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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 آنچه 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 ها به شمار می رويد. 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



بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار جوانان   ، اساتيد   ،  معلمان و دانشجويان دانشگاه های استان 
همدان

من خودم وقتی از سه هزار و صد سال تاريخ همدان ياد می  کنم، احساس افتخار می  کنم، همدان خانٔه من هم هست. سه هزار و 
صد سال شهری سر پا بماند، آدم احساس افتخار می  کند؛ اما اين يک بعد قضيه است. بعد ديگر قضيه اين است که در اين سه هزار و صد 
سال تاريخ ايران ــ که نماد آن، همدان است ــ ما مردم ايران آيا آن چنان که پيغمبران الهی و اديان الهی و بعثت الهی از انسان خواسته 
طوالنی  تاريخ  اين  دوره  های  بهترين  کرده  ايم؟  طراحی  خودمان  آيندٔه  برای  يافته  ايم؟  را  خودمان  بوده  ايم؟  حاکم  خود  سرنوشت  بر  است، 
او  کرده؛  طراحی  را  آينده  ما  برای  او  گرفته؛  تصميم  ما  برای  او  بوده؛  کار  سر  عرضه  ای  با  ديکتاتوِر  پادشاه  که  است  دوره هايی  کهن،  و 
کشورگشايی کرده. ملت ايران به عنوان يک ملت و يک مجموعه، تا قبل از پيروزی انقالب اسالمی فرصت و مهلت اين را نيافت که برای 
خود چشم اندازی تعريف کند؛ آن چشم  انداز را انتخاب کند؛ برای آن چشم  انداز برنامه  ريزی کند و به سوی آن چشم  انداز حرکت کند.تا 
چشم  انداز را برای خود تعريف نکنيم، هيچ  کار درستی صورت نخواهد گرفت ــ همه اش روزمّرگی است ــ بعد از آنکه تعريف کرديم، اگر 
برنامه  ريزی نکنيم، کاِر بی  برنامه به سامان نخواهد رسيد. بعد از آنکه برنامه  ريزی کرديم، اگر همت نکنيم، حرکت نکنيم، ذهن و عضالت و 
جسم خود را به تعب نيندازيم و راه نيفتيم، به مقصد نخواهيم رسيد؛ اينها الزم است. يک وقت صحبت سر يک فرد است، او تصميم 
می  گيرد که بلند شود؛ اراده می  کند که حرکت کند، و حرکت می  کند؛ اما يک وقت صحبِت يک ملت است؛ يک ملت بايد حرکت کند؛ يک 
ملت بايد راه بيفتد؛ يک ملت بايد انتخاب کند؛ اينجا کار پيچيده و دشوار است. انقالب به ما اين توان را داد که توانستيم ديوارٔه سنگِی 

تاريخی را بشکافيم و خود را از اين چارچوب و حصار سنگی خارج کنيم. 
(۱۳۸۳ /۴/۱۷)



تصوير ماهواره ای استان همدان
تصاوير ماهواره ای ٧ـ  Landsat از کل استان در سالهای ١٣٨١ تا ١٣٨٢ هجری شمسی گرفته شده است. در تصوير 
خطوط  و  جاده ها  رنگ  سياه  خطوط  رودخانه ها،  رنگ،  آبی  خطوط  می شود،  شناخته  شده،  گويا  تصوير  تحت عنوان  که  فوق 
قهوه ای رنگ شبکه مختصات جغرافيايی را نشان می دهد. در اين تصاوير ماهواره ای 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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شهر همدان

رود قره چای
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کبودرآهنگ
کوه قلی آباد



فصل اولفصل اول
جغرافياي طبيعي استان همدانجغرافياي طبيعي استان همدان



٢

فراگيران عزيز، انتظار می رود بعد از مطالعۀ اين فصل بتوانيد:

1 ــ موقعيت نسبی و رياضی استان را بيان مناييد.

2 ــ ناهمواری های استان را دسته بندی و روی نقشه منايش دهيد.

3 ــ نقش عناصر اقليمی در ديگر اجزای محيطی را تفسير كنيد.

بررسی   ، متفاوت  جغرافيايی  محيط های  شكل گيری  در  را  زيرزمينی  و  سطحی  آب های  نقش  ــ   4

كنيد.

5  ــ وضعيت خاك، توان ها و محدوديت های ايجاد شده را شناسايی مناييد.

6  ــ وضعيت پوشش گياهی و زندگی جانوری استان را تفسير مناييد.

7ــ پيشنهاداتی جهت بهره برداری بهينه از امكانات طبيعی استان، ارائه دهيد.

مقدمه

می دهد.  تشكيل  را  استان  آن  محيطی  توان های  استان،   هر  طبيعی  ويژگی های 

برای مديريت و برنامه ريزی صحيح جهت بهره برداری بهينه از امكانات محيطی هر استان، 

پوشش  خاك   ،  آب ،  اقليم  ،  منابع  دارد.  ضرورت  طبيعت  نظام  شاخه های  دقيق  شناخت 

اگر  كه  كنيد  تصور  است.  متفاوت  استان  هر  موقعيت  برحسب  جانوری  زندگی  و  گياهی 

چه  بود،  خود  امروزی  مكان  از  غير  جايی  در  جغرافيايی  موقعيت  نظر  از  همدان  استان 

پيشرفت  در  می تواند  آن  فعلی  موقعيت  آيا  می شد؟  ايجاد  آن  طبيعی  منابع  در  تغييراتی 

و توسعۀ استان نقش داشته باشد؟



٣

جغرافيای طبيعی استان

آيا می دانيد استان ما در کجای ايران واقع شده است؟
استان همدان با مساحتی معادل ۱۹۴۹۳ کيلومتر مربع، در غرب کشور قرار دارد١. (شکل ۱ــ۱)

درس اّول : موقعيت جغرافيايی استاندرس اّول : موقعيت جغرافيايی استان

از نظر موقع رياضی بين مدارات ��١١ �٥٩ °٣٣ و ��٢٧ �٤٤ °٣٥ شمالی و در ��٢٣ �٤٤ °٤٧ و ��٥١ �٢٧ °٤٩ طول شرقی واقع شده است. ١ــ 

شکل ۱ــ۱ــ نقشۀ تقسيمات کشوری جمهوری اسالمی ايران به تفکيک استان

خراسان رضوی     

گلستانخراسان شمالی

  مازندران

  تهران
قم

مرکزی
اصفهان

قزوين

  لرستان 

همدان
کردستان

کرمانشاه
ايالم

 فارس   

بوشهر

  هرمزگان 

دريای عمان

خليج فارس  

سيستان و بلوچستان

خراسان جنوبی

آذربايجان شرقیدريای خزر

زنجان

خوزستان

آذربايجان غربی

گيالن

بويراحمدکهگيلويه و                   

چهارمحال و بختياری

اردبيل

کرمان

يزد

سمنان

مرز کشور
حد استان
مرکز استان

البرز

جمهوری ترکمنستان

پاکستان

عراقافغانستان

ترکيه

نخجوان

ارمنستان جمهوری آذربايجان



٤

۱ــ با توجه به شکل ۱ــ۱ جاهای خالی را پر کنيد:
کردستان در ………؛ استان زنجان در ………؛ استان قزوين در ………؛  استان  کرمانشاه و  استان های 

مرکزی در ………؛ و استان لرستان در ………، استان همدان قرار دارند.
۲ــ در صورتی که استان همدان از نظر موقعيت جغرافيايی در شرق ايران قرار داشت، چه تغييراتی در توان های 

آن ايجاد می شد؟

فعاليت فعاليت ۱ـ۱
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تقسيمات ناهمواری های استان
است  مختلفی  کوهزايی  فرايندهای  دخالت  بيانگر  زمانی،  مقطع  هر  در  و  زمين،  از  نقطه  هر  در  ناهمواری ها  حالت  و  شکل 
است.  شده  تغيير  دستخوش  زمان  مرور  به  که  آورده  پديد  را  گوناگونی  اشکال  زمين  سطح  در  همواره  و  بوده  فعال  زمان  طول  در  که 
داشته اند.  مشخصی  ساختاری  تغييرات  زمين شناسی  دوران  در طول  نبوده و  مستثنی  قاعده  اين  نيز از  همدان  استان  ناهمواری های 
براساس تغيير شکل بنيادی، می توان آنها را به دو واحد بزرگ کوهستان ها و دشت ها تقسيم بندی کرد، سپس هر يک از اين دو دسته 
را با توجه به عواملی چون: امتداد گسل ها، مقاومت و نوع سنگ ها و نيز دخالت سيستم های چين خوردگی، به اجزای فرعی ديگری 

تقسيم کرد. (شکل ۲ــ۱ و نيمرخ ۳ــ۱)

درس دوم : ناهمواری های استان و چگونگی شکل گيری آنهادرس دوم : ناهمواری های استان و چگونگی شکل گيری آنها

َألَم نَجَعِل االَرَض ِمهادًا ٭ َو الِجباَل َاوتادًا ٭
                                                                            (آيۀ ۶ و ۷ سورۀ نبأ)        

آيا زمين را مهد آسايش خلق قرار نداديم و کوه ها را ستون و نگهبان آن نساختيم؟

شکل ۲ــ۱ــ نقشۀ توپوگرافی استان

دشت ها
فالتها، تپه ها و کوههای کم ارتفاع 
کوه ها
مرکز استان
مرکز شهرستان
مرکز بخش
شهر
مرز استان
مرز شهرستان
مرز بخش
بزرگراه
راه آسفالته اصلی

راهنما
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در صورتی که دشت ها را به دو نيمٔه شمالی و جنوبی تقسيم کنيم، کدام دشت ها وسيع ترند؟

الف) کوهستان ها
ساختاری،  جهت  از  شرق:  شمال  ارتفاعات 
از  قسمتی  رزن،  دشت  مشرق  در  استان،  شمال  ارتفاعات 
ارتفاعات مرکزی ايران است که از نظر ساختمانی از تشکيالت 
آتشفشانی ــ رسوبی و رسوبی است. امتداد اين رشته کوه ها 
از شمال غرب به سمت جنوب شرق و خط الرأس آنها، مرز 

بين استان های همدان و قزوين است.
استان،  ارتفاعات  از  واحد  اين  مرکزی:  ارتفاعات 
بين دو واحد شمال شرق و زاگرس (جنوب غربی استان) قرار 
گرفته است. از نظر ساختاری اين واحد را قسمتی از منطقٔه 
زاگرس  از  را  آن  نهاوند  درٔه  که  می دانند  سيرجان  ــ  سنندج 
جدا نموده است. رشته کوه مهم اين واحد در استان همدان، 

رشته کوه الوند است که دارای قلل مرتفع زيادی از جمله:
متر،   ۳۲۹۰ با  شاه نشين  متر،   ۳۵۷۴ ارتفاع  به  الوند 
کاله قاضی با ۳۲۰۲ متر، تخت رستم با ۲۹۲۲ متر می باشد. 
وجود سنگ های گوناگون رسوبی، دگرگونی و آذرين موجب 
پيچيدگی زمين شناسی اين ناحيه شده است. در قسمت های 

شکل ۳ــ۱ــ نيمرخ ناهمواری های استان در جهت جنوب غرب ــ شمال شرق (از نهاوند تا رزن)

فعاليت فعاليت ۲ـ۱

شکل ۴ــ۱ــ ارتفاعات شمال شرق استان ــ رزن

شکل ۵  ــ۱ــ رشته کوه الوند ــ بين همدان و تويسرکان

متر
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شرقی اين واحد صخره های آهکی ظاهر شده اند. رشته کوه الوند، از باتوليت های مهم اين واحد است، که جنس سنگ های آن گرانيت 
می باشد.

ارتفاعات جنوب غربی: ارتفاعات جنوب غربی استان قسمتی از زاگرس مرتفع می باشد که در اين منطقه به کوهستان گری، 
معروف است. اين رشته کوه از اواخر دورٔه ترياس و طی حرکات کوه زايی پس از اين دوره، دچار چين خوردگی های شديد به همراه 

گسل شده است. جنس غالب آن آهک بوده و مارن، ماسه سنگ و کنگلومرا از ديگر اجزا اين رشته کوه می باشد.

کوه های پراکنده: در ساير نقاط استان، ارتفاعاتی به صورت پراکنده ديده می شوند که می توان به کوه های قره لّر، بوقاطی (رزن) 
در نيمٔه شمالی استان و کوه خان گُرَمز (تويسرکان) و سرده و گرمه (مالير) در نيمٔه جنوبی استان اشاره نمود.

پژوهش کنيد !پژوهش کنيد !
در مورد اهميت سنگ گرانيت و تأثير آن در وضعيت اقتصادی استان پژوهش نماييد و نتيجۀ پژوهش خود در مورد اهميت سنگ گرانيت و تأثير آن در وضعيت اقتصادی استان پژوهش نماييد و نتيجۀ پژوهش خود 

را به کالس ارائه دهيد.را به کالس ارائه دهيد.

شکل ۶  ــ۱ــ کوهستان گری ــ نهاوند

شکل ۷ــ۱ــ کوه سرده ــ مالير



٨

مراتع، چشمه ها،  تشکيل دهندٔه کوه ها، وجود  مواد  جنس  تنوع  در آب و هوا و  ارتفاع و جهت آن  تأثير  کوهستان ها:  نقش 
هر يک می توانند بر شيؤه زندگی مردم مؤثر باشند. آيا می توانيد تأثير هر کدام را در کادر پايين بيان نماييد. جهت توضيح کامل تر و 

دقيق تر می توانيد از راهنمايی دبير خود و يا کتب مرتبط استفاده نماييد.
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

شکل ۸  ــ۱ــ نمونه هايی از نقش کوهستان ها در محيط جغرافيايی

بالف

دج

ب) دشت ها
ارتفاعات،  ويژگی های  به  توجه  با  اما  کرد،  مشاهده  کوهستانی  واحدهای  تمام  داخل  در  می توان  را  دشت ها  و  چاله ها  اصوالً 

دشت ها از نظر وسعت و چگونگی شکل گيری، با هم متفاوت اند که می توان آنها را به دو دستٔه تراکمی و فرسايشی تقسيم کرد.
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نوع  اين  از  استان  دشت های  اغلب  تراکمی:  دشت های 
می باشند. عامل شکل زايی اين دشت ها بيشتر آب های روان در طول 
دورٔه کواترنر است. حمل مواد تخريبی کوهستان ها به سمت چاله ها و 
دّره های کوهستانی و تراکم آن در داخل اين چاله ها سبب شکل گيری 
و توسعٔه دشت ها گرديده است. بافت و اندازٔه رسوبات حمل شده از 
دامنٔه ارتفاعات به سمت مرکز دشت، از درشت دانه به ريزدانه تبديل 

می گردد.
رودها،  يخچال ها،  تخريبی  عمل  طی  فرسايشی:  دشت های 
بادها و …، پهنه های افقی و وسيعی شکل گرفته اند که علت شکل گيری 
آنها، سستی نسبی رسوبات و تخريب به دليل تغييرات دما، يخبندان و 
جريان آب هاست  که قسمت های زيادی از اليه های تاقديس ها را از 

بين برده و به مناطق پست اطراف، منتقل کرده اند.

۱ــ اندازٔه ذرات تشکيل دهندٔه خاک (آبرفت ها) چه تأثيری در نفوذپذيری آب در آن دارد؟
۲ــ در جدول زير مشخصات مربوط به دشت مورد نظر را عالمت بزنيد:

جهت باغداری مناسب استضخامت خاک زياد استنوع دشت
فرسايشی
تراکمی

شکل ۹ــ۱ــ دشت تراکمی ــ کبودرآهنگ

شکل ۱۰ــ۱ــ دشت فرسايشی ــ مالير

فعاليت فعاليت ۳ ـ ـ۱
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مخاطرات طبيعی و راه های مقابله با آن
آسيب پذير  مناطق  از  ايران،  زلزله خيز  ناحئه  بزرگ ترين  در  گرفتن  قرار  لحاظ  به  آن  جنوب  به ويژه  همدان  استان  زمين لرزه: 
به شمار می  آيد. بنابراين، مطالعٔه مناطق لرزه خيز برای سياست های رشد و توسعٔه منطقه ای بسيار حائز اهميت است. وجود دو گسل 
اصلی زاگرس در جنوب غربی (نهاوند)، و گسل آوج در شمال شرقی (رزن)، استان همدان را در يک ناحئه زلزله خيز قرار داده است. 
عالوه بر گسل های فوق تعدادی گسل فرعی در بين اين دو قرار گرفته است و در برخی موارد اين گسل ها در زير رسوبات مدفون 
گرديده و در سطح زمين مشخص  نيستند. اين گسل ها را بايد در هنگام ساخت پروژه های صنعتی و فعاليت های اقتصادی مورد توجه 
قرار داد. در شکل ۱۱ــ۱ پراکندگی گسل های استان را مشاهده می نماييد. با توجه به اين نقشه کدام نواحی استان بيشتر مورد تهديد 

زلزله است؟ هنگام توسعٔه شهر، در اين مناطق به چه مواردی بايد توجه داشت؟
برای مقابله با اين خطر مهم و جلوگيری از خسارات احتمالی آن؛ وضع قوانين مقاوم سازی ساختمان ها، نظارت بر شيؤه 

ساخت و سازها و افزايش آگاهی عمومی از عوامل مؤثرند.

شکل ۱۱ــ۱ــ نقشۀ گسل های استان

گسل بالقوه فعال
گسل فعال
گسل دارای زلزله ثبت شده
نواحی مرتفع تر از ۲۰۰۰ متر
شهر

مرکز استان
مرکز شهرستان
مرکز بخش
مرز استان

راهنما
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ناپايداری دامنه ها: آيا تا به حال اصطالح رانش زمين را شنيده ايد؟ 
که  می پيوندد  وقوع  به  مناطقی  در  بيشتر  خاک)  (حرکات  خاک  ناپايداری 
خاک دارای ساختمان دانه ای سست و اشباع شده از آب باشد. دو پديدٔه 
عمده که دامنه های استان را تهديد می کنند، عبارت اند از: ريزش سنگ ها 

و رانش دامنه ها.
اين دو پديده می توانند مناطق مسکونی، زمين های زراعی، باغات و 

راه های ارتباطی را تهديد و خسارات اقتصادی زيادی را ايجاد نمايند.

شکل ۱۴ــ۱ــ نقشۀ محدودۀ فعاليت رانش زمين

شکل ۱۲ــ۱ــ پديدۀ رانش در دامنه ها

شکل ۱۳ــ۱ــ ريزش سنگ در دامنه ها

رانش زمين
مرکز استان 

مرکز شهرستان 
مرکز بخش 

شهر
نواحی مرتفع تر از ۲۰۰۰متر 

مرز استان 
مرز شهرستان 

مرز بخش
بزرگراه 

راه آسفالته اصلی
راه آسفالته فرعی 
رودخانه اصلی
رودخانه فرعی

راهنما
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پژوهش کنيد !پژوهش کنيد !
در مورد موضوعات زير پژوهش نموده، و نتايج آن را با همکالسی ها و دبير خود در ميان بگذاريد:در مورد موضوعات زير پژوهش نموده، و نتايج آن را با همکالسی ها و دبير خود در ميان بگذاريد:

۱ـ چگونه می توان با مخاطرات طبيعی که احتمال وقوع آنها در استان ما وجود دارد، به شکل مؤثرتری ـ چگونه می توان با مخاطرات طبيعی که احتمال وقوع آنها در استان ما وجود دارد، به شکل مؤثرتری 
مقابله کرد؟مقابله کرد؟

۲ـ در استان همدان چه اقداماتی جهت پيشگيری از آسيب های احتمالی مخاطرات طبيعی، انجام شده ـ در استان همدان چه اقداماتی جهت پيشگيری از آسيب های احتمالی مخاطرات طبيعی، انجام شده 
است؟است؟

۳ـ به جز محدوديت های ذکر شده، چه محدوديت های ديگری در مناطق کوهستانی استان ما وجود دارد ـ به جز محدوديت های ذکر شده، چه محدوديت های ديگری در مناطق کوهستانی استان ما وجود دارد 
و چگونه می توان آنها را به توانمندی تبديل کرد؟و چگونه می توان آنها را به توانمندی تبديل کرد؟
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آب و هوا، نقش بسيار مهمی در مطالعات زيستی، مديريت منابع آب، کشاورزی و ديگر فعاليت های انسانی دارد. تنوع آب و 
هوايی، توان های محيطی خاصی به مناطق می دهد، با بررسی و مطالعٔه عوامل مؤثر در آب و هوای استان خود می توان قابليت های 
محيطی آن را بهتر شناخت و از اين طريق استفادٔه بهينه از اين توان ها کرد. اين امر با توجه به تغييرات اقليمی، به ويژه شدت آن در 

سال های اخير از اهميت بااليی برخوردار است.

درس سوم : آب و هوای استاندرس سوم : آب و هوای استان

اًجا. لِنُۡخِرَج بِِه َحبا َو نَبَاًتا. َو َجنَّاٍت أۡلَفاًفا َو أنَزۡلنَا ِمَن اۡلُمۡعِصَراِت َماًء ثَجَّ
                                                                                                        (سورۀ النبأ ـ آيات ۱۴ تا ۱۶)

و از ابرهای متراکم آبی ريزان فرود آورديم، تا بدان دانه و گياه و باغ های درهم پيچيده و انبوه برويانيم. 

شکل ۱۵ــ۱ــ ويژگی های آب و هوايی استان

به تصاوير شکل ۱۵ــ۱ نگاه کنيد، کدام يک از پديده های آب و هوايی 
فوق در محل زندگی شما ديده می شود؟

ناحئه  کدام  در  همدان  استان  بگوييد  خود  قبلی  آموخته های  به  توجه  با 
آب و هوايی ايران قرار دارد؟ چند نمونه از ويژگی های آب و هوايی اين ناحيه 

را نام ببريد.
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عوامل مؤثر بر تنوع آب و هوای استان
همان گونه که خوانده ايد، دما و بارش دو عنصر اصلی مؤثر بر تنوع آب و هوا می باشند. اما چرا اين دو عنصر در همه جای 

استان يکسان نيستند؟ چه عواملی در تغييرات آنها مؤثر است؟
عوامل محلی و بيرونی همواره کنترل کنندٔه وضعيت دما و بارش در سطح زمين اند از عوامل محلی مؤثر در اقليم، می توان 

عامل عرض جغرافيايی، ارتفاع، و فاصله از دريا را بيان کرد.
توده های هوا، مهم ترين عامل بيرونی مؤثر در تنوع و تغييرات آب وهوايی هر ناحيه است.

با توجه به نکاتی که در کتاب جغرافيای ايران فرا گرفتيد نقش ارتفاع را در دما و بارش بيان کنيد؟
عوامل محلی

۱ــ عرض جغرافيايی: تفاوت در زاوئه تابش خورشيد در عرض های مختلف جغرافيايی نقش بسيار مهمی در شرايط آب 
و هوايی هر مکان دارد.حال به جدول ۱ــ۱ توجه کنيد و تفاوت های آب و هوايی اين دو شهر، از نظر درجٔه حرارت، مقدار بارش و 

روزهای يخبندان را مقايسه کنيد؟ چه نتيجه ای می گيريد؟

جدول ۱ــ۱ــ ويژگی های آب و هوايی ايستگاه اهواز و کبودرآهنگ

روزهای يخبندانمقدار بارش   (ميلی متر)حداقل دما (سانتی گراد)حداکثر دما(سانتی گراد)عرض جغرافيايیطول جغرافيايیايستگاه
٣٣٣١٩/٦١٢٢-٤٠+N �١٢  °E٣٥ �٤٢  °٤٨کبودرآهنگ
ــ٣٢٢٧-٥٠+N �٤٠  °E٣١ �٤٢  °٤٨اهواز

۲ــ ارتفاعات: موقعيت جغرافيايی استان ما در غرب کشور موجب شده که ارتفاع و جهت رشته کوه زاگرس نقش مهمی در 
ويژگی های آب و هوايی آن داشته باشد. به طوری که در زمستان اغلب ريزش های جّوی در ارتفاعات به شکل برف صورت می گيرد و 

دمای هوا در اين مناطق در زمستان ها خيلی سرد و در تابستان ها معتدل است.
۳ــ فاصله از دريا: به علت دوری استان همدان از دريا، اقليم خشک در سطح استان مشهود است.

عامل بيرونی (توده های هوای تأثير گذار بر اقليم استان)
ـ توده هوای مرطوب غربی: مهم ترين توده هوايی است که  ۱ـ
آب و هوای استان را تحت تأثير قرار می دهد و در فصول سرد (پاييز تا 
اواسط بهار) از غرب و شمال غرب، رطوبت دريای مديترانه و اقيانوس 

اطلس را وارد کشور کرده و موجب بارش می شود.

شکل ۱۶ــ۱ــ تودۀ هوای مرطوب غربی



١٥
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۲ــ توده  هوای سرد قطبی: تودٔه هوا در فصل سرد سال با فعال شدن پرفشار سيبری از عرض های 
برف  ريزش  و  دما  کاهش  موجب  و  می دهد  قرار  تأثير  تحت  را  استان  هوای  و  آب  و  شده  کشور  وارد  باال 

می شود.

شکل ۱۷ــ۱ــ بارش برف در فصل سرد سال

۳ــ توده هوای گرم و خشک: در فصل گرم، استقرار مرکز پرفشار جنب حاره در سطح فوقانی جّو، مانع از ورود توده های 
هوای غربی و در نتيجه موجب تشديد گرما، خشکی هوا و غبار آلود شدن اقليم استان می شود.

فعاليت فعاليت ۴ـ۱
۱ــ به جز عواملی که به آنها اشاره شد چه عوامل ديگری در آب و هوای استان ما تأثير می گذارند؟

۲ــ با استفاده از داده های جدول زير عامل مؤثر در تفاوت ويژگی های آب و هوايی دو ايستگاه کبودرآهنگ و 
گرمسار را تشريح نماييد.

جدول ۲ــ۱ــ ويژگی های آب و هوايی دو ايستگاه کبودرآهنگ و گرمسار

ميانگين بارش ارتفاع از سطح دريا (متر)عرض جغرافيايیطول جغرافيايیايستگاه
(ميلی متر)

حداکثر دما 
(سانتی گراد)

حداقل دما 
(سانتی گراد)

٣٣-٤٠+N١٦٧٩٣١٩/٦ �١٢  °E٣٥ �٤٢  °٤٨کبودرآهنگ
١٢-٤٧+N٨٢٥١٠٠ �١٢  °E٣٥ �١٦  °٥٢گرمسار
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پراکندگی دما و بارش در سطح استان
با توجه به تأثير عوامل مختلف بر آب و هوای استان، ميانگين بلند مدت ساالنٔه دما ۱۱/۵+  درجٔه سانتی گراد است. ميانگين 
بارندگی ساالنٔه استان در يک دورٔه آماری حدود ۳۸۷/۵ ميلی متر می باشد. اين در حالی است که شهرستان های استان از اين نظر با 
هم فرق دارند. پرباران ترين نقطٔه استان وراينٔه نهاوند با ميانگين ۵۱۷/۹ ميلی متر و کم باران ترين آن قهاوند با ميانگين ۲۲۳/۷ ميلی متر 

بوده است. از نظر دمايی نيز کبودرآهنگ سردترين و مالير گرم ترين ايستگاه استان بوده اند. (شکل ۱۸ــ۱)

شکل ۱۹ــ۱ــ نقشۀ هم بارش استانشکل ۱۸ــ۱ــ نقشۀ هم دمای استان

نمودار ۱ــ۱ــ ميانگين بارش و دمای ماهانه استان

ميانگين بارش ماهانه                                                                                بارش به ميلی متر دما (سانتی گراد)  
 ۶۰

 ۵۰

 ۴۰

 ۳۰

 ۲۰

 ۱۰

۰

 ۴۰
 ۳۵
 ۳۰
 ۲۵
 ۲۰
 ۱۵
۱۰
۵
۰

اسفند          بهمن            دی           آذر            آبان           مهر         شهريور      مرداد          تير           خرداد     ارديبهشت   فروردين

بارشدما راهنما
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طبقه بندی آب و هوايی استان
در علم هواشناسی با درنظر گرفتن عوامل و عناصر اصلی اقليمی، شاخص هايی برای طبقه بندی آب و هوايی مناطق 
مختلف ارائه شده است. از بين عناصر مختلف آب و هوايی درجٔه حرارت و بارش از عوامل اصلی است که در بيشتر مدل های 

اقليمی مورد نظر بوده و استفاده می شوند.
 تيپ های اقليمی استان همدان۱

مشاهده  بيشتری  گسترش  با  نهاوند  رزن و  کبودرآهنگ،  همدان،  شهرستان های  در  نيمه خشک:  هوای  و  آب  ۱ــ 
می شود. تقريباً حوزٔه دشت های استان در تسلط اين تيپ آب و هوا قرار دارند.

۲ــ آب و هوای خشک و سرد: در ناحئه جنوب رشته کوه الوند، عمدتاً در شهرستان تويسرکان و کم و بيش نيز در 
شهرستان های مالير و نهاوند حاکم است.

جنوب  و  مالير  شرق  جنوب  الوند،  کبودرآهنگ،  غرب  و  رزن  شمال  ارتفاعات  در  ارتفاعات:  هوای  و  آب  ۳ــ 
نهاوند.

۴ــ آب و هوای شبه مديترانه ای: در شرايط خاص طبيعی در شمال استان به ويژه شهرستان رزن، غرب استان در 
اسدآباد و جنوب در شهرستان های مالير و نهاوند.

۵  ــ آب و هوای نيمه مرطوب: در شرايط خاص
 طبيعـی  ، نـاحئه جنوب شرق  رشته کــوه الـونـد و   در شمال

 شهرستان مالير ديده می شود.

 برای مطالعهبرای مطالعه 

١ــ براساس روش آمبرژه

شکل ۲۰ــ۱ــ نقشۀ تيپ های اقليمی استان

مرکز استان
مرکز شهرستان
مرکز بخش
شهر
مرز استان
مرز شهرستان
مرز بخش
بزرگراه
راه آسفالته اصلی
راه آسفالته فرعی
رودخانه اصلی
رودخانه فرعی
خشک سرد
نيمه خشک
ارتفاعات فوقانی
مديترانه ای
نيمه مرطوب
نواحی مرتفع تر از ۲۰۰۰ متر

۲۰       ۰           ۲۰        ۴۰        ۶۰

راهنما

کيلومتر
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تأثير آب و هوا بر فعاليت های انسانی
که  می کند  ايجاد  خاصی  محيطی  توان های  هوايی،  و  هر  آب 
متناسب با آن، فعاليت های انسانی در زمينه های اقتصادی، اجتماعی، 
اقليمی،  شرايط  دليل  همين  به  می گيرد.  شکل  آن  در  و …،   فرهنگی 
موجب پيدايش اشکال گوناگونی از روابط انسان با محيط زندگی خود 

در استان شده است.
شکل  جمعيت،  استقرار  سکونتگاه ها:  و  هوا  و  آب 
شرايط  تأثير  تحت  شهرها،  و  روستاها  توسعٔه  و  رشد  سکونتگاه ها، 
اقليمی قرار دارند. به گونه ای که بيشتر روستاها و شهرهای استان در 

مناطق معتدل و خوش آب و هوا استقرار يافته اند.
و  معتدل  هوای  و  آب  علت  به  کشاورزی:  و  هوا  و  آب 
باغداری  به  گری  و  الوند  ارتفاعات  دامنه های  و  دّره ها  مرطوب، 
زرع  و  کشت  همدان  استان  دشت های  در  اما  يافته    است  اختصاص 

رايج تر است.

شکل ۲۱ــ۱ــ معماری متناسب با محيط، روستای ورکانه ــ همدان

شکل ۲۲ــ۱ــ روستای وهنان دامنۀ الوند ــ بهار

شکل ۲۳ــ۱ــ باغات گردو دامنۀ الوند ــ سرکان شکل شکل ۲۴۲۴ــــ۱۱ــ زراعت سيب زمينی ــ دشت بهارــ زراعت سيب زمينی ــ دشت بهار
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هوايی  و  آب  وضعيت  دليل  به  گردشگری:  و  هوا  و  آب 
مناطق  در  طبيعی  زيبای  چشم اندازهای  بهار  فصل  در  مناسب، 
کوهستانی استان، جلؤه خاصی دارند. در فصل تابستان نيز اين مناطق 
با دارا بودن آب و هوای معتدل زمينٔه مساعدی برای گردشگران فراهم 
می  کند. اين در حالی است که با آمدن زمستان و ريزش برف در دامنٔه 

ارتفاعات شرايط برای ورزش های زمستانی مساعد می شود.

نوع  چه  شما  روستای  يا  شهر  در  ـ   ۱ـ
با  ارتباط  در  که  دارد  وجود  ديگری  فعاليت های 

شرايط آب وهوايی آنجاست؟
محل  هوايی  و  آب  مناظر  از  تصاويری  ۲ــ 

زندگی خود تهيه و در کالس ارائه نماييد.

آب و هوا و مخاطرات طبيعی در استان
تغييرات  گاه  استان،  هوايی  و  آب  مناسب  شرايط  علی رغم 
می گذارد.  جای  بر  منفی  پيامدهای  مردم  زندگی  در  اقليم  از  ناشی 
خشکسالی، طوفان، سيل، تگرگ، سرمازدگی و يخبندان نمونه هايی 

از اثرات نامناسب آب و هوايی است. 
که  جّوی  ريزش های  کاهش  و  اقليمی  تغييرات  خشکسالی: 
سطحی  آب های  شديد  کاهش  قبيل؛  از  پيامدهايی  اخير  سال های  در 
و زيرزمينی را به دنبال داشته است، که آثار زيان باری در بخش های 
آبی  سال  در  که  به طوری  است.  آورده  به وجود  اقتصادی  مختلف 
ميليارد ريال به اقتصاد استان  ۹۰ــ۱۳۸۹ خساراتی به ارزش ۸۵۰ 

وارد کرده است.

شکل ۲۵ــ۱ــ ورزش اسکی ــ پيست الوند

شکل ۲۶ــ۱ــ رويش گل های بهاری ــ ميدان ميشان الوند

فعاليت فعاليت ۵ ـ ـ۱

شکل ۲۷ــ۱ــ درياچۀ سد اکباتان همدان ــ تابستان ۱۳۸۹

ـ تابستان ۱۳۸۷ شکل ۲۸ــ۱ــ درياچۀ سد اکباتان همدان ـ
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سيالب و آب گرفتگی: به دليل کوهستانی 
آب های  جريان  و  زياد  بارش  هنگام  استان،  بودن 
آب گرفتگی  و  سيل  وقوع  برای  شرايط  سطحی، 
معابر در مناطق کم شيب فراهم می شود، که همه ساله 

مشکالتی را برای مردم ايجاد می کند.

شکل ۲۹ــ۱ــ آب گرفتگی معابر ــ همدان ــ آبان ۱۳۹۰

شکل ۳۰ــ۱ــ پهنه های خطر نسبی سيل در استان

راهنما

نقاط شهری

مرز استان

نواحی باالتر از ۲۰۰۰ متر
رودخانه
پهنه های سيل گير
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تگرگ و سرمازدگی: بارش تگرگ و سرمازدگی 
است  استان  هوايی  و  آب  مخاطرات  از  نمونه هايی  نيز 
بخش  در  به خصوص  زيادی  خسارت های  موجب  که 

کشاورزی می شوند.

۱ــ برای مقابله با هر يک از مخاطرات آب و هوايی، 
که در محل زندگی شما اتفاق می افتد چه پيشنهاداتی ارائه 

می دهيد؟
۲ــ با درنظر گرفتن گلباد شهر همدان، کدام سمت 
شهر را برای ساخت شهرک صنعتی انتخاب می کنيد؟ دليل 

خود را توضيح  دهيد.

فعاليت فعاليت ۶ ـ ـ۱

شکل ۳۱ــ۱ــ سرمازدگی درختان ميوه ــ همدان

شکل ۳۲ــ۱ــ خسارت تگرگ به باغات روستای کرفس ــ رزن

شکل ۳۳ــ۱ــ گلباد شهر همدان
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منابع آب
به تصاويری که در شکل ۳۴ــ۱ آمده با دقت توجه کنيد و با مشورت هم کالسی های خود به  سؤاالت پاسخ دهيد.

۱ــ هر يک از تصاوير باال کدام نوع از شيوه های بهره برداری منابع آب را نشان می دهد؟
۲ــ چه ارتباطی بين اين تصاوير با موقعيت جغرافيايی استان ما وجود دارد؟

۳ــ وظايف ما در برابر آب، اين نعمت بزرگ پروردگار، چيست؟
موقعيت جغرافيايی مناسب سبب شده تا استان ما ازنظر دسترسی به ريزش های جّوی، وضعيت خوبی داشته باشد اما بايد توجه 
داشت که امروزه به علل افزايش جمعيت و نياز بيشتر به آب در بخش های کشاورزی، صنايع و مصارف خانگی و همچنين تغييرات آب 

و هوايی در سال های اخير، مشکالتی در زمينٔه تأمين آب مورد نياز اين بخش ها ايجاد شده است.
چاه های  کردن  برقی  مانند  تعادل بخشی  طرح های  و  سطحی  آب های  ذخيره سازی  منابع،  اين  از  استفاده  شيوه های  در  بازنگری 
کشاورزی، نصب کنتور هوشمند و …، می تواند مشکالت ناشی از کمبود آب و توزيع نابرابر آن را در فصول مختلف سال، برطرف نمايد.

درس چهارم : منابع طبيعی استاندرس چهارم : منابع طبيعی استان

. َوَجَعۡلنَا ِمَن اۡلَماِء کُلَّ َشۡیءٍ َحیٍّ
                                              (سورۀ انبياء،آيۀ٣۰)

هـر چيز زنـده ای را از آب پـديـد آورديم. 

شکل ۳۴ــ۱ــ شيوه های بهره برداری از منابع آب در استان

الف:  ……………                                 ب: ……………                          ج: ……………
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برای شکل ۳۵ــ۱ عنوانی انتخاب و توضيحاتی درباره 
اين تصاوير بنويسيد.

ـ  ۱: ............................. شکل ۳۵  ـ

.........................................

.........................................

.........................................

با توجه به آنچه گفته شد منابع آب استان را می توان به 
تقسيم  زيرزمينی»  و «آب های  سطحی»  «آب های  دستٔه  دو 

کرد.

الف) تاالب آق گل سال ۱۳۸۹ــ مالير

ب) تاالب آق گل سال ۱۳۹۰ــ مالير
شکل ۳۵ــ۱

شکل ۳۶ــ۱ــ نقشه رودهای استان و 
حوضه های آبريز
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آب های سطحی
همان طور که در شکل ۳۶ــ۱ می بينيد استان همدان در محدودٔه سه حوضٔه آبريز عمدٔه کشور قرار دارد. هر يک از رودهای 
گاماسياب، قره چای و تلوار به ترتيب جزء حوضٔه آبريز خليج فارس و دريای عمان، حوضٔه آبريز مرکزی و حوضٔه آبريز دريای مازندران 

می باشند.

١ــ متوسط بده (دبی) ساالنٔه قره چای در ايستگاه عمرآباد ٥/٩ متر مکعب در ثانيه است.

محلی  از  دائمی  رود  اين  گاماسياب:  رود 
استان،  جنوبی  ارتفاعات  از  سوراخ  سنگ  کوه  نام  به 
با  نهاوند،  دشت  از  عبور  از  بعد  و  می گيرد  سرچشمه 
پيوستن ساير سرشاخه ها نظير آب مالير و آب تويسرکان 
تشکيل  را  گاماسياب  رود  رود،  خرم  و  رود)  (قلقل 
می دهد. اين رود در حوالی روستای دو آب به استان 
رود  مهم  شاخه های  از  يکی  و  می شود  وارد  کرمانشاه 
فارس  خليج  به  نهايت  در  که  می رود  شمار  به  کرخه 

می ريزد.
سرشاخٔه  دو  شامل  رود  اين  قره چای:  رود 
ارتفاعات  از  که  سيمينه رود  سرشاخٔه  است.  اصلی 
مسير  ادامٔه  در  سيمينه رود  می گيرد.  سرچشمه  الوند 
در حوالی روستای امامزاده پيرنهان با سرشاخٔه ديگری 
سرچشمه  مرکزی  استان  ارتفاعات  از  که  شراء  نام  به 
تشکيل  را  قره چای١  رود  و  می پيوندند  هم  به  می گيرد، 
از  مهمی  بخش  زهکشی  از  پس  قره چای  می دهد. 
اراضی استان، از شرق، وارد استان مرکزی شده و در 

نهايت به مسيلٔه قم در حوضٔه آبريز مرکزی می ريزد.

رود تلوار: اين رود فصلی در شمال غربی استان جريان دارد و پس از طی مسافت کوتاهی وارد استان زنجان می شود. تلوار 
از شاخه های رود قزل اوزن به حساب می  آيد که در گيالن به سفيد رود معروف است و به دريای خزر می ريزد.

شکل ۳۷ــ ۱ــ رود گاماسياب ــ نهاوند

شکل ۳۸ــ۱ــ رود قره چای ــ کوريجان
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 برای مطالعهبرای مطالعه 

آبريز  کدام حوضٔه  جزء  بگوييد  ۳۶ــ۱  شکل  توجه به  با  دارد؟  جريان  شما  زندگی  محل  در  مهمی  رود  آيا  ۱ــ 
کشور است؟

۲ــ دربارٔه تغييرات آب رودهای محل زندگی خود، با يکی از افراد کهنسال، مصاحبه و گزارش آن را به کالس 
ارائه داده و در مورد داليل آن بحث کنيد.

فعاليت فعاليت ۷ ـ ـ۱

سدها
کف،  سد از  ارتفاع  رسيد.  بهره برداری  ۱۳۴۲ به  سال  پايه دار است که در  وزنی  بُتنی  سد از نوع  اين  اکباتان:  سّد 
۵۳ متر، حجم کل درياچٔه سد ۸ ميليون متر مکعب و حجم آب مهار شدٔه ساالنٔه آن ۱۷ ميليون متر مکعب بوده که در سال های 
اخير با افزايش ارتفاع سد به ۷۹ متر، حجم درياچه به ۴۰ ميليون متر مکعب و حجم آب مهار شدٔه ساالنه به ۴۳ ميليون متر 

مکعب ارتقا يافته است.
خــاکــی  نـــوع  از  سد  اين  آبشينه:  سّد 
خارج  در  که  است  ُرسی  هستٔه  با  (سنگ ريزه ای) 
در  همدان)  روستاهای  از  ( يکی  آبشينه  رود  بستر  از 
از  است.هدف  رسيده  بهره برداری  به   ۱۳۷۵ سال 
احداث اين دو سد، تأمين آب آشاميدنی شهر همدان و 
زمين های کشاورزی پايين دست آن می باشد که آب آن 

از دو محل به شرح زير تأمين می شود:
الف) آب سرريز شده از سد اکباتان

يک  توسط  کمر  سياه  رودخانٔه  آب  انتقال  ب) 
سد انحرافی و کانال بُتنی، به مخزن سد آبشينه.

کنترل  کشاورزی،  آب  تأمين  برای  که  است  خاکی  نوع  از  و  رسيده  بهره برداری  به   ۱۳۸۳ سال  در  سو:  شيرين  سّد 
سيالب ها و تغذئه مصنوعی آب های زيرزمينی شمال دشت کبودرآهنگ، احداث شده است.

سّد کالن: در سال ۱۳۹۰ به بهره برداری رسيده و از نوع خاکی همگن است که برای تأمين آب شهر مالير و بهبود 
آبياری در اراضی پايين دست سد احداث شده است.

شکل ۳۹ــ۱ــ سد اکباتان ــ همدان
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 منابع آب زيرزمينی
آب های زيرزمينی دشت های استان در گذشته وضعيت 
بهره برداری  علّت  به  اخير  سال های  در  ولی  داشته  مطلوبی 
است  نموده  افت  شّدت  به  زيرزمينی  آب های  سطح  بی رويه، 
به طوری که بعضی از نقاط دشت های کبودرآهنگ و رزن ــ 
بهره برداری  گرديده اند.  مواجه  زمين  نشست  پديدٔه  با  قهاوند 
از اين منابع، عموماً از طريق چشمه ها، حفر قنوات، چاه های 

عميق و نيمه عميق، انجام می گيرد.
بيشترين سهم مصرف آب های زيرزمينی با ۹۱ درصد 
مربوط به بخش کشاورزی است و بخش های ُشرب و بهداشت 
با ۷ درصد و صنعت و معدن با ۲ درصد، در رده های بعدی 

قرار دارند.

بيشتر بدانيم

ـ تويسرکان شکل ۴۰ــ۱ــ چاه عميق (پرورش ماهی و زراعت) ـ

بيشتترر بداننييم

آب  مصارف  حجم  ۲ــ۱ــ  نمودار 
استان بر حسب ميليون متر مکعب

چاه                              چشمه                             قنات                      آب های سطحی

مشکالت منابع آب استان
ــ توزيع نامناسب زمانی و مکانی بارش

ــ تغييرات آب و هوايی
ــ خروج آب رودها از استان

ــ شيوه های سنتی بهره برداری (اتالف آب در شبکه های انتقال، روباز بودن نهرها و تبخير شديد آب، اتالف آب توسط گياهان 
هرز کنار نهرها و …)

ــ عدم رعايت مصرف بهينٔه آب در بخش های خانگی و صنايع
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١ــ سدهای اکباتان، کالن، سرابی، شنجور و گرين دو منظوره اند و هدف از احداث آنها، عالوه بر تأمين آب آشاميدنی، تأمين آب الزم برای مصارف کشاورزی نيز می باشد.
٢ــ در روستاهای برزول، شعبان، تپه يزدان، گل زود، بيان تکه و کنگاور کهنه

ــ حفر بی روئه چاه های عميق و نيمه عميق در دشت ها جهت برداشت از آب های زيرزمينی
ــ آلودگی آب ها و …

طرح ها و اقدامات ضروری برای تأمين منابع آب
ــ احداث سدهای مخزنی۱ مثل سّد اکباتان، سّد آبشينه (همدان)، سّد کالن (مالير)، سّد سرابی (تويسرکان)، سّد شنجور (رزن)، 

سّد نعمت آباد (اسدآباد)، سّد گری (نهاوند) و ديگر سدهای در دست مطالعه.

ـ  احداث بندهای انحرافی و کانال های بُتنی در نقاط مختلف استان. ـ
ــ تغذئه مصنوعی و کنترل سيالب در دشت های اسدآباد، همدان ــ بهار، کبودرآهنگ، رزن ــ فامنين و قهاوند.

ــ احداث شبکه های آبياری و زهکشی و ايستگاه پمپاژ در شهرستان نهاوند۲.
ـ انتقال آب از سد تلوار زنجان به استان همدان ـ

شکل ۴۲ــ۱ــ عدم رعايت مصرف بهينۀ آب آشاميدنی شکل ۴۱ــ۱ــ ايجاد فروچاله ــ دشت فامنين

شکل ۴۵ــ۱ــ کانال انتقال آب (سياه کمر) شکل ۴۴ــ۱ــ انتقال آب از سد تلوارشکل ۴۳ــ۱ــ بند انحرافی: تويسرکان
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با توجه به شکل ۳۶ــ۱ علت خروج آب های سطحی از استان ما به استان های مجاور چيست؟ برای رفع اين 
مشکل چه راه حل هايی پيشنهاد می کنيد؟

فعاليت  فعاليت  ۸ ـ ـ۱

منابع خاک
آب و خاک دو نعمت بزرگ خداوندند که با مديريت صحيح می توان از آنها به خوبی استفاده کرد. خوشبختانه با توجه به موقعيت 

مناسب جغرافيايی، استان ما از اين منابع ارزشمند، برخوردار است.
خاک های استان را از نظر موقعيت می توان به چند دسته تقسيم کرد.

مناطق کوهستانی: اين مناطق به علت شيب زياد به شدت تحت تأثير فرسايش بوده و بدون پوشش خاکی اند. در برخی مناطق 
خاک های کم عمقی تشکيل شده است که گياهان استپی در محدوده کوچکی در آنجا رشد می کنند.

کشاورزی  پرشيب  زمين های  از  وجود،  اين  با  دارند.  ماليم تری  شيب  کوهستانی  نواحی  به  نسبت  اراضی  اين  کوهپايه ها: 
محسوب می شوند، و به صورت ناحئه بين کوهستان و دشت ها به شمار می آيند. محدوديت های عمدٔه اين اراضی شيب زمين، فرسايش 

و کم عمقی خاک است.
دشت های دامنه ای: اين اراضی از جمله نواحی کشاورزی اند که اهميت بسياری در استان دارند و به دو دسته تقسيم می شوند.

ــ دشت های دامنه ای سنگ ريزه دار: اين قسمت از دشت های نسبتاً هموار تشکيل شده است که شيب ماليمی نيز دارند. 
خاک اين نواحی عميق، با بافت سنگين تا خيلی سنگين است. وجود سنگ ريزه در بعضی قسمت ها مشکالتی را برای کشاورزی به 
همراه دارد. از جمله ويژگی های اين اراضی زهکشی مناسب آنهاست. در حال حاضر به عنوان اراضی تقريباً مناسب جهت زراعت 

ديم و درختکاری شناخته می شوند.
ــ دشت های دامنه ای مسطح: اين دشت ها شيب بسيار ماليمی داشته و دارای خاک عميق، سنگين و بدون سنگ ريزه است 

که در حال حاضر بيشتر به عنوان زراعت آبی مورد استفاده قرار می گيرند.

عملکردهای منفی انسان در فرسايش خاک
ــ شخم نــامناسب زمين در کــوهپـايه هــا
ــ چرای بی رويه و زودهنگام دام    در  مراتع
ــ استفادٔه بيش از حّد   از کودهای شيميايی
ــ بهره برداری زياد از خــاک های   زراعی

شکل ۴۶ــ۱ــ چرای زودهنگام دام در مراتع
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منابع گياهی
پوشش گياهی هر مکانی متأثر از شرايط آب وهوايی، جنس خاک، 
به  توجه  با  است.  محيط  آن  آب  به  دسترسی  ميزان  و  ناهمواری ها  شکل 
تنوع اين عوامل، پوشش گياهی استان را می توان در دو بخش «جنگل ها» 

و «مراتع» بررسی کرد.
جنگل ها

که  دارد  وجود  جنگلی  پوشش  هکتار   ۳۹۵۷۶ همدان  استان  در 
از اين مقدار ۳۵۱۷۶ هکتار آن جنگل های طبيعی و بقئه آن جنگل های 

دست کاشت است.
نواحی  براساس  استان،  طبيعی  جنگل های  طبيعی:  جنگل های 

رويشی ايران به دو دسته تقسيم می شوند.
به  گياهی  پوشش  ما  استان  در  زاگرس:  رويشی  ناحيۀ  الف) 
در  فارسبان  و  سياه دره  گياهان،  مناطق  در  تنها  متراکم  جنگل  صورت 
شهرستان نهاوند  وجود دارد. اين در حالی است که پوشش گياهی جنگلی 
در سطوح محدود و پراکنده به دو شکل، جنگل های تُنُک و مخروبه در 

ارتفاعات گری، تويسرکان، مالير و فامنين مشاهده می شود.
از گونه های درختی اين جنگل ها، بلوط، کيکم، داغداغان، گالبی 
وحشی و زبان گنجشک و از گونه های درختچه ای، بادام کوهی، دافنه، 

سماق و … را می توان نام برد.
جنگل های  محدودٔه  شامل  تورانی:  ايران  رويشی  ناحيۀ  ب) 
افدرا  و  کوهی  بادام  آن،  گونه های  مهم ترين  که  است  فامنين  شهرستان 

می باشد.

شکل ۴۷ــ۱ــ درختچۀ سماق ــ دارستان، تويسرکان

شکل ۴۸ــ۱ــ جنگل متراکم بلوط ــ گيان، نهاوند

شکل ۴۹ــ۱ــ گونۀ بادام کوهی ــ آقاج، فامنين

شکل ۵۰ــ۱ــ گونۀ افدر ــ آقاج، فامنين
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محيط های  امروزه  دست کاشت:  جنگل های 
دامنٔه  و  جاده ها  کنار  شهرها،  حاشئه  در  مستعد 
از  حفاظت  مانند  طرح هايی  منظور  به  را  ارتفاعات 
محيط زيست، جلوگيری از فرسايش خاک، وقوع سيل 
مناسب  جنگلی  گونه های  کاشت  با  تفرجگاهی  بخش  و 
مانند  داده اند.  اختصاص  کاشت  دست  جنگل های  به 
خان  کوچک  ميرزا  اسدآباد،  زائر  جنگلی  پارک های 
و  اکباتان  سّد  دست کاشت  جنگل های  و  مالير  جنگلی 

حاشئه جادٔه همدان ــ رزن و … .

شکل ۵۱ــ۱ــ جنگل دست کاشت ــ آقبالق، بهار

شکل ۵۲  ــ۱ــ پارک جنگلی ميرزا کوچک خان ــ مالير

شکل ۵۳  ــ۱ــ نقشۀ پراکنش جنگل ها در استان

مرکز استان
مرکز شهرستان
مرکز بخش
شهر
مرز استان
مرز شهرستان
مرز بخش
بزرگراه
راه آسفالته اصلی
راه آسفالته فرعی
نواحی جنگلی

راهنما
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مراتع
امروزه با توجه به افزايش جمعيت، نياز بيشتری به فرآورده های 
دامی احساس می شود. از طرفی کيفيت و کمّيت علوفه در سطح مراتع، 
باشد.  دام  نياز  مورد  غذای  تأمين  برای  مناسبی  بسيار  منبع  می تواند 
برخوردار  بااليی  اهميت  از  غذايی  مواد  تأمين  در  مراتع  نقش  بنابراين، 

است.

بيشترر بدانيممبيشتر بدانيم
جدول ۳ــ۱ــ توزيع مراتع برحسب کمّيت و کيفيت به تفکيک شهرستان های استان در سال ۱۳۸۳به هکتار

شرح
فقيرمتوسطنسبتًا خوبجمع

رتبهدرصدوسعت رتبهدرصدوسعترتبهدرصدوسعت رتبهدرصدوسعت
ــ٥٥٥٢٤٦١٠٠ــ٢٩٢٢٨٨١٠٠ــ٥٨٠٠٧١٠٠ــ٩٠٥٥٤١١٠٠استان
٢٠٥٦٧١٢٢/٧١١٢٩٩١٢٢/٤١٦٤١٣٥٢٢١١٢٨٥٤٥٢٣/٢١همدان
١٥٢٨٤٧١٦/٩٢١٠٠٢٢١٧/٣٢٤٧٢٩٥١٦/٢٢٩٥٥٣٠١٧/٢٢مالير
١٠٠٠٠٠١١٤٥٨٦٢١٠/١٥٤٢٣٧٢١٤/٥٤٥١٧٦٦٩/٣٦نهاوند

٨٨٢٦٣٩/٧٦٥٦٧٤٩/٨٦٢٧٤٢٥٩/٤٦٥٥١٦٤٩/٩٥تويسرکان
١٣٩٧٥٣١٥/٤٣٩٢٥٩١٦٣٤٣١٤٩١٤/٨٣٨٧٣٤٥١٥/٧٣کبودرآهنگ
٥٩٥١٧٦/٦٨٣٩١٦٦/٨٨١٨٤٠٣٦/٣٨٣٧١٩٨٦/٧٨اسدآباد
٦٤٥٧٠٧/٢٧٤١٣٠٧/١٧٢٠٠٥٧٦/٩٧٤٠٣٧٣٧/٣٧بهار
٩٤٩٢٠١٠/٥٥٦١٤٣١٠/٦٤٢٩٤٥٢١٠/١٥٥٩٣٢٥١٠/٧٤رزن

شکل ۵۴  ــ۱ــ مراتع درجه ۲

شکل ۵۵  ــ۱ــ مراتع درجه ۱
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اهميت مراتع
ــ تعديل و تلطيف هوا

ــ کنترل آب های سطحی و تغذئه آب های زيرزمينی
ــ کاهش آلودگی هوا

ــ جلوگيری از فرسايش خاک و وقوع سيالب
ــ تغذئه دام

ــ مصارف دارويی و خوراکی (کتيرا، آويشن، باريج، موسير و …)
و  تخريب  باعث  محيط  در  انسان  ناآگاهانٔه  و  سودجويانه  رفتارهای  و  دخالت ها  متأسفانه  گياهی  پوشش  زياد  اهميت  وجود  با 

نابودی بخش های زيادی از جنگل ها و مراتع استان شده است.

بسيار فقير
فقير
فقير تا متوسط
متوسط
مرکز استان
مرکز شهرستان
مرکز بخش
شهر
بزرگراه
راه آسفالته اصلی
راه آسفالته فرعی
مرز استان

راهنما

شکل ۵۶  ــ۱ــ نقشۀ پراکنش مراتع استان
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جغرافيای طبيعی استان

عوامل تخريب مراتع و جنگل های استان
ــ چرای بی روئه دام

ــ عدم رعايت ظرفيت مراتع
ــ بوته کنی و قطع درختان برای مصارف سوخت و خانه سازی

ــ تبديل مراتع و جنگل ها به زمين کشاورزی
ــ احداث راه ها و عمليات معدنی غيراصولی

و …

با مشورت هم کالسی های خود چند مورد از پيامدهای تخريب جنگل ها و مراتع استان را بنويسيد.
فعاليت فعاليت ٩ـ۱

شکل ۶۰  ــ۱ــ تبديل مراتع به زمين کشاورزی

شکل ۵۸  ــ۱ــ برداشت کنگر از مراتعشکل ۵۷  ــ۱ــ تغذيۀ دام عشاير

شکل ۵۹  ــ۱ــ احداث راه در مراتع
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 برای مطالعهبرای مطالعه 

عمليات آبخيزداری
است  فعاليتی  آبخيزداری  عمليات 
خاک،  شسته شدن  از  جلوگيری  برای  که 
قدرت  حفظ  رسوب،  حمل  و  جابه جايی 
حاصلخيزی خاک، کنترل  سيالب، تقويت 
گياهی  پوشش  افزايش  زيرزمينی،  آب های 
و … انجام می شود و به چهار دستٔه اصلی 

تقسيم می شوند.
شامل  بيولوژيک:  عمليات 
بذرکاری، کپه کاری، بوته کاری، علوفه کاری، 

بذرپاشی و نهال کاری.
عمليات مکانيکی: شامل احداث 
بُتنی،  مالتی،  بندهای  خاکی،  سدهای 
سدهای  چپری،  و  خشکه چين  گابيونی، 
حاشئه  در  ساحلی  ديواره های  و  فلزی 

رودخانه ها.
شامل  بيومکانيکی:  عمليات 

احداث بانکت، تراس بندی و سکوبندی.
عمليات مديريتی: شامل حفاظت 
چرای  سياست های  تعيين  مراتع،  قرق  و 
آموزش  و  ترويج  و  چرا  مديريت  و  تناوبی 

بهره برداران.

شکل ۶۲  ــ۱ــ کپه کاریشکل ۶۱  ــ۱ــ نهال کاری

شکل ۶۴  ــ۱ــ ديوار حاشيۀ رودخانهشکل ۶۳  ــ۱ــ بند گابيونی (سنگ ها در تور سيمی)

شکل ۶۶  ــ۱ــ احداث بانکت بندیشکل ۶۵  ــ۱ــ تراس بندی

شکل ۶۸  ــ۱ــ حفاظت و قرق مراتع ــ کبودرآهنگشکل ۶۷  ــ۱ــ مديريت و نظارت بر چرا
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جغرافيای طبيعی استان

۱ــ پوشش گياهی غالب محل زندگی شما از چه نوعی است؟ چند مورد از فوايد آنها را بنويسيد.
۲ــ چگونه می توانيد در حفاظت از پوشش گياهی محل زندگی خود نقش داشته باشيد؟ فعاليت هايی که در اين 

زمينه انجام داده ايد را شرح دهيد.

فعاليت فعاليت ۱۰۱۰ـ۱

شکل ۶۹  ــ۱ــ گونه هايی از حيات جانوری استان

ی آن بستگی دارد.
گوناگونی اجزا

زيبايی طبيعت به 

زندگی جانوری در استان
موقعيت مناسب جغرافيايی استان ما در ناحيه کوهستانی غرب کشور و شرايط آب و هوايی و پوشش گياهی آن موجب شده که 
از گذشتٔه دور شرايط مساعدی برای پيدايش زيستگاه انواع حيات جانوری فراهم شود که متأسفانه در چند دهٔه اخير عواملی از قبيل 
حضور شکارچيان غيرمجاز، خشکسالی های ناشی از تغييرات ناگهانی اقليم، کم شدن آب تاالب ها و رودخانه ها، چرای بيش از حد و 

خارج از فصل دام ها در مراتع، صدمات جبران ناپذيری را به حيات جانوری استان وارد کرده است.
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شراء،  لشگردر،  گُرَمز،  خان  گلپرآباد،  از:  عبارت اند  که  است  حفاظت شده  مهم  منطقٔه   ۶ دارای  حاضر،  حال  در  ما  استان 
آلموبالغ، ملوسان و دو منطقٔه شکار ممنوع شيرين سو و و آق گل. (نقشٔه ۷۰ــ۱)

شکل ۷۰ــ۱ــ نقشۀ مناطق حفاظت شده استان

گلپرآباد
لشگردر

ملوسان

خانگرمز 
شرا

آلموبالغ

شکل ۷۱ــ۱ــ عقاب طاليی

شکل ۷۲ــ۱ــ محيط بانان سازمان حفاظت از محيط زيست

پژوهش کنيد !
بررسی کنيد که در سال های اخير کدام يک از گونه های 
گياهی و جانوری محل زندگی شما از بين رفته است؟ نتيجه را به 

کالس ارائه دهيد.
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جغرافيای طبيعی استان

بيشتتررر بدانييمبيشتر بدانيم
گونه   ۲۱ از  بيش  زيستگاه  ممنوع،  شکار  منطقٔه  دو  و  حفاظت شده  منطقٔه  شش  بودن  دارا  با  همدان  استان 
پستاندار، ۱۵۱ گونه پرنده، ۱۸ گونه خزنده و ۱۵۴۰ گونه گياه است. گونه های شاخص و پراهميت جانوری استان ما 

عبارت اند از، قوچ و ميش ارمنی، کَل و بز وحشی، عقاب طاليی، ميش مرغ و پرستوی دريايی نوک کاکايی.
الف) منطقۀ حفاظت شده: محدوده ای از منابع طبيعی است که از لحاظ ضرورت حفظ و تکثير نسل جانوران 
وحشی يا حفظ و احيای رستنی ها و وضع طبيعی آن، دارای اهميت بوده و تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست 

قرار می گيرد.
جدول ۴ــ۱ــ مناطق زيست محيطی استان همدان

موقعيت جغرافيايیمنطقهرديف
تويسرکانمنطقٔه حفاظت شده خان گرمز١
ماليرمنطقٔه حفاظت شده لشگردر٢
نهاوندمنطقٔه حفاظت شده ملوسان٣
اسدآبادمنطقٔه حفاظت شده آلموبالغ٤
همدانمنطقٔه حفاظت شده شراء٥
ماليرمنطقٔه حفاظت شده گلپرآباد٦
مرز همدان و ماليرمنطقٔه شکار ممنوع تاالب آق گل٧
کبودرآهنگمنطقٔه شکار ممنوع تاالب شيرين سو٨

مناطق  اين  ممنوع:  شکار  منطقۀ  ب) 
نيز دارای شرايط مناسب حفظ و تکثير گونه های 
مختلف گياهی و جانوری اند و با نظارت سازمان 
شکار  ممنوعيت  دارای  محيط زيست،  حفاظت 
به  رساندن  آسيب  و  درختان  قطع  صيد،  و 

محيط اند.

گرمز:  خان  شده  حفاظت  منطقۀ 
شهرستان  غرب  کيلومتری   ۳۴ در  منطقه  اين 
تويسرکان واقع شده و دارای گونه های منحصر 
به فرد گياهی و جانوری از جمله، کَل و بز است 
که از لحاظ ملی و بين المللی معروف بوده و هر 
از  طبيعت  عالقه مندان  توجهی  قابل  تعداد  ساله 

اين منطقه ديدن می نمايند.

شکل ۷۳ــ۱ــ منطقۀ حفاظت شدۀ خان ُگرَمز ــ تويسرکان
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در  همدان  شهر  کيلومتری   ۹۰ در  و  مالير  شهر  جنوب شرقی  در  منطقه  اين  لشگردر:  حفاظت شدۀ  منطقۀ 
محاصرٔه ۱۴ روستای مجاور از جمله جوزان، مانيزان، فروز، ازناوله، زنگنه و احمد روغنی است و به لحاظ طبيعت 

مساعد از نظر آب، پوشش گياهی و شرايط اقليمی، همواره زيستگاه مناسبی برای جانوران و پرندگان است.

منطقۀ شکار ممنوع: منطقٔه شکار ممنوع نيز همچون مناطق حفاظت شده دارای شرايط مناسب جهت حفظ 
و تکثير گونه های مختلف گياهی و جانوری اند و با نظارت سازمان حفاظت محيط زيست دارای ممنوعيت شکار و 

صيد، قطع درختان و آسيب رساندن به محيط است.

شکل ۷۴ــ۱ــ منطقۀ حفاظت شدۀ لشگردر ــ مالير

شکل ۷۵ــ۱ــ منطقۀ شکار ممنوع ــ شيرين سو
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جغرافيای طبيعی استان

مشکالت زيست محيطی
به تصاوير زير نگاه کنيد و بگوييد کدام يک از مشکالت زيست محيطی استان ما را نشان می دهد؟ شما در محل زندگی خود با 

کدام يک از آنها روبه رو هستيد؟ جهت رفع آن، چه اقدامی انجام داده ايد؟
در دهه های اخير افزايش جمعيت، توسعٔه شهرها و پيدايش نقاط شهری جديد، افزايش وسايل نقليه، افزايش توليد پسماندها، 
احداث صنايع، کاهش وسعت باغات و فضاهای سبز و … باعث بروز مسائل و مشکالت زيست محيطی بسياری از قبيل: آلودگی 

درس پنجم : مسائل زيست محيطی استاندرس پنجم : مسائل زيست محيطی استان

ماء َواۡالَۡرِض. َيا أيَُّها النَّاُس اۡذکُرُوا نِۡعَمَت اللَِّه َعلَۡيکُۡم َهۡل ِمۡن َخالٍِق َغۡيُر اللَِّه َيۡرُزُقکُم ِمَن السَّ
                                                                                                                                                                 (سورۀ فاطر، آيۀ ۳)        

ای مردم، نعمت خدا را برخود ياد کنيد. آيا غير از خدا آفريدگاری است که شما را از آسمان و زمين روزی دهد.

الف                                                         ب                                                                 ج

هـد

شکل ۷۶ــ۱ــ برخی از مشکالت زيست محيطی استان
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بحران های  و  محيط  تعادل  خوردن  هم  به  موجب  که  شده  همدان  استان  سطح  در  و …،  صوتی  آلودگی  خاک،  و  آب  آلودگی  هوا، 
زيست محيطی شده است.

آينده  در  باشد،  داشته  ادامه  زيست،  محيط  از  نادرست  استفاده  و  تخريب  روند  اگر  که  کرده ايد  فکر  هيچ  عزيز،  دانش آموزان 
چگونه می توانيم نيازهای اساسی خود را از اين محيط به دست آوريم؟ و چگونه می توانيم  در چنين محيطی به راحتی و در آسايش 

زندگی کنيم؟ آيا پروردگار بخشنده و مهربان چنين محيطی را به امانت نزد ما گذاشته بود؟ پس بياييد:

طبيعت را دوست داشته باشيم و از نعمت های پروردگار درست استفاده کنيم.

آلودگی هوا
موقعيت جغرافيايی استان ما از نظر قرار گرفتن در ناحئه کوهستانی و واقع شدن بيشتر شهرهای استان در مجاورت و دامنٔه 
ارتفاعات، موجب وزش باد و کمک به تهوئه هوا می شود. با اين حال امروزه با توجه به گسترش شهرها و افزايش مصرف سوخت های 

فسيلی، از طريق وسايل نقليه، صنايع، وسايل گرمازا و نيز کاهش چشم اندازهای طبيعی، شاهد آلودگی آب و هوا می باشيم.
منابع آلودگی هوا شامل عوامل طبيعی و عوامل انسانی می باشند:

الف) عوامل طبيعی: با توجه به بادخيز بودن اکثر نقاط استان و پديدٔه ورود ريزگردها از کشورهای همسايه، گرد و خاک 
موجب آلودگی هوای استان می شود. اين در حالی است که کمبود ريزش های جّوی، تخريب پوشش گياهی و پديدٔه وارونگی دما، در 

تشديد آلودگی هوای شهرهای پرجمعيت استان، تأثير می گذارند.
ب) عوامل انسانی: در سال های اخير به موازات رشد و توسعٔه زندگی شهری و استفادٔه بی رويه از سوخت های فسيلی در 
وسايل نقليه، صنايع و وسايل گرمازا، آلودگی هوا در تمامی نقاط استان به شکل هشداردهنده ای افزايش يافته است که در اين ميان، 

شکل ۷۷ــ۱ــ پديدۀ وارونگی دما در شهر همدان
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جغرافيای طبيعی استان

سهم وسايل نقليه در آلودگی هوا بيشتر از ديگر منابع آالينده است. از ديگر منابع آلوده کنندٔه هوای استان می توان به صنايع آسفالت، 
ريخته گری، سيمان، کوره های آجرپزی و … اشاره کرد.

شکل ۷۹ــ۱ــ آلودگی هوا ــ خودروهاشکل ۷۸ــ۱ــ آلودگی هوا ــ صنايع

۱ــ چند مورد از پيامدهای منفی آلودگی هوای محل زندگی خود را بنويسيد.
۲ــ برای کاهش آلودگی هوا در استان چه اقداماتی را پيشنهاد می کنيد؟

فعاليت فعاليت ۱۱۱۱ـ۱

آلودگی آب
بيمارستانی)،  و  (خانگی  شهری  زباله های  و  فاضالب ها 
آب های  آلوده کنندٔه  عوامل  عمده ترين  صنعتی،  و  کشاورزی 
بيش  ساالنه  می شوند.  محسوب  استان  زيرزمينی  و  سطحی 
عرصه های  به  شهری  فاضالب  متر مکعب  ميليون   ۵۰ از 
شهری  می شود.  در  فاضالب های  وارد  زيست محيطی 
باکتری های بيماری زای فراوانی وجود دارد که اگر با روش های 
مناسب نابود يا دفع نگردند، در محيط باقی می مانند و خطرهای 
کشاورزی  فاضالب های  می آورند.  بار  به  انسان  برای  جّدی 
شيميايی  کودهای  و  آفت کش  سموم  داشتن  همراه  دليل  به  نيز 
می مانند  باقی  کشاورزی  آب های  روان ْ  در  محلول،  صورت  شکل ۸۰   ــ۱ــ آلودگی آب ها بر اثر ريختن زباله به داخل آنبه 
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و به چرخٔه آب برمی گردند که باعث آلودگی آب و خاک می شوند. در 
اثر فعاليت های توليدی و صنعتی در کارخانجات و واحدهای صنعتی 
قابل  مقدار  نتيجه  در  و  می شوند  توليد  صنعتی  فاضالب  نيز  استان 
توجهی از مواد شيميايی خطرناک را وارد آب های سطحی و زيرزمينی 

می کنند.

آلودگی خاک
خاک، بستر حيات و زيستگاه بسياری از موجودات و يکی از 
مهم ترين اجزای محيط طبيعی ماست که زمينٔه تأمين مواد غذايی مورد 
نياز انسان و ساير جانوران را فراهم می کند. استان ما از توان بسيار 
بااليی در زمينٔه کشاورزی برخوردار است و بيشتر فعاليت ها در بخش 
کشت و زرع، باغداری و پرورش دام صورت می گيرد. امروزه توسعٔه 
اين فعاليت ها موجب به کارگيری انواع کودهای شيميايی و سموم دفع 
آفات نباتی در اين بخش شده و استفادٔه گسترده از اين مواد، موجبات 
آبياری  نظير  اقداماتی   طرفی  از  است.  کرده  فراهم  را  خاک  آلودگی 
بقايای  آتش زدن  و  محيط  در  زباله ها  ريختن  شهری،  فاضالب های  با 
استان  خاک های  تضعيف  و  آلودگی  موجب  کشاورزی،  محصوالت 

شده است.

شکل ۸۱  ــ۱ــ فاضالب های شهری در بستر رودخانه ها

شکل ۸۲   ــ۱ــ ريختن زباله در محيط

شکل ۸۳   ــ۱ــ دفع غيربهداشتی زباله ها

خاک  شوری  پديدۀ  از  ماهواره ای  تصوير  ۸۴   ــ۱ــ  شکل 
در فامنين و قهاوند
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جغرافيای طبيعی استان

 برای مطالعهبرای مطالعه 
آلودگی پسماندها

امروزه با توجه به رشد جمعيت و توسعٔه شهرها و تغيير در شيوه های زندگی و الگوی مصرف هرساله چند صد 
تن زباله در شکل های مختلف در قالب ضايعات با دوام (الستيک خودرو، اسباب و اثاثيه و …) و ضايعات بی دوام 
(کاغذ، پوشاک، کاالهای يکبار مصرف و …) و پسماند ظروف بسته بندی و … در شهرهای استان و به ويژه در شهر 

همدان توليد شده و به يکی از دغدغه های مديريت شهری تبديل شده است.
عدم وجود سيستم مديريت اصولی پسماند و مبتنی بر  دستاوردهای علمی موجب آلودگی و تخريب چشم اندازهای 
و  زيرزمينی  آب های  آلودگی  زباله  بهداشتی  دفع  هنگام  در  صحيح  مديريت  عدم  از  حاصل  شيرابه های  و  شده  طبيعی 
خاک را در پی داشته است. جمع آوری غيراصولی و غير علمی زباله همچنين باعث انتشار بوی نامطبوع و شيوع 

بيماری های ويروسی و انگلی و رشد و تکثير حشرات و جوندگان می گردد.
افزايش کيفيت محصوالت توليدی و تغيير شيوه های بسته بندی، اصالح الگوی مصرف خانوارها و کاهش مواد 
غير قابل تجزيه در فرايند توليد باعث کاهش توليد پسماندها خواهد شد. مؤثرترين راه کاهش اثرات زيست محيطی 
دفع زباله و جلوگيری از اتالف سرمايه های ملی جداسازی اجزای پسماند در مبدأ است که از آلودگی ناشی از مخلوط 
شدن و فعل و انفعاالت شيميايی در اجزای تشکيل دهندٔه زباله پيش گيری می نمايد و تبديل آن به محصوالت جديد و 
قابل استفاده (بازيافت) را امکان پذير می سازد. البته اين امر نيازمند مشارکت همه جانبه شهروندان است. بازيافت زباله 
باعث کاهش آلودگی های زيست محيطی، حفظ منابع و ذخاير زيرزمينی، کاهش وابستگی به خارج در زمينٔه کاال و مواد 

اوليه و به طور کلی جلوگيری از اتالف منابع و سرمايه های ملی می شود.

۱ــ به جز موارد ذکر شده در اين درس، ديگر آلودگی ها و مشکالت زيست محيطی محل زندگی خود را نام 
ببريد.

۲ــ دربارٔه تأثير و پيامد آلودگی های محل زندگی خود تحقيق کنيد و گزارشی به کالس بياوريد.
۳ــ حال که با پاره ای از مشکالت زيست محيطی و پيامدهای آن در محيط زندگی خود بيشتر آشنا شديد، چه 

اقداماتی در نوع رابطٔه خود با محيط طبيعی انجام خواهيد داد؟

آيا می دانيد ، روزانه بيش از ۹۰۰ تن زبالۀ شهری در شهرهای استان ما جمع آوری و دفن می شود.

فعاليت فعاليت ۱۲۱۲ـ۱



فصل دومفصل دوم
جغرافياي انساني استان همدانجغرافياي انساني استان همدان
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جغرافيای انسانی استان

فراگيران عزيز، انتظار می رود بعد از مطالعۀ اين فصل بتوانيد:

و  دهستان  بخش،  شهرستان،  نقشه ،   روی  از  و  بشناسيد  را  خود  استان  سياسی  تقسيمات  1ــ 

روستای محل زندگی خود را مشخص مناييد.

2ــ شيوه های زندگی و چگونگی تأمني معاش مردم استان را توضيح دهيد.

3ــ شكل بافت شهر يا روستای محل زندگی خود را توضيح دهيد.

4ــ داليل كاهش يا افزايش جمعيت در استان را توضيح دهيد.

5ــ داليل پديدۀ مهاجرفرست بودن استان را شرح دهيد.

6ــ نقش خود را در پيشرفت اقتصادی استان و كاهش مهاجرفرستی بيان كنيد.

مقدمه

پويا،  و  فعال  جمعيت  جمله:  از  فراوان  بالقوة   توان ها  با  استاني  ساله،  هزار  چندين  تمدن  با  ما  استان 
دارا  نيز  و  متفاوت  چشم اندازها  از  برخوردار  جمعيت،  خوب  نسبي  تراکم  تحصيل  کرده،  انساني  نيرو 
آب  زير زميني،  سفره ها  و  رودها  چون؛  عواملي  وجود  است.  دامدار  و  کشاورز  برا  مستعد  زمينه  ها 
صنايع   ،(... و  زيبا  طبيعت  گنجنامه،  کتيبه  ها  علي صدر،  (غار  گردشگر بسترها  حاصلخيز،  آبرفتي  خاک ها 
دستي(سفال و سراميک، فرش و ...)، معادن غني و...، زمينه  ها رشد و توسعه اقتصاد استان را فراهم کرده 
ضرورت  استان،  اجتماعي  اقتصاد  توسعة  برا  محدوديت  ها،  رفع  و  شناسايي  قابليت  ها،  اين  به  توجه  است. 

دارد.
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سال  در  کشور،  سياسی  تقسيمات  اساس  بر 
شهرستان، ۲۹ شهر،  ۱۳۹۰، استان همدان دارای ۹ 
دارای  روستای   ۱۰۷۶ و  دهستان   ۷۳ بخش،   ۲۵
سياسی  تقسيمات  نقشه  ۱ــ۲  شکل  به  است  سکنه 

استان توجه کنيد.

را  می کنيد  زندگی  آن  در  که  روستايی  و  دهستان  بخش،  شهر،  شهرستان،  ۱ــ۲،  جدول  و  شکل  به  توجه  با 
مشخص کرده و نام آنها را بنويسيد.

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

درس ششم : تقسيمات سياسی استاندرس ششم : تقسيمات سياسی استان

فعاليت فعاليت ١ـ٢
شکل ۱ــ۲ــ نقشۀ تقسيمات سياسی استان همدان
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جغرافيای انسانی استان

 برای مطالعهبرای مطالعه 
 جدول ۱ــ۲ــ تقسيمات سياسی استان همدان (به تفکيک شهرستان ــ سال ۱۳۹۰)

شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخشمرکز شهرشهرستان

اسدآباداسدآباد
اسدآبادمرکزی

موسی آبادجلگه
اسدآباد چنار علياچهاردولی

يوسف آباددربندرود
جنت آبادسيدجمال الدين

آجينآجينپيرسليمانآجينپيرسليمان طويالن سفلیکليايی

بهاربهار

بهارآبرومندآبرومندبهارمرکزی زاغهسيمينه رود
صالح آبادحسن قشالقديم کارانصالح آبادصالح آباد

اللجيناللجين
صالح آبادصالح آباد
اللجيندينار آبادسفالگران
مهاجرانحسين آباد لتگاهمهاجران

تويسرکانتويسرکان

تويسرکانمرکزی
جعفريهحيقوق نبی

تويسرکان
سرکان

اشترانخرم رود
سيد شهابسيد شهاب
باباپيرکرزان رود

فرسفجقلقل رود
فرسفجقلقل رود

فرسفج مياندهکمال رود
واالشجردميان رود

رزنرزن

رزنسورتجينخرقانرزنمرکزی رزنرزن

دمقسرد رود
بابانظربغراطی

دمق دمقسرد رود سفلی
خوروندهسرد رود عليا

قروه درجزيندرجزيندرجزين سفلیقروه درجزينقروه درجزين چانکريندرجزين عليا

فامنينفامنين
فامنينخرم دشتفامنينمرکزی

فامنين اصلهمفتح

تجرکپيشخورتجرکپيشخور
خماجينزردشت
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شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخشمرکز شهرشهرستان

کبودرآهنگکبودرآهنگ

کبودرآهنگمرکزی

داق داق آبادحاجيلو

کبودرآهنگ
وبانسبزدشت
حصار قوجه باغیسرداران
دستجردراهب
کوهينکوهين

شيرين سوشيرين سوشيرين سوشيرين سوشيرين سو چالومهربان عليا

گل تپهگل تپه
علی صدرعلی صدر

گل تپه گل تپهگل تپه
قهورد سفلیمهربان سفلی

ماليرمالير

ماليرمرکزی

جوزانجوزان

مالير
مهر آبادحرم رود عليا
اسالم آبادترک شرقی
ازناوکوه سرده
جورابموزاران

جوکارجوکار
ازندريانحسين آباد شاملوالمهدی

جوکار ينکی کندترک غربی
جوکارجوکار

زنگنهزند
مهدويهکمازان سفلی

زنگنه زنگنهکمازان عليا
پيروزکمازان وسطی

سامنسامن

آورزمانآورزمان

سامن حسين آباد ناظمحرم رود سفلی
کهکدانسامن

آنوچسفيد کوه

نهاوندنهاوند

نهاوندمرکزی
کوهانیشعبان

نهاوند دهفولطريق االسالم
باباقاسمگاماسياب

فيروزانفيروزانخزل شرقیفيروزانخزل شهرکسلگی

برزولبرزولفضلبرزولزرين دشت توانهگرين

گيانگيانگيانگيانگيان ميان آبهسراب
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جغرافيای انسانی استان

شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخشمرکز شهرشهرستان

همدانهمدان
همدانمرکزی

ابروابرو

جورقان
مريانج
همدان

تفريجانالوند کوه شرقی
انصار االمامالوند کوه غربی
آبشينهسنگستان
گنبدگنبد
جورقانهگمتانه

قهاوندشراء
قهاوندجيحون دشت

قهاوند بيوک آبادچاه دشت
کوزرهشوردشت

سيمای شهرستان های استان 
شهرستان اسدآباد: شهرستان اسدآباد با ۱۱۹۶ کيلومتر 
مربع وسعت، با ارتفاع ۱۶۰۷ متر از سطح دريا، در غرب استان 
واقع شده است. زبان بيشتر مردم شهر اسدآباد، فارسی و روستاها، 
ترکی و کردی است. دشت اسدآباد منطقٔه نسبتاً همواری بوده و 
رودخانٔه  دشت  اين  در  است.  برخوردار  معتدل  هوای  و  آب  از 
جايگاه  اسدآباد،  کربال از  عبور راه  جاری است.  دربند،  فصلی 
اين شهرستان را برجسته کرده است. در اين شهر شخصيت هايی 

چون سّيد جمال الدين اسدآبادی پرورش يافته اند. 
مربع  کيلومتر   ۱۳۳۴ با  بهار  شهرستان  بهار:  شهرستان 
وسعت، با ارتفاع متوسط ۱۷۳۵ متر از سطح دريا در غرب استان 
واقع شده است. مردم شهرستان به زبان ترکی تکلّم می کنند. اين 
و  سفال  قبيل  از  دستی  صنايع  و  سيب زمينی  توليد  در  شهرستان 
است.  برخوردار  فراوانی  شهرت  از  اللجين  شهر  در  سراميک 
وجود زمين های آبرفتی حاصل خيز، سفره های آب زيرزمينی شرايط 
را برای کشاورزی به   خصوص محصوالتی مانند سيب زمينی را 
فراهم کرده است. در شهرستان بهار عالمانی همچون شيخ محمد 

بهاری پرورش يافته اند. 

شکل ۲ــ۲ــ نمايی از شهر اسدآباد

شکل ۳ــ۲ــ نمايی از شهر بهار
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کيلومتر   ۱۵۵۵ با  تويسرکان  شهرستان  تويسرکان:   شهرستان 
مربع وسعت و ارتفاع متوسط ۱۷۸۴ متر از سطح دريا، در غرب استان 
واقع شده است. زبان مردم شهرستان، فارسی ولی اهالی بيشتر روستاهای 
صحبت  لُری  و  کردی  به  نهاوند  شهرستان  و  کرمانشاه  استان  مجاور 
می کنند. اين شهرستان به خاطر موقعيت کوهستانی و مرتفع بودن، دارای 
قلقل  رود  آن  مهم  رودخانه های  است.  کوهستانی  معتدل  هوای  و  آب 
الوند  کوهپايه های  در  دانه  درشت  رسوبات  وجود  هستند،  خرم  رود  و 
شرايط را برای توسعٔه باغ های گردو، فراهم کرده است. يکی از اقالم 
حضرت  متبرکه  آرامگاه  وجود  است.  گردو  شهرستان،  اين  صادراتی 
حيقوق نبی(ع) از انبياء بنی اسرائيل که در زمان داريوش هخامنشی به 

ايران مهاجرت کرد، نشان از قدمت تاريخی اين شهر دارد.

شهرستان رزن:  شهرستان رزن با ۲۷۲۸ کيلومتر مربع وسعت 
و ارتفاع متوسط ۱۷۲۰ متر از سطح دريا، در شمال  شرقی استان واقع 
شده است. اهالی اين شهرستان اکثرًا به زبان ترکی تکلّم می کنند. دشت 
هموار و حاصل خيز رزن، با واقع شدن در مسير اتوبان تهران ــ کرج  ــ 
همدان، قابليت رشد و توسعٔه روزافزونی يافته  است. در شهرستان رزن 

عالمانی چون شهيد مفتح، پرورش يافته اند. 

مربع  کيلومتر   ۱۲۸۷ فامنين  شهرستان  فامنين:  شهرستان 
وسعت و به  طور متوسط بين ۱۵۰۰ تا ۱۹۰۰ متر از سطح دريا ارتفاع 
زبان  به  شهرستان  اين  اهالی  است١.  شده  واقع  استان  شرق  در  و  دارد 
ترکی تکلّم می کنند. در دشت نسبتاً هموار و پست فامنين، شرايط برای 
پائه  بر  بيشتر  شهرستان  اقتصاد  است.  مناسب  دامداری  و  کشاورزی 
کشاورزی و دامداری بوده، شرايط آب و هوايی برای توليد محصولی 
است.  شده  شهرستان  اقتصاد  رونق  باعث  که  است  مناسب  کُلزا  مانند 
حجتی  محمد  شيخ  چون  بزرگی  عالمان  پروش  محل  فامنين  شهرستان 

ملّقب به آيت ا… جناب است. 
١ــ بخش فامنين در سال ۱۳۸۸ از شهرستان همدان تفکيک و به شهرستان فامنين تغيير يافت.

شکل ۴ــ۲ــ نمايی از شهر تويسرکان

شکل ۵  ــ۲ــ نمايی از شهر رزن

شکل ۶ــ۲ــ نمايی از شهر فامنين
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 ۳۸۱۵ با  کبودرآهنگ  شهرستان  کبودرآهنگ:  شهرستان 
کيلومتر مربع وسعت و ۱۶۸۰ متر از سطح دريا ارتفاع، در شمال غربی 
استان واقع شده است. استقرار پايگاه هوايی شهيد نوژه، در گسترش 
است.  داشته  تأثير  آن  نظامی  موقعيت  و  کبودرآهنگ  شهر  فيزيکی 
اقتصاد  می نمايند.  تکلّم  ترکی  زبان  به  اکثرًا  شهرستان  اين  اهالی 
در  نيز  غارعلی صدر  وجود  است،  کشاورزی  پائه  بر  بيشتر  شهرستان 
رونق اقتصاد گردشگری تأثير فراوانی دارد. کبودرآهنگ محل زندگی 

عالمان بزرگی چون شيخ موسی نثری کبودرآهنگی بوده است. 

مربع  کيلومتر   ۳۲۰۹ با  مالير  شهرستان  مالير:  شهرستان 
وسعت و ۱۷۵۰ متر ارتفاع از سطح دريا در جنوب  شرقی استان واقع 
شده است. عبور رودخانٔه فصلی خرم   آباد، زمين های هموار و پست، 
شرايط آب و هوايی مناسب، زمينه را برای فعاليت کشاورزی و توليد 
محصوالتی مانند انگور، را فراهم کرده است. با احداث و بهره برداری 
از راه آهن، بستر مناسبی برای رشد اقتصادی و جمعيتی شهرستان، 
مهيا شده است. مردم اين شهرستان بيشتر به زبان فارسی و برخی نيز به 
زبان لُری و کردی صحبت می کنند. مالير محل زندگی عالمان بزرگی 

چون آيت ا… محمد باقر محسنی ماليری بوده است. 

کيلومترمربع   ۱۵۳۶ با  نهاوند  شهرستان  نهاوند:  شهرستان 
وسعت و ۱۷۰۴ متر ارتفاع از سطح دريا در جنوب  غربی استان و در 
زمين های  وجود  است.  شده  واقع  گری  کوهستان  شمالی  دامنه های 
سراب های  و  سطحی  آب های  از  برخورداری  حاصل خيز،  آبرفتی 
فراوان، وجود سفره های آب زيرزمينی، آب و هوای معتدل کوهستانی، 
مراتع عالی، موجب رونق باغداری و پرورش طيور و کشت و زرع در 
فارسی  زبان  به  بيشتر  شهرستان  اين  اهالی  است.  شده  شهرستان  اين 
محل  شهرستان  اين  می نمايند.  تکلم  لک  و  لری  به  روستاها  برخی  و 

زندگی عالمان بزرگی چون شهيد آيت ا… قدوسی است.

شکل ۷ــ۲ــ نمايی از شهر کبودرآهنگ

شکل ۸   ــ۲ــ نمايی از شهر مالير

شکل ۹ــ۲ــ نمايی از شهر نهاوند
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شهرستان همدان: شهرستان همدان با ۲۸۳۱ کيلومتر مربع وسعت و متوسط ارتفاع ۱۸۲۰ متر از سطح دريا، اولين قطب 
جمعيتی استان محسوب می شود. شهر همدان مرکز اداری ــ سياسی استان است. بيشتر مردم شهر همدان به زبان فارسی و در ساير 

شهرها و روستاهای شهرستان به زبان ترکی و کردی تکلّم 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 تاريخی، مراکز علمی و دانشگاهی جلوه ای خاص به اين شهرستان داده است و بستر فعاليت اقتصادی در زمينه  های کشاورزی، 
طاهر و  بابا  سينا،  بوعلی  چون  دانشمندانی  عالمان و  زندگی  محل  شهرستان  اين  است.  کرده  فراهم  را  گردشگری  صنايع و  خدمات، 

آيت ا… معصومی همدانی بوده است. 

شکل۱۰ــ۲ــ نمايی از شهر همدان

شکل۱۱ــ۲ــ تصوير ماهواره  ای از شهر همدان
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تصاوير زير کدام شيوه های زندگی را نشان می دهند؟

درس هفتم : شيوه های زندگی در استاندرس هفتم : شيوه های زندگی در استان

شکل ۱۳ــ۲ــ زندگی ……… شکل۱۲ــ۲ــ زندگی ……… شکل ۱۴ــ۲ــ زندگی ……… 

اگر به شکل های باال توجه کنيم سه نوع شيؤه زندگی در استان رايج است. 

۱ــ زندگی کوچ نشينی
استان همدان به دليل شرايط اقليمی مناسب، وجود رشته  کوه  های الوند و گری و چمنزارها و مراتع غنی، شرايط و موقعيت 

مناسبی را برای بهره برداری عشاير کوچنده و روستائيان دامدار فراهم کرده است.
وضعيت فعلی کوچ نشينان استان: تعداد ۱۵ ايل و طايفٔه مستقل، دورٔه ييالق خود را در استان سپری می کنند. جمعيت 
عشاير در درؤه ييالق حدود ۹ هزار نفر است. ۳۵/۵ درصد در شهرستان همدان، ۲۷ درصد در شهرستان تويسرکان و ۱۶ درصد در 

شهرستان نهاوند و بقيه در ساير شهرستان های استان به استثنای کبودرآهنگ مستقر می شوند.
عشاير کوچندٔه استان در قالب ۸ گروه متشکل از ايالت ترکاشوند، ترک يارم طاقلو، جمهور (جمير)، و طوايف مستقل (شاهسون، 
مگسه، بنفشه، خزايی و زوله) مدت زمانی از بهار و فصل تابستان را در ۷۲ نقطٔه ييالقی استان سپری می کنند و پرجمعيت ترين آن ها، 

ايل ترک يارم  طاقلو است که از استان خوزستان وارد می شوند. 
در دهٔه اخير، برخی طوايف، از ايل خود جدا شده و شيوه های نيمه  کوچندگی و يکجانشينی را اختيار کرده اند در اين بين طايفٔه 
رحمتی و سليمانی از ايل ترکاشوند، تا حدودی انسجام خود را حفظ کرده اند؛ ولی تعدادی از عشاير در مناطق مستعد عشايری مانند 

قلعٔه آقابيگ و ُقُرق بهار اسکان يافته اند. 
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عشاير  خانوارهای  معاش  تأمين  استان:  کوچ نشينان  اقتصاد 
فرعی  و  جنبی  حالت  عشاير  درآمد  منابع  ساير  است  دامداری  بر  متکی 

دارد.

در  تهيه و  استان  عشاير  زندگی  نحؤه  گزارشی از 
شکل۱۵ــ۲ــ کوچ عشايرکالس ارائه نماييد.

شکل ۱۶ــ۲ــ دام عشاير

۲ــ زندگی روستايی
در حفاری های تپٔه باستانی گيان ظروف سفالی، ساختمان ها و پناهگاه هايی از ِگل و نی و شاخ و برگ به  دست آمده که نشان از 
قدمت يکجانشينی و روستانشينی در استان ما دارد. در هزارٔه سوم قبل از ميالد که مصادف با ظهور قوم ماد در ايران می باشد، توسعٔه 
کشاورزی، رشد نيروهای مّولد، گسترش صنايع فلزی و سفالگری موجب توسعۀ روستاها در استان شد؛ لذا استان همدان يکی از 

قديمی ترين مراکز شکل گيری روستاها در ايران بوده است.
مخروط  افکنه و وجود آب و  دشت،  ارتفاع،  مانند  جغرافيايی  عوامل  استان از  روستاهای  شکل  استان:  روستاهای  شکل 
هوای معتدل کوهستانی با برخورداری از آب های سطحی و زيرزمينی وجود چشمه ها و سراب های متعدد و خاک های حاصل خيز آبرفتی 
تأثير پذيرفته اند. شکل غالب روستاها متمرکز بوده و در مناطق پايکوهی، پلکانی است، در دشت  ها که ارتفاع کم و زمين هموارتر 
ر) ديده می  شوند. در غرب، مرکز و جنوب استان به سبب ارتفاع غلبه با روستاهای پلکانی است،  می شود، به صورت متمرکز(خطی يا مدوَّ

ر در دشت ها شکل گرفته اند. ولی در شمال استان روستاهای خطی يا مدوَّ
ر و خطی استان را در شکل  های ۱۶ــ۲ و ۱۷ــ۲ مشاهده می کنيد. روستاهای واقع  نمونه هايی از سکونتگاه های روستايی مدوَّ

در دشت چه تفاوتی با روستای پلکانی شکل ۱۸ــ۲ دارند. آيا شباهت ها را می بينيد؟

فعاليت فعاليت ۲ـ۲
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چگونگی تأمين معيشت روستائيان: فعاليت  هايی مانند کشت محصوالت زراعی از قبيل: گندم و جو، سيب زمينی، سير، 
دانه های روغنی؛ باغداری با توليد محصوالت درختی نظير گردو، سيب و انگور؛ دامداری و پرورش طيور موجب افزايش درآمد 

و اشتغال در روستاهای استان شده است. 

شکل ۱۸ــ۲ــ روستای خطی ده حيدر نهاوندشکل ۱۷ــ۲ــ روستاهای مدور ورازانه و توانه در دشت نهاوند

شکل۱۹ــ۲ــ روستای پلکانی ملهم  درۀ اسدآباد

شکل ۲۲ــ۲ــ زراعتشکل ۲۱ــ۲ــ باغداریشکل ۲۰ــ۲ــ دامداری
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پژوهش کنيد !پژوهش کنيد !
۱ـ رونق کشت های صادراتی و تجاری چه تأثيری در وضعيت اقتصادی استان دارد؟ـ رونق کشت های صادراتی و تجاری چه تأثيری در وضعيت اقتصادی استان دارد؟

۲ـ دربارۀ تغيير و تحوالت ايجادشده در چشم انداز يکی از روستاهای شهرستان محل زندگی خود، تحقيق ـ دربارۀ تغيير و تحوالت ايجادشده در چشم انداز يکی از روستاهای شهرستان محل زندگی خود، تحقيق 
و نتيجه را به کالس ارائه دهيد.و نتيجه را به کالس ارائه دهيد.

۳ــ زندگی شهری 
شهرنشينی در استان از سابقه ديرينه ای برخوردار است. شهرهايی چون نهاوند در کنار رود گاماسياب، همدان در دامنه های 

الوند (مرکز نخستين تمدن ماد)، وجود تپٔه باستانی نوشيجان در مالير، نشان از سابقٔه طوالنی شهرنشينی در استان دارد.
چگونگی شکل گيری شهرهای استان: اقوام آريايی مستقر در دامنه  های زاگرس و در دشت های مرتفع آن با تشکيل دولت 
ماد، اولين اقوامی اند که گذر تاريخی خود را از مرحلٔه جوامع سادٔه روستايی و ايلی به جامعٔه شهری به انجام  رساندند. چنين تحّولی 
منجر به ايجاد اولين «دولت ــ شهر» (به نام  های هنگمتان، هگمتانه، همدان)، در فالت ايران می شود. قرار گرفتن نهاوند در کنار منابع 

آب و خاک های حاصل خيز، تبديل به «شهر ــ قلعه » جهت تسلّط بر اين دشت  ها را ايجاد کرد. 
شهرهای تويسرکان، مالير، اسدآباد، کبودرآهنگ و… در بستر اقتصاد روستايی و در ارتباط با تمدن بين النهرين سريع رشد 
و گسترش يافتند. ظهور دين مبين اسالم و فتح ايران در قرن هفتم ميالدی توسط مسلمانان، نظم جديدی را بر شهرهای استان حاکم 

کرد. مسجد جامع، بازار و ارگ به سه رکن شهرهای قديمی تبديل شد. 
واقع  شدن بعضی از شهرهای استان مانند مالير و کبودرآهنگ بر روی دشت های هموار، زمينٔه رشد و گسترش فيزيکی آن ها 
را فراهم کرده است، اما عامل ارتفاع و محصور شدن شهرهايی مانند تويسرکان و نهاوند، در عدم گسترش و رشد فيزيکی آن ها ، نقش 

داشته است. در توسعه برخی از شهرها مانند رزن، همدان، مالير، جوکار و اسدآباد نيز جاده ها و راه های ارتباطی مؤثر بوده اند. 

شکل ۲۳ــ۲ــ نقشۀ شهر همدان در دورۀ قاجاريه
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نقشۀ شهر همدان (شهر شعاعی با دواير متحدالمرکز): تهيه و تنظيم نقشٔه دايره ای و يا شعاعی برای شهرها سابقه تاريخی 
دارد. در دورٔه پارتيان و ساسانيان، شکل دايره برای طراحی شهرها معمول بود که در آن مراکز مهم حکومتی و کاخ ها، در مرکز، و 
عدم  شهرهايی،  چنين  ساخت  عمدٔه  دليل  و  داشتند  دفاعی  جنبٔه  شهرها  اين  می گرفتند.  قرار  مرکز،  برگرد  مسکونی،  فضاهای  سپس 

امنيت کافی در منطقه بوده است.

 برای مطالعهبرای مطالعه 
طرح ميدان امام (ره) همدان

     طرح اصلی اين ميدان و ساختمان های پيرامون آن در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی توسط مهندسان وزارت 
داخله تهيه و بين سال های ۱۳۰۹ تا ۱۳۱۲ ساخته شد. اين ميدان با شعاع ۸۰ متر و مساحت بيش از ۲ هکتار در 
مرکز شهر واقع شده و محل تقاطع ۶ خيابان اصلی شهر است. ۶ بنای موزون حاشئه ميدان که هر يک در حد فاصل 
دو خيابان واقع شده در ۲ طبقه با نماکاری، تزئينات آجری، گچبری و پوشش سقف شيروانی ساخته شده و دارای دو 
گنبد با پوشش فلزی در دو طرف بناست. به نحوی که در ورودی هر خيابان، دو گنبد و پيرامون ميدان جمعاً ۱۲ گنبد، 

خودنمايی می کند. 

شکل ۲۴ــ۲ــ نمايی از ميدان امام (ره) همدان 
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شکل ۲۵ــ۲ــ نقشۀ جديد شهر همدان



٥٩

جغرافيای انسانی استان

ان 
تهر

وی
رض

ان 
راس

خ
هان

صف
ا

رس
فا

تان
زس

خو
رقی

ن ش
يجا

ذربا
آ

ران
زند

ما
ربی

ن غ
يجا

ذربا
آ

مان
کر

تان
چس

 بلو
ن و

ستا
سي الن
گي

شاه
رمان

ک
تان

رس
ل

دان
هم

تان
گلس

تان
دس
کر

گان
رمز

ه
زی

مرک
بيل

ارد وين
قز قم يزد

جان
زن

شهر
بو

ری
ختيا

 و ب
حال

ارم
چه

الی
شم

ان 
راس

خ
وبی

ن جن
اسا

خر
حمد

يرا
و بو

ويه 
گيل

که
نان

سم الم
اي

استان همدان با مساحت ۱۹۴۹۳کيلومتر مربع، ۱/۲ درصد از مساحت کل کشور را در بر می گيرد، در حالي که ۲/۴۲ درصد از 
کل جمعيت کشور را در خود جای داده است.

به نمودار زير توجه کنيد، اين نمودار سهم جمعيتی استان های کشور را در سال ۱۳۸۵ نشان می دهد، به نظر شما رتبٔه جمعيتی 
استان ما چگونه است؟

درس هشتم : جمعيت استان و حرکات آندرس هشتم : جمعيت استان و حرکات آن

 ويژگی های جمعيتی استان
تغييرات  روند  روبه رو،  نمودار  به  توجه  با 
ـ  ۱۳۵۵را  ۱۳۸۵ـ دهه های  بين  استان،  جمعيتی 

مقايسه کنيد. 

شکل ۱ــ۲ــ نمودار مقايسۀ سهم جمعيتی استان  های کشور در سال ۱۳۸۵

ـ  ۱۳۵۵ شکل ۲ــ۲ــ نمودار تغييرات جمعيت استان همدان در سه دهۀ اخير  ۸۵   ـ

    سال ۱۳۸۵                 سال ۱۳۷۵              سال ۱۳۶۵        سال ۱۳۵۵
جمعيت

۲۰
۱۸
۱۶
۱۴
۱۲
۱۰
۸
۶
۴
۲
۰

صد
در

۱۸۰۰۰۰۰
۱۶۰۰۰۰۰
۱۴۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰
۸۰۰۰۰۰
۶۰۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰

۰

۱۹/۰۳

۲/۴۲
۰/۷۷
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شـهـر
روستا

    سال ۱۳۸۵                 سال ۱۳۷۵              سال ۱۳۶۵        سال ۱۳۵۵

در  استان  جمعيت  از  می دانيد  به  راستی 
سال ۱۳۸۵، ۸۵۶۸۳۹ نفر مرد و ۸۴۶۴۲۸ نفر 

زن بوده است.
به نمودار روبه رو دقت کنيد، در کدام دورٔه 
روستايی  جمعيت  از  شهری  جمعيت  سرشماری، 

بيشتر شده است؟ داليل آن را بنويسيد.

ـ   ۱۳۵۵ شکل ۳ــ۲ــ نمودار روند تغييرات جمعيتی مناطق شهری و روستايی استان در سه دهۀ اخير ۸۵   ـ

با توجه به نمودار ۳ــ۲، برای اولين بار در سال ۱۳۸۵ جمعيت شهری از جمعيت روستايی استان پيشی گرفته است؛ يعنی ۵۷/۶ 
درصد شهرنشين و ۴۲/۴ درصد روستانشين بوده است.

جمعيت  درصد  بيشترين  ساله  ـ  ۱۵  سنی۲۹ـ گروه های  می دهد،  نشان   ۱۳۸۵ سال  در  را  استان  جمعيت  سنی  هرم  ۴ــ۲  شکل 
استان را به خود اختصاص داده است. دليل آن را چه می دانيد؟

ـ  ۱۳۷۵،  گروه سنی ۹ــ۰ ساله کاهش چشمگيری داشته است. دليل آن را چه می دانيد؟ در دهٔه ۸۵   ـ

شکل ۴ــ۲ــ نمودار هرم سنی جمعيت استان همدان در سال ۱۳۸۵ 

١،۰۰۰،۰۰۰
۹۰۰،۰۰۰
۸۰۰،۰۰۰
۷۰۰،۰۰۰
۶۰۰،۰۰۰
۵۰۰،۰۰۰
۴۰۰،۰۰۰
۳۰۰،۰۰۰
۲۰۰،۰۰۰
۱۰۰،۰۰۰

۰

۳۲
۰،۰

۹۵
۷۵

۰،۹
۲۷

۵۶
۰،۰

۱۲ ۹۳
۶،۹

۸۱

۸۱
۰،۶

۴۰
۸۶

۷،۳
۱۷

۹۸
۰،۷

۷۱
۷۲

۲،۴
۹۶

ـ ۸۰     ۸۴
ـ  ۷۵     ۷۹
ـ ۷۰     ۷۴
ـ  ۶۵     ۶۹
ـ ۶۰     ۶۴
ـ  ۵۵     ۵۹
ـ ۵۰     ۵۴
ـ  ۴۵     ۴۹
ـ  ۴۰    ۴۴
ـ  ۳۵     ۳۹
ـ  ۳۰     ۳۴
ـ  ۲۵     ۲۹
ـ  ۲۰     ۲۴
ـ  ۱۵     ۱۹
ـ  ۱۰     ۱۴
ـ  ۵     ۹
ـ  ۰     ۴

مردزن

درصد
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جغرافيای انسانی استان

پراکندگی و تراکم جمعيت استان: استان همدان با ۱۹۴۹۳کيلومتر مربع وسعت و ۱۷۰۳۲۶۷ نفر جمعيت (سال۱۳۸۵) و 
تراکم نسبی ۸۸ نفر در کيلومتر مربع، يکی از پرتراکم ترين استان های کشور است.

ـ  ۱۳۵۵ جدول ۲ــ۲ــ تراکم جمعيت استان در سه دهۀ ۸۵   ـ

تراکم جمعيت به نفرمساحت به کيلومتر مربعتعداد جمعيتسال
۱۳۵۵۱۰۸۸۰۲۴۲۰۱۷۲۵۴
۱۳۶۵۱۴۹۶۹۹۳۱۹۴۴۵۷۷
۱۳۷۵۱۶۷۷۹۴۷۱۹۵۴۷۸۶
۱۳۸۵۱۷۰۳۲۶۷۱۹۴۹۳۸۸

تراکم  عوامل  از  درمان  و  بهداشت  کوهپايه ها،  حاصل خيز،  و  هموار  زمين های  معتدل،  هوای  و  آب  از  ما  استان  برخورداری 
جمعيت باالست.

و  نفر   ۱۵۶ با  همدان  استان،  شهرستان  پرتراکم ترين  است.  نشده  پراکنده  يکنواخت  به  طور  جمعيت  استان،  جای  همه   در 
کم تراکم ترين شهرستان استان، فامنين با ۳۲ نفر در کيلومتر مربع بوده است. 

داليل تراکم زياد جمعيت در شهرستان همدان عبارت اند از: مرکزيت اداری و سياسی استان، مهاجرپذير بودن اين شهرستان، 
مرکز خدمات رسانی، برخورداری از مراکز علمی و دانشگاهی، شرايط اشتغال بهتر، درآمد بيشتر و…

به نقشٔه شکل ۲۶ــ۲ توجه کنيد. اين نقشه تراکم نسبی جمعيت را در شهرستان های استان نشان می دهد. چنان که به راهنمای 
نقشه توجه کنيم جمعيت در شهرستان های استان به طور يکسان توزيع نشده است. شما داليل آن را بررسی کنيد، از معلم خود و ديگران 

کمک بگيريد.
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شکل ۲۶ــ۲ــ نقشۀ تراکم نسبی جمعيت استان همدان در سال ۱۳۸۸

ـ  ۱۳۵۵  مقايسٔه نرخ رشد جمعيت شهرستان های استان، بيانگر آن است که بيشترين رشد جمعيت در طی دورٔه ۳۰ ساله ۸۵   ـ
مربوط به شهرستان همدان با رقم ۲/۴۳ درصد در سال و کمترين آن مربوط به شهرستان رزن بوده است. چرا؟

٭ توجه: در سال ۱۳۸۸ بخش فامنين از شهرستان همدان تفکيک و به شهرستان فامنين تغيير يافت. لذا جمعيت شهرستان 
فامنين در سال ۱۳۸۵، ۴۲۸۹۸ نفر و ۱۰۲۹۳ خانوار و ۱۴۳۰۶ نفر ساکن شهر و ۲۸۵۹۲ نفر ساکن روستا بوده اند.

شهرستان کبودرآهنگ ۴۷ نفر در کيلومتر مربع
شهرستان رزن ۴۲ نفر در هر کيلومتر مربع
شهرستان بهار ۹۶ نفر در کيلومتر مربع
شهرستان اسدآباد ۵۹ نفر در کيلومتر مربع
شهرستان همدان ۱۵۵ نفر در کيلومتر مربع
شهرستان تويسرکان ۷۲ نفر در کيلومتر مربع

شهرستان مالير۹۰ نفر در کيلومتر مربع 
شهرستان نهاوند ۱۱۵ نفر در کيلومتر مربع
شهرستان فامنين ۴۲ نفر در کيلومتر مربع
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جغرافيای انسانی استان

 برای مطالعهبرای مطالعه 

شهرستان
تعداد جمعيت

نرخ رشد جمعيت ۸۵ ــ ۱۳۷۵ به درصد۱۳۵۵۱۳۶۵۱۳۷۵۱۳۸۵
۰/۳۷-۷۰۳۲۶۹۹۷۹۶۱۱۰۰۷۷۱۰۶۰۲۸اسدآباد
۰/۴۳-۸۴۷۸۱۱۲۰۱۵۲۱۲۷۶۳۵۱۲۲۲۵۴بهار

۰/۷۱-۹۴۹۹۴۱۲۲۸۴۳۱۱۸۹۵۴۱۱۰۷۳۷تويسرکان
۰/۹۰-۱۱۰۳۰۳۱۲۸۶۱۱۱۲۳۷۹۰۱۱۳۰۵۳رزن

۰/۶۹-۱۰۰۰۲۷۱۴۲۵۴۱۱۵۲۸۱۳۱۴۲۶۴۵کبودرآهنگ
۰/۲۳-۱۸۶۹۹۸۲۶۶۲۲۲۲۹۷۰۶۲۲۹۰۱۹۷مالير
۰/۱۷-۱۱۳۷۲۵۱۶۶۴۴۸۱۸۴۱۶۰۱۸۱۰۴۹نهاوند
۳۰۹۸۶۸۴۵۰۳۸۰۵۶۳۴۶۶۶۳۷۳۰۴۱/۲۴همدان
۱۰۷۱۰۲۲۱۴۹۶۹۹۳۱۶۷۷۹۵۹۱۷۰۳۲۶۷۰/۱۵کل استان

مهاجرت و پيامدهای آن در استان: مهاجرت از روستا به شهر در زمرٔه مهم ترين مسائل اجتماعی و اقتصادی استان به شمار 
می آيد. بيکاری و نبود فرصت های شغلی، درآمد کم در بعضی نقاط روستايی، نداشتن زمين کشاورزی، کمبود امکانات و مشکالت 
زندگی در روستا، وابستگی فاميلی در شهر و غيره باعث شده تا روستائيان به شهرهای استان يا به خارج از استان مهاجرت کنند. البته 
نرخ مواليد در استان باالست، ولی به دليل عدم توسعٔه اقتصادی، استان دچار مهاجرفرستی شده است، لذا استان همدان يک استان 
رشد  ـ  ۱۳۷۵  ۸۵   ـ دهٔه  بين  استان  شهرستان های  بقئه  در  داشته  مثبت  جمعيت  رشد  که  همدان  شهرستان  جز  به  است.  مهاجرفرست 

جمعيت منفی بوده است. 
ـ  ۱۳۵۵  جدول ۴ــ۲ــ مهاجران وارد شده و خارج شده استان همدان در سه دهۀ ۸۵   ـ

خالص مهاجرت نفرمهاجران خارج شده به نفرمهاجران وارد شده به نفردوره
ـ  ۱۳۵۵ ۵۰۹۳۳  -۶۵۳۸۱۹۹۸۹۱۳۲ ـ
ـ   ۱۳۶۵ ۴۴۳۵۶-۷۵۸۲۹۸۲۱۲۷۳۳۸ ـ
ـ  ۱۳۷۵ ۸۷۹۹۸   -۸۵۱۰۶۴۰۸۱۹۴۴۰۶   ـ

ـ  ۵۵ ۱۸۳۲۸۷-۲۲۷۵۸۹۴۱۰۸۷۶کل دوره های ۸۵   ـ

٭ شما چه راهکارهايی را پيشنهاد می کنيد تا بتوان استان را از استانی مهاجرفرست به استانی فعال تبديل کرد؟

جدول ۳ــ۲ــ جمعيت شهرستان های استان همدان و تحوالت آن در سه دهۀ اخير ۸۵ ــ ۱۳۵۵ 
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به   ۱۳۳۵ سال  در  نفر   ۶۹۵,۰۲۸ از  ـ  ۱۳۳۵)  (۸۵   ـ گذشته  دهٔه   ۵ در  استان  جمعيت  استان:  در  جمعيت  رشد  روند 
۱,۷۰۳,۲۶۷ نفر در سال ۱۳۸۵ افزايش يافته يعنی نزديک به سه برابر شده است. بيشترين آهنگ رشد بين ۱۳۳۵ تا ۱۳۶۵ بوده اما به 
علت مهاجرفرستی شديد از ۱۳۶۵ به بعد، رشد جمعيت روند کاهشی داشته است؛ يعنی با رشد ۰/۱۵ درصد در سال ۱۳۸۵، حدود 

۴۶۶ سال طول می کشد تا جمعيت استان دو برابر شود.
٭ آيا می دانيد با کاهش شديد رشد جمعيت و مهاجرت گروه سنی جوانان در آينده، استان از نظر نيروی کار با چه مشکالتی 

روبه رو خواهد شد؟ چند مورد را بيان کنيد.

 برای مطالعهبرای مطالعه 

درصد نرخ رشد جمعيتسال سرشماری و جمعيت به نفر
ـ  ۱۳۳۵۱۳۴۵۱۳۵۵۱۳۶۵۱۳۷۵۱۳۸۵۳۵ ـ  ۴۵۴۵ـ ـ  ۵۵۵۵  ـ ـ  ۶۵۶۵ـ ـ  ۷۵۷۵ـ ۸۵   ـ
۶۹۵۰۲۸۸۸۹۸۹۲۱۰۸۸۰۲۴۱۵۰۵۸۲۶۱۶۷۷۹۵۷۱۷۰۳۲۶۷۲/۵۲/۰۳۳/۳۱/۱۰/۱۵

مشکالت کاهش رشد جمعيت: استان ما از توان های بالقوه ای از قبيل معادن، خاک های حاصل خيز، کشاورزی تجاری و 
ـ  ۱۳۷۵ با  نيمه تجاری، موقعيت ترانزيتی مناسب، آب و هوای معتدل کوهستانی، مراکز آموزش عالی برخوردار است، ولی در دهٔه ۸۵  ـ

کاهش جمعيت و پديدٔه مهاجرفرستی روبه رو بوده است، کاهش جمعيت و مهاجرفرستی پيامدهای زير را به  دنبال دارد:  
ــ به  هم خوردن تعادل گروه های سنی جمعيت

ــ کاهش گروه سنی جوانان (فعاالن اقتصادی)
ــ مهاجرت نيروی علمی و تحصيل کرده از استان

ــ تخلئه روستا از جمعيت جوان و کاهش توليدات کشاورزی
ــ پير شدن جمعيت استان در آينده

نسبت جنسی جمعيت استان: توزيع جنسی جمعيت به منظور اطالع از تعداد مردان و زنان در جامعه و تعيين شاخص نسبت 
جنسی يکی از مهم ترين شاخص های جمعيتی محسوب می شود؛ زيرا هر کدام از دو جنس نيازمندی ها و رفتارهای اقتصادی، اجتماعی 
و جمعيتی متفاوتی دارند. بررسی نسبت جنسی مناطق شهری و روستايی نشان می دهد که اوالً نسبت جنسی در استان همواره در سه 
دهٔه اخير يک روند کاهشی داشته است. ثانياً يافته ها بيانگر باال بودن نسبت جنسی جمعيت در مناطق شهری است؛ اين وضعيت بيانگر 

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

جدول ۵  ــ۲ــ روند تغييرات جمعيت و رشد آن در استان همدان از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۸۵



فصل سومفصل سوم
ويژگي هاي فرهنگي استان همدانويژگي هاي فرهنگي استان همدان
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مقدمه

فرهنگ هر ملّت  ،   مجموعة عوامل مرتبطي است که نحوة  زندگي آن ملّت را تعيين مي  کند. اين عوامل عبارت اند 

از زبان ، رسوم ،   عادات ، عقايد ، مذهب ، اخالق ، قوانين ، روش  ها تربيت ،  هنر ، صنايع و خالصه مجموعة اعمال و افکار 

مردم يک جامعه ،  در طول زمان، به  وجود آمده و از نسلي به نسل بعد، منتقل مي  گردد.

فراگيران عزيز، انتظار می رود بعد از مطالعۀ اين فصل بتوانيد:

1ــ مفاهيم فرهنگ و فرهنگ عامه را تعريف كنيد.

2ــ زبان، لهجه و گويش را با هم مقايسه كرده و برای هركدام مصاديقی را ذكر مناييد.

3ــ جشن های ملّی و عمومی، دينی و مذهبی را بشناسيد.

4ــ چند مورد از باورها و اعتقادات مردم استان را بيان كنيد.

5ــ چند منونه از سوغات مناطق مختلف استان را نام ببريد.

6-از بازي های محل زندگی خود چند نوع بازی را فهرست كنيد.



ويژگی های فرهنگی استان
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درس نهم : مردم شناسی فرهنگی استاندرس نهم : مردم شناسی فرهنگی استان

فعاليت فعاليت ١ـ۳

فرهنگ عامه 
به مجموعه  ای ازعقايد، آداب  و رسوم، قصه  ها، افسانه  ها، زبان، گويش، خوراک، پوشاک، بازی  های محلی، آئين  و مراسم 

سنتی و مذهبی، صنايع  دستی و…، که مردم يک سرزمين استفاده می کنند، فرهنگ عامۀ آن سرزمين گفته می  شود.
استان ما که دارای سابقٔه تاريخ و تمدن کهن است نيز دارای فرهنگ عامٔه مخصوص به  خود است، همه عالقه  منديم، بدانيم، 

مردم در شهر و روستاهای آن، چه زبانی دارند، با چه گويش و لهجه  هايی صحبت می  كنند، چه باورها و اعتقاداتی دارند؟ و…

چند نمونه از ويژگی های فرهنگ عامٔه محل زندگی خود را بيان كنيد.

 برای مطالعهبرای مطالعه 
نيست،  آن  تعريف  سر  بر  چندانی  اتفاق نظر  که  است  اجتماعی  علوم  واژه های  از  دسته  آن  شمار  در  فرهنگ، 

نظريه پردازان تعاريف متعددی از فرهنگ ارائه کرده اند که از برداشت های متفاوت آنها سرچشمه می گيرد.
هرسکويتس در حدود ٢٥٠ تعريف و کروبر به ٣٠٠ تعريف اشاره می کند. به نظر ادواردتايلور، مردم شناس 
بزرگ انگليسی، «فرهنگ، مجموعٔه پيچيده ای از علوم ودانش ها، باورها، هنرها، قوانين، اخالق، صنايع، عادات و 

رسوم و ضوابطی است که انسان به عنوان عضو جامعٔه خود، فرا می گيرد و در قبال آن تعهداتی به عهده دارد».

اقوام ساکن در استان
چون در استان ما اقوام مختلفی با فرهنگ  ها و آداب و سنن خاصی سکونت دارند؛ لذا مردم اين استان آميخته  ترين سکنه  ای 

هستند که در ايران وجود دارند.
ترک: اين قوم، در شمال و غرب استان، به  ويژه در شمال و غرب شهرستان همدان مانند: رزن، كبودرآهنگ، فامنين و بهار، 

ساکن می  باشند.
لر و لک: اين اقوام بيش تر در نيمٔه جنوبی استان مانند: شهرستان  های مالير، نهاوند و تويسركان سكونت دارند.
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استان  های  مجاورت  در  كبودرآهنگ،  اسدآباد  شهرستان  های  از  بخش  هايی  جمله  از  شمال  غربی  و  غرب  در  قوم  اين  کرد: 
کرمانشاه و کردستان، سکونت دارند.

فارس: فارس  ها، بيش تر ساکنان مرکز استان را تشکيل و از قديمی  ترين مردمان اين سرزمين محسوب می  شوند.

دين و مذهب
ساکنان استان، مسلمان و پيرو مذهب شيعه اند. در بعضی مناطق، مذهب اهل سنت و فرقٔه اهل حق نيز وجود دارد،   بيش تر 

درضمن اقليت  های مذهبی مانند، مسيحی، يهودی، زرتشتی نيز، به تعداد بسيار اندکی، ساکن هستند.

زبان۱
در استان ما، اقوام مختلف با فرهنگ ها، آداب و سنن مخصوص به خود زندگی می  کنند؛ لذا پراکندگی زبان  هايی مانند فارسی، 

ترکی، لری، کردی و لهجه٢ و گويش  های٣ مختلف به  خوبی مشاهده می  شود.
گويش همدانی يکی از گويش  های زيبای زبان فارسی است که بيش تر مردم ساكن در مركز استان با آن صحبت می كنند. مهم  ترين 

ويژگی  آواشناسی اين گويش، ابتدا به کسر کردن، هنگام تلفظ واژه  ها و تغييرات حاصل از آن است. 

۱ــ مجموعه  ای ساختارمند از گويش هاست که بين آن ها تفاهم متقابل وجود دارد.
۲ــ صورت تغيير يافته  ای از زبان است. 

٣ــ نحؤه بيان مقاصد در محل خاص است.

فعاليت فعاليت ۲ـ۳
١ــ چرا امروزه مردم، به تغيير گويش های محلی تمايل دارند و حتی در روستاهايی كه زبان مادری آنان فارسی 

نيست، کودکان به زبان فارسی تکلّم می کنند؟
٢ــ گويش های زير در کدام مناطق استان به کار می رود؟ معادل رايج فارسی آنها را بنويسيد. 

 « بيوين»……………………  ،  به معنای: ………...…………… 
     « چُِتلی» …………………… ،  به معنای: ………..……………. 
    «گُرداله» .................. ،  به معنای: .....................
    «شی ُمی» …………………… ،    به معنای:………....……………

    «ُرواِه ِو سوراخ ِنِمَرفت جارو کله ِمَوست ِو ُدمش» …………………… ،    به معنای: …………..………… 
 «ُقُزن» ………..............................…………… ،      به معنای: …………………….
 «ی َمليچی بيی ِک ری ای آِسُمِن کو پَر ِمَز» ………..…………… ،        به معنای: ………….…………
 «خانه َد ساختم خسته َد شدم»…………….............……… ، به معنای: ……….……………

٣ــ شما نيز تعدادی از اصطالحات گويش های زبان خود را بنويسيد.
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شکل ۱ــ۳ــ سفرۀ هفت سين سال نو

 جشن  ها
دسته  دو  به  می  توان  را  جشن  ها  اين  كه  است  خورده  پيوند  شادمانی  و  سرور  با  گوناگون  مناسبت های  به  استان  مردمان  زندگی 

تقسيم كرد:
جشن  های ملی و عمومی

جشن  های كهنی است كه در طول تاريخ به شكل آداب و رسوم در آمده و باورهای نمادين و زيبای ايرانيان را نشان می  دهند از 
قبيل: نوروز، تحويل سال نو، شب يلدا، چهارشنبه  سوری، سيزده  به  در و...

نوروز: در استان همدان نيز هم چون ديگر نقاط ايران عيد نوروز جايگاه ويژه  ای داشته و هميشه با آداب و سنن خاصی برگزار 
می   گردد. 

مردم با شروع ماه اسفند به خانه  تکانی می  پردازند و به استقبال عيد و سال جديد می  روند و نوروز عمالً از آخرين چهارشنبٔه سال 
آغاز می  شود. در اين شب مراسم ديگری نيز در قديم مرسوم بوده است که از فالگوش ايستادن توسط زنان، قاشق  زنی که به  صورت 

پوشيده و پنهان بر در خانه  های اهل محل انجام می  شد و فال مهره که با خواندن شعرهای عاميانه و ملی همراه بود را می  توان نام برد.
شب عيد با آماده  شدن سفرهٔ هفت  سين که عموماً عبارت است از: سيب، سير، سبزه، سنجد، سرکه، سماق، سکه، آئينه و آب و کتاب 
قرآن  مجيد از راه می  رسد. هنگام تحويل سال با روشن  کردن شمع سفرهٔ هفت  سين و با خواندن دعای تحويل سال و به جای آوردن نماز 

حاجت سال جديد را آغاز می  کنند. در گذشته، کودکان و نوجوانان مراسم شال  اندازی (شال دورکی) را در شب عيد نيز انجام می دادند.

پس از تحويل سال معموال ً افراد کوچک تر خانواده به ديدار بزرگان فاميل می  روند و آن ها نيز متقابال ً به بازديد آن ها می  پردازند.
با باور به دور ريختن قضا و بال از خانه بيرون می  آيند و در طبيعت به  سيزده  به  در: روز سيزدهم فروردين ماه، مردم، عموماً 

گشت و گذار می  پردازند. در اين روز سبزٔه نوروز را نيز به همراه برده و آن را در آب روان رها می  کنند. 
مردم استان ما معموال ً در اين روز، غذا و تنقالت خاصی مانند آبگوشت و کوفته كه شامل خرما، گردو، تخم  مرغ، آلو، پياز داغ 

و ادويه  های خاص است، صرف می  كنند. مراسم نوروز با پايان سيزده به  در، خاتمه می  يابد.
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جشن  های دينی و مذهبی
جشن  های دينی و مذهبی مانند؛ عيد فطر، عيد قربان، عيد 
غديرخم، ميالد ائمٔه اطهار (ع) بويژه نيمٔه شعبان که با ورود دين 
مبين اسالم، شکل گرفته است، همواره جايگاه ويژه  ای نزد مردم 

ما دارد.
اولين بار نوای اذان از شهر نهاوند به گوش ايرانيان رسيده 
و شهر همدان به دارالمؤمنين معروف است. اهالی اين سرزمين، 
جشن های دينی و مذهبی را با شکوه هرچه تمام تر برگزار می  کنند.

عيد سعيدفطر: يکی از اعياد بزرگ اسالمی است که بعد 
شکل ۲ــ۳ــ نماز عيد فطر در صالح آباداز رؤيت هالل ماه شوال شروع می  شود. مراسم عيد فطر با دادن 

فطريه آغاز می  شود مردم به نماز عيد فطر رفته، و پس از انجام فرائض عيد فطر به ديدار بزرگان فاميل می روند. 
عيد قربان: مسلمانان در اين روز گوسفند يا گاو قربانی می  کنند و گوشت آن  را بين همسايگان و مستمندان تقسيم می  کنند.

عيدغديرخم و نيمۀ شعبان: اين دو عيد از بزرگ ترين اعياد مسلمين از جمله اهالی استان ما به  شمار می  رود. مردم شهرها و 
روستاها در اين ايام با پخش نقل و شيرينی و پذيرايی از مردم و تزئين خيابان  ها، بازار و دِر منازل، به جشن و شادی می   پردازند و اين 

ايام فرخنده را گرامی می دارند.

 برای مطالعهبرای مطالعه 
ماه رمضان

است  مناسبت هايی  از  يکی  رمضان  مبارک  ماه 
بوده  قائل  ويژه  احترام  و  ارج  آن  برای  استان،  مردم  که 
و از دير باز تاکنون آن را با آداب و رسوم خاصی برگزار 
کرده اند. قدمت ماه مبارک رمضان، به زمان ورود اسالم 
به ايران بر می گردد. چند روز مانده به آغاز اين ماه، بيشتر 
مردم مسلمان با گرفتن روزه در ايام اول، پانزدهم و آخر 
آيين  استقبال  اين  که  می روند  آن  استقبال  به  شعبان  ماه 

پيشواز از ماه رمضان ناميده می شود.
در ماه مبارک رمضان مردم استان آداب و رسوم و 
سنت های ويژه ای دارند که می توان به مراسم کيسٔه برکت، 

شکل ۳ــ۳ــ سفرۀ افطار در ماه مبارک رمضان
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آجيل مشکل گشا، کلوخ اندازان و ...، اشاره کرد. عالوه بر اين، در شهرها و روستاهای ما، پس از پايان ماه مبارک 
روزه داری،  ماه  يک  از  پس  آنها،  اعتقاد  به  زيرا  می شود؛  پخته  رشته  آش  خانه ها  تمام  در  فطر  عيد  روز  در  و  رمضان 

خوردن اين غذا، بسيار سودمند است.
زيارت اهل قبور، شرکت در آيين های شب های احيا و قدر، برگزاری ايام سوگواری شهادت مولی الموحدين امام 
علی(ع)، راه اندازی دسته های سينه زنی، نوحه خوانی، زنجيرزنی و عزاداری از ديگر آداب و رسوم مردم استان همدان 

در ماه مبارک رمضان است.

باورها و اعتقادات عاميانۀ مردم 
زندگی اجتماعی در هر جامعه  ای آميخته به باورهای عميقی است که به زندگی مردم جهت می  دهد. از قديم  االيام، مردم استان 

ما نيز دارای باورهای خاص خود بوده و به آن ها اعتقاد زيادی داشته و هنوز هم به بسياری از آن ها پايبندند.

بيشتترر بداننييمبيشتر بدانيم

ـ ۳ ـ    فعاليت فعاليت ۳  

چند نمونه از باورهای مردم استان
١ــ اگر جغدی روی خانه ای بنشيند، عالمت ويرانی است.

٢ــ اگر کسی زياد به آئينه نگاه کند، عمرش کم می شود.
٣ــ هر کس روز جمعه بميرد، به بهشت می رود.

٤ــ هنگامی که کف  دست فردی می خارد درآينده پول دار خواهد شد.
مردم  چشمی  شور  از  جلوگيری  باعث  بچه  لباس  به  يکاد»  «ان  و  فيروزه ای)  و  آبی  (مهرٔه  دونی  دوختن  ٥  ــ 

می شود.

ارائه  درکالس  و  کرده  جمع آوری  خودرا  سکونت  محل  مردم  عاميانٔه  اعتقادات  و  باورها  از  ديگر  مورد  چند 
کنيد.
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 برای مطالعهبرای مطالعه 
مراسم ازدواج در استان

مراسم ازدواج در گذشته شامل موارد خاص بود که امروزه بعضی از آنها تقريباً منسوخ شده است. اين مراسم 
با خواستگاری شروع می شد و پس از آن نوبت به بله برون، عقدکنان، رخت بران، حنابندان، رخت داماد، پاتختی روز 
بعد از عروسی، و داماد سالم است که هريک از اين مراسم در شهرستان های مختلف به تبعيت از سنت ها و رسوم 

خود، انجام می گيرد. 
آن  مورد  در  و  می روند  عروس  خانٔه  به  بزرگان  از  نفر  چند  خواستگاری  مراسم  انجام  برای  خواستگاری: 

صحبت می كنند . 
فاميل درجٔه يک به خانٔه عروس  تعدادی از  مثبت،  دريافت جواب  خواستگاری و  مراسم  بله برون: بعد از 

می روند و در مورد تعيين مهريه و چگونگی برگزاری مراسم و خريد عروسی صحبت می کنند و به توافق می رسند.
رخت ُبران: چند نفر از زنان فاميل برای دوختن لباس عروس به خانه عروس می روند و مقدار زيادی پارچه و 

شيرينی های مختلف همراه می برند.
رخت داماد: صبح روز عروسی تعدادی از جوانان پسر و دوستان داماد به گرد وی جمع می شوند و لباس هايی 
که ازطرف خانوادٔه عروس برای او فرستاده شده به داماد نشان می دهند و در ميان ميهمانان لباس دامادی را به تن او 

می کنند.
عقدکنان: مراسم عقدکنان قبل از عروسی بر سر سفرهٔ عقد انجام می شود. و تعدادی از دختران پارچه ای بر باالی 

سر عروس می گيرند، و بر سر عروس قند می سابند و آرزوی برکت و خوشبختی برای زندگی آيندهٔ عروس می کنند.
عروس چرخان، پاتخت و دامادسالم: نيز از ديگر مراسم ازدواج در استان همدان است.

ضرب المثل های اهالی استان
اين  می گردند.  منتقل  ديگر  نسل  به  نسلی  از  که  هستند  مردم  فرهنگ  از  ارزشمند  جلوه هايی  ضرب المثل ها 
جمالت کوتاه و مختصر به صورت طنز و کنايه، مطالب آموزنده را به طور مستقيم به مخاطبان خود انتقال می دهند. در 

زير به نمونه هايی از ضرب المثل   های رايج در استان اشاره می گردد:
تا االن مرختی روی دوری، حاال بريز پشت دوری: تا االن روی بشقاب می ريختی حاال پشت بشقاب بريز؛ 

يعنی تا حاال خرج زندگی ما را می دادی، حاال نده.
زمسو مال مسو: زمستان مال مستان؛ يعنی جوان از زمستان نمی ترسد.

زمسونو زردلی: زمستان و زردآلو؟ کنايه به چيزی عجيب مثل بستنی در زمستان.
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بوآسموِن بهار بِِقرمن و نوار؛ يعنی در تربيت فرزندان شّدت و حّدت نشان بده، ولی دست به عصا باش
هلنگ هلنگ از دس شير افتادم دس  پلنگ؛ يعنی زمانی كه از وضعيت بدی به وضعيت بدتری گرفتار شوی

تک َالَدن سس چيخماز: يک دست صدا ندارد.
چورک قيزارينجا كوكه يانار؛ يعنی تا نان بزرگ سرخ بشه، نان كوچک می سوزه

كوزه سو يولوندا سينار؛ يعنی كوزه در راه آب بردن می شكند
آمدی آتيش بِِوری، كنايه از آدم عجول

ِالنگوان ِدلنگوان مانده، کنايه از مردد ماندن است. 
لپاش می مانه ُپفلنگ: کنايه از آدم چاق و فربه است.

عزاداری مردم استان
در  محرم،  ايام  در  مردم  می  شود.  برگزار  شکل  يک  به   تقريباً  همدان،  استان  نقاط  کلئه  در  صفر  و  محرم  ماه  عزاداری  مراسم 
روزهای تاسوعا، عاشورا، سومين روز شهادت حضرت امام حسين (ع) و روز اربعين، با تشکيل دسته  های عزاداری به مرثيه  خوانی 
می  پردازند. در هيئت  های عزاداری نيز به  طور عام، از وسائلی چون، َعلَم، کجاوه، پالکی، چهل چراغ، پرچم، خيمه گاه، بيرق و گهوارٔه 

حضرت علی  اصغر (ع) به  عنوان نماد عزا و سوگواری استفاده می  شود.
مراسم عزاداری سه روز آخر صفر که مصادف با رحلت پيامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) 

است با حال و هوای خاصی، در تمام مناطق استان، برگزار می شود. 
از ديگر مراسم عزاداری در استان ما، برگزاری 
شب  های قدر است که در سوگ شهادت امام علی (ع) 
به عزاداری می  پردازند و با خواندن دعای جوشن کبير، 

خواندن نماز و عبادت به شب زنده  داری می  پردازند.

شکل ۴ــ۳ــ عزاداری دانش آموزان
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پوشاک مردم استان
پوشاک مردم استان همدان شامل تن پوش  ها، سرپوش  ها و پای  افزار است. با وجود اين که چهار محور فرهنگی (فارس، ترک، 

لر، کرد)، در استان قابل تميز است، اما انواع و شيوه  های پوشاک زنان و مردان مشابه است.
 بافت پارچه و کفش ها به  خصوص گيوه پيش از ورود اجناس خارجی در روستاهای استان متداول بوده است. به  ويژه گيوه  های 

شهرستان مالير که آجيده ناميده می  شود و جزء دست بافت  های استان به شمار می  آيد. 

غذاهای سنتی استان
الگوی خوراک و مواد غذايی تشکيل دهندٔه آن، تابع انواع محصوالت کشاورزی و بومی موجود در منطقه است. در رژيم 
تله  گنجی،  بروش،  شامل  آش  انواع  می  شود.  استفاده  تازه  و  خشکبار  به  صورت  کشاورزی  محصوالت  معموالً  استان  اهالی  غذايی 
برساقی،  مانند:  شيرينی  ها  اقسام  و  فتير  ساجی،  کولره،  کاک،  گرده،  شامل؛  نان  ها  و  چنجه  آبگوشت،  و  بادمجان  کلم  قمری،  کاچی، 

سرجوق، باسوق، واگردک و پيکه  چو و مرباها و ترشی  ها نشان  دهندٔه تنوع غذايی مردم است. 

شکل۶ ــ۳ــ آبگوشت همدانشکل ۵  ــ۳ــ آجيده دوزی در مالير

شکل ۹ــ۳ــ آش بادمجان ــ مالير شکل ۸ ــ۳ــ کلم قمری ــ تويسرکان

شکل ۷ــ۳ــ کاچی ــ همدان
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سوغات استان
سوغات رسم ايرانيان و از جمله مردم استان ماست. سوغات را در موقع برگشت مسافر به بستگان و نزديکان هديه می  دهند، 
تحفه  های استان همدان برای مسافران بسيار زياد است که می  توان به؛ کماج، شيرٔه انگور، کشمش سيرتند، انگشت  پيچ، قالی، گيوه، 
منبّت، عسل، نقل، گردو، سفال، خمير صنل، حلواگردويی، روغن حيوانی، حلوا شکری، صنايع چرم، گياهان دارويی، صابون محلی  و 

قيسی اشاره کرد.

بازی  های محلی استان
بازی  های متنوعی در نقاط مختلف استان در بين کودکان و 
بزرگساالن رايج بوده و انجام می  گيرد اين بازی  ها مهم  ترين عوامل 
می  شوند.  محسوب  منطقه  ای  هر  در  جامعه  افراد  اجتماعی  رشد 
الک  باشک،  قايم  قبيل:  از  زيادی  محلی  بازی  های  استان  در 
دولک، هفت  سنگ، اسب  سواری، عمو زنجيرباف، جوراب  بازی 

وجود دارد.

شکل ۱۰ــ۳ــ نمونه هايی از سوغات استان

شکل ۱۱ــ۳ــ بازی هفت سنگ
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فراگيران عزيز، انتظار می رود بعد از مطالعۀ اين فصل بتوانيد:

1ــ اسامی گوناگون همدان، در طول تاريخ را بيان كنيد.
2ــ مهم  ترين تهاجمات به منطقۀ همدان را تشريح كنيد.

3ــ بزرگان و افراد مشهور استان در طول تاريخ را بشناسيد.
4ــ مبارزات مردم استان، برای پيروزی انقالب اسالمی را توضيح دهيد.

مقدمه

مي  کرده اند  زندگي  نهاوند،  گيان  تپة  در  ايران  بومي  اقوام  از  مردماني  پيش،  سال   ٥٧٠٠ از  مورخان،  عقيدة  به 
که با يکجانشيني و تمدن، آشنا بودند. مطابق کاوش ها باستان  شناسي، ٥ دورة تمدن در آنجا شناسايي شده است. از 
ايران،  شمالي  اقوام  عالقة  مورد  محل ها  از  يکي  به  الوند،  کوه  اطراف  دشت ها  و  دامنه ها  ميالد،  از  قبل  پنجم  هزارة 

تبديل شد.
قلعه ها  ساختن  با  کاسي،  نام  به  زاگرس  کوه ها  اقوام  از  يکي  ميالد،  از  قبل  سوم  هزارة  اواسط  از  احتماالً 
نظامي، به صورت ثابت در همدان مستقر شدند. شهرت جهاني قوم کاسي به علت لشکرکشي و حکومت بر ايالم، بابل و 

بين  النهرين است (هزارة دوم قبل از ميالد).

نمايی از تپۀ باستانی گيان نهاوندنمايی از تپۀ باستانی گيان نهاوند
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در مورد سابقٔه شکل  گيری همدان، افسانه ها و روايت های مختلفی وجود دارد. يکی از نشانه های قدمت و اهميت منطقه اين 
است که احداث شهر همدان را به اشخاص مشهور نسبت می دهند. از جمله آنها تشکيل شهر همدان به حضرت سليمان پيامبر (ع) 

منسوب است.
 همدان در طول تاريخ، به اسامی گوناگونی آمده است. اولين بار در تاريخ، در کتيبٔه تيگالت پالسراول پادشاه آشور، نام اين  

محل، امدانه ذکر شده است(۱۱۰۰ق.م). 
در  است.  شده  نوشته  هگمتان،  هخامنشی  کتيبه های  در  و  اجتماع  محّل  معنای  به  هنگمتانه،  شهر  اين  اسم  مادها،  زبان  در 

نوشته های يونانی، نام اين شهر اکباتان، يعنی انبار جواهرات، ثبت شده است.

        درس دهم : تاريخ و مراکز اّوليۀ تمّدن استان همداندرس دهم : تاريخ و مراکز اّوليۀ تمّدن استان همدان

بيششترر بداننيمبيشتر بدانيم
تعداد ديگری از نام های همدان در طول زمان به شرح زير است:

مديا به زبان يونانی، زينستان ايران شهر در دورٔه ساسانی (چون همدان انبار سالح های جنگی بود)، ايالت 
جبال در کتاب های جغرافی نويسان عرب، عراق عجم در زمان سلجوقيان، همذان بيشتر نويسندگان و مورخان دورٔه 

اسالمی، و همدان از دورٔه معاصر تا امروز.
در بعضی دوره ها، مناطق مهم اين ناحيه اسامی خاصی داشته اند؛ مثل «ماه البصره» که لقب نهاوند در اوايل 

دورٔه اسالمی بوده است.

شکل ۱ــ۴ــ شيرسنگی در شهر همدان
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همدان درگذر تاريخ
 قبل از ورود اسالم: شاخه  ای از مهاجران آريايی به نام ماد ها در همدان ساکن شدند. آن ها سپس با لشکرکشی آشوری ها و 

تخريب شهرها روبه  رو شدند و سرانجام تصميم گرفتند با يکديگر مّتحد و با دولت متجاوز آشور بجنگند.

يکی از داليل انتخاب همدان برای پايتختی، صفات و ويژگی های منطقٔه همدان بود. اين موضوع را بررسی و 
نتيجه را در کالس ارائه دهيد.

فعاليت فعاليت ١ـ۴

شکل ۲ــ ۴ ــ نقشه مناطق باستانی همدان

راهنمای نقشه



٨٠

 برای مطالعهبرای مطالعه 
        فرمانروايان ماد

وقايع مهمسال های حکومتنامرديف
ساختن قصر سلطنتی هفت رنگ در هگمتانه، متحد ساختن طوايف پراکندٔه ماد(٧٠٨ ــ ٦٥٥ ق.م)دياکو١
حملٔه مادی ها به آشور (٦٥٥ــ ٦٣٣ ق.م)فرورتيش٢
اتحاد با بابل، نابودکردن دولت متجاوز آشور، جنگ با ليدی ها(٦٣٣ــ ٥٨٥ ق.م)هووخ شتره٣
درگيری با بابل و هخامنشيان، انقراض دولت ماد(٥٨٤ ــ٥٥٠ ق.م)آستياگس (اژدهاک)٤

فعاليت فعاليت ٢ـ۴
به صورت گروهی، در مورد داليل ضعف و نابودی دولت ماد، روزنامهٔ  ديواری تهيه کنيد.

در ابتدای تأسيس حکومت هخامنشيان روابط مادها با آنان دوستانه بود، اما بزرگ  ترين و خطرناک ترين شورش برای داريوش 
اول هخامنشی (۵۲۲  ــ۴۸۶ ق.م) قيام مادها بود که به دنبال احيای پادشاهی خود بودند. بعد از سرکوب شورش، همدان به عنوان 
پايتخت دوم امپراتوری هخامنشی، به اندازه ای اهميت داشت که دو کتيبٔه مهم از شاهان هخامنشی بر کوه الوند همدان به عنوان يادگار 

اين دوران، باقی مانده است.
اسکندر مقدونی دوبار از همدان بازديد کرد و خزينه های طال و جواهراتی را که از لشکرکشی  های خود جمع آوری کرده بود، 
نـواحی  بـه  تدريج  بـود.  مشهور  دنيا  در  شکوه،  بـا  معماری  و  فـراوان  ثـروت  نظر  از  اکباتـان  زمـان  ايـن  در  داد.  انتقال  شهر  ايـن  به 

حاصل خيز جنوبی تر منطقٔه همدان، به داليل هوای مساعد 
کرد.  جلب  خود  به  را  سلوکيان  توجه  فراوان،  آب  و 
که  بروجرد  و  همدان  کرمانشاه،  بين  محدودٔه  مخصوصاً 
حاکمان  عالقٔه  مورد  می آمد،  حساب  به  پرآب  زمين های  از 

سلوکی بود.

شکل ۳ــ۴ ــ کتيبه های گنج نامه
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پژوهش کنيد !پژوهش کنيد !
ترجمۀ کتيبه های گنج نامه را تهيه نماييد.

ايرانيان، پس از اسکندر پادشاهی خاندانی را می  پذيرفتند که بر شهرهای ماد مسلط باشد. بنابراين، يکی از پايتخت های مهم 
روزگار  در  بزرگ  خاندان  هفت  از  يکی  می گذراندند.  همدان  در  را  تابستان  پارتی  شاهان  و  بود  ماد  سرزمين  در  هگمتانه،  اشکانيان، 
اشکانيان و ساسانيان خاندان کارن(قارن) در نهاوند بود. دو امتياز مهم اين خاندان در آن روزگار، نگاهداری از پرچم ايران و تاج 

گذاشتن بر سر پادشاه در آئين تاجگذاری بود.
منطقٔه همدان در دورٔه ساسانيان به داليل گوناگونی، اهميت داشت. برخی از اين داليل عبارت اند از:

۱ــ پايتخت تابستانی ساسانيان 
۲ــ يکی از مراکز مهم تقسيم راه های تجاری 

۳ــ فعال بودن ضرابخانٔه همدان مانند دوره های قبل 
۴ــ دروازٔه ورود اسالم به ايران بعد از شکست حکومت ساسانيان در نهاوند

فعاليت فعاليت ٣ـ۴
در زمان قديم، برای اينکه يک شهر ضرابخانه سکه داشته باشد نياز به چه ويژگی های داشت؟ نتيجٔه تحقيق خود 

را در کالس بيان کنيد.

بيشتترر بداننييمبيشتر بدانيم
در عصر سلوکيان معبدی بزرگ در شهر نهاوند قرار داشت که محل زندگی ملکٔه «الئوديسه» همسر سومين 

پادشاه سلوکی بود.
از  جلوگيری  در  مهمی  نقش  سورنا  فرماندهی  به  ماد  ناحئه  مردم  جانبازی های  و  دليری ها  اشکانيان  دورٔه  در 

تجاوز ارتش روم به فرماندهی کراسوس به سرزمين ايران داشت.

همدان در دوران پس از اسالم: بعد از جنگ نهاوند، در سال ۲۳ هجری قمری، همدان توسط سربازان اسالم فتح 
شد؛ و دين مقّدس اسالم به تدريج در اين ناحيه رواج يافت. از قرن اول هجری همدان محل توجه و کوچ طايفه های عرب و يکی از 

مراکز حاکمان آن ها شد.
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در اوايل خالفت عباسی و در جريان اختالفات شديد بين امين و مأمون بر سر خالفت عباسی (سال ۱۹۵ ه.ق)، همدان محور 
جغرافيايی حوادث نظامی بين عراق و خراسان بود. در قرن سوم هجری قمری، گروهی از علويان طبرستان وارد همدان شدند و قدرت 
يافتند، آن ها چند قرن حکومت شهر را در دست داشتند. علويان همدان به ساخت بعضی اماکن مانند «گنبد علويان» پرداختند و مذهب 

شيعه را در ايران مرکزی رونق دادند.

بيششتترر بداننيمبيشتر بدانيم
ابن حوقل در المسالک و الممالک در مورد شهر همدان در قرن چهارم نوشته است: «همدان شهری است 
بزرگ و زيبا، شهر تازه و اسالمی است. چهار دروازه دارد و تجارت و داد و ستد آن فراوان و دارای آب ها و باغ ها و 

زراعت و غالت فراوان مخصوصاً زعفران می باشد».

منطقٔه همدان به دليل قرار گرفتن در شاه  راه بازرگانی، بارها مورد تاخت و تاز قرار گرفته  است، اما در تاريخ بعد از اسالم شاهد 
۳ يورش عمده و ويرانگر بوده است:

۱ــ لشکر کشی مرداويج زياری،
۲ــ حملٔه مغول ها،

۳ــ تهاجمات عثمانی ها.
مرداويج زياری به همدان لشکرکشی کرد و با توجه به مقاومت مردم طی چهار روز دست به قتل عام فجيعی زد و خودش را در 

تاريخ بدنام کرد. (۳۱۹ هـ . ق) سپس يک شاخه از اميران ديلمی در همدان به قدرت رسيدند.
از قرن پنجم هجری قمری ترکمانان سلجوقی بر همدان مسلط شدند و از قرن ششم با تجزئه امپراتوری آنها، همدان پايتخت 
سلجوقيان عراق عجم شد. بعد از «پايتختی» همدان، نهادهای سياسی و اداری، مدارس، حوزه های علمّيه، کتابخانه ها و دانشمندان 

علم و ادب به اين منطقه اضافه شدند.
حملٔه مغوالن در قرن هفتم هجری همدان را ويران ساخت. بيش تر مردم در دفاع و پايداری از شهرجان خود را از دست دادند. 
بعدًا شهرکی در حومٔه شمالی به نام «همدان نو» پا گرفت. در زمان وزارت خواجه رشيد الدين اين شهر مورد توجه آن وزير وطن دوست 

قرار داشت.
با استقرار حکومت صفويان در همدان به تدريج اين منطقه آباد و ثروتمند شد.

خراج ناحيۀ همدان در زمان امويان را حدود چهل ميليون درهم گزارش کرده اند.
آيا می دانيد
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فعاليت فعاليت ٤ـ۴
خواجه  مهم  کتاب های  و  اقدامات  و  زندگی نامه  درباره 
کالس  در  مقاله  يک  صورت  به  را  نتيجه  و  بررسی  الدين  رشيد 

ارائه دهيد.

در  هميشه  ايران  غرب  نواحی  (هـ.ق)   ۱۲ و   ۱۱ قرون  در   
سال۱۱۳۶  در  نمونه،  برای  بود.  عثمانی  سپاهيان  تهاجم  معرض 
برد،  حمله  همدان  به  وحشيانه  بغداد،  حاکم  احمدپاشا  که  ق)  (هـ. 
مردم مانند دورٔه مغوالن به صورتی دليرانه پايداری کردند، که تقريباً 

همگی شهيد شدند۱.
و  «پری»  روستاهای  به  زاگرس  دامنٔه  اراضی  از  که  طايفٔه  زند 
«کمازان» در نزديکی مالير کوچ کرده بودند، بعد از قتل نادرشاه افشار به 
تدريج نيرو گرفتند. ظهور تدريجی طايفٔه قراگوزلو و تسلط آنان بر امور 
در  تجاری  فعاليت های  قاجار  دورٔه  در  شد.  آغاز  دوره  همين  از  منطقه 

منطقٔه همدان اهميت يافت.

شکل ٤ــ۴ــ امام زاده اظهر 
(شاه اسماعيل عالقۀ خاصی به اين امام زاده در درگزين داشت).

شکل ٥ــ۴ــ امام زاده کوه
 (قسمتی از معماری امام زاده محسن مربوط به دورۀ شاه طهماسب اول است).

۱ــ اجساد شهدای اين جنگ نابرابر را در ۲ تپه دفن کردند و اين منطقه به «دو گوران» معروف شد.

همدان در دوران معاصر: همدان يکی از مناطق پيشتاز در جنبش مشروطيت بود. بعد از جنگ  جهانی اول همدان از نظر 
علم و دانش ترقی زيادی کرد. در دوران سلطنت پهلوی دوم، روحانيون روشنگری مانند: آيت  اللّٰه معصومی و آيت  اللّٰه مدنی، مردم را 

جهت مبارزه با رژيم پهلوی هدايت کردند. يکی از مهم ترين اين مبارزات، اقدامات گروه انقالبی ابوذر در نهاوند بود.

از نتايج فعاليت اقتصادی در اين استان سکونت اقليت های دينی مثل مسيحيان و يهوديان بود.

آيا می دانيد
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بيششترر بداننيمبيشتر بدانيم

مردم استان همدان در دورٔه انقالب اسالمی، با تقديم شهدا و مجروحين، طرفداران رژيم شاه را به زانو درآوردند. برای مثال؛ 
در ۱۵ آبان ۱۳۵۷، در شهر نهاوند مردم انقالبی برای اولين  بار در کشور، مجسمٔه شاه را سرنگون کردند. 

يکی از ويژگی های مهم مبارزات استان همدان در اين زمان، حضور نظاميان همراه با مردم در مبارزه عليه رژيم ستم  شاهی بود. اوج 
فداکاری مردم همدان در راه پيروزی انقالب در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷، در زمانی بود که مردم همدان با سازماندهی آيت اللّٰه مدنی در مبدأ 

ورودی جادهٔ کرمانشاه با ايجاد موانع، از حرکت ستون زرهی لشکر ۸۱ به سوی تهران و سرکوب خونين انقالب جلوگيری کردند.

عابد) افسران گارد  ناصرالدين اميدی  سرباز همدانی (شهيد  ١٣٥٧) يک  تاسوعای حسينی (١٩ آذر  در روز 
جاويدان در پادگان لويزان تهران را به گلوله بست و اين اقدام در پيروزی انقالب مؤثر بود.

بزرگان و مشاهير همدان 
منطقٔه همدان يکی از مراکز علم و دانش و شعر ادب بوده  است و در طول زمان دانشمندان بزرگ شهرهای ديگر به منظور استفاده از 
دانش رايج زمان و استفاده از آب و هوای لطيف به اين استان مسافرت می کردند. در اين استان علما و دانشمندان بزرگی پرورش يافته اند.

فقها و عارفان: قاضی عبدالجبّار اسدآبادی، عين  القضات، ميرسّيد علی همدانی، مالحسينقلی شوندی درجزينی، مجذوب 
علی  شاه کبودرآهنگی.

وزيران و سياستمداران: خواجه  رشيدالدين فضل  اللّٰه، سّيد جمال  الدين اسدآبادی، سّيد محمد طباطبايی،  شيخ محمد باقر 
بهاری.

شاعران معروف: بديع  الزمان همدانی، باباطاهر عريان، ميررضی  الدين آرتيمانی، ميرزاده عشقی اسدآبادی، حسينی  داور همدانی.
جغرافيدان و مورخ: ابن  الفقيه همدانی، حافظ ابرو. 

شخصيت های مذهبی و انقالبی معاصر: آيت اللّٰه آخوند مالعلی معصومی، شهيد دکتر مفتح، شهيد آيت اللّٰه مدنی، آيت  اللّٰه 
موسوی همدانی، آيت اللّٰه نوری همدانی، آيت  اللّٰه ميرشاه ولد، شهيد آيت  اللّٰه محمدعلی قدوسی، شهيد آيت  اللّٰه محمدعلی حيدری از 

جمله شخصيت های مذهبی و انقالبی استان بوده اند.

آيت الّله موسویشهيد دکتر مفتحآيت الّله آخوند مالعلی معصومی آيت الّله مدنی آيت الّله نوری همدانی
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بعد از پيروزی انقالب اسالمی، بيش ترين گرفتاری ها و مشکالت نظامی برای ايران از ناحئه غرب کشور به  وجود آمد. استان 
همدان با توجه به موقعيت جغرافيايی و نزديکی به مرز غربی و شور و احساسات شديد مردم برای دفاع از اسالم و انقالب، به يکی از 

مراکز مهم پشتيبانی انقالب تبديل گرديد.
استان ما در حوادث بعد از پيروزی انقالب در دو زمينه تأثيری برجسته داشت:

 مبارزه با ضد انقالب
۱ــ کمک به مردم مظلوم کردستان: با تدبير شهيد آيت اللّٰه مدنی، نيروهای مردمی، سپاه و ارتش به ياری مردم مسلمان و 

غيور کُرد رفتند و در مناطقی مانند سنندج، سقز، مريوان، پاوه، مهاباد و …، فتنه های گروهک های ضد انقالب را سرکوب کردند.
۲ــ شکست «کودتای نقاب»: با حمايت دولت آمريکا در يک طرح محرمانه قرار بود در تاريخ ۱۳۵۹/۴/۱۹ با تصرف پايگاه 
هوايی شهيد نوژٔه همدان، کودتا شود و در مرحلٔه بعد با هواپيماهای جنگی، مناطق حساس تهران را بمباران کنند. اما به علّت حضور 

به موقع نيروهای سپاه همدان با هماهنگی نظاميان پايگاه، اين توطئه شکست خورد.

دوران هشت سالۀ دفاع مقدس
زحمات فراوان مردم استان همدان در طول هشت سال دفاع مقدس را می توان در دو قسمت بررسی کرد.

يگان های رزمی
۱ــ نيروهای سپاه و بسيج: در آغاز جنگ تحميلی نيروهای سپاه و بسيج استان در منطقٔه سر پل ذهاب استان کرمانشاه در 

مقابل ارتش متجاوز بعثی عراق ايستادگی کردند و مانع سقوط شهر و پيشَروی دشمن شدند.
در سال ۱۳۶۱ تيپ ۳۲ انصارالحسين (ع) در همدان تشکيل شد. مؤثرترين نقش لشکر ۳۲ انصار الحسين(ع) در عمليات 

مرصاد بود.

        درس يازدهم : نقش استان در حراست از آرمانهای ايران اسالمیدرس يازدهم : نقش استان در حراست از آرمانهای ايران اسالمی

و  انقالب،  از  قبل  بود  دارالمؤمنين  و  دارالعلم  « همدان 
پس از آن دارالجهاد هم شد.»
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بيشتترر بداننييمبيشتر بدانيم
ثاراللّٰه،  رمضان،  بيت المقدس،  فتح المبين،  الفجر،  مطلع  عمليات   در  همدان  الحسين(ع)  انصار  نيروهای 
فعال  شرکت  مرصاد  و   ٢ المقدس  بيت   ،٤ نصر   ،٨  ،٥  ،٤ کربالی  مجنون،  جزاير   ،٨  ،٥  ،٢ والفجر  مسلم  بن عقيل، 

داشتند.

۲ــ تيپ سوم زرهی شهيد قهرمان: با شروع جنگ تحميلی، اين تيپ در خوزستان مستقر شد. در عمليات نصر توانست 
مواضع دشمن را تصرف و در منطقٔه کرخٔه نور پيشَروی نمايد. 

۳ــ پايگاه هوايی شهيد نوژه: فعاليت خلبانان اين پايگاه در سه محور اصلی، جنگ هوايی با هواپيماهای دشمن، کمک به 
عمليات تهاجمی نيروهای زمينی و بمباران نقاط حساس در خاک عراق صورت می گرفت.

برای نمونه، تنها در يک مورد بمباران پايگاه هوايی «الوليد» معروف به H3، ۵۰ درصد از امکانات پروازی عراق نابود شد.
يگان پدافند هوايی نيز نقش مهمی در مقابله با تجاوز هواپيماهای دشمن داشت.

شکل۶  ــ۴ــ شناسايی پايگاه الرشيد در عراق

 نهادهای پشتيبانی 
۱ــ جهاد سازندگی: گردان مهندسی رزمی جهاد سازندگی، در جبهه های غرب و جنوب با احداث سنگر، خاکريز، جاده، پل 

و … نقش مهّمی در عمليات جنگی بر عهده داشتند.
۲ــ ستاد پشتيبانی جنگ: آشپزخانه های اين ستاد روزانه برای ۵۰ هزار رزمنده غذا آماده می کردند. مردم نيز با هماهنگی اين 

ستاد در سال های دفاع مقدس به ۳۰ هزار نفر مهاجر جنگ  تحميلی، امکانات اقامتی و مايحتاج زندگی هديه دادند.
۳ــ آموزش و    پرورش: در طول دوران دفاع مقدس، آموزش و پرورش فرهنگ دفاع و حماسه های جنگ تحميلی را به 
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خانواده ها و دانش آموزان انتقال داد. در اين زمان بيش  از ۲۰ هزار نفر از رزمندگان استان را دانش آموزان تشکيل می دادند که حدود 
۱۱۰۰ نفر از آنان به شهادت رسيدند.

شکل ٧  ــ ۴ــ يکی از داليل روحيۀ باالی رزمندگان، پشتيبانی 
دانش آموزان از آنان بود.

۴ــ مردم استان: مردم از رزمندگان اسالم پشتيبانی همه  جانبه 
ده  هزار  به  نزديک  جواهرات،  و  طال  و  نقدی  هدايای  بر  عالوه   داشتند. 
ما  استان  از  خون  واحد  هزار   ۸۰ و  نقدی  غير  هدايای  وانت  و  کاميون 
 ، مردم  حماسی  و  گسترده  حضور  گرديد.اين  تقديم  جنگ  جبهه های  به 
هجوم  مورد  بار   ۵۰۰ از  بيش  استان  شهرهای  شد.  دشمن  کينٔه  باعث 
يا  بمباران  مورد  مسکونی  نقاط  مرتبه  و۱۳۰  گرفت  قرار  دشمن  هوايی 

هدف موشک زمين به زمين قرار گرفت.
شديدترين اين حمالت، بمباران محل برگزاری نماز جمعٔه همدان 
از  نفر   ۶۰۰ بيش  از  آن  جريان  در  که  بود   ۱۳۶۱ سال  قدس  روز  در 
مجروح  يا  رسيده  شهادت  به  قدس  استاديوم  در  روزه دار  نمازگزاران 

شدند.

شکل ٨ ــ ۴ــ بمباران مناطق مسکونی همدان در جريان جنگ تحميلی

بيششتترر بداننيمبيشتر بدانيم
در جريان اين حمالت بيش از ١٦٠٠٠ واحد مسکونی، تجاری و آموزشی تخريب که بيش از ٣٢ ميليارد ريال 

خسارات مستقيم به بار آورد.

اعزام نزديک به يک صد هزار نيروی داوطلب مردمی به جبهه ها و تقديم نزديک به ۸۰۰۰ شهيد، ۱۷۰۰۰ جانباز و ۱۰۰۰ آزاده، 
برجسته ترين سند حضور مردم استان در دفاع مقدس می باشد.
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فرماندهان شهيد استان همدانفرماندهان شهيد استان همدان

شهيد يونس گنجی

شهيد علی نوریشهيد عليرضا حاجی بابايی

شهيد عباس پورش همدانی

شهيد عليرضا دباغيان

شهيد محمد فتحی پاکروشهيد محمدرضا فراهانی

شهيد علی چيت سازيان

شهيد سعيد قهاریشهيد ستار ابراهيمی هژير

شهيد تقی بهمنی

شهيد محمد آبکار

شهيد محمود نيکو منظری

شهيد ابوالحسن خرم رودی

شهيد حاج حسن تاجوی

شهيد بهرام آريانفرشهيد حسين حسينی دستجردی

شهيد محسن عينعلی
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شهيد احمد رضا احدی: او متولد مالير بود و معموالً در دوران تحصيل خود با معدل ٢٠ شاگرد اول کالس 
تجربی  علوم  رشتٔه  اول  رتبٔه  سراسری  کنکور  در   ١٣٦٤ سال  در  يافت.  حضور  جبهه ها  در   ١٣٦١ سال  از  می شد. 
جمع  به  تحصيل،  جای  به  وی  گرديد،  تحصيل  به  مشغول  بهشتی  شهيد  دانشگاه  پزشکی  رشتٔه  در  و  کرد  کسب  را 

هم سنگران خود در جبهه بازگشت و در نهايت در سن ٢٠ سالگی در شلمچه به شهادت رسيد.

 برای مطالعهبرای مطالعه 

کارنامۀ دانشگاه شهيد احدی و وصيت نامۀ ايشان

شهيد احمد رضا احدی

 مجموعه نوشته های اين شهيد در قالب کتابی با عنوان 
مقدس  دفاع  برتر  کتاب   ١٣٧٣ سال  در  هور»  «حرمان 

گرديد.
                                       متن وصيت نامۀ شهيد احدی 

بسم ابسم ا… الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم
فقط، «نگذاريد حرف امام به زمين بماند، همين» حدود فقط، «نگذاريد حرف امام به زمين بماند، همين» حدود 
از  برايم  و  بگيريد  رابرايم  آن  دارم  قرض  روزه  ماه  از يک  برايم  و  بگيريد  رابرايم  آن  دارم  قرض  روزه  ماه  يک 

همگی حاللی بخواهيد. والسالمهمگی حاللی بخواهيد. والسالم
کوچک ترين سرباز امام زمان (عج) احمد رضا احدیکوچک ترين سرباز امام زمان (عج) احمد رضا احدی

يک وبالگ علمی با عنوان شهيدان محل زندگی خود با موضوعاتی مانند خالصه زندگی، مهم ترين اقدامات، 
عکس، وصيت نامه شهدا و … تهيه کنيد.

فعاليت فعاليت ٥ـ۴



فصل پنجمفصل پنجم
توانمندي هاي استان همدانتوانمندي هاي استان همدان
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فراگيران عزيز، انتظار می  رود كه بعد ازمطالعۀ اين فصل بتوانيد:
1ــ اثرات رونق گردشگری بر ايجاد اشتغال در استان را شرح دهيد.
2ــ مزايای حفظ و نگهداری آثار تاريخی و ميراث فرهنگی را بدانيد.

3 توامنندی  های اقتصادی استان همدان را بيان كنيد. 
4ــ جايگاه استان را در توليد محصوالت غذايی توضيح دهيد.

5ــ مشكالت و تنگناهای بخش كشاورزی و دامداری را بيان كنيد.
6ــ مشكالت و تنگناهای بخش صنعت استان را شرح دهيد.

صنعت مقدمه  جمله : کشاورز ،  اقتصاد از  مختلف  اقتصاد استان در بخش ها  توانمند  ها  در شناخت ويژگي  ها و  بلندمدت  برنامه  ها  تدوين  منظور  به  زمينه  ها،  اين  در  موجود  محدوديت  ها  و  مسائل  نيز  و  گردشگر  و  معدن  و 
زمينه  ها اساسي توسعه و بهره  بردار مطلوب از امکانات ضرور است. 
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جاذبه  های  دارای  تاريخی  و  فرهنگی  آثار  و  جغرافيايی  چشم  اندازهای  محيطی،  تنوع  از  برخورداری  به  دليل  همدان  استان 
گردشگری فراوانی است. 

بسيار  سابقٔه  دارای  استان  شهرستان  های  از  برخی  است.  رسيده  ثبت  به  فرهنگی  و  تاريخی  اثر   ۱۸۳۱ بر  بالغ  استان  اين  در 
طوالنی تمدن و يکجانشينی هستند؛ لذا با سرمايه گذاری در بخش گردشگری می  توان استان را به يک قطب نمونٔه گردشگری مبّدل و 

به اشتغال زايی و افزايش درآمد مردم كمک کرد. 

درس دوازدهم : گردشگریدرس دوازدهم : گردشگری

ُقۡل ِسيُروا ِفی اۡألَرِض َفانظُُروا کَۡيَف بََدَأ اۡلَخۡلَق.
                                                                                                       (سورۀ عنکبوت، آيۀ ٢٠)

بگو: در زمين سير کنيد و بنگريد که چگونه خدا موجودات را آفريده است.

ـ   ـ   ٥ فعاليتفعاليت١
١ــ چند نمونه از فعاليت هايی که در بخش گردشگری موجب ايجاد اشتغال می شود را نام ببريد.

 ..........................................................................

٢ــ خالصه ای از خاطرات آخرين مسافرت خود را بنويسيد.
 ..........................................................................
 ..........................................................................
 ..........................................................................
 ..........................................................................
 ..........................................................................
 ..........................................................................
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ـ  ۵ آمده نگاه کنيد. کدام يک در محل زندگی شما قرار دارد؟ از چه نظر دارای جاذبٔه گردشگری  به تصاويری که در شکل ۱ـ
است؟ نام و محل جاذبه  های گردشگری را بنويسيد.  

ـ  ۵  ــ تصاويری از جاذبه  های گردشگری استان شکل ۱ـ



٩٤

جاذبه  های گردشگری 
جاذبه  های گردشگری استان را می  توان به دو دسته جاذبه  های طبيعی و جاذبه  های فرهنگی و تاريخی تقسيم کرد. 

الف)جاذبه  های طبيعی
استان ما به دليل تنوع آب و هوا، وجود کوهستان  های مرتفع، دشت  های سرسبز، چشمه  ها و سراب  های پرآب، رودهای فراوان 

و غارهای طبيعی جاذبه  های طبيعی فراوانی دارد.
همدان،  شهر  کيلومتری  غار در فاصلٔه ۷۵  دنياست. اين  غارهای آبی  بزرگ ترين  غارعلی صدر يکی از  علی  صدر:  غار  ۱ــ 
در کنار روستايی به  همين نام، در بخش گل  تپه از توابع شهرستان کبودرآهنگ واقع شده است. اين غار در ارتفاعات آهکی ساری  قيه 
به وجود آمده و از اشکال کارستی به  شمار می  رود. منظرٔه داخل غار بسيار بديع، هوای آن مرطوب و ساکن است. روزانه گردشگران 
ديدن می  کنند كه اين امر موجب رونق  دارد،  قايقرانی  قابليت  ديگر از اين غار شگفت  انگيز كه  کشورهای  ايران و  سراسر  زيادی از 

فعاليت  های اقتصادی و اشتغال در اين ناحيه شده  است.

ـ  ۵  ــ سراب گاماسياب (نهاوند)  شکل ۲ـ

ـ  ۵  ــ غار علی  صدر (کبودرآهنگ) شکل۳ـ

۲ــ سراب  ها
چشمه  هـای  جمله  از  سراب،  اين  گاماسياب:  سراب  ــ 
اصلی  سرشاخه  های  از  فراوان  آب  با  که  می باشد  کارستی  و  آهکی 
رود کرخه است. اين سراب در ۱۹ کيلومتری جنوب غربی شهرستان 
آب،  گوارايی  علت  به  گاماسياب،  سراب  است.  شده  واقع  نهاوند 
آسفالته،  جادٔه  و  دلپذير  هوای  و  آب  کاشت،  دست  جنگلی  پوشش 

برای استفادٔه گردشگران، بسيار مناسب است. 
شهر  غرب  کيلومتری   ۲۱ در  سراب  اين  گيان:  سراب  ــ 
رود  به  خود  مسير  اراضی  آبياری  از  پس  که  است.  واقع  نهاوند 
گاماسياب می پيوندد. سراب گيان به علّت آب فراوان و گوارا، پوشش 
جنگل طبيعی، آب و هوای دلپذير و وجود بعضی تأسيسات رفاهی، 

هر ساله پذيرای گردشگران بسياری است. 
آهکی،  سنگ  های  و  زمين  شناسی  ساختار  خاطر  به  نهاوند 
سراب های متعدد ديگری چون، فارسبان، ملوسان، کنگاور کهنه، 

باروداب و… دارد.
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شهر  و  آن  شمالی  دامنه  های  در  همدان  شهر  شده   است.  واقع  استان  ميانی  بخش  در  رشته  کوه  اين  الوند:  کوهستان  ۳ــ 
تويسرکان در دامنه  های جنوبی آن قرار گرفته است.

دامنه  های شمالی الوند به دليل چشمه  ساران فراوان، چشم  اندازهای گُل الله در بهار، آب و هوای معتدل در تابستان، مناظر 
پربرف در زمستان، برای گردشگران، کوهنوردان و عالقه  مندان به ورزش  های كوهستانی، بسيار جذاب و ديدنی است. 

ـ  ۵  ــ سراب گيان (نهاوند) شکل ۴ـ

ـ  ۵  ــ آبشار گنجنامه در دامنۀ الوند (همدان) شکل ۵  ـ

۴ــ آب و هوا: تابستان  های خنک و ماليم، زمستان  های پربرف و اغلب سرد استان توجه بسياری از گردشگران را به  خود 
جلب می  کند. درفصل تابستان بسياری از مسافران برای گذراندن اوقات فراغت خود اين استان را انتخاب می  کنند. 

 از ديگر جاذبه  های طبيعی استان می  توان به تاالب فصلی آق  گل در مالير، چنار مسجد باغوار در تويسرکان با دو هزار سال 
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قدمت، دّره  های زيبا و خوش  آب و هوا درسرابی، سرکان و آرتيمان تويسرکان، کوهستان مرتفع گری در نهاوند، باغات دربند و تاالب 
امام زاده پيرسلمان در اسدآباد اشاره کرد.

تاالب پيرسلمان، اسدآبادتاالب آق  ُگل، ماليردّرۀ خوش آب  و هوای سرکان

ـ  ۵  ــ نمونه های ديگری از جاذبه  های طبيعی استان شکل ۶  ـ

١ــ گزارشی از مسافرت خود به جاذبه های طبيعی استان را تهيه و در كالس ارائه نماييد. 
٢ــ برای حفظ و نگهداری جاذبه های طبيعی محل زندگی خود، چه اقداماتی را الزم می دانيد؟ 

ـ   ـ   ٥ فعاليتفعاليت٢

ب) جاذبه  های تاريخی، فرهنگی 
استان همدان به  عنوان پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين، در تاريخ پر افتخار سرزمين ما، جايگاه ويژه  ای دارد و گذشتٔه پر فراز و 
نشيبی را پشت سر نهاده است. گاهی رو به آبادانی و گاهی آثار و بناهای ساخته شده، به  تدريج رو به  ويرانی گذاشته است. آن چه امروزه 
در اختيار نسل کنونی قرار دارد، ميراث گرانبهايی است که هر بيننده را به طرف خود جذب و او را با گذشتهٔ  اين سرزمين آشنا می  کند. 
همدان  ميان،  اين  در  شهرنشينی اند.  طوالنی  سابقهٔ   و  قدمت  دارای  مالير  و  تويسرکان  همدان،  نهاوند،  مانند:  استان،  شهرهای  اکثر 

پايتخت اولين حکومت آريايی در ايران يعنی مادها است.
 جاذبه  های تاريخی

۱ــ آتشکده  و تپۀ باستانی نوشيجان: اين آتشکده در بخش جوکار شهرستان مالير در باالی تپه  ای مشرف به روستای 
شوشاب و شهرک صنعتی مالير، از سه طبقه ساخته شده که طبقٔه اول را به مادها، طبقٔه دوم را به هخامنشيان و طبقٔه سوم را به ساسانيان 
نسبت می دهند. اين اثر، بنايی است از خشت و گل با ديوارهای ضخيم كه در دوره  های مختلف کارکردهای متفاوتی مانند آتشکده، 

معبد، پادگان و … داشته است.
واقع  اکباتان  خيابان  طرف  دو  در  هکتار   ۲۵ وسعت  به  خاکی  نمايی  دارای  هگمتانه  باستانی  تپٔه  هگمتانه:  باستانی  تپۀ  ۲ــ 
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محسوب  ايران  تاريخی  آثار  ارزش  ترين  با  از  يکی  شده    است، 
سلطنتی  خزانه های  و  کاخ  به  متعلق  باستانی  تپٔه  اين  می  شود. 

هخامنشيان و اشكانيان است.
عبارت اند   از:  هگمتانه  تپٔه  در  کشف  شده  آثار  از  بـرخی 
بـــه  منسوب  زّرين  جــام  داريوش،  بـــه  منسوب  زّرين  جـام 
خشايار  شاه  ، لوح زّرين آريامنه ، نقش  برجستٔه شير بال دار زّرين، 

خنجر و گردن بند و … 
۳ــ کتيبه  ها ی گنج نامه: در ۵ کيلومتری جنوب  غربی 
شهر همدان و در دامنه  های کوه الوند و در مسير دّرٔه عباس  آباد، 
دو کتيبٔه مشهور از دورٔه هخامنشی، برسنگ گرانيت حک شده 
 است. اين کتيبه  ها به سه زبان پارسی باستان، ايالمی و بابلی، به 
خط ميخی نگاشته  شده  است. کتيبٔه سمت راست به خشايارشاه 
و کتيبٔه سمت چپ به پدرش داريوش هخامنشی منتسب است. 
به  درود  هخامنشی،  کتيبه  های  ساير  مانند  کتيبه  دو  هر  مضمون 
اهورامزدا و درخواست حفظ و نگهداری از کشور توسط او و 
تاريخی  جاذبه  های  ديگر  است.  هخامنشی  شاهان  نسب  ذکر  نيز 

ـ  ۵ مالحظه نماييد. استان ما را می  توانيد در جدول ۱ـ

ـ  ۵  ــ تپۀ باستانی هگمتانه ــ همدان  شکل ۷ـ

ـ  ۵  ــ تپۀ باستانی نوشيجان ــ مالير شکل ۸   ـ

ـ  ۵  ــ کتيبه  های گنج  نامه در دامنۀ الوند ــ همدان شکل ۹ـ
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به  می  توان  استان  مذهبی  جاذبه  های  از  مذهبی:  جاذبه  های 
امام زاده  ها و بُـقاع متبرکه، مساجد جامع، مزارات و کليساها اشاره کرد. 
توجه  مورد  معماری  سبک  نظر  از  هم  و  معنوی  نظر  از  هم  اماکن  اين 
مناسبت های  و  پنج شنبه  روزهای  به  ويژه  ايام  بيش تر  در  و  بوده  گردشگران 

مذهبی، مورد زيارت و استقبال قرار می  گيرند.
همدان  استان  مذهبی  مقدس  اماکن  از  تعدادی  ـ  ۵  ــ  ۱۰ـ درشکل 
را مشاهده می  کنيد. کدام  يک در محل زندگی شما قراردارد؟ آيا تاکنون به 

زيارت اين مکان  ها رفته  ايد؟
به عنوان  همدان  شهر  آن  در  که  ما  استان  فرهنگی:  جاذبه  های 
اولين پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين قرار دارد، همواره يکی از مراکز 
اين  علمی  گذشته  های  است.  می  شده  محسوب  اسالمی  تمدن  شکوفايی 
است.  کشور  استان  های  ديگر  ميان  در  کم  نظير  نمونه  های  جزء  استان 
و  شاعر  عارف،  فيلسوف،  فقيه،  دانشمند،  بي شماری  تعداد  منطقه  اين  از 

سياستمدار برخاسته است. 
بديع  الزمان  همدانی،  عين  القضات  مانند؛  معروفی  شخصيت  های   
و  بوعلی  سينا  شيخ  الرئيس  همدانی،  فضل اللّٰه  رشيّدالّدين  همدانی، 
فرهنگی  اماکن  امروزه  شده  اند.  شناخته  همدان  به  نام  و…  باباطاهرهمدانی 
اين استان از مهم  ترين جاذبه  های گردشگری ايران است که هر ساله هزاران 

گردشگر داخلی و خارجی جهت بازديد از آنها به اين ديار سفر می  کنند.
فلسفه  مشاهير  بزرگ ترين  از  يکی  ابن سينا  سينا:  بوعلی  آرامگاه 
و طب است که آرامگاه او در ميانٔه ميدان بوعلی همدان قرار دارد. بنای 
آرامگاه بوعلی از روی قديمی  ترين بنای تاريخ  دار اسالمی در ايران، يعنی 
شمسی  ـ  ۱۳۲۵  ۱۳۳۳ـ سال  های  در  و  طراحی  (قابوس)  کاووس  گنبد 
از  ارزشمندی  بسيار  موزٔه  و  کتابخانه   دارای  آرامگاه  است.  شده  ساخته 

کتب خطی می باشد.
آرامگاه باباطاهر: بابا طاهر، عارف، شاعر و دو بيتی  سرای اواخر 
سدٔه چهارم و اواسط سدٔه پنجم هجری، معاصر طغرل بيک سلجوقی، بوده 
 است که به  دليل بريدن از تعلّقات دنيوی، لقب عريان به او داده  اند. مقبرٔه 
او در ميدانی به  همين نام در شهر همدان، همه ساله پذيرای عالقه مندان و 

شاهزاده محمد و علی ــ نهاونددوستداران شعر و ادب پارسی است.

امام  زاده عبدالله ــ همدان

امام  زاده هود ــ رزن

آرامگاه حيقوق نبی ــ تويسرکان

ـ  ۵  ــ برخی از اماکن مذهبی استان همدان شکل ۱۰ـ
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ـ  ۵  ــ آرامگاه بوعلی سينا ــ همدان شکل ۱۱ـ

ـ  ۵  ــ گردشگران درآرامگاه  شکل ۱۲ـ
باباطاهرــ همدان

ـ  ۵  ــ نقشۀ گردشگری استان همدان شکل ۱۳ـ

مرکز استان
مرکز شهرستان
مرکز بخش
مرکز دهستان
بزرگراه
راه آسفالته اصلی
راه آسفالته فرعی
رودخانه اصلی
مرز استان
مرز شهرستان
مرز بخش
شهر
خطوط تراز ٢۰۰۰متر

هتل سه ستاره (تخت)
هتل دو ستاره (تخت)
هتل يک ستاره (تخت)
مهمانپذير (تخت)
اردوگاه و کمپينگ (نفر)
جاذبۀ فرهنگی
جاذبۀ مذهبی
جاذبۀ طبيعی
جاذبۀ تفريحی
جاذبۀ تاريخی
جاذبۀ تجاری
جاذبۀ ورزشی



١٠٠

 برای مطالعهبرای مطالعه 
مجتمع های فرهنگی ــ توريستی 

اين مجتمع ها با استفاده از تجميع امکانات گوناگون و با هدف ارتقای سطح فرهنگ عمومی، حفظ آثار ملی و 
دينی، اشاعه فرهنگ ايرانی و اسالمی، گذران اوقات فراغت، گسترش فعاليت های ورزشی ــ تفريحی و ارائه امکانات 

رفاهی و خدماتی امروزه نقش زيادی در توسعه و رونق گردشگری در استان ما ايفا می کنند. 

باغ موزۀ دفاع مقدس: جلوه ای از رشادت ها و ايثارگری های 
مقدس  دفاع  سال   ٨ طول  در  همدان  استان  غيور  مردم  و  رزمندگان 
حرم  بسيج،  و  سپاه  کالسيک  موزٔه  شامل،  مجموعه  اين  که  است 
شهيد گمنام، درياچٔه مصنوعی، پارک دفاع مقدس، ادوات غنيمتی، 
آب نمای موزيکال، گالری شهدا، و صفه های عاشورا، سرداران و… 

است. 

مجتمع تفريحی ــ ورزشی گنجنامه: امکانات: تله کابين، 
رستوران، درياچٔه مصنوعی، باغ گياهان دارويی، اکادمی کوهنوردی، 

سنگ نوردی، سايت های تيرول، بانجی، اسکيت و…   

 مجتمع فرهنگی ــ توريستی بام مالير: امکانات: پارک 
ورزشی،  زمين های  شهربازی،  دوچرخه سواری،  پيست  خانواده، 

تيراندازی، اسکيت، هتل خشتی، تله کابين و …   

مجتمع توريستی عباس آباد: امکانات: رستوران، سينما، 
درياچه، آبشار مصنوعی، پارک، اقامتگاه، زمين اسکيت، پياده روی 

و…
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راهکارهايی برای توسعۀ گردشگری در استان
ـ  سرمايه  گذاری در بخش گردشگری به  ويژه تسهيالت رفاهی و خدمات  رسانی ۱ـ

۲ــ واگذاری مديريت برخی از مناطق گردشگری به بخش خصوصی
۳ــ اطالع  رسانی و بازاريابی مناسب از طريق تبليغات در رسانه  های گروهی

۴ــ توسعٔه امکانات ورزش  های زمستانی چون اسکی و هاکی روی يخ 
۵  ــ جلوگيری از تخريب آثار باستانی و بافت قديمی شهرها 

 برای مطالعهبرای مطالعه 
ـ  ۵  ــ برخی از مهم ترين جاذبه های گردشگری استان همدان به تفکيک شهرستان جدول ۱ـ

 جاذبه های طبيعیجاذبه های مذهبیجاذبه های تاريخی و فرهنگینام شهرستان

اسدآباد
خسروآباد  شکستٔه  پل  بالغی،  آقاجان  کتيبٔه 
(دورهٔ  صفويه)، خانٔه سيد جمال اسدآبادی و 

موزهٔ مردم شناسی 

امام زاده  هادی (اسدآباد) 
مسجد سلطانی (بازسازی شده)، 

امام زاده  پير سلمان(ع)

بـاغـات دربند،مـانداب امام زاده  پير سلمان،کـهريز 
قله  گنبله،  سراب  آن،  اطراف  باغات  و  چنارعليا 

آلما بوالغ

بهار
تپٔه  سال،   ۷۰۰ قدمت  به  اللجين  سفالگری 
قديمی  پل  کاج،  کاروانسرای  زاغه،  سيمين 

مهاجران (خانم)، بوستان الله
طبيعت سرسبز شهرستان در فصل بهارآرامگاه شيخ محمد بهاری

تويسرکان

کــاروانسرای  کمال،  بـابـا  بـاستانـی  تپٔه 
مدرسه  فـرسفج،  تـاريخی  پل  و  شاه عباسی 
صفويه)،قلعه  اشتران،  علی خانی(دورٔه  شيخ 
والشجرد  قـلـعـه   ، مــردم  شناسی  مــوزٔه 

(بالش گرد)

نبی)،  نبی  (حيقوق  حيقوق  آرامگــاه  
آرامگـــاه  مير رضی الــدين آرتيمانــی، 
امام زاده  تــويسرکــان،  جـامع  مسجد 
اسماعيل(ع) و امام زاده  زيدبن علی(ع) 

امام زاده ناصر (ع)

سرابی،  ييالقی  دره هـای  بـاغوار،  مسجد  چنار 
سرکان، شهرستانه و فاران، باغ های آرتيمان، منطقٔه 

حفاظت شده خان گرمز، غار آزاد،

فامنين
اسالم)  از  (قبل  قلعه جوق  مصنوعی  غار 
حمام قديمی فامنين، آب انبار شاه عباسی و 

کاروانسرای ياريم قيه (دورٔه صفويه) 
دشت سرسبز فامنين در فصل بهارامام زاده ازنا (عين و غين)

امام زاده هود و امام زاده اظهر بن علی موزٔه مردم شناسی رزن، بوستان ملترزن
در قروه درجزين

چشمٔه آب مـــعـــدنی قـيـنـرجــه، زيـستـگــاه   
حيات  وحش  بغراطی (بوقاطی) ،قلّه بوقاطی

مالير

گوراب  تپه  مادها)،  نوشيجان (دوره  آتشکدهٔ 
ساسانيان،  و  اشکانيان  به  متعلق  (جوراب)، 
سامن،  برج  سامن،  زيرزمينی  باستانی  منطقه 
يخچال ميرفتاح و بوستان سيفيه، بازار مالير 
مقبرٔه  مالير،  لطفعليان  مردم شناسی  موزهٔ  و 

سيف الدوله (دورهٔ قاجار)، بوستان کوثر

امام زاده  مالير،  (ع)  عبدالله  امام زاده 
جعفربن علی(ع) روستای آورزمان

مانداب فصلی آق گل، کوه گرمه، زيستگاه حيات 
وحش لشکردر، غار دره فراخ روستای جوزان، 

غار سرد کوه روستای سلطان آباد
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١ــ چند جاذبٔه گردشگری در محل زندگی خود را نام ببريد.
٢ــ وجود مراکز گردشگری چه اثری بر رونق اشتغال در محل زندگی شما داشته است.

در  خواندنی  مطلب  يا  عکس  خود  زندگی  محل  شهرستان  يا  استان  گردشگری  جاذبه های  دربارٔه  چنانچه  ٣ــ 
اختيار داريد برای اطالع هم کالسی هايتان به صورت روزنامٔه ديواری در تابلو اعالنات مدرسه نصب کنيد.

کبودرآهنگ
قلعه  باش قوتاران (دورهٔ ساسانيان) پل کوريجان 
بوستان  مردم شناسی،  موزه  صفويه)،  (دورهٔ 

آزادگان، حمام سنگی
امام زاده زبيده خاتون و ذوالفقار (ع) 

در کبودرآهنگ
غار  سوباشی،  غار  علی صدر،  شگفت انگيز  غار 

سراب.

نهاوند

تپٔه  ميالد،  از  قبل  قرن   ۷۳ گيان  باستانی  تپٔه 
آتشکده  اشکانيان)،  (دورهٔ  باباقاسم  باستانی 
گره چغا، ميدان تاريخی قيصريه، سرستون های 
حمام  مقرن،  بن  نعمان  مقبرهٔ  الئوديسه،  معبد 
حاج آقاتراب و موزهٔ مردم شناسی نهاوند (مرمت 
قدوسی،  آيت اللّٰه  منزل  قاجار)  دورهٔ   در  شده 
شيخ ابوالعباس نهاوندی (درب شيخ)،  مقبرهٔ 

پل تاريخی زرامين (پل الغه)

مسجد  و  علی(ع)  و  محمد  شاهزاده 
امام زاده  قيصريه،  ميدان  در  جامع 
ابراهيم،  دره  روستای  در  ابراهيم(ع) 
امام زاده مهدی و امام زاده دوخواهران 
امام زاده  اسالم)،  فجر  (خيابان 

جعفر(ع) روستای کوهانی

سراب گيان و جنگل طبيعی اطراف آن، سراب 
کنگاور  سراب  فارسبان،  سراب  گاماسياب، 
کهنه، سراب بنفشه، سراب باروداب و ملوسان، 
و  پربرف  زمستان های  با  (گری)  گرو  کوهستان 
طبيعت  گاماسياب،  غار  خنک،  تابستان های 
جنگلی  تپه  بهار،  فصل  در  نهاوند  دشت  زيبای 
ابوذر، چنار قديمی سراب کنگاور کهنه با ۴۰۰ 

سال قدمت

همدان

تپٔه باستانی هگمتانه، کتيبٔه گنجنامه، تپه  مصلی، 
شيرسنگی (دورهٔ  اشکانيان)، آرامگاه بوعلی سينا 
و موزهٔ بوعلی، آرامگاه باباطاهر، گنبد علويان و 
برج قربان(دورهٔ سلجوقی)، بازار و کاروانسراها 
(دورهٔ قاجار)، موزهٔ مردم شناسی همدان، موزٔه 

تاريخ طبيعی همدان، 

بقعٔه  استر و ُمردخای  مورد احترام يهوديان 
است، کليسای کاتوليک حضرت  رفائيل  
و کليسای گــريگــوری ارامنٔه همدان، 
و  يحيی  امام زاده   حسين(ع)،  شاهزاده 
امام زاده  عبداللّٰه (ع)، امام زاده  حسن(ع) 
در روستای وفرجين، امام زاده حسين(ع)، 
جامع  اهل بـن عـلـی   (ع)    مسجد  امام زاده 

همدان.

کوهستان الوند با دره های سرسبز و مناظر پر برف در 
زمستان، دّره مرادبيگ، دّرهٔ عباس آباد و بوستان های 
متعدد در سطح شهر، غار بگليجه در روستای سرخ 
آباد، غار آق قايا، درياچٔه پشت سّد اکباتان، آبشار 
گنجنامه، پيست اسکی همدان(تاريک دّره)، مجتمع 

تفريحی سياحتی عباس آباد.

ـ   ـ   ٥ فعاليتفعاليت۳
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درس سيزدهم : توانمندی های اقتصادی استاندرس سيزدهم : توانمندی های اقتصادی استان

نيروی انسانی
تالش  و  کار  سائه  در  و  تجربه  و  دانش  با  انسانی  نيروی 
خود، محور اصلی توسعٔه پايدار هر سرزمينی محسوب می  شود. 
استان همدان با جمعيت بيش از يک ميليون و هفتصد هزار نفر، 
برخورداری از تنوع قومی و فرهنگی، جمعيت جوان و انسان  های 
تالش گر از توان بااليی برخوردار است. بيش از ۷۰ درصد اين 
دارند.  قرار  سال)   ۶۴ تا  اقتصادی(۱۵  فعاليت  سن  در  جمعيت 
از  بااليی  درصد  و  باسوادند  استان  جمعيت  درصد   ۹۰ از  ـ  ۵ــ توزيع نيروی کار در بخش  های مختلف اقتصادی استان سال ۱۳۸۸بيش  نمودار ۱ـ

درصد نيروی کار

خدمات
صنعت
کشاورزی

۲۸٪۴۰

۲۸٪۳۰

۴۳٪۳۰

بيشتر بدانيم
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بيشتترر بداننييم

١

اين جمعيت در زمينه  های مختلف کشاورزی، صنعتی و خدماتی آموزش ديده و مهارت دارند. مراکز متعدد علمی و دانشگاهی، فنی و 
حرفه  ای برای تربيت نيروی کار و انجام تحقيقات علمی، در سراسر استان وجود دارد. از جمله می  توان به دانشگاه  های بوعلی سينا، 

پيام نور و آزاد، علمی کاربردی و مراکز فنی و حرفه  ای در شهرستان  های استان اشاره کرد. 

 کشاورزی 
کشت و زرع : استان ما يکی از قطب  های اصلی کشاورزی و دامداری در ايران محسوب می  شود. شرايط اقليمی مناسب، 
زمين  های حاصل  خيز کشاورزی، منابع آب  های سطحی و زيرزمينی، زمينٔه مناسبی را برای کشت محصوالت زراعی چون گندم، جو، 

سيب  زمينی، علوفه، دانه  های روغنی و محصوالت باغی مانند: گردو، انگور، سيب، هلو و… را در سطح وسيع فراهم آورده است.

استان همدان فقط ١/٢ درصد از مساحت ايران را شامل می شود، در حالی که٢/٤٢ درصد از جمعيت کشور 
می شود.  توليد  استان  اين  در  ايران  باغی  و  زراعی  توليدات  از  درصد   ٤/٥ از  بيش  و  است  داده  جای  خود  در  را 
توليد  در  کشوری،   ٦ رتبٔه  در  زراعی  توليدات  لحاظ  از  دارد.  ويژه ای  جايگاه  کشور  استان   ٣١ بين  در  استان  اين 
محصوالت باغی رتبٔه ١٣و در توليدات دامی رتبٔه ٩ کشوری را دارد. وسعت زمين های قابل کشت استان ٧٢٤ هزار 
هکتار است که از اين رقم٦٦١ هزار هکتار به محصوالت زراعی و ٦٣ هزار هکتار به باغات ميوه اختصاص دارد. 
همچنين در سال ١٣٨٨ حدود ٢٨/٤ درصد نيروی فعال در بخش کشاورزی اشتغال داشته اند. و بيش از ٢٤ درصد 

ارزش افزوده استان به بخش کشاورزی اختصاص داشته است.
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ـ  ۵  ــ نمودار سهم کاربری اراضی به درصد شکل ۲ـ

ساير نقاط،٪۷
زراعی، ٪۳۴ باغی، ٪۳
آيش، ٪۱۴ منابع طبيعی، ٪۴۲

 برای مطالعهبرای مطالعه 

توانمندی  های بخش کشاورزی 
۱ــ وجود آب و هوای مناسب و خاک حاصل  خيز

۲ــ موقعيت جغرافيايی مناسب و دسترسی به بازارهای مصرف داخلی و نزديکی به کشور عراق
۳ــ وجود نيروی انسانی فعال، کشاورزان پرتالش و با تجربه.

۴ــ تعداد قابل توجه فارغ  التحصيالن رشته  های مرتبط با کشاورزی.
۵  ــ وجود بستر مناسب، جهت توسعٔه تحقيقات علمی و کاربردی در بخش کشاورزی.

۶  ــ ايجاد اشتغال مّولد و زودبازده.
۷ــ زمينٔه مناسب برای ايجاد صنايع تبديلی و تکميلی.

۸   ــ توان باالی اجرای سيستم  های نوين آبياری.
با وجود اين استعدادها ميزان توليد محصوالت کشاورزی استان نسبت به ميانگين جهانی بسيار کمتر است، در مورد دليل آن  

بحث و گفت وگو نموده و نتيجٔه آن را با همکاری دبير خود بنويسيد:

رتبه کشوریسهم بری استان از کشوربه درصدميزان توليد به هزار تننام محصولرديف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴

سيب زمينی
گردو

انگور و کشمش
سير
يونجه

چغندر قند
گندم
جو

محصوالت باغی
گياهان دارويی

قارچ
هلو
آلو

سيب درختی

۸۹۲
۳۴
۳۴۵
۲۹
۵۱۸
۴۹
۷۰۰
۲۶۶
۵۸۱
۷/۶۹
۱۱/۴
۳۳/۶
۸/۷
۶۱/۷

۲۱
۱۲
۱۲
ــ 
۱۰/۶
۴/۵
۵/۷
۷/۷
۳/۲
۸
۳
۴/۷
۴/۳
۲

۱
۱
۳
۲
۳
۸
۶
۵
۱۳
۳
۷
۹
۴
۱۰

ـ  ۱۳۸۸  ـ  ۵  ــ ميزان توليد، درصد و رتبۀ کشوری استان همدان در توليد ۱۴محصول عمدۀ کشاورزی در سال زراعی ۸۹ ـ جدول۲ـ
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مشکالت و تنگناهای بخش کشاورزی
الف) مشکالت طبيعی

 کمبود و محدوديت منابع آب.
 توزيع نامناسب زمانی و مکانی بارش.

 وجود شرايط نامساعد مانند خشکسالی و سرمازدگی محصوالت کشاورزی.
ب) نظام بهره  برداری و اجرايی

 آبياری غرقابی و عدم آشنايی کشاورزان با شيوه  های نوين آبياری.
 وجود نظام خرده  مالکی.

 کم  آبی و خشک  شدن قنات  ها.
 سرمايه  گذاری محدود دولتی و خصوصی در بخش کشاورزی.

ـ  ۵  ــ محصوالت کشاورزی استان شکل ۱۴ـ
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١ــ برخی از توان های بخش کشاورزی شهرستان محل زندگی خود را بنويسيد.
٢ــ در شهرستان محل زندگی شما کشاورزان با چه مشکالتی روبه رواند؟

٣ــ برای کاهش مشکالت بخش کشاورزی و افزايش توليد محصوالت غذايی چند راه حل ارائه کنيد.

ـ   ـ   ٥ فعاليتفعاليت۴

دامپروری: فعاليت  های دامداری نقش قابل توجهی در اقتصاد استان و کشور ايفا می  نمايد. اين استان از لحاظ توليدات 
دامی در رتبٔه ۹ و از لحاظ توليد گوشت قرمز در رتبٔه ۱۱کشوری قرار دارد. دامپروری به شيؤه سنتی ۷۰ درصد (روستايی وعشايری) 

و به شيؤه نوين، ۳۰ درصد را به  خود اختصاص داده  است. 
امور دام و طيور شامل؛ گاوداری  ها، پرواربندی  ها، پرورش مرغ و طيور، زنبورعسل و پرورش ماهی است. استان همدان در 

پرورش ماهی به  ويژه قزل  آال در کشور جايگاه ويژه  ای دارد. 

ـ  ۵  ــ فعاليت  های مربوط به امور دام و طيور در استان شکل ۱۵ـ
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بيشتترر بداننييمبيشتر بدانيم
ـ  ٥ــ ميزان توليد و رتبۀ کشوری چند محصول دامی استان جدول٣ـ

ـ  ۵  ــ آبياری قطره  ای  ــ رزن  شکل ۱۷ـ ـ  ۵  ــ بهره  برداری مکانيزه ــ اللجين  شکل۱۶ـ

اقدامات ضروری برای توسعۀ بخش کشاورزی و دامپروری
ــ جلوگيری از فرسايش خاک و حفظ منابع آب.

ــ سامان  دهی و اصالح نظام بهره  برداری.
ــ آموزش  های ترويجی منظم، اصالح نژاد دام  ها، تضمين بهداشت عمومی دام  ها 

ــ توسعٔه صادرات محصوالت کشاورزی، دامی و بازاريابی.
ــ و …

رتبه کشوریتوليد محصول به هزار تننام محصولرديف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷

گوشت قرمز
گوشت مرغ

آبزيان (قزل آال)
عسل
تخم مرغ
شير

توليدات دامی

۳۲/۲
۶۱/۹
۳/۲
۱/۵
۲۰
۳۹۶

در مجموع

۱۲
۱۵
۱۷
۱۸
۸
۹
۹
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صنعت و معدن 
صنعتی  شدن  راستای  در  بلندی  گام  های  اخير  سال  های  در  اما  نمی  شود،  محسوب  صنعتی  استان  يک  همدان  استان  اگرچه 
برداشته است که از جمله می  توان به: احداث نيروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی برق شهيد مفتح، کارخانه  های ذوب آهن و فوالد، پتروشيمی، 
معدن  و  صنعت  بخش  در  درصد   ۲۸/۳ استان  فعال  جمعيت  کل  ۱۳۸۸از  سال  در  کرد.  اشاره  صنعتی  شهرک  های  توسعٔه  و  سيمان 

اشتغال داشته  اند. 

ـ   ـ   ٥ فعاليت فعاليت ۵
احداث صنايع چه تأثيری در توسعٔه اقتصادی 
استان ما دارد؟ با هم کالسی های خود در اين رابطه 

گفت و گو کنيد و نتيجه را در کالس ارائه دهيد. 

ـ  ۵  ــ مجتمع فوالد ويان ــ کبودرآهنگ  شکل ۱۸ـ

ـ  ۵  ــ نيروگاه برق شهيد مفتح ــ رزن ـ  ۵  ــ کارخانۀ ذوب آهن ــ مالير شکل ۱۹ـ ـ  ۵  ــ کارخانۀ سيمان ــ نهاوندشکل۲۰ـ شکل ۲۱ـ

 صنايع دستی 
ذوق  و  هنر  كنار  در  مورد)،   ۱۵۰ از  (بيش  مختلف  رشته  های  وجود  دستی،  صنايع  توليد  در  طوالنی  سابقٔه  با  همدان  استان 

زيباشناسی و خالقيت مردمان اين سرزمين، و نيز وجود مواد اوليه، جايگاه ويژه  ای در توليد صنايع دستی کسب کرده است.
شهراللجين به عنوان يكی از سه خوشٔه صنايع دستی كشور تعيين شده است که اين موضوع بر اهميت اين صنعت بيش  از پيش 

افزوده است. 
وجود ۱۱ كانون صنايع دستی با گرايش  هايی چون سفال، منبّت و مصنوعات چوبی، مرواريدبافی، قاب  سازی، قالی  بافی، گليم 

و گبٔه دست  بافت و… در روستاها و شهرهای استان، از ديگر مشخصه  های اين بخش اقتصادی استان است.



توانمندی های استان
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ـ  ۵  ــ منّبت  کاری ــ تويسرکان ـ  ۵  ــ قالی  بافی ــ ازندريانشکل ۲۲ـ ـ  ۵  ــ گيوه  بافی ــ نهاوند شکل ۲۳ـ شکل ۲۴ـ

ـ  ۵  ــ سفال گری ــ اللجين شکل ۲۵ـ
١ــ گزارشی از مراحل توليد يکی از صنايع دستی در محل زندگی 

خود تهيه و در کالس درس ارائه دهيد. 
به  را  استان  در  گردشگری  رونق  بر  صنايع دستی  توسعٔه  تأثير  ٢ــ 

شکل يک مقاله ارائه دهيد.

ـ   ٥ ـ     فعاليت فعاليت ۶ 

معادن 
در استان همدان، معادن گوناگونی مانند: سنگ  های گرانيت  (همدان و تويسرکان)،  آهن (بهارو اسدآباد)، دولوميت (نهاوند)، 
سيليس، سرب و نقره  (مالير)، سنگ  آهک (کبودرآهنگ، رزن و همدان)، الشٔه آهکی (همدان، کبودرآهنگ و بهار) و…، وجود دارد. 

بهره  برداری درست از اين معادن می  تواند به رونق فعاليت  های اقتصادی و اشتغال کمک کند.
مشکالت بخش معدن 

عدم تناسب بين معادن استخراج شده و توسعٔه صنايع وابسته به آن. ــ 
محدوديت راه  ريلی برای جابه  جايی مواد اوليه و کاالهای توليد شده به بازارهای مصرف. ــ 

سرمايه  گذاری  های کم بانکی در بخش معدن. ــ 
و… ــ 



١١٠

بيششترر بداننيمبيشتر بدانيم
منابع طبيعی 

 منابع تجديدپذير: منابع تجديدپذير استان که به مراقبت ويژه ای نياز دارند شامل آب، خاک، مراتع و جنگل اند. 
اگرچه اين منابع تجديدپذيرند، اما سهل انگاری و بی توجهی در استفاده از اين منابع به تخريب و نابودی محيط طبيعی 
منجر می شود. برای رسيدن به توسعٔه پايدار، اصالح فرهنگ عمومی به ويژه از طريق رسانه های گروهی و آموزش و 

پرورش و انجام اقداماتی مانند احيا، اصالح و ترميم اين منابع توسط ادارات و سازمان های ذی ربط ضروری است.
منابع غيرقابل تجديد: در استان ١٩١ معدن فعال با ٢٢ مادٔه معدنی با ذخاير عظيم و درجٔه خلوص باال وجود 

دارد. استخراج اين معادن به ويژه در زمينٔه کانی های غير فلزی می تواند به توسعٔه استان کمک کند.

ـ  ۵  ــ معدن دولوميت آردوشان ــ نهاوند شکل ۲۶ـ

راه های ارتباطی
واقع شدن استان در غرب کشور و نقش همدان به  عنوان پل 
ارتباطی بين استان  های مرکزی و شرقی کشور با استان  های غرب 
و شمال  غربی و جنوب  غربی موجب شده تا اين استان از جايگاه 
ترانزيتی ممتازی برخوردار شود. توسعٔه جاده  ها، خطوط ريلی 
برای  مناسبی  زيرساخت  های  می  توانند  فرودگاه  ها  گسترش  و 

توسعٔه پايدار استان فراهم نمايد. 

چه  ناحيه،  يک  در  معادن  استخراج  ١ــ 
اثرات مثبت و منفی بر محيط جغرافيايی دارد؟

تجديدپذير  منابع  احيای  و  حفظ  برای  ٢ــ 
محل زندگی خود چند راه حل ارائه دهيد. 

ـ   ٥ ـ     فعاليت فعاليت ۷ 

ـ  ۵  ــ راه  اندازی قطار اراک، مالير ۱۳۹۰ شکل ۲۷ـ
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بيششتترر بداننيمبيشتر بدانيم
تجارت و بازرگانی 

بخش بازرگانی استان ما دارای قابليت های بسياری در بخش های مختلف است. اين بخش يکی از پتانسيل های مهم سرمايه گذاری 
محسوب می شود. در بخش کشاورزی، دامپروری، توليد انواع ميوه و وجود بيش از ١١٠٠ واحد صنعتی توليدی، جمعيت زياد و… 

از توان بالقؤه  بااليی در تجارت برخوردار است.
صادرات: اين استان زمينه های بسيار مناسبی برای توسعٔه صادرات غيرنفتی دارد. مهم ترين کاالهای صادراتی عبارت اند از:

خانگی،  و  بهداشتی  چينی آالت  الستيک،  منسوج  و  الستيک  نوشابهٔ   گازدار،  ساالمبور،  چرمی،  مصنوعات  صنعت:  بخش   
پوشاک، رب گوجه فرنگی، کنسرو و کمپوت، ظروف شيشه ای، سنگ شکن سيار، مصنوعات فلزی، سيمان خاکستری، آجر سفالی.

 بخش مواد معدنی و فلزات: پودر کائولن، سنگ گرانيت، دولوميت و سيليس.
 بخش کشاورزی: انگور و کشمش، گردو، سير،  خيار و خيارشور، سيب زمينی، سيب درختی و هلو، گياهان دارويی.

 بخش پتروشيمی و محصوالت نفتی: روغن دنده، ايزوگام، واسگازين.
 بخش فرش وصنايع دستی: فرش دستباف، شيشٔه  دست ساز، گليم، سفال و سراميک و …

و  داخلی  توليدات  از  بسياری  برای  مناسبی  بازار  خود  نفری  هزار  هفتصد  و  ميليون  يک  از  بيش  جمعيت  با  ما  استان  واردات: 
خارجی است.

کاالهای عمدٔه  وارداتی استان عبارت اند از: نخ نايلونی، ماشين آالت خط توليد سيمان، الستيک مصنوعی، ماشين آالت خط توليد 
خوراک دام و طيور، تجهيزات تصفئه فاضالب، بذر سيب زمينی، الکترود، گرافيت و ماشين آالت خط توليد پوشاک.

مزيت های بخش خدمات و بازرگانی 
١ــ نزديکی به مرز عراق و امکان دسترسی مناسب به بازار آن کشور

٢ــ پايين بودن هزينه های توليد به لحاظ پايين بودن قيمت نيروی کار  
٣ــ رتبٔه  برتر درتوليد محصوالت کشاورزی قابل صدور

٦ــ همجواری با استان های صنعتی مانند استان های قزوين و مرکزی
٧ــ سابقه و قدمت همدان در فرآوری پوست و چرم و وجود کارخانجات وکارگاه های متعدد در استان

٨ــ وجود صنايع تبديلی در بخش کشاورزی.
٩ــ وجود خوشه های صنعتی در بخش سفال، قطعات الستيکی و مبل و منبت در شهرهای اللجين، رزن و مالير 

١٠ــ وجود معادن و کانی های غير فلزی، سنگ های تزئينی 
١١ــ وجود صنايع دستی و توليد فرش دست باف 

راهکارهايی برای توسعۀ  صادرات 
١ــ نفوذ در بازارهای جديد هدف، به خصوص در کشورهای آفريقايی و آسيايی

٢ــ فعال کردن سايت نمايشگاهی بين المللی در استان 
٣ــ احداث و توسعٔه  فرودگاه ها و آزاد راه ها و احداث و تقويت حمل و نقل ريلی



فصل ششمفصل ششم
وفايي استان همدان همدان    وفايي استان ش ش

وهمند انقالب اسالمي  وهمند انقالب اسالمي پس از پيروزي ش پس از پيروزي ش
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فراگيران عزيز، انتظار می رود، بعد از مطالعۀ اين فصل بتوانيد: فراگيران عزيز، انتظار می رود، بعد از مطالعۀ اين فصل بتوانيد: 
1ــ چند منونه از پروژه های عمرانی محل زندگی خود را نام ببريد. ــ چند منونه از پروژه های عمرانی محل زندگی خود را نام ببريد. 

2ــ دستاورد های انقالب در استان را تشريح مناييد. ــ دستاورد های انقالب در استان را تشريح مناييد. 
3ــ چند مورد از پيشرفت های بخش كشاورزی محل زندگی خود را بيان مناييد. ــ چند مورد از پيشرفت های بخش كشاورزی محل زندگی خود را بيان مناييد. 

4ــ قابليت های استان را توضيح دهيد.ــ قابليت های استان را توضيح دهيد.
5  ــ چشم انداز آيندۀ استان را تشريح مناييد.   ــ چشم انداز آيندۀ استان را تشريح مناييد. 

ايرانی، مقدمه جامعۀ  در  عظيمی  حتوالت  منشأ  كه  بود  الهی  موهبتی  ايران  اسالمی  شكوهمند  روحيۀ ايثار، خوداتكايی و روحيۀ همكاری از جمله دستاوردهای ارزشمند معنوی است كه در نزد ملت به  وجود آمده  است. اين در حالی است كه ارزش  های وااليی چون دين  باوری، فرهنگ شهادت، معنويت، جمهوری اسالمی ايران، پيشرفت  های همه  جانبه  ای در متام زمينه  های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … امت اسالمی و معادالت سياسی جهان شد. امروزه با گذشت بيش  از سه دهه از عمر پربركت نظام مقدس انقالب 
عزيز ايران اسالمی و به  خصوص مردم استان ما نهادينه شده  اند. 



١١٤

در اين درس، به بررسی بخش  هايی از دستاوردهای عظيم انقالب اسالمی که در سال  های پس از پيروزی انقالب اسالمی در 
استان ما تحقق پيدا کرده   است می  پردازيم.

 
کشاورزی 

خودکفايی در توليد محصوالت اصلی کشاورزی، توجه به امنيت غذايی مردم و توسعٔه پايدار از جمله اهداف اساسی انقالب 
اسالمی در بخش کشاورزی است که امروزه با گذشت بيش از سه دهه از آن، در رسيدن به اين اهداف موفق بوده و در استان ما نيز 

پيشرفت  های چشمگيری در اين زمينه مشهود است. 

درس چهاردهم : دستاوردهای انقالب اسالمی در استاندرس چهاردهم : دستاوردهای انقالب اسالمی در استان

ما می توانيم توسعۀ نمونه و مبتنی بر فرهنگ اسالمی و ملی خود را در اين کشور به وجود بياوريم. 

                                                                                        مقام معظم رهبری ۱۳۸۳/۴/۱۵ همدان

پس از پيروزی انقالب اسالمی، در استان ما: 
ــ توليدات کشاورزی از نهصدهزار تن به ٤/٥ ميليون تن رسيده است.

ــ تعداد تعاونی های توليدی روستايی از ١ واحد به ٧٢ واحد رسيده است.
ــ امروزه بيش از ٢٦٨ واحد، صنايع تبديلی و تکميلی در استان فعاليت دارند. 

ــ سيستم آبياری تحت فشار از صفر به ٩٠ هزار هکتار رسيده است (رتبٔه اول در کشور).
ــ توليد سيب زمينی، گردو و صادرات کشمش به رتبٔه اول کشور رسيده است. 

ــ توليد محصول سير به رتبٔه دوم و يونجه و انگور به رتبٔه سوم کشور رسيده است. 
ــ سيستم کشت گلخانه ای از صفر به ٦٢ هکتار رسيده است. 

آيا می دانيد
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صنعت و معدن 
مناسبی  مزيّت  های  و  قابليت  ها  دارای  معدن  و  صنعت  بخش  در 
نيروهای  وجود  کشور،  غرب  در  مناسب  نسبی  موقعيت  داشتن  می  باشيم. 
فنی و ماهر، منابع و معادن گوناگون هريک می  توانند نقش مؤثری در توسعه 
و پيشرفت استان در بخش صنعت و معدن داشته باشند. به همين دليل در 
جهت  در  زيادی  تالش  شاهد  اسالمی،  انقالب  پيروزی  از  پس  سال  های 
صنعتی(ذوب  آهن،  بزرگ  واحدهای  توسعٔه  و  هدايت  راه  اندازی،  ايجاد، 
سطح  در  بسياری  صنعتی  نواحی  و  شهرک  ها  و …)،  پتروشيمی  سيمان، 

استان بوده  ايم.

پژوهش کنيد !پژوهش کنيد !

تای محل زندگی شما 
در شهر يا روس

تای محل زندگی شما 
در شهر يا روس

کدام واحدهای صنعتی ايجاد شده اند؟ در 
کدام واحدهای صنعتی ايجاد شده اند؟ در 

آنها  اهميت  دارند؟  فعاليت  زمينه ای  چه 
آنها  اهميت  دارند؟  فعاليت  زمينه ای  چه 

اين  اقتصادی  رشد  و  اشتغال  ايجاد  در 
اين  اقتصادی  رشد  و  اشتغال  ايجاد  در 

واحی را بنويسيد. 
ن

واحی را بنويسيد. 
ن

شکل ۱ــ۶  ــ آبياری بارانی ــ فامنين 

ـ  ۶  ــ سردخانۀ بوعلی ــ همدان شکل ۲ـ شکل ۳ــ۶  ــ کارخانۀ سيمان  هگمتان ــ شاهنجرين 

شکل ۴ــ۶  ــ مجتمع ذوب آهن ــ اسدآباد 

شکل ۵  ــ۶  ــ شهرک صنعتی ــ رزن
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عمرانی 
الف) عمران روستايی: پس از پيروزی انقالب اسالمی دو نهاد انقالبی «جهاد سازندگی» و «بنياد مسکن انقالب اسالمی» 
در  آن ها  اقدامات  نتيجهٔ   شدند.  تأسيس  زندگی،  نيازهای  حداقل  از  روستا  مردم  برخورداری  و  روستاها  چهرٔه  از  فقر  کاهش  هدف  با 
استان بهره  مندی مردم روستا از خدمات آب، برق، راه، مدرسه، بهداشت و… بود. امروزه توانمندسازی اقتصادی روستاها در استان، 

چشم انداز روستاها را نسبت به گذشته متحول کرده است.

بيشتترر بدانييمبيشتر بدانيم

آدرسصنابع قابل استقرارشهرک صنعتیرديف
ـ  تهرانکلئه صنايعبوعلی١ کيلومتر١٢همدان ـ
ـ  طاهرلوسفال و سراميکاللجين٢ کيلومتر٤ اللجين  ـ
ـ  همدانکلئه صنايعمالير ٣١ کيلومتر١٣مالير ـ
ـ  تهرانکلئه صنايعويان٤ کيلومتر٤٠ همدان  ـ
ـ  همدانمنبت و مبلمانمالير ٥٢ کيلومتر ٣ مالير ـ
ـ  کنگاورکلئه صنايعتويسرکان٦ کيلومتر٨تويسرکان ـ
ـ  فيروزانکلئه صنايعنهاوند٧ کيلومتر ٥ نهاوند ـ
ـ کرمانشاهکلئه صنايعبهاران٨ کيلومتر١٢همدان  ـ
ـ   بيجارغذايی و صنايع وابستهغذايی بهار٩ کيلومتر ٨  همدان   ـ
ـ   تهرانکلئه صنايعرزن١٠ کيلومتر٦ رزن   ـ
ـ  کنگاورکلئه صنايعاسد آباد١١ کيلومتر ٨ اسدآباد ـ

آدرسصنايع قابل استقرارناحيه صنعتیرديف

ـ  جوکارمنبت و مبلماناشترمل١ کيلومتر٦تويسرکان   ـ

ـ   جوکارمنبت و مبلمانجيجانکوه٢ کيلومتر٤ تويسرکان   ـ

ـ   ماليرغذايیسامن٣ کيلومتر ٣ سامن   ـ

ـ  اراککلئه صنايعسهند٤ کيلومتر ١١ مالير   ـ

ـ   کلئه صنايعفرسفج٥ کيلومتر ١٥ تويسرکان ـ
کنگاور

ـ  ماليرکلئه صنايعقهاوند٦ کيلومتر ٥ قهاوند   ـ

ـ  ٦  ــ مشخصات نواحی صنعتی استانجدول ١ــ٦  ــ مشخصات شهرک های صنعتی استان جدول ٢ ـ

شکل ۶  ــ۶  ــ پروژۀ احداث راه روستايی ــ آق  تپه 
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ـ نهاوند  شکل ۷ــ۶  ــ پروژۀ کانال آب رسانی ـ

ـ  بهار شکل ۸  ــ۶  ــ بسيج سازندگی، منابع طبيعی   ـ

بيشتترر بدانييمبيشتر بدانيم
 جدول ٣ــ٦  ــ شاخص های مربوط به عمران روستايی در استان

سال ١٣٨٨سال ١٣٥٧فعاليت

تهئه طرح هادی روستايی
مقاوم سازی مسکن روستايی

اسناد صادره برای واحد های مسکونی روستايی

ــ
ــ
ــ

۹۸۶
۴۱۶۴۰
۸۷۷۹۸

ب)  عمران شهری: در طول سه دهٔه اخير فعاليت  های عمرانی بسياری در جهت توسعه و پيشرفت شهرهای استان انجام گرفته 
است. اين فعاليت  ها در زمينه  های مختلفی مانند؛ تأسيسات زيربنايی، خدمات شهری، فرهنگی و اقتصادی سيمای شهرهای استان را 

متحول کرده است. 
تصاوير صفحٔه بعد، نمونه  هايی از پروژه  های عمران شهری پس از انقالب را نشان می دهد. کدام يک در محل زندگی شماست؟ 

 ج) راه و ترابری: اهميت جابه  جايی کاال و مسافر از طريق حمل و نقل جاده  ای و ريلی و نقش بنيادی آن در توسعه  و تحوالت 
شکوهمند  انقالب  پيروزی  از  پس  که  شده  موجب  کشور  غرب  در  جغرافيايی  مناسب  موقعيت  و  سو  يک  از  اجتماعی  و  اقتصادی 

اسالمی، قدم  های بزرگی در حوزٔه راه و ترابری استان برداشته شود. 
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ـ  مالير  ـ  ۶   ــ مجتمع پارک کوثر ـ ـ  همدانشکل ۹ـ ـ  اسدآباد شکل۱۰ــ۶  ــ پل روگذر رسالت ـ شکل۱۱ــ۶  ــ عمران شهری ـ

ـ  تويسرکان ـ   ماليرــ نهاوند شکل۱۲ــ۶  ــ عمران شهری ـ شکل ۱۴ــ۶  ــ بزرگراه همدان ــ ساوه شکل ۱۳ــ۶  ــ راه  آهن اراک ـ

بيشتر بدانيم
ــ طول راه های آسفالته نسبت به ابتدای انقالب در استان ما بيش  از چهار برابر افزايش يافته است. 

ــ قبل از انقالب در استان، آزادراه و بزرگراه وجود نداشت، ولی در حال حاضر بيش  از ٣٦٥ کيلومتر بزرگراه 
و ٨٥ کيلومتر آزادراه داريم. 

آن  درصد   ٧٠ از  بيش  که  يافته  افزايش  برابر   ١٢ انقالب  از  قبل  به  نسبت  ما  استان  روستايی  راه های  طول  ــ 
آسفالته است.

ــ پس از انقالب استان ما دارای دو خط راه آهن شده است.

انرژی 
 پس از پيروزی انقالب اسالمی تحوالت چشم گيری در صنعت آب، برق و گاز کشور صورت پذيرفته است که استان ما نيز 

همگام با اين تحوالت گام  های بلندی در جهت توسعه و تأمين اين منابع مهم و حياتی برداشته است. 
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بيشتترر بدانييمبيشتر بدانيم
آب: 

آن  سد   ٧ و  رسيده  بهره برداری  به  آن  سد   ٣ که  استان  در  سد   ١٠ احداث  ــ 
اجرايی شده است. 

ــ ميزان استفاده از آب های سطحی برای مصارف شرب پس از انقالب ٤ برابر 
شده است. 

پس  بهداشتی  شرب  آب  از  همدان  استان  جمعيت  درصد   ٩٩ برخورداری  ــ 
از انقالب 

برق: 
احداث نيروگاه ١٠٠٠ مگاواتی پس از انقالب در استان 

ــ برخورداری ١٠٠ درصد جمعيت شهرها و روستاهای استان از نعمت برق 
پس از پيروزی انقالب اسالمی

گاز:
 قبل از انقالب هيچ شهر و روستايی از نعمت گاز طبيعی برخوردار نبود. 

ــ پس از پيروزی انقالب اسالمی ٩٩/٥ درصد از جمعيت شهری و ٧٧ درصد 
از جمعيت روستايی از نعمت گاز برخوردارند. 

شکل ۱۵ــ۶  ــ نيروگاه شهيد مفتح رزن

شکل ۱۶ــ۶  ــ سد کالن مالير

بخش خدمات 
امروزه با گذشت بيش از سه دهه از پيروزی انقالب اسالمی می  توان آثار توزيع متناسب منابع و امکانات خدماتی رفاهی از قبيل 
امکانات بهداشتی، ارتباطی، ورزشی و غيره که در راستای ارتقای سطح زندگی مردم صورت گرفته را در تمام نقاط استان مشاهده 

کرد. 

پس از پيروزی انقالب اسالمی 
برابر   ٢ از  بيش  شهری  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  تعداد  ــ 

افزايش يافته است. 
ــ تعداد بيمارستان های استان، بيش از ٢ برابر شده است. 

ــ تعداد مراکز بهداشتی و درمانی روستايی تا کنون ٣ برابر 
شکل ۱۷ــ۶ ــ بيمارستان فوق تخصصی بعثت ــ همدان شده است. 

آيا می دانيد
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ــ خــانـــه هـــای بـهـداشت روستايـی ٢٠ بــرابــر شده انـد. 
ــ تـعـداد تـخت بيمارستان هــای استان ٣ بــرابــر شده است. 
ــ تعداد استاديوم هــای ورزشی ٣ بـرابـر افزايش داشته است.

ــ تعداد  سالن های سرپوشيدٔه ورزشی استان ٧ برابر شده است. 
ــ اولين استاديوم ١٥ هزار نفری فوتبال در استان ساخته شد. 

ــ همٔه روستاهای استان، خط تلفن خانگی دارند. 
ــ در حال حاضر١٠٠درصد روستاهای استان، ارتباط خانگی 

از طريق مخابرات دارند.
شده  احداث  همدان  در  کشور  غرب  پستی  مبادالت  مرکز  ــ 

است. 
شکل ۱۸ــ۶ ــ استاديوم فوتبال شهيد مفتح ــ همدان

بخش فرهنگی  
 از مهم ترين و برجسته  ترين دستاوردهای معنوی انقالب اسالمی ايران، بُعد فرهنگی آن است که بيش ترين آثار و تحول را در 
ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعٔه ما به  وجود آورده  است. مفاهيمی چون فرهنگ شهادت، از خودگذشتگی، همکاری و… از جمله 
دستاوردهای با ارزش فرهنگی و معنوی اند که پس از پيروزی انقالب اسالمی در نزد مردم ما نهادينه شده  است. با توجه به اهميت و 
جايگاه تعليم و تربيت در اسالم، به تعدادی از دستاوردهای انقالب در حوزه  های آموزش و پرورش، آموزش عالی و نهادهای فرهنگی 

در سطح استان می  پردازيم.

شکل ۱۹ــ۶  ــ فرهنگ واالی شهادت نزد معلمان و دانش  آموزان استان همدان
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الف) آموزش و پرورش: در هر جامعه، نيروی انسانی محور توسعه بوده وآموزش و پرورش اساسی ترين بستر برای تربيت 
انسان های توسعه آفرين است. به همين دليل جايگاه تعليم و تربيت در استان ما نيز بسيار واال و برجسته می باشد. 

شکل ۲۱ــ۶  ــ دبيرستان خليج فارس ــ اسدآباد شکل۲۰ــ۶  ــ آموزشگاه شبانه  روزی استاد شهريارــ روستای الفاوت 

جدول ٤ــ٦  ــ شاخص های آموزش و پرورش در استان

سال ۱۳۸۷ سال ۱۳۵۷استان و شهرستان
درصدجمعيت با سوادجمعيت باالی۶ سالدرصدجمعيت با سوادجمعيت باالی ۶ سال

۶۲۳۵۲۲۰۵۷۶۳۳۹۰۶۲۸۸۵۸۸۳۹۴اسد آباد
۹۷۷۳۶۳۳۲۰۳۳۴۱۲۲۲۵۴۱۰۱۴۷۰۸۳بهار

۹۴۹۹۴۲۷۲۵۰۳۶/۳۶۱۰۸۷۹۰۸۳۱۷۰۷۶/۴تويسرکان
۹۴۵۰۰۳۳۵۰۰۳۵/۴۴۱۰۱۵۰۰۸۱۱۹۷۷۹/۹۹رزن

۶۳۸۷۰۲۳۸۳۴۳۷۱۳۱۲۷۰۱۱۶۳۰۴۸۸/۵۹کبودرآهنگ
۴۷۱۱۷۲۱۹۰۹۴۶/۵۲۹۰۱۹۷۲۴۱۴۷۳۸۳/۲۱مالير
۱۱۶۵۵۵۴۰۰۹۵۳۴/۴۰۱۸۱۰۴۹۱۵۹۳۰۴۸۷/۹نهاوند
۳۸۳۶۰۴۱۴۲۷۰۰۳۷/۱۹۶۰۵۷۲۳۵۳۳۰۴۶۸۸همدان
۹۶۰۷۲۸۳۴۳۰۸۴۳۶۱۵۵۱۴۱۱۱۴۰۱۸۴۷۹۰/۳۵استان 

ــ نرخ باسوادی بعد از انقالب، از ٣٦ درصد به ٩٠/٤ درصد افزايش يافته است. 
ــ تعداد آموزشگاه های تمام دوره های تحصيلی بعد از انقالب بيش از ٢/٥ برابر افزايش داشته است. 

ــ بعد از انقالب تمام دانش  آموزان الزم التعليم، تحت پوشش تحصيلی قرار گرفته اند. 
ــ عدالت آموزشی و گسترش مدارس شبانه روزی مورد توجه بيشتر واقع شده است. 

ــ نوسازی و ساماندهی و احداث مدارس رشد چشمگيری پيدا کرده است. 
ــ در بسياری از مناطق هوشمند سازی واحدهای آموزشی صورت گرفته است. 

آيا می دانيد
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ب) آموزش عالی: پس از انقالب، دانشگاه  ها، نقش 
بزرگی در آموزش نيروهای متخصص دارند. گسترش کمی و 
واحدهای  جغرافيايی  توزيع  و  عالی  آموزش  مؤسسات  کيفی 
دانشگاهی همچون دانشگاه های دولتی، آزاد اسالمی، پيام نور 
و علمی کاربردی در زمينٔه تحصيالت عالی، موجب تحوالت 
و پيشرفت های علمی و تکنولوژيکی بسياری در سطح استان 

شده است.

شکل ۲۲ــ۶  ــ دانشگاه آزاد ــ مالير 

شکل ۲۳ــ۶  ــ دانشگاه پيام نور  ــ کبودرآهنگ

ــ دانشجويان استان نسبت به سال ١٣٥٧ حدود ٤٥ برابر شده است. 
ــ تعداد واحدهای دانشگاهی استان بعد از انقالب ١٨ برابر افزايش داشته است. 

ــ تعداد دانشگاه های (دولتی) استان ٦ برابر افزايش داشته است. 
مقطع  تا  دانشکده   ٦ به  کارشناسی  و  کاردانی  دورٔه  در  تحصيالت  با  دانشکده   ٣ از  پزشکی  علوم  دانشگاه  ــ 

دکتری توسعه يافته است.

آيا می دانيد
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ج) نهادهای فرهنگی: پس از پيروزی انقالب اسالمی نهادهای فرهنگی همچون، صدا و سيمای جمهوری اسالمی، فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، سازمان تبليغات اسالمی و سازمان ملی جوانان توسعه يافتند که با گسترش امکانات و فضاهای فرهنگی، برنامه های 
کالن اجرايی خود را در راستای اهداف عالئه انقالب اسالمی در زمينٔه فعاليت های دينی و فرهنگی، اجتماعی، هنری و سياسی افراد 

جامعه به کار بسته اند.

ـ  ۶  ــ غنی سازی اوقات فراغت (رزن) شکل ۲۵ـ

بعد از پيروزی انقالب اسالمی در استان ما:
 تعداد کتابخانه های عمومی بيش از ٥ برابر شده است.

عنوان   ٣٠ به  محلی  مطبوعات  تعداد   ،١٣٨٨ سال  در   
رسيده است.

 تعداد شبکه های سيما، از ٢ شبکه، به ١٦ شبکه افزايش 
يافته است.

 شبکٔه استانی سيما داير گرديده است.
 ٢١ مؤسسٔه قرآنی و ٤٠خانٔه قرآن، ايجاد و گسترش يافته 

است.
 مجتمع های فرهنگی، هنری و مذهبی زيادی با هدف ارائٔه 
تأسيس  اجتماعی،  و  هنری  فرهنگی،  قرآنی،   دينی،  آموزش های 

يافته اند.

شکل ۲۴ــ۶  ــ تاالر قرآن ــ همدان

آيا می دانيد

شکل ۲٥ــ۶  ــ غنی سازی اوقات فراغت ــ رزن
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خواهد  قابليت  هايی  چنين  ما  استان  آيندۀ  همدان،  استان  ويژگی  های  و  کشور  توسعٔه  بلندمدت  چشم  انداز  اهداف  به  نگاه  با 
داشت: 

 توسعه يافتگی متناسب با توان  های فرهنگی، تاريخی، جغرافيايی و اجتماعی خود و متّکی بر هّويت اسالمی و ايرانی 
 رشد مستمر اقتصادی مبتنی بر مزيّت  های نسبی استان 

 دارای ارتباط متقابل در سطح بين  المللی با اولويت در حوزه  های علمی، فناوری، فرهنگی و اقتصادی
 برخوردار از دانش پيشرفته و توانمند، با توجه بر منابع انسانی و سرمائه اجتماعی 

 توانمند در ارائٔه خدمات در سطح برتر و مطلوب به غرب کشور و استان 
 بهره  مند از محيطی امن و برخوردار از سالمت، رفاه، امنيت غذايی و تأمين اجتماعی، با مردمانی مؤمن، فعال، پويا، مفتخر 

به پيشينٔه تاريخی، فرهنگی و مذهبی 
 بنابراين، بهره  گيری از موقعيت جغرافيايی و فرهنگی مناسب، ظرفيت  های ممتاز گردشگری ، کشاورزی، صنعت و معدن 
و بازرگانی می تواند، راهبردهای مناسبی برای رسيدن به اين اهداف باشند. البته بايد توجه داشت که تحقق اين امر، نياز به آگاهی و 
عزم شما دانش  آموزان آينده  ساز اين استان دارد که با شناخت قابلّيت  ها و محدوديّت  های محل زندگی خود، امکان دست يابی به اين آيندٔه 

روشن را فراهم نماييد. 

الف) قابليت  ها …
 برخورداری از پشتوانٔه تاريخی و فرهنگی 

 موقعيت جغرافيايی مناسب
 وجود جاذبه  های طبيعی، تاريخی و گردشگری

 وجود اقليم و خاک مناسب 
 موقعيت ممتاز در توليد محصوالت کشاورزی 

 وجود صنايع  دستی و تبديلی با دارا بودن مواد اوليه و نيروی انسانی مناسب
 نيروهای فنی و ماهر استان در بخش صنعت 

درس پانزدهم : چشم انداز آيندۀ استاندرس پانزدهم : چشم انداز آيندۀ استان
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ب) محدوديت  ها … 
 محدوديت منابع آب و عدم استفادٔه بهينه از آن 

 تخريب منابع طبيعی و افزايش آلودگی  های محيطی 
 مخاطرات طبيعی از قبيل، خشک سالی، سرمازدگی و …

 عدم تعادل در توسعٔه هماهنگ استان 
 پايين بودن سطح بهره  وری در بخش  های کشاورزی و صنعت 

 پايين بودن ميزان سرمايه  گذاری در بخش  های گردشگری، کشاورزی و صنعت و معدن 
 کمبود زيرساخت  هايی از قبيل: حمل و نقل، صنايع تبديلی و تجهيزات نگهداری و ... 

مأموريت  ها و وظايف اصلی استان 
راهبردهای بخش کشاورزی 

ــ مديريت تأمين، انتقال و مصرف منابع آب 
ــ ساماندهی اراضی و واحدهای خرده دهقانی 

ــ افزايش توليد از طريق ارتقای بهره  وری 
ــ حمايت از فعاليت  های بخش کشاورزی در راستای توسعٔه پايدار 

ــ افزايش ظرفيت صنايع تبديلی در بخش کشاورزی 
راهبردهای بخش گردشگری 

ــ توسعٔه زيرساخت  های مرتبط با گردشگری با بهره  گيری از مشارکت بخش خصوصی 
ــ تقويت و تجهيز امکانات و تأسيسات گردشگری در سطح استانداردهای بين  المللی 

ــ گسترش تبليغات داخلی و خارجی برای جذب و ماندگاری گردشگران 
ــ ايجاد تنوع در زمينه  های گردشگری جهت جذب بيش تر گردشگران 

راهبردهای بخش صنعت و معدن 
ــ اولويت صنايع غذايی، تبديلی و صنايع کانی  های غيرفلزی با در نظر گرفتن مالحظات زيست محيطی 

ــ توسعٔه فعاليت  های صنعتی در زمينٔه نفت و گاز و نيز صنايع شيميايی و پتروشيمی 
ــ ايجاد مجتمع  ها و شهرک  های صنعتی با توجه به پتانسيل  های استان، توسط بخش خصوصی و با تأکيد بر صنايع فناوری برتر 

ــ توسعٔه صنايع  دستی با توجه به تنوع و پراکندگی آن در سطح استان با ايجاد زمينه  های آموزشی و ترويج و بازاريابی محصوالت 
صادراتی 

راهبردهای بخش حمل و نقل و بازرگانی 
ــ توسعه و تقويت بخش بازرگانی با عملکرد منطقه  ای، ملّی و فرا ملّی 
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ــ توسعه و تجهيز شبکه  های حمل و نقل کاال و مسافر 
ــ توسعه و ارتقای فرودگاه  های استان 

ــ ساماندهی ترافيک در ترددهای بين شهری و برون شهری 
راهبردهای بخش منابع طبيعی و محيط زيست 

ــ حفظ، احيا، توسعه و بهره  برداری پايدار از منابع طبيعی 
ــ اصالح الگوی مصرف انرژی و توسعٔه انرژی  های نو 

ــ مديريت جامع منابع طبيعی در حوضه  های آبخيز 
ــ افزايش سرانٔه فضای سبز شهری و توسعٔه پوشش گياهی و جنگل  های دست کاشت 

راهبردهای بخش عمران شهری ، روستايی و عشايری 
ــ تسهيل کوچ عشاير از طريق توسعٔه خدمات در مناطق ييالقی، قشالقی و در حين کوچ 

امکانات  سرمايه  گذاری در بخش صنايع کوچک و توسعٔه  روستايی از طريق  بخشيدن و اقتصادی کردن فعاليت  های  ــ تنوع 
زيربنايی و رفاهی مناطق روستايی و عشايری 

ــ توجه ويژه به هماهنگی ميان توسعٔه اقتصادی و توسعٔه فضايی استان در راستای متعادل نمودن کانون های جمعيتی 
ــ تقويت نقش شهرهای کوچک و متوسط مستعد، جهت پذيرش برخی نقش  های محلی و منطقه  ای 

راهبردهای بخش آموزشی و فرهنگی 
ــ تبديل استان به  خصوص شهر همدان به عنوان کانون تاريخ و تمدن ايران اسالمی 

ــ ارتقای سطح کيفيت زندگی از طريق افزايش شاخص  های سالمت و تأمين اجتماعی 
ــ دستيابی همگانی به امکانات آموزشی و تقويت و تجهيز مراکز آموزشی و تحقيقاتی استان 

ــ تأکيد بر گسترش مهارت  های فنی و حرفه  ای و جذب و نگهداری نيروهای متخصص

چند نمونه از دستاوردهای انقالب اسالمی محل زندگی خود را نام ببريد؟ اين دستاوردها در کدام يک از ابعاد 
زندگی شما تأثيرگذار بوده است؟

ـ   ـ   ۶ فعاليتفعاليت۱



شکوفايی استان

١٢٧

تشکر و قدردانی
 

          با تشکر از همکاری صميمانه
متوسطه،  آموزش  معاونت  انسانی،  نيروی  و  برنامه ريزی  پژوهش،  معاونت  وپرورش،  آموزش  کل  مديريت   
گروه  و  پرورشی  و  آموزشی  محتوای  بررسی  بدنی،   گروه  وتربيت  پرورشی  معاونت  پشتيبانی،  و  منابع  توسعٔه  معاونت 

تکنولوژی وگروه های آموزشی متوسطه، استان همدان 
امور  دفتر  کل  مدير  و  انسانی  منابع  و  مديريت  توسعه  معاونت  برنامه  ريزی،  (معاونت  همدان  استانداری   

اجتماعی)
 سازمان جهاد کشاورزی استان همدان 

 ادارهٔ  کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان همدان 
 ادارٔه کل هواشناسی استان همدان 

 ادارهٔ  کل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش  های دفاع مقدس استان همدان 
 ادارهٔ  کل حفاظت محيط زيست استان همدان

 شرکت سهامی آب منطقه ای همدان 
 ادارٔه کل ميراث فرهنگی صنايع دستی و گردشگری استان همدان 

 روزنامه همدان پيام 
 مديريت مدرسهٔ  راهنمايی نمونه دولتی خليج فارس همدان

 مديريت دبيرستان حضرت آمنه (س) همدان
 سازمان نقشه  برداری استان همدان 

 ادارهٔ  کل امور عشايری استان همدان 
 ادارٔه کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان 

 شهرداری همدان 
 ادارٔه کل صنايع و معادن استان همدان 

 سازمان امور اقتصادی و دارايی استان همدان
 سازمان بازرگانی استان همدان  

 سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان همدان 
 شرکت شهرک  های صنعتی استان همدان 

 سايت ها، خبرگزاری  ها و عکاسان و همکارانی  که به نحوی از آثارشان و نقشه  هايشان استفاده شده است.
تشکر از کلئه عزيزانی که به هر نحوی در جمع  آوری محتوای اين کتاب ما را ياری نمودند.
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منابع و مآخذ

ـ  ۱۳۸۰    همدان  نامه (بيست  گفتار دربارهٔ  مادستان) ــ  نشر مادستان ، پاييز ۱ــ اذکايی، پرويز ـ
۲ــ پيرنيا، حسن ــ ۱۳۸۰ تاريخ ايران باستان، جلد اول، انتشارات افسون، چاپ دهم ــ تهران
۳ــ جهان پور، علی ــ ۱۳۸۷همدان دروازٔه تاريخ ــ  انتشارات سپهر دانش، چاپ اول، همدان

۴ــ چوبند، حميد و امين  منش، محمد ــ  بررسی منطقهٔ  همدان   ،  پژوهش برنامه  ريزی منطقه  ای جهانگردی
۵  ــ رامشت، محمد حسين ــ  ۱۳۷۹جغرافيای خاک  ها، انتشارات دانشگاه اصفهان

۶  ــ رضايی، عمادالدين ــ ۱۳۸۱ سيمای همدان ــ  انتشارات انوشه، چاپ اول، تهران 
۷ــ روزنامه همدان پيام ــ  يادمان سيمرغ سی امين سالگرد پيروزی انقالب اسالمی، بهمن ۱۳۸۷

۸  ــ زنده  دل، حسن ــ ۱۳۷۶ راهنمای جامع ايرانگردی استان همدان ــ  تهران
۹ــ زمرديان، محمد ــ ۱۳۸۱ ژئومورفولوژی ايران جلد ۱ و ۲ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

۱۰ــ سازمان جهاد کشاورزی و امور اقتصادی همدان (معاونت برنامه  ريزی و امور اقتصادی) گزيدهٔ  آمار پايه  ای ۱۳۸۹
۱۱ــ سازمان هواشناسی استان همدان، آمار هواشناسی بلندمدت ايستگاه های هواشناسی 
۱۲ــ سازمان مديريت و برنامه  ريزی ــ  نمايهٔ  توانمندی  های استان همدان، تابستان ۱۳۸۲

۱۳ــ سازمان مديريت و برنامه  ريزی ــ  طرح توسعهٔ  استان همدان۱۳۸۱
 ۱۴ــ سازمان نقشه برداری،  نقشه های توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰۰منطقه

۱۵ــ سيدان، م ــ ۱۳۸۴ آمايش سرزمينی (بررسی وضعيت بخش کشاورزی استان همدان ــ  واحد تحقيقات سازمان جهاد کشاورزی 
استان همدان)

۱۶ــ صابری همدانی، آيت  الله ــ ۱۳۸۱ تاريخ مفصل همدان، انتشارات شاکر، قم 
۱۷ــ عکس  ها، نقشه  ها، مقاالت همکاران شرکت  کننده در فراخوان کيفيت  بخشی کتاب استان  شناسی

۱۸ــ عاليی طالقانی، محمود ــ ۱۳۸۴ ژئومورفولوژی ايران ــ  انتشارات قومس  
۱۹ــ عليجانی، بهلول ــ ۱۳۷۱،کاويانی، محمدرضا ــ  مبانی آب  و هواشناسی ــ  انتشارات سمت  

۲۰ــ قراگزلو، غالم حسين ۱۳۶۹ ــ  هنگمتانه تا همدان. انتشارات اقبال
۲۱ــ قديمی ، نادر ــ  نادری، جالل، ۱۳۸۹ جغرافيای استان همدان ــ  دفتر برنامه  ريزی و تأليف کتاب  های درسی
۲۲ــ گيرشمن، رمان ــ ۱۳۴۴ ايران از آغاز تا اسالم، ترجمه دکتر محمد معين ــ  بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران

ـ  ۱۳۳۵ ۲۳ــ مرکز آمار ايران ــ  سرشماری عمومی نفوس و مسکن، نتايج تفصيلی ۱۳۸۵ـ
۲۴ــ معاونت برنامه  ريزی استانداری همدان ــ  آمارنامهٔ  استان همدان

۲۵ــ نوريون، محمدعلی ــ  فاضل زاده همدانی، سيد نورالدين ۱۳۸۹ــ دستور زبان گويش همدانی، انتشارات برکت کوثر
ـ  لرزه  خيزی و رانش زمين (استان همدان)، انتشارات پارس تير  ـ۱۳۸۰ مطالعات اقليم  شناسیـ  ۲۶ــ وزارت جهادکشاورزیـ 

۲۷ــ و … 
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