
١٣٩۱

عنوان و نام پديد آور: استان شناسی استان لرستان [کتاب های درسی]: ٢٣٦/٩/ مؤلفان : فضل الله بازگير، حسين علی ياری، دکتر سيد منصور  
شاهرخوندی، هدايت بهنام پور، قدرت بساطی، حسن اسماعيل زاده و عبدالرضا نقدی چگنی؛ زير نظر کارشناسان گروه جغرافيای دفتر برنامه ريزی 

و تأليف کتاب های درسی؛  … [برای]؛ وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی.
مشخصات نشر: تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ايران، ١٣٩١

مشخصات ظاهری: ١٢٨ ص.: مصور (رنگی)، نقشه، جدول (رنگی)، نمودار (رنگی)
شابک: ١-٢٠١٦-٠٥-٩٦٤-٩٧٨      

وضعيت فهرست نويسی: فيپا
يادداشت: مؤلفان:  فضل الله بازگير، حسين علی ياری، دکتر سيد منصور شاهرخوندی، هدايت بهنام پور، قدرت بساطی، حسن اسماعيل زاده 

و عبدالرضا نقدی چگنی
يادداشت: چاپ اّول

ويراست قبلی: وزارت آموزش و پرورش، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ايران، ١٣٧٩ ([٦٧ ص ]).
موضوع: لرستان، جغرافيا

شناسه افزوده: بازگير، فضل الله
شناسه افزوده: سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی. ادارٔه کل چاپ و توزيع کتاب های درسی

شناسه افزوده: سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی. دفتر برنامه ريزی و تأليف کتب درسی. گروه جغرافيا
شناسه افزوده: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ايران

رده بندی ديويی:  ٢٣٦/٩ ک /٣٧٣
شماره کتاب شناسی ملی: ٢٧٢٠١٨٥



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

برنامه ريزى محتوا و نظارت بر تأليف: دفتر برنامه ريزى و تأليف كتاب هاى درسى
نام كتاب: استان شناسی  لرستان (اجرای آزمايشی) ـ ٢۳۶/۹

مؤلفان: فضل الله بازگير، حسين علی ياری، دکتر سيد منصور شاهرخوندی، هدايت بهنام پور، قدرت بساطی، 
             حسن اسماعيل زاده و عبدالرضا نقدی چگنی 

آماده سازی و نظارت برچاپ و توزيع: ادارۀ کّل چاپ و توزيع کتاب های درسی 
ـ  ساختمان شمارۀ ٤آموزش و  پرورش(شهيد موسوی)                    تهران: خيابان ايرانشهر شمالی 

ـ  ٨٨٨٣١١٦١، دورنگار: ٨٨٣٠٩٢٦٦، کد پستی: ١٥٨٤٧٤٧٣٥٩،                 تلفن: ٩
                                                                                                                                                                      www.chap.sch.ir :وب سايت               

مدير امور فنی و چاپ : سيداحمد حسينی 
طراح گرافيک و جلد: طاهره حسن زاده     

صفحه آرا: زهره بهشتی شيرازی
حروفچين: سيده فاطمه محسنی

مصحح: آذر روستايی فيروزآباد، فاطمه صغری ذوالفقاری
امور آماده سازی خبر: فاطمه پزشکی

امور فنی رايانه ای: حميد ثابت کالچاهی، پيمان حبيب پور 
ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ايران: تهران ـ کيلومتر ١٧ جاّدۀ مخصوص کرج ـ خيابان ٦١ (داروپخش) 

         تلفن: ٥ ـ ٤٤٩٨٥١٦١، دورنگار: ٤٤٩٨٥١٦٠، صندوق پستی: ١٣٩ـ ۳۷۵۱۵           
چاپخانه: شركت چاپ و نشر کتاب های درسی ايران «سهامی خاص» 

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ اول ۱۳٩١
 

حّق چاپ محفوظ است      

ISBN   978 -964 - 05 - 2016 - 1     ۹٧٨-۹۶۴-۰۵  -۲۰۱۶ -۱    شابک



نهضت برای اسالم نمی تواند محصور باشد در يک کشور و نمی تواند محصور باشد در حتی 
کشورهای اسالمی. نهضت برای اسالم همان دنبالٔه نهضت انبياست. نهضت انبيا برای يک محل 
به  نبوده  محصور  نبوده،  عربستان  مال  دعوتش  لکن  است  عربستان  اهل  اکرم  پيغمبر  است،  نبوده 

عربستان، دعوتش مال همٔه عالم است.
امام خمينی(ره)





فهرست
فصل اول: جغرافيای طبيعی استان  لرستان                                                    

درس اول ــ موقعيت جغرافيايی استان                                  ۲
درس دوم ــ ناهمواری  های استان                                     ۵                       

درس سوم ــ آب و هوای استان                                     ۱١
درس چهارم ــ منابع طبيعی استان                                    ۱۶ 
درس پنجم ــ مخاطرات طبيعی و آلودگی های زيست محيطی                             ۳۱

فصل دوم: جغرافيای انسانی استان لرستان
درس ششم ــ تقسيمات سياسی استان                                  ۴۲
درس هفتم ــ شيوه  های زندگی در استان                                  ۴۴
درس هشتم ــ ويژگی های  جمعيتی استان                                        ۵۰

فصل سوم: ويژگی های فرهنگی استان لرستان
درس نهم ــ آداب و رسوم مردم استان                                  ۵۵

فصل چهارم: پيشينه و مفاخر استان لرستان
درس دهم ــ پيشينٔه تاريخی استان                                    ۷۰
درس يازدهم ــ نقش استان لرستان در دفاع از کيان و مرزهای ايران اسالمی                    ۸۰

فصل پنجم: توانمندی های استان لرستان
درس دوازدهم ــ جاذبه  های گردشگری استان                       ۹۰
درس سيزدهم ــ توانمندی  های اقتصادی استان                             ۱۰۰

فصل ششم: شکوفايی استان لرستان پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی
درس چهاردهم ــ دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی                             ۱۰۸
درس پانزدهم ــ چشم  انداز آيندٔه استان لرستان                                    ۱۲۰

 



سخنی با دانش آموزان عزيز
شايد از خود سؤال کنيد که برنامٔه استان  شناسی چه نوع برنامه  ای است؟ هدف برنامه  ريزان درسی از تأليف کتاب استان  شناسی 
چيست؟ و مطالعٔه اين کتاب چه اهميتی دارد؟ پاسخ ما به شما دانش آموز عزيز اين است که اين کتاب شما را با استان محل زندگی، مسائل 
جغرافيايی، تاريخی، اجتماعی، مردم  شناسی، اقتصادی و فرهنگی آن آشنا می  کند. از طرف ديگر يکی از انتظارات تربيتی دنيای امروز، 
تربيت شهروندانی آگاه است. يک شهروند مطلوب، نيازمند پيدا کردن درکی همه  جانبه از واحدهای سياسی کشور خود و سرزمين ملی  اش 
کنيد.  پيدا  همه  جانبه  جامع و  نگاهی  خود،  زندگی  محل  استان  نسبت به  تا  کمک می  کند  شما  برنامه به  اين  مختلف است.  زمينه  های  در 
کسب بصيرت نسبت به محيط زندگی و آگاهی از خصوصيات آن چه در گذشته و حال آن اتفاق افتاده به شما کمک خواهد کرد تا با بحث 
و گفت وگو بينشی عميق دربارٔه موضوعات محيطی، اجتماعی و اقتصادی پيدا کنيد و دربارٔه حل مشکالت آن بينديشيد و راه  حل  های 

اين مشکالت را پيدا کنيد.
بدون شک شما مديران آيندٔه جامعه خواهيد بود.زندگی مدرسه  ای بايد شما را به دانش الزم برای حّل مسائل جامعه مجهز کند. 
مکانی که شما در آن زندگی می  کنيد توانمندی  های مختلف جغرافيايی فرهنگی، اقتصادی و انسانی دارد؛ خود شما بخشی از اين سرمايه 
و توانمندی هاييد. بهره  برداری از توانمندی  های بالقّؤه يک کشور در گرو شناخت همه  جانبٔه محل زندگی خود و نيز کشور است. برنامٔه 
به  می  توانيد  چگونه  را  ناتوانی  ها  و  تهديدها  اين که  يا  و  است  کدام  شما  استان  در  موجود  فرصت  های  که  می  آموزد  شما  به  استان  شناسی 

فرصت تبديل کنيد.
فراموش نکنيد که همٔه امکانات موجود در محيط فرصت است؛ آب  و هوا، بيابان، کوه، رودخانه، جنگل، نيروی انسانی، ميراث فرهنگی، 

صنايع دستی و خيلی چيزهای ديگر. مهم اين است که بياموزيد چگونه از اين فرصت  ها در جهت سعادت خود و جامعه استفاده کنيد.
آگاهی از مسائل استان موجب خواهد شد تا از علل پيشرفت و يا عقب  ماندگی استان خود آگاه شويد و برای پيشرفت استان 

خود، راه  حل  های خّالق پيدا کنيد.
ممکن است اين سؤال در ذهن شما مطرح شود که آيا بهتر نيست آموزش دربارٔه محيط زندگی با موضوعات اجتماعی از محيط 
نزديک آغاز شود و سپس به محيط دورتر مانند، استان و يا کشور بينجامد. ما در اين  برنامه از طريق طرح پرسش  ها و فعاليت  های مختلف 

اين فرصت را برايتان فراهم کرده  ايم.
بدون شک مطالعه دربارٔه شهر و استان در زمينه  های جغرافيايی، تاريخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آداب و رسوم محلی 
نه  تنها می  تواند موجب دلبستگی به زادگاه و سرزمين ملی شود؛ بلکه اين فرصت را فراهم می  کند تا با گنجينه  های مختلف طبيعی، انسانی، 
فرهنگی و فّناورانٔه کشور خود آشنا شويد.در اين برنامه در می  يابيد که افراد زيادی چه در گذشته يا حال در استان شما، برای اعتالی 

کشور تالش کرده  اند.
انقالب اسالمی ايران در سال ۱۳۵۷ شرايطی را فراهم کرد که دولت و مردم با احساس مسئوليت بيش تری برای پيشرفت همه جانبٔه 
سربلندی و شکوفايی ايران اسالمی که به هّمت و کوشش شما  ايران عزيز تالش کنند. در ادامٔه اين تالش ها جهت رسيدن به قلّٔه رفيع 

دانش آموزان عزيز بستگی دارد، اميد است با عنايت حق تعالی و اعتماد به  نفس از هيچ کوشش و خدمتی دريغ نکنيد. 
در اين راه قطعاً راهنمايی  های مفيد دبيران محترم جغرافيا بسيار سودمند خواهد بود.

به اميد موفقّيت شما
گروه جغرافيای دفتر برنامه ريزی و تأليف کتاب های درسی



فرازهايی از فرمايشات مقام معظم رهبری ـ مدظله العالی ـ  در جمع مردم لرستان در مرداد ماه ١٣٧٠
از اينکه در جمع شما مردان و زنان مؤمن و جوانان سلحشور و انقالبی اين استان مردپرور و شهيدپرور حضور پيدا کرده ام، خدای 
متعال را شاکر و سپاسگزارم. مردم استان لرستان، يکی از شجاع ترين و با اخالص ترين مردم سراسر کشورند؛ خاطرات افتخارآميز مردم 
شهرهای مختلف استان لرستان، چه در دوران انقالب و چه در دوران جنگ تحميلی، هرگز از ياد نخواهد رفت و فرزندان شما در سپاه 
و ارتش و نيروهای عظيم مردمی، نشان دادند که با ايمانی صادقانه و مخلصانه، به اسالم عزيز و به انقالب اسالمی وفادارند. من فراموش 
نمی کنم سال هايی را که فرزندان بسيجی اين استان، در جبهه های غرب و شمال غربی، در حاجی عمران، در ارتفاعات دشوار منطقٔه مرزی 
و بعد از آن هم در منطقٔه جنوب، دالوری و جانفشانی کردند. همان روزها من به جوانان سلحشور لرستان پيغام دادم و گفتم که اگر ديگران 

سلحشوری ها و فداکاری های جوانان لرستان را در صحنٔه نبرد شنيده اند، من آن را ديده ام. 
آزمايش های  استانی،  هر  و  منطقه  هر  در  و  کنند  دفاع  ايمانشان  از  بتوانند  تا  داد،  توفيق  ايران  ملت  به  که  سپاسگزاريم  را  خدا 
درس آموزی از جوانان و فداکاران و خانواده های مؤمن برای تاريخ کشور ما باقی ماند. همچنين به خانواده های محترم شهدا و جانبازان 
و آزادگان عزيز درود می فرستيم و به خصوص صبر شما مردم عزيز را در دوران بمباران ها يادآوری می کنم، که حتی دشمنان دژخيم، مدرسٔه 
کودکان شما را هم مورد تهاجم قرار دادند و بچه های دانش آموز را هم قلع و قمع کردند. دوران جنگ بحمدالّله به پايان رسيده، آزمايش 
موفق ملت ايران به سربلندی اسالم انجاميده، و مردم اين استان در عالقه مندی به دين و معارف اسالمی و روحانيت متعهد و دلسوز هم 

شهره هستند. 
عشاير ايران از لحاظ فداکاری و شجاعت و شهامت، جزو بهترين افراد مردم اند. هيچ کس شک ندارد که عشاير در راه اسالم و 
وطن اسالمی فداکاری کرده اند. عشاير سلحشور و غيور استان لرستان در زمان جنگ و صلح، رشد خودشان را نشان دادند و اخالص 

و صميميتشان را ثابت کردند. 
بايد تالش شود تا اين استان طی چند سال آينده از محروميت خارج شود و فقر و بيکاری برای عشاير غيوری که در جنگ و صلح 
اخالص و صميميت خود را نشان داده اند، وجود نداشته باشد و مسئوالن نيز موظف اند به اين ملت صميمی و مخلص و شايسته تا آنجا 
که می توانند خدمت کنند. اميدواريم با وحدت کلمه و تفضالت الهی و عنايات حضرت ولی عصر(عج) بتوانيم اين مرحلٔه حساس از تاريخ 

اسالم را مانند گذشته با پيروزی پشت سر بگذاريم.



تصوير ماهواره ای استان لرستان 
تصاوير ماهواره ای ٧ــ LANDSAT از کل استان در سال های ١٣٨١ تا ١٣٨٢ هجری شمسی گرفته شده است. 
در تصوير فوق که تحت عنوان تصوير گويا شده، شناخته می شود، خطوط آبی رنگ، رودخانه ها، خطوط سياه رنگ جاده ها 
و خطوط قهوه ای رنگ شبکه مختصات جغرافيايی را نشان می دهد. در اين تصاوير ماهواره ای زمين های زراعی دارای 
ديده  سفيد  رنگ  به  لم يزرع  و  باير  اراضی  و  تيره  سبز  رنگ  به  جنگلی  اراضی  و  باغات  روشن،  سبز  رنگ  به  محصول، 

می شوند. 

(عکس از سازمان فضايی ايران)


