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سخنی با دانش آموزان عزیز
شاید از خود سؤال کنید که برنامٔه استان  شناسی چه نوع برنامه  ای است؟ هدف برنامه  ریزان درسی از تألیف کتاب استان  شناسی 
چیست؟ و مطالعٔه این کتاب چه اهمیتی دارد؟ پاسخ ما به شما دانش آموز عزیز این است که این کتاب شما را با استان محل زندگی، مسائل 
جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، مردم  شناسی، اقتصادی و فرهنگی آن آشنا می  کند. از طرف دیگر یکی از انتظارات تربیتی دنیای امروز، 
تربیت شهروندانی آگاه است. یک شهروند مطلوب، نیازمند پیدا کردن درکی همه  جانبه از واحدهای سیاسی کشور خود و سرزمین ملی  اش 
در زمینه  های مختلف است. این برنامه به شما کمک می  کند تا نسبت به استان محل زندگی خود، نگاهی جامع و همه  جانبه پیدا کنید. 
کسب بصیرت نسبت به محیط زندگی و آگاهی از خصوصیات آن چه در گذشته و حال آن اتفاق افتاده به شما کمک خواهد کرد تا با بحث 
و گفت وگو بینشی عمیق دربارٔه موضوعات محیطی، اجتماعی و اقتصادی پیدا کنید و دربارٔه حل مشکالت آن بیندیشید و راه  حل  های 

این مشکالت را پیدا کنید.
بدون شک شما مدیران آیندٔه جامعه خواهید بود.زندگی مدرسه  ای باید شما را به دانش الزم برای حّل مسائل جامعه مجهز کند. 
مکانی که شما در آن زندگی می  کنید توانمندی  های مختلف جغرافیایی فرهنگی، اقتصادی و انسانی دارد؛ خود شما بخشی از این سرمایه 
و توانمندی هایید. بهره  برداری از توانمندی  های بالقّؤه یک کشور در گرو شناخت همه  جانبٔه محل زندگی خود و نیز کشور است. برنامٔه 
به  ناتوانی  ها را چگونه می  توانید  این که تهدیدها و  یا  به شما می  آموزد که فرصت  های موجود در استان شما کدام است و  استان  شناسی 

فرصت تبدیل کنید.
فراموش نکنید که همٔه امکانات موجود در محیط فرصت است؛ آب  و هوا، بیابان، کوه، رودخانه، جنگل، نیروی انسانی، میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و خیلی چیزهای دیگر. مهم این است که بیاموزید چگونه از این فرصت  ها در جهت سعادت خود و جامعه استفاده کنید.
آگاهی از مسائل استان موجب خواهد شد تا از علل پیشرفت و یا عقب  ماندگی استان خود آگاه شوید و برای پیشرفت استان 

خود، راه  حل  های خاّلق پیدا کنید.
ممکن است این سؤال در ذهن شما مطرح شود که آیا بهتر نیست آموزش دربارٔه محیط زندگی با موضوعات اجتماعی از محیط 
نزدیک آغاز شود و سپس به محیط دورتر مانند، استان و یا کشور بینجامد. ما در این  برنامه از طریق طرح پرسش  ها و فعالیت  های مختلف 

این فرصت را برایتان فراهم کرده  ایم.
بدون شک مطالعه دربارٔه شهر و استان در زمینه  های جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آداب و رسوم محلی 
نه  تنها می  تواند موجب دلبستگی به زادگاه و سرزمین ملی شود؛ بلکه این فرصت را فراهم می  کند تا با گنجینه  های مختلف طبیعی، انسانی، 
فرهنگی و فّناورانٔه کشور خود آشنا شوید.در این برنامه در می  یابید که افراد زیادی چه در گذشته یا حال در استان شما، برای اعتالی 

کشور تالش کرده  اند.
انقالب اسالمی ایران در سال 1357 شرایطی را فراهم کرد که دولت و مردم با احساس مسئولیت بیش تری برای پیشرفت همه جانبٔه 
ایران عزیز تالش کنند. در ادامٔه این تالش ها جهت رسیدن به قلّٔه رفیع سربلندی و شکوفایی ایران اسالمی که به هّمت و کوشش شما 

دانش آموزان عزیز بستگی دارد، امید است با عنایت حق تعالی و اعتماد به  نفس از هیچ کوشش و خدمتی دریغ نکنید. 
در این راه قطعاً راهنمایی  های مفید دبیران محترم جغرافیا بسیار سودمند خواهد بود.

به امید موفقّیت شما
گروه جغرافیای دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری



  در جمع مردم لرستان در مرداد ماه ١٣٧٠ فرازهایی از فرمایشات مقام معظم رهبری ـ مدظله العالیـ 
از اینکه در جمع شما مردان و زنان مؤمن و جوانان سلحشور و انقالبی این استان مردپرور و شهیدپرور حضور پیدا کرده ام، خدای 
متعال را شاکر و سپاسگزارم. مردم استان لرستان، یکی از شجاع ترین و با اخالص ترین مردم سراسر کشورند؛ خاطرات افتخارآمیز مردم 
شهرهای مختلف استان لرستان، چه در دوران انقالب و چه در دوران جنگ تحمیلی، هرگز از یاد نخواهد رفت و فرزندان شما در سپاه 
 و ارتش و نیروهای عظیم مردمی، نشان دادند که با ایمانی صادقانه و مخلصانه، به اسالم عزیز و به انقالب اسالمی وفادارند. من فراموش 
نمی کنم سال هایی را که فرزندان بسیجی این 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 پیغام دادم و گفتم که اگر دیگران 

سلحشوری ها و فداکاری های جوانان لرستان را در صحنٔه نبرد شنیده اند، من آن را دیده ام. 
ایمانشان دفاع کنند و در هر منطقه و هر استانی، آزمایش های  از  بتوانند  تا  توفیق داد،  ایران  به ملت  خدا را سپاسگزاریم که 
درس آموزی از جوانان و فداکاران و خانواده های مؤمن برای تاریخ کشور ما باقی ماند. همچنین به خانواده های محترم شهدا و جانبازان 
و آزادگان عزیز درود می فرستیم و به خصوص صبر شما مردم عزیز را در دوران بمباران ها یادآوری می کنم، که حتی دشمنان دژخیم، مدرسٔه 
کودکان شما را هم مورد تهاجم قرار دادند و بچه های دانش آموز را هم قلع و قمع کردند. دوران جنگ بحمدالّله به پایان رسیده، آزمایش 
موفق ملت ایران به سربلندی اسالم انجامیده، و مردم این استان در عالقه مندی به دین و معارف اسالمی و روحانیت متعهد و دلسوز هم 

شهره هستند. 
عشایر ایران از لحاظ فداکاری و شجاعت و شهامت، جزو بهترین افراد مردم اند. هیچ کس شک ندارد که عشایر در راه اسالم و 
وطن اسالمی فداکاری کرده اند. عشایر سلحشور و غیور استان لرستان در زمان جنگ و صلح، رشد خودشان را نشان دادند و اخالص 

و صمیمیتشان را ثابت کردند. 
باید تالش شود تا این استان طی چند سال آینده از محرومیت خارج شود و فقر و بیکاری برای عشایر غیوری که در جنگ و صلح 
اخالص و صمیمیت خود را نشان داده اند، وجود نداشته باشد و مسئوالن نیز موظف اند به این ملت صمیمی و مخلص و شایسته تا آنجا 
که می توانند خدمت کنند. امیدواریم با وحدت کلمه و تفضالت الهی و عنایات حضرت ولی عصر)عج( بتوانیم این مرحلٔه حساس از تاریخ 

اسالم را مانند گذشته با پیروزی پشت سر بگذاریم.



تصویر ماهواره ای استان لرستان 
تصاویر ماهواره ای ٧ــ LANDSAT از کل استان در سال های ١٣٨١ تا ١٣٨٢ هجری شمسی گرفته شده است. 
در تصویر فوق که تحت عنوان تصویر گویا شده، شناخته می شود، خطوط آبی رنگ، رودخانه ها، خطوط سیاه رنگ جاده ها 
و خطوط قهوه ای رنگ شبکه مختصات جغرافیایی را نشان می دهد. در این تصاویر ماهواره ای زمین های زراعی دارای 
به رنگ سفید دیده  بایر و لم یزرع  به رنگ سبز تیره و اراضی  باغات و اراضی جنگلی  به رنگ سبز روشن،   محصول، 
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فعاليت 

موقعيت جغرافيايی استان  درس اول

دوست داشتن وطن از نشانه  های ايمان است.  «پيامبر اکرم (ص)» 

استان ما در کجای ايران قرار دارد ؟
به نقشٔه زير نگاه کنيد. استان لرستان در غرب ايران واقع شده است .

با توجه به نقشٔه تقسيمات کشوری جمهوری اسالمی ايران، جدول ١ــ١ را کامل کنيد.

تقسيمات  نقشه  ٢ــ١ــ  شکل 
کشوری جمهوری اسالمی ايران 
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گلستانشمالی

  مازندران

  تهران
قم

مرکزی
اصفهان

قزوين

  لرستان 

همدان
کردستان

کرمانشاه
ايالم

عراق

 فارس   

بوشهر

  هرمزگان 

ن دريای عم

خليج فارس  

سيستان و بلوچستان

   پاکستان 

نستان خراسان جنوبیافغ

ترکيه

جمهوری آذربايجان

دريای خزر

ارمنستان
آذربايجان شرقی

زنجان

خوزستان

نخجوان

ذربايجان غربی گيالن

بويراحمدکهگيلوي و                   

چهارمحال 

و بختياری

اردبيل

کرمان

يزد

سمنان

مرز کشور
حد استان
مرکز استان

شمال

لبرز
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٣

فعاليت 

فعاليت 
تکميل  را  ٣ــ١  جدول  و  کنيد  گفت  وگو  کالس  در  لرستان  استان  موقعيت  طبيعی  و  اقتصادی  آثار  مورد  در 

نماييد .
جدول ٣ــ١

آثار اقتصادی منفیآثار اقتصادی مثبتآثار طبيعی منفیآثار طبيعی مثبتشرح موقعّيت

کوه های  بين  در  لرستان  موقعيت 
خروج آب از استانمنابع آب فراوانشيب زيادافزايش بارشزاگرس

گسل  به  نسبت  لرستان  موقعيت 
سراسری زاگرس

استان  به  نسبت  لرستان  موقعيت 
خوزستان

داده  اختصاص  خود  به  را  کشور  کل  مساحت  درصد   ۱/۷ مربع،    کيلومتر   ۲۸۲۹۴ وسعت  با  لرستان  استان 
است .

با توجه به شکل ٤ــ١نقشٔه 
ناهمواری های استان را در مورد 
کالس  در  شده ،  مطرح  سؤاالت 

گفت   و گو کنيد. 
١ــ آيا تمام مساحت استان 

ما قابل استفاده است ؟
راه  سر  بر  موانعی  چه  ٢ــ 
استان  بخش های  تمام  از  استفاده 

وجود دارد ؟ 
شکل ٤ــ١ــ نقشه ناهمواری های استان 



٤

فعاليت 
با توجه به نقشٔه موقعيت جغرافيايی استان به سؤاالت زير پاسخ دهيد. 
ــ استان لرستان بين کدام طول و عرض جغرافيايی واقع شده است ؟

ــ تفاوت طول جغرافيايی استان چند درجه است؟
ــ اين تفاوت در طول جغرافيايی چه تأثيری در زندگی مردم دارد ؟

ــ اين تفاوت  چه تأثيری در اوقات شرعی مناطق مختلف استان دارد ؟ 
ــ استان لرستان بين چه عرض جغرافيايی قرار دارد .

ــ تفاوت در عرض جغرافيايی چه تأثيری در زندگی مردم دارد ؟
شکل ٥ ــ١    

شکل ٦ــ١ــ نقشۀ موقعيت جغرافيايی استان

درجه و ٣٨ دقيقۀ شمالیمدار ٣٢ درجه و ٣٨ دقيقۀ شمالی ٣٢ مدار

مدار ٣٤ درجه و ٢٢ دقيقۀ شمالی

رقینصف النهار ٥٠ درجه و ٢دقيقۀ شرقی
ۀ ش

قيق
٥ د

و ٠
جه 

 در
٤٦

هار 
ف الن

نص
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٥

ناهمواری  های استان چگونه ايجاد شده اند؟
کوهستانی و  لرستان سرزمينی مرتفع و عمدتاً 
ناهموار است که رشته کوه زاگرس قسمت بيش تر آن 

را در بر گرفته است .  
استان در اثر  چين  خوردگی  ناهمواری  های 
ايجاد شده  اند . در دوران دوم زمين  شناسی در مکان 
ايـن کـوه  هـا دريـايـی وجـود داشـته اسـت. رسوبات 
انباشته شده در بستر اين دريا تحت فشار شديد بين 
و  خورده  چين  مرکزی  ايران  و  عربستان   صفحٔه  دو 

ناهمواری های لرستان را به وجود آورده است.

ناهمواری های استان   درس دوم

شکل ۲ــ٢ــ چگونگی پيدايش ناهمواری های استان

فعاليت 
مراحل  شکل۲ــ٢،  به  توجه  با 
در  را  لرستان  ناهمواری  های  ايجاد 

جدول ١ــ٢ بنويسيد .

جدول ۱ــ٢

مرحلۀ 
اول

مرحلۀ 
دوم

مرحلۀ 
سوم

تاقديس ناوديس

انباشته شدن رسوبات

رسوبات



٦

فعاليت 
با توجه به شکل۳ــ٢ نقشٔه ناهمواری های استان به سؤاالت زير پاسخ دهيد. 

١ــ  بلندترين و پست  ترين مناطق استان لرستان را روی نقشه مشخص کنيد.
٢ــ محل زندگی شما درکدام بخش قرار گرفته است؟

شکل ٣ــ٢ــ نقشۀ ناهمواری های استان

ميانگين ارتفاع استان حدود ۲۲۰۰ متـر از سطح دريا ست. اين در حالی است که اختالف ارتفاع بين بلندترين و پست ترين 
مناطق استان به بيش از ۳۵۰۰ متر می رسد. اين امر نشان  دهندٔه تنوع ناهمواری  ها در اين استان است .

به طور کلی اين ناهمواری  ها را می توان به سه بخش اصلی تقسيم کرد :
علت  به  منطقه  اين  در  است.  گرفته  قرار  غربی   شمال   زاگرس  منطقٔه  در  لرستان  کوهستانی  نواحی  کوهستانی:  نواحی  ۱ــ 
فشردگی چين  خوردگی     ها ، دشت  ها وسعت زيادی ندارند و بيش ترين مساحت استان را کو ه  ها تشکيل می دهند. اين کوه  ها به صورت 
رشته  هايی مرتفع و موازی با جهت شمال  غربی  ــ   جنوب شرقی ، کشيده شده  اند . جوان بودن اين کوه  ها سبب شده است که شکل اولئه 

خود را حفظ کنند. پيکرٔه اصلی کوه  های لرستان را سنگ  های آهکی تشکيل می دهد .
از مهم ترين کوه  های۱ استان لرستان می توان به اشتران کوه، کوه گرين، سفيد کوه و هشتادپهلو اشاره کرد. 

١ــ کوه  های لرستان ۴۱۲ قلّٔه مهم دارند که از آن ميان ارتفاع حدود ۲۵ قله بيش از۳۰۰۰ متر است. کم ارتفاع ترين نقطٔه استان ۲۳۹ متر و بلندترين قلٔه آن اشتران کوه ۴۰۸۰  متر 
ارتفاع دارد.

متر
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شکل ۴ــ٢ــ چشم اندازی از اشتران کوه

بيشتر بدانيم  
جدول ۵ ــ٢ــ مشخصات کوه  های لرستان

ارتفاعموقعيتنام کوه

اشتران کوه
از جنوب شرقی دورود تا 

جنوب اليگودرز
۴ متر ۸

۳۶۲۶ مترشمال الشترگرين
۳۶ مترشمال غرب بروجردچهل نابالغان
۳۵ مترجنوب غرب بروجردميش پرور
۳۲۱۵ مترجنوب اليگودرزقالی کوه
۲۹۹۱ مترجنوب خرم آبادهشتادپهلو
۲۹۳۱ مترغرب خرم آبادسفيد کوه
۱۹۱۴مترجنوب پلدخترکبير کوه

شکل ۶ ــ٢ــ چشم اندازی از کوهستان های استان



٨

فعاليت 
در زير مهم ترين ويژگی  های کوه  های لرستان و تأثيرات آن ها نوشته شده است .

هر کدام از اين ويژگی  ها را به تأثيرات آن ها وصل کنيد .

جدول ٧ــ٢

تأثيرات ويژگی  های کوه  های زاگرس در لرستان

الف ــ جوان بودن
ب ــ جنس سنگ  های آهکی

ج ــ مرتفع بودن
د ــ فشردگی چين  خوردگی  ها

هـ ــ وجود گسل

۱ ــ وقوع زلزله
۲ــ کم  وسعت بودن دشت  ها

۳ ــ توليد سيمان
۴ــ کمبود خاک

۵ــ کمک به ريزش باران

نواحی  اين  کوهپايه  ای:  نواحی  ۲ــ 
لرستان  دشت  های  و  کوه  ها  بين  فاصل  حد  در 
از  حاصل  مواد  شدن  انباشته  از  و  دارند  قرار 
خاک  وجود  شده  اند.  تشکيل  کوه  ها  تخريب 
حاصل خيز و دسترسی به منابع آب، زمينٔه مناسبی 
اين  روستايی در  سکونت گاه  های  ايجاد  برای  را 

نواحی فراهم کرده است.
نظر  از  لرستان ،  کوهپايه  ای  نواحی   
شکل بسيار متنوع  اند. از مهم ترين عوامل مؤثر 
در اين تنوع، می توان به ساختار زمين  شناسی ، 

شيب  زمين، ارتفاع و آب و هوا اشاره کرد.

شکل ٨ ــ٢ــ نواحی کوهپايه ای در لرستان
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٩

 برای مطالعه 

اين  وسعت  زاگرس اند .  چين  های  ناوديس  و  شده  اند  ايجاد  چين  خوردگی  علت  به  لرستان  دشت  های  بيشتر  دشت  ها :  ۳ــ 
دشت  ها تحت تأثير فشردگی چين  خوردگی  هاست . در مناطقی که چين  ها فشرده  اند، دشت  ها وسعت زيادی ندارند و بيش تر به صورت 

دره  هايی کم  عرض ديده می شوند . تنها در مناطقی که چين  ها بازند، اين دشت  ها وسعت می يابند.
از مهم ترين دشت  های استان می توان به دشت سيالخور، دشت اليگودرز ، دشت کوهدشت، دشت الشتر، دشت خاوه ، دشت 

کرگاه ، دشت ازنای سگوند و دشت چغلوندی اشاره کرد.
 به علت عملکرد آب  های روان، گسترٔه اين دشت  ها از رسوبات انباشته شده و زمينٔه مناسبی را برای توسعٔه کشاورزی در استان 

لرستان  فراهم کرده است .

شکل ٩ــ٢ــ چشم اندازی از مراتع استان   

جدول ١٠ــ٢ــ مهم ترين دشت  های استان

وسعت به هکتارنام دشتوسعت به هکتارنام دشت
۴۲۱چغلوندی ۳۹۷کوه دشت۴
۴۴پل دختر ــ چم قلعه۷۷۵هوليالن
۲۴۳الشتر۱۴طرهان

۲رومشکان ۴۲۳۹۶خرم آباد۱
۹۸۷۵بروجرد ــ دورود۲۶۲نورآباد
۱۳۵۶اليگودرز ــ ازنا ــ گندميه چمن سلطان۷۶۵کماهور

۴۶۲۹۵مجموع مساحت دشت های استان لرستان



١٠

نقش ناهمواری  های استان در زندگی مردم
رشته کوه  های زاگرس به طور مستقيم و غير مستقيم در زندگی مردم منطقه تأثير می گذارد.

فعاليت 
شکل ١١ــ٢ــ چشم اندازی از رابطۀ انسان با طبيعت در ناحيۀ کوهستانی لرستان 

جدول ١٢ــ٢ را کامل کنيد:
جدول ١٢ــ٢

 چگونه؟ نقش  ناهمواری  های لرستان
با افزايش ارتفاع، دمای هوا کاهش می يابد؛ بنابراين مناطق مرتفع سردتر هستندتنوع آب و هوا

تأمين آب
تأمين خاک
پرورش دام
گردشگری

شکل ١٣ــ٢ــ چشم اندازی از پوشش گياهی استان   
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١١

آب و هوای استان لرستان  درس سوم

َمآِء َمآًء َفأَْسَقيْنٰکُُموُه ٰيَح لََواِقَح َفأَنَزْلنَا ِمَن السَّ َو َأرَسلْنَا الِرّ
و بادها را برای بارور ساختن فرو فرستاديم و از آسمان آبی نازل کرديم تا با آن سيراب شويد.    «سورۀ حجر، آيه ۲۲» 

آب و هوا يکی از اساسی  ترين عوامل مؤثر در زندگی ما ست. به عنوان نمونه برنامه  ريزی  های مرتبط با کشاورزی مانند کاشت، 
داشت ، برداشت، آفات و بيماری  های گياهی به شناخت ويژگی  های آب و هوايی بستگی دارد. تفاوت عناصر اصلی آب و هوايی ( دما 
و بارش ) اقليم  های گوناگونی را در استان ما به  وجود آورده است. شما در اين بخش با علل اين تنوع، ناحيه  بندی و پراکندگی برخی 

عناصر آب و  هوايی آشنا خواهيد شد . 

مهم ترين ويژگی آب و هوای استان لرستان چيست؟ 
استان لرستان با ميانگين بارش ۴۵۰ ميلي متر و ميانگين دمای حدود ۱۵ درجه سانتی گـراد با وجود وسـعت کـم دارای تنـوع 

آب  وهوايی است. مهم ترين عوامل مؤثر در تنوع آب و هوای استان عبارت اند از:
الف) عوامل درونی يا ثابت: مهم ترين عوامل ثابت مؤثر بر آب و هوای استان لرستان عبارت اند از: ارتفاع از سطح دريا ، 

عرض  جغرافيايی و جهت دامنه  ها.

شکل ١ــ٣



١٢

فعاليت 

فعاليت 
سه  در  دما  ميانگين  تفاوت  زير  نمودار 
نشان  را  پلدختر  و  خرم آباد  اليگودرز،  شهر 
می دهد. براساس اين نمودار، اختالف ميانگين 

دمای اين سه شهر را حساب کنيد.
و  بيش ترين  شهر  کدام  نقشه  اساس  بر 
کدام  يک کمترين ارتفاع را از سطح دريا دارد؟ 

ارتفاع  اختالف  و  دما  بين  رابطه ای  چه 
در اين سه شهر وجود دارد؟

شکل ٢ــ٣ نقشۀ ناهمواری های استان
اليگودرزخرم آبادپلدختر

 ب) عوامل بيرونی: توده  های هوا، مهم ترين عامل متغير يا بيرونی مؤثر بر آب  و هوای استان ماست. توده  های هوايی که در 
دورٔه سرد سال، استان لرستان را تحت تأثير قرار می دهد، عبارت اند از: توده  هوای مديترانه  ای ، سودانی و سيبری. در دورٔه گرم سال 

استقرار توده هوای پرفشار جنب حاره در سطوح  فوقانی جو، باعث خشکی هوا در استان لرستان می شود.

جدول ٣ــ٣ را تکميل کنيد.
جدول ٣ــ٣

زمان نفوذ به استانآثار آب و هوايینام تودۀ هوا
سيبری

خشکی هوا در تابستان
مديترانه  ای و سودانی

متر
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فعاليت 

تقسيم بندی آب و هوای استان
استان لرستان به چهار ناحئه آب و هوايی تقسيم می شود:

جدول ٤ــ٣ــ انواع آب و هوای استان

ويژگی  ها
ناحيۀ آب وهوايی

ارتفاع ازسطح 
دريا به متر

ميانگين دما 
سانتی گراد

ميانگين بارش 
به ميلی متر

تعداد روزهای 
يخبندان در سال

۱ متر۱ ــ آب و هوای گرم جنوبی  ۴باالی ۱۸کمتر از  ۵ روزکمتر از
۲۱ ــ آب و هوای معتدل مرکزی  ۱۸۵ ــ ۱۵۱۵ ــ  ۴بيشتر از  ۷ ــ  بين

۳ ــ آب  و هوای نيمه 
سرد شمالی

۱۵نيمه سرد و نيمه خشک ۱۵۴۵ ــ ۲۱۲ ــ  ۷کمتر از  ۱ ــ  بين 
۱۵نيمه سرد و نيمه مرطوب  ۱۵۵ ــ ۲۱۲ ــ  ۷بيشتر از  ۱ ــ  بين

۴ ــ آب وهوای 
ارتفاعات 

۲ارتفاعات سرد ۳۲۷/۵۸ ــ  ۱۵بيشتر از  بيشتر از
۳۲ارتفاعات بسيار سرد  ۱زير صفربلندتر از تقريبا تمام سالبيش  از 

بر اساس جدول ٤ــ٣ به سؤاالت زير پاسخ دهيد.
۱ ــ مرتفع ترين ناحئه لرستان چه نوع آب و هوايی دارد؟

۲ ــ کم ارتفاع ترين ناحئه لرستان چه نوع آب و هوايی دارد؟
۳ ــ محل زندگی شما در کدام ناحيه قرار دارد؟ 

شکل ٥ــ٣ــ نقشه نواحی آب و هوايی استان

ناحيۀ معتدل

ناحيۀ گرم جنوبی

ناحيۀ نيمه سرد و نيمه خشک

ناحيۀ نيمه سرد و نيمه مرطوب

راهنما



١٤

فعاليت 

فعاليت 
تغييرات  ۶ ــ٣،  شکل  
دورٔه   يک  طی  را  استان  بارش 
ده     سـاله ( ١٣٨٥ ــ ١٣٧٦ )،  
و  نشان  می دهد.  خشک تـرين 
پـر   بارش ترين سال در طی دورٔه 

آماری کدام اند؟ 

 شکل ٦ــ٣ــ نمودار تغييرات بارش استان طی سال های ۸۵ ــ۱۳۷۶  

متر
يلی 

ش م
بار

۱ ــ با توجه به نقشٔه خطوط هم  دمای 
مناطق  سردترين  و  گرم  ترين  لرستان  استان 

استان در کجا قرار دارند؟

شکل ٧ــ٣ــ نقشه خطوط هم بارش و هم دمای استان 

ـ با توجه به نقشٔه خطوط هم بارش  ۲ـ 
استان لرستان مناطق کم بارش و پر بارش را 

مشخص کنيد.



جغرافيای طبيعی استان

١٥١٥

فعاليت 
شکل ٨ ــ٣ بارش فصلی و شکل ٩ــ٣، بارش ماهانٔه استان را نشان می دهد. 

براساس اين نمودارها، پربارش  ترين فصل و پربارش  ترين ماه را در استان لرستان مشخص کنيد.

شکل ٩ــ٣ــ نمودار بارش ماهانه استان

شکل ١٠ــ٣ــ نمودار ميانگين دمای ساالنۀ شهرستان های استان

متر
يلی 

ش م
بار

     
دين

رور
ف

ت     
هش
رديب

ا

     
داد

خر

ر    
تي

     
داد

مر

     
يور

شهر

     
هر 

م

     
بان

آ

     
آذر ی    
د

ن    
بهم فند
اس

راد)
ی گ

سانت
جه 

(در
دما 

  ازنا    

نورآباد     

الشتر      

پلدختر      

کوهدشت    

اليگودرز      

بروجرد      

خرم آباد               

 نکات مهم درس را خالصه کنيد:

بهار

تابستان

پاييز

زمستان

شکل ۸ ــ٣ــ بارش فصلی



١٦

منابع طبيعی بخشی از نعمت  های خدادادی است که در اختيار بشر قرار  دارد و ضمن حفاظت از آن، بايد به عنوان جزئی از 
زندگی انسان بدان نگريست. استان ما دارای منابع و ذخاير طبيعی مناسب و فراوانی است.

آيا می دانيد استان لرستان از کدام منابع و قابليت  ها ی طبيعی برخوردار است؟
در اين درس با برخی از اين منابع آشنا می شويد. 

منابع طبيعی استان  درس چهارم

شکل ١ــ٤ــ نقشۀ پراکندگی رودهای استان

 َحٌی: و هر چيز زنده    ای را از آب پديد  آورديم.     (سورۀ انبياء آيۀ ۳۰)
ً
َجَعلْنا ِمَن الْماِء کُلَّ َشیء و

 وضعيت منابع آب  های استان
بسياری از استان  های  ناهمواری   ها، از نظر داشتن منابع آب نسبت به  لرستان به دليل شرايط آب و هوايی و وضعيت   استان 
کشور شرايط بهتری دارد. لرستان با ميانگين بارش ۴۵۰ ميلي  متر در سال، بعد از حوضه  های دريای خزر و درياچٔه اروميه سومين 
ميليارد   ۴/۵ حدود  احتساب  با  که  است  مترمکعب  ميليارد   ۸ حدود  استان،  ساالنٔه  توليدی  روان   آب  است.  پرباران  کشور   حوضٔه 
مترمکعب ازحوضه  های مجاور، ۸/ ۱۱ درصد آب  های سطحی کشور، را داراست. همچنين بالغ بر ۵ ميليارد مترمکعب آب زيرزمينی 

در سازندهای سخت و سفره   های آبرفتی استان ذخيره شده است. 

مرکز استان
مرکز شهرستان 
شهر 
رود فرعی 
رود اصلی  



جغرافيای طبيعی استان

١٧

آب  های استان لرستان را می  توان به دو بخش آب  های  سطحی و زيرزمينی تقسيم کرد:
الف )آب  های  سطحی

آب  های سطحی استان شامل رودها، درياچه  ها و تاالب  هاست که به مطالعٔه آن ها می پردازيم.
حوضهٔ   در  آن  مساحت  درصد   ۵۸ است.  گرفته  قرار  دز  و  کرخه  رودخانه  های  آبريز  حوضٔه  در  لرستان  استان  رودها:  ١ــ 
رودخانٔه کرخه، ۴۱ درصد در حوضٔه آبريز رودخانٔه دز و يک درصد نيز درحوضٔه آبريز مرکزی (زاينده رود) قرار دارد. برای آشنايی 

بيش تر با محدوده  های جغرافيايی حوضه  های آبريز و  رودخانه  های استان به شکل ٢ــ٤ مراجعه کنيد. 

فعاليت 

با استفاده از نقشه جدول زير را کامل کنيد.

شاخه  های رود کشکانشاخه  های رود سزار

شاخه  های رود سيمره

شکل ٢ــ٤ــ نقشه پراکندگی رودهای استان

رودخانۀ 
کرخه

استان 
ايالم

استان 
لرستان

مرکز استان
مرکز شهرستان 
شهر 
رودخانه فرعی 
رودخانه اصلی  



١٨

 برای مطالعه 

تحقيق کنيد  
نزديک  ترين رودخانه  به محل زندگی شما چه نام دارد؟ دربارٔه ويژگی  های آن و موارد استفاده   از آن گزارشی 

تهيه کنيد و در کالس ارائه دهيد.  

جدول ٣ــ٤ــ سدهای بهر   ه  برداری شده استان لرستان 

موارد استفاده موقعيت جغرافيايی نام سد

تأمين آب کشاورزی و زيست محيطی جنوب شهر کوهدشت هاله

تأمين آب کشاورزی و زيست محيطی شمال شهر اليگودرز کزناز

تأمين آب کشاورزی جنوب شرقی شهر اليگودرز خان  آباد

جدول ٤ــ٤ــ سدهای در دست ساخت استان لرستان

نوع سد موقعيت جغرافيايی نام سد  

خاکی با هسته رسی ۱۵ کيلومتری جنوب شهرازنا کمندان

خاکی با هسته رسی ۱۶ کيلومتری شهر بروجرد آب سر   ده

خاکی با هسته رسی ۳۷ کيلومتری شهر دورود مروک

خاکی با هسته رسی ۲ کيلومتری شهر اليگودرز حوضيان

خاکی سنگريزه  ای ۵۷ کيلومتری شهر خرم آباد ايوشان

بتن غلتکی جنوب شهر اليگودرز رودبار

بتنی دو قوسی در شمال غرب ايستگاه راه آهن بختياری

بتنی دو قوسی بين نورآباد و کوهدشت معشوره

تونل انتقال آب شمال خرم آباد خرم آباد



جغرافيای طبيعی استان

١٩

٢ــ درياچه   ها و تاالب  ها: درياچٔه گهر يکی از بزرگترين و زيباترين درياچه  های کوهستانی کشور است که در شرق استان 
لرستان، جنوب  شرقی شهرستان دورود و در دامنٔه جنوبی ارتفاعات اشتران  کوه قرار دارد. اين درياچه از ذوب برف  های اشتران  کوه و 
انباشت آب آن در پشت سد يا آب   بندی که از ريزش کوه پديد آمده، ايجاد شده است. طول درياچٔه گهر ۱۵۰۰ متر و عرض متوسط آن 

۵۰۰ متر   است. حداکثر عمق درياچه ۲۸ متر و مساحت آن حدود ۸۵ هکتار و ارتفاع درياچه از سطح دريا ۲۳۵۵ متر است. 
تاالب   ها يکی از جلوه  های زيبای طبيعت لرستان محسوب می شوند. تاالب  ها مناطق آب گير ی هستند که آب آن ها از طريق آب  های 
بيشه  داالن  تاالب  اشتران  کوه ،  تاالب  های  به  می توان  استان  تاالب  های  مهم ترين  از  می شود.  تأمين  آن ها  بستر  چشمه  های  و  سطحی 

درجنوب بروجرد و به تاالب  های ده گانٔه پلدختر اشاره کرد.

شکل ٥ــ٤ــ درياچۀ گهر

شکل ٦ــ٤ــ تاالب پلدختر



٢٠

جدول ٧ــ٤ــ مشخصات تاالب  های استان

راه دسترسیوسعتموقعيتنام

آستانه،چشمه خيه۱۵هکتاردورود اشتران کوهدرياچٔه گهر
پلدختر۵ هکتارارتفاعات چولتاالب تکانه

پلدختر۱ هکتارپلدخترتاالب لفانه ۱و۲
پلدختر۲ هکتارپلدخترتاالب زردابه
پلدختر١/٥ هکتارپلدخترتاالب سياه
پلدختر۱۴ هکتارپلدخترتاالب بلمک
پلدختر٣/٧ هکتارپلدخترتاالب جمجمه
پلدختر۴هکتارپلدخترتاالب کبود

پلدختر۵ هکتارپلدخترتاالب۱ وتاف ۱و۲
پلدختر۲ هکتارپلدخترتاالب گُلم سوزه
پلدختر٣/٥ هکتارپلدخترتاالب پيکه

دشت سيالخور٩۱۳هکتارجنوب شرقیتاالب بيشه داالن

ب )آب  های زيرزمينی
گياهی  پوشش  منطقه،  بودن  کوهستانی  زياد،  بارش  قبيل:  از  عواملی  است.  زيرزمينی  آب  غنی  منابع  دارای  لرستان  استان   
مناسب، رسوبات آبرفتی و تشکيالت آهکی شرايط را برای تشکيل منابع آب زيرزمينی در نواحی مختلف استان به وجودآور   ده است. 

منابع آب زيرزمينی را می توان به دو دسته تقسيم کرد:
١ــ منابع آب رسوبات آبرفتی: وجود رسوبات نفوذپذير و شيب 
شده  استان  در  زيرزمينی  آب  ذخاير  وجودآمدن  به  باعث  منطقه  کم  نسبتاً 

است.
در  آهکی  تشکيالت  از  بسياری  آهکی:  مخازن  آب  منابع  ٢ــ 
پديدٔه  اثر  در  دارند.  را  آب  ذخيره  سازی  و  نگهداری  توان  لرستان  استان 
می توانند  که  است  شده  ايجاد  مجراهايی  و  غارها  سنگ  ها،  اين  در  انحالل 

مقدار قابل توجهی آب را در خود ذخيره کنند.
شکل ٨ــ٤ــ نمودار مصرف آب استان

٩٠ درصد
مصرف آب در
بخش کشاورزی

مصرف آب در 
شهرها و روستاها

٢ درصد
مصرف آب در 
بخش صنعت

٨ درصد



جغرافيای طبيعی استان

٢١

فعاليت 

فعاليت 
جدول ٩ــ٤ را کامل کنيد.

جدول ٩ــ٤
محدوديت های منابع آب استان ناشی از مسائل انسانیمحدوديت های منابع آب استان ناشی از ويژگی های طبيعی

سرمايه گذاری نامناسب در بخش توسعٔه منابع آب
توزيع نامناسب مکانی بارش

عدم مصرف بهينٔه آب در بخش کشاورزی
شيب زياد حوضه های آبريز

توان آب استان درمقايسه با 
لرستان بيش  از ۸/ ۱۱ درصد  کشور: 
خود  به  را  کشور  سطحی  آب های 
اختصاص داده است. رودهای استان 
چون دز و کرخه در تأمين آب و توليد 
حدود  دارند.  مهمی  نقش  کشور  برق 
کشور  زراعی  اراضی  از  درصد   ۴۲
آبی است، که اين رقم در استان حدود 
۲۵ درصد است. به طورکلی در استان 
ظرفيت الزم برای بهره  برداری بيش تر از 
منابع آب فراهم نشده است و تنها مقدار 

اندکی از منابع آب استفاده می شود. 

برای استفادٔه بهينه از آب استان چه اقداماتی بايد انجام گيرد؟ به ديگران چه توصيه هايی می کنيد؟

شکل ١٠ــ٤ــ چشم انداز رودخانه



٢٢

فعاليت 

خاک  های استان 
آيا تا به حال دربارٔه چگو نگی پيدايش خاک انديشيده  ايد؟                                             

در شکل  گيری خاک  های استان عوامل مختلفی مانند: جنس سنگ، شرايط آب و هوايی، زمان، وضعيت  شيب منطقه، زندگی 
 گياهی و جانوری نقش دارند. يکی از ويژگی  های خاک  های استان جوان بودن آن هاست. اين امر سبب شده اين خاک  ها مراحل تکامل 
خود را به طور کامل سپری نکنند؛ به طوری که بسياری از نواحی کوهستانی استان، فاقد پوشش  خاک  اند يا خاک، عمق کافی و الزم 

را ندارد. در مناطق هموار، خاک  های با عمق و حاصل خيزی بيشتر ايجاد شده است.
فرسايش خاک، يکی از مشکالت مهم در استان لرستان است. بين شيب زمين با ميزان فرسايش  خاک رابطٔه مستقيمی وجود 

دارد. متوسط فرسايش خاک در لرستان ۲۱ تن در هر هکتار است که از متوسط فرسايش خاک کشور بيشتر است. 

شکل ١١ــ٤ــ اشکال فرسايش در استان

به نظر شما چرا مقدار فرسايش خاک در استان لرستان بيش از ميانگين کشوری است؟
با توجه به شکل  های باال، عامل اصلی فرسايش خاک در استان چيست؟



جغرافيای طبيعی استان

بيشتر بدانيم  
  ارس يا سرو کوهی که در اصطالح محلی «سرو کوهی» 
ناميده می شود ، درختی غيرمثمر از خانوادٔه سوزنی برگ هاست، 
سازگار  مرتفع  و  سنگالخی  نقاط  با  و  دارد  زيادی  عمر  طول 
است. درختی مخروطی شکل با ارتفاعی حدود ۱۵متر که به 

طبيعت دوستان  عالقه  مورد  فرد  به  منحصر  ويژگی  های  دليل 
ترشح  دليل  به  دارد،  طوالنی  عمری  که  درخت  اين  است. 
نوعی مواد بنزنی يا آراماتيک (ترکيبات آل کالوئيدی) با درجٔه 
اشتعال باال، با وزش باد و سايش ساقه  ها روی هم آتش می گيرد 
و از بين می رود . اين درخت مقاومت زيادی نسبت به حشرات 
فرار  باعث  ارس  درخت  از  حاصل  بوی  دارد.  چوب خوار 
خاک  های  در  ارس  می شود.  گزنده  حشرات  و  عقرب  مار، 
کم  بذر  با  آن  زادآوری  و  دارد  رويش  نيافته  تکامل  و  جوان 
مهم ترين  جمله  از  اشتران کوه  در  گهر  درياچٔه  اطراف  است. 
می رسد  نظر  به  است.  لرستان  استان  در  ارس  های  رويشگاه 
نواحی  در  ارس  پراکندگی  در  اساسی  نقش  مهاجر  پرندگان 

مرتفع دارند.

پوشش گياهی استان
دارند.  گياهی  پوشش  چگونگی  در  کننده  ای  تعيين  و  اصلی  نقش  ناهمواری  ها،  و  وضعيت  خاک  آب،  هوايی،  آب  و  شرايط 
بارش، عمده  ترين متغير در تعيين پوشش  گياهی استان است.  به استثنای نوار شما لی استان که بيشتر گسترٔه آن را اراضی زراعی و 

پوشش جنگلی فرا گرفته است.  گونه  های مهم جنگل  های لرستان را بادام  مرتعی تشکيل می دهد، ساير نواحی استان را غالباً 
وحشی، ارغوان، بنه، بلوط، گالبی وحشی، کيکم، زالزا لک، ارژن، شن، محلب و ُارس تشکيل می دهد. گونٔه 

اصلی جنگل  های لرستان درخت بلوط است.
ما  استان  در  و   ۰/۲ ايران  در   ،۰/۸ جهان  در  جنگل  سرانٔه  که  می دانيد:  آيا 

۰/۷۲ هکتار است؟ 

شکل ١٢ــ٤ــ سرو کوهی

شکل ١٣ــ٤ــ پوشش گياهی لرستان
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فعاليت 

اهميت پوشش   گياهی استان
    پوشش  گياهی استان به دو دليل اهميت دارد :

 الف) ارزش زيست محيطی 
مهم ترين کارکرد زيستی پوشش  گياهی زاگرس لرستان، حفظ آب و خاک است که با 

توجه به اقليم خشک و نيمه خشک استان از اهميتی انکارنشدنی برخوردار است.
ب) ارزش اقتصادی 

بررسی  قابل  مرتع  و  جنگل  بخش  دو  در  استان  گياهی  پوشش  اقتصادی  ارزش 
است.

جنگل  های  اقتصادی  ارزش  ١ــ 
استان: با توجه به پايين بودن ميزان رشد ساالنٔه 
جنگل در استان، اين جنگل  ها غير تجاری بوده 
و بهره  برداری صنعتی از چوب آنها به دليل پايين 
بودن سطح دانش و فناوری و شيؤه زندگی سنتی 
صورت نمی گيرد و ارزش اقتصادی آن ها بيشتر 

مربوط به فرآورده  های فرعی است. 
 ۲ــ ارزش اقتصادی مراتع استان: 
استفادٔه  مرتع،  کارکردی  شکل  ساده  ترين 

چراگاهی از آن است. تنوع آب و هوا و اختالف ارتفاع ، رويش گونه  های متنوع و ارزشمندی نظير گياهان دارويی، صنعتی و خوراکی 
را فراهم ساخته است. اين محصوالت به شکل سنتی مورد بهره  برداری قرار می گيرند. 

شکل ١٤ــ٤ــ برخی محصوالت فرعی جنگل های استان

نوع  است.  شده  آورده  گياهی  پوشش  اقتصادی  و  محيطی  زيست   کارکردهای  از  مواردی  ١٥ــ٤  جدول  در 
کارکرد زيست محيطی يا اقتصادی هرکدام را مشخص کنيد.

جدول ١٥ــ٤

 توليدکارکردها
 حفظ آبگردشگریاکسيژن

 وخاک
 تعديل دمای

هوا
 استفاده
دارويی

 زيستگاه
جانوران

 جلوگيری از
سيل

*کارکرد زيستی

کارکرد اقتصادی
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جنگل  ها
استان لرستان به دليل داشتن شرايطی چون، آب و هوای مناسب، آب فراوان و خاک حاصل خيز، از نظر سطح پوشش  جنگل 

در کشور در جايگاه دوم قرار دارد. حدود ۲۰ درصد از جنگل  های زاگرس در استان ما قرار دارند.
يکی از ويژگی  های  جنگل  های استان ، تغيير گونه  ها بر حسب ارتفاع است. آيا می دانيد علت  آن چيست؟

شکل ١٦ــ٤ــ پوشش جنگلی لرستان

فعاليت 
با توجه به نقشٔه کاربری اراضی و زراعت 
مشخص  را  استان  بخش  جنگلی  مهم ترين   استان 

کنيد. 

شکل ١٧ــ٤

جنگل متراکم     
جنگل نيمه متراکم     
جنگل کم تراکم     
بيشه زار و درختچه زار     
مرتع متراکم      
مرتع نيمه متراکم      
مرتع کم تراکم       
زراعت ديم      
زراعت آبی و باغات     
بدون پوشش و بيرون زدگی سنگی       
سطوح آبی      
بستر رودخانه      
مناطق مسکونی 



٢٦

مرتع 
    مراتع ۳۱/۵ درصد سطح استان را تشکيل می دهند. اين مراتع بر اساس آب و هوا به سه ناحيه تقسيم می شوند:

الف) مراتع ييالقی: در مناطق کوهستانی و ارتفاع باالتر از۱۴۰۰متر می رويند. اين مراتع در  دستٔه مراتع  خوب جای دارند. 
گسترش اين مراتع در نواحی مرتفع استان مانند: اشتران  کوه، ارتفاعات گرين در شمال استان و سفيد کوه واقع است.

ب) مراتع  ميان  بند: اين مراتع در حد  فاصل  مراتع ييالقی  و  قشالقی و  در ارتفاع ۸۰۰ تا۱۴۰۰ متر رويش دارند و قسمت 
عمدٔه مراتع استان را تشکيل می دهند. بيشترين فشار و تخريب از طريق چرای  دام بر اين مراتع وارد می شود.

ج) مراتع قشالقی: مراتع  قشالقی در ارتفاع پايين تر از۸۰۰ متر رويش داشته، به علت چرای  زياد و فرصت کم رشد، جزِء 
مراتع فقير به حساب می آيند.

  مراتع استان تامين کنندٔه غذای۳/۴ ميليون دام است، درحالی  که هم  اکنون حدود ۶ ميليون واحد دامی از اين مراتع استفاده 
می کنند. 

شکل ١٨ــ٤ــ چشم اندازی از مراتع استان

عوامل مؤثر درتخريب جنگل  ها و مراتع استان                 
جنگل  ها و مراتع از مهم ترين منابع طبيعی به شمار می روند. اگر انسان از منابع  طبيعی به گونه  ای استفاده کند که تعادل آن به هم 
نخورد، محيط فرصت ترميم و بازيا بی پيدا می کند، اما امروزه بهره  برداری غير اصولی و بيش از ظرفيت از جنگل ها و مراتع سبب 

نابودی آن ها شده است.
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فعاليت 

آيا می دانيد؛ هر ساله صدها هکتار از جنگل های استان لرستان تخريب می شود.

شکل ١٩ــ٤ــ برخی از عوامل تخريب جنگل در لرستان

در مورد تصاوير باال بحث کنيد. و راه حل  های خود را برای جلوگيری از تخريب جنگل ها در کالس ارائه 
دهيد.

آيا اقدامی برای جلوگيری از تخريب جنگل  های منطقٔه شما صورت گرفته است؟ 
با توجه به پيامدهای زيست  محيطی و اقتصادی تخريب جنگل  ها و مراتع جدول ٢٠ــ٤ را کامل کنيد.

جدول ٢٠ــ٤

 ۴ ــ۳ ــ افزايش سيل ۲ ــ۱ ــ افزايش  دی  اکسيد کربنپيامدهای زيست محيطی

۴ ــ بيکاری ۳ ــ۲ ــ کاهش محصول ۱ ــپيامد های اقتصادی

    



٢٨

فعاليت 

 برای مطالعه 
مهم ترين اقدامات انجام شده برای حفظ و توسعه ٔ  عرصه  های جنگلی و مرتعی در استان عبارت اند از:

ايجاد  ذخيره  گاه های  جنگلی،  از  مراقبت  و  شناسايی  جنگلی،  پارک  های   تجهيز  و  نگهداری  جنگل:  الف) 
نهالستان و توسعٔه فضای سبز.

ب) مرتع: تقويت روحئه همکاری و مشارکت مردمی، احيا و توسعٔه پوشش  گياهی، اجرای طرح  های آبخيزداری، 
تأمين سوخت فسيلی روستاييان و کنترل و مديريت کوچ.

شکل ٢١ــ٤ــ اقداماتی برای توسعۀ مراتع استان    

بهتر  استفادٔه  و  حفظ  برای  شما 
چه  گياهی  و  جنگلی  منابع  از  اصولی  و 

پيشنهاد هايی داريد؟ 

         شکل ٢٢ــ٤ــ چشم اندازی از پوشش گياهی استان 
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 زندگی جانوری 
لرستان به دليل شرايط خاص جغرافيايی، زيستگاه مناسبی برای انواع گونه  های جانوری است. طبيعت بکر و دست  نخورده، 
به  ويژه در نواحی کوهستانی، به همراه منابع آبی فراوان از ديرباز اين استان را مأمنی برای انواع جانوران وحشی نظير : قوچ ، ميش، 
بز، پازن، خرس قهوه  ای، پلنگ ايرانی، سنجاب و... تبديل کرده است. عالوه بر آن تنوع جمعّيت پرندگان و آبزيان نيز به د ليل وجود 
زيستگاه  های آبی و خشکی مناسب نسبتاً زياد است. استان همچنين زيستگاه پرندگان بومی و مهاجری است که در فصل زمستان به 
دليل اعتدال هوا، تاالب های جنوب شهرستان پلدختر را برای استراحت و زمستان گذرانی انتخاب می کنند. از پرندگان بومی استان 

می توان به کبک و شاهين ، و از پرندگان مهاجر، به انواع مرغابی  و غاز اشاره کرد.

شکل٢٣ــ٤ــ نمونه هايی از زندگی جانوری استان 



٣٠

 برای مطالعه 
منطقۀ حفاظت شدۀ اشتران کوه

در  کوهستانی  منطقه  ای  شد،  اعالم  شده  حفاظت   ۱۳۴۹ سال  در  هکتار   ۱۰۶۶۰۷ وسعت  با  که  منطقه،  اين 
استان لرستان با دامنه ارتفاعی۱۳۰۰تا۴۰۸۰متر است. تنوع زيستی، گياهی و جانوری باال، وجود درياچٔه گهر و ديگر 
چشم اندازهای زيبای طبيعی، زمينٔه فّعالّيت  های علمی، پژوهشی و گردشگری را در منطقه فراهم کرده است. پوشش 
آويشن،  بو مادران،  گََون،  زالزالک،  وحشی،  گالبی  بادام کوهی،  ُارس،  ايرانی،  بلوط  گونه  های  شامل  منطقه  گياهی 
سريش ايرانی، اللٔه وحشی، پونٔه اشتران کوهی، ميخک، محلب، موسير و فرفيون کپه  ای (شيرشيرک) است. جانوران 
دليجه  طاليی،  عقاب  وحشی،  گربٔه  ايرانی،  پلنگ  قهوه  ای،  خرس  پازن،  بز،  ميش،  قوچ،  از:  عبارت اند  منطقه  مهم 

بحری، شاهين، چکاوک، ُسهره، سار، خوتکا، لک  لک سفيد، کور مار، َافعی شاخدار و... .

مناطق صيد و شکار ممنوع
غرب  در  هکتار   ۶۹۵۰۰ مساحت  با  سفيدکوه  شدٔه  حفاظت  منطقٔه  اشتران کوه  شده  حفاظت  منطقه ٔ   بر  عالوه 
مساحت  با  پلدختر  تاالب  های  و  ۱۱۳۶۵۴هکتار  مساحت  با  اليگودرز  در  قالی  کوه  خرم آباد،  و  دو  منطقٔه  شهرستان 

۱۸۱۴۴ هکتار به عنوان مناطق شکار و صيد ممنوع وجود دارد.

شکل ٢٤ــ٤ــ نقشه مناطق 
حفاظت شده در استان

  مناطق حفاظت شده    
شکار و صيد ممنوع   

مناطق پيشنهادی    
اثر ملی طبيعی غار ماهی کور 



جغرافيای طبيعی استان

٣١

مخاطرات طبيعی
استان ما محل وقوع مخاطرات طبيعی گوناگونی است، که بيشتر آن ها منشأَ زمين ساختی و آب و هوايی دارند؛ مانند: زلزله، 

رانش زمين، سيل، خشکسالی و... که در اين درس با برخی از آنها آ شنا می شويد.
زلزله: استان لرستان يکی از مناطق با ميزان لرزه  خيزی باالست. وقوع زلزله  های مخرب در سيمره، سيالخور و بروجرد در 
گذشته گواه لرزه خيز بودن آن است. به عنوان نمونه می توان به زلزلٔه ۷/۴ ريشتری سوم بهمن ۱۲۸۷ هجری دشت سيالخور اشاره 
دارای  مورد   ۱۲۴ که  داد  روی  دورود  در  زلزله   ۸۰۷ گذشته  قرن  يک  در  دادند.  دست  از  را  خود  جان  نفر  هزار   ۸ حدود  که  کرد 
بزرگی بيش از ۴/۵ ريشتر بود. به طور کلی ۴۸۰ کيلومتر گسل فعال در استان وجود دارد که طوالنی  ترين گسل با ۱۹۸ کيلومتر در 
ـ     بروجرد و کوتاه ترين آن به طول ۵۵ کيلومتر در منطقٔه چغلوندی خرم آباد است .ديگر گسل  های زلزله  خيز استان، گسل  منطقٔه دورود    ـ
سيالخور به طول ۱۰۰ کيلومتر، بروجرد ــ نهاوند به طول ۵۵ کيلومتر و گسل جنوب خرم آباد به طول ۷۵ کيلومتر است. بنابراين توجه 

به راه کارهای مناسب جهت مقابله و کاهش خسارات ناشی از آن در استان اهميت ويژه  ای دارد.

مخاطرات طبيعی و آلودگی های زيست محيطی   درس پنجم

شکل ١ــ٥ــ نقشۀ پراکندگی زلزله های لرستان

ريشتر ۲/۶۴ــ۳/۰۰       
ريشتر ۳/۰۱ــ۴/۰۰
ريشتر ۴/۰۱ــ۵/۰۰         
 ريشتر ۵/۰۱ــ۶/۰۰            
ريشتر ۶/۰۱ــ ۷/۲۰       
مرز شهر 



٣٢

رسوبی  اليه های  حرکت  به  زمين):  (رانش  زمين  لغزه 
متراکم و غير متراکم بر روی سطح شيب دار که ناپايدار شده  اند، رانش 
زلزله،  جاذبه،  نيروی  رسوبی،  تودٔه  حرکت  عامل  می گويند.  زمين 
کوهستانی  مناطق  در  که  پديده  اين  و...است.  باران   جاده  سازی، 
ناپذيری  جبران  مالی  و  جانی  خسارات  به  منجر  می دهد،  رخ  استان 
که  است  «سيمره»  لغزٔه  زمين  جهان  لغزٔه  بزرگ ترين   زمين  می شود. 
در استان لرستان رخ  داده است. دراين زمين لغزٔه ۲۰۰۰۰مترمکعب 
سنگ به ضخامت ۳۰۰ متر در حدود ۲۰ کيلومتر از طاقديس کبيرکوه 

جابه   جا شده است. 

شکل ٢ــ٥ــ رانش زمين در لرستان    

تعداد  با  کشکان  رودخانٔه  است.  داده  روی  استان  در  سيل   ۹۵ از  بيش  تاکنون   ۱۳۳۴ سال  از  سيل: 
۱۶سيالب بيش از ۱۰۰۰ متر مکعب در ثانيه سيل  خيزترين رودخانٔه استان محسوب می شود. سيالب  ها در استان 

بيش تر ناشی از بارش و يا ترکيب ذوب  برف و   باران بوده است.

شکل ٣ــ٥ــ سيل در پلدختر لرستان
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فعاليت 
 جدول ٤ــ ٥ را  کامل  کنيد.

 ــ علل  وقوع  سيل در استان ما کدام اند؟ 

جدول ٤ــ ٥

تخريب پوشش گياهیساخت وسازدرحريم رودبارش زيادشيب کمکوهستانی بودن

آتش  سوزی: آتش  سوزی در جنگل  ها و مراتع با منشأ انسانی و طبيعی نيز يکی ديگر از مسائل زيست محيطی استان است، که 
نه تنها سبب آلودگی  می شود، بلکه حيات جانوری و گياهی استان را به شدت تهديد می کند . آمار آتش  سوزی عرصه  های جنگلی و 

مرتعی استان در فصل خشک سال بيشتر می شود. 

شکل ٥ ــ ٥ ــ آتش سوزی در جنگل های لرستان

 جدول ٦ ــ ٥

 وسعت عرصه  های دچارحريقتعداد آتش  سوزی از سال ۱۳۸۱تا۱۳۸۹

۹۹ فقره ۹۸۶۴/۱۵ هکتار 



٣٤

خشک سالی 
چيست؟  ما  دراستان  خشک سالی  اهميت  دليل 
خشک سالی يکی از مخاطراتی است، که خسارات زيادی 
و  بارش  کاهش  دليل  به  می کند.  وارد  محيط  و  انسان  به 
با  ما  استان  سال  ها،  از  بعضی  بارش ،  نا مناسب  زمان  يا 

پيامدهای ناشی از خشک سالی مواجه است.

شکل ٧ــ ٥

فعاليت 
چگونه می توان زيان  های ناشی از 

خشک سالی را کاهش داد؟
فـاضالب  هـای  از  استفـاده  ۱ــ 
تصفيه  شده ۲ــ  مصرف  بهينٔه  آب  آشاميدنی 

۳ ــ ........... .۴ ــ  ......... 

مشکالت زيست محيطی استان
آيا می دانيد روز دوم ارديبهشت  ماه چه مناسبتی دارد؟ چرا چنين مناسبتی در نظرگرفته شده است؟         

کدام مشکالت زيست  محيطی ، استان ما را تهديد می کند؟ 
توان  های  ظرفيت  از  بيش  بهره برداری  سبب  جوامع  توسعٔه  و  رشد  و  فناوری  پيشرفت 
محيطی شده است. اين موضوع ، باعث برهم خوردن تعادل محيطی شده و مشکالت زيست محيطی 
هوا،  آلودگی  از:  عبارت اند  مشکالت  اين  از  برخی  است.  کرده  ايجاد  استان  در  را  فراوانی 

آلودگی آب، آلودگی خاک، آلودگی صوتی.
آالينده  های هوا به دو دسته تقسيم می شوند: الف ــ آالينده  های طبيعی ب  ــ آالينده  های 

انسانی
الف) آالينده  های طبيعی: در سال  های اخير گرد  و غبار مهم ترين آاليندٔه طبيعی استان ما بوده است. ريزگردها که ذرات خاک 
معلق در فضای نزديک سطح زمين اند،  سالمت انسان را به خطر می اندازند. استان لرستان به  دليل مجاورت با منشأ اين آالينده  ها، 
درفصل خشک سال به  طور متناوب، تحت تأثير اين پديده  قرار می گيرد. بيش ترين آلودگی ناشی از اين پديده در سوم تير ماه ۱۳۸۹ با 

۲۹ برابر حد مجاز و روز سيزدهم خرداد۱۳۹۰ با ۴۶/۶ برابرحد مجاز بوده است. 

شکل ٨ ــ ٥



جغرافيای طبيعی استان

٣٥

تحقيق کنيد  

جدول ٩ــ٥ــ تعداد روزهای دارای هوای آلوده استان
 

تعداد روز های دارای هوای آلوده استان لرستان سال

۱۲ ۱۳۸۷
۱ ۱۳۸۸

جمع خطرناک بسيارناسالم نا سالم وضعيت  کيفی  هوا

۹ ۴۴ ۷ ۴۹ ۱۳۸۹
۹ ۲۹ ۱۱ ۵ ۱۳۹

 
 

چه عواملی موجب پيدايش پديدٔه گرد و غبار در استان می شود؟ 

ب) آالينده  های انسانی: منابع آاليندٔه انسانی در لرستان به دو گروه تقسيم می شوند.۱ ــ منابع ثابت مانند: صنايع ، نيروگاه  ها، 
مراکز مسکونی و تجاری ۲ ــ منابع متحرک  مانند انواع  وسايل  نقلئه موتوری.

مکان  گزينی  و  فناوری  بودن  قديمی  دليل  به  آسفالت سازی  و  ماسه  شن  و  آهک ،  سيمان،  گچ،  کارخانه  های  استان  لرستان  در 
نامناسب ، از مهم ترين منابع آلوده  ساز محسوب می شوند.
اتومبيل  های  افزايش  و  شهرها   گسترش  ازطرفی   
شخصی باعث افزايش مصرف سوخت  های فسيلی  و در 
شهرهای  در  مونواکسيد کربن  خطرناک  گاز  توليد  نتيجه 

استان شده است .

شکل ١١ــ٥ــ آلودگی هوا در شهر خرم آبادشکل ١٠ــ٥ــ نمودار مصرف فراورده های نفتی در استان به درصد

گاز مايع
٪۳ بنزين 

  ٪١٥
نفت سفيد
    ٪٩

نفت گاز
نفت کوره ٢٢٪

  ٪٤

گاز طبيعی
 ٪٤٧



٣٦

تحقيق کنيد  

فعاليت 
آيا می توانيد چند مورد از مشکالت زيست  محيطی محل زندگی خود را نام ببريد؟

برخی از اقدامات انجام شده جهت کنترل و کاهش آلودگی هوا در استان عبارت اند از:
۱ ــ پايش آلودگی هوا از طريق اندازه  گيری آالينده  های ثابت و سيار

۲ــ سنجش آاليندگی و معاينٔه فنی خودروها
۳ــ آموزش ، اطالع رسانی و فرهنگ  سازی از طريق رسانه  ها 

۴ــ خريد دستگاه  های سنجش آالينده  های خروجی دودکش صنايع 
 ۵ ــ ساماندهی صنايع آلوده ساز

آيا انتخاب مکان پروژه  های جديد صنعتی مانند کارخانه  های سيمان ، پتروشيمی و نيروگاه  های حرارتی اطراف 
شهرهای استان سبب مشکالت زيست محيطی نخواهد شد؟

شکل ١٢ــ٥ــ نمايی از صنايع آلوده کننده محيط استان



جغرافيای طبيعی استان

٣٧

بيشتر بدانيم  
صنعت سبز

به صنعتی اطالق می شود، که بر اساس معيار زيست  محيطی و بنا به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست، 
تالش قابل تقديری در طول يک سال برای حفظ محيط زيست انجام داده باشد.

آلودگی آب
به نظرشما چه کسانی آب را آلوده می کنند؟

چه کسانی بهای تصفئه آب آلوده را خواهند پرداخت؟
آب مهم ترين و بنيادی  ترين عامل حيات موجودات زنده است. به همين جهت جلوگيری از آلودگی آب نيز مهم و حياتی است. به 
شبکٔه رودها و موقعيت شهرهای استان توجه کنيد. همان طور که می بينيد، بيش تر شهرها در کنار رودها احداث شده  اند. بنابراين آب  های 

سطحی و زيرزمينی استان همواره درمعرض آلوده شدن هستند.
 عوامل آلوده  کنندٔه آب  ها گوناگون است؛ پساب  های خانگی، واحدهای خدمات  شهری، بيمارستانی ، صنايع و  سموم کشاورزی 
حاوی مواد شيميايی و باکتری  های خطرناکی هستند که در آن ها بسياری از عوامل بيماری  زا يافت می شود. اين پساب  ها، نه تنها سبب 

آلودگی منابع آب می شود، بلکه تعادل اکوسيستم رودخانه  ها را نيز بر هم می زند.

شکل ١٣ــ ٥ــ نقشۀ آب های سطحی وشهرهای استان



٣٨

 

بيشتر بدانيم  
پسماند و پساب 

پسماند: هر نوع مادٔه جامد، گاز و مايعی (به غير از فاضالب) را که به طور مستقيم يا غير مستقيم از فعاليت 
انسان حاصل شده را پسماند گويند. پساب: فاضالب های شهری، صنعتی، کشاورزی را پساب، گويند. پسماندها 
که  دسته  اند  دو  خانگی  پسماندهای  می شوند.  تقسيم  صنعتی  و  کشاورزی  ويژه،  بيمارستانی،  خانگی،  گروه،  پنج  به 
قابل  که  و...می شوند  قوطی  بطری،  شيشه،  کاغذ،  پالستيک،  انواع  شامل  خشک:  پسماندهای  از:  عبارت اند 
بازيافت  اند. پسماندهای تر: شامل انواع ضايعات مواد غذايی، ميوه، سبزی و...می شوند و از آنها می توان برای 
توليد کودگياهی(کمپوست) استفاده کرد. پسماندهای ويژه: دسته ای از پسماند های پزشکی و نيز بخشی از پسماندهای 
عادی، صنعتی و کشاورزی وجود دارند که به دليل داشتن يکی از ويژگی های خطرناک مانند سمی بودن، بيماری  زايی، 

قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگی و عوامل مشابه، نياز به مديريت خاص دارند.

شکل ١٤ــ ٥ ــ درياچۀ گهر در معرض آلودگی

فعاليت 
در آلودگی رودخانٔه محل زندگی شما کدام عامل نقش دارد؟



جغرافيای طبيعی استان

٣٩

بيشتر بدانيم  

آلودگی  خاک
به شکل ١٥ــ٥ نگاه کنيد. آيا اين فرايند می تواند  بر سالمت انسان 

تأثيرگذار باشد؟ چگونه؟
برای  برنامه  ريزی  و  است  طبيعت  ارزشمند  منابع  از  يکی  خاک 
حفاظت از آن الزمٔه بقای انسان است.  در استان لرستان  بيش  از ۸۰۰ هزار 
هکتار زمين  زراعی وجود دارد. استفاده از سموم آفت کش و کودهای 
به  جبران  ناپذيری  خسارت  های  آلوده،  آب  با  اراضی  آبياری  و  شيميايی 
زيست  محيطی  مشکل  اين  است.  کرده  وارد  استان  وخاک  آب  منابع 
کشاورزی   رساندن به بخش  حاصلخيزی خاک و آسيب  موجب کاهش 

می شود.

آلودگی صوتی 
وجود  عدم  سنگين،  خودروهای  شبانٔه  تردد  از:  عبارت اند  استان  شهرهای  در  صوتی  آلودگی  مولد  عوامل  طور کلی  به 
بزرگراه های استاندارد، وجود کارگاه های پراکندٔه صنعتی در سطح شهر و صدای هشدار دهندٔه وسايل  نقليه از جمله بوق و آژير 

دزدگيرها. 

گهر(نگين) اشتران کوه
درياچٔه گهر به عنوان يکی از درياچه  های زيبای آب شيرين ايران در ميان رشته کوه  های زاگرس و در دامنه 
اشتران کوه واقع شده است. اين درياچه از ذوب برف  های اشتران کوه و انباشت آب آن در پشت سد يا آب  بندی که از 
ريزش کوه پديد آمده، تشکيل شده است. راه دسترسی به درياچٔه  گهر از سمت شهرستان دورود تا چشمه  خيه آسفالت 
و مابقی به دليل وارد شدن به محدودٔه منطقه حفاظت شدٔه اشتران کوه و حفظ شرايط زيست  محيطی، خاکی و مالرو 
مشکالت  بيش  تر  که  است  زيست  محيطی  نظر  از  آن  حفظ  درياچه،  مورد  در  مسائل  مهم ترين  از  يکی  امروزه  است. 
زيست  محيطی آن مربوط به نحؤه مديريت گردشگران در فصل تابستان، اتراق بازديدکنندگان در بيشٔه باالی درياچه، 
تعرض به محدودٔه حفاظت شده به شکل  های مختلف از جمله جاده  کشی، ورود دام به منطقه، عدم توجه به ظرفيت 
پذيرش گردشگر منطقه، عدم آگاهی الزم گردشگران درمورد نحؤه بازديد از مناطق حفاظت شده و اکوتوريستی و… 

است.

شکل ١٥ــ ٥

٣٩



٤٠

گهر يکی از زيستگاه های ژنتيکی جهان
در کنار اين درياچه گونه  های ارزشمند زيستی وجود دارد. درخت «ُارس» يا در اصطالح محلی «سرو کوهی» 
يکی از قديمی ترين درختان موجود در ايران است. اين گونٔه منحصر به فرد تنها در چند نقطٔه ايران وجود دارد، اين 

درخت در منطقٔه زاگرس، تنها در اشتران کوه و کوه  های اطراف درياچٔه گهر يافت می شود.



فصل دومفصل دوم
جغرافياي انساني استان لرستانجغرافياي انساني استان لرستان



٤٢

به شکل ۱ ــ۶ نقشٔه تقسيمات سياسی استان لرستان توجه کنيد. بر اساس آخرين تقسيمات کشوری استان لرستان دارای ۱۰ 
شهرستان، ۲۵ شهر، ۲۷ بخش،۸۴ دهستان و۳۲۹۷ روستاست.

تقسيمات سياسی استان  درس ششم

شکل ١ــ٦ــ نقشۀ تقسيمات سياسی استان لرستان

   مرز استان    
مرز شهرستان    
مرکز استان    
مرکز شهرستان    
شهر 

فعاليت 
به نظر شما چرا استان را به واحدهای سياسی کوچک تر تقسيم می کنند؟



جغرافيای انسانی استان

٤٣

ی برای مطالعه 
که  بود  شده  تقسيم  استان   ۶ به  کشور  کل  هـ .ش   ۱۳۱۶ سال  ماه  آبان  مصّوب  کشوری  تقسيمات  قانون  در 
همدان،  لرستان،  کرمانشاه،  فعلی  استان  های  شامل  کشور  غرب  استان  از  بخشی  فعلی،  لرستان  استان  آن  براساس 
سال  همان  ماه  دی  که  کشوری  تقسيمات  جديد  قانون  استناد  به  بود.  کردستان  و  بويراحمد  و  کهگيلويه  خوزستان، 
تصويب شد، کشور به ده استان تقسيم و نام هر استان با شماره  ای از يک تا ده مشخص گرديد. در اين تقسيمات که 
تا دهٔه ۴۰ برقرار بود، استان لرستان فعلی بخشی از استان پنجم بود که حدود آن با استان غرب قبلی تفاوت چندانی 
در  قانون  اختيارات  از  استفاده  با  بود.  تقسيمات  آن  در  لرستان  منطقه،  شهرستان  تنها  خرم آباد  شهرستان  و  نداشت 
تقسيمات جديد در سال ۱۳۴۵، کشور به ۱۳ استان و ۸ فرمانداری  کل و ۱۴۵ شهرستان تقسيم شد، که در اين قانون، 

لرستان با عنوان فرمانداری  کل و با سه شهرستان (خرم آباد، اليگودرز و بروجرد) اداره می شد.
براسا س تقسيمات   کشوری مصوب سال ۱۳۵۰، کشور دارای ۱۴ استان و ۹ فرمانداری  کل و ۱۵۱ شهرستان 
بود که لرستان فرمانداری  کل به شمار می رفت. در سال ۱۳۵۲ شش فرمانداری  کل شامل همدان، لرستان، زنجان، 
بوشهر، چهارمحال بختياری و يزد به استان تبديل شدند و بر اين اساس استان لرستان دارای ۳ شهرستان، ۱۰ شهر، 

۱۷ بخش و ۶۳ دهستان با مرکزيت خرم آباد اداره می شد.      

 نکات مهم درس را خالصه کنيد:



٤٤

باتوجه به شکل های زير، سه شيؤه زندگی مردم لرستان را نام ببريد .
 شما در کدام يک از اين سکونتگاه  ها زندگی می کنيد؟

شيوه های زندگی در استان  درس هفتم

شکل ١ــ٧ــ شيوه های مختلف سکونت در استان

زندگی عشايری 
بستر  يکديگر،  با  (ييالق)  سردسير  و  (قشالق)  گرمسير  مناطق  مجاورت  و  و هوايی  آب  تنوع  علت  به  دير باز  از  لرستان  طبيعت   
مناسبی برای شکل  گيری زندگی کوچ  نشينی فراهم کرده است. در واقع مردم اين سرزمين برای بهره  گيری از امکانات محيط طبيعی ، با 
کوچ متناوب خود در طول سال، که بر اساس تغيير فصل استوار است، يکی از کهن  ترين معيشت  های اقتصادی بشر يعنی کوچ  نشينی 

را به وجود آورده  اند . 

  شکل ٢ــ٧ــ دامداری عشايری در لرستان 



جغرافيای انسانی استان

٤٥

فعاليت 

بيشتر بدانيم  
آيا می دانيد چرا هوای داخل سياه چادرها در زمستان گرم و در تابستان خنک است ؟ 

مسکن کوچ نشينان لرستان چادر (داوار) است که از موی بز تهيه می شود . در فصل زمستان با ريزش باران 
ناپذير  نفوذ  و  کوچک  آن ها  منافذ  علت  همين  به  می يابد.  کاهش  می رود،  کار  به  چادرها  اين  بافت  در  که  اليافی  طول 
می شوند. اين امر نه تنها از نفوذ باران به داخل چادر جلوگيری می کند، بلکه سبب نگهداری گرمای داخل چادر نيز 
می شود . برعکس در فصل تابستان به علت خشکی هوا طول الياف چادر افزايش می يابد و موجب افزايش قطر منافذ 
آن ها می شود. اين امر باعث افزايش جريان هوا به داخل چادر و خنک شدن هوای داخل چادر می شود. بنابر اين يکی 

از ويژگی  های اين نوع مساکن هماهنگی با شرايط محيط طبيعی است. 

عشاير لرستان را می توان بر اساس شيوه کوچ به دو دسته اصلی تقسيم نمود:
الف) عشاير کوچ  نشين : همراه دام هايشان کوچ می کنند و درآمد آنها مبتنی بر دامپروری است.

ب) عشاير نيمه  کوچ نشين : اغلب خودشان ساکن اند، ولی دام  هايشان را کوچ می دهند. اين دسته از عشاير عالوه بر دامپروری 
به کشاورزی نيز می پردازند.

به نظر شما يک جا نشين کردن عشاير، چه آثار مثبت و منفی دارد؟

شکل ٣ــ٧ــ بافت سياه چادر توسط زنان عشاير لرستان 



٤٦

فعاليت 

سکونتگاه  های روستايی 
بر  عالوه  لرستان  روستاهای  پيدايش  در  دارند .  سکونت  روستاها  در  استان  جمعيت  درصد   ۴۰ حدود   ۱۳۸۵ سال  آمار  طبق 
عوامل طبيعی همچون؛ منابع آب و زمين کشاورزی، عوامل انسانی مانند ضرورت  های دفاعی و امنيتی، عوامل قومی و فرهنگی نيز 

مؤثر بوده است . 
از نظر شکل، روستاهای لرستان از نوع متمرکزند .

شکل ٤ــ٧ــ نمايی از يک روستای متمرکز در استان لرستان

بنياد  اخير  سال های  در  است .  جغرافيايی  محيط  تأثير  تحت  لرستان  روستاهای  قديمی  خانه های  در  شده  انتخاب  مصالح  نوع 
مسکن انقالب اسالمی در زمينٔه بهسازی و توسعٔه روستاهای استان گام  های اساسی برداشته است و تالش می شود خانه  های روستاييان 

با مصالح جديد و با رعايت اصول مقاوم سازی در برابر زلزله ساخته شود.

از مقايسٔه دو نقشٔه پراکندگی روستاهای لرستان و منابع آب  های سطحی استان چه نتايجی می توان گرفت؟

شکل ٥ــ٧ــ نقشۀ پراکندگی جمعيت و منابع آب های سطحی استان



جغرافيای انسانی استان

٤٧

فعاليت 
روستاييان لرستان در گذشته به کمبود زمين کشاورزی در اين استان توجه کرده   اند ؛ مانند استقرار روستا در 

زمين  هايی که استعداد کشاورزی ندارند. آيا نمونه های ديگری را می توانيد مثال بزنيد؟

سکونتگاه  های شهری
شهرهای لرستان در نتيجٔه توسعه و تحول روستاها به  وجود آمده  اند. در شکل  گيری اين شهرها عواملی مانند دسترسی به منابع 
آب، ضرورت های دفاعی و امنيتی، ارتباطات و جنبه های سياسی مؤثر بوده است . در چند دهٔه گذشته به علت مهاجرت روستاييان به 

شهرها جمعيت شهری استان به سرعت افزايش يافته است. 

شکل ٦ــ٧ــ نمايی از شهر بروجرد



٤٨

فعاليت 
با توجه به جدول ٧ــ٧ 

به سؤاالت پاسخ دهيد . 
و  روستايی  جمعيت 
 ۱۳۵۵ سال  از  لرستان  شهری 
کرده  تغييری  چه   ۱۳۸۵ تا 

است ؟
نسبت جمعيت روستايی 
به جمعيت شهری استان تا سال 

۱۳۹۵ چگونه خواهد بود؟

جدول ٧ــ٧

سال
جمعّيت

روستايی(درصد)شهری(درصد)کل استان به نفر
۱۳۵۵۹۳۳،۹۳۹۳۱/۵۶۸/۵
۱۳۶۵۱،۳۶۷، ۲۹۴۶/۷۵۳/۳
۱۳۷۵۱،۵۸۴،۴۳۴۵۳/۶۴۶/۴
۱۳۸۵۱،۷۱۶،۵۲۷۵۹/۴۴ /۶

شکل ٨ــ٧ــ چشم اندازهايی از شهرهای استان

بيشتر شهرهای لرستان زير ساخت  های الزم  را برای افزايش سريع جمعيت نداشته  اند و اين امر باعث بروز مشکالت فراوانی در 
اين شهرها شده است . 

ساخت شهرهای لرستان تا حدود زيادی ، متأثر از شرايط جغرافيايی به  ويژه ناهمواری  هاست . اين تأثير را در بيشتر شهرهای 
لرستان می توان مشاهده کرد . 



جغرافيای انسانی استان

٤٩

فعاليت 

شهرهای استان معموالً از دو بافت جديد و قديم تشکيل شده اند . 
در بافت قديم به شرايط طبيعی بيشتر توجه شده و معماری اين بخش تا حدودی متأثر از شرايط طبيعی است . اما بافت جديد بر 

اصول شهرسازی نوين منطبق است که متأثر از نيازهای جديد شهری است .

۱ ــ دربارٔه تأثير ناهمواری ها در ساخت شهر يا روستای محل زندگی در کالس گفت وگو کنيد .
نظر  از  جديد،  خانه  های  معماری  با  را  خود  سکونت  محل  روستای  يا  شهر  قديمی  خانه  های  معماری  ــ   ۲

هماهنگی با شرايط محيط طبيعی مقايسه کنيد .

 نکات مهم درس را خالصه کنيد:
شکل ٩ــ٧ــ نمايی از شهر خرم آباد



٥٠

فعاليت 

پراکندگی جمعيت در استان چگونه است؟
نسبی  تراکم  می کنند.  زندگی  لرستان  استان  در  کشور  جمعيت  کل  درصد   ۲۶/۶۵ حدود   ،۱۳۸ ۵ سال  سرشماری  براساس 

جمعيت در اين استان ۶۲ نفر در هر کيلومتر مربع است.

به نقشٔه پراکندگی جمعيت استان توجه کنيد.
آيا جمعيت در تمام مناطق به صورت همسان توزيع شده است؟

ويژگی های جمعيتی استان       درس   هشتم

چگونه هر يک از عوامل زير در پراکندگی جمعيت استان  ما مؤثرند؟

  چگونه؟عوامل مؤثر
آب و هوا

راه  های ارتباطی
فرصت  های شغلی

منابع آب

شکل ١ــ ٨ ــ نقشه پراکندگی جمعيت استان

٥٠٠ خانوار و بيشتر    
٤٩٩ــ١٠٠خانوار      
٩٩ــ٥٠خانوار

مرز استان         
مرز شهرستان  

راکندگی جمعيت استان توجه کنيد.
ت در تمام مناطق به صورت همسان توزيع شده است؟

ر و بيشتر    
١٠خانوار      
٥٠خانوار

رز استان         
شهرستان  
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٥١

فعاليت 

چنان که می  دانيد؛ عوامل جغرافيايی، نظير آب و هوا، ارتفاع و ناهمواری  ها، منابع آب، کيفيت خاک، پوشش گياهی و موقعيت 
جمعيت  کرده،  فراهم  زيستن  برای  را  بهتری  امکانات  طبيعت  هرجا  دارند.  لرستان  استان  جمعيت  پراکندگی  در  مهمی  نقش  نسبی 

انبوه تری در آن استقرار يافته است.
مکان  ها  اين  در  جمعيت  تراکم  و  جذب  سبب  شهری،  مکان  های  در  ويژه  جاذبه  های  ايجاد  با  نيز  انسان  عوامل،  اين  بر  عالوه 

می شود. در حال حاضر، بيش از نيمی از جمعيت استان لرستان در شهرها تمرکز يافته  اند. 

با توجه به جدول ٢ــ ٨ به سؤاالت مطرح شده پاسخ دهيد . 
بيشترين و کم ترين ميزان رشد جمعيت مربوط به چه سال  هايی است؟

رشد جمعيت استان در سال ۱۳۷۵ نسبت به ۱۳۸۵ چه تغييری پيدا کرده است؟ چرا؟
از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۸۵ درصد جمعيت شهری چه تغييری پيدا کرده است؟ چرا؟

جدول ٢ــ ٨

سال
متوسط رشد ساليانه(درصد)جمعيت

روستايیشهریکل استانروستايی(درصد)شهری(درصد)کل استان (نفر)
 ــ  ــ  ــ ۱۳۵۵۹۳۳۹۳۹۳۱/۵۶۸/۵
۱۳۶۵۱۳۶۷ ۲۹۴۶/۷۵۳/۳۳/۸۸۸/ ۵۱/۳۱
۱۳۷۵۱۵۸۴۴۳۴۵۳/۶۴۶/۴۱/۴۹۲/۹/ ۹
۱۳۸۵۱۷۱۶۵۲۷۵۹/۴۴ /۶/۸۱/۸۴/۵۳

شکل ٤ــ ٨شکل ٣ــ ٨ ــ نمودار ساختمان سنی جمعيت استان

 ٥ ــ١ 
 ٪۷/۵۹

١٠ــ٦  
٪۸/۰۵

١٤ــ ١١  
٪۱۹/۱۱

کمتر از يک سال 
 ٪۱/۵۸

بيشتر از ٦٥ سال 
٪۵/۰۱

 ۶۴ ــ ۲۵  
٪۴۱/۳۳

٢٤ــ ١٥   
 ٪۲۷/۳۳



٥٢

فعاليت 

ساختمان سنی جمعيت استان 
براساس سرشماری سال ۱۳۸۵ از کل جمعيت لرستان ۲۶/۳ درصد کمتر از ۱۵ سال سن داشته  اند. بنابراين مهم ترين ويژگی 
ساختار سنی جمعيت استان لرستان جوان بودن آن است. مهاجرت گروه های سنی فعال به ساير مناطق کشور يکی از داليل جوانی 
جمعيت در استان ماست. جمعيت گروه بزرگساالن در استان ۶۸/۷ درصد است. هم چنين ۵ درصد جمعيت، باال تر از ۶۵ سال سن 

دارند.

 
مقايسه  هم  با  را  کهنساالن  و  بزرگساالن  نوجوانان،  و  کودکان  گروه  سه  استان،  جمعيت  سنی  هرم  به  توجه  با 

کنيد. 

     ٨٥
٨٤ ــ٨٠      
٧٩ ــ ٧٥     

٧٤ ــ٧٠          
۶٩ ــ ۶٥     

۶٤ ــ۶٠        
۵٩ ــ ۵٥     

۵٤ ــ۵٠        
۴٩ ــ ۴٥     

۴٤ ــ۴٠          
۳٩ ــ ۳٥     

۳٤ ــ۳٠          
۲٩ ــ ۲٥     

۲٤ ــ٢٠        
١٩ ــ ١٥     

١٤ ــ١٠   
٩ــ ٥      

٤ ــ٠
٠           ٥٠٠٠٠          ١٠٠٠٠٠          ١٥٠٠٠٠ ١٥٠٠٠٠        ١٠٠٠٠٠           ٥٠٠٠٠                      ٠          

شکل ٥ــ ٨ ــ نمودار هرم سنی استان در سال ١٣٨٥

زن مرد
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٥٣

تحقيق کنيد  

مهاجرت 
پديدٔه مهاجرت در استان لرستان بيش تر به داليل اقتصادی صورت می  گيرد و به شکل  های زير مشاهده می شود.

آن  شکل  عمده  ترين  و  می شود  شامل  استان  داخل  در  را  مردم  جايی  جابه  مهاجرت  نوع  اين  استانی:  درون  مهاجرت  ۱ــ 
مهاجرت از روستا به شهر است . در چند دهه     ٔ  گذشته، مهاجرت از مناطق روستايی به شهرها در حال گسترش بوده ولی با اقدامات 

انجام گرفته اين روند در حال کاهش است.
۲ــ مهاجرت برون استانی: منظور مهاجرت  هايی است که از استان لرستان به استان  های ديگر يا از ساير استان  ها به استان ما 
صورت می گيرد. انگيزٔه اصلی اين مهاجرت  ها پيدا کردن شغل با درآمد کافی و تحصيل است و بيش تر به استان  های تهران، خوزستان، 

اصفهان و کرمانشاه صورت گرفته است.

دربارٔه تأثير مهاجرت از روستا به شهرهای لرستان تحقيق کنيد و نتيجٔه تحقيق را در جدول ٦ــ ٨ بنويسيد.

جدول ٦ــ ٨

تأثير مهاجرت بر شهرها

تأثير مهاجرت بر روستاها

شکل ٧ــ ٨ ــ نمايی از شيوه های سکونت در لرستان



فصل سومفصل سوم
ويژگي هاي فرهنگي استان لرستانويژگي هاي فرهنگي استان لرستان



ويژگی های فرهنگی استان

٥٥

ای مردم همٔه شما را از يک مرد و زن آفريديم و آن  گاه شعبه  های بسيار و فرقه  های مختلف گر دانيديم 
تا يکديگر را بشناسيد. به درستی  که، بزرگوار ترين شما نزد خدا با تقواترين شماست، و خدا از حال شما 

کامالً آگاه است.
سورۀ حجرات، آيه ۱۳

تعريف فرهنگ 
فرهنگ در لغت به معنای پيش  بردن است و در جامعه  شناسی عبارت است از: مجموعه دستاوردهای مادی و معنوی بشر که 

از نسلی به نسل ديگر منتقل می شود.

فرهنگ عامه
گذشتٔه تاريخی، حماسه  های آبا و اجدادی، سرزمين نياکان، زبان مادری، باورها و سنت  های بومی، مفاخر و قهرمانان، اسطوره  های 
دينی و ميراث ادبی و هنری در مجموع فرهنگ عامٔه يک اجتماع را تشکيل می دهند. در واقع فرهنگ عامٔه هر قومی در حکم شناسنامه 
و هويت آن قوم محسوب می شود و تعيين کنندٔه خصلت  ها، نشان دهندٔه عادات گذشتگان و بهترين عاملی است که اقوام و ملت  ها را به 

هم پيوند می دهد. اين نزديکی موجب صلح و دوستی و از بين رفتن کينه  ها و دشمنی  ها می شود.

آداب و رسوم مردم استان   درس نهم

شکل ١ــ٩ــ جلوه هايی از زندگی مردم لرستان



٥٦

فعاليت 

فعاليت 
به نظر شما آشنايی با فرهنگ عامه چه تأثيری در شکل  گيری هويت جوانان دارد؟

فرهنگ قوم لر بخشی از فرهنگ ايرانی
اقوام و طوايفی که در ايران زندگی می کنند، در عين تنوع آداب و رسوم، دارای وحدت، انسجام و يکپارچگی هستند. هر يک 
از اين اقوام ضمن متجلّی کردن هنر، فرهنگ و تمدن اين سرزمين، ويژگی  های خاص خود را دارند که آنها را از ديگران متمايز کرده و 
به آنان هويت خاصی بخشيده است. فرهنگ قوم لر يکی از بارزترين و اصيل  ترين بخش  ها از گنجينٔه فرهنگ ايرانی به شمار می رود. 
مردم لرستان در مناطق مختلف به لحاظ گويش، شرايط جغرافيايی و ديگر شرايط، خصوصيات فرهنگی خاص خود را يافته  اند. لرستان 
از نظر ديرينه  شناسی و پژوهش  های باستان  شناسی، يکی از کهن  ترين پايگاه  های زيستی و آفرينش    های فرهنگی در جهان است و آثاری 

که از عصر پارينه  سنگی تا دورٔه نوسنگی به دست آمده است. گواه اين امر می باشد.

شکل ٢ــ٩ــ جلوه هايی از زندگی مردم لرستان

دربارٔه وي ژگی  های فرهنگی (آداب و رسوم، ارزش  ها، باورها، آثار باستانی و....) محل سکونت خود اطالعاتی 
جمع  آوری کنيد و نتيجٔه کار را در کالس ارائه دهيد.

 زبان و گويش در لرستان
زبان مهم ترين وسيلٔه ارتباط اجتماعی انسان  ها، عامل مهم انتقال فرهنگ و يکی از مرزهايی است که در درون آن، يک هويت 
گروهی شکل می گيرد. هم چنين زبان، بارزترين ويژگی هويّت قومی و فرهنگی در ميان جوامع انسانی است. هر زبان دارای گويش  های 



ويژگی های فرهنگی استان

٥٧

تحقيق کنيد  

مختلف است و هر گويش نيز می تواند دارای لهجه  های گوناگون باشد. البته اين تقسيم بندی  ها گاه از حوزٔه جغرافيايی فراتر می رود و 
تا حد يک فرهنگ و قوم گسترش می يابد. 

لرستان را از نظر گويش به چهار منطقٔه مجّزا می توان تقسيم کرد: 
الف) منطقۀ لر نشين: شامل خرم آباد، پاپی، ويسيان، پلدختر، باال گريوه، منطقٔه سگوند، گريت، زاغه، رازان، چگنی و مناطقی 

از کوهدشت.
 ب) منطقۀ لک  نشين: شامل چغلوندی، الشتر، نورآباد، سر طرهان، قسمتی از کوهدشت و بخشی از دشت سيالخور.

ج) منطقۀ بختياری: شامل اليگودرز، شول  آباد، َبزنويد، ززو ماهرو، بخش  هايی از دورود و ازنا. 
د) منطقۀ بروجردی  نشين: شامل بروجرد، اشترينان، قسمت  هايی از دشت سيالخور و قسمت  هايی از دورود و ازنا. 

انبوهی از واژه  هايی که در فرهنگ لری موجوداست، چنان غنی و پر مفهوم  اند که برای برگردان آن ها به زبان فارسی، بايد آن ها را 
تعريف کرد؛ زيرا معادل اين واژه  ها در زبان فارسی وجود ندارد. 

الف) به نظر شما چه تفاوتی بين زبان، لهجه و گويش وجود دارد؟
ب) با راهنمايی دبير خود چند واژه بيابيد که مختص فرهنگ خودتان باشد.

شکل ٣ــ٩ــ جلوه ای از زبان نوشتاری در استان

ضرب  المثل  ها 
بدين  قوم  اند؛  يک  فرهنگ  نشان  دهندٔه  نوعی   ريشٔه آن ها، به  واژگانی و  ساختار  بر  عالوه  اصطالحات  کنايه  ها و  ضرب  المثل  ها، 
مفهوم که با تجزيه و تحليل آن ها (در هر زمانی ) می توان فرهنگ و تفکر آن قوم را ( در برهه) بررسی کرد. ضرب  المثل  ها گذشته  های دور 



٥٨

فعاليت 

را با امروز پيوند می دهند و کارکرد اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی دارند.
و  اجتماعی  جغرافيايی،  فرهنگی،  موقعيت  به  توجه  با  می کنند،  تکلم  بدان  ها  که  قوميت  هايی  اساس  بر  گوناگون،  گويش  های 
طبيعی شان، ضرب  المثل  های خاص خود را دارند، که براساس پيش  زمينه  ها، داستان  ها، موقعيت  ها و اتّفاقات خاص پديد آمده  اند، 
معنای واقعی آن ها دست  به گونه  ای که اگر پيش  زمينٔه بعضی از ضرب  المثل  ها درست تشخيص داده نشود، نمی توان به عمق و کنه 

يافت. 

ضرب  المثل  های رايج محل سکونت خود را به کمک بزرگ ترها جمع  آوری و جدول ۴ــ ۹ را کامل کنيد.

جدول ۴ــ۹

مفهوم ضرب  المثل
َد گپونه، بازی بچون ِکر

چيزی در چنته ندارد
بارو و برگ درسه می واره

زمانی که کار به موقع انجام نگيرد

جلوه  های ياری  گری در لرستان
ياری  گری، کنش  متقابل  اجتماعی بين دو يا چند نفر برای رسيدن به هدف يا اهداف معينی است. همکاری و ياری  گری، جزئی 
جدايی  ناپذير از زندگی اجتماعی و مقتضای آن است و نشانه  ای از عزم انسان  ها و ارادٔه جمعی آنان در برخورد با مسايل و مشکالت 
است.  شده  پديدار  مختلفی  شکل  های  به  فرهنگی  و  اجتماعی  محيطی،  عوامل  تأثير  تحت  مختلف،  اقوام  ميان  در  که  است  زندگی 
همکاری  ها در استان بيشتر به صورت مستقيم، اختياری، سنتی و خود انگيخته  اند و محور اصلی آنها يا خود ياری است، يا همياری 

و يا دگر ياری.
محورهای همکاری در استان عبارت اند از: 

الف) همکاری فيزيکی ؛ که از طريق توانايی  های بدنی امکان  پذير است «گَل درو، جو رو» 
ب) همکاری پولی و مالی؛ کمک برای تأمين هزينٔه زندگی «عروسی، عزا، تاسو» 

ج) همکاری فکری ؛ «مشورت»
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 برای مطالعه 

تحقيق کنيد  
تحليل کنيد

بنی  آدم اعضای يک پيکرند                            که در آفرينش ز يک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار                   دگر عضوها را نماند قرار

يکی از مصاديق ياری  گری در محل سکونت خود را انتخاب کنيد و مراحل، اهداف، و کارکردهای آن را در 
قالب يک گزارش در کالس ارائه دهيد.             

واره 
نوعی تعاون سنتی کهن و زنانه بر پايه مبادلٔه شير با شير است. محور اصلی همکاری در واره همياری از طريق 
يک کاسه کردن امکانات (توليدات شيری) است. هر واره دارای يک «سر واره» و تعدادی «هم  واره» يا اعضای واره 
است با حقوق و وظايف مشخص که يکديگر را حداقل برای يک دورٔه شير دهی گوسفندی و يک سال برای واره  های 
گاوی بر می گزينند. اندازه  گيری شير در بين اعضا با روش  «ِلـلَه گذاری» و به شيوه  های مختلف صورت می گيرد. واره 
عالوه بر کارکردهای اقتصادی، کارکردهای غير اقتصادی از قبيل: پذيرش  اجتماعی، آرامش روانی، مبادلٔه اطالعات، 

استقالل اقتصادی زنان و گذران اوقات فراغت را به دنبال دارد. 

 مشارکت در امور سوگ و سوگواری 
مراسم سوگ و سوگواری را در استان 
پُرس يا چَمر می نامند. واژٔه پرس ريشٔه اوستايی 
را  سوگ  مراسم  ايران  زرتشتيان  زيرا  دارد؛ 
پُرسه می گويند. مردم استان در مراحل مختلف 
سوگواری خويشاوندان، همسايگان و آشنايان، 
اين  دارند.  و  داشته  فّعاالنه  حضور  و  شرکت 
اجتماعی  و  روانی  کارکرد  دارای  مشارکت 
است. دلجويی و احساس همدردی با بازماندگان 
موجب کاهش رنج و مصيبت آنان می گردد. از 
شکل ٥ ــ ٩ــ مراسم سوگواری در لرستانطرفی نيز موجب همبستگی و يکپارچگی هر چه 
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بيشتر واحدهای اجتماع محلی می شود و دارای کارکرد اقتصادی نيز  است؛ چرا که افراد با کمک  های مالی خود «پرسونه» به صورت 
نقدی و غير نقدی، به بازماندگان کمک می کنند تا به روال عادی زندگی برگردند.

آيين  های نوروزی
چند جشن باستانی در لرستان برگزار می شود که يکی از آن ها جشن نوروز است. از نخستين روز های اسفند مردم آماده برگزاری 
نوروز می شوند. خانه  تکانی، سفيد کاری و رنگ  آميزی خانه، شست وشوی فرش و وسايل زندگی و تهئه لباس نو حرکت پر شوری است 
برات،  َالَفه،  سال،  آخر  جمعٔه  سبزٔه   نوروزی،  از:  عبارتند  لرستان  در  نوروزی  آيين  های  از  برخی  می دهد.  نويد  را  نوروز  رسيدن  که 

چهار شنبه سوری، سفرٔه هفت  سين، ديد و بازديد نوروزی، نوعيد و سيزده به در .

شکل ٦ ــ ٩ــ مراسم سيزده بدر (روز طبيعت) در لرستان 

فعاليت 
دربارٔه نحؤه برگزاری آيين  های نوروزی در محل زندگی خود تحقيق کنيد و نتيجه را در کالس ارائه دهيد.

به نظر شما مردم در روز سيزده  به  در و به هنگام گشت و گذار در صحرا چه نکاتی را بايد رعايت کنند؟
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شب يلدا (ُشو ِچله)
مردم لرستان هرسال طوالنی  ترين شب سال را با آداب و رسوم ويژه ای سپری می کنند. بعضی از غذا های مخصوص مردم در اين 
شب کباب بوقلمون و گوسفند، سبزی  پلو با ماهی و خورش سبزی است. آجيل مخصوص اين شب، «گَنم  شير» می باشد. ترکيب آن، گندمی 
است که قبال ً در شير خيسانده، زردچوبه و نمک به آن اضافه شده، روی تابه برشته و با مغز گردو، پسته، کنجد، شاه دانه و کشمش مخلوط 
شده است. مردم در اين شب در خانٔه بزرگان جمع می شوند و به خواندن ديوان حافظ و تفأل به آن، خواندن فال   «ِچل  ِسرو» و شاهنامه    
می پردازند. شاهنامه  خوانی از رسوم قديمی است که عالوه بر شب يلدا در تمام طول سال اجرا می شود. مهم ترين کارکردهای اجتماعی 
شاهنامه  خوانی عبارت اند از: سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت، ايجاد همبستگی ملی، انتقال فرهنگ ملی، برانگيختن احساسات رزمی 

و همچنين روحئه شعر و شاعری، تأثير مهم آن در گسترش روحئه پهلوانی و جوان مردی و گسترش زبان فارسی است.

شکل ٧ــ ٩  

دين و مذهب 
بر اساس بررسی  های انجام شده، لرستان يکی از کهن  ديارانی است که در بستر تاريخ، مردمانش باورهای آيينی متفاوتی داشته  اند. 
پژوهش گران عقيده دارند که نوعی تداوم و پيوستگی دينی و اعتقادی در ميان ساکنان لرستان در طول تاريخ وجود دارد، که اين امر، 
بسيار مهم و در خور توّجه است. مردم لرستان قبل از ورود اسالم به ايران به دين زرتشتی گرايش داشتند و با ورود اسالم، دين اسالم 

و مذهب تشيع را پذيرفتند. مذهب مردم لرستان شيعه دوازده امامی است.
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 برای مطالعه 
نان و انواع آن

گوناگونی، انگيزه  و شيوه  های پخت و مصرف نان در لرستان از گذشته  های دور معمول بوده که به تدريج تهئه 
برخی از آن ها فراموش شده است. در اين جا گزارش کوتاهی دربارٔه انواع آن می آوريم. 

جدول ٨ ــ٩

شرايط و شيوۀ پخت نوع نان

نانی است که در مواقع ضروری و فوری پخته می شود خمير اين نان از آرد گندم است و بدون مائه خمير درست می شود َفتيره

کَلگ
نانی است که از بلوط فراهم می شود در گذشته در بعضی از مناطق به دليل نداشتن گندم، جو و ذرت و فقر مادی، از اين 

نان استفاده می کردند خاصيت اين نان سيری دراز مدت و مقوی بودن آن است

نان   توه ای
(ساجی) 

خمير آن از آرد گندم است و با مائه خمير درست می شود پس از آماده شدن خمير، به وسيلٔه تووه دو رويه نان را می پزند و 
اين نوع نان دارای سبوس نرم است و امروزه  سپس برای خشک کردن يا بيشتر پختن، جلوی شعله يا « ورتوه » قرار می دهند 

در مناطق روستايی پخته می شود گر چه بيشتر نان ها با تووه يا ساج درست می شوند، اما اين نان به اين نام مشهور است

خمير آن از آرد جو تهيه می شود، پختن آن تابه ای است و سبوس آن کمی بيشتر استنان جو 

گرَده
از آرد گندم و بدون مايه خمير تهيه می شود و اغلب در آسياب  ها و يا برای توشٔه سفر پخته می شود خمير گرده سفت 
است و مقداری پياز نيز به آن اضافه می کنند قطر گرده معموال ً ۷ تا ۸ سانتی  متر است و بر گردٔه مسافرتی، زردچوبه، زيره 

و رازيانه هم اضافه می کنند
نانی است که از ذرت درست می شود خمير آن بدون مايه است و معموالً با کره خورده می شود ُقرَصه

ِچزنَک
اضافه  هم  زردچوبه  و  رازيانه  زيره،  آن  به  که  می شود  درست  معمولی  خمير  از  شل  تر  و  مايه  بدون  خميری  گندم  آرد  از 
می شود، چزنک را گرم  تکه  تکه می کنند و در داخل ظرفی می ريزند و روی آن روغن حيوانی، عسل يا شيره انگور اضافه 

کرده، می خورند

نان تيری
 اين نان در آيين سوگ مردگان پخته می شود و خمير آن از آرد گندم است و وجه تسمئه آن اين بود که چونه  های خمير، به 

وسيلٔه چوبی به نام « تير» پهن نازک می شد و سپس آن را روی تووه يا ساج می انداختند تا پخته شود

ُبرساق
 نانی است که خمير آن از آرد گندم و شير با اضافه کردن زردچوبه، زيره و رازيانه درست می شود و خمير آن سفت تر از 

خمير معمولی است، خمير را به شکل و اندازه تخم  مرغ در می آورند و در روغن حيوانی سرخ می کنند

کلوا
 خمير آن شبيه به برساق است ولی به هنگام پختن خمير آن  را به صورت قرص  های گرد، پهن می کنند و يا در تنور می پزند 

و يا به گودی ساج می چسبانند و بر روی آتش گل  انداخته بدون شعله می گذارند تا پخته شود
 نانی است که خمير آن با شربت شکر، آرد گندم و کمی گالب و بدون مائه خمير درست می شود کاک
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موسيقی 
موسيقی پديده  ای جهان  شمول است، به  طوری که هيچ قوم و جامعه  ای بدون موسيقی وجود ندارد. بدون ترديد موسيقی 
عناصر فرهنگی جزيی  ديگر  زبان و  همانند  پديده  تشکيل می دهد. و از اين رو می توان گفت؛ اين  جزيی از فرهنگ هر جامعه را 
در  پود  و  تار  چون  سازی  و  آوازی  موسيقی  يعنی  آن،  ابعاد  به  توجه  با  موسيقی  می آيد.  شمار  به  انسان  زندگی  از  جداناپذير 
در  نوحه  خوانی  دينی،  مراسم  در  تنبور  نوای  عروسی،  جشن  در  شاد  نغمه  های  و  موسيقی  نوای  است.  شده  تنيده  مردم  زندگی 
عزيزان، همه حاکی از نقش موسيقی در ابعاد  مادران، مويه  سرايی هنگام مرگ  مراسم تاسوعا و عاشورا، سرودن الاليی توسط 
آن  مهم  بخش  که  است  رديف نوازی  و  رديف  موسيقی  سرچشمه  های  از  لرستان  موسيقی  است.  لرستان  مردم  زندگی  گوناگون 
ناشناخته  لرستان چندان  تأثير گذاشته است. موسيقی محلی  کمانچه  نوازی محلی بر موسيقی رسمی ايران نيز  کمانچه و  از طريق 
ماهور  دستگاه  در  معموالًَ  و  است  محدود  مقامات  حيث  از  ايران،  ديگر  نواحی  موسيقی  های  از  بسياری  برخالف  ولی  نيست؛ 
سلحشوری  معموال ًجنبه  و  داشته  وااليی  مفهومی  غنای  است،  پيچيده  و  ظريف  اجرايی  لحاظ  از  لری  موسيقی  می شود.  اجرا 

و حماسی دارد. 
کارکردهای اجتماعی موسيقی در لرستان 

۱ ــ استفاده در جشن  ها و مراسم سوگواری  ۲ــ استفاده در مراسم دينی  ۳ــ تقويت روحئه رزمی ـ دفاعی  ۴ــ جلوگيری 
از کج  رفتاری ۵ ــ استفاده به هنگام کار و فعاليت  های روزانه «ترانه  های شير دوشی، خرمن  کوبی، الاليی، مشک زنی و ...»

شکل ۹ــ ٩ــ نمايی از بازی های محلی استان لرستان 
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 برای مطالعه 
موسيقی لرستان از نظر محتوايی و موضوعی به هفت نوع تقسيم می شود که عبارت اند از:

 موسيقی و ترانه  های حماسی و رزمی؛ که بيانگر ارزش  های حماسی و رزمی اند (دايه دايه، کرمی) و يا   مقام  های 
موسيقی بدون کالمی که در رزم گاه و مسابقه به کار می رفته است. 

موسيقی و ترانه  های سوگواری؛ بيشتر جنبه آيينی داشته و در مراسم عزاداری از روزگار کهن تا کنون کاربرد 
فراوانی داشته است. ( چمرونه ــ پاکتلی و ... ) 

موسيقی و ترانه  های فصول؛ که مناسب فصول مختلف سال بوده است. 
موسيقی و ترانه  های کار؛ به منظور سهولت و تسريع در کار به صورت فردی و دسته  جمعی خوانده  می شد. مثل 

ترانه  های گل درو، هوله، مشک زنی و ... 
موسيقی و ترانه های عاشقانه؛ در وصال يا فراق معشوق (اليسونه ــ ساری خانی و ...) 

سروده  مکانی  يا  موضوع  يا  شخص  هجو  قالب  در  و  فی  البداهه  صورت  به  اغلب  طنز؛  ترانه  های  و  موسيقی 
می شده. 

موسيقی و سروده های مذهبی؛ جنبٔه عرفانی و اعتقادی داشته و در مراسم مذهبی استفاده می شده است.

پوشش سنتی مردم لرستان 
پوشش سنتی ُمعّرف کار، انديشه، سليقه، محيط و زندگی مردم است. يکی از 
جلوه  های بارز فرهنگ مادی در ميان مردم لرستان پوشش سنتی با وقار متناسب با 

آب و هوای استان است که تنوع رنگ  ها از مهم ترين ويژگی  های آن می باشد. 

شکل ١٠ــ٩ــ پوشش سنتی مردم استان
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پوشش مردان:
۱ ــ شال، پارچٔه بلند سفيدی از جنس چلوار است که به 

دور کمر می پيچند. 
۲ ــ ستره، قبايی مخصوص است. 

۳ ــ کاله نمدی 
۴ ــ کَپنَک يا فرجی، يک نوع قبای پشمی محکم است. 
آن  زير  و  تابيده  نخ  از  شده  بافته  آن  روی  گيوه،  ــ   ۵
الستيک ضخيم و محکم است و بعضی مواقع از چرم هم استفاده     

می کرده  اند. نوع خاصی از آن به آژيه معروف است. 
در مناطق شرقی استان يک نوع قبا که معروف به «چوخا» است، می پوشند، که لباسی زيبا و موقر است. شلوار سنتی اين مناطق 

مانند بختياری  ها ست اما کاله  نمدی آنان با ساير مناطق استان فرق دارد. 
پوشش زنان: ۱ــ پيراهن آزاد و بلند بدون  يقه ۲ ــ کلنجه؛ جليقٔه يراق  دوزی شده که در بسياری از موارد آن را سکه دوزی و 
تزيين می کرده اند  ۳ــ تره؛ پارچٔه ابريشمين مخصوص که به سر می بندند. نوع خاصی از آن با نام «گُل  ونی» معروف است. ۴ ــ کفش، 

زنان معموال ً مثل مردان از گيوه يا آژيه استفاده می کرده  اند.

سرگرمی  ها و بازی  های محلی 
بازی  های محلی، مجموعه ای از باورهای فرهنگی يک قوم را در دل خود به امانت دارد. احيای اين بازی  ها عالوه بر سرگرمی 
سالم و بدون هزينه، احيای رفتارهای دسته  جمعی و تمرين زندگی جمعی است. نزديک به صد نوع بازی ورزشی سنتی در محدودٔه وسيعی 
از استان در بين مردم وجود دارد و موجب تهذيب نفس، ايجاد روحئه سالم و پر نشاط، ايجاد صميميت، همبستگی، و خلق و خوی 

شکل ١١ــ٩ــ پوشش سنتی عشاير لرستان

شکل ١٢ــ٩ــ پوشش سنتی لرستان
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دالوری و پهلوانی در منطقه شده است. بعضی از اين بازی ها عبارت اند از: دال پلو، کالورونکی، کمربند بازی، قالپر، دادا  گُسنمه، گرگ 
بازی، قاوو، چال  پشکلی، دارو دارو، قاچو، تنور، ِققاچ و .... 

فعاليت 
دست  به  که  اطالعاتی  طبق  سپس  کرده،  انتخاب  را  محلی  بازی  يک  مطلع  افراد  با  مصاحبه  و  جو  و  پرس  با 

آورده ايد جدول۱۳ــ ۹ را کامل کنيد.

جدول ١٣ــ٩

نام بازی
نحوۀ بازی
هدف بازی

تعداد شرکت کنندگان
ابزار و وسايل مورد نياز
اصطالحات يا اشعار بازی

 صنايع دستی لرستان
صنايع دستی به آن دسته از صنايع اطالق می شود که تمام يا قسمتی از مراحل ساخت فراورده  های آن با دست انجام می گيرد و 
در چارچوب فرهنگ و بينش  های فلسفی، ذوق و هنر انسان  های هر منطقه، با توجه به  ميراث  های قومی آن ساخته و پرداخته می شود. 
قسمت قابل مالحظه  ای از صنايع دستی استان از قبيل قالی، انواع گليم، گبه و زيلو، هنری کاربردی است که بيش تر توسط زنان و در 

مناطق روستايی و عشايری توليد می شود.
مهم ترين صنايع  دستی استان عبارت اند از: 

۱ ــ بافته  های داری؛ قالی، گبه، گليم
 ۲ ــ دست  بافته  های دستگاهی؛ جاجيم، ماشته، انواع پارچه

۳ ــ هنرهای فلزی؛ ورشو سازی، قلم  زنی، مسگری، قفل  سازی، جواهر سازی
۴ ــ هنرهای مرتبط با چوب؛ خراطی، مشبک  کاری، درودگری، سازهای سنتی، معرق  کاری 

۵ ــ هنرهای مرتبط با سنگ؛ حجاری سنگ، حکاکی روی سنگ
 ۶ ــ نمد مالی 
 ۷ ــ آبگينه
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ورشوکاری که به دو صورت قلم   زنی و حکاکی انجام می شود، يکی از صنايع دستی شهر بروجرد است که با  ورشوسازی: 
استفاده از قلم و چکش خطوط و نقش  های گوناگونی روی ورشو ثبت و حک می شود. سماور، گالب  پاش، ظروف غذاخوری، سينی 

و قوری از جمله مهم ترين آثار ورشويی می باشند، که توسط هنرمندان اين ديار ساخته می شوند.

شکل ١٤ــ٩ــ صنايع دستی

    شکل ١٥ــ٩ــ ورشوسازی نمونه ای از صنايع دستی 
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گليم  بافی: گليم  بافی از جمله دست بافته  هايی است، که با استفاده از پشم  های رنگارنگ به صورت تخت و بدون پُرز و اغلب به 
صورت زيرانداز توليد می شود. نقش  های مورد استفاده در بافت گليم با الهام از فرهنگ، اعتقادات و باورها و محيط پيرامون بافنده 

(طبيعت و زيبايی  های آن)، به صورت ذهنی و به علت تکنيک بافت به شکل هندسی بافته می شود. 

شکل ١٦ــ٩ــ ورشوسازی و گليم بافی از صنايع دستی استان 

 نکات مهم درس را خالصه کنيد:
 فرهنگ در لغت به معنای پيش بردن است.
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پيشينه  و مفاخر استان لرستانپيشينه  و مفاخر استان لرستان
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بيشتر بدانيم  

می دانيد  آيا  خوانده  ايد؟  لرستان  استان  تاريخ  دربارٔه  کتابی  تاکنون  آيا  می دانيد؟  چه  خود  سکونت  محل  تاريخی  پيشينٔه  دربارٔه 
لرستان از نخستين سکونت گاه  های مردم ايران بوده است؟ 

گذشتۀ با شکوه لرستان
بر پائه يافته  های باستان  شناسان، از زمان  های دور منطقٔه لرستان مسکونی بوده است. در بسياری از جاهای آن آثار مربوط به 
دوران پيش از تاريخ يافت شده و هنوز جا برای کاوش  های باستان  شناسی بسيار است. در مناطقی از اين استان آثاری پيدا شده است 

که استقرار انساِن عصر سنگ را در لرستان تأييد می کند.
با گذشت چند هزار سال از سکونت انسان در لرستان، کم  کم ساکنان اين منطقه وارد عصر فلز شدند. فراوانی آثار مفرغی يافت 
شده، نشان می دهد مردم اين ديار از نظر فرهنگ و تمدن پيشرفت زيادی داشته  اند. لرستان به عنوان يکی از کهن  ترين کانون  های تمدن 
ايران، نقش زيادی در شکل  گيری فرهنگ و تمدن ايرانی در دوران باستان داشته است. تشکيل دولت سيماش در منطقه و نقش ساکنان 

لرستان در دوران طاليی تمدن ايالم، شاهدی بر سهم بزرگ آنان در فرهنگ و تمدن ايران است.

يکی از تقسيم بندی  های رايج در بارٔه گذشتٔه انسان چنين است:
الف) عصر سنگ: ۱ــ پارينه  سنگی ۲ــ ميانه  سنگی ۳ــ نوسنگی

ب) عصر مفرغ (برنز)
پ) عصر آهن

تاريخی تقسيم می کنند. با توجه به اين  تاريخ۱ و دوران  تاريخ بشر را بر اساس اختراع خط به دو دورٔه پيش از  دانشمندان، 
تقسيم  بندی تاريخ لرستان را در اين دوره  ها بررسی می کنيم.

۱ــ لرستان در دوران پيش از تاريخ
موقعيت طبيعی و شرايط آب و هوايی از دورٔه کواترنر امکان زيستن را در لرستان فراهم کرده بود. براساس پژوهش  های باستان  

۱ــ دورانی را که هنوز بشر موفق به اختراع خط نشده بود، پيش از تاريخ می نامند.

پيشينۀ تاريخی استان  درس دهم
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بيشتر بدانيم  

در  چنان  که  است،  شده  پيدا  لرستان  در  آثاری  سنگ،  عصر  از  است.  بوده  بشری  زيستگاه  های  کهن ترين  از  يکی  لرستان  شناسان، 
سال ۱۳۲۹ شمسی، پژوهشگران خارجی، محوطه  های پارينه  سنگی را در غار کُنجی خرم آباد شناسايی کردند. نتيجٔه پژوهش  ها نشان 

می داد، دورٔه شکار و گردآوری خوراک در اين استان بيش از ۴۲ هزار سال قدمت دارد. 
در  هوميان  و  ِاسبی)  سفيد (بَرد  سنگ  غارهای  و  خرم آباد  در  َقَمری  و  گَرَارجنه  پاسنگر،  يافته،  کُنجی،  غارهای  مانند  جاهايی 
زيادی  باستانی  محوطه  های  و  تپه  ها  هم چنين  هستند.  لرستان  در  ميانه  پارينه  سنگِی  دورٔه  شدٔه  شناسايی  مکان  های  جمله  از  کوهدشت 

مربوط به دورٔه نوسنگی شناسايی شده  اند. تپٔه باغ نو در نزديکی خرم آباد و تپٔه شهن  آباد دلفان از اين نمونه هستند.

شکل ١ــ١٠ــ نگاره های غار دوشه، بخش چگنی 

تپۀ باباجان
اين تپه در نورآباد لرستان اولين بار در سال های ١٣٤٢ تا ١٣٤٧ حفاری شد. باباجان از يک تپٔه مرکزی و چند 
تپٔه جانبی تشکيل شده است. در اين تپه آثار و اطالعاتی مربوط به هزارٔه اول پيش از ميالد و تعداد زيادی آجر منقوش 

پيدا شده است. 
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فعاليت 

بيشتر بدانيم  
غارهای مسکونی لرستان

در مناطقی از لرستان غارهای مسکونی کشف شده که در آن ها اشياء و نقاشی  هايی از دوران پيش از تاريخ و 
دوران تاريخی پيدا شده است. در نقاشی  های روی ديوار های اين غارها، بيش تر به صحنه های  نبرد، شکار و تصوير 
حيوانات توجه شده است. از جمله می توان به نقاشی  های غار هوميان (دورٔه پارينه  سنگی) و نقاشی   های غار ميرمالس 

(دوران نوسنگی) اشاره کرد.

          جدول ٣ــ١٠

موقعيت جغرافيايینام غار

شمال کوهدشتهوميان ۱
شمال کوهدشتهوميان ۲
شمال  غرب کوهدشتميرمالس
کوهدشتسنگ سفيد
جنوب  شرقی خرم آبادکُنجی
جنوب خرم آبادگَرَارجنه
غرب خرم آبادَقَمری
غرب خرم آباديافته
غرب تپه فلک  االفالکپاسنگر

چگنیدوشه (دو شاه)
 روستای ِچِمشککوگان
پلدخترکلماکره

شکل ٢ــ١٠ــ نقش ديواره، غار هوميان

گزارشی در بارٔه غارهای مسکونی پيش از تاريخ و يا دوران تاريخی محل سکونت خود يا ديگر نواحی استان 
لرستان تهيه کنيد و در کالس ارائه دهيد.
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 برای مطالعه 

فعاليت 

۲ــ لرستان در دوران تاريخی
الف) لرستان پيش از اسالم

يک  صورت  به  ميالد  از  پيش  سوم  هزارٔه  اواسط  از  ايالم  حکومت  بود.  آن  قلمرو  از  بخشی  لرستان  ايالم،  دولت  تشکيل  با 
پادشاهی مستقل، از اتحاد ميان سرزمين  های جنوب غرب ايران تشکيل شد. لرستان نيز يکی از هم پيمانان قدرتمند اين اتحاديه بود 
و ساکنان اين ديار از اوايل قرن ۲۱ تا اواسط قرن ۱۹ پيش از ميالد، با نام سلسلٔه سيماش بر بخشی از سرزمين  های متحد ايالم در 

جنوب غرب ايران حکومت می کردند.
در  بودند،  آريايی)  مخلوط با  نژادی  آريايی (يا  نژاد  کاسی که از  نام  پيش  اقوامی به  سال  هزار  چهار  حدود  کاسی: در  تمدن 
قسمت های غربی ايران و در منطقٔه زاگرس قدرت پيدا کردند. در مورد مسکن اولئه اين اقوام بين دانشمندان و باستان  شناسان اتفاق 
نظر وجود ندارد. برخی قوم کاسی را از مهاجران آريايی می دانند، که از شمال دريای خزر به ايران آمدند و سرانجام پس از گذشتن 
از مناطق مختلف، گروهی از آن ها در لرستان مسکن گزيدند. برخی ديگر برآنند که اين قوم، بومی منطقٔه لرستان و قسمتی از غرب ايران 

بوده اند. در هر صورت نظريه ٔ  اول طرفداران بيش تری  دارد و امکان  پذيرتر می نمايد.
سرآمد  مفرغی  اشيای  ساخت  به  ويژه  فلزکاری  هنر  در  آن ها  داشتند.  اشتغال  اسب  پرورش  و  کشاورزی  دامداری،  به  کاسی  ها 
دوم  هزارٔه  در  کاسی  ها  دادند.  آموزش  ملت  ها  ديگر  به  را  صنعت  اين  اقوام،  ديگر  از  تأثيرپذيری  ضمن  و  بودند  خود  زمان  ملت  های 
پيش از ميالد بر سرزمين ميان دورود تسلط يافتند و نزديک به شش قرن بر آن جا حکومت کردند. آن ها با وجود داشتن روابط فرهنگی 
و تمدنی، در فرهنگ باِبل و ميان دورود محو نشدند. کاسی  ها که نياکان اقوام لر به شمار می آيند، زندگی اجتماعی مبتنی بر کوچ و 

مهاجرت داشتند.

برخی صاحب  نظران کلمٔه لر را برگرفته از واژٔه َل ُارا (ora ــ Ia) می دانند. با راهنمايی معلم خود دربارٔه وجه 
تسمئه لر بحث کنيد.

مفرغ لرستان 
برخی  می دهد.  گواهی  سرزمين  اين  فلزکاران  چيره  دستی  و  پيشتازی  پيشرفت،  بر  لرستان  مفرغی(برنز)  اشيای 
پژوهشگران معتقدند سابقٔه ساخت اشيای مفرغی توسط ساکنان لرستان به حدود دو تا سه هزار سال پيش از ميالد می رسد. 
مفرغ لرستان ضمن تأثيرپذيری از هنر ميان دورود باستان، بر هنر ساير اقوام همسايه اثر نهاده بود. انواع سالح جنگی، 
تزئينات، زيورآالت، وسايل شخصی، ابزار سوارکاری، ظروف و ... از جمله وسايل مفرغی بر جای مانده اند که در برخی 
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موزه  های ايران و جهان نگهداری می شوند. برخی ساخته  های مفرغی به دست آمده از قبرها، نشان می دهد مردم آن دوره 
به زندگی پس از مرگ اعتقاد داشته  اند و هنگام خاک  سپاری مردگان اشيای مورد نياز زيستن را به همراه بت  های مورد 
پرستش در قبر می نهادند. می توان نتيجه گرفت مفرغ  های لرستان ساختٔه هنری ساکنان بومی منطقه  بوده است که در نتيجٔه 
ارتباط با اقوام همسايه و تحت تأثير جهان بينی، سبک و شيوه  های بومی منطقه به وجود آمده اند. موقعيت جغرافيايی منطقٔه 

زاگرس نيز که گذرگاه اقوام گوناگون بوده، تأثير خود را بر هنر مفرغ  کاری لرستان نيز بر جا گذاشته است.

مفهوم نقش  های مفرغی لرستان به ويژه در شکل  های مرکب و درهم آميخته  هنوز مشخص نيست. تعدادی  از اين 
نقش  ها، جنبٔه مذهبی دارند. به عقيدٔه مردم باستان، نقش بزکوهی و جانوران شاخدار بر روی ساغرهای مفرغی و ديگر 
اشياء، می توانست در نزول باران مؤثر باشد.  از ويژگی  های جالب اشيای مفرغی لرستان، قابليت کاربرد و زيبايی آن هاست 
که ارزش آن ها را دو چندان نموده است. زيبايی، ظرافت، توازن کامل، معنويت و تازگی اشکال روی آن ها بيننده را به 
تفکر وامی دارد. مجموعٔه تبرهای لرستان در موزٔه ايران باستان، يکی از شاهکارهای صنعتی دورٔه پيش از تاريخ ايران به 

شمار می روند. توضيح  اين که در ساخت اشيای مفرغی از دو روش ريخته  گری و چکش  کاری استفاده می شد. 

در دورٔه حکومت مادها، ساکنان لرستان از اعضای اتحادئه اقوام غرب ايران بودند که عليه دولت آشور متحد و موجب شکست 
آشوريان شدند.

در زمان حکمرانی هخامنشيان بر ايران، مردم لرستان با آنان همراه بودند و امنيت راه  ها از جمله راه ارتباطی مهم شوش به همدان 
را در منطقٔه خود بر عهده داشتند. در اين زمان لرستان به همراه ايالم و خوزستان کنونی، سومين ايالت هخامنشی را تشکيل می دادند. 
در زمان داريوش سوم هخامنشی هنگامی که سپاه اسکندر مقدونی به ايران حمله کرد، مردم لرستان به مقابله برخاستند و تلفات سنگينی 

بر مهاجمان بيگانه وارد آوردند.

شکل ٤ــ١٠ــ مفرغ های لرستان
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بيشتر بدانيم  
(Kalmakareh)کلماکره

غار کلماکره در ۱۵ کيلومتری شمال غرب شهر پلدختر، بزرگ ترين گنجينٔه ايران باستان و يکی از چند گنجينٔه 
بزرگ کشف شده در جهان است. اين غار به طور تصادفی در سال ۱۳۶۷هـ .ش کشف شد و متأسفانه مورد هجوم 
سوداگران آثار باستانی قرار گرفت. آثار به غارت رفتٔه اين گنجينٔه بزرگ هم  اکنون در موزه  های کشورهای آمريکا، 

انگليس، سوئيس، فرانسه و… به نمايش گذاشته شده  اند. بيش تر اشيای غار کلماکره از جنس نقره هستند.

شکل ٥ ــ١٠ــ آثار پيدا شده در غار کلماکره

حدفاصل  در  «ساماتوره»  سرزمين  به  متعلق  اشياء  اين  می دهد  نشان  کلماکره  غار  اشيای  کتيبه  های  بازخوانی 
دولت آشور و ايالم و در جنوب لرستان بوده است. به احتمال فراوان اين دولت به خاطر ناامنی ناشی از جنگ  های 

منطقه، در اواسط هزارٔه اول قبل از ميالد خزانٔه سلطنتی خود را در اين محل پنهان کرده بود.

در دوران سلوکی سرزمين لرستان قسمتی از قلمرو آنان محسوب می شد و در دورٔه اشکانيان بخشی از سرزمين پهلوی (پهله) 
بود. غار کوگان و آثار معبد مهر در رومشکان، از جمله يادگارهای دورٔه اشکانی هستند.

شکل ٦ــ١٠ــ سکه های دوره اشکانی و ساسانی
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فعاليت 

می شد.  محسوب  الی  مائيس  يا  خوروران  استان  جزو  و  بود  (پهله)  پهلوی  سرزمين  از  بخشی  نيز  لرستان  ساسانيان،  عهد  در 
حکومت ساسانی در بخش پيشکوه لرستان، شهر و قلعٔه مهم شاپورخواست و در الشتر کنونی آتشکده ٔ  َارَوخش را بنا کرد. هم چنين بر 

روی رودهای سيمره و کشکان در مسير راه تيسفون به شرق ايران و نيز در مسير راه شمال به جنوب، پل  هايی در لرستان ساختند.

١ــ فهرستی از پل  های تاريخی لرستان تهيه و آن را در کالس ارائه دهيد.
٢ــ نام منطقٔه رومشکان (روم اشکو) يادآور کدام واقعه در تاريخ ايران است؟

ب) لرستان در دورۀ اسالمی
لرستان در زمان خالفت عمر، پس از شکست ساسانيان و اسارت هرمزان، آخرين حاکم ساسانی در منطقه، به تصرف مسلمانان 
درآمد. دين اسالم به تدريج در ميان مردم لرستان گسترش يافت. لرستان در اوايل  دورٔه اسالمی بخشی از ايالت جبال (عراق عجم) 
محسوب و تا ميانٔه سدٔه چهارم هجری، حکمران اين منطقه از سوی حاکمان عرب کوفه و يا بغداد تعيين می شد. موقعيت طبيعی لرستان، 
گرايش به خاندان پيامبر(ص) و روحئه مبارزٔه مردم منطقه موجب شد تعدادی از علويان و مخالفان حکومت عباسيان به لرستان پناه 

آورند. به همين دليل حکومت  های وقت نسبت به اوضاع لرستان حساسيت و توجه زيادی داشتند.
در زمان حکومت آل بويه، لرستان بخشی از قلمرو بَدر پسر َحسَنويه بَرزيکانی شد. وی در شاپورخواست و بروجرد از شهرهای 
لرستان، سکه ضرب کرد. بدر در آبادانی لرستان کوشيد و شهرت زيادی در غرب ايران به دست آورد، از اين  رو مورد توجه فرمانروايان 

شکل ٧ــ١٠ــ پل کشکان



پيشينه و مفاخر استان

٧٧

آل  بويه و خليفٔه عباسی قرار گرفت. از جمله اقدامات وی در لرستان می توان به تعمير و بازسازی برخی پل  های ارتباطی اشاره کرد. 
خاندان حسنويه تا اوايل قرن پنجم هجری در لرستان حکومت کردند. 

در عصر حکومت سلجوقيان بر ايران، مدتی خاندان بُرُسقی از کارگزاران و فرماندهان سلجوقی بر مناطقی از لرستان از جمله 
شاپور خواست و الشتر حکومت می کردند. کشف سنگ قبرهايی مربوط به خاندان برسقی در الشتر، يادآور حاکميت اين خاندان بر 

لرستان است. سنگ  نوشتٔه خرم آباد از دوران حکمرانی برسقيان برجای مانده است.

شکل ١٠ــ١٠ــ مسجد جامع بروجردشکل ٩ــ١٠ــ منارۀ خرم آبادشکل ٨ ــ١٠ــ سنگ نوشتۀ خرم آباد 

در نيمٔه دوم قرن ششم هجری حکومت لرستان 
به شجاع  الدين خورشيد سپرده شد. جانشينان وی با 
عنوان اتابکان لر کوچک بيش ازچهار قرن يعنی تا 
سال ۱۰۰۶هـ.ق./ ۹۷۶ هـ.ش. بر لرستان حکومت 
کردند. اتابکان اگر چه با درايت خويش مانع يورش 
کوچک  لر  حکام  با  مغوالن  و  شدند  مغول  چنگيز 
در  لنگ  تيمور  حملٔه  از  اما  درآمدند،  صلح  در  از 
امان نماندند و با وجود مقاومت تحسين برانگيز مردم 
لرستان، سپاه تيمور شهرهای خرم آباد و بروجرد را 

ويران کرد.
شکل ١١ــ١٠ــ آرامگاه شجاع الدين خورشيد
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حکومت طوالنی اتابکان لر کوچک برای لرستان، آبادانی، امنيت و رونق به همراه داشت و در شکل  گيری ويژگی  های فرهنگی 
و اجتماعی مردم منطقه اهميت زيادی داشت. لرستان در اين دوره از آبادترين ايالت  های ايران به شمار می رفت.

لرستان از دورۀ صفويه تا دورۀ قاجار
لر  اتابکان  حکومت  شاهِوردی  خان  مرگ  با  بود.  ايالم)  پشتکوه(  و  کنونی  لرستان  منطقٔه  دو  شامل  صفوی  عصر  در  لرستان 
کوچک منقرض شد و شاه  عباس صفوی حکومت لرستان را به حسين  خان فيلی سپرد. جانشينان وی با عنوان واليان لرستان تا اوايل 
دورٔه قاجار بر لرستان حکومت کردند. در اين دوره عنوان دارالغرور به لرستان داده شد. واليان لرستان در دورٔه حکومت افشار و زند 
نيز بر لرستان حکومت کردند، برخی از آن ها مانند علی  مردان  خان از شهرت و اقتدار زيادی برخوردار بودند. خدمات اين سردار دلير 
لرستانی در برابر هجوم افغان  ها، مقاومت سرسختانٔه او و مردم لرستان در برابر نيروهای متجاوز عثمانی و هم چنين رشادت  های فراوان 
وی در سپاه نادر شاه افشار برای برقراری امنيت و بيرون راندن متجاوزان از کشور، در تاريخ ماندگار است. واليان در قلمرو خود 
مانند يک شاه عمل می کردند و بر همٔه امور داخلی واليت خود تسلط داشتند. مهم ترين وظايف آنان در برابر حکومت مرکزی، برقراری 

امنيت، پرداخت ماليات و کمک به شاه، هنگام جنگ بود.
نواحی  در  قاجار  شاهزادگان  کارگيری  به  با  خود،  حاکميت  تثبيت  برای  خاندان  اين  شاهان  قاجار،  سلسلٔه  آمدن  کار  روی  با 
مختلف، سعی کردند قدرت حاکمان محلی را تضعيف کنند. از اين  رو فتحعلی  شاه قاجار، حکومت واليان لرستان را به منطقٔه پشتکوه 

محدود کرد و ادارٔه قسمت پيشکوه (لرستان) به دليل اهميت آن به شاهزادگان و درباريان قاجار سپرده شد. 

شکل ١٢ــ١٠ــ گنبد امامزاده قاسم ازنا
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لرستان از آغاز حکومت پهلوی تا پيروزی انقالب اسالمی
پس از سقوط سلسلٔه قاجار و روی کار آمدن رضاشاه پهلوی، درگيری  هايی بين قوای دولتی و عشاير لرستان به وجود آمد. اين 
درگيری  ها که از ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۲هـ.ش. ادامه داشت، به تسلط نيروهای دولتی بر لرستان انجاميد. در دورٔه پهلوی، سياست دولت به 

گونه  ای بود که لرستان با وجود داشتن استعداد و شايستگی، رشد و توسعه  ای در خور مردمانش پيدا نکرد.
مردم مسلمان لرستان در دورٔه حکومت پهلوی در کنار روحانيت مبارز به مخالفت با استبداد و فساد حکومت برخاستند. در 
حسن طاهری خرم آبادی   آيت  الله سيد  ايشان،  دستور  به  شاه،  سفيد  انقالب  با  خمينی(ره)  امام  مخالفت  از  پس  و  هـ.ش.   ۱۳۴۱ سال 

مسائل پيش آمده را با علما و مردم خرم آباد در ميان نهاد.
مرحوم  نقش  ميان  اين  در  بود.  همراه  قيام  اين  با  نيز  لـرستان  ۱۳۴۲هـ.ش.  سال  در  خمينی   (ره)  امـام  نهضت  شروع  از  پس 
آيت الله کمالوند و حوزٔه کماليه در هدايت جريان مبارزه دارای اهميت بود. از اين پس دولت برخی از شخصيت  های روحانی و سياسی 

فعال استان را زندانی يا تبعيد نمود.
تظاهرات  و  برخاستند  پهلوی  حکومت  عليه  قيام  به  نيز  لرستان  مردم  هـ.ش.   ۱۳۵۷ ۱۳۵۶و  سال  در  اسالمی  انقالب  آغاز  با 
خيابانی شهرها و بخش  های استان را فرا گرفت. با وجود سرکوب مردم توسط مأموران رژيم پهلوی، استان لرستان با تقديم ده  ها شهيد، 

نقش مهمی در پيروزی انقالب اسالمی داشت.

 نکات مهم درس را خالصه کنيد:
شاه به  کمک به  ماليات و  پرداخت  امنيت،  برقراری  مرکزی   حکومت  برابر  در  لرستان  واليان  وظايف  مهم ترين 

هنگام جنگ بود.
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پيام مقام معظم رهبری حضرت آيت  اللّٰه خامنه  ای به مناسبت عمليات حاج  عمران:

«سالم مرا به مردم لرستان وشهر خرم آباد و علمای محترم ابالغ کنيد ... در سال ۵۹ شخصاً شاهد 
شجاعت و دالوری  های داوطلبان مخلص آن استان بوده و از نزديک روحيه مبارزهٔ  آنان را شناخته  ام. نبرد 

آنان بيش از آن چه شنيدنی باشد ديدنی است.»

تعيين کننده در دفاع از مرزهای ايران داشته  اند. دفاع اين مردم در  لرستان از گذشته  های دور همواره نقشی مهم و  ساکنان 
برابر يورش  های آشوريان، نقش سربازان کاسی در سپاه هخامنشی، پايداری مردم اين ديار در مقابل مهاجمان مقدونی، نبرد با نيروهای 
تيمور، دفاع از ميهن در برابر مهاجمان افغان، عثمانی و ... تنها گوشه  ای از رشادت  ها و جان فشانی  های فرزندان اين بخش از ايران 

زمين در مقابل دشمنان است.
فداکاری مردم لرستان در طول هشت سال دفاع مقدس را می توان در دو بخش جبهه  های جنگ و پشتيبانی بررسی کرد: 

الف) نقش لرستان در جبهه  های جنگ
با آغاز جنگ تحميلی عراق و حاميانش عليه ايران و در نخستين روزهای نبرد، نيروهای لشکر ۸۴  خرم آباد سرسختانه و با 

کم ترين امکانات در پاسگاه  های مرزی، با شجاعتی کم  نظير سّد راه نيروهای دشمن متجاوز شدند.
 عالوه بر نيروهای ارتش جمهوری اسالمی ايران در لشکر ۸۴ خرم آباد و گروه ۴۱۱ مهندسی  رزمی بروجرد که در مرزهای 
غرب و جنوب به دفاع از ميهن برخاسته بودند، نيروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی استان لرستان نيز در قالب لشکر ۵۷ حضرت 
ابوالفضل(ع)، تيپ ۱۲ ُحنين، يگان قائم و … به مقابله با دشمن متجاوز پرداختند. در اين ميان نقش  آفرينی نيروی انتظامی، جهاد 
سازندگی و نيروهای مردمی نيز شايان توجه بود. در مدت هشت سال دفاع مقدس، حدود ۱۵۸ هزار نفر نيروی مردمی توسط سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی سازماندهی و به جبهه  های جنگ اعزام شدند.
دفاع  دوران  در  مردمی،  نيروهای  و  سپاه  ابوالفضل(ع)  حضرت   ۵۷ لشکر  ارتش،   ۸۴ لشکرهای  در  لرستان  دالور  فرزندان 
مقدس، در ۲۳ عمليات مهم به خلق حماسه  هايی کم  نظير پرداختند و بارها نيروهای دشمن را در حمله به خاک ميهن ناکام گذاشتند. 
برخاستند.  بيگانگان متجاوز  رزمندگان لرستانی در ديگر لشکرها و تيپ  های رزمی همراه با هم وطنان خود به پيکار با  عالوه بر اين، 
رشادت و از جان گذشتگی مردم لرستان در دوران جنگ تحميلی، برگ زرينی از روحئه دفاع از ايران اسالمی است که هيچ  گاه از 

حافظٔه تاريخ پاک نخواهد شد. 

نقش استان لرستان در دفاع از کيان و مرزهای ايران اسالمی  درس يازدهم
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بيشتر بدانيم  
جدول ١ــ١١ــ اسامی برخی از  سرداران شهيد استان لرستان

تاريخ شهادتمحل شهادتاسامی
۱۳۶۲جاده مهاباد ـ نقدهمحمد بروجردی
۱۳۶۳شلمچهنعمت  الله سعيدی
۱۳۶۱دشت عباسشاهمراد نقدی
۱۳۶۱دشت عباسنريمان حيدری
۱۳۶۹سومارهوشنگ رستمی
۱۳۶۴سليمانيهتوکل مصطفی  زاده
۱۳۶۵حاج  عمرانسيدمصطفی ميرشاکی

۱۳۶۹سومارميربيک رشنو
۱۳۶۵تنگ تاريکهعلي رضا فتح  الهی
۱۳۶۷ميمکمحمود اسفندی
۱۳۶۵شلمچهجالل ابراهيمی
۱۳۶۷مهرانمحمد چوبکار

۱۳۶۳هويزهمحمدرضا فطرس
۱۳۶اهوازغالمحسين پژوهنده

۱۳۶۱ ماووترحيم دلفان
۱۳۶۶ماووتمحمدرضا هاشمی
۱۳۵۹مهرانغالم رضا چاغروند
۱۳۵۹کرخهعلی کيارش

۱۳۶۵حاج  عمراندرويش علی شکارچی
۱۳۶۷اسالم  آباد غربسيداحمد ميرصفی
۱۳۶۶ماووتعلي مردان آزادبخت
۱۳۶۷اسالم  آباد غربحميد ابراهيمی
۱۳۶۶ماووتحميد مرادی

۱۳۶جزيره مينو آبادانمحمدعلی  يوسف  وند
۱۳۶۱کرخهمحمدمهدی موميوند



٨٢

بيشتر بدانيم  
عمليات حاج عمران

حضرت   ۵۷ لشکر   ۱۳۶۵ سال  خردادماه  در 
استان  اين  مردمی  نيروهای  و  لرستان  سپاه  ابوالفضل(ع) 
برای جلوگيری از حملٔه دشمن به پيرانشهر، به منطقٔه حاج  
نبردی  در  لرستانی  رزمندگان  شدند.  فراخوانده  عمران 
با  دشمن،  بيش تر  تجهيزات  و  امکانات  وجود  با  و  نابرابر 
نيروهای  پيشروی  از  مانع  منطقه،  مهم  ارتفاعات  تصرف 
عراقی شدند. در اين عمليات حدود سيصد نفر از دالوران 

لرستانی به شهادت رسيدند.

 شکل ٢ــ١١ــ اعزام بسيجيان استان به جبهه های جنگ تحميلی 

شکل ٣ــ١١
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بيشتر بدانيم  

فعاليت 
با مراجعه به افراد مطلع يا ادارٔه کل حفظ آثار و نشر ارزش  های دفاع مقدس استان لرستان، گزارشی دربارٔه 

عمليات فتح  المبين يا عمليات کربالی ۴ تهيه کنيد.

جدول ٤ــ١١ــ برخی عمليات  های نيروهای لشکر ۵۷ ابوالفضل(ع) و۸۴ خرم آباد در دوران دفاع مقدس

تاريخمنطقۀ  عملياتینام عمليات
۱۳۶پاوه و نوسودمحمد رسول  اللّٰه(ص) دي ماه 

فروردين ۱۳۶۱غرب دزفول، دشت عباسفتح  المبين
آبان ۱۳۶۱جنوب دهلرانمحرم

فروردين ۱۳۶۲غرب رودخانه دويَرجوالفجر(۱)
مرداد ۱۳۶۲شمال مهرانوالفجر(۳)

آبان ۱۳۶۲شمال ميمکعاشورای (۱)
اسفند ۱۳۶۲َچزابهوالفجر (۶)
دي ماه ۱۳۶۴دربندی  خان سرتک

اسفند ۱۳۶۴شمال  شرق سليمانيهوالفجر(۹)
فروردين ۱۳۶۵شمال  شرق سليمانيهتک مشيالن
خرداد ۱۳۶۵پيرانشهر و حاج  عمرانحاج  عمران
دی  ماه ۱۳۶۵شلمچه، بصرهکربالی(۴)
دی  ماه ۱۳۶۵شلمچهکربالی(۵)
دی  ماه ۱۳۶۵سومارکربالی (۶)
(۱ فروردين ۱۳۶۶شمال سليمانيهکربالی(

بهمن ۱۳۶۶ارتفاعات ميمکظفر
خرداد ۱۳۶۶ ماووتنصر(۴)

بهمن ۱۳۶۶شمال سليمانيهبيت  المقدس (۲)
آبان ۱۳۶۶َگردَرشنصر(۸)

فروردين ۱۳۶۷دربندی  خانبيت  المقدس(۴)
خردادماه ۱۳۶۷ماووتتک َقميش
تيرماه ۱۳۶۷بانهتک سورکوه
مردادماه ۱۳۶۷گيالن  غرب ـ اسالم  آبادمرصاد



٨٤

فعاليت 

بيشتر بدانيم  
شهيد اکبر يوسف  وند در سال ۱۳۵۱ در الشتر متولد شد. پس از آغاز جنگ تحميلی 
با وجود سن کم، دفاع از ميهن اسالمی را وظيفٔه خود دانست و به ميدان کارزار شتافت. 

وی در سال ۱۳۶۳ در منطقٔه زبيدات به شهادت رسيد.

شکل ٥ ــ١١

چگونه می توانيم پاسدار خون شهدا باشيم؟

سرسختانٔه  دفاع  از  که  دشمن 
رزمندگان لرستانی به ستوه آمده بود و يارای 
مقابله در ميدان  های جنگ را نداشت، با زير 
پا نهادن اصول انسانی و قوانين بين  المللی، 
مناطق مسکونی و غير نظامی را در شهرهای 
مختلف استان لرستان هدف حمالت موشکی 
و هوايی خود قرار داد. در جدول زير اين 

حمالت را مشاهده می کنيد.

جدول ۷ــ١١ــ تعداد حمالت دشمن متجاوز به شهرها و مناطق مسکونی استان لرستان

 تعداد حمالت
هوايی

 تعداد دفعات
حمالت موشکی

 تعداد بمب  و موشک  های
 استفاده شده عليه
شهرهای استان

 تعداد شهرهای
 مورد حمله هوايی

دشمن

 تعداد واحدهای
 مسکونی، تجاری و
عمومی آسيب ديده

 تعداد
شهدا

۱۴۱۱۲۳ ۳۳۹۲۵۸۶۲۵

شکل ۶ــ١١ــ بمباران مناطق مسکونی شهرهای استان



پيشينه و مفاخر استان

٨٥

                
                  

فعاليت 

ب) پشتيبانی
مردمی بودن از ويژگی  های دفاع مقدس مردم ايران در برابر دشمن بود. اعزام نيروهای رزمنده، ميلياردها ريال کمک نقدی و 
صدها کاروان کمک  های غير نقدی به جبهه  ها از نمونه  های بارز مردمی بودن دفاع مردم ايران در برابر دشمن بود و لرستان در اين زمينه 

يکی از استان  های پيشتاز کشور به شمار می آيد. در زير به بخشی از اين پشتيبانی  ها اشاره می شود:
 ــ احداث ايستگاه  های صلواتی در سراسر استان و در مناطق جنگی برای امداد رسانی و خدمت به رزمندگان اسالم.

 ــ راه پيمايی و اعالم حمايت از رزمندگان.
 ــ تکريم خانواده  های معظم شهدا و ايثارگران.

 ــ بدرقٔه رزمندگان اعزامی به جبهه  ها.
 ــ احداث اردوگاه  های اسکان مهاجران جنگی.

 ــ احداث سنگر، جاده، پل، کانال و … توسط جهاد سازندگی استان.

با يکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس مصاحبه کنيد و گزارش خاطرات وی را در کالس ارائه دهيد.

شکل ٨ ــ١١



٨٦

فعاليت 

بيشتر بدانيم  
زنان و جنگ

تربيت  داشتند.  نقش  اسالمی  کيان  از  دفاع  در  مردان  دوشادوش  نيز  زنان  مقدس،  دفاع  سال  هشت  طول  در 
مجروحان،  پرستاری از  تأمين وسايل مورد نياز جبهه  ها،  آفريدند،  افتخار  فرزندانی با ايمان و شجاع که در جبهه  ها 
جانبازان و … از جمله خدمات زنان ايرانی در جريان جنگ تحميلی بود. در طی جنگ ۴۵۵ نفر از زنان لرستانی دراثر 

حمالت دشمن به مناطق مسکونی و غيرنظامی به شهادت رسيدند و ۴۰۵ نفر نيز به افتخار جانبازی نايل شدند.

   شکل ٩ــ١١ــ خانواده گودرزی (اسوه های ايثار و شهادت) 

   شکل ۱۰ــ١١ــ سرداران شهيد استان

شهيد سيدعلی گودرزی          شهيد سيدحسن گودرزی        شهيد سيدعباس گودرزیاسوه های ايثار پدر و مادر برادران شهيد گودرزی

فهرستی از شهدای 
دوران  و  اسالمی  انقالب 
شهرستان  مقدس  دفاع 
تهيه  خود  سکونت  محل 

شهيد هوشنگ رستمی               شهيد شاهمراد نقدی                شهيد محمد بروجردی           شهيد همت الله سعيدیکنيد.

شهيد محمدحسن زينی وند              شهيد جالل سرباز                   شهيد نريمان حيدری                  شهيد رحيم دلفان              شهيد مصطفی ميرشاکی
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مشاهير و فرهيختگان لرستان در دورۀ معاصر
لرستان از نظر دينی، فرهنگی و علمی دارای گذشته  ای پرافتخار است و نام  آوران و دانشمندان زيادی در اين استان پرورش 

يافته  اند. در اين جا برخی از اين نام  آوران و شخصيت  های مذهبی، انقالبی، علمی و فرهنگی به صورت گذرا معرفی می شوند.
الف) علما و روحانيون

ــ آيت  اللّٰه بروجردی (۱۳۴۰ ــ ۱۲۵۴هـ .ش) يکی از بزرگ ترين مراجع تقليد تشيع در عصر حاضر و مؤلف ده  ها جلد کتاب.
ــ ميرزا ابوالقاسم جاپلقی مشهور به ميرزای قمی (۱۱۹۵ ــ ۱۱۲۲هـ.ش) از برجسته  ترين مراجع و علمای مجاهد ايران در قرن 

دوازدهم هجری و اوايل دورٔه قاجار و صاحب ده  ها جلد کتاب.
ــ شيخ عبدالرحمان لرستانی(۱۳۱۵ ــ ۱۲۵۲ هـ   .ش) از روحانيان شاخص لرستان و نمايندٔه مجلس شورای ملی از ۱۳۰۲ تا 

۱۳۰۹ هـ.ش.
ــ آيت  اللّٰه روح  اللّٰه کمالوند (۱۳۴۳ ــ ۱۲۸۱ هـ .ش) از چهره  های نام  آور و از دانشمندان يک صد سال اخير روحانيت. تأسيس 

حوزٔه علمئه خرم آباد(کماليه) از اقدامات وی بود.
ــ آيت  اللّٰه مهدی قاضی (۱۳۸۸ ــ ۱۳۰۶هـ .ش) از روحانيان برجستٔه کشور و مؤسس دانشگاه قم.

ــ شهيد سيد فخرالدين رحيمی (۱۳۶۰ ــ ۱۳۲۳ هـ .ش)
ــ شهيد سيد نورالدين رحيمی (۱۳۶۴ ــ ۱۳۱۴ هـ .ش)

ــ شهيد آيت  اللّٰه محمدحسين صادقی (۱۳۶۰ ــ ۱۳۰۲ هـ .ش)

ب) نويسندگان و دانشمندان
ـ ۱۳۰۱هـ .ش) نويسنده و مورخ بزرگ کشور و دارای چندين جلد کتاب دربارٔه ايران.  ــ دکتر عبدالحسين زرين  کوب (۱۳۷۸ـ 

از آثار وی می توان به تاريخ مردم ايران قبل از اسالم و بامداد اسالم اشاره کرد. 
ترجمٔه  و  اسالم  تحليلی  تاريخ  مانند  کتاب،  جلد  چندين  مترجم  و  مؤلف  ۱۲۹۷هـ .ش)  ــ   ۱۳۸۶) شهيدی  سيدجعفر  دکتر  ــ 

نهج  البالغه.

شکل ١١ــ١١
ه بروجردی    آيت    الّلٰٰه مهدی قاضی                                  شهيدان فخرالدين و نورالدين رحيمی                                آيت  الّلٰ
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ــ محمدرضا رحمانی مشهور به مهرداد اوستا (۱۳۷۰ ــ ۱۳۰۸هـ .ش) شاعر و نويسندٔه معاصر.
ــ عبدالمحمد آيتی از نويسندگان، مترجمان و محققان برجستٔه کشور در حوزٔه تاريخ، فرهنگ و ادب.

ــ محمدحسين آريا لرستانی(۱۳۹۰ ــ ۱۳۱۵هـ .ش) مترجم برجستٔه کشور.
ــ دکتر سکندر امان اللهی بهاروند جامعه  شناس، محقق و از چهره های شاخص علمی لرستان؛ دارای کتاب  ها و مقاالت مختلف 

علمی.
ــ علی  محمد ساکی (۱۳۷۳ ــ ۱۳۱۴هـ .ش) دارای چندين جلد تأليف و ترجمه.

ــ حميد ايزدپناه که در زمينٔه تاريخ لرستان و  شناسايی آثار تاريخی آن تالش زيادی داشته و چندين کتاب نوشته است.
ــ علي رضا فرزين چندين کتاب همراه با تصاويری زيبا از آثار تاريخی و طبيعی لرستان پديد آورده و سهم زيادی در شناساندن 

لرستان به جهانيان داشته است.
ــ سيدفريد قاسمی دارای ده  ها جلد کتاب در حوزٔه تاريخ مطبوعات ايران و لرستان  شناسی.

در کنار اين بزرگان، کسانی مانند ايرج کاظمی و سيدرضا رادفر نيز کوشش زيادی در زمينٔه شناخت تاريخ لرستان داشته  اند.

                  دکتر سيدجعفر شهيدی          دکتر سکندر امان اللهی بهاروند                       مهرداد اوستا               دکتر عبدالحسين زرين کوب

شکل ١٢ــ١١



فصل پنجمفصل پنجم
توانمندي هاي استان لرستانتوانمندي هاي استان لرستان



٩٠

 برای مطالعه 

اهميت گردشگری
اقتصادی ،  آثار  می تواند  صنعت  اين  توسعٔه  بلکه  است  انسان  روانی  و  روحی  نيازهای  از  يکی  تأمين کنندٔه  تنها  نه  گردشگری 

اجتماعی و فرهنگی پر باری برای يک منطقه به ارمغان آورد. 
استان لرستان به دليل دارا بودن چشم اندازهای زيبای طبيعی، جاذبه  های تاريخی، فرهنگی و نقش ارتباطی، زمينه مناسبی برای 

توسعٔه اين صنعت، دارد. 

جاذبه های گردشگری استان  درس دوازدهم

چند نکته پيرامون اهميت گردشگری 
ــ اگر نفت يک منبع زيرزمينی است، آثار و جاذبه  های گردشگری نيز از منابع روزمينی محسوب می شوند و 

می توانند در توسعٔه اقتصادی استان نقش مهمی داشته باشند.
  ــ توجه به آثار گردشگری نقش مؤثری در خودباوری و رشد هويت ملی و دينی دارد.

ــ شناسايی جاذبه  های يک منطقه می تواند آن ها را از خطر نابودی نجات دهد.
پس انتظار می رود شما دانش  آموز عزيز در شناسايی آثار محل سکونت خود کوشا باشيد و اطالعات کاملی از 

جاذبه  های محل سکونت خود به دست   آوريد و به عنوان يک شهروند در حفظ و حراست از آن ها کوشا باشيد.

شکل ١ــ١٢ــ درياچه گهر در فصل زمستان



توانمندی های استان

٩١

جاذبه  های طبيعی
سيمای طبيعی لرستان، از کوه  های سربه فلک کشيدٔه اشتران کوه و گرين و سفيد کوه گرفته تا دشت  ها و دره  های سرسبز و پر آب، 
آبشارها و رودهای زيبا، همه و همه دارای چشم  اندازهای زيبايی هستند که هر بيننده  ای را به شگفتی و تحسين وامی دارد. در مجموع 

توانا يی  های طبيعی گردشگری استان لرستان در بخش های زير قابل مطالعه است.
الف) گردشگری درمانی : در اين نوع گردشگری گياهان دارويی و چشمه  ها ی آب معدنی اهميت فراوانی دارند. استان لرستان 

با داشتن گياهان دارويی متنوع و چشمه  های آب معدنی،  زمينٔه مناسبی برای توسعٔه توريسم درمانی دارد. 
ب) گردشگری ورزشی : استان لرستان با دارا بودن پهنه  های وسيع کوهستانی، رود خانه  ها و دريا چه  ها توانايی فراوانی در 

جذب افراد عالقه   مند به ورزش ، کوهنوردی، ماهيگيری، شنا، قا يقرانی و... دارد. 

شکل ٢ــ١٢ــ گردشگری در لرستان

شکل ٣ــ١٢ــ نمايی از يکی از کوه های استان

زمين  شناسی(ژئو توريسم):  توريسم  ج) 
ايـن نـوع گردشـگری بـا هـدف مـطالعٔه پـديـده  هـای 
استان  می شود .  انـجام  جـغرافيـايی  و  زمين  شناسـی 
لرستان با وجود پديده  های متنوع و زيبای زمين شناسی 
محيط  فرسايشی  اشکال  و  آبشارها،  غارها،  مانند: 
آورده  پديد  گردشگران  از  گروه  اين  برای  را  مناسبی 

است. 



٩٢

 برای مطالعه 

د) اکوتوريسم: با توجه به چشم  اندازهای زيبای استان مانند: کوه  های سربه فلک کشيده ، پوشش گياهی متنوع، سراب  ها، 
دشت  های وسيع، آبشارهای با شکوه و… هر ساله هزاران نفر برای گذران اوقات فراغت از مناطق مختلف کشور به استان لرستان 

مسافرت می کنند.

جدول ٤ــ١٢ــ جاذبه های گردشگری و توانايی های طبيعی جذب گردشگری در استان لرستان 

مناطق جذب در استان لرستانزمينه  های جذب گردشگریجاذبه  های  طبيعی

گردشگری درمانی
گل گاوزبان ،خاکشير، گل ختمی ، آويشن، کاسنی، گل محمدی بيد مشک ، شيرين بيان وگياهان دارويی

گوگردی  چشمه  های   (اليگودرز) ،  گراب  ايلرد  (کوهدشت)،  گراب  آبگرم  چشمه  های 
روستاهای  چم سنگر، کشور و کاکا شرف بخش پاپی

از طريق سازماندهی و مشارکت افراد تقريباً در تمام استان صورت می گيرد
۴متر  از باالتر  قله  يک  که  دارد  وجود  استان  در  ۲متر  باالی ۲قلٔه  تقريباَ
است  جاری  استان  در  رودخانه   ۲۳ می باشد ۳۵متر  باالی  قله  و۶   ( (اشترانکوه 

حدود ۶درياچه و ۱۵ تاالب در استان لرستان وجود دارد 

چشمه  های  آب  معدنی 

گردشگری 
ورزشی

کوهنوردی
ماهيگيری ــ شنا ــ قايقرانی ــ 

اسکی

 
ژئوتوريسم     

غارها
 آبشارها

ـ عالوه بر غارها ی متعدد در لرستان ۱۳ غار با سابقٔه تاريخی، ۷ آبشار در اليگودرز، ۴  ۱ـ 
آبشار در خرم آباد، ۱۳ آبشار در دورود و ۱ آبشار در افرينه پلد ختر وجود دارد

زمين لغزش ها
و  چين  خوردگی   فرايندهای  

دگرگونی
درياچه های قديمی

بزر گترين زمين  لغزش جهان در دامنٔه شمالی کبيرکوه در جنوب پلدختر رخ داده است 
جاده  در  و  است  چين  خوردگی  متنوع  بسيار  اشکال  دارای  پلدختر  ــ  خرم آباد  جاده 
رود خانه  ای  اشکال  انواع  می شود  ديده  دگرگونی  اشکال  زيباترين  اصفهان   ــ  دورود 
آثار  استان  دشت  های  از  برخی  در  دارد   وجود  استان  در  آهکی  يا  کارستی  اشکال  و 

درياچه  های کواترنر ديده می شود

اکوتوريسم

درياچه  های گهر، کيو خرم آباد، تپه  چغا، بوستان فدک و بيشه  داالن شهرستان بروجرد درياچه  ها و تاالب  ها
کوه  ها،تاالب  ها، سراب  ها

 دشت  ها
۲ متر، ۱۵تاالب که ۱۲ تاالب در پلدختر  و مابقی در بروجرد و اليگودرز  ۲ قله باالتر از 

می باشند  سراب  های خرم آباد، بروجرد، دلفان و سلسله ، کوهدشت، ازنا و دورود
۲۲ دشت در محدودٔه استان وجود دارد دشت بلوران يکی از دشت  های زيبا وتفريحی 
دشت های الشتر، نورآباد، ازنا و سيالخور از مهم ترين دشت  ها به شمار  در استان  است

می روند
۱۳پارک جنگلی پارک  های جنگلی

٣ــ زيستگاه  های حيات وحش ممنوع  شکار  صيد  مناطق  ٢ــ  اشتران کوه سفيد کوه،  حفاظت  تحت  مناطق  ١ــ 
ماهيان کور در روستای لون د ر بخش پاپی  ٤ــ مناطق کوهستانی مخمل کوه، سفيد کوه، 

اشتران کوه، گرين و



توانمندی های استان

٩٣

 برای مطالعه 

فعاليت 
با عالمت ضربدر توانايی هر پديده را در نوع جذب گردشگر نشان دهيد.

جدول ٥ ــ١٢

چشمه  های پديده  های طبيعی
آب معدنی

قله  ها  و زيستگاه  های 
شنا و ماهيگيریحيات وحش

اشکال
فرسايش

دشت  ها 
وپارک  های جنگلی نوع گردشگری

گردشگری  درمانی
گردشگری ورزشی

ژئوتوريسم
 اکوتوريسم 

جاذبه  های مذهبی، تاريخی 
لرستان به عنوان يکی از قديمی ترين سکونتگاه  های انسان در جهان شناخته شده است. سابقٔه تاريخی و آثار بر جای مانده در اين 

سرزمين ، می تواند انگيزه خوبی برای توسعٔه صنعت گردشگری در اين استان باشد. برخی از اين جاذبه  ها عبارتند از:

 

قلعه فلک  االفالک 
 آيا تاکنون از اين قلعه بازديد کرده   ايد؟ اين قلعه که از زمان قاجار به اين نام خوانده شده بر فراز تپه  ای در بلندترين 
نقطه شهر خرم آباد واقع شده است. نام قديم آن «دژ شاپور خواست» بوده و قدمت آن به دورٔه ساسانی می رسد. آب 

شکل ٦ــ١٢ــ قلعه فلک االفالک

٩٣



٩٤

مورد نياز قلعه از چاهی به ژرفای ۴۰ متر که در ميان قلعه وجود دارد تأمين می شود. اين قلعه ، بر شهر خرم آباد کامالً 
بزرگ، دو حياط و تعدادی  مشرف است و وسعت آن ۵۳۰۰ متر مربع است. فضای داخلی آن به چهار تاالر نسبتاً 
اتاق تقسيم شده است. کاربری آن در دوره  های گذشته متفاوت بوده و در حال حاضر به عنوان موزٔه باستان  شناسی و 

مردم  شناسی پذيرای گردشگران است.

لرستان سرزمين پل  های تاريخی
پل کشکان: اين پل با بيش از ۳۳۰ متر طول و ۳۰ متر ارتفاع يکی از بزرگترين پل  های تاريخی ايران محسوب  
می شود اين پل در زمان هخامنشيان بر روی رودخانٔه کشکان ساخته شده و  در ساخت آن از ساروج، سنگ و آجرهای 

مربع شکل استفاده شده است.
پل دختر: اين پل در مسير راه ارتباطی دو پايتخت شوش و هگمتانه ساخته شده، دارای طولی بيش از ۳۵۰ 

متر است . 
پل شاپوری: اين پل مربوط به دورٔه ساسانی و از بزرگترين پل  های 
تمام سنگی اين دوره با بيش از ۳۵۰ متر طول است. دارای ۲۸ طاق يا دهانه 
بوده است اما امروزه ۶ طاق آن بر جای مانده است. اين پل قسمت  های غربی 

لرستان را به خرم آباد و از آن جا به خوزستان متصل می کرده است.
پايتخت  دو  ارتباط  هدف  با  هخامنشيان  زمان  در  پل  اين  کلهر:  پل 
شوش و هگمتانه ايجاد شده است. طول آن بيش از ۱۵۰ متر و ارتفاع آن 

به ۳۰ متر می رسد.
پل گاوميشان: اين پل در زمان ساسانيان بر روی رودخانٔه سيمره 
احداث شده و در بنای آن سنگ، ساروج و آجر به کار رفته است. طول آن 
به بيش از۱۶۰ متر و طول بزرگترين دهانٔه طاق اين بنا حدود ۳۳ متر است، 

شکل ٧ــ١٢ــ مهم ترين پل های تاريخی استان

٩٤



توانمندی های استان

٩٥

که يکی از بزرگترين طاق  های جهان به شمار می رود. 
مسجد  جامع  بروجرد: اين مسجد زيبا و بی  نظير چون نگينی در مرکز شهر با صفای بروجرد واقع شده است. زمان 
ساخت آن مربوط به عهد سلجوقی و يکی از کهن  ترين مساجد غرب کشور است. بر اساس کتيبه  های موجود در زمان شاهان 
صفوی اين مسجد دارای تزئينات آجری و کاشي کاری بوده است. گرچه مسجد  جامع  بروجرد دراثر حوادث گوناگون 

طبيعی آسيب ديده، اما هنوز شکوه خود را به عنوان يکی از نمونه  های فرهنگ و تمدن لرستان حفظ کرده است. 

شکل ٨ ــ١٢ــ مسجد جامع بروجرد

مسجد امام (سلطانی سابق): اين بنا يکی از ارزشمند ترين و ممتازترين بناهای دورٔه اسالمی در لرستان است. 
مسجد امام بروجرد دارای سه درگاه بسيار زيبا ست ، که با کاشی  خشت هفت رنگ به سبک دورٔه قاجاری تزيين شده 
است. طرح و نقشٔه اين بنا از مسجد امام تهران الگو برداری شده است . اين بنا مربوط به دورٔه قاجاريه (فتحعلی شاه 

قاجار) است.

شکل ٩ــ١٢ــ مسجد امام 
بروجرد



٩٦

 برای مطالعه 
جدول ١٠ــ١٢ــ جاذبه  های گردشگری مذهبی، تاريخی وفرهنگی استان به تفکيک شهرستان

قلعٔه فلک االفالک، بازارسرپوشيده، مناره، سنگ نوشته، گرداب سنگی، موزٔه مردم شناسی، 
غارمنقوش دوشه، کاروانسرای گوشه، بابا طاه، غار کنجی، غارگرارجنه

تاريخی  خرم آباد

مقبرٔه زيدبن  علی، شجاع  الدين  خورشيد، شاهزاده  احمد، مسجدجامع مذهبی

شاهزاده ابوالحسن، خانٔه افتخاراالسالم، خانه مغيث االسالم، خانهٔ  آيت  اللّٰه بروجرد ی 
پل قلعه  حاتم، خانٔه طباطبايی 

تاريخی بروجرد

امام زاده جعفر، مسجدجامع، مسجدامام  مذهبی

امام زاده پيروالی مذهبی دورود

امام زاده قاسم  مذهبی ازنا

امام زاده پيرامام، (اثر تاريخی، شيرسنگی)  مذهبی اليگودرز

درٔه تخت شاه، پل کاکارضا، قلعه  مظفری ( خط وشا) تاريخی الشتر

تپٔه باستانی  سيکوند، تپهٔ  باستانی باباجان   تاريخی  نورآباد

امام زاده ابراهيم (بابای بزرگ) مذهبی

قلعٔه کوگان، سيله، معبدسرخ دم لکی، نگاره  های ميرمالس و هوميان ــ پل سياپله  تاريخی  کوهدشت

امام زاده شاه محمد مذهبی

کاروانسرای چمشک ــ غارکلماکره ــ غارکوگان  ــ  پل پلدختر ــ پل گاوميشا ن ــ پل کلهرت  تاريخی  پلدختر

امام زاده خوارزم بابا زيد مذهبی

پل کشکان ــ پيرشمس الدين تاريخی دوره



توانمندی های استان

٩٧

فعاليت 

فعاليت 
جدول ١١ــ١٢ را برای شهرستان محل زندگی خود، تکميل کنيد.

جدول ١١ــ١٢

جاذبه های طبيعیشهرستان
جاذبه های انسانی

تاريخی و فرهنگیمذهبی

۱ ــ 
۲ ــ 

۱ ــ 
۲ ــ 

۱ ــ 
۲ ــ 

موانع وتنگناهای گردشگری دراستان لرستان
همان گونه که آموختيم، استان لرستان دارای نقاط ديدنی طبيعی، تاريخی وفرهنگی بسياری است. اما تعداد گردشگرانی که در 
طول سال از اين نقاط ديدن می کنند ، اندک است. علت آن، موانع و تنگناهايی است که در بخش گردشگری استان به چشم می خورد. 

از مهم ترين اين موانع می توان به موارد زير اشاره کرد:
۱ ــ نبود سرمايه  گذاری بخش خصوصی برای ايجاد زيرساخت  های الزم به منظور جذب گردشگران

جاذبه  های  معرفی  برای  گردشگری  سايت  های  کمبود  مانند  گردشگری  بخش  در  مناسب  رسانی  اطالع  و  تبليغات  عدم  ــ   ۲
گردشگری لرستان

۳ ــ کمبود نيروی انسانی کارآزموده و متخصص امور جهانگردی در دفاتر آژانس های گردشگری.

آثار توسعٔه صنعت گردشگری در استان لرستان را در هر يک از موارد زير بررسی کنيد.
افزايش اشتغال:
افزايش درآمد:
تبادل فرهنگی:



٩٨

فعاليت 
به کمک دبير خود مکان هر يک از جاذبه  های گردشگری زير را نام ببريد و مکان آن ها را روی نقشه مشخص کنيد.

   شکل ١٢ــ١٢ــ برخی از جاذبه های گردشگری استان



توانمندی های استان

٩٩

شکل ١٣ــ١٢ــ چشم اندازهايی از طبيعت استان 

 نکات مهم درس را خالصه کنيد:
۱ ــ جاذبه  های گردشگری در استان به دو بخش طبيعی و انسانی تقسيم می شوند.

۲ ــ 
۳ ــ 
۴ ــ 



١٠٠

هر محدوده ٔ  جغرافيايی از توان  های محيطی خاصی برخوردار است. آب مهم ترين توان محيطی، مشخصٔه  خاص زمين و الفبای 
آبادانی است.

آيا می دانيد ۱۱/۸درصد از آب های سطحی ايران در لرستان وجود دارد و می تواند بزرگترين سرمائه استان باشد؟    

توانمندی  های بخش کشاورزی
و  زراعی  محصوالت  انواع  کشت  هوايی،  آب  و  شرايط  تنوع 
در  و....را  زنبور داری  و  آبزيان،  پرورش  طيور،  و  دام  پرورش  با غی، 
فراهم  بخش،  اين  توسعٔه  برای  مساعدی  شرايط  و  ساخته  ميسر  استان 

کرده است.
به  استان  سطح  از  درصد   ۲۴/۶ حدود  زراعت  و  باغداری: 
کل  از  درصد   ۵/۵ مقدار  اين  که  دارد  اختصاص  کشاورزی  اراضی 

اراضی زراعی کشور را شامل می شود. 
مهم ترين محصوالت کشاورزی استان غالت و حبوبات  اند. غالت 
شامل: گندم، جو و برنج است. استان در زمينٔه توليد حبوبات (عدس، 
مانند  استان  از  مناطقی  در  دارد.  را  اول  رتبٔه  درکشور  لوبيا)،  و  نخود 
شهرستان دورهٔ  چگنی، کوهدشت و بخش چغلوندی شرايط محيطی برای 

کشت زعفران مناسب است.
انجير،  انار،  است.  باغداری  کشاورزی،  فعاليت  های  ديگر  از 
می باشند.  استان  باغی  مهم  توليدات  از  زردآلو  و  گردو  سيب،  انگور،  
در سال  های اخير به دليل شرايط مساعد  جغرافيايی، حمايت  های  بخش 
 دولتی و مشارکت بخش  خصوصی، ايجاد و توسعٔه باغ  های گردو، زيتون 
گرفته  قرار  توجه  مورد  مستعد  مناطق  در  طرح  طوبی  قالب  در  انجير  و 

است. که در همين جهت ۲۰ درصد مساحت باغ  های انجير سياه کشور در منطقٔه پلدختر واقع شده است. و با ۳۶ درصد توليد انجير 
سياه رتبٔه اول کشور را داراست. از طرفی شرايط مساعد محيطی ، اشتغال، سودآوری و همچنين دسترسی سريع به بازار سبب احداث 

شهرک  های پرورش  گل و توليدات گلخانه ای درحاشيه شهر های بزرگ استان شده است.

توانمندی های اقتصادی استان  درس سيزدهم

شکل ١ــ١٣ــ باغداری در استان



توانمندی های استان

١٠١

 برای مطالعه 
جدول ٢ــ٣ــ سطح زير کشت محصوالت زراعی استان در سال ۸۹ ــ ۱۳۸۸ به هکتار

جمع زراعت زراعت   ديمزراعت  آبیمحصوالت
ديم وآبی

جمع توليد به 
 تن

۹۳۳۱۸۳۷۶۷۹۲۴۷غالت ۱۱۶۷۲۲۱۲
۱۲۵۸۸۱۲۵۸۸۴سبزيجات ۹۲۳

۱۳۶۳۹۱۳۶۳۹۳۹۴محصوالت جاليزی ۱۲
۴۶۷۹۴۶۷۹۱۱محصوالت صنعتی ۷۱۱

۲حبوبات ۲۱۵۱ ۹ ۱۹۱۲۹۲۳۴۱ ۴۳۹۶
۱۵نباتات علوفه ای ۵۸۱۴۵۹۱۶۵۱۷۱۸۴۸

۱۵۹۴۹۷۴۸۷۲۷۶۴۶۷۶۷۲۱۳۲۶۱۱جمع کل

شهرستانرديف
سطح زيرکشت باغات با احتساب 

درختان پراکنده به هکتار
ميزان 
توليد بر
حسب تن

عملکرد
(کيلوگرم در 

هکتار) جمعبارورغيربارور
۱۷۸۴/۵۱۷۵۱/۳۳۳۶۲۵/۸۳۲۵۳۴۳۱۴۴۷۳کوهدشت١
۱۴۴۵/۵۱۶۶۷۳۱۱۲/۵۱۴۲۹۴/۲۸۵۷۵پلدختر٢
۵۵۹۳۷۹۹۳۸۲۹۷۴۷۸۴۷چگنی٣
۳۷۸۹/۵۵۵۴۲/۵۹۳۳۲۳۹۳۴۴۷خرم آباد٤ ۹۹
۲۴۱۷۳۲۷۹/۵۵۶۹۶/۱۷۲دورود٥ ۸/۵۶۱ ۲
۲۱۱۸۲۲۸۳/۳۴۴سلسله٦ ۱/۳۱۲۸۴۴۵۶۲۵
۴۸۳۳/۵۹۲۱۸/۲۲۱۴بروجرد٧ ۵۱۵۱۸ ۹۵۶۲
۵۴۹۲۸۱۴۶۸۴۶۷۴۵ازنا٨ ۳۶
۳۶۲۷۱۵۵۳۵۱۸۲۷۱۲۱۷۴۶اليگودرز٩
۲۸۴۳۳۴۹۴/۵۶۳۳۸/۳۵۹۹۶/۲۱۷۱۶دلفان١

۲۴جمع استان ۴۷۳ ۹۶۵۴۱۴۳۱۸۵۹۸۱



١٠٢

مهم  قطب  های  از  يکی  به  را  لرستان  ومرتع،  جنگل  هکتار  ميليون   ۲ از  بيش  وجود  و  دامپروری  تاريخی  سابقٔه  دامپروری: 
در  دامی  واحد  تراکم۲۳۷  با  وسنگين،  سبک  دام  انواع  واحد  ميليون   ۶ از  بيش  با  ما  استان  است.  کرده  تبديل  کشور  دامپروری 
کيلومتر مربع (ميانگين کشوری۸۴)، از لحاظ تراکم دامی در کشور رتبٔه اول را دارد. دامپروری در استان به دو شيؤه سنتی وصنعتی 
رايج است. در استان ۱۰۸۳ واحد دامداری صنعتی فعاليت دارند. لرستان يکی از مهم ترين توليد کنندگان گوشت قرمز، شيرخام و 
فراورده  های فرعی مانند چرم وپوست، روده، پشم و...است.در لرستان ۴۲۵ واحد صنعتی پرورش مرغ گوشتی برای تأمين گوشت 

سفيد استان فعاليت دارند. 

جدول ٣ــ١٣

نام واحد 
دامپروری

گاو شيری
پرواربندی 
گوساله

پرواربندی 
بره

مرغ گوشتی
مرغ 

تخمگذار
شترمرغ

بوقلمون و 
بلدرچين

۲۱۱۱۸۲۵۴۲۵۱۱۵۳تعداد واحد

شيالت: وجود۳۹۰ مزرعٔه پرورش ماهيان سرد آبی و گرم  آبی در استان، وتوليد حدود ۱۵هزار تن ماهی در سال، لرستان را در 
جايگاه اول توليد ماهی قزل آالی رنگين کمان در بين استان  های غير ساحلی قرار داده است. 

زنبورداری: کوهستان  های مرتفع و پوشيده از گياهان دارويی و معطر مکان مناسبی برای زنبور داری است. توليد ساالنٔه عسل 
در استان ۷۳۱ تن است . عسل توليدی استان از کيفيت بااليی برخوردار است. 

شکل ٤ــ١٣



توانمندی های استان

١٠٣

صنعت ومعدن
 سهم استان از صنعت کشور بسيار ناچيز (۱/۸۴درصد) است. طبق آمار سال۱۳۹۰ ، در استان ۱۵۱۱ واحد صنعتی دارای 
پروانٔه بهره  برداری با اشتغال اسمی ۲۷۲۷۸ نفروجود دارد.در بين اين تعداد واحد صنعتی ، صنايع کانی  های غير فلزی با ۴۹/۱ درصد 
و سرمايه  گذاری۲۲۱۶ ميليارد ريالی و اشتغال مستقيم ۱۱۹۰۴نفر در جايگاه اول و صنايع غذايی با ۱۲/۳ درصد در رتبٔه دوم قرار 
دارد. واحد های صنعتی استان در هفت شهرک صنعتی و چهار ناحئه صنعتی فعاليت می کنند. عالوه بر شهرک  های صنعتی فعال شش 

شهرک صنعتی جديد در استان در حال ساخت است. 
صنعت در استان به دو صورت صنايع  ماشينی و صنايع  دستی رواج دارد. 

صنايع  ماشينی: صنايع ماشينی استان علی  رغم قابليت  های موجود از وضعيت مطلوبی برخوردار نيست. آيا  می توانيد داليلی 
برای آن بيابيد؟

ورشوسازی است. واحدهای فعال در اين  ديرينه دارد، صنعت  صنايع دستی: از جمله صنايع دستی که در لرستان قدمت 
بخش بيش تر درشهرستان بروجرد قرار دارند. همچنين، به دليل توليد پشم، کرک و مو، در استان بافت انواع زيراندازها مانند: فرش، 

گليم و نمد و… انواع بافته  های داری مانند: جاجيم بافی، سياه چادردوزی، ريسمان  های پشمی رايج است.

ظرفيت  ها، قابليت  ها وتوانمندی  های مهم استان برای توسعۀ صنعتی
اين ظرفيت  ها عبارت اند از:

ــ کشف واستخراج معادن کانی های غير فلزی کم  نظير. ــ منابع آب فراوان .     
ــ توليدات کشاورزی ودامی فراوان. ــ کشف وشناسايی ذخاير نفت در جنوب وغرب استان. 

ــ نقش ارتباطی استان در پيوند شمال و جنوب کشور. ــ مجاورت با قطب  های صنعتی کشور.   
ــ نيروی کار ارزان.

شکل ٥ ــ١٣



١٠٤

 برای مطالعه 
شير  صنايع  از:  عبارت اند  استان  مهم  صنايع  از  برخی 
ايران سهامی عام، دارو سازی اکسير، داروسازی باير افالک، 
زاگرس،  خودروسازی  دورود،  وفاسيت  سيمان  کارخانٔه 
اليگودرز،  ميکرونيزه در  لرستان با توليد پودر  شيميايی معدنی 
فروآلياژ ايران، پتروشيمی لرستان، فوالد ازنا، نساجی بروجرد، 
صنايع غذايی گهر، آب معدنی بيشه، تعاونی توليد الکل اتيليک، 
صنعتی  آهک  سامان،  کاشی  جم،  کاشی  پلی  استر  لرستان، 
يخچال سازی،  لبن،   پارسيلون،  پارت  لرستان،  هيدراته  و 

ماشين سازی.

معدن 
 منابع معدنی استان در سه بخش زير به طور خالصه مورد بررسی قرار می گيرد.

معادن کانی  های غير فلزی: لرستان بيشترين ذخائر سنگ  های تزئينی ايران را دارد. بيش از۲۲ درصد از 
سنگ  های تزئينی ايران و۳درصد سنگ های تزئينی جهان در لرستان قرار دارد. سنگ  های تزئينی چينی، مرمريت و 

الشٔه موزائيکی استان از کيفيت جهانی برخوردار است.
معادن کانی  های فلزی: در لرستان معادن کانی  های فلزی قابل مالحظه  ای تا به حال شناسايی نشده است. از 
جمله معادن کانی  های فلزی شناسايی شده در استان می توان به معادن سرب، روی وگالن در اليگودرز، مس در ازنا و 

سنگ آهن در نورآباد، اشاره کرد.

شکل ٦ــ١٣ــ صنايع استان



توانمندی های استان

١٠٥

 برای مطالعه 

 برای مطالعه 

معادن نفت وگاز: کشف نفت در شهرستان پلدختر و انجام مطالعات لرزه  نگاری درشهرستان کوهدشت و احتمال وجود ذخائر 
عظيم نفت و گاز در منطقه، تحول چشمگيری برای استان درپی خواهد داشت. در حال حاضر روزانه از ۴ حلقه چاه اکتشافی استان، 

۱۲هزار بشکه نفت استخراج می شود.

تالک از ديگر منابع غنی و فراوان دراستان است. ۹۸٪ تالک ايران با درجه خلوص باال در لرستان قرار دارد. 
و  آرايشی  پالستيک،  الستيک   و  صنايع  رنگ  سازی،  کاغذ سازی،  دارو سازی،  صنايع  در  محدود  صورت  به  تالک 
بهداشتی، حشره  کش  ها، کشاورزی  و نساجی مورد استفاده قرار می گيرد، سيليس در کارخانهٔ  سيمان، کارخانهٔ  شيشه 
و بلور و کارخانٔه فروسيليس ازنا کاربرد دارد. گل  اخرا (خاک قرمز رنگ) در توليد رنگ، تهئه ضدزنگ و لوازم 
آرايشی و مکمل بعضی از محصوالت معدنی ديگر چون: سنگ  گچ، سنگ آهک صنعتی، سنگ  آهک کريستال ابری، 

سنگ نمک، گرانيت، فلدسپات، گرافيت و شن و ماسه به کار می رود.

بخش خدمات (بازرگانی و حمل و نقل) 
کشاورزی،  توليدات  زمينٔه  در  استان  توانمندی  های  بازرگانی: 
در  شدن  واقع  تزئينی)،  سنگ  های  (انواع  غير فلزی  کانی  های  دامپروری، 
مسير ترانزيت شمال ــ جنوب، دسترسی به نواحی صنعتی و جمعيتی کشور و 
دسترسی آسان به سواحل جنوبی کشور، زيرساخت  ها و شرايط مناسبی برای 

شکل ٧ــ١٣تجارت فراهم کرده است.

مهم ترين صادرت استان به بازارهای داخلی و خارجی شامل حبوبات، انار، انجير، سيب، گردو، گوسفند زنده 
پودر  ميکروسيليکا،  و  فروسيليسيم،  سيمان،  انسانی)،  و  (دامی  دارويی  توليدات   گوشت  قرمز،  ساالمبورگوسفندی، 

ميکرونيزه، گچ ساختمانی، سنگ های تزئينی و ساختمانی و آب معدنی می شود.
واردات استان در مجموع بيشترشامل: ماشين  آالت صنعتی و دستگاه های الزم برای واحدهای صنعتی موجود 
در استان می باشد. مانند: ماشين  آالت و دستگاه های پردازش سنگ، اکسيدآهن، ماشين  آالت بازيافت پالستيک و 

ماشين  آالت خط توليد.  



١٠٦

فعاليت 

 حمل و نقل: عبور خط راه آهن سراسری از استان  و آغاز عمليات اتصال مرکز استان به آن، واقع شدن در مسير ترانزيت شمال  
جنوب، همجواری با استان های صنعتی کشور، وجود فرود گاه خرم آباد و طرح احداث فرودگاه بروجرد در آينده از جمله مزيت  های 

نسبی شبکٔه ارتباطی استان است.

برخی از قابليت  ها و ظرفيت های استان برای سرمايه  گذاری و توسعه عبارت اند از:
۱ ــ توليد برق ــ آبی و احداث سدهای مخزنی برای افزايش سطح زير کشت آبی.

۲ ــ وجود جاذبه  های گردشگری تاريخی ــ فرهنگی و طبيعی.
۳ ــ ايجاد صنايع تبديلی و بسته  بندی توليدات زراعی و باغی.

۴ ــ احداث صنايع توليد خوراک دام، آبزيان و دان طيور.
آيا شما می توانيد موارد ديگری از قابليت های استان را بيان کنيد؟ 

شکل ٨ ــ١٣ــ نقشه راه های استان

مرکز استان     
مرکز شهرستان    

مرکز بخش و نقطه شهری      
مرکز دهستان و آبادی      

فرودگاه (بين المللی ــ داخلی)      
پمپ بنزين      

بزرگراه ــ آزادراه       
راه اصلی     

راه فرعی آسفالته      
ساير راه ها (آسفالت سرد ــ شنی) 

راه آهن يک خطه

راهنما



فصل ششمفصل ششم
وفايي استان لرستانلرستان   وفايي استان ش ش

وهمند انقالب اسالمي  وهمند انقالب اسالمي پس از پيروزي ش پس از پيروزي ش



١٠٨

دستاورد های انقالب شکوهمند اسالمی
انقالب اسالمی ايران در سال ۱۳۵۷يک رويداد سياسی، مذهبی و موهبتی الهی بود که تحولی عظيم درتمام عرصه  ها ی سياسی ، 
اقتصادی، اجتماعی  و فرهنگی ايجا د کرد. همچنين دستاوردهای عظيمی برای ملت شهيد پرور ايران به همراه داشت، که استان لرستان 
نيز از اين دستاوردها بی  بهره نبود. در اين درس با گوشه ای از   فعاليت  های صنعتی، عمرانی ، آموزشی و فرهنگی انجام گرفته پس از 

انقالب شکوهمند اسالمی ايران دراستان آشنا می شويد. 
صنعت

استان لرستان از زمينه  های مناسب توسعٔه صنعتی به  ويژه در صنايع معدنی، کانی غير فلزی، صنايع غذايی و نساجی برخوردار 
است. با وجود اين مزايا، سهم استان از صنايع مادر تخصصی و پيشرفته ناچيز است. استان ما توسعٔه صنعتی را با اولويت به حفظ 
صنايع موجود و سرمايه  گذاری  در  صنايع  تبديلی  کشاورزی، کانی  غيرفلزی، صنايع  پايين  دست پتروشيمی و دارويی انتخاب کرده است. 
شهرک   چهارده  جهت،  اين  در  شد که  صادر  معدن  صنعت  و  بخش  در  بهره  برداری  پروانٔه   ۱۵۱۱ اسالمی  شکوه مند  انقالب  از  پس 

صنعتی ، هفت  شهرک  فعال ، چهار ناحئه صنعتی  فعال و تعدادی تشکل صنعتی و صنفی تشکيل شده است.

دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی  درس چهاردهم

شکل ١ــ١٤ــ کارخانه پرس لرستان



دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی

١٠٩

 برای مطالعه 
جدول ٢ــ١٤ــ مشخصات شهرک  های صنعتی ايجاد شده بعد ازانقالب اسالمی تا مهر۱۳۹۰

صنعتی شهرک های  مساحت  نام 
هکتار به 

تعداد واحد 
مستقر

فرصت شغلی  
ايجاد شده

واحد  تعداد 
بهره برداری

۳۷۶۱۱۸۲۳۷خرم آباد۱
۱۳۵۱۳۲۲۴۸۲۳۲خرم آباد۲
۵۸/۴۶۸۱۹۲۳۳بروجرد

۳۳۱۱۲۱۵ازنا ۹۶
اليگودرز ۴۴۲۱۲۳۶۱سنگ 
اليگودرز ۵۵۳صنعتی 

۵۱/۸۱الشتر
۴۵/۴۳۱۲۶۴۹دورود
۷۵جمع /۶۳۴۵۸۴۳۷۱۳

شکل ٣ــ١٤ــ کارخانۀ آهک هيدراته پلدختر

شکل ٤ــ ١٤ــ کارخانۀ نساجی بروجرد



١١٠

 برای مطالعه 
جدول ٥ــ١٤ــ جدول مشخصات برخی از واحدهای صنعتی ايجادشده پس ازانقالب اسالمی 

ريالتعدادعنوان ميليارد  به  گذاری  نفرسرمايه  به  اشتغال 
غيرفلزی غيرکانی  های  به  معادن  ۶۲۲۹استخراج 

آشاميدنی  ها و  غذايی  ۱۵۷۱۵۶۷۳۸۴۳محصوالت 
منسوجات ۲۵۴۴۵۲۲۴۴ساخت 

۶۳۸۱پوشاک و عمل آوردن پوست خز ۶
۷۲۴۳۲۷دباغی ــ چرم ــ کيف ــ چمدان ــ کفش

مبل محصوالت چوبی به جز  ۲۷۵۶۲چوب و  ۷
کاغذی محصوالت  و  کاغذ  ۲۶۲۳ساخت 

تکثير ۵۳۶۶۶انتشار و چاپ و 
۲۵۳۳۲۲کک و فراورده  های حاصل از نفت
شيميايی محصوالت  و  مواد  ۶۵۳۳۸۱۵۴۱ساخت 
پالستيک و  الستيک  از  ۱۶۶۹۹۸۱۸۸۷محصوالت 

غيرفلزی کانی  ۷۱۶۲۴۴۱۲سايرمحصوالت  ۷
اساسی فلزات  ۲۳۱۴۱۱۱۲۸۴ساخت 

فابريکی فلزی  ۸۲۳۶۳۱۴۱۴محصوالت 
تجهيزات و  ماشين آالت  ۴۶۴۴۳۱۶۴۵ساخت 
برقی دستگاه  های  و  ۱۲۷۲۲۳۷ماشين آالت 
ارتباط وسايل  تلويزيون  و  ۱/۱۸راديو 

ساعت ــ  دقيق  ــ  اپتيکی  ــ  ۵۱۴۶۳ابزارپزشکی 
موتوری نقليه  ۲۵۱۴۲۳۱۳۳وسايل 

نقل و  حمل  تجهيزات  ۶۳۹۹۸ساير 
سايرمصنوعات ۲۴۲۵۲مبلمان  ۸

۱۴۵۱۱۶بازيافت
کل ۱۵۱۱۹۹۳۴۳۰۱۷۵جمع 
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معادن 
جايگاه معادن در توسعٔه اقتصادی و افزايش درآمدهای استان پس ازانقالب اسالمی همچنان در سطح بااليی قرار دارد. به  ويژه 
نقش معادن در زمينٔه صنايع کانی غيرفلزی مانند: سيمان، گچ سنگ، سراميک، کاشی و صادرات معدنی قابل مالحظه است. بيش ترين 
فراوانی معادن به ترتيب سنگ تزئينی، ۵۲ معدن ، شن و ماسه ۳۰ معدن و سنگ  آهک ۳۶ معدن بوده است. برخی شاخص  های معدنی 

استان براساس آمارگيری معادن توسط مرکز آمار ايران در سال ۱۳۸۵ به قرار زير است:
                       

 جدول ٦ ــ١٤ــ برخی شاخص  های معدنی استان پس از انقالب اسالمی

ارزش افزوده به 
ميليون ريال

ميزان سرمايه  گذاری 
به ميليون ريال

ميزان توليدات به 
ميليون تن تعداد شاغالن تعداد معادن فعال

۳ ۳۲۵۹ ۷۳۵ ۷ ۴۵۴۴ ۲ ۲۹ ۱

شکل ٧ــ١٤ــ کارخانۀ سنگبری
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 برای مطالعه 

فعاليت  های عمرانی 
فعاليت  های عمرانی استان لرستان را در سه بخش می توان دسته  بندی کرد: 

۱ــ عمران روستايی 
 روستاهای استان از نظر عمرانی درسال  های قبل از انقالب  اسالمی وضعيت مناسبی نداشتند؛ به طوری که از کل روستاهای 
استان تنها ۱۸۴ روستا دارای آب لوله کشی،  ۳۷   روستا دارای برق و به هيچ روستايی گاز رسانی نشده بود. اما در سال  های  اول انقالب 
اسالمی، فعاليت  های عمرانی در روستاهای استان توسط جهاد سازندگی (جهاد کشاورزی) با هدف محروميت زدايی و کاهش نابرابری 
ميان شهر  و روستا آغاز شد و تاکنون توسط بنياد مسکن انقالب اسالمی ادامه يافته است، به گونه  ای که تا سال ۱۳۹۰به  ۹۳/۲ درصد از 
روستاها برق  رسانی و به ۴/۵ درصد از روستا ها (۱۰۱ روستا) گاز رسانی شده است (پيش از انقالب اسالمی استان لرستان از نعمت گاز 
بی بهره بود). همچنين تعداد روستاهای بهره  مند از برق از ۳۷ روستا به بيش از۲ هزار روستا  افزايش يافته است. روستاهای بهره  مند از 

آب آشاميدنی سالم از ۱۸۴ روستا به ۸۰۰ روستا و طول راه  های روستايی از۲۰۰ کيلومتر به ۵ هزارکيلومتر افزايش يافته است .

جدول ٨ ــ١٤ــ خالصه اقدامات انجام شده بنياد مسکن انقالب اسالمی در استان لرستان تا سه ماهه اول سال۱۳۹۰

تعداد نوع فعا ليت

۶۸۱۳۱ مقاوم سازی و بهسازی مسکن روستايی
۵۳۲۲۴ صدور سند مالکيت
۶۷۸ تهئه طرح هادی روستايی
۱۵۴ بهسازی شبکٔه معابر و اجرای طرح هادی

حصارکشی و پياده روسازی روستا ها
احداث سالن  های ورزشی ــ سه واحد ساختمان کانون پرورش فکری کودک و نوجوان ــ ۱۵واحد ساختمان دهياری

پرداخت تسهيالت وديعٔه مسکن و قرض الحسنه واحداث حمام

۲ــ عمران شهری:در بخش عمران شهری ، اقدامات زيادی بعد از انقالب اسالمی دراستان صورت گرفته است. به عنوان 
مثال در بخش آب و فاضالب در اغلب شهرهای استان با تشکيل شرکت آب  و فاضالب، تأسيسات مربوط به اين بخش احداث شده و 
يا در دست ساخت است. احداث زيرگذر ها،  توسعهٔ  فضای  سبز   شهرها، تعريض  خيابان  ها، و ايجاد کمربند  سبز  اطراف شهرها، ترميم  
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بافت فرسودٔه شهرها و افزايش خدمات شهری ، ساماندهی فعاليت  های اقتصادی داخل شهرها و ايجاد شهرک  های جديد و...تنها 
بخشی از اقداماتی است که پس از انقالب اسالمی در شهرهای استان انجام شده است.

جدول ٩ــ١٤ــ مقايسۀ فعاليت عمران شهری در استان قبل و بعد از پيروزی انقالب اسالمی 

نرخ رشدکل دورهعملکرد تا پايان ۱۳۸۹تعداد مشترکان تاسال۱۳۵۷نوع فعاليت
۲۱۲۲۹۴۷/۶آب آشاميدنی سالم

۵۳۳۹۶۳۵/۸برق
۱۲۲گاز
۱۳۴۱۳۳تلفن ۷۶/۹

شکل ١٠ــ١٤ــ يکی از زيرگذرهای شهر خرم آباد

۳ــ حمل و نقل: استان لرستان به  دليل واقع شدن در مسير راه  های اصلی کشور و هم  جواری با استان  های مرزی و صنعتی 
به عنوان پل ارتباطی ، ميان شمال و جنوب کشور از موقعيت خاصی برخوردار است. از مهم ترين طرح  های عمرانی درسال ۱۳۸۹ 
می توان به افتتاح آزاد راه خرم آباد ــ پل  زال  و چهارخطه کردن محورهای اصلی استان اشاره کرد.   هم چنين ، آغاز عمليات پروژه های 
مهم آزاد راه خرم آباد ــ اراک، احداث خطوط ريلی دورود ــ بروجرد ــ غرب کشور و شبکٔه ريلی دورود ــ خرم آباد ــ انديمشک و 



١١٤

دورود ــ داران ــ اصفهان وطرح احداث فرودگاه بروجرد از جمله پروژه  های مهم استان درسال ۱۳۹۰است. 

جدول ١١ــ١٤ــ مقايسۀ راه های استان قبل و پس از پيروزی انقالب اسالمی 

نوع راه
اطالعات کلی راه  های استان لرستان در سال۱۳۸۹

طول راه  ها قبل از 
انقالب

عملکرد تا سال 
راه همسنگ شده۱۳۸۹ طول محور

۲۳۸۱۶۱۵چهارخطه
۴۹۳۹۱اصلی /۵۲۶۹۵
۱۱۸۶۱۸۱۲۲۶فرعی

۲۵روستايی ۴۹۱۹۲
۸۱۱۶۱۵۲/۵۱۴۷۲۸جمع  کل

شکل ١٢ــ١٤ــ آزادراه خرم آباد ــ پل زال 
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 برای مطالعه 
کشاورزی 

پس از پيروزی انقالب اسالمی برنامه  ريزی درزمينٔه فعاليت  های مربوط به زراعت، باغداری، دامداری صنعتی، 
زنبورداری، پرورش  ماهی  و طيور، همچنين صدورمجوز برای واحد های گلخانه  ای و توليد قارچ به عنوان فعاليت  های 

دراشتغال  زايی  مهم مرتبط با کشاورزی، سهم عمده  ای 
و تأمين نيازها و پيشرفت اقتصادی استان داشته است. 
بارانی)  (قطره ای،  آبياری  نوين  شيوه  های  از  استفاده 
اجرای طرح آبخيزداری به منظور جلوگيری از فرسايش 
و  سد  سه  احداث  همچنين  و  آب  منابع  حفظ  و  خاک 
بهره برداری از هفت سد و انجام مطا لعات ۲۷ سد ديگر 
که  است  درحالی  اين  است.  بخش  اين  برنامه  های  از 
توليد محصوالت کشاورزی و دامپروری قبل ازانقالب 
هزارتن بوده است و هيچ گونه طرح و يا   ۴۰۰ دراستان 
وجود  و…  آبخيزداری  يا  و  سدسازی  برای  برنامه  ای 

نداشته است. 

جدول ١٣ــ١٤ــ آمار توليدات بخش کشاورزی و 
دامپروری استان لرستان ۱۳۸۸

عملکرد توليد (تن)عنوان پروژه يا فعاليت
۵۹توليد گوشت قرمز 
۳۶توليد گوشت مرغ
۵۵توليد تخم مرغ
۴۹۶/۵۲۹توليد عسل
۱۳توليد آبزيان
۲۱۴۱توليد زراعی ۷
۱۸توليد باغی

شکل ١٤ــ١٤
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 برای مطالعه 
فعاليت  های علمی ــ آموزشی

تأسيس  زمينٔه  در  چشم گيری  فّعالّيت  های  تربيت،  و  تعليم  جايگاه  و  اهّميت  به  توجه  با  پرورش:  و  آموزش 
مدارس در کلئه دوره های تحصيلی ، همچنين رشته های کار و دانش، فنی وحرفه  ای و...انجام شده است. از اقدامات 
مهم در اين بخش ، می توان به تأسيس نهضت سوادآموزی و آموزش بزرگساالن اشاره کرد که نقش مؤثری در رشد 
درصد باسوادی و سطح سواد عمومی داشته است. همچنين نقش خّيرين مدرسه ساز به جهت بهبود کيفيت و کميت 

واحدهای آموزشی استان شايسته و قابل توّجه است.

جدول ۱۵ــ۱۴ــ عملکرد خيرين مدرسه ساز در استان لرستان

تعداد خيرينسال
تعهدات خيرين مدرسه ساز

ارقام به هزار ريال
تعداد کل پروژه های 

تحويلی
زير بنا به متر مربعتعداد کالس

۱۳۹۷۶۶۱۶۶۳۶ ــ ۱۳۷۷ ۶ ۴۱۹۴۸۱۳۷۸۸۱۱

شکل ١٦ــ١٤ــ مراکز آموزشی استان

همان  طور که انقالب اسالمی در زمينه  های مختلف در جهت توسعه و رونق استان لرستان دستاوردهای مهم و 
چشم گيری داشته است، در زمينٔه علمی ــ آموزشی نيز اقدامات زيادی انجام شده است که می توان به افزايش سطح 
پوشش تحصيلی در کلئه دوره  های ابتدايی تا پايان دورٔه متوسطه، توسعٔه دانشگاه  ها و مراکز آموزش  عالی، گسترش 

رشته  های مختلف برای ادامٔه تحصيل در سطوح مختلف دانشگاهی از کاردانی تا دکتری اشاره کرد.

١١٦
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جدول ۱۷ــ۱۴ــ مقايسۀ برخی از شاخص  های علمی ــ آموزشی دراستان لرستان ازسال ۱۳۵۷تا ۱۳۸۹

ميزان تغيير رشد ـ ۱۳۸۸ سال تحصيلی۸۹ ـ سال تحصيلی ۵۷  ــ۱۳۵۶ عنوان شاخص
۲برابر بيش از  ۵ ۲۵ مکان  های آموزشی
۱درصد ۲۵ ۱ مراکز آموزش عالی

نزديک به ۳ برابر ۸۲ درصد ۳ درصد افزايش باسوادی
بيش از ۹۵ درصد ۵ درصد کمتر از  پوشش تحصيلی (ابتدايی تا متوسطه)

فعاليت  های فرهنگی
قبل از انقالب استان ما يکی از استان  های محروم و فاقد هر نوع امکانات فرهنگی بود اما بعد از پيروزی انقالب 
مسئوالن تمام تالش خود را به کار گرفتند تا در بخش های مختلف محروميت  زدايی کنند. به همين منظور کتابخانه  ها 

گسترش يافتند و کانون  های پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مجتمع های فرهنگی و... در استان تأسيس شد. 

جدول ١٨ــ١٤ــ برخی از شاخص  های فرهنگی و هنری استان

تعداد شرح

۹ سينما
۳ سالن نما يش
۳ کتابخانٔه عمومی
۲ کانون پرورش فکری کودک و نوجوان
۱۶ مجله و هفته نامه
۳۲ چاپخانه
۳۳ نمايشگاه کتاب

بهداشت و درمان
قبل از انقالب اسالمی بسياری از شهرها و روستاهای استان ما از حداقل امکانات و مراکز بهداشتی بی  نصيب 
بودند. بعد از پيروزی انقالب اسالمی توجه به بخش سالمت جامعه و توسعٔه مراکز بهداشتی ــ درمانی نيز مانند ساير 

١١٧
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بخش  ها در دستور کار قرار گرفت و در اين جهت اقدامات قابل توجهی انجام شد.

جدول ١٩ــ١٤ــ برخی شاخص  های بهداشتی و درمانی درسال  های ۱۳۵۷تا۱۳۸۹

نرخ رشدکل سال۱۳۸۹ سال۱۳۵۷ عنوان شاخص
۳۳۸/۵ ۲۵ ۵۷ مراکز بهداشتی و درمانی
۳۶۸/۱ ۱ ۳ ۲۲ آزمايشگاه تشخيص طبی
۵۱۸/۵ ۱۶۷ ۲۷ داروخانه

۲۸ ــ  ۱۲ سرانٔه پزشک به ازای هر هزارنفر
۷۲ ــ  ۶۵ افزايش اميد به زندگی

کاهش ميزان مرگ ومير مادران و کودکان
ريشه کنی بسياری از بيماری  های مسری

افزايش تعداد سالن  های سرپوشيده از ۳ باب به ۳۰ باب
افزايش هيئت  های ورزشی از ۴۰ هيئت به ۳۶۰ هيئت
افزايش زمين  های فوتبال از چهار زمين به ۲۴ زمين

ايجاد ۳۴ مکان ورزشی روستايی (پيش از انقالب هيچ مکان ورزشی روستايی در استان وجود نداشت)
افزايش شمار مشترکان تلفن ثابت از ۱۳ هزار خط به ۴۱۳ هزار خط 

افزايش تعداد روستاهای بهره  مند از تلفن از۵ روستا به بيش از ۲ هزار روستا
واگذاری بيش از ۴۰۰ هزار تلفن همراه 

افزايش ميزان پخش برنامه های صدای محلی از ۶ ساعت در روز به ۱۶ ساعت در روز
پوشش صدای مرکز استان برای ۹۸ درصد جمعيت استان لرستان

پوشش سيمای مرکز لرستان برای ۹۹ درصد جمعيت اين استان 
پوشش شبکه  های سراسری سيمای جمهوری اسالمی ايران در استان لرستان (پيش از انقالب فقط شبکه  های 

يک و دو به صورت محدود در لرستان قابل دريافت بود)
اين  مردم  است.  داشته  لرستان  مردم  اجتماعی  و  سياسی  آگاهی  ها ی  افزايش  در  عميقی  تأثير  اسالمی  انقالب 
استان برای تعيين سرنوشت خود و کشور با شرکت در انتخابات متعدد، حضور فعال داشته  اند؛ به طوری که ميانگين 
شرکت مردم لرستان در انتخابات از ميانگين کشوری باال تر است و اين بيانگر افزايش بينش سياسی اجتماعی مردم 

لرستان است.
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فعاليت 
۱ ــ منظوراز فعاليت  های عمرانی در شهر و روستا چيست؟

۲ ــ پروژه  های عمرانی در استان پس از انقالب اسالمی توسط کدام نهاد انقالبی آغاز شد؟ و توسط کدام نهاد 
تداوم پيدا کرد؟

۳ ــ در محل زندگی شما کدام طرح  های عمرانی انجام شده و يا در حال اجرا است؟ تحقيق کنيد وگزارشی به 
کالس ارائه دهيد. 

شکل ٢١ــ١٤ ــ آزادراهشکل ٢٠ــ١٤ــ نمايی از صنايع استان

 نکات مهم درس را خالصه کنيد:



١٢٠

آيا می توانيد نقشی در توسعۀ آيندۀ استان داشته باشيد؟
جايگاه ايران برای اقتصاد ملی ، در سال ۱۴۰۴هـ .ش در قالب توسعٔه پايدار و همه جانبه، ترسيم شده است. استان لرستان با 
داشتن قابليت  های مطلوب  طبيعی، عوامل  انسانی، جاذبه  های  گردشگری، موقعيت مناسب جغرافيايی و... بايد رتبه  های بااليی را در 

ميان استان  های کشور به خود اختصاص دهد. 
تحقق اين امر، نياز به آگاهی و عزم  جوانان اين مرز  و  بوم دارد، جوانانی که بايد با شناخت محيط خود نقش مؤثری در پيشرفت 
آن داشته باشند. توسعٔه صنعت به  ويژه صنايع مادر، و نيز صنايع تبديلی در بخش کشاورزی، دامپروری و صنعت گردشگری می تواند 

دورنمای زيبايی از توسعه را فراروی استان قرار دهد.

چشم انداز آيندۀ استان لرستان  درس پانزدهم

تحقيق کنيد  
استان لرستان در هر يک از موارد زير دارای چه توانمندی  هايی است؟

۱ــ موقعيت مناسب جغرافيايی
۲ــ بهره  مندی از منابع قابل توجه نفت و گاز

۳ــ برخورداری از منابع غنی آب  های سطحی و زيرزمينی
۴ــ تنوع آب و هوايی

۵ــ بهرمندی از جاذبه  های طبيعی، تاريخی و فرهنگی
۶ــ وجود منابع معدنی

شکل ١ــ ١٥ــ نمايی از چشم اندازهای شهرهای استان
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تحقيق کنيد  

بيشتر  توجه  سزاوار  ما  استان  انسانی،  نيروی  و  طبيعی  منابع  زمينٔه  در  استان  باالی  توان  و  خدادادی  استعدادهای  به  توجه  با 
و  تنگناها  استان  توسعٔه  مسير  در  که  داشت  توجه  بايد  اما  است  آن  پيشرفت  و  توسعه  راه  در  اساسی  گام  های  برداشتن  و  مسئوالن 

محدوديت  هايی وجود دارد .

استان لرستان در هر يک از موارد زير دارای چه تنگناها و محدوديت  هايی است؟
 ــ وقوع زلزله  های ويرانگر

 ــ تأسيسات مهار، ذخيرٔه آب و شبکه  های آبرسانی
 ــ  شيوه  های  بهره  برداری در بخش کشاورزی

 ــ تخريب منابع طبيعی
 ــ کمبود زيرساخت  های گردشگری

شکل ٢ــ١٥ــ نمايی از فعاليت های اقتصادی در استان

ضرورت تعيين چشم  انداز توسعۀ آيندۀ استان 
با توجه به توانمندی  ها و محدوديت  های استان، داشتن نگاهی آينده  نگر برای رشد، پيشرفت و توسعٔه استان، امری اجتناب  ناپذير 
است. بنابراين بهتر است هر   گونه برنامٔه توسعه که برای چشم    انداز آيندٔه استان تهيه و تدوين می شود، علمی و در قالب آمايش سرزمين 

و بر اساس توانمندی  های هر منطقه باشد.



١٢٢

 برای مطالعه 
مهم ترين اهداف و راهبردهای پيشنهادی برای توسعۀ استان

براساس سند چشم  انداز توسعٔه استان لرستان برخی از اهداف مهم بلند مدت توسعٔه استان عبارت   اند از:
 ــ توسعٔه بخش صنعت متناسب با منابع موجود

 ــ اعتالی معرفت  دينی و ساماندهی فعاليت  های فرهنگی
 ــ توزيع متعادل امکانات در سطح استان

 ــ توسعه و نوسازی بخش معدن با تأکيد بر سنگ  های ساختمانی
 ــ استفاده از خطوط انتقال انرژی که از استان عبور می کند در جهت توسعه و پيشرفت همه  جانبه

 ــ افزايش نقش استان در توليد فرآورده  های حاصل از نفت و گاز با تأکيد بر صنايع پتروشيمی
 ــ مهار و ذخيره آب  های سطحی، متناسب با نيازهای توسعه و استفادٔه بهينه و مطلوب از آن ها

 ــ افزايش کمی و کيفی توليد محصوالت کشاورزی و دامپروری با توجه به قابليت  های موجود
 ــ ترويج شيوه  های جديد کشاورزی با تأکيد بر کشت  های متراکم

 ــ حفاظت، احيا، توسعه و بهره  برداری اصولی از منابع طبيعی(جنگل  ها و مراتع) و محيط زيست استان در 
جهت نيل به توسعٔه پايدار

 ــ فراهم کردن بسترهای الزم جهت استفاده از قابليت  های گردشگری استان
 ــ تعامل بخش صنعت و کشاورزی در جهت توسعٔه پايدار

 ــ مطالعه و سازماندهی توسعٔه اشتغال و کاهش بيکاری با ايجاد فرصت  های شغلی و حمايت از کارآفرينان
 ــ تقويت شبکه  های زيربنايی (ارتباط زمينی، ريلی، هوايی، انرژی، مخابرات و...)

 ــ توسعه و گسترش خدمات بازرگانی، جذب و نگهداری منابع انسانی و شناسايی نيروهای کارآفرين و افزايش 
مشارکت نيروهای محلی در مديريت توسعٔه استان

 ــ ارتقای شاخص  های توسعٔه انسانی و افزايش ظرفيت  های آموزش عالی با اولويت دادن به نيازهای استان

خوش بختانه برخی از راهبردهای توسعٔه استان وارد مرحلٔه عملياتی شده و در حال اجراست؛ مانند: سدسازی و انتقال آب به 
مناطق مستعد کشاورزی ، ايجاد شهرک  های صنعتی، توسعٔه شبکٔه حمل و نقل، توسعٔه شبکٔه مخابرات، گازرسانی و...   









١٢٦

منابع و مآخذ

و  آموزش  اطالعات  و  آمار  معاونت  لرستان،  استان  بودجٔه  و  برنامه  سازمان   ،١٣٥٨ لرستان،  استان  آمارنامٔه 
پرورش استان لرستان 

استانداری استان لرستان 
اداره کل منابع طبيعی استان 

ايزدپناه، حميد ١٣٨٤: لرستان در گذر زمان و تاريخ. تهران، انتشارات اساطير.
ايزدپناه، حميد ١٣٦٣: آثار باستانی و تاريخی لرستان. تهران، انتشارات آگاه.

امان اللهی بهاروند، سکندر ۱۳۸۴: «موسيقی در فرهنگ لرستان» نشر افکار.
امان اللهی بهاروند، سکندر ۱۳۶۶: قوم لر. تهران، انتشارات آگاه.

مفاخر  و  آثار  انجمن  تهران،  اول،  جلد  لرستان.  اجتماعی  و  جغرافيايی  تاريخ   :١٣٧٦ حميد  ايزدپناه، 
فرهنگی. 

اداره کل راه و ترابری استان لرستان. 
قاضيانی، فرحناز ۱۳۷۶: بختياری ها، بافته ها و نقوش ــ پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگی کشور.

بشاش کنزق، رسول ١٣٧٨: نجوای ظروف و اشيای منسوب به غار کلماکره. تهران، معاونت پژوهشی 
سازمان ميراث فرهنگی. 

برنامٔه آمايش استان لرستان، مرحله اول، تحليل وضعيت و ساختار موجود، جلد سوم بهار ١٣٨٧.
پاپی، مرادحسين ١٣٧٦: روايت حماسه ها. خرم آباد، انتشارات افالک.

پری، جان ر. ١٣٦٥: کريم خان زند. ترجمٔه علی محمد ساکی، تهران، نشر فراز.
خودگو، سعادت ١٣٧٨: اتابکان لر کوچک. خرم آباد، انتشارات افالک.

دالوند، حميدرضا ١٣٨٥: انقالب اسالمی در لرستان. تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی.
چگنی علی هادی و ديگران، راهنمای سرمايه گذاری استان لرستان چاپ، مؤسسه فرهنگی هنری کليک چاپ 

دوم فروردين ١٣٩٠.
زيدوندی، علی محمد ١٣٨٨: شناخت مفاخر ازنا. جلد اول، خرم آباد، انتشارات سيفا.

سيمای منابع طبيعی استان لرستان، منابع طبيعی و آبخيزداری استان لرستان. 
مرادی، فريبرز و ديگران ۱۳۸۸: سند توسعه منابع طبيعی و آبخيزداری استان لرستان در افق ١٤٠٤ ادارٔه کل 
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منابع طبيعی و آبخيزداری استان لرستان، نشر پونه.
سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان 

سازمان محيط زيست استان لرستان 
سازمان صنايع و معادن استان لرستان 

شرکت سهامی آب منطقه ای استان لرستان 
سهرابی، محمد ١٣٧٦: لرستان و تاريخ قوم کاسيت. خرم آباد، انتشارات افالک.

حسنوند، حميد، طهماسبی، فرهاد ۱۳۸۸: شناسنامٔه اجتماعی، فرهنگی استان لرستان ــ دفتر امور اجتماعی 
استانداری ــ پاييز ١٣٨٩ انتشارات شاپور خواست.

لرستان،  پرورش  و  آموزش  شهدای  وصيت نامۀ  و  زندگی نامه  افالکيان؛   :١٣٨٦ ناصر  نژاد،  طرهانی 
خرم آباد انتشارات سيفا. 

عاليی طالقانی، محمود، ١٣٨٨: ژئومورفولوژی ايران، چاپ پنجم، انتشارات قومس.
فرزين، علی رضا ١٣٧٢: لرستان در گذر تاريخ. تهران، سازمان ميراث فرهنگی کشور.

فرزين علی رضا ١٣٨٦: سيمای طبيعی، تاريخی و فرهنگی لرستان. خرم آباد، سازمان ميراث فرهنگی، 
صنايع دستی و گردشگری استان لرستان.

تهران،  جلد  دو  فسايی،  رستگار  منصور  چاپ  ناصری.  فارسنامۀ   :١٣٦٧ حسينی  حسن  ميرزا  فسايی، 
انتشارات اميرکبير.

فصل نامٔه جنگل و مرتع شماره ٧٦ و ٧٧ زمستان ١٣٨٦.
فتحی، آذر ١٣٨٠: راهنمای گردآوری گويش ها، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران.

قاسمی، سيدفريد ١٣٧٥: تاريخ خرم آباد. خرم آباد، انتشارات افالک.
کاظمی، ايرج ١٣٧٦: مشاهيرلر. خرم آباد، انتشارات افالک.

ياوری، حسين ۱۳۸۴: کارشناسی آثار صنايع دستی، حسين ياوری، انتشارات ايران شناسی.
کريمی درمنی، حميدرضا ١٣٨٩: «ياری گری در ايران»، انتشارات کند و کاو تهران.

گيرشمن، رومن ١٣٦٧: ايران از آغاز تا اسالم. ترجمٔه محمدمعين، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی. 
گزارشی اجمالی از لرستان در جنگ. اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان لرستان 

(معاونت پژوهش و اسناد)، آذر ماه ١٣٨٩.
گزارش شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی استان لرستان ١٣٨٩.

موالنا بروجردی، غالمرضا ١٣٨٢: سخنوران بروجرد. تهران، انتشارات حروفيه.
ـ ١٣٧٥. نتايج تفصيلی جمعيت استان لرستان، سال های ١٣٨٥ ـ

جزمی، محمد و ديگران ١٣٦٣: هنرهای بومی در صنايع دستی کرمانشاه، انتشارات مرکز مردم شناسی.



١٢٨

 

تقدير و تشکر
گروه مؤلفان کتاب استان شناسی لرستان مراتب تشکر و قدردانی خود را از شورای برنامه ريزی گروه جغرافيای 
دفتر برنامه ريزی و تأليف کتاب های درسی، مديرکل آموزش و پرورش استان، معاونت آموزش متوسطه، گروه تکنولوژی 
محترم  استادان  رئوف مقدم)،  (آقای  استان  پرورشی  و  آموزشی  محتوای  تحليل  گروه  استان،  آموزشی  گروه های  و 
آقايان: مهدی چگنی، علی محمد ياراحمدی، رامين رحمانی، نورالدين بازگير  و خانم ها معصومه بيگ زاده، فروزان 
رشنويی و هما صيدی که در تدوين کتاب  ما را ياری کرده اند اعالم می دارد. همچنين از همکاری آقايان علی رضا 

فرزين و سعيد سروش به خاطر اهدای عکس ها و تصاوير کتاب سپاسگزاری می شود.  
را  الزم  همکاری  ما  با  اطالعات  جمع آوری  امر  در  که  ذيل  سازمان های  همکاری  و  مساعدت  از  ضمن  در 

داشته اند تشکر و قدردانی می شود. 
استانداری لرستان، آموزش و پرورش استان، سازمان جهاد سازندگی استان، سازمان صنايع و معادن استان، 
سازمان آب و برق استان،سازمان ميراث فرهنگی و صنايع دستی و گردشگری استان،سازمان حفاظت محيط زيست، 
سازمان فضايی ايران، بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، ادارٔه منابع طبيعی استان، ادارٔه فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان، ادارٔه راه و ترابری استان.
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