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معرفی استان کردستان
بر اساس متون تاریخي، کردها یکي از گروه های مهم آریایی می باشند که در 
حدود دو هزار سال پیش از میالد مسیح )ع(، به سرزمین فعلي کردستان مهاجرت 
کرده اند. کردها از اقوام کهن ایرانی هستند و زبان و فرهنگ آنها با دیگر اقوام ایراني 
عجین شده است، استان کردستان بخشي از سرزمینی است که تحت حکومت 

مادها بوده است.

استان کردستان با مساحت 29،137 کیلومتر مربع در غرب ایران مجاور کشور 
عراق قرار دارد. مساحت استان کردستان 1/7 درصد از مساحت کل ایران را 
شامل می شود و از نظر وسعت، رتبه 13 را در بین استان های ایران دارا است. 
این استان از شمال به استان آذربایجان غربی و بخشی از زنجان، از شرق با استان 
همدان و بخش دیگری از استان زنجان، از جنوب با کرمانشاه و از سمت غرب با 
کشور عراق  )استان کرد نشین سلیمانیه( هم مرز است. استان کردستان دارای 10 
شهرستان،   29 شهر،   31  بخش، 86 دهستان و 1،884  آبادی دارای سکنه 
است. شهرستان های استان کردستان عبارتند از؛ بانه، بیجار، دهگالن، دیواندره، 

سقز، سنندج، قروه، کامیاران، مریوان و سرو آباد.
 

اقلیم کردستان تحت تاثیر توده های گرم و مرطوب مدیترانه ای و اقیانوس اطلس 
قراردارد، با عبور این جریان ها و برخورد با ارتفاعات زاگرس، رطوبت به صورت باران 
و برف به زمین می رسد. همچنین، این توده های مرطوب، عامل مهم ریزش های 
جوی کشور را نیز تشکیل می دهند. استان کردستان دو نوع شرایط آب و هوایی 
متمایز دارد. در مناطق کوهستانی و دشت های مرتفع، آب و هوای نسبتاً معتدل و 
خشک با زمستان های سرد و در دره ها و قسمتی از مناطق غربی استان آب و هوا 
معتدل است. وجود منابع عظیم آبی در استان کردستان ضمن توسعه کشاورزی و 

دامداری سبب ایجاد طبیعتی زیبا و آب و هوای معتدل شده است. سرچشمه تعداد 
زیادی از رودخانه های کشور همانند سیمینه رود، گاورود، قزل رود، زرینه رود، 

کرخه و سیروان از کوه های استان کردستان است.

یکی از مهمترین جاذبه هاي استان کردستان ویژگی هاي فرهنگی آن از 
جمله زبان کردی و لباس محلی است.

مردم کردستان به زبان کردی صحبت می کنند. زبان کردي همانند زبان فارسی 
یکی از زبان هاي گروه هند و اروپایی است که داراي قوانین خاص زبان از لحاظ 
دستوري و نوشتاري است. به علت وسعت زیاد مناطق کردنشین این زبان داراي 
لهجه هاي اصلی و زیر لهجه های متفاوتی است. تنوع لهجه از لحاظ حجم، کلمات 

را غنی و وزن و آهنگ شعر و ادبیات و موسیقی کردي را متاثر کرده است.
لباس محلی مردان و زنان کرد شامل تن پوش، سرپوش و پای افزار است. ساخت و 
کاربرد هریک از این اجزاء، بسته به فصل، نوع کار و معیشت و مراسم و جشن ها با 
یکدیگر تفاوت دارد. در نواحی مختلف استان، نوع لباس متفاوت است، اما از نظر 

پوشش بدن، با هم یکسان هستند.

جمعیت و ترکیب سنی و جمعیتی 
کردستان  استان  سال 1395،  مسکن  و  نفوس  عمومی  سرشماری  اساس   بر 
1،603،011 نفر جمعیت دارد و رتبه 18 را در کشور به لحاظ جمعیت داراست،  
جمعیت شهری 66 درصد و جمعیت روستایی 34 درصد از کل جمعیت را تشکیل 
می دهد. همچنین مردان 50/7 درصد و زنان  49/3 درصد از جمعیت استان را 
تشکیل می دهند. متوسط رشد ساالنه جمعیت در استان کردستان حدود 1/42 
درصد است. تراکم نسبی جمعیت 55 نفر در کیلومتر مربع است. در سال های اخیر 

شهرنشینی روند افزایشی داشته است.

کردستان  استان  اجمالی   معرفی 

جدول1. سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395  )نفر(

نسبت جنسی بعد خانوار خانوار زن مرد جمعیت

103 3/4 471،310 790،235 812،776 1،603،011 استان

102 3/4 337،240 561،082 573،147 1،134،229 مناطق شهری

105 3/5 134،066 229،153 239،625 468،778 مناطق روستایی
 منبع: سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان کردستان

نمودار1 . نماگرهای جمعیتی بر اساس سرشماری سال 1395 )درصد(

 منبع: سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان کردستان
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نرخ باسوادی 
در سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395، میزان باسوادی در استان 
کردستان نسبت به سرشماری پیشین، 3 درصد رشد را تجربه کرده است و اکثر 

بی سوادان گروه سنی 39 سال به باال را شامل می شوند.

جدول2. شاخص ها و نماگرهای جمعیتی بر اساس سرشماری سال 1395

درصد

87/84 نسبت باسوادی مردان

75/01 نسبت باسوادی زنان

81/51 درصد باسوادی در جمعیت 6 ساله و بیشتر

85/33 درصد باسوادی در مناطق شهری

72/27 درصد باسوادی در مناطق روستایی

23/9 نسبت جوانی جمعیت
 منبع: مرکز آمار ایران- اداره کل ثبت احوال استان کردستان

نیروی کار 
بر اساس آمار اداره کل امور اقتصادی و دارایی 
ابتدایی،  تحصیالت  با  افراد  کردستان،  استان 
اشتغال  در  را  درصد(   29/2( سهم  بیشترین 
دارند و پس از آن، افراد با تحصیالت راهنمایی 
دانشگاهی  پیش  و  دیپلم  )20/9درصد(، 
)15/1درصد(،  سواد  بی  )17/4درصد(، 
تحصیالت عالی )14/1 درصد(، و متوسطه )0/1 
درصد(  به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. 
از طرف دیگر، افراد با تحصیالت عالی با 32/4 
در صد بیشترین سهم را در افراد بیکار و پس 
از آن، افراد با تحصیالت ابتدایی  )21/1 در صد(، 
راهنمایی )20/4 در صد(، دیپلم و پیش دانشگاهی 
)19/4 درصد(، بیسواد )4/9 درصد(  و متوسطه  
)حدود صفر(  به ترتیب در رتبه های بعدی قرار 

دارند.

در سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 نرخ 
بیکاری در جمعیت فعال کردستان 16/3 درصد 
بوده است. در این سرشماری، یک میلیون و 
300 هزار نفر به عنوان جمعیت باالی 10 سال 
سرشماری شدند که از این تعداد 566 هزار نفر 
جمعیت فعال استان را تشکیل می دهند. از این 
تعداد 474 هزار نفر شاغل و 92 هزار نفر بیکار 
بودند که بر این اساس 16/3 درصد جمعیت 
فعال استان، بیکار هستند. بیشترین نرخ  بیکاری 
دانشگاهی  های  کرده  تحصیل  بین  در  استان 
است که از جمعیت 108 هزار نفری تحصیل 
کرده، 22/3 درصد بیکارند،  نرخ بیکاری در بین 
دارندگان مدرک دیپلم و کمتر از دیپلم 16/5 
درصد و در افراد بی سواد کمتر از 6 درصد است.

نمودار2. نرخ بیکاری

منبع: سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان کردستان

جدول3. توزیع نسبی جمعیت شاغل و بیکار بر حسب وضع سواد و تحصیالت )درصد(

1394 1393 1392 1391

بیکار شاغل بیکار شاغل بیکار شاغل بیکار شاغل

 100  100 100  100 مجموع 100 100 100 100

95/1 84/9 98/5 86/7 97/3 86/8 96/9  86/4 باسواد

ابتدایی 30/3 22/5 29/9  19/3 28/4 20/2 29/2 21/1

راهنمایی 18/1 22/4 18/9 22/8 19/3 19/5 20/9 20/4

 0 0/1 0 0/1 0/4 متوسطه 0/2 0 0/2

19/4 17/4 21/2 17/7  25  16/5 16/7  15/5 دیپلم و پیش دانشگاهی

32/4 14/1 34  14/6  28/4 14  33/1 تحصیالت عالی 13/1

4/9 15/1 3/3  16/6 3/4 16/9  4/2 بی سواد 18/2
منبع: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان


