
فصل دوم

جغرافیای انسانی استان همدان
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فراگیران عزیز، انتظار می رود بعد از مطالعۀ این فصل بتوانید:

و  دهستان  بخش،  شهرستان،  نقشه ،   روی  از  و  بشناسید  را  خود  استان  سیاسی  تقسیمات  1ــ 

روستای محل زندگی خود را مشخّص منایید.

2ــ شیوه های زندگی و چگونگی تأمنی معاش مردم استان را توضیح دهید.

3ــ شکل بافت شهر یا روستای محل زندگی خود را توضیح دهید.

4ــ دالیل کاهش یا افزایش جمعیت در استان را توضیح دهید.

5ــ دالیل پدیدۀ مهاجرفرست بودن استان را شرح دهید.

6ــ نقش خود را در پیشرفت اقتصادی استان و کاهش مهاجرفرستی بیان کنید.

مقدمه

پویا،  و  فعال  جمعیت  جمله:  از  فراوان  بالقوة   توان های  با  استانی  ساله،  هزار  چندین  تمدن  با  ما  استان 
دارای  نیز  و  متفاوت  چشم اندازهای  از  برخوردار  جمعیت،  خوب  نسبی  تراکم  تحصیل  کرده،  انسانی  نیروی 
آب  زیر زمینی،  سفره های  و  رودها  چون؛  عواملی  وجود  است.  دامداری  و  کشاورزی  برای  مستعد  زمینه  های 
صنایع   ،)... و  زیبا  طبیعت  گنجنامه،  کتیبه  های  علی صدر،  گردشگری)غار  بسترهای  حاصلخیز،  آبرفتی  خاک های 
دستی)سفال و سرامیک، فرش و ...(، معادن غنی و...، زمینه  های رشد و توسعه اقتصادی استان را فراهم کرده 
است. توجه به این قابلیت  ها، شناسایی و رفع محدودیت  ها، برای توسعة اقتصادی اجتماعی استان، ضرورت 

دارد.
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سال  در  کشور،  سیاسی  تقسیمات  اساس  بر 
1390، استان همدان دارای 9 شهرستان، 29 شهر، 
دارای  روستای   1076 و  دهستان   73 بخش،   25
سیاسی  تقسیمات  نقشه  1ــ2  شکل  به  است  سکنه 

استان توجه کنید.

را  می کنید  زندگی  آن  در  که  روستایی  و  دهستان  بخش،  1ــ2، شهرستان، شهر،  و جدول  به شکل  توجه  با 
مشخص کرده و نام آنها را بنویسید.

شهرستان  ………………   بخش  ………………  شهر  ………………  دهستان  ………………  روستا  ………………

درس ششم : تقسیمات سیاسی استان

فعالیت ١ـ٢

شکل 1ــ2ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی استان همدان
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 برای مطالعه 
 جدول 1ــ2ــ تقسیمات سیاسی استان همدان )به تفکیک شهرستان ــ سال 1390(

شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخشمرکز شهرشهرستان

اسدآباداسدآباد
اسدآبادمرکزی

موسی آبادجلگه

اسدآباد چنار علیاچهاردولی
یوسف آباددربندرود

جنت آبادسیدجمال الدین

آجینپیرسلیمان
آجینپیرسلیمان

آجین
طویالن سفلیکلیایی

بهاربهار

بهارمرکزی
آبرومندآبرومند

بهار
زاغهسیمینه رود

حسن قشالقدیم کارانصالح آبادصالح آباد
صالح آباد

اللجیناللجین
صالح آبادصالح آباد
اللجیندینار آبادسفالگران
مهاجرانحسین آباد لتگاهمهاجران

تویسرکانتویسرکان

تویسرکانمرکزی

جعفریهحیقوق نبی
تویسرکان

سرکان
اشترانخرم رود

سید شهابسید شهاب
باباپیرکرزان رود

فرسفجقلقل رود
فرسفجقلقل رود

فرسفج میاندهکمال رود
والشجردمیان رود

رزنرزن

رزنسورتجینخرقانرزنمرکزی
رزنرزن

دمقسرد رود
بابانظربغراطی

دمق دمقسرد رود سفلی
خوروندهسرد رود علیا

قروه درجزینقروه درجزین
درجزیندرجزین سفلی

قروه درجزین
چانکریندرجزین علیا

فامنینفامنین
فامنینمرکزی

فامنینخرم دشت

فامنین اصلهمفتح

تجرکپیشخورتجرکپیشخور
خماجینزردشت
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شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخشمرکز شهرشهرستان

کبودرآهنگکبودرآهنگ

کبودرآهنگمرکزی

داق داق آبادحاجیلو

کبودرآهنگ
وبانسبزدشت
حصار قوجه باغیسرداران

دستجردراهب
کوهینکوهین

شیرین سوشیرین سو
شیرین سوشیرین سو

شیرین سو چالومهربان علیا

گل تپهگل تپه
علی صدرعلی صدر

گل تپه گل تپهگل تپه
قهورد سفلیمهربان سفلی

مالیرمالیر

مالیرمرکزی

جوزانجوزان

مالیر
مهر آبادحرم رود علیا
اسالم آبادترک شرقی
ازناوکوه سرده
جورابموزاران

جوکارجوکار
ازندریانحسین آباد شاملوالمهدی

جوکار ینکی کندترک غربی
جوکارجوکار

زنگنهزند
مهدویهکمازان سفلی

زنگنه زنگنهکمازان علیا
پیروزکمازان وسطی

سامنسامن

آورزمانآورزمان

سامن حسین آباد ناظمحرم رود سفلی
کهکدانسامن

آنوچسفید کوه

نهاوندنهاوند

نهاوندمرکزی
کوهانیشعبان

نهاوند دهفولطریق االسالم
باباقاسمگاماسیاب

فیروزانفیروزانخزل شرقیفیروزانخزل شهرکسلگی

برزولبرزولفضلبرزولزرین دشت توانهگرین

گیانگیانگیانگیانگیان میان آبهسراب
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شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخشمرکز شهرشهرستان

همدانهمدان

همدانمرکزی

ابروابرو

جورقان
مریانج
همدان

تفریجانالوند کوه شرقی
انصار االمامالوند کوه غربی

آبشینهسنگستان
گنبدگنبد

جورقانهگمتانه

قهاوندشراء
قهاوندجیحون دشت

قهاوند بیوک آبادچاه دشت
کوزرهشوردشت

سیمای شهرستان های استان 
 1196 با  اسدآباد  شهرستان  اسدآباد:  شهرستان 
کیلومتر مربّع وسعت، با ارتفاع 1607 متر از سطح دریا، در غرب 
فارسی  اسدآباد،  مردم شهر  بیشتر  زبان  واقع شده است.  استان 
نسبتاً  منطقٔه  اسدآباد  دشت  است.  کردی  و  ترکی  روستاها،  و 
همواری بوده و از آب و هوای معتدل برخوردار است. در این 
از  کربال  راه  عبور  است.  جاری  دربند،  فصلی  رودخانٔه  دشت 
اسدآباد، جایگاه این شهرستان را برجسته کرده است. این شهر 
زادگاه شخصیت هایی چون سّید جمال الدین اسدآبادی می باشد. 
مربّع  با 1334 کیلومتر  بهار  بهار: شهرستان  شهرستان 
وسعت، با ارتفاع متوّسط 1735 متر از سطح دریا در غرب استان 
واقع شده است. مردم شهرستان به زبان ترکی تکلّم می کنند. این 
شهرستان در تولید سیب زمینی و صنایع دستی از قبیل سفال و 
است.  برخوردار  فراوانی  از شهرت  در شهر اللجین  سرامیک 
زیرزمینی  آب  سفره های  حاصل خیز،  آبرفتی  زمین های  وجود 
شرایط برای کشاورزی به   خصوص محصوالتی مانند سیب زمینی 
شیخ  همچون  عالمانی  بهار  در شهرستان  است.  کرده  فراهم  را 

محمد بهاری زندگی می کرده اند. 

شکل 2ــ2ــ نمایی از شهر اسدآباد

شکل 3ــ2ــ نمایی از شهر بهار
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شهرستان تویسرکان:  شهرستان تویسرکان با 1555 کیلومتر 
مربع وسعت و ارتفاع متوّسط 1784 متر از سطح دریا، در غرب استان 
واقع شده است. زبان مردم شهرستان، فارسی ولی اهالی بیشتر روستاهای 
صحبت  لُری  و  کردی  به  نهاوند  شهرستان  و  کرمانشاه  استان  مجاور 
می کنند. این شهرستان به خاطر موقعیت کوهستانی و مرتفع بودن، دارای 
قلقل  رود  آن  مهم  رودخانه های  است.  کوهستانی  معتدل  هوای  و  آب 
الوند  در کوهپایه های  دانه  درشت  و خرم  رود هستند، وجود رسوبات 
شرایط را برای توسعٔه باغ های گردو، فراهم کرده است. یکی از اقالم 
حضرت  متبرکه  آرامگاه  وجود  است.  گردو  شهرستان،  این  صادراتی 
حیقوق نبی)ع( از انبیاء بنی اسرائیل که در زمان داریوش هخامنشی به 

ایران مهاجرت کرد، نشان از قدمت تاریخی این شهر دارد.

شهرستان رزن:  شهرستان رزن با 2728 کیلومتر مربع وسعت 
و ارتفاع متوّسط 1720 متر از سطح دریا، در شمال  شرقی استان واقع 
به زبان ترکی صحبت می کنند.  اکثرًا  این شهرستان  اهالی  شده است. 
ــ  تهران  اتوبان  با واقع شدن در مسیر   دشت هموار و حاصل خیز رزن، 
ـ همدان، قابلیت رشد و توسعٔه روزافزونی یافته  است. در شهرستان  کرج ـ 

رزن عالمانی چون شهید مفتح، رشد یافته اند. 

مربع  کیلومتر   1287 فامنین  شهرستان  فامنین:  شهرستان 
وسعت و به  طور متوسط بین 1500 تا 1900 متر از سطح دریا ارتفاع 
دارد و در شرق استان واقع شده است1. اهالی این شهرستان به زبان 
ترکی صحبت می کنند. در دشت نسبتاً هموار و پست فامنین، شرایط 
بیشتر  شهرستان  اقتصاد  است.  مناسب  دامداری  و  کشاورزی  برای 
تولید  برای  هوایی  و  آب  شرایط  بوده،  دامداری  و  کشاورزی  پایٔه  بر 
محصولی مانند کُلزا مناسب است که باعث رونق اقتصاد شهرستان شده 
است. شهرستان فامنین محل زندگی عالمان بزرگی چون شیخ محمد 

حّجتی ملّقب به آیت ا… جناب است. 
1ــ بخش فامنین در سال 1388 از شهرستان همدان تفکیک و به شهرستان فامنین تغییر یافت.

شکل 4ــ2ــ نمایی از شهر تویسرکان

شکل 5  ــ2ــ نمایی از شهر رزن

شکل 6ــ2ــ نمایی از شهر فامنین
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 3815 با  کبودرآهنگ  شهرستان  کبودرآهنگ:  شهرستان 
کیلومتر مربع وسعت و 1680 متر از سطح دریا ارتفاع، در شمال غربی 
استان واقع شده است. استقرار پایگاه هوایی شهید نوژه، در گسترش 
است.  داشته  تأثیر  آن  نظامی  موقعیت  و  کبودرآهنگ  شهر  فیزیکی 
اقتصاد  می نمایند.  صحبت  ترکی  زبان  به  اکثرًا  شهرستان  این  اهالی 
نیز  غارعلی صدر  وجود  است،  کشاورزی  پایٔه  بر  بیشتر  شهرستان 
کبودرآهنگ محل  دارد.  فراوانی  تأثیر  گردشگری  اقتصاد  رونق  در 
زندگی عالمان بزرگی چون شیخ موسی نثری کبودرآهنگی بوده است. 

مربع  کیلومتر   3209 با  مالیر  شهرستان  مالیر:  شهرستان 
وسعت و 1750 متر ارتفاع از سطح دریا در جنوب  شرقی استان واقع 
شده است. عبور رودخانٔه فصلی حرم   آباد، زمین های هموار و پست، 
شرایط آب و هوایی مناسب، زمینه را برای فعالیت کشاورزی و تولید 
محصوالتی مانند انگور، را فراهم کرده است. با احداث و بهره برداری 
از راه آهن، بستر مناسبی برای رشد اقتصادی و جمعیتی شهرستان، 
مهّیا شده است. مردم این شهرستان بیشتر به زبان فارسی و برخی نیز به 
زبان لُری و کردی صحبت می کنند. مالیر محل زندگی عالمان بزرگی 

چون آیت ا… محمد باقر محسنی مالیری بوده است. 

کیلومترمربع   1536 با  نهاوند  شهرستان  نهاوند:  شهرستان 
وسعت و 1704 متر ارتفاع از سطح دریا در جنوب  غربی استان و در 
زمین های  وجود  است.  شده  واقع  گری  کوهستان  شمالی  دامنه های 
سراب های  و  سطحی  آب های  از  برخورداری  حاصل خیز،  آبرفتی 
فراوان، وجود سفره های آب زیرزمینی، آب و هوای معتدل کوهستانی، 
مراتع عالی، موجب رونق باغداری و پرورش طیور و کشت و زرع در 
این شهرستان شده است. اهالی این شهرستان بیشتر به زبان فارسی و 
برخی روستاها به لری و لک صحبت می نمایند. این شهرستان محل 

زندگی عالمان بزرگی چون شهید آیت ا… قدوّسی است.

شکل 7ــ2ــ نمایی از ورودی شهر کبودرآهنگ

شکل 8   ــ2ــ نمایی از شهر مالیر

شکل 9ــ2ــ نمایی از شهر نهاوند
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شهرستان همدان: شهرستان همدان با 2831 کیلومتر مربع وسعت و متوسط ارتفاع 1820 متر از سطح دریا، اولین قطب 
جمعیتی استان محسوب می شود. شهر همدان مرکز اداری ــ سیاسی استان است. بیشتر مردم شهر همدان به زبان فارسی و در سایر 

شهرها و روستاهای شهرستان به زبان ترکی و کردی صحبت می  کنند.

وجود ارتفاعات الوند، آب و هوای معتدل کوهستانی، مراتع عالی در دامنه های الوند، راه های ارتباطی و آزاد راه های مناسب، 
آثار تاریخی، مراکز علمی و دانشگاهی، جلوه ای خاص به این شهرستان داده است و بستر فعالیت اقتصادی در زمینه  های کشاورزی، 
باباطاهر و  بوعلی سینا،  این شهرستان محل زندگی عالمان و دانشمندانی چون  خدمات، صنایع و گردشگری را فراهم کرده است. 

آیت ا… معصومی همدانی بوده است. 

شکل10ــ2ــ نمایی از شهر همدان

شکل11ــ2ــ تصویر ماهواره  ای از شهر همدان
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تصاویر زیر کدام شیوه های زندگی را نشان می دهند؟

درس هفتم : شیوه های زندگی در استان

شکل 13ــ2ــ زندگی ……… شکل12ــ2ــ زندگی ……… شکل 14ــ2ــ زندگی ……… 

اگر به شکل های باال توجه کنیم سه نوع شیوهٔ زندگی در استان رایج است. 

1ــ زندگی کوچ نشینی
استان همدان به دلیل شرایط اقلیمی مناسب، وجود رشته  کوه  های الوند و گری و چمنزارها و مراتع غنی، شرایط و موقعیت 

مناسبی را برای بهره برداری عشایر کوچنده و روستائیان دامدار فراهم کرده است.
وضعیت فعلی کوچ نشینان استان: تعداد 15 ایل و طایفٔه مستقل، دورٔه ییالق خود را در استان سپری می کنند. جمعیت 
عشایر در درؤه ییالق حدود 9 هزار نفر است. 35/5 درصد در شهرستان همدان، 27 درصد در شهرستان تویسرکان و 16 درصد در 

شهرستان نهاوند و بقیه در سایر شهرستان های استان به استثنای کبودرآهنگ مستقر می شوند.
عشایر کوچندٔه استان در قالب 8 گروه متشکل از ایالت ترکاشوند، ترک یارم طاقلو، جمهور )جمیر(، و طوایف مستقل )شاهسون، 
مگسه، بنفشه، خزایی و زوله( مدت زمانی از بهار و فصل تابستان را در 72 نقطٔه ییالقی استان سپری می کنند و پرجمعیت ترین آن ها، 

ایل ترک یارم  طاقلو است که از استان خوزستان وارد می شوند. 
در دهٔه اخیر، برخی طوایف، از ایل خود جدا شده و شیوه های نیمه  کوچندگی و یکجانشینی را اختیار کرده اند در این بین طایفٔه 
رحمتی و سلیمانی از ایل ترکاشوند، تا حدودی انسجام خود را حفظ کرده اند؛ ولی تعدادی از عشایر در مناطق مستعد عشایری مانند 

قلعٔه آقابیگ و ُقُرق بهار اسکان یافته اند. 
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عشایر  خانوارهای  معاش  تأمین  استان:  کوچ نشینان  اقتصاد 
منابع درآمد عشایر حالت جنبی و فرعی  بر دامداری است، سایر  متکی 

دارد.

گزارشی از نحؤه زندگی عشایر استان تهیه و در 
شکل15ــ2ــ کوچ عشایرکالس ارائه نمایید.

شکل 16ــ2ــ دام عشایر

2ــ زندگی روستایی
در حّفاری های تپٔه باستانی گیان ظروف سفالی، ساختمان ها و پناهگاه هایی از ِگل و نی و شاخ و برگ به  دست آمده که نشان از 
قدمت یکجانشینی و روستانشینی در استان ما دارد. در هزارٔه سوم قبل از میالد که مصادف با ظهور قوم ماد در ایران می باشد، توسعٔه 
کشاورزی، رشد نیروهای مولّد، گسترش صنایع فلزی و سفال گری موجب توسعۀ روستاها در استان شد؛ لذا استان همدان یکی از 

قدیمی ترین مراکز شکل گیری روستاها در ایران بوده است.
شکل روستاهای استان: شکل روستاهای استان از عوامل جغرافیایی مانند ارتفاع، دشت، مخروط  افکنه و وجود آب و 
با برخورداری از آب های سطحی و زیرزمینی، وجود چشمه ها و سراب های متعدد و خاک های حاصل خیز  هوای معتدل کوهستانی 
پّلکانی است، در دشت  ها که ارتفاع کم و زمین  پایکوهی،  متمرکز بوده و در مناطق  تأثیر پذیرفته اند. شکل غالب روستاها  آبرفتی 
ر( دیده می  شوند. در غرب، مرکز و جنوب استان به سبب ارتفاع غلبه با روستاهای  هموارتر می شود، به صورت متمرکز)خطّی یا مدوَّ

ر در دشت ها شکل گرفته اند. پلکانی است، ولی در شمال استان روستاهای خطی یا مدوَّ
ر و خطی استان را در شکل  های 17ــ2 و 18ــ2 مشاهده می کنید. روستاهای واقع  نمونه هایی از سکونتگاه های روستایی مدوَّ

در دشت چه تفاوتی با روستای پلکانی شکل 19ــ2 دارند. آیا شباهت ها را می بینید؟

فعالیت 2ـ2
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چگونگی تأمین معیشت روستاییان: فعالیت  هایی مانند کشت محصوالت زراعی از قبیل: گندم و جو، سیب زمینی، سیر، 
دانه های روغنی؛ باغداری با تولید محصوالت درختی نظیر گردو، سیب و انگور؛ دامداری و پرورش طیور موجب افزایش درآمد 

و اشتغال در روستاهای استان شده است. 

شکل 18ــ2ــ روستای خطی ده حیدر نهاوندشکل 17ــ2ــ روستاهای مدور ورازانه و توانه در دشت نهاوند

شکل19ــ2ــ روستای پلکانی ملهم  درۀ اسدآباد

شکل 22ــ2ــ زراعتشکل 21ــ2ــ باغداریشکل 20ــ2ــ دامداری
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ژوهش کنید !
ان دارد صادی اس ت اق ری د وضع أ جاری چه  ی و  ادرا ق کشت های  1ـ رو

ق  ح دگی خود  ان محل ز هرس اهای  کی ا روس داز  جادشده در چشم ا حوالت ا ر و  غ ارۀ  2ـ در
د. ه ده ه کالس ارا جه را  و 

3ــ زندگی شهری 
شهرنشینی در استان از سابقه دیرینه ای برخوردار است. شهرهایی چون نهاوند در کنار رود گاماسیاب، همدان در دامنه های 

الوند )مرکز نخستین تمدن ماد(، وجود تپٔه باستانی نوشیجان در مالیر، نشان از سابقٔه طوالنی شهرنشینی در استان دارد.
چگونگی شکل گیری شهرهای استان: اقوام آریایی مستقر در دامنه  های زاگرس و در دشت های مرتفع آن با تشکیل دولت 
ماد، اولین اقوامی اند که گذر تاریخی خود را از مرحلٔه جوامع سادهٔ روستایی و ایلی به جامعٔه شهری به انجام  رساندند. چنین تحّولی 
منجر به ایجاد اولین »دولت ــ شهر« )به نام  های هنگمتان، هگمتانه، همدان(، در فالت ایران می شود. قرار گرفتن نهاوند در کنار منابع 

آب و خاک های حاصل خیز، تبدیل به »شهر ــ قلعه « جهت تسلّط بر این دشت  ها را ایجاد کرد. 
شهرهای تویسرکان، مالیر، اسدآباد، کبودرآهنگ و… در بستر اقتصاد روستایی و در ارتباط با تمدن بین النهرین سریع رشد 
و گسترش یافتند. ظهور دین مبین اسالم و فتح ایران در قرن هفتم میالدی توسط مسلمانان، نظم جدیدی را بر شهرهای استان حاکم 

کرد. مسجد جامع، بازار و ارگ به سه رکن شهرهای قدیمی تبدیل شد. 
واقع  شدن بعضی از شهرهای استان مانند مالیر و کبودرآهنگ بر روی دشت های هموار، زمینٔه رشد و گسترش فیزیکی آن ها 
را فراهم کرده است، اما عامل ارتفاع و محصور شدن شهرهایی مانند تویسرکان و نهاوند، در عدم گسترش و رشد فیزیکی آن ها ، نقش 

داشته است. در توسعه برخی از شهرها مانند رزن، همدان، مالیر، جوکار و اسدآباد نیز جاّده ها و راه های ارتباطی مؤثر بوده اند. 

شکل 23ــ2ــ نقشۀ شهر همدان در دورۀ قاجاریه
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نقشۀ شهر همدان )شهر شعاعی با دوایر متحدالمرکز(: تهیه و تنظیم نقشٔه دایره ای و یا شعاعی برای شهرها سابقه تاریخی 
دارد. در دورٔه پارتیان و ساسانیان، شکل دایره برای طراحی شهرها معمول بود که در آن مراکز مهم حکومتی و کاخ ها، در مرکز، و 
سپس فضاهای مسکونی، برگرد مرکز، قرار می گرفتند. این شهرها جنبٔه دفاعی داشتند و دلیل عمدهٔ ساخت چنین شهرهایی، عدم 

امنّیت کافی در منطقه بوده است.

 برای مطالعه 

طرح میدان امام )ره( همدان
     طرح اصلی این میدان و ساختمان های پیرامون آن در سال 1307 هجری شمسی تهیه و بین سال های 1309 
تا 1312 ساخته شد. این میدان با شعاع 80 متر و مساحت بیش از 2 هکتار در مرکز شهر واقع شده و محل تقاطع 
6 خیابان اصلی شهر است. 6 بنای موزون حاشیٔه میدان که هر یک در حد فاصل دو خیابان واقع شده در 2 طبقه با 
نماکاری، تزیینات آجری، گچ بری و پوشش سقف شیروانی ساخته شده و دارای دو گنبد با پوشش فلزی در دو طرف 

بناست. به نحوی که در ورودی هر خیابان، دو گنبد و پیرامون میدان جمعاً 12 گنبد، خودنمایی می کند. 

شکل 24ــ2ــ نمایی از میدان امام )ره( همدان 
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شکل 25ــ2ــ نقشۀ جدید شهر همدان
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رُه ُننَکُِّسُه ِفی الَْخلِْق … َوَمْن ُنَعمِّ
و ما هرکس را عمر دراز دادیم به پیری از خلقتش بکاستیم … 

                                                                                       سورۀ یس، آیه ٦٨

درس هشتم : جمعيت استان و حرکات آن

نمودار سهم  این  کنید،  توجه  زیر  نمودار  به 
جمعیتی استان های کشور را در سال 1385 نشان 
به نظر شما رتبٔه جمعیتی استان ما چگونه  می دهد، 

است؟

نمودار 1ــ2ــ مقایسۀ سهم جمعیتی استان  های کشور در سال 1385

ـ  1355 نمودار 2ــ2ــ تغییرات جمعیت استان همدان در سه دهۀ اخیر  85   ـ

    سال 1385                 سال 1375              سال 1365        سال 1355
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استان همدان با مساحت 19493کیلومتر مربع، 1/2 درصد از مساحت کل کشور را در بر می گیرد، در سال 1٣٨٥، 2/42 
درصد و در سال 1٣٩٠، 2/34 درصد از کل جمعیت کشور را در خود جای داده است.

 ویژگی های جمعیتی استان
تغییرات  نمودار روبه رو، روند  به  توجه  با 
ـ  1355را  1385ـ دهه های  بین  استان،  جمعیتی 

مقایسه کنید. 
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روستا
شهر

    سال 1385                 سال 1375              سال 1365        سال 1355

در  استان  جمعیت  از  می دانید  به  راستی 
سال 1385، 856839 نفر مرد و 846428 نفر 
زن بوده است. و در سال 1٣٩٠، به ٨٨٣٤٣6 

نفر مرد و ٨٧٤٨٣٢ نفر زن رسیده است. 
به نمودار روبه رو دقت کنید، در کدام دورٔه 
سرشماری، جمعیت شهری از جمعیت روستایی 

بیشتر شده است؟ دالیل آن را بنویسید.

ـ   1355 نمودار 3ــ2ــ روند تغییرات جمعیتی مناطق شهری و روستایی استان در سه دهۀ اخیر 85   ـ

با توجه به نمودار 3ــ2، برای اولین بار در سال 1385 جمعیت شهری از جمعیت روستایی استان پیشی گرفته است؛ یعنی 57/6 
درصد شهرنشین و 42/4 درصد روستانشین بوده است.

ـ  15 ساله بیشترین درصد جمعیت  نمودار 4ــ2 هرم سنی جمعیت استان را در سال 1385 نشان می دهد، گروه های سنی29ـ
استان را به خود اختصاص داده است. دلیل آن را چه می دانید؟

نمودار 4ــ2ــ هرم سنی جمعیت استان همدان در سال 1385 
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پراکندگی و تراکم جمعیت استان: استان همدان با 19493کیلومتر مربع وسعت و 1703267 نفر جمعیت )سال1385( و 
تراکم نسبی 88 نفر در کیلومتر مربع، یکی از پرتراکم ترین استان های کشور است. در سال 1390، با جمعیت 1758268 نفر به تراکم 

91 نفر در کیلومتر مربع رسیده است. 

ـ  1355 جدول 2ــ2ــ تراکم جمعیت استان بین سال های 90   ـ

تراکم جمعیت به نفرمساحت به کیلومتر مربعتعداد جمعیتسال

13551 88 242 17254

136514969931944577

137516779471954786

138517 32671949388

13917582681949391

تراکم  از عوامل  بهداشت و درمان  از آب و هوای معتدل، زمین های هموار و حاصل خیز، کوهپایه ها،  ما  استان  برخورداری 
جمعیت باالست.

در همه  جای استان، جمعیت به  طور یکنواخت پراکنده نشده است. در سال 1390 شهرستان همدان با 230 نفر بیشترین تراکم 
و شهرستان فامنین با 33 نفر در کیلومتر مربع کم تراکم ترین شهرستان استان بوده است. 

دالیل تراکم زیاد جمعیت در شهرستان همدان عبارت اند از: مرکزیت اداری و سیاسی استان، مهاجرپذیر بودن این شهرستان، 
مرکز خدمات رسانی، برخورداری از مراکز علمی و دانشگاهی، شرایط اشتغال بهتر، درآمد بیشتر و…

به نقشٔه شکل 26ــ2 توجه کنید. این نقشه تراکم نسبی جمعیت را در شهرستان های استان نشان می دهد. چنان که به راهنمای 
نقشه توجه کنیم، جمعیت در شهرستان های استان به طور یکسان توزیع نشده است. شما دالیل آن را بررسی کنید، از معلم خود و 

دیگران کمک بگیرید.
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شکل 26ــ2ــ نقشۀ تراکم نسبی جمعیت استان همدان در سال 1390

ـ  1355  مقایسٔه نرخ رشد جمعیت شهرستان های استان، بیانگر آن است که بیشترین رشد جمعیت در طی دورٔه 30 ساله 85   ـ
مربوط به شهرستان همدان با رقم 2/43 درصد در سال و کمترین آن مربوط به شهرستان رزن بوده است. چرا؟

٭ توجه: در سال 1388 بخش فامنین از شهرستان همدان تفکیک و به شهرستان فامنین تغییر یافت. لذا جمعیت شهرستان 
فامنین در سال 1385، 42898 نفر و 10293 خانوار و 14306 نفر ساکن شهر و 28592 نفر ساکن روستا بوده اند.

شهرستان کبودرآهنگ 38 نفر در کیلومتر مربع

شهرستان رزن 43 نفر در هر کیلومتر مربع

شهرستان بهار 93 نفر در کیلومتر مربع

شهرستان اسدآباد 89 نفر در کیلومتر مربع

شهرستان همدان 230 نفر در کیلومتر مربع

شهرستان تویسرکان 67 نفر در کیلومتر مربع

شهرستان مالیر90 نفر در کیلومتر مربع 

شهرستان نهاوند 118 نفر در کیلومتر مربع
شهرستان فامنین ٣٣ نفر در کیلومتر مربع
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 برای مطالعه 

شهرستان
تعداد جمعیت

نررخ رشد جمعیت ٩٠ـ٨٥ به درصد1355136513751385١٣٩٠

7اسدآباد 3269979611 771 6 281 7 6/18
8478112بهار 152127635122254123869/26

9499412284311895411تویسرکان 7371 3786-1/2
11رزن 3 312861112379113 53116437/59

42485/19ــــــــفامنین
1کبودرآهنگ 27142541152813142645143171/ 7

186998266222297مالیر 6229 197287982- /15
11372516644818416181نهاوند 49181711/ 7
3همدان 986845 385634666373 4652821/48

1کل استان 71 221496993167795917 32671758268/64

مهاجرت و پیامدهای آن در استان: مهاجرت از روستا به شهر در زمرٔه مهم ترین مسایل اجتماعی و اقتصادی استان به شمار 
می آید. بیکاری و نبود فرصت های شغلی، درآمد کم در بعضی نقاط روستایی، نداشتن زمین کشاورزی، کمبود امکانات و مشکالت 
زندگی در روستا، وابستگی فامیلی در شهر و غیره باعث شده تا روستاییان به شهرهای استان یا به خارج از استان مهاجرت کنند. البته 
نرخ موالید در استان مثبت است، ولی به دلیل عدم توسعٔه اقتصادی، استان دچار مهاجرفرستی شده است، لذا استان همدان یک استان 
ـ  1375 رشد  بین دهٔه 85   ـ بقیٔه شهرستان های استان  به جز شهرستان همدان که رشد جمعیت مثبت داشته در  مهاجرفرست است. 
جمعیت منفی بوده است. در سال 1390، به استثنای شهرستان های تویسرکان و مالیر که رشد جمعیت آن ها منفی بوده بقیٔه شهرستان ها 

از رشد مثبتی جمعیت برخوردار بوده اند. 

ـ  1355  جدول 4ــ2ــ مهاجران وارد شده و خارج شده استان همدان در سه دهۀ 85   ـ

خالص مهاجرت نفرمهاجران خارج شده به نفرمهاجران وارد شده به نفردوره

ـ  1355 5  -653819989132 ـ 933
ـ   1365 44356-7582982127338 ـ
ـ  1375 851   ـ 64 81944 6-   87998

ـ  55 22758941کل دوره های 85   ـ 876-183287

٭ شما چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید تا بتوان استان را از استانی مهاجرفرست به استانی فعال تبدیل کرد؟

جدول 3ــ2ــ جمعیت شهرستان های استان همدان و تحوالت آن در سه دهۀ اخیر 85 ــ 1355 
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به   1335 سال  در  نفر   695.028 از  ـ  1335(  )85   ـ گذشته  دهٔه   5 در  استان  جمعیت  استان:  در  جمعیت  رشد  روند 
1.703.267 نفر در سال 1385 افزایش یافته یعنی نزدیک به سه برابر شده است. بیشترین آهنگ رشد بین 1335 تا 1365 بوده اما به 
علت مهاجرفرستی شدید از 1365 به بعد، رشد جمعیت روند کاهشی داشته است؛ 0/46 یعنی با رشد 0/15 درصد در سال 1385، 
حدود 466 سال طول می کشید تا جمعیت استان دو برابر شود. در حالی که با نرخ رشد درصد در سال 1390، حدود 108 سال طول 

می کشد تا جمعیت استان دوبرابر شود.
٭ آیا می دانید با کاهش شدید رشد جمعیت و مهاجرت گروه سنی جوانان در آینده، استان از نظر نیروی کار با چه مشکالتی 

روبه رو خواهد شد؟ چند مورد را بیان کنید.

 برای مطالعه 

درصد نرخ رشد جمعیتسال سرشماری و جمعیت به نفر

ـ  13351345135513651375138513935 ـ  4545ـ ـ  5555  ـ ـ  6565ـ ـ  7575ـ 9ــ8585   ـ

695 288898921 88 2415 5826167795717 326717582682/52/ 33/31/1/15/64

مشکالت کاهش رشد جمعیت: استان ما از توان های بالقوه ای از قبیل معادن، خاک های حاصل خیز، کشاورزی تجاری و 
ـ  1375 با  نیمه تجاری، موقعیت ترانزیتی مناسب، آب و هوای معتدل کوهستانی، مراکز آموزش عالی برخوردار است، ولی در دهٔه 85  ـ

کاهش جمعیت و پدیدٔه مهاجرفرستی روبه رو بوده است، کاهش جمعیت و مهاجرفرستی پیامدهای زیر را به  دنبال دارد:  
ــ به  هم خوردن تعادل گروه های سنی جمعیت

ــ کاهش گروه سنی جوانان )فعاالن اقتصادی(
ــ مهاجرت نیروی علمی و تحصیل  کرده از استان

ــ تخلیٔه روستا از جمعیت جوان و کاهش تولیدات کشاورزی
ــ پیر شدن جمعیت استان در آینده

نسبت جنسی جمعیت استان: توزیع جنسی جمعیت به منظور اطالع از تعداد مردان و زنان در جامعه و تعیین شاخص نسبت 
جنسی یکی از مهم ترین شاخص های جمعیتی محسوب می شود؛ زیرا هر کدام از دو جنس نیازمندی ها و رفتارهای اقتصادی، اجتماعی 
و جمعیتی متفاوتی دارند. بررسی نسبت جنسی مناطق شهری و روستایی نشان می دهد که اوالً نسبت جنسی در استان همواره در سه 
دهٔه اخیر یک روند کاهشی داشته است. ثانیاً یافته ها بیانگر باال بودن نسبت جنسی جمعیت در مناطق شهری است؛ این وضعیت بیانگر 

جریان مهاجرتی روستا به شهر با غلبه بر مهاجرت های مردان می باشد.

جدول 5  ــ2ــ روند تغییرات جمعیت و رشد آن در استان همدان از سال 1335 تا 1390


