  ايران،  شرقی  جنوب  در  که 
حوزه هليل باشيم؛ زيرا بر اساس يافته های سفالی 
و نتايج آزمايشگاهی کربن ۱۴، تاريخ دژ مرتفع به 

حدود ۲۵۰۰ سال قبل از ميالد می رسد.

شکل ۹ ــ۴ــ آثار مکشوفه از تمدن 
حوزۀ هليل ( تهيه شده ازسنگ کُلُريت 

يا صابونی)

شکل ۱۰ــ۴ــ محوطۀ باستانی تپه يحيی
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مشاهير کرمان
مشاهير کرمان را در طول تاريخ به چهار گروه می توان تقسيم کرد:

الف) نخبگان ،نويسندگان و دانشمندان،
ب) ُشعرا و عرفا،

ج) رجال سياسی و علمای دورٔه معاصر،
د) هنرمندان. 

 از مهم ترين آنها می توان به افراد زير اشاره کرد.
الف)  نخبگان، نويسندگان و دانشمندان: ابوعبدالله محمدبن عيسی ماهانی (۲۱۰ هـ .ق)، افضل الدين ابوحامد کرمانی،  
ابواسحاق کوهبنانی (قرن نهم هـ .ق)، دکتر عباس رياضی کرمانی، استاد مهدی رجبعلی پور ، استاد احمد بهمنيار کرمانی، استاد احمد 

ناظرزاده کرمانی ، استاد محمد  ابراهيم باستانی پاريزی ،استاد محمود روح االمينی و هوشنگ مرادی کرمانی
شد.  متولد  ماهان  در  قمری  هجری   ۲۱۰ سال  منجم)  و  ماهانی: (رياضی دان  عيسی  بن  محمد  ابوعبدالله 
مقدمات علم رياضی و نجوم را فرا گرفت و برای ادامه تحصيل عازم بغداد شد. اين رياضی  دان کرمانی برای اولين بار 
هندسه جبری را در دوره ای اسالمی بنيان گذاشت و بحث نسبيت را دربارٔه اعداد گويا و مقولٔه معادالت سه مجهولی 

را مطرح کرد.
رياضی  دانان و بزرگانی چون عمر خيام نيشابوری، ابن يونس، ابوعراق، خواجه نصيرالدين طوسی و ابن نديم 

در آثار خويش مقام علمی او را ستوده اند.
«النسبة فی النسبة» ، « المقالة العاشرة من کتاب اقليدس» « تأليف زيج» از آثار اوست.

 ب) شعرا وعرفا : شاه شجاع کرمانی(۲۹۱ هـ .ق)، شيخ اوحدالدين کرمانی(۵۶۰ ــ ۶۳۵ هـ .ق)،الله خاتون (قرن هفتم هـ .ق) ، 
سيدشمس الدين محمدبردسيری (هفتم هـ .ق)، عماد فقيه کرمانی ( ۶۹۰ ــ ۷۷۳ هـ .ق)، سيد شمس الدين محمد ابراهيم بمی،  مالبمانعلی 

راجی ، خواجوی کرمانی (۶۸۹ ــ ۷۵۳ هـ .ق) ، شاه نعمت الله ولی کرمانی 
ج) رجال سياسی وعلمای معاصر: در دورٔه معاصر بزرگان زيادی از سرزمين کرمان به  پا خاستند که به نام برخی از آنها اشاره 

می شود:
شهيد محمدجواد باهنر ،  ميرزا رضای کرمانی و آيت الله ميرزا محمدرضا مجتهد. 

د ) هنرمندان معاصر: زنده ياد ايرج بسطامی، استاد سيد علی اکبر صنعتی،استاد روح الله خالقی،جمال الدين موّدب،استاد 
علی قهاری

فعاليتفعاليت
 ــ در مورد يکی از تپه های تاريخی زير تحقيق کرده و به صورت گزارشی به کالس ارائه دهيد.
الف) تپه يحيی صوغان،         ب) تل ابليس بردسير،                   ج)  تپه های تاريخی شهداد،
 د) گورستان محطوط آباد حوضٔه هليل،                                 هـ) قلعه کوچک حوضه هليل. 
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جدول ١ــ۴ــ مشاهير استان 

نخبگان، 
نويسندگان  و 
دانشمندان

ابو عبدالله محمد ابن عيسی ماهانی(رياضی دان) والدت ۲۱۰ هـ.ق
افضل الدين ابو حامد کرمانی (فيلسوف ومورخ و پزشک) والدت۵۳۰ هـ.ق

ابواسحاق کوهبنانی (فيلسوف واديب) قرن نهم هجری
احمد علی خان وزيری مورخ مشهور دورٔه قاجار
ناظم االطبا نفيسی پزشک مشهور دورٔه قاجار

دکتر سعيد نفيسی کرمانی (پزشک برجسته) والدت۱۲۷۴ هـ.ش
استاد احمد بهمنيار کرمانی (اديب و فيلسوف) والدت ۱۲۶۸ هـ.ش

دکتر عباس رياضی کرمانی (منجم) والدت۱۲۸۶ هـ.ش
دکتراحمد ناظر زاده کرمانی  (اديب واستاد برجسته دانشگاه) والدت۱۲۹۶ هـ ش

دکترمحمد ابراهيم باستانی پاريزی (مورخ و اديب واستاد برجسته دانشگاه ) والدت ۱۳۰۴ هـ ش 
دکتر مهدی رجبعلی پور (رياضی دان ) معاصر

هوشنگ مرادی کرمانی (نويسنده)معاصر و استاد محمود روح االمينی، حميد فرزام، بهزادی اندوهجردی، رشيد ياسمی و...

عرفا وشعرا

کرمانی  الدين  اوحد  شيخ  هـ.ق)،  (وفات۸۲۹  بمی  ابراهيم  محمد  الدين  شمس  سيد  هـ.ق)،   ۲۹۱ (وفات  کرمانی  شجاع  شاه 
(والدت ۵۶۰ هـ. ق)،الله خاتون (صفوه  الدين) قرن هفتم هجری، سيد شمس الدين محمدبردسيری (هفتم هـ.ق)، خواجوی 
کرمانی (والدت ۶۸۹ هـ.ق)، عماد فقيه کرمانی (والدت ۶۹۰ هـ.ق)، الله خاتون (قرن ۷ هـ.ق)، شاه نعمت الله ولی(والدت 
جان  بی  بی  ۱۲۰۶هـ.ق)،  (وفات  عليشاه  مشتاق   ،۱۰۶۳ کرمانی  وصفی  هـ.ق)،  نهم  قرن   ) کرمانی  نهانی  بانو  هـ.ق)   ۷۳۱
متخلص به حياتی کرمانی (قرن ۱۲هجری)، مالبمانعلی راجی کرمانی(قرن ۱۳ هجری)، اديب کرمانی (والدت ۱۲۳۸ هـ.ق) 
اديب قاسمی کرمانی، وحشی بافقی ، عمادالدين علی فقيه، رونق کرمانی، ظفر کرمانی، مظفر کرمانی، گوهر کرمانی، فؤاد کرمانی 
(والدت۱۲۲۷ هـ. ش)، همايون کرمانی(والدت ۱۲۹۰ هـ. ش)، اطهری کرمانی ( والدت ۱۳۰۵هـ. ش)، طاهره صفار زاده 

(والدت ۱۳۱۵هـ. ش)

رجال سياسی 
وعلما

شهيد  معلم  (والدت۱۳۱۳هـ.ش)،  رفسنجانی  هاشمی  اکبر  الله  آيت  هـ.ش)،  والدت۱۳۱۲   ) باهنر  جواد  محمد  دکتر  شهيد 
حجت االسالم علی ايرانمنش (مدير کل آموزش وپرورش کرمان)، آيت الله صالحی، آيت الله روحانی، آيت الله لبيبی، حجت 
االسالم محمد جواد حجتی،  حجت االسالم علی حجتی کرمانی ، حجت االسالم سيد محمود دعايی، حجت االسالم موحدی 
(والدت  کرمانی  هـ.ق)، مجد  االسالم  (والدت۱۲۸۰  (وفات۱۳۱۴هـ.ق)،ناظم االسالم کرمانی  کرمانی  رضا  ميرزا  کرمانی. 

۱۲۸۸هـ.ق)   {ازرجال سياسی دوران مشروطيت}، حاج ميرزا محمد رضا آيت الله (والدت۱۲۴۳ه ش)، 

هنرمندان

حاج بنان مدنی (خطاط) والدت ۱۲۵۷ هـ. ق، حسن خان  (طراح بزرگ فرش)  دورٔه قاجار،استاد روح الله خالقی(موسيقی دان 
کرمان  وآهنگ ساز سرود ای ايران ) والدت ۱۲۸۵ هـ.ش، استاد علی اکبر صنعتی (نقاش و  مجسمه ساز موزه های صنعتی 
وتهران) ۱۲۹۵ هـ.ش ،استاد علی قهاری (مجسمه ساز،  مجسمه های خواجوی کرمان و رازی تهران) معاصر،حسن ناهيد 
(موسيقی دان)معاصر، مرحوم ايرج بسطامی، جمال الدين مؤدب (خطاط)  معاصر، داريوش فرهنگ وامير دژاکام ومهدی ثانی 

و فرهاد ناظر زاده (هنرمندان سينما وتئاتر)،مسعود مصری ( عکاس) معاصر.

 برای مطالعه 
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شکل۱۱ــ۴ــ خواجوی کرمانی

ه ولی شکل ۱۸ــ۴ــ ميرزا رضای کرمانیشکل ۱۷ــ۴ــ سيدعلی اکبر صنعتیشکل ۱۶ــ۴ــ شاه نعمت الّلٰ

ه خالقی شکل ۱۲ــ۴ــ شهيد  شکل ۱۵ــ۴ــ روح الّلٰ
دکتر محمد جواد باهنر 

ه هاشمی رفسنجانی شکل ۱۴ــ۴ــ شهيدشکل ۱۳ــ۴ــ آيت الّلٰ
 حجت االسالم علی ايرانمنش

شکل ۲۰ــ۴ــ دکتر ابراهيم باستانی پاريزی

شکل۱۹ــ۴ــ دکتر سعيد نفيسی

شکل ۲۳ــ۴ــ هوشنگ مرادی کرمانی

شکل ۲۲ــ۴ــ ايرج بسطامیشکل ۲۱ــ۴ــ ناظم االسالم کرمانی



٨٧

پيشينۀ استان

مردم استان کرمان همواره در طول تاريخ به شايستگی نقش خود را در دفاع از کيان ايران اسالمی ايفا کرده اند به نحوی که در 
دوران دفاع مقدس بيش از ۱۲۰۰۰۰نفر در جبهه های جنگ حضور داشتند و با تقديم ۶۴۰۲ شهيد، ۱۴۷۳ آزاده و۱۸۰۰۰جانباز 
که در اين بين ۲۳۱ شهيد فرهنگی و۱۴۰۰شهيد دانش آموز می باشند، چنان حضور با  شکوهی در جبهه ها به نمايش گذاشتند که جزء 
بهترين يگان های رزم بودند و در پشتيبانی از جبهه ها نيز با ارسال کمک های نقدی و جنسی خود، سرآمد همه استان ها شدند . شايان 

ذکر است در ميان شهدا، جانبازان و رزمندگان استان از  نوجوانان ۱۱ ساله تا پيرمردان ۸۰ ساله ديده می شود. 

  درس يازدهم   : نقش استان در حراست از کياندرس يازدهم   : نقش استان در حراست از کيان 

مرزهای ايران اسالمی

  آيا می دانيد

شکل ۲۶ــ۴ــ روستای شهيد پرور ُگنجان شهرستان رابر

 «روستای گُنجان شهرستان رابر دومين روستای نمونه شهيدپرور کشور به لحاظ داشتن بيشترين تعداد شهيد 
به نسبت جمعيت، است ».
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استان کرمان اگر چه از نظر جغرافيايی با مرزهای غرب کشور فاصله زيادی داشت به  طوری که حتی بُرد موشک ها و جنگنده های 
عراقی به آن نمی رسيد و به نوعی مردم اين استان در امنيت کامل به سر می بردند، ولی با احساس تکليف در پی رهبر و مرجع خود سر از 
پا نشناخته، به جبهه های حق عليه باطل شتافتند و طلوع عشق  بی بديلی را ترسيم و مفهوم روشن « تعبد در برابر واليت » را به بهترين 

وجه به نمايش گذاشتند. 

بيشتر بدانيم  
اولين موضع گيری ها و حمايت ها 

ساعت ۱۴/۰۰ آخرين روز شهريور  ماه سال ۱۳۵۹ وقتی هواپيماهای عراقی با هجوم به ۱۹ شهر ايران جنگ 
را آغاز کردند پرسنل سپاه و بسيج 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.
پنج روز بعد در تاريخ ۱۳۵۹/۷/۵ حجت االسالم والمسلمين حاج سيد يحيی جعفری نمايندٔه حضرت امام(ره) 
و امام جمعه کرمان در نخستين موضع گيری رسمی مسئولين استان در خطبه های نماز جمعه گفت: « درگيری ايران و 

عراق مرزی نيست، بلکه يک توطئٔه گستردٔه صهيونيستی عليه اسالم است». 
يک روز قبل از اين سخنان، پيکر پاک اولين شهيد جنگ تحميلی، ستوان دوم حميد فالحتی خنامانی، جمعی 

ژاندارمری استان که در نخستين روزهای آغاز جنگ تحميلی در جبهٔه غرب به شهادت رسيده بود در کرمان تشييع شد.

با هجوم همه جانبٔه ارتش عراق به مرزهای جنوبی و غربی کشور نفرات نيروهای نظامی و انتظامی استان پهناور کرمان به سوی 
مناطق درگير، عزيمت کردند.

يگان های فعال رزمی  و پشتيبانی استان در  دفاع مقدس
۱ــ لشکر ۴۱ ثارالله: يکی از  لشکرهای مهم سپاه که به لشکر خط شکن معروف شد. فرماندهی اين لشکر 
در دوران دفاع مقدس بر عهدٔه سردار سر لشکر حاج قاسم سليمانی بود. رزمندگان اين لشکر از عمليات کرخه کور در 

سال ۱۳۶۰ تا عمليات مرصاد در سال ۱۳۶۷ در ۲۵ عمليات مهم نقش اساسی و کليدی ايفا کردند.  

بيشتر بدانيم  
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٣ــ تيپ ۳۸ ذوالفقار سپاه: بعنوان تيپ مستقل زرهی در عمليات های مهم و سرنوشت سازی چون والفجر 
۸ و کربالی ۵ شرکت داشت. اين تيپ مهم که در سازمان رزم سپاه با استفاده از تانک های غنيمتی نيروهای عراق 
تشکيل شد با استفاده از جوانان کرمانی در دوران دفاع مقدس نقش مهمی را ايفا کرد و يکی از مهم ترين يگان های 

زرهی سپاه محسوب می شود.  
۴ــ گردان ۸۰۸ ارتش: در اسفند ۱۳۵۹ در مرکز آموزشی ۰۵ کرمان تشکيل شد، اين گردان در محور 
آفندی و خطوط پدافندی فعال بود و تا سال ۱۳۶۳ در تابعيت مرکز آموزش ۰۵ کرمان بود و سپس به لشکر  ۸۸ زرهی 

ارتش جمهوری اسالمی ايران منتقل شد. 
نيروهای  همزمان با حمالت پی درپی قوای خودی به   ۱۳۶۱ سازندگی: سال  گردان ۶۲ خيبر جهاد  ۵ ــ 
متجاوز عراقی به منظور آزاد سازی مناطق اشغالی، جهاد سازندگی نيز مستقيماً وارد عرصه کارزار شد و با احداث 
جاده، سنگر، پل و به  طور کلی عمليات مهندسی، رزمندگان را ياری می رساند . اين گردان بعدًا به تيپ استحکامات 
تغيير نام داد. احداث خاکريزی به طول ۱۴ کيلومتر در عمليات خيبر يکی از اقدامات ارزندٔه گردان مهندسی رزمی 

جهاد سازندگی کرمان است و بعد از جنگ نيز در احداث خاکريز جزيرٔه مينو (درآبادان) مشارکت داشت. 
۶ ــ نيروی انتظامی: نيروی انتظامی استان کرمان به شکل سه سازمان قديم کميته، ژاندارمری، شهربانی و در 
قالب لشکر ۲۸ روح اللّٰه و گردان ۲۰۵ امداد حضوری فعال در دفاع از کيان مرزهای جمهوری اسالمی داشته و تاکنون 
۴۹۲ نفر شهيد و ۶۰۹ نفر جانباز تقديم انقالب اسالمی کرده که از اين تعداد ۱۵۹ نفر شهيد و ۳۰۵ 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 سليمانی فرماندٔه لشکر ۴۱ ثارالله 

شکل ۲۷ــ۴ــ عمليات هليکوپتر کبری در رزم با دشمن متخاصم

٢ــ پايگاه هوانيروز  کرمان: از 
ابتدای جنگ تحميلی تا پايان دفاع مقدس 
عمليات ها  از  بسياری  در  ايران  ملت 
هوانيروز  تيز  پروازان   . داشتند  حضور 
از  غيره  و  کبری،۲۱۴  هليکوپترهای  با 
عمليات های پدافندی ايستگاه ذوالفقاری 
آبادان در آبان ۱۳۵۹ تا عمليات مرصاد در 
مرداد ۱۳۶۷ در عمليات های مهم ارتش و  

سپاه نقش آفرين بودند. 
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اولين  از  که  سعدی  حسنی  حسين  سرتيپ  امير  و 
را  داشت  حضور  خرمشهر  در  مقاومت  روزهای 
نام برد. و از سرداران و اميران شهيد دوران دفاع 
مهدی  محمد  شهيد  سرداران  به  می توان  مقدس 
مشايخی،  محمد  مغفوری،  عبدالمهدی  کازرونی، 
زنگی  يونس  زندی  نيا،  مهدی  نژاد،  عرب  حميد 
و  حسينی  محمد  علی  اکبر  احمد  امينی،  آبادی، 
شهيد  خلبان  گنجويی،  اشرف  شهيد  ارتش  اميران 
شکل ۲۸ــ۴ــ حجت االسالم سيد يحيی جعفری ورزمندگان دفاع مقدسخدامی، و خلبان  سيدحسين حسينی و از شهدای 

شاخص جهاد سازندگی شهيد محمد آرمان  و از شهدای شاخص نيروی انتظامی  شهيد منصور زنده روح را می توان 
نام برد. 

پرورش  و  آموزش  کل  (مدير  ايرانمنش  علی  حاج  حجت االسالم  شهيد  استان  روحانی  شهدای  شاخص ترين 
استان کرمان) که به دست منافقين کوردل به شهادت رسيد و همچنين شهيد شيخ عباس شيرازی،  مسئول تبليغات کل 
دفاع مقدس می باشند. همچنين در دوران دفاع مقدس معلمين و دانش آموزان زيادی در جبهه های حق عليه باطل 
شهسواری،  شهيد  محمد  آزاده  کاظمی،  محمدرضا  شهيد  سردار  شهيد  فرهنگيان  ترين  شاخص  که  داشتند  حضور 
شهيد اکبر قاضی زاده  و شهيد سيد علی مير تاج الدينی هستند و از شاخص  ترين شهدای دانش آموز  نيزمی توان به 

شهيد   علی عرب و شهيدعلی ايرانمنش اشاره کرد.

فعاليتفعاليت
جانفشانی  همه  اين  اگر  شما  نظر  به  ١ــ 
سرنوشتی  چه  ما  نبود،  اسالمی  انقالب  شهيدان 

داشتيم؟
٢ــ وظيفٔه ما در مقابل پاسداری از خون 

شهيدان انقالب اسالمی چيست؟ 

شکل۲٩ــ۴ــ دانش آموز شهيد علی عرب
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يادمان ها و گلزارهای شهدای استان 
حرم   ۲۷ و  شهيد  گلزار   ۸۱۸ با  کرمان  استان 
مطهر شهدای گمنام، يکی از استان های نمونٔه کشور 
 ۱۳۷۶ سال  مقدس که در  موزه دفاع  همچنين  است. 
بـه هنگـام بــرگـزاری کنگرٔه  سرداران ۸۰۰۰  شهيد 
هرمزگان  و  بلوچستان  و  سيستان  و  کرمان  استان های 
و  شد  افتتاح  کشور  مقدس  دفاع  موزٔه  اولين  به  عنوان 
ستاد معراج شهدا يادگار ۶۴۰۲ شهيد و سرداران شهيد 
استان، از جمله يادمان های دفاع مقدس استان به شمار 
می آيند.نصب تصاوير کاشی شهدا در سطح شهرهای 
استان و تنديس های دفاع مقدس در ميادين شهرهای 

استان از ديگر يادمان های دفاع مقدس است.

فعاليتفعاليت
علی  شهيد  آموزان  دانش  دربارٔه  ١ــ 

عرب و علی ايرانمنش چه می دانيد؟
شهرستان  شاخص  شهدای  ۲ــ 
وگزارشی  ببريد  نام  را  خود  سکونت  محل 
به  را  آنها   از  يکی  وصيتنامه  و  زندگينامه  از 

کالس ارائه نماييد؟
شکل ۳۰ــ۴ــ دانش آموزان رزمندۀ کرمانی در جبهۀ دفاع مقدس

شکل ۳١ــ۴ــ  بنای يادمان شهدای گمنام استان کرمان

شکل۳٢ــ۴ ــ موزۀ دفاع مقدس استان کرمان
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 برای مطالعه 
پادگان های آموزشی استان کرمان که در امرآموزش و اعزام رزمندگان فعال بودند. 

١ــ پادگان ۰۵کرمان نيروی زمينی ارتش: جهت آموزش سربازان وظيفه و اعزام آنها به يگان های رزم ارتش 
جمهوری اسالمی ايران  در جبهه های نبرد فعاليت داشت.

٢ــ پادگان های قدس ، شهيد بهشتی و امام حسين (ع) سپاه پاسداران  انقالب اسالمی که آموزش نيروهای 
بسيجی،پاسدار و سرباز وظيفه را جهت اعزام به لشکر ۴۱ ثارا... (سپاه پاسداران انقالب اسالمی) به عهده داشت.  

رزم   يگان های  پشتيبانی  بر  عالوه  ايران:  اسالمی  جمهوری  ارتش  دريايی  نيروی  سيرجان  دريايی  پايگاه  ٣ــ 
جهت آموزش سرباز وظيفه و اعزام آنها به مناطق و پايگاه های دريايی فعاليت می کرد. 

در اين پادگان ها ده ها هزار نفر رزمنده  در دوران دفاع مقدس آموزش ديده و به يگان های درگير در عمليات ها 
و خطوط پدافندی اعزام شدند.

محل اسکان مهاجرين جنگ 
استان کرمان در دوران دفاع مقدس پذيرای جمع زيادی از هموطنان ساکن در مناطق جنگی کشور بود که اين 
شهيد  مهاجران ( بلوار  شهرک  سازمانی  منازل  همچنين  و  دستگاه)  پانصد  کرمان (محلٔه  شهر  اروند  شهرک  در  افراد 
عباس پور کرمان ) و مهمان شهر جيرفت سکونت داشتند . تعداد زيادی از اين مهاجرين پس از جنگ به شهرهای 

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

اعزام های شاخص  
مقدس  دفاع  سال   ۸ طول  در  استان  رزمندگان 
بـه صورت    متناوب   بــه  جبهه هـا  عزيمت    می کردند. 
سراسری  اعزام  با  همزمان  استان،  اعزام  بزرگ ترين 
سپاهيان حضرت محمد (ص) در آذرماه ۱۳۶۵بود. در 
اين اعزام بيش از ۱۵ هزار نفر  رزمنده به جبهه عزيمت 
کـردنـد. همچنين عمليات هـای والفجر ۸  بـــا حــضور 
۹۱۲۶  نفر شاهد  حضور  با   ۵ ۵۴۴۰    نفر   و   کربالی 
عمليات ها  در  کرمان  استان  رزمندگان  حضور  بيشترين 

بود. 
شکل۳٣ ــ۴ــ اعزام رزمندگان کرمانی به جبهه های حق عليه باطل
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کمک های مردمی
ساير  سرآمد  مردمی  های  کمک  حوزٔه  در  کرمان  استان 
استان های کشور بود. اعزام کاروان هايی با بيش از ۳۰۰ دستگاه 
انواع مختلف خودرو، همراه با حمل  کمک های مردم شهيد پرور 

کرمان در نوع خود کم نظير بود. 
ميليون   ۶۳۵۰ مقدس  دفاع  سال  هشت  در  مجموع  در 
غيرنقدی  های  کمک  توجهی   قابل  اقالم  و  نقدی  کمک  ريال 

مردم استان به جبهه های حق عليه باطل  ارسال شد. 
و  آوری  جمع  مراکز  مهم ترين  استان  سطح  در  مساجد 
زينبئه  و  کرمان  جامع  مسجد  بودند.  مردمی  کمک های  ارسال 

 شکل۳٤ــ۴ــ نمونه ای از کمک های مردم استان کرمان در طول رفسنجان از عمده ترين اين مراکز به شمار می آيند. 
هشت سال دفاع مقدس

 برای مطالعه 
جدول ۲ ــ۴ــ ميزان اقالم مهم کمک های غير نقدی مردم استان کرمان در طول دفاع مقدس

واحد ميزان اقالم
تن١٣٩٦نان خشک
عدد٧٤٢٤٠گونی
تن٦٣٥٣مرکبات
تن١١٧٠خرما

قوطی٨١٩٢٠٠کمپوت و کنسرو
تن٢٠٣١٤آرد و گندم

کيلو١٤٨طال و جواهرات
کارتن١١٠٠٠مواد بهداشتی
کارتن١٢٩٢٠ساير خوراکی ها

دستگاه٣٦٠انواع خودروهای سبک و سنگين
دستگاه٧٠٠موتورسيکلت

دست٥٠٠٠پتو، پوشاک و البسه
تن٥٢٠پسته

رأس٤٨٩٠گاو و گوسفند



فصل پنجمفصل پنجم
رمان رمانتوانمندي هاي استان  توانمندي هاي استان 
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گردشگری استان کرمان
امروزه گردشگرِی پايدار جزء جدايی ناپذير از سيستم اقتصادی است. تاريخ کهن استان کرمان، تنوع آب وهوايی، فرهنگ غنی 
و جاذبه های متنوع جذب توريست در آن باعث شده است استان کرمان يکی از مناطق ارزشمند توسعٔه صنعت گردشگری در ايران 
محسوب شود. استان کرمان با داشتن حدود٥٠٠ منبع گردشگری که بيش از ٥٠ اثر از آنها در فهرست جهانی ميراث فرهنگی به ثبت 
رسيده اند، با ارزش های بين المللی، ملی، منطقه ای و محلی پس از استان های اصفهان، فارس و همدان در مقام چهارم قرار گرفته 

است. اين پتانسيل می تواند توسعٔه استان را با موفقيت همراه سازد. 

    درس دوازدهم   : توانمندی های استان در زمينهدرس دوازدهم   : توانمندی های استان در زمينه

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

گردشگران خارجیگردشگران داخلیتعداد کل گردشگرانسال
١٣٨٤٥٧٢٨٢٥٠٩٧٥٦٣٠٧
١٣٨٥٥٩٤٠٤٥٤٤٧٢٤٩٣٢
١٣٨٦٦٧٥٤٨٦١٤٤٦٦١٠٢
١٣٨٧٧٤٤١٨٦٨٠٩٧٦٣٢١
١٣٨٨٧١٤٢١٦٥١٥٤٦٢٦٧

در سال ۲۰۰۰ ميالدی گردشگری نزديک ۴۵۰ ميليارد دالر درآمد به همراه داشته است. در همين سال تعداد 
گردشگران خارجی وارد شده به ايران حداکثر ۷۰۰۰۰۰ نفر بوده اند. از اين تعداد کمتر از ۱۵۰۰۰ نفر آنان به استان 

کرمان سفر کرده اند. لذا تالش برای ارتقای اين صنعت بيش از پيش ضرورت دارد.

 زيارت و گردشگریزيارت و گردشگری
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همچنين ستاد تسهيالت نوروزی به مسافران استان در سال های اخير جزء موفق ترين ستادهای کشور از نظر 
رضايت مندی مسافران و ارائه تسهيالت الزم به آنان بوده است. آمار گردشگران ورودی و عبوری از استان کرمان 

در ايام نوروز بدين قرار بوده است.
ـ  ٥  ــ آمار گردشگران ورودی  و عبوری از استان کرمان جدول ٢ـ

تعداد مسافران ورودی و عبوری از استان کرمانسال
٤/٠٨٦/٠٥١ نفر١٣٨٦
٢/٨٩٦/٤٢٠ نفر١٣٨٧
٢/٩٨٣/٣١٢ نفر١٣٨٨
٣/٢٨١/٦٤٦ نفر١٣٨٩

وجود زيرساخت های الزم، عزم و اراده مديران و برنامه ريزان، وجود مراکز آموزش عالی متعدد  پتانسيل مناسب، برای توسعٔه 
صنعت گردشگری در استان فراهم کرده است. 

سال سال ۱۳۸۸۱۳۸۸                         سال                          سال ۱۳۸۷۱۳۸۷                         سال                          سال ۱۳۸۶۱۳۸۶                       سال                        سال ۱۳۸۵۱۳۸۵                         سال                          سال ۱۳۸۴۱۳۸۴

۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰

۷۰۰۰۰۷۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۴۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰

۰

گردشگران داخلیگردشگران داخلی
گردشگران خارجیگردشگران خارجی ـ  ۵ ــ تعداد گردشگران ورودی به هتل های استان کرمان ــ تعداد گردشگران ورودی به هتل های استان کرمان ـ  ـ نمودار نمودار ۱ـ
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فعاليتفعاليت
ـ ۵ مربوط به کجاست و در مورد آن، چه می دانيد؟ الف) شکل ۱ـ

ب) به نظر شما موانع توسعٔه گردشگری در استان کرمان چيست و چه راهکارهايی جهت رونق گردشگری داريد؟

ـ    ۵ ـ    ـ شکل شکل ۱ـ

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

۱ــ جاذبه های طبيعی 
۲ــ جاذبه های انسانی (مذهبی،تاريخی،فرهنگی و...)

جاذبه های طبيعی
استان کرمان به علت تنوع آب و  هوا و تنوع در ارتفاعات و ساختار زمين شناسی باعث شده است که مناظر ديدنی برای جذب 

گردشگران فراهم شود.که مهم ترين آنها عبارت اند از:
دشت لوت : يکی از عجايب طبيعت به شمار می رود و اشکال و پديده های نادر  بيابانی دارد که مهم ترين آنها عبارت اند از :

الف) کلوت ها: که از آن به َابر شهر کلوخی جهان نام برده می شود. شامل برجستگی ها و فرورفتگی هايی به شکل رشته های 
موازی يا تپه های منفرد بوده که حاصل فرسايش آبی و بادی در رسوبات ريز دانه می باشند. طول اين منطقه ۱۵۰کيلومتر وعرض آن 
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۷۰ کيلومتر است.
ب) گندم بريان: منطقه ای است در لوت مرکزی، در ۸۵کيلومتری شمال شهداد و بعد از رود شور در شمال غربی کلوت ها  
واقع شده است. تپه ای است پوشيده از سنگ های سياه رنگ از جنس گدازه های بازالتی و به شکل چاله چاله ديده می شود به گفتٔه 
کارشناسان، ظاهر اين منطقه شبيه کرٔه ماه است.گدازه های سياه رنگ در اين منطقه، نور خورشيد را بيش از حد معمول جذب کرده و 

باعث افزايش بيش از حد دما می شود  به گونه ای که  گندم به حالت برشته و بو داده در می آيد.
ج) نبکا (گلدان بيابان): اين تپه های گلدانی شکل، حاصل همزيستی خاک، آب وگياه است و از تجمع رسوبات بادی در پای 

گياه به وجود می آيند. مرتفع ترين نبکاهای دنيا به ارتفاع ۱۰ تا۱۲ متردر لوت غربی حوالی شهداد ديده می شوند.
د) انواع تل ماسه ها: مانند هرم های ماسه ای عظيم به ارتفاع ۴۵۰ مترمشهور به ريگ يَالن.

هـ ) مخروط افکنه های عظيم:  مانند مخروط افکنه نرماشير بم و درختنگان شهداد با دشت های ريگی وسيع.
 مناطق خوش آب وهوای ييالقی و قشالقی: در مناطق کوهستانی استان کرمان، ييالق های کوهستانی سرسبز وخوش آب و 
هوايی ديده می شودکه در طول سال به ويژه در فصل تابستان مورد توجه اهالی بومی و ساکنين استان های گرمسيری مجاور از جمله هرمزگان 
و سيستان و بلوچستان و يزد واقع می شوند که از جمله مهم ترين آنها به مناطق ييالقی کوهپائه کرمان، َدلفارد و ساردوئيه جيرفت، راين، 
الله زار، بيدخون بردسير، سرِمشک وَهنزای رابر و دهبکری و دريجان بم، منطقه بافت، دره ُدر رفسنجان و ...می توان اشاره   کرد. اين 
مناطق کوهستانی دارای جلوه ها و پديده های جذاب کوهستانی از قبيل چشمه سارها و آبشارهای بسيار زيبا و دره ها و دامنه های سرسبز 
وخوش آب وهوا و غارهای شگفت انگيز معروف و مهمی اند. همچنين در شهرستان های جنوبی استان کرمان مانند منوجان، قلعه گنج، 
رودبار،کهنوج، عنبر آباد، فارياب و جيرفت از مناطق قشالقی معروف استان کرمان اند که در اواخر فصل زمستان دارای آب  و هوای معتدل 

بوده به طوری که دشت های خشک  اين مناطق يکپارچه سرسبز و زيبا گرديده و زبان هر بيننده ای را به تحسين می گشايند.
 چشمه های آب گرم و آب معدنی: قريب ۳۰ چشمٔه آب گرم و معدنی در استان کرمان وجود دارد و به دليل ترکيب متفاوتی 
که دارند از نظر درمانی و بهداشتی حائز اهميت اند.از جمله مهم ترين آنها می توان به آبگرم جوشان، قلعٔه عسکر بردسير، ِگَور ساردوئيه، 

چهل تن وآباد سيد در بم و اختيار آباد کرمان اشاره کرد.
 رد پای دايناسورها: تنها آثار منحصر به فرد از اين گونه در ايران است که يکی از آنها در شمال زرند، نزديکی روستای 
ده علی رضا  واقع در دره نيزار ديده می شود که در رسوبات دوره های ترياس و ژوراسيک بر روی رسوبات ماسه ای ساحلی بر جای 

مانده است.
 دهانه ها و قلل آتشفشانی: در منطقٔه قلعٔه حسنعلی راين واقع در جنوب شهر راين بر  اثر فعاليت های آتش فشانی اواخر دورٔه 
کواترنر ۱۹دهانٔه آتش فشان  وجود دارد که از جمله جوان ترين آتشفشان های ايران هستند.  بزرگ ترين آنها قطری برابر با ۱۲۰۰متر 
وگودی ۱۸۰متر دارد. در حال حاضر در درون يکی از دهانه ها معدن نمک و يکی ديگر معدن سولفات سديم است.و از قلل آتشفشانی 
مهم استان کرمان می توان آج باال وپائين (حّد فاصل انار وشهر بابک) آتشفشان مزاحم (ميمند) در شرق شهربابک، آتشفشان بيد خوان 

در نزديک بردسير  و آتشفشان هزار در غرب راين را نام برد.
 آبشارها: آبشار ُوروار و آبشار سرند کوه درين، اين آبشارهای زيبا و بسيار ديدنی با ارتفاع بيش از ۱۸۷ متر بلند ترين آبشار 
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ايران و خاورميانه می باشند که در کوه های جبال بارز جنوبی واقع شده اند.آبشار َزهرود راين در دامنٔه کوه َهزار، آبشار َدلفارد جيرفت، 
آبشار بنگان در گلوئئه بزنجان بافت و آبشارهای زيبای منطقٔه کوهپائه کرمان ( آبشارهای سيمک و واَمق آباد ) از ديگر آبشارهای مهم 

استان کرمان اند.
 غارها: غار طُُرنگ طويل ترين غار استان کرمان است که در حوالی روستای طُُرنگ شهرستان بافت است.غار ايوب غاری 
غار  داوران،  ميرزا در کوه های  غار  بابک است.  شهر  نزديک ِدَهج  ايران است که در  غار در  دهانٔه  بزرگ ترين  آتشفشانی است که  
يخ نيا در دامنٔه جنوبی کوه جوپار، غار َجفريز در نزديکی گوِغر بافت، غارشب پَره يا خفاش در کوه َخبْر بافت، غار شعيب در مارون 
جيرفت، غار کَفتار و غار صفا در کوه های صاحب الزمان کرمان، غار مموشا در نزديکی سيه بنوئيه رابُر از جمله غارهای مهم استان 

کرمان اند.

قلل مرتفع: استان کرمان با داشتن ۱۴ قله باالی ۴۰۰۰متر بهشت کوهنوردان لقب گرفته است که ازجمله می توان به کوه هزار 
در منطقٔه راين با ۴۴۶۵مترارتفاع که بلند ترين قلٔه استان کرمان و چهارمين قلٔه مرتفع ايران است (بعد از دماوند،سبالن وعلم کوه) اشاره 
کرد و همچنين کوهستان جوپارکه به دليل داشتن چندين قلٔه صعب العبور و مرتفع باالی ۴۰۰۰متر مانند سه شاخ بزرگ وکوچک، 
بلوچی، کيل جالل، کيش و برج که صعود بسيارسختی در فصل زمستان دارند، آلپ ايران لقب گرفته است وکوه الله زار، کوه شاه 

بافت، کوه پَلوار و...از ديگر کوه های مرتفع استان کرمان اند.
آب فشان ها و گاز فشان ها: در منطقٔه جيرفت به واسطٔه باال بودن سطح ايستابی آب های زيرزمينی و سفره های آِب تحت فشار 
چاه آرتزين تشکيل شده است؛ مانند چاه آرتزين روستای چمن جيرفت که در حال حاضر از فوران آن بسيار کاسته شده است.چشمه های 

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

شکل شکل ۲ــــ۵  ــ غار ميرزا در کوه های داوران رفسنجان  ــ غار ميرزا در کوه های داوران رفسنجان
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ـ    ۵ــ کلوت هایــ کلوت های دشتدشت لوتلوت منطقۀمنطقۀ شهدادشهدادشکل شکل ۳ــــ۵  ــ گاز فشان کُت باد  ــ گاز فشان کُت باد ـ    ۵   ۴ـ شکلشکل   ۴ـ

ـ ۵ ــ نبکاهای شهداد ــ نبکاهای شهدادشکلشکل۵ ــ۵  ۵ ــ۵  ــ کمپــ کمپ کويریکويری لوتلوت شهدادشهداد ـ ـ شکل شکل ۶ـ

ـ آب گرمگرم جوشانجوشانشکل شکل ۷ــــ۵ ــ پيست اسکی سيرچ ــ پيست اسکی سيرچ ـ آبـ شکلشکل۸    ــ ۵ ۸    ــ ۵ ـ
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ـ  ۵  ۵ ــ آبشار ــ آبشار ُوروار (ُوروار ( رودرود فرق)فرق)    عنبرآبادعنبرآباد ـ  ۵  ــ رد پای دايناسور دره نيزار شمال زرند  ــ رد پای دايناسور دره نيزار شمال زرندشکل شکل ۹ـــ ـ  ـ شکل شکل ۱۰۱۰ـ

ـ   ۵    ــ سطح تپه گندم بريان شهداد    ــ سطح تپه گندم بريان شهداد ـ   ـ ـ ۵  ــ درۀ  زيبا وسرسبز بيد خوان بردسير  ــ درۀ  زيبا وسرسبز بيد خوان بردسيرشکل شکل ۱۱۱۱ـ ـ ـ شکل شکل ۱۲۱۲ـ

شکل شکل ۱۳۱۳ــــ۵  ــ دهانۀ آتشفشان خاموش قلعۀ حسنعلی راين  ــ دهانۀ آتشفشان خاموش قلعۀ حسنعلی راين
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ـ  ٥  ــ مهم ترين جاذبه های گردشگری استان کرمان جدول ٣ـ

سوغاتیجاذبه های انسانیجاذبه های طبيعینام شهرستان

کرمان

سکنج،  درٔه  سيرچ،جوپار،کوهپايه،  ييالقی  مناطق 
عرب آبادو تيگران ماهان،راين،فوسک، جاذبه های 
حسين  جوشان(سيرچ)،  های  گرم  لوت،آب  بيابان 
آباد  راين،غرغره(باب ترش راين)،رضا آباد گزک، 
مرتفع  قله های  جوشان،  باد  حوض  آباد،  اختيار 
هزار، جوپار و پلوار، آبشارهای منطقٔه کوهپايه و 
راين،کلوت های شهداد شگفت انگيزترين عارضٔه 
تکاب  گودال  لوت،  بريان  گندم  تپه  جهان،  ببابانی 

گود ترين چاله داخلی ايران

مسجد جـامع ، مسجد امــام ، مجـموعـه هـــای تـاريـخـی 
گنجعلی خان، وکيل، ابراهيم خان، حاج آقاعلی، بازارقديمی 
کرمان (طوالنی ترين بازار سرپوشيدهٔ جهان)، مشتاقيه، قبه 
سبز، آتشکدهٔ کرمان وقناتغستان، قلعه های تاريخی اردشير و 
دختر کرمان، يخدان مويدی، موزهٔ دفاع مقدس، موزهٔ باستان 
شناسی هرندی،موزهٔ  هنرهای معاصر(صنعتی)، موزهٔ سکه و 
موزهٔ سنگ، باغ شاهزاده، مقبره شاه نعمت الله ولی، شيخ 
علی بابا  سکنج، ارگ راين، گنبد جبليه، محوطه های باستانی 
شهداد (تمدن ارت)، قلعه ها وآب انبار قديمی شهداد، امامزاده 

زيد شهداد، قلعه دختر حوض دق

کُلمپه (نوعی شيرينی)، کُماچ 
ِسهن، قّوتو، ظروف مسی، 
پسته،پَته، ِسدر سرشوی 
وحنای شهداد، چاقو و 
صنايع دستی راين،معرق 
چوب، مشبک چوب

بافت
ارزوئيه

غار آهکی طُرنگ و َجفريز، پارک ملی خبر و پناهگاه 
تخت  کوهستانی  منطقٔه  روچون،  وحش  حيات 
گوغر،  زيبای  ُبندر  گلوئيه،  بنگان  آبشار  شاهزاده 
آبگرم گزمک، ده شيخ،آب سرد گرکشون، قلٔه مرتفع 

کوه شاه

َخبر،  شکاری  حسن  خواجه  و  واليت  شاه  زيارتگاه 
ماران،  شاه  قلعٔه  صوغان،  يحيی  تپٔه  تاريخی  محوطه 

امامزاده سيد علی، امامزاده يحيی ارزوئيه
گردو، زيره، عسل، 

فراورده های لبنی، گليم 
شريکی پيچ

بردسير

يوزپلنگ  (زيستگاه  بيدوئيه  شدهٔ  حفاظت  محدودهٔ 
زار،  الله  وهوای  آب  خوش  روستاهای  آسيايی)، 
قرية العرب، بيد خوان با درختان گردو٢٥٠٠ساله، 
ُارديکان (مرتفع ترين منطقٔه مسکونی ايران)، راسک، 
آب گرم قلعٔه عسکر، آب معدنی الله زار،  درهٔ زيبای 

الله زار، قلٔه الله زار

امامزاده سيد محمد و امامزاده عبدالله، پير جار سوز، 
محوطٔه باستانی تل ابليس روستای سلطان آباد، مسجد 
زار،  الله  حمام  نگار،  بدرالدين  زيارتگاه  نگار،  برج  و 

مسجد جامع گلزار، برج وارگ بردسير، آسياب آبی
پنير وديگر فرآورده های 

لبنی

بم و
نرماشير

مناطق ييالقی دهبکری، َمرغک،  سيدآباد،  آبگرم های 
َابارق، آبادسيد، چهل تن، گريچ، جنگل کهور

ارگ قديم، ارگ جديد، امامزاده زيد، امامزاده اسيری، 
امامزاده خواجه عسکر، عباسعلی و زيارتگاه شمس الدين  
و طاهر الدين بمی، زورخانه پوريای ولی، بازار سرپوشيده 
نادر،  ميل  وکيل،  مسجد  زرتشتيان،  قيصريه  عماد، 
قلعه های ابارق، تهرود، خانه های تاريخی وکيل باشی و 
آرشام ــ قنات های پر آب نظير قنات قنبرآباد ده شيخ و 

قنات پاکم بم

خرمای مضافتی، 
مرکبات، سبد و حصير، 
گليم،جاجيم،قاليچه های 
طرح بلوچ، چادر شب
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جيرفت

ايران)،  دشت  (بلند ترين  ساردوئيه  ييالقـی  مناطق 
جيرفت،  دلـفـارد  مسکون،  محمد آبـاد  جبال بارز   ، 
ايران)،  آبشار  (بلند ترين  درين  کوه  سرند  آبشارهای 
دلفارد، ميجان، چاه آرتزين چمن، چشمٔه گاز   فشان 
و  گور  گرم های  آب  مسکون،  روستای  باد  کُت 

اسفندقه، چشمٔه آب معدنی جبال بارز

موزه  دقيانوس،  به  موسوم  قديمی  شهر  خرابه های 
باستان شناسی جيرفت، سد جيرفت، قلعٔه اسفندقه، زيارت 
ساردوئيه،  سيد  احمد  سلطان  زيارتگاه  ِبهجرد،  در  شعيب 

مقبره مير حيدر اسفندقه، قلعٔه گنج گهورئيه
انواع مرکبات، خرما،  

صيفی جات

رفسنجان

ُدر  دره  و  ادرج  راويز،  روستای  مانند  ييالقی  مناطق 
چاه  ميرزا،  غار  سرچشمه،  اطراف  روستاهای  و 
دريا، چشمه های آب معدنی يک چشمه، قاسم آباد، 

آباد  آوران، منطقٔه شکار ممنوع کوه نودرآهنگ

هاشمی  اکبر  الله  آيت  جمهوری  رياست  يادمان  و  موزه 
مجموعه  قريشی)،  (حمام  شناسی  مردم  موزٔه  رفسنجانی 
تاريخی حاج آقا علی (خانه حاج آقا علی بزرگ ترين خانه 
مغويه،  تپه  حاجی،  آباد  عباس  دان  يخ  جهان)،  خشتی 
رضا،  امامزاده  رضوی،  مجموعه  قيصريه،  راويز،  حمام 
بی  بی  مزار  بهرمان،  انبار  آب  خان،  کبوتر  کاروانسرای 

حيات خنامان، قلعه آقا

پسته

زرند
ييالقی  مناطق  عليرضا،  ده  دايناسورها  ردپای 
زرند،  اطراف  روستاهای  اسفند،  باغ  سرتخت،  

چشمه آب سرد سی ريز و آب معدنی باب تنِگل

حمزه،امامزاده  آباد،امامزاده  مطهر  عبدالله  امامزاده 
بهاءالدين يزدان آباد، قلعٔه دشت خاک، زيارت شيخ احمد 

روستای حصن،قلعه جالل آباد
سوهان و پسته

سيرجان

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

چشمه، بوجان، گلو آوند

علی  سنگ،امامزاده  سيرجان،قلعه  اقتصادی  ويژه  منطقٔه 
بلورد،باغ  سنگی  غيب،باغ  پير  احمد،سلطان  وامامزاده 
چپقی،  بادگيرهای  سيرجان،  الرشيد،موزٔه  وحاج  بمبد 
تاريخی  خانه های  فيروز،  شاه  زبير،  مير  سيرجان،  بازار 

شوکت، حاج   الرشيد،کاروانسرای پاريز، قلعٔه کُران

مسقطی، پَته، ظروف سفالی، 
گليم شريکی پيچ و قاليچه

شهر بابک

ايوب  غار  پائين،  آج  و  باال  آج  آتشفشانی  قله های 
(بزرگ ترين دهانه غارايران)، روستای جوزم و مناطق 
خوش آب و هوای ديگر کوهستانی، چشمه های آب 
معدنی وآبگرم ساريج، مدوار، آباد زکريا، آباد کلين، 

مسينان گرم، منطقٔه شکار ممنوع شهر بابک

روستای صخره ای ميمند (با قدمت ده هزار ساله)، عمارت 
پيران  آرامگاه  ميمند،  قديمی  دژ  مرج،  خان،قلعه  موسی 

گليم، قالی، مشبک، منبت  و روستای پير جل،گنبد مالحيدر
فرآوردهای لبنی

کهنوج و 
فارياب

دشت های  بسيارسرسبز بهاری، آب گرم فارياب، آب 
گرم پاگدار، آب باريک،    روستای ده ياران، رودخانه 
سارها و  چشمه  دهگمان،  آبشار  زرچين،  آباد   رضا 
مراد،  ديوان  زيارت  و  کوه های  دهگمان  جويبارهای 
تنگ  فارياب،  گدار  پا  و  دهگمان  سرسبز  روستای 

موردان، دره کلمرز، جنگل ناز دشت

زيارت علی و بی بی طيبه، زيارت ديوان مراد، قلعٔه ضرغام، 
نوشته های  سنگ  بارگاه،  سد  دهگان،  امامزاده  زيارت 

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

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

ديگ رستم، چشمه روستای خورند

بازار قديمی راور، يخدان راور، کاروانسراهای متعدد، 
آب انبار حاج يوسف وخير آباد، قلعه های قهقهه و گوجر، 
برج قديمی روستای طرز و فيض آباد، بادگيرهای راور، 
آسياب های آبی راور  و طرز، شاهزاده محمد کوهسار، 

زيارتگاه ابراهيم ادهم و پيغمبر لوت (مزار شاه)

پسته، فرش، پشتی، سبد

کوهبنان

کوهبنان  کوه  مانند  ديدنی  و  سبز  سر  کوه های 
کوه  وحش  حيات  آسانيج،  درارسو،  (داودان) 
داودان، چاه آرتزين و درياچه زيبای آن در منطقٔه 
و  وهوا  آب  خوش  روستاهای  کوير،  به  موسوم 
ِسبال،  دارستان،  آباد،  حسين  دِرُخم،  مانند  ييالقی 
زغال  تشکيالت  و  فسيلی  منطقٔه  دِرآب،  گردوکج، 

سنگ منطقه، چشمه آب گرم خانقاه

علی،  بن  زيد  امامزاده  خاتون،  بی  بی  عصمت،  بی  بی 
گنبد  ابوالمعالی،  فقيه  خواجه  مقبرٔه  سليمان،  امامزاده 
آخوند، خانقاه شيخ ابوسعيد، آسياب های آبی فيدکوئيه 
وده علی، تخت امير، قلعٔه دختر، خواجه خضر، سنگ 
نوشته های کوه خانقاه، مسجد قديمی و برج های مدرسه 

کمال الدين، سد خاکی  و درياچه ِگَور(جور)،

قالی، نمد و کاله، گياهان 
دارويی، فراورده های لبنی

عنبرآباد

آبشار  ترين  (بلند  فرق  رود  ُوروار  آبشارهای  
خاورميانه ارتفاع ١٨٧ متر) آبشار و ُبنَدر دوساری 
و   چشمه سارهای آن، روستاهای خوش آب وهوای 

امجز، گاوکان وگرم ساالر رضا

محـوطـٔه تـاريخی تپٔه کنار صندل، قـلعـه هـای تـاريخی 
َسموران، زاخت روستای مردهک، پشت قلعه، کويز، 
مردهک،  در  عبدالله  امامزاده  سليمانی،  آباد،  ملک 
مقبرٔه ساالر رضا در روستای گرم، باغات نمونٔه مرکبات 

کشت صنعت

انواع مرکبات   ،خرما،  
صيفی جات

قلعۀ گنج

دشت های سرسبز در اوايل بهار،درختان کهنسال 
کَهور و گز وکُنار، تپه های ماسه ای بيابانی به شکل 
سيف و برخان، شکاف های عميق تونل مانند ناشی 
از زلزلٔه بم در بخش کوهستانی روستای کشيت

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

انواع  مرکبات  ، خرما، 
صيفی جات

منوجان

ارم،  روضه  بی بـی  زيارت   گـرم:  آب  چشمه هـای 
کــنـگـان،  مــاه  ديسور  در  پسين)  (سحر  روم  رب 
ارم    ،  کــلـوک    ،  روضٔه  سرد:  آب  چشمه هـــای 
ريشی    ،آسمـينـون ،   آبشار سينوگان  روستای سرگرو، 
نخل چهار فصل در روستای بنک، درختان زيتون 
تيتو وکوه ِشنگ  زيره کوه  ريواس و  گياه  وحشی و 

و کوه معدن

قـلـعـٔه تـاريخی منوجان،   آسياب تـاريـخـی کندر تـول ، 
زيارت شاه اشرف، زيارت علی و مريم در نودژ، قدمگاه 
اقتصادی  ويژه  منطقٔه  بنک،  روستای  در  امير  حضرت 

انواع مرکبات ، خرما ،  آسمينون و سد آسمينون
صيفی جات
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رودبار جنوب

زمستان معتدل ومناسب و دشت های سرسبز و زيبا 
درفصل بهار، باطالق جازموريان، سواحل هليل رود 
و رود آب سور(آب شور) و آب گرم مکينو روستای 
بهادر  ياآبسگون  چالگان  آبگرم  پورکی،  چشمٔه 
آباد ،   چشمٔه آب گرم لچ آباد روستای پورکی ،  آب گرم 
چهل تن ِمهن آباد،آب گرم کولوچ نهضت آباد، چشمه 
وگرانک،کوه  چهاران  گواه  و  رازان  سرد  آب  های 

مرتفع ميل فرهاد

باستانی  تپٔه  مانند:  رود  هليل  حاشئه  باستانی  تپه های 
وتُم  خورک  وتُم  وکالت  پدام  ميش  قلعه  و  قلعه  روستای 
ابوذريه،زيارت  روستای  کهور  هزار  آباد)،تپه  نمرد(مظفر 
پنج تن روستای ِمهن آباد،زيارت دوازده امام رضا آباد و 
مير مقداد وزيارت ميل فرهاد، مناطق قشالقی عشاير در 
متعدد وپر آب مثل تاج  آباد، قنات های  وفيروز  رضا آباد 

آباد وبرجک

انواع مرکبات، خرما، 
صيفی جات

ريگان

مناظر  ــ  َکُهور  جنگل های  ـ  مرتفع  ماسه ای  تپه های 
زيبای بيابانی

و  وبرج  قديم  ارگ  ــ  گود  ِده  قلعٔه  ــ  آباد  سنگ  قلعٔه 
باروهای آن ــ مقبرٔه شاه خورشيد ــ قلعٔه بَمبويان ــ قلعٔه 
ـ  ـ قلعٔه رحمت آبادـ  خالق آبادــ قلعٔه علی آباد پشت ريگـ 
قلعٔه مهدی آباد ــ کمپ کويری ريگان ــ قنات های پر  آب 

نظير قنات رستم آباد ريگان

خرما ــ مرکبات ــ حنا ــ 
وسمه

فهرج

ديدنی  جنگل های  ــ  بيابانی  وکلوتک های  کلوت ها 
کَُهورــ بستر رودخانٔه حاشئه سرسبز رودخانٔه شور و 

ديگر مناظر زيبای بيابانی

ميل  ــ  فهرج  خاکی  تاريخی  قلعٔه  ــ  مردان  شاه  زيارت 
تَل  ــ  فهرج  سنگ  قلعٔه  ــ  معاذ  برج  قلعٔه  ــ   نادرشورگز 

تاريخی عدس و قالع تاريخی ديگر

خرماــ مرکبات ــ حناــ 
قالی ــ قاليچه ــ گليم 

ــ پته ــ پولک دوزی ــ 
جارو،سبد،کيف از برگ 

درخت خرما

انار

باتالق خيس کَش ــ بستر نمکی رودخانه نمک ــ 
چشم اندازهای بيابانی نظير: نبکا ــ معدن نمک 

جوششی ــ جامعٔه گياهی شن های روان

ـ  قلعٔه تاريخی انار  ـ بقعٔه بُشر حافیـ  امامزاده محمد صالحـ 
ـ خانٔه ابوالحسن  ـ يخدان انارـ  ــ کاروانسرای شاه عباسیـ 
ــ  داود  خان  قلعٔه  ــ  انار  سعدی  قديمی  مدرسه  ــ  خانی 
کاروانسرای ِشمش ــ آب  وکاروانسرای بياض ــ  روستا 

انبار ومسجد و مجموعٔه تاريخی امين شهر(حسين آباد)

پسته ــ قالی

راُبر

گردو ِدِرکارــ دره عشق آباد ــ تنگه هونی ــ چشمٔه 
ِگلی  ــ  سرسبزِچهِرن  منطقٔه  ــ  َهَوک  ِگلی  ــ  عروس 
ِاسکرــ تخت سر تشتک ــ آبشارآب ُسر سيد مرتضی 
مناطق  ــ  َجواران  غار  ــ  بنوئيه  سيه  َمموشا  غار  ــ 
َاشکان،  َسرتشتک،  تخت  َسرِمشک،  َهنزا،  ييالقی 
ممنوع  شکار  منطقٔه  ــ  بنوئيه  سيه  در  ديلم  قلعه  آبدر 

َانجرک رابر

امامزاده سيد مرتضی ــ امامزاده شاه مرتضی قنات َمِلک 
تپٔه  ــ  رابُر  تاريخی  قلعٔه  ــ  َسرِمشک  عبدالله  امامزاده  ــ 
سيد  روستای  قيصر   تخت  تاريخی  کوشک ، تپٔه  تاريخی 

مرتضی
عسل ــ کره ــ کشک ــ پنير 
ــ زيره ــ جاجيم ــ گليم ــ 

قالی ــ نمد َجواران
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 الف) جاذبه های تاريخی 

ارگ بم (بزرگترين بنای خشتی جهان): در شمال شرقی شهر بم در دامنٔه صخره ای عظيم بنا شده است. اين شهر نزديک 
به ۲۰۰۰ سال قدمت دارد. اين شهر يکی از الگوهای شهر سازی در دوره های گذشته است که چهار قسمت و ۳۸ برج  ديده بانی 
دارد. آثار موجود آن از دورٔه ساسانی تا قاجاريه است که شامل بخش هايی از قبيل حاکم نشين، اصطبل، بازار، کاروانسرا، تکيه و 
زورخانه می باشد.مصالح اصلی بنا خشت خام، ِگل رس و کاه است. در زلزلٔه ۵ دی ماه ۱۳۸۲نيمه ويران شد.ارگ بم در فهرست ثبت 
شدٔه يونسکو است که ارزش بين المللی دارد و هم اکنون کارشناسان متعددی از سراسر جهان برای بازسازی ارگ در حال تالش و 

فعاليت اند. حتی ويرانه های ارگ بم ايرانگردان و جهانگردان بی شماری را به سوی خود جذب می کند.
روستای صخره ای ميمند: اين روستای شگفت انگيز با قدمت ۷   تا   ۱۰هزار سال جزء چهار روستای ثبت شده در فهرست 
همچنين  و  اتاق   ۲۰۰۰ با  خانه   ۴۰۰ از  مجموعه ای  دارد.  قرار  شهربابک  شرق  کيلومتری   ۳۶ در  که  رود  می  شمار  به  يونسکو 

مسجد،حسينيه، حمام، مدرسه که همگی به شکل غار در دل کوه و در چندين طبقه کنده شده اند.
باغ تاريخی شاهزاده ماهان: باغ زيبا و مصفايی که در دامنٔه کوه های جوپار به دستور فرمانفرما شاهزاده قاجار بنا شد. اين 
باغ با دو طبقه عمارت در غرب وشرق، دارای  شبکه ای از حوض هاو فواره های متعدد است که به صورت طبيعی فوران دارند و اين 

دو عمارت را به هم مرتبط می سازند. 
می شود. و  محسوب  کرمان  استان  در  صفويه  عصر  تاريخی  آثار  شگفت  انگيزترين  از  مجموعه  اين  خان:  گنجعلی  مجموعۀ 

شامل ميدان، حمام (موزٔه مردم شناسی)، ضرابخانه (موزٔه سکه)، مسجد، مدرسه، آب انبار، بازار و کاروانسراست.
مسجد جامع مظفری: از بناهای قرن هفتم هجری بوده که اين بنا در ضلع شرقی سر دری رفيع و عظيم دارد که با کاشی کاری 

زيبايی تزيين شده است و برج ساعت آن زينت بخش اين سر در است.
مسجد امام (َملِک): از قديمی ترين مساجد کرمان است که بنای آن را به ملک توران شاه سلجوقی از سالطين سلجوقی 

کرمان نسبت می دهند. اين مسجد دارای صحن وسيع با شبستان های متعدد است.
هفتم  امام  به  واسطه   ۲ با  که  است  عظيم الشان  و  القدر  جليل  بسيار  محمد»ازسادات  به«شاهزاده  ملقب  محمد:  امامزاده 

«عليه السالم»می رسد. بارگاه مطهر اين بزرگوار در شهر کرمان، محلٔه شاهزاده محمد در سمت غرب قلعه دختر واقع است. 
مجموعۀ حاج آقا علی: در ده کيلومتری رفسنجان در روستای قاسم آباد واقع شده اين خانه بزرگ ترين خانٔه خشتی جهان 

بوده که دارای کاروانسراها و تيمچه های متعدداست.
ساير جاذبه های انسانی مهم 

مجموعٔه تاريخی بازار کرمان که بناهای با ارزشی همانند مجموعه وکيل، مجموعٔه ابراهيم خان،گنبدجبليه، يخدان مويدی، گنبد 
مشتاقيه (سه گنبد)، تخت درياقلی بيگ و موزه های َهَرندی، موزهٔ  صنعتی، موزهٔ  دفاع مقدس وکتابخانٔه ملی و قلعٔه دختر و قلعه اردشير 
همگی در کرمان، امامزاده حسين در جوپار، مقبره شاه نعمت الله ولی در ماهان، ارگ قديمی در راين، موزه و مجموعٔه فرهنگی و ورزشی، 
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مجموعٔه حاج آقا علی و يخدان عباس آباد حاجی در رفسنجان، امامزاده علی، منطقٔه ويژه اقتصادی، بادگيرهای چپقی، قلعٔه سنگ و باغ 
سنگی در سيرجان، تپه تاريخی کُنار َصندل و قلعٔه سموران در عنبر آباد، خرابه های شهر دقيانوس و موزهٔ باستان شناسی در جيرفت، خانقاه 
شيخ ابوسعيد ابوالخير و مقبرهٔ آخوند در کوهبنان، امامزاده عبدالله و امامزاده حمزه در زرند، مجموعٔه توريستی ارگ جديد بم، ميل قاَوردی 
(نادری) در شورگز فهرج، درختان گردو ۲۵۰۰ساله در بيدخوان بردسير، درختان سرو ۲۰۰۰ساله در روستای طَرز راور وسيرچ شهداد 

از ديگر جاذبه های مهم انسانی استان کرمان محسوب می شوند. 

بيشتر بدانيم  
زندگی امامزاده محمد (عليه السالم)

جد امامزاده محمد، سيد محمد   بن موسی بن جعفر که به همراه برادر خود حضرت احمد   بن موسی عليه السالم 
(شاهچراغ) جهت ديدار حضرت علی بن موسی الرضا عليه السالم به ايران عزيمت کردند که در شيراز توسط حاکم 
وقت مورد حمله واقع شدند و در اين حادثه، شاهچراغ به شهادت رسيدند و برادر ايشان محمد  بن موسی  بن جعفر (  جد 
شاهزاده محمد) در شيراز اقامت گزيدن و از کثرت عبادت و شب زنده داری به محمد عابد معروف شد که قبر مطهر 
ايشان در همان صحن شاهچراغ است. پسر ايشان  ابراهيم مجاب از سادات بزرگوار بودند که به کربال عزيمت کردند 

و در همانجا سکنا گزيدند و قبرشان نيز در زاوئه شمال غربی رواق امام حسين عليه السالم قرار دارد.
فرزندان ايشان به نام های امامزاده احمد(که در کربال) و امامزاده محمد در کرمان و امامزاده علی در سيرجان 
۲۴۷ هجری  سال  کردند و از  مهاجرت  بهبهان  برادران خود به  السالم به همراه  محمد عليه  امامزاده  هستند.  مدفون 
قمری به سيرجان عزيمت کردند و در پی درخواست های مردم کرمان امام زاده محمد در سال ۲۴۹ هـ. ق به کرمان 

تشريف فرما شدند و مّدت ۴۵ سال در بين مردم کرمان زندگی کردند مردم از علم وکماالت ايشان بهره  بردند.

فعاليتفعاليت
۱ــ دانِش آموز عزيز، دربارٔه مهم ترين زيارتگاه ها و بقاع متبرکه شهرستان محل سکونت خود تحقيق کرده و 

شرحی بر زندگی و احواالت آن بزرگواران تهيه کنيد. 
۲ــ به همراه دبير محترم خود  يک بازديد علمی از مراکز مهم گردشگری استان داشته باشيد وگزارش تصويری 

مستندی از آن تهيه نماييد.  
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 جاذبه های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی، درمانی
جهانگردی محسوب می شوند   اين جاذبه ها از جمله شاخص های پيشرفت و تمدن و نيز زمينٔه مناسبی برای جلب مسافر و 
همان طور  که در سال های اخير کشورهايی نظير مالزی، يکی از محورهای جلب مسافر و توريست را دانشگاه برگزيده اند و در اين راه 

توفيق نيز داشته اند.
در  قبل  سال   ۷۰۰ در  کرمان  دانشگاه  نخستين  که  طور  آن  است،  توجه  قابل  نيز  مورد  اين  در  کرمان  استان  تاريخی  سابقٔه 
عصر قراختائيان برپا شد که بانی آن بُراق حاِجب و بنای آن نيز ُقِبه سبز ناميده شد.اين مجموعٔه فرهنگی روزگاری به عنوان يکی از 
دانشگاه های معتبر ايران مطرح بوده واساتيد و بزرگان  از اقصی نقاط کشور به اين شهر آمده و ضمن تحصيل، بعضاً نيز به امر تدريس 
مشغول می شدند. اولين بيمارستان کرمان نيز در قرن هفتم توسط افضل الدين ابوحامد کرمانی داير شد.امروزه استان کرمان با داشتن 
دانشگاه های مختلفی چون شهيد باهنر، علوم پزشکی، آزاد اسالمی، ولی عصر(عج) رفسنجان، پيام نور، علوم و تکنولوژی پيشرفته 

وعلوم محيطی و...از قطب های دانشگاهی کشور به شمار می رود.
 در زمينٔه هنری و ورزشی نيزکرمان از شهرت برخوردار است.به  طوری که ورزشگاه ها و باشگاه های ورزشی وتيم های قدرتمند 
متعددی در کرمان و شهرستان های آن وجود دارد که قهرمانان صاحب نام، نشان از موقعيت ارزشمند اين استان در عرصٔه ورزشی دارد.

 برای مطالعه 
استان کرمان سرزمين شگفتی ها (ترين های استان کرمان)

۱ــ ارگ بم بزرگ ترين مجموعٔه شهری خشتی جهان (٢٤٠ هزار متر مربع)
٢ــ کلوت های شهداد شگفت انگيز ترين عارضه های بيابانی جهان (١٤٠در ٨٠ کيلومتر)

 ٣ــ جوان ترين آتشفشان های ايران مانند ١٩مخروط آتشفشانی واقع در نزديکی روستای قلعٔه حسنعلی راين 
٤ــ غار ايوب بزرگ ترين دهانٔه غار ايران (٨٠ در٦٠ متر)

٥ــ آبشارهای ُوروار و سرند کوه درين در رشته کوه جبال بارز جنوبی بلند ترين آبشارهای ايران با ارتفاع بيش 
از ١٨٧متر

٦ــ روستای ُارديکان در دامنٔه کوه هزار مرتفع ترين منطقه مسکونی ايران ( ارتفاع ٣٣٠٠ متر )
٧ــ گودال  گوديز درتکاب شهداد  گود ترين چالٔه داخلی ايران ( ارتفاع ٥٦ + متر )

٨ــ بازار کرمان طوالنی ترين بازار سرپوشيدٔه جهان (راستٔه اصلی ١١٠٠ متر و با راسته های فرعی بيش از 
٣٠٠٠ متر)

٩ــ خانٔه حاج آقا علی رفسنجان بزرگ ترين خانٔه خشتی جهان (٧٠٠٠ متر زير بنا  )
١٠ــ درفش شهداد قديمی ترين درفش (پرچم) فلزی جهان (  با قدمت ٥٠٠٠ ساله  )
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شکل شکل ١٥١٥ــــ٥  ــ بارگاه امامزاده محمد عليه  السالم در شهر کرمان  ــ بارگاه امامزاده محمد عليه  السالم در شهر کرمانشکلشکل١٤١٤ــــ٥  ــ امامزاده علی عليه  السالم در سيرجان  ــ امامزاده علی عليه  السالم در سيرجان

ه ولی ماهان ه ولی ماهان  ــ مقبرۀ شاه نعمت الّلٰ ـ  ۵  ــ بارگاه امامزاده حسين عليه السالم جوپار  ــ بارگاه امامزاده حسين عليه السالم جوپارشکل شکل ١٦١٦ــــ٥  ــ مقبرۀ شاه نعمت الّلٰ ـ  ـ شکل شکل ۱۷۱۷ـ

ـ   ٥  ــ آرامگاه امامزاده بی بی حيات (س) در نزديکی خنامان  ــ آرامگاه امامزاده بی بی حيات (س) در نزديکی خنامان ـ   ـ شکل شکل ١٩١٩ــــ٥  ــ گنبد آخوند (آرامگاه محمد شهيد کوهبنانی)  ــ گنبد آخوند (آرامگاه محمد شهيد کوهبنانی)شکل شکل ١٨١٨ـ
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ـ  ٥  ــ بارگاه امامزاده صالح عليه السالم شهر انار  ــ بارگاه امامزاده صالح عليه السالم شهر انارشکل شکل ٢٠٢٠ــــ٥  ــ بارگاه امامزاده زيد عليه السالم در شهداد  ــ بارگاه امامزاده زيد عليه السالم در شهداد ـ  ـ شکل شکل ٢١٢١ـ

شکل شکل ۲۲۲۲ــــ۵  ــ روستای صخره ای ميمند شهر بابک  ــ روستای صخره ای ميمند شهر بابک

ـ ۵  ــ ارگ راين  ــ ارگ راين ـ ـ شکل شکل ۲۳۲۳ـ
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ـ  ۵  ــ ميل قاوردی(نادر)در فهرج  ــ ميل قاوردی(نادر)در فهرجشکل شکل ۲۴۲۴ــــ۵ ــ باغ سنگی درَبلَورد سيرجان ــ باغ سنگی درَبلَورد سيرجان ـ  ـ شکل شکل ۲۵۲۵ـ

شکل شکل ۲۷۲۷ــــ۵  ــ گنبد َجَبليه کرمان  ــ گنبد َجَبليه کرمانشکل شکل ۲۶۲۶ــــ۵  ــ حمام گنجعلی خان کرمان  ــ حمام گنجعلی خان کرمان

شکل شکل ۲۸۲۸ــــ ۵ ۵ــ ظروفــ ظروف مسیمسی صنايعصنايع دستی دستی 
کرمانکرمان
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شکلشکل۲۹۲۹ــــ ۵ ۵ــ چهارــ چهار سوقسوق بازاربازار کرمانکرمان

ـ  ۵   ــ ارگ بم در حال بازسازی   ــ ارگ بم در حال بازسازی ـ  ـ شکل شکل ۳۱۳۱ـ ـ  ۵   ــ ارگ بم قبل از  زلزله   ــ ارگ بم قبل از  زلزله ـ  ـ شکل شکل ۳۰۳۰ـ

ـ ۵ ــ خانۀ ــ خانۀ تاريخیتاريخی حاجحاج آقاآقا علیعلی رفسنجانرفسنجان ـ ـ شکلشکل۳۳ــ۵ ۳۳ــ۵ ــ شهرــ شهر منوجانمنوجان وقلعۀوقلعۀ تاريخیتاريخی آنآنشکلشکل۳۲۳۲ـ
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ــ مکان مهم ترين جاذبه های تاريخی استان کرمان را بر روی نقشه باال تعيين نماييد.

فعاليتفعاليت

ـ  ۵   ــ نقشۀ راه های استان کرمان   ــ نقشۀ راه های استان کرمان ـ  ـ شکل شکل ۳۴۳۴ـ

شمالشمال
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به نظر شما جايگاه اقتصادی استان ما در بين استان های ديگر چگونه است؟
صورت  بازرگانی  و  خدمات  معدن،  و  صنعت  کشاورزی،  اقتصاد،  اصلی  بخش  سه  قالب  در  استان  اقتصادی  توانمندی های 

می گيرد.

توانمندی های کشاورزی
اين بخش به دليل ايفای نقش حياتی در تأمين مواد غذايی سالم خود کفايی استان، ايجاد اشتغال و بهره مندی صحيح از مواهب 

الهی مانند آب و خاک در اقتصاد استان نقش بسيار مهمی دارد.
بهره برداری هايی که انسان برای تأمين  معيشت خود از نهاده های طبيعی به عمل می آورد، "فعاليت کشاورزی" می گويند  که 

شامل فعاليت های اقتصادی چون کشت و زرع، دام پروری، صيد و شکار، پرورش مرغ و طيور، کرم ابريشم، زنبور عسل است.
متنوعی  بسيار  هوايی  و  آب  شرايط  از  که  است  استان هايی  معدود  جملٔه  از  کشور  استان  پهناورترين  عنوان  به  کرمان  استان 
برخوردار است. و اين موهبت الهی ضمن ارتقای ويژه جايگاه کشاورزی استان، زمينه توليد بالغ بر۷۰ نوع محصول باغی و ۵۰ نوع 

محصول زراعی را فراهم آورده است.

 درس سيزدهم   : توانمندی های اقتصادی استان 

 برای مطالعه 
ـ  ۵   ــ درصد محصوالت زراعی و باغی  استان كرمان جدول ۴ـ

توليد (تن)سطح زيرکشت (هکتار)محصوالت
٤٠٢٤٤٦٦٧٧٤٨٦کل محصوالت باغی
١٨٥٧٤٧١٥٥٤٤٤٠کل محصوالت زراعی

٥٨٨١٩٣٢٢٣١٩٢٦جمع

ـ  ۵  ــ محصوالت غالب استان كرمان همراه با  جدول ۵  ـ
جايگاه آن دركشور

رتبۀ کشورتوليد (تن)سطح (هکتار)محصول
٣٠١٨٣٧١٤٧٠٠٠١پسته
٢٤٠٠٠١٤٠٠٠٠١خرما
١٦٥١٢٢٥٠٠٠١گردو
١٠٥٩٦٦٥٠٠٠٣مرکبات

٢٥٨٠٢٥٦١/٥٢گل محمدی
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جايگاه کشوری و قابليت 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   ٪۷۰ ) هکتار  هزار   ۳۰۰ از  بيش  با  پسته،  چون 
پسته کشور ) کرمان را به عنوان مهم ترين منطقٔه پسته  کاری 

خاورميانه و جهان مطرح کرده است.
کشت  زير  سطح  اول  رتبٔه  چون  افتخاراتی  وجود 
گردو کشور، رتبٔه اول سطح زير کشت و توليد محصوالت 
توليد  امکان  با  کهنوج  و  جيرفت  منطقٔه  وجود  و  گلخانه ای 
در  خرما  توليد  اول  رتبٔه  سال،  فصول  تمام  در  محصول 
عملکرد  حداکثر  کسب  مرکبات،  توليد  سوم  رتبه  کشور، 
۱۳/۹ تن در هکتار پسته،   ۱۳/۸ تن گردو، ۲۷/۷ تن خرما، 
۴۲ تن مرکبات، ۱۳ تن گندم، ۵۴ تن سيب زمينی در هکتار 
تماماً  استان،  ديگر  موفقيت های  از  نمونه  کشاورزان  توسط 
نشانٔه لطف خداوند منان و بيانگر سخت کوشی و توانمندی 

مردان و زنان اين استان کويری است.

ـ ۵   ــ باغات خرمای بم   ــ باغات خرمای بم ـ ـ شکل شکل ۳۵۳۵ـ

شکلشکل۳۶۳۶ــــ۵  ــ کشت محصوالت گلخانه ای هيدروپونيک ( بدون نيازبه خاک)   ــ کشت محصوالت گلخانه ای هيدروپونيک ( بدون نيازبه خاک) 

ـ ٥ ــ محصول گردوی خوشه ای استان  ــ محصول گردوی خوشه ای استان  ـ ـ شکل شکل ٣٧٣٧ـ شکل شکل ٣٨٣٨ــــ٥ ــ محصول پسته رفسنجان ــ محصول پسته رفسنجان
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فعاليتفعاليت

 نمونه ای ديگر از فعاليت های کشاورزی در استان کرمان کشت گلخانه ای 
است که اين نوع کشت در اغلب نقاط استان به  ويژه شهرهای جنوبی استان مورد 
استفاده قرار می گيرد. اين نوع کشت به دليل صرفه جويی در مصرف آب و خاک 
امکان اجرای آن در تمامی فصول سال و کنترل راحت شرايط کشت، در سال های 
اخير به شدت مورد استقبال و توجه قرار گرفته است.گفتنی است توليد گل محمدی 

و ِاسانس آن در الله زار ِبردسير  بعد از  َقمَصر کاشان رتبٔه دوم را در ايران دارد.

 شکل  شکل ۳۹۳۹ــــ۵  ــ محصول مرکبات   ــ محصول مرکبات 
جنوب استان    جنوب استان    

شکل شکل ۴۰۴۰ــــ۵  ــ توليد گل محمدی در بخش الله زار  ــ توليد گل محمدی در بخش الله زار

۱ــ مهم ترين محصوالت کشاورزی در شهرستان خود را نام ببريد.
۲ــ در ارتباط با محصوالت کشاورزی منطقٔه شما کدام صنايع تبديلی وجود دارد  يا می توان  ايجادکرد؟

  آيا می دانيد
استان کرمان با بيش از ۴ ميليون رأس دام به عنوان يکی از قطب های دامداری کشور است  پرورش بالغ بر 
۶ ميليون قطعه مرغ گوشتی در هر دوره، وجود ۶۶۲۸۴ کندوی زنبور عسل، علی رغم کويری بودن منطقه، احداث 
۶۹ مرکز پرورش ماهيان سرد آبی و گرم آبی و يک مرکز پرورش ميگو، برگ زرينی بر صنعت توليدات دامی استان 

است.



١١٧

توانمندی های استان

مساحت عرصه های طبيعی استان کرمان ۱۶/۲ ميليون هکتار ( شامل ۱/۳ ميليون هکتار جنگل، ۸/۶ ميليون هکتار مرتع و ۶/۲ 
ميليون هکتار بيابان) است.

داده،  قرار  تأثير  تحت  شديدًا  استان را  اقليمی  شرايط  منطقه،  شرق  شمال و  وسيعی از  بخش های  در  مخوف  بيابان  وجود دو 
به  گونه ای که بيش از ۴/۲ ميليون هکتار از اراضی اين استان تحت تأثير شديد فرسايش بادی قرار دارد که ساالنه خسارت های زيادی 

را به بار می آورد.

مشكالت، موانع و تنگناهای بخش كشاورزی استان 
الف) بحران آب: بزرگ ترين معضل كشاورزی استان، كمی نزوالت آسمانی، تبخير بيش از حد و روش های سنتی آبياری 
است به نحوی كه ساليانه بالغ بر۶/۵ميليارد متر مكعب از آب سفره های زير زمينی برداشت كه قريب ۸۰۰ ميليون متر مكعب بيش از توان 

سفره هاست،  از سويی سطح ايستابی آب های زير زمينی هرساله قريب ۳۰ تا ۱۳۰سانتی متر افت و آب ها نيز تلخ وشور می  شود.
ب) تخريب جنگل ها و مراتع   

ج) كمبود سرمايه گذاری در بخش کشاورزی
و غيره

شکلشکل۴۱۴۱ــــ۵  ــ پرورش نژاد بز راينی با کرک بسيار مرغوب  ــ پرورش نژاد بز راينی با کرک بسيار مرغوب

فعاليتفعاليت
۱ــ توان های کشاورزی شهرستان محل زندگی خود را بنويسيد. 

۲ــ مشکالت، موانع و تنگناهای بخش کشاورزی شهرستان خود را ذکر کنيد.



١١٨

توانمندی های معدنی

َوَانَْزلْنَاالَْحِديَد ِفيِه بَأٌس َشِديٌد َوَمنٰاِفُع لِلّناِس
                                                                                                    (آيۀ ۲۵ سورۀ حديد)

 و آهن را نازل کرديم که در آن نيروی شديد و منافعی برای مردم است.

شکل شکل ۴۲۴۲ــــ۵  ــ معدن آهن گل ُگهر سيرجان  ــ معدن آهن گل ُگهر سيرجان

ـ  معدن مس سرچشمه ـ  معدن مس سرچشمه  ـ شکل شکل ۴۳۴۳ــــ۵  ـ



١١٩

توانمندی های استان

استان کرمان به دليل پتانسيل باالی معدنی خود امکانات بالقؤه زيادی برای ايجاد صنايع وابسته به محصوالت معدنی دارد. 
بعضی از معادن استان از غنی ترين معادن در سطح کشور و بی نظيرند.

تنوع مواد معدنی در استان
ـ  ۵  ــ مهم ترين معادن استان کرمان جدول۶  ـ

مناطقمعدنرديف
معادن گل گهر سيرجان و جالل آباد زرندسنگ آهن۱
سرچشمه رفسنجان، ميدوک شهربابک، چهار گنبد سيرجانسنگ سولفور مس۲
در شهرستان های زرند،کوهبنان و راورزغال سنگ۳
اسفندقه جيرفت و فارياب کهنوجکروميت، منگنز و منيزيت۴
مرمر راين، چينی بافت وگرانيت تنگوئيه سيرجانسنگ های ساختمانی(تزئينی)۵

خداوند برای استان کرمان سفرٔه معدنی پربرکتی را فراهم آورده است که در جهت توسعٔه استان از آن استفاده می شود.
فعاليت های کوهزايی آلپی در استان کرمان، باعث تشکيل معادن متنوع و با ارزش  شده است.

تعداد معادن فعال استان کرمان ۱۴۵می باشد و اين استان در صادرات مواد معدنی در مقايسه با ساير استان ها در رديف اول 
است.

در حال حاضر بيش از ۴۰ نوع ماده معدنی در استان شناسايی، اکتشاف و يا به مرحلٔه بهره  برداری رسيده  اند که شامل مواد 
فلزی و غيرفلزی و سنگ های تزئينی اند. 

وجود سه مادٔه معدنی مهم کشور (مس، سنگ آهن و زغال سنگ ) نشان از توان باالی معدنی اين استان است.
هرچند که بخش معدن تا قبل از انقالب اسالمی جايگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور نيافته بود، اما خوشبختانه با توجهاتی 

که طی بيست سال گذشته به اين بخش شده است  اميد آن می رود که اين روند مراحل تکامل را با شتابی بيشتر طی کند. 

توانمندی های صنعتی
به دليل معادن فراوان  در استان کرمان، زمينه های زيادی برای توسعٔه صنعتی و معدنی وجود دارد که در مراحل توسعه، طی 

فرايندی متوازن می توان به حل مشکالت استان و پايين آوردن نرخ بيکاری کمک کرد.
در  خدماتی  و  کارگاهی  مجتمع  سه  مصوب،  صنعتی  ناحئه  پنج  است.  صنعتی  ناحئه   ۱۵ و  شهرک   ۱۸ دارای  کرمان  استان 
شهرهای کرمان، بم و سيرجان و ۱۰ ناحئه صنعتی روستايی است. با توجه به کشت بسياری از محصوالت کشاورزی زراعی و باغی 
در استان، زمينه های مساعدی در خصوص فرآوری اين محصوالت و گسترش صنايع تبديلی کشاورزی در استان وجود دارد از جمله 

صنايع فرآوری پسته، خرما، رطب، گوجه فرنگی و ساير محصوالت جاليزی و گلخانه ای و بسياری از صنايع تبديلی اشاره کرد.



١٢٠

ـ  ۵    ــ کارخانه فوالدسازی بردسير    ــ کارخانه فوالدسازی بردسير ـ  ـ شکل شکل ۴۴۴۴ـ

شکل شکل ۴۵۴۵ــــ۵  ــ کارگاه بسته بندی و فرآوری خرما  ــ کارگاه بسته بندی و فرآوری خرما

شکل شکل ۴۶۴۶ــــ۵  ــ خودرو سازی کرمان موتور  ــ خودرو سازی کرمان موتور



١٢١

توانمندی های استان

ـ  ۵   ــ واحدهای مهم صنعتی استان کرمان برای مطالعه  جدول ۷ـ

نوع توليد نام واحدرديف
محصوالت لبنیشير پاستوريزه پگاه کرمان۱
روغن نباتی مايع و جامدروغن نباتی گلناز۲
ورق مسیمس شهيد باهنر ۳
فرآورده های مسیشرکت ملی مس ايران۴
کنسانتره سنگ آهنسنگ آهن گل گهر ۵
سنگ ساختمانیحامد سنگ ۶
پروفيل پالستيکیبوتيا سنگ ۷
سيمانسيمان۸
الستيکگروه صنعتی بارز۹
ميلگرد آهنی و فوالد سازیصنايع فوالد کرمان ۱۰
استخراج زغال سنگ زغال سنگ کرمان ۱۱
سيم و کابلصنايع کابل کرمان ۱۲
روغن نباتی جامد و مايعفرآورده های روغنی ايران ۱۳
خودروی سبککرمان موتور ۱۴
واگن مسافربریگروه صنعتی پلور سبز ۱۵
خودرو سواریخودروسازی راين ۱۶
ُکک و قطرانکک و قطران زرند١٧
کاشی و سراميککاشی الماس کوير١٨
برق حرارتینيروگاه سيکل ترکيبی کرمان١٩

فعاليتفعاليت
فکر کنيد و پاسخ دهيد

۱ــ در شهرستان محل زندگی شما چه معادن و صنايع مهمی وجود دارد؟    
۲ــ از توليدات اين معادن و صنايع چه استفاده ای می شود؟  



١٢٢

توانمندی های خدماتی و بازرگانی  
از جمله جلوه های روشن تاريخ کرمان مقولٔه اقتصادی و توانمندی های خدماتی و بازرگانی آن است.

قرار داشتن کرمان بر سر راه های ارتباطی بسيار مهم تاريخی (جادٔه ادويه) و فرصت های شغلی مناسب موجب شد تا در مقاطع 
متعددی از تاريخ، نه تنها کرمان به عنوان يکی از قطب های اقتصادی در آيد؛ بلکه با ساير 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 نظيرند.

  آيا می دانيد
فوالد  مجتمع  و  کارخانه  گهر،  گل  فوالد  معادن  باهنر،  مس  صنايع  مانند  توليدی  عمدٔه  مراکز  و  کارخانجات   
بردسير، کارخانجات سيمان کرمان، ممتازان و... کارخانٔه الستيک بارز، خودروسازی کرمان، شرکت زغال سنگ و 
معادن کروميت اسفندقه و... که هزاران فرصت شغلی ايجاد کرده و ساالنه ميليون ها دالر ارز نصيب کشور می کنند، 
مناطق ويژٔه اقتصادی سيرجان و بم نيز در اين مورد موقعيت خاص و ارزشمندی را برای کرمان فراهم ساخته اند ( تنها 
کافی است که بدانيم منطقٔه آزاد سيرجان تاکنون ميلياردها دالر سرمايه خارجی جذب و ۲۴۰۰ فرصت شغلی ايجاد 

کرده است).
صنعت   ۲۰۰ قريب  خودرو سازی  فعاليت های  جوار  در  نيز  بم  جديد  ارگ  اقتصادی  ويژٔه  منطقٔه  براين  عالوه 

وابسته ايجاد کرده و برای صدها نفر اشتغال ايجاد کرده است.
فعاليت های  عظيم  چرخه  ديگر  شهرستان های  و  کرمان  در  صنعتی  شهرک  چندين  وجود  ارقام،  اين  کنار  در 

اقتصادی استان را به گردش در آورده اند.

شکل شکل ۴۷۴۷ــــ۵  ــ کارخانۀ آلومينيوم هزار کرمان  ــ کارخانۀ آلومينيوم هزار کرمان



فصل ششمفصل ششم
رمان  وفايي استان  رمان ش وفايي استان  ش

وهمند انقالب اسالمي  وهمند انقالب اسالمي پس از پيروزي ش پس از پيروزي ش



١٢٤

مقدمه 
عزيزمان ايران است که با  استان کرمان يکی از مهم ترين مراکز کشاورزی، فرهنگی، اقتصادی، علمی کشور 

داشتن وسعت زياد و تنوع اقليمی گوناگون و جاذبه های فراوان ديدنی از اهميت وافری برخوردار است.
وجود مردمانی مهمان نواز با سابقه ای کهن به درازای تاريخ و حماسه ساز در طول هشت سال دفاع مقدس که با 

نثار جان خود بر عزت و عظمت اين سرزمين مقدس افزودند، برگ زرين ديگری بر افتخار مردمان اين سرزمين است.
امروزه با گذشت بيش از سی سال از عمر پر برکت نظام جمهوری اسالمی و با تمام تهديدات و توطئه هايی که 
بر عليه اين سرزمين مقدس صورت گرفت با همت واالی اين دلير مردان توسعه ای همه جانبه در بخش های مختلف 
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در شهرها و روستاهای استان کرمان صورت گرفته است که در اين فصل با گزيده ای 

از آنها آشنا می شويم.

 درس چهاردهم   : دستاوردهای انقالب اسالمی در استان 

دستاوردهای انقالب اسالمی
در اين درس سعی داريم دستاوردهای جمهوری اسالمی ايران در طول سی سالٔه انقالب اسالمی را در سه فصل 

۱) امور توليدی
۲) امور زير بنايی

۳) امور اجتماعی و فرهنگی برای شما دانش آموزان عزيز بيان کنيم. 
١ــ امور توليدی

مواد  از  زيادی  بخش  تأمين  در  که  می شود  محسوب  ايران  کشاورزی  قطب های  مهم ترين  از  يکی  کرمان  استان  کشاورزی: 
غذايی ايران نقش مؤثری دارد. (جدول ۱ــ۶) 



١٢٥

شکوفايی استان کرمان پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی

بيشتر بدانيم  
در سال های اخير به دليل موارد زير کاشت محصوالت زراعی در استان با کاهش رو به رو بوده است:

الف)خشکسالی های متوالی چندين سال اخير 
ب)محدوديت منابع آبی استان 

ج) افت سطح آب های زير زمينی 
د) نوسانات سطح زير کشت به دليل تناوب زراعی 

زراعت: از مهم ترين محصوالت زراعی استان می توان به گندم ، محصوالت جاليزی (هندوانه ، خربزه ، خيار و...) نباتات 
علوفه ای (يونجه ، ذرت علوفه ای و...)، انواع سبزيجات، جو و حبوبات اشاره کرد. پتانسيلی که استان کرمان دارد در کمتر جايی از 
ايران يافت می شود که در يک سال زراعی ۳ نوبت سيب زمينی و پياز، ۴ نوبت خيار، ۳ نوبت هندوانه، ۲ نوبت گوجه فرنگی، ۲  نوبت 

ذرت و... کاشت و برداشت صورت گيرد.

جدول ۱ــ۶ــ عمده ترين محصوالت کشاورزی استان (سال ۱۳۸۸)

رتبه در کشورشهرستان های عمده توليد کنندهميزان توليد به تننام محصولرديف
۱رفسنجان ــ زرند ــ سيرجان و...۹۰۸۵۶پسته۱
۶ارزوئيه ــ بردسيرــ سيرجان و...۴۱۷۹۵۹/۵غالت۲
۶جيرفت ــ بردسير و...۱۳۷۱/۶حبوبات۳
۲رودبار جنوب ــ کهنوج ــ عنبر آباد۱۱۷۱۷۲۸محصوالت جاليزی۴
۴بم ــ شهربابک و...۱۹۴۳۸۸نباتات علوفه ای۵
۱جيرفت ــ بردسير و...۷۳۵۷۲۲/۵سبزيجات۶
۹ارزوئيه ــ بافت۳۹۱۱پنبه۷
۳ بم ــ جيرفت و شهداد و کهنوج۴۷۶۸۹۴مرکبات۸
۳شهربابک۱۰۹۶۸بادام۹
۱بافت۱۸۷۷۴گردو۱۰
۱بم ــ منوجان ــ رودبارــ کهنوج ــ جيرفت۲۱۲۷۸۹خرما۱۱
۲بردسير (الله زار)۶۸۱۸پرورش گل۱۲
۱کوهبنان ــ زرند۶۸۹سنجد۱۳
۲ کرمان ــ بافت۴۴۸۹انجير۱۴



١٢٦

گردو                                                         خرما                                                            پسته                                                      پرتقال

خيار                                                             پنبه                                                        گل محمدی                                                  حبوبات

گندم                                                      ليموشيرين                                                     نارنگی                                                  هندوانه

زنبور عسل                                                         انجير                                                        سنجد                                                              زيره

شکلشکل۱ــــ۶ ــ مهم ترين توليدات بخش کشاورزی استان ــ مهم ترين توليدات بخش کشاورزی استان
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شکوفايی استان کرمان پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی

 برای مطالعه 

دامداری و دامپروری: از مهم ترين عوامل توسعٔه دامپروری  و دامداری در استان می توان به تنوع اقليمی، وسعت مراتع، 
سطح زير کشت قابل توجه محصوالت کشاورزی و وجود دامپرورانی سخت کوش و قانع اشاره کرد.

فعاليتفعاليت
۱ــ مهم ترين مشکالتی که کشاورزان شهرستان شما برای توليد محصول خود دارند چيست؟

۲ــ شما برای برطرف کردن اين مشکالت چه راهکارهايی  را ارائه می دهيد؟

است.  داده  اختصاص  خود  به  را  کشور  دام های  کل  از  درصد   ۵ حدود  استان  دامی  جمعيت  مجموع  در 
بيشترين آمار گوسفند و بز متعلق به شهرستان بافت با ۱۰۳۲۶۵۰ رأس و بيشترين گاو متعلق به شهرستان بم با ۳۵۵۳۳ 

رأس و بيشترين شتر، خاص شهرستان رودبار است که تعداد ۱۱۶۰۰ نفر شتر در اين شهرستان وجود دارد.   
توليد  عسل  گرم  کيلو   ۵۶۲۵۰۱ ميزان  که  دارد  وجود  عسل  زنبور  کندو   ۶۶۲۸۴ ميزان  به  کرمان  استان  در 
ـ رابر ــ شهربابک است. در استان کرمان ۱۲۲ واحد پرورش ماهی  می کنند. مهم ترين شهرستان های توليد کننده بافتـ 
وجود دارد که ۱۰۷۶ تن انواع آبزيان را توليد می کنند. در بين شهرستان های استان جيرفت با ۴۶۸ و کرمان با ۱۴۰ 

تن بيشترين توليد را دارند. 
زيره: از محصوالت کرمان بوده و زادگاه اوليه اش نيز کرمان است.بيش از ٨٠ درصد محصول مرغوب کرمان 
دهبکری،  الزمان،  صاحب  کوه های  سيرچ،  جوشان،  مانند  مناطقی  در  همچنين  می شود.  حاصل  جوپار  کوه های  از 
بحر آسمان، جبال بارز  ،  اسفندقه    ،  کوهبنان   ، ارتفاعات جنوبی قريه ده نو و سنگ سی ريز زرند مشهور به کوه زيرو، 
ارتفاعات حد غربی کفه نمک سيرجان مشهور به کوه خواجويی، 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 اين منطقه حاصل می شود: 
١ــ  زيرٔه هفتادم: رويش در دامنه های کوه و در مناطق گرم تر ــ برداشت  ٧٠ روز پس از عيد، ٢ــ زيرٔه نودم: رويش 
درارتفاعات باالتر و برداشت ٩٠ روز پس از عيد درشت تر و معطرتر،  ٣ــ زيرٔه کبکو: رويش درنزديکی يخچال ها و 

در ارتفاعات باالی ٣٠٠٠ متر، بدون عطر و درشتتر از نوع اول است و معموالً خوراک کبک ها می شود.
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دارای  زيره  رويش  گاه های  اکثر 
ميليمتر   ٢٠٠ از  بيش  ساليانه  بارندگی 
تا   ١٧٠٠ ارتفاع  بين  گياه  اين  می باشند. 
کرمان  استان  در  دريا  سطح  از  متر   ٣٥٠٠
بين  ساليانه  کرمان  استان  در  می شود.  ديده 
١٠ تا ٢٥ تن زيره از حدود ١٠٠٠٠٠ هکتار 
مناطق زيره خيز استان برداشت می شود.                                          

شکل شکل ۲ــــ۶  ــ گل های زيره کوه های جوپار کرمان  ــ گل های زيره کوه های جوپار کرمان

شکل شکل ۴ــــ۶ ــ فرودگاه کرمان ــ فرودگاه کرمان شکل شکل ۳ــــ۶ ــ محور ارتباطی کرمان ــ باغين ــ محور ارتباطی کرمان ــ باغين

نمودار نمودار ۱ــــ۶  ــ بزرگراه های   ــ بزرگراه های 
استان از سال استان از سال ۱۳۵۷۱۳۵۷ تا  تا ۱۳۸۸۱۳۸۸

متر
يلو

ه ک
اه ب

رگر
ن بز

يزا
م
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شکوفايی استان کرمان پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی

۲ــ امور زير بنايی
راه و ترابری: تسهيالت رفت و آمد يکی از بزرگ ترين سرمايه های کشور محسوب می شود و از ارکان توسعٔه اقتصادی آن 
محسوب می شود؛  نمودار ۱ــ۶ ميزان رشد بزرگراه های استان را طی ۳۰ سال پيروزی نشان می دهد. از مهم ترين عوامل توسعٔه راه ها 

در استان می توان به موارد زير اشاره کرد:
الف)افزايش اعتبارات عمرانی 

ب) تفکيک ادارٔه کل راه و ترابری جنوب استان و افزايش حجم فعاليت های عمرانی
ج) ايجاد ستاد راهبردی جنوب استان 

د) افزايش اعتبارات پس از سفر مقام معظم رهبری و همچنين سفر هيئت محترم دولت به استان.

جدول۲ــ۶ ــ مقايسۀ فعاليت راه  سازی استان در سال های ۱۳۵۷و ۱۳۸۷

ميانگين رشد ساالنهسال ۱۳۸۷سال ۱۳۵۷نوع راه ارتباطیرديف
۲۷/۵ کيلومتر۰۸۲۶طول بزرگراه۱
۱۲/۵۳ کيلومتر۱۱۸۳۱۵۵۹راه اصلی آسفالته۲
۷۷/۵۳ کيلومتر۳۰۴۲۶۳۰راه فرعی آسفالته۳
۱۳۷/۶ کيلومتر۱۰۳۴۲۳۳راه روستايی آسفالته۴

فعاليتفعاليت
از بررسی نمودار۱ــ۶ رشد راه های استان کرمان طی ۳۰ سال از پيروزی انقالب چه نتيجه ای می گيريم ؟

راه آهن: با پيروزی انقالب اسالمی تنها محور زرند تا کرمان از حمل و نقل ريلی برخوردار بود، در حالی که اکنون قسمتی از 
شبکٔه مهم و حياتی ريلی شمال به جنوب ( تهران ــ سيرجان ــ بندر عباس ) و خط آهن جنوب شرق کشور ( که قادر است بندر سنگاپور 
را در جنوب شرق آسيا به فرانسه در اروپا متصل نمايد  ) در استان کرمان واقع شده است که ۹۹۴ کيلومتر طول دارد و ۲۰ ايستگاه در 
اين محدودٔه ريلی قرار دارد. اين خطوط ريلی که از مهم ترين دستاوردهای انقالب اسالمی است نقش مهمی در ترانزيت کاال از آسيای 

مرکزی به آب های آزاد دارد.
مخابرات: بی شک مخابرات در پيشرفت تکنولوژی، شکوفايی اقتصادی، روابط اجتماعی، سياسی، فرهنگی، کاهش آلودگی 
هوا، ترافيک و تبادل اطالعات نقش با اهميت و مؤثری دارد. شاخصه های ارتباطی در استان بعد از پيروزی انقالب رشد قابل توجه ای 
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داشته که اين رشد در ۵ سالٔه اخير بسيار چشمگير بوده است به نحوی که ضريب نفوذ تلفن همراه با واگذاری ۱۴۵۰۰۰۰ خط از ۱۸ 
درصد در سال ۸۵ به ۴۴/۵ در صد در سال ۸۸ رسيده است. همچنين ضريب نفوذ اينترنت از ۸ درصد سال ۸۵ به ۳۴/۹  درصد در 

سال ۸۸ رسيده است. 
انرژی: تعداد مشترکين برق در قبل از انقالب برابر با ۱۲۲۳۵۸ بوده است که اين ميزان در سال ۸۷ به ۷۲۷۱۶۰ مشترک افزايش 
يافت. از مهم ترين دستاوردهای انقالب، با تالش دولت مردان برق دار شدن تمامی روستاهای با ۲۰ خانوار در استان در سال ۱۳۸۹ است. 

بيشترين ميزان مصرف برق در سال های اخير مربوط به بخش کشاورزی بوده که  به دليل برقی کردن چاه های آبی بوده است.

 برای مطالعه 
قبل از انقالب ظرفيت توليد برق استان کرمان ۶۰ مگاوات بوده که در حال حاضر ۲۰۲۲ مگاوات است و اين 

ميزان با قبل از انقالب قابل مقايسه نيست.
نيروگاه سيکل ترکيبی کرمان بزرگ ترين نيروگاه ترکيبی گاز و بخار کشور با توليد ١٩١٢  مگاوات برق  در سال 
می تواند بيش از ظرفيت مورد نياز،  برق استان کرمان را تأمين  کند و اگر معادن فراوانی که در اين استان وجود دارد  

مورد بهره برداری قرار گيرند، از لحاظ برق مشکلی ندارند. 

شکل شکل ۶ــــ۶  ــ نيروگاه سيکل ترکيبی کرمان  ــ نيروگاه سيکل ترکيبی کرمان

شکل شکل ۵ــــ۶  ــ سد جيرفت ( ساالنه   ــ سد جيرفت ( ساالنه ٨٠٨٠ مگا وات ساعت انرژی توليد می کند ) مگا وات ساعت انرژی توليد می کند )
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شکوفايی استان کرمان پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی

 برای مطالعه 

آب: در سال ۸۷  بخش قابل توجه ای از مناطق شهری (  ۹۳ درصد ) و مناطق روستايی ( تقريباً ۷۲ درصد از کل روستاهای 
باالی ۲۰ خانوار ) دارای شبکٔه آب آشاميدنی سالم و بهداشتی اند.

بيشتر بدانيم  
در بين شهرستان های استان بيشترين ميزان مصرف آب در شبانه روز متعلق به کيانشهر  (پابدانا)  در شهرستان 
با  جيرفت  و  سرچشمه  بعدی  جايگاه های  در  و  دارند  مصرف  انشعاب   هر  ازای  به  ليتر   ۱۳۰۰ که  است  کوهبنان 
زرند  ريحانشهر  (ريگ آباد)  و  سيرجان  شهرستان  کم   مصرف  نظر  از  همچنين  دارند.  قـرار  ليتر   ۱۱۳۳ و   ۱۲۰۰

۴۰۰ ليتر در شبانه روز قرار دارند. با 
۶۸ درصد آب  ۷۳ درصد منوجان  با  ۷۴ درصد قلعٔه گنج با  همچنين از نظر ِپرت آب، شهرهای رودبار با 

درصد است.    ۳۱ استان  متوسط  در حالی است که  اين  هدر می رود.  آشاميدنی  شبکٔه  در  موجود 

صنايع و معادن: استان کرمان را بهشت معادن ايران می دانند و به دليل پتانسيل باالی معدنی امکانات بالقوه زيادی برای 
ايجاد صنايع وابسته به محصوالت معدنی دارد که بعضی از اين معادن از غنی ترين معادن در سطح کل کشور است. هم اکنون در 
اين استان بيش از ١٥٠ نوع معدن شناسايی شده است. شناخت منابع معدنی استان جهت استفاده مفيد و مؤثر آنها و ايجاد و توسعٔه 
برنامه ريزی های صنعتی و عمرانی و نيز بهبود وضع اقتصادی استان  صنايع کوچک و بزرگ وابسته به آن می تواند نقش مهمی در 

داشته باشد.

 اين استان از لحاظ زمين شناسی و ذخائر معدنی دارای موقعيت ويژه ای است. بهره برداری از معادن فلزی 
مانند:آهن، مس، سرب و روی دارای سابقٔه چند هزار ساله در استان اند. عمده ترين معادن استان شامل معادن مس 
 ٤٥ ذخيره  گنبد به  چهار  تن، مس  ميليون   ٨٠ ذخيره  بابک به  شهر  ميدوک  مس  تن،  ميليارد  يک  ذخيرٔه  سرچشمه به 
معادن  و  روی  و  سرب  تن  ،١٠معدن  ميليون   ٢٠٠ معادل  ذخيره ای  با  سنگ  ذغال  معدن  هشت  همچنين  و  تن  ميليون 
سنگ آهن گل گهر سيرجان به ذخيره ای بيش از يک ميليارد تن    و جالل آباد زرند با ذخيره ای معادل ١٥٠ ميليون تن 
کروميت بافت و اسفندقه و فارياب جيرفت با ذخائری معادل يک ميليون تن همچنين ذخائر غير فلزی سولفات دوسود 
راين، باريت رفسنجان، دولوميت سيرجان و سيليس شهربابک و رفسنجان است. عالوه بر آن معادن سنگ تزئينی 
استان کرمان به لحاظ ميزان ذخيرٔه انبوه و تنوع و کيفيت دارای جايگاه ويژه ای است. در سال های اخير پروانه های 
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فعاليتفعاليت
شده است؟  اجرا  شده  گفته  بنايی  زير  ازطرح های  يک  کدام  شما  زندگی  محل  در  ١ــ 

بازديدی  خود  سکونت  محل  در  اجرا  حال  در  يا  شده  اجرا  طرح های  از  يکی  از  خود  دبير  کمک  به  ٢ــ 
مجريان طرح،هدف از اجرای آن را جويا شويد. بعمل آوريد. از 

بهره برداری معادن در استان رشد چشمگيری داشته به نحوی که سال ٨٨ نسبت به سال ٨٦ از رشد ٤٦/٥ درصدی 
برخوردار بوده است. استان کرمان از نظر  ارزش توليدات معدنی ٤٥ درصد از کل توليدات معدنی کشور را به خود 
اختصاص داده که از اين نظر رتبٔه اول را در کشور به خود اختصاص داده است. همچنين از نظر شاغلين در معدن و 

سرمايه گذاری در معادن مقام اول کشور را دارا است. 

زرند شويی  زغال  کارخانۀ  زرند  ــ  شويی  زغال  کارخانۀ  شهربابکشکلشکل۷ــــ۶  ــ  آباد  خاتون  مس  کارخانۀ  شهربابک  ــ  آباد  خاتون  مس  کارخانۀ  شکلشکل۸  ــ  ــ۶  ــ 

۳ــ امور فرهنگی واجتماعی
با  دارد.  جوان  نسل  تربيت  در  خطير  رسالتی  اجتماعی،  نهاد  بنيادی ترين  عنوان  به  پرورش  و  آموزش  پرورش:  و  آموزش 
نگاهی عميق به اهداف آموزش و پرورش می توان دريافت که: تقويت و تحکيم مبانی اعتقادی و معنوی، رشد فضايل اخالقی، ارتقای 
اجتماعی،  انضباط  و  نظم  به  پايبندی  مردم،  به  خدمت  فرهنگ  ترويج  عدالت،  و  شجاعت  روحئه  ايجاد  سياسی،  و  اجتماعی  بينش 

قانون گرايی و... که تمامی دوره فعاليت آن وزارتخانه در طول شکوفايی انقالب اسالمی در جهت تحقق اين اهداف بوده است. 
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شکوفايی استان کرمان پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی

 برای مطالعه 
در سال تحصيلی ۸۸  ــ۱۳۸۷ تعداد ۵۴۵۶۹۶ نفر دانش آموز در ۶۲۲۶ آموزشگاه دولتی و غيرانتفاعی مشغول 

به تحصيل بودند. نمودار ۲ــ۶ درصد دانش آموزان را در مقاطع مختلف نشان می دهد. 
آيا می دانيد در دورٔه متوسطه تعداد ۱۰۰۱ آموزشگاه در استان وجود دارد که ۵۲۶۷ کالس درس است و تعداد 
۱۲۳۲۴۵ دانش آموز تحصيل می کنند. بيشترين تراکم دانش آموز در کالس متعلق به منوجان و رودبار جنوب  با 
۲۸/۱  و ۲۹/۶ و کم تراکم ترين کالس ها دورٔه متوسطٔه متعلق به کوهبنان و راور با ۱۸/۶ و ۱۹/۵ دانش آموز است. 

از دستاوردهای مهم آموزشی در سطح استان می توان به موفقيت دانش آموزان در قبولی دانشگاه ها اشاره و 
کسب   ۶ رتبٔه تک رقمی ،۷۹ رتبٔه دو رقمی، ۴۴۵رتبٔه سه رقمی وکسب رتبه های اول در گروه آزمايشی هنر و ادبيات 

و علوم انسانی در کنکور ۸۸ اشاره کرد.
 درصد باسوادی استان در ابتدای انقالب اسالمی ۴۵ درصد بوده، در حالی که اين عدد به ۸۶ در صد در 
سال ۸۷ رسيده است، که نشان از درايت و همت نظام مقدس جمهوری اسالمی جهت کاهش بيسوادی و ريشه کنی 
آن است.با اين روند انتظار می رود که در طول ۵ ساله اول دهٔه ۹۰ شاهد جشن ريشه کن شدن بيسوادی در استان 

کرمان باشيم. 
آموزش عالی

برای  مناسب  بستری  ايجاد  سوی  به  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  اهداف  گيری  جهت  کرمان  استان  در 
آموزش ، تحقيق و فّناوری طی ۳۰ سالٔه پس از پيروزی انقالب اسالمی بوده است.

در سال تحصيلی ۸۸ ــ۱۳۸۷ در مجموع ۹۹۰۲۵ نفر دانشجو در مراکز آموزش عالی استان مشغول به تحصيل 
بودند که با توجه به تعداد دانشجو در سال های اوليه انقالب۱۱۳۲ نفر، نشان از رشد قابل توجه آن دارد.

نمودار نمودار ۲ــــ۶  ــ درصد تعداد  دانش آموزان استان در مقاطع مختلف تحصيلی  ــ درصد تعداد  دانش آموزان استان در مقاطع مختلف تحصيلی
ابتدايیابتدايیراهنمايیراهنمايیمتوسطهمتوسطهفنی حرفه ای و کاردانشفنی حرفه ای و کاردانش



١٣٤

از شاخص ترين دانشگاه های استان می توان به شهيد باهنر کرمان، علوم پزشکی کرمان  و... اشاره کرد. 

 شکل  شکل ۹ــــ۶ ــ دانشگاه شهيد باهنر کرمان      ــ دانشگاه شهيد باهنر کرمان     

ـ ۶    ــ دانشگاه ولی عصر رفسنجان    ــ دانشگاه ولی عصر رفسنجان ـ ـ شکل شکل ۱۰۱۰ـ

کاردانیکاردانی

کارشناسیکارشناسی

کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد

دکتریدکتری

 نمودار ۳ــ۶ ــ تعداد دانشجويان مراکز آموزش عالی 
تحصيلی  سال  طی  تحصيلی  مقطع  تفکيک  به  استان 

۸۸ــ۱۳۸۷

۲۵۵۱۸

۳۹۵۱

۶۷۴۹۲

۲۰۴۶



١٣٥

شکوفايی استان کرمان پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی

    جدول۳ــ۶  ــ  مشخصات مهم ترين مراکز آموزش عالی استان

يف
نام دانشگاهرد

 تعداد
 دانشکده /
مرکز

 تعداد
رشته

 تعداد
دوره های تحصيلیدانشجو

کاردانی ــ کارشناسی ــ کارشناسی ارشد ــ دکترا۱۴۱۰۲۱۶۲۷۵شهيد باهنر کرمان۱
کاردانی ــ کارشناسی ــ کارشناسی ارشد ــ دکترا۵۲۵۶۳۰۰دانشگاه ولی عصر رفسنجان۲

کاردانی ــ کارشناسی ــ کارشناسی ارشد ــ دکترا ــ دکترای تخصصی ۱۰۸۲۴۱۰۰علوم پزشکی کرمان۳
ــ دکترای فوق تخصصی

کاردانی ــ کارشناسی ــ کارشناسی ارشد ــ دکترا٣١٠۱۳۴۹علوم پزشکی رفسنجان۴
کاردانی ــ کارشناسی ــ کارشناسی ارشد٣٠۶۸۴۰۳۴۹ مرکزدانشگاه پيام نور کرمان۵
کاردانی ــ کارشناسی٥۱۹۱۹۳۸۶ انستيتودانشگاه شهيد چمران۶
 دانشگاه پيامبراعظم (واحد۷

کاردانی ــ کارشناسی١٢۱۰۳۵دو مرکزخواجه نصير کرمان)

کاردانی ــ کارشناسی ــ کارشناسی ارشد۷۹۵۱۴۹۴۰دانشگاه آزاد اسالمی کرمان۸

بهداشت و درمان
در سال ۸۷ به ازای هر صد هزار نفر در استان کرمان ۲۱پزشک عمومی ۱۸پزشک متخصص ۵/۵ دندانپزشک 
هر  ازای  به  و  داشت.  وجود  بيمارستان  تخت  يک  نفر   ۸۰۲ هر  ازای  به  همچنين  است.  بوده  نفر  داروساز   ۱/۲ و 
۱۶۵۰۰ نفر يک واحد آزمايشگاهی، هر ۱۰۸۰۰ نفر يک داروخانه، به ازای هر ۳۴۰۰۰ نفر يک پايگاه اورژانس در 

استان وجود داشت.
با توجه به جمعيت روستايی استان (۱۱۶۳۹۳۰ ) تعداد ۸۲۸ خانه روستايی در استان وجود داشت که به ازای 

۱۴۰۰ نفر يک خانه روستايی در استان وجود داشت.
در سال ۵۹ در سطح استان ۱۸ بيمارستان و زايشگاه با ۱۳۰۸ تخت ۱۵۱ درمانگاه و تعداد ۳۰ آزمايشگاه و 
۴۱ داروخانه وجود داشت  و در اين سال در استان تعداد ۳۱۸ نفر پزشک (عمومی و متخصص ) و ۳۵ دندان پزشک 

بوده است. 
مقايسٔه آمار سال ۱۳۵۹ با سال ۱۳۸۷ نشان از رشد چشمگير خدمات بهداشتی و درمانی طی ۳۰ ساله انقالب 
اسالمی در استان کرمان داشته است. که بارزترين آنها را می توان به گسترش ميزان پايگاه های اورژانس به ويژه اشاره 

کرد.



١٣٦

تربيت بدنی
سرانٔه ورزشی در استان کرمان در سال ۵۷ تنها ۱۶ سانتی متر برای هر نفر  بود که اين عدد در سال ۸۴ به ۳۰ 
سانتی متر رسيد و با تالش و همت مسئوالن  به ۵۶ سانتی متر در سال ۸۸ رسيد.با توجه به ميانگين کشوری که يک 
متر است هنوز استان فاصله دارد. در سال ۵۹ در استان ۱۶ زمين چمن فوتبال، ۲۷ استاديوم، ۱۷ سالن ورزشی و 
۱۵ استخر وجود داشت که اين ميزان در سال ۸۷ به ۱۰۱ سالن ورزشی ، ۳۸ زمين چمن فوتبال و ۲۶۲ زمين ورزشی 

روباز رسيده است. 

شکل شکل ۱۱۱۱ــــ۶  ــ استاديوم ورزشی شهيد باهنر کرمان  ــ استاديوم ورزشی شهيد باهنر کرمان



١٣٧

شکوفايی استان کرمان پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی

 درس پانزدهم   : چشم انداز آيندۀ استان 
در درس قبل با دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی در استان کرمان آشنا شديم؛ با توجه به پتانسيل بسيار باالی اين استان، 
موقعيت خاص،  وجود پديده های طبيعی و نيروی انسانی ماهر وکارآمد، جای آن دارد که اين استان از آينده ای بسيار مطلوب وشکوفا 
طبيعی و  درعرصه های  باال  توان  خدادادی و  استعدادهای  داشتن  کرمان به جهت  استان  باشد.  برخوردار  توسعه  زمينه های  اکثر  در 
چالش های  که  داريم  سعی  درس  اين  در  ما  باشد  برخوردار  واال  جايگاهی  از  که  است  اين  سزاوار  متخصص  و  فعال  انسانی  نيروی 
فراروی توسعه استان را بيان کنيم واميد است با برطرف شدن  اين محدوديت ها و تنگناها در يک افق ۲۰ساله شاهد توسعه وشکوفايی 

استان مان باشيم. 
             

برخی از مهم ترين مشکالت ومحدوديت ها برسرراه توسعۀ استان
الف )کمبود ريزش های جوی و نبود بارش کافی در استان. 

ب) وجود مخاطرات طبيعی فراوان در استان (زلزله ــ خشکسالی ــ سرمازدگی ــ هجوم ماسه های روان ).
ج) کاهش سطح آب های زيرزمينی در اکثر دشت های به ويژه نواحی  شمالی استان. 

د) عدم توجه به صنايع باال دستی مربوط به معادن موجود دراستان. 

بيشتر بدانيم  
در سال ١٣٨٥ حدود ١/٥ ميليارد دالر کاالی صادراتی در استان کرمان توليد شده که تنها ٧٠٠ ميليون دالر، 
يعنی کمتر از نصف آن از طريق گمرکات اين استان صادر شده است در زمينٔه توليدات صنعتی و پتروشيمی استان کرمان 
در ردٔه پنجم کشور است در حالی که در صادرات اين بخش رتبٔه ٢٧ کشور را داراست. در بخش معدن جزء سه استان 
اول کشور هستيم. اما صادرات معدنی استان کرمان يک صدم توليدات آن و در رتبٔه ٢٦ کشور قرار دارد. در زمينٔه  
فرش نيز کرمان دچار افت قابل مالحظه  ای شده است و در توليد، در رتبه های برتر کشور ولی در صادرات در رتبٔه 
٢٦ کشور قرار دارد که جای بررسی و کنکاش زيادی دارد. تنها در بخش کشاورزی است که هم در توليد و هم در 
صادرات رتبٔه اول کشور به استان کرمان اختصاص دارد. شايان ذکر است که در ٣ سال اخير با پيگيری های مستمر 

و جديت مسئوالن مختلف اين وضعيت رو به بهبود است.



١٣٨

برای  پيشنهادی  راهبردهای  و  اهداف  مهم ترين 
توسعۀ استان 

الف) استفادٔه بهينه از آب های سطحی با اجرای طرح های 
آبخيزداری.

عميق  نيمه  و  عميق  های  چاه  از  بهره برداری  کنترل  ب) 
کشاورزی و کاهش بيالن منفی آب

ج) تـقـويت شبکـه هـای زير بنايی (حمل و نقل ريلـی ــ 
هوايی    ــ زمينی ــ انرژی ــ مخابرات و... )

د) باال بردن ميزان ورود گردشگران داخلی و خارجی به 
استان با توجه به ظرفيت های باالی استان

به  توجه  با  استان  در  صنعت  رشد  و  متوازن  توسعٔه  هــ) 
توان های محيطی

 اهداف و راهبردهای توسعه در بخش کشاورزی و 
منابع طبيعی

استفاده از شيوه های نوين آبياری جهت کاهش مصرف 
آب.

از  خارج  و  داخل  در  کشاورزی  محصوالت  بازاريابی 
کشور.

اصالح  با  همراه  جديد  کشاورزی  شيوه های  از  استفاده 
گونه های گياهی.

بارور کردن ابرها جهت ايجاد باران مصنوعی با توجه به 
خشکسالی چندين ساله استان.

تثبيت شن های روان برای جلوگيری از گسترش بيابان ها 
در شهرستان های ريگان و بم.

شکل شکل ۱۲۱۲ــــ۶ــ شيوه های نوين آبياری (بارانی)   ــ شيوه های نوين آبياری (بارانی)   

شکلشکل۱۳۱۳ــــ۶ ــ احيای پوشش گياهی جهت تثبيت شن های روان ــ احيای پوشش گياهی جهت تثبيت شن های روان

شکلشکل۱۴۱۴ــــ۶  ــ هجوم ماسه های روان و ايجاد مشکل برای خطوط راه آهن  ــ هجوم ماسه های روان و ايجاد مشکل برای خطوط راه آهن



١٣٩

شکوفايی استان کرمان پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی

اهداف و راهبردهای توسعه در بخش آب
راه حل کوتاه مدت: که همان جلوگيری از حفر چاه و بستن چاه های غير مجاز، کنترل و جلوگيری از اضافه برداشت چاه های مجاز. 

راهکار ميان مدت: سد  سازی است که از جمله اقدامات در اين خصوص ساخت چند سد مهم مانند نساء بم، سد بافت، و سد 
شهيدان امير تيموری (صفا رود رابر) و... است. 

از راهکارهای بلند مدت به انتقال آب حوضه به حوضه برای شهرهای شمالی

شکل شکل ۱۵۱۵ــــ۶  ــ سد سيرجان  ــ سد سيرجان

شکل شکل ۱۶۱۶ــــ۶  ــ سد سنگريزه ای  نساء بم  ــ سد سنگريزه ای  نساء بم
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اهداف و راهبردهای توسعه در بخش صنعت و معدن 
ــ ايجاد صنايع تبديلی و بسته بندی بيشتر در بخش کشاورزی

ــ تجهيز و توسعٔه شهرک های صنعتی و مطالعٔه شهرک های صنعتی جديد در استان
ــ احداث و راه اندازی صنايع مادر با توجه به توان باالی معدنی استان 

ــ پيشگيری از آلودگی های زيست محيطی و کاهش آن از طريق اجرای طرح های زيست محيطی
ــ گسترش فعاليت های اکتشافی به منظور دستيابی به پتانسيل های جديد

ــ ايجاد کارخانه های فراوری جهت جلوگيری از ارسال مواد خام به ساير استان ها
ــ آموزش و باال بردن توان نيروی انسانی و ايمنی محيط کار جهت جلوگيری از بروز خطرات احتمالی 

شکل شکل ۱۷۱۷ــــ۶  ــ کارخانۀ سيمان کرمان  ــ کارخانۀ سيمان کرمان

شکل شکل ۱۸۱۸ــــ۶  ــ کارخانۀ سيم و کابل کرمان  ــ کارخانۀ سيم و کابل کرمان



١٤١

شکوفايی استان کرمان پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی

اهداف و راهبردهای توسعه در بخش ميراث فرهنگی و گردشگری 
ــ احيا و مرمت بناهای تاريخی و ديدنی

ــ شناساندن مناطق ديدنی و جاذبه های استان به توريسم داخلی و خارجی
ــ احداث و راه اندازی هتل ها و مراکز فروش توليدات محلی و صنعتی، در مناطق توريستی استان

ــ ايجاد زير ساخت های الزم جهت سرمايه گذاری بخش خصوصی 
ــ ايجاد پروازهای داخلی و خارجی بيشتر در سطح استان جهت سهولت رفت و آمد

ــ ايجاد دفاتر خدماتی گردشگری و راه اندازی تورهای استان گردی
ــ اجرای هر چه سريع  تر طرح فاضالب شهر کرمان که باال آمدن آب سبب تخريب اماکن ديدنی شده است. 

شکل شکل ۲۰۲۰ــــ۶  ــ مسجد جامع کرمان      ــ مسجد جامع کرمان    شکل شکل ۱۹۱۹ــــ۶  ــ باغ شاهزاده ماهان  ــ باغ شاهزاده ماهان



١٤٢

فعاليتفعاليت

اهداف و راهبردهای توسعه در بخش بازرگانی و 
حمل و نقل 

بانده  دو  جاده های  و  بزرگراه ها   احداث  در  تسريع  ــ 
استان 

ساير  با  ارتباط  و  ريلی  خطوط  احداث  در  تسريع  ــ 
استان ها 

ــ توسعه و ارتقای فرودگاه های استان، طراحی و مطالعه 
فرودگاه های جديد در ساير شهرستان ها

ـ ايجاد مناطق ويژه اقتصادی در مناطقی از استان ـ

آموزش  زمينۀ  در  توسعه  راهبردهای  و  اهداف 
عالی و آموزش و پرورش

در  به ويژه  آموزشی  فضاهای  سازی  مقاوم  و  توسعه  ــ 
روستاهای استان

ــ به کار گيری و ساماندهی نيروی انسانی متخصص در 
آموزش و پرورش 

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

مراکز  و  عالی  آموزش  فضاهای  تجهيز  و  توسعه  ــ 
تحقيقاتی

ــ توسعٔه تحصيالت تکميلی با توجه به توان های استان
شکل شکل ۲۲۲۲ــــ۶  ــ اداره کل آموزش وپرورش استان کرمان  ــ اداره کل آموزش وپرورش استان کرمانــ توسعٔه مراکز فنی و حرفه ای در سطح استان

شکل شکل ۲۱۲۱ــــ۶  ــ منطقۀ ويژۀ اقتصادی ارگ جديد بم ( کارخانۀ خودرو سازی )  ــ منطقۀ ويژۀ اقتصادی ارگ جديد بم ( کارخانۀ خودرو سازی )

ــ از طرح های انجام شده در محل سکونت خود در زمينٔه بهداشت و درمان توسط دولت جمهوری اسالمی 
نمونه هايی را ذکر کنيد.
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شکوفايی استان کرمان پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی

 برای مطالعه 
اهداف و راهبردهای توسعه در زمينۀ بهداشت و درمان

ــ ايجاد مراکز درمانی و بهداشتی مناسب به ويژه  در مناطق محروم استان.
ــ توجه به وضعيت  سالمت خانواده ها به ويژه با طرح پزشک خانواده.

ــ تقويت بيمارستان های نواحی جنوبی به پزشک متخصص و ايجاد مراکز تشخيص طبی.
ــ برنامه ريزی جهت ايجاد سهمئه پذيرش دانشجوی بومی برای دانشگاه علوم پزشکی استان. 

ــ ساماندهی ۱۵۰ هزار افاغنه موجود در استان که ناقل بسياری  از بيماری ها می باشند و در محل سکونت آنها 
که باعث بروز بعضی مشکالت بهداشتی شده اند.

ــ کاهش استفاده از سموم دفع آفات نباتی که در استان ۵ برابر ميانگين جهانی است.
ــ سرمايه گذاری و ورود بخش خصوصی و پزشکان در طرح های درمانی استان 

اهداف و راهبردهای توسعه در بخش اجتماعی، فرهنگی
ــ گسترش مراکز فرهنگی در استان (سينما ــ کتابخانه و...) 

ــ ايجاد فرصت های اشتغال زايی برای کاهش نرخ بيکاری 
 ۱۴/۹ جمعيت  از  را  شغل  هزار   ۹۰ و  داده اند  تشکيل  را  استان  جمعيت  درصد   ۱۰ که  افاغنه  ساماندهی  ــ 

درصدی بيکار استان در اختيار دارند.
اهداف و راهبردهای توسعه در زمينۀ تربيت بدنی

ــ تکميل پروژه های ورزشی
ــ سرمايه گذاری در رشته های ورزشی متناسب با هر منطقه

ــ احداث سالن های ورزشی چند منظوره 
ــ توجه به ورزش بانوان و تقويت رشته های مخصوص بانوان

ــ راه اندازی و فعال کردن هيات های رشته های مختلف ورزشی در سراسر استان  
اهداف و راهبردهای توسعه در بخش عمران شهری و روستايی

ــ تسريع در عمليات گاز رسانی به تمامی  مناطق استان به ويژه نواحی سردسير
ــ اصالح و ترميم  شبکٔه آب آشاميدنی 

ــ ساماندهی و مرمت بافت های فرسوده و محالت قديمی شهرها
ــ اجرا و ساماندهی طرح های هادی روستايی

ــ ايجاد تسهيالت الزم جهت بهبود وضعيت (مسکن ــ اشتغال) روستاييان و جلوگيری از مهاجرت آنها
ــ برنامه ريزی جهت باال بردن کيفيت راه های روستايی و شهری

ــ جلوگيری از ساخت و ساز غير اصولی و  باال بردن کيفيت ابنئه روستاها و شهرها
ــ توسعٔه مراکز ICT روستايی، خانه بهداشت در سطح روستاهای استان
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مواد مخدر به عنوان چهارمين تهديد مهم جهان بزرگ  ترين مشکل کرمان است و سال هاست مردم اين سرزمين 
بار سنگين فرهنگی و اجتماعی اين پديده شوم را به دوش می کشند. مواد مخدر چهارمين تهديد بزرگ جهان بعد از 
فقر، آلودگی محيط زيست و بمب هسته ای است. يکی از آسيب هايی که کرمان را به شدت مورد تهديد قرار داده، 
بحث قاچاق مواد مخدر از افغانستان و استان های شرقی به ساير مناطق کشور و اروپا از مسير کرمان است و استان 
کرمان تنها به اين دليل مدت هاست که بار سنگين فرهنگی و اجتماعی قاچاق مواد مخدر را به دوش می کشد و متحمل 

خسارات زياد مالی و تقديم هزاران شهيد برای مقابله با اين بالی خانمان   سوز شده است.

بيشتر بدانيم  

تقدير وتشکر
در پايان مراتب  تقدير  خود را از همکاری نهادها، سازمان ها و ارگان های زير که مؤلفان را ياری کرده اند،اعالم می داريم و از 
گذاشتند،  ميان  در  ما  با  را  خود  سازندٔه  و  ارزشمند  پيشنهادهای  و  نظرات  که  استان  سراسر  در  جغرافيا  سرگروه های  و  فرهيخته  دبيران 

سپاسگزاری می نمائيم .
معاونت مديريت وبرنامه ريزی استانداری استان کرمان                 اداره کل حفظ آثار ونشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان

سازمان جهاد کشاورزی شمال و جنوب استان کرمان                سازمان صنايع 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 فضايی ايران

از رياست محترم و معاون محترم آموزش متوسطٔه اداره کل آموزش وپرورش استان کرمان به خاطر حمايت های مجدانه، رئيس 
گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان به جهت برنامه ريزی و هماهنگی الزم و از شرکت خدمات 
رايانه ای رايان گستر ساينا برای انجام طراحی و امور گرافيکی  اين اثر سپاسگزاريم و موفقيت همٔه اين عزيزان را در خدمت به گسترش 

علم و توسعٔه فرهنگ اسالمی در کشور از خداوند متعال خواستاريم.
از کلئه صاحب نظران و دبيران محترم و دانش آموزان و اوليای آنان خواهشمنديم نظرات اصالحی  دربارهٔ  مطالب اين کتاب را به نشانی 

ـ صندوق پستی ۳۵۳  و يا پست الکترونيکی زير ارسال نمايند. گروه های آموزشی متوسطٔه اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانـ 
     jelali2005@yahoo.com

      http://geography.kermanedu.ir                  :  آدرس اينترنتی گروه جغرافيای استان کرمان

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