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توانمندی های استان کردستان

٭ به عکس  های زیر نگاه کنید و بگویید چرا استان ما جزو استان  های برتر در زمینٔه طبیعت  گردی است ؟

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

موقعیت  طبیعی  و ویژگی های جغرافیایی منطقه از قبیل کوه های مرتفع، آبشارها و رودهای خروشان، شکارگاه ها  و غارهای طبیعی از یک سو 
و از سوی دیگر: آیین ها، موسیقی اصیل ُکردی، آداب و رسوم و اعتقادات مذهبی، قلعه های مستحکم و تپه های باستانی، اماکن و عمارت های 
 تاریخی )مانند حمام  ها، خانه ها، کاروانسراها(،روستاهای پلکانی با معماری منحصر به فرد، مراکز صنایع دستی و محلی )فرش، گلیم، شال، گیوه، 
نازک کاری و...( که تنها گوشه ای از غنای عظیم طبیعی، تاریخی،  فرهنگی ــ مذهبی و هنری کردستان است، به این استان جاذبه های 
فراوانی بخشیده است. هر یک از این جاذبه ها می  تواند زمینه های الزم را برای گردش و تفریح، کوه نوردی، صید و شکار و ... فراهم 
آورد. گذشته از آن، کردستان  یکی از قدیمی ترین کانون های زیستی و استقرارگاه های انسان در جهان محسوب می شود که تا کنون ناشناخته 

مانده است. 
٭ به نظر شما چگونه می توان، قابلیت ها و جاذبه های گردشگری کردستان را معرفی کرد؟

 درس دوازدهم : قابلیت ها و جاذبه های گردشگری استان
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الف ( جاذبه   های طبیعی استان 
ـ  ٥، بگویید که مهم  ترین جاذبٔه گردشگری طبیعی شهرستان محل زندگی شما چیست ؟  ـ ٥ و ٣ـ ٭ با در نظر گرفتن شکل  های ٢ـ

ـ ٥ ــ  تقسیم  بندی جاذبه  های طبیعی استان شکل 2ـ

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

   مناطق سرسبز و پوشیده از جنگل 
)تفرجگاه های جنگلی(

مهم ترین جاذبه های  طبیعی گردشگری استان کردستان

   کوه ها و مسیرهای دریاچه های آب شیرین
کوه نوردی

آبشارها و رودخانه های 
خروشان

شکارگاه ها
غارهای طبیعی

استان کردستان از جاذبه  های طبیعی فراوانی برخوردار است که هر کدام به تناسب فصول مختلف سال جلوه  های زیبای خود 
را در مقابل دیدگان گردشگران می  گشایند. هر یک از شهرستان ها و مناطق استان از چند جاذبٔه طبیعی زیبا مانند آبشار، سراب، غار 

و  ... برخوردار است که در این جا به برخی از مهم  ترین آن ها اشاره می  شود. 
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توانمندی های استان کردستان

 دریاچۀ زریبار: این دریاچه که مهم  ترین جاذبٔه طبیعی گردشگری استان کردستان 
از  پوشیده  کوه  رشته  دو  را  آن  غرب  و  شرق  و  شده  واقع  مریوان  شهر  غرب  در  است، 
جنگل های بلوط در بر گرفته است. در شمال و جنوب آن نیز، دشت های سر سبز بیلو و 
مریوان واقع شده  اند. این دریاچه در هر فصل، چشم   اندازهای زیبایی به نمایش می گذارد و 
شرایط مناسبی را برای گردش و تفریح در طبیعت  پیرامون آن،  قایقرانی، ماهی گیری، شنا، 
شکار و  ... در اختیار گردشگران قرار می  دهد. یکی از جالب  ترین چشم انداز گردشگری 
و  گذار  و  تفریح، گشت  امکان  که  است  زمستان  فصل  در  دریاچه  زریبار، یخبندان سطح 

اسکی بر روی آن را برای عالقه مندان فراهم می آورد.
شکل ٤ ــ٥ ــ دریاچۀ زریبار مریوان       

شکل 5 ــ٥  ــ بازدید رهبر معظم انقالب اسالمی از 
پارک کوهستانی آبیدر سنندج

آبیدر در فرهنگ  منطقه   آبیدر قرار دارد.  این  بوستان  در ضلع  غربی  شهر سنندج  در دامنٔه کوه   بوستان  جنگلی  آبیدر:   	
جایگاه  خاصی  دارد و به  دلیل  پرآب  بودن  چشمه    سارها، قنات ها و وجود باغ های  متعدد مانند امانیه ، امیریه  و...آبیدر نامیده شده است 
)آبیدر به معنای منطقٔه پرآب و خوش آب و هواست(. در سال های  اخیر در دامنٔه این  کوه  بوستانی  احداث  و سکوبندی  و جاده سازی  در 
آن  انجام  شده  است . نقش  برجسته ای  هم  در آن  ساخته  شده  است . بوستان آبیدر  از مکان های  زیبای  شهر سنندج  است . شهر سنندج 

از فراز این بوستان چشم انداز بسیار زیبایی دارد.
در محدودٔه بوستان جنگلی آبیدر هنوز هم     چندین باغ و چشمٔه طبیعی وجود دارد. یکی از بزرگ ترین باغ های این مجموعه باغ 
امیریه است و بزرگ ترین سینمای روباز )تابستانه( کشور در این باغ جای گرفته است. این مجموعه از قدیم االیام تفرجگاه مردم سنندج 

بوده و در میان مردم دارای  محبوبیت خاصی است.
 چشمۀ آب معدنی باباُگرُگر: این چشمه در 23 کیلومتری شمال قروه واقع شده است. آب چشمه   ی باباگُرگُر زرد مایل به 
نارنجی، گاز دار و با طعم مخصوص به خود است و رنگ متغیر آن ناشی از وجود عناصر محلول و یا معلق در آب  است. آب این چشمٔه 
جوشان در درمان بیماری های پوستی نقش مؤثری دارد. هر سال تعداد زیادی از گردشگران برای استفاده از آب چشمٔه باباگُرگُر، 
به این محل سفر می کنند. زائران معتقدند »استحمام با آب این 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 سیدجالل  الدین در جوار آن  

شکل ٧ ــ٥ ــ چشم اندازهای طبیعی و فرهنگی هه    ورامان  

سید   جالل    الدین )مشهور به باباگُرگُر( در کنار چشمه نیز ارزش 
و اهمیت گردشگری این مکان را دو چندان کرده است.   

 چشم اندازهای طبیعی هه  ورامان: هه   ورامان  یکی 
بین  که  است  کردستان  استان  هوای  و  آب   مناطق خوش  از 
وجود  دارد.  قرار  کامیاران  و  سروآباد  مریوان،  شهرهای 
چشم اندازهای طبیعی زیبا و از همه مهم   تر، مردمی سخت کوش 
کشاورزی  مانند  فعالیت هایی  و  زندگی  در  آن  عینی  نمود  که 
روستاهای  کوهستانی،  مرتفع  مناطق  به  کوچ ییالقی  پلکانی، 
پلکانی با معماری سنگی خشکه چین، اعتقادات خالص دینی، 
جاذبه های  از  شده،  قدیمی نمایان  رسومات  برگزاری  به  تعهد 
این منطقه است. مهم ترین بخش این منطقه، هه ورامان تخت 
است که گذشته از چشم  اندازهای بکر طبیعی، زبان، فرهنگ، 
آداب ورسوم و باورهای مردم آن، گویای  یک پیشینٔه تاریخی 
کهن است. آرامگاه پیرشالیار )پیشوای دینی و رهبر اخالقی 
مردم هه  ورامان در قدیم( نیز در این منطقه واقع شده است که 
اهمیت هه  ورامان را صد چندان نموده و آن جا را به یک منطقٔه 

گردشگری نمونه تبدیل کرده است. 
٭ آیا می  توانید بگویید وجود آرامگاه پیرشالیار چگونه 

بر توسعٔه گردشگری هه  ورامان تأثیر گذاشته است؟   
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با توجه به آن چه تاکنون آموخته  اید پاسخ دهید: 
1ــ در شهرستان محل زندگی شما کدام جاذبه  های طبیعی  وجود دارد؟ چند مورد از آن ها را نام ببرید.

2ــ کدام  یک از جاذبه   های طبیعی شهرستان محل زندگی شما بیشتر مورد بازدید گردشگران قرار می  گیرد؟ 
3ــ  در شهرستان محل زندگی شما، گردشگری تغییرات زیادی در محیط طبیعی ایجاد کرده است. در ارتباط 

با یک مورد از تغییرات صورت گرفته در محیط طبیعی، تحقیق کنید و گزارش آن را به کالس ارائه دهید. 

ـ  ٥ــ چشم انداز طبیعی چل چه مه     شکل 8 ـ

ـ ٥ ــ نمایی از طبیعت شهرستان بانه شکل 9 ـ

فعالیت  
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جدول ١ ــ٥ ــ جاذبه های طبیعی استان کردستان که قابل دسترسی و بازدید گردشگران می باشند

موقعیت جاذبهمشخصات جاذبهنام جاذبهردیف

دریاچٔه زریبار1
یکی از دریاچه های بزرگ آب شیرین ایران ، زیستگاه جانوران و پرندگان کم  یاب، محلی 

برای  قایق سواری و ورزش های مختلف آبی
٣ کیلومتری غرب شهر مریوان

منطقٔه پالنگان٢
چشم  اندازهای بسیار بدیع مانند چشمه  های سراب، رودخانه زیبای تنگی  ور، کوه های سر 

به فلک کشیده شاهو، مجتمع بزرگ پرورش ماهی  سرد آبی 
٥0 کیلومتری شمال  غربی کامیاران 

جنوب شهر قروه   دریاچه  ای با آب شیرینتفرجگاه سراب قروه٣

4
چشمٔه آب معدنی 

باباگُرگُر 
٢٣ کیلومتری شمال قروه چشمٔه جوشان آب گرم با خاصیت آب درمانی  

٥
بوستان جنگلی  و تفرجگاه طبیعی، مسیر کوه  نوردی، مکانی مناسب جهت برپا کردن چادر  بوستان جنگلی آبیدر

برای اقامت موقت گردشگران
سنندج ــ کمربندی آبیدر 

6
چشم  اندازهای 

طبیعی هه  ورامان 
کوه های مرتفع با دره  های عمیق، آبشارهای فصلی، ارتفاعات پوشیده از جنگل و چمن زار 

و مکان های تفریحی دیگری مانند  دربند دزلی، داالنی، 
مه   یان گوالالن، سلور و قلعه  خانی 

شهرستان سروآباد، سه راه بیه  که  ره تا 
هه  ورامان  تخت به طول 60 کیلومتر

7
منطقٔه چل  چه  مه و 

سارال
دارای  مسیرهای کوه نوردی ، چشمه ها، آبشارها، رودهای خروشان،  پوشش گیاهی و 

دیگر چشم  اندازهای طبیعی 
شهرستان دیواندره 

8
منطقٔه حفاظت شدٔه 

بیجار
شهرستان بیجار  زیستگاه حفاظت شده

جنوب شهر بانهمشرف بودن به شهر بانه، طبیعت زیبای کوه آرباباتفرجگاه طبیعی آربابا9

کوه کوره میانه10
دارای  مسیرهای کوه نوردی ، چشمه سارها،   پوشش گیاهی و دیگر چشم  اندازهای 

طبیعی
شمال شرقی شهر سروآباد

11
آبشارهای فصلی 

مریوان   
چشم  اندازهای بسیار زیبای آبشارهای گویله و قمچیان و پوشش جنگلی ارتفاعات 

پیرامون آن
جاده مریوان ــ  سقز نزدیکی روستاهای 

گویله و قمچیان

کوساالن 1٢
دارای  مسیرهای کوه نوردی ، چشمه ها، آبشارها،  پوشش گیاهی و دیگر چشم  اندازهای 

طبیعی
شهرستان سروآباد

٢0 کیلومتری شمال  شرقی سقزچشم  انداز دریاچٔه سد و محلی برای قایقرانی، شنا، ماهی گیری دریاچٔه سد زرینه 1٣

1٢ کیلومتری جنوب  شرقی بانه تفرجگاه طبیعی دارای پوشش جنگلی، چشمه  و رودخانهمنطقٔه سورین14
کیلومتر4٥ جاده  سنندج ــ کامیارانچشم  انداز دریاچه سد و محلی برای قایقرانی، شنا، ماهی گیریدریاچٔه سد گاوشان1٥
18 کیلومتری جنوب  شرقی دهگالن تفرجگاه طبیعی سد سنگ سیاه 16

17
چشمٔه آب معدنی 

گواز 
شهرستان سروآباد ــ روستای گواز چشمه های جوشان آب گرم با خاصیت آب درمانی

شمال غربی بانهچشم انداز روستا، غار شوی، تفرجگاه جنگلی چ م شوی بانه18

 برای مطالعه 
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ب ( جاذبه  های تاریخی، مذهبی و فرهنگی  

٭  آیا می دانیدکه استان کردستان  یکی از کانون های فرهنگ و تاریخ کشور ماست و دارای آثار فراوانی در این زمینه است؟  

ـ ٥ ــ بخشی از آثار و جاذبه  های تاریخی و فرهنگی ــ مذهبی استان شکل 10ـ

از آنجا که استان ما از پیشینٔه تاریخی کهن برخوردار است و همواره بخشی از کانون فرهنگ و تمدن ایران زمین و همچنین 
مهد عرفان و اعتقادات مذهبی و دین  باوری بوده است، دارای جاذبه  های مهم تاریخی، فرهنگی، مذهبی و هنری می  باشد که مهم  ترین 

آن ها به شرح زیر معرفی می  شوند. 
1ــ آثار تاریخی و موزه ها

	قلعۀ باستانی زیویه: این قلعه در 45 کیلو متری شرق سقز و در شمال روستای زیویه واقع شده است. قلعٔه زیویه هم از 
نظر معماری و هم از نظر آثار هنری  یکی از شاخص ترین مکان های تاریخ ایران باستان محسوب می شود و  مربوط به اقوام مان نایی 

ایران  غرب  شمال  در  پیش  سال   2700 که  است  ماد  و 
قلعه  این  در  آمده  به    دست  اشیای  می  کرده  اند.  حکومت 
از چیره  دستی استادان مان نایی حکایت دارد که از لحاظ 
مطالعه، سرآغاز و منشأ هنر ایران در دوران هخامنشیان 

است. 

ـ  ٥ ــ قلعۀ باستانی زیویه شکل 1١ـ
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	غـار بـاستانی کـرفتو: این غـار در 67   کیلومتری 
در  و  قـدیمی  ترین  از  و  یکی  دارد  قـرار  دیواندره   شمال  غـربی 
در  که  است  ایران  طبیعی  غارهای  شگفت  انگیزترین  عین حال 
این  بوده و طی  انسان  استفاده و سکونت  ادوار مختلف مورد 
دوره ها جهت سکونت تغییر حالت داده و فضاهایی به صورت 
معماری صخره ای در چهار طبقه و در دل کوه حفر شده است.

ـ  ٥   ــ بخشی از آثار قلعۀ باستانی زیویه          ـ  ٥ ــ نقش برجستۀ زیویه در بوستان آبیدر  شکل ١٢ـ شکل ١٣ـ

ـ  ٥ ــ نمای بیرونی و طبقات غار کرفتو شکل ١٤ ـ
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	قلعۀ باستانی قم چقای: این دژ باستانی در 45 کیلومتری 
است.  گرفته  قرار  قم چقای  روستای  کیلومتری   12 در  و  بیجار 
خاصی  اهمیت  از  قلعه  این  که  شده  باعث  آن  طبیعی  موقعیت 
و  هولناک  بسیار  پرتگاهی  به  سو  از  یک  زیرا  باشد؛  برخوردار 
در  رودخانه ای  که  است  مشرف  عمیق  دره ای  به  دیگر  سوی  از 
خط القعر آن جاری است. در سمت شمالی آن که از ارتفاع کمتری 
برخوردار است، بقایای دیواری عریض و محکم از سنگ الشه با 
مالت و برج های نیم   استوانه ای قرار دارد. معماری باشکوه قلعه در 
کنار دره ٔ عمیق موجب شگفتی هر بازدیدکننده   ای می  شود.                                                                                                                                        
در  )تنگـی ور(:  زینانـه  بــرجستۀ  نـقش  و  کتیبه  	
45 کیلومتری شمال غرب کامیاران )نزدیکی روستای تنگی ور(، در 
میخی  خط  با  کتیبه ای  مرتفع،  صخره ای  روی  بر  و  تنگ  دره ای 
تاقچه ای  داخل  در  مردی  نیم تنٔه  با  همراه  باستان  آشوری  زبان  و 
)بر روی صخره( کنده کاری شده است. عالوه بر اهمیت  تاریخی 
کتیبه، محل استقرار آن نیز از لحاظ طبیعت گردی بسیار مهم است، 
زیرا آبشارهای طبیعی  فراوان منطقه و درٔه تنگی ور از دیدنی ترین 

نقاط استان به شمار می  روند.   
کوچٔه  امام)ره(،  خیابان  در  موزه  این  سنندج:  موزۀ  	
حبیبی و در بخش بیرونی عمارت مال لطف اللّٰه شیخ االسالم مشهور 
به خانٔه ساالر سعید قرار دارد و در آن آثار و اشیای تاریخی کشف 
است.  شده  گذاشته  نمایش  به  ایران  نقاط  سایر  و  استان  از  شده 
اروسی سازی  هنر  بی نظیر  نمونه های  از  یکی  سنندج   موزٔه  اروسی 
بناهای  از  و کار استادکاران سنندجی است. عمارت مال لطف اللّٰه 
باقی مانده دورٔه قاجار است. موزهٔ سنندج از چهار بخش: پیش از 
تاریخ، تاریخی، اسالمی  و بخش نمایش موقت تشکیل شده است. 

ـ  ٥ــ قلعۀ قم چقای بیجار شکل 15ـ

ـ  ٥ــ کتیبه )زینانه( تنگی ور  )شهرستان کامیاران( شکل 16 ـ

ـ  ٥ ــ گنجینه   ) موزۀ سنندج( شکل ١٧ ـ
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2ــ مراکز مهم مذهبی استان
	روستای نگل و قرآن تاریخی آن: روستای نگل در 65 کیلومتری 
اسالمی،  اولیٔه  قرون  در  روایت  به  بنا  است.  واقع شده  مریوان  ــ  جادٔه سنندج 
چهار جلد قرآن نوشته شده و به چهار منطقه فرستاده شده است که  یکی از آن ها 
هم اکنون در مسجد روستای نگل نگهداری می شود. این قرآن که به خط کوفی 
و بر روی پوست آهو نوشته شده است، در میان مردم منطقه جایگاه خاصی دارد 
مشتاقان  ساله  هر  تاریخی،  و  هنری  معنوی،  ارزش  از  برخورداری  دلیل  به  و 

زیادی را به سوی خود جذب می  کند. 

ـ ٥ ــ روستای تاریخی پالنگان ـ  ٥  ــ حمام خان                                                شکل 20 ـ ـ  ٥ ــ  عمارت خسروآباد                                               شکل 19ـ          شکل 18 ـ

ـ ٥  ــ قرآن تاریخی نگل       شکل 21ـ

ـ ٥  ــ  شبستان مسجد جامع سنندج       شکل22 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  1228 
هجری قمری ساخته شده است. این مسجد دو ایوانی است با  یک حیاط مرکزی که در پیرامون آن 12حجره برای طالب علوم دینی 
ساخته شده است. مسجد دارای شبستانی بزرگ با 24 ستون است و اطراف شبستان و سر ستون ها با آیات کالم   اللّٰه مجید مزین شده 

است.این مسجد یکی از جاذبه  های دیدنی شهر سنندج است. 

ـ ٥  ــ مقبرۀ متبرکه حضرت امام زاده هاجره خاتون    ـ ٥ ــ مقبرۀ حضرت عکاشه  شکل 23ـ       شکل24ـ

 گردشگری و اقتصاد استان 
گردشگری از بعد اقتصادی بسیار سودمند است. از مهم ترین آثار آن در استان کردستان، می  تو ان به ایجاد زمینٔه کار و اشتغال، 

رشد و شکوفایی صنایع دستی و خانگی و افزایش درآمد مردم منطقه اشاره کرد.   
٭ به نظر شما با توسعه صنعت گردشگری در استان کردستان، چه شغل  هایی ایجاد می  شود؟  

1ــ به همراه دبیر جغرافیا از یک مکان گردشگری تاریخی استان یا شهرستان محل زندگی خود بازدید کنید و 
گزارشی از آن تهیه نمایید.

٢ــ از جاذبه های گردشگری شهرستان محل زندگی خود، یک کلیپ )فیلم کوتاه( یا یک مجموعه عکس )در قالب 
Power Point( تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

فعالیت  
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 برای مطالعه 
ـ  ٥    ــ آثار و جاذبه های تاریخی، فرهنگی، مذهبی و هنری استان کردستان  جدول ٢ ـ

موقعیت جغرافیایی جاذبهمشخصات جاذبهنام جاذبهردیف

1
دارای قدمت باستانی و نوع معماری خاص تپٔه باستانی زیویه

جادٔه سنندج ــ  سقز ــ  سه راهی  زیویه
روستای زیویه

٢
دارای قدمت باستانی و معماری منحصر به فرد، یکی از سکونتگاه های اولیٔه بشریغار کرفتو

ـ  سقز، سه راهی کرفتو جادٔه سنندج ـ
جادٔه مخصوص کرفتو

شهرستان بیجار ــ روستای قم  چقایدارای قدمت باستانی و نوع معماری خاصقلعٔه قم  چقای٣

4
روستای هه   ورامان تخت

 به لحاظ تاریخی و  شکل هرمی گونٔه روستا که قلعٔه باستانی در رأس آن قرار دارد، معماری خشکه  چین، 
فرهنگ خاص  مردم منطقه، موسیقی عرفانی، روحیٔه مهمان نوازی مردم و آرامگاه پیرشالیار

شهرستان سرو  آباد ــ  سه راهی بیه  کره جاده 
هه  ورامان 

 جادٔه  سنندج ــ مریوان، روستای نگلدارای قدمت تاریخی  از صدر اسالمقرآن تاریخی نگل٥

سنندج ــ خیابان امام خمینی )ره( موزهٔ مردم شناسی و جایگاه فرهنگی ــ هنری آن در کردستانخانه کُرد6

کامیاران ــ روستای کاشتربه لحاظ تقدس نزد اهالی منطقهزیارتگاه حضرت عکاشه7

سنندج ــ خیابان صالح الدین ایوبیخواهر امام رضا )ع( و تقدس نزد اهالی منطقهامامزاده هاجره خاتون8

شهرستان سنندج ــ خیابان اماممعماری و اهمیت  و تقدس مسجد نزد اهالی منطقهمسجد جامع سنندج9

سنندج ــ خیابان امام ــ کوی حبیبیدارای قدمت تاریخی، موزهٔ تاریخی و باستان   شناسی استانموزٔه سنندج10

سنندج ــ بلوار خسروآباددارای قدمت تاریخی و ارزش معماری عمارت خسروآباد11

سنندج     ــ دامنه کوه آبیدر بزرگتقدس نزد اهالی منطقه و قرار گرفتن در دل طبیعت زیبای کوه آبیدرنظرگاه خضرزنده1٢

شهر سقز                        معماری و اهمیت  و تقدس مسجد نزد اهالی منطقهمسجد دو مناره سقز 1٣

سقز ــ بخش زیویه ــ دهستان خورخورهبه لحاظ تقدیس نزد اهالی منطقه  و وجود قرآن تاریخی  موالن آبادمقبره شیخ حسن موالن آباد14

کامیاران ــ روستای تنگی  وردارای قدمت باستانی و تاریخیکتیبٔه تنگی   ور1٥

سنندج ــ خیابان انقالبدارای قدمت تاریخی  و محل داد و ستد مردم منطقه  بازار سنندج16

ضلع شرقی شهر سنندج بر روی رودخانه قشالققدمت تاریخی و نوع معماریپل قشالق سنندج17

بانه ــ دامنه کوه آرباباتقدس مکان نزد اهالی منطقهامام   زاده پیر مراد 18

سنندج ــ ضلع شمالی خیابان انقالب قدمت تاریخی و نوع معماریموزٔه حمام خان 19

روستای گردشگری ٢0
صلوات آباد

وجود مقابر بزرگانی همچون: آرامگاه موالنا بابا سید ابراهیم، سیدعلی اصغر کردستانی از اساتید 
موسیقی کردی

جاده سنندج ــ همدان، کیلومتر 1٥

ضلع جنوبی شهر مریوانقدمت تاریخیقلعٔه امام٢1

قروه ــ روستای قصالنقدمت تاریخی و نوع معماریحمام قصالن٢٢

دهگالن    ــ کوه شیداتاریخی و مذهبیمقبرٔه شیدا٢٣
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بیشتر بدانیم  
 فعالیت های گردشگری )اقدامات  انجام  شده در زمینۀ توسعه گردشگری( استان کردستان: با توجه 
به توانمندی های گردشگری استان و پیامدهای اقتصادی آن، »اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری« 
به منظور توسعٔه گردشگری استان کردستان و رشد و شکوفایی آن، در سال  های اخیر اقدامات قابل توجهی به شرح 

زیر انجام داده است: 
1ــ اجرای مطالعات  طرح جامع توسعٔه گردشگری استان کردستان. 

2ــ ایجاد زیرساخت  های گردشگری )احداث هتل، مهمان  پذیر و مهمان سرا، مجتمع  های گردشگری، سرویس  های 
بهداشتی و خدماتی بین راهی و دیگر اماکن پذیرایی  و اقامتی در محل  های گردشگری(.

به عنوان روز گردشگری استان کردستان که مناسبت آن، اوج سرسبزی   نام  گذاری روز 15 اردیبهشت  3ــ 
با برگزاری مراسم آیینی تاریخی پیر شالیار در مهم  ترین و بزرگ ترین روستا هدف  طبیعت در این منطقه و تقارن آن 

گردشگری استان )هه  ورامان( است. 
4ــ تشکیل  ستاد  دائمی  تسهیالت  گردشگری در استان و پذیرش و اسکان گردشگرانی  که از سراسرکشور به 

کردستان سفر  می کنند.
5  ــ تعیین روستاهای هدف گردشگری توسط کارگروه گردشگری استان: در این جهت، 13 روستا مشخص 
شده که عبارت اند از: صلوات آباد بیجار، خسرو آباد گروس، هه  ورامان تخت، دزلی، نوره، اویهنگ، نگل، قصالن، 

پالنگان، ژیوار، ترجان سقز، قم چقای بیجار، صلوات آباد سنندج. 
مناطق  این  نمونٔه گردشگری که در سال 1385 توسط هیئت وزیران تصویب شده است.   مناطق  ایجاد  6ــ 
عبارت اند از: باباگرگر قروه، دوکانان بانه، صلوات آباد سنندج، قم  چقای و امام زاده عقیل بیجار، هه  ورامان سروآباد، 

زیویٔه سقز، آبیدر سنندج، یوزباش  کندی دیواندره و منطقٔه باشماق مریوان.
7 ــ سازماندهی و احیای آثار تاریخی و ثبت آن ها در فهرست آثار ملّی به منظور حفاظت از این آثار و فراهم 

نمودن امکان بازدید برای گردشگران.
8 ــ اختصاص محلی برای نمایشگاه دائمی گردشگری در شهر سنندج. 

قابل  رشد  کردستان  استان  گردشگران  تعداد  اخیر،  سال  چند  ویژه  به  گذشته  دهٔه  در  فعالیت  ها  این  انجام  با 
مالحظه  ای پیدا کرده تا جایی که در سال 1387 نسبت به سال 1386، حدود 90% رشد داشته است. در تعطیالت 

نوروز 1388 نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 65 درصدی برخوردار بوده است.
٭ به نظر شما از چه راه های دیگری می  توان به توسعٔه  صنعت  گردشگری در استان کردستان کمک  کرد ؟ 
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٭ به شکل های زیر نگاه کنید و بگویید که مهم  ترین توانمندی های اقتصادی استان ما چیست؟  

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

استان کردستان  یکی از قطب  های مهم کشاورزی و دامپروری ایران محسوب می  شود. عالوه بر این، برخورداری از منابع غنی 
معدنی )فلزی و غیر فلزی( و نیروی انسانی متخصص از  یک سو و موقعیت بسیار مناسب جغرافیایی و همسایگی با کشور عراق به 
عنوان  یکی از بازارهای هدف و همچنین مسیر مناسب ترانزیتی در اتصال بنادر جنوب به شمال غرب کشور از سوی دیگر، این استان 

را از نظر اقتصادی در جایگاه ممتازی قرار داده است. 

1ــ توانمندی های بخش کشاورزی 
به استان  آبزیان و زنبورداری  انواع محصوالت کشاورزی و پرورش دام و طیور، پرورش  برای کشت  آب و هوای مناسب 
کردستان جایگاه ویژه   ای بخشیده است. این استان با بارش ساالنه حدود 500 میلی  متر )بیش از دو برابر میانگین بارش ساالنٔه ایران( 
یکی از پُر آب ترین استان های کشور ماست؛ به طوری که با 1/7 درصد مساحت، 3/5 درصد حجم بارندگی کشور را دریافت می  کند.  
7% از منابع آب کشور توسط حوضه  های آبگیر استان کردستان تأمین می  شود.  منابع آب استان عالوه بر چشم  اندازها و مناظر زیبا، 

زمینه  های مناسبی برای کشاورزی، دامپروری، صنعت، شیالت و... را فراهم کرده است.  

 درس سیزدهم : 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 تولید آن در مقایسه با کشور

 مقایسه با کشور )درصد( تولید استان )تن(عنوان تولیدات ردیف

1480٥9٢٢/٢تولیدات زراعی1

1717071/٥تولیدات باغی٢

740000٥تولید گندم٣

40000٥/6تولید حبوبات4

٣700009سیب زمینی٥

٣198٢90/٥توت فرنگی6

1181٣٣4/4میوه های دانه ریز7

17٢676/9میوه های دانه دار8

188٥6601/8کل تولیدات بخش کشاورزی9

 برای مطالعه 

	زراعت و باغداری: حدود 30 درصد از سطح استان )1045688 هکتار( به زمین  های کشاورزی اختصاص دارد که از 
این مقدار، 14/64 درصد زیر کشت آبی و مابقی آن به صورت دیم کشت می شود. استان کردستان از نظر سطح زیرکشت در کشور 
رتبٔه هفتم، سطح زیر کشت دیم رتبٔه اّول و از نظر تولید توت فرنگی رتبٔه اّول و تولید گندم رتبٔه ششم کشور را داراست. میزان تولید 

محصوالت کشاورزی استان در سال 1387 در جدول ٣ــ٥ درج شده است. 
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قابلیت توسعٔه باغداری از دیگر توانمندی های بخش کشاورزی استان ماست. از میان محصوالت کشاورزی و باغی کردستان 
به ترتیب اولویت در زمینٔه میزان تولید، سرمایه  گذاری و صادرات از سایر محصوالت برجسته  ترند که عبارت اند از:  10 محصول 

توت فرنگی، گردو، انگور، زردآلو، هلو، شلیل، سیب، بادام، به، گیالس و آلبالو. 
به  می  شود،  تولید  دیم(  انگور  و  )توت   فرنگی  به  فرد  منحصر  نسبتاً  میوه   های  و  صنعتی  و  دارویی  گیاهان  کردستان  استان  در 
طوری  که استان ما باالترین میزان برداشت توت   فرنگی در سطح کشور را دارد. گذشته از آن با توجه به برخورداری استان کردستان از 
شرایط  مناسب کشت چغندر قند، دانه  های روغنی و درختان بنه،  هم  چنین فراوانی بوتهٔ  گََون، شیرین بیان و تنوع سایرگیاهان دارویی،  

می  توان به ایجاد صنایع تبدیلی مرتبط با این 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 دیم از محصوالت عمدۀ کشاورزی استان شکل ٢٩ ـ

 دامپروری:  دامپروری از فعالیت های بسیار کهن در استان کردستان محسوب می  شود که از دیر باز بسیاری از ساکنان 
روستاها و حتی شهرها بدان مشغول بوده  اند. با توجه به وجود 1720000 هکتار جنگل و مرتع در استان کردستان، این استان یکی از 
مناطق عمدٔه دامپروری کشور است. استان  ما دارای 3/5 میلیون واحد دامی، معادل 4/9 درصد دام های کشور است. در این استان، 



116

انواع دام ) گاو، گوسفند، بز و...( پرورش داده  می  شود که در این  میان پرورش گوسفند پروار که  یک نژاد گوشتی است، بیشتر رایج 
است. بنابراین استان  ما بخش عمده ای از گوشت  مورد نیاز کشور را تأمین می  کند.  

فرآورده های دامی استان: فرآورده های دامی مانند: گوشت قرمز، شیر، پنیر، و محصوالت فرعی نظیر چرم و پوست، موهر 
و کُرک از جمله محصوالت مهم استان به شمار می  روند. کُرک بز مرُخزکردستان بسیار مرغوب است و در تولید انواع لباس و صنایع 
دیگر از آن استفاده می شود. بز مرُخز که خاستگاه آن استان کردستان است، شهرت جهانی دارد. یکی دیگر از دام  های اصیل استان 

کردستان، اسب کُردی است.  

شکل ٣٠ ــ٥ ــ تولید علوفه یکی از توان  های بخش کشاورزی استان 

 شیالت: وجود منابع آب فراوان استان از جمله: 50 رودخانٔه دائمی بزرگ و کوچک، 2200 حلقه چاه عمیق، 10300 
حلقه چاه نیمه عمیق، 20000 چشمٔه دائمی  و 432 رشته قنات همراه با دریاچٔه سدها و دریاچٔه آب شیرین زریبار موقعیت مناسبی را 

برای تولید انواع گونه  های ماهیان گرمابی و سردابی و سایر آبزیان فراهم کرده است.  
مهم  ترین مراکز تولید آبزیان )سرد آبی( در استان کردستان عبارت اند از مجتمع  های قم چقای، پالنگان و سیروان که ساالنه حدود 
2210 تن ماهی تولید می کنند و مجتمع ماهیان گرمابی سد سقز  نیز در سال حدود 1/6 میلیون قطعه ماهی تولید می  کند که زمینٔه اشتغال 

2000 نفر را فراهم کرده  اند. 

استان کردستان 2/63 درصد گوشت قرمز، 2/6 
تولید  را  درصد شیر و 1/8 درصد گوشت مرغ کشور 
با  و  دارد  را  ممتازی  موقعیت  لحاظ  این  از  و  می کند 
این زمینه دارد )از جمله  بیشتری که در  توانمندی های 
آب کافی،مراتع بسیار غنی، تولید علوفه فراوان، نیروی 
انسانی ماهر و... ( درصدهای فوق الذکر مـی تـواند بـه 
شهرستان های  افـزایش  یابد.  چشم گیری  بسیار  نحو 
قروه، بیجار، دیواندره و مریوان در این زمینه توانایی  های 

بیشتری دارند.

فعالیت  
1ــ آیا می توانید بگویید بخش کشاورزی استان ما با چه مشکالتی مواجه است؟ با راهنمایی دبیر خود، فهرستی از آنها تهیه کنید.

٢ــ فعالیت غالب روستائیان محل زندگی شما، کدام یک از موارد زیر است؟ دالیل آن را ذکر کنید.
زراعت، باغداری، دامداری، شیالت
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ـ توانمندی های بخش صنعت و معدن استان   2ـ
 صنعت: در بخش صنعت استان کردستان تا سال 1387، 
که  شده  صادر  معتبر  صنعتی  بهره  برداری  پروانٔه  فقره   775 تعداد 
موجب اشتغال  14309 نفر شده است. هم چنین تعداد 2839 مجوز 
استان  است.  شده  صادر  نفر   77500 اشتغال  پیش   بینی  با  صنعتی 
کردستان دارای مزیت  های  نسبی زیرجهت توسعٔه فعالیت های  صنعتی 
را  پررونقی  چشم  انداز  مناسب،  سرمایه  گذاری  صورت  در  که  است 

نوید می  دهد. 
اولیٔه کشاورزی و دامی جهت توسعٔه صنایع  1ــ وجود مواد 

تبدیلی وابسته  
2ــ وجود ذخایر معدنی قابل توجه جهت توسعٔه صنایع معدنی

از  آن  تا مهاباد و عبور  از عسلویه  اتیلن  انتقال گاز  3ــ خط 
استان  

آموزش  مراکز  و  تحصیل کرده  و  جوان  نیروی  وجود  4ــ 
مهارت  های فنی و تخصصی در استان 

5 ــ وجود امکانات زیربنایی از قبیل: آب، زمین، برق، راه های 
ارتباطی، گاز طبیعی و… .

شکل ٣٢ ــ٥ ــ گوشه  هایی از فعالیت  های صنعتی در استان

شکل ٣١ ــ٥ــ مجتمع پرورش ماهی سرد آبی پالنگان
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 یکی دیگر از توانمندی های صنعتی استان کردستان، صنایع دستی است. هنرهای سنتی از دیرباز در میان کُردها 
رواج داشته و با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و ذوق و سلیقٔه مردم از تنوع زیادی برخوردار بوده است. هنرهای 
گیوه دوزی،  پشمی،  پارچه   های  گلیم، سجاده، شال،  قالی،  مانند  بافت  ها  از: دست  عبارت اند  کردستان  مهم  سنتی 

نازک کاری، منبت کاری و معرق.   
بخش دیگری از هنرهای صنایع دستی استان، ساخت وسایل چوبی مانند رحل قرآن، ابزار موسیقی، صفحٔه 

شطرنج و...می  باشد.         

٭ کدام صنایع دستی در شهرستان محل زندگی شما رایج است؟ چند مورد را نام ببرید. 

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

بگویید که بیشترین و کمترین معادن فعال استان در محدودهٔ کدام شهرستان ها واقع شده است؟ 

از:  عبارت اند  کردستان  استان  مهم  صنایع 
و  کاشی  فوالد،  و  آهن  ذوب  سیمان،  کارخانه های 
بتنی،  فرآورده های  و  بتن  نما،  سنگ  انواع  سرامیک، 
تبدیلی،   فرآورده های  و  غذایی  صنایع  سازی،  تراکتور 
و  تجهیزات پزشکی، مواد شیمیایی، فرش، منسوجات 

پوشاک و... .  

ـ ٥ ــ شرکت فوالد زاگرس     شکل ٣٣ـ

شکل ٣٤ ــ٥ ــ کارخانجات کاشی کسری

بیشتر بدانیم  
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از  معدنی  یکی  مواد  تن  میلیون   4/5 سالیانه  استخراج  و  تن  میلیون  قطعی 386  ذخیرٔه  فعال،  معدن  با 199  کردستان  استان 
قطب های معدنی کشور محسوب می  شود. این استان از نظر تنوع و میزان کانسارهای معدنی بسیار غنی است؛ به طوری که ذخیره و 
منابع  معدنی شناسایی شده و در حال بهره  برداری استان، بسیار فراوان است و موارد مهم آن عبارت اند از: سنگ آهن، طال، سیلیس، 

فلدسپات،  خاک صنعتی، میکا، انواع سنگ های تزئینی، سنگ آهک، نمک، پوکٔه معدنی، سنگ گچ و... .

ـ  ٥  ــ نقشۀ پراکندگی معادن مهم استان  شکل ٣٥ ـ

شکل ٣٦ ــ٥ ــ ذخایر معدنی  یکی از توانمندی های استان 

مرمریت قرمز سنندجی
مرمر 
مرمریت
گرانیت
سنگ الشه ساختمانی
سنگ آهک 
سنگ گچ
پوکه معدنی 
سنگ آهن 
منگنز 
سیلیس،فلدسپات،میکا
دولومیت
نمک آبی و سنگی 
آنتیموان
فلورین 
سرب و روی 
فلزات پلی متال 
خاک های صنعتی 
سنگ مس 
ترآورتن

دیواندرهبیجار

سقز

بانه

سنندج
مریوان

کامیاران

قروه
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3ــ توانمندی های استان در بخش خدمات )بازرگانی و حمل و نقل( 
 بازرگانی: با توجه به توانمندی های استان در زمینه  های کشاورزی و صنعتی، برخورداری از 230 کیلومتر مرز مشترک 
با کشور عراق و هم چنین وجود سه بازارچٔه مرزی فعال در استان، زمینه  های مناسبی برای تجارت در ابعاد داخلی و خارجی فراهم 
شده است. بازارچه  های مرزی سیران   بند بانه، باشماق مریوان و سیف سقز به همراه گمرکات فعال در استان )گمرک سنندج، مریوان و 
بانه( در زمینٔه صادرات و واردات کاال به کشورهای آسیایی و اروپایی از طریق تجار، تولیدکنندگان، پیله  وران و تعاونی  های مرزنشینان، 

فعال اند.

اقالم عمدٔه صادراتی استان عبارت اند از: محصوالت کشاورزی، لوازم خانگی، محصوالت غذایی و دارویی، 
فرآورده  های نفتی و معدنی و هم  چنین پوشاک و منسوجات. ارزش صادرات استان در سال 1387، 290 میلیون دالر 
بوده  که بالغ بر80%  آن از طریق گمرک باشماق مریوان صورت گرفته است. اقالم عمدٔه وارداتی استان نیز عبارت اند 

از: مواد اولیه و قطعات، پی وی سی، سیم لخت هوایی، برنج و … .  

 حمل و نقل: موقعیت مناسب جغرافیایی ناشی از استقرار بر محور شمال غربی ــ جنوب غربی کشور و هم مرزی با کشور 
عراق و امکان توسعٔه مبادالت با این کشور، شرایط مناسبی را برای گسترش حمل و نقل و استفاده از آن به عنوان یکی از مزیت  های 
با مناطق شمال  غرب کشور  ایران  به عنوان حلقٔه اتصال جنوب و جنوب  غربی  استان کردستان فراهم کرده است. استان کردستان 

شناخته می  شود. طول راه های اصلی استان 320 کیلومتر و طول راه های فرعی آسفالته 1247 کیلومتر است. 

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

بیشتر بدانیم  
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4 ــ نقش مردم در توسعه اقتصادی استان
وجود نیروی انسانی جوان، تحصیل   کرده، کارآمد، مستعد و عالقه  مند به فناوری نوین و در کنار آن وجود منابع سرشار طبیعی و 
ذخایر فراوان استان زمینه   ساز رشد و شکوفایی استان در بخش  های مختلف اقتصادی است. در استان جهت تأمین نیروی انسانی مورد 
نیاز، مراکز آموزش عالی متعددی فعال اند ضمن این که مراکز و مجتمع  های فنی و حرفه  ای در زمینه  های مختلف از جمله الکترونیک و 

رایانه، صنایع دستی )فرش، نازک  کاری و...(، صنایع غذایی و تبدیلی و... مهارت  های فنی الزم را به متقاضیان ارائه می  دهند.
این شرایط مناسب، زمینٔه ورود بخش خصوصی را به عرصٔه فعالیت های اقتصادی استان به ویژه بخش صنعت فراهم کرده 
است. به طوری که  90% از سرمایه  گذاری های صنعتی در بخش های مختلف استان از طریق بخش خصوصی انجام می  گیرد. استان 
برای جلب سرمایه  گذاری در زمینه  هایی مانند: صنایع غذایی، ماشین آالت و ادوات کشاورزی، صنایع الکتریکی، صنایع چرم و...

وضعیت بسیار مساعدی دارد.
 شرکت تولیدی آتیال ارتوپد: مجتمع صنایع تولید تجهیزات پزشکی شرکت آتیال  ارتوپد واقع در شهرک صنعتی شماره ٣ 
سنندج با برخورداری از دانش روز و به کارگیری فن آوری بسیار پیشرفته، برای اولین بار در کشور، لوازم جراحی تخصصی و فوق 
تخصصی ارتوپدی و ستون فقرات را تولید می کند. محصوالت این شرکت که مطابق با باالترین استانداردهای بین المللی توسط جوانان 
تحصیل کرده و متخصص استان تولید می شود در درمان ده ها هزار بیمار کشورمان از جمله بیماران مبتال به بیماری های صعب العالج با 
نتایج بسیار مطلوب مورد استفاده قرار می گیرد. این مجتمع تولیدی منحصر به فرد در کشور، حاصل بهره برداری از سه طرح از طرح های 
نه گانٔه شرکت آتیال ارتوپد در استان کردستان است. هم اکنون طرح چهارم شرکت جهت تولید مفصل مصنوعی لگن در شهرک صنعتی 
شماره یک سنندج در حال احداث است. بدین ترتیب با راه اندازی طرح های شرکت آتیال ارتوپد، استان کردستان در راستای اهداف و 
راهبردهای توسعه در بخش صنعت و معدن به قطب صنایع و تجهیزات پزشکی کشور با اشتغال زایی قابل توجه ای تبدیل خواهد شد.    

ـ  ٥  ــ شرکت تولید تجهیزات پزشکی آتیال ارتوپد شکل ٣٨ ـ
فعالیت  

با توّجه به استعدادها و توانمندی های بخش های مختلف اقتصادی استان کردستان، تأسیس کدام صنایع دیگر 
در این استان، ضرورت دارد؟


