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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 عمومی 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، 

می شوند. 

)عکس از سازمان فضایی ایران(



فصل اول

جغرافیای طبیعی استان لرستان



2

فعالیت 

موقعیت جغرافیایی استان  درس اول

دوست داشتن وطن از نشانه  های ایمان است.  »پیامبر اکرم )ص(« 

استان ما در کجای ایران قرار دارد ؟
بهنقشٔهزیرنگاهکنید.استانلرستاندرغربایرانواقعشدهاست.

باتوجهبهنقشٔهتقسیماتکشوریجمهوریاسالمیایران،جدول١ــ١راکاملکنید.

تقسیمات  نقشه  ٢ــ١ــ  شکل 
کشوری جمهوری اسالمی ایران 

به تفکیک استان

جدول ١ــ١

استان هم جوار لرستانموقّعیت
شمالشرقی
شمال

خوزستان
غرب

اصفهان
جنوبشرقی

خراسان رضوی     

خراسان جمهوری ترکمنستان
گلستانشمالی

  مازندران

  تهران

قم
مرکزی

اصفهان

قزوین

  لرستان 

همدان
کردستان

کرمانشاه

ایالم

عراق

 فارس   
بوشهر

  هرمزگان 

دریای عمان

خلیج فارس  

سیستان و بلوچستان

   پاکستان 

خراسان جنوبیافغانستان

ترکیه

جمهوری آذربایجان

دریای خزر

ارمنستان
آذربایجان شرقی

زنجان

خوزستان

نخجوان

آذربایجان غربی گیالن

بویراحمدکهگیلویه و                   

چهارمحال 

و بختیاری

اردبیل

کرمان

یزد

سمنان

مرز کشور
حد استان
مرکز استان

شمال

البرز

الوانقشم
کیش تنب بزرگ

ابوموسی
سیریتنب کوچک

خارک
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فعالیت 

فعالیت 
آثارمثبتویامنفیکوههایزاگرسدراستانلرستانرادرجدول3ــ١مشخصکنید.

جدول ٣ــ١

منابع آب فراوانگردشگریوجود گسله هاوسعت کم دشت هاشیب زیادافزایش بارش

منفی

استانلرستانباوسعت28294کیلومترمربع،1/7درصدمساحتکلکشوررابهخوداختصاصدادهاست.

باتوجهبهشکل٤ــ١نقشٔهناهمواریهایاستانرادرموردسؤاالتمطرحشده،درکالسگفتوگوکنید.
١ــآیاتماممساحتاستانماقابلاستفادهاست؟

2ــچهموانعیبرسرراهاستفادهازتمامبخشهایاستانوجوددارد؟

شکل ٤ــ١ــ نقشه ناهمواری های استان 



4

فعالیت 

با توجه به نقشٔه موقعیت جغرافیایی استان به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 
ــ استان لرستان بین کدام طول و عرض جغرافیایی واقع شده است ؟

ــ تفاوت طول جغرافیایی استان چند درجه است؟
ــ این تفاوت  چه تأثیری در اوقات شرعی مناطق مختلف استان دارد ؟ 

ــ شمالی ترین و جنوبی ترین شهر استان را بر روی نقشه مشخص کنید.

شکل ٥ ــ١    

شکل ٦ــ١ــ نقشۀ موقعیت جغرافیایی استان

مدار ٣٢ درجه و ٣٨ دقیقۀ شمالی

مدار ٣٤ درجه و ٢٢ دقیقۀ شمالی

نصف النهار ٥٠ درجه و ٢دقیقۀ شرقی
قی

شر
قۀ 

دقی
 ٥٠

 و 
جه

 در
٤٦

ار 
لنه

ف ا
نص
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ناهمواری  های استان چگونه ایجاد شده اند؟
و کوهستانی عمدتاً  و مرتفع سرزمینی لرستان
ناهمواراستکهرشتهکوهزاگرسقسمتبیشترآنرا

دربرگرفتهاست.
ایجاد خوردگی ناهمواریهایاستاندراثرچین
ایـن مکان در سی شنا زمین دوم دوران در شدهاند.
کـوههـادریـایـیوجـودداشـتهاسـت.رسوباتانباشته
شدهدربسترایندریاتحتفشارشدیدبیندوصفحٔه
عربستانوایرانمرکزیچینخوردهوناهمواریهای

لرستانرابهوجودآوردهاست.

ناهمواری های استان   درس دوم

شکل 2ــ٢ــ چگونگی پیدایش ناهمواری های استان

فعالیت 
بهشکل2ــ2،مراحل توجه با
ایجـادناهمواریهـایلـرستانرادر

جدول١ــ2بنویسید.

جدول 1ــ٢

مرحلۀ 
اول

مرحلۀ 
دوم

مرحلۀ 
سوم

تاقدیس
ناودیس

انباشته شدن رسوبات

رسوبات



6

فعالیت 
باتوجهبهشکل3ــ2)نقشٔهناهمواریهایاستان(بهسؤاالتزیرپاسخدهید.
١ــبلندترینوپستترینمناطقاستانلرستانراروینقشهمشخصکنید.

2ــمحلزندگیشمادرکدامبخشقرارگرفتهاست؟

شکل ٣ــ٢ــ نقشۀ ناهمواری های استان

میانگینارتفاعاستانحدود2200متـرازسطحدریاست.ایندرحالیاستکهاختالفارتفاعبینبلندترینوپستترین
مناطقاستانبهبیشاز3500مترمیرسد.اینامرنشاندهندٔهتنوعناهمواریهادرایناستاناست.

بهطورکلیاینناهمواریهارامیتوانبهسهبخشاصلیتقسیمکرد:
1ــ نواحی کوهستانی:نواحیکوهستانیلرستاندرمنطقٔهزاگرسشمالغربیقرارگرفتهاست.دراینمنطقهبهعلت
فشردگیچینخوردگیها،دشتهاوسعتزیادیندارندوبیشترینمساحتاستانراکوههاتشکیلمیدهند.اینکوههابهصورت
رشتههاییمرتفعوموازیباجهتشمالغربیــجنوبشرقی،کشیدهشدهاند.جوانبودناینکوههاسببشدهاستکهشکلاولیٔه

خودراحفظکنند.پیکرٔهاصلیکوههایلرستانراسنگهایآهکیتشکیلمیدهد.
ازمهمترینکوههای1استانلرستانمیتوانبهاشترانکوه،گرین،سفیدکوهوهشتادپهلواشارهکرد.

١ــکوههایلرستان412قلّٔهمهمدارندکهازآنمیانارتفاعحدود25قلهبیشاز3000متراست.کمارتفاعتریننقطٔهاستان239متروبلندترینقلٔهآناشترانکوه4080متر
ارتفاعدارد.

متر
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شکل 4ــ٢ــ چشم اندازی از اشتران کوه

بیشتر بدانیم  
جدول 5 ــ٢ــ مشخصات کوه  های لرستان

ارتفاعموقعیتنام کوه

اشترانکوه
ازجنوبشرقیدورودتا

جنوبالیگودرز
4080متر

3626مترشمالالشترگرین

3600مترشمالغرببروجردچهلنابالغان

3500مترجنوبغرببروجردمیشپرور

3215مترجنوبالیگودرزقالیکوه

2991مترجنوبخرمآبادهشتادپهلو

2931مترغربخرمآبادسفیدکوه

1914مترجنوبپلدخترکبیرکوه

شکل 6 ــ٢ــ چشم اندازی از کوهستان های استان



8

فعالیت 
درزیرمهمترینویژگیهایکوههایلرستانوتأثیراتآنهانوشتهشدهاست.

هرکدامازاینویژگیهارابهتأثیراتآنهاوصلکنید.

جدول ٧ــ٢

تأثیرات ویژگی  های کوه  های زاگرس در لرستان

الفــجوانبودن
بــجنسسنگهایآهکی

جــمرتفعبودن
دــفشردگیچینخوردگیها

هـــوجودگسل

1ــوقوعزلزله
2ــکموسعتبودندشتها

3ــتولیدسیمان
4ــکمبودخاک

5ــکمکبهریزشباران

نواحی این کوهپایه  ای:  نواحی  2ــ 
لرستان ودشتهای کوهها بین فاصل درحد
از موادحاصل باشتهشدن ان از و دارند قرار
خاک وجود شدهاند. ل تشکی کوهها تخریب
زمینٔه آب، منابع به دسترسی و حاصلخیز
مناسبیرابرایایجادسکونتگاههایروستایی

درایننواحیفراهمکردهاست.
نظر از لرستان،  ای کوهپایه نواحی 
شکلبسیارمتنوعاند.ازمهمترینعواملمؤثر
دراینتنوع،میتوانبهساختارزمینشناسی،

شیبزمین،ارتفاعوآبوهوااشارهکرد.

شکل ٨ ــ٢ــ نواحی کوهپایه ای در لرستان
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 برای مطالعه 

این وسعت اند. زاگرس چینهای ناودیس و شدهاند ایجاد چینخوردگی علت به لرستان دشتهای بیشتر دشت  ها :  3ــ 
دشتهاتحتتأثیرفشردگیچینخوردگیهاست.درمناطقیکهچینهافشردهاند،دشتهاوسعتزیادیندارندوبیشتربهصورت

درههاییکمعرضدیدهمیشوند.تنهادرمناطقیکهچینهابازند،ایندشتهاوسعتمییابند.
ازمهمتریندشتهایاستانمیتوانبهدشتسیالخور،دشتالیگودرز،دشتکوهدشت،دشتالشتر،دشتخاوه،دشت

کرگاه،دشتازنایسگوندودشتچغلوندیاشارهکرد.
بهعلتعملکردآبهایروان،گسترٔهایندشتهاازرسوباتانباشتهشدهوزمینٔهمناسبیرابرایتوسعٔهکشاورزیدراستان

لرستانفراهمکردهاست.

شکل ٩ــ٢ــ چشم اندازی از مراتع استان   

جدول ١٠ــ٢ــ مهم ترین دشت  های استان

وسعت به هکتارنام دشتوسعت به هکتارنام دشت

39700کوهدشت42104چغلوندی

4400پلدخترــچمقلعه7750هُلیالن

24300الشتر14000طرهان

42396خرمآباد)کُرگاهوهوالندشت(20100رومشکان

98750بروجردــدورود)سیالخور(26200نورآباد

135600الیگودرزــازناــگندمیهچمنسلطان)بُربُرود(7650کماهور

462950مجموعمساحتدشتهایاستانلرستان



١0

نقش ناهمواری  های استان در زندگی مردم
رشتهکوههایزاگرسبهطورمستقیموغیرمستقیمدرزندگیمردممنطقهتأثیرمیگذارد.

فعالیت 

شکل ١١ــ٢ــ چشم اندازی از رابطۀ انسان با طبیعت در ناحیۀ کوهستانی لرستان 

جدول١2ــ2راکاملکنید:
جدول ١٢ــ٢

 چگونه؟ نقش  ناهمواری  های لرستان

باافزایشارتفاع،دمایهواکاهشمییابد؛بنابراینمناطقمرتفعسردترهستند.تنوعآبوهوا
تأمینآب

تأمینخاک
پرورشدام
گردشگری

شکل ١٣ــ٢ــ چشم اندازی از پوشش گیاهی استان   
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آب و هوای استان لرستان  درس سوم

یْنٰکُُموُه َمآِء َمآًء َفأَْسَقَ ْلنَا ِمَن السَّ ٰیَح لَََواِقَح َفأَنَزََََ َو َأرَسلْنَا الِرّ
وبادهارابرایبارورساختنفروفرستادیموازآسمانآبینازلکردیمتاباآنسیرابشوید. »سورۀ حجر، آیه 22« 

آبوهوایکیازاساسیترینعواملمؤثردرزندگیماست.بهعنواننمونهبرنامهریزیهایمرتبطباکشاورزیمانندکاشت،
داشت،برداشت،آفاتوبیماریهایگیاهیبهشناختویژگیهایآبوهواییبستگیدارد.تفاوتعناصراصلیآبوهوایی)دما
وبارش(اقلیمهایگوناگونیرادراستانمابهوجودآوردهاست.شمادراینبخشباعللاینتنوع،ناحیهبندیوپراکندگیبرخی

عناصرآبوهواییآشناخواهیدشد.

مهم ترین ویژگی آب و هوای استان لرستان چیست؟ 
استانلرستانبامیانگینبارش450میلیمترومیانگیندمایحدود15درجهسانتیگـرادباوجودوسـعتکـمدارایتنـوع

آبوهواییاست.مهمترینعواملمؤثردرتنوعآبوهوایاستانعبارتانداز:
الف( عوامل درونی یا ثابت:مهمترینعواملثابتمؤثربرآبوهوایاستانلرستانعبارتانداز:ارتفاعازسطحدریا،

عرضجغرافیاییوجهتدامنهها.

شکل ١ــ٣



١2

فعالیت 

فعالیت 
سه در دما میانگین تفاوت زیر نمودار
نشان را پلدختر و آباد خرم الیگودرز، شهر
میدهد.براساسایننمودار،اختالفمیانگین

دمایاینسهشهرراحسابکنید.
و بیشترین شهر کدام نقشه اساس بر
کدامیککمترینارتفاعراازسطحدریادارد؟
ارتفاع اختالف و ا دم بین ای رابطه چه

دراینسهشهروجوددارد؟

شکل ٢ــ٣ نقشۀ ناهمواری های استان
خرم آبادپلدختر

الیگودرز

 ب( عوامل بیرونی:تودههایهوا،مهمترینعاملمتغیریابیرونیمؤثربرآبوهوایاستانماست.تودههایهواییکهدر
دورٔهسردسال،استانلرستانراتحتتأثیرقرارمیدهد،عبارتانداز:تودههوایمدیترانهای،سودانیوسیبری.دردورٔهگرمسال

استقرارتودههوایپرفشارجنبحارهدرسطوحفوقانیجو،باعثخشکیهوادراستانلرستانمیشود.

جدول3ــ3راتکمیلکنید.
جدول ٣ــ٣

زمان نفوذ به استانآثار آب و هوایینام تودۀ هوا
سیبری

خشکیهوادرتابستان
مدیترانهایوسودانی

متر
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فعالیت 

تقسیم بندی آب و هوای استان
استانلرستانبهچهارناحیٔهآبوهواییتقسیممیشود:

جدول ٤ــ٣ــ انواع آب و هوای استان

ویژگی  ها
ناحیۀ آب وهوایی

ارتفاع ازسطح 
دریا به متر

میانگین دما 
سانتی گراد

میانگین بارش 
به میلی متر

تعداد روزهای 
یخبندان در سال

5روزکمتراز400باالی18کمتراز1000متر1ــآبوهوایگرمجنوبی

بین70ــ40بیشتراز15500ــ150018ــ21000ــآبوهوایمعتدلمرکزی

100ــ80070ــ15450ــ200012ــ31500ــآبوهواینیمهسردشمالی

بیشتراز150بیشتراز7/5800بلندتراز2000متر4ــآبوهوایارتفاعات

براساسجدول٤ــ3بهسؤاالتزیرپاسخدهید.
1ــمرتفعترینناحیٔهلرستانچهنوعآبوهواییدارد؟

2ــکمارتفاعترینناحیٔهلرستانچهنوعآبوهواییدارد؟
3ــمحلزندگیشمادرکدامناحیهقراردارد؟

شکل ٥ــ٣ــ نقشه نواحی آب و هوایی استان

راهنما
حدود شهرستان های استان لرستان
نواحی آب و هوای استان لرستان
آب و هوای  گرم جنوبی
آب و هوای معتدل مرکزی
آب و هوای نیمه سرد شمالی
آب و هوای ارتفاعات  



١٤

فعالیت 

فعالیت 
تغیـــیرات 6ــ3، شکل
بـــارشاستانراطییکدورٔه
دهســـاله)١385ــ١376(،
نشانمیدهـد.خشکتـریـنو
پـربارشتـرینسالدرطیدورٔه

آماریکداماند؟

 شکل ٦ــ٣ــ نمودار تغییرات بارش استان طی سال های 85 ــ1376  

1ــباتوجهبهنقشٔهخطوطهمدمای
استانلرســتانگرمترینوســردترینمناطق

استاندرکجاقراردارند؟

شکل ٧ــ٣ــ نقشه خطوط هم بارش و هم دمای استان 

ـباتوجهبهنقشٔهخطوطهمبارش 2ـ
استانلرستانمناطقکمبارشوپربارشرا

مشخصکنید.

متر
لی 

 می
ش

بار
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فعالیت 
شکل8ــ3بارشفصلیوشکل9ــ3،بارشماهانٔهاستانرانشان

میدهد.
در را ماه پربارشترین و فصل پربارشترین نمودارها، این ساس برا

استانلرستانمشخصکنید.

شکل ٩ــ٣ــ نمودار بارش ماهانه استان

شکل ١٠ــ٣ــ نمودار میانگین دمای ساالنۀ شهرستان های استان

متر
لی 

 می
انه 

ماه
ش 

بار

نکات مهم درس را خالصه کنید:

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

شکل 8 ــ٣ــ بارش فصلی
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منابعطبیعیبخشیازنعمتهایخدادادیاستکهدراختیاربشرقرارداردوضمنحفاظتازآن،بایدبهعنوانجزئیاز
زندگیانسانبداننگریست.استانمادارایمنابعوذخایرطبیعیمناسبوفراوانیاست.

آیامیدانیداستانلرستانازکداممنابعوقابلیتهایطبیعیبرخورداراست؟
درایندرسبابرخیازاینمنابعآشنامیشوید.

منابع طبیعی استان  درس چهارم

شکل ١ــ٤ــ حوضه های آبریز استان لرستان 

 َحٌی:وهرچیززندهایراازآبپدیدآوردیم.)سورۀ انبیاء آیۀ 30(
ً
َجَعلْنا ِمَن الْماِء کُلَّ َشیء و

 وضعیت منابع آب  های استان
استانلرستانبهدلیلشرایطآبوهواییووضعیتناهمواریها،ازنظرداشتنمنابعآبنسبتبهبسیاریازاستانهای
کشورشرایطبهتریدارد.لرستانبامیانگینبارش450میلیمتردرسال،بعدازحوضههایدریایخزرودریاچٔهارومیهسومین
میلیارد احتسابحدود4/5 با که است مترمکعب میلیارد 8 استان،حدود تولیدیساالنٔه روانآب است. پربارانکشور حوضٔه
مترمکعبازحوضههایمجاور،11/8درصدآبهایسطحیکشور،راداراست.همچنینبالغبر5میلیاردمترمکعبآبزیرزمینی

درسازندهایسختوسفرههایآبرفتیاستانذخیرهشدهاست.
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آبهایاستانلرستانرامیتوانبهدوبخشآبهایسطحیوزیرزمینیتقسیمکرد:
الف (آب  های  سطحی

آبهایسطحیاستانشاملرودها،دریاچههاوتاالبهاستکهبهمطالعٔهآنهامیپردازیم.
آبریزرودخانههایکرخهودزقرارگرفتهاست.58درصدمساحتآندرحوضهٔ ١ــ رودها:استانلرستاندرحوضٔه
رودخانٔهکرخه،41درصددرحوضٔهآبریزرودخانٔهدزویکدرصدنیزدرحوضٔهآبریزمرکزی)زایندهرود(قراردارد.برایآشنایی

بیشتربامحدودههایجغرافیاییحوضههایآبریزورودخانههایاستانبهشکل2ــ٤مراجعهکنید.

فعالیت 

بااستفادهازنقشهجدولزیرراکاملکنید.

شاخه  های رود کشکانشاخه  های رود سزار

شاخه  های رود سیمره

شکل ٢ــ٤ــ نقشه پراکندگی رودهای استان

رودخانۀ 
کرخه

استان 
ایالم

استان 
لرستان

مرکز استان
مرکز شهرستان 
شهر 
رودخانه فرعی 
رودخانه اصلی  
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 برای مطالعه 

تحقیق کنید  
نزدیکترینرودخانهبهمحلزندگیشماچهنامدارد؟دربارٔهویژگیهایآنوموارداستفادهازآنگزارشی

تهیهکنیدودرکالسارائهدهید.

جدول ٣ــ٤ــ سدهای بهر   ه  برداری شده استان لرستان 

موارد استفاده موقعیت جغرافیایی نام سد

تأمینآبکشاورزیوزیستمحیطی جنوبشهرکوهدشت هاله

تأمینآبکشاورزیوزیستمحیطی شمالشهرالیگودرز کزناز

تأمینآبکشاورزی جنوبشرقیشهرالیگودرز خانآباد

جدول ٤ــ٤ــ سدهای در دست ساخت استان لرستان

نوع سد موقعیت جغرافیایی نام سد  

خاکیباهستهرسی 15کیلومتریجنوبشهرازنا کمندان

خاکیباهستهرسی 16کیلومتریشهربروجرد آبسرده

خاکیباهستهرسی 37کیلومتریشهردورود مروک

خاکیباهستهرسی 2کیلومتریشهرالیگودرز حوضیان

خاکیسنگریزهای 57کیلومتریشهرخرمآباد ایوشان

بتنغلتکی جنوبشهرالیگودرز رودبار

بتنیدوقوسی درشمالغربایستگاهراهآهن بختیاری

بتنیدوقوسی بیننورآبادوکوهدشت معشوره

تونلانتقالآب شمالخرمآباد خرمآباد
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٢ــ دریاچه   ها و تاالب  ها: دریاچٔهگهردردامنٔهجنوبیاشترانکوه،باوسعتیدرحدود88هکتار،ارتفاعسطحدریاچه
ازآبهایآزاد2355متر،حداکثرعمقآن28متر،عرضمتوسط٤50متر،طولحداکثر20١2مترومحیط53٤5مترتشکیلشده
است.تحقیقاتقبلیعلتشکلگیریدریاچهرالغزشزمینمیدانند.امانتایجپژوهشهایجدیدنشانمیدهدکهدریاچهبهعلت
حرکتوقرارگیریرسوباتیخچالیتشکیلشدهاست.بنابرایندریاچهگهرمیراثیازاقلیمسردایرانمحسوبمیشودومنشأ

تکتونیکیولغزشیآنابطالمیگردد.
تاالبهایکیازجلوههایزیبایطبیعتلرستانمحسوبمیشوند.تاالبهامناطقآبگیریهستندکهآبآنهاازطریقآبهای
داالن بیشه تاالب اشترانکوه، تاالبهای به میتوان استان تاالبهای ترین مهم از میشود. تأمین آنها بستر وچشمههای سطحی

درجنوببروجردوبهتاالبهایدهگانٔهپلدختراشارهکرد.

شکل ٥ــ٤ــ دریاچۀ گهر

شکل ٦ــ٤ــ تاالب پلدختر
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جدول ٧ــ٤ــ مشخصات تاالب  های استان

راه دسترسیوسعتموقعیتنام

آستانه،چشمهخیه150هکتاردوروداشترانکوهدریاچٔهگهر

پلدختر5هکتارارتفاعاتچولتاالبتکانه

پلدختر10هکتارپلدخترتاالبلفانه1و2

پلدختر2هکتارپلدخترتاالبزردابه

پلدختر١/5هکتارپلدخترتاالبسیاه

پلدختر14هکتارپلدخترتاالببلمک

پلدختر3/7هکتارپلدخترتاالبجمجمه

پلدختر4هکتارپلدخترتاالبکبود

پلدختر5هکتارپلدخترتاالب1و2

پلدختر2هکتارپلدخترتاالبگُلمسوزه

پلدختر3/5هکتارپلدخترتاالبپیکه

دشتسیالخور913هکتارجنوبشرقیبروجردتاالببیشهداالن

ب (آب  های زیرزمینی
بودنمنطقه،پوششگیاهی بارشزیاد،کوهستانی قبیل: از منابعغنیآبزیرزمینیاست.عواملی لرستاندارای استان
مناسب،رسوباتآبرفتیوتشکیالتآهکیشرایطرابرایتشکیلمنابعآبزیرزمینیدرنواحیمختلفاستانبهوجودآوردهاست.

منابعآبزیرزمینیرامیتوانبهدودستهتقسیمکرد:
١ــ منابع آب رسوبات آبرفتی:وجودرسوباتنفوذپذیروشیب
نسبتـاًکممنطقهباعثبهوجودآمـدنذخایرآبزیـرزمینیدراستانشده

است.
در آهکی تشکیالت از بسیاری آهکی: مخازن  آب  منابع  ٢ــ 
پدیدٔه اثر در دارند. را آب سازی ذخیره و نگهداری توان لرستان استان
انحاللدراینسنگها،غارهاومجراهاییایجادشدهاستکهمیتوانند

مقدارقابلتوجهیآبرادرخودذخیرهکنند.
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



جغرافیای طبیعی استان

2١

فعالیت 

فعالیت 
جدول9ــ٤راکاملکنید.

جدول ٩ــ٤

محدودیت های منابع آب استان ناشی از مسائل انسانیمحدودیت های منابع آب استان ناشی از ویژگی های طبیعی

سرمایهگذارینامناسبدربخشتوسعٔهمنابعآب

توزیعنامناسبمکانیبارش

عدممصرفبهینٔهآبدربخشکشاورزی

شیبزیادحوضههایآبریز

توان آب استان درمقایسه با 
کشور:لرستانبیشاز11/8درصد
خود به را کشور سطحی آبهای
اختصاصدادهاست.رودهایاستان
چوندزوکرخهدرتأمینآبوتولید
حدود دارند. مهمی نقش کشور برق
کشور زراعی اراضی از درصد 42
آبیاست،کهاینرقمدراستانحدود
25درصداست.بهطورکلیدراستان
ظرفیتالزمبرایبهرهبرداریبیشتراز
منابعآبفراهمنشدهاستوتنهامقدار
اندکیازمنابعآباستفادهمیشود.

برایاستفادهٔبهینهازآباستانچهاقداماتیبایدانجامگیرد؟بهدیگرانچهتوصیههاییمیکنید؟

شکل ١٠ــ٤ــ چشم انداز رودخانه
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فعالیت 

خاک  های استان 
آیاتابهحالدربارٔهچگونگیپیدایشخاکاندیشیدهاید؟

درشکلگیریخاکهایاستانعواملمختلفیمانند:جنسسنگ،شرایطآبوهوایی،زمان،وضعیتشیبمنطقه،زندگی
گیاهیوجانورینقشدارند.یکیازویژگیهایخاکهایاستانجوانبودنآنهاست.اینامرسببشدهاینخاکهامراحلتکامل
خودرابهطورکاملسپرینکنند؛بهطوریکهبسیاریازنواحیکوهستانیاستان،فاقدپوششخاکاندیاخاک،عمقکافیوالزم

راندارد.درمناطقهموار،خاکهایباعمقوحاصلخیزیبیشترایجادشدهاست.
فرسایشخاک،یکیازمشکالتمهمدراستانلرستاناست.بینشیبزمینبامیزانفرسایشخاکرابطٔهمستقیمیوجود

دارد.متوسطفرسایشخاکدرلرستان21تندرهرهکتاراستکهازمتوسطفرسایشخاککشوربیشتراست.

شکل ١١ــ٤ــ اشکال فرسایش در استان

بهنظرشماچرامقدارفرسایشخاکدراستانلرستانبیشازمیانگینکشوریاست؟
باتوجهبهشکلهایباال،عاملاصلیفرسایشخاکدراستانچیست؟
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بیشتر بدانیم  
ارسیاســروکوهــیدرختــیغیرمثمــرازخانوادٔه
سوزنیبرگهاست،طولعمرزیادیداردوبانقاطسنگالخی
ومرتفعســازگاراست.درختیمخروطیشــکلباارتفاعی
حدود15متــرکهبهدلیــلویژگیهایمنحصربــهفردمورد
عالقهطبیعتدوســتاناســت.ایندرختکهعمریطوالنی
دارد،بهدلیلترشــحنوعیموادبنزنــییاآراماتیک)ترکیبات
آلکالوئیدی(بادرجٔهاشتعالباال،باوزشبادوسایشساقهها
رویهــمآتشمیگیردوازبینمیرود.ایندرختمقاومت
زیادینســبتبهحشــراتچوبخــواردارد.بویحاصل
ازدرخــتارسباعثفرارمــار،عقربوحشــراتگزنده
میشــود.ارسدرخاکهایجوانوتکامــلنیافتهرویش
داردوزادآوریآنبابذرکماســت.اطرافدریاچٔهگهردر
اشــترانکوهازجملهمهمترینرویشــگاههایارسدراستان
لرستاناست.بهنظرمیرسدپرندگانمهاجرنقشاساسیدر

پراکندگیارسدرنواحیمرتفعدارند.

پوشش گیاهی استان
کنندهایدرچگونگیپوششگیاهیدارند. تعیین و نقشاصلی ناهمواریها، ووضعیت شرایطآبوهوایی،آب،خاک
بارش،عمدهترینمتغیردرتعیینپوششگیاهیاستاناست.بهاستثناینوارشمالیاستانکهبیشترگسترهٔآنرااراضیزراعیو
مرتعیتشکیلمیدهد،سایرنواحیاستانراغالباًپوششجنگلیفراگرفتهاست.گونههایمهمجنگلهایلرستانراباداموحشی،

ارغوان،بنه،بلوط،گالبیوحشی،کیکم،زالزالک،ارژن،شن،محلبوُارستشکیلمیدهد.گونٔهاصلیجنگلهای
لرستاندرختبلوطاست.

آیامیدانید:کهسرانٔهجنگلدرجهان0/8،درایران0/2ودراستانما0/72هکتار
است؟

شکل ١٢ــ٤ــ سرو کوهی

شکل ١٣ــ٤ــ پوشش گیاهی لرستان
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فعالیت 

اهمیت پوشش   گیاهی استان
پوششگیاهیاستانبهدودلیلاهمیتدارد:

 الف( ارزش زیست محیطی
مهمترینکارکردزیستیپوششگیاهیزاگرسلرستان،حفظآبوخاکاستکهبا

توجهبهاقلیمخشکونیمهخشکاستانازاهمیتیانکارنشدنیبرخورداراست.
ب( ارزش اقتصادی

ارزشاقتصادیپوششگیاهیاستاندردوبخشجنگلومرتعقابلبررسیاست.
١ــ ارزش اقتـصـادی جنـگل  هـای 
استان: باتوجهبهپایینبودنمیزانرشدساالنٔه
جنگلدراستان،اینجنگلهاغیرتجاریبوده
وبهرهبرداریصنعتیازچوبآنهابهدلیلپایین
بودنسطحدانشوفناوریوشیؤهزندگیسنتی
صورتنمیگیردوارزشاقتصادیآنهابیشتر

مربوطبهفرآوردههایفرعیاست.
2ــ ارزش اقتصادی مراتع استان:
سادهترینشکلکارکردیمرتع،استفادٔهچراگاهی
ازآناست.تنوعآبوهواواختالفارتفاع،

رویشگونههایمتنوعوارزشمندینظیرگیاهاندارویی،صنعتیوخوراکیرافراهمساختهاست.اینمحصوالتبهشکلسنتیمورد
بهرهبرداریقرارمیگیرند.

شکل ١٤ــ٤ــ برخی محصوالت فرعی جنگل های استان

درجدول١5ــ٤مواردیازکارکردهایزیستمحیطیواقتصادیپوششگیاهیآوردهشدهاست.نوع
کارکردزیستمحیطییااقتصادیهرکدامرامشخصکنید.

جدول ١٥ــ٤

 تولیدکارکردها
 حفظ آبگردشگریاکسیژن

 وخاک
 تعدیل دمای

هوا
 استفاده
دارویی

 زیستگاه
جانوران

 جلوگیری از
سیل

*کارکرد زیستی

کارکرد اقتصادی
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جنگل  ها
استانلرستانبهدلیلداشتنشرایطیچون،آبوهوایمناسب،آبفراوانوخاکحاصلخیز،ازنظرسطحپوششجنگل

درکشوردرجایگاهدومقراردارد.حدود20درصدازجنگلهایزاگرسدراستانماقراردارند.
یکیازویژگیهایجنگلهایاستان،تغییرگونههابرحسبارتفاعاست.آیامیدانیدعلتآنچیست؟

شکل ١٦ــ٤ــ پوشش جنگلی لرستان

فعالیت 
باتوجهبهنقشٔهکاربریاراضیوزراعت
استانمهمترینبخشجنگلیاستانرامشخص

کنید.

شکل ١٧ــ٤

جنگل متراکم     
جنگل نیمه متراکم     
جنگل کم تراکم     
بیشه زار و درختچه زار     
مرتع متراکم      
مرتع نیمه متراکم      
مرتع کم تراکم       
زراعت دیم      
زراعت آبی و باغات     
بدون پوشش و بیرون زدگی سنگی       
سطوح آبی      
بستر رودخانه      
مناطق مسکونی 
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مرتع 
مراتعاستانبراساسآبوهوابهسهقسمتتقسیممیشوند:

الف( مراتع ییالقی:درمناطقکوهستانیوارتفاعباالتراز1400مترمیرویند.اینمراتعدردستٔهمراتعخوبجایدارند.
گسترشاینمراتعدرنواحیمرتفعاستانمانند:اشترانکوه،ارتفاعاتگریندرشمالاستانوسفیدکوهواقعاست.

ب( مراتع  میان  بند:اینمراتعدرحدفاصلمراتعییالقیوقشالقیودرارتفاع800تا1400متررویشدارندوقسمت
عمدهٔمراتعاستانراتشکیلمیدهند.بیشترینفشاروتخریبازطریقچرایدامبراینمراتعواردمیشود.

ج( مراتع قشالقی:مراتعقشالقیدرارتفاعپایینتراز800متررویشداشته،بهعلتچرایزیادوفرصتکمرشد،جزِء
مراتعفقیربهحسابمیآیند.

مراتعاستان31/5درصدسطحاستانراتشکیلمیدهندکهتأمینکنندٔهغذای3/4میلیونداماست،درحالیکههماکنون
حدود6میلیونواحددامیازاینمراتعاستفادهمیکنند.

شکل ١٨ــ٤ــ چشم اندازی از مراتع استان

عوامل مؤثر درتخریب جنگل  ها و مراتع استان                 
جنگلهاومراتعازمهمترینمنابعطبیعیبهشمارمیروند.اگرانسانازمنابعطبیعیبهگونهایاستفادهکندکهتعادلآنبههم
نخورد،محیطفرصتترمیموبازیابیپیدامیکند،اماامروزهبهرهبرداریغیراصولیوبیشازظرفیتازجنگلهاومراتعسبب

نابودیآنهاشدهاست.
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فعالیت 

آیامیدانید؛هرسالهصدهاهکتارازجنگلهایاستانلرستانتخریبمیشود.

شکل ١٩ــ٤ــ برخی از عوامل تخریب جنگل در لرستان

درموردتصاویرباالبحثکنید.وراهحلهایخودرابرایجلوگیریازتخریبجنگلهادرکالسارائه
دهید.

آیااقدامیبرایجلوگیریازتخریبجنگلهایمنطقٔهشماصورتگرفتهاست؟
باتوجهبهپیامدهایزیستمحیطیواقتصادیتخریبجنگلهاومراتعجدول20ــ٤راکاملکنید.

جدول ٢٠ــ٤

4ــ3ــافزایشسیل2ــ1ــافزایشدیاکسیدکربنپیامدهای زیست محیطی

4ــبیکاری3ــ2ــکاهشمحصول1ــپیامد های اقتصادی
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فعالیت 

 برای مطالعه 
مهمتریناقداماتانجامشدهبرایحفظوتوسعهٔعرصههایجنگلیومرتعیدراستانعبارتانداز:

ایجاد ذخیرهگاههایجنگلی، از مراقبت و شناسایی جنگلی، پارکهای تجهیز و نگهداری جنگل: الف( 
نهالستانوتوسعٔهفضایسبز.

ب( مرتع:تقویتروحیٔههمکاریومشارکتمردمی،احیاوتوسعٔهپوششگیاهی،اجرایطرحهایآبخیزداری،
تأمینسوختفسیلیروستاییانوکنترلومدیریتکوچ.

شکل ٢١ــ٤ــ اقداماتی برای توسعۀ مراتع استان    

شمابـرایحفظواستفـادٔه
بهتـرواصـولیازمنـابعجنگـلی
وگیـاهیچهپیشنهادهاییدارید؟

         شکل ٢٢ــ٤ــ چشم اندازی از پوشش گیاهی استان 
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 زندگی جانوری 
لرستانبهدلیلشرایطخاصجغرافیایی،زیستگاهمناسبیبرایانواعگونههایجانوریاست.طبیعتبکرودستنخورده،
بهویژهدرنواحیکوهستانی،بههمراهمنابعآبیفراوانازدیربازایناستانرامأمنیبرایانواعجانورانوحشینظیر:قوچ،میش،
بز،پازن،خرسقهوهای،پلنگایرانی،سنجابو...تبدیلکردهاست.عالوهبرآنتنوعجمعّیتپرندگانوآبزیاننیزبهدلیلوجود
زیستگاههایآبیوخشکیمناسبنسبتاًزیاداست.استانهمچنینزیستگاهپرندگانبومیومهاجریاستکهدرفصلزمستانبه
دلیلاعتدالهوا،تاالبهایجنوبشهرستانپلدختررابرایاستراحتوزمستانگذرانیانتخابمیکنند.ازپرندگانبومیاستان

میتوانبهکبکوشاهین،وازپرندگانمهاجر،بهانواعمرغابیوغازاشارهکرد.

شکل٢٣ــ٤ــ نمونه هایی از زندگی جانوری استان 
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 برای مطالعه 
منطقۀ حفاظت شدۀ اشتران کوه

در منطقهایکوهستانی اعالمشد، درسال1349حفاظتشده باوسعت106607هکتار که منطقه، این
استانلرستانبادامنهارتفاعی1300تا4080متراست.تنوعزیستی،گیاهیوجانوریباال،وجوددریاچٔهگهرودیگر
چشماندازهایزیبایطبیعی،زمینٔهفّعالّیتهایعلمی،پژوهشیوگردشگریرادرمنطقهفراهمکردهاست.پوشش
آویشن، بومادران، گََون، لزالک، زا وحشی، گالبی کوهی، بادام ُارس، ایرانی، بلوط گونههای شامل منطقه گیاهی
سریشایرانی،اللٔهوحشی،پونٔهاشترانکوهی،میخک،محلب،موسیروفرفیونکپهای)شیرشیرک(است.جانوران
ٔهوحشی،عقابطالیی،دلیجه ایرانی،گرب پلنگ پازن،خرسقهوهای، بز، انداز:قوچ،میش، مهممنطقهعبارت

بحری،شاهین،چکاوک،ُسهره،سار،خوتکا،لکلکسفید،کورمار،َافعیشاخدارو....

مناطق صید و شکار ممنوع
بامساحت69500هکتاردرغرب منطقٔهحفاظتشدٔهسفیدکوه اشترانکوه منطقهٔحفاظتشده بر عالوه
بامساحت پلدختر تاالبهای بامساحت113654هکتارو الیگودرز قالیکوهدر آباد،ودومنطقٔه شهرستانخرم

18144هکتاربهعنوانمناطقشکاروصیدممنوعوجوددارد.

شکل ٢٤ــ٤ــ نقشه مناطق حفاظت شده در استان
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مخاطرات طبیعی
استانمامحلوقوعمخاطراتطبیعیگوناگونیاست،کهبیشترآنهامنشأَزمینساختیوآبوهواییدارند؛مانند:زلزله،

رانشزمین،سیل،خشکسالیو...کهدرایندرسبابرخیازآنهاآشنامیشوید.
زلزله: استانلرستانیکیازمناطقبامیزانلرزهخیزیباالست.وقوعزلزلههایمخربدرسیمره،سیالخوروبروجرددرگذشته
گواهلرزهخیزبودنآناست.درسال١38٤باتوجهبهسابقهلرزهخیزی،گسلهایشناختهشدهکواترنری،نقشههایلرزهزمینساختو
رابطههایموجودکاهششتاب،نقشهپهنهبندیخطرزلزلهارائهشدکهبراساسآنایرانبهچهارپهنهخطرنسبیبسیارزیاد،پهنهباخطر
نسبیزیاد،پهنهباخطرنسبیمتوسطوپهنهباخطرنسبیکمتقسیمشدهاست.درتصویرزیرنقشهپهنهبندیزمینلرزهایرانوموقعیت
استانلرستاندرکشور،نشاندادهشدهاست.همانطورکهدرشکلنیزمشخصاستاستانلرستانبابیشاز٤80کیلومترگسلفعال
دربخشهایشمالوشمالشرقیدارایخطرنسبیبسیارزیاد،بخشجنوبغربیدارایخطرنسبیکمیامتوسطوسایربخشها
دارایخطرنسبیزیاداست.بهطورکلیازشمالشرقیاستانبهسمتجنوبغربیاستانخطرزمینلرزهکاهشمییابد.بنابراینتوجهبه

راهکارهایمناسبجهتمقابلهوکاهشخساراتناشیاززلزلهدراستاناهمیتویژهایدارد.

مخاطرات طبیعی و آلودگی های زیست محیطی   درس پنجم

شکل ١ــ ٥ ــ جایگاه استان لرستان در نقشه پهنه بندی خطر زمین لرزه ایران

پهنه با خطر نسبی بسیار زیاد       

پهنه با خطر نسبی زیاد       

پهنه با خطر نسبی کم       
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رسوبی الیههای حرکت به زمین(: )رانش  لغزه  زمین  
متراکموغیرمتراکمبررویسطحشیبدارکهناپایدارشدهاند،رانش
زلزله، جاذبه، نیروی رسوبی، تودهٔ حرکت عامل یگویند. م زمین
کوهستانی مناطق در که پدیده این و...است. باران سازی، جاده
ناپذیری مالیجبران و بهخساراتجانی منجر میدهد، استانرخ
لغزٔه»سیمره«استکه لغزٔهجهانزمین بزرگترینزمین میشود.
دراستانلرستانرخدادهاست.دراینزمینلغزه20000ٔمترمکعب
طاقدیس از کیلومتر 20 حدود در متر 300 ضخامت  ه ب سنگ

کبیرکوهجابهجاشدهاست.

شکل ٢ــ٥ــ رانش زمین در لرستان    

تعداد با از95سیلدراستانرویدادهاست.رودخانٔهکشکان بیش تاکنون ازسال1334 سیل:
16سیالببیشاز1000مترمکعبدرثانیهسیلخیزترینرودخانٔهاستانمحسوبمیشود.سیالبهادراستان

بیشترناشیازبارشویاترکیبذوببرفوبارانبودهاست.

شکل ٣ــ٥ــ سیل در پلدختر لرستان
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فعالیت 
 جدول٤ــ5راکاملکنید.

ــعللوقوعسیلدراستانماکداماند؟

جدول ٤ــ ٥

تخریب پوشش گیاهیساخت وسازدرحریم رودبارش زیادشیب کمکوهستانی بودن

آتش  سوزی:آتشسوزیدرجنگلهاومراتعبامنشأانسانیوطبیعینیزیکیدیگرازمسائلزیستمحیطیاستاناست،که
نهتنهاسببآلودگیمیشود،بلکهحیاتجانوریوگیاهیاستانرابهشدتتهدیدمیکند.آمارآتشسوزیعرصههایجنگلیو

مرتعیاستاندرفصلخشکسالبیشترمیشود.

شکل ٥ ــ ٥ ــ آتش سوزی در جنگل های لرستان

 جدول ٦ ــ ٥

 وسعت عرصه  های دچارحریقتعداد آتش  سوزی از سال 1381تا1389

9864/15هکتار990فقره



3٤

خشک سالی 
دلیل اهمیت خشک سالی دراستان ما چیست؟ 
خشکسالییکیازمخاطراتیاست،کهخساراتزیادی
و بارش کاهش دلیل به میکند. وارد محیط و نسان ا به
یـازمـاننامنـاسببـارش،بعضیازسالهـا،استـانمابا

پیامدهایناشیازخشکسالیمواجهاست.

شکل ٧ــ ٥ ــ خرم رود در فصل کم آبی

فعالیت 
چگونهمیتوانزیانهایناشیازخشکسالیراکاهشداد؟

2ــمصرفبهینٔهآبآشامیدنی 1ــاستفـادهازفـاضالبهـایتصفیهشده
4ــ..............................  3ــ..............................

مشکالت زیست محیطی استان

آیامیدانیدروزدوماردیبهشتماهچهمناسبتیدارد؟چراچنینمناسبتیدرنظرگرفتهشدهاست؟

کداممشکالتزیستمحیطی،استانماراتهدیدمیکند؟
توانهای ظرفیت از بیش برداری بهره سبب جوامع توسعٔه و رشد و فناوری پیشرفت
محیطیشدهاست.اینموضوع،باعثبرهمخوردنتعادلمحیطیشدهومشکالتزیستمحیطی
فراوانیرادراستانایجادکردهاست.برخیازاینمشکالتعبارتانداز:آلودگیهوا،آلودگی

آب،آلودگیخاک،آلودگیصوتی.
آالیندههایهوابهدودستهتقسیممیشوند:الف(آالیندههایطبیعیب(آالیندههایانسانی
الف( آالینده  های طبیعی: درسالهایاخیرگردوغبارمهمترینآالیندٔهطبیعیاستان

مابودهاست.ریزگردهاکهذراتخاکمعلقدرفضاینزدیکسطحزمیناند،سالمتانسانرابهخطرمیاندازند.استانلرستانبه
دلیلمجاورتبامنشأاینآالیندهها،درفصلخشکسالبهطورمتناوب،تحتتأثیراینپدیدهقرارمیگیرد.بیشترینآلودگیناشیاز

اینپدیدهدرسومتیرماه1389با29برابرحدمجازوروزسیزدهمخرداد1390با46/6برابرحدمجازبودهاست.

شکل ٨ ــ ٥
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تحقیق کنید  

جدول ٩ــ ٥ ــ تعداد روزهای دارای هوای آلوده استان
 

تعداد روز های دارای هوای آلوده استان لرستان سال

120 1387

100 1388

جمع خطرناک بسیارناسالم نا سالم وضعیت  کیفی  هوا

90 44 7 49 1389
90 29 11 50 1390

 


چهعواملیموجبپیدایشپدیدهٔگردوغباردراستانمیشود؟

ب( آالینده  های انسانی:منابعآالیندٔهانسانیدرلرستانبهدوگروهتقسیممیشوند.1ــمنابعثابتمانند:صنایع،نیروگاهها،
مراکزمسکونیوتجاری2ــمنابعمتحرکمانندانواعوسایلنقلیٔهموتوری.

بهدلیلقدیمیبودنفناوریومکانگزینی دراستانلرستانکارخانههایسیمان،گچ،آهک،شنوماسهوآسفالتسازی
نامناسب،ازمهمترینمنابعآلودهسازمحسوبمیشوند.
ازطرفیگسترششهرهاوافزایشاتومبیلهای
شخصیباعثافزایشمصرفسوختهایفسیلیودر
مونواکسیدکربندرشهرهای گازخطرناک تولید نتیجه

استانشدهاست.

شکل ١١ــ ٥ ــ آلودگی هوا در شهر خرم آبادشکل ١٠ــ٥ــ نمودار مصرف فراورده های نفتی در استان به درصد

گاز مایع
%3

بنزین 
  %١٥

نفت سفید
    %٩

نفت گاز
نفت کوره ٢٢%

  %٤

گاز طبیعی
 %٤٧
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تحقیق کنید  

فعالیت 
آیامیتوانیدچندموردازمشکالتزیستمحیطیمحلزندگیخودرانامببرید؟

برخیازاقداماتانجامشدهجهتکنترلوکاهشآلودگیهوادراستانعبارتانداز:
1ــپایشآلودگیهواازطریقاندازهگیریآالیندههایثابتوسیار

2ــسنجشآالیندگیومعاینٔهفنیخودروها
3ــآموزش،اطالعرسانیوفرهنگسازیازطریقرسانهها

4ــخریددستگاههایسنجشآالیندههایخروجیدودکشصنایع
5ــساماندهیصنایعآلودهساز

آیاانتخابمکانپروژههایجدیدصنعتیمانندکارخانههایسیمان،پتروشیمیونیروگاههایحرارتیاطراف
شهرهایاستانسببمشکالتزیستمحیطینخواهدشد؟

شکل ١٢ــ ٥ ــ نمایی از صنایع آلوده کننده محیط استان
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بیشتر بدانیم  
صنعت سبز

بهصنعتیاطالقمیشود،کهبراساسمعیارزیستمحیطیوبنابهتشخیصسازمانحفاظتمحیطزیست،
تالشقابلتقدیریدرطولیکسالبرایحفظمحیطزیستانجامدادهباشد.

آلودگی آب
بهنظرشماچهکسانیآبراآلودهمیکنند؟

چهکسانیبهایتصفیٔهآبآلودهراخواهندپرداخت؟
آبمهمترینوبنیادیترینعاملحیاتموجوداتزندهاست.بههمینجهتجلوگیریازآلودگیآبنیزمهموحیاتیاست.به
شبکٔهرودهاوموقعیتشهرهایاستانتوجهکنید.همانطورکهمیبینید،بیشترشهرهادرکناررودهااحداثشدهاند.بنابراینآبهای

سطحیوزیرزمینیاستانهموارهدرمعرضآلودهشدنهستند.
عواملآلودهکنندٔهآبهاگوناگوناست؛پسابهایخانگی،واحدهایخدماتشهری،بیمارستانی،صنایعوسمومکشاورزی
حاویموادشیمیاییوباکتریهایخطرناکیهستندکهدرآنهابسیاریازعواملبیماریزایافتمیشود.اینپسابها،نهتنهاسبب

آلودگیمنابعآبمیشود،بلکهتعادلاکوسیستمرودخانههارانیزبرهممیزند.

شکل ١٣ــ ٥ ــ نقشۀ آب های سطحی وشهرهای استان



38

فعالیت 

بیشتر بدانیم  
پسماند و پساب 

پسماند:هرنوعمادٔهجامد،گازومایعی)بهغیرازفاضالب(راکهبهطورمستقیمیاغیرمستقیمازفعالیت
انسانحاصلشدهراپسماندگویند.پساب:فاضالبهایشهری،صنعتی،کشاورزیراپساب،گویند.پسماندها
که پسماندهای خانگیدودستهاند تقسیممیشوند. ویژه،کشاورزیوصنعتی بیمارستانی، پنجگروه،خانگی، به
قابل که و...میشوند قوطی بطری، شیشه، کاغذ، پالستیک، انواع شامل خشک: پسماندهای  از: عبارتاند
بازیافتاند. پسماندهای تر:شاملانواعضایعاتموادغذایی،میوه،سبزیو...میشوندوازآنهامیتوانبرای
تولیدکودگیاهی)کمپوست(استفادهکرد.پسماندهای ویژه:دستهایازپسماندهایپزشکیونیزبخشیازپسماندهای
عادی،صنعتیوکشاورزیوجوددارندکهبهدلیلداشتنیکیازویژگیهایخطرناکمانندسمیبودن،بیماریزایی،

قابلیتانفجاریااشتعال،خورندگیوعواملمشابه،نیازبهمدیریتخاصدارند.

شکل ١٤ــ ٥ ــ دریاچۀ گهر در معرض آلودگی

فعالیت 
درآلودگیرودخانٔهمحلزندگیشماکدامعاملنقشدارد؟
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بیشتر بدانیم  

آلودگی  خاک
بهشکل١٥ــ٥نگاهکنید.آیااینفرایندمیتواندبرسالمتانسان

تأثیرگذارباشد؟چگونه؟
برای برنامهریزی و است طبیعت ارزشمند منابع از یکی خاک
حفاظتازآنالزمٔهبقایانساناست.دراستانلرستانبیشاز800هزار
هکتارزمینزراعیوجوددارد.استفادهازسمومآفتکشوکودهای
شیمیاییوآبیاریاراضیباآبآلوده،خسارتهایجبرانناپذیریبهمنابع
موجب زیستمحیطی مشکل این است. کرده وارد استان وخاک آب
کاهشحاصلخیزیخاکوآسیبرساندنبهبخشکشاورزیمیشود.

آلودگی صوتی 
بهطورکلیعواملمولدآلودگیصوتیدرشهرهایاستانعبارتانداز:ترددشبانٔهخودروهایسنگین،عدموجودبزرگراههای

استاندارد،وجودکارگاههایپراکندٔهصنعتیدرسطحشهروصدایهشداردهندٔهوسایلنقلیهازجملهبوقوآژیردزدگیرها.

گهر)نگین( اشتران کوه: دریاچهایکوهستانیدرارتفاع23٥٠مترازسطحدریا،درمنطقهحفاظتشدهاشترانکوه
لرستانبینبخشززوماهرویالیگودرزودورودواقعشدهاست.گهرشامل2بخشبهنامهایگهربزرگ)گلهگهر(وگهر
کوچکمیباشد.آبدریاچهازطریقرودخانه)تاپله(وچشمههایکفآنتأمینمیشود.میزانبارشساالنهدرمنطقهگهر

حدود933میلیمتراستکهبیشتربهصورتبارشبرفمیباشددرسالهایپربرفسطحدریاچهیخمیبندد.
انجیر، مازو، بلوط نارون، چنار، وحشی، گالبی وحشی، پسته بادام، بید، بلوط، درختان گیاهی: پوشش 
زبانگنجشک،زالزالک،ارژن،کنارکهور،انار،گز،ومویوحشیمیباشد.گلهایاللهواژگون،شقایق،زنبقوالله

وحشیتاجخروسیواخترمیباشند.
حیات وحش:منطقهحفاظتشدهاشترانکوهشاملحیواناتیاستازقبیلبز،قوچ،آهو،کل،پلنگ،گرگ،
آبزیانمانند پرندگانمانندعقاب،کبک،شاهین،تیهوو انواع گراز،خرسقهوهای،کفتار،روباه،شغال،خرگوشو

مارماهی،الکپشت،قورباغهوماهیقزلآالیرنگینکمانوخالقرمزدرایندریاچهزیستمیکنند.
تاریخچه:اغلباروپاییانوسیاحانایندریاچهرابهنامدریاچهایرانمیشناسندکهاینشناختحاصلمعرفی
یکزنانگلیسیبهنام»ایزاباللوسیبیشوپاست«کهدرسال١٨9٠میالدیاست،ولیباتوجهبهاسنادمعتبرتاریخیاولین
کسیکهموفقبهکشفدریاچهگهرشدیکزمینشناساتریشیبهنام)آـرودلر(بودکهدرسال١٨٨٨میالدیموفقشد

شکل ١٥ــ ٥
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نامخودرابهعنوانکاشفدریاچهگهردرتاریخماندگارکند.اولینوقدیمیترینتصویرمستندتهیهشدهازایندریاچهنیز
درسال١89١میالدیگرفتهشدهاستکهبهنامسیاحفرانسویبهنام»ژانژاکدومرگان«تعلقدارد.

نحوه شکل گیری دریاچه:چگونگیتشکیلدریاچهازجملهمطالبموردبحثصاحبنظرانبهویژهزمینشناسان
اما میداند )زمینلغزش( تکتونیکی فعالیتهای از ناشی را دریاچه نخست،شکلگیری دیدگاه است. وجغرافیدانان
و سرد دورههای حاکمیت شده، ارائه ردنظرات نوین،ضمن فناوریهای و ابزار از بهرهگیری با جدید پژوهشهای
رسوبگذارییخچالیراعاملاصلیتشکیلدریاچهگهرمیداند.رسالٔهدکتریآقایدکترعلیمحمدیاراحمدی)١39١(
باعنوان:»تحلیلعواملمؤثربرشکلگیریمورفولوژییخچالیکواترنردراشترانکوه«ازجملهپژوهشهایاخیراست

کهچکیدهرسالهنامبرده،جهتاثباتنظریهفوقارائهمیشود.
وجوداشکالیخچالیقدیمینشاندهندٔهنقشوفرایندهاییخچالیدرتوسعهوتحولاشکالسطحیزمینازجمله
تشکیلدریاچههاییاستکهباگذشتهزارانسالبهعنوانمیراثمورفوکلیماتیکباقیماندهاند.دریاچٔهگهردراشترانکوه
درایرانازجملهمیراثاقلیمیسردقدیمیاستکههنوزدراقلیمنیمهخشکوگرمکنونیایرانبهحیاتخودادامهمیدهد.
تحقیقاتقبلیعلتشکلگیریایندریاچهرالغزشزمینمیدانند.اماپژوهشجدیدتأثیرفرایندهایرسوبییخچالیدر
بابررسیهایمیدانیآزمایشگاهی،تغییراتحجمیاشکالواستفادهاز تشکیلایندریاچهرابررسیمیکند.اینتحقیق
7باندازتصاویرسنجندهetm،عکسهایهوایی،نقشههایزمینشناسیوتوپوگرافیانجامشدهاست.نتایجتحقیقنشان
میدهدکهیخُرفتهایدّرههاییخچالی»شولیال«و»قیف«باحرکتوقرارگیریدرمقابلجریانآبراههاصلی)گهررود(
باعثتشکیلدریاچهگهرشدهاست.همچنینانعکاسطیفیرسوباتمسدودکنندهدریاچهبارسوباتیخرفتینمونهوموجود
درمرکزسیرک»شولیال«و»قیف«مطابقتدارد.درنتیجهدریاچهبهعلتحرکتوقرارگیریرسوباتیخچالیتشکیلشده

است.بنابرایندریاچهگهرمیراثیازاقلیمسردایرانمحسوبمیشودومنشأتکتونیکیولغزشیآنابطالمیگردد.
راه دسترسی:راهدسترسیبهدریاچهازسمتدورودتاچشمه»خیه«آسفالتوادامهآنبهدلیلواردشدن
ازسمت مالرواست.همچنین و اشترانکوهوحفظشرایطزیستمحیطی،خـاکی منطقهحفـاظتشده بهمحـدوده

شهرستانهایالیگودرزوازنامیتوانبهدریاچهگهردسترسیداشت.
مسائل زیست محیطی:ایندریاچهازلحاظزیستمحیطیاهمیتزیادیداردوبهعلتنداشتنراهماشینروتا
حدزیادیازتخریبوآلودگیبهدورماندهاست.اینمنطقه،منطقهنمونهگردشگریشناختهشدهوپروژهدریاچهگهردرسال
١383پروژهملینامگرفتهاست،امروزهیکیازمهمترینمسائلدریاچه،حفظآنازنظرزیستمحیطیاست.بیشترمشکالت
زیستمحیطیآنمربوطبهنحوهمدیریتگردشگران،آلودگی،تعرضبهمحدودهحفاظتشده،عدمتوجهبهظرفیتپذیرش
گردشگرمنطقهوعدمآگاهیالزمگردشگراندربازدیدازمنطقهاست.فراهمآوردنسازوکارهایمناسبجهتمدیریتو
ساماندهیمنطقه،مطالعهکارشناسانهودقیق،شناختظرفیتهاوتوانمنطقه،تشکیلکانونهایگردشگری،حضورگردشگران
درقالبتورهایگردشگریوآموزشفرهنگگردشگریمهمترینموارددرحفظوحراستازمحیطزیستدریاچهگهراست.
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به شکل 1 ــ6 نقشٔه تقسیمات سیاسی استان لرستان توجه کنید. بر اساس آخرین تقسیمات کشوری استان لرستان دارای 10 
شهرستان، 25 شهر، 27 بخش،84 دهستان و3297 روستاست.

تقسیمات سیاسی استان  درس ششم

شکل ١ــ٦ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی استان لرستان

فعالیت 
به نظر شما چرا استان را به واحدهای سیاسی کوچک تر تقسیم می کنند؟
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 برای مطالعه 
که  بود  تقسیم شده  به 6 استان  ماه سال 1316 هـ .ش کل کشور  آبان  تقسیمات کشوری مصّوب  قانون  در 
همدان،  لرستان،  کرمانشاه،  فعلی  استان  های  شامل  کشور  غرب  استان  از  بخشی  فعلی،  لرستان  استان  آن  براساس 
همان سال  ماه  که دی  تقسیمات کشوری  قانون جدید  استناد  به  بود.  و کردستان  بویراحمد  و  خوزستان، کهگیلویه 
تصویب شد، کشور به ده استان تقسیم و نام هر استان با شماره  ای از یک تا ده مشخص گردید. در این تقسیمات که 
تا دهٔه 40 برقرار بود، استان لرستان فعلی بخشی از استان پنجم بود که حدود آن با استان غرب قبلی تفاوت چندانی 
با استفاده از اختیارات قانون در  بود.  تنها شهرستان منطقه، لرستان در آن تقسیمات  آباد  نداشت و شهرستان خرم 
تقسیمات جدید در سال 1345، کشور به 13 استان و 8 فرمانداری  کل و 145 شهرستان تقسیم شد، که در این قانون، 

لرستان با عنوان فرمانداری  کل و با سه شهرستان )خرم آباد، الیگودرز و بروجرد( اداره می شد.
براسا س تقسیمات   کشوری مصوب سال 1350، کشور دارای 14 استان و 9 فرمانداری  کل و 151 شهرستان 
بود که لرستان فرمانداری  کل به شمار می رفت. در سال 1352 شش فرمانداری  کل شامل همدان، لرستان، زنجان، 
بوشهر، چهارمحال بختیاری و یزد به استان تبدیل شدند و بر این اساس استان لرستان دارای 3 شهرستان، 10 شهر، 

17 بخش و 63 دهستان با مرکزیت خرم آباد اداره می شد.      

فعالیت 
با توجه به نقشه: 

١ــ شما در شهرستان ………… شهر ………… بخش ………… دهستان ………… روستا ………… 
زندگی می کنید. 

2ــ محل شهرستان خود را روی نقشه مشخص کنید و شهرستان های همجوار آن را نام ببرید. 
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باتوجه به شکل های زیر، سه شیؤه زندگی مردم لرستان را نام ببرید .
 شما در کدام یک از این سکونتگاه  ها زندگی می کنید؟

شیوه های زندگی در استان  درس هفتم

شکل ١ــ٧ــ شیوه های مختلف سکونت در استان

زندگی عشایری 
با یکدیگر، بستر  )ییالق(  تنوع آب و هوایی و مجاورت مناطق گرمسیر )قشالق( و سردسیر  به علت  از دیر باز   طبیعت لرستان 
مناسبی برای شکل  گیری زندگی کوچ  نشینی فراهم کرده است. در واقع مردم این سرزمین برای بهره  گیری از امکانات محیط طبیعی ، با 
کوچ متناوب خود در طول سال، که بر اساس تغییر فصل استوار است، یکی از کهن  ترین معیشت  های اقتصادی بشر یعنی کوچ  نشینی 

را به وجود آورده  اند . 

  شکل ٢ــ٧ــ دامداری عشایری در لرستان 
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فعالیت 

بیشتر بدانیم  
آیا می دانید چرا هوای داخل سیاه چادرها در زمستان گرم و در تابستان خنک است ؟ 

مسکن کوچ نشینان لرستان چادر )ُدوار( است که از موی بز تهیه می شود . در فصل زمستان با ریزش باران 
طول الیافی که در بافت این چادرها به کار می رود، کاهش می یابد. به همین علت منافذ آن  ها کوچک و نفوذ ناپذیر 
می شوند. این امر نه تنها از نفوذ باران به داخل چادر جلوگیری می کند، بلکه سبب نگهداری گرمای داخل چادر نیز 
می شود . برعکس در فصل تابستان به علت خشکی هوا طول الیاف چادر افزایش می یابد و موجب افزایش قطر منافذ 
آن ها می شود. این امر باعث افزایش جریان هوا به داخل چادر و خنک شدن هوای داخل چادر می شود. بنابر این یکی 

از ویژگی  های این نوع مساکن هماهنگی با شرایط محیط طبیعی است. 

عشایر لرستان را می توان بر اساس شیوه کوچ به دو دسته اصلی تقسیم نمود:
الف( عشایر کوچ  نشین : همراه دام هایشان کوچ می کنند و درآمد آن ها مبتنی بر دامپروری است.

ب( عشایر نیمه  کوچ نشین : اغلب خودشان ساکن اند، ولی دام  هایشان را کوچ می دهند. این دسته از عشایر عالوه بر دامپروری 
به کشاورزی نیز می پردازند.

به نظر شما یک جا نشین کردن عشایر، چه آثار مثبت و منفی دارد؟

شکل ٣ــ٧ــ بافت سیاه چادر توسط زنان عشایر لرستان 
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فعالیت 

سکونتگاه  های روستایی 
طبق آمار سال 1390 بیش از 38/72 درصد جمعیت استان در روستاها سکونت دارند . در پیدایش روستاهای لرستان عالوه 
بر عوامل طبیعی همچون؛ منابع آب و زمین کشاورزی، عوامل انسانی مانند ضرورت  های دفاعی و امنیتی، عوامل قومی و فرهنگی نیز 

مؤثر بوده است . 
از نظر شکل، روستاهای لرستان خطی، طولی، پلکانی و بیش تر از نوع متمرکزند .

شکل ٤ــ٧ــ نمایی از یک روستای متمرکز در استان لرستان

نوع مصالح انتخاب شده در خانه های قدیمی روستاهای لرستان تحت تأثیر محیط جغرافیایی است . در سال های اخیر بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی در زمینٔه بهسازی و توسعٔه روستاهای استان گام  های اساسی برداشته است و تالش می شود خانه  های روستاییان 

با مصالح جدید و با رعایت اصول مقاوم سازی در برابر زلزله ساخته شود.

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

شکل ٥ــ٧ــ نقشۀ پراکندگی جمعیت و منابع آب های سطحی استان
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فعالیت 
روستاییان لرستان در گذشته به کمبود زمین کشاورزی در این استان توجه کرده   اند ؛ مانند استقرار روستا در 

زمین  هایی که استعداد کشاورزی ندارند. آیا نمونه های دیگری را می توانید مثال بزنید؟

سکونتگاه  های شهری
شهرهای لرستان در نتیجٔه توسعه و تحول روستاها به  وجود آمده  اند. در شکل  گیری این شهرها عواملی مانند دسترسی به منابع 
آب، ضرورت های دفاعی و امنیتی، ارتباطات و جنبه های سیاسی مؤثر بوده است . در چند دهٔه گذشته به علت مهاجرت روستاییان به 

شهرها جمعیت شهری استان به سرعت افزایش یافته است. 

شکل ٦ــ٧ــ نمایی از شهر بروجرد
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با توجه به جدول 7ــ7 

به سؤاالت پاسخ دهید . 
و  روستایی  جمعیت 
شهری لرستان از سال 1355 
کرده  تغییری  چه   1385 تا 

است ؟
نسبت جمعیت روستایی 
به جمعیت شهری استان تا سال 

1395 چگونه خواهد بود؟

جدول ٧ــ٧

سال
جمعّیت

روستایی)درصد(شهری)درصد(کل استان به نفر

1355933،93931/568/5

13651،367،02946/753/3

13751،584،43453/646/4

13851،716،52759/440/6

شکل ٨ــ٧ــ چشم اندازهایی از شهرهای استان

بیشتر شهرهای لرستان زیر ساخت  های الزم  را برای افزایش سریع جمعیت نداشته  اند و این امر باعث بروز مشکالت فراوانی در 
این شهرها شده است . 

ساخت شهرهای لرستان تا حدود زیادی ، متأثر از شرایط جغرافیایی به  ویژه ناهمواری  هاست . این تأثیر را در بیشتر شهرهای 
لرستان می توان مشاهده کرد . 
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شهرهای استان معموالً از دو بافت جدید و قدیم تشکیل شده اند . 
در بافت قدیم به شرایط طبیعی بیشتر توجه شده و معماری این بخش تا حدودی متأثر از شرایط طبیعی است . اما بافت جدید بر 

اصول شهرسازی نوین منطبق است که متأثر از نیازهای جدید شهری است .

1 ــ دربارهٔ تأثیر ناهمواری ها در ساخت شهر یا روستای محل زندگی در کالس گفت وگو کنید .
نظر  از  جدید،  خانه  های  معماری  با  را  خود  سکونت  محل  روستای  یا  شهر  قدیمی  خانه  های  معماری  ــ   2

هماهنگی با شرایط محیط طبیعی مقایسه کنید .

 نکات مهم درس را خالصه کنید:
شکل ٩ــ٧ــ نمایی از شهر خرم آباد
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پراکندگی جمعیت در استان چگونه است؟
براساس سرشماری سال 1390، جمعیت استان 1754243 نفر یعنی 2/3 درصد جمعیت کشور گزارش شده است که نسبت 

به سال 1385 حدود 1/2 درصد رشد داشته است. تراکم نسبی 62 نفر در کیلومتر مربع و مساحت 1/07 درصد کل کشور است.

به نقشٔه پراکندگی جمعیت استان توجه کنید.
آیا جمعیت در تمام مناطق به صورت همسان توزیع شده است؟

ویژگی های جمعیتی استان       درس   هشتم

چگونه هر یک از عوامل زیر در پراکندگی جمعیت استان  ما مؤثرند؟

  چگونه؟عوامل مؤثر

آب و هوا

راه  های ارتباطی

فرصت  های شغلی

منابع آب

شکل ١ــ ٨ ــ نقشه پراکندگی جمعیت استان

٥٠٠ خانوار و بیشتر    

٤٩٩ــ١٠٠خانوار      
٩٩ــ٥٠خانوار

مرز استان         
مرز شهرستان  
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چنان که می  دانید؛ عوامل جغرافیایی، نظیر آب و هوا، ارتفاع و ناهمواری  ها، منابع آب، کیفیت خاک، پوشش گیاهی و موقعیت 
جمعیت  کرده،  فراهم  زیستن  برای  را  بهتری  امکانات  طبیعت  هرجا  دارند.  لرستان  استان  جمعیت  پراکندگی  در  مهمی  نقش  نسبی 

انبوه تری در آن استقرار یافته است.
این مکان  ها  تراکم جمعیت در  ایجاد جاذبه  های ویژه در مکان  های شهری، سبب جذب و  با  نیز  انسان  این عوامل،  بر  عالوه 

می شود. در حال حاضر، بیش از نیمی از جمعیت استان لرستان در شهرها تمرکز یافته  اند. 

با توجه به جدول 2ــ 8 به سؤاالت مطرح شده پاسخ دهید . 
بیشترین و کم ترین میزان رشد جمعیت مربوط به چه سال  هایی است؟

رشد جمعیت استان در سال ١390 نسبت به ١385 چه تغییری داشته است؟ چرا؟ 
از سال ١365 تا ١390 درصد جمعیت شهری چه تغییری داشته است؟ چرا؟

جدول ٢ــ ٨

سال
متوسط رشد سالیانه)درصد(جمعیت

روستاییشهریکل استانروستایی)درصد(شهری)درصد(کل استان )نفر(

1365136702946/753/33/888/051/31
1375158443453/646/41/492/900/09
1385171652759/440/60/81/840/53
1390175424361/3238/720/441/070/41

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

١٤ ــ 0  

65 ــ 15  

٦٥ و باالتر
٧١ درصد 

24 درصد 
 5

درصد 
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ساختمان سنی جمعیت استان 
براساس نتایج سرشماری سال 1390، جمعیت استان ١754243 نفر بوده است که نسبت به سال ١385 حدود 1/2 درصد 
رشد داشته است. متوسط نرخ رشد ساالنه جمعیت استان بین سال های ١385 تا ١390، 0/44 درصد گزارش شده است. در 
سال ١390 از کل جمعیت استان 24 درصد کمتر از ١5 سال سن داشته اند. ساختار سنی جمعیت استان جوان است و مهاجرت 
گروه های سنی فعال )7١ درصد( به سایر نقاط کشور یکی از دالیل جوانی جمعیت در استان ماست. نسبت جنسی در سال ١390 
معادل ١02 نفر است، به عبارتی به ازای هر ١00 نفر زن حدود ١02 نفر مرد وجود دارد، همچنین 5درصد جمعیت، باالتر از 65 

سال سن دارند.

0                           40                         80                    120120                        80                          40                          0

شکل ٥ــ ٨ ــ نمودار هرم سنی استان در سال ١٣90

با توجه به هرم سنی جمعیت استان، سه گروه کودکان و نوجوانان، بزرگساالن و کهنساالن را با هم مقایسه کنید. 

زن مرد

نامشخص
١٠٠ ساله و بیشتر

99 ــ 95
9٤ ــ90      

89 ــ 85
84 ــ80

79 ــ 75     
٧٤ ــ٧٠          

6٩ ــ 6٥     
6٤ ــ6٠        

5٩ ــ 5٥     
5٤ ــ5٠        

4٩ ــ 4٥     
4٤ ــ4٠          

3٩ ــ 3٥     
3٤ ــ3٠          

2٩ ــ 2٥     
2٤ ــ٢٠        

١٩ ــ ١٥     
١٤ ــ١٠   
٩ــ ٥      

٤ ــ٠
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مهاجرت 
پدیدهٔ مهاجرت در استان لرستان بیش تر به دالیل اقتصادی صورت می  گیرد و به شکل  های زیر مشاهده می شود.

1ــ مهاجرت درون استانی: این نوع مهاجرت جابه جایی مردم را در داخل استان شامل می شود و عمده  ترین شکل آن 
مهاجرت از روستا به شهر است . در چند دهه     ٔ  گذشته، مهاجرت از مناطق روستایی به شهرها در حال گسترش بوده ولی با اقدامات 

انجام گرفته این روند در حال کاهش است.
2ــ مهاجرت برون استانی: منظور مهاجرت  هایی است که از استان لرستان به استان  های دیگر یا از سایر استان  ها به استان ما 
صورت می گیرد. انگیزٔه اصلی این مهاجرت  ها پیدا کردن شغل با درآمد کافی و تحصیل است و بیش تر به استان  های تهران، خوزستان، 

اصفهان و کرمانشاه صورت گرفته است.

دربارهٔ تأثیر مهاجرت از روستا به شهرهای لرستان تحقیق کنید و نتیجٔه تحقیق را در جدول 6ــ 8 بنویسید.

جدول ٦ــ ٨

تأثیر مهاجرت بر شهرها

تأثیر مهاجرت بر روستاها

شکل ٧ــ ٨ ــ نمایی از شیوه های سکونت در لرستان



فصل سوم

ویژگی های فرهنگی استان لرستان
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ای مردم همٔه شما را از یک مرد و زن آفریدیم و آن  گاه شعبه  های بسیار و فرقه  های مختلف گر دانیدیم 
تا یکدیگر را بشناسید. به درستی  که، بزرگوار ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست، و خدا از حال شما 

کامالً آگاه است.
سورۀ حجرات، آیه 13

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

از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.

فرهنگ عامه
گذشتٔه تاریخی، حماسه  های آبا و اجدادی، سرزمین نیاکان، زبان مادری، باورها و سنت  های بومی، مفاخر و قهرمانان، اسطوره  های 
دینی و میراث ادبی و هنری در مجموع فرهنگ عامٔه یک اجتماع را تشکیل می دهند. در واقع فرهنگ عامٔه هر قومی در حکم شناسنامه 
و هویت آن قوم محسوب می شود و تعیین کنندٔه خصلت  ها، نشان دهندٔه عادات گذشتگان و بهترین عاملی است که اقوام و ملت  ها را به 

هم پیوند می دهد. این نزدیکی موجب صلح و دوستی و از بین رفتن کینه  ها و دشمنی  ها می شود.

آداب و رسوم مردم استان   درس نهم

شکل ١ــ٩ــ جلوه هایی از زندگی مردم لرستان
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فعالیت 
به نظر شما آشنایی با فرهنگ عامه چه تأثیری در شکل  گیری هویت جوانان دارد؟

فرهنگ قوم لر بخشی از فرهنگ ایرانی
اقوام و طوایفی که در ایران زندگی می کنند، در عین تنوع آداب و رسوم، دارای وحدت، انسجام و یکپارچگی هستند. هر یک 
از این اقوام ضمن متجلّی کردن هنر، فرهنگ و تمدن این سرزمین، ویژگی  های خاص خود را دارند که آنها را از دیگران متمایز کرده و 
به آنان هویت خاصی بخشیده است. فرهنگ قوم لر یکی از بارزترین و اصیل  ترین بخش  ها از گنجینٔه فرهنگ ایرانی به شمار می رود. 
مردم لرستان در مناطق مختلف به لحاظ گویش، شرایط جغرافیایی و دیگر شرایط، خصوصیات فرهنگی خاص خود را یافته  اند. لرستان 
از نظر دیرینه  شناسی و پژوهش  های باستان  شناسی، یکی از کهن  ترین پایگاه  های زیستی و آفرینش    های فرهنگی در جهان است و آثاری 

که از عصر پارینه  سنگی تا دورهٔ نوسنگی به دست آمده است. گواه این امر می باشد.

شکل ٢ــ٩ــ جلوه هایی از زندگی مردم لرستان

دربارٔه وی ژگی  های فرهنگی )آداب و رسوم، ارزش  ها، باورها، آثار باستانی و....( محل سکونت خود اطالعاتی 
جمع  آوری کنید و نتیجٔه کار را در کالس ارائه دهید.

 زبان و گویش در لرستان
زبان مهم ترین وسیلٔه ارتباط اجتماعی انسان  ها، عامل مهم انتقال فرهنگ و یکی از مرزهایی است که در درون آن، یک هویت 
گروهی شکل می گیرد. هم چنین زبان، بارزترین ویژگی هویّت قومی و فرهنگی در میان جوامع انسانی است. هر زبان دارای گویش  های 
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مختلف است و هر گویش نیز می تواند دارای لهجه  های گوناگون باشد. البته این تقسیم بندی  ها گاه از حوزٔه جغرافیایی فراتر می رود و 
تا حد یک فرهنگ و قوم گسترش می یابد. 

لرستان را از نظر گویش به چهار منطقٔه مجّزا می توان تقسیم کرد: 
الف( منطقۀ لر نشین: شامل خرم آباد، پاپی، ویسیان، پلدختر، باال گریوه، منطقٔه سگوند، گریت، زاغه، رازان، چگنی و مناطقی 

از کوهدشت.
 ب( منطقۀ لک  نشین: شامل چغلوندی، الشتر، نورآباد، سر طرهان، قسمتی از کوهدشت و بخشی از دشت سیالخور.

ج( منطقۀ بختیاری: شامل الیگودرز، شول  آباد، َبزنوید، ززو ماهرو، بخش  هایی از دورود و ازنا. 
د( منطقۀ بروجردی  نشین: شامل بروجرد، اشترینان، قسمت  هایی از دشت سیالخور و قسمت  هایی از دورود و ازنا. 

انبوهی از واژه  هایی که در فرهنگ لری موجوداست، چنان غنی و پر مفهوم  اند که برای برگردان آن ها به زبان فارسی، باید آن ها را 
تعریف کرد؛ زیرا معادل این واژه  ها در زبان فارسی وجود ندارد. 

الف( به نظر شما چه تفاوتی بین زبان، لهجه و گویش وجود دارد؟
ب( با راهنمایی دبیر خود چند واژه بیابید که مختص فرهنگ خودتان باشد.

شکل ٣ــ٩ــ جلوه ای از زبان نوشتاری در استان

ضرب  المثل  ها 
ضرب  المثل  ها، کنایه  ها و اصطالحات عالوه بر ساختار واژگانی و ریشٔه آن ها، به نوعی  نشان  دهندهٔ فرهنگ یک قوم  اند؛ بدین 
مفهوم که با تجزیه و تحلیل آن ها )در هر زمانی ( می توان فرهنگ و تفکر آن قوم را ) در برهه( بررسی کرد. ضرب  المثل  ها گذشته  های دور 
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را با امروز پیوند می دهند و کارکرد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارند.
به موقعیت فرهنگی، جغرافیایی، اجتماعی و  با توجه  بدان  ها تکلم می کنند،  بر اساس قومیت  هایی که  گویش  های گوناگون، 
طبیعی شان، ضرب  المثل  های خاص خود را دارند، که براساس پیش  زمینه  ها، داستان  ها، موقعیت  ها و اتّفاقات خاص پدید آمده  اند، 
به گونه  ای که اگر پیش  زمینٔه بعضی از ضرب  المثل  ها درست تشخیص داده نشود، نمی توان به عمق و کنه معنای واقعی آن ها دست 

یافت. 

ضرب  المثل  های رایج محل سکونت خود را به کمک بزرگ ترها جمع  آوری و جدول 4ــ 9 را کامل کنید.

جدول 4ــ9

مفهوم ضرب  المثل

َد گپونه، بازی بچون ِکر

چیزی در چنته ندارد.

بارو و برگ درسه می واره

زمانی که کار به موقع انجام نگیرد.

دختر منشأ خیر و برکت است. هرکه بختش یاره، اول دختر میاره

جلوه  های یاری  گری در لرستان
یاری  گری، کنش  متقابل  اجتماعی بین دو یا چند نفر برای رسیدن به هدف یا اهداف معینی است. همکاری و یاری  گری، جزئی 
جدایی  ناپذیر از زندگی اجتماعی و مقتضای آن است و نشانه  ای از عزم انسان  ها و ارادهٔ جمعی آنان در برخورد با مسایل و مشکالت 
پدیدار شده است.  به شکل  های مختلفی  فرهنگی  و  اجتماعی  تأثیر عوامل محیطی،  اقوام مختلف، تحت  میان  در  که  زندگی است 
همکاری  ها در استان بیشتر به صورت مستقیم، اختیاری، سنتی و خود انگیخته  اند و محور اصلی آنها یا خود یاری است، یا همیاری 

و یا دگر یاری.
محورهای همکاری در استان عبارت اند از: 

الف( همکاری فیزیکی ؛ که از طریق توانایی  های بدنی امکان  پذیر است »گَل درو، جو رو« 
ب( همکاری پولی و مالی؛ کمک برای تأمین هزینٔه زندگی »عروسی، عزا، تاسو« 

ج( همکاری فکری ؛ »مشورت«
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تحقیق کنید  
تحلیل کنید

بنی  آدم اعضای یک پیکرند                            که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار                   دگر عضوها را نماند قرار

یکی از مصادیق یاری  گری در محل سکونت خود را انتخاب کنید و مراحل، اهداف، و کارکردهای آن را در 
قالب یک گزارش در کالس ارائه دهید.             

واره 
نوعی تعاون سنتی کهن و زنانه بر پایه مبادلٔه شیر با شیر است. محور اصلی همکاری در واره همیاری از طریق 
یک کاسه کردن امکانات )تولیدات شیری( است. هر واره دارای یک »سر واره« و تعدادی »هم  واره« یا اعضای واره 
است با حقوق و وظایف مشخص که یکدیگر را حداقل برای یک دورٔه شیر دهی گوسفندی و یک سال برای واره  های 
گاوی بر می گزینند. اندازه  گیری شیر در بین اعضا با روش  »ِلـلَه گذاری« و به شیوه  های مختلف صورت می گیرد. واره 
عالوه بر کارکردهای اقتصادی، کارکردهای غیر اقتصادی از قبیل: پذیرش  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 یا چَمر می نامند. واژٔه پرس ریشٔه اوستایی 
را  سوگ  مراسم  ن  ایرا زرتشتیان  زیرا  د؛  دار
پُرسه می گویند. مردم استان در مراحل مختلف 
سوگواری خویشاوندان، همسایگان و آشنایان، 
این  دارند.  و  ته  داش فّعاالنه  حضور  و  ت  شرک
مشارکت دارای کـارکـرد روانـی و اجـتمـاعی 
است. دلجویی و احساس همدردی با بازماندگان 
موجب کاهش رنج و مصیبت آنان می گردد. از 
شکل ٥ ــ ٩ــ مراسم سوگواری در لرستانطرفی نیز موجب همبستگی و یکپارچگی هر چه 
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بیشتر واحدهای اجتماع محلی می شود و دارای کارکرد اقتصادی نیز  است؛ چرا که افراد با کمک  های مالی خود »پرسونه« به صورت 
نقدی و غیر نقدی، به بازماندگان کمک می کنند تا به روال عادی زندگی برگردند.

آیین  های نوروزی
چند جشن باستانی در لرستان برگزار می شود که یکی از آن ها جشن نوروز است. از نخستین روز های اسفند مردم آماده برگزاری 
نوروز می شوند. خانه  تکانی، سفید کاری و رنگ  آمیزی خانه، شست وشوی فرش و وسایل زندگی و تهیٔه لباس نو حرکت پر شوری است 
که رسیدن نوروز را نوید می دهد. برخی از آیین  های نوروزی در لرستان عبارتند از: سبزٔه   نوروزی، جمعٔه آخر سال، َالَفه، برات، 

چهار شنبه سوری، سفرٔه هفت  سین، دید و بازدید نوروزی، نوعید و سیزده به در .

شکل ٦ ــ ٩ــ مراسم سیزده بدر )روز طبیعت( در لرستان 

فعالیت 
دربارٔه نحؤه برگزاری آیین  های نوروزی در محل زندگی خود تحقیق کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

به نظر شما مردم در روز سیزده  به  در و به هنگام گشت و گذار در صحرا چه نکاتی را باید رعایت کنند؟
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 برای مطالعه 
شب یلدا )ُشو ِچله(

غذا های  از  بعضی  می کنند.  سپری  ای  ویژه  رسوم  و  آداب  با  را  سال  شب  طوالنی  ترین  هرسال  لرستان  مردم 
مخصوص مردم در این شب کباب بوقلمون و گوسفند، سبزی  پلو با ماهی و خورش سبزی است. آجیل مخصوص این 
شب، »گَنم  شیر« می باشد. ترکیب آن، گندمی است که قبال ً در شیر خیسانده، 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 این شب در خانٔه بزرگان جمع می شوند 
و به خواندن دیوان حافظ و تفأل به آن، خواندن فال   »ِچل  ِسرو« و شاهنامه    می پردازند. شاهنامه  خوانی از رسوم قدیمی 
است که عالوه بر شب یلدا در تمام طول سال اجرا می شود. مهم ترین کارکردهای اجتماعی شاهنامه  خوانی عبارت اند از: 
سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت، ایجاد همبستگی ملی، انتقال فرهنگ ملی، برانگیختن احساسات رزمی و همچنین 

روحیٔه شعر و شاعری، تأثیر مهم آن در گسترش روحیٔه پهلوانی و جوان مردی و گسترش زبان فارسی است.

شکل ٧ــ ٩  

دین و مذهب 
بر اساس بررسی  های انجام شده، لرستان یکی از کهن  دیارانی است که در بستر تاریخ، مردمانش باورهای آیینی 
متفاوتی داشته  اند. پژوهش گران عقیده دارند که نوعی تداوم و پیوستگی دینی و اعتقادی در میان ساکنان لرستان در طول 
تاریخ وجود دارد، که این امر، بسیار مهم و درخور توّجه است. مردم لرستان قبل از ورود اسالم به ایران به دین زرتشتی 

گرایش داشتند و با ورود اسالم، دین اسالم و مذهب تشیع را پذیرفتند. مذهب مردم لرستان شیعه دوازده امامی است.
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نان و انواع آن

گوناگونی، انگیزه  و شیوه  های پخت و مصرف نان در لرستان از گذشته  های دور معمول بوده که به تدریج تهیٔه 
برخی از آن ها فراموش شده است. در این جا گزارش کوتاهی دربارٔه انواع آن می آوریم. 

جدول ٨ ــ٩

شرایط و شیوۀ پخت نوع نان

نانی است که در مواقع ضروری و فوری پخته می شود. خمیر این نان از آرد گندم است و بدون مایٔه خمیر درست می شود .َفتیره

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

نان استفاده می کردند. خاصیت این نان سیری دراز مدت و مقوی بودن آن است.

نان   توه ای
)ساجی( 

خمیر آن از آرد گندم است و با مایٔه خمیر درست می شود. پس از آماده شدن خمیر، به وسیلٔه تووه دو رویه نان را می پزند و 
سپس برای خشک کردن یا بیشتر پختن، جلوی شعله یا » ورتوه « قرار می دهند .این نوع نان دارای سبوس نرم است و امروزه 

در مناطق روستایی پخته می شود. گر چه بیشتر نان ها با تووه یا ساج درست می شوند، اما این نان به این نام مشهور است.

خمیر آن از آرد جو تهیه می شود، پختن آن تابه ای است و سبوس آن کمی بیشتر است.نان جو 

گرَده
از آرد گندم و بدون مایه خمیر تهیه می شود و اغلب در آسیاب  ها و یا برای توشٔه سفر پخته می شود. خمیر گرده سفت 
است و مقداری پیاز نیز به آن اضافه می کنند. قطر گرده معموال ً 7 تا 8 سانتی  متر است و بر گردٔه مسافرتی، زردچوبه، زیره 

و رازیانه هم اضافه می کنند.

نانی است که از ذرت درست می شود. خمیر آن بدون مایه است و معموالً با کره خورده می شود. ُقرَصه

ِچزنَک
آن زیره، رازیانه و زردچوبه هم اضافه  به  از خمیر معمولی درست می شود که  مایه و شل  تر  بدون  آرد گندم خمیری  از 
می شود، چزنک را گرم  تکه  تکه می کنند و در داخل ظرفی می ریزند و روی آن روغن حیوانی، عسل یا شیره انگور اضافه 

کرده، می خورند.

نان تیری
 این نان در آیین سوگ مردگان پخته می شود و خمیر آن از آرد گندم است و وجه تسمیٔه آن این بود که چونه  های خمیر، به 

وسیلٔه چوبی به نام » تیر« پهن نازک می شد و سپس آن را روی تووه یا ساج می انداختند تا پخته شود.

ُبرساق
 نانی است که خمیر آن از آرد گندم و شیر با اضافه کردن زردچوبه، زیره و رازیانه درست می شود و خمیر آن سفت تر از 

خمیر معمولی است، خمیر را به شکل و اندازه تخم  مرغ در می آورند و در روغن حیوانی سرخ می کنند.

کلوا
 خمیر آن شبیه به برساق است. ولی به هنگام پختن خمیر آن  را به صورت قرص  های گرد، پهن می کنند و یا در تنور می پزند 

و یا به گودی ساج می چسبانند و بر روی آتش گل  انداخته بدون شعله می گذارند تا پخته شود.

 نانی است که خمیر آن با شربت شکر، آرد گندم و کمی گالب و بدون مایٔه خمیر درست می شود. کاک
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موسیقی 

موسیقی پدیده  ای جهان  شمول است، به  طوری که هیچ قوم و جامعه  ای بدون موسیقی وجود ندارد. بدون تردید 
موسیقی جزیی از فرهنگ هر جامعه را تشکیل می دهد. و از این رو می توان گفت؛ این پدیده همانند زبان و دیگر عناصر 
فرهنگی جزیی جداناپذیر از زندگی انسان به شمار می آید. موسیقی با توجه به ابعاد آن، یعنی موسیقی آوازی و سازی 
چون تار و پود در زندگی مردم تنیده شده است. نوای موسیقی و نغمه  های شاد در جشن عروسی، نوای تنبور در مراسم 
دینی، نوحه  خوانی در مراسم تاسوعا و عاشورا، سرودن الالیی توسط مادران، مویه  سرایی هنگام مرگ عزیزان، همه 
حاکی از نقش موسیقی در ابعاد گوناگون زندگی مردم لرستان است. موسیقی لرستان از سرچشمه  های موسیقی ردیف 
و ردیف نوازی است که بخش مهم آن از طریق کمانچه و کمانچه  نوازی محلی بر موسیقی رسمی ایران نیز تأثیر گذاشته 
است. موسیقی محلی لرستان چندان ناشناخته نیست؛ ولی برخالف بسیاری از موسیقی  های نواحی دیگر ایران، از 
حیث مقامات محدود است و معموالًَ در دستگاه ماهور اجرا می شود. موسیقی لری از لحاظ اجرایی ظریف و پیچیده 

است، غنای مفهومی واالیی داشته و معموال ًجنبه سلحشوری و حماسی دارد. 
کارکردهای اجتماعی موسیقی در لرستان 

1 ــ استفاده در جشن  ها و مراسم سوگـواری 2ــ استفاده در مـراسم دینی 3ــ تقویت روحیـٔه رزمی ـ دفاعی  
ـ استفاده به هنگام کار و فعالیت  های روزانه »ترانه  های شیر دوشی، خرمن  کوبی، الالیی،  ـ   جلوگیری از کج  رفتاری 5ـ  4ـ

مشک زنی و ...«

شکل 9ــ ٩ــ نمایی از بازی های محلی استان لرستان 
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موسیقی لرستان از نظر محتوایی و موضوعی به هفت نوع تقسیم می شود که عبارت اند از:
 موسیقی و ترانه  های حماسی و رزمی؛ که بیانگر ارزش  های حماسی و رزمی اند )دایه دایه، کرمی( و یا   مقام  های 

موسیقی بدون کالمی که در رزم گاه و مسابقه به کار می رفته است. 
موسیقی و ترانه  های سوگواری؛ بیشتر جنبه آیینی داشته و در مراسم عزاداری از روزگار کهن تا کنون کاربرد 

فراوانی داشته است. ) چمرونه ــ پاکتلی و ... ( 
موسیقی و ترانه  های فصول؛ که مناسب فصول مختلف سال بوده است. 

موسیقی و ترانه  های کار؛ به منظور سهولت و تسریع در کار به صورت فردی و دسته  جمعی خوانده  می شد. مثل 
ترانه  های گل درو، هوله، مشک زنی و ... 

موسیقی و ترانه های عاشقانه؛ در وصال یا فراق معشوق )الیسونه ــ ساری خانی و ...( 
مکانی سروده  یا  موضوع  یا  قالب هجو شخص  در  و  فی  البداهه  به صورت  اغلب  طنز؛  ترانه  های  و  موسیقی 

می شده. 
موسیقی 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، اندیشه، سلیقه، محیط و زندگی مردم است. یکی از 
جلوه  های بارز فرهنگ مادی در میان مردم لرستان پوشش سنتی با وقار متناسب با 

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

شکل ١٠ــ٩ــ پوشش سنتی مردم استان
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پوشش مردان:

1 ــ شال، پارچٔه بلند سفیدی از جنس چلوار است که 
به دور کمر می پیچند. 

2 ــ ستره، قبایی مخصوص است. 
3 ــ کاله نمدی 

ـ کَپنَک یا فرجی، یک نوع قبای پشمی محکم است.  4ـ 
آن  زیر  و  تابیده  نخ  از  شده  بافته  آن  روی  گیوه،  ــ   5
الستیک ضخیم و محکم است و بعضی مواقع از چرم هم استفاده 

می کرده  اند. نوع خاصی از آن به آژیه معروف است. 
در مناطق شرقی استان یک نوع قبا که معروف به »چوخا« است، می پوشند، که لباسی زیبا و موقر است. شلوار 

سنتی این مناطق مانند بختیاری  ها ست اما کاله  نمدی آنان با سایر مناطق استان فرق دارد. 
پوشش زنان: 1ــ پیـراهن آزاد و بلند بدون  یقه 2 ــ کلنجه؛ جلیقٔه یراق  دوزی شده که در بسیـاری از موارد 
آن را سکه دوزی و تزیین می کرده اند  3ــ تـره؛ پارچٔه ابریشمین مخصوص که به سر می بندند. نـوع خاصی از آن با نام 

»گُل  ونی« معروف است. 4 ــ کفش، زنان معموال ً مثل مردان از گیوه یا آژیه استفاده می کرده  اند.

سرگرمی  ها و بازی  های محلی 
بازی  های محلی، مجموعه ای از باورهای فرهنگی یک قوم را در دل خود به امانت دارد. احیای این بازی  ها عالوه بر سرگرمی 
سالم و بدون هزینه، احیای رفتارهای دسته  جمعی و تمرین زندگی جمعی است. نزدیک به صد نوع بازی ورزشی سنتی در محدودٔه وسیعی 

شکل ١١ــ٩ــ پوشش سنتی عشایر لرستان

شکل ١٢ــ٩ــ پوشش سنتی لرستان
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از استان در بین مردم وجود دارد و موجب تهذیب نفس، ایجاد روحیٔه سالم و پر نشاط، ایجاد صمیمیت، همبستگی، و خلق و خوی 
دالوری و پهلوانی در منطقه شده است. بعضی از این بازی ها عبارت اند از: دال پلو، کالورونکی، کمربند بازی، قالپر، دادا  گُسنمه، گرگ 

بازی، قاوو، چال  پشکلی، دارو دارو، قاچو، تنور، ِققاچ و .... 

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

آورده اید جدول13ــ 9 را کامل کنید.

جدول ١٣ــ٩

نام بازی
نحوۀ بازی

هدف بازی

تعداد شرکت کنندگان

ابزار و وسایل مورد نیاز

اصطالحات یا اشعار بازی

 صنایع دستی لرستان
صنایع دستی به آن دسته از صنایع اطالق می شود که تمام یا قسمتی از مراحل ساخت فراورده  های آن با دست انجام می گیرد و 
در چارچوب فرهنگ و بینش  های فلسفی، ذوق و هنر انسان  های هر منطقه، با توجه به  میراث  های قومی آن ساخته و پرداخته می شود. 
قسمت قابل مالحظه  ای از صنایع دستی استان از قبیل قالی، انواع گلیم، گبه و زیلو، هنری کاربردی است که بیش تر توسط زنان و در 

مناطق روستایی و عشایری تولید می شود.
مهم ترین صنایع  دستی استان عبارت اند از: 

1 ــ بافته  های داری؛ قالی، گبه، گلیم
 2 ــ دست  بافته  های دستگاهی؛ جاجیم، ماشته، انواع پارچه

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

5 ــ هنرهای مرتبط با سنگ؛ حجاری سنگ، حکاکی روی سنگ
 6 ــ نمد مالی 

 7 ــ آبگینه
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ورشوسازی: ورشوکاری که به دو صورت قلم   زنی و حکاکی انجام می شود، یکی از صنایع دستی شهر بروجرد است که با 
استفاده از قلم و چکش خطوط و نقش  های گوناگونی روی ورشو ثبت و حک می شود. سماور، گالب  پاش، ظروف غذاخوری، سینی 

و قوری از جمله مهم ترین آثار ورشویی می باشند، که توسط هنرمندان این دیار ساخته می شوند.

شکل ١٤ــ٩ــ صنایع دستی

    شکل ١٥ــ٩ــ ورشوسازی نمونه ای از صنایع دستی 
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گلیم  بافی: گلیم  بافی از جمله دست بافته  هایی است، که با استفاده از پشم  های رنگارنگ به صورت تخت و بدون پُرز و اغلب به 
صورت زیرانداز تولید می شود. نقش  های مورد استفاده در بافت گلیم با الهام از فرهنگ، اعتقادات و باورها و محیط پیرامون بافنده 

)طبیعت و زیبایی  های آن(، به صورت ذهنی و به علت تکنیک بافت به شکل هندسی بافته می شود. 

شکل ١٦ــ٩ــ ورشوسازی و گلیم بافی از صنایع دستی استان 

 نکات مهم درس را خالصه کنید:
 فرهنگ در لغت به معنای پیش بردن است.



فصل چهارم

پیشینه  و مفاخر استان لرستان
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بیشتر بدانیم  

آیا می دانید  اید؟  تاریخ استان لرستان خوانده   تاکنون کتابی دربارٔه  آیا  تاریخی محل سکونت خود چه می دانید؟  دربارٔه پیشینٔه 
لرستان از نخستین سکونت گاه  های مردم ایران بوده است؟ 

گذشتۀ با شکوه لرستان
بر پایٔه یافته  های باستان  شناسان، از زمان  های دور منطقٔه لرستان مسکونی بوده است. در بسیاری از جاهای آن آثار مربوط به 
دوران پیش از تاریخ یافت شده و هنوز جا برای کاوش  های باستان  شناسی بسیار است. در مناطقی از این استان آثاری پیدا شده است 

که استقرار انساِن عصر سنگ را در لرستان تأیید می کند.
با گذشت چند هزار سال از سکونت انسان در لرستان، کم  کم ساکنان این منطقه وارد عصر فلز شدند. فراوانی آثار مفرغی یافت 
شده، نشان می دهد مردم این دیار از نظر فرهنگ و تمدن پیشرفت زیادی داشته  اند. لرستان به عنوان یکی از کهن  ترین کانون  های تمدن 
ایران، نقش زیادی در شکل  گیری فرهنگ و تمدن ایرانی در دوران باستان داشته است. تشکیل دولت سیماش در منطقه و نقش ساکنان 

لرستان در دوران طالیی تمدن ایالم، شاهدی بر سهم بزرگ آنان در فرهنگ و تمدن ایران است.

یکی از تقسیم بندی  های رایج در بارٔه گذشتٔه انسان چنین است:
الف( عصر سنگ: 1ــ پارینه  سنگی 2ــ میانه  سنگی 3ــ نوسنگی

ب( عصر مفرغ )برنز(
پ( عصر آهن

دانشمندان، تاریخ بشر را بر اساس اختراع خط به دو دورٔه پیش از تاریخ1 و دوران تاریخی تقسیم می کنند. با توجه به این 
تقسیم  بندی تاریخ لرستان را در این دوره  ها بررسی می کنیم.

1ــ لرستان در دوران پیش از تاریخ
موقعیت طبیعی و شرایط آب و هوایی از دورٔه کواترنر امکان زیستن را در لرستان فراهم کرده بود. براساس پژوهش  های باستان  

1ــ دورانی را که هنوز بشر موفق به اختراع خط نشده بود، پیش از تاریخ می نامند.

پیشینۀ تاریخی استان  درس دهم
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بیشتر بدانیم  

شناسان، لرستان یکی از کهن ترین زیستگاه  های بشری بوده است. از عصر سنگ، آثاری در لرستان پیدا شده است، چنان  که در 
سال 1329 شمسی، پژوهشگران خارجی، محوطه  های پارینه  سنگی را در غار کُنجی خرم آباد شناسایی کردند. نتیجٔه پژوهش  ها نشان 

می داد، دورهٔ شکار و گردآوری خوراک در این استان بیش از 42 هزار سال قدمت دارد. 
جاهایی مانند غارهای کُنجی، یافته، پاسنگر، گَرَارجنه و َقَمری در خرم آباد و غارهای سنگ سفید )بَرد ِاسبی( و هومیان در 
پارینه  سنگِی میانه در لرستان هستند. هم چنین تپه  ها و محوطه  های باستانی زیادی  کوهدشت از جمله مکان  های شناسایی شدهٔ دورهٔ 

مربوط به دورٔه نوسنگی شناسایی شده  اند. تپٔه باغ نو در نزدیکی خرم آباد و تپٔه شهن  آباد دلفان از این نمونه هستند.

شکل ١ــ١٠ــ نگاره های غار دوشه، بخش چگنی 

تپۀ باباجان
این تپه در نورآباد لرستان اولین بار در سال های 1٣٤٢ تا 1٣٤7 حفاری شد. باباجان از یک تپٔه مرکزی و چند 
تپٔه جانبی تشکیل شده است. در این تپه آثار و اطالعاتی مربوط به هزارٔه اول پیش از میالد و تعداد زیادی آجر منقوش 

پیدا شده است. 
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فعالیت 

بیشتر بدانیم  
غارهای مسکونی لرستان

در مناطقی از لرستان غارهای مسکونی کشف شده که در آن ها اشیاء و نقاشی  هایی از دوران پیش از تاریخ و 
دوران تاریخی پیدا شده است. در نقاشی  های روی دیوار های این غارها، بیش تر به صحنه های  نبرد، شکار و تصویر 
حیوانات توجه شده است. از جمله می توان به نقاشی  های غار هومیان )دورٔه پارینه  سنگی( و نقاشی   های غار میرمالس 

)دوران نوسنگی( اشاره کرد.

          جدول ٣ــ١٠

موقعیت جغرافیایینام غار

شمال کوهدشتهومیان 1

شمال کوهدشتهومیان 2

شمال  غرب کوهدشتمیرمالس

کوهدشتسنگ سفید

جنوب  شرقی خرم آبادکُنجی

جنوب خرم آبادگَرَارجنه

غرب خرم آبادَقَمری

غرب خرم آبادیافته

غرب تپه فلک  االفالکپاسنگر

چگنیدوشه )دو شاه(

 روستای ِچِمشککوگان

پلدخترکلماکره

شکل ٢ــ١٠ــ نقش دیواره، غار هومیان

گزارشی در بارٔه غارهای مسکونی پیش از تاریخ و یا دوران تاریخی محل سکونت خود یا دیگر نواحی استان 
لرستان تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.



پیشینه و مفاخر استان

7٣

 برای مطالعه 

فعالیت 

2ــ لرستان در دوران تاریخی
الف( لرستان پیش از اسالم

به صورت یک  از میالد  از اواسط هزارٔه سوم پیش  ایالم  بود. حکومت  از قلمرو آن  ایالم، لرستان بخشی  با تشکیل دولت 
پادشاهی مستقل، از اتحاد میان سرزمین  های جنوب غرب ایران تشکیل شد. لرستان نیز یکی از هم پیمانان قدرتمند این اتحادیه بود 
و ساکنان این دیار از اوایل قرن 21 تا اواسط قرن 19 پیش از میالد، با نام سلسلٔه سیماش بر بخشی از سرزمین  های متحد ایالم در 

جنوب غرب ایران حکومت می کردند.

7٣

 برای مطالعه 
تمدن کاسی: در حدود چهار هزار سال پیش  اقوامی به نام کاسی که از نژاد آریایی )یا نژادی مخلوط با آریایی( 
بودند، در قسمت های غربی ایران و در منطقٔه زاگرس قدرت پیدا کردند. در مورد مسکن اولیٔه این اقوام بین دانشمندان و 
باستان شناسان اتفاق نظر وجود ندارد. برخی قوم کاسی را از مهاجران آریایی می دانند، که از شمال دریای خزر به ایران آمدند 
و سرانجام پس از گذشتن از مناطق مختلف، گروهی از آن ها در لرستان مسکن گزیدند. برخی دیگر برآنند که این قوم، بومی 

منطقٔه لرستان و قسمتی از غرب ایران بوده اند. در هر صورت نظریه ٔ  اول طرفداران بیش تری  دارد و امکان  پذیرتر می نماید.
کاسی  ها به دامداری، کشاورزی و پرورش اسب اشتغال داشتند. آن ها در هنر فلزکاری به  ویژه ساخت اشیای 
مفرغی سرآمد ملت  های زمان خود بودند و ضمن تأثیرپذیری از دیگر اقوام، این صنعت را به دیگر ملت  ها آموزش 
دادند. کاسی  ها در هزارٔه دوم پیش از میالد بر سرزمین میان دورود تسلط یافتند و نزدیک به شش قرن بر آن جا حکومت 
ل و میان دورود محو نشدند. کاسی  ها که نیاکان  کردند. آن ها با وجود داشتن روابط فرهنگی و تمدنی، در فرهنگ باِبِ

اقوام لر به شمار می آیند، 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 راهنمایی معلم خود دربارٔه وجه 
تسمیٔه لر بحث کنید.

مفرغ لرستان 
برخی  دهد.  می  گواهی  سرزمین  این  فلزکاران  چیره  دستی  و  پیشتازی  پیشرفت،  بر  لرستان  ی)برنز(  مفرغ اشیای 
پژوهشگران معتقدند سابقٔه ساخت اشیای مفرغی توسط ساکنان لرستان به حدود دو تا سه هزار سال پیش از میالد می رسد. 
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مفرغ لرستان ضمن تأثیرپذیری از هنر میان دورود باستان، 
بر هنر سایر اقوام همسایه اثر نهاده بود. انواع سالح جنگی، 
سوارکاری،  ابزار  شخصی،  وسایل  زیورآالت،  تزئینات، 
ظروف و ... از جمله وسایل مفرغی بر جای مانده اند که در 
برخی موزه  های ایران و جهان نگهداری می شوند. برخی 
می دهد  نشان  قبرها،  از  آمده  دست  به  مفرغی  ساخته  های 
و  داشته  اند  اعتقاد  مرگ  از  پس  زندگی  به  دوره  آن  مردم 
را  ن  زیست نیاز  مورد  اشیای  مردگان  سپاری  خاک   هنگام 
به همراه بت  های مورد پرستش در قبر می نهادند. می توان 
نتیجه گرفت مفرغ  های لرستان ساختٔه هنری ساکنان بومی 
و  همسایه  اقوام  با  ارتباط  نتیجٔه  در  که  است  بوده  منطقه  
به  طقه  من بومی  شیوه  های  و  سبک  هان بینی،  ج تأثیر  تحت 
که  نیز  زاگرس  منطقٔه  موقعیت جغرافیایی  ند.  آمده ا وجود 
گذرگاه اقوام گوناگون بوده، تأثیر خود را بر هنر مفرغ  کاری 

لرستان نیز بر جا گذاشته است.
مفهوم نقش  های مفرغی لرستان به ویژه در شکل  های 
مرکب و درهم آمیخته  هنوز مشخص نیست. تعدادی  از این 

نقش  ها، جنبٔه مذهبی دارند. به عقیدهٔ مردم باستان، نقش بزکوهی و جانوران شاخدار بر روی ساغرهای مفرغی و دیگر 
اشیاء، می توانست در نزول باران مؤثر باشد.  از ویژگی  های جالب اشیای مفرغی لرستان، قابلیت کاربرد و زیبایی آن هاست 
که ارزش آن ها را دو چندان نموده است. زیبایی، ظرافت، توازن کامل، معنویت و تازگی اشکال روی آن ها بیننده را به تفکر 
وامی دارد. مجموعٔه تبرهای لرستان در موزهٔ ایران باستان، یکی از شاهکارهای صنعتی دورٔه پیش از تاریخ ایران به شمار 

می روند. توضیح  این که در ساخت اشیای مفرغی از دو روش ریخته  گری و چکش  کاری استفاده می شد. 

در دورٔه حکومت مادها، ساکنان لرستان از اعضای اتحادیٔه اقوام غرب ایران بودند که علیه دولت آشور متحد و موجب شکست 
آشوریان شدند.

در زمان حکمرانی هخامنشیان بر ایران، مردم لرستان با آنان همراه بودند و امنیت راه  ها از جمله راه ارتباطی مهم شوش به همدان 
را در منطقٔه خود بر عهده داشتند. در این زمان لرستان به همراه ایالم و خوزستان کنونی، سومین ایالت هخامنشی را تشکیل می دادند. 
در زمان داریوش سوم هخامنشی هنگامی که سپاه اسکندر مقدونی به ایران حمله کرد، مردم لرستان به مقابله برخاستند و تلفات سنگینی 

بر مهاجمان بیگانه وارد آوردند.

شکل ٤ــ١٠ــ مفرغ های لرستان



پیشینه و مفاخر استان

75

بیشتر بدانیم  
)Kalmakareh(کلماکره

غار کلماکره در 15 کیلومتری شمال غرب شهر پلدختر، بزرگ ترین گنجینٔه ایران باستان و یکی از چند گنجینٔه 
بزرگ کشف شده در جهان است. این غار به طور تصادفی در سال 1367هـ .ش کشف شد و متأسفانه مورد هجوم 
سوداگران آثار باستانی قرار گرفت. آثار به غارت رفتٔه این گنجینٔه بزرگ هم  اکنون در موزه  های کشورهای آمریکا، 

انگلیس، سوئیس، فرانسه و… به نمایش گذاشته شده  اند. بیش تر اشیای غار کلماکره از جنس نقره هستند.

شکل ٥ ــ١٠ــ آثار پیدا شده در غار کلماکره

به سرزمین »ساماتوره« در حدفاصل  متعلق  اشیاء  این  نشان می دهد  کلماکره  اشیای غار  کتیبه  های  بازخوانی 
دولت آشور و ایالم و در جنوب لرستان بوده است. به احتمال فراوان این دولت به خاطر ناامنی ناشی از جنگ  های 

منطقه، در اواسط هزارهٔ اول قبل از میالد خزانٔه سلطنتی خود را در این محل پنهان کرده بود.

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

شکل ٦ــ١٠ــ سکه های دوره اشکانی و ساسانی
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فعالیت 

مائیس محسوب می شد.  الی   یا  بود و جزو استان خوروران  )پهله(  پهلوی  از سرزمین  نیز بخشی  لرستان  در عهد ساسانیان، 
حکومت ساسانی در بخش پیشکوه لرستان، شهر و قلعٔه مهم شاپورخواست و در الشتر کنونی آتشکده ٔ  َارَوخش را بنا کرد. هم چنین 

بر روی رودهای سیمره و کشکان در مسیر راه تیسفون به شرق ایران و نیز در مسیر راه شمال به جنوب، پل  هایی در لرستان ساختند.

1ــ فهرستی از پل  های تاریخی لرستان تهیه و آن را در کالس ارائه دهید.
٢ــ نام منطقٔه رومشکان )روم اشکو( یادآور کدام واقعه در تاریخ ایران است؟

ب( لرستان در دورۀ اسالمی
لرستان در زمان خالفت عمر، پس از شکست ساسانیان و اسارت هرمزان، آخرین حاکم ساسانی در منطقه، به تصرف مسلمانان 
درآمد. دین اسالم به تدریج در میان مردم لرستان گسترش یافت. لرستان در اوایل  دورٔه اسالمی بخشی از ایالت جبال )عراق عجم( 
محسوب و تا میانٔه سدٔه چهارم هجری، حکمران این منطقه از سوی حاکمان عرب کوفه و یا بغداد تعیین می شد. موقعیت طبیعی لرستان، 
گرایش به خاندان پیامبر)ص( و روحیٔه مبارزٔه مردم منطقه موجب شد تعدادی از علویان و مخالفان حکومت عباسیان به لرستان پناه 

آورند. به همین دلیل حکومت  های وقت نسبت به اوضاع لرستان حساسیت و توجه زیادی داشتند.
در زمان حکومت آل بویه، لرستان بخشی از قلمرو بَدر پسر َحسَنویه بَرزیکانی شد. وی در شاپورخواست و بروجرد از شهرهای 
لرستان، سکه ضرب کرد. بدر در آبادانی لرستان کوشید و شهرت زیادی در غرب ایران به دست آورد، از این  رو مورد توجه فرمانروایان 

شکل ٧ــ١٠ــ پل کشکان



پیشینه و مفاخر استان

77

آل  بویه و خلیفٔه عباسی قرار گرفت. از جمله اقدامات وی در لرستان می توان به تعمیر و بازسازی برخی پل  های ارتباطی اشاره کرد. 
خاندان حسنویه تا اوایل قرن پنجم هجری در لرستان حکومت کردند. 

در عصر حکومت سلجوقیان بر ایران، مدتی خاندان بُرُسقی از کارگزاران و فرماندهان سلجوقی بر مناطقی از لرستان از جمله 
شاپور خواست و الشتر حکومت می کردند. کشف سنگ قبرهایی مربوط به خاندان برسقی در الشتر، یادآور حاکمیت این خاندان بر 

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

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

در نیمٔه دوم قرن ششم هجری حکومت لرستان 
به شجاع  الدین خورشید سپرده شد. جانشینان وی با 
عنوان اتابکان لر کوچک بیش ازچهار قرن یعنی تا 
سال 1006هـ.ق./ 976 هـ.ش. بر لرستان حکومت 
کردند. اتابکان اگر چه با درایت خویش مانع یورش 
چنگیز مغول شدند و مغوالن با حکام لر کوچک از 
در صلح درآمدند، اما از حملٔه تیمور لنگ در امان 
مردم  برانگیز  تحسین  مقاومت  د  وجو با  و  دند  نمان
آباد و بروجرد را  لرستان، سپاه تیمور شهرهای خرم 

ویران کرد.
شکل ١١ــ١٠ــ آرامگاه شجاع الدین خورشید
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حکومت طوالنی اتابکان لر کوچک برای لرستان، آبادانی، امنیت و رونق به همراه داشت و در شکل  گیری ویژگی  های فرهنگی 
و اجتماعی مردم منطقه اهمیت زیادی داشت. لرستان در این دوره از آبادترین ایالت  های ایران به شمار می رفت.

لرستان از دورۀ صفویه تا دورۀ قاجار
لر  اتابکان  با مرگ شاهِوردی  خان حکومت  بود.  ایالم(  پشتکوه)  و  کنونی  لرستان  منطقٔه  دو  لرستان در عصر صفوی شامل 
کوچک منقرض شد و شاه  عباس صفوی حکومت لرستان را به حسین  خان فیلی سپرد. جانشینان وی با عنوان والیان لرستان تا اوایل 
دورٔه قاجار بر لرستان حکومت کردند. در این دوره عنوان دارالغرور به لرستان داده شد. والیان لرستان در دورٔه حکومت افشار و زند 
نیز بر لرستان حکومت کردند، برخی از آن ها مانند علی  مردان  خان از شهرت و اقتدار زیادی برخوردار بودند. خدمات این سردار دلیر 
لرستانی در برابر هجوم افغان  ها، مقاومت سرسختانٔه او و مردم لرستان در برابر نیروهای متجاوز عثمانی و هم چنین رشادت  های فراوان 
وی در سپاه نادر شاه افشار برای برقراری امنیت و بیرون راندن متجاوزان از کشور، در تاریخ ماندگار است. والیان در قلمرو خود 
مانند یک شاه عمل می کردند و بر همٔه امور داخلی والیت خود تسلط داشتند. مهم ترین وظایف آنان در برابر حکومت مرکزی، برقراری 

امنیت، پرداخت مالیات و کمک به شاه، هنگام جنگ بود.
به کارگیری شاهزادگان قاجار در نواحی  با  تثبیت حاکمیت خود،  برای  این خاندان  با روی کار آمدن سلسلٔه قاجار، شاهان 
مختلف، سعی کردند قدرت حاکمان محلی را تضعیف کنند. از این  رو فتحعلی  شاه قاجار، حکومت والیان لرستان را به منطقٔه پشتکوه 

محدود کرد و ادارهٔ قسمت پیشکوه )لرستان( به دلیل اهمیت آن به شاهزادگان و درباریان قاجار سپرده شد. 

شکل ١٢ــ١٠ــ گنبد امامزاده قاسم ازنا
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بیشتر بدانیم  

لرستان از آغاز حکومت پهلوی تا پیروزی انقالب اسالمی
پس از سقوط سلسلٔه قاجار و روی کار آمدن رضاشاه پهلوی، درگیری  هایی بین قوای دولتی و عشایر لرستان به وجود آمد. این 
درگیری  ها که از 1300 تا 1312هـ.ش. ادامه داشت، به تسلط نیروهای دولتی بر لرستان انجامید. در دورٔه پهلوی، سیاست دولت به 

گونه  ای بود که لرستان با وجود داشتن استعداد و شایستگی، رشد و توسعه  ای در خور مردمانش پیدا نکرد.
مردم مسلمان لرستان در دورهٔ حکومت پهلوی در کنار روحانیت مبارز به مخالفت با استبداد و فساد حکومت برخاستند. در 
آبادی   به دستور ایشان، آیت  الله سید حسن طاهری خرم  با انقالب سفید شاه،  سال 1341 هـ.ش. و پس از مخالفت امام خمینی)ره( 

مسائل پیش آمده را با علما و مردم خرم آباد در میان نهاد.
پس از شروع نهضت امـام خمینی   )ره( در سال 1342هـ.ش. لـرستان نیز با این قیام همراه بود. در این میان نقش مرحوم 
آیت الله کمالوند و حوزهٔ کمالیه در هدایت جریان مبارزه دارای اهمیت بود. از این پس دولت برخی از شخصیت  های روحانی و سیاسی 

فعال استان را زندانی یا تبعید نمود.
به قیام علیه حکومت پهلوی برخاستند و تظاهرات  نیز  با آغاز انقالب اسالمی در سال 1356و 1357 هـ.ش. مردم لرستان 
خیابانی شهرها و بخش  های استان را فرا گرفت. با وجود سرکوب مردم توسط مأموران رژیم پهلوی، استان لرستان با تقدیم ده  ها شهید، 

نقش مهمی در پیروزی انقالب اسالمی داشت.

زندیه، فرمانروایان خوش نام ایران 
کریم خان زند بنیان گذار حکومت خاندان زند بر ایران از اقوام ساکن لرستان بود. زندیان تابستان ها در ناحیٔه 
»پری و کمازان« و زمستان ها در منطقٔه »پران پرویز« به سر می بردند. کریم خان زند در زمان حکومت، کارهای مهمی 
برای ایران انجام داد. ساخت ارگ کریم خانی، بازار، مسجد و حمام وکیل در شیراز، ایجاد مرکز بازرگانی خلیج فارس 

در بوشهر، فتح بصره از اقدامات کریم خان زند بوده است. در زمان زندیه اسماعیل خان فیلی والی لرستان بود. 
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پیام مقام معظم رهبری حضرت آیت  اللّٰه خامنه  ای به مناسبت عملیات حاج  عمران:

»سالم مرا به مردم لرستان وشهر خرم آباد و علمای محترم ابالغ کنید ... در سال 59 شخصاً شاهد 
شجاعت و دالوری  های داوطلبان مخلص آن استان بوده و از نزدیک روحیه مبارزهٔ  آنان را شناخته  ام. نبرد 

آنان بیش از آن چه شنیدنی باشد دیدنی است.«

ساکنان لرستان از گذشته  های دور همواره نقشی مهم و تعیین کننده در دفاع از مرزهای ایران داشته  اند. دفاع این مردم در 
برابر یورش  های آشوریان، نقش سربازان کاسی در سپاه هخامنشی، پایداری مردم این دیار در مقابل مهاجمان مقدونی، نبرد با نیروهای 
تیمور، دفاع از میهن در برابر مهاجمان افغان، عثمانی و ... تنها گوشه  ای از رشادت  ها و جان فشانی  های فرزندان این بخش از ایران 

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

الف( نقش لرستان در جبهه  های جنگ
با آغاز جنگ تحمیلی عراق و حامیانش علیه ایران و در نخستین روزهای نبرد، نیروهای لشکر 84  خرم آباد سرسختانه و با 

کم ترین امکانات در پاسگاه  های مرزی، با شجاعتی کم  نظیر سّد راه نیروهای دشمن متجاوز شدند.
 عالوه بر نیروهای ارتش جمهوری اسالمی ایران در لشکر 84 خرم آباد و گروه 411 مهندسی  رزمی بروجرد که در مرزهای 
غرب و جنوب به دفاع از میهن برخاسته بودند، نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی استان لرستان نیز در قالب لشکر 57 حضرت 
ابوالفضل)ع(، تیپ 12 ُحنین، یگان قائم و … به مقابله با دشمن متجاوز پرداختند. در این میان نقش  آفرینی نیروی انتظامی، جهاد 
سازندگی و نیروهای مردمی نیز شایان توجه بود. در مدت هشت سال دفاع مقدس، حدود 158 هزار نفر نیروی مردمی توسط سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی سازماندهی و به جبهه  های جنگ اعزام شدند.
نیروهای مردمی، در دوران دفاع  و  ابوالفضل)ع( سپاه  ارتش، لشکر 57 حضرت  لرستان در لشکرهای 84  فرزندان دالور 
مقدس، در 23 عملیات مهم به خلق حماسه  هایی کم  نظیر پرداختند و بارها نیروهای دشمن را در حمله به خاک میهن ناکام گذاشتند. 
عالوه بر این، رزمندگان لرستانی در دیگر لشکرها و تیپ  های رزمی همراه با هم وطنان خود به پیکار با بیگانگان متجاوز برخاستند. 
رشادت و از جان گذشتگی مردم لرستان در دوران جنگ تحمیلی، برگ زرینی از روحیٔه دفاع از ایران اسالمی است که هیچ  گاه از 

حافظٔه تاریخ پاک نخواهد شد. 

نقش استان لرستان در دفاع از کیان و مرزهای ایران اسالمی  درس یازدهم
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بیشتر بدانیم  
جدول ١ــ١١ــ اسامی برخی از  سرداران شهید استان لرستان

تاریخ شهادتمحل شهادتاسامی
1362جاده مهاباد ـ نقدهمحمد بروجردی
1363شلمچهنعمت  الله سعیدی
1361دشت عباسشاهمراد نقدی
1361دشت عباسنریمان حیدری

1369سومارهوشنگ رستمی
1364سلیمانیهتوکل مصطفی  زاده

1365حاج  عمرانسیدمصطفی میرشاکی
1369سومارمیربیک رشنو

1365تنگ تاریکهعلی رضا فتح  الهی
1367میمکمحمود اسفندی
1365شلمچهجالل ابراهیمی
1367مهرانمحمد چوبکار

1363هویزهمحمدرضا فطرس
1360اهوازغالمحسین پژوهنده

1361 ماووترحیم دلفان
1366ماووتمحمدرضا هاشمی
1359مهرانغالم رضا چاغروند

1359کرخهعلی کیارش
1365حاج  عمراندرویش علی شکارچی

1367اسالم  آباد غربسیداحمد میرصفی
1366ماووتعلی مردان آزادبخت

1367اسالم  آباد غربحمید ابراهیمی

1366ماووتحمید مرادی
1360جزیره مینو آبادانمحمدعلی  یوسف  وند
1361کرخهمحمدمهدی مومیوند



8٢

بیشتر بدانیم  
عملیات حاج عمران

حضرت   57 لشکر   1365 سال  خردادماه  در 
استان  این  مردمی  نیروهای  و  لرستان  سپاه  ابوالفضل)ع( 
برای جلوگیری از حملٔه دشمن به پیرانشهر، به منطقٔه حاج  

نبردی  در  لرستانی  رزمندگان  شدند.  فراخوانده  عمران 
با  دشمن،  بیش تر  تجهیزات  و  امکانات  وجود  با  و  نابرابر 
نیروهای  پیشروی  از  مانع  منطقه،  مهم  ارتفاعات  تصرف 
عراقی شدند. در این عملیات حدود سیصد نفر از دالوران 

لرستانی به شهادت رسیدند.

 شکل ٢ــ١١ــ اعزام بسیجیان استان به جبهه های جنگ تحمیلی 

شکل ٣ــ١١
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بیشتر بدانیم  

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

عملیات فتح  المبین یا عملیات کربالی 4 تهیه کنید.

جدول ٤ــ١١ــ برخی عملیات  های نیروهای لشکر 57 ابوالفضل)ع( و84 خرم آباد در دوران دفاع مقدس

تاریخمنطقۀ  عملیاتینام عملیات
دی ماه 1360پاوه و نوسودمحمد رسول  اللّٰه)ص(

فروردین 1361غرب دزفول، دشت عباسفتح  المبین
آبان 1361جنوب دهلرانمحرم

فروردین 1362غرب رودخانه دویَرجوالفجر)1(
مرداد 1362شمال مهرانوالفجر)3(

آبان 1362شمال میمکعاشورای )1(
اسفند 1362َچزابهوالفجر )6(

دی ماه 1364دربندی  خان سرتک
اسفند 1364شمال  شرق سلیمانیهوالفجر)9(

فروردین 1365شمال  شرق سلیمانیهتک مشیالن
خرداد 1365پیرانشهر و حاج  عمرانحاج  عمران
دی  ماه 1365شلمچه، بصرهکربالی)4(
دی  ماه 1365شلمچهکربالی)5(
دی  ماه 1365سومارکربالی )6(
فروردین 1366شمال سلیمانیهکربالی)10(

بهمن 1366ارتفاعات میمکظفر
خرداد 1366 ماووتنصر)4(

بهمن 1366شمال سلیمانیهبیت  المقدس )2(
آبان 1366َگردَرشنصر)8(

فروردین 1367دربندی  خانبیت  المقدس)4(
خردادماه 1367ماووتتک َقمیش

تیرماه 1367بانهتک سورکوه
مردادماه 1367گیالن  غرب ـ اسالم  آبادمرصاد
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فعالیت 

بیشتر بدانیم  
شهید اکبر یوسف  وند در سال 1351 در الشتر متولد شد. پس از آغاز جنگ تحمیلی 
با وجود سن کم، دفاع از میهن اسالمی را وظیفٔه خود دانست و به میدان کارزار شتافت. 

وی در سال 1363 در منطقٔه زبیدات به شهادت رسید.

شکل ٥ ــ١١

چگونه می توانیم پاسدار خون شهدا باشیم؟

سرسختانٔه  دفاع  از  که  دشمن 
رزمندگان لرستانی به ستوه آمده بود و یارای 
نداشت،  را  جنگ  میدان  های  در  مقابله 
قوانین  و  انسانی  اصول  نهادن  زیر     پا  با 
بین المللی، مناطق مسکونی و غیر نظامی را 
هدف  لرستان  استان  مختلف  شهرهای  در 
حمالت موشکی و هوایی خود قرار داد. در 
جدول زیر این حمالت را مشاهده می کنید.

جدول 7ــ١١ــ تعداد حمالت دشمن متجاوز به شهرها و مناطق مسکونی استان لرستان

 تعداد حمالت
هوایی

 تعداد دفعات
حمالت موشکی

 تعداد بمب  و موشک  های
 استفاده شده علیه
شهرهای استان

 تعداد شهرهای
 مورد حمله هوایی

دشمن

 تعداد واحدهای
 مسکونی، تجاری و
عمومی آسیب دیده

 تعداد
شهدا

1411230339258602500

شکل 6ــ١١ــ بمباران مناطق مسکونی شهرهای استان
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فعالیت 

ب( پشتیبانی
مردمی بودن از ویژگی  های دفاع مقدس مردم ایران در برابر دشمن بود. اعزام نیروهای رزمنده، میلیاردها ریال کمک نقدی و 
صدها کاروان کمک  های غیر نقدی به جبهه  ها از نمونه  های بارز مردمی بودن دفاع مردم ایران در برابر دشمن بود و لرستان در این زمینه 

یکی از استان  های پیشتاز کشور به شمار می آید. در زیر به بخشی از این پشتیبانی  ها اشاره می شود:
 ــ احداث ایستگاه  های صلواتی در سراسر استان و در مناطق جنگی برای امداد رسانی و خدمت به رزمندگان اسالم.

 ــ راه پیمایی و اعالم حمایت از رزمندگان.
 ــ تکریم خانواده  های معظم شهدا و ایثارگران.

 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 یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس مصاحبه کنید و گزارش خاطرات وی را در کالس ارائه دهید.

شکل ٨ ــ١١
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فعالیت 

بیشتر بدانیم  
زنان و جنگ

در طول هشت سال دفاع مقدس، زنان نیز دوشادوش مردان در دفاع از کیان اسالمی نقش داشتند. تربیت 
فرزندانی با ایمان و شجاع که در جبهه  ها افتخار آفریدند، تأمین وسایل مورد نیاز جبهه  ها، پرستاری از مجروحان، 
جانبازان و … از جمله خدمات زنان ایرانی در جریان جنگ تحمیلی بود. در طی جنگ 455 نفر از زنان لرستانی 

دراثر حمالت دشمن به مناطق مسکونی و غیرنظامی به شهادت رسیدند و 405 نفر نیز به افتخار جانبازی نایل شدند.

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

   شکل 10ــ١١ــ سرداران شهید استان

شهید سیدعلی گودرزی          شهید سیدحسن گودرزی        شهید سیدعباس گودرزیاسوه های ایثار پدر و مادر برادران شهید گودرزی

فهرستی از شهدای 
دوران  و  اسالمی  ب  انقال
شهرستان  مقدس  دفاع 
تهیه  خود  سکونت  محل 

شهید هوشنگ رستمی               شهید شاهمراد نقدی                شهید محمد بروجردی           شهید نعمت الله سعیدیکنید.

شهید محمدحسن زینی وند              شهید جالل سرباز                   شهید نریمان حیدری                  شهید رحیم دلفان              شهید مصطفی میرشاکی



پیشینه و مفاخر استان

87

 برای مطالعه 
مشاهیر و فرهیختگان لرستان در دورۀ معاصر

لـــرستان از نظـــر دینی، فرهنگی و علمی دارای گـذشته  ای پرافتـخار است و 
نام  آوران و دانشــمندان زیادی در این اســتان پرورش یافته  اند. در این جا برخی از این 
نام  آوران و شــخصیت  های مذهبی، انقالبی، علمــی و فرهنگی به صورت گذرا معرفی 

می شوند.
الف( علما و روحانیون

ــ آیت  اللّٰه بروجردی )1340 ــ 1254هـ .ش( یکی از بزرگ ترین مراجع تقلید 
تشیع در عصر حاضر و مؤلف ده  ها جلد کتاب.

ــ میرزا ابوالقاسم جاپلقی مشهور به میرزای قمی )1195 ــ 1122هـ.ش( از 
برجسته  ترین مراجع و علمای مجاهد ایران در قرن دوازدهم هجری و اوایل دورٔه قاجار 

و صاحب ده  ها جلد کتاب.
از روحانیان شاخص  هـ   .ش(  ــ 1252  لرستانی)1315  ــ شیخ عبدالرحمان 

لرستان و نمایندٔه مجلس شورای ملی از 1302 تا 1309 هـ.ش.
ــ آیت  اللّٰه روح  اللّٰه کمالوند )1343 ــ 1281 هـ .ش( از چهره  های نام  آور و 
از دانشمندان یک صد سال اخیر روحانیت. تأسیس حوزهٔ علمیٔه خرم آباد)کمالیه( از 

اقدامات وی بود.
ــ آیت  اللّٰه مهدی قاضی )1388 ــ 1306هـ .ش( از روحانیان برجستٔه کشور 

و مؤسس دانشگاه قم.
ــ شهید سید فخرالدین رحیمی )1360 ــ 1323 هـ .ش(
ــ شهید سید نورالدین رحیمی )1364 ــ 1314 هـ .ش(

ــ شهید آیت  اللّٰه محمدحسین صادقی )1360 ــ 1302 هـ .ش(
ب( نویسندگان و دانشمندان

مورخ  و  نویسنده  1301هـ .ش(  ــ   1378( زرین  کوب  حسین  عبدال کتر  د ــ 
بزرگ کشور و دارای چندین جلد کتاب دربارهٔ ایران. از آثار وی می توان به تاریخ 

مردم ایران قبل از اسالم و بامداد اسالم اشاره کرد. 
ــ دکتر سید جعفر شهیدی )1368ــ1297 هـ. ش( مؤلف و مترجم چندین جلد 

شکل ١١ــ١١کتاب، مانند تاریخ تحلیلی اسالم و ترجمه نهج البالغه.

ه بروجردی  آیت  الّلٰ

87

  آیت    الّلٰٰه مهدی قاضی 

شهید فخرالدین رحیمی              

شهید نورالدین رحیمی              
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فعالیت 

ــ محمدرضا رحمانی مشهور به مهرداد اوستا )1370 ــ 1308هـ .ش( شاعر و نویسندٔه معاصر.
ــ عبدالمحمد آیتی از نویسندگان، مترجمان و محققان برجستٔه کشور در حوزٔه تاریخ، فرهنگ و ادب.

ــ محمدحسین آریا لرستانی)1390 ــ 1315هـ .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 )1373 ــ 1314هـ .ش( دارای چندین جلد تألیف و ترجمه.

ــ حمید ایزدپناه که در زمینٔه تاریخ لرستان و  شناسایی آثار تاریخی آن تالش زیادی داشته و چندین کتاب نوشته است.
ــ علی رضا فرزین چندین کتاب همراه با تصاویری زیبا از آثار تاریخی و طبیعی لرستان پدید آورده و سهم زیادی 

در شناساندن لرستان به جهانیان داشته است.
ــ سیدفرید قاسمی دارای ده  ها جلد کتاب در حوزهٔ تاریخ مطبوعات ایران و لرستان  شناسی.

تاریخ  نیز کوشش زیادی در زمینٔه شناخت  ایرج کاظمی و سیدرضا رادفر  بزرگان، کسانی مانند  این  در کنار 
لرستان داشته  اند.

                                     دکتر سیدجعفر شهیدی               دکتر سکندر امان اللهی بهاروند              مهرداد اوستا               دکتر عبدالحسین زرین کوب
شکل ١٢ــ١١

 در جدول زیر نام سه تن از شاعران نامی لرستان را مشاهده می کنید. در مقابل نام هر شاعر یک بیت از شعرهای او 
را بنویسید. 

میرنوروز

 مالپریشان

مالمنوچهر کولیوند
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 برای مطالعه 

اهمیت گردشگری
اقتصادی ،  آثار  این صنعت می تواند  توسعٔه  بلکه  انسان است  نیازهای روحی و روانی  از  تأمین کنندٔه یکی  تنها  نه  گردشگری 

اجتماعی و فرهنگی پر باری برای یک منطقه به ارمغان آورد. 
استان لرستان به دلیل دارا بودن چشم اندازهای زیبای طبیعی، جاذبه  های تاریخی، فرهنگی و نقش ارتباطی، زمینه مناسبی برای 

توسعٔه این صنعت، دارد. 

جاذبه های گردشگری استان  درس دوازدهم

چند نکته پیرامون اهمیت گردشگری 
ــ اگر نفت یک منبع زیرزمینی است، آثار و جاذبه  های گردشگری نیز از منابع روزمینی 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 هویت ملی و دینی دارد.

ــ شناسایی جاذبه  های یک منطقه می تواند آن ها را از خطر نابودی نجات دهد.
پس انتظار می رود شما دانش  آموز عزیز در شناسایی آثار محل سکونت خود کوشا باشید و اطالعات کاملی از 

جاذبه  های محل سکونت خود به دست   آورید و به عنوان یک شهروند در حفظ و حراست از آن ها کوشا باشید.

شکل ١ــ١٢ــ دریاچه گهر در فصل تابستان
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جاذبه  های طبیعی
سیمای طبیعی لرستان، از کوه  های سربه فلک کشیدٔه اشتران کوه و گرین و سفید کوه گرفته تا دشت  ها و دره  های سرسبز و پر آب، 
آبشارها و رودهای زیبا، همه و همه دارای چشم  اندازهای زیبایی هستند که هر بیننده  ای را به شگفتی و تحسین وامی دارد. در مجموع 

توانا یی  های طبیعی گردشگری استان لرستان در بخش های زیر قابل مطالعه است.
الف( گردشگری درمانی : در این نوع گردشگری گیاهان دارویی و چشمه  ها ی آب معدنی اهمیت فراوانی دارند. استان لرستان 

با داشتن گیاهان دارویی متنوع و چشمه  های آب معدنی،  زمینٔه مناسبی برای توسعٔه توریسم درمانی دارد. 
ب( گردشگری ورزشی : استان لرستان با دارا بودن پهنه  های وسیع کوهستانی، رود خانه  ها و دریا چه  ها توانایی فراوانی در 

جذب افراد عالقه   مند به ورزش ، کوهنوردی، ماهیگیری، شنا، قا یقرانی و... دارد. 

شکل ٢ــ١٢ــ گردشگری در لرستان

شکل ٣ــ١٢ــ نمایی از یکی از کوه های استان

شناسی)ژئو توریسم(:  زمین   توریسم  ج( 
 ایـن نـوع گردشـگری بـا هـدف مـطالعٔه پـدیـده  هـای 
انـجام می شود . استان  زمین  شناسـی و جـغرافیـایی 
لرستان با وجود پدیده  های متنوع و زیبای زمین شناسی 
محیط  رسایشی  ف اشکال  و  شارها،  ب آ غارها،  مانند: 
مناسبی را برای این گروه از گردشگران پدید آورده 

است. 
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 برای مطالعه 

د( اکوتوریسم: با توجه به چشم  اندازهای زیبای استان مانند: کوه  های سربه فلک کشیده ، پوشش گیاهی متنوع، سراب  ها، 
دشت  های وسیع، 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 توانایی های طبیعی جذب گردشگری در استان لرستان 

مناطق جذب در استان لرستانزمینه  های جذب گردشگریجاذبه  های  طبیعی

گردشگری درمانی
گل گاوزبان ،خاکشیر، گل ختمی ، آویشن، کاسنی، گل محمدی بید مشک ، شیرین بیان و..گیاهان دارویی

گوگردی  چشمه  های   )الیگودرز( ،  گراب  ایلرد  )کوهدشت(،  گراب  آبگرم  چشمه  های 
روستاهای  چم سنگر، کشور و کاکا شرف بخش پاپی.

از طریق سازماندهی و مشارکت افراد تقریباً در تمام استان صورت می گیرد.
تقریبا20ًقله باالی2000متر در استان وجود دارد که یک قله باالتر از4000متر )اشترانکوه ( 
و6 قله باالی 3500متر می باشد.23 رودخانه در استان جاری است. حدود 6دریاچه و 15 

تاالب در استان لرستان وجود دارد. 

چشمه  های  آب  معدنی 

گردشگری 
ورزشی

کوهنوردی
ماهیگیری ــ شنا ــ قایقرانی ــ 

اسکی

 
ژئوتوریسم     

غارها
 آبشارها

ـ عالوه بر غارها ی متعدد در لرستان 13 غار با سابقٔه تاریخی، 7 آبشار در الیگودرز، 4  1ـ 
آبشار در خرم آباد، 13 آبشار در دورود و 1 آبشار در افرینه پلد ختر وجود دارد.

زمین لغزش ها
و  خوردگی  چین    فرایندهای  

دگرگونی
دریاچه های قدیمی

بزر گترین زمین  لغزش جهان در دامنٔه شمالی کبیرکوه در جنوب پلدختر رخ داده است .
جاده خرم آباد ــ پلدختر دارای اشکال بسیار متنوع چین  خوردگی است. و در جاده دورود 
اشکال  و  رود خانه  ای  اشکال  انواع  می شود.  دیده  دگرگونی  اشکال  زیباترین  اصفهان   ــ 
آثار دریاچه  های  یا آهکی در استان وجود دارد . در برخی از دشت  های استان  کارستی 

کواترنر دیده می شود.

اکوتوریسم

دریاچه  های گهر، کیو خرم آباد، تپه  چغا، بوستان فدک و بیشه  داالن شهرستان بروجرد. دریاچه  ها و تاالب  ها

کوه  ها،تاالب  ها، سراب  ها
 دشت  ها

20 قله باالتر از 2000 متر، 15تاالب که 12 تاالب در پلدختر  و مابقی در بروجرد و الیگودرز 
می باشند.  سراب  های خرم آباد، بروجرد، دلفان و سلسله ، کوهدشت، ازنا و دورود.

22 دشت در محدودٔه استان وجود دارد. دشت بلوران یکی از دشت  های زیبا وتفریحی 
در استان  است.دشت های الشتر، نورآباد، ازنا و سیالخور از مهم ترین دشت  ها به شمار 

می روند.
13پارک جنگلی. پارک  های جنگلی

٣ــ زیستگاه  های حیات وحش ممنوع.  شکار  صید  مناطق  اشتران کوه.2ــ  سفید کوه،  حفاظت  تحت  طق  منا ١ــ 
ماهیان کور در روستای لون د ر بخش پاپی . ٤ــ مناطق کوهستانی مخمل کوه، سفید کوه، 

اشتران کوه، گرین و...
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فعالیت 
با عالمت ضربدر توانایی هر پدیده را در نوع جذب گردشگر نشان دهید.

جدول ٥ ــ١٢

چشمه  های پدیده  های طبیعی
آب معدنی

قله  ها  و زیستگاه  های 
شنا و ماهیگیریحیات وحش

اشکال
فرسایش

دشت  ها 
وپارک  های جنگلی نوع گردشگری

گردشگری  درمانی

گردشگری ورزشی

ژئوتوریسم

 اکوتوریسم 

جاذبه  های مذهبی، تاریخی 
لرستان به عنوان یکی از قدیمی ترین سکونتگاه  های انسان در جهان شناخته شده است. سابقٔه تاریخی و آثار بر جای مانده در این 

سرزمین ، می تواند انگیزه خوبی برای توسعٔه صنعت گردشگری در این استان باشد. برخی از این جاذبه  ها عبارتند از:

 

قلعه فلک  االفالک 
 آیا تاکنون از این قلعه بازدید کرده   اید؟ این قلعه که از زمان قاجار به این نام خوانده شده بر فراز تپه  ای در بلندترین 
نقطه شهر خرم آباد واقع شده است. نام قدیم آن »دژ شاپور خواست« بوده و قدمت آن به دورٔه ساسانی می رسد. آب 

شکل ٦ــ١٢ــ قلعه فلک االفالک

9٣
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مورد نیاز قلعه از چاهی به ژرفای 40 متر که در میان قلعه وجود دارد تأمین می شود. این قلعه ، بر شهر خرم آباد کامالً 
مشرف است و وسعت آن 5300 متر مربع است. فضای داخلی آن به چهار تاالر نسبتاً بزرگ، دو حیاط و تعدادی 
اتاق تقسیم شده است. کاربری آن در دوره  های گذشته متفاوت بوده و در حال حاضر به عنوان موزٔه باستان  شناسی و 

مردم  شناسی پذیرای گردشگران است.

لرستان سرزمین پل  های تاریخی
پل کشکان: این پل با بیش از 330 متر طول و 30 متر ارتفاع یکی از بزرگترین پل  های تاریخی ایران محسوب  
می شود این پل در زمان هخامنشیان بر روی رودخانٔه کشکان ساخته شده و  در ساخت آن از ساروج، سنگ و آجرهای 

مربع شکل استفاده شده است.
پل دختر: این پل در مسیر راه ارتباطی دو پایتخت شوش و هگمتانه ساخته شده، دارای طولی بیش از 350 

متر است . 
پل شاپوری: این پل مربوط به دورٔه ساسانی و از بزرگترین پل  های 
تمام سنگی این دوره با بیش از 350 متر طول است. دارای 28 طاق یا دهانه 
بوده است اما امروزه 6 طاق آن بر جای مانده است. این پل قسمت  های غربی 

لرستان را به خرم آباد و از آن جا به خوزستان متصل می کرده است.
پایتخت  با هدف ارتباط دو  پل کلهر: این پل در زمان هخامنشیان 
شوش و هگمتانه ایجاد شده است. طول آن بیش از 150 متر و ارتفاع آن 

به 30 متر می رسد.
پل گاومیشان: این پل در زمان ساسانیان بر روی رودخانٔه سیمره 
احداث شده و در بنای آن سنگ، ساروج و آجر به کار رفته است. طول آن 
به بیش از160 متر و طول بزرگترین دهانٔه طاق این بنا حدود 33 متر است، 

شکل ٧ــ١٢ــ مهم ترین پل های تاریخی استان
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که یکی از بزرگترین طاق  های جهان به شمار می رود. 
مسجد  جامع  بروجرد: این مسجد زیبا و بی  نظیر چون نگینی در مرکز شهر با صفای بروجرد واقع شده است. زمان 
ساخت آن مربوط به عهد سلجوقی و یکی از کهن  ترین مساجد غرب کشور است. بر اساس کتیبه  های موجود در زمان 
شاهان صفوی این مسجد دارای تزئینات آجری و کاشی کاری بوده است. گرچه مسجد  جامع  بروجرد دراثر حوادث 
گوناگون طبیعی آسیب دیده، اما هنوز شکوه خود را به عنوان یکی از نمونه  های فرهنگ و تمدن لرستان حفظ کرده است. 

شکل ٨ ــ١٢ــ مسجد جامع بروجرد

مسجد امام )سلطانی سابق(: این بنا یکی از ارزشمند ترین و ممتازترین بناهای دورٔه اسالمی در لرستان است. 
مسجد امام بروجرد دارای سه درگاه بسیار زیبا ست ، که با کاشی  خشت هفت رنگ به سبک دورٔه قاجاری تزیین شده 
است. طرح و نقشٔه این بنا از مسجد امام تهران الگو برداری شده است . این بنا مربوط به دورٔه قاجاریه )فتحعلی شاه 

قاجار( است.

شکل ٩ــ١٢ــ مسجد امام 
بروجرد
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 برای مطالعه 

جدول ١٠ــ١٢ــ جاذبه  های گردشگری مذهبی، تاریخی وفرهنگی استان به تفکیک شهرستان

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

تاریخی  خرم آباد

مقبرٔه زیدبن  علی، شجاع  الدین  خورشید، شاهزاده  احمد، مسجدجامع مذهبی

شاهزاده ابوالحسن، خانٔه افتخاراالسالم، خانه مغیث االسالم، خانهٔ  آیت  اللّٰه بروجرد ی 
پل قلعه  حاتم، خانٔه طباطبایی 

تاریخی بروجرد

امام زاده جعفر، مسجدجامع، مسجدامام  مذهبی

امام زاده پیروالی مذهبی دورود

امام زاده قاسم  مذهبی ازنا

امام زاده پیرامام، )اثر تاریخی، شیرسنگی(  مذهبی الیگودرز

درهٔ تخت شاه، پل کاکارضا، قلعه  مظفری ) خط وشا( تاریخی الشتر

تپٔه باستانی  سیکوند، تپهٔ  باستانی باباجان   تاریخی  نورآباد

امام زاده ابراهیم )بابای بزرگ( مذهبی

قلعٔه کوگان، سیله، معبدسرخ دم لکی، نگاره  های میرمالس و هومیان ــ پل سیاپله.  تاریخی  کوهدشت

امام زاده شاه محمد مذهبی

کاروانسرای چمشک ــ غارکلماکره ــ غارکوگان  ــ  پل پلدختر ــ پل گاومیشا ن ــ پل کلهرت  تاریخی  پلدختر

امام زاده خوارزم بابا زید مذهبی

پل کشکان ــ پیرشمس الدین تاریخی دوره
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فعالیت 

فعالیت 
جدول 11ــ1٢ را برای شهرستان محل زندگی خود، تکمیل کنید.

جدول ١١ــ١٢

جاذبه های طبیعیشهرستان
جاذبه های انسانی

تاریخی و فرهنگیمذهبی

1 ــ ................

2 ــ ................

1 ــ ............

2 ــ ............

1 ــ ...............

2 ــ ...............

موانع وتنگناهای گردشگری دراستان لرستان
همان گونه که آموختیم، استان لرستان دارای نقاط دیدنی طبیعی، تاریخی وفرهنگی بسیاری است. اما تعداد گردشگرانی که در 
طول سال از این نقاط دیدن می کنند ، اندک است. علت آن، موانع و تنگناهایی است که در بخش گردشگری استان به چشم می خورد. 

از مهم ترین این موانع می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1 ــ نبود سرمایه  گذاری بخش خصوصی برای ایجاد زیرساخت  های الزم به منظور جذب گردشگران

جاذبه  های  معرفی  برای  گردشگری  سایت  های  کمبود  مانند  گردشگری  بخش  در  مناسب  رسانی  اطالع  و  تبلیغات  عدم  ــ   2
گردشگری لرستان

3 ــ کمبود نیروی انسانی کارآزموده و متخصص امور جهانگردی در دفاتر آژانس های گردشگری.

آثار توسعٔه صنعت گردشگری در استان لرستان را در هر یک از موارد زیر بررسی کنید.
افزایش اشتغال:
افزایش درآمد:
تبادل فرهنگی:
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فعالیت 
به کمک دبیر خود مکان هر یک از جاذبه  های گردشگری زیر را نام ببرید و مکان آن ها را روی نقشه مشخص کنید.

   شکل ١٢ــ١٢ــ برخی از جاذبه های گردشگری استان
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شکل ١٣ــ١٢ــ چشم اندازهایی از طبیعت استان 

 نکات مهم درس را خالصه کنید:
1 ــ جاذبه  های گردشگری در استان به دو بخش طبیعی و انسانی تقسیم می شوند.

2 ــ 
3 ــ 
4 ــ 
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هر محدوده ٔ  جغرافیایی از توان  های محیطی خاصی برخوردار است. آب مهم ترین توان محیطی، مشخصٔه  خاص زمین و الفبای 
آبادانی است.

آیا می دانید 11/8درصد از آب های سطحی ایران در لرستان وجود دارد و می تواند بزرگترین سرمایٔه استان باشد؟    

توانمندی  های بخش کشاورزی
و  زراعی  محصوالت  انواع  کشت  هوایی،  آب  و  شرایط  تنوع 
در  و....را  زنبور داری  و  آبزیان،  پرورش  طیور،  و  دام  پرورش  با غی، 
فراهم  بخش،  این  توسعٔه  برای  مساعدی  شرایط  و  ساخته  میسر  استان 

کرده است.
به  استان  سطح  از  درصد   24/6 حدود  زراعت  و  باغداری: 
کل  از  درصد   5/5 مقدار  این  که  دارد  اختصاص  کشاورزی  اراضی 

اراضی زراعی کشور را شامل می شود. 
مهم ترین محصوالت کشاورزی استان غالت و حبوبات  اند. غالت 
شامل: گندم، جو و برنج است. استان در زمینٔه تولید حبوبات )عدس، 
مانند  استان  از  مناطقی  در  دارد.  را  اول  رتبٔه  لوبیا(، درکشور  و  نخود 
شهرستان دورهٔ  چگنی، کوهدشت و بخش چغلوندی شرایط محیطی برای 

کشت زعفران مناسب است.
انجیر،  انار،  است.  باغداری  کشاورزی،  فعالیت  های  یگر  د از 
می باشند.  استان  باغی  مهم  تولیدات  از  زردآلو  و  گردو  سیب،  ر،   انگو
در سال  های اخیر به دلیل شرایط مساعد  جغرافیایی، حمایت  های  بخش 
 دولتی و مشارکت بخش  خصوصی، ایجاد و توسعٔه باغ  های گردو، زیتون 
گرفته  قرار  توجه  مورد  مستعد  مناطق  در  طرح  طوبی  قالب  در  جیر  ان و 

است. که در همین جهت 20 درصد مساحت باغ  های انجیر سیاه کشور در منطقٔه پلدختر واقع شده است. و با 36 درصد تولید انجیر 
سیاه رتبٔه اول کشور را داراست. از طرفی شرایط مساعد محیطی ، اشتغال، سودآوری و همچنین دسترسی سریع به بازار سبب احداث 

شهرک  های پرورش  گل و تولیدات گلخانه ای درحاشیه شهر های بزرگ استان شده است.

توانمندی های اقتصادی استان  درس سیزدهم

شکل ١ــ١٣ــ باغداری در استان
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 برای مطالعه 
جدول ٢ــ٣ــ سطح زیر کشت محصوالت زراعی استان در سال 89 ــ 1388 به هکتار

جمع زراعت زراعت   دیمزراعت  آبیمحصوالت
دیم وآبی

جمع تولید به 
 تن

93318376792470110672212غالت
12588012588409230سبزیجات

13639013639394012محصوالت جالیزی
467904679110711محصوالت صنعتی

20215109019129234104396حبوبات
1505814591651718480نباتات علوفه ای

1594974872706467672132611جمع کل

شهرستانردیف

سطح زیرکشت باغات با احتساب 
درختان پراکنده به هکتار

میزان 
تولید بر
حسب تن

عملکرد
)کیلوگرم در 

هکتار( جمعبارورغیربارور

1784/51751/333625/832534314473کوهدشت1
1445/516673112/514294/28575پلدختر٢
55937993829747847چگنی٣
3789/55542/59332393447099خرم آباد٤
24173279/55696/1720008/56102دورود5
21182283/34401/3128445625سلسله6
4833/59218/2214051518095620بروجرد7
540928146846745036ازنا8
36271553518027121746الیگودرز9

28433494/56338/35996/21716دلفان10

2404730096541431800005981جمع استان
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به یکی از قطب  های مهم  دامپروری: سابقٔه تاریخی دامپروری و وجود بیش از 2 میلیون هکتار جنگل ومرتع، لرستان را 
در  دامی  واحد  تراکم237  با  وسنگین،  دام سبک  انواع  واحد  میلیون   6 از  بیش  با  ما  استان  است.  کرده  تبدیل  کشور  دامپروری 
کیلومتر مربع )میانگین کشوری84(، از لحاظ تراکم دامی در کشور رتبٔه اول را دارد. دامپروری در استان به دو شیؤه سنتی وصنعتی 
رایج است. در استان 1083 واحد دامداری صنعتی فعالیت دارند. لرستان یکی از مهم ترین تولید کنندگان گوشت قرمز، شیرخام و 
فراورده  های فرعی مانند چرم وپوست، روده، پشم و...است.در لرستان 425 واحد صنعتی پرورش مرغ گوشتی برای تأمین گوشت 

سفید استان فعالیت دارند. 

جدول ٣ــ١٣

نام واحد 
دامپروری

گاو شیری
پرواربندی 

گوساله
پرواربندی 

بره
مرغ گوشتی

مرغ 
تخمگذار

شترمرغ
بوقلمون و 

بلدرچین

2111802504251153تعداد واحد

شیالت: وجود390 مزرعٔه پرورش ماهیان سرد آبی و گرم  آبی در استان، وتولید حدود 15هزار تن ماهی در سال، لرستان را در 
جایگاه اول تولید ماهی قزل آالی رنگین کمان در بین استان  های غیر ساحلی قرار داده است. 

زنبورداری: کوهستان  های مرتفع و پوشیده از گیاهان دارویی و معطر مکان مناسبی برای زنبور داری است. تولید ساالنٔه عسل 
در استان 731 تن است . عسل تولیدی استان از کیفیت باالیی برخوردار است. 

شکل ٤ــ١٣
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صنعت ومعدن
 سهم استان از صنعت کشور بسیار ناچیز )1/84درصد( است. طبق آمار سال1390 ، در استان 1511 واحد صنعتی دارای 
پروانٔه بهره  برداری با اشتغال اسمی 27278 نفروجود دارد.در بین این تعداد واحد صنعتی ، صنایع کانی  های غیر فلزی با 49/1 درصد 
و سرمایه  گذاری2216 میلیارد ریالی و اشتغال مستقیم 11904نفر در جایگاه اول و صنایع غذایی با 12/3 درصد در رتبٔه دوم قرار 
دارد. واحد های صنعتی استان در هفت شهرک صنعتی و چهار ناحیٔه صنعتی فعالیت می کنند. عالوه بر شهرک  های صنعتی فعال شش 

شهرک صنعتی جدید در استان در حال ساخت است. 
صنعت در استان به دو صورت صنایع  ماشینی و صنایع  دستی رواج دارد. 

صنایع  ماشینی: صنایع ماشینی استان علی  رغم قابلیت  های موجود از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. آیا  می توانید دالیلی 
برای آن بیابید؟

صنایع دستی: از جمله صنایع دستی که در لرستان قدمت دیرینه دارد، صنعت ورشوسازی است. واحدهای فعال در این 
بخش بیش تر درشهرستان بروجرد قرار دارند. همچنین، به دلیل تولید پشم، کرک و مو، در استان بافت انواع زیراندازها مانند: فرش، 

گلیم و نمد و… انواع بافته  های داری مانند: جاجیم بافی، سیاه چادردوزی، ریسمان  های پشمی رایج است.

ظرفیت  ها، قابلیت  ها وتوانمندی  های مهم استان برای توسعۀ صنعتی
این ظرفیت  ها عبارت اند از:

ــ کشف واستخراج معادن کانی های غیر فلزی کم  نظیر. ــ منابع آب فراوان .     
ــ تولیدات کشاورزی ودامی فراوان. ــ کشف وشناسایی ذخایر نفت در جنوب وغرب استان. 

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

شکل ٥ ــ١٣
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 برای مطالعه 
برخی از صنایع مهم اســتان عبارت اند از: صنایع شیر 
ایران سهامی عام، دارو سازی اکسیر، داروسازی بایر افالک، 
کارخانــٔه ســیمان فارســیت دورود، خودروســازی زاگرس، 
شیمیایی معدنی لرســتان با تولید پودر میکرونیزه در الیگودرز، 
فروآلیاژ ایران، پتروشیمی لرستان، فوالد ازنا، نساجی بروجرد، 
صنایع غذایی گهر، آب معدنی بیشه، تعاونی تولید الکل اتیلیک، 
پلی  اســتر  لرستان، کاشــی جم، کاشی ســامان، آهک صنعتی 
و هیدراتــه لرســتان، پارت لبن،   پارســیلون، یخچال ســازی، 

ماشین سازی.

معدن 
 منابع معدنی استان در سه بخش زیر به طور خالصه مورد بررسی قرار می گیرد.

معادن کانی  های غیر فلزی: لرستان بیشترین ذخائر سنگ  های تزئینی ایران را دارد. بیش از22 درصد از سنگ  های تزئینی 
ایران و3درصد سنگ های تزئینی جهان در لرستان قرار دارد. سنگ  های تزئینی چینی، مرمریت و الشٔه موزائیکی استان از کیفیت 

جهانی برخوردار است.
معادن کانی  های فلزی: در لرستان معادن کانی  های فلزی قابل مالحظه  ای تا به حال شناسایی نشده است. از جمله معادن 
کانی  های فلزی شناسایی شده در استان می توان به معادن سرب، روی وگالن در الیگودرز، مس در ازنا و سنگ آهن در نورآباد، اشاره 

کرد.

شکل ٦ــ١٣ــ صنایع استان
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بیشتر بدانیم  

 برای مطالعه 

معادن نفت وگاز: کشف نفت در شهرستان پلدختر و انجام مطالعات لرزه  نگاری درشهرستان کوهدشت و احتمال وجود ذخائر 
عظیم نفت و گاز در منطقه، تحول چشمگیری برای استان درپی خواهد داشت. در حال حاضر روزانه از 4 حلقه چاه اکتشافی استان، 

12هزار بشکه نفت استخراج می شود.

تالک از دیگر منابع غنی و فراوان دراستان است. 98% تالک ایران با درجه خلوص باال در لرستان قرار دارد. 
تالک به صورت محدود در صنایع دارو سازی، کاغذ سازی، صنایع  رنگ  سازی، الستیک   و پالستیک، آرایشی و 
بهداشتی، حشره  کش  ها، کشاورزی  و نساجی مورد استفاده قرار می گیرد، سیلیس در کارخانهٔ  سیمان، کارخانهٔ  شیشه 
و بلور و کارخانٔه فروسیلیس ازنا کاربرد دارد. گل  اخرا )خاک قرمز رنگ( در تولید رنگ، تهیٔه ضدزنگ و لوازم 
آرایشی و مکمل بعضی از محصوالت معدنی دیگر چون: سنگ  گچ، سنگ آهک صنعتی، سنگ  آهک کریستال ابری، 

سنگ نمک، گرانیت، فلدسپات، گرافیت و شن و ماسه به کار می رود.

بخش خدمات )بازرگانی و حمل و نقل( 
بازرگانــی: توانمندی  هــای اســتان در زمینٔه تولیدات کشــاورزی، 
دامپـروری، کانی  های غیـر فلـــزی )انـواع سنگ  های تـزئینی(، واقع شدن در 
مسیر تـرانزیت شمال ــ جنوب، دسترسی به نـواحی صنعتی و جمعیتی کشور و 
دسترســی آسان به سواحل جنوبی کشور، زیرساخت  ها و شرایط مناسبی برای 

شکل ٧ــ١٣تجارت فراهم کرده است.

مهم ترین صادرات استان به بازارهای داخلی و خارجی شامل حبوبات، انار، انجیر، سیب، گردو، گوسفند زنده 
پودر  و میکروسیلیکا،  انسانی(، سیمان، فروسیلیسیم،  و  )دامی  دارویی  تولیدات   ساالمبورگوسفندی، گوشت  قرمز، 

میکرونیزه، گچ ساختمانی، سنگ های تزئینی و ساختمانی و آب معدنی می شود.
واردات استان در مجموع بیشترشامل: ماشین  آالت صنعتی و دستگاه های الزم برای واحدهای صنعتی موجود 
در استان می باشد. مانند: ماشین  آالت و دستگاه های پردازش سنگ، اکسیدآهن، ماشین  آالت بازیافت پالستیک و 

ماشین  آالت خط تولید.  
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فعالیت 

 حمل و نقل: عبور خط راه آهن سراسری از استان  و آغاز عملیات اتصال مرکز استان به آن، واقع شدن در مسیر ترانزیت شمال  
جنوب، همجواری با استان های صنعتی کشور، وجود فرود گاه خرم آباد و طرح احداث فرودگاه بروجرد در آینده از جمله مزیت  های 

نسبی شبکٔه ارتباطی استان است.

برخی از قابلیت  ها و ظرفیت های استان برای سرمایه  گذاری و توسعه عبارت اند از:
1 ــ تولید برق ــ آبی و احداث سدهای مخزنی برای افزایش سطح زیر کشت آبی.

2 ــ وجود جاذبه  های گردشگری تاریخی ــ فرهنگی و طبیعی.
3 ــ ایجاد صنایع تبدیلی و بسته  بندی تولیدات زراعی و باغی.

4 ــ احداث صنایع تولید خوراک دام، آبزیان و دان طیور.
آیا شما می توانید موارد دیگری از قابلیت های استان را بیان کنید؟ 

شکل ٨ ــ١٣ــ نقشه راه های استان

مرکز استان     
مرکز شهرستان    

مرکز بخش و نقطه شهری      
مرکز دهستان و آبادی      

فرودگاه )بین المللی ــ داخلی(      
پمپ بنزین      

بزرگراه ــ آزادراه       
راه اصلی     

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

راه آهن یک خطه

راهنما



فصل ششم

شکوفایی استان لرستان 

پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
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دستاورد های انقالب شکوهمند اسالمی
انقالب اسالمی ایران در سال 1357یک رویداد سیاسی، مذهبی و موهبتی الهی بود که تحولی عظیم درتمام عرصه  ها ی سیاسی ، 
اقتصادی، اجتماعی  و فرهنگی ایجا د کرد. همچنین دستاوردهای عظیمی برای ملت شهید پرور ایران به همراه داشت، که استان لرستان 
نیز از این دستاوردها بی  بهره نبود. در این درس با گوشه ای از   فعالیت  های صنعتی، عمرانی ، آموزشی و فرهنگی انجام گرفته پس از 

انقالب شکوهمند اسالمی ایران دراستان آشنا می شوید. 
صنعت

استان لرستان از زمینه  های مناسب توسعٔه صنعتی به  ویژه در صنایع معدنی، کانی غیر فلزی، صنایع غذایی و نساجی برخوردار 
است. با وجود این مزایا، سهم استان از صنایع مادر تخصصی و پیشرفته ناچیز است. استان ما توسعٔه صنعتی را با اولویت به حفظ 
صنایع موجود و سرمایه  گذاری  در  صنایع  تبدیلی  کشاورزی، کانی  غیرفلزی، صنایع  پایین  دست پتروشیمی و دارویی انتخاب کرده است. 
پس از انقالب شکوه مند اسالمی 1511 پروانٔه بهره  برداری در بخش صنعت  و معدن صادر شد که در این جهت، چهارده شهرک  

صنعتی ، هفت  شهرک  فعال ، چهار ناحیٔه صنعتی  فعال و تعدادی تشکل صنعتی و صنفی تشکیل شده است.

دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی  درس چهاردهم

شکل ١ــ١٤ــ کارخانه پرس لرستان
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 برای مطالعه 
جدول ٢ــ١٤ــ مشخصات شهرک  های صنعتی ایجاد شده بعد ازانقالب اسالمی تا مهر1390

نام شهرک های صنعتی
مساحت  
هکتار به 

تعداد واحد 
مستقر

فرصت شغلی  
ایجاد شده

تعداد واحد 
بهره برداری

3076118237خرم آباد1

135132248232خرم آباد2

58/46819233بروجرد

3311215096ازنا

الیگودرز 442123610سنگ 

الیگودرز 55300صنعتی 

51/8100الشتر

45/4312649دورود

750/63458437130جمع

شکل ٣ــ١٤ــ کارخانۀ آهک هیدراته پلدختر

شکل ٤ــ ١٤ــ کارخانۀ نساجی بروجرد
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 برای مطالعه 
جدول ٥ــ١٤ــ جدول مشخصات برخی از واحدهای صنعتی ایجادشده پس ازانقالب اسالمی 

به میلیارد ریالتعدادعنوان نفرسرمایه گذاری  به  اشتغال 

به غیرکانی  های غیرفلزی معادن  6229استخراج 
آشامیدنی  ها و  15715673843محصوالت غذایی 

منسوجات 254452244ساخت 
63801006پوشاک و عمل آوردن پوست خز

724327دباغی ــ چرم ــ کیف ــ چمدان ــ کفش
2756207چوب و محصوالت چوبی به جز مبل

2060230ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی
53666انتشار و چاپ و تکثیر

2053322کک و فراورده  های حاصل از نفت
653381541ساخت مواد و محصوالت شیمیایی
1669981887محصوالت از الستیک و پالستیک

غیرفلزی کانی  716244012070سایرمحصوالت 
فلزات اساسی 2314111284ساخت 

فابریکی فلزی  823631414محصوالت 
464431645ساخت ماشین آالت و تجهیزات
برقی 1272237ماشین آالت و دستگاه  های 
10/18رادیو و تلویزیون وسایل ارتباط

ــ دقیق ــ ساعت اپتیکی  ــ  51463ابزارپزشکی 
موتوری نقلیه  2514231330وسایل 

63998سایر تجهیزات حمل و نقل
سایرمصنوعات 2425208مبلمان 

1045116بازیافت

1511993430175جمع کل
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معادن 
جایگاه معادن در توسعٔه اقتصادی و افزایش درآمدهای استان پس ازانقالب اسالمی همچنان در سطح باالیی قرار دارد. به  ویژه 
نقش معادن در زمینٔه صنایع کانی غیرفلزی مانند: سیمان، گچ سنگ، سرامیک، کاشی و صادرات معدنی قابل مالحظه است. بیش ترین 
فراوانی معادن به ترتیب سنگ تزئینی، 52 معدن ، شن و ماسه 30 معدن و سنگ  آهک 36 معدن بوده است. برخی شاخص  های معدنی 

استان براساس آمارگیری معادن توسط مرکز آمار ایران در سال 1385 به قرار زیر است:
                       

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

ارزش افزوده به 
میلیون ریال

میزان سرمایه  گذاری 
به میلیون ریال

میزان تولیدات به 
میلیون تن تعداد شاغالن تعداد معادن فعال

303259 73507 4544 2029 100

شکل ٧ــ١٤ــ کارخانۀ سنگبری
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 برای مطالعه 

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

1ــ عمران روستایی 
 روستاهای استان از نظر عمرانی درسال  های قبل از انقالب  اسالمی وضعیت مناسبی نداشتند؛ به طوری که از کل روستاهای 
استان تنها 184 روستا دارای آب لوله کشی،  37   روستا دارای برق و به هیچ روستایی گاز رسانی نشده بود. اما در سال  های  اول انقالب 
اسالمی، فعالیت  های عمرانی در روستاهای استان توسط جهاد سازندگی )جهاد کشاورزی( با هدف محرومیت زدایی و کاهش نابرابری 
میان شهر  و روستا آغاز شد و تاکنون توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی ادامه یافته است، به گونه  ای که تا سال 1390به  93/2 درصد از 
روستاها برق  رسانی و به 4/5 درصد از روستا ها )101 روستا( گاز رسانی شده است )پیش از انقالب اسالمی استان لرستان از نعمت گاز 
بی بهره بود(. همچنین تعداد روستاهای بهره  مند از برق از 37 روستا به بیش از2 هزار روستا  افزایش یافته است. روستاهای بهره  مند از 

آب آشامیدنی سالم از 184 روستا به 800 روستا و طول راه  های روستایی از200 کیلومتر به 5 هزارکیلومتر افزایش یافته است .

جدول ٨ ــ١٤ــ خالصه اقدامات انجام شده بنیاد مسکن انقالب اسالمی در استان لرستان تا سه ماهه اول سال1390

تعداد نوع فعا لیت

68131 مقاوم سازی و بهسازی مسکن روستایی

53224 صدور سند مالکیت

678 تهیٔه طرح هادی روستایی

154 بهسازی شبکٔه معابر و اجرای طرح هادی

حصارکشی و پیاده روسازی روستا ها

احداث سالن  های ورزشی ــ سه واحد ساختمان کانون پرورش فکری کودک و نوجوان ــ 15واحد ساختمان دهیاری

پرداخت تسهیالت ودیعٔه مسکن و قرض الحسنه واحداث حمام

2ــ عمران شهری:در بخش عمران شهری ، اقدامات زیادی بعد از انقالب اسالمی دراستان صورت گرفته است. به عنوان 
مثال در بخش آب و فاضالب در اغلب شهرهای استان با تشکیل شرکت آب  و فاضالب، تأسیسات مربوط به این بخش احداث شده و 
یا در دست ساخت است. احداث زیرگذر ها،  توسعهٔ  فضای  سبز   شهرها، تعریض  خیابان  ها، و ایجاد کمربند  سبز  اطراف شهرها، ترمیم  
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بافت فرسودٔه شهرها و افزایش خدمات شهری ، ساماندهی فعالیت  های اقتصادی داخل شهرها و ایجاد شهرک  های جدید و...تنها 
بخشی از اقداماتی است که پس از انقالب اسالمی در شهرهای استان انجام شده است.

جدول ٩ــ١٤ــ مقایسۀ فعالیت عمران شهری در استان قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی 

نرخ رشدکل دورهعملکرد تا پایان 1389تعداد مشترکان تاسال1357نوع فعالیت

21000220000947/6آب آشامیدنی سالم

53000390000635/8برق

0122000گاز

130004130003076/9تلفن

شکل ١٠ــ١٤ــ یکی از زیرگذرهای شهر خرم آباد

3ــ حمل و نقل: استان لرستان به  دلیل واقع شدن در مسیر راه  های اصلی کشور و هم  جواری با استان  های مرزی و صنعتی 
به عنوان پل ارتباطی ، میان شمال و جنوب کشور از موقعیت خاصی برخوردار است. از مهم ترین طرح  های عمرانی درسال 1389 
می توان به افتتاح آزاد راه خرم آباد ــ پل  زال  و چهارخطه کردن محورهای اصلی استان اشاره کرد.   هم چنین ، آغاز عملیات پروژه های 
مهم آزاد راه خرم آباد ــ اراک، احداث خطوط ریلی دورود ــ بروجرد ــ غرب کشور و شبکٔه ریلی دورود ــ خرم آباد ــ اندیمشک و 
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دورود ــ داران ــ اصفهان وطرح احداث فرودگاه بروجرد از جمله پروژه  های مهم استان درسال 1390است. 

جدول ١١ــ١٤ــ مقایسۀ راه های استان قبل و پس از پیروزی انقالب اسالمی 

نوع راه

اطالعات کلی راه  های استان لرستان در سال1389

طول راه  ها قبل از 
انقالب

عملکرد تا سال 
1389 طول محور

راه همسنگ شده

02381615چهارخطه

493910/52695اصلی

1186181226فرعی

20050049192روستایی

8116152/514728جمع  کل

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

پس از پیروزی انقالب اسالمی برنامه  ریزی درزمینٔه فعالیت  های مربوط به زراعت، باغداری، دامداری صنعتی، 
زنبورداری، پرورش  ماهی  و طیور، همچنین صدورمجوز برای واحد های گلخانه  ای و تولید قارچ به عنوان فعالیت  های 

مهم مرتبط با کشاورزی، سهم عمده  ای دراشتغال  زایی 
و تأمین نیازها و پیشرفت اقتصادی استان داشته است. 
ارانی(  ب ای،  )قطره  ی  آبیار نوین  شیوه  های  از  استفاده 
اجرای طرح آبخیزداری به منظور جلوگیری از فرسایش 
و  و همچنین احداث سه سد  منابع آب  خاک و حفظ 
بهره برداری از هفت سد و انجام مطا لعات 27 سد دیگر 
که  است  درحالی  این  است.  بخش  این  نامه  های  بر از 
تولید محصوالت کشاورزی و دامپروری قبل ازانقالب 
دراستان 400 هزارتن بوده است و هیچ گونه طرح و یا 
وجود  و…  اری  یزد خ آب یا  و  سدسازی  برای  ای  ه   برنام

نداشته است. 

جدول ١٣ــ١٤ــ آمار تولیدات بخش کشاورزی و 
دامپروری استان لرستان 1388

عملکرد تولید )تن(عنوان پروژه یا فعالیت

59000تولید گوشت قرمز 

36000تولید گوشت مرغ

5500تولید تخم مرغ

496/529تولید عسل

13000تولید آبزیان

2141070تولید زراعی

180000تولید باغی

شکل ١٤ــ١٤
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 برای مطالعه 
فعالیت  های علمی ــ آموزشی

تأسیس  فّعالّیت  های چشم گیری در زمینٔه  تربیت،  تعلیم و  اهّمیت و جایگاه  به  با توجه  آموزش و پرورش: 
مدارس در کلیٔه دوره های تحصیلی ، همچنین رشته های کار و دانش، فنی وحرفه  ای و...انجام شده است. از اقدامات 
مهم در این بخش ، می توان به تأسیس نهضت سوادآموزی و آموزش بزرگساالن اشاره کرد که نقش مؤثری در رشد 
درصد باسوادی و سطح سواد عمومی داشته است. همچنین نقش خّیرین مدرسه ساز به جهت بهبود کیفیت و کمیت 

واحدهای آموزشی استان شایسته و قابل توّجه است.

جدول 15ــ14ــ عملکرد خیرین مدرسه ساز در استان لرستان

تعداد خیرینسال
تعهدات خیرین مدرسه ساز

ارقام به هزار ریال
تعداد کل پروژه های 

تحویلی
زیر بنا به متر مربعتعداد کالس

1390766166360600419481378811 ــ 1377

شکل ١٦ــ١٤ــ مراکز آموزشی استان

همان  طور که انقالب اسالمی در زمینه  های مختلف در جهت توسعه و رونق استان لرستان دستاوردهای مهم و 
چشم گیری داشته است، در زمینٔه علمی ــ آموزشی نیز اقدامات زیادی انجام شده است که می توان به افزایش سطح 
پوشش تحصیلی در کلیٔه دوره  های ابتدایی تا پایان دورهٔ متوسطه، توسعٔه دانشگاه  ها و مراکز آموزش  عالی، گسترش 

رشته  های مختلف برای ادامٔه تحصیل در سطوح مختلف دانشگاهی از کاردانی تا دکتری اشاره کرد.
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جدول 17ــ14ــ مقایسۀ برخی از شاخص  های علمی ــ آموزشی دراستان لرستان ازسال 1357تا 1389

میزان تغییر رشد ـ 1388 سال تحصیلی89 ـ سال تحصیلی 57  ــ1356 عنوان شاخص

بیش از 20برابر 5000 250 مکان  های آموزشی

100درصد 25 1 مراکز آموزش عالی

نزدیک به 3 برابر 82 درصد 30 درصد افزایش باسوادی

بیش از 95 درصد کمتر از 50 درصد پوشش تحصیلی )ابتدایی تا متوسطه(

فعالیت  های فرهنگی
قبل از انقالب استان ما یکی از استان  های محروم و فاقد هر نوع امکانات فرهنگی بود اما بعد از پیروزی انقالب 
مسئوالن تمام تالش خود را به کار گرفتند تا در بخش های مختلف محرومیت  زدایی کنند. به همین منظور کتابخانه  ها 

گسترش یافتند و کانون  های پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مجتمع های فرهنگی و... در استان تأسیس شد. 

جدول ١٨ــ١٤ــ برخی از شاخص  های فرهنگی و هنری استان

تعداد شرح

9 سینما

3 سالن نما یش

30 کتابخانٔه عمومی

20 کانون پرورش فکری کودک و نوجوان

16 مجله و هفته نامه

32 چاپخانه

33 نمایشگاه کتاب

بهداشت و درمان
قبل از انقالب اسالمی بسیاری از شهرها و روستاهای استان ما از حداقل امکانات و مراکز بهداشتی بی  نصیب 
بودند. بعد از پیروزی انقالب اسالمی توجه به بخش سالمت جامعه و توسعٔه مراکز بهداشتی ــ درمانی نیز مانند سایر 
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بخش  ها در دستور کار قرار گرفت و در این جهت اقدامات قابل توجهی انجام شد.

جدول ١٩ــ١٤ــ برخی شاخص  های بهداشتی و درمانی درسال  های 1357تا1389

نرخ رشدکل سال1389 سال1357 عنوان شاخص

338/5 250 57 مراکز بهداشتی و درمانی

368/1 103 22 آزمایشگاه تشخیص طبی

518/5 167 27 داروخانه

2800 ــ  12000 سرانٔه پزشک به ازای هر هزارنفر

72 ــ  65 افزایش امید به زندگی

کاهش میزان مرگ ومیر مادران و کودکان

ریشه کنی بسیاری از بیماری  های مسری

افزایش تعداد سالن  های سرپوشیده از 3 باب به 30 باب
افزایش هیئت  های ورزشی از 40 هیئت به 360 هیئت

افزایش زمین  های فوتبال از چهار زمین به 24 زمین
ایجاد 34 مکان ورزشی روستایی )پیش از انقالب هیچ مکان ورزشی روستایی در استان وجود نداشت(

افزایش شمار مشترکان تلفن ثابت از 13 هزار خط به 413 هزار خط 
افزایش تعداد روستاهای بهره  مند از تلفن از5 روستا به بیش از 2 هزار روستا

واگذاری بیش از 400 هزار تلفن همراه 
افزایش میزان پخش برنامه های صدای محلی از 6 ساعت در روز به 16 ساعت در روز

پوشش صدای مرکز استان برای 98 درصد جمعیت استان لرستان
پوشش سیمای مرکز لرستان برای 99 درصد جمعیت این استان 

پوشش شبکه  های سراسری سیمای جمهوری اسالمی ایران در استان لرستان )پیش از انقالب فقط شبکه  های 
یک و دو به صورت محدود در لرستان قابل دریافت بود(

این  لرستان داشته است. مردم  آگاهی  ها ی سیاسی و اجتماعی مردم  افزایش  تأثیر عمیقی در  انقالب اسالمی 
استان برای تعیین سرنوشت خود و کشور با شرکت در انتخابات متعدد، حضور فعال داشته  اند؛ به طوری که میانگین 
شرکت مردم لرستان در انتخابات از میانگین کشوری باال تر است و این بیانگر افزایش بینش سیاسی اجتماعی مردم 

لرستان است.
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فعالیت 
1 ــ منظوراز فعالیت  های عمرانی در شهر و روستا چیست؟

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

3 ــ در محل زندگی شما کدام طرح  های عمرانی انجام شده و یا در حال اجرا است؟ تحقیق کنید وگزارشی به 
کالس ارائه دهید. 

شکل ٢١ــ١٤ ــ آزادراهشکل ٢٠ــ١٤ــ نمایی از صنایع استان

 نکات مهم درس را خالصه کنید:
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آیا می توانید نقشی در توسعۀ آیندۀ استان داشته باشید؟
جایگاه ایران برای اقتصاد ملی ، در سال 1404هـ .ش در قالب توسعٔه پایدار و همه جانبه، ترسیم شده است. استان لرستان با 
داشتن قابلیت  های مطلوب  طبیعی، عوامل  انسانی، جاذبه  های  گردشگری، موقعیت مناسب جغرافیایی و... باید رتبه  های باالیی را در 

میان استان  های کشور به خود اختصاص دهد. 
تحقق این امر، نیاز به آگاهی و عزم  جوانان این مرز  و  بوم دارد، جوانانی که باید با شناخت محیط خود نقش مؤثری در پیشرفت 
آن داشته باشند. توسعٔه صنعت به  ویژه صنایع مادر، و نیز صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی، دامپروری و صنعت گردشگری می تواند 

دورنمای زیبایی از توسعه را فراروی استان قرار دهد.

چشم انداز آیندۀ استان لرستان  درس پانزدهم

تحقیق کنید  
استان لرستان در هر یک از موارد زیر دارای چه توانمندی  هایی است؟

1ــ موقعیت مناسب جغرافیایی
2ــ بهره  مندی از منابع قابل توجه نفت و گاز

3ــ برخورداری از منابع غنی آب  های سطحی و زیرزمینی
4ــ تنوع آب و هوایی

5ــ بهرمندی از جاذبه  های طبیعی، تاریخی و فرهنگی
6ــ وجود منابع معدنی

شکل ١ــ ١٥ــ نمایی از چشم اندازهای شهرهای استان
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تحقیق کنید  

با توجه به استعدادهای خدادادی و توان باالی استان در زمینٔه منابع طبیعی و نیروی انسانی، استان ما سزاوار توجه بیشتر 
و  تنگناها  استان  توسعٔه  مسیر  در  که  داشت  توجه  باید  اما  است  آن  پیشرفت  و  توسعه  راه  در  اساسی  گام  های  برداشتن  و  مسئوالن 

محدودیت  هایی وجود دارد .

استان لرستان در هر یک از موارد زیر دارای چه تنگناها و محدودیت  هایی است؟
 ــ وقوع زلزله  های ویرانگر

 ــ تأسیسات مهار، ذخیرٔه آب و شبکه  های آبرسانی
 ــ  شیوه  های  بهره  برداری در بخش کشاورزی

 ــ تخریب منابع طبیعی
 ــ کمبود زیرساخت  های گردشگری

شکل ٢ــ١٥ــ نمایی از فعالیت های اقتصادی در استان

ضرورت تعیین چشم  انداز توسعۀ آیندۀ استان 
با توجه به توانمندی  ها و محدودیت  های استان، داشتن نگاهی آینده  نگر برای رشد، پیشرفت و توسعٔه استان، امری اجتناب  ناپذیر 
است. بنابراین بهتر است هر   گونه برنامٔه توسعه که برای چشم    انداز آیندٔه استان تهیه و تدوین می شود، علمی و در قالب آمایش سرزمین 

و بر اساس توانمندی  های هر منطقه باشد.
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 برای مطالعه 
مهم ترین اهداف و راهبردهای پیشنهادی 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  دینی و ساماندهی فعالیت  های فرهنگی
 ــ توزیع متعادل امکانات در سطح استان

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

 ــ افزایش نقش استان در تولید فرآورده  های حاصل از نفت و گاز با تأکید بر صنایع پتروشیمی
 ــ مهار و ذخیره آب  های سطحی، متناسب با نیازهای توسعه و استفادٔه بهینه و مطلوب از آن ها

 ــ افزایش کمی و کیفی تولید محصوالت کشاورزی و دامپروری با توجه به قابلیت  های موجود
 ــ ترویج شیوه  های جدید کشاورزی با تأکید بر کشت  های متراکم

 ــ حفاظت، احیا، توسعه و بهره  برداری اصولی از منابع طبیعی)جنگل  ها و مراتع( و محیط زیست استان در 
جهت نیل به توسعٔه پایدار

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

 ــ مطالعه و سازماندهی توسعٔه اشتغال و کاهش بیکاری با ایجاد فرصت  های شغلی و حمایت از کارآفرینان
 ــ تقویت شبکه  های زیربنایی )ارتباط زمینی، ریلی، هوایی، انرژی، مخابرات و...(

 ــ توسعه و گسترش خدمات بازرگانی، جذب و نگهداری منابع انسانی و شناسایی نیروهای کارآفرین و افزایش 
مشارکت نیروهای محلی در مدیریت توسعٔه استان

 ــ ارتقای شاخص  های توسعٔه انسانی و افزایش ظرفیت  های آموزش عالی با اولویت دادن به نیازهای استان

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

و  آموزش  اطالعات  و  آمار  معاونت  لرستان،  استان  بودجٔه  و  برنامه  سازمان  لرستان، 1358،  استان  آمارنامٔه 
پرورش استان لرستان 

استانداری استان لرستان 
اداره کل منابع طبیعی استان 

ایزدپناه، حمید 1384: لرستان در گذر زمان و تاریخ. تهران، انتشارات اساطیر.
ایزدپناه، حمید 1363: آثار باستانی و تاریخی لرستان. تهران، انتشارات آگاه.

امان اللهی بهاروند، سکندر 1384: »موسیقی در فرهنگ لرستان« نشر افکار.
امان اللهی بهاروند، سکندر 1366: قوم لر. تهران، انتشارات آگاه.

مفاخر  و  آثار  انجمن  تهران،  اول،  جلد  لرستان.  اجتماعی  و  جغرافیایی  تاریخ   :1376 حمید  ناه،  ایزدپ
فرهنگی. 

اداره کل راه و ترابری استان لرستان. 
قاضیانی، فرحناز 1376: بختیاری ها، بافته ها و نقوش ــ پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور.

بشاش کنزق، رسول 1378: نجوای ظروف و اشیای منسوب به غار کلماکره. تهران، معاونت پژوهشی 
سازمان میراث فرهنگی. 

برنامٔه آمایش استان لرستان، مرحله اول، تحلیل وضعیت و ساختار موجود، جلد سوم بهار 1387.
پاپی، مرادحسین 1376: روایت حماسه ها. خرم آباد، انتشارات افالک.

پری، جان ر. 1365: کریم خان زند. ترجمٔه علی محمد ساکی، تهران، نشر فراز.
خودگو، سعادت 1378: اتابکان لر کوچک. خرم آباد، انتشارات افالک.

دالوند، حمیدرضا 1385: انقالب اسالمی در لرستان. تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی.
چگنی علی هادی و دیگران، راهنمای سرمایه گذاری استان لرستان چاپ، مؤسسه فرهنگی هنری کلیک چاپ 

دوم فروردین 1390.
زیدوندی، علی محمد 1388: شناخت مفاخر ازنا. جلد اول، خرم آباد، انتشارات سیفا.

سیمای منابع طبیعی استان لرستان، منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان. 
مرادی، فریبرز و دیگران 1388: سند توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان در افق 1404 ادارٔه کل 
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منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان، نشر پونه.
سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان 

سازمان محیط زیست استان لرستان 
سازمان صنایع و معادن استان لرستان 

شرکت سهامی آب منطقه ای استان لرستان 
سهرابی، محمد 1376: لرستان و تاریخ قوم کاسیت. خرم آباد، انتشارات افالک.

حسنوند، حمید، طهماسبی، فرهاد 1388: شناسنامٔه اجتماعی، فرهنگی استان لرستان ــ دفتر امور اجتماعی 
استانداری ــ پاییز 1389 انتشارات شاپور خواست.

طرهانی نژاد، ناصر 1386: افالکیان؛ زندگی نامه و وصیت نامۀ شهدای آموزش و پرورش لرستان، 
خرم آباد انتشارات سیفا. 

عالیی طالقانی، محمود، 1388: ژئومورفولوژی ایران، چاپ پنجم، انتشارات قومس.
فرزین، علی رضا 1372: لرستان در گذر تاریخ. تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور.

فرزین علی رضا 1386: سیمای طبیعی، تاریخی و فرهنگی لرستان. خرم آباد، سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان لرستان.

تهران،  جلد  دو  فسایی،  رستگار  منصور  چاپ  ناصری.  فارسنامۀ   :1367 ینی  حس حسن  ا  ز میر یی،  فسا
انتشارات امیرکبیر.

فصل نامٔه جنگل و مرتع شماره 76 و 77 زمستان 1386.
فتحی، آذر 1380: راهنمای گردآوری گویش ها، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران.

قاسمی، سیدفرید 1375: تاریخ خرم آباد. خرم آباد، انتشارات افالک.
کاظمی، ایرج 1376: مشاهیرلر. خرم آباد، انتشارات افالک.

یاوری، حسین 1384: کارشناسی آثار صنایع دستی، حسین یاوری، انتشارات ایران شناسی.
کریمی درمنی، حمیدرضا 1389: »یاری گری در ایران«، انتشارات کند و کاو تهران.

گیرشمن، رومن 1367: ایران از آغاز تا اسالم. ترجمٔه محمدمعین، 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 1389.
گزارش شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی استان لرستان 1389.

موالنا بروجردی، غالمرضا 1382: سخنوران بروجرد. تهران، انتشارات حروفیه.
ـ 1375. نتایج تفصیلی جمعیت استان لرستان، سال های 1385 ـ

جزمی، محمد و دیگران 1363: هنرهای بومی در صنایع دستی کرمانشاه، انتشارات مرکز مردم شناسی.
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تقدیر و تشکر
گروه مؤلفان کتاب استان شناسی لرستان مراتب تشکر و قدردانی خود را از شورای برنامه ریزی گروه جغرافیای 
دفتر تألیف کتاب های درسی، مدیرکل آموزش و پرورش استان، معاونت آموزش متوسطه، گروه تکنولوژی و گروه های 
آموزشی استان، گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان )آقای رئوف مقدم(، استادان محترم آقایان: مهدی چگنی، 
علی محمد یاراحمدی، رامین رحمانی، نورالدین بازگیر  و خانم ها معصومه بیگ زاده، فروزان رشنویی و هما صیدی که در 
تدوین کتاب  ما را یاری کرده اند اعالم می دارد. همچنین از همکاری آقایان علی رضا فرزین و سعید سروش به خاطر اهدای 

عکس ها و تصاویر کتاب سپاسگزاری می شود.  
را  الزم  همکاری  ما  با  اطالعات  جمع آوری  امر  در  که  ذیل  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 صنایع و معادن استان، 
سازمان آب و برق استان،سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان،سازمان حفاظت محیط زیست، 
سازمان فضایی ایران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، ادارٔه منابع طبیعی استان، ادارٔه فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان، ادارٔه راه و ترابری استان.
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