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درس دهم: گذشتٔه استان و مراکز اّولئه تمدن                                                                                                             ٨۲ 
درس يازدهم: جايگاه کردستان در دفاع از سرزمين ايران                                                                                          ۸۸

فصل پنجم: توانمندی های استان کردستان                                                                                                     ۹۷
درس دوازدهم: قابليت ها و جاذبه های گردشگری استان                                                                                           ۹۸

درس سيزدهم: توانمندی های اقتصادی استان                                                                                                         ١١۱ 

فصل ششم: شکوفايی استان کردستان پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی                                        ١٢۱ 
درس چهاردهم: دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی                                                                                          ١٢۲
درس پانزدهم: چشم انداز آيندٔه استان                                                                                                                      ۱۳۳

منابع و مآخذ                                                                                                                                                    ١٤۲



سخنی با دانش آموزان عزيزسخنی 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 پيدا کردن 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 بصيرت نسبت به محيط 
زندگی و آگاهی از خصوصيات آن چه در گذشته و حال و مسائل محيطی، اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و پيشينٔه تاريخی استان به شما کمک 

خواهد کرد تا با بحث و گفت و گو بينشی عميق از اين مسائل پيدا کرده و راه حل های اين مشکالت را پيدا کنيد.
بدون شک شما مديران آيندٔه جامعه خواهيد بود. زندگی مدرسه ای بايد شما را به دانش الزم برای حل مسائل جامعه مجهز کند. 
مکانی که شما در آن زندگی می کنيد توانمندی های مختلفی دارد؛ برای مثال، می توان به توانمندی های جغرافيايی، فرهنگی، اقتصادی 
و انسانی اشاره کرد. 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 

اين که 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 حل 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 درمی يابيد که افراد زيادی چه در گذشته يا حال در استان شما برای اعتالی کشور تالش کرده اند.
انقالب اسالمی ايران در سال ١٣٥٧ شرايطی را فراهم کرد که دولت و مردم با احساس مسئوليت بيشتری برای پيشرفت همه جانبٔه 
سربلندی و شکوفايی ايران اسالمی که به همت و کوشش شما  ايران عزيز تالش کنند. در ادامٔه اين تالش ها جهت رسيدن به قلّٔه رفيع 
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 قطعاً 

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 کردستان از ديدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
مردم  سرزمين  است؛  وفاداری  و  صفا  سرزمين  است؛  فرهنگ  و  هنر  سرزمين  است؛  بزرگ  فداکاری های  سرزمين  کردستان 
وفاداری است که در حساس ترين سال های عمر اين نظام و اين کشور، با مردانگی خود و با رشادت خود، توطئه های بزرگی را خنثی 
کردند. سرزميِن مردم با رشادت و با رشد عقلی و آگاهی است که توطئٔه دشمن را در لحظات حساس تشخيص دادند و با فداکاری خود 
فتنٔه بزرگی را خاموش کردند؛ پيش از آن که آن فتنه بتواند به هدف های شوم خود برسد. اين از ياد ملت ايران نخواهد رفت. کردستان در 

تاريخ انقالب اسالمی، نشان افتخاری را با خود حمل می کند که در کمتر استانی نظير آن را می شود ديد. 
عزيزان من! برادران و خواهران من! در فجر پيروزی انقالب اسالمی کسانی به دنبال اين بودند که در کشور جنگ داخلی درست 
کنند و برادرکشی به راه بيندازند. ستمگران جهانی از اين که يک قدرت مستقل و متکی به دين و ايمان مذهبی در اين منطقه سر بلند کند، 
وحشت می کردند و سراسيمه بودند؛ لذا همٔه نيروهای خود و همٔه توان سخت و نرم خود را به ميدان آوردند تا شايد بتوانند اين مولود تازه 
پابه هستی گذاشته را در همان اولين قدم ها نابود کنند و از بين ببرند. مردم کُرد در اين استان امتحان خوبی را در اين رويارويی بزرگ از 
خودشان نشان دادند. من کردستان را از نزديک ديده ام و در روزهای محنت و سختی، عظمت ايستادگی اين مردم را با چشم مشاهده 
کرده ام. البته آوازٔه مقاومت مردم استان شما ــ در دوران های مختلف: چه در آغاز انقالب، چه در دوران جنگ تحميلی ــ به گوش همٔه 

ملت ايران رسيده است. 
استان کردستان يک استان فرهنگی است. شما به طبيعت سرسبز و زيبای اين استان نگاه کنيد؛ به روحئه مهربان و باصفای مردم 
اين استان نگاه کنيد؛ به تاريخ اين استان ــ که علما و شعرا و اهل فرهنگ و اهل هنر در همين تاريخ نزديِک اين استان فراوان اند ــ نگاه 

کنيد؛ همٔه اين ها نشان می دهد که اين استان، يک استان فرهنگی است.
(١٣٨٨/٢/٢٢)                                                                                                                                               



تصوير ماهواره ای از استان کردستان
شمسی  هجری   ١٣٨٢ تا   ١٣٨١ سال های  در  استان  کل  از  که  است   Landsat  ـ ماهواره ای 7 ـ تصوير  يک  فوق  تصوير 
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 دهند. همچنين زمين های زراعی دارای محصول 

به رنگ سبز روشن، باغات و اراضی جنگلی به رنگ سبز تيره و اراضی باير و لم يزرع به رنگ سفيد ديده می شوند.

  (عکس از سازمان فضايی ايران)
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 آيا می  دانيد استان کردستان در کجای ايران واقع شده است؟
استان کردستان با وسعتی برابر با ۲۸۲۳۵ کيلومتر مربع در نوار کوهستانی غرب ايران واقع شده است. اين استان ۱/۷درصد 
مساحت کشور را در بر می گيرد و از اين نظر، شانزدهمين استان کشور است. استان  ما بين مدارهای ۳۴ درجه و ۴۵ دقيقه تا ۳۶ درجه 
و ۲۸ دقيقٔه عرض شمالی و بين نصف  النهارهای ۴۵ درجه و ۳۴ دقيقه تا ۴۸ درجه و ۱۴ دقيقٔه طول شرقی قرار دارد. اين موقعيت بر 

روی آب و هوا، نوع پوشش گياهی، فعاليت  های انسانی، راه های ارتباطی و.... استان اثر گذاشته است. 

درس اّول : موقعيت جغرافيايی و وسعت استان

شکل ١ــ١ــ نقشۀ تقسيمات کشوری جمهوری اسالمی ايران به تفکيک استان
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٣

جغرافيای طبيعی استان

با استفاده از نقشٔه تقسيمات سياسی ايران، جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنيد. 
۱ــ استان کردستان از سمت شمال به............ و از سمت جنوب به.............. محدود است.

۲ــ استان کردستان از سمت شرق و شمال شرقی با استان.................. همسايه است. 
٣ــ استان کردستان از سمت غرب به کشور ............ محدود است. 

  سيمای طبيعی استان در تصوير ماهواره ای 
       به تصوير ماهواره  ای استان کردستان (شکل ٢ــ١) که در سال ١٣٨٣ توسط ماهواره ETM گرفته شده، نگاه کنيد.از 
اين گونه تصاوير ماهواره  ای برای پيش  بينی های هواشناسی، تشخيص ميزان آب رودها، برآورد محصوالت مختلف کشاورزی و به طور 

کلی بهره  برداری از منابع زمين استفاده های ارزشمندی می  شود. 

فعاليت  

شکل ۲ ــ١ــ تصوير ماهواره  ای استان کردستان

بيجار
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درس دوم : ناهمواری های استان و نحوۀ شکل گيری آندرس دوم : ناهمواری های استان و نحوۀ شکل گيری آن

شکل ۳ ــ١ــ  چشم اندازهايی از ناهمواری  های استان

به شکل زير توجه کنيد. آيا می دانيد ناهمواری های استان کردستان چگونه به وجود آمده اند؟

کردستان سرزمينی کوهستانی و ناهموار است. اين ناهمواری  ها در نتيجٔه حرکات کوهزايی اواخر دورٔه ترشياری به وجود آمده 
و به صورت قطعی تثبيت شده و سپس در طول دورٔه کواترنر تحت تأثير عوامل فرسايش به صورت کنونی در آمده است.  
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 شکل های ناهمواری های استان 

با  گاه  و  عميق  و  تنگ  دره های  و  پرشيب  دامنٔه  با  (گاه  ٤ــ١)  (شکل  کوهستان  صورت  به  يا  کردستان  استان  ناهمواری های 
بنابراين  ديده می  شود.  هموار (شکل ٥   ــ١)  بيش  سرزمين های کم و  ديگر به صورت  يکنواخت) يا در برخی نقاط  ماليم و  دامنه های 

ناهمواری های استان را «سرزمين های مرتفع» و «دشت ها» تشکيل می  دهند.
الف) سرزمين های مرتفع (کوهستانی)   

با در نظر گرفتن شکل ظاهری، نحؤه پيدايش، جهت ناهمواری و جنس طبقات، اين سرزمين ها را می توان به دو بخش «غربی» 
و «شرقی» تقسيم کرد. در جنوب استان، درٔه رودخانٔه قشالق با امتداد شمالی ــ  جنوبی، اين دو بخش را از هم جدا می  کند، در حالی 
که در شمال استان، خط تقسيم آب حوضه های آبخيز رودخانه های قزل اوزن و زرينه رود در ارتفاعات « هه  وه تو »، محل جدايی اين 

دو بخش از يکديگر است.
٭ آيا می توانيد درٔه رودخانٔه قشالق را بر روی نقشٔه ناهمواری های استان (شکل ۶ــ١) نشان دهيد؟        

شکل ٥ ــ١ــ نمايی از دشت  های وسيع در بخش شرقی استان شکل ۴ــ١ــ نمايی  از کوه  های  مرتفع با دره  های عميق در بخش  غربی استان   
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شکل ۶  ــ١ــ نقشۀ ناهمواری  های استان  

۱ــ  با توجه به نقشٔه ناهمواری های استان  و راهنمای آن به سؤاالت زير پاسخ دهيد: 
الف) شهر يا روستای محل زندگی شما در کدام طبقٔه ارتفاعی قرار دارد؟      

ب) کوه های مرتفع بيشتر در کدام بخش از استان واقع شده  اند؟ 
پ) با توجه به شماره های درج شده بر روی نقشه و با راهنمايی  دبيرخود، نام کوه های مورد نظر را بنويسيد.  

۱ــ........... ۲ــ .............۳ــ ............ ۴ــ...............  ۵ــ............. 
۲ــ  کدام کوه ها در نزديکی محل زندگی شما واقع شده است؟

فعاليت  

راهنمای نقشه

رودخانه
شهر

قله کوه
طبقات ارتفاعی پيازه

کوساالن

عه واالن

سياه منصور

کيلومتر
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۱ــ ناهمواری های بخش غربی: اين بخش از 
نوار  تا  قشالق  رودخانٔه  غرب  از  استان،  ناهمواری های 
مرزی عراق و از جنوب کامياران تا شمال سقز و بانه را 
در برمی گيرد. قسمت اعظم اين ناهمواری ها را ارتفاعات 
رشته کوه های  جزء  آن  جنوبی  نيمه  که  می  دهند  تشکيل 
بخش  ناهمواری های  جنس  می روند.  به شمار  زاگرس 
است.  آهک  نوع  از  ويژه  به  رسوبی،  اغلب  غربی، 
ارتفاعات اين بخش را از يک سو کوه های گنبدی شکل 
و  ممتد  رشته کوه های  ديگر  سوی  از  و  يافته  فرسايش  و 
موازی با دامنه های پرشيب تشکيل می دهند.                                                      

 کوه های فرسايش يافته: در بخش غربی استان کردستان به دليل بارش فراوان، کوه ها اغلب تحت تأثير فرسايش به وسيلٔه 
از:  عبارت اند  آن ها  مهم ترين  که  درآمده  اند  باز  دره های  و  يکنواخت  و  ماليم  دامنه های  با  شکل  گنبدی  صورت  به  روان،  آب های 

چل  چه  مه، پيازه، آبيدر، آربابا، عه  واالن و کوره ميانه. 

شکل ٧ــ١ــ نمايی از کوه فرسايش يافته (آربابا)     

      شکل ۸   ــ١ــ کوه چل  چه  مه
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چل  چه  مه وسيع  ترين تودٔه کوهستانی و مهم ترين کانون آبگير استان است. خط  الرأس آن، حوضه های آبخيز 
درياچٔه اروميه، دريای خزر و خليج فارس را از هم جدا می  کند. رودخانه های پرآبی مانند زرينه رود، قزل اوزن و برخی 

سرشاخه های سيروان از ارتفاعات اين کوهستان سرچشمه می گيرند.

آيا می دانيد

شکل ۹ــ١ــ رشته کوه شاهو  

شاهو مرتفع  ترين و طوالنی ترين رشته کوه استان کردستان است.اين رشته کوه با ۶۵ کيلومتر طول از جنوب غربی کامياران تا 
شمال غربی پاوه (دره هه  جيج) امتداد دارد. خط  الرأس اين رشته کوه، مرز استان های کردستان و کرمانشاه را تشکيل می دهد.

ارتفاعات باشکوه شاهو از قسمت  های مختلفی تشکيل شده که هر قسمت آن در تابستان، محل ييالقی (هه  وار) يکی از روستاهای 
حومٔه آن است که مهم ترين  آن ها عبارت اند از: هانيه، دشتی، شه  ليوان، هوار تخت و.... 

٭ به نظر شما مناطق ييالقی اين کوهستان چه نقشی در زندگی اقتصادی و اجتماعی ساکنان آن دارند؟ 

شکل ۱۰ــ١ــ چشم اندازی از مناطق ييالقی شاهو ( هه  وار برالوکان )

رشته  چند  شکل،  گنبدی  و  يافته  فرسايش  کوه های  بر  عالوه  استان  ناهمواری های  غربی  بخش  در  ممتد:  کوه های  رشته   
کوه ممتد و موازی با جهت شمال غربی ــ جنوب شرقی در امتداد گسل اصلی و جوان زاگرس گسترش پيدا کرده  اند. مهم ترين اين 

رشته کوه ها عبارت اند از شاهو، کوساالن و هه  ورامان که در جنوب غربی استان واقع شده  اند.      
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شاهو دارای ده ها قلٔه بيش از ۳۰۰۰ متر است که بلندترين قلٔه آن با ارتفاع ۳۳۹۰ متر، پيرخضر (پيرخدر) نام 
دارد. هم  چنين شاهو دارای دامنه های پرشيب، صخره  ای و صعب  العبور است. در اثر اختالف جنس کوه ها و قابليت 
انحالل آن (در بعضی قسمت  ها) و نيز ريزش  های جوی فراوان در منطقه، پديده های مورفولوژيکی و اشکال کارستی 
متعددی در کوه های اين منطقه بوجود آمده است که مهم ترين آن ها عبارت اند از: سراب  ها، غارها و دره های تنگ و 

عميق. 
بنابراين از يک سو آب های روان، بريدگی  ها و دره های عميقی در اين کوه ها ايجاد کرده است که در نتيجٔه آن در 
بعضی جاها، دامنه ها با شيب نزديک به ۹۰ درجه به دره ها ختم می  شود و از سوی ديگر، آب های نفوذی (آب باران و 
آب حاصل از ذوب برف  ها) موجب شده است تا چشمه های سراب (سراب پالنگان، بل، ديوه  زناو) و غارها (غار شميران 

در نزديکی روستای دله  مرز) به وجود آيد. 

شکل ۱۲ــ١ــ سراب بل در دره عميق سيروانشکل ۱۱ــ١ــ نمای بخشی از دامنه های پرشيب شاهو

٢ــ ناهمواری های بخش شرقی: اين بخش از ناهمواری  های استان از جنوب شرقی قروه تا شمال بيجار و قسمت  هايی از 
و  دگرگونی  سنگ  های  از  متشکل  کوهستانی  حصار  يک  وجود  ناحيه،  اين  ويژگی های  از  دربرمی گيرد.  را  سنندج  شرق  و  ديواندره 
رسوبی است که دشت های مرتفع نسبتاً هموار و تپه ماهوری منطقه را احاطه کرده است؛ ضمن اين که در سطح اين دشت ها، ارتفاعات 

منفرد و پراکنده نيز ظاهر شده  اند. 

بيشتر بدانيم  
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نوع  از  بخش،  اين  سنگ  های  بيشتر      
کوه های  قروه  اطراف  در  اما  است  دگرگونی 
چشم  به  نيز  نفوذی  توده های  و  آتشفشانی 
می خورد. مهم ترين ارتفاعات اين بخش عبارت اند 
و  شاه  نشين  شيدا،  پنجه  علی،  پريشان،  و  به  گر  از: 

سياه منصور.  
    کوه به  گر با ارتفاع ۳۲۶۲ متر از سطح 
يکی  و  استان  شرقی  بخش  کوه  مرتفع  ترين  دريا، 
خط  الرأس  که  است  منطقه  آبگير  کانون های  از 
را  اوزن  قزل  و  گاوه  رود  آبخيز  حوضٔه  دو  آن، 
از هم جدا می  کند. عالوه بر آن از نظر زيستگاه 
جانوری نيز  يکی از مناطق مهم استان به شمار 

می  رود. 
شکل ۱۳ــ١ــ کوه «به  گر» در جنوب قروه

عوامل  مؤثر در شکل  گيری ناهمواری بخش  شرقی استان عبارت اند از: 
 فوران های آتشفشانی: از مهم ترين بقايای آتشفشان  های اين منطقه می توان به کوه شيدا (در شمال شرقی 
دهگالن) به عنوان يک تودٔه نفوذی اشاره کرد. هم  چنين در منطقٔه باباگُرگُر شهرستان قروه، گدازه های بازالتی به شکل 

تپه های بزرگ و پشته های گنبدی و طويل به چشم می  خورد.  

شکل ۱۴ــ١ــ تودۀ آتشفشانی شيدا در شمال شرقی دهگالن  

بيشتر بدانيم  
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 فعاليت های دگرگونی: از بارزترين نمونه 
مرمر  سنگ  به  می توان  منطقه،  دگرگونی  سنگ  های 

قصالن قروه اشاره کرد. 
آب های  فرسايش  و  آهکی  تشکيالت   
شيميايی  ،  مقاومت  تـرکيب  بـه  تـوجـه  بــا  روان:  
تشکيالت،  اين  ضخامت  و  سنگ  ها  نفوذ  قابليت  و 
اشکال آهکی خاصی در منطقه به وجود آمده است 
که می توان به کوه حمزه عرب در دشت مرتفع گروس 

جنوبی و غار کرفتو در شمال ديواندره اشاره کرد. 

شکل ۱۵ــ١ــ گدازه بازالتی بابا ُگرُگر

شکل ۱۶ــ١ــ  سنگ های دگرگونی قصالن قروه

شکل ۱۷ــ١ــ غار کرفتو
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با توجه به مطالب اين درس و اطالعات خود به سؤاالت زير پاسخ دهيد: 
۱ــ محل زندگی شما در کدام بخش از ناهمواری های استان قرار دارد؟ 

را  آن ها  نام  دارد؟  وجود  سراب  و  چشمه   غار،  مانند  طبيعی  پديده های  شما  زندگی  محل  کوه های  در  آيا  ۲ــ 
بنويسيد. 

ب) دشت های استان
دشت های استان کردستان با چشم  اندازهای طبيعی و انسانی، مناظر دلپذيری از طبيعت زيبا را به نمايش می  گذارند. مهم ترين 
چشم گيری  وسعت  از  مريوان  دشت  تنها  استان  غربی  بخش  در  و  کرده  اند  پيدا  گسترش  شرقی  بخش  در  کردستان  استان  دشت های 

برخوردار است. دشت های مهم استان عبارت اند از:
۱ــ دشت های بخش شرقی: مهم ترين دشت های اين بخش عبارت اند از دشت های گروس، دهگالن، قروه و چاردولی که    
مساحتی حدود ۲۰۰۰۰۰ هکتار دارند. ويژگی غالب اين دشت ها، ارتفاع زياد آن ها است. دشت «هه  وه  تو» با ارتفاع ۲۲۰۰ متر از 

سطح دريا، مرتفع ترين دشت استان است که در شمال  ديواندره قرار دارد. 
در دشت های اين بخش، جنس رسوبات به همراه فرسايش توسط آب های روان منظرٔه تپه ماهوری يکنواختی به وجود آورده 
از  مناسب  بارندگی های  و  معتدل  هوای  و  آب  پايکوهی،  دشت های  وسعت  نرم،  خاک های  از  پوششی  با  ماهوری  تپه  شکل  است. 
يک سو، و خالقيت و پشتکار ساکنان منطقه از سوی ديگر ؛ شرايط مساعدی برای توسعٔه فعاليت  های کشاورزی و دامداری فراهم 

کرده است و امکان بهره  برداری از زمين را در شهرستان های قروه، بيجار، دهگالن و ديواندره به حداکثر رسانيده است. 

فعاليت  

شکل ۱۹ــ١ــ چشم اندازی از دشت دهگالنشکل۱۸ــ١ــ چشم اندازی از دشت «هه  وه  تو»
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    در اين دشت ها، غلبه با محصوالتی مانند گندم و جو است و در سال های اخير، اقتصاد روستايی منطقه به سمت کشت  های 
سودآور مانند سيب  زمينی، صيفی  جات، حبوبات و نباتات علوفه ا ی (مانند يونجه) که از کيفيت بسيار مناسبی برخوردارند، سوق داده 

شده است. 
برخوردار است. اين دشت، حدود  ممتازی  استان، دشت مريوان از موقعيت  ٢ــ دشت های بخش غربی: در بخش غربی 

۱۱۰۰۰ هکتار مساحت دارد و اطراف آن را کوه های پوشيده از جنگل  های بلوط در برگرفته است.
     نيمٔه جنوبی دشت مريوان از مخروط افکنه های بزرگ و کوچک تشکيل شده است که با توجه به حاصل  خيزی آن،۲۲۰۰ 
هکتار از زمين های اين دشت تحت پوشش شبکٔه آبياری و زه کشی قرار گرفته است. زه کش اصلی اين طرح «چم زريبار» است که در 

ميانٔه دشت جريان دارد. محصوالت عمدٔه کشاورزی دشت مريوان عبارت اند از: گندم، حبوبات، توتون و صيفی  جات. 

شکل۲۰ــ١ــ بخشی  از دشت مريوان درجنوب درياچۀ زريبار

ــ مرتفع  ترين دشت استان کردستان را بر روی نقشٔه ناهمواری ها (شکل ۶ــ١) نشان دهيد.    

فعاليت  
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 نقش ناهمواری های استان در زندگی مردم 
با توجه به آن چه در بارٔه ناهمواری های استان کردستان 
بر  غيرمستقيم  و  مستقيم  طور  به  ناهمواری  ها  اين  شد،  گفته 
و  استان  موقعيت  اگر  می  گذارند.  تأثير  منطقه  مردم  زندگی 
ويژگی اين ناهمواری  ها را در نظر بگيريم، به نقش و اهميت 

آن ها بيشتر پی می  بريم: 
مقابل  در  آن ها  شدن  واقع  و  کوه ها  رشته  جهت  ۱ــ    
بادهای مرطوب غربی، موجب افزايش بارش به ويژه در بخش 
برف  صورت  به  اغلب  ارتفاعات  در  که  می  شود  استان  غربی 

ديده می شود. 
و  دائمی  رودهای  سرچشمٔه  استان،  ارتفاعات  ۲ــ    
که  است  قزل  اوزن  و  رود  زرينه  سيروان،  زاب،  مانند  پرآبی 
عالوه بر تأمين آب استان، آب مورد نياز برخی از استان های 

ديگر کشور را تأمين می کند. 
دليل  به  رودها  حاشئه  و  دره ها  کوهپايه ها،  ۳ــ    
برخورداری از آب و هوای معتدل و منابع آب فراوان، موجب 

استقرار سکونتگاه های دائمی در اين مناطق شده است. 

شکل۲۱ــ١ــ نمايی از دشت کامياران

شکل ۲۲ــ١ــ چشم اندازی از رابطه انسان و محيط در مناطق کوهستانی
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مجاور  و  دشت ها  در  آبرفتی  حاصل  خيز  خاک های  ۴ــ    
و  زراعت  برای  مناسبی  شرايط  کوهستانی،  ناحئه  اين  رودهای 

باغداری و در نتيجه، اشتغال به کار مردم استان ايجاد کرده است. 
۵ــ چشم  اندازهای طبيعی کوهستان های منطقه (آبشارها،    
گردشگری  برای  مساعدی  شرايط  و…)  سراب  ها  چشمه ها،  غارها، 

در طبيعت استان فراهم کرده است.    

کوه نوردی  مسيرهای  از  يکی  ۲۳ــ١ــ  شکل 
در ارتفاعات هه  ورامان

شکل ۲۴ــ١ــ نقش کوهستان های استان در شبکۀ اطالع  رسانی کشور

 مخاطرات طبيعی و راه های مقابله با آن 
١ــ زمين لرزه: استان کردستان از نظر زمين ساختی وضعيت ويژه  ای دارد. به دليل وجود گسل اصلی زاگرس، بخش   عمده  ای 

از استان ما، به ويژه غرب آن به يکی از نقاط زلزله خيز ايران تبديل شده است.
      مناطقی از استان کردستان  که در معرض  خطر زلزله قرار دارند، در شکل ۲۵ــ١ نشان داده شده است. 
٭  آيا می توانيد مشخص کنيد که شهر يا روستای محل زندگی شما جزء نقاط زلزله  خيز استان است يا خير؟  
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کردستان  استان  دامنه  ای:  ناپايداری  ۲ــ 
پايدار  دامنه های  دارای  که  است  کوهستانی  سرزمينی 
و ناپايدار فراوانی است. حرکات توده  ای مواد بر روی 
دامنه ها، برخی از نقاط اين استان را تهديد می  کند که در 
اين ميان پديدهٔ لغزش بيشتر قابل توجه است و آثار مخرب 
آن بر روی زمين های زراعی، راه های ارتباطی و مناطق 
مسکونی بارها مشاهده شده است. از جمله می توان به 
لغزش زمين در محورهای ارتباطی (سنندج ــ مريوان و 
سروآباد ــ کامياران) و تالوت بانه اشاره کرد.                                                                                                             

شکل۲۶ــ١ــ  لغزش زمين در محور سنندج ــ  مريوان (پل 
كانی ونوشه) موجب قطع راه ارتباطی شده است.

شکل ۲۵ــ١ــ نقشۀ پراکندگی زمين  لرزه های استان

زنجان

همدان

کيلومتر

شهر
خط گسل

محل وقوع زلزله

کرمانشاه

عراق

آذربايجان غربی

راهنمای نقشه
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جغرافيای طبيعی استان

مناطق  در  (هه  ره  س)  برفی  بهمن  پديدٔه  بهمن:  ۳ــ 
گياهی  پوشش  فاقد  که  کردستان  شيب دار  و  کوهستانی 
روستاهای  و  آورده  بار  به  خسارت هايی  غنی اند،  جنگلی  و  
جمله  از  است.  داده  قرار  خطر  معرض  در  را  پای    کوهی 
دامنه های بهمن  خيز استان می توان به دامنٔه کوه های آبيدر و آريز 
در سنندج و ارتفاعات بانه، شاهو، هورامان و... اشاره کرد. 
کوه نوردان  از  تعدادی  جان  تاکنون  استان  ارتفاعات  در  بهمن 

را گرفته است.
 شکل ۲۷ــ١ــ نمايی از سقوط بهمن در دامنه های بهمن  خيز استان     

 شکل ۲٨ــ١ــ نمايی از بارش برف سنگين در معابر کوهستانی استان     

عالوه بر سقوط بهمن در دامنه های بهمن  خيز، بارش برف سنگين در نقاط مرتفع استان، گاه موجب مسدود شدن جاده ها و قطع 
ارتباط روستاها می  شود. به عنوان نمونه می توان به بارش برف سنگين زمستان ۱۳۸۷ در محور ديواندره ــ سقز  اشاره کرد که ارتفاع 

آن در بعضی نقاط به سه متر رسيد و موجب مسدود شدن اين محور ارتباطی گرديد. 
 راه های مقابله با مخاطرات طبيعی: اگرچه برخی از اقدامات مردم استان نظير استفاده های نادرست از دامنه ها ، تغيير 
کاربری زمين، چرای بی  رويه دام ها، تخريب مراتع و قطع درختان جنگلی باعث تشديد برخی از مخاطرات از قبيل لغزش زمين و سقوط 
بهمن شده است؛ اما مردم اين استان و سازمان های مربوط، برای حفظ و حراست از محيط طبيعی پيرامون خود  اقدامات زيادی انجام 
داده  اند؛ به طوری که در بعضی از مکان ها با  تقويت  پوشش گياهی،  ايجاد جنگل و پارک های جنگلی، تراس  بندی و  بانکت بندی از 

حوادث ناگوار ناشی از اين گونه مخاطرات تا حدود زيادی جلوگيری کرده  اند. 
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شده اند،  زمين  لغزش  دچار  استان)  ارتباطی  محورهای  (در  که  را  مکان هايی  نام  خود  دبير  راهنمايی  با  ۱ــ 
بنويسيد.  

۲ــ برای پيشگيری از آسيب  های ناشی از مخاطرات طبيعی، در اطراف محل زندگی شما چه اقداماتی صورت 
گرفته است؟ 

۳ــ هنگام وقوع هر کدام از مخاطرات طبيعی، چه اقدامی انجام می  دهيد و چگونه به ديگران کمک می  کنيد؟ 

شکل ۲۹ــ١ــ تراس  بندی دامنه ها به شيوه سنتی

شکل ۳۰ ــ١ــ تراس  بندی دامنه ها به شيوه جديد (اطراف روستای صوفيان سنندج)

فعاليت  
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جغرافيای طبيعی استان

 آب و هوای استان کردستان بيشتر متأثر از ارتفاع و جهت کوه های زاگرس، هم چنين توده  هوای مرطوب مديترانه  ا ی است.  
جريان  های آب و هوايی متأثر از اقيانوس اطلس و دريای مديترانه که عامل عمدٔه بارش در کشور است، در عبور از کردستان و برخورد 

با ارتفاعات زاگرس، بخش قابل توجهی از رطوبت خود را به شکل باران و برف از دست می دهد.

درس سوم : وضعيت آب و هوای استان

آب و هوای کردستان از نوع مديترانه  ای است که با توجه به نقش عوامل محلی، می توان آن را به دو نوع فرعی تقسيم کرد: 
الف) نواحی کوهستانی و دشت های مرتفع با زمستان  های بسيار سرد و تابستان های معتدل

ب) دره ها و نواحی پست با زمستان های  معتدل و تابستان های گرم و خشک

 پراکندگی جغرافيايی دما و بارش در سطح استان
با توجه به نقش عوامل مؤثر بر آب و هوای استان، ميانگين ساالنٔه دما، حدود ۱۳ درجٔه سانتی  گراد است و در ارتفاعات تا ۸ 
درجٔه سانتی  گراد کاهش پيدا می  کند. ميانگين بارندگی ساالنٔه استان نيز حدود ۵۰۰ ميلی متر است که در ارتفاعات غرب و شمال غربی 
منطقه به بيش از ۸۰۰ ميلی متر می  رسد. مريوان پرباران ترين شهر استان است که ميانگين بارش دراز مدت آن برای يک دورٔه ۴۶ ساله 
منتهی به سال ۱۳۸۷ به ميزان ۸۸۷/۴ ميلی  متر  بوده است، در حالی که در نواحی شرقی استان، ميزان بارندگی ساالنه حدود ۳۰۰ 

ميلی متر است. 

شکل ۳۱ ــ١ــ  برخورد توده  هوای مرطوب مديترانه  ای با ارتفاعات کردستان
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جدول ١ــ١ــ ويژگی های آب و هوای شهرستان های استان

          مشخصات آب وهوايی 

       شهرستان ها

مساحت 
(کيلومتر 

مربع)
ميانگين ساالنۀ دما ويژگی های آب و هوايی

(درجۀ سانتی  گراد)
ميانگين بارش 
ساالنه (ميلی  متر)

تعداد روزهای  
يخ بندان ساالنه

١٠١٥٠بيجار، قروه و دهگالن
تابستان  ها معتدل و 
زمستان  ها بسيار سرد

بيجار  ١٠/٩
قروه ١١/٤

بيجار ۳۲۶
قروه ۳۳۲/۴

بيجار ١٠٧
قروه ١٠٨

تابستان  ها گرم و زمستان ها ٤٠٠٠سنندج و کامياران
سنندج ۴۵۲١٠٥سنندج ١٣/٤سرد

٨٥٢٠سقز و ديواندره
تابستان  ها معتدل و 

زمستان  ها در نقاط مرتفع 
بسيار سرد و در نواحی 
دره  ای حاشيه رودها سرد

سقز  ١١/١

ديواندره ٧/٩

سقز ۴۸۹/۲

ديواندره ۳۷۴/۲

سقز ١٢٤
ديواندره (زرينه 
هه  وه  تو) ١٥٠

تابستان  ها معتدل و ٥٥٥٠مريوان، بانه و سروآباد
زمستان ها سرد

مريوان ١٢/٨
بانه ١٣/٧

مريوان ۸۸۷/۴
بانه ۶۳۱/۴

مريوان ٩٩
بانه ٧١

 برای مطالعه 



٢١

جغرافيای طبيعی استان

۱ــ با توجه به شکل ٣٢ــ١ دو شهر «بيجار» و «مريوان» را از نظر دما و بارش با هم مقايسه کنيد و علل 
تفاوت ميان آن دو را بنويسيد. 

۲ــ با توجه به شکل ۳٢ــ١، روند تغييرات بارندگی استان از غرب به شرق را بررسی کنيد.
۳ــ به همراه دبير جغرافيا از ايستگاه هواشناسی شهرستان محل زندگی خود بازديد به عمل آوريد و از نزديک 

با نحؤه اندازه  گيری داده های هواشناسی آشنا شويد و از آن گزارشی تهيه کنيد. 

شکل ۳۲ــ١ــ نقشۀ پراکندگی بارش در استان

فعاليتفعاليت    

ميانگين بارش ساالنه به ميلی متر

زنجان

همدان

کيلومتر

کرمانشاه

عراق

آذربايجان غربی

راهنمای نقشه
شهر
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 رابطۀ انسان و آب و هوا در استان 
آب و هوا مهم ترين پديدٔه طبيعی محل زندگی انسان 
طبيعی،  شرايط  تنوع  دليل  به  کردستان  استان  در  است. 
وضعيت  با  که  کرده  اند  سعی  تاريخ  طول  در  آن  ساکنان 
کنند.  پيدا  سازگاری  نوعی  به  آن  بر  حاکم  هوايی  و  آب 
لباس زيبای کُردی آميخته  ای است از هنر و طبيعت که در 
تکامل آن، آب و هوا نقش تعيين کننده  ای داشته است. 
تنوع آب و هوايی استان سبب احداث سکونت گاه ها منطبق 
عنوان  به  که  شده  استان  مختلف  نقاط  اقليمی  شرايط  با 

نمونه می توان به سکونت گاه های هه  ورامان اشاره کرد. 
رابطٔه  کردستان  در  کشاورزی  و  هوا»  و  «آب 
و  ميوه ها  انواع  کشت  دارند.  يکديگر  با  تنگاتنگی 
امکان  پذير  موجود  شرايط  مساعدت  مدد  به  محصوالت 
است. به دليل بارش مناسب به خصوص در غرب استان 
به  باغی  و  زراعی  محصوالت  انواع  کشت  برای  شرايط 
صورت ديم فراهم شده است. در شرق استان نيز کشت 
ديم محصوالتی مانند گندم، جو و حبوبات رايج است.      

شکل ۳٣ــ١ــ نمايی از معماری سنگی متناسب با آب و هوای منطقه (هه  ورامان)

شکل ۳٤ــ١ــ کشت گندم ديم در استان

شکل ۳٥ــ١ــ باغات انگور ديم شهرستان مريوان
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جغرافيای طبيعی استان

آب و هوا و گردشگری ارتباط دوسويه با يکديگر دارند. در کردستان به 
دليل وضعيت آب و هوايی مناسب، شاهد چشم  اندازهای زيبای طبيعی مانند: 
مناطق پوشيده از جنگل، مراتع، آبشارها و رودخانه های خروشان، درياچه های 
متعدد و… هستيم که شرايط مساعدی را برای گسترش گردشگری در استان 

فراهم کرده است.    

شکل ۳٦ــ١ــ نقش اقليم در خلق چشم  اندازهای 
زيبای طبيعی

بهترين شرايط  کردستان  سرسبزی طبيعت است، منطقٔه  با آغاز سال که مصادف با شروع باران  های بهاری و 
طبيعی را برای عالقه  مندان و دوستداران طبيعت داراست و گردشگران می توانند در دشت و دامنٔه کوه ها به طبيعت  گردی 
بپردازند. اين وضعيت تا آبان ماه ادامه دارد. در فصل زمستان نيز استان دارای جاذبه های فراوانی است. سردی هوا 
سبب يخ  بستن سطح درياچٔه زريبار می شود و مکان جالبی برای گشت وگذار در طبيعت آن ايجاد می  کند؛ ضمن اين کـه 

بـارش   بــرف زمستانه شرايط  مناسبی  را بــرای
ورزش نشاط  بخش ، مفرح و هيجان  انگيز    اسکی
  در بسياری از دامنه های استان فراهم می  آورد.

 ٭ در محل زندگی شما کدام ورزش
متناسب با زمستان منطقه رايج است؟ 

شکل ۳٧ــ١ــ يخ  بندان درياچۀ زريبار و گشت و گذار در سطح آن

بيشتر بدانيم  
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تأثير آب و هوا در زندگی مردم: با وجود نقش مثبت شرايط آب و هوايی استان، گاه شاهد پيامدهای منفی آن در زندگی 
مردم هستيم؛ زيرا استان ما دارای آب و هوای بسيار متغّيری است و به داليل کوهستانی بودن منطقه، بارش برف و باران قابل مالحظه، 
سرمای شديد، وجود مه غليظ و کاهش ديد، ورود گرد و خاک از کشورهای عراق و عربستان و …  همواره در معرض نوسانات آب و 

هوايی قرار دارد و برخی از مخاطرات اقليمی اغلب خسارت  زا هستند. در اين ميان می توان به سيل و خشکسالی اشاره نمود. 
   سيل: در استان کردستان به دليل کوهستانی بودن منطقه، بارش زياد و جريان رودها در بسترهای پرشيب شرايط برای ايجاد 

سيل فراهم است و هر ساله بخشی از زمين های زراعی حاشئه رودخانه ها  در مواقع پرآبی و طغيان رودها از بين می  روند. 
    در چند سال اخير اجرای طرح های آبخيزداری از يک سو و تقويت پوشش گياهی از سوی ديگر تا حدود زيادی مانع از ايجاد 
سيل شده است. با اين  حال اکنون هم تعدادی از روستاهای استان، حتی شهرهايی مانند سنندج و مريوان در مواقع بارندگی شديد با 

مشکل سيل و آب گرفتگی معابر روبرويند.

شکل ۳٨ــ١ــ  عدم رعايت حريم رودخانه و خطر سيل

دهٔه  عمومی  خشکسالی  است.  متأثر  دوره  ای  خشکسالی  پديدٔه  از  جهان،  مناطق  بيشتر  همانند  کردستان  استان  خشکسالی: 
گذشته که تقريباً اکثر نقاط کشور ما را تهديد می  کرد، در کردستان نيز پيامدهايی را از قبيل کاهش شديد آب چشمه ها و رودها به دنبال 
داشت. بسياری از چشمه ها و رودهای استان ــ به استثنای رودهای پايين دست سدها ــ خشک شدند و تعداد زيادی از روستاها با 

کمبود منابع آب مواجه شدند. 
تداوم خشکسالی در دهٔه گذشته و پيامدهای آن، همچنان مشهود است. در خشکسالی سال آبی ۷۸ــ۱۳۷۷، بخش دام و طيور 
بيشتر از ساير بخش  های اقتصادی استان مورد تهديد قرار گرفت. آثار اين خشکسالی  ها در بخش شرقی استان بيشتر محسوس است؛ 

چرا؟ 
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جغرافيای طبيعی استان

اقدامات  و  راه حل  ها  اخير  دهٔه  دو  در 
در  خشکسالی  و  سيل  با  مقابله  جهت  در  مناسبی 
سطح استان انجام شده است؛ که از آن جمله می توان 
خصوصيات  بررسی  مانند  طرح هايی  به      اجرای 
رودخانه ها، شناسايی مسيل  های استان، ديوارکشی 
حاشئه رودها، احداث سدهای مخزنی و… اشاره 

کرد. 

     شکل ۳۹ــ١ــ اقدامات پيش  گيرانه از سيل                                                      

شکل ٤٠ــ١ــ احداث سد؛ راهی برای مقابله با خشکسالی

فعاليت  
۱ــ با توجه به کوهستانی بودن منطقه، يکی از مشکالت استان، يخبندان است. اين پديده در محل زندگی شما 

چه خساراتی به بار آورده است؟ 
۲ــ در محل زندگی شما چه اقداماتی برای مقابله با سيل و خشکسالی انجام شده است؟
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درس چهارم : منابع طبيعی استان

شکل ۴١ــ١ــ نمای بخشی از منابع آب استان

آيا می دانيد
استان   کردستان از کدام منابع و توان  های طبيعی برخوردار است؟

   استان ما دارای منابع و ذخاير طبيعی فراوانی مانند آب، خاک، منابع  غنی  زيرزمينی (از قبيل  طال، سنگ آهن، 
سنگ مرمر، گرانيت، سيليس و…)، جنگل و مرتع، تنوع گونه های جانوری و… است. در اين درس با برخی از اين 

منابع آشنا می شويد.

١ــ وضعيت آب های استان 
 ۵۰۰ حدود  ساالنه  بارندگی  ميانگين  با  کردستان  استان 
ميلی متر از استان های پربارش و يکی از مهم ترين قلمروهای توليد 
شده  موجب  استان  ناهمواری های  وضعيت  ماست.  کشور  آب 
سطحی  آب  روان  به  درصد)   ۵۵ (قريب  آن  اعظم  بخش  تا  است 
تبديل شود که قسمت عمدٔه روان  آب ها نيز يا به استان های ديگر 
سرازير می  شود و يا از طريق رودخانه های مرزی از کشور خارج 
می  گردد. ۴۵درصد آب ها نيز به داخل زمين نفوذ می کند يا تبخير 

می  شود. 
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آب های استان کردستان را می توان به دو بخش (آب های سطحی و آب های زيرزمينی) تقسيم کرد:
الف) آب های سطحی

اين بخش، قسمت اعظم آب های استان را در برمی گيرد و شامل رودها و درياچه هاست. 
 رودها: با توجه به استقرار کانون های آب گير دائمی در اين استان، بخش عمدٔه آب ها را رودخانه ها تشکيل می دهد. رودهای 
متعددی مانند زرينه رود، سيمينه رود، سفيد رود، زاب کوچک، سيروان ورازآور (يکی از سرشاخه های کرخه) از اين استان سرچشمه 

می گيرند و در سه حوضٔه آبريز دريای خزر، خليج فارس و درياچٔه اروميه جريان می يابند. 

فعاليت  
 ٭ حوضه های آبريز استان در شکل ۴٢ــ١ نشان داده شده است، با توجه به آن جدول زير را کامل کنيد:

جدول جدول ٢ــــ١ ــ حوضه های آبريز و رودخانه های مهم استان ــ حوضه های آبريز و رودخانه های مهم استان

رودخانه های مهمحوضۀ آبريزرديف

۱ــ.....................  ۲ــ....................... دريای خزر۱

۱ــ.....................   ۲ــ.................۳ــ....................خليج فارس ۲

۱ــ...................... ۲ــ.........................درياچٔه اروميه۳
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شکل شکل ۴٢ ۴٢ ــــ١ــــ نقشۀ پراکندگینقشۀ پراکندگی حوضه هایحوضه های آبريزآبريز استاناستان

قلمرو حوضه های آبريز قزل اوزن، سيروان و زرينه رود با توجه به گستردگی در سطح استان، بيشترين سهم را در تشکيل ذخاير 
آبی ناشی از بارندگی دارند. 

حوضۀ آبريز درياچه اروميه

خزر
ای 

دري
ريز 

ه آب
وض

ح

 کيلومتر

راهنمای نقشه

مرز حوضه آبريز

  مرز زير حوضه
سد
رود

حوضه آبريز خليج فارس
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  جدول جدول ٣ــــ١ــ وضعيت آب های استانــ وضعيت آب های استان

ميزان واحدحوضۀ آبريز
مساحت حوضهتبخير و نفوذمصارفروان آببارش

(کيلومتر مربع) شربکشاورزی

۶۰۰۳۶۹۵۰۳۱۷۸۷۴۲۵ميلی مترسيروان
۴۴۵۵۲۷۴۰۳۷۳/۴۲۳۱۳۱۸ميليون متر مکعب

۱۶۴۱۵۴۵ــ۷۲۲۵۱۱۴۷ميلی مترزاب
۲۵۳/۵ــ۱۱۱۵/۵۷۹۰۷۲ميليون متر مکعب

۵۸۶۳۰۴/۱۸۶۳۳/۹۱۶۲۵۳۲۰ميلی مترزرينه رود
۳۱۱۷/۵۱۶۲۰/۱۴۵۵۱۸۰/۴۸۶۲ميليون متر مکعب

۳۷۵۷۱۶۱۲۹۷۱۳۴۴۵ميلی مترقزل اوزن
۵۰۴۱/۹۹۴۶/۵۷۵/۴۱۳/۵۴۰۰۶/۵ميليون متر مکعب

۲۴۸۵۰۰ــ۵۵۰۲۰۶۹۶ميلی متررازآور
۱۲۳/۸ــ۲۷۵۱۰۳۴۸/۲ميليون متر مکعب

۴۹۶۲۱۹/۳۳۶۷/۷۲۳۳۲۸۲۳۵ميلی مترمجموع استان
۱۴۰۰۴/۹۶۱۹۹/۵۱۰۲۴۲۱۶/۹۶۵۶۴/۵ميليون متر مکعب

شکلشکل۴۴۴۴ــــ١ــ  بخشی از مسير رود قزل اوزنــ  بخشی از مسير رود قزل اوزن شکلشکل۴٣۴٣ــــ١ــ  بخشی از مسير سيروانــ  بخشی از مسير سيروان

 برای مطالعه 
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 سدها و درياچه ها: کردستان به عنوان يکی از استان های پرآب، توان زيادی در تأمين آب کشور دارد؛ از اين رو در سال های 
اخير به سدسازی در اين استان توجه زيادی شده است. البته سدهای در حال بهره برداری استان تا به حال فقط نقش تأمين آب برخی 
شهرهای کردستان و آب شرب و کشاورزی استان های مجاور را داشته  اند و به کاربردهای ديگر سدها مانند توليد برق، پرورش آبزيان، 
ايجاد تأسيسات گردشگری و… کمتر توجه شده است. تاکنون هفت سد مخزنی در استان کردستان به بهره برداری رسيده که در زير به 

معرفی تعدادی از آن ها می پردازيم: 
۱ــ سد قشالق: سد مخزنی قشالق از نوع خاکی ــ سنگی با هستٔه رسی و به ارتفاع ۸۰  متر بر روی رودخانٔه قشالق سنندج 

شکل شکل ۴۵۴۵ــــ١ــ درياچۀ سد مخزنی قشالقــ درياچۀ سد مخزنی قشالق

۲ــ سد گاوشان: اين سد از نوع سنگ ريزه  ای با هستٔه رسی است که بر روی رودخانٔه گاوه رود (يکی از شاخه های سيروان) 
تأسيس شده است. اين سد ساالنه از خروج حجم قابل توجهی آب از کشور جلوگيری می  کند. سد گاوشان دارای تونل انتقال آب به 
طول بيش از ۲۰ کيلومتر است که هدف از ساختن آن، انتقال آب سد به دشت های کامياران و کرمانشاه (بيله وار و ميان دربند)و تأمين 

بخشی از آب آشاميدنی شهر کرمانشاه است. 

شکل شکل ۴۶۴۶ــــ١ــ درياچۀ سد مخزنی گاوشان  ــ درياچۀ سد مخزنی گاوشان  

بهره  برداری  مورد   ۱۳۵۸ سال  در  و  شده  تأسيس 
آشاميدنی  آب  تأمين  برای  سد  اين  است.  گرفته  قرار 
نياز  مورد  آب  همچنين  سنندج،   شهر  مدت  دراز 
سد  پاياب  کشاورزی  اراضی  از  هکتار  سه     هزار 
احداث شده است. در حال حاضر، ساالنه ۲۰ ميليون 
متر مکعب آب اين سد  برای شرب و ۲۲ ميليون متر 
مکعب آن برای آبياری اراضی کشاورزی  به مصرف 
می  رسد.  ساالنه بخشی از  آب تنظيمی اين سد، بدون 
استفاده از استان خارج و وارد کشور عراق می شود. 
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 برای مطالعه 

۳ــ سد شهيد کاظمی: اين سد مخزنی بر روی زرينه رود احداث شده و با وجود اين که محل سد و درياچٔه 
آن در محدودٔه استان کردستان قرار دارد ولی از آب آن بيشتر در استان های آذربايجان غربی و شرقی استفاده می شود. 
اين سد، آب مورد نياز ۸۰ هزار هکتار از اراضی آذربايجان غربی را تأمين می کند. يک خط انتقال آب نيز (به طول 
۱۸۵ کيلومتر) از اين سد برای تأمين آب مصرفی شهر تبريز به بهره برداری رسيده است  که در مسير انتقال، آب مورد 
نياز ديگر شهرهای آذربايجان شرقی را نيز تأمين می کند. گفتنی است که آب آشاميدنی شهر سقز نيز به ميزان ۲۰ ميليون 

مترمکعب در سال از اين سد تأمين می شود. 

جدول ٤ــ١ــ سدهای در حال بهره  برداری استان کردستان

نام رودموقعيتنام سدرديف
حجم مخزن سد
(ميليون متر 

مکعب)
آب قابل تنظيم ساالنه
(ميليون متر مکعب)

۸۸۰۱۰۳۰زرينه رود۲۰ کيلومتری شمال شرقی سقزشهيد کاظمی۱
۵۵۰۲۵۰گاوه رود۴۵ کيلومتری جنوب سنندجگاوشان۲
۲۲۴۱۴۰قشالق۱۲ کيلومتری شمال سنندجقشالق۳
۹۶/۴۵۶۰زريبار۴ کيلومتری جنوب غربی مريوانزريبار۴
۳۳/۳۱۹/۳سنگ سياه۱۸ کيلومتری جنوب شرق دهگالنسنگ سياه۵
۸۷/۶اوزن درهجنوب بيجارگل ُبالغ۶
۴/۸۸/۷بانه۵ کيلومتری شرق بانهبانه۷

عالوه بر سدهايی که از آن ها بهره  برداری می شود، سدهای متعدد ديگری در حال تأسيس اند که مهم ترين آن ها عبارت اند از: 
زيويه، سيازاخ، چراغ ويس، سورهال، گاران، سورکه  ول (آزاد)، ژاوه، تروال و... .                                                        

بيشتر بدانيم  
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ايران  شيرين  آب  درياچه های  بزرگترين  از  يکی  و  کردستان  استان  طبيعی  تاالب  مهم ترين  درياچه  اين  زريبار:  درياچۀ  4ــ 
به شمار می رود. درياچٔه زريبار از نوع درياچه های تکتونيکی (زمين  ساختی) است که در سه کيلومتری غرب شهر مريوان واقع شده 
است. امتداد عمومی درياچه، شمالی ــ جنوبی بوده، طول متوسط آن در اين امتداد ۶/۵ کيلومتر است که در موقع پر آبی به ۸ کيلومتر 
می رسد. حداکثر عمق آن نيز ۱۰/۵  متر است، مساحت متوسط درياچٔه زريبار ۱۵ کيلومتر مربع است که در فصل بهار به دليل بارندگی 
به حدود ۲۴ کيلومتر مربع می  رسد. آب درياچٔه زريبار که از جوشش چشمه های کف آن تأمين می  شود، بيشتر  و ذوب برف ها تقريباً 
برای کشاورزی و پرورش ماهی استفاده می   شود. عالوه بر آن، اين درياچه از نظر حفظ زندگی جانوری و فعاليت های گردشگری نيز 

اهميت فراوانی دارد.  

شکل ۴۷ــ١ــ نمايی از درياچه زريبار

ب)آب های زيرزمينی
استان کردستان دارای منابع غنی آب زيرزمينی است. عواملی از قبيل کوهستانی بودن منطقه و برخورداری از بارش فراوان، 
تشکيالت آهکی قابل نفوذ، گسترش دشت های آبرفتی و همچنين وجود طبقات غير قابل نفوذ زيرين، باعث فراوانی آب های زيرزمينی 
در اين استان شده است. مهم ترين منابع آب زيرزمينی موجود در استان کردستان در دشت های آبرفتی  قروه، دهگالن، مريوان، بيجار 

و کامياران قرار دارد.       
منابع آب های زيرزمينی استان کردستان بخشی از نيازهای مصرفی آب آشاميدنی و کشاورزی منطقه را تأمين می  کند. عالوه بر 
آبهای زيرزمينی موجود در اليه های آبدار دشت های آبرفتی، در غرب استان نيز تشکيالت آهکی، نفوذ آب را به داخل زمين آسان کرده 

و شرايط زمين  شناسی مناسب، سبب شکل  گيری اليه های آبدار شده که اين اليه ها منشأ چشمه های دائمی و سراب  ها می  باشند. 



٣٣

جغرافيای طبيعی استان

استان  آب  منابع  استان:  آب  مصارف   
و  آشاميدن  کشاورزی،  بخش  سه  در  کردستان 
صنعت به مصرف می رسد. در حال حاضر، مصارف 
بخش صنعت حدود ۱ درصد، آشاميدن ۱ درصد 
منابع  کل  ۱۶درصد  به  نزديک  کشاورزی  بخش  و 
آب استان تشکيل می دهند و اين موضوع بيانگر آن 
است که استان کردستان، تنها نزديک به ۱۸ درصد 
کل منابع آبی خود را مورد استفاده قرار می دهد و 

۸۲ درصد بقيه در استان مصرف نمی  شود. 
استان  آبی  نياز های  از  درصد   ۶۵ حدود 
آن  بقئه  و  سطحی  آب های  منابع  طريق  از  کردستان 

از منابع آب      زير زمينی تأمين می شود. 

شکل ٤٨ــ١ــ سراب پالنگان (بيلوی شيخ عالء الدين)

شکل ٤٩ ــ١ــ درصد وضعيت مصارف آب در استان

شکل ٥٠ ــ١ــ درصد منابع تأمين آب های استان

٦٥ درصد
آب های زيرزمينی

٣٥ درصد

آب های سطحی

بيشتر بدانيم  

بخش آشاميدن
بخش کشاورزی

خروجی، تبخير و ذخيره در 
سفره های آبدار

بخش صنعت
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 توان آب استان در مقايسه با کل کشور: کردستان يکی از استان های مرطوب کشور است و از نظر منابع آب (با حجم 
ذخاير آبی حدود ۱۴ ميليارد متر مکعب که ۷ درصد کل آب های کشور را تشکيل می دهد)، نسبت به اکثر استان های ايران وضعيت 

مناسب و مطلوب و نسبت به بعضی از استان ها ــ مانند گيالن و مازندران ــ وضعيت متوسط دارد. 

 مسائل و مشکالت آب در استان و راه حل های آن
استان کردستان از نظر منابع آب، به ويژه آب های سطحی، يکی از مناطق مستعد کشور است اما حدود نيمی از آب  های سطحی 
که  عواملی  است).  سيروان  حوضٔه  به  مربوط  خروجی  حجم  (بيشترين  می شود  خارج  استان  از  بهره برداری  و  استفاده  بدون  منطقه، 

بهره برداری از اين آب ها را محدود می کنند، عبارت اند از: 

 شکل ۵١ــ١ــ برداشت از منابع آب زيرزمينی   

فعاليت  
۱ــ آب آشاميدنی شهر يا روستای محل زندگی شما از کجا تأمين می  شود؟ در اين باره گزارشی تهيه کنيد و به 

کالس ارائه دهيد. 
۲ــ برای اين که خود و ديگران با کمبود آب مواجه نشويد، چه اقداماتی انجام می  دهيد؟ به ديگران چه توصيه هايی 

می  کنيد؟ 
۳ــ در شهرستان محل زندگی شما برای استفادٔه بهينه از آب، چه اقداماتی توسط دولت انجام گرفته است؟  

استان  زيرزمينی  آب های  از  بی رويه  بهره برداری  از  جلوگيری  برای  و  کنيد  بحث  هم  با  گروهی  صورت  به  ۴ــ 
راه حل ارائه دهيد.   

در  سطحـی  آب هـای  منابع  از  درصد  حدود۸۰  ٭ 
عمدٔه  قسمت  کــه  حـالـی  در  است؛  جاری  استان  نيمهٔ غـربی 
دارند.                                                                                                                                            قرار  آن  شرقی  نيمٔه  در  برداری  بهره  قابل  خاک های 
      ٭ وضعيت ناهمواری های منطقه به گونه  ای است که زمين های 
ارتفاعات  در  آب)  (مصرف کنندٔه  جمعيتی  مراکز  و  کشاورزی 
کالن  سرمايه گذاری  بدون  و  شده  اند  واقع  رودها  مسير  از  باالتر 

نمی توان به صورت بهينه از آب اين رودها استفاده کرد. 
٭ در سرشاخٔه رودها، بندها و سدهای خاکی برای  ذخيرٔه 

آب وجود ندارد. 
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۲ــ وضعيت خاک های استان
حدود ۷۰ درصد از وسعت استان را کوه ها و تپه ها تشکيل داده است و قريب ۱۴/۵ درصد از اراضی نيز شامل فالت ها و 
دارای  کوه ها  اين  از  عمده ای  بخش  و  می شود  شامل  را  استان  از  مهمی  بخش  ارتفاعات  و  کوه ها  واقع  است.در  فوقانی  تراس های 
پوششی از خاک عميق تا نيمه عميق است که گياهان استپی آن را پوشانده است و بيشتر کوه های غرب استان (شهرستان های   بانه و 

مريوان) پوشيده از جنگل های بلوط است. 
خاک های استان کردستان جوان بوده و مراحل تکامل خود را به طور کامل سپری نکرده   است و چون اکثر اين خاک ها در 

تپه   ماهورها پديد آمده  اند، زه کشی خوبی دارند و خطری از نظر شوری و قلياييت آن ها را تهديد نمی  کند.
به طور کلی خاک های استان کردستان به لحاظ وضعيت ناهمواری در دو منطقٔه شرق و غرب گسترش يافته اند.

شکل٥٢ ــ١ــ کوه های پوشيده از جنگل های بلوط

 خاک های شرق استان عمدتاً عميق اند و برروی دشت ها و فالت ها قرار دارند و در اين دشت ها به سبب وجود سفره های آب 
زيرزمينی غنی و استحصال آب اين مناطق از طريق چاه های عميق و نيمه عميق، محل عمدٔه کشت محصوالت زراعی آبی اند و به همين 

دليل يکی از قطب های کشاورزی استان محسوب می شوند. 
 خاک های غرب استان (به غير از دشت مريوان که عميق است) از عمق کمتری برخوردارند و بر روی زمين های شيبدار، 
تپه  ماهور و کوهستانی قرارگرفته اند اما به سبب وجود بارش بسيار مناسب، جريانات سطحی و سر منشأ  آبخيزهای مهم کشور، توان 

بااليی برای توليد محصوالت کشاورزی نظير انواع ميوه و غالت دارند.

٣ــ وضعيت  پوشش  گياهی استان 
پوشش گياهی تابع عواملی چون آب، خاک و شرايط آب و هوايی است. بارش عمده  ترين عامل متغير در تعيين نوع پوشش 

گياهی استان کردستان است. 
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اشکال ناهمواری  ها و تغييرات بارندگی سبب شکل  گيری انواع پوشش گياهی در استان کردستان شده است که اين تغييرات از 
غرب به شرق نمود بيشتری دارد. به طوری که در محدودٔه شهرستان های بانه، مريوان و سروآباد، مراتع خوب و جنگل  های انبوه بلوط 
ديده می  شود. اين در حالی است که با کاهش بارندگی و پايين  آمدن درصد رطوبت به سمت شرق، ابتدا جنگل  های بلوط کاهش پيدا 
کرده و به تدريج جای خود را به انواع پوشش بوته  ای مانند زالزالک، بادام کوهی، گون و… داده است و در نيمٔه شرقی استان پوشش 

گياهی عمدتاً به مراتعی با وضعيت فقير يا خيلی فقير محدود می  شود. 
پوشش گياهی عالوه بر حفاظت از خاک، سبب کند شدن حرکت روان  آب های ناشی از بارندگی شده و عامل عمده در کنترل 

سيالب بوده است؛ همچنين امکان نفوذ تدريجی آب را به سفره های آب زير زمينی فراهم کرده است.  
پوشش گياهی استان را می توان در دو بخش «جنگل  ها» و «مراتع» بررسی کرد: 

 جنگل  ها
 جنگل  های استان کردستان، بخش عظيمی از جنگل  های بلوط غرب کشور را تشکيل می دهند که در حوضٔه آبريز رودخانه های 

سيروان و زاب در شهرستان  های بانه، مريوان، سروآباد، کامياران و بخشی از سنندج گسترش پيدا کرده است.  
مساحت رويشگاه های جنگلی استان بالغ بر ۵۰۰۰۰۰ هکتار است که به علت تخريب و دست کاری انسان هم  اکنون به ۳۲۰۰۰۰ 
اين  است.  کشور  جنگل  های  از  درصد   ۲/۵ معادل  که   است  يافته  تقليل  کاشت  دست  جنگل  هکتار   ۲۵۰۰ و  طبيعی  جنگل  هکتار 
جنگل  ها حدود ۱۲ درصد سطح  استان را تشکيل می دهد. سهم سرانٔه جنگل در حال حاضر در کشور ۰/۲ هکتار (۲۰۰۰ متر مربع) 

است که اين مقدار در استان کردستان ۰/۲۳ هکتار (۲۳۰۰ مترمربع) می باشد.   

شکل٥٣ ــ١ــ پوشش  گياهی استپی

شکل ٥٤ ــ١ــ پوشش  گياهی جنگل و مرتع
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 مراتع
هکتار   ۱۴۰۰۰۰۰ بر  بالغ  کردستان  استان  مراتع  مساحت 
درصد   ۱/۷ حدود  و  دربرمی گيرد  را  استان  سطح  درصد   ۵۰ که  است 
در  ويژه  به  مراتع  اين  عمدٔه  بخش  می  شود.  شامل  را  کشور  مراتع  سطح 
آن  پوشش  تحت  مناطق  که  است  ييالقی  مراتع  جزء  استان  غربی  نيمٔه 
از  بخش  هايی  مريوان،  و  بانه  شهرستان  های  نقاط  بيشتر  از:  عبارت اند 
(سارال)،  ديواندره  و…) ،  ميانه  (هه  ورامان   ،کوساالن  ، کوره   سروآباد 

کامياران (عه  واالن و شاهو) و سرشيو و خورخوره  (سقز). 
(که  ما،  چتريان  تيرٔه  از  گياهانی  را  اين  مراتع  پوشش  گياهی  عمدٔه 
لو، جاشير)، گندميان، جو وحشی،گََون  ها، اسپند و ساير گونه های علفی 

و خاردار (خارزرد، کنگر، فرفيون) تشکيل می دهد.

شکل ٥٥ ــ١ــ جنگل  های بلوط غرب استان

شکل ٥٦ ــ١ــ مراتع عالی  کردستان در منطقۀ سارال  ديواندره

   از نظر قدمت بر اساس بررسی های ديرينه  شناسی، اين جنگل  ها حدود  ۱۵ هزار سال قدمت دارند که مهم ترين و اصلی ترين 
دارمازو،  وی  ول،  ايرانی،  بلوط  از:  عبارت اند  گونه های  جنگلی  استان  مهم ترين  می روند.  به شمار  کردستان  استان  جنگلی  جامعٔه 

گالبی  وحشی، زالزالک، انواع گونه های  بادام، بنه و… .
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به  هم اکنون  کردستان  استان  مراتع  و  جنگل  ها  از  بهره  برداری  استان:  در  مراتع  و  جنگل  ها  از  بهره  برداری  چگونگی   
صورت سنتی انجام می  شود و هر ساله ادارٔه منابع طبيعی، صمغ درختان بنه (سقز) و نيز بوتٔه گون را که از آن کتيرا به دست می  آيد، به 
افراد محلی واگذار می  کند که تعدادی از اين افراد بدون توجه به وضعيت درختان و بوته ها ؛ به منظور کسب درآمد بيشتر، با بهره  برداری 

بی رويه موجب از بين رفتن گياهان در دراز مدت می  شوند و خسارات جبران  ناپذيری به طبيعت وارد می  کنند. 
 تخريب جنگل  ها و مراتع استان کردستان:عوامل مؤثر در تخريب جنگل  ها و مراتع استان کردستان به دو دسته (طبيعی 

و انسانی) تقسيم می  شوند: 
عوامل طبيعی عبارت اند از: وضعيت ناهمواری های منطقه  و شيب زياد دامنه ها، خشکسالی های دوره  ای و تغييرات تدريجی 

آب و هوای منطقه. 

   شکل ٥٧ ــ١ــ  نقشۀ پراکندگی پوشش گياهی استان
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تعداد  نظر  از  دام  بی  روئه  چرای  ديم،  زراعی  زمين های  به  مرتعی  و  جنگلی  عرصه های  تبديل  از:  عبارت اند  انسانی  عوامل 
مصارف  برای  گياهان  جمع  آوری  دام  ها،  برای  مراتع  از  علوفه  نامناسب  برداشت  منطقه،  در  عمدی  غير  آتش  سوزی های  آن،  تداوم  و 

خوراکی و دارويی، استفاده از چوب جنگل برای تهئه زغال و هيزم… .
 پيامدهای تخريب جنگل  ها و مراتع: 

۱ــ فرسايش شديد خاک و ايجاد سيل
 ۲ــ نابودی گياهان خوش  خوراک برای دام  ها و افزايش گياهان سمی و خاردار 

۳ــ افزايش روان آب های سطحی در محدودٔه شهرها و مشکالت ناشی از آن 

شکل ٥٨ ــ١ــ  تبديل عرصه های جنگلی و مرتعی به زمين های کشاورزی

شکل ٥٩ ــ١ــ  چرای بی  رويه دام  ها در مراتع
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 راه های ترميم جنگل و مرتع در استان 
گياهی  پوشش  موجود  وضع  به  توجه  با  کردستان: 
را  اقداماتی  مراتع  و  جنگل ها  احيای  جهت  استان، 
از:  عبارت اند  آن ها  مهم ترين  که  داد  انجام  می توان 
نهال  توليد  دامنه ها،  در  بانکت  بندی  و  تراس  بندی 
تبديل  مراتع،  پاشی  کود  مراتع،  قرق  جنگل  کاری،  و 
بهره  برداری  بر  نظارت  مرتع،  به  بازده  کم  ديمزارهای 
از محصوالت فرعی جنگل، تأمين سوخت روستاييان 
و  کشاورزان  به  الزم  آموزش  های  دادن  هم چنين  و 
دامداران (که بهره  برداران اصلی منابع طبيعی هستند) 
مراتع  و  جنگل ها  توسعٔه  و  احيا  حفاظت،  جهت  در 

استان که مخروبه شده  اند. 
٭ آيا می توانيد بگوييد که در اين زمينه از چه 

طريق بايد به روستاييان آموزش داد؟ 
شکل ٦٠ ــ١ــ بانکت بندی و نهال کاری در دامنه کوه های کردستان

 به صورت گروهی و با راهنمايی دبير خود يکی از فعاليت  های زير را انجام دهيد:  
۱ــ مهم ترين رويشگاه جنگلی استان کردستان، جنگل  های چنارٔه مريوان است، در مورد علل به وجود آمدن 

اين رويشگاه جنگلی تحقيق کنيد و گزارش آن را به کالس ارائه دهيد.  
٢ــ دربارٔه نوع پوشش گياهی و علل به وجود آمدن آن در محل زندگی خود تحقيق کنيد و نام محلی چند گونٔه 

گياهی غالب را بنويسيد. 
۳ــ در سال های اخير چه عواملی سبب تخريب پوشش گياهی در شهرستان محل زندگی شما شده است؟

٤ــ گزارشی از اقدامات انجام شده در جهت احيای جنگل  ها و مراتع شهرستان محل زندگی خود تهيه و در 
کالس ارائه دهيد. 

٥ــ عکس  هايی از مناظر گياهی و جنگلی شهرستان محل زندگی خود تهيه کنيد و در کالس در مورد شباهت ها 
و تفاوت  های آن ها با يکديگر، بحث کنيد. 

٦ــ چه راهکارهايی برای حفاظت از جنگل  ها و مراتع در شهرستان محل زندگی  خود می توانيد ارائه دهيد؟    

فعاليت  
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۴ــ زندگی جانوری در استان کردستان
استان ما به دليل موقعيت جغرافيايی و شرايط مساعد طبيعی، تنوع زيستگاه ها و رويشگاه های آن، از تنوع زندگی جانوری بسيار 
بااليی برخوردار است. اکثر نقاط کوهستانی اين استان در گذشته تا به امروز مأمن و زيستگاه حيوانات وحشی مانند سياه گوش، خرس 

قهوه  ای، پلنگ، گرگ، کل و ُبز، قوچ و ميش، خوک وحشی،  شغال، روباه، خرگوش و ... بوده است.

شکل ٦١ ــ١ــ تنوع گونه های جانوری در زيستگاه های استان

عالوه بر آن، تنوع جمعيت پرندگان و آبزيان نيز به دليل وجود زيست گاه های آبی و خشکی، نسبتاً زياد است و اين استان پناهگاه 
صدهاگونه پرندٔه بومی، مهاجر و نيمه مهاجر است که  مهم ترين آن ها عبارت اند از: کرکس، دال سياه، عقاب طاليی، شاهين، فالمينگو، 

هُدهُد، سبز قبا، دارکوب، سار،  کبک معمولی، کبک چيل و... .
جانوری  گونه های  از  بسياری  اخير  دهٔه  چند  در  هم چنين  زيستگاه هاست.  تخريب  استان  زيستی  تنوع  تهديد  عامل  مهم ترين 
به طور بی  رحمانه شکار شده  اند. بعضی از شکارچيان به طور بی  رويه يا در فصل غيرمجاز و با استفاده از روش  های غيرمتعارف، به شکار 
پرندگان و حيوانات کمياب و در حال انقراض استان می  پردازند که صدمات جبران  ناپذيری به محيط  زيست استان و اجزای تشکيل 

دهندٔه آن وارد می  کنند.
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اگر زيستگاه های با ارزش استان تحت قوانين و مقررات خاصی قرار گيرند، قطعاً موجب حفظ ميراث تاريخی و طبيعی 
استان خواهد شد. در همين جهت با تالش اداره کل حفاظت محيط زيست استان به منظور حفظ بقای نسل گونه های مختلف 
مناطق  و  زيستگاه ها  آن ها  برای  و  ممنوع  گونه ها  برخی  شکار  جانداران،  از  دسته  اين  زيستگاه  های  از  حفاظت  نيز  و  جانوری 
حفاظت شده تعيين شده است. تعداد اين زيستگاه ها در دهٔه اخير رشد قابل مالحظه  ای پيدا کرده و وسعت مناطق حفاظت شدٔه 
استان از يک درصد به ۶/۵درصد و از يک منطقه به ۵ منطقه، افزايش يافته تا عاملی برای حفظ تنوع  جانوری و گياهی استان 

باشد. در اين باره می توان به اقدامات زير اشاره کرد:
۱ــ ارتقاء سطح منطقٔه کوساالن و شاهو به مناطق حفاظت شده 

۲ــ تبديل مناطق «عبدالرزاق سقز» و «به  گر و پريشان قروه» به مناطق حفاظت  شده   
و  بيجار  در  آهو  مثل  گونه ها  برخی  برای  ويژه  (به  استان  بوم های  زيست  احيای  جهت  سايت  احداث  طرح  اجرای  ۳ــ 

سقز) 
۴ــ تبديل تاالب بين المللی زريبار به پناهگاه حيات وحش

زيستگاه ها و مناطق حفاظت شده استان کردستان
٭ به شکل ٦٢ــ١ (نقشٔه مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع استان) توجه کنيد و به سؤاالت زير پاسخ دهيد: 

۱ــ آيا تعداد و پراکندگی زيست گاه ها با شرايط طبيعی استان متناسب است؟
۲ــ کدام يک از اين زيستگاه ها در شهرستان محل زندگی شما واقع شده است؟  

٣ــ به نظر شما اين مناطق چه نقشی در حفاظت از گونه های گياهی و جانوری استان دارند؟ 

فعاليت  
و  گياهی  پوشش  وضعيت  از  گزارشی  بخواهد  شما  از  گرد)  (طبيعت  اکوتوريست  گروه  يک  چنانچه  ۱ــ 

زندگی جانوری استان تهيه کنيد، چه اطالعاتی در اختيار آن ها قرار می دهيد؟ 
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جغرافيای طبيعی استان

بيشتر بدانيم  
 منطقۀ حفاظت شدۀ بيجار: اين منطقه که در سال ۱۳۵۴ حفاظت شده اعالم شد، ۳۱۷۶۹ هکتار مساحت 
دارد و در يک ناحئه کوهستانی در ۱۵ کيلومتری شمال بيجار واقع شده است. منطقٔه حفاظت شدٔه بيجار، تپه ماهوری 
دارای اقليم  نيمه خشک معتدل با ميانگين بارندگی۳۵۰  ميلی  متر در سال است. در منطقٔه حفاظت شدٔه بيجار تاکنون 
۱۹ گونه پستاندار، ۷۵ گونه پرنده،۱۱ گونه  خزنده ، ۵ گونٔه ماهی و ۱۳۷ گونٔه گياهی شناسايی شده است. اين منطقه 
يکی از زيستگاه های مهم استان است که ذخيرگاه ژنی قوچ و ميش ارمنی محسوب می  شود و جمعيت قابل مالحظه ای 
از اين گونه را در خود نگهداری می  کند. واقع شدن آثار تاريخی (قلعٔه قم چقای و قلعٔه چشمه سنگين) در اين منطقه، 

اهميت دو چندانی به آن داده است و از اين نظر نيز پذيرای گردشگران زيادی است.                              

شکل ٦٢ ــ١ــ نقشۀ زيست گاه های جانوری استان

کيلومتر
٦٠                  ٣٠                       ٠

راهنما
مناطق حفاظت شده
مناطق شکار ممنوع

تاالب زريوار
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 منطقۀ حفاظت شدۀ عبدالرزاق: اين منطقه با 
وسعت ۴۴۰۰۰ هکتار در شهرستان سقز واقع شده است 
و از مناطق تپه ماهوری استان بوده که در سال ۱۳۸۶ به 
عنوان حفاظت شده ثبت و اعالم گرديده است. اين منطقه 
مناطق  و  بيجار  شدٔه  حفاظت  مناطق  پشتوانٔه  عنوان  به 
بااليی  اهميت  از  غربی  آذربايجان  جنوب  شدٔه  حفاظت 

برخوردار است.
کنون  تا  که  دارد  بااليی  زيستی  تنوع  زيستگاه  اين 
گونٔه   ۳۵۰ و  پرنده  گونه   ۱۸۰ پستاندار،  گونه   ۱۷ آن  در 
گياهی شناسايی شده است. آن چه که به اين منطقه اهميت 
سد  درياچٔه  وجود  سو  يک  از  است،  بخشيده  چندان  دو 
تاريخی  آثار  ديگر  سوی  از  و  زيستگاه  نزديکی  در  زرينه 

فرهنگی غارکرفتو و تپٔه باستانی زيويه است.
اين  پريشان:  و  به  گر  شدۀ  حفاظت  منطقۀ   
شهرستان  جنوب  در  هکتار  مساحت۳۷۰۰۰  با  زيستگاه 
استان  ُبز  و  کل  مهم  زيستگاه های  از  و  شده  واقع  قروه 
در  و  است  صخره ای  نوع  از  منطقه  اين  است.  کردستان 
سال ۱۳۷۵ به عنوان منطقٔه شکار ممنوع  ، و در سال ۱۳۸۵ 
منطقه  اين  داخل  در  شد.  اعالم  شده  حفاظت  عنوان  به 
تاکنون ۱۲ گونه  پستاندار  ، ۴۲  گونه پرنده  ، ۸ گونه خزنده 
و ۳ گونه ماهی شناسايی شده است. عالوه بر آن، چشمٔه 
شاه پسند و نادره راه در اين زيستگاه دارای ارزش تاريخی 
امامزادٔه  وجود  دليل  آن ،  به  غرب  در  علی  پنجه  کوه  و 

هم جوار آن دارای ارزش فرهنگی و مذهبی است. 

شکل ٦٣ ــ١ــ بخشی از منطقۀ حفاظت  شدۀ بيجار

شکل٦٤ ــ١ــ بخشی از منطقۀ حفاظت شدۀ عبدالرزاق سقز   

  شکل ٦٥ ــ١ــ بخشی از زيستگاه به  گر و پريشان
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جغرافيای طبيعی استان

 منطقۀ حفاظت شدۀ کوساالن و شاهو: زيستگاه کوساالن و شاهو از جمله زيستگاه های منحصر به فرد 
استان کردستان است که بيشتر زمين های آن کوهستانی و شيب  دار و در بعضی نقاط صعب  العبور است. اين زيستگاه 
مهم از مناطق بکر طبيعی استان کردستان است که با مساحت ۵۷۰۰۰ هکتار در شهرستان  های کامياران، سروآباد و 
مريوان واقع شده و دارای تنوع زيستی بسيار بااليی می  باشد. معماری روستاهای  داخل اين منطقه نيز به آن روح و 

زيبايی ويژه ای داده است.
زيست  محيط  حفاظت  کل  اداره  مديريت  تحت  مناطق  به   ۱۳۸۷ سال  در  دولت  مصوبات  براساس  منطقه  اين 
استان اضافه شده است. در اين زيستگاه تاکنون ۲۳ گونه پستاندار، ۱۱۷ گونه پرنده، ۱۷ گونه خزنده و ۲۴۲ گونٔه 
گياهی شناسايی شده است که می توان به گونه های پرندگان شکاری، کبک، کل و ُبز، سياه گوش، قوچ و ميش، خرس 
قهوه  ای، روباه، گرگ، گراز و پلنگ اشاره کرد. با توجه به شرايط طبيعی و ويژگی های انسانی مناطق حفاظت شده، 

اين مناطق دارای ارزش های فراوانی اند. 

شکل ٦٦ ــ١ــ  بخشی از زيستگاه کوساالن و شاهو

شکل ٦٧ ــ١ــ  ميش  مرغ در زيستگاه هه  وه  تو

 منطقۀ شکار ممنوع هه    وه تو:  
ديواندره  شهرستان  در  که  زيستگاه  اين 
بلکه  استان  سطح  در  تنها  نه  شده،  واقع 
در سطح کشور نيز، مناسب ترين زيستگاه 
زيستگاه   است.  مرغ  ميش  زندگی  برای 
مساحت  هکتار   ۲۴۰۰۰ حدود  هه  وه  تو 
دارد و در مهر ماه ۱۳۷۳ به عنوان منطقٔه 

شکار ممنوع اعالم شد.  
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با  منظره  ای  می توان  خشک  نيمه  و  خشک  هوای  و  آب  با  کشوری  کمتر  در  زريبار:  المللی  بين  تاالب   
ترکيب کوهستان پوشيده از جنگل بلوط، اراضی کشاورزی، نيزارها و تاالب را مشاهده کرد. در اين ميان، تاالب 
بين المللی زريبار به عنوان نگينی بسيار زيبا که بر گرفته از معماری و موهبت خالق يکتاست، در غرب ايران می  درخشد 

و عالوه بر جلوه های طبيعی آن، نزد مردم منطقه دارای جايگاه فرهنگی و مذهبی بااليی است. 
اين تاالب با مساحت ۳۲۹۲ هکتار، در سال ۱۳۸۶ به عنوان بيست و سومين تاالب عضو کنوانسيون رامسر 
ثبت  شده است و از تنوع زيستی بااليی برخوردار بوده که تاکنون در آن ۹۷ گونه پرنده، ۳۲ گونه پستاندار، ۱۱ گونه 
خزنده، ۱۳ گونه ماهی و ۱۰۰ گونه گياهی شناسايی شده است. اين تاالب هر ساله مأمن هزاران پرنده مهاجر و بومی 
است؛ از جمله اين پرندگان که در فصل جوجه  آوری در حاشئه تاالب و در ميان نی  زارها اقدام به تخم  گذاری می  کنند، 
خاکستری،  و  سفيد  حواصيل  آنقوت،  سفيد،  لک لک  قبا،  سبز  دريايی،  پرستوی  خوتکا،  سبز،  اردک  به:  می توان 
اردک نوک پهن و… اشاره کرد. يکی ديگر از ويژگی های اين تاالب بسيار زيبا تنوع آبزيان آن است که می توان به 
انواع گونه های ماهی (سياه ماهی خالدار، سياه ماهی معمولی، عروس ماهی ؛ کپور و مارماهی)، سگ آبی و… اشاره 

کرد. 

شکل ٦٨ ــ١ــ بخشی از تاالب بين  المللی زريبار
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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

ورمهنگشاهو

موچشموچش

موچشاميرآباد

موچش
يوسف آبادسورسور
نشور سفلیعواالن
کوله سارهگاورود

مريوانمريوان

مريوانمرکزی

نیزريوار
مريوان
کانی دينار

کانی دينارسرکل

پير خضرانکوماسی

برده رشهخاووميرآبادبرده رشهخاووميرآباد

چنارهسرشيو
چنارهسرشيو

چناره
جانورهگلچيدر
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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 
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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
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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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۱۴۳۸۵۴۳۴۱۷۱۷۷۲۰۸۴۲۵۱۴۰۳۸۰۱۵۳۲۷۱۱۱۸۶۶۷۹۷۹۱۳۱۰۵۸۹۵۸۲۷۴۱۵۴۸۳۲۵۹۲۳۷
٪۱۰۰٪۲۹/۱٪۱۴/۵٪۹/۸٪۱۰/۶٪۸/۲۴٪۶/۸٪۷/۴٪۵/۷٪۳/۸٪۴/۱

 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؟  
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 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



فصل سومفصل سوم
ردستان  ردستان ويژگي هاي فرهنگي استان  ويژگي هاي فرهنگي استان 
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چه  تصاوير  اين  از  کنيد:  نگاه  زير  تصاوير  به 
چيزهايی می توان دريافت؟

شکل ١ــ٣ــ بخش  هايی از ويژگی های فرهنگی ُکردها

از جاذبه های مهم استان کردستان ويژگی های فرهنگی کم نظير آن است. اين ويژگی ها بيشتر در عناصر فرهنگی همانند زبان، 
لباس، موسيقی، جشن  ها، مراسم خاص و صنايع دستی نمايان شده و به صورت پويا در زندگی مردم جاری اند. اين عناصر هويت ما را 

تشکيل می دهند. در اين درس می  خواهيم شما را با مهم ترين ويژگی های فرهنگی مردم کردستان آشنا کنيم.

 منشأ نژادی کردها 
کردها مردمانی آريايی نژاد که از طايفه های مادی ترکيب شده و رفته رفته در کوهستان  های ماد قديم (محدودٔه رشته کوه های 

اسپی روژ يا زاگرس)  مسکن گزيده  اند. 
کردستان بر اساس متون تاريخی و کاوش های باستان  شناسی نخستين اقامتگاه اقوام آريايی بوده که پيشينئه آن ها به هزارٔه سوم 
قبل از ميالد می رسد. بخشی از اين اقوام (نياکان کردهای امروزی) در منطقٔه شرق و جنوب درياچٔه اروميه ساکن شدند و نخستين 

دولت آريايی را به نام «ماد» در سرزمين ايران به وجود آوردند. 

• زبان 
زبان مردم کردستان، کُردی و يکی از شاخه های زبان مادی است که خود جزء خانوادٔه زبان  های هند و اروپايی به حساب می  آيد. 

درس نهم      : مردم شناسی فرهنگی استان 
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به علت وسعت زياد مناطق کردنشين، اين زبان دارای شاخه های اصلی و گونه های فرعی متعددی است. اين تنوع زبانی موجب غنای 
شعر، ادبيات و موسيقی کُردی شده است؛ به طوری که بسياری از منظومه های کُردی از حدود يک صد سال پيش به زبان های مختلف 

ترجمه شده است. جدول زير بعد شاخه های اصلی و گونه های فرعی زبان کُردی را نشان می دهد. 
 مردم شهر يا روستای محل زندگی شما با کدام شاخٔه اصلی و گونٔه فرعی زبان کُردی تکلم می  کنند؟ 

 برای مطالعه 
جدول ١ــ٣ــ شاخه های اصلی و گونه های فرعی زبان کُردی

گونه های فرعیشاخۀ اصلیرديف
با ٦ گونه: جزيره  ای، هکاری، بايزيدی، بوتانی، شمدينانی و بادينانیکرمانجی شمالی١
با چهار گونه: مکريانی، سورانی، اردالنی و جافی کرمانجی جنوبی (سورانی)٢
با دو گونه: «کرماشانی» و «لری، لکی، فيلی، کلهری، بختياری»کرمانشاهی ــ لری ٣
با دو گونه: هه  ورامی  و زازايیگورانی ــ زازايی ٤

     در کردستان ايران از ديرباز، ادبيات کُردی با زبان سورانی رايج بوده و انتخاب آن به عنوان زبان نوشتاری کُردی علل فراوانی 
دارد که مهم ترين آن  ها عبارت اند از: 

۱ــ کثرت تعداد کردهايی که در ايران به اين لهجه سخن می  گويند
 ۲ــ آسان بودن، روانی و پختگی اين لهجه نسبت به ساير لهجه ها

 ۳ــ آشنايی ساير کردها با اين لهجه و تدريس و کتابت آن از دير باز
گفتنی است که جهت نگارش زبان کردی در ايران از رسم  الخط فارسی با تعدادی عالئم قراردادی خاص استفاده می  شود.

• دين و مذهب 
    دين کُردها چه قبل از اسالم و چه در دوره های اسالمی با ساير اقوام ايرانی مشترک بوده است. طبق اسناد و آثار به دست آمده قبل 
از اسالم بيشتر مردم کردستان زردشتی بوده  اند و امروزه اکثريت مردم اين استان، مسلمان و سنی مذهب بوده و در انجام آداب و مناسک 
دينی از فقه امام شافعی پيروی می  کنند. گروهی هم پيرو مذهب تشيع بوده که اکثريت آن ها در شرق استان ساکن هستند. ضمن اينکه تعداد 
قليلی نيز با پيروی از ساير اديان (يهودی و مسيحی) و فرق و مذاهب وجود دارند. بايد يادآور شد يکی از دستاوردهای عظيم انقالب 

اسالمی در اين استان اتحاد بين مسلمانان و ساير مذاهب بوده که باعث تحکيم و همبستگی بيشتر بين مردم شده است. 
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 لباس و رابطۀ آن با عوامل جغرافيايی و فرهنگی       
لباس بارزترين نماد فرهنگی و از نيازهای نخستين انسان در طول تاريخ بوده 
است و نوع و مدل آن در کشورهای مختلف دنيا با يکديگر تفاوت دارد. لباس کردی 
زيادی  بسيار  تنوع   از  است،  منطقه  مردم  زندگی  شيؤه  و  محيط  مقتضيات  تابع  که 
برخوردار است. اين لباس از عناصر بسياری تشکيل يافته است که بعضی از اجزای 
کُردی  اند. اجزای  آن با لباس اقوام مجاورشان مشترک  اند و برخی ديگر مشخصاً 
و  ساخت  است.  پای  افزار  و  سرپوش  پوش،  تن  شامل  کرد  مردان  و  زنان  پوشاک 
کاربرد هريک از اين اجزا بسته به فصل، نوع کار و معيشت و مراسم و جشن  ها با 
يکديگر تفاوت دارد. هر چند نوع پوشاک نواحی مختلف کردستان مانند هه  ورامان، 
سقز، بانه، گروس، سنندج، مريوان و ... متفاوت است اما از نظر پوشش کامل بدن، 
همه با هم يکسان اند. پيش از ورود پارچه، کفش های خارجی و ساير محصوالت 
داخلی به استان کردستان، بيشتر پارچه ها و پای افزار مورد نياز توسط بافندگان و 

دوزندگان محلی بافته و ساخته می  شد.    
از نظر بافت پارچه، منطقٔه سقز، و از نظر ساخت پای افزار (گيوه يا کالش) و 
شال، هه  ورامانات و آبادی  های پيرامون کوهستان شاهو از عمده  ترين  نواحی توليد و 

صدور آن در استان به شمار می روند.

فعاليت  
شکل ٢ــ٣ــ نمونه ای از لباس مردان ُکرد

٭ برای آشنايی بيشتر با لباس مردان شهرستان محل زندگی خود گزارشی تهيه کنيد و به کالس ارائه دهيد. 
 

• جشن  ها و اعياد 
آيين  هايی که در ميان مردم کردستان مرسوم است، در برگيرندٔه جشن  ها و اعياد مذهبی، قومی و باستانی است که ريشه در  باورهای 
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مذهبی و تاريخی اين مردم دارند. اين جشن  ها و اعياد در بين مردم استان ما به عنوان پديده  ای اجتماعی و فرهنگی دارای سابقه  ای 
تاريخی است که موجبات همبستگی و همياری اجتماعی را در بين مردم فراهم آورده است. کردها در هر يک از  جشن  های ملی و 
مذهبی، فعاليت  های زندگی، کارهای توليدی، زراعت، دامداری، کوچ و ... مراسم و مناسک خاصی دارند. برخی از اين مراسم 

تقريباً همانند ساير مناطق ايران برگزار می  شود.  
ميالد  همچنين  کرد.  اشاره  خاصی اند،  اهميت  دارای  که  قربان  و  فطر  اعياد  به  می  توان  نيز  مذهبی  آيين  های  مهم ترين  از 
پيامبر  اکرم (ص) به عنوان روزی خجسته همراه با مراسم مولودی خوانی و نواختن دف دارای جايگاه ويژه ای در ميان مردم استان 
است که در تمام طول ماه ربيع االول برگزار می  شود. گذشته از آن، جشن معراج پيامبر و شب برات (جشن نيمٔه شعبان) نيز جزء اعياد 

باشکوه اين منطقه است. 
٭ به نظر شما برگزاری و حفظ اين آيين  های مذهبی، چه نقشی در تعميق باورهای دينی جوانان دارد؟

شکل ٣ــ٣ــ مولودی خوانی

مهم ترين و عمومی ترين جشنی که در ميان مردم کردستان مرسوم است، برگزاری جشن نوروز است. جشن نوروز که يک مراسم 
سنتی و باستانی است، در اقصی نقاط کردستان به صورت خودجوش همراه با مراسم موسيقی حماسی (هه  ل  پرکی) و برپايی آتش برگزار 

می گردد. 
کوسه  گردی است.  اميربهادری) و  يا  ميرنوروزی (ميرميرين  مراسم  است،  نوروز  مقدمٔه  نمايش  هايی که  بازی  ها و  • از جمله 

چنان چه اطالعاتی در مورد اين مراسم داريد، برای همکالسی  های خودتان بيان کنيد.   
مراسم و جشن  های سنتی ديگری نيز در ميان کردها ديده می  شود که ريشه در باورهای اساطيری و اديان باستانی آن ها دارد. 
که  زيادی  تغييرات  با  که  است  کهن  مراسمی بسيار  شاليار  پير  عروسی  است. جشن  جمله  آن  از  شاليار  پير  عروسی  جشن  برگزاری 
در طی زمان در آن به وجود آمده است، ريشه های کهن اساطيری خود را به خوبی حفظ کرده است. اين مراسم در دو نوبت (هفتٔه دوم 

ارديبهشت و هفتٔه دوم بهمن هر سال) طی مراسم باشکوهی در روستای هه  ورامان تخت برگزار می  شود.
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بيشتر بدانيم  

ويژه  به  کردستان  مردم  ميان  در  پيرشاليار  مراسم 
منطقٔه هه  و رامان از جايگاه خاصی برخوردار است و ريشه 
در باورهای دينی مردم منطقه دارد. اين مراسم بسيار کهن 
که تحت عنوان «چه  ژنه و پيری» (عروسی پير شاليار) است، 
در هفتٔه دوم بهمن ماه که مصادف با جشن سده است، طی 
تخت  هه  و رامان  روستای  در  خاصی  رسومات  و  مراحل 
مصادف  بهار  فصل  نيمٔه  در  نيز  آن  ادامٔه  و  می شود  برگزار 
روستای  (نزديکی  پيرشاليار  آرامگاه  در  ارديبهشت   ۱۵ با 
برگزار  «کومسای»  مراسم  عنوان  تحت  تخت)،  هه  ورامان 
جنبٔه  اکنون  مراسم  اين  از  بازديد  که  است  گفتنی  می شود. 
کشوری و حتی بين المللی پيدا کرده است؛ به طوری که جمع 
و  داخلی  محققان  و  روزنامه نگاران  عالقه مندان،  از  کثيری 
بازديدکنندگان  ميان  در  مراسم  برگزاری  هنگام  به  خارجی 

ديده می شوند.  

شکل٤ــ٣ــ  مقبرۀ پير شاليار در هه  و رامان تخت ــ سروآباد           

شکل ٥  ــ٣ــ مراسم آيينی عرفانی پير شاليار تخت ــ سروآباد

• موسيقی   
جايگاه  مهد و  بايد آن را  موسيقی است که به حق  نظر  استان های کشور از  کردستان يکی از غنی ترين  استان 
موسيقی ايرانی قلمداد کرد؛ زيرا موسيقی کردی با موسيقی  های باستانی ايران نسبتی تمام و کمال دارد. در ميان انواع 
بی  نظير موسيقی کردی، «هوره» و «شمشال»  از همه قديمی  ترند. موسيقی کردی اغلب از يک ويژگی بارز برخوردار 
است و در عين اين که حالتی رزمی و کوبنده دارد، جنبه های ماليم و آرام فراوانی نيز دارد. کردها موسيقی را جزئی 
از زندگی خود می  دانند و در همٔه آيين  ها و مراسم ملی، سوارکاری و سوگواری  های سنتی از آن استفاده می  کنند. 
وجود گروه های مختلف موسيقی در استان و استادان برجستٔه موسيقی در تهران و شهرهای بزرگ کشور که برخاسته 
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از استان کردستان اند، اين استان را به يکی از مراکز مهم موسيقی کشور تبديل کرده است. در حال حاضر بسياری از 
ملودی ها و آهنگ های کردی در موسيقی اقوام خاورميانه شنيده می شود و اين به علت تأثيرگذاری و غنی بودن موسيقی 

کردی در کنار موسيقی همسايگان خود است.
 

• بازی های محلی
از قديم، بازی های مختلفی در ميان کودکان و نوجوانان کرد رايج بوده است و برخی از اين بازی ها قدمت چند هزار ساله دارند 
که هم  اکنون نيز در مناطق کردنشين انجام می  شود. بازی هر منطقه با منطقٔه ديگر فرق دارد و اين بازی ها، کودکان را به کار و تالش 
بيشتر وادار می  کند و به آن ها تحرک و شادی می  بخشد. از جملٔه اين بازی ها می  توان به بازی قلعه شکنی، قم  چان، گوروا بازی، زير 

کالهی، کول  په  رکی، گويزان و ... اشاره کرد.
٭ در محل زندگی شما کدام نوع بازی ها در ميان کودکان و نوجوانان رايج است؟ يکی از آن ها را انتخاب و جدول زير را کامل 

کنيد:  

نوع بازی

تعداد بازيکنان

وسايل بازی

هدف بازی

آثار بازی

شرح بازی

• فرهنگ شفاهی (ادبيات و فولکلور کردی)
   فولکلور مجموعه عقايد و آداب و رسوم و افسانه ها و ترانه های محلی و تصنيف  های عوامانه هر قوم و ملتی است. فولکلور 
پيشينه  ای تاريخی کهن دارد و از هزاران سال پيش تاکنون نسل به نسل به ما رسيده است. فولکلور کردی بسيار وسيع و فوق العاده 
غنی است. گنجينهٔ  فولکلور کُردی را بايد در ترانه ها، الاليی  ها، ضرب المثل  ها، سخنان ساده و متداول، معماها و چيستان ها و … 

يافت. 
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ترانه ها: کردستان سرزمين ترانه ها و آهنگ  هاست و در هر منطقٔه آن صدها آهنگ، ترانه، بيت و … وجود 
دارد. ترانه ها در فرهنگ کردی جايگاه ويژه  ای دارند؛ زيرا ترانه ها به عنوان گنجينه  ای ارزشمند و مستندی محسوب 
می  شوند که احساسات و باورهای سياسی، اجتماعی، مذهبی، عاطفی و … مردم را نسبت به مسائل مختلف فردی و 
اجتماعی بيان می  کنند. بخش مهمی از فولکلور کردی در ترانه های بومی و محلی تجلی می  يابد که مانند داستان  های 
غنايی ريشه در فرهنگ اقوام دارد. ترانه های کردی شامل اشعار فولکلور کردی است. اين ترانه ها زادٔه ذوق و سليقٔه 
روستانشينان است که از طريق آن می  توان به عادات و آداب و رسوم و سنن مردم کُرد پی برد. برخی از انواع ترانه های 

کردی عبارت اند از: ترانه های مذهبی، ترانه های کار، ترانٔه عشق و … . 
٭ در محل زندگی شما کدام يک از ترانه ها بيشتر رايج است؟ گزارشی از آن تهيه کنيد و به کالس ارائه دهيد. 

ذوق  با  مادران  توسط  کردستان  مختلف  مناطق  در  که  ماست  سرزمين  شفاهی  ادبيات  از  بخشی   الاليی  ها: 
در وزن  های ساده سروده می  شود و هدف آن آرامش روح فرزند خود در حين خواباندن اوست.  الاليی  ها نخستين ارتباط 
کالمی  و رابطٔه هم  سخنی مادر با کودک اند که موجب آرامش جسم و روح مادر و کودک می  شود. وجود کودک تا آنجا برای 

مادر عزيز و با ارزش است که نه تنها با جان و دل از او مراقبت می  کند، بلکه از خدا و بزرگان دين هم  ياری می  خواهد.
٭ از طريق مصاحبه با افراد آگاه، نمونه هايی از الاليی  های کردی را جمع  آوری و به کالس ارائه دهيد.  

خود  درون  در  که  ماست  استان  مردم  فرهنگ  از  ارزشمند  جلوه هايی  ضرب المثل  ها،  ضرب المثل  ها: 
رويدادهای تاريخی، تجارب، هنجارها و ارزش  های جامعه را در بر می  گيرد و از نسلی به نسل ديگر انتقال می  يابد. 
ضرب  المثل  ها به طور مختصر و کوتاه با آميزه  ای از طنز و کنايه مطالب آموزنده را به طور غير مستقيم به مخاطبان خود 
انتقال می دهند و جان کالم و لب مطلب را با شيوايی و زيبايی و در اوج فصاحت بيان می  کنند. ادبيات کردی در اين 

زمينه بسيار وسيع و غنی است.
چند نمونه از ضرب المثل های کردی

ــ گاوه سن له چاوی خوی دا نابينی ده رزی له چاوی خه لکا ئه بينی؛ يعنی: گاو آهن را در چشم خود نمی بيند، 
سوزن را در چشم ديگران می بيند.

ــ له هه ر الييکه و بای بيت شه ن ئه کات؛ يعنی: از هر طرف که باد بوزد او خرمن را باد می دهد.
ــ وه ک کاسٔه چه ور هيچ ناگريته خوی؛ يعنی: مانند کاسٔه چرب هيچ چيز به خودش نمی گيرد.

ــ پياوی سه رراست شريکی خه لکه؛ يعنی: مرد درست کار شريک مردم است.
ــ دوست ئه ويه ئه مگرينی، دوژمن ئه ويه ئه مکه نينی؛ يعنی: دوست آن است که مرا به گريه می اندازد و دشمن آن 

است که مرا می خنداند.
ــ قسه که وته زار ئه که ويته شار؛ يعنی: سخن که از زبان جاری شد، در شهر پخش می شود.

بيشتر بدانيم  
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• هنر وصنايع دستی 
   هنر و صنايع دستی، ذوق، عالقه و بينش فرهنگی هر جامعه  ای است که ريشه در اعتقادات مذهبی، باورهای ملی، وضعيت 
استان  از  گوشه  ای  هر  در  می  کند.  روايت  را  ما  اجتماعی  و  فرهنگی  تاريخی،   هويت  از  بخشی  و  دارد  جامعه  آن  نيازهای  اقليمی و 
کردستان، اعم از شهر و روستا و حتی در ميان عشاير، با هنرهای دستی بسيار زيبا و ظريف که نتيجٔه رنج و زحمت بسيار است و در 
عين حال کاربرد عينی، مادی و اجتماعی دارند، روبه روييم. هنرهای دستی استان کردستان از شهرت و اعتباری جهانی برخوردارند 

که غير قابل تصور است. 

شکل   ٦   ــ٣ــ نمونه هايی از صنايع دستی استان

در کردستان تهيه و توليد انواع فرآورده های دستی از ديرباز مرسوم 
به  مشغول  دستی  صنايع  کارگاه های  در  کردستان  مردم  از  بسياری  بوده و 
کارند. در واقع صنايع دستی استان بخشی از فرهنگ مردم استان کردستان 
اکثر  است.  گرفته  شکل  زمان  طی  در  خالقيت  و  نياز  اساس  بر  که  است 
توليدات هنرهای سنتی، به ويژه صنايع دستی شامل فرش و گليم، سجاده، 

نمد، گيوه و  نازک  کاری جزء سوغات استان محسوب می  شوند.    
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قالی و گليم استان کردستان از لحاظ تنوع رنگ، اصالت طرح و کيفيت آن شهرت جهانی دارد. مهم ترين نوع قالی اين استان 
در شهرهای سنندج و بيجار بافته می شوند. از سوی ديگر شايد بتوان گفت بعد از فرش، مهم ترين سوغات استان صفحٔه شطرنج و ساير 

مصنوعات نازک  کاری است که توسط هنرمندان اين حرفه ها عرضه می شود.

• خانواده و خويشاوندی
ساخت خانواده و خويشاوندی کردها مانند دوران باستان پدر تباری است. در گذشته خانوادٔه کرد به شکل 
«گسترده» بود و شامل پدر، مادر، فرزندان و نوادگان می شد. امروزه رشد صنعت، جابه جايی جمعيت و شهرگرايی 
باعث تغيير خانوادٔه کرد به نوع «هسته ای» شده که با ازدواج يک زن و يک مرد تشکيل می شود. فرزندان اين خانواده 
بعد از رسيدن به سن بلوغ قانونی و ازدواج، کانون خانوادٔه جديدی را تشکيل می دهند. با اين حال در مناطق کردنشين 
بر خالف بسياری از مناطق ديگر، پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ، چنان که سنت ديرينٔه ايرانيان بوده، احترام خود 
را نزد فرزندان و نوه ها به خوبی حفظ کرده  اند. پدران و مادران در کردستان همچون درختانی سرسبز، کهنسال و قوی، 

فرزندان و نوه های خود را در سايه  سار گرم و پراميد خويش جای می دهند. 
نزديک که از احترامی ويژه برخور دارند، ساير افراد نيز دارای ارزش  بستگان  در نگاه خانوادٔه کرد عالوه بر 
و جايگاه خاصی اند و از حقوق قانونی و انسانی برخوردارند. در عين حال ابراز محبت پدر و مادر به فرزندان گاه تا  

سرحد فداکاری می رسد.



فصل چهارمفصل چهارم
ردستان  ردستان پيشينۀ تاريخي استان  پيشينۀ تاريخي استان 



٨٢

ممتاز  موقعيت  از  برخورداری  دليل  به  کردستان 
جغرافيايی و ويژگی های طبيعی همواره يکی از کانون های 
از  زيادی  تعداد  ميراث  دار  کلی  طور  به  و  تاريخ  و  فرهنگ 
تمدن های کهن ايران زمين بوده است. شما در اين درس با 
برخی از اين تمدن ها و ميراث فرهنگی و تاريخی استان محل 

زندگی خود آشنا می شويد.

شکل ١ــ٤ــ تپه باستانی زيويه

شکل ۳ــ٤ــ قلعۀ باستانی قم  چقایشکل ٢ــ٤ــ غار کرفتو از قديمی  ترين سکونتگاه های انسان       

الف) مراکز اّوليۀ تمدن در استان
سرزمين فعلی کردستان ايران يکی از کهن  ترين مراکز تمدن در فالت ايران است، در اين باره می توان به وجود تپه های باستانی 
فراوان در مناطق مختلف استان استناد کرد؛ از جمله تپٔه باستانی زيويه در ۴۵ کيلومتری شرق سقز، تپٔه تيانه در ۲۵ کيلومتری غرب 
کامياران، غار باستانی کرفتو در ۶۷ کيلومتری شمال غربی ديواندره، غار کانی ميکاييل در دو کيلومتری کرفتو و آثار و سنگ نگاره های 

منطقٔه سارال، هه ورامان، کرفتو، شمال دهگالن و قم  چقای بيجار که از تاريخ کهن زيست انسانی در اين خطه حکايت می کنند.

 درس دهم : گذشتۀ استان و مراکز اّوليۀ تمدن
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و  می  زيستند  زاگرس  کوه های  در  ابتدا  مان ناها  است.  بوده  مان نا  تمدن  قديمی کردستان،  تمدن های  از  يکی 
نخستين بار در سال نامه  های آشوری از آن ها نام برده شده است. پايتخت آن ها شهر «ايزيرتو» در ۵۰ کيلومتری شهر 
سقز کنونی (حوالی زيويه) بوده است. حکومت مان ناها در آن زمان از حکومت  های نيرومند در غرب ايران محسوب 
می  شد. قوم مان نا بر اراضی حاصل  خيز منطقه تسلط داشتند و سرزمين تحت تسلط آن ها به چند ناحيه تقسيم می  شد. 

از جملٔه اين نواحی، سوريکاش (سقز کنونی)، اوای شريش (کرانٔه شرقی درياچٔه اروميه ) و … را می  توان نام برد.  

• سنگ نگاره  های کردستان: آگاهی از هنر صخره  ای و سنگ نگاره ها موجب می  شود تا بيشتر با تمدن  های اّولئه سرزمين 
سارال  منطقٔه  شده  اند.  شناسايی  ايران،  نگاره های  سنگ  کهن  ترين  کردستان  استان  مختلف  مناطق  در  شويم.  آشنا  خود  مادری 
ــ ناحيه  ای از شمال سنندج تا جنوب ديواندره ــ شاهد تمدن  های بزرگی بوده که در غرب ايران پايه  گذاری شده است. در اين ناحيه، 
بخش بزرگی از سنگ نگاره  های کردستان ايران قرار دارد. بيشتر ترسيمات و نقش و نگاره  های حک شده بر روی صخره های ناحئه 

سارال در امتداد دره  هايی وجود دارند که هنوز هم دارای جويبارهای روان هستند.   
گفتنی است که نقاشی  های حک شده روی صخره  ها شامل تصاويری از اسب سواران، آهوان با انواع شاخ  ها، گوزن ها، مارها، 

درختان و ساير گياهان و اشکال هندسی از قبيل  دايره  های  کوچک، مربع و لوزی است. 

شکل ۵   ــ٤ــ فنجان نماهای کردستانشکل ۴ــ٤ــ سنگ نگاره  های منطقۀ سارال  

بيشتر بدانيم  
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فنجان  نماها، نمونه  هايی ديگراز سنگ  نگاره  های کردستان

بخشی از سنگ  نگاره  های کردستان را فنجان نماها تشکيل می  دهند که در مسير رودخانه ها، دشت ها، نزديک 
قلٔه کوه ها و در دهانٔه غارها و پناهگاه های صخره  ای به قطر تقريبی ۳ الی ۳۵ سانتی متر کنده کاری شده  اند .به عنوان 
مثال فنجان نماهايی در مسير رودخانٔه سيروان در منطقٔه هه  ورامانات بر روی تخته سنگی به ارتفاع ۳ متر و طول ۴ متر 
(در فاصلٔه ۱۰۰ متری رودخانه) کشف شده است. حدود ۷۰ فنجان نما با قطر ۳ الی ۱۰ سانتی  متر  و بيشتر بر روی 
تخته سنگ ها، کنده کاری شده  اند. بعضی از اين فنجان نماها به صورت جفت (۲ عدد، ۴ عدد، ۶عدد) يا به صورت 

خوشه  ای کنده کاری شده  اند. فنجان نماهای غار تاش و غار شميران در شاهو از ديگر فنجان نماهای اين منطقه اند.

شکل۶ــ٤ــ نمونه هايی از آثار به دست آمده از مناطق باستانی 
استان کردستان

ب)  ميراث فرهنگی و تاريخی استان
بر  دارد،  نويسی  تاريخ  در  خط (کتابت)  که  اهميتی  دليل  به  مورخان 
اين عقيده اند که تاريخ به دو دوره تقسيم می شود؛ يکی دورٔه «پيش از تاريخ 
اختراع  از  پس  يعنی  تاريخی  دوم «دوره های  خط» و  اختراع  از  پيش  يعنی 
خط». بنابراين برای آشنايی بيشتر با ميراث فرهنگی و تاريخی استان محل 
تاريخی»  «دوران  و   « تاريخ  از  پيش   » بخش:  دو  در  را  آن  خود،  زندگی 

بررسی می کنيم:
۱ــ کردستان پيش از تاريخ: پژوهش  ها و کاوش های باستان  شناسی 
گذشته  در  اين منطقه  که  می دهد  نشان  گرفته،  انجام  کردستان  استان  در  که 
از اهميت به سزايی برخوردار بوده است. همچنان که در بحث مراکز اولئه 
تمدن اشاره شد، طبق بررسی های اخير از مکان های باستانی مانند غار کرفتو، 
هه ورامان و ساير مناطق استان، سکونت انسان های اوليه در کردستان به اثبات 

رسيده است. 
کانی  غار  و  کرفتو  غار  بيرون  و  داخل  فصلی  استقرارهای  محل 
ميکاييل از طريق کشف بقايای آثاری از تيغه های سنگی، سفالی و … و آثار 
دوره های نو  سنگی به وضوح مشخص است. نکتٔه قابل توجه اين که آثار قبل 
از دورٔه نوسنگی نيز که قدمت حدود ۷ تا ۸ هزار سال قبل از ميالد مسيح را 

برای کاوشگران مشخص کرده، در اين مناطق به دست آمده است.
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۲ــ کردستان در دوران تاريخی:
حدود  از  يعنی  تاريخی  دوران  در  اسالم:  از  قبل  کردستان   •
کوهستانی  منطقٔه  در  که  کردستان  (ع)،  مسيح  ميالد  از  قبل  سال   ۳۰۰۰
پهناور زاگرس واقع بوده، به دليل تماسی که با ممالک متمدن عهد عتيق 
مانند عيالم (ايالم)، سومر، بابل و اکد داشته است، نام اقوام بسياری از 
ساکنان اين کوهستان مثل گوتی، لولوبی، کاسی، مانايی و غيره در الواح 
و کتيبه های بابلی، آشوری و عيالمی ذکر شده است. زمانی که آشوری ها 
دائماً به کوهستان زاگرس حمله می کردند، و بيشتر قصد تصرف سرزمين 
کردستان والحاق واليات و مناطق زاگرس به قلمرو خود را داشتند، برای 
اين  در  را  هورامان)  (در  هارهار  مانند  خودشهرهايی  مقصود  به  رسيدن 

شکل۷ــ٤ــ بخشی از هگمتانه(پايتخت ماد)مسير ساختند.

شکل ۸   ــ٤ــ هه  ورامان از سکونتگاه های قديمی  کردستان

در اين زمان با توجه به اين که از چندين قرن قبل (چهارده قرن ق.م) مهاجرت آريايی ها به فالت ايران شروع شده بود، مادها که 
از آريايی های پيشرو بودند، بعد از استقرار در منطقٔه کوهستانی زاگرس، بوميان را تحت سلطه و نفوذ خود در آوردند و با آشوريان به 
مقابله برخاستند و سرانجام پس از پيروزی بر آن ها، در سال ۷۰۱ ق.م حکومت تشکيل دادند و اّولين پادشاه ماد (دياکو)، هگمتانه را 

مرکز حکومت خود قرار داد .
از  بخشی  که  کردستان  هخامنشيان،  رسيدن  قدرت  به  و  ماد  امپراطوری  سقوط  از  پس  ميالد  از  قبل  ششم  قرن  اواسط  در 

سرزمين های تحت تسلط مادها بود، در اختيار هخامنشان قرار گرفت.
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در دوران حکومت سلوکيان  در تقسيم بندی هايی که جانشينان و سرداران اسکندر انجام دادند، کردستان نيز جزء متصرفات 
تحت  کردستان  ايران،  از  آن ها  راندن  بيرون  و  سلوکيان  شکست  از  بعد  سرانجام  شد.  مقدونی  اسکندر  سرداران  از  يکی  سلوکوس 
حاکميت دولت اشکانيان قرار گرفت. در اين زمان کردستان توسط شاهزادگان درجه اول حکومت مرکزی اشکانيان اداره می شد. (در 

هه  ورامان چرم نوشته هايی از دوران اشکانيان به دست آمده است).  
     در زمان حکومت ساسانی نيز اگر چه کردستان چندين بار مورد حمله رومی ها قرار گرفت اما اين سرزمين همچنان به ايران 

تعلق داشت.  
• کردستان بعد از ظهور اسالم : بعد از آن که سپاهيان ساسانی از سپاه اسالم شکست خوردند و سپاهيان عرب به پيروزی های 
پی در  پی دست يافتند، سرانجام تمام خاک کردستان هم به تصرف اعراب درآمد. از اين زمان به بعد سرزمين کردستان مانند ساير نواحی 

ايران تحت حاکميت اعراب مسلمان اداره می شد .
به امرای  را  کردستان  ادارهٔ  و  حاکميت  صفوی  اسماعيل  شاه  صفويه  دورهٔ  در  پهلوی:  دورۀ  تا  ازصفويه  كردستان  تاريخ 
قزلباش واگذار کرد. مدتی بعد با توجه به سياست شاهان صفوی در محدود کردن قدرت قزلباش ها، تقسيم بندی جديدی که حاکی از 
اطالق نام اياالت و طوايف مسلط بر مناطق، سرزمين ها و قلمرو تحت تسلط آن ها بود، معمول و متداول شد. با توجه به اين تقسيم بندی ها، 

کردستان به سه واليت «اردالن با مرکزيت سنندج»، « ُمکری با مرکزيت مهاباد» و «بابان با مرکزيت سليمانيه» تقسيم شد.
در اين دوره، ابتدا خاندان اردالن به عنوان حاکمان محلی مستقل، کردستان را اداره می کردند اما در زمان شاه صفی، آن ها 
تحت نظر و وابسته به حکومت مرکزی در کردستان حکومت می کردند. اين رويه در دوره های افشاريه و زنديه نيز ادامه داشت. در زمان 
قاجار با توجه به تقسيمات کشوری آن دوران، ايران به چهار ايالت و هشت واليت تقسيم شد که بر اساس آن ادارٔه قلمرو هر يک از 

اياالت و واليات توسط نمايندگان حکومت مرکزی صورت می گرفت.
در دورٔه پهلوی اول (سال ۱۳۱۶ ه. ش) تقسيم بندی های کشوری به صورت استان تغيير يافت و ايران به ۱۰ استان تقسيم شد 
که طبق آن کردستان، جزئی از استان پنجم ايران محسوب می  شد و در سال ۱۳۳۷ اين منطقه از استان پنجم مجزا و به استان کردستان 

تبديل شد.

شکل۹ــ٤ــ قلعۀ حسن آباد( قلعۀ حکومتی اردالن ها) 
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شکل۱۰ــ٤ــ  عمارت خسروآباد متعلق به دورۀ اردالن ها

١ــ آيا درشهرستان محل زندگی شما، سنگ نگاره يا آثاری وجود دارد که متعلق به يکی از تمدن ها باشد؟
٢ــ در مورد يکی از سکونتگاه های قديمی (باستانی) استان کردستان به صورت گروهی تحقيق کنيد.

فعاليت  
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شکل ١١ــ٤ــ رزمندگان کرد در مرزهای استان کردستان     

٭ به شکل  های زير نگاه کنيد، از اين تصاوير چه چيزی می توان استنباط کرد؟

استان کردستان به علت موقعيت جغرافيايی و به عنوان بخشی از مناطق مرزی کشورما، همواره در طول تاريخ با ساکنان دلير و 
شجاع خود يکی از ستون ها و پايگاه های مقاومت در دفاع از کيان و تماميت سرزمين ايران در برابر هجوم بيگانگان بوده و نقش کليدی 

و مهم خود را ايفا نموده و برای پاسداری از سرزمين ايران، از هيچ گونه فداکاری و ايثار دريغ نکرده است.

الف  ) نقش استان در حراست از کيان و مرزهای ايران اسالمی 
در درس دهم با گذشتٔه استان (مراکز اولئه تمدن و ميراث فرهنگی و تاريخی آن) آشنا شديم. در اين درس  نقش کردستان در 

دفاع از سرزمين ايران (از گذشته تا به امروز)، به ويژه از آغاز پيروزی انقالب شکوهمند اسالمی تاکنون بررسی خواهد شد.

 کردستان و انقالب اسالمی: در دوران پهلوی، با توجه به عدم مشروعيت و مقبوليت حکومت نزد  ملت ايران مخصوصاً 
در دورٔه پهلوی دوم، کردستان نيز برای رهايی ايران از حکومت استبدادی، به سهم خود نقش مهم و به   سزايی را در کنار هم  ميهنان 

عزيز در سرنگونی دولت پهلوی و پيروزی انقالب شکوهمند اسالمی ايفا کرد.

 درس يازدهم : جايگاه کردستان در دفاع از سرزمين ايران
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پس از پيروزی انقالب اسالمی، با توجه به اين که کشورهای استعمارگر، نمی خواستند ايران مستقل و سربلند باشد، برای از بين 
بردن انقالب اسالمی، دست به ترفند و حيله های بسياری زدند که از جمله می توان به تحميل هشت سال جنگ عليه ايران اسالمی ،  اشاره 
کرد. در اين زمان مردم کردستان که همواره در طول تاريخ، خود را به عنوان مرزداران ايران زمين معرفی کرده اند، برای دفاع از انقالب 

اسالمی  با دشمن بعثی به مقابله برخاستند. 
دشمنان ايران اسالمی  با سرکردگی استکبار جهانی و در رأس آن ها آمريکا به منظور سرکوب  يا جلوگيری از صدور انقالب 

اسالمی، هر روز در نقطه   ای از سرزمين پهناور ايران اسالمی، غائله و آشوبی برپا می  کردند که همواره ناکام می ماندند. 
٭ به نظر شما علل ناکامی دشمنان، در ضديت با انقالب اسالمی چه بود؟           

شکل ۱٢ــ٤ــ تظاهرات مردم کردستان عليه رژيم ستم  شاهی ــ دوران انقالب، سال ۱۳۵۷

شکل ١٣ــ٤ــ مشارکت گستردۀ رزمندگان ُکرد در دفاع از سرزمين ايران اسالمی        

آمريکا،  آشوبگرانٔه  ترفندهای  ناکامی  به  توجه  با      
منطقه ای  مزدوران  و  ايادی  همراهی  با  جهانی  استکبار 
برای  و  اسالمی  زد  ايران  عليه  نظامی  ترفند  به  دست  خود 
عراق  بعث  رژيم  رئيس  صدام  خود،  شوم  مقصود  اجرای 
را تحريک کرد تا به بهانٔه واهی ناديده گرفتن حقوق مرزی، 

حمله به کشور ايران را آغاز کند.
در مقابل حملٔه رژيم عراق،ايران نيز به همت دالور 
مردان غيور و فداکار خود، به رغم مشکالت بی شمار، خود 

را برای يک جنگ تمام عيار آماده کرد.
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منطقٔه کردستان به عنوان  يکی از مرزهای حساس و مهم ايران اسالمی با برخورداری از نيروهای توانمند نظامی (ارتش، سپاه 
و پيش مرگان مسلمان کُرد) همراه با بسيج مردمی، در  طول ۸ سال دفاع مقدس نيز، برای سربلندی و عزت ايران اسالمی، شجاعت، 

رشادت، پايمردی و فداکاری نشان داد و در اين راه، ۵۴۰۰ شهيد تقديم انقالب اسالمی  کرد.

شکل ١٥ ــ٤ــ حضور مقام معظم رهبری در جمع پيش مرگان مسلمان ُکرد    شکل ١٤ــ٤ــ جمعی از پيش مرگان مسلمان ُکرد

بيشتر بدانيم  
آشنايی با سازمان پيش مرگان مسلمان کُرد

ملّی  منافع  با  مخالف  عمدتاً  و  متفاوت  شعارهای  طرح  اسالمی و  انقالب  پيروزی  از  پس  حوادث  جريان  در 
کشور، گروه ها و احزابی با خط     مشی  های سياسی و فکری مختلف، کردستان را مکان مناسبی برای دشمنی با نظام 
اسالمی انتخاب کردند.  برای مقابله با توطئه  های شوم آنان سازمان پيش مرگان مسلمان کُرد شکل گرفت. اين سازمان 
سال  بروجردی در  شهيد  درايت خاص  کردستان و با  استان  مختلف  شهرهای  مردمی از  نيروهای داوطلب  با حضور 
۱۳۵۸، تأسيس شد و توانست به عنوان اولين تجربٔه موفق بسيج مردمی در کشور خدمات ارزنده  ای ارائه کند. سازمان 
پيش مرگان مسلمان کرد نقش عمده  ای در برقراری آرامش در کردستان و دفاع از مرزهای ايران اسالمی داشت. اين 

سازمان بعد از مدتی در سپاه پاسداران انقالب اسالمی ادغام شد. 

 عمليات  های نظامی  در مرزهای کردستان: در طول هشت سال دفاع مقدس  در مرزهای استان کردستان ده ها عمليات 
پيروزمندانه با حمايت همه جانبٔه رزمندگان کُرد برای حفاظت از کيان و مرزهای  ايران اسالمی صورت گرفته است که در جدول صفحٔه 

بعد به برخی از اين عمليات ها اشاره می شود.
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جدول ١ــ٤ــ مشخصات برخی عمليات  های نظامی عليه دشمنان بعثی و ايادی استکبار در مرزهای کردستان

نيروی شرکت کننده در عملياتمنطقۀ عملياتیتاريخ عملياتشهرستاننوع عملياترديف
سپاه،ارتش، پيش مرگان مسلمان کردقوچ سلطان۵۹/۱۰/۱۰مريواننامنظم مرزی۱
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و پيش مرگان مسلمان کردسردوش۵۹/۱۰/۱۸مريوانمنظم مرزی۲
سپاه،ارتش، پيش مرگان مسلمان کردآلوت۶۱/۲/۲۴بانهنامنظم مرزی۳
تيپ قدس سپاه و  يگان های جندا.. استان کردستانکليه روستاهای مرزی بانه۶۲/۱/۱۵بانهنامنظم مرزی۴
سپاه پاسداران انقالب اسالمیدره شيلر۶۲/۲/۱۱مريواننامنظم مرزی۵
ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمیدره شيلر و پنجوين۶۲/۷/۲۷مريوانمنظم (والفجر ۴)۶
سپاه پاسداران انقالب اسالمی  و ارتش جمهوری اسالمی ايراندره شيلر۶۲/۷/۲۷مريوانمنظم مرزی۷
ارتش جمهوری اسالمی ايرانجبهه مريوان۶۴/۳/۲۶مريواننامنظم مرزی۸
سپاه پاسداران انقالب اسالمیآلوت۶۴/۴/۳۱بانهنامنظم مرزی۹
سپاه، ژاندارمری و ارتش جمهوری اسالمی ايرانگرماب و بولحسن ۶۴/۶/۱۰بانهمنظم  مرزی(غدير خم)۱۰
ارتش جمهوری اسالمی ايرانمنطقٔه عمومی پنجوين۶۷/۱/۲۲مريوانمنظم مرزی۱۱

 برای مطالعه 

آشنايی با عمليات والفجر ۴
اين عمليات با رمز  يا اللّٰه، يا اللّٰه، يا اللّٰه و با هدف آزادسازی بخشی از ميهن اسالمی و ارتفاعات مهم منطقه و 
تصرف پيشرفتگی دشت شيلر، تصرف پاسگاه پنجوين و خارج کردن مريوان از معرض ديد  دشمن انجام شد. دشمن 
بعثی که توان مقاومت در برابر رزمندگان اسالم را نداشت، هر روز به گلوله باران و بمباران هوايی شهرهای استان، به 

ويژه    شهر شهيد پرور مريوان  می پرداخت.
عمليات والفجر  ۴ ، بيست روز طول کشيد و نيروهای عمل کننده در عمليات، سپاه پاسداران انقالب اسالمی  و 

ارتش جمهوری اسالمی ايران بودند. در نتيجٔه اين عمليات مناطق و ارتفاعات مهم منطقٔه مريوان آزاد شد.

بيشتر بدانيم  
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ب ) شخصيت های فرهنگی، علمی، انقالبی، مذهبی و سرداران 
هشت سال دفاع مقدس در استان کردستان 

٭ تصاوير زير دو تن از شهدای برجستٔه استان ما را نشان می  دهد، 
شما تا چه اندازه با آنان آشنايی داريد؟  

با توجه به اين که کردستان دارای گذشتٔه پر بار و پر افتخاری از جنبه های فرهنگی، علمی و دينی بوده و در اين منطقه از سرزمين 
ايران، نام آوران و عالمان بسياری پرورش يافته اند و در تمام عرصه ها صاحب نام بوده اند و نيز در فداکاری و ايثار و پاسداری از کيان 
سرزمين ايران نقشی قابل توجه و درخور تقدير داشته اند، اکنون نيز اين استان در تمام عرصه ها، نام آوران علمی، فرهنگی، مذهبی، 
انقالبی و سرداران دلير و بنام را به خود ديده است. با توجه به فراوانی شخصيت ها و مفاخر کردستان، در اين  جا به ذکر اسامی  برخی 

از نام آوران اشاره می شود و در هر بخش به معرفی و شرحی کوتاه از زندگی چند چهرٔه برجسته بسنده می شود. 

شکل١٦ــ٤ــ رزمندگان اسالم در حين عمليات عليه دشمن بعثی

شکل ١٧ ــ٤ــ شهيد مال حيدر فهيم و شهيد حاج 
هوشنگ ورمقانی
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۱ــ شخصيت های فرهنگی  
از شخصيت های فرهنگی، در زمينٔه موسيقی  (سيد علی اصغر کردستانی، حسين  يوسف زمانی، استاد حسن 
کامکار و فرزندان او، عبدالله ناهيد سقزی و...)، در هنر مجسمه سازی (استاد  هادی ضياءالدينی، خاتوزين و...)، 
امير  (استادان  خوشنويسی  هنر  در  و...)،  بهزاديان  اکبر  علی  استاد  نعمتيان،  مجيد  (استاد  کاری  نازک  زمينٔه  در 
بهروز  صادقی،  نمايشی(قطب الدين  هنرهای  عرصٔه  در  کالمی و...)  ،  الدين  شمس  صابر،  صابر  محمد  گروسی،  نظام 

غريب پور  و...) و در زمينٔه عکاسی و نقاشی (احمد خليلی فرد، فردين صادق ايوبی  و...) را می توان نام برد.
سنندج  در  هـ.ش   ۱۳۱۱ سال  در  وی  بهزاديان:   اکبر  علی  مرحوم  استاد   
تالش  با  سال   ۶۳ مدت  به  و  پرداخت  کاری  نازک  هنر  فراگيری  به  سالگی   ۶ از  و  شد  متولد 
شبانه روزی، استادی کامل در فن و هنر نازک کاری شد. استاد در ميان هنرمندان در زمينٔه 
هنر بر روی چوب، موفق  به اخذ مدرک درجه يک هنری و دکترای هنر اين رشته شد. استاد 
بهزاديان در کنار تالش های بی وقفه خود اقدام به برپايی نمايشگاه هايی از آثار خود در بسياری 

از شهرهای ايران و کشورهای خارجی کرد (شکل ١٨ــ٤).
۲ــ شخصيت های علمی 

در زمينٔه علمی، کردستان دارای مفاخر و شخصيت های زيادی بوده است که در اين جا به برخی از نام آوران 
معاصر کردستان اشاره می شود: مستوره کردستانی (شاعر سنندجی)، خسرو خان اردالن، مرحوم دکتر علی رُخزادی، 
مهجوری کردستانی، دکتر مظفر پرتو ماه، دکتر مهين دخت معتمدی، بابا مردوخ روحانی، شيخ بديع الزمان سنندجی، 

پروفسور ارسالن شادمان، عبدالحميد و عبدالمجيد حيرت سجادی و... .
 مرحومه مستوره کردستانی: ماه شرف خانم متخلص به مستوره در سال ۱۲۲۰ه. ق در سنندج متولد شد. 
وی در طول دوران ۴۴ سال زندگی خود عالوه بر ديوان اشعار، کتاب تاريخ کردستان و کتاب هايی در مورد  عقايد و 

تعليمات اسالمی و مجمع االدباء از خود به يادگار گذاشته است. 
ايشان در مناقب خاندان رسالت اشعاری ذکر کردند مثل ابيات زير:

ليکن و  عار  مراست  کی  و  جم  تخت  و  نشينمز  تاج  خاک  کمينه  واليت  آستان  به 
حيدر  صفدر  امير  اعلٰی  عالی  دينمعلی  رهبر  و  يقين  راهنمای  هست  که 

و يا در جای ديگر اين بانوی اهل سنت و جماعت می گويد:
عالمين خاتون  فاطمه  افسرم خيرالنساء  و  تاج  بود  فرق  به  پا  خاک  کش 

رسول  بضعه  اين  خديوه  زمين  رهبرمفخر  اوست  يقين،  طريق  سالک  من 

شکل ١٨ ــ٤

بيشتر بدانيم  



٩٤

شغل   ۱۳۴۲ سال  از  آمد.  دنيا  به  سقز  شهر  در  هـ.ش   ۱۳۲۴ سال  در  وی  رُخزادی:  علی  دکتر  مرحوم   
معلمی  را با تدريس در سنندج آغاز کرد. وی مقاطع تحصيالت دانشگاهی خود را تا اخذ درجٔه دکتری در رشتٔه زبان 
و ادبيات فارسی به انجام رسانيد و بيش از ۴۰  سال در کُرسی استادی دانشگاه  خدمت کرد. وی در ۲۷ ارديبهشت 

سال ۱۳۸۶ هـ. ش در سنندج ديده از جهان فرو بست.
صورت  به  ماندگاری  آثار  وی،  علم  کسب  و  پژوهش  تجربه  اندوزی،  سال ها  نتيجٔه 
کتاب، مقاله، شعر، طرح های پژوهشی و... در زمينه  های زبان  شناسی، سبک  شناسی، نقد 
مانده اند،  يادگار  به  که  وی  آثار  از  گزيده  ای  است.  بوده  عامه  فرهنگ  و  فولکلور  ادبی، 
عبارت اند از: نوای شعر فارسی، آوا شناسی و دستور زبان کردی، امثال و حکم کردی، 
دستور زبان فارسی، صناعات ادبی و نياز های سخن در ادب فارسی، آموزش زبان کردی 

(سورانی) و... (شکل ١٩ــ٤).
۳ ــ شخصيت های انقالبی

قبل  سال های  در  مردم (چه  ميان  در  حضور  با  و  پرورش يافته  بی شماری  انقالبی  شخصيت های  کردستان  در 
از انقالب و چه پس از پيروزی انقالب شکوهمند اسالمی) نقش مؤثری ايفا کرده  اند که از ميان آن ها می توان به ده  ها 
روحانی مبارز اشاره کرد که عالوه بر جايگاه مذهبی در ميان مردم، در راه انقالب اسالمی  فداکاری کردند و در اين راه 
به شهادت رسيدند. برخی از چهره های برجستٔه انقالبی استان عبارت اند از شهيدان مال حيدر فهيم، ماموستا مال محمد 
مصطفی  مال  شيخ االسالم،  محمد  ماموستا  شهيد  زاده،  جاللی  علی  ماموستا  کريميان،  ماموستا...  بيساران،  ذبيحی 
مردوخی، شهيد ماموستا برهان عالی، شهيد قصری، شهيد نامدار مرادی، شهيد حاج سعيد توفيقی، شهيد مال رحيم 

فرجی و صد ها شهيد ديگر... .
 شهيد مال مصطفی مردوخی: وی در سال ۱۳۳۵ در روستای دزلی از توابع شهرستان سروآباد متولد شد و 
بعد از چند سال در محضر استادان محلی به فراگيری مقدمات علم فقه پرداخت، به طوری که در سن ۱۸ سالگی علوم 
را به صورت کامل به اتمام رساند و اجازه نامٔه تدريس گرفت. شهيد مردوخی در سال ۱۳۵۲ با حضرت امام  خمينی(ره) 
ارتباط پيدا کرد و در زمان پيروزی انقالب فعاليت های سياسی زيادی انجام داد و چند ماه بعد از پيروزی انقالب، 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی مريوان و هه  ورامان را تأسيس کرد. وی در تاريخ ۱۳۵۸/۷/۲۶ به درجٔه رفيع شهادت 

نايل شد.
 شهيد حاج سعيد توفيقی: وی در سال ۱۳۲۷ در روستای اشکفتان از توابع سنندج به دنيا آمد و بعد از 
فراگيری علوم اسالمی  وارد ارتش شد. او به دليل مشاهدٔه اوضاع نابه  سامان کشور و وجود ظلم در جامعه با مسئوالن 
نظامی  رژيم برخورد و در نهايت به کشور عراق پناهنده شد. دولت عراق از پذيرفتن او خودداری کرد و ايشان را به 
شکوهمند اسالمی در  مقامات  دولت ايران تحويل داد که به ۴ سال حبس محکوم شد. وی پس از پيروزی انقالب 

شکل ١٩ ــ٤



پيشينۀ تاريخی استان کردستان

٩٥

تأسيس سازمان پيش  مرگان مسلمان کرد مشارکت نمود و مسئول اطالعات آن سازمان شد و در سال ۱۳۶۶ به عنوان 
فرمانده گردان ضربت انتخاب گرديد. او سرانجام در سال ۱۳۶۹ به شهادت رسيد.

۴ــ شخصيت های مذهبی
کردستان عالوه بر عرصه های علمی، فرهنگی، انقالبی و...، در عرصٔه دينی و مذهبی نيز دارای شخصيت های 
برجسته  ای بوده است، از جمله: آيت اللّٰه مردوخ ، آيت اللّٰه شيخ عبد الحسين فاضل گروسی،  شيخ برهان الدين حمدی، 
شيخ بهاءالدين و شيخ ضياءالدين نقشبندی، شيخ حبيب اللّٰه کاشتری، شيخ مصطفی تختوی، مال باقر مدرسی، احمد 

حواری   نسب، حاج ماموستا محمد شيخ االسالم و ... .
سال  در  مردوخ»   اللّٰه  به «آيت  مشهور  مردوخ  محمد  مردوخ:  الّلٰه  آيت  مرحوم   
۱۲۹۸  ه. ق در سنندج متولد شد. آيت اللّٰه مردوخ، گذشته از  عرصٔه دينی و مذهبی، عمری را 
در مطالعه و  بحث و شرکت در امور اجتماعی و تاريخی سپری کرد؛  ضمن اين که از قريحٔه شعر 
و شاعری نيز برخوردار بوده و آثاری از خود برجای گذاشته است. از جمله آثار او  می  توان به 

«فقه محمدی» و «تاريخ کرد و کردستان» و يا «تاريخ مردوخ» اشاره کرد (شکل ٢٠ــ٤). 
 مرحوم آيت الّلٰه شيخ عبد الحسين فاضل گروسی: وی درسال ۱۲۵۹ شمسی 

در شهرستان بيجار متولد و پس از طی مراحل تحصيل علوم دينی در منطقه، در مدارس علمئه قزوين نيز به فراگيری علوم 
متفاوت پرداخت و در بسياری از رشته ها از جمله هندسه، فلسفه، منطق، نجوم به تحصيل پرداخت، کتاب  های ارزنده  ای 

از او به يادگار مانده است. 
کامالً  خانواده ای  در  شيخ االسالم  محمد  (ره):  شيخ   االسالم  محمد  ماموستا  حاج  شهيد  مجاهد  فقيه   
مذهبی در سال ١٣١٥ شمسی در بانه چشم به دنيا گشود و تحت تعاليم پدرش عالم گرانقدر محمد شيخ االسالم قرار 
گرفت. اين بزرگوار در فضايی پرورش يافت که سيزده نسل پيش از او در راه رسالت و آموزه های دينی به فعاليت 
مشغول بودند که در اين مورد تا هشت نسل پيش از اين شهيد بزرگوار به صورت مکتوب موجود است. اين بزرگوار 
در محضر علمای بزرگ کردستان به تحصيل فقه و علوم اسالمی پرداخت. وی در سال ١٣٣٦ از سوی عالم و استاد 
بزرگ مرحوم مال باقر به عنوان مدرس مجاز و سپس به عنوان مفتی فقه شافعی و دبير شورای افتا انتخاب شد. محمد 
شيخ االسالم در دوره های سوم و چهارم به عنوان نمايندٔه مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. وی 
همچنين در شورای عالی مجمع جهانی تقريب بين مذاهب اسالمی به عنوان عضو، فعاليت داشت و همچنين عضو 

هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج بود. 
عالقٔه بسيار وی به مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در تمامی سخنرانی ها و مباحثشان کامالً مشهود و زبانزد 
بود. شيخ االسالم به دليل فعاليت های خستگی ناپذير و تالش در جهت وحدت اسالمی و همچنين پيروی از واليت فقيه 

هدف کين دشمنان اسالم و مردم قرار گرفت و در پاييز ١٣٨٨ به دست عوامل مزدور به فيض رفيع شهادت رسيد. 

شکل ٢٠ ــ٤



٩٦

۵  ــ سرداران هشت سال دفاع مقدس
با توجه به اين که در طول تاريخ همواره ساکنان کردستان در برابر تهاجم 
بيگانگان و در مساعدت و همکاری با حکومت های مرکزی ايران پيش قدم بوده  اند، 
در دوران هشت سال دفاع مقدس نيز رشادت و پايمردی از خود نشان دادند و در 
اين راه سرداران شهيد بسياری از جمله شهيد محمد باقر رحمانی، امير سرتيپ 
محمود امان الهی، مجيد لطفی، حاج هوشنگ ورمقانی،  محمد جعفری، عثمان 
فرشته، ابراهيم مرادی، جعفر طالبی، يداللّٰه حاجيان، داوود زمانی، جمال صالحی، 
محمدرضا ترابيان، محمد امين رحمانی، سيد منصور بياتيان، پرويز کاکسوندی، 
حميدرضا کاوه، غالمعلی بيدی، علی سليمانپور و… تقديم نظام مقدس جمهوری 
شهيد  بزرگوار  شهيد  از  نامی  بايد  سرداران،  اين  کنار  در  کردند.  اسالمی ايران 
وفادارش   ياران  همراه  به  که  آورد  ميان  به  کردستان  مسيح  به  معروف  بروجردی 
در  اسالمی  انقالب  ارزش های  و  اسالمی  ميهن  از  دفاع  در  ماندگار  حماسه ای 

خطٔه کردستان به يادگار گذاشته اند (شکل ٢١ــ٤). 
 شهيد امير سرتيپ محمود امان اللهی: وی در سال ۱۳۳۹ هـ.ش در 
خانواده ای مذهبی در روستای جعفر آباد شهرستان بيجار چشم به جهان گشود، 
دانشکدٔه  وارد   ۱۳۵۶ سال  در  متوسطه،  تحصيالت  دوران  کردن  سپری  از  پس 
طرف  از  انقالب  پيروزی  اوايل  همان  در  التحصيلی،  فارغ  از  پس  شد.  افسری 
دانشکده به سپاه پاسداران  انقالب اسالمی مأمور شد و به عنوان مسئول سپاه و 
پيش مرگان مسلمان کُرد،  شجاعانه خدمت کرد. وی در دوران دفاع مقدس مجروح 
شد و مدتی را نيز در اسارت به سر برد.وی  سر انجام در تاريخ ۱۳۷۹/۳/۱۷ ندای 

حق را لبيک گفت (شکل ٢٢ــ٤).
 شهيد پرويز کاکسوندی: وی در سال ۱۳۳۷ در روستای گاو شله قراتوره 
از توابع شهرستان ديواندره به دنيا آمد. بعد از پايان تحصيالت ابتدايی در کنار پدرش  
عاشقان  جمع  به  انقالب  پرشور  سال های  در  و   پرداخت  کشاورزی  فعاليت های  به 
حضرت امام(ره) پيوست. وی در سال ۱۳۵۸ به ديواندره بازگشت و عضو سازمان 
پيش مرگان مسلمان کُرد شد و در پی ادغام اين سازمان با سپاه، به عضويت رسمی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی درآمد. بعد از مدتی فرمانده گردان ضربت شهرستان ديواندره 

شد و سرانجام در تاريخ ١٣٦٣/۸/۱۸ به شهادت رسيد (شکل ٢٣ــ٤).

شکل ٢١ ــ٤

شکل٢٣ ــ٤

شکل ٢٢ ــ٤



فصل پنجمفصل پنجم
ردستان  ردستان توانمندي هاي استان  توانمندي هاي استان 



٩٨

٭ به عکس  های زير نگاه کنيد و بگوييد چرا استان ما جزو استان  های برتر در زمينٔه طبيعت  گردی است ؟

ـ  ٥ ــ برخی از چشم  اندازهای گردشگری استان کردستان شکل ١ـ

موقعيت  طبيعی و ويژگی های جغرافيايی منطقه از قبيل کوه های مرتفع، مناطق سرسبز و پوشيده از جنگل، آبشارها و رودهای 
خروشان، درياچه های آب شيرين، شکارگاه ها، غارهای طبيعی از يک سو و از سوی ديگر: آيين ها، موسيقی اصيل کُردی، زبان، ادبيات، 
آداب و رسوم، الگوهای معيشتی، عرفان ناب و اعتقادات مذهبی، قلعه های مستحکم و تپه های باستانی، اماکن و عمارت های تاريخی 
(مانند حمام  ها، خانه ها، کاروانسراها)، روستاهای پلکانی با معماری منحصر به فرد، مراکز صنايع دستی و محلی (فرش، گليم، شال، گيوه، 
نازک کاری و...) که تنها گوشه ای از غنای عظيم طبيعی، تاريخی،  فرهنگی ــ مذهبی و هنری کردستان است، به اين استان جاذبه های 
فراوانی بخشيده است. هر يک از اين جاذبه ها می  تواند زمينه های الزم را برای گردش و تفريح، کوه نوردی، صيد و شکار و ... فراهم 
کنون  تا  که  می شود  محسوب  جهان  در  انسان  استقرارگاه های  و  زيستی  کانون های  قديمی ترين  از  کردستان  يکی  آن،  از  گذشته  آورد. 

ناشناخته مانده است. 

 درس دوازدهم : قابليت ها و جاذبه های گردشگری استان



٩٩

توانمندی های استان کردستان

الف ) جاذبه   های طبيعی استان 
ـ  ٥، بگوييد که مهم  ترين جاذبٔه گردشگری طبيعی شهرستان محل زندگی شما چيست ؟  ـ ٥ و ٣ـ ٭ با در نظر گرفتن شکل  های ٢ـ

ـ ٥ ــ  تقسيم  بندی جاذبه  های طبيعی استان شکل ۲ـ

ـ  ٥    ــ برخی از جاذبه  های طبيعی استان شکل ٣ ـ

   مناطق سرسبز و پوشيده از جنگل 
(تفرجگاه های جنگلی)

مهم ترين جاذبه های  طبيعی گردشگری استان کردستان

   کوه ها و مسيرهای درياچه های آب شيرين
کوه نوردی

آبشارها و رودخانه های 
خروشان

شکارگاه ها
غارهای طبيعی

استان کردستان از جاذبه  های طبيعی فراوانی برخوردار است که هر کدام به تناسب فصول مختلف سال جلوه  های زيبای خود 
را در مقابل ديدگان گردشگران می  گشايند. هر يک از شهرستان ها و مناطق استان از چند جاذبٔه طبيعی زيبا مانند آبشار، سراب، غار 

و  ... برخوردار است که در اين جا به برخی از مهم  ترين آن ها اشاره می  شود. 



١٠٠

 درياچۀ زريبار: اين درياچه که مهم  ترين جاذبٔه طبيعی گردشگری استان کردستان 
از  پوشيده  کوه  رشته  دو  را  آن  غرب  و  شرق  و  شده  واقع  مريوان  شهر  غرب  در  است، 
بيلو و  سبز  نيز، دشت های سر  شمال و جنوب آن  گرفته است. در  جنگل های بلوط در بر 
مريوان واقع شده  اند. اين درياچه در هر فصل، چشم   اندازهای زيبايی به نمايش می گذارد و 
شرايط مناسبی را برای گردش و تفريح در طبيعت  پيرامون آن،  قايقرانی، ماهی گيری، شنا، 
شکار و  ... در اختيار گردشگران قرار می  دهد. يکی از جالب  ترين چشم انداز گردشگری 
و  گذار  و  گشت  تفريح،  امکان  که  است  زمستان  فصل  در  درياچه  سطح  زريبار، يخبندان 

اسکی بر روی آن را برای عالقه مندان فراهم می آورد.
شکل ٤ ــ٥ ــ درياچۀ زريبار مريوان       

شکل ۵ ــ٥  ــ بازديد رهبر معظم انقالب اسالمی از 
پارک کوهستانی آبيدر سنندج

منطقه   فرهنگ   در  آبيدر  دارد.  قرار  آبيدر  کوه   دامنٔه  در  سنندج   شهر  غربی   ضلع   در  بوستان   اين   آبيدر:  جنگلی   بوستان     
جايگاه  خاصی  دارد و به  دليل  پرآب  بودن  چشمه    سارها، قنات ها و وجود باغ های  متعدد مانند امانيه ، اميريه  و...آبيدر ناميده شده است 
(آبيدر به معنای منطقٔه پرآب و خوش آب و هواست). در سال های  اخير در دامنٔه اين  کوه  بوستانی  احداث  و سکوبندی  و جاده سازی  در 
آن  انجام  شده  است . نقش  برجسته ای  هم  در آن  ساخته  شده  است . بوستان آبيدر  از مکان های  زيبای  شهر سنندج  است . شهر سنندج 

از فراز اين بوستان چشم انداز بسيار زيبايی دارد.
در محدودٔه بوستان جنگلی آبيدر هنوز هم     چندين باغ و چشمٔه طبيعی وجود دارد. يکی از بزرگ ترين باغ های اين مجموعه باغ 
اميريه است و بزرگ ترين سينمای روباز (تابستانه) کشور در اين باغ جای گرفته است. اين مجموعه از قديم االيام تفرجگاه مردم سنندج 

بوده و در ميان مردم دارای  محبوبيت خاصی است.
 چشمۀ آب معدنی باباُگرُگر: اين چشمه در ۲۳ کيلومتری شمال قروه واقع شده است. آب چشمه   ی باباگُرگُر زرد مايل به 
نارنجی، گاز دار و با طعم مخصوص به خود است و رنگ متغير آن ناشی از وجود عناصر محلول و يا معلق در آب  است. آب اين چشمٔه 
گردشگران برای استفاده از آب چشمٔه باباگُرگُر،  جوشان در درمان بيماری های پوستی نقش مؤثری دارد. هر سال تعداد زيادی از 
به اين محل سفر می کنند. زائران معتقدند «استحمام با آب اين چشمه و شنا کردن در آن شفابخش است».  واقع شدن مقبرٔه امامزاده 
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شکل٦ ــ٥ــ  چشمۀ آب معدنی باباگُرگُر و بقعۀ امام زاده سيدجالل  الدين در جوار آن  

شکل ٧ ــ٥ ــ چشم اندازهای طبيعی و فرهنگی هه    ورامان  

سيد   جالل    الدين (مشهور به باباگُرگُر) در کنار چشمه نيز ارزش 
و اهميت گردشگری اين مکان را دو چندان کرده است.   

 چشم اندازهای طبيعی هه  ورامان: هه   ورامان  يکی 
بين  که  است  کردستان  استان  هوای  و  آب   خوش  مناطق  از 
وجود  دارد.  قرار  کامياران  و  سروآباد  مريوان،  شهرهای 
چشم اندازهای طبيعی زيبا و از همه مهم   تر، مردمی سخت کوش 
کشاورزی  مانند  فعاليت هايی  و  زندگی  در  آن  عينی  نمود  که 
روستاهای  کوهستانی،  مرتفع  مناطق  به  کوچ ييالقی  پلکانی، 
پلکانی با معماری سنگی خشکه چين، اعتقادات خالص دينی، 
جاذبه های  از  شده،  قديمی نمايان  رسومات  برگزاری  به  تعهد 
تخت  هه ورامان  منطقه،  اين  بخش  مهم ترين  است.  منطقه  اين 
است که گذشته از چشم  اندازهای بکر طبيعی، زبان، فرهنگ، 
آداب ورسوم و باورهای مردم آن، گويای  يک پيشينٔه تاريخی 
کهن است. آرامگاه پيرشاليار (پيشوای دينی و رهبر اخالقی 
مردم هه  ورامان در قديم) نيز در اين منطقه واقع شده است که 
اهميت هه  ورامان را صد چندان نموده و آن جا را به يک منطقٔه 

گردشگری نمونه تبديل کرده است. 
٭ آيا می  توانيد بگوييد وجود آرامگاه پيرشاليار چگونه 

بر توسعٔه گردشگری هه  ورامان تأثير گذاشته است؟   
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با توجه به آن چه تاکنون آموخته  ايد پاسخ دهيد: 
١ــ در شهرستان محل زندگی شما کدام جاذبه  های طبيعی  وجود دارد؟ چند مورد از آن ها را نام ببريد.

۲ــ کدام  يک از جاذبه   های طبيعی شهرستان محل زندگی شما بيشتر مورد بازديد گردشگران قرار می  گيرد؟ 
۳ــ  در شهرستان محل زندگی شما، گردشگری تغييرات زيادی در محيط طبيعی ايجاد کرده است. در ارتباط 

با يک مورد از تغييرات صورت گرفته در محيط طبيعی، تحقيق کنيد و گزارش آن را به کالس ارائه دهيد. 

ـ  ٥ــ چشم انداز طبيعی چل چه مه     شکل ۸ ـ

ـ ٥ ــ نمايی از طبيعت شهرستان بانه شکل ۹ ـ

فعاليت  
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جدول ١ ــ٥ ــ جاذبه های طبيعی استان کردستان که قابل دسترسی و بازديد گردشگران می باشند
موقعيت جاذبهمشخصات جاذبهنام جاذبهرديف

يکی از درياچه های بزرگ آب شيرين ايران ، زيستگاه جانوران و پرندگان کم  ياب، محلی درياچٔه زريبار١
٣ کيلومتری غرب شهر مريوانبرای  قايق سواری و ورزش های مختلف آبی

چشم  اندازهای بسيار بديع مانند چشمه  های سراب، رودخانه زيبای تنگی  ور، کوه های سر منطقٔه پالنگان٢
٥٠ کيلومتری شمال  غربی کامياران به فلک کشيده شاهو، مجتمع بزرگ پرورش ماهی  سرد آبی 

جنوب شهر قروه   درياچه  ای با آب شيرينتفرجگاه سراب قروه٣

چشمٔه آب معدنی ٤
٢٣ کيلومتری شمال قروه چشمٔه جوشان آب گرم با خاصيت آب درمانی  باباگُرگُر 

بوستان جنگلی  و تفرجگاه طبيعی، مسير کوه  نوردی، مکانی مناسب جهت برپا کردن چادر  بوستان جنگلی آبيدر٥
سنندج ــ کمربندی آبيدر برای اقامت موقت گردشگران

٦
چشم  اندازهای 

طبيعی هه  ورامان 
کوه های مرتفع با دره  های عميق، آبشارهای فصلی، ارتفاعات پوشيده از جنگل و چمن زار 

و مکان های تفريحی ديگری مانند  دربند دزلی، داالنی، 
مه   يان گوالالن، سلور و قلعه  خانی 

شهرستان سروآباد، سه راه بيه  که  ره تا 
هه  ورامان  تخت به طول ٦٠ کيلومتر

منطقٔه چل  چه  مه و ٧
سارال

دارای  مسيرهای کوه نوردی ، چشمه ها، آبشارها، رودهای خروشان،  پوشش گياهی و 
شهرستان ديواندره ديگر چشم  اندازهای طبيعی 

منطقٔه حفاظت شدٔه ٨
شهرستان بيجار  زيستگاه حفاظت شدهبيجار

جنوب شهر بانهمشرف بودن به شهر بانه، طبيعت زيبای کوه آرباباتفرجگاه طبيعی آربابا٩

دارای  مسيرهای کوه نوردی ، چشمه سارها،   پوشش گياهی و ديگر چشم  اندازهای کوه کوره ميانه١٠
شمال شرقی شهر سروآبادطبيعی

آبشارهای فصلی ١١
مريوان   

چشم  اندازهای بسيار زيبای آبشارهای گويله و قمچيان و پوشش جنگلی ارتفاعات 
پيرامون آن

جاده مريوان ــ  سقز نزديکی روستاهای 
گويله و قمچيان

دارای  مسيرهای کوه نوردی ، چشمه ها، آبشارها،  پوشش گياهی و ديگر چشم  اندازهای کوساالن ١٢
شهرستان سروآبادطبيعی

٢٠ کيلومتری شمال  شرقی سقزچشم  انداز درياچٔه سد و محلی برای قايقرانی، شنا، ماهی گيری درياچٔه سد زرينه ١٣
١٢ کيلومتری جنوب  شرقی بانه تفرجگاه طبيعی دارای پوشش جنگلی، چشمه  و رودخانهمنطقٔه سورين١٤
کيلومتر٤٥ جاده  سنندج ــ کاميارانچشم  انداز درياچه سد و محلی برای قايقرانی، شنا، ماهی گيریدرياچٔه سد گاوشان١٥
۱۸ کيلومتری جنوب  شرقی دهگالن تفرجگاه طبيعی سد سنگ سياه ١٦

چشمٔه آب معدنی ١٧
شهرستان سروآباد ــ روستای گواز چشمه های جوشان آب گرم با خاصيت آب درمانیگواز 

شمال غربی بانهچشم انداز روستا، غار شوی، تفرجگاه جنگلی چ م شوی بانه١٨

 برای مطالعه 
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ب ) جاذبه  های تاريخی، مذهبی و فرهنگی  
٭  آيا می دانيدکه استان کردستان  يکی از کانون های فرهنگ و تاريخ کشور ماست و دارای آثار فراوانی در اين زمينه است؟  

ـ ٥ ــ بخشی از آثار و جاذبه  های تاريخی و فرهنگی ــ مذهبی استان شکل ۱۰ـ

از آنجا که استان ما از پيشينٔه تاريخی کهن برخوردار است و همواره بخشی از کانون فرهنگ و تمدن ايران زمين و همچنين 
مهد عرفان و اعتقادات مذهبی و دين  باوری بوده است، دارای جاذبه  های مهم تاريخی، فرهنگی، مذهبی و هنری می  باشد که مهم  ترين 

آن ها به شرح زير معرفی می  شوند. 
۱ــ آثار تاريخی و موزه ها

 قلعۀ باستانی زيويه: اين قلعه در ۴۵ کيلو متری شرق سقز و در شمال روستای زيويه واقع شده است. قلعٔه زيويه هم از 
نظر معماری و هم از نظر آثار هنری  يکی از شاخص ترين مکان های تاريخ ايران باستان محسوب می شود و  مربوط به اقوام مان نايی 

ايران  غرب  شمال  در  پيش  سال   ۲۷۰۰ که  است  ماد  و 
قلعه  اين  در  آمده  به    دست  اشيای  می  کرده  اند.  حکومت 
از چيره  دستی استادان مان نايی حکايت دارد که از لحاظ 
هخامنشيان  دوران  ايران در  منشأ هنر  سرآغاز و  مطالعه، 

است. 

ـ  ٥ ــ قلعۀ باستانی زيويه شکل ۱١ـ
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 غـار بـاستانی کـرفتو: اين غـار در ۶۷   کيلومتری 
در  و  قـديمی  ترين  از  و  يکی  دارد  قـرار  ديواندره  شمال  غـربی 
در  که  است  ايران  طبيعی  غارهای  شگفت  انگيزترين  عين حال 
اين  طی  و  بوده  انسان  سکونت  و  استفاده  مورد  مختلف  ادوار 
دوره ها جهت سکونت تغيير حالت داده و فضاهايی به صورت 
شده  حفر  کوه  دل  در  و  طبقه  چهار  در  صخره ای  معماری 

است.

ـ  ٥   ــ بخشی از آثار قلعۀ باستانی زيويه          ـ  ٥ ــ نقش برجستۀ زيويه در بوستان آبيدر  شکل ١٢ـ شکل ١٣ـ

ـ  ٥ ــ نمای بيرونی و طبقات غار کرفتو شکل ١٤ ـ
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 قلعۀ باستانی قم چقای: اين دژ باستانی در ۴۵ کيلومتری 
است.  گرفته  قرار  قم چقای  روستای  کيلومتری   ۱۲ در  و  بيجار 
خاصی  اهميت  از  قلعه  اين  که  شده  باعث  آن  طبيعی  موقعيت 
و  هولناک  بسيار  پرتگاهی  به  سو  از  يک  زيرا  باشد؛  برخوردار 
در  رودخانه ای  که  است  مشرف  عميق  دره ای  به  ديگر  سوی  از 
خط القعر آن جاری است. در سمت شمالی آن که از ارتفاع کمتری 
برخوردار است، بقايای ديواری عريض و محکم از سنگ الشه با 
مالت و برج های نيم   استوانه ای قرار دارد. معماری باشکوه قلعه در 
کنار دره ٔ عميق موجب شگفتی هر بازديدکننده   ای می  شود.                                                                                                                                        
در  (تنگـی ور):  زينانـه  بــرجستۀ  نـقش  و  کتيبه   
۴۵ کيلومتری شمال غرب کامياران (نزديکی روستای تنگی ور)، در 
ميخی  خط  با  کتيبه ای  مرتفع،  صخره ای  روی  بر  و  تنگ  دره ای 
تاقچه ای  داخل  در  مردی  نيم تنٔه  با  همراه  باستان  آشوری  زبان  و 
(بر روی صخره) کنده کاری شده است. عالوه بر اهميت  تاريخی 
کتيبه، محل استقرار آن نيز از لحاظ طبيعت گردی بسيار مهم است، 
زيرا آبشارهای طبيعی  فراوان منطقه و درٔه تنگی ور از ديدنی ترين 

نقاط استان به شمار می  روند.   
کوچٔه  امام(ره)،  خيابان  در  موزه  اين  سنندج:  موزۀ   
حبيبی و در بخش بيرونی عمارت مال لطف اللّٰه شيخ االسالم مشهور 
به خانٔه ساالر سعيد قرار دارد و در آن آثار و اشيای تاريخی کشف 
است.  شده  گذاشته  نمايش  به  ايران  نقاط  ساير  و  استان  از  شده 
اروسی سازی  هنر  بی نظير  نمونه های  از  يکی  سنندج   موزٔه  اروسی 
بناهای  از  مال لطف اللّٰه  عمارت  است.  سنندجی  استادکاران  کار  و 
باقی مانده دورٔه قاجار است. موزٔه سنندج از چهار بخش: پيش از 
تاريخ، تاريخی، اسالمی  و بخش نمايش موقت تشکيل شده است. 

ـ  ٥ــ قلعۀ قم چقای بيجار شکل ۱۵ـ

ـ  ٥ــ کتيبه (زينانه) تنگی ور  (شهرستان کامياران) شکل ۱۶ ـ

ـ  ٥ ــ گنجينه   ( موزۀ سنندج) شکل ١٧ ـ
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۲ــ مراکز مهم مذهبی استان
 روستای نگل و قرآن تاريخی آن: روستای نگل در ۶۵ کيلومتری 
اسالمی،  اولئه  قرون  در  روايت  به  بنا  است.  شده  واقع  مريوان  ــ  سنندج  جادٔه 
چهار جلد قرآن نوشته شده و به چهار منطقه فرستاده شده است که  يکی از آن ها 
هم اکنون در مسجد روستای نگل نگهداری می شود. اين قرآن که به خط کوفی 
و بر روی پوست آهو نوشته شده است، در ميان مردم منطقه جايگاه خاصی دارد 
مشتاقان  ساله  هر  تاريخی،  و  هنری  معنوی،  ارزش  از  برخورداری  دليل  به  و 

زيادی را به سوی خود جذب می  کند. 

ـ ٥ ــ روستای تاريخی پالنگان ـ  ٥  ــ حمام خان                                                شکل ۲۰ ـ ـ  ٥ ــ  عمارت خسروآباد                                               شکل ۱۹ـ          شکل ۱۸ ـ

ـ ٥  ــ قرآن تاريخی نگل       شکل ۲۱ـ

ـ ٥  ــ  شبستان مسجد جامع سنندج       شکل۲۲ ـ
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 مسجد جامع سنندج: زمان احداث مسجد مربوط به دورٔه قاجار بوده و به دستور امان   اللّٰه   خان والی کردستان در سال  ۱۲۲۸ 
هجری قمری ساخته شده است. اين مسجد دو ايوانی است با  يک حياط مرکزی که در پيرامون آن ۱۲حجره برای طالب علوم دينی 
ساخته شده است. مسجد دارای شبستانی بزرگ با ۲۴ ستون است و اطراف شبستان و سر ستون ها با آيات کالم   اللّٰه مجيد مزين شده 

است.اين مسجد يکی از جاذبه  های ديدنی شهر سنندج است. 

ـ ٥  ــ مقبرۀ متبرکه حضرت امام زاده هاجره خاتون    شکل ۲۳ـ

ـ ٥ ــ مقبرۀ حضرت عکاشه         شکل۲۴ـ

 گردشگری و اقتصاد استان 
گردشگری از بعد اقتصادی بسيار سودمند است. از مهم ترين آثار آن در استان کردستان، می  تو ان به ايجاد زمينٔه کار و اشتغال، 

رشد و شکوفايی صنايع دستی و خانگی و افزايش درآمد مردم منطقه اشاره کرد.   
٭ به نظر شما با توسعه صنعت گردشگری در استان کردستان، چه شغل  هايی ايجاد می  شود؟  
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 برای مطالعه 
ـ  ٥    ــ آثار و جاذبه های تاريخی، فرهنگی، مذهبی و هنری استان کردستان  جدول ٢ ـ

موقعيت جغرافيايی جاذبهمشخصات جاذبهنام جاذبهرديف

جادٔه سنندج ــ  سقز ــ  سه راهی  زيويهدارای قدمت باستانی و نوع معماری خاص تپٔه باستانی زيويه١
روستای زيويه

ـ  سقز، سه راهی کرفتودارای قدمت باستانی و معماری منحصر به فرد، يکی از سکونتگاه های اولئه بشریغار کرفتو٢ جادٔه سنندج ـ
جادٔه مخصوص کرفتو

شهرستان بيجار ــ روستای قم  چقایدارای قدمت باستانی و نوع معماری خاصقلعٔه قم  چقای٣
 به لحاظ تاريخی و  شکل هرمی گونٔه روستا که قلعٔه باستانی در رأس آن قرار دارد، معماری خشکه  چين، روستای هه   ورامان تخت٤

فرهنگ خاص  مردم منطقه، موسيقی عرفانی، روحئه مهمان نوازی مردم و آرامگاه پيرشاليار
شهرستان سرو  آباد ــ  سه راهی بيه  کره جاده 

هه  ورامان 
 جادٔه  سنندج ــ مريوان، روستای نگلدارای قدمت تاريخی  از صدر اسالمقرآن تاريخی نگل٥
سنندج ــ خيابان امام خمينی (ره) موزٔه مردم شناسی و جايگاه فرهنگی ــ هنری آن در کردستانخانه کُرد٦
کامياران ــ روستای کاشتربه لحاظ تقدس نزد اهالی منطقهزيارتگاه حضرت عکاشه٧
سنندج ــ خيابان صالح الدين ايوبیخواهر امام رضا (ع) و تقدس نزد اهالی منطقهامامزاده هاجره خاتون٨
شهرستان سنندج ــ خيابان اماممعماری و اهميت  و تقدس مسجد نزد اهالی منطقهمسجد جامع سنندج٩
سنندج ــ خيابان امام ــ کوی حبيبیدارای قدمت تاريخی، موزٔه تاريخی و باستان   شناسی استانموزٔه سنندج١٠
سنندج ــ بلوار خسروآباددارای قدمت تاريخی و ارزش معماری عمارت خسروآباد١١
سنندج     ــ دامنه کوه آبيدر بزرگتقدس نزد اهالی منطقه و قرار گرفتن در دل طبيعت زيبای کوه آبيدرنظرگاه خضرزنده١٢
شهر سقز                        معماری و اهميت  و تقدس مسجد نزد اهالی منطقهمسجد دو مناره سقز ١٣
سقز ــ بخش زيويه ــ دهستان خورخورهبه لحاظ تقديس نزد اهالی منطقه  و وجود قرآن تاريخی  موالن آبادمقبره شيخ حسن موالن آباد١٤
کامياران ــ روستای تنگی  وردارای قدمت باستانی و تاريخیکتيبٔه تنگی   ور١٥
سنندج ــ خيابان انقالبدارای قدمت تاريخی  و محل داد و ستد مردم منطقه  بازار سنندج١٦
ضلع شرقی شهر سنندج بر روی رودخانه قشالققدمت تاريخی و نوع معماریپل قشالق سنندج١٧
بانه ــ دامنه کوه آرباباتقدس مکان نزد اهالی منطقهامام   زاده پير مراد ١٨
سنندج ــ ضلع شمالی خيابان انقالب قدمت تاريخی و نوع معماریموزٔه حمام خان ١٩

روستای گردشگری ٢٠
صلوات آباد

وجود مقابر بزرگانی همچون: آرامگاه موالنا بابا سيد ابراهيم، سيدعلی اصغر کردستانی از اساتيد 
موسيقی کردی

جاده سنندج ــ همدان، کيلومتر ١٥

ضلع جنوبی شهر مريوانقدمت تاريخیقلعٔه امام٢١
قروه ــ روستای قصالنقدمت تاريخی و نوع معماریحمام قصالن٢٢
دهگالن    ــ کوه شيداتاريخی و مذهبیمقبرٔه شيدا٢٢
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بيشتر بدانيم  
 فعاليت های گردشگری (اقدامات  انجام  شده در زمينۀ توسعه گردشگری) استان کردستان: با توجه 
به توانمندی های گردشگری استان و پيامدهای اقتصادی آن، «اداره کل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری» 
به منظور توسعٔه گردشگری استان کردستان و رشد و شکوفايی آن، در سال  های اخير اقدامات قابل توجهی به شرح 

زير انجام داده است: 
۱ــ اجرای مطالعات  طرح جامع توسعٔه گردشگری استان کردستان. 

۲ــ ايجاد زيرساخت  های گردشگری (احداث هتل، مهمان  پذير و مهمان سرا، مجتمع  های گردشگری، سرويس  های 
بهداشتی و خدماتی بين راهی و ديگر اماکن پذيرايی  و اقامتی در محل  های گردشگری).

سرسبزی   اوج  آن،  مناسبت  که  کردستان  استان  گردشگری  روز  عنوان  به  ارديبهشت   ۱۵ روز  نام  گذاری  ۳ــ 
هدف  روستا  بزرگ ترين  و  مهم  ترين  در  شاليار  پير  تاريخی  آيينی  مراسم  برگزاری  با  آن  تقارن  و  منطقه  اين  در  طبيعت 

گردشگری استان (هه  ورامان) است. 
۴ــ تشکيل  ستاد  دائمی  تسهيالت  گردشگری در استان و پذيرش و اسکان گردشگرانی  که از سراسرکشور به 

کردستان سفر  می کنند.
۵  ــ تعيين روستاهای هدف گردشگری توسط کارگروه گردشگری استان: در اين جهت، ۱۳ روستا مشخص 
شده که عبارت اند از: صلوات آباد بيجار، خسرو آباد گروس، هه  ورامان تخت، دزلی، نوره، اويهنگ، نگل، قصالن، 

پالنگان، ژيوار، ترجان سقز، قم چقای بيجار، صلوات آباد سنندج. 
مناطق  اين  است.   شده  تصويب  وزيران  هيئت  توسط   ۱۳۸۵ سال  در  که  گردشگری  نمونٔه  مناطق  ايجاد  ۶ــ 
عبارت اند از: باباگرگر قروه، دوکانان بانه، صلوات آباد سنندج، قم  چقای و امام زاده عقيل بيجار، هه  ورامان سروآباد، 

زيوئه سقز، آبيدر سنندج، يوزباش  کندی ديواندره و منطقٔه باشماق مريوان.
۷ ــ سازماندهی و احيای آثار تاريخی و ثبت آن ها در فهرست آثار ملّی به منظور حفاظت از اين آثار و فراهم 

نمودن امکان بازديد برای گردشگران.
۸ ــ اختصاص محلی برای نمايشگاه دائمی گردشگری در شهر سنندج. 

قابل  رشد  کردستان  استان  گردشگران  تعداد  اخير،  سال  چند  ويژه  به  گذشته  دهٔه  در  فعاليت  ها  اين  انجام  با 
مالحظه  ای پيدا کرده تا جايی که در سال ۱۳۸۷ نسبت به سال ۱۳۸۶، حدود ۹۰٪ رشد داشته است. در تعطيالت 

نوروز ۱۳۸۸ نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۶۵ درصدی برخوردار بوده است.
٭ به نظر شما از چه راه های ديگری می  توان به توسعٔه  صنعت  گردشگری در استان کردستان کمک  کرد ؟ 
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٭ به شکل های زير نگاه کنيد و بگوييد که مهم  ترين توانمندی های اقتصادی استان ما چيست؟  

شکل ٢٥ ــ٥ ــ بخش هايی از توانمندی های اقتصادی 
استان کردستان

استان کردستان  يکی از قطب  های مهم کشاورزی و دامپروری ايران محسوب می  شود. عالوه بر اين، برخورداری از منابع غنی 
معدنی (فلزی و غير فلزی) و نيروی انسانی متخصص از  يک سو و موقعيت بسيار مناسب جغرافيايی و همسايگی با کشور عراق به 
عنوان  يکی از بازارهای هدف و همچنين مسير مناسب ترانزيتی در اتصال بنادر جنوب به شمال غرب کشور از سوی ديگر، اين استان 

را از نظر اقتصادی در جايگاه ممتازی قرار داده است. 

۱ــ توانمندی های بخش کشاورزی 
استان  به  زنبورداری  و  آبزيان  پرورش  طيور،  و  دام  پرورش  و  کشاورزی  محصوالت  انواع  کشت  برای  مناسب  هوای  و  آب 
کردستان جايگاه ويژه   ای بخشيده است. اين استان با بارش ساالنه حدود ۵۰۰ ميلی  متر (بيش از دو برابر ميانگين بارش ساالنٔه ايران) 
يکی از پُر آب ترين استان های کشور ماست؛ به طوری که با ۱/۷ درصد مساحت، ۳/۵ درصد حجم بارندگی کشور را دريافت می  کند.  
۷٪ از منابع آب کشور توسط حوضه  های آبگير استان کردستان تأمين می  شود.  منابع آب استان عالوه بر چشم  اندازها و مناظر زيبا، 

زمينه  های مناسبی برای کشاورزی، دامپروری، صنعت، شيالت و... را فراهم کرده است.  

 درس سيزدهم : توانمندی های اقتصادی استان
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ـ ٥ ــ منظره ای از مزارع گندم استان شکل ٢٦ ـ

جدول ٣ ــ٥ ــ محصوالت کشاورزی استان و مقدار توليد آن در مقايسه با کشور

 مقايسه با کشور (درصد) توليد استان (تن)عنوان توليدات رديف
١٤٨٠٥٩٢٢/٢توليدات زراعی١
١٧١٧٠٧١/٥توليدات باغی٢
٧٤٠٠٠٠٥توليد گندم٣
٤٠٠٠٠٥/٦توليد حبوبات٤
٣٧٠٠٠٠٩سيب زمينی٥
٣١٩٨٢٩٠/٥توت فرنگی٦
١١٨١٣٣٤/٤ميوه های دانه ريز٧
١٧٢٦٧٦/٩ميوه های دانه دار٨
١٨٨٥٦٦٠١/٨کل توليدات بخش کشاورزی٩

 برای مطالعه 

 زراعت و باغداری: حدود ۳۰ درصد از سطح استان (۱۰۴۵۶۸۸ هکتار) به زمين  های کشاورزی اختصاص دارد که از 
اين مقدار، ۱۴/۶۴ درصد زير کشت آبی و مابقی آن به صورت ديم کشت می شود. استان کردستان از نظر سطح زيرکشت در کشور 
رتبٔه هفتم، سطح زير کشت ديم رتبٔه اّول و از نظر توليد توت فرنگی رتبٔه اّول و توليد گندم رتبٔه ششم کشور را داراست. ميزان توليد 

محصوالت کشاورزی استان در سال ۱۳۸۷ در جدول ٣ــ٥ درج شده است. 
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قابليت توسعٔه باغداری از ديگر توانمندی های بخش کشاورزی استان ماست. از ميان محصوالت کشاورزی و باغی کردستان 
از:  عبارت اند  که  برجسته  ترند  محصوالت  ساير  از  صادرات  و  سرمايه  گذاری  توليد،  ميزان  زمينٔه  در  اولويت  ترتيب  به  محصول   ۱۰

توت فرنگی، گردو، انگور، زردآلو، هلو، شليل، سيب، بادام، به، گيالس و آلبالو. 
به  می  شود،  توليد  ديم)  انگور  و  (توت   فرنگی  به  فرد  منحصر  نسبتاً  ميوه   های  و  صنعتی  و  دارويی  گياهان  کردستان  استان  در 
طوری  که استان ما باالترين ميزان برداشت توت   فرنگی در سطح کشور را دارد. گذشته از آن با توجه به برخورداری استان کردستان از 
شرايط  مناسب کشت چغندر قند، دانه  های روغنی و درختان بنه،  هم  چنين فراوانی بوتهٔ  گََون، شيرين بيان و تنوع سايرگياهان دارويی،  

می  توان به ايجاد صنايع تبديلی مرتبط با اين محصوالت اقدام کرد.

ـ  ٥ ــ درخت بنه                                               شکل ٢٧ ـ

ـ ٥ــ مزرعه ُکلزا     شکل ٢٨ ـ
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ـ  ٥ــ توت فرنگی و انگور ديم از محصوالت عمدۀ کشاورزی استان شکل ٢٩ ـ

 دامپروری:  دامپروری از فعاليت های بسيار کهن در استان کردستان محسوب می  شود که از دير باز بسياری از ساکنان 
روستاها و حتی شهرها بدان مشغول بوده  اند. با توجه به وجود ۱۷۲۰۰۰۰ هکتار جنگل و مرتع در استان کردستان، اين استان يکی از 
مناطق عمدٔه دامپروری کشور است. استان  ما دارای ۳/۵ ميليون واحد دامی، معادل ۴/۹ درصد دام های کشور است. در اين استان، 



١١٥

توانمندی های استان کردستان

انواع دام ( گاو، گوسفند، بز و...) پرورش داده  می  شود که در اين  ميان پرورش گوسفند پروار که  يک نژاد گوشتی است، بيشتر رايج 
است. بنابراين استان  ما بخش عمده ای از گوشت  مورد نياز کشور را تأمين می  کند.  

فرآورده های دامی استان: فرآورده های دامی مانند: گوشت قرمز، شير، پنير، و محصوالت فرعی نظير چرم و پوست، موهر 
و کُرک از جمله محصوالت مهم استان به شمار می  روند. کُرک بز مرُخزکردستان بسيار مرغوب است و در توليد انواع لباس و صنايع 
ديگر از آن استفاده می شود. بز مرُخز که خاستگاه آن استان کردستان است، شهرت جهانی دارد. يکی ديگر از دام  های اصيل استان 

کردستان، اسب کُردی است.  

شکل ٣٠ ــ٥ ــ توليد علوفه يکی از توان  های بخش کشاورزی استان 

 شيالت: وجود منابع آب فراوان استان از جمله: ۵۰ رودخانٔه دائمی بزرگ و کوچک، ۲۲۰۰ حلقه چاه عميق، ۱۰۳۰۰ 
حلقه چاه نيمه عميق، ۲۰۰۰۰ چشمٔه دائمی  و ۴۳۲ رشته قنات همراه با درياچٔه سدها و درياچٔه آب شيرين زريبار موقعيت مناسبی را 

برای توليد انواع گونه  های ماهيان گرمابی و سردابی و ساير آبزيان فراهم کرده است.  
مهم  ترين مراکز توليد آبزيان (سرد آبی) در استان کردستان عبارت اند از مجتمع  های قم چقای، پالنگان و سيروان که ساالنه حدود 
۲۲۱۰ تن ماهی توليد می کنند و مجتمع ماهيان گرمابی سد سقز  نيز در سال حدود ۱/۶ ميليون قطعه ماهی توليد می  کند که زمينٔه اشتغال 

۲۰۰۰ نفر را فراهم کرده  اند. 

قرمز،  گوشت  درصد   ۲/۶۳ کردستان  استان 
۲/۶ درصد شير و ۱/۸ درصد گوشت مرغ کشور را 
توليد می کند و از اين لحاظ موقعيت ممتازی را دارد 
دارد (از  زمينه  اين  در  که  بيشتری  توانمندی های  با  و 
جمله آب کافی،مراتع بسيار غنی، توليد علوفه فراوان، 
فوق الذکر  درصدهای   ( و...  ماهر  انسانی  نيروی 
افـزايش  يابد.  چشم گيری  بسيار  نحو  بـه  مـی تـواند 
شهرستان های قروه، بيجار، ديواندره و مريوان در اين 

زمينه توانايی  های بيشتری دارند.

فعاليت  
فعاليت غالب روستائيان محل زندگی شما، کدام يک از موارد زير است؟ داليل آن را ذکر کنيد.

زراعت، باغداری، دامداری، شيالت
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ـ توانمندی های بخش صنعت و معدن استان   ۲ـ
 صنعت: در بخش صنعت استان کردستان تا سال ۱۳۸۷، 
که  شده  صادر  معتبر  صنعتی  بهره  برداری  پروانٔه  فقره   ۷۷۵ تعداد 
موجب اشتغال  ۱۴۳۰۹ نفر شده است. هم چنين تعداد ۲۸۳۹ مجوز 
استان  است.  شده  صادر  نفر   ۷۷۵۰۰ اشتغال  پيش   بينی  با  صنعتی 
کردستان دارای مزيت  های  نسبی زيرجهت توسعٔه فعاليت های  صنعتی 
را  پررونقی  چشم  انداز  مناسب،  سرمايه  گذاری  صورت  در  که  است 

نويد می  دهد. 
صنايع  توسعٔه  دامی جهت  و  کشاورزی  اولئه  مواد  وجود  ۱ــ 

تبديلی وابسته  
۲ــ وجود ذخاير معدنی قابل توجه جهت توسعٔه صنايع معدنی

از  آن  عبور  و  مهاباد  تا  عسلويه  از  اتيلن  گاز  انتقال  خط  ۳ــ 
استان  

آموزش  مراکز  و  تحصيل کرده  و  جوان  نيروی  وجود  ۴ــ 
مهارت  های فنی و تخصصی در استان 

۵ ــ وجود امکانات زيربنايی از قبيل: آب، زمين، برق، راه های 
ارتباطی، گاز طبيعی و… .

شکل ٣٢ ــ٥ ــ گوشه  هايی از فعاليت  های صنعتی در استان

شکل ٣١ ــ٥ــ مجتمع پرورش ماهی سرد آبی پالنگان



١١٧

توانمندی های استان کردستان

 يکی ديگر از توانمندی های صنعتی استان کردستان، صنايع دستی است. هنرهای سنتی از ديرباز در ميان کُردها 
رواج داشته و با توجه به شرايط خاص جغرافيايی و ذوق و سليقٔه مردم از تنوع زيادی برخوردار بوده است. هنرهای 
دوزی،  گيوه  پشمی،  پارچه   های  شال،  سجاده،  گليم،  قالی،  مانند  بافت  ها  دست  از:  عبارت اند  کردستان  مهم  سنتی 

نازک کاری، منبت کاری و معرق.   
بخش ديگری از هنرهای صنايع دستی استان، ساخت وسايل چوبی مانند رحل قرآن، ابزار موسيقی، صفحٔه 

شطرنج و...می  باشد.         

٭ کدام صنايع دستی در شهرستان محل زندگی شما رايج است؟ چند مورد را نام ببريد. 

 معدن
ـ  ٥ (نقشه معادن) نگاه کنيد. اين نقشه، پراکندگی معادن فعال را در سطح استان کردستان نشان می  دهد، حال  ٭ به شکل ٣٥ ـ

بگوييد که بيشترين و کمترين معادن فعال استان در محدودٔه کدام شهرستان ها واقع شده است؟ 

از:  عبارت اند  کردستان  استان  مهم  صنايع 
و  کاشی  فوالد،  و  آهن  ذوب  سيمان،  کارخانه های 
بتنی،  فرآورده های  و  بتن  نما،  سنگ  انواع  سراميک، 
تبديلی،  فرآورده های  و  غذايی  صنايع  سازی،  تراکتور 

مواد شيميايی، فرش، منسوجات و پوشاک و... .  

ـ ٥ ــ شرکت فوالد زاگرس     شکل ٣٣ـ

شکل ٣٤ ــ٥ ــ کارخانجات کاشی کسری

بيشتر بدانيم  



١١٨

از  معدنی  يکی  مواد  تن  ميليون   ۴/۵ ساليانه  استخراج  و  تن  ميليون   ۳۸۶ قطعی  ذخيرٔه  فعال،  معدن   ۱۹۹ با  کردستان  استان 
قطب های معدنی کشور محسوب می  شود. اين استان از نظر تنوع و ميزان کانسارهای معدنی بسيار غنی است؛ به طوری که ذخيره و 
منابع  معدنی شناسايی شده و در حال بهره  برداری استان، بسيار فراوان است و موارد مهم آن عبارت اند از: سنگ آهن، طال، سيليس، 

فلدسپات،  خاک صنعتی، ميکا، انواع سنگ های تزئينی، سنگ آهک، نمک، پوکٔه معدنی، سنگ گچ و... .

ـ  ٥  ــ نقشۀ پراکندگی معادن مهم استان  شکل ٣٥ ـ

شکل ٣٦ ــ٥ ــ ذخاير معدنی  يکی از توانمندی های استان 

مرمريت قرمز سنندجی
مرمر 
مرمريت
گرانيت
سنگ الشه ساختمانی

سنگ آهک 
سنگ گچ

پوکه معدنی 
سنگ آهن 
منگنز 
سيليس،فلدسپات،ميکا
دولوميت
نمک آبی و سنگی 
آنتيموان
فلورين 
سرب و روی 
فلزات پلی متال 
خاک های صنعتی 
سنگ مس 
ترآورتن

ديواندرهديواندرهبيجاربيجار

سقزسقز

بانهبانه

مريوانمريوانسنندجسنندج

کاميارانکامياران

قروهقروه



١١٩

توانمندی های استان کردستان

۳ــ توانمندی های استان در بخش خدمات (بازرگانی و حمل و نقل) 
 بازرگانی: با توجه به توانمندی های استان در زمينه  های کشاورزی و صنعتی، برخورداری از ۲۳۰ کيلومتر مرز مشترک 
با کشور عراق و هم چنين وجود سه بازارچٔه مرزی فعال در استان، زمينه  های مناسبی برای تجارت در ابعاد داخلی و خارجی فراهم 
شده است. بازارچه  های مرزی سيران   بند بانه، باشماق مريوان و سيف سقز به همراه گمرکات فعال در استان (گمرک سنندج، مريوان و 
بانه) در زمينٔه صادرات و واردات کاال به کشورهای آسيايی و اروپايی از طريق تجار، توليدکنندگان، پيله  وران و تعاونی  های مرزنشينان، 

فعال اند.

اقالم عمدٔه صادراتی استان عبارت اند از: محصوالت کشاورزی، لوازم خانگی، محصوالت غذايی و دارويی، 
فرآورده  های نفتی و معدنی و هم  چنين پوشاک و منسوجات. ارزش صادرات استان در سال ۱۳۸۷، ۲۹۰ ميليون دالر 
بوده  که بالغ بر۸۰٪  آن از طريق گمرک باشماق مريوان صورت گرفته است. اقالم عمدٔه وارداتی استان نيز عبارت اند 

از: مواد اوليه و قطعات، پی وی سی، سيم لخت هوايی، برنج و … .  

 حمل و نقل: موقعيت مناسب جغرافيايی ناشی از استقرار بر محور شمال غربی ــ جنوب غربی کشور و هم مرزی با کشور 
عراق و امکان توسعٔه مبادالت با اين کشور، شرايط مناسبی را برای گسترش حمل و نقل و استفاده از آن به عنوان يکی از مزيت  های 
کشور  شمال  غرب  مناطق  با  ايران  غربی  جنوب   و  جنوب  اتصال  حلقٔه  عنوان  به  کردستان  استان  است.  کرده  فراهم  کردستان  استان 

شناخته می  شود. طول راه های اصلی استان ۳۲۰ کيلومتر و طول راه های فرعی آسفالته ۱۲۴۷ کيلومتر است. 

ـ ٥ ــ حمل و نقل جاده   ای يکی از توانمندی های استان شکل ٣٧ ـ

بيشتر بدانيم  



١٢٠

٤ ــ نقش مردم در توسعه اقتصادی استان
وجود نيروی انسانی جوان، تحصيل   کرده، کارآمد، مستعد و عالقه  مند به فناوری نوين و در کنار آن وجود منابع سرشار طبيعی 
و ذخاير فراوان استان زمينه   ساز رشد و شکوفايی استان در بخش  های مختلف اقتصادی است. در استان جهت تأمين نيروی انسانی 
جمله  از  مختلف  زمينه  های  در  حرفه  ای  و  فنی  مجتمع  های  و  مراکز  اين که  ضمن  فعال اند  متعددی  عالی  آموزش  مراکز  نياز،  مورد 
الکترونيک و رايانه، صنايع دستی (فرش، نازک  کاری و...)، صنايع غذايی و تبديلی و... مهارت  های فنی الزم را به متقاضيان ارائه 

می  دهند.
اين شرايط مناسب، زمينٔه ورود بخش خصوصی را به عرصٔه فعاليت های اقتصادی استان به ويژه بخش صنعت فراهم کرده 
است. به طوری که  ۹۰٪ از سرمايه  گذاری های صنعتی در بخش های مختلف استان از طريق بخش خصوصی انجام می  گيرد. استان 
برای جلب سرمايه  گذاری در زمينه  هايی مانند: صنايع غذايی، ماشين آالت و ادوات کشاورزی، صنايع الکتريکی، صنايع چرم و...

وضعيت بسيار مساعدی دارد.    

شکل ٣٨ ــ٥  ــ شرکت توليدی و صنعتی خورشيد زريوار



فصل ششمفصل ششم
ردستان   وفايي استان  ردستان  ش وفايي استان  ش

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



١٢٢

٭ تصاوير زير چند نمونه از دستاوردهای انقالب اسالمی در استان  را نشان می دهد، در شهرستان محل زندگی شما دستاوردهای 
عمرانی انقالب اسالمی چه بوده است؟ 

شکل ١ ــ٦ــ برخی از دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی  در استان 

انقالب اسالمی  ايران که در سال ۱۳۵۷ به پيروزی رسيد، عالوه بر  يک رويداد سياسی، مذهبی، تحولی عظيم در تمام عرصه های 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، عمرانی و... به وجود آورد. 

بعد از انقالب اسالمی با تالش و پی گيری مداوم مسئوالن پروژه های مهم صنعتی، کشاورزی، خدماتی و امکانات رفاهی زيادی از 
قبيل تأمين آب آشاميدنی، توليد برق، واحدهای تأسيساتی و عمرانی که قبل از انقالب از آن بی نصيب بوديم، برای اکثر نقاط کشور اسالمی از 

جمله استان کردستان فراهم شد. اکنون به بررسی  بخشی از اين فعاليت  ها به عنوان دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی می  پردازيم. 

ـ   فعاليت های صنعتی و معدنی ١ـ
بعد از پيروزی انقالب اسالمی در زمينٔه توسعٔه صنعتی و معدنی گام های مؤثری برداشته شده و در جهت آن پروژه های مهمی  به 

اجرا درآمده که باعث ايجاد اشتغال در سطح قابل توجهی شده است. 

 درس چهاردهم : دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی



شکوفايی استان پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی

١٢٣

 برای مطالعه 
جدول ١ ــ٦ ــ مقايسۀ فعاليت های صنعتی و معدنی در سال  های ۱۳۵۷ و ۱۳۸۷

تعداد در سال ۸۷تعداد در سال ۱۳۵۷نوع فعاليت و شاغالنرديف
۳۱۹۰کارگاه های بزرگ صنعتی۱
۱۲۱کارگاه های دولتی۲
۳۰۱۶۹کارگاه های خصوصی۳
۱۸۱۹۳معادن فعال۴
۱۴۵۵۰۸۳افراد شاغل در بخش صنعت۵
۳۶۸۲۰۷۵افراد شاغل در بخش معدن۶

٭ در شهرستان محل زندگی شما کدام فعاليت  های صنعتی و معدنی صورت می گيرد؟ فهرستی از آن ها را تهيه کنيد.

  شهرک های صنعتی استان: بعد از پيروزی انقالب شکوهمند اسالمی، در جهت ايجاد مراکز و مهيا 
در  ديگر،  استان های  ساير  با  اقدامی هماهنگ  در  مسئوالن  صنعتی،  مختلف  رشته ها و حرفه های  برای  فضايی  کردن 
استان کردستان نيز ايجاد شهرک های صنعتی تصويب شد و مکان هايی برای آن ها اختصاص يافت که بسياری از آن ها 
به بهره برداری رسيد، و در تعدادی ديگر از شهرستان ها در حال تأسيس می باشند. اين اقدام از يک سو موجب جذب 
سرمايه های بخش خصوصی در مسيرهای توليدی متناسب با نيازهای جامعه شده و از سوی ديگر زمينٔه اشتغال به کار 

جوانان را فراهم کرده است.
٭ آيا می  توانيد بگوييد که شهرک های صنعتی استان بيشتر در کدام شهرستان متمرکز شده  اند ؟ چرا اين شهرها 

برای استقرار شهرک های صنعتی انتخاب شده است؟ 

شکل ٢ ــ٦ ــ نمايی از  يک شهرک صنعتی در استان

بيشتر بدانيم  



١٢٤

جدول ٢ ــ٦ ــ شهرک های صنعتی ايجاد شده در استان بعد از پيروزی انقالب تا دی ماه ۱۳۸۷ 

تعداد واحدهای مساحت(هکتار)نام شهرکرديف
آماده به فعاليت

فرصت شغلی 
ايجاد شده

تعداد واحد های 
بهره  برداری شده

اشتغال ايجاد 
شده

ميزان سرمايه گذاری 
(ميليون ريال)

۱۹۶۴۲۶۲۱۳۰ نفر۳۰۶۵۱۴۸ نفر۵۸/۵۴۷۹سنندج۱۱
۵۶۷۲۴۰۶۸۱ نفر۲۷۳۹۲۶ نفر۲۹۹/۲۵۷سنندج۲۲
۷۴۹۱۵۵۸۷۴ نفر۱۱۱۷۴۷ نفر۱۳/۸۶۴۱سنندج۳۳
۵۹۱۷۹۸۰۵ نفر۱۳۷۴۴۶ نفر۵۸/۲۹۲۹سقز۴
۴۷۳۷۴۳۹۵ نفر۸۷۹۲۴ نفر۲۶/۲۸۱۶قروه۵
۱۸۸۱۸۵۳۶ نفر۱۵۰۰۱۷ نفر۳۰/۲۵۲۱بيجار۶
۶۶۱۴۲۷۰ نفر۲۳۸۵ نفر۱۷/۴۵۱۸کامياران۷

 برای مطالعه 

جدول ٣ ــ٦ ــ مشخصات برخی از واحدهای بزرگ صنعتی ايجاد شده در استان بعد از پيروزی انقالب  
ظرفيت  ساالنهتوليداتنام واحدرديف
۷۰۰۰۰   تنچدنشرکت فوالد زاگرس۱
۱۰۰۰۰۰۰ تنسيمانشرکت سيمان کردستان۲
۵۰۰۰ دستگاهتراکتورشرکت تراکتور سازی۳
۲۵۰۰۰۰۰ متر مربعسراميکشرکت کاشی کسری۴
١٥٠٠٠٠   تنگچکارخانٔه گچ کردستان۵
 ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ليترماءالشعيرشرکت  توليدی  صنعتی خورشيد زريوار۶
١٠٠٠٠٠  متر مربعفرشکارخانٔه غرب بافت۷
٧٢٠٠٠آردکارخانٔه آرد سهند۸
۱۴۵۵۰ تن شير شرکت پاک آرا۹
٤٠٠٠٠  متر مربعسنگ گرانيتکارخانٔه سنگ گرانيت سعيد۱۰

 برای مطالعه 



شکوفايی استان پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی

١٢٥

٢ ــ فعاليت های عمرانی 
در زمينٔه فعاليت های عمرانی بعد از انقالب اسالمی  می توان به سه بخش عمدٔه زير اشاره کرد:

مراکز  ايجاد  نيز  و  گازرسانی  رسانی،  رسانی،آب  برق  شبکه های  ايجاد  جمله  مهمی از  پروژه های  انجام  روستايی:  عمران   
مخابراتی و واگذاری  تلفن به روستاييان از جملٔه آن هاست. 

 برای مطالعه 
برای پی بردن به حجم فعاليت ها در اين بخش، می  توان به شاخص های زير اشاره کرد: 

روستا   ۱۶۷۸ به   ١٣٨٧ سال  در  که  بوده  روستا   ۹ تنها   ١٣٥٧ سال  در  استان  برق  دارای  روستاهای  تعداد 
برخوردارند.در سال ١٣٥٧ هيچ يک از  افزايش يافته است. هم اکنون حدود ۹۷٪ روستاها ی استان از نعمت برق 
روستا ها تلفن نداشتند، در حالی که در سال ١٣٨٧ به ۱۶۶۰ روستا افزايش يافته است.در سال ١٣٥٧ هيچ يک از 
روستاها از آب آشاميدنی سالم برخوردار نبودند، در حالی که تا پايان سال ۱۳۸۷ مجموع خطوط انتقال آب و شبکٔه 
روستاها،  از  زيادی  تعداد  برای  اخير  سال  چند  در  آن،  از  گذشته  است.  رسيده  کيلومتر   ۵۸۸۳ به  استان  آبرسانی 
گازرسانی صورت گرفته و بيش از ۱۲۰۰۰۰ نفر از جمعيت استان از نعمت گاز برخوردار شده  اند. ساير تأسيسات 

زير بنايی مانند راه سازی، پل سازی و... نيز در اکثر روستا ها صورت گرفته است.

 برای مطالعه 

۱٦٠٠

٤٠٠

۱٠٠٠

۱٤٠٠

۱٨٠٠

۱٢٠٠

٢٠٠
٠

٨٠٠
٦٠٠

تلفن

سال١٣٨٧
سال١٣٥٧

آب رسانی گازرسانی
برق رسانی

شکل ٣ ــ٦ ــ نمودار مقايسۀ فعاليت های عمران 
روستايی در سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۸۷



١٢٦

 عمران شهری: در بخش دوم فعاليت های عمرانی بعد از پيروزی انقالب اسالمی، می توان به فعاليت ها و دستاوردهايی اشاره  
کرد که باعث پيشرفت و رونق بسياری از شهرهای استان شده است. برای اطالع بيشتر به جدول ٤ــ٦ توجه کنيد.

 برای مطالعه 
جدول ٤ ــ٦ ــ مقايسۀ فعاليت های عمران شهری در استان، قبل و بعد از پيروزی انقالب اسالمی

 متوسط رشد ساليانه
(درصد)

 تعداد مشترکان در سال
١٣٨٧ تعداد مشترکان در سال ١٣٥٧ نوع فعاليت رديف

۱/۴۸ ۱۸۹۰۹۹ ۲۰۱۸۶ آب آشاميدنی سالم ۱
۱۲/۵ ۲۵۶۹۷۶ ۲۹۰۰۰ برق ۲
۲۰ ۱۹۴۰۰۰ ۰ گاز ۳
۱۱/۱ ۲۹۱۹۶۵ ۱۲۴۰۰ تلفن ۴

شکل٤ ــ٦ــ نمايی از پروژه های مهم عمران شهری در استان  بعد از پيروزی انقالب شکوهمند اسالمی
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١٢٧

 راه  وترابری: به جدول و نمودار زير نگاه کنيد با مقايسٔه عملکرد دولت در سال ١٣٥٧ با ١٣٨٧ در زمينٔه راه سازی چه 
نتايجی می توان گرفت؟   

 برای مطالعه 
شکل ٥  ــ٦ــ بخشی از فعاليت های راه  سازی در استان 

جدول ٥ ــ٦ ــ فعاليت راه سازی استان در سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۸۷

متوسط رشد ساليانه (درصد)نرخ رشد کل دورهسال ۱۳۸۷سال ۱۳۵۷نوع راه ارتباطیرديف
۱۴۰۳۲۰۱۲۸/۶۲/۸طول راه های اصلی آسفالته۱
۶۰۱۲۴۷۱۹۷۸۱۰/۶طول راه های فرعی آسفالته۲
۱۹۳۷۲۰۱۹۷۴۱۹/۲طول راه های روستايی (شوسه و آسفالته)۳

شکل ٦ ــ٦ ــ نمودار مقايسۀ طول راه های ارتباطی 
استان کردستان در سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۸۷

٤٠٠٠

١٥٠٠
٢٠٠٠
٢٥٠٠
٣٠٠٠
٣٥٠٠

١٠٠٠

٠
٥٠٠

سال١٣٨٧

کيلومتر

سال١٣٥٧

طول راه های اصلیطول راه های فرعی آسفالته
طول راه های روستايی

(شوسه وآسفالته)



١٢٨

۱ــ منظور از فعاليت های  عمرانی در شهر  يا روستا چيست ؟
۲ــ پروژه های عمرانی در استان پس از پيروزی انقالب اسالمی توسط کدام نهاد انقالبی آغاز شد و توسط کدام 

نهادها پيگيری و تداوم پيدا کرد ؟
۳ــ در محل زندگی شما کدام طرح   های عمرانی انجام شده  يا در حال اجراست؟ تحقيق کنيد و گزارش آن را 

به کالس ارائه دهيد. 

فعاليت  

شکل ٧ ــ٦ ــ نمايی از پروژه های آموزشی استان بعد از پيروزی انقالب اسالمی

ـ  فعاليت های علمی ــ آموزشی  ۳ ـ
انقالب  بگوييد  و  کنيد  نگاه  ٧ــ٦  شکل  به 
دستاوردهايی  چه  آموزشی  علمی    ــ  زمينٔه  اسالمی در 

برای استان کردستان داشته است ؟
زمينه های  اسالمی در  انقالب  همان  طوری  که 
کردستان  استان  رونق  و  توسعه  جهت  مختلف 
دستاوردهای مهم و چشم گير داشته است،  در زمينٔه 
علمی ــ آموزشی نيز اقدامات  زيادی انجام شده است 
که  می توان به افزايش سطح پوشش تحصيلی در کلئه 
در  ويژه  ( به  متوسطه  دورٔه  پايان  تا  ابتدايی  دوره های 
روستاها که قبالً فاقد هرگونه امکانات آموزشی بودند )، 
گسترش  عالی،  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  توسعٔه 
سطوح  در  تحصيل  ادامٔه  برای  مختلف  رشته های 
مختلف دانشگاهی (از کاردانی تا دکتری) و...اشاره 
کرد. در  نهايت دستاوردهای انقالب در زمينٔه علمی  ــ 
آموزشی را می توان در دو بخش «آموزش و پرورش» 

و «آموزش عالی» بررسی کرد.
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١٢٩

 آموزش و پرورش: تحصيل و آموزش ( به ويژه آموزش عمومی) در هر جامعه  ای،يکی از ارکان اساسی آن 
جامعه است و حق مسلم کلئه افراد جامعه است که از نعمت سواد بهره مند  شوند. با در نظر گرفتن اين مسئلٔه حساس 
و مهم می توان گفت  که قبل از انقالب بسياری از مناطق، بخش  ها و روستاهای استان ما از داشتن مدرسه و محل 
آموزش بی بهره بودند اما پس از پيروزی انقالب اسالمی، با توجه به اهميت و جايگاه علم در جامعه و بها دادن به تعليم 
و تربيت، از سوی مسئوالن فعاليت های فراوانی صورت گرفته است که از جمله می توان به گسترش و ايجاد مدارس 
در تمام مناطق، بخش  ها و روستاهای استان اشاره کرد. يکی از اقدامات مهم نظام جمهوری اسالمی در زمينٔه آموزش 

و پرورش، تأسيس مدارس شبانه روزی بوده است.
٭ به نظر شما تأسيس اين مدارس چگونه زمينٔه ادامٔه تحصيل دانش آموزان روستايی را فراهم کرده و از ترک 

تحصيل آنان جلوگيری کرده است ؟ 
در جدول زير بخشی از دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی در زمينٔه  آموزش و پرورش درج شده است:

 برای مطالعه 
جدول ٦ــ٦ــ مقايسه شاخص های آموزش و پرورش در استان  از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۷

ميزان تغيير / رشدسال  تحصيلی ۸۸  ــ١٣٨۷سال  تحصيلی۵۷ ــ١٣٥۶عنوان شاخصرديف
بيش از ۲/۵ برابر۴۷/۶۶۹۳/۸۳پوشش تحصيلی( ابتدايی تا متوسطه)۱
بيش از ۶ برابر۶۳۶/۲۷سهم آموزش های فنی و حرفه ای۲
بيش از ۳ برابر۲۹/۷۷۹/۳۴درصد باسوادی۳
بيش از ۳ برابر۲۱/۵۴۷۲/۳درصد باسوادی در مناطق روستايی۴
بيش از ۵ برابر۱۴/۹۸۷۰/۱۴درصد باسوادی زنان۵
بيش از۲ برابر۱۷۵۲۳۶۹۵تعداد کل آموزشگاه  ها۶
۱۰۰ درصد افزايش۰۷تعداد پژوهش سرای دانش آموزان۷
بيش از ۷ برابر۱۸۱۳۵تعداد آزمايشگاه های استاندارد۸
بيش از ۲۲ برابر۱۰۵۲۴۵۹تعداد کتابخانه های مدارس۹
بيش از ۷ برابر۱۳۹۰تعداد هنرستان های فنی و حرفه ای۱۰
۱۰۰ درصد افزايش۰۱۲تعداد خانه های معلم (مراکز رفاهی فرهنگيان)۱۱
۱۰۰ درصد افزايش۰۱۶۷تجهيز مدارس به آزمايشگاه رايانه۱۲

بيشتر بدانيم  



١٣٠

 آموزش عالی: قبل از انقالب تنها  يک مرکز آموزش عالی در استان کردستان وجود داشت که آن هم وابسته 
به دانشگاه رازی کرمانشاه بود اما پس از پيروزی انقالب،عالوه بر توسعٔه اين  مرکز آموزش  عالی و تبديل آن به دانشگاه 
کردستان، چندين دانشگاه ديگر در اين استان تأسيس شد. در حال حاضر اکثر شهرهای استان دارای دانشگاه اند و 
تعداد دانشگاه های استان هم اکنون به ۴۷ واحد دانشگاهی افزايش يافته است. در سنندج، دانشگاه کردستان، پيام نور، 
دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی و مراکز آموزش علمی کاربردی و آموزشکده  های فنی  و حرفه  ای و... در 
حال فعاليت اند. در سال ۱۳۵۷، تعداد کل دانشجويان شاغل به تحصيل در استان کردستان ۴۵۹ نفر بوده که اکنون 

آمار دانشجويان استان به ۵۸۹۹۱ نفر افزايش يافته است.

 برای مطالعه 
جدول ٧ ــ٦  ــ تأسيس مراکز آموزش عالی استان  بعد از پيروزی انقالب شکوهمند اسالمی

تعدادنام دانشگاهرديف
تعداد دانشجوی تعداد رشته دانشکده/مرکز/ واحد

دوره های تحصيلیدر حال تحصيل

کاردانی،کارشناسی، کارشناسی ارشد ــ دکترای ۵۱۲۰۱۰۳۹۸ دانشکدهدانشگاه کردستان۱
تخصصی

۵ دانشکده و ۳ مرکز دانشگاه علوم پزشکی۲
کاردانی، کارشناسی،  کارشناسی ارشد، ۲۸۱۸۷۰تحقيقات

دکترای عمومی ، دکترای تخصصی
کاردانی، کارشناسی،  کارشناسی ارشد۴۵۶۲۱۲۵۳ مرکز و۶ واحددانشگاه پيام نور۳
کاردانی،کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای عمومی۱۲۱۱۴۱۵۲۰۰ واحددانشگاه آزاد اسالمی۴
کاردانی و کارشناسی۱۵۶۷۵۶۲۰ مرکزدانشگاه جامع علمی کاربردی۵
کاردانی و کارشناسی۵۵۴۴۶۵۰ مرکزساير مراکز آموزش عالی۶

۴ ــ فعاليت های فرهنگی 
انقالب  پيروزی  از  بعد  اما  بود  فرهنگی  امکانات  نوع  هر  فاقد  محروم و  استان های  از  يکی  کردستان  استان  انقالب،  از  قبل 
استان  پيشرفت  و  ارتقا  به  و  کنند  زدايی  محروميت  مختلف  بخش های  در  تا  گرفتند  کار  به  را   خود  تالش  تمام  اسالمی مسئوالن 
قراردارند،  بپردازند. در اين جهت گسترش مراکز فرهنگی و ايجاد مکان هايی که در مسير فعاليت های فرهنگی مؤثر و مورد نياز 
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١٣١

مورد توجه قرارگرفت و در اين بخش کتابخانه ها، کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مجتمع های فرهنگی ــ هنری و 
ساير مراکز وابسته تأسيس گرديد.  

جدول ٨ ــ٦ــ مقايسه مراکز فرهنگی استان در سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۸۷

 رشد متوسط ساليانه
(درصد)

تعداد نوع و زمينه فعاليت فرهنگی رديف
سال ۱۳۸۷ سال ۱۳۵۷

۹/۴ ۳۸ ۹ کتابخانه عمومی ۱
۶/۷ ۱۴ ۲ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۲
۳/۳ ۷ ۰ مجتمع های فرهنگی هنری ۳
۶۳/۳ ۱۹ ۱ انتشاراتی ۴
۲۶/۶ ۲۴ ۳ چاپخانه ۵

۳ ۳ سينما ۶

٥  ــ فعاليت های بهداشتی، درمانی
اگر چه موضوع بهداشت و درمان در هر جامعه  ای، يکی از ارکان ضروری آن جامعه است  و از حساسيت و اهميت خاصی 
برخوردار است اما قبل از انقالب بسياری از شهرها و روستاهای استان ما از حداقل امکانات و مراکز بهداشتی و درمانی بی نصيب 
بودند. بعد از پيروزی انقالب شکوهمند اسالمی توجه به سالمت جامعه و توسعٔه مراکز بهداشتی ــ درمانی نيز مانند ساير بخش ها در 
دستور کار قرار گرفت و در اين جهت اقدامات قابل توجهی صورت گرفت. برای اطالع بيشتر به جدول ٩ــ٦ مقايسه شاخص های 

بهداشتی و درمانی مراجعه شود.

 برای مطالعه 



١٣٢

جدول ٩ ــ٦ــ مقايسه شاخص  های  بهداشتی و درمانی در سال  های ۱۳۵۷ و ۱۳۸۷ 

متوسط نرخ رشد نرخ رشد کل دوره(درصد) انتهای  ۱۳۸۷ابتدای ۱۳۵۷عنوان شاخصرديف
ساليانه (درصد) 

۹۹۷۵۶۶۶۳/۶۷/۰۱تعداد پزشک عمومی۱
۳۵۲۸۶۷۱۷/۱۷/۳تعداد پزشک متخصص۲
۰/۱۷۰/۷۱۳۱۷/۶۴/۹سرانٔه پزشک به ازای هر هزار نفر۳
۰/۵۶۱/۵۵۱۷۶/۸۳/۵سرانٔه تخت بيمارستانی به ازای هر  هزار نفر۴
۳۰۷۱۱۳۶/۷۲/۹تعداد مراکز بهداشتی درمانی روستايی۵
۲۲۹۵۳۳۱/۸۵تعداد مراکز بهداشتی درمانی شهری۶
۲۲۶۱۴۲۶۹۱۱۱/۷تعداد خانه های بهداشت۷
۷۱۵۱۱۵۴تعداد بيمارستان های استان۸
۲۵۵۱۹۵۵۸۰۰۲۷تعداد تخت های بيمارستانی۹

 برای مطالعه 

فعاليت  
صورت  به  خود  زندگی  محل  در  درمانی   و  بهداشتی  زمينٔه  اسالمی در  انقالب  دستاوردهای  از  مورد يکی  در 

گروهی تحقيق نموده و گزارش آن را به کالس ارائه دهيد. 
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سی سال از پيروزی انقالب شکوهمند اسالمی  می گذرد و درخت انقالب امروز به حدی بزرگ و تنومند شده که شاخ و برگ 
انقالب  برکات وجود  کشور از  استان های  ساير  مانند  نيز  کردستان  استان  افکنده است.  سايه  اسالمی ايران  کشور  تمامی گسترٔه  بر  آن 

اسالمی  بی بهره نبوده و اين موضوع به زبان آمار و اطالعات قابل مشاهده و اثبات است.
با توجه به دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی که در درس قبل بررسی شد و با در نظر گرفتن موقعيت خاص و وضعيت 
شکوفايی  و  رشد  زمينه ها  از  بسياری  در  آينده  در  می تواند  استان  اين  آن،  متخصص  و  ماهر  انسانی  نيروی  و  کردستان  استان  طبيعی 
پيدا کند. طبق بررسی های انجام شده بسياری از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان طی سال های پس از انقالب رشد 
بسيار چشم گيری داشته است اما با توجه به استعداد های خدادادی و توان باالی کردستان در زمينٔه منابع طبيعی و نيروی انسانی، استان 
کردستان سزاوار توجه بيشتر مسئوالن و گام های اساسی در راه توسعه و پيشرفت آن است اما بايد توجه داشت که در مسير توسعٔه 

استان تنگناها و محدوديت هايی وجود دارد که در اينجا به برخی از آن ها اشاره می شود.

شکل ٨ ــ٦ــ بخشی از توانمندی های استان مبنايی برای چشم انداز آينده

 درس پانزدهم : چشم انداز آيندۀ استان



١٣٤

 برخی از مهم  ترين مشکالت و محدوديت ها بر سر راه توسعۀ استان
ــ کمبود تأسيسات مهار، ذخيره و انتقال آب و شبکه های آبرسانی 

ــ عدم تطابق منابع آب و خاک، نيمه مکانيزه بودن کشاورزی، شيب زياد، کوچکی و پراکندگی اراضی در مناطق غربی استان 
و...

ــ کاهش بارندگی به ويژه در نيمٔه شرقی استان و وقوع خشک سالی  های پی در پی
ــ توسعه نيافتگی بخش صنعت و معدن متناسب با قابليت های استان

  ــ فقدان شبکه های جمع آوری فاضالب در روستاها و ضعف آن در شهرها  
 ــ پر هزينه بودن احداث راه های زمينی با توجه به وضعيت کوهستانی و صعب العبور بودن بسياری از مناطق استان

شکل ٩ ــ٦ــ بخشی از معابر کوهستانی استان (گردنه ته    ته) 

٭ به نظر شما عالوه بر موارد ذکر شده، چه مشکالت ديگری مانع توسعٔه استان می شود؟

 مهم ترين اهداف و راهبردهای پيشنهادی برای توسعۀ استان
بر اساس سند چشم انداز ۲۰ سال آينده، برخی از اهداف مهم بلند مدت توسعٔه استان عبارت اند از:

ــ توسعه و بهره برداری از منابع آب های سطحی و حفاظت از حوضه  های آب خيز استان
ـ   توسعه و نوسازی زير ساخت های کشاورزی و دام پروری متناسب با ظرفيت آب و برنامه  های مديريت منابع آب استان ـ

ــ حفاظت، احيا، توسعه و بهره برداری اصولی از منابع طبيعی (جنگل  ها و مراتع) و محيط زيست استان در جهت نيل به   توسعٔه 
پايدار 

توسعۀ پايدار: رسيدن به مراحل باالی رشد و توسعه بدون تخريب محيط زيست.
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ــ تقويت شبکه های زير بنايی( ارتباط زمينی، ريلی، هوايی، انرژی، مخابرات و...)
  ــ توسعٔه بخش صنعت متناسب با منابع موجود  

ــ توسعه و گسترش خدمات بازرگانی
 ــ فراهم کردن بستر های الزم جهت استفاده از قابليت های گردشگری استان

 ــ جذب و نگه داری منابع انسانی و شناسايی نيروهای کارآفرين و افزايش مشارکت نيروهای محلی در مديريت توسعٔه استان
 ــ ارتقای شاخص  های توسعٔه انسانی و افزايش ظرفيت های آموزش عالی با اولويت دادن به نياز های استان و...

در نهايت، در جهت چشم انداز آينده استان، برای ارتقا و پيشرفت بيشتر و هماهنگ با ساير نقاط کشور بايد به اهداف پيشنهادی 
با توجه به توانمندی  های استان در ابعاد مختلف اشاره  شود. 

شکل ١٠ ــ٦ــ محصوالتی که زمينه  ساز توسعه صنايع تبديلی استان اند.

الف) اهداف و راهبردهای توسعه 
در بخش کشاورزی و منابع طبيعی:

کشاورزی  جايگاه  و  نقش  به  توجه  با 
ما،  استان  اقتصادی  توسعٔه  محور  عنوان  به 

مهم  ترين اهداف اين بخش عبارت اند از:
ــ بهره  وری اصولی از منابع طبيعی و 
انسانی در جهت توسعٔه کشاورزی متناسب با 

شرايط آب و هوايی استان 
بهينه  استفادٔه  راهکارهای  تقويت  ــ 
محصوالتی  افزودٔه  ارزش  از  حداکثری  و 
مانند توت  فرنگی، از طريق تشکيل بنگاه های 
فروش،  و  برداشت  کشت،  و  تکثير  تعاونی 
توسعٔه ناوگان حمل و نقل، احداث سردخانه 
پيوستٔه  و  وابسته  صنايع  توسعٔه  نگهداری،  و 
تبديلی توت فرنگی (توليد کنستانتره، اسانس، 

مربا و... )در استان کردستان

بيشتر بدانيم  



١٣٦

شکل ١١ــ٦ــ مجتمع  های آبزی   پروری استان

ــ فرآوری سيب زمينی (پودر، پوره، خالل، نشاسته و...)
ــ حمايت از احداث مجتمع های صنعتی دام در استان کردستان

ــ ارتقای کمی و کيفی محصوالت کشاورزی برابر با استانداردهای ملی و جهانی 
ــ ايجاد ايستگاه های تحقيقاتی و نهالستان های توليد نهال و نشا با استفاده از تکنيک کشت بافت به منظور 

تکثير سريع و عاری از ويروس
ــ توجه به توسعٔه آبزی پروری وتسريع در تکميل پروژٔه آبزی پروری سيروان

  ــ طرح توليد و بسته بندی خشکبار به طريق صنعتی و بهداشتی
ــ تأسيس کارگاه های نيمه صنعتی فرآورده  های الياف توليدی بز مرُخز

حاشئه  پمپاژ  و  کشاورزی  چاه  های  برقراری  جهت  ولت  کيلو   ۲۰ نفوذی  خطوط  بازسازی  و  احداث  ــ 
رودخانه ها 

ب)اهداف راهبردهای توسعه در بخش منابع آب:
ــ تکميل سدهای در دست ساخت سيا زاخ، سورکه ول، چراغ ويس، گاران، زيويه، ژاوه و...

ــ پروژٔه انتقال آب از مناطق غربی استان به دشت های شرقی و شمال شرقی استان
ــ احداث و توسعه  ی ايستگاه های پمپاژ و ترويج روش های نوين آبياری و هم چنين شبکه  های محلی انتقال 

آب در دشت های استان (حدود۸۰۰ کيلومتر)
پ) اهداف و راهبردهای توسعه در بخش صنعت و معدن:

ــ تجهيز و توسعٔه شهرک های صنعتی موجود و احداث شهرک های صنعتی جديد
ــ توسعٔه شرکت های تخصصی سنگ های تزيينی 

ــ احداث و راه اندازی واحدهای صنعتی مادر (پتروشيمی، پااليشگاه نفت، ذوب آهن و فوالد ) 
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ــ احداث کارخانٔه توليد سيمان خاکستری ديواندره، سقز و...
ــ ايجاد صنايع تبديلی و تکميلی بخش کشاورزی

ــ ايجاد صنايع تجهيزات پزشکی و دارويی 
ــ احداث کشتارگاه صنعتی در قالب خوشه های صنعتی شامل فرآورده های گوشتی، چرم و محصوالت چرمی، 

مکمل های غذايی و... 

شکل ١٢ــ٦ــ  فرآورده های صنعت چرم

ــ  جلب مشارکت و حمايت از سرمايه گذاران بخش خصوصی برای سرمايه گذاری در بخش صنعت و معدن  
و  شيشه ای  الياف  الستيک،  توليد  خودروسازی،  کنستانتره،  جديد،  صنايع  ايجاد  برای  مناسب  مکان   يابی  ــ 

بازيافت پس مانده های صنعتی، توليد لوازم الکتريکی و...  
٭ با توجه به اطالعاتی که از توانمندی  های شهرستان محل زندگی خود داريد، توسعٔه کدام يک از صنايع را 

پيشنهاد می کنيد؟ 
ت) اهداف و راهبردهای توسعه در بخش ميراث فرهنگی و  گردشگری:

ــ اجرايی کردن طرح جامع گردشگری استان
ــ اجرای طرح ساماندهی و توسعٔه گردشگری درياچٔه زريبار 

ــ تملک و احيای عمارت و چهار باغ خسرو آباد 
ــ اجرای محور فرهنگی ــ تاريخی سنندج 

ــ تکميل، توسعه و تجهيز مجموعٔه خانٔه کُرد 
ــ حمايت از احداث هتل ها و مجتمع های گردشگری استان       
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ث) اهداف و راهبردهای توسعه در بخش بازرگانی و حمل و نقل:
ــ ايجاد منطقٔه ويژٔه اقتصادی دهگالن و  منطقٔه آزاد تجاری مريوان

ــ تسريع در ايجاد زيرساخت ها و تجهيز بازارچه  های مرزی (باشماق مريوان، سيف سقز، سيران بند بانه )
ــ تسريع در تصويب  مرز بين المللی (رسمی) باشماق مريوان و اجرای آن 

ــ تسريع در اجرا و اتمام باند دوم محور سنندج ــ همدان و  احداث راه اصلی سنندج ــ مريوان
ــ تسريع در اجرای فرودگاه سقز 

ــ احداث راه آهن همدان ــ سنندج ــ مريوان
ــ اتمام بزرگراه کرمانشاه ــ سنندج ــ مياندوآب: با توجه به اين که استان کردستان در حلقٔه اتصال استان های 
جنوب غرب به شمال غرب کشور است، از اين نظر ايجاد بزرگراه شمال ــ جنوب در غرب کشور چندين سال است، 

در برنامٔه دولت قرار گرفته و بخش هايی از آن انجام شده است.
ج) اهداف و راهبردهای توسعه در زمينۀ آموزش عالی و بهداشت و درمان:

ــ توسعٔه دانشگاه های استان کردستان و دانشکده های وابسته به آن ها در جهت توانمندی ها و نيازهای استان
ــ توسعٔه رشته های تحصيلی واحد های دانشگاهی پيام نور متناسب با نياز های استان 

ــ ايجاد آموزشکدٔه فنی و حرفه ای صنايع دستی
ــ احداث مجتمع آموزشی فرش دست باف سنندج

 ــ ايجاد مراکز رشد و بوستان های علم و فّناوری، مرکز تحقيقات و پارک فّناوری صنايع الکترونيک و...
و  دهگالن  ديواندره،  آباد،  سرو  شهرهای  در  بيمارستان  ايجاد   ) استان  درمان  و  بهداشت  شبکٔه  توسعٔه  ــ 

شکل ١٣ ــ٦ــ مجتمع  های گردشگری
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بيمارستان های تخصصی مانند بيمارستان قلب در سنندج و...)
ــ تسريع در تکميل و بهره برداری بيمارستان های سقز و بانه

چ) اهداف و راهبردهای توسعه در بخش اجتماعی، فرهنگی، هنری و تربيت بدنی:
ــ ايجاد امکانات زير بنايی برای توسعٔه اجتماعی استان 

در  تعاونی  سرمايه های خصوصی و  جذب  دولتی و  غير  تشکل های  تقويت  فرهنگی و  فعاليت های  گسترش  ــ 
فعاليت های فرهنگی و هنری 

ــ کاهش مشکالت بيکاری و ناهنجاری های اجتماعی و کمک به سالمت خانواده و جامعه
ــ تکميل پروژه های تربيت بدنی مانند استاديوم ۱۵۰۰۰ نفری سنندج، احداث سالن ۶۰۰۰ نفری و خوابگاه 

۴۰۰ نفری سنندج و ۲۰ پروژٔه نيمه تمام ديگر و احداث ۱۵ استخر و ۴۰ سالن ورزشی
ــ بستر سازی برای افزايش مشارکت اجتماعی، فرهنگی و سياسی زنان در روند توسعٔه استان 
٭ شما چه پيشنهادهايی برای توسعٔه اجتماعی، فرهنگی، هنری و... استان ارائه می  کنيد ؟

ح)اهداف و راهبردهای توسعه در بخش عمران شهری و روستايی: 
ــ ساماندهی بافت های فرسوده و مناطق حاشيه ای شهرها

ــ تسريع در اجرای طرح های  هادی روستايی و جامع شهری
ــ توسعه و اصالح شبکٔه آب شرب مناطق شهری و روستايی

ــ تسريع در اجرای عمليات گازرسانی شهری و روستايی 
ــ احداث و توسعٔه شبکٔه دفع فاضالب و تصفيه خانه های فاضالب در شهر ها 

ــ مطالعه و احداث مراکز بازيافت زباله های شهری و روستايی
ــ تقويت و ايجاد زير ساخت های ناوگان حمل و نقل درون شهری استان 

خوشبختانه برخی از راهبردهای توسعٔه استان وارد مرحلٔه عملياتی شده و در حال اجراست (مانند سد سازی 
و انتقال آب به مناطق حاصل خيز شرقی استان، ايجاد شهرک های صنعتی، توسعٔه شبکٔه حمل و نقل، توسعٔه شبکٔه 

مخابرات، گازرسانی و... )

فعاليت  
۱ــ ضمن تجسم تغييرات محل زندگی خود در ۱۰سال آينده؛ در زمينه های طبيعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی، 

گزارش مختصری از آن را تهيه و به کالس ارائه دهيد.  



١٤٠
شکل ١٤ ــ٦ــ نقشۀ گردشگری استان کردستان

درياچۀ زريبار
روستای پالنگان

چشمۀ آب معدنی «بابا گرگر»
منطقۀ هه ورامان و کوه های شاهو
منطقۀ سارال و کوه چهل چشمه

منطقۀ سورين بانه
«چم شوی» بانه

منطقۀ «به گر و په ريشان»
منطقۀ حفاظت شده بيجار

کوه «کوره ميانه»  

تپۀ باستانی «زيويه»
غار «کرفتو»

روستای «هه ورامان تخت»
کتيبۀ «ته نگی ور» و بنچاق هه ورامان   

قلعۀ «قم چقای» بيجار 
قلعۀ حسن آباد

گورستان شهرک زاگرس
پل صلوات آباد بيجار

پل فرهاد آباد قروه
قلعۀ مريوان

 مسجد جامع  سنندج
 قرآن نگل

پير شاليار   
مقبرۀ صاحبه خاتون بيجار   

مقبرۀ شيدای نازدار
مسجد دو مناره ای سقز

مقبرۀ سلطان بالغ
زيارتگاه طاقه گوره

پير عکاشه
کليسای سنندج

کيلومتر

جاذبه های طبيعی                                             جاذبه های تاريخی                                     جاذبه های مذهبی
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شکل ١٥ ــ٦ ــ نقشۀ راه های استان کردستان

راه های ارتباطی
جادۀ درجه ١
جادۀ درجه ٢ 
جادۀ درجه ٣ 

جاده های خارج از استان
جمعيت شهرهای استان کردستان به نفر

٦٠           ٤٠               ٢٠                 ٠              ٢٠ کيلومتر
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منابع  و  مآخذ

۱ــ صفی زاده، صديق، ١٣٧٨،تاريخ کرد و کردستان، تهران، نشر آتيه
۲ــ سنندجی، ميرزا شکراللّٰه،١٣٦٦، تحفۀ ناصری، تهران، انتشارات اميرکبير

۳ــ جمعی از نويسندگان، ١٣٦٧،کرد در دائرة المعارف اسالم، ترجمٔه اسماعيل فتاح قاضی، اروميه، مرکز نشر فرهنگ و 
ادبيات کردی

۴ــ محمودی ازناوه، سعيد،١٣٨٤، کردستان (مجموعه عکس  هايی از کردستان)، تهران،خانٔه فرهنگ و هنر گويا۴
۵ــ زارعی، محمد ابراهيم،١٣٨٦، سيمای ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان کردستان، سنندج، سازمان 

ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان کردستان
۶ــ کينان،درک،١٣٧٢، کردها و کردستان، ترجمٔه ابراهيم يونسی، تهران، انتشارات نگاه

۷ــ کلباسی، ايران،١٣٦٢، گويش کردی مهابادی، تهران، مؤسسٔه مطالعات و تحقيقات فرهنگی
۸  ــ رخزادی، علی،١٣٧٩، آوا شناسی، دستور زبان کردی، تهران، انتشارات ترفند 

۹ــ وان برويين سن، مارتين، ١٣٧٨،جامعه شناسی مردم کرد، ترجمٔه ابراهيم يونسی، تهران، انتشارات پانيذ
۱۰ــ نقيب سردشت، بهزاد، ١٣٨٥،ساز شناسی موسيقی کردی، تهران، انتشارات توکلی 

۱۱ــ رهو، روشنک،١٣٨١، پوشاک زنان کرد، فصل نامۀ فرهنگ کردستان، سال سوم، شماره ۱۱، تابستان 
۱۲ــ ايزدی، مصطفی (و ديگران)،١٣٧٨، تهاجم عراق و مقابله با متجاوزين، دانشگاه امام حسين (ع)، تهران 

۱۳ــ شيرزادی، رضا (و ديگران)،١٣٨٣، بررسی جنگ  های ۵۰۰ سال اخير ايران و مقايسه با جنگ تحميلی عراق 
عليه ايران، عروج نور، تهران 

۱۴ــ سميعی، علی،١٣٨٢، کارنامۀ توصيفی عمليات های ۸ سال دفاع مقدس، نسل کوثر، تهران
۱۵ــ احسنی، نبی،١٣٨١، سيمای کلی مناطق جنگلی کردستان، ادارهٔ کل حفاظت محيط زيست استان کردستان، سنندج 

۱۶ــ ايرانی، جمال، ١٣٨٦، پژوهش تصويری در جغرافيای استان کردستان، سازمان آموزش و پرورش استان کردستان 
۱۷ــ ايرانی، جمال،۱۳۸۲ تا ۱۳۸۳، توريسم و اثرات اقتصادی و فرهنگی آن در استان کردستان، نشريه ژينگه شماره 

۲ الی ۱۰، سنندج 
۱۸ــ ايرانی، جمال ، ١٣٧٨، زريبار از نگاهی ديگر، نشرئه رشد آموزش جغرافيا، شماره ۵۴ الی ۵۶  

ـ مذهبی استان کردستان، مجله فرهنگ کردستان، شماره ۲۲  ۱۹ــ ايرانی، جمال، ١٣٨٤،جاذبه  های گردشگری فرهنگیـ 



شکوفايی استان پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی

١٤٣

۲۰ــ ايرانی، جمال،١٣٨٧ و ديگران، جغرافيای استان کردستان، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ايران، تهران 
سد  آب خيز  حوضۀ  در  رسوب گذاری  و  فرسايش  بر  آن  تأثير  و  زه کشی  شبکۀ  رابطۀ  اقبال،١٣٧٤،  وحدانی،  ۲۱ــ 

قشالق، پايان نامٔه کارشناسی ارشد، تهران  
۲۲ــ وحدانی، اقبال و احسنی، نبی، ١٣٨٥، بررسی زيستگاه کوساالن، کار پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج 

۲۳ــ لحافيان، جمال، بی تا، کهن  ترين سنگ نگاره  های ايران در کردستان، ميراث آريا (خبرگزاری اجتماعی و فرهنگی) 
۲۴ــ بدناريک، رابرت  جی،جوالی ٢٠٠٧، اولين کنفرانس بين   المللی مربوط به فنجان  نماها 

۲۵ــ مردوخ، شيخ محمد،١٣٥١، کرد و کردستان، غريقی، سنندج 
۲۶ــ طباطبايی، محمد ــ قصريانی، ١٣٧١، فرهنگ ؛ منابع طبيعی کردستان، جهاد دانشگاهی 

۲۷ ــ مريوانی، محمد، ١٣٨٢، بيجار در گذر زمان، توسکا، تهران
۲۸ــ بدليسی، امير شرف خان، ١٣٧٣، شرف نامه  يا تاريخ مفصل کردستان، با مقدمه و تعليقات محمد عباسی، تهران، نشر 

حديث 
۲۹ــ قاضی، محمد شريف، ١٣٧١ ، زبدة التواريخ سنندجی در تاريخ کردستان، به کوشش محمد رئوف توکلی، تهران ؛ 

انتشارات توکلی
کردستان،  تاريخ  و  جغرافيا  در  الظفر  مرآت  و  ناصريه  و  حديقه  نگار)،١٣٨١،  (وقايع  علی   اکبر  کردستانی،  ۳۰ــ  

تهران  ،گلبان  چاپ
۳۱ــ اردالن، مستوره (ماه شرف)، ١٣٢٥، تاريخ اردالن، با مقدمه و تصحيح ناصر آزادپور، سنندج، چاپ بهرامی 

۳۲ــ اورامانی، محمد امين، ١٣٨٠ ، تاريخ اورامان (ميژوی هه   ورامان) به کردی، تهران، انتشارات بلخ
۳۳ــ چلبی، اولياء ، ١٣٦٤، سياحت نامه (کردستان در تاريخ همسايگان) ترجمۀ فاروق کيخسروی، اروميه، انتشارات 

صالح  الدين ايوبی 
۳۴ــ حيرت سجادی، عبدالحميد، ١٣٧٩ ، ايالت و عشاير کردستان، سنندج، انتشارات دانشگاه کردستان 

۳۵ــ روحانی، بابامردوخ، ١٣٧١، تاريخ مشاهير کرد، تهران، انتشارات سروش، جلد ۳ 
۳۶ــ زکی، محمد امين ١٣٧٧، تحقيقی دربارۀ کرد و کردستان، ترجمه و توضيح حبيب  الله تابانی، تهران آيدين 

۳۷ــ شرفکندی (هه  ژار)، عبدالرحمن،١٣٦٠، شرف نامه  يا تاريخ مفصل کردستان به کردی، تهران، چاپخانٔه جواهری 
۳۸ــ گزارش عملکرد ۳۰ سالٔه سازمان ها، نهادها، ادارات و ارگان های استان کردستان، ١٣٨٧ 

۳۹ــ آرشيو اطالعات  سازمان ها، نهادها، ادارات و ارگان های استان کردستان، ۱۳۸۸ 
۴۰ــ سايت اينترنتی سازمان ها، نهادها، ادارات و ارگان های استان کردستان، ۱۳۸۸

۴۱ ــ ميراث بازيافته (استان کردستان) بی تا ــ گزارش عملکرد گردشگری از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴، سازمان ميراث فرهنگی و 
گردشگری استان کردستان 
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۴۲ــ استان کردستان در يک نگاه، ١٣٨٨، دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان 
۴۳ــ فصل نامٔه طبيعت گردی (علمی   ــ ترويجی ١٣٨٧)، سال اول، شماره اول، تهران 

۴۴ــ مجلٔه گردشگران، شمارٔه اول، فروردين ۱۳۸۸، نشرئه داخلی انجمن صنفی دفتر خدمات مسافرت  هوايی و جهانگردی
۴۵ــ پارسه،هفته نامٔه سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری،شماره   های سال ۱۳۸۷ و۱۳۸۸ 

تقدير و تشکر
اعضای تيم تأليف کتاب استان شناسی کردستان از کليه عزيزانی که به هر نحو 
اينکه  جهت  به  و  نموده  قدردانی  و  تشکر  صميمانه  داشته اند  همکاری  تيم  اين  با 

ممکن است نامی از قلم بيفتد از ذکر اسامی خودداری می نمايد .
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