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تقسیمات سیاسی استاندرس٦

شما در کدام قسمت استان کرمانشاه زندگی می کنید؟

شکل 1ــ2ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان و بخش

با توجه به نقشٔه باال، استان کرمانشاه از چند شهرستان تشکیل شده است؟ بر اساس آخرین تغییرات در سال 1388 استان ما از 
14شهرستان، 29 شهر، 30  بخش و 85 دهستان تشکیل شده است.
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بیشتر بدانیم  

بیشتر بدانیم  

کشور  غرب  کهن  ایاالت  از  یکی  عنوان  به  کرمانشاهان  ایالت  نام  با  کرمانشاه  استان  سال 1316،  از  قبل  تا 
محسوب می شد. از سال 1316، استان کرمانشاه به عنوان استان پنجم با مرکزیت شهر کرمانشاه شکل گرفت. استان 
پنجم از نظر گسترٔه جغرافیایی شامل استان های کنونی کرمانشاه، کردستان، همدان و ایالم بود که به ترتیب در سال های 

1337 کردستان، 1352 همدان و در سال 1353 ایالم از آن جدا شدند.

جدول1ــ2ــ تقسیمات سیاسی استان کرمانشاه

جمعیت شهرنام شهردهستاننام بخش شهرستان

1344حمیلحمیل ــ  منصوری ــ هرسمحمیلاسالم آباد غرب
89904اسالم آبادحسن آباد ــ حومه جنوبی ــ حومه شمالی ــ شیانمرکزی

پاوه

1788باینگانشیوه سر ــ ماکوان باینگان
20068پاوهشمشیر ــ هولیمرکزی

1617نوسودسیرواننوسود
3605نودشه

1007ازگلهازگله ــ جگیران ــ سرقلعهازگلهثالث باباجانی
7818تازه آبادخانٔه شور ــ دشت حرــ زمکانمرکزی

43492جوانرودشروینه ــ کالشیکالشی جوانرود بازان ــ پلنگانهمرکزی

7972کرندبان زرده ــ بیونیج ــ حومه کرندکرند داالهو
4918گهوارهقلخانی ــ گورانگهواره

3136شاهوقوری قلعه ــ منصور آقاییشاهو روانسر
16546روانسربدر ــ حسن آباد ــ زالواب ــ دولت آبادمرکزی

مرکزیسرپل زهاب
بشیوه پاتاق ــ پشت تنگ ــ حومه سرپل دشت زهاب ــ 

قلعه شاهین
34669سرپل زهاب

1291سطرآگاهان ــ سطر ــ کیوناناتکلیایی سنقر
43653سنقرآب باریک ــ باوله ــ پارسینه ــ سراب ــ گاو رودمرکزی
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531میانراهانحر ــ دینور ــ کندوله دینورصحنه
34462صحنهخدا بنده لو ــ صحنه ــ گاماسیاب ــ هجرمرکزی

78سومارسومارسومار قصرشیرین
15817قصرشیرینالوند ــ فتح آباد ــ نصرآبادمرکزی

کرمانشاه

457هلشیجاللوند ــ سرفیروز آباد ــ عثمانوندفیروزآباد پشت دربند ــ راز آوربیلوار
3762کوزرانسنجابی ــ هفت آشیانکوزران
1008ماهیدشتچقانرگس ــ ماهیدشتماهیدشت
794863کرمانشاهباالدربند ــ درود فرامان ــ قره سو ــ میان دربندمرکزی

48978کنگاورخزل غربی ــ فش ــ قزوینه ــ کرماجان ــ گودینمرکزیکنگاور

2447سرمستحیدریه ــ گواور  گواور گیالن غرب
19493گیالن غربچله ــ حومه ــ دیره ــ ویژنانمرکزی

2095بیستونچمچال ــ شیرزبیستون هرسین
51636هرسینچشمٔه کبود ــ حومهمرکزی

3085291255319جمع کل

بیشتر بدانیم  

ــ شهر، مکانی است با حداقل ده هزار نفر جمعیت که در کانون محدودٔه جغرافیایی بخش و چند دهستان واقع 
شده و اکثر ساکنان آن در مشاغل غیرکشاورزی یعنی صنعت و خدمات اشتغال دارند.          

کانون  و  برخوردار  نسبی  از خودکفایی  بایستی  خود  پیرامونی  حوزه  به  رسانی  خدمات  مرکز  عنوان  به  شهر 
مبادالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باشد. بر این اساس تعدادی از شهرهای استان نظیر نودشه، نوسود، 
ماهیدشت، سومار، هلشی و میانراهان شرایط الزم جمعیتی را به عنوان شهر ندارند و در اصل وظیفٔه آن ها خدمات رسانی 

به روستاهای اطراف می باشد.

فعالیت پایانی
1ــ با توجه به نقشٔه تقسیمات سیاسی استان، بزرگترین شهرستان استان را نام ببرید؟

2ــ با توجه به جدول 1ــ2 آدرس پستی خود را کامل کنید. 
استان: …… شهرستان: …… بخش: …… شهر: …… دهستان: …… روستا: …… کد پستی: ……

ــ نقشه تقسیمات سیاسی شهرستان محل زندگی خود را ترسیم کنید.
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تنوع شیوه های زندگی در استاندرس٧

بحث کنید

1ــ چرا انواع شیوه های زندگی را می توان در استان کرمانشاه مشاهده کرد؟
2ــ به نظر شما چه تفاوتی بین شیؤه زندگی و نوع شغل وجود دارد؟

یکی از عوامل مؤثر در شکل گیری شیوه های گوناگون زندگی انسانی در استان کرمانشاه، تنوع شرایط محیط طبیعی است، 
به طوری که عالوه بر شیوه های زندگی شهری و روستایی، شیؤه زندگی کوچ نشینی نیز در استان قابل مشاهده است.

الف( زندگی کوچ نشینی

شکل 2ــ2ــ زندگی کوچ نشینی در استان کرمانشاه

استان کرمانشاه به واسطٔه داشتن دو منطقٔه آب و هوایی سردسیر و گرم سیر، از گذشته های دور شرایط مساعدی را برای زندگی 
کوچ نشینی در خود مهیا نموده است. با توجه به مطالبی که در درس آب و هوای استان آموختیم کدام بخش از استان ما شرایط پذیرش 

ایالت را در تابستان و کدام مناطق شرایط مساعدی برای زمستان دارد؟ 
البته تمایل به این نوع شیؤه زندگی در استان، همچون کل کشور روبه کاهش است و عشایر به تدریج سبک زندگی یکجانشینی 
را انتخاب خواهند نمود. با توجه به آن چه آموختیم آیا می توانید به دالیل یکجانشینی عشایر استان اشاره کنید؟ جامعٔه عشایری استان 
زنگنه،  زوله،  ترکاشوند،  جمهور،  جاف،  باباجانی،  گوران،ثالث  قلخانی،  کرند،  سنجابی،  کلهر،  )ایالت  ایل   14 قالب  در  کرمانشاه 
بان زرده، پایروند، باالوندزردالن( و یک طایفٔه مستقل)عثمانوند( 4/3 درصد از جمعیت استان را تشکیل می دهند. منطقٔه ییالق عشایر     
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جدول2ــ2ــ میانگین ساالنۀ محصوالت عشایر استان کرمانشاه

الیاف دامیشیرگوشت قرمزمحصوالت

10000240001400تولید )تن(

عمدتاً در داخل استان و منطقه قشالق آن ها شامل مناطق گرمسیری استان های کرمانشاه، خوزستان و لرستان می باشد.

اقتصاد عشایر 
اقتصاد عشایر مبتنی بر دامداری و در برخی موارد همراه با زراعت و باغداری است. ایالت استان با تولیدات دامی  و برخی از 
صنایع دستی خاص خود، نقش قابل توجهی در اقتصاد استان ایفا می کنند. عشایر استان بیش از یک و نیم میلیون رأس دام در اختیار 

دارند؛ به طوری که دارای 28 درصد از کل دام استان )7 درصد از کل دام عشایر کشور( می باشند.
عشایر در طول زمان توانسته اند دام های با تولید باال و سازگار با محیط استان را انتخاب کرده و دام های کم بازده را حذف کنند. 
عشایر استان در زمینه های زراعت، باغداری و صنایع دستی نیز فعالیت می کنند و از این نظر، تولیدات قابل توجهی دارند. مهمترین 
)سیاه چادر(، چیغ و... است)شکل  گیوه، دوار  زیلو، جاجیم، حصیر، خورجین،  گلیم،  قالیچه،  و  قالی  آن ها شامل  صنایع دستی 

3ــ2(. 

شکل 3ــ2ــ تصاویری از صنایع دستی عشایر استان کرمانشاه
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بیشتر بدانیم  

ــ قلمرو زیستی ایالت و عشایر استان و فاصله بین ییالق و قشالق آن ها متفاوت است. برای مثال ایل های ذوله، 
جمهور و زنگنه بین دو منطقٔه کامالً متضاد جغرافیایی جابه  جا می شوند و مسیر کوچ آن ها بسیار طوالنی است؛ درحالی 
که عشایر جاف، ثالث باباجانی و بان زرده در بهار و تابستان در فاصلٔه اندک ولی با اختالف ارتفاع زیاد بین دشت و 

کوهستان در حرکت اند. عشایر گروه اخیر را نیمه کوچ نشین می نامند.

جدول 3ــ2ــ ایالت مهم استان کرمانشاه به همراه مسیر کوچ آن ها

مسیر کوچایل

مناطق عشایری کوزران کرمانشاه ، داالهو ، قصرشیرین وبالعکسسنجابی

ذوله
مناطق عشایری کنگاور، سنقر ، هرسین ، صحنه، کرمانشاه ، قصرشیرین از استان کرمانشاه و دهلران، موسیان، 

 دشت عباس استان ایالم و حومه بستان استان خوزستان و بالعکس

مناطق عشایری کرمانشاه ، اسالم آباد غرب ، دهلران ، موسیان، دشت عباس استان ایالم و بالعکسزنگنه

جمهور
مناطق عشایری اسدآباد و همدان از استان همدان و سنقر، کرمانشاه ، گیالن غرب از استان کرمانشاه 

و مهران از استان ایالم و بالعکس

مناطق عشایری ماهیدشت کرمانشاه ، اسالم آباد غرب، گواور، گیالن غرب و قصرشیرین و بالعکسکلهر

مناطق عشایری گهواره ، بیونیج شهرستان داالهو، دشت زهاب شهرستان سرپل زهاب و بلعکسگوران

مناطق عشایری داالهو ، سرپل زهاب و بالعکسقلخانی

مناطق عشایری داالهو، قصرشیرین و بالعکسکرند

مناطق عشایری باینگان ،جوانرود، ارتفاعات منطقه و بالعکسجاف

مناطق عشایری جوانرود ، ثالث باباجانی  و بالعکسثالث باباجانی

مناطق عشایری داالهو، ارتفاعات منطقه و بالعکسبان زرده

مناطق عشایری صحنه ، گیالن غرب و بالعکسترکاشوند

مناطق عشایری سرفیروز آباد کرمانشاه ، ارتفاعات منطقه و بالعکسباالوندــ زردالن

مناطق عشایری  عثمانوند کرمانشاه ، ارتفاعات منطقه و بالعکسعثمانوند
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ب( زندگی روستایی
دشت های آبرفتی با خاک حاصل خیز و منابع آب نسبتاً غنی در استان کرمانشاه، عالوه بر دامداری، شرایط مساعدی را برای 
کشاورزی فراهم کرده و باعث شده است که معیشت کشاورزی و زندگی یکجانشینی از زمان های بسیار دور در کرمانشاه رایج باشد. 
بر این اساس پراکندگی روستاها در سطح استان از پراکندگی زمین های کشاورزی تبعیت می کند. منابع تاریخی نشان می دهد که قدمت 
بعضی از این روستاها به بیش از 9800 سال قبل از میالد می رسد. با این حال بیشتر روستاهای استان کرمانشاه عمر زیادی ندارند؛ 

زیرا درصد باالیی از جمعیت استان تا چند دهٔه گذشته به صورت کوچ نشینی زندگی می کردند. 

نحوۀ استقرار روستاها 

شکل 4ــ2ــ نحوۀ استقرار روستاهای استان کرمانشاه

 به طورکلی روستاهای استان کرمانشاه از لحاظ نحؤه استقرار از نوع متمرکز هستند؛ زیرا این روستاها همانند اغلب روستاهای 
ایران در کنار منابع آب، نظیر چشمه شکل گرفته اند. شکل و فرم روستاهای استان در ارتباط با شکل زمین، گوناگون است. پیرامون 
مناطق کوهستانی، روستاهایی مانند هجیج در پاوه، به علت استقرار بر روی دامنٔه پرشیب به شکل پله پله درآمده است. روستاهایی که 
در عمق دره ها بنا شده اند، مانند روستاهای حوزه دینور و جوانرود، شکل استقرار آن ها به صورت خطی است. در داخل دشت ها نیز، 
روستاها به شکل متمرکز مشاهده می شود )شکل 4ــ2(. بد نیست بدانیم روستائیان استان در گذشته از سنگ، چوب و خشت خام، 
در احداث خانه های خود استفاده می کرده اند. در مناطق کوهستانی زاگرس به دلیل الیه ای بودن سنگ ها، سنگ الشه، به راحتی 
استخراج می شود. روستائیان با استفاده از ابزاری مانند دیلم می توانند این سنگ ها را استخراج و از آن ها در ساخت دیوارخانه استفاده 
کنند. در گذشته برای ساخت سقف خانه ها از چوب و گل استفاده می کردند، اما امروزه روستائیان از مصالح نوین مانند آهن و آجر در 

ساخت و سازهایشان استفاده می کنند. آیا شما می توانید دلیل استفاده از مصالح جدید را بیان کنید؟ 
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اقتصاد روستانشینان
اقتصاد روستانشینان استان کرمانشاه مانند سایر روستاهای کشور، مبتنی بر زراعت، باغداری، دامداری و پرورش زنبورعسل 
و در بعضی از روستاها نیز صنایع دستی است. با این توضیح که، بر اساس نوع مکان گزینی این روستاها، یکی از این فعالیت ها بر 
دیگری برتری دارد. در درس ناهمواری ها خواندیم که بعضی از روستاهای استان در دشت ها ایجاد شده است. تعدادی نیز در اراضی 
یافته اند. فعالیت اصلی روستاهایی که در دشت ها مستقر  یا در سطح اراضی کم شیب دامنه ها استقرار  پای کوهی، داخل دره ها و 
ـ بیستون. باغداری و دامداری، شغل  هستند، زراعت است، مانند روستاهای واقع در ماهیدشت، دشت حسن آباد و یا دشت کرمانشاهـ 
اصلی بیشتر مردم روستاهای کوهستانی منطقٔه پاوه است. در همین منطقه روستاهایی هم مشاهده می شوند که درآمد  عمدٔه ساکنین آن ها 
برداشت سقز است )شکل 5ــ2(. در سال های اخیر پرورش ماهی به ویژه از نوع سردابی در مناطقی مانند سرپل  زهاب، قصرشیرین و 

کرند به دلیل داشتن رودخانه های پرآب، رواج یافته است)شکل 6ــ2(.
یکی از عوامل مهمی که کم و بیش اقتصاد حوزه های روستایی را متحول ساخته، ارتباط گستردٔه آن ها با مراکز شهری است. 
در سایٔه  این ارتباطات، عالوه بر رواج الگوی مصرف شهرها در بین روستائیان، ساختار اقتصادی آن ها نیز دستخوش تغییرات شدیدی 
شده است. به طوری که اغلب خانوارهای روستایی به مصرف کنندگان کاالها و خدمات شهری تبدیل شده اند. انتقال فن آوری های 
نوین به روستاها در شیؤه تولید و فعالیت اقتصادی آنها تحوالت فراوانی به وجود آورده و پیامدهای مثبت و منفی متعددی را به همراه 
داشته است. ماشینی شدن اغلب فعالیت های کشاورزی، فرار سرمایه از روستاها به شهرها و تخریب محیط زیست روستاها نمونه های 

بارزی از این تغییرات است.  

٭ با توجه با آموخته های خود آیا می توانید بگویید چه نوع صنایع دستی در روستاهای استان تولید می شود؟ 
با ذکر مثال نام ببرید .

٭ در دهه های اخیر چه تحوالتی در روابط شهر و روستاهای محل سکونت شما ایجاد شده است؟

                     شکل 5ــ2ــ برداشت سقز در منطقه اورامانات                                     شکل 6ــ2ــ نمایی از استخرهای پرورش ماهی در سطح  استان
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پ( زندگی شهری
شهرنشینی در استان کرمانشاه قدمت طوالنی دارد. براساس اسناد و مدارک باستانی و تاریخی به دست آمده از محوطه های تاریخی 
مانند تپٔه گودین در کنگاور، تپٔه گنج دره در هرسین و اشیاء به دست آمده از غارهای باستانی مانند بیستون، سابقٔه سکونت در استان حداقل 
به هشت هزار سال قبل از میالد می رسد. در دورهٔ اسالمی  و قبل از آن شهرهای دینور و حلوان، با جمعیت انبوه خود از بزرگترین شهرهای 

منطقه محسوب می شدند. آثار بازمانده از تمدن های گذشته، امروزه به صورت نقاط مهم گردشگری استان درآمده است.
29 مرکز شهری در سطح استان کرمانشاه وجود دارد. اگر به نقشه پراکنش این شهرها نگاه کنیم، متوجه می شویم که مکان گزینی 

این شهرها بیشتر از 3 عامل زیر تبعیت کرده است: 
1ــ راه ارتباطی: یکی از مهمترین راه های تاریخی به نام جادٔه ابریشم، استان ما را از شرق به غرب متصل می کرده است. 
شهرهای کنگاور، صحنه، بیستون، کرمانشاه، اسالم آباد، کرند، سرپل زهاب و قصرشیرین در امتداد این راه ارتباطی قرار گرفته است. 
بعضی از این شهرها، بر بازمانده  شهرهای تاریخی پیشین، شکل گرفته اند. از این نظر می توان به شهر سرپل زهاب اشاره کرد که در 

کنار شهر باستانی ُحلوان بنا شده است.
2ــ منابع آب: دسترسی به منابع آب یکی از عوامل مهم شکل گیری سکونتگاه های انسانی در سطح کشور محسوب می شود. 
در این استان نیز این عامل نقش مهمی در شکل گیری شهرها داشته است. به همین سبب بسیاری از شهرهای استان در کنار رودخانه ها 

و یا پیرامون سراب ها بنا شده است. 

٭ کدام یک از شهرهای استان را می شناسید که در کنار رودخانه بنا شده است؟
٭ سراب ها در شکل گیری کدام یک از شهرهای استان نقش داشته اند؟

شکل 7ــ2ــ نقش رودخانۀ قره سو در استقرار شهر کرمانشاه
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3ــ اراضی کشاورزی: کشاورزی به عنوان یکی دیگر از عوامل مهم در شکل گیری شهرهای استان نقش داشته است. 
به طوری که حتی امروزه نیز کشاورزی یکی از ارکان مهم اقتصادی همه شهرهای استان محسوب می شود.  

نقش شهر
همان گونه که آموختیم یک شهر دارای نقش های چندگانه است. شهرهای استان کرمانشاه نیز هر کدام در کنار نقش اصلی 
خود، نقش های دیگری دارند. به طور مثال، قصرشیرین عالوه بر نقش خدماتی دارای  نقش های کشاورزی ــ بازرگانی ــ ارتباطی 
می  باشد. شهر کرمانشاه متنوع ترین نقش ) کارکرد ( را در بین شهرهای استان دارد. به نظر شما این شهر، عالوه بر نقش ارتباطی ــ 

فرهنگی ــ بازرگانی ــ کشاورزی ــ صنعتی، عهده دار چه نقش های دیگری در استان است؟ 
   

نکات مهم این درس را خالصه کنید:
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  

فعالیت پایانی

1ــ در صورت تمایل یا داشتن زندگی کوچ نشینی در مورد نحؤه زندگی و کوچ عشایر در کرمانشاه و نقش آن ها 
در فعالیت های اقتصادی ــ سیاسی استان یک روزنامٔه دیواری تهیه و در کالس نصب کنید.

2ــ آیا می توانید در استان کرمانشاه شهرهای قدیمی را مثال بزنید که شهرهای امروزی درنزدیکی آن ها بنا شده 
باشد؟ 

3ــ در رابطه با تأثیر راه کربال در استان بحث و گفتگو کرده و مشخص کنید کدام شهرها بیشتر تحت تأثیر این 
راه قرار می گیرند. 
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هرم های سنی سال 1365 و 1385 را باهم مقایسه کنید و به سؤاالت زیر پاسخ هید. 
1ــ میزان زاد و ولد از سال 1365 تا 1385 چه تغییری کرده است؟ چگونه متوجه آن شدید؟ 

2ــ وضعیت نیروهای فعال اقتصادی چه تغییری کرده است؟ 

ویژگی های جمعیتی استاندرس ٨

مقایسه کنید

                    شکل 8 ــ2ــ هرم سنی جمعیت استان کرمانشاه سال 1365                                           شکل 9ــ2ــ هرم سنی جمعیت استان کرمانشاه سال 1385 

تحوالت جمعیت 
براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385، استان کرمانشاه دارای جمعیتی برابر با 1879385 نفر بوده است. بر 
این اساس استان ما 2/67 درصد از کل جمعیت کشور را در خود جای داده است. میانگین رشد ساالنٔه جمعیت استان از 2/06 در 
دهٔه 1375ــ 1365 به 0/57 درصد در دهٔه 1385ــ1375 رسیده است. میانگین تراکم جمعیت در استان در سال 1385، 71 نفر 

در کیلومتر مربع می باشد.
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با توجه به هرم های سنی استان در دو دوره آماری 1365 و 1385 درمی یابیم که جمعیت استان در سال 1365روندی به سوی 
جوان شدن داشته است؛ به طوری که طبقات سنی کمتر از 15 سال، بیشترین حجم جمعیت استان را شامل شده است؛ اما در دهه های 
بعد، جمعیت همین طبقات رو به کاهش است و این نکته نشان دهندٔه این است که هم سو با رشد جمعیت کشور، تمایل مردم استان به 

فرزندآوری کمتر شده است. شما علل این کاهش رشد جمعیت را در استان چه می دانید؟  

ترکیب سنی وجنسی جمعیت 
بر پایٔه نتایج سرشماری سال 1385 از کل جمعیت استان 24/35 درصد در گروه سنی کمتر از 15 سال، 70/28 درصد درگروه 

سنی 15ــ 65 سال قرار دارد و 5/37 درصد کل جمعیت بیشتر از 65 سال داشته اند )جدول4ــ2(.  

  جدول4ــ2ــ توزیع سنی و جنسی جمعیت استان کرمانشاه بر حسب درصد در سال 1385

جمعمردزنگروه سنی

11/8212/5324/35کمتر از 15 سال

6534/8535/4370/28ــ 15

652/392/985/37 ساله و بیشتر

جمعیت شهری و روستایی
در سرشماری سال 1385 از مجموع جمعیت استان 66/8 درصد در مناطق شهری و 32/9 درصد در مناطق روستایی سکونت 
دارند و مابقی نیز جمعیت غیر ساکن استان را تشکیل می دهند. جمعیت استان به تفکیک شهرستان برحسب مناطق شهری و روستایی 

در نمودار شکل10ــ2  ارائه شده است. 

بحث کنید
به شکل شمارٔه 10ــ2 دقت کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید:

1ــ در شهرستان محل زندگی شما، باالترین درصد متعلق به جمعیت شهری است یا روستایی؟ علت را چه 
می دانید؟

2ــ در سطح استان، کدام شهرستان باالترین میزان شهرنشینی و کدام شهرستان کمترین میزان شهرنشینی را 
دارد؟ دالیل آن را بحث کنید.

3ــ چرا درصد شهرنشینی در بعضی از شهرستان ها باالست و در مقابل در بعضی از شهرستان ها پایین است؟
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مهاجرت
مهاجرت بی رویه، بخصوص از روستاها و شهرهای کوچکتر به شهرهای بزرگتر یکی از مشکالت جمعیتی استان است که به ویژه در 
سال های اخیر موجب رشد بیش از حد شهرهای استان شده است. همین امر شهر کرمانشاه را در سال های اخیر به یکی از کالن شهرهای 
کشور تبدیل کرده است. این مهاجرت ها نتیجٔه  جاذبه های شهر کرمانشاه و دافعه های شهرهای کوچکتر یا روستاها است. البته پدیدٔه 

مهاجر فرستی نیز از استان به سمت شهرهای بزرگتر کشور از جمله تهران و کرج به شکل قابل مالحظه ای مشاهده می شود.

شکل 10ــ2ــ نمودار درصد جمعیتی شهر و روستا در شهرستان های استان کرمانشاه در سال 1385

فعالیت گروهی
1ــ براساس محل سکونت خود )شهر یا روستا(، جاذبه ها یا دافعه هایی که سبب مهاجرفرستی یا مهاجرپذیری 

در منطقٔه زندگی شما می شود را توضیح دهید.
2ــ نتایج مهاجرپذیری و مهاجرفرستی در منطقٔه زندگی شما چه بوده است؟ در این زمینه گزارشی تهیه و در 

کالس ارائه دهید.
3ــ تأثیر موقعیت مرزی استان کرمانشاه را در ترکیب جنسی جمعیتی شهرهایی نظیر کرمانشاه و قصر شیرین 

بررسی کنید.
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بحث کنید

به شکل شماره 11ــ2 دقت کنید.
1ــ برداشت شما از روند تغییرات جمعیتی شهر و روستا در استان کرمانشاه چیست؟ دالیل این تغییرات را چه 

می دانید؟
2ــ به عنوان مدیران آیندٔه کشور، چه راه حل هایی برای کند کردن این تغییرات جمعیتی دارید؟

شکل 11ــ2ــ نمودار تغییرات جمعیتی شهر و روستا بین سال های 1372 تا 1385

1ــ براساس نتایج سرشماری سال 1385 جمعیت شهر کرمانشاه 41/6 درصد از جمعیت کل استان را دربر 
می گیرد.

توسعٔه  دالیل  به  زندگی،  برای  خود  اصلی  موطن  به  مهاجرین  مجدد  بازگشت  معکوس:  مهاجرت  2ــ 
زیرساخت ها و امکانات زیربنایی برای فعالیت های اقتصادی و رشد و پیشرفت فرهنگی و سیاسی مهاجرت معکوس 

نام دارد.

بیشتر بدانیم  
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فعالیت پایانی

نکات مهم این درس را خالصه کنید:
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  

جدول زیر را کامل کنید:
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