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درس پنجم      : مسائل زيست محيطی استان و راه حل های آن 

آيا می دانيد
٭ کدام مشکالت زيست محيطی، استان ما را تهديد می  کند؟ 

     رشد جمعيت شهری و روند سريع مهاجرت از روستاها، باعث توسعٔه سريع شهرها (سنندج، سقز، کامياران 
و ...) و پيدايش نقاط شهری جديد (شويشه، دزج، چناره، کانی  دينار و ...) شده و پاره  ای مشکالت زيست محيطی 
را در بيشتر شهرهای استان به دنبال داشته است. رشد شهر نشينی که در اثر افزايش بی روئه جمعيت حاصل شده، 
مهم ترين عامل تهديد کنندٔه محيط زيست استان است؛ زيرا افزايش جمعيت موجب افزايش مصرف، توليد پس ماندها، 
صنعتی و شهرهای  پساب  ها، آلودگی هوا، آب و خاک شده است. لذا هر چند استان کردستان فاقد مکان  های کامالً 

بسيار بزرگ است ولی شواهد آلودگی  های محيطی در ابعاد مختلف محسوس است.

۱ــ آلودگی هوا در استان 
      با توجه به کوهستانی بودن منطقه و واقع شدن شهرها در مجاورت محيط  های طبيعی مانند کوه ها، رودها و دره های وسيع، 
همواره نسيمی در اين دره ها جريان دارد که به تهوئه هوا کمک می  کند. هم چنين گستردگی جنگل  های استان به ويژه در بخش غربی، 

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

انسانی (وسايل نقلئه موتوری، واحدهای توليدی و صنعتی، سيستم  های گرمايشی واحد های مسکونی و تجاری و ...).
الف) عوامل طبيعی (گرد و خاک): هوای استان ما، در فصل خشکسالی، به طور متناوب تحت تأثير پديدٔه گرد و خاک 
قرار می  گيرد. در يک دهٔه گذشته، پديدٔه گرد و خاک بارها در استان ما اتفاق افتاده و هر بار ۳ تا ۵ روز پايدار بوده است. در چنين 
شرايطی غلظت گرد و خاک و آلودگی هوا ده ها برابر حد استاندارد طبيعی افزايش پيدا کرده و شعاع ديد را تا فاصلٔه ۱۰۰ متری کاهش 
داده است (گرد و غبار دهٔه دوم تير ماه ۱۳۸۸ در هوای سنندج تا کنون بی  سابقه بوده و بر اساس گزارش اداره کل  حفاظت محيط 
زيست استان، در روز چهاردهم تير ماه سال ۱۳۸۸ به بيش از ۳۰ برابر حد استاندارد طبيعی خود رسيده است، که بسيار خطرناک 

اعالم شد).
 ٭ به نظر شما چه عواملی موجب پيدايش اين پديده می  شود؟  
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ب) عوامل انسانی: مهم ترين منبع انتشار آالينده های هوای استان کردستان، وسايل نقلئه موتوری است، (به ويژه خودروهای 
فرسوده با مصرف زياد بنزين و احتراق ناقص، آلودگی  هوا را تشديد می  کنند).

      عده  ای گمان می  کنند که آلودگی هوا فقط مختص کالن شهرهاست و شهرهای استان کردستان با چنين مشکلی مواجه نيستند 
اما با سنجش عوامل تعيين کننده آاليندٔه هوا در شهرهای سنندج و سقز توسط اداره کل حفاظت محيط زيست استان، به  آلودگی هوا در 
اين شهرها پی خواهيم برد. که اين امر به دليل وضعيت جغرافيايی شهرها، مساعد بودن شرايط محيطی برای ايجاد پديدٔه وارونگی دما 

در ماه های سرد سال به ويژه در شهر سنندج، عدم تطابق معابر سواره  رو با تعداد خودروها در اکثر شهرهای استان است.
 به نظر شما برای رفع اين مشکل چه راه کارهايی وجود دارد؟ فهرستی از آن ها تهيه کنيد.  

۲ــ آلودگی صوتی در استان
آلودگی صوتی به نوعی با آلودگی هوا ارتباط دارد؛ زيرا صوت از طريق هوا پخش می شود. منابع آلودگی صوتی در شهرهای 
ويژه  شهر (به  محدودٔه  داخل  جوش کاری  و  آهنگری  کارگاه های  و  تعميرگاهی  کارگاهی،  شهرک  های  وجود  کردستان،  استان  بزرگ 
قرار  شهری  محدودٔه  داخل  اکنون  که  کمربندی  خيابان های  از  کاميون ها  تردد  ويژه  به  موتوری  نقلئه  وسايل  و  حاشيه  ای)  محالت 
گرفته اند، می  باشد. البته اين مشکل برای روستايی هايی که در مسير محورهای ارتباطی اصلی (سنندج ــ همدان، سنندج ــ کرمانشاه 

و...) واقع شده اند، نيز ملموس است.
 ايجاد فضای سبز در محدودٔه شهرها، امتداد خيابان های کمربندی و جاده ها از راه های کنترل آلودگی صوتی است. 

٭ به نظر شما راه های ديگر مقابله با آلودگی صوتی چيست؟  

شکل ٦٩  ــ١ــ گرد و غبار سنندج در تيرماه ۱۳۸۸
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 ٣ــ آلودگی آب در استان  
 به تصاوير زير توجه کنيد و برداشت خود را از آن بيان کنيد.  

شکل۷٠ــ١ــ آلودگی آب رودها

مراکز مسکونی شهری و روستايی، فعاليت  های کشاورزی و دامداری و واحدهای صنعتی از مهم ترين منابع آلوده  کنندهٔ آب  های 
سطحی  در استان کردستان اند.

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

سروآباد
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وضعيت آلودگی درياچۀ زريبار: اگرچه اين درياچه هنوز هم يک تاالب طبيعی محسوب می  شود اما بررسی  های انجام شده 
توسط  کارشناسان ذی ربط در سال  های اخير نشان می  دهد که حيات آن توسط منابع آلوده  کنندٔه زير در حال تهديد است:

١ــ ورود بخشی از آب های آلودٔه سطح شهر مريوان از طريق کانال  های روباز که به سمت درياچه جريان دارد و وارد باتالق های 
شرقی اين درياچه می شود.  

۲ــ فعاليت  های گردشگری و عدم رعايت بهداشت محيط توسط برخی از گردشگران (رها کردن زباله و مواد زائد در محيط 
پيرامون درياچه).

شکل٧٢ــ١ــ  ازدياد گردشگران در محيط پيرامون درياچۀ زريبار يکی از عوامل تهديدکنندۀ درياچه.

۳ ــ  ورود فضوالت دامی و فاضالب  های خانگی روستايی (حدود ۹ پارچه آبادی حاشئه اين تاالب) به داخل درياچه.
از  بخشی  آبياری،  يا  بارندگی  اثر  در  باغات   و  مزارع  خاک  شدن  شسته  کشاورزی (با  فعاليت  های  از  ناشی  آلودگی  های  ۴ــ 

کودهای شيميايی و  سموم دفع آفات نباتی  به داخل درياچه راه پيدا می  کند).    

فعاليت  
روستايی؟  فعاليت  های  يا  است  شهری  فعاليت  های  به  مربوط  آب ها  آلوده  کنندٔه  منابع  بيشترين  شما  نظر  به  ۱ــ 

چرا؟
۲ــ با توجه به مبحث آلودگی آب، بگوييد که منابع آلوده  کنندٔه شهری خطرناک ترند يا روستايی؟ چرا ؟

٣ــ به صورت گروهی دربارٔه وضعيت آلودگی آب های شهرستان محل زندگی خود تحقيق کنيد و راه های مقابلٔه 
با آن را ارائه دهيد.
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۴ــ آلودگی خاک در استان

استان کردستان از توان بسيار بااليی در زمينه کشاورزی و دامداری برخوردار است و بيشتر فعاليت ها در زمينٔه 
زراعت، باغداری و پرورش دام صورت می  گيرد که اين فعاليت ها موجب  به کارگيری انواع کودهای شيميايی و سموم 
دفع آفات نباتی شده است. بنابراين استفاده گسترده از سم و کود، زمينه آلودگی خاک را در اين استان ايجاد کرده 
است در حالی که در محيط طبيعی اين استان، گونه های جانوری مفيدی وجود دارند که از آفات و حشرات مضر تغذيه 
می کنند. مهار آفات توسط کبک، قورباغه، مارمولک، عنکبوت و کفش دوزک و ...  مبارزٔه بيولوژيکی محسوب 

می  شود و استفاده از سموم شيميايی، هميشه بايد آخرين حربه  برای مهار آفات باشد.
در سال های اخير گسترش کاشت گونه های سوزنی  برگ در فضاهای سبز استان موجب اسيدی شدن خاک 
در محيط  های ذکر شده گرديده که خود عامل آلودگی خاک می  باشد. گذشته از آن توسعه فعاليت  های عمرانی و صنعتی 

استان در دو دهٔه اخير نيز از عوامل آلودگی خاک محسوب می  شوند. 
بقايای  زدن  آتش  به  اقدام  کشاورزی  فعاليت  های  اتمام  از  بعد  کشاورزان  استان،  نقاط  از  برخی  در  هم چنين 

حاصل از برداشت می  نمايند، به نظر شما اين اقدام چه معايبی دارد؟   

 ٥  ــ آلودگی محيط های شهری و روستايی

طراوت زندگی از سخاوت طبيعت است، به خاطر زندگی، به طبيعت احترام بگذاريم. 

منابع مختلفی ممکن است در آلودگی محيط  های انسانی نقش داشته باشد اما مهم ترين اين  منابع در استان کردستان، انباشت 
زباله (پسماند) است که از راه های مختلف توليد و وارد محيط می  شود. 

مراکز مسکونی شهری و روستايی، پايانه های مسافربری، ميادين ميوه و تره  بار، بيمارستان  ها و … از مهم ترين 
توليد کنندگان پسماند محسوب  می شوند. افزايش جمعيت، مصرف بی  رويه، شيؤه عرضٔه کاال و عدم مديريت مناسب 

مواد زائد نيز از داليل اصلی ازدياد پس ماند به شمار می  روند. 
٭ به نظر شما انباشت پسماند در محيط و شير ابٔه ناشی از آن بر روی زمين چه پيامدهايی دارد؟  

بيشتر بدانيم  
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نابسامانی در جمع  آوری زباله های شهری در برخی محله های شهرها به دليل کمبود وسايل و ناکافی بودن نيروی انسانی(به ويژه 
که  می  گيرد  صورت  روباز  کاميون  های  وسيلٔه  به  شهرها  در  زباله  حمل  همچنين  است.  معضالت  از  يکی  نيز  حاشيه ای)  محالت  در 

در بعضی موارد باعث پخش آلودگی در معابر می  شود.
     يکی از راه های پيش گيری از خطرات پس  ماند در محيط زندگی، روش صحيح جمع  آوری و دفن بهداشتی آن است. 

داخل  دامی به  فضوالت  و  روستايی  فاضالب  ورود  از  جلوگيری  نيز  و  شهری  فاضالب  تصفيه خانه های  اندازی  راه  و  احداث 
رودخانه ها از مهم ترين عوامل کاهش آلودگی آب به حساب می آيند. در اين رابطه  طرح احداث تصفيه خانٔه فاضالب سنندج، مريوان، سقز، 

بانه و ... در حال اجرا است و اميد می  رود با اتمام و بهره  برداری از اين طرح  ها شاهد کاهش آلودگی آب رودخانه های استان باشيم. 

فعاليت  
برای جلوگيری از آلودگی محيط زندگی خود چه پيشنهادهايی می  توانيد ارائه دهيد؟   

شکل ۷۳ــ۱ــ تصفيه خانۀ فاضالب سنندج



فصل دومفصل دوم
ردستان  ردستان جغرافياي انساني استان  جغرافياي انساني استان 
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به نقشٔه زير نگاه کنيد ؛ اين نقشه، تقسيمات سياسی استان کردستان را نشان می دهد. بر اساس آخرين تقسيمات کشوری در سال 
۱۳۸۸، اين استان دارای ۱۰ شهرستان، ۲۵ شهر، ۲۷ بخش، ۸۴ دهستان و ۱۹۰۰ روستاست.

با توجه به شکل١ــ٢ (نقشٔه تقسيمات سياسی استان کردستان)، نام شهرها، بخش  ها و دهستان هايی که در داخل 
محدوده شهرستان محل زندگی شما قرار دارند، بنويسيد. 

فعاليت  
شکل ۱ــ٢ــ نقشه تقسيمات سياسی استان کردستان

درس ششم      : تقسيمات سياسی استان 
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 برای مطالعه 
جدول ١ــ٢ــ تقسيمات سياسی استان کردستان

شهر مرکز دهستان دهستان مرکز بخش بخش مرکز شهرستان شهرستان

بانه
شوی شوی

بانه مرکزی

بانه بانه

آرمرده
بله که بله که

آرمرده آرمرده
آرمرده پشت آربابا

کانی سور
بوالحسن بوالحسن

کانی سور
کانی سورنمشير کانی سور

کوخان نمه شير

بوئين سفلی
بوئين سفلی بوئين

بوئين سفلی ننور
ننور ننور

بيجار

چنگيز قلعه حومه

بيجار مرکزی

بيجار بيجار

خورخوره خورخوره
توپ آغاج سيلتان
جعفر آباد سياه منصور
نجف آباد نجف آباد

بابار شانی

بابار شانی بابار شانی

بابار شانی چنگ الماس
پير تاج پير تاج

خسرو آباد
خسرو آباد

ياسوکند

آق بالغ طغامين طغامين

يا سوکند ياسوکندکرانی کرانی

گرگين گرگين
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دهگالندهگالن

دهگالنمرکزی
حسن آبادحومه دهگالن

دهگالن قرو چایقرو چای

بله دستیئيالق شمالی

بلبان آبادبلبان آباد
بلبان آبادئيالق جنوبی

بلبان آباد سيسسيس

ديواندرهديواندره

نساره علياحومهديواندرهمرکزی
ديواندره شريف آبادچهل چشمه

گاوشلهقراتوره

هزار کانيانسارال
خرکهحسين آباد شمالی

هزار کانيانسارال
کولهکوله

زرينهکرفتو

گورباباعلیاوباتو
زرينه زرينهزرينه

شالی شلکانی شيرين

سرو آبادسرو آباد
سرو آبادمرکزی

بيسارانبيساران

سرو آباد
پايگالنپايگالن
دزلیدزلی
رزآبرزآب
ژريژهژريژه

قلعه جیکوساالن

اورامان اورامان
تخت

اورامان تختاورامان تخت
سلينشاليار
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سقزسقز

سقزمرکزی

قهرآباد سفلیترجان

سقز
تموغهتموغه
سراسرا
ميردهميرده

صاحبزيويه

سنتهامام

صاحب
تيلکوهتيلکوه

خورخورهخورخوره
صاحبصاحب
گل تپهگل تپه

حسن سرشيو
ساالران

چهل چشمه 
دگاگاهغربی

حسن ساالرانذوالفقار

سنندجسنندج

سنندجمرکزی

حسن آبادآبيدر

سنندج
آرندانآرندان

حسين آباد 
حسين آبادجنوبی

صلوات آبادحومه
توريورژاورود شرقی
سراب قاميشسراب قاميش

علی آبادنران

شويشهکالترزان
آويهنگژاورود غربی

شويشه شويشهکالترزان
نگلنگل
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قروهقروه

قروهمرکزی

قلعهبدر

قروه
دلبران

کانی گنجیپنجه علی
قاملوپنجه علی جنوبی

دلبراندلبران

سريش آبادسريش آباد

قصالنقصالن

سريش آباد گيلکلولک

يالغوز آغاجيالغوز آغاج

دزجچهاردولی
وينسارچهار دولی شرقی

دزج
دزجچهار دولی غربی

کاميارانکامياران

کاميارانمرکزی

شيروانهبيلوار

کامياران گشکیژاورود
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جغرافيای انسانی استان

٥٩

شکل ٢ــ٢ــ يکی از مناطق ييالقی  استان (هه  وار)               

شکل ٣ــ٢ــ يکی از روستاهای پايکوهی استان «نياوا»

تصاوير زير را با هم مقايسه کنيد. شباهت  ها و تفاوت  های آن ها 
را بنويسيد.

کردستان همانند ساير مناطق کشور سه نوع شيؤه زندگی رايج است که در اين درس با برخی از ويژگی های آن ها آشنا     در استان 
می  شويم. 

۱ــ  زندگی کوچ  نشينی  
       شرايط آب و هوايی و جغرافيايی کوهستان  های زاگرس و ارتباط اين نواحی با قلمروهای پست و سرزمين  های گرمسيری واقع در 
بخش  های غربی و جنوب  غربی آن  همراه با پيوستگی اکولوژيکی اين مناطق با يکديگر و وجود علف زارهای وسيع و غنی و نواحی سردسيری 
و گرمسيری، از ديرباز شرايط مناسب و مطلوبی را برای پيدايش و تکوين حيات کوچ  نشينی و تداوم آن در  اين منطقه به  وجود آورده است. 
هم چنين در کردستان گرايش به کوچ  نشينی در مقاطعی از تاريخ، همزمان با رخدادهايی مانند زلزله های ويرانگر، هجوم طوايف 

و دولت  ها و اقوام مهاجم، جنگ  های ايران و عثمانی و… افزايش يافته است. 

در  تنها  زندگی  نوع  اين  و  يافته  اند  اسکان  کردستان  استان  کوچ  نشينان  اکثر  استان:امروزه  کُوچ  نشينان  فعلی  وضعيت   
محدودٔه کوچکی در ميان ده  نشينان دامدار نيمهٔ غربی استان (هه  ورامان، ژاوه  رو و ...) که کوهستان های بلند و دره های عميق همراه با 
دشت  های سرسبز اطراف دارند، همانند گذشته ادامه دارد. به دليل نزديکی نواحی ييالقی با سکونتگاه های روستايی (نواحی قشالقی) 

درس هفتم      : شيوه های زندگی در استان 



٦٠

استان، کوچ  نشينی با فاصلهٔ  کوتاه و محدود انجام می  شود. کوچ  نشينان چند ماه از سال را همراه با خانواده و دام  های  خود از مناطق 
زمستانه (گرميان) به مناطق تابستانه (هه  وار)  کوچ می  کنند و چند ماه ديگر سال را در روستاها به کار کشاورزی مشغول  اند. اين نوع 

کوچ  نشينی از لحاظ فرهنگی و اجتماعی بسيار زيبا و قابل تأمل است.
 ٭  آيا می  توانيد گوشه  ای از ويژگی های فرهنگی و اجتماعی اين نوع کوچ را بيان کنيد؟  

شکل ٤ــ٢ــ نمونه  ای از کوچ عشاير 
به کوهستان شاهو

ـ ٢ ــ  دامپروری   در مناطق  شکـل ٥   ـ
ييالقـی (هه  وار هانيه پالنگان) استان

 اقتصاد کوچ  نشينان کُرد: اصلی  ترين فعاليت کوچ  نشينان دامداری است و پس از آن زراعت (که بيشتر در کوهپايه ها و 
مجاورت رودها رايج است) و صنايع دستی نيز بخشی از اقتصاد کوچ  نشينان را تشکيل می دهد. 

  

فعاليت  
ــ اگر در شهرستان محل زندگی شما کُوچ  نشينی رايج است، با راهنمايی دبير خود، به سؤاالت زير پاسخ دهيد: 

الف) ساختار اجتماعی زندگی اين افراد چگونه است؟
ب) نقش آن ها در اقتصاد منطقه چيست؟
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۲ــ  زندگی روستايی 
کردستان به استناد آثار تاريخی، از ديرباز دارای جامعٔه 
اسکان يافته بوده و قدمت سکونت در مناطقی از اين استان ( که 
از نظر آب و هوايی شرايط مناسبی داشته است)، به هزاره های 
مکان  های  بررسی  با  می  رسد.  ميالد  از  پيش  پنجم  و  چهارم 
باستانی کردستان و اسناد به  دست آمده، درمی  يابيم که ده  نشينی 
در اين سرزمين از ديرباز تا دوران  اسالمی و پس از آن تا عصر 

حاضر ادامه يافته است. 

 شکل روستاهای استان: بيشتر روستاهای 
استان کردستان از نظر شکل، از نوع متمرکزند. وجود 
در  مؤثر  عوامل  ساير  و  مخروط افکنه ها  کوهپايه ها، 
اشکال  از  نوع  اين  آمدن  وجود  به  باعث  کشاورزی 
منطقه  بودن  کوهستانی  علت  به  است.  شده  روستايی 
ــ به ويژه  در غرب استان ــ  در اين استان روستاهای 
می  شود.  مشاهده  ماليم  شيب  با  کوهپايه  ای  و  پلکانی 
گسترش  شاهد  رودها  و  راه ها  امتداد  در  همچنين 
شرقی  بخش  در  هستيم.  خطی  يا  طولی  روستاهای 
واقع  دشت  سطح  در  روستاها  بيشتر  کردستان  استان 

شده  اند. 
٭ عکس  های زير، نمونه هايی از روستاهای 
استان را نشان می دهد. با توجه به شکل  های ٧  ــ٢ 
و ٨  ــ٢، روستاهای پلکانی و دشتی را با هم مقايسه 

کرده، شباهت ها و تفاوت های آن ها را بيان کنيد. 

شکل ٦  ــ٢ــ روستای تاريخی هه  ورامان

شکل٧ــ٢ــ روستای پلکانی پالنگان         

شکل ٨  ــ٢ــ روستای دشتی

بيشتر بدانيم  
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 منابع درآمد روستاييان استان: با توجه به موقعيت جغرافيايی استان کردستان، شيوه های توليد و منابع 
درآمد روستاييان اين استان متنوع است. البته درآمد اصلی آن ها متکی به زراعت و دامداری است. باغ داری، صنايع 
روستاييان اين استان به شمار می روند. ضمن اين که  دستی، پرورش زنبور عسل، شيالت و… از ديگر منابع درآمد 
روستاهای نوار مرزی استان بخشی از فعاليت خود را به پيله  وری اختصاص داده اند و در صادرات و واردات مرزی 

سهيم اند.      

شکل ٩ــ٢ ــ روستای خطی دزلی

شکل ١٠ــ٢ــ بخشی از فعاليت  های اقتصادی روستاييان استان

 مسائل و مشکالت روستاهای استان و راه  حل  های آن: مهم ترين مشکالت روستاهای منطقه، مهاجرفرستی و کاهش 
نيروی کار و توليد است؛ زيرا روستاهای استان به دليل کمبود امکانات قادر به نگهداری مازاد جمعيت خود نيستند. ضمن اين که 
کم   بودن جمعيت روستاها، فعاليت  های کشاورزی سنتی، اراضی قطعه قطعه و کوچک، سطح پايين بهره  وری و… از مهم ترين مشکالت 

روستاهای منطقه است.

بيشتر بدانيم  
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۱ــ عوامل توسعٔه زراعت و دامداری در مناطق روستايی استان کردستان چيست؟
۲ــ از طريق بازديد يا مصاحبه با افراد آگاه محلی، تفاوت خانه های شهری و روستايی را از نظر کارکرد آن ها 

بنويسيد. 
۳ــ اگر در روستا زندگی می  کنيد، آيا طرح هادی در روستای شما انجام گرفته است؟ در صورت مثبت بودن 

پاسخ، چه نتايجی داشته است؟  

۳ــ  زندگی شهری 
شهرنشينی در استان کردستان سابقه  ای ديرينه دارد و قدمت آن به سال  ها قبل از ميالد مسيح می رسد. شهرهای سنه، ساکز، 

سی  سر، دينور، قلعه و… از شهرهای قديمی استان بوده  اند. 
٭ آيا می  توانيد نام امروزی اين شهرها را بنويسيد.     

 چگونگی شکل  گيری شهرهای استان: اگرچه برخی از شهرهای استان در آغاز، قلعه های حکومتی بوده  اند (مانند سنندج، 
مريوان و…)، که بعدها تحت تأثير عوامل مختلفی توسعه پيدا کرده  اند اما در بيشتر موارد، ايجاد شهرنشينی و توسعه و گسترش آن، 
به دليل مرکزيت روستاهای بزرگ و واقع شدن اين روستاها در مسير راه های ارتباطی ميان مناطق و نواحی مختلف استان بوده است. 
نحؤه استقرار اين روستاها نيز خود به عواملی مانند آب، خاک حاصل  خيز و آب و هوای معتدل وابسته است. بر همين اساس، از نظر 

موقعيت جغرافيايی، اکثر شهرهای استان در مجاورت رودها يا در سطح دشت  ها واقع شده  اند. 
٭ آيا می  توانيد برای هر کدام دو نمونه ذکر کنيد؟    

فعاليت  

شکل ١١ــ٢ــ نمايی از شهر مريوان
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 بررسی کالبدی شهرها از گذشته تا امروز: در 
گذشته ساختار شهرها به اين صورت بوده که قلعٔه حکومتی 
و  داشته  قرار  شهر  مرکز  در  واقع  تپه  ای  روی  بر  معموًال 
می  گرفته اند.  شکل  آن  گرد  بر  بازار  و  مسکونی  محالت 
شهرهای کردستان نيز چنين وضعيتی داشته  اند اما به تدريج 
اين شهرها به صورت دو يا چند خيابان عمود برهم گسترش 
متعدد،  کوچه های  و  خيابان ها  وسيلٔه  به  نهايت  در  و  يافته 
محالت شهری از هم تفکيک شده اند و امروزه نيز با اجرای 
طرح  های جامع شهری، تغييراتی در فضای شهرها به وجود 
تا  کرده   پيدا  مالحظه  ای  قابل  رشد  فيزيکی  نظر  از  و  آمده 
ترتيب  به  و  شهر  وسط  قديمی در  محالت  و  بازار  جايی که 
سپس  و  تجاری  مجتمع  های  با  خيابان هايی  آن،  پيرامون  در 
مسکونی ــ تجاری و در نهايت با شهرک های اقماری برگرد 

آن ظاهر شده  اند.    
شکل ١٢ــ٢ــ حاشيه  نشينی در شهرهای استان کردستان

 نگاهی به تاريخچۀ سنندج و تحوالت آن: سنه يا سنه  دژ از شهرهای کهن و مقدس آيين مهر پرستی و 
دين زرتشت در  اين بخش از ايران است. ارتباط اين شهر و نواحی مجاور آن با اساطير پهلوانی آريايی از اهميت و 

قدمت اين شهر حکايت می  کند. 
سنندج در گذشته آبادی کوچکی بوده است با قلعه  ا ی در پايين دست خود به نام «سنه». سنه بر روی تپٔه بزرگی 
بر کنار رودخانٔه قشالق واقع بوده که از نظر دفاعی محلی مطمئن و موقعيت ممتازی داشته است. در سنه طايفه  ا ی به 
نام زرين  کفش  سکونت داشته اند که گويا نسب آن ها به طوس نوذر پهلوان و سردار ايران باستان می رسيده است. اتفاقاً 

اکنون نيز در سمت شرقی شهر تپه  ای واقع است که آن را طوس  نوذر می  خوانند. 
شهر جديد سنندج  در روزگار صفويه و در زمان شاه صفی (سال ۱۴۰۶  ه . ق) توسط سليمان خان اردالن با 
انگيزٔه نظامی و مرکزيت سياسی برای سکونت تعداد قليلی از خانوارهای فئودال بنا نهاده شد. اين قلعه که اکنون به قلعٔه 
فردوسی و باشگاه افسران نيز معروف است، در نهايت استحکام با برج و باروی بلند بنا شد. در اطراف آن عمارت ؛ 
حمام، مسجد و بازار  ايجاد شد و يک رشته قنات در دشت سه  رنوی (پادگان فعلی) در غرب سنندج برای دارالحکومه 

بيشتر بدانيم  
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احداث و آب آن را به داخل قلعه 
انتقال دادند.  

       شهر سنندج  تا دهٔه ١٣٤٠ 
منطقی  و  آرام  رشد  به  رو  روند 
دهٔه  اوايل  از  و  کرده  سپری  را 
١٣٥٠ رشد شتابانی پيدا کرده و 
اين شهر نيز چون اکثر شهرهای 
متوسط کشور جهت پاسخ گويی 
به نيازهای جمعيت رو به فزايندٔه 
خود، به زمين ها ی کشاورزی و 
باغی، حريم رودخانه ها و تپه های 
متعدد حاشئه شهر دست يافته و 
پيدا  گسترش  امروزی  شکل  به 

کرد.
جامع  طرح  آخرين  اساس  بر   
شهری سنندج، اين شهر امروزه 
شامل چهار منطقه، ۲۱ ناحيه و 

۷۹ محله است. 

شکل ١٣ــ٢ــ  سنه  دژ در سال ۱۲۶۰ هجری

شکل ١٤ــ٢ــ چشم اندازی از شهر سنندج ــ مرکز استان

فعاليت  
۱ــ  از طريق مصاحبه با افراد آگاه، وجه تسمئه شهر يا روستای محل زندگی خود را بنويسيد. 

۲ــ چنانچه در شهر زندگی می کنيد، شهر محل سکونت شما دارای کدام نقش  های شهری است؟ 
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    ٭  به نمودار زير نگاه کنيد؛ اين نمودار جمعيت شهرستان های استان کردستان را نشان می دهد. حال بگوييد که کدام شهرستان 
بيشترين و کدام يک کمترين جمعيت را داراست؟ 

در اين درس شما با مهم ترين ويژگی های جمعيتی استان کردستان آشنا خواهيد شد. 

۱ــ ويژگی های کلی جمعيت استان 
زندگی  خانوار   ٢٣٧/١٧٩ در  که  بوده  جمعيت  نفر   ١/۴۳۸/٥٤٣ دارای  کردستان  استان   ،۱۳۸۵ سال  سرشماری  اساس  بر 
می  کردند. از اين تعداد، ۸٥٥/۸١٩ نفر (معادل ۵۹/۵ درصد) در ٢٠٩/٣٧٣ خانوار شهری  و ٥٨٢/٧٢٤ نفر (معادل ۴۰/۵درصد) در 

١٢٧/٨٠٦ خانوار روستايی ساکن بوده  اند. از کل جمعيت استان، ۷٢٩/۷١٨ نفر مرد و ٧١٠/٤٣٨ نفر زن می  باشند. 
٭ آيا می  توانيد بگوييد که متوسط جمعيت هر خانوار شهری و يا روستايی استان، چند نفر است؟  

شکل ١۶ــ٢، نمودار هرم سنی جمعيت استان کردستان را نشان می دهد. اين هرم، نظير هرم سنی ساير استان  های ايران و نيز 
کشورهای در حال توسعه، دارای قاعده  ای پهن و رأسی باريک است. پهنای چشم  گير قاعدٔه هرم، افزايش فوق  العادٔه گروه های سنی 

پايين و جوان بودن جمعيت  را نشان می دهد. 
در سال  های اخير به دليل سياست  های تنظيم خانواده، از پهنای هرم کاسته شده و اين نشان  دهندٔه کنترل مواليد است. 

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

شکل ۱٥ــ٢ــ نمودار جمعيت شهرستان  های استان کردستان درسال ۱۳۸۵

٤٥٠٠٠٠

٣٠٠٠٠٠
٣٥٠٠٠٠
٤٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠
١٥٠٠٠٠

٢٥٠٠٠٠

٥٠٠٠٠
٠

سنندجديواندره دهگالنمريوان بيجارسقزقروه کامياران بانهسروآباد

نفر

درس هشتم      : جمعيت استان و حرکات آن 
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شکل ١٦ــ٢ــ هرم سنی جمعيت استان کردستان در سال ۱۳۸۵

۲ــ پراکندگی و تراکم جمعيت استان 
مساحت استان کردستان فقط ۱/۷۱ درصد از مساحت کل کشور را تشکيل می دهد؛ در حالی که ۲/۰۴ درصد از کل جمعيت 
کشور را در خود جای داده است. تراکم جمعيت استان کردستان ۵۰/۹ نفر در کيلومتر مربع می  باشد و از اين نظر يکی از پرتراکم  ترين 

استان  های کشور از نظر جمعيت است. چرا؟ 
در دشت  ها و اراضی کم  ارتفاع متمرکز شده است ؛ در حالی که در استان کردستان،  در ساير نقاط کشور ما، جمعيت عمدتاً 
تراکم جمعيت در نواحی کوهستانی و کوهپايه ها بيشتر است. در جامعٔه روستايی استان نيز پراکندگی جمعيت با شرايط طبيعی و امکانات 
و توليدات کشاورزی رابطٔه چندانی ندارد. برای مثال، جمعيت شهرستان  های  قروه، سقز و به ويژه بيجار نسبت به امکانات و منابع 
کشاورزی آن ها کمتر است ؛ در حالی که در نواحی روستايی سنندج، بانه و به  خصوص مريوان، که امکانات کشاورزی کم تری دارند، 

جمعيت بيشتری استقرار يافته  اند. 
٭ به نظر شما علل تراکم زياد جمعيت در شهرستان های بانه و مريوان چيست؟ 

سنندج  استان،  شهرهای  ميان  از  نشده  است.  پراکنده  شهر ها  همٔه  در  اندازه  يک  به  جمعيت  کردستان،  استان  در  طورکلی  به 
به داليلی مانند مرکزيت سياسی و اقتصادی استان، اعتدال نسبی آب و هوا، دسترسی به راه های ارتباطی و نقش  های مختلف شهری، 

جمعيت بيشتری را در خود جای داده است. 

جدول ٢ــ٢ــ توزيع جمعيت و درصد آن در شهرستان های  استان کردستان بر اساس آمار سال ۱۳۸۵
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 برای مطالعه 
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شکل ١٧ــ٢ــ نقشۀ تراکم  نسبی جمعيت استان کردستان

سروآباد

 ٭ به نقشٔه زير توجه کنيد. اين نقشه، تراکم نسبی جمعيت شهرستان های استان را  نشان می دهد. همان طور که می  بينيد، جمعيت در 
همه جای استان کردستان به طور يکنواخت پراکنده نشده است. چرا؟ 

۳ــ مهاجرت و پيامدهای آن در استان کردستان 
استان کردستان تحت تأثير عوامل اقتصادی، طبيعی و اجتماعی همواره به صورت يک قطب مهاجرفرست عمل کرده است. 
از سال ۱۳۴۵ تاکنون، بالغ بر نيم ميليون نفر از جمعيت روستايی استان به داليل متعددی چون بی کاری و کمی درآمد، از محل زندگی 

خود مهاجرت کرده  اند. حدود ۶۰ درصد از اين مهاجرت ها به شهرهای استان و بقيه به خارج از استان بوده است. 
٭ به نظر شما چه عوامل ديگری سبب مهاجرفرستی روستاهای استان شده است؟     

مهم ترين پيامد مهاجرت به شهرها عبارت اند از: 
 پيدايش حاشيه  نشينی در اطراف شهرهای بزرگ  

 کمبود خدمات در محالت جديد شهری  
 مشکالت ناشی از ترافيک شهری و آلودگی هوا 
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 رشد مشاغل با مهارت پايين در شهرها 
٭ شما چه پيامدهای ديگری می  شناسيد؟ چند مورد را نام ببريد.     

     يک نوع ديگر مهاجرت که در دهه های اخير شدت گرفته است، مهاجرت افرادی است که از استان ها و نقاط ديگر ايران 
به شهرهای کردستان به صورت  موقت يا دائم مهاجرت کرده اند و اسکان گزيده  اند. 

۴ــ روند افزايش جمعيت در استان کردستان 
به   (۱۳۴۵ سال  (در  نفر  هزار   ۶۲۰ از  ساله   ۴۰ دورٔه  يک  طی  نشيب،  و  پرفراز  رشدی  آهنگ  با  کردستان  استان  جمعيت 
کردستان طی  ازدياد جمعيت استان  برابر رسيده است. آهنگ  ۱۴۳۸۵۴۳ نفر (در سال ۱۳۸۵) افزايش يافته و به بيش از دو و نيم 

سال  های ۸۵   ــ ۱۳۴۵ بر اساس جدول ٣ــ٢ نشان داده شده است. 

 برای مطالعه 
 جدول ٣ــ٢ــ روند تغييرات جمعيت و رشد آن در استان کردستان از سال ۱۳۴۵ تا سال ۱۳۸۵

درصد نرخ افزايش ساالنهسال سرشماری و جمعيت به نفر
ـ    ۱۳۴۵۱۳۵۵۱۳۶۵۱۳۷۵۱۳۸۵۱۳۴۵ ـ  ۱۳۵۵ ۱۳۵۵ـ ـ    ۱۳۶۵۱۳۶۵ـ ـ   ۱۳۷۵   ۱۳۷۵ـ ۱۳۸۵ـ

۶۱۹۵۷۳۷۸۲۴۴۰۱۰۷۸۴۱۵۱۳۴۶۳۸۳۱۴۳۸۵۴۳۲/۳۶۳/۲۶۲/۲۴۱/۰۱

٭ آيا می  توانيد بگوييد علل رشد زياد جمعيت استان در دهٔه ۱۳۶۵ــ ۱۳۵۵ چه بوده است؟   
 

۵   ــ مشکالت افزايش جمعيت
تحليل وضعيت جاری جمعيت استان از وجود عوامل نامساعدی چون رشد سريع جمعيت، مهاجرت و مشکالت ناشی از آن در 
سطح  استان حکايت می  کند. اما با وجود توانمندی های انسانی و هم  چنين منابع و ظرفيت  های طبيعی فراوانی مانند منابع  آب، خاک 
مساعد، جنگل و مرتع، معادن و… در سطح استان اميد می رود در صورت برنامه  ريزی دقيق، اجرای مصوبات استانی و توجه به سند 

چشم  انداز ۲۰ سال آينده، قادر خواهيم بود مشکالت ناشی از افزايش جمعيت را برطرف کنيم.

فعاليت  
 ۱ــ با توجه به شکل ۱۷ــ٢، مشخص کنيد که کدام يک از شهرستان ها، کمترين ميزان تراکم و کدام يک از شهرستان ها بيشترين 

ميزان تراکم نسبی جمعيت را دارند؟  



٧٠

 برای مطالعه 
ـ ١٣٤٥    جدول ٤ــ٢ــ روند افزايش جمعيت در شهرستان  های استان کردستان طی ٨٥ ـ

سال سرشماری
شهرستان

۱۳۴۵۱۳۸۵
روستايیشهریروستايیشهری

کل استان
۶۱۹۵۷۳۱۴۳۸۵۴۳

۱۰۲۳۹۸۵۱۷۱۷۵۸۵۵۸۱۹۵۸۲۷۲۴

بانه
۳۶۶۹۷۱۱۸۶۶۷

۸۶۱۷۲۸۰۸۰۷۴۹۶۰۴۳۷۰۷

بيجار
۹۵۸۰۲۹۷۹۱۳

۱۱۷۸۰۸۴۰۲۲۵۱۸۷۱۴۶۰۳۹

ديواندره
۸۲۷۴۱ــ

۲۵۰۸۲۵۷۶۵۹ــــ

سقز
۹۱۹۴۶۲۰۸۴۲۵

۱۷۸۳۴۷۴۱۱۲۱۳۵۰۳۴۷۳۳۹۱

سنندج
۲۰۵۲۴۲۴۱۷۱۷۷

۵۴۵۷۸۱۵۰۶۶۴۳۱۸۰۹۱۹۹۰۸۶

قروه
۱۰۱۳۷۶۱٩٩٦٢٢

۵۲۵۶۹۶۱۲۰۱٠٢٥٢٦٩٧٠٩٦

کامياران
۱۰۵۸۹۵ــ

۵۰۳۰۳۵۵۵۹۲ــــ

مريوان
۸۸۵۱۰۱۵۳۲۷۱

۴۳۳۳۸۴۱۷۷۹۳۶۸۶۵۹۵۸۵

سروآباد
۵۴۸۳۲ــ

۴۲۶۳۵۰۵۶۹ــــ

دهگالن
۵۹۲۳۷ــ

۲۰۲۶۶۳۸۹۷۱ــــ


