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ﻧﻬﻀﺖ ﺑﺮای اﺳﻼم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺎﺷﺪ در ﻳﮏ ﮐﺸﻮر و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺘﯽ
دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻧﻬﻀﺖ اﻧﺒﻴﺎﺳﺖ .ﻧﻬﻀﺖ اﻧﺒﻴﺎ ﺑﺮای ﻳﮏ ﻣﺤﻞ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ .ﻧﻬﻀﺖ ﺑﺮای اﺳﻼم ﻫﻤﺎن ٔ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم اﻫﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﻟﮑﻦ دﻋﻮﺗﺶ ﻣﺎل ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻧﺒﻮده ،ﻣﺤﺼﻮر ﻧﺒﻮده ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ.
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،دﻋﻮﺗﺶ ﻣﺎل ٔ
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ )ره(

ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻓﺼﻞ اول :ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان
درس ا ّول :ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ اﺳﺘﺎن
درس دوم :ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﻫﺎی اﺳﺘﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی آﻧﻬﺎ
درس ﺳﻮم :آب و ﻫﻮای اﺳﺘﺎن
درس ﭼﻬﺎرم :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن
درس ﭘﻨﺠﻢ :ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ اﺳﺘﺎن
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
درس ﭼﻬﺎردﻫﻢ :دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﺳﺘﺎن
آﻳﻨﺪه اﺳﺘﺎن
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ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ؟ ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان درﺳﯽ از ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺷﺎﻳﺪ از ﺧﻮد ﺳﺆال ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ٔ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﻪ اﻫﻤﻴﺘﯽ دارد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻋﺰﻳﺰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ،
ﭼﻴﺴﺖ و
ٔ
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
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ
ﺑﺼﻴﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ و آﮔﺎﻫﯽ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻧﭽﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ٔ
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 ﻣﺸﮑﻼت را ﭘﻴﺪا
ﮐﻨﻴﺪ.
آﻳﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد .زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ داﻧﺶ ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﺪﻳﺮان ٔ
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺑﺎﻟﻘﻮ ٔه ﻳﮏ ﮐﺸﻮر در ﮔﺮو
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻳﺪ .ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ّ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﺪام
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ و ﻧﻴﺰ ﮐﺸﻮر اﺳﺖٔ .
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻤﻪ ٔ
اﺳﺖ و ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻫﺎ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﻴﺪ؟
ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺖ ،آب و ﻫﻮا ،ﺑﻴﺎﺑﺎن ،ﮐﻮه ،رودﺧﺎﻧﻪ ،ﺟﻨﮕﻞ ،ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﻴﺮاث
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻴﺪ ﮐﻪ ٔ
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 ّ
ﺣﻞ آن ،راه ﺣﻞ ﻫﺎی
ﺧﻼق ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ.
ّ
درﺑﺎره ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﺤﻴﻂ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺳﺆال در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﮐﻪ آﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ آﻣﻮزش
ٔ
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.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻬﺮ و اﺳﺘﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ،ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،آداب و رﺳﻮم ﻣﺤﻠﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺪون ﺷﮏ
ٔ
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
ﺎوراﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﺪ .در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻣﯽ ﻳﺎﺑﻴﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد زﻳﺎدی ﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺣﺎل در اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﻋﺘﻼی ﮐﺸﻮر ﺗﻼش
و ﻓ ّﻨ ٔ
ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺟﺎﻧﺒﻪ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان در ﺳﺎل  ١٣٥٧ﺷﺮاﻳﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ و ﻣﺮدم ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﻤﻪ ٔ
اداﻣﻪ اﻳﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻗﻠ ّٔﻪ رﻓﻴﻊ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی و ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ اﻳﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ و ﮐﻮﺷﺶ ﺷﻤﺎ
اﻳﺮان ﻋﺰﻳﺰ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ .در ٔ
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 اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در دﻳﺪار ﺟﻮاﻧﺎن  ،اﺳﺎﺗﻴﺪ  ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﺳﺘﺎن
ﻫﻤﺪان
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﺳﻪ ﻫﺰار و
ﻣﻦ ﺧﻮدم وﻗﺘﯽ از ﺳﻪ ﻫﺰار و ﺻﺪ ﺳﺎل ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻤﺪان ﻳﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،اﺣﺴﺎس اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﻫﻤﺪان ٔ
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
آﻳﻨﺪه ﺧﻮدﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﻳﻢ؟ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دوره ﻫﺎی اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﻮﻻﻧﯽ
اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده اﻳﻢ؟ ﺧﻮدﻣﺎن را ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻢ؟ ﺑﺮای ٔ
ِ
دﻳﮑﺘﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ای ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﻮده؛ او ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ؛ او ﺑﺮای ﻣﺎ آﻳﻨﺪه را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده؛ او
و ﮐﻬﻦ ،دوره ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﻳﯽ ﮐﺮده .ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻣﻠﺖ و ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ 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
روزﻣﺮﮔﯽ اﺳﺖ ــ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮدﻳﻢ ،اﮔﺮ
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﮑﻨﻴﻢ ،ﻫﻴﭻ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﺻﻮرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ــ ﻫﻤﻪ اش
ّ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻧﮑﻨﻴﻢِ ،
ﮐﺎر ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ .ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﮐﺮدﻳﻢ ،اﮔﺮ ﻫﻤﺖ ﻧﮑﻨﻴﻢ ،ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﻴﻢ ،ذﻫﻦ و ﻋﻀﻼت و
ﺟﺴﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﺐ ﻧﻴﻨﺪازﻳﻢ و راه ﻧﻴﻔﺘﻴﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ رﺳﻴﺪ؛ اﻳﻨﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ .ﻳﮏ وﻗﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﺳﺮ ﻳﮏ ﻓﺮد اﺳﺖ ،او ﺗﺼﻤﻴﻢ
ِ
ﺻﺤﺒﺖ ﻳﮏ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ؛ ﻳﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ؛ ﻳﮏ
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد؛ اراده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻳﮏ وﻗﺖ
ِ
ﺳﻨﮕﯽ
دﻳﻮاره
ﻣﻠﺖ ﺑﺎﻳﺪ راه ﺑﻴﻔﺘﺪ؛ ﻳﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ؛ اﻳﻨﺠﺎ ﮐﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه و دﺷﻮار اﺳﺖ .اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻮان را داد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ
ٔ
ﺗﺎرﻳﺨﯽ را ﺑﺸﮑﺎﻓﻴﻢ و ﺧﻮد را از اﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮب و ﺣﺼﺎر ﺳﻨﮕﯽ ﺧﺎرج ﮐﻨﻴﻢ.
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ﮐﻮه ﻗﻠﯽ آﺑﺎد

ﮐﺒ

ﻮدرآﻫﻨﮓ

ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان

رود ﻗﺮه ﭼﺎی

ﮐﻮه ﻫﺎی اﻟﻮﻧﺪ

رود
ﺧﺮم آﺑﺎد

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ای اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮارهای  ٧ـ  Landsatاز ﮐﻞ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ١٣٨١ﺗﺎ  ١٣٨٢ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻓﻮق ﮐﻪ ﺗﺤﺖﻋﻨﻮان ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﻮﻳﺎ ﺷﺪه ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻄﻮط آﺑﯽ رﻧﮓ ،رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺧﻄﻮط ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﺟﺎدهﻫﺎ و ﺧﻄﻮط
ﻗﻬﻮهای رﻧﮓ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮارهای زﻣﻴﻦﻫﺎی زراﻋﯽ دارای ﻣﺤﺼﻮل ،ﺑﻪ
رﻧﮓ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ ،ﺑﺎﻏﺎت و اراﺿﯽ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه و اراﺿﯽ ﺑﺎﻳﺮ و ﻟﻢﻳﺰرع ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
)ﻋﮑﺲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﻳﯽ اﻳﺮان(

ﻓﺼﻞ اول
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان

ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﺍﻥ ﻋﺰﻳﺰ ،ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﺪ:
 1ــ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻭ ﺭﻳﺎﺿﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﳕﺎﻳﻴﺪ.
 2ــ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭی ﻫﺎی ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻭ ﺭﻭی ﻧﻘﺸﻪ ﳕﺎﻳﺶ ﺩﻫﻴﺪ.
 3ــ ﻧﻘﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻗﻠﻴﻤﯽ ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺟﺰﺍی ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺭﺍ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﻴﺪ.
 4ــ ﻧﻘﺶ ﺁﺏ ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﻭ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﯽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ  ،ﺑﺮﺭﺳﯽ
ﻛﻨﻴﺪ.
 5ــ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎﻙ ،ﺗﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎی ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﳕﺎﻳﻴﺪ.
 6ــ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﯽ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻧﻮﺭی ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﳕﺎﻳﻴﺪ.
7ــ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭی ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ،ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻴﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻭﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ،ﺗﻮﺍﻥ ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.
ﺑﺮﺍی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﺻﺤﻴﺢ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭی ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ،
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺩﻗﻴﻖ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻡ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ  ،ﺍﻗﻠﻴﻢ  ،ﺧﺎﻙ  ،ﭘﻮﺷﺶ
ﮔﻴﺎﻫﯽ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻧﻮﺭی ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ .ﺗﺼﻮﺭ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﯽ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﯽ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯی ﺧﻮﺩ ﺑﻮﺩ ،ﭼﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺁﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﻭ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

٢

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن

درس اوّل  :ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ اﺳﺘﺎن
آﻳﺎ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎ در ﮐﺠﺎی اﻳﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

اردﺑﻴﻞ

آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ

درﻳﺎی ﺧﺰر

ﺗﺮﮐﻴﻪ

ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

آذ

رﺑﺎﻳ

ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن

ﺠﺎن
ﺷﺮﻗ
ﯽ ﻧ ا
ﺨﺠ رﻣ
ﻮان ﻨﺴ

ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن

ﺘﺎن

اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﻣﻌﺎدل  ۱۹۴۹۳ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،در ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارد) .١ﺷﮑﻞ ۱ــ(۱

ﮔﻠﺴﺘﺎن

ﮔﻴﻼن
ﻣﺎزﻧﺪران

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

اﻟ

ﺒﺮز

ﻗﺰوﻳﻦ

ﺗﻬﺮان
ﻗﻢ

ﺳﻤﻨﺎن

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

زﻧﺠﺎن
ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﻫﻤﺪان
ﻣﺎﻧﺸﺎه

ﮐﺮ

ﻣﺮﮐﺰی

ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ

ﻟﺮﺳﺘﺎن

ا

و ﺑﺨ

ﺘﻴﺎ
ری

اﺻﻔﻬﺎن

ﻳﻼم

ﻋﺮاق

ﭼﻬ
ﺎرﻣ
ﺤﺎل

ﻳﺰد

ﻪو
ﻬﮕﻴﻠﻮﻳﺣﻤﺪ
ﮐ ﻮﻳﺮا
ﺑ

ﺧﻮزﺳﺘﺎن

ﻓﺎرس

ﮐﺮﻣﺎن

ﺑﻮ

ﺷﻬﺮ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺧﻠﻴﺞ

ﻓﺎرس

ﻣﺮز ﮐﺸﻮر
ﺣﺪ اﺳﺘﺎن

درﻳﺎی ﻋﻤﺎن

ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن

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

١ــ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻊ رﻳﺎﺿﯽ ﺑﻴﻦ ﻣﺪارات

 ٣٣° ٥٩ ١١و

 ٣٥° ٤٤ ٢٧ﺷﻤﺎﻟﯽ و در

 ٤٧° ٤٤ ٢٣و

 ٤٩° ٢٧ ٥١ﻃﻮل ﺷﺮﻗﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

٣

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۱ـ۱
۱ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ۱ــ ۱ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﭘﺮ ﮐﻨﻴﺪ:
اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ………؛ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن در ………؛ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ در ………؛ اﺳﺘﺎن
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؟

٤

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن

درس دوم  :ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﻫﺎی اﺳﺘﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی آﻧﻬﺎ
َ
َرض ِﻣﻬﺎد ًا ٭ و ِ
ﺒﺎل اَوﺗﺎد ًا ٭
اﻟﺠ َ
ﺠﻌ ِﻞ اﻻ َ
أﻟَﻢ ﻧَ َ
َ
)آﻳﮥ  ۶و  ۷ﺳﻮرۀ ﻧﺒﺄ(

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

ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﻫﺎی اﺳﺘﺎن
ﺷﮑﻞ و ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از زﻣﻴﻦ ،و در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﮐﻮﻫﺰاﻳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﻫﻤﻮاره در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﭘﺪﻳﺪ آورده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮده و در ﻃﻮل دوران زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
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 ۲ــ ۱و ﻧﻴﻤﺮخ ۳ــ(۱
راﻫﻨﻤﺎ
دﺷﺖ ﻫﺎ
ﻓﻼﺗﻬﺎ ،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

ﺷﮑﻞ ۲ــ۱ــ ﻧﻘﺸﮥ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺳﺘﺎن

٥

ﻣﺘﺮ

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

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۲ـ۱
ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻴﻢ ،ﮐﺪام دﺷﺖ ﻫﺎ وﺳﻴﻊ ﺗﺮﻧﺪ؟
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﺷﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ دو ٔ

اﻟﻒ( ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎ
ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻤﺎل ﺷﺮق :از ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری،
ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ،در ﻣﺸﺮق دﺷﺖ رزن ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از
ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰی اﻳﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﺗﺸﮑﻴﻼت
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.
ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰی :اﻳﻦ واﺣﺪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﺳﺘﺎن،
ﺑﻴﻦ دو واﺣﺪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق و زاﮔﺮس )ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺘﺎن( ﻗﺮار
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﻳﻦ واﺣﺪ را ﻗﺴﻤﺘﯽ از
ٔ
دره ﻧﻬﺎوﻧﺪ آن را از زاﮔﺮس
ﺳﻨﻨﺪج ــ ﺳﻴﺮﺟﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ٔ
ﺟﺪا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .رﺷﺘﻪ ﮐﻮه ﻣﻬﻢ اﻳﻦ واﺣﺪ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان،
رﺷﺘﻪ ﮐﻮه اﻟﻮﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻗﻠﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ زﻳﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ:
اﻟﻮﻧﺪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  ۳۵۷۴ﻣﺘﺮ ،ﺷﺎه ﻧﺸﻴﻦ ﺑﺎ  ۳۲۹۰ﻣﺘﺮ،
ﮐﻼه ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎ  ۳۲۰۲ﻣﺘﺮ ،ﺗﺨﺖ رﺳﺘﻢ ﺑﺎ  ۲۹۲۲ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وﺟﻮد ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رﺳﻮﺑﯽ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و آذرﻳﻦ ﻣﻮﺟﺐ
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی
٦

ﺷﮑﻞ ۴ــ۱ــ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ــ رزن

ﺷﮑﻞ  ۵ــ۱ــ رﺷﺘﻪ ﮐﻮه اﻟﻮﻧﺪ ــ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺪان و ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن
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،
دوره ﺗﺮﻳﺎس و ﻃﯽ ﺣﺮﮐﺎت ﮐﻮه زاﻳﯽ ﭘﺲ از اﻳﻦ دوره ،دﭼﺎر ﭼﻴﻦ ﺧﻮردﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﮐﻮه از اواﺧﺮ ٔ
ﮔﺴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻨﺲ ﻏﺎﻟﺐ آن آﻫﮏ ﺑﻮده و ﻣﺎرن ،ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ و ﮐﻨﮕﻠﻮﻣﺮا از دﻳﮕﺮ اﺟﺰا اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﮐﻮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ  ۶ــ۱ــ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﮔﺮی ــ ﻧﻬﺎوﻧﺪ

ﮐﻮه ﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه :در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎن ،ارﺗﻔﺎﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻮه ﻫﺎی ﻗﺮه ﻟ ّﺮ ،ﺑﻮﻗﺎﻃﯽ )رزن(
ﻧﻴﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ُﺮﻣﺰ )ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن( و ﺳﺮده و ﮔﺮﻣﻪ )ﻣﻼﻳﺮ( در ٔ
در ٔ
ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن و ﮐﻮه ﺧﺎن ﮔ َ

ﺷﮑﻞ ۷ــ۱ــ ﮐﻮه ﺳﺮده ــ ﻣﻼﻳﺮ

ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻨﻴﺪ !
در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴﺖ ﺳﻨﮓ ﮔﺮاﻧﻴﺖ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن در وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﻧﺘﻴﺠﮥ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.

٧

دﻫﻨﺪه ﮐﻮه ﻫﺎ ،وﺟﻮد ﻣﺮاﺗﻊ ،ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ،
ﻧﻘﺶ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎ :ﺗﺄﺛﻴﺮ ارﺗﻔﺎع و ﺟﻬﺖ آن در آب و ﻫﻮا و ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺲ ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام را در ﮐﺎدر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ و
ﻫﺮ ﻳﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ٔ
دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ دﺑﻴﺮ ﺧﻮد و ﻳﺎ ﮐﺘﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
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ﺷﮑﻞ  ۸ــ۱ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﻧﻘﺶ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ

ب( دﺷﺖ ﻫﺎ
اﺻﻮﻻ ً ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ و دﺷﺖ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان در داﺧﻞ ﺗﻤﺎم واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ارﺗﻔﺎﻋﺎت،
دﺳﺘﻪ ﺗﺮاﮐﻤﯽ و ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد.
دﺷﺖ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دو ٔ
٨

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن

دﺷﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﮐﻤﯽ :اﻏﻠﺐ دﺷﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن از اﻳﻦ ﻧﻮع
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﺎﻣﻞ ﺷﮑﻞ زاﻳﯽ اﻳﻦ دﺷﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ آب ﻫﺎی روان در ﻃﻮل
دوره ﮐﻮاﺗﺮﻧﺮ اﺳﺖ .ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﺗﺨﺮﻳﺒﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ و
ٔ
دره ﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺗﺮاﮐﻢ آن در داﺧﻞ اﻳﻦ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی
ّ
اﻧﺪازه رﺳﻮﺑﺎت ﺣﻤﻞ ﺷﺪه از
و
ﺑﺎﻓﺖ
اﺳﺖ.
ﮔﺮدﻳﺪه
ﻫﺎ
دﺷﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ
و
ٔ
ٔ
داﻣﻨﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ دﺷﺖ ،از درﺷﺖ داﻧﻪ ﺑﻪ رﻳﺰداﻧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ٔ
ﻣﯽ ﮔﺮدد.
دﺷﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﯽ :ﻃﯽ ﻋﻤﻞ ﺗﺨﺮﻳﺒﯽ ﻳﺨﭽﺎل ﻫﺎ ،رودﻫﺎ،
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 ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﻗﺪﻳﺲ ﻫﺎ را از
ﺑﻴﻦ ﺑﺮده و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺴﺖ اﻃﺮاف ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ۹ــ۱ــ دﺷﺖ ﺗﺮاﮐﻤﯽ ــ ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ

ﺷﮑﻞ ۱۰ــ۱ــ دﺷﺖ ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﯽ ــ ﻣﻼﻳﺮ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ۳ــ۱
دﻫﻨﺪه ﺧﺎک )آﺑﺮﻓﺖ ﻫﺎ( ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی در ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮی آب در آن دارد؟
۱ــ
اﻧﺪازه ذرات ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
ٔ
۲ــ در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺷﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ:
ﻧﻮع دﺷﺖ

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺧﺎک زﻳﺎد اﺳﺖ

ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻏﺪاری ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ

ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﯽ
ﺗﺮاﮐﻤﯽ

٩

ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻃﺒﻴﻌﯽ و راه ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن
ﻧﺎﺣﻴﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﺧﻴﺰ اﻳﺮان ،از ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ
زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه :اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﻪ وﻳﮋه ﺟﻨﻮب آن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ .وﺟﻮد دو ﮔﺴﻞ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﺮزه ﺧﻴﺰ ﺑﺮای ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی رﺷﺪ و
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
ٔ
ٔ
ﻧﺎﺣﻴﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﺧﻴﺰ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
اﺻﻠﯽ زاﮔﺮس در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ )ﻧﻬﺎوﻧﺪ( ،و ﮔﺴﻞ آوج در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ )رزن( ،اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان را در ﻳﮏ ٔ
ﻋﻼوه 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 ۱۱ــ ۱ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮔﺴﻞ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺪام ﻧﻮاﺣﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ،در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ؟
زﻟﺰﻟﻪ اﺳﺖ؟ ﻫﻨﮕﺎم
ٔ
ﺷﻴﻮه
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﻣﻬﻢ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن؛ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ٔ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ.

راﻫﻨﻤﺎ
ﮔﺴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻓﻌﺎل
ﮔﺴﻞ ﻓﻌﺎل
ﮔﺴﻞ دارای زﻟﺰﻟﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺗﺮ از  ۲۰۰۰ﻣﺘﺮ
ﺷﻬﺮ
ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن
ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺨﺶ
ﻣﺮز اﺳﺘﺎن

ﺷﮑﻞ ۱۱ــ۱ــ ﻧﻘﺸﮥ ﮔﺴﻞ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن

١٠

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن

ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاری داﻣﻨﻪ ﻫﺎ :آﻳﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﺻﻄﻼح راﻧﺶ زﻣﻴﻦ را ﺷﻨﻴﺪه اﻳﺪ؟
ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاری ﺧﺎک )ﺣﺮﮐﺎت ﺧﺎک( ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪد ﮐﻪ
ﭘﺪﻳﺪه
ﺧﺎک دارای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﻧﻪ ای ﺳﺴﺖ و اﺷﺒﺎع ﺷﺪه از آب ﺑﺎﺷﺪ .دو ٔ
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 ۱۲ــ۱ــ ﭘﺪﻳﺪۀ راﻧﺶ در داﻣﻨﻪ ﻫﺎ

ﺷﮑﻞ ۱۳ــ۱ــ رﻳﺰش ﺳﻨﮓ در داﻣﻨﻪ ﻫﺎ

راﻫﻨﻤﺎ
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

ﺷﮑﻞ ۱۴ــ۱ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﺤﺪودۀ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ راﻧﺶ زﻣﻴﻦ

١١

ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻨﻴﺪ !
در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻤﻮده ،و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﻫﺎ و دﺑﻴﺮ ﺧﻮد در ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارﻳﺪ:
۱ــ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻃﺒﻴﻌﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد؟
۲ـ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از آﺳﻴﺐ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻃﺒﻴﻌﯽ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ـ
اﺳﺖ؟
۳ــ 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؟

١٢

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن

درس ﺳﻮم  :آب و ﻫﻮای اﺳﺘﺎن
ِ
ِ ِ
ﺎﺟﺎ .ﻟِﻨُ ۡﺨ ِﺮ َج ﺑِ ِﻪ َﺣ ﺒﺎ و ﻧَﺒﺎ ًﺗﺎ .و َﺟ ﱠﻨ ٍ
ﺎت أ ۡﻟ َﻔﺎ ًﻓﺎ
ﺎء ﺛ َ ﱠﺠ ً
َو أﻧ َﺰ ۡﻟﻨَﺎ ﻣ َﻦ ا ۡﻟ ُﻤ ۡﻌﺼ َﺮات َﻣ ً
َ
َ َ
)ﺳﻮرۀ اﻟﻨﺒﺄ ـ آﻳﺎت  ۱۴ﺗﺎ (۱۶

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

آب و ﻫﻮا ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺘﯽ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ﮐﺸﺎورزی و دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ دارد .ﺗﻨﻮع آب و
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در آب و ﻫﻮای اﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی
ﻫﻮاﻳﯽ ،ﺗﻮان ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و
ٔ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻳﻦ ﺗﻮان ﻫﺎ ﮐﺮد .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﻠﻴﻤﯽ ،ﺑﻪ وﻳﮋه ﺷﺪت آن در
ﻣﺤﻴﻄﯽ آن را ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ٔ
ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﻴﺮ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺷﮑﻞ ۱۵ــ ۱ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ ،ﮐﺪام ﻳﮏ از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی آب و ﻫﻮاﻳﯽ
ﻓﻮق در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان در ﮐﺪام ٔ
آب و ﻫﻮاﻳﯽ اﻳﺮان ﻗﺮار دارد؟ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی آب و ﻫﻮاﻳﯽ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ
را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱۵ــ۱ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی آب و ﻫﻮاﻳﯽ اﺳﺘﺎن

١٣

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؟
ﮐﻨﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ دﻣﺎ و ﺑﺎرش در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ اﻧﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ در اﻗﻠﻴﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﻫﻤﻮاره ﮐﻨﺘﺮل ٔ
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
زاوﻳﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﻋﺮض ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺷﺮاﻳﻂ آب
۱ــ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ :ﺗﻔﺎوت در ٔ
درﺟﻪ ﺣﺮارت ،ﻣﻘﺪار ﺑﺎرش و
و ﻫﻮاﻳﯽ ﻫﺮ ﻣﮑﺎن دارد.ﺣﺎل ﺑﻪ ﺟﺪول ۱ــ ۱ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی آب و ﻫﻮاﻳﯽ اﻳﻦ دو ﺷﻬﺮ ،از ﻧﻈﺮ
ٔ
روزﻫﺎی ﻳﺨﺒﻨﺪان را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ؟ ﭼﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ای ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﺪ؟
ﺟﺪول ۱ــ۱ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی آب و ﻫﻮاﻳﯽ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻫﻮاز و ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ
اﻳﺴﺘﮕﺎه

ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﻣﺎ)ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد( ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎ )ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد( ﻣﻘﺪار ﺑﺎرش)ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ( روزﻫﺎی ﻳﺨﺒﻨﺪان

ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ
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۲ــ ارﺗﻔﺎﻋﺎت :ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺎ در ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع و ﺟﻬﺖ رﺷﺘﻪ ﮐﻮه زاﮔﺮس ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در
ﺟﻮی در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺮف ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و
وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی آب و ﻫﻮاﻳﯽ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎن اﻏﻠﺐ رﻳﺰش ﻫﺎی ّ
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(
۱ــ ﺗﻮده ﻫﻮای ﻣﺮﻃﻮب ﻏﺮﺑﯽ :ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮده ﻫﻮاﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
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

١٤

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن
ﺗﻮده ﻫﻮا در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد ﺳﺎل ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﭘﺮﻓﺸﺎر ﺳﻴﺒﺮی از ﻋﺮض ﻫﺎی
۲ــ ﺗﻮده ﻫﻮای ﺳﺮد ﻗﻄﺒﯽٔ :
ﺑﺎﻻ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه و آب و ﻫﻮای اﺳﺘﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ و رﻳﺰش ﺑﺮف
ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ ۱۷ــ۱ــ ﺑﺎرش ﺑﺮف در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد ﺳﺎل

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

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
)ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ(

ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﻣﺎ
)ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد(

ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎ
)ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد(

ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ

٤٨° ٤٢ E

٣٥° ١٢ N

١٦٧٩

٣١٩/٦

+٤٠

-٣٣

ﮔﺮﻣﺴﺎر

٥٢° ١٦ E

٣٥° ١٢ N

٨٢٥

١٠٠

+٤٧

-١٢

اﻳﺴﺘﮕﺎه

ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ )ﻣﺘﺮ(

١٥

ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ دﻣﺎ و ﺑﺎرش در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﺳﺖ .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻣﺎ +۱۱/۵
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ آب و ﻫﻮای اﺳﺘﺎن ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
ٔ
ٔ
دوره آﻣﺎری ﺣﺪود  ۳۸۷/۵ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺎن از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ
ٔ
ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺘﺎن در ﻳﮏ ٔ
وراﻳﻨﻪ ﻧﻬﺎوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ۵۱۷/۹ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﮐﻢ ﺑﺎران ﺗﺮﻳﻦ آن ﻗﻬﺎوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ۲۲۳/۷ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ
ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﺎن
ٔ
ﻫﻢ ﻓﺮق دارﻧﺪ .ﭘﺮﺑﺎران ﺗﺮﻳﻦ ٔ
ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ دﻣﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ ﺳﺮدﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻼﻳﺮ ﮔﺮم ﺗﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ) .ﺷﮑﻞ ۱۸ــ(۱

ﺷﮑﻞ ۱۸ــ۱ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻫﻢ دﻣﺎی اﺳﺘﺎن
دﻣﺎ )ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد(
۴۰

ﺷﮑﻞ ۱۹ــ۱ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻫﻢ ﺑﺎرش اﺳﺘﺎن
ﺑﺎرش ﺑﻪ ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ
۶۰

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ

۳۵

۵۰

۳۰
۲۵

۴۰

۲۰

۳۰

۱۵

۲۰

۱۰

۱۰

۵

۰

۰
اﺳﻔﻨﺪ

١٦

ﺑﻬﻤﻦ

دی

آذر

آﺑﺎن

ﻣﻬﺮ

ﺷﻬﺮﻳﻮر

ﻣﺮداد

راﻫﻨﻤﺎ
دﻣﺎ
ﺑﺎرش
ﻧﻤﻮدار ۱ــ۱ــ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرش و دﻣﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن

ﺗﻴﺮ

ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
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
درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺑﺎرش از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺪل ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آب و ﻫﻮاﻳﯽ
ٔ
اﻗﻠﻴﻤﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
۱
ﺗﻴﭗ ﻫﺎی اﻗﻠﻴﻤﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان
۱ــ آب و ﻫﻮای ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﮏ :در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻫﻤﺪان ،ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ ،رزن و ﻧﻬﺎوﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺣﻮزه دﺷﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن در ﺗﺴﻠﻂ اﻳﻦ ﺗﻴﭗ آب و ﻫﻮا ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ٔ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮب رﺷﺘﻪ ﮐﻮه اﻟﻮﻧﺪ ،ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن و ﮐﻢ و ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺰ در
۲ــ آب و ﻫﻮای ﺧﺸﮏ و ﺳﺮد :در ٔ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﻼﻳﺮ و ﻧﻬﺎوﻧﺪ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
۳ــ آب و ﻫﻮای ارﺗﻔﺎﻋﺎت :در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻤﺎل رزن و ﻏﺮب ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ ،اﻟﻮﻧﺪ ،ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻣﻼﻳﺮ و ﺟﻨﻮب
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 ﻣﻼﻳﺮ و ﻧﻬﺎوﻧﺪ.
 ۵ــ آب و ﻫﻮای ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮب :در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص
ﻧـﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق رﺷﺘﻪ ﮐــﻮه اﻟـﻮﻧـﺪ و در ﺷﻤﺎل
ﻃﺒﻴﻌـﯽ ،
ٔ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻼﻳﺮ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
راﻫﻨﻤﺎ
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  ۲۰۰۰ﻣﺘﺮ

ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ

۶۰

۴۰

۲۰

۰

۲۰

ﺷﮑﻞ ۲۰ــ۱ــ ﻧﻘﺸﮥ ﺗﻴﭗ ﻫﺎی اﻗﻠﻴﻤﯽ اﺳﺘﺎن

١ــ ﺑﺮاﺳﺎس روش آﻣﺒﺮژه
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ﺗﺄﺛﻴﺮ آب و ﻫﻮا ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻫﺮ آب و ﻫﻮاﻳﯽ ،ﺗﻮان ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺧﺎﺻﯽ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و … ،در آن ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﯽ،
ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از رواﺑﻂ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
در اﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
آب و ﻫﻮا و ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎ :اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﺷﮑﻞ
ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ
ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎ ،رﺷﺪ و
ٔ
اﻗﻠﻴﻤﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل و ﺧﻮش آب و ﻫﻮا اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
آب و ﻫﻮا و ﮐﺸﺎورزی :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آب و ﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪل و
دره ﻫﺎ و داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻮﻧﺪ و ﮔﺮی ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺪاری
ﻣﺮﻃﻮبّ ،
اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ در دﺷﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﮐﺸﺖ و زرع
راﻳﺞ ﺗﺮ اﺳﺖ.

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

ﺷﮑﻞ ۲۲ــ۱ــ روﺳﺘﺎی وﻫﻨﺎن داﻣﻨﮥ اﻟﻮﻧﺪ ــ ﺑﻬﺎر

۱ــ زراﻋﺖ ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﯽ ــ دﺷﺖ ﺑﻬﺎر
ــ۱ــ
۲۴ــ
ﺷﮑﻞ ۲۴
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ﺷﮑﻞ ۲۳ــ۱ــ ﺑﺎﻏﺎت ﮔﺮدو داﻣﻨﮥ اﻟﻮﻧﺪ ــ ﺳﺮﮐﺎن

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن

آب و ﻫﻮا و ﮔﺮدﺷﮕﺮی :ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ آب و ﻫﻮاﻳﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی زﻳﺒﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺟﻠﻮه ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ .در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎنٔ ،
زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻓﺮاﻫﻢ
ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن آب و ﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪل ٔ
داﻣﻨﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﺪن زﻣﺴﺘﺎن و رﻳﺰش ﺑﺮف در ٔ
ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮای ورزش ﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﮑﻞ ۲۵ــ۱ــ ورزش اﺳﮑﯽ ــ ﭘﻴﺴﺖ اﻟﻮﻧﺪ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ۵ــ۱
۱ــ در ﺷﻬﺮ ﻳﺎ روﺳﺘﺎی ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻧﻮع
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی دﻳﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺷﺮاﻳﻂ آب وﻫﻮاﻳﯽ آﻧﺠﺎﺳﺖ؟
۲ــ ﺗﺼﺎوﻳﺮی از ﻣﻨﺎﻇﺮ آب و ﻫﻮاﻳﯽ ﻣﺤﻞ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﻬﻴﻪ و در ﮐﻼس اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﺷﮑﻞ ۲۶ــ۱ــ روﻳﺶ ﮔﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﺎری ــ ﻣﻴﺪان ﻣﻴﺸﺎن اﻟﻮﻧﺪ

آب و ﻫﻮا و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻃﺒﻴﻌﯽ در اﺳﺘﺎن
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب و ﻫﻮاﻳﯽ اﺳﺘﺎن ،ﮔﺎه ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻧﺎﺷﯽ از اﻗﻠﻴﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ،ﻃﻮﻓﺎن ،ﺳﻴﻞ ،ﺗﮕﺮگ ،ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ و ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ
از اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آب و ﻫﻮاﻳﯽ اﺳﺖ.
ﺟﻮی ﮐﻪ
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ :ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﻠﻴﻤﯽ و ﮐﺎﻫﺶ رﻳﺰش ﻫﺎی ّ
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﯽ از ﻗﺒﻴﻞ؛ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ آب ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ
و زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ آﺛﺎر زﻳﺎن ﺑﺎری در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳﺎل آﺑﯽ
۹۰ــ ۱۳۸۹ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ارزش  ۸۵۰ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺘﺎن
وارد ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۲۷ــ۱ــ درﻳﺎﭼﮥ ﺳﺪ اﮐﺒﺎﺗﺎن ﻫﻤﺪان ــ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۸۹

ﺷﮑﻞ ۲۸ــ۱ــ درﻳﺎﭼﮥ ﺳﺪ اﮐﺒﺎﺗﺎن ﻫﻤﺪان ــ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۸۷

١٩

ﺳﻴﻼب و آب ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ :ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ
ﺑﻮدن اﺳﺘﺎن ،ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرش زﻳﺎد و ﺟﺮﻳﺎن آب ﻫﺎی
ﺳﻄﺤﯽ ،ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮای وﻗﻮع ﺳﻴﻞ و آب ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ
ﻣﻌﺎﺑﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢ ﺷﻴﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ ۲۹ــ۱ــ آب ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ ــ ﻫﻤﺪان ــ آﺑﺎن ۱۳۹۰

راﻫﻨﻤﺎ
ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻴﻞ ﮔﻴﺮ
رودﺧﺎﻧﻪ
ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۲۰۰۰ﻣﺘﺮ
ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی
ﻣﺮز اﺳﺘﺎن

ﺷﮑﻞ ۳۰ــ۱ــ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒﯽ ﺳﻴﻞ در اﺳﺘﺎن

٢٠

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن

ﺗﮕﺮگ و ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ :ﺑﺎرش ﺗﮕﺮگ و ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ
ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺮات آب و ﻫﻮاﻳﯽ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی زﻳﺎدی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ۳۱ــ۱ــ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه ــ ﻫﻤﺪان

ﺷﮑﻞ ۳۲ــ۱ــ ﺧﺴﺎرت ﺗﮕﺮگ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺎت روﺳﺘﺎی ﮐﺮﻓﺲ ــ رزن

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ۶ــ۱
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.
ﺷﮑﻞ ۳۳ــ۱ــ ﮔﻠﺒﺎد ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان

٢١

درس ﭼﻬﺎرم  :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن
وﺟﻌﻠۡﻨﺎ ِﻣﻦ ا ۡﻟﻤ ِ
ﺎء ﮐ ﱠُﻞ َﺷ ۡﯽءٍ َﺣ ﱟﯽ.
َ ََ َ َ َ
)ﺳﻮرۀ اﻧﺒﻴﺎء،آﻳﮥ(٣۰

ﻫـﺮ ﭼﻴﺰ زﻧـﺪه ای را از آب ﭘـﺪﻳـﺪ آوردﻳﻢ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮی ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ۳۴ــ ۱آﻣﺪه ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﻫﻢ ﮐﻼﺳﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.

اﻟﻒ…………… :

ب…………… :

ج…………… :

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

۱ــ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎﻻ 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؟
ﺟﻮی ،وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ازﻧﻈﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ رﻳﺰش ﻫﺎی ّ
داﺷﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻠﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آب در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب
زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﻫﻮاﻳﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ٔ
ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺷﻴﻮهﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ذﺧﻴﺮهﺳﺎزی آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻌﺎدلﺑﺨﺸﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻗﯽ ﮐﺮدن ﭼﺎهﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی ،ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺘﻮر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و … ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد آب و ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ آن را در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ،ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ.
٢٢

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن

ﺑﺮای ﺷﮑﻞ ۳۵ــ ۱ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎره
اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﺷﮑﻞ  ۳۵ــ ............................. :۱
.........................................
.........................................
.........................................
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﺳﺘﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
دﺳﺘﻪ »آب ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ« و »آب ﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ« ﺗﻘﺴﻴﻢ
دو ٔ
ﮐﺮد.

اﻟﻒ( ﺗﺎﻻب آق ﮔﻞ ﺳﺎل ۱۳۸۹ــ ﻣﻼﻳﺮ

ب( ﺗﺎﻻب آق ﮔﻞ ﺳﺎل ۱۳۹۰ــ ﻣﻼﻳﺮ
ﺷﮑﻞ ۳۵ــ۱

ﺷﮑﻞ ۳۶ــ۱ــ ﻧﻘﺸﻪ رودﻫﺎی اﺳﺘﺎن و
ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎی آﺑﺮﻳﺰ

٢٣

آب ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ
ﻋﻤﺪه ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارد .ﻫﺮ ﻳﮏ از رودﻫﺎی
ﻣﺤﺪوده ﺳﻪ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ۳۶ــ ۱ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان در
ٔ
ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ٔ
ٔ
ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎی ﻣﺎزﻧﺪران
ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻣﺮﮐﺰی و
ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎی ﻋﻤﺎن،
ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ،ﻗﺮه ﭼﺎی و ﺗﻠﻮار ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﺰء
ٔ
ٔ
ٔ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
رود ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب :اﻳﻦ رود داﺋﻤﯽ از ﻣﺤﻠﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻮه ﺳﻨﮓ ﺳﻮراخ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺘﺎن،
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر از دﺷﺖ ﻧﻬﺎوﻧﺪ ،ﺑﺎ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ آب ﻣﻼﻳﺮ و آب ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن
)ﻗﻠﻘﻞ رود( و ﺧﺮم رود ،رود ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب را ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻳﻦ رود در ﺣﻮاﻟﯽ روﺳﺘﺎی دو آب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻳﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ رود
ﮐﺮﺧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
ﻣﯽ رﻳﺰد.
ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ
رود ﻗﺮه ﭼﺎی :اﻳﻦ رود ﺷﺎﻣﻞ دو
ٔ
ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ رود ﮐﻪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت
اﺻﻠﯽ اﺳﺖ.
ٔ
اداﻣﻪ ﻣﺴﻴﺮ
اﻟﻮﻧﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ رود در
ٔ
ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ دﻳﮕﺮی
در ﺣﻮاﻟﯽ روﺳﺘﺎی اﻣﺎﻣﺰاده ﭘﻴﺮﻧﻬﺎن ﺑﺎ
ٔ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮاء ﮐﻪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ،ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ و رود ﻗﺮه ﭼﺎی ١را ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻗﺮه ﭼﺎی ﭘﺲ از زﻫﮑﺸﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از
اراﺿﯽ اﺳﺘﺎن ،از ﺷﺮق ،وارد اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺪه و در
ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽ رﻳﺰد.
ﻣﺴﻴﻠﻪ ﻗﻢ در
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ
ٔ
ٔ

ﺷﮑﻞ ۳۷ــ ۱ــ رود ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ــ ﻧﻬﺎوﻧﺪ

ﺷﮑﻞ ۳۸ــ۱ــ رود ﻗﺮه ﭼﺎی ــ ﮐﻮرﻳﺠﺎن

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 ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﺑﻪ درﻳﺎی ﺧﺰر ﻣﯽ رﻳﺰد.
١ــ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺪه )دﺑﯽ( ﺳﺎﻻﻧ ٔﻪ ﻗﺮه ﭼﺎی در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﺮآﺑﺎد  ٥/٩ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ.

٢٤

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ۷ــ۱
ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ
۱ــ آﻳﺎ رود ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺟﺮﻳﺎن دارد؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ۳۶ــ ۱ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺟﺰء ﮐﺪام
ٔ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ؟
درﺑﺎره ﺗﻐﻴﻴﺮات آب رودﻫﺎی ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﻳﮑﯽ از اﻓﺮاد ﮐﻬﻨﺴﺎل ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﮔﺰارش آن را ﺑﻪ ﮐﻼس
۲ــ
ٔ
اراﺋﻪ داده و در ﻣﻮرد دﻻﻳﻞ آن ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺳﺪﻫﺎ
ﺳﺪ اﮐﺒﺎﺗﺎن :اﻳﻦ ﺳﺪ از ﻧﻮع ُﺑﺘﻨﯽ وزﻧﯽ ﭘﺎﻳﻪ دار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۴۲ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﻴﺪ .ارﺗﻔﺎع ﺳﺪ از ﮐﻒ،
ّ
ﺳﺎﻻﻧﻪ آن  ۱۷ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی
ﺷﺪه
 ۵۳ﻣﺘﺮ ،ﺣﺠﻢ ﮐﻞ
ٔ
ٔ
درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ  ۸ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ و ﺣﺠﻢ آب ﻣﻬﺎر ٔ
ﺷﺪه ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ  ۴۳ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ
اﺧﻴﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﺳﺪ ﺑﻪ  ۷۹ﻣﺘﺮ ،ﺣﺠﻢ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ  ۴۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ و ﺣﺠﻢ آب ﻣﻬﺎر ٔ
ﻣﮑﻌﺐ ارﺗﻘﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۳۹ــ۱ــ ﺳﺪ اﮐﺒﺎﺗﺎن ــ ﻫﻤﺪان

ﺳﺪ آﺑﺸﻴﻨﻪ :اﻳﻦ ﺳﺪ از ﻧـــﻮع ﺧــﺎﮐــﯽ
ّ
ﻫﺴﺘﻪ ُرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎرج
)ﺳﻨﮓ رﻳﺰه ای( ﺑﺎ
ٔ
از ﺑﺴﺘﺮ رود آﺑﺸﻴﻨﻪ ) ﻳﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻫﻤﺪان( در
ﺳﺎل  ۱۳۷۵ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.ﻫﺪف از
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
رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎه ﮐﻤﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ
ب( اﻧﺘﻘﺎل آب
ٔ
ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ و ﮐﺎﻧﺎل ُﺑﺘﻨﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺳﺪ آﺑﺸﻴﻨﻪ.

ﺳﺪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﻮ :در ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﻴﺪه و از ﻧﻮع ﺧﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﮐﺸﺎورزی ،ﮐﻨﺘﺮل
ّ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آب ﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﺷﻤﺎل دﺷﺖ ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ ،اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻴﻼب ﻫﺎ و ٔ
ﺳﺪ ﮐﻼن :در ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﻴﺪه و از ﻧﻮع ﺧﺎﮐﯽ ﻫﻤﮕﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﺷﻬﺮ ﻣﻼﻳﺮ و ﺑﻬﺒﻮد
ّ
آﺑﻴﺎری در اراﺿﯽ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ.
٢٥

ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ
آب ﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ دﺷﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺿﻌﻴﺖ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ وﻟﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
ﺷﺪت اﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﺑﯽ روﻳﻪ ،ﺳﻄﺢ آب ﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﺑﻪ ّ
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻘﺎط دﺷﺖ ﻫﺎی ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ و رزن ــ
ﭘﺪﻳﺪه ﻧﺸﺴﺖ زﻣﻴﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ .ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
ﻗﻬﺎوﻧﺪ ﺑﺎ
ٔ
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  ۹۱درﺻﺪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ُﺷﺮب و ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﺑﺎ  ۷درﺻﺪ و ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﺎ  ۲درﺻﺪ ،در رده ﻫﺎی ﺑﻌﺪی
ﻗﺮار دارﻧﺪ.

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

ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﻴﻢ
ﺑﻴﺸﺘﺮﺮ ﺑﺪاﻧﻴ
ﺑﻴﺸﺘ

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

ﭼﺸﻤﻪ

ﻗﻨﺎت

آب ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ

ﻣﺸﮑﻼت 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 )اﺗﻼف آب در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ،روﺑﺎز ﺑﻮدن ﻧﻬﺮﻫﺎ و ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ آب ،اﺗﻼف آب ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﻫﺮز ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮﻫﺎ و …(
ﺑﻬﻴﻨﻪ آب در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻨﺎﻳﻊ
ــ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺼﺮف ٔ
٢٦

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن
روﻳﻪ ﭼﺎه ﻫﺎی ﻋﻤﻴﻖ و ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ در دﺷﺖ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺖ از آب ﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ
ــ ﺣﻔﺮ ﺑﯽ ٔ
ــ آﻟﻮدﮔﯽ آب ﻫﺎ و …

ﺷﮑﻞ ۴۱ــ۱ــ اﻳﺠﺎد ﻓﺮوﭼﺎﻟﻪ ــ دﺷﺖ ﻓﺎﻣﻨﻴﻦ

ﺷﮑﻞ ۴۲ــ۱ــ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﮥ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ

ﻃﺮح ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
ﺳﺪ ﺷﻨﺠﻮر )رزن(،
ﺳﺪ ﺳﺮاﺑﯽ )ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن(ّ ،
ﺳﺪ ﮐﻼن )ﻣﻼﻳﺮ(ّ ،
ﺳﺪ آﺑﺸﻴﻨﻪ )ﻫﻤﺪان(ّ ،
ﺳﺪ اﮐﺒﺎﺗﺎنّ ،
ــ اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎی ﻣﺨﺰﻧﯽ ۱ﻣﺜﻞ ّ
ﺳﺪ ﮔﺮی )ﻧﻬﺎوﻧﺪ( و دﻳﮕﺮ ﺳﺪﻫﺎی در دﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.
ﺳﺪ ﻧﻌﻤﺖ آﺑﺎد )اﺳﺪآﺑﺎد(ّ ،
ّ
ــ اﺣﺪاث ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ و ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ُﺑﺘﻨﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن.
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻴﻼب در دﺷﺖ ﻫﺎی اﺳﺪآﺑﺎد ،ﻫﻤﺪان ــ ﺑﻬﺎر ،ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ ،رزن ــ ﻓﺎﻣﻨﻴﻦ و ﻗﻬﺎوﻧﺪ.
ــ ٔ
ــ اﺣﺪاث ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آﺑﻴﺎری و زﻫﮑﺸﯽ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺎوﻧﺪ.۲
ــ اﻧﺘﻘﺎل آب از ﺳﺪ ﺗﻠﻮار زﻧﺠﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان

ﺷﮑﻞ ۴۳ــ۱ــ ﺑﻨﺪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ :ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن

ﺷﮑﻞ ۴۴ــ۱ــ اﻧﺘﻘﺎل آب از ﺳﺪ ﺗﻠﻮار

ﺷﮑﻞ ۴۵ــ۱ــ ﮐﺎﻧﺎل اﻧﺘﻘﺎل آب )ﺳﻴﺎه ﮐﻤﺮ(

١ــ ﺳﺪﻫﺎی اﮐﺒﺎﺗﺎن ،ﮐﻼن ،ﺳﺮاﺑﯽ ،ﺷﻨﺠﻮر و ﮔﺮﻳﻦ دو ﻣﻨﻈﻮره اﻧﺪ و ﻫﺪف از اﺣﺪاث آﻧﻬﺎ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ ،ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزی ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
٢ــ در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﺮزول ،ﺷﻌﺒﺎن ،ﺗﭙﻪ ﻳﺰدان ،ﮔﻞ زود ،ﺑﻴﺎن ﺗﮑﻪ و ﮐﻨﮕﺎور ﮐﻬﻨﻪ

٢٧

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ۸ــ۱
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ۳۶ــ ۱ﻋﻠﺖ ﺧﺮوج آب ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ از اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺑﺮای رﻓﻊ اﻳﻦ
ﻣﺸﮑﻞ ﭼﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎﻳﯽ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟

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.
ﮐﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﻫﺎ :اﻳﻦ اراﺿﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ ﺗﺮی دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ،از زﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﭘﺮﺷﻴﺐ ﮐﺸﺎورزی
ﻋﻤﺪه اﻳﻦ اراﺿﯽ ﺷﻴﺐ زﻣﻴﻦ ،ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺻﻮرت ٔ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن و دﺷﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻳﻨﺪ .ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ٔ
و ﮐﻢ ﻋﻤﻘﯽ ﺧﺎک اﺳﺖ.
دﺷﺖﻫﺎی داﻣﻨﻪای :اﻳﻦ اراﺿﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﺸﺎورزیاﻧﺪ ﮐﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎری در اﺳﺘﺎن دارﻧﺪ و ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ــ دﺷﺖ ﻫﺎی داﻣﻨﻪ ای ﺳﻨﮓ رﻳﺰه دار :اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از دﺷﺖ ﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻫﻤﻮار ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻤﯽ ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ.
ﺧﺎک اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻋﻤﻴﻖ ،ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﯽ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺳﺖ .وﺟﻮد ﺳﻨﮓ رﻳﺰه در ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ 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 ﻣﻼﻳﻤﯽ 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
ﺣﺪ از ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ
ــ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از ّ
ٔ
ــ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری زﻳﺎد از ﺧــﺎک ﻫﺎی زراﻋﯽ
ﺷﮑﻞ ۴۶ــ۱ــ ﭼﺮای زودﻫﻨﮕﺎم دام در ﻣﺮاﺗﻊ

٢٨

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﯽ
ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﯽ ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ آب وﻫﻮاﻳﯽ ،ﺟﻨﺲ ﺧﺎک،
ﺷﮑﻞ ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﻫﺎ و ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب آن ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻨﻮع اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان در دو ﺑﺨﺶ »ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ«
و »ﻣﺮاﺗﻊ« ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.
ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ
در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان  ۳۹۵۷۶ﻫﮑﺘﺎر ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺑﻘﻴﻪ آن ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی
از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار  ۳۵۱۷۶ﻫﮑﺘﺎر آن ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ و ٔ
دﺳﺖ ﮐﺎﺷﺖ اﺳﺖ.
ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ :ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮاﺣﯽ
روﻳﺸﯽ اﻳﺮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻟﻒ( ﻧﺎﺣﻴﮥ روﻳﺸﯽ زاﮔﺮس :در اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺟﻨﮕﻞ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﺳﻴﺎه دره و ﻓﺎرﺳﺒﺎن در
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 ،ﻣﻼﻳﺮ و ﻓﺎﻣﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی درﺧﺘﯽ اﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ ،ﺑﻠﻮط ،ﮐﻴﮑﻢ ،داﻏﺪاﻏﺎن ،ﮔﻼﺑﯽ
وﺣﺸﯽ و زﺑﺎن ﮔﻨﺠﺸﮏ و از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی درﺧﺘﭽﻪ ای ،ﺑﺎدام ﮐﻮﻫﯽ ،داﻓﻨﻪ،
ﺳﻤﺎق و … را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﻣﺤﺪوده ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی
ب( ﻧﺎﺣﻴﮥ روﻳﺸﯽ اﻳﺮان ﺗﻮراﻧﯽ :ﺷﺎﻣﻞ
ٔ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺎﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی آن ،ﺑﺎدام ﮐﻮﻫﯽ و اﻓﺪرا
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

٢٩

ﺷﮑﻞ ۵۱ــ۱ــ ﺟﻨﮕﻞ دﺳﺖ ﮐﺎﺷﺖ ــ آﻗﺒﻼق ،ﺑﻬﺎر

ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی دﺳﺖ ﮐﺎﺷﺖ :اﻣﺮوزه ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی
داﻣﻨﻪ
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﮐﻨﺎر ﺟﺎده ﻫﺎ و
ﻣﺴﺘﻌﺪ در
ٔ
ٔ
ارﺗﻔﺎﻋﺎت را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮح ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎک ،وﻗﻮع ﺳﻴﻞ
و ﺑﺨﺶ ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﺷﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی دﺳﺖ ﮐﺎﺷﺖ اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺎرک ﻫﺎی ﺟﻨﮕﻠﯽ زاﺋﺮ اﺳﺪآﺑﺎد ،ﻣﻴﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن
ﺳﺪ اﮐﺒﺎﺗﺎن و
ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻣﻼﻳﺮ و ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی دﺳﺖ ﮐﺎﺷﺖ ّ
ﺟﺎده ﻫﻤﺪان ــ رزن و … .
ٔ
ﺣﺎﺷﻴﻪ ٔ

ﺷﮑﻞ  ۵۲ــ۱ــ ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻣﻴﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن ــ ﻣﻼﻳﺮ

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

٣٠

ﺷﮑﻞ  ۵۳ــ۱ــ ﻧﻘﺸﮥ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ در اﺳﺘﺎن

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن
ﻣﺮاﺗﻊ
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎی
ﮐﻤﻴﺖ ﻋﻠﻮﻓﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺮاﺗﻊ،
داﻣﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻴﻔﻴﺖ و ّ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬای ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز دام ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺮاﺗﻊ در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ  ۵۴ــ۱ــ ﻣﺮاﺗﻊ درﺟﻪ ۲

ﺷﮑﻞ  ۵۵ــ۱ــ ﻣﺮاﺗﻊ درﺟﻪ ۱

ﺑﺪاﻧﻴﻢﻢ
ﺑﻴﺸﺘﺮﺮ ﺑﺪاﻧﻴ
ﺑﻴﺸﺘ
ﮐﻤﻴﺖ و ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ۱۳۸۳ﺑﻪ ﻫﮑﺘﺎر
ﺟﺪول ۳ــ۱ــ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺮاﺗﻊ ﺑﺮﺣﺴﺐ ّ
ﺷﺮح

ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺧﻮب

ﺟﻤﻊ

وﺳﻌﺖ درﺻﺪ رﺗﺒﻪ وﺳﻌﺖ درﺻﺪ رﺗﺒﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻓﻘﻴﺮ

وﺳﻌﺖ درﺻﺪ رﺗﺒﻪ

وﺳﻌﺖ درﺻﺪ رﺗﺒﻪ

اﺳﺘﺎن

١٠٠ ٩٠٥٥٤١

ــ

١٠٠ ٥٨٠٠٧

ــ

١٠٠ ٢٩٢٢٨٨

ــ

١٠٠ ٥٥٥٢٤٦

ــ

ﻫﻤﺪان

٢٢/٧ ٢٠٥٦٧١

١

٢٢/٤ ١٢٩٩١

١

٦٤١٣٥

٢٢

١

٢٣/٢ ١٢٨٥٤٥

١

ﻣﻼﻳﺮ

١٦/٩ ١٥٢٨٤٧

٢

١٧/٣ ١٠٠٢٢

٢

١٦/٢ ٤٧٢٩٥

٢

١٧/٢ ٩٥٥٣٠

٢

ﻧﻬﺎوﻧﺪ

١٠٠٠٠٠

١١

٤

٥٨٦٢

١٠/١

٥

١٤/٥ ٤٢٣٧٢

٤

٥١٧٦٦

٩/٣

٦

ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن

٨٨٢٦٣

٩/٧

٦

٥٦٧٤

٩/٨

٦

٢٧٤٢٥

٩/٤

٦

٥٥١٦٤

٩/٩

٥

ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ ١٥/٤ ١٣٩٧٥٣

٣

٩٢٥٩

١٦

٣

١٤/٨ ٤٣١٤٩

٣

١٥/٧ ٨٧٣٤٥

٣

اﺳﺪآﺑﺎد

٥٩٥١٧

٦/٦

٨

٣٩١٦

٦/٨

٨

١٨٤٠٣

٦/٣

٨

٣٧١٩٨

٦/٧

٨

ﺑﻬﺎر

٦٤٥٧٠

٧/٢

٧

٤١٣٠

٧/١

٧

٢٠٠٥٧

٦/٩

٧

٤٠٣٧٣

٧/٣

٧

رزن

١٠/٥ ٩٤٩٢٠

٥

٦١٤٣

١٠/٦

٤

١٠/١ ٢٩٤٥٢

٥

١٠/٧ ٥٩٣٢٥

٤

٣١

اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺮاﺗﻊ
ــ ﺗﻌﺪﻳﻞ و ﺗﻠﻄﻴﻒ ﻫﻮا
ﺗﻐﺬﻳﻪ آب ﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ
ــ ﮐﻨﺘﺮل آب ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و ٔ
ــ ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا
ــ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎک و وﻗﻮع ﺳﻴﻼب
ﺗﻐﺬﻳﻪ دام
ــ ٔ
ــ ﻣﺼﺎرف داروﻳﯽ و ﺧﻮراﮐﯽ )ﮐﺘﻴﺮا ،آوﻳﺸﻦ ،ﺑﺎرﻳﺞ ،ﻣﻮﺳﻴﺮ و …(
ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ و
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎد ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻮدﺟﻮﻳﺎﻧﻪ و
ٔ
ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی زﻳﺎدی از ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ اﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

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

ﺷﮑﻞ  ۵۶ــ۱ــ ﻧﻘﺸﮥ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺮاﺗﻊ اﺳﺘﺎن

٣٢

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن

ﺷﮑﻞ  ۵۷ــ۱ــ ﺗﻐﺬﻳﮥ دام ﻋﺸﺎﻳﺮ

ﺷﮑﻞ  ۵۸ــ۱ــ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﮕﺮ از ﻣﺮاﺗﻊ

ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺮاﺗﻊ و ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن
روﻳﻪ دام
ــ ﭼﺮای ﺑﯽ ٔ
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…
ﺷﮑﻞ  ۵۹ــ۱ــ اﺣﺪاث راه در ﻣﺮاﺗﻊ

ﺷﮑﻞ  ۶۰ــ۱ــ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺮاﺗﻊ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﮐﺸﺎورزی

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

٣٣

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺑﺨﻴﺰداری
ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺑﺨﻴﺰداری ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﺎک،
ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ و ﺣﻤﻞ رﺳﻮب ،ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت
ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰی ﺧﺎک ،ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻴﻼب ،ﺗﻘﻮﻳﺖ
آب ﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﯽ
دﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ
و … اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ٔ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﮏ :ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﺬرﮐﺎری،ﮐﭙﻪﮐﺎری،ﺑﻮﺗﻪﮐﺎری،ﻋﻠﻮﻓﻪﮐﺎری،
ﺑﺬرﭘﺎﺷﯽ و ﻧﻬﺎلﮐﺎری.
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ :ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺪاث
ﺳﺪﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ ،ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﻼﺗﯽُ ،ﺑﺘﻨﯽ،
ﮔﺎﺑﻴﻮﻧﯽ ،ﺧﺸﮑﻪ ﭼﻴﻦ و ﭼﭙﺮی ،ﺳﺪﻫﺎی
ﺣﺎﺷﻴﻪ
ﻓﻠﺰی و دﻳﻮاره ﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ در
ٔ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ.
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻮﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ :ﺷﺎﻣﻞ
اﺣﺪاث ﺑﺎﻧﮑﺖ ،ﺗﺮاس ﺑﻨﺪی و ﺳﮑﻮﺑﻨﺪی.
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ :ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ
و ﻗﺮق ﻣﺮاﺗﻊ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﭼﺮای
ﺗﻨﺎوﺑﯽ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭼﺮا و ﺗﺮوﻳﺞ و آﻣﻮزش
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران.

٣٤

ﺷﮑﻞ  ۶۱ــ۱ــ ﻧﻬﺎل ﮐﺎری

ﺷﮑﻞ  ۶۲ــ۱ــ ﮐﭙﻪ ﮐﺎری

ﺷﮑﻞ  ۶۳ــ۱ــ ﺑﻨﺪ ﮔﺎﺑﻴﻮﻧﯽ )ﺳﻨﮓ ﻫﺎ در ﺗﻮر ﺳﻴﻤﯽ(

ﺷﮑﻞ  ۶۴ــ۱ــ دﻳﻮار ﺣﺎﺷﻴﮥ رودﺧﺎﻧﻪ

ﺷﮑﻞ  ۶۵ــ۱ــ ﺗﺮاس ﺑﻨﺪی

ﺷﮑﻞ  ۶۶ــ۱ــ اﺣﺪاث ﺑﺎﻧﮑﺖ ﺑﻨﺪی

ﺷﮑﻞ  ۶۷ــ۱ــ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭼﺮا

ﺷﮑﻞ  ۶۸ــ۱ــ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻗﺮق ﻣﺮاﺗﻊ ــ ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن
۱۰ـ۱
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۱۰
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.

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
دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ از ﻗﺒﻴﻞ
از
ﮔﺬﺷﺘﻪ دور ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﺮای ﭘﻴﺪاﻳﺶ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﻮاع ﺣﻴﺎت ﺟﺎﻧﻮری ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﭼﻨﺪ ٔ
ٔ
ﺣﻀﻮر ﺷﮑﺎرﭼﻴﺎن ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ،ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﻗﻠﻴﻢ ،ﮐﻢ ﺷﺪن آب ﺗﺎﻻب 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.

زﻳﺒ

ﺎﻳﯽ ﻃﺒﻴ

ﻌﺖ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ

ﯽ

اﺟﺰای آ

ن ﺑﺴﺘﮕ
ﯽ دارد.

ﺷﮑﻞ  ۶۹ــ۱ــ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﺣﻴﺎت ﺟﺎﻧﻮری اﺳﺘﺎن

٣٥

ُﺮﻣﺰ ،ﻟﺸﮕﺮدر ،ﺷﺮاء،
اﺳﺘﺎن ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،دارای ۶
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻬﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از :ﮔﻠﭙﺮآﺑﺎد ،ﺧﺎن ﮔ َ
)ﻧﻘﺸﻪ ۷۰ــ(۱
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﮑﺎر ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﻮ و و آق ﮔﻞ.
آﻟﻤﻮﺑﻼغ ،ﻣﻠﻮﺳﺎن و دو
ٔ
ٔ

آﻟﻤﻮﺑﻼغ
ﺷﺮا
ﺧﺎﻧﮕﺮﻣﺰ

ﮔﻠﭙﺮآﺑﺎد
ﻟﺸﮕﺮدر

ﻣﻠﻮﺳﺎن

ﺷﮑﻞ ۷۰ــ۱ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﺎن
ﺷﮑﻞ ۷۱ــ۱ــ ﻋﻘﺎب ﻃﻼﻳﯽ

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
ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ۷۲ــ۱ــ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ

٣٦

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن
ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﻴﻢ
ﺑﻴﺸﺘﺮﺮ ﺑﺪاﻧﻴ
ﺑﻴﺸﺘ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﮑﺎر ﻣﻤﻨﻮع ،زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﺶ از  ۲۱ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه و دو
اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺷﺶ
ٔ
ٔ
ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار ۱۵۱ ،ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪه ۱۸ ،ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺰﻧﺪه و  ۱۵۴۰ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎه اﺳﺖ .ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ و ﭘﺮاﻫﻤﻴﺖ ﺟﺎﻧﻮری اﺳﺘﺎن ﻣﺎ
ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از ،ﻗﻮچ و ﻣﻴﺶ ارﻣﻨﯽ ،ﮐَﻞ و ﺑﺰ وﺣﺸﯽ ،ﻋﻘﺎب ﻃﻼﻳﯽ ،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
ب( ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷﮑﺎر ﻣﻤﻨﻮع :اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ردﻳﻒ
ﻧﻴﺰ دارای ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻔﻆ و ﺗﮑﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﯽ و ﺟﺎﻧﻮری اﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺧﺎن ﮔﺮﻣﺰ
١
ٔ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ،دارای ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺷﮑﺎر
ﻣﻼﻳﺮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻟﺸﮕﺮدر
٢
ٔ
و ﺻﻴﺪ ،ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن و آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ
ﻧﻬﺎوﻧﺪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻣﻠﻮﺳﺎن
٣
ٔ
ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺪ.
٤

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه آﻟﻤﻮﺑﻼغ
ٔ

اﺳﺪآﺑﺎد

٥

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺷﺮاء
ٔ

ﻫﻤﺪان

٦

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﮔﻠﭙﺮآﺑﺎد
ٔ

ﻣﻼﻳﺮ

٧

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﮑﺎر ﻣﻤﻨﻮع ﺗﺎﻻب آق ﮔﻞ
ٔ

ﻣﺮز ﻫﻤﺪان و ﻣﻼﻳﺮ

٨

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﮑﺎر ﻣﻤﻨﻮع ﺗﺎﻻب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﻮ
ٔ

ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ

ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺧﺎن ﮔﺮﻣﺰ:
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در  ۳۴ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
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
ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻃﺒﻴﻌﺖ از
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﺪن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺮﻣﺰ ــ ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن
ﺷﮑﻞ ۷۳ــ۱ــ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪۀ ﺧﺎن ُﮔ َ

٣٧

ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪۀ ﻟﺸﮕﺮدر :اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﻼﻳﺮ و در  ۹۰ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان در
ﻣﺤﺎﺻﺮه  ۱۴روﺳﺘﺎی 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.

ﺷﮑﻞ ۷۴ــ۱ــ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪۀ ﻟﺸﮕﺮدر ــ ﻣﻼﻳﺮ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﮑﺎر ﻣﻤﻨﻮع ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه دارای ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ
ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷﮑﺎر ﻣﻤﻨﻮع:
ٔ
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 ۷۵ــ۱ــ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷﮑﺎر ﻣﻤﻨﻮع ــ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﻮ

٣٨

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن

درس ﭘﻨﺠﻢ  :ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ اﺳﺘﺎن
اﻟﺴﻤﺎء َو ۡاﻻ َۡر ِ
ض.
ُﺮوا ﻧِ ۡﻌ َﻤ َﺖ اﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻋﻠ َۡﻴﮑ ُۡﻢ َﻫﻞۡ ِﻣ ۡﻦ َﺧﺎﻟِﻖٍ ﻏَ ۡﻴ ُﺮ اﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻳ ۡﺮ ُز ُﻗﮑُﻢ ِﻣ َﻦ ﱠ
َﻳﺎ ﱡ
أﻳ َﻬﺎ اﻟ ﱠﻨ ُ
ﺎس ا ۡذﮐ ُ
)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.

ﻣﺸﮑﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ
ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ زﻳﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﮐﺪام ﻳﮏ از ﻣﺸﮑﻼت 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؟
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ﺟﺪﻳﺪ ،اﻓﺰاﻳﺶ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ،
در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ،
ٔ
اﺣﺪاث ﺻﻨﺎﻳﻊ ،ﮐﺎﻫﺶ وﺳﻌﺖ ﺑﺎﻏﺎت و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ و … ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺑﺴﻴﺎری از ﻗﺒﻴﻞ :آﻟﻮدﮔﯽ

اﻟﻒ

ب

د

ج

ﻫـ
ﺷﮑﻞ ۷۶ــ۱ــ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ اﺳﺘﺎن

٣٩

ﻫﻮا ،آﻟﻮدﮔﯽ آب و ﺧﺎک ،آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ و … ،در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﻣﺤﻴﻂ و ﺑﺤﺮان ﻫﺎی
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ ،ﻫﻴﭻ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﻳﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ روﻧﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ،اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آﻳﻨﺪه
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
داﻣﻨﻪ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و واﻗﻊ ﺷﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن در ﻣﺠﺎورت و ٔ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ٔ
ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﻮا ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی
ارﺗﻔﺎﻋﺎت ،ﻣﻮﺟﺐ وزش ﺑﺎد و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ٔ
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:
ﭘﺪﻳﺪه ورود رﻳﺰﮔﺮدﻫﺎ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ،ﮔﺮد و ﺧﺎک
اﻟﻒ( ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﯽ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎدﺧﻴﺰ ﺑﻮدن اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎن و ٔ
ﭘﺪﻳﺪه واروﻧﮕﯽ دﻣﺎ ،در
ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد رﻳﺰش ﻫﺎی ّ
ﺟﻮی ،ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﯽ و ٔ
ﺗﺸﺪﻳﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن ،ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯽ روﻳﻪ از ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﻴﻠﯽ در
ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی و
ب( ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ :در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻮازات رﺷﺪ و
ٔ
ٔ
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

٤٠

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

ﺷﮑﻞ ۷۸ــ۱ــ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ــ ﺻﻨﺎﻳﻊ

ﺷﮑﻞ ۷۹ــ۱ــ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ــ ﺧﻮدروﻫﺎ

۱۱ـ۱
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۱۱
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؟

آﻟﻮدﮔﯽ آب
ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ و زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی )ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ(،
ﮐﻨﻨﺪه آب ﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده ٔ
ﺳﻄﺤﯽ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ
از  ۵۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎی ﺷﻬﺮی
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎری زای ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ روش ﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎﺑﻮد ﻳﺎ دﻓﻊ ﻧﮕﺮدﻧﺪ ،در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺧﻄﺮﻫﺎی
ﺟﺪی ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی
ّ
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﺳﻤﻮم آﻓﺖ ﮐﺶ و ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل ،در روان ْ آب ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﺷﮑﻞ  ۸۰ــ۱ــ آﻟﻮدﮔﯽ آب ﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ رﻳﺨﺘﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ آن

٤١

ﭼﺮﺧﻪ آب ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ آب و ﺧﺎک ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در
و ﺑﻪ
ٔ
اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک را وارد آب ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﮑﻞ  ۸۱ــ۱ــ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎی ﺷﻬﺮی در ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ

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

ﺷﮑﻞ  ۸۲ــ۱ــ رﻳﺨﺘﻦ زﺑﺎﻟﻪ در ﻣﺤﻴﻂ

ﺷﮑﻞ  ۸۳ــ۱ــ دﻓﻊ ﻏﻴﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ

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

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
آﻟﻮدﮔﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﻴﻮه ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و
ٔ
ﺗﻦ زﺑﺎﻟﻪ در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻗﺎﻟﺐ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺎ دوام )ﻻﺳﺘﻴﮏ ﺧﻮدرو ،اﺳﺒﺎب و اﺛﺎﺛﻴﻪ و …( و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﯽ دوام
)ﮐﺎﻏﺬ ،ﭘﻮﺷﺎک ،ﮐﺎﻻﻫﺎی 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
ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺷﺪه و ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ در ﻫﻨﮕﺎم دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ زﺑﺎﻟﻪ آﻟﻮدﮔﯽ آب ﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ و
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 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ،اﺻﻼح 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 اﺗﻼف ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺟﺪاﺳﺎزی اﺟﺰای ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﻣﺒﺪأ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺨﻠﻮط
دﻫﻨﺪه زﺑﺎﻟﻪ ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ و
ﺷﺪن و ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ در اﺟﺰای ﺗﺸﮑﻴﻞ
ٔ
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده )ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ( را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ .ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ زﺑﺎﻟﻪ
زﻣﻴﻨﻪ ﮐﺎﻻ و ﻣﻮاد
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ،ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ذﺧﺎﻳﺮ زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج در ٔ
اوﻟﻴﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

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

۱۲ـ۱
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۱۲
۱ــ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﻳﻦ درس ،دﻳﮕﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻧﺎم
ﺑﺒﺮﻳﺪ.
درﺑﺎره ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﭘﻴﺎﻣﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻴﺪ و ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﻴﺎورﻳﺪ.
۲ــ
ٔ
۳ــ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎره ای از ﻣﺸﮑﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی آن در ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﺪ ،ﭼﻪ
راﺑﻄﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻴﺪ داد؟
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﻧﻮع ٔ
٤٣

ﻓﺼﻞ دوم
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻱ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن

ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﺍﻥ ﻋﺰﻳﺰ ،ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﺪ:
1ــ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻭی ﻧﻘﺸﻪ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ،ﺑﺨﺶ ،ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﻭ
ﺭﻭﺳﺘﺎی ﻣﺤﻞ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﳕﺎﻳﻴﺪ.
2ــ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎی ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﻣﲔ ﻣﻌﺎﺵ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻴﺪ.
3ــ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﺭﻭﺳﺘﺎی ﻣﺤﻞ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻴﺪ.
4ــ ﺩﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻴﺪ.
5ــ ﺩﻻﻳﻞ ﭘﺪﻳﺪۀ ﻣﻬﺎﺟﺮﻓﺮﺳﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
6ــ ﻧﻘﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮﻓﺮﺳﺘﯽ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ.

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

٤٥

درس ﺷﺸﻢ  :ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ،در ﺳﺎل
 ،۱۳۹۰اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان دارای  ۹ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ۲۹ ،ﺷﻬﺮ،
 ۲۵ﺑﺨﺶ ۷۳ ،دﻫﺴﺘﺎن و  ۱۰۷۶روﺳﺘﺎی دارای
ﺳﮑﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ۱ــ ۲ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ
اﺳﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱ــ۲ــ ﻧﻘﺸﮥ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ١ـ٢
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و ﺟﺪول ۱ــ ،۲ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﺷﻬﺮ ،ﺑﺨﺶ ،دﻫﺴﺘﺎن و روﺳﺘﺎﻳﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ را
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و ﻧﺎم آﻧﻬﺎ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ……………… ﺑﺨﺶ ……………… ﺷﻬﺮ ……………… دﻫﺴﺘﺎن ……………… روﺳﺘﺎ ………………

٤٦

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن

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

ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ

اﺳﺪآﺑﺎد

اﺳﺪآﺑﺎد

ﺑﻬﺎر

ﺑﻬﺎر

ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن

ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن

رزن

رزن

ﻓﺎﻣﻨﻴﻦ

ﻓﺎﻣﻨﻴﻦ

ﺑﺨﺶ

ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺨﺶ

ﻣﺮﮐﺰی

اﺳﺪآﺑﺎد

ﭘﻴﺮﺳﻠﻴﻤﺎن

آﺟﻴﻦ

ﻣﺮﮐﺰی

ﺑﻬﺎر

ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎد

ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎد

ﻻﻟﺠﻴﻦ

ﻻﻟﺠﻴﻦ

ﻣﺮﮐﺰی

ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن

ﻗﻠﻘﻞ رود

ﻓﺮﺳﻔﺞ

ﻣﺮﮐﺰی

رزن

ﺳﺮد رود

دﻣﻖ

ﻗﺮوه درﺟﺰﻳﻦ

ﻗﺮوه درﺟﺰﻳﻦ

ﻣﺮﮐﺰی

ﻓﺎﻣﻨﻴﻦ

ﭘﻴﺸﺨﻮر

ﺗﺠﺮک

ﺷﻬﺮ

دﻫﺴﺘﺎن

ﻣﺮﮐﺰ دﻫﺴﺘﺎن

ﺟﻠﮕﻪ
ﭼﻬﺎردوﻟﯽ
درﺑﻨﺪرود
ﺳﻴﺪﺟﻤﺎلاﻟﺪﻳﻦ
ﭘﻴﺮﺳﻠﻴﻤﺎن

ﻣﻮﺳﯽآﺑﺎد
ﭼﻨﺎر ﻋﻠﻴﺎ
ﻳﻮﺳﻒآﺑﺎد
ﺟﻨﺖآﺑﺎد
آﺟﻴﻦ

ﮐﻠﻴﺎﻳﯽ

ﻃﻮﻳﻼن ﺳﻔﻠﯽ

آﺑﺮوﻣﻨﺪ

آﺑﺮوﻣﻨﺪ

ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ رود

زاﻏﻪ

دﻳﻢﮐﺎران

ﺣﺴﻦ ﻗﺸﻼق

ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎد

ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎد

ﺳﻔﺎﻟﮕﺮان

دﻳﻨﺎر آﺑﺎد

ﻻﻟﺠﻴﻦ

ﻣﻬﺎﺟﺮان

ﺣﺴﻴﻦآﺑﺎد ﻟﺘﮕﺎه

ﻣﻬﺎﺟﺮان

ﺣﻴﻘﻮق ﻧﺒﯽ
ﺧﺮم رود
ﺳﻴﺪ ﺷﻬﺎب
ﮐﺮزان رود
ﻗﻠﻘﻞ رود

ﺟﻌﻔﺮﻳﻪ
اﺷﺘﺮان
ﺳﻴﺪ ﺷﻬﺎب
ﺑﺎﺑﺎﭘﻴﺮ
ﻓﺮﺳﻔﺞ

ﮐﻤﺎل رود

ﻣﻴﺎﻧﺪه

ﻣﻴﺎن رود

واﻻﺷﺠﺮد

ﺧﺮﻗﺎن
رزن
ﺑﻐﺮاﻃﯽ

ﺳﻮرﺗﺠﻴﻦ
رزن
ﺑﺎﺑﺎﻧﻈﺮ

ﺳﺮد رود ﺳﻔﻠﯽ

دﻣﻖ

ﺳﺮد رود ﻋﻠﻴﺎ

ﺧﻮروﻧﺪه

درﺟﺰﻳﻦ ﺳﻔﻠﯽ

درﺟﺰﻳﻦ

درﺟﺰﻳﻦ ﻋﻠﻴﺎ

ﭼﺎﻧﮑﺮﻳﻦ

ﺧﺮم دﺷﺖ

ﻓﺎﻣﻨﻴﻦ

ﻣﻔﺘﺢ

اﺻﻠﻪ

ﭘﻴﺸﺨﻮر
زردﺷﺖ

ﺗﺠﺮک
ﺧﻤﺎﺟﻴﻦ

اﺳﺪآﺑﺎد

آﺟﻴﻦ
ﺑﻬﺎر
ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎد

ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن
ﺳﺮﮐﺎن

ﻓﺮﺳﻔﺞ

رزن

دﻣﻖ

ﻗﺮوه درﺟﺰﻳﻦ

ﻓﺎﻣﻨﻴﻦ

٤٧

٤٨

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ

ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ

ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ

ﻣﻼﻳﺮ

ﻣﻼﻳﺮ

ﻧﻬﺎوﻧﺪ

ﻧﻬﺎوﻧﺪ

ﺑﺨﺶ

ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺨﺶ

ﻣﺮﮐﺰی

ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ

ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﻮ

ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﻮ

ﮔﻞ ﺗﭙﻪ

ﮔﻞ ﺗﭙﻪ

ﻣﺮﮐﺰی

ﻣﻼﻳﺮ

ﺟﻮﮐﺎر

ﺟﻮﮐﺎر

زﻧﺪ

زﻧﮕﻨﻪ

ﺳﺎﻣﻦ

ﺳﺎﻣﻦ

ﻣﺮﮐﺰی

ﻧﻬﺎوﻧﺪ

ﺧﺰل

ﻓﻴﺮوزان

زرﻳﻦ دﺷﺖ

ﺑﺮزول

ﮔﻴﺎن

ﮔﻴﺎن

دﻫﺴﺘﺎن
ﺣﺎﺟﻴﻠﻮ
ﺳﺒﺰدﺷﺖ
ﺳﺮداران
راﻫﺐ
ﮐﻮﻫﻴﻦ
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﻮ
ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻋﻠﻴﺎ
ﻋﻠﯽ ﺻﺪر
ﮔﻞ ﺗﭙﻪ
ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺳﻔﻠﯽ
ﺟﻮزان
ﺣﺮم رود ﻋﻠﻴﺎ
ﺗﺮک ﺷﺮﻗﯽ
ﮐﻮه ﺳﺮده
ﻣﻮزاران
اﻟﻤﻬﺪی
ﺗﺮک ﻏﺮﺑﯽ
ﺟﻮﮐﺎر
ﮐﻤﺎزان ﺳﻔﻠﯽ
ﮐﻤﺎزان ﻋﻠﻴﺎ
ﮐﻤﺎزان وﺳﻄﯽ
آورزﻣﺎن
ﺣﺮم رود ﺳﻔﻠﯽ
ﺳﺎﻣﻦ
ﺳﻔﻴﺪ ﮐﻮه
ﺷﻌﺒﺎن
ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﻼم
ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب
ﺧﺰل ﺷﺮﻗﯽ
ﺳﻠﮕﯽ
ﻓﻀﻞ
ﮔﺮﻳﻦ
ﮔﻴﺎن
ﺳﺮاب

ﺷﻬﺮ

ﻣﺮﮐﺰ دﻫﺴﺘﺎن
داق داق آﺑﺎد
وﺑﺎن
ﺣﺼﺎر ﻗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻏﯽ ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ
دﺳﺘﺠﺮد
ﮐﻮﻫﻴﻦ
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﻮ
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﻮ
ﭼﺎﻟﻮ
ﻋﻠﯽ ﺻﺪر
ﮔﻞ ﺗﭙﻪ
ﮔﻞ ﺗﭙﻪ
ﻗﻬﻮرد ﺳﻔﻠﯽ
ﺟﻮزان
ﻣﻬﺮ آﺑﺎد
ﻣﻼﻳﺮ
اﺳﻼم آﺑﺎد
ازﻧﺎو
ﺟﻮراب
ﺣﺴﻴﻦآﺑﺎد ﺷﺎﻣﻠﻮ
ازﻧﺪرﻳﺎن
ﻳﻨﮑﯽ ﮐﻨﺪ
ﺟﻮﮐﺎر
ﺟﻮﮐﺎر
ﻣﻬﺪوﻳﻪ
زﻧﮕﻨﻪ
زﻧﮕﻨﻪ
ﭘﻴﺮوز
آورزﻣﺎن
ﺣﺴﻴﻦ آﺑﺎد ﻧﺎﻇﻢ
ﺳﺎﻣﻦ
ﮐﻬﮑﺪان
آﻧﻮچ
ﮐﻮﻫﺎﻧﯽ
ﻧﻬﺎوﻧﺪ
دﻫﻔﻮل
ﺑﺎﺑﺎﻗﺎﺳﻢ
ﻓﻴﺮوزان
ﻓﻴﺮوزان
ﺷﻬﺮک
ﺑﺮزول
ﺑﺮزول
ﺗﻮاﻧﻪ
ﮔﻴﺎن
ﮔﻴﺎن
ﻣﻴﺎن آﺑﻪ

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ

ﻫﻤﺪان

ﻫﻤﺪان

ﺑﺨﺶ

ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺨﺶ

ﻣﺮﮐﺰی

ﻫﻤﺪان

ﺷﺮاء

ﻗﻬﺎوﻧﺪ

دﻫﺴﺘﺎن
اﺑﺮو
اﻟﻮﻧﺪ ﮐﻮه ﺷﺮﻗﯽ
اﻟﻮﻧﺪ ﮐﻮه ﻏﺮﺑﯽ
ﺳﻨﮕﺴﺘﺎن
ﮔﻨﺒﺪ
ﻫﮕﻤﺘﺎﻧﻪ
ﺟﻴﺤﻮن دﺷﺖ
ﭼﺎه دﺷﺖ
ﺷﻮردﺷﺖ

ﻣﺮﮐﺰ دﻫﺴﺘﺎن
اﺑﺮو
ﺗﻔﺮﻳﺠﺎن
اﻧﺼﺎر اﻻﻣﺎم
آﺑﺸﻴﻨﻪ
ﮔﻨﺒﺪ
ﺟﻮرﻗﺎن
ﻗﻬﺎوﻧﺪ
ﺑﻴﻮک آﺑﺎد
ﮐﻮزره

ﺷﻬﺮ
ﺟﻮرﻗﺎن
ﻣﺮﻳﺎﻧﺞ
ﻫﻤﺪان

ﻗﻬﺎوﻧﺪ

ﺳﻴﻤﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺪآﺑﺎد :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺪآﺑﺎد ﺑﺎ  ۱۱۹۶ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ ،ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  ۱۶۰۷ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ،در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﺑﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ اﺳﺪآﺑﺎد ،ﻓﺎرﺳﯽ و روﺳﺘﺎﻫﺎ،
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻫﻤﻮاری ﺑﻮده و
ﺗﺮﮐﯽ و ﮐﺮدی اﺳﺖ .دﺷﺖ اﺳﺪآﺑﺎد
ٔ
رودﺧﺎﻧﻪ
از آب و ﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در اﻳﻦ دﺷﺖ
ٔ
ﻓﺼﻠﯽ درﺑﻨﺪ ،ﺟﺎری اﺳﺖ .ﻋﺒﻮر راه ﮐﺮﺑﻼ از اﺳﺪآﺑﺎد ،ﺟﺎﻳﮕﺎه
اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎﻳﯽ
ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﻳﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﭼﻮن ّ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻬﺎر :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻬﺎر ﺑﺎ  ۱۳۳۴ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
وﺳﻌﺖ ،ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۱۷۳۵ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﺗﮑﻠّﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﯽ و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻔﺎل و
ﺳﺮاﻣﻴﮏ در ﺷﻬﺮ ﻻﻟﺠﻴﻦ از ﺷﻬﺮت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
وﺟﻮد زﻣﻴﻦﻫﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ،ﺳﻔﺮهﻫﺎی آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﺷﺮاﻳﻂ
را ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﯽ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻬﺎر ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻬﺎری ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ۲ــ۲ــ ﻧﻤﺎﻳﯽ از ﺷﻬﺮ اﺳﺪآﺑﺎد

ﺷﮑﻞ ۳ــ۲ــ ﻧﻤﺎﻳﯽ از ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺎر

٤٩

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن ﺑﺎ  ۱۵۵۵ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ و ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۱۷۸۴ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ،در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﺑﺎن ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﻓﺎرﺳﯽ وﻟﯽ اﻫﺎﻟﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎی
ﻣﺠﺎور اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺎوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺮدی و ﻟُﺮی ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﻮدن ،دارای
آب و ﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪل ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ .رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ آن ﻗﻠﻘﻞ رود
و ﺧﺮم رود ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﺟﻮد رﺳﻮﺑﺎت داﻧﻪ درﺷﺖ در ﮐﻮﻫﭙﺎﻳﻪﻫﺎی اﻟﻮﻧﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎغﻫﺎی ﮔﺮدو ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻳﮑﯽ از اﻗﻼم
ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮای
ٔ
ﺻﺎدراﺗﯽ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﮔﺮدو اﺳﺖ .وﺟﻮد آراﻣﮕﺎه ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ ﺣﻀﺮت
ﺣﻴﻘﻮق ﻧﺒﯽ)ع( از اﻧﺒﻴﺎء ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐﻪ در زﻣﺎن دارﻳﻮش ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﻪ
اﻳﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد ،ﻧﺸﺎن از ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ دارد.

ﺷﮑﻞ ۴ــ۲ــ ﻧﻤﺎﻳﯽ از ﺷﻬﺮ ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن ﺑﺎ  ۲۷۲۸ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ
و ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۱۷۲۰ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ،در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺘﺎن واﻗﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻫﺎﻟﯽ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﮐﺜﺮ ًا ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﺗﮑﻠّﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﺷﺖ
ﻫﻤﻮار و ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ رزن ،ﺑﺎ واﻗﻊ ﺷﺪن در ﻣﺴﻴﺮ اﺗﻮﺑﺎن ﺗﻬﺮان ــ ﮐﺮج ــ
ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰوﻧﯽ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن
ﻫﻤﺪان ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺷﺪ و
ٔ
ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ،ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺷﮑﻞ  ۵ــ۲ــ ﻧﻤﺎﻳﯽ از ﺷﻬﺮ رزن

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺎﻣﻨﻴﻦ :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺎﻣﻨﻴﻦ  ۱۲۸۷ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
وﺳﻌﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ  ۱۵۰۰ﺗﺎ  ۱۹۰۰ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ارﺗﻔﺎع
دارد و در ﺷﺮق اﺳﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .١اﻫﺎﻟﯽ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن
ﺗﺮﮐﯽ ﺗﮑﻠّﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در دﺷﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻫﻤﻮار و ﭘﺴﺖ ﻓﺎﻣﻨﻴﻦ ،ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮای
ﭘﺎﻳﻪ
ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ٔ
ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری ﺑﻮده ،ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐُﻠﺰا ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺎﻣﻨﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﭘﺮوش ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺠﺘﯽ
ﻣﻠّﻘﺐ ﺑﻪ آﻳﺖ ا… ﺟﻨﺎب اﺳﺖ.
١ــ ﺑﺨﺶ ﻓﺎﻣﻨﻴﻦ در ﺳﺎل  ۱۳۸۸از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺗﻔﮑﻴﮏ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺎﻣﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ.

٥٠

ﺷﮑﻞ ۶ــ۲ــ ﻧﻤﺎﻳﯽ از ﺷﻬﺮ ﻓﺎﻣﻨﻴﻦ

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن

ﺷﮑﻞ ۷ــ۲ــ ﻧﻤﺎﻳﯽ از ﺷﻬﺮ ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ

ﺷﮑﻞ  ۸ــ۲ــ ﻧﻤﺎﻳﯽ از ﺷﻬﺮ ﻣﻼﻳﺮ

ﺷﮑﻞ ۹ــ۲ــ ﻧﻤﺎﻳﯽ از ﺷﻬﺮ ﻧﻬﺎوﻧﺪ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ ﺑﺎ ۳۸۱۵
ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ و  ۱۶۸۰ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ارﺗﻔﺎع ،در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ
اﺳﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮاﻳﯽ ﺷﻬﻴﺪ ﻧﻮژه ،در ﮔﺴﺘﺮش
ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ آن ﺗﺄﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻫﺎﻟﯽ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﮐﺜﺮ ًا ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﺗﮑﻠّﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .اﻗﺘﺼﺎد
ﭘﺎﻳﻪ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ،وﺟﻮد ﻏﺎرﻋﻠﯽﺻﺪر ﻧﻴﺰ در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ٔ
روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد .ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ
ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن ﺷﻴﺦ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺜﺮی ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻼﻳﺮ :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻼﻳﺮ ﺑﺎ  ۳۲۰۹ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
وﺳﻌﺖ و  ۱۷۵۰ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺘﺎن واﻗﻊ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺼﻠﯽ ﺧﺮم آﺑﺎد ،زﻣﻴﻦﻫﺎی ﻫﻤﻮار و ﭘﺴﺖ،
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﺒﻮر
ٔ
ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺸﺎورزی و ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻮر ،را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺣﺪاث و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
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 ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻼﻳﺮ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﺰرﮔﯽ
ﭼﻮن آﻳﺖ ا… ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺤﺴﻨﯽ ﻣﻼﻳﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺎوﻧﺪ :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺎوﻧﺪ ﺑﺎ  ۱۵۳۶ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
وﺳﻌﺖ و  ۱۷۰۴ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺘﺎن و در
داﻣﻨﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﮔﺮی واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﺟﻮد زﻣﻴﻦﻫﺎی
آﺑﺮﻓﺘﯽ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ،ﺑﺮﺧﻮرداری از آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و ﺳﺮابﻫﺎی
ﻓﺮاوان ،وﺟﻮد ﺳﻔﺮهﻫﺎی آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ،آب و ﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪل ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ،
ﻣﺮاﺗﻊ ﻋﺎﻟﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ روﻧﻖ ﺑﺎﻏﺪاری و ﭘﺮورش ﻃﻴﻮر و ﮐﺸﺖ و زرع در
اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻫﺎﻟﯽ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
و ﺑﺮﺧﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺮی و ﻟﮏ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ
زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن ﺷﻬﻴﺪ آﻳﺖ ا… ﻗﺪوﺳﯽ اﺳﺖ.
٥١

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺎ  ۲۸۳۱ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ارﺗﻔﺎع  ۱۸۲۰ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ،اوﻟﻴﻦ ﻗﻄﺐ
ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .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.

ﺷﮑﻞ۱۰ــ۲ــ ﻧﻤﺎﻳﯽ از ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان

وﺟﻮد ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻮﻧﺪ ،آب و ﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪل ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﺮاﺗﻊ ﻋﺎﻟﯽ در داﻣﻨﻪﻫﺎی اﻟﻮﻧﺪ ،راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و آزاد راهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ،
آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺟﻠﻮهای ﺧﺎص ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داده اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی،
ﺧﺪﻣﺎت ،ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻮن ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﻴﻨﺎ ،ﺑﺎﺑﺎ ﻃﺎﻫﺮ و
آﻳﺖا… ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ۱۱ــ۲ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ای از ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان

٥٢

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن

درس ﻫﻔﺘﻢ  :ﺷﻴﻮه ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ در اﺳﺘﺎن
ﺗﺼﺎوﻳﺮ زﻳﺮ ﮐﺪام ﺷﻴﻮهﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟

ﺷﮑﻞ۱۲ــ۲ــ زﻧﺪﮔﯽ ………

ﺷﮑﻞ ۱۳ــ۲ــ زﻧﺪﮔﯽ ………

ﺷﮑﻞ ۱۴ــ۲ــ زﻧﺪﮔﯽ ………

ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﯽ در اﺳﺘﺎن راﻳﺞ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﻢ ﺳﻪ ﻧﻮع ٔ

۱ــ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮچﻧﺸﻴﻨﯽ
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 ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻋﺸﺎﻳﺮ ﮐﻮﭼﻨﺪه و روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن داﻣﺪار ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دوره ﻳﻴﻼق ﺧﻮد را در اﺳﺘﺎن ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻤﻌﻴﺖ
وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻮچﻧﺸﻴﻨﺎن اﺳﺘﺎن :ﺗﻌﺪاد  ۱۵اﻳﻞ و ٔ
ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞٔ ،
دروه ﻳﻴﻼق ﺣﺪود  ۹ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ۳۵/۵ .درﺻﺪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ۲۷ ،درﺻﺪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن و  ۱۶درﺻﺪ در
ﻋﺸﺎﻳﺮ در ٔ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺎوﻧﺪ و ﺑﻘﻴﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﻮﭼﻨﺪه اﺳﺘﺎن در ﻗﺎﻟﺐ  ۸ﮔﺮوه ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻳﻼت ﺗﺮﮐﺎﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺮک ﻳﺎرم ﻃﺎﻗﻠﻮ ،ﺟﻤﻬﻮر )ﺟﻤﻴﺮ( ،و ﻃﻮاﻳﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ )ﺷﺎﻫﺴﻮن،
ﻋﺸﺎﻳﺮ
ٔ
ﻧﻘﻄﻪ ﻳﻴﻼﻗﯽ اﺳﺘﺎن ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ،
ﻣﮕﺴﻪ ،ﺑﻨﻔﺸﻪ ،ﺧﺰاﻳﯽ و زوﻟﻪ( ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ از ﺑﻬﺎر و ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را در ٔ ۷۲
اﻳﻞ ﺗﺮک ﻳﺎرم ﻃﺎﻗﻠﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻃﺎﻳﻔﻪ
دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻃﻮاﻳﻒ ،از اﻳﻞ ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻧﻴﻤﻪ ﮐﻮﭼﻨﺪﮔﯽ و ﻳﮑﺠﺎﻧﺸﻴﻨﯽ را اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ٔ
در ٔ
رﺣﻤﺘﯽ و ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﯽ از اﻳﻞ ﺗﺮﮐﺎﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪودی اﻧﺴﺠﺎم ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﺗﻌﺪادی از ﻋﺸﺎﻳﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻋﺸﺎﻳﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻗﻠﻌﻪ آﻗﺎﺑﻴﮓ و ُﻗ ُﺮق ﺑﻬﺎر اﺳﮑﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ٔ
٥٣

اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻮچﻧﺸﻴﻨﺎن اﺳﺘﺎن :ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎش ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻋﺸﺎﻳﺮ
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ داﻣﺪاری اﺳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ ﻋﺸﺎﻳﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﺒﯽ و ﻓﺮﻋﯽ
دارد.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۲ـ۲
ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺸﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﻴﻪ و در
ﮔﺰارﺷﯽ از ٔ
ﮐﻼس اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ۱۵ــ۲ــ ﮐﻮچ ﻋﺸﺎﻳﺮ

ﺷﮑﻞ ۱۶ــ۲ــ دام ﻋﺸﺎﻳﺮ

۲ــ زﻧﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎﻳﯽ
ﺗﭙﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﮔﻴﺎن ﻇﺮوف ﺳﻔﺎﻟﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎﻳﯽ از ِﮔﻞ و ﻧﯽ و ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از
در ﺣﻔﺎریﻫﺎی ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻫﺰاره ﺳﻮم ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﮐﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻗﻮم ﻣﺎد در اﻳﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﻗﺪﻣﺖ ﻳﮑﺠﺎﻧﺸﻴﻨﯽ و روﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻨﯽ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎ دارد .در
ٔ
ٔ
ﻣﻮﻟﺪ ،ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰی و ﺳﻔﺎﻟﮕﺮی ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﮥ روﺳﺘﺎﻫﺎ در اﺳﺘﺎن ﺷﺪ؛ ﻟﺬا اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻳﮑﯽ از
ﮐﺸﺎورزی ،رﺷﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ّ
ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی روﺳﺘﺎﻫﺎ در اﻳﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ روﺳﺘﺎﻫﺎی اﺳﺘﺎن :ﺷﮑﻞ روﺳﺘﺎﻫﺎی اﺳﺘﺎن از ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﻔﺎع ،دﺷﺖ ،ﻣﺨﺮوط اﻓﮑﻨﻪ و وﺟﻮد آب و
ﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪل ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ وﺟﻮد ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ و ﺳﺮابﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﺧﺎکﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ آﺑﺮﻓﺘﯽ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺷﮑﻞ ﻏﺎﻟﺐ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﮑﻮﻫﯽ ،ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،در دﺷﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﮐﻢ و زﻣﻴﻦ ﻫﻤﻮارﺗﺮ
ﻣﺪور( دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻏﺮب ،ﻣﺮﮐﺰ و ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺎ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ،
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ)ﺧﻄﯽ ﻳﺎ ﱠ
ﻣﺪور در دﺷﺖﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
وﻟﯽ در ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻳﺎ ﱠ
ﻣﺪور و ﺧﻄﯽ اﺳﺘﺎن را در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ۱۶ــ ۲و ۱۷ــ ۲ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ .روﺳﺘﺎﻫﺎی واﻗﻊ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی روﺳﺘﺎﻳﯽ ﱠ
در دﺷﺖ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ روﺳﺘﺎی ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ۱۸ــ ۲دارﻧﺪ .آﻳﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ را ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ؟
٥٤

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن

ﺷﮑﻞ ۱۷ــ۲ــ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺪور ورازاﻧﻪ و ﺗﻮاﻧﻪ در دﺷﺖ ﻧﻬﺎوﻧﺪ

ﺷﮑﻞ ۱۸ــ۲ــ روﺳﺘﺎی ﺧﻄﯽ ده ﺣﻴﺪر ﻧﻬﺎوﻧﺪ

ﺷﮑﻞ۱۹ــ۲ــ روﺳﺘﺎی ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﻣﻠﻬﻢ درۀ اﺳﺪآﺑﺎد

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﻴﺸﺖ روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن :ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ از ﻗﺒﻴﻞ :ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ ،ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﯽ ،ﺳﻴﺮ،
داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ؛ ﺑﺎﻏﺪاری ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت درﺧﺘﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺮدو ،ﺳﻴﺐ و اﻧﮕﻮر؛ داﻣﺪاری و ﭘﺮورش ﻃﻴﻮر ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ
و اﺷﺘﻐﺎل در روﺳﺘﺎﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۲۰ــ۲ــ داﻣﺪاری

ﺷﮑﻞ ۲۱ــ۲ــ ﺑﺎﻏﺪاری

ﺷﮑﻞ ۲۲ــ۲ــ زراﻋﺖ

٥٥

ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻨﻴﺪ !
۱ـ روﻧﻖ ﮐﺸﺖﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ و ﺗﺠﺎری ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی در وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن دارد؟
ـ
۲ــ درﺑﺎرۀ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻت اﻳﺠﺎدﺷﺪه در ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻳﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ،ﺗﺤﻘﻴﻖ
و ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﻪ ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.

۳ــ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی
ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﯽ در اﺳﺘﺎن از ﺳﺎﺑﻘﻪ دﻳﺮﻳﻨﻪای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﯽ ﭼﻮن ﻧﻬﺎوﻧﺪ در ﮐﻨﺎر رود ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ،ﻫﻤﺪان در داﻣﻨﻪﻫﺎی
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﯽ در اﺳﺘﺎن دارد.
ﺗﭙﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﻴﺠﺎن در ﻣﻼﻳﺮ ،ﻧﺸﺎن از ٔ
اﻟﻮﻧﺪ )ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﻤﺪن ﻣﺎد( ،وﺟﻮد ٔ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن :اﻗﻮام آرﻳﺎﻳﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در داﻣﻨﻪ ﻫﺎی زاﮔﺮس و در دﺷﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ آن ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ دوﻟﺖ
ﺗﺤﻮﻟﯽ
ﺳﺎده روﺳﺘﺎﻳﯽ و اﻳﻠﯽ ﺑﻪ
ﻣﺎد ،اوﻟﻴﻦ اﻗﻮاﻣﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺬر ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺧﻮد را از
ٔ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ّ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ٔ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اوﻟﻴﻦ »دوﻟﺖ ــ ﺷﻬﺮ« )ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻫﻨﮕﻤﺘﺎن ،ﻫﮕﻤﺘﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﺪان( ،در ﻓﻼت اﻳﺮان ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻬﺎوﻧﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب و ﺧﺎکﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ »ﺷﻬﺮ ــ ﻗﻠﻌﻪ« ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻠّﻂ ﺑﺮ اﻳﻦ دﺷﺖ ﻫﺎ را اﻳﺠﺎد ﮐﺮد.
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن ،ﻣﻼﻳﺮ ،اﺳﺪآﺑﺎد ،ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ و… در ﺑﺴﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎد روﺳﺘﺎﻳﯽ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﺑﻴﻦاﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﺳﺮﻳﻊ رﺷﺪ
و ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻇﻬﻮر دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم و ﻓﺘﺢ اﻳﺮان در ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻴﻼدی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻧﻈﻢ ﺟﺪﻳﺪی را ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺣﺎﮐﻢ
ﮐﺮد .ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ،ﺑﺎزار و ارگ ﺑﻪ ﺳﻪ رﮐﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ.
زﻣﻴﻨﻪ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ آﻧﻬﺎ
واﻗﻊ ﺷﺪن ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻼﻳﺮ و ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ ﺑﺮ روی دﺷﺖﻫﺎی ﻫﻤﻮارٔ ،
را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻋﺎﻣﻞ ارﺗﻔﺎع و ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪن ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن و ﻧﻬﺎوﻧﺪ ،در ﻋﺪم ﮔﺴﺘﺮش و رﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ آﻧﻬﺎ ،ﻧﻘﺶ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ رزن ،ﻫﻤﺪان ،ﻣﻼﻳﺮ ،ﺟﻮﮐﺎر و اﺳﺪآﺑﺎد ﻧﻴﺰ ﺟﺎدهﻫﺎ و راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ۲۳ــ۲ــ ﻧﻘﺸﮥ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان در دورۀ ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ

٥٦

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن
ﻧﻘﺸﻪ داﻳﺮهای و ﻳﺎ ﺷﻌﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ
ﻧﻘﺸﮥ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان )ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺎﻋﯽ ﺑﺎ دواﻳﺮ ﻣﺘﺤﺪاﻟﻤﺮﮐﺰ( :ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ٔ
دوره ﭘﺎرﺗﻴﺎن و ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ،ﺷﮑﻞ داﻳﺮه ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﮐﺎخﻫﺎ ،در ﻣﺮﮐﺰ ،و
دارد .در ٔ
ﻋﻤﺪه ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﯽ ،ﻋﺪم
ﺟﻨﺒﻪ دﻓﺎﻋﯽ داﺷﺘﻨﺪ و دﻟﻴﻞ
ﺳﭙﺲ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﺑﺮﮔﺮد ﻣﺮﮐﺰ ،ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ٔ
ٔ
اﻣﻨﻴﺖ ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻃﺮح ﻣﻴﺪان اﻣﺎم )ره( ﻫﻤﺪان
ﻃﺮح اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﻣﻴﺪان و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن در ﺳﺎل  ۱۳۰۷ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن وزارت
داﺧﻠﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻴﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۰۹ﺗﺎ  ۱۳۱۲ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﻴﺪان ﺑﺎ ﺷﻌﺎع  ۸۰ﻣﺘﺮ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻴﺶ از  ۲ﻫﮑﺘﺎر در
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﻴﺪان ﮐﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ
ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ  ۶ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ۶ .ﺑﻨﺎی ﻣﻮزون
ٔ
دو ﺧﻴﺎﺑﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه در  ۲ﻃﺒﻘﻪ 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  ۱۲ﮔﻨﺒﺪ،
ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ ۲۴ــ۲ــ ﻧﻤﺎﻳﯽ از ﻣﻴﺪان اﻣﺎم )ره( ﻫﻤﺪان

٥٧

ﺷﮑﻞ ۲۵ــ۲ــ ﻧﻘﺸﮥ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان

٥٨

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن

درس ﻫﺸﺘﻢ  :ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن و ﺣﺮﮐﺎت آن
اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ۱۹۴۹۳ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ۱/۲ ،درﺻﺪ از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮد ،در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ  ۲/۴۲درﺻﺪ از
ﮐﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺸﻮر را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.
رﺗﺒﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ
ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ،اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﺳﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر را در ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ٔ
اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

۲/۴۲
۰/۷۷

درﺻﺪ

۲۰ ۱۹/۰۳
۱۸
۱۶
۱۴
۱۲
۱۰
۸
۶
۴
۲
۰

ﺗﻬﺮان
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی
اﺻﻔﻬﺎن
ﻓﺎرس
ﺧﻮزﺳﺘﺎن
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
ﻣﺎزﻧﺪران
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ
ﮐﺮﻣﺎن
ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﮔﻴﻼن
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﻟﺮﺳﺘﺎن
ﻫﻤﺪان
ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﻣﺮﮐﺰی
اردﺑﻴﻞ
ﻗﺰوﻳﻦ
ﻗﻢ
ﻳﺰد
زﻧﺠﺎن
ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎری
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﮐﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ
ﺳﻤﻨﺎن
اﻳﻼم

ﺷﮑﻞ ۱ــ۲ــ ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﻳﺴﮥ ﺳﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ۱۳۸۵
۱۸۰۰۰۰۰
۱۶۰۰۰۰۰

وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ اﺳﺘﺎن

۱۴۰۰۰۰۰

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار روﺑﻪ رو ،روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ،ﺑﻴﻦ دﻫﻪ ﻫﺎی ۱۳۸۵ــ ۱۳۵۵را
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

۱۲۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰
۸۰۰۰۰۰
۶۰۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰

ﺟﻤﻌﻴﺖ

۰
ﺳﺎل ۱۳۸۵

ﺳﺎل ۱۳۷۵

ﺳﺎل ۱۳۶۵

ﺳﺎل ۱۳۵۵

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

٥٩

۷۲۲،۴۹۶

۹۸۰،۷۷۱

۸۶۷،۳۱۷

۸۱۰،۶۴۰

۹۳۶،۹۸۱

۵۶۰،۰۱۲

ﺳﺎل ۱۳۸۵

ﺳﺎل ۱۳۷۵

ﺳﺎل ۱۳۶۵

۳۲۰،۰۹۵

ﺷـﻬـﺮ
روﺳﺘﺎ

۷۵۰،۹۲۷

ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﯽداﻧﻴﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن در
ﺳﺎل  ۸۵۶۸۳۹ ،۱۳۸۵ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و  ۸۴۶۴۲۸ﻧﻔﺮ
زن ﺑﻮده اﺳﺖ.
دوره
ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار روﺑﻪ رو دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ،در ﮐﺪام ٔ
ﺳﺮﺷﻤﺎری ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮی از ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺳﺘﺎﻳﯽ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ دﻻﻳﻞ آن را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

١،۰۰۰،۰۰۰
۹۰۰،۰۰۰
۸۰۰،۰۰۰
۷۰۰،۰۰۰
۶۰۰،۰۰۰
۵۰۰،۰۰۰
۴۰۰،۰۰۰
۳۰۰،۰۰۰
۲۰۰،۰۰۰
۱۰۰،۰۰۰
۰

ﺳﺎل ۱۳۵۵

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

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ۳ــ ،۲ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮی از ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺳﺘﺎﻳﯽ اﺳﺘﺎن ﭘﻴﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﯽ ۵۷/۶
درﺻﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ و  ۴۲/۴درﺻﺪ روﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ ۴ــ ۲ﻫﺮم ﺳﻨﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن را در ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ۲۹ــ  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ
اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .دﻟﻴﻞ آن را ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ؟
دﻫﻪ  ۸۵ــ  ،۱۳۷۵ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ۹ــ ۰ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دﻟﻴﻞ آن را ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ؟
در ٔ

زن

 ۸۴ـ ۸۰
 ۷۹ـ ۷۵
 ۷۴ـ ۷۰
 ۶۹ـ ۶۵
 ۶۴ـ ۶۰
 ۵۹ـ ۵۵
 ۵۴ـ ۵۰
 ۴۹ـ ۴۵
 ۴۴ـ ۴۰
 ۳۹ـ ۳۵
 ۳۴ـ ۳۰
 ۲۹ـ ۲۵
 ۲۴ـ ۲۰
 ۱۹ـ ۱۵
 ۱۴ـ ۱۰
 ۹ـ۵
 ۴ـ۰
درﺻﺪ

ﻣﺮد

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

٦٠

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن :اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺎ ۱۹۴۹۳ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ و  ۱۷۰۳۲۶۷ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ )ﺳﺎل (۱۳۸۵و
ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺴﺒﯽ  ۸۸ﻧﻔﺮ در ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،ﻳﮑﯽ از ﭘﺮﺗﺮاﮐﻢﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺟﺪول ۲ــ۲ــ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن در ﺳﻪ دﻫﮥ  ۸۵ــ ۱۳۵۵
ﺳﺎل

ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﻴﺖ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻪ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ

۱۳۵۵

۱۰۸۸۰۲۴

۲۰۱۷۲

۵۴

۱۳۶۵

۱۴۹۶۹۹۳

۱۹۴۴۵

۷۷

۱۳۷۵

۱۶۷۷۹۴۷

۱۹۵۴۷

۸۶

۱۳۸۵

۱۷۰۳۲۶۷

۱۹۴۹۳

۸۸

ﺑﺮﺧﻮرداری اﺳﺘﺎن ﻣﺎ از آب و ﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪل ،زﻣﻴﻦﻫﺎی ﻫﻤﻮار و ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ،ﮐﻮﻫﭙﺎﻳﻪﻫﺎ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮاﮐﻢ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ.
در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﺎن ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﭘﺮﺗﺮاﮐﻢﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ،ﻫﻤﺪان ﺑﺎ  ۱۵۶ﻧﻔﺮ و
ﮐﻢ ﺗﺮاﮐﻢﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ،ﻓﺎﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎ  ۳۲ﻧﻔﺮ در ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.
دﻻﻳﻞ 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…
ﻧﻘﺸﻪ ﺷﮑﻞ ۲۶ــ ۲ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺴﺒﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ را در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎی
ﺑﻪ ٔ
ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﮑﺴﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ دﻻﻳﻞ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،از ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان
ﮐﻤﮏ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

٦١

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ  ۴۷ﻧﻔﺮ در ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن  ۴۲ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻬﺎر  ۹۶ﻧﻔﺮ در ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺪآﺑﺎد  ۵۹ﻧﻔﺮ در ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان  ۱۵۵ﻧﻔﺮ در ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن  ۷۲ﻧﻔﺮ در ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻼﻳﺮ ۹۰ﻧﻔﺮ در ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺎوﻧﺪ  ۱۱۵ﻧﻔﺮ در ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺎﻣﻨﻴﻦ  ۴۲ﻧﻔﺮ در ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

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

دوره  ۳۰ﺳﺎﻟﻪ  ۸۵ــ ۱۳۵۵
ٔ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻃﯽ ٔ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺎ رﻗﻢ  ۲/۴۳درﺻﺪ در ﺳﺎل و ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﺮا؟
٭ ﺗﻮﺟﻪ :در ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﺑﺨﺶ ﻓﺎﻣﻨﻴﻦ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺗﻔﮑﻴﮏ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺎﻣﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ .ﻟﺬا ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻓﺎﻣﻨﻴﻦ در ﺳﺎل  ۴۲۸۹۸ ،۱۳۸۵ﻧﻔﺮ و  ۱۰۲۹۳ﺧﺎﻧﻮار و  ۱۴۳۰۶ﻧﻔﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮ و  ۲۸۵۹۲ﻧﻔﺮ ﺳﺎﮐﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
٦٢

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺟﺪول ۳ــ۲ــ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان و ﺗﺤﻮﻻت آن در ﺳﻪ دﻫﮥ اﺧﻴﺮ  ۸۵ــ ۱۳۵۵
ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﻴﺖ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

۱۳۵۵

۱۳۶۵

۱۳۷۵

۱۳۸۵

ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ۸۵ــ  ۱۳۷۵ﺑﻪ درﺻﺪ

اﺳﺪآﺑﺎد

۷۰۳۲۶

۹۹۷۹۶

۱۱۰۰۷۷

۱۰۶۰۲۸

-۰/۳۷

ﺑﻬﺎر

۸۴۷۸۱

۱۲۰۱۵۲

۱۲۷۶۳۵

۱۲۲۲۵۴

-۰/۴۳

ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن

۹۴۹۹۴

۱۲۲۸۴۳

۱۱۸۹۵۴

۱۱۰۷۳۷

-۰/۷۱

رزن

۱۱۰۳۰۳

۱۲۸۶۱۱

۱۲۳۷۹۰

۱۱۳۰۵۳

-۰/۹۰

ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ

۱۰۰۰۲۷

۱۴۲۵۴۱

۱۵۲۸۱۳

۱۴۲۶۴۵

-۰/۶۹

ﻣﻼﻳﺮ

۱۸۶۹۹۸

۲۶۶۲۲۲

۲۹۷۰۶۲

۲۹۰۱۹۷

-۰/۲۳

ﻧﻬﺎوﻧﺪ

۱۱۳۷۲۵

۱۶۶۴۴۸

۱۸۴۱۶۰

۱۸۱۰۴۹

-۰/۱۷

ﻫﻤﺪان

۳۰۹۸۶۸

۴۵۰۳۸۰

۵۶۳۴۶۶

۶۳۷۳۰۴

۱/۲۴

ﮐﻞ اﺳﺘﺎن

۱۰۷۱۰۲۲

۱۴۹۶۹۹۳

۱۶۷۷۹۵۹

۱۷۰۳۲۶۷

۰/۱۵

زﻣﺮه ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی آن در اﺳﺘﺎن :ﻣﻬﺎﺟﺮت از روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ در ٔ
ﻣﯽآﻳﺪ .ﺑﻴﮑﺎری و ﻧﺒﻮد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ،درآﻣﺪ ﮐﻢ در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﻳﯽ ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ زﻣﻴﻦ ﮐﺸﺎورزی ،ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺸﮑﻼت
زﻧﺪﮔﯽ در روﺳﺘﺎ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﺎﻣﻴﻠﯽ در ﺷﻬﺮ و ﻏﻴﺮه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﺳﺘﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺳﺘﺎن دﭼﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮﻓﺮﺳﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻳﮏ اﺳﺘﺎن
ﻧﺮخ ﻣﻮاﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﺑﺎﻻﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم
ٔ
دﻫﻪ  ۸۵ــ  ۱۳۷۵رﺷﺪ
ﺑﻘﻴﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﻴﻦ ٔ
ﻣﻬﺎﺟﺮﻓﺮﺳﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﮐﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ در ٔ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺟﺪول ۴ــ۲ــ ﻣﻬﺎﺟﺮان وارد ﺷﺪه و ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان در ﺳﻪ دﻫﮥ  ۸۵ــ ۱۳۵۵
دوره

ﻣﻬﺎﺟﺮان وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻔﺮ

ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻔﺮ

ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻔﺮ

 ۶۵ــ ۱۳۵۵

۳۸۱۹۹

۸۹۱۳۲

- ۵۰۹۳۳

 ۷۵ــ ۱۳۶۵

۸۲۹۸۲

۱۲۷۳۳۸

-۴۴۳۵۶

 ۸۵ــ ۱۳۷۵

۱۰۶۴۰۸

۱۹۴۴۰۶

- ۸۷۹۹۸

ﮐﻞ دورهﻫﺎی  ۸۵ــ ۵۵

۲۲۷۵۸۹

۴۱۰۸۷۶

-۱۸۳۲۸۷

٭ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﻳﯽ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان اﺳﺘﺎن را از اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮﻓﺮﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮد؟
٦٣

دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ) ۸۵ــ  (۱۳۳۵از  ۶۹۵,۰۲۸ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  ۱۳۳۵ﺑﻪ
روﻧﺪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ در اﺳﺘﺎن :ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن در ٔ ۵
 ۱,۷۰۳,۲۶۷ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  ۱۳۸۵اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﻌﻨﯽ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﺑﻴﻦ  ۱۳۳۵ﺗﺎ  ۱۳۶۵ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮﻓﺮﺳﺘﯽ ﺷﺪﻳﺪ از  ۱۳۶۵ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ  ۰/۱۵درﺻﺪ در ﺳﺎل  ،۱۳۸۵ﺣﺪود
 ۴۶۶ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد.
٭ آﻳﺎ ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺟﻮاﻧﺎن در آﻳﻨﺪه ،اﺳﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺮوی ﮐﺎر ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
روﺑﻪ رو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺟﺪول  ۵ــ۲ــ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺖ و رﺷﺪ آن در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان از ﺳﺎل  ۱۳۳۵ﺗﺎ ۱۳۸۵
ﺳﺎل ﺳﺮﺷﻤﺎری و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ
۱۳۳۵

۱۳۴۵

۱۳۵۵

۱۳۶۵

۱۳۷۵

درﺻﺪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ
۱۳۸۵

۱۷۰۳۲۶۷ ۱۶۷۷۹۵۷ ۱۵۰۵۸۲۶ ۱۰۸۸۰۲۴ ۸۸۹۸۹۲ ۶۹۵۰۲۸

۴۵ــ ۳۵
۲/۵

 ۵۵ــ ۶۵ ۴۵ــ ۵۵
۲/۰۳

۳/۳

۷۵ــ  ۸۵ ۶۵ــ ۷۵
۱/۱

۰/۱۵

ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ :اﺳﺘﺎن ﻣﺎ از ﺗﻮانﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮهای از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻌﺎدن ،ﺧﺎکﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ،ﮐﺸﺎورزی ﺗﺠﺎری و
دﻫﻪ  ۸۵ــ  ۱۳۷۵ﺑﺎ
ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺎری ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،آب و ﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪل ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ٔ
ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻬﺎﺟﺮﻓﺮﺳﺘﯽ روﺑﻪ رو ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﻬﺎﺟﺮﻓﺮﺳﺘﯽ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی زﻳﺮ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد:
ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ٔ
ــ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ــ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺟﻮاﻧﺎن )ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی(
ــ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻴﺮوی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﺼﻴﻠﮑﺮده از اﺳﺘﺎن
ﺗﺨﻠﻴﻪ روﺳﺘﺎ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮان و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮐﺸﺎورزی
ــ ٔ
ــ ﭘﻴﺮ ﺷﺪن ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن در آﻳﻨﺪه
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن :ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻨﺴﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع از ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان و زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ
ﺟﻨﺴﯽ ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؛ زﻳﺮا ﻫﺮ ﮐﺪام از دو ﺟﻨﺲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اوﻻ ً ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﻮاره در ﺳﻪ
دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻳﮏ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ؛ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
ٔ
ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ﻣﺮدان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
٦٤

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان

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 ﳕﺎﻳﻴﺪ.
3ــ ﺟﺸﻨﻬﺎی ﻣﻠّﯽ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺩﻳﻨﯽ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ.
4ــ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ.
5ــ ﭼﻨﺪ ﳕﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻏﺎﺕ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺒﺮﻳﺪ.
-6ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎی ﻣﺤﻞ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﻉ ﺑﺎﺯی ﺭﺍ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺮ ﻣﻠﹼﺖ  ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺤﻮﺓ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺁﻥ ﻣﻠﹼﺖ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﻧﺪ
ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ  ،ﺭﺳﻮﻡ  ،ﻋﺎﺩﺍﺕ  ،ﻋﻘﺎﻳﺪ  ،ﻣﺬﻫﺐ  ،ﺍﺧﻼﻕ  ،ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ  ،ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﺗﺮﺑﻴﺖ  ،ﻫﻨﺮ  ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﻓﮑﺎﺭ
ﻣﺮﺩﻡ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ،ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻣﺎﻥ ،ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻧﺴﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

٦٦

وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن

درس ﻧﻬﻢ  :ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن
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.
ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﻳﻢ ،ﺑﺪاﻧﻴﻢ،
اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﮐﻪ دارای
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ و ﺗﻤﺪن ﮐﻬﻦ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ دارای ﻓﺮﻫﻨﮓ ٔ
ٔ
ﻣﺮدم در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﻫﺎی آن ،ﭼﻪ زﺑﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﭼﻪ ﮔﻮﻳﺶ و ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺎورﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎداﺗﯽ دارﻧﺪ؟ و…

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ١ـ۳
ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ٔ

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ،در ﺷﻤﺎر آن دﺳﺘﻪ از واژه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ آن ﻧﻴﺴﺖ،
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺘﻌﺪدی از ﻓﺮﻫﻨﮓ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت آﻧﻬﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
ﻫﺮﺳﮑﻮﻳﺘﺲ در ﺣﺪود  ٢٥٠ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﮐﺮوﺑﺮ ﺑﻪ  ٣٠٠ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ادواردﺗﺎﻳﻠﻮر ،ﻣﺮدم ﺷﻨﺎس
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪه ای از ﻋﻠﻮم وداﻧﺶ ﻫﺎ ،ﺑﺎورﻫﺎ ،ﻫﻨﺮﻫﺎ ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،اﺧﻼق ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ،ﻋﺎدات و
ﺑﺰرگ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ» ،ﻓﺮﻫﻨﮓ،
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ،ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و در ﻗﺒﺎل آن ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد«.
رﺳﻮم و ﺿﻮاﺑﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ
ٔ

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.
ﻧﻴﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﻼﻳﺮ ،ﻧﻬﺎوﻧﺪ و ﺗﻮﻳﺴﺮﻛﺎن ﺳﻜﻮﻧﺖ دارﻧﺪ.
ﻟﺮ و ﻟﮏ :اﻳﻦ اﻗﻮام ﺑﻴﺸﺘﺮ در ٔ
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ﮐﺮد :اﻳﻦ ﻗﻮم در ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﯽ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﺳﺪآﺑﺎد ﻛﺒﻮدرآﻫﻨﮓ ،در ﻣﺠﺎورت اﺳﺘﺎن ﻫﺎی
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ.
ﻓﺎرس :ﻓﺎرس ﻫﺎ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن را ﺗﺸﮑﻴﻞ و از ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮدﻣﺎن اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

دﻳﻦ و ﻣﺬﻫﺐ
ﻓﺮﻗﻪ اﻫﻞ ﺣﻖ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد،
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﺳﺘﺎن ،ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﭘﻴﺮو ﻣﺬﻫﺐ ﺷﻴﻌﻪ اﻧﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻣﺬﻫﺐ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ٔ
درﺿﻤﻦ اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻣﺴﻴﺤﯽ ،ﻳﻬﻮدی ،زرﺗﺸﺘﯽ ﻧﻴﺰ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﮐﯽ ،ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

زﺑﺎن

۱

در اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ،اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ ،آداب و ﺳﻨﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ زﺑﺎن ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎرﺳﯽ،
ﺗﺮﮐﯽ ،ﻟﺮی ،ﮐﺮدی و ﻟﻬﺠﻪ ٢و ﮔﻮﻳﺶ ﻫﺎی ٣ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﻮﻳﺶ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﻳﮑﯽ از ﮔﻮﻳﺶ ﻫﺎی زﻳﺒﺎی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ 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.

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.
 » Sﺑﻴﻮﻳﻦ«……………………  ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی……………...……… :
 » Sﭼُ ِﺘﻠﯽ« ……………………  ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی.……………..……… :
» Sﮔُﺮداﻟﻪ«  ، ..................ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی..................... :
» Sﺷﯽ ُﻣﯽ« ……………………  ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی……………....………:
» Sر ِ
واه ِو ﺳﻮراخ ِﻧ ِﻤ َﺮﻓﺖ ﺟﺎرو ﮐﻠﻪ ِﻣ َﻮﺳﺖ ِو ُدﻣﺶ«……………………  ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی…………..………… :
ُ
ُ » Sﻗ ُﺰن« ……… ، ……………..............................ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی.…………………… :
» Sی َﻣﻠﻴﭽﯽ ﺑﻴﯽ ِک ری ای ِآﺳ ُﻤ ِﻦ ﮐﻮ ﭘَﺮ ِﻣ َﺰ« ……… ، ……………..ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی………….………… :
» Sﺧﺎﻧﻪ َد ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺧﺴﺘﻪ َد ﺷﺪم«…………… ، ……….............ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی…………….……… :

٣ــ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪادی از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮔﻮﻳﺶ ﻫﺎی زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
۱ــ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ از ﮔﻮﻳﺶﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد دارد.
۲ــ ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ای از زﺑﺎن اﺳﺖ.
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ﻧﺤﻮه ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺎﺻﺪ در ﻣﺤﻞ ﺧﺎص اﺳﺖ.
٣ــ ٔ

وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن
ﺟﺸﻦ ﻫﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﺳﺮور و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺸﻦ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ
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 ﻫﻤﭽﻮن دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط اﻳﺮان ﻋﻴﺪ ﻧﻮروز ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ای داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ آداب و ﺳﻨﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺷﮑﻞ ۱ــ۳ــ ﺳﻔﺮۀ ﻫﻔﺖ ﺳﻴﻦ ﺳﺎل ﻧﻮ

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎل
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻴﺪ و ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ ﻣﯽ روﻧﺪ و ﻧﻮروز ﻋﻤﻼ ً از آﺧﺮﻳﻦ
ٔ
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.
ﺳﻔﺮه ﻫﻔﺖ ﺳﻴﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺳﻴﺐ ،ﺳﻴﺮ ،ﺳﺒﺰه ،ﺳﻨﺠﺪ ،ﺳﺮﮐﻪ ،ﺳﻤﺎق ،ﺳﮑﻪ ،آﺋﻴﻨﻪ و آب و ﮐﺘﺎب
ﺷﺐ ﻋﻴﺪ ﺑﺎ آﻣﺎده ﺷﺪن ٔ
ﺳﻔﺮه ﻫﻔﺖ ﺳﻴﻦ و ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن دﻋﺎی ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺎل و ﺑﻪ ﺟﺎی آوردن ﻧﻤﺎز
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ از راه ﻣﯽ رﺳﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺎل ﺑﺎ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺷﻤﻊ ٔ
ﺣﺎﺟﺖ ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺎل اﻧﺪازی )ﺷﺎﻟﺪورﮐﯽ( را در ﺷﺐ ﻋﻴﺪ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺎل ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﻓﺮاد ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ دﻳﺪار ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﺎﻣﻴﻞ ﻣﯽ روﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ً ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺳﻴﺰده ﺑﻪ در :روز ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ،ﻣﺮدم ،ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺎ ﺑﺎور ﺑﻪ دور رﻳﺨﺘﻦ ﻗﻀﺎ و ﺑﻼ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﯽ آﻳﻨﺪ و در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ
ﺳﺒﺰه ﻧﻮروز را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮده و آن را در آب روان رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .در اﻳﻦ روز ٔ
ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در اﻳﻦ روز ،ﻏﺬا و ﺗﻨﻘﻼت 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
ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ورود دﻳﻦ
اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر )ع( ﺑﻮﻳﮋه ٔ
ﻏﺪﻳﺮﺧﻢ ،ﻣﻴﻼد ٔ
ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم ،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،
ﺟﺸﻨﻬﺎی دﻳﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪﻓﻄﺮ :ﻳﮑﯽ از اﻋﻴﺎد ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ
از رؤﻳﺖ ﻫﻼل ﻣﺎه ﺷﻮال ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻴﺪ ﻓﻄﺮ ﺑﺎ دادن

ﺷﮑﻞ ۲ــ۳ــ ﻧﻤﺎز ﻋﻴﺪ ﻓﻄﺮ در ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد

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 ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ 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 ِدر ﻣﻨﺎزل ،ﺑﻪ ﺟﺸﻦ و ﺷﺎدی ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و اﻳﻦ
اﻳﺎم ﻓﺮﺧﻨﺪه را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﻧﺪ.

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻳﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ،ﺑﺮای آن ارج و اﺣﺘﺮام وﻳﮋه ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮده
و از دﻳﺮ ﺑﺎز ﺗﺎﮐﻨﻮن آن را ﺑﺎ آداب و رﺳﻮم ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ،ﺑﻪ زﻣﺎن ورود اﺳﻼم
ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﭼﻨﺪ روز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ آﻏﺎز اﻳﻦ ﻣﺎه ،ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ روزه در اﻳﺎم اول ،ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ و آﺧﺮ
ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آن ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻳﻴﻦ
ﭘﻴﺸﻮاز از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن آداب و رﺳﻮم و
ﮐﻴﺴﻪ ﺑﺮﮐﺖ،
ﺳﻨﺖ ﻫﺎی وﻳﮋه ای دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ٔ
٧٠

ﺷﮑﻞ ۳ــ۳ــ ﺳﻔﺮۀ اﻓﻄﺎر در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن

وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن

آﺟﻴﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺸﺎ ،ﮐﻠﻮخ اﻧﺪازان و  ،...اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺎ ،ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک
رﻣﻀﺎن و در روز ﻋﻴﺪ ﻓﻄﺮ در ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ آش رﺷﺘﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ زﻳﺮا ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد آﻧﻬﺎ ،ﭘﺲ از ﻳﮏ ﻣﺎه روزه داری،
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 اﻻﻳﺎم ،ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن
ﻣﺎ ﻧﻴﺰ دارای ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﻮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻘﺎد زﻳﺎدی داﺷﺘﻪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎری از آﻧﻬﺎ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪﻧﺪ.

ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﻴﻢ
ﺑﻴﺸﺘﺮﺮ ﺑﺪاﻧﻴ
ﺑﻴﺸﺘ
ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن
١ــ اﮔﺮ ﺟﻐﺪی روی ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ ،ﻋﻼﻣﺖ 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 ﻣﯽﺧﺎرد درآﻳﻨﺪه ﭘﻮل دار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
)ﻣﻬﺮه آﺑﯽ و ﻓﻴﺮوزه ای( و »ان ﻳﮑﺎد« ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﺑﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺷﻮر ﭼﺸﻤﯽ ﻣﺮدم
 ٥ــ دوﺧﺘﻦ دوﻧﯽ
ٔ
ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ۳ـ ۳
ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮدرا ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده و درﮐﻼس اراﺋﻪ
ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ از ﺑﺎورﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات
ٔ
ﮐﻨﻴﺪ.

٧١

ﺑﺮای 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 ﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﻳﮏ از اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ از ﺳﻨﺖ ﻫﺎ و رﺳﻮم
ﺧﻮد ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺮوس ﻣﯽ روﻧﺪ و در ﻣﻮرد آن
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری :ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻪ ٔ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ .
ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺮوس
ﺑﻠﻪ ﺑﺮون :ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری و درﻳﺎﻓﺖ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ،ﺗﻌﺪادی از ﻓﺎﻣﻴﻞ
درﺟﻪ ﻳﮏ ﺑﻪ ٔ
ٔ
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
ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺮوس ﺑﺮای او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ داﻣﺎد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و در ﻣﻴﺎن ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﻟﺒﺎس داﻣﺎدی را ﺑﻪ ﺗﻦ او
ﮐﻪ ازﻃﺮف
ٔ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻔﺮه ﻋﻘﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .و ﺗﻌﺪادی از دﺧﺘﺮان ﭘﺎرﭼﻪای ﺑﺮ ﺑﺎﻻی
ﻋﻘﺪﮐﻨﺎن :ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻘﺪﮐﻨﺎن ﻗﺒﻞ از ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ٔ
آﻳﻨﺪه ﻋﺮوس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮ ﻋﺮوس ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﺮوس ﻗﻨﺪ ﻣﯽﺳﺎﺑﻨﺪ و آرزوی ﺑﺮﮐﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ٔ
ﻋﺮوس ﭼﺮﺧﺎن ،ﭘﺎﺗﺨﺖ و داﻣﺎدﺳﻼم :ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان اﺳﺖ.

ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻫﺎی اﻫﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن
ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻫﺎ ﺟﻠﻮه ﻫﺎﻳﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ
ﺟﻤﻼت 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 اﻻن ﻣﺮﺧﺘﯽ روی دوری ،ﺣﺎﻻ ﺑﺮﻳﺰ ﭘﺸﺖ دوری :ﺗﺎ اﻻن روی ﺑﺸﻘﺎب ﻣﯽ رﻳﺨﺘﯽ ﺣﺎﻻ ﭘﺸﺖ ﺑﺸﻘﺎب ﺑﺮﻳﺰ؛
ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺧﺮج زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﻣﯽ دادی ،ﺣﺎﻻ 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.
٧٢

وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن

ِ
ﺣﺪت ﻧﺸﺎن ﺑﺪه ،وﻟﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎ ﺑﺎش
ﺷﺪت و ّ
ﺑﻮآﺳﻤﻮن ﺑﻬﺎر ﺑِ ِﻘﺮﻣﻦ و ﻧﻮار؛ ﻳﻌﻨﯽ در ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ّ
ﻫﻠﻨﮓ ﻫﻠﻨﮓ از دس ﺷﻴﺮ اﻓﺘﺎدم دس ﭘﻠﻨﮓ؛ ﻳﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪی ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪﺗﺮی ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮی
َﻟﺪن ﺳﺲ ﭼﻴﺨﻤﺎز :ﻳﮏ دﺳﺖ ﺻﺪا ﻧﺪارد.
ﺗﮏ ا َ
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 ﺑِ ِﻮری ،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
ﮐﻠﻴﻪ ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺮدم در اﻳﺎم ﻣﺤﺮم ،در
ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری ﻣﺎه ﻣﺤﺮم و ﺻﻔﺮ در ٔ
روزﻫﺎی ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ ،ﻋﺎﺷﻮرا ،ﺳﻮﻣﻴﻦ روز ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( و روز ارﺑﻌﻴﻦ ،ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﺰاداری ﺑﻪ ﻣﺮﺛﻴﻪ ﺧﻮاﻧﯽ
ﮔﻬﻮاره
ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .در ﻫﻴﺌﺖ ﻫﺎی ﻋﺰاداری ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم ،از وﺳﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮنَ ،ﻋﻠَﻢ ،ﮐﺠﺎوه ،ﭘﺎﻟﮑﯽ ،ﭼﻬﻞ ﭼﺮاغ ،ﭘﺮﭼﻢ ،ﺧﻴﻤﻪ ﮔﺎه ،ﺑﻴﺮق و
ٔ
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 ﻣﯽﺷﻮد.
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

٧٣

ﭘﻮﺷﺎک ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن
ﭘﻮﺷﺎک ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﭙﻮش ﻫﺎ ،ﺳﺮﭘﻮش ﻫﺎ و ﭘﺎی اﻓﺰار اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﮑﻪ 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 ﻣﻼﻳﺮ ﮐﻪ آﺟﻴﺪه ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﺰء دﺳﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻳﺪ.

ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﺎن
دﻫﻨﺪه آن ،ﺗﺎﺑﻊ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .در رژﻳﻢ
اﻟﮕﻮی ﺧﻮراک و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
ﻏﺬاﻳﯽ اﻫﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺸﮑﺒﺎر و ﺗﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﻮاع آش ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮوش ،ﺗﻠﻪ ﮔﻨﺠﯽ،
ﮐﺎﭼﯽ ،ﮐﻠﻢ ﻗﻤﺮی ،ﺑﺎدﻣﺠﺎن و آﺑﮕﻮﺷﺖ ،ﭼﻨﺠﻪ و ﻧﺎن ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ؛ ﮔﺮده ،ﮐﺎک ،ﮐﻮﻟﺮه ،ﺳﺎﺟﯽ ،ﻓﺘﻴﺮ و اﻗﺴﺎم ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﺮﺳﺎﻗﯽ،
دﻫﻨﺪه ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ.
ﺳﺮﺟﻮق ،ﺑﺎﺳﻮق ،واﮔﺮدک و ﭘﻴﮑﻪ ﭼﻮ و ﻣﺮﺑﺎﻫﺎ و ﺗﺮﺷﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ٔ

ﺷﮑﻞ  ۵ــ۳ــ آﺟﻴﺪه دوزی در ﻣﻼﻳﺮ

ﺷﮑﻞ ۶ــ۳ــ آﺑﮕﻮﺷﺖ ﻫﻤﺪان

ﺷﮑﻞ  ۸ــ۳ــ ﮐﻠﻢ ﻗﻤﺮی ــ ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن

٧٤

ﺷﮑﻞ ۷ــ۳ــ ﮐﺎﭼﯽ ــ ﻫﻤﺪان

ﺷﮑﻞ ۹ــ۳ــ آش ﺑﺎدﻣﺠﺎن ــ ﻣﻼﻳﺮ

وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن

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

ﺷﮑﻞ ۱۰ــ۳ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﺳﻮﻏﺎت اﺳﺘﺎن

ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺘﺎن
ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن در ﺑﻴﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن راﻳﺞ ﺑﻮده و اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد اﻳﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در اﺳﺘﺎن ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ زﻳﺎدی از ﻗﺒﻴﻞ :ﻗﺎﻳﻢ ﺑﺎﺷﮏ ،اﻟﮏ
دوﻟﮏ ،ﻫﻔﺖ ﺳﻨﮓ ،اﺳﺐ ﺳﻮاری ،ﻋﻤﻮ زﻧﺠﻴﺮﺑﺎف ،ﺟﻮراب ﺑﺎزی
وﺟﻮد دارد.
ﺷﮑﻞ ۱۱ــ۳ــ ﺑﺎزی ﻫﻔﺖ ﺳﻨﮓ

٧٥

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
ﭘﻴﺸﻴﻨﮥ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان

ﭘﻴﺸﻴﻨﮥ اﺳﺘﺎن

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 ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻴﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﻣﻮﺭﺧﺎﻥ ،ﺍﺯ  ٥٧٠٠ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ،ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﺑﻮﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﭙﺔ ﮔﻴﺎﻥ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ ،ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮑﺠﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﻭ ﺗﻤﺪﻥ ،ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺎﻭﺵﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﻲ ٥ ،ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻤﺪﻥ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ
ﻫﺰﺍﺭﺓ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ،ﺩﺍﻣﻨﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﺷﺖﻫﺎ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﮐﻮﻩ ﺍﻟﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻞﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ،
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ.
ﺍﺣﺘﻤﺎ ﹰﻻ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﻫﺰﺍﺭﺓ ﺳﻮﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ،ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﮐﻮﻩﻫﺎ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﮐﺎﺳﻲ ،ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ
ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﻬﺮﺕ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻗﻮﻡ ﮐﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﻲ ﻭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﺍﻳﻼﻡ ،ﺑﺎﺑﻞ ﻭ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﺍﺳﺖ )ﻫﺰﺍﺭﺓ ﺩﻭﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ(.

ﻧﻤﺎﻳﯽ از ﺗﭙﮥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﮔﻴﺎن ﻧﻬﺎوﻧﺪ

٧٧

درس دﻫﻢ  :ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﺮاﮐﺰ اوّﻟﻴﮥ ﺗﻤﺪّ ن اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ﻫﻤﺪان ،اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ و رواﻳﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﻳﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪﻣﺖ و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻦ
در ﻣﻮرد
ٔ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺪاث ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان را ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺸﻬﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ع(
ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ.
ﮐﺘﻴﺒﻪ ﺗﻴﮕﻼت ﭘﺎﻟﺴﺮاول ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،ﻧﺎم اﻳﻦ
ﻫﻤﺪان در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ،ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﻳﺦ ،در ٔ
ﻣﺤﻞ ،اﻣﺪاﻧﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ)۱۱۰۰ق.م(.
در زﺑﺎن ﻣﺎدﻫﺎ ،اﺳﻢ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻨﮕﻤﺘﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﻞّ اﺟﺘﻤﺎع و در ﮐﺘﻴﺒﻪﻫﺎی ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻫﮕﻤﺘﺎن ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﻧﺎم اﻳﻦ ﺷﻬﺮ اﮐﺒﺎﺗﺎن ،ﻳﻌﻨﯽ اﻧﺒﺎر ﺟﻮاﻫﺮات ،ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﻧﻴﻢ
ﺑﻴﺸﺘﺮﺮ ﺑﺪاﻧ
ﺸﺘ
ﺑﻴﺸ
ﺗﻌﺪاد دﻳﮕﺮی از ﻧﺎمﻫﺎی ﻫﻤﺪان در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ )ﭼﻮن ﻫﻤﺪان اﻧﺒﺎر ﺳﻼحﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮد( ،اﻳﺎﻟﺖ
ﻣﺪﻳﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ،زﻳﻨﺴﺘﺎن اﻳﺮان ﺷﻬﺮ در ٔ
دوره
ﺟﺒﺎل در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯽ ﻧﻮﻳﺴﺎن ﻋﺮب ،ﻋﺮاق ﻋﺠﻢ در زﻣﺎن ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن ،ﻫﻤﺬان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻮرﺧﺎن ٔ
دوره ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﺎ اﻣﺮوز.
اﺳﻼﻣﯽ ،و ﻫﻤﺪان از ٔ
در ﺑﻌﻀﯽ دورهﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ ﻣﺜﻞ »ﻣﺎه اﻟﺒﺼﺮه« ﮐﻪ ﻟﻘﺐ ﻧﻬﺎوﻧﺪ در اواﻳﻞ
دوره اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ٔ

ﺷﮑﻞ ۱ــ۴ــ ﺷﻴﺮﺳﻨﮕﯽ در ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان

٧٨

ﭘﻴﺸﻴﻨﮥ اﺳﺘﺎن

ﻫﻤﺪان درﮔﺬر ﺗﺎرﻳﺦ
ﻗﺒﻞ از ورود اﺳﻼم :ﺷﺎﺧﻪ ای از ﻣﻬﺎﺟﺮان آرﻳﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎدﻫﺎ در ﻫﻤﺪان ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ آﺷﻮریﻫﺎ و
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎ روﺑﻪ رو ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣ ّﺘﺤﺪ و ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺘﺠﺎوز آﺷﻮر ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ١ـ۴
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺪان ﺑﻮد .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮرﺳﯽ و
ﻳﮑﯽ از دﻻﻳﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺪان ﺑﺮای ﭘﺎﻳﺘﺨﺘﯽ ،ﺻﻔﺎت و وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی
ٔ
ﻧﺘﻴﺠﻪ را در ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.

راﻫﻨﻤﺎی ﻧﻘﺸﻪ

ﺷﮑﻞ ۲ــ  ۴ــ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﻤﺪان

٧٩

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﺎن ﻣﺎد
ردﻳﻒ

ﻧﺎم

ﺳﺎلﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ

وﻗﺎﻳﻊ ﻣﻬﻢ

١

دﻳﺎﮐﻮ

) ٧٠٨ــ  ٦٥٥ق.م(

ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﺎد
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻫﻔﺖ رﻧﮓ در ﻫﮕﻤﺘﺎﻧﻪ ،ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻃﻮاﻳﻒ
ٔ

٢

ﻓﺮورﺗﻴﺶ

)٦٥٥ــ  ٦٣٣ق.م(

ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺎدیﻫﺎ ﺑﻪ آﺷﻮر
ٔ

٣

ﻫﻮوخﺷﺘﺮه

)٦٣٣ــ  ٥٨٥ق.م(

اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﺑﺎﺑﻞ ،ﻧﺎﺑﻮدﮐﺮدن دوﻟﺖ ﻣﺘﺠﺎوز آﺷﻮر ،ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻟﻴﺪیﻫﺎ

٤

آﺳﺘﻴﺎﮔﺲ )اژدﻫﺎک(

) ٥٨٤ــ ٥٥٠ق.م(

درﮔﻴﺮی ﺑﺎ ﺑﺎﺑﻞ و ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ،اﻧﻘﺮاض دوﻟﺖ ﻣﺎد

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ٢ـ۴
روزﻧﺎﻣﻪ دﻳﻮاری ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ،در ﻣﻮرد دﻻﻳﻞ ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺑﻮدی دوﻟﺖ ﻣﺎد،
ٔ
در اﺑﺘﺪای ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن رواﺑﻂ ﻣﺎدﻫﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ و ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﻳﻦ ﺷﻮرش ﺑﺮای دارﻳﻮش
اول ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ) ۵۲۲ــ ۴۸۶ق.م( ﻗﻴﺎم ﻣﺎدﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺣﻴﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﮐﻮب ﺷﻮرش ،ﻫﻤﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻣﻬﻢ از ﺷﺎﻫﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﺮ ﮐﻮه اﻟﻮﻧﺪ ﻫﻤﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﺎدﮔﺎر
ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ دوم اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،ﺑﻪ اﻧﺪازهای اﻫﻤﻴﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ دو ٔ
اﻳﻦ دوران ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ دوﺑﺎر از ﻫﻤﺪان ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﺮد و ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮاﺗﯽ را ﮐﻪ از ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺷﻬﺮ اﻧﺘﻘﺎل داد .در اﻳـﻦ زﻣـﺎن اﮐﺒﺎﺗـﺎن از ﻧﻈﺮ ﺛـﺮوت ﻓـﺮاوان و ﻣﻌﻤﺎری ﺑـﺎ ﺷﮑﻮه ،در دﻧﻴﺎ ﻣﺸﻬﻮر ﺑـﻮد .ﺑـﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻧـﻮاﺣﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺪان ،ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻫﻮای ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻴﺰ ﺟﻨﻮﺑﯽﺗﺮ
ٔ
و آب ﻓﺮاوان ،ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻠﻮﮐﻴﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد.
ﻣﺤﺪوده ﺑﻴﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﻫﻤﺪان و ﺑﺮوﺟﺮد ﮐﻪ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً
ٔ
ﻋﻼﻗﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن
از زﻣﻴﻦﻫﺎی ﭘﺮآب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻣﻮرد
ٔ
ﺳﻠﻮﮐﯽ ﺑﻮد.
ﺷﮑﻞ ۳ــ ۴ــ ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻫﺎی ﮔﻨﺞ ﻧﺎﻣﻪ

٨٠

ﭘﻴﺸﻴﻨﮥ اﺳﺘﺎن
ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻨﻴﺪ !
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻫﺎی ﮔﻨﺞ ﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

اﻳﺮاﻧﻴﺎن ،ﭘﺲ از اﺳﮑﻨﺪر ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ را ﻣﯽﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺎد ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻳﮑﯽ از ﭘﺎﻳﺘﺨﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ
اﺷﮑﺎﻧﻴﺎن ،ﻫﮕﻤﺘﺎﻧﻪ ،در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎد ﺑﻮد و ﺷﺎﻫﺎن ﭘﺎرﺗﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را در ﻫﻤﺪان ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ .ﻳﮑﯽ از ﻫﻔﺖ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﺰرگ در روزﮔﺎر
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.
دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ،اﻫﻤﻴﺖ داﺷﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺪان در ٔ
۱ــ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن
۲ــ ﻳﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ راهﻫﺎی ﺗﺠﺎری
ﺿﺮاﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﻤﺪان ﻣﺎﻧﻨﺪ دورهﻫﺎی ﻗﺒﻞ
۳ــ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن
ٔ
دروازه ورود اﺳﻼم ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن در ﻧﻬﺎوﻧﺪ
۴ــ
ٔ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ٣ـ۴
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد
در زﻣﺎن ﻗﺪﻳﻢ ،ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ ﻳﮏ ﺷﻬﺮ ﺿﺮاﺑﺨﺎﻧﻪ ﺳﮑﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭼﻪ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی داﺷﺖ؟ ٔ
را در ﮐﻼس ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.

ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﻴﻢ
ﺑﻴﺸﺘﺮﺮ ﺑﺪاﻧﻴ
ﺑﻴﺸﺘ
ﻣﻠﮑﻪ »ﻻﺋﻮدﻳﺴﻪ« ﻫﻤﺴﺮ ﺳﻮﻣﻴﻦ
در ﻋﺼﺮ ﺳﻠﻮﮐﻴﺎن ﻣﻌﺒﺪی ﺑﺰرگ در ﺷﻬﺮ ﻧﻬﺎوﻧﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ٔ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻠﻮﮐﯽ ﺑﻮد.
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺎد ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﻮرﻧﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از
دوره اﺷﮑﺎﻧﻴﺎن دﻟﻴﺮیﻫﺎ و ﺟﺎﻧﺒﺎزیﻫﺎی ﻣﺮدم ٔ
در ٔ
ﺗﺠﺎوز ارﺗﺶ روم ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮاﺳﻮس ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺮان داﺷﺖ.
ﻫﻤﺪان در دوران ﭘﺲ از اﺳﻼم :ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﻧﻬﺎوﻧﺪ ،در ﺳﺎل  ۲۳ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ،ﻫﻤﺪان ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻼم ﻓﺘﺢ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ رواج ﻳﺎﻓﺖ .از ﻗﺮن اول ﻫﺠﺮی ﻫﻤﺪان ﻣﺤﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﮐﻮچ ﻃﺎﻳﻔﻪﻫﺎی ﻋﺮب و ﻳﮑﯽ از
ﺷﺪ؛ و دﻳﻦ ّ
ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﺎﮐﻤﺎن آﻧﻬﺎ ﺷﺪ.
٨١

آﻳﺎ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ
ﺧﺮاج ﻧﺎﺣﻴﮥ ﻫﻤﺪان در زﻣﺎن اﻣﻮﻳﺎن را ﺣﺪود ﭼﻬﻞ ﻣﻴﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در اواﻳﻞ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ و در ﺟﺮﻳﺎن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﻦ اﻣﻴﻦ و ﻣﺄﻣﻮن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ )ﺳﺎل  ۱۹۵ه.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 ،آﻧﻬﺎ 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.

ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﻧﻴﻢ
ﺑﻴﺸﺘﺮﺮ ﺑﺪاﻧ
ﺑﻴﺸﺘ
اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ در اﻟﻤﺴﺎﻟﮏ و اﻟﻤﻤﺎﻟﮏ در ﻣﻮرد ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻫﻤﺪان ﺷﻬﺮی اﺳﺖ
ﺑﺰرگ و زﻳﺒﺎ ،ﺷﻬﺮ ﺗﺎزه و اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﭼﻬﺎر دروازه دارد و ﺗﺠﺎرت و داد و ﺳﺘﺪ آن ﻓﺮاوان و دارای آبﻫﺎ و ﺑﺎغﻫﺎ و
زراﻋﺖ و ﻏﻼت ﻓﺮاوان ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً زﻋﻔﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺪان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺷﺎه راه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﺷﺎﻫﺪ
ٔ
 ۳ﻳﻮرش ﻋﻤﺪه و وﻳﺮاﻧﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ:
۱ــ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯽ ﻣﺮداوﻳﺞ زﻳﺎری،
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮلﻫﺎ،
۲ــ ٔ
۳ــ ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت ﻋﺜﻤﺎﻧﯽﻫﺎ.
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.
ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری آﻧﻬﺎ ،ﻫﻤﺪان ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ
از ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﺎن ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﺪان ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪﻧﺪ و از ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﺑﺎ
ٔ
ﻋﻠﻤﻴﻪ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن ﻋﺮاق ﻋﺠﻢ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از »ﭘﺎﻳﺘﺨﺘﯽ« ﻫﻤﺪان ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و اداری ،ﻣﺪارس ،ﺣﻮزهﻫﺎی ّ
ﻋﻠﻢ و ادب ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮﻻن در ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﻫﻤﺪان را وﻳﺮان ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم در دﻓﺎع و ﭘﺎﻳﺪاری از ﺷﻬﺮﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
ٔ
ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻫﻤﺪان ﻧﻮ« ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ .در زﻣﺎن وزارت ﺧﻮاﺟﻪ رﺷﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ آن وزﻳﺮ وﻃﻦ دوﺳﺖ
ﺑﻌﺪ ًا ﺷﻬﺮﮐﯽ در ٔ
ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﻔﻮﻳﺎن در ﻫﻤﺪان ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺎد و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪ.
٨٢

ﭘﻴﺸﻴﻨﮥ اﺳﺘﺎن

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ٤ـ۴
درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﺟﻪ
رﺷﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮐﻼس
اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.
ﺷﮑﻞ ٤ــ۴ــ اﻣﺎمزاده اﻇﻬﺮ

در ﻗﺮون  ۱۱و ) ۱۲ﻫـ.ق( ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮب اﻳﺮان ﻫﻤﻴﺸﻪ در
ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در ﺳﺎل۱۱۳۶
)ﻫـ .ق( ﮐﻪ اﺣﻤﺪﭘﺎﺷﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻐﺪاد ،وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺪان ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد،
دوره ﻣﻐﻮﻻن ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ دﻟﻴﺮاﻧﻪ ﭘﺎﻳﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ ٔ
ﻫﻤﮕﯽ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ.۱
داﻣﻨﻪ زاﮔﺮس ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی »ﭘﺮی« و
ﻃﺎﻳﻔﻪ زﻧﺪ ﮐﻪ از اراﺿﯽ
ٔ
ٔ
»ﮐﻤﺎزان« در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻣﻼﻳﺮ ﮐﻮچ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻗﺘﻞ ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر ﺑﻪ
ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻗﺮاﮔﻮزﻟﻮ و ﺗﺴﻠﻂ آﻧﺎن ﺑﺮ اﻣﻮر
ﺗﺪرﻳﺞ ﻧﻴﺮو ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻇﻬﻮر ﺗﺪرﻳﺠﯽ ٔ
دوره ﻗﺎﺟﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری در
ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻫﻤﻴﻦ دوره آﻏﺎز ﺷﺪ .در ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺪان اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺖ.
ٔ

)ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻼﻗﮥ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺎمزاده در درﮔﺰﻳﻦ داﺷﺖ(.

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

آﻳﺎ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ
از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ اﻗﻠﻴﺖﻫﺎی دﻳﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن و ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﻮد.

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 اﻟﻠﱣﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ و آﻳﺖ اﻟﻠﱣﻪ ﻣﺪﻧﯽ ،ﻣﺮدم را
ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﻫﺪاﻳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزات ،اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺮوه اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺑﻮذر در ﻧﻬﺎوﻧﺪ ﺑﻮد.

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

٨٣

دوره اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻬﺪا و ﻣﺠﺮوﺣﻴﻦ ،ﻃﺮﻓﺪاران رژﻳﻢ ﺷﺎه را ﺑﻪ زاﻧﻮ درآوردﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل؛
ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان در ٔ
ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺷﺎه را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدﻧﺪ.
در  ۱۵آﺑﺎن  ،۱۳۵۷در ﺷﻬﺮ ﻧﻬﺎوﻧﺪ ﻣﺮدم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر،
ٔ
ﻳﮑﯽ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی 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 اﻧﻘﻼب در  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  ،۱۳۵۷در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻫﻤﺪان ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آﻳﺖ اﻟﻠﱣﻪ ﻣﺪﻧﯽ در ﻣﺒﺪأ
ﺟﺎده ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ ،از ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺘﻮن زرﻫﯽ ﻟﺸﮑﺮ  ۸۱ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻬﺮان و ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮﻧﻴﻦ اﻧﻘﻼب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﺮدﻧﺪ.
ورودی ٔ

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

ﺑﺰرﮔﺎن و ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ ﻫﻤﺪان
ﻣﻨﻄﻘﻪ 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 ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻋﻠﻤﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرﮔﯽ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﻴﺮﺳﻴﺪ ﻋﻠﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،ﻣﻼﺣﺴﻴﻨﻘﻠﯽ ﺷﻮﻧﺪی درﺟﺰﻳﻨﯽ ،ﻣﺠﺬوب
ﻓﻘﻬﺎ و ﻋﺎرﻓﺎن :ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒّﺎر اﺳﺪآﺑﺎدی ،ﻋﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎت،
ّ
ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮕﯽ.
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﯽ ،ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ
ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﺳﺪآﺑﺎدیّ ،
وزﻳﺮان و ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران :ﺧﻮاﺟﻪ رﺷﻴﺪاﻟﺪﻳﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﱣﻪّ ،
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.
ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ :آﻳﺖ اﻟﻠﱣﻪ آﺧﻮﻧﺪ ﻣﻼﻋﻠﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ،ﺷﻬﻴﺪ دﮐﺘﺮ ﻣﻔﺘﺢ ،ﺷﻬﻴﺪ آﻳﺖ اﻟﻠﱣﻪ ﻣﺪﻧﯽ ،آﻳﺖ اﻟﻠﱣﻪ
ﻣﻮﺳﻮی ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،آﻳﺖ اﻟﻠﱣﻪ ﻧﻮری ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،آﻳﺖ اﻟﻠﱣﻪ ﻣﻴﺮﺷﺎه وﻟﺪ ،ﺷﻬﻴﺪ آﻳﺖ اﻟﻠﱣﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻗﺪوﺳﯽ ،ﺷﻬﻴﺪ آﻳﺖ اﻟﻠﱣﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺣﻴﺪری از
ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ.

آﻳﺖ اﻟﻠّﻪ ﻧﻮری ﻫﻤﺪاﻧﯽ
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آﻳﺖ اﻟﻠّﻪ آﺧﻮﻧﺪ ﻣﻼﻋﻠﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ

ﺷﻬﻴﺪ دﮐﺘﺮ ﻣﻔﺘﺢ

آﻳﺖ اﻟﻠّﻪ ﻣﺪﻧﯽ

آﻳﺖ اﻟﻠّﻪ ﻣﻮﺳﻮی

ﭘﻴﺸﻴﻨﮥ اﺳﺘﺎن

درس ﻳﺎزدﻫﻢ  :ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺎن در ﺣﺮاﺳﺖ از آرﻣﺎﻧﻬﺎی اﻳﺮان اﺳﻼﻣﯽ
» ﻫﻤﺪان داراﻟﻌﻠﻢ و داراﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻮد ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ،و
ﭘﺲ از آن داراﻟﺠﻬﺎد ﻫﻢ ﺷﺪ«.

ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .اﺳﺘﺎن
ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای اﻳﺮان از ٔ
ﻫﻤﺪان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ و ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮز ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﻮر و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺮدم ﺑﺮای دﻓﺎع از اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼب ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.
اﺳﺘﺎن ﻣﺎ در ﺣﻮادث ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب در دو زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ داﺷﺖ:

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب
۱ــ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻈﻠﻮم ﮐﺮدﺳﺘﺎن :ﺑﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﻬﻴﺪ آﻳﺖ اﻟﻠﱣﻪ ﻣﺪﻧﯽ ،ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ،ﺳﭙﺎه و ارﺗﺶ ﺑﻪ ﻳﺎری ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن و
ﻏﻴﻮر ﮐُﺮد رﻓﺘﻨﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﻨﺪج ،ﺳﻘﺰ ،ﻣﺮﻳﻮان ،ﭘﺎوه ،ﻣﻬﺎﺑﺎد و … ،ﻓﺘﻨﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﮏﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﻘﻼب را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدﻧﺪ.
۲ــ ﺷﮑﺴﺖ »ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻘﺎب« :ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﮑﺎ در ﻳﮏ ﻃﺮح ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﺗﺎرﻳﺦ  ۱۳۵۹/۴/۱۹ﺑﺎ ﺗﺼﺮف ﭘﺎﻳﮕﺎه
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس ﺗﻬﺮان را ﺑﻤﺒﺎران ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ﺣﻀﻮر
ﻧﻮژه ﻫﻤﺪان ،ﮐﻮدﺗﺎ ﺷﻮد و در
ٔ
ﻫﻮاﻳﯽ ﺷﻬﻴﺪ ٔ
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 ﻣﯽﺗﻮان در دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.
ﻳﮕﺎنﻫﺎی رزﻣﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮ ﭘﻞذﻫﺎب اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در
۱ــ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﻴﺞ :در آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﻴﺞ اﺳﺘﺎن در
ٔ
ﭘﻴﺸﺮوی دﺷﻤﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺗﺶ ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﻌﺜﯽ ﻋﺮاق اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻘﻮط ﺷﻬﺮ و َ
در ﺳﺎل  ۱۳۶۱ﺗﻴﭗ  ۳۲اﻧﺼﺎراﻟﺤﺴﻴﻦ )ع( در ﻫﻤﺪان ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪ .ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻟﺸﮑﺮ  ۳۲اﻧﺼﺎر اﻟﺤﺴﻴﻦ)ع( در ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻣﺮﺻﺎد ﺑﻮد.
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ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﻴﻢ
ﺑﻴﺸﺘﺮﺮ ﺑﺪاﻧﻴ
ﺑﻴﺸﺘ
ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻧﺼﺎر اﻟﺤﺴﻴﻦ)ع( ﻫﻤﺪان در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻔﺠﺮ ،ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺒﻴﻦ ،ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس ،رﻣﻀﺎن ،ﺛﺎراﻟﻠﱣﻪ،
ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ،واﻟﻔﺠﺮ  ،٨ ،٥ ،٢ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺠﻨﻮن ،ﮐﺮﺑﻼی  ،٨ ،٥ ،٤ﻧﺼﺮ  ،٤ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس  ٢و ﻣﺮﺻﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل
داﺷﺘﻨﺪ.
۲ــ ﺗﻴﭗ ﺳﻮم زرﻫﯽ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن :ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ ،اﻳﻦ ﺗﻴﭗ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ .در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺼﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﭘﻴﺸﺮوی ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﻮاﺿﻊ دﺷﻤﻦ را ﺗﺼﺮف و در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ٔ
ٔ
ﮐﺮﺧﻪ ﻧﻮر َ
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  ۵۰ ،H3درﺻﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﺮوازی ﻋﺮاق ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ.
ﻳﮕﺎن ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻫﻮاﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺎوز ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎی دﺷﻤﻦ داﺷﺖ.

ﺷﮑﻞ ۶ــ۴ــ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻟﺮﺷﻴﺪ در ﻋﺮاق

ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ
۱ــ ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ :ﮔﺮدان ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رزﻣﯽ ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،در ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺳﻨﮕﺮ ،ﺧﺎﮐﺮﻳﺰ ،ﺟﺎده ،ﭘﻞ
ﻣﻬﻤﯽ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ.
و … ﻧﻘﺶ ّ
۲ــ ﺳﺘﺎد ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓ :آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﺳﺘﺎد روزاﻧﻪ ﺑﺮای  ۵۰ﻫﺰار رزﻣﻨﺪه ﻏﺬا آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻳﻦ
ﺳﺘﺎد در ﺳﺎلﻫﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﻪ  ۳۰ﻫﺰار 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 ﺣﻤﺎﺳﻪﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ را ﺑﻪ
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ﭘﻴﺸﻴﻨﮥ اﺳﺘﺎن
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و داﻧﺶآﻣﻮزان اﻧﺘﻘﺎل داد .در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻴﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن را داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود
 ۱۱۰۰ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪﻧﺪ.
۴ــ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن :ﻣﺮدم از رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
داﺷﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺪاﻳﺎی ﻧﻘﺪی و ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮات ،ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ده ﻫﺰار
ﮐﺎﻣﻴﻮن و واﻧﺖ ﻫﺪاﻳﺎی ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪی و  ۸۰ﻫﺰار واﺣﺪ ﺧﻮن از اﺳﺘﺎن ﻣﺎ
ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ.اﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده و ﺣﻤﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ،
ﮐﻴﻨﻪ دﺷﻤﻦ ﺷﺪ .ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﻴﺶ از  ۵۰۰ﺑﺎر ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم
ﺑﺎﻋﺚ ٔ
ﻫﻮاﻳﯽ دﺷﻤﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ۱۳۰ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﻤﺒﺎران ﻳﺎ
ﻫﺪف ﻣﻮﺷﮏ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺟﻤﻌﻪ ﻫﻤﺪان
ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﺣﻤﻼت ،ﺑﻤﺒﺎران ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎز
ٔ
در روز ﻗﺪس ﺳﺎل  ۱۳۶۱ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن آن ﺑﻴﺶ از  ۶۰۰ﻧﻔﺮ از
ﻧﻤﺎزﮔﺰاران روزهدار در اﺳﺘﺎدﻳﻮم ﻗﺪس ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪه ﻳﺎ ﻣﺠﺮوح
ﺷﺪﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ  ٧ــ ۴ــ ﻳﮑﯽ از دﻻﻳﻞ روﺣﻴﮥ ﺑﺎﻻی رزﻣﻨﺪﮔﺎن ،ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ
داﻧﺶآﻣﻮزان از آﻧﺎن ﺑﻮد.

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

ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﻧﻴﻢ
ﺑﻴﺸﺘﺮﺮ ﺑﺪاﻧ
ﺑﻴﺸﺘ
در ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﺣﻤﻼت ﺑﻴﺶ از  ١٦٠٠٠واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﺗﺠﺎری و آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از  ٣٢ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل
ﺧﺴﺎرات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﺎر آورد.
اﻋﺰام ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻴﺮوی داوﻃﻠﺐ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ و ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ  ۸۰۰۰ﺷﻬﻴﺪ ۱۷۰۰۰ ،ﺟﺎﻧﺒﺎز و  ۱۰۰۰آزاده،
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن در دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
٨٧

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺷﻬﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان

ﺷﻬﻴﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎﺑﺎﻳﯽ

ﺷﻬﻴﺪ ﺳﺘﺎر اﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ ﻫﮋﻳﺮ

ﺷﻬﻴﺪ ﺣﺎج ﺣﺴﻦ ﺗﺎﺟﻮی

ﺷﻬﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﯽ دﺳﺘﺠﺮدی

ﺷﻬﻴﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ دﺑﺎﻏﻴﺎن

ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ

ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻧﻴﮑﻮ ﻣﻨﻈﺮی

٨٨
٨٨

ﺷﻬﻴﺪ ﻋﻠﯽ ﭼﻴﺖ ﺳﺎزﻳﺎن

ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ آﺑﮑﺎر

ﺷﻬﻴﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺧﺮم رودی

ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎس ﭘﻮرش ﻫﻤﺪاﻧﯽ

ﺷﻬﻴﺪ ﺗﻘﯽ ﺑﻬﻤﻨﯽ

ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻴﻨﻌﻠﯽ

ﺷﻬﻴﺪ ﻋﻠﯽ ﻧﻮری

ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻗﻬﺎری

ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺮام آرﻳﺎﻧﻔﺮ

ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺘﺤﯽ ﭘﺎﮐﺮو

ﺷﻬﻴﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﮔﻨﺠﯽ

ﭘﻴﺸﻴﻨﮥ اﺳﺘﺎن

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﻬﻴﺪ اﺣﻤﺪ رﺿﺎ اﺣﺪی :او ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻼﻳﺮ ﺑﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در دوران ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻌﺪل  ٢٠ﺷﺎﮔﺮد اول ﮐﻼس
رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ
رﺗﺒﻪ اول ٔ
ﻣﯽﺷﺪ .از ﺳﺎل  ١٣٦١در ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺖ .در ﺳﺎل  ١٣٦٤در ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی ٔ
رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ،وی ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺤﺼﻴﻞ ،ﺑﻪ ﺟﻤﻊ
را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد و در ٔ
ﻫﻢ ﺳﻨﮕﺮان ﺧﻮد در ﺟﺒﻬﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﺳﻦ  ٢٠ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺷﻠﻤﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪ.

ﺷﻬﻴﺪ اﺣﻤﺪ رﺿﺎ اﺣﺪی

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﺷﻬﻴﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»ﺣﺮﻣﺎن ﻫﻮر« در ﺳﺎل  ١٣٧٣ﮐﺘﺎب ﺑﺮﺗﺮ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻣﺘﻦ وﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﮥ ﺷﻬﻴﺪ اﺣﺪی

ﺑﺴﻢ اا… اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻓﻘﻂ» ،ﻧﮕﺬارﻳﺪ ﺣﺮف اﻣﺎم ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ« ﺣﺪود
ﻳﮏ ﻣﺎه روزه ﻗﺮض دارم آن راﺑﺮاﻳﻢ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺑﺮاﻳﻢ از
ﻫﻤﮕﯽ ﺣﻼﻟﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ .واﻟﺴﻼم
ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﺑﺎز اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻋﺞ( اﺣﻤﺪ رﺿﺎ اﺣﺪی
ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ اﺣﺪی و وﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﮥ اﻳﺸﺎن

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ٥ـ۴
ﻳﮏ وﺑﻼگ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﻴﺪان ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻼﺻﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت،
ﻋﮑﺲ ،وﺻﻴﺖﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﺪا و … ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
٨٩

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻱ ﻫﺎﻱ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﺳﺘﺎن

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.
 3ﺗﻮﺍﳕﻨﺪی ﻫﺎی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ.
4ــ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻏﺬﺍﻳﯽ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻴﺪ.
5ــ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯی ﻭ ﺩﺍﻣﺪﺍﺭی ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ.
6ــ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ  :ﮐﺸﺎﻭﺭﺯ  ،ﺻﻨﻌﺖ
ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﻫﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﻭ
ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺩﺭ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮ ﻭ ﻧﻴﺰ
ﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭ ﺍﺳﺖ.
ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺑ

٩١

درس دوازدﻫﻢ  :ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ِ
ﻴﺮوا ِﻓﯽ ۡاﻷَر ِ
ض َﻓﺎﻧﻈ ُُﺮوا ﮐ َۡﻴ َﻒ ﺑَ َﺪ َأ ا ۡﻟ َﺨﻠ َۡﻖ.
ُﻗ ۡﻞ ﺳ ُ
)ﺳﻮرۀ ﻋﻨﮑﺒﻮت ،آﻳﮥ (٢٠

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

اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﻨﻮع ﻣﺤﻴﻄﯽ ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ و آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﻳﺨﯽ دارای ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر
در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۳۱اﺛﺮ ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺎن دارای
ٔ
ﻣﺒﺪل و
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ّ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﻤﺪن و ﻳﮑﺠﺎﻧﺸﻴﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻳﮏ ﻗﻄﺐ ٔ
ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﯽ و اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﻣﺮدم ﻛﻤﮏ ﮐﺮد.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ١ــ ٥
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
١ــ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
..........................................................................
٢ــ ﺧﻼﺻﻪ ای از ﺧﺎﻃﺮات آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
..........................................................................
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٩٢

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﺳﺘﺎن
ﺟﺎذﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮی ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ۱ــ  ۵آﻣﺪه ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ .ﮐﺪاﻣﻴﮏ در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد؟ از ﭼﻪ ﻧﻈﺮ دارای
ٔ
اﺳﺖ؟ ﻧﺎم و ﻣﺤﻞ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱ــ  ۵ــ ﺗﺼﺎوﻳﺮی از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن

٩٣

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.
ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۷۵ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان،
۱ــ ﻏﺎر ﻋﻠﯽ ﺻﺪر :ﻏﺎرﻋﻠﯽ ﺻﺪر ﻳﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻏﺎرﻫﺎی آﺑﯽ دﻧﻴﺎﺳﺖ .اﻳﻦ ﻏﺎر در
ٔ
در ﮐﻨﺎر روﺳﺘﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎم ،در ﺑﺨﺶ ﮔﻞ ﺗﭙﻪ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻏﺎر در ارﺗﻔﺎﻋﺎت آﻫﮑﯽ ﺳﺎری ﻗﻴﻪ
ﻣﻨﻈﺮه داﺧﻞ ﻏﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪﻳﻊ ،ﻫﻮای آن ﻣﺮﻃﻮب و ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ .روزاﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و از اﺷﮑﺎل ﮐﺎرﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ٔ
زﻳﺎدی از ﺳﺮاﺳﺮ اﻳﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻏﺎر ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻗﺎﻳﻘﺮاﻧﯽ دارد ،دﻳﺪن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ روﻧﻖ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺷﺘﻐﺎل در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۲ــ ﺳﺮاب ﻫﺎ
ــ ﺳﺮاب ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب :اﻳﻦ ﺳﺮاب ،از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫـﺎی
آﻫﮑﯽ و ﮐﺎرﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آب ﻓﺮاوان از ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ
رود ﮐﺮﺧﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﺮاب در  ۱۹ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻧﻬﺎوﻧﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺮاب ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﻮاراﻳﯽ آب،
ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ،
ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﯽ دﺳﺖ ﮐﺎﺷﺖ ،آب و ﻫﻮای دﻟﭙﺬﻳﺮ و ٔ
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﺷﮕﺮان ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﺑﺮای
ٔ
ــ ﺳﺮاب ﮔﻴﺎن :اﻳﻦ ﺳﺮاب در  ۲۱ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب ﺷﻬﺮ
ﺷﮑﻞ ۲ــ  ۵ــ ﺳﺮاب ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب )ﻧﻬﺎوﻧﺪ(
ﻧﻬﺎوﻧﺪ واﻗﻊ اﺳﺖ .ﮐﻪ ﭘﺲ از آﺑﻴﺎری اراﺿﯽ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ رود
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.
ﻧﻬﺎوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺳﻨﮓ ﻫﺎی آﻫﮑﯽ،
ﺳﺮاب ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد دﻳﮕﺮی ﭼﻮن ،ﻓﺎرﺳﺒﺎن ،ﻣﻠﻮﺳﺎن ،ﮐﻨﮕﺎور ﮐﻬﻨﻪ،
ﺑﺎروداب و… دارد.

ﺷﮑﻞ۳ــ  ۵ــ ﻏﺎر ﻋﻠﯽ ﺻﺪر )ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ(

٩٤

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﺳﺘﺎن

ﺷﮑﻞ ۴ــ  ۵ــ ﺳﺮاب ﮔﻴﺎن )ﻧﻬﺎوﻧﺪ(

۳ــ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻟﻮﻧﺪ :اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﮐﻮه در ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان در داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ آن و ﺷﻬﺮ
ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن در داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﻟﻮﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎران ﻓﺮاوان ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﮔُﻞ ﻻﻟﻪ در ﺑﻬﺎر ،آب و ﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪل در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﻣﻨﺎﻇﺮ
ﭘﺮﺑﺮف در زﻣﺴﺘﺎن ،ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان ،ﮐﻮﻫﻨﻮردان و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ورزش ﻫﺎی ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺬاب و دﻳﺪﻧﯽ اﺳﺖ.

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

۴ــ آب و ﻫﻮا :ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﻨﮏ و ﻣﻼﻳﻢ ،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 ﺗﺎﻻب ﻓﺼﻠﯽ آق ﮔﻞ در ﻣﻼﻳﺮ ،ﭼﻨﺎر ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﻏﻮار در ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن ﺑﺎ دو ﻫﺰار ﺳﺎل
٩٥

دره ﻫﺎی زﻳﺒﺎ و ﺧﻮش آب و ﻫﻮا درﺳﺮاﺑﯽ ،ﺳﺮﮐﺎن و آرﺗﻴﻤﺎن ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن ،ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮی در ﻧﻬﺎوﻧﺪ ،ﺑﺎﻏﺎت درﺑﻨﺪ و ﺗﺎﻻب
ﻗﺪﻣﺖّ ،
اﻣﺎم زاده ﭘﻴﺮﺳﻠﻤﺎن در اﺳﺪآﺑﺎد اﺷﺎره ﮐﺮد.

درۀ ﺧﻮش آب و ﻫﻮای ﺳﺮﮐﺎن
ّ

ﺗﺎﻻب آق ُﮔﻞ ،ﻣﻼﻳﺮ

ﺗﺎﻻب ﭘﻴﺮﺳﻠﻤﺎن ،اﺳﺪآﺑﺎد

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

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ٢ــ ٥
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
١ــ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن را ﺗﻬﻴﻪ و در ﻛﻼس اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
٢ــ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ،ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻴﺪ؟

ب( ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮ ﻓﺮاز و
اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺗﺎرﻳﺦ و ﺗﻤﺪن اﻳﺮان زﻣﻴﻦ ،در ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎ ،ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ای دارد 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 .آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺴﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﺮار دارد ،ﻣﻴﺮاث ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﻴﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﺟﺬب و او را ﺑﺎ
ٔ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﯽ اﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،ﻫﻤﺪان
اﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻧﻬﺎوﻧﺪ ،ﻫﻤﺪان ،ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن و ﻣﻼﻳﺮ دارای ﻗﺪﻣﺖ و
ٔ
ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ اوﻟﻴﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ آرﻳﺎﻳﯽ در اﻳﺮان ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺎدﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ
۱ــ آﺗﺸﮑﺪه و ﺗﭙﮥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﻴﺠﺎن :اﻳﻦ آﺗﺸﮑﺪه در ﺑﺨﺶ ﺟﻮﮐﺎر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻼﻳﺮ در ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ای ﻣﺸﺮف ﺑﻪ روﺳﺘﺎی
ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم را ﺑﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن
ﻃﺒﻘﻪ دوم را ﺑﻪ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن و ٔ
ﻃﺒﻘﻪ اول را ﺑﻪ ﻣﺎدﻫﺎٔ ،
ﺷﻮﺷﺎب و ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻼﻳﺮ ،از ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ٔ
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.
ﺗﭙﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﮕﻤﺘﺎﻧﻪ دارای ﻧﻤﺎﻳﯽ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  ۲۵ﻫﮑﺘﺎر در دو ﻃﺮف ﺧﻴﺎﺑﺎن اﮐﺒﺎﺗﺎن واﻗﻊ
۲ــ ﺗﭙﮥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﮕﻤﺘﺎﻧﻪٔ :
٩٦

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﺳﺘﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻳﮑﯽ از ﺑﺎ ارزش ﺗﺮﻳﻦ آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب
ﺗﭙﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎخ و ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ ٔ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن و اﺷﻜﺎﻧﻴﺎن اﺳﺖ.
ﺗﭙﻪ ﻫﮕﻤﺘﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
ﺑـﺮﺧﯽ از آﺛﺎر ﮐﺸﻒ ﺷﺪه در ٔ
زرﻳﻦ ﻣﻨﺴﻮب ﺑـــﻪ
زرﻳﻦ ﻣﻨﺴﻮب ﺑـــﻪ دارﻳﻮش ،ﺟــﺎم ّ
ﺟـﺎم ّ
زرﻳﻦ،
زرﻳﻦ آرﻳﺎﻣﻨﻪ  ،ﻧﻘﺶ
ٔ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﻴﺮ ﺑﺎﻟﺪار ّ
ﺧﺸﺎﻳﺎر ﺷﺎه  ،ﻟﻮح ّ
ﺧﻨﺠﺮ و ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ و …
۳ــ ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻫﺎی ﮔﻨﺞ ﻧﺎﻣﻪ :در  ۵ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ
در ٔه ﻋﺒﺎس آﺑﺎد،
ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان و در داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻮه اﻟﻮﻧﺪ و در ﻣﺴﻴﺮ ّ
دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،ﺑﺮﺳﻨﮓ ﮔﺮاﻧﻴﺖ ﺣﮏ ﺷﺪه
دو ٔ
ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻣﺸﻬﻮر از ٔ
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،اﻳﻼﻣﯽ و ﺑﺎﺑﻠﯽ ،ﺑﻪ
ﮐﺘﻴﺒﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﺎﻳﺎرﺷﺎه
ﺧﻂ ﻣﻴﺨﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖٔ .
ﮐﺘﻴﺒﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻪ ﭘﺪرش دارﻳﻮش ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻣﻨﺘﺴﺐ اﺳﺖ.
و ٔ
ﻣﻀﻤﻮن ﻫﺮ دو ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻫﺎی ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،درود ﺑﻪ
اﻫﻮراﻣﺰدا و درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ او و
ﻧﻴﺰ ذﮐﺮ ﻧﺴﺐ ﺷﺎﻫﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ اﺳﺖ .دﻳﮕﺮ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ
اﺳﺘﺎن ﻣﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﺟﺪول ۱ــ  ۵ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ۷ــ  ۵ــ ﺗﭙﮥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﮕﻤﺘﺎﻧﻪ ــ ﻫﻤﺪان

ﺷﮑﻞ  ۸ــ  ۵ــ ﺗﭙﮥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﻴﺠﺎن ــ ﻣﻼﻳﺮ

ﺷﮑﻞ ۹ــ  ۵ــ ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻫﺎی ﮔﻨﺞ ﻧﺎﻣﻪ در داﻣﻨﮥ اﻟﻮﻧﺪ ــ ﻫﻤﺪان

٩٧

ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ :از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
اﻣﺎم زاده ﻫﺎ و ﺑُـﻘﺎع ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﺎﻣﻊ ،ﻣﺰارات و ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﻳﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﻮی و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻮده و در ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﺎم ﺑﻪ وﻳﮋه روزﻫﺎی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻣﻮرد زﻳﺎرت و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
درﺷﮑﻞ ۱۰ــ  ۵ــ ﺗﻌﺪادی از اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان
را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ .ﮐﺪام ﻳﮏ در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻗﺮاردارد؟ آﻳﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ
زﻳﺎرت اﻳﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ رﻓﺘﻪ اﻳﺪ؟
ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ :اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﮐﻪ در آن ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اوﻟﻴﻦ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺗﺎرﻳﺦ و ﺗﻤﺪن اﻳﺮان زﻣﻴﻦ ﻗﺮار دارد ،ﻫﻤﻮاره ﻳﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ
ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﻳﻦ
اﺳﺘﺎن ﺟﺰء ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻢ ﻧﻈﻴﺮ در ﻣﻴﺎن دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﻤﺎری داﻧﺸﻤﻨﺪ ،ﻓﻘﻴﻪ ،ﻓﻴﻠﺴﻮف ،ﻋﺎرف ،ﺷﺎﻋﺮ و
ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪار ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ؛ ﻋﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎت ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،ﺑﺪﻳﻊ اﻟﺰﻣﺎن
اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﱣﻪ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،ﺷﻴﺦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﻴﻨﺎ و
ﻫﻤﺪاﻧﯽ،
رﺷﻴﺪ ّ
ّ
ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮﻫﻤﺪاﻧﯽ و… ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻤﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻣﺮوزه اﻣﺎﮐﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
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.
آراﻣﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﻴﻨﺎ :اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﻳﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﻴﺪان ﺑﻮﻋﻠﯽ ﻫﻤﺪان ﻗﺮار دارد .ﺑﻨﺎی
و ﻃﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ آراﻣﮕﺎه او در ٔ
آراﻣﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ از روی ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻨﺎی ﺗﺎرﻳﺦ دار اﺳﻼﻣﯽ در اﻳﺮان ،ﻳﻌﻨﯽ
ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎووس )ﻗﺎﺑﻮس( ﻃﺮاﺣﯽ و در ﺳﺎل ﻫﺎی ۱۳۳۳ــ  ۱۳۲۵ﺷﻤﺴﯽ
ﻣﻮزه ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی از
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آراﻣﮕﺎه دارای ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ٔ
ﮐﺘﺐ ﺧﻄﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
آراﻣﮕﺎه ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ :ﺑﺎﺑﺎ ﻃﺎﻫﺮ ،ﻋﺎرف ،ﺷﺎﻋﺮ و دو ﺑﻴﺘﯽ ﺳﺮای اواﺧﺮ
ﺳﺪه ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ،ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻃﻐﺮل ﺑﻴﮏ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ،ﺑﻮده
ﺳﺪه ﭼﻬﺎرم و اواﺳﻂ ٔ
ٔ
ﻣﻘﺒﺮه
اﻧﺪ.
داده
او
ﺑﻪ
ﻋﺮﻳﺎن
ﻟﻘﺐ
دﻧﻴﻮی،
ّﻘﺎت
ﻠ
ﺗﻌ
از
ﺑﺮﻳﺪن
دﻟﻴﻞ
ﺑﻪ
ﮐﻪ
اﺳﺖ
ٔ
او در ﻣﻴﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎم در ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ،ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺬﻳﺮای ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان و
دوﺳﺘﺪاران ﺷﻌﺮ و ادب ﭘﺎرﺳﯽ اﺳﺖ.
٩٨

اﻣﺎم زاده ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ــ ﻫﻤﺪان

آراﻣﮕﺎه ﺣﻴﻘﻮق ﻧﺒﯽ ــ ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن

اﻣﺎم زاده ﻫﻮد ــ رزن

ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﯽ ــ ﻧﻬﺎوﻧﺪ
ﺷﮑﻞ ۱۰ــ  ۵ــ ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﺳﺘﺎن

ﺷﮑﻞ ۱۱ــ  ۵ــ آراﻣﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﻴﻨﺎ ــ ﻫﻤﺪان

ﺷﮑﻞ ۱۲ــ  ۵ــ ﮔﺮدﺷﮕﺮان درآراﻣﮕﺎه
ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮــ ﻫﻤﺪان

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

ﺷﮑﻞ ۱۳ــ  ۵ــ ﻧﻘﺸﮥ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان

٩٩

ﺑﺮای 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
اراﻳﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت
دﻳﻨﯽ ،اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ،ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ،ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ ــ ﺗﻔﺮﻳﺤﯽ و ٔ
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
رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺮدم ﻏﻴﻮر اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان در ﻃﻮل  ٨ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
ﻣﻮزه ﮐﻼﺳﻴﮏ ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﻴﺞ ،ﺣﺮم
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ،
ٔ
درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﭘﺎرک دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ،ادوات ﻏﻨﻴﻤﺘﯽ،
ﺷﻬﻴﺪ ﮔﻤﻨﺎم،
ٔ
آب ﻧﻤﺎی ﻣﻮزﻳﮑﺎل ،ﮔﺎﻟﺮی ﺷﻬﺪا ،و ﺻﻔﻪ ﻫﺎی ﻋﺎﺷﻮرا ،ﺳﺮداران و…
اﺳﺖ.

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻔﺮﻳﺤﯽ ــ ورزﺷﯽ ﮔﻨﺠﻨﺎﻣﻪ :اﻣﮑﺎﻧﺎت :ﺗﻠﻪ ﮐﺎﺑﻴﻦ،
درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺑﺎغ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﯽ ،اﮐﺎدﻣﯽ ﮐﻮﻫﻨﻮردی،
رﺳﺘﻮران،
ٔ
ﺳﻨﮓ ﻧﻮردی ،ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﺗﻴﺮول ،ﺑﺎﻧﺠﯽ ،اﺳﮑﻴﺖ و…

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ــ ﺗﻮرﻳﺴﺘﯽ ﺑﺎم ﻣﻼﻳﺮ :اﻣﮑﺎﻧﺎت :ﭘﺎرک
ﺧﺎﻧﻮاده ،ﭘﻴﺴﺖ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ،ﺷﻬﺮﺑﺎزی ،زﻣﻴﻦ ﻫﺎی ورزﺷﯽ،
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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ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﺳﺘﺎن
راﻫﮑﺎرﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﺳﺘﺎن
۱ــ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﺴﻬﻴﻼت رﻓﺎﻫﯽ و ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ
۲ــ واﮔﺬاری ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
۳ــ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزش ﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﭼﻮن اﺳﮑﯽ و ﻫﺎﮐﯽ روی ﻳﺦ
۴ــ
ٔ
 ۵ــ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﺨﺮﻳﺐ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ

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

ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ

ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ

اﺳﺪآﺑﺎد

ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﺴﺮوآﺑﺎد
ﮐﺘﻴﺒﻪ آﻗﺎﺟﺎن ﺑﻼﻏﯽ ،ﭘﻞ
ٔ
ٔ
ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﺳﺪآﺑﺎدی و
ﺻﻔﻮﻳﻪ(،
)دوره
ٔ
ٔ
ﻣﻮزه ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﯽ
ٔ

اﻣﺎم زاده ﻫﺎدی )اﺳﺪآﺑﺎد(
ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ )ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه(،
اﻣﺎم زاده ﭘﻴﺮ ﺳﻠﻤﺎن)ع(

ﺑـﺎﻏـﺎت درﺑﻨﺪ،ﻣـﺎﻧﺪاباﻣﺎمزاده ﭘﻴﺮ ﺳﻠﻤﺎن،ﮐـﻬﺮﻳﺰ
ﭼﻨﺎرﻋﻠﻴﺎ و ﺑﺎﻏﺎت اﻃﺮاف آن ،ﺳﺮاب ﮔﻨﺒﻠﻪ ،ﻗﻠﻪ
آﻟﻤﺎ ﺑﻮﻻغ

ﺑﻬﺎر

ﺗﭙﻪ
ﺳﻔﺎﻟﮕﺮی ﻻﻟﺠﻴﻦ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ  ۷۰۰ﺳﺎلٔ ،
ﺳﻴﻤﻴﻦ زاﻏﻪ ،ﮐﺎرواﻧﺴﺮای ﮐﺎج ،ﭘﻞ ﻗﺪﻳﻤﯽ
ﻣﻬﺎﺟﺮان )ﺧﺎﻧﻢ( ،ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻻﻟﻪ

آراﻣﮕﺎه ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺎری

ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن

ﺗﭙﻪ ﺑـﺎﺳﺘﺎﻧـﯽ ﺑـﺎﺑـﺎ ﮐﻤﺎل ،ﮐــﺎرواﻧﺴﺮای
ٔ
ﺷﺎه ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﭘﻞ ﺗـﺎرﻳﺨﯽ ﻓـﺮﺳﻔﺞ ،ﻣﺪرﺳﻪ
ﺧﺎﻧﯽ)دوره ﺻﻔﻮﻳﻪ(،ﻗﻠﻌﻪ اﺷﺘﺮان،
ﺷﻴﺦ ﻋﻠﯽ
ٔ
ﻣــﻮزه ﻣــﺮدم ﺷﻨﺎﺳﯽ  ،ﻗـﻠـﻌـﻪ وﻻﺷﺠﺮد
ٔ
)ﺑﻼش ﮔﺮد(

ﻓﺎﻣﻨﻴﻦ

ﻏﺎر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﻠﻌﻪ ﺟﻮق )ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم(
ﺣﻤﺎم ﻗﺪﻳﻤﯽ ﻓﺎﻣﻨﻴﻦ ،آب اﻧﺒﺎر ﺷﺎه ﻋﺒﺎﺳﯽ و
)دوره ﺻﻔﻮﻳﻪ(
ﮐﺎرواﻧﺴﺮای ﻳﺎرﻳﻢ ﻗﻴﻪ
ٔ

رزن

ﻣﻮزه ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﯽ رزن ،ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﻠﺖ
ٔ

ﻣﻼﻳﺮ

ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر

آراﻣﮕــﺎه ﺣﻴﻘﻮق ﻧﺒﯽ )ﺣﻴﻘﻮق ﻧﺒﯽ(،
آراﻣﮕـــﺎه ﻣﻴﺮ رﺿﯽ اﻟــﺪﻳﻦ آرﺗﻴﻤﺎﻧــﯽ ،ﭼﻨﺎر ﻣﺴﺠﺪ ﺑـﺎﻏﻮار ،درهﻫـﺎی ﻳﻴﻼﻗﯽ ﺳﺮاﺑﯽ،
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺴﺠﺪ ﺟـﺎﻣﻊ ﺗــﻮﻳﺴﺮﮐــﺎن ،اﻣﺎم زاده ﺳﺮﮐﺎن ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻓﺎران ،ﺑﺎغﻫﺎی آرﺗﻴﻤﺎنٔ ،
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ)ع( و اﻣﺎم زاده زﻳﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ)ع( ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺧﺎنﮔﺮﻣﺰ ،ﻏﺎر آزاد،
اﻣﺎم زاده ﻧﺎﺻﺮ )ع(

اﻣﺎم زاده ازﻧﺎ )ﻋﻴﻦ و ﻏﻴﻦ(

دﺷﺖ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻓﺎﻣﻨﻴﻦ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر

ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣـــﻌـــﺪﻧﯽ ﻗـﻴـﻨـﺮﺟــﻪ ،زﻳـﺴﺘـﮕــﺎه
اﻣﺎم زاده ﻫﻮد و اﻣﺎم زاده اﻇﻬﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ
ٔ
ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺑﻐﺮاﻃﯽ )ﺑﻮﻗﺎﻃﯽ( ،ﻗﻠّﻪ ﺑﻮﻗﺎﻃﯽ
در ﻗﺮوه درﺟﺰﻳﻦ

آﺗﺸﮑﺪه ﻧﻮﺷﻴﺠﺎن )دوره ﻣﺎدﻫﺎ( ،ﺗﭙﻪ ﮔﻮراب
ٔ
)ﺟﻮراب( ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻧﻴﺎن و ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن،
ﻣﺎﻧﺪاب ﻓﺼﻠﯽ آق ﮔﻞ ،ﮐﻮه ﮔﺮﻣﻪ ،زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﻴﺎت
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﺳﺎﻣﻦ ،ﺑﺮج ﺳﺎﻣﻦ ،اﻣﺎم زاده ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ )ع( ﻣﻼﻳﺮ ،اﻣﺎم زاده
وﺣﺶ ﻟﺸﮑﺮدر ،ﻏﺎر دره ﻓﺮاخ روﺳﺘﺎی ﺟﻮزان،
ﻳﺨﭽﺎل ﻣﻴﺮﻓﺘﺎح و ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺳﻴﻔﻴﻪ ،ﺑﺎزار ﻣﻼﻳﺮ ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻋﻠﯽ)ع( روﺳﺘﺎی آورزﻣﺎن
ﻏﺎر ﺳﺮد ﮐﻮه روﺳﺘﺎی ﺳﻠﻄﺎن آﺑﺎد
ﻣﻘﺒﺮه
ﻣﻮزه ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ ﻟﻄﻔﻌﻠﻴﺎن ﻣﻼﻳﺮ،
ٔ
و ٔ
)دوره ﻗﺎﺟﺎر( ،ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮐﻮﺛﺮ
ﺳﻴﻒاﻟﺪوﻟﻪ
ٔ
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)دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن( ﭘﻞ ﮐﻮرﻳﺠﺎن
ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺎشﻗﻮﺗﺎران ٔ
اﻣﺎم زاده زﺑﻴﺪه ﺧﺎﺗﻮن و ذواﻟﻔﻘﺎر )ع( ﻏﺎر ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﻋﻠﯽﺻﺪر ،ﻏﺎر ﺳﻮﺑﺎﺷﯽ ،ﻏﺎر
)دوره ﺻﻔﻮﻳﻪ( ،ﻣﻮزه ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﻮﺳﺘﺎن
ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ
ٔ
ﺳﺮاب.
در ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ
آزادﮔﺎن ،ﺣﻤﺎم ﺳﻨﮕﯽ

ﻧﻬﺎوﻧﺪ

ﺗﭙﻪ
ﺗﭙﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﮔﻴﺎن  ۷۳ﻗﺮن ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼدٔ ،
ٔ
)دوره اﺷﮑﺎﻧﻴﺎن( ،آﺗﺸﮑﺪه
ﺑﺎﺑﺎﻗﺎﺳﻢ
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ
ٔ
ﮔﺮهﭼﻐﺎ ،ﻣﻴﺪان ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻗﻴﺼﺮﻳﻪ ،ﺳﺮﺳﺘﻮنﻫﺎی
ﻣﻘﺒﺮه ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻘﺮن ،ﺣﻤﺎم
ﻣﻌﺒﺪ ﻻﺋﻮدﻳﺴﻪٔ ،
ﻣﻮزه ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻬﺎوﻧﺪ )ﻣﺮﻣﺖ
ﺣﺎج آﻗﺎﺗﺮاب و ٔ
دوره ﻗﺎﺟﺎر( ﻣﻨﺰل آﻳﺖاﻟﻠﱣﻪ ﻗﺪوﺳﯽ،
ﺷﺪه در ٔ
ﻣﻘﺒﺮه ﺷﻴﺦ اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﻧﻬﺎوﻧﺪی )درب ﺷﻴﺦ(،
ٔ
ﭘﻞ ﺗﺎرﻳﺨﯽ زراﻣﻴﻦ )ﭘﻞ ﻻﻏﻪ(

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

ﻫﻤﺪان

ﮐﺘﻴﺒﻪ ﮔﻨﺠﻨﺎﻣﻪ ،ﺗﭙﻪ ﻣﺼﻠﯽ،
ﺗﭙﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﮕﻤﺘﺎﻧﻪٔ ،
ٔ
)دوره اﺷﮑﺎﻧﻴﺎن( ،آراﻣﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽﺳﻴﻨﺎ
ﺷﻴﺮﺳﻨﮕﯽ
ٔ
ﻣﻮزه ﺑﻮﻋﻠﯽ ،آراﻣﮕﺎه ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ ،ﮔﻨﺒﺪ ﻋﻠﻮﻳﺎن و
و ٔ
ﻗﺮﺑﺎن)دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ( ،ﺑﺎزار و ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ
ﺑﺮج
ٔ
ﻣﻮزه
ﻣﻮزه ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻤﺪانٔ ،
)دوره ﻗﺎﺟﺎر(ٔ ،
ٔ
ﺗﺎرﻳﺦﻃﺒﻴﻌﯽﻫﻤﺪان،

ﺑﻘﻌﻪ اﺳﺘﺮ و ُﻣﺮدﺧﺎی ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻳﻬﻮدﻳﺎن
ٔ
اﺳﺖ ،ﮐﻠﻴﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﺣﻀﺮت رﻓﺎﺋﻴﻞ
اراﻣﻨﻪ ﻫﻤﺪان،
و ﮐﻠﻴﺴﺎی ﮔــﺮﻳﮕــﻮری
ٔ
ﺷﺎﻫﺰاده ﺣﺴﻴﻦ)ع( ،اﻣﺎمزاده ﻳﺤﻴﯽ و
اﻣﺎمزاده ﻋﺒﺪاﻟﻠﱣﻪ )ع( ،اﻣﺎمزاده ﺣﺴﻦ)ع(
درروﺳﺘﺎیوﻓﺮﺟﻴﻦ،اﻣﺎمزادهﺣﺴﻴﻦ)ع(،
اﻣﺎمزاده اﻫﻞﺑـﻦﻋـﻠـﯽ)ع(ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ
ﻫﻤﺪان.

ﺳﺮاب ﮔﻴﺎن و ﺟﻨﮕﻞ ﻃﺒﻴﻌﯽ اﻃﺮاف آن ،ﺳﺮاب
ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ،ﺳﺮاب ﻓﺎرﺳﺒﺎن ،ﺳﺮاب ﮐﻨﮕﺎور
ﮐﻬﻨﻪ ،ﺳﺮاب ﺑﻨﻔﺸﻪ ،ﺳﺮاب ﺑﺎروداب و ﻣﻠﻮﺳﺎن،
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﮔﺮو )ﮔﺮی( ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﭘﺮﺑﺮف و
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﻨﮏ ،ﻏﺎر ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ،ﻃﺒﻴﻌﺖ
زﻳﺒﺎی دﺷﺖ ﻧﻬﺎوﻧﺪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ،ﺗﭙﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ
اﺑﻮذر ،ﭼﻨﺎر ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺳﺮاب ﮐﻨﮕﺎور ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺎ ۴۰۰
ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻟﻮﻧﺪ ﺑﺎ درهﻫﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﻣﻨﺎﻇﺮ ﭘﺮ ﺑﺮف در
در ٔهﻋﺒﺎسآﺑﺎدوﺑﻮﺳﺘﺎنﻫﺎی
درهﻣﺮادﺑﻴﮓّ ،
زﻣﺴﺘﺎنّ ،
ﻣﺘﻌﺪد در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ،ﻏﺎر ﺑﮕﻠﻴﺠﻪ در روﺳﺘﺎی ﺳﺮخ
ﺳﺪ اﮐﺒﺎﺗﺎن ،آﺑﺸﺎر
آﺑﺎد ،ﻏﺎر آق ﻗﺎﻳﺎ،
درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ّ
ٔ
دره( ،ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﮔﻨﺠﻨﺎﻣﻪ ،ﭘﻴﺴﺖ اﺳﮑﯽ ﻫﻤﺪان)ﺗﺎرﻳﮏ ّ
ﺗﻔﺮﻳﺤﯽﺳﻴﺎﺣﺘﯽﻋﺒﺎسآﺑﺎد.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ۳ــ ٥
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺟﺎذﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
١ــ ﭼﻨﺪ
ٔ
٢ــ وﺟﻮد ﻣﺮاﮐﺰ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭼﻪ اﺛﺮی ﺑﺮ روﻧﻖ اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
درﺑﺎره ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻋﮑﺲ ﻳﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ در
٣ــ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ٔ
روزﻧﺎﻣﻪ دﻳﻮاری در ﺗﺎﺑﻠﻮ اﻋﻼﻧﺎت ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﺪ ﺑﺮای اﻃﻼع ﻫﻢ ﮐﻼﺳﯽ ﻫﺎﻳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ٔ
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ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﺳﺘﺎن

درس ﺳﻴﺰدﻫﻢ  :ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن
ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺳﺎﻳﻪ ﮐﺎر و ﺗﻼش
ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ و در ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻫﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺧﻮد ،ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ
ٔ
۲۸٪۴۰
اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ،
ﺧﺪﻣﺎت
۴۳٪۳۰
ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﻨﻮع ﻗﻮﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮان و اﻧﺴﺎن ﻫﺎی
۲۸٪۳۰
ﮐﺸﺎورزی
ﺗﻼﺷﮕﺮ از ﺗﻮان ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻴﺶ از  ۷۰درﺻﺪ اﻳﻦ
ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی) ۱۵ﺗﺎ  ۶۴ﺳﺎل( ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻧﻤﻮدار ۱ــ ۵ــ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوی ﮐﺎر در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن ﺳﺎل ۱۳۸۸
ﺑﻴﺶ از  ۹۰درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺳﻮادﻧﺪ و درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﯽ از
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.
درﺻﺪ ﻧﻴﺮوی ﮐﺎر

ﮐﺸﺎورزی
ﮐﺸﺖ و زرع  :اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﻳﮑﯽ از ﻗﻄﺐ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری در اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ،
زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ﭼﻮن ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ،
زﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻴﺰ ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽٔ ،
ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﯽ ،ﻋﻠﻮﻓﻪ ،داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﮔﺮدو ،اﻧﮕﻮر ،ﺳﻴﺐ ،ﻫﻠﻮ و… را در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.

ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﻴﻢ
ﺑﻴﺸﺘﺮﺮ ﺑﺪاﻧﻴ
ﺑﻴﺸﺘ
اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻓﻘﻂ  ١/٢درﺻﺪ از ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻳﺮان را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ٢/٤٢درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺸﻮر
را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ و ﺑﻴﺶ از  ٤/٥درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪات زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ اﻳﺮان در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﺗﺒﻪ  ٦ﮐﺸﻮری ،در ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻳﻦ اﺳﺘﺎن در ﺑﻴﻦ  ٣١اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ای دارد .از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﻴﺪات زراﻋﯽ در ٔ
رﺗﺒﻪ  ٩ﮐﺸﻮری را دارد .وﺳﻌﺖ زﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺖ اﺳﺘﺎن  ٧٢٤ﻫﺰار
رﺗﺒﻪ ١٣و در ﺗﻮﻟﻴﺪات داﻣﯽ ٔ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ ٔ
ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻳﻦ رﻗﻢ ٦٦١ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ و  ٦٣ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺎت ﻣﻴﻮه اﺧﺘﺼﺎص دارد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل  ١٣٨٨ﺣﺪود  ٢٨/٤درﺻﺪ ﻧﻴﺮوی ﻓﻌﺎل در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .و ﺑﻴﺶ از  ٢٤درﺻﺪ
ارزش اﻓﺰوده اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ٪۴۲ ،

آﻳﺶ٪۱۴ ،

ﺑﺎﻏﯽ٪۳ ،

زراﻋﯽ٪۳۴ ،
ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط٪۷،

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 ﭘﺮﺗﻼش و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ.
۴ــ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزی.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی.
 ۵ــ وﺟﻮد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺟﻬﺖ
ٔ
ﻣﻮﻟﺪ و زودﺑﺎزده.
 ۶ــ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ّ
زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﯽ و ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ.
۷ــ ٔ
 ۸ــ ﺗﻮان ﺑﺎﻻی اﺟﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ آﺑﻴﺎری.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،در ﻣﻮرد دﻟﻴﻞ آن
ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻧﺮا ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دﺑﻴﺮ ﺧﻮد ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﻧﻤﻮده و ٔ
ﺷﮑﻞ ۲ــ  ۵ــ ﻧﻤﻮدار ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﺑﻪ درﺻﺪ

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺟﺪول۲ــ  ۵ــ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ،درﺻﺪ و رﺗﺒﮥ ﮐﺸﻮری اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان در ﺗﻮﻟﻴﺪ ۱۴ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻤﺪۀ ﮐﺸﺎورزی در ﺳﺎل زراﻋﯽ  ۸۹ــ ۱۳۸۸

١٠٤

ردﻳﻒ

ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل

ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﺰار ﺗﻦ

ﺳﻬﻢ ﺑﺮی اﺳﺘﺎن از ﮐﺸﻮرﺑﻪ درﺻﺪ

رﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮری

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
ﻣﺤﺼﻮﻻت 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

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﺳﺘﺎن
ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی

اﻟﻒ( ﻣﺸﮑﻼت ﻃﺒﻴﻌﯽ
ﮐﻤﺒﻮد و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب.
ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎرش.
وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت 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.

ﺷﮑﻞ ۱۴ــ  ۵ــ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن

١٠٥

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ۴ــ ٥
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
١ــ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮان ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٢ــ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﻪ رواﻧﺪ؟
٣ــ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﯽ ﭼﻨﺪ راه ﺣﻞ اراﺋﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
داﻣﭙﺮوری :ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی داﻣﺪاری ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺘﺎن و ﮐﺸﻮر اﻳﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻳﻦ اﺳﺘﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﻴﺪات
ﺷﻴﻮه ﺳﻨﺘﯽ  ۷۰درﺻﺪ )روﺳﺘﺎﻳﯽ وﻋﺸﺎﻳﺮی(
رﺗﺒﻪ  ۹و از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ٔ
داﻣﯽ در ٔ
رﺗﺒﻪ ۱۱ﮐﺸﻮری ﻗﺮار دارد .داﻣﭙﺮوری ﺑﻪ ٔ
ﺷﻴﻮه ﻧﻮﻳﻦ ۳۰ ،درﺻﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
و ﺑﻪ ٔ
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 آﻻ در ﮐﺸﻮر ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ای دارد.

ﺷﮑﻞ ۱۵ــ  ۵ــ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر دام و ﻃﻴﻮر در اﺳﺘﺎن

١٠٦

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﺳﺘﺎن

ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﻴﻢ
ﺑﻴﺸﺘﺮﺮ ﺑﺪاﻧﻴ
ﺑﻴﺸﺘ
ﺟﺪول٣ــ ٥ــ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﺗﺒﮥ ﮐﺸﻮری ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل داﻣﯽ اﺳﺘﺎن
ردﻳﻒ

ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻫﺰار ﺗﻦ

رﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮری

۱
۲
۳
۴
۵

ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ
آﺑﺰﻳﺎن )ﻗﺰل آﻻ(
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

۶
۷

اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و داﻣﭙﺮوری
ــ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎک و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب.
ــ ﺳﺎﻣﺎن دﻫﯽ و اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری.
ــ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺗﺮوﻳﺠﯽ ﻣﻨﻈﻢ ،اﺻﻼح ﻧﮋاد دام ﻫﺎ ،ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ دام ﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ،داﻣﯽ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﯽ.
ــ
ٔ
ــ و …

ﺷﮑﻞ۱۶ــ  ۵ــ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﮑﺎﻧﻴﺰه ــ ﻻﻟﺠﻴﻦ

ﺷﮑﻞ ۱۷ــ  ۵ــ آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮه ای ــ رزن

١٠٧

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

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۵ــ ٥
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
اﺣﺪاث ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی در
ٔ
اﺳﺘﺎن ﻣﺎ دارد؟ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﻼﺳﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ را در ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.
ﺷﮑﻞ ۱۸ــ  ۵ــ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد وﻳﺎن ــ ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ

ﺷﮑﻞ ۱۹ــ  ۵ــ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺮق ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ــ رزن

ﺷﮑﻞ۲۰ــ  ۵ــ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ذوب آﻫﻦ ــ ﻣﻼﻳﺮ

ﺷﮑﻞ ۲۱ــ  ۵ــ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺳﻴﻤﺎن ــ ﻧﻬﺎوﻧﺪ

ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ ،وﺟﻮد رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺑﻴﺶ از  ۱۵۰ﻣﻮرد( ،در ﻛﻨﺎر ﻫﻨﺮ و ذوق
اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺎ
ٔ
زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﺮدﻣﺎن اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ،و ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ،ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ای در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺧﻮﺷﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ ﻛﺸﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ
ﺷﻬﺮﻻﻟﺠﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﯽ از ﺳﻪ
ٔ
اﻓﺰوده اﺳﺖ.
وﺟﻮد  ۱۱ﻛﺎﻧﻮن ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎﻳﯽ ﭼﻮن ﺳﻔﺎل ،ﻣﻨﺒّﺖ و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﭼﻮﺑﯽ ،ﻣﺮوارﻳﺪﺑﺎﻓﯽ ،ﻗﺎب ﺳﺎزی ،ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ ،ﮔﻠﻴﻢ
ﮔﺒﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﻓﺖ و… در روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن ،از دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
و ٔ
١٠٨

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﺳﺘﺎن

ﻣﻨﺒﺖ ﮐﺎری ــ ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن
ﺷﮑﻞ ۲۲ــ  ۵ــ ّ

ﺷﮑﻞ ۲۳ــ  ۵ــ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ ــ ازﻧﺪرﻳﺎن

ﺷﮑﻞ ۲۴ــ  ۵ــ ﮔﻴﻮه ﺑﺎﻓﯽ ــ ﻧﻬﺎوﻧﺪ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ۶ـ ٥
١ــ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﮑﯽ از ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد ﺗﻬﻴﻪ و در ﮐﻼس درس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ ﺑﺮ روﻧﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ
٢ــ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ٔ
ﺷﮑﻞ ﻳﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ۲۵ــ  ۵ــ ﺳﻔﺎﻟﮕﺮی ــ ﻻﻟﺠﻴﻦ

ﻣﻌﺎدن
در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ،ﻣﻌﺎدن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﮔﺮاﻧﻴﺖ )ﻫﻤﺪان و ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن( ،آﻫﻦ )ﺑﻬﺎرو اﺳﺪآﺑﺎد( ،دوﻟﻮﻣﻴﺖ )ﻧﻬﺎوﻧﺪ(،
ﻻﺷﻪ آﻫﮑﯽ )ﻫﻤﺪان ،ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ و ﺑﻬﺎر( و… ،وﺟﻮد دارد.
ﺳﻴﻠﻴﺲ ،ﺳﺮب و ﻧﻘﺮه )ﻣﻼﻳﺮ( ،ﺳﻨﮓ آﻫﮏ )ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ ،رزن و ﻫﻤﺪان(ٔ ،
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری درﺳﺖ از اﻳﻦ ﻣﻌﺎدن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روﻧﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن
ــ
ــ
ــ
ــ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن.
ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و
ٔ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ راه رﻳﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺼﺮف.
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﮐﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن.
و…
١٠٩

ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﻧﻴﻢ
ﺑﻴﺸﺘﺮﺮ ﺑﺪاﻧ
ﺸﺘ
ﺑﻴﺸ
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
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ،اﺻﻼح ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ وﻳﮋه از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و آﻣﻮزش و
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ٔ
ﭘﺮورش و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﻴﺎ ،اﺻﻼح و ﺗﺮﻣﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﺳﻂ ادارات و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ذی رﺑﻂ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
درﺟﻪ ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻ وﺟﻮد
ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ﻋﻈﻴﻢ و
ٔ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ :در اﺳﺘﺎن  ١٩١ﻣﻌﺪن ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ٔ ٢٢
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
زﻣﻴﻨﻪ ﮐﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ٔ
دارد .اﺳﺘﺨﺮاج اﻳﻦ ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ وﻳﮋه در ٔ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ۷ـ ٥
١ــ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن در ﻳﮏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﭼﻪ
اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ دارد؟
٢ــ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و اﺣﻴﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭼﻨﺪ راه ﺣﻞ اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.
ﺷﮑﻞ ۲۶ــ  ۵ــ ﻣﻌﺪن دوﻟﻮﻣﻴﺖ آردوﺷﺎن ــ ﻧﻬﺎوﻧﺪ

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
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎده ﻫﺎ ،ﺧﻄﻮط رﻳﻠﯽ
ﺗﺮاﻧﺰﻳﺘﯽ ﻣﻤﺘﺎزی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد.
ٔ
و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ٔ
١١٠

ﺷﮑﻞ ۲۷ــ  ۵ــ راه اﻧﺪازی ﻗﻄﺎر اراک ،ﻣﻼﻳﺮ ۱۳۹۰

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﺳﺘﺎن

ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﻧﻴﻢ
ﺑﻴﺸﺘﺮﺮ ﺑﺪاﻧ
ﺑﻴﺸﺘ
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 ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،داﻣﭙﺮوری ،ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﻴﻮه و وﺟﻮد ﺑﻴﺶ از  ١١٠٠واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪی ،ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎد و…
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﻳﯽ در ﺗﺠﺎرت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
از ﺗﻮان
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﯽ دارد .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
ﺻﺎدرات :اﻳﻦ اﺳﺘﺎن زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
ٔ
ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﮔﺎزدار ،ﻻﺳﺘﻴﮏ و ﻣﻨﺴﻮج ﻻﺳﺘﻴﮏ ،ﭼﻴﻨﯽ آﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ،
ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ :ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﭼﺮﻣﯽ ،ﺳﺎﻻﻣﺒﻮر،
ٔ
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 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻔﺘﯽ :روﻏﻦ دﻧﺪه ،اﻳﺰوﮔﺎم ،واﺳﮕﺎزﻳﻦ.
ﺷﻴﺸﻪ دﺳﺖ ﺳﺎز ،ﮔﻠﻴﻢ ،ﺳﻔﺎل و ﺳﺮاﻣﻴﮏ و …
ﺑﺨﺶ ﻓﺮش وﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ :ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف،
ٔ
واردات :اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﺧﻮد ﺑﺎزار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﻴﺎری از ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.
ﻋﻤﺪه وارداﺗﯽ اﺳﺘﺎن ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از :ﻧﺦ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﯽ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤﺎن ،ﻻﺳﺘﻴﮏ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ٔ
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ،ﺑﺬر ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﯽ ،اﻟﮑﺘﺮود ،ﮔﺮاﻓﻴﺖ و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮﺷﺎک.
ﺧﻮراک دام و ﻃﻴﻮر ،ﺗﺠﻬﻴﺰات
ٔ
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
رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ درﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺪور
٣ــ ٔ
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 ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ﺳﻔﺎل ،ﻗﻄﻌﺎت ﻻﺳﺘﻴﮑﯽ و ﻣﺒﻞ و ﻣﻨﺒﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻻﻟﺠﻴﻦ ،رزن و ﻣﻼﻳﺮ
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
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ و آزاد راه ﻫﺎ و اﺣﺪاث و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﻳﻠﯽ
٣ــ اﺣﺪاث و
ٔ

١١١

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
ﺷ ﻮﻓﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان
ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزﻱ ﺷ ﻮﻫﻤﻨﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ

ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ اﺳﺘﺎن

ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﺍﻥ ﻋﺰﻳﺰ ،ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ،ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﺪ:
1ــ ﭼﻨﺪ ﳕﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎی ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ــ
2ــــ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﻫﺎی ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﳕﺎﻳﻴﺪ.
3ــــ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯی ﻣﺤﻞ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﳕﺎﻳﻴﺪ.
4ــــ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻴﺪ.
 5ــ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺁﻳﻨﺪۀ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﳕﺎﻳﻴﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺸﺄ ﲢﻮﻻﺕ ﻋﻈﻴﻤﯽ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ،

ﺳﻼﻣﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ ﺍﻟﻬﯽ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻨ

ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻜﻮﻫﻤﻨﺪ ﺍ
ﺍﻣﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ

ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﺪ .ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻴﺶ

ﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍی ﺩﺭ ﲤﺎﻡ ﺯﻣﻴﻨﻪ

ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﭘﻴ
ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ

ﺍﺯ ﺳﻪ ﺩﻫﻪ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺑﺮﻛﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻘﺪﺱ

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎی ﻭﺍﻻﻳﯽ ﭼﻮﻥ

ﺭﻭﺣﻴﮥ ﺍﻳﺜﺎﺭ ،ﺧﻮﺩﺍﺗﻜﺎﻳﯽ ﻭ

ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ …

ﺩﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭی ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺎﺩﺕ ،ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ،

ﺭﻭﺣﻴﮥ ﻫﻤﻜﺎﺭی ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎی

ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻣﻌﻨﻮی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﻣﻠﺖ

ﺼﻮﺹ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.

ﻋﺰﻳﺰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺧ

١١٣

درس ﭼﻬﺎردﻫﻢ  :دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﺳﺘﺎن

ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﺎورﻳﻢ.
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی  ۱۳۸۳/۴/۱۵ﻫﻤﺪان

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

ﮐﺸﺎورزی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب
ﺧﻮدﮐﻔﺎﻳﯽ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺻﻠﯽ ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﺮدم و
ٔ
اﺳﻼﻣﯽ 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.

آﻳﺎ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ
ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،در اﺳﺘﺎن ﻣﺎ:
ــ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮐﺸﺎورزی از ﻧﻬﺼﺪﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ  ٤/٥ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
ــ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی روﺳﺘﺎﻳﯽ از  ١واﺣﺪ ﺑﻪ  ٧٢واﺣﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
ــ اﻣﺮوزه ﺑﻴﺶ از  ٢٦٨واﺣﺪ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﯽ و ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ در اﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ.
)رﺗﺒﻪ اول در ﮐﺸﻮر(.
ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر از ﺻﻔﺮ ﺑﻪ  ٩٠ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ٔ
رﺗﺒﻪ اول ﮐﺸﻮر رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
ــ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﯽ ،ﮔﺮدو و ﺻﺎدرات ﮐﺸﻤﺶ ﺑﻪ ٔ
رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﮐﺸﻮر رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
رﺗﺒﻪ دوم و ﻳﻮﻧﺠﻪ و اﻧﮕﻮر ﺑﻪ ٔ
ــ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻴﺮ ﺑﻪ ٔ
ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﺸﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای از ﺻﻔﺮ ﺑﻪ  ٦٢ﻫﮑﺘﺎر رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
١١٤

ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ اﺳﺘﺎن

ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن
در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن دارای ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﺰﻳّﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻴﻢ .داﺷﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ،وﺟﻮد ﻧﻴﺮوﻫﺎی
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
ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻼش زﻳﺎدی در ﺟﻬﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ)ذوب آﻫﻦ،
اﻳﺠﺎد ،راه اﻧﺪازی ،ﻫﺪاﻳﺖ و
ٔ
ﺳﻴﻤﺎن ،ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ و …( ،ﺷﻬﺮک ﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺴﻴﺎری در ﺳﻄﺢ
اﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﻳﻢ.

ﺷﮑﻞ ۱ــ ۶ــ آﺑﻴﺎری ﺑﺎراﻧﯽ ــ ﻓﺎﻣﻨﻴﻦ

ﺷﮑﻞ ۲ــ  ۶ــ ﺳﺮدﺧﺎﻧﮥ ﺑﻮﻋﻠﯽ ــ ﻫﻤﺪان

ﺷﮑﻞ ۳ــ ۶ــ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺳﻴﻤﺎن ﻫﮕﻤﺘﺎن ــ ﺷﺎﻫﻨﺠﺮﻳﻦ

ﭘﮋو

ﻫﺶ ﮐﻨﻴﺪ !

ﺷﮑﻞ ۴ــ ۶ــ ﻣﺠﺘﻤﻊ ذوب آﻫﻦ ــ اﺳﺪآﺑﺎد

ﺷﮑﻞ  ۵ــ ۶ــ ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ــ رزن

در ﺷ
ﻬﺮ ﻳﺎ روﺳﺘﺎ
ی
ﻣ
ﺤ
ﻞ
ز
ﻧ
ﮐﺪام واﺣ
ﺪ
ﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ
ﻫ
ﺎ
ی
ﺻ
ﻨ
ﻌﺘ
ﯽ اﻳﺠﺎد ﺷ
ﭼﻪ زﻣﻴﻨﻪ ا
ﺪه اﻧﺪ؟ در
ی
ﻓ
ﻌ
ﺎ
ﻟ
ﻴ
ﺖ دارﻧﺪ؟ ا
در
ﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ
اﻳﺠﺎد اﺷ
ﺘ
ﻐ
ﺎ
ل
و
رﺷﺪ اﻗﺘ
ﻧﻮاﺣﯽ
ﺼﺎدی اﻳﻦ
را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

١١٥

ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﻴﻢ
ﺑﻴﺸﺘﺮﺮ ﺑﺪاﻧﻴ
ﺑﻴﺸﺘ
ﺟﺪول  ٢ــ  ٦ــ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن

ﺟﺪول ١ــ ٦ــ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن
ردﻳﻒ ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺻﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻘﺮار

آدرس

١

ﺑﻮﻋﻠﯽ

ﮐﻠﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ٔ

ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ١٢ﻫﻤﺪان ــ ﺗﻬﺮان

٢

ﻻﻟﺠﻴﻦ

ﺳﻔﺎل و ﺳﺮاﻣﻴﮏ

ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ٤ﻻﻟﺠﻴﻦ ــ ﻃﺎﻫﺮﻟﻮ

٣

ﻣﻼﻳﺮ ١

ﮐﻠﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ٔ

ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ١٣ﻣﻼﻳﺮ ــ ﻫﻤﺪان

٤

وﻳﺎن

ﮐﻠﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ٔ

ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ٤٠ﻫﻤﺪان ــ ﺗﻬﺮان

٥

ﻣﻼﻳﺮ ٢

ﻣﻨﺒﺖ و ﻣﺒﻠﻤﺎن

ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ٣ﻣﻼﻳﺮ ــ ﻫﻤﺪان

٦

ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن

ﮐﻠﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ٔ

ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ٨ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن ــ ﮐﻨﮕﺎور

٧

ﻧﻬﺎوﻧﺪ

ﮐﻠﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ٔ

ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ٥ﻧﻬﺎوﻧﺪ ــ ﻓﻴﺮوزان

٨

ﺑﻬﺎران

ﮐﻠﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ٔ

ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ١٢ﻫﻤﺪان ــ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

٩

ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﻬﺎر

ردﻳﻒ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻘﺮار
١

اﺷﺘﺮﻣﻞ

ﻣﻨﺒﺖ و ﻣﺒﻠﻤﺎن

ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ٦ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن ــ ﺟﻮﮐﺎر

٢

ﺟﻴﺠﺎﻧﮑﻮه

ﻣﻨﺒﺖ و ﻣﺒﻠﻤﺎن

ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ٤ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن ــ ﺟﻮﮐﺎر

٣

ﺳﺎﻣﻦ

ﻏﺬاﻳﯽ

ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ٣ﺳﺎﻣﻦ ــ ﻣﻼﻳﺮ

٤

ﺳﻬﻨﺪ

ﮐﻠﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ٔ

ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ١١ﻣﻼﻳﺮ ــ اراک

٥

ﻓﺮﺳﻔﺞ

ﮐﻠﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ٔ

ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ١٥ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن ــ
ﮐﻨﮕﺎور

ﻏﺬاﻳﯽ و ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ٨ﻫﻤﺪان ــ ﺑﻴﺠﺎر

١٠

رزن

ﮐﻠﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ٔ

ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ٦رزن ــ ﺗﻬﺮان

١١

اﺳﺪ آﺑﺎد

ﮐﻠﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ٔ

ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ٨اﺳﺪآﺑﺎد ــ ﮐﻨﮕﺎور

آدرس

٦

ﻗﻬﺎوﻧﺪ

ﮐﻠﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ٔ

ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ٥ﻗﻬﺎوﻧﺪ ــ ﻣﻼﻳﺮ

ﻋﻤﺮاﻧﯽ
اﻟﻒ( ﻋﻤﺮان روﺳﺘﺎﻳﯽ :ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ دو ﻧﻬﺎد اﻧﻘﻼﺑﯽ »ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ« و »ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ«
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت آﻧﻬﺎ در
ﭼﻬﺮه روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻮرداری ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺎزﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ از
ٔ
ٔ
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.

ﺷﮑﻞ  ۶ــ ۶ــ ﭘﺮوژۀ اﺣﺪاث راه روﺳﺘﺎﻳﯽ ــ آق ﺗﭙﻪ

١١٦

ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ اﺳﺘﺎن

ﺷﮑﻞ ۷ــ ۶ــ ﭘﺮوژۀ ﮐﺎﻧﺎل آب رﺳﺎﻧﯽ ــ ﻧﻬﺎوﻧﺪ

ﺷﮑﻞ  ۸ــ ۶ــ ﺑﺴﻴﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ ــ ﺑﻬﺎر

ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﻴﻢ
ﺑﻴﺸﺘﺮﺮ ﺑﺪاﻧﻴ
ﺑﻴﺸﺘ

ﺟﺪول ٣ــ ٦ــ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﺮان روﺳﺘﺎﻳﯽ در اﺳﺘﺎن
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

ﺳﺎل ١٣٥٧

ﺳﺎل ١٣٨٨

ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح ﻫﺎدی روﺳﺘﺎﻳﯽ
ٔ
ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﻳﯽ
اﺳﻨﺎد ﺻﺎدره ﺑﺮای واﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ روﺳﺘﺎﻳﯽ

ــ

۹۸۶

ــ

۴۱۶۴۰

ــ

۸۷۷۹۸

دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺴﻴﺎری در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
ب( ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی :در ﻃﻮل ﺳﻪ ٔ
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ؛ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻴﻤﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن را
ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﺪام ﻳﮏ در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ؟
ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ٔ
ج( راه و ﺗﺮاﺑﺮی :اﻫﻤﻴﺖ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﺎﻻ و ﻣﺴﺎﻓﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای و رﻳﻠﯽ و ﻧﻘﺶ ﺑﻨﻴﺎدی آن در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻮﻻت
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻳﮏ ﺳﻮ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ در ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ
ﺣﻮزه راه و ﺗﺮاﺑﺮی اﺳﺘﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﺪم ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در
ٔ
١١٧

ﺷﮑﻞ ۹ــ  ۶ــ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺎرک ﮐﻮﺛﺮ ــ ﻣﻼﻳﺮ

ﺷﮑﻞ۱۰ــ ۶ــ ﭘﻞ روﮔﺬر رﺳﺎﻟﺖ ــ ﻫﻤﺪان

ﺷﮑﻞ۱۱ــ ۶ــ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی ــ اﺳﺪآﺑﺎد

ﺷﮑﻞ۱۲ــ ۶ــ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی ــ ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن

ﺷﮑﻞ ۱۳ــ ۶ــ راه آﻫﻦ اراک ــ ﻣﻼﻳﺮــ ﻧﻬﺎوﻧﺪ

ﺷﮑﻞ ۱۴ــ ۶ــ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﻤﺪان ــ ﺳﺎوه

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ــ ﻃﻮل راه ﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب در اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ــ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب در اﺳﺘﺎن ،آزادراه و ﺑﺰرﮔﺮاه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ از  ٣٦٥ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺮاه
و  ٨٥ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ آزادراه دارﻳﻢ.
ــ ﻃﻮل راه ﻫﺎی روﺳﺘﺎﻳﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب  ١٢ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از  ٧٠درﺻﺪ آن
آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ اﺳﺖ.
ــ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﺘﺎن ﻣﺎ دارای دو ﺧﻂ راه آﻫﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻧﺮژی
ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی در ﺻﻨﻌﺖ آب ،ﺑﺮق و ﮔﺎز ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﻧﻴﺰ
ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪی در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ و ﺣﻴﺎﺗﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
١١٨

ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ اﺳﺘﺎن

ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﻴﻢ
ﺑﻴﺸﺘﺮﺮ ﺑﺪاﻧﻴ
ﺑﻴﺸﺘ
آب:
ــ اﺣﺪاث  ١٠ﺳﺪ در اﺳﺘﺎن ﮐﻪ  ٣ﺳﺪ آن ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﻴﺪه و  ٧ﺳﺪ آن
اﺟﺮاﻳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ــ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺷﺮب ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب  ٤ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ــ ﺑﺮﺧﻮرداری  ٩٩درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان از آب ﺷﺮب ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭘﺲ
از اﻧﻘﻼب
ﺑﺮق:
اﺣﺪاث ﻧﻴﺮوﮔﺎه  ١٠٠٠ﻣﮕﺎواﺗﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب در اﺳﺘﺎن
ــ ﺑﺮﺧﻮرداری  ١٠٠درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی اﺳﺘﺎن از ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮق
ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﮔﺎز:
ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﻫﻴﭻ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﻳﯽ از ﻧﻌﻤﺖ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد.
ــ ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ  ٩٩/٥درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮی و  ٧٧درﺻﺪ

ﺷﮑﻞ ۱۵ــ ۶ــ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ رزن

ﺷﮑﻞ ۱۶ــ ۶ــ ﺳﺪ ﮐﻼن ﻣﻼﻳﺮ

از ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺳﺘﺎﻳﯽ از ﻧﻌﻤﺖ ﮔﺎز ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ 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.

آﻳﺎ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ
ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ــ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﻴﺶ از  ٢ﺑﺮاﺑﺮ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ــ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ،ﺑﻴﺶ از  ٢ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ــ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﻳﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ٣ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۱۷ــ ۶ــ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻌﺜﺖ ــ ﻫﻤﺪان

١١٩

ــ ﺧــﺎﻧـــﻪ ﻫـــﺎی ﺑـﻬـﺪاﺷﺖ روﺳﺘﺎﻳـﯽ  ٢٠ﺑــﺮاﺑــﺮ ﺷﺪه اﻧـﺪ.
ــ ﺗـﻌـﺪاد ﺗـﺨﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫــﺎی اﺳﺘﺎن  ٣ﺑــﺮاﺑــﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ــ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺎدﻳﻮم ﻫــﺎی ورزﺷﯽ  ٣ﺑـﺮاﺑـﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ورزﺷﯽ اﺳﺘﺎن  ٧ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ــ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی
ٔ
ــ اوﻟﻴﻦ اﺳﺘﺎدﻳﻮم  ١٥ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﻓﻮﺗﺒﺎل در اﺳﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی اﺳﺘﺎن ،ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﺎﻧﮕﯽ دارﻧﺪ.
ــ ٔ
ــ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ١٠٠درﺻﺪ روﺳﺘﺎﻫﺎی اﺳﺘﺎن ،ارﺗﺒﺎط ﺧﺎﻧﮕﯽ
از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺨﺎﺑﺮات دارﻧﺪ.
ــ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎدﻻت ﭘﺴﺘﯽ ﻏﺮب ﮐﺸﻮر در ﻫﻤﺪان اﺣﺪاث ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۱۸ــ ۶ــ اﺳﺘﺎدﻳﻮم ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ــ ﻫﻤﺪان

ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ،ﺑُﻌﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﺛﺎر و ﺗﺤﻮل را در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﯽ ﭼﻮن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺎدت ،از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ،ﻫﻤﮑﺎری و… از ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ٔ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺎ ارزش ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ در اﺳﻼم ،ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب در ﺣﻮزه ﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ.

١٢٠

ﺷﮑﻞ ۱۹ــ ۶ــ ﻓﺮﻫﻨﮓ واﻻی ﺷﻬﺎدت ﻧﺰد ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان

ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ اﺳﺘﺎن
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 واﻻ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ۲۰ــ ۶ــ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی اﺳﺘﺎد ﺷﻬﺮﻳﺎرــ روﺳﺘﺎی اﻟﻔﺎوت

ﺷﮑﻞ ۲۱ــ ۶ــ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ــ اﺳﺪآﺑﺎد

آﻳﺎ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ
ﺟﺪول ٤ــ ٦ــ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در اﺳﺘﺎن
اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﺳﺎل ۱۳۸۷

ﺳﺎل ۱۳۵۷
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻی  ۶ﺳﺎل

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﻮاد

درﺻﺪ

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻی ۶ﺳﺎل

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﻮاد

درﺻﺪ

اﺳﺪ آﺑﺎد

۶۲۳۵۲

۲۰۵۷۶

۳۳

۹۰۶۲۸

۸۵۸۸۳

۹۴

ﺑﻬﺎر

۹۷۷۳۶

۳۳۲۰۳

۳۴

۱۲۲۲۵۴

۱۰۱۴۷۰

۸۳

ﺗﻮﻳﺴﺮﮐﺎن

۹۴۹۹۴

۲۷۲۵۰

۳۶/۳۶

۱۰۸۷۹۰

۸۳۱۷۰

۷۶/۴

رزن

۹۴۵۰۰

۳۳۵۰۰

۳۵/۴۴

۱۰۱۵۰۰

۸۱۱۹۷

۷۹/۹۹

ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ

۶۳۸۷۰

۲۳۸۳۴

۳۷

۱۳۱۲۷۰

۱۱۶۳۰۴

۸۸/۵۹

ﻣﻼﻳﺮ

۴۷۱۱۷

۲۱۹۰۹

۴۶/۵

۲۹۰۱۹۷

۲۴۱۴۷۳

۸۳/۲۱

ﻧﻬﺎوﻧﺪ

۱۱۶۵۵۵

۴۰۰۹۵

۳۴/۴۰

۱۸۱۰۴۹

۱۵۹۳۰۴

۸۷/۹

ﻫﻤﺪان

۳۸۳۶۰۴

۱۴۲۷۰۰

۳۷/۱۹

۶۰۵۷۲۳

۵۳۳۰۴۶

۸۸

اﺳﺘﺎن

۹۶۰۷۲۸

۳۴۳۰۸۴

۳۶

۱۵۵۱۴۱۱

۱۴۰۱۸۴۷

۹۰/۳۵

ــ ﻧﺮخ ﺑﺎﺳﻮادی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ،از  ٣٦درﺻﺪ ﺑﻪ  ٩٠/٤درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ــ ﺗﻌﺪاد آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻤﺎم دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﻴﺶ از  ٢/٥ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ــ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺗﻤﺎم داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻻزم 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.
١٢١

ب( آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ :ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻧﻘﺶ
ﺑﺰرﮔﯽ در آﻣﻮزش ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ دارﻧﺪ .ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﯽ و
ﮐﻴﻔﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ واﺣﺪﻫﺎی
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﻤﭽﻮن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻟﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻮﻻت
و ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی در ٔ
و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ ﺑﺴﻴﺎری در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ ۲۲ــ ۶ــ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ــ ﻣﻼﻳﺮ

ﺷﮑﻞ ۲۳ــ ۶ــ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ــ ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ

آﻳﺎ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ
ــ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ١٣٥٧ﺣﺪود  ٤٥ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ــ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب  ١٨ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ــ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی )دوﻟﺘﯽ( اﺳﺘﺎن  ٦ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دوره ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ  ٦داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ
ــ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ از  ٣داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت در ٔ
دﮐﺘﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
١٢٢

ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ اﺳﺘﺎن
ج( ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ :ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﭽﻮن ،ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ
و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی دﻳﻨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﻨﺮی و ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻓﺮاد
ﻋﺎﻟﻴﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ٔ
ﮐﻼن اﺟﺮاﻳﯽ ﺧﻮد را در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ.

آﻳﺎ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ
ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎ:
ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻴﺶ از  ٥ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ،١٣٨٨ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ  ٣٠ﻋﻨﻮان
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪاد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺳﻴﻤﺎ ،از  ٢ﺷﺒﮑﻪ ،ﺑﻪ  ١٦ﺷﺒﮑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻴﻤﺎ داﻳﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ٔ
٤٠ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮآن ،اﻳﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻗﺮآﻧﯽ و
٢١
ٔ
ٔ
اﺳﺖ.
اراﺋﻪ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻫﻨﺮی و ﻣﺬﻫﺒﯽ زﻳﺎدی ﺑﺎ ﻫﺪف ٔ
آﻣﻮزش ﻫﺎی دﻳﻨﯽ ،ﻗﺮآﻧﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻫﻨﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ۲۴ــ ۶ــ ﺗﺎﻻر ﻗﺮآن ــ ﻫﻤﺪان

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

ﺷﮑﻞ ۲٥ــ ۶ــ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ــ رزن

١٢٣

درس ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ  :ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﻳﻨﺪۀ اﺳﺘﺎن
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر و وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ،آﻳﻨﺪۀ اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ٔ
داﺷﺖ:
ﻫﻮﻳﺖ اﺳﻼﻣﯽ و اﻳﺮاﻧﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد و ﻣﺘﮑّﯽ ﺑﺮ ّ
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
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار از داﻧﺶ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ٔ
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺗﺮ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻏﺮب ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺎن
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ٔ
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از ﻣﺤﻴﻄﯽ اﻣﻦ و ﺑﺮﺧﻮردار از ﺳﻼﻣﺖ ،رﻓﺎه ،اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﯽ و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﻣﺆﻣﻦ ،ﻓﻌﺎل ،ﭘﻮﻳﺎ ،ﻣﻔﺘﺨﺮ
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺑﻪ
ٔ
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
آﻳﻨﺪه
ﻋﺰم ﺷﻤﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان آﻳﻨﺪه ﺳﺎز اﻳﻦ اﺳﺘﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ّ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳّﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ،اﻣﮑﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ٔ
روﺷﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

اﻟﻒ( ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ …
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺮﺧﻮرداری از
ٔ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
وﺟﻮد ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ،ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی
وﺟﻮد اﻗﻠﻴﻢ و ﺧﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻤﺘﺎز در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
وﺟﻮد ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ و ﺗﺒﺪﻳﻠﯽ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻣﺎﻫﺮ اﺳﺘﺎن در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ
١٢٤

ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ اﺳﺘﺎن
ب( ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ …
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از آن
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻋﺪم
ٔ
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ و اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﯽ
ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻃﺒﻴﻌﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ،ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ،ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ و …
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺘﺎن
ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در
ٔ
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
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار
ــ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در راﺳﺘﺎی
ٔ
ــ اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ــ
ٔ
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 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮان
راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن
ــ اوﻟﻮﻳﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﯽ ،ﺗﺒﺪﻳﻠﯽ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮐﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻓﻠﺰی ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ
زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﻧﻴﺰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ
ــ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ٔ
ٔ
ــ اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ و ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎی اﺳﺘﺎن ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺎ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮﺗﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ آن در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮوﻳﺞ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ــ
ٔ
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 ﮐﺎﻻ 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
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻧﻮ
ــ اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و
ٔ
ــ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ در ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎی آﺑﺨﻴﺰ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﯽ و ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی دﺳﺖ ﮐﺎﺷﺖ
ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی و
ٔ
ــ اﻓﺰاﻳﺶ ٔ
راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی ،روﺳﺘﺎﻳﯽ و ﻋﺸﺎﻳﺮی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﻴﻼﻗﯽ ،ﻗﺸﻼﻗﯽ و در ﺣﻴﻦ ﮐﻮچ
ــ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮچ ﻋﺸﺎﻳﺮ از ﻃﺮﻳﻖ
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ــ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻴﺪن و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی روﺳﺘﺎﻳﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮐﻮﭼﮏ و
ٔ
زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﯽ و رﻓﺎﻫﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﯽ و ﻋﺸﺎﻳﺮی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻳﯽ اﺳﺘﺎن در راﺳﺘﺎی ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﻤﻮدن ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و
ــ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻴﺎن
ٔ
ٔ
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 اﺳﻼﻣﯽ
ــ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﮐﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﯽ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ 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

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ۱ــ ۶
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ؟ اﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ در ﮐﺪام ﻳﮏ از اﺑﻌﺎد
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ؟
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ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ اﺳﺘﺎن

ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ

ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻞ آﻣﻮزش وﭘﺮورش ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ،
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺮورﺷﯽ وﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ،ﮔﺮوه ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ و ﮔﺮوه
ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ٔ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی وﮔﺮوه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ،اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان
اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﻤﺪان )ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺪﻳﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان
اداره ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ و آﺑﺨﻴﺰداری اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان
ٔ
اداره ﮐﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان
ٔ
اداره ﮐﻞ ﺑﻨﻴﺎد ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ﻧﺸﺮ ارزش ﻫﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان
ٔ
اداره ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان
ٔ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻫﻤﺪان
اداره ﮐﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان
ٔ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺪان ﭘﻴﺎم
ﻣﺪرﺳﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻫﻤﺪان
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ٔ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت آﻣﻨﻪ )س( ﻫﻤﺪان
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان
اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻋﺸﺎﻳﺮی اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان
ٔ
اداره ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان
ٔ
ﺷﻬﺮداری ﻫﻤﺪان
اداره 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.
ﮐﻠﻴﻪ ﻋﺰﻳﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮی در ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺤﺘﻮای اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺎ را ﻳﺎری ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺗﺸﮑﺮ از ٔ
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ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ
درﺑﺎره ﻣﺎدﺳﺘﺎن( ــ ﻧﺸﺮ ﻣﺎدﺳﺘﺎن  ،ﭘﺎﻳﻴﺰ
۱ــ اذﮐﺎﻳﯽ ،ﭘﺮوﻳﺰ ــ  ۱۳۸۰ﻫﻤﺪان ﻧﺎﻣﻪ )ﺑﻴﺴﺖ ﮔﻔﺘﺎر
ٔ
۲ــ ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ ،ﺣﺴﻦ ــ  ۱۳۸۰ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﺟﻠﺪ اول ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻓﺴﻮن ،ﭼﺎپ دﻫﻢ ــ ﺗﻬﺮان
دروازه ﺗﺎرﻳﺦ ــ اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﭙﻬﺮ داﻧﺶ ،ﭼﺎپ اول ،ﻫﻤﺪان
۳ــ ﺟﻬﺎﻧﭙﻮر ،ﻋﻠﯽ ــ ۱۳۸۷ﻫﻤﺪان
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺪان  ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی
۴ــ ﭼﻮﺑﻨﺪ ،ﺣﻤﻴﺪ و اﻣﻴﻦ ﻣﻨﺶ ،ﻣﺤﻤﺪ ــ ﺑﺮرﺳﯽ
ٔ
 ۵ــ راﻣﺸﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ــ ۱۳۷۹ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﺧﺎک ﻫﺎ ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن
 ۶ــ رﺿﺎﻳﯽ ،ﻋﻤﺎداﻟﺪﻳﻦ ــ  ۱۳۸۱ﺳﻴﻤﺎی ﻫﻤﺪان ــ اﻧﺘﺸﺎرات اﻧﻮﺷﻪ ،ﭼﺎپ اول ،ﺗﻬﺮان
۷ــ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺪان ﭘﻴﺎم ــ ﻳﺎدﻣﺎن ﺳﻴﻤﺮغ ﺳﯽ اﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۸۷
 ۸ــ زﻧﺪه دل ،ﺣﺴﻦ ــ  ۱۳۷۶راﻫﻨﻤﺎی ﺟﺎﻣﻊ اﻳﺮاﻧﮕﺮدی اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ــ ﺗﻬﺮان
۹ــ زﻣﺮدﻳﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ــ  ۱۳۸۱ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی اﻳﺮان ﺟﻠﺪ  ۱و  ۲اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﮔﺰﻳﺪه آﻣﺎر ﭘﺎﻳﻪ ای ۱۳۸۹
۱۰ــ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﺪان )ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی(
ٔ
۱۱ــ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ،آﻣﺎر ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۸۲
۱۲ــ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ــ ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان۱۳۸۱
۱۳ــ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ــ ﻃﺮح
ٔ
۱۴ــ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ،ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ۱:۲۵۰۰۰۰ﻣﻨﻄﻘﻪ
۱۵ــ ﺳﻴﺪان ،م ــ  ۱۳۸۴آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ )ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ــ واﺣﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان(
۱۶ــ ﺻﺎﺑﺮی ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،آﻳﺖ اﻟﻠﻪ ــ  ۱۳۸۱ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻔﺼﻞ ﻫﻤﺪان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺎﮐﺮ ،ﻗﻢ
۱۷ــ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ،ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ،ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﮑﺎران ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻓﺮاﺧﻮان ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ
۱۸ــ ﻋﻼﻳﯽ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ــ  ۱۳۸۴ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی اﻳﺮان ــ اﻧﺘﺸﺎرات ﻗﻮﻣﺲ
۱۹ــ ﻋﻠﻴﺠﺎﻧﯽ ،ﺑﻬﻠﻮل ــ ،۱۳۷۱ﮐﺎوﻳﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ــ ﻣﺒﺎﻧﯽ آب و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ــ اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ
۲۰ــ ﻗﺮاﮔﺰﻟﻮ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ  ۱۳۶۹ــ ﻫﻨﮕﻤﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﺪان .اﻧﺘﺸﺎرات اﻗﺒﺎل
۲۱ــ ﻗﺪﻳﻤﯽ ،ﻧﺎدر ــ ﻧﺎدری ،ﺟﻼل ۱۳۸۹ ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ــ دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ
۲۲ــ ﮔﻴﺮﺷﻤﻦ ،رﻣﺎن ــ  ۱۳۴۴اﻳﺮان از آﻏﺎز ﺗﺎ اﺳﻼم ،ﺗﺮﺟﻤﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻦ ــ ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب ،ﺗﻬﺮان
۲۳ــ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان ــ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻔﺼﻴﻠﯽ ۱۳۸۵ــ ۱۳۳۵
آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان
۲۴ــ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﻤﺪان ــ
ٔ
۲۵ــ ﻧﻮرﻳﻮن ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ــ ﻓﺎﺿﻞ زاده ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،ﺳﻴﺪ ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ۱۳۸۹ــ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﮔﻮﻳﺶ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﺮﮐﺖ ﮐﻮﺛﺮ
۲۶ــ وزارت ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ــ ۱۳۸۰ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﻠﻴﻢﺷﻨﺎﺳﯽ ــ ﻟﺮزهﺧﻴﺰی و راﻧﺶ زﻣﻴﻦ )اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان( ،اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﺎرس ﺗﻴﺮ
۲۷ــ و …

١٢٨

